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Name NIC 

 ජාහන්ගේ නිශානි දර්ශිකා ජයසිංහ 898151646V 

 යායින්න උඩකන්දලාගේ ගේඛලා මධුභාෂිනී 946221287V 

 රණවිර කිංකානේගේ ගරෝෂණි මධුෂාණි රණවිර  946941190V 

 ලියනගේ ගදාන් තුෂාරි ප්රියදර්ශශනි 886631626V 

 වාලප්පුලි මුදියන්ගසේලාගේ ජයමිණි වාසනා මැණික් මුදියන්ගසේ 897483238V 

 විගේවර්ශණ ආරච්චිගේ ගදාන් නලින් සේපත්  912760537V 

 ගසේනාධීරගේ ජනනී දිනීෂා ගසේනාධීර 936171435V 
බණ්ඩාරනායක ගෙන්නගකෝන් මුදියන්ගසේ රාලහාමිල්ලාගේ දනූෂි උමයිංගා ඉමන්ී 
මැද්ගද්ගම 936940706V 

සමරප්පුලිගේ රසාිංග ින්ෙක සමරසිංහ 893490833V 

සමරවීර මුදියන්ගසේලාගේ සිනි කල්පනී සමරවීර 908173856V 

සක්කාඩු අන්ගෙෝනිලාගේ අමාලී ගකෝෂිලා විජයිංගනී 928523063V 

Abdul Hameed Pathima Sahira 917984042V 

Abdul Hassan Yasheer 198113301007 

Abesooriya Patabendige Madushani Gayasha Dilani De Silva 938121044V 

Ahangama Ranawakage Yasiduni Poornima Gunadasa 897253550V 

Amarakonge Weerasena 852801387V 

Amarasinha Disanayakalage Kasun Madushanka 923383050V 

Arumugan Nishanthan  953190567V 

Balraj Balamurali 940663377V 

Bassa Hevayalaya Chathura Indunil Wijesena 932400995V 

Buranudeen Fathima Sabrina 945011076V 

Dissanayaka Mudiyanselage Inoka Madhushani 905370120V 

E.M පියුමි උත්පලා ඒකනායක 956863171V 

Edirimannalage Koshila Harshani 936732666V 

Galline Gedara Gayashan Nadeeka Senarathna 891161956V 

Gurubewilagama Witharamalage Priyangika Dilhani Witharana 918374299V 

H Hewa Witharana Gamage Roshan Lakmal 931432486V 

H.R.R.Iගසනවිරත්න 848002615V 

Hewa Singappuli Sachith Wijewardhana 910073869V 

Hewainge Chamila Subhashini 946071102V 

I.T මගහේෂා දිලිහානි ගේමසරි 947063154V 

Ilandara Hawadige Nimesha Iroshani Karunadasa 907601242V 

Jambugaswaththa Manannalage Kamani Malkanthi 868253932V 

K.D නිගරෝෂා ප්රියදර්ශශනි 896251600V 

Kasthuri Arachchilage Pavithra Thilini Dissanayaka 908283678V 

Kiriella Arachilage Thanuja Dilani  898504425V 

Kirindiwalage Oshan Madushanka Kirindiwala  891280904V 

Koggala Liyanage Nimika Bhasini Liyanage 938513040V 

Kukula Waththe Ayansa Pushpamali Nandasena 925632740V 
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Lekam Arachcilage Sujieewani Sandamali 917392110V 

Loku Pitumpage Don Suranga Wijetunga 198716701630 

Madenheene Dammika Piyadarshani 856951480V 

Mahendirarajah Anchalya 866442673V 

Mallika Arachchlage Shalika Kumuduki Mallikaarchchi 916303173V 

Manathun Arachchilaya Hasini Sayurika Mahanama 916691599V 

Manimehala Murugan 926961314V 

Mohammad Nazeer Fathima  Wasna 945611804V 

Mohammad Nazeerdeen Fathima  Hubah 957002005V 

Mohomad Farook Fathima Faseeha 938601739V 

Mr ගමඇතිගේ  මධුසිංක ප්රශාද් ුමමාර 933250970V 

Mr ලියන ආරච්චිගේ ප්රියන්ෙ සසර ුමමාර ලියන ආරච්චි 921790864V 

Ms කාරියවසේ මඩකඩ ගමගේ නිගරෝෂා ශයාමා මරංරිංගනි 198063001159 

Ms පාෙගම උඩගගදරලාගේ දිපිකා චන්රලො 868632968V 

Ms මායාරංන්නගේ දනුෂිකා ෙරිංගනි කරුණාරත්න 885771688V 

Ms වැරංදගල ුමලතුිංගලාගේ සඳමාලි සගරෝජනී ුමලතුිංග 888023232V 

Ms හීන් බාලගේ අමිො සගරෝජනී  827990035V 

Muhammadu Mahir Mazeera 927091011V 

N බුලත්වත්ගත් අන්දිරිසලාගේ සිත්රා රංරිං ප ගේමරත්න 926002163V 

Nadarajah RajathayabaraN 902863230V 

Nagaraj Sivakumar 882090744V 

Nazar Fathima Wazeera 948140144V 

Pamodi Badrika Munasinghe 945013567V 

Rafai Deen Fahthima Niloosha 938333866V 

Raja Movin 933413500V 

Rampatige Anusha Lakmali 925931039V 

Rathmal Godage Chamodya Nuwani Kularathna 947390201V 

Rathnayakalage Dilhani Wijayakanthi 908041127V 

Ravichandran Nadeeshwaran 931011030V 

පූජය ෙවලේගපාළ අමරවිංශ හිමි 872163980V 

ුඡ්ය වාසනාගම විමල හිමි  921014775V 

ුජය ඉඹුලාමුගර්ශ විමලසරි හිමි 802635940V 

ුජය  පලිමගල් රංමිංගල හිමි  7529710028V 

ගහෝමවත්ගත් නිුන් ලක්ෂාන් රූපසිංහ 923442103V 

Saiman Vidanelage Erandika Sandeepani 199556401736 

Shivahini Linganadhan 936671691V 

Silawansha Hitihamilage Thusharee Madushika Piyathissa 935290830V 

Sinna Thambi Duga 926640402V 

Thangavel Chanthirikka 948182564V 

Tharik Ahmed Shiyama Shamla 828181823V 

Vitharana Wanshage Piyankara Kumari 747101850V 

Weragama Mudiyanselage Madurangani Sewwandi Pathirana 928042898V 

Wijerathna Basnayaka Mudiyanselage Ama Prathibha Laksirini Bandara 928171299V 

අිංකඩගේ චාමිණි පූර්ශනිමා විගේසිංහ  907590445V 

අිංගගේ ඉන්රාණි ගපගර්ශරා  885820269V 
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අිංගගාඩවිගල් ගගදර ප්රියිං ම මධුභාෂි ග ණවණවර්ශ න 927441349V 

අුමරණ මන්නලාගේ අමාලි චතුරිංගනි 898574237V 

අුමරන්ගේ මධුවන්ති ශයාමිලා 928481735V 

අුමරුගගාඩ පතිරණගේ දිල්ෂාන් ලක්මාල් 911954494V 

අුමරුගගාඩ පතිරණලාගේ ගදෝන දිනුෂි ශෂි ප්රභා වි්රමසිංහ 917790485V 

අගේගපාඩි දූරගේ නදීෂා මධුරිං ප 898532648V 

අගේගපාඩිගේ නදීකා ශ්රියා ුමරංේ 837143055V 

අගගල්ගම බලිතියනගේ රමණි ුෂේපලො 887071020V 

අණවරුබද් ලාගේ තිලිංක ප්රදීප්ප ගේමරත්න 922042829V 

අණවලුගහ ගමගේ දිසේනා ුමමාරි ගමගේ 887762279V 

අඟුරු බද්දලාගේ කරංන් ොරක ගසගනවිරත්න  912381358V 

අඟුරුකාරගේ රංසන්ෙ ගේමලාල් 901190542V 

අටල්ගල් ගවදරාල්ලාගේ මුදිො ගමත්නදී 905412884V 

අඩප්පපාගගාඩ ගමගේ නදිෂා පියුමාෂිනි 835411311V 

අෙපත්තු  මුදියන්ගසේලාගේ භාගයා තිළිණි අෙපත්තු  955291697V 

අෙපත්තු ආරච්චිලාගේ හසනි වගේෂා අෙපත්තු 885292313V 

අෙපත්තු ගරෝහිෙ 870500360V 

අෙපත්තු විගේගකෝමුදියන්ගසේලාගේ අගනෝමා විගේගකෝන්  808442418V 

අතුගකෝරල ආරච්චිගේ රංජානි සදමාලි 896443275V 

අතුගකෝරලගේ චන්දිමා හිංසමාලි අතුගකෝරල 927142546V 

අතුගකෝරලාගේ ඉරංනිකා දිල්ශානි 945630248V 

අතුගකෝරාලලාගේ විජය ඤාණසරි අතුගකෝරල 941513972V 

අතුගකෝරාළලාගේ ඉෂාරා ජීවන්ති සමරසිංහ  916541546V 

අතුරලිය ගමගේ මලින්ද සඳුන් අතුරලියගම 941123163V 

අත්ෙනායක මුකගවටි සහබන්රං මුදියන්ගසේලාගේ තිළිණි ොරිකා අත්ෙනායක 915112714V 

අත්ෙනායක මුදියන්ගසේලාගේ කරංන් චාමර අත්ෙනායක 880973860V 

අත්ෙනායක ගමාගහාට්ටාලලාගේ පමුදිො මයුරමාලි කරුණාරත්න 926243080V 

අත්ෙනායක ගමාගහාට්ටාල්ලාගේ කාිංචනා ුමමාරඅත්ෙනායක 936191029V 

අත්ෙනායක රාලලාගේ නාලිකා නුවන්ති අත්ෙනායක 956311012V 

අත්ෙනායක රාළලාගේ අරුණ ජගත් අත්ෙනායක 871902020V 

අත්ෙනායක රාළලාගේ නිුණ නිමන්ෙ අත්ෙනායක 902172203V 

අත්ෙනායක රාළලාගේ ලසන්ෙ සදරුවන් අත්ෙනායක 901714134V 

අත්ත්නායක මුකවැටි සහබන්රං මුදියන්ගසේලාගේ චතුරිකා මාගනල් මැණිගක්  916602677V 

අත්වැල් ගමඇතිරාලලාගේ අනුරා ා කල්පනාුමමාරි 897434245V 

අදසේරංරිය ගල්කේලා ගේ චාමර වීමලරත්න 912592260V 

අදිර මනනනලගේ සීො රිංජනී 198257402778 

අගදාන්එලාගේ ගයානි නිරිංජලා ුමමාරි 935682177V 

අගදාන්ි වඩුවලාගේ ශ්රියානි මිංගලිකා 905650807V 

අධිකාරි මුදියන්ගසේලාගේ මගහේෂිකා මධුෂාණි ජයවර්ශ න 946621277V 

අනූෂා දිල්රුක්ෂි අගේගසේකර  936731830V 

අගනෝජා ගසව්වන්දි ගකාඩිතුවක්ුම 945180978V 

අන්ගෙෝනි රංජානි අනූපමා දිල්ෂානි  917720150V 

අප්පු හැන්නදි ගොටගහේවගේ බීනු ඩිල්ශානි 925602590V 

අප්පුහැන්නදි ගොටගහේවාගේ චරිත් ඉන්දික කරුණාරත්න 890411185V 
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අබහින් ආරච්චිගේ චන්ිකා මධුවන්ති සරිවර්ශ න 947860950V 

අගේගකෝන් මුදියන්ගසේලාගේ ප්රගබෝධි ගක ෂලී අගේගකෝන් 936601014V 

අගේනායක ඡ්යවර්ශ න නිලුෂා ගසව්වන්දි 198779602628 

අගේනායක ජයවර්ශ න ඉන්දිකා අගේනායක ජයවර්ශ න 826233869V 

අගේනායක ජයවර්ශ න දිලිනි ගක්ශලා  885052010V 

අගේරත්න අනුරා ා හර්ශෂණි 928130690V 

අගේරත්න මුදියන්ගසේලාගේ සමීර සේපත් 931770721V 

අගේවර්ශණ පටබැදිගේ  එරිංග චතුර ුමමාර 881340453V 

අගේවල ආරච්චිගේ උගද්ෂි නිගරෝෂිකා සරිපාල 957411517V 

අගේවි්රම ජාසිං රංජිත් ප්රියන්කර 923613021V 

අගේගවල ආරච්චිලාගේ පැතුේ නුවන් ුමමාර 921702361V 

අගේසිංහ මුදලිගේ නන්දික ජීවන් ුමමාර අගේසිංහ 911642468V 

අගේසිංහ මුදලිගේ පූර්ශණිමා දිල්හාරි 896380940V 

අගේසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ ඉරංරි පාලිකා අගේසිංහ 887893705V 

අගේසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ රංලාන්ජනා මුදියන්ගසේ ගප්පමචන්ර 926752618V 

අගේසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ පද්මිණි ුමමාරි අගේසිංහ 946430951V 

අගේසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ සරංනි ප්රගබෝ යා 199473002353 

අගේසිංහ ලියන ආරිිලාගේ රුවනි අගේසිංහ 936151990V 

අ ගේගසේකර ගමගේ තුෂාරි අගේෂා 926532863V 

අමරගකෝන් ආරච්චිගේ රංලීකා අමරගකෝන් 878412680V 

අමරගකෝන් ආරච්චිගේ රසකා  917391882V 

අමරගකෝන් දිසානායකගේ ශයාමි ශෂිකලා දිසානායක 945450908V 

අමරගකෝන් මුදියන් ගසේල්ගේ චාමිකා සිංදීපනී අමරගකෝන් 886521979V 

අමරගකෝන් රාලලාගේ දරංන් ලලීන්ර අකලිංක අමරගකෝන් 943100349V 

අමරගකෝන් රාළලාගේ ෙගනෝජා විගේසිංහ 868403004V 

අමරගේ චතුරිකා දිල්හානි 917551375V 

අමරතුිංග අොවුද ෙක්ෂිලා උදයිංගනි 897852713V 

අමරතුිංග ෙරිංගා අමරතුිංග 828572024V 

අමරතුිංග විොරණගේ අනුරාධි පූර්ශණිමා අමරතුිංග 936582117V 

අමරවීර විදාගන් කිංකානමලාගේ ගයෂේමි ශාන්ති අමරවීර 878313305V 

අමරසිංහ ආරච්චිලාගේ ලසන්ෙ කීර්ශති අමරසිංහ  916262361V 

අමරසිංහ පතිරනලාගේ නිල්මිණි ගර්ශණුකා අමරසිංහ 917383367V 

අමිපිටිය වත්ගත් නිසිංසලා අරුණ ශාන්ති  888520864V 

අමුණවත්ෙ උරුමුසගේ අගේෂා ලක්ෂාදි වි්රමරත්න 875380486V 

අමුණුමුල්ගල් ගල්කේලාගේ ප්රගබෝදා ලක්මාලි 198969901132 

අමුගණ්ෙැන්ගන් මුදියන්ගසේලාය හසො රුවන්ති ණවණගසේකර 906161460V 

අමුවත්ගත් මුදියන්ගසලාගේ නිර්ශමලා සදමාලි  877930920V 

අමුවල බඩල්ගේ අනුර ජගත් නිශාන්ෙ 841410971V 

අේපාගගාඩ ලියනගේ ජලනි ඉගනෝෂා 935221480V 

අේපිටියා වත්ගත් දිලිනි සමන්තිකා 876301121V 

අේපිටියා වත්ගත් නයනි නිසිංසලා  846161660V 

අේපිටියා වත්ගත් නිලනි සන් යා කාන්ති  875120786V 

අේපිටියා වත්ගත් නිලානි සමන්තිකා 907161331V 

අේබලිංගගාඩ බඩල්ගේ නිරාි දිගන්ිකා හරිසේචන්ර 947510096V 
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අේබලන්පිටිය මාගමිමනගේ සිංජීවනී චන්ීකා 908403436V 

අඹගසේවත්ගත්ගගදර දිගන්ෂේ චතුරිංග ඒකනායක  931411284V 

අඹගහගේ නදිනි ශානිකා ප්රනාන්රං 199266901830 

අඹගහවත්ෙ රංරගේ බුද්දිකා මහිරා ග 926130510V 

අඹගහවත්ගත් ඉිංදික කරුණාගසේන 940592682V 

අයගම පිටගදනියගේ දිසේනා ප්රියදර්ශශනී පිටගදනිය 19907522008V 

අයගම ගල්කේලාගේ ඉගවෝනි චතුරිකා ගල්කේගේ 915922031V 

අයි ගක් ශයාමලි ගර්ශණුකා උගේරත්න 867860088V 

අගේෂා ශ්රීමාලි තිලකසිංහ 946042536V 

අරඹ වත්ෙගේ දිල්රුක් ුමමාර වි්රමසිංහ 882693864V 

අරගේ ජානක සරත් ුමමාර  890533370V 

අර ගේ සමන්ො නිලන්ති වි්රමසිංහ 927820587V 

අරාවත්ගත් මුහන්දිරමලාගේ චතුරිකා ප්රියදර්ශශණි 887450447V 

අලවත්ෙ කිංකානේගේ ශෂිකා අනුරාධි අලවත්ෙගේ 886401035V 

අලවත්ෙ දිසානායකගේ චමින්ද සේපත් ුමමාර 198907001523 

අලවල වත්ෙලාගේ ඉන්රා ුමමාරසිංහ ඒකනායක 915700640V 

අලහගකෝන් ජාලියගගාඩගේ රුවිනි උගද්ිකා 936230067V 

අලහගකෝන් ගහේරත් මුදියන්ගසේලාගේ ඉන්රාණි අලහගකෝන් 886310552V 

අලහප්පගපරුම අමරගකෝන්ගේ ප්රමිලා ්රිශාන්ති  835104168V 

අලි ජින්නා ජේසත් ජහාන්  816933285V 

අලුෙ ගමගේ රුවිනි නිශාකා රත්නතිලක 915103260V 

අලුෙ පසේගප්පඩි ගහේවාරංරගේ මධුෂිකා හර්ශෂණි මිණිරන්ගකාටුව 906540800V 

අලුත් රංරගේ ඡ්නිෙ ප්රසාද් වි්රමසිංහ 199125501121 

අලුත් රංරගේ මධුෂා මධුවන්ති මුණසිංහ 927721112V 

අලුත් හිද්ගදනියගේ ඉන්රානි සමන් ුමමාරි කරුණාරත්න 198876902440 

අලුත් ගහේවගේ රංුන්මාලා සිංජිවනි ජයතුිංඟ 948153602V 

අලුත්ගේ ගදෝන ගහේෂාණි පබසරා අලුත්ගේ  947191985V 

අලුපනගේ ඉෂාරා ගසව්වන්දි 937242557V 

අල්ගේවත්ගත්ගේ සඡීවිකා සන් යා ුමමාරි 865662092V 

අල්ගදණිගේ උගද්ිකා උදයිංගනී ුෂේපරත්න  935450195V 

අවරික්කාර ගලප්පපත්ති ගේ මධුභාෂි ග  නුෂේකා 876820420V 

අවිශේකා රංල්ශාන්දි උඩුපිලගේ 199367201923 

අසමානගේ සිංජීවනී දමයන්ති 916644124V 

අසමානගේ රංුන් විකසෙ ඒකනායක  943482101V  

අසරින්ගලාගේ නාලිකා මධුරිංගනි 197853002028 

අසේගණවිංල පතිරනහැලාගේ  නන්ජය රුක්මාල් දිසානායක 199217104831 

අහිංගම ආරච්චිලාගේ ලක්ෂිකා චතුරිං ප  ර්ශමපාල  925673102V 

අහිංගම ගමරිච්චිගේ මගනාේ සිංජිවන් රංමනවීර 851764003V 

අහමරං සලීන් නලීෆා 936781608V 

අළු රංරගේ ප්රදිපා ුමමාරි 946002020V 

අළුිත්ෙර ගගදර ගලෝහිෙ චන්රුමමාර  902652671V 

අළුත් දූරගේ ිගරෝමි මරංභාෂිනී රණසිංහ 908392450V 

ආටිගල ලියනගේ ගදාන් හාෂනී නිසිංසලා ආටිගල 875191764V 

ආඩේබරගේ ගදෝන අල්විසේ නදීකා දමයන්ති ද අල්විසේ 198067100245 
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ආදාගදාල මනන්නලාගල් සුමන්ෙලා මරංෂාණි 926002570V 

ආරංවලගේ නිලුක් වාසනා 888593110V 

ආරච්චිලාගේ දිල්හානි ඉගර්ශෂා වි්රමසිංහ 905391380V 

ආරපෙ ගමගේ චමිලා ුමමාරි 907852784V 

ආරුකට්ටුව පටබැදිගේ චමල් ලිංකානාත් 943492727V 

ආශා ුමමුරංමාලි කසේතුරිආරච්චි 927640937V 

ඇටවක්වල බසේනායක ගමාගහාට්ටාලලාගේ දීපිකා ුෂේපුමමාරි 927170620V 

ඇඩ්වඩ් ප්රැන්සසේ ප්රශානි පියුමිකා රණසිංහ 947262823V 

ඇදිරිකැගල් වතුකාරගේ කරංන් ප්රියිංග ආරියගසේන 880051903V 

ඇදිරියන්වලගේ නිගරෝෂා ුමමාරි 835741044V 

ඇන්ෙනී ගදාන් ෙනුජා ප්රියදර්ශශනී කලරත්න 898572951V 

ඇපලගම ඇතිගේ නදීෂා උමයිංගනී ගසනරත් 199077101765 

ඇමිටියගගාඩ වියන්නලාගේ රිංගන උදාර ජයසිංක 950092084V 

ඇමිටියගගාඩගේ පියුමි මධුෂානි ඇමිටියගගාඩ 948561964V 

ඇමිගරෝසේ ගපගර්ශරා චානිකා මධුෂානි 938383928V 

ඇඹිලිතින්න රංරයලාගේ මධුශානිකා මුණසිංහ 945861940V 

ඇඹුලන් පහගේ රුවනී  මොිංජලී ජයලාල් 198971101365 

ඇඹුලේ පහගේ තිලිණි රසාිංජලි ජයලාල් 857954467V 

ඇඹුල්ගදණිගේ අප්පුහාමිලාගේ චාපා ලුේිණි ඇඹුල්ගදණිය 928440281V 

ඇලඅද්දර ගගදර රංජිත් හසන්ෙ සමරවීර  198907200749 

ඇලපාෙ කන්ඩේි අප්පුහාමිලාගේ නරංන් රජිෙ  ේශ්රී වි්රමනායක 903503483V 

ඇලපාෙ ටඩුවලාගේ ගයානි නදිිකා උදයිංගනි 945972416V 

ඇලපාෙ ගල්කමලාගේ ඉෂාණි උගප්පක්ෂිකා ගල්කේගේ 955113063V 

ඇලබඩ ලියනගේ දිනූෂා චේපානි  197772702160 

ඇලිබඩයලාගේ චමිලා ුමමාරි ුමමාරසරි 917150940V 

ඇල්ගේ වියන්නාලගේ මන්ුලා උගද්ිකා ුමමාරි ඇල්ගම 868541830V 

ඇල්ල පල්ලගේ චමීර සේපත් රංමුරං ුමමාර 199217910018 

ඇල්ගලවත්ගත් ආරච්චිලාගේ රංගද්ිකා ජයමාලි ගසේනානායක 878532708V 

ඇල්ගල් අරාගව් ණවරුහාමිලාගේ උදය ඉඳුනිල් ුමමාරි ජයගසේකර 199378405081 

ඇල්ගල්ගපාළ වඩුරංරගේ නිසිංසලා මධුෂානි  908031040V 

ඇසේවත්ෙ කරැණාරත්නලාගේ දිනුෂිකා සදමාලි ණවණසිංහ 906900645V 

ඇහැලියගගාඩ ගමරාලලාගේ ශෂිකා ගයාත්රී ඉන්රසරි 936332706V 

ඉිං පරිය රණවකලාගේ ලක්මාල් මධුෂා රණවක 945101261V 

ඉගල ගලාුමගහේවගේ චූගලෝ ා සේමානී වි්රමරත්න 918152504V 

ඉඩිංගගවත්ගෙ වඩුවන්ගේ ඉන්දිකා මල්කාන්ති 845212970V 

ඉඩන්ගේවත්ගත් වඩුවන්ගේ රංජීව පත්මසරි 892970025V 

ඉදිකඩුල්ගල් ආරච්චිගේ තිළිණි රංසන්තිකා වීරරත්න 915931898V 

ඉදිරින් වලකඩ ගේ ගර්ශණුකා පීරිසේ 787442153V 

ඉදිරිමාන්නගේ චන්දිමා ගසව්වන්දි 938024561V 

ඉදිරිමාන්නගේ චාමිකා ලක්මාලි ණවණරත්න 948243202V 

ඉදිරියෙලාගව් ඉගර්ශෂා මධුභාෂි ග  199362602406 

ඉරංරුගව ගමඇතිගේ ඡ්නක සරිුමල 921970684V 

ඉරංරුගව ගමඇතිගේ ඡ්නනි සරිුමල 926971476V 

ඉගනෝෂා උදාරී විොරණ 936762271V 
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ඉන්දිකා ජයමිණි පරණගමගේ  197732803281 

ඉන්රවිංශ පත්මුමමාරගේ අසිංක දරංන් ගසේනානායක 931581694V 

ඉඳුරුගව් කිංකානේලාගේ තිලිංක ගපගර්ශරා 921283652V 

ඉබුගල් ගමරාලලාගේ දිලිංජලී දිල්රුක්ෂි සරිවර්ශ න 945431849V 

ඉමරංව ආචාරිගේ හිංසනී ඉන්රචාපා 937363419V 

ඉමදූව වි්රම ආචාරිගේ චමනි රංලන්ති  907232522V 

ඉමිය හාමිල්ලාගේ චලිකා අනුෂේකන් එල්ලාවල 952862189V 

ඉඹුගල් ගමරාළලාගේ දිශානි ඉඹුගල්ගම 938002428V 

ඉරුකා ලක්ෂරි ඒකනායක 925770850V 

ඉගර්ශෂා අරබගවල 895152714V 

ඉගර්ශෂා සමි ලක්මාලි වි්රමසිංහ 925753890V 

ඉලිංගරත්න පැල්පිටියගේ චතුරා ග අගප්පක්ෂා චන්දගසේන 906112280V 

ඉලන්දර ගද්වගේ ඉගනෝකා ුමමාරි සමන්මලී 868242892V 

ඉලුක් ුමඹුරලාගේ සමීර නුවන් චන්රගසේන 19930681750 

ඉලුක්ුමඹුරගේ හර්ශෂනි සාරිංගා ඉලුක්ුමඹුර 858573149V 

ඉලුක්ුමඹුගර්ශ රතු මනන්නලාගේ ලක්ෂිකා මධුෂාණි  948482479V 

ඉලුක්ෙැන්ගන් කිරියිංියලාගේ නදීකා ුමමාරි උගේරත්න 886401825V 

ඉලුක්ෙැන්ගන් හෙිංිලාගේ රසකා නිලානි  198858504435 

ඉලුක්වත්ගෙ ප්රිංච්චරාලලාගේ ගේ ාච්ච ගකාෂලයා මධුවත්ති 927431483V 

ඉලුක්වින්ගන් ගකෝරාලලාගේ අගේෂා සිංජිවනි ඉලුක්වින්න 948512645V 

ඉගල්ගපරුම ආරච්චච්චලාගේ මගහේෂිකා චතුරිංගනී 937501285V 

ඉශාරා ශේමී නිශාදි ජයවීර 946082503V 

ඉෂාර මධුශිංක රණවීර 933591212V 

ඉෂාරා අමාලි ශෂිකා කන්නන්ගර 926452754V 

ඉෂාරා ලක්මිණි රාහේමණ 858532612V 

ඉෂාල උගද්ශේ සමිත්රාආරච්චි 920161731V 

ඉසනි පත්මගසේකරගේ ලක්මා රාජිනී පත්මගසේකර 955112148V 

ඉසේමාලගේ නදීෂා ලක්මාලි පියරත්න  199063501595 

ඉහලිංගේ ගද්වගේ රංමුරං අජාන් ලක්මාලී වි්ර මසිංහ 948191539V 

ඉහලගමගේ මල්කි මධුවන්ති පතිරත්න 928403726V 

ඉහලගේ කාිංචනා ගයානි ඉහලගේ 885751253V 

ඉහළ ගගාඩගේ දීපානි සමරජීව   888442952V 

ඉහළගේ දනුෂේක ලක්මාල් 199407201105 

ඉළන්දාරි ගද්වගේ චන්රා ලක්මාලි මුණසිංහ 199158103313 

ඉළිගඹ විදාගනලාගේ වත්සලා යසාිං ප නන්දසරි 945282533V 

ඉළුක්ුමඹුරලාගේ සමන්ති උදයුමමාරි  856102319V 

ඊපිටිය මහන්නලාගේ සොරා රංභාි ග ගෆාන්ගසේකා  947621475V 

ඊශේවරගේ ගදාන් ඉමල්ක ඉෂාන්  880461109V 

උිංගකට්ටඩිලාගේ උදයානි භගයා විගේවි්රම 915290566V 

උක්කැත්ගත් කන්ගද් ආරච්චිලාගේ රංමින්ද රිංගනාත් උක්වත්ෙ 199429103265 

උක්කිරියාළාේ ඉගර්ශෂා ප්රියිංකර 948592304V 

උක්වත්ෙ ආරච්චච්චගේ ුන්සස පබසරනි විජයවිංශ 937061285V 

උේගන්ගගාඩ ගමගේ නදීශා නගයෝමි 927963949V 

උේගලගේ කින්ුකා නදිශානි විමලගසේන 898462676V 
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උේගලගේ ින්දනී ලසන්තිකා  925733415V 

උඩකන්දගේ සිංගක්ො ජයමාලි 935261554V 

උඩුමඹුරගේ රුවනි ශෂිකලා ණවණවර්ශ න  886092083V 

උඩගිංගගාඩ ුමඩකාර රාලලාගේ ප්රියන්ති සුමන්ෙලා අමරදාස 886291493V 

උඩගන්කන්ගද් පතිරන්නැහැලාගේ ලක්ෂානි විරාජිනී පතිරණ 948053594V 

උඩගගදර මවින් රංලාිංජනි ඒකනායක 785980638V 

උඩගගදර මුදියන්ගසේලාගේ හෂාරා මගයෝමි 908471504V 

උඩගගයියලාගේ නිල්මිණි දමයන්ති  897311933V 

උඩගගයියාලගේ ඉන්රංකා දමයන්ති 937560796V 

උඩගේලාගේ ගනාහාන් රංුන් රාඡිෙ ුමමාර 199032400423 

උඩපත්තුගව් දිසානායක හාමු මහත්මයාගේ සමුද විශේවනාත් ජයතිලක 932764091V 

උඩමුල්ලගහගල් ගරෝෂාණි කල්ශා දයාරත්න 875064118V 

උඩවත්ෙ පිනුේකාරගේ චතුමි සරංනිලා උඩවත්ෙ 927041774V 

උඩවත්ෙගේ ගදාන් පියුමි හිංසකා දිල්හානි  896101960V 

උඩවත්ෙගේ නයනරසී ගනරිංගා උඩවත්ෙ 888152610V 

උඩවත්ෙලාගේ ෙක්ෂිලා නදීශානි ගේමසරි 935423368V 

උඩගවල ආරිිලාගේ අරුණු ඉන්දිරා උඩගවල ආරිි 895083445V 

උඩගවල ආරච්චිලාගේ චානක චතුරිංග උඩගවල 199031403703 

උඩගවල ආරච්චිලාගේ රංරිංජනී ප්රියිංකා ගසගනවිරත්න 787464254V 

උඩගවල ගමරාලලාගේ නිගරෝෂ ග අනූපමාලි බිංඩාර 885691420V 

උඩගවල ගමරාලලාගේ නිල්මි ග රණසිංහ 938563098V 

උඩගවල වහන්ුරගේ ප්රියානි ඉමල්කා වි්රමසිංහ 807903926V 

උඩගව්ල කරන්නාගගාඩගේ මගනෝරි ගසනරත්  945263784V 

උඩහ මනන්නගේ නිමල් ුමලරත්න 763012336V 

උඩහ වත්ගත් ජීවනි තිලිංකා උඩහවත්ෙ 945672374V 

උඩියාවල හතිරින්ගේ තිළිණි චතුරිං පකා පද්මසරි 937913818V 

උඩුකලගේ බාෂ ග සදගර්ශඛා 887913803V 

උඩුුමඹුර ුමරුප්පුආරච්චිගේ චගමෝද් රුවන්ග නයනානන්ද 199432004551 

උඩුුමඹුරගේ දනුෂිකා ගහේමමාලි රත්නායක 905772430V 

උඩුගල වහුේුරගේ භාගයා ප්රසන්ති ගේමතිලක 938381674V 

උඩුමුල්ගල් ආරච්චිලාගේ උදාරි අමල්කා ගසෝමරත්න 947682938V 

උඩුවකගේ ශ්රීයානි ජයරත්න 897291924V 

උණගපාෙ විදානලාය කලණි මිංුලා ගේමතිලක 945243791V 

උතුරකන්ගද ඕදිරිසලාගේ හරිත් ුමමාර 920273831V 

උදයන්ෙ ුෂේපනාත් ගහට්ටිආරච්චි 912113973V 

උදව්කරණ අප්පුලාගේ දේමික දයානි රූපසිංහ 776472590V 

උදව්කරන රාමනායකලාගේ තිලිංක දිල්ශාන් අනුශිංක 932570815V 

උපාසක බඩල්ගේ උදය ගද්ශප්රිය  19933193616 

උපාසක රාලලාගේ අමිල් ප්රසන්න රන්ජිත් 932940523V 

උගේගසේකර ලියනගේ සගහේෂිකා සිංඡිවනී 955103050V 

උමන්ගේ ගයනි සමන්ො ද සල්වා 856051064V 

උයන් වතුකාරගේ සමිලා හර්ශෂනි වීරසිංහ  936312411V 

උයන්ගගාඩගේ උපමාලි 896830350V 

උයන්වත්ෙ ආරිිල්ලාය මරංමාලී ඉගර්ශෂා උදයාිංගනී 897973812V 
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උරගදනිය මුදියන්ගසේලාගේ අනුප දරංන් ප්රියමාල් අගේවර්ශ න 903664428V 

උරුලෑවත්ෙ රංජීව මධුශාන්ෙ 932321912V 

උලියක්කාරගේ ගර්ශණුකා ප්රින්ස සමරනායක 198057300595 

උළුගලෙැන්ගන් ගල්කේලාගේ චතුරිකා ප්රගබෝ නී ුමමාරි 936662897V 

උළුවිටගේ ගදෝන දිගන්ෂා උදයිංගනි නානායක්කාර 907360750V 

ඌරමුල්ලගේ ඉගනෝකා වසන්ති 795642169V 

ඌරල ගමගේ ලුමිිණි ඵරන්දි 915240526V 

ඌරවනාගව් ගමඇතිරාලගේ ඩිලානි චන්රසරි 926311743V 

ඌරාගදණිය මුදියන්ගසේලාගේ ගටාෂිකා පවිත්රානි අගේවර්ශ න 865570880V 

ඌරාගපාල පතිරගේ නිලුකා තුෂාරි විගේතිලක 878313640V 

එක්නැලිගගාඩ මැණික්රාලගේ බුද්ධිකා විරංවන්ති 927891654V 

එගගාඩ අඹගහවත්ෙ මුහේදිරමලාගේ සිත්රා දිල්හානි විගේවර්ශ න 908522141V 

එගගාඩ ආරච්චිගේ ගදෝන අරුණි චතුරිකා ගහටිටිආරිි 905902032V 

එගගාඩ ආරච්චිලාගේ නිලූෂිකා හර්ශෂණි එගගාඩ ආරච්චි  936282890V 

එගගාඩයාලගේ අජිත් ුමමාර 902060421V 

එගගාඩවත්ගත් කිංකානේලාගේ ලක්ෂිෙ නිරුෂන් 932230062V 

එගගාඩ්වත්ෙ රාලලාගේ කාිංචන පත්මාල් වි්රමසිංහ 810925426V 

එච්ච.වයි රංසන්ෙ රංමිත් ජයගසේන 880033506V 

එච්චඩේඑන්ගේ ුමමාරි 838343112V 

එදිරිච්චචාරිගේ සගරාමී 915874380V 

එදිරිමාන්න රාලලාගේ චානක උදිෙ ුමමාර එදිරිමාන්න 940073030V 

එදිරිල්ගල් මුදියිංගසලාගේ කමනි දයාකාන්ති මැණිගක් 926472984V 

එදිරිසිංහ ආරිිගේ පියුමි ශෂිකලා 886260326V 

එදිරිසිංහ ආරච්චිගේ නිලූකා ශාමලී 887501025V 

එදිරිසූරිය පටබැඳිගේ තුෂාණි උගද්ෂිකා 927740214V 

එන් එේ හිංසකා සඳමාලි ද සල්වා  917180296V 

එපිටගවල ආරච්චිගේ ගඩ්ලියා  නිංජනී ගක ශලයා 936212832V 

එේ. ටි චමිලා දිල්හානි සරිගසේන 877653170V 

එරත්ෙලාගේ චමල්කා මධුමාලි සමරගකෝන් 918180745V 

එරත්න කිංකානමලාගේ තුෂාර කැලුේ 870630700V 

එරත්න විදානලාගේ ොරිනි ශානිකා ඒරත්න 926642014V 

එරබද්දගේ ෙමාලි සඳුනිකා චන්රගසේන 916850964V 

එරබද්දගේ හිමාලි ප්රියිං පකා චන්රගසේන 936730787V 

එරගබාරංගදනිගය පහල ගගදර සජීවනි ගහේමන්ති මගනෝරිකා  827060747V 

එරමුරංගහේගන් මනන්ලාගේ ඔගේෂේ චාමර දිලීක සරත්  198935000588 

එලඋල්ල ගේලද්දලාගේ ඉිංදීවරී කාිංචනා එලඋල්ල  905782975V 

එලවැල්ල ගමඇතිගේ ගරාෂානි දිල්රුක්ෂි 936860230V 

එලිිච්චි කිංකානමගේ පවනී  නිංජනා  957791565V 

එල්එල් නිගරෝෂා උදයිංගනී  ර්ශමරත්න 886790570V 

එල්ලාවල ගකෝරලගේ ෙරිං පකා නදීශානි ගකෝරලගේ 925660175V 

එල්ලාවල පතිරැන්නැහැලාගේ අගේෂා චාරු ග වීරසිංහ 915441203V 

එල්ගල්පිට කන්ගද් අන්ඡ්න ලක්ශාන් පියරත්න 923402160V 

එෂාන් රන්දික වර්ශණුමලරංරිය 922001820V 

එසේ.එේ. විරාේ දිලුේ සමරණායක 930620998V 
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ඒකනායක ඉෂාන් මධුශිංක 932481464V 

ඒකනායක චතුරි දිල්හානී ඒකනායක 945633476V 

ඒකනායක මුදියන්ගසේලාගේ උත්පලා ුමමාරි ඒකනායක 918662723V 

ඒකනායක මුදියන්ගසේලාගේ සමුරා ුමමාරි ඒකනායක 908573676V 

ඔක්ගකෝවිට මීමනගේ නුවන් කරුණාරත්න 932520699V 

ඕපනායකගේ සසර ුමමාර 831384549V 

ඕපාෙ රණසිංහලාගේ රිං පකා ගක ෂලයා 915561527V 

ඕබඩ ආරච්චිගේ රංගන්ත්රා ප්රියිංගනි 916534191V 

ඕවල කිංකානේලාගේ ගද්රංනු ගසව්වන්දි තිලකරත්න  875830791V 

ඕවිටි ගමරාලගේ ඉරංරිකා ගසව්වන්දි ගමගේ 905031880V 

ඕවිටිගම ගගාඩැල්ලලාගේ දීපිකා චාන්දනී 927510790V 

ඕවිටිගල විොනගේ ගදාන් අමිල නයනජිත් ඕවිටිගල 943373264V 

කිංකානමලාගේ රංභරා ුමමාරි 898142221V 

කිංකානේ ගමගේ ගදෝන මිංුලා සිංදීපනී 828413449V 

කිංකානේ පතිරන්නැහැලාගේ එරිංගා හිංසනී පතිරණ 938572283V 

කිංකානේගේ රංලාේ ලක්මාල් ගප්පමදාස 942911122V 

කිංකානේලාගේ චතුරි සදමාලි ගපගර්ශරා  948161540V 

කිංකානිගේ දිනූෂා ගයාත්රී  ර්ශමදාස 938111286V 

කටිටඩිගේ මනීෂා ෙරිංගනී  938183830V 

කටුලන්දලගේ නිලුෂා ප්රියදර්ශශනී කීර්ශතිරත්න 926383469V 

කටුවන්තුඩුව මානගේ ොරිකා ගසව්වන්දි 945182334V 

කට්ටිංගේ ගමඇති රාළලාගේ ඩිලිනි හිංසමාලි කට්ටිංගේ 927671220V 

කට්ටඩිගේ නදිෂා ප්රියිංකා  857450264V 

කට්ටාඩිගේ ලක්ෂේේ සමන් ුමමාරි 875051598V 

කට්මාඩිගේ ප්රසන්ති දීපසකා කාරියවසේ  198073900511 

කඩගදාර ආරිිගේ නිලුකා දමයන්ති ජයවර්ශ න 906841754V 

කඩවෙ ආරච්චිලාගේ ක්ලපනී කඩවෙ ආරච්චි 946902373V 

කඩවෙ ආරච්චිලාගේ නයනා චන්රලො  මැණිගක්  787541844V 

කඩවෙ ආරච්චිලාගේ ලක්නා මා වී රත්නායක  198678300790 

කඩවෙආරච්චිලාගේ ගයනි මධුරිකා කඩවෙආරච්චි 928293440V 

කඩවෙගේ අගසේල සේපත් කඩවෙ 198801301516 

කඩවැද්රංව ගමගේ තුෂාරි 848093106V 

කණවින්ගන් ගමාගහාටිටාලලාගේ දයා චමින්ද බණ්ඩාර 923654542V 

කණුකැටිය ගමගේ තිලිණි ශෂිප්රභා 935464030V 

කණුගලගේ උත්පලා නුවන්දි  918422617V 

කත්තිරිආරච්චිගේ ගදෝන චමරි සරංනිකා 866860602V 

කදිනප්පුලිගේ පියුමි වාසනා ගසව්වන්දි 946142719V 

කදිරමගේ නදීකා නිල්මිණි ුමමාරි 888150021V 

කනිංගක් ආරච්චි සමරදිවාකර රංදර්ශශණි සිංකල්පනා  918231099V 

කනක ගහේවගේ සිනි උගපක්ෂා යසනායක 947331396V 

කනකරත්න මුදියන්ගසේලාගේ ඉගර්ශෂා ලක්මාලි විගේරත්න 945362995V 

කනක්කා ගහේවගේ ඉෂානි මරංිකා 199277802537 

කනත්ෙගේ බුද්ධිකා සමන්ති ුමමාරි 908540409V 

කනත්ෙගේ වාසනා උදයිංගනී කනත්ෙගේ  885512127V 

කනත්ගත් ගමඇතිරාලලාගේ වින්දයානි වරුණිකා විමාලි කරුණාරත්න 926260715V 
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කනත්ගත් රණසිංහගේ අිනි ප්රභාධි ඉන්රගසේන  897020165V 

කනත්ගත් වත්ගත් නිරුෂිකා අමාලි ණවණරත්න 199251403731 

කනත්ගත් ගහේවගේ  සොරා වරුණි ආනන්ද  947000268V  

කනුගහේනවත්ෙ කුගේ මිහිරි නදීකා ගරෝෂිණි 948313685V 

කන්කිංගර ගකෝරළාගේ විනිසො සාවිත්රි කන්නිංගර 907821790V 

කන්කනේගේ දිගන්ෂේ චානුක රංමතිපාල  902223924V 

කන්ද රංරගේ වාසනා ලිංකා දිල්රුක්ෂි 938113513V 

කන්ද රංරගේ ෂමිලා මධුෂානි 905912445V 

කන්දගේ අචලකා ප්රසිංගනී පියරත්න 878310608V 

කන්දගේ ගදාන්  නුෂේකා චතුරිංගනී 905182145V 

කන්දවත්ෙලාගේ ශෂී විුමේ ප්රකාශේ  900910649V 

කන්දසාමි නිරිංජිො 935742129V 

කන්ගද ආරිිගේ රංසන්ති කන්ගද් ආරිි 835620514V 

කන්ගද කිංකානමලාගේ ඉමාලි ශෂිකලා ණවණතිලක  927500540V 

කන්ගද රංරගේ අසිංකා ුමමුරං ුමමාරි 807821008V 

කන්ගද පහල ගගදර සරංන් උදය ුමමාර 931341111V 

කන්ගද වත්ෙ රංජිත් ුමමාර 912492290V 

කන්ගදගගදර මනන්නලාගේ රංලාිංජලි වත්සලා ගප්පමරත්න 936100082V 

කන්ගදරංරගේ ශ්රි ලක්ෂිකා ප්රියභාෂිනී උපගසේන 916412240V 

කන්ගද් ගල්කේලාගේ රංභානි වත්සලා ණවණවර්ශ න 928563600V 

කන්ගද් වහුේුරගේ නදීකා නිගරෝෂාණි ුමමාරි 905273590V 

කන්ගද් රංරංහුමරුගේ සරංලි චමිෙමාලා රංමනගද්ව 907141330V 

කන්ගද්ගම රාළලාගේ උගප්පක්ෂා අරුගනෝදනී කන්ගද්ගම 945223227V 

කඳන්ගහේන රංරගේ රං ර්ශමා ජීවක 817391001V  

කඳවින්න මුදියන්ගසේලාගේ ගප්පිලා විගේගසේකර 895013668V 

කුගේ මධුෂා ලක්මි ග බණ්ඩාර 895493767V 

කුගේ වසන්ති අගේසිංහ 937681933V 

කුගේ විරාන්ජනි ඉසිංකා  955682769V 

කුරාලලාගේ  පතිකා වසන්ති ුමමාරි 918572120V 

කබුලුගලගේ  නදීකා සඳමාලි 916243960V 

කමුරු ගමුවගේ අමිල දිගන්ෂේ මධුරිංග 882772780V 

කඹකාර ෙැන්නගේ සේවර්ශණා නන්දසරි 885130143V 

කරිංගගාඩගේ හසො අිංජානි විරසිංහ 955172680V 

කරණේ මුනගේ පත්මසරි 931010328V 

කරදන ගල්කමලාගේ යසේමි නයනරස කරදන 935463289V 

කරනේ මුනිගේ සේවර්ශණා ුමමාරි රූපසිංහ 817131212V 

කරන්ගදණිය මහරංරුගේ ගද්ශවිරං විගේරත්න 902641785V 

කරන්නාගගාඩගේ ප්රසිං ප මධු ෙරිංගා  897183536V 

කරඳන ගල්කේලාගේ වින්දයා ඉඳුනිල් ණවණගසේකර 936983103V 

කරඳන වීරසිංහගේ ඩිලානි ලසන්තිකා 918182322V 

කරලහිිංගේ ප්රදීප්ප නිශාන්ති 927712423V 

කරලියද්දගේ චානක සේපත් රුවන් ුමමාර 850933332V 

කරවනැල්ලගේ ගමාක්ෂලී උගප්පක්ෂිකා කරවනැල්ල 886291213V 

කරවිට විදාගනලාගේ ගදෝන ෂාරිකා මධුෂානි කරවිට 895560154V 
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කරව්ගදනිගේ ගසවිවන්දි කාිංචනා මරංමාලි 945690348V 

කරසිංහ ආරච්චිගේ ොරක ලහිරු සීලවිංශ  920560806V  

කරැණාවල ගල්කේලාගේ අගසේල මධුසිංක දයාරත්න 950014881V 

කරුණා මුණිගේ රුවන්ති නිගරෝෂා ලක්මාලි 936882846V 

කරුණාසිංහගේ සමිො සඳමි ග කරුණාසිංහ 946880736V 

කරුණාසිංහලාගේ නදීෂා රුවන්ති 937021631V 

කරුණාගසේන පතිරණලාගේ යසාරා ජිත්මිණි පතිරණ 947481495V 

කර්ශගපන්ලාගේ දිනුෂා ගේමරත්න 938404240V 

කලටු ආරච්චිලාගේ නිගරෝ ා ලක්ෂාණි 936602436V 

කලටුවාවගේ ප්රියිංකා රංභාෂි ග අගේරත්න 198156801533 

කලවාන අෙපත්තු ආරිිලාගේ චන්රානි ජයවර්ශ න 937240953V 

කලවිටිගගාඩ විදාගන්ලාගේ රංල්වින් සිංඛ සමරවීර 933351475V 

කලින්දරාලගගේ පිවිහාරි රසාත්රි නිසිංසලා චන්රපාල 947230352V 

කලුඅේගල ගමගේ තිලිනිකා ලක්මාලි 857631412V 

කලුආරච්චිගේ දිනිති ප්රතිභා කලුආරච්චි  937470665V 

කලුගල් හින්ගන් ප්රියදර්ශශනී සුමන්ෙලා  ර්ශමසිංහ 928531953V 

කලුෙරගේ තුෂාරී ලසන්ො අගේරංන්දර 815871464V 

කලුන්ගල්ලගේ රංදර්ශවා රංභාෂිනි 835254186V 

කලුගබෝගගාඩ අගදෝහාමිලාගේ රුවිනි ෙරිංගා  936261299V 

කගලගහපාඩි කිංකානමලාගේ අිනි ිගරෝමාලා 817230342V 

කල්ගොටගේ ජන්ති මැදගගාඩ 858304423V 

කවුඩන්ගල්ගල ගමරාළලාගේ ඉගනෝකා ශයාමලී ණවණගසේකර 837552583V 

කවුඩන්ගල්ගල් ගමරාලලාගේ චලනි ප්රසාදි දිසානායක 946111716V 

කව්ඩන්ගල්ගල ගමරාලලාගේ අමිල සදරුවන් රංගෙදාස 931742272V 

කව්රවගේ ගයානි 936322468V 

කසේතුරි ආරච්චිගේ ඉන්දික මධුසිංක ණවණරත්න 199105500330 

කසේතුරි ආරච්චිගේ පවිත්ර දිමුතුමාල් කසේතුරි ආරච්චි 941050247V 

කසේතුරි ආරච්චිලාගේ පූර්ශණිමා ගසව්වන්දි රත්නසරි  948003856V  

කසේතුරිආරච්චිගේ සිංජලී ගිංගා කසේතුරිආරච්චි 958613270V 

කහිංගමගේ ්රිෂාන්ති චතුරිකා කහිංගම 916392729V 

කහිංගමගේ සරත් ජයනාත් කහිංගම  199129801401 

කහටපිටිගේ ඊරියන් දලුවගේ ගද්විකා නන්දනි චන්රසරි 197954800790 

කහටමගඩ් විදානලාගේ රංජීව ුමමාර 881771942V 

කහඳවල ආරච්චිලාගේ  මත් සාරිංග 911292440V 

කහවල පතිරන්නැහැලාගේ චමිලා තිලකසරි 198250310037 

කහවිටගේ දිලිනි නිසිංසලා 927500477V 

කළණ ගයාන් වවදයසිංහ  933140865V 

කළු අප්පුවලාගේ ලසන්ෙ ොරක විමලගසේන  932460955V 

කළු ෙන්තිරිගේ යසන්ති බානුකා ජයසිංහ 886540353V 

කළු ෙන්ත්රිගේ නලීන් රිංගන 922072485V 

කළු මනන්නලාගේ ජීවන් රවි රිංගනාත් 851031316V 

කළුඅේගල කට්ටඩියලාගේ ඉගරෝෂා උදයන්ගනි 925622893V 

කළුගල් හීන්ගන අජිත් ශාන්ෙ ුමමාර 893191577V 

කළුෙර රන්කරුගේ ඉගර්ශෂා මධුවන්ති  198963001543 

කළුගබෝවිලගේ ෙක්ෂිලා නිගරෝෂ ග ණවණතිලක 856931412V 
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කළුමනන්ලාගේ මධුශානි ගකෝෂිලා චන්රසරි 935591040V 

කාිංගරාමුල්ගල් ගගදර පද්මිකා රාජපක්ෂ 837894336V 

කාරියකරණගේ අනුෂිකා පගමෝදනී 948603810V 

කාරියප්පගපරුම මුදියන්ගසේලාගේ නිගේෂා මධුෂානි කරුණාරත්න 947372041V 

කාරියවසේ අේගපගම ගමගේ චන්දිමා සඳමාලි 927411180V 

කාරියවසේ ගපෝද්දිවල මාරගේ රිංජිත් ුමමාර කාරියවසේ 811600407V 

කාලිංි ගද්වයලයි ගගදර රං ර්ශමා රංදර්ශශනි 847171960V 

කාලිංවිලාගගදර ඉගර්ශෂා සීමලි ගේමරත්න 925993344V 

කැකණගසේවත්ගත් මනන්නලාගේ ගක්ෂානි නිගරෝෂිකා චන්රසරි 926051687V 

කැකනරංර විදාන ආරච්චිලාගේ ෙරිංගා ගරෝෂිනී 946171077V 

කැකිරිවත්ගත් රාළලාගේ දර්ශශනී ගකයෂලයා ුෂේපුමමාරි 957680780V 

කැුමණගසේවත්ෙ මනන්නලාගේ මනුෂා ශයාමලි අගේරත්න 937630310V 

කැුමණගසේවත්ෙ මන්නගේ හිරන්ති ුණයා සදමාලි 885320651V 

කැුමණගසේවත්ගෙ මනන්නලාගේ ලහිරු සේපත් ණවණරත්න 931370545V 

කැුමනවිල පතිරනගේ අමිලා ගයාන්ති 199364602197 

කැුමලලාගේ ප්රසාන්ති දිගනල්කා 895841013V 

කැටවලගේ අසිංකා ප්රියදර්ශෂනි 895942502V 

කැන්දන්ගමුවලාගේ නාගරෝෂා සදමාලි 856630366V 

කැන්නන් ුමඩාවගේ අනුර ුමමාර 812012932V 

කැලුේ ප්රශන්න ජයතුිංගම  923164090V 

කැගල් මානගේ රසකා නිලන්ති රත්නසරි 806313645V 

කැල්ලපෙ විොනගේ තුසෙ නලින්ද කැල්ලපෙ 931822276V 

කෑරලගගදර ආරච්චිලාගේ තුසාරා අයිරිංගනී 915732011V 

කෑල්ල ගමගේ මධුකා මිහිරාණි රාජපක්ෂ 915963765V 

කිතුල්ගසේමුල්ගල් ගල්කමලාගේ රංජාො ුමමාරි සාගරිකා 198351802940 

කිත්ෙන් බාහු අප්පුහාමිලාගේ තිවන්කා නුවනි ඡිනදාස  955252110V 

කිනිවිටගේ ඡීවන්ති මධුෂානි පියතිලක 886021569V 

කිරඹ රාලලගේ ප්රසිං පකා සදකැලුේ බණ්ඩාර  946152862V 

කිරාලාගේ දිනූෂා ලක්මාලි 935053722V 

කිරිඇල්ල වහේුරගේ බුද්ධිකාහර්ශෂණි කිරිඇල්ල 925462144V 

කිරිඇල්ලගේ ප්රභාත් මාදව කිරිඇල්ල 198036003707 

කිරිගේ නදීෂේ විරංරිංග විගේවි්රම 873423560V 

කිරිගපෝරුම රත්නායකගේ රසාිංජි රාප්රකා රත්නායක  858401178V 

කිරිබත්ගල කට්ටඩිගේ සමීර ගද්වින්ද ගේමරත්න  920042201V 

කිරිමඩුගගාඩ රංරයාලාගේ පියුමි ඉෂාරා මධුවන්ති  විගේතුිංග  948403234V 

කිරියලාගේ ඉගනෝකා විගේරත්න 867521852V 

කිරිහෙන්කන්ද වහුේුරගේ සමන්තිකා දිල්රුක්ෂි පතිරණ 928242803V 

කිරිහාමි විදාගන්ලාගේ හසන්ති නුවන්තිකා ආරියදාස 926012606V 

කිර්ශතිසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ නයනි තිලිංකා කිර්ශතිසිංහ 838193048V 

කිළිටිමුව ගම ආච්චි රංජීවා ප්රියිංගනී  866271470V 

කීරිගල ආරච්චිලාගේ නිමාලි චාන්දනී 198974900811 

ුමුමගල් කිංකානාේලගේ අජිත් ණවණවර්ශ න 860331373V 

ුමුමල් ගකාරගළේ ගමගේ ගයානි ෙක්ෂිලා ුමමාරි 935672724V 

ුමට්ටපිටිය මනන්නලාගේ ජිනාදරී ණවණගසේකර 863044715V 
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ුමට්ටිකන්ද ගමඇතිගේ ොරුක තුශාන් කරුණාතිලක 932112264V 

ුමඩා ගමගේ සින් දිවාිංජන 922834202V 

ුමඩා මහන්නලාගේ ජානක නුවන් ණවණරත්න 923434380V 

ුමඩා වඩුගේ චමිලා ්රිශාන්ති අමරගසේන 906611830V 

ුමඩා වහුේුරගේ වසන්ො ුමමාරි සමරනායක 876622475V 

ුමඩා විදානගගගරාෂානි ෙක්ෂිලා 948361329V 

ුමඩා සිංගප්පුලිගේ කාිංචනා දිල්රුක්ෂි  857354230V 

ුමඩාගද්වගේ සමීර උදිංගන  901162158V 

ුමඩාගහේවලාගේ ඉරංනිල් ප්රදීපා ගහේවගේ 915524010V 

ුමඩාගහේවලාගේ සමුර ප්ර මත් ප්රියනන්දන 931462725V 

ුමමාරගේ ලක්මාල් රංලක්ෂණ ආරියවිංශ  843352642V 

ුමමාරගේ වත්ගත් ප්රදීප්ප සමන් ුමමාර 940264189V 

ුමමාරතුිංග මුදියන්ගසේලාගේ නිගේෂා ජිවමාලි 955142560V 

ුමමාරසිංහගේ නිශාන්ෙ 197704300380 

ුමමාරසිංහලාගේ ගදෝන නිලූෂා ුමමාරසිංහ  866420653V 

ුමමාරිකන්ද ගහේවාරාළලාගේ කවින්ර ගක ෂලය ුමමාරරත්න 198904401300 

ුමඹල්ගගාඩ කිංකානේගේ තිළිණි රංවිමාලි 946411418V 

ුමඹුක්ගහවත්ෙ පටබැදිගේ හිංසකා ගසව්වන්දී ණවණසිංහ 925860972V 

ුමඹුරගාව ගගදර නුවන් නිල්මිණි ජයමාන්න 852592435V 

ුමඹුගර්ශගගදර ආරිිලාගේ ශ්රීමී ුෂේපලො  915173110V 

ුමරණගේ කරංන් ලක්මාල් බණඩාර 913033108V 

ුමරණගේ ගමාහාන් ඉන්දජිත් තිලකරත්න 199224101468 

ුමරැුමල ආරච්චිලාගේ ගදෝන නිරාෂා නිලිංජනී 907922669V 

ුමරුපිට ආරච්චිගේ ඉරංරු ප්රභාත් ින්ෙක දයාරත්න 932652099V 

ුමරුප්පු ආරච්චිගේ ගක ෂලයා මධුමාලි ුමරුප්පු 947561278V 

ුමරුප්පු මුදියන්ගසේලාගේ චාමනී ප්රියදර්ශශනී ගසගනවිරත්න 865610262V 

ුමරුප්පුගේ සේපත් රුවන් ගපගර්ශරා 931371479V 

ුමරුේබර ආරච්චිගේ චතුනි රංමනසරි 955133951V 

ුමරුවිට ගලාක්කිරියලාගේ රංඡ්ානි මගහේෂිකා ුමරුවිට 945033134V 

ුමරුවිටලාගේ ඉගර්ශෂා ුමමාරි 945952679V 

ුමලතුිංග මුදලිගේ රංගර්ශකා ලක්මාලි 198658803145 

ුමලතුිංග මුදියන්ගසේලාගේ නිශාන්ති දිසානායක 788411200V 

ුමලතුිංග මුදියන්ගසේලාගේ සසකා හිංසමාලි වි්රමසිංහ 937560508V 

ුමලප්පු ෙන්ත්රිගේ තිළිණි අනුිකා ගසෝමසරි 868032421V 

ුමලප්පුව වඩුගේ රජිත් ශාන්ෙ 198921700495 

ුමලවිටිගගාඩ විදානලාගේ හිංසකා ුමමාරි කරුණාරත්න 926561677V 

ුමලරංරියගේ ප්රීමාලි මනුරිංඡි ුමලරංරිය 897742594V 

ුමලගසේකර කිංකානේගේ සිත් ඉන්දික ුමලගසේකර  910910477V 

ගකගසල්ගසේගප්ප මහතුන් මුදියන්ගසේලාගේ හර්ශෂ ග දිගන්ෂිකා රංමතිරත්න 898521680V 

ගකගහල්ඔවිටගේ රංුන් නදීක ණවණගසේන 912341453V 

ගක් ජී උගද්නී දිල්රුක්ෂිකා 197885303497 

ගක් මගහේෂේ චානක ුමුමලගේ  883230876V 

ගක්.එේ.ඩී.එල් රාජපක්ෂ 921492677V 

ගක්.එල්. නගයෝමි මරංෂානි 897283603V 

ගක්මාිංජලී පූර්ශණිමා ජයසූරිය 876790599V 



 
 

15 
 

ගකාිිගගාඩ කිංකානමිලාගේ ගයානි දිල්රුක්ෂිකා 898122387V 

ගකාටගකෙනගේ අගේශා ගයාශානී 938612331V 

ගකාටගගාඩ ගහට්ටි ඉගර්ශෂා රංරිං පකා 887122555V 

ගකාටිගවත්ගත් නිශාන්ති විමලදාස 856000320V 

ගකාටුගලගේ වත්සලා සදමාලි ගකාටුගල 936032311V 

ගකාට්ටල් බද්දගේ මරංෂාණි රුවන්තිකා චන්රසරි 945501774V 

ගකාට්ගට් ගහේවාගේ තුෂාණි කල්පිකා රිංගනී 199360500212 

ගකාඩිකාර ආරච්චිගේ සවින්ර මරංශාන් 902210377V 

ගකාඩිකාර ආරච්චිලාගේ තිළිණි නදීශා සරිවර්ශ න 199363200520 

ගකාඩිකාර කිංකානේගේ ශානිකා දිල්රුක්ෂි  936651410V 

ගකාඩිකාර ගමගේ අචලා  ේමිකා ුමමාරී ජයලත් 918293071V 

ගකාඩිකාරගේ නිමාලි ජයනාත් 868632976V 

ගකාඩිතුවක්ුම ආරිිගේ ගකයශලයා චතුරිං පකා 876370484V 

ගකාඩිතුවක්ුම ආරිිගේ රිකා ිගරෝමනී ගකාඩිතුවක්ුම 197976900384 

ගකාඩිතුවක්ුම ආරච්චිගේ අරුණ ශාන්ෙ 883534646V 

ගකාඩිතුවක්ුම ආරච්චිගේ ඉගනෝකා චතුරාණි 198852701537 

ගකාඩිතුවක්ුම ආරච්චිගේ ුෂේපලො 878510178V 

ගකාඩිතුවක්ුම ආරච්චිලා ගේ උගද්ිකා සදමාලි  ගකාඩිතුවක්ුම 927480441V 

ගකාඩිතුවක්ුම ආරච්චිලාගේ තුෂාරි මධුෂිකා  198973900817 

ගකාඩිතුවක්ුම ආරච්චච්චලාගේ කල්පනී චතුරිං පකා ගකාඩිතුවක්ුම  916922329V 

ගකාඩිතුවක්ුම මුදියන්ගසේලාගේ නගයෝමි සිංජීවනී විරසිංහ 827660779V 

ගකාඩිතුවක්ුමගේ චමිලා මධුභාෂනි 918153748V 

ගකාඩිප්පපිලිගේ චතුරිකා නිර්ශමලා පතිරණ 937140690V 

ගකාගන්ගගදර මනන්නලාගේ නිලන්ති  ගසනවිරත්න 895173576V 

ගකාන්ගහ ෙැන්න කිංකානේලාගේ ගත්ජා දිල්හාරි 946771414V 

ගකාේබෑ පියන්නලාගේ කාිංචනා සදමාලි 938623945V 

ගකාේබෑවින්න මනන්නලාගේ දේමික රංගර්ශක්ෂ 950072865V 

ගකාරගල්ගගාඩ , මුදියන්ගසේලාගේ කරංන් ප්රසත් ජයවර්ශ න  199128600671 

ගකාගලාේබුගම ගිංගගාඩවත්ගත් ජීවන්ො මධුභාෂිණි රංමනරත්න 905731785V 

ගකාගලාේබුගම බද්දගේ නිගක්ෂලා චකයානි තිලකරත්න 198469100735 

ගකාසේගකෝළවත්ගත් වත්සලා ප්රියදර්ශශනි  858094550V 

ගකාසේගගාඩගේ  නුෂි නිගේිකා  935022304V 

ගකාසේවත්ෙ ආචාරිගේ නුවන් ලක්මාල් සිංජීව 198921501512 

ගකාසේවත්ෙ ආරච්චිලාගේ සරංන් චාමර චන්රගසේකර 930313769V 

ගකාසේවැල්ගපාල රත්නලාගේ අතුල නාලක කරුණාතිලක 830173617V 

ගකාගහාල්පිට පතිරනගේ සමුරා රශේමි පතිරණ  876601273V 

ගකාළඹගේ රංල්මිණි පූර්ශණිමා කරුණාරත්න 938284369V 

ගකෝිංගල ගහටිටි ආරච්චිගේ ගකෝෂිලා  පේහානි 937581939V 

ගකෝිංගල ගහට්ටි ගමගේ හර්ශශ ෙරිංග විමලරත්න 921420692V 

ගකෝක්ගකෝවිට මීමනගේ දීප්පති ලක්මාලි විරසිංහ 945821027V 

ගකෝට්ටගේ ුර්ශණිමා ශින්රා ණවණසිංහ 896384740V 

ගකෝණාර මුදියන්ගසලාගේ අිංජන ජනිත් ුමමාර ගසේනාරත්න 931331620V 

ගකෝණාර මුදියන්ගසේලාගේ ජීනිො රංමනරත්න 886291051V 

ගකෝණාර මුදියන්ගසේලාගේ ප්රියිංකා නාමලී දසනායක 918101080V 



 
 

16 
 

ගකෝණාර මුදියන්ගසේලාගේ ගර්ශණුකා ප්රියදර්ශශනි  868451386V 

ගකෝණාර මුදියන්ගසේලාගේ ලක්මිණි නිසිංසලා ණවණතිලක 935432324V 

ගකෝණාර මුදියන්ගසේලාගේ සින්ෙ ප්රදීප්ප ුමමාර 871410062V 

ගකෝදාගගාඩ ගහේවා විොරණගේ ලෂිකා මධුමාලී ගහේවාවිොරණ 925690813V 

ගකෝනර රණසිංහ මුදියන්ගසලාගේ හර්ශශණ මධුශාන් බන්ඩාර 850471738V 

ගකෝනාර මුදියන්ගසේලාගේ ගයනි  ේමිකා තිලකරත්න මැණිගක් 198879500571 

ගකෝනාර මුදියන්ගසේලාගේ  නුෂේක ලක්සරි අගේරත්න 920380417V 

ගකෝනාර විදානලාගේ හිමාලි ගකෝෂලා 818204728V 

ගකෝන්ගසේෙැන්න කිංකානමලාගේ රුවීනී රංලාිංජලී 936382320V 

ගකෝන්ගහෙැන්ගන් කිංකානමලාගේ සසකා දිල්හාරි 926182218V 

ගකෝන්ගහෙැන්ගන් කිංකානේලාගේ නදීකා ප්රියදර්ශශනී  928292339V 

ගකෝරලගේ චතුරි ගක ශලයා  935015260V 

ගකෝරගල් ගගදර කිත්සරි බණ්ඩාර දිසානායක 833415816V 

ගකෝරාල ගගාන්සල්ගේ ගලාහාරා චතුමිනි 199270600582 

ගකෝවිලවත්ෙගේ උගද්ිකා ලක්මාලි 908351835V 

්රිෂේණදාසේ නාරායන බණ්ඩාරනායක රහේමචාරි මුදියන්ගසේලාගේ රවිෂේකා නිරිඇල්ල 945751541V 

ගිංගා රාහේමන මුදියන්ගසේලාගේ මල්ක කරංන් බිංඩාර  922124094V 

ගිංගගාඩ ආරච්චිගේ චමිල් රසක 910272136V 

ගිංගගාඩ ආරච්චිලාගේ නිසිංසලා සමන්මලි ගිංගගාඩ 907953599V 

ගිංගගාඩ ුමඹුර මනන්නලාගේ හර්ශෂනී නිසිංසලා  ර්ශමසරි 935832659V 

ගිංගගාඩ ගාමාච්චිගේ දිලාන් මධුර ගගන්ගගාඩ  ගාමාච්චි 943141681V 

ගිංගගාඩ වත්ෙගත් මනන්ෙලාගේ විමර්ශෂණි ගක ශලය මරංසානි සරිගසේන 935333210V 

ගිංගගාඩගේ ගදාන් රමයා මල්කාන්ී 198268202767 

ගගබඩ ආරච්චිගේ මධුෂාන් රවිරං ුමමාර 922914125V 

ගගබඩගේ අමිලා නිගරෝෂිණි  937872992V 

ගගබඩගේ දිප්පති විරගසේකර 876893124V 

ගණවල්පිටිය පතිරැන්නැහැලාගේ නිර්ශමාල් රිංජන ජයරත්න 940792207V 

ගණවල්විටිය ගමගේ ඉගර්ශෂා නිලිමිණි ගමගේ 886433620V 

ගජසිං විගේගසේකර සරංනි ශිකලා 948601974V 

ගජසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ රසකා දමයන්ති ගජසිංහ 797153184V 

ගණිෙගේ ඉගනෝකා සේවර්ශණා කාන්ති ලක්මිණි 818333749V 

ගණිෙගේ නදීකා පත්මි ග ුමමාරී 886322518V 

ගණිෙගේ නිලූකා රිංජනී 906721368V 

ගගන්ගම ුල්ලියවත්ගත් මධුෂාණි විගේසිංහ 937882890V 

ගගන්ගම රනතුිංගලාගේ ගද්ශානි රුවන් ුමමාරි  927962675V 

ගගන්ගගාඩ පිංණවකාරගේ ශදිනි ගක මදි ගගන්ගගාඩ 199478203426 

ගගන්ගගාඩ විදාගනලාගේ ප්රභානි සරංලි මධුෂා 946390909V 

ගගන්ගගාඩ විදාගනලාගේ මිංුලා මැණිගක් ගගන්ගගාඩ 797600911V 

ගගන්ෂාන් තුෂාරා මලනි 945070056V 

ගන්තුගන් මුහන්දිරේලාගේ මලිත් චතුරිංග 931770861V 

ගබඩාගේ සජිත් සජාන්  නිංජය 940351880V 

ගිගබල ගමාගහාටිටාලලාගේ දීපිකා ණවණවර්ශ න 886620110V 

ගම ආරිිගේ උගද්නි ගමගේ 916791860V 

ගම ඇතිගේ චමිලානි මගනෝේජරි  838662226V 

ගම ඇතිගේ හර්ශෂනී 928510034V 
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ගමඇති ගේ අගේෂා මධුෂානී ගමගේ 935870135V 

ගමුමඹුරගේ දිල්ෂාන් සදරුවන් විමලසරි 199234505000 

ගමගේ චන්දිමා තුෂාරි ගමගේ 936820476V 

ගමගේ ඩිල්ෂාන් අසිංක කරුණාරත්න 881431262V 

ගමගේ ගදාන් රුවන්තිකා මධුමාලි ගමගේ 948072084V 

ගමගේ නිලුකා ගමගේ 927111020V 

ගමගේ ශෂිකා ශයාමලී ගමගේ  928421635V 

ගමරාළලාය චාමරි දිළිණි ුමමාරි  937192150V 

ගමිමැද්ගද් වත්ගත් පතිරන්නැහැලාය ුමමුරං ප්රියිංකර පතිරණ 198701400762 

ගේ ආරච්චිගේ නිලූෂා ප්රභාෂි ග 199053701100 

ගේ බාරගේ වසන්ෙ සිංජීව 901142963V 

ගේපගහේ ගකෝරලගේ රංලානි ගසව්වන්දි ණවණගසේකර 926200500V 

ගේමාන මුදියන්ගසේලාගේ අරුණි නිසිංසලා  ර්ශමදාස 887500380V 

ගේමැද්ද ආරච්චිගේ ගද්ිකා මිංරංලානි 907844536V 

ගේමැද්ද ආරච්චිලාගේ තිලිංක තුසෙ ගේමරත්න  902681752V 

ගේමැද්ද මානගේ වාසනා නිර්ශමලී ගසෝමතිලක 955132033V 

ගරුසිංහගේ ඒෂානි නදිරා 917644420V 

ගර්ශදියවසේ ගකාට්ටිගගාඩ කේකානේලාගේ සිනි යගසෝපනි උපතිසේස 945244925V 

ගල ගගදර රුවන් ුමමාර ගලගගදර 199236202608 

ගලඋඩකන්ද වතුකාරගේ උගප්පක්ෂා රුවන්මාලි  199376303149 

ගලගම රාළලාගේ රංලාමිණි චතුරාණි 856181219V 

ගලගමගේ ින්ෙක තුෂාර ගමගේ 902921478V 

ගලගගදර රණසිංහලාගේ ුමෂාණි දිල්හාරා නිගරෝෂණි 927640597V 

ගලතුර ගමගේ උදය ුෂේපුමමාර  830016716V 

ගලතුගර්ශ ගගදර හර්ශෂනී චතුරිං ප 938381348V 

ගලපිටගේ වාසනා දිල්රුක්ෂි විගේරත්න 885230423V 

ගලප්පපත්තිගේ සිනි නවන්ජනා ගලප්පපත්ති  898463591V 

ගලබඩ කිංකානේගේ ශෂිකා රුවිනි රන්ගදණිය 947902610V 

ගලබඩ මද්රංමගේ  සාගරි දිනිරං ුමමාරි 865091281V 

ගලබඩ මද්රංමාගේ මධුෂානි ඉසිංඛා ගලබඩ 937590512V 

ගලගබාඩ කිංකානමලාගේ ඉගර්ශෂා උදයිංගනී විමලදාස 845933197V 

ගලගබාඩලාගේ සාලිය මරං රංරිංග ජයරත්න  901681732V 

ගලහිටිලාගේ ශාමලී 916593198V 

ගගල්ගගදර මනන්නලාගේ දිගන්ෂේ වි්රමසිංහ 932462494V 

ගගල්ගගදර මන්නලාගේ නිලන්ෙ කමල් ගසේනාරත්න 780850760V 

ගල් ඇටගේ මිථිලා දිල්හානි 907663590V 

ගල්අමුණ පටබැදිගේ තිලිංක ලක්ෂාන් දයාගසේන 922461775V 

ගල්ඉන්ගන් උඩහවත්ගත් දිලිණි කාිංචනා මධුවන්ති 905241400V 

ගල්ඉන්ගන් හීෙකැගල් චතුරිකා ලක්මාලි සරිවර්ශ න  946850420V 

ගල්කැටිය වත්ගත් සන් යා ප්රියදර්ශශනී දනපාල 936081550V 

ගල්කැරැවුන්ගේ දීපිකා ප්රියදර්ශශනී ගසෝමසරි  917081905V 

ගල්ගකාටුව මුදියන්ගසේලාගේ අගේෂා දිල්හානි ජයරත්න 888451315V 

ගල්ගමුවගේ ගදාන් ඉගර්ශෂා ගසව්වන්දි කරුණාරත්න 887653208V 

ගල්බඩගේ ගදෝන සිනි රුවන් පකා ප්රියන්ති  915010865V 
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ගල්ගබාක්ගක් ගහේවාගේ මල්මී ්රිෂාන්තිකා  775651466V 

ගල්මඩු ආචාරිගේ ඥාන ප්රභා හිංසමාලි මුණිගපම 926444328V 

ගල්ලත් රාළලාගේ නදීකා දිල්හාරි ගේලත් 938402400V 

ගල්ලිද ආරච්චිලාගේ වත්සලා කල්පනි  928142531V 

ගල්ලින්ගන් උඩහවත්ගත් රසකා රංභාිනි රත්නුමමාරී 886672101V 

ගල්ලින්ගන් හීෙකැගල් හසාන් රන්දික චතුරිංග 933424545V 

ගල්ලීන්න බණ්ඩාරවත්ගෙ අරුණිකා ලක්මාලි ණවණගසේකර  905623095V 

ගල්වඩුගේ ෙරිරං කාවින්ද රුවන් වඩුගේ 920731503V 

ගල්වඩුගේ සිංදීපනී නිසිංකා රුවන් වඩුගේ  907681637V 

ගල්වැට වත්ගත් නිල්මි ග ප්රියදර්ශශනි 199055902050 

ගල්ගහේන ආරච්චිලාගේ රංමුරං නිසිංසලා පියරත්න 886864094V 

ගාර්ශදි ඉහල ගහේවගේ දිසේනා ෙරිංගනී කරුණාරත්න 887923736V 

ගාර්ශදි කිංකානමලාගේ අගමෝදා ජනනි ගේමසරි 935770777V 

ගාර්ශදිගය ුිංිගහේවාගේ ගසේමිණි ලක්ශාණි ශෂිප්රභා ුිංච්චගහේවා 925622940V 

ගාල්ලගේ ගදාන් කලිරං සෂික 862263600V 

ගාල්ලගේ ගදෝන ලක්ෂිකා චතුරිං ප ගාල්ලගේ 925121584V 

ගැටඅරළුගව් ගල්ඛමලාගේ දිලානි චතුරිංගනී 199165702867 

ගැටමාන්න ගකාඩිතුවක්ුම ආරච්චිලාගේ නිුන ප්රගමෝද් අමරසිංහ 922814392V 

 පනිගයමලාගේ සසර ුමමාර 860423545V 

 පරගනාගේ නිලන්ති ගර්ශණුකා ගමගේ 857914155V 

 පරිගදෝරුගේ දිසේනා ප්රියිං පකා 805630922V 

 පරිගදෝරුගේ සසිංකා පියුමන්ති අගේවි්රම 925912190V 

 පලීමගල් බණ්ඩාරලාගේ සමන්ති දිල්හානි 836871286V 

 ම කියනගේ නිරෑපා දිල්රුක්ෂී 905014757V 

 ම කියනගේ මධූෂා 955362624V 

 මකියන ආරච්චිගේ රං ර්ශම සජිත් ගේමරත්න 912312119V 

 මකියන කුරාලලාගේ ශමල්කා මරංෂානි ගසනවිරත්න  928533891V 

 මගන ගමගේ රුද්දිකා හර්ශෂනී මුතුමාල 816693012V 

 මගන බරංගේ ුමමුදිකා කිත්මි ග ද සල්වා 938363862V 

 මගනගේ සරිමාලි මධුවන්ති 955593707V 

 මතිකා සිංජීවනි වීරසිංහ 916570554V 

ණවණතිලක අලහගකෝන් මුදියන්ගසේලාගේ  පො ුමමාරි බණ්ඩාර 908273516V 

ණවණතිලකලාගේ  පමිහානා ගකෝෂිලා ණවණතිලක  936052002V 

ණවණපාලලාගේ පින්නගගාල්ල රංගබෝ නී සඳමාලි තිලකසරි 887500894V 

ණවණරත්න ගහේවගේ බුද්ධිමා උදයිංගනී 948370786V 

ණවණරත්නගේ චතුරිංග ලක්ෂිෙ ද සල්වා  199436203457 

ණවණවර්ශ න මුදලිගේ වරුණි ඉගරෝිමා 855330741V 

ණවණවර්ශ නලාගග දිලිනි චගමෝදි ණවණවර්ශ න 938293350V 

ණවණගසේකර දිසානායකගේ ගක ෂලයා චතුරාිංගනී ුමමාරසිංහ 948370891V 

ණවනමු ගගේ බුද්ධීකා මිහිරා ග ද සල්වා  858653720V 

ණවනාමුණි ඉන්දික හිරන්ෙ ද සල්වා 198932201441 

ණවරැබැවිල අත්ෙනායක රාළලාගේ ුෂේපරාණි අත්ෙනායක 908021258V 

ණවරියඹ රාජපක්ෂගේ වසන්ති උදයිංගනී 908323254V 

ණවරුපහුගර්ශ ගගදර අනූෂාප්රගබෝ නී ගේමතිලක 888172688V 

ණවරුබැිලගේ දූර්ශණිමා මරංෂානි අමරසිංහ 199459201579 
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ණවරුබැවිල අත්ෙනායක රාලලාගේ නගයෝමි ලක්මාලි යසරත්න 199553801238 

ණවරුබැවිල මුදියන්ගසලාගේ මගනෝෂිකා හර්ශෂනි ණවරුසිංහ 938252777V 

ණවරුබැවිලගේ ගිංගානි චමිරා ණවරුබැවිලගේ 945142340V 

ණවරුබැවිගල් විොරණලාගේ දිලුෂිකා නිගරෝෂ ග ණවණතිලක  946541249V 

ණවරුබැව්ලගේ ඌෂානි ගසව්වන්දි රසාදරිකා 928553531V 

ණවරුබැව්ලගේ චේපක නලින්ද ගසෝමරත්න  920313116V 

ණවරුබෑවිලාගම විොනලාගේ අනූෂා ආනන්ද ුමමාරි 898182339V 

ණවරුසිංහ ආරච්චිගේ ඉගර්ශෂා සදමාලි ණවරුසිංහ 877621081V 

ණවරුසිංහ ආරච්චිලාගේ ලසන්ති ෂර්ශමිලා ණවරුසිංහ 906711095V 

ණවලන ගගදර ගමලිනිකා දිල්රුක්ෂි  946600326V 

ණවලන වත්ෙලාගේ රුවන් පකා ගහේමමාලි දිසානායක 946553492V 

ගගාඩකගවල කිංකානේලාගේ ින්ො සඳමාලි  ර්ශමදාස 198962201043 

ගගාඩුමඹුර වත්ගත්  මොනි මිංගලිකා ගගාඩුමඹුර 888412751V 

ගගාඩගම මහගමගේ විගද්ශා  පේහානි ඡ්යසිංහ  938592004V 

ගගාඩගේ ගදාන් පවිත්රා හිංසනී  937831110V 

ගගාඩගේ ලියනගේ චතුරි සිංඡිවනි 198863700105 

ගගාඩගේ ලියනගේ ගප්පෂලා රන්මිණි 888392556V 

ගගාඩබද්දගේ රංනිල් චාමින්ද  ර්ශමගසේන 199032204150 

ගගාඩමඩ විොනගේ ගසව්වන්දි සුමන්ෙලා ුමමාරි 935680506V 

ගගාඩයාලගේ ශාලිකා මධුපානි විගේරත්න 855212951V 

ගගාඩගවල ගමගේ දීපිකා දමයන්ති විගේගසේන 886451148V 

ගගාඩගවලගේ ශකිලා ුර්ශණිකා ගගාඩගවල 876531020V 

ගගාඩගහේන කට්ටඩිලාගේ දනිරං ගද්ශාන් ගසෝමතිලක 943632316V 

ගගාඩැල්ල පතිරගේ ප්රියිංකා මධුෂානි පතිරගේ 938390797V 

ගගාඩැල්ලගේ රංලිංජලී නයනා විගේගසේන 198956802381 

ගගාඩැල්ලලාගේ චතුරි ලක්මාලී කළුපහන 198778302643 

ගගාගඩ් කිංකානේගේ යසසේවී වජිරමාලා 199174301280 

ගගාගඩ් පතිරන්නැහැලාගේ කාිංචනා එරිංගා පතිරණ 198176403868 

ගගානිය මාලිනිගේ රංභාෂනි සදරාණි අගපාන්රං 946431206V 

ගගාේබරංවත්ෙ වවදයාචාරීගේ ඩිරාන් ෙක්ෂර අමරගසේකර  953200490V 

ගගාරක්ගරාගව් ගගදර දීප්පති ඉන්රචාපා ණවණපාල   898223930V 

ගගෝණගකාළගදනිය ගමගේ භාගයා මධුෂානි පියගසේන 955280571V 

ගගෝන පිනුවලගේ පද්මිණි මල්කාන්ති 197667102290 

ගගෝනගල ගමඇතිගේ චමින්ද ණවණවර්ශ න 880410075V 

ගගෝනුවිල විොනගේ ඉන්දික අමිල සේපත් විොන 853154164V 

ගගෝවින්නලාගේ ගදාන් චමිලා රංදර්ශශනී මධුමාලි 897380951V 

චතුරිං පකා සාගරිකා ුමරුවිට 955061756V 

චතුරාවිට මුදියන්ගසේලාගේ ගර්ශලි ඡ්යමාන්න 796671335V 

චතුරිකා මුතුමාලි රුවන්පතිරණ 936022774V 

චන්දිමා සමන්ති කාරියවසේ ගසේනාධීර 775721880V 

චන්රා ගසේකරගේ ගර්ශණුකා මල්කාන්ති චන්රගසේකර 885292950V 

චන්ගරගසේකර මුදියන්ගසේලාගේ සුමන්ෙලා වීරසිංහ 868492090V 

චලනි ජගන්ෂා පණ්ඩිෙවත්ෙ 948091976V 

චාමරි හිංසකා ලියනාරච්චි  867002960V 
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චාමලි බණ්ඩාර වනිගසිංහ 946612294V 

ිො රාල්ලාගේ ඉෂිංකා මධුෂානී ගසෝමරත්න 945770830V 

ිත්ර පත්රගේ සජානි ගසව්වන්දි රණතුිංග  955140079V 

ිත්රපත්ර නිලුක්ෂි උදය ුමමාරි 937283431V 

ඡ්ේබුගසේවත්ගෙ මනන්නලාගේ ප්රියන්ො අගසෝකමාලා 917511756V 

ඡ්යනි ඉගනෝෂා මාරඹගේ 925552844V 

ඡ්යගනත්ති ගටලානි චතුරිකා උදයිංගනි 19907352110V 

ඡ්යගනත්තිලා ගේ ලලිත් පාලිෙ ගපගර්ශරා  931511602V 

ඡ්යරත්න වීරප්පුලිගේ කාරුකා දිවයාිංජලි ඡ්යරත්න  955272951V 

ඡ්යරංරිය ආරච්චිලාගේ සාරිංගා මධුමාලි 935463068V 

ඡ්යසූරිය ආරච්චිල්ලාගේ දීනූෂා ප්රභාෂි ග ඡ්යසූරිය 905170953V 

ඡ්යගසේකර විොරණලාගේ  මිලිරං හර්ශෂණ 950471590V 

ඡ්ාතුන්ගේ යසන්ති ගක ශලයා වීරගසේකර 878011538V 

ඡ්ාේබර නයිගදලාගේ ඡ්සන්ො  පූර්ශණිමා ුමමාරි 945922605V 

ඡ්ාහින්ගේ දිගන්ෂේ මධුසිංඛ ඡ්යසිංහ 902360352V 

ඡ්ාහිමි මුහන්දිරමලාගේ ඥාලිෙ  මෂාන් මුහන්දිරම 923622039V 

ජේබුගසේවත්ෙ මනන්නලාගේ මගහේෂේ ඉන්දික ගේමරත්න 950111771V 

ජේබුගසේවත්ෙ මනන්නලාගේ සරංන් ප්රභාත් ජේබුගසේවත්ෙ 911981327V 

ජේබුගසේවත්ගෙ මන්නනලාගේ ජිනාදරී මිංුලා අගබනායක 935222907V 

ජයගකාඩි ආරච්චිලාගේ ප්රසන්න සදරුවන් ජයගකාඩි  862421868V 

ජයගකාඩි ආරච්චිලාගේ ලහිරු  නුෂේක ජයගකාඩි  199108000256 

ජයගකාඩි ආරච්චිල්ලාගේ ගදෝන රුිකා මරංවන්ති  937903707V 

ජයගකාඩිගේ චරිො විශේවනී ජයගකාඩි 937120540V 

ජයගකාඩිගේ ගදෝන අනුපමා ගහේමමාලි  845641269V 

ජයතුිංග මුදියන්ගසේලාගේ නයනකාන්ති ජයතුිංග 867622853V 

ජයගනත්ති ගකෝරාළලාගේ නිගරෝෂි ග චන්රමාලි ජයතිලක 935802750V 

ජයගනත්තිගේ සමන්ො ලක්මාලී 926351966V 

ජයබාහු උදිො සිංජීවනී මල්ලිකාරත්න  878212622V 

ජයමාල් චතුරිංග රංරවීර ආරච්චි  893644318V 

ජයලත් පතිරණගේ ශානිකා ඉගරෝෂණි ජයලත් 885451764V 

ජයලත්තින්ගේ තිසාරා ගසව්වන්දි ජයලත් 927731100V 

ජයවර්ශ න ආරච්චිල්ලාගේ දිරංලා හිංසනී  ර්ශමරත්න 946811947V 

ජයවර්ශ නගේ නිරිංජනි ජයවර්ශ න 907611582V 

ජයවි්රම දිසානායකලාගේ නිලුක්ෂි චන්දිමා  905581414V 

ජයවීර ආරච්චිගේ ගයන් ණවප්පතිකා ප්රජාපලී ජයවීර   906662752V 

ජයවීර ආරච්චිලාගේ ලක්මාලි රුපසිංහ 895671835V 

ජයවීර ගමඇතිරලාගේ සයාමා රිංග ජයවීර 855851296V 

ජයවීර ගමඇතිරාලලාගේ ෙරිං ප නදීෂා ග ජයවීර 946821888V 

ජයවීර මුදියන්ගසේලාගේ ප්රියදර්ශශනී ුමමාරි අගේරත්න 935033845V 

ජයසිංහ ආරච්චිගේ මිංගලා උගද්නි ජයසිංහ 937312083V 

ජයසිංහ ආරච්චිලාගේ  නුෂිකා ුමමාරි 857023870V 

ජයසිංහ පතිරණගේ නිගරෝෂා සිංජීවනී ජයසිංහ 925580171V 

ජයසිංහ පතිරණලාගේ ගස මයා ලක්ෂානී 938414130V 

ජයසිංහ මනේගප්පරි මුදලි ඉඳුනිල් පරා්රම බණ්ඩාර ගපාගහාරබාව 842740690V 
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ජයසිංහ මනේගප්පරි මුදලි ගත්ජානි රංුනිකා ුමමාරිහාමි 946450570V 

ජයසිංහ මනේගප්පරි මුදලි සඳුනිකා උදානි ුමමාරිහාමි 917660824V 

ජයසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ ප්රදිප්ප චන්රනාත් ජයසිංහ 892730962V 

ජයසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ වීරගසේකර බණ්ඩාර  891992530V 

ජයසිංහගේ ගදාන්  ේමිකා ුමමාරි ජයසිංහ 198252801207 

ජයරංන්දර ගමගේ රංභාෂිණි 838503950V 

ජයරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ උගද්ෂා සමන් ුමමාරි  897981920V 

ජයරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ තිලක් ුමමාර ජයරංන්දර 792962106V 

ජයරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ නිගරෝෂා ප්රියිංගනී 198182001303 

ජයරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ පවිත්රා කාිංචනා ජයතිසේස 847953705V 

ජයරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ මැණිගක් ප්රියන්තිකා විගේරත්න  948111551V 

ජයරංන්දර වීරගකෝන් අගප්පක්ෂා ලක්මාලි වීරගකෝන් බණ්ඩාර  925770116V 

ජයරංරිය ආරිිලාගේ සාන්ෙ ජයරංරිය 823204370V 

ජයසූරිය ආරච්චිලාගේ විරාජි හිගරෝෂ ග ජයසූරිය 938612404V 

ජයසූරිය රාලලාගේ ගේනකා ප්රියදර්ශශනී ුමමාරි 895724157V 

ජයසූරිය රාලලාගේ සිත් සඳරුවන්  ර්ශමගසේන  933460495V 

ජයගසේකර ආරච්චිගේ ඉගනෝකා සමන්ති 886440022V 

ජයගසේකර ආරච්චිගේ චතුරි ගක ෂලය ජයගසේකර 916991703V 

ජයගසේකර කේකානේගේ ඉමල්කා ඉන්දිවරි 926972936V 

ජයගසේකර පතිරණගේ මනීෂා මධුමාලි ජයගසේකර පතිරණ 938414254V 

ජයගසේකරගේ ගේනකා දිල්රුක්ෂි ජයගසේකර 916690592V 

ජාපහුගේ දීපිකා ෙරිංගනී ගසෝමරත්න  198466601298 

ජාමුතු ගප්පඩිගේ හසනි නගවෝදයා ජයතිලක 935092612V 

ජාලන්තින්ගේ විගනෝද් නයනජිත් ලසන්ෙ 933353044V 

ජාසිං පතිරණගේ අසිංක අනුරුද්  ගසගනවිරත්න 850893330V 

ජාහලුගේ ගරාෂාන් උදයිංග ගේමරත්න 901093024V 

ජාහැලගේ ගහේමා සදමාලි ද යානන්ද 906482070V 

ජාහින්නගේ චන්රා ුමමුරංනී මැණිගක් ජාහින්න  937122225V 

ජිනානි ුෂේපිකා ණවරුගේ 926971352V 

ජී. ෙමරා හර්ශෂිණි දමයන්ති 778161699V 

ජීවාකට්ඩිය ලාගේ ුමෂානි නදීෂා දිල්රුක්ෂි 918271520V 

ුවන් වඩුගේ චතුරිං ප දයානි  948350360V 

ගජාතිරත්න නැකතිගේ ඉගර්ශෂා උදයිංගනී ගජෝතිරත්න 888390898V 

ගජාවීර්ශ මරික්කාර්ශ යසීර්ශ අරශත්  872070265V 

ගජාහාරා රරංන්  922803382V 

ගජෝතිමුණි ශාලිකා ප්රියදර්ශශනී 935721687V 

ටිකිරිමන්ති මුදියන්ගසේලාගේ බුද්ධික ලක්මාල් ජයරංන්දර 199000103302 

ඩේ වි තිලිනි අප්පසරා 857120094V 

ඩිිං පත්ෙ මනන්නලාගේ රංෂේමන්ො ෂර්ශමිලා  නපාල 198778002744 

ඩී.ඒ.එසේ.ඩී සත්සරණි 199064801120 

ෙිංගල්ල ගමගේ නිශාන්ති ප්රියිංකා 875351702V 

ෙනිප්පුලි මුදියන්ගසේලාගේ ගිංගා  මොිංජලී ඉන්රගසේන  856320685V 

ෙපසේසර මුහන්දිරමලාගේ හෂනි ගකෝකිලා සමරනායක  947964259V 

ෙේබු ගහේවගේ රංමාලි නිුනිකා රත්නායක 946740535V 

ෙේමැට්ටේ කාරගේ තිගර්ශෂා නිගේෂනී රංභරත්න 928311562V 
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ෙේමැට්ටයාලාගේ ගනලුේමානි මල්ුමමාරි 198786300840 

ෙේමැට්ටලාගේ දිමුතු මරංෂිංක සදරුවන් 942161956V 

ෙරිංග දිල්රුක් ුමමාර කල්ගොට 853002658V 

ෙලගල ආරච්චිලාගේ ලක්මි ග රසාිං පකා රණතුිංග 897901315V 

ෙලපැගල්ගේ ඉගර්ශෂා සදමාලි  925831123V 

ෙලගව් ආරච්චිගේ රංලිංජලි ගේනකා දිල්රුක්ෂි බණ්ඩාර 936832040V 

ෙලාගපාල වත්ගත් ගයනි ප්රසිං පකා ෙලාගපාලගේ  197865002853 

ෙැන්න මන්නලාගේ අිනි ිගරෝෂිමා ලක්මාලි වි්රමසිංහ 917532818V 

ෙැන්න වත්ෙලාගේ කරංනි මා වි ආරියකරුණා 945831138V 

ෙැන්නපිටියලාගේ නිමාලි ශිකා 198571702914 

තිේබටුවාවගේ බුද්ධිකා නයනමාලි  898643719V 

තිලිංක තුෂාර වීරගකෝන් 861163105V 

තිලකරත්න ආරච්චිලාගේ චතුරිංග ලක්මාල් තිලකරත්න 932923688V 

තිලකරත්න මුදියන්ගසේලාගේ දිලිනි ගක ශලයා සිංජීවනී දයානන්ද 898141403V 

තිලකරත්නගේ නදීෂා ගසව්වන්දි විගේසිංහ 826121300V 

තිසයලාගේ මධුෂිකා හර්ශෂණි තිලකරත්න 946700398V 

තිගසේලාගේ ප්රදීපා නදීශානි  928254380V 

තිසේස ගදණිය ගගදර මුදියන්ගසේලාගේ චන්දික ප්රභාත් වීරසිංහ 830695168V 

තිසේස නිශාන්ෙ ගකාටුගව්වත්ෙ 751172664V 

තුිංකිද රංරයලාගේ චන්ිකා උදයන්ති 897482630V 

තුඹලාෙර ආරච්චිගේ හසන්ති චතුරිං ප  935361966V 

තුයියලාගේ අමාලි හර්ශෂණි 896631837V 

තුෂාරී දිල්හානී යුමපිටිය 906183234V 

ගෙනා ණවලනගේ දිලානි ලක්මාලි 945240423V 

ගෙනාණවලනාගේ නුවන් පතිරණ 922741492V 

ගෙන්නගකෝන් දිලිනි නිසන්සලා රංරගසේන  198684803040 

ගෙන්නගකෝන් මුදියන්ගසේලාගේ ලසේනි පමල්කා ජිනාදරී බණ්ඩාර 946442763V 

ගෙබුගල ගමඇතිගේ ගේෂා දිල්හානි 926282840V 

ගෙබුගල මනන්නලාගේ දීපිකා ප්රියදර්ශශනී හරිසේචන්ර 945612320V 

ගෙබුලන්ද මනන්නලාගේ නිමන්තිකා ටසාිංගනී 915452019V 

ගෙබුවන ආචාරිගේ රංමින්ද ප්රසාද් ගෙබුවන 810630620V 

ගෙමගහනගේ ිරන්ෙ ජනිත් ශ්රී බුද්ධික බණ්ඩාර 932684098V 

ගෙයියලාගේ ජයනි මගහේිකා ගෙන්නගකෝන් 897463717V 

ගෙල්ගේ තිලිනි මධුෂාරා පීරිසේ 895264806V 

ගෙවරප්පගපරුම ආරච්චිලාගේ උත්පලා එරන්දි ගත්වරප්පගපරුම 948404036V 

ගෙවරප්පගපරුමගේ සිංජීවනී දිල්හානි 957880177V 

ගෙවරා ෙන්ත්රිගේ තිළිණ ගිංගානි ප්රනාන්රං  916211970V 

ගෙවරා ෙන්ත්රීගේ කල්පනී කරංන්ො 896531433V 

ගෙවරා හැන්නදිගේ දිනූෂා විගනෝදනී නිලවීර  885421679V  

ගත්නුවර ුමමාර විංශගේ ජීවානි එරන්දි ශෂිකා ුමමාරි වි්රමසිංහ 897011158V 

ගත්ව ගහට්ටිගේ කරංන්  නුද් ර ණවණරත්න සල්වා 910642642V 

ගත්වරා ෙන්ත්රිගේ ඉගනෝකා ප්රනාන්රං 875691970V 

ගොටපිටිය ආරච්චිල්ලාගේ හසො නිවර්ශ නා ණවණරත්න 946162515V 

ගොගට්ගේ ඤාලින්දිකා ුමමාරි 857131169V 
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ගොගට්ගේ ප්රියිං පකා ුමමාරි  876581892V 

ගොන්ඩුවලාගේ දිලුකා ගයනි රූපසිංහ 905024353V 

ගොන්ඩුවලාගේ නිගේෂා ගරෝෂනි රූපසිංහ 926030680V 

දන්ගහගදනිය මනන්නලාගේ ශෂිකලා මධුෂානි  928583082V 

දන්ගදනි ආරිි ගමගේ මරංවන්ති 886990030V 

දන්ගදනි ආරච්චිගේ ප්රභානි දිල්රුක්ෂි 926260251V 

දන්ගදනිය ආරච්චිගේ සන්දයා චතුරානි 935810140V 

දන්ගදනිය බාලරංරියලාගේ ම ාරා දර්ශශනි 199174201420 

දන්වත්ෙ ලියනගේ තුසෙ ුමමාර ඡ්යතිලක 198319800788 

දපනරංරගේ අසන්ෙ රුවන් ුමමාර ණවණරත්න 892050473V 

දමිො ලක්ෂා ග කිරිඇල්ල 896800612V 

දේබුළුවන අතුගකෝරලලාගේ අනූපමා අතුගකෝරල 947623869V 

දේබුළුවන අතුගකෝරළලාගේ ෙනුෂා දිල්රුක්ෂි  936823190V 

දඹගහ ගගදර නිශාන්ෙ ගසේනානායක 862761227V 

දයානි ප්රියදර්ශශනී වීරසූරිය ආරච්චි  925721573V 

දරණගම ආරච්චිගේ ගසේමිණි දිනුෂිකා දරණගම 935822645V 

දලුමුර ගමරාලලාගේ මිංුලා බන්රං ෆ්රැන්සසේ 857333241V 

දලුමුර ගහට්ටිගේ චාමනී සසිංකා චන්හරත්න 877873293V 

දවුල් කාරගේ අ ගේශා එරන්දිකා 937422482V 

දවුල්කාරගේ නිමාෂි මලීෂා  199361401811 

දවුල්කාරගේ ිගරෝමා ප්රියදර්ශශනී 918420134V 

දසනායක මුදියන්ගසලාගේ දිගන්ෂා සාරිංගනි දසනායක 788052723V 

දසනායක මුදියන්ගසේලාගේ නුවන්ති අිනි අගේවි්රම 199360001424 

දසනායක මුදියන්ගසේලාගේ ෂර්ශලි ප්රියන්ෙ දසනායක  920881548V 

දසනායක රණසිංහ මුදියන්ගසේ රාලහාමිලාගේ නිලුකා ශයාමාලි ඇහැලියගගාඩ 886990553V 

දසනායක රණසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ ගඩ්සක කමලිංජන දසනායක 913324170V 

දසනායක විදානලාගේ ශකිලා ශ්රි මරං දසනායක 897624575V 

දසනායක සමරසිංහගේ නන්දසරි ගඩන්සල්  ගපගර්ශරා 922704333V 

දසනායකගේ සොරා  මොිංජලී දසනායක 906850621V 

දසනායකලාගේ ප්රසාදිකා දසනායක 896100610V 

දසන්ති ගක ශලයා දිසානායක 866492397V 

දළදාවත්ෙගේ  නුරිකා රංභාෂිනි  945732563V 

දළුවත්ෙ දසනායකලාගේ දිල්හානි අයිරිංගනි දසනායක 947901117V 

දැපකාරගේ බුද්ධිකා ුමමාරි රංමතිපාල 855990490V 

දැපකාරගේ ශෂිකලා ඉරංනිල්  936050751V 

දැයලත් ඒරන්දි මධුභාෂිණි ද ගසායිසා 956423066V 

දික්ගහේනගල් මරංශා මධුශිංක 198885300100 

දිගගෝ ආරච්චිලාගේ දරංන් ප්රයිංකර දිගගෝ ආරච්චි 913194268V 

දිගගෝව ගගාඩගේපලගේ විශාකා නිර්ශමලී ුමමාරි 926010611V 

දිද්ගදනිය ගමගේ පාරමී අමන්දා ජයවීර 935310083V 

දිද්ගදනිය ගහේවලාගේ පූර්ශණිමා සඳුණි ජයසිංහ  945592605V 

දිනාරංරගේ නදීෂා දිල්රුක්ෂි  937791194V 

දිනුෂා දර්ශශනී මීගප්ප දසනායක 918353500V 

දිනුෂි චාමිකා අගේවර්ශ න  955911474V 
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දිප්පපිටිගල මනන්නලාගේ ්රිෂාන්ති ලක්මිණි ුමමාරි 948280310V 

දිප්පපිටිගල ගහේවගේ නිගරෝෂා වර්ශණුමලසූරිය  867272038V 

දිප්පපිටිගල ගහේවායලගේ ෙමාරා ුමමාරි ගහේවගේ 926441728V 

දිබුල්වල ගහේවා ගප්පඩිගේ රංජානි සන් යා ුමමාරි 885822002V 

දිමියාව ආරච්චිලාගේ ගර්ශණුකා දමයන්ති 866890234V 

දිඹුල්ගසේ වත්ගත් රංගබෝදනී නුවන්තිකා ලක්මාලි 947350480V 

දිඹුල්ගහ වත්ගත් සමුර රංභාෂිණි චන්රකාන්ති 818392338V 

දිඹුල්විටිය කිංකානමලාගේ චාමරී දිඹූල්විටිය 199364202950 

දිඹුල්විටියගේ සාරිංග ගයාන් ුමලරත්න 922141770V 

දිඹුල්විටිගේ ගමඇතිරාලලාගේ රංමිත් 862893166V 

දියගකාලවත්ගෙ කාන්ති ුමමුරංමාලී ඡ්යතිලක 945112549V 

දියගකාළවත්ෙලාගේ මාගනල්  ර්ශමගසේන 920373623V 

දියගම මුදියන්ගසේලාගේ දිල්හානි ුමලතුිංග 925714062V 

දියගහගම ආරච්චිගේ ජිත්මි නුවන්තිකා 926162039V 

දියලවත්ෙ රංරගේ අගරෝෂා ගෂහානි වීරසිංහ 936091318V 

දියුණුගේ ගගදර තිලිනි හන්සකා රුපසිංහ  925410080V 

දිලිනි ජයතුිංග ගමගේ  947100866V 

දිලිනි රන්දිමා ගහේවාවිොරණගේ 897584190V 

දිසානායක  මුදියන්ගසේලාගේ ලලිො ෙරිංගා  826920998V 

දිසානායක මුදියන්ගසේලාගේ අෂාරා මධුවන්ති දිසානායක 938143498V 

දිසානායක මුදියන්ගසේලාගේ ගක ෂලයා ගද්වාිංගනී දිසානායක 945113669V 

දිසානායක මුදියන්ගසේලාගේ රංලාිංජලී විශාඛා දිසානායක 935732670V 

දිසානායක මුදියන්ගසේලා ගේ නදිෂා හිමාලි දිසානායක 886400861V 

දිසානායක මුදියන්ගසේලාගේ නලින් සමිපත් දිසානායක 921112653V 

දිසානායක මුදියන්ගසේලාගේ පද්මී මධුරිං පකා 847943696V 

දිසානායක මුදියන්ගසේලාගේ සමිො රංභාෂ ග දිසානායක 926182021V 

දිසානායක මුදියන්ගසේලාගේ රංමිත් ුමමාර දිසානායක 852300540V 

දිසානායක මුදියන්ගසේලාගේ ගසාහානි ශයාමිකා දිසානායක  925101524V 

දිසානායක මුදියන්ගසේලාගේ හසො ප්රගබෝ නී රත්නායක 927982790V 

දිසානායක මුදියාන්ගසේලාගේ චන්දි දිනුෂා බණ්ඩාර ොනායේවත්ෙ 936981194V 

දිසානායක මුලියන්ගසේලාගේ රංුන් තිළිණි දිසානායක 917211833V 

දිසානායකගේ ගර්ශණුකා 817593534V 

දීගල රංරගේ රිං පකා දිලානි  877281183V 

රංනුහීන්ගේ රංභානි 848031321V 

රංරයලාගේ අතුල ජයසරි චන්රපාල 892582793V 

රංරයාලාගේ දිමුතු ශානිකා රංරිං ප 198762901339 

රංල්වල ගද්වගේ සහන් මලින්ද ගේමරත්න 920490700V 

රංෂානි චමින්දිකා චන්රසරි 867350357V 

ගදෙබඩගේ නිගරෝෂන් ගසනරත් 891001894V 

ගදෙබඩගේ නිර්ශමලා ප්රියදර්ශශනි වි්රමරත්න 907132072V 

ගදෙබැදගේ ඉරංනිල් සදරුවන් සමරවි්රම 199512201864 

ගදනගමගේ අමාලි මධුෂිකා 915651194V 

ගදනගමගේ ෙරිංගා නිල්මි ග 198982003301 

ගදනගමගේ රසකා ප්රියදර්ශශනි 826850060V 
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ගදනගේ ආරච්චිගේ රංරිංගනි කලයානි  937142200V 

ගදනිපල්ල ගදෝලාකාරගේ කමණි සරියලො 836183355V 

ගදමට පසේස ගහේවාගේ ගවනුරි මයිංගනි  888023623V 

ගදමට හැත්ෙගේ කථිකා උදයිංගනී ණවණරත්න 915540791V 

ගදමටගගාඩ කිංකානමිලාගේ පවනි මධුභාෂි ජයවර්ශ න 935024153V 

ගදමන ගේමනගේ ජයනිකා  සඳමාලි විගේතුිංග 915993397V 

ගදමලගපෝරුගව් කිංකානමලාගේ ඩිෂාන් හිරුෂික ුමමාර 930104051V 

ගදගමෝදරගේ ගශනුරි ශාලින්දයා ප්රියදර්ශශණි 925491144V 

ගදල්ගහ ලියැද්ද ගහේමලාගේ ඉෂානි අප්පසරා  ර්ශමතිලක 935821509V 

ගදල්ගගාඩ රත්නායකලාගේ මධුෂාණි තිළිණි රත්නායක 946671584V 

ගදල්ගගාඩ හල්පයාලගේ හිමාලි ගකෝසලා ුමමාරි 927381710V 

ගදල්වල නැකතිගේ නිලුකා ුබුදිනි ගදල්වල 935100500V 

ගදල්වලගේ චතුරිකා මධුෂානි 957243010V 

ගදවටගේ සමාධි සමන්ුමමාරි ණවණසිංහ  875860968V 

ගදවිපහල දූරයලාගේ හර්ශෂ  නුෂේක ගසෝමරත්න 871630399V 

ගදව්මිණි හසන්ක අරණායක  948183714V 

ගදහිගසේගප්ප රණවෙලාගේ ජගත් වීරරත්න  940851289V 

ගදගහරගගාඩ රාජපක්ෂගේ නිශානි හර්ශෂිකා රාජපක්ෂ 936182798V 

ගද්ව ගදෝලිංකාරගේ සමන් ුමමාර  871133182V 

ගද්වගේ දීපිකා පියිංගනි 878543181V 

ගද්වගේ ගරාෂාන් ප්රදීප්ප වි්රමසිංහ 198615600350 

ගද්වදාසේ සේගටලා ගද්වමලාර්ශ 935613400V 

ගද්වමිත්ෙගේ තිළිණි කාිංචනා  ර්ශමරත්න  926093584V 

ගද්වමුණි ඩයනා චතුරි ගද්වමුණි 866371164V 

ගද්වරාජ මුතුුමමාරණ මලවරගේ සරංනි ප්රගමෝ ා 956850347V 

ගද්ශානි රගේෂා ගසනරත් රත්නායක  925120650V 

ගද්ිකා හර්ශෂ ග ගහට්ටිආරච්චි 925121622V 

ගදාඩේපගේ ප්රගබෝද් රිංගන උදානගේ 940033357V 

ගදාඩේගප ගණිෙයලාගේ ගයාන් සේපත් විගේන්රලාල් 920423175V 

ගදාඩේගප්ප රණසිංහලාගේ දිලිනි ගද්ශානි රණසිංහ 935320666V 

ගදාන් ුලියසේ රංගේ   ේමික ණවණගසේකර  781423378V 

ගදාන් ගප්පරංරු ලියනගේ ිරානි මධුෂානි ලියනගේ 935210801V 

ගදාන් ගපාන්නේගපරුම ආරච්චිගේ රංජාො සමන්මලී  946252158V 

ගදාන් සමරසිංහලාගේ නිලන්ති 937211392V 

ගදාන් ගසේමානිසේ ආටිගලගේ රංජීවා ්රිෂාන්ී 915472990V 

ගදාගළාසේවල ලියනගේ හර්ශෂිකා සනාෙනී ලියනගේ 875690493V 

ගදාගළාසේවල විොරණගේ ඉෂාරා විගේරත්න  926002546V 

ගදෝන ඉෂිංකා නයනි වීරගකෝන් 866860203V 

ගදෝන දිමින්ණව ආරච්චිගේ එරිංගා ගහේමමාලි  905820672V 

ගදෝන රංලිංඡ්ලී සප්පෙලා රණවීර  946001600V 

ගදෝන ප්ර ශානී ගටලීෂා වීරගකෝන් 908441419V 

 නපාල මුදියන්ගසේලාගේ ඉගර්ශෂන් මධුසිංඛ බණ්ඩාර 911772469V 

 නුෂේක ගද්ගව්න්ර 890671136V 

 නුෂේක ප්රභාත් හුආරච්චි 942310129V 
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 නුෂේක සිංජිව ගමගේ  920932932V 

 ර්ශම ශ්රි උජාලි අගර්ශෂා ජයලත් 937242689V 

 ර්ශමපාල ප්රභාත් සාලක විගේරත්න 913624157V 

 ර්ශමරාජ ගමාගහාට්ටිලාගේ නිසිංසලා ගස මයා ුමමාරි  946940739V 

නදිශා ප්රියිංගනී ගහේවගේ 817801170V 

නන්ගද පහළගගදර ලක්ෂිකා මධුවන්ති ුමමාරසිංහ 927482860V 

නමින්කිරා කට්ට ඩිලාගේ නාලිකා දමයන්ති රාඡ්පක්ෂ 875893459V 

නමුණුුමල ගකෝණාරගේ ඉගනෝදයා ෙත්සර ග නමුණුුමල 937790422V 

නේනුනි ආරච්චිගේ අිනි ඉගරෝෂිනි මල්ලිකා  868662751V 

නේබුකාර පල්ලිය ණවරුගේ ගෂගවාන් ප්රින්සකා 936340210V 

නේබුකාර හෑළඹගේ ගදෝන ඉගරෝමි නයන චාපා 935243076V 

නේමැදිරිගේ ඉගනෝකා ලක්මාලී 856090884V 

නේමුණි ආරච්චිගේ ොරිකා හිමන්ස විගේරත්න 938624151V 

නේමුනි ආරච්චිගේ පවිත්රා රංලිංඡ්ලී 917800782V 

නයිඅඩිකාරගේ නගයෝමි  නුෂේකා රංල්මිණි 916861532V 

නයිගලගේ ගක ෂලයා මා වි චන්රගසේකර 945531983V 

නයිනිංගල විදාගනලාගේ චතුරි ගේනුකා රංමනපාල 936492746V 

නයිනගල විදාගන්ලාගේ රුවිනි කලයානිකා ජයතිලක 957983227V 

නරසිංහ ගල්කේලාගේ චානක කිර්ශති ුමමාර නරසිංහ 903343397V 

නරසිංහ ගල්කේලාගේ දිල්හාර ලහිරු සදරුවන්  903212930V 

නවගමුව ආරච්චිලාගේ කලනි රුවන්තිකා ුනයසරි 877602001V 

නවගමුව ගමරාලලාගේ ශ්රීමා රංරිං ප 199066602558 

නවරත්න ගහට්ටිමුදියන්ගසේලාගේ ගඡ්නට් නිරෑපා නවරත්න 775722797V 

නසේනාරේ පතිරනගේ ලෂිෙ දිල්ෂාන් තිලකරත්න 952783203V 

නාඋල්ලගල් දිලිනි ශෂිප්රභා ගපගර්ශරා 885501052V 

නාගගාඩ මනන්නලාගේ අමිල නුවන් මධුශිංක 903652489V 

නාගගාඩ මනන්නලාගේ උරංලා චාන්දනී ගසෝමරත්න   847723327V 

නාගගාඩ විොනගේ චාන්දනී අගශෝකමාලා 199254501290 

නානායක්කාර ුමඩාච්චිගේ රංගර්ශකා රත්නමාලි නානායක්කාර 898120198V 

නානායක්කාර  පිංගොට විොනලාගේ චන්රානි නිගරෝෂිකා දිසානායක 876081474V 

නානායක්කාර වසේ හේගලාළුව ආරච්චිගේ ින්ො අරුණි නානායක්කාර 828612735V  

නානායක්කාර වෑකන්ඩේිගේ නු ම එරිංගා 926051695V 

නානායක්කාරගේ දිලිනි සදගර්ශඛා රුවන්ුර ජයරත්න  957131549V 

නාපාවල ගමලද්දලාගේ මිංගලා දමයන්ති ණවණවර්ශ න  866370940V 

නාපාවල ගේලද්දලාගේ ආගලෝකා සසනි ඡ්යගසේන 945471263V 

නායක පනිච්චිගමගේ ප්රදීප්ප සමන්ෙ කරුණාරත්න 198927900574 

නාරිං ගල්ලගේ තිරුණි මධුෂිකා 937713843V 

නාරිංගගාඩගේ මගනෝේ මධුසිංක  නපාල 911141728V 

නාවල මුදියන්ගසේලාය ගසේමිණි ුමෂාරා නාවලගේ  918021140V 

නාවලගේ චතුරිකා ගයාගානි 937121199V 

නැකතිමුල්ල මාන්නලාගේ නාමල් උදය ප්රියන්ෙ 943661642V 

නැකැත් රාළලාගේ නුවන් වීරගසේකර 922051151V 

නිකගපාෙ ගමාගහාට්ටිලාගේ ලක්මිණි ඉගනෝකා 916812299V 

නිකලන්ද වත්ගත් චන්ිකා සිංදීපනි 917612846V 

නිකලන්ද වත්ගත් ඩිලානි ලසකා නිකලන්ද 927401398V 
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නිකලන්ද වත්ගත් නිලුක්ෂි ශෂිකලා ුමමාරසරි 898273490V 

නිමන්ෙ මධුසිංක එදිරිසිංහ 943103500V 

නිගේෂා නිලුෂිකා දමයන්ති හෙරසිංහ 956122651V 

නිරිඇල්ල ොනාපතිගේ පියුමිකා මධුමාලි 936711820V 

නිරිඇල්ලගේ චානක ුමමාර  199215700511 

නිරිඇල්ලගේ සන් යා සමන් ුමමාරි ආරියදාස 885851061V 

නිගරෝෂනී වන්නිආරච්චි 927150760V 

නිර්ශමාණි ගේචලා වීරසිංහ 916231067V 

නිලානි ගහේමකීර්ශති 828162896V 

නිලූකා නිශාන්ති සූරියගහට්ටි 807842668V 

නිල්ලගපරුම ආරච්චිලගේ සසල චන්දන 943162441V 

නිවිතිගල කහන්ගමගේ ඉගර්ශෂා ුෂේපකාන්ති 8984533693V 

නිශාදි වත්සලා බණ්ඩාරනායක 926061313V 

නිශේශිංක මනුෂ ගහට්ටිආරච්චි 930010332V 

නුගගවල යද්ගදසේසලාගේ සෂිකලා මධුවන්ති 927101980V 

ගනටුගල වත්ගත් දිල්කි මනීෂා කරුණාරත්න 938391360V 

ගනරිල්ගල් ෙනපතිගේ මධුරිංග ප්රසාද් 912511944V 

ගනල්ලපිටිය පතිරණ ආරච්චිලාගේ ශාලික චතුර 198829803935 

ගනල්ලිවල කිංකානමලාගේ කරංනි හිංසකා 938172625V 

ගනළුේගදනි ගද්වගේ ගේකලා 878430310V 

ගනාේමාරංර හරිෙ ලක්මාල් විජයදාස  199825002392 

පටබැදි ගහේවාගේ ප්රදීපා නිලන්ති 777603949V 

පටිගේ කාිංචනා උමයිංගනී ජයවර්ශ න 826191821V 

පට්ටිය කට්ටඩිගේ දිල්හානි අනුරා ා සදමාලි 948282658V 

පට්ටිය කට්ටාඩිගේ සාමලි ුමමුරං  ර්ශමගසේන 786081130V 

පට්ටිය ගමගේ අිනි වත්සලා ප්රියදර්ශශනි 938323445V 

පට්ටියගගදර ගමාගහාට්ටලලාගේ ඉගනෝකා සිංජීවනී ගසනවිරත්න  875181181V 

පට්ටියගගදර ගමාගහාට්ටාලලාගේ චන්ිකා නිලන්ති පට්ටියගගදර 875952064V 

පට්ටිගය ෙැන්ගන රාමලාගේ රමයා ුමමාරි 897973294V 

පඩි ගමගේ මිංුල සමන්ෙ රණසිංහ 812550373V 

පණිවිඩකාරගේ නදීශා චතුරාණි වර්ශණරංරිය 897973430V 

පතිරගේ ගදාන් ුෂේපා ප්රියිංගනී 837253071V 

පතිරගේ බුද්ධිනී ආයුරා ගපගර්ශරා 917890757V  

පතිරගේ රම ග එරන්දී ජයගසේකර 766331513V 

පතිරණගේ ඉගනෝකා දමයන්ී 847553545V 

පතිරණගේ දිනුපමා සදගර්ශඛා අමාලි 936642810V 

පතිරණගේ දිනූෂා ලක්මාලී පතිරණ 887370583V 

පතිරණගේ නිගරෝෂි ලක්ෂේමි පතිරණ  937752946V 

පතිරණගහේරත්ගේ ජගත් රුවන් ජයගසේන 800811031V 

පතිරන්නැගහලාගේ අිනි නිමන්තිකා  945250682V 

පත්තිනි වි්රම ආරච්චිගේ අගේෂා මධුවන්ති 905092260V 

පත්තිනිගේ රංගබෝ ා හිංසනී විගේරත්න 925101915V 

පත්ගව්රියගේ එරිංගා හරෂණි දයානන්ද 916503024V 

පද්ගේරියගේ  පත්මි ගයනී පත්ගේරිය 905563017V 



 
 

28 
 

පද්මි මගනෝහරි කලිංරංරිය  896730843V 

පනපිටි කිංකානේලාගේ ගදාන්  රුවිනි ෙරිංගා 927451565V 

පනාගගාඩ ලියනගේ ගදෝන රංල්මි ග ගසගනවිරත්න 906692341V 

පනාන ගමරාලලාගේ පියුමි නිසිංසලා චන්රලාල් 948043580V 

පනාගන බාලරංරියගේ දීපිකා ිරානි ගසේනාධීර 935822114V 

පනාගන් කිංකානමලාගේ දිසේනා ජයන්ති 198355400472 

පනාගන් ගල්ගගාගඩ්ගගදර ුනයා ශාන්ති නී විගේගකෝන්  936763405V 

පනාගන් දසනායක මුදියන්ගසේ රාළහාමිලාගේ චතුරි ඉරංමිණි බණ්ඩාර 925451835V 

පනාවලගේ ලක්ෂිකා මරංවී ගසෝමරත්න  935802113V 

පනාවැන්න ආරච්චිලාගේ ඩිල්ෂාන් ේෂ ා මධුසිංඛි 935370728V 

පනාවැන්න රණගද්වගේ ෙගයෝමි රංලිංජි ගන්සලා 935990637V 

පන්ගදනිගේ මුරුෙැන් රාලලාගේ එරිංගා ිගරෝම ග බණ්ඩාර 896261630V 

පන්ගදනිගේ මුළුෙැන්රාලලාගේ චාමර අනුරුද්  බණ්ඩාර 942660880V 

පන්නල ගසේනානායක මුදියන්ගසේලාගේ ලහිරු සාරිංග  871460191V 

පන්නිල රන්රංනුගේ සිත්රා සදමාලි 19887100525 

පන්නිලයින්ගේ කමල් ගේමනාත් 881951185V 

පඹහින්ගන් ගගදර වි ානලාගේ ගස මයා රමයාුමමාරි 898313018V 

පරකැටිය මනන්නලාගේ ලක්මිණි චතුරිං පකා වැලිුමඹුර 927091828V 

පරගහ අරාගව් සමිල ප්රභාත් පියදිගම 910342690V 

පරගහඅරාගව චතුරිකා දිල්හානි ආරියදාස 925983268V 

පරගහගගාඩ වත්ෙගේ චමිලා ප්ර සාදනී පරගහගගාඩ 907792196V 

පරණ ගමගේ වත්සලා දිල්හානි 886401710V 

පරණ ලියනගේ චමිලා රංභානි සරිවර්ශ න 199165502190 

පරණමාන්නගේ මිහිරි සඳමාලි දසනායක 867742921V 

පරන ලියනගේ ගදාන් ්රිශාන් මරංසිංක 910290371V 

පරගප ආරච්චිගේ ගර්ශණුකා සිංජීවනී පරගප ආරච්චි 845731470V 

පරවාහැර කන්කානේගේ නිශානි චතුරිකා ලිංකාතිලක 915352596V 

පලන්රංරිය ගමාගහාට්ටලාගේ උගේන්රා අගේෂානී පලන්රංරිය 199259803446 

පලමන්ඩලාගේ ගනලුේ ගචසන්ො ප්රියදර්ශශනි 927593076V 

පලවින්නගේ ප්රසිං පකා ලක්මාලි  855842238V 

පලිහගදනිය පටබැදිගේ යසන් ප මරංෂානි ුමමාරි පලිහගදනිය 897033917V 

පලුවත්ෙ මනන්නලගේ කපිල සේපත් ුමමාර 900381778V 

පගල් බඩල්ගේ ජයනි වතුභාෂිනි ජයගසේන 935293456V  

පල්ලිමුල්ගල් කුගමගේ සින්ෙ දිල්ෂාන්  942623933V 

පල්ගලවත්ගෙ නිලුකා ලුේිණි ුමමාර 865343787V 

පල්ගලගවල ගදෝලාකාරගේ රංමිත් දසනායක 940402565V 

පල්ගල්ගිංගගාඩ විදාගනලාගේ නදීෂා රන්රංමාලි 916240988V 

පල්ගල්ගගදරලාගේ ඉගර්ශෂා රංල්මිණි කරුණාරත්න 928163881V 

පල්ගල්ගේ ආරිිගේ කරංන් ඉගරෝෂ දසනායක 922360871V 

පහල අඹගහගේ දිලිනි  මෙමාලි ජයවර්ශ න 936481817V 

පහල ගමරාලලාගේ අගේෂේ මධුසිංඛ 923193561V 

පහල ගගදර ගමගහාටිටාලලාගේ නදීකා උදයිංගනී ුමමාරි  905190248V 

පහල වන්නිආරච්චිලාගේ රාජිකා නදීශානී දයාරත්න 926402943V 

පහල විොනගේ එරන්දි ඉමාලිකා 199351702942 
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පහලගම දූරගේ ුමලන්ති අප්පසරා පතිරණ 896304275V 

පහළ ගමඇතිරාලලාගේ දිලිනි ගක ෂලයා ආනන්ද 926752146V 

පාෙකඩ පාරසේසගේ මලින්දිකා ඉෂානි කරුණාරත්ෙ  928584020V 

පාෙගම අණවරුකාරගේ මනුෂා ලසන්ති නිලිමිණි 947563874V 

පාෙගමරාලලාගේ හර්ශෂණි දිලිකා ගසේනාරත්න 936522653V 

පාන ගමරාලලාගේ චන්ිකා දිල්රුක්ෂි ගමගේ 918552863V 

පාරක්ුමවලාගේ ඉෂාරා වාසනි බටුගගදර  947483420V  

පාලම ගමඇතිගේ  නවිනි ගගනොරා මගනෝලි  946450731V 

පාලම ගමඇතිගේ දමිත් නිගරෝෂන්   911230690V 

පැටිකිරි ආරච්චිලගේ චාමර ප්රසාද්  881861399V 

පැටිකිරි හැඩ්මිල්ලාගේ ප්රසන්න ුමමාර ආරියපාල 931082272V 

පැනි පැච්චචලාගේ සෂිකා මධුභාෂීණි  917661510V 

පැන් ප අප්පුලාය කලනි හිංසකා පද්මපාල 945260017V 

පැල කැටියගේ චතුරි ප්රසාදිනී 938632472V 

පැල කැටියගේ නිගරෝෂා ප්රියිංගනී තිලකරත්න 815215958V 

පැලවත්ෙ වියන්නලාගේ කල්පනී මධුභාෂිණි වි්රමපාල 937950144V 

පැලැන්ද අප්පුහාමිලාගේ ගක ෂලය නිමන්ති විගේසිංහ 846331557V 

පැලැන්දගේ චරිකා විගේපාල 945180765V 

පැලෑදගේ ලහිරු  පහාන් මධුරිංග 932760789V 

පැලෑගන් ගමඇතිරාළලාගේ දිල්හානි භාගයා ඒකනායක 916902360V 

පැලිකඩ මනන්ෙලාගේ අගසේල සමරනායක 199014502083 

පෑළැද ගමගේ ෙරිරං දිල්ශාන්  943632081V 

පිටකන්ගද  අමිල නුවන් ුමලතුිංග  923431004V  

පිටගේපගේ නයනා චන්දිමා විගේරත්න 866162190V 

පිටගේපලගේ චාමිනී දිල්රුක්ෂි 197874301160 

පිටගේපලගේ ලක්මිණි ප්රියදර්ශශනී 898580741V 

පිටගදනියමුලුෙැන් රාලලාගේ ශයාමිකා ගසව්වන්දි 926742698V 

පිටිගල කිංකානමලාගේ ඉෂානි ලක්ෂිකා ජයරත්න 925162787V 

පිටිගල කිංකානේගේ ගදෝන ඉගර්ශෂා ඡ්යලත්  896842196V 

පිටිවිල ලියනගේ අගනෝමා  මො ුමමාරි 868092092V 

පිණුේකාර ගේ අගේෂා දර්ශශනී රාජපක්ෂ 896081810V 

පිණුේකාරගේ අගේෂා සරංනී තිලකරත්න 946500712V 

පිනිදිය පතිරගේ ගයත්රි උගප්පක්ෂා ගසේනාධීර 897570572V 

පින්න දූවගේ නිුනි අමන්දා බණ්ඩාර ජයරත්න 936831427V 

පින්නකන්ද කට්ටඩියලාගේ සජා නි නවාිංජනා ආරියරත්න 936690025V 

පින්නගල මුහන්දිරේලාගේ මධුර හසන්ෙ මුහන්දිරේ  900381697V 

පින්නගගාඩ විදාගනලාගේ ඉෂාරි මධුෂිකා රණසිංහ 945370050V 

පින්නගගාඩ විදාගනලාගේ රං ර්ශමා වීරිංගනී ගසෝමදාස 885201466V 

පින්නගගාඩ ව්දානලාගේ අරුණ ප්රදිප්ප 923331158V 

පින්නරංවගේ ශානිකා මධුෂානි 935470048V 

පින්නවල ආරච්චිලාගේ ෂිගරෝමා ුෂේපා ුමමාරි 908172833V 

පියදාස මුදියන්ගසේලාගේ ඉරංරිකා රංලාිංජලී 936831826V 

පිල්ලගගදර බුද්ධික අනුර රාජරත්න 852922524V 

පීල්ල ගමගේ හර්ශෂ ග කාිංචනාමාලා  915820964V 
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පීල්ල මාන්නගේ බුද්ධික මධුෂාන් ජයරත්න 932954320V 

පීල්ල වත්ගත් දිලානි ගද්විකා 917921024V 

පීල්ලගේ ඉන්දික රුවන් ුමමාර 842911656V 

ුිංි බණ්ඩාගේ තිලක් නන්දසරි 820464567V 

ුජය අේපාගර්ශ ගබෝධිරෙන හිමි 199029803660 

ුජය විගේරිගේ සමන්මාලි සමන්මාලී ගමගහනින් වහන්ගසේ 835655237V 

ුනාගල මුදලිහාමිලාගේ රංමුරං ඉන්දිකා 886130937V 

ුුලවත්ගත් දිගන්ෂා නන්දනී  885433731V 

ුරන ගගදර ගල්කේලාගේ විමුක්ති ින්ෙක 931113046V 

ුරවැඩි ගද්වගේ තිලිණි සින්ො ගප්පමසරි 947050451V 

ුරසිංහගේ නිලක්ෂි දර්ශිකා මධුශිංඛ 955842006V 

ුරසිංහලාගේ කලනි ලක්මාලි  947161717V 

ුල්ගල්ගපරුම ආරච්චිලාගේ දමයන්ති ගේමරත්න 905261320V 

ුවක්ඕවිටිගේ රසනි ෙරුෂිකා 938443289V 

ුවක්පිටිය ගමරාලලාගේ උගද්ිකා සදනිමාලි 896264583V 

ුවක්පිටිය ගමරාළලාගේ නිරිංඡ්ලී දයානි චනරගසේකර 875632108V 

ුසේසැල්ලගේ ගහේමන්ති ප්රියලත් සමරතුිංග 927111705V 

පූජය නාකැටිගේ උප  ේම රෙන හිමි  920763898V 

පූජය පලුගගාල්ගල් විජිෙනන්ද හිමි 872512659V 

ගපට්ටගමගේ චමරි දිලුනි 198855201371 

ගපට්ටගමගේ ලක්ෂේමී මධුෂානි 957380603V 

ගපට්ටිගම අමිො හර්ශෂණි ද සල්වා 917402604V 

ගපරමුණ ගමඇතිගේ අනූෂා ප්රියදර්ශශනී 896190768V 

ගපරමුණ ගහේවගේ දර්ශශනී දයාපතිරණ 955301110V 

ගපරමුගන ආරච්චිල්ලාගේ රංලානි හිංසකා 926751166V 

ගපලකට්ටිගේ ගසානාලි අමන්දිකා කරුණාරත්න 199360400608 

ගප්පරංරැ ආරච්චිලාගේ ිරාණි ගර්ශණුකා කරැණාරත්න 888523618V 

ගප්පරංරු ආරිිගේ සමීර මරංසිංක 921903766V 

ගප්පරංරු ආරච්චිගේ අනුෂිකා දිලිනි මුණසිංහ 946050865V 

ගප්පරංරු ආරච්චිගේ නිලක්ෂි ගයන්තිකා වි්රමසිංහ 925450197V 

ගප්පරංරු ආරච්චිගේ ගරෝසකා චතුරානි 917241732V 

ගප්පරංරුගේ රවිරං හෂාන් බණ්ඩාර 933523764V 

ගප්පමවිංශ මුනසිංහගේ ගයාන් මධුරිංග ගප්පමවිංශ 872774491V 

ගප්පසේගත්රැගව් ලියනරාලලාගේ ෙනුෂා දිලක්ෂි විගේවර්ශණරංරිය 918334300V 

ගප්පසේගත්රුගව් ලියනරාලලාගේ ජයනී උත්පලා දිල්හානී ුමගර්ශ 887862907V 

ගප්පසේගත්රුගව් ලියනරාලලාගේ සිනි රුක්ෂලා දිල්ෂානි ුමගර්ශ  925822035V 

ගප්පළි කිංකානේලාගේ චතුෂිකා නුවන්මි ග 937454163V 

ගපාුමණ ගබෝරාලලාගේ විගව්කා ශිරිං ප මල්ලිකාරත්න 945501413V 

ගපාතුපිටිය ගමඇතිගේ වත්සලා රංභාෂිණි 877031314V 

ගපාන්නේගපරුම ආරච්චිගේ වසන්ො ුෂේපා ුමමාරි ගපගර්ශරා 935043476V 

ගපාගලාන්ඕවිටගේ අනුෂා ගසව්වන්දි 945062347V 

ගපාල්ගසේවත්ගත් ගාල්ලගේ උගද්නි කිංචනා චිංරතිලක 955892283V 

ගපාල්ගහගේ නදී නිගරෝමිකා 895680613V 

ගපාල්වත්ෙ ආරච්චිලාගේ ින්ෙක කරංන් චන්රපාල 903064048V 
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ගපාල්වත්ෙ හසෙ ජයමාලි ගමගේ  926572962V 

ගපාල්වත්ෙලාගේ ුමමුරංනී ලසන්ති අමරසරි 198473002143 

ගපාල්වත්ගත් ආරච්චිලාගේ  පේහානි ගක ශලය ගසනවිරත්න 878321405V 

ගපාල්වත්ගත් ගකෝරාල්ලාගේ රුවන්ජනී ුමමාරි 937621299V 

ගපාල්ගහේන ජයසිංහ ෙන්ත්රිගේ පවිත්ර ලක්ෂාන් ෙන්ත්රිගේ 932760290V 

ප්රොපගේ අගනෝජා සජානි 847750243V 

ප්රථමමසිංහ ආරච්චිගේ මගහේෂිකා දසමාලි  865392257V 

ප්රදීපා සඳමාලි තුේගබෝවිල 885644198V 

ප්රගබෝ ා ස දමාලි ගජෝතිරත්න 958192045V 

ප්රභා උදාරි එදිරිසිංහ 896270249V 

ප්රභාගර්ශ යහානා ්රිසේටිත්  938482560V 

ප්රසන්තිකා ගහේමකිර්ශති 877983390V 

ප්රියිංජි මධුෂා වි්රම කලුගොට 198961000769 

ගේම ජයන්ෙ වීරසූරීය ආරච්චී 890481060V 

බිංගලාවත්ගත් චමාලි චතුරිකා 948663147V 

බිංගලාවත්ගත් මධුෂාන් ප්රදීප්ප ුමමාර 952163840V 

බිංඩාරගගදර ජයරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ අවන්ති උෂානි බිංඩාර 937240368V 

බටගගාඩ කිංකානේලාගේ ශයාමත් ඉන්රජිත් ගසෝමසරි  901691371V 

බටගගාඩ කිංකානේලාගේ ශයාමලී දිල්ෂාරා ගසෝමසරි 945142553V 

බටගගාඩ රත්නායකලාගේ ගයාන් ගද්ශප්රිය කුගගවත්ෙ 198516300309 

බටගදාළ ගමගේ රුවන් ුමමාර පියරත්න 921190077V 

බටයාගගාඩගේ වින්දනී යගශෝ ා ුමමාරි 945832223V 

බටගවල විරංගනලාගේ චේපිකා මල්කාන්ති 885620590V 

බටුගගදර දාවිෙලාගේ චතුරිකා ගරෝෂනී බටුගගදර  935930758V 

බගට්වලකඩ  ගදෝලාකාරගේ චේපා විගනෝදනී නන්දදාස  866162204V 

බගට්වලකඩ ගදෝලාකාරගේ උගප්පක්ෂා උදයිංගනී පතිරණ 887591598V 

බගට්ගවල අගලන්රංවලාගේ ිරන්තිකා මිහිරාණි 876133385V 

බගට්ගවල වහුමීුරගේ ඉසිංකා ලක්මාලි 905771469V 

බගට්ගවල විදානලාගේ ඉරංරු නුවන් ශ්රි චතුරිංග 911822873V 

බගට්ගවල විදානලාගේ  නුජ මධුරිංග බගට්ගවල 198830704033 

බගට්ගවලකඩ ගදෝලකාරගේ රංරිංග ඉන්රලාල් ගේමරත්න 901992355V 

බඩල් විදාගනලාගේ ිත්රානි මදූෂා අමරගසේන 926220780V 
බණ්ඩාරනායක ගෙන්නගකෝන් මුදියන්ගසේලාගේ රාළහාමිල්ලාගේ රංලානී ඉෂිංකා 
මැද්ගද්ගම 925390089V 

බණ්ඩාරනායකලාගේ චතුරිකා ලක්මාලී 935293251V 

බණ්ඩාරවත්ෙ විදාගනලාගේ ිිංරංනි නයනොරා බණ්ඩාරවත්ෙ 945382074V 

බත්ෙන රාලලාගේ ඉගනෝකා සේවර්ශණමාලි  955183134V 

බත්වඩන කුරාලලාගේ දිලිනි නුවන්තිකා ජයතිසේස 948573512V 

බදනමුගර්ශ ආරච්චිලාගේ සමන්මලී ප්රියිං පකා ුමමාරි 847993340V 

බරංකාරගේ ප්රසාත් චමින්ද රත්නායක  933174034V 

බද්ගදවත්ගත් දර්ශශනි අනුරා ා ජයරත්න 945913630V 

බද්ගද්ගම කිංකානේගේ ෙක්ෂිලා මුතුමාලි 947994000V  

බද්ගද්ගලලාගේ තුෂාරා වීරගසේකර 826844493V 

බන්රංල කිංකානමලාගේ චමිල ප්රියිංග බන්රංල 902092161V 

බමුණගේ චන්න සිංඡ්ය ුමමාර  890771742V 
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බමුණු ආරච්චිලාගේ සමිො ුමමාරි  ජයරත්න  915630227V 

බමුණුසිංහ ආරච්චිලාගේ ශයාමලි රංගබෝධිකා පියරත්න 868302003V 

බමුනුගේ ිරිංගා දිල්රුක්ෂි විගේරත්න 926492306V 

බමුවාගගාඩ පතිරනගේ විශාඛා ඉන්රංමති ගේමචන්ර 898512444V 

බඹබරගබාටුව කිරිසන්ෙලාගේ  මතිකා මධුවන්ති 198169200710 

බඹරගකාටුවගේ උුල් චමින්ද ුමමාර 199226504395 

බඹරගබාටුවගේ නිලන්ති ුමමුරංනි වීරසරි 797791032V 

බඹරගබාටුවලාගේ චන්දිමා උදයිංගනී 865240317V 

බඹරැන්ගද් ණවරුගේ රැක්ෂා තුෂාරී 198559403697 

බයිගනත්තු ගමත්ත්රිගේ රංරිංග ලක්මාල් කරුණාසරි 852172584V 

බරනගල ගවදරාලලාගේ රංමිරං උදයිංග ුමලතුිංග 922032580V 

බලිංගගාඩ මුහන්දිරමලාගේ ගමාහාන් බුද්ධික  871560048V 

බලිංගගාඩ විොනරාලලාගේ ගැමුණු සඳමාල් කරුණාරත්න 198936404407 

බලයලාගේ උගප්පක්ෂා චතුරිං ප ුමමාරනායක 928042243V 

බසේනායක මුදියන්ගසේලාගේ රංෂානි චතුරිකා බසේනායක 926201840V 

බසේනායක මුදියන්ගසේලාගේ නිමාලි ප්රියිං පකා ණවණතිලක 825840923V 

බසේස ගහේවායලාගේ පවිත්රා නිලක්ෂිණි විගේගසේන 907600998V 

බාග ගේලද්දලාගේ ශානිකා දිල්හානි ුමමාරි 955222520V 

බාරංරාගදණිය ආරච්චිලාගේ ගක ශලයා ලක්මාලි වි්රමසිංහ  938620997V 

බාරංරාගදණිය ආරච්චිලාගේ නිගරෝෂනී ුෂේපමාලා දයාරත්න 936283152V 

බාරංරාගදනිය ආරිිලාගේ රුවිනි ොරකා ප්රසාදිනී කරුණාතිලක 955380037V 

බානගගාඩ ආරච්චිල්ලාය ෙක්ෂිලා මා වි බානගගාඩ 916740832V 

බාලරංරිය ආරච්චිලාගේ සිගත්රක ෂාල් තිලකරත්න 900352565V 

බාලසූරිය ආරච්චිලාගේ නන්දනී කරුණාරත්න  845643571V 

බාලසූරිය නුවන් ප තිරිංජා බාලසූරිය 915673236V 

බැරගම කිංකානේගේ ්රිෂාන්ති හර්ශෂිකා  886390955V 

බැරන්ගදණිය අලුෙගේ සමීර සරචන්ර කුවත්ෙ 912983790V 

ිිගලගම ගමාගහාටාලලාගේ ගත්ජා ශයාමලි ණවණගසේකර 198969600474 

ිලින්ගසේ වත්ෙගේ ගාදිනි නිසිංසලා ගේමසිංහ 937161786V 

ිලින්ගසේවත්ෙගේ ෙනුජා ින්ොනි ිලින්ගසේවත්ෙගේ 857351134V 

බුිං පරිය බද්දගේ අගේෂා ගසනාලී ුමලතුිංග 938663289V 

බුදිගගවත්ගත් ගමාහාට්ටාලලාගේ හර්ශෂ ුමමාර චන්රපාල 810190140V 

බුලත්වත්ෙ වතුකාරගේ අනුෂා කාන්ති ජයලත්  897331551V 

බුලත්සිංහලගේ මධුිකා ඉරංමිණි රැිණව 877651983V 

බුලත්සිංහලාගේ ෂාමිලා දිලෂානි බුලත්සිංහල 946321869V 

බුළුමාන විදානලාගේ සයුරි නිගරෝෂිමාලා 199074902184 

ගබත්මගේ නගයෝමි නදීෂා දයාරත්න 935282110V 

ගබන්ෙර දන්වත්ෙගේ චාන්දනිකා නිගරෝෂිණි පියගසේන 905210572V 

ගබන්ගොට ආරච්චිගේ අමා හිංසනී අනුරාධිකා කරුණාතිලක 895361100V 

ගබරලියන වහුේුරගේ චන්ිකා සඳමාලි 905853309V 

ගබල්ලන් ගමගේ හර්ශෂ සේපත් 883043049V 

ගේන්දලුව ගේලද්දලාගේ නිගේිකා ුමමාරි 916453280V 

ගේගර්ශරංව ගහාලිපිටියලාගේ තිසේනා තුලාරි ගහේමචන්ර  895861502V 

ගේශානි ජනිො සිංදිපනී කඳන්ගගාඩ 917080135V 

ගබාධිමළුව ගමගේ අච්චනි ප්රගමෝදයා වි්රමසිංහ 947241443V 
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ගබාරගගාඩයලාගේ ිගරෝමා නිශාන්ති ුමමාරි  885321305V 

ගබෝගහවත්ගත් ගඩ්ලිකා නිල්මිණි රංමනරත්න 916402848V 

ගබෝගගාඩ අරගේ ගර්ශණුඛා වසන්ති 915221297V 
ගබෝධිමලුගව් මුදියන්ගසේලාගේ ගනාගහාත් ගකාසේසන්න ගමාගහාට්ටාලගේ ගේනකා 
මරංමාලි රංමනගසේකර 937052723V 

ගබෝපගගාඩ ගහට්ටිගේ රසකා විගනෝදනී  908520696V 

ගබෝපැත්ගත් විදාගනලාගේ රශේමි වත්සලා ගබෝපැත්ෙ 936802494V 

ගබෝපිටිය විදාගනලාගේ අගසේල දීපාල් ගබෝපිටිය  940203473V 

ගබෝඹුවලගේ දර්ශශා ෙමාලි ණවණරත්න 936190278V 

ගබෝවත්ගත් ගමරාලලාගේ අනුරුද්   ර්ශමපාල 199019804166 

ගබෝවත්ගත් ගමාගහාට්ටාලගේ තිළිණි ගසගනවිරත්න 198875001769 

රහේමනගේ ප්රදීපා ුමමාරි ණවණරත්න  198561800948 

රාහේමණගේ මරංෂානි නුවන්තිකා  926162276V 

භාගයා මල්කාන්ති ජයගසේකර 766652131V 

මණවර ගමඇතිගේ මිහිරි කල්පනා ජයවිර 928472892V 

මඩපාෙගේ ඉගර්ශෂා සදමාලි ගපගර්ශරා 895684996V 

මඩලගම උඩහවත්ගත් මුදිො ලක්මිනි වීරතුිංග 916692676V 

මඩලගම ලියනගේ ප්රසිං ප මරංෂිකා ලියනගේ 935970458V 

මඩලහන්දලාගේ ගනරිංඡ්නා ශීමාලී නදී ණවණරන්න 938502790V 

මඩවල කිංකානේලාගේ නිශාන්ෙ ුෂේප ුමමාර 902521712V 

මඩවල ලියැද්දලාගේ ශාලිකා දිල්රුක්ෂි මඩවල 888661190V 

මඩිත්ෙ ගහේගන උදිෙ කරංන් ණවණසිංහ 933421767V 

මඩුවන්ගවල ගදාන් පියුමි යගසෝ රා  ගසේපාල 916171722V 

මඩුගව් ගගදර නදිශා ජිවන්ති ුමමාරසරි 928123480V 

මතික්ුම ඩබුමරුගේ චාමර සමන් ප්රියිංකර  891911513V 

මගෙසේ නේබු ගහේවගේ ප්රසිංගනී ප්රියදර්ශශනී 897893606V 

මත්ෙම ගගාඩ මුදියන්ගසේලාගේ මරංශාන්ෙ බණ්ඩාර 900820623V 

මදනායක ෙරිංගා හර්ශෂ ග 897992396V 

මද්රංම ආරච්චිගේ ඉෂාරා ලක්මිණි මද්රංම ආරච්චි  898393003V 

මද්රංම ගවල්ලාලගේ මධුර ප්රසන්න  942130716V 

මද්රංම සිංහක්ුමට්ටිගේ ලසන්ති මදාරා ජයලත් 907252132V 

මද්රංමගේ දමයන්ති ප්රනාන්රං 938434417V 

මද්රංමාගේ හිරුණි ෙරිංගා ුමමාරි  857372891V 

මධුකා ප්රගබෝධි වියනගේ  927450224V 

මධුභානි ගයාත්රි පන්ඩිෙගසේකර  198483403331 

මධුෂා විරාජිකා දිසානායක 925780863V 

මධූෂා පියුමාලි කසේතුරිආරිී  905980629V 

මධූෂා ප්රියදර්ශශ ග රැටියල 846430202V 

මනතුිංග ආරච්චිගේ පත්මාිංගනි  925812340V 

මනතුිංග ඉරංරි නිගේෂිකා සල්වා  907242420V 

මනතුිංගලෑ රැවන් චානක රෑපසිංහ 940811074V 

මනතුිංගේ එරන්දිකා දිල්හානි 858203384V 

මනතුන් ආරච්චිලාගේ ශෂිකලා උදයිංගනී 945502525V 

මනත්ෙලාගේ කරංන් ප්රභාත් චතුරිංග  199017201548 

මනත්ෙලාගේ සරංන් නිලුක්ෂ සදනායක 922441669V 
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මනන ගද්වගේ මධුශානී සමන්ලො  905172158V 

මනනගේ චන්ිකා ප්රියදර්ශශනි 925073725V 

මනන්නගේ මධුකා රුවන්ති උපාලි  915143377V 

මනන්නලාගේ චාමිණි දිල්හාරා පීරීසේ 935851270V 

මනන්නලාගේ ටසලා නදීෂානී රණතුිංග 936332889V 

මනන්නලාගේ තිලිනි ගසව්වන්දිකා ගසේනාරත්න 915653065V 

මනන්නලාගේ නිගරෝෂන් ුෂේපුමමාර ගසේනාරත්න  882291219V 

මනන්නලාගේ ප්රියන්ෙ සිංජීව ුමමාර 942500777V 

මනන්නලාගේ මායා දමයන්ති 915670660V 

මනන්නලාගේ වජිරා සිංජීවනි 915853200V 

මනමාල මුදියන්ගසේලාගේ චූලා චාරිකා ලසන්ී  827240303V 

මනේගප්පරි මුදියන්ගසේලාගේ සිත් බුද්දික මනේගප්පරි 910622587V 

මනිරැස ගකෝකිලා  955440862V 

මනිගවල් වඩුගේ ඉරංනිල් උත්ෙරා ජයමාන්න 925023302V 

මගනෝරත්න ආචාරිගේ අනුරා ා ගසව්වන්දි මගනෝරත්න  868562200V 

මගනෝරි හසන්තිකා විදානලාගේ 825870148V 

මන්තිලක මුදියන්ගසේලාගේ නිලූෂා දමයන්ති මන්තිලක 886723520V 

මන්ත්රිලාගේ ජනිො ුමමාරි ගේමසරි  925993220V 

මයිලන්ගේ අගසෝකා මාලනී  945441674V 

මයිලන්ගේ ගලකමලාගේ ුමමුරංමාලා දිසානායක 766111904V 

මයුරි ගකෝකිලා ගකාඩිතුවක්ුම 878262697V 

මරන්ගොටගේ ලලින්ද රත්න 902054103V 

මලගලගේ ගදාන් මුදිො ුමමුරංනි කරුණාතිලක 867082409V 

මලන් කන්දලාගේ චාමලි රුවන්තිකා සමරගකෝන්  875620339V 

මලල ගමගේ යමුනා ුමමාරි සමරසිංහ 197985400882 

මලවර මුහන්දිරේලාගේ ඊෂා තුෂාරි රංෂේමන්ති 867363173V 

මලවර මුහන්දිරේලාගේ චන්ිකා ගහේමමාලි ුමමාරි 877362132V 

මලවි ආරච්චිලාගේ නිශානි ොරකා රත්නසරි 926571575V 

මලවි ආරච්චච්චගේ නිමන්තිකා 895881716V 

මලිගහ ගමගේ නාසකා ගක්ෂනී 936130720V 

මල් ගනත්තිගේ නිලිංක ප්රභාත් විගේසිංහ 920011659V 

මල්ගනත්තිගේ අනුෂා චතුරිංගනි ගසේනාරත්න 875880462V 

මල්ගනත්තිලාගේ ඩිලානි සුමන්ෙලා  ර්ශමගසේන 925201120V 

මල්මඩුව අප්පුහාමිලාගේ දිසේනා දර්ශශනී ුමලගසේකර 926783815V 

මල්මුතු රාමලාගේ මිලානී අගහේෂිකා ඡ්යසිංහ 917421617V 

මල්ලව ආරච්චිගේ දරංන් රාඡිෙ ගසගනවිරත්න 931370537V 

මල්ලවෙන්ත්රිගේ දක්ෂි ෙෂානි ගපගර්ශරා 937500432V 

මල්ලිකා ආරච්චිගේ නිලූකා දමයන්ති 198883500667 

මල්ලිකා ආරච්චිලාගේ අගමෝදා ප්රභානි  නවර්ශ න 945302518V 

මල්ලිකා ආරච්චිලාගේ අගයෝදා ප්රශානි  නවර්ශදන 945302542V 

මල්ලිකා කිංකානමලාගේ සමුර්ශදි පමුදිො චන්ර  ගසේන 945652560V 

මල්ලිකාගේ ගදෝන ජනිො ුමමාරි 856032124V 

මල්ලිකාරත්න මුදියන්ගසේලාගේ අගයෝමා ප්රියදර්ශශනී මල්ලිකාරත්න 938214018V 

මල්විි කිංකානමිලාගේ රංලිංජි වි්රමරත්න 895400629V 
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මල්වත්ෙගේ උගද්නී නිසිංසලා 896191098V 

මල්වත්ෙගේ තිළිණි වාසනා දිල්රුක්ෂි  925122360V 

මල්වත්ෙගේ දිසානායකගේ වරුණි සමන්තිකා දිසානායක 925162400V 

මල්වල ඩිිං පරියාලගේ ලිංකා ලක්මිණි මුණසිංහ 908083911V 

මල්වල බරංවත්ෙලාගේ තිලිණි ප්රසාදිනි 896821237V 

මල්වල බරංවත්ෙලාගේ දිනූෂා ජයමාලිකා ප්රසාදිනී  928054225V 

මසේසැන්න අේපිටියාවත්ගත් ියන්කා මරංෂානි 925593370V 

මසේසැන්න ඇමිපිටියාවත්ෙගේ ලසන්තිකා රංභාිනී දිසානායක 857181506V 

මසේසැන්න ගේගබලගේ දිශාක ගැමුණු පිලපිටිය 940083850V 

මහ වඩුගේ ගයානි ඉරංනිල් ලසන්ති  916562284V 

මහගමගේ චමීරා දිල්රුක්ෂි 948651955V 

මහගමගේ චේපිකා ප්රියදර්ශශනී 958040288V 

මහගමගේ නිසිංසලා සඳමාලි රංමතිපාල  917072787V 

මහගමගේ ලුක්ෂිකා රංගත්සරි  896814028V 

මහරංර  නිංජනි සේවර්ශණමාලි ජිනගසේන 897381923V 

මහරංර විොරමගේ අිනි ශෂිකාලා 868233621V 

මහනැකතිගේ සසකා ප්රියදර්ශශනි  878191196V  

මහපටුනගේ චන්දිමා සඳමාලි මධුෂිකා 199254802102 

මහප්පු කිංකානේගේ ොරුකා පගමෝදි පරා්රම 199357202900 

මහමරක්කල ුමරුුමලසූරිය පටබැදිගේ ගනළුේ උදයිංගනී ගපගර්ශරා 199062301131 

මහේුරගේ රසකා උදයමාලි 915123449V 

මහරගමරාලගේ සේපත් උදය ුමමාර ණවරුසිංහ 850532320V 

මහරන්විලගේ නදිකා නිල්මිණි මහරන්විල  845821798V 

මහවත්ෙ ගකාඩිතුවක්ුමගේ චේපිකා ප්රදීපා ුමමාරි 857273940V 

මහවත්ෙ මුදියන්ගසේලාගේ දිල්රුක්ෂි ප්රසාදිකා ුමමාරි 888511016V 

මහගවල කගඩ් නිගරෝ  විශේවන්ෙ 912852822V 

මහාවාමලියන ආරච්චිගේ රංුන් මරංෂිංක 890741975V 

මහිනාගගාඩ ගමගේ මධුෂානි දිල්රුක්ෂි 199173001727 

මාගල ගකාට්ටහච්චිගේ එරිංගා උපමාලි චන්රසරි 925830801V 

මාෙර ආරච්චිලාගේ චමිල් ජානක ණවණවර්ශ න 900263058V 

මාෙර කාිංකානේලාගේ රංජිව සේවර්ශණමාලි 935970580V 

මාෙර බඩල්ගේ ටුවනි  උගද්ිකා ණවණරත්න 947501917V 

මාෙර බරංගේ ලිෂාන් ජයමාල් විගේගසේකර  902804030V 

මාෙර හුහැන්නැදිගේ ලක්ෂිකා උගප්පන්ි 935031940V 

මාෙරගේ නිලූෂි ගපගර්ශරා 886200757V 

මාගොට ආරච්චිලාගේ ඡ්නිත් මධුරිංග පතිරණ 199206704070 

මාගොට ගමරාරළාගේ අගනෝමා උුල් ුමමාරි 877843491V 

මාගොට ගමරාලලාගේ ශෂිකලා රසාිංජලි වීරසිංහ 918373268V 

මාගොට ගමරාලලාගේ රංගේ ා දමයන්ති 936332811V 

මාදේගපගේ මධූෂිකා ප්රසිංගනී ද සල්වා 857052838V 

මාගදාල ෙලත්ොනි රාලලාගේ චාරුලො නිගරෝෂිකා දිල්හානි මාගදාල  877813339V  

මාගදාල මනන්නලාගේ ප්රසන්න ප්රදීප්ප විගේුමමාර 199225300661 

මානගේ නිලූකා විරාජිනී නන්දගසේන 937922833V 

මානගේ, නිසිංසලා ගසව්වන්දි 925722324V 



 
 

36 
 

මානේ වත්ෙලාගේ මිංුලා උමයිංගනී තිලකසරි 938493235V 

මානානන්ද විගේරත්නගේ දිලූෂා සාරිං ප සමරවීර 925010219V 

මානික්ක වඩුගේ ඩිලාන් බුද්ධික  872630651V 

මානියන්ගම ගමඇතිරාලලාගේ නිශාන්ෙ ජයගසේකර  910223461V 

මාන්රංගව් ආචාරිගේ ගසව්වන්දි අගේෂා ගසෝමසරි 926182099V 

මාපටුනගේ උත්පලා මගහේෂණි විගේරංරිය 916750722V 

මාපලගම ආචාරිගේ අනුරු  ලක්මාල්  942022123V 

මාබරණ ආරච්චිගේ මනුෂිකා හසන්ති මාබරණ 916390890V 

මාගබරියගේ අසෙ රංමුරංනි 928571491V 

මාගේරියගේ ෙමරා සදමාලි මල්ගහගගදර 917571511V 

මායගේ ඉරංරු ලක්ශාන්  ර්ශමදාස 952690876V 

මාරපන පහල අඹගහගගදර ප්රගමෝදයා කල්පනී ගේමචන්ර 937272073V 

මාරපනගේ නිගරෝෂා උදයිංගනී ගසනවිරත්න 896444433V 

මාරපනගේ වඩුගේ දයානි පත්ම කාන්ති 865023391V 

මාරප්පුලිගේ ඩයනා ගයානී අමරගසේන 868021721V 

මාරප්පුලිගේ රෑපා ඉන්රංමති 815260481V 

මාරවල මහන්නලාගේ ගසේනාධි කාිංචනා ඒකනායක  877330460V  

මාරවිලගේ චතුරිකා ්රිෂාන්නි මාරවිල 895340952V 

මාලගගාඩ ගමගේ ජනීො මධුශානි  915841600V 

මාලගගාඩගේ හිමාෂි ලක්මාලි පතිරණ 916943130V 

මාලවනගේ ගද්විකා මිහිරාණි  928600980V 

මාලාගප්ප මුදියන්ගසේලාගේ ජනෂිංක රන්සර ුමලරත්න 931872214V 

මාලිබඩ ලියනපතිරන්නැහැලාගේ ගදාන් සිංු ලක්ෂිෙ ජයරත්න 900865201V 

මාලිේබඩ කණ්ඩේිගේ දර්ශශන විමුක්ති මාලිේබඩ 880821806V 

මාවත්ෙගේ ගයනි චන්රගසේකර 927531453V 

මාවැල්ගල්  කට්ටඩිගේ මාලිකා පත්මුමමාරි 916882602V 

මාගවල මනන්නලාගේ අනුරුද්ධිකා සිංජීවනී ණවණගසේකර  946511811V 

මාගවල මනන්නලාගේ නුවන්ති ශානිකා දිල්රුක්ෂි 945612800V 

මාගවල මුදියන්ගසේලාගේ ින්ෙක 840830918V 

මාගවල වීරගසේකර වි්රම රණසිංහ පණ්ඩිෙ මුදියන්ගසේලාගේ තිළිණි චමල්කා වීරගසේකර 945110465V 

මාගව්ල විදානලාගේ ජගත් නිශාන්ෙ සරිවර්ශ න 812815180V 

මාහිරාගල රරයින්ගේ නිලූකා ප්රියදර්ශශනී 908390911V 

මැණික් ුරගේ ශෂිකා නිගරෝෂනී 887564060V 

මැණික් හවඩිලාගේ දිලුකා සඳමාලි 199259802318 

මැදගම මුහන්දිරේලාගේ මගහේෂිකා සිංජිවනි මැදගම 937481713V 

මැදගගදර කිංකානමලාගේ රංදර්ශිකා ගසගනවිරත්න 928353095V 

මැදගගදර දිසානායකලාගේ අනුරුද්දිකා සඳමාලි ආරියදාස 199055501604 

මැදගගාඩ ගගදර දිමිත් රංරිංග ණවණදාස 930703451V 

මැදගගාඩ ගගදර රසිං පකා ලක්මාලි ණවණරත්න 845961301V 

මැදවත්ෙගේ උත්පලා  858141206V 

මැදවත්ගත් සසකලා දිල්හානි   926182536V 

මැදවිටගේ රංභාෂිනි චතුරිං පකා  ර්ශමතිලක 895521345V 

මැද්දවත්ගත් ප්රදීප්ප ුෂේප ුමමාර 890752667V 

මැද්ගද්ගේගගාඩ ගල්කේලාගේ හසෙ නුවන් ගල්කේගේ 913563662V 
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මැද්ගද්ගගාඩ ගල්කේලා ගේ ශෂිලා රංභාෂි ග විගේසිංහ 198968501136 

මැද්ගද්ගගාඩ ගල්කේලාගේ සිනි ගේඛලා මධුමාලි ජයරත්න 965120629V 

මිගසේෙැන්නලාගේ නදීකා නිශාදි 925350664V 

මිගගල්යන්ස ගකෝරලලාගේ ගදෝන දිමුතු නිගරෝෂ ග ලක්මාලි 908042700V 

මිටිගේ ගදාන් ලක්ෂිෙ මධුරිංග 941861270V 

මිදනලගේ දර්ශශන උුල් ශාන්ෙ 950321563V 

මිනුවන්ගගාඩගේ උගද්ිකා ුමමාරි මිනුවන්ගගාඩ 875092146V 

මියන ගහේවගේ ගර්ශණුකා විගේකාන්ති 198254303538 

මියනගදනිය ගමඇතිරාළලාගේ මරංෂිකා ජීවන්ති කරුණාරත්න 925883310V 

මියනවල වියනලාගේ ලක්ෂි අමල්කා මියනවල 935042259V 

මිරිහාගල්ල කිංකානේලාගේ ගහේමා ුෂේප ුමමාරි 926292455V 

මිරිහානගේ උගේෂා ලක්ෂාරි ගපගර්ශරා 908161459V 

මිලින්ද මධුෂිංක රත්නායක 199322601596 

මිල්ලකැටිගේ මලීන් චාමිකර විඡ්යරත්න  920773532V 

මිල්ලගහ ගගාඩගේ ප්රදීපා ගහේමමාලි 936610870V 

මිල්ලගහවත්ගත් ජනිො මරංවන්ති ෙලිංගම 946561460V 

මිල්ලවිටිය මනන්නලාගේ වත්සලා ගසව්වන්දි විුලනාත්  937754744V 

මීකඳවත්ෙ ගමඇතිගේ ට්රීටානි ප්රසිං පකා 838072917V 

මීගහගවල ගල්කේගේ රංමින්ද මරංසිංක 941280897V 

මීගගාඩ කිංකානමලාගේ  නුෂේක චතුරිංග මීගගාඩ 920514146V 

මීගගාඩ කිංකානමලාගේ රංමාලි රංදර්ශශනී ගසගනවිරත්න 928521206V 

මීටිහිය ගමඇතිරාලලාගේ සජීවා මධුභාෂිනි ජයරත්න  927973332V 

මීගප්ප ගමගේ චතුරිකා හිංසමාලි ගමගේ 938453543V 

මුිංවත්ගෙ ගල්කමලාගේ ොරකා දනිංජනී ගල්කේගේ 886060882V 

මුණවණ කාරිය කරනගේ ෂානිකා මරංවන්ති තිලකරත්න 946600717V 

මුණසිංහ ආරිිගේ ඉන්දික සමන් ුමමාර 942374178V 

මුණසිංහ ආරච්චිගේ අචලා කල්පනී 947271237V 

මුණසිංහ ආරච්චිගේ චන්රා ලසන්ති මුණසිංහ 888452770V 

මුණසිංහ ආරච්චිගේ ජානක සසර ුමමාර 712870567V 

මුණසිංහ ආරච්චිගේ නාමලි රංගන්ධිකා මුණසිංහ 878292049V 

මුණසිංහ ආරච්චිලාගේ දිලිනි ගිංගානි නන්දගසේන  926193376V 

මුණසිංහ ආරච්චිලාගේ නිසිංසලා කල්පනී මුණසිංහ 946551082V 

මුණසිංහ ආරච්චිල්ලාගේ නිගරෝෂනී දමයන්ති  898422127V 

මුණසිංහ කේකානේගේ මගහේෂිකා සඳමාලි දයාරත්න 935560659V 

මුණසිංහ ගහේවායලාගේ ඉෂාරා දිල්හානි මුණසිංහ 936362605V 

මුණසිංහගේ නිමාලි විනීෂියා 857202406V 

මුණ්ඩිගලගේ ගදාන් ප්රදීප්ප ප්රියන්ෙ මුණ්ඩිගල 900833997V 

මුතුුමට්ටි කිංකානේගේ චතුරිකා ුෂේපමාලි 938612072V 

මුතුුමඩ ආරච්චිලාගේ තිෂානි සිංජීවනි තිලකරත්න 947122649V 

මුතුගගාඩ ආරච්චිලාගේ දිෂේමි අගේෂිකා මුතුගගාඩ  837602866V 

මුතුෙන්ත්රිගේ රුවිනි සදමාලී 945621885V 

මුතුහවඩි ගගදර ශකිලා දිනිති තිලකරත්න 866142211V 

මුත්ගෙට්ටුපිට ගගමයිතිගේ අගේෂා ලසේමිණි ජයවර්ශ න 926172077V 

මුරංගම ගහේවගේ ශයාමන් වීරරත්න 920722920V 

මුරංන්ගකාටුව මුදියන්ගසලාගේ සදමාලි ගක ශලයා ගේමතිලක 905033590V 
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මුද්රංව විොනගේ වාසනා ලක්මිණි කරුණාදාස 199258801600 

මුද්රංවගේ නිලානි අනුරා ා  199083004098 

මුනසිංහගේ අජිත් ුමමාර 863160316V 

මුනිහින් ගගදර චමිලා මා වී නාවලඇල්ල 868312157V 

මුනිහින් ගහේවාමානලාගේ ගයනි ගනරිංජලා මුණසිංහ 916280360V 

මුනිහින්ගේ ඉන්දිකා ප්රියදර්ශෂණි  788412487V 

මුනිහින්ගේ මධුෂානි එරිංගා විගේරත්න 936502270V 

මුන්ගෙට්ටුපිටගම ඇතිගේ දිල්ෂාන් නිලූපන 933280659V 

මුලුෙැන්රාලලාගේ චේපිකා මධුරාණි 938072108V 

මුල්ගම මුදලිලාගේ චන්දිමා ුමමාරි 198459001317     

මුල්ගමි වත්ෙගේ නදීකා දිල්හානි  915362591V 

මුල්ගමිවත්ගත් මාලිකා චාමරී ණවණගසේකර 857591542V 

මුල්ගේ වත්ගත් තුෂාරි සිංජිවනි 907794180V 

මුල්ගල්ගිංගගාඩ ගමාගහාට්ටාලලාගේ නිලන්ෙ ලක්මාල් 199112102838 

මුවගම ජයරත්නලාගේ රංභාෂි ග ජයරත්න 795631615V 

මුහන්දිරේ ඉිංදික ලක්මාලි රංභසිංහ 775392649V 

මුහන්දිරේ රාලලාගේ ඔෂාන් චන්රවිංශ 900351330V 

මුහේදිරේ ආරච්චිලාගේ මගනෝරි විමලතුිංග  905271601V 

ගමගරඤේඤගේ අරුණ දිලීප්ප ගේමසරි 912171957V 

ගමලාන් මාගහේෂේ වීරගකෝන්  923233377V 

ගේසේත්රී වඩුගේ චමරි ප්රසිං පකා  838093515V 

ගමානරගහ පැලැසේසලාගේ ගමානිකා  මොන්ජලී 898542300V  

ගමානරවිල ගජසිංහලාගේ හර්ශෂිකා මරංරිංගනී ගමානරවිල  936362591V 

ගමාරගගාඩ කිංකානමලාගේ අමිල බණ්ඩාර ගමාරගගාඩ 922222738V 

ගමාරගොට කිංකානමලාගේ නිශාකා රංලක්ෂි අගේතිලක  858462673V  

ගමාරගදනිගේ ගහේවායලාගේ තුසො සදමිණි 897350580V 

ගමාරපිටිය ගහේවගේ දිගල්කා රංදර්ශශනී 915092535V 

ගමාරපිටියගේ චානිකා ගේමාිංගනී ගමාරපිටිය 875192191V 

ගමාරපිටියගේ ජනිෙ භාගය ගමාරපිටිය 198916900746 

ගමාරපිටියගේ මධුකා  නිංජනී ගමාරපිටිය 936031595V 

ගමාරපිටියගේ මල්ක මධුෂාන්  199229500334 

ගමාරමුදලි ආරච්චිලාගේ ප්රියන්කා ුමමුරංනි  888230947V 

ගමාරමුදලි ආරච්චිලාගේ රුවන්ති ලක්මාලි රූපසිංහ 947371622V 

ගමාරමුදලි ආරච්චිල්ලාගේ ජනනි ලක්ෂිකා 915381979V 

ගමාරවක ගවළගේ තිළිණි නයනමාලි දසනායක 946622079V 

ගමාරහැල රුදගේ චතුරිකා ුමමාරි ප්රියදර්ශශනී 907152251V 

ගමාලමුගර්ශ ගකාගන්ගගදර නගමෝ ා පවණි ගමාලමුගර්ශ  937633548V 

ගමාගහාට්ටාලලාගේ උදාරි මධුභාෂිණි  935883490V 

ගමාගහාප්පු ෙිංත්රිගේ ජයන්ති ලක්මාලි වි්රමනායක 857260538V 

ගමාගහාමඩ් සමිර්ශ ෆාතිමා ිෆානා 928410277V 

ගමාගහාමඩ් සේරංදින් හව්සාන්ඩින් සයානා 945174641V 

ඹිවිට ගමරාලලාගේ වත්සලා තිළිණි ගසගනවිරත්න 908593642V 

යකන්දවල ලියන මුදියන්ගසේලාගේ නගයෝමි මල්කාන්ති සරිගසේන  905104373V 

යකහටුගේ චන්රා ුමමාරි ගසෝමදාස 198953601585 

යකා ගහේවලාගේ ගනල්ෂිකා ලසන්ී විමලදාස 936562205V 
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යකාහටුවලගේ ගලනිකා රංභාෂි ග 946031372V 

යක්ගදහි රාලලාගේ මිරිංග ලක්විජය  933392937V 

යටල්වල ගමාගහාටිටාලලාගේ ලකිරං පාරමී ජයගසේකර 950101547V 

යටවතුරලාගේ සිනි නිලිංකා අමරසූරිය 946361259V 

යටිවල විොරණලාගේ ගාමාන්දයා ්රිෂාණි ගසේනාරත්න 947671758V 

යටිවලගේ රිද්වී ොරකා වීරවිංශ 955013956V 

යද්ගදහි ආරච්චිලාගේ තුෂාණි මධුෂිකා ගසනවිරත්න 199277301673 

යද්ගදහි ආරච්චිලාගේ නුවන්තිකා ගසව්වන්දි චන්රපාල 916883412V 

යද්ගදහි රාලලාගේ රංගලෝචනා උදයිංගනී 866460671V 

යනුපමා රන්දිකා රත්නායක  905650939V 

යමන්ගේ ඉගනෝකා ලක්මාලි 868592133V 

යමන්ගේ තිසරා රුවන්ති  956480817V 

යමන්ගේ නිසිංසලා චාමලි 895551554V 

යමන්ගේ බුද්ධි ප්රසාත් ගසෝමරත්න  870432062V 

යමන්ගේ විහග පැතුේ ජයශ්රී 930074268V 

යමන්ගේ හර්ශෂ නුවන් ප්රියසිංඛ 923603557V 

යමානුන්ගේ රශේමි රිකලා වීරගකෝන් 936450792V 

යසන්ති නදිෂා ුමමාරගේ  866451079V 

යහල බැදිගේ යමුනා මල්කාන්ති  875261738V 

යහලගවල ආරච්චිගේ රංගන්ධිකා විගේරත්න 916232802V 

යහලගවල ආරච්චිලාගේ චතුරිකා ලක්මිණි 925530700V 

යහගල් ුමඹුගර ගමාගහාට්ටාලලාගේ ලක්මිණි ුමමාරිහාමි 917511675V 

යහගල්ගවල විොනගේ ගටක්ලා ෙක්ෂිලානී චන්රගසේන 936243630V 

යහළගවලගේ රංගර්ශකා සිංජීවනී සමරගසේන 846351639V 

යාපහුගගදර මුදියන්ගසේලාගේ ෙමරා ප්රියදර්ශශනි මැණිගක් 198170700205 

යාපා ආරච්චිගේ ලිංකා ලක්ෂානි  928292118V 

යායින්න වීරසූරියගේ නිසිංසලා සදමාලි වීරසූරිය 846100881V 

ගයාහානි යසාන්තිකා ලියනගමගේ ගදෝන 826050144V 

රිංගල්ලගේ උරාරි වත්සලා රත්නායක  937794622V 

රිංචාගගාඩගේ ගදාන් මල්ලිකා ජයවර්ශ න  198579703062 

රිංවල කට්ටඩ්යලාගේ ප්රියිංකා සදමාලි විගේරත්න 878343131V 

රජපක්ෂ පතිරණගේ ශ්රි ාර නුවන්ජිත්  රාජපක්ෂ 932301105V 

රගට් රාලලාගේ ශානිකා නිලුක්ෂි රත්නායක 908244273V 

රණිංතුිංගගේ කරංන්ජිත්  940105293V 

රණගලගේ රුවන් චන්දන  940102545V 

රණතුිංග ආරච්චිගේ රසකා සේපත් ුමමාරි 198180003218 

රණතුිංග ආරච්චිලාගේ ඌෂාන් ශෂික ජයසිංහ 870980930V 

රණතුිංග ආරච්චිලාගේ ප්රසාද් මධුසිංක රණතුිංග 912541118V 

රණතුිංග ආරච්චිලාගේ රදීශානි ෙක්ෂිලා රණතුිංග 198974900625 

රණතුිංග ආරච්චිලාගේ සිංජය ගසේනාධීර  893171134V 

රණතුිංගේ සරත් ුමමාර රණතුිංග 910530135V 

රණුර ගද්වගේ ප්රභාත් නිගරෝෂන් ප්රසිංග 871652783V 

රණමුක ආරච්චිලාගේ ප්රදීපනී ඉගනෝකා කාන්ති 876510146V 

රණමුඛ ආරච්චිගේ  නුෂේක ප්රදීප්ප ුමමාර 199206500597 
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රණවක ගල්කේලාගේ තිලිනි රංෂාන්ති රණවක  946680877V 

රණවක ගහේවරදාගේ දර්ශෂනී රංනිල් ද සිංචලා 908082664V 

රණවීර ආරච්චිගේ ගදාිං අිංජන ආශුගබෝ  911681323V 

රණවීර පැටිකිරිගේ අගයෝමි ගක ෂලයා රණවීර  887210225V 

රණසිංහ ආරිිල්ලාගේ නිශේනි ප්රභා කාිංචනා රණසිංහ 898002160V 

රණසිංහ ආරච්චිගේ උගද්නි දිනුකා රණසිංහ 926138497V 

රණසිංහ ආරච්චිලාගේ චමිලා ප්රසාදිනි  876890364V 

රණසිංහ ආරච්චිල්ලාගේ තුෂාරා මධුවන්ති රණසිංහ ආරච්චි 868400595V 

රණසිංහ කිංකානාේගේ රුවන් ප්රසිංග රණසිංහ 198918700612 

රණසිංහ ගමගේ අචලා සඳමාලි 947070169V 

රණසිංහ ගමගේ නදීරා මධුෂානි  936181279V 

රණසිංහ ගප්පඩිගේ අකිල ප්රභාත් රණසිංහ 850203083V 

රණසිංහ ගේමලො 807882902V 

රණසිංහ මුදලිලාගේ දිගන්ෂේ ප්රියශාන්ෙ 880950851V 

රණසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ දිලීප ගරාෂාන් බණ්ඩාර 930292346V 

රණසිංහ ලියනගේ ගද්වයා සදරුවනි ුමලරත්න  198985302640 

රණසිංහ ගල්කේලාගේ ප්රගබෝ නී අනුරා ා 916733461V 

රණසිංහගේ ගදෝන රංලානි පියුමිකා රණසිංහ 199380004161 

රණසිංහගේ රුවන්ති වාසනා ගපගර්ශරා  946722910V 

රණසිංහලාගේ ඉගේෂා උදයිංගනී ගේමරත්න  945230932V 

රණසිංහලාගේ ගදාන් දිසේනා සිංඡිවනී  198454200994 

රණහින්නගේ රමණි සේවර්ශණලො 878302141V 

රතු මනන්නලාගේ ෙරිරං  නිංජය රත්නායක 920581790V 

රතු මනන්නලාගේ රංමිංගලිකා ඇගලක්සැන්ඩර්ශ  886542364V 

රතු මහන්නලාගේ චමින්ද සදරුවන් රත්නායක 920871410V 

රතු වහුේුරගේ ගර්ශනුකා චන්රනි රත්නසරි 757731380V 

රතුගම ඇතිගේ මධුවන්ති ජයතිලක 936072240V 

රතුමනන්නලාගේ අනුර නිශාන්ෙ 922470707V 

රතුමනන්නලාගේ දීපිකා දමයන්ති සරිවර්ශ න 756061712V 

රත්ෙක මුදියන්ගසේලාගේ පවිත්රා රංගබෝ නි පද්මසරි 955202848V 

රත්ෙලාගේ ප්රියිං ප මධූෂිකා දිල්හාරි 198656600812 

රත්නගමගේ සාවිත්රි විගේරත්න  935121663V 

රත්නලාගේ කාිංචනා එරන්දි නදීශානි 938640424V 

රත්නායක කිංකානේගේ දිලාන් ශ්රී බුද්ධික 903370270V 

රත්නායක කිංොනේලාගේ ශාලිකා දීමන්ති රත්නායක 926762656V 

රත්නායක කේකානේගේ ශ්රි ජයශාන් රත්නායක 933034801V 

රත්නායක පතිරණගේ ජගත් ගරෝහණ රත්නායක 891980442V 

රත්නායක මුදියන්ගසලාගේ ජානක චමින්ද විරගසේකර 911521725V 

රත්නායක මුදියන්ගසේලාගේ උුලී ෙරිංගා  926412620V 

රත්නායක මුදියන්ගසේලාගේ ෙරිංගා මධුෂානි රත්නායක 885362338V 

රත්නායක මුදියන්ගසේලාගේ පසරං මඩුලුුර 912544605V 

රත්නායක මුදියන්ගසේලාගේ ගරෝසනී මධුෂිකා රත්නායක 928002144V 

රත්නායක මුදියන්ගසේලාගේ රංජීවා රත්නායක 918242953V 

රත්නායක මුදියන්ගසේලාගේ ගහේෂාන් නදීප බණ්ඩාර 940831938V 
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රත්නායක රාලලාගග ඡ්යන්ෙ ුමමාර 199016503089 

රත්නායක රාලලාගේ මල්ලිකා රත්නායක 906242109V 

රත්නායකගේ කලයානි මධුමාලි රත්නායක 947722999V 

රද්දැල්ගල් ගමඇතිරාලලාගේ මුදිො ගසේලානි ණවණවර්ශ න  945571497V 

රද්රංරගේ ගයාන් නිලිංක ගද්ශප්රිය 920571174V 

රනමුනි නිගරෝෂා ජයන්තිකා 906241692V 

රනිල් මධුරිංග සමරවීර 842432790V 

රගන්ුර ගද්වගේ මධුෂානි නිසිංසලා  935153794V 

රන්රංනුගේ ඉසිංකා දමයන්ී වි්රමසිංහ 926372971V 

රන්පටිගේ නිගරෝෂා චතුරාණි 887232806V 

රන්පටිගේ නිලුෂා මදූෂානි ආරියතිලක 947422316V 

රන්සළුගේ භරා මධුභාෂි ග 898160122V 

රන්හළුගේ උගප්පක්ෂා ඉන්ඳුමලී 886160992V 

රන්හාමි මුදියන්ගසේලාගේ චාමිනි ලිංකා ගේමසරි 926231839V 

රන්ගහාටිගේ  තිලිනි ුමමාරි ගේමතිලක 927260980V 

රේපටිගේ චාන්දනී ප්රියන්කා නිගරෝෂා ුමමාරි  928421376V 

රේපටිගේ රුක්මා දර්ශශනී ප්රභාත් 938273588V 

රේගබාඩ ගගදර අෂිකා ගහේමන්ති විගේරත්න  198855200634 

රඹුක්කන ආරච්චිගේ ෙනූජා දමයන්ති 878313097V 

රඹුක්කැගට් ගගදර ශයාමලී නිර්ශමලා ජයසිංහ 198773003306 

රඹුක්වැල්ගල් ගගදර මධූෂා ප්රියිං පකා මැණිගක් 866122180V 

රයිගම ජයසිංහගේ උගප්පකා චගමෝදි 906042860V 

රයිගල ඩසලි ගල්කේලාගේ චමිල ඉරංරු සාගර රත්න 840831744V 

රසිං පකා ජනා රි රාජුර 917551820V 

රාඡ්පක්ෂ ගමඇතිගේ රංලිංඡ්නී ඉරංනිල් රාඡ්පක්ෂ 855813351V 

රාඡ්පක්ෂ මුදියන්ගසේලාගේ නිුනිකා දිල්ශානි රාඡ්පක්ෂ 945911344V  

රාජනායගේ චන්රකලා 935562805V 

රාජපක්ෂ ආරච්චිලාගේ මල්කා හිංසනි මධුසිංකි රාජපක්ෂ 927794608V 

රාජපක්ෂ ආරච්චිලාගේ සසරං ශ්රිමාල් රාජපක්ෂ 933223515V 

රාජපක්ෂ රංනුසිංහගේ අගේෂා මධුවන්ති ගසෝමරත්න 199274300460 

රාජපක්ෂ පණ්ඩිෙ ගමාගහාට්ටාලලාගේ මධුෂානි ප්රදීපා රාජපක්ෂ 887804133V 

රාජපක්ෂ පතිරගේ දීපානි ුමමාරි රාජපක්ෂ 776063673V 

රාජපක්ෂ පතිරණගේ ගයානි රාජපක්ෂ 945612487V 

රාජපක්ෂ පතිරණගේ රංභානි සමන්මලි 936791620V 

රාජපක්ෂ මුදියන්ගසලාගේ ප්රසාද් ජයසිංඛ රාජපක්ෂ 861331822V 

රාජපක්ෂ මුදියන්ගසේලාගේ දිනුෂා මරංෂානි රාජපක්ෂ 888163190V 

රාජපක්ෂගේ තුෂාරි හර්ශෂිකා  876040778V 

රාජපක්ෂගේ රත්නමාලි ගසෝමරත්න 937994761V 

රාජපක්ෂලාගේ දිගන්ෂා අරුගණෝදනී රාජපක්ෂ  908054253V 

රාජපාක්ෂ නිලූෂා නිගරෝෂනී රාජපාක්ෂ 936622747V 

රාජුරගේ නදීකා සමරසිංහ 906481278V 

රාජමන්ත්රී ගගදර ලක්ෂානි ප්රියලිංකා රණවීර  915940552V 

රාජරාම රහේමනලාගේ රමයා අගේතුිංග 898652890V 

රාජිල්ප ආරච්චිගේ ෙක්ෂිලා ගගෝෙමි රත්නායක 907502090V 

රාධිකා රංලිංජි ගහට්ටිගහේවා  199265101920 
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රාමචන්ර රාහේමණලාගේ නිමාලි ප්රියදර්ශශ ග 916842341V 

රාමනායක ආරිිලාගේ ජයසිංක ප්රියදර්ශශනී රාමනායක 930380970V 

රාමනායකලාගේ සමිත් බුද්ධික 922844658V 

රෑපනී ගිංගගාඩ රුවිනි වන්සලා 936522645V 

රුපසිංහ අරීිලාගේ තිසල් ඔගේෂේ  199228401470 

රුබසිං සරිවර්ශ න හිංසක නලීන් 923503994V 

රුබසිංහ සින්ො මධුෂානි රුබසිංහ 917602298V 

රුගේෂිකා ඩිනක්ෂි මුණසිංහ  936370810V 

රුවන් පතිරණගේ දිගන්ෂා ුමමුරංනී  945022523V 

රුවන් පතිරනගේ  නුක මධුසිංඛ 883301323V 

රූපසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ දිනුෂිකා ආරියරත්න 938321795V 

ගරජිසේටර්ශ ඩයසේ රාජමුනිගේ රංදාරිකා යශසේවි ඩයසේ  926662643V 

ගරන්ගන්මුත්තු දිල්රුක්ෂි 945381922V 

ගරාගබාල්ගේ ුමෂානි  මතිකා ගලගනෝරා  857480520V 

ගරාෂාන් ගසේනාරත්න 893302018V 

ලිංකාභරණ කුරලලාගේ අෂිකා ඉරංමිනි  ර්ශමරත්න  199463401789 

ලිංකාභරණ කුරාළලාගේ චන්දිමා දමයන්ති විගේරත්න  855840820V 

ලිංගාරච්චිගේ ජනක කරුණා නන්ද 862370953V 

ලක්මන ගේලද්දලාගේ රංගර්ශකා දිසේනා ුමමාරි ලක්මන 887101000V 

ලක්මාලි නිසිංසලා අගේණවණවර්ශ න  908112016V   

ලක්මිණි යුවනිකා තිලකරත්න  916592388V 

ලක්ෂ මුදියන්ගසේලාගේ මිංුලා ජානකි පියගසේන 825334114V 

ලක්ෂමුදලිගේ ගිංගා රංභාෂිණි විගේසිංහ 786182131V 

ලක්ගස මුදියන්ගසේලයා ඉගනෝකා ශ්රියානි ගසනවිරත්න 906271702V 

ලගමුව ගහේන්ගදනිගේ ගගදර කිනි චානිකා රාජපක්ෂ 199477301890 

ලත්ෙ වියන්නලාගේ ගයාන් චානුක ුමලවිර 933061051V 

ලරංයාය රාලලාගේ කරුමලමුල්ගල් හසිං පකා බණ්ඩාර 886200684V 

ලබුගේකන්ද කට්ටාඩිගේ චමරි මධුභාෂිණි ණවණතිලක 878160320V 

ලසන්ො මරංරක්ෂි පනාපිටියගේ 867390596V 

ලසෙ විරගසේකර 841982592V 

ලියදිපිටිය මුදියන්ගසලාගේ ඉෂාන් ගත්මිය බිංඩාර ලියදිපිටිය  892892750V 

ලියන අතුගකෝරලලාගේ ගදාන් ින්ො ප්රියන්ති අතුගකෝරල 905320815V 

ලියන ආරිිලාගේ ෙරිංගා ප්රියදර්ශශනී 885064060V 

ලියන ආරච්චිගේ උදිෙ ඉන්දික රුවන් රත්නායක 922340889V 

ලියන ආරච්චිගේ ගයාෂි මධුකා වි්රමසිංහ 199362602430 

ලියන ආරච්චිගේ නිශානි චතුරිකා සදමාලි 925132152V 

ලියන ආරච්චිගේ රසකා හර්ශෂ ග ගපගර්ශරා 907123855V 

ලියන ආරච්චිගේ ගරෝෂාන් ඉන්දික ලියනආරච්චි 920811485V 

ලියන ආරච්චිලාගේ චතුරිකා පියුමිනී  885381219V 

ලියන පතිරන්හැලාගේ රංධීරා ප්රියානන්ද  866240426V 

ලියන විදානලාගේ නුවන් ෙරිංග විදානගේ 850751293V 

ලියනආරිිලාගේ චතුරිංග සමිත් 902861726V 

ලියනආරච්චිගේ දිසේනා චතුරිංගනී ලියනාරච්චි  876690497V 

ලියනආරච්චිගේ ලක්මිණි අරුනි ෙක්ෂිලා 886140053V 

ලියනආරච්චිගේ ලිලාන් ලින්ෙන් ලියනආරච්චි 931692526V 
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ලියනකිංකානන්ගේ ඉන්දිකා සඳමාලි 845243344V 

ලියනගමගේ දර්ශශ ගද්ශානය 923443924V 

ලියනගේ දිමුතු චතුරානි  938391564V 

ලියනගේ නදීෂා උදයිංගනී  925882755V 

ලියනගේ මා වී ප්රදීපා රංරවීර  936421296V 

ලියනගේ සතිෂේකාවිරාජනි ගක ශලයා ද සල්වා 198961500707 

ලියන්නලාගේ අජිත් මධුශිංක ලියනගේ  882230554V 

ලියන්නලාගේ නිසාලි රංගල්කා ලියනගේ 946790354V 

ලියලගමගේ විගනෝ යා නිදරිංජලි විගේරත්න  937292031V 

ලුල්බද්ගද වඩුගේ  නුෂේකා මන්ජලි චන්රසරි 927053314V 

ගලල්ලුපිටිය ගමඇතිගේ ෙක්ෂිලා ලක්මාලි නයනානන්ද  956892171V 

ගලල්ගලාපිටිය මද්රංමලාගේ නිගරෝෂා ප්රියිං පකා වන්නිආරච්චි 198654401533 

ගලව්වන්දූව ලියනගේ සිංජය චාමර  870580630V 

ගල්කේ ආරච්චිලාගේ ලිෂානි නිගේෂිකා වි්රමරත්න 938590583V 

ගල්කේ මුහන්දිරේලාගේ ලක්මි චතුරිං පකා කරුණාතිලක 935542634V 

ගල්කේ ගමාගහාටිටාලලාය ගයානි අනුරුද්දිකා  878042794V 

ගල්කේ ගමාගහාට්ටලාගේ පද්ම රුවන් එලමල්ගදණිය 870560338V 

ගල්කේ වත්ගත් උුල් විගේතිලක 872321438V 

ගල්කේ වසේ ලියනගේ චමිලා සමනලී චන්රතිලක 838613071V 

ගල්කේවසේ හික්කඩුව ලියනගේ සුමන්ෙලා ගයන්ති වි්රමරංරිය 836311604V 

ගල්ල්කඩ ගලාුමගේ ඉගර්ශෂානි අනුරා ා 198851001828 

ගලාුම ගප්පරංරු ආරිිගේ යසො රන්සනී 945202319V 

ගලාුම ගමාගහාට්ටාලගේ තිළිණි ඉගර්ශෂා උපතිසේස  199170302173 

ගලාුම රාඡ්පක්ෂගේ රූත් දිල්රුක්ෂි 935381215V 

ගලාුම ගහට්ටිගේ පත්මිනි සේවර්ශණා රත්නමාලි 868600764V 

ගලාුමගහට්ටි ආරච්චිගේ දීප්පති මිංගලා  936660797V 

ගලෝුමරු බඩල්ගේ යුගර්ශෂනී ඉරිංගා  නපාල  846100890V 

ගලෝුමරුගේ අමිත් ප්රියදර්ශශන 891860498V 

වටගදනියලාගේ රිෂිො ප්රගබෝ නී  906012634V 

වටාගපාෙ මනන්නලාගේ අරුණි උදයිං ප 897261219V 

වඩිගාගේ හර්ශෂන් ගයාන් ප්රදීප්ප ුමමාර 900943091V 

වඩිගවල් ෙක්ෂිලා ගද්වි  199552401592 

වඩුුමඹුර ආරිිලාගේ ලලිො ප්රියිංගනි 796501383V 

වඩුගගවත්ගෙ  පෂාන් මධුරිංග චන්රදාස 923073558V 

වඩුගේ ඉරංරු  ශාමික පියරත්න 913484347V 

වඩුගේ පිිංගගදර ජයසිංක අමරගසේන 923042059V 

වඩුගේ පිිංගගදර ප්රදීප මරංෂාන් 933152170V 

වඩුගේ බුද්ධිකා චතුරිංගනී 925322105V 

වඩුගේ විජිො ප්රියදර්ශශ ග ගසගනවිරත්න  866402051V 

වඩුවාවත්ගත් කළණි උගද්ිකා විමලගසේන  947500813V 

වතුකාරගේ ඉගනෝකා සන් යා ුමමාරි 897963558V 

වතුකාරගේ ජිවානි ුර්ශණිමා කරුණාතිලක 907162207V 

වතුකාරගේ දේමිකා මාගනල් 868290900V 

වතුකාරගේ රංලීකා සිංජීවනි 926434276V 

වතුකාරගේ රිංජන් කීර්ශති පියතුිංග 880760424V 
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වතුකාරගේ ශේමි අේලා දිල්රුක්ෂි බිංඩාර 835681793V 

වතුකාරගේ සමුදිකා කරුණාතිලක 948523361V 

වතුකාරගේ සෂීන් නවාිංජන වතුකාර 930942510V 

වතුකාරගේ රංජානි ප්රියදර්ශශ ග ුමමාරි නන්දගසේන  878290763V 

වත්ෙ ඉන්නලාගේ චන්දන රුවන් අමරසිංහ  810691441V 

වත්ගෙගගදර කිංකානමලාගේ ඩිලුෂි පියුමිකා අගේරත්න 947753894V 

වත්ගත් ආරච්චිගේ මධුෂා ශයාමලී 867620710V 

වනසිංහ ආරච්චිලාේ කරංන් ඉන්දික වනසිංහ  903083689V 

වනසිංහ මුදියාන්ගසේලාගේ චන්රමාලි සමන්තිකා  935851858V 

වනරංන්දර මුහමුදිරේලා ගේ රුෂානි සමුරා වනරංන්දර 885043615V 

වනසූරියගේ ලක්ෂිකා මධුවන්ති වනසූරිය  895930806V 

වනගසේකර ආරච්චිලාගේ චාමිකා රංරිං ප 858302617V 

වනගසේකරගේ දිලිපා හිංසනි සදරුවන් වනගසේකර 885501907V 

වනික ගහාරණකාරකගේ බුද්ධික හර්ශෂණ ණවණවර්ශ න 872754881V 

වනිගමුනි ඉගර්ශෂිකා උපයිංගනී චන්රගසේන 896071610V 

වනිගසිංහ ගහේවාගමගේ රංගේ  අයිරාවන  198103702117 

වන්නුමවත්ෙ මිටිවඩුගේ චන්න ගරාෂාන් ප්රනාන්රං 850541418V 

වන්නි ආරච්චි කිංකානේගේ දිසේනා ුමමාරි 875853953V 

වන්නි ආරච්චිගේ චාන්දනී 925293342V 

වන්නි ආරච්චිලාගේ තුෂාද් චන්ර ුමමාර  930062790V 

වන්නිආරච්චි කිංකානේගේ ින්ො ඉගරෝෂ ග 867800247V 

වන්නිආරච්චි කිංකානේලාගේ ලලිත් සිංජය වන්නිආරච්චි  198909901742 

වන්නිආරච්චිගේ ඉරංරු ගක ෂලයා වන්නිආරච්චි 897400898V 

වන්නිආරච්චිගේ ජනක සේපත්  872200878V 

වන්නිආරච්චිලාගේ පියුමි ගක ශලයා 916922450V 

වන්නියවත්ෙ දලුකාරගේ ුෂේපානි චතුරිං පකා 945313676V 

වන්නුක මුදියන්ගසේලාගේ ලක්මාලි සතුමිණි සාරිංගා රූපසිංහ 946034495V 

වරල්ල ලියන ආරච්චිගේ නිලූෂා චානකී 916182694V 

වරාුමඹුර රේපටිගේ පවනි රමයා නිේසරණි 938211914V 

වරුෂාරංර මධුෂානි රංරිං පකා  898023567V 

වර්ශණුමලරංරිය චමිර මධුෂාන් ප්රනාන්රං 911191792V 

වර්ශණුමලසූරිය අර්ශසමුණි පතිරාජ පතිරහැන්නදිගේ භාගයා ප්රසාදනී පීරිසේ  907100685V 

වල බද්දලාගේ දිනුෂා මධුෂානි ණවණතිලක 915891071V 

වලකඩ ආරච්චිගේ චලනි මධුෂිකා 935101689V 

වලකඩ ගල්කේලාගේ වසන්ෙ සිංජීව 933201996V 

වලකඩගම මුහන්දිරමලාගේ අනුෂා ගසේනානි  938570809V 

වලකඩගම මුහන්දිරේලාගේ ශාලිකා  නිංජනී මැණිගක් 925472328V 

වලබද්දලාගේ උගද්නි වීරරත්න  947361457V 

වලව්ගේ ගවනුර දිපාල් ණවණවර්ශ න 860120607V 

වලිමුණි ගද්වගේ ගයානී ුමලතුිංග 947340077V 

වලිමුණිගේ රංෂයන්ති දිනුෂා යසවර්ශ න 198359500379 

වලිමුණිගේ මධුර හර්ශෂක විගේසිංහ 940222435V 

වගල්ගබාඩ ගල්කේලාගේ සමිහිර නුවන් විජයදාස 923571906V 

වගල් ගබාඩගේ නිලානි දිප්පති රත්නප්රිය 916982461V 
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වගල්ගබාඩගේ මරංශානිකා දිල්රුක්ෂි ුමලතුිංග 938243271V 

වල්ගපාල ගමගේ යසො නිලීකා වල්ගපාල 198466501136 

වල්ලකලමුල්ගල් ගල්කේලාගේ ප්රදීප්ප චතුරිංග 920562930V 

වල්ලිවල ගමගේ හර්ශෂණි පත්මමාලා  ර්ශමගසේන 818060416V 

වහමිුරගේ ගයනා  මොනි ගසෝමරත්න 945701277V 

වහේුරගේ ඩයනා ලක්මාලි 827453412V 

වහේුරගේ නිරිංජිකා උදයන්ගනි 935462371V 

වහුේරගේ අගනෝමා දිල්හානි ප්රියදර්ශශනි 857350766V 

වළාුමල් ආරිචලාගේ ිගල්ෂා චන්රමාලී විගේරත්න 927764504V 

වාකිෂේට ආරච්චිගේ රංින්ො ෙත්සරණි 936622313V 

වාද්රංවගේ ගදෝන අනුෂා දයානි ගසේනාරත්න 858010616V 

වාසනා එරිංදි දහේනාරායන 938062218V 

වාසනා ශයාමලී පණ්ඩිෙ 955692756V 

වාසල මුදියන්ගසේලාගේ සඳමාලි රත්නායක වැගව්ගම 936381910V 

වාසල විගේරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ භාගයා  පේහානි විගේරංන්දර ුමමාරිහාමි 918170308V 

වාසලමුණි ගදවයලෑ චතුරිං ප ජයලත් සමරවීර 955083024V 

වාහලෙන්ත්රිගේ ගද්විකා ජනගදනි 895060828V 

වැඩිප්පුලි ආරච්චච්චලාගේ ඉරංරිකා උත්පලානි චූලරත්න 928443310V 

වැදිගවල මුදියන්ගසලාගේ ඉන්දිකා ජීවන්ති බණ්ඩාර 805770481V 

වැලිකඩ ආරච්චිල්ලාගේ දිල්හානි  නුෂේකා මල්කාන්ති 876161427V 

වැලිකල ගහේවගේ චමිලා ජීවන්ති වැලිකල 918241213V 

වැලිුමඹුර කට්ටඩිගේ නිගරෝෂා සඳමාලි 906951550V 

වැලිගගේ චමින්ද සේපත් ණවණරත්න 199124803142 

වැලිගලගේ ෙමරා ුමමාරි 897992710V 

වැවගගදර රත්නායක ඉමාලි නිගේිකා  946593052V 

වැගව් ගගදර දර්ශශනි ුමමාරි වැගව්ගගදර 906772540V 

වඩිගව්ල් පවිත්රා   946140481V 

වි්රම ආරච්චිලාගේ චානක තුෂාන්  932562804V 

වි්රම ආරච්චිලාගේ චාමරි පගබෝධිකා දසනායක 937881584V 

වි්රම ආරච්චිල්ලාගේ ඉෂාණි අනුරුදිධිකා 948233576V 

වි්රම පතිරන්නැහැලාගේ ගද්විකා පතිරත්න 199359000794 

වි්රමආරච්චි පත්තුවගේ ඉගර්ශෂා ෙරිංගනී වි්රමආරච්චි 865710135V 

වි්රමගේ චතුරිකා ගහේමමාලි  886370725V 

වි්රමගේ ප්රසාදි නගවෝදා 946142069V 

වි්රමගේ සුමන්ෙලා රාජිනි 917261865V 

වි්රමනායක ආරච්චිගේ නිෂාදි  නුෂිකා වි්රමනායක 936010644V 

වි්රමනායකලාගේ අිනි මනුකා වි්රමනායක  918422633V 

වි්රමසිංහ ආරිිලාගේ දිපාන් මයන්තිකා වි්රමසිංහ 888183469V 

වි්රමසිංහ ආරච්චිගේ ජයනාත්  පහාන්  892572216V 

වි්රමසිංහ ආරච්චිලාගේ ඔෂාණි වි්රමසිංහ 918554424V 

වි්රමසිංහ ආරච්චිලාගේ හර්ශෂ ග මධුශාන්ෙනී අල්විසේ 198855800904 

වි්රමාරච්චි ගකාළඹගේ ගදෝන ඉගර්ශෂා ුමමුරං ුමමාරි 926132555V 

විඡ්යමුණිගේ පියන්ෙ ුමමාර  198731702240 

විඡ්යමුනිගේ සදීෂානී වීරරත්න  938000719V 
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විගේරත්නලාගේ සිංඡීවනී විගේසිංහ 935532205V 

විගේසරි ොරායන ගදෝන හිමාෂා ගසව්වන්දි 945993235V 

විජමුණිගේ දීපිකා රංභාෂිනි  198372402762 

විජමුනිගේ හර්ශෂණි මධුෂිකා 915740553V 

විජයලත් ගහවගේ රසකා ප්රියන්ති ගහේවගේ 198876301506 

විජයලත් ගහේවගේ සජීවනී සදගර්ශඛා ගහේවගේ 928642704V 

විජයසිංහලගේ තිලිනි රුවන්තිකා 927313197V 

විජයසිංහලාගේ නාලක සමන්ෙ විජයසිංහ 851240284V 

විජයසරි මහදූරගේ ඉරංනිල් දිල්රුක්ෂි 857331788V 

විජහින්ගේ ඉරංනිල් ප්රදීප්ප විගේසිංහ 922142653V 

විගේගකෝන් දිසානායක මාබරණගේ ශාරිං ප උගද්ිකා 935532108V 

විගේගකෝන් මුදියන්ගසේලාගේ ශෂිණි සමන්තිමාලා විගේගකෝන් 199351900690 

විගේතුිංග අමිල රණසිංහ බණ්ඩාර 912501353V 

විගේතුිංග මුදියන්ගසේගේ ගසේපාලි 917953988V 

විගේමුණි ලවන් විරංෂ  නපාල 861661040V 

විගේමුණිගග සන් යා ුමමාරි  938214085V 

විගේමුනි ඩුරගේ මල්ෂා විරසිංහ 199366903016 

විගේරත්න මුදියන්ගසේලාගේ කරංන් කල්හාර 943024022V 

විගේරත්නලාගේ ගහේමාලි මධුෂිකා විගේරත්න  938450021V 

විගේසිංහ ආරච්චිලාගේ ඉෂාරා සඳමාලි විගේපාල  896122533V 

විගේසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ ජයනි චතුරිකා ලක්මාලි  935682304V 

විගේසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ රුවිනි නිසිංසලා 858650933V 

විගේසිංහගේ අනුෂා දමිත් ණවණවීර 880172697V 

විගේසිංහගේ කාිංචනා සදමාලි විගේසිංහ  926430688V 

විගේසිංහලාගේ මධුෂාණි ඉගර්ශෂිකා විගේරත්න 948520656V 

විගේසරි කිංකානේගේ දිනූෂා විගේසරි 198153500928 

විගේරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ තිළිනි ගක ෂලයා බණ්ඩාර  928562921V 

විගේරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ නිල්මිණි රසානි ුමලරත්න 916763085V 

විගේරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ සෙයා සරංනික බිංඩාර  906122553V 

විගේරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ හිරණයා ගයාත්රි විගේරංන්දර 927650789V 

විගේරංන්දර රණසිංහ අප්පුහාමිලාගේ තිළිණි ශුමන්ෙලා විගේරංන්දර 928590909V 

විගේරංන්දරගේ සිත්ර ප්රභාත් විගේරංන්දර 911302438V 

විගේරංරියගේ චතුරිංග විගේරංරිය 920826659V 

විගේසූරිය ආරච්චිගේ ගද්විකා විගේසූරිය 877090060V 

විගේසූරිය ආරච්චිලාගේ අශාන්ති ඉන්දිකා විගේසූරිය 876741180V 

විගේසූරියගේ සජීවනී ගටක්ලා විගේසූරිය 878053192V 

විගේගසේකර ගමාච්චිගේ මිංුලා ප්රියදර්ශශනි 895240161V 

විට්ටහච්චි ආරච්චිලාගේ ොරිකා නිගරෝෂිණි රංමුරංමාලි රිංජිත් 887782695V 

විොනගේ චමිල අගසේල අගේගකෝන් 910960806V 

විොනගේ චේපිකා ඉන්රමාලි විොනගේ 937771207V 

විොනගේ තිලානි ඉමල්කා වීරසිංහ 866730350V 

විොනගේ දිනුෂා මල්කාන්ති විොරණ 927473852V 

විොනගේ ගදෝන අනුපමා දිල්රුක්ෂි  905493264V 

විොනච්චි ගදාන් ඉරංරු නයනප්රිය 913542088V 
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විොරණ අච්චි කේකානේගේ නිල්මිණි චතුරිකා 927532611V 

විොරණ ජයවර්ශ නගේ චමිලා දිල්ෂානි  905560387V 

විොරණ මුදියන්ගසේලාගේ දිනූෂා ලක්මාලි විගේවර්ශ න 885272339V 

විොරනලාගේ බුද්ධික  විොරණ  910402137V 

විොරමලාගේ සකිනා ඊෂරී ණවණසිංහ 925093920V 

විොරමලාගේ හර්ශෂන මරංෂිංක විොරණ 922984280V 

විදාන ගමගේ චතුරිකා ප්රියදර්ශශ ග  937083211V 

විදාන ගමගේ චතුරිකා හර්ශෂණි ගමගේ  937022158V 

විදාන ගමගේ හර්ශෂ ුමමාර 810315180V 

විදාන ගහේවලාගේ ලෂිෙ මගහේෂේ ගහේවගේ  900882203V 

විදානගේ ඩිලාන් සමින්ද රණසරි 198918700744 

විදානපතිරණගේ හිගේෂා සඳමාලි 886080530V 

විදයාධිපති නැකතිගේ සජිත් උදාර 199027501590 

විමල ගද්වගේ ලිහිනි චතුරිකා ගහේමචන්ර 905620770V 

විමුක්ති  ාගව්න්ද අමරගසේන ගල්ලිදවත්ෙ 198820203010 

වියන ගහේවගේ නදිරා යුමාලි ගහේවගේ 927211246V 

වියනගේ ඉගර්ශෂා නිලමි ග 935822718V 

වියන්නලාගේ තුසන්ෙ මරංරිංග ගප්පමනාත් 910660187V 

විරක්ගකාඩි අතුගකාරලගේ නිශාන්ති ක ශලයා විරක්ගකාඩි 908162412V 

විරගල්ල ආරච්චිලාගේ සමුිකා මගනෝරි සමරගසේන 847802758V 

විරුරගේ ශෂිකලා චාමින්දි විරුර 936362680V 

විරසිංහගේ ුමමුදිනි මාගනල් වීරසිංහ 877410790V 

විගල් ගහවනෙැනැගහලාගේ තිලිංගා මධුභාෂි ග පියසරි 898444040V 

විල්වල ආරච්චිලාගේ දිලිනි ගසානාලි ගපගර්ශරා 948452359V 

විශාන්තිනි ලක්මාලි පතිරණ 885020453V 

විරංරු මානගේ හිංස රිං පකා බිංඩාර 875401807V 

විසේසහ ුරගේ ලක්ෂානි චන්රානි ුමමාරි 927670496V 

විසේරංන්දර මුදියන්ගසේලාගේ සමිලා ගයාෂ ග ජයවර්ශ න  898581179V 

වීප්පුල්ලි ගහේවාගේ නීලා රංගබෝ නි ජයවීර 198252901741 

වීරුමට්ටි ආරච්චිගේ අගසේල ගයාන් මධුසිංක  199314700582 

වීරගකෝන් මුදියන්ගසේලාගේ අනුරූපිකා නිශාන්ති ගසගනවිරත්න 876310899V 

වීරගකෝන් මුදියන්ගසේලාගේ රංදර්ශශනී මධුරිකා වීරගකෝන් 917561087V 

වීරක්ුමටිටි ආරච්චිගේ නිගමෂා නිර්ශමාණි විජයරත්න 945081155V 

වීරක්ුමට්ටි ආරච්චිලාගේ නිලුකා මධුෂානි ජයසිංහ 927741385V 

වීරක්ගකාඩි මුදියන්ගසේලාගේ මාගනල් ශ්රීයානි චන්දිකා 845064504V 

වීරප්පුලිගේ නිමල් ශාන්ෙ 913322509V 

වීරප්පුල්ලි ආරච්චිගේ ප්රදීපිකා මධුෂාණි 937383940V 

වීරබරංගේ රංගර්ශෂේ මිංුල උදය ුමමාර 923540385V 

වීරමලගේ ගිංගා ශ්රියානි අමරගසේන 198485200160 

වීරමලගේ නදීකා ශයාමලී සරිවර්ශ න 855743833V 

වීරසිංහ  ආරච්චිගේ නගයෝමි චතුරිකා ඡ්යතිලක 935562970V 

වීරසිංහ ආරච්චචගේ චතුරිකා ගසේනාරත්න 936861482V 

වීරසිංහ ආරච්චිගේ දිගන්ෂේ චතුරිංග 900790317V 

වීරසිංහ ආරච්චිලාගේ දිනුෂා මධුරිං ප 947993194V 

වීරසිංහ ගද්වයලාගේ කිංචනා ගයානී වීරසිංහ 198471801419 
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වීරසිංහ පතිරණගේ චන්දිමා සඳමාලි 947120077V 

වීරසිංහගේ ගයාන් කසේතුරි 921831960V 

වීරසිංහගේ ප්රදීප්ප රංසන්ෙ විගේරත්න  891401892V 

වීරසිංහගේ ශානිකා වීරසිංහ  886910975V 

වීරරංරිය ආරිිලාගේ වන්ිකා ුමමාරි වි්රමරත්න 907622231V 

වීරගසේකර ආරච්චිගේ දිසේනා ෙරිංගනී  938452830V 

වීරගසේකර ආරච්චිගේ ප්ර සාදනී මධුෂිකා වීරගසේකර 855611023V 

වීරගසේකර මුදියන්ගසේලාගේ හිංසෙ සේපත් 932071991V 

වීරගසේකරගේ රංමුරං ුමමුරංනී අරුක්ගගාඩ 198961200050 

ගවඩිප්පුලි ආරච්චිගේ යමුනා ුමමාරි වීරසිංහ 199277700580 

ගවද ආරච්චිගේ සමුර ගයාන් අගේණවනවර්ශ න 871561168V 

ගවද ණවරාලගේ ෙිංුලා නිෂාමනී ණවණගසේන  938523851V 

ගවදගේ ඉෂාරා දිල්රුක්ෂි ලක්මාලි ගවදගේ 947660802V 

ගවදගේ ගමත්සලා මධුරිං ප ගවදගේ 896340506V 

ගවදරැල්ලාගේ පූර්ශණා චන්දිමාලි 945873094V 

ගවරළුගප මනන්ෙලාගේ අගනෝමා නිශාන්ති මුණසිංහ 838433375V 

ගවලබඩගේ ිගල්ෂා ුමමාරි 938213542V 

ගවගලගග දවුල්කාරගේ රසකා උදයිංගනි 885340717V 

ගවගලගගදර ගදවිකා දර්ශශණි දිමුතුමාලි 936633200V 

ගවගල් ුමඩකාර රාලලාගේ තුෂාණි තිසාරා 907563430V 

ගවගල් බඩල්ගේ ශ්රියාලො ුමමුරංනි 935521122V 

ගවගල්ගගදර ගයාත්රි වත්සලා 898124525V 

ගවගල්වත්ෙ ගල්කේලාගේ උගද්නි ලක්මිණි ජයවර්ශ න 885821499V 

ගවල්ලප්පුලි ආරච්චිලාගේ යගශෝ ා 948391997V 

ගවල්ලාලගේ ලසන්තිකා සඳමාලි  938133220V 

ගවගහරගගාඩ ආරච්චිලාගේ ප්රමිති ජයනි වීරරත්න 898022129V 

ගවළගේ කලුවහුේුරගේ දර්ශශනී ප්රියිංකා 885641547V 

ගවළගේ දවුල්කාරලගේ නිර්ශමලා ලසන්ති නදීරා කරුණාරත්න 927180405V 

ගවළගේ දවුල්කාරලාගේ නගයෝමි නිර්ශමලි කරුණාරත්න 857032659V 

ගවළගේ විශාකා සදකැළුේ 887992240V 

ගව්රගම ආරිිලාගේ හර්ශෂ ග ලක්මාලි  906441152V 

ගව්රගම ආරච්චිලාගේ චතුරිංග රත්න ුමමාර 930902799V 

ගව්රගම ආරච්චිලාගේ ප්රදීපා උදයිංගනි ගව්රගම 867361170V 

ගව්රගම ඉමියලාගේ ප්රියන්තිකා ලක්මාලි රණසිංහ  896370588V 

ගව්රගමගේ අගනෝජා නිශාන්ති ුමලරත්න 876410214V 

ගව්රගමගේ සාගරිකා තිලකරත්න 947823981V 

ගව්රහැර කුගමගේ පියුමි ගයාත්රි ගව්රහැර  938432511V 

ගව්හැල්ගල් අගේගකෝන් මුදියන්ගසේලාගේ නගයෝමි ප්රියිං පකා ණවණරත්න 917052980V 

ශ්රි වි්රමසිංහ ආරච්චිගේ කරංන් දර්ශික 910390457V 

ශ්රී පවිත්රා විනයාගමුර්ශති 936650945V 

ෂර්ශමි ඩිගනල්කා වීරසිංහ 885640699V 

ෂර්ශමිලා ුමමාරි මාකාවිට 197779802052 

ෂෂිකා රංලානි රත්නප්පුලි 885550231V 

ගෂහානි උගප්පන්රා විගේසිංහ  927231085V 
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සිංජිවනි ගමගේ  948482185V 

සකියලාගේ අගනෝමා දමයන්ති 928293513V 

සිනි නිලුපා ගකාෙලාවල 876000253V 

සජානි අනුපමා ජයගකාඩි  199182203584 

සෙරසිංහ ගමඇතිගේ කරංන් ිරන්ෙ 893662286V 

සෙරසිංහ ගමඇතිගේ කරංන් ිරන්ෙ 926902989V 

සතියසීලන් රංජීවන් 922151016V 

සරංනි ඉෂාරා විොරණ 947933558V 

සඳුන් හර්ශෂ ගබාරලැසේස යාපා 912661300V 

සුෙන්ත්රීගේ කාිංචනා ප්රියදර්ශශනී  936183115V 

සමරගකෝන් ආරච්චිලාගේ ගදෝන නදීශා මරංෂානි 199367502101 

සමරගකෝන් මුදියන්ගසේලාගේ නදීකා සමරගකෝන් 856132480V 

සමරගකෝන් මුදියන්ගසේලාගේ බුද්ධිමා උපහාරි  ර්ශමරත්න  926670395V 

සමරක්ගකාඩි මුදියන්ගසේලාගේ සවනී ගනල්කා සමරක්ගකාඩි  945152427V 

සමරතුිංග මුහේදිරේගේ ෙරුෂි ඩිගනෝෂිකා සමරතුිංග 945054484V 

සමරතුිංගගේ දිලානි අනුරුද්දිකා 199275202659 

සමරප්පුලිගේ ප්රියිං පකා 905300687V 

සමරප්පුලිගේ ශෂිනකා ප්රභානි රත්නායක  947491520V 

සමරවර්ශණ පටබැදිගේ රංගර්ශෂේ අසිංක 932571250V 

සමරවි්රම දිසානායක ්රිෂාන්ති ශමිෂේමිලා 906010968V 

සමරසිංහ ආරච්චිලාගේ නිල්මිණි 857432908V 

සමරසිංහ ණවණගසේකර ලියනගේ ගග රි මගහේෂිකා 199367403307 

සමරසිංහ ගදාන්ලාගේ ගස මයා සඳගර්ශණු සමරසිංහ 927633159V 

සමරසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ දර්ශශන නයනජිත් බණ්ඩාර 953493675V 

සමරසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ නිලුක්ෂිකා මධුෂානී සමරසිංහ 947660713V 

සමරසිංහ මුදියන්ගසේලාගේ ුබුරං සිංජිව 199034203838 

සමරසිංහගේ ගයනි නිසිංසලා 926320203V 

සමරසිංහගේ නිලූෂා මධුෂානි සමරසිංහ 887610878V 

සමාධි රශේමි ොරකා ගකාඩිකාර  958292619V 

සේපත් ගහේවගේ නදිකා ෙරිංගනි ණවණගසේන 886144113V 

සයිමන් සල්වලාගේ නිලිංකා 885923526V 

සල්ගල මුදියන්ගසේලාගේ ගකෝසල මගනාේ ණවණදාස 920731198V 

සල්ගල මුදියන්ගසේලාගේ තිළිණි නිසිංසලා ණවණදාස  948513617V 

සසිංකා ඩිල්කිනී ඕෂදී ගහට්ටිආරච්චි 945832193V 

සාලින්දි දර්ශිමා කුගේ 198868601133 

සිංගප්පුලි මුදියන්ගසේලාගේ ගයාන් සිංඡිව බිංඩාර 931352296V 

සිංගප්පුලිගේ අගේෂා පියුමාලි ගේමරත්න 935810612V 

සිංගප්පුලිගේ කරලහිිංගේ ප්රදීපිකා 887002266V 

සිංගප්පුලිගේ චමිර උුල් දිසානායක 912392171V 

සිංගප්පුලිගේ ගදෝන චන්දිමා ජනිො 928540987V 

සිංගප්පුලිගේ නිලුකා නිල්මිණි  858412277V 

සිංගප්පුලිවතුකාරගේ ප්රදීපා ප්රියදර්ශශනී ුමමාරි 898554716V 

සිංලප්පුලි වතුකාරගේ ඉගර්ශෂා කලයාණි සිංහුර 895841943V 

සිංහච්චචාරිගේ අගේෂා උදයිංගනී 887220581V 
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සිංහුර ගහේරත්ගේ මිහිරි මධුභාෂා ග මුණසිංහ  948312174V 

සිංහුරගේ නිශාදි අිංජලිකා ජයතිලක 926370316V 

සිංහලගේ චතුරිකා හිංසමාලි වීරසරි 916651694V 

සිංහාරගේ ගයාන් උදයානන්ද 852962127V 

සිංහාරගේ ෙනුෂයා කාවින්දි සල්වා  946771392V 

සිංහාරගේ රසකා ප්රියිංගනී  845963215V 

සත්ෙරගේ අනුෂා සිංජීවනී ුමමාරි 946450723V 

සන්නන් ගොේමලාගේ චමිලා මිංු ශ්රි 948402076V 

සය මුදියන්ගසේලාගේ සෂිකා ගක ෂනී විමලසරි 867263306V 

සයඹලා ණවණගේ රංලානි මගහේෂිකා  896322192V 

සරිගමවන් ගගාඩගම විොරණලාගේ චලනි නිගේෂා චන්රරත්න 925660779V 

සරිවර්ශ ණ ආරච්චිගේ ප්රසාද්  199031604611 

සරිවර්ශ න ප්රදිප්ප චාමර 861190528V 

සරිවර්ශ න මුදියන්ගසේලාගේ රසකා නිශානි  ර්ශමරත්න 907451550V 

සරිවර්ශ නගේ සමන්ො උයන්ගගාඩ 927992086V 

සරිවර්ශ නගේ රංරිං පකා චතුරානි 897511371V 

සවරාේ සේවර්ශණගලච්චචමි 908053877V 

සීොවක ලියනගේ රංලිප්ප ුමමාර 850842078V 

සීොවක ගසේරගම චන්දිමා ජනිො ද ගසේරේ 197974402976 

සීලවිංශ හිමිහාමිල්ලාගේ රවී ලක්මාල්  931243101V 

රංඡ්ානි නවන්ඡ්නා නානයක්කාර  935652642V 

රංදසිංහ ආරච්චිලාගේ ගදවුමි ගයාරා කිත්මිණි සරිගසේන 928173542V 

රංරං හුමරුගේ ඉරංරිකා රංතුමිණි සරත්චන්ර 945691972V 

රංරං හුමරුගේ චන්දනි මල්ෂා ුමමාරි 198767803349 

රංරං හුමරුගේ චන්ිකා රත්නායක 925772550V 

රංරං හුමරුගේ රුවන්තිකා අරුණශාන්ති 925882208V 

රංරංවා ගද්වගේ පවිත්රා ප්රභානි 936570470V 

රංරංසිංහ හුආරච්චිගේ සරංමි ශෂිකලා හුආරච්චි 937192576V 

රංරංහුමරුගේ නිගරෝ ා ගසව්වන්දි වි්රමරත්න 907460177V 

රංුන් සිංචන විරක්ගකාඩි  930792462V 

රංරමනියේ රංගර්ශෂා 937992378V 

රංභසිංහ ආරිිගේ ගක ෂිකා ඉෂාරි රංභසිංහ 927803127V 

රංභසිංහ ආරව්විගේ මගහේෂා ගද්ශාිංගනි 925361151V 

රංභසිංහගේ නදීශා දමයන්ති ණවණගසේකර  897230844V 

රංමන ගද්වගේ මධුරි දිල්රුක්ෂි පියතිසේස 947903730V 

රංරවීරගේ ඩිගනසේකා ෙරිංගනී  895162809V 

රංරිය ගහට්ටිගේ රනිෂා දමයන්ති ගසේනාධීර 855830019V 

රංරියආරිිගේ ගයත්රි රංභාෂීකා 917482179V 

රංගර්ශකා ගද්ගව්න්ර 877911071V 

රං ගර්ශඛා ගයානි මගල් පතිරණ 937841353V 

රංගර්ශන්ර ආචාරිගේ උුල ුමමාරි රංගර්ශන්ර 908531493V 

රංවද හැන්දිගේ චමිෂා සිංජිවනි  896841416V 

සූරිය ආරච්චිගේ ගදාන් අනුෂිකා ඉරංනිල් සූරිය ආරච්චි 918430997V 

සූරිය ආරච්චිගේ ගර්ශනුකා ුෂේප ුමමාරි 876060655V 
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සූරිය ආරච්චිලාගේ ගද්විකා උගද්නි ජයගසේකර 927622378V 

ගසනරත් ආරච්චිගේ උදාරි චේපිකා ගසනරත් ආරච්චි 947420330V 

ගසනරත් හද පරියගේ රුවන්ති ඉරංරුමාලා ගසනරත් 916822022V 

ගසනරත් ගහේවාගේ හසකා ගයානි තිලකරත්න 918044221V 

ගසගනවිරත්න අසේසරිය ආරච්චිගේ අමිල ඉන්රජිත් ගසගනවිරත්න 198923600880 

ගසේගර්ශ ප්රියන්ෙනී 936642152V 

ගසේනානායක ආරච්චිගේ මගහේෂිකා මරංභාෂිණි 898090922V 

ගසේනානායක ගගන්හි මුදියන්ගසලාගේ නිලුෂිකා චතුරිංගනි ගසේනානායක 946031208V 

ගසේනානායක දාසලි ලියනගේ යුගන්ති නවිමිකා අමරතුිංග 906052725V 

ගසේනානායක මුදියන්ගසේලාගේ ශානිකා නගවෝදනි ගසේනානායක  926851047V 

ගසේනාරත්න ගකාඩිකාරගේ ලලනි දීප්පති ුමමාරි 935921180V 

ගසෝලිං ආරච්චිගේ ුබුරං තිලිංක ගපගර්ශරා 903221631V 

ෆාරුක් ෆාතිමා අසේරා  946862070V 

ෆැන්සසේ ුමරංරගේ ලක්ෂි හර්ශශනි මධුවන්ති ද සල්වා 199061602822 

හිංසනි හිගරෝෂිමා ගකාඩිප්පපිලි 937571577V 

හකමුව ගල්කමලාගේ මල්ෂාණි ඉෂාරා ගේමතිලක 915211305V 

හකමුගව් ගල්කමලයා රංභාගයා උදාරිනි 926183230V 

හක්මණ විදාන ආරච්චිගේ දිලිනි නිසිංසලා  927724448V 

හේගගගපාල ආරච්චිලාගේ උගේෂා ඉරංරිකා වි්රමසිංහ 936721524V 

හේජි ගලේගේ ගමාගහාමඩ් ෂියාමා 928182177V 

හටන්ගලගේ රුවනි ෙරිංගා 957182348V 

හෙරසිංහ ආරච්චිලාගේ ගදාන් දිමුති නිලූෂිකා සසරනාත් හෙරසිංහ 926232550V  

හෙරසිංහ ගමඇතිගේ අසිංක 870621035V 

හෙරසිංහගේ උදයිංග සේපත්  199303401495 

හෙරසිංහගේ  ේමිකා උදයිංගනී හෙරසිංහ 926221817V 

හෙරසිංහගේ සතුමිණි ෙරිංගනි 198975801337 

හතිරින්ගේ රංලානී මාගනල් 876161192V 

හතිරින්ගේ නීල් උදය ුමමාර  902341960V 

හත්ඇල්ල විදාගනලාගේ දිල්හානි හත්ඇල්ල 917423024V 

හත්ෙැල්ල විදානලාගේ ගකෝසලා  නිංජනී වමත්රීරත්න 916920822V 

හත්ෙැල්ලගේ ඉමාලි දිනුෂිකා හත්ෙැල්ල  917170827V 

හත්මන්ඩගේ චතුරිකා ප්රියදර්ශශනී විමලරත්න 917961468V 

හදගල කළුවලගේ කමල් හර්ශෂන් ගේමරත්න 913573510V 

හරංන්පැතිරන්නැහැලගේ ලක්මාලි එරන්දිකා රණසිංහ 858572860V 

හරංවලගේ චාමර සමිපත් චන්රසරි 932760762V 

හද්දල කිංකානේලාගේ චතුරිකා මධුෂානි නන්දුමමාරි 897373017V 

හන්ෙැල්ල මුදියන්ගසේලාගේ සමුදිකා සේවර්ශණපාලි බණ්ඩාර 836650760V 

හන්රංගම මහන්ෙලාගේ රංජාො ආරියපාල 947501097V 

හන්රංරුකන්ද මුදියන්ගසේලාගේ ඩිනුෂි අනුෂේකා බණ්ඩාර 937032897V 

හඳපාන්ගගාඩ ආරච්චිලාගේ ඉගර්ශෂා සඳමාලි හඳපාන්ගගාඩ 925430226V 

හපන්තිලකගේ සිනි රසාිංජලී ගේමතිලක 935992885V 

හුආරච්චිගේ ෙරිරං දමයන්ෙ 199224004402 

හුආරච්චිලාගේ සන්දයා ඉසිංකා හුආරච්චි 198283903448 

හුආරව්ච්ච කන්කානමලාගේ ගදනුවන් චතුරිකා කරුණාරත්න 925672360V 

හුගසේෙැන්න මනන්නලාගේ ලක්සකා ජිවන්ති ජයවර්ශ න 948521350V 
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හුගසේෙැන්න මානන්නලාගේ කවීෂා  මොිංජලී ප්රියනන්දන 948341182V 

හුගසේවත්ෙගේ කවින්දිකා ගක ෂලී හුගසේවත්ෙ 936412742V 

හුගහුමඹුර කිංකානේලාගේ දිල්හානි මල්ලිකාරත්න 947502328V 

හුගහුමඹුර,මුහන්දිරේලාගේ තුෂාදිනි නුවන්තිකා  855710862V 

හුගහවත්ගත් නිලූකා රත්න ුමමාරී 907931234V 

හුෙන්ත්රිගේ චතුරිකා ෂාමිනි 886983085V 

හුගදාර ගමගේ වරුණි රංභාෂි ග ුමලතුිංග 198366300602 

හුරුගල ගේලද්දලාගේ අරවින්ද මරංෂාන් මුතුුමමාරණ 199231301213 

හුරුගල ගේලද්දලාගේ ජීවන්ෙ තුෂාර වීරසිංහ  930862312V 

හුරුගල ගේලද්දලාගේ ව මෂා ශෂිප්රභා ජයසිංහ 887630488V 

හබරගමුව රාලලාගේ පසරං චානක මරංරිංග 942530439V 

හරන්කහගේ ගදාන් ඉෂන්කා මිහිරානි 878660994V 

හල්ඕවිටගේ දර්ශශ ග ෙරිංගා ණවණරත්න 937031467V 

හල්කදලිය ගල්කේලාගේ චතුර බුද්ධික 930852201V 

හල්ගජෝති රංමුරං තිලක්ෂිකා ද සල්වා  915083021V 

හල්ගොට කිංකානමිලාගේ රංගද්ෂේ චානක බණ්ඩාර 881900068V 

හල්ගදාල යමාෙලාගේ ලක්ෂාන් දයාරත්න 891371845V 

හෂිණි දිලිංකා අමරතිලක  865873395V 

හසෙ ශාසේත්රී අගේගපාඩි 921532504V 

හාන්රංකන්ද ගකෝරාළලාගේ චතුරිකා උමයන්ගනී 888412760V 

හාන්රංගම මනන්නලාගේ රත්නසරි වසන්ෙ ුමමාර 802663994V 

හාලිගේ සේපත් ින්ෙක නන්දවර්ශ න 199123204737 

හාලිය වත්ෙලාගේ නිලුකා රත්නකාන්ති 876461048V 

හික්කඩු ව විදානලාගේ ගදෝන හිමාලි උදයිංගනී ුමරංමතිලක  928201830V 

හිටිහාමිල්ලාගේ ෙමරා දයානී ආරියවිංශ 877753328V 

හිටිහාමිල්ලාගේ නිගරෝෂා ෙමාලි ගසේනාරත්න  946732486V 

හිටිහාමිල්ලාය මැදගගදර අමරා  රුවන්මලි 928222381V 

හිත්ෙැටිගේ ගදාන් අනුෂා දමයන්ති 886850689V 

හිත්ෙැටිගේ ගදාන් ුබුරංමිංගල හිත්ෙැටිය 198704801748 

හිදුමඹුගර්ශ ගයාත්රි ලක්ෂි රත්නායක 915363466V 

හිදැල්ල ආරච්චිගේ කමණි නිලුෂා  198860801316 

හිරි ඇල්ලගේක ුමෂාන් ශාලිය මායාරංන්න 932630435V 

හිරිපිටිය දිසානායකලාගේ තිලිනි අරංන්තිකා නන්දගසේන 887060860V 

හිරිපිටියලාගේ මාලික ලක්මාල්  910162543V 

හිරිුරගේ දිලූෂා ුමමාරි 925500844V 

හිරිුරගේ බුද්ධික ගයාන් ගසේනාරත්න 19917203360 

හිරිවණවර කිංකානමිගේ අනූෂා දිල්රුක්ෂි 945684577V 

හිල්ල ලියනගේ විහග ලහිරු ීක්ෂණ 912481123V 

හීෙගල වතුකාරගේ සමීරා උදානී තිලකරත්න 955612167V 

හීන් පරගහ ුමඹුරලාගේ ප්රගබෝ ා පූර්ශණිකා ගසෝමවීර 858392802V 

හීන් පැල්ලගේ තිළිණි නදීරා  199384403572 

හීන් බාලගේ චරිත්රා ගයත්රී ගහේමචන්ර 905332406V 

හීන් බාලගේ ශ්රියානි වි්රමසිංහ 907652190V 

හීන් වහුේුරගේ මගහේෂා රංභාෂිනී  935263050V 
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හීන්දැලිය කිංකානේගේ අගශේනි ොරකා  199173601533 

හීන්බාලගේ අගනෝෂිකා දමයන්ති 815011023V 

ගහටිටිකන්දගේ ිගලෂානි චතුරිකා තිලකරත්න 945380330V 

ගහටිටිවිොනරාළගේ නිමාලි මධුෂානි විොනගේ 945661313V 

ගහට්ටි ආච්චිලාගේ කල්හාරි හිංසකා  905381490V 

ගහට්ටි ආරිිගේ කාන්චනා ුමමුරංනි 925732907V 

ගහට්ටි ආරච්චිගේ ඉසිංකා උදයන්ගනී ණවණරත්න 915852343V 

ගහට්ටි ආරච්චිගේ චතුරිකා ප්ර සාදි ගහට්ටි ආරච්චි 925242152V 

ගහට්ටි ආරච්චිගේ යුජිනී එරන්දිකා  936011250V 

ගහට්ටි ආරච්චිලාගේ අනූෂා චතුිංගනි ගහට්ටි ආරච්චි 895461784V 

ගහට්ටි ආරච්චිලාගේ ආිකා ුමමාරි ගහට්ටි ආරච්චි 926182633V 

ගහට්ටි ආරච්චිලාගේ කරංනිකා ජයරුවනි 908353056V 

ගහට්ටි ආරච්චිලාගේ රංලිංජලී චතුරිකා පීරිසේ 199053902867 

ගහට්ටි ආරච්චිල්ලාගේ දිගල්කා ගයන්ති ණවණතිලක 955270690V 

ගහට්ටි පතිරන කාිංකානමලාගේ අනුෂි ඉෂාර 938612676V 

ගහට්ටි බසේනායක රාලලාගේ ආගලෝකා සඳමාලී රණසිංහ 906063565V 

ගහට්ටි බසේනායක රාළලාගේ රිංජනී  බසේනායක 906152770V 

ගහට්ටි ලියනගේ චමිලා ිගරෝමනී  888190350V 

ගහට්ටි ලියනගේ ගරෝහණ ුෂේප ුමමාර 863222486V 

ගහට්ටිඅරච්චිල්ලගේ ්රිෂාන්ති නිරූපා උදයමාලි 198771703194 

ගහට්ටිආච්චිගේ ගයනි ්රිසත්ති ගහට්ටිආරච්චි 887390339V 

ගහට්ටිආච්චිගේ තුෂිණි දිනූෂිකා  888422161V 

ගහට්ටිආරච්චි ගමගේ උගද්ිකා ප්රියදර්ශශ ග  945773332V 

ගහට්ටිආරච්චිගේ ගනීෂා දිල්හානි ගහට්ටිආරච්චි 887633169V 

ගහට්ටිආරච්චිගේ චාරුනී තිගර්ශෂාන් ප  ගහට්ටිආරච්චි 917092567V 

ගහට්ටිආරච්චිගේ ද සල්වා ශලනි විමිංසා ගහට්ටිආරච්චි  199186504119 

ගහට්ටිආරච්චිගේ දිලිංකා මරංෂානි 857420250V 

ගහට්ටිආරච්චිගේ ගදෝන භගයා චතුමිණි 937092687V 

ගහට්ටිආරච්චිගේ රුවිනී වත්සලා ජයරත්න 847150890V 

ගහට්ටිආරච්චිලාගේ එරන්දිකා ුෂේපුමමාරි 844063750V 

ගහට්ටිආරච්චිලා ගේ ප්රබුද්ධි භාගයා ගහට්ටිආරච්චි 876853027V 

ගහට්ටිආරච්චිලාගේ රුවිනි ෙක්ෂිලා පීරිසේ 935431468V 

ගහට්ටිආරච්චිලාගේ වාසනා  පේහානි  927800047V 

ගහට්ටිගේ ගදාන් ලක්මාලි නිමල්කා ආරියරත්න 857480872V 

ගහට්ටිගේ ගදෝන තිවිංකා දිල්හානි 918111441V 

ගහට්ටිපතිර කිංකානමලාගේ ඉෂිංකා උත්ෙරා ගේමවිංශ 905632850V 

ගහට්ටිපතිරණ කිංකානේලාගේ තිළිණි ශානිකා ුමමාරි 887893896V 

ගහට්ටිපතිරණ කිංකානේලාගේ සමාධි මුදිො ුමමාරි  906311771V 

ගහට්ටිවත්ෙ ආරච්චිගේ ආගලෝක සිනි වි්රමසිංහ 946290750V 

ගහට්ට්වත්ෙගේ යගශෝ ා ජයමි ග ගහට්ට්වත්ෙ 927481529V 

ගහගන් කන්කානේලාගේ නිගරෝෂිකා ප්රියදර්ශශ ග ණවණපාල  848063827V 

ගහගලසේසගේ ඉගර්ශෂා මධූෂානී 945302488V 

ගහගල් ගගදර කාිංචනා මධුවන්ති 199379802895 

ගහේතුමති ගක ශලයා රත්නමුදලි ද ගසායිසා 198275800732 
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ගහේනගමගේ පියුමි නිසිංසලා ගහේනගමගේ 926312413V 

ගහේනගේ ගමගේ ුමෂාන් මහීර අමරරත්න  941351778V 

ගහේනේගේ ප්රියානි ණවණවර්ශ න 915620868V 

ගහේනාධි පතිරන්නලාගේ රංල්මි ග ලක්මාලි 836030079V 

ගහේනැගගේ චතුරි භාගයා ගසේනානායක 198954902329 

ගහේනැේගේ රිංජිත් තිලකරත්න 910561103V 

ගහේගන් මුදියන්ගසේලාගේ රංභාෂණි නයනා ුමමාරි 906791315V 

ගහේමෂිකා එරිං ම ොරකා ලියන ණවණවර්ශ න 927120844V 

ගහේරත් මුදියන්ගසලාගේ වරුනි ෙක්සලා දයානන්ද 927900211V 

ගහේරත් මුදියන්ගසේලාගේ උදයිංගනී ගක ශලයා ගහේරත් 926472291V 

ගහේරත් මුදියන්ගසේලාගේ කල්පනී නිරාෂා ගහේරත් 947432567V 

ගහේරත් මුදියන්ගසේලාගේ කරංන් ලක්සෙ ගහේරත් 920352154V 

ගහේරත් මුදියන්ගසේලාගේ ගම ඇති නිලුකා ුමමාරි පාලාගගාල්ල 858614023V 

ගහේරත් මුදියන්ගසේලාගේ චාමිනී ජයගසේකර මැණිගක් 896761242V 

ගහේරත් මුදියන්ගසේලාගේ ොරක චතුරිංග ගප්පමරත්න 912362485V 

ගහේරත් මුදියන්ගසේලාගේ ිගනෝලි මධුෂානි ගහේරත් 928061043V 

ගහේරත් මුදියන්ගසේලාගේ මධුවන්ති කාිංචනා 936291120V 

ගහේරත් මුදියන්ගසේලාගේ ගේ නී බණ්ඩාර  945023554V 

ගහේරත් මුදියන්ගසේලාගේ හිෂානි ගක ෂිකා විමලසරි 947770535V 

ගහේරත්ගේ රංගර්ශනි නිලන්ති උඩකරවිට 878110390V 

ගහේව ගද්වගේ ඉසාරා සමන්මලී 955491440V 

ගහේවගේ චමිලා තුෂාරි ගහේවගේ 917601933V 

ගහේවරාලලාගේ වරුණි කාන්ති 876744058V 

ගහේවා අෙපත්තු කහකන්දලාගේ රංමුරං අමාලි අෙපත්තු 925841668V 

ගහේවා අන්ගෙෝනිගේ චේමි ගසව්වන්දි හිරුණිකා ජයසිංහ 938303738V 

ගහේවා අලිංකාරගේ කමනී කාිංචනමාලා 938072256V 

ගහේවා ගලමුලගේ ප්රභාෂන් මධුමා ව 902311505V 

ගහේවා  මගනගේ අගනෝමා ජයරාණි 917845123V 

ගහේවා  මගනගේ නිමාලි අනුරුද්ධිකා  මගනගේ 858611032V 

ගහේවා ෙන්තිත්ුලිගේ ලක්මිණි රංගර්ශකා 837443229V 

ගහේවා ෙන්ත්රිගේ නදීශානි 937880669V 

ගහේවා ෙන්ත්රිගේ නයනා රංගබෝ නි දයාරත්න 895310310V 

ගහේවා දිසාවගේ රංගන්ත්රා රිංජනී වීරසිංහ 928344045V 

ගහේවා ගප්පඩිගේ නයගරා මරංෂානි වීරසිංහ 935662184V 

ගහේවා ගප්පරංරුගේ තුෂාරි මිංුලා 867712178V 

ගහේවා බලකටුගේ නිුනි මධූකා 917631018V 

ගහේවා බාලකාට්ටුගේ ශයාමා සදමාලි  867840419V 

ගහේවා මාසේමුල්ලගේ ගසේපාලි උගද්ිකා 926892495V 

ගහේවා රුවන්ගේ නදීකා ගරෝෂි ග වීරසූරිය 935992397V 

ගහේවා ලියනගේ උගප්පක්ෂා කාලිකා  948512955V 

ගහේවා වලිමුනිගේ වසන්තිකා දිල්රුක්ෂි  198954600125 

ගහේවා විොරණගේ අගනෝජා උදයමාලි 908020634V 

ගහේවා විොරණගේ දිලුෂිකා සදමාලි  917942773V 

ගහේවා හුමරුගේ රංරිංජනී ගහේවගේ  927571722V 

ගහේවා හල්පවත්ෙගේ ගදෝනා ෙනූජා හර්ශෂණි හල්පවත්ෙ 936731490V 
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ගහේවාකරගොටගේ මගහේෂේ ලක්මාල් විමුක්ති  921780877V 

ගහේවාපතිරණගේ රුවන් ුෂේපුමමාර 882690091V 

ගහේවාවසේ  ප පරිවල ගමගේ චලනි ශෂිකලා විගේවර්ශ න 896993313V 

ගහේවාහැට ගගදර සජිත් චතුරිංග ණවණරත්න 911971330V 

ගහාදමුල්ගල් ගගදර ුෂේපා ගයානි ගහාදමුල්ල 875771310V 

ගහාදමුල්ගල් මුදියන්ගසේලාගේ ශ්රියන්ජලා මධුමාලි බණ්ඩාර 945351837V 

ගහාඳ ආරච්චි පටබැඳිගේ සිංජීවනී අනුත්ෙරා ද සල්වා 946252115V 

ගහාරකදවල ජානිසේලාගේ රුගේෂිකා චතුලා ගිංගානී 836270312V 

ගහාරකඳවලගහේගන් ුවානිසේලාය ෙිංුලා ුමමාරි පියගසේන  946312002V 

ගහාරණ පතිරණලාගේ අභීෙ ලක්මාල් පතිරණ 902544364V 

ගහාරණැකාරගේ ප්රසාද රුවන් ුමමාර 199213303897 

ගහාරණෑකාරගේ අනුර ුමමාර 913241959V 

ගහාරෙල් හවඩිලාගේ ඡ්යනාත් දයානන්ද 940950945V 

ගහාල්ලු පතිරණලාගේ මිංගලිකා සදීපනී කල්ගද්රා 888075400V 

ගහෝපිටිගලලාගේ අරුණි චේපිකා ගහෝපිටිගල 865790864V 

ගහෝලිංකාරගේ ඉගර්ශෂා ලක්මාලි රත්නසරි 918092617V 

 


