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ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

1 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 938231230V මභඹ බී.එම්. කීගල් 23060 ය/ෂර්ගියුන් උස විදයහරඹ  ඵයගමු යත්නපුයඹ

2 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 947983822V මභඹ එල්.වී.අයි. රක්භහලි 07383
භහය/දික්ළල්ර විජිත භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

3 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 947511335V මභඹ ඩබ්.ටී.එල්. වංනී 00047 මකො/නහරන්ද විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

4 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 935791316V මභඹ එච්.එම්.එස.මක්. ජඹයත්න 17708 කු/භව විජඹඵහ ජහතික ඳහර  ඹම භව

5 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956482461V මභඹ ඒ.එන්.එච්. කල්ඳතරු 15080
අම්/ඵණ්ඩහයනහඹක ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය අම්ඳහය

6 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 925774057V මභඹ එස.වී.පී.ඒ. එයන්දි 08289 ව/සරිඹළ ජහතික ඳහර  දකුණ වම්ඵන්මතොට

7 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957093280V මභඹ බී.ජී.යූ. නිංරහ 08289 ව/සරිඹළ ජහතික ඳහර  දකුණ වම්ඵන්මතොට

8 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 946301663V මභඹ මේ.එච්.එස. රක්ෂිකහ 18302
වරහ/නහත්තන්ඩිඹ ධම්මිසය භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඹම වරහත

9 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958250746V මභඹ ඩී.එම්.එස.එස.මක්. දිහනහඹක 03181 භව/අමුපිටිඹ ජහතික ඳහර  භධයභ මතල්මදනිඹ

ජහතික ශික්ණ විදයහ ඩිප්මරෝභහධහරීන්ට ඳත්වීම් ප්රදහනඹ - 2020

ජහතික ඳහල් වහ ඳත්වීම් රළබීභට නිඹමිත ඳත්වීම්රහභීන්



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 
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මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

10 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 945672706V මභඹ ආර්.අයි.මේ. ගුණයත්න 24490 කෆ/කෆගලු විදයහරඹ  ඵයගමු කෆගල්ර

11 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955310519V මභඹ මක්.ඒ.ඩී.ටී. යත්නහඹක 17550 කු/ඳන්නර ජහතික ඳහර  ඹම ගිරිඋල්ර

12 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 945470518V මභඹ මක්.ජී.ජී.එස.එන්. වතුරුසිංව 03010 භව/සුජහතහ ඵහලිකහ ජහතික ඳහර  භධයභ කටුගසමතොට

13 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956300355V මභඹ එම්.එන්. අමබ්සිරි නහයහඹන 06369 ගහ/ංඝමිත්තහ ඵහලිකහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

14 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956090679V මභඹ එච්.එම්.ආර්. මවන්නහඹක 21174 ඵ/විහකහ උස ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඌ ඵදුල්ර

15 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 965023763V මභඹ මක්.යු. ංදීඳනි 01041
භහය/ඌරුමඵොක්ක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ මභොයක

16 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 946612120V මභඹ මක්.ඒ.පී.ටී. ගුණයත්න 24490 කෆ/කෆගලු විදයහරඹ  ඵයගමු කෆගල්ර

17 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958432712V මභඹ ආර්.ජී.අයි.ටී. ගුණයත්න 03553
නහරපිටිඹ අනුරුද්ද කුභහය ජහතික 

ඳහර
 භධයභ ගම්මඳොර

18 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958530447V මභඹ ටී.පී.එල්.පී.පී. මඳමර්යහ 21174 ඵ/විහකහ උස ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඌ ඵදුල්ර

19 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 936211453V මභඹ මේ.ඒ.එන්.එම්.විමේයත්න 17708 කු/භව විජඹඵහ ජහතික ඳහර  ඹම භව
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20 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 199555600515 මභඹ මක්.මක්.බී.ආර්. මේනහයත්න 17550 කු/ඳන්නර ජහතික ඳහර  ඹම ගිරිඋල්ර

21 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958222017V මභඹ  යූ.සී.එස. ප්රනහන්දු 00047 මකො/නහරන්ද විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

22 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956161177V මභඹ එම්.එන්.ඩී.ද සිල්හ 07383
භහය/දික්ළල්ර විජිත භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

23 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 948460351V මභඹ එල්.එම්.ඩී. භධුභහලි 08289 ව/සරිඹළ ජහතික ඳහර  දකුණ වම්ඵන්මතොට

24 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957641270V මභඹ ඩබ්.එම්.එච්. තහරුකහ 07350 භහය/මදවිනුය ජහතික ඳහර  දකුණ භහතය

25 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 945630515V මභඹ යූ.ජී.එන්. එයන්දතී 07350 භහය/මදවිනුය ජහතික ඳහර  දකුණ භහතය

26 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 199456502829 මභඹ ආර්.එන්. ංජිනි 07041
භහය/ඌරුමඵොක්ක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ මභොයක

27 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958050615V මභඹ ඩී.එම්.එස.අයි.එම්. දිහනහඹක 17391
කු/බංගිරිඹ ශ්රී යණංකය ජහතික 

ඳහර
 ඹම කුලිඹහපිටිඹ

28 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958321406V මභඹ එච්.ඩබ්.යි.ජී. වර්භහලි 21191 ඵ/ඇටම්පිටිඹ ජහතික ඳහර  ඌ ඵදුල්ර

29 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955911288V මභඹ මේ.ජී.මක්.එල්. ජඹසිංව 03532 ගම්මඳොර මේනහධිකහරි ජහතික ඳහර  භධයභ ගම්මඳොර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

30 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956081025V මභඹ මක්.ඩී.ඒ.එස. අමබ්මේකය 17767 කු/ඳළයකුම්පුය ජහතික ඳහර  ඹම භව

31 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 936560725V මභඹ එම්.ජී.එන්. චිනි 06259
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර

32 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 935701244V මභඹ එච්.ආර්.එස. මවට්ටිආයච්චි 00283
අවිසහමේල්ර සීතහක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

33 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956040922V මභඹ බී.එල්.අයි.ආර්. ලිඹනයත්න 03314 භව/මඵෝපිටිඹ යහජසිංව ජහතික ඳහර  භධයභ භව නුය

34 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957052401V මභඹ ඩබ්.පී.එන්.ක්රිහනි 18199 වරහ/ආනන්ද ජහතික ඳහර  ඹම වරහත

35 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958144652V මභඹ එච්.ඒ.අයි.එන්. මඳමර්යහ 00047 මකො/නහරන්ද විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

36 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956590345V මභඹ ටී.එන්. භධුයංගි 16121 ත්රි/කන්තමල් අග්රමඵෝධි ජහතික ඳහර  නළමගනහිය කන්තමල්

37 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 948132273V මභඹ පී.ජී. යණසිංව 07055 භහය/මදනිඹහඹ භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ මභොයක

38 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957060617V මභඹ ඊ.ඒ.අයි. මකෞලරයහ 06036
ගහ/අම්ඵරන්මගොඩ ධර්භහමලෝක 

විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

39 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 937671466V මභඹ ජී.පී.සී. රක්භහලී 07055 භහය/මදනිඹහඹ භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ මභොයක



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

40 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958572450V මභඹ ඩබ්.එම්.ටී. දිල්රුක්ෂි 17757
කු/ගල්ගමු යූ.බී. න්නිනහඹක 

ජහතික ඳහර
 ඹම භව

41 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955261011V මභඹ මේ.ඒ.එන්.එන්. ජඹමකොඩි 17549 කු/ගිරිඋල්ර වික්රභශීරහ ජහතික ඳහර  ඹම ගිරිඋල්ර

42 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 947260588V මභඹ මක්.ඩී.එන්.පී. මප්රේභදහ 21356 ඵ/ලුනුත්ත භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ළලිභඩ

43 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958100752V මභඹ ආර්.එම්.සි.ආර්. යත්නහඹක 22086 මභො/යහජකීඹ විදයහරඹ  ඌ මභොණයහගර

44 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 947081225V මභඹ යි.ඒ.එස.එස. ඹටිඹන 17549 කු/ගිරිඋල්ර වික්රභශීරහ ජහතික ඳහර  ඹම ගිරිඋල්ර

45 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956422000V මභඹ අයි.එස. නුන්ගිකහ 18199 වරහ/ආනන්ද ජහතික ඳහර  ඹම වරහත

46 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 945522410V මභඹ මක්. ජී.සී. බුද්ධිභහලි 06370 ගහ/වුත්රන්ඩ් විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

47 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 951681989V භඹහ එම්.පී.ජී.මක්. ප්රිඹංක 18199 වරහ/ආනන්ද ජහතික ඳහර  ඹම වරහත

48 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 945491825V මභඹ එම්.පී.ඩී.අයි. යත්නහඹක 17757
කු/ගල්ගමු යූ.බී. න්නිනහඹක 

ජහතික ඳහර
 ඹම භව

49 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956102308V මභඹ ඊ.ඒ.ජී. දුනිකහ 17867
කු/මකොමඵයිගමන් ශ්රී ඳයහක්රභ 

ජහතික ඳහර
 ඹම නිකළයටිඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

50 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 915531636V මභඹ ආර්.එම්.එස.එම්. යත්නහඹක 17867
කු/මකොමඵයිගමන් ශ්රී ඳයහක්රභ 

ජහතික ඳහර
 ඹම නිකළයටිඹ

51 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 927520893V මභඹ එන්. මේ. ද සිල්හ 06370 ගහ/වුත්රන්ඩ් විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

52 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955803051V මභඹ ඒ.ඩී.එස.මක්. අමේපිටිඹ 22086 මභො/යහජකීඹ විදයහරඹ  ඌ මභොණයහගර

53 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955392981V මභඹ ජී.එස.ඒ.ඒ.ඒ. මේන්දි 01301
කළශණිඹ ශ්රී ධර්භහමරෝක භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

54 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 948080290V මභඹ යූ.එම්.එම්.ඒ. ගුණතිරක 00047 මකො/නහරන්ද විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

55 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956462622V මභඹ ආර්.එන්. මඩෝන් 00453 මකො/ආයක්ක මේහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

56 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957240186V මභඹ ඩබ්ලිේ.එස.එස. සිල්හ 01341 මීගමු වරිසචන්ද්ර ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය මීගමු

57 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956531357V මභඹ ඒ.ඒ.ඩී. කණිසකහ 01300 කළරණිඹ ගුරුකුර භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළශණිඹ

58 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957172539V මභඹ බී.ඩී.ටී. චහභලි 02004 කළු/ශ්රී සුභංගර භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

59 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957130062V මභඹ මේ.මක්.එම්. ප්රනහන්දු 01539 මීගමු ක්රිසතුයහජ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මීගමු



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

60 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 965010270V මභඹ එස.ඒ.ආර්.එස. මෝරංගආයච්චි 01300 කළරණිඹ ගුරුකුර භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළශණිඹ

61 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 199650200071 මභඹ ඩබ්ලිේ.එස. අංජලී 00166
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභය 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

62 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 946900516V මභඹ මක්.සී. කවමේයආයච්චි 02040 කළු/ඵණ්ඩහයගභ භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

63 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 937041659V මභඹ ඒ.සී. මවට්ටිආයච්චි 00166
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභය 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

64 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 965070737V මභඹ ජී.ඩබ්. රුවිනි 06371 ගහ/ලහන්ත ඇමරෝසිඹස විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

65 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958483325V මභඹ ටී.ජී.ජී.එම්. අභයසිංව 01478
මිනුන්මගොඩ නහරන්ද පිරිමි භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මිනුන්මගොඩ

66 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958270682V මභඹ ඒ.වී.ටී.බී. දනංජනී 01301
කළරණිඹ ශ්රී ධර්භහමරෝක භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

67 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956622220V මභඹ එස. ටී. එම්. යණසිංව 00453 මකො/ආයක්ක මේහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

68 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 945890215V මභඹ ඩී.එස.ඩී. දන්තනහයහඹන 02004 කළු/ශ්රී සුභංගර භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

69 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 199465303777 මභඹ ඩබ්ලිේ.ඊ.එම්.වී. කුභහරි 19177 අ/සර්ණඳහලී ඵහලිකහ ජහතික ඳහර  උතුරු භළද අනුයහධපුයඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

70 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957433014V මභඹ එස.ඒ.ආර්.එස. භයසිංව 16121 ත්රි/කන්තමල් අග්රමඵෝධි ජහතික ඳහර  නළමගනහිය කන්තමල්

71 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 953470268V භඹහ ටී.ඩී.මක්.ජී. සුඵසිංව 16121 ත්රි/කන්තමල් අග්රමඵෝධි ජහතික ඳහර  නළමගනහිය කන්තමල්

72 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 965041591V මභඹ ඊ.ආර්.ඩබ්.එස. දිල්ලහනි 16121 ත්රි/කන්තමල් අග්රමඵෝධි ජහතික ඳහර  නළමගනහිය කන්තමල්

73 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 945812036V මභඹ එන්.ඩී.ජී.මක්. අනුරුද්ධිකහ 01478
මිනුන්මගොඩ නහරන්ද පිරිමි භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මිනුන්මගොඩ

74 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 952400665V භඹහ මක්.මක්. ඳසිඳු ශ්රී නිභර 06367 ගහ/රිච්භන්ඩ් විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

75 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 947771418V මභඹ ඒ.ජී.එච්. ප්රතිබහ 07041
භහය/ඌරුමඵොක්ක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ මභොයක

76 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958361190V මභඹ එච්.මක්.ආර්.ටී. හිභහඹහ 07055 භහය/මදනිඹහඹ භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ මභොයක

77 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957551823V මභඹ මක්.මක්.එම්. කරුණහයත්න 06392 ගහ/භහනවිර උඳනන්ද විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

78 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956221420V මභඹ ආර්.එම්.යූ. ඉදුනිල් 22086 මභො/යහජකීඹ විදයහරඹ  ඌ මභොණයහගර

79 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958472714V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.ඒ.එන්. විමේසුන්දය 01301
කළරණිඹ ශ්රී ධර්භහමරෝක භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

80 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958652046V මභඹ ඊ.එම්.ඒ.ජී.එම්.එස. භළණිමක් 01301
කළරණිඹ ශ්රී ධර්භහමරෝක භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

81 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956790557V මභඹ ඒ.මක්. වතුරුසිංව 19177 අ/සර්ණඳහලී ඵහලිකහ ජහතික ඳහර  උතුරු භළද අනුයහධපුයඹ

82 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958622678V මභඹ එස.බී.පී.එම්. සුගතඳහර 16057 ත්රි/සිංවර භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

83 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957954197V මභඹ මක්.පී.එම්. වික්රභසිංව 01341 මීගමු වරිසචන්ද්ර ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය මීගමු

84 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956133637V මභඹ මක්.ඒ.එල්.පී. මකොඩිකහය 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

85 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956062772V මභඹ එම්.මක්.එන්. චතුරිකහ 02180
භතුගභ සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගය 

භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ

86 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 927411520V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්. ජඹසිංව 06369 ගහ/ංඝමිත්තහ ඵහලිකහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

87 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956712980V මභඹ එච්.ඒ.එස. ඹමෝදයහ 00167
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභරි 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

88 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955332440V මභඹ වී.ජී.එස. සුපුන්රහ 00166
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභය 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

89 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 935473241V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඒ.යූ.යි. වීයක්මකොඩි 00453 මකො/ආයක්ක මේහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

90 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957111190V මභඹ ඩබ්.ඒ.එස.එස. උත්ඳරන්නහ 17767 කු/ඳළයකුම්පුය ජහතික ඳහර  ඹම භව

91 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956681820V මභඹ පී.වී.සී.එම්.පී. විදහන 00283
අවිසහමේල්ර සීතහක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

92 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955730020V මභඹ ඒ.ජී.එස. පියුභහලි 16057 ත්රි/සිංවර භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

93 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 938282129V මභඹ ඊ.එම්.සී. ඒකනහඹක 20073 මතෝඳහළ භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තභන්කඩු

94 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 936081525V මභඹ ටී.එම්.සී. මතන්නමකෝන් 16059
ත්රි/යහජකීඹ විදයහමරෝක භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

95 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 948003988V මභඹ ඩබ්ලිේ.එස.මක්.පී. ප්රනහන්දු 01341 මීගමු වරිසචන්ද්ර ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය මීගමු

96 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957421164V මභඹ ආර්.එම්. මවේමේ 06036
ගහ/අම්ඵරන්මගොඩ ධර්භහමලෝක 

විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

97 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958100876V මභඹ ජී.මක්.පී.එස. ජඹසිංව 00453 මකො/ආයක්ක මේහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

98 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 946862541V මභඹ එල්.අයි.වී. ඳතියණ 06116 ගහ/මඵන්මතොට ගහමිණී භවහ විදයහරඹ  දකුණ ඇල්පිටිඹ

99 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 945803398V මභඹ අයි.එම්.ඒ.එස. මතන්නමකෝන් 17767 කු/ඳළයකුම්පුය ජහතික ඳහර  ඹම භව



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

100 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955912799V මභඹ වී.මක්.ඒ. සුබහෂිනී 00165 ඵඳ/ජඹ/ජනහධිඳති විදයහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

101 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956190380V මභඹ එස.එස.ඩී.ඩී. සයසිංව 00129
ඵඳ/ජඹ/මකොමරොන්නහ ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

102 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957280358V මභඹ මක්.ඒ.මක්. දියහංජලි 00098
මකො/මදහිර මප්රසබටීරිඹන් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

103 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956950864V මභඹ අයි.ජී.සී. ප්රිඹංගිකහ 06373 ගහ/විදයහමරෝක විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

104 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957000223V මභඹ මක්.ටී. අංජනී මකෞරයහ 20073 මතෝඳහළ භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද මඳොමශොන්නරු

105 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 938260940V මභඹ එස.ඩී.එල්.එස.යූ. මේනහනහඹක 06366 ගහ/භහින්ද විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

106 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956592119V මභඹ එන්.ජී.එස.යූ. දුලසභන්ති 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

107 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958612745V මභඹ පී.එස. ප්රබහෂිනි 01300 කළශණිඹ ගුරුකුර භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළශණිඹ

108 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957073751V මභඹ එච්.මක්. මේන්දි 06392 ගහ/භහනවිර උඳනන්ද විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

109 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 945700572V මභඹ මක්.ජී.ටී. මද්මිනි 06373 ගහ/විදයහමරෝක විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

110 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 965030018V මභඹ ඩබ්ලිේ.ජී.ඒ.එස. ජඹසිරි 13110 /ගහමිණී ජහතික විදයහරඹ  උතුරු වුනිඹහ

111 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956260051V මභඹ ඩබ්ලිේ.පී.වී. මඳමර්යහ 00167
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභරි 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

112 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958581769V මභඹ එම්.එන්.පී. ප්රනහන්දු 02040 කළු/ඵණ්ඩහයගභ භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

113 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955781864V මභඹ ඩබ්ලිේ.පී.ඩී.මක්. විමේසිංව 01001
කළශණිඹ ලහන්ත අන්මතෝනි භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

114 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956032474V මභඹ එස.ඒ.ටී.එච්. මකෞලරයහ 00165 ඵඳ/ජඹ/ජනහධිඳති විදයහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

115 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958201192V මභඹ ටී.ඒ.එම්.ඩී. මත්නුය 00248 ඵඳ/ජඹ/ශ්රී සුභූති ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

116 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955970489V මභඹ ඩබ්ලිේ.වී.සී. මච්තනහ 02004 කළු/ශ්රී සුභංගර භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

117 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957321569V මභඹ මක්.ජී.සී.ඩී. ගුණර්ධන 06368 ගහ/රිඳන් ඵහලිකහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

118 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957402305V මභඹ ටී.එම්. අසිංරහ 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

119 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956070333V මභඹ එස.සී. වීයමේකය 00167
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභරි 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

120 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955370856V මභඹ ඩී.මක්. මකොමරොන්නමේ 06036
ගහ/අම්ඵරන්මගොඩ ධර්භහමලෝක 

විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

121 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 948220300V මභඹ මක්.එල්.එස. වීනහවි 02276 අලුත්ගභ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

122 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958360649V මභඹ ටී.ඩී.ආර්.සී. ජඹසිංව 06036
ගහ/අම්ඵරන්මගොඩ ධර්භහමලෝක 

විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

123 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957730469V මභඹ එන්.ඩබ්ලිේ.එස.කුන්තරහ 00165 ඵඳ/ජඹ/ජනහධිඳති විදයහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

124 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956080967V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඩී.පී මයොද්රිමගෝ 00098
මකො/මදහිර මප්රසබටීරිඹන් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

125 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957730779V මභඹ ටී.එන්.සී. පීරිස 02040 කළු/ඵණ්ඩහයගභ භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

126 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956081289V මභඹ මේ.ඒ.ටී.එස. අංජලිකහ 02241 කළු/තිස භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

127 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 948632772V මභඹ බී.එස.අයි. ඵළද්දමේ 00166
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභය 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

128 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957051561V මභඹ යි.බී.ඒ. චහභනී 06366 ගහ/භහින්ද විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

129 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955530446V මභඹ එම්.පී.එන්. ද මකොසතහ 00098
මකො/මදහිර මප්රසබටීරිඹන් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

130 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955891961V මභඹ මක්.එච්.ඩී.එස. හනහ 06254 ගහ/ඳුයම භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

131 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 965262849V මභඹ එස.එච්.ඩබ්ලිේ. මේන්දි 06368 ගහ/රිඳන් ඵහලිකහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

132 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955821335V මභඹ ඩබ්ලිේ.ජී.සී. භදුහනි 06371 ගහ/ලහන්ත ඇමරෝසිඹස විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

133 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 937842619V මභඹ එල්.ජී.ඒ. ගීත්රී 06259
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර

134 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956670373V මභඹ පී.ජී.මේ.පී. විමේයත්න. 00248 ඵඳ/ජඹ/ශ්රී සුභූති ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

135 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956040396V මභඹ එස.ඒ.පී. මඳමර්යහ 02241 කළු/තිස භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

136 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955642317V මභඹ ආර්.ඩබ්ලිේ.එම්.එන්. නිංරහ 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

137 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957182496V මභඹ යු.ඩී. ප්රිඹංගනී 01300 කළශණිඹ ගුරුකුර භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළශණිඹ

138 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955790367V මභඹ එම්.එම්.ඊ. ප්රබහෂිණි 00236 මකො/මුසලිම් කහන්තහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

139 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 936060846V මභඹ මේ.එච්. උඩතළන්න 00248 ඵඳ/ජඹ/ශ්රී සුභූති ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

140 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956160600V මභඹ වී.ජී. සිනි 06036
ගහ/අම්ඵරන්මගොඩ ධර්භහමලෝක 

විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

141 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 948554011V මභඹ ඊ.මක්.එම්.ද සිල්හ 06036
ගහ/අම්ඵරන්මගොඩ ධර්භහමලෝක 

විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

142 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 946440060V මභඹ මක්.මක්.වී.ටී.ම්භහනි 06035
ගහ/අම්ඵරන්මගොඩ ශ්රී මද්හනන්ද 

භවහ විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

143 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956590167V මභඹ ටී.පී. මවට්ටිආයච්චි 00248 ඵඳ/ජඹ/ශ්රී සුභූති ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

144 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958460252V මභඹ ඊ.ආර්.ඩී.ආර්. අනුත්තයහ 00236 මකො/මුසලිම් කහන්තහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

145 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956602661V මභඹ එම්.මක්.යූ.ඩී. භයසිංව 06368 ගහ/රිඳන් ඵහලිකහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

146 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955550692V මභඹ සී.වී. සිරිභහන්න 06254 ගහ/ඳුයම භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

147 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 928070760V මභඹ මක්.ඩී.එම්. දිල්ලහනි 06035
ගහ/අම්ඵරන්මගොඩ ශ්රී මද්හනන්ද 

භවහ විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

148 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956430607V මභඹ ජී.ජී.එස.ඩී. දභඹන්ති 06367 ගහ/රිච්භන්ඩ් විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

149 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956303150V මභඹ මේ.එස.ඩී. සිල්හ 02276 අලුත්ගභ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

150 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955680316V මභඹ පී.එල්.ඕ. භදුශිකහ 00129
ඵඳ/ජඹ/මකොමරොන්නහ ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

151 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957062032V මභඹ ටී.ජී.ඕ.මක්.එම්. ද සිල්හ 06035
ගහ/අම්ඵරන්මගොඩ ශ්රී මද්හනන්ද 

භවහ විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

152 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956942721V මභඹ මක්.ජී.බී.පී.අභයසිංව 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

153 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957883877V මභඹ බී.ඩී.පී. නිංරහ 06001 ගහ/ඵරපිටිඹ මර්ත ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

154 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955263146V මභඹ එස.ඩී. මවට්ටිආයච්චි 00166
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභය 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

155 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956460530V මභඹ එල්.ඩබ්ලිේ.ජී.එම්. ද සිල්හ 06035
ගහ/අම්ඵරන්මගොඩ ශ්රී මද්හනන්ද 

භවහ විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

156 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957041884V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.අයි.යූ. විමේයත්න 00248 ඵඳ/ජඹ/ශ්රී සුභූති ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

157 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 947081713V මභඹ එන්.එච්.මක්. භයනහඹක 06392 ගහ/භහනවිර උඳනන්ද විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

158 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956020514V මභඹ මක්.එස. ජල්මතොටමේ 00166
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභය 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

159 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956910501V මභඹ එන්.ඒ. කරන්සරිඹ 06393 ගහ/මීඳහර අභයසරිඹ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

160 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 945932228V මභඹ මක්.එල්.එන්. භහලි 06511 ගහ/රබුද සිරිධම්භ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

161 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 936541453V මභඹ එස.එස. ගුණමේකය 06511 ගහ/රබුද සිරිධම්භ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

162 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 199506802914 මභඹ වී.පී. මකොඩිප්පිලි 00129
ඵඳ/ජඹ/මකොමරොන්නහ ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

163 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 965173129V මභඹ එස.වී. ප්රිේවහරි 06259
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර

164 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956422809V මභඹ ඒ.ඒ.එස.ආර්. අතහවුද 01478
මිනුන්මගොඩ නහරන්ද පිරිමි භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මිනුන්මගොඩ

165 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 947120832V මභඹ ජී.එච්.පී. උමද්ශිකහ 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

166 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 946901180V මභඹ බී.මක්.ටී.පී. මේන්දි 06254 ගහ/ඳුයම භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

167 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 948250217V මභඹ බී.ඒ.ඩී. භධුභහලි 06001 ගහ/ඵරපිටිඹ මර්ත ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

168 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957133118V මභඹ එච්.ආර්. ංකල්ඳනහ 00248 ඵඳ/ජඹ/ශ්රී සුභූති ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

169 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957341543V මභඹ එන්.මක්. ඳළසකුල් 01301
කළශණිඹ ශ්රී ධර්භහමරෝක භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

170 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958620942V මභඹ ඊ.එම්.එස.ඩී. ජඹතිරක 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

171 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 958390343V මභඹ මක්.එම්.ආර්. මඳමර්යහ 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

172 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956651158V මභඹ පී.එන්.යි. තිමේයහ 01539 මීගමු ක්රිසතුයහජ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මීගමු

173 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955773268V මභඹ මක් එච්.මක්. තරුෂිකහ 01001
කළශණිඹ ලහන්ත අන්මතෝනි භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

174 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957072038V මභඹ එච්.පී.එන්. චතුයංගි 06258
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් පිරිමි 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර

175 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 199508802859 භඹහ ඩබ්.ජී. කසුන් චතුයංග 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

176 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956351537V මභඹ බී.එල්.ටී.ඒ.අයි. ඵහරසරිඹ 01539 මීගමු ක්රිසතුයහජ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මීගමු

177 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 965210474V මභඹ මේ.එම්. ජඹර්ධන 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

178 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 965250433V මභඹ ඩී.එස. මකොඩිතුක්කු 06258
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් පිරිමි 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර

179 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957550568V මභඹ එච්.එච්. සුභනමේකය 06258
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් පිරිමි 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

180 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 947620193V මභඹ එච්.ජී.ඒ. සුමර්ෂිකහ 06393 ගහ/මීඳහර අභයසරිඹ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

181 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 945613572V මභඹ එන්.ඩී.එම්. ගුණමේන 13111 /භඩුකන්ද ජහතික ඳහර  උතුරු වුනිඹහ

182 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 956372577V මභඹ
මක්.එල්.ඩී.ආර්.එස.එම්. 

නහනහඹක්කහය
13111 /භඩුකන්ද ජහතික ඳහර  උතුරු වුනිඹහ

183 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 955111001V මභඹ ඒ.එස. වීයසිංව 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

184 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 952210050V භඹහ එම්.ඒ. ඳුන් රක්හන් 01539 මීගමු ක්රිසතුයහජ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මීගමු

185 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 948632004V මභඹ මක්.එල්.ජී.ඩී. භධුලහනි 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

186 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 946512109V මභඹ එච්.එච්.ඩී.ටී. ඩිරහනි 06393 ගහ/මීඳහර අභයසරිඹ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

187 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 957950736V මභඹ එේ.එම්. ඳල්ලිඹගුරු 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

188 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 946030180V මභඹ එස.එන්.එල්. කවීලහ 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

189 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 926880314V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඒ.නිවහයහ 15037 උවන භවහ විදයහරඹ නළමගනහිය අම්ඳහය



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

190 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 955882300V මභඹ වී. ගීර්තනහ 13004 /වුනිඹහ මුසලිම් භවහ විදයහරඹ  උතුරු වුනිඹහ

191 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 955890175V මභඹ එම්.එෂස. යලහනහ 17352 කු/ඳයගවමදනිඹ ජහතික ඳහර  ඹම කුරුණෆගර

192 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 956731577V මභඹ එම්. ම්ඳහවි 09457 ඹහ/ශුද්ධ ව ඳවුමල් කනයහයහභඹ  උතුරු ඹහඳනඹ

193 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 947843869V මභඹ එම්. ඹසින්තහ 09457 ඹහ/ශුද්ධ ව ඳවුමල් කනයහයහභඹ  උතුරු ඹහඳනඹ

194 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 945781530V මභඹ මක්. විමනෝජහ 13001
/යමමයිකුරම් ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු වුනිඹහ

195 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 956723159V මභඹ බී.එෂස. ෂසරහනහ 11001 භන්/සිත්තිවිනඹහකර් හින්දු විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

196 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 956823331V මභඹ එස. අමනෝජන් 13001
/යමමයිකුරම් ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු වුනිඹහ

197 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 958070497V මභඹ එම්.යු.එෂස. ඉසයහහ 02405
කළු/අලුත්ගම්වීදිඹ මුසලිම් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළුතය

198 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 958200234V මභඹ එම්.ඒ.එෂස. අහයහ 00077 මකො/ඉසිඳතන විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

199 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 958321007V මභඹ ඉමඩ්.මක්.එෂස. වසනහ 7394
භහය/දික්ළල්ර මින්වහත් ජහතික 

ඳහර
 දකුණ භහතය



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

200 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 199586602700 මභඹ එස. සුදහංගනි 0237 මකො/හින්දු විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

201 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 945652179V මභඹ එස.එෂස. ෂසනහ 14115
භඩකරපු වින්න්ට් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

202 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 957213090V මභඹ එම්.එච්.එෂස. වසෂහ 02405
කළු/අලුත්ගම්වීදිඹ මුසලිම් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළුතය

203 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 956592429V මභඹ ජී. විජඹරක්සමි 00237 මකො/හින්දු විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

204 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 958582480V මභඹ එස. දච්චහවිනි 03256 භව/යජළල්ර හින්දු ජහතික ඳහර  භධයභ ත්මත්ගභ

205 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 957223443V මභඹ ඒ.එම්.එෂස. බහහිර් 03658 භව/ගම්මඳොර හීයහ විදයහරඹ  භධයභ ගම්මඳොර

206 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 958311630V මභඹ එම්.එම්.එස.එච්. අතහම් 14115
භඩකරපු වින්න්ට් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

207 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 955950615V මභඹ එම්. ඉන්තුජහ 16070 ත්රි/ශ්රී මකෝමන්සය හින්දු විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

208 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 956932661V මභඹ මේ. මජගජනනි 14117 භඩකරපු ලහන්ත භයිකල් විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු

209 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 956571561V මභඹ එස.එෂස. නුෂසරහ 14118
භඩකරපු ලහන්ත සිසිලිඹහස 

ඵහලිකහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

210 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 965081410V මභඹ මේ.එෂස. ඵහනු 16187 ත්රි/කින්නිඹහ භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය කින්නිඹහ

211 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 950210834V භඹහ එස.එම්. ආෆිර් 16187 ත්රි/කින්නිඹහ භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය කින්නිඹහ

212 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 947330489V මභඹ එස.එෂස. සුහනහ 16054 ත්රි/ශ්රී ංමුග හින්දු කහන්තහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

213 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 947620878V මභඹ යි. ජීතනහ 16070 ත්රි/ශ්රී මකෝමන්සය හින්දු විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

214 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 957340334V මභඹ එම්.යි.ආර්. ෂහතිභහ 04261 භහ/අමීනහ ඵහලිකහ ජහතික ඳහර  භධයභ භහතමල්

215 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 957871607V මභඹ එම්. විදුර්ෂිනි 04262 භහ/ඳහක්කිඹම් ජහතික ඳහර  භධයභ භහතමල්

216 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 948081083V මභඹ මේ.එෂස. රිසනිඹහ 03256 භව/යජළල්ර හින්දු ජහතික ඳහර  භධයභ ත්මත්ගභ

217 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 957880983V මභඹ එස. ශීමයෝමි 03256 භව/යජළල්ර හින්දු ජහතික ඳහර  භධයභ ත්මත්ගභ

218 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 957930050V මභඹ එස. ජීවිතහ 04262 භහ/ඳහක්කිඹම් ජහතික ඳහර  භධයභ භහතමල්

219 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 945241250V මභඹ එම්.එෂස.රිවහනහ 16054 ත්රි/ශ්රී ංමුග හින්දු කහන්තහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

220 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 956152968V මභඹ යි.එෂස. බ්යහනහ 16068 ත්රි/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

221 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 956123399V මභඹ එම්.පී. සිෂසනහ 19487 අ/හීයහ භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද අනුයහධපුයඹ

222 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 947142135V මභඹ එම්.බී.එම්. ෂර්වින් 18091 පු/කල්පිටිඹ අල් අක්හ ජහතික ඳහර  ඹම පුත්තරභ

223 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 956952450V මභඹ එස.එච්. වසහනහ 18091 පු/කල්පිටිඹ අල් අක්හ ජහතික ඳහර  ඹම පුත්තරභ

224 විදයහ සිංවර 955732510V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.සී.ඩී. වීයමකෝන් 17391
කු/බංගිරිඹ ශ්රී යණංකය ජහතික 

ඳහර
 ඹම කුලිඹහපිටිඹ

225 විදයහ සිංවර 945380519V මභඹ එන්.එස.ජී. කුමර් 01539 මීගමු ක්රිසතුයහජ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මීගමු

226 විදයහ සිංවර 955401115V මභඹ එස.ඒ.එම්.ඒ.එච්. තිමරෝත්භහ 00165 ඵඳ/ජඹ/ජනහධිඳති විදයහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

227 විදයහ සිංවර 955034104V මභඹ බී.ජී.එච්.පී.එල්. ඵහරසරිඹ 24112
කෆ/දළයණිඹගර සිරි භන් ජහතික 

ඳහර
 ඵයගමු මදහිඕවිට

228 විදයහ සිංවර 946001368V මභඹ බී.ඩබ්ලිේ.ආර්.එම්. මභන්ඩිස 18302
වරහ/නහත්තන්ඩිඹ ධම්මිසය භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඹම වරහත

229 විදයහ සිංවර 947000837V මභඹ ජී.ආර්.එන්.අයි. ඵණ්ඩහය 00283
අවිසහමේල්ර සීතහක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

230 විදයහ සිංවර 936220630V මභඹ එස.එම්.එස.එම්. සුඵසිංව 03217
කුණ්ඩහමල් එස.ඩබ්.ආර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතික ඳහර
 භධයභ ත්මත්ගභ

231 විදයහ සිංවර 946731080V මභඹ ඩී.එම්.සී.පී.මක්. දිහනහඹක 19361 අ/ශ්රී සිද්ධහර්ථ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තඹුත්මත්ගභ

232 විදයහ සිංවර 937230567V මභඹ ආර්.එම්.ටී.ඩී. අත්තනහඹක 03004 භව/ගරමගදය ජහතික ඳහර  භධයභ කටුගසමතොට

233 විදයහ සිංවර 199572202706 මභඹ ආර්.අයි.බී.මක්.එස. ගුණර්ධන 17464
කු/දුම්භරසරිඹ මේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භධය භවහ විදයහරඹ
 ඹම කුලිඹහපිටිඹ

234 විදයහ සිංවර 948293870V මභඹ ඩී.ඒ.එස.ටී. භයසිංව 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

235 විදයහ සිංවර 958021259V මභඹ බී.ආර්. සිකුයහජඳති 20073 මතෝඳහළ භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද මඳොමරොන්නරු

236 විදයහ සිංවර 951210358V භඹහ ඩී.ජී.එස.එස. විමේයත්න 15067
අම්/ඩී.එස. මේනහනහඹක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය අම්ඳහය

237 විදයහ සිංවර 955750527V මභඹ එස.ජී.එම්. සුපුන් 06068 ගහ/කයන්මදනිඹ භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ඇල්පිටිඹ

238 විදයහ සිංවර 958410654V මභඹ ආර්.අයි.අයි. මභන්දිස 18218
වරහ/මේනහනහඹක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඹම වරහත

239 විදයහ සිංවර 955690966V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.එච්.එම්. මුණසිංව 19361 අ/ශ්රී සිද්ධහර්ථ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තඹුත්මත්ගභ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

240 විදයහ සිංවර 955430174V මභඹ එම්.එස.ආර්.සී. භධුෂිකහ 18072 පු/ආනන්ද ජහතික ඳහර  ඹම පුත්තරභ

241 විදයහ සිංවර 948570270V මභඹ මක්.ඒ.ඩී. ධනංජනී 21125 ඵ/ඳසය භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ඳසය

242 විදයහ සිංවර 945742453V මභඹ බී.ජී.ඩී.සී. අමබ්යත්න 20103 විරඹහඹ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද දිඹුරහගර

243 විදයහ සිංවර 948211483V මභඹ ඒ.ජී.ඩී.මේ. හනහ 02003 කළු/ලහන්ත මජෝන්ස භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

244 විදයහ සිංවර 957503616V මභඹ එන්.ඒ.පී.එම්. මඳමර්යහ 03490 ගම්මඳොර විභරධර්භ ජහතික ඳහර  භධයභ ගම්මඳොර

245 විදයහ සිංවර 956902231V මභඹ ඩී.එච්.ඩී.එම්. මද්ලප්රිඹ 24381
කෆ/භහතමගොඩ රිවි භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵයගමු භහනළල්ර

246 විදයහ සිංවර 956031028V මභඹ ආර්.එම්.එස. මයෝහනි 00129
ඵඳ/ජඹ/මකොමරොන්නහ ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

247 විදයහ සිංවර 946341886V මභඹ ඒ.එච්.ඒ.මක්.ඩී. ජඹවීය 03169
භව/වරක යණසිංව මප්රේභදහ 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මතල්මදනිඹ

248 විදයහ සිංවර 945284072V මභඹ ආර්.ඩී.ඩී. යහජඳක් 20035 මඳො/භළදිරිගිරිඹ ජහතික ඳහර  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

249 විදයහ සිංවර 945660651V මභඹ ඩී.එම්.අයි.එම්. දිහනහඹක 16121 ත්රි/කන්තමල් අග්රමඵෝධි ජහතික ඳහර  නළමගනහිය කන්තමල්



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

250 විදයහ සිංවර 945821370V මභඹ ජී.ටී.එස. ද සිල්හ 19001
අ/භළදච්චිඹ මභත්රීඳහර 

මේනහනහඹක භධය භවහ විදයහරඹ
 උතුරු භළද කළබතිමගොල්රෆ

251 විදයහ සිංවර 958221649V මභඹ මේ.මක්.ටී.ඒ. මඳමර්යහ 18072 පු/ආනන්ද ජහතික ඳහර  ඹම පුත්තරභ

252 විදයහ සිංවර 945633131V මභඹ ඒ.එම්.ජි.අයි.මක්. යත්නහඹක 03011 භව/වතයලිඹද්ද භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ කටුගසමතොට

253 විදයහ සිංවර 947382160V මභඹ යූ.එම්.ඒ.ටී. උඩමගදය 22184
මභො/කතයගභ ජනහධිඳති භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඌ ළල්රහඹ

254 විදයහ සිංවර 955820339V මභඹ යි.ඩබ්ලිේ.එස. භරවිමේ 00131
ඵඳ/ජඹ/ශ්රී යහජසිංව භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

255 විදයහ සිංවර 956383056V මභඹ ආර්.එල්.ජඹවීය 01301
කළශණිඹ ශ්රී ධර්භහමරෝක භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

256 විදයහ සිංවර 945941847V මභඹ ඩබ්ලිේ.අයි.එස. විභරදහ 20036 දිවුරන්කඩර භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

257 විදයහ සිංවර 957260900V මභඹ බී.ඩී.එම්. පීරිස 02243 කළු/කළුතය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

258 විදයහ සිංවර 946381209V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඩී.පී. යහංගිකහ 15037 උවන භවහ විදයහරඹ නළමගනහිය අම්ඳහය

259 විදයහ සිංවර 936293662V මභඹ පී.පී. යණසිංව 06318 ගහ/යත්ගභ මද්ඳතියහජ ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

260 විදයහ සිංවර 927493128V මභඹ මක්.එස.එම්. ජඹරත් 00236 මකො/මුසලිම් කහන්තහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

261 විදයහ සිංවර 199473701975 මභඹ මක්.එම්.එල්.ඩී. නිලකහ 02276 අලුත්ගභ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

262 විදයහ සිංවර 948024195V මභඹ මක්.එච්.එන්. ජීන්ති 23123 ය/ගංකන්ද භධය භවහ විදයහරඹ  ඵයගමු යත්නපුයඹ

263 විදයහ සිංවර 955233085V මභඹ එස.එල්.ඒ.එස. මකෞරයහ 22146
මභො/භල්ත්තහමර භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඌ ළල්රහඹ

264 විදයහ සිංවර 946691895V මභඹ පී.පී. දනංජනී 06218 ගහ/නහමගොඩ යහජකීඹ විදයහරඹ  දකුණ උඩුගභ

265 විදයහ සිංවර 955100212V මභඹ එච්.ආර්.යි.එම්. ජඹසුන්දය 07272
භහය/ළලිගභ ශ්රී සුභංගර ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

266 විදයහ සිංවර 956103843V මභඹ ආර්.ඒ.එස.මක්. යණවීය 24066 කෆ/මදහිඕවිට ජහතික ඳහර  ඵයගමු මදහිඕවිට

267 විදයහ සිංවර 947590324V මභඹ මක්.ඩී.එස.අයි. ගුණයත්න 06141
ගහ/ඇල්පිටිඹ ආනන්ද භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ ඇල්පිටිඹ

268 විදයහ සිංවර 956173442V මභඹ ඩබ්ලිේ.වී. ලහනි 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

269 විදයහ සිංවර 946502782V මභඹ වී.ජී.මේ.ඒ. විදහනගභමේ 07041
භහය/ඌරුමඵොක්ක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ මභොයක



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

270 විදයහ සිංවර 199468102943 මභඹ එන්.ජී.ඒ.එන්. ගභමේ 22111 මභො/නිලසලංක භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ මභොණයහගර

271 විදයහ සිංවර 950121190V භඹහ මේ.පී.අයි.ටී. ඳතියණ 15002 අම්/ඳදිඹතරහ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය භවඔඹ

272 විදයහ සිංවර 945960531V මභඹ ඩේලිේ.ඒ.මක්. ප්රහදිනී 01341 මීගමු වරිසචන්ද්ර ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය මීගමු

273 විදයහ සිංවර 942040792V භඹහ ඩී.ඒ.සී.ඩී. මකෞරය 08340 ව/සුචී ජහතික ඳහර  දකුණ වම්ඵන්මතොට

274 විදයහ සිංවර 955710762V මභඹ ආර්.එච්. භල්හ 06180 ගහ/මනලු ජහතික ඳහර  දකුණ උඩුගභ

275 විදයහ සිංවර 948012111V මභඹ පී.එම්.එන්. ගුණයත්න 16059
ත්රි/යහජකීඹ විදයහමරෝක භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

276 විදයහ සිංවර 947681680V මභඹ ජී.අයි.එන්. ගහල්රමේ 02181
භතුගභ ආනන්ද ලහසත්රහරඹ භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ

277 විදයහ සිංවර 937831340V මභඹ එම්.ජී.එම්. භධුහණි 06218 ගහ/නහමගොඩ යහජකීඹ විදයහරඹ  දකුණ උඩුගභ

278 විදයහ මදභශ 956061229V මභඹ යි.සර්ඹහ 09457 ඹහ/ශුද්ධ ව ඳවුමල් කනයහයහභඹ  උතුරු ඹහඳනඹ

279 විදයහ මදභශ 955531540V මභඹ එස.තහයකහ 10011 කිලි/මුරන්කහවිල් භවහ විදයහරඹ  උතුරු කිලිමනොච්චි



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

280 විදයහ මදභශ 960170229V භඹහ එස.නිතිරන් 13001
/යමමයිකුරම් ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු වුනිඹහ

281 විදයහ මදභශ 948473615V මභඹ ඒ.මේ.ෂසනහස 16070 ත්රි/ශ්රී මකෝමන්සය හින්දු විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

282 විදයහ මදභශ 965212965V මභඹ එම්.බ.එෂස.හීකහ 14118
භඩකරපු ලහන්ත සිසිලිඹහස 

ඵහලිකහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

283 විදයහ මදභශ 957011071V මභඹ මක්. සණවි 13001
/යමමයිකුරම් ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු වුනිඹහ

284 විදයහ මදභශ 955713508V මභඹ ඊ. න්ජිතහ 12048 මු/භල්රහවි භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු තුනුක්කහයි

285 විදයහ මදභශ 955240243V මභඹ පී. බයියවි 11003
භන්/ලහන්ත මේවිඹර්ස ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 උතුරු භන්නහයභ

286 විදයහ මදභශ 957323464V මභඹ ඒ. එම්.නිරක්ෂිණි 11002 භන්/ලහන්ත මේවිඹර් පිරිමි විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

287 විදයහ මදභශ 946262501V මභඹ ඒ.ඒ.රිමනෝස 16187 ත්රි/කින්නිඹහ භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය කින්නිඹහ

288 විදයහ මදභශ 956170966V මභඹ ආර්. දිහජිනි 11003
භන්/ලහන්ත මේවිඹර්ස ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 උතුරු භන්නහයභ

289 විදයහ මදභශ 937692285V මභඹ පී.එම්.ඉහනහ 15231
අම්/අක්කමයයිඳත්තු මුසලිම් භධය 

භවහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය අක්කමයයිඳත්තු



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

290 විදයහ මදභශ 947401076V මභඹ එස. කීර්තනහ 14118
භඩකරපු ලහන්ත සිසිලිඹහස 

ඵහලිකහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

291 විදයහ මදභශ 947802011V මභඹ ඒ. උහනන්දිනි 14180 භ/කලුදහමරයි භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු

292 විදයහ මදභශ 957082319V මභඹ වී. මක්දිසහ 15290
අම්/අක්කමයයිඳත්තු ශ්රී යහභක්රිසණහ 

ජහතික ඳහර
 නළමගනහිය තිරුක්මකෝවිල්

293 විදයහ මදභශ 947392026V මභඹ එම්.එන්.එෂස.නේහයහ 17352 කු/ඳයගවමදනිඹ ජහතික ඳහර  ඹම කුරුණෆගර

294 විදයහ මදභශ 956442206V මභඹ එම්. ආර්. එෂස.ආර්.ජභීන් 16182 ත්රි/කින්නිඹහ අල් අක්හ විදයහරඹ  නළමගනහිය කින්නිඹහ

295 විදයහ මදභශ 199563603012 මභඹ සී. නිමේදිකහ 16068 ත්රි/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

296 විදයහ මදභශ 956613060V මභඹ යි.එල්.එෂස.ඩිල්හනහ 16187 ත්රි/කින්නිඹහ භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය කින්නිඹහ

297 විදයහ මදභශ 955900596V මභඹ එම්.ආර්.ආර්.ෂර්වින් 05344
මකොත්භමල් අල්මින්වහේ ජහතික 

ඳහර
 භධයභ මකොත්භමල්

298 විදයහ මදභශ 946960969V මභඹ එම්.එෂස.ෂසීනහ 20154
මඳොමරොන්නරු මුසලිම් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු භළද මඳොමරොන්නරු

299 විදයහ මදභශ 958140010V මභඹ එස. විභිරහෂිනි 21511 ඵ/ඳසය මදභශ භවහ විදයහරඹ  ඌ ඳසය



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

300 විදයහ මදභශ 199472902811 මභඹ එම්.එෂස.එෂස. මෂෞගිඹහ 07283
භහය/ළලිගභ අයෂහ භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

301 විදයහ මදභශ 942201630V භඹහ මක්.එම්. නවිහඩ් 03285
භව/කටුගසමතොට අල්භනහර් භධය 

භවහ විදයහරඹ
 භධයභ කටුගසමතොට

302 විදයහ මදභශ 952081217V භඹහ ඒ.එස.එම්. ෂඹහස 18091 පු/කල්පිටිඹ අල් අක්හ ජහතික ඳහර  ඹම පුත්තරභ

303 විදයහ මදභශ 945933011V මභඹ මේ.නිමයෝස 03256 භව/යජළල්ර හින්දු ජහතික ඳහර  භධයභ ත්මත්ගභ

304 විදයහ මදභශ 952702211V භඹහ එස.මේ.මියන්ඩහ 11035 භන්/මුලි ජහතික ඳහර උතුරු භන්නහයභ

305 විදයහ ඉංග්රීසි 957431534V මභඹ එස. සුගන්ඹහ 12048 මු/භල්රහවි භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු තුනුක්කහයි

306 විදයහ ඉංග්රීසි 948102455V මභඹ එම්.ජී.පී. රුන්තිකහ 05111 රඳමන් ශ්රී සුභංගර ජහතික ඳහර  භධයභ රඳමන්

307 විදයහ ඉංග්රීසි 199362901376 මභඹ ඩබ්ලිේ.ජි.බී.එස. වීයසිංව 03441 භව/ඩී.බී. විමේතුංග ජහතික ඳහර  භධයභ මදනුය

308 විදයහ ඉංග්රීසි 957272991V මභඹ එම්.එස. අයෂහ 19361 අ/ශ්රී සිද්ධහර්ථ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තඹුත්මත්ගභ

309 විදයහ ඉංග්රීසි 958533446V මභඹ ඒ.මක්.එම්. ඉබ්රහහිම් 15231
අම්/අක්කමයයිඳත්තු මුසලිම් භධය 

භවහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය අක්කමයයිඳත්තු



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

310 විදයහ ඉංග්රීසි 945443375V මභඹ මක්.ඒ.ඩී. ඉහනි 00453 මකො/ආයක්ක මේහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

311 විදයහ ඉංග්රීසි 946202100V මභඹ එල්.ඩබ්ලිේ.ආර්.එම්.බී.පී. ජඹමිණි 21311 ඵ/ළලිභඩ භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ළලිභඩ

312 විදයහ ඉංග්රීසි 925791490V මභඹ ඩී.ආර්.එස.එම්. දනහඹක 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

313 විදයහ ඉංග්රීසි 955960505V මභඹ ඩී.ටී. භයනහඹක 19001
අ/භළදච්චිඹ මභත්රීඳහර 

මේනහනහඹක භධය භවහ විදයහරඹ
 උතුරු භළද කළබතිමගොල්රෆ

314 විදයහ ඉංග්රීසි 199573901982 මභඹ එස.ඒ.මක්. ලහරිකහ 00283
අවිසහමේල්ර සීතහක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

315 විදයහ ඉංග්රීසි 956882842V මභඹ මක්.ජී.ටී.ඩී.මක්. රුන්පුය 03256 භව/යජළල්ර හින්දු ජහතික ඳහර  භධයභ ත්මත්ගභ

316 විදයහ ඉංග්රීසි 956272351V මභඹ බී.එම්.පී.එස. ඵසනහඹක 20073 මතෝඳහළ භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද මඳොමරොන්නරු

317 විදයහ ඉංග්රීසි 965243623V මභඹ මේ.ඒ.එන්.එම්. වීයසිංව 02040 කළු/ඵණ්ඩහයගභ භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

318 විදයහ ඉංග්රීසි 947092286V මභඹ යූ.යූ.එම්. සිල්හ 02003 කළු/ලහන්ත මජෝන්ස භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

319 විදයහ ඉංග්රීසි 938211833V මභඹ ඩබ්ලිේ.පී. මකෞලරයහ 02181
භතුගභ ආනන්ද ලහසත්රහරඹ භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

320 විදයහ ඉංග්රීසි 957440452V මභඹ ඩී.යූ. ඵසනහඹක 21236
ඵණ්ඩහයමර ලහන්ත මජෝලප් 

ජහතික ඳහර
 ඌ ඵණ්ඩහයමර

321 විදයහ ඉංග්රීසි 958054262V මභඹ එල්.එච්. දිභල්කහ 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

322 විදයහ ඉංග්රීසි 965103252V මභඹ ඊ.එම්.එස.මක්. කුභහරි 22086 මභො/යහජකීඹ විදයහරඹ  ඌ මභොණයහගර

323 විදයහ ඉංග්රීසි 946470082V මභඹ ඩී.එම්.එන්.එම්. දිහනහඹක 22005 මභො/භළදගභ ජහතික ඳහර  ඌ බබර

324 විදයහ ඉංග්රීසි 927322609V මභඹ එම්.සී.පී. වීයසරිඹ 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

325 විදයහ ඉංග්රීසි 955262964V මභඹ එන්.එස.එන්. මඳමර්යහ 23400 ය/කරහන ජහතික ඳහර  ඵයගමු නිවිතිගර

326 විදයහ ඉංග්රීසි 956062896V මභඹ එම්.ඒ.ඩී.මක්.ආර්.පී. අමබ්යත්න 04262 භහ/ඳහක්කිඹම් ජහතික ඳහර  භධයභ භහතමල්

327 විදයහ ඉංග්රීසි 935092639V මභඹ යූ.ඒ.එච්. දිහනි 06457 ගහ/කතලු භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

328 විදයහ ඉංග්රීසි 948561999V මභඹ ආර්.ඩී. ප්රබුද්ධිකහ 08038
ව/වීයකළටිඹ යහජඳක් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ රසමුල්ර

329 විදයහ ඉංග්රීසි 947013289V මභඹ එල්.ඩී.යූ. ංකල්ඳනී 08002 ව/කටුන භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ රසමුල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

330 විදයහ ඉංග්රීසි 955543351V මභඹ එම්.ඒ.ආර්.ඩබ්ලිේ. ද සිල්හ 06317
ගහ/හික්කඩු ශ්රී සුභංගර ජහතික 

ඳහර
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

331 විදයහ ඉංග්රීසි 947080970V මභඹ ඩබ්ලිේ.එස.යන්තිකහ 08276 ව/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  දකුණ වම්ඵන්මතොට

332 විදයහ ඉංග්රීසි 948584000V මභඹ එන්.ජී.සී.එන්. තිරකසිරි 23400 ය/කරහන ජහතික ඳහර  ඵයගමු නිවිතිගර

333 ගණිතඹ සිංවර 956730511V මභඹ සී.ඩී.ඒ. දිහනහඹක 00166
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභය 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

334 ගණිතඹ සිංවර 947720694V මභඹ එස.එස.ජී. භයනහඹක 00316
මකො/වංළල්ර යහජසිංව භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

335 ගණිතඹ සිංවර 942100124V භඹහ ටී.එම්.පී.එස.බී. සිඹමරන්ගමු 42024 කු/විලසමෝදහ ජහතික ඳහර ඹම කුරුණෆගර

336 ගණිතඹ සිංවර 956600618V මභඹ ඩී.එම්.එස. භධුහනි 02003 කළු/ලහන්ත මජෝන්ස භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

337 ගණිතඹ සිංවර 936250742V මභඹ පී.මක්. මවට්ටිආයච්චි 02110 මවොයණ යහජකීඹ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

338 ගණිතඹ සිංවර 958423241V මභඹ ආර්.එන්. මවට්ටිආයච්චි 02040 කළු/ඵණ්ඩහයගභ භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

339 ගණිතඹ සිංවර 947943332V මභඹ එන්.ඒ.එම්. ප්රනහන්දු 01341 මීගමු වරිසචන්ද්ර ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය මීගමු



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

340 ගණිතඹ සිංවර 946790281V මභඹ එම්.එල්.එස.එන්. ලිඹනමේ 24042
කෆ/ඹටිඹන්මතොට ආචහර්ඹ එන්.එම්. 

මඳමර්යහ භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵයගමු මදහිඕවිට

341 ගණිතඹ සිංවර 945523182V මභඹ
එච්.ඩී.මක්.එල්. 

මවට්ටිකන්කන්නභ
00453 මකො/ආයක්ක මේහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

342 ගණිතඹ සිංවර 955620674V මභඹ එස.ඩී. ප්රිඹදර්ලනී 21105 ඵ/මීගවකිවුර ජහතික ඳහර  ඌ විඹළු

343 ගණිතඹ සිංවර 965333398V මභඹ ඩී.ඩී.සී. වීයසිංව 01301
කළශණිඹ ශ්රී ධර්භහමරෝක භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

344 ගණිතඹ සිංවර 950024453V භඹහ මක්.ආර්.පී. ප්රිඹරුන් 01084 ශ්රී ංඝමඵෝධි භධය විදයහරඹ ඵසනහහිය අත්තනගල්ර

345 ගණිතඹ සිංවර 945990368V මභඹ පී.ඩී.සී.එල්. නිමයෝෂිභහ 00457
මවෝභහගභ භහින්ද යහජඳක් 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

346 ගණිතඹ සිංවර 957840213V මභඹ එච්.එම්.ජී.ඩී. කුභහරි 00131
ඵඳ/ජඹ/ශ්රී යහජසිංව භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

347 ගණිතඹ සිංවර 956472156V මභඹ මක්.ජී.අයි.සී. භවමගදය 05071
මකොත්භමල් ගහමිණී දිහනහඹක 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මකොත්භමල්

348 ගණිතඹ සිංවර 945632267V මභඹ පී.ඒ.එන්.ටී. භධුභහලි 02133 කළු/බුරත්සිංවර භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

349 ගණිතඹ සිංවර 947333011V මභඹ එල්.එස.ටී. ද සිල්හ 22146
මභො/භල්ත්තහමර භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඌ ළල්රහඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

350 ගණිතඹ සිංවර 921300042V භඹහ ඩී.ඩී.එස. විමේසිංව 05428 නු/මඳොයභඩුල්ර භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ වඟුයන්මකත

351 ගණිතඹ සිංවර 942321805V භඹහ ඒ.එච්.මේ. තුසිත 00457
මවෝභහගභ භහින්ද යහජඳක් 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

352 ගණිතඹ සිංවර 937200102V මභඹ ඩී.ජී.එම්. එදිරිසරිඹ 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

353 ගණිතඹ සිංවර 955963105V මභඹ එම්.මක්. චන්ද්රමේකය 19001
අ/භළදච්චිඹ මභත්රීඳහර 

මේනහනහඹක භධය භවහ විදයහරඹ
 උතුරු භළද කළබතිමගොල්රෆ

354 ගණිතඹ සිංවර 950480769V භඹහ යි.එස.වී.ඒ. රේමේ 22001 මභො/මල්රස ජහතික ඳහර  ඌ බබර

355 ගණිතඹ සිංවර 941603149V භඹහ ඩී.ජී.එම්. නිරංක 05429
වඟුයන්මකත වික්මටෝරිඹහ ජහතික 

ඳහර
 භධයභ වඟුයන්මකත

356 ගණිතඹ සිංවර 956881935V මභඹ  ඩබ්ලිේ.ඒ.ටී.එස. සර්ණසිරි 17361
කු/අරේ ශ්රී යහහුර භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඹම ගිරිඋල්ර

357 ගණිතඹ සිංවර 946290920V මභඹ ඩී.පී.සී.ඒ. ඉන්ද්රංල 24066 කෆ/මදහිඕවිට ජහතික ඳහර  ඵයගමු මදහිඕවිට

358 ගණිතඹ සිංවර 958542518V මභඹ ඒ.ඒ.ආර්. ප්රනහන්දු 01379
මීගමු ශ්රී ඳඤසඤහනන්ද ජහතික 

ඳහර
 ඵසනහහිය මීගමු

359 ගණිතඹ සිංවර 947751859V මභඹ පී.පී. ගම්මවේහ 08038
ව/වීයකළටිඹ යහජඳක් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ රසමුල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

360 ගණිතඹ සිංවර 955060350V මභඹ ඩී.ජී.එස.එල්. දංගල්ර 24112
කෆ/දළයණිඹගර සිරි භන් ජහතික 

ඳහර
 ඵයගමු මදහිඕවිට

361 ගණිතඹ සිංවර 941342485V භඹහ එස.සී.ඩබ්ලිේ. කුභය 23247 ය/මගොඩකමර යහහුර ජහතික ඳහර  ඵයගමු ඇඹීලිපිටිඹ

362 ගණිතඹ සිංවර 956182867V මභඹ බී.ජී.ඩබ්ලිේ.එම්.ඩී.ඩී. වික්රභසිංව 00250
ඵඳ/ජඹ/මඵෝමිරිඹ භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

363 ගණිතඹ සිංවර 958023561V මභඹ අයි.යි.එම්. භයසිංව 18243
වරහ/මන්නප්පු මජෝලප් හස 

විදයහරඹ
 ඹම වරහත

364 ගණිතඹ සිංවර 936110169V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.එච්.විමේතිරක 17001
කු/මඳොල්ගවමර ඳයහක්රභඵහහු භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඹම කුරුණෆගර

365 ගණිතඹ සිංවර 935672007V මභඹ එච්.එම්.ඒ.එස. ආරිඹයත්න 17757
කු/ගල්ගමු යූ.බී. න්නිනහඹක 

ජහතික ඳහර
 ඹම භව

366 ගණිතඹ සිංවර 945162805V මභඹ එම්.එස.අයි.යත්නසිරි 17867
කු/මකොමඵයිගමන් ශ්රී ඳයහක්රභ 

ජහතික ඳහර
 ඹම නිකළයටිඹ

367 ගණිතඹ සිංවර 948101092V මභඹ එච්.එම්.අයි.ටී.මක්. මවේයත් 17420 කු/නක්කහත්ත භධය භවහ විදයහරඹ  ඹම ගිරිඋල්ර

368 ගණිතඹ සිංවර 956121752V මභඹ එම්.එස.පී. මෝභතිරක 24042
කෆ/ඹටිඹන්මතොට ආචහර්ඹ එන්.එම්. 

මඳමර්යහ භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵයගමු මදහිඕවිට

369 ගණිතඹ සිංවර 938274347V මභඹ එච්.ඒ.ඩී.එස.එස. රුණිකහ 15037 උවන භවහ විදයහරඹ නළමගනහිය උවන



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

370 ගණිතඹ සිංවර 955740416V මභඹ මක්.එම්.එම්.එස. මනයත් 00283
අවිසහමේල්ර සීතහක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

371 ගණිතඹ සිංවර 946034290V මභඹ එච්.ඒ.ඒ.පී. කුභහරි 21280 ඵ/මකොසරන්ද ජහතික ඳහර  ඌ ඵණ්ඩහයමර

372 ගණිතඹ සිංවර 957421156V මභඹ ඊ.ජී.එච්. භධුශිකහ 08038
ව/වීයකළටිඹ යහජඳක් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ රසමුල්ර

373 ගණිතඹ සිංවර 943244472V භඹහ ටී.එම්.එස.මක්. මතන්නමකෝන් 15002 අම්/ඳදිඹතරහ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය භවඔඹ

374 ගණිතඹ සිංවර 941404588V භඹහ එච්.ආර්.පී. කුභහය 17767 කු/ඳළයකුම්පුය ජහතික ඳහර  ඹම භව

375 ගණිතඹ සිංවර 938123721V මභඹ මක්.එච්.ටී.ඩබ්ලිේ. භධුහනි 06180 ගහ/මනලු ජහතික ඳහර  දකුණ උඩුගභ

376 ගණිතඹ සිංවර 955261232V මභඹ මක්.මේ.පී.මේ.පී. ද හස 02276 අලුත්ගභ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

377 ගණිතඹ සිංවර 946350036V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඩී.යූ.එම්. භධුයංගි 02181
භතුගභ ආනන්ද ලහසත්රහරඹ භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ

378 ගණිතඹ සිංවර 947561383V මභඹ ජී. නිලකහ 07225 භහය/මදයිඹන්දය ජහතික ඳහර  දකුණ මුරටිඹන

379 ගණිතඹ සිංවර 955420390V මභඹ යූ.මක්.එම්.එන්. සිල්හ 06259
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

380 ගණිතඹ සිංවර 930450863V භඹහ මක්.එම්.එන්.ඊ. මඳමර්යහ 02243 කළු/කළුතය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

381 ගණිතඹ සිංවර 941662307V භඹහ මක්.ඩී.එල්. භදුහන් 02180
භතුගභ සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගය 

භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ

382 ගණිතඹ සිංවර 957623948V මභඹ ආර්.එල්.එස. කුභහරි 07071 භහය/මතලිේජවිර භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ අකුරැස

383 ගණිතඹ සිංවර 958271808V මභඹ එච්.ආර්.ටී.ජී. කරුණහනහඹක 06258
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් පිරිමි 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර

384 ගණිතඹ සිංවර 957933645V මභඹ එම්.එන්.පී. නබීරහ 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

385 ගණිතඹ සිංවර 938114358V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඒ. වෂිනි ප්රංගිකහ 08229 ව/මදඵයළ භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ වම්ඵන්මතොට

386 ගණිතඹ සිංවර 948563070V මභඹ ඩී.එම්.එච්.ඒ. යණවීය 01183 මවේමන්ගභ භධය විදුවර ඵසනහහිය කළරණිඹ

387 ගණිතඹ සිංවර 957831729V මභඹ ආර්.ටී. අමබ්මකෝන් 06180 ගහ/මනලු ජහතික ඳහර  දකුණ උඩුගභ

388 ගණිතඹ සිංවර 945942207V මභඹ ඊ.එන්. ංජීනී 08112
ව/අඟුණමකොරඳළරළස භවහනහග 

ජහතික ඳහර
 දකුණ තංගල්ර

389 ගණිතඹ සිංවර 926200488V මභඹ එච්.මක්.ජී.ඩී. භහලි 06457 ගහ/කතලු භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

390 ගණිතඹ සිංවර 940410975V භඹහ ඩබ්ලිේ.ඒ.එස.ඩී. කුභහය 06317
ගහ/හික්කඩු ශ්රී සුභංගර ජහතික 

ඳහර
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

391 ගණිතඹ සිංවර 946111287V මභඹ ඩී.අයි. කලුඳවණ 06258
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් පිරිමි 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර

392 ගණිතඹ සිංවර 946480223V මභඹ ඩී.එල්.එච්.ඩී. ශ්රීමද්වි 06392 ගහ/භහනවිර උඳනන්ද විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

393 ගණිතඹ සිංවර 951490016V භඹහ එච්.ජී.බී.පී. නයත්න 05070 නු/නුයඑළිඹ ජඹමවර ජහතික ඳහර  භධයභ මකොත්භමල්

394 ගණිතඹ සිංවර 941721486V භඹහ ජී.එල්. භදුහන් 22187 මභො/තණභල්විර ජහතික ඳහර  ඌ තණභල්විර

395 ගණිතඹ සිංවර 936162002V මභඹ ඊ.ඒ. ජඹතිරක 06318 ගහ/යත්ගභ මද්ඳතියහජ ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

396 ගණිතඹ සිංවර 941023045V භඹහ පී.ජී.සී.සී.බී. යත්නහඹක 05111 රඳමන් ශ්රී සුභංගර ජහතික ඳහර  භධයභ රඳමන්

397 ගණිතඹ මදභශ 955770951V මභඹ ඒ. දිඹහනහ 11003
භන්/ලහන්ත මේවිඹර්ස ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 උතුරු භන්නහයභ

398 ගණිතඹ මදභශ 956042941V මභඹ එල්. රක්නහ 13001
/යමමයිකුරම් ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු වුනිඹහ

399 ගණිතඹ මදභශ 957120741V මභඹ එස. සුගන්ඹහ 13001
/යමමයිකුරම් ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු වුනිඹහ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

400 ගණිතඹ මදභශ 957702538V මභඹ එම්. රුඹහ 13004 /වුනිඹහ මුසලිම් භවහ විදයහරඹ  උතුරු වුනිඹහ

401 ගණිතඹ මදභශ 948161893V මභඹ ඒ.ආර්.එෂස.රුහනි 14147 මීයහ ඵහලිකහ විදයහරඹ නළමගනහිය භඩකරපු (භධයභ)

402 ගණිතඹ මදභශ 932844435V භඹහ පී. යහහුරන් 11035 භන්/මුලි ජහතික ඳහර  උතුරු භන්නහයභ

403 ගණිතඹ මදභශ 955833759V මභඹ මක්. ජුයහජිනී 14118 භ/ලහන්ත සිසිලිඹහ ඵහලිකහ විදයහරඹ නළමගනහිය භඩකරපු

404 ගණිතඹ මදභශ 957772188V මභඹ ආර්. ජනනි 14145 භ/කහත්තන්කුඩි භධය භවහ විදයහරඹ නළමගනහිය භඩකරපු

405 ගණිතඹ මදභශ 957522203V මභඹ එම්.එස.එෂස. රිෂසකහ 17664
කු/සිඹමරහගසමකොටු භදීනහ ජහතික 

ඳහර
ඹම ගිරිඋල්ර

406 ගණිතඹ මදභශ 931710664V භඹහ එම්.අයි.එම්. රිහන් 14018 භ/ඔඩ්ඩභහඩි භධය භවහ විදයහරඹ නළමගනහිය භඩකරපු

407 ගණිතඹ මදභශ 936303153V මභඹ එස. ප්රවීනහ 14087 භකහන් භකර් ඵහලිකහ භවහ විදයහරඹ නළමගනහිය භඩකරපු

408 ගණිතඹ මදභශ 955843576V මභඹ එම්.එම්.එෂස.හජිතහ 03286
භව/අකුයණ හීයහ භධය භවහ 

විදයහරඹ
භධයභ කටුගසමතොට

409 ගණිතඹ මදභශ 952451952V භඹහ ආර්.එම්.රුභයිස 03263 භව/භදීනහ ජහතික ඳහර භධයභ භවනුය



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

410 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 947581031V මභඹ ආර්. දියහ 14147
භ/කහත්තන්කුඩි මීයහ ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු (භධයභ)

411 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 957221726V මභඹ ඊ. ප්රිඹන්කහ 12048 මු/භල්රහවි භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු තුනුක්කහයි

412 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 947874454V මභඹ ඒ.එල්.ඒ. මිෂසරහ 03284
භව/ අකුයණ අසවර් භධය භවහ 

විදයහරඹ
භධයභ කටුගසමතොට

413 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 955042077V මභඹ යි.ඩී. කුභහරි 23431 ය/මකොමරොන්න ජහතික ඳහර  ඵයගමු ඇඹීලිපිටිඹ

414 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 948330261V මභඹ ඩී. ජී.ඩී.ආර්. චන්ද්රමේන 21173 ඵ/ඵදුල්ර භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ඵදුල්ර

415 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 927580632V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඩී.එස. හනහ 02110 මවොයණ යහජකීඹ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

416 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 938372160V මභඹ එස.ආර්.එම්.එම්.මක්. යත්නහඹක 05429
වඟුයන්මකත වික්මටෝරිඹහ ජහතික 

ඳහර
 භධයභ වඟුයන්මකත

417 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 946280496V මභඹ ආර්.එම්.ඒ. ඵණ්ඩහයනහඹක 05428 නු/මඳොයභඩුල්ර භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ වඟුයන්මකත

418 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 958150717V මභඹ මක්.ඒ.එම්. චතුරිකහ 21236
ඵණ්ඩහයමර ලහන්ත මජෝලප් 

ජහතික ඳහර
 ඌ ඵණ්ඩහයමර

419 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 947332457V මභඹ එච්.එම්.එස.ටී. ජඹසිංව 20073 මතෝඳහළ භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද මඳොමරොන්නරු



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

420 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 938414513V මභඹ ඩබ්ලිේ.වී.අයි. කුමුදිකහ 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

421 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 946140660V මභඹ බී.එම්. ගුණතිරක 24343 කෆ/භහනළල්ර හීයහ විදයහරඹ  ඵයගමු භහනළල්ර

422 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 947690710V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඒ.අයි.ජී. අමබ්නහඹක 00237 මකො/හින්දු විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

423 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 957110932V මභඹ යූ. අබරහෂිනි 03648 භව/අල්භනහර් භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ මදනුය

424 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 956550459V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඒ. තහයකහන්ගනී 21236
ඵණ්ඩහයමර ලහන්ත මජෝලප් 

ජහතික ඳහර
 ඌ ඵණ්ඩහයමර

425 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 958153198V මභඹ එච්.එම්.ඩී.සී.මක්. මවේයත් 05071
මකොත්භමල් ගහමිණී දිහනහඹක 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මකොත්භමල්

426 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 947692305V මභඹ පී.ඒ.ඩී.එස.එම්. විමේර්ධන 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

427 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 957372856V මභඹ එච්.එන්. භහමකෝයහර 02003 කළු/ලහන්ත මජෝන්ස භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

428 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 936460313V මභඹ එච්.එච්.ජී.එන්. ප්රනහන්දු 02040 කළු/ඵණ්ඩහයගභ භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

429 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 946310026V මභඹ ඒ.මක්.ඒ.ආර්.එම්. ආරිඹයත්න 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

430 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 948373416V මභඹ එස.ජී.එම්.යූ.එම්. මමනවියත්න 20069 මඳො/යහජකීඹ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද මඳොමරොන්නරු

431 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 947440888V මභඹ ඩබ්ලිේ.වී.පී.ටී.මක්. භධුංකි 06457 ගහ/කතලු භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

432 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 936122868V මභඹ ඩබ්ලිේ.මක්.ඒ. ශ්රීභහලි 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

433 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 199551503456 මභඹ එච්.ජී.ඒ. මද්දුනු 06496 ගහ/හීයහ ජහතික ඳහර  දකුණ ගහල්ර

434 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 965303022V මභඹ පී.මක්.පී. වංභහලී 20036 දිවුරන්කඩර භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

435 ගණිතඹ ඉංග්රීසී 947321188V මභඹ ආර්.එම්.පී.මක්.එස. යහජඳක් 03169
භව/වරක යණසිංව මප්රේභදහ 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මතල්මදනිඹ

436 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955380363V මභඹ එම්.ආර්.ඩී.එස. ඵණ්ඩහය 24112
කෆ/දළයණිඹගර සිරි භන් ජහතික 

ඳහර
 ඵයගමු මදහිඕවිට

437 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955041089V මභඹ  එම්.ආර්.එෂස. අභල් 04093 භහ/නහ උර ශ්රී නහග ජහතික ඳහර  භධයභ නහඋර

438 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956530687V මභඹ එම්.අයි.භලීවහ 04003 භහ/යංගිරි දඹුල්ර භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ ගමල්මර

439 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 915821952V මභඹ ඒ.සී.මප්රේභචන්ද්ර 03379 භව/උස ඵහලිකහ විදයහරඹ  භධයභ භව නුය



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

440 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956911389V මභඹ ජී.එන්.එන්.ගරමගදය 00060 මකො/ඩී.එස. මේනහනහඹක විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

441 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 966713933V මභඹ මක්.ඒ.ඩී.එල්.ටී.කුභහරි 00060 මකො/ඩී.එස. මේනහනහඹක විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

442 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958441444V මභඹ මක්.එම්.කුරතුංග 04003 භහ/යංගිරි දඹුල්ර භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ ගමල්මර

443 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957014224V මභඹ එම්.ඒ.සී.ඒ. භවහආයච්චි 23319 ය/කයවිට ජහතික ඳහර  ඵයගමු නිවිතිගර

444 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957062385V මභඹ  ජී.ආර්.එස.එම්.ර්ණසරිඹ 17199 කු/ඉබ්ඵහගමු භධය භවහ විදයහරඹ  ඹම ඉබ්ඵහගමු

445 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957812996V මභඹ එල්.එල්.එන්.එම්.භදුන්ති 21311 ඵ/ළලිභඩ භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ළලිභඩ

446 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955371682V මභඹ ඩබ්ලිේ.එස.ජී. යන්ර 00167
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභරි 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

447 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958440553V මභඹ මක්.ආර්.එම්.පී.එස.යත්නහඹක 21315 ඵ/ංගිඹකුඹුය භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ළලිභඩ

448 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957692516V මභඹ එම්.එම්.එස.එම්. විජඹයත්න 17757
කු/ගල්ගමු යූ.බී. න්නිනහඹක 

ජහතික ඳහර
 ඹම භව

449 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957363458V මභඹ ඊ.එම්. මයෝනහ 11003
භන්/ලහන්ත මේවිඹර්ස ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 උතුරු භන්නහයභ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

450 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 965764275V මභඹ එච්.ඩී.මක්.ජඹසරිඹ 04003 භහ/යංගිරි දඹුල්ර භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ ගමල්මර

451 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 946413313V මභඹ ටී.භතුමිත 15291 අම්/තඹිලුවිල් භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය තිරුක්මකෝවිල්

452 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956731313V මභඹ ආර්.එම්.සී.එස.යත්නහඹක 21356 ඵ/ලුනුත්ත භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ළලිභඩ

453 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 199476300431 මභඹ එල්.පී. සුමම්කහ 02133 කළු/බුරත්සිංවර භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

454 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957612121V මභඹ එස.එච්.එෂස.ෂසනහ 16068 ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

455 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955254058V මභඹ යූ.ඩී.එන්.ටී.එම්. උඩුකර 02181
භතුගභ ආනන්ද ලහසත්රහරඹ භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ

456 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958280254V මභඹ ඊ. නිමේදිකහ 9353 ඹහ/චහකච්මච්රිඹ හින්දු විදයහරඹ  උතුරු මතන්භයච්චි

457 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956650593V මභඹ සී.මක්. ද සිල්හ 03169
භව/වරක යණසිංව මප්රේභදහ 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මතල්මදනිඹ

458 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957492630V මභඹ ඩබ්ලිේ.එස. ඉසමිනි 00453 මකො/ආයක්ක මේහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

459 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 936460305V මභඹ ඩී.එච්.ඩී.මභන්ඩිස 00453 මකො/ආයක්ක මේහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

460 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957071708V මභඹ එම්.ජී.ඒ.ඩී. භයසිංව 00453 මකො/ආයක්ක මේහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

461 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956741440V මභඹ ඩී.මේ.එස.නිවහනි 15231
අම්/අක්කමයයිඳත්තු මුසලිම් භධය 

භවහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය අක්කමයයිඳත්තු

462 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 952682431V භඹහ මක්. සිනුන් 13001
/යමමයිකුරම් ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු වුනිඹහ

463 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 945824158V මභඹ ඊ. තුරසි 11001 භන්/සිත්තිවිනඹහකර් හින්දු විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

464 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957531407V මභඹ ආර්.එස.ආර්.පින්තු 002003 කළු/ලහන්ත මජෝන්ස භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

465 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 947730061V මභඹ මේ.ඒ.එච්.මක්. මේන්දි 18302
වරහ/නහත්තන්ඩිඹ ධම්මිසය භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඹම වරහත

466 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956521610V මභඹ පී.මක්.එස.එම්. වීයසරිඹ 001341 මීගමු වරිසචන්ද්ර ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය මීගමු

467 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956580110V මභඹ ආර්.පී.මක්. මනත්මිණි 08001 ව/රසමුල්ර ජහතික ඳහර  දකුණ රසමුල්ර

468 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956591503V මභඹ එච්.එස.සී. මඳමර්යහ 00129
ඵඳ/ජඹ/මකොමරොන්නහ ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

469 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 946012866V මභඹ එච්.එම්.එච්.ඒ.සිරිර්ධන 22001 මභො/මල්රස ජහතික ඳහර  ඌ බබර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

470 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 199458502399 මභඹ ඩබ්ලිේ.පී.එස.එන්. යත්නහඹක 21125 ඵ/ඳසය භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ඳසය

471 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957690653V මභඹ එම්.සී.පී. ප්රනහන්දු 01341 මීගමු වරිසචන්ද්ර ජහතික ඳහර  ඵසනහහිය මීගමු

472 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956164303V මභඹ එස. යණසිංව 00236 මකො/මුසලිම් කහන්තහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

473 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957250270V මභඹ ඊ.ප්රිඹන්කහ 14115
භඩකරපු වින්න්ට් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

474 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956953448V මභඹ ඒ. සිප්රිඹහ 13110 /ගහමිණී ජහතික විදයහරඹ  උතුරු වුනිඹහ

475 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 965133623V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඒ.පී.එච්. වීයසරිඹ 17265
කු/නහයම්භර භයුයඳහද භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඹම ගිරිඋල්ර

476 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 946510190V මභඹ එස.ඒ.ඩී.ජී.එම්. භහීඳහර 02133 කළු/බුරත්සිංවර භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

477 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 947242210V මභඹ වී.පී.එන්.එච්.විභරතුංග 22086 මභො/යහජකීඹ විදයහරඹ  ඌ මභොණයහගර

478 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956081904V මභඹ ඩී.එම්.එස.එන්.එම්.බී. දිහනහඹක 21071 ඵ/කන්මදමගදය භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ වහලි ඇර

479 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 965192468V මභඹ එම්.සී.එස. මඳමර්යහ 03658 භව/ගම්මඳොර හීයහ විදයහරඹ  භධයභ ගම්මඳොර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

480 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956863376V මභඹ එම්.ඩී.එස. නහවින්න 17490 හයහනහත් විදයහරඹ ඹම කුලිඹහපිටිඹ

481 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957371523V මභඹ එච්.එම්.ටී.ටී.මක්. මයලුඅංග 03011 භව/වතයලිඹද්ද භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ කටුගසමතොට

482 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957812902V මභඹ ඊ.එම්.එස.සී.අමබ්සිංව 05429
වඟුයන්මකත වික්මටෝරිඹහ ජහතික 

ඳහර
 භධයභ වඟුයන්මකත

483 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 936240291V මභඹ ජී.අයි.බී.පී.එච්.ඉරුගල්ඵණ්ඩහය 17867
කු/මකොමඵයිගමන් ශ්රී ඳයහක්රභ 

ජහතික ඳහර
 ඹම නිකළයටිඹ

484 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955423046V මභඹ ජී.අයි.එම්.ගභමේ 05428 නු/මඳොයභඩුල්ර භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ වඟුයන්මකත

485 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956010853V මභඹ එච්.එම්.එස.එන්. මවේයත් 17464
කු/දුම්භරසරිඹ මේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භධය භවහ විදයහරඹ
 ඹම කුලිඹහපිටිඹ

486 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956751276V මභඹ එස. රක්ෂිනි 05071
මකොත්භමල් ගහමිණී දිහනහඹක 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මකොත්භමල්

487 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 937861583V මභඹ එස.ඈන් මරි 14081 එයහවුර් අලිඝහර් භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු (භධයභ)

488 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956842522V මභඹ අයි.ඒ. නන්දමේන 05071
මකොත්භමල් ගහමිණී දිහනහඹක 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මකොත්භමල්

489 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956050219V මභඹ එම්.එෂස.මෞභයහ 03285
භව/කටුගසමතොට අල්භනහර් භධය 

භවහ විදයහරඹ
 භධයභ කටුගසමතොට



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

490 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958433379V මභඹ මක්.එල්.ඩී.ඩී.එස. ලිඹනමේ 02242 කළු/කළුතය ඵහලිකහ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

491 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958420994V මභඹ එස.ජී.ඩී.එස. භළණිමක් 05070 නු/නුයඑළිඹ ජඹමවර ජහතික ඳහර  භධයභ මකොත්භමල්

492 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 936980490V මභඹ මක්.එන්.මේ. පීලිඹමේ 03169
භව/වරක යණසිංව මප්රේභදහ 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මතල්මදනිඹ

493 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957230032V මභඹ එස.එස. පිටගම්ඳර 23247 ය/මගොඩකමර යහහුර ජහතික ඳහර  ඵයගමු ඇඹීලිපිටිඹ

494 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 199477402353 මභඹ ඒ. අලහනිඹහ 14018 භ/ඔඩ්ඩභහඩි භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු (භධයභ)

495 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956090121V මභඹ බ.එන්.එන්. ඵහරසරිඹ 00283
අවිසහමේල්ර සීතහක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

496 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 965033890V මභඹ
ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ.ඒ.එන්.ඊ.මක්. 

ඒකනහඹක
03181 භව/අමුපිටිඹ ජහතික ඳහර  භධයභ මතල්මදනිඹ

497 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956532566V මභඹ මේ.එම්.ඩී.ඩී.ජඹසිංව 24381
කෆ/භහතමගොඩ රිවි භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵයගමු භහනළල්ර

498 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 947800400V මභඹ එල්.ටී.පී. ජඹසිංව 18199 වරහ/ආනන්ද ජහතික ඳහර  ඹම වරහත

499 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955370651V මභඹ එස. සුදර්සිනි 16054 ත්රි/ශ්රී ංමුග හින්දු කහන්තහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

500 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 945904046V මභඹ පී.එස. දිවිහ 11025 භන්/අල් අහර් භවහ විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

501 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957961320V මභඹ ඩබ්ලිේ. එම්. එස. එස. විමේයත්න 03004 භව/ගරමගදය ජහතික ඳහර  භධයභ කටුගසමතොට

502 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956380740V මභඹ ඒ.ජී.බී.අප්හරි 06392 ගහ/භහනවිර උඳනන්ද විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

503 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957322255V මභඹ පී. අගල්ඹහ 15290
අම්/අක්කමයයිඳත්තු ශ්රී යහභක්රිසණහ 

ජහතික ඳහර
 නළමගනහිය තිරුක්මකෝවිල්

504 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958150040V මභඹ එන්.කින්දිජහ 16175 ත්රි/මුතර් ජහතික ඳහර  නළමගනහිය මුතර්

505 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958404107V මභඹ ඒ.ජී.මක්.එස. ජඹර්ධන 03004 භව/ගරමගදය ජහතික ඳහර  භධයභ කටුගසමතොට

506 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 937433590V මභඹ එම්. කිහලිනි 16068 ත්රි/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

507 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955970551V මභඹ ආර්. කිහන්ති 16070 ත්රි/ශ්රී මකෝමන්සය හින්දු විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

508 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 926952897V මභඹ මක්. ප්රිඹරතහ 14118
භඩකරපු ලහන්ත සිසිලිඹහස 

ඵහලිකහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

509 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956230861V මභඹ එම්.එස.එෂස. සුවයිනහ 04260 භහ/හීයහ විදයහරඹ  භධයභ භහතමල්



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

510 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956240840V මභඹ වී. ගමන්ලිංගම් 13110 /ගහමිණී ජහතික විදයහරඹ  උතුරු වුනිඹහ

511 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956160065V මභඹ එම්.එෂස.එෂස. හුසනහ 00129
ඵඳ/ජඹ/මකොමරොන්නහ ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

512 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958293674V මභඹ එල්.එස. ජීනී 08001 ව/රසමුල්ර ජහතික ඳහර  දකුණ රසමුල්ර

513 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 948253356V මභඹ මක්.එන්. භනම්මප්රි 08112
ව/අඟුණමකොරඳළරළස භවහනහග 

ජහතික ඳහර
 දකුණ තංගල්ර

514 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 941620086V භඹහ පි.එස.එම්.ජී.මක්.එච්. සුබසිංව 20036 දිවුරන්කඩර භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද භළදිරිගිරිඹ

515 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 947972103V මභඹ එන්.අසහ 16182 ත්රි/කින්නිඹහ අල් අක්හ විදයහරඹ  නළමගනහිය කින්නිඹහ

516 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955982320V මභඹ ආර්.එම්.යූ. මකෞලරයහ 22187 මභො/තණභල්විර ජහතික ඳහර  ඌ තණභල්විර

517 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957641660V මභඹ එම්.ආර්.එෂස.රිසරහ 02406
මබ්රුර අල් හුමභයියහ ජහතික 

ඳහර
 ඵසනහහිය කළුතය

518 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 947052276V මභඹ එච්.පී.එච්.එම්. ඳතියණ 01228 ගම්/සිඹනෆ ජහතික විදයහරඹ  ඵසනහහිය ගම්ඳව

519 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 946841030V මභඹ එන්.ඒ.ඩී. භහලි 07104 භහය/මගොඩපිටිඹ ජහතික ඳහර  දකුණ අකුරැස



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

520 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956682010V මභඹ ඩී.එම්.එන්.එස.එන්. දිහනහඹක 03532 ගම්මඳොර මේනහධිකහරි ජහතික ඳහර  භධයභ ගම්මඳොර

521 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 199583703813 මභඹ එච්.ආර්.එස. දිල්ලහනි 21280 ඵ/මකොසරන්ද ජහතික ඳහර  ඌ ඵණ්ඩහයමර

522 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956371953V මභඹ මක්. නීයජහ 14129 භඩකරපු ශිහනන්ද ජහතික ඳහර  නළමගනහිය භඩකරපු

523 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956160472V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.එස.එල්. විමේයත්න 22111 මභො/නිලසලංක භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ මභොණයහගර

524 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 965293523V මභඹ ජී.ඒ.එස. මොනහලී 06317 ශ්රී සුභංගර ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

525 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955740637V මභඹ ටී.බී.පී.පී.ආරිඹයත්න 15002 අම්/ඳදිඹතරහ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය භවඔඹ

526 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 950910720V භඹහ මේ.ඒ.ඩී. නදීන 06258
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් පිරිමි 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර

527 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957321909V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. මගොඩකන්ද 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ වඵයහද

528 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 951171760V භඹහ පී.එච්.එස.එස. පිඹමේන 24042
කෆ/ඹටිඹන්මතොට ආචහර්ඹ එන්.එම්. 

මඳමර්යහ භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵයගමු මදහිඕවිට

529 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 965312960V මභඹ ඒ.ඒ.එන්.මක්.අභයසිංව 20035 මඳො/භළදිරිගිරිඹ ජහතික ඳහර  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

530 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 946540552V මභඹ ඒ.ජී.යි.එස. ආරිඹයත්න 03046
භව/අංකුඹුය ඳයහක්රභ භධය භවහ 

විදයහරඹ
 භධයභ කටුගසමතොට

531 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 965201017V මභඹ එස.යූ. ජඹරත් 17391
කු/බංගිරිඹ ශ්රී යණංකය ජහතික 

ඳහර
 ඹම කුලිඹහපිටිඹ

532 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957480586V මභඹ එස.ඒ. ඕඳහත 21277 ඵ/ල්වපුතළන්න භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ඵණ්ඩහයමර

533 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955431510V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.ඒ.අයි. සුමද්ශිකහ 8346
ව/වීයකළටිඹ ශ්රී රංකහ සිංගප්පරු 

මිත්රත් විදයහරඹ
 දකුණ රසමුල්ර

534 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955400291V මභඹ බී.වී.ඕධි 06141
ගහ/ඇල්පිටිඹ ආනන්ද භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ ඇල්පිටිඹ

535 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 947801090V මභඹ ඩී.ජී.ඒ.අයි. මදොමගම්භන 03010 භව/සුජහතහ ඵහලිකහ ජහතික ඳහර  භධයභ කටුගසමතොට

536 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 935952964V මභඹ යූ.ඊ.එස. මමනවියත්න 21276
ඵ/දිඹතරහ ශ්රී ජනනන්ද භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඌ ඵණ්ඩහයමර

537 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 937614004V මභඹ එම්.පි.එස.මඳමර්යහ 20035 මඳො/භළදිරිගිරිඹ ජහතික ඳහර  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

538 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956560128V මභඹ ඒ. නසුරුදීන් 06496 ගහ/හීයහ ජහතික ඳහර  දකුණ ගහල්ර

539 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956430097V මභඹ ඩබ්ලිේ.මක්.එස. විදුමිණි 07104 භහය/මගොඩපිටිඹ ජහතික ඳහර  දකුණ අකුරැස



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

540 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956192226V මභඹ එම්.ඩී. භධුහනි 06318 ගහ/යත්ගභ මද්ඳතියහජ ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

541 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955480457V මභඹ ඒ.එන්.පී. නුසරහ 15202 අම්/කහමභල් ෂහතිභහ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය කල්මුමන්

542 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958183690V මභඹ මක්.ඒ.එච්.එච්. භධුෂිකහ 06254 ගහ/ඳුයම භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

543 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 948334224V මභඹ මේ.ඒ.ආර්. නිමම්හ 07029 භහය/මකොටමඳොර ජහතික ඳහර  දකුණ මභොයක

544 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955450981V මභඹ එස.එච්.ජී.මක්. වියහජනී 07283
භහය/ළලිගභ අයෂහ භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

545 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 935800218V මභඹ එන්.එස.ඩබ්ලිේ. ගුණයත්න 07041
භහය/ඌරුමඵොක්ක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ මභොයක

546 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957832334V මභඹ සී.එම්.ඩබ්ලිේ. වඵන්දු 06218 ගහ/නහමගොඩ යහජකීඹ විදයහරඹ  දකුණ උඩුගභ

547 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 948041707V මභඹ එන්.එච්.එම්. භදුලහනි 06218 ගහ/නහමගොඩ යහජකීඹ විදයහරඹ  දකුණ උඩුගභ

548 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956062292V මභඹ එම්.මක්.එම්. කුමර් 02242 කළු/කළුතය ඵහලිකහ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

549 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 935890713V මභඹ මක්. වීනු 14118
භඩකරපු ලහන්ත සිසිලිඹහස 

ඵහලිකහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

550 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956441668V මභඹ   ඒ. ඒ. ඩි. කලසමියහ 08112
ව/අඟුණමකොරඳළරළස භවහනහග 

ජහතික ඳහර
 දකුණ තංගල්ර

551 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 937970617V මභඹ එම්.එන්.මගොඩමේ 06318 ගහ/යත්ගභ මද්ඳතියහජ ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

552 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958253303V මභඹ ඩී. එම්. යි. එස. දිහනහඹක 02282
මබ්රුර ඩී.එස. මේනහනහඹක භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළුතය

553 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957751709V මභඹ මක්. ඒ. එම්. පී. භයසිංව 07055 භහය/මදනිඹහඹ භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ මභොයක

554 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957160140V මභඹ එච්. ඩී. ටී. ටී.ගජනහඹක 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ වඵයහද

555 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 937051948V මභඹ එන්.ආර්.එන් ද සිල්හ 08289 ව/සරිඹළ ජහතික ඳහර  දකුණ වම්ඵන්මතොට

556 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956243971V මභඹ එස.විනජහ 14031 හරච්මච්මනයි හින්දු විදයහරඹ නළමගනහිය කල්කුඩහ

557 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 965073035V මභඹ ඩී.එච්.එස. ගුණතුංග 23319 ය/කයවිට ජහතික ඳහර  ඵයගමු නිවිතිගර

558 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 960232780V භඹහ ජී.පී. රක්හන් 16057 ත්රි/සිංවර භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

559 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 945360143V මභඹ අයි.ඩී.එන්. ඹසින්තහ 06141
ගහ/ඇල්පිටිඹ ආනන්ද භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ ඇල්පිටිඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

560 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958471416V මභඹ ඒ. ඉම්යහනහ 14180 භ/කලුදහමරයි භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු

561 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 955692993V මභඹ එම්.එම්.එන්.එස. සුගතසිරි 15037 උවන භවහ විදයහරඹ නළමගනහිය අම්ඳහය

562 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 960052277V භඹහ ඩබ්ලිේ.මක්. ංජී 15080
අම්/ඵණ්ඩහයනහඹක ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය අම්ඳහය

563 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 958592396V මභඹ අයි.මක්. චහමිකහ 08289 ව/සරිඹළ ජහතික ඳහර  දකුණ වම්ඵන්මතොට

564 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 947724274V මභඹ එස.පී. අමබ්සිංව 06001 ගහ/ඵරපිටිඹ මර්ත ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

565 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 953330580V භඹහ පම්.මක්.පී.එස. භධුයංග 06180 ගහ/මනලු ජහතික ඳහර  දකුණ උඩුගභ

566 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 957913610V මභඹ ඩබ්ලිේ.ජී.ටී.පී. මඳමර්යහ 06180 ගහ/මනලු ජහතික ඳහර  දකුණ උඩුගභ

567 ඵටහිය ංගීතඹ ඉංග්රීසී 956970164V මභඹ බී.ඒ.එච්.එස. මඳමර්යහ 00079 මකො/භවහනහභ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

568 ඵටහිය ංගීතඹ ඉංග්රීසී 965063056V මභඹ එස.ඒ.මක්.එච්. ජඹමේකය 23319 ය/කයවිට ජහතික ඳහර  ඵයගමු නිවිතිගර

569 ඵටහිය ංගීතඹ ඉංග්රීසී 957203396V මභඹ ආර්.ටී.එන්. මප්රේභයත්න 00167
මකො/මභොයටු මේල්ස කුභරි 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය පිළිඹන්දර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

570 ඵටහිය ංගීතඹ ඉංග්රීසී 199562801580 මභඹ බී.ආර්.අයි.ඒ. මවේයත් 24066 කෆ/මදහිඕවිට ජහතික ඳහර ඵයගමු මදහිඕවිට

571 ඵටහිය ංගීතඹ ඉංග්රීසී 199366000751 මභඹ මක්.ජී. යණතුංග 07272
භහය/ළලිගභ ශ්රී සුභංගර ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

572 ඵටහිය ංගීතඹ ඉංග්රීසී 958540680V මභඹ එස.ජී.යි. රක්භහලි 07055 භහය/මදනිඹහඹ භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ මභොයක

573 ඵටහිය ංගීතඹ ඉංග්රීසී 955254082V මභඹ එස.ඒ.ග්රළමඵෝ 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

574 ඵටහිය ංගීතඹ ඉංග්රීසී 942112297V මභඹ එස.මේ. ද සිල්හ 19167 අ/අනුයහධපුය භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද අනුයහධපුයඹ

575 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 941334156V හිමි පජය ඵළද්මද්ර ධම්භකිත්ති 00047 මකො/නහරන්ද විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

576 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 960843940V හිමි පජය විතිකුලිමේ ධම්භයතන 17001
කු/මඳොල්ගවමර ඳයහක්රභඵහහු භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඹම කුරුණෆගර

577 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 950471166v භඹහ ජී.ඩී.යූ. භධුලංඛ 00283
අවිසහමේල්ර සීතහක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

578 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 952910698v භඹහ පී.ජී.ඒ.ජී. කුරයත්න 05001 නුයඑළිඹ ගහමිණී ජහතික ඳහර  භධයභ නුය එළිඹ

579 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 948190915v මභඹ එන්.පී.ඩී.එන්. නුගමර 17757
කු/ගල්ගමු යූ.බී. න්නිනහඹක 

ජහතික ඳහර
 ඹම භව



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

580 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 948421062v මභඹ ආර්.පී.ඒ.එස. යහජඳක් 18199 වරහ/ආනන්ද ජහතික ඳහර  ඹම වරහත

581 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 957433090V මභඹ මක්.ඩබ්ලිේ.එන්.ජී. මෂොන්මේකහ 00078 මකො/ලුම්බණී විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

582 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 952542672V හිමි පජය ඵකමමණ් මිත 03004 භව/ගරමගදය ජහතික ඳහර  භධයභ කටුගසමතොට

583 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 951164348V හිමි පජය ඒ.ගුණයත්න 03046
භව/අංකුඹුය ඳයහක්රභ භධය භවහ 

විදයහරඹ
 භධයභ කටුගසමතොට

584 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 956310342V මභඹ එන්.එන්. නහරත්ත 00131
ඵඳ/ජඹ/ශ්රී යහජසිංව භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

585 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 948420716V මභඹ එම්.එච්.ටී.ඩී. භහඳහ 01084 ශ්රී ංඝමඵෝධී භධය විදයහරඹ  ඵසනහහිය ගම්ඳව

586 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 937572956V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ.එස . යත්නඳහර 01001
කළශණිඹ ලහන්ත අන්මතෝනි භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

587 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 931892886V භඹහ ඒ.පී.ජී. මිහියහන් 07017
භහය/මභොයක කීර්ති අමබ්වික්රභ 

ජහතික ඳහර
 දකුණ මභොයක

588 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 958661452V මභඹ
එච්.එම්. වංනී ප්රමභෝදයහ 

වීයමකෝන්
15152 අම්/මදහිඅත්තකන්ඩිඹ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය මදහිඅත්තකන්ඩිඹ

589 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 957603645V මභඹ බී.ඒ.එන්. භනලී 16121 ත්රි/කන්තමල් අග්රමඵෝධි ජහතික ඳහර  නළමගනහිය කන්තමල්



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

590 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 945912952V මභඹ එන්.ඒ.එම්. රක්භහලි 17490  හයනහත් විදයහරඹ ඹම කුලිඹහපිටිඹ

591 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 957590284V මභඹ ආර්.ඒ.එස. ගුණසිංව 19361 අ/ශ්රී සිද්ධහර්ථ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තඹුත්මත්ගභ

592 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 957971881V මභඹ ඩී.එම්.ආර්. රක්භහලි 21276
ඵ/දිඹතරහ ශ්රී ජනනන්ද භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඌ ඵණ්ඩහයමර

593 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 947021540V මභඹ ඒ.එම්.පී.ජී. අතඳත්තු 20103 විරඹහඹ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද දිඹුරහගර

594 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 961554454V හිමි පජය ඩබ්ලිේ. සිරි සුජහත 20002
මඳො/හිඟුයක්මගොඩ ආනන්ද ඵහලිකහ 

ජහතික ඳහර
 උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

595 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 956922836V මභඹ ආර්. නිපුනි භධුයංගි 00418 මකො/පිළිඹන්දර භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

596 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 956431905V මභඹ ඒ.ජී.ඩී.ඩී. කුභහරි 03490 ගම්මඳොර විභරධර්භ ජහතික ඳහර  භධයභ ගම්මඳොර

597 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 945962500V මභඹ මක්.එන්.ඩී. ධමන්ෂි 06001 ගහ/ඵරපිටිඹ මර්ත ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

598 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 947731629V මභඹ ජී.එස .ඩී. අමබ්යත්න 07071 භහය/මතලිේජවිර භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ අකුරැස

599 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 947990780V මභඹ පී.ඩී. විභරසරිඹ 24112
කෆ/දළයණිඹගර සිරි භන් ජහතික 

ඳහර
 ඵයගමු මදහිඕවිට



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

600 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 938233209V මභඹ එම්.ජී.ඩී.එස. විමේසිංව 03532 ගම්මඳොර මේනහධිකහරි ජහතික ඳහර  භධයභ ගම්මඳොර

601 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 933273156V හිමි පජය බී. විජඹහනන්ද 4316
භහ/අකුයම්මඵොඩ වීය කළප්මඳටිමඳොර 

ජහතික ඳහර
 භධයභ ගමල්මර

602 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 930593745V හිමි පජය සරිඹළමේ ධම්මින්ද 08289 ව/සරිඹළ ජහතික ඳහර  දකුණ වම්ඵන්මතොට

603 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 957482791V මභඹ එල්.මක්.යි.බී. චහමිණී 00023
මකො/මකොටමවේන භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මකොශම

604 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 936210180V මභඹ එන්.එන්. වික්රභසිංව 01340 මීගමු නිේසටඩ් ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මීගමු

605 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 946491578V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඒ.ඩී. මොයිහ 02187 කළු/මිරිසත්ත භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

606 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 956370043v මභඹ ටී.එම්.එච්. එයන්දිකහ 02276 අලුත්ගභ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

607 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 956241359V මභඹ ටී.ඒ.ආර්.සී. භධුන්ති 07272
භහය/ළලිගභ ශ්රී සුභංගර ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

608 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 947341804V මභඹ එම්.එච්.අයි.යූ. ජඹතිරක 15002 අම්/ඳදිඹතරහ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය භවඔඹ

609 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 947290304V මභඹ ඕ.ජී.අයි. පියුභහලි 20176 ඵකමණ භවමන් භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද හිගුයක්මගොඩ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

610 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 948212315V මභඹ බී.ඒ.එල්.ආර්.එස.කපුත්ත 24158 කෆ/පිංමදනිඹ භධය භවහ විදයහරඹ  ඵයගමු කෆගල්ර

611 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 948154099v මභඹ ආර්.ඩී.ජී.එන්.පී. වීයසිංව 05429
වඟුයන්මකත වික්මටෝරිඹහ ජහතික 

ඳහර
 භධයභ වඟුයන්මකත

612 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 922944679V හිමි පජය භවහනහගපුය ධම්භහය 08346
ව/වීයකළටිඹ ශ්රී රංකහ සිංගප්පරු 

මිත්රත් විදයහරඹ
 දකුණ රසමුල්ර

613 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 910835190V හිමි පජය රුක්භල්පිටිමේ ඳහලිත 07029 භහය/මකොටමඳොර ජහතික ඳහර  දකුණ මභොයක

614 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 952640437V හිමි පජය භළද්මද්පිටිමේ සිරිවිභර 01478
මිනුන්මගොඩ නහරන්ද පිරිමි භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මිනුන්මගොඩ

615 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 956173507V මභඹ එන්.මක්.ඩී. මඳමර්යහ 00129
ඵඳ/ජඹ/මකොමරොන්නහ ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

616 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 937222491v මභඹ එස. එස. පී. රඳසිංව 17613
කු/ඳඬුසනුය එස.ඩබ්.ආර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹක විදයහරඹ
 ඹම කුලිඹහපිටිඹ

617 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 901843902V හිමි පජය ආර්. පුන්නජි 15152 අම්/මදහිඅත්තකන්ඩිඹ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය මදහිඅත්තකන්ඩිඹ

618 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 957140297V මභඹ ඊ.පී.එස. දිල්රුක්ෂි 07258 භහය/ළලිගභ සිද්ධහර්ථ විදයහරඹ  දකුණ භහතය

619 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 936543251V මභඹ පී.එම්.එස. නයත්න 24321 කෆ/පින්නර භධය භවහ විදයහරඹ  ඵයගමු භහනළල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

620 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 912034089V හිමි පජය ඳනන්ර ද්ධහනන්ද 06318 ගහ/යත්ගභ මද්ඳතියහජ ජහතික ඳහර  දකුණ ගහල්ර

621 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 948470527V මභඹ ඩී.එස.ඒ. රක්භහලි 08276 ව/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  දකුණ වම්ඵන්මතොට

622 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 933004350V හිමි පජය ඳල්මල්ඵහමේ ධම්භයත්න 24042
කෆ/ඹටිඹන්මතොට ආචහර්ඹ එන්.එම්. 

මඳමර්යහ භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵයගමු මදහිඕවිට

623 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 940634601V හිමි පජය මදොඩම්පිටිමේ සුභන 02243 කළු/කළුතය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

624 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 956852498v මභඹ පී.එච්.ඩී.එස. පුසඳකුභහරී 19097 මු/ම්ඳත්නුය ජහතික ඳහර  උතුරු මුරතිවු

625 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 932503131V හිමි පජය ගරතළන්මන් විභරසිරි 17420 කු/නක්කහත්ත භධය භවහ විදයහරඹ  ඹම ගිරිඋල්ර

626 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 946780871v මභඹ පී.ඩබ්ලිේ. අභහඹහ ඉභන්ති 02187 කළු/මිරිසත්ත භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

627 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 942753756V හිමි පජය දම්මමරොදහමේ විභරහනන්ද 24355
කෆ/භහනළල්ර භයුයඳහද භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵයගමු භහනළල්ර

628 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 941062733V හිමි පජය බුදුමේකන්මද් හනතිස 02133 කළු/බුරත්සිංවර භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

629 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 930784192V හිමි පජය බහිරිමෝමයොේමේ ඳදුභකිත්ති 17420 කු/නක්කහත්ත භධය භවහ විදයහරඹ  ඹම ගිරිඋල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

630 බුද්ධ ධර්භඹ සිංවර 923064842V හිමි පජය එන්. ඹසසි 24158 කෆ/පිංමදනිඹ භධය භවහ විදයහරඹ  ඵයගමු කෆගල්ර

631
ක්රිසතිඹහනි/ කමතෝලික 

ධර්භඹ
සිංවර 880140973V පිඹතුභහ ගරු එච්. අභල් ප්රන්න මඳමර්යහ 18243

වරහ/මන්නප්පු මජෝලප් හස 

විදයහරඹ
 ඹම වරහත

632
ක්රිසතිඹහනි/ කමතෝලික 

ධර්භඹ
සිංවර 965081003V මභඹ මක්.වී.එච්.එම්. ප්රනහන්දු 01539 මීගමු ක්රිසතුයහජ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මීගමු

633
ක්රිසතිඹහනි/ කමතෝලික 

ධර්භඹ
සිංවර 957781519V මභඹ ජී. එල්. මේ. එල්. ද සිල්හ 00080 මකො/ලහන්ත ඳහවුලු ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

634
ක්රිසතිඹහනි/ කමතෝලික 

ධර්භඹ
සිංවර 946593281V මභඹ එල්.ඒ.අයි. මඳමර්යහ 01379

මීගමු ශ්රී ඳඤසඤහනන්ද ජහතික 

ඳහර
 ඵසනහහිය මීගමු

635
ක්රිසතිඹහනි/ කමතෝලික 

ධර්භඹ
සිංවර 199469101194 මභඹ එස.එස. කුභහරි 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

636
ක්රිසතිඹහනි/ කමතෝලික 

ධර්භඹ
සිංවර 956061350V මභඹ ආර්. කහමට්ටි 08276 ව/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  දකුණ වම්ඵන්මතොට

637 ඉසරහම් ධර්භඹ මදභශ 965140905V මභඹ අයි.එෂස. සිෂසකහ 15231
අම්/අක්කමයයිඳත්තු මුසලිම් භධය 

භවහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය අක්කමයයිඳත්තු

638 ඉසරහම් ධර්භඹ මදභශ 958210531V මභඹ එම්.එෂස.එෂස. භෂසරවහ 0204 මකො/වමීඩ් අල් හුමයිනි විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

639 ඉසරහම් ධර්භඹ මදභශ 958600151V මභඹ එම්.ඉඩ්.එෂස. හජිතහ 00204 මකො/වමීඩ් අල් හුමයිනි විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

640 ඉසරහම් ධර්භඹ මදභශ 956891868V මභඹ  ඒ.එච්.එෂස. නවසභහ 01336 කළශ/අල් මුඵහයක්  භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළරණිඹ

641 ඉසරහම් ධර්භඹ මදභශ 956140935V මභඹ අයි.එස. මිවසයබහ 10011 කිලි/මුරන්කහවිල් භවහ විදයහරඹ  උතුරු කිලිමනොච්චි

642 ඉසරහම් ධර්භඹ මදභශ 956882443V මභඹ එම්.මේ.එෂස. අසකහ 04266 භහ/හින්දු ජහතික ඳහර  භධයභ භහතමල්

643 ඉසරහම් ධර්භඹ මදභශ 937452233V මභඹ එම්.එස.එෂස. සිඹහභහ 14115
භඩකරපු වින්න්ට් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

644 ඉසරහම් ධර්භඹ මදභශ 946471305V මභඹ  එම්.ආර්. නහජිදහ 23559
ය/ඵරංමගොඩ මජයිරනි මුසලිම් භවහ 

විදයහරඹ
 ඵයගමු ඵරංමගොඩ

645 ඉසරහම් ධර්භඹ මදභශ 948330768V මභඹ එම්.එන්.එෂස. නිෂසයහ 03256 භව/යජළල්ර හින්දු ජහතික ඳහර  භධයභ ත්මත්ගභ

646 ඉසරහම් ධර්භඹ මදභශ 965030360V මභඹ ටී.එෂස. රිසකහ 00077 මකො/ඉසිඳතන විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

647 ඉසරහම් ධර්භඹ මදභශ 948342707V මභඹ  එස.එම්.එන්. හයිරහ 17352 කු/ඳයගවමදනිඹ ජහතික ඳහර  ඹම කුරුණෆගර

648 හින්දු ධර්භඹ මදභශ 956792576V මභඹ  සී. කරහයංජනි 13002
/වුනිඹහ මදභශ භහධය භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු වුනිඹහ

649 හින්දු ධර්භඹ මදභශ 956803756V මභඹ  ටී. ජීනහ 12003 මු/විදයහනන්ද විදයහරඹ  උතුරු මුරතිවු
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650 හින්දු ධර්භඹ මදභශ 947222678V මභඹ පී. මම්කරහ 17352 කු/ඳයගවමදනිඹ ජහතික ඳහර  ඹම කුරුණෆගර

651 හින්දු ධර්භඹ මදභශ 937590920V මභඹ එස. මභෝවනප්රිඹහ 9353 ඹහ/චහකච්මච්රිඹ හින්දු විදයහරඹ  උතුරු මතන්භයච්චි

652 හින්දු ධර්භඹ මදභශ 958630794V මභඹ එස. තුහයකහ 10011 කිලි/මුරන්කහවිල් භවහ විදයහරඹ  උතුරු කිලිමනොච්චි

653 හින්දු ධර්භඹ මදභශ 952461290V භඹහ පී. නිදර්න් 14117 භඩකරපු ලහන්ත භයිකල් විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු

654 හින්දු ධර්භඹ මදභශ 956223067V මභඹ මේ. සමටල්රහ 0237 මකො/හින්දු විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

655 හින්දු ධර්භඹ මදභශ 965140328V මභඹ ඒ. ත්රහ 00060 මකො/ඩී.එස. මේනහනහඹක විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

656 හින්දු ධර්භඹ මදභශ 957662234V මභඹ ඩී. ප්රහන්තිනි 03256 භව/යජළල්ර හින්දු ජහතික ඳහර  භධයභ ත්මත්ගභ

657 චිත්ර සිංවර 955531663V මභඹ ඩබ්ලිේ.ජී.එන්.මේ.එන්. කුභහරි 04316
භහ/අකුයම්මඵොඩ වීය කළප්මඳටිමඳොර 

ජහතික ඳහර
 භධයභ ගමල්මර

658 චිත්ර සිංවර 965122435V මභඹ ජී.එම්.පී.එම්. මප්රේභසිරි 04003 භහ/යංගිරි දඹුල්ර භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ ගමල්මර

659 චිත්ර සිංවර 953201127V භඹහ ඒ.ඩී.එන්. ඵණ්ඩහය 24355
කෆ/භහනළල්ර භයුයඳහද භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵයගමු භහනළල්ර
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660 චිත්ර සිංවර 955701615V මභඹ බී.ජී.සී.සී. ගුණතිරක 03553
නහරපිටිඹ අනුරුද්ද කුභහය ජහතික 

ඳහර
 භධයභ ගම්මඳොර

661 චිත්ර සිංවර 957490468V මභඹ මේ.පී.මක්.වී. චන්ද්රසිරි 24042
කෆ/ඹටිඹන්මතොට ආචහර්ඹ එන්.එම්. 

මඳමර්යහ භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵයගමු මදහිඕවිට

662 චිත්ර සිංවර 955641388V මභඹ එන්.ජී.ඩී.එම්. ගභමේ 23247 ය/මගොඩකමර යහහුර ජහතික ඳහර  ඵයගමු ඇඹීලිපිටිඹ

663 චිත්ර සිංවර 955160657V මභඹ වී.ඩබ්ලිේ.එස. මප්රේභයත්න 03004 භව/ගරමගදය ජහතික ඳහර  භධයභ කටුගසමතොට

664 චිත්ර සිංවර 958441908V මභඹ ඒ.ඩී.පී. උදඹංගනී 00051 මකො/මගෝතමී ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

665 චිත්ර සිංවර 946323519V මභඹ ජී.පී.එස. ප්රලංනී 06218 ගහ/නහමගොඩ යහජකීඹ විදයහරඹ  දකුණ උඩුගභ

666 චිත්ර සිංවර 942364121V භඹහ ටී.එස.එන්.මක්. ද සිල්හ 06001 ගහ/ඵරපිටිඹ මර්ත ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

667 චිත්ර සිංවර 958052200V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.ඩී.ඩී. විමේමකෝන් 18199 වරහ/ආනන්ද ජහතික ඳහර  ඹම වරහත

668 චිත්ර සිංවර 946754013V මභඹ ඩබ්ලිේ.පී. භධුහනි 01228 ගම්/සිඹනෆ ජහතික විදයහරඹ  ඵසනහහිය ගම්ඳව

669 චිත්ර සිංවර 940511380V භඹහ මක්.එල්.එම්. මප්භහල් 08276 ව/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  දකුණ වම්ඵන්මතොට



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ
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මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

670 චිත්ර සිංවර 199457400744 මභඹ සී.සී.ඒ. ගභමේ 06258
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් පිරිමි 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර

671 චිත්ර සිංවර 945931272V මභඹ මක්.ජී.පී. වංසිකහ 07258 භහය/ළලිගභ සිද්ධහර්ථ විදයහරඹ  දකුණ භහතය

672 චිත්ර සිංවර 955780477V මභඹ එන්.එල්.ටී.සී. ප්රහදි 07017
භහය/මභොයක කීර්ති අමබ්වික්රභ 

ජහතික ඳහර
 දකුණ මභොයක

673 චිත්ර සිංවර 947562770V මභඹ ඩබ්ලිේ.පී.එන්. භධුවංසි 00131
ඵඳ/ජඹ/ශ්රී යහජසිංව භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

674 චිත්ර සිංවර 956393302V මභඹ යූ.ජී.මක්.පී. ගුණර්ධන 02181
භතුගභ ආනන්ද ලහසත්රහරඹ භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ

675 චිත්ර සිංවර 951320820V භඹහ මක්.ජී.ටී. බුනහඹක 0050 මකො/ආනන්ද ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

676 චිත්ර සිංවර 937362072V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.එස. මත්ජහනී 21315 ඵ/ංගිඹකුඹුය භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ළලිභඩ

677 චිත්ර සිංවර 956151139V මභඹ එම්.එස.එස. භහඳටුන 01001
කළශණිඹ ලහන්ත අන්මතෝනි භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

678 චිත්ර සිංවර 938181276V මභඹ ටී.ඩී.මක්.අයි. රක්භහලි 07029 භහය/මකොටමඳොර ජහතික ඳහර  දකුණ මභොයක

679 චිත්ර සිංවර 957642225V මභඹ පී.ජී.මේ.එස. මඳමර්යහ 20103 විරඹහඹ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද දිඹුරහගර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

680 චිත්ර සිංවර 957823637V මභඹ ජී.ඒ.ඊ.එස. මප්රේභසිරි 22187 මභො/තණභල්විර ජහතික ඳහර  ඌ තණභල්විර

681 චිත්ර මදභශ 958521758V මභඹ පී. ආනන්දන් 13002
/වුනිඹහ මදභශ භහධය භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු වුනිඹහ

682 චිත්ර මදභශ 956673658V මභඹ ආර්.දිනන්සිඹහ 11001 භන්/සිත්තිවිනඹහකර් හින්දු විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

683 චිත්ර මදභශ 951820440V භඹහ සී. ඩක්හන් 11025 භන්/අල් අහර් භවහ විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

684 චිත්ර මදභශ 958321589V මභඹ එම්.එච්.එෂස. ෂසීරහ 17664
කු/සිඹමරහගසමකොටු භදීනහ ජහතික 

ඳහර
 ඹම ගිරිඋල්ර

685 චිත්ර මදභශ 957133231v මභඹ මක්. කිරිහයිනි 15248
අම්/අඩ්ඩහරච්මච්න භධය භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය අක්කමයයිඳත්තු

686 චිත්ර මදභශ 965013989v මභඹ එස. අසවිරිඹහ 14087 භ/අල් මුනීයහ ඵහලිකහ භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු (භධයභ)

687 චිත්ර මදභශ 946264490v මභඹ එම්.එච්. ෂසීවහ 20154
මඳොමරොන්නරු මුසලිම් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු භළද මඳොමරොන්නරු

688 චිත්ර මදභශ 957610447v මභඹ එම්.ඩබ්ලිේ.එෂස. මිසරහ 00204 මකො/වමීඩ් අල් හුමයිනි විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

689 චිත්ර මදභශ 958200277v මභඹ මක්. ඩිරක්ෂිනී 14118 භ/ලහන්ත සිසිලිඹහ ඵහලිකහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

690 චිත්ර මදභශ 956160618V මභඹ එම්.මේ. යසමිනහ 01336 කළශ/අල් මුඵහයක්  භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළශණිඹ

691 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 199557703047 මභඹ ඒ.පී.මේ. අලුඳතමේ 23319 ය/කයවිට ජහතික ඳහර  ඵයගමු නිවිතිගර

692 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 957080111V මභඹ මක්.පී.ජී.එස. වර්ණී 20103 විරඹහඹ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද දිඹුරහගර

693 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 945810149V මභඹ ඒ.ජී.එස.එස. ජඹයත්න 20036 දිවුරන්කඩර භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

694 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 948460947V මභඹ
මක්.ජි.එච්.එම්.අයි.මක්. 

මකෝයමල්මගදය
05071

මකොත්භමල් ගහමිණී දිහනහඹක 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මකොත්භමල්

695 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 958192053V මභඹ පී.ඩබ්ලිේ.ජී.අයි.පී. වීයමකෝන් 03553
නහරපිටිඹ අනුරුද්ද කුභහය ජහතික 

ඳහර
 භධයභ ගම්මඳොර

696 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 956550394V මභඹ ජී.ඒ.එම්. දිල්රුක්ෂි 00078 මකො/ලුම්බණී විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

697 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 955250044V මභඹ ඒ.මේ.එස.අයි. අරවමකෝන් 03046
භව/අංකුඹුය ඳයහක්රභ භධය භවහ 

විදයහරඹ
 භධයභ කටුගසමතොට

698 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 945113693V මභඹ ඩී.පී.මක්. අතඳත්තු 03169
භව/වරක යණසිංව මප්රේභදහ 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මතල්මදනිඹ

699 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 957261965V මභඹ ඩබ්.ඒ.ඩී.එම්.ඩබ්. කුභහයයත්න 23400 ය/කරහන ජහතික ඳහර  ඵයගමු නිවිතිගර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

700 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 199550503729 මභඹ ආර්.ඩී.යූ.ඩී. යහජඳක් 15002 අම්/ඳදිඹතරහ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය භවඔඹ

701 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 956443300V මභඹ එම්.ජී.ඩී. දිමන්ෂිකහ 01001
කළශණිඹ ලහන්ත අන්මතෝනි භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

702 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 946270571V මභඹ පී.එම්.ඩබ්ලිේ. දුරහංජනී 08144 ව/ගළටභහන්න විජඹ ජහතික ඳහර  දකුණ තංගල්ර

703 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 946143286V මභඹ එස.ඒ.එස. භධුහනි 21280 ඵ/මකොසරන්ද ජහතික ඳහර  ඌ ඵණ්ඩහයමර

704 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 946752266V මභඹ ආර්.වී. ජඹහනි 18072 පු/ආනන්ද ජහතික ඳහර  ඹම පුත්තරභ

705 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 957473016V මභඹ ආර්.එම්.ඒ.එස. ජඹමේකය 21191 ඵ/ඇටම්පිටිඹ ජහතික ඳහර  ඌ ඵදුල්ර

706 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 946734233V මභඹ එච්.ඒ.සී. භදුෂිකහ 07029 භහය/මකොටමඳොර ජහතික ඳහර  දකුණ මභොයක

707 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 958500939V මභඹ ඩබ්ලිේ.පී.එම්.යූ. චන්ද්රතිරක 21105 ඵ/මීගවකිවුර ජහතික ඳහර  ඌ විඹළු

708 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 947723146V මභඹ එන්.ආර්.ටී. නුන්දිකහ 02276 අලුත්ගභ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

709 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 947833480V මභඹ ඩබ්ලිේ.යූ.එන්. මභන්ඩිස 06218 ගහ/නහමගොඩ යහජකීඹ විදයහරඹ  දකුණ උඩුගභ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

710 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 948011913V මභඹ පී.බී.එච්.එස. ගුණර්ධන 21071 ඵ/කන්මදමගදය භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ වහලි ඇර

711 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 935512417V මභඹ ඩබ්ලිේ.ජී.එම්. ශිමයෝමි 06254 ගහ/ඳුයම භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

712 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 935880661V මභඹ ඒ.එන්. භධුංකි 06180 ගහ/මනලු ජහතික ඳහර  දකුණ උඩුගභ

713 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 948192276V මභඹ පී.ඒ.ආර්. මකෞලරයහ 07017
භහය/මභොයක කීර්ති අමබ්වික්රභ 

ජහතික ඳහර
 දකුණ මභොයක

714 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 199582403421 මභඹ මක්.ඒ. නිර්භහණි 00418 මකො/පිළිඹන්දර භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

715 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 956711681V මභඹ ආර්.එස.අයි. නදීලහනි යහජනන්ද 16059
ත්රි/යහජකීඹ විදයහමරෝක භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

716 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 958040377V මභඹ එස.එස. ප්රිඹදර්ලනී 23319 ය/කයවිට ජහතික ඳහර  ඵයගමු නිවිතිගර

717 මඳයදිග නර්තනඹ සිංවර 948110067V මභඹ එච්.මක්.යි.එම්.අයි. මවට්ටිආයච්චි 02003 කළු/ලහන්ත මජෝන්ස භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

718 බයත නළටුම් මදභශ 956971780V මභඹ පී. අබයහමි 1102 භන්/ලහන්ත මේවිඹර් පිරිමි විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

719 බයත නළටුම් මදභශ 955804040V මභඹ එස. මජයිලන්කරි 12048 මු/භල්රහවි භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු තුනුක්කහයි



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

720 බයත නළටුම් මදභශ 957342078V මභඹ පී. කමේන්තිනි 15291 අම්/තඹිලුවිල් භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය තිරුක්මකෝවිල්

721 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 955671740V මභඹ ඒ.ජී.අයි.යු. ඵණ්ඩහය 03075 භව/නුගමර භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ කටුගසමතොට

722 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 965041753V මභඹ පී.එල්.ටී. දිල්රුක්ෂි 03532 ගම්මඳොර මේනහධිකහරි ජහතික ඳහර  භධයභ ගම්මඳොර

723 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 957410588V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.සී.එස. මප්රේභයත්න 21102
ඵ/විඹලු ඩී.එස. මේනහනහඹක 

ජහතික ඳහර
 ඌ වහලි ඇර

724 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 947860410V මභඹ ඩී.එම්.යූ.ජී.එස. ංජීනී 22187 මභො/තණභල්විර ජහතික ඳහර  ඌ තණභල්විර

725 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 956533090V මභඹ ජී.පී.මක්.එන්. අභයංල 15152 අම්/මදහිඅත්තකන්ඩිඹ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය මදහිඅත්තකන්ඩිඹ

726 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 946183008V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.සී.එන්. විමේසිංව 21125 ඵ/ඳසය භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ඳසය

727 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 957510884V මභඹ එස.වී.පී.ජී.එස. විමේසරිඹ 20002
මඳො/හිඟුයක්මගොඩ ආනන්ද ඵහලිකහ 

ජහතික ඳහර
 උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

728 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 956303699V මභඹ මේ.ඒ.එම්. නදීලහනි 00316
මකො/වංළල්ර යහජසිංව භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

729 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 956712084V මභඹ ඊ.එස.ඒ. මකෞලරයහ 08276 ව/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  දකුණ වම්ඵන්මතොට



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

730 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 956222460V මභඹ ඒ.එම්.ඒ.එල්. කුභහරි 04316
භහ/අකුයම්මඵොඩ වීය කළප්මඳටිමඳොර 

ජහතික ඳහර
 භධයභ ගමල්මර

731 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 965130764V මභඹ පී.එම්.මක්. මවේහවිතහයණ 20035 මඳො/භළදිරිගිරිඹ ජහතික ඳහර  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

732 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 956923158V මභඹ ඩබ්ලිේ.ජී.ආර්.එස. භදුන්ති 03004 භව/ගරමගදය ජහතික ඳහර  භධයභ කටුගසමතොට

733 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 946950572V මභඹ පී.ටී.ඒ. මප්භසිරි 19361 අ/ශ්රී සිද්ධහර්ථ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තඹුත්මත්ගභ

734 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 957012027V මභඹ ඩබ්ලිේ.එච්.එල්. දුනිකහ 07383
භහය/දික්ළල්ර විජිත භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

735 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 958091168V මභඹ ඩබ්ලිේ.සී.ඩී. ප්රනහන්දු 17522 කු/රංකහ භධය භවහ විදයහරඹ  ඹම ගිරිඋල්ර

736 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 945540591V මභඹ මක්.පී.එච්.එන්. ජඹසිංව 20036 දිවුරන්කඩර භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

737 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 951331830V භඹහ එච්.ජී.ඩී.එම්.  න්දනහඹක 00023
මකො/මකොටමවේන භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මකොශම

738 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 933130908V භඹහ ආර්.පී.ආර්.ඩී. යත්නහඹක 17771 කු/මීගරෆ භවළලි ජහතික ඳහර  ඹම භව

739 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 950401133V භඹහ ටී.එන්.පී. විතහනමේ 22005 මභො/භළදගභ ජහතික ඳහර  ඌ බබර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

740 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 955743881V මභඹ ඒ.ජී.ඩී.එච්. එදිරිසිංව 03169
භව/වරක යණසිංව මප්රේභදහ 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මතල්මදනිඹ

741 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 965142843V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඩී.එන්. භධුලහනි 23400 ය/කරහන ජහතික ඳහර  ඵයගමු නිවිතිගර

742 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 947770861V මභඹ මක්.එල්.එන්. හියන්ති 06317
ගහ/හික්කඩු ශ්රී සුභංගර ජහතික 

ඳහර
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

743 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 958182260V මභඹ මක්.එල්.ජී.එස.වී. ආරිඹයත්න 01539 මීගමු ක්රිසතුයහජ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මීගමු

744 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 965273115V මභඹ එල්.එස. මිල්රෆ 01001
කළශණිඹ ලහන්ත අන්මතෝනි භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

745 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 950773588V භඹහ එච්.ඩබ්ලිේ.ජී.එස.පී. කරුණහතිරක 17464
කු/දුම්භරසරිඹ මේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භධය භවහ විදයහරඹ
 ඹම කුලිඹහපිටිඹ

746 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 957390579V මභඹ එච්.එම්.ඩී. චන්ද්රසිරි 02282
මබ්රුර ඩී.එස. මේනහනහඹක භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළුතය

747 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 958343248V මභඹ වී.යූ. සිංවරමේ 01478
මිනුන්මගොඩ නහරන්ද පිරිමි භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මිනුන්මගොඩ

748 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 956812488V මභඹ මක්.ජී.එස.ටී.මක්. මකොටමේපිටිඹ 03181 භව/අමුපිටිඹ ජහතික ඳහර  භධයභ මතල්මදනිඹ

749 මඳයදිග ංගීතඹ සිංවර 936770410V මභඹ මේ.එම්.එස.ඒ.මක්. ජඹසිංව 03320 භව/භහයසන ජහතික ඳහර  භධයභ භව නුය



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

750 කර්ණහටක ංගීතඹ මදභශ 956263581V මභඹ යු. කීර්තනහ 11025 භන්/අල් අහර් භවහ විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

751 කර්ණහටක ංගීතඹ මදභශ 958180896V මභඹ ඊ.එෂස. කියූරිඹහ 13001
/යමමයිකුරම් ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු වුනිඹහ

752 කර්ණහටක ංගීතඹ මදභශ 945712503V මභඹ මේ.මේ. ඩිරක්නහ 14118
භඩකරපු ලහන්ත සිසිලිඹහස 

ඵහලිකහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

753 කර්ණහටක ංගීතඹ මදභශ 956163170V මභඹ ඒ. මර්ණුකහ 16054 ත්රි/ශ්රී ංමුග හින්දු කහන්තහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

754 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 946342220V මභඹ මක්.ඩබ්ලිේ.සී.එම්. කරුණහයත්න 06116 ගහ/මඵන්මතොට ගහමිණී භවහ විදයහරඹ  දකුණ ඇල්පිටිඹ

755 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 958221479V මභඹ අයි.බී.ජී.ඩී.ඒ. දභඹන්ති 03169
භව/වරක යණසිංව මප්රේභදහ 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මතල්මදනිඹ

756 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 948363194V මභඹ ආර්.පී.ඩී.එස. රුන්ඳතියණ 21191 ඵ/ඇටම්පිටිඹ ජහතික ඳහර  ඌ ඵදුල්ර

757 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 926502972V මභඹ ඩී.එස. කුරුප්පුමවේහ 06317
ගහ/හික්කඩු ශ්රී සුභංගර ජහතික 

ඳහර
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

758 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 956980674V මභඹ ඊ.ඒ.එන්.එස. එදිරිසිංව 15002 අම්/ඳදිඹතරහ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය භවඔඹ

759 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 955860691V මභඹ ආර්.එම්.පී.එම්. යත්නහඹක 22146
මභො/භල්ත්තහමර භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඌ ළල්රහඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

760 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 935650151V මභඹ එස.බී.එච්. න්දීඳනී 17767 කු/ඳළයකුම්පුය ජහතික ඳහර  ඹම භව

761 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 955580893V මභඹ මක්.ඒ.ජී. මකෞලරයහ 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

762 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 956840422V මභඹ අයි. දුරහංජලි 02282
මබ්රුර ඩී.එස. මේනහනහඹක භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළුතය

763 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 956111986V මභඹ එල්.ජී.එම්.ඩී. කරුණහයත්න 16121 ත්රි/කන්තමල් අග්රමඵෝධි ජහතික ඳහර  නළමගනහිය කන්තමල්

764 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 958082720V මභඹ මේ.පී.එස. තයණි 22187 මභො/තණභල්විර ජහතික ඳහර  ඌ තණභල්විර

765 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 955831888V මභඹ එම්.ඒ.පී.එස. තිළිණි 23062 ය/ලහන්ත ඇමරෝසිඹස ජහතික ඳහර  ඵයගමු යත්නපුයඹ

766 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 955810040V මභඹ එම්.ටී.එස. පීරිස 00050 මකො/ආනන්ද ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

767 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 948192012V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.ජී.ඩී. වීයසිංව 21071 ඵ/කන්මදමගදය භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ විඹලු

768 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 960250214V භඹහ ජී.ආර්.ඊ. මඳමර්යහ 00283
අවිසහමේල්ර සීතහක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

769 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 960232747V භඹහ ඩබ්ලිේ.ඒ.ඩී.එච්. විමේසිංව 18218
වරහ/මේනහනහඹක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඹම වරහත



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

770 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 925941867V මභඹ ඩී.එම්.සී.පී.මක්. දිහනහඹක 05429
වඟුයන්මකත වික්මටෝරිඹහ ජහතික 

ඳහර
 භධයභ වඟුයන්මකත

771 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 947002953V මභඹ ඩී.එම්.එන්.ඩී.එස.මක්. දිහනහඹක 03046
භව/අංකුඹුය ඳයහක්රභ භධය භවහ 

විදයහරඹ
 භධයභ කටුගසමතොට

772 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 935742960V මභඹ එච්.එම්.අයි.ටී. කුභහරි 22184
මභො/කතයගභ ජනහධිඳති භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඌ ළල්රහඹ

773 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 951021610V භඹහ ඩබ්ලිේ.එම්.ජී.එම්.එම්. අමබ්යත්න 04316
භහ/අකුයම්මඵොඩ වීය කළප්මඳටිමඳොර 

ජහතික ඳහර
 භධයභ ගමල්මර

774 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 960031504V භඹහ ඩී.එම්.වී.එස.බී. දිහනහඹක 03490 ගම්මඳොර විභරධර්භ ජහතික ඳහර  භධයභ ගම්මඳොර

775 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 945950986V මභඹ මක්.ජී.ටී.ටී. යත්නහඹක 01228 ගම්/සිඹනෆ ජහතික විදයහරඹ  ඵසනහහිය ගම්ඳව

776 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 965031154V මභඹ ජී.ඩබ්ලිේ.ජී.එල්. ගුණතුංග 01001
කළශණිඹ ලහන්ත අන්මතෝනි භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

777 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 955590872V මභඹ එච්.එම්.එච්.පී.ජඹසරිඹ 01539 මීගමු ක්රිසතුයහජ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මීගමු

778 නහටය වහ යංගකරහ සිංවර 946861855V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.අයි. දිල්වහරි 17771 කු/මීගරෆ භවළලි ජහතික ඳහර  ඹම භව

779 නහටය වහ යංගකරහ මදභශ 951930105V භඹහ එස. මඹෝගියහේ 03256 භව/යජළල්ර හින්දු ජහතික ඳහර  භධයභ ත්මත්ගභ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

780 නහටය වහ යංගකරහ මදභශ 948202786V මභඹ ආර්. කහලියහහ 9416 ඹහ/ඹහඳනඹ හින්දු විදයහරඹ  උතුරු ඹහඳනඹ

781 නහටය වහ යංගකරහ මදභශ 930243086V භඹහ ටී. තනිගයහේ 11002 භන්/ලහන්ත මේවිඹර් පිරිමි විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

782 නහටය වහ යංගකරහ මදභශ 953211190V භඹහ ඒ. මම්ගයහේ 14022 භ/හරච්මේන අන් නර් භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු (භධයභ)

783 නහටය වහ යංගකරහ මදභශ 956530016V මභඹ එන්. සිකරහ 04262 භහ/ඳහක්කිඹම් ජහතික ඳහර  භධයභ භහතමල්

784 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 957020470V මභඹ එම්.පී.ඊ.එල්. ජඹතිරක 24042
කෆ/ඹටිඹන්මතොට ආචහර්ඹ එන්.එම්. 

මඳමර්යහ භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵයගමු මදහිඕවිට

785 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 956982235V භඹහ පී.ජී.මක්.අයි. යත්නඵණ්ඩහය 03075 භව/නුගමර භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ කටුගසමතොට

786 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 950241268V මභඹ ඩී.පී.එස. ධර්භමේන 19361 අ/ශ්රී සිද්ධහර්ථ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තඹුත්මත්ගභ

787 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 957402402V මභඹ
ඩී.ඩබ්ලිේ.ඒ.එම්.මක්. 

ඵණ්ඩහයණහඹක
03075 භව/නුගමර භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ කටුගසමතොට

788 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 954422371V මභඹ ඩබ්ලිේ.එච්.එන්. ජඹසුන්දය 24042
කෆ/ඹටිඹන්මතොට ආචහර්ඹ එන්.එම්. 

මඳමර්යහ භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵයගමු මදහිඕවිට

789 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 958271638V මභඹ ආර්.ඩී.අයි.එස. ජඹසිංව 17522 කු/රංකහ භධය භවහ විදයහරඹ  ඹම ගිරිඋල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

790 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 955541308V මභඹ මක්.පී. වංසිකහ 02040 කළු/ඵණ්ඩහයගභ භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

791 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 945791160V මභඹ ඊ.එම්.ටී.එම්. ඒකනහඹක 17141
කු/හරිඹමඳොර ශ්රී සුභංගර භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඹම නිකළයටිඹ

792 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 955500318V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඒ.ඩබ්. ප්රමඵෝධනී 07258 භහය/ළලිගභ සිද්ධහර්ථ විදයහරඹ  දකුණ භහතය

793 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 956621488V මභඹ ඩබ්ලිේ.ටී.එල්. වික්රභසිංව 06068 ගහ/කයන්මදනිඹ භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ඇල්පිටිඹ

794 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 948003031V මභඹ ජි.එච්.අයි. දිල්රුක්ෂි 13110 /ගහමිණී ජහතික විදයහරඹ  උතුරු වුනිඹහ

795 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 956932122V මභඹ ඒ.ඒ.අයි. ංජීනි 00050 මකො/ආනන්ද ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

796 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 958142013V මභඹ ඩී.එම්.බී.පී. ත්රහ 06457 ගහ/කතලු භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

797 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 958451229V භඹහ එස. එච්. තිරිභහවිතහන 06259
ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 දකුණ ගහල්ර

798 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 952323296V මභඹ එච්.එස. ප්රිඹංකය 17838
කු/නිකළයටිඹ භවමන් ජහතික 

ඳහර
 ඹම නිකළයටිඹ

799 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 199584400979 මභඹ පී.ඩී.එස. ජීන්ති 00457
මවෝභහගභ භහින්ද යහජඳක් 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

800 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 956171822V මභඹ එන්.ජී.එස. අනුයහධහ 06218 ගහ/නහමගොඩ යහජකීඹ විදයහරඹ  දකුණ උඩුගභ

801 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 957512216V භඹහ එම්.මක්. විමේයහභ 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ වඵයහද

802 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 960152883V භඹහ එම්.එච්.එම්. වීයසිංව 06318 ගහ/යත්ගභ මද්ඳතියහජ ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

803 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 965042504V භඹහ ආර්.ඒ.ටී.වී. යන්ඳුනුආයච්චි 17094 කු/භහතගභ භධය භවහ විදයහරඹ  ඹම කුරුණෆගර

804 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 942903057V මභඹ ඊ.ඒ.එල්.එම්. පුසඳකුභහය 21102
ඵ/විඹලු ඩී.එස. මේනහනහඹක 

ජහතික ඳහර
 ඌ වහලි ඇර

805 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 957252702V මභඹ බී.එම්.ඒ.එම්. නන්දමේන 15002 අම්/ඳදිඹතරහ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය භවඔඹ

806 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 956822769V මභඹ ඩබ්ලිේ .ජී.දිල්කි භදහ 16121 ත්රි/කන්තමල් අග්රමඵෝධි ජහතික ඳහර  නළමගනහිය කන්තමල්

807 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 956940613V මභඹ මක්.එන්.එච්. මඳමර්යහ 00048 මකො/තර්සටන් විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

808 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 957121721V මභඹ ආර්.ජි.ඩී.එස. දුරහංජනී 15152 අම්/මදහිඅත්තකන්ඩිඹ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය මදහිඅත්තකන්ඩිඹ

809 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 955992717V මභඹ පී.එම්.ටී.එච්. දනහඹක 19361 අ/ශ්රී සිද්ධහර්ථ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තඹුත්මත්ගභ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

810 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 957671357V මභඹ මක්.ඒ.එම්. සිල්හ 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

811 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 955310802V මභඹ මේ.එම්.ඩී.ඒ. නිමම්හ 01001
කළශණිඹ ලහන්ත අන්මතෝනි භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

812 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 957620639V මභඹ මේ.එම්.අයි.එස. ජඹරත් 17767 කු/ඳළයකුම්පුය ජහතික ඳහර  ඹම භව

813 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 955770048V මභඹ එන්.එච්.යි. මිණි 01502
මිනුන්මගොඩ මනයත් 

ඳයණවිතහන භවහ විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මිනුන්මගොඩ

814 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 199514701305 මභඹ ඒ.එම්.ජී.එස.එම්. මේනහයත්න 03184 භව/මතල්මදනිඹ ජහතික ඳහර  භධයභ මතල්මදනිඹ

815 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 199453303014 මභඹ ඒ.ඒ. නලීභහ 15080
අම්/ඵණ්ඩහයනහඹක ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය අම්ඳහය

816 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 958102089V මභඹ මේ.ඒ.එස.එස. දියහංජලි 06254 ගහ/ඳුයම භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

817 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 955031652V භඹහ පී.බී. භයසිංව 07041
භහය/ඌරුමඵොක්ක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

818 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 955950089V මභඹ මක්.මක්.එච්.වී. අමබ්සිංව 01228 ගම්/සිඹනෆ ජහතික විදයහරඹ  ඵසනහහිය ගම්ඳව

819 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 956061067V මභඹ එච්.එම්.ආර්. කිත්සිරි 02276 අලුත්ගභ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය
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820 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 945403217V මභඹ ආර්.ජී. දුනි හයංගහ 15037 උවන භවහ විදයහරඹ නළමගනහිය උවන

821 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 945643218V මභඹ එම්.මක්.ඒ.ඩී.බී.එස. ගුණර්ධන 01340 මීගමු නිේසටඩ් ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මීගමු

822 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 956642205V භඹහ ඒ.ජී.ආර්.එස. අලුත්මගදය 22086 මභො/යහජකීඹ විදයහරඹ  ඌ මභොණයහගර

823 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 955893042V මභඹ ඩබ්ලිේ.එන්. භධුබහෂිනි 20103 විරඹහඹ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද දිඹුරහගර

824 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 956700540V මභඹ එච්.එස.එස. මවට්ටිආයච්චි 03181 භව/අමුපිටිඹ ජහතික ඳහර  භධයභ මතල්මදනිඹ

825 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 199467802548 භඹහ බී.එම්.එස. කුභහරි 22184
මභො/කතයගභ ජනහධිඳති භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඌ ළල්රහඹ

826 ලහරීරික අධයහඳනඹ සිංවර 953484188V මභඹ ජී.එම්. ංගීත් 00131
ඵඳ/ජඹ/ශ්රී යහජසිංව භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

827 ලහරීරික අධයහඳනඹ මදභශ 957242588V මභඹ මක්. ගමේන්තිනි 9269 ඹහ/මනල්ලිඹඩි භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු ඩභහයච්චි

828 ලහරීරික අධයහඳනඹ මදභශ 955861582V මභඹ එම්. කභලිනි 10011 කිලි/මුරන්කහවිල් භවහ විදයහරඹ  උතුරු කිලිමනොච්චි

829 ලහරීරික අධයහඳනඹ මදභශ 956112338V මභඹ එස. යිසනවි 11001 භන්/සිත්තිවිනඹහකර් හින්දු විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ
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830 ලහරීරික අධයහඳනඹ මදභශ 955770633V මභඹ එස. මවප්සිනහ 23559 ය/ඵරංමගොඩ මජයිරනි මුසලිම් භවහ විදයහරඹ ඵයගමු ඵරංමගොඩ

831 ලහරීරික අධයහඳනඹ මදභශ 955954033V මභඹ මක්. ඊසරි 16068 ත්රි/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

832 ලහරීරික අධයහඳනඹ මදභශ 940924022V භඹහ එල්. මනහන්සියූස 11025 භන්/අල් අහර් භවහ විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

833 ලහරීරික අධයහඳනඹ මදභශ 930560839V භඹහ එම්.මේ.එම්. අේමිල් 15290 අම්/අක්කමයයිඳත්තු ශ්රී යහභක්රිසණහ ජහතික ඳහර නළමගනහිය තිරුක්මකෝවිල්

834 ලහරීරික අධයහඳනඹ මදභශ 950470674V භඹහ එම්.එන්.එෂස. මභොවභඩ් 17663 කු/කළකුනමගොල්ර ජහතික ඳහර  ඹම ගිරිඋල්ර

835 ලහරීරික අධයහඳනඹ මදභශ 910933736V භඹහ එන්. මද්දහස 24343 කෆ/භහනළල්ර හීයහ විදයහරඹ  ඵයගමු භහනළල්ර

836 ලහරීරික අධයහඳනඹ මදභශ 951141194V භඹහ එස.ඒ. ආජිල් 15292 අම්/මඳොතුවිල් භධය විදයහරඹ  නළමගනහිය අක්කමයයිඳත්තු

837 ලහරීරික අධයහඳනඹ ඉංග්රීසී 955750497V මභඹ එස.සී. භළදික 03387 භව/කටුගසමතොට ශ්රී යහහුර විදයහරඹ  භධයභ භවනුය

838

ලහරීරික අධයහඳනඹ ඉංග්රීසී 957630561V මභඹ ජී.ඩී.එච්.එච්. කරුණහයත්න 02040 කළු/ඵණ්ඩහයගභ භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ

839

ලහරීරික අධයහඳනඹ ඉංග්රීසී 957592333V මභඹ ආර්.පී.එම්.ඩී. යණවීය 23061 ය/සුභන ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵයගමු යත්නපුයඹ
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840

ලහරීරික අධයහඳනඹ ඉංග්රීසී 957082904V මභඹ ටී. එම්. එච්. ඳඵයහ 00129 ඵඳ/ජඹ/මකොමරොන්නහ ඵහලිකහ විදයහරඹ ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

841

ලහරීරික අධයහඳනඹ ඉංග්රීසී 955781597V මභඹ ඒ.පී.යි.එස.එම්. අමබ්මේකය 18302 වරහ/නහත්තන්ඩිඹ ධම්මිසය භධය භවහ විදයහරඹ ඹම වරහත

842

ලහරීරික අධයහඳනඹ ඉංග්රීසී 957212638V මභඹ මක්.ජී.ඒ.මක්.එච්. භධුභහලී 08276 ව/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  දකුණ වම්ඵන්මතොට

843

ලහරීරික අධයහඳනඹ ඉංග්රීසී 956191599V මභඹ එල්.සී. ගුණර්ධන 06258 ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් පිරිමි විදයහරඹ දකුණ ගහල්ර

844 ලහරීරික අධයහඳනඹ ඉංග්රීසී 958062486V මභඹ ඒ.එම්.ජී.ටී. අතඳත්තු 03658 භව/ගම්මඳොර හීයහ විදයහරඹ  භධයභ ගම්මඳොර

845

ලහරීරික අධයහඳනඹ ඉංග්රීසී 952751085V භඹහ මක්.මක්.එම්.ආර්. කරුණහයත්න 17757
කු/ගල්ගමු යූ.බී. න්නිනහඹක 

ජහතික ඳහර
 ඹම භව

846 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 957611397V මභඹ සී.ජී.ඩී.ටී.එස. විමේයත්න 20036 දිවුරන්කඩර භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

847 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 946701785V මභඹ මේ.ඒ.පී. ජඹරත් 06180 ගහ/මනලු ජහතික ඳහර  දකුණ උඩුගභ

848 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 955921194V මභඹ යි.ආර්.එස. සර්ණභහලි 21071 ඵ/කන්මදමගදය භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ වහලි ඇර

849 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 947340522V මභඹ ජී.මක්. වික්රභ 02110 මවොයණ යහජකීඹ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවොයණ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

850 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 947451405V මභඹ අයි.මක්.ඩී.එන්.එම්. විමේයත්න. 03045 භව/පජහපිටිඹ භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ කටුගසමතොට

851 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 956080606V මභඹ එම්.මක්.ආර්. ලහනිකහ 07017
භහය/මභොයක කීර්ති අමබ්වික්රභ 

ජහතික ඳහර
 දකුණ මභොයක

852 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 957000100V මභඹ ඩී.ටී.ඒ.එච්.යූ. දිහනහඹක 17420 කු/නක්කහත්ත භධය භවහ විදයහරඹ  ඹම ගිරිඋල්ර

853 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 955900405V මභඹ ආර්.එම්.ඩි.පී. යත්නහඹක 00078 මකො/ලුම්බණී විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

854 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 965220313V මභඹ එම්.ඒ.වී.එන්. දිලිනි 0148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

855 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 945463368V මභඹ එම්.ඒ.එස. භධුන්තිකහ 21026 ඵ/භහිඹංගනඹ ජහතික ඳහර  ඌ භහිඹංගනඹ

856 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 957062903V මභඹ පී.මක්.එල්.මක්. මේනහධීය 03169
භව/වරක යණසිංව මප්රේභදහ 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මතල්මදනිඹ

857 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 955801156V මභඹ පී.සී.ඩී. ද සිල්හ 02282
මබ්රුර ඩී.එස. මේනහනහඹක භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළුතය

858 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 955804180V මභඹ පී.ජී.ටී.යු.එස. ගුණයත්න 03490 ගම්මඳොර විභරධර්භ ජහතික ඳහර  භධයභ ගම්මඳොර

859 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 955821793V මභඹ එස.මේ. ජඹර්ධන 06218 ගහ/නහමගොඩ යහජකීඹ විදයහරඹ  දකුණ උඩුගභ



අනු 
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වළදුනුම්ඳත් 
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ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

860 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 965280561V මභඹ එස.එම්. භධුබහෂිණි 08002 ව/කටුන භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ රසමුල්ර

861 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 956711193V මභඹ ජී.එස.ඩී. ප්රනහන්දු 17522 කු/රංකහ භධය භවහ විදයහරඹ  ඹම ගිරිඋල්ර

862 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 958102917V මභඹ එම්.එම්.පී. භදුහනි 08340 ව/සුචී ජහතික ඳහර  දකුණ වම්ඵන්මතොට

863 ගෘව ආර්ථික විදයහ සිංවර 955360362V මභඹ ඩී.එම්.ඒ.ඩී. දිහනහඹක 21280 ඵ/මකොසරන්ද ජහතික ඳහර  ඌ ඵණ්ඩහයමර

864 ගෘව ආර්ථික විදයහ මදභශ 958030959V මභඹ එස. දඹහනි 9457 ඹහ/ශුද්ධ ව ඳවුමල් කනයහයහභඹ  උතුරු ඹහඳනඹ

865 ගෘව ආර්ථික විදයහ මදභශ 958081812V මභඹ එම්.ඒ.එෂස. ෂසනහ 14087 භකන් භකහර් ඵහලිකහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු (භධයභ)

866 ගෘව ආර්ථික විදයහ මදභශ 956510090V මභඹ සී. කීර්තනහ 13001
/යමමයිකුරම් ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 උතුරු වුනිඹහ

867 ගෘව ආර්ථික විදයහ මදභශ 947260197V මභඹ එම්.එන්.එෂස. ඹහනහ 00236 මකො/මුසලිම් කහන්තහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

868 ගෘව ආර්ථික විදයහ මදභශ 957260080V මභඹ ආර්. කිරිජහ 14118
භඩකරපු ලහන්ත සිසිලිඹහස 

ඵහලිකහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

869 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 958382057V මභඹ ආර්.ඒ.යු.එස. යණතුංග 20036 දිවුරන්කඩර භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ
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870 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 955321600V මභඹ එච්.ඒ.ටී.මක්. මඳමර්යහ 00050 මකො/ආනන්ද ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

871 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 945293977V මභඹ බී.ජී.එම්.ටී. උමප්ක්ෂිකහ 08001 ව/රසමුල්ර ජහතික ඳහර  දකුණ රසමුල්ර

872 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 948523744V මභඹ ඩී.එම්.ඒ.එන්. උමද්යහජ 19001
අ/භළදච්චිඹ මභත්රීඳහර 

මේනහනහඹක භධය භවහ විදයහරඹ
 උතුරු භළද කළබතිමගොල්රෆ

873 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 955943317V මභඹ ඒ.මක්.ජී.සී.ආර්.මක්. අමබ්යත්න 05001 නුයඑළිඹ ගහමිණී ජහතික ඳහර  භධයභ නුය එළිඹ

874 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 927100339V මභඹ එම්.ඒ.මක්.එච්. මප්රේභයත්න 17549 කු/ගිරිඋල්ර වික්රභශීරහ ජහතික ඳහර  ඹම ගිරිඋල්ර

875 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 946151009V මභඹ මක්.එම්.පී.එස. කුභහරි 22187 මභො/තණභල්විර ජහතික ඳහර  ඌ තණභල්විර

876 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 937551410V මභඹ බී.ඒ.මේ.එච්. කුභහරි 18243
වරහ/මන්නප්පු මජෝලප් හස 

විදයහරඹ
 ඹම වරහත

877 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 938580189V මභඹ ඒ.එන්. භහන්නමේ 00418 මකො/පිළිඹන්දර භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය පිළිඹන්දර

878 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 926662538V මභඹ එම්.අයි.යූ. කුරයත්න 24066 කෆ/මදහිඕවිට ජහතික ඳහර  ඵයගමු මදහිඕවිට

879 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 922641951V භඹහ පි.එම්.එස.සී.මක්. විමේනහඹක 17675 කු/මඳොල්පිතිගභ ජහතික ඳහර  ඹම භව



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

880 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 946421804V මභඹ පී.එච්. ඳතියණ 06457 ගහ/කතලු භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

881 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 955670213V මභඹ එස.එම්. ලිඹනමේ 06318 ගහ/යත්ගභ මද්ඳතියහජ ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

882 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 946170429V මභඹ එම්.පී.ටී. භධුෂිකහ 17522 ගිරි/රංකහ භධය භවහ විදයහරඹ  ඹම ගිරිඋල්ර

883 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 948513595V මභඹ එච්.එම්.ආර්.එල්.ඩබ්ලිේ. භළණිමක් 03004 භව/ගරමගදය ජහතික ඳහර  භධයභ කටුගසමතොට

884 කෘෂිකර්භඹ සිංවර 946340189V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.සී. වර්ණී 21105 ඵ/මීගවකිවුර ජහතික ඳහර  ඌ විඹළු

885 කෘෂීකර්භඹ මදභශ 953321203V භඹහ සී. ජිමනෝජන් 10001 කිලි/කිලිමනොච්චි භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු කිලිමනොච්චි

886 කෘෂීකර්භඹ මදභශ 936484379V මභඹ පී. දිහන්ති 14185
භ/කරන්චිකුඩි ඳද්දිරුප්පු භධය 

භවහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

887 කෘෂීකර්භඹ මදභශ 932934272V භඹහ මේ. යුගින්තන් 12003 මු/විදයහනන්ද විදයහරඹ  උතුරු මුරතිවු

888
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956973015V මභඹ යූ.එච්.ටී.එස. ආරිඹයත්න 00080 මකො/ලහන්ත ඳහවුලු ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

889
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957890148V මභඹ එම්.ඒ.එස.පී. යණසිංව 17490 හයහනහත් විදයහරඹ ඹම කුලිඹහපිටිඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

890
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 945380373V මභඹ පී.සී. මකොඩිකහය 04003 භහ/යංගිරි දඹුල්ර භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ ගමල්මර

891
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 946462195V මභඹ අයි.ඩබ්ලිේ.එන්. ප්රබහ 24343 කෆ/භහනළල්ර හීයහ විදයහරඹ  ඵයගමු භහනළල්ර

892
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956952352V මභඹ එම්.එෂස.එෂස. නිවසභහ 03284

භව/අකුයණ අසවර් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 භධයභ කටුගසමතොට

893
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 952832077V භඹහ එච්.එම්.එච්.එම්. මවේයත් 03648 භව/අල්භනහර් භධය භවහ විදයහරඹ  භධයභ මදනුය

894
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 199553200182 මභඹ ඒ.ඩී.එස.අයි. අමබ්සිංව 00457

මවෝභහගභ භහින්ද යහජඳක් 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

895
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956341736V මභඹ පී.එස. ජඹසුන්දය 19361 අ/ශ්රී සිද්ධහර්ථ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තඹුත්මත්ගභ

896
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 946392669V මභඹ එම්.ආර්.එස.එල් . මමනවියත්න 01084 ශ්රී ංඝමඵෝධි භධය භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය ගම්ඳව

897
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956461677V මභඹ ඒ.ඒ.එච්.එන්. ඵණ්ඩහය 17199 ඉබ්ඵහගමු භධය භවහ විදයහරඹ ඹම ඉබ්ඵහගමු

898
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 935810574V මභඹ මක්.එස.එස. ගුණර්ධන 06068 ගහ/කයන්මදනිඹ භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ඇල්පිටිඹ

899
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956250781V මභඹ ඩී.ඩී.ඩබ්ලිේ. සුඵසිංව 06431 මඵොනවිසටහ භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

900
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 965121757V මභඹ ඊ.ජී.සී. ප්රහදිනි 17464

කු/දුම්භරසරිඹ මේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භධය භවහ විදයහරඹ
 ඹම කුලිඹහපිටිඹ

901
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 950581247V භඹහ එස.පී. භයවික්රභ 08002 ව/කටුන භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ රසමුල්ර

902
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957290469V මභඹ එස.ටී.එල්. ගභච්චිමේ 06317

ගහ/හික්කඩු ශ්රී සුභංගර ජහතික 

ඳහර
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

903
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 921551681V භඹහ ජී.මක්. කසුන් 06254 ගහ/ඳුයම භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

904
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 926353780V මභඹ ආර්.පී.ටී. ඳංචලි 02180

භතුගභ සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගය 

භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ

905
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 946892149V මභඹ එන්.ඩී.ඩී. ජඹරත් 06258

ගහ/ඵද්මද්ගභ ක්රිසතුමද් පිරිමි 

විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

906
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957550134V මභඹ එස.එච්. වීයසිංව 03256 භව/යජළල්ර හින්දු ජහතික ඳහර භධයභ ත්මත්ගභ

907
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 942964277V භඹහ මේ.එම්. වම්දුම් 14081 එයහවුර් අලිඝහර් භධය භවහ විදයහරඹ නළමගනහිය භඩකරපු (භධයභ)

908
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956291020V මභඹ මක්.පී.එම්. ම්භහනි 08038

ව/වීයකළටිඹ යහජඳක් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ රසමුල්ර

909
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 945710861V මභඹ ටී.පී.ජී.ඩී.ඒ. විමේයත්න 06457 ගහ/කතලු භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

910
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956560659V මභඹ ඩී.එච්. විතහන 00457

මවෝභහගභ භහින්ද යහජඳක් 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

911
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 952081624V භඹහ ජී.ජී.ටී.ඒ. දනුසක 08038

ව/වීයකළටිඹ යහජඳක් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ රසමුල්ර

912
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 938370281V මභඹ ඒ.ඩබ්ලිේ.යු.එස. අමබ්වික්රභ 05429

වඟුයන්මකත වික්මටෝරිඹහ ජහතික 

ඳහර
 භධයභ වඟුයන්මකත

913
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 946003514V මභඹ එල්.ඒ.පී.ඩී. එයන්දිකහ 07258 භහය/ළලිගභ සිද්ධහර්ථ විදයහරඹ  දකුණ භහතය

914
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 947732870V මභඹ මක්.ඒ. පීරිස 09269 ඹහ/මනල්ලිඹඩි භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු ඩභහයච්චි

915
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 947710788V මභඹ ඩී.ඩී. යණසිංව 08340 ව/සුචී ජහතික ඳහර  දකුණ වම්ඵන්මතොට

916
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 958470533V මභඹ පී.ටී. දිල්හනි 06392 ගහ/භහනවිර උඳනන්ද විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

917
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956741718V මභඹ අයි.යු.මක්. භහයසිංව 05071

මකොත්භමල් ගහමිණී දිහනහඹක 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මකොත්භමල්

918
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957681000V මභඹ ජී.ඩබ්ලිේ.මක්. ඉංකහ 07283

භහය/ළලිගභ අයෂහ භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

919
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956122244V මභඹ සී.ජී. අබඹගුණර්ධන 06116 ගහ/මඵන්මතොට ගහමිණී භවහ විදයහරඹ  දකුණ ඇල්පිටිඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

920
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 946320161V මභඹ ආර්.එම්.යූ.එස. යත්නහඹක 17771 කු/මීගරෆ භවළලි ජහතික ඳහර  ඹම භව

921
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 950470860V භඹහ ඒ.මක්.ඒ.එස. අත්තනමගොඩ 00283

අවිසහමේල්ර සීතහක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

922
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 935923093V මභඹ එස.ඩී.එන්.අයි.එම්. භයවීය 21191 ඵ/ඇටම්පිටිඹ ජහතික ඳහර  ඌ ඵදුල්ර

923
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 946313890V මභඹ වී.එෂස. පුසයහ 15231

අම්/අක්කමයයිඳත්තු මුසලිම් භධය 

භවහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය අක්කමයයිඳත්තු

924
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 955690087V මභඹ එම්.මක්.වී.ටී. ජඹසිංව 06141

ගහ/ඇල්පිටිඹ ආනන්ද භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ ඇල්පිටිඹ

925
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957911072V මභඹ

ඩී.එම්.එල්.ජී.සී.එම්.මක්. 

දිහනහඹක
19361 අ/ශ්රී සිද්ධහර්ථ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තඹුත්මත්ගභ

926
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 947102176V මභඹ එච්.එම්.ඩී.අයි. දුල්මිණි 02242 කළු/කළුතය ඵහලිකහ භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය කළුතය

927
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 945701129V මභඹ ඒ.ඒ.මක්. මකෝපිත්ත 00048 මකො/තර්සටන් විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

928
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 958470231V මභඹ මක්. ඩිමෝකහ 14022 භ/හරච්මේන අන් නර් භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු (භධයභ)

929
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957811345V මභඹ පී.බී.එන්.එම්. මනෝනිස 02180

භතුගභ සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගය 

භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

930
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 946281298V මභඹ පී.එම්.එස. මනයත් 17757

කු/ගල්ගමු යූ.බී. න්නිනහඹක 

ජහතික ඳහර
 ඹම භව

931
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 965793070V මභඹ එච්.පි.එම්.එස. භල්හනි 00077 මකො/ඉසිඳතන විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

932
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 945130253V මභඹ ජී.එස. උමද්ශිකහ 22187 මභො/තණභල්විර ජහතික ඳහර  ඌ තණභල්විර

933
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956500290V මභඹ එච්.එම්.යූ. එයන්දි 00453 මකො/ආයක්ක මේහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

934
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956690676V මභඹ ඒ.ආර්. වික්රභසිංව 01001

කළශණිඹ ලහන්ත අන්මතෝනි භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය කළශණිඹ

935
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 921322143V භඹහ එස.එස. සුයිල් 16068 ත්රි/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

936
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 950922826V භඹහ ඒ.ඒ. ඳඹහස 16054 ත්රි/ශ්රී ංමුග හින්දු කහන්තහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

937
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 945330023V මභඹ ඒ.පි.ඩී. යෂිරහ 08112

ව/අඟුණමකොරඳළරළස භවහනහග 

ජහතික ඳහර
 දකුණ තංගල්ර

938
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 946362298V මභඹ ඩී.එම්.ඕ.ඒ. දිහනහඹක 17767 කු/ඳළයකුම්පුය ජහතික ඳහර  ඹම භව

939
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 946731706V මභඹ යි.එම්.එස.එන්. උඩමර 21464 ඵ/යසතී භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ඵදුල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

940
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957004067V මභඹ එච්.එම්.ආර්.ඩී.ඒ. ඵණ්ඩහය 00078 මකො/ලුම්බණී විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

941
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 965050477V මභඹ

ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ.ඒ.සී.මක්. 

නිගමේකය
07041

භහය/ඌරුමඵොක්ක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ මභොයක

942
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 947821210V මභඹ මේ.එම්.ටී.මේ.එස. මඳමර්යහ 07272

භහය/ළලිගභ ශ්රී සුභංගර ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

943
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 199582101058 මභඹ එල්.එන්. භන්තිරහ 02181

භතුගභ ආනන්ද ලහසත්රහරඹ භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ

944
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956280192V මභඹ එම්.ඒ.යූ.එම්. නන්දසිරි 02182

භතුගභ ආනන්ද ලහසත්රහරඹ භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ

945
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 955531108V මභඹ එස. එම්. ඒ. එස. පී. යහජඳක් 00078 මකො/ලුම්බණී විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

946
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956721660V මභඹ එම්. කල්ඹහනි 11001 භන්/සිත්තිවිනඹහකර් හින්දු විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

947
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956901545V මභඹ එස.එම්.එම්.එස. න්දනහඹක 22001 මභො/මල්රස ජහතික ඳහර  ඌ බබර

948
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957251960V මභඹ ඒ.ආර්. චන්ද්රකරහ 11025 භන්/අල් අහර් භවහ විදයහරඹ  උතුරු භන්නහයභ

949
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 940411424V භඹහ එස. කිර්තිවන් 14180 භ/කලුදහමරයි භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

950
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 948262134V මභඹ යූ. මුරුවයහහ 13110 /ගහමිණී ජහතික විදයහරඹ  උතුරු වුනිඹහ

951
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 945490454V මභඹ ආර්.එච්.යූ.ආර්. මදමුල්ර 00165 ඵඳ/ජඹ/ජනහධිඳති විදයහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

952
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 953260611V භඹහ එස.බී.ආර්.එල්. ඵණ්ඩහය 20069 මඳො/යහජකීඹ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද මඳොමරොන්නරු

953
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956402298V මභඹ ආර්.එම්.ටී.එන්.එස. යහජඳක් 00236 මකො/මුසලිම් කහන්තහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

954
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 945512393V මභඹ එච්.ඊ. විමඵෝධහ 06218 ගහ/නහමගොඩ යහජකීඹ විදයහරඹ  දකුණ උඩුගභ

955
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 199514703677 භඹහ සී.ජී. විල්අද්දය 00129

ඵඳ/ජඹ/මකොමරොන්නහ ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

956
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 951183571V භඹහ එස.ඒ.එන්. රක්රුන් 00148 ඵඳ/ජඹ/ආනන්ද ලහසත්රහරඹ  ඵසනහහිය ශ්රී ජඹර්ධනපුයඹ

957
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 953640040V භඹහ එස. ංජීන් 14118 ලහ/සිසිලිඹහස ඵහලිකහ විදයහරඹ නළමගනහිය භඩකරපු

958
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 953610558V භඹහ ඒ. භධුහන් 12048 මු/භල්රහවි භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු තුනුක්කහයි

959
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 947892193V මභඹ එම්.එස.එෂස. සිප්වහ 19487 අ/හීයහ භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද අනුයහධපුයඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

960
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 960220439V භඹහ එස.එන්.එම්.එන්.එස. නයත්න 17867

කු/මකොමඵයිගමන් ශ්රී ඳයහක්රභ 

ජහතික ඳහර
 ඹම නිකළයටිඹ

961
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956661021V මභඹ අයි.එම්.බී.පී.එම්. නිගමේකය 19001

අ/භළදච්චිඹ මභත්රීඳහර 

මේනහනහඹක භධය භවහ විදයහරඹ
 උතුරු භළද කළබතිමගොල්රෆ

962
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 958263660V මභඹ ආර්.ඒ.ඒ.එස. විමේසිංව 19001

අ/භළදච්චිඹ මභත්රීඳහර 

මේනහනහඹක භධය භවහ විදයහරඹ
 උතුරු භළද කළබතිමගොල්රෆ

963
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 945161809V මභඹ එම්.එම්. භළරින්යහ 13110 /ගහමිණී ජහතික විදයහරඹ  උතුරු වුනිඹහ

964
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 927572168V මභඹ එස. දියහ 11003

භන්/ලහන්ත මේවිඹර්ස ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 උතුරු භන්නහයභ

965
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956952662V මභඹ එන්. ජීනි 12003 මු/විදයහනන්ද විදයහරඹ  උතුරු මුරතිවු

966
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 941631690V භඹහ ආර්.එම්.අයි.එස. යත්නහඹක 21280 ඵ/මකොසරන්ද ජහතික ඳහර  ඌ ඵණ්ඩහයමර

967
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 958344112V මභඹ මක්.එස.එස. දිල්මි 00077 මකො/ඉසිඳතන විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

968
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 943122466V භඹහ මක්.ඒ.එල්.ඩී. කුභහයසිංව 21398

ඵ/ගුරුතරහ මුසලිම් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඌ ළලිභඩ

969
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 956292468V මභඹ එච්.ආර්.ආර්. විමේයත්න 00077 මකො/ඉසිඳතන විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

970
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957213413V මභඹ මේ.මක්.ජඹමකොඩි 20002

මඳො/හිඟුයක්මගොඩ ආනන්ද ඵහලිකහ 

ජහතික ඳහර
 උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

971
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 946190403V මභඹ එස.එම්.ඩී.එන් .භයතුංග 00079 මකො/භවහනහභ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

972
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 951601667V භඹහ එච්. පී. ටී. ඩී. මේනහධීය 22187 මභො/තණභල්විර ජහතික ඳහර  ඌ තණභල්විර

973
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957702899V මභඹ ආර්.එම්.එච්.පියුභහලි 01028

ගම්/ඩී.එස. මේනහනහඹක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මිනුන්මගොඩ

974
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 938653470V මභඹ බී.ඒ.ටී.නදීහ 07029 භහය/මකොටමඳොර ජහතික ඳහර  දකුණ මභොයක

975
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957691560V මභඹ එච්.ජී.එන්.මක්. වීයසිංව 20073 මතෝඳහළ භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද මඳොමශොන්නරු

976
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 951860190V භඹහ පී.පී. විමේයත්න 07283

භහය/ළලිගභ අයෂහ භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

977
මතොයතුරු වහ 

න්නිමේදන තහක්ණඹ
ඉංග්රීසී 957981747V මභඹ

මක්.ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.එස. 

කන්මදමඳොර.
20036 දිවුරන්කඩර භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද මඳොමශොන්නරු

978

නිර්භහණකයණඹ වහ 

ඉදිකිරීම් තහක්ණ 

අධයඹනඹ

සිංවර 947552562V මභඹ මක්.ජී.ඒ.එල්. කපුමකොටු 24042
කෆ/ඹටිඹන්මතොට ආචහර්ඹ එන්.එම්. 

මඳමර්යහ භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵයගමු මදහිඕවිට

979

නිර්භහණකයණඹ වහ 

ඉදිකිරීම් තහක්ණ 

අධයඹනඹ

සිංවර 941730906V භඹහ මක්.ජී.එම්.ආර්. ඵණ්ඩහය 21071 ඵ/කන්මදමගදය භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ වහලි ඇර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

980

නිර්භහණකයණඹ වහ 

ඉදිකිරීම් තහක්ණ 

අධයඹනඹ

සිංවර 947950177V මභඹ ආර්.එච්.එම්.සී. අරුන්දතී 21356 ඵ/ලුනුත්ත භධය භවහ විදයහරඹ  ඌ ළලිභඩ

981

නිර්භහණකයණඹ වහ 

ඉදිකිරීම් තහක්ණ 

අධයඹනඹ

සිංවර 947722069V මභඹ  මේ. එම්. පි. ජී. එස. එස. කුභරි 20103 විරඹහඹ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද දිඹුරහගර

982

නිර්භහණකයණඹ වහ 

ඉදිකිරීම් තහක්ණ 

අධයඹනඹ

සිංවර 926141309V මභඹ එම්.ඩී.බී.මක්. යණසිංව 02181
භතුගභ ආනන්ද ලහසත්රහරඹ භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය භතුගභ

983

නිර්භහණකයණඹ වහ 

ඉදිකිරීම් තහක්ණ 

අධයඹනඹ

සිංවර 942081839V භඹහ ආර්.ඩබ්ලිේ.එස. කුභහය 00464 ඳහදුක්ක සුනීත විදයහරඹ  ඵසනහහිය මවෝභහගභ

984

නිර්භහණකයණඹ වහ 

ඉදිකිරීම් තහක්ණ 

අධයඹනඹ

සිංවර 955951638V මභඹ ඕ.වී.ඒ. යහජඳක් 19361 අ/ශ්රී සිද්ධහර්ථ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තඹුත්මත්ගභ

985 කරහ ශිල්ඳ සිංවර 948372142V මභඹ බී.එච්.එම්. මුතුනහඹක 17234
කු/ඉබ්ඵහගමු එස.බී.මවේයත් භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඹම ඉබ්ඵහගමු

986 කරහ ශිල්ඳ සිංවර 957443222V මභඹ ආර්.එල්.එම්. යවිවහරි 07041
භහය/ඌරුමඵොක්ක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ මභොයක

987 කරහ ශිල්ඳ සිංවර 958653190V මභඹ ආර්.ඩී.එච්.මක්. යහජකරුණහ 18302
වරහ/නහත්තන්ඩිඹ ධම්මිසය භධය 

භවහ විදයහරඹ
 ඹම වරහත

988 කරහ ශිල්ඳ සිංවර 945022531V මභඹ ජී.එච්. දිනහ දභහලි 24112
කෆ/දළයණිඹගර සිරි භන් ජහතික 

ඳහර
 ඵයගමු මදහිඕවිට

989 කරහ ශිල්ඳ සිංවර 926981862V මභඹ ආර්.ඒ.ඩී. ඳඵයහ 20001 මඳො/මින්මන්රිඹ ජහතික ඳහර  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

990 විමලේ අධයහඳනඹ සිංවර 958273002V මභඹ ආර්.ඒ.ටී. භදුභහලි 18199 වරහ/ආනන්ද ජහතික ඳහර  ඹම වරහත

991 විමලේ අධයහඳනඹ සිංවර 955390458V මභඹ මක්.ඩබ්ලිේ.එස.එස. ද සිල්හ 06035
ගහ/අම්ඵරන්මගොඩ ශ්රී මද්හනන්ද 

භවහ විදයහරඹ
 දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

992 විමලේ අධයහඳනඹ සිංවර 945542845V මභඹ එස.එස. ඉසුරිකහ 16059
ත්රි/යහජකීඹ විදයහමරෝක භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

993 විමලේ අධයහඳනඹ සිංවර 956933447V මභඹ මක්.එස.එම්. පියුභහලි 16121 ත්රි/කන්තමල් අග්රමඵෝධි ජහතික ඳහර  නළමගනහිය කන්තමල්

994 විමලේ අධයහඳනඹ සිංවර 946102547V මභඹ මක්.ඒ.එස.වී. මඳමර්යහ 18243
වරහ/මන්නප්පු මජෝලප් හස 

විදයහරඹ
 ඹම වරහත

995 විමලේ අධයහඳනඹ සිංවර 946192791V මභඹ ඩී.මක්.ජී.ඒ. සුමඵෝදනි 03314 භව/මඵෝපිටිඹ යහජසිංව ජහතික ඳහර  භධයභ භව නුය

996 විමලේ අධයහඳනඹ මදභශ 953430894V භඹහ ඊ. ම්ඳත්කුභහර් 13004 /වුනිඹහ මුසලිම් භවහ විදයහරඹ  උතුරු වුනිඹහ

997 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 958151896V මභඹ එම්.එෂස.එෂස.ෂසරිනහ 00236 මකො/මුසලිම් කහන්තහ විදයහරඹ ඵසනහහිය මකොශම

998 ඳශමුඵ සිංවර 956422825V මභඹ එම්.එම්.මක්. රඳසිංව 23123 ය/ගංකන්ද භධය භවහ විදයහරඹ  ඵයගමු යත්නපුයඹ

999 ඳශමුඵ සිංවර 950081716V භඹහ පී.සී. ර්ණකුරසරිඹ 08038
ව/වීයකළටිඹ යහජඳක් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 දකුණ රසමුල්ර



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

1000 ඳශමුඵ සිංවර 958360665V මභඹ ඒ.එම්.සී. පියුමිකහ 17464
කු/දුම්භරසරිඹ මේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භධය භවහ විදයහරඹ
 ඹම කුලිඹහපිටිඹ

1001 ඳශමුඵ සිංවර 951280372V භඹහ බී.එම්.ඒ. ගුණයත්න 17391
කු/බංගිරිඹ ශ්රී යණංකය ජහතික 

ඳහර
 ඹම කුලිඹහපිටිඹ

1002 ඳශමුඵ සිංවර 945990767V මභඹ මක්.ඒ.මේ.එස. කුරතුංග 00051 මකො/මගෝතමී ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

1003 ඳශමුඵ සිංවර 958040091V මභඹ පී.ආර්.යි. තිරකයත්න 00457
මවෝභහගභ භහින්ද යහජඳක් 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

1004 ඳශමුඵ සිංවර 957834175V මභඹ ඩී.එම්.එස.එන්. දිහනහඹක 20035 මඳො/භළදිරිගිරිඹ ජහතික ඳහර  උතුරු භළද හිඟුයක්මගොඩ

1005 ඳශමුඵ සිංවර 955051092V මභඹ ඩී.එම්.ඩී.පී. ගුණර්ධන 21239 ඵ/වල්මප් ජහතික ඳහර  ඌ ඵණ්ඩහයමර

1006 ඳශමුඵ සිංවර 950381124V භඹහ ඩබ්ලිේ.එම්.පී.එස. කුභහය 16057 ත්රි/සිංවර භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

1007 ඳශමුඵ සිංවර 958621973V මභඹ ඒ.ජී.එස.එච්. ප්රිඹදර්ලණී 15037 උවන භවහ විදයහරඹ නළමගනහිය අම්ඳහය

1008 ඳශමුඵ සිංවර 957150187V මභඹ එස.එම්.ඒ. භධුභහලි 17767 කු/ඳළයකුම්පුය ජහතික ඳහර  ඹම භව

1009 ඳශමුඵ සිංවර 956922046V මභඹ එච්.ඒ.එස.එස. සුපුන්භනී 18072 පු/ආනන්ද ජහතික ඳහර  ඹම පුත්තරභ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

1010 ඳශමුඵ සිංවර 957212239V මභඹ එන්.එච්.මේ.එම්. ප්රනහන්දු 24112
කෆ/දළයණිඹගර සිරි භන් ජහතික 

ඳහර
 ඵයගමු මදහිඕවිට

1011 ඳශමුඵ සිංවර 947230468V මභඹ සී.එස.යූ. චන්ද්රසිරි 19361 අ/ශ්රී සිද්ධහර්ථ භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද තඹුත්මත්ගභ

1012 ඳශමුඵ සිංවර 956522960V මභඹ ටී.එච්. එස. ප්රහදිකහ 19097 මු/ම්ඳත්නුය ජහතික ඳහර  උතුරු මුරතිවු

1013 ඳශමුඵ සිංවර 958472870V මභඹ එස.එම්.ඩී. එයන්දිකහ 20073 මතෝඳහළ භවහ විදයහරඹ  උතුරු භළද මඳොමරොන්නරු

1014 ඳශමුඵ සිංවර 958590105V මභඹ ආර්.එම්.මක්.එම්. යණසිංව 05429
වඟුයන්මකත වික්මටෝරිඹහ ජහතික 

ඳහර
 භධයභ වඟුයන්මකත

1015 ඳශමුඵ සිංවර 940401615V භඹහ එල්.ජි.ආර්.ටි. ගුණයත්න 07225 භහය/මදයිඹන්දය ජහතික ඳහර  දකුණ මුරටිඹන

1016 ඳශමුඵ සිංවර 957351000V මභඹ ඒ.ටී. තහරුකහ 08275
ව/අම්ඵරන්මතොට මථේයපුත්ත ජහතික 

ඳහර
 දකුණ වම්ඵන්මතොට

1017 ඳශමුඵ සිංවර 957651364V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඩී. නිමයෝණී 00051 මකො/මගෝතමී ඵහලිකහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

1018 ඳශමුඵ සිංවර 946121320V මභඹ එම්.ඩබ්ලිේ.එන්. දර්ශිකහ 06254 ගහ/ඳුයම භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ ගහල්ර

1019 ඳශමුඵ සිංවර 958310838V මභඹ ටී.පී.එච්.ටී.ඩී. මතන්නමකෝන් 03181 භව/අමුපිටිඹ ජහතික ඳහර  භධයභ මතල්මදනිඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

1020 ඳශමුඵ සිංවර 957093108V මභඹ මක්.ඩබ්ලිේ.ජී.ටී.එස. මුණසිංව 24042
කෆ/ඹටිඹන්මතොට ආචහර්ඹ එන්.එම්. 

මඳමර්යහ භධය භවහ විදයහරඹ
 ඵයගමු මදහිඕවිට

1021 ඳශමුඵ සිංවර 957092357V මභඹ මේ.ජී. ශ්රීභහලි 08340 ව/සුචී ජහතික ඳහර  දකුණ වම්ඵන්මතොට

1022 ඳශමුඵ සිංවර 948101874V මභඹ පී.ජී.ඒ. නිහලි 08289 ව/සරිඹළ ජහතික ඳහර  දකුණ වම්ඵන්මතොට

1023 ඳශමුඵ සිංවර 965142576V මභඹ එස. මනවියත්න 03169
භව/වරක යණසිංව මප්රේභදහ 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මතල්මදනිඹ

1024 ඳශමුඵ සිංවර 957222404V මභඹ බී.ඩී.වී. ගභමේ 08346
ව/වීයකළටිඹ ශ්රී රංකහ සිංගප්පරු 

මිත්රත් විදයහරඹ
 දකුණ රසමුල්ර

1025 ඳශමුඵ සිංවර 965173765V මභඹ ඒ.ආර්.එන්. දිල්රුක්ෂි 15152 අම්/මදහිඅත්තකන්ඩිඹ ජහතික ඳහර  නළමගනහිය මදහිඅත්තකන්ඩිඹ

1026 ඳශමුඵ සිංවර 956101077V මභඹ ඒ.යි.ජී.එම්. කුරයත්න 21105 ඵ/මීගවකිවුර ජහතික ඳහර  ඌ විඹළු

1027 ඳශමුඵ සිංවර 956310610V මභඹ පී.පී.පී.මේ. මඳමර්යහ 001539 මීගමු ක්රිසතුයහජ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මීගමු

1028 ඳශමුඵ සිංවර 948473437V මභඹ ඒ.ජී.ඩී.අයි. ත්ය 06218 ගහ/නහමගොඩ යහජකීඹ විදයහරඹ  දකුණ උඩුගභ

1029 ඳශමුඵ සිංවර 957360289V මභඹ මක්.එච්.එන්.මකෞරයහ 07029 භහය/මකොටමඳොර ජහතික ඳහර  දකුණ මභොයක



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

1030 ඳශමුඵ සිංවර 948160536V මභඹ බී.එල්.ඩී. භමවේෂිකහ 06182 ගහ/තරභ විදයහයහජ ජහතික ඳහර  දකුණ උඩුගභ

1031 ඳශමුඵ සිංවර 956270316V මභඹ මක්.එල්.එම්. ඉදුමිණි 08229 ව/මදඵයළ භධය භවහ විදයහරඹ  දකුණ වම්ඵන්මතොට

1032 ඳශමුඵ සිංවර 935081181V මභඹ ඒ.මක්.ඩී. උදඹ කුභහරි 05071
මකොත්භමල් ගහමිණී දිහනහඹක 

ජහතික ඳහර
 භධයභ මකොත්භමල්

1033 ඳශමුඵ සිංවර 958161301V මභඹ මක්.එස.ඩී.ජී.මක්.එච්. භදුහනි 05070 නු/නුයඑළිඹ ජඹමවර ජහතික ඳහර  භධයභ මකොත්භමල්

1034 ඳශමුඵ සිංවර 947924427V මභඹ එච්.වී.ඩී.මක්. සිරිමේන 00236 මකො/මුසලිම් කහන්තහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

1035 ඳශමුඵ සිංවර 955562674V මභඹ මක්.බී. යංගනී 06180 ගහ/මනලු ජහතික ඳහර  දකුණ උඩුගභ

1036 ඳශමුඵ සිංවර 955611438V මභඹ ආර්.එම්.ඩී. භදුභහලි 21280 ඵ/මකොසරන්ද ජහතික ඳහර  ඌ ඵණ්ඩහයමර

1037 ඳශමුඵ සිංවර 936630774V මභඹ ඩබ්ලිේ.එම්.අයි. ලයහභලී 21026 ඵ/භහිඹංගනඹ ජහතික ඳහර  ඌ භහිඹංගනඹ

1038 ඳශමුඵ සිංවර 955930118V මභඹ ආර්.ජී.එම්. විකුභයත්න 06116 ගහ/මඵන්මතොට ගහමිණී භවහ විදයහරඹ  දකුණ ඇල්පිටිඹ

1039 ඳශමුඵ සිංවර 937861206V මභඹ ඩබ්ලිේ.ඩී.එන්.එල්. විභරයත්න 23431 ය/මකොමරොන්න ජහතික ඳහර  ඵයගමු ඇඹීලිපිටිඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

1040 ඳශමුඵ සිංවර 955531736V මභඹ ජී.ටී. ප්රමඵෝදනී 06318 ගහ/යත්ගභ මද්ඳතියහජ ජහතික ඳහර  දකුණ අම්ඵරන්මගොඩ

1041 ඳශමුඵ සිංවර 957462812V මභඹ මක්.ඩබ්ලිේ.එන්.මේ. මඳමර්යහ 00283
අවිසහමේල්ර සීතහක භධය භවහ 

විදයහරඹ
 ඵසනහහිය මවෝභහගභ

1042 ඳශමුඵ මදභශ 957560920V මභඹ ආර්. ආයිහ 16186
ත්රි/කින්නිඹහ මුසලිම් ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

1043 ඳශමුඵ මදභශ 955682254V මභඹ එම්.ආර්.එස.එස. මීනහ 14081 එයහවුර් අලිඝහර් භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු

1044 ඳශමුඵ මදභශ 957872522V මභඹ එම්.අයි.එෂස. රිසකහ 14147
භ/කහත්තන්කුඩි මීයහ ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

1045 ඳශමුඵ මදභශ 955171306V මභඹ එම්.බී.එභ.එෂස. හජිතහ 15231
අම්/අක්කමයයිඳත්තු මුසලිම් භධය 

භවහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය අක්කමයයිඳත්තු

1046 ඳශමුඵ මදභශ 957110312V මභඹ එම්.එම්.එෂස. මුෂප්ෂීයහ 06496 ගහ/හීයහ ජහතික ඳහර  දකුණ ගහල්ර

1047 ඳශමුඵ මදභශ 957981178V මභඹ එස. යසමිරහ 17352 කු/ඳයගවමදනිඹ ජහතික ඳහර  ඹම කුරුණෆගර

1048 ඳශමුඵ මදභශ 957182062V මභඹ එන්. නජීරහ 16073 ත්රි/ලහන්ත මජෝලප් විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

1049 ඳශමුඵ මදභශ 957630545V මභඹ යි. හීර්තනහ 14118
භඩකරපු ලහන්ත සිසිලිඹහස 

ඵහලිකහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

1050 ඳශමුඵ මදභශ 95542650V මභඹ ආර්. ක්රිහන්තිනී 00045 මකො/යහජකීඹ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

1051 ඳශමුඵ මදභශ 955531175V මභඹ එච්.එම්.එෂස. මුනීයහ 03284
භව/අකුයණ අසවර් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 භධයභ භව නුය

1052 ඳශමුඵ මදභශ 956653169V මභඹ එම්.එච්. ඒ. ෂහතිභහ 04263 භහ/උකුමර අේමීර් ජහතික ඳහර  භධයභ භහතමල්

1053 ඳශමුඵ මදභශ 958350481V මභඹ එම්.බී.එෂස. ෂසරින් 04236 භහ/උකුමර අේමීර් ජහතික ඳහර  භධයභ භහතමල්

1054 ඳශමුඵ මදභශ 958253788V මභඹ ඒ.එල්.ටී. ෂර්වින් 16186
ත්රි/කින්නිඹහ මුසලිම් ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

1055 ඳශමුඵ මදභශ 957890750V මභඹ සී. අභිරහසිනි 16054 ත්රි/ශ්රී ංමුග හින්දු කහන්තහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

1056 ඳශමුඵ මදභශ 956684463V මභඹ ටී. කුගඵයන් 15161
අම්/භන්තුමර් මුසලිම් භධය භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය අම්ඳහය

1057 ඳශමුඵ මදභශ 958430183V මභඹ ඒ.මක්.එෂස. අසකහ 15200 අම්/කල්මුමන් හීයහ විදයහරඹ  නළමගනහිය අම්ඳහය

1058 ඳශමුඵ මදභශ 956780071V මභඹ එම්.බී.ඒ. ෂසරීන් 14145 භ/කහත්තන්කුඩි භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු

1059 ඳශමුඵ මදභශ 955482638V මභඹ එස.එස. යෆීවහ 15231
අම්/අක්කමයයිඳත්තු මුසලිම් භධය 

භවහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය අක්කමයයිඳත්තු



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

1060 ඳශමුඵ මදභශ 957093515V මභඹ ඒ.එෂස. නුසරි 16187 ත්රි/කින්නිඹහ භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

1061 ඳශමුඵ මදභශ 955942132V මභඹ ටී. විජිත්තහ 16068 ත්රි/ලහන්ත මම්රි විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

1062 ඳශමුඵ මදභශ 956454042V මභඹ ආර්. අනුෂිඹහ 14118
භඩකරපු ලහන්ත සිසිලිඹහස 

ඵහලිකහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

1063 ඳශමුඵ මදභශ 926221302V මභඹ පී. විත්තිඹහ 16070 ත්රි/ශ්රී මකෝමන්සය හින්දු විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

1064 ඳශමුඵ මදභශ 953333902V භඹහ පී. ක්රිසයන් 14147
භ/කහත්තන්කුඩි මීයහ ඵහලිකහ භවහ 

විදයහරඹ
 නළමගනහිය භඩකරපු

1065 ඳශමුඵ මදභශ 957893058V මභඹ පී. කිමෝඳහ 10001 කිලි/කිලිමනොච්චි භධය භවහ විදයහරඹ  උතුරු කිලිමනොච්චි

1066 ඳශමුඵ මදභශ 941961584V භඹහ එම්.ඒ.එම්. රසීර් 16187 ත්රි/කින්නිඹහ භධය භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය ත්රිකුණහභරඹ

1067 ඳශමුඵ මදභශ 955822692V මභඹ පී. නිමයෝජිනී 15169
භන්තුමර් අල් භර්ජහන් මුසලිම් 

කහන්තහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය අම්ඳහය

1068 ඳශමුඵ මදභශ 958220197V මභඹ එම්.එෂස.එෂස. අෂසරහ 01336 කළශ/අල් මුඵහයක්  භවහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය ගම්ඳව

1069 ඳශමුඵ මදභශ 957653146V මභඹ එම්.අයි.එෂස.මුසෆියහ 00236 මකො/මුසලිම් කහන්තහ විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

1070 ඳශමුඵ මදභශ 947573810V මභඹ එම්.එන්.එෂස. සුවහනහ 18091 පු/කල්පිටිඹ අල් අක්හ ජහතික ඳහර  ඹම පුත්තරභ

1071 ඳශමුඵ මදභශ 965033149V මභඹ ඒ.මක්.එෂස. සිෂසනහ 15233 අම්/අසයෂෟ භධය භවහ විදයහරඹ නළමගනහිය භහන්තුමය

1072 ඳශමුඵ මදභශ 951502529V භඹහ ඒ. හගීන් 14022 භ/හරච්මේන අන් නර් භවහ විදයහරඹ  නළමගනහිය භඩකරපු

1073 මදන ඵ සිංවර 957322549V මභඹ ආර්.පී.පී.වී. යන්දුනු 18091 පු/කල්පිටිඹ අල් අක්හ ජහතික ඳහර  ඹම පුත්තරභ

1074 මදන ඵ සිංවර 935971926V මභඹ පී.එච්.පී. රක්හණි 00077 මකො/ඉසිඳතන විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

1075 මදන ඵ සිංවර 943602611V භඹහ එස.පී.ජී. භදුභන්ත 00210 මකො/විමේකහනන්ද විදයහරඹ  ඵසනහහිය මකොශම

1076 මදන ඵ සිංවර 958252650V මභඹ එම්.ඒ.ආර්. නදිලහනි 15169
භන්තුමර් අල් භර්ජහන් මුසලිම් 

කහන්තහ විදයහරඹ
 නළමගනහිය භන්තුමර්

1077 මදනඵ මදභශ 960023323V භඹහ එස. න්ත ක්රිසනන් 03004 භව/ගරමගදය ජහතික ඳහර  භධයභ කටුගසමතොට

1078 මදනඵ මදභශ 953210231V භඹහ සී. භමනෝේ 05429
වඟුයන්මකත වික්මටෝරිඹහ ජහතික 

ඳහර
 භධයභ වඟුයන්මකත

1079 මදනඵ මදභශ 942911815V භඹහ ඒ.එල්. ජරස 15152 අම්/මදහිඅත්තකන්ඩිඹ ජහතික ඳහර නළමගනහිය මදහිඅත්තකන්ඩිඹ



අනු 

අංකඹ
විඹඹ භහධයඹ

ජහතික 

වළදුනුම්ඳත් 

අංකඹ

සිවිල් 

තත්ඹ
මුරකුරු භඟ නභ

ඳහල් 

ංගණන 

අංකඹ

ඳහර ඳශහත කරහඳඹ

1080 ප්රහථමික අධයහඳනඹ මදභශ 958151896V මභඹ එම්.එෂස.එෂස.ෂසරීනහ 00236 මකො/මුසලිම් කහන්තහ විදයහරඹ ඵසනහහිය මකොශම

1081 ගණිතඹ මදභශ 947380443V මභඹ ඒ.සී.එෂස.වසනහ 15231
අම්/අක්කමයයිඳත්තු මුසලිම් භධය 

භවහ විදයහරඹ
නළමගනහිය අක්කමයයිඳත්තු

1082 ඉංග්රීසී ඉංග්රීසී 956114306V මභඹ එම්.එච්.අයි.භධුහණි 07272
භහය/ළලිගභ ශ්රී සුභංගර ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
 දකුණ භහතය

1083 ප්රහථමික අධයහඳනඹ සිංවර 947684345V මභඹ එන්.ජී.යූ.හලින්දයහ 02242 කළු/කළුතය ඵහලිකහ භවහ විදයහරඹ ඵසනහහිය කළුතය


