
ගණය :- ආවන්න ඳදිංචිකරුලන්ගේ දරුලන් - ග ෞද්ධ

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

COB-001 කේ.කේ. ජිනුක දුල්කිත් ජයකවේකර කේ.කේ.ඩබ්. කුමුදු ජයකවේකර 384/131, රිච්මන්ඩ් හිල්වහ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-002 කේ.කේ. ජනිරු ජිකනත් ජයකවේකර කේ.කේ.ඩබ්. කුමුදු ජයකවේකර 384/131, රිච්මන්ඩ් හිල්වහ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-003 එම්. සිති කත්ජළන් එන්. ලිතළ 24 බී, ගෆමුණු මළලත, හිරිඹුර, ගළල්

COB-006 යූ.එන්.බී.ඩී.එම්. ප්රභළහමික යූ.එන්.බී. චින්තක කනො. 04, වහප්රින් ෆීල් ගළඩ්න්, ශළලිල, ගළල්

COB-008 ඩී.එච්.ඩී. කශම්වඳු කේ.ජී.කේ.ඒ. ජයලර්ධන 21/සී, ක ෝකේ ඳළර, ගිංකතොට

COB-010 එවහ.ආර්.වී.එවහ. කුමළර එවහ.ආර්.සී.පී.  කුමළර 384/166, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-011 එම්.ජී.වහ. කනත්මිර ජී.එම්. ගුණකවේකර කනො. 15/24, මශමුදලි මළලත, පිටිග ලත්ත, දඩල්, ගළල්

COB-012 ජී.එච්.ඒ.ආර්. දම්වර යූ.ජී. නිළන්ති කනො. 9/17 ඒ-1, කේලෆල්ල ඳළර,  ටගන්වි, ගළල්

COB-013 ඩබ්.ජී.ආර්. යුශවහ ඩබ්.ජී. ජනක 21/6, නල්කගලත්ත, ක ෝකේ , ගළල්

COB-014 කේ.එච්.එවහ.එවහ.  ණ්ඩළර ඩී.එවහ.සී. කලෂරත්න 358/2 ඒ, කකොරටුල ලත්ත, දඩල්, ගළල්

COB-015 ඒ.ජී.ලයි. වත්විඳු ඒ.ජී. තුළර කනො. 19, ජළතික නිලළව 30, කකල්ගළන, ගළල්

COB-016 ජී.එච්.ජී.ඒ. බුද්ව කේ.එල්. ශිරළනි අනුෂිකළ කනො. 44, තගශකශේන ඳටුමග,  ටගන්වි ඳළර, ගළල්

COB-018 පී.එච්.ආර්. වන්දිල් පී.එච්. චතුර දිල්ළන් 17 ඒ, කද්ලසුකර්න්ද්ර මළලත, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-019 පී.එච්.ආර්. වන්ජුල් පී.එච්. චතුර දිල්ළන් 17 ඒ, කද්ලසුකර්න්ද්ර මළලත, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-020 පී.ඒ.අයි. ගගනත කේ.එච්.එම්.ජී.කේ. කෆටකුඹුර කනො. 01, ගල්කෆටිය ඳළර, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්

COB-021 ජනිඳු උත්වර මුණසිිංශ වික්රමකවේකර එම්.ඒ.එම්.සී. ගුණතික කනො. 82/9 ඒ, එලියට් ඳළර, ගළල්

COB-022 ඩී.කේ. බිමිසිළු කයත්මිණ ඩී.කේ.ආර්. සිරිවිජය කනො. 73/19 ඊ, රත්නසරිය මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-023 බී.ඩී. සුශවහ ලිඳු කරුණළරත්න එවහ.යූ.පී. ගුණලර්ධන කනො. 21/10, නල්කගලත්ත, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

COB-025 ඩී.ඒ.ආර්.ටී. කත්ජළන් පී.ජී.සී. සුදර්ශිනී කනො. 51 ඒ, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-026 ටී.ජී.ඩී. ඳෆශෆවර ටී.ජී. සුරිංග ජීලන් 10/21 එච්(8/60) හීන්ඳෆන්ද ඳළර, කදල්ගශලත්ත, ගළල්

COB-027 යූ. කවතුන් කනත්මික ධර්මරත්න අයි.එච්. කුමුදුනී 107/5, වඟමිහිඳු මළලත, එලියට්ඳළර, ගළල්

COB-028 ඒ. කවළන් දිනුජය ඒ. උදයළන්ත 425/ඒ/1, ගල්කගොඩලත්ත, ඇතිලිකගොඩ, ගළල්

COB-029 එච්. කෂණ මිහිරිංග ජයවීර එච්. වමන්ත ජයවීර 166/ඒ, ක ෝකේ ඳළර, ගළල්

COB-030 කකනළහ කහමික වමරවික්රම යූ.එච්. ජළනකී කුමළරි 47/5, කද්ලසුකර්න්ද්ර මළලත, ගළල්

COB-031 ඩබ්.ජී.ඒ. නිකම්හ කනත්වර ඩබ්.ජී.ඒ. ප්රදීේ කුමළර කනො. 143, ඩී.කේ. අරකඹකල මළලත, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-032 ආර්.එච්. මහිම මිංජිත  අකබ්රත්න ඒ.ඒ.එන්. දමයන්ති කනො. 123/බී, ශෆේකොේ ඳළර, ගළල්

COB-033 ජී.වී. කකනුක වයුල් විදළනකේ ඩී.පී. කකෝට්ටලත්ත 36/42 කේ, යකෝදරළ ලත්ත, හිරිඹුර ශරවහ ඳළර, ගළල්

COB-036 එම්.කේ. සුමිරු කිත්නුක කුමළරකේ එන්.එම්. කලත්තසිිංශ 2/7, කුඹල්ලෆල් කදලන ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්

COB-038 එල්.ඒ.එම්. සිනුර වනුමිත ලියදිපිට කේ.ආර්.එවහ. ද සිල්ලළ කනො. 306/75, දඩල්, ගළල්

COB-040 කයනුල් දින්වර ජළසිිංශ නිශළල් ප්රියන්ත ජළසිිංශ 92 ඩී/9සී, රජකේ නි නිලළව, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

COB-041 ඩබ්.ඒ.ඩී. ඔවිනු වනශවහ කරුණළතික ඩී.එවහ.පී. ද සිල්ලළ කනො. 288, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

ඳෂමු ගරේණියට ෂමයින් ඇතුත් කිරීම - 2019
වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශා කැවූ අයදුම්කරුලන්ගේ නාම ගේඛනය



COB-042 එච්.ජී. බිනුල් වත්වර එච්.පී.ඩී. නළමල් ප්රදීේ කුමළර 354/17 සී, ධර්මරළජ මළලත, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-043 නවිඳු දින්වර විකේලර්ධන ඉඳුනිල් නිිංග විකේලර්ධන කනො. 18/14, මහින්ද මළලත, ගළල්

COB-045 එල්.එම්.බී. ජිත්වර ඩබ්.එම්.පී.එල්. ද සිල්ලළ කනො. 189/1, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්

COB-046 එවහ. බිශඳු වන්දිල් වී.ඩී. වවිත්රළ 63, වපුමල් කඳකදව, ඳරකගොඩ ලත්ත, ක ෝකේ, ගළල්

COB-047 එච්.ජී. විංකල්ඳ එච්. ගළමිණී වරත්චන්ත්ර 354/16 (5/1 ඒ), ධර්මරළජ මළලත, ලත්ලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-051 ජී.ඒ. සිතිජ වම්ඳත් අනුත්තර ජී.ඒ.සී. වම්ඳත් අිංක 33/6, වපුමල් කඳකදව, ගළල්

COB-053 ටී.ඩී.කේ.ඒ.  අකබ්සිරි ගුණලර්ධන ඩී.ජී. නිවිංවළ දිල්රුේෂි කනො. 10/23, ඳෂමු ඳටුමග, අඳළල, ගළල්

COB-055 එච්.කේ.ඒ. කනත්වර එච්.කේ. කශේමන්ත කුමළර 10/21 එසහ, කදල්ගශලත්ත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-056 රිවිනු කමතුනිජ ලියනලඩුකේ එවහ.ටී. ලියනලඩුකේ 307/2 ඊ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-057 පී.එච්.එවහ. වත්වර යූ.ජී.  වකරෝජනී කනො./ 42 6 බී, ක ෝකේ ඳළර, ගිංකතොට

COB-059 එවහ.එච්. ගනිඳු කිත්වර එන්.එච්. ප්රදීේ චන්දන අිංක 51, ලෆකතුණකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

COB-060 එම්.ටී. එවහ.ලයි. ගයමිත් එච්.එල්. සුදත් ගමකේ කනො. 22/1, උවහලත්ත, ශ්රී ධර්මරළජ මළලත, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-061 ඩබ්.ඩබ්.එම්.එම්. ද සිල්ලළ ඩබ්.ඩබ්. දුන්ත ද සිල්ලළ 191/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-062 වයුල් තවහනක ලියන ආරච්චි එල්.ඒ. අරුණ මිංජු කුමළර 24/5, ක්රීඩළ භූමිය ඳටුමග, මෆද්දලත්ත, දිංකගදර, ගළල්

COB-063 ඩබ්.පී. දීහලර ඩබ්.පී. විංජීල 384/153, රිච්මන්ඩ් හිල්වහ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-065 ඩී.ආර්.එවහ. දම්වවහ ඩී.ආර්. නින්ත විංජීල කනො. 15, ඩළර්ලින්ටන් ලත්ත ශපුග

COB-066 බී.කේ. සිනුශවහ තෂිල් රන්වීර් බී.කේ. කජමිණි කම්න්ද්ර කනො. 53, කන්දලත්ත ඳෂමුලන ඳටුමග, ගළල්

COB-067 ශිංවක පියුමළල් ප්රනළන්දු ආර්.ආර්.එම්. ප්රනළන්දු 5/15, ශ්රී ධර්මරළජ මළලත, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-068 ඒ. යුගීත් කන්මින් වත්නි ද කවොයිවළ වික්රමරත්නඑම්.එම්.ඒ.සී. උදයළිංගනී කනො.20/1, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-069 කයොනළල් කනවිද්  තීගම එවහ.ආර්.  තීගම කනො. 122/3 එසහ, එළියට් ඳළර, ගළල්

COB-071 කශොවින් කජවිත් ශළමර් එවහ.ඡී. ඩිළනි මිංජුළ කනො. 36/10, මල්ලත්ත ඳන්ව ඳටුමග, තිඹිරිකගලත්ත, දිංකගදර, ගළල්

COB-072 එච්.බී. වවිතු කතවිජය එච්.එල්. කන්කද කපුකේ කනො. 12/22, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

COB-074 ඩී.එම්. හීවර හිරළන් කනතුල් දිවළනළයක එවහ.එච්. මධුලන්ති කනො. 13/15, කකෝවි මළලත, දඩල්, ගළල්

COB-075 එච්.බී. කකමිත වන්යුත් එච්.බී.ආර්. ප්රියන්ත කනො. 41/1 ඒ, තගශකශේන ඳටුමග, ගළල්

COB-078 එම්. බිශඳු මියුවර කවොයිවළ එම්.කේ. කවොයිවළ 22/2, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ගළල්

COB-079 වී.අයි. රුද්ද්රිකගෝ එච්.එල්.එම්.එවහ.ඩී.  ණ්ඩළරනළයක 70/14, වර්කියුර් ඳළර, වමග මළලත, ගළල්

COB-082 විකදේ ගීමළන් ජයලර්ධන ඩී.ඕ. ජයලර්ධන කනො. 20/10 එසහ1, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

COB-085 සිඳු ඳෆශෆවර කකෝදළකගොඩ ඩී.පී.කේ. කකෝදළකගොඩ 1/2/ඒ, ධර්මරළජ මළලත, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-090 එවහ.සී. ලෆලිතරකේ ඒ.යූ. ලෆලිපිටිය 14/1 ඒ, අලුත්කගදර ලත්ත, කදලන ඳටුමග, කුඹල්ලෆල්

COB-091 ඒ.ටී.ජී. දුල්නිත වයුල් ඒ.ටී.ජී.ලයි. කීර්තිරත්න 3/18, ඳෂමු ඳටුමග, කද්ලසුකර්න්ද්ර මළලත, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-092 එවඳු ශිංවර ගුරුසිිංශ ජී. නිළන් අවිංක ගුරුකේලත්ත, ලටරැක නෆකගනහිර, ගළල්

COB-095 ආර්. කයෝකේන් ෂී විදළිංජන ආර්.එවහ.ඩබ්. නිමරත්න 126 (මළතරකේ ලත්ත), ගිංකතොට ඳළර, ක ෝකේ, ගළල්

COB-096 එවහ.එච්.ආර්. ගණිඳු අදීඳ කල්වර පී.පී.ඩී. රණසිිංශ ජළකකොේපුල ලත්ත, කිතුම්පිටිය, ගළල්

COB-097 කේ.ඒ.එවහ පී භළග කේ.ඒ.ඩී. ප්රවන්න කනො. 200/3, ලේලෆල් ඳළර, මිනුලන්කගොඩ, ගළල්

COB-098 කේ.ඩබ්.ඩී. කයහින් අභිකවවහ ඩබ්. නිකම්ළ දිල්ශළනි කනො. 36/5 ඒ, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-099 කන්ජළන් කයෝෂිත කකොඩිතුලේකු සී.එම්. ජයලර්ධන කනො. 20/10 එසහ, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

COB-100 එවීන් යනු ජයතුිංග එවහ.එවහ. ජයතුිංග කනො. 68/10 ඒ, ලටරැක නෆකගනහිර, ගළල්

COB-104 රචිත චතුරිංග ගේඳත්ති එම්.කේ. ගේඳත්ති කනො. 08, කරෝවහවුඩ් ලත්ත, ශපුග, ලේලෆල්



COB-105 ඩී.වී.පී දිකනෝද් ඩී.වී. ධම්මික ප්රියදර්න කනො. 25/ඒ, ශළමුකගලත්ත, කිතුම්පිටිය, උළුවිටිකේ

COB-106 කලනුක විංහිත් ඉඳිගශල ගමකේ ටී.පී.  තීගම කනො. 113 ඒ, විවහකම් ඳළර, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-107 කලොව කලොනළල් වීරමන් ආර්.ජී. වීරමන් කනො. 3/1,1/1, මශළචළර්ය එම්.ඩී. රත්නසරිය මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-108 මුල්ක ගමකේ දිනිඳු කවනුමිත කේ.ජී. ඉකනෝකළ කනො. 176/3, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්

COB-109 කේ.ඒ. කිතුඳ ඳවන්දුල් කේ.ඒ. ලවන්ත 113/1, දුරුකගලලත්ත, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

COB-110 කයොශළවහ කනත්සික ගුණතික ටී.එවහ. ඳකකශපිටිය 103, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

COB-111 කේ.එච්. හිමිංව අනුශවහ ජී.එච්. මිංජුළ නිලුේෂි  සිල්ලළ කනො. 82/11 බී, එලියට්ය ඳළර, ගළල්

COB-112 කේ. හිමිංව දිල්ර ද සිල්ලළ කේ.එවහ.ඒ. ද සිල්ලළ කනො. 54/1, උඩලත්ත, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්

COB-113 එන්.ජී. නිත් වරු එන්.ජී.ආර්. තරිංග අිංක 1/2, 11 ඳටුමග, කන්දලත්ත, ගළල්

COB-114 එන්.ඒ.බී. කනත්මිර එන්.ඒ.අයි. ප්රවළද් කනො. 27, අත්තම් නිලළව, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

COB-115 ආර්.එම්.බී.ඩී. රත්නළයක ආර්.එම්.එවහ.එල්. රත්නළයක 392/59, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-116 කේ.ජී. ඩිනුර ඉළක කේ.ජී. අමි ප්රවිංග 7/14 එසහ, ඳන්ව ඳටුමග, මඩලමුල්, ගළල්

COB-117 ඩබ්. කිඳු භළෂිත ද සිල්ලළ ඩබ්.එවහ.එල්. ද සිල්ලළ කනො. 60/52, ධර්මරළජ මළලත, ගළල්

COB-118 ඩී.පී. අකයෝද් කමත්නු විකේරත්න ඩී.ඩී.යූ. විකේරත්න කනො. 61, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-119 ඩබ්.ජී. කයවඳු කද්ම්තු ඩබ්.ජී. අරුණ ඉන්දික 286/ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-120 කදශළන් චන්මිර ඉගවිතළන එච්.ඩී. ඉගවිතළන 33බී, ශ්රී කශේමළනන් මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-121 එච්.යූ.ඩබ්. රළජඳේ සී.ඩබ්. රළජඳේ 538/4, හිරිඹුර ඳළර, ගළල්

COB-122 එම්.එම්. උදිත අග්ර ශ්රී අකබ්සිරි ජයලර්ධන එම්.එම්.ටී.ඩී.ඒ. ජයලර්ධන 35/3, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-123 කේ.ජී. පිකයෝද් ඳවන්දුල් ධම්මික කේ.ජී. ධම්මික 52/9 (54/5), හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-124 ඩබ්.ටී. විනුග යුනළල් කවන්සිත් ඒ.එල්.පී.එන්. ේමළලි කනො. 54/2 ඒ, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

COB-125 ඒ.කේ.ඩී. ඉනුර ඉඳුලර කඳකර්රළ එල්.එම්. භළගළ ජයසිිංශ 251/6 ඒ, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්

COB-126 එම්.පී. ගුණලර්ධන පී.එම්. ගුණලර්ධන 45/6, නගරකගලත්ත, ලේලෆල් ඳළර, කකල්ගළන, ගළල්

COB-127 එන්.ජී.ඒ. රනුත් කවනිත කනතුජන එන්.ජී.ඒ. චමින්ද ජනක 15 ඒ/1, විවහකම් ඳළර, ගළල්

COB-131 කේ.කේ. කවකනෝද් ගශිංව කේ.කේ. දීඳළල් චන්දිම 58/1 ඩී, හීන්ඳෆන්ද, කකෝවිලත්ත, ගළල්

COB-133 මිතුම් අකිතක ජයසිිංශ ගුණලර්ධන කේ.එල්.ඒ. නදී තරිංගළ 176/2 බී, කගොන්නගශලත්ත, ඔවනකගොඩ, ක ෝකේ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

COB-134 යූ.එච්. බිතුම් වකදේ අකේර යූ.එච්. කශේමන්ත කනො. 21/2, කදල්ගශලත්ත, දිංකගදර

COB-135 කනතුම් වන්දිේ වික්රමආරච්චි පී.එච්. කකෝදළකගොඩ කනො. 68,  ණ්ඩළරනළයක කඳකදව, ගළල්

COB-136 එන්.කේ. කිර දිල්කිත් චන්කද්රවහකර ඒ.එල්.ජී. දර්ශිකළ 103 ඒ, මශකගදර ලත්ත, බුදල, ගළල්

COB-137 කරශළන් විචිත්ර ජයතුිංග සී. ජයතුිංග 189/ඒ, එලියට් ඳළර, (වුඩ්ලඩ් මළලත), ගළල්

COB-138 වඳික දිනුවර මළරකගොඩකේ අයි.එවහ. මළරකගොඩකේ 68/1 එච්, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්

COB-139 කේ.ඒ. නදීහ දිල්මින් කේ.ඒ. වම්ඳත් 56/10, කර්ලත මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-140 එන්.ජී. විඳු දිල්වර එන්.ජී. ඉන්ද්රරත්න කුන්කගොඩ ලත්ත, තුන්හිරිඳළන, නළවින්න, උළුවිටිකේ

COB-141 කේ.එච්.ඒ. ඩිකශේන් කුතුිංග කේ.එච්.ඒ.පී. ෂික අිංක 13, “නිළධි“, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

COB-142 එවහ.එච්. වරු විරජ විකේතුිංග ආර්.එම්. ශරීළ 14/ඒ, කදකලනි ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්දඳළර, ගළල්

COB-144 සියන්ත කේන්ද්ර විකේවික්රම ඩී.එන්.කේ. විකේවික්රම 173/9 බී, ශ්රී ඳඥහඥළිංකළර මළලත, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-144A වයන්ත කේන්ද්ර විකේවික්රම ඩී.එන්.කේ. විකේවික්රම 173/9 බී, ශ්රී ඳඥහඥළිංකළර මළලත, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-146 චනුග කවන්දිනු විජයත් එවහ.එච්.එන්.සී. විජයත් 352/ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-148 ජී.එන්.ඒ. අබිරු ඉන්දීේ ජී.එන්.ඒ.එවහ. වනුලන් කනො. 15/13 ඒ, වපුමල් කඳකදව, ගළල්



COB-150 එච්.එම්. දිනරු තිරළන එචි.ආර්.අයි. මධුළනි අිංක 19, ක රලියකදො ලත්ත, ශපුග, ලේලෆල්

COB-151 ලිවිරු දුල්නිත් මළවකකෝරළ එල්.බී.ඒ. චළනුකළ කනො. 11/16, (11/37),හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

COB-152 ඩබ්.එච්.එවහ.එම්. ලෆලිකෆටිය ඩබ්.එච්.පී.ඒ. කුමළර කනො. 19, සුභද්රළරළම මළලත ඳෂමු ඳටුමග, ඇත්තිලිකගොඩ දකුණ, ගළල්

COB-153 ඩබ්.පී.ජී.ටී. වත්සිඳු ඩබ්.පී.ජී. තමීර මධුළන් කනො. 03, ලේලෆල් ඳළර, කකල්ගළන, ගළල්

COB-154 වනුක ේවින් මළවකකෝරළ කේ. මළවකකෝරළ 236ඒ/1/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-155 කේ.එච්. කශවර නුගන් කවේහිරු කේ.එච්. තිිංක රවිනළත් 9/8, කේලෆල්ල ඳළර,  ටගන්වි, ගළල්

COB-156 දුකරෝේහ ආමන්ද නළරද්දකේ ආර්.ඩී. නළරද්දකේ කනො. 26/3, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

COB-157 ඩී.ඒ. වනුක දුල්මික සිල්ලළ එම්.ඒ. මතීළ ටිකරෝනි 47/3, කද්ලසුකර්න්ද්ර මළල., ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-158 ඩබ්.ඒ.එල්.වී. හිකමෝද් ඩබ්.ඒ.එල්. ළන්ත කුමළර කනො. 70, කටම්ේර් ඳටුමග, කළුලෆල්, ගළල්

COB-162 ජී.එන්.ඒ.පී. දුන ජී.එන්.ඒ.එවහ.ඩී. කුමළර 37/11, වපුමල් කඳකදව, ගළල්

COB-163 යූ.එච්. තිනුක දින්වර උඩුලක යූ.එච්.ඩී.ආර්. උඩුලක අිංක 187/12, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-165 එච්.ටී.එවහ. රනුමිත කල්ශළන් කශේලළලවම් තුඩුලකේ කෆළුම් චළමර 200/2, ක ෝකේ ඳළර, ෆන්දල, ගළල්

COB-166 ඳසිඳු නිම්වර ජයසිිංශ එවහ.කේ. ජයසිිංශ 60 බී, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්

COB-167 එල්.එම්. රන්කමත් රන්වන ලර්ණසිරි එල්.එම්.එන්. ලර්ණසිරි කනො. 52/6, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-169 ලයි.කේ. කතනුජ ජනිත් අනුරිංග ලයි.කේ. ේෂිත අනුරිංග 9/5 බී, සුකම්ධ ඳළර, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-174 එම්.එච්. කචනුල් යත්සිළු කීර්තිසරිය පී.එල්.පී. මධූළ කනො. 12/2, විවහකම් ඳළර, ගළල්

COB-177 එල්.එච්. ශසිරු ශවහමිත එල්.එච්. ඉන්දික ගයළන් කනො. 54/10, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

COB-178 යූ.ජී. කවතුන් තුහමිණ යූ.ජී.එම්. තේෂි 40/1, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

COB-179 එච්.එල්. ඩිකශේන් කිත්නළල් ජයසුන්දර එච්.එල්.කේ.ඩී. ජයසුන්දර 156/6/x, විදළකනකගලත්ත, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

COB-180 ඩිකනත් මන්දිල් ගුරුකේ ඒ.ජී.පී.ජී. වමීර කනො.60/4, ධර්මරළජ මළලත, ගළල්

COB-182 ඒ.ජී. නිතික දුල්කනත් ලයි.ජී. ළලිකළ සුක ෝධනී 21/7, මල්ලත්ත ඳන්ව ඳළර, දිංකගදර, ගළල්

COB-184 එම්.බී. සිද්ධළර්ත් කශන්සු කරෝමන් කේ.වී.එම්. විංජීලනී 27/7, 11 ඳටුමග, මඩඳළත, ගළල්

COB-186 යුකශේන් කයන්දිනු දන්තනළරළයන කේ.ඩී. නිලළ තුළරි කනො.6/ බී, මල්ලත්ත ඳන්ව ඳළර, දිංකගදර, ගළල්

COB-187 ඩී.ජී.සී. ඡනීහ ජී.කේ.එන්. දමයන්ති කනො. 18/1 ඒ, කන්කදකගදර ලත්ත, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-188 ඩනුජ කශම්වඳු රත්නළයක එල්.පී. රත්නළයක 362/4/ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-189 යූ.පී.ඒ.ජලිත  ළසුරු ගුණරත්න යූ.පී.ඒ.එල්.ඒ. ගුණරත්න 357/1, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-190 ඩබ්.එච්. කුිංචන ගගන ගකේහ ඩබ්.එච්. තිකරත්න 10/15/2/1, අඳළල ඳළර, ගළල්

COB-191 එම්.එච්. මනුක චන්දිේ කද්ප්රිය නිිංකළ රළනි විජයඳළ කනො. 451, කශන්රි කේද්රිවහ මළලත, ගළල්

COB-192 ශවල් වන්තු  ද්කදවිතළන කේ.ආර්. කිංසරිය 392/54, සර්න්හිල් කඳකදව, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-193 ජිතුම් බුද්මිණ කගොඩකන්ද ඩබ්.කේ.ඒ. ප්රියදර්නී 226/155 ජී, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්

COB-195 ඒ.එවහ.ඩී.ජී. ජයලර්ධන ටී.එන්. කශට්ටිආරච්චි කනො. 44/1, ඳෂමු ඳටුමග, ඔවනකගොඩ, ගළල්

COB-196 පී.එම්. තර දශම් එම්. හිමළලි කඳකර්රළ 113/ඒ, මිහිඳු මළලත, මළම්පිටිය, ගළල්

COB-198 එච්.එම්. දනිඳු සුේණ එච්.එම්.එච්.කේ. උණලටුන 39/3 සී, ශ්රී ධර්මරළජ මළලත, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-199 එච්.එම්. විශඳු යුත්වර එච්.එම්.එවහ.ආර්. බුද්ධික 5/15, වපුමල් කඳකදව, ගළල්

COB-200 කේ.එවහ. වික්රමආරච්චි ජී.කේ.එන්.එවහ. කවකනවිරත්න කනො. 26 එසහ, තගශකශේන ඳටුමග,  ටගන්වි, ගළල්

COB-201 එම්.ටී.සී. දුලීන් කනත්වර එම්.ටී. ප්රභළත් මිංග කනො. 15/බී, කුඹල්ලෆල් 1 ඳටුමග, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

COB-202 ඩී. කවකනවිරත්න ඩබ්.බී.එවහ.එන්. කවකනවිරත්න කනො. 12 බී, කන්දලත්ත ඳළර, ගළල්

COB-203 එච්.එම්. චමි නිතුම් තිලිංකරත්න එච්.එම්. නිමල් තිලිංකරත්න අිංක 32/බී, වපුමල් කඳකදව, ගළල්



COB-207 කේ.කේ.ජී. චිත්ර එන්.ජී.එල්.එන්.ඒ. ඩයවහ 394/87 බී, දුවන්ත කවකනවිරත්න මළලත, දිංකගදර, ගළල්

COB-209 ඊ.කේ.ටී. කමතුනිජ ඊ.කේ. නුලන් දිකන්හ 54/34 ඒ, කර්ලත මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-210 කේ.ඒ. නිනුර දුකල්න් කුෂකවේකර මකශේහ චමින්ද කුමළර කුෂකවේකර කනො. 226/68 එච්, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-211 බී.ඒ. දුලිනිත කතේවවහ බී.ඒ.  විංජයනිළන්ත කනො. 65, ඔ ලත්ත, විවහකම් ඳළර, ගළල්

COB-212 කේ.කේ. දිනුත් ඔකේන් රහමික කේ.කේ. අසිත කුමළර කනො. 213/4 ඒ, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-213 එන්.ඩී. කයෝෂිත ේළන් වීරසිිංශ එන්.ඩබ්.එන්.ඒ. ඉන්දිකළ කුමළරි 15 ඒ, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-215 කේ.ජී. ඉකරෝන් කනත්ලර එවහ.ඒ.ආර්. දිල්ශළනි කනො. 14/5 ඒ, කද්ලසුකර්න්දු මළලත, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-216 එවහ.ආර්. අරකඹකල ඩී.එවහ. අරකඹකල 25/1, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-217 පී. කයසිත් සිනළල්ක ද සිල්ලළ කේ.එවහ. ඉළරළ සුරිංග කනො. 15/11, වපුමල් කඳකදව, ගළල්

COB-218 තිමිර කිත්වර තිරළණගම ඩී.ආර්. තිරළණගම කනො. 26, 1 ඳටුමග මඩඳළත, ගළල්

COB-219 රිකයොන් රන්දිල් වීරසිිංශ ලයි.එල්. හිරිමුතුකගොඩකේ 65, ශ්රී ගුණරත්න මළලත, මිනුලන්කගොඩ, ගළල්

COB-220 එම්.කේ. හිරුජය ලෆන්ලෆල්වන් ජයලර්ධන පී.කේ. මයුරි කවෝමරත්න කනො. 7, ශ්රී සුකම්ධ ඳළර, ගළල්

COB-221 ඒ.බී.සී. අනුශවහ ඒ.බී.සී. රවිංක කනො. 83/3, වහටීල් ඳළර, දිංකගදර, ගළල්

COB-222 පී.ජී. කරොනළල් වත්මල් එවහ.ටී.ඩබ්. සු සිිංශ 87/1, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-223 එම්.ජී. දිනුක නිම්වර එම්.ජී. පියදළව 306/48 ඒ, දඩල්, ගළල්

COB-224 එල්. දුකල්න් වත්විදු කමන්ඩිවහ එල්.ඩී. කමන්ඩිවහ 4/2, ජයන්ති මළලත, දඩල්, ගළල්

COB-225 ගගන තිළක ඳල්ලියගුරුකේ ජී.කේ. ඳල්ලියගුරුකේ කනො. 389, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-226 එන්.ඩබ්.ඊ. වවහවිදු කදේජළන් ඩයවහ එන්.ඩබ්.ඊ. අනුහක ළමින්ද ඩයවහ 226/18 ඒ, කගොඩකේලත්ත, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-228 ආර්.එම්. රශහමික කෝකමත් කඳකර්රළ එම්.එම්.එවහ කුමළර අිංක 27/9, වර්කියුර් ඳළර, මකුළුල, ගළල්

COB-229 ගීනුක වනුජය ඳතිරණකේ පී.ඩබ්. ප්රවිංග 384/158 ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-231 ඩබ්.කේ. කවීන් රන්දිලු පී.කේ. චමිළ ප්රියළනි කනො. 28/8, කේලෆල්ල ඳළර,  ටගන්වි, ගළල්

COB-232 එච්.එවහ. කවතුම් මින්දික ප්රනළන්දු එච්.එවහ.එවහ.ඊ. ප්රනළන්දු 441/2 අයි, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-234 එම්.ඒ. දනිඳු කෝචන එම්.ඒ.ජී. ජයරත්න 339/10, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-235 දිකනත් ඳ වර ගුණරත්න කකෝකි ගුණරත්න කනො. 17, ජයලර්ධනළරළම ඳළර, දිංකගදර, ගළල්

COB-236 කේ. රුසිරු කනත්වර ද සිල්ලළ ජයකවේකර කේ.ඩී. ද සිල්ලළ ජයකවේකර කනො. 02, ගල්කෆටිය ඳළර, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්

COB-237 බුද්ධි කවේමිණ වික්රමසරිය එච්.ඩබ්.එන්.සී. විකේසිිංශ 251/18, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-239 කශොමිරු කනත්විදු කබ්න්තුකශේලළ බී.එච්.යූ. විංජීල 38/6 ඒ, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-241 ප්රළන් මිහිරිංග ජයවික්රම කේ. රුලන් ඳළලිත 178, කළුලගශඅද්දර ලත්ත, කගොඩකන්ද, ගළල්

COB-246 එම්. කචනුක බිනුලර පීරිවහ එම්.එවහ.අයි. පීරිවහ 10/3, තල්ගශකශේන ඳටුමග, ගළල්

COB-247 එච්.කේ.ටී.පී. කමන්ඩිවහ එච්.කේ.එන්. කමන්ඩිවහ 24/ඒ, ශ්රී පියරතන මළලත, ගිංකතොට

COB-248 ලිතිර කවනළන් ලන්නිආරච්චි ලිත් ලන්නිආරච්චි කනො. 34 බී, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

COB-249 එන්.ඒ. මිකනෝත් මන්වන එන්.ඒ. අරුණ ළන්ත 97/ඒ/1/1, ඔ ලත්ත, ලටරැක නෆකගනහිර, ගළල්

COB-252 යූ.ජී. ගනු ගත්වර යූ.ජී.එල්. මහින්ද 33/3 ඒ, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-255 ජී.එච්.ජී. රිතුම් කයනුල්ක ජී.එච්.ජී. කරෝශණ කනො. 74/5,  ිංගළලිලත්ත, හීන්ඳන්ද, ගළල්

COB-256 කේ.කේ. රුසිරු රහමික විකේකවේකර කේ.කේ. නිශළල් විකේකවේකර කනො. 84/67, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

COB-257 එම්.කේ. ඳලන් ජීලක එම්.කේ. ජනක අිංක 65, ක්රිේවහ ඳළර, ගළල්

COB-258 ඩී.ජී. චනු මිහිවර ඊ.ඒ.එවහ.අයි. එදිරිසිිංශ 33/3, මෆදිරිඅකේ ලත්ත, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

COB-259 එච්.ජී. භළනුක ආදිත්ය එච්.ජී. අකබ්රත්න 43/3, කන්ද ඳශලත්ත, මඩලමුල්, ගළල්



COB-260 එච්.ජී. භළසුරු ආදිේත එච්.ජී. අකබ්රත්න 43/3, කන්ද ඳශලත්ත, මඩලමුල්, ගළල්

COB-261 නවී ද සිල්ලළ නළගශලත්ත පී.ඩී.එවහ. නළගශලත්ත 59/ඒ, කේලෆල්ල ඳළර, කිතුම්පිටිය, ගළල්

COB-262 වසිරු මින්දිනු කගොඩඋඩ ඳතිරණ කේ.අයි.ජී. ඳතිරණ ආනන්ද මළලත, කිතුම්පිටිය, ගළල්

COB-263 කේ.ජී.ඔකිත කනත්වර වික්රමසිිංශ එච්.ඒ.ජී. සුගන්දිකළ 360/50 එම්, වමගලත්ත, දිංකගදර, ගළල්

COB-264 ලයි.එච්. කනතුම් මන්දිර වික්රමසිිංශ ලයි.එච්.එවහ.අයි. වික්රමසිිංශ කනො. 02, (ඳෆරණි අිංකය 324/1), ඒ.එච්.ඊ. ප්රනළන්දු මළලත, දිංකගදර, ගළල්

COB-267 කේ.ඒ. කවනුේ නිඳුලර කේ.ජී. ප්රකමෝදි වඳුනිකළ කනො. 113, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

COB-269 බී.ජී. දම්වත් තිකවන් බී.ජී. ශිලිංක 202/20, මශකමෝදර, ගළල්

COB-271 ඒ.ඒ. කවළන් කමත්නු ඒ.ඒ. මිංජු අිංක 145, ඩී.කේ. අරකඹකල මළලත, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-274 පර්ණ කකෞ රකණ්පුර එල්.ආර්. රකණ්පුර 195/1, එලියට් ඳළර,  ටගන්වි, ගළල්

COB-275 බී.ජී. ඔකනත් කවන්සිේ බී.ජී. ජනක ළන්ත 394/65 ඒ, ඩිඩිවහලත්ත, දිංකගදර, ගළල්

COB-276 එච්.එන්. අකිතක දිනන් එච්.එන්. මකශේහ කුමළර 33/3, වපුමල් කඳකදව, ගළල්

COB-279 ඩී.එම්. කතනුජ කත්නුක රණසිිංශ ඩී.එම්. කරොළන් රණසිිංශ කනො. 23/2, වීසී ඳළර, කකල්ගළන, ගළල්

COB-280 එච්.ජී. වනුජ කනත්දු එච්.ජී. කුළන් 33/1, මෆදිරිකගලත්ත, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

COB-283 ජී.එච්.කේ.ආකෝක කදනුලන් ගත්මික ජී.එච්.කේ. වමන් කනො. 20/1 සී, කකොටුල ලත්ත, ඔවනකගොඩ, ගළල්

COB-284 එච්. කශම්වර කරවඳු කමනුක ඩී.පී. දිල්රුේෂි කනො.17/2 බී, ක ෝකේ ශරවහ ඳළර, ඔවනකගොඩ, ගළල්

COB-286 කේ.එච්. කතනු ේවිදු කේ.ජී. චළමි එශින්තළ 147 ඒ, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්

COB-287 දුකල්න් කනත්මික වීරසිිංශ ඩබ්.පී. චමින්ද 441/4 සී, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-288 එන්.එම්. ශරින ඩිකශේන් එන්.එම්. කරුණළදළව කනො. 384/64, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-292 වශවහ තළරුක දුරකේ ජී.එවහ. ඩයවහ රට්ටම්බිකගලත්ත, ලටරැක/නෆකගනහිර, ගළල්

COB-294 යූ.ඩී. වකදේ අදී එන්.ඊ. ගුණතික කනො. 57/1, ලේලෆල් ඳළර, කකල්ගළන ගළල්

COB-295 එච්.එම්. අකේන් ප්රභළහලර  ණ්ඩළර කශේරත් ඒ.එවහ. කකෝට්ටකේ කනො. 22 ඒ, තල්ගශකශේන ඳටුමග, ගළල්

COB-296 එච්.එම්. ගණිදු රවඳු එච්.එම්.ජී. චමීර කනො. 159, කමකද්රිඕවිට, කිතුම්පිටිය, ගළල්

COB-298 ආර්.පී. ලුතිර අනුදිත ඩී.එල්.ඩබ්.ආර්.එන්. ද සිල්ලළ 108/3, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්

COB-301 එම්. කයවඳු බිවත් කේ.එම්.එච්.පී.  ණ්ඩළර 8 සී, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

COB-302 කරමිත කත්මීන් හිේකඩුල ලියනකේ ලයි.බී.ඒ.ඩී. ද කකොවහතළ අිංක. 26/1 ඒ, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-305 කේ.ජී. දසිඳු තරුන් කේ.ජී. රුලන් 22/6, කන්කදකගලත්ත, ක ෝකේ, ගළල්

COB-306 ඩබ්. ඳන්සිළු ඳශන්දීඳ කීර්තිසිිංශ ඩබ්.එන්. කීර්තිසිිංශ අිංක. 106/1 ඒ, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-307 එවහ. මකනජ ඩිේ එවහ.අයි.සී. කුමළර කනො. 13/2 ඊ, ජයන්ති මළලත, දඩල්, ගළල්

COB-308 ජී. අකිඳු වනුදික කේ.ජී. මධූළ මිහිරළනි කනො. 176/3, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්

COB-310 එවහ.එම්. ේවිදු කිත්මල්  ණ්ඩළර එම්.ජී. දිනළ මධුමළලි කනො. 51, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-311 කටළන් පුබුදිත අකබ්නළයක එවහ. අකබ්නළයක කනො. 8/6, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-313 ඩබ්. වතික කජනුත් ඩබ්.ඒ. ප්රියන්ත 4ඊ/1/1, කුඹල්ලෆල් කදලන ඳටුමග, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

COB-314 එච්.එම්. කවනු ගම්භීර එච්.එම්.සී. සුරිංග 191 ඒ, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

COB-315 කමනු වවහමිත් ජළකගොඩකේ එම්.කේ. වමන්ති කුමළරි තිකරත්න කනො. 133/1, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, (රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර), 

COB-317 එන්.ඒ. තිනුග ගයන්ව එච්.ඒ.ඩී.ඩී. චතුරළිංගනී කනො. 5 බී, කදලන ඳටුමග, මඩඳළත, ගළල්

COB-318 ඩබ්.ඒ. වකිඳු දිල්වර ඩබ්.ඒ. ප්රවන්න 226/40 ඒ, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-319 එම්. තමිඳු ජයකනත් නිහිංක එම්.ඒ.කේ. නිහිංක “ළන්ති කඳකදව“, කනො.27/16, හිරිඹුර ඳටුමග, ගළල්

COB-321 පී.එල්.එම්. කවී පී.එල්.යූ. නිරන්ජන් 31/2 බී, තල්ගශකශේන ඳටුමග,  ටගන්වි, ගළල්



COB-322 ආර්.එච්. අකිඳු කම්නුජ ඩබ්.එච්. නිමළලි අකනෝජළ කනො. 12, ඳෂමු ඳටුමග, මඩඳළත, ගළල්

COB-323 එන්.එම්.කේ. කළිඳු ඉන්දුම එන්.එම්.කේ. උදය වම්ඳත් කනො. 27/බී, ඳඤහඥළකෝක මළලත, ගිංකතොට

COB-324 පී.ජී. කගත්මික වීරමන් පී.එම්.ජී. වීරමන් කනො 07, රෑම්ඳළට් වීදිය, කකොටුල, ගළල්

COB-325 ඩිකශේන් නිම්නළද් කරුණළරත්න එච්.ඩී. කරුණළරත්න කනො. 117/2, ඩී.කේ. විමසුකර්න්ද්ර මළලත, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-327 විනුග කනත්මින් ජයත් ලයි.එවහ. ජයත් කනො. 75, ආනන්ද මළලත, කිතුම්පිටිය, ගළල්

COB-328 එම්.එච්. අදීඳ කලතුම් එම්.එච්.එච්. කුමළර “රමණී නිලව“, කළුලගශලත්ත, උණලටුන

COB-329 වකවන් කිත්නුක කිංසරිය එන්.ජී.පී. එරන්දිකළ 469/1/1, හිරිඹුර ඳළර, ක ලිගශ ශන්දිය, ගළල්

COB-330 අමී කවන්හිරු කප්රේමරත්න එල්.ඩී. කප්රේමරත්න 178, ශ්රී පියරත්න මළලත, ක ෝකේ, ගළල්

COB-331 එච්.ආර්. ශර්ණ රවිහක ද අල්විවහ කේ.ඩබ්. වමන්මලී සිල්ලළ කනො. 17/1, මහින්ද මළලත, ගළල්

COB-332 එවහ.එම්. ඉවර වත්වර බී.ජී.එච්. ප්රදීපිකළ අිංක 10, ලටරැක ඳළර, ක ෝකේ, ගළල්

COB-334 එන්.බී. නවිඳු යවහමින්ද් එන්.බී. ජයවීර කජුගවහකනත්ත ලත්ත, ආනන්ද මළලත, ශපුග

COB-335 ටී.එම්. ජනුත් වවහමිත බී.ඩබ්.එම්. ජීලළනි 25/2, සුකම්ධ ඳළර, ගළල්

COB-336 එච්.ජී. කමලන් ප්රභළහලර තිකරත්න කේ.බී.ආර්. කකෞළ 99/24, හියුම්වහ ඳළර, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-337 කුවිඳු දම්වන විකේසිරි ඩබ්.එන්.බී.ඒ.ඡී.පියිංකර 48/1. එලියට් ඳළර ගළල්

COB-338 එච්. කතනු ශන්වන් කප්රේමචන්ද්ර එච්.එන්.එවහ. කප්රේමචන්ද්ර කනො. 20, වී සී ඳළර, කකල්ගළන, ගළල්

COB-339 කේ. ගීක කිත්නළල් කේ.එල්. කුමළර කනො. 48, ක ෝකේ ශරවහ ඳළර, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-341 ජී.පී.ජී. කිවඳු කලොනළල් ජී.පී.ජී. නුලන් ප්රභළත් කනො. 382/ඒ, අළුත්ඳළර, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-342 එල්.එල්. අමී කරළන් ශවන්දුල් එල්.එල්.ඩී. දමින්ද 23/5, ඳශ ඩිේවන් ඳළර, ලවුලත්ත, ගළල්

COB-343 ඒ.එම්. විනුග දම්වත් එච්.ඒ. ිංකළ කුමළරි කනො. 12, මෆතිලරණ නිලළව, කකල්ගළන, ගළල්

COB-344 රනුජ දින්තරු නළරිංකගොඩ එන්.ඩී.සී. නළරිංකගොඩ බීරිකගලත්ත, කගොඩකන්ද

COB-345 කේ. එවඳු කනත්මික සී.එවහ. කද්ලසුකර්න්ද්ර කනො. 53/14 ඒ, මඩඳළත, ගළල්

COB-346 එම්.ටී. උවදු ඉන්වර එම්.ටී.අයි.ටී. තරිංගමළල් කනො. 296/සී/2/2, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-347 යුකිත කවේනිඳු ජයතුිංග ආර්.ජී. චතුරිකළ මිළනි 9/17, කේලෆල්ල ඳළර,  ටගන්වි, ගළල්

COB-349 වී.ආර්. කනතුම් නිම්වර එම්. වචිනි නිවිංවළ ද සිල්ලළ කනො. 53/ඒ, වපුමල් කඳකදව ඳළර, ක ෝකේ, ගළල්

COB-351 එම්.වී. බුමිත කතදින් ගුණතික එම්.වී.පී.එම්. ගුණතික 39/3, වපුගශලත්ත 1 ඳටුමග, දිංකගදර, ගළල්

COB-353 ඩී.ජී.ඕ. උදර් ඩී.ජී. කසුන් ගයන්ත කනො. 81, යුනිලර්වල් සිටි,  ටුලන්තුඩළල ඳළර, ශපුග, ලේලෆල්, ගළල්

COB-354 ආර්.එම්.පී. රනුග වන්හිත් ආර්.එම්.පී.එන්. චළනක 54/27 ඒ, ශ්රී කර්ලත මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-355 ජී.එච්. කදේජ කනත්සුක කේ.එවහ.එල්. කඳකර්රළ කනො. 30, ධර්මරළජ මළලත, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-356 ටී.එවහ. කිරිලෆන්ද කේ.ඒ. කළනි 31/9, මහින්ද මළලත, ගළල්

COB-357 ඒ.ජී. කේල ගීමත් ගුණරත්න කේ.එල්.ඒ. උකද්නිකළ 202/2, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-358 ඩබ්.වී.ජී. චිති කමත්මින් වික්රමසිිංශ ඩබ්.වී.පී. අජිත් වමන්ත වික්රමසිිංශ 30/1/2, කදලන ඳටුමග, ක ෝගශකගොඩෆල් ඳන්ව ඳළර, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-360 කශවර කදලළන් වික්රමනළයක එන්.යූ. වික්රමනළයක 232/1, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

COB-362 පී.එල්. හිරුණ චරුකනත් ටී.ඩබ්.ඊ.එල්. ඩිල්මට්සිරි කනො. 152/ඒ, ඩී.කේ. විමසුකර්න්ද්ර මළලත, ගළල්

COB-363 ඩී. වකදේ රන්දම් එවහ.එච්. රිංගළ දර්වනී 136/ඩී, ධම්මරතන මළලත, කිතුම්පිටිය, උළුවිටිකේ, ගළල්

COB-364 කදේමින් රන්සිතු කශදුලආරච්චි පී.ඩබ්. කශදලආරච්චි කනො. 71, ධර්මරළජ මළලත, ගළල්

COB-365 එන්. කචනුක වකදේ ප්රභළහලර විකේරත්න එන්.එච්.ඩී.කේ. ජයකවේන කනො. 22 ඒ, ක්රීඩළ පිටිය මළලත, මෆද්දලත්ත, දිංකගදර, ගළල්

COB-368 ඊ.කේ. වරු කනත්වර ඊ.කේ. මකශේහ විංජීල කශට්ටිකේ ලත්ත, ලේලෆල්

COB-370 රසු මිහිවත් මළවකකෝරළ සී.පී.කේ. මළවකකෝරළ කනො. 366/5/බී, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්



COB-375 ඒ.ඒ.ඊ. යුකනත් කවශිංව ඒ.ඒ.ඊ. සුකනත් විංඡීල 124/2 බී, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-376 කේ.පී.කේ. කකනුල් වවහනිම කේ.පී.කේ. තරිංග දිකන්හ කුමළර කනො. 25, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-377 ඩබ්.ඩබ්. ඳශන් ධනිංජය දිමිත් ඩබ්.ඩබ්.ආර්. දීමන්ත 45/19 ඒ, විතළනකගලත්ත, දිංකගදර, ගළල්

COB-378 එච්.ජී.ඩී. නිකල්හ බිඟුවර අමරසිිංශ එච්.ජී.ඩී. අවිංක අමරසිිංශ කනො. 28, ශ්රී බුද්ධසිිංශ ඳළර, කදලන ඳටුමග, කළුලෆල්, ගළල්

COB-379 එච්.එල්. අනුජ දිමුත් රඳසිිංශ ඩබ්.එවහ.ඒ. ගයළත්රි කනො. 04, ගල්කෆටිය ශරවහ ඳළර, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-380 එන්.බී. ගවිනු ගත්වර එන්.බී. මකනෝේ උදයකළන්ත 126 ඒ, විවහකම් ඳළර, ගළල්

COB-381 කේ.එල්. අකමෝද් නිම්නක කේ.ඒ.ඩී. චතුරිකළ 118/23 ඒ, නළදුග ලත්ත, ක ෝකේ, ගළල්

COB-382 ඩබ්.කේ. රුවඳු ඉඳුතර විකේසිිංශ කේ.ඩී.ආර්.ඩී. වීරසිිංශ 188/ඒ, පියරතන මළලත, ක ෝකේ, ගළල්

COB-385 නිම්න ඉඳුවර නළරිංකගොඩ එවහ.කේ.ඒ.එවහ.ජී. කකොඩිතුලේකු 433/සී 2, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-386 කේ. ජනු ක ෝසිත ගුණඳළ එච්.ජී.එවහ.එවහ. ගමකේ 23 ඒ, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ගළල්

COB-388 කේ.ඒ. කදශළන් දම්සිතු එන්.එල්. ද සිල්ලළ කනො. 84/ඒ, ආමිකට්ේ හිල්, ලේලෆල්, ගළල්

COB-389 කතනුේ කනත්මිණ මල්ලිකළරච්චි එල්.ඩී. දිල්රුේෂි කදල්ගශලත්ත, කිතුම්පිටිය, උළුවිටිකේ, ගළල්

COB-390 අකිඳු වයුරු ඈඳළ සී.ජී. කශේලළඳතිරණ 223/8, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

COB-391 ඩබ්. අකේන් වනුක වන්සිළු එම්. රමණි 357/4, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-392 එම්.එම්. ඉසිඳු රන්දිය මහීඳළ  ණ්ඩළර පී.ඒ.සී. උදයමළලි 23/12, ශ්රී කර්ලත මළලත, කකෝපිලත්ත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-393 කේ.ඒ. මනු ඳෆශෆවර ඩී.ටී.ඩබ්. කරුණළරත්න පුලේලත්ත ඳළර, කිතුම්පිටිය, උළුවිටිකේ

COB-394 බී.ඒ. දනුහ ඉකමත් දින්වර වීරසිිංශ බී.ඒ.පී.ඩී. වීරසිිංශ කදණියලත්ත, ලටරැක නෆකගනහිර, ලේලෆල්

COB-398 එන්.කේ. වකනත් ඉරුෂික එන්.කේ. චමින්ද 3/1 සී, සුගතඳළ මළලත, මළ ඉටිකේ, ගළල්

COB-399 කේ.ටී.ජී. වකදේ ඉඳුවර කේ.ටී.ජී.කේ. ඳරළක්රම කනො. 01, “සිරි කවලන“, ලටරැක  ටහිර, ගිංකතොට

COB-401 කේ.වී. ජය ශ්රී වවිංග කේ.වී.එඒ. ේමශල් කනො. 46, රත්නගරි ලත්ත, ශපුග, ලේලෆල්

COB-403 රිතික දුකල්න් නළකගොඩවිතළන ජී. නළකගොඩවිතළන කනො. 36/1, කිතුම්පිටිය ඳළර, ගළල්

COB-404 ඩබ්.ඩී. ටින් මන්ධළර ඩබ්.ඩී.ටී. ඉන්දික කනො. 32/11, “කගෝල් සිටි“, ඳෂමු ඳටුමග, කන්කදලත්ත, ගළල්

COB-405 පී.ජී. රුමිත කවන්දිනු පී.ජී.සී. ගමකේ කනො. 187/7 ඒ, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

COB-406 කේ.ඩී. ජයකවේකර එම්.ඩී.කේ. ජයකවේකර කනො. 23/සී, ජයන්ති මළලත, දඩල්

COB-407 කතශවහ ගම්ශළන් කලත්තසිිංශ ඩී.ඒ.එම්. කලත්තසිිංශ අිංක 06, ඳෆලත්ත ඳළර, ශපුග, ලේලෆල්

COB-408 ඉඳුලර වනුදය විජයලන්ත අකබ්ගුණකවේකර ටී.යූ.ඩබ්. අකබ්ගුණකවේකර කනො. 17/33, 1/1, කදලන ඳටුමග, ඔවනකගොඩ ඳළර, ගළල්(සිරි කර්ලත මළලත කදසින්)

COB-409 එවහ.ටී.එම්. වරත්චන්ද්ර එවහ.එන්.ඒ. වරත්චන්ද්ර 32/4, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ගළල්

COB-410 යුශවහ දම්සිත් රුලන්ඳතිරණ එම්.එච්. හිමළලි 37/1, නල ඳටුමග, දිංකගදර, ගළල්

COB-413 එම්.ඩබ්. ඉනුක රිකයොන් එම්.ඩබ්. තුළර ප්රියිංක 13/2, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-414 ඒ.කේ. පියු කකවින් ඔනළර අමරසිිංශ ඒ.කේ.වී. රුලන්දික 7/1 ඒ, අකවෝක මළලත, මඩලමුල්, ගළල්

COB-415 පී.එල්. රිතිජ ගශන්සිත් පී.එල්.යූ. වමීර 193/1, එලියට් ඳළර, ගළල්

COB-418 චලිඳු ඉඳුලර රළජඳේ එවහ.එන්. රළජඳේ 213/12, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

COB-419 එම්. දුවිද් විනුල් ප්රියන්ත එම්.ඩී. අජිත් ප්රියන්ත 495/1/බී, මඩලමුල් දකුණ

COB-420 ඩබ්.කේ. කඳවඳු රන්මිර නකලෝද ඩබ්.කේ. චන්දිම 202/2 ඒ/1, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-422 එම්. ඔපික කළල හිරුන් බී.ඩී. ිංකළපුර 13/36, මල්ලත්ත ඳන්ව ඳටුමග, දිංකගදර, ගළල්

COB-424 ජී.ඩබ්. රුමිත වත්මිර ගුණතික ජී.ඩබ්.ඩබ්.කේ. ගුණතික 441/4/ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-425 විමුතු මන්දිල් රළජඳේ එම්.එම්. රළජඳේ 32/1/1, ධර්මරළජ මළලත, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-426 කේ.ජී. තිනුක වවහවිදු ගුණසිිංශ බී.එවහ. ගුණසිිංශ කනො. 16,  ද්කද්ගම ඳළර, හිරිඹුර, ගළල්



COB-427 එවහ.කේ. අකිඳු කරොනළල් කම්නුජ එවහ.කේ.ඩී.එවහ. ශවන්ත 43/ජී/1, ක ෝකේ ශරවහ ඳළර, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-428 ටී.ජී. පිනිඳු වකදේ මදශවහ එච්.ඒ.අයි. වමළලි කනො. 415, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-432 එවහ.ඩබ්. කිවඳු නිමිතරු කේ. නිරඳළ නිල්මිණි කනො. 467, කකොෂඹ ඳළර, දඩල්, ගළල්

COB-433 ඒ.එල්.ඩී.සිකතම් තිකන් කවේහිරු ඇරැේල ඒ.එල්.ඩී.පී.පී. ඇරැේල 4/8, ක්රීඩළපිටිය ඳටුමග, මෆද්දලත්ත, දිංකගදර, ගළල්

COB-435 කේ.ඒ.ඩී. කච්නිත චිරිංජීල කේ.ඒ.ඩී. වමන්ත විංජීලක 52/3, ලෆකුණකගඩ ඳළර, ගළල්

COB-437 කේ. හිරණ වමුද්ර සුමනදළව ඩී.එල්. ගනිකේ 384/116, රිච්මන්ඩ් හිල්වහ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-440 තිවග කනත්විදු ජයසිිංශ සී.ආර්. ජයසිිංශ 24 ඊ, මහින්ද මළලත, ගළල්

COB-442 කේ.පී. කුළුණු කේ.පී. උදයසිරි කනො. 60/ඒ, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-443 එච්.එම්.අකේන් රන්දිර කශේරත් ප්රළන්ති වින්ධළ ලියනකේ අකබ්වික්රම කනො. 92 ඒ (51/1), අනගළරික ධර්මඳළ මළලත, කරළපිටිය, ගළල්

COB-444 චන්දඳ  ළසුර ර සිිංශ ගුණලර්ධන සී.ආර්. ගුණලර්ධන 164/2 ඒ, නළගරත්න මළලත, ක ෝකේ, ගළල්

COB-449 එච්.එච්. කමරළේ මිහිපුර එච්.එච්. ආනන්ද නළගරුේඛළරළම ඳළර, මළරගශලත්ත, කකල්ගළන, ගළල්

COB-450 එවහ.ජී.එල්. විදුන වුත්වර වමරසිිංශ එවහ.ජී.එල්.එවහ. ප්රියදර්න අිංක 48, බීේක ඳටුමග, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-451 ඒ.එම්. පුන්සිළු අදිකළරි ඩබ්.එන්. පින්නදල කශේලළ අිංක 65 ඒ, මල්ලත්ත ඳටුමග (නල ඳටුමග), දිංකගදර, ගළල්

COB-452 ගමික තමිඳු කශේලළඳතිරණ ජී.පී.ඩබ්. වශ න්දු 358/1/ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-455 කේ.එම්. තළරුක ඉකමත්  ණ්ඩළර කේ.එච්.ආර්.ඩී.  ණ්ඩළර 175/56 සී, කවන් රීටළවහ කඳකදව, ශපුග, ගළල්

COB-457 එවහ.එම්. එනුක ශන්සිත සිල්ලළ එවහ.එම්. ඉන්දික සිල්ලළ 96/4, විවහකම් ඳළර, ගළල්

COB-458 ඒ.පී. එවඳු නිතිවර එම්.කේ. කුසුම් මල්ලිකළ 312 ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-459 එම්.ඒ. දිවවහ කකත්මික එම්.ඒ. චමි අවිංක 178, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-460 කේ.ඒ. චනිරු කදවහමිත කේ.ඒ. ප්රදීේ නිළන්ත 276/2 ජී, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-461 කලතුජ මන්කකත් වික්රමසිිංශ යූ.ඒ. වික්රමසිිංශ 226/68 ඩී, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-464 එවහ.එම්. දුකනත් විහමිත එවහ.එච්.ආර්. දර්න කනො. 24/2, කකොකන්කගලත්ත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-466 ජී.එච්. ගරුක හිමල් ගකන්කගොඩ ජී.එච්.යූ.ජී. ගකන්කගොඩ කනො. 13, අත්කම් නිලළව, කකල්ගළන, ගළල්

COB-467 ඩබ්. වයුම් වන්දිල් කේ.ජී. ඉන්ද්රළනි 172/2/බී, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-468 ඩබ්.එච්. කවතුන් දිකල්ක ඩබ්.එච්.ඒ. කුමළර කනො.14. 2බී1/1, කදලනඳටුමග, කුඹල්ලෆල්, ගළල්

COB-469 එච්.ජී.ලයි. මන්මිත ඩී.එන්.පී. නළනළයේකළර 23 බී, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-470 එම්.බී. අකේන් කුල්කමත්  අේවර ලයි.බී. වවිංග ප්රමළලිකළ 40/2, 11 ඳටුමග, මඩඳළත, ගළල්

COB-473 ඩී.එම්. හිරුන් හිමිංව ඳට්ටකඳො එන්.එවහ.බී. සිරිමළන්න කනො. 7 ඒ, අකවෝක මළලත, මඩලමුල්, ගළල්

COB-476 එච්.එන්. කනතු චතුනද එවහ.ජී.ඩී. තරිංගළ 443/17 බී, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-477 ඩ්.එම්. වකදේ අනුශවහ  ණ්ඩළර එම්. මළකනල් ශිලන්ති කනො. 22/1, අඳළල ඳළර, ගළල්

COB-478 ටී.ජී.ටී. ේදිනු ටී.ජී. ජීලන් දයළරත්න 176/ 8 ඒ, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-480 යූ.කේ.ආර්. වන්දීර් වී. දුළනි ලීළනන්ද 8/5, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්

COB-481 කමවඳු විනුලර ගුණලර්ධන එම්.එවහ.එන්.ගුණලර්ධන 27/සී/1/1, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ගළල්

COB-483 කේ.කේ. ඔකිත උද්දීේත කේ.කේ. ඩිකන්හ සුරිංග කනො. 22 ඒ, නළගරුේඛළරළම ඳළර, කකල්ගළන, ගළල්

COB-484 ඒ.ජී. සිතුම් අනුරළධ  ණ්ඩළර කශලත්ත බී.එම්.ඩී. ප්රීතිකළ අිංක 30, ජළතික නිලළව, කකෂේගළන, ගළල්

COB-486 එවහ.ජී.එල්. ඔව ඔම්වත් එවහ.ජී.එල්.පී. ගළමිණී කනො. 11, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-491 බී.එච්.බී. ධනිත සිත්මිර බී.එච්.බී. තිලින විංජීල 119, එලියට් ඳළර, ගළල්

COB-494 කශවඳු කශම්වඳු විකුමනළයක ඒ.එම්. වික්රමනළයක “වික්රමවිළ“, කගොඩකන්ද, උළුවිටිකේ

COB-495 කේ.එම්. කිවඳු වවහමිත කේ.එච්.එන්. ේමළලි 48 ඒ, ක්රීඩළපිටිය ඳටුමග, දිංකගදර, ගළල්



COB-496 ජී.ජී.සී. කන්ඡළන් ජී.ජී. නින්ත ජයළල් 307/33, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-497 කේ.වී.ඒ.එල්. රන්යුරු කේ.වී. වමරවික්රම 8/11/ එච්, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-498 ඔමළල් විදුරිංග ජයසරිය ජී.සී. ජයසරිය කකල්ගළන, මළරගශලත්ත, මළම්පිටිය, ගළල්

COB-500 ජී.කේ. අනුශවහ ෂිරිංග උදය කුමළර ජී.කේ. රිංග උදය කනො. 54/12, කකෝවිලත්ත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-501 එච්. ඉකමත් වකවේන් කන්ජළන් කමන්ඩිවහ එච්.ඒ.ඩී. කමන්ඩිවහ 60/1, කදල්ගශලත්ත, ක ෝකේ ඳළර, ගිංකතොට

COB-502 ජී.එච්. කමතිඳු කෝදුල් ජී.එච්.ඩී. කුමළර කනො. 14 ඒ, ක්රීඩළ භූමිය ඳටුමග. මෆද්දලත්ත, ගළල්

COB-503 වී.පී. කයනුක ශන්සිර වී.පී.කේ. කශේමන්ත 55  1/1, ගගශකශේන ඳටුමග,  ටගන්වි

COB-504 ජී. ඉකමත් ශන්වන කවේනළනළයක ජී.බී.ආර්.පී. කවේනළනළයක 39/1, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-505 ලයි.එම්. හිරුන කගෝමිද කේ.එම්.ලයි. කුමළරි කනො. 17/1/1, විවහකම් ඳළර, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

COB-507 පී.එල්. වරු ඳෆශෆවර පී.එල්. චමින්ද ලවන්ත 441/2/බී/1, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-510 ඒ. කනතු දම්වර අතුකකෝර ඒ.ඩී. අතුකකෝර 23/ ඒ, තගශකශේන ඳටුමග,  ටගන්වි, ගළල්

COB-511 ටී. එශවහ දම්කදේ ටී.එම්. සුවන්ත 29/1 ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ගළල්

COB-512 එච්.එම්. විදුන වුත්වර එච්.එම්.ටී. ප්රියිංකර අිංක 276/2 ජී, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-514 පී.ජී. නිසික කයකශවර ඒ.එන්. රණසිිංශ කනො. 3 ඒ, “සුරම“, අකවෝක කඳකදව, මඩලමුල්, ගළල්

COB-515 එච්. කශේවර වනුක අකබ්ගුණලර්ධන එච්.ඊ.එල්. අකබ්ගුණලර්ධන කනො. 31, ඊ.ඒ. ඳවුවහ මළලත, කන්කද්ලත්ත, ගළල්

COB-516 චවින් කලනුහක ශත්තසිිංශ කේ.එම්.එවහ.එල්. කොකුකේ කනො. 25/2, ලේලත්ත, කකල්ගළන, ගළල්

COB-517 බිනු කවේමික  ටුලන්තුඩළල ආර්.  ටුලන්තුඩළල 189 බී, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-519 ඩිකයෝන් කයෝධ රන්සි ජයලර්ධන ඊ.ඩී. ජයලර්ධන කනො. 177, යුනිලර්වල් සිටි, ශපුග, ලේලෆල්

COB-520 කේ.ඩබ්. චනු විශිංව කේ.ඩබ්. කසුන් මධුවිංක “විශිංව“, 13/7, කගෝළුල ඳළර, පියදිගම, ගිංකතොට

COB-521 එවඳු ඉන්වර කේකගොඩ නළනළයේකළර ඩබ්.එම්.එල්. නිරඳමළ කනො. 01, රත්නළයක ලේලත්ත, ශපුග, ලේලෆල්

COB-522 එම්.එම්. දිනුජ ප්රවීන් එම්.එම්.කේ.ආර්. ප්රවළද් 234/5 ඒ, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

COB-525 නිතුම් වත්නිඳු දශනළයක ඒ.එවහ. දශනළයක 9/2 බී, ශ්රී සුකම්ද මළලත, ගළල්

COB-526 එම්.කේ.ඩී. නදු දම්වවහ එච්.කේ.ඩී.කේ. කශවින්ද ේසිරි අිංක 349, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-527 එන්.ඒ. කචනිත කිත් එන්.ඒ. අරුණ ළන්ත කනො. 25, ගල්කෆටිය ඳළර, ගළල්

COB-528 ඩබ්.වී. කවනුක තහමික කේ.කේ. අචළ දිල්ශළනි අිංක 01/26, කකොෂඹ ඳළර, කළුලෆල්, ගළල්

COB-531 එල්.එවහ.එම් මළදම්ඳකේ එම්.එවහ. ප්රියන්ත 40/3, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COB-533 ඩබ්. කදසිදු දශම් කනත්වර ඩබ්.ඩී. කෆළුම් 54/ඒ/1, පුිංචිකගලත්ත, වපුමල් කඳකදව ඳළර, ගළල්

COB-534 ඩී.ඩී.ඒ. සුපුන් චින්තක විකේවික්රම ඩී.ඩී.ඒ.ආර්.ජී. විකේවික්රම “ජයබිම“, කුරුඳුලත්ත, ශපුග, ලේලෆල්

COB-536 එවහ. ගනී උකදේ කම්නළත් එවහ.එන්. ේමල් 24/1, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

COB-540 ක ෝල්ඳ ගමකේ නදී මින්වර ටී.ඩී. සරියආරච්චි 89 ඒ, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

COB-541 එවහ.ඒ. වවීන් නතළර කමන්ඩිවහ එවහ.ඒ.ඒ. කමන්ඩිවහ 384/140, රිච්මන්ඩ් හිල්, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-543 ආර්.ඒ.එම්.සී.ඩී.බී.ඩබ්. නලරත්න ආර්.ඒ.එම්.යූ.කේ.බී.ඩබ්. නලරත්න 305 ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-545 එල්. ලියනඳතිරණ එවහ.ආර්. ලියනඳතිරණ කනො. 10, “සිවගලි“, අඳළල ඳළර, විංඝමිත්තපුර

COB-547 කේ.ඊ. හිරු මීදුම් කේ.ඊ. තිළිණ වම්ඳත් 9/1/ඒ, ශ්රී සුකම්ධ ඳළර, ගළල්

COB-549 යසිඳු බිශිංව ධර්මකවේනකේ සී.එවහ.එවහ.කේ. ධර්මකවේනකේ 176/8/ඒ, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-550 චළරුක ශිංවක ද ආකෙේ අකබ්සුන්දර කේ.ආර්.ඩී.ඒ. අකබ්සුන්දර 1/7, කිතුම්පිටිය ඳළර, කකල්ගළන, ගළල්

COB-551 ඩබ්.ජී. කකවින් කුල්ජළන් දීනු ආරියරත්න ඩබ්.ජී.ඩී. ආරියරත්න කනො. 313 ඒ, කරෝහිණී ගරළජය අව, කගොඩේද, ගළල්

COB-552 විකේන් වියළන් වීරසිිංශ ඩබ්. ගීත් අවිංක කනො. 70/6, කටම්ේර්වහ ඳටුමග, කළුලෆල්, ගළල්



COB-555  ළනුජ නිදුලර කවේනළනළයක පී.යූ. කවේනළනළයක කනො. 11, වරවවි උයන, ලේලෆල් ඳළර, ශපුග

COB-556 ඒ.එච්. බිනුඳ රිවිජිත ටී.එච්.කේ.කේ. සිල්ලළ 443/2, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-557 ජී. ඉකමත් ශන්වන කවේනළනළයක ටී.බී.ඒ. නිරිංජළ 39/1, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-558 වවී විංකර්න ක්රිළන් කේලෆල්ල සී.කේ.කේ. කේලෆල්ල කනො. 36 ඒ, නළගරුේඛළරළම ඳළර, කකල්ගළන, ගළල්

COB-559 ඳකමෝද වවහවිඳු අකබ්සිරිලර්ධන පී.සී. අකබ්සිරිලර්ධන 261, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-561 කේ.ජී. සිළුන කශම්වඳු කේ.ජී. අවිංක නිකරෝන් 140 ඩී, කගදරලත්ත, ලටරැක නෆකගනහිර, ශපුග, ලේලෆල්

COB-530 ඩබ්. ඔවින් වකදේ කඩ්න් කමන්ඩිවහ ඩබ්.එන්. කේ. කමන්ඩිවහ 236/1, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

COB-465 බී.ජී. දුන අිංජන බී.ජී.ටී.පී. තරිංග කනො. 91, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-340 ඩබ්. වවහවිදු කත්මිත ද සිල්ලළ ඩබ්.එල්.කේ. ද සිල්ලළ 31/1, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

COB-194 ජී.ඒ. කවනුක ශිංසිත ඩී.පී.ආර්. එදිරිසිිංශ 10/5. ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ගළල්



ගණය :- ආවන්න ඳදිංචිකරුලන්ගේ දරුලන් - ක්රිව්තියානි
පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

COC-01 කේ.කේ.එවහ. ටහමික කේ.කේ.ඩී.එවහ. කුමළර මීගශලත්ත, මෆටරඹ, උණලටුන

COC-03 එල්.එන්.ජී. වකේ සුශවහවින් එල්.එන්.ජී.එම්. වම්ඳත් 236/3, අළුත් ලත්ත, ලඳුරඹ

COC-05 ඩබ්.එම්. ඩුනළල් ේනිජ  ණ්ඩළර ඩබ්. ඉකනෝළ දිල්රුේෂි කනො. 340, ක ෝ කේ ඳළර, පියදිගම, ගිංකතොට

COC-07 හිරු දිල්ළන් ජී.එවහ. සුමනළ “දිල්කි“, ගල්ලෆටලත්ත, මීකේ, ශ රළදුල

COC-08 ඕ ඩ මුදලිකේ ජකනෝද අවිහක නිම්ළන් ඕ.ඇම්. ජගත් අකවෝක නන්ද අිංක 371/3, ගුනකන්ද ලත්ත, ඉශකගොඩ, රේජමුබුගශ, ගළල්

COC-09 එම්.එවහ.එච්. එම්මළනුකලල් ආර්. මකශේහලරන් 82/ඒ/1, දල ලත්ත, අඳුරත්වි, කඳෝද්ද, ගළල්

COC-10 කයෝලළන් කශලන් මිළල් ලයි.ඒ.එවහ. කයෝලන් 24/3, නළකියළකදණිය ලත්ත, නළකියළකදණිය

COC-11 පී.බී. අනුදිත වචිල් ඳතිරණ පී.බී.ජී. තරින්ද කනො. 15/2, කකරමිණිය ඳළර, ලතුකගදර, අම් න්කගොඩ

COC-12 ජී.කේ. එයිජළ වශන් ද සිල්ලළ කේ.එම්. නිමල්කළ විංජීලනී අිංක 19, ශ්රී සුදර්නළරළම ඳළර, පියදිගම, ගිංකතොට

COC-13 ඒ. තිකමෝන් කමතුළකයල් ඒ. මළළ කනො. 06, සිිංශ වමළජ නිලළව, මීකගොඩ, ලිංචළල

COC-14 ඔකනල් විනුක වමරවික්රම ඩී.පී. වමරවික්රම 227/2 ඒ, කමොරිවහ ඳළර, අම් න්ලත්ත, ගළල්

COC-16 එච්. කවශිංව දිල්කනත් එච්. පියතික කදල්ඳළවිට ලත්ත, ශෆම්මලිය,  ද්කද්ගම

ඳෂමු ගරේණියට ෂමයින් ඇතුත් කිරීම - 2019
වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශා කැවූ අයදුම්කරුලන්ගේ නාම ගේඛනය



ගණය :- ආවන්න ඳදිංචිකරුලන්ගේ දරුලන් - ඉව්ාම්
පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

COI-02 යශහයළ නවළඉ කමොශමඩ් නවළඉ ඉළම් 64, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

COI-03 කමොශමඩ් ෂිරළසහ කමොශමඩ් කවයිද් එම්.එවහ.ඉකවඩ්. අවහනළ 15/1, හිරිඹුර ශරවහ ඳළර, ගළල්

COI-04 මුශම්මද් මුශම්මද් මන්සිල් එම්.ඒ.එසහ. රිවළනළ 122/3, ක ෝකේ ඳළර, දඩල්, ගළල්

COI-05 කමොශමඩ් රම්වළන් මුශම්මද් රිකළවහ ඒ.ඩබ්. එසහ. නුවහනළ 126/27, ක ෝකේ ඳළර, ක ෝකේ, ගළල්

COI-11 එම්.එම්.එම්. අකීල් එම්.එම්.එම්. මුවහතසළ 35, හියුම්වහ ඳළර, ඔවනකගොඩ, ගළල්

COI-15 කමොශමඩ් රිම්වළන් කමොශමඩ් වළන් එම්.ඒ.එසහ. රින්වළ 31, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

COI-18 එම්.එන්.එම්. නලීසහ ලයි.එම්.එසහ. සහීමළ 47/3, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

COI-23 කමොශමඩ් රුළන් කමොශමඩ් රුසළද් එම්.එසහ.එසහ. සරවළ 37/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COI-24 කමොශමඩ් රිවහලළන් කමොශමඩ් අසහතළබ් එම්.එම්.එසහ. අවහමියළ 47/1 ඩී, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

COI-34 කමොශමඩ් සවහමි මුශම්මද් ආකිබ් එම්.ටී.එසහ. සජීළ 10/8, ක ෝකේ ශරවහ ඳළර, ඔවනකගොඩ, ගළල්

COI-40 එම්.ආර්.එම්. ශම්දළන් ඒ.එච්.එසහ. අරුසියළ 43/1, හියුම්වහ ඳළර, ඔවනකගොඩ, ගළල්

COI-44 කමොශමඩ් ඉවහවදීන් හිමළද් අශහමද් එම්.එසහ.එවහ. සර්වින් 69/19 ඒ, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

COI-55 කමොශමඩ් වසහලළන් කමොශමඩ් සුකයිමළන් එම්.එවහ.එවහ. ශමීඩ් 73/2 1/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල් (එවහ.එච්. දශනළයක මළලත)

COI-59 කමොශමඩ් වන්ශර් ඉහශළේ අශමඩ් එම්.එන්.එසහ. රිවහනළ කනො. 43/1/ඒ, ඩී.කේ. විම සුකර්න්ද්ර මළලත, ගළල්

COI-63 කමොශමඩ් නේළද් නිළර් රරයළල් එම්.ඉවඩ්.එවහ. නසීශළ 60/3 ඊ, ඩී.කේ. විමසුකර්න්ද්ර මළලත, ඔවනකගොඩ, ගළල්

ඳෂමු ගරේණියට ෂමයින් ඇතුත් කිරීම - 2019
වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශා කැවූ අයදුම්කරුලන්ගේ නාම ගේඛනය
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පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

BR-01 ඩබ්.ඒ.ජී. ඔවිනු වනශවහ කරුණළතික ඩී.එවහ.පී. ද සිල්ලළ කනො. 288, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

BR-02 එච්.බී. කකමිත වන්යුත් එච්.බී.ආර්. ප්රියන්ත 41/1 ඒ, තගශකශේන ඳටුමග, ගළල්

BR-03 ආර්.ජී. වනුල් සිත්තරු ආර්.ජී. චරිත කද්දුනු කනො. 273, ශවුකඳකගලත්ත, විදළචන්ද්ර මළලත, දිගරැද්ද, අශිංගම

BR-04 ඒ.ටී.ජී. දුලිනිත වයුල් ඒ.ටී.ජී.ලයි. කීර්ති රත්න 3/18, ඳමු ඳටුමග, කද්ලසුකර්න්ද්ර මළලත, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

BR-05 දුකර්ේහ ආමන්ද නළරද්දකේ ආර්.ඩී. නළරද්දකේ කනො. 26/3, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

BR-06 කේ.ජී. ශසු හිමවර නළනළයේකළර ජී.එච්.ඩබ්. කශේමළලි ප්රීතිකළ 22/24/ඒ/01/01, කුඹල්ලෆල් ඳටුමග, ගළල්

BR-07 ජී.ඒ. ඉකරෝහ නළනළයේකළර ජී.ඒ.ඒ.එවහ. නළනළයේකළර කනො. 549, ගළලුඳළර, නළරිගම, හිේකඩුල

BR-08 ඒ.ජී. කයොනළල් වත්විදු ඒ.ජී. තුළරි 19, ජළතික නිලළව 30, කකල්ගළන, ගළල්

BR-09 දිකනත් කවත්නු අකබ්සිරි ගුණලර්ධන ආර්.කේ. අකබ්සිරි ගුණලර්ධන 505/ඒ 1, කබ්රුලකගලත්ත, ශකගොඩ, බුවහව

BR-10 කශොමිරු කනත්විදු කබ්න්තු කශේලළ බී.එච්.යූ. විංජීල 38/6 ඒ, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

BR-11 එම්.ටී. දුලීන් කනත්වර එම්.ටී. පී. මිංග කනො. 15/බී, කුඹල්ලෆල් 1 ඳටුමග, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

BR-12 කතශළන් ඉන්සිර කිංසරිය කේ.ඩබ්. කිංසරිය 176/5, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

BR-13 කකශළන් ශන්සිර කිංසරිය කේ.ඩබ්. කිංසරිය 176/5, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

BR-14 එච්.වී.ඒ. ඉඳුලර එච්.වී.පී. ප්රවිංග 96/2, විවහකම් ඳළර, ගළල්

BR-15 එම්.ජී. රවිහ ශිංවන එම්.ජී. රනිල් කරොළන් 254, මළලඩවි, රත්ගම

BR-16 එච්.කේ. ටතිර ඳවන්දුල් කමන්ඩිවහ එච්.කේ.එන්. කමන්ඩිවහ 24/ඒ, ශ්රී පියරතන මළලත, ගිංකතොට

BR-17 කදොන් මයුමි දිනළල් කකෝදළකගොඩ ඩී.අයි.එවහ. කකෝදළකගොඩ 84, “ෂහිරු“, කරතුරලත්ත, බුදල, ගළල්

BR-18 යූ.ජී. ගනු ගත්වර යූ.ජී.එල්. මහින්ද 33/3 ඒ, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

BR-19 රවිනු මින්දු ද කවොයිවළ ආර්.ඩී.එවහ. ද කවොයිවළ 397 ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

BR-20 කේ.කේ. රුසිරු රහමික විකේකවේකර කේ.කේ. නිශළල් විකේකවේකර කනො. 84/67, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

BR-21 පී. කයසිත් සිනළල්ක ද සිල්ලළ කේ.එවහ.අයි. සුරිංග කනො. 15/11, වපුමල් කඳකදව, ගළල්

BR-22 යූ.පී.ඒ. ජලිත  ළසුරු ගුණරත්න යූ.පී.ඒ.එල්.ඒ. ගුණරත්න කනො. 357/1, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

BR-23 කේ.ඒ.එච්. රනුක කේ.ඒ.එච්.ටී. විංජීල ගුරු ෆබි ලත්ත, තල්ගම්ඳ

BR-24 බුද්ධි කවේමිණ වික්රමසරිය එච්.ඩබ්.එන්.සී. විකේසිිංශ 251/18, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

BR-25 රනුක දිල්රුේ වීරවික්රම එවහ.ඩී. වීරවික්රම කනො. 327, හිරිඹුර,  ද්කද්ගම ඳළර, ගළල්

BR-26 කේ. ගීක කිත්නළල් කේ.එල්. කුමළර කනො. 48, ක ෝකේ ශරවහ ඳළර, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

BR-27 එච්.ජී. වනුජ කනත්දු එච්.ජී. කුළන් 33/1, මෆදිරිකගලත්ත, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

BR-28 සුකිත කවේනිඳු ජයතුිංග ආර්.පී.සී. මිළනි 9/17 බී, කේලෆල්ල ඳළර,  ටගන්වි, ගළල්

BR-29 කේ. කිර මින්දික එම්.ඒ. කුමළරි මුත්කතට්ටුලත්ත, හීනටිග, තල්කේ

BR-30 දුකල්න් කනත්මික වීරසිිංශ ඩබ්.පී. චමින්ද 441/4 සී, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

BR-31 කේ.ඒ. නදීහ දිල්මිත් කේ.ඒ. වම්ඳත් 56/10, කර්ලත මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

BR-32 වනිතු දුල්වින් කවේනළරත්න ජී.කේ. කවේනළරත්න කනො. 278, ක ෝකේ  ළර, පියදිගම, ගිංකතොට

ඳෂමු ගරේණියට ෂමයින් ඇතුත් කිරීම - 2019
වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශා කැවූ අයදුම්කරුලන්ගේ නාම ගේඛනය



BR-33 එවහ.එම්. ේවිදු කිත්මල්  ණ්ඩළර එම්.ජී. දිනළ කනො. 51, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

BR-34 පී.එච්. සිතුන් ඳෆශෆවර පී.එච්. ළල් ජයරත්න 23/1/ බී, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ගළල්

BR-35 එල්.එම්. මිනුග නිම්වර එල්.එච්. ප්රභළත් කරෝන් කුමළර් 41/ඒ, ගල්ලඩු කගොඩ ඳටුමග, අිංක 01, ගළල්

BR-36 ජී.ඒ. දම්වර රන්මිත් ජී.ඒ. රිංජිත් 42ඒ 1/1, කච්තියගරි ඳළර, කිතුම්පිටිය, ගළල්

BR-37 කශවර කදලළන් වික්රමනළයක එන්.යූ. වික්රමනළයක 232/1, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

BR-38 කේ.පී.කේ. කකනුල් වවහනිම කේ.පී.කේ. තරිංග කනො. 25, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

BR-39 නිම්න ඉඳුවර නළරිංකගොඩ එවහ.කේ.ඒ.එවහ.ජී. කකොඩිතුලේකු 433/සී 2, ලකුලෆල් ඳළර, ගළල්

BR-40 ටී. වමිරු සුශවහන ප්රනළන්දු එම්.එම්. ප්රළර්ථනළ ඳරකෆටියලත්ත, ක ොකරමුල්කගොඩ, උළුවිටිකේ

BR-41 කතේමිත් දම්නිඳු ගුණලර්ධන කේ.බී. ගුණලර්ධන 192/8, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

BR-42 ඒ.ජී. සිතුම් අනුරළධ  ණ්ඩළර කශලත්ත බී.එම්.ඩී. ප්රීතිකළ සුභළෂිණී අිංක 30, ජළතික නිලළව, කකල්ගළන, ගළල්

BR-43 කේ.පී. කුළුණු චතුවත් කේ.පී. උදයසිරි කනො. 60 ඒ, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

BR-44 කවිරු වන්සික කශේලළ පුලේදණ්ඩළල ආර්.පී.එම්. පුලේදණ්ඩළල සී-එසහඕ-යූ6-98/59, රිච්මන්ඩ්හිල් කරසිඩන්සීවහ, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

BR-45 ඩබ්. වයුම් වන්දිල් කේ.ජී. ඉන්ද්රළනි අිංක 172/2/බී, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

BR-46 එච්.කේ. කජනිත ලිත්වළන් එච්.කේ.බී.ඩබ්.කේ. චන්නප්රිය කනො. 68/1 සී, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්

BR-47 ඒ.පී. කමව නිතිවර එම්.කේ.කේ. මල්ලිකළ 312 ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

BR-48 එච්.එච්. තිනුක කමත්මින් ධනිංජන එච්.එච්. ප්රියන්ත කනො. 83, හියුම්වහ ඳළර, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

BR-49 මකයෝන් ර සිිංශ ටී.පී. ර සිිංශ 166 කේ,  ණ්ඩකන්ද, පිළන, අඟුළුගශ

BR-50 මනග කමත්වර කුමළරසිරි ජයලර්ධන වී.එවහ.කේ. ජයලර්ධන "සිරිඳළය",  කගොඩ, කඳෝද්ද

BR-51 ඩබ්. කදසිඳු දශම් කනත්වර ඩබ්.ඩී. කෆළුම් 54/1 ඒ/1, පුිංචිගමකගලත්ත, වපුමල් කඳකදව ඳළර, ගළල්

BR-52 ජී.එච්.ජී. රිතුම් කයනුල්ක ජී.එච්.ජී. කරෝශණ 74/5,  ිංගළලි ලත්ත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

BR-53 ඩබ්.ජී. කකවින් කුල්ජළන් දීනු ආරියරත්න ඩබ්.ජී.ඩී. ආරියරත්න කනො. 313 ඒ, "කරෝහිණී", ගරළජය අව, කගොඩකන්ද, ගළල්

BR-54 එම්.එම්.ඩී. ප්රවීන් එම්.එම්.කේ.ආර්. ප්රවළද් 234/5/ඒ, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

BR-55 නවින්දුල් වන්යුත් දයළරත්න වජිත් කශේමළල් දයළරත්න කනො. 4/484, "රිච්මන්ඩ් සිටි", දිංකගදර, ගළල්

BR-56 ඒ.වී.සී. නිකල්හ ඒ.වී. ලීළරත්න ගුණලර්ධන අිංක 37, "අභිමළපුර, ඳශ කීඹිය, කඳෝද්දග



ගණය  :- ඳාවගේ අධයාඳනය  න සිසුන්ගේ වගශෝදරයන් - ක්රිව්තියානි
පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

BRC-01 ඹකනල් විනුක වමරවික්රම සී.පී. වමරවික්රම 227/2 ඒ, කමොරිවහ ඳළර, අම් න්ලත්ත, ගළල්

BRC-02 කයෝලළන් කශලන් මිළල් ලයි.ඒ.එවහ. කයෝලළන් 24/3, නළකියළකදණිය ලත්ත, නළකියළකදණිය

ගණය  :- ඳාවගේ අධයාඳනය  න සිසුන්ගේ වගශෝදරයන් - ඉව්ාම්
පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

BRI-01 කමොශමඩ් සර්දළන් අබ්දුල් මලිේ එම්.අයි.එසහ. ඉල්ශළලළ කනො. 17, වහටීල් ඳළර, ගළල්

BRI-02 කමොශමඩ් රිවහනි මුශම්මද් ශම්දළන් ඒ.එච්.එසහ. අරුසියළ 43/1, හියුම්වහඳළර, ඔවනකගොඩ, ගළල්

BRI-03 කමොශමඩ් නිසළල් කමොශමඩ් ආතිසහ එම්.ඒ.ආර්. රම්වළනි 6/2, හිරිඹුර ඳටුමග, ගළල්

වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශා කැවූ අයදුම්කරුලන්ගේ නාම  ගේඛනය

ඳෂමු ගරේණියට ෂමයින් ඇතුත් කිරීම - 2019
වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශා කැවූ අයදුම්කරුලන්ගේ නාම ගේඛනය

ඳෂමු ගරේණියට ෂමයින් ඇතුත් කිරීම - 2019



ගණය  :- අධයඳන අමාත්යාිංය යටගත් රජගේ ඳාවේ අධයාඳනයට වෘජුල ම  ඳාන ආයත්නයක කාර්ය මණ්ඩයට අයත් ත්ැනැත්ත්න්ගේ ෂමයින්
පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

ED-01 ඒ.වී.එන්. නිම්වර ටී.ජී. දමයන්ති විංජීවිකළ කනො. 02,"රිච්න්ඩ් සිටි", කගොන්නගශකශේන, නළකන්ද, අශිංගම

ED-04 කේ.ආර්.කේ. දශනළයක කේ.එල්. තමරළ "කමත්ජීල",  කගොඩ, කඳෝද්ද

ED-06 එම්.ජී.එච්. ඳලර පී.ජී.ඩී.එන්. ගමකේ අිංක 501/1, සුද්රකිංකළනම්ලත්ත, ශළලිල, ආනන්කගොඩ, ගළල්.

ED-08 කේ.ජී.එච්.එච්. නළනළයේකළර ජී.එච්.ඩබ්. කශේමළලි ප්රීතිකළ 22/24/ඒ/01/01, කුඹල්ලෆල් ඳමු ඳටුමග, ගළල්

ED-09 එල්.ජී. කතනුක අනුවර එල්.ජී.කමල් චන්දන 29, "නිේසිටි", ශල්ඳළකතොට,  ද්කද්ගම

ED-10 ඩබ්.වී.එවහ.ටී. විතළනකේ ඩබ්.වී.ඒ.ඉකරෝණ 71/2, ලෆයිකශේන, මත්තක

ED-14 එම්.කේ.එවහ.කේ. කුමළරකේ එම්.කේ.එවහ.එච්. කුමළරකේ 2/7, කුඹල්ලෆල් II ඳටුමග, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

ED-17 ඒ.කේ.ඩී.අයි.අයි. කඳකර්රළ එල්.එම්.ඩී. ජයසිිංශ 251/6ඒ, එවහ.එච්.දශනළයක මළලත, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

ED-19 ඩබ්.කේ.එවහ. වනුක කේ.එච්.ඩී.වරිංගනී "ගුණදම්", කදොමුල්ලත්ත, ඉශෂකීඹිය

ED-20 ඩබ්.ටී.ඊ. වන්දිර ඩබ්.ටී. කිත්සිරි ගගළලලත්ත, නියළගම, අේමීමන

ED-25 එම්.කේ.ඩී.එම්. ගුණකවේකර සී.ජී. කලල්ේපිලි 128/1, ඳන්නිේඳළන, මල්ගල්, තිංගල්, ගළල්

ED-28 කේ.ජී.එච්. ශිංසිත කේ.ජී.ජී.ශර් කුමළර ගනිමෆල්ගශ ශන්දිය, ගනිමෆල්ගශ

ED-29 ඒ.ලයි.කනත්විඳු ඒ.එල්.මනකළන්ත 165ඒ, අඹගශඕවිට, ශරුමල්කගොඩ, ශ රළදල

ED-30 ඒ.පී.එන්. දිවළනළයක ඒ.දිවළනළයක පුලේගශකනත්තලත්ත, කපුකශම්ඳ, අේමීමන

ED-31 ඩබ්.ටී.එම්. මන්හිරු චළල්වහ ඩබ්.ටී.වමීර එරිංග චළල්වහ 39/2සී, සුමනළ නළකගොඩවිතළන මළලත, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

ED-33 කේ.එවහ.එච්.පුලේදණ්ඩළල එල්.පී.එච්. පුලේදණ්ඩළල C-FO-U6-98/59, රිච්මන්ඩ් හිල් කරසිකඩන්සීවහ, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

ED-34 ආර්.එම්. මළවකකෝරළෂ ජී.කේ.ආර්. ගකන්ලත්ත කනො. 366/5/බී, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

ED-39 පී.එච්.එවහ.ඩී.විතළනකේ එන්.එල්.විතළනකේ කනො. 46, ඳන්නම්කගොඩ, හිේකඩුල

ED-41 කේ.බී.පී.ජයතිවහව කේ.එච්.කේ.ජයතිවහව 31/2ඩී, තගශකශේන ඳටුමග,  ටගන්වි, ගළල්

ED-42 කේ.ඒ.එන්.ඩී.කුෂකවේකර කේ.ඒ.එම්.සී.කේ.කුකවේකර කනො. 226/68එච්, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

ED-44 ටී.පී. අකබ්නළයක එම්.කේ. කප්රේමතළ කනො. 8/6, ලෆකුණුකගොඩ ඳළර, ගළල්

ED-47 එම්.ඒ. ඔනද රිත්මිත එම්.ඒ. කළනිශල් විජය වහකටෝර්වහ  ළකර්, කතල්ඹුර, නළකියළකදණිය

ED-50 එච්.වී. වරසිජ මනුවරිත් එච්.වී.එම්. රිංග කුමළර "නිකරෝළ", කටුකුරුන්ද, ශ රළදල

ED-52 කේ.ජී.එවහ. සුේණ අනුප්රිය කේ.ජී.ඒ. ප්රියිංගනී ඳෆලත්ත, කකෝදළකගොඩ, ඉමදල

ED-53 බී.එල්.එන්. නිම්සිත ගුණරත්න කේ.පී.එන්. නිකරෝමි 186/ඒ, ඳන්විදල ලත්ත, කරළපිටිය, ගළල්

ED-56 එච්.ටී. කනතු චතුනද එවහ.ජී. දිළනි තරිංගළ 443/17බී, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

ED-57 ජී.එච්. වකදේ ආදිත ජී.එච්. මිංජු ප්රියන්ත 6/1, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ගළල්

ED-58 ජී.එච්. වකදේ ආදිත එල්.එන්.අයි. අවිංකළ 6/1, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ගළල්

ED-62 එම්.කේ. කවින්ව කනත්වර එම්.කේ. ප්රවන්න ළල් 249/0/ඒ, මේන්ට් ේවන්ට් ලත්ත, ශපුග, ලේලෆල්, ගළල්

ED-63 එම්.එම්. කුමළරසිරි ජයලර්ධන වී.එවහ.කේ. ජයලර්ධන "සිරිඳළය",  කගොඩ, කඳෝද්ද

ED-66 එච්.එම්.ඒ. රන්දිර කශේරත් පී.වී.එල්. අකබ්වික්රම කනො. 92ඒ,(51/1), අනගළරික ධර්මඳළ මළලත, කරළපිටිය, ගළල්

ED-68 ටී.ඒ. කමත්සිතු චන්දඳ බී.ජී.ඒ.පී. වමළලි 66/බී, කදොඩම්ලත්ත, කකෝදළකගොඩ, ඉමදල

ඳෂමු ගරේණියට ෂමයින් ඇතුත් කිරීම - 2019
වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශා කැවූ අයදුම්කරුලන්ගේ නාම ගේඛනය



ED-69 කේ.එම්. වමුද්ර සුමනදළව ඩී.එල්. ගනිකේ 384/116, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

ED-72 ආර්.පී. කගොන්වල් කකෝරළෂ එම්.ජී. කකෝරළෂ පිට්ටනියකගොඩ ලත්ත, ගනිග, ශ රළදල

ED-73 ජී.එච්.ඩී. චළදුල් කවේනුජ එල්.එම්. විතළනළච්චි 47/1, හිරිඹුර ඳටුමග, ගළල්

ED-78 කේ.ටී.ඉව කවේනිත කේ.ටී.ආර්.කේ.ජී. ලීළරත්න 17 ඒ/3, වමග මළලත, කනළුල, ගළල්

ED-81 පී.එල්. වරු ඳෆශෆවර ඒ.ඩබ්.එඩ්නළ අරුණකළන්ති 441/2/බී/1, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

ED-82 ජී.පී.ජී දසිඳු කවනළත් එච්.ආර්. මල්කළන්ති "කළණි", පිළන, ලිංචළල, ගළල්

ED-84 එම්.එල්. විරළන් නුර එම්.එල්.ඩී. ඉන්ද්රළල් (A-F1-U8), 98/69  1/16,රිච්මන්ඩ් කරසිඩන්සිවහ, ක ෝකේ ශරවහ ඳළර, ලෆකුණුකගොඩ, ගළල් 

ED-85 ජී.අයි. ශන්වන කවේනළනළයක ටී.බී. අකේේළ නිරිංජළ 39/1, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

ED-86 ලයි. බිශන්ව ධර්මකවේනකේ සී.එවහ.එවහ. කුමළර ධර්මකවේනකේ 176/8/ඒ, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

ED-87 බී.ජී. නදී මින්වර ටී.ඩී. සරිආරච්චි 89ඒ, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

ED-90 කේ.ඊ. හිරු මීදුම් කේ.ඊ. තිළිණ වම්ඳත් 9/1/ඒ, ශ්රී සුකම්ධ ඳළර, ගළල්

ED-91 එච්.පී. දම්වර අමරකවේකර පී.ඩබ්.එන්. වහලර්ණමළලි කනො.20/19, ආදිකේලත්ත, ඳටුලත, කදොඩන්දල

ED-93 වී. දුල්කනත් මළනකේ එල්.ඩී. කළුආරච්චි "සිරිනිලව", ඉශෂගම, කදණියළය.

ED-94 අයි.කේ.ඉසිර උධනික එම්.එච්.එන්.එම්. ප්රියිංගකළ කිරිමෆටිය,  ටකඳො

ED-95 කේ.එල්.ඒ. අභීත් වන්තු කේ.එල්.ඒ.එච්. මකනෝශර 50/2/ඒ, ශෆේකොේ ඳළර, ගළල්



ගණය  :- රජගේ ගවේලා අලයත්ා මත්/ලාර්ෂික වථ්ාන මාරුවීම් ැබූ රාජය/විංවථ්ා/ලයලවථ්ාපිත් මණ්ඩ/රාජය  ැිංකු නිෂධරයන්ගේ ෂමයින්
පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

TR-01 එවහ. වන්දිල් කලුආරච්චි පී.ජී.ඩී.පී. කගොඩකන්ද 384/169, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

TR-02 ජී.ඩබ්.ආර්. වත්මිර ගුණතික ජී.ඩබ්.ඩබ්.කේ. ගුණතික 441/4/ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

TR-03 ඒ.ජී.එන්. කදේෂිත් නිම්වර ඒ.ජී.සී.අයි. තුළර රිච්මන්ඩ් හිල් කරසිඩන්සීවහ, අිංක MA4-14, ක ෝකේ ශරවහ ඳළර, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

TR-04 එම්.කේ. කවතු දින්සිත් බී.වී. ශකේණි 45/3ඒ, කුඹල්ලෆල් ඳෂමු ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

TR-05 වී.ජී.එම්. රුවත් වින්දිනු ආර්.කේ.ආර්. ලළවනළ 18/2ඒ, මහින්ද ඳටුමග, වපුගශලත්ත, දිංකගදර, ගළල්

TR-06 ජී.එච්. කවී දම්වර ජී.එච්.වළගර රිච්මන්ඩ්හිල් කරසිඩන්සීවහ, 98/37, 3/4(B-F3-U12), ක ෝකඳ ශරවහ ඳළර, ලෆකුණකගොඩ

TR-07 යුකිත නිර්මිත් කගොඩකන්ද වී.එච්.එවහ. රු සිිංශ අිංක 17/ඒ, දුම්රියඳ ඳළර, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

TR-08 ඔකිත නිර්මිත් කගොඩකන්ද වී.එච්.එවහ. රු සිිංශ අිංක 17/ඒ, දුම්රියඳ ඳළර, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

TR-09 කේ.එච්. දිකනත් කදවහමිත බී.ජී.ඒ.එන්.බී. විමසිරි 7ඒ, දුම්රියකඳොෂ ඳළර, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

TR-10 එම්.කේ. සුමිරු කිත්නුක එම්.කේ.එවහ.එච්. කුමළරකේ 2/7, කුඹල්ලෆල් II ඳටුමග, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

TR-11 එල්.ආර්.පී. ආරච්චි පී.ඒ.එන්. ළන්ත අිංක 46ඒ, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

TR-12 කේ. වකේන් ශන්වද කේ.බී. කරොජිකළ 17/4, අඳළල ලත්ත, විංඝමිත්ත මළලත, ගළල්

TR-15 ඔකිත නිර්මිත් කගොඩකන්ද බී.ඒ. කගොඩකන්ද අිංක 17ඒ, කුඹල්ලෆල් I ලන ඳටුමග, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

TR-16 යුකිත නිර්මිත් කගොඩකන්ද බී.ඒ. කගොඩකන්ද අිංක 17ඒ, කුඹල්ලෆල් I ලන ඳටුමග, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

TR-17 එච්.පී. කවිත කමත්මිර එච්.පී.එවහ.පී. කුමළර අිංක 228/3  1/1, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

TR-18 කේ.එම්.ජී.එච්තදම්වර ඩයවහ කේ.එම්.ජී.බී.කේ. ඩයවහ 4බී, වපුමල් කඳකදව, ගළල්

TR-21 ආර්. මින්දු ද කවොයිවළ පී.ඩී.ඩබ්.ඩී.ඩී. කවොයිවළ 397ඒ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

TR-23 ඒ.එල්. දුල්කිත තුම්සිත් ඒ.එල්.ඩී. සුරන්ජිත් අිංක 39/2කේ 1/1, ලෆකුණුකගොඩ ඳළර, ගළල්

TR-24 කේ.එච්.කේ.ටී. කද්ළන් කුමළර ඩබ්. දුල්මි කනො.68/6ඒ, මශකගදරලත්ත, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්

TR-26 ඩී.ජී.කේ.  දීනු වත්නිඳු ඩී.ජී.ඒ.එවහ. කුමළර කනො.14/02, කුඹල්ලෆල් II ඳටුමග, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

TR-31 යූ.කේ. රමිරු කමත්නු එල්.ඩී. විංදීඳනී 84/64, ලෆකුණුකගොඩ ඳළර, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

TR-35 එච්.ඒ.ටී. ගඟන කවන්ඳති කේ.ජී.ආර්. ධර්ම ශ්රී 257 ඒ/1 1/1, එවහ.එච්.දශනළයක මළලත, ගළල්

TR-37 ඕ. නිතිවර ජයවීර කේ.ඒ.සී.බී. ජයවික්රම 10බී, කුඹල්ලෆල් ඳෂමු ඳටුමග, දුම්රියකඳොෂ ඳළර, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

TR-38 එම්.ඒ. හිමත් දම්වන එම්.ඒ.පී. සුකම්න්ද්ර කනො. 15, කර්ලත මළලත, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

TR-39 ඩබ්.එන්.ඒ. කනතුඳ වන්දිේ ඩබ්.එන්.ඒ.කේ. වන්ත කනො. 126/22, රජකේ නි නිලළව, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

TR-41 එවහ. කවශවහ දම්යුරු එවහ. ශරීන්ද්ර කනො.25,තල්ගශකශේන ඳටුමග,  ටගන්වි, ගළල්

TR-43 එල්. වන්දුල් කවොමිරත්න ඩී.පී. කවොමිරත්න කනො.20, කර්ලත ඳළර, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

TR-44 ඩී.එම්.කේ.එවහ. ජයරුලන් කප්රේමරත්න ඩී.එම්.එවහ.කේ.කේ. කප්රේමරත්න 98/37, 3/2, රිච්මන්ඩ් හිල් කරසිඩන්සීවහ, ක ෝකේ ශරවහ ඳළර, ලෆකුණකගොඩ

TR-48 ඩී.ආර්.ඒ. විනුජ වරණසරිය ඩී.ආර්.ඒ.ටී.පී. වරණසරිය 122/17, එලියට් ඳළර, ගළල්

TR-56 වී.පී.සී. උකදේ ශන්වන සී.කේ. වීරේකකොඩි 206/04/1/1, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

TR-63 ඒ. වයුරු ඈඳළ එවහ.ඒ. ඈඳළ 223/8, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

TR-64 එන්. වත්නිඳු දශනළයක එන්.එන්. ත්රිමශවිතළන කනො. 216, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

TR-70 පී.ඒ.ටී. කවේනි චන්ද්රසිරි පී.ඒ.ඒ. චන්ද්රසිරි අිංක 22/30ඒ, කදල්පිනිකේලත්ත, රිච්මන්ඩ්කන්ද, ගළල්

ඳෂමු ගරේණියට ෂමයින් ඇතුත් කිරීම - 2019
වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශා කැවූ අයදුම්කරුලන්ගේ නාම ගේඛනය



ගණය  :- ඳාවගේ ආද සිසුන් ලන මව්පියන්ගේ ෂමයින් - ග ෞද්ධ
පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

OBB-01 කේ.එඒ.එච්. රිසිඳු රනුක කේ.ඒ.එච්.ටී. විංජීල ගුරු ෆබි ලත්ත, තල්ගම්ඳ

OBB-02 ඒ. වත්විරු කශට්ටිආරච්චි ඒ.කේ. කශට්ටිආරච්චි කනො.07, ලෆකුණකගොඩලත්ත, අකේගම, ශපුග, ලේලෆල්

OBB-03 කේ.යූ. මුණසිිංශ වික්රමකවේකර ඩී.එම්. වික්රමකවේකර කනො.82/9ඒ, එලියට් ඳළර, ගළල්

OBB-04 ඩබ්.ඒ. දසිඳු දුල්වර ඩබ්.ඒ.සී. වඳුන් කනො.105/බී, නළවින්න ඳළර, කිතුම්පිටිය, ගළල්

OBB-05 එල්. ඳෆශෆවර කකෝදළකගොඩ ඩී.පී.කේ. කකෝදළකගොඩ 1/2/ඒ, ධර්මරළජ මළලත, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

OBB-06 එච්.පී.ඩී. බිනුල් වත්වර එච්.පී.ඩී.එන්. ප්රදීේ කුමළර 354/17සී, ධර්මරළජ මළලත, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

OBB-07 එල්.එම්. ක ෝකමත් ජිත්වර එල්.එම්.යූ. ළන්ත කුමළර කනො.189/1, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්

OBB-08 ආර්.ජී. වනුල් සිත්තරු ආර්.ජී.සී. කද්දුනු කනො.273, ශවුකඳකගලත්ත, විදළලන්ද්ර මළලත, දීගරද්ද, අශිංගම

OBB-09 පී. දුල්කමත් ලන්නිආරච්චි ඒ.අයි. ලන්නිආරච්චි කනො.14, නළගශලත්ත කඳකදව, මළඉට්කේ, ගළල්

OBB-10 ආකෝකන රණතුිංගකේ අයි. රණතුිංගකේ 93/1, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

OBB-11 එන්. රන්දිර ගකන්ලත්ත එවහ.ඒ. ගකන්ලත්තකේ ගගළලදලලත්ත, උළුවිටිකේ, ගළල්

OBB-12 එන්.කයෝෂිත කකොඩිතුලේකු එල්. කකොඩිතුලේකු කනො.20/10 එසහ, ලෆකුණුකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකේ, ගළල්

OBB-13 වී. ගීමළන් ජයලර්ධන ඩී.ඕ. ජයලර්ධණ 20/10 F1, ලෆකුණකගොඩ ඳටුමග, ගළල්

OBB-14 පී. දිනිංග මදනළයක පී. මදනළයක අිංක 12, මශකගදරලත්ත, කුරුන්ද, අේමීමණ

OBB-15 කේ.ඒ. කදශළන් දම්සිතු කේ.ඒ.සී.පී. ළමික 84ඒ, ආමිකට්ේ හිල්, ලේලෆල්, ගළල්

OBB-16 එල්.ජී.ටී. ගජ ළ ගුණරත්න එල්.ජී.එල්.බී. ගුණරත්න "සුනිමළලි", නුකේකතොට, ඇත්කඳුර

OBB-17 ආර්.ලයි. ෂි විදළිංජන ආර්.එවහ.ඩබ්. නිමරත්න 126(මළතරකේලත්ත), ගිංකතොට ඳළර, ක ෝකේ, ගළල්

OBB-18 ඊ. යළනු ජයතුිංග එවහ.එවහ.ජයතුිංග කනො.68/10ඒ, ලටරැක නෆකගනහිර, ලටරැක, ගළල්

OBB-19 එම්.ටී. වවහවිදු මුණසිිංශ එම්.ටී. දිල්රුේමින්ද කලුකකොටුකේලත්ත,  ටදල, ගළල්

OBB-20 එච්.කේ. කජනිත ලිත්වන් එච්.කේ.බී.ඩබ්.කේ. චන්ද්රප්රිය කනො.68/1සී, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්

OBB-21 ඩබ්.කේ. කනමිත නවින්දුල් ඩබ්.කේ.එවහ.ආර්. කුමළර 262සී, ලළඩිගකදනිය, කමොරකෆටිය, කරළකගොඩ, ගළල්

OBB-22 එච්.එල්. ටේළන් ධකන් එච්.එල්.ජී. රුකම්හ "ලුම්බිණි", ගල්ඳ ඳළර, ලේග,  ද්කද්ගම

OBB-23 කේ. කිත්නුක කශේලළඳතිරණ වී.ඒ. කශේලළඳතිරණ 1/1/බී, හිරුකිරණ, අඩේඳදලලත්ත, කගොඩකන්ද, උළුවිටිකේ

OBB-24 ජී.ඒ. ඉකරෝහ නළනළයේකළර ජී.ඒ.ඒ.එවහ. නළනළයේකළර කනො. 549, ගළලුඳළර, නළරිගම, හිේකඩුල

OBB-25 ඩී.එවහ. අකබ්සිරි ගුණලර්ධන ආර්.කේ.ඒ. ගුණලර්ධන කනො. 505 ඒ/1, කබ්රුලකේලත්ත, ශකගොඩ, බවහව

OBB-26 යූ.එච්.ටී. දින්වර උඩුලක යූ.එච්.ඩී.ආර්. උඩුලක අිංක 187/12, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

OBB-27 එල්.එල්.ලයි. මින්කකත් ද සිල්ලළ එල්.එල්.පී.සී. ද සිල්ලළ "සිරිමෆදුර",  ද්කද්ගම ඳළර, හිේකඩුල

OBB-28 ඒ.ජී. කයොනළල් වත්විඳු ඒ.ජී. තුළර 19, ජළතික නිලළව 30, කකල්ගළන, ගළල්

OBB-29 එම්. ප්රතිභළන ධනලවිතළනකේ එවහ.කේ. ධනලවිතළනකේ කදල්ගශලත්ත, ප්රළකද්ශීය වභළඳළර, මීඳළල, කඳෝද්ද, ගළල්

OBB-30 කේ.එල්.ඒ. අබීත් වන්තු කේ.එල්.ඒ.එච්. මකනෝශර 50/2/ඒ, ශෆේකොේ ඳළර, ගළල්

OBB-31 එම්.එම්.යූ. අග්රශ්රී අකබ්සිරි ජයලර්ධන එම්.එම්.ටී.ඩී.ඒ. ජයලර්ධන 35/3, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

ඳෂමු ගරේණියට ෂමයින් ඇතුත් කිරීම - 2019
වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශා කැවූ අයදුම්කරුලන්ගේ නාම ගේඛනය



OBB-32 ඩබ්.පී.කේ. ගයළශ්රී අනිරුද්ධ ඩබ්.පී.ජී. ශර්නළත් ලල්ඳකගොඩ, තිබ්ක ොටුලළල, අකුරැවහව

OBB-33 එන්.පී. ගුණලර්ධන පී.එම්. ගුණලර්ධන 45/6, නගරකගලත්ත, ලේලෆල් ඳළර, කකල්ගළන, ගළල්

OBB-34 සී.කේ. ජයසිිංශ ගුණලර්ධන එන්.කේ. ගුණලර්ධන "අභය 2", කගොඩකන්ද ඳළර, කරළපිටිය

OBB-35 කේ.ඩී.එවහ. අනුවවහ කඳකර්රළ කේ.ඩී.එන්.ඒ.ආර්. කඳකර්රළ කනො. 379/ඩී, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

OBB-36 කේ. කවිජ දුල්කනත් කේ.සී. නයනජී කල ඳශෂ, රත්ගම, ගළල්

OBB-37 ඒ.ජී. කලොනළල් කනත්මිර ඒ.ජී.ඩී. තිිංක 8/11 කේ, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

OBB-38 ජී.එච්.ජී. රිතුම් කයනුල්ක ජී.එච්.ජී. කරෝශණ කනො. 74/5,  ිංගළලිලත්ත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

OBB-39 යූ.ජී. ගනු ගත්වර යූ.ජී.එල්. මහින්ද 33/3ඒ, ලෆකුණුකගොඩ ඳළර, ගළල්

OBB-40 ඩී. ආමන්ද නළරද්දකේ ආර්.ඩී. නළරද්දකේ කනො. 26/3, හීනිඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

OBB-41 එච්.වී. අභින ඉඳුලර එච්.වී.පී. ප්රවිංග 96/2, විවහකම් ඳළර, ගළල්

OBB-42 ඩී.එම්. දිනළල් කකෝදළකගොඩ ඩී.අයි.එන්. කකෝදළකගොඩ 84, "ෂහිරු2", කරතුරලත්ත, බුදල, ගළල්

OBB-43 කේ. ප්රළන් මිහිරිංග කේ.ආර්. ඳළලිත 178, කළුලගශ අද්දර ලත්ත,  කගොඩකන්ද, කරළපිටිය

OBB-44 ඩී.ජී. චනු මිහිවර ඊ.ඒ.එවහ.අයි. එදිරිසිිංශ 33/3, මෆදිරිකග ලත්ත, ලෆකුණුකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකඳ, ගළල්

OBB-45 එම්.කේ.එච්. දින්වර ජයරත්න එම්.කේ.එච්.ආර්. ජයරත්න 4 කණුල,   ටදල, ආනන්කගොඩ, ගළල්

OBB-46 එන්.ඩී. සිල්ලළ නළගශලත්ත පී.ඩී.එවහ. නළගශලත්ත 59/ඒ, කේලෆල්ල ඳළර, කිතුම්පිටිය, ගළල්

OBB-47 එම්.එවහ. දුල්නිත් මුණසිිංශ එම්.ඒ.සී. මුණසිිංශ කනො.185, ශ්රි සුභද්රළරළම මළලත, ඇත්තිලිකගොඩ, ගළල්

OBB-48 එවහ. මින්දිනු කගොඩඋඩඳතිරණ කේ .අයි.ජී. ඳතිරණ 286, ආනන්ද මළලත, කිතුම්පිටිය, ගළල්

OBB-49 ඩී.ජී. වරු කදේනක ඩී.ජී.කේ. ප්රියන්ත 430ඒ, කදල්ගශලත්ත, 7 කණුල, කඳෝද්ද

OBB-50 එම්.එච්.එම්. චන්දිේ කද්ප්රිය එම්.එච්.කේ. කද්ප්රිය කනො. 451, කශන්රි කේද්රිවහ මළලත, ගළල්

OBB-51 ජී. එවඳු ශිංවජ ජී.එන්. අවිංක ගුරුකේලත්ත, ලටරුක නෆකගනහිර, ගළල්

OBB-52 ඒ.ඒ. මිනුඳ කකත්මිර ඒ.ඒ.යූ. ශර්ණ ඳත්තිනිකගලත්ත, කපුකශම්ඳ, අේමීමණ

OBB-53 එච්.කේ. ශන්වත් කප්රේමචන්ද්ර එච්.එන්.එවහ. කප්රේමචන්ද්ර කනො.20, වී.සී. ඳළර, කකල්ගළන, ගළල්

OBB-54 එච්.එල්.ජී. කදවඳු කිත්නද එච්.එල්.ජී.පී. අකිංක  ඩල්කගලත්ත, මීකේ, ශ රළදල

OBB-55 එවහ. දුල්වින් කවේනළරත්න ජී.කේ. කවේනළරත්න කනො.278, ක ෝකඳ ඳළර, පියදිගම, ගිංකතොට

OBB-56 ඩබ්.ඒ. නවිඳු ප්රනළන්දු ඩබ්.ඒ.සී.ප්රනළන්දු "අනුඳම", මවුන්ට් ේවන්ට්, ශපුග, ලේලෆල්

OBB-57 එවහ. දුල්කන් උඩමත්ත එවහ.එම්. උඩමත්ත 22/24ඒ, කුඹල්ලෆල් II ඳටුමග, ගළල්

OBB-58 කේ.ජී. වදිත රුසිරු කේ.ජී.ආර්. කද්ප්රිය ශේකේකගලත්ත, කඳෝද්ද

OBB-59 ආර්. කයනුේ තහිටියකේ එල්.සී. තහිටියකේ අිංක 91, හිරිඹුර ඳළර, කරළපිටිය, ගළල් 

OBB-60 ටී. කදේමිත් ගුණකවේකර එවහ.එච්. ගුණකවේකර අඹගශදල, ලෆටරඹ, උණලටුන

OBB-61 එච්.ජී. වනුජ කනත්දු එච්.ජී. කුළන් 33/1, මෆදිරිකගලත්ත, ලෆකුණුකගොඩ ඳටුමග, ක ෝකඳ, ගළල්

OBB-62 එච්.එල්.ඩී. කිත්නළල් ජයසුන්දර එච්.එල්.කේ.ඩී. ජයසුන්දර 156/6/x, විදළකනකගලත්ත, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

OBB-63 යූ.ඩී. වකදේ අදී යූ.ඩී.ඩී.එම්. විමසිරි කනො. 57/1, ලේලෆල් ඳළර, කකල්ගළන, ගළල්

OBB-64 ජී.ආර්.එම්. කවකනත් රන්දිර ජී.ආර්.ඩී. කවනරත් කනො. 292/34, බීේක ඳටුමග, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

OBB-65 ටී.ඩී.කේ. ලියනකේ සී.එල්.කේ. ලියනකේ කනො. 89, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

OBB-66 ටී. ප්රබුදිත අකබ්නළයක වරත් අකබ්නළයක කනො. 8/6, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

OBB-67 එච්. වකදේ ලළවකේ කේ.ආර්. ලළවකේ 26/3Y, II ඳටුමග, ලියනකගදරලත්ත, මළඉටිකේ, ගළල්

OBB-68 ආර්. චන්දිර අ යරත්න ජී.කේ.අයි. අ යරත්න "සිසිර", ලඳෆල්කේ ලත්ත, පිළන, ලිංචළල

OBB-69 පී.එල්. කමොනළල් කවී පී.එල්.යූ. නිරන්ජන් 31/2 බී, තගශකශේන, ගළල්



OBB-70 ඩී.ආර්. වින්කමත් ද සිල්ලළ ඩී.එච්.යූ. ද සිල්ලළ "කළණි", ඕලකන්ද, රත්ගම

OBB-71 එම්.ඩී.ඒ.එවහ. බිමන්දිත් කමන්ඩිවහ එම්.ඩී.ටී.ඩබ්. කමන්ඩිවහ 540ඒ, ගළලු ඳළර, ඕලකන්ද, රත්ගම

OBB-72 පී. වවහවිඳු අකබ්සිරිලර්ධන පී.සී. අකබ්සිරිලර්ධන 261, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

OBB-73 ඩී. භළල රු සිිං යළඳළ සී.පී.ආර්. යළඳළ 24ඒ, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

OBB-74 එන්. වන්යුත් දයළරත්න එවහ.එච්. දයළරත්න කනො.4/48ඒ, "රිච්මන්ඩ් සිටි", දිංකගදර, ගළල්

OBB-75 ජී. තිළක ඳල්ලියගුරුකේ ජී.කේ. ඳල්ලියගුරුකේ කනො. 389, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

OBB-76 එල්. වන්දුල් කවොමිරත්න ඩී.පී. කවොමිරත්න කනො.20, කර්ලත මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්

OBB-77 කේ.ජී. වකිඳු කශම්වර කේ.ජී.ඩී. ඉකරෝණ 38/4, නළගරුේඛළරළම ඳළර, කකල්ගළන, ගළල්

OBB-78 එම්.ඒ.එවහ. දුල්කනත් කරුණළරත්න එම්.ඒ.අයි.ඩබ්. කරුණළරත්න "ශ්රීමළලි",තිත්තගල්, අශිංගම

OBB-79 ආර්. මිහිවවහ මළවකකෝරළෂ සී.පී.කේ. මළවකකෝරළෂ කනො.366/5/බී, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

OBB-80 වී. රිවිශව ගුණතික වී.අයි. ගුණතික "නන්දන", මුල්කකගලත්ත, කකකශ, ලිංචළල, ගළල්

OBB-81 එම්.කේ.එවහ. වන්දි කුරත්න එම්.කේ.පී.බී. කුරත්න "අමළලි", කීරන්තිඩිය, නවුත්තුඩුල, මතුගම

OBB-82 එම්.කේ.ඩී. නදු දම්වවහ එම්.කේ.ඩී.කේ.කේ. ේසිරි අිංක 349, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

OBB-83 එච්.එච්. වනුක අකබ්ගුණලර්ධන එච්.ඊ.එල්. අකබ්ගුණලර්ධන කනො. 31, ඊ.ඒ. ඳවුවහ මළලත, කන්කදලත්ත, ගළල්

OBB-84 කේ. ශන්වන සිරිමළන්න ජී.එවහ. සිරිමළන්න 357/94, වරවවි අවපුල, ශපුග, ලේලෆල්

OBB-85 සී. ඳවන්දුල් කවනවිරත්න ඊ.යූ. කවනවිරත්න කනො. 68, ලවුකගොඩ ඳළර, හිේකඩුල

OBB-86 එම්.ටී. ජයකනත් නිහිංක එම්.ඒ.කේ. නිහිංක කනො.27/16, හිරිඹුර ඳටුමග, ගළල්

OBB-87 ඩබ්.ඒ.ජී. රිසිඳු රිකයෝන් ඩබ්.ඒ.ජී.පී.ඉකරෝන් අිංක 39ඒ, තගශ ශන්දිය, අේමීමණ

OBB-88 එම්.ජී. රවීහ ශිංවන එම්.ජී.ආර්. කරොළන් 254, මළලඩවි, රත්ගම

OBB-89 යූ.ඒ.ඒ. ඉඳුලර ිංකළතික යූ.එඒ.සී. ිංකළතික කනො. 161, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

OBB-90 කේ.වී. ජය ශ්රී වවිංග කේ.වී.ඒ. ේමශල් කනො. 46, රත්නගරිලත්ත, ශපුග, ලේලෆල්

OBB-91 එවහ. යකවෝද් ශිංවජ එවහ.එල්. රුචිරිංග කනො.266/7, කේ.ඊ. කඳකර්රළ මළලත, මළගළල්, ගළල්

OBB-92 ඩබ්.එන්.ඒ. කනතුඳ වන්දිේ ඩබ්.එන්.ඒ.කේ. වන්ත කනො.126/22, රජකේ නි නිලළව, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

OBB-93 කේ.ඊ. හිරු මීදුම් කේ.ඊ. තිළිණ වම්ඳත් 9/1/ඒ, ශ්රී සුකම්ධ ඳළර, ගළල්

OBB-94 ඩබ්.ජී.කේ.කේ. දීනු ආරියරත්න ඩබ්.ජී.ඩී. ආරියරත්න කනො. 313ඒ, කරෝහිණී ගරළජය අව, කගොඩකන්ද, ගළල්

OBB-95 බී. බුත්වර ඉඹුල්කගොඩ අයි.එච්.ඩී.සී. ඉඹුල්කගොඩ 58/ඒ, අකුරැවහව ඳළර, යේකමුල්

OBB-96 ඩබ්.කේ. වයුම් කන්නුක ඩබ්.කේ.ඩී. නිළන්ත "රන්මිණි", මෆකගොඩ, ලිංචළල

OBB-97 එම්.එම්. දිනුජ ප්රවීන් එම්.එම්.කේ.ආර්. ප්රවළද් 234/5/ඒ,  එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්

OBB-98 කේ.ටී. කදේකිත් කඳකර්රළ කේ.ඒ.අයි. කඳකර්රළ පිටිදල, ශ රළදල

OBB-99 කේ.එච්. වමුද්ර සුමනදළව කේ.පී.පී. සුමනදළව 384/116, රිච්මන්ඩ් හිල්වහ, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

OBB-100 එවහ.එම්.එල්.  කිත්මල්  ණ්ඩළර එවහ.එම්.යූ.එන්.ඩබ්.  ණ්ඩළර කනො. 51, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල් 

OBB-101 ඒ. වින්සිත කේළකශට්ටි ඩී.එන්. කේළකශට්ටි 361/29, හිරිඹුර ඳළර, දිංකගදර, ගළල්

OBB-102 එවහ.ටී. කතේවවහ කගොඩකේ පී.කේ. කගොඩකේ ජයන්තළ වහකටෝර්වහ  ළකර්, කල්ල්ල, ගළ/කනළුල

OBB-103 ජී.පී.ජී.ඩී. කවනළත් ජී.පී.ජී.පී. කරුණළරත්න "කළණි", පිළන, ලිංචළල, ගළල්

OBB-104 හිරන ආකළහ ජයලර්ණසිිංශ ඩී.සී.ඒ.සී. කවනරත් කනො. 108, හියුම්වහ ඳළර, ගල්ලඩුකගොඩ, ගළල්

OBB-105 රනුක දිල්රුේ වීරවික්රම ේති දිල්රුේ වීරවික්රම කනො. 327, හිරිබුර  ද්කද්ගම ඳළර, ගළල්

OBB-106 එච්.ඒ. තුහිරු වකදේ එච්.ඒ. රසික ප්රවන්න කුමළර කනො. 4, ගිංකන්ද ලත්ත, කකල්ගළන, ගළල්

OBB-107 කේ.එච්. ශරිඳු අබිනද කේ.එච්. ඩයළන් කශමළලි 26, කකොවහගශකශේන, ඉශ කීඹිය, ගළල්



ගණය  :- ඳාවගේ ආද සිසුන් ලන මව්පියන්ගේ ෂමයින් - ඉව්ාම්
පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

OBI-01 එම්. අශහමද් ආදිල් එම්.එවහ. කමොශම්මදු කනො. 137/F1, අම්පිටිය, ලෆලිපිටිකමෝදර, ගිංකතොට

OBI-02 එම්.එසහ. අබ්දුල් මලිේ එම්.එම්.එම්. සර්දළන් කනො.26, අකුරැවහව ඳළර, කටුකගොඩ, ගළල්

OBI-03 එම්.එම්. කමොශමඩ් අකීල් එම්.එම්.එම්. මුවහතසඳළ 35, හියුමවහ ඳළර, ඔවනකගොඩ, ගළල්

OBI-04 එම්.එච්. මුශම්මද් අනීේ එම්.එච්.එම්. හිම්ළේ 162ඒ, ඕල්කකොට් මළලත, ගළල්

OBI-05 මුශම්මද් රිල්ලළන් ඉවහලිශළම් කමො.කමො. ඉවහලිශළම් 114, ක ෝකඳ ඳළර, දඩල්, ගළල්

ඳෂමු ගරේණියට ෂමයින් ඇතුත් කිරීම - 2019
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පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

FS-01 කේ.ජී. කයොෂින්ත ධකන්හ කේ.එච්.එන්. කුමළරි කශල ඳළර, කඳොල්ෆේල, ඳටකඳො

FS-05 පී.එවහ. කයොනිල් ද සිල්ලළ ඩී.එල්.ඩී. අනුහකළ වමළලි කනො.45 A, ක ෝකේ ඳටුමග ඔවනකගොඩ, ගළල්

FS-09 ඩී.ජී. වකදේ රන්දම් එවහ. එම්. රිංගළ දර්නී ධම්මරතන මළලත, කිතුම්පිටිය, ගළල්.

FS-10 එච්.එවහ. ඒතන් කයෆන්ඩර් එච්.එවහ. සිතිර ඉකරෝහ අිංක 110/1/1, එලියට් ඳළර, ගළල්.

FS-15 එම්.අයි. කවනෘග ද සිල්ලළ මළනු වබින් ඔකම්ග 18/6B, ලෆකුණුකගොඩ ඳළර, කන්කදකගදර ලත්ත, ගළල්.
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පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

COB-161 පී.කේ. කනතුල් වවහමික එච්. වන්ති උකද්ශිකළ රණසිිංශ කනො. 100/2, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-176 රවිහක විදුරිංග ගුරුකේ මිංජු අවිංක ගුරුකේ කනො. 05, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-205 කකශළන් ශන්සිර කිංසරිය කේ.ඩබ්. කිංසරිය 176/5, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-206 කතශළන් ඉන්සිර කිංසරිය කේ.ඩබ්. කිංසරිය 176/5, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-227 කේ.කේ. තිසුම් බිම්වර ඒ.කේ.ජී. රුවිනි චන්දිමළ කනො. 374/05, ලේලෆල් ඳළර, ගළල්

COB-316 පී. වනිතු කයොනළල් ද කවොයිවළ ඩී.එල්.ඩී. අනුහකළ වමළලි කනො. 45 ඒ, ක ෝකේ ඳටුමග, ඔවනකගොඩ, ගළල්

COB-352 කවශවහ දුල්කන් උඩමත්ත එවහ.එම්. උඩමත්ත 22/24 ඒ, කුඹල්ලෆල් 1 ඳටුමග, ගළල්

COB-361 ටී.ජී. කවජළන් කේනුජ ආර්.ඩබ්. සිරිමළන්න 9/2, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්

COB-374 ඒ.වී. ඳශන් ශවමිණ ඒ.වී.එවහ. ප්රවන්න 1/41, තගශකශේන ඳටුමග, ගළල්

COB-384 ඩබ්.බී. වලිත් සිලිංජන වීරතුිංග ඩබ්.බී. ධනුහ වීරතුිංග කනො. 40, 2 ඒ, වපුමල් කඳකදව, කුඹල්ලෆල්, ගළල්

COB-421 එච්.කේ. මිහින් කත්ජළන් එච්.කේ. ශරිත් අිංක 20/08, ගල්කෆටිය ඳළර, ගළල්

COB-429 ඩබ්.ආර්. කත්ණ දිකත්ම ඩබ්.ආර්.සී.එච්. මහින්ද කනො. 28/4, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-439 ඉඳුලර අකවල් කවකනලරත්න වි.වි. කවකනවිරත්න 135/ඒ, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

COB-447 ටී.එච්. චිරළත් සිහිෆල් කශේලකේ එවහ.එම්.ජී.කේ. ද සිල්ලළ කනො. 92 -ඩී-9, කුරුඳුලත්ත, ලෆකුණකගොඩ, ගළල්

COB-474 ධළන් භළල ර සිිංයළඳළ කේ.ඒ.ජී. පුිංචිකශේලළ 24 ඒ, ශ්රී කශේමළනන්ද මළලත,  ටගන්වි, ගළල්

COB-488 ජිත්නුක දම්වක විකේකවේකර එවහ. විකේකවේකර 33/6 ඒ, ලෆකුණකගොඩ ඳළර, ගළල්

COI-07 කමොශමඩ් ඉවහමයිල් මුශම්මද් ඉද්රීවහ එම්.එවහ.එසහ. ශහමියළ 63/2 ඒ, ඩී.කේ. විමසුකර්න්ද්ර මළලත, ඔවනකගොඩ, ගළල්

COI-12 අශමඩ් සවහළන් මරිේකළර් අශමඩ් මු ළරේ එම්.එච්.එම්.ඒ. සවහළන් මරිේකළර් කනො. 26/41. ක ෝකේ ශරවහ ඳළර, ඔවනකගොඩ, ගළල්

COI-13 මුශම්මද් අබ්දුල් මලිේ ඒ.යූ.එසහ. ළහිමළ කනො. 69/8, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්

COI-25 කමොශමඩ් නුකසයිල් කමොශමඩ් ඉහරළේ එම්.ඒ.එසහ. අවහමියළ අිංක 31/1, රිච්මන්ඩ්කන්ද ඳළර, ගළල්

COI-50 කමොශමඩ් නිසළල් කමොකශොමඩ් ආකිසහ එම්.ඒ.ආර්. රම්වළනි 6/2, හිරිඹුර ඳටුමග, ගළල්

COC-02 කේ.ඩී. එලි තත්වර වරුලන් ආර්.සී. උකද්ශිකළ උඩුකුඹුර ලත්ත, කිතුම්පිටිය, උළුවිටිකේ
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