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1 COB-001 ඩබ්.ටී. විඳුන දම්සිතු ඩබ්.ටී. හශේමන්ත 313, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

2 COB-002 වතික වවහවිදු ඩී. හරොශළන් කන්දඋඩ 358/10 B, මුල්හගදරලත්ත, දඩල්, ගළල්.

3 COB-003 වමික වවහවිදු ඩී. හරොශළන් කන්දඋඩ 358/10 B, මුල්හගදරලත්ත, දඩල්, ගළල්.

4 COB-004 යන් දිව ඩී.ටි. රන්දිමළ දිහෝෂිනී 172/2/A, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

5 COB-005 එම්.එම්. අහවල් ඉන්දිර ඒ.එම්.ඒ.එම්. නුලන්ගි සුමනදළව 3, 4 හලනි ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

6 COB-006 එල්. විනුග වුහමත් ද සිල්ලළ එවහ.සී. ක්මළල් වීරලර්ධන 15/12B, හඩොනල්ඩ් ජන්වහ ඳළර, දංහගදර, ගළල්.

7 COB-011 එම්.හක්. ගණිඳු හරොහේන් එම්.හක්. දිහන්හ තුළර වම්ඳත් හනො. 339/01 E, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

8 COB-012 විදත් රජින්ත රත්නළයක අමි රත්නළයක හනො.56/80, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්.

9 COB-013 වහිරු හවත්මිණ් අආර්. ජයනි මල්ලෆන්න හනො.27/A, හෙම්ඳර්වහ ඳටුමග, හනෝවහලත්ත, ගළල්.

10 COB-014 සිහනෝල් වින්විදු එවහ. සිතුම් හඳොන්නප්හඳරුම 142/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

11 COB-016 එවහ.එච්.ඒ. චනුත් දිනුජ එවහ.එච්.ඒ. ඳෆතුම් හරොළන් කුමළර හනො.256/52, සියඹළගශලත්ත, මශහමෝදර, ගළල්.

12 COB-018 එවහ. චනිරු ජයහමත් එවහ. වමන් කුමළර හනො.67, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

13 COB-019 ඒ.ජී. යුහමත් යුත්මික ද සිල්ලළ ඒ.ජී.එවහ.රුළන් විද්ලන්ත ද සිල්ලළ
149/4B, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

14 COB-020 ඒ. විනුත් හතවිමින් ද හවොයිවළ එම්.එම්.ඒ. චන්දිමළ උදයළංගනී 20/01, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

15 COB-021 තුමිර වහේන් සී.එම්. කුමළර ලියනගම හනො. 151/06 A, නළගරත්න මළලත, හ ෝහඳ, ගළල්.

16 COB-022 ඩබ්.එවහ. ඉහමත් හව්මිණ ඩබ්.එවහ. ලළසු කුළන් හනො. 4/A, ගල්කෆටිය ශරවහ ඳළර, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

17 COB-024 පී. ඩින්  ළතික එම්.එම්.ඒ. දිවහනළ ප්රවළදිනී 20/01, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

18 COB-025 භළගයමිත් වවහමිත අමිත් ප්රවංග උඩුගම්ඳ 21/8A, නල්හගලත්ත, ලෆකුණුහගොඩ, හ ෝහඳ, ගළල්.

19 COB-028 එම්.එඒ. හක්මිත හිම්වර ව දිල්ලළ එම්.ඒ. දුලීප් අහවේ ද සිල්ලළ 84/26, අත්කම් නිලළව, ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

20 COB-029 එවහ.එඒ.ඩී. උදළන්ත් හිරනය එල්. හම්නකළ අඹලත්ත 178 බී, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

21 COB-030 එච්.ඩබ්. දිනළත් වවහමිත එච්.ඩබ්. නළමල් නිළන්ත 38/3, ධර්මරළජ මළලත, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

22 COB-032 ඔහමත් මින්තුජ ගුරුසිංශ එන්. අවංක ගුරුසිංශ ගුරුහරගලත්ත, ලෙරැක නෆහගනහිර, ගළල්.

23 COB-034 පී.එල්. හිමළල් අබිහවවහ හමත්නු ආර්. තළරකළ වමරහකෝන් හනො.27, අඳළල, එලියට් ඳළර, ගළල්.

24 COB-036 පී.පී හෙනුජ හරොනළල් රණසිංශ පී.පී. ඩමින්ද රණසිංශ හනො.63/5, ජළහකොප්පුලත්ත, කිතුම්පිටිය.

25 COB-037 හතවත් හයත්මින් වමීර ජළනක ලියනහේ හනො.26, තගශහශේන ඳටුමග,  ෙගන්වි, ගළල්.

26 COB-038 ඒ. වශවහ යළහදවි ද හවොයිවළ ඒ.පී. දින ද හවොයිවළ 10 ඩී, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්.

27 COB-039 ඩනුඳ  න්මිත හක්.එම්. ලතලන විතළනලවම් හනො. 511 ඒ, හිරිඹුර ඳළර, මඩල මුල්, ගළල්.

28 COB-040 ඩී.ඩබ්. ඔහම් බිඳුවර ඩී. ලළදසිංශ ගෆමුණු හනො. 37/7, හශේහනහගදරලත්ත, වපුමල් හඳහදව, ගළල්.

29 COB-041 හක්.එච්.ඩබ්. හයතුම් වවහවිරු හක්.එච්.ඩබ්. දිනුහ ක්මළල් 198/14, සිරව මළලත, මශහමෝදර, ගළල්.

30 COB-042 ඒ.හයතුම් දින්වර ද සිල්ලළ ඒ.ඩී. ඳත්ම කුමළර ද සිල්ලළ 307/27 ඒ,1/1, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.
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31 COB-043 හක්.ජී. මිහිඟු අශවහන ද සිල්ලළ ටී.බී. නදීළ කුමළරි 226/48, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

32 COB-044 එවහ.එච්. තිනු නිළන් දශම්වර ටී.ජී.ඒ. අනුෂිකළ පුහඳකුමළරි හනො. 15/4, මඩඳළත, 1 ඳටුමග, එලියට් ඳළර, ගළල්.

33 COB-045 ඉමයුරු ජනිහ ජගත් විහේරත්න 31/11, (12/4), හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

34 COB-046 පියු දිදළක් ප්ර හමෝද් විදයළභි නළහගොඩවිතළන 41, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

35 COB-048 ඒ.ඩී. රකිත ආකළහ හඳහර්රළ ඩබ්.බී. නදීකළ දමයන්ති හනො. 40/2/ඒ, වපුමල්හඳහදව ඳළර, කුඹල්ලෆල්.

36 COB-049 එච්. වනුග උදළන් ඳන්තුජ එම්.ඊ. ධනුහකළ මදුරංගි 154/3, අම්පිටිය ලත්ත, හ ෝහඳ, ගළල්.

37 COB-051 ඊ. හචන රුවිළන් සිල්ලළ ඊ. ළමික මදුළන් ද සිල්ලළ හනො.309, හකොෂඹ ඳළර, මශහමෝදර, ගළල්.

38 COB-054 හක්.එල්. වහිරු ෙත්මිර හක්.එල්. ජනක මංජු හනො. 44, තගශහශේන ඳටුමග,  ෙගන්වි, ගළල්.

39 COB-055 එවහ. ඳමුදිත උතුම් ඳෆශෆවර ජී.එන්.ඒ. හනරංජළ ජයමළලි 33/1ඒ, වපුමල් හඳහදව, ගළල්.

40 COB-056 එච්.එවහ.පී. ඉසිර දනිඳු ඳතිරණ එච්.එවහ.පී. හනින් ඳතිරණ හනො. 21, ලක්ලෆල් ඳළර, ගහල්ගළන, ගළල්.

41 COB-057 එවහ.ඒ. විනුක හයශළන් හක්.හේ.ඒ. සුහර්නි වංධයළ කුමළරි
හනො.73/ඒ, වපුමල් හඳහදව ඳළර, අඹගශලත්ත, හ ෝහඳ, 

ගළල්.

42 COB-058 තවී රන්වර දිමුතු චතුරංග 11/7, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

43 COB-059 එවහ.එච්. හේන් ලත්වර එවහ. වමන්ත පුහඳකුමළර හනො.12/14, වී.සී. ඳළර, කහල්ගළන, ගළල්.

44 COB-060 ශංවක ලන් හනළල් පී.එල්. නදීළ මධුළනි හනො. 13/01, ඳමු ඳටුමග, එලියට් ඳළර, ගළල්.

45 COB-061 ඩී. චන්දු ප්රභළහලර ඩි.ඒ. විජිත කුමළර දිනරත්න 470/09, හකොෂඹ ඳළර, ගිංහතොෙ.

46 COB-063 ඩබ්.ඒ. හකනුක තිහව්න් ජී. චළමිකළ හවව්ලන්දි 104/1, එලියට් ඳළර, ගළල්.

47 COB-065 එච්.හක්. අගින් අද්මිණ එච්.හක්. හකත්සිරි ශර්න 9/11, ශ්රී සුහම්ධ මළලත, ගල්ලඩුහගොඩ, ගළල්.

48 COB-066 හක්.ටී. කිඳු බිම්වර හක්.ටී. වඳුන් හඳහර්රළ 88/16ඒ, කුරුඳුලත්ත, කහල්ගළන,ගළල්.

49 COB-067 එන්.ඩබ්.හක්.එච්. ඔව දම්වර
එන්.ඩබ්.හක්.එච්. මංජු චුළන් චනුද්ර 

හවේකර
හනො.51/ඩී.20, හ ෝහඳ ශරවහ ඳළර, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

50 COB-068 චූක හචනිර එල්. කළංචනළ කුරත්න
හනො.21, ක්මළලි, හඩොනල්ඩ් ජන්වහ ඳළර,  ෙගන්වි, 

ගළල්.

51 COB-069 ටී.එම්. හතනුජ හයතුම්  ණ්ඩළර එවහ.එච්.ඒ. රිත්මළ හත්ජළනි හනො.252/18, සියඹළ ගශලත්ත, මශහමෝදර , ගළල්.

52 COB-070 හේ.ඩබ්. හනතුල් වවහමිත මිහිවර හක්. චන්ද්රළලතී හනො.380/16/ඩී, හගොඩඋඩලත්ත, දඩල්, ගළල්.

53 COB-071 තර චමත්ක හේ.එන්.ජී. චහමෝදි ප්රියදර්නී 56/ඒ, (56/3) හියුම්වහ ඳළර, ඔවනහගොඩ, ගළල්.

54 COB-072 එවහ.පී. ජනුද ශ්රී කුන්ව එවහ.පී.වී.හක්. හශේමන්ත කුමළර 67බී, වපුමල්හඳහදව ඳළර, හ ෝහඳ, ගළල්.

55 COB-075 ඩී.පී.එම්. හමවඳු හොශවහ ඩී.පී.එම්. නන්දන හද්ප්රිය 54/A/1, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

56 COB-076 ඩි.එවහ. රිතික ආවින් හවත්මුතු ද සිල්ලළ එම්.ඒ. ක්මළලි හමන්ඩිවහ 82/16, එලියට් ඳළර, ගළල්.

57 COB-077 එච්.එල්. කිත්නක වහලත් තත්සිළු එච්.එල්. උපුල් ප්රියරංග 8/B, 1/1, වපුමල් හඳහදව, ගළල්.

58 COB-079 ලයි.ආර්. හකත්මින් රන්වතු ලයි. ආර්. කුමළරසිරි 40/2ඒ, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්ල්.

59 COB-082 පී.ඩී. හශම්වර වසිරු හදව්තුව හේ.සී. මධුලන්ති හමන්ඩිවහ 36/12ඒ, ජයහගලත්ත, ඳළවල් මළලත, දඩල්.

60 COB-083 ඔනී ප්රහමෝද් එවහ. ප්රභළත් කන්දඋඩ අංක 358/10A1, දඩල්, ගළල්.

61 COB-084 හක්.එච්. සුශවහ වන්යුග ඩී.ඩී.පී. දිල්රුක්ෂි හඳහර්රළ රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, හඳොලිවහ නි නිලළව, ගළල්.

62 COB-086 අයි.වී. සිතඟ හනත්දු අයි. විතළනහේ ගීත් හනො.394/25, ඩිඩිවහලත්ත, දංහගදර, ගළල්.

63 COB-087 වවහමිත උමන්දළර ඩබ්.පී.ජී. නදීකළ තත්වරණී
හනො. 22/14B, කන්දහගලත්ත, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, 

හ ෝහඳ, ගළල්.

64 COB-088 හනහලෝන් වන්තුල් එවහ.හක්. ආයින්ත ගමහේ හනො. 324, දංහගදර, ගළල්.

65 COB-089 වහයොන් වංජුල් එවහ.හක්. ආයින්ත ගමහේ හනො. 324, දංහගදර, ගළල්.



66 COB-091 බිතුම් දිනුක කංසරිය ඩී. නිංක කංසරිය 469/1/1, හ ලිගශ ශන්දිය, ගළල්.

67 COB-092 එන්.බී. ඳසිඳු හදනුලන් එන්.බී.හේ. වංජීල කුමළර හනො. 56/බී, (56/4) ඩී.හේ. විමසුහර්න්ද්ර මළලත, ගළල්.

68 COB-093 හක්.ටී. නිහල්හ දිමුන් තිවරංග හක්.ටී. දමිත් නින්ත 162/1, ඔවනහගොඩ 1 ඳටුමග, මශහමෝදර, ගළල්.

69 COB-094 හක්ළන් ළරද ගුණලර්ධන පී. සුජීල ගුණලර්ධන 1/6, ජයලර්ධනළරළම ඳළර, දංහගදර, ගළල්.

70 COB-096 එල්.එල්. වසිරු තරුල් ඒ. චමිළ නිහරෝෂී 453 සී, හශන්ඩ්රි හප්ද්රිවහ මළලත, හ ලිගශ ශන්දිය, ගළල්.

71 COB-098 යූ.ඩී. රදින් හදව්රම් යූ.ඩී. අමිත් චන්දන හනො. 10/20 E, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, හදල්ගශලත්ත, ගළල්.

72 COB-100 හක්.එච්. වනුල් නිඳුලර එම්.ටී. දිලිනි වරුලනි හනො. 172, එලියට් ඳළර, ගළල්.

73 COB-101 ඒ.පී. හලහනෝන් ගයිත් ඒ.පී. වමිත එරන්ද 223/1, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්.

74 COB-102 හක්.එල්.තනු රන්වන හක්. හොකුරුහේ ලිත් හනො.81, එලියට් ඳළර, ගළල්.

75 COB-103 ආර්.ඩී. හචනිත් ගිම්ශළන් දම්වර එවහ. ක්මළලි ජයවීර
හනො. 7/2A, ශ්රී ඳඥහඥළංකළර මළලත, හීනළඳෆන්ද, 

ගළල්.

76 COB-105 එම්.හක්. වසිඳු ධර රිද්මළ මදුමළලි විහේරත්න 10/21, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

77 COB-107 දිනුජය හමත්වර එම්.ආර්. වීරවික්රම ගුණලර්ධන. හවේරසිංශහගලත්ත, ලෙරැක නෆහගනහිර, ගළල්.

78 COB-110 වංතු යවවහ ඳතිරණ එවහ. .තුළර ඳතිරණ 273/3, නක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

79 COB-112 ඩී. හවේනි රගීත් රනුරක ඊ. රමයළ නිහරෝණී හනො.36, අයි.ඩී.එච්. ලත්ත, දඩල්, ගිංහතොෙ.

80 COB-113 හදනුලන් ඳෆශෆවර හඳහර්රළ එච්.එල්. භළගයළ දර්නී 252/1/ඒ/, සියඹළගශලත්ත, මශහමෝදර, ගළල්.

81 COB-114 ආර්.එම්. තුෆව දම්වර රත්නළයක ආර්.එරම්.ආර්. දර්න රත්නළයක 51/5සී, විජිත, හව්ලෆල්ල ඳළර, කිතුම්පිටිය.

82 COB-115 එවහ.එච්. වළහිත් වහදව් අභිහේක් ඩී.ඩී. අයළ ක්මළලි 252/116, සියඹළගශලත්ත, මශහමෝදර, ගළල්.

83 COB-116 හකහ ේ .එම්. දිනුජ ගිශංව හක්.එම්. දිහන්හ කුමළර හනො. 26/1බී, විවහකම් ඳළර, ගල්ලඩුහගොඩ, ගළල්.

84 COB-117 එච්.ජී. හනතුම් හෝහනත් අමරජීල එච්.ජී.ආර්. වමන් කුමළර අමරජීල 95/9, එලියට් ඳළර, ගළල්.

85 COB-118 එම්.ඒ. අනුජ මින්දිනු දිවළනළයක එම්.ඒ. උදයංග විහලදීප් අංක 41/3, හද්ලසුහර්න්ද්ර මළලත, ගල්ලඩුහගොඩ, ගළල්.

86 COB-119 හවදු ලිමළන් ජිත්වර පී.හක්. චමරි දිහන්ළ 10/30, ශ්රී හශේමළනන්ද මළලත,  ෙගන්වි, ගළල්.

87 COB-120 ෙධී දුනජ හනත්සිල් ජී.එච්. ගළල්හේ නිහරෝළ
කජුගවහකනත්ත, ආනන්ද මළලත, කිතුම්පිටිය, 

ලක්ලෆල්.

88 COB-122 ටී.ජී. තිවග වවහරුක ආර්.එච්. නදීළ වමළලි
හනො. 326/15, ඒ.එච්.ඊ. ප්රනළන්දු මළලත, අප්ඳදල, 

දංහගදර, ගළල්.

89 COB-123 ඊ.ඒ. ඔව ඉන්ලර ඩබ්. නිමළනි ශර්නී 341/10, හර්ණුකළ, ලකුලෆල් ඳළර, ගළල්.

90 COB-124 ඩිනුර හශේළිඳු බී.එච්. දිලිනි නදීකළ 183/1, අරඔහල මළලත, ගළල්.

91 COB-125 එච්. මතී රිළන් පිඑත්හරෝ එච්. මහිල් ප්රවන්න
2017/ඒ, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

92 COB-126 එච්.හක්. අදිල් අත්වර දයළරත්න එච්.හක්. චමිල් දයළරත්න හනො. 207, කිතුම්පිටිය, උළුවිටිහක්.

93 COB-127 එම්.ඒ. හනවින් හකෝකි කුවල්ජිත් එම්.ඒ.ඩී. තිංග චන්ද්රසිරි 45/3, නගහරහගලත්ත, කහල්ගළන, ගළල්.

94 COB-128 එම්.ජී. හජවිඳු හවනුමික නිලීකළ හශට්ටිආරච්චි
අංක10, කුඹල්ලෆල් 2 ලන ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

95 COB-129 හක්. ප්ර හමෝද් ආකර් ප්රනළන්දු හක්. එම්. හම්නක ප්රනළන්දු හනො.15/1ඒ, වපුමල් හඳහදව, ගළල්.

96 COB-130 යූ.එච්. හලතුජ රන්වන යූ.එච්. නිලුපුල් හප්රේම් වමිණ හනො. 15/02, ඳඥහඥළංකළර මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

97 COB-131 විනුජ රන්දිනු නළරද්දහේ දිලීප් කුමළර නළරද්දහේ හනො. 72/සී, හියුම්වහ ඳළර, ගළල්.

98 COB-132 එච්.එච්. යෂිර ගිම්ශළන් අනුජය එච්.එච්. දුමිඳු ළන්ත හල්ල්ලහගදර ලත්ත, කිතුම්පිටිය, උළුවිටිහක.

99 COB-133 හක්.ඩී.එච්. හකමිරු හතදවහවින් ද සිල්ලළ හක්.ඩී.එච්. කෆළුම් හවේනක ද සිල්ලළ 120/සී/1, විවහකම් ඳළර, ගල්ලඩුහගොඩ, ගළල්.

100 COB-134 ජී. ශවරු වීන් අභිහේක ජී. අමි ප්රවංග 419/03,  හිරිඹුර ඳළර, දංහගදර, ගළල්.



101 COB-135 ඩින්  ළතික එම්.එම්.ඒ. දිවහනළ ප්රවළදනී 20/1, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

102 COB-136 ඒ.පී.ජී. දිනුග රන්දිය ඒ.ජී. නයනළ උදයළංගනී 176/5ඒ, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර,  ගළල්.

103 COB-137 දයළන් නිම්වර ජනිතළ ක්මළලි ආදිහශට්ටි
98/69, 3/7, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, හ ෝහඳ ශරවහ 

ඳළර, ගළල්.

104 COB-138 හක්.ඩී. හයතු උදළහනත් හක්.ඩී. ආසිරි ක්මළල් හනො.7, එළියට් ඳළර, ගළල්.

105 COB-139 ටී.ඩී.එම්. ලුපුල් දුල්වර ද සිල්ලළ ටි.ඩි.එම්.හක්. හක්ළන්ත ද සිල්ලළ 11/2, හදලන ඳටුමග, මඩඳළත, ගළල්.

106 COB-140 එච්. විහදව් හකම්වත් දම්සික ද සිල්ලළ එච්. චමින්ද ද සිල්ලළ 168බි, එන්.වී.එසහ. නළගරත්න මළලත, හ ෝහඳ. ගළල්.

107 COB-141 ජී.එච්. දීහ හනතුවර ජී.එච්.ඒ. සුපුන් කුමළර 364/27, ඒ/1/1, වමගිලත්ත, දංහගදර, ගළල්.

108 COB-142 එම්.  ඔහමත් නිමන්සිත් එච්. සුදීළ ක්මළලි අංක 15, වපුමල් හඳහදව, ගළල්.

109 COB-144 එම්. ආශංව හනත්වර එම්. කමල් නිළන්ත 31/3, හමොෙලත්ත, ජයන්ති මළලත, දඩල්, ගළල්.

110 COB-145 එම්.හක්. චවිඳු හළන් එම්.හක්. බුද්ධික හශේමචන්ද්ර 38/1ඒ, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

111 COB-146 ටිහන් විවහලදිනු ඩි. දම්වරනි ද සිල්ලළ හනො.90, එලියට් ඳළර, ගළල්.

112 COB-147 ඒ.හක්. රුවඳු වවහමින් ඒ.හක්. ආසිරි අවන්ත 360/1/1, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

113 COB-148 ජී.එච්. තුමිර නික්හල්හ දයළකීර්ති ජී.එච්. දිල්ශළන් දයළකීර්ති 22/4ඒ, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, හ ෝහඳ, ගළල්.

114 COB-149 ආර්.එච්. තිසුම් චළඳ දශම්ඳත් ආර්.එච්.එවහ. ඳෆතුම් රත්නඳළ 33/6, තල්ගශහශේන ඳටුමග,  ෙගන්වි, ගළල්.

115 COB-150 හක්.ඩී. හචනළත් ගවීන් රඳසිංශ හක්.ඩී.එච්. විදුරංග රඳසිංශ 12/3, නිව්හල්නි, මඩලමුල්, ගළල්.

116 COB-151 ඩබ්.හක්. හචව චමිදුනු වීරසිංශ පී.හක්.ඩි. දීඳළ ප්රියදර්නී 159/7, වුඩලඩ් මළලත, ගළල්.

117 COB-153 එල්. අනුජ රනුමිත ඔහබ්හවේන එල්.සී. මධුළන් ඔහබ්හවේන 21/1ඒ, විවහකම් ඳළර, ගළල්.

118 COB-154 නිහරෝද් හශේමක තල්ගවහදල ටී. වජීලනී දීහගොඩගමහේ හනො. 16, එළියට් ඳටුමග, ගළල්.

119 COB-155 ඩබ්.එච්. යුහර්න් හයෝෂිත් ඩබ්.එච්. තුසිත් හරොළන් හනො.35, හව්ලෆල්ල ඳළර,  ෙගන්වි, ගළල්.

120 COB-157 ටී.එච්. එවින් ඉසිනිඳු උමන්දළර හක්.හක්. දුළණි ඉන්දිකළ 39/6සී, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

121 COB-159 එම්.ඩී. තිනුර වමිණ රම්.ඩී. දුමින්ද ප්රීති ප්රවළද් 341/බී/2/1, ලත්ලෆල් ඳළර, ගළල්

122 COB-160 පී.ඒ. තනුජ නිම්වර පී.ඒ. උදය චන්දිමළල් චතුරංග 17/22, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, හ ෝහඳ, ගළල්.

123 COB-162 එන්.ඒ. හනතු හදව්කිත් කුරත්න එන්.ඒ. දයළල් නින්ත කුරත්න හනත්සිරි නිහක්ත, දලලත්ත, මළම්පිටිය, ගළල්.

124 COB-163 සී.ඩබ්. ගිම්ශළන් අනුශවහ එවහ. ඩබ්. ඉඳුනිල් විරළේ
28ඒ/22, යිට් ශවුවහ ඳළර්ක්, මශමුදලි මළලත, දඩල්, 

ගළල්.

125 COB-164 තිනුක දිල්හමත් හකොඩිකළර එරන්දි ඳද්මළලි වමරසිංශ හනො. 07, කුඹල්ලෆල් 1 ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්.

126 COB-166 ඩබ්.හක්. බිශංව ඉඳුලර විහේසිංශ හක්.ඩී.ආර්. දර්ශකළ වීරසිංශ 188/ඒ, ශ්රී පියරතන මළලත, හ ෝහඳ, ගළල්.

127 COB-167 දුල්මිත තරීන්  ණ්ඩළර විජයරත්න ඩබ්.එම්.සී. ජගත්  ණ්ඩළර විජයරත්න හනො.365, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

128 COB-170 යූ.එච්. හවළන් දම්සිතු හක්.පී. ජයමළලි රසිකළ හකෝදළහගොඩ අංක.216, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

129 COB-171 හක්.පී. වනුජ මනළහ ජයහවේකර ඊ.එම්.එල්. හකෞයළ එදිරිසිංශ හනො. 234, මශහමෝදර, ගළල්.

130 COB-172 එච්.එඒ.හක්. රහමික හද්ළන් ඉහරෝළ කුමළරි මල්ලෆන්න 32/3, ශ්රී ධර්මරළජ මළලත, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

131 COB-173 ජී.එල්. වසිරු ඉම්රක හවේනළතික ජී.එල්. ජනක චතුරංග හවේනළතික 12ඊ, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

132 COB-174 එවහ.හක්. හවන්දුල් හදවින්ත හත්මිරළ හනතෘ බුද්ධි ද සිල්ලළ හනො. 226/20, හගොඩහේ ලත්ත, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්.

133 COB-175 ඒ.ජී. හමතික දම්යුත් ඒ.ජී. ජගත් චන්දන 212, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

134 COB-176 එල්.එම්. හමතුක හනත්සිළු එල්.එම්. චළමර අහෝක 97බී3, ඩී.හේ. විමසුහර්න්ද්ර මළලත, ගළල්.

135 COB-177 හනතිරු යවවහවින් වීරහවේකර ඩී. රවළංග වීරහවේකර හනො. 40/2ඩී, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.



136 COB-179 ඩබ්.එ. විදුන රන්දිර ශරීන්ද්ර විහේසිංශ ආරච්චි ශල්ලුල ලත්ත, පියරතන මළලත, හ ෝහඳ, ගළල්.

137 COB-180 බී. හවශත් වවහදු ආනන්ද බී.පී. හරොළන් ආනන්ද හනො. 167, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

138 COB-181 හක්.එච්. එවඳු ඉන්දීර හක්. ශ්රීනළත් ධම්මික හනො. 169/4, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

139 COB-182 හේ.හක්. සිතුම් වත්වර හේ.හක්. ෂහිරු ජයවික්රම 5/1, ශ්රී ධර්මරළජ මළලත, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

140 COB-183 එන්.බී. හමොකිත රන්දිර යනල් එන්.බී. මහශේහ ඉන්දික යනල් හනො. 53/14, මඩඳළත, ගළල්.

141 COB-184 බිවින් ඔහවත් ජයතික එල්. ක්මළලි හීනටිග 82/2එසහ, එළියට් ඳළර, ගළල්.

142 COB-187 පී. ඳෆශෆදු හිහද්වර පී. නින්දු තුළර 238/57, මශහමොදර ලත්ත, මශහමෝදර, ගළල්.

143 COB-188 ඒ.ආර්. ගගන් හවනුදික හවනළල් ඒ.ආර්. ජනක කෆළුම් කුමළර හනො. 230/9, මශහමොදර, ගළල්.

144 COB-189 තරුක වරුලන් මදනළයක අමි වරුලන් මදනළයක 195/6, එළියට් ඳළර, ගළල්.

145 COB-192 ඩී. හවනුක් ශංවජ ද සිල්ලළ හද්ල තුළර ද සිල්ලළ
හනො. 2/4, කුඹල්ලෆල් 02 ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

146 COB-193 ටී.මිනුග වශවහ වින්දිව් ආර්. චනළ එරන්දිකළ කුමළරි 18/1/සී, කන්හදහගදර ලත්ත, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

147 COB-194 ජී.එල්. සිතු දුළවින් ජී.එල්. සුනිල් ළන්ත 16/2 සී, ශ්රී හශේමළනන්ද මළලත,  ෙගන්වි, ගළල්

148 COB-195 හවතු දම්හිරු ඩී. දර්න මවි ඳතිරණ
හනො. 22/2, හ ෝහඳ ඳළර, ලව්ලත්ත, කහල්ගළන, 

ගළල්.

149 COB-196 හදොවිඳු හදව්සික මෆණික්පුර එම්.පී. මංජු අයන්ත
හනො. 17/36, ඔවනහගොඩ, හ ෝහඳ 2 ඳටුමග, හර්ලත 

මළලත, ලෆකුණහගොඩ ඳළර, ගළල්.

150 COB-197 බී.ඩබ්. හකනු වවහදු හක්. ගීතිකළ නින්ති හනො. 5ඒ, ශ්රී ධර්මරළජ මළලත, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්ත

151 COB-200 එම්. හවශවහ හමතුනිජ හමන්ඩිවහ එම්. චමින්ද වම්ඳත් 48/1/ඒ/1, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්.

152 COB-201 හක්.ඩී. හමතුජ ලිතික්  හනත්මිර හක්.ඩී. මහනෝේ ප්රියංකර 73/6, ශ්රී හශේමළනන්ද මළලත,  ෙගන්වි

153 COB-203 හක්.ජී. හතවිඳු දිනළත් හක්.ජී. තිවහව කුමළර 78/4, එලියට් ඳළර, ගළල්.

154 COB-204 රිසිදු බිම්වත් හශේලළ වීරරත්න නිළන් කුමළර හශේලළ වීරරත්න අංක 178 ඩී, එලියට් ඳළර, ගළල්.

155 COB-207 හක්.හක්. හවශවහ දම්නිදු හක්.හක්. ප්රබුද්ධ නිළංග හනො. 187/11 ඒ, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

156 COB-208 ඒ.එච්.ජී. හතනුජ චන්මිත ඒ.එච්.ජී. කුල්සි චළනක 35ඒ, ගල්කෆටිය ඳළර, ගළල්.

157 COB-209 ටී. වහදව් හඳවඳු ඩී. නිදර්නී වමරහවේකර හනො. 106/ඒ, ශ්රී හශේමළනන්ද මළලත, ගළල්.

158 COB-210 එන්.එල්.ටී. හදනුලන් සුශවහන එන්.එල්.ටී. ප්රවන්න හනො. 84/6, අත්කම් නිලළව, ලෆකුණහගොඩ ඳළර, ගළල්.

159 COB-211 පී.එච්. හතනුජ දින්වර පි.එච්. කසුන් පුහඳකුමළර හනො. 51ඩී, හව්ලෆල්ල ඳළර, මඩලඉල්, ගළල්.

160 COB-212 ඒ.ජී. ප්රමිත හතශවහ ඒ.ජී. ප්රදිප් කුමළර 384/165, රිච්මන්ඩ් හිල්වහ, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

161 COB-213 ඩබ්.ඒ. ගරුක අභිළහ ඩබ්.ඒ.එන්. තරිදු දිල්ශළන් වික්රමතුංග 1/35, ලකුලෆල් ඳළර, කහල්ගළන, ගළල්.

162 COB-214 වී.ජී. වනුක මින්වර හද්ප්රිය වී.ජී. ඉහන්හ රංග හද්ප්රිය
හනො. 09, වංඝමිත්ත ඳෂමු ඳටුමග, ලක්ලෆල් ඳළර, 

ගළල්.

163 COB-215 තිනුග දම්සිතු මළවළච්චි යූ. හනළනි අහබ්හවේකර හනො. 54 නල ඳටුමග, මඩලමුල්, ගළල්.

164 COB-216 ඩබ්.ඩබ්.ජී. වහදව් නිඳුලර ඩබ්.ඩබ්.ජී. උදයංග වික්රමසිංශ
98/69, 3/11, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සිවහ, හඳොලිවහ නි 

නිලළව, ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

165 COB-219 ඉන්වර උදළන් ඕකන්දහේ ඕ. චමිල් නිවංක
11/ඩී/බී/1, මශළචළර්ය රත්නසරිය මළලත,  ෙගන්වි, 

ගළල්.

166 COB-220 හක්. අදී හක්ළන් හක්.සී. වජීල හප්රේමදළව හනො. 26ඒ, හදලන ඳටුමග, මඩඳළත, ගළල්.

167 COB-221 හකමිඳු හෝවත් ඩී. මහශේෂිකළ නල්හඳරුම 8/බී, මඩලමුල් ඳළර, ගළල්.

168 COB-223 රුසිරු හදනුලන් ගුණහවේකර නලීන් ගුණහවේකර 58/5, හීන්ඳෆන්ද, හකෝවිලත්ත ඳළර, ගළල්.

169 COB-224 අවහවින් පර්ණිම හක්. ඉසුරුජිත් හගොඩඋඩ ඳතිරණ අංක 286, ආනන්ද මළලත, කිතුම්පිටිය, ගළල්.

170 COB-225 එම්. විඳු හනත්වර එම්. දිමුතු අහවේ 380/5, ලව්ලත්ත, දඩල්, ගළල්.



171 COB-226 තරුජ දම්වත් ගුණහවේකර හකෝෂිත අගනි ගුණහවේකර
හනො. 18/25, හද්ලසුහර්න්ද්ර හඳහදව, ගල්ලඩුහගොඩ, 

ගළල්.

172 COB-227 කවිඳු හලනළල් වික්රමසිංශ එල්. මංග වික්රමසිංශ 39/6, ධර්මරළජ මළලත, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

173 COB-228 යුවින් රහෝන් අක්රටිය ගමහේ ඒ.ජී. චමින්ද තික් හනො. 22/14ඒ, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, හ ෝහඳ, ගළල්.

174 COB-229 ජනුද වත්විදු රන්හමත් ජී.වී. ඉවංකළ උදයළනි 13/6, හර්ලත මළලත, ගළල්.

175 COB-230 ඩී.හක්. ලිතු හවනුමිත ඩී.හක්. අජිත් උදය කුමළර 22/6/1/1, හර්ලත මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

176 COB-235 හක්.ඒ. ඩිතිර යවවහවි බී. කමලිකළ සරියආරච්චි අංක. 14, ගල්කෆටිය ඳළර, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්.

177 COB-237 හක්.හක්. හඩනින් කිත්වර හක්.හක්. දිඳළල් චන්දිම 58/1, ඩී, හීන්ඳෆන්ද, හකොවිලත්ත, ගළල්.

178 COB-238 එම්.ජී. භළනුජ ප්රභළහ යූ.එම්. විහනොදනී ජයමළලි අලුත් හගදර ලත්ත, කිතුම්පිටිය, ගළල්.

179 COB-239 හජ.හක්.බිම්හනොද් හමන්තුව හේ.හක්. කවීහ තීක්ණ
හනො. 41/15, ශ්රී පියරතන ඳටුමග, මශවිෙලත්ත, හ ෝහඳ, 

ගළල්.

180 COB-240 එච්.එල්. හශලිඳු හකෞළල් ද සිල්ලළ එන්.එච්.ඒ. නදීළනි 36/1, ශ්රී හශේමළනන්ද මළලත,  ෙගන්වි, ගළල්.

181 COB-241 ජී.එච්. ඔහම්හ මධු ප්රියංකර හක්.ඒ. නිමන්ති දිල්රුක්ෂි හනො. 29/ඒ, ධර්මරළජ මළලත, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

182 COB-242 මිහනව් ක්මළන් විහේහවේකර දශනළයක එවහ.වී. නදීළ උදළනි 22/33, දුම්රියහඳොෂ ඳළර, ර්ච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්.

183 COB-244 වවිඳු වවහමිත එම්. විරළේ සුවන්ත කුමළර හනො. 238/38, මශහමෝදර ලත්ත, මශහමෝදර, ගළල්.

184 COB-245 දිනු හරවන්දුල් නලීන් සුළන්ත ලලිමුනි 362, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

185 COB-246 පී.ජී. හචනු හදව්හනත් ආහක්න් පී.ජී. දිමුතු චතුරංග හනො.170/01, ලව්ලත්ත, හ ෝහඳ, ගළල්.

186 COB-248 හවොනළල් අභිරු සිතුමිණ එල්.බී. අග්රළ දුළනි ජයහවේන
98/53, 2/3, සී-එසහ2, යූ-11, රිච්මන්ඩ්හිල් හරසිඩන්සීවහ, 

ලෆකණුහගොඩ, ගළල්.

187 COB-250 එම්. ඉහන්හ හන්ජිත රත්නළයක එම්. හරෝශණ අනුර කුමළර
අංක 22/7, කන්හදහගලත්ත, ලෆකුණහගොඩ ඳටුමග, 

හ ෝහඳ. ගළල්.

188 COB-251 මනු ඳලන් වීරසරිය ඒ. ක්මළලි මල්ලෆන්න 202/2, එලියට් ඳළර,  ෙගන්වි, ගළල්.

189 COB-252 එවහ.එල්.ලයි.ඩී. හචනුක සුදම් සරියආරච්චි හක්.හක්. රසිකළ නිළමණී හනො. 307/18 ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

190 COB-253 එම්.එල්. කසුන්ත දම්වර එම්.එල්. ඩිළන් චතුරංග 84/8, අත්කම් නිලළව, ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

191 COB-254 හශොවින් හශේලීන් අහබ්නළයක ජී. හමොහශේන්ද්ර අහබ්නළයක හනො. 227/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

192 COB-255 පී.වී. රිසිඳු ගුණලර්ධන පී.වී. මළධල ගුණලර්ධන
හනො. 18/1, කන්හදහගදරලත්ත, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, 

ගළල්.

193 COB-257 දුල්හනත් වවහමිත එල්. උදය කුමළර ශපුහගොඩ හනො. 226/12/සී, ර්ච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

194 COB-258 හක්. අයුමු අනගිසිත් ලයි.එච්. ක්ෂි චන්දිමළ 226/46බී, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

195 COB-260 ටී.ජී. හයොවිඳු හව්ෂික රවිඳුල් ගමහේ තුන් ගමහේ මහින්ද හනො. 77, කන්හදලත්ත ඳළර, කන්හදලත්ත, ගළල්.

196 COB-261 හක්. හනලිත් විහමිත හක්. දින ක්මළල්
හනො. 31, මුදියන්හවහගලත්ත, හකෝවි ඳළර, දඩල්, 

ගළල්.

197 COB-264 එම්.ජී. අවල් අත්වර එම්.ජී. ගයළන් කවහතුරි
හනො. 148 ඩී, හේ. විමසුහර්න්ද්ර මළලත, ගල්ලඩුහගොඩ, 

ගළල්.

198 COB-265 ඩී. ඩිහයෝන් ඉන්සිත් ගුණලර්දන ඩී. චළමර වම්ඳත් ගුණලර්ධන හනො.230/13, හකොෂඹ ඳළර, මශහමෝදර, ගළල්.

199 COB-266 එවහ. ඳවන්දුල් කුමළරලඩු ඒ. තුළන්ත කුමළරලඩු
හනො. 22/9, ලව්ලත්ත, හ ෝහඳ ඳළර, කහල්ගළන, 

ගළල්.

200 COB-267 තිනුග හනත්වර චමින්ද ගල්ගළනහේ හදවිනුලර 176/4, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

201 COB-268 මිනග සුලරත්න පී.ජී. රදිකළ වංජීලනී හනො. 109, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

202 COB-269 ඩබ්.හක්. හයනුක හමන්සිළු ඩබ්.හක්. ලවන්ත පුහඳකුමළර 21/1, ඒ, ශ්රී හර්ලත මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

203 COB-270 පී. මලිතු බිනළල් ද හවොයිවළ ඩී.එල්.ඩි, අනුහකළ වමළලි හනො. 45/ඒ, හ ොහඳ ඳටුමග, ඔවනහගොඩ, ගළල්.

204 COB-271 දිනුත් චමුත්ක වික්රමසිංශ ඩබ්.ඩබ්.ඒ. විපු වික්රමසිංශ
ආහක්න් ංකළ, 42/ඒ, වුඩ්ලඩ් මළලත, වංඝමිත්තළ 

ඳටුමග, ගළල්.

205 COB-272 ඊ.හක්. වරු තිබුලන එච්.වී. එරන්දි නිවංවළ 96/2, විවහකම් ඳළර, ගළල්.



206 COB-274 හක්.ජි. තහවරු හදව්ලිත් හක්.ජී. වජිත් 22/6, කන්හදහගලත්ත, හ ෝහඳ, ගළල්.

207 COB-275 ආර්.එම්. තවන් ගීමිත් දිනුපුර හේ.හක්. ඉළරළ උදළරි ගුණරත්න 9/8, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

208 COB-278 එච්. දුළත් නිලුමිත ප්රනළන්දු වරළ උර්විසි මුතුකුමළරණ 92/ඩී/14, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

209 COB-279 හිරුන් වීරරත්න එම්.ක නිවංවළ හද්ලසුහර්න්ද්ර 124/ඒ, හියුම්වහ ඳළර, ගල්ලඩුහගොඩ, ගළල්.

210 COB-280 ධනිත අනුවර අත්තනළයක ලයි. අනුප්රිය අත්තනළයක අංක 04, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, ගළල්.

211 COB-281 ටී. හමශන්ව දුල්ලන් ද සිල්ලළ ටී.පී. නිළන්ත ද සිල්ලළ 20/බී, හවඩ්හගොල් නිලළව, දඩල්, ගළල්.

212 COB-283 හක්. විනුල් ඉන්වර හක්.එල්. නුලන්  න්දු
187/3ඒ, ඳඥහඥළංකළර මළලත, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, 

ගළල්.

213 COB-284 එවහ.හක්. රමිතු හනතුමික ඒ.එම්. අනළ වමළලි හනො. 22/4/ඒ4, ලෆකුණහගොඩ ඳටුමග, හ ෝහඳ, ගළල්.

214 COB-285 හවන්ශවහ හවේවර ජයහවේකර ඒ.ආර්. නහයෝමලී දමනළයක හනො. 164/16ඒ, අරහඹහල මළලත, ගළල්.

215 COB-286 මතී ඳශන් වවහමිත පී. ක්මළල් රහන්පුර හනො. 30ඒ, හව්ලෆල්ල ඳළර,  ෙගන්වි, ගළල්.

216 COB-288 එවහ.ටී. හයනුල් හතව්මික එවහ.ටී. ගයළන් චතුරංග හනො. 164/ඒ, එලියට් ඳළර, ගළල්.

217 COB-289 අබිරු උත්මිර වික්රමසිංශ අනුහකළ විහේවික්රම ගුණලර්ධන
හනො. 32/4, හඳොකුණලත්ත ඳළර, නල ඳටුමග, දංහගදර, 

ගළල්.

218 COB-290 එල්.එච්. තුහින හතව්මික වකෆලුම් එල්.එච්. ටිහරෝන් වකෆලුම්
98/69, 3/2, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්වහ, ලෆකුණුහගොඩ, 

ගළල්.

219 COB-291 පී.එල්. හමවඳු මන්තුජ සිරිහවේන ජීලනී නින්තිකළ හශට්ටිආරච්චි හනො. 419 බී, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

220 COB-294 ඒ.ඒ. ඉවත් බුද්ධිජ ද සිල්ලළ ඒ. සිරන්ති  ර්හතොමියුවහ 134, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්.

221 COB-297 ආර්.එච්. ඩිහශේන් රන්දිනු ආර්.එච්. ප්රදීප් වම්ඳත් හනො. 54/ඒ, හෙම්ඳල්වහ හල්න්, කළුලෆල්, ගළල්.

222 COB-298 එච්. තිරජ කිත්නද එවහ.ජී. දිළනි තරංගළ 443/17බී, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

223 COB-299 විදත් උත්වර මනම්හප්රිහේ එම්.ජී. වළලක මනම්හප්රිහේ 124/2, බී, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

224 COB-301 හක්.පී. නිහයෝන් තමී හක්.පී. මිලින්ද කුමළර් හනො. 110, කිතුම්පිටිය ඳළර, මලඩමුල්, ගළල්.

225 COB-302 ජී.හක්. පුන්සිළු අබිනද ජී.හක්. නිළන්ත ප්රවළද් කුමළර 20/2, හව්ලෆල්ල ඳළර,  ෙගන්වි, ගළල්.

226 COB-303 හලොනළල් හයශවහ පී. ආනන්ද හවහනවිරත්න හනො. 22, ශ්රී හර්ලත මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

227 COB-304 ප්රමිදු මිහින් නළමහේ එවහ.ආර්.බී.එන්. වමන් ප්රියන්ත 13/ඒ, ලෆකුණහගොඩ ඳළර, ගළල්.

228 COB-307 එම්.යූ.එච්.ආර්. මිහින් දිනු හක්.ජී.ජී. වමළලි පියුමින්ද 52/9ඒ, හකෝවිලත්ත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

229 COB-308 එම්. වනුල් නිම්තරු ජයහවේකර එම්.එල්. ඉන්දික ජයහවේකර 23/24, වකෆළුම්, මශමුදලි මළලත, දඩල්,ගළල්.

230 COB-309 හක්.හවතිඳු හකත්මිර හක්.සී. ප්රදීප් හරෝශණ
හනො. 217බී, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

231 COB-310 බී.ඩබ්. අහක්න් ලිවිනු හවේජය බී.ඩබ්. තරන්ග 25/2, සුහම්ධ ඳළර, ගල්ලඩුහගොඩ, ගළල්.

232 COB-311 ටී.බී. දිනිරු නිහව්න් ටී.බී. වරත් චන්ද්ර
හනො. 1/2, හද්ලසුහර්න්ද්ර හඳහදව ඳළර, ගල්ලඩුහගොඩ, 

ගළල්.

233 COB-312 ජී.ඩබ්. හනලිත් හන්තක ද අල්විවහ හක්.හක්. ඉන්දුනී ද අල්විවහ හනො. 226/68ඊ, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

234 COB-313 කවී ඳෆශෆවර ගමහේ හක්. ප්රියන්ත ගමහේ 86/1, ශ්රී හශේමළනන්ද මළලත,  ෙගන්වි, ගළල්.

235 COB-314 ජී.හක්. දිනුග හවේනිත ජී.හක්. හවහනවි ප්රදීප් හනො. 128/4, රජහේ නිලළව, ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

236 COB-315 එන්.බී. ගනුජ වවන් වවහමිණ නළඹටුන්න එන්.බී. විකුම් සුජීල 39/සී, ධර්මරළජ මළලත, ජල්ගශ, ගළල්.

237 COB-316 ඒ.පී. හමතිර හමත්මින් ඒ.පී. රනිල් සුරංග 39/1සී, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

238 COB-317 හක්. අභිරු හනළහ ද සිල්ලළ එවහ.ආර්. හරෝවහමරී ඉද්දමල්හගොඩ 173/14, (187/16), එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්.

239 COB-318 හක්.ඩී. හවශවහ හනවිදු ශතරසිංශ ගමහේ මදිරළ හනො. 89/1ඒ, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

240 COB-319 ඕ.වී.පී. අකිත හතශවහ ඕ.වී. ඉන්දු හකෝව 384/196, රිච්මන්ඩ් හිල්වහ, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.



241 COB-320 එච්.එල්. ඉඳුවර තී ලළගී හක්.හක්. ගයළනි සුරංගනී 78/10, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්.

242 COB-321 එල්.යූ. ඩිහල්න් සුක් හොකු උමගිලියහේ චින්තක 97/1, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

243 COB-322 ඒ.පී. හවනිදු රන්දිව් ඒ.පී.සී. නිහයොමළල් කීර්තිරත්න 22/1ඒ, මහින්ද මළලත, ගළල්.

244 COB-324 ජී.පී. විදුන රන්මිත ජී.පී.ටී. කසුන් අහබ්හවේකර 392/6පී, රිච්මන්ඩ් හිල්වහ, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

245 COB-325 එච්.හක්. බිනුග යුත්මිර හමන්ඩිවහ එච්.හක්. නලීන්ද්ර හමන්ඩිවහ හනො. 24/ඒ, ශ්රී පියරතන මළලත, ගිංහතොෙ.

246 COB-326 හක්.හක්. වනු හකනුල් හක්.හක්.ජි. තළරක ප්රියරත්න හනො. 47/සී, කීඹීයළ ලත්ත, වපුමල් හඳහදව, ගළල්.

247 COB-327 අආර්.හක්.එම්. විතු ක්දි ආර්.හක්.එම්. විරළේ චමින්ද කුමළර හනො. 04, ගල්කෆටිය ඳළර, ගළල්.

248 COB-328 තිවත් හොසිතු එම්. අහවේනි ලෆන්දහ ෝනළ හනො. 87, ශ්රී හශේමළනන්ද මළලත,  ෙගන්වි, ගළල්.

249 COB-329 හවහයොන් කිත්දිනු ද හකොවහතළ එච්. එරංග ද හකොවහතළ 89, විවහකම් ඳළර, ගල්ලඩුහගොඩ, ගළල්.

250 COB-330 හදහනත් ඔමළල් මනුවර හක්.ඒ. දිමුතු එරංග අංක 62/20ඒ, හඳොයග කන්ද, ධර්මරළජ මළලත, ගළල්.

251 COB-332 වී.හක්. ජනිත කිත්වර වී.හක්. ක්රිළන්ත කුමළර
20/2, 1, කුඹල්ලෆල් හදලන ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

252 COB-334 එන්.ඩබ්.වී. සිතුන් දශම්වත් එන්.ඩබ්. දිමුතු තළරක ප්රවන්න හනො. 301, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

253 COB-335 හක්.පී. හචනුල් නිම්ව ආර්.එච්. කුමළරි ප්රියංගිකළ හනො. 26, 2 අදියර ලව්ලත්ත, දඩෆල්, ගළල්.

254 COB-336 පි.ලයි. තර නිම්වර පී.ලයි. හෙක්න් කුළන්ත 155, එලියට් ඳළර, ගළල්.

255 COB-337 හක්.ජී. ත්වජ වවිතු නිදුලර හක්. ගමහේ  නළල් අංක 13බී, තල්ගශහශේන ඳටුමග,  ෙගන්වි, ගළල්.

256 COB-339 එම්. රිහයෝන් හචනුල් හමන්ඩිවහ එම්. වමන්ප්රිය හමන්ඩිවහ හනො. 48/සී, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්.

257 COB-340 ලයි.එම්. වතිර නිම්තක සී.ටී. විජයහවේකර ජයවික්රම 194, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්.

258 COB-345 හක්.එච්.ජී. චහනෝත් ක්නුද හක්.එච්. ගමහේ හෙරන්වහ 189/6/ඒ/1/1, එලියට් ඳළර, ගළල්.

259 COB-346 විනුල් වින්සිත එල්.ඩී. උමගිලිය ගමහේ 168/1/සී, එලියට් ඳළර, ගළල්.

260 COB-347 හවතුල් ගීනළද් උඩුගම්ඳ ඒ. ප්රියන්ත උඩුගම්ඳ 20/3ඒ, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, හ ෝහඳ, ගළල්.

261 COB-348 යූ.ජී. අබිරු බිම්හනත් එවහ. නිළදිනී හව්ලෆල්ල 164/1, එලියට් ඳළර, ගළල්.

262 COB-351 එම්.වයුල් හක්නුක එම්. අසික මදුරංග හනො. 22/4/ජී, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, ගළල්.

263 COB-352 හවශන්ව දම්සිළු ලනසිංශ ඩබ්.එවහ.එම්. චන්ද්රසිරි ලනසිංශ 51-බී, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

264 COB-356 ආර්.පියු උතුල් ඉඳුලර
ක්රිළනි හවව්ලන්දි ලෙරැක 

විදළනගමහේ
හනො. 18, 2 ලන ඳටුමග, කන්හදලත්ත, ගළල්.

265 COB-359 ගතිඳු හිම්වර මනම්හප්රි එවහ. විකසිත මනම්හප්රි හනො. 48/ඒ, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

266 COB-361 සිදම් ආහෝක දන්තනළරළයන එන්.ඩබ්.එම්. හරෝශනී ශහරෝමි 127, කන්හදලත්ත ඳළර, ගළල්.

267 COB-363 ඩබ්.ඒ. හියත් හෝකළක් එම්.ජී. ළනිකළ චහමෝදි විදයළඳති හනො. 48, ශ්රී ධර්මරළජ මළලත, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

268 COB-364 හක්.එන්.ඩබ්. රන්ඳම කල්නළත් හක්.එන්.ඩබ්. චන්දන රුලන් කුමළර 39/1, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

269 COB-365 හේ.ජී. හශේක වවහවිඳු හේ.ජී. දුන්ත රංග 32/4, 1/1,  කන්හදලත්ත, ඳෂමු ඳටුමග, ගළල්.

270 COB-366 ඩී. අවී ඉදුලර ඩී.පී. සුජිත් කුමළර හනො. 306/32 ඒ, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්.

271 COB-368 හජනුත් හරවඳු කරුණළතික එන්. වන්ති එදිරිවීර 12/1, උදයළන ඳළර, කළුලෆල්, ගළල්.

272 COB-369 කුමළත් හවේජිත හේ. හකෞය හශට්ටිආරච්චි මුශන්හගොඩලත්ත, කහල්ගළන, ගළල්.

273 COB-370 ටී. කල්ඳ කුමළර ජයසිරි ටී. ධම්මික ජයසිරි 226/15, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

274 COB-371 එන්.ජී.එල්. සිශත් මන්දිල් එන්.ජී.එල්. ප්රියමල් කුමළර 50/4, ඔවනහගොඩ ඳටුමග, ගළල්.

275 COB-372 පී. දීක්ෂිත ගල්මංහගොඩ පී.එන්. මධුළනි රඳසිංශ 101 සී, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.



276 COB-373 ඩබ්.ඩී. සිහලනත්ම වත්වර එම්.ජී.පුණයළ හප්ළ
රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, 98/37, 3/3, (බී-එසහ.එවහ-

යූ11) ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

277 COB-375 එන්.ජී.එල්. හනතු වන්දිල් එන්.ජී.එල්. ප්රියමල් කුමළර 50/4, ඔවනහගොඩ ඳටුමග, ගළල්.

278 COB-376 ඒ. හිරළන් වත්වර ගිශන්ව එවහ.එන්. පියුමි උහද්ශකළ ක්මළලි 12/4, වපුමල් හඳහදව, ඳශෂ හගදර ලත්ත, ගළල්.

279 COB-377 එම්.එඒ. හමතුක දුල්ලන් එම්.ඒ. ක්රිළන්ත ක්මළල්
21/3, නල්හගලත්ත, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, හ ෝහඳ, 

ගළල්.

280 COB-378 ජී. ප්රවහති මළයළදුන්හන් කීර්තිරත්න ජී.යූ. මළයළදුන්හන් කීර්තිරත්න 74/3ඒ, හඳොතුකුඹුර, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

281 COB-381 හක්. චනිරු හමතුශවහ එම්.එච්. නින්ති ද සිල්ලළ 29, වංඝමිත්ත ඳටුමග, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

282 COB-383 හයනුල් මින්සිත හවහනවිරත්න ඩී. චරිත් හවහනවිරත්න හනො.122/3ඒ, එලියට් ඳළර, ගළල්.

283 COB-385 ඊ.එම්.හක්. හිමත් හන්ත්රජ ඊ.එම්.හක්. හද්ප්රිය හප්රේමලර්ධන
අංක 20/2බී, හදලන ඳටුමග, කුඹල්ලෆල්, රිච්මන්ඩ් 

කන්ද, ගළල්.

284 COB-386 ඔහමත් යශන්සිළු එවහ. වම්ඳත් හකොඩිතුලක්කු
98/53, 3/6, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, ලෆකුණුහගොඩ, 

ගළල්.

285 COB-389 එච්.ජී.එම්. දිසිරු ඳ ජිත මවීර එච්.ජී.එම්. ප්රදීප් නිහරෝ
හනො. 18/4සී, හක්ගල් කන්ද, ඳන්ව ඳටුමග, 

මඩලමුල්, ගළල්.

286 COB-391 තිනළල් ඔනිජ ගුණසිංශ ගමහේ 164/10, එන්.වී.එසහ. නළගරත්න මළලත, හ ෝහඳ, ගළල්.

287 COB-393 ශවඳු ඔනළදිත් තිරිමළන්න යූ. නදීන් තිරිමළන්න 199, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්.

288 COB-394 වයුල්  ටුවිෙ බී.ඒ. සුභළහ නිහරෝණ හනො.22, කන්ද ලත්ත ඳළර, ගළල්.

289 COB-397 ටී.එච්. දනිරු දින්වර වංජීල ටී.එච්. ප්රවළද් වංජිල 14/2/බී/2/1, කුඹල්ලෆල් 2 ලන ඳටුමග, ගළල්.

290 COB-398 යූ. ඔකිත හයශන්ව ආර්.එච්. ගයළ චන්දි
හනො. 226/52, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, රිච්මන්ඩ් 

කන්ද, ගළල්.

291 COB-399 එම්.එච්.එම්. ලිව ඉන්සිළු බී.පී.එන්. යළමලී වජීලනී අංක 02, ජළතික නිලළව, ලෆකුණහගොඩ, ගළල්.

292 COB-400 හිරුන් ඳල්ලියගුරු එම්. කනිහක ඳල්ලියගුරු 10/2, අඳළල ඳළර, ගළල්.

293 COB-404 ගමිත හක්හලර වික්රමසිංශ ඩබ්.ඒ.හක්. සුමුදුනී ශ්රිමළලි
2/7, 1/1, කුඹල්ලෆල් 2ලන ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

294 COB-405 එම්.ඒ. වන්හිත චමළදිත් ජී.එච්.ඒ. දීපිකළ සුභළෂිනී
39, එච්, සුමනළනළහගොඩ විතළන මළලත, ලෆකුණහගොඩ 

ඳළර, ගළල්.

295 COB-406 එම්.ඩබ්. විහශේන් දින්ශවහ සුගතඳළ එම්.ඩබ්. අමි වමන් සුගතඳළ 399/41/ඒ, 1/1, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

296 COB-408 එම්.ජී. හගවඳු වත්හනත් එම්.ජී.එම්. උදළර හවේනළධීරත්න
98/1/1/2, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, ලෆකුණහගොඩ, 

ගළල්.

297 COB-409 ආර්.හක්. හකමිර දිශවහ ආර්.හක්. ප්රදීප් චින්තක රණවීර අංක 50/1, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

298 COB-410 හක්.හේ.ටී. කුවිඳු රන්මිර ජයත් හක්.හේ.ටී. චමින්ද ජයත් 41/1ඒ/1/1, හව්ලෆල්ල ඳළර,  ෙගන්වි, ගළල්.

299 COB-412 සිතුල් ශදයංග එම්.හක්. කුමුදුනී වමන්ති 436/8,  ලිගශ ශන්දිය, ගළල්.

300 COB-413 වී.එම්. විහදව් ඕමික වීරසරිය ඩබ්.එම්.එවහ. ප්රියන්ත කුමළර වීරසරිය 47/ජී 1, කන්හදලත්ත 2 ලන ඳටුමග, ගළල්.

301 COB-414 එම්.ජී. විශඟ නිර්මළල් ශන්වන එම්.ජී. උදය කුමළර අංක 166, එලියට් ඳළර, ගළල්.

302 COB-415 දම්ඳත් ඳෆශෆනද මිහිදුල් යවවහ වංජීල තුඩුහව් විතළනහේ හනො. 47, ධර්මරළජ මළලත, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

303 COB-417 ආර්.ටී.බී. මහින් චනුඳම හක්.එම්. රසිකළ කළංචනළ මහනෝජි 224/3, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

304 COB-418 බී. යළනු රන්දිනු ලයි. ඩබ්. ප්රියංකළ ක්මළලි අංක 17, ශ්රි බුද්ධසිංශ ඳළර, කළුලෆල්, ගළල්.

305 COB-419 රනිත හමත්විඳු ලියනගමහේ පී. හරෝන් ලියනගමහේ 06ඒ, එලියට් ඳටුමග, ගළල්.

306 COB-420 හේ.ජී. දින්වවහ ඩිත්නළල් හේ.ජී. නිළන්ත ජයලර්ධන 156/ 4සී, එන්.වී.එසහ. නළගරත්න මළලත, හ ෝහඳ, ගළල්.

307 COB-421 ඔහමත් ශන්වන හගොඩකන්ද ඩබ්.හක්. අහෝකළ ප්රියදර්නී 226/55 ජී, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්.

308 COB-422 පී.පී.ඒ. විශවහ හදව්දිව හක්.හක්.ඒ. සුරළජි හද්නුකළ
10/සී/1, කුඹල්ලෆල් ඳමු ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

309 COB-424 දම්වන හනත්මිණ එච්. දිල්ශළරළ මදනළයක 35/2, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, හ ෝහඳ, ගළල්.

310 COB-425 ඩබ්.එල්. හිරුන් හ ෝහමත් ඩබ්.එල්. ප්රනීත් කුළන් හනො. 306/6, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.



311 COB-426 එච්.ලයි. හචනුල් රන්හමත් ඒ.පී. චන්දිමළ හගෝතමී හනො. 441/2/1, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

312 COB-427 නිතුම් වන්දිර විහනොදහශේලළ එච්. උදයළනි හද්ලළහල්ගම
හනො. 95, හියුම්වහ ඳළර, ඩී.හේ. විමසුහර්න්ද්ර මළලත, 

ගල්ලඩුහගොඩ, ගළල්.

313 COB-430 එම්. තිනුග දින්වවහ එන්. ලළවනළ මධුලන්ති හනො. 96, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

314 COB-431 හක්. ඉෂිත අකල හක්.හක්. ප්රියන්ත හකොඩිකළර හනො. 130, හ ෝහඳ ඳළර, හ ෝහඳ, ගළල්.

315 COB-432 යූ.පී. හවතික හනත්විදු ගුණහවේකර එන්.පී. සුමුදු කළංචනළ හනො. 10, ඳෂමු ඳටුමග, මඩඳළත, ගළල්.

316 COB-433 චනුග හවශවහ ප්රනළන්දු හක්. සුරංග ප්රනළන්දු හනො. 131, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

317 COB-434 ඒ.ඒ. මහයෝන් හමතුඳම ඒ.ඒ. බුද්ධික ප්රවළද්
1/8, (1/7/ඒ/2), හඳොයග කන්ද ඳන්ව ඳටුමග, 

ධර්මරළජ මළලත, ගළල්.

318 COB-435 එම්. තිනුග දින්වවහ ක්ළන් එම්. චතුරංග ක්ළන් 176/2ඒ, ඔවනහගොඩ ඳටුමග, හ ෝහඳ, ගළල්.

319 COB-437 බී.ජී. සිතුක වහවේන් බී.ජී.එවහ. අලන්ත ශ්රීමළල් 12/2/ඒ, විවහකම් ඳළර, ගළල්.

320 COB-439 ඳවන් ඉහර්හ මන්දිනු ටී.එවහ.ඩබ්. වශ න්දු 358/1, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

321 COB-442 හක්. මන්දිව්  ළසිළු හක්.රුලන් ප්රවළද් 252/69, සියඹළගශලත්ත, මශහමොදර, ගළල්.

322 COB-443 හයොනළල් නිඛි ජී. රමයළ හත්ජළ ජයහවේකර 352ඒ, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

323 COB-444 එන්.ටී. රිවිජ දුල්නිත එන්.ටී. නදීක නිංජන 33/සී, ශ්රී හශේමළනන්ද මළලත,  ෙගන්වි, ගළල්.

324 COB-446 ජී.ඒ. ඉසිඳු එවින් ගුණහවේකර එම්.එල්. දිවහනළ හම්ධළ කුමළරි හනො.22, මහින්ද මළලත, ගළල්.

325 COB-447 ඩී.එවහ. දුල්මිත හමත්මල් ඩී. හවේදරහේ ඳද්මසිරි 202/2බී, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

326 COB-448 එල්.එල්. යුවින් හතව්ජළන් එල්.එල්. දීඳළල් රවීන්ද්ර හනො. 341/11, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

327 COB-451 පී.ජී. සුදි දම්සිළු පී.ජී. ඳර්ල් ඳද්මික
හනො. 459/30, තුළර ලනිගහවේකර මළලත, හ ලිගශ 

ශන්දිය.

328 COB-452 වනුල් හමොක්ෂිත එම්. දුංගළ වීරතුංග 357/බී, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

329 COB-453 ඒ.වී. දිහනත් වත්වර පී. ගළල්හේ නින්ති 127, කශලෆන්නගම, තල්හඳ.

330 COB-454 හනවිදු රන්දිර ගුණලර්ධන එම්.එවහ. නිහරෝණ ගුණලර්ධන 27සී/1/1, ලෆකුණහගොඩ ඳටුමග, ගළල්.

331 COB-455 දශම් ඳන්සිළු හකොඩිතුලක්කු ඒ. කුමළර හකොඩිතුලක්කු හනො.37, හව්ලෆල්ල ඳළර,  ෙගන්වි, ගළල්.

332 COB-456 ඩබ්.ආර්. හයහශන් හනත්සිළු ඒ.ලයි. චළනිකළ මධුළනි 48, වපුමල් හඳහදව ඳළර, කුඩලෆල්, ගළල්.

333 COB-457 හවවිඳු හමත්විඳු විතළනහේ හශේමළලි
30/1/1, හ ෝගශ හගොඩෆල්, ඳන්ව ඳටුමග, ලක්ලෆල් 

ඳළර, ගළල්.

334 COB-458 එම්.හක්. විනුදිව් වවහමික එම්.හක්. විරළේ බුද්ධික 22/19, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, හ ෝහඳ, ගළල්.

335 COB-459 ආර්.එම්. තනු රජින්ද ආර්.එම්. අමරළනන්ද රළජඳක් අංක 25, ලෆකුණහගොඩ ඳළර, ගළල්.

336 COB-460 බී. සිහතව් දම්සුල හවේනළරත්න  රණිහේ වජීලළ හනො. 37, ගල්කෆටිය ඳළර, ගළල්.

337 COB-462 ඩබ්.ජී. හිරුන් මින්සුත ඩබ්.ජී.ඩබ්. ඉන්දික ප්රළද් 88/16, ගළලුසිරි උයන, කිතුම්පිටිය, ගළල්.

338 COB-463 මනුජ හෝෂිත දිවළනළයක ඩී.එච්. කරුණළතික හනො. 17/1, 1/1, හව්ලෆල්ල ඳළර,  ෙගන්වි, ගළල්.

339 COB-464 හයනුහ ඉමන්ත බී. හවනරත් ඳර්ණවිතළන
අංක 22/21ඒ/1/1, හශම් හගලත්ත, ලෆකුණහගොඩ 

ටුමග, හ ෝහඳ.

340 COB-465 හක්. එල්. ගයහනත් අභිමළන් විහේසිරි හක්.එල්. ගංග විහේසිරි අංක 24/ඒ, මහින්ද මළලත, ගළල්.

341 COB-467 හක්.ටී. ජනුද් විදුවර හක්.ටී.ජී. ජයනළද ඳරළක්රම හනො. 01, සිරිහවලන, ලෙරැක  ෙහිර.

342 COB-468 එම්.එච්. ළකය මින්ශවහ ගුණලර්ධන එම්.එච්.යූ. මංග ගුණලර්ධන
98/1, 3/7, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, ලෆකුණහගොඩ, 

ගළල්.

343 COB-470 වනුක් මිළන් රන්හනත් විහේනළයක ඕ.පී. කිංවහලි විහේනළරළයන 74, ගිංහතොෙ ඳළර, හ ෝහඳ, ගළල්.

344 COB-471 හක්.ජී. වහව්න්  ළනුජ හක්.ජී. වංජීල ප්රදීප් කුමළර 90/8 ඊ, අනගළරික ධර්මඳළ මළලත, ගළල්.

345 COB-472 ජී.හක්. තරඳ තනුලර ජී.හක්.එම්. රංජන් ගුණදළව 32/1, ධර්මරළජ මළලත, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.



346 COB-473 එච්.ඩබ්.හක්. ටුව ත්රිහද්ව් එදිරිසිංශ එච්.ඩබ්. කට්ෙඩිහේ රමයඳළ 15/ඒ/1/1, ඳෂමු ඳටුමග, මඩඳළත, ගළල්.

347 COB-474 හක්. නිසිඳු වන්හිද ප්රනළන්දු හක්.ජී. බුද්ධික ප්රනළන්දු
හනො. 48, ඒ 01, විශළර මළලත,හ ෝගශහගොඩෆල්, 

ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

348 COB-475 හක්.ජී. වහව්න් හත්නුජ හක්.ජී.ටී. ආරියසිරි කළරියලවම් හනො. 309, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

349 COB-476 එම්.ඩී. මුවිරු ලත්වර එම්.ඩී.අයි. ධර්මඳළ ලියනහේ 251/බී/2/1, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්.

350 COB-477 ශන්ව චන්මීර රත්නළයක ගිශළන් තමීර රත්නළයක හනො. 21, 1 ඳටුමග, මඩඳළත, ගළල්.

351 COB-478 වන්තුල් වවහමිත ජයලර්ධන යූ. කළවිංග ජයලර්ධන 226/45, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්.

352 COB-480 හේ.එම්.ඩබ්. කිහලත් ආවින් ජයසිංශ හේ.එම්.ඩබ්. චතුරංග ජයසිංශ 156/7/1, හ ොහඳ ශරවහ ඳළර, ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

353 COB-481 ඊ.ඒ. රුවඳු හදව්දු ඊ.ඒ.ජී. ඉන්ද්රජිත් එදිරිසිංශ 276/2ඊ, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

354 COB-482 එම්.ජී. ටුනළල් රන්තුල් එම්.ජී. සුහනත් කුමළර 27 බී, 1/1, හෙම්ඳල්වහ ඳටුමග, කළුලෆල්, ගළල්.

355 COB-483 මිනග රන්වර සී. තුළනි වික්රමනළයක, කරුණළරත්න 95/බී/ඒ, හලදලත්ත, ලෙරැක-නෆහගනහිර, ගළල්.

356 COB-485 හේ.හක්. හවනු හත්ජන ජයසිංශ හේ.හක්. සුනිල් 283/1/1, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

357 COB-486 එවහ.එම්. හමොවිඳු රනුදිත එම්. මහීෂි හඳොන්නම්හඳරුම හනො. 202/2ඒ, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

358 COB-488 ඩිහයෝන් ඉන්සිත් ආනන්දහගොඩ අයි. රුලන් කුමළර ආනන්දහගොඩ අංක 23/18/1/1, ශ්රී හර්ලත මළලත, ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

359 COB-490 ආර්. තිදසිඳු තියුණුලන් රංහගොඩ ආර්. රවීන්ද්ර රතනවළගර 22/24 බී, කුඹල්ලෆල් ඳෂමු ඳටුමග, ගළල්.

360 COB-491 හකවින් අගියළලඩු ඒ. ඉන්ද්රජිත් අගියළලඩු 8/11/සී 1, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්.

361 COB-492 ඒ.ඒ. හචලළන් කුලුණු කුසුරු ඒ.ඒ. ක්රිළන්ත හනො. 20, ඳෂමු ඳටුමග, කන්හදලත්ත, ගළල්.

362 COB-493 ඩබ්.එච්. වතිර ජනදීඳ හවනරත් එම්. කුමළරි බුත්සිංශ 92 ඩී, 9 ඒ, රජහේ නි නිලළව, ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

363 COB-494 බිශංව හවනළවහ හක්. ප්රියංකළ වංජීලනී 139/සී/1/4, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

364 COB-495 ඩබ්.ඒ. හවනුද වශවහඳති ඩබ්.ඒ. චන්දික ඉඳුනිල් හනො. 195, එලියට් ඳළර,  ෙගන්වි, ගළල්.

365 COB-496 නිහේන් රුශන්ව ජගත් කුමළර අංක 11/6සී/1/1, වංඝමිත්ත ඳටුමග, ගළල්.

366 COB-497 නිහල්හ නුශන්ව ජගත් කුමළර අංක 11/6සී/1/1, වංඝමිත්ත ඳටුමග, ගළල්.

367 COB-499 ආර්.එන්.ඒ.එම්. වංහිත නිළකය  ණ්ඩළර වමන්ති වීරම 305 ඒ, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

368 COB-500 ජී. ටිනුක රන්දිර ටී.ඒ. ඉවංකළ ශරළනි
හනො. 236/7C, වංඝමිත්ත ඳටුමග, ලක්ලෆල් ඳළර, 

ගළල්.

369 COB-501 රිහේන් වන්දිනු වීරප්හඳරුම චමල් එරංග වීරප්හඳරුම අංක 36, වපුමල් හඳහදව, ගළල්

370 COB-502 හක්.ඊ.වී. නිම්හනත් ඊ.ටී.එවහ. කළරියලවම් 70/2, විවහකම් ඳළර, ගළල්

371 COB-503 රුවඳු විදුනිත හශන්නළයක ගමහේ චන්දිමළ සුජීලනී අහබ්වික්රම අංක 176/10, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්

372 COB-504 යූ.ජී.ඒ. හයවත් දුල්මික ඒ.ඒ. නදීළ ප්රන්ති හනො. 54, විවහකම් ඳළර, ගළල්.

373 COB-505 එච්.ඒ. ඳවදුල් කල්නක එච්.ඒ.අයි. චන්දික හඳහර්රළ 306/2බී, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

374 COB-506 යූ.එල්ත රසිදු තුළන් යූ.එල්. වජීල ප්රියදර්ණ 2බී, වංඝමිත්ත මළලත, අඳළල, ගළල්

375 COB-507 එන්. හයශවහ ලිතිර ළනිකළ ඳල්හල්ගම හනො. 236/1, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

376 COB-508 වනුක් හමතුනිජ එවහ.පී. අමරසිංශ හනො. 15/ඩී, නල ඳටුමග, මඩලමුල්, ගළල්.

377 COB-509 හක්.ජී. අංජන හකෞෂික හේ.එඒ. දිනළ වමළලි 111/8ඒ, එලියට් ඳළර, ගළල්.

378 COB-510 බී.ඒ. නිම්වර රන්සිත් බී.ඒ. වංජය  ක්රිළන්ත හනො. 65, ඔ ලත්ත, විවහකම් ඳළර, ගළල්.

ගණය :- ආවන්න ඳදිංචිකරුලන්ගේ දරුලන් - ඉව්ාම්



පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

379 COI-002
හමොහශොමඩ් රිවහලළන් හමොහශොමඩ් 

ඉZවළන්
එම්.එම්. සව්සුල් ඉවහරළ 5/4, වහටීල් ඳළර, ගළල්.

380 COI-003 හමොහශොමඩ් අලි හමොහශොමඩ් අක්යවහ එම්.එම්. ආසිකළ මුනව්ලරළ 43/12/1/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ඳෆලත්ත, ගළල්.

381 COI-007 මුශම්මද් අමීන් අවහරි එම්. අවහම් හමොහශොමඩ් අවහරි 102/3බී, හ ෝහඳ ඳළර, දඩල්, ගළල්.

382 COI-010 හමොහශහමඩ් නිහළර් උ ළදළ එවහ.එච්. හමොහශොමඩ් නිසහළර් හනො.23ඩි, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

383 COI-014 හමොශමඩ් ඉර්සළන් හමොශමඩ් ඉහසළක් එම්. වලළහිර් සිත්ති වළජිදළ 69/18,1/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

384 COI-015 හමොශමඩ් නවුෆිල් මුශම්මද් අශහනසහ එම්. ලසීර් fඳළතිමළ හුලුදළ 82/32, හ ෝහඳ ඳළර, දඩල්, ගළල්.

385 COI-024 එම්. ටී. හමොශමඩ් අම්මළර් එම්. සළතිමළ රිශළනළ 82/90, හ ෝහඳ ඳළර, ගළල්.

386 COI-025 අශමඩ් හිළම් හමොශමඩ් අශහනළවහ එම්. නළසීර් සළතිමළ අzසීළ 220/3ඒ, හ ෝහඳ ඳළර, පියදිගම, ගිංහතොෙ

387 COI-027 හමොශමඩ් මුක්රම් මශහදි එම්.එවහ. සළත්තුම්මළ වළක්කිරළ අංක 09,  රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, කළුලෆල්, ගළල්.

388 COI-028 එම්.එවහ. මුශම්මද් වල්මළන් එම්.ඒ. හමොශමඩ් සුහයිමළන් හනො 100, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්.

389 COI-036 එම්. අවහශහ අබ්දුර්රශහමළන් එම්.මුන්ජිසීන් හමොහශොමඩ් අවහශහ හනො. 218/20-ඒ, හ ෝහඳ ඳළර, ගළල්.

390 COI-037 මුශම්මද් නබීල් සවුවළන් එච්. මරියම් හමොශමඩ් ගවුවහ 27ඒ, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

391 COI-039 ලයි. අක්රම් මුශම්මද් ආකීබ් ඒ.එන්. සිත්ති නිසහළ 80, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

392 COI-040 යූසුසහ සිරින් හමොශමඩ් බිළල් එම්. හමොහිදින් යූසුසහ වරින්
6/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්. (එවහ.එච්. දශනළයක 

මළලත),

393 COI-041 එම්. මුශම්මද් අහරසහ එම්. අවහශළරි සළතිමළ රිවළනළ 122/3, හ ෝහඳ ඳළර, දඩල්, ගළල්.

394 COI-050 මුශම්මද් අර්කම් අකියළවහ සළතිමළ නුසුළ රවහමි 41/16, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

395 COI-051 ඒ. ඉශහරළවහ මුශම්මදු ඉවහයළන් සළතිමළ හවළනළ වළමත් හනො. 47, රිච්මන්ඩ් කන්ද  ළර, ගළල්.

396 COI-053 එම්. වසහරළන් අශමඩ් අකීල් එම්. හජවිසර් හමොශමඩ් වසහරළන් 53/44, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්.

397 COI-055 ඒ. සර්ශළන් අශමඩ් ආහිල් එම්. නළසිම් අශමඩ් සර්ශළන් හනො. 47/4, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

398 COI-057 ළකිර් හුහවයින් ලුක්මළන් එම්. ඉක් ළල් සළතිමළ යුම්නළ 36/4/1/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

399 COI-062 එම්. මන්සඋර් හමොශමඩ් බිළල් එම්. වලීම් හමොශමඩ් මන්සර් 50/2, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්.

400 COI-064 එම්. ඉන්සළවහ හමොශමඩ් නසහශළන් එම්. හිල්මි හමොශමඩ් ඉන්සළවහ හනො. 100/1/සී, හ ෝහඳ ඳළර, දඩල්, ගළල්.

ගණය :- ආවන්න ඳදිංචිකරුලන්ගේ දරුලන් - ක්රිව්තියානි

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

401 COC -002 ජී.ඒ. තිහමොන් ඔහ ද් ජී.ඒ. වන්ත කුමළර 386/සී,  හලෂඟ තුඩුල ලත්ත, අම් න්ලත්ත, ගළල්.

402 COC -003 එම්.හක්. දුල්හමත් මින්දිනු එම්.හක්. නුලන් බුද්ධික අංක 592/3/ඒ, වහප්රීන් ෆීල්ඩ් ගළර්ඩ්න්වහ, ශළලිල, ගළල්.

403 COC -004 ටී. එම්මළනුඑල් හජොනතන් ගුණතික ටී. දමිත ගුණතික 30/3, මශමුදලි මළලත, දඩල්, ගළල්.

404 COC -005 ඩී. හකමියුරු කුළහ වයුරජ ද සිල්ලළ එච්. මළනලඩු හශන්නහතොෙ, හදොඩංදල.

405 COC -006 එම්.හක්. හහනොන් ආදින් යූඑම්. නයනළ නන්දනී හනො. 26/8, ක්රිප්වහ ඳළර, ගළල්.

406 COC -007 පී.ජී.  ජනිදු හතයිවරංග ඩබ්.එම්. මයුනි අහේළ අක්මීමනහගදර ලත්ත, කහශ, ලංචළල.

407 COC -008 හොමින් ආන්ජහෝ එදිරිසිංශ ඩී.එසහ. ඩයවහ එදිරිසිංශ 12 ඩී, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

408 COC -009 හක්.පී.  හිඳු රනුහක  ආර්. වමළලි ද සිල්ලළ හශට්ටිආරච්චි හනො. 178 සී/1/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

409 COC -012 ඒ.හක්. ආදිතය බිහල්සින්ේ ඉශ්රළහයල් ඩබ්. මළධවී 236/4, අලුත්ලත්ත, ලඳුරඹ.



410 COC -013 අනුජ අනුශවහ හක්.ඩබ්. එරන්දි ගුණසිංශ 180, කනම්පිටිය ඳළර, මකුළුල, ගළල්.

411 COC -014 ජී.ජී.ඒ. එහනොක් අබිමළහයල් විහේරත්න එම්. තුළරළ වමන්මලී අංක 130/සී,  ෆරතුඩුල, හදොඩංදල.

412 COC -015 හවත් වනශවහ විහල්හගොඩ ඩබ්. ශහරෝමළළ ජයවීර හනො. 42, වදර්න් ඳෆරඩයිවහ, අඳුරත්වි, හඳොද්ද.

413 COC -016 අහේල් හවශංව නිම්ෂීත ඩී. රුලන්තිකළ ංකළපුර 98/ඒ, රුහුණු ලත්ත, ඇ ඩ, ගිංහතොෙ.

414 COC -017 එච්. හජොනතන් ඕගවහට් හවි එච්. චිරළද් උදයංග 10 බි, 1/1, ඳෂමු ඳටුමග, කුඹල්ලෆල්, ගළල්.

415 COC -019 යූ.හක්. හවහන්හ තත්වර යූ.හක්. සුසිත් මදුරංග හදල්ගශලත්ත, උඩුමග, ඉශ නළකියළහදණිය.

416 COC -020 ආර්.හක්. හේම් එමිල් බී. රළජහදොහර් කුමළර වමන්තෆන්න ලත්ත,  හගොඩ, හඳෝද්ද.

417 COC -021 ඊහනොත් ඔහේන් අභී ඩබ්.එච්. උදචළරි හවහලිකළ දයළරත්න
හනො. 08, ජනඋදළන ගම්මළනය, මවුන්ට් ප්වන්ට් ලත්ත, 

ශපුග, ලක්ලෆල්.

418 COC -022 ආර්.හක්. හචනිත හමවින් ආර්.හක්. චරිත් ක්ළන් පජමඩු කන්ද, ලඳුරඹ.

419 COC -023 හක්.ඒ. හකනළත් ආහර් බී.ජී. මධළ ශසිනි ඳෆණිය හදනිය ලත්ත, කිතුම්පිටිය, උළුවිටිහක්.

420 COC -024 ආර්.හක්. එහනෝහ හයනුක හදව්තිළිණ ආර්.හක්. මහින්ද මළවයදල ලත්ත, ඉණිමංකඩ,  ද්හද්ගම.

421 COC -025 හේන් ආහචර්යය ඩී.එන්. ෂිකළ මුතුකුමළරි 20/බී, පියරතන මළලත, හ ෝහප්, ගළල්.

422 COC -026 අයි. ඒණ අකිත් පී. මලීකළ විහේසුන්දර
හනො. 08, මළඉටිහඳ, 1 ලන ඳටුමග, අම් න්ලත්ත, 

ගළල්.

423 COC -027 ඩබ්.ජී. හශහමොත් ක්ළන් එච්. හමොහිදීන් සළතිමළ නික්ළ 125/46, අමල්ගම, හියළහර්. ගළල්.

424 COC -029 පී.එන්. විමළන අක්ර වී. චමීරළ නිවංවළ විදයළලර්ධන මළලත, හශන්නළහතොෙ, හදොඩංදුල.

425 COC -030 ඩබ්.ජී. හමතුක තිහව්න් හක්.බී.වී. ඉළනි 192ඒ, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්.

426 COC -031 හක්.ඩබ්. සියුල් අමී වවහදු ටී.අයි. ලඩුතන්ත්රී කුඹල්ලෆල් 2 ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්

ගණය 

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

427 BRB-001 හක්.එල්. මහිරු ගත්වර හක්.එල්. රසික වංජීල හනො. 44, තගශහශේන ඳටුමග,  ෙගන්වි, ගළල්.

428 BRB-002 චිනුත් හතව්මින් ද හවොයිවළ විකුමරත්න එම්.එම්.ඒ. චන්දිමළ උදයළංගනී 20/1, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

429 BRB-003 එම්.ඒ. හක්වක හිම්වර ද සිල්ලළ එම්.ඒ. දුලීප් අහවේ ද සිල්ලළ 84/26, අත්කම් නිලළව, ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

430 BRB-004 බී.ඒ. ඉළර අභිමළන් බී.ඒ. අතු ඳද්මකුමළර හනො.218 සී, කිරි තළවි,  ද්හද්ගම.

431 BRB-005 ජී.එල්. බියන් හදව්මිණ ජී.එල්. චම්නද්ර දඒන 130ඒ, කිතුම්පිටිය ඳළර, කශදලලත්ත, ගළල්.

432 BRB-006 ඉමයුරු ජනිහ විහේරත්න ජගත් විහේරත්න 31/11, 12/4, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

433 BRB-007 එම්. හකනු විදුනිත ආර්.ඒ. ඉහරෝළ වමළලි හනො. 5/9ඒ,  ණ්ඩළරනළයක හඳහදව, තළපිටිය, ගළල්.

434 BRB-008 එවහ. චනිරු ජයහමත් එවහ. වමන් කුමළර හනො. 67, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

435 BRB-009 ඔහමත් මින්තුජ ගුරුසිංශ එන්. අවංක ගුරුසිංශ ගුරුහගලත්ත, ලෙරැක නෆහගනහිර, ගළල්.

436 BRB-010 ඒ.ජී. හමතික දම්යුත් ඒ.ජී. ජගත් චන්දන 212, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

437 BRB-011 එවහ.හක්. නුක ඉනුජිත් කුමළර එවහ.හක්. සුජිත් කුමළර ළිමුලත්ත, පිටිමුල්, බවහව.

438 BRB-012 දුල්මිත තරීන්  ණ්ඩළර විජයරත්න ඩබ්.එම්.සී. ජගත්  ණ්ඩළර විජයරත්න හනො.365, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

439 BRB-013 ඩබ්.හක්. බිශංව ඉඳුලර විහේසිංශ හක්.ඩී. රුලන්ජි දර්ශකළ වීරසිංශ 188/ඒ, ශ්රී පියරතන මළලත, හ ෝහඳ, ගළල්.

440 BRB-014 එන්.ඒ. හනතු හදව්කිත් කුරත්න එන්.ඒ. දයළල් නින්ත කුරත්න හනත්සිරි නිහක්ත, දලලත්ත, මළම්පිටිය, ගළල්.

441 BRB-015 එන්.හක්. හඩනුක මල්හිරු හක්.ඒ.ඒ. ප්රියංගිකළ හකෝදළහගොඩ හකෝරහගලත්ත, මළලෆල්, ඉමදල.

ශය වහශෝදර - හ ෞද්ධ



442 BRB-016 හනතුග හනත්වින් ජී. ජනිත හවේනළරත්න හනො. 278, හ ෝහඳ ඳළර, පියදිගම, ගිංහතොෙ.

443 BRB-017 ටී. මිනුග වශවහ වින්දිව් ආර්.සී. එරන්දිකළ කුමළරි 18/1/සී, කන්හදහගදරලත්ත, ලෆකුණහගොඩ ඳළර, ගළල්.

444 BRB-018 ඩී. හවනුක් ශන්වජ ද සිල්ලළ හද්ල තුළර ද සිල්ලළ
හනො. 2/4, කුඹල්ලෆල් 02 ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

445 BRB-019 එම්.ඩී. මුවිරු ලත්වර ලියනහේ එම්.ඩී. ඉන්දික ධර්මඳළ ලියනහේ
251/බී, 2/1, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

446 BRB-020 ඩී.හක්. හෙනුක දුල්කිත් ඩී.හක්. චමින්ද පුහඳකුමළර  ටුහශේන්හගොඩකන්ද, ගහන්ගම උතුර,  ද්හද්ගම.

447 BRB-021 එම්. ඉහන්හ හන්ජිත රත්නළයක එම්. හරෝශණ අනුර කුමළර
අංක 22/7, කන්හදහගලත්ත, ලෆකුණහගොඩ ඳටුමග, 

හ ෝහඳ, ගළල්.

448 BRB-022 හක්.හක්. හඩනින් කින්වර හක්.හක්. දීඳළල් චන්දිම 58/1, ඩී, හීන්ඳෆන්ද, හකෝවි ලත්ත, ගළල්.

449 BRB-023 ගමිත හක්හලර ඩබ්.ඒ.හක්. සුමුදුනී ශ්රිමළලි
අංක 2/7, 1/1, කුඹල්ලෆල් 2ලන ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් 

කන්ද, ගළල්.

450 BRB-024 ශවඳු ඔනළදිත් තිරිමළන්න යූ. නදීන් තිරිමළන්න 199, වුඩලඩ් මළලත, ගළල්.

451 BRB-025 හමතික මින්ශවහ ජයසුන්දර රත්නළයක අයි. ප්රවන්න ජයසුන්දර රත්නළයක 12ඩී, ක්රීඩළපිටිය ඳටුමග, මෆද්ද ලත්ත, ගළල්.

452 BRB-026 වකුණ කුජන නළනළයක්කළර
එන්.හේ. මනුර නුලන්ත 

නළනළයක්කළර
හනො. 28, මහින්ද ක්රීඩළපිෙය ඳටුමග, මෆද්දලත්ත, ගළල්.

453 BRB-027 හවශන්ව දම්සිළු ලනසිංශ ඩබ්.එවහ.එම්. චන්ද්රසිරි ලනසිංශ 51බී, ලෆකුණහගොඩ ඳළර, ගළල්.

454 BRB-028 ඩී.ජී. විනු දුල්නිත් දළුලත්ත ඩි.ජී. නිළන්ත දළුලත්ත 244 බී, ඳන්ව ඳළර,  තගශලත්ත, ශපුග, ලක්ලෆල්.

455 BRB-029 වී.හක්. ජනිත කිත්වර වී. හක්. ක්රිළන්ත කුමළර
20/2, 1, කුඹල්ලෆල් 2ලන ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

456 BRB-030 ජී.හක්. දිනුග හවේනිත ජී.හක්. හවහනවි ප්රදීප් හනො. 128/4, රජහේ නිලළව, ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

457 BRB-031 රවිඳු හත්නුජ වමරවික්රම එන්. දුමින්ද වමරවික්රම හනො. 206/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

458 BRB-032 ඩින්  ළතික පිළනවිතළනහේ එම්.එම්.ඒ. දිවහනළ ප්රවළදිනී 20/1, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

459 BRB-033 එච්.හක්. බිනුග යුත්මිර හමන්ඩිවහ එච්.හක්. නලින්දු හමන්ඩිවහ අංක 24 ඒ, ලින්ද්ර, ශ්රී පියරතන මළලත, ගිංහතොෙ.

460 BRB-034 ආර්.හක්.එම්. විතු ක්දි ආර්.හක්.එම්. විරළේ චමින්ද කුමළර හනො. 04, ගල්කෆටිය ඳළර, ගළල්.

461 BRB-035 එල්.යූ. ඩිහර්න් සුක් හොකු උමගිලියහේ චින්තක 97/1, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

462 BRB-036 අවහවින් පර්ණිම
හකොළන් ඉසුරුජිත් හගොඩඋඩ 

ඳතිරණ
අංක 286, ආනන්ද මළලත, කිතුම්පිටිය, ගළල්.

463 BRB-037 ඩී.ඩබ්. අමිරු මින්ශවහ ඩි.ඩබ්. උදළර වංකල්ඳ හනො. 28, ජයහවේකර කන්ද, ශපුග, ගළල්.

464 BRB-038 දින්වර හවනුමිත සී. උදයළංගනී ලියනහේ 68/1, හතොෙලත්ත, හිරිඹුර, ගළල්.

465 BRB-039 පී. මලිතු බිනළල් ද හවොයිවළ ඩී.එල්.ඩී. අනුහකළ වමළලි හනො. 45/ඒ, හ ෝහඳ ඳටුමග, ඔවනහගොඩ, ගළල්.

466 BRB-040 ධනිත අන්වර අත්තනළයක ලයි. අනුප්රිය අත්තනළයක අංක 04, ලෆකුණහගොඩ ඳටුමග, ගළල්.

467 BRB-041 දිනුත් චමුත්ක වික්රමසිංශ ඩබ්.ඩබ්.ඒ. විපු වික්රමසිංශ
ආහක්නි ංකළ, 42/ඒ, වුඩලඩ් මළලත, වංඝමිත්ත ඳටුමග, 

ගළල්.

468 BRB-043 යූ.ඒ. සුවිඳු ඳෆශෆනද යූ.ඒ. ලවන්ත හප්රේමළල්. විහව්කළරළම මළලත, හගොඩකන්ද, කරළපිටිය.

469 BRB-044 හලොනළල් හයශවහ පී. ආනන්ද හවහනවිරත්න හනො. 22, ශ්රී හර්ලත මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

470 BRB-045 එච්.යූ.එච්.ආර්. මිහින් දිනු හක්.ජී.ජී. වමළලි පියුමින්දි 52/9ඒ, හකොවිලත්ත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

471 BRB-046 අරුත් ආයුකය රත්නවීර එම්. වළරුල  ණ්ඩළර 308/1, ලකුලෆල් ඳළර, ගළල්.

472 BRB-047 එච්.එල්. හශලිඳු හකෞළල් ද සිල්ලළ එන්.එච්.ඒ. නදීළනි 36/1, ශ්රී හශේමළනන්ද මළලත,  ෙගන්වි, ගළල්.

473 BRB-048 එල්.ජී. තිරුජ උදළරුත් ගුණරත්න හක්.එච්.ඒ. කළංචනළ කළරියලවම් 152/බී, ශපුහගොඩලත්ත, ගහන්හගොඩ, අක්මීමන.

474 BRB-049 හක්. ඉජිත අකල හකොඩිකළර හක්.හක්. ප්රියන්ත හකොඩිකළර හනො. 130, හ ෝහඳ ඳළර, හ ෝහඳ, ගළල්.

475 BRB-051 එම්.ජී. රිත ශංවන එම්.ජී. රනිල් හරෝළන් 254, මළලඩවි, රත්ගම.

476 BRB-052 නිතුම් වන්දිර විහනෝදහශේලළ එච්. උදයළනි හද්ලළහල්ගම
හනො. 95, හියුම්වහ ඳළර, ඩී.ජී. විමසුහර්න්ද්ර මළලත, 

ගල්ලඩුහගොඩ, ගළල්.



477 BRB-053 ඔහමත් ශන්වන හගොඩකන්ද ඩබ්.හක්. අහෝකළ ප්රියදර්නී 226/55 ජී, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්.

478 BRB-054 ඩබ්.ටී. ලිතුල් දම්සිතු ඩබ්.ටී. වමීර එරංග
39/2සී, සුමනළ නළහගොඩවිතළන මළලත, ලෆකුණහගොඩ 

ගළල්.

479 BRB-055 ගනිදු හිම්වර මනම්හප්රි එවහ. විකසිත මනම්හප්රි  හනො. 48 ඒ, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

480 BRB-056 මළත්ර ඔහහල් රන්දම් ද සිල්ලළ ඒ.ආර්.පී. ප්රභළෂිනී රළජිනිකළ අමරවංශ 18/6 බී, ලෆකුණහගොඩ ඳළර, ගළල්.

481 BRB-057
ආර්.එන්.ඒ.එම්.එවහ.නිළකය  ණ්ඩළර 

ලරකළහගොඩ
වමන්ති වීරම 305 ඒ, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

482 BRB-058 ඊ. කවීහ ද සිල්ලළ ඊ. ශහවේ ද සිල්ලළ 21, සුභද්රළරළම ඳළර, මකුළුල, ගළල්

483 BRB-060 දශම් ඳන්සිළු හකොඩිතුලක්කු අජිත් කුමළර හකොඩිතුලක්කු හනො. 37, හව්ලෆල්ල ඳළර,  ෙගන්වි, ගළල්.

ගණය ශිය වගශෝදර - ඉව්ාම්

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

484 BRI-001 හමොශමඩ් මුක්රම් මශහදි එම්. සියළඩ් සළත්තුම්මළ වළකිරළ අංක 09, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, කළුලෆල්, ගළල්.

485 BRI-002 එම්. අවහශහ අබ්දුර්රශහමළන් එම්. මුන්ජිඩීන් හමොහශොමඩ් අවහශහ හනො.218, 20-ඒ., හ ෝහඳ ඳළර, හ ෝහඳ, ගළල්.

486 BRI-003 එම්. මන්සර් හමොශමඩ් බිළල් එම්. හමොශමඩ් මන්සුර් 50/2, එවහ.එච්. වශනළයක මළලත, ගළල්.

ගණය ශිය වගශෝදර - ක්රිව්තියානි

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

487 BRC-003 පී.ජී. ජනිදු හතයිවරංග ඩබ්.එම්. මයුනි අහේළ අක්මීමන හගදරලත්ත, කහශේ, ලංචළල.

488 BRC-004 හකමියුරු කුළහ වයුරජ සිල්ලළ හිතළදරී මළනලඩු හශන්නළහතොෙ, හදොඩංදල.

ගණය 

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

489 OBB-001 වහයොන් වංජුල් එවහ. කළරියලවම් ආයින්ත ගමහේ හනො. 324, දංහගදර, ගළල්.

490 OBB-002 හනහලොන් වන්තුල් එවහ. කළරියලවම් ආයින්ත ගමහේ හනො. 324, දංහගදර, ගළල්.

491 OBB-003 හමොවිඳු දශම්යුත් හශේලළලවම් එච්.පී.බී. හඩන්සිල් මහශේන්ද්ර හනො. 339/ඒ, ගළලු ඳළර, හදොඩංදල.

492 OBB-004 එල්.ජී. තිරුජ උදළරුත් ගුණරත්න එල්.ජී. පුතිසි ශරීන්ද්ර ගුණරත්න 152/බී, ශපුහගොඩලත්ත, ගහන්හගොඩ, අක්මීමන.

493 OBB-005 අභීත් අත්වර කළරියලවම් දුමිදු කළරියලවම් හීනටිග ඳළර, හලලත්ත, උණලටුන.

494 OBB-006 එවහ.හක්. හවන්දුල් හදවිනිත ටී.එන්. බුද්ධි ද සිල්ලළ හනො. 226/20, හගොඩහේ ලත්ත, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්.

495 OBB-007 ජී.එල්. වසිරු ඉම්රක හවේනළතික ජී.එල්. ජනක චතුරංග හවේනළතික 12ඊ, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

496 OBB-008 හක්.පී. වනුජ මනළහ ජයහවේකර හක්.පී. සුරන් ප්රමුදිත ජයහවේකර හනො. 234, මශහමෝදර, ගළල්.

497 OBB-009 එල්. අනුජ අනුමිත ඔහබ්හවේන එල්.සී. මධුළන් ඔහබ්හවේන 21/1ඒ, විවහකම් ඳළර, ගළල්.

498 OBB-010 එන්.ඒ. හනතු හදව්කිත් කුරත්න එන්.ඒ. දයළල් නින්ත කුරත්න හනත්සිරි නිහක්ත, දලලත්ත, මළම්පිටිය, ගළල්.

499 OBB-011 වවදර කුමුදිළු කෆල්ඳත විතළන ලයි.ඩී. නයනජි කෆල්ඳත විතළන 135, මිල්ලත්ත,  ෙහඳො.

500 OBB-012 හනතුග හනත්වින් හවේනළරත්න ජී. ජනිත හවේනළරත්න හනො. 278, හ ෝහඳ ඳළර, පියදිගම, ගිංහතොෙ.

501 OBB-013 දුල්මිත තරීන්  ණ්ඩළර විජයරත්න
ඩබ්.එම්. චන්දන ජගත්  ණ්ඩළර 

විජයරත්න
හනො. 365, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

502 OBB-014 හලොනළල් විජයලර්ධන ලියනහේ ටිළන් විජයලර්ධන ලියනහේ 574/1, හිරිඹුර ඳළර, කරළපිටිය, ගළල්.

:- ආද ශිය - ග ෞද්ධ



503 OBB-015 වනුක නිහලත් හද්මුණි ජී.එච්. ජීලනී තමරළ ජයන්ති
අංක 41/31, වහරෝලිවහ සිල්ලළ මළලත, ගම්ලඩුලත්ත, 

ඳටුලත, හදොඩංදල.

504 OBB-016 වනු වහලත් හද්මුණි ජී.එච්. ජීලනී තමරළ ජයන්ති
අංක 41/31, වහරෝලිවහ සිල්ලළ මළලත, ගම්ලඩුලත්ත, 

ඳටුලත, හදොඩංදල.

505 OBB-017 එන්.ඩබ්.වී. දුනිල් විශංව එන්.ඩබ්.වී. චින්තක චමින්ද කුමළර
හනො. 163/එන්1/1/2, ඩළර්ල්න්ෙන්ලත්ත, ශපුග, 

ලක්ලෆල්.

506 OBB-018 පී.ජී. චනුද දුල්නිත් ගමහේ පී.ජී. ජළනක චන්දන අභය, වන්දරල,  ද්හද්ගම.

507 OBB-019 එම්.ටී. චතුහ රහවෝඝ එම්.ටී. දර්ක නයනජිත් 214/ඒ/6, ඉන්න්ඩ් හිල් ඳළර, කරළපිටිය.

508 OBB-020 දිහනත් මනුජය වමරනළයක එවහ. ගයළන් වමරනළයක 323, හගොණහකොෂහදණිය ලත්ත, කිතුම්පිටිය, ගළල්.

509 OBB-021 ඩී.එච්. රිසිඳු විහේසිරි ඩී.එච්. හෝලිත විහේසිරි 161/2, හවේනළනළයක මළලත, මළනවි, ලශන්දල.

510 OBB-022 ඉමල්ක අභිජිත් ලක්ලෆල් එන්. උදළකර ලක්ලෆල් හනො. 134,  ද්හද්ගම ඳළර, උළුවිටිහක්.

511 OBB-023 පී.වී. රිසිඳු ගුණලර්ධන පී.වී. මළධල ගුණලර්ධන
හනො. 18/1, කන්හදහගදරලත්ත, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, 

ගළල්.

512 OBB-024 ඒ.හක්. වදලු මිණිමුතු වත්වර ඒ.හක්. මධුවංක බිශළන් තුංඇහමෝදර 10 කණුල, තලුගම්ඳ, ගළල්.

513 OBB-025 එවහ.ඒ.ඩී. නවිරු රන්තුල් එවහ.ඒ.ඩී. ඉසුරු රුචිරංග 481/ඒ,  ද්හද්ගම ඳළර, හ ලිගශ ශන්දිය, ගළල්.

514 OBB-026 අවහවින් පර්ණිම හගොඩ උඩ ඳතිරණ හක්. ඉසුරුජිත් හගොඩඋඩඳතිරණ අංක 286, ආනන්ද මළලත, කිතුම්පිටිය, ගළල්.

515 OBB-027 කෂණ හනත්වර කුමළරහේ තුසිත ප්රදීප් කුමළරහේ ලහගදරලත්ත, හතොෙහගොඩ, අක්මීමණ.

516 OBB-028 යූ.ඒ. ලළගි ඕදිත යූ.ඒ. හරොළන් තරංග ක්මළල් අංක 91, ලංචළල ශංදිය, ලංචළල, ගළල්.

517 OBB-029 හේ.හක්. බිම්හනෝද් හමන්තුව හේ.හක්. කවීහ තීක්ණ
හනො. 41/15, ශ්රී පියරතන ඳටුමග, මශවිෙලත්ත, හ ෝහඳ, 

ගළල්.

518 OBB-030 හක්.වී. ඹකිත් විචක්න හක්.වී. හයොශළන් බුද්ධික හනො. 387, හිරිඹුර ඳළර, දංහගදර, ගළල්.

519 OBB-031 සිහනොල් වින්විදු හඳොන්නම්හඳරුම එවහ. සිතුම් හඳොන්නප්හඳරුම 142/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

520 OBB-032 හඳවඳු හචනුමිත නිමරත්න ආර්. ක්ෂිත නිමරත්න හනො. 85/සී, හදල්ගශලත්ත, ආනන්හගොඩ,  ෙදල, ගළල්.

521 OBB-033 ආර්.එම්. තුෆව දම්වර රත්නළයක ආර්.එම්. රවීන්ද්ර දර්න රත්නළයක 51/5සී, විජිත හව්ලෆල්ල ඳළර, කිතුම්පිටිය,

522 OBB-034 වකුණ කුජණ නළනළයක්කළර
එන්.හේ. මනුර නුලන්ත 

නළනළයක්කළර
හනො. 28, මහින්ද ක්රීඩළ පිටිය ඳටුමග, මෆද්ද ලත්ත, ගළල්.

523 OBB-035 හක්.ජී. කවිරු නළදිත් සී.වී. ක්මල් හකොට්ෙල ගමහේ අංක 326, සී,  ළදිඳළර, හතොෙහගොඩ, අක්මීමණ, ගළල්.

524 OBB-036 ගතිඳු හිම්වර මනම්හප්රි එවහ. විකසිත මනම්හප්රි හනො. 48 ඒ, හින්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

525 OBB-037 හයවින් විදළනඳතිරණ එවහ. රංග ශ්රී විදළනඳතිරණ ශ්රීධර, නළවින්න ඳළර, උළුවිටිහක්.

526 OBB-038 එම්. ඉහන්හ හන්ජිත රත්නළයක එම්. හරෝශණ අනුර කුමළර
අංක 22/7, කන්හදහගලත්ත, ලෆකුණහගොඩ ඳටුමග, 

හ ෝහඳ, ගළල්.

527 OBB-039 හලතුම් අහන්ක් ගුරුගමහේ එවහ. ඉසුරංග ගුරුගමහේ ළන්ති ඉශෂ හල්ල්ල, ලඳුරඹ.

528 OBB-040 පී. දීක්ෂිත ගල්මන්හගොඩ පී. බුලහනක ගල්මන්හගොඩ 10/සී, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

529 OBB-041 දිනු හරවන්දුල් ලලිමුනි නලින් ප්රළන්ත ලලිමුනි 362, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

530 OBB-042 ඩී.එල්.තරුඛ පුනලවහ ඩී.එල්. වමන් ප්රියජිත් ළන්ති, දීග, හල්නම, අකුරැවහව.

531 OBB-043 චිතිර වන්නු වීරවික්රම ගුණලර්ධන එන්.එවහ. වීරවික්රම ගුණලර්ධන තිවරණ, මෆෙරඹ, උණලටුන, ගළල්.

532 OBB-044 හක්.එල්.ජී. වවිත කිත්වර හක්.එල්.ජී. පුනය මින්ද හනො. 71/97, ඩිහඳෝ මළලත, පිටුල ඳළර, ඇල්පිටිය.

533 OBB-045 ජී.ඩබ්. හනලිත් හන්තක ද අල්විවහ ජී.ඩබ්.එන්. දීඳළල් නුලන්ප්රිය ද අල්විවහ හනො. 226/68 ඊ, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

534 OBB-046 උවිඳු වවහනු කනංහක ලියනහේ සී. ක්මළල් කනංහක් ලියනහේ
327/5/එල්, හත්ක්කලත්ත,  ද්හද්ගම නගරය, 

 ද්හද්ගම.

535 OBB-047 බී. කුන හවශත් වවහදු බී.පී. හරොළන් ආනන්ද හනො. 167, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

536 OBB-048 තමිදු දම්වර මළනලඩු ආර්. මධවංක මළනලඩු 450/1, හශන්නහතොෙ, හදොඩංදල.

537 OBB-049 ජී.පී. විදුන රන්මිත අහබ්හවේකර ජී.පී. තනුජ කසුන් අහබ්හවේකර 392/6පී, රිච්මන්ඩ් හිල්වහ, ලකුලෆල් ඳළර, ගළල්.



538 OBB-050 හවහයොන් කිත්දිනු ද හකොවහතළ එච්. එරංග ද හකොවහතළ 89, විවහකම් ඳළර, ගල්ලඩුහගොඩ, ගළල්.

539 OBB-051 හවත් ක්දිනු ධනලවිතළනහේ එවහ. කුමළර ධනලවිතළනහේ
හදල්ගශලත්ත, ප්රළහද්ශය වභළ ඳළර, මීඳළල, හඳෝද්ද, 

ගළල්.

540 OBB-052 ඩී.ඩබ්. අමිරු මින්ශවහ ඩී.ඩබ්. උදළර වංකල්ඳ හනො. 28, ජයහවේකර කන්ද, ශපුග, ගළල්.

541 OBB-053 හක්.පී. නිහයෝනි තමී හක්.පී. මිලින්ද කුමළර හනො. 110, කිතුම්පිටිය ඳළර, මඩලමුල්, ගළල්.

542 OBB-054 තිනුග හනත්වර චමින්ද ගල්ගළනහේ හදවිනුලර 176/4, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

543 OBB-055 එම්.ජී. රිත ශංවන එම්.ජී. රනිල් හරොළන් 254, මළලඩවි, රත්ගම.

544 OBB-056 හක්.ජී. තහවරු හදව්ලිත් කෆණියන්හගොඩ ගමහේ වජිත් 22/6, කන්හදහගලත්ත, හ ෝහඳ, ගළල්.

545 OBB-057 එච්.එල්. වවහවිඳු චන්හකත්  ෆවහටියන්වහ එච්.යූ. කළංචනළ චතුරළණි හනො. 130, පියදිගම, ගිංහගොෙ.

546 OBB-058 හශොවින් හශේළිත් අහබ්නළයක ජී. හමොහශේන්ද්ර අහබ්නළයක හනො. 227/1, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

547 OBB-059 එවහ.ජී. ඔනිරු සිහතව් සුශවහවින් එවහ.ජී. කල්ඳ ගිළන් ලියනහේලත්ත, ඳශ හල්ල්ල, ලඳුරඹ.

548 OBB-060 විදත් ංකළධීලර ලළශලත්ත. එවහ. ක්නළත් ලළශලත්ත 60/8, ලෆකුණහගොඩ ඳළර, හ ෝහඳ -  ෙහිර, ගළල්.

549 OBB-061 ජී.එච්.ජි. හචනිත මන්දිල්  ළනුජ ජී.එච්. ගහන්හගොඩහේ චමිල්
23/12, ශ්රී හර්ලත මළලත, හකෝපිලත්ත, හීන්ඳෆන්ද, 

ගළල්.

550 OBB-062 මනුජ හෝෂීත දිවළනළයක ඩී.එච්. කරුණළතික හනො. 17/1, 1/1, හව්ලෆල්ල ඳළර,  ෙගන්වි, ගළල්.

551 OBB-063 ඩී.ජී. වවිතු දින්වර ඩී.ජී. නිපුන් චළමික 36/25, යහවෝදරළ ලත්ත, හිරිඹුර ශරවහ ඳළර, ගළල්.

552 OBB-064 වන්තුල් වවහමිත ජයලර්ධන යූ. කළවිංග ජයලර්ධන 226/45, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්.

553 OBB-065 එච්.ඒ. ඳවඳුල් කල්නක එච්.ඒ.අයි. චන්දික හඳහර්රළ 306/2බී,  ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

554 OBB-066
දිශවහ නිර්මළණ අල්විවහ විහේසිරි 

ගුණලර්ධන
ආර්.යූ.ජී. අල්විවහ විහේසිරි ගුණලර්ධන අංක 574/15 සී, හිරිඹුර ඳළර, කරළපිටිය, ගළල්.

555 OBB-067 හිරුක හශසිත් අමරසිරි ගුණලර්ධන ඒ.යූ.අමරසිරි ගුණලර්ධන 412ඒ, මීඳළල, හඳොද්ද.

556 OBB-068 හේ.ජී. දින්වවහ ඩිත්නළල් හේ.ජී. නිළන්ත ජයලර්ධන
156/1/4සී, එන්.වී.එසහ. නළගරත්න මළලත, හ ෝහඳ, 

ගළල්.

557 OBB-069 ඊ. කවීහ ද සිල්ලළ ඊ. ශහවේ ද සිල්ලළ 21, සුභද්රළරළම ඳළර, මකුළුල, ගළල්.

558 OBB-070 ටී.පී. හන්සුක වංභිත පියහවේන ටී.පී. මහනොේ ප්රියංකර පියහවේන
ප්රියළලළව, ඩී වෆම්වන් රළජඳක් මළලත, ආනන්හගොඩ, 

 ෙදල.

559 OBB-071 ඩී.එම්. හයහශන් හමත්මින්
ඩී.එම්. ක්ෂිත නලින්දළනළත් 

ඳණ්ඩිත ගුණලර්ධන
හනහ ො  9/1, හව්ලෆල්ල ඳළර,  ෙගන්වි, ගළල්.

560 OBB-072 විදවහ වන්තු අමරසිංශ වී. සුසිත් අමරසිංශ 20ඒ, ගල්කෆටිය ඳළර, ගළල්.

561 OBB-073 එල්.එල්. තිසි හරොනළල් ද සිල්ලළ එල්.එල්. අමි වමින්ද්ර ද සිල්ලළ හනො. 4ඩී, මශලත්ත ඳළර, හික්කඩුල.

562 OBB-074 ඩබ්.ඩී. හවත්වින් අහබ්ගුණලර්ධන ඩබ්.ඩී. උළන් අබ්ගුණලර්ධන අහබ්ලළව ඉන්න්ඩ් හිල්වහ එවහහට්ට්, කරළපිටිය.

563 OBB-075 හයනු චන්දඳ හශේවත් විදළනඳතිරණ මළනක විදළනඳතිරණ හනො. 44, කලෆල්හගොඩ, අකුරැවහව.

564 OBB-076 ඩබ්.එම්. හමතුන් හනතුජ අනුශවහ ඩබ්.එම්. යසිරු වම්ඳත්
22/24 බී, කුඹල්ලෆල් ඳෂමු ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

565 OBB-077 ඩී.පී.එම්. හමවඳු හොශවහ  ණ්ඩළර ඩී.පී.එම්. නන්දන හද්ප්රිය 54/ඒ/1, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, ගළල්.

566 OBB-078 එල්.ඩබ්. තරුක දිනුජය එල්.ඩබ්. චතුර හශේමන්ත විජහවේකර හනො. 18, අභිමළනි පුර, ඳශෂ කීඹිය, හඳෝද්ද.

567 OBB-079 ටී.ඩී. ගගන වරැවහ හමන්ඩිවහ ටී.ඩී. අමල් වජී කුමළර් හමන්ඩිවහ 466, හකොෂඹ ඳළර, ගිංහතොෙ.

568 OBB-080 ශවඳු ඔනළදිත් තිරිමළන්න යුහර්හ නදීන් තිරිමළන්න 199, වුඩ්ලඩ් මළලත, ගළල්.

569 OBB-081 එම්.ඒ. ඔහමත් ගවී එවහ. මහීළ නිම්මි හනො. 34/11,  ෙලත්ත, මළගළල්, ගළල්.

570 OBB-082 ඒ. නහ රහමිණ ද සිල්ලළ ඒ. ගයළන් චින්තක ද සිල්ලළ 16/18, ලව්ලත්ත, හ ෝහප් ඳළර, කහල්ගළන.

571 OBB-083 බී.ජී. සිතුක වහවේන් බී.ජී. ශක අලන්ත ශ්රීමළල් 12/2/ඒ, විවහකම් ඳළර, ගළල්.

572 OBB-084 ජී.එච්. තුමිර නික්හල්හ දයළකීර්ති ජී.එච්. දිල්ශළන් දයළකීර්ති 22/4 ඒ, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, හ ෝහඳ, ගළල්.



573 OBB-085 ජී.හක්. ගුලනක වමීර හ ොහමත් ජී.හක්. ධම්මික 37/1, නන්දන, හවේනළනළයක මළලත, ලශන්දල.

574 OBB-086 හවොම්නවහ පුන්කිවර හක්. මලින්ද ඩයවහ නළගශලත්ත 2/24, නළමලී, හදලන ඳටුමග, මළඉටිහඳ, ගළල්.

575 OBB-087 විදු නිලුත්ඳ ජයමුණි ජයමුණි උපුල් ප්රියන්ත අංක 25/1, වී.සී. ඳළර, කහල්ගළන, ගළල්.

576 OBB-088 ඩිහයොන් ඉන්සිත් ආනන්දහගොඩ අයි. රුලන් කුමළර ආනන්දහගොඩ අංක 23/18/1/1,  ශ්රි හර්ලත මළලත, ලෆකුණුහගොඩ.

577 OBB-089 ජී. ප්රවහති මළයළදුන්හන් කීර්තිරත්න ජී.යූ. මළයළදුන්හන් කීර්තිරත්න 74/3ඒ, හඳොතුකුඹුර, හීන්ඳෆන්ද ඳළර, ගළල්.

578 OBB-090 රිහේන් වන්දිනු වීරප්හඳරුම චමල් එරංග වීරප්හඳරුම අංක 36, වපුමල් හඳහදව, ගළල්

ගණය 

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

579 OBI-001 එම්. අවහශහ අබ්දුර්රශහමළන් එම්. මුන්ජිඩීන් හමොහශහමඩ් අවහශහ හනො. 218, /20-ඒ, හ ෝහඳ ඳළර, හ ෝහඳ, ගළල්.

580 OBI-002 හමොශමඩ් නසහශළන් එම්.එච්. හමොශමඩ් ඉන්සළවහ 100/1 සී, හ ෝහඳ ඳළර, දඩල්, ගළල්.

581 OBI-003 එම්. මන්සර් හමොශමඩ් බිළල් එම්. වෘම් හමොශමඩ් මන්සර් 50/2, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්.

582 OBI-004 එම්. ඉම්තළද් ඊවළ මුශම්මද් එම්. ශවන් හමොශමඩ් ඉම්තළද් 231/3ඒ, හගොඩලත්ත, ගිංහතොෙ.

ගණය :අධයයන කාර්ය මණ්ඩ

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

583 ED-001 දින්වර හවනුමිත ඉහරෝහ කුමළර ගීකියනහේ 68/1, හතොෙලත්ත, හිරිඹුර, ගළල්.

584 ED-003 එච්. තිරජ කිත්නද එවහ.ජී. දිළනි තරංගළ 443/17බී, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

585 ED-006 එච්.එම්. බුවිඳු යළනුේ දින්සිළු එච්.අයි. වමළලි කරුණළරත්න අමිපිටිය, ලෆලිපිටිහමෝදර, ගිංහතොෙ.

586 ED-008 මති වන්දිල් මල්ලිකළරචිචි ජී. පියුමි හකොහශොන්හේ අංක 05, අඳළල මළලත, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

587 ED-009 ඒ.ජී. හමතික දම්යුත් ඒ.ජී. ජගත් චන්දන 212, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

588 ED-010 එවහ. නුක ඉන්ද්රජිත් කුමළර එවහ. සුජිත් කුමළර ළිමුල් ලත්ත, පිටිලෆල්, බවහව.

589 ED-013 එච්.ජී. වනුජ ශංවක එච්.ජී. රංජිත් කුමළර අංක 117, කළවල්හිල්වහ, ගහණ්හගොඩ, අක්මීමන.

590 ED-014 එම්. හකනු විදුනිත එම්. රවීන්ද්ර කුමළර හනො. 5/9ඒ,  ණ්ඩළරනළයක හඳහදව, තළපිටිය, ගළල්.

591 ED-016 ඩබ්.පී. හවඳුල් රන්ශවහ ඩබ්.පී.එවහ. හශේමන්ත අහබ්ලර්ධන හනො. 146, නිව්සිටි, ශල්ඳළහතොෙ,  ද්හද්ගම.

592 ED-017 එම්.ජී. අවල් අත්වර ඩී.ඒ. ශලන්ති
හනො. 148, ඩී.ජහල මසුහර්න්ද්ර මළලත, ගල්ලඩුහගොඩ, 

ගළල්.

593 ED-018 එවහ.ජී. රන්ව චතධ ඩබ්.එම්. මධුරි දයළංගනී කුඩහක්. කනංහක. කඩවීදිය.

594 ED-019 ඩබ්.එච්. වතිර ජනධීඳ හවනරත් ඩබ්.එච්. ඉන්දික හවනරත් 92ඩී, 94, රජහේ නි නිලළව, ලෆකුණහගොඩ, ගළල්.

595 ED-020 එම්.ටී. වනුජ මිහිවර ඩී. අනළ දිල්රුක්ෂි 78ඒ, බුදල, ගළල්.

596 ED-022 ඩබ්. හ නුජ හමත්දිනු එල්. හරොළන් හලදහේ හනො. 11/52, නලරියන්ලත්ත, දඩල්, ගිංහතොෙ.

597 ED-023 හේ. බුද්වින්  ළසිත හේ. ධම්මික වමන්ත හවේඳළලි, ශල්ගවහමුල්, ලංචළල, ගළල්.

598 ED-024 වචිර හමනු හවේනළරත්න ආර්.ඒ.හක්. ගයළනි ඉඳුනිල් 292, හශරලිගවහලත්ත, නළත්හත්ල, ලඳුරඹ, ගළල්.

599 ED-027 ඒ.වී. හරමික යුශවහ දීනු ආර්.එම්.එවහ. වංජීලනී හශේමකුමළරි
2015, ඳත්තිනිහේහගොඩ. කෆකිල්ලත්ත, මළයළකඩුල, 

ඉමදල.

600 ED-029 ඩී.ජී. විනු දුල්නිත් ඩී.ජී. නිළන්ත දළුලත්ත 244බී, ඳන්ව ඳළර,  තගශලත්ත, ශපුග, ලක්ලෆල්.

601 ED-030 බිතුම් හච්තුක වමරවික්රම උඩුගම්හඳොෂ එවහ.ඩබ්.ඒ. සුහන්ත්රළ උඩුගම්හඳොෂ වහහෙෝර්වහ, කහශ. ලංචළල.

:- ආද ශිය - ඉව්ාම්



602 ED-031 ඩබ්.ටී. හලතුජ කිත්වර ඩබ්. තන්තිරිහේ කිත්සිරි ගගළලලත්ත, නියළගම, අක්මීමන.

603 ED-034 ඩී.එල්.ඩබ්. හයනුත් හනම්සිත එම්.එන්. වමළලි ද හවොයිවළ  ෆද්හදහගදරලත්ත, කීඹිඇ,  ද්හද්ගම.

604 ED-036 හක්.ජී. හවතුක හයත්මින් ඒ.ජී. තරංගි අනුරුද්ධිකළ හනො. 32, ගුණරතන මළලත, මිනුලන්හගොඩ, ගළල්.

605 ED-037 ජී.හක්. තිනුක වංකණ එවහ.හේ. විසුදිධිකළ අමරජීල මෆණිහක් 361/16, රීගල් ඳළර්ක්, දංහගදර.

606 ED-041 ටී. දිදු හවහනශව මුතු කිරුෂ ද සිල්ලළ ටී.එවහ. කුමළර ද සිල්ලළ හනො. 32, හමෝදර හද්ලළ ඳළර,  පිටිය.

607 ED-042 එච්. හවනුක් හකත්මින් එච්.එච්. දිමුතු තළ මධුලන්ති රන්දි, මීහඳ. ශ රළදල.

608 ED-043 එල්.ඊ. ඔමික රන්ති එච්. ශ්රියළණි මල්කළන්ති හනො. 128, ශල්ඳළහතොෙ,  ද්හද්ගම.

609 ED-044 ආර්.එම්. යුවින් තිනුක ඒ.ජී. අහෝකමළළ හනො. 50 නල ඳටුමග, මඩලමුල්, ගළල්.

610 ED-046 ඒ. මහිරු රජින්ද ඒ. ක්කන මනකළන්ත 165ඒ, අඹගශඔවිෙ, ශරුමල්හගොඩ, ශ රළදල.

611 ED-047 හේ.හක්. හවනු හත්ජක ජයසිංශ ඒ.වී. නි චන්ද්රිකළ ශල්ගවහමුල් ඳළර, ඳරහගොඩ, ඉමදල.

612 ED-048 විද්ල යුශංව බී.ජී. ලවන්ති වංජීලනී 46/4, ජයක්ති මළලත, පිෙහදණිය, හගොනළමුල්

613 ED-050 එම්. හමවඳු වත්මිර ජී.වී. අනළ දිලුමි
හනො.12, හ ල්වුඩ් ඳළර්ක්, වුඩ්න්ඩ් ලත්ත, 

හගොනළපීනුල.

614 ED-051 ආර්.පී.ජී. හවහනොද් වවහනිඳු ආර්.පී.ජී.ටී. රංජිත් කුමළර
හනො. 17/5, හඳොකුණ ඉශ, ඳනංග නෆහගනහිර, 

ඳනංග, ගළල්.

615 ED-052 හේ.එච්. ටිසිර  ළසිත හේ. හශේලළ චමින්ද හනො. 27/බී, හදොඩන්වි, මිටියළහගොඩ, අම් න්හගොඩ.

616 ED-053 හක්. හදොශළන් චන්තුව ජී.ජී. චිත්රළංගනී ද සිල්ලළ 364ඒ, දුලමගම, ශ රළදල.

617 ED-055 එච්.ජී. නිමුතු හනත්මිර එච්.ජි, චන්දන කුමළර හනො. 05, ක්රිප්වහ ඳළර, ගළල්.

618 ED-059 හක්.ඩබ්. තනුග වනුක එච්.පී. ජළනකී දමයන්ති 290ඒ. ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

619 ED-061 එම්.ඩී. මුවිරු ලත්වර ලියනහේ ඩී. ජයංකළ ඳල්ලියගුරු 251/බී/2/1, එවහ.එච්. දශනළයක මළලත, ගළල්.

620 ED-062 හමත්සුක වගීත් එච්.එල්. හශට්ටිආරච්චි හවේනළනළයක හවව්ලන්දි, ගිනිමෆල්ගශ.

621 ED-063 ජී.ඒ. යුනළල්  ළනුජ නළත් හක්.බී. හිරුනි නදීකළ පියහවලන, ලහශේන, ගහන්හගොඩ, ඇල්පිටිය.

622 ED-064 එම්.ඩබ්. හමතුජ හමත්මිර මල්ලියළ ලඩු අනුර වමන්
අංක 15/8, කුඹල්ලෆල් ඳෂමු ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

623 ED-070 එච්.බී. වචිත සිශත්ව ඉන්දිමළ විහේසුන්දර
165/ඩී. අක්මීමන හඳොලිසිය යෙ ඳළර, කුරුඳුලත්ත, 

ලශන්දල.

624 ED-071 හක්.ජී. දිනුජය නයනවර හක්.ජී. ඉන්දික ප්රවංග 346/1, පින්නදල ජනඳදය, ලශන්දල.

625 ED-073 හක්.වී. ජිනුක මින්සුත හක්.එවහ. මහවේකර පීරිවහ අංක 05, අත්කම් නිලළව, ලෂකුඹුර, නළහගොඩ.

626 ED-074 අආර්. තිදසිඳු තියුණලන් රංහගොඩ ආර්. රවීන්ද්ර රතනවළගර 22/24 බී, කුඹල්ලෆල් ඳෂමු ඳටුමග, ගළල්.

627 ED-075 ඩී. හෙවඳු අංවන පියුම්හමත් ඕ.එම්. චතුරංගි ඉහර්ෂිකළ හනො. 45/ඒ, වපුමල් හඳහදව, හ ෝහඳ, ගළල්.

628 ED-078 හක්.ඊ.වී. නිම්හනත් ඊ.ටී.එවහ. කළරියලවම් 70/2, විවහකම් ඳළර, ගළල්

ගණය :- අධයයන කාර්ය මණ්ඩ - ක්රිව්තියානි

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

629 EDC-01 හේ.එම්. අර්චන යහවොද් ජයමළන්න ඒ.පී. රසිකළ දර්නී හනො. 352/1/1, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

ගණය :- ව්ථාන මාරු

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

630 TR-001 ඩබ්.එම්. හමතුන් හනතුජ අනුශවහ ඩබ්.එම්. යසිරු වම්ඳත්
22/24 බී, කුඹල්ලෆල් ඳමු ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.



631 TR-004 තිනුග දම්සිතු මළවළච්චි යූ. හනළනි අහබ්හවේකර හනො. 54, නල ඳටුමග, මඩලමුල්, ගළල්.

632 TR-005 ඩබ්. වදිව් හතව්මිත ද සිල්ලළ ඩබ්.එවහ. උදළර ද සිල්ලළ හනො. 84/64, ලෆකුණහගොඩ ඳළර, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

633 TR-007 ජී.හක්. යුශවහ හකත්මින්
හක්.හක්.ජී. අන්හකළ එරන්දි 

කළරියලවම්
හනො. 113/2/බී, හ ෝහඳ ශරවහ ඳළර, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

634 TR-009 ඩබ්.ජී. ටිනුක මිකුම් ඩබ්.ජී. උදය කුමළර ලන වංරක්න නි නිලළව, ලෆකුණහගොඩ, ගළල්.

635 TR-010 එන්.බී. තිනුක හිරුන්දිත් ඊ. නිංකළ දිල්ශළනි අංක 31, හර්ලත මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

636 TR-011 එන්.බී. තිනුක හිරුන්දිත් එන්.බී. රනිල් වරංග අංක 31, හර්ලත මළලත, හීන්ඳෆන්ද, ගළල්.

637 TR-014 ආර්.එල්. තිසුක වනුමිත ආර්.එල්. නිළන්ත. කුමළර
එසහ. 01, දුම්රිය නි නිලළව, හෙම්ඳල්වහ ඳටුමග, හිර 

හගදර ඳළර, කළුලෆල්.

638 TR-015 එම්.එල්.ඒ. බිශංව වවදක එම්.එල්.ඒ. වමීර මධුවංඛ අංක 115, රිචමන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

639 TR-016 රිසිජ හඳත්මික රණසිංශ එච්.පී.ඩී. උහම්ළ ඉහරෝණී
41/98, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, ලෆකුණුහගොඩ, 

ගළල්.

640 TR-020 එම්.ජී. හගවඳු වත්හනත් හවේනළධිරත්න එම්.ජී. මලින්ද උදළර හවේනළධිරත්න
98/1/1/2, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, ලෆකුණහගොඩ, 

ගළල්.

641 TR-022 හක්. හචනුක මින්ශවහ හක්. චමින්ද රුලන් කුමළර 17/4, අඳළල ඳළර, ගළල්.

642 TR-024 ඩබ්.එඒ. ඔකිත හකහනෝල් හලත්තසිංශ ඩබ්.ඒ. චතුර ප්රදීප් අංක 189/1, වුඩ්ලඩ් මළලත,  ෙගන්වි, ගළල්.

643 TR-026 ඒ.එල්.ඩී. උවර මින්ව ඒ.එල්.ඩී. හරොළන් ඇරැව්ල හනො. 314/1/1, ලක්ලෆල් ඳළර, ජල්ගශ ශන්දිය, ගළල්.

644 TR-028 හේ.හක්. හෙනුක ක්නුද හේ.හක්. උදය වමන්ප්රිය 6-ඩී, ලෆකුණහගොඩ ඳළර, ගළල්.

645 TR-029 බී.හක්. හවශත් වවහදු බී.පී. හරොළන් ආනන්ද හනො. 167, රිච්මන්ඩ් කන්ද ඳළර, ගළල්.

646 TR-030 ඉහමත් දුල්වර සිරිනළයක ඩී. වංජය සිරිනළයක
98/37/2/11, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, ලෆකුණහගොඩ, 

ගළල්.

647 TR-031 එශවහ  ළසුර පී.හේ. තන්තිරිහේ දීඳළනි
හනො. 10/3, 1/1, කුඹල්ලෆල්, හදලන ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් 

කන්ද, ගළල්.

648 TR-032 එම්.ඩී. ඳෘථිවි වවහවිඳු ඩබ්.ඩී. රනිල් සිසිප්රිය ගුණහවේකර
48/1, හ ෝගශහගොඩෆල්, විශළර මළලත, ලක්ලෆල් ඳළර, 

ගළල්.

649 TR-034 පී.ආර්.හනතය ශවඳුල් රතු දු එම්. ශවංගළ මළනලඩු හනො. 27, ශ්රී හශේමළනන්ද මළලත,  ෙගන්වි, ගළල්.

650 TR-035 විදවහ වන්තු වින්දන සුසිත් අමරසිංශ 20 ඒ, ගල්කෆටිය ඳළර, ගළල්.

651 TR-038 හත්නුදය නිකිල් දීමළහ හක්. රන්ජන් පුඳකුමළර 4/1/ඒ, (සිව්ලන මශ) ලෆකුණහගොඩ ඳළර, ගළල්.

652 TR-040 එන්.ජී. වවහමිත රවිශළර එච්.එල්. ෂිකළ වන්ධයළ දිල්රුක්ෂි 399/1සී, ලක්ලෆල් ඳළර, ගළල්.

653 TR-042 එම්.එච්. ළකය මින්ශවහ එම්.එච්.යූ. මංග ගුණලර්ධන
98/1, 3/7, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, ලෆකුණහගොඩ, 

ගළල්.

654 TR-043 හේ.පි. හිරුවර මනිදීල් හේ.පී.  න්දු
202/2 ඒ 1, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ඳෂමු ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් 

කන්ද, ගළල්.

655 TR-044 හක්. ක්මිදු මල්මිත තරුහනත් එන්. හර්ණුකළ දමයන්ති හනො. 128/14, රජහේ නි නිලළව, ලෆකුණහගොඩ.

656 TR-045 එම්.ඩබ්. හමතුජ හමත්මිර එම්.ඩබ්. අනුර වමන්
අංක 15/8, කුඹල්ලෆල් ඳෂමු ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, 

ගළල්.

657 TR-050 ආයක එවින් වින්විදු එරන්ද ජයවික්රම 33 ඒ, ලෆකුණහගොඩ ඳළර, ගළල්.

658 TR-055 වහව්න් වන්යුත් එවහ.ජී. රසිකළ වංජීලනී හනො. 307 ඒ, හමොරිවහ ඳළර, ගළල්.

659 TR-056 එම්.ජී.හගවඳු වත්හනත් හවේනළධිරත්න හක්.ජී. අවංකළ දිනුෂිකළ ගමහේ
98/1, 1/2, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, ලෆකුණුහගොඩ, 

ගළල්.

660 TR-057 පී.ආර්. හනතය ශවඳුල් රතු දු පී.ආර්. ධනුක දුල්ළන් හනො. 27, ශ්රී හශේමළනන්ද මළලත,  ෙගන්වි, ගළල්.

ගණය :- විගද්ගත සිට ඳැමිණි

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

661 FS-002 මළතු ඔහහල් රන්දම් ද සිල්ලළ ප්රභළෂීනී රළජනිකළ අමරසිංශ 18/6බී, ලෆකුණුහගොඩ ඳළර, කන්හදලත්ත, ගළල්.

662 FS-003 පී. මලිතු බිනළල් ද හවොයිවළ ඩී.එල්.ඩී. අනුහකළ වමළලි හනො. 45 ඒ, හ ෝහඳ ඳටුමග, ඔවනහගොඩ, ගළල්.



663 FS-007 ඩබ්.ජී. මතී රන්වර හක්.එච්. ශර්නී ප්රදීපිකළ
ඊ/එසහ 7/යූ 10, රිච්මන්ඩ් හිල් හරසිඩන්සීවහ, 

ලෆකුණුහගොඩ, ගළල්.

664 FS-010 දම්වන හනත්මිණ ශසිනි දිල්ශළරළ මදනළයක 35/2, ලෆකුණුහගොඩ ඳටුමග, හ ෝහඳ. ගළල්.

665 FS-011 පී.හක්. හමතු වන්දිල් පී.හක්. ඉහම් චතුරංග 9/13, ක්රීඩළ පිටිය ඳටුමග, දංහගදර.

666 FS-012 හක්.ඩබ්. එවහ.ඒ. වවහදු ඩබ්. ටී. තනුෂිකළ ඉහලෝන් 14/2 ඊ, කුඹල්ලෆල් 02 ඳටුමග, රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගළල්.

667 FS-013 එවහ.එම්. හවනුක්  ණ්ඩළර ආර්.එච්. කළංචනළ තුළරි අමරසිංශ පුංචිහශේනලත්ත, මිහිඳු මළලත, මළම්පිටිය, ගළල්.

ගණය 

පිළිගල 

අිංකය
ෂමයාගේ නම අයදුම්කරුගේ නම ලිපිනය

668 SPE -01 හවශන්ව හදව්වර එවහ. සුරංග වික්රමහේ කශෙගශලත්ත, හික්කඩුල නෆහගනහිර, හික්කඩුල.

669 SPE -02 ඩී.ආර්. ශවංග ඳෆශෆවර එවහ.ඒ. රගීළ ගිම්ශළනි හනො.15, ඩළර්ලින්ෙන් ලත්ත, ශපුග.

670 SPE -03 එච්.ආර්. මශරු මනුදිතු එච්.ආර්. සුනන්ද වම්ඳත්
30/1/1, හ ෝගශහගොඩෆල් ඳන්ව ඳළර, ලක්ලෆල් 

ඳළර, ගළල්.

:-විගේ අධයාඳන ඒකකය


