
2020.10.14 සිට 2020.11.16 දින දක්ලළ කළ පරිච්ඡේදය තුෂ ශ්රී කළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ සවවහම් ක කටතුතු 

සිහලකෂ නිධළරීන්ඡේ නළම ඡපතඛනය පශත පරිදි ඡේ. 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ II ඡරයණි න නිධළරීන් I ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

1 
එච්.ඩී.පී.දුඡේරත්න මිය 
687240391V 

2 
ඒ.ඩබ්.එවහ.එන්.ජයනන්ද  මයළ 
682880511V 

3 
ඩබ්.පී.අයි.වමරඡකෝන්  මිය 
685071827V 

4 
යූ.ඩබ්. ඡරයමතළ මිය 
627512252V 

5 
ඡක්.න්මුගනළදන් මයළ 
601250624V 

6 
බී.එ ක.ලිත් ධර්මසිරි මයළ 
653181760V 

7 
ලයි.ගුණසී   මයළ 
671260171V 

8 
ඡක්.බී.රළණි න මිය 
605101291V 

9 
ඡක්.ජී.සිරිමළලතී මිය 
606751338V 

10 
ම්.ඡක්.ප සරණඡේ මිය 
607980497V 

11 
ජී.එච්.ඩී.රාජිත් පද්මසිරි මයළ 
682620153V 

12 
ඊ.එ ක. ජය සක මයළ 
603403584V 

13 
ඩබ්.ඡක්.පී.එවහ.ඡවොයිවළ මයළ 
583331409V 

14 
එන්.දුජය කුමළරන් මයළ 
660204458V 

15 
ආර්.එන්.සුසීලන් මිය 
586791052V 

16 
එ ක.ඡයෝගමර් මිය 
605711197X 

17 
එ ක.ඡරෝහිණී මිය 
697052151V 

 

 



ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ II ඡරයණි න නිධළරීන් I ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

18 
ඡක්.මදියකන් මිය 
765260892V 

19 
එ ක.කමකළන්දන් මයළ  
620682551V 

20 
ඡක්.කුඡශයන්ද්රන් මයළ 
613313028V 

21 
එවහ.වතයනළදන් මයළ  
640414626V 

22 
ඒ.සදයකුමළර් මයළ  
603044070V 

23 
අයි.එ ක.මුරලිදරන් මිය 
676322523V 

24 
එවහ.ඡක්.කමඡවයකරන් මයළ  
703253393V 

25 
එච්.පත්මළලතී  මිය 
607931313V 

26 
පී.එපත.යූ.දයළලා  මයළ  
621661612V 

27 
ඩබ්.ජී.ඥළනලතී  මිය  
617002957V 

28 
ඩී.එ ක.ම්රසිාශ  මයළ  
682841443V 

29 
ඩබ්.ඒ.ආර්.ඒ.පීරිවහ  මයළ 
693060214V 

30 
ආර්.එ ක.ඩී.සී.ඩී.රළජපක්ෂ මිය 
707881399V 

31 
එ ක.ජී.පී.රත්නළයක මයළ 
693492343V 

32 
එච්.ඒ.එවහ.චන්ද්රසිරි මයළ 
197132801441 

33 
එපත.ඡේ.එ ක.සී.එවහ.ජයසුන්දර  මයළ 
712821701V 

34 
ඩී.එවහ.මපතලිකළරත්න මිය 
706230084V 

35 
එන්.පී.එවහ.ඡක්.නිහාක මයළ 
713254053V 

 



 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ II ඡරයණි න නිධළරීන් I ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

36 
එවහ.පී.අශඡකෝන්  මයළ 
731892229V 

37 
ජී.ඡක්. ගළමිණී මයළ 
700243362V 

38 
පී.ඊ.මුදලිඡේ මිය 
705270023V 

39 
එවහ.එන්.ඡරයමරත්න මිය 
197069700290 

40 
එ ක.ජී.නලරත්න මයළ 
721350681V 

41 
එන්.එවහ.ම්රඡකෝන්  මිය 
698402458V 

42 
ආර්.එ ක.අයි.පී.රත්නළයක මයළ 
721071006V 

43 
ජී.එච්.එ ක.නිමපත නලරත්න මයළ 
690250594V 

44 
ඡක්.මඡනෝශරන් මයළ 
710940150V 

45 
එ ක.එවහ.ඡමොඡශොමඩ් බයිළපත මයළ 
721580423V 

46 
ආර්.වරත් ඡවයනළසිාශ මයළ 
652300146V 

47 
එච්.එවහ.පී.අභයලර්ධන මිය 
196472501366 

48 
එවහ.ඒ.ජී.ඩබ්.කුමළර මයළ 
651344913V 

49 
ඩී.එවහ.එවහ.ඡදොඩ කඡේ මයළ 
622601664V 

50 
ඩී.අර්.ම්රඡකෝන් මිය 
196480500992 

51 
අයි.ආර්.එවහ. රාජනී බණ්ඩළර මිය 
625390885V 

52 
ආර්.එ ක.සී.මපතකළන් ස මිය 
666751000V 

53 
එ ක.පී.කුරත්න මයළ 
196809100405 

54 
ඡක්.ලරතනළදන් මයළ 
612482950V 

 



 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ II ඡරයණි න නිධළරීන් I ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

55 
එවහ.මජූන් මයළ 
623362388V 

56 
එච්.එ ක.යූ. සකරත්න බණ්ඩළ මයළ 
611271115V 

57 
ටි.එ ක.ඡක්.ඡතන්නඡකෝන් මයළ 
653571380V 

58 
එවහ.ඡයෝඡේවහලරන් මයළ 
651703344V 

59 
ඒ.එ ක.මුණසිාශ මිය 
196085902164 

60 
ඡක්.ටි.එ ක.එවහ.කළුඡබෝදු මිය 
607121028V 

61 
එච්.අබ්හලපත රවළක් මයළ 
662880922V 

62 
ඩි.ඡක්.පි.එන්.ඩේවහ මිය 
615210226V 

63 
එවහ.ආර්.ඡේ.චන්ද්රළනි මිය 
657861197V 

64 
එ ක.එපත.ටී.එන්.කුරත්න මිය 
637520148V 

65 
ඒ.එ ක.සී.මඡශයන්ද්රන් මයළ 
632750986V 

66 
ටී.ඡක්.පි.දයළලතී මිය 
607131325V 

67 
ආර්.පී.කයියරසි මිය 
637140361V 

68 
එ ක.එ ක.යූ.මළරසිාශ මයළ 
680550492V 

69 
ඡක්.එවහ.රළේකුමළර් මයළ 
601630699V 

70 
ඡක්.කඡේන්ද්රන් මයළ 
671510992V 

71 
ආර්.ඒ.පී.පී.ඩබ්.එ ක.පී.සී.පලිපළන මිය 
196062900977 

72 
එ ක.ඒ.ඒ.ජලීපත මයළ 
19651220513 

73 
ඡේ.ඩි.ලියනආරච්චි මයළ 
196606701048 

74 
ඡේ.යූ.එ ක. මුව කමිපත මිය 
646461928V 

75 
ඡක්.එ ක.ඩබ්.බණ්ඩළර මයළ 
196708501184 



 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ II ඡරයණි න නිධළරීන් I ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

76 
ඒ.එ ක.එ ක.අමරසිාශ මිය 
656840323V 

77 
එවහ.එවහ.ජී.පුාචිඡශයලළ මයළ 
196114803090 

78 
ඒ.ජි.ජයතුාග මයළ 
733450231V 

79 
ඡේ.ඒ.එන්.ජයසිාශ මිය 
725931050V 

80 
එ ක.සදයරත්න ක මිය 
665230902V 

81 
ඊ.එ ක.ඒ.ඒකනළයක මයළ 
631922350V 

82 
ඩී.එ ක.එ ක.දවනළයක මිය 
635190140V 

83 
ඩබ්.ජී.එන්.අරුණසිරි මයළ 
643021994V 

84 
පජය එ ක.පඤහඤළවළගර හිමි  
196436600873 

85 
ආර්.එ ක.බිඡවෝමෆණි නඡක් මිය 
698100737V 

86 
එ ක.එ ක.පරණමළන මයළ 
626424180V 

87 
ආර්.බී.ආර්.ම්රසිාශ මයළ 
196105310039 

88 
ඒ.එවහ.නිළරළ  මිය  
686330079V 

89 
එ ක.එවහ.සුයිබ් මයළ  
631752420V 

90 
ආර්.එ ක.එන්. බණ්ඩළර මයළ  
681610774V 

91 
එවහ.ඩබ්.ඡේ.සිපතලළ මයළ 
640130059V 

92 
අයි.ඒ.නජී ක මයළ 
712221127V 

93 
ඒ.ඒ.ඩබ්.මරියනළයග ක මයළ 
620801950V 

94 
ඩි.එ ක.ටි.බි.දිවළනළයක මයළ 
670391353V 

95 
එවහ.සිලනන්දරළජන් මයළ 
643172208V 

96 
පි.එ ක.ඒ.කමසිරි මයළ 
670361977V 



 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ II ඡරයණි න නිධළරීන් I ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

97 
ඩි.සපනන්ද මයළ 
632170262V 

98 
ඡේ.එ ක.එ ක.ජයසුන්දර මයළ 
641512630V 

99 
ආර්.එ ක.සුමනරත්න මයළ 
660640118V 

100 
එ ක.ජි.ජි.එවහ.පි.කුමළර මයළ 
632910738V 

101 
ඩබ්.ඊ.එවහ.දුඡේඡකෝන් මිය 
196865001019 

102 
එවහ.ඒ.අනුර ඡපඡර්රළ  මයළ  
632260075V 

103 
ඩබ්.එ ක.ඡේමරත්න මයළ 
673160522V 

104 
ටි.එන්.ඒ.පිරිවහ මයළ 
197102902132 

105 
එවහ.ඡතඩ්වනමර් ස මයළ 
603042107V 

106 
ඩි.එවහ.පි.ගුණලර්ධන මිය 
607741050V 

107 
එච්.ජි.රාජිත් කුමළර මයළ 
703402496V 

108 
ඩි.එ ක.ඡශයරත් බණ්ඩළ මයළ 
196924903427 

109 
පී.බී.ඡවඡනදුරත්න මයළ 
690470527V 

110 
ආර්.සී.කුමළරසිාශ මයළ 
702603145V 

111 
ඡේ.ටී.ගමඡේ මයළ 
196025901018 

112 
එ ක.ඡක්.මුශ කමහල ළෆීර් මයළ  
721660010V 

113 
ඩී.ජී.ගුණ සක මයළ 
610416128V 

114 
යූ.එපත.ඒ.රහී ක  මයළ 
630443830V 

115 
ආර්.එ ක.දුඡේඡවයන  මයළ  
196804201455V 

116 
ඩී.එ ක.ඩබ්.ඩබ්.බණ්ඩළර මයළ  
630570964V 

117 
ඩී.එ ක.දයළරත්න දිවළනයක මයළ  
691071014V 

118 
එසහ.ඒ හුදළ  මිය 
635341890V 

 



 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ II ඡරයණි න නිධළරීන් I ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

119 
එවහ.ලරදරළජළ මයළ 
652213251V 

120 
පී.ජී.චන්ද්රරත්න මයළ 
603562232V 

121 
එවහ.ජී.එවහ.දුක්රම මයළ 
630361788V 

122 
බි.ආර්.චළමින්ද මයළ 
197302801811 

123 
එ ක.එ ක.එවහ.ඡක්.ඡශයරත් මයළ 
702522927V 

124 
ටී.ජී.ඩබ්.බණ්ඩළර මයළ 
690290405V 

125 
එපත.පි.ම්රමන් මයළ 
683640867V 

126 
ඩබ්.ඒ.ඡේ.දුතළරණ මයළ 
701731271V 

127 
ම්.බී.එවහ.බණ්ඩළර මයළ 
683201308V 

128 
ලයි.එ ක.සුමන සක මයළ 
700073092V 

129 
එ ක.පි.ජී.ඩබ්.මෆදඇ මයළ 
652821936V 

130 
ඡේ.එපත.එ ක.එවහ.දුජිත මයළ 
196616200170 

131 
 ඩී.එ ක.ධර්මඡවයන   මයළ 
642730460V 

132 
ඡක්.ඡේ.ජී.ආර්.සිසිර කුමළර මයළ 
196431300378 

133 
ඩී.යූ.එවහ.අරුසියළ මිය 
627522460V 

134 
එ ක.සී.එවහ.සළයිවළ මිය 
196979700274 

135 
එච්.එන්.ආර්.දුඡේතුාග මිය 
615101125V 

136 
ඡක්.ඡවපතලරළජළ මයළ  
622703300V 

137 
ජී.ජී.ලපතලිල මිය 
625092035V 

138 
පි.පි.මපතකළන් ස මිය 
627701284V 

139 
ඩබ්.එ ක.යූ.එ ක.බි.ම්රසරිය මයළ 
630970857V 



140 
එච්.එ ක.දුමරත්න මයළ 
701250060V 

 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ II ඡරයණි න නිධළරීන් I ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

141 
පී.කුමළරකුරුපන් මයළ 
603490517V 

142 
ආර්.ඩි.එ ක.එවහ.ඡපඡර්රළ මිය 
677602163V 

143 
ඩි.ඡක්.පි.පි.ධර්මපළ මිය 
635154004V 

144 
ඩබ්.ඒ.ගුණරත්න මයළ 
633590508V 

145 
ටි.පි.ජි.ඒ.ප්රියන්ත මයළ 
673530125V 

146 
ඡක්.එවහ.දුක්රමඡවයකර මිය 
196683501034 

147 
ඩබ්.එවහ.පි.කුමළර මයළ 
702720940V 

148 
එන්.ඩබ්.ඡක්.එච්.කුමළර මයළ 
650633326V 

149 
ආර්.පී.දුක්රමරත්න මයළ 
630613167V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ III ඡරයණි න නිධළරීන් II ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

1 
බී.එ ක.එපත.එ ක.ජයලර්ධන මයළ 
196822301092 

2 
ඩබ්.ඒ.එවහ.කුමළර මයළ 
682872772V 

3 
එවහ.කාසරිය මිය 
635035005V 

4 
ඩබ්.ඒ.ඡක්. ද ඡවොයිවළ රළජකරුණළ මිය 
728061014V 

5 
පී.නඩරළජළ මශතළ 
702393094V 

6 
එච්.එ ක.ප්රියාකළ කුමළරි කරුණළරත්න මිය 
717732146V 

7 
එච්.ඒ.පී.ඡක්.එවහ.ඡරයමරත්න මිය 
687830610V 

8 
ඡක්.එන්.ජී.ජයලර්ධන මිය 
657690279V 

9 
පී.දයළනන්දන් මයළ  
681960783V 

10 
පී.ඡපොන්න කප ක මයළ  
650242700V 

11 
සී.එවහ.මඡශයන්ද්රන් මිය 
638610698V 

12 
එන්.කදිරළමත කබි මයළ  
680581967V 

13 
ටී.වඡබ්වන් මයළ  
710721637V 

14 
පී.ජී.ටී.බාඩළර මයළ 
673112960V 

15 
ඡක්.අරවරත්න ක මයළ  
671104145V 

16 
එපත.ආර්.එ ක.එ ක.පී.ඡක්.ධර්මඡවයන මයළ 
651430402V 

17 
එවහ.සී.ජයන්ත  මයළ  
196016201010 

18 
ඡක්.ඒ.පද්මිණී මිය 
707142014V 



 

 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ III ඡරයණි න නිධළරීන් II ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

19 
ඡක්.ඒ.ඊ.ජී.රත්නඡවයන මයළ 
720251337V 

20 
එච්.ඒ.ජී.ජයරත්න මයළ    
730470240V 

21 
එවහ.ඒ.පී.පී.සුබසිාශ  මිය 
706570497V 

22 
එච්.ඩබ්.තමරළ දයළනි මිය 
655321284V 

23 
ඒ.ඒ.දයළනන්ද මයළ 
690780798V 

24 
බී.ජී.සී.සී.එච්.කරුණළරත්න මිය 
738001397V 

25 
එච්.ඒ.දුමළ කළන් ස මිය 
196981401271 

26 
එන්.එච්.එච්.සී ද සිපතලළ මයළ 
702130158V 

27 
පී.එච්.සුවන්ත මයළ 
692611764V 

28 
පී.යූ.එවහ.ද සිපතලළ මයළ 
690021900V 

29 
ඩබ්.එවහ.ඡමන්ඩිවහ මයළ 
701413075V 

30 
ඡක්.තු.දුජයලර්ධන මයළ 
723300100V 

31 
ඒ.පී.අයි.බී.ගපතඡකොටුල මයළ 
741711443V 

32 
පී.පරන්තළමන් මයළ 
722892143V 

33 
ඩබ්.ජී.කරුණළරත්න මයළ  
197125800747 

34 
ලයි.එවහ.එ ක.නලරත්න බණ්ඩළර  මයළ  
690431165V 

35 
ඡේ.එ ක.පී.පී.ජයරත්න මයළ 
197103001905 



36 
ඒ.ටී.ඩී.ද.සිපතලළ මිය 
696550786V 

 

 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ III ඡරයණි න නිධළරීන් II ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

37 
ඒ.එවහ.පී.ඩබ්.බණ්ඩළර මයළ 
751443021V 

38 
ජී.ඡක්.එ ක.ඒ.චන්ද්ර ශ්රී මයළ 
710122202V 

39 
එවහ.පී.ලපතපිටගමඡේ මයළ 
700161676V 

40 
එ ක.එ ක.ආර්.ධර්මලර්ධන මයළ 
731031347V 

41 
ආර්.එ ක.ඒ.ඡක්.රළජපක් මයළ 
700150291V 

42 
පී.ඩබ්.ආර්.එ ක.එ ක.ඒ.ටී.බී.අවහඡදනිය මයළ 
692713273V 

43 
ජී.ජී.එන්.පී.බී.ගන්නිඡපත  මයළ  
710831351V 

44 
ඊ.එ ක.එ ක.ජී.ඡේ.එදිරිසිාශ  මයළ  
690882795V 

45 
එ ක.ඒ.ඡමොඡශොමඩ් සළජිර් මයළ 
710040176V 

46 
තු.එපත.තළහීර් මයළ  
691970922V 

47 
ම්.රළමනළදන්  මයළ  
740620711V 

48 
එ ක.එවහ.එන්.මශතන් ස  මිය  
716801829V 

49 
එච්.එ ක.යූ.එන්.ගුණ සක මයළ 
701070445V 

50 
ඩී.පී.ලිත් කුමළර මයළ 
732121510V 

51 
එවහ.එවහ.දුඡේතුාග මයළ 
720432056V 

52 
ඡේ.ඒ.පී.ඡක්.පන්දු මයළ 
720370328V 
1972.02.06 

53 
එච්.ටී.ඡද්දුකළ මිය 
197056802380 
1970.03.08 

54 
එච්.ඒ.එන්.පුහපදළව මයළ 
691871827V 
1969.07.05 

55 
බි.එවහ.එ ක.සි.ඡක්.ඡවනදුරත්න මිය 
706872310V 



56 
ඩබ්.ඩී.එවහ.ගුණරත්න මයළ 
717800923V 

57 
ලයි.එපත.වරත් මයළ 
651590892V 

58 
ම්.වත්කුනරළජළ මයළ 
623663264V 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ III ඡරයණි න නිධළරීන් II ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

59 
එ ක.ඩබ්.ඒ.බී.ආර්.දුඡේසිාශ මිය 
708632031V 

60 
ඒ.ඩබ්.ආර්.පුහපතළ මිය 
626330363V 

61 
ආර්.ඒ.ඩී.අයි.එපත.රණසිාශ මිය 
735482416V 

62 
එ ක.මඡනෝශරන් මයළ 
682690526V 

63 
ටී.එ ක.ආර්.බී.ඡතන්නඡකෝන් මයළ 
620420158V 

64 
ඒ.එ ක.ජසී ක  මයළ  
690440881V 

65 
ඩී.එ ක.මළඡනපත මිය  
196368200156 

66 
එවහ.ඡේ.ඡවපතලරත්න ක මයළ 
711284559V 

67 
එවහ.වලරමුත්තු මයළ 
692751051V 

68 
ආර්.ඡෝඡේහලරන් මයළ 
640741082V 

69 
එවහ.පළරීඡඋහලරන් මයළ 
672212995V 

70 
එවහ.ඒ.එවහ.ඡක්.සුබසිාශ මයළ 
691030997V 

71 
එවහ.කළලිදළවන් මයළ 
650762649V 

72 
ඒ.අේජිමීර් මයළ 
681881131V 

73 
ඡක්.එ ක.ජී.පි.කරදුට මිය 
196364101949 

74 
ඒ.මඡනෝශරන් මයළ 
741130769V 

75 
ටී.ඡෝගරළජළ මයළ 
197306903915 

76 
එ ක.එන්.පි.මුාමුපතඡේ මිය 
686970779V 

77 
එවහ.සිලගඡන්න් මයළ 
197325802150 

78 
ටි.රදුන්ද්රනළදන් මයළ 
610651186V 



79 
ඩබ්.ජී.එවහ.ම්රසරිය මයළ 
197029202585 

80 
එ ක.නිර්මළඡද්ම් මිය  
636851256V 

 

 

ශ්රී ාකළ දුහලශපතප ස ඡවයලඡඋ III ඡරයණි න නිධළරීන් II ඡරයණි නයට සවවහ රීරීම. 

අනු අාකය නිධළරියළඡේ නම 

81 
ආර්.පී.ආර්.පී.රනළන්හල මයළ 
652670911V 

82 
පි.ජි.එවහ.ඡවනදුරත්න මයළ 
651232872V 

83 
පී.තු.සී.ප්රීයදර්න් මයළ 
723471311V 

84 
ආර්.ඡමොඡශොමඩ් අවහමි මයළ 
680010820V 

85 
ඡක්.ඒ.රමණී මිය 
598331154V 

86 
එච්.ඊ.ඊ.එන්.ජයරුලන් මයළ 
641330361V 

87 
ඒ.එ ක.ටී.අධිකළරි  මිය 
197080401785 

88 
එ ක.ආර්.ඒ.වතළර් මයළ 
650643135V 

89 
ආර්.ඒ.ම්.චළන්දනී මිය 
675320667V 

90 
ඒ.ඩී.එන්.ප්රියරාජන් මයළ 
672391164V 

91 
ඒ.එ ක.මුනළසීර් මිය 
657732370V 

92 
ඡේ.එන්.ජයඡවයකර මයළ 
642220195V 

93 
එ ක.එවහ.අලිකළන් මයළ 
196124504396 

94 
එ ක.බී.ඡමොඡශොමඩ් අනළවහ මයළ 
750871674V 

95 
පජය ඩබ්.පඤහඤළරීත් ස හිමි 
653141998V 

 

 

 


