නුලරඑළිය දිවහත්රික්කයේ ලයලවළයකයින් පිළිබ ය ොරතුරු - 2016
අනු අංකය
ලයලවළයකයළයේ නම
1 එන්. යටිලෆල්
2 එච්. සතිමළ මිශළ
3 ඒ.සී. රිකළළ ශවහනළ
4 ඕ.එම්. ටළනියළ ජයමිණි
5 ටී.එල්. වමරයකෝන්
6 ජී.එවහ.වී.පී. පියතික
7 උඳයවේන මල්ලිකළ ආරච්චි
8 එල්.ජී.මුදි ෙවළද් ලුණුගයේ
9 ඩබ්.ඒ. ජයමළනි
10 යක්. නදීරළ ෙනළන්දු
11 කළන්ති රත්නළයක
12 ටී.ඒ.ඩී. ක්ෂිළ කුමුදුනී
13 ටී.ඒ.ඩී. විපු
14 එවහ.ක්රිවහණ කුමළර්
15 ටී. ජනළ න්
16 එච්.පී. බියුළ රණසංශ
17 යක්. ලළවනළ ක්මළලි
18 එම්.ඩී. අනුළ මල්කළන්ති
19 එන්.එම්. නිමළලි දමයන්ති

ලයළඳළරයයේ වහලභළලය
බතික් ශළ ඳෆච්ලර්ක් නිහඳළදන
මෆහුම් ශළ අත්කම් නිර්මළණ
මෆහුම් ශළ අත්කම් නිර්මළණ
අත්කම් නිර්මළණ
එෂලලු ලගළල
වංචළරක ෆගුම්ශල්
වංචළරක ෆගුම්ශල්
ශරි ළගළර තු යබෝග ලගළල
කෆපු මල් අවිය
බතික් යරදිපිළි නිහඳළදන යලෂදළම
එෂලලු ලගළල ශළ ශරි ළගළර මල් ඳෆ අවිය
මල් වශ මල් ඳෆ අවිය
වසළරි ජිේ රථ ඳලත්ලළයගන යළම
යඳොල්කටු ආශ්රි නිහඳළදන
යකොම්යසෝවහට් නිහඳළදනය
මල් ඳෆ ශළ කෆපු මල් අවිය/ යත් යකොෂ අවිය
වහයරෝබරි ලගළල ශළ මල් ලගළල
ඳෆච්ලර්ක් නිර්මළණ
මල් ලගළල

ලිපිනය
නුලර ඳළර, යේර ලංගුල, ශඟුරන්යක .
114,උඩඳදියඳෆෆල්,ඳදියඳෆෆල්.
114/1,උඩඳදියඳෆෆල්,ඳදියඳෆෆල්.
යනො.128/1, යකෝවි ඳළර, ශළලළඑළිය, නුලරඑළිය.
ඳයිට් යෙජට්, අයේයල.
යනො.22, චන්දන ළල්, කරුණළරත්න මළල , නුලරඑළිය.
යනො.25/8,ේළයවෝ ඳළර, නළනුඔය.
අංක 08,කටුමළන, නුලරඑළිය.
රුණ යගොවි වමළජය, මීපිලිමළන, නුලරළිය.
ඳළයගොල්, බුකෆයල්.
යනො.24, ලජිරපුර, නුලරඑළිය.
යනො.68/1, බුළුඇ, නුලරඑළිය.
යනො.62/5, ලජිරපුර, නුලරඑළිය.
අංක 03, යකෝයදයි නගර්, ලන් ෆන්න, යකොත්මයල්.
යනො.168, ළන්තිපුර, නුලරඑළිය.
108, ලනිගයවේකර ලත් , සී ළඑලිය, නුලරඑළිය.
රුණ යගොවිඳ, කට්ට 100, මීපිලිමළන, නුලරළිය.
යනො.07,නළනුඔය ඳළර, කෆයල්ගළ, නුලරඑළිය.
යනො. 78/1, 4 ලන පියලර, රුලන්එළිය, නුලරඑළිය.
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අනු අංකය
ලයලවළයකයළයේ නම
1 න් ළ යවේනළරත්න
2 පී.බී.බී.මඩුගල්යල්
3 සී.එල්. වියේරත්න
4 ශිරන්ති දවුග
5 ඒ.ජී.සී ළ රණසංශ
6 සුධර්මළ දමයන්ති
7 ආර්.එම්. චමිළ කුමළරි
8 චන්ද්රිකළ ආර්. අයබ්රත්න
9 රුචිර තුළන් යවෝමතික
10 නන්දන කුමළර කරුණළතික
11 ආර්.ආර්. දීේති යඳයර්රළ
12 එච්.ජී. අයබ්සංශ
13 ඩබ්.යක්.ඩී. වරත් ජීලරත්න
14 අයි.සී. ඳලිඳළන
15 පී.ජී. තිකරත්න
16 එච්.එම්.එවහ.පී.යක්.වීරසංශ
17 ඩී.එච්.එම්.පී.යක්. යශේරත්
18 එල්.ඒ. චමිළ ලවන්ති
19 ජී.ඒ. අජීත් වික්රමසංශ

ලයළඳළරයයේ වහලභළලය
අත්කම් ශළ යරදි ආශ්රි නිහඳළදන
ලෆනිළ නිහඳළදන
වංචළරක ෆගුම්ශක් ශළ ෙචළරක ආය නයක්
යකෝපි ලගළල ආශ්රි නිහඳළදන
යරදි ලලින් සුර ල් වතුන් මෆසීම
ලෆනිළ නිහඳළදන
යරදි ආශ්රි නිහඳළදන
අත්කම් ශළ යරදි ආශ්රි නිහඳළදන
ආරක්ෂි ඇදුම් නිර්මළණය
නිමි ඇදුම් නිහළදනය
චිත්රකළල ශළ ලී කෆටයම්
කිතුල් ආශ්රි නිහඳළදන ශළ කුළුබඩු ආශ්රි නිහඳළදන
අත්කම් නිහඳළදන
යරදි ආශ්රි නිහඳළදන
වමරු ඳක නිර්මළණය
වංචළරක කර්මළන් ය ආශ්රි ලයළඳළරයක්
බතික් යරදිපිළි නිහඳළදනය ශළ අවිය
අත්කම් ශළ යරදි ආශ්රි නිහඳළදන
ආයුර්යේද නිහඳළදන

ලිපිනය
94/12 D, ජුජළයගොඩ නිලළව වංකීර්ණය, පුජළයගොඩ, ශන්යදවහව.
අංක 6/1, මීගම්මන බටහිර, ලත්යත්ගම.
රිේයක්හ ඇඩ්ලටයිසන්,අංක 08, අවහගිරිය ඳළර, මශනුලර.
605, යේරළයදණිය ඳළර, මශනුලර.
යනො.07, ලෆලිකන්ද, මී ළල.
අංක 77/2, මීගම්මන උතුර, ලත්යත්ගම.
'චන්දන යට්ර්වහ', ජම්බුගශපිටිය ඳළර, නලයළ ෆන්න.
94/14/1, පුජළයගොඩ නිලළව වංකීර්ණය, පුජළයගොඩ, ශන්යදවහව.
233/5, නුලර ඳළර, ලත්යත්ගම.
100/A, යකොවහලත් ,උඩුයල,උඩගම.
යනො.2/30, කළපුරය, නත් රම්යඳො .
33,යරෝවහවිළ කරගවහ ෆන්න, නළරම්ඳනළල.
අංක 71/37, යශේලළශෆට ඳළර, ල්ලත් , මශනුලර.
98/1/C, කුඩුග ඳළර, ලත්යත්ගම.
අංක 07, කඩුපුල් මළල , කළපුරය, නත් රම්ඳ .
42/79, ධර්මඳළ මළල , අවහගිරිය,මශනුලර.
175/B/3, ඳන්වි ඳළර, ලත්යත්ගම.
ලත්යත්ගම ඳළර, ලන් ෆන්න.
461/A, නුලර ඳළර, කටුගවහය ොට.
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අනු අංකය
ලයලවළයකයළයේ නම
1 ජී.ජී. යවෝමරත්න
2 යු.වී. රූඳ ළ
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