
Colombo District 

පූජ්ය ඕමභ්පේ  ඕුමභනහය ඕිමි 19881220695 

 Abarna Tharmarajah 915553885V 

 Hettige Dona Chamathaka Madhubashini Hettige  937220707V 

 Namasivayam Juvaraj 860910012V 

 Tharshini Balasubramaniyam Edward Ravindraarajah 825281754V 

 අංේ ොඩ ඕයංේ ෝන් ඕපිිමලිඅංේේ ඕමුද්රහ ඕකුභහරි ේනවියත්න 197658500134 

 අේඵවික්රභ ඕඵපේඳොරේේ ඕතතුරි ඕජ්ඹභහී 857151674V 

 අලුත්ේේ ඕතමුදි ඕේ ෞරයහ ඕකුරතුං  948110059V 

 උඩේ දය ඕදුහන්ති ඕදුලි හ ඕකුභහරි ඕඋඩේ දය 198456401641 

 උදුපිටිඹ ඕ භේේ ඕඑයන්දහ ඕදිසනහනි 888251936V 

  දුරුහන ඕ භේේ ඕතන්ද්රි හ ඕදභඹන්ති  857262352V 

  ර භේේ ඕපියුහනි ඕහනහ ඕයනතුං  915252109V 

 ඞිවිටි රේේ ඕප්රන්න ඕිඳත් ඕේඳේරයහ  780042141V 

 පහනිඹහ ඕක්රිසන්න් ඕවළේර් 1988750016 

 ේේපුය ඕආයචිචිේේ ඕදිලිනි ඕකුන්තරහ 888121978V 

 ේදොඵ ව ඕඳතියේේ ඕඅේලේනි ඕජ්ේනත්රි හ ඕරීරීස 945852836V 

 ේදෝන් ඕබහ යහ ඕභරෝේයෝකා හ ඕනහනහඹකා හය 927952661V 

 නයිද්රවන්දි ඕලහිරහ ඕ්රිේවේපහ ඕවන  ඕද සි්පහ  845191182V 

 ඳරවින්නේේ ඕපියුි ඕුමජ්හනි ඕමුතුකුභහයණ 906611171V 

 ඳ්පේ්ප භ ඕමුදිඹංේේරහේේ ඕතුහරි ඕ හන්තනහ ඕඳ්පේ්ප භ 1.98484E+11 

 පුජ්ය ඕ ව ර ඕාහනයතන ඕිමි 891102771V 

 පූජ්ය ඕමුත්ේත්ටුවේ  ඕුමබහනි ඕසි්පභහතහ 846492020V 

 ේඳරිඉන්ඳයහහ ඕදරජිනි ඕ නයහේොයුරිඹ 818163738V 

 ේඳෝපත්ත ඕ හ්පරේේ ඕලකානි ඕතහනි හ 936420389V 

 ප්රබුේික හ ඕරකාිි  ඕඅ ිේඳොි 908183088V 

 භදුකා හ ඕදි්පවහරි ඕවිතහනේේ 888000160V 

 භේදුභහ ඕ භේේ ඕිරහනි ඕපුසපි හ ඕ භේේ   895263400V 

 භරවිේේ ඕනදීලහ ඕභරෝභහලි 947871242V 

 මීරු ේඳ ඕ භේේ ඕජ්ඹනි ඕයංජ්නහ  936732526V 

 මුත්තු හයේේ ඕරං හ ඕදිලිනි ඕධනංජ්නහ  945200693V 

 මුදන්නහඹ  ඕමුදිඹංේේරහේේ ඕවරකා ඕිේරන් 198658203274 

 යත්නහඹ  ඕමුදිඹංේේරහේේ ඕේරෝතනි ඕනඹනතහයහ ඕයත්නහඹ  927600390V 

 යත්නහඹ  ඕමුදිඹංේේරහේේ ඕවරි  ඕ්රිඹං හ ඕජ්ඹභහලි 868371030V 

 රඳසිංව ඕ භේේ ඕආේරෝ හ ඕභහික 916351488V 



 නිරචින්තහභි  ඕේභොේවෝටටි ඕහකිසප ඕුමිරි යවිතහ  896851721V 

 න්නි ඕආයචිචිේේ ඕදිවනකා හ ඕවං  ඕේඳේරයහ 946210935V 

 ්පපිප ඕ භේේ ඕනියහහ ඕජ්හනි ඕනන්දනි  836801148V 

 ළිපු්පලි ඕඅචිචිේේ ඕඅේේහ ඕඑයන්දි ඕේඳේරයහ 898102980V 

 විේජ්තුං ඕ භේේ ඕ්රිඹංකා හ ඕදභඹන්ති 785032519V 

 විදහන ඕ භචිචිේේ ඕතරිදු ඕධවනස  863380405V 

 භය පුලිේේ ඕඉභහහ ඕයවිහනි  935782090 V 

 ේ්පර ේඳරුභේේ ඕප්රංකා හ ඕවංනි ඕප්රනහන්දු 945761555V 

 ේවින්දි ඕඑභ්ප හ ඕජ්ඹවීය 898132749V 

 ේව්ටටි ඕආයච්චිේේ ඕසි රහ ඕප්රේඵෝදිනි 896530224V 

 ේවේන  ඕයහරේේ ඕවසිනි ඕඉභ්පහ ඕඵණ්ඩහය 936200311v 

 ේවේභසිංව ඕේවේේේ ඕ ේයෝනි 887780145V 

 ේවේහ ඕේේේේ ඕේච්තනි ඕභ්පකි ඕජ්ඹසිරි 928600190V 

Abdul Gafoor Ashlam Shajah 199231202176 

Abdul Raheem Kalitha Rosmina 199181302198 

Chanthirica Umeshkaran 808592452V 

Dinisha Balachandran 936481035V 

Fahumy Fathima Faseela 955311140V 

Fathima Kaneeza Dafter 855052504V 

Fathima Shamrose Mohideen Bawa 198377502647 

Hemalatha Palanithurai Pradeepan 847792396V 

Jayamonohan Lalitha 916960760 V 

Jayarajan Vithya 926723073V 

Karanachcharige Isuri Dilangi Frenando 955172485V 

Kirakari Sagayamaari 198372402150 

Madasamy Ushanthini 198977001332 

Miruthika Kirushnan 895511080V 

Mohamed Anwer Fathima Azra 908360060V 

Mohammed Muzammil Fathima Shafana 198874300845 

Mohammed Nalim Fathima Hafsa 937271255V 

Mohomed Hasan Siththi Hasima 198565801489 

Mohomed Nalim Fathima Hinshafa 199382104840 

 කුිසේන්රු ඕආයච්චිේේ ඕ ඕඉන්දි  ඕඋදහය ඕඅේේවික්රභ 913542967V 

 ත්රි ආයච්චි ඕපින්නරේේ ඕඅවනස  ඕවියහ් ඕජ්ඹසූරිඹ 891770855V 

Aboosaly Uwais 760010030V 

Agil Thiuagaraja 855971780 V 



Arulanantham Arulrasa 871450900V 

Athambawa Mohamed Anwar Irshad 783510146 V 

Buddakoralalage Yamika Madushan Mijethilaka 940290872 V 

Chandana Deshappriya Dissanayaka 930015628V 

Chandrasekeran Vinoth Kumara 951000566V 

Dombagaha Pathirage Chanuka Thilan Peiris 199430900726 

Duminda Lakmal Randeniyage 199335603529 

Gnanasegaram Kailash 913420179V 

Gnei Jeniff Jaleel 866150567 V 

Hasan Seenathul Munawwara 908523300 V 

Herath Mudiyanselage Padma Sri Janaka Sampath 198402200052 

Hewakirindage Hashan Rathnayake 931681729V 

Jayabarathy Sinnathamby 197602701969 

Jayasundara Mudiyanselage Aruna Pradeep Jayarathne 198913310033 

Kariyawasamge Sohan Dhamendra Withanarachchi 780973110 V 

Kirumbara Liyanage Pramith Sanjaya  923661654v 

Krishnapillai Vishnuvijithan 197833904120 

Krishnarajah Sayanthan 198805003200 

Mahalingam Srinivasan 950070587V 

Mohamed Ismail Mohamed Inham 910853317V 

Mohamed Rafeek Salman Faris 950101822V 

Mohomed Nasar Mohamed Rosan 890510175V 

Muthuwapa Mohammed Farhan 199006802298 

Nayaka Bandaralage Migara Prasanna Kumara 853412686V 

Nithushpriya Sakthivel 927213753V 

Rajarathna Umeshkumaran 911501538V 

Rochant Athukorala 833364308  V 

Sanaka Chalindra Jayasiriwardena  902190333v 

Satgurunathan Suresan 800921813V 

Sathiyaseelan Sathiyaruban 872760598V 

Thulasi Thagavadivel  828241591V 

Wijerama Panthiye Arachcige Thivanka Samith 850153639V 

අංේ ොඩේේ ේදොන් ඕරුකාභහ්ප ඕභංජුර 198014201458 

අඛිර  ුමන් ඕ ඕඅේේසිංව ඕසිරිරධන 891870094V 

අතහවුද ආයච්ච්ේේ ඕදිරන්ත ඕපිේේයහ ඕජ්ඹරදන 951242420V 

අත්තිිඹ විදහනරහේේ ඕකුරනන්ද ඕඅත්තිිඹ 790123360v 



අඳයකා ේේ දුලහන්ත ඕභංජුර ඕේඳේරයහ 761990039v 

අේේේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕරං හනහත් ඕතතුභහ්ප ඕඵණ්ඩහය ඕ
අේේේ ෝන් 

931671766V 

අභයතුං  අච්චිේේ ඕඋදඹං  ඕමීය ඕඅභයතුං   920783791V 

අභයතුං  ආයචිචිේේ ඕඋදඹං  ඕඅභයතුං  920783791 V 

අරැේරන්ද්රන් කුේ න්දියන්  198311001687 

අරකුබුේර යත්නහඹ  ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕතින් ඕනිරු ඕයත්නහඹ  932260492v 

අසේදුභේේ අයිහන් ඕරිමරු ඕයණසිංව  199204300961 

අවභඩ් ේරේේේ ඕඉහන් ඕඅවභත් 932002213V 

ආරැ ්ටුව ඳපඵළදිේේ ඕඅභ්ප ඕශිේරභන් 198300503824 

ඇ්පවිටි රේේ ේදොන් ඕදුමන් ඕතයං  941891454V 

ඉන්දි  යණසිංව ඕගුණේේ ය 910692518V 

ඉහන් භරෝලං  ඕගුරුේේ  198636300355 

උදඹයහඡ් යහගුයන්  902920480 V 

උදිත දි්පහන් ඕවපුආයචිචි 922893217 V 

එේ ොඩ වඵයණේේ ඕලහන  ඕදීඳහ්ප ඕයණතිස 870030053V 

එේ ොඩේේ බුේික  ඕනදීලහන් ඕේඳේරයහ  931850059V 

එදිරිුමරිඹේේ ේදොන් ඕභලිකා ඕකුභහය  921990154V 

එම් ුමජී ඕ්රිඹන්ත ඕේඳේරයහ 843432280V 

එයං  නිලහන්ත ඕේ ොි හය 893334084V 

ඒආරේකා අේේයත්න 198605403141 

ඔරුරේේ යවිදු ඕතහරු  ඕේඳේරයහ 932151260V 

ඔරේඵොඩුේේ  ඹහන් ඕපුසඳසිරි 912654648V 

 ං හනිේේ ේදොන් ඕනිේයෝණ  ිඳත් ඕේඳේරයහ  783481766V 

 කුරන්දය මුදිඹන්ේේරේේ ඕපි්ටේේකුඹුේර ඕේ දය ඕුමයං  ඕඵණ්ඩහය ඕ
 ෆකුරන්දය 

872440976v 

 ුව ම්ඳරේේ ේදොන් ඕප්රේඵෝධ ඕවිලසජිත් 872920137V 

 ත්රිආයචිචි පින්නරේේ ඕඅයියහං   806143367 V 

 නංේකා ලිඹනේේ ඕඉසින්ත ඕභදුලහන් 950110309v 

 න්දේේ ේදොන් ඕංජී ඕතයං  ඕ න්දේේ 912470253V 

 පුේ ොුවේ ේ දය යහජ්ඳකා ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕවිලස ඕප්රබහත් 902983074V 

 යදහන විදහේනරහේේ ඕුම භ ඕුමබහවිත 892620067V 

 යඳ ර වීයසිංව ඕආයච්චිේේ ඕවන් ඕං ්පඳ ඕවීයසිංව 199217200815 

 රැනහ ඳතියනේේ ඕින්ද ඕ්රිඹං ය  840530876V 

 රුණහ දයේේ ඕනිවහ්ප ඕකුභහය ඕතිර යත්න 863512638 V 

 ලු ඳවනේේ ඕඅිර ඕතයං  198831202810 

 ලු පුේේ තරිදු ඕදරැන් 942660995V 



 ළු ආයච්චිේේ ඕඅං  ඕජ්ඹරත් 840844420V 

 ළුඅයච්චිරහේේ තහන  ඕරකාභහ්ප ඕේඳේරය 932120844V 

 හරඹ යනේේ යංජිත් ඕකුභහය ඕේජ්ෝල  881200198V 

කිරින්ේේ ලිඹන ඕආයච්චිේේ ඕතින්ද ඕරුන් ඕකුභහය 903613327V 

කුඩහයභේේ ේදොන් ඕයං  ඕ්රිඹදරලන 861940802v 

කුභහයතිර ේේ කුමුදු ඕතතුයං   910840622V 

කුභහයඩුේේ ලයි ඕශින්ත ඕජ්ඹුමන්දය 913614364V 

කුරු පු අචිචිේේ ඕප්රදී  ඕංජී 783571110V 

කුරුහි උර නහදන් ඕරකාසභන් ඕකුභහර 753631585V 

කුරතුං  මුදලිේේ ඕඳන් ඕභදුංඛ ඕේඳේරයහ 931641557V 

කුරසිංව ආයච්චිේේ ඕතරිදු ඕයනදිභ 940054370v 

ේ ෝටේ්ටේේ ේදොන් ඕච්ත් ඕභරෝයං  932464101V 

ේ ොරම  ං හනභරහේේ ඕදි්පරුකා ඕභහවහනභ ඕේප්රේභයත්න 833510347V 

ක්රිසේතෝ දිේන්ස යන් 853102318V 

 ංේ ොඩ ේ දය ඕඅලහන් ඕවර 892610061V 

 ඵඩහේේ ේදොන් ඕරිමරු ඕරුවින්ද ඕකුභහය 932671050V 

 භේේ ේදොන් ඕධවනස  910033034V 

 භේේ ේදොන් ඕරුචිය ඕභහධ 199223400390 

 භේේ ේදොන් ඕවින්දන ඕ ඹහන් 198029904494 

 භේේ වරිත් ඕභදුං  ඕේඳේරයහ 940922356V 

 ර භේේ තහන  ඕධනංජ්ඹ ඕරකාරුන් 903372567V 

 රේ දයේේ  ුමන් ඕභරෝං  942750587 V 

 රේ දයේේ ින්දි  ඕරකාභහ්ප 932032635V 

 ්පේඳොත්තේේ තිය ඕේඳේරයහ 810294469V 

 ්පේඵොඩ ඳඹහ රේේ ඕේදොන් ඕරිමරු ඕප්රහේ ඕභරෝභහධ 913561856V 

 හරදිඹම් ජී  ඕුමන්ත ඕපුන්චිේවේහ 752603030V 

 හ්පරේේ අකිර ඕඉේයෝන් ඕේඳේරයහ 942690860V 

ගී කිඹනේේ ඕ ඹහන් ඕතතුයං  ඕයත්නසූරිඹ 880253131v 

ගුං මු භේේ වන් ඕතතුයං  ඕපුසඳ ඕකුභහය 930133027V 

ේ ෝනදුේේ ිිමදු ඕරිේි  ඕපුලසඳකුභහය ඕේඳේරයහ 872462929v 

ේ ෝනිඹහ භහලිභේේ ඕුමේම්ධ ඕවියහඡ් ඕඅේඳෝන්ුම  910521632 V 

ේ ෝවින්නේේ තයං  ඕ්රිඹභහ්ප 912740820V 

තමීය භරෝහන් ඕඅේේසිරිරධන  890142419V 

තය  ජ්ඹුමරිඹ 198705800428 

ඡ්පේතොපේේ ේදොන් ඕ රන ඕභරෝහන් ඕඡ්පේතොප 921260920 V 

ජ්ඹතිර ේේ රුන්තිර  ඕඵණ්ඩහය 198303903072 



ජ්ඹන්ති ේ ෝයරරහේේ ඕේදොන් ඕලහභ්ප ඕතයං  ඕජ්ඹේනත්ති 872892206V 

ජ්ඹුමන්දය ආයච්චිරහේේ ඕදිේන්ස ඕදරුන් ඕකුභහය 852291036 V 

ජ්ඹේේ ය ආයච්චි ඕේේ ඕඋදහය ඕභරෝලං  ඕේඳේරයහ 941760244V 

ටිකිරි ඵංඩහය ඕයත්නහඹ රහේේ ඕදිේන්ස ඕඵණ්ඩහය 198524200855 

තං ්පර  භේේ ඕනදුන් ඕතහභය ඕනිහ්ප 921991118V 

තරිදු භරෝයං  ඕේේරුේ ොඩ ඕආයචිචිේේ  921270232 V 

තරහේ ොුවන්නේේ ේදොන් ඕයලසම්ත ඕුමියුරු ඕතරහේ ොුවන්න 932150530V 

තේ්පේරේේ තරිදු ඕ ඹන්ත ඕේේල්රිඹ 199229400304 

තහය  ධනංජ්ඹ ඕඑේ ොඩත්ත 941260233V 

තහය  ේභත්්රිඹ ඕකුරුවිප 931271911v 

තිබිරිේඳෝපේේ ිය ඕතතුයහන් ඕපිරිස 802190360v 

තින්  මීය ඕේ ොඩේරේේ 791024641v 

තිළිණ ම්ඳත් ඕහන්ත ඕකුභහය 901032831V 

තුසිත  න්තු  ඕවිතහනේේ  950520027V 

ේතලි ඩ ඳ්පරේේ ඕේදොන් ඕතිරං  ඕංජ්ඹ ඕනහනහඹකා හය 872453792V 

ේත්පේ   ඹහන් ඕඉන්දි  ඕරීරිස 199324100800 

ේතොපේ ොඩ  භේේ ඕලුින්ද්ර ඕේරහන් ඕේඳේරයහ 197535002408 

දඔ ්පේ්ප ේ දය ඕකාවහන් ඕභරෝංඛ 933503739V 

දඩ්පරේේ බුේික  ඕවන්ඳත් ඕජ්ඹේේ ය 931040243V 

දන්ේදනිඹ  භේේ ඕරකාභහ්ප ඕබුේික  872930841V 

දනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕබුේික  ඕප්රන්න  943320624v 

දනහඹ ේේ නිේභ ි ඕභරෝහන්  921682000V 

දින්ත රසිදු ඕපියුභහ්ප ඕේවේහ ඕකා නේේ  923634274V 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕප්රබහත් ඕධවනස  198622400065 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕන්ත ඕවිේ්සිරි ඕඵණ්ඩහය 198707500919 

දුවන හය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනිරන්ත ඕේේනවියත්න 199110204934 

දුින්ද ප්රලහේ ඕේ ොශමේේ 913603966V 

ේේේ න්දේේ  ුමන් ඕ ඹහන් 922030839v 

ේදොඩම්ේ ොඩ උඩත්තේේ ඕඑයන්  ඕනිේයොලන් ඕප්රනහන්දු 943231290v 

ේදොන්  නිස  ඕකුභහය ඕඋඩේවේන 801260713 V 

ේදොන්  ඹහන් ඕතහය  ඕයණවීය 880750810 V 

ේදොන් තතුය ඕඋදඹං  ඕදනහඹ  892894329V 

ේදොන් තතුය ඕප්රබහශිත ඕ ලුේඵොවිර 892883424v 

ේදොන් තුහන් ඕභරෝං  ඕනි යත්න ඕභයේේ ය  891130414 V 

ේදොන් ුමභහ්ප ඕයන්දි  ඕ න්නන් ය 932850079V 

ේදොන් වේේස ඕලමී්ප ඕඑදිරිසූරිඹ 922935084V 



ධනි  තහරුදසන ඕේේනවියත්න 931132067V 

ධවනස  යවිහන් ඕ ්පේවේන 921210736V 

නවිනං ර විදහනරහේේ ඕනීන් ඕඉරං යත්න 199411801520 

නහනහඹකා හය ලිඹනේේ ඕඹසිත් ඕදිනූ  ඕේේනවියත්න  902153977V 

නහනහඹකා හයම් ේ යේ ොඩ ඕවිදහේරහේේ ඕවසිත ඕහයං  923152482V 

නහමුනි තුහන් ඕවරණ ඕද ඕසි්පහ 943273995 V 

නහරේේ ේදොන් ඕඅවනරුේධ ඕිඳත් ඕේේනහනහඹ  923584609V 

නිරභහි  ප්ර ඕතිබහ ඕඳන්නිරයත්ත 957042422v 

නින්ත  ේේලහවනයං න ඕරුකාහන් ඕ රේ දය 780620528V 

නිසං  ඉන්ද්රජිත් ඕනහනහඹකා හය ඕඑේ ොඩේේ 880820168V 

ඳ්ටටිඹේේ අලහන් ඕධනංජ්ඹ 198220500824 

ඳ්ට්ටඹ රේේ තිරං  ඕදි්පහන් ඕරීරිස 941500129v 

ඳත්භේඳරුභේේ නිේයෝධ ඕතහන  ඕජ්ඹතුං  893463879V 

ඳසිදු උභඹං න ඕගුණේේ ය 912891100V 

ඳවර භළද භ ඕ භේේ ඕඳසිදු ඕතහභය ඕභදුං  863044332V 

ඳළපකිරි ආයච්චිේේ ඕභේවේස ඕපුසඳ ඕකුභහය ඕේඳේරයහ  863022304V 

පි බි ඕඡි ඕභං ර ඕුමදරලන ඕඵහරුමරිඹ 198225504016 

පිටිඳන ආයච්චිේේ ඕලකා  ඕඋභන්ද ඕයණසිංව 900781717V 

පිුවිේ  අ පුවහිරහේේ ඕවින්ධයහ ඕතත්යි  ඕේේනහරය 927310856 V 

පුජ්ය  ළුනන්දෆේ  ඕහන්තේේ ඕිමි 199127010022 

පුජ්ය ේතරැන්නහන්ේේ භ ඕේකාර ඕිමි 882552934V 

පුජ්ය ේ ඩරැේ  ඕසිරිුමභන ඕිමි 941503063V 

පූඡය තඹුත්ේත් ඕඡිනසිරි ඕිමි 851051252V 

පූජ්ය යන්ිනිතළන්ේන් ඕනහදයතන ඕිමි 891203918V 

ේ දුරු ආයච්චිේේ ඕජ්ඹේේ ඕදිහනහඹ  892064202V 

ේ ඹහවන්දි විලස ඕධනංජ්ඹ ඕද ඕසි්පහ 199211602685 

ප්රථහඳ සූරිඹආයච්චිේේ ඕතනූඡ ඕනේරන්ද්ර ඕදඹහනන්ද 882872823V 

ේප්රේභකුභහර විේනෝත්  930062022 V 

ඵකාමී ව ත්ේත් ඕේ දය ඕතින්ද ඕේේනහයත්න  752852693V 

ඵතන්ේේ ඉුමරැ ඕදිේන්ස ඕකුභහය 883120256 V 

ඵතරඹහේේ විභරයත්න ඕිමි 902514171v 

ඵේේේ භේේ ංජ් ඕියුරු ඕයු හන්ත ඕේඳේරයහ 933200019V 

ඵන්ිේ ොඩ  භේේ ඕකුහන් ඕතහය  ඕතංදිභහ්ප 850620717V 

ඵන්දුර ඵණ්ඩහය  923452370V 

ඵන්දුේේ ය ුමපුන් ඕඵන්දුේේ ය 922012130 V 

ඵමුණු ආයච්චිේේ ඕප්රහේ ඕ්රිඹදරලන  911150921V 



ඵහසූරිඹේේ පුසඳකුභහය 760260916V 

ඵළබිනවළන්නළදිේේ දුින්ද ඕපිරිස 940093856v 

බිභහන් උදංන ඕේේනහයත්න  912342476V 

බිඹර විතහනේේ ඕතතුය ඕදරලන ඕගුණරධන  199018801740 

බුරත්සිංවරේේ ලශින් ඕලහින්ද 923380221V 

ේඵත්භේේ ේදොන් ඕ ුමන් ඕතිදු 911921332V 

ේඵ්පරන ේභසත්රිේේ ඕදිරහන් ඕනි්ප  ඕසි්පහ 943140081V 

ේඵෝේ   භේේ ඕදින්ද ඕිඳත්  199330204032 

භජුහේන්  න් හනම්ේේ ඕතින්ද ඕරකාභහ්ප 802163878V 

භතිනහේ ොඩ ේදොන් ඕවරිඳු ඕවිව  ඕවීයසිංව 932971135V 

භදුරුපිටිේේ ේ දය ඕදිභන්ත ඕ ඹහලහන් ඕ රුණහයත්න 923100482v 

භේදුභ ආයච්චිේේ ඕවනන් ඕභරෝහන් 932721023V 

භනනේේේේ අිර ඕප්රදී  ඕභනනේේ 843131557V 

භනන්නරහේේ රති  ඕධවනස හන්ත 902784306V 

භනිේභ්ප ඩු ඕමුදිත ඕදරලන  901251223V 

භ්පත්තේේ ලිත ඕපයන්ද ඕරීරීස 903094397V 

භවන්ේත් ආයච්චිේේ ඕනදීය ඕභරෝලං   892020647V 

භවඳුවනේේ අලහන් ඕභධූ ඕේඳේරයහ 930301132V 

භේවේන්දන් ධවනරලන් 940670110v 

භහ විපේේ ංඡඹ ඕරකාහන් ඕේඳේරයහ 940633214 V 

භහතය ආයචිචිේේ ඕේදොන් ඕදුන් ඕයංඡන ඕවිභරවීය 930133574 V 

භහනිකා ේේ ජිත් ඕබුේික  ඕද ළලුි 900111126V 

භහන්න ේඳරැභ මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතයං  ඕනිරභහ්ප ඕභහන්න ේඳරැභ 802034016V 

භහබුරේේ ේදොන් ඕවියහ් ඕචින්ත  921530722v 

භහය එේඩ්යේේ ඕප්ර ඕතිබහ ඕඅවනයහධ ඕවිේ්සිංව 198828600434 

භහරන් ේ ෝවින්ද ඕවිදහනඳතියණ 199005500634 

භළදරසරහේේ තන්දන ඕභන් ඕකුභහය 832183938 V 

භළදත්ේත්  ඕේ දය ඕභන්ත ඕ්රිඹදරන ඕකුභහය 198710300244 

මීේ ොඩ විතහනේේ ඕ ුමන් ඕනදීය ඕේඳේරයහ 902410473V 

මීේ ොඩේේ ේදොන් ඕදිේන්ස ඕුමරසය ඕජ්ඹරධන 772700431V 

මීභනේේ දිනූ ඕතින්ද ඕේඳේරයහ 198402001910 

මීභනේේ නදීය ඕනිලහන් ඕේඳේරයහ 199213402772 

මුණසිංව ආයච්චිේේ ඕවසිත ඕුමේරෝතන 198919100401 

මුතුතන්ත්රි ඵසතිඹන්ේේ ඕරකාලහන් ඕතතුයං  ඕප්රනහන්දු 941122400v 

මුතුතන්ත්රිේේ රසිදු ඕවරං  ඕප්රනහන්දු 199225100806 

මුදලිේේ ේවේයත් ඕේවහනි ඕවරභහලි 926190520V 



ේභසටිඹේේ ේදොන් ඕරුචිය ඕදරලන ඕගුණතිර   800104963V 

ේම්ඝුමරිඹරේේ යජිත ඕභවහනහභ ඕේේනවියත්න 932781085 v 

ේම්වන  ංඡී ඕ භේේ  930952648 V 

ේභොේවොභඩ් ිුමදීන් ඕේභොේවොභඩ්  ඉම්යහන් 198607400982 

ඹවම්ඳත්  ආයච්චිේේ ඕතන්න ඕඋේඳකා ඕඹවම්ඳත් 197509000674 

ේේහන් ියන්ද  ඕඹහඳහ ඕදවනහඹ   922773971V 

යණතුං  ආයච්චිේේ ඕ ඹහ ඕනිරං  ඕයණතුං  932650096V 

යණතුං  ේවටිටි ඕආයහචිචිේේ ඕඳත්භ ඕප්රදී  ඕකුභහය 751433565V 

යණ  ආයචිචිේේ ඕවනන් ඕතන්දන 810580216V 

යණසිංව ආයච්චිේේ ඕඋදිත ඕප්රන්න ඕයණසිංව 198335202329 

යණසිංව ආයච්චිේේ ඕයං  ඕරිමරු 923293965V 

යත්නවීය ඳපඵළදිේේ ඕේයෝතන ඕභයුය  920811019 V 

යත්නවීය ඵදුේේ ඕකාවහන් ඕදරලන ඕයත්නවීය  860580705V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅං  ඕඉදුනි්ප ඕයත්නහඹ   760120537 V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕදුිදු ඕයණභයුය 951100188v 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕභන්ත ඕයත්නහඹ  198830101082 

යන්දුණු ඳතියන්නළේවරහේේ ඕදරලන ඕවනන් ඕඳතියණ 893424172v 

යේම්ස නදී ඕරුේේරු 950764465V 

යරන්ත ඵණ්ඩහය ඕයහජ්ඳකා ඕේවේයත් 931800345V 

යවිදු ිමභහ ඕේදිමත්ත 199424501679 

යහජ් රුණහයත්න දිහනහඹ  ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕචින්ත ඕඵණ්ඩහය ඕ
යහජ් රුණහ 

951972550V 

යහජ්ඳකා ේේඹරහේේ ඕමීය ඕභරෝහන් ඕම්ඳත් ඕයහජ්ඳකා 903053887 V 

යහජ්ඳකා ඳතිය භේේ ඕකාවහන් ඕ හන්තන  198532404252 

යහජ්ඳකා ඳතියේේ ඕේදොන් ඕඳණ්ඩු  ඕේයොභහ්ප  891641850V 

යහජ්ේේ ය අේේුමන්දය ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕතභත් ඕරකාහන් ඕඵණ්ඩහය ඕ
යහජ්ේේ ය 

912650251V 

රෑඵසිංව  ේභ්ප ඕඉංදි  ඕඅතුර ඕ්රිඹන්ත 790640098v 

රඳසිංව ආයචිචිේේ ඕරිමරු ඕරුන් ඕරඳසිංව 902721002 v 

රකාිි   ම්රේදරහේේ ඕභේනෝ ඕයං න 912020193V 

රකාහන් යන්දි  ඕයහජ්ඳකා 921811659V 

ලිඹදිපිටිඹ යත්නහඹ  ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕනිරන්ත ඕප්රබුේික  902101136V 

ලිඹන ේ්ප ිේේ ඕේදොන් ඕසි  ඕඑයන්ද 943401624V 

ලිඹනේේ භලින්ත ඕභරෝංඛ 931722581V 

ලිඹනේේ ේයොජ්ර ඕප්රනහන්දු  870150164V 

ලු්පඵේදඩුේේ ේදොන් ඕතහභය ඕි්පලහන් ඕද ඕසි්පහ 913623894v 

ේරොකු ඵහරසූරිඹරහේේ ඕතරිඳු ඕනදීලහන් 900462441V 



ේරොකු වීයේේ ය ඕතරිදු ඕභරෝං  ඕවීයේේ ය 198525003793 

ජිය ්රිඹහන් ඕනි ේේ ය 872861530V 

ත්ේත් ලිඹනේේ ඕඉුමරු ඕතිං  ඕආරිඹයත්න 930380890V 

දුයබිේේ ේවේහේේ ඕචින්ත  ඕවරි්රිඹ 780793368 V 

න්නි ආයචිචිරහේේ ඕරිමරැ ඕතහය  932731258V 

න්නි ආයච්චි ඕ ං හනම්ේේ ඕඹං  ඕ› රකාභහ්ප 940880963V 

න්නිආයච්චිේේ  ඹහන් ඕප්රතිබහ ඕ ඕේඳොන්ේේ හ 871580480V 

න්නිනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅරුණ ඕභන් ඕන්නිනහඹ  861570886v 

හේදු ඳතියේේ ඕරිමරැ ඕක්රිලහන්ත 913332091V 

ළි පුලි අච්චිේේ ඕරකාභ්ප ඕභදුං  902532463v 

ළි පුලි අච්චිේේ ඕින ඕඑයන්ද ඕේඳේරයහ 911570122v 

ළලිආයහේ   ුවේ  ඕේ දය ඕේඹොකාත ඕඉන්ද්රතහඳ ඕගුණතිර  921682387V 

ළලිේතොපේේ කාරහි  853383201V 

ළලිවිපේ ොඩේේ ආේරෝ හ ඕඉහරි ඕිඳත් ඕළලිවිටිේ ොඩ 941151167V 

ළලියේේ කාවහන් ඕහලිඹ ඕරඳසිංව 880400967V 

ළ්පරබුේර ජ්ඹුමන්දය ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕතිං  ඕඅලසවින් ඕඵණ්ඩහය ඕ
යඹුකාළ්පර ඕජ්ඹුමන්දය 

901580456v 

ෆලි ඩේේ හිමත ඕඋදඹන්  913053729 

වික්රභසිංව මුදිඹන්ේේරහේේ ඕදරලන ඕතයං  893303677V 

විේඡ්සිංව  ං හනභරහේේ ඕදි්පහන් ඕතතුයං  ඕවිේඡ්සිංව 851861548V 

විේ්සිංව ආයච්චිේේ ඕවියං  ඕදුන් ඕභදුභලිත් 931430483v 

විේ්සිංව යහජ්ඳකා ඕආයච්චිේේ ඕහ ය ඕවනන් ඕ්රිඹං  871142637V 

විතහන ඳතියන්නළවළරහේේ ඕේයොහන් ඕරුන් ඕපුසඳ ඕකුභහය 922731560V 

විතහනේේ අිර ඕනදිස ඕුමමුදු ඕවිතහන 932511258v 

විදහන  භේේ ඕඋභඹං  ඕකුභහය ඕතන්ේද්රසන 922150435V 

විදහන  භේේ ඕතුසිත් ඕදුරහංඡන ඕදඹහයත්න 901300755V 

විධහන ආයච්චිේේ ඕතරිදු ඕයන්දි  199136104186 

වියකාේ ොිේේ ුමධහය  ඕජ්ඹලහන් ඕශියහජ් ඕවීයකාේ ොි  199500504190 

වීදිඹ  පුයහශරහේේ ඕඅහන් ඕදීභන්ත ඕනිරේම්  199407203442 

වීය ේඳරැභ ආයචිචි ඕඅතුේ ෝයරේේ ඕේදොන් ඕදුරන ඕනිලුපු්ප  943194068 V 

වීයසිංව භිමනහේ ොඩේේ ඕතුහය ඕලහන්ත ඕකුභහය 863020212V 

වීයසිංව මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅේලේන් ඕධවනේදය 940741661V 

ේදමු්ප්ප භදිනේේ ඕරලිත් ඕකුභහය ඕජ්ඹතිර  770273250V 

විදු වනයහන් ඕභහනඩු 952852310V 

ත්කුනසින් ම් ත්කුනනහතම් 763583651V 

භන් කුභහය ඕඡඹසිංව  198320000426 

භයේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕං  ඕරකාහන් ඕඵණ්ඩහය ඕතිර යත්න 199500204410 



භයකාේ ොිේේ තහි හ ඕ ඹහං   938352682v 

භය පුලි අභයේ ෝන් ඕ භේේ ඕමුද්ර ඕප්රහේ 198811904023 

යසිංව ආයචිචිරහේේ ඕබුේික  ඕප්රබහත් 933230457 V 

හභුමන්දය ේව්ටටිේේ ඕඅිර ඕ හංතන ඕනන්දසිරි 892012792V 

සිතහය යන්දිභ ඕජ්ඹවීයයත්න 933173658V 

සිේනත් ුමදහය ඕයං  ඕ භහච්චිේේ 920223117V 

සිභන් ඡිත් ඕනන්දුර 901121524v 

සිිත්ර ආයචිචිේේ ඕේදොන් ඕරහන් ඕතරිදු ඕගුණරධන  199424000365 

සිලින් ි සිං ර  882710866V 

ුමිත් කුභහය ඕභයවිතහයන 800440076V 

ුමයත් භංජුශ්රී ඕඅතඳත්තු 883652991V 

ුමන්ත බුේික  ඕගුණේේ ය  861620565 V 

ේන්ද ේඳරුභ ආයචිචිේේ ඕඋලහන් ඕේ ෞහ්ප ඕසි්පහ 199330600357 

ේේනහනහඹ  කුභහයේ ී ඕආයච්චිේේ ඕබිනය ඕනේෝදය ඕේේනහනහඹ  933233839V 

ේොන්ද ේඳරුභ ආයච්චිේේ ඕතතුය ඕරකාකාත ඕයණතුං  903344083V 

ේොේවොනත්ත අදි හයම් ඕර ේ  ඕලකාති ඕරකානහත ඕඵණ්ඩහය 199228101261 

ේෝභනහථ ඇයච්චිේේ ඕනිේයෝන් ඕතින්ද ඕේඳේරයහ 872720359v 

ෟන්දරඹ ශ්රී ඕඅරත්තේේ  952501763V 

වංළ්පරේේ   විජ් ඕදනංජ්ඹ ඕේඳේරයහ 893622799v 

වත්ේනි මුදිඹන්ේේරහේේ ඕුමේේලස ඕනිරහන් ඕයං න 922390975 V 

වඵය මු යහශරහේේ ඕඉහය ඕරකාිණ ඕපිරිස 933063267V 

වරණ රසිත ඕඵහරසූරිඹ 820820754V 

ේවටිටිආයචිචිේේ ඳසිදු ඕතයං  921621906V 

ේව්ටටි ආයච්චිේේ ඕරුනි ඕරකාහනි ඕඇේරකාළන්ඩර 878202996V 

ේව්ටටිආයච්චිේේ තතුයං  ඕභරෝහන් ඕේඳේරයහ 922634572V 

ේව්ටටිආයච්චිේේ විමුකාති ඕරකාභහ්ප ඕභරෝං  ඕේඳේරයහ 900630271V 

ේවේේන් භ ලිඹනේේ ඕභේවේස ඕභරෝයං  881840197 V 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕයජිත ඕමීය ඕභයජී 942351593V 

ේවේහ   ඳයේේ ඕ පිර  198104100957 

ේවේහ ේේේේ ඕිරහන් ඕතතුයං  ඕඳනන් ර 931750976v 

ේවේහ ඳතියේේ ඕඡ ත් ඕපුසඳ ඕකුභහය 770121698V 

ේවේහ ේ දුරු ඕආයච්චිේේ ඕුමේරස ඕතන්දිභහ්ප ඕුමදරලන 732864245V 

ේවේහේේේේ වන්ත ඕඉන්දි  ඕදඹහසිරි 199119400582 

ේවේහි ේේේේ ඕතහභය ඕප්රං  ඕජ්ඹයත්න 921670753V 

ේවොයදුේ ොඩ  භේේ ඕජිත් ඕවිේ්සිරිරධන 910193210V 

Mrdhivyadharshan Seetharaman 953353504V 



ඉදුරුේ  ේ ෝටපච්චිේේ ඕිමරුනි ඕවරකා හ ඕභරෝහනි 199359201970 

 ්පඳහඹේේ ේදොන් ඕුමේඵෝධහ ඕභේවේකා හ  876382385 V 

තිරිභහන  ළටිඹේේ ඕවංහනි ඕවනන්ති හ  898113744V 

ේදොන් වසින් ඕේ ෝකිරහ ඕවික්ර ඕසිංව 938653216v 

ඳභදහ ුමවරසි ඕපුතන්ත්රි 887600910v 

ඵත්තන මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනිේයෝහ ඕකුභහරි ඕේේනවියත්න 795154043v 

ි රහ වන්දිේේ ඕනිභහහ ඕදි්පරුකාෂී 928040348V 

 ේන්රේේ තම්පි හ ඕජ්ඹභහලි 916242298V 

යණසිංව ආයචිච්ේේ ඕේදෝන ඕඋත්තයහ ඕභදුන්ති ඕකුභහරි ඕයණසිංව 935663148V 

හ රි හ තරුකා ඕ ලුේඵෝවිර 897030250V 

Maputugala Arachchige Ayesha Imalka Jayantha 937510365v 

A.P.D.D Samaraweera 198384901693 

Ahamed Muneer Fathima Muafa 877610160V 

Anaththa Pathiranage Chamini Koshila 936020186v 

Angulugaha Gamage Pavithra Sewwandi 915970656V 

Arunagirinathan Sureka 898622290v 

Assaddumaga Thilini Thushara 906142295V 

Athuraliya Liyana Arachchige Nesra Noordi 867001930V 

Chathurika Dinesha Kuruppuarachchi  816030196v 

Chulanganee Lakmalee Asgiriyage Seneviratne 907060047V 

D.M දීනූහ ඕභහලි හ ඕදිහනහඹ   845061360V 

Dawundage Pulmini Lanka Kulawardana 847971827V 

Dewamullage Madhavi Prerera 815791070V 

Dharshani Deeoika Meemanage 885501850V 

Dilini Amarasighe 198361200183 

Dinu Upeksha Samarasinghe Ekanayake 878463340V 

Dona Aruni Mangalika Gamalath 806350168V 

Egodahage Ishana Piyumali Alwis 946771970v 

Elapatha Ihala Pallage Sanantha Dharmasiri 905861743v 

Fathima Nazreen Zavahir 868090766V 

Ganeshan Pranayalini 916941072V 

Gohogodage Pabasara Madurangi Pallegama 916880740V 

Gowry Gayathiry Sivathavendran 776661155V 

Handapangoda Mudalige Indeewari Anuradha 199361000988 

Heshani Danushika Kumarasinghe 918590102V 

Hettiarachchige Dayan Dananjaya Wijesinghe 950900547 V 



Hewa Vluraduge Jithma Suhchani 199450803514 

Hewaage Pubudini Nadisha Fernando 816913438V 

Ismail Fathima Shazna Banu 927970201V 

Jangala Sembujuttige Sudheera Sandamali  198974903985 

Jawardana Gamaachchige Ishani Maduwanthi 958170408V 

Jinadari Kankanam Gamage 926250345 V 

Josephine Sinthiya Thabesan 877950891V 

Juwan Mandadigee Sharmila Kumari Priyakanthi Fernando 765171890V 

Kaluthantri Liyanage Oshika Hashant Perera 817954308 V 

KARANNAGODAGE DONA UDENI ERANDIKA 878000129V 

KOTHALAWALAGE JINADARI DANUSHKA 926060830V 

KOTTE WARNAGE NADEESIYA CHANDIMA FERNANDO 915100759v 

KUMARAGE NIROSHA HARSHANI 867180559V 

KURAGAMA APPUHAMILAGE SHASHINI RAVIPRABHA 
KURAGAMA 

948620561V 

KURUPPU MULLAGE DONALANKA CHWLANGANI KURUPPU 806334278 V 

MADURAYANIE PERUMAL 946672084V 

MAWANA HEWAGE DAMAYANTHI IRESHAKUMARI 907620824 V 

MAYURI THILAKSHAN  198982600240 

Meeran Sheema 915492460V 

MIDIPOLAWATTA KANKANAMLAGE AYESHA SANDAMALI 
MIDIPOLAWATTA 

878662164V 

MOHAMED ABDUL CADER SITHY BURUHAN MAAHITHAH  197855201897 

MOHAMED ABDUL RAHEEM FATHIMA NUSRA 927591022v 

MOHAMED ALIYAR FATHIMA FARZANA 877593479V 

Mohamed Anwer Fathima Asheeka 856182185v 

MOHAMED FALEEL FATHIMA IRFANA 875912321V 

MOHAMED KAMAL FATHIMA FASMINA 937273088V 

MOHAMED NILAM NOORUL AZEEMA 847570474V 

MOHAMED NOUFAR FATHIMA NAFLA 936160930V 

MOHAMED SALEEM FATHIMA SAFNA 927884496V 

MOHAMED SALEEM FATHIMA SIFANA 858470030V 

Mohamed Tsmail Fathima Israth 198957901296 

MOHAMMED ISMAIL FATHIMA SHABANA BANU 199080801374 

MOHOMAD ASHRAF ALI FATHIMA MUBASSHIRA 887580510V   

MOHOMED FAIZ FATHIMA HAFSA 897990237V 

MUHAMED SAHUL HAMEED FATHIMA MAFAZA 918090207V 



munashingha arachchilage krishani suwarna munshingha 857323297v 

NADEEKA AMARASINGHE 805590793V 

Nahindram Usha Nithiyayanthy 875460609V 

NAMBIGE KALPANI MADUWANTHI PERERA 947440454v 

NASEER NAURA 958220642V 

NAYANI MAHAARACHCHI 835591387 V 

NILAMANI MADHUSHANI RUPASINGHE 917171882 V 

Oruwalage Nirmani Wimarshana 907001148V 

PALANIYANDI CHANDRADEVI 906362813V 

PATHIRANAGE DILUNIKA THARANGANI PERERA 878002857V 

PATIKIRIGE SACHINI VIMESHA ARIYATHILAKE 905570315v 

PINIDIYA PATHIRAGE MALSHA LAKMALI PERERA 886963351V 

PRAVEENA RAVEENDRAN 937121113V 

Raigamacharige Dona Udeshika Chathurangi Weerarathne 955080440V 

RAJA MANIMEGALA 877963934 V 

RAJARATHNAM BABYSHALINI 199183101041 

RUWANDIKA SANDYANGANI UDAWATTA 805661127V 

SANOJA KUMARIHAMY MEERIYAGALLA 815093372V 

SARALA WEERASINGHE 956733316 V 

SHATHUSHILKA ARUMAINAHAM 947101099V 

SIRIWARDANA ARACHCHIGE DONA GAYANI GEETHIKA 845880476V 

SIVASORUPINE KATHIRKAMANI VASARMA 199251301733 

SIVURATHANA BANDARANAYAKAYAPA MUDIYANSELAGA 
PRIYANGA KUMUDUNI SIRIWARADANA 

198558500532 

Subramaniam Yogamalar 805432047V 

SUBRAMANIYA RANJANI VIJAYA SHIVA KUMARI 886150652V 

Thelge Harshani Kanchana Peiris  936741363V 

THELGE MADHUSHA PRIYADARSHANI REIRIS 827600199 V 

THIVYA JEYASOTHYA 928581748V 

THIVYA MAHADEVA 198955801291 

THUDA HEWAGE CHATHURIKA MADHUSHANI 926262696 V 

VAITHEHI THILEEPAN 198473201202 

VIDANARACHCHIGE SUDARMA RATHANAMALEE 
SAMARASINGHE 

767742207v 

VIJIYENDRA THADSIKA 198973201475 

VINDY RATITHAMALI KARASINGHA ARACHCH 767502559 V 

WARAKAGODA ACHARIGE VINDHYA MALINI RATHNASURIYA 898214109 V 



WARNAKULASOORIYAGE ASHANTHI ANURASHIKA PERERA 888241523V 

WEERAPPERUMA ACHCHI ATHUKORALAGE CHATHURI DULSHANI 897021382v 

WEERASURIYA KATTUMUTTU ARACHCHILAGE NIMASHA SACHINI 
SITHARA 

935690471V 

WIJESINGHE ARACHCHIGE BADRIKA MADUSHANI 886581645V 

අං ම්ේඳොි  ඹහ ඕතන්දිභහ 787172539V 

අංජ්නි ධවනස හ ඕඅභේදෝරැේේ 887380260V 

අංජ්ී උේ කාහ ඕනහනහඹකා හය 877570932V 

අංේව්ටටි භ  භයහරරේේ ඕදුරහනි ඕතතුරි හ ඕගුණේේ ය 885230474V 

අ යවිපේේ විලහික ඕේ ෞලරයහ 937251904V 

අකුරුේ ොඩ ේවේේේ ඕබුේික ඕුමබහකාි  198758100456 

අගුළු ව  භේේ ඕප්රේඵෝධහ ඕ ්පවහරි 916173199V 

අේ ොසතිඤසඤේේ ේේන ඕහයංකා ඕරැකාරහ 927451000V 

අතරහ භන්භී ඕරීරිස 886531400V 

අචියහ රුකාලහනි ඕමඳනහඹ  935710316V 

අඡ්මීර ෂහතිභහ ඕරැේභයිහ  835321274 V 

අඩසුමරිඹේේ තකාරහ ඕදභහලි 198874900775 

අතඳත්තු ආයචිචිේේ ඕතිරහ ඕනිංරහ 857854977 V 

අතඳත්තු මුදිඹන්ේේරහේේ ඕපුබුදු ඕඑයන්දි හ ඕයත්නඹ  846601821V 

අතුේ ෝයරේේ තතුයංකා ඕදිනූහ ඕඅතුේ ෝයශ 868462671V 

අතුේ ෝයරහේේ රකාකා හ ඕදරැනි 937904118V 

අත්තන ්පේ්ප ේ ොසේ ෝපේ්ප ඕුමේන්ත්රහ ඕ්රිඹං   197686103060 

අත්තනේ ොඩ  ං හනභරහේේ ඕලකිරහ ඕබුේික හං    857931386 V 

අත්තනහඹ  ආයච්චිේේ ඕ විදි ඕභේවස හ 945163453V 

අත්තනහඹ  ආයච්චිේේ ඕජ්හනි ඕඉයන්ති හ 898042162V 

අත්තනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕබහ යහ ඕුමේඵෝධනි ඕඅත්තනහඹ  857383435V 

අත්තිිඹ විදහනරහේේ ඕිරහනි ඕඅංජ්ලි ඕභරෝකා හ 948304007V 

අවනයහධහ දි්පිනි ඕයත්නඳතියනේේ 198469701351 

අවනරුේික හ වර  ඕකුභහරි ඕදම්ේ  භ ඕේ ය භ 785231783V 

අවනස හ උහනි ඕමුණසිංව 908513657v 

අන්ේතෝන්දුය තන්දිභහ ඕරකාභහලි ඕසි්පහ  877251284  

අන්දයේේ වං  ඕබුේිකභී ඕතන්ද්රේේන 916670028v 

අන්ද්රහ ඵදුේේ ඕවහයහ ඕඳුනි ඕං ්පඳනහ  199481800979 

අන්ද්රහදීේේ නි ඕභළි කා ඕේදවිිි  ඕසි්පහ 945521171V 

අන්ේව්ටටි භ  භයහශරහේේ ඕේෞභයහ ඕතයංගී 887560218V 

අඳරැකා   ං හනම්ේේ ඕදි්පවහනි ඕතතුරි හ  936662714V 



අඳරෑ   භේ  ඕදිවනලහ ඕභදුඵහශිනි ඕේඳේරයහ 908191722v 

අ පු ආයචිචිේේ ඕඅජ්න්ති ඕඅයලිඹහ ඕේඳේරයහ 198362103262 

අ යහ භරෝන්ති ඕමුදලිේේ 926031228V 

අබිදු්ප යකාි ඕේඡසි න් ඕකාෂහනි 777670115 V 

අේඵපිටිඹේේ නේඹෝි ඕතතුරි හ 887722994V 

අේේේ ෝන් ජ්ඹුමන්දය ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕයුනිකා හ ඕරකාිි  ඕජ්ඹුමන්දය 198752600430 

අේේේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතකාකාරහ ඕකුභහරි ඕඅේේේ ෝන් 865094000v 

අේේගුණරධන විදහන භේේ ඕධයණී ඕගීති හ 945070048 V 

අේේේ ොඩ ලිඹනේේ ඕේදොන් ඕේතයනි හ ඕහවිත්ත්රී 828622072v 

අේේරධන දවනහඹ  ඕදුමනි ඕතන්දිභහ 948452995V 

අේේසිංව ආච්චිේේ ඕේරඛහ 837920574V 

අේේසින්  භහච්චිේේ ඕුමේන්ත්රහ ඕයං   197958902214 

අේේසිරි නහයහඹන ඕඩුේේ ඕරකාකා ඕභහලි හ 916381670V 

අේදු්ප වමීඩ් ඕෂහතිභහ ඕශිවහයහ  885230334V 

අභයේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනිේයෝහ ඕුමබහකානි ඕගුණයත්න 846283285V 

අභයේ ෝන් විලහ හ ඕරකාභහලි ඕඅභයේ ෝන් 868491655V 

අභයතුං  අචිචිේේ ඕදුසභන්ති ඕඋේ කාහ 938290296V 

අභයතුං  ආයචීචිේේ ඕඡීනි ඕඅභයතුං  908270657V 

අභයතුං  ලිඹනේේ ඕදුමනි ඕවිභරකා  946831611V 

අභයතුං ේේ චුරන්ති හ ඕනිලූ  ඕේඳේරයහ 928133559V 

අභයවීය ඳතියණේේ ඕේවින්දි ඕඋඳභහ 925370860V 

අභයසිංව ආයචිචිේේ ඕකුමුදු  ඕදි්පරැකාකා හ ඕඅභයසිංව 887220050 V 

අභයසිංව  ං හනිේේ ඕදිවනහ ඕභහලි  827773697V 

අභයසිංව  ං හනම්ේේ ඕඋදහයහ ඕකාම්වහනි 847181095 V 

අභයසිංව  ං හනම්රහේේ ඕ වින්දි ඕුමරකානහ ඕඅභයසිංව 946682705V 

අභයසිංව  රආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕදිලූහ ඕනිරභහි  19908070780 

අභයසිංව විතහනේේ ඕචිනි ඕනභහහ ඕේඳේරයහ 908313674V 

අභයසිංවේේ  ප්රේඵෝධනි ඕ්රිඹං හ 888071946V 

අභයසිංවේේ භංජුරහ ඕඅභයසිංව 786061911V 

අභයේේ යේේ  හන්තනභහරහ ඕදීඳහනි ඕඅභයේේ ය 788011865V 

අභ්ප හ භරෝහණී ඕඇඳහ 906360152V 

අභහලි අවිනි ඕවියසිංව 895041211v 

අභහලි දීපි හ ඕදවනහඹ  896061356V 

අිනහ භදුහනි ඕඉවර භේේ 199183202167 

අමුේ ොඩ  භේේ ඕනිරභහි  ඕභරෝකා හ  928573613V 

අමුණුමු්පර ආයච්චිේේ ඕුමේරෝතනහ ඕභහලි ඕේඳේරයහ 926730037V 



අමුත්තේේ පියුි ඕලකා රහ 199252402373 

අමුේවේන්ේ ොඩේ ෝයරහේේ ුමදහරි හ ඕභදුයං   ඕේඳේරයහ 925022900V 

අම්ේඳ භ  භේේ ඕ ්පඳනහ ඕනිරක්ෂි ඕේඳේරයහ 199072900840 

අම්ේ  භ  භේේ ඕඋේරහ ඕේ න්දි 937711107V 

අම රේේ ේදෝන ඕතතුරි හ ඕඋදඹං   ඕවිභරයත්න 948231239V 

අමන්ර ේ දය ඕතන්දිභහ ඕරකාභහලි ඕසිරිනහඹ  928181740V 

අේේේ ොඩ ලිඹනේේ ඕේදෝන ගීහනි ඕභදුකා හ ඕලිඹනේේ 887123179V 

අඹන්ති ේ ෞලරයහ ඕේඵොේත්ජු 199375800282 

අේේහ එයන්දි ඕජ්ඹරණ 896802410v 

අේේහ දි්පරැකාකා ඕඅතුේ ෝයර 887803986V 

අේඹෝධයහ ුමපුි  ඕඅභයසිංව 947910450V 

අයං රේේ ේදොන් ඕකුමුදුභහී 945253886V 

අයඔ ත්තේේ ඕඉේරහ ඕඋභඹං නි ඕරැද්රිගු 847872926V 

අයේඳොර  භේේ ඕවර  ඕඑයන්දී ඕ භේේ 847650109V 

අරකාඹේේ ුමඡීහ ඕ්රිඹදරලණී 866952876V 

අරවේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅේඹෝි ඕරුහන්ති හ ඕඅරවේ ෝන් 887320985V 

අලුත් භ ආයච්චිේේ ඕකාවහනි ඕේ ෞලරයහ 948001250V 

අලුත් භේේ ඉේභෝහ ඕමීතරහ 886070829V 

අලුත්ේේ ේදෝන ඕතතුරි හ ඕේ න්දි 198068502759 

අ්පර ේේේේ ඕලකා රහ ඕුමවිභහලි  905571311 V 

අලහ ිිමරි ඕවික්රභනහඹ  198173904540 

අේලේනි නිේකාලරහ ඕඅතුයලිඹ  198763100201 

අං හ නිේයෝකානි ඕතුහරි ඕවික්රභතිර  198278002395 

අුමය පුලිේේ ජ්ඹත්රි ඕඹේෝභහ 866761078V 

අුමරුමුි  ආයච්චිරහේේ ඕපූරි භහ ඕේොනහලි ඕයහජ්ුමරිඹ 935700841V 

අස න්ගුේර ඳතියත්ේනරේේ ඕදුනි ඕභනිේභඛරහ 887392951V 

අවං භ ඵදුේේ ඕඅලහ ඕනිංරහ 896600320v 

අවං භ ඵයි ේේ ඕනේඹෝි ඕයලසි හ ඕඅවං භ 937391226 

අවං භ ේභයංචිේේ ඕදිළුි  ඕේ ෞරයභහරහ 947492241V 

අවං භ ේරොකුලිඹනේේ ඕලහනි හ ඕනිේයෝි  887000182V 

අවං භ රේේ ඕනිලහනි ඕභරෝකා හ 895272000V 

අවං භ විතහනේේ ඕලහරනි ඕභරෝහනි  928264009V 

අවන  පුේේ ඕයුේරහ ඕභදුහනි 928581314v 

අළුත් භේේ නදීලහ  ඕනින්රහ ඕෂරනෆන්ේඩෝ 927740257V 

ආඩම්ඵයේේ  හංතනහ ඕනිභහලි ඕද ඕඅ්පවිස 908380410v 

ආඩම්ඵයේේ සිතහයහ ඕජීන්ති ඕඅ්පවිස 198576700108 



ආනන්ත ඳතියනේේ ඕේර හ ඕසරණභහලි 198461900619 

ආේයොන්ද බිේ්පසි ඕමුවන්දියි ඕුමේභ ිධහ ඕුමන්ති ඕජ්ඹවික්රභ 895400289V 

ආහ දි්පරැකාකා ඕරෑකාස  945073675 V 

ඇත්තිලිේ ොඩ  භේේ ඕඉුමරැ ඕහනහ  927301539  V 

ඇර භේේ භරෝහ  ඕවන්ති හ 896000551V 

ඇරඵඩේේ ේම්න හ ඕදි්පරුකාකා ඕප්රනහන්දු 776472700V 

ඇේරකාළන්ඩර නිේයෝහ 936982573V 

ඇ්පපිටිඹ ආතහරිේේ ඕ හංතනහ ඕතතුයංකා 926261142V 

ඇ්පපිටිඹ ඵඩ්පේේ ඕනිලුහ ඕ්රිඹදරලනි 856400433v 

ඇ්පපිටිඹේේ අේේහ ඕේයොනි  876941732 v 

ඇ්පරත්ත ආයච්චිරහේේ ඕඉේරහ ඕදි්පවහනි ඕේේනහනහඹ  896461222V 

ඇ්පවිටි රේේ ේදෝන ඕතිලිි  ඕලශි රහ 905120530v 

ඇ්පවිටි රේ්ප නිේම්හ ඕකුමුභහලි 199386400165 

ඇසකින් ජ්ඹනි ඕදි්පවහයහ ඕතිර යත්න 915430910V 

ඇසළේදුේ  ේ දය ඕතහන්ද  ඕකුභහරි ඕඡඹභහන්න 805393351 V 

ඇවළේ්පේඳොර  භේේ ඕදිලසනහ ඕභරෝබහකාි  ඕවීයසිංව 198466001724 

ඉඩංේ ොඩේේ තයහ ඕරිමරැ  ඕඉඩංේ ොඩේේ 927102277V 

ඉත්තෆඳන ඳඹහ රේේ ඕපහනිඹහ ඕයණසිංව 918341110V 

ඉදි ඩු්පර  ං හනිේේ ඕතිළිි  ඕඅවනයහධහ ඕභරෝබහකාණී 865251262 V 

ඉදුරුේේ න්දීඳහ ඕඳහයමී 945551488V 

ඉේදභ්පේ ොඩේේ ේදෝන ඕබිභහලහ ඕභදුන්ති 946972959V 

ඉේනෝ හ ්රිඹදරලනි ඕයත්නහඹ  897403889v 

ඉේයහ ේරේේේ ඕඅ්ිඹහ 887563640v 

ඉිවි මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඑයන්දි ඕවර  916412789V 

ඉේම්හ ්රිඹදරලනි ඕයණ   907580156V 

ඉම්වහම් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතභහලි ඕිමරුි  හ ඕවිේ්ඳහර 905752553V 

ඉේයෝහ උදඹං නි ඕේවේනහිකය ඕනහ වත්ත 805610425V 

ඉේයෝහ දිලහන්ති ඕේදේේ 198362201966 

ඉේයෝහ අභහලි ඕුමබසිංව ඕඹහඳහ 886371748V 

ඉරං සිංවේේ ේදෝන ඕත්රහ ඕරකාභහලි 198972700404 

ඉලුකා ළටිඹ මුදිඹන්ේේරහේේ ඕහයධහ ඕඋදඹහං   816764033 V 

ඉලුකාතළන්න වම්පුයේේ ඕඉේරහ ඕඅයියහං   846411100V 

ඉලුකාතළන්න හුම්පුයේේ ඕඅනූහ ඕදි්පවහනි ඕේප්රේභතිර  847293284 V 

ඉහනි ිමරුනි හ ඕේ ොිතුකාකු 199483400526 

ඉහයහ දි්පවහනි ඕඉරං ේ ෝන් 199078800249 

ඉහරි විදුකා හ ඕවදුන්ේ ොඩ 916621396V 



ඉුමරි අවනඳභහ ඕනළලි භ 199265901860 

ඉුමරි ඉභ්ප හ ඕ රුණහයත්න ඕදිහනහඹ  915450091V 

ඉවර න්නි ඕආයච්චිේේ ඕභේවේකා හ ඕප්රේඵොධ  198963400549 

ඉවශ කිිමඹිඹ ඕඳතියණේේ ඕරුවින්දි ඕතිකාණහ 936641440V 

උකාඅත් ආතහරිේේ ඕතිරකාකා ඕනඹනතයහ ඕේනෝනිස 915762620V 

උකාත්ත ලි ඕඹනේේ ඕනදී හ ඕතතුයහං   808143909V 

උකාත්තේේ චිනි ඕතයංකා හ 948522810 V 

උේ ර ආයච්චිරහේේ ඕභනහහ ඕතුහරි ඕේප්රේභරහ්ප  936872697V 

උඩේේ  ං හනම්ේේ ඕදිංකා හ ඕලහන්ති 19936120032V 

උඩේේ රුන්ති හ ඕදභහලි 907650979V 

උඩත්තේේ ේදොන් ඕධවනකා හ ඕදභහලි  905980394V 

උඩවේේ ේවින්දි ඕඋේේශි හ ඕේඳේරයහ   947901443V 

උඩු ම්ේඳොරේේ යවිනි ඕභරීනහ ඕුමේරකා ඕප්රනහන්දු 198663901157 

උඩුවනය ේ දය ඕභේනෝරි 888060090V 

උඩුභර ර ආතහරිේේ ඕඅචිනි ඕඉේරහ 916610432V 

උඩුන ආයචිචිේේ ඕේදෝන ඕපිඹති ඕේදවිිි  ඕඋඩු  ඕආයචිචි 199369600375 

උඩුන ඕේේ  භනි ඕගීති හ 888212817V 

උඩුයේේ තයි  ඕලෂී ඕඉේෝන් ඕභයවීය 867650342v 

උතුභහ ේරේේේ ඕරිෂස හ 846240012V 

උදහදනි ඳතියන්නළවළරහේේ ඕලහනි හ ඕදි්පවහනි 898663752V 

උදිතභහරහ යහජ්ඳකා ඕඳතියේේ 946780430V 

උේේනි ලුඩ්ස ඕවියසිංව  756760491V 

උේේශි හ තතුයං නි ඕයහජ්ඳකා 198778110057 

උ ඕේේසිංව ආයච්චිේේ ඕඋේේශි හ ඕභරෝලහනි 199085903820 

උපුී උදඹං නි ඕජ්ඹරත් 818164114V 

උේ කාහ දිලුකා ඕරීරිස 947422421V 

උේ කාහ යණසිංව 898313867 V 

උේභ ිහ භරෝභහලි ඕව්පරේේ 937550316V 

උේම්හ ප්රබහකාණී ඕඑදිරිසිංව ඕආයච්චි 945043083V 

උඹන ේවේහේේ ඕනිලූ හ ඕවරනි 865053193V 

උඹනේවේහේේ ක්රිහනි ඕගීති හ 856783863 

උහනි ාහණරකාසි ඕවිේඡ්වික්ර ඕභ ඕඅතඳත්තු 938244006v 

උළුඳළන්ේවේහ විතහයනරහේේ ඕවරිනි ඕවහයහ 956441315 V 

උළුවිටිේකා  භේේ ඕතංතරහ ඕේ න්දි 895123250V 

ඌයේඳොර  භේේ ඕතිරහ ඕ්රිඹන්   867023119V 

ඌරුමුත්ත ේවේභහේේ ඕලයහභලි ඕඋදඹං    198254500963 



ඌහනි භන්ති හ ඕගීතයත්න 827520934V 

එේ ොඩ ආයච්චිේේ ඕපියුි ඕබහ යහ 948100428V 

එේ ොඩේේ තහි ඕපුරි භහ ඕඅේේේේ ය  199373400702 

එේ ොඩත්ත ආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕ ඹහනි ඕඑේ ොඩත්ත 807185195v 

එචි.එි ඉේම්හ ඕරකාිි  ඕඳහදුකා  887990484V 

එදිරිමුි ේේේේ ුමයං   876942143V 

එදිරිවීය ඳපඵළදිේේ ඕඉභහහ ඕනිරකාශිනි 926002180V 

එදිරිසිංව අ පුවහිරහේේ ඕ හංතනහ ඕඑදිරිසිංව 908393490V 

එදිරිසිංව ආචිචිේේ ඕේදොන් ඕනිහනි ඕවරකා හ  896450735V 

එදිරිසිංව ආයචිචිේේ ඕතිළිණී ඕඑයං හ ඕඑදිරිසිංව 936001939 V 

එදිරිසිංව ආයචිච්ේේ ඕවරනි ඕඉේරහ  848472328V 

එදිරිසිංව ආයච්චි ඕඅවනයහික ඕ්රින්සි හ 907363520V 

එදිරිසිංව ආයච්චිේේ ඕවංනි ඕඑදිරිසිංව  927030756V 

එදිරිුමරිඹ මුදිඹන්ේේරහේේ ඕළිිමි  ඕේ ෞරයහ ඕඑදිරිුමරිඹ 936281389 V 

එදිරිුමරිඹේේ ේදොන් ඕලිරන්ති ඕකුභහරි  937510276V 

එන් එයංකා ඕවශි හ ඕකුේර  898433576V 

එම් ුමවිනි ඕඹහයහ ඕේඳේරයහ 965674136V 

එයංජ්රහ වන්ති ඕේ ෝනද 827983616V 

එයන්දතී ඩඹනහ ඕදි්පවහනි ඕජ්ඹතුං  826760486V 

එයන්දි භරෝලහනි ඕජ්ඹරධන 198872700139 

එරභරේේ භදයහ ඕගුණරධන  905982230V 

එ්පරහරේේ ිරංකා ඕලකා හ ඕඅේේයත්න 927251728 V 

එ්පරහරේේ බිභහලි ඕතරනිභහ ඕඅේේයත්න 897813556v 

ඒ එම් ඕවිභ්ප හ ඕේ ෞභහලි ඕඅික හරි 198162700545 

ඒ. එම්. ඕනිහදයහ ඕවනන්ති ඕතතුයංකා ඕඅත්තනහඹ  927481278V 

ඒ නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕමුතුකුේඩ් ඕර ේ  ඕඑයන්දි ඕවසින්ති හ ඕ
ඳත්භ ඕකුභහරි ඕඒ නහඹ  

926060333V 

ඒ නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕේොවහන් ඕදිවන ඕේනවියත්න 930542326V 

ඒ නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕේවේභභහී ඕේේලිත්තහ ඕඒ නහඹ  198178303390 

ඒදිරිසිංව ආයචිචිරහේේ ඕියුරි ඕරන්තහ ඕධරභසිරි 916242034V 

ඔුවවන ඳ්ටපර ඕමුරහතහරිේේ ඕදිනි ඕප්රබහරං හ ඕවිභරයත්න 928151328V 

ඔතහහ ඉන්දීරී ඕඅසරහයච්චි 945300663V 

ඔඳත  ං හනම්රහේේ ඕඅංජ්ලි හ ඕත්යනි ඕඔඳහත 937021330V 

ඔඳහත විතහනේේ ඕනඹනහ ඕකුමුදුනි 818333579V 

ඔර න්ත්ේත් යහරරහේේ ඕේ ෞකා ඕේවහයහ 947711199v 

ඔේරොකාකුේ  ඳපඵළඳිේේ ඕභ්පහ ඕඑයන්දි ඕඅභයසිරි 947221531v 

ඔකා හ ේරේහනි ඕබුරත්සිංවර  927332078V 



මඵඩ ආයචිතේේ ඕඋේේනි ඕවංභහලි  925750050 V 

මකාි  වින්දයහභහී ඕරඳසිංව 936700160V 

 ං හනභේේ  ංරහ ඕංඡී  ඕඅඵඹඳහර 197865102247 

 ං හනම් දයේේ ඕහයංකා ඕඋේම්හ ඕේවේහආයච්චි 908182871V 

 ං හනම් දයේේ ඕිමරැි  ඕංත  956981794V 

 ං හනිේේ දිලුි ඕවරිංදි ඕේඳේරයහ 937730632v 

 ං හනිේේ ේදෝන ඕභනිහ ඕවංකා  948662318V 

 ටිපහිේේ තන්දිභහ ඕරකාභහලි  848073377V 

 ුවකුරැන්ද දිහනහඹ රහේේ ඕදුහන්ති ඕදේරඛහ 917420963V 

 ුව ිඳරේේ ේදෝන ඕේණයහ ඕුමමුදු ඕකුභහරි 198858400620 

 ුව ම්ේඳොර අ පුවහිරහේේ ඕේදෝන ඕචින්තහ ඕවරණී ඕ ුව ම්ඳර 925621412V 

 ්ටපහි ආයච්චිේේ ඕිරහනි ඕවනන්කා හ ඕගුණේේන 875722603v 

 ්ටපහිේේ බුේදිභහ ඕනදීහි  ඕතහරී හ ඕදිහනහඹ  887643733V 

 තළු බුරත්ේේ ඕනිලු හ ඕනිේයෝි  ඕඵණ්ඩහය 865083670V 

 තළු ළලි භේේ ඕඉයහහ ඕරුනි 917830142V 

 ත්රි ආයච්චිේේ ඕතහභී ඕේ ෞලරයහ 937700245V 

 ත්රිඅච්චි පින්නරේේ ඕඳන්දි ඕනදීහ ඕ ත්රිඅච්චි ඕපින්නරේේ  199359800577 

 ත්රිඅච්චි පින්නරේේ ඕයදහ ඕ ඹත්රි ඕකුභහරි 198981900390 

 ත්රිආයචිචිේේ ේදෝන ඕේපකාරහ ඕඋදඹං   ඕරෑඳසිංව 908441311 V 

 දියේේ භදහ ඕදි්පවහනි ඕපුබුදි හ ඕගුණයත්න 927132931V 

 නන්ේකා ආතහරිේේ ඕුමදරලනි ඕේ න්දි  898573176V 

 න් ංනිේේ තේම්ී ඕංදීඳ  ඕභයසිංව 856381501V 

 න්දකුභහයංලේේ ේදෝන ඕනදීලහ  ඕවිජ්ඹරධන 898613437V 

 න්දමු්පර ඩුේේ ඕතතුරි හ ඕ ඹහන්ති 936911625V 

 න්දයිඹහ  රයහි  198781910028 

 න්ේේ  භයහරරහේේ ඕරිේි ඕලහනි ඕඅ යහ ඕරඳසිංව 847824328V 

 න්ේේදුය ආයච්චිේේ ඕලහභයහ ඕනිලහන්ති  785302672V 

 න්ේේත්ේත් ේ්පඛම්ේේ ඕඅංජ්ී ඕදිරං හ ඕකුරයත්න 945770376V 

 න්නත්ේතොප ඳපඵළදිේේ ඕනිේම්හ ඕුමේඵෝධනි ඕේඳේරයහ 888082212V 

 පු භ ගී නේේ ඕනහභලි ඕ්රිඹං නහ  755071927V 

 පුේේ නිරන්ති  198973001121 

 පුරු ඵංඩහේේ ඕනේඹෝි ඕතන්දිභහ ඕඵංඩහය 198568902573 

 පුේවේන තුඩුේේ ඕතන්ද්රි හ ඕජ්ඹතිස 917541728V 

 යන්දය ආයචිචිරහේේ ඕනිරහනි ඕේ ෞලරයහ ඕයණසිංව 896870408V 

 යන විදහේනරහේේ ඕදුඳභහ ඕඹසවිනි 935361036V 

 යහ ඕේ ොඩ ඳතියනේේ ඕරන්ති ඕභරෝබහකාි  928423697V 



 රිඹ ේඳරුභ ආයච්චිරහේේ ඕනිරභරහ ඕනිේයෝි  ඕරකාභහලි 898112012V 

 රුණහදහේේ කාම්වහනි ඕහචින්තනහ ඕකුභහරි 936600913V 

 රුණහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕදිේන්හ ඕදභඹන්ති 825013440v 

 රුිපු්පලිේේ ලයහභී ඕපුසඳභහරහ  දි්පහ  927111233V 

 රුවනේේ ේනොේවොන් ඕේේනහිකය ඕආයච්ච්රහේේ ඕනිරභහර ඕතහන්ද  865072600 V 

 රුවහේේ ිීෂීඹහ ඕුමජී ඕකුභහරී 895222585V 

 රනි ්රිඹංකා හ ඕඅතුේ ෝයර 866060185v 

 රපුේේ ේදෝන් ඕේ ෞයණී ඕ ි ස හ ඕඡඹතිර  865860960V 

 රහුවළ ේ්පඛම්ේේ ඕභේවේෂී ඕයන්සිභහරහ 946451452V 

 ලු පුේේ  ඹනි ඕයහංකා හ ඕභරෝබහකාි  898263649V 

 ලුතන්ත්රිරහේේ ිමේයෝකා ඕභරෝකා හ  898533972 V 

 ලුඳවනේේ ඉභ්ප හ ඕභරෝබහකා  ඕ ලුඳවන 927631148V 

 ලුහවන්දි ආලහ ඕදි්පවහනි ඕධරභේේන 775930799 V 

 වි හය බුනි ඕඋේ කාහ ඕඅභයේේන 837154120V 

 වප ස ඳතියණ්නළවළරහේේ ඕේවින්දි ඕදිනූහ  926771396V 

 වප වදිේර ේ දය ඕතතුරි හ ඕදි්පරුකාකාණී ඕ වප වදිේර 865720491V 

 වද ළු ආයචිචිේේ ඕේඹවහනි ඕභරෝකා හ ඕදිහනහඹ  936030386V 

 වදර ආයචිචිේේ ඕභදුබහකාි  ඕුමදරශි ඕ වදර 895262358V 

 වේඳොර අයච්චිේේ ඕතතුයංකා හ ඕ්රිඹදරලනි ඕප්රනහන්දු 927700247v 

 වරේේ බින්දිඹහ ඕේයෝසි  වීයසිංව  867290842 V 

 වේ  ඳ්පලිඹගුරුේේ ඕේරේි ඕනදිලහ ඕවිේ්රධන 199366300367 

 ළු ආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕනිංරහ ඕදි්පරුක්ෂි 938060398v 

 ළුආයච්චිේේ ලෂී ඕරන්ති 907471063V 

 ළුතන්තිරිරහේේ භරෝහනි ඕ්රිඹදරශි හ ඕජ්ඹතිර  888352236V 

 ළුතන්ත්රිේේ ේදෝන ඕභරෝහ ඕ්රිඹදරි  937521286V 

 ළුතන්ත්රිේේ ිචි හ ඕඉේයෝකාි  ඕේඳේරයහ 957211950V 

 ළුතන්ත්රීරහේේ ේදෝන ඕචිත්රි ඕඋදඹං   ඕධරභසිරි 938130310V 

 ළුේේ පේවේජ්හ ඕනිලහන්ති ඕද ඕසි්පහ 198685403000 

 ළුේේ වරි  ඕදි්පවහනි ඕද ඕසි්පහ 936522238V 

 ළුේඵෝවිරේේ ප්රබුදුිම ඕදරශි හ ඕේඳේරයහ 885083234V 

 හංතනහ භරෝන්ති ඕගුණේේ ය  907291731V 

 හරිඹි අතුේ ොයරේේ ඕේදෝන ඕිරහ ඕක්රිසටි 927901749 v 

 හරිඹි අතුේ ෝයරේේ ඕේදෝන ඕදීඳහ  ඕතන්ද්රි හ  788642954V 

 හරිඹි ේඵෝවිතන්ත්රි ඕඋදඹ ඕේභඛරහ ඕවිේඡ්යත්න 198556200723 

 හරිඹි ේඵෝවිතන්ත්රි ඕතවනකා ඕතේභෝික ඕවි ඕේඡ්යත්න 926291483 V 

 හරිඹම් ඉදි පිලිේේ ඕබුේදිභහ ඕභන්ති 867161910V 



 හරිඹම් ජ්හරහත්ේේ ඕදුී හ ඕභරෝලහන්ති 917521719V 

 හරිඹම් පුකාපිටිඹේේ ඕඅවනස හ ඕඉහනි 927570203V 

 හරිඹම් භහජුහන ඕ භේේ ඕආශිනි ඕදි්පවහරි  938570868V 

 හරවිර ඳතියණේේ ඕඉේරහ ඕඋභඹන්   945370793v 

 හලිං  සිනලි ඕදභන්ති 945403977V 

 ළකිරිේර ේ දය ඕවකාි  ඕඹේෝයහ 957341985V 

 ළකුන්ේ ොුවේේ ේදෝන ඕනදීහ ඕතයං   907072118V 

 ළකුරහර විදහනරහේේ ඕඅේනෝජ්හ ඕප්රන්   ඕ ළකුරහර  786402620V 

 ළශි  ආයච්චිේේ ඕදිලිනි ඕතහරු හ  935093171V 

කිතු්පේ ොඩේේ දභඹන්ති ඕකිතු්පේ ොඩ 198176101796 

කිනි භේේ තතුරි ඕඋදහයහ ඕනි පිටිඹ 197980803341 

 

කිරිංේ ොඩ ඕආයච්චිේේ ඕඅරහ ඕනිලහනි 
 

928431215V 

කිරිංේ ොඩ  භේේ ඕරකාිි  ඕදරුනි ඕේඳේරයහ 198877100619 

 

කිරිඅිභරහ න්ද ඕේ්ප භරහේේ ඕභයුරි හ ඕභරෝහනි 
 

865172893V 

කිරිඇ්පර ආයච්චිරහේේ ඕුමේරනි ඕකිරිඇ්පර 917032556v 

කිරිනළලිඹ  භේේ ඕභහික ඕකුමුදි හ 908593260V 

කිරිේඳෝරු ආයච්චිේේ ඕතවුස හ ඕම්භහනි  886500041V 

කිරින  භේේ ඕතතුබහනි ඕරකාරී 945470615V 

කීබිඹේේ ිමභහලි ඕුමයං හ ඕධම්ේේන 198578203680 

කුකුර විතහනේේ ඕි්පලහනි ඕහනහ 926601938V 

කුකුේරේ  අනූඳභහ ඕදුරහංජ්ී ඕේඳේරයහ 905514024V 

කුඩහ  භේේ ඕභහලි හ ඕංජීනි 896913417V 

කුඩහ යදරේේ ඕ ං හ  ඕ හංතනහ 916892268V 

කුභයේේ ත්තේේ ඕඡඹනි ඕයනූකා හ ඕප්රනහන්දු  937950098V 

කුභහයේේ තනූජ්හ ඕදිරහනි ඕවිජ්ඹසිංව 197683002472 

කුභහයේේ ත්තේේ ඕඉේරහ ඕේ න්දි ඕප්රනහන්දු 918360468V 

කුභහයේේ ත්තේේ ඕනිරකාකා ඕතතුරි හ ඕප්රනහන්දු 907701999V 

කුභහයේේ ේවින්දි ඕේ ෞලරයහ ඕකුභහයේේ  837930308 V 

කුභහයේ ලි ආයචිචිරහේේ ඕේදෝන ඕආේරෝ හ ඕභරෝහනි ඕකුභහයේ ලි  198976601942 

කුභහරැන්නළවළරහේේ එයන්දි ඕදීහ ඕඩඹස 947420267V 

කුඹුරහතය ආයච්චිරහේේ ඕජ්නනි ඕයංජ්ී ඕේඳේරයහ 935690340V 

කුරැ පු ආයචිචිේේ ඕපියුි ඕචින්තනහ ඕතියි  ඕකුරැ පුආයචිචි 946690643 V 

කුරැ පු ආයචිචිේේ ඕිවනරි ඕදිේ්ප හ  947371312 V 

කුරු  භේේ ඕනිපුනි හ ඕභරෝබහකාි  ඕ රුණහයත්න 946630209V 



කුරුකුරසූරිඹ ඳපඵළදිේේ ඕඅචිනි ඕනිේම්කා හ ඕසි්පහ 908263421V 

කුරු පු අච්චිේේ ඕතිළිි  ඕභරෝකා හ ඕදි්පරුකාකා 906752174V 

කුරු පු ආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕඳේි ඕරකාකා හ  198666800400 

කුරතුං  මුදලිේේ ඕරුකාකා හ ඕතිරි ඕේඳේරයහ 918370218V 

කුරසිං ලිඹනේේ ඕ්රිඹන්ති 855490269V 

කුරසූරිඹ ආයච්චි්පරහේේ ඕිරහනි ඕදභහලි 957933920V 

කුරහ  ්පඳ  ඕභේනෝයත්න 926820788 V 

කය භේේ අිතහ ඕතහන්ද  ඕනි්පිි  1985822100 

කය භේේ ේදොන් ඕරකාකා හ ඕුමේඵෝධ  ඕේඳේරයහ 927311739V 

ේ ොකු ේවන්නදිේේ ඕඅනූහ ඕ්රිඹදරල  816483840 V 

ේ ොකුවිප ලිඹනේේ ඕඅන්ජ්ී ඕ ුමනි හ ඕේ න්දි 948632705 V 

ේ ොකාේ ෝවිප ඹකාේදිමේේ ඕදේරඛහ ඕභරෝලහනි ඕධරභසිරි 198958501175 

ේ ොේ ර කුඩහ ඕවිදහේනරහේේ ඕනදී හ ඕ්රිඹදරල  ඕවිතහයණ 876611910V 

ේ ොටිපහ ඹේේදිමේේ ඕනදී හ ඕතතුයහනි 858083770 V 

ේ ොි හය ආයචිචිරහේේ ඕේවින්දි හ ඕගුණතිර  908320867V 

ේ ොි හය දඩ්පරේේ ඕයරූහි  ඕහනහ ඕවිේ්ේේන 895232351V 

ේ ොිතුකාකු ආයච්චිේේ ඕපියුි ඕයංකා හ ඕේඳේරයහ 937552459V 

ේ ොිතුකාකු ආයච්චිේේ ඕවංසි හ ඕේ න්දි ඕේඳේරයහ 947481282V 

ේ ොිතුකාකු ආයච්චිේේ,ලයහභලි.්රිඹංකා හ 946122130V 

ේ ොිතුකාකු ආයච්ච්රහේේ ඕිරහනි ඕේ ෞලරයහ 199265702563 

ේ ොඩ් පුලි තන්ති්පරහේේ ඕවින්දහ ඕවිරහසි  198960100107 

ේ ොතරහර  භේේ ඕජ්හනකි ඕභ්ප හන්ති ඕේ ොතරහර 835420167 V 

ේ ොන්තසිංව ආයචිචිේේ ඕපුසඳහ ඕංජී  867292870V 

ේ ොඵ   භේේ ඕදුරංජ්ලි ඕේ ෞලරඹහ ඕේ ොඵ  ඕ භේේ 946270679v 

ේ ොිඳඤඤේේ තහරි හ ඕේයොහනි ඕේෂොන්ේේ හ 199175703980 

ේ ොේයොටිපේේ ේදෝන ඕජ්නනි ඕ්රිඹදරලනි 887190100V 

ේ ොසේ ොඩේේ යහික හ ඕේෞභයහ ඕවියහජිනි ඕප්රනහන්දු  878232348V 

ේ ොසඳළරත්තේේ ේදෝන ඕනහලි හ ඕජ්ඹභහලි ඕේේනහයත්න 198957601001 

ේ ොසත්තේේ  ුමනි ඕඅවනත්තයහ ඕේඳේරයහ  925193232V 

ේ ොශම තන්ත්රිේේ ඕභංඡුරහ ඕේඳේරයහ  927944596 V 

ේ ොශම මුවන්දියි ඕඉන්හයහ ඕජ්ඹභහලි 906261987V 

ේ ොශමේේ ුමජීහ ඕ්රිඹන්ති 198882103236 

ේ ොේශොන්නහ  ඳතියේේ ඕආලහ ඕඉේයෝි ඕේවින්දි 935313538 V 

ේ ෝ්ටේ්ට ලිඹනේේ ඕේයෝහි  ඕභේවේකා හ ඕවිජ්ඹසිංව 898582108V 

ේ ෝදහේ ොඩ ේදරඳරේේ ඕදු්පිි  ඕංවරකා  927032120V 

ේ ෝනහය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඋගුරැස වේ දය ඕනිභහලි ඕයණතිරු ඕ
ඵණ්ඩහය 

797900109v 



ේ ෝභර විතහයණේේ ඕදිවනකා හ 926290134V 

ේ ෝයරේේ ජ්ඹචිත්රහ ඕභදුභහලි 866781478V 

ේ ෝයරේේ දිලිනි ඕඑයන්දි හ 887690596V 

ේ ෝයේ්පේ දය ඉන්දි හ ඕදි්පරුකාකා ඕේ ෝයේ්පේ දය 896993224 V 

ේ ෝයශ  භේේ ඕකුි  හ ඕවංසි  947070185V 

ේ ෝයශේේ ලිිමනි ඕභරෝහනි  907800539 V 

ේ ෞලරයහ භරෝහි  ඕ ංේවේහ 915760236V 

ක්රිහනි ේභවසකා හ ඕභයවීය 946231959V 

 ංේ ොඩවිරේේ ප්රදීඳහ ඕ්රිඹදරල  ඕදහඵේර 199084300107 

 ංේ ොඩවිරේේ ුමභහලි ඕ්රිඹං හ ඕදහඵේර 806752452V 

  ඵඩ ආයච්චිේේ ඕරිේභහ ඕේච්ත  875701150V 

  ඵඩත්ත ආයච්චිේේ ඕනින්ති ඕභරෝංඛ  ඕේඳ ඕේරයහ 895013714V 

 ේන්ේ ොඩ ං කා හයේේ ඕුමජ්හනි ඕේම් රහ  936602959V 

 ේන්ලන්  භරදරලනි 198772202802 

 න්දන්දේේ ේදෝන ඕඳහපලි ඕනිරඳභහරහ 916810172V 

 ඵඩහේේ ේදෝන ඕබහ යහ ඕභරෝබහකාි  946010812V 

 භේේ අ පුරහේේ ඕජ්නනි ඕභධහයහ 947210610V 

 භේේ ේපකාරහ ඕ්රිඹදරල   877120880V 

 භේේ ේත්ජ්හනි ඕඋත්ඳරහ ඕදඹහයත්න  917291780V 

 භේේ දරශි හ ඕදභහලි ඕමුණසිංව 198965100665 

 භේේ ේදෝන ඕඳහනි ඕහලි හ ඕතිර සිරි 898291243V 

 භේේ භයුරි ඕඋදඹහන්     927923203v 

 භේේ භහික හ ඕනදීහනි 888352937V 

 භේේ රකාිි  ඕයංකා හ ඕ භේේ 887653348V 

 භේේ රරනි ඕවරහ ඕකුමුදු  ඕ භේේ 878652398v 

 භේේ ලහලි හ ඕකුභහරි 895780855V 

 භරත්ේේ ුමබහනි ඕප්රබුේික හ ඕගුණතිර  905850237V 

 ිරත්ේේ වරණ ඕිරහන් ඕජ්ඹතිර  923012958V 

 ම්ේදොරවේේ එහනි ඕමුදි හ 935881030V 

 ඹනි රකාකා හ ඕජ්ඹේ ොි 945970480V 

 ඹහ චිත්රහංකා ඕඵහරදුයේේ  198454261706 

 ඹහනි භංජු හ ඕ ි මු 807660942V 

 ඹහනි රුේිම්කා හ ඕතුහදි ඕත්ේ ෝයශ ඕආයචිචිේේ  198362401657 

 රුසිංව ආයච්චිේේ ඕජ්රනි ඕනදී හ 896460692V 

 රඋඩ  න්දරහේේ ඕනිේයෝකා ඕදරකා හ ඕඅතුේ ෝයහර 897092891V 

 ර ංේ ොඩ ආයච්චිේේ ඕජ්රනි ඕයරහ ඕයහි  ඕේඳේරයහ 198966501803 



 රේ දය  භේේ ඕේදෝන ඕවිවන ඕයන්දුරහ 917920290v 

 ්පඅංේේ ේ දය ඕතතුරි හ ඕභේවේකා ඕ ්පඅං  956681081V 

 ්පඵඩ ආයවි ේේ ඕරකාිි  ඕඉන්දි හ ඕවිේඡ්තුං  198555800098 

 ්පේඵොකා  ේවේේේ ඕඋේම් හ ඕජිේන්න්ද්රි 905332953V 

 ්පේරොලු  න් හනම්රහේේ ඕේදෝන ඕිේනෝලි ඕේ ෞලරයහ ඕඅ පුවහි 885720692v 

 ්පඩු ආයච්චිේේ ඕදි්පල ඕප්රංකා ඕ රුණහතිස 878642139v 

 ්පේවේනේේ තන්දිභහ ඕිමේයෝ  ඕේඳේරයහ 886700270V 

 ්පේවේනේේ බුේික හ ඕදි්පරුකාකා ඕේඳේරයහ 198773602043 

 ්පේවේනේේ රකාිණී ඕරුවිනි හ ඕේඳේරයහ 947871897V 

 ේ හ රකාහනි ඕවික්රභආයචිචි 926171470 V 

 සඵහ මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනිේයෝනි ඕඹමුනහ 778552094v 

 හරදි  භේේ ඕේම්ධහ ඕවසිනි 925421375V 

 හරදිඹ ළලි භේේ ඕතුහරි ඕධරභ ඕකීරති ඕරතහ 848250848V 

 හරදිඹම්  ්පේවේනේේ ඕතමුදි ඕේනත්ිි  ඕේඳේරයහ 905402501v 

 හ්පරේේ  ඹහනි ඕප්රමීහ ඕප්රනහන්දු 887011729 V 

 හ්පරේේ ේදෝන ඕනදී හ ඕකුභහරි ඕ හ්පරේේ 877731855V 

 හ්පේ්ප ේදොන් ඕරුවිනි ඕ්රිඹංදහ ඕේව්ටටිආයච්චි 958193475V 

කායුම් තතුයභහරහ ඕුමදසිංව 926992171v 

ගී කිඹනේේ ඕදුහි  ඕතිරකාකාි  ඕයත්නසූරිඹ 927843692V 

ගී කිඹනේේ ඕනිේයෝකා හ ඕදි්පවහනි 945293489V 

ගීකිඹනේේ ේදෝන ඕවසිතහ ඕතභහලි ඕේඳේරයහ  915271367V 

ගුණමුි  ්පමවිපේේ ඕකාවහනි ඕනිං හ 199470701238 

ගුණයත්න දිේන්හ ඕදභහලි ඕද ඕේොයිහ 927483882V 

ගුණරධන මුදලිේේ ඕකුයවි ඕකජ්නහ 956520509V 

ගුරැසිංව ආයචිචිේේ ඕභරෝහ ඕිමේයෝකා  ඕගුරැසිංව 875012410 V 

ගුරුසිංව ආයච්චිේේ ඕතිරහ ඕවන්ති හ  946690295v 

ගුරුසිංව ආයච්චිේේ ඕනිලුි හ ඕවනයංජ්නි  8672711236V 

ේ ඵරනේේ තන්ද්රභහලි ඕ්රිඹං නි  778173379V 

ේ ොඩමු්පරේේ අේේහ ඕවරි  936962327 V 

ේ ොඩයහේ   න් හනන්ේේ ඕේ ශිරහ ඕංජ්නහ ඕකුභහයසිරි 928104028V 

ේ ොඩළ්පරේේ දුහන්ති ඕදරල  ඕේ ෞලරයහ  935281245V 

ේ ොඩළ්පරේේ ුම න්දි හ ඕබහ යභහරහ 199166600154 

ේ ොඩෆ්පරේේ තරිතහ ඕභදුශිි  ඕේ ොඩ්පර 198264600741 

ේ ොන්හලුන් ුමපුනි ඕත්රහ ඕද ඕසි්පහ  945093099V 

ේ ොයිේ ොඩ  භේේ ඕවන්ති 886861800V 

ේ ොේයොකා ව ත්තේේ ඕදරශි හ ඕකාම්වහනි ඕේඳේරයහ 198868200194 



ේ ෝනදේේ ඡඹන්තී  935063280V 

ේ ෝවින්නේේ තේභෝදි ඕපිවුභහලි ඕේඳේරයහ 199186300376 

ේ ෞතමී නිංරහ ඕේේනහනහඹ  936320155V 

තතුරි ප්රේඵෝධනි ඕභහතයආයචිචි 199185902482 

තතුරි ුමේරෝතනහ ඕආරිඹතිර  936211062V 

තතුරි වරනි ඕඅත්තනහඹ  198983700011 

තතුරි හ ඊහි  ඕකුභහයසිංව 917430632V 

තන්දනි ුමන්දයහ ඕඋඩත්ත 876990270v 

තන්දිභහ රුනි ඕවික්රභසිංව 785940237v 

තන්ද්රේේ ය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඋදීලහ ඕතිරි ඕතන්ද්රේේ ය  935720516V 

තිරහ ප්රීඹදරල  ඕුමදසිංව 896520610V 

තිරහ රකාිි  ඕුමදුසිංව 805330791v 

තේභෝදහ ේභත්යන්දි ඕඑදිරිසිංව 947392670V 

තේභෝදි නදී හ ඕජ්ඹේේ ය 945760575v 

තරනි අවනයහදහ ඕභයවිය 198272100277 

තහනි හ භහීකා ඕයහජ්ඳකා 927211840V 

තහනි හ රකාිි  ඕනහනහඹකා හය 955242300V 

ඡඹේ ොි  ආයච්චිරහේේ ඕදිලිනි ඕ හංතනහ 198782103050 

ඡඹේ ොි ආයච්චිේේ ඕරකාකා ඕතරශි හ  ඡඹේ ොි 925691526V 

ඡඹේ ොි විතහනේේ ඕඉේයෝහ ඕඅහන්ති ඕනයිනන් ඩ 806810363V 

ඡඹිි  දභහලි ඕඋඹන්ේ ොඩ  927241315V 

ඡඹයත්නේේ කුන්තරහ ඕප්රීඹදර  ඕඡඹයත්න 199185801537 

ඡඹරධන විදහනආයච්චිේේ ඕමුද්රහ ඕසරනවංසි 925920622V 

ඡඹසිංවේේ ිිමරිභහලි ඕතන්දිභහ ඕඡඹසිංව  927131331 V 

ඡඹුමන්දය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඡහනි ඕවංසි හ ඕඡඹුමන්දය 877491145V 

ඡඹසූරීඹ ආයච්චීේේ ඕේදොන් ඕදුරහ  ඕභ්පහ ඕේඳේරයහ 199369310045 

ඡසිංව ආයචිචිරහේේ ඕේදෝන ඕඳවිත්රහ ඕතිළිි  ඕකුභහරි 935441943 V 

ඡී.ඡී සිකාති ඕකුභහරි ඕඡඹභහී 866503044V 

ජ්නිත්රි ිමරුි  ඕඩඹස ඕවීයසිංව 907734110 V 

ජ්ඹුරුතුේ ොඩ  භහච්චිේේ ඕඉභ්ප හ ඕඉලහනි 938400210V 

ජ්ඹේ ොි මුදිඹන්ේේරහේේ ඕේේ  ඕඉන්ද්ර ඕතහඳහ 936110614V 

ජ්ඹේ ොිේේ නිපුලි ඕතවනලස හ 947281569v 

ජ්ඹතිර  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕදි්පහයහ ඕතරින්දි ඕජ්ඹතිර  925131180 V 

ජ්ඹතුං ේේ ඳ හ ඕදුනි හ ඕේඳේරයහ 905990144v 

ජ්ඹරත් ගුණේේ යේේ ඕිේනෝලි ඕවංසි හ  945562609v 

ජ්ඹරත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕුමබහ ඕගුනේේ ය 938183864V 



ජ්ඹරණ ඳපඵළදිේේ ඕනිේදෝ  හනහ ඕකුභහරි 758422577 V 

ජ්ඹරධන ේදොඩම්ේඳේේ ඕනදී හ ඕතන්දිභහ්ප 855163527V 

ජ්ඹවීය ඳතියණරහේේ ඕයං   ඕපියුභහලි 887572984v 

ජ්ඹසිංව ආයච්චිේේ ඕවනදීහ ඕරකාභහලි ඕරෑඳසිංව 896290266V 

ජ්ඹසිංව ආයච්චිේේ ඕභරෝහනි ඕදීඳහ ඕකුරතිර  858411041V   

ජ්ඹසිංව ආයච්චිේේ ඕශියහනි ඕගීති හ 858110203V 

ජ්ඹසිංව සිරිරධනේේ ඕන්ති ඕජ්ඹසිංව 846570039V 

ජ්ඹුමන්දය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅේනෝජ්හ ඕනි්පිි  ඕදනහඹ  935380103V 

ජ්ඹුමන්දය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕභ්පලි හ ඕඋදඹං නි 896773798V 

ජ්ඹසූරිඹ ආයචිේේ ඕනිංරහ ඕදි්පහනි 937011105V 

ජ්ඹසූරිඹ ආයචිචිේේ ඕේදෝන ඕධවනකා ඕඉං හ ඕේඳේරයහ 925941506V 

ජ්ඹසූරිඹ ආයචිචිේේ ඕේදෝන ඕපියුමී ඕවහයහ ඕජ්ඹසූරිඹ 926330330V 

ජ්ඹසූරිඹ ආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕචිත්රහ ඕරකාහනි 945203943 V 

ජ්ඹසූරිඹේේ ේදෝන ඕවරකා ඕධනන්ජි හ ඕජ්ඹසූරිඹ 878311116V 

ජ්හසිංව ඵසතිඹන් ඕආයචිචිේේ ඕදී ති ඕරකාභහලි 856293947V 

ජ්හසිංවේේ ේදොන් ඕවර  ඕ ඹත්රි හ 918040030V 

ජිනහලි බුේිකේේ ඕරං හේේ  198783010028 

ේජ්ෝන්ේන් භනිේ්පේේ ඕඋේ ක්ෂහ ඕේ න්දි  885791328v 

ේජ්ෝේේ තයහ ඕකුරහනි ඕේඳේරයහ 937820348V 

ේඤොංඳඤඤේේ තුහරි ඕදභඹන්ති ඕේෂොන්ේේ හ  198262903489 

ුවහන් ඵේ ොස ඕඳහතිභහ ඕඳ ිඹහ 847421673V 

ඩඹනහ ජීනි ඕන්නි ඕආයච්ච් 826080523V 

ඩඹනහ වන්නති හ ඕඅභයතුං  905680625V 

ිංකාරිඹහ ේේේේ ඕභං ලි හ ඕනිේයෝහ ඕදඹහයත්න 868141409V 

ිේයෝ  ේජ්ඹුමයහ් 866070016V 

ිරහනි යත්නහඹ  198960601569 

ිලුකාකා කාරිතයන්  935930278V 

ඩී එි වී ඕේකා ඕදිහනහඹ  866270600V 

තණවීය ආචිචිේේ ඕවකානි ඕභරෝහ ඕතණවීය  886811128V 

තණවීය ආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕතතුි ඕ හන්තනහ 948250349V 

තණවීය ආයච්චිේේ ඕභේනෝජ්හ ඕදි්පරුකාකා ඕභදුබහ  198879200389 

තනි පුලි ආයච්චිරහේේභේනෝරි ඕනිරන්ති හ ඕගුණයත්න ඕඡඹතිර  885901638V 

තනූජ්හ දරල  ඕභේදුභේේ 878592956V 

තන්තිරි ආයචිචිේේ ඕභරෝහනි ඕතතුයං  907453898V 

තන්තිරිේේ ඔසිනි ඕවන්සි හ ඕේඳේරයහ 936861415v 

තන්තිරිේේ යං   ඕනිංරහ ඕේඳේරයහ 897491060v 



තභහකා තත්යි  ඕඡඹුමරිඹ ඕඳපඵළදිේේ  927810425V 

තිය භවහේේ  907711250V 

තේභෝදී රුකාකාරහ ඕඅඵ වත්ත 957440134V 

තම්බියහජ්හ  ර්පේත්පවි 876072297v 

ත්පඅයමේේ ඳමුදිතහ ඕඅවනරුේික හ 945333022V 

ත්පත්ත  ම්ඳතිේේ ඕතභහලි ඕදිීඳභහ ඕත්පත්ත 926001698 

තහයහ ප්රබුේික ඕවිදහන භච්චි 886493436V 

තහරි හ තිළිි  ඕආතර 916210876V 

තහරි හ දරල  ඕේවේේේ  956600820v 

තළන්ේන් අභනරළ ඕේ දය ඕඅවනහ ඕදභඹන්ති ඕකුභහරි 898013707V 

තළන්ේන් ඳණ්ිත ඕේ දය ඕනදී හ ඕුමයං නි  877410986V 

තළලිේ ෝයරේේ  ඹහනි ඕආලහ ඕභරෝන්ති  927801426 V 

තිත්ත ර  භේේ ඕ ්පඳනි ඕනිංරහ ඕ භ ඕේේ 198965400122 

ති ඳරහ  භේේ ඕඅංඡලි හ ඕගුණරධන 938530238V 

තිබිේඵොුවේ  විතහනේේ ඕඳේභෝදහ ඕතත්යි  ඕවිතහනේේ 896342509V 

තිේේඵොුවහ  භේේ ඕකාම්වහනි ඕඋත්ඳරහ 905970780V 

තියහණ භේේ ේදෝන ඕඅරහ ඕඉේයෝකානි 827282782V 

තිරිහන ළටිඹේේ  භි  ඕනිලහන්ති ඕේඳේරයහ  757602504V   

තිර යත්න ආයච්චිේේ ඕඅවනහ ඕදරල  848130907V 

තිලිි  අ යහ ඕේවේහවිතහයන 898574067v 

තිලිනි එයං හ ඕඋේ ්පර 906673100v 

තිවිඹහ ේන්තුයන් 198966802008 

තිලහයහ තු්පිනි ඕේදයි ඹ ර 945073632V 

තිුමරි ේේන් හ ඕේවේහවිතහයන 925252034v 

තිසරංගු  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕ්රිඹදරලනි ඕතාතහ ඕකුභහරි 846112774V 

තුඩු රේේ ේදෝන ඕතිරහ ඕ්රිඹදරල  908111044v 

තුඩුමුදුනේේ රර  ඕ්රිඹදරල  868641860V 

තුඩුේේ තවනඡහ ඕරැන්භී 198870500392 

තු ඳිමේේ ේදෝන ඕජ්හනකී ඕේ න්දි ඕේඳේරයහ  878040716V 

තු ඳිමේේ ේදෝන ඕබිනූ ඕති්පහ ඕ රුණහයත්න 917760969V 

තුහරී ප්රහදිනි ඕලිඹනේේ 947271628V 

ේතන්නේ ෝන් ඵණ්ඩහයරහේේ ඕචිනි ඕපූරි භහ ඕේතන්නේ ෝන් 199363201453 

ේතලි ඩ ඳ්පලිඹ ඕගුරැේේ ඕිිමරි ඕභන්දවහසි  ඕඳ්පලිඹ ඕගුරැේේ 935760062 V 

ේතලි ඩ මුදලිේේ ඕරුවිනි ඕ හංතනහ ඕේනවියත්න 198677903232 

ේත්පේේ දි්පකි ඕතභහහ ඕපිරිස 946623458V 

ේත්පේේ චිනි ඕිමභහහ ඕරීරිස 199286500154 



ේතය ේඳරුභේේ උහයහ ඕනි්පිනි 837993040V 

ේත්යහසිේේ ඹමුනහ ඕ්රිඹදරනි ඕප්රනහන්දු  896441515V 

ේත්ේව්ට්ටේේ තිි  ඕ්රිඹංකා හ ඕ ම්භන්පිශ 765012228V 

ේතොප භ ලිඹන ඕආයචිචිේේ ඕනිේම්හ ඕඳවිත්රහනි 936592325 V 

ේතොප මු ලිඹන ඕආයචිචිේේ ඕඋේම්හ ඕචිත්රහනි 936592333 V 

ේතොපේේ ඉහි  ඕේ ෝකාරහ 827843296V 

ේතොපත්ත ේදොන් ඕභහවනේ්පේේ ඕඹසි ඕයන්දිභහ ඕසි්පහ  965172580 V 

ේතොපව විජ්ඹ ඕේවේහේේ ඕරකාකා හ ඕහවිත්රි 198756402383 

ේතොම්භේේ ප්රංකා හ ඕභරෝහනි 905772880V 

ත්රිභහ භහලිේේ ඕේච්තනහ ඕවං  199370101539 

දං ව  භයහරරහේේ ඕවසිතහ ඕභේනෝරී 906371197V 

දඩඹකා හය ේේේේ ඕවර  ඕභදහයහ 878351037V 

දන්තුේර ආයච්චිේේ ඕ ්පවහරි ඕ්රිඹදරලනි ඕ රුණහේේන 908392 140V 

දන්ේදනිඹ ආයච්චිේේ ඕවංනි ඕේ ෞරයහ  906221470V 

දභඹන්ේ ොඩ  භේේ ඕනි ඕේ හනි ඕකුභහරි ඕඹහඳහ 936530249V 

දිඳවේරේ ේදොන් ඕහභී ඕජ්ඹිි  945682787V 

දමුණු  ළටිේේ ඕේ දය ඕලයහනි හ ඕප්රලහන්ති 198759500827 

දම්ඳළ්පර  භේේ ඕතතුරි හ ඕකුමුදුභහලි 915390579V 

දම්පිටිඹේේ තිරහ ඕකුභහරි ඕදම්පිටිඹ 816280826V 

දරල  භරෝහයහ ඕමුදන්නහඹ  916441517V 

දරලහ පිනිදිඹ  945280301V 

දනහඹ  මුදිඹන්ේේරේේ ඕවරශි හ ඕදනහඹ  198963001144 

දනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතිළිි  ඕනිරකාකා 886130074V 

දනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕසිතහයහ ඕභරෝයං    198760303488 

දවනහඹ  දළුත්තේේ ඕදි්ප හ ඕයහං   876210274 V 

දළුකා ේ ොඩේේ ඕඅංජ්ලි ඕේවින්දි  947470515 V 

දහනි ර ේ දය ඕභේවේහ ඕභරෝන්ති ඕවිේ්යත්න 905111353V 

දහඹුය ලිඹනේේ ඕතමීහ ඕේයොහි  908203909V 

දහඹුය විතහනහච්චිේේ ඕදී ති හ ඕේන්යංජ්ලි  938000956V 

දළලිඹන් දුය ලිඹනේේ ඕඳමුදි හ ඕඉේයෝණී  835015203V 

දි ර  ම්රේදරහේේ ඕනියහි  ඕලහනි හ ඕවීයයත්න 907041190V 

දිේේදි ේේ ේ දය ඕඅනූහ ඕප්රං   ඕඉන්ද්රහ ඕකුභහරි ඕඅේේරධන 806181609V 

දිේේදනි ඕඹේේ දිීභහ ඕකුභහරි ඕජ්ඹරධන 905861239V 

දිනහරං හය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕහනහ ඕකුභහරී ඕයකානහඹ  898504000V 

දිවනහ ංජි  ඕඵමරැන්දේේ 197685001653 

දිවනකා අවනයහධහ ඕඅතුරුලිඹේේ  926412981V 



දිවනකා හ ේ න්දි ඕඵංඩහය ඕයණසිංව 915203221v 

දිමුතු රකාහනි ඕදිහනහඹ  916470223V 

දියුගු ආයචිචිේේ ඕුමභහලි ඕතයං   856160955V 

දිේඹෝගු වළන්නළදි ඕේයහනි ඕද ඕසි්පහ 199060200432 

දිරන් හ ේ න්දි ඕතර ර 946811726V 

දිලිි  රකාභහලි ඕනහනහඹකා හය ඕඑේ ොඩේේ 925340294V 

දිලිනි  හරදිඹම් ඕපුංචිේවේහ 907400268v 

දිලිනි තින්දි හ ඕවිතහන 916370601V 

දිලිනි රන්ති හ ඕනි තුං  857713699V 

දිවිතුේර අේේේේ ය ඕආයච්චිේේ ඕජින් ඕේ ෞලරයහ ඕඅේේේේ ය 945710306V 

දිහනහඹ   මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනිේයෝධහ ඕභහධවී ඕදිහනහඹ  908190920V 

දිහනහඹ  ඳතියන්නළවළරහේේ ඕතභරි ඕවරි  895303607v 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅවනයහධහ ඕලයහිරහ ඕදිහනහඹ  198784701741 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඋඩුකුඹුේර ඕේ දය ඕඅවනහ ඕකුභහරි 198865001188 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕදිවනස හ ඕප්රහදරී ඕදිහනහඹ  925152153V 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕදිලුකා හ ඕදභහලි ඕදිහනහඹ  866791589 V 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනදී හ ඕදිහනහඹ   887661600V 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනිලූ හ ඕකුභහරි ඕදිහනහඹ  816384125V 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕ්රිඹන් හ ඕකුභහරි 197767701813 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕචිනි ඕුමධහරි හ ඕධරභඳහර 886020520V 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕභෘේික ඕභදුන්ති ඕදිහනහඹ  948171716 V 

දුවනකුභහය උඩමු්පරේේ ඕඋේේනි ඕ රුණහයත්න 866531714V 

දුවනේකා ර ේ  ඕබුේඩ් ඕමුද්රහ 927774062v 

දුයේේ ුමේරඛහ ඕදි්පරුකාකා 935973309V 

දුරංකා තතුරි හ ඕඳතියණ 828593560V 

දුරංජ්ී කුභහරි ඕ ළකුරහර 877500160v 

දුරහනි ්රිඹං හ ඕව්පතුය 197659002916 

දුරහරි ේපේරහ ඕවපුතන්ත්රී 887420289v 

දු්පිි  ප්රහදි හ ඕන්නිආයචිචි ඕනි ේේ ය  937353480 V 

දේේ තනූජ්හ ඕදි්පරුකාකා 915380298V 

දේේ දිලුි ඕ්රිවිවහරී ඕේඳේරයහ 897601117V 

ේදේ ෝපලිඹේේේ ේ දය ඕජ්ඹිනි ඕහනහ 788380585v 

ේදේදුේේ අභහලි ඕඅවනයහික ඕිමරැනි හ 856282376V 

ේදන ේ  නිලු හ ඕ්රිඹදරල  ඕේදන  198459700645 

ේදන්ේේ යේේ ඹලසමී ඕයුේර හ ඕේ ෞහණී 935193435v 

ේදඵෆ භේේ උේේශි හ ඕභරෝන්ති  927710218V 



ේදින්ගු ේ ෝභසේේ ඕඊහනි ඕඋේ කාහ ඕේ ෝභස  957380131 V 

ේද්පත්ත ේවේේේ ඕආලහ ඕදි්පවහනි 197662001784 

ේද්පේවේනේේ ේේනහනි ඕදි්පරුකාකා ඕේඳේරයහ 795312161V 

ේදිම සපිටිඹේේ ේදොන් ඕදිහකා ඕයං හ  926742639V 

ේදේවන න්ද ේභොේවෝටපහ්පරරහේේ ඕදුමනි ඕරකාභහි  ඕවිේ්රධන 946550620V 

ේේදුණු නඹනතහයහ ඕේදොළුයත්ත ඕ භේේ 947652028V 

ේේකුභහය න්නිතිර  ඕේවේයත් ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕඉුමරි ඕඔහද  ඕේවේයත් 927990610V 

ේේේ දය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕචිත්රහ ඕකුභහරි ඕේේේ දය  868553944 V 

ේේේේ ේදෝන ඕදරල  ඕවංභහනි ඕේේේේ 955690591v 

ේේේේ ේදෝන ඕදුරහනි ඕදවනකා හ ඕේේේේ  926470388 V 

ේේන්නි තතුයං   ඕජ්ඹුමරිඹ 198184203730 

ේේමු්පරේේ  ්පඳනහ ඕප්රහදි  807743295 V 

ේේරමුනිේේ ජ්ඹං   ඕදිලූකා හ ඕද ඕභළ්ප 936490689V 

ේදොඩන්ේ ොඩ ආයච්චිේේ ඕේ ෞලරයහ ඕභරෝබහහි  906230640V 

ේදොඩිමු්පරේේ නිලහනි ඕඅවනරැේික හ  867061169 V 

ේදොන් ගුණරධනේේ ඕංජීනි ඕභ්ප හ 198962101412 

ේදොන් තිරහ ඕදිමුතු ඕකුභහරි ඕඇ්පවිටි ර 817332919 V 

ේදොන් ඩඹසරහේේ ඕනඹනි ඕකුන්තරහ 907290433V 

ේදොන් ඳවිත්රහ ඕ ඹහනි ඕඳත්ේේරිඹ 905731173V 

ේදොන් භවනේ්පේේ ඕේදෝන ඕතතුරි හ ඕඅවනරුේදි 937211546V 

ේදොන් භවනේ්පේේ ඕේදෝන ඕචිනි ඕයහදරි 916600283V 

ේදොන් භව භේේ ඕතතුයහනි  865841892 V 

ේදොන් චින්ත ඕභදුං  ඕඅභයසිංව 873251280V 

ේදොන් සිභන් ඕයහරරහේේ ඕේනතකා ඕඅංජ්හනහ 926931008v 

ේදොම ව ත්තේේ ඕතිළිි  ඕත්රහ 937010419V 

ේදොරභහත දයේේ ඕදුරහනි ඕුමදරනි  847693410V 

ේදොළුයත්ත  භේේ ඕේභරු ඕංජී 912520382v 

ේදොළුරත්ත  භේේ ඕමුද්රි හ 935074142V 

ේදෝන ඉන්දි හ ඕ්රිඹදරල  ඕභළේදේේ  826180234v 

ේදෝන ඉන්ද්රබහනි ඕඅිකලහතනහ ඕභනඵහයනි ඕකුභහයේේ 886430515V 

ේදෝන ඉේරහ ඕකුහන්ති ඕහනගුරු 826731630V 

ේදෝන ේපයං හ ඕඅචිනි ඕජ්ඹේේ ය  198966300385 

ේදෝන දභඹන්ති ඕකුභහරි ඕඳතියේේ 757771799V 

ේදෝන පියුි ඕදිරන්තහ ඕවික්රභසිංව 916982151V 

ේදෝන ිිමරි ඕඋේේශි හ ඕේදන්පිටිඹේේ 877500403V 

ේදෝන ශිේයෝි ඕභහරි ඕහභනි හ ඕ භේේ  775961902 V 



ේදෝන දහනි ඕවිලස්රිඹ ඕඑදිරිසිංව 927770733v 

ේදෝන වරකා ඕඋදඹං නි ඕඹවම්ඳත් 876480433V 

ද්රහේකා ේ දය ඕඅේනෝභහ ඕංජී  ඕංභයසිංව 928610985V 

ධනංජ්  හනහ ඕඅකාමීභන 907551687V 

ධනංජ්ී භරෝභහලි ඕවතමුණ 895182249V 

ධවනකා හ භදුහනි ඕේවේසිංව 938303606V 

ධම්භ ආතහරිේේ ඕනදීලහ ඕශිේයෝභහලි ඕවංලහනි 926382691v 

ධහයහ ේෞබහ යහ ඕපුේ ොපන  198271803792 

නකා හවිප  ං හනභරහේේ ඕනිලු හ ඕංජි  ඕඵන්ඩහය 198684002920 

නත්තයිේඳොත ේේ්පේ දය ඕනි්පභහ ඕදිේ්ප හ  937430493V 

නදි යහංකා හ ඕඹවම්ඳත් 917321337V 

නදිලහ ඳලිවකා හය 938513260v 

නදිහ තයං නි ඕවහන්තී 858133521V 

නදී හ  ේන් භේේ  198782200471 

නදීලහ යහංජ්ී ඕේත්තසිංව 917570477V 

නදීලහනි ජියභහලි ඕනහනහඹකා හය 915390498V 

නදීලහ   ත්රිඅචිචිේේ 198276700340 

නදීලහ  කුභහරි ඕඳටිටිආයචිචි 917550700V 

නදීහ ්රිඹදරල  ඕමුතුභහර 198955900878 

නන්දසිරි දිහනහඹ ේේ ඕඉන්ද්රහ ඕුමබහකාි  ඕජ්ඹවීය 918641084V 

නන්දිනහ ේවේහේේ ඕුමයංකා ඕවරනි 877193241V 

නඳුනි තතුරි හ ඕ ්පේවේන 867540105V 

නම්බු හය වළරමේේ ඕඉහදි ඕදිරං හ  935580323V 

නඹනි දරල  ඕේඳයමුණ 916790031V 

නයත්න මුදිඹන්ේේරහේේ ඕ ඹහනි ඕගීතභහරහ ඕභළි ේකා ඕනයත්න 198161901106 

නවින්ද්රි දරශි හ ඕවත්යිස 915380409V 

නේෝදහ දභහලි ඕ ඡවීය 926660659V 

නසනහයන් ඳටි්ටඹේේ ඕ රනි ඕතභ්ප හ 878530993V 

නහ   ං හනම්ේේ ඕපුජ්නි ඕ ඹත්රි 906001772V 

නහ වත්ත ආයච්චිේේ ඕයවිවහනි ඕනිරභහි  ඕද ඕසි්පහ 885710077 

නහේ ොඩ  න් හනම්ේේ ඕඅවනකා හ ඕදි්පවහ  907661806V 

නහනඹකා හය ඳ්පලිඹගුරුේේ ඕවං  ඕවනන්ති හ 928254569V 

නහනහඹකා හය ව්පේරොලුේේ ඕප්රබහනි ඕතහි හ 946692166v 

නහනහඹකා හයම් ඳ්පේ්පේේ ඕච්නි ඕනිපුනි හ 927873320v 

නහයංේ ොඩ  භයහරරහේේ ඕයසි හ ඕේේනහනි ඕජ්ඹයත්න 198966401654 

නහයංේ ොඩ ේේේේ ඕදිනූහ ඕේ න්දි  945690291V 



නහයංේ ොඩ ේේේේ ඕවනන්ති හ 885970125V 

නහයේවේන්පිපේේ නිපුනි ඕදුනි හ 947031163V 

නහයහඹන මුදිඹන්ේේරහේේ ඕභහික ඕුමේරෝතනහ ඕයත්නහඹ  198580702611 

නහයහේවේන්පිපේේ නිේඹෝභහ ඕලරලින් ඕද ඕේ ොසතහ  9473616864 V 

නහර  ඡී    භේේ 916452772V 

නහර මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅභහලි ඕත්රහ ඕඅභයේේන 868584092V 

නහවු්පරේේ ශ්රිඹහනි ඕනිරන්ති ඕසි්පහ 198272900793 

නි මුනි ේනශි හ ඕවහනි ඕේභන්ිස 907410587V 

නිභහලි ේ ෞලරයහ ඕංඡී  ඕදඹහනන්ද 886322321 V 

නියහහ භදුන්ති ඕහරුහ ඕවළන්නළදිේේ 866392021V 

නිේයෝනි ේේවි හ ඕඳත්තිනිේේ 776190748V 

නිේයෝකාි   ඹනහතන් 199177800374 

නිලු හ ංඡී  ඕවික්රභසිංව 828163957 V 

නිලුපුී අවනයහධහ ඕඅේඵ ිගුණරධන 897803119V 

නිලුහ කුභහරි ඕවීයසිංව 796081694V 

නිලුකා හ රකාභහලි ඕේේනහරය 895700487 V 

නිලූණී කාේරෝිනහ ඕේඳේරයහ 847362847V 

නිහදි  ඹහත්රි ඕවපුආයච්චි  947221973V 

නිංරහ නිලුකාශි ඕගුණතිර  938470090v 

වනේේේ ොඩේේ ධවනකා ඕේච්තනහ ඕේඳේරයහ 935863236V 

වනයඳකාේේ ්රිඹන්ති ඕවනයඳකා 198874500129 

ේනත්ති කුභහයේේ ඕිරහනි ඕ්රිඹංකා හ 836041992V 

ේනත්භහ දි්පවහනි ඕේවේයත් 837843480V 

ේනයි නදීලහ ඕඩීන් 885810055V 

ේන්පරම්පිටිඹ භතු භ ඕආයච්චිරහේේ ඕරකාභහ ඕුමබහනි 868012200 V 

ඳපඵළන්දරහේේ ලහනි හ ඕචින්ත  ඕනන්දසිරි 876891409V 

ඳටිටිඹේේ නන්දි හ ඕකුභහරි ඕරීරිස 897562219 V 

ඳටි්ටඹේේ පුරි භහ ඕපසයන්දි ඕපිරිස 935970288V 

ඳ්ටටිඹේේ උේ කාහ ඕඅවනරුේික ඕේ ෝභස  946323217V 

ඳ්ටටිඹේේ ජ්ඹනි ඕඉහන්ති ඕවීයසිංව 775853000V 

ඳ්ටටිවිදහනරහේේ දුහන්ති ඕනිලූ හ ඕකුභහරි 906960460V 

ඳණ්ිත ුමන්දයේේ ඕේවේභහලි ඕේනවියත්න 867450114V 

ඳණ්ිතත්තේේ යසි  ඕඳඵහ ඕවික්රභයත්න 937620500V 

ඳතියේේ අනූහ ඕ ඹ  815390598V 

ඳතිය ඕේේ  රනි ඕභදහ ඕේඳේර ඕයහ 798120204V 

ඳතිය ඕේේ ේ ෝති ඕඔහනි ඕේඳේරයහ 945683376V 



ඳතියේේ ඹේලෝයහ ඕයන්සිළු 935292867V 

ඳතියේේ ලශිප්රලහ  ිරහශ්රී ඕේඳේරයහ 925501034V 

ඳතියණ කුභහයේේ ඕතහරු හ ඕතහරුනි ඕේ ෞරයහ 926922602V 

ඳතියණේේ පියුි ඕ ුමන්දයහ 916650205V 

ඳතියත්නේේ ිිමරි ඕභේවේකා හ ඕඳතියත්න 847121360V 

ඳතියන ආයච්චිේේ ඕනිරහකාි  ඕවිජ්ඹුමන්දය 815614089V 

ඳතියේන් ේදොන් ඕබුේික හ ඕදරල  947580191V 

ඳතියම් අිරහ ඕඉේයෝහනි  888011234V 

ඳතියහජ් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕුමමුදු ඕතතුරි හ ඕ රුණහයත්න 877231208V 

ඳතිරැන්නළවළරහේේ චිනි ඕතහරි හ 947800086V 

ඳත්තිේේ තයං හ ඕයහංජ්ී ඕපුනහන්දු 887651515v 

ඳත්තිනි  ං හනංේේ ඕතයහ ඕකිංකිි  ඕද ඕසි්පහ  917752095V 

ඳත්තිනිේේ නිේයෝහ ඕනිලහන්ති 776271942V 

ඳත්තිනිඹ දුයේේ ඕදීපි හ ඕදභඹන්ති 875321269V 

ඳනන් ර ලිඹනේේ ඕදිලිි  ඕරුන්ති හ ඕලිඹනේේ  926220233V 

ඳනහමු්පර ආයචිචිේේ ඕකුහනි ඕවිදුිි   918023615 V 

ඳන්ිත ඳතියන්නළවළරහේේ   ඕේෞභයහ ඕනඹනහ ඕනන්ද  ජ්ඹරධන 198252703158 

ඳන්නිරේේ  ්පඳනහ ඕේ න්දි ඕේඳේරයහ 956791561V 

ඳිතහ එයන්දතී ඕ න්නන් ය 935401569V 

ඳය ව අයහේ  ඕේේශි හ ඕ්රිඹදරල  ඕපිඹේේන 897300737v 

ඳයණ විදහනේේ ඕකුභහරි ඕවික්රභයත්න 936700616 

ඳයවළය විතහයනේේ ඕයන්දිභහ ඕභරෝබහකාණී 925511030V 

ඳයහක්රභේේ පුණයහ හන්ති ඕමුතුකුභහරි 947510452V 

ඳරන්ද ේවේේේ ඕවකානි ඕඅභන්දහ ඕඵංඩහය 199356200066 

ඳලිස හය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕලහනි හ ඕ්රිඹදරල  ඕජ්ඹේේ ය 905213709V 

ඳ්පලිඹ ගුරුේේ ඕවභහලි ඕේඩ ිසි හ 858406856V 

ඳවර  භේේ ඕපියුි ඕයලසි  හ ඕ භේේ  947650670 V 

ඳවරත්තේේ ේදොන් ඕඉන්ද්රතහඳහ ඕතත්යි  907450180V 

ඳහුරුේතොප ආයච්චිේේ ඕුමබහනි ඕේ න්දි ඕ හංතනභහරහ 937851049V 

ඳහේ ොඩ විේ්සිංව ඕආයචිචිරහේේ ඕේදෝන ඕපියුි ඕලහලි හ ඕගුණදහ 198967901567 

ඳහතිභහ න රහ ඕතහජු ඕයහුභහන් 937620268V 

ඳහදුකා   භයහරරහේේ ඕ ි ස හ ඕනදිහනි ඕදඹහනන්ද 907010848V 

ඳහදුකා  විදහනරහේේ ඕේදොන් ඕුමධරභහ ඕශ්රිඹහනි 806750522V 

ඳහදුකා ේේ ේදෝන ඕතභයහ ඕධනංජ්  875500686v 

ඳහනදුය ේේනහනි ඕයන්භහලි ඕසි්පහ  197969600574 

ඳහයමු්පරේේ ේදෝන ඕදවනකා හ ඕදනන්ජ්  ඕේඳේරයහ 877400417V 



ඳහරභන්ඩඩීේේ තනූජ්හ ඕ හංතනභහරහ ඕප්රනහන්දු 937260350V 

ඳහවුරේේ චිත්ලිනි ඕ හින්දි ඕේ ෞලරයහ  937511612V 

ඳළටිකිරි ේ ෝයහරරහේේ ඕඉේරහ ඕදරල  896244213V 

ඳළරෆන ේ ොුවදුය ඕආයචිචිේේ ඕ ඹනි ඕතතුරි හ  199154300791 

පිටිඳන ආච්චිේේ ඕඅංජ්ලි ඕේරඛහ 198962100610 

පිටිඳන ආයච්චිේේ ඕතිළිි  ඕඉේරහ ඕභදුහනි 917032181v 

පිටිඹේේ ේදෝන ඕඉේරහ ඕේ න්දි 199251503281 

පිටිඹේේ චිත්රහ ඕරකාහ  ඕේඳේරයහ 916851510V 

පිටිේේේ දය ආ පුවහිරහේේ ඕේදෝන ඕජිවී හ ඕේඹෝවහනි ඕුමභනවීය 926400207V 

පිුවම්ේ  ආයච්චිේේ ඕතභරි ඕඳඵරහ ඕකුභහරි 916732791V 

පින්නේ ොඩ ේවේේේ ඕවං  ඕප්රබහසරි ඕරකාභහලි 887723834V 

පියුි නිංරහ ඕභඩර 885340679 V 

පියුි ප්රේභෝික  ඕ ේනආයච්චි 897180103v 

පියුි භරෝහි  ඕඩඹස ඕඅේේවික්රභ ඕගුණේේ ය 946840041V 

පියුි වන්ති ඕඉවරේේ 198952601750 

පිරද ේරොකුදු ඕේඵෝ වත්තේේ ඕදිීඳහ ඕභරෝහණී 857200284V 

රී්පරේේ  ඹහනි ඕක්රිහන්ති ඕගුණේේ ය 897770610V 

රී්පරේේ රකාභහී ඕභරෝකා හ  915350895V 

පුංචිේවේේේ අිරහ ඕේ න්දි 896332864V 

පුංචිේවේහේේ තභහලි ඕුමේඵෝධහ ඕපුංචිේවේහ 945983299V 

පුන්චි ේවේේේ ඕඅචිනි ඕභදුහනි 907161650V 

පුන්චිේවේහේේ වසි හ ඕභන්ති ඕේඳේරයහ 856452093v 

පුබුදිි  ේ ෞරයහ ඕමුණසිංව  918592636 V 

පුබුදු ්රිඹදරල  ඕජ්ඹුමරිඹ 905491075V 

පුයහනි නහේ න්ද්රයන් 886282010v 

පුරි  හ විේ්ේේ ය 785022777V 

පුකාපිටිඹ ඵර ්පරේේ ඕනියහහ ඕදි්පරුකාකා 926700901V 

පුකාපිටිඹේේ ඉහයහ ඕනි්පිනි 937852720V 

පුසඳයහ් ්රින්සි ඕනියංජ්රහ 906782693V 

පුසර ේවේේේ ඕවිසහ ඕේකාරි ඕදවනසි හ 918304134v 

පුසේේර  න් හනම්රහේේ ඕතයං   ඕේ ෞලරයහ  877453383V 

පුළුකාකු්ටටි ආයච්චිේේ ඕවින්ධයහ ඕේභත්භහලි ඕජ්ඹසිංව 198973700220 

පූේ ොඩ  ං හනභේේ ඕරකාහනි ඕගුණරධන 936171630V 

ේඳතන් ්පර ේ දය ඕදයලසි  ඕේෞභයහ ඕඵණ්ඩහය 927791846V 

ේඳත්තහ ඩුේේ ඕනියංජ්රහ ඕතහන්ද  ඕඅභයසිරි 787531750V 

ේඳරැභසිංවේේ පියුි ඕලහනි හ ඕකුරයත්න 937101376V 



ේඳරුභත්තන්ත්රීේේ චිනි ඕඑයං හ ඕේේවින්දි 867052100V 

ේඳරුිබුී අචිචිේේ ඕපියුි ඕතහය හ ඕභරෝහනි 926330152V 

ේඳරුම්බුලි ආයච්චිේේ ඕරුවිනි ඕනිං හ 945360399V 

ේ දුරු ආයචිචිේේ ඕප්රලහන්ති ඕකුභහරි 937021135V 

ේ ේදර භහයේේ ඕදිනූහ ඕරකාභහලි 797890057V 

ේ රි න්ද භනනශේේ ඕඋත්තයහ ඕඹේලෝික  19947960024 

ේ රු න්දේේ ඩඹනි ඕශ්රිඹහ ඕවික්රභයත්න 885910815V 

ේ රහ තහකාණී ඕඅේඵ ිසිංව 938442622V 

ේඳොිභයකා රේේ පුසඳකුභහරි ඕනේඹෝි ඕේඳේරයහ 905751506 V 

ේඳොත්පිටිඹේේ තුරතා ඕප්ර ඕං හ ඕේඳේරයහ 785052757v 

ේඳොත්පිටිඹේේ ේදොන් ඕඅවනයහධහ ඕේ න්දි 896940236V 

ේඳොන්නළවළන්දිේේ ඹේලෝධහ ඕදභහලි ඕප්රනහන්දු 936683070V 

ේඳෝප ං හනිේේ ේොනහලි ඕවිදහ ඕසි්පහ 199265001151 

ේඳෝපත්ත ේ ෝයහශරහේේ ඕතන්දිභහ ඕජ්ඹනහදි ඕධරභදහ ඕේඳේරයහ 199254500324 

ේඳෝයේේ ඳනි ඕභලිති ඕේඳේරයහ 887512272V 

ේඳෝයේේ භරෝශි හ ඕනිේයෝ  ඕේඳේරයහ 936222463V 

ේඳෝයේේ සිි  ඕභතීහි  948590441V 

ේඳෝයේේ වරලනි ඕේඳේරයහ 915351611v 

ප්රතහඳේේ ්රිඹංකා හ ඕසිරිවීය 838392946 V 

ප්රතහඳේේ භේනෝරි ඕපුසඳරතහ 777331388V 

ප්රදීඳහ  ං හ  ඕේ්පයත්නි 936251650 V 

ප්රබහකා  භහධවී ඕලිඹනේේ  198860001860 

ප්රවීි  මදී ඕභතඟදීය 936780091 V 

ප්රන්ති භළි ේකා ඕේ ෝටිේ්ටේඳොර 796573805 V 

ප්රහදි භරෝහනි හ ඕලිඹනේේ 906010569V 

ප්රහරථනහ ං ්පපි ඕජ්ඹවීය 835194663V 

පේඩ්යේේ නේඹෝි ඕත්රහ ඕ රුණහයත්න 945362804V 

පස තනූඡහ ඕක්රිහන්ති ඕප්රනහන්දු 785981251V 

පස නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕදවනහ ඕනේඹෝි ඕපස නහඹ  876561557V 

පස නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕයත්නකුභහරි  846991310V 

ඵප ්පේ්ප ේ දය ඕ, වනයහගී ඕතත්යි  ඕඵප ්පර 938220425V 

ඵපේ ොඩ  ං හනිරහේේ ඕතිලිි  ඕදි්පකා හ 927891786V 

ඵපේ ොඩ නව්පරේේ ඕඹතාභහ ඕයං   906922720V 

ඵපර  ං හනභරහේේ ඕ ඹහනි ඕනියංජ්රහ ඕඵපර 876160617V 

ඵණේේ ත්ේත් ඕේ දය ඕඹේෝදයහ ඕදුරහංජ්ී 925700320V 

ඵත්තයමු්පර  භේේ ඕුමජ්හනි ඕ්රිඹං හ 898592480V 



ඵත්තියන් ේ දය ඕනදිහ ඕදි්පරුකාකා ඕවිභරංල 198750103947 

ඵන්ිේව්ටටිේේ ේ ිරහ ඕවසතිලහලි හ ඕකුභහයසිරි 896590197V 

ඵමුණු අචිචිේේ ඕඅවනරුේික හ ඕංජී  ඕ රුණහනන්ද 888161945V 

ඵමුණු ආයචිචිේේ ඕයංසි හ ඕභරෝහනි  936541771V 

ඵමුණු ආයච්චිේේ ඕ ි ස හ ඕභරෝන්ති 935970296V 

ඵමුණුේේ භදුභහලි ඕවරකා හ  897111209 V 

ඵරත් ඵණ්ඩහයේේ ඕචිනි ඕවංසි හ 886322712V 

ඵරේවේේ්ප ේ දය ඕභ්පකි ඕයේෝදඹහ ඕේවේයත්  947900013V 

ඵරහපුඩුේේ  නහ ඕළේරන්තිනහ ඕහනි හ ඕභළන්දිස 895871516V 

ඵසතිඹ ආයචීචිේේ ඕක්රිහනි ඕබුේදි හ 1993547020 

ඵසනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕේ ොලරහ ඕසිතුිි  ඕඵසනහඹ  927803917V 

ඵහරසූරිඹ ආයච්චිේේ ඕදුහනි ඕභදකා හ ඕේඳේරයහ 199186203612 

ඵළේේේ විදහනරහේේ ඕකුහනි ඕදුනි හ  199083900016 

ඵළිණවළන්නදිේේ දුනි ඕතයහ ඕරීරිස 955231660V 

ඵළිනවළන්නදිේේ නින් හ ඕදඹහන්කා ඕරීරිස 887610550V 

ඵළ්පරන්තුඩහ අච්චිේේ ඕඑයන්දි හ ඕවරණී 926481312V 

බිම්ඵහ භයනහඹ  875234080V 

බිඹ භ ආතහරිේේ ඕතතුරි ඕනදිලහනි 947770624v 

බුේික හ  ඹහනි ඕළලිත්ත 876380633V 

බුේික හ භරෝහණී ඕ භේේ 905520725V 

බුේිකභහ නිේයෝ  ඕභහදුේේ 198463902297 

බුේිකභහ භේවේසරී ඕවදියම්ේඳර 198461203563 

බුරත්ේේ නදීලහනි ඕේ ෞරයහ 945351195V 

ේඵත් භේේ ශි හ ඕභදුඵහනි ඕේඳේයරූේයහ 947312359v 

ේඵත්භේේ නදී හ ඕ්රිඹං   ඕේඳේරයහ 887301492V 

ේඵන්ඩයේේ ේදොන් ඕරකාිනි ඕභරෝලහනි ඕධරභදහ 857203550V 

ේඵය භ විතහනරහේේ ඕචිතයං හ ඕවිභහනි 937250274V 

ේඵොඩ ේවන්නි ඕේවේේේ ඕරුන්ති ඕගීතී හ 947320424V 

ේඵොයලුේ ොඩේේ ්රිඹං හ ඕභරෝබහකාි  928543854V 

ේඵොසේ ෝ ිරහනි ඕජ්සින්තහ 198976300958 

ේඵෝ වේර අළුත් ඕේ දය ඕදිලිනි ඕතතුයං   ඕයහජ්ඳක්ෂ 855811405V 

ේඵෝඩය භේේ  ඹහනි ඕභරෝකා හ ඕේඳේරයහ 936890857V 

ේඵෝදහ වළන්නදිේේ ඕේනහලි ඕදකාකාණහ 898143120V 

ේඵෝිකභලුේ  ේ දය ඕතනූජ්හ ඕදි්පරුකාකා ඕේේනවියත්න  916091605V 

ේඵෝරඳකාේේ ේ ෞලරයහ ඕදීඳහනි 885570135V 

ේඵෝඳේේ තිලිනි ඕඉලං හ  198977200710 



ේඵෝේ  ආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕනින්රහ ඕභහික 927181290V 

බ්රළන්ි ම්ඳරේේ ජ්ඹනි හ ඕරුවිනි ඕේඳේරයහ 905823540V 

බ්රළන්ඩ්  ම්ඳරේේ ඕවර  ඕකුභහරි 199260103629 

බහ යහ ජින්ති ඕසිරිරධන 808422115V 

භංතනහඹ  අ පුවහිරහේේ ඕේභොවහන් ඕඅවනයහධ ඕතිර යත්න 942770405V 

භංතහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅවනත්තයහ ඕදි්පරුකාෂී 905270710v 

භංජුරහ දරල  ඕේවේේේ  786620015V 

භංජුරහ ප්රේඵෝධ  ඕවීයේ ෝන් 898300323V 

භ ේේ ේභන හ ඕවලහරි 836002032V 

භ මුේර ආයච්චිේේ ඕභංජුරහ ඕ්රිඹදරලි  198773800106 

භඩ ම්භන ආයච්ච්රහේේ ඕතතුරි හ ඕභන්ති  ඕභඩ ම්භන 198858001307 

භඩේඳෝරුේේ ඉේනෝ හ ඕකුභහරි 897543990V 

භඩු්පේ්ප ේ දය ඕඅරුි  ඕනිංරහ ඕඵණ්ඩහය 897363798V 

භතුය භේවේන්ද්රන්  936992544V 

භත්තේත් භ යහශරහේේ ඕචී ඕඑයන්දි හ ඕජ්ඹතිර  915322409V 

භදඳතිේේ තිරහ ඕශිේයෝමී ඕේඳේරයහ 797192929V 

භද ුමලි ආරිච්චිේේ ඕුමයනි ඕරකාභහලි ඕප්රනහන්දු  886700059V 

භදහයහ ඉහනි ඕයණන  926662201 V 

භදු ේ රුභ ආයච්චිේේ ඕේේවි හ ඕකුභහරි ඕභදුය ේ රුභ 905881477v 

භදුය ේඳරුභේේ නදී හ ඕදභහලි ඕයත්නහඹ  917890331V 

භදුයහ භරෝ  ඕඒ නහඹ  945100834V 

භදුරුේේ ේදෝන ඕ්රිඹං හ ඕතතුයහනි 897793270V 

භදුලහ තතුයහනි ඕඵමුණුආයච්චි 805395338 

භදුහනි ලහනි හ ඕකුරුවිපආයචිචි  898250300V 

භේදුභ අයච්චිේේ ඕදුනි ඕුමචියහ ඕගුනේ ය 91510267v 

භේදුභ  ං හනම්රේේ ඕලඹහභලි ඕඅේො හ ඕකුභරි 815260554v 

භේදුභේේ ජිත්ි ඕයන්දිභහ 935723302V 

භේදුභේේ ේද්රෝන ඕඡනිතහ ඕනිේයෝකා 868394412V 

භේදු ේඵෝ වත්තේේ ඕඔදි ඕබහ යහ ඕප්රබහසරි 936050298V 

භරෝයේේ දුලහන්ති 855263076V 

භරෝය ේඳරුභ මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅවනකා හ ඕරකාරු  877150399V 

භරෝයවීයන් තභරි ඕනදීලහ 917580529V 

භරෝලහනි ේ ෞරයහ ඕකුභහයසිංව 198683001430 

භරෝහ රකාිි  ඕඅත්තනහඹ   938402868V 

භරෝහ සිත්ිි  ඕජ්ඹරධන 198883603050 

භධූ වහසි  ඕ භේේ 878073541V 



භධූහ අංජ්ී ඕේව්ටටිආයච්චි 198580800134 

භනිේභ්ප ඩු ඕලහනි හ ඕුමේඵෝිකනි 897853434V 

භන්ඩිේේ ඳනි ඕුමේරෝතනහ ඕපුසඳභහලි ඕප්රනහන්දු 927183226V 

භයකා ර වළන්නදිේේ ඕප්රේඵෝධහ ඕඉේයෝණී 927960273V 

භයකා ර වළන්නදිේේ ඕතයහ ඕදරලනි 948350343V 

භයහසිංව ආයච්චිේේ ඕබහ යහ ඕදි්පරුකාකා ඕේඳේරයහ 936910084V 

භරේ ොඩ  භේේ ඕරුකාි ඕප්රංකා හ 888391460V 

භරවි ආයච්චිේේ ඕබිනූහ ඕනහංජ්ී  ගුණයත්න 898353796V 

භරවි ඳතියණේේ ඕට්රිකාකා ඕනියහහ 847734345V 

භරවි ඳතියන්නළවළරහේේ ඕඳරිරහ ඕභරෝහනි ඕඳතියණ 775082070V 

භරවිේේ නිලහදි ඕවරි  926932080V 

භ්පේදනිඹේේ වංසි ඕතහරි හ 938040206V 

භ්පර ආයච්චිේේ ඕතභහයහ  918124357V 

භ්පර ආයච්චිේේ ඕභරෝකා  ඕඉේයෝහ ඕගුණයත්න 847400048V 

භ්පරආයචිචිේේ ජ්නහික ඕශිේයෝභහලි  8875327611V 

භ්පරආයචිචිේේ නිංරහ ඕේනත්ිි  ඕභ්පරආයචිචි 907141144V 

භ්පරතන්ත්රිේේ නිලුෂී ඕතවනජ්හ ඕේඳේරයහ 198152803562 

භ්පලි හ ආයචිචිේේ ඕරකාකා හ ඕදි්පරැකාකා  898414302 V 

භ්පලි හ ආයචිචිේේ ඕේවින්දි ඕභරෝබහසි හ 947750879V 

භ්පලි හ ආයචිචිේේ ඕවංසි  ඕුමයංකා 937070942V 

භ්පහනේේ න්දීඳ  ඕභදුහනි  198751301664 

භ්පකා  භ්පලි හයච්චි 875450379v 

භ්පවහිේේ  ඹනි ඕනිලූකා හ ඕේප්රේභයත්න 895101214v 

භසසිරේේ නි්පිි  ඕඑයන්දි හ  905351893 V 

භව යන්සිලිේේ ඕතභරි ඕත්රහ ඕගුණතිර  887123110V 

භවතන්තිරේේ ේදෝන ඕුම න්දි හ ඕඉහදරී ඕකුභහරි 917460205V 

භවේත්පේේ ි්පහ ඕේේලහනි ඕරීරිස 946881317V 

භවේත්පේේ තවනජ්හ ඕක්රිලහන්ති ඕපිරිස 856130673v 

භවදුයේේ  හංතනහ ඕරකාභහලි 885850804 V 

භවදුයේේ ුමිරි ඕුමේරෝතනහ ඕජ්ඹසිංව 877203034v 

භවන්තරහේේ තන්දිභහ ඕදරල  925390658v 

භවභන්දිේේ  ්පවහරි ඕභදුශි ඕේභන්දිස 866151008v 

භවභයකා ර ඳපඵළදිේේ ඕයං හ ඕඉරුදි  ඕේඳේරයහ 199383300093 

භවභයකා රේේ මුද්රහ ඕශ්රීඳහලි ඕඩඹස 767702582V 

භවයන්සිලිේේ තතුරි ඕඋත්ඳරහ ඕගුණතිර  898121224V 

භවත්ත මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතුහරි ඕකුභහරි 796061790V 



භවත්තේේ පියුි ඕේ ෞලරයහ ඕේඳේරයහ 946062871V 

භවවිප විතහනරහේේ ඕේදොන් ඕදිනකාකා ඕරඹං හ ඕවීයතුං  957843271V 

භවේදේේ රුවිනි ඕභරෝන්ති ඕයත්නහඹ  937080123V 

භහීහ කුමුදුනි ඕනහවු්පර 907351254V 

භේවේකා හ උභඹං නි ඕද ඕසි්පහ  8762312447V 

භහ න්දන  න් හනිරහේේ ඕතිළිි  ඕඅකිලරහ ඕධනංඡි 945340843 V 

භහතය ආයචිචිේේ ඕතන්දිභහ ඕජ්ඹලහන්ති ඕභහතය ඕආයචිචි 865291825V 

භහතයේේ අනූහ ඕරකාභහලි  895082430V 

භහතයේේ  ඹනි ඕදි්පහයහ 865292074V 

භහතයේේ ටිකිරි ඕ්රිඹංකා හ ඕේනළුි ඕකුභහරි 937590369V 

භහතයේේ තිළිි  ඕයන්දිභහ 947002759V 

භහතයේේ ේදොන ඕේරොීපහ ඕභරෝබහකාණී 875654560v 

භහතයේේ හනහ ඕප්රංකා 198866700044 

භහතයහයච්චිේේ ේදොන ඕ ්පඳනි ඕචින්තහ 199281504017 

භහදන් ආයච්චිරහේේ ඕ ඹහනි ඕ්රිඹදරලනි 825691634V 

භහධවී නිභන්ති හ ඕජ්ඹරධන 905900455 V 

භහනේේ භරෝහනි ඕතේභෝදි හ ඕකුරතුං  946283657 V 

භහනේේ ිමරුනි ඕභරෝබහකා ඕජ්ඹයත්න 199551403019 

භහන්නේේ ේදොන් ඕකා හ ඕවන්ති 877382206V 

භහඳුවනේේ තතුරි හ ඕභදුලහනි 917853630v 

භහඳහයහරරහේේ වුකා ඕසිතහරි ඕභයේ ෝන්  946611450V 

භහබුර ආයච්චිේේ ඕඹලකා ඕබුේික  ඕභේනෝයත්න 198986202304 

භහයේ ොඩ ේවේේේ ඕඉේරහ ඕජීනි  866651124V 

භහයසිංව ආයච්චිරහේේ ඕශ්රි හ ඕඩ්්පහනි ඕභහයසිංව 937850069V 

භහයසිංව මුදිඹන්ේේරහේේ ඕ ං හ ඕකුමුදු  ඕභහයසිංව 198675900943 

භහයසිංව හිේේ ඕරකාකා ඕභරෝහනි ඕභහයසිංව 905613014V 

භහරේේ තිඳහ ඕතහන්ද  917970726V 

භහරේේ තවනකාකා ඕයචි හ ඕඅවනයහික 198863804157 

භහරේේ ේදොන් ඕත්රහ ඕඋේේශි හ ඕතිර යත්න 935330327v 

භහරේ ොඩ  භේේ ඕනදීහ ඕභහලි 868642840v 

භහරමේේ ජ්ඹභහලි ඕේේනහයත්න 868393688v 

භහරහමේේ ත්රහ ඕ ුමන් ඕේඳේරයහ 877030911 V 

භහරළඵේේ ත්රහ ඕනිේයෝි  ඕේඳේරයහ 917651183V 

භහලි හ දි්පවහනි ඕආනත්ත ඕඳතියණ 198067100148 

භහළ්පේ්ප මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතකාකාරහ ඕදීඳහනි ඕනහයන්ේදනිඹ 198461801725 

භළි කා  ඩය ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕභං ලි හ ඕන්ති ඕකුභහරි 835441032V 



භළද භේේ නිහභනි ඕභදුහනි ඕජ්ඹයත්න 198873102710 

භළදේ දය මුදිඹංේේරහේේ ඕේභොනි හ ඕනි්පිි   197852402122 

භළදේ ිහඩ හර ඕයණසිංව ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕකිහනි ඕචිත්රහ ඕකුභහය ඕ
යණසිංව 

888212930V 

ිේ ්ප ේ දුරු ඕඋපුලි ඕධිභදින්නහ ඕප්රනහන්දු 945693002V 

ිවන හ යං හී ඕ සතුරිආයචිචි 198675100427 

ිරිසේේ යසි  ඕ්රිඹදරල  ඕසි්පහ  865872666 V 

ිරිවහනේේ කුහනි ඕරිේි හ ඕේඳේරයහ 938632405V 

ිරිවහනේේ ංජිනි ඕකුමුදුභහලි ඕේඳ ඕේරයහ 925181501V 

ිරහන්ේේ ඹං  ඕරිේි ඕේඳේරයහ 925300489V 

ි්පරවිතහන ආයචිච්ේේ ඕේදෝන ඕවරි  ඕකුසිනහයහ ඕවික්රභයත්න 946900060V 

ිිමරි ේ ෞරයහ ඕභයදීය 866400741V 

ිිමරි තත්යි  ඕේ ෞලරයහ ඕවිතහන 896860194V 

මී වරන්ද දුයේේ ඕුම න්ික ඕභන්භී ඕඡඹයත්න 877313557V 

මීත්ත ඳනි ඕභංජුරහ ඕද ඕසි්පහ 905440616V 

මීේදි ඹරහේේ ඉේනෝ හ ඕජ්ඹභහන්න 915652190v 

මීභනේේ නිභ්ප හ ඕදි්පරැ කා ඕසි්පහ  795243623V 

මීභනේේ වංසි හ ඕභරෝහනි ඕේඳේරයහ 937500521V 

මීයහ උේයින් ඕෂහතීභහ ඕඅහනහ 198760400190 

මුණසිංව ආයචිචිේේ ඕනිේයෝශි  ඕපුසපි හ  886191405V 

මුණසිංව ආයච්චිේේ ඕප්රබහනි ඕරකාභහලි ඕමුණසිංව 818472790V 

මුණසිංව ආයච්චිේේ ඕභහධ් ඕතත්යි  945272953V 

මුතුකු්ටටිේේ මික ඕප්රතිබහ ඕේඳේර ඕයහ 895272469V 

මුතුකුඩ අ ියචිච්ේේ ඕනදිහනි ඕඉන්දු ඕකුභහරි  906861895v 

මුතුකුඩ ආයචිචිරහේේ ඕතේභෝදි ඕධවනස  198973300539 

මුතුතන්ත්රිේේ ුමචිනි ඕ්රිඹදරශි ඕප්රනහන්දු 946530654V 

මුතුේව්ටටි  භේේ ඕපූජ්හ ඕගුණරධන 856252108V 

මුදිතහ දිි  ඕගුණරධන 945560096V 

මු්පේ්පරිඹහේේ පූරි භහ ඕවරණී ඕනිහනි 926073109V 

මුවන්දියි යහරේේ ඕඋේ කාහ ඕුමේරෝත  ඕදඹහනන්ද 907072606V 

මුවන්දියම්ේේ වරනි ඕබහ යහ ඕඅ්පවිස 876580144V 

මුවන්දියම්රහේේ අචිනි ඕවසි හ ඕකුභහරි ඕමුවන්දියම්  199167501516 

ම න්  රයහනි 798413678 X 

මණතන්ත්රීේේ රුණී ඕ හංතනහ ඕමණතන්ත්රී 888293299V 

මණභ්පඳ ලිඹනේේ ඕනිේයෝධහ ඕුම න්ික හ 876472120V 

ේභරිඤසඤේේ අචිනි ඕභවනකා හ ඕද ඕේ ොසතහ 946820482V 

ේභරිඤසඤේේ ලහලි හ ඕ්රිඹදරලනි ඕේ ොසතහ 857921461v 



ේභේය ඕ ඕඤසඤේේ තතුයංකා ඕේ ෞරයහ ඕධරභඳහර 925210013V 

ේභේයන්නේේ නි ඕභරෝහනි ඕ්ප හදු  925283371v 

ේම්න හ  විං හ ඕලිඹනේේ 937860552V 

ේභොන්රඩී ේඳොිුමලින්  837170192 V 

ේභොහ  ඔදි හ ඕේවොයර ඕවිතහනේේ 945293730V 

ේභොවභඩ් වහේදීන්  ෂහතිභහ ඕරිසවිඹහ  915241913V 

ේභොිමි රේේ භදු හ ඕතිරහනි  848561525 V 

ේභොේවෝටටි ආයච්චිේේ ඕදි්පරුක්ෂි ඕේඳේරයහ 926480529V 

ේභොේවොභි රහෆිර ඕෂහතිභහ ඕනතාෂහ   895200433 V 

ේභොේවොභි ව ෂහ ඕඅරෑසිඹහ ඕබි ි 199450603475 

ේභොේවොභඩ්   නයිම් ඕඳතිභහ ඕෂසයහ 898121054v 

ේභොේවොභඩ් නවුඳර ඕඳතිභහ ඕඳසිනහ 198485100963 

ේභොේවොභඩ් ෂයි ඕෂතිභහ ඕලමීයහ 917784035V 

ේභොේවොභඩ් වතාර, ෂහතිභහ ඕනීෂහ 198173103957 

ඹකාේදිමේේ ේදොන ඕනදියහ ඕතන හ ඕඅභයසිංව 938303827v 

ඹටිළ්පේ්ප ේ ොයහරරහේේ ඕ ඹහනි ඕඉේයෝකා හ ඕඹටිළ්පර 905013556V 

ඹත්රහ ංඛඳහී ඕජ්ඹේ ොි ඕආයච්චි 199451303970 

ඹේේදිම ේ දය ඕන්ති ඕඋදඹයහනි ඕධරභසිරි 858202990V 

ඹේේදිමේේ අේනෝභහ ඕ්රිඹදරලනි 888562966v 

ඹේේදිමේේ ේදෝන ඕතරනි ඕමුදි හ  948024500 V 

ඹේේේිමේේ ේ න්දි ඕ්රිඹදරලනි 887963223v 

ඹමුනහ ඉේයෝ  ඕභ්පත්ත 915681042V 

ඹශිතහ නිරභහනි ඕේ රහතන්ත්රී  199471300331 

ඹේෝධහ වං  ඕ භේේ 937931310v 

ඹේෝයහ භවනරි ඕභහේ දය ඕ භේේ  845560498V 

ඹවන්ඳත් ආයචිචිේේ ඕඉේරහ ඕරකාභහලි 198883302030 

ඹවම්ඳත් අයච්චිේේ ඕේදොන ඕවසිනි ඕනිරකාශි හ 915671063v 

ඹවම්ඳත් ආයච්චිේේ ඕතිළිණ ඕඉේරහ ඕඹවම්ඳත් 199379101521 

ඹහඳහ මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅවනහ ඕතතුයං   927220369V 

ඹහඳහ මුදිඹන්ේේරෆරවිේ  ඕන්ජ්හ ඕභහරනි ඕකුභහරි 896852221V 

ඹහරේේ ේදෝන ඕක්රිහන්ති ඕනි්පිි  896321870V 

ය ත්නහඹ  ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕජිනි ඕනිලූ හ  905743430V 

යංේ ොත් ේ ිේේ ඕිමභහහ ඕරකාහි  ඕජ්ඹතුං  199254700155 

යංේ ොන්ේේ යහරරහේේ ඕුමයංකා ඕතතුරි හ ඕ රුණහයත්න 898103617V 

යං නහ මුතුකුභහරි ඕ වඳරආයච්චි 198974300363 

යංකා හ ක්රිහන්ති ඕ සතුරි ඕආයච්චි 947162705V 



යංකා හ රකාදි  ඕඵහරසූරිඹ 898534014V 

යංේ ොඩ ලිඹන ඕආයච්චිේේ ඕරකාිි  ඕලකා රහ ඕභදහයහ ඕසි්පහ  938330255V 

යංදුේේ ඉුමරි ඕතරුකා හ ඕේ ෞරයහ ඕප්රනහන්දු 926890360V 

යජ්ඳකාේේ භරෝහනි ඕඑයං හ ඕයහජ්ඳකා 199277000344 

යණතුං  ආයච්චිරහේේ ඕේනොේඹරහ ඕ භනි ඕයණතුං  197559201815 

යණතුං ේේ දරල  ඕ්රිඹංකා හ ඕේඳේරයහ 876153483V 

යණතුං ේේ මුදිතහ ඕවරලනි ඕේඳේරයහ 198975200435 

යණ  අචිචිේේ ඕබහ යහ ඕප්රබහ  917103747 V 

යණවීය ආයචිචිරහේේ ඕප්රහදි ඕතුයහනි 198962700508 

යණවීය ේ ෝයරහේේ ඕේදොන් ඕපියුම් ඕනිභන්ති හ 916531710v 

යණවීයේේ භදුභතී ඕදිනූකා හ 888082913v 

යණසිංව ආයචිචිරහේේ ඕසිතුිි  ඕරුන්ශි හ 926281534 

යණසිංව ආයච්චිේේ ඕඅලහනි ඕවරශි හ  19936203848 

යණසිංව ආයච්චිේේ ඕකුමුදු ඕතහන්ද  866420548V 

යණසිංව ආයච්චිේේ ඕතනූජ්හ ඕකුභහරි ඕේේනහයත්න 947441243V 

යණසිංව ආයච්චිේේ ඕත්රිරකාකා ඕදිවනහ ඕකුභහරි 937602685V 

යණසිංව ආයච්චිේේ ඕේදෝන් ඕනිංරහ ඕේ න්දි 927250756V 

යණසිංව ආයච්චිරහේේ ඕනිේයෝ  878541790V 

යණසිංව ආයච්ච්රහේේ ඕේේම්  ඕතරඳහ ඕයණසිංව 938300283V 

යණසිංව ආයච්ච්රහේේ ඕප්රකා ඕතතුයංකා 856631567 

යණසිංව වීයකාේ ොි ඕවිේන්ත්රහ ඕංජී  1988719016 

යතු භේේ තයං   ඕගීති හ ඕේඳේරයහ 845571945V 

යත්නවීය ආයච්චිේේ ඕවිමුකාති ඕ ්පඳ  ඕයත්නවීය 916631367V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරේ  ඕජ්නනි ඕපුරි භහ ඕයත්නහඹ  946770680v 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරේේ ඕයේම්ලහ ඕදුලහනි ඕනිංරහ 948143780v 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅවනකා හ ඕඔර 199266602635 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඉසිදයහ ඕදේන්කා ඕයත්නහඹ  935051827V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතුහරි ඕභරෝහ ඕයත්නහඹ  198866700737 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕදිපි හ ඕ්රිඹං නි ඕයත්නහඹ  858491320 V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕදිලිනි ඕුමේරෝතනහ ඕයත්නහඹ  935210062V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනදුනි ඕලහනි හ ඕයත්නහඹ   199283700321 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනිේයෝහ ඕභළි ේකා 198661501580 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕප්රහරථනහ ඕිේනෝකා ඕයත්නහඹ  917780862 V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕභදුකා හ ඕ ඹන්කා ඕයත්නහඹ  826094257V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕරුි  ඕ්රිඹං හ ඕනන්දදහ 906320010V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕවජ්න්ති ඕභහරහ ඕනන්දදහ 937870566V 



යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕශීේයෝි ඕේේඳහලි හ ඕයත්නහඹ  897100118V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕවකානි ඕ ්පඳනහ ඕයත්නහඹ  876262339V 

යත්නහඹ  යහරරහේේ ඕිරහනි ඕ්රිඹං   ඕනි්පිි  ඕජ්ඹතිස 198784702772 

යත්නහඹ ේේ භහධවී ඕේඳේරයහ 867750436V 

යත්භ්පේ ොඩ  භේේ ඕනදීහ ඕකුමුදුභහලි ඕයත්භ්පේ ොඩ 906711885 V 

යනසිංව අයච්චිේේ ඕවනේම්ශි ඕකුභරි ඕේඳ ඕේරයහ 199472802123 

යන්කිරි ඳනියන්නළවළරහේේ ඕවුභයහ ඕරකාිණී ඕවිේඡ්රධන 198478903095 

යන්ේදනි ආයච්චිේේ ඕචින්තහ ඕනිේයෝි  198156903906 

යන්නූලු තතුරි හ ඕභරෝබහකාණී 876890127V 

යන්ඵදු රකාිි  ඕනිරකාකා ඕලිේ යහ 895090816V 

යන්මුි  බහඹයහ ඕරකාහනි ඕධරභවික්ර ඕභ 965150447v 

යන්මුතු තරුකා ඕශිං හ ඕජ්ඹරත් 955370430 V 

යිඵණ්ඩහ ේේඹරහේේ ඕේප්රේභභහලි හ ඕඅරුණලහන්ති 897361744V 

යම්ඵළදි ේේඹහරේේ ඕඅනූහ ඕරකාභහී ඕවිේ්රධන 887153132V 

යඹුසින් විතහනේේ ඕනිලු හ 827272060V 

යයි භ ආතහරිේේ ඕේදෝන ඕදුයහන්තහ ඕදිරහනි 925111422V 

යයි භ ආතහරිේේ ඕේදෝන ඕනිංරහ ඕිිමයහනි 947281534V 

යයි භේේ ේදෝන ඕභහික ඕේ ෞලරයහ  906292424V 

යවිඳු  රන්සූරිඹ 882850404v 

යේොි දුරනි ඕවිේ්සිංව 885830110V 

යහනි තිලිනි හ ඕඳලිඹඩන 877420060v 

යසි හ උදඹං   ඕනහ සිංව 908260929V 

යසි හ දරල  ඕයණසිංව 807735004V 

යසි හ ්රිඹදරල  ඕජ්ඹුමන්දය 857390520V 

යසි හ භහඹුරේේ 927993945V 

යහකිරි ඳතියේේ ඕරුවිනි ඕනේඹෝභහ ඕඳතියණ 198180202654 

යහඡඳකා මුදලිේේ ඕතතුරි ඕරං හ 906951789V 

යහඡඳකා මුදලිේේ ඕයසි හ ඕනි්පිනි 825440356V 

යහඡඳකා ේභොේවොටිටිරහේේ ඕනිලහනි ඕුමරකාඛනහ  199357601913 

යහජ්ේ ෝඳහ්ප භේවේසරී 905382691V 

යහජ්ඳකා අ පුවහිරහේේ ඕකා හ ඕි්පරුකාකා ඕයහජ්ඳකා 897984067V 

යහජ්ඳකා ආයචිචිේේ ඕයිනි ඕරකාකා හ ඕයහජ්ඳකා 947450921V 

යහජ්ඳකා ආයච්චිේේ ඕදි්පහනි ඕදි්පවහයහ 845900418V 

යහජ්ඳකා  රුණහුමන්දය ඕේේඹරහේේ ඕ වීහ ඕේවින්දි 198877102140 

යහජ්ඳක්ෂ ඳතිේේේ දය ඕනිලුඳහ ඕතතුයංකා ඕයහජ්ඳක්ෂ 897510332V 

යහජ්ඳකා ඳතියේේ ඕ ්පවහරී ඕහනහ 947643746V 



යහජ්ඳකා ඳතියේේ ඕතතුරි ඕවංසි හ ඕේේනහයත්න 907591751V 

යහජ්ඳකා භ්පවහිරහේේ ඕභරෝරි හ ඕ්රිඹදරලනි 197871801147 

යහජ්ඳකා මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනිලුහ ඕපියුභහලි ඕතන්ද්රේේ ය 198569300882 

යහජ්ඳකා මුදිඹන්ේේරහේේ ඕංජී  ඕකුභහරි ඕයහජ්ඳකා  897950065V 

යහජ්ඳකා ේභොේවොටිටිරහේේ ඕඅවනත්තයහ ඕදියහංජ්ී 956221218V 

යහජ්ඳකා ලිඹනේේ ඕත්රහ ඕකුභහරි ඕජ්ඹතිර  927884429V 

යහජ්ඳකාේේ නිරඳභහ ඕ්රිඹදරලනි ඕජ්ඹේේ ය 828171941V 

යහජ්ශි්පඳ මුරහහරිේේ ඕභළදේ දය ඕත්ේත් ඕඳවිත්රහ ඕංජි  ඕභළදේ දය 887283150V 

යහජ්සිංව ේේේේ ඕේ දය ඕේරණු හ ඕදභඹන්ති ඕයහජ්සිංව 888192298V 

යහජි හ ේ ෞරයහ ඕලිඹනආයච්චි 927171635v 

යහඳකා ඳතිරැන්නළවළරහේේ ඕයරහ ඕ්රිඹං   948471135V 

රැන්පුය දරශි හ ඕිමේයෝි ඕද ඕසි්පහ 866560048V 

රිත්භහ යහදරී ඕඅභයසිංව 937891091v 

රිලහනි ඹේේදහ ඕඑදිරිසිංව 948150190V 

රුකාභහලි සරණසිංව 807760645V 

රුඳසිංව ආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕහනි හ ඕතිලිි  ඕරුඳසිංව 878263677V 

රුනි තරින්ද්ර ඕේනහයත්න 198485302428 

රුන්පුය ඳතියණේේ ඕතිලිි  ඕතතුරි හ ඕරුන්පුය 937901984V 

රුවිනි ේ ෝරහ ඕේවටිටිආයචිචි 895551333V 

රුවිනි තහරු හ ඕභහේ්පඳතියේේ 
 

907361330V 
 

රුලහ  සින්තහ ඕජ්ඹේ ොි 198663402814 

රඳසිංව ආයචිචිේේ ඕජ්ඹනි ඕඋේේශි හ ඕරඳසිංව 947120549 V 

රඳසිංව ආයච්චිේේ ඕජ්ඹනි  වරහ ඕේඳේරයහ 887930813V 

රඳසිංව ආයච්චිේේ ඕනිේයෝහ ඕතතුයහනි ඕරඳසිංව 875801732V 

රඳසිංව ආයච්චිරහේේ ඕනිලුහ ඕංජ්හනි ඕකුභහරි 858462339V 

ේයොහනි ද ඕඅ්පවිස ඕභයසිංව 955381858 V 

ේයෝ ඩුේේ ඕඅචිනි ඕේවින්දි ඕකුභහරි 936600085V 

ේයෝිමි  තම්ි ඕවිදහනේේ 768351538V 

රංේකාලසය  ුමරි ඕරකාකා හ ඕසි්පහ  945823518V 

රංකා හය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනේෝදයහ ඕධයි  ඕරංකා හය 199179800276 

රකානහ වරින්දි ඕ න්දේේ 946880027v 

රකානි අංජ්නහ ඕභරෝයංකා ඕ ේේනවි 867380833V 

රකානි  භ්ප හ ඕඩඹස ඕභනිේ රි ඕඡඹරධන 925140627 V 

රකාි රුචිනි ඕයංකා හ ඕයණසිංව 937570660V 

රකාහනි යේම්හ  ේේනහනහඹ  935872413 V 



රකාකාණී ප්රබහ ඕඋදඹන්කා ඕයණසිංව 897570327 V 

රේදුසිංව ඵදු ඕඉහරි ඕඋේම්කා හ  937830084V 

රන්ේේේේ තන්දි ඕජ්නහලි ඕපියුි හ  956170702V 

රන්ති හ ංඡී  ඕගුණයත්න 199280303236 

ලිතිතහ ේත්ජ්හනි ඕසිරිරධන 199160703496 

ලිඹන අතුේ ෝයහරේේ ඕජී  ඕුමයංකා හ ඕ්රිඹදරලනි 805931612V 

ලිඹන ආයචිචිේේ ඕතවීහ ඕතයි  ඕවීයසිංව 848413755 V 

ලිඹන ආයච්චිේේ ඕතුහි  ඕ හංතනහ  846091106V 

ලිඹන  භේේ ඕඉුමරි ඕඅවනයහධහ 917170541V 

ලිඹනආයචිචිේේ  ඹහනි ඕ්රිඹදරල  198973501013 

ලිඹනආයච්චිරහේේ දිරහනි ඕඅේේලහ ඕභරෝබහකානි ඕඉන්ද්ර ඕජිත් 875881272V 

ලිඹනේේ  ඹහත්රි ඕනින්රහ ඕේ ෞලරයහ ඕලිඹනේේ   805290218 V 

ලිඹනේේ  ඹහත්රී ඕදිනූහ ඕේඳේරයහ 927661136V 

ලිඹනේේ තරනි ඕේද ිි  ඕේඳේරයහ 967711152V 

ලිඹනේේ දිනිති ඕං ්පඳනහ 938310297V 

ලිඹනේේ ේදෝන ඕඅේඹෝම් ඕබ්රේික හ ඕභිමන්දයත්න 947031899V 

ලිඹනේේ ේදෝන ඕදිලිනි ඕභේවේකා හ ඕකුභහරි 938233233V 

ලිඹනේේ නිරෑඳහ ඕරකාහනි ඕේඳේරයහ 198750801837 

ලිඹනේේ රුනි ඕභහී 887140049V 

ලිඹනේේ විජිතහ ඕරකාභහලි 877150500V 

ලිඹනේේ ිමේයෝණී ඕනිංරහ ඕේඳේරයහ 855902745V 

ලිඹනුමරිඹ යත්නහඹ  ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕනරභද්ර ඕ්රිඹදරලනි  836172078v 

ලිිමනි ේ ෞරයහ ඕඅරේවේන්ද්ර 198970800370 

ලුවිස ේවේහේේ ඕදී ති ඕජ්ඹභයහ  938463247V 

ේරනහඩු ේරොකුේේ ඕපුබුදහ ඕජිනි ඕේරොකුේේ 926340263V 

ේරවිේකා ඵණ්ඩහයේේ ඕබුේිකභහ ඕදි්පරුකාකා 198881802012 

ේරවින්දේේ පුසපි හ ඕවර  ඕදභහලි  198765900301 

ේ්ප ි අ පුවහිරහේේ ඕදීපි හ ඕතහන්ද  ඕකුභහරී 926760513V 

ේ්ප ම්රහේේ ිහයහ ඕභරෝහනි 199450201896 

ේ්ප්පර ලිඹනේේ ඕඅිරහ ඕදභඹන්ති 866080160V 

ේරොකු  ංේවේහේේ ඕච්නි ඕඉඳුනි්ප ඕගුණතිර  957000347 V 

ේරොකු නහයංේ ොඩේේ ඕඳවිත්රි ඕනහයංේ ොඩ 926602829V 

ේරොකු ඳතියණරහේේ ඕේදොන් ඕ ්පඳ  ඕවිවං හ  948271648V   

ේරොකු වලුේේ ඕනිේයෝහ ඕනිහන්ති 197859901095 

ේරොකු ළපේ ොඩේේ ේනෝි ඕඅවනයහ ඕේඳේරයහ 896490010v 

ේරොකුඵහරසූරිඹේේ ේදෝන ඕඅචි  ඕනිලූහ  198061200235 



ේරොකුවපුආයච්චිේේ වශිතහ ඕයත්නතුං  877490149V 

ේරොේයොන්ුම ේවේේේ ඕත්ිි  ඕන් ඳහර ඕද ඕසි්පහ 936980805v 

ේරෝේකාසය ඳපඵළදිේේ ඕතිළිි  ඕභදහයහ ඕේරෝේකාසය 857071824V 

ංලපූරණ ේේේේ ඕයන්දි ඕතහය හ ඕවසිනි 928270211v 

පය   භේේ ඕදුරහනි ඕහනහ 197962300479 

ටිේපෝරුතන්ත්රිේේ නතහහ ඕතතුයංකා ඕරීරිස 907411427 V 

ුවතන්ත්රීේේ ි්පකි ඕභරෝකා හ ඕද ඕඅ්පවිස 947422154V 

්ටේපෝරු තන්ත්රිේේ ඕභධූහ ඕකුමුදු  ඕප්රනහන්දු 906070715V 

ඩුේේ රිහනි ඕප්රනහන්දු 198780600067 

ඩුයහ  ං හනභරහේේ ඕේරරනි ඕලහලි හ 905621157V 

තන විතහනේේ ඕ ඹහනි ඕජ්ඹිි  198973001164 

තිඹේේ ඉේරහ ඕතහන්ද   886832400V 

තු හයේේ ධවනස හ ඕප්රදී  ඕකුභහරි 198685402292 

නසිංව මුදිඹන්ේේරහේේ ඕරකාිි  ඕඳේභ හන්ති 935582563V 

නි පුයේේ දවනස හ ඕඳනි ඕඅභයේේ ය  885092845V 

න්නේ ොන් මුදිඹන්ේරහේේ ඕනිේයෝ  ඕනි්පිි  ඕනයත්න 876672383V 

න්නි  ආයච්චි ඕ ං හනම්ේේ ඕතමීහ ඕජ්ඹිි  918420258V 

න්නි අච්චිේේ ඕතයංකා ඕිිමයහි   837961408V 

න්නි අච්චිේේ ඕේදෝන ඕනිරභරහ ඕනදීලහනි 888160973V 

න්නි ආයච්චිේේ ඕකුරන්ති ඕඉභහලි හ 876511061 V 

න්නි ආයච්චිේේ ඕනිලුකා හ ඕේෂොන්ේේ හ 198960400367 

න්නි ආයච්චිේේ ඕප්රබහකා ඕදිසනි ඕඹේෝදයහ 927301504V 

න්නි ආයච්චිේේ ඕේන්ජි ඕදරශි හ 938270155V 

න්නි ආයච්ච්රහේේ ඕභේවේකා හ ඕරුකාකානි ඕේෂොන්ේේ හ  928062899 V 

න්නිආයච්චි  ං හනම්රහේේ ඕඳවිත්රහ ඕයන්භී 907591131V 

න්නිආයච්චි  න් හනන්ේේ ඕදවනහ ඕතිරන්ති 818323514V 

න්නිආයච්චිේේ කුහි  ඕජ්ඹිණී 887490554V 

න්නිආයච්චිේේ පියුි ඕතකායහ ඕේඳේරයහ 937880596V 

යහේවේේේ ජ්හනකී ඕරකාභහලි ඕේඳේරයහ 935791049V 

රුි  ශ්රී ඕවංභහලි ඕඅභයසිංව 907832988V 

රුවළන්නළදිේේ ේවරහනි ඕභහධවී ඕේොයිහ 198864200579 

රණකුර වීයුමරිඹ ඕසි හ ඕදභඹන්ති 199162300869 

රණකුරුමරිඹ ඈන් ඕතහි හ ඕප්රනහන්දු 806320382 V 

රණකුරුමරිඹ ේදිමර ඕආයචිචිේේ ඕරුක්ෂි  ඕේවින්දි ඕේ ොසතහ 888403248 V 

රණකුරසූරිඹ තරනිභහ ඕජිනහදරී ඕරණකුරසූරිඹ 856170292V 

රණකුරසූරිඹ ඳපඵළදිේේ ඕදුනි ඕත්රහ ඕජ්ඹුමරිඹ 947402315V 



රහකුළු ආයච්චිේේ ඕ ඹහත්රි ඕ ංතනභහරහ 936071562V 

ලිුමන්දය මුදිඹන්ේරහේේ ඕේ ොේයොේ ඕ හයහේ ේ දය ඕඋේේශි හ ඕ
භළනිේකා ඕලිුමන්දය 

936291724V 

ලිුමන්දය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕයජිතහ ඕපූරි භහ ඕලිුමන්දය  796843012V 

්ප භ  ං හනම්ේේ ඕඅන්ති ඕබුත්රහ  938223602v 

්පේඳොර  ං හනිරහේේ ඕබුේික හ ඕභදුභහලි  936850022V 

්පේඳොරේේ ේදෝන ඕනිපුි  ඕේභෝදිත 946161136V 

්පේඳොරපිටිඹ ර ේ  ඕේභො හ ඕකුභහරි ඕ්පේඳොරපිටිඹ 906791854v 

්පේඵෝතරේේ ේරනහලි ඕභරෝයං   ඕදඹහනන්ද 855022850V 

්පරහේ ොඩේේ  ඹන්ති ඕරරන්ති හ ඕේඳේරයහ 917650632V 

වුරන් ේඵොකා  ඕ භේේ ඕභේනෝරි ඕතතුරි හ ඕංජීනි 845271003V 

න්තහ කුභහරි ඕඅේේනහඹ  198553100651 

වරතන්තිරිේේ ේලවහනි ඕ  ලරඹහ 938404178v 

හුම්පුයේේ නිේයෝහ ඕකුමුදුනි ඕයණවීය 915351930V 

ශහකුළු ආයච්චිේේ ඕඉහයහ ඕභරෝබහනි  928613453V 

හේදු ඳතියේේ ඕ හංතනහ ඕභන්භී ඕේඳේරයහ 826460555v 

හේදුේේ ේදෝන ඕයසි හ ඕරකාභහලි ඕේ රහයත්න 198254400046 

හේදුේේ ුමපුන් ඕ ්පඳනහ ඕඉන්ද්රභහලි 938000581V 

හවර තන්ත්රිේේ ඕනිපුනි ඕබහ යහ ඕභරෝහනි 897390353V 

හවරතන්ත්රිේේ වං  ඕේ ෞලරයහ  926020480V 

ළිම්පුලි අච්ච්ේේ ඕේදෝන ඕතතුරි හ ඕදභහලි 198353401607 

ළදිේේ න්ති ඕපූරි භහ ඕරීරිස 197868403049 

ළලි න්නේේ  ළලුි  ඕඳවිත්රහ ඕනිලහන්ති 927382296v 

ළලි න්නේේ ේ ොශිරහ ඕභදුයං නි ඕළලි න්න 927914140v 

ළලි න්නේේ ේදොන් ඕතරනි ඕදරශි හ 847571314V 

ළලි න්නේේ ේදෝන ඕතවනජ්හ ඕ්රිඹදරල  936411584V 

ළලි න්නේේ ේදෝන ඕේයෝිමණී 896621564V 

ළලි රේේ දිසනහ ඕරං හදරී 918314164V 

ළලි භ ආයච්චිේේ ඕතහය හ ඕභදුඳහනි ඕඩඹස 885561675V 

ළලිේ ොඳරේේ ේඳයුිරහ ඕඋේේශි හ ඕයහංජ්ලි  936640320 v 

ළලිේ ොපිරේේ ි්පහනි ඕඉහයහ 947202626V 

ළලිත්තේේ තහභී ඕතහඳහ ඕළලිත්ත 927200392 V 

ළලිවිප ලිඹනආයචිචිරහේේ ඕදිරහනි ඕරකාභහලි 898272222V 

ළලියේේ යසි හ ඕනි්පි  886570252V 

ළලියේේ ලහනි හ ඕේවේහනි ඕළලිය  878163761V 

ළ්පරේේ  ඹහනි ඕභරෝහනි ඕවිේ්යත්න 926443640V 

ළ්පරපුලිේේ අකිරහ ඕගීතහන්ජ්ී ඕයහජ්ඳක්ෂ 907542190V 



ළ්පේ්පේේ ේ ෞලරයහ ඕේ න්දි 935900450V 

ෆ ේේ ේදෝන ඕවසිතහ ඕ්රිඹංකා හ ඕවීයසිංව 856993850V 

ෆඳර ඳතිරැන්නළවළරහේේ  බහතිඹ ඕජ්න හන්ත ඳතියණ  921833024V 

ෆරේේ ලහලි හ ඕකුමුදු ඕභ්පහනි 198974300690 

වි ඵේදේේ ඕමුද්රහ ඕදි්පරුකාකා 916511973V 

වික්රභ අච්චිේේ ඕවරරහ ඕභරෝහනි 935022851V 

වික්රභ අයච්චිරේේ ඕවරනි ඕඉේයෝශි  ඕජ්ඹසිංව 915240160v 

වික්රභ ආයචිචිේේ ඕසිනි හ ඕේවින්දි 948280850V 

වික්රභ ආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕදිනූහ ඕභරෝභහලි ඕවික්රභආයච්චි 907720519V 

වික්රභ ආයච්චිරහේේ ඕභයුරි ඕප්රබහකාි  838562370V 

වික්රභ  ං හනිේේ ඕේභොනහලි ඕදිනිති හ  199370400865 

වික්ර ඕභආයච්චිේේ තිලිි  ඕනදීහ ඕඹයත්න 886460961v 

වික්රභසිංව නයත්න ඕමුදලිේේ ඕසයණභහලි ඕවික්රභසිංව  937820666V 

වික්රභසිංව භේ්ප ඕඳතියනේේ ඕදුනි ඕිිමයන්ති 198968704152 

වික්රභසිංව මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනිත්ර ඕවික්රභසිංව ඕවයන් ර 933580164V 

වික්රභසිංව යහජ්ඳක්ෂ ඕඳතියණේේ ඕක්රිසණහ ඕනි්පිි  ඕයහජ්ඳක්ෂ 907711412v 

වික්රභසිංවේේ ේදෝන ඕතිරහ 945030208V 

විඡඹතුං  අයවි ේේ ඕරන්ති ඕ න්ති හ  896802348V 

විේඡ්යත්න ේභොවන්දියිේේ ඕතිළිි  ඕවිේඡ්යත්න 907930416 V 

විේඡ්සිංව මුදිඹන්ේේරහේේ ඕවනන්ති ඕධන්ස හ ඕකුභහරි ඕවිේඡ්සිංව 848001490 V 

විේඡ්සිවරහේේ යසි හ ඕකුුමි ඕකුභහරි ඕවිේඡ්සිංව 198276603093 

විජ්ිමන් ආයච්චිේේ ඕන්ධයහ ඕකුභහරි 875483382V 

විේ්ේ ෝන් මුදිඹහන්ේේරහේේ ඕලකා රහ ඕදිි  906360659V 

විේ්තුං ේේ ේදෝන ඕපුසඳහ ඕ ශයහි  ඕවිේ්තුං  887570140V 

විේ්රය ජ්ඹරධන ඕේ ොයේ්ප ඕවිධහනේේ ඕප්රහදි ඕ ්පඳනහ 928540170V 

විේ්භහන්න ේභොේවෝටටිේේ ඕේදෝන ඕතතුරි හ ඕකුලහග්රි ඕවිේ්භහන්න 925731439V 

විේ්යත්න මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතිළිි  ඕේ ෞරයහි  ඕවිේ්යත්න 876420112 V 

විේ්යත්න මුදිඹන්ේේරහේේ ඕේදෝන ඕභරෝහනි ඕකුභහරි 199363802525 

විේ්වීය  න් හනිේේ ඕභ්පහ ඕරකාහි  905562517V 

විේ්සිංව ආයචිචිේේ ඕචරහනි ඕදි්පරුකාකා  875353500V 

විේ්සිංව ජ්ඹරධනේේ ඕතේභෝදි ඕභරෝහනි ඕජ්ඹරධන  907522164V 

විේ්සිංව මුදලිේේ ඕේදෝන ඕතියන්ති 876881233V 

විේ්සිංව මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතින්දි ඕනිේයෝකා හ 805250577V 

විේ්ුමන්දය දිහනහඹ  ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅනූඳභහ ඕකුභහරි 816800544V 

විේ්ුමන්දය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕරිසමී ඕදියහංජ්ලි  955112016 V 

විේ්සූරිඹ ආයච්චිේේ ඕඳවිත්රහ ඕභරෝහනි ඕවිේ්සූරිඹ 199082203071 



විේ්ේේ ය ආයචිචිේේ ඕේදොන් ඕයහජි හ ඕඅභහලි  947810138V 

විේ්ේේ ය ආයච්චිේේ ඕේදොන් ඕිමභහකා ඕපූරි භහ 945332476V 

විේ්ේේ ය ආයච්චිේේ ඕවං  ඕපූරි භහ ඕකුභහරි 935070082V 

විේ්ේේ ය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතහන්ද  ඕනිභහලි ඕවිේ්ේේ ය 887261458V 

විතහන ආයච්චිරහේේ ඕචිනි ඕඳවිත්ර ඕ ඕවිතහන ඕආයච්චි 876010836v 

විතහනේේ ආලහ ඕවං  ඕේඳේරයහ 866363072V  

විතහනේේ  ්පඳ  ඕප්රහදි ඕජ්ඹයත්න ඕේඳේරයහ 935632714 V 

විතහනේේ තිරහ ඕභරෝබහනි 867220801V 

විතහනේේ ඳනි ඕඉේයෝකා හ 896381679V 

විතහනේේ ප්රබහ ඕනි්පිි  925013765V 

විතහනේේ භදුහනි ඕවභත්රි ඕේඳේරයහ 916581858v 

විතහනේේ භේවේකා හ ඕතතුයං නි ඕඡඹසූරිඹ 927293919V 

විතහනේේ රකාකා හ ඕභරෝහනි ඕවිතහනේේ 917533954V 

විතහනේේ මීයහ ඕවිමුකාති ඕකුමුදුභී 936452558 V 

විතහනේේ වරණී ඕභදුභහලි 877243028v 

විතහනම් ේඹකා හ ඕතතුිි  946201235V 

විතහයණ නදීහ ඕවන්ති ඕද ඕසි්පහ  866351392V 

විතහයණේේ නිලු හ ඕඡිනි  885830510V 

විතහයභරේේ ලහනි හ ඕභරෝහ  199159900193 

විතහයභරහේේ ිමභහලි ඕඅංකා හ ඕ රුණහයත්න 798362429V 

විදහන  භේේ ඕඉහයහ ඕුමබහකාි  905091093V 

විදහන ඳතියණේේ ඕඅේභෝදහ ඕඅලසේ්පහ 935500800V 

විදහනරහේේ ත්රහ ඕඋදඹන්   ඕේෂොන්ේේ හ 856140040V 

විදහේනරහේේ අරැි  ඕඉන්ද්රතහඳහ  906061252V 

විදහේනරහේේ ේ ෝකිරහ ඕිමභලි ඕප්රනහන්දු 828113623v 

විදුශි හ ප්රහදි  ඕජ්ඹේ ොි 938340560V 

විධහන ආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕනිලුහ ඕදි්පවහනි 877100200v 

විධහන භේේ භ්ප හ ඕඔදී ඕඅේේගුනරධන 926541846v 

වි තහ උදඹතන්ද්රන් 198970803612 

විවනජ්හ වතීන් 906872722V 

වින්දයහ ුමේබෝද  ඕේ රයහ ඕයණසිංව  915791182V 

විභනි අංජ්නහ ඕවික්රභනහඹ  947421328V 

වියනහයහඹන ේේනවියත්න ඕඅේේලහ ඕින්ද 198272403418 

වියුමරිඹ මුදිඹන්ේේරේේ ඕනදි හ ඕ්රිඹදරලි  ඕවියුමරිඹ 197961000265 

වියහඡිනි දි්පහනි ඕනි ේේ ය  938623805V 

විසවපුයේේ දිසනහ ඕජී  ඕරීරිස 866290466v 



වීේඡ්සිංව ආයච්චිේේ ඕධනූලහ ඕදභහලි 875731750V 

වීඵළේද ආයච්චිේේ ඕතුහරී ඕදීපි හ ඕේඳේරයහ 198351201356 

වීය ඵළේදනේේ ඕදි්පරුකාකා 199079110027 

වීයේ ෝන් අචිචිේේ ඕේභොනින්ද්රහ ඕඋදහරී  937320698V 

වීයේ ෝන් ඵන්ඩහය ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕබහ යහ ඕදම ්පර 917710473V 

වීයේ ෝන්ේේ ඉුමරි ඕනේෝදහ ඕේ ෞමුදී 917220018V 

වීයකාේ ොි ආයච්චිේේ ඕදරල  ඕරං හ ඕවිජ්ඹයත්න 887713600V 

වීයපුයේේ චිනි ඕභදුේයෝකා හ 935110998V 

වීය පුලිේේ උදහරි ඕේත ිතනහ ඕඵණ්ඩහය 936340652V 

වීය පුලිේේ නිලූ හ ඕුමයංජී  ඕවිේ්ඳහර 865980191v 

වීය පුලිේේ රකාතහනි ඕඳවිත්රහ ඕං ්පපි ඕගුණතිර  918302948V 

වීය ේඳරුභ අච්චි ඕඅතුේ ෝයරේේ ඕේදෝන ඕඔහනි ඕභරෝකා හ 946242420V 

වීයරණ නිරවීය ඕයන්ඳප ඕඵළදිේේ ඕ්රිඹන්දහ ඕනහංඡී ඕනිරවීය 916712634 V 

වීයසිංව ආයච්චිේේ ඕවරකා හ ඕභරෝන්ති 885741843V 

වීයසූරිඹ ආයචිචිේේ ඕ වින්දි ඕනඹනතහයහ 926170368V 

වීයසූරිඹ ආයච්චිේේ ඕ්රිඹංකා හ ඕදි්පවහනි ඕවීයසූරිඹ ඕආයච්චි 199064100036 

වීයේේ ය අික හරි ඕආයච්ච්රහේේ ඕයහජ්නි ඕයත්නභහී  ඕවීයේේ ය 955092635 V 

වීයේේ ය ආයචිචිරහේේ ඕජ්ඹභහලි ඕරකාසි  797652083V 

වීයේේ ය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕේනළුි ඕංඡී  ඕංඡී  ඕවීයේේ ය  867291407 V 

වීයේේ ය ලිඹනේේ ඕවරණී ඕඹමුදි හ 797050245V 

වීයේේ යේේ  ඹත්රි ඕේ ෞලරයහ  957572286V 

වීයේේ යේේ තිරහ ඕකුභහරි ඕරැද්රිග 945074256V 

වීයවළනදිේේ විේරෝ  ඕචිත්රි ඕප්රනහන්දු 928522849V 

ේි පුලි ආයච්චිේේ ඕතතුයං   861001555V 

ේත්තසිංව ආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕඳවිත්රහ ඕනදිලහනි ඕේත්තසිංව 885061087V 

ේද විදහනරහේේ ඕඅන්ති ඕකිත්ිනි 199364500130 

ේදේේ  ඹනි ඕකුභහරි 925703494V 

ේදතන්ත්රිේේ ේදෝන ඕේභදහනි ඕනිරකාකා හ ඕේඳේරයහ 938442223V 

ේයළුපිටිඹේේ අේේහ ඕප්රේඵෝධ  917871035 V 

ේ්ප භ අයවිවිේේ ඕඅිරහ ඕතතුයහං නි ඕද ඕසි්පහ 808114178V 

ේ්පනහඹ ි විේභෝනි 905040090V 

ේ ය රේේ අ යහ ඕදිලිරැකාකා ඕේ ය ර 875381156V 

ේ යේ ොඩ විදහේනරහේේ ඕභලිති ඕඳඵහ ඕේ යේ ොඩ 897850125V 

ේ රහතන්ත්රිේේ කුහනි ඕරුන්ති හ ඕේඵොේත්ඡු 916101171V 

ේ රහතන්ත්රිේේ ුමබහනි ඕතතුරි හ ඕේඵොේත්ඡු 198970501141 

ේ ේේ තතුරි හ ඕේඩ  ඕවීයසිංව 199168500808 



 ේඡ්ේේ ය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕ ඹත්රි ඕලකා රහ ඕ ේඡ්ේේ ය 199069300110 

ලශි රහ වනන්ති ඕජ්ඹයත්න 198170600781 

ලකා හ තරනි ඕඳනහේ ොඩ 198856003858 

ලහනි හ පිේඹෝි ඕ භේේ 876121476V 

ලහනිකී උේම්හ ඕදරුනි ඕඉවරඳතියණ 937172419V 

ලහන්ති ආයච්චිරහේේ ඕවරනි ඕභදුසි හ 198358403718 

ලහලි හ ේවින්දි ඕඑදිරිසිංව 938264074V 

ලයහනි හ වනන්ති ඕවිේ්යත්න 868662735V 

ලයහභී තන්ද්රේේ ය 836050276V 

ශ්රිකා හත්තුරහේේ වරහ ඕඋදඹන්   905432060V 

ශ්රිඹහනි පුසඳ ඕකුභහරි ඕඵණ්ඩහය 768433550V 

ශ්රීහනති ේ්ුමකුභහයන් 865773277V 

ං භ ේඳසලි හ ඕනේඹෝි 947792415V 

ංඡී  රකාකා හ ඕඅ්පවිස ඕවීයසිංව 866790051V 

ංජී  නි්පිි  ඕභයසිංව 198774401210 

ංදීඳ  හදරී ඕඅේේේේ ය 937182007V 

 ර්පලි ආතහරිේේ ඕඋේේශි ඕනිරුඳහ ඕ රුණහයත්න 766761976V 

කිරහ  ්පඳ  ඕේනයත් ඕඳතියණ 905301373V 

චිනි රුන්ති හ ඕේේනහඳති  955293444V 

චිනි ං හ ඕමුදලිේේ 826644419v 

ජි දි්පවහනි ඕනහවු්පරේේ  936791395v 

ජිනි  දිලුකාශි ඕප්රනහන්දු ඕඅේේසිංව ඕගුණේේ ය 795452133v 

තන නයිේදරහේේ ඕතතුරි හ ඕවරනි 906310171V 

තීලහ රුේේනි ඕවිතහයණ 946661066V 

තයහ තහි  ඕජ්ඹසිංව 936240208V 

දලි දිේ්ප හ ඕවික්රභේේ 925711055V 

දිනි උේම්හ ඕ භේේ 926010476 V 

දුනි තයං හ ඕවීයේ ෝන්  888010190 V 

න්නස ර න්නස ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕරකාභහලි ඕභේවේකා හ ඕන්නස ර 198559202339 

කාරි ඳතියණ ඕේභොේවෝටටිේේ ඕඋදයහනි ඕරකාකා හ 928443337V 

භනශකුඹුේර ේ දය ඕනිංරහ ඕ්රිඹදරලනි ඕභනරකුඹුය 866183422V 

භන්ති ේ ෞලරයහ ඕේ ෝභංේ ොඩ 197953002972 

භයේ ෝන් මුදිඹනේේරහේේ ඕඋදහ  ඕභහී හ ඕභයේ ෝන්  947200364V 

භයේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතතුයංකා ඕවනන්දි හ ඕභයේ ෝන් 927050790V 

භයේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඳවිත්රහ ඕඋහනි ඕදනහඹ  945082950V 

භයකාේ ොිේේ නිරංඡී ඕන්දීඳ  ඕගුණතිර  938472688V 



භයතුං  ලිඹන ඕේභොේවෝටටිේේ ඕබිේනොයි ඕ ඹහත්රි ඕ ්පඳනහ  905521039V 

භයනහඹ  විදහන ඕ භේේ ඕතතුරි හ ඕදි්පරැකාකා ඕභයනහඹ  927130203V 

භයනහඹ ේේ රුචියහ ඕයහික හ ඕේඳේරයහ 199376300255 

භයවික්රභ  භහචිචිේේ ඕනදී හ  198955600766 

භයවීය ආයච්චිරහේේ ඕේදොන් ඕ ං හ ඕඡඹභහී ඕභයවීය 918242996V 

භයසිංව ආයචිච්ේේ ඕඉේරහ ඕභන්භලි 935902924V 

භයසිංව ආයච්චිේේ ඕ ඹනි ඕනිහංකා හ 199085403017 

භයසිංවේේ ේදෝන ඕනිපුනි ඕතහි හ ඕභයසිංව 938302928V 

භහික සිරහනි ඕවිභරවීය 885411940 V 

මීයහ භරෝහි  ඕභහඩුරේේ 905313754V 

යත්ේේ ේදෝන ඕුමේනත්ත්රහ ඕභරෝලහනි 907172007v 

යන්ේේ ේදොන් ඕභයුරි ඕකුභහරි 907882934V 

රිනහ ඳරේේ ඕඉං හ ඕුමබහනි 198358600434 

නි යංදි හ ඕේත්වනය 916620551 V 

තා රන්දි ඕේේනහනහඹ  927022435V 

ෆිනහස ේභොේවොභඩ් ඕසිේදිකා 916572050V 

හයංකා  ේදොන් ඕවරනි ඕඉන්දි හ ඕකුභහරි  198172902691 

සිං  පුලි නහයහඹන ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕඋභහලි ඕසිේේයනි ඕජ්ඹරධන 835685209v 

සිංවර ේ ි ඕේ දය ඕභරෝයං   ඕේේනවියත්න 875741098V 

සිංවරේේ අේේහ ඕසිතුිි  ඕඉරං යත්න 887900124V 

සිංවහය තහනි හ ඕදි්පහනි ඕසි්පහ  926761412 V 

සිංවහය මුදලිේේ ඕතිදහලි ඕේ න්දි 905780441V 

සිකුයහිකඳතිේේ ඉේයෝහ ඕභදුන්ති  938271569V 

සිතහයහ ප්රේභෝදි  ඕඅතඳත්තු 937150776V 

සිතහයහ ්රිඹදරල  ඕජ්ඹසිංව 856593037v 

සිේහීකා ේේයිඩ් ඕනබී්ප ඕසිත්ති ඕවනයියහ ඕරිකුආහ 946011975V 

සි  ඩුේ  භදුේ  ඕගුරුේේ ඕරිේි ඕයේෝ හ ඕසි  ඩු 937640790 V 

සිඹහසිංව  ඕේඳෝප වමු්පරේේ ඕේඩසි හ ඕබද්රහනි 825950508V 

සිරිනහඹ  ේරොකුේේ ඕභධූ හ ඕංජී  916691041V 

සිරිභහන්න හුළු ්පරේේ ඕඅභහලි ඕංජී  ඕදිහනහඹ  896270907V 

සිරිරධනේේ රකාි ඕලහරි හ ඕසි්පහ 926760033v 

සිරිංව ආයච්චිරහේේ ඕේදෝන ඕනිී හ ඕධනන්ජ්  928272818v 

සිේඹෝ  යහජ්හ ඕතන්ද්රහනි 898601676V 

තාභහන්ේේ ේදෝන ඕරකාිණී ඕභරෝහි   906900394v 

ුමජ්හනි ඕදි්පරුකාකා යත්තන්ද්ර 917942730V 

ුමජීහ දි්පවහනි ඕවික්රභසිංව ඕගුණේේ ය 918592911V 



ුමඩහ ර ේේේේ ඕරැනි ඕලයහභ ඕරුඳසිංව 198259901948 

ුමදසිංවේේ දවනලස හ ඕදිරරුකාශි 928040194v 

ුමදසිංවේේ ලහනි හ ඕ්රිඹදරල  ඕුමදසිංව 947950355 V 

ුමදු ේේේේ ඕදිසනහ ඕඅරැි  ඕලහන්ත  8885562621V 

ුමදු වකුරැේේ ඕනිංරහ ඕභදුන්ති  928302261V 

ුමේේශි හ වංහනි ඕගුණේේ ය 198965801449 

ුමන්නහ ේදනිඹේේ ඕවසිනි ඕනියං හ  876410362V 

ුමපුනි දිලිනි හ ඕපිටි ර ඕලිඹනේේ 915032800V 

ුමපුනි වන්ති හ ඕවිතහන 837680441V 

ුමඵසිංව මුදිඹන්ේේරහේේ ඕ හංතනහ ඕුමඵසිංව 907910318 V 

ුමබ්රභනිඹම් ්රිඹදරලනි 868450762V 

ුමබසිංව ආයච්චිේේ ඕේනත්ි ඕභ්පහ ඕුමබසිංව 955230078V 

ුමබසිංවේේ ේදෝන ඕතරිතහ ඕනේෝදි ඕුමබසිංව 907240410V 

ුමිත්රහ ආයච්චිේේ ඕේදෝන් ඕුමදරශි ඕරකාභහලි 875330306V 

ුමමුදු ප්රතිඵහලහ ඕඅේඵසිරි ඕගුනරදන, 927030683v 

ුමමුදු භදුභහලි ඕයහඡඳහකා 788053444V 

ුමේම්දහ ගුණරධන 199377200211 

ුමේවි ේවේහේේ ඕතිළිි  ඕඉහයහ ඕතිර යත්න 927450925 V 

සූරිඹ ආයච්චිේේ ඕවංහනි ඕරකාභහලි ඕේඳේරයහ 199359700300 

සූරිඹආයච්චි  ං හනභරහේේ ඕඉේරහ ඕභරෝයං  888520180V 

සූරිඹ ේඳරුභ ඕේේ ඉේම්හ ඕනිභන්ති 935054079V 

සූරිඹඵණ්ඩහය මුදලිේේ ඕේච්තිනි ඕසූරිඹඵණ්ඩහය 926640526V 

ේනවියත්න මුදිඹන්ේේරහේේ ඕුමමුදු ඕවින්දයහ  845510377V 

ේේනවියත්න ඹහඳහේේ ඕඅේයෝහ ඕේ ෞලලි ඕවික්රභසිංව 946080250V 

ේන්දනහඹ  ආයච්චිේේ ඕඅංජු ඕ ඹත්රි ඕජ්ඹතිර  199066601438 

ේන්දනහඹ  ආයච්චිේේ ඕබිම්ඵහ ඕදරශි ඕගුණයත්න 887633401v 

ේිබු කු්ටටිේේ ඕලශි හ ඕතිළිනි ඕප්රනහන්දු 947090470V 

ේේරනිස ආයචිචිේේ ඕරුනි ඕේෞභයහ ඕේේනවියත්න 856174204V 

ේ්පර වළන්නළදිේේ ඕයවීහ ඕනේෝදි ඕසි්පහ 955093348V 

ේ්පර ේවේේේ ඕ්රිඹං හ ඕුමබහකාණී  198373200224 

ේ්පකුභහර යභයහ ඕරුන්ති හ  938440735V 

ේ්පයත්නම් නලිනි 888651110v 

ේේනහනහඹ  ජ්ඹුමන්දය ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕතහරකා හ ඕඉේනොකා ඕ
ේේනවියත්න 

918112715 V 

ේේනහනහඹ  පුංචි ඕඵණ්ඩහේේ ඕඉේනෝ හ ඕඑයන්දි ඕේේනහනහඹ  817803563V 

ේේනහනහඹ  මුදලිේේ ඕඋත්තයහ ඕසරණ ඕවංසි  ඕේේනහනඹ  905290029V 

ේේනහයත්න ආයච්චිේේ ඕේදෝන ඕජ්ඹනි ඕදිවනහ 837740533V 



ේේනහයත්න ේවේහම්රහේේ ඕවහනි ඕහනහ ඕඵමුණුආයච්චි 948263653 V 

ේේභසිංව මුදිඹන්ේේරහේේ ඕභේවේකා හ ඕභරෝහි  ඕේේභසිංව 885642373V 

ේේයසිංව ඳතියණේේ ඕපූරි  ඕ්රිඹංදු 847971932V 

ේේයසිංව ඳතියණේේ ඕුමදරශි ඕ්රිඹංජ්නහ ඕේේයසිංව 915710620V 

ේොදිේේ උදහරි ඕඋේ කාහ ඕප්රනහන්දු 906282976 V 

ේොනහලි අලුත්ර ඕේවේේේ  868442298 V 

ේෝරං  ආයච්ච්ේේ ඕඔෂීන් ඕරකාභහලි ඕඩඹස 887920575V 

ේෞභයහ රුවිනි ඕභත දීය 865840438V 

සරණභහලි ලිඹනේේ  198764200724 

 ඕෂහතිභහ ආයිලහ ඕයෂයිඩීන් 199177100686 

ෂහතිභහ රුිඹහ ඕයහන් 197885901560 

ෂහතිභහ ුමරජ්හ ඕුමෆිඹහන් 756240595V 

වංළ්පරේේ තුහයහ ඕවනංකා ඕවංළ්පර 955252993V 

වං  ප්රහරථනහ ඕවපුතන්ත්රී 198955902234 

වංසිනි භදුහි  ඕවිතහන 878433343V 

වකාභන ේ ොිතුකාකුේේ ඕඅචිනි ඕත්රහ ඕේ ොිතුකාකු 936441505V 

වකාභන විදහන ඕ ං හනම්ේේ ඕඅනූහ ඕක්රිහන්ති ඕරීරිස 757320509V 

වකාභනවිදහන  ං හනභරහේේ ඕපුරි  හ ඕඉන්ද්රතහඳහ ඕපිරිස 887183678V 

වදඳහන්ේ ොඩ මුදලිේේ ඕේදෝන ඕනිං හ ඕජ්ඹිනි ඕවදඳහන්ේ ොඩ 925023957V 

වදහයහ භේේ භදුලහ ඕජ්ඹභහලි  දරභේේන 836801440v 

වඳහනහේ ොඩේේ දිලිරුකාකා ඕරකාභහලි ඕරීරිස 927940361V 

වඳන් වීයේේ ඕහිි  ඕධරභසිරි 916893132v 

වපුආයච්චිේේ තභරි ඕඅවනශි හ ඕවපුආයච්චි 897613395V 

වපුආයච්චිේේ තරිතහ ඕ්රිඹදරල  ඕකුරසිංව 896611208V 

වපුතන්ත්රිේේ ඉහනි ඕඅවනයහික හ 955622316V 

වපුතන්ත්රිේේ කාත්ි ඕයවින්ද්රි ඕගුණේේ ය 936110517v 

වපුතන්ත්රිේේ ේදෝන ඕදිරං හ ඕදි්පරුකාකා ඕගුණේේ ය 868171065 V 

වපුතන්ත්රී  භේේ ඕදිලිනි ඕේප්රඵහ සිධහ ඕවපුතන්ත්රී 936410782V 

වපුයහද දිහනහඹ  ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕේ ෞරයහ ඕගීතභහලි 937721030v 

වඵය මුේේ අවනකා හ ඕංඡී  ඕ රුණහයත්න 197668402240 

වඵය ම යහරරහේේ ඕප්රිරහ ඕයහංඡී ඕරකාභහලි ඕරීරිස 867500502V 

වඵයහද ්ප භේේ ඕභද හ ඕතින්දි ඕි ඕසි්පහ 199153200414 

වමයහදු  භේේ ඕනේඹෝි ඕයඡි හ ඕ භේේ 905084321V 

වරිනි  ේ ෞලරයහ ඕදනහඹ  937021143V 

වරලහ භ්පකා හ ඕේ ලි ඕආය වි 897361370V 

වරණී දි්පරුකාකා ඕභදනහඹ  856442063V 



ව්ප ළ විදහේනරහේේ ඕේදෝන ඕයංකා හ ඕංජී  අ්පවිස 935091659V 

ව්පරම්ඵ  භේේ ඕදිලහයහ ඕතතුරි හ 935932041v 

වකාි  ේෞබහ යහ ඕේ ොතරහර 918012559V 

වෂීන්තහ දි්පිි  ඕ ළුආයච්චි 886413750V 

වහත  පුයහරරහේේ ඕභේවේකා හ ඕභරෝබහකාි  ඕපුසඳකුභහරි ඕේප්රේභයත්න  937120664V 

වහලි ඇර ඕ භේ යි ඕශිේයොි ඕදරලනි 908553225v 

වළරමේේ ේදෝන් ඕභදහ ඕභන්භී  ්රිඹදරශි හ 866661944V 

වෆරඔේේ ේදෝන ඕඋදඹං   ඕුම න්ික හ ඕ්රිඹදරල  866663033V 

ිමකාේ ොඩ  භේේ ඕඉදුනි්ප ඕකා රහ ඕවංභහලි 945261153V 

ිමටිවහි මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅභන්දි ඕඋේ කාහ ඕආරිඹකුභහය 936962122v 

ිමනිදුභ ලිඹනේේ ඕදුනි ඕඋත්ඳරහ ඕනහනහඹකා හය 926751948V 

ිමඳුයං රේේ ේදෝන ඕජ්ඹහනි 847770953v 

ිමයණය ිරහනි ඕගුරුේේ 855640953V 

ිමරැළු ඳතියන්නළවළරහේේ ඕේ්පඛහනි ඕභදුන්ති ඕගුණරධන 926510100V 

ිමරිපිටිඹේේ ේදෝන ඕඉේරහ ඕභරෝහනි 198486100038 

ිමරිලිඹේේේ නළ ත්කිඹනේේ ඕවිදුකා හ ඕදි්පවහනි ඕේප්රේභදහ 876500582V 

ිමරුි  තතුරි හ ඕභහතය 947460919v 

ිමසළ්පර  ං හනම්ේේ ඕඹහේලෝදහ ඕුමපුනි ඕිමසළ්පර 948403846V 

හීනටි ර  ං හනම් ඕආයච්චිේේ ඕඅවනහ ඕ්රිඹදරලනි 945870982V 

හීනටි ර ලිඹනේේ ඕදුසභන්ති  926211609 V 

හී්පඵත්ේදනිඹ ේම්වනය ඕආයච්චිරහේේ ඕප්රබහ ඕගුණරධන  836753992V 

හුදසිංවේේ ේදෝන ඕකුභහරි ඕනිරං හ ඕදි්පරැකාකා  898550559 V 

හුදිමංේේ ේදෝන් ඕරුවින්දයහ ඕයුරි  885670431V 

හුරත්දු ඕ ඕේේ ේදෝන ඕතම්ි ඕඳවිත්රහ 928323412V 

ේවටිටිආයචිචිේේ ඉභ්ප හ ඕඉුමරි ඕවිේ්සිරි 908412435V 

ේව්ටටි ආයච්චිේේ ඕතතුයහි  ඕලලිනි ඕඡඹේේ ය 767640048V 

ේව්ටටි ආයච්චිේේ ඕවසිනි ඕේ ෞලරයහ ඕයහජිනි ඕේඳේරයහ 916540329V 

ේව්ටටි ආයච්චිරහේේ ඕදිලිනි ඕතහය හ 946851191V 

ේව්ටටි  ම් හනම්රහේේ ඕුමේරඛහ ඕිරහකානි ඕදි්පරැකාකා 907080242V 

ේව්ටටි ේවේේේ ඕපියුි හ ඕකුභහරි 198765100855 

ේව්ටටි ේවේහේේ ඕ ඹන්ති හ ඕකාම්වහන 887390860v 

ේව්ටටි ේවේහේේ ඕයසි ඕත්රහ 908543912v 

ේව්ටටිආයචිචිේේ ත්රහ ඕපියුභලි ඕේව්ටටිඅයච්චි 199280704595 

ේව්ටටිආයච්චිේේ ේදොන් ඕකුස හනි ඕින්සි 945253584V 

ේව්ටටිආයච්චිේේ රකාකා ඕඅවනස හ ඕඅ්පවිස 198171603165 

ේව්ටටිආයච්චිේේ වියහජිනි ඕේවේහනි ඕජ්ඹසිංව 897563436V 



ේව්ටටිආයච්චිේේ වරණී ඕරැචින්ø සි්පහ 835741672V 

ේව්ටටිආයච්චිරහේේ අනූහ ඕප්රේඵෝධ  ඕේව්ටටිආයච්චි 848342424V 

ේව්ටටි ං හනම්ේේ තමීයහ ඕඋදඹං   ඕදිහනහඹ  826073160V 

ේව්ටටිේේ ේදොන් ඕදේනස හ ඕජ්නහදි 937030037V 

ේවන්දහම් ංජීනි ඕභරෝභහලි  887651795V 

ේවරනි නිරභරහ ඕජ්ඹතිර  ඕමුවන්දියම් 936470831V 

ේවේරසේේ රුකාභහී ඕ ්පේේයහ 817895786V 

ේවනවළන්නළදිේේ ේකාතකී ඕභදුකා හ ඕප්ර ඕනහන්දු 865281650v 

ේවේනහරය ඳතියේේ ඕේභවනකි ඕරුන්දි හ ඕදනහඹ   907611426V 

ේවේභ  දිේ්ප හ ඕේ ොතරහර 906123045V 

ේවේයත් මුදිඹන්ේරහේේ ඕභේනෝරි ඕතතුරි හ ඕභයේ ෝන් 917441049V 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරේේ ඕඉලයහ ඕවංසිනි ඕඑයන්දි හ 886640021v 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕකුමුදි  ඕඵණ්ඩහය ඕභළි ේකා 905370448V 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕේ ොසත්ේත් ඕේ දය ඕනියහහ ඕඵණ්ඩහය 948310996V 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඩඹනහ ඕපුසඳ ඕකුභහරි ඕේවේයත් 198260701885 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕධිි හ ඕන්ති  788561288V 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕධම්ි හ ඕභන් ඕකුභහරි ඕේවේයත් 197573201327 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕභදුහ  ඕඋේ කාහ ඕතිර යත්න 918423184V 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕරකාභහලි ඕතයංකා ඕයත්නහඹ  ඕභයසිංව 767861575V 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕවින්ධයහ ඕතිලිනි ඕේවේයත් 888020179V 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕහභී ඕකුමුදිනි ඕේවේයත් 198456900391 

ේවේේේ පූරනහ ඕවින්ද  946972282V 

ේවේහ අේේපිටිඹේේ ඕදිේන්කා  ඕඅේේපිටිඹ 878022270V 

ේවේහ එදිය පුලිේේ ඕදරශි ඕතහරි හ 199451004260 

ේවේහ  ං හනිේේ ඕඡී  ඕතන්දිභහ ඕ රුණහේේ ය  198653901340 

ේවේහ  යන්ේතොපේ්ප ඕතතුරී ඕපියුභහලි 837883539v 

ේවේහ   හයේේ ඕරුනි ඕභන්ති හ  198083901171 

ේවේහ ේ ෝ්ටපේේ ඕඹශි හ ඕතිලුකාකා ඕඅභයං 875820613V 

ේවේහ  රුසිංවේේ ඕඉේයෝ  199270500293 

ේවේහ ගී නේේ ඕේලවහනි ඕදිනූකා හ 946991627V 

ේවේහ ජ්ඹරත් ඕේ ිේේ ඕදිසනහ ඕන්ති 885922155V 

ේවේහ ේේේේ ඕනදීහ ඕකුභහරි ඕ්රිඹදරල  917031681V 

ේවේහ ඳතියණේේ ඕදිලිනි ඕනදීහ  877951090 V 

ේවේහ ේඳෝයමේේ ඕයසි හ ඕතහභ   776501271V 

ේවේහ ේඵොරු ඳේේ ඕතරිතහ ඕඋත්ඳලි ඕතන්ද්රේේන 936561926V 

ේවේහ භිවේේ ඕේදොන් ඕජ්ඹනි ඕතන්දිභහලි 198750104374 



ේවේහ භයිනහරතුේේ ඕනිංරහ ඕභහලි  
 

927060060 v 
 

ේවේහ භහනේේ ඕරුනි ඕරකාභහලි 888252622v 

ේවේහ භහයඔේේ ඕරිේභහ ඕදභහලි ඕභහයඔේේ 787501419V 

ේවේහ ්ප භේේ ඕතහතුරඹහ ඕභන්දහරී 936910220V 

ේවේහ ්ප භේේ ඕේේලහනි ඕඅශිංනහ ඕකුරතුං  915772919V 

ේවේහ ේේ්පේේ ඕනිලූකා හ ඕේවින්දි 935310075V 

ේවේහ ේෂොන්ේේ රහේේ ඕන්ති ඕ ඕේෂොන්ේේ හ  867951246V 

ේවේහ න් හනම්ේේ තහි හ ඕභේනෝජ්  ඕේඳේරයහ 867933301V 

ේවේහ භේේ අචිනි ඕලකා රහ ඕමුණසිංව 945203935V 

ේවේහ භේේ ටිහනි ඕේ යලරයහ ඕමුණසිංව 876832062V 

ේවේහ භේේ රකා හ ඕතභහනි ඕවිජ්ඹඳහර 868481145 V 

ේවේහේේ ඉහනි ඕභධකා හ ඕප්රනහන්දු  926030973 V 

ේවේහතන්ත්රිේේ ලශි හ ඕඔලහනි ඕපිරිස 936611648v 

ේවේහිකඳති දනහඹ ේේ ඕඅං හ ඕකුභහරි ඕේප්රේභයත්න 877470482V 

ේවේහඳතියත්නළරහේේ දවනස හ ඕරකාහනි ඕේවෝහතිර  198468701241 

ේවේහයින්නේේ නිරතනහ ඕවසිනි ඕයහජ්ඳක්ෂ 927891883 v 

ේවේහම්  භේේ ඕයෂී ඕඅවනයහධ ඕේේනවියත්න 932041014V 

ේවේහම්  භේේ ඕුමරකාකා ඕභදුකා හ 868302461V 

ේවේහම් ගුණයත්න ඕභව තහනේේ ඕවනන් ඕතහනි හ ඕගුණයත්න 818654081V 

ේවේහම් ේේේේ ඕතම්පි හ ඕභරෝහි  ඕකුභහයසිංව 198874503810 

ේවේහම් පුකාපිටිඹේේ ඕචිනි ඕ්රිඹංදහ 199550801730 

ේවේහවිතහයණේේ දිලිනි ඕලහනි හ 877510263V 

ේවේහවිසේේ තිලිනි ඕඅවනරැේික හ  198584700927 

ේවේහේ්පරරහේේ වංනි ඕදි්පවහයහ 928540200V 

ේවේහිමන් ඳළ්පරේේදුලි හ ඕභදුලහන්ති 198855101287 

ේවේේස  භේේ ඕන්ති 837243874v 

ේවොන්තයේේ ේදොන් ඕලකිරහ ඕන්දිඳනි ඕවියසිංව 928503291V 

ේවොම්භහේර ේ දය ඕතරිනි ඕබිනිරි හ ඕයන්දුවන ඕගුණසිංව 947910396V 

ේවොයදුේ ොඩ  භේේ ඕවරි  895252042V 

ේවොයර විතහනේේ ඕේදොන් ඕඅංජ්ී ඕවංභහී 948600609V 

ේවෝපලු ඳතියේේ ඕභතින්ද්රි ඕවිභංලනහ ඕ ්පේේයහ 199364300406 

ේවෝ්පලුඳතියේේ යශි හ ඕනිේයෝශි  ඕ ්පේේයහ 887453527V 

ශිමරු නම්ඹ ඕ්රිඹුමන්දය 885312497V 

ළිදමුරේේ ේභොවිනි ඕලහනි හ ඕසි්පහ   19946130274 

Neethika Neethirajah 918140824V 



Rasheedhu Rasmeer 198614702817 

Raveemdran Nijanthiga 927910608V 

Rev WARIYAPOLA INDA DHAMMA CHITHTHA THERO 198917000253 

Rev කුභහය භ ඕඅසජි ඕිමි 770364647V 

Rev කුඹුකාමු්පේ්ප ඕකුර ඕිමි 763580814V 

Rev පුඡය ඕඅිඳහේර ඕ ේ කා ඕිමි 941243584 V 

Rev පුඡය ඕ  සිරිපුය ඕඤහණයතන ඕිමි 199021103347 

Rev පුජ්ය ඕඅ ර ඩ ඕධම්භයතන ඕිමි 900474458v 

Rev පුජ්ය ඕකිරින්ේේ ඕුමභනහන්ත ඕිමි 921873271V 

Rev පුජ්ය ඕභහතේ්ප ඕධම්භංල ඕිමි 912813258V 

Rev පූජ්ය ඕතිසභවහයේම් ඕඳඤසඤහේෝභ ඕිමි 911824361V 

Rev පූජ්ය ඕත්තර ඕඅරිඹයතන ඕිමි 922723710V 

Rev පූජ්ය ඕව්පේ ෝපේ්ප ඕයතන ඕේජ්ෝති ඕිමි 921064470V 

Rev ඵරංේ ොඩ ඕඉන්ද්රයතන 932673304V 

Rev භහ දුේ ොඩ ඕඋදිත ඕිමි  940643813V 

Rev භහනළ්පේ්ප ඕේඵෝධහනන්ද ඕිමි 902181733 v 

Rev ේභොනයහ ර ඕහ ය ඕිමි 882073009 v 

Rev ව්පි්පරකුරේම් ඕුමජ්හතඤහණ ඕිමි 900883935V 

Rev වහඳත් මුේ  ඕවිභරයතන ඕිමි 880944738V 

Rev හීන්බුත්ේත් ඕවිභර ඕිමි 933434460V 

Rev.Sr.Eugine Nivetha Philippiah 198266402602 

Sangeetha Uvarjan 845603065V 

SASIRUBINI PAKEERATHAN 197984000118 

Sathasivam Manokaran 910593293v 

SATHIYARUBAN KASTHURI 888271635V 

Seiyidh Ahmad Andar Moulana Nadha Musfira 945014342V 

Sithsabesan Vijitha 198854903084 

Sivagnanam Vijithaa 198981700381 

THIRUNAVUKKARASU JAYASEELAN 753511008 V 

අංේ ොඩේේ ේදෝන ඕතනූජ්හ ඕධනංජ්  ඕේඳේරයහ  895192678V 

අංේව්ටටිේේ රන්ත ඕප්රදී  ඕේඳේරයහ 780181230V 

අකුරැස මුණසිංව ඕේ ොි හයේේ ඕකාවහන් ඕඉන්දුර ඕවීයසිරි 941990045V 

අතහවුද ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕගීත්භහ ඕභහලි 928353974v 

අතුේ ෝයර ඕදවනහඹ  ඕදීඳහ ඕලකා රහ 905520067V 

අතුේ ෝයශේේ ක්රිලහන් ඕඉන්දි  ඕගුණරධන 772472706 V 

අතුේ ෝයශේේ ඕේදෝන ඕතභයහ ඕදභඹන්ති ඕඅතුේ ෝයශ 896111558V 



අත්තනපිටි ේ ෝයරහරහේේ ඕයංකා හ ඕභරෝභහලි 918411500V 

අත්තනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕයජිතහ ඕකුභහරිවහි 925370690V 

අත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕවරලි  ඕඅත්තනහඹ  915280480V 

අදුමරිඹ ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕලිලහන්ති ඕදි්පරුකාකා හ අදුමරිඹ 198574903869 

අදසුමරිඹේේ ඕඅවනඳභහ ඕදි්පහනි 198885000839 

අික හරි මුදිඹංේේරහේේ ඕභේවේස ඕතුහය ඕම්ඳත් ඕඅික හරි  197600102114 

අනද්රරහේේ ඕ ඹත්රී ඕඋේ කාහ ඕභරෝන්ති 199355101070 

අවනකා භධහි  ඕවිේ්තුං  935760585V 

අවනකා හ ඈන් ඕත්යි  ඕඩී ඕේජ්ෝන්කා 955151569V 

අවනස හ වික්රභණහඹ   871031134V 

අනූඳභහ ජ්ඹරත් ඕේප්රේභංල  938120013V 

අන්ේව්ටටි භ  භයහශරහේේ ඕවන් ඕඋත්ඳර ඕගුණයත්න  932941007V 

අඳරැකාේකා ජ්ඹුමන්දය ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕකුමුදු ඕනදිලහ 905230557V 

අඵේදසඹරහේේ ිරහනි ඕගුණතිර  905612760V 

අේේේ ෝන් ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕදිරහනි ඕදරලනි ඕකුභහරි අේේේ ෝන් 886090102V 

අේේේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕේම්න හ ඕඉන්දුභතී ඕඅේේේ ෝන්  837460050V 

අේේනහඹ  ආයච්චිේේ ඕතිරහ ඕවරලණී 826210508V 

අේේසිං  භහච්චිේේ ඕතන්දිභහ ඕදුරංජ්ී 886031432V 

අේේසිංව ආයච්චිේේ ඕේභො හ ඕභරෝන්ති 946400661V 

අේේුමරිඹ මුදිඹන්රහේේ ඕරකාිණී ඕමුදිතහ ඕයත්නහඹ  877273644V 

අභයතුං  ආයච්චිේේ ඕඩඹනි ඕතතුරි හ ඕවිජ්ඹවීය 199084101021 

අභහනි ප්රතිබහ ඕශුබවික්රභ 916601565V 

අින්ද්රහ ලභහලි ඕනහයංේ ොඩ 946940330V 

අමුවිප  භේේ ඕඵන්ති ඕඉහයහ ඕජ්ඹේේ ය 888213252V 

අමුේවේන්ේ ොඩ ේ ොයහරේේ ඕතරැකා ඕධවනකා හ ඕේඳේරයහ 937741014 V  

අම්ඵරන්ේ ොඩ ඕභවඩුේේ ඕ්රිති හ ඕවරි  ඕපිරිස 935961033V 

අේේහනි ඕවීයයත්න 856580121V 

අයං රේේ  හංතනහ ඕදි්පරුකාකා  938492077V 

අයමත්තේේ තයහ ඕඋදහරි ඕරුද්රිගු 198881804058 

අයේේේ දය නිලහන්ති ඕනිලු්රිඹ 846650377v 

අරේනෝලිස ඕඅ පුවහිරහේේ ඕේවේභභහලි ඕුමබහකාණී 878272374V 

අරං හයේේ ඕ්රිති හ ඕභහලි ඕයණසිංව 895861960V 

අුමරුපු්පලිේේ තරිදු ඕම්ඳත් ඕවරි්රිඹ 902120700V 

අෂසයහ රුභහනහ ඕදුරඩීන්  915830528V 

අවං භ  භේේ ඕහවිත්රහ ඕභරෝබහශිණී  937991690V 

අවං භේේ ේරෝතනහ ඕනදීලහනි  947130030V 



ආටි ර විතහනේේ ඕතිරහ ඕනිේයෝ  937680945V 

ආතහවුදේේ භේවේකා හ ඕකාම්වහනි 955292618V 

ඇබිත්තේ ොඩේේ ුමබහකාණී ඕදි්පරුකාකා හ 875591681V 

ඇ්පේ ොඩ යණ ේේ ඕිරහ ඕරකාභහලි ඕයණ   198963200165 

ඈඳසිංවේේ තහනි හ ඕදුලයන්ති ඕඈඳසිංව 828604104V 

ඉඩන්ේ ොඩේේ තතුරි ඕි්පහනි ඕේඳේරයහ 918510443V 

ඉේදභ්පේ ොඩ ේභොේවෝටටිේේ ඕ ඹහනි ඕේවේභන්ති හ  198965001020 

ඉේදභ්පේ ොඩේේ හනහ ඕරකාභහලි ඕඉේදභ්පේ ොඩ 936532470V 

ඉන්දි  ඵන්ඩහය ඕවිේ්ේේ ය 842322766V 

ඉන්දි හ වීයසිංව 875390112V 

ඉන්දීරි කුහි  ඕජ්ඹවීය 198085703520 

ඉභ්ප හ ජ්ඹිි  ඕඑදරිසිංව  928161757 V 

ඉඹුරහන ලිඹනේේ ඕේදෝන ඕතන්දිභහ ඕරකාභහලි ඕලිඹනේේ 199357902045 

ඉරංේ ෝණ් ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕලයහිණී ඕපින්යහ ඕඵණ්ඩහය ඉරණ්ේ ෝන් 198156903248 

ඉරම්ේඳරුභ ඕේ ොිතුකාකුේේ ඕදීඳහ්ප ඕරුන් 920213111V 

ඉේ්පේඳරුභ ආයච්චිේේ ඕලශි හ ඕඑයන්දි  936160328V 

ඉහනි මුදි හ ඕද ඕලිේ යහ  937240384V 

ඉහයහ භරෝහනි ඕයහභනහඹ   918481478V 

ඉුමරු ඕඋදඹං න ඕිමදුයන් ර 872854266V 

ඉසභහයේේ ඕනිේයෝහ ඕ්රිඹං   856590232V 

උඩේේ තයං හ ඕදි්පවහනි 886750722V 

උඩබහේේ ඕවිදහනරහේේ ඕචිේරෝභහ ඕවරකා ඕුමබසිංව 887982376v 

උඩරභත්ත  භේේ ඕදවනස  ඕම්ඳත්  930992984V 

උඩරභත්ත  භේේ ඕලිභංහ ඕභරෝහනි 917981302V 

උඳුේ ොඩ ඕේව්ටටිආයච්චිේේ ඕධවනස  ඕමීය ඕගුණරධන 920580408V 

උඳිතහ  තකී ඕගුනරධන 958311443V 

උේ කාහ ඕිමරුි  ඕ ත්රීආයච්චි 945223553V 

උභඹං   ේ න්දි ඕේ ෞලරයහ ඕඵහරසූරිඹ 925070360V 

උළු ඩුේේ ඕරකාකා හ ඕභදුවහරි 916350988V 

එඒ නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕේේලහන් ඕතහන  ඕඵණ්ඩහය ඕඒ නහඹ  823050100V 

එේ ොඩේේ ඕේදොන් ඕනවීන් ඕවසිඳු ඕභ්පහන් 931332007V 

එේ ොඩේේ වරණී ඕරකාභහලි ඕේඳේරයහ  915300421V 

එදිරිභහන්න ආයච්චිේේ ඕදුරහශි  ඕ්රිඹදරශි හ 867360735V 

එදිරිභහන්න ඳණ්ිතේේ ඕඉේරහ ඕේ න්දි 945050101V 

එදිරිසිංව ආයච්චිරහේේ ඕඅේේහ ඕරකාභහලි ඕඑදිරිසිංව 947250922V 

එදිරිසිංව ඕේදෝරිස ඕඅං හ ඕඉහලි 938262241V 



එදිරිසිංව ප්රීති ඕරිේි ඕචින්ත  ඕඑදිරිසිංව 938243433V 

එන්. ඒ. ඕඩී. ඕඑම්. ඕවරණී  918270582V 

එයං  ඕේ ෞලරය ඕේ ොඩ න්ද 922522545V 

එයං  භිමන් ඕුමදිරිකාකු ඕජ්ඹවික්රභ 950430915V 

එයං හ ඕතන්ද්රහනි ඕඳතියේේ  875661078V 

එස. එම්. ඕනදීහ ඕුමන්දයහ ඕභළි ේකා 198785600353 

එශදු මුදලිේේ ඕතරිදු ඕංජ්ඹ 931520865V 

ඒ නහඹ  මුදඹනිේේරහේේ ඕතම්පි හ ඕේවේභභහලි ඕඒ නහඹ   826213728V 

ඒ නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕමීණු ඕවරණී 199378600420 

ඒ නහඹ  ඕයහජ්යත්න ඕවික්රභසිංව ඕ රුණහතිර  ඕහර මුදිඹන්ේේ ඕ
යහරවහිරහේේ ඕ ඹත්රි ඕනි්පභහනි ඕහර 

878583043v 

ඒ නහඹ  වීයේේ ය ඕහර ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕ ංේ ොඩ ඕර ේ  ඕඳවිත්රහ ඕ
ප්රලහන්තිනි ඕකුභහරි ඕ ංේ ොඩ 

937462123V 

  විහ ඕයසිනිදුී ඕතිර සිරි 937350988V 

 ං හනිේේ දිවනකා ඕතතුයං   888523553V 

 නංේකා ේදෝන ඕතරීහ ඕිිමඳහනි ඕේ්ප ම්ේේ  956530474V 

 නඳළේදර  භේේ ඕඅවනලස  ඕනිේයෝන් 882460657V 

 න් හනිේේ පූරණී ඕභේවේකා හ ඕේඳේරයහ  927883544V 

 න්ද  පුේේ ඕුමමුදු  ඕවිහ හ ඕවිේ්ේේ ය 925083860V 

 න්දඋඩ ආයච්චිේේ ඕතුහරි ඕහනහ ඕද ඕසි්පහ 837604338V 

 න්දමු්පරේේ ේදොන් ඕ විනි ඕලකා රහ ඕධරභේේන 925721859V 

 න්ේදේ දය ඕවිජ්ඹුමන්දය ඕගුණයත්න ඕේතන්නේ ෝන් ඕේවේයත් 
මුදිඹහන්ේේරහේේ ඕේත්ජ්හනි ඕකුභහරි ඕේතන්නේ ොන් 

198966300466 

 පු ටිනේේ ඕවිසිඛහ ඕේඳේරයහ 916910185V 

 පු භ ගී නේේ ඕවරශි ඕභදුලහනි 896763431V 

 භලි හ ිි  ඕලිඹනආයච්චි 906851873V 

 ඹුයහේර  ං හනම්ේේ ඕේදෝන ඕචිනි ඕඋේේශි හ ඕයණවීය 956160235V 

 රුණහයත්නේේ නිලූකා හ ඕදි්පරුකාකා  825463178 V 

 රුණහත්ත ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕඉේයෝකාණී ඕදිරහනි ඕජ්ඹුමන්දය 197752703755 

 රුවහේේ ඕේදොන් ඕරකාභහලි ඕප්රන්ති හ ඕයණසිංව 836231031V 

 රපුේේ ේදෝන ඕසියන්ති ඕපියුභහලි ඕඉභ්ප හ  916020309V 

 රේවේ විතහනේේ ඕදිනිති ඕනිරංකා  197873702600 

 රහේේ තළන්ේන් ඕනේඹෝි ඕදරශි හ ඕ රුණහයත්න 945203412V 

 ලුතන්ත්රිේේ ංජ්හනි ඕුමේම්ධහ ඕරීරිස 906390140V 

 ේරෝුවහේේ ඕේ දය ඕතයං  ඕපුසඳකුභහය ඕ රුණහයත්න 851801987V 

 ්ප  ියුයංජ්න ඕඑදිරිසිංව 930341622V 

 ්පේතොපේේ ඕඊහ ඕභහලි ඕ ්පේතොපේේ 885873952V 

 ්පඳ  වනන්ති හ ඕභයසිංව 927470896V 



 වආයච්චිරහේේ ඕඳවිත්රහ ඕරකාභරෝ ඕ වආයච්චි 198473103978 

 ශි  ඕඅනනයහ ඕවිජ්ඹුමරිඹ 957281133V 

 ළු පුේේ ජ්ඹනි ඕතතුයංකා  926982087V 

 ළුතන්ත්රිේේ ේදෝන ඕේවේහනි ඕඋේ න්ද්රහ 925470759V 

 ළුේඵොවිරේේ  ුමන් ඕ ළුේඵෝවිර 912302091 V 

 ළුේඵෝවිරේේ ේදෝන ඕනිරං   ඕභධූහ 838380034V 

 ළුවළන්නදිේේ ඕතහිනි ඕඅවනයහධහ 885270905V 

 හරිඹම් ඕඳතියණේේ ඕබුේික හ ඕ්රිඹදරල  ඕවිභරේේ ය 197776502346 

 හරිඹම් පුකාපිටිඹේේ ඕඑයන්දි  ඕභරෝභහලි ඕ හරිඹම් 945300221V 

 හරිඹම් වපුතන්ත්රි ඕ භේේ ඕඅිර ඕඉන්දි  771840230V 

 ළේ්ප භහනේේ ඕංජී  ඕඳවිත්රහ  838012795 V 

 ළේ්පේේ ේනොේවොත් ඕයණසිංව ඕආයච්චිේේ ඕපියුි ඕභේවේකාණී 198880802204 

කිරිභදින ආයච්චිේේ ඕචිනි ඕඳ්පහ ඕභරෝබහකාණී 926112392V 

කුභහය  ං හනම්ේේ ඕේදෝන ඕේරඛහනි ඕනයත්න 777871668 V 

කුභහය ඕඳතියණේේ ඕඋදහරි ඕඳතියණ 857362683V 

කුභහයේේ තතුය ඕදි්පලහන්  942914342V 

කුරුකුරසූරිඹේේ ුමේේශි ඕජීන්ති හ 807903454V 

කුරුම්ඵරපිටිේේ අ පුවහිරහේේ ඕපුන්සිසි ඕධිත්රි ඕද ඕඅ්පවිස 847143010V  

කුරුලු භ ේ්ප භරහේේ ඕනදුන් ඕතිළිණ ඕතන්ද්රකුභහය 910111132 V 

කුරතුං  මුදලිේේ ඕ රනි ඕනඹන්ති හ ඕේඳ ඕේරයහ 936811361 V  

කුහනි අභ්ප හ ඕවික්රභසිංව 946351873V 

ේකාලහත්රී උදඹං   ඕහීනළටි ර 198369201682 

ේ ොටිවිර  ං හනම්රහේේ ඕබුේික හ ඕභන්භී ඕේඳේරයහ 945020911 V 

ේ ොුවවිර ආයච්චිේේ ඕේවනරි ඕරකාකා හ ඕනිරභහි  ඕයත්නසිරි 928401871V 

ේ ෝටපහ  භේේ ඕේවේහනි ඕඋේම්ං හ 795143602V  

ේ ොි හය ආයච්චිේේ ඕ ුමන් ඕතහභය 902692410V 

ේ ොන්තසිංව ං  ිේේ ඕඹේලෝධහ ඕප්රලහන්ති ඕජ්ඹයත්න  937933665V 

ේ ොන්ද භේේ ඹන්ති ඕංජ්නහ ඕජ්ඹසිංව 816140382V 

ේ ොිඳඤසඤේේ ත්රහ ඕකුමුදු  ඕේඳේරයහ 198363500634 

ේ ොයිමටිඹ ේදි ේේ ඕේ දය ඕතිළිනි ඕලකා රහ ඕගුණයත්න 875520180V 

ේ ෝපලුයහ ඕඅ පුවහිරහේේ ඕේදෝන ඕනිේරෝ හ ඕදි්පවහනි 785760417V 

ේ ොශම ඳතියණේේ ඕතිළිි  ඕභවනකා හ  938374120V 

ේ ොශම ඕවිතහනේේ ඕංජ්ඹ ඕජ්ඹනහත් 822885101v 

ේ ොශමආයච්චිේේ භනහලහ ඕනි්පවනනි ඕේ ොශමආයච්චි 928333817V 

ේ ොශමේේ ේදොන් ඕඅ ඕදී  ඕකුභහය ඕේඳේරයහ 922180601V 

ේ ොශමේේේදොන වන්නි ඕ ේඹොි ඕවියසිංව 927811596V 



ේ ෝකු ඕවළන්නදිේේ ඕරකාකා හ ඕතතුයහනි 
 

878103580V 
 

ේ ෝ්ටේ්ට මුවන්දියම්ේේ ඕයෂී ඕයවිවහයහ ඕමුවන්දියම්ේේ 905750593V 

ේ ෝ්ටේ්ටේේ ුමබහකාි  ඕප්රන්ති ඕේඳේරයහ  916532660 V 

ේ ෝ්ටේ්ටේ ොඩ ආයච්චිේේ  නිේයෝ   817830030V 

ේ ෝණහය මුදිඹංේේරහේේ ඕඉන්දි හ ඕතුහරි ඕේ ෝනහය 198782001639 

ේ ෝදහේ ොඩ  භේේ ඕභේවේකා ඕභයවික්රභ 928233812 V 

ේ ෝයශරහේේ ඕේදෝන ඕකුන්තරහ ඕඳණ්ිතයත්න 808583259V 

ේ ෝකා හ ඕතතුයහනි ඕදම්ඵයේේ 198469900615 

 න් න්දේේ ේදෝන ඕතතුරි හ ඕ්රිඹදරල  ඕේෝභයත්න  906421577V 

 න්ේනෝරුේ   න් යමු්පේ්ප ඕේ දය ඕකාවහන් ඕභරෝං  883224108V 

 ේබිර ලිඹනේේ ඕදවනස  ඕදනංජ්ඹ 883641221 V 

 භආයච්චිේේ ඕතිර ඕවනන් ඕගුණසිංව 930283525V 

 භේේ ේදෝන ඕජිත්ි ඕඅභන්දහ ඕ භේේ 938034222V 

 භර්ජ්ේේ ේදෝන ඕවකා හ ඕි්පහනි 947650327V 

 භර්ජ්ේේ ඕුමජිත් ඕකුභහය 931332090v 

 භරත්ේේ ඕබුේික ඕතුහනි ඕඉභ්ප හ 908542398v 

 ම්භන විදහනරහේේ ඕරිේභහ ඕයසි රහ ඕේඳේරයහ 865870299 V 

 ම්භනේේ වනන්කා හ ඕප්රන්කා ඕේඳේරයහ 907040224V 

 ම්යහ ඕදිීකාඹහ ඕඋදිතහ ඕකුභහරි ඕඅේේවික්රභ 877912493v 

 ඹනි ඕභහලි ඕජ්ඹසිංව 945431083V 

 ඹහනි ඕඉඳුනි්ප ඕඋේේශි හ ඕඅේේවික්රභ 926170694V 

 ඹහන් නදී  ඕසේපම්ේඵෝ 813102072V 

 රුසිංව ේේේේ ඕතරිත ඕප්රහේ ඕ රුසිංව 842492025 V 

 ්ප ළටිඹ  භේේ ඕේදොන් ඕඩඹස ඕතහවන  ඕතතුයං  922971307V 

 ්පඳහත ඕයහශරහේේ ඕබුේික හ ඕනේෝද  917072434V 

 ්පේඳොත්තේේ ේදොන් ඕවිමුකාති ඕදකාකාත් ඕේේනහයත්න  862680090V 

 ්පඵඩ ඕලිඹනේේ ඕදිළිි  ඕබ යහ 927080087V 

 ්පේවේන ඕඅ පුවහිරහේේ ඕිමරුි  ඕප්රේඵෝධහ ඕගුණයත්න 907580962V 

ගී කිඹනේේ ඕේදෝන ඕජ්හනකී ඕරකාභහලි  935652480V 

ගුණමුි  වරමවිපේේ ඕරුනි ඕනිංරහ 887072124V 

ගුණමුි ේේ ඕතුහි  ඕංදීඳ  946452920V 

ගුරුසිංව ඕආයච්චිේේ ඕකාම්භහනි ඕේ ෞලරයහ 937170572V 

ගුසතිාසාහදුය ඕකුරං හ ඕරුනි ඕසි්පහ 856714322V 

ේ ොඩේවේේේ ඕ ්පඳ  ඕඑයන්දි 935642396v 

ේ ොඩළ්පරත්ත ආයච්චිේේ ඕදිීහ ඕයන්දිභහ 907511928V 



තතුරි ජ්හනකි ඕජ්ඹරත් ඕඅච්චිේේ  886420048V 

තන්දුර රකාහි  ඕර්පරවිප ඕභයසිංව 958570511V 

තභලි භ්පහනි ඕඅේේසිරි ඕගුණරධන 886720220V 

තභහලි ි්පරුකාකා ඕබුරත්ේේ 926570463V 

තිරහ නිරකාකා ඕන්නිආයච්චි 927581035V 

තහි හ  ්පඳ  ඕඈඳහසිංව 908383850V 

තහිි  විේ්ේේ ය  756252950V 

චියන්ත ේ ෞලරයහ ඕවික්රභසිංව 917143846V 

ජ්ඹං හ ඕේනලුි ඕේෝභසිරි 915990223V 

ජ්ඹ  ේ ෞලරයහ ඕඇ්පවිටි ර 938074429V 

ජ්ඹභහන්න ේභොේවෝටටි ඕේේ ඕනිභහලි ඕභ්ප හන්ති ඕජ්ඹභහන්න 778522314 V 

ජ්ඹරධන මුදලිේේ ඕභේනෝ් ඕ්රිඹහේ ඕජ්ඹරධන 892854246V 

ජ්ඹවීය  ං හනම්ේේ ඕ ඹහනි 827423556V 

ජ්ඹසිංව ආයච්චිේේ ඕේදොන් ඕනි්පිි  ඕඉහයහ 925050962V 

ජ්ඹසිංවේේ ඕේදෝන ඕඅභන්දහ ඕුමරහරි ඕේේනහරත්න 936400817V 

ජ්ඹුමන්දය මුදිඹන්ේේරහේේ ඕේදෝන ඕචිනි ඕප්රබහ 915233384V 

ජ්ඹසූරිඹ ආයච්චිේේ ඕතරිත් ඕබුේික  ඕේඳේරයහ 862560124V 

ජ්ඹසූරිඹ ගුණරධනේේ ඕදිලිනි ඕඉේයෝණී ඕජ්ඹසූරිඹ 936771793 V 

ජ්ඹේන්තු ලිඹන ඕභනියසි ඕබහනහ 937580940V 

ජ්ඹේේ ය මුදිඹන් ඕේේරේේ ඕචින්තහ ඕනන්දන ඕභළි ේකා ඕජ්ඹේේ ය 857011228V  

ජ්ේන්තු ඳපඵළඳිේේ ඕඳුනි ඕබහ යහ ඕකුභහරි ඕවිේ්ේේන 946172340V 

ජ්හරත් අච්චිේේ ඕේඹෝකාතහ ඕරකාභහලි ඕේඳේරයහ 928424081V 

ජ්හලිඹ දිඹභන්ත ඕේනයත් ඕයත්නහඹ  921462743V 

ජී  ඳුනි හ ඕභරෝයංකා ඕඅලුත්ේ දය 946200158V 

ේජ්ෝතියත්න ේව්ටටිආයච්චි ඕමුදිඹංේේරහේේ ඕදුන් ඕනහර  198102400733 

ිංකාරිේේ ඕමීය ඕරකාරුන් ඕේඳේරයහ 950300701V 

ි්පහයහ ඕතහරුන්දි ඕඳළ්පේඳොරආයච්චි 908141164V 

තරුකා හද  ඕේ ොේශොම්ඵයපිටිඹ 897553562V 

තර ර අච්චිේේ ඕපූරි භහ ඕරකාහනි 908190831V 

තරහේ  ඕජ්හේ ොඩේේ ඕතන්ද්ර හ ඕජ්හේ ොඩ 197755300294 

ත්පඳහර ඕ ං හනභරහේේ ඕරුනි ඕකුභහරි 948280434V 

ත්පේ  ඳන්ිත ඕත්තේේ ඕසරණරතහ ඕේේවි හ  857831381V 

ත්පත්ත ඕ ම්ඳතිේේ ඕවිහදහ ඕවනයංකා ඕත්පත්ත 897640740V 

තහජුදීන් ඕඅේේතු්පරහ 812640925V 

තළන්නකුඹුය අභයේ ෝන් ඕයහජ්ඳකා ඕහර ඕේභොේවෝටටි ඕ
මුදිඹන්ේේරහේේ ඕතිරං හ ඕනිේයෝි  ඕකුභහරි ඕඋේමයත්න 

837463190V 

තියහණ භේේ ඕදිීහ ඕඋදඹංකා 838143105V 



තිර යත්නේේ ඕභරෝහනි ඕනහලි හ  936500943V 

තුඩු රේේ  ුමන් ඕතහි  ඕතුඩු ර 912190501V 

තුඩුේවේනේේ ේදොන් ඕඅභන්දහ ඕරකාිි  ඕයත්නසිරි 936771963V 

තු ඳිමේේ ේදොන් ඕයජිත් ඕප්රීති ඕකුභහය 730011164V 

ේතජ්හ යන්ජ්ී ඕ ළුආයච්චි  786580625V 

ේතන්නේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඉේම්හ ඕහයංකා 896591487V 

ේතන්නේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕරකාභහලි ඕරුනි ඕකුභහරි ඕන්දනහඹ  946160890V 

ේතන්නේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕරකාිි  ඕඅචිනි ඕේතන්නේ ෝන් 938320250V 

ේත්ප විේේ ඕ ඹහනි ඕතතුරි හ ඕ රුණහයත්න  927040506V 

ේත්පේේ අකිර ඕප්රේම්ස ඕරීරිස 940214181V 

ේත්පේේ ඕේ ත්ි ඕරීරිස 916670338V 

ේත්පේේ ඕ්රිඹංජ්රහ ඕනිරභහලි ඕරීරිස 957281010v 

දකාකා නහලි හ ඕ ඹත්රි ඕඅළුත්ේේ   936950752 V 

දඩ්පරේේ රකාරුනි ඕනේෝදයහ 945480327V 

දනි හ ලවනසකි ඕිමරිමුතුේ ොඩ 887730288V 

දිත් භන්ත ඕවිතහනභේේ  891510560V 

දඹහත්භහ ඕඳහපී ඕවීයසිංව 928244253V 

දරශි නිරතනහ ඕඵහරසූරිඹ 947590715V 

දවනහඹ  දළුත්තේේ ඕඅභහලි ඕඋදඹං   835361799V 

දිකාළ්පර විදහන ඕආයච්චිේේ ඕදි්පරුකාකා ඕේඳේරයහ 198883603530 

දිකාේවේන විදහනරහේේ ඕපියුි ඕඹේෝදහ ඕයච්තන්ද්ර 945920637V 

දිනඹහදුය ඕප්රණීත් ඕයං න ඕසි්පහ 881570068v 

දිවනහ නියංජ්ී ඕුමබසිංව 197861102494 

දිනූහ ඕයණතුං   917341265V 

දිින්ගු විතහනේේ ඕ ඹහත්රි ඕේ ෞරයහ  896863797V 

දිිඹහේේ  ්පඳ  ඕතතුරි හ ඕපින්තු 938630356V 

දිඹගු ආයච්චිේේ ඕවනජ්හ ඕහවිත්රි ඕද ඕසි්පහ  897830272V 

දියුණු ්පේේ ඕලකිරහ ඕයහජි  ඕේවේභතන්ද්ර 817844588V 

දිලිනි ඕදරශි හ ඕවිේ්තිර  198351902458 

දිලිනි ප්රහදි හ ඕවිේ්සිංව 198882902551 

දිලුම් ඕනිලහය ඕඅේේරණ 753500120V 

දිලූහ පූරි  හ ඕධරභරධන 197760801892 

දි්පි ඕනේෝදයහ ඕවීයසිංව 936971938V 

දි්පහි  තරුකා හ ඕේව්ටටිආයච්චි  925591408V 

දිහනඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඳත්භහ ඕතහන්ද  ඕදිහනහඹ   198952100749 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඉරහ ඕවරණී ඕදිහනහඹ   866933227 V 



දිහනහඹ  ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕක්රිලහන්ති ඕඋේේශි  පුසඳරතහ 816474140V 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕපියුි ඕභදුහනි ඕදිහනහඹ  947331299V 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕපුබුදු ඕඅභ්ප  ඕදිහනහඹ  773131597V 

දිහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕබුේික හ ඕ්රිඹදරලි  ඕදිහනහඹ  876110822V 

දිහනහඹ  ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕභන්ති 795471510V 

දිහනහඹ  ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕේේිණී ඕවහයහ 895182893V 

දිහනහඹ ේේ අේේහ ඕරකාිණී ඕවිේ්රධන 198976400309 

දිසනහ තන්ද්රගු ත ඕවිදහනඳතියණ 857773489V 

දිළිි  ඕධවනස හ ඕේව්ටටිආයච්චි 848133213V 

දීපි හ ඕුමජී  ඕවතයසිංව 815520742V 

දුරංජ්ී න් ්පඹහ ඕකුභහරිවහි ඕවිේ්ේේන 865113064V 

දුරහංජ්ී රකානහ ඕත්රි හර  895960047V 

දුරහංජි ඕවරණී ඕවින්න්්ට ඕමඳහත 895050482V 

දුරහනි වීයසිංව 198261200029 

දුේේ ුමසිභහ ඕදරශි හ ඕප්රනහන්දු 198151902540 

දුහන්ති  හංතනභහරහ ඕ ළුේඵෝවිර 926750860V 

ේද්පරඵඩේේ වසිනි ඕරුන්ති හ ඕයත්නහඹ  199057400350 

ේදනගුරු  ං හනම්රහේේ ඕනදීලහන් ඕදිනූ  ඕවිේ්යත්න  198934100406 

ේදවින් භවනය ඕේේර  ඕවික්ර ඕභහයච්ච් 932633 213V 

ේදිම සපිටිඹේේ ඕේ ෝරහ ඕ ඹහත්රි ඕේදිම සපිටිඹ 876330121V 

ේේකාරි  වින්දි ඕේභන්ිස ඕේේනවියත්න 876400979V 

ේේ භේේ ඕතරනි ඕනිභහ ඕජී  886631375V 

ේේපුයේේ ඕදවම් ඕඅවනරුේධ ඕප්රනහන්දු 912560589V 

ේේමු්පරේේ තහරු හ ඕභරෝලහනි ඕේඳේරයහ 927080095V 

ේේහදුයේේ රකාභහ ඕේනත්ි ඕේොයිහ  938040060V 

ේේවින්දි ඕඅේේරය 930842028V 

ේදොන ඉේයෝහ ඕරුනි ඕ ෆය ර 925500607 V 

ේදොන් ඉන්දි  ඕ්රිඹන්ත ඕේව්ටටිආයච්චි 198125701800 

ේදොන් ඳහවුළු ඕආයච්චිේේ ඕඅභහලි ඕඋේේකා හ ඕයණසිංව 906900114V 

ේදොන් පුසපි හ ඕඅන්ති ඕවීයසිංව 887300844V 

ේදොන් පූරි භහ ඕඅභිභහි  ඕයණසිංව  815222253V 

ේදොන් ඕභවනේ්පේේ ඕඹේෝධහ ඕභදුහනි 956094003v 

ේදොන් ුමිත් ඕචින්තන ඕඑදිරිුමරිඹ 197809600655 

ේදොම්ේ  යහශරහේේ ඕතිරි ඕරුනි 955662407 V 

ේදොය රහේේ ජිනි ඕභරෝකා හ ඕරං හතිර   955161050V 

ේදොරමු්පර ඕ ං හනභරහේේ ඕනදීහ ඕනිේයෝණී 856142051v 



ේදෝන ිරං හ ඕඉහනි ඕප්රහංජ්ලි ඕභංතනහඹ  947880268V 

ේදෝන ඕරුවිහ ඕේේවි  ඕුමිත්රආයච්චි 856790266V 

ේදෝන ලහලි හ ඕරකාභහලි ඕ්රිඹදරලනි ඕ ුව ම්ේඳොර 888353453V 

ධවනස හ වනන්ති ඕභහයසිංව 926212818V 

නඩුේේ ජ්හන  ඕතන්දිභ 198216300703 

නතවිතහයභරේේ බිනහලි ඕජීහ ඕඅභයදහ 946160695V 

නදීහ භහලි ඕජ්ඹේේ ය 907711471V 

නදුනි ධවනශි හ ඕවදයතිර  896950967V  

නදුන් වින්දන ඕේව්ටටිආයච්චි 199323100627 

නනහඹකා හය ඕේ ොඩේේ ඕනවින් ඕුමපුභ්ප ඕඩඹස 913122496V 

නම්බිේේ භේවේහ ඕතතුයහනි ඕේඳේරයහ  805870125V 

න මුේේ ලන්දි  ඕතින්ද ඕේඳේරයහ  197507003666 

නයත්න ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕපහනිඹහ ඕලහිරහ ඕනයත්න 877063216V 

නයත්න මුදිඹන්ේේරහේේ ඕේයොහනි ඕකුභහරි ඕනයත්න 787240321V 

නහේ ොඩ ආයච්චිරහේේ ඕුමනිර ඕම්ඳත් ඕරඳසිංව  199013502542 

නහමු්පරේේ දිලූ ඕදිවහන් ඕප්රදී  923583629V 

නහයහේවේන්පිපේේ ඕනදී ඕවංසි  ඕේ ොසතහ 917310211V 

නහරත්තේේ රකිදු ඕයුරි හ 957431267V 

නහර ේව්ටටිආයච්චිරහේේ ඕනදීලහනි ඕේරණු හ  199454101082 

නහරේේ ඕේදොන් ඕආලහ ඕනිේයෝකාණී ඕේේනහනහඹ  916190220V 

නිපුනි භහයහ ඕ ජ්සිංව  927201917V 

නියංජ්රහ ුමේරනි ඕජ්ඹවික්රභ 856290735V 

නිේයෝ  නිහික ඕවිභරවීය 895540161 V 

නිලුකාකා ඕවඹන්ති ඕවිේ්සිංව 907420965V 

නිලූහ ්රිඹදරල  ඕවපුතන්ත්රි 826890274V 

නිළිි  ඕභරෝකා හ ඕඵණ්ඩහය 198969004450 

ඳපඵළඳි ඕභේදුභහේේ ඕ ්පඳනහ ඕතුහන්ති 868103035V 

ඳ්ටටිේේ ේතරුි  ඕආලංහ ඕපිරිස  925820253V 

ඳ්ටටිඹේේ  ඹහන් ඕතරිදු ඕරීරිස 199215600257 

ඳණ්ිත ඕුමන්දයේේ ඕේදෝන ඕතහරු හ ඕප්රහදි ඕමුතුභහලි 905192388V 

ඳතියේේ ඕතිළිි  ඕදි්පලහනි ඕඳතියේේ 928450163V 

ඳතියණ කුභහයේේ ඕභයුරි ඕදි්පරුකාකා 918492917V 

ඳතියන්නළේවේරහේේ වං  ඕපියුි හ  926061496V 

ඳතියහජ් ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕරුවිනි ඕදුරහංජ්ී 917000948V 

ඳත්තිේේ ප්රේෂහ ඕ ඕභ්පකානි ඕප්රනහන්දු 199356802690 

ඳත්තිනි  භේේ ඕතහය හ ඕවනන්ති ඕේඳේරයහ 916810997V 



ඳත්තිනිඹහ ඕදුයේේ ඕුම තහ ඕභ්ප හන්ති 825390910V 

ඳත්ති   භේේ ඕ හංතන ඕරකාහන්ත 893364250V 

ඳනහේ ොඩ නූජ්හ ඕඋදයහනි  858073294V 

ඳනහේ ොඩේේ අචිනි ඕංජි හ ඕප්ර ඕනහන්දු 945400641V 

ඳනහේ ොඩේේ ේදෝන ඕතිළිි  ඕනිංරහ ඕජ්ඹේේ ය 199362700239 

ඳනහේ ොඩේේ ඕ්රිඹහන් ඕභරෝයං  ඕකුභහය 860290766V 

ඳන්නර අ පු ඕවහිරහේේ ඕරැසිනි ඕනිේභකා හ ඕධරභසිරි  199459502776 

ඳය ර භනන්නරහේේ ඕඅේභෝහ ඕඅභන්දි ඕදඹහයත්න 199458701598 

ඳ්පරත්තය විදහන ඕ භේේ ඕතකාකාරහ ඕරකාභහලි 875162098V 

ඳ්පරළේ ොඩළ්පේ්ප ේ දය ඕතයං හ ඕකුභහයතුං  877643182V 

ඳ්පේ්පඵහේේ ේදයහරරහේේ ඕ ්පඳ  ඕයහංජ්ී  896352075V 

ඳවිත්රහ භරෝබහකාණී ඕඉේ්පේඳරුභ 785560272V 

ඳහේ ොඩ ආයච්චිේේ ඕවර  ඕජීහ ඕේඳේරයහ  866911312V 

ඳහත ඩ  භේේ ඕජ්ඹනි ඕතතුරි හ 916240937V 

ඳහනදුය ආතහරිේේ ඕේදෝන ඕනිපුනි ඕඅවනඳභහ 945421096V 

ඳහයමු්පරේේ චිත්රහ ඕ ඹහනි ඕපිරිස 898395146V 

ඳහරන්ද ඳතියණේේ ඕතිේයෝි ඕඹේලෝදයහ ඕඩඹස 937890540V 

ඳළ්පේඳොර ඕේරොකු ඕලිඹනේේ ඕතරිනි ඕේ ෞලරයහ ඕඅ්පවිස 896730177V 

පිටිඳන අච්චිේේ ඕඉේරහ ඕභහලි 198284000681 

පිිමඹිඹේේ දුනි ඕනිංරහ  936590160V 

පුජ්ය ඕඑශභ්පේදණීඹ ඕයජිතසිය ඕිමි 912423638v 

පුජ්ය තිසභවහයභේේ ඕුම තසිරි ඕිමි 198909604567 

පුජ්ය ඕේඵොරැ්පේ්ප ඕභං ර ඕිමි 931511327v 

පුරණ යංකා  ඕභයේේ ය 198051002977 

පූජ්ය අලුත්ළේ  ඕේවේභහේරෝ  ඕිමි 822354300V 

පූජ්ය  රහේන් ඕයතනහය ඕිමි 923314822V 

පූජ්ය ඕදීඳංේ ොඩ ඕධම්ි  ඕිමි 811832812V 

පූජ්ය ේනළුේ  ඕධම්භහනන්ද ඕිමි  921004028V 

පූජ්ය ඳන්ළේ  ඕුමවි තනන්ද ඕිමි 910025066V 

පූජ්ය ඳවශමඵඩ ඕුම ත ඕිමි 832301624v 

පූජ්ය ඳෆේඵොුවේ  ඕේෝභිත ඕිමි 873553871V 

පූජ්ය භවඉඳිළ ඕපිඹයතන ඕිමි 922202630V 

පූජ්ය භළටිඵළඹිේේ ඕධම්භසිරි ඕිමි 851054448V 

පූජ්ය විජ්ඹපුය ඕගුණහනන්ද ඕිමි 780722371V 

පූජ්ය ඕේන ර ඕුමනන්ද ඕිමි 900934475V 

පූජ්ය වමයළු ඕළේ  ඕිේික ඕිමි 930794570V 



පූජ්ය ිමරිපිටිේේ ඕේ ොණ්ඩඤසඤ ඕිමි 791234980 V 

ේඳ්පපිප  න් හනභරහේේ ඕවන්සි හ ඕේේදුභලි 916360347V 

ේඳෝපත්ේේ ිරහනි ඕඉභ්ප හ ඕකුභහරිවහි 926303155V 

ේඳෝපත්තේේ වියහජිනි ඕභ්පහදි ඕරීරිස 947420275V 

ේඳෝපේවේනේේ යසි  ඕංජී  800972540V 

ප්රේඵෝධහ භේනෝජිනි ඕඳන්ිතයත්න 198177000861 

ප්රලහන්  ඹහන්ජිත් ඕන්නිආයච්චි 832790621V 

ප්රහදිනි ඕඉේරහ ඕ භේේ 887833419V 

ඵපේ ොඩ නහව්පරේේ ඕතන්දිභහ ඕුමේරශිි  775880010V 

ඵපේ ොඩ නහව්පරේේ ඕඹේෝභහ ඕජ්ඹභහලි  836703260V 

ඵුව වේේ සිදු ඕවිදුවිය ඕේඳේරයහ 940791871V 

ඵණ්ඩහය ේ ොඩේේ ඕනඹනහ ඕප්රඹංකා හ ඕේඳේරයහ  886252005V 

ඵේේද විතහනේේ ඕඉභහහ ඕිිමරිනි ඕවීයංල  937200773V 

ඵමුණේේ ේදෝන ඕේෞභයහ ඕභහලි 955013085V 

ඵමුණුසිංව ආයච්චිේේ ඕදුේරකාහ ඕ ඹහනි  945180307V 

ඵහරපුහඩු ඕභවනකුරසූරිඹරහේේ ඕදිේන්හ ඕතියණී ඕේභන්ිස 937851065V 

ඵහරසූරිඹ මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඑයන්දි ඕජ්ඹනි හ ඕඋේේේේ ය 945122730V 

ඵහරසූරිඹ මුදිඹන්ේේරහේේ ඕයත් ඕකුභහය 197830703366 

ඵළබිනවළන්නළදිේේ දි්පහයහ ඕරීරිස 199174401855 

බිනහයහ ඕගුණරධන 922503788V 

බී.ඒ. පහනිඹහ ඕඅභිභහනි 946183326v 

බුේිකභහරහ ජ්ඹදරල  ඕේව්ටටිේවේහ  895073156V 

බුින්ද ඕප්රලසති ඕවීයයත්න ඕජ්ඹුමරිඹ 928050130V 

බුරත්සිංවර ඕආයච්චිේේ ඕතරිනි ඕභරෝකා හ ඕගුණරධන 908060156v 

බුරත්සිංවරේේ යජී හ ඕනිේයෝකාණී 937070381V 

ේඵත්භේේ ඕඅතරහ ඕ්රිඹදරල  ඕේඳේරයහ 907263851V 

ේඵත්භේේ ඕදිේන්හ ඕභහලි ඕේඳේරයහ 908312538V 

ේඵොයහර ලිඹනේේ ඕපියුි ඕනදීහ 877390144V 

බහ යහ ප්රදීඳ  ඕභ්පර ඕආයච්චි 936711880 V 

බහකා  ම්ඳත් ඕේව්ටටිේේ  726242240V 

භඩඳහතේේ  ිත ඕනභ්ප  780680636 V 

භඩඳහතේේ ඕේදෝන ඕඉහනි ඕකුන්තරහ ඕේේනහනහඹ  198779302591 

භිේවේ ආයච්චිරහේේ ඕනිරභහ්ප ඕඅසිත ඕගුණරධන 881251086V 

භේදුභ ඳපඵළදිේේ ඕභේවේකා ඕඋේ කාහ ඕද ඕසි්පහ 928613046V 

භරෝහ ඕදි්පරුකාකා ඕයත්නහඹ  886161662V 

භනතුං  ආයච්චිේේ ඕඅංජ්ී ඕඅ යහ 927690497V 



භනතුං  ඩ්පසි ඕනි්පිි  ඕද ඕසි්පහ 755543810 V 

භනන්නරහේේ ඕ ඹහනි ඕනිලුකා හ ඕනහඹ  867602615V 

භනිකාකුඩු ේනලුම් ඕද ඕසි්පහ 916764430V 

භේනෝජ්හ ංජී  ඕේඵොයරළස 838492932V 

භඹන්ති ඕපියුි හ ඕවරවන් ඕප්රදිනන්දිස 895770612V 

භයිරන් අයච්චිේේ ඕේදොන් ඕනිපුනි ඕවුභයහ  199255600383 

භරවිේේ ඕනදී හ ඕකුමුදු   908552504V 

භ්පරේේ ඳවිත්රහ ඕභරෝහනි 896060104V 

භ්පලි හ ආයචිචිරහේේ ඕඳවිත්රහ ඕතතුයහි  ඕගුණසිංව 856731723V 

භ්පත්තේේ තවනහ ඕකුභහරි ඕපිරිස  768581924V 

භ්පය ආයච්චිේේ ඕ ඹත්රී ඕභදුහනි ඕභරයආයච්චි 938252360V 

භ්පළන්න භ ේරේපහ ඕත්යි   927260697V 

භව භනහයද ිමි 198809101570 

භවභනිිේේ ඉහයහ ඕඅේේහන් ඕේභන්ිස 942060807V 

භවලිඹනේේ ඕ රහ ඕඉේරහ ඕකුභහරි 935732727v 

භවවිර ඳපඵළදිේේ ඕඑයන්දි ඕතතුරි හ ඕරුද්රිග 938150427V 

භහ රේේ තතුරි හ ඕංජිනි ඕේඳේරයහ  198381202973 

භහතයේේ ේදෝන ඕදිරහනි ඕදි්පරුකාකා 838652298V 

භහඹහදුන්නේේ ේදොන් ඕප්ර ඕ ත ඕදිලහන්ත 801200206V 

භහරිමුත්තු ේයෝිමණී 198378201223 

භහලි නිංරහ ඕ හරදි ඕේව්ටටිආයච්චි 197969502130 

භහත්ත ේ ොිතුනකාකුේේ ඕයහජ්නි ඕභධහයහ ඕේ න්දි 925770752V 

භළි කා පුයේේ ඕහනහ ඕරකාභහලි ඕභයවික්රභ 877040437V 

භළි කා මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඉලහය ඕප්රදී  ඕකුභහය 870320230V 

ියුරු භ්ප ඕකුභහනහඹ   930750492V 

ිරිවහන  ං හනම්ේේ ඕභන්තහ ඕුමබහකා ිරිවහන 797613959V 

මීඳහ රේේ ඕනිරභහ ඕුමබහෂීනි ඕේඳේරයහ  855142414V 

මුණසිංව ඕආයච්චිේේ ඕනිලු හ ඕනන්ද  ඕමුණසිංව 935182182V 

මුණසිංව ඕලිඹන ඕආයච්චිේේ ඕහ රි ඕඉන්දු හ 197954201645 

මුතුකුඩ ඕආච්චිේේ ඕඳළතුම් ඕඅකාඹ ඕවිේ්යත්න 951064238V 

මුතුතන්ත්රීේේ ඕේනෝදයහ ඕනදීහනි ඕප්රනහන්දු 937522185V 

මුදු මු ආයච්චිේේ ඕේභරනි ඕඹේලෝධහ ඕඅ්පවිස  926040022V 

මුදුන්ේ ොුවේේ සිරිනි ඕුමේර හ ඕමුදුන් ඕේ ොුව  946520381V 

මු්ප භ ඕත්ේත් ඕේම්න හ ඕේයෝණී ඕගුණේේ ය 198883100843 

මුන්ේ ලිළ්පර ඕේ දය ඕභහනතා ඕතතුරි හ ඕභතන්ද්ර 937580975v 

මුවන්දියම්ේේ උේම්හ ඕරකාහනි ඕරුද්රිගු 945191635V 



මුවන්දියම්රහේේ ජ්ඹලහනි ඕ ංතනහ 907270602V 

ේභේයඤසඤ ඕභහීම් ඕලයනදී ඕසිරිරධන 928572382V 

ේභේයඤසඤේේ දරල  ඕරකාභහලි ඕ්ප හදු 845232580V 

ේම්ේන්රි භේේ නදුන් ඕඳේභලන්  ඕේඳේරයහ  872280987V 

 

ේභොයුවේේ ඕනිහදි ඕදි්පවහයහ ඕප්රනහන්දු 
 

936140122V 

ේභොේවොභඩ් ඕඉබ්රහිමම් ඕෂහරුකා ඕෂහතිභහ ඕෂසරහ 937991975V 

ේභොේවොභඩ් ඉහන් ඕඳරහන් ඕයහඵන්  832641430V 

ේභොේවොභඩ් යෆීකා ඕලයිරහ  199164003399 

ේභොේවොභඩ් ඕෂී්ප ඕෂහතිභහ ඕුමවධ 897123819V 

ඹකාේේ  හංතනහ ඕඑයන්දි ඕේභන්ිස  947300385 V 

ඹේේදිමේේ ඕලකා හ ඕඉලෘනි 199180801933 

ඹේේදිමේේ ුමේර හ ඕචීන්ති ඕනදී ඕකීරතිරධන 885460267V 

ඹේෝදයහ ේනයත් ඕසිරිරධන 867883762V 

යංේ ොත්ේ දය ිමභහකා ඕඉභ්ප හ ඕවිේ්සූරිඹ 915840230V 

යංවි ේ දය ඕලහනි හ ඕේයොහනි ඕවරභහලි ඕනිලසලං  927422220V 

යණතුං  ආයච්චිේේ ඕඳසිඳු ඕයණතුං  932895525V 

යණතුං  මුණවීය ඕආයච්චිේේ ඕභ හ ඕ ්පවහරි 876253755 V 

යණ  ඕආයච්චි ඕ ං හනම්ේේ ඕනියහලහ ඕවං  886370830V 

යණ ේේ ේදෝන ඕදුමනි ඕදුරංජ්ී 928372103V 

යණවීය ේවේහ භේ  ඕවං හ ඕදභහලි  199151302332 

යණසිංව ඕආයච්චිේේ ඕ භනි ඕපියුභහලි ඕයණසිංව 877050084V 

යණසිංව ඕආයච්චිේේ ඕජ්හනකී ඕභහලි 838153674V 

යණසිංව ආයච්චිේේ ඕේවනරි ඕඋේේශි හ ඕයණසිංව  916370768V 

යණසිංව ඕආයච්චිේේ ඕචිනි ඕභරෝහ  927822512v 

යණසිංව  භයහරරහේේ ඕඅේෝ  ඕවිේ්රහ්ප ඕජ්ඹතිර  750450563V 

යණසිංව ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕඹේෝධහ ඕතිරකාකාණී ඕයණසිංව 906631512V 

යණසිංවේේ ඉේයෝකාණී ඕඋඳභහලි ඕයණතුං  875100491V 

යණසිංවේේ දිේන්ලහ ඕ්රිඹංකා හ  199186403192 

යණසිංවේේ රුන් ඕතහය  911730057V 

යතනහඹ  ලිඹනඳතියණරහේේ ඕටිේයෝනි ඕේ ෞරයහ 199076201456 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅවනලහ ඕ්රිභහලි ඕජ්ඹරධන 846582371V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕත්රහ ඕතයං   955133412V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕලහරි හ ඕරකායහජිණී ඕකුභහරිවහි ඕයත්නහඹ   825641238V 

යත්නහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕසිහයහ ඕභන්භී ඕයත්නහඹ  785300696V 

යත්නහඹ ේේ ඕයික  ඕජීන්ත 943624453V 



යන්ේ ෝත් ේ දය ඕධරහ ඕපිඹ රු ඕඋදඹං   ඕආරිඹදහ 826731770V 

යයි භේේ ඕතිර ඕ්රිඹදරලනි 918630155V 

යවිදු ඕජීන්ත ඕෆත්තෆ 940672872v 

යකාි  පුන්රහ ඕේේනහරය 937630387V 

යසි හ ඉභහලි ඕභහ භමුදලි 796030496V  

යහජ්ගුරු බ්රහවසභණ ඕහර ඕලකාි  ඕබහ යහ ඕගුණරධන 935822653V 

යහජ්ඳකා ඳතියණේේ ඕ වින්ද්රි ඕවං ඕකිංකිි  ඕේේනවියත්න 916070306V 

යහජ්ඳකා ඕඳතියහජ්රහේේ ඕ ඹත්රී ඕආශි  ඕයහජ්ඳකා 917641455V 

යහජ්ඳකා ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕිමරහ ඕවංභහී ඕජ්ඹයත්න 947741381V 

යහජ්ශ්රී තිස ඕඳතියන්නළේවේරහේේ ඕප්රේඵෝධහ ඕඋදහරි ඕතන්ද්රේේන 937550979V 

යහභවික්ර ඕභ  භ ඕආයච්චිේේ ඕවර  ඕ ඕේම්න හ 905980572V 

රිති හ භරෝලහනි ඕවිභරධරභ ඕජ්ඹවීය 926081519v 

රිකා හ ම්පලහනි ගුණවීය 926890336V 

රුචියහ ඕනිංරහ ඕේව්ටටිආයච්චි 808391635V 

රුන් ප්ර ඕදී  ඕවිේ්ේේ ය 811781614V 

රුවිි  තනූජ්හ ඕඅේේසිරි ඕගුණරධන 876060477V 

රුහුණේේ ඕේදෝන ඕඅලසවි  ඕභන්දියහ 968070355V 

රඳසිංව ඕආයච්චිේේ ඕඅරුි  ඕනිේයෝහ ඕදභඹන්ති 935612020v 

රඳසිංව ආයච්චිේේ ඕේදොන් ඕතිලිි  ඕේ න්දි ඕජ්ඹරධන 925541761V 

රඳසිංව ඕආයච්චිේේ ඕේදොන් ඕයහජිත ඕරකාහන් ඕරඳසිංව 940643538v 

රඳසිංව ආයච්චිේේ ඕභරෝහි  ඕප්රේභොික හ  198857400910 

රං හපුලි ආයච්චිේේ ඕයන්සි ඕනදීලයහ  888282158V 

රකාකා හ වං  ඕගුණයත්න 946090441 V 

රත්තුහවන්දි ිමභහජි ඕජ්ඹතිර   916672284V 

රන්ේේේ දය ඕේවේේේ ඕවනසඹහනි ඕසි රහ ඕේප්රේභතිර  837290406V 

රන්තහ ජිනි ඕවිජ්ඹහනන්ද ඕ භේේ  895981427V 

රිමරු තයං  ඕඑදිරිසිංව 900891946V 

ලිමුරේේ ේභොවින ඕලහනි හ ඕසි්පහ 199461302748 

ලිඹන අතුේ ෝයරහේේ ඕඉේම්හ ඕදි්පවහනි 918063110V 

ලිඹන යත්නරළේ දය ඕතිරහනි ඕතහය හ  199451602147 

ලිඹනේේ ජ්ඹ්පකාකා ඕසි හ ඕවනන්කා 905530836 V 

ලිඹනේේ තජිනි ඕදිේන්ප හ ඕේඳේරයහ 917640467V 

ලිඹනේේ දිලිනි ඕදි්පරුක්ෂි හ ඕකුභහරි ඕලිඹනේේ 896770993V 

ලිඹනේේ ඕේදොන් ඕලහනි හ ඕදි්පරුකාකා 837723116v 

ලිඹනේේ රුවිනි ඕදි්පරුකාකා හ ඕලිඹනේේ  935720770V  

ලිඹනේේ විලස ඕවනන්ත ඕරණපුය 920044131 V 



ලිිමි ඹකුභහයේේ ජ්ඹනි ඕප්රමුදි හ ඕෂරනෆන්ේඩෝ 938541191 V 

ේ්පභස ේතොපේේ ඕචිනි ඕභේවේකා හ  906541602V 

ේ්ප්පර  ම් ඕආතහරිේේ ඕඅේේහ ඕරුන්ති 896491440V 

ේරොකු  ං හනම්ේේ ඕි්පහ ඕලයහේම්න් ඕරීරිස 197777802304 

ේරොකුඩුේේ තිලිනි ඕතරුකා ඕද ඕසි්පහ 926920596V 

තුතන්ත්රිේේ ජ්නිත් ඕපියුභහ්ප ඕද ඕඅ්පවිස 199031804736 

තුයඳහත ආතහරිේේ ඕලහන්ත ඕජ්ඹරත් 763653269V 

ත්තේේ විලසහ ඕචිනි ඕේඳේරයහ 928172163V 

ත්ි ඕඉහයහ ඕමී වත්ත 955440714V 

නසිංව මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනේඹෝි හ ඕභහලි ඕනසිංව 847792574V 

නි ුමරිඹ ඕඅ පුවහිරහේේ ඕතතුරදහ ඕගීත්ි ඕනි සූරිඹ 895141887V 

න්නිආයච්චි ඕ ං හනභරහේේ ඕභදහයහ ඕන්නිආයච්චි 907663329V 

න්නිආයච්චිේේ ේදෝන ඕනිංරහ ඕභරෝහි  938190208V 

න්නිආයච්චිේේ වනන් ඕතතුයං  ඕේඳේරයහ 932941937V 

රැි  දභඹන්ති ඕඅරවේ ෝන් 767072210V 

රිඹහේඳරුභ ඕඅ පුවහිරහේේ ඕදිනිති ඕවනන්ති හ 19935074398 

රේ ෝන් ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕනදී හ ඕරකාභහලි 198680802658 

්පරහේ ොඩේේ තන්දිභහ ඕරරන්ති ඕපුසපි හ ඕේඳේරයහ 198968901456 

හේදු ඳතියේේ ඕේ හ ඕභන්දරීේඳේරයහ 928450473V 

හේදුේේ ඕඅවනයහධහ ඕඋදඹං   888281290V 

හර මුදිඹන්ේේ ඕයහශරහේේ ඕවන්ති ඕ්රිඹදරල  846811168 V 

හවර තන්ත්රිේේ ඕේදොන් ඕනවීන් ඕේනයංජ්න් 931292501V 

ළයිේවේනේේ ඕුමභහලි ඕඋේ න්ද්රි හ ඕේඳේරයහ 199057701043 

ළලිත්තේේ ේදොන් ඕ ඹහන් ඕතින්ද 840072843V 

ළලිවිප අංේ ොඩ ඕලිඹනේේ ඕතවනජ්හ ඕ ඹත්රි ඕළලිවිප 885410090V 

ළලිවිප හඹකා හය ඕ ඕේේ ඕරිතහ ඕවිසි   805073063V 

ළ්පරත්තේේ පියුභහලි ඕභේනෝවරි ඕපින්නර ඕරීරිස 946351954V 

ෆඳර ඳතියන්නළවළරහේේ ඕතභහලි ඕභරෝහනි ඕඳතියණ 936833241V 

වික්රභ ආයච්චිේේ ඕතවනජ්හ ඕභහලි 925760226V 

වික්රභ විතහනේේ ඕනිලූ හ ඕඋහනි 788340966V 

වික්රභආයච්චිේේ ඕනදී හ ඕේේලහනි ඕවික්රභආයච්චි 826680482V 

වික්රභආයච්චිේේ නිරහනි ඕේේවි හ ඕශ්රී හන්ති  795733795V 

වික්රභේේ ේදෝන ඕතිලිි  ඕදිනූහ 928523055V 

වික්රභසිංව ගුණේේ ය ඕශ්රිඹහ ඕභ්ප හන්ති 198257601675 

වික්රභසිංව මුදිඹංේේරහ ඕභහලි හ ඕවකානි  937502028V 

විජ්ඹරභේේ සේ තහ ඕනිේයෝජ්නි හ ඕේඳේරයහ 915560555 V 



විේ්ේ ෝන් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕුමයංජි ඕ්රිඹදරල  857292561V 

විේ්තුං  මුදලිේේ ඕඋත්තයහ ඕසිතහරි ඕේ්යත්න 945370920 V 

විේ්මුි  ඕආයච්චිේේ ඕප්රමුදිතහ ඕබුේික  ඕරුකාහන්ති 815950666V 

විේ්මුි  ේේේේ ඕංජී ඕවිේ්යත්න 198611700420 

විේ්සිංව ඕ ලිත්තේේ ඕතුසිත ඕරකාහන් 198325000135 

විේ්ුමන්දය යත්නහඹ  ඕආයච්චිරහේේ ඕඋේ ඛහ  898571718V 

විතහනේේ නදී ඕතරිත් ඕේඳේරයහ 892250103V 

විතහනේේ යංකා ඕුමයි  ඕකුේර 807612476V 

විතහනේේ විදයහනි ඕඑයන්දි හ ඕවිතහයණ 916270224V 

විතහනේේ ඕවංසි ඕඉහනි ඕරු 927651637V 

විතහනේේ වසිනි ඕඑයංදි හ ඕේඳේරයහ  935900166V 

විතහනේේ ේවේහනි ඕඅභන්දහ ඕවිතහන 917783551 V 

විතහ ඕයණේේ එයන්දි ඕභරෝකා හ ඕවිේ්සිංව 198258900688 

විතහයභරහේේ ඕඅේඹෝභහ ඕදි්පරුකාකා 918010017V 

විදහන භේේ ඕචරන් ඕතන්දන 750482600V 

විදහන භහච්චිේේ ේනහලි ඕලහේභරහ 935820049V 

විදහනරහේේ තහවන  ඕදු්පලහන් ඕද ඕභළ්ප 922311471V 

විදහේනරහේේ නතහලි ඕඉන්ද්රතහඳහ ඕප්රනහ්දු  855962306V 

විදහේනරහේේ ෂීනි ඕනිංරහ ඕප්රනහන්දු 915793029V 

විදු අරංකි හ ඕවිහදිසනි ඕද ඕසි්පහ 935062802V 

වියේ ොණ්ඩ ආයච්චිේේ ඕ භනි ඕන්ධයහ ඕකුභහරි ඕද ඕසි්පහ  917123187V 

වි්පආයච්චිේේ ේදොන් ඕභලිදු ඕදි්පලහන්  903482605 V 

විසිදහ භේේ ඕඅචින්තහ ඕිිමයහි  ඕවිසිදහ භ 868323027V 

වීඵදු ඕමුවන්දිම්ේේ ඕභංජුර ඕතහින්ද 753173650V 

වීඵළේේේ ර ේ  ඕඹහඳහ ඕඵණ්ඩහයරහේේ ඕභලිත් ඕිිමයහන් ඕඹහඳහ ඕඵණ්ඩහය 941952569V 

වීයත්න ඕආයච්චි ඕඳපඵළදිේේ ඕඅභහලි ඕේ ෞරයහ ඕඉන්දීරී 936422330v 

වීයඵදුේේ භංජුරහ ඕභන්ති හ  918342168V  

වීයරධන යත්නහඹ ේේ ඕවංසි ඕභහීහ 857782844V 

වීයන් ලිේේ අේේහ ඕරකාහනි ඕතිර යත්න 895651532V 

වීයේේ ය ආයච්චිරහේේ ඕේදෝන ඕපුභී ඕංජී  906742446V 

වීයේේ යරහේේ පියුි ඕශින්ති 937434251V 

වීයිමන්ේේ තුකානි ඕතිහයහ ඕේරණු 907484122V 

ේවනරි ඕ ්පඳනි ඕයත්නහඹ  935902274V 

ේ්පර පු්පලි ආයච්චිේේ ඕේදොන් ඕතිරහ ඕකුභහරි 808571889V 

ලලින්ද ි්පලහන් ඕඅේේේ ෝන් 199502301297 

ලකානි රුන්ති හ ඕරුන්ඳතියණේේ  937620187V 



ේලවහන් ගුණේේ යම් 811074535V 

ශ්රිඹහනි ඕතිවහරි හ ඕගුරුසිංව 937180870V 

ශ්රීභ  අඳරණහ ඕභවආයච්චි 888490507V 

ශ්රීයහභ වදයහේේ ය ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕලරිරහ ඕේච්තනි ඕකුභහරි 945142170V 

කිරහ ඕභරෝහනි ඕ ලුේඵෝවිර 886563906v 

ේේකා අමීර ඕෂහතිභහ ඕඉහභහ  945830735V 

ංජි හ ඕි්පවහනි ඕවික්රභසිංව ඕආයච්චි 896131028V 

 රච්තහරිේේ දිේ්ප හ ඕතතුයහනි 916051832V 

ජීවි හ භවනවිරී ඕේ ෝවින්නේේ 815931157V 

ඳුනි ේවේභහලි ඕඑ්පරහර 945172800V 

පුතන්ත්රිේේ ඕේදොන් ඕඅචින්ත ඕඉුමරු 922012903V 

බීතහ කුභහරි ඕවිේ්සිංව 1983508041 

භන් වං  ඕතුේේේවේහ ඕගුණරධන 870810547V 

භයවීය ඕආයච්චිරහේේ ඕභරෝහනි ඕදි්පකා හ ඕජීන්ති වියරධන 955573439v 

භයසිංව මුදිඹන්ේේරහේේ ඕිමයණයහ ඕදු්පිි  ඕභයසිංව 948030373V 

භයසිංව යහජ් රුණහ ඕභයකාේ ොිේේ ඕුමපුනි හ ඕංදීඳ  ඕ
භයකාේ ොි 

928140148 V 

භහික ඕඅවනයංකා හ ඕකුයේ ොඩේේ 917781427V 

භහලි උදහයහ ඕලිඹනහයච්චි  907001156V 

ිේ න්ද මුදිඹන්ේේරහේේ ඕත්රිහදි ඕේයකාකා හ ඕජීභහනි 917020434 V 

්පඳහ දුයේේ ඕයභනි ඕභන්ති ඕප්රනහන්දු 808464551V 

වින්දි හ ප්රඵහික ඕයත්නේේ ය 925591564V 

ශ්රි හ ඕඋදඹං   ඕජ්ඹසිංව 197753202128 

හයන්   යහ්කුභර  846712330V 

ළමුේ්ප ඕඅේනෝජ්හ ඕනිේයෝහනි 865940335v 

සිං කාකු්ටටි ආයච්චිේේ ඕඉයහහ ඕභරෝබහකාි  198972500713 

සිං කාකු්ටටි ඕආයච්චිේේ ඕධනංජ්හ ඕභේවේකා 927780208V 

සිං  පුලි ආයච්චිේේ ඕේදොන් ඕඅඛිර ඕයත්නවීය 940361192V 

සිංවහය ඕලකා හ ඕභරෝහනි ඕසි්පහ 885101933V 

සිඹමරහඳ  ං හනභරහේේ ඕේදෝන ඕධයණී ඕභේවේශි හ ඕයත්නඳහර 937410395V 

සිරිඳතියණේේ ුමේරෝතනහ ඕතතුයංකා 937360568V 

ුමදුහේේේේ තන්තරහ ඕභදුලහනි ඕාහනයත්න 947780204V 

ුමදුසිංව ඕවකාභනදුයේේ ඕතින්දි ඕනිංරහ 935562104V 

ුමපුයච්චි  ං හනභරහේේ ඕක්රිහනි ඕගීතහංජ්ී 199160002645 

ුමඵසිංව ආයච්චිේේ ඕභලිති ඕ්රිඹං ි  ඕභරෝන්ති හ 948311062V 

ුමයං  නදීහන් ඕේේනහයත්න 841174046V 

ුමේරෝතනහ ගීතහනි ඕඉේනෝසි හ ඕලිඹනේේ  868142278V 



ුමවිනි ඕමුදහයහ ඕමුතුකුභහයණ 199375701054 

ේ්පර ේරරුභේේ ඕභරෝරි ඕයංකා හ ඕප්රනහන්දු 816322030v 

ේ්පරහ වළන්නදිේේ ඕභ්පහ ඕන්දීඳ   935471737V 

ේ්පයහ්  ඹනි ඕදි්ප හ ඕජී  907930580V 

ේේනහික යන්නළවළරහේේ ඕේ ෞලරයහ ඕඅවනරුේික හ ඕකුභහයසිංව 936451306V 

ේේනහනහඹ  මුදිඹන්ේේරහේේ ඕභරෝහ ඕනිරහංජ්   199357303375 

ේේි ි  ිේන්හ ඕනහනඹකා හය 199351000704 

ේොනහලි භ්පහ ඕගුණයත්න 928533824v 

වංසි හ යන්භී ඕවිජ්ඹයත්න 948010097V 

වංසි  ඕතතුනි හ ඕජ්ඹේේ ය 936740260V 

වපං රේේ ඕඳඵරි ඕ ුමන්කා හ ඕඅභයසිංව 947161822V 

වතුරුසිංවේේ ඕේෞභයහ ඕභරෝලහනි 938523029V 

වදුන්ේන්ටටි ජිේත්න්ද්ර ඕනේොදනි ඕද ඕේොයිහ  199277904080 

වඳු භ ඕභන්නහන්රහ ඕේේ ඕරන්ති ඕධම්ි හ 906101505V 

වරණී වන්ති ඕරුන් ඕඳතියණ 19937930203 

වකාි  අසිංරහ ඕතන්ද්රයත්න 915531067V 

වකානි බුේික හ ඕලිඹන ඕඳපඵළඳි 908153766 V 

වසිනි භරෝයංකා ඕයණසිංව  878120116V 

වළදුනහේ  ේ දය ඕඅනූහ ඕතන්ද්රභහලි ඕජ්ඹතිර  198852701707 

ිමඟුයර ඕආයච්චිේේ ඕදී ති ඕ ං හ ඕිමඟුයරආයච්චි 757620154V 

ිමඹහය ඕේවේේේ ඕවං  ඕලකාප්රබහ 895940097V 

හුශං ඵේේේේ දය ඕඉේනෝ හ ඕන්ධයහ ඕකුභහරි  875412205V 

ේව්ටටි  ං හනභේේ ඕපිඹං   ඕසූරිඹතිර  80618077V 

ේව්ටටි මුදිඹන්ේේරහේේ ඕනඹනහ ඕකුභහරි ඕේේල්රිඹ ඕඵංඩහය 817740936V 

ේව්ටටිආයච්චිේේ ඉං  ඕතතුයං   852380772V 

ේව්ටටිආයච්චිේේ ටිරහන් ඕභරෝයං  199408603139 

ේව්ටටිආයච්චිේේ දිරහන් ඕ්රිඹහේ 873070781V 

ේව්ටටිආයච්චිේේ ේදෝන ඕතතුරි ඕජ්ඹනි ඕජ්ඹේේ ය  956664039V 

ේව්ටටිආයච්චිේේ ඕසිසිය ඕදනහඹ  772151004V 

ේව්ටටිආයච්චි්පරහේේ ේරණු හ ඕභහේන්ප  768310726 V 

ේව්ටටිඹහ න්දේේ  රවන ඕභහනවී ඕප්ර ඕනහන්දු 927883180V 

ේවේනහරය ේදොන් ඕනිරං හ ඕදිමුතු ඕ රුණහයත්න 197762802367 

ේවේභ නලින් ඕේවේහඳතියණ 860633213V 

ේවේම්ඵහ තන්ත්රිේේ ඕතතුරි හ ඕ ඹහත්රී ඕතන්ද්රේෝභ 885480993 V 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඅඹහරහ ඕසිවනලි ඕේවේයත් 816383013 V 

ේවේයත් ඕමුදිඹන්ේේරහේේ ඕදීඳහනි ඕුමජීහ ඕකුභහරි ඕේවේයත් 886340729v 



ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕඳවිත්රහ ඕතහනි ඕේවේයත් 197855002922 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕභං ලි හ ඕභන්කුභහරි 197765702225 

ේවේයත් මුදිඹන්ේේරහේේ ඕභ්පහනි ඕනදීලහ 199382501100 

ේවේයත්මුදිඹන්ේේරහේේ තභයහ ඕදම්ි හ  927750724V 

ේවේහ අං  පිරේේ ඕත්රහ ඕේ න්දි 917180660V 

ේවේහ ඕ ළුනහඹ රහේේ ඕකුහනි ඕේඹකා හ ඕකුභහරි  895211877V 

ේවේහ ේ ොමුඳඤසඤේේ ඕගීති හ ඕයහංජ්ලි  866311790V  

ේවේහ ේ ෝභන්ේ ොඩේේ ඕභේනෝදහ ඕවං  ඕඅතඳත්තු 925880418V 

ේවේහ ඳතියණේේ ඕඉන්ද්රහ ඕරුවිනි ඕේරණු හ ඕේප්රේභයත්න  7884473303V 

ේවේහ ඳතියණේේ ඕතුසිත 761901621 V 

ේවේහ ඵිමතේේ ඕහයං හ ඕ ්පවහරි 905110993v 

ේවේහ ඕරඳේේ ඕභරෝනි ඕලහනි හ ඕේප්රේභයත්න 928191044V 

ේවොයත්ප ේ දය ඕ භනි ඕන්දයහ ඕආටි ර 198151203247 

ේවේහ වකුරුේේ ඕආලහ ඕුමදරලනි ඕපිරිස 906513021V 

ේවේහඳන්නේේ ංජීහ ඕඋේේශිනි 916530641V 

ේවේහේ්පරහරේේ ප්රබහ ඕඊලහනි  908363779V 

ේවොය ර ඕ භේේ ඕරකාිි  ඕඑයන්දි හ 945110120V 

ළිදමුරේේ අවනයහධහ ඕනඹනි ඕද ඕසි්පහ  898061434V 

 

 


