




ශ්රී ජයවර්ධනපුර

අනු 

අංකය
නම ලිපිනය 01 ලිපිනය 02 ලිපිනය 03 පුහුණු මධයස්ථානය

1 අයි.ආර්.ගුණසසේකර 274/1ඒ, කඩුස ොඩ දකුණ, ව . ශ්රී ජයවර්ධනපුර

2 එස්.අයි. අක්මීමන සනො 226/10, වටරැක, පාදුක්ක. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

3 එස්.එල්.ස ොඩ මසේ සනො 649/2, යස ෝධරා මාවත, දැඩි මුව. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

4 ආර්.ඩී.විතාරණ සනො 1067-65, සපොතු අරාව පාර, මාලසේ. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

5 සක්.ජී.පී.ලක්මාලි සනො 152/1B, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුසේස ොඩ. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

6 සක්.ඒ.එන්.දිල්රුක්ෂි සනො.582/1, සකළිමඩල, ව , තුම්සමෝදර. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

7 එස්.බී.ඒ.කරුණාරත්න සනො 194/3ඒ, මයුර සපසදස, බාලිකා නිවාස පාර,රුක්මසල්, බටහිර සකොට්ටාව,පන්නිපිටිය. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

8 එච්.ආර්.සක්.එම්.ප්රනාන්දු අංක 27/බී, සබොරළුස ොඩ ලන්ද, සාලාව , සකොස් ම. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

9 සක්.පී.එස්.ප්රියංකර සනො.429/24, කෑල හවත්ත, ඇස්වත්ත උතුර, පුවක්පිටිය. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

10 සක්.ඒ.එම්.දිසල්කා අංක 88, පිටිපන පරණ පාර, සහෝමා ම. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

11 ඩබ්.සි.මධුභාෂනි සනො 130, ස ොඩ ම, සහෝමා ම. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

12 එම්.එම්.සි.කුලතුං සනො 46/1/A, උඩ ම්කන්ද , සබෝසේ, පාදුක්ක. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

13 සක්.ජී.ආර්.ඩි. මසේ අංක 333/8,සේවාල පාර, කටුවාන, සහෝමා ම. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

14 සී.එම්.රාජපක්ෂ අංක 221බී, 7 වන පටුමඟ,සබොරුපන, රත්මලාන. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

15 සේ.අයි.එස්.කුමාර සනො 105/57, ශ්රී ජන මාවත,අත්තිඩිය පාර, රත්මලාන. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

16 පී. ඩබ්. පී. අයි.කුලතුං සනො:  100 එච් 1/1, කදවල පාර, රත්මලාන. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

17 එස්.ඒ.එම්. මසනෝරි සනො 816,  ැමුණූ මාවත, සහෝමා ම . ශ්රී ජයවර්ධනපුර

18 එම්.ඒ.ඒ.අේසරා සනො.24/4,  සන්වත්ත පාර, ඉහළ සබෝමිරිය, කඩුසවල. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

19 වයි.ඩී.සී.සමුදිකා අංක 253/සී, මල ල, පාදුක්ක. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

20 එම්.එච්.එන්.එන්. අසබ්සිංහ සනො 300/1, සහෝකන්දර දකුණ, සහෝකන්දර. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

21 සේ.ඒ.එස්.සුධීර සනො 305/22, මා ම්මන, සහෝමා ම. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

22 එච්.ඒ.බි.ආර්.යසරත්න 120/3ඒ, ස ොඩ මවත්ත පාර,ස ොඩ ම, සහෝමා ම. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

23 සක්.ඒ.ඩී.ඒ.එන්.කස්තුරිආරච්චි සනො.321/7, රජමල් උයන,කහසහේන, ව . ශ්රී ජයවර්ධනපුර

24 එච්.ඩී.සක්.ඩින්සි සනො.531/2, පනාස ොඩ, සහෝමා ම. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

25 එම්.එස්.ටී.ප්රනාන්දු සනො 418/2G, ජය ත් මාවත, සහෝකන්දර උතුර, සහෝකන්දර. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

26 එස්.ඩී.එම්.එල්.වී.සසසනවිරත්න සනො 30/1A, මාලපල්ල, සහෝමා ම. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

27 පී. එස්. කුලතිලක සනො:  122, “ ාන්ති“, දැඩි මුව. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

28 ඩබ්.පී.යූ. රසාංජලී සනො 6/1, සබොල්ලතාව, සකොස් ම. ශ්රී ජයවර්ධනපුර

ගුරු පුහුණු මධයස්ථාන



පානදුර

අනු 

අංකය
නම ලිපිනය 01 ලිපිනය 02 ලිපිනය 03 පුහුණු මධයස්ථානය

1 සක්.පී.එස්.එස්.ධර්මසසේන සනො.35, සනළුව, යගිරල, මතු ම හරහා. පානදුර

2 එල්.එච්.එන්.සපසර්රා 23/12,මකුළු හවත්ත පාර, අම්බලන්ස ොඩ, සපොල් ස්ඕවිට. පානදුර

3 ඒ.එම්.පී.ඩී.අසබ්සකෝන් ශ්රියාණි, ශ්රී සේවානන්ද මාවත, ඉහලස ොඩ, නාහල්ල, නෑසබොඩ. පානදුර

4 එම්.ටී.ඩී.සී.සපසර්රා සනො 5/169, කළුතර පාර, බණ්ඩාර ම. පානදුර

5 ඩබ්.එම්.පී.එස්.විසේසකෝන් අංක 168/01, සත්වත්ත,  මස ොඩ, කළුතර (දකුණ). පානදුර

6 ආර්.ඒ.ඩී.පී.උසේශිකා කටුසහේන , නාහල්ල , නෑසබොඩ. පානදුර

7 ආර්.ඒ.ටී.ලක්මාලි වතුපිටවත්ත,  බටස ොඩ,  ල්පාත. පානදුර

8 පී.ඩී.උයන්ස ොඩ සනො 597,79 සකොටස, වවුල ල වත්ත, මුණ ම,සහොරණ. පානදුර

9 එම්.සක්.ආර්.එම්.සසව්වන්දි සනො.175/16, සම්සබෝධි මාවත, සවනිවැල්සකොළ, සපොල් ස්ඕවිට. පානදුර

10 සී.එච්.සහේවසේ පහළ ම්මැේද, වරකාස ොඩ, නෑබඩ. පානදුර

11 අයි.එස්.සහට්ටිආරච්චි සදසමෝදර, මහ ම. පානදුර

12 ටී.ආර්.එම්.ප්රීතිකා ගුරුස දර, අ ලවත්ත, පානදුර

13 ඩී.එන්.මාසතොටආරච්චි සනො.40, රත්න, පනාස ොඩ,  ල්පාත, කළුතර. පානදුර

14 පී.සක්.ආර්.පැස්කුවල් සනො 125,3වන පටුම ඉසුරු උයන 1, කළුතර දකුණ. පානදුර

15 ජී.ඩී.ඒ.උසේ නී සනො 35/49, විසේමාන්න මාවත, කළුතර උතුර. පානදුර

16 එස්.ඒ.ඩී.යාමිණී සමරසිරි , සවනිවැල්දූව , නවුත්තුඩුව . පානදුර

17 එම්.එම්.ජී.ආරච්චි සනො. 48, බාලිකා පාර, පැස්කුවල් මාවත, මතු ම. පානදුර

18 ආර්.එච්.සක්.සපසර්රා සනො 71,18 පටුමඟ,2 අදියර, දික්සහේනපුර,මුණ ම, සහොරණ. පානදුර

19 ඩබ්ලිව්.එම්.එල්. ද සිල්වා දැල්ලිවල, උඩුවර, අඟුරුවාසතොට. පානදුර

20 සක්.ආර්.වී. ානිකා සනො:278, දම්බලන්වත්ත, ස ෝවින්න. පානදුර

21 ඊ.ඒ.එම්.පී.සමරවික්රම මල්වච්චිස ොඩ, මී හතැන්න (මතු ම හරහා). පානදුර

22 එම්. එස්. වත්සලා සබෝතසල් ම පාර, ඈ ල්ඔය, බුලත්සිංහල. පානදුර

23 ඒ.සක්.සචිනි සනො 301/ඒ, ඉහළ නෑබඩ, නෑබඩ. පානදුර

24 පි.සක්.පි.මධුභාෂිණි සනො 58/ඒ,වික්රම මාවත, පාන්තිය, මතු ම. පානදුර

25 ඩී.ඩී කාංචනා කිතුල්නාවල පාර, මුලටියන, අ ලවත්ත. පානදුර

26 එන්.එම්.අතුසකෝරළ අඹ හ කන්ද, ඉහළ සහසවස්ස, පිටි ල. පානදුර

27 ජී.ඩී.ආර්.එම්.පී. මසේ  ඟ ළඟ, බදුරලිය. පානදුර

28 සක්.ඒ.එල්.සකෝට්ටස ොඩසේ දික්ලන්ද පාර, වරකාස ොඩ, නෑසබොඩ. පානදුර

29 සක්.කුමුදුනි සනො 37,බුබුලලන්ද, කරදස ොඩ, සබ්රුවල. පානදුර

30 ඩබ්.ඒ.එල්.එච්.වීරතුං සනො 367,සරොක්සයිඩ් වත්ත, වත්සත කසඩ් හන්දිය, හල්වතුර,බුලත්සිංහල. පානදුර

31 එච්.ඩී. ාමිණි සනො.184, සමනලවත්ත, සකොක්කුඹුර, මී හතැන්න. පානදුර

32 පී.ආර්.පී.විසේබණ්ඩාර දිය ල,කටු හසහේන, නවුත්තුඩුව, මතු ම. පානදුර

33 බී.එස්.එච්.සසේනාරත්න සහට්ටිස ොඩ, සකසහොලාන, කළුතර දකුණ. පානදුර



34 සක්.ඒ.එම්.කුමාරි සනො.63, ප්රාසේශීය සභාව අසල, යටසදොලවත්ත, මතු ම. පානදුර

35 එම්.ඒ.ඩී.එස්.සපසර්රා සනො 290/139,සිහිලැල් තැන්න, 4 කණුව,මී ම. දර් ා න රය. පානදුර

36 ඊ.සක්.ශ්රියානි කර හසහේන, සදල්මෑල්ල, බුලත්සිංහල. පානදුර

37 පී.එස්.බේසදවිදාන විජන්තා, මල්ලිවත්ත, ඉත්තපාන. පානදුර

38 ඕ.ටී.ඩී.ද සිල්වා පරණ ගුවන්සතොටුපල පාර, ඈත ම, පයා ල. පානදුර

39 ඩී.ඒ.ආර්.මධුෂානි සනො 17/17, සව්ර ම පාර, වාේදුව. පානදුර

40 ඩී.ඒ.සක්.අයි.සඳමාලි සනො.169, සවනිවැල්කැටිය ම, නාස ොඩ, සදොඩන්ස ොඩ, කළුතර දකුණ. පානදුර

41 ජී.අයි.මධුභාෂිනි සනො 148, පරණ පාර, කළුතර දකුණ. පානදුර

42 බී.ඩී.ඒ.මධු ානි ඇල්ලල මුල්ල, සහොරවල, වැලිපැන්න. පානදුර

43 එච්.පී.ධනන්ජනී පාලම ළඟ නිවස, වැල්කන්දල, මතු ම. පානදුර

44 බී.ආර්.ඊ.සපසර්රා සපු හවත්ත, සදොඩන්ස ොඩ, කළුතර දකුණ. පානදුර

45 පී.එන්.දැඩි මුව අංක 336/01, තල ල, ස ෝනසපොල හංදිය. පානදුර

46 සක්.සක්.නිසක්ෂලා බුදුස දර වත්ත, කීරන්තිඩිය,නවුත්තුඩුව, මතු ම. පානදුර

47 එස්.සි.එන්.ප්රනාන්දු රතුස ොඩ, වැලිමානාන, මතු ම. පානදුර

48 සක්.ඒ.ඉංදීවරී සනො 259/ඒ,ජය මාවත, 1 පටුම ,ආසලොතියාව, වැල්මිල්ල හංදිය. පානදුර

49 එම්.ඩබ්.සක්.පටබැඳිසේ සදහි හවල, සකොබවක, ස ෝවින්න. පානදුර

50 එම්.ඒ.එන්.අයි. චන්ද්රසසේකර සනො 113 ඒ, ඉහළ පනාස ොඩ,  ල්පාත, කළුතර. පානදුර

51 එම්.ආර්.එෆ්.නස්ලා සනො 829/1/බී,  ාලු පාර, කටුකුරුන්ද, කළුතර දකුණ. පානදුර

52 පී.එච්.එච්.ටී.රුවන්දිකා අංක 316/2 මී හකුඹූර බුලත්සිංහල. පානදුර

53 එන්.ඩී.මල්ලිකාආරච්චි 119,නයනි, අරමනාස ොල්ල, සහොරණ පානදුර



සකොළඹ

අනු 

අංකය
නම ලිපිනය 01 ලිපිනය 02 ලිපිනය 03 පුහුණු මධයස්ථානය

1  එම්.ඒ.එල්.එම්.මිහිරාණි සනො.6/9, හුළුදාස ොඩ පාර,  ල්කිස්ස. සකොළඹ

2 එච්.ඩී.සුරං සනො. 132/5, සකෝවිල අසල, ඉංගිරිය වත්ත, ඉංගිරිය. සකොළඹ

3 සක්.ඒ.පී.මල්කාන්ති ඒ/2/12,සව්ළුවනාරාම මහල් නිවාස, වැල්ලවත්ත, සකොළඔ 06. සකොළඹ

4 ඒ.එම්.රණසිංහ සවරළු හ වත්ත, අලුත් ම, බණ්ඩාර ම. සකොළඹ

5 ඩී.එල්.පී.මධුභාෂිණි සනො.34, පරණ පාර, කඳන, සහොරණ. සකොළඹ

6 එම්.සක්.එම්.එන්.ප්රනාන්දු අංක 30, සංඝානන්ද පාර, නල්ලුරුව, පානදුර. සකොළඹ

7 එම්.ඩී.පී.එස්.තිලකසිරි අංක 270/14 ඊ, සරෝයල්  ාර්ඩ්න්, සහොරණ. සකොළඹ

8 සක්.එල්.එන්.ඒ.සකොතලාවල සනො 37, කටුසහේන හන්දිය, මූණ ම, සහොරණ. සකොළඹ

9 සක්.එම්.එම්.එන්.පීරිස් සනො 55, සංස්කෘතික මධයස්ථානය අසල,තුත්තිරිපිටිය,හල්සතොට, බණ්ඩාර ම. සකොළඹ

10 ඒ.එම්.එච්.සකෞෂිණි සනො.61/D, උසපෝසුතාරාම පාර, පිංවත්ත, පානදුර. සකොළඹ

11 එස්.එම්.සී.සූරියබණ්ඩාර සනො.144/B/10, සනොබැඳි මාවත, තලං ම දකුණ, බත්තරමුල්ල. සකොළඹ

12 ඩී.එච්.නිසංසලා සනො 206,කිරි ලසහේන , පාසල පාර, සහොරණ. සකොළඹ

13 එල්.සක්.නිසංසලා සනො 120,පස්වන මාවත, සිේධමුල්ල, පිළියන්දල. සකොළඹ

14 ඩබ්.ඩී.සරොෂාණි සනො:  28 , දික්සහේසන් ම, මුණ ම, සහොරණ. සකොළඹ

15 ඒ.එම්.එන්.රුද්රිගු සනො 305/1,මැනික ාර පාර, සකොරසතොට, කඩුසවල. සකොළඹ

16 පී.ඩී.ටී.ඩබ්.පලිසහේන සනො 472/1, සකොරසතොට, කඩුසවල. සකොළඹ

17 ටී.ඩී.මිස ල්රත්න සනො 184, ස ොරකාන , සකසසල්වත්ත, පානදුර. සකොළඹ

18 ඊ.එම්.පි.සක්.පුස්සසේස ොඩ සනො 81/21,  ප්රතිබිම්බාරාම පාර, සදහිවල. සකොළඹ

19 පී.එච්.එස්.ලක්ෂිකා සනො 268/1, මාබිම, සහයියන්තුඩුව. සකොළඹ

20 එච්.ඩී.පී.එම්.චන්ද්රරත්න සනො.90/25, කැන්දලන්ද වත්ත,වැල්මිල්ල, කිසඳල්පිටිය. සකොළඹ

21 ඊ.අයි.ටී.සඳකැළුම් සනො 32/16/බී, දීපානන්ද පාර,විල්සලෝරාවත්ත, සමොරටුව. සකොළඹ

22 බී.එම්.එස්.පී.මැන්දිස් සනො 85, සමෝල්සේ පාර, සමොරටුව. සකොළඹ

23 සක්.ජි.ප්රියදර් නී සනො 11/3ඒ, 5වන පටුම ,වැරැල්ලසහේන, සහොරණ. සකොළඹ

24 ජී.ඒ.සී.ප්රනාන්දු සනො.36/3, සුදර්මරත්නාරාම පාර, ඉඳිබැේද, සමොරටුව. සකොළඹ

25 එච්.එස්.එම්.සපසර්රා සනො 154,මානන්දුව වත්ත, පනාපිටිය, වස්කඩුව. සකොළඹ

26 එල්.එම්.එම්.තරංගි සනො 21/8, කුලතුං  පාර,සමගි මාවත, පානදුර. සකොළඹ

27 එම්.ඒ.ඩී.සසසනවිරත්න සනො 120/41/ඒ,අක්කර පහ, සමගි මාවත,රිලාවල, සපොල් ස්ඕවිට. සකොළඹ

28 වී. එස්. එන්. ප්රනාන්දු සනො: 20/1 , 6 වන පටුම , පුවක් අරඹ , සමොරටුමුල්ල, සමොරටුව. සකොළඹ

29 බී.ඩබ්.එම්.මැන්දිස් චරිත්, කටුකුරුදු හලන්ද පයා ල සකොළඹ

30 සක්.එච්.හසාරා 558/36බී, සසත්සිරි සපසදස පන්නිපිටිය සකොළඹ



මී මුව

අනු 

අංකය
නම ලිපිනය 01 ලිපිනය 02 ලිපිනය 03 පුහුණු මධයස්ථානය

1 පී.අයි. සඳමාලි සනො 55/ඒ, පල්ලියපිටිය, දූන හ. මී මුව

2 ඩී.සී.එච්.කුමාරසිංහ අංක 202, පල්ලියපිටිය , දුන හ. මී මුව

3 එම්.ටී.ටී.නයනතාර සනො.444/1, ද/නිවන්දම, ජා ඇල, මී මුව

4 එම්.එන්.එස්.කුමාර සනො 194/1, බටුවත්ත, රා ම මී මුව

5 එච්.පි.එන්.සපොන්සසේකා සනො 55, ඇලබඩවත්ත,හැදල, වත්තල. මී මුව

6 සේ.ඒ.ඒ.සී.එම්.ජයසසේකර සනො.35/80, ස්වර්ණජයන්ති මාවත , වලව්වත්ත ,මිරි ම මී මුව

7 එල්.සක්.ඒ.එස්.පීරිස් සනො:  60 - ඊ , මීරි ම පාර , සකොටසදනියාව. මී මුව

8 ඩබ්.ඒ.එස්.එස්.අසබ්සිංහ සනො 104/4,හපු හ ම පාර, බරවාවිල, දිවුලපිටිය. මී මුව

9 බී.ආර්.මධුෂාන් සනො 52/ B , උතුරු බට ම , ජා-ඇල . මී මුව

10 ආර්.එම්.ටී.එම්.රණතුං අංක 436/ඒ  ,  ලහිටියාව,  සණ්මුල්ල. මී මුව

11 එම්.ආර්.ආර්.ඩී.වාසනා අංක 249/1, බසට්සපොල, දුන හ. මී මුව

12 එස්.ටී.එම්.දිල්හානි අංක 123, දැවසමොට්ටාව, ආඩිඅම්බලම. මී මුව

13 එල්.ඩී.සක්.සක්.ධර්මවර්ධන සනො.07, වල්සපොල පාර , ආඬිඅම්බලම . මී මුව

14 ආර්.එච්.එන්.මධුෂානි සනො:124/ඒ, කලුමඩ, දිවුලපිටිය. මී මුව

15 පී.ඩී.අයි.චතුරිකා සනො 821/2/බී, දකුණු පිටිපන -නැස නහිර, මී මුව. මී මුව

16 ආර්.සේ.පී.රාජපක්ෂ සකසහල්ඇල්ල, බඩල් ම. මී මුව

17 සේ.එම්.ඩී.ටී.ජයසිංහ සනො 126 බී, මල්වාන වත්ත , කිරිල්ලසවල, වෑබඩ. මී මුව

18 එච්.ඒ.ඒ.අයි.විසේසසේන සනො 4, සකොන්තරාදූව, මැල්ලවස දර. මී මුව

19 ඒ.පී.එස්.එච්.අමරසිංහ අංක 201/2, හීදියවල,  සබොකළ ම. මී මුව

20 ඩබ්.ඩී.සේ.විසේසූරිය සනො 61-බී, පහල කළුඅේ ල, මීරි ම. මී මුව

21 එච්.එම්. රත්නමාලි සනො.77, දිනිසුරු මාවත,  ළිහිනිය  ම්මන, බඩල් ම. මී මුව

22 එම්.ආර්.එන්.එච්.ප්රනාන්දු සනො:  77/ඒ, බටහිර කළුවාරිේපුව, කටාන. මී මුව

23 ඩබ්.එම්.සක්.එස්.බණ්ඩාර සනො 95/බී, හංචාසපොල, දිවුලපිටිය. මී මුව

24 ආර්.සී.එම්.ප්රනාන්දු සනො 440/24, සපුමල් උයන,ජම්බු ස්වත්ත, උතුරු කටාන,කටාන. මී මුව

25 එම්.ආර්.සේ.සිල්වා සනො 306,ශ්රියා වාස, පිටිපන, මී මුව. මී මුව

26 ඩී.ජී.සංජීව සනො 31/17, කටුවැල්සල් ම, මී මුව. මී මුව

27 ඩබ්.ජී.එම්.එස්.බී.තිලකරත්න සනො 186/1,මහවත්ත, කුඩ ම්මන, දිවුලපිටිය. මී මුව

28 ඩබ්.එම්.එල්.එන්.වීරසිංහ සනො.164, යටියන, මිනුවන්ස ොඩ. මී මුව

29 ඩී.ඩී.ටී.ඩී.සක්.ප්රනාන්දු සනො 521/23,සමගි මාවත, බබාගුරුවත්ත,ලියනසේමුල්ල, සීදුව . මී මුව

30 ඊ.ඩී.ඒ.එම්.එදිරිසිංහ සනො 160/ඩී, නැ/පල්ලියපිටිය, දූන හ. මී මුව

31 ටී.ඩී.ජයසුන්දර සනො.439, නා ස ්සපසදස, දකුණු නිවන්දම, ජාඇල. මී මුව

32 ඩබ්.එම්.සක්.ලක්දුසිංහ අංක 73/5, ඉහළ මීරි ම, මීරි ම. මී මුව



කැලණිය

අනු 

අංකය
නම ලිපිනය 01 ලිපිනය 02 ලිපිනය 03 පුහුණු මධයස්ථානය

1 එම්.එස්.සී.සපසර්රා සනො.25/3, සියඹලාසප වත්ත, සදල්ස ොඩ. කැලණිය

2 එන්.එම්. සිරිසසේන සනො 434, ඊරියවැටිය, කැළණිය. කැලණිය

3 එස්.එම්.එන්.සසේනාරත්න සනො 123, මාසහේන, මණ්ඩාවල. කැලණිය

4 සේ.සක්.එම්.ජීවන්දර සනො: 307, මෑවැල්ල පාර, සපතියාස ොඩ,කැළණිය. කැලණිය

5 එස්.ටී.වැන්දසබෝනා සනො 312, කඩවත, වැලිමානාන. කැලණිය

6 වයි.එම්.වී.ඩී.එල්.ඒකනායක සනො.190, නැඳුන්ස ොල්ල, මණ්ඩාවල. කැලණිය

7 ඩබ්.පි.එච්.ඩි.විජයලත් සනො 109/98, අරමංස ොඩ, සහසන් ම . කැලණිය

8 සක්.එන්.මධුභාෂණී අංක 299/3, ඉන්සදොලමුල්ල, සදොම්සප. කැලණිය

9 ආර්.පී.එන්.මධු ානි සනො 215/1, කුට්ටිවිල, කිරිඳිවැල. කැලණිය

10 එච්.ඩි.ආර්.මාධවී සනො. 240/3, පන්සල පාර, සහයියන්තුඩුව. කැලණිය

11 සක්.ඒ.ඩී.යූ.සපසර්රා සනො:  2/2 සී , එක්සත් මාවත, මහර, කඩවත. කැලණිය

12 පී.ඒ.ටී.පේමසිකා සනො 448/ඩී, ඉහළ බියන්විල, කඩවත. කැලණිය

13 ඩී.සේ.මාසදොලුව සනො. 48/12, රතුපස්වල, මුදුන්ස ොඩ. කැලණිය

14 සක්.ඩී.එච්.විසේරත්න සනො 279/4/A, කිරිකිත්ත, නාරංවල. කැලණිය

15 සක්.සක්.එච්.එම්. ගුණවර්ධන සනො.55/3, පල්සල් ම, පැපිලියවල. කැලණිය

16 එම්.ඊ.සක්.හසරංගි සනො 84/E/3, කඳුසබොඩ, සදල්ස ොඩ. කැලණිය

17 එම්.ඩබ්ලිව්.ඩී.ටී.ආර්.මාරසිංහ අංක 296/  ඒ, මාපිටි ම පාර, සදොම්සප. කැලණිය

18 ඩබ්ලිව්.එම්.එස්. දිල්රුක්ෂි සනො.450/1, සපොල් ස්ලන්ද, මණ්ඩාවල. කැලණිය

19 ආර්.එල්.ටී.ක ්මිරා අංක 557/1, ඇඹරළුව (දකුණ), වැලිසව්රිය. කැලණිය

20 ජී.සක්. වික්රමාරච්චි සනො: 26/17, හංස ම, කෑර ල, සහේසන් ම. කැලණිය

21 යූ.එස්. මුදන්නායක සනො 11/2, මී හවත්ත, සදල්ස ොඩ. කැලණිය

22 සක්.ඒ.සක්.ඩී.සකොඩිකාර සනො. 277,  ල්වලස ොඩ, සදකටන. කැලණිය

23 එම්.එම්.ඒ.ඒ.එස්.අසබ්වික්රම සනො 107, හැලුම්මහර, සදකටන. කැලණිය

24 එම්.ඩී.එල්.පීරිස් සනො.96/1,  සන්ස ොඩ, සදොම්සප. කැලණිය

25 පී.එච්.නයන්ති සනො.463, ඉහළ බියන්වල, කඩවත. කැලණිය

26 ඩබ්ලිව්.එම්.එස්. වීරසසේන අංක.26, කටුවාලමුල්ල,  සණ්මුල්ල. කැලණිය

27 පී.බී.එච්.සඳරුවන් සනො 361/1, දිේපිටිස ොඩ, කැළණිය. කැලණිය

28 ජී.ජී.එස්.එල්.අමරසකෝන් සනො 184/4, මාසකොල දකුණ, මාසකොල. කැලණිය

29 ඩබ්.ඒ.එන්.සසේවින්දි අංක 32, සපොසසොන් වත්ත,වනවාසල, කැලණිය. කැලණිය

30 ජී.එච්.එස්.දිල්හාරි සනො 143/2, ලක්ෂ්මී පාර,  ම්පහ. කැලණිය

31 ඩී.එම්.එස්.ටී.දිසානායක අංක 93/බී/1, පින්නලන්ද වත්ත, අමුසහේන, පැපිලියවල. කැලණිය

32 එල්.එන්.අයි. ලියනසේ සනො.166, කන්නිමහර, වතුරු ම. කැලණිය



33 එම්. සක්. එන්. නිසරෝෂනී සනො:  53/2, කිණි ම, බුත්පිටිය. කැලණිය

34 ඩබ්.ජී.එන්.ඒ.සවදස දර සනො.280/B, අරලිය උයන, සදොම්සේ. කැලණිය

35 සේ.ඒ.යූ.එන්.ජයසකොඩි සනො.340/සී, උඩුපිල, සදල්ස ොඩ. කැලණිය

36 එස්.එම්.එන්.සසේනානායක සනො 171/1, ඔරුසතොට,  ම්පහ. කැලණිය

37 ඩී.එස්.අනුෂිකා සනො 182/2, කිඹුල්විලවත්ත, සදොම්සප. කැලණිය

38 ඒ.එම්.ඩී.එම්.අධිකාරි 132/2/ඒ, ඉහළ ලුණු ම, මණ්ඩාවල කැලණිය



මිනුවන්ස ොඩ

අනු 

අංකය
නම ලිපිනය 01 ලිපිනය 02 ලිපිනය 03 පුහුණු මධයස්ථානය

1 ආර්.ඩී.එම්.රණවීර සනො 39/බී, මහවිට, යක්කල. මිනුවන්ස ොඩ

2 ඊ.ඩී.අයි.ආර්.ඒකනායක සනො 195,සාරානන්ද පාර, නැද මුව, සකොටුස ොඩ. මිනුවන්ස ොඩ

3 පී.එස්.ආර්.සක්.පීරිස් සනො 51/02/C,ඌරුවල, නැදුන් මුව. මිනුවන්ස ොඩ

4 එච්.එස්.ඩී.සත්ෂාණි සනො 402/D, සදමටස ොල්ල සහොරම්පැල්ල, මිනුවන්ස ොඩ. මිනුවන්ස ොඩ

5 එම්.ඒ.එම්.සෂහානි සනො 10/1/B, සකොස්පැලවත්ත, එල්ලක්කල. මිනුවන්ස ොඩ

6 ඩී.ඩී.යූ.සපසර්රා සනො.62, නාරංවල,  ම්පහ. මිනුවන්ස ොඩ

7 සක්.ඒ.ගීතානි අංක 245, ඉහළ උඩු ම්සපොල, උඩු ම්සපොළ. මිනුවන්ස ොඩ

8 ඩබ්.පී.ජී.ඒ.එන්. ජයරත්න සනො:  3/4, කඹුරුස ොඩ, සබම්මුල්ල. මිනුවන්ස ොඩ

9 පී.ඩබ්.එම්.සී.සපසර්රා සනො: 553/2/3, නැදුන් මුව,  ම්පහ. මිනුවන්ස ොඩ

10 එස්.ඒ.එන්.බී. ද සිල්වා සනො. 76/11, ඉහළ යාස ොඩ,  ම්පහ, මිනුවන්ස ොඩ

11 ටී.සවල්ලේපිලි සනො.47/C, වල්පිටමුල්ල, සදවලසපොල. මිනුවන්ස ොඩ

12 ඒ.එච්.තුෂාන්ති සනො 69,  ල්සතොටමුල්ල, යක්කල. මිනුවන්ස ොඩ

13 ඩබ්.ඒ.එම්.එස්.සප්රේමචන්ද්ර සනො:  264 , “ වසන්තා “ , උඩු ම්සපොල. මිනුවන්ස ොඩ

14 සක්.පී.ඩී.එල්. කරුණානායක සනො. 76/5, කනත්ත පාර, සදවලසපොල. මිනුවන්ස ොඩ

15 එච්.සක්.පී.පී.හපුආරච්චි සනො:  185, සමගි මාවත, එල්ලක්කල. මිනුවන්ස ොඩ

16 පී.ඒ.යූ.සනෝනිස් සනො 148/40,බුළු හවත්ත, යාස ොඩමුල්ල, සකොටුස ොඩ. මිනුවන්ස ොඩ

17 එම්.එම්.එස්.එන්.මුදන්නායක සනො 163/බී,සකරමිණිය, සහොරම්පැල්ල, මිනුවන්ස ොඩ. මිනුවන්ස ොඩ

18 සක්.එම්.ඒ.ආර්.එස්.ගුණවර්ධන  සනො 177/4, කජුසහේන පාර,සදොරණස ොඩ, උඩු ම්සපොල. මිනුවන්ස ොඩ

19 පී.එම්.බදුල්ලසේ සනො: 46/ඒ, අඹ ස්පිටිය,  ම්පහ. මිනුවන්ස ොඩ

20 සක්.එම්.එස්.යූ.ජයවං  සනො 246, පහල ඉඹුල්ස ොඩ, ඉඹුල්ස ොඩ. මිනුවන්ස ොඩ

21 එස්.ඒ.එස්.එම්.සමරසකෝන් සනො 42/4/B, ලුවිසාවත්ත, යක්කල. මිනුවන්ස ොඩ

22 ඒ.පී.ටී.ඩී.අධිකාරි සනො 112/සී, පන්සිල්ස ොඩ, මිනුවන්ස ොඩ. මිනුවන්ස ොඩ

23 ආර්.ඒ.එම්. ප්රියකාන්ති සනො 96/100/01, සිරිමල් උයන, ඉඳිස ොල්ල,  ම්පහ. මිනුවන්ස ොඩ

24 ඊ.එම්.එන්.ඩී.ඒකනායක සනො.42/1, සමොරැන්න, යක්කල. මිනුවන්ස ොඩ

25 එම්.ආර්.ටී. වින්දයාණි සනො 89/බී, වීරගුල පාර, වීදියවත්ත, යක්කල. මිනුවන්ස ොඩ

26 ඒ.ඩී.ඩී.සමන්ඩිස් සනො 87/2බී, සදනියවත්ත, කිඩ ම්මුල්ල,  ම්පහ. මිනුවන්ස ොඩ

27 එන්.එන්.මුතුනායක අංක 60/2, ඉසුරු උයන, සකොටුස ොඩ. මිනුවන්ස ොඩ

28 ඒ.එම්.ටී.එස්. අධිකාරි සනො 535,  ලවත්ත, උඩු ම්සපොල. මිනුවන්ස ොඩ



නිට්ටඹුව

අනු 

අංකය
නම ලිපිනය 01 ලිපිනය 02 ලිපිනය 03 පුහුණු මධයස්ථානය

1 සී.පී.රාජපක්ෂ සනො.88/5ඒ, නැඳුන්ස ොල්ල, උඩසවල, කල් එළිය. නිට්ටඹුව

2 එම්.සක්.එස්.ආර්.ගුණසිංහ සනො.1/25 "සමන් ",  ල් මුව , සව්යන්ස ොඩ . නිට්ටඹුව

3 ඩබ්ලිව් .ආර්.ඒ.ටී.රණසිංහ අංක 60/ඩී, මීවිට ම්මන, ඌරාසපොල. නිට්ටඹුව

4 ටී.ඒ.සක්.ඒ.නන්දසිරි සනො 156, වෑකන්ද පාර, ඌරාසපොල. නිට්ටඹුව

5 ආර්.එච්.ඒ.එස්.එම්.රණසිංහ අංක 10/03/02, සකොස්සහේන, උඩතුත්තිරිපිටිය. නිට්ටඹුව

6 පි.ඩි.ඩි.ප්රියදර් නී සනො 47/එල්,එස ොඩවත්ත, මීවිටි ම්මන, ඌරාසපොල. නිට්ටඹුව

7 යූ.එම්.අයි.නයනි සනො:  142/බී , රතඹසල් , ඌරාසපොල. නිට්ටඹුව

8 එල්.ඩබ්.දිල්හානි සනො 107/3, මඩබාවිට, දංඕවිට. නිට්ටඹුව

9 ඒ.ඒ.සක්.ජී.සප්රේමවර්ධන සනො 156/1, කිරිකිත්ත, වැලිසව්රිය. නිට්ටඹුව

10 ඩබ්.ඒ.ඩබ්. මල්කාන්ති සනො 5,  ම්/එල්ලක්කල, නිට්ටඹුව

11 සක්.ඒ.එන්.එන්.කුමාරසිංහ සනො.486 ඒ, දුමුන්සන්ස දර , කල්එළිය . නිට්ටඹුව

12 ඒ.ඒ.ඩී.කුමාරි සනො 132/1, සමගි මාවත, ල් මුව, සව්යන්ස ොඩ. නිට්ටඹුව

13 ඒ.ඩී.එස්.ලක්ෂිකා සනො 29/1, ම සල්ස ොඩ, සව්යන්ස ොඩ. නිට්ටඹුව

14 එස්.ඒ.ඒ.එස්. දිසානායක සනො 75/1,  ාන්ති මාවත,  අලුත් ම,සබෝ මුව, කළස ඩිසහේන. නිට්ටඹුව

15 ටී.එම්.ආර්.එල්.සතන්නසකෝන් සනො. 347, කුඹල්සලොළුව,සව්යන්ස ොඩ. නිට්ටඹුව

16 වී.පී.සක්.සක්.එස්.ජයසිංහ සනො: 158/2 , වරපලාන , උඩතුත්තිරිපිටිය නිට්ටඹුව

17 සක්.එස්.එන්.තල්පාවිල සනො 138,44 , සපු ස්තැන්න , කළස ඩිසහේන. නිට්ටඹුව

18 ඩබ්ලිව්.ඒ.ජී.ජයතිලක දයානි, සව්රස ොඩ, පල්සලසවල. නිට්ටඹුව

19 ඒ.එම්.ඒ.ඒ.එම්.මායාදුන්න අංක 114, වල් ම්මුල්ල, සව්යන්ස ොඩ. නිට්ටඹුව

20 ආර්.පී.අයි.එච්.රාජපක්ෂ සනො 96, කුරවලාන, කහසටෝවිට. නිට්ටඹුව

21 යූ.සේ.එස්.නයනි සනො 142/බී, රතඹසල්, ඌරාසපොල. නිට්ටඹුව

22 පී.ඩී.ආර්.චන්දිමා සනො.500B, පන්නිල , රුක් හවිල. නිට්ටඹුව

23 ඩබ්.ඒ.එච්.එම්.වික්රමනායක සනො. 131/1, ම සලස ොඩ, සව්යන්ස ොඩ. නිට්ටඹුව

24 ආර්.ඩී.ඒ.සේ.ශ්රීමාලි අංක 39/2 ඒ, බදුල්ල හලන්ද,දඩ මුව, සව්යන්ස ොඩ. නිට්ටඹුව


