2019.04.21 ත්රස්ත ප්රහාරයෙන් මරණෙට පත් පුද්ගලයින් සඳහා වන්ි ප්රදානෙ
කිරීමට හානි පූර් ණෙ සඳහා වන කාර් ොලෙ යවත යොමු කළ යේඛනෙ

අනු
අංක
ය
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ග්රා.නි. වසම
161 ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩී
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩී
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
161/ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
161 ඩි
බ/මහහුණුපිටිය
93 ඩී අක්කර
පනහ
93 ඩී අක්කර
පනහ
93 ඩී අක්කර
පනහ
93 ඩී අක්කර
පනහ

මරණකරු
නානායක්කාර වණණකුල
පටබැදීගේ සුනීතා ගපගණරා
ගබන්තරගේ ගයනා සීතා රංසි
ප්රනාන්ු
ටිගරෝන් කීත් ගූල්ඩඩින්
විල්ඩලප් ප්රැන්සිස්ගේ ගේරි ග ායිස්
කැමිලියා ගසෝවිස්
ගකාළඹගේ ඈන් චන්ි රසිකා
ප්රනාන්ු
තුප්පහිගේ හිමාල්ඩ සුරංග බනණාඩ්
විගේසිංහ ආරච්චිගේ ගදාන්
ගනත්මි තරුෂිකා
වැල්ඩලගේ නිල්ඩමිණි ගණණුකා
සිල්ඩවා

මරණකරුගේ ලිපිනය

191/4, සුහද මාවත, මහහුණුපිටිය, මීගමුව
223/ඊ,නුගවැල පාර,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
223/ඊ,නුගවැල පාර,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
238, නුගවැල පාර,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
548/එෆ්, නුගවැල පාර,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
238, නුගවැල පාර,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
545/1, නුගවැල පාර, මහහුණුපිටිය, මීගමුව
545/1, නුගවැල පාර,මහහුණුපිටිය, මීගමුව

රණසිංහ ආරච්චිගේ රීටා ඇනට්

146/සී, නුගවැල පාර,මහහුණුපිටිය, මීගමුව

නානායක්කාර වණණකුල
පටබැදීගේ සජුනි රුග ්නිමා
ගපගණරා

233/4, නුගවැල පාර, මහහුණුපිටිය, මීගමුව

හපුආරච්චිගේ ඇතල්ඩ අයිරාංගනී

545/1, නුගවැල පාර,මහහුණුපිටිය, මීගමුව

වණණකුලසූරිය ස්ගන්යා සාවින්ි
ප්රනාන්ු
රා ගුරු ගස්නාධිපතිගේ අමාලි
චතුරිකා රා ගුරු
ගපෝරුගතාටගේ ේලැඩිස් මැස්ඩා
ප්රනාන්ු
ග ගවෝනි පැට්රිෂියා ඇන්තනී
ගසල්ඩවරාේ
දාපනුරගේ නීශ විුශාන්
වි යසුන්දර මුියන්ගස්ලාගේ
චමින්ද සමන් කුමාර
වණණකුලසූරිය ගලස්ලි රං න්
ප්රනාන්ු

223/බී,නුගවැල පාර,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
231,නුගවැල පාර,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
111, සාන්ත ජුඩ් මාවත,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
177/ඒ, සමෘද්ධධිගම, අක්කර පනහ, මීගමුව
335, කඳසුරිුගම, අක්කරපනහ, මීගමුව
440/20, පාේගග්රෝවත්ත, කිරාණ, මීගමුව
440/21,පාේගග්රෝවත්ත, කිරාණ, මීගමුව

මුතුවාඩිගේ ග ෝ ණ් ගඩන්සිල්ඩ
ප්රනාන්ු
කුරුප්පුආරච්චි අප්පුහාේලාගේ
20 161 බී කටුවපිටිය
ගදෝන ගේල්ඩස් ඉන්ිරා
වණණකුලසූරිය සනත් ගරෝහණ
21 161 බී කටුවපිටිය
ප්රනාන්ු
වණණකුලසූරිය ගේරි එලිසගබත්
22 161 බී කටුවපිටිය
පීරීස්

226/1, සාන්ත ගසබස්තියන් මාවත,
කටුවපිටිය, මීගමුව
204, සාන්ත ගසබස්තියන් මාවත, කටුවපිටිය,
මීගමුව
204, සාන්ත ගසබස්තියන් මාවත, කටුවපිටිය,
මීගමුව
210, සාන්ත ගසබස්තියන් මාවත, කටුවපිටිය,
මීගමුව

23 161 බී කටුවපිටිය වණණකුලසූරිය ිලුක් ප්රනාන්ු

242/1/ඒ, කටුවපිටිව, මීගමුව

19 161 බී කටුවපිටිය

ගමෝදරගේ ගේරියන් ගනරං න්
ප්රනාන්ු
වණණකුලසූරිය ෆිලික්ස් සුධීර
25 161 බී කටුවපිටිය
ප්රනාන්ු
93 එෆ් පහල
මිහිුකුලසූරිය අඹින්ගේ ලහිරු
26
කිරාණ
ප්රසංග ප්රනාන්ු
93 එෆ් පහල
වත්තගේ ානකි කුමාරි සාගරිකා
27
කිරාණ
ප්රනාන්ු
93 එෆ් පහල
ගදාගල්ඩවත්තගේ ගදේමිනි ශාකයා
28
කිරාණ
ගපගණරා
93 එෆ් පහල
මැල්ඩලව තන්ිගේ පිලමින්
29
කිරාණ
ගපගණරා
93 එෆ් පහල
මිහිුකුලසූරිය අන්රාිගේ කංසිකා
30
කිරාණ
හිරුෂි ප්රනාන්ු
24 161 බී කටුවපිටිය

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

7/4, දකුණු කටුවපිටිය, මීගමුව
215/ඒ, සාන්ත ගසබස්තියන් මාවත,
කටුවපිටිව, මීගමුව
105/9/11, ුටුගැමුණු මාවත, පහල කිරාණ,
තිඹිරිගස්කටුව
147/38, පහල කිරාණ, තිඹිරිගස්කටුව
147/38, පහල කිරාණ, තිඹිරිගස්කටුව
42/3/ඒ/1, පහල කිරාණ, තිඹිරිගස්කටුව
150/1, ගදාන් ගඩ්විඩ් මාවත පහළ කිරාණ ,
තිඹිරිගස්කටුව

145 ඒ
රත්නායක වාසල මුියන්ගස්ලාගේ
68/9, මූකලන්ගමුව, සීුව
නැ/මූකලන්ගමුව ගරෝචනා සත්රුවනි රත්නායක
161 සී
ගසල්ඩලකන්ද
161 සී
ගසල්ඩලකන්ද
161 සී
ගසල්ඩලකන්ද
161 සී
ගසල්ඩලකන්ද
161 සී
ගසල්ඩලකන්ද
161 සී
ගසල්ඩලකන්ද
161 සී
ගසල්ඩලකන්ද
161 සී
ගසල්ඩලකන්ද
161 සී
ගසල්ඩලකන්ද
161 සී
ගසල්ඩලකන්ද

යසිංහ ආරච්චිගේ ගදාන් ගරක්සි
ඩේලස් අප්පුහාමි
වණණකුලසූරිය හයිසින්ත් ගේරි
ේටණ්ෑට් ප්රනාන්ු
සිංගප්පුලි ආරච්චිගේ ගදෝන
විවියන් අයිරාංගනී
සකලච්චචාරි ගණිතයලාගේ
ස්වණණලතා
කුරුකුලසූරිය අයිරිනියස් නිමල්ඩ
ප්රනාන්ු
චක්රවතණිගේ ග සිකා කුමුිනී
ප්රනාන්ු
වණණකුලසූරිය සින්තා සිරිනි
ප්රනාන්ු
මානාමුදලිගේ ගදෝන රීටා
ක්ලැරන්ස් හාමි

432/3, ගසල්ඩලකන්ද පාර, මහහුණුපිටිය,
මීගමුව

සඝරා ගේ විනිප්රීඩා ඇේනස්

61,මහහුණුපිටිය, මීගමුව

ගස්තුංග මුදලිගේ ිනු මගතේ

61,මහහුණුපිටිය, මීගමුව

67, මහහුණුපිටිය, මීගමුව
407/ඒ, ගසල්ඩලකන්ද පාර, මීගමුව
71,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
42/ඒ,සාන්ත ගසබස්තියන් මාවත,
මහහුණුපිටිය, මීගමුව
42/ඒ,සාන්ත ගසබස්තියන්
මාවත,මහහුණුපිටිය, මීගමුව
335/2, මහහුණුපිටිය, මීගමුව
63/2,මහහුණුපිටිය, මීගමුව

42 93 ඊ කිරාණ

ගනත්මි කාංචනා මං රී වික්රමරත්න 193/6, කිඹුලාපිටිය පාර, කටුවපිටිය, මීගමුව

43 93 ඊ කිරාණ

විශ්මි කවී ා වික්රමරත්න

193/6,උළුඅේබලම වත්ත, කිරාණ, මීගමුව

44 93 ඊ කිරාණ

සේපත් විශ්වකීතණි වික්රමරත්න

193/6,උළුඅේබලම වත්ත, කිරාණ, මීගමුව

45 93 ඊ කිරාණ

රතුගමගේ ක්රිනියන් රුක්ලාන්ති
ප්රනාන්ු

46 93 ඊ කිරාණ
47 93 ඊ කිරාණ
48 93 ඊ කිරාණ
49 93 ඊ කිරාණ
50 93 ඊ කිරාණ
51 93 ඊ කිරාණ
52 93 ඊ කිරාණ
53 93 ඊ කිරාණ
54 93 ඊ කිරාණ
55 93 ඊ කිරාණ
56 93 ඊ කිරාණ
57

161 සී
ගසල්ඩලකන්ද

389/සී/6, කුලරත්න මාවත, කිඹුලපිටිය
පාර,මීගමුව
180/ඩි/35/2, සන්ෆලවවණත්ත, කිරාණ,
ටියාසා ගසසානි ෑන්ස්
තිඹිරිගස්කටුව
180/ඩි/35/2, සන්ෆලවවණත්ත, කිරාණ,
වණණකුලසූරිය ිගන් ා ගීතානි වාස්
තිඹිරිගස්කටුව
ගුණරත්න මුණසිංහ ආරච්චිගේ
390/33/ඒ, ානක ගබෝගගාල්ඩලාගම වත්ත
ඉගනෝ ් ලක්මින් සිල්ඩවා
,කටුවපිටිය, මීගමුව
390/33/ඒ, ානක ගබෝගගෝල්ඩලාගම වත්ත,
ඒ.කැලිස්ටස් ප්රනාන්ු
කිඹුලපිටිය, මීගමුව
කුරුකුලසූරිය ක්රිස්පින් මාගනල්ඩ
390/33/ඒ, ානක ගබෝගගෝල්ඩලාගම වත්ත,
සිසිලියා ප්රනාන්ු
කිඹුලපිටිය, මීගමුව
පැටිකිරි ආරච්චිගේ වනණණ නිශාන්
388/9, කිඹුලපිටිය පාර,අක්කර පනහ, මීගමුව
ගාමිණි
වනසිංහ ආරච්චිගේ මලී ා
336/ඒ/1, අගනෝමා වත්ත, මීගමුව
යගශෝධරා ගදේිනි පීරීස්
ඉමියා පතිරන ගේරියන් ඇන්ටනට් 336/ඒ/1, අගනෝමා වත්ත, මීගමුව
මහමරක්කල පටබැිගේ ඈන්
පියුමි නතාලි ගපගණරා
මල්ඩලවආරච්චිගේ ගරෝස්කුමාරි
හාමි

61 161 බී කටුවපිටිය
62 161 බී කටුවපිටිය
63 161 බී කටුවපිටිය
64 161 බී කටුවපිටිය

388/9,කිඹුලපිටිය පාර,අක්කර පනහ, මීගමුව

වණණකුලසූරිය අිරියන් සංගිලිගේ 390/28/1,කටුවපිටිය වත්ත, කටුවපිටිය,
ගහලන් මාරි ෆාතිමා ප්රනාන්ු
මීගමුව
වණණකුලසුරිය ශයිනි ප්රනාන්ු

ගසනරත් ආරච්චිගේ සජිනි විනුරා
ුලක්ෂි හාමි
ගසනරත් ආරච්චිගේ විමුක්ති
59 161 බී කටුවපිටිය
චතුරංග
ගසනරත් ආරච්චිගේ ඩුලිප් ශාන්ත
60 161 බී කටුවපිටිය
කුමාර අප්පුහාමි
58 161 බී කටුවපිටිය

176/71, ධනවධණන වත්ත, කිරාණ,
තිඹිරිගස්කටුව

302, මහහුණුපිටිය, මීගමුව

157/එෆ්, ශාන්ත ජූඩ් මාවත, කටුවපිටිය,
මීගමුව
157/එෆ්, ශාන්ත ජූඩ් මාවත, කටුවපිටිය,
මීගමුව
157/එෆ්, ශාන්ත ජූඩ් මාවත, කටුවපිටිය,
මීගමුව
201/2, සාන්ත ගසබස්තියන් පාර, කටුවපිටිය,
වණණකුලසූරිය ගේරි ග නීටා කෲස්
මීගමුව
මහානායක මුදලිගේ ගසලින් ගේරි 231, සාන්ත ගසබස්තියන් මාවත,කටුවපිටිය,
මැගිලින්
මීගමුව
ගසනරත් ආරච්චිගේ රසිකා
157/3,ශාන්ත ජූඩ් මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව
ිල්ඩරුක්ෂි අප්පුහාමි
ගේමන්පිටිය අප්පුහාමිලාගේ
157/3,සාන්ත ජුඩ් මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව
සනිස්ක ාගලෝන්

ගේමන්පිටිය අප්පුහාමිලාගේ
ගදාන් රෂිනි ප්රවී ා
ගේමන්පිටිය අප්පුහාමිලාගේ
66 161 බී කටුවපිටිය
ගදාන් ගලෝේ හිමායා
94
කුරුකුලසූරියගේ ගේරි ඉරා ා
67
බ/කළුවාරිප්පුව ප්රනාන්ු
65 161 බී කටුවපිටිය

157/3,ශාන්ත ජූඩ් මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව
157/3,ශාන්ත ජූඩ් මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව
84/3,බටහිර කළුවාරිප්පුව, කටාන

68 143 උ/කටුනායක ලියනගේ නිමණලා ප්රශන්ති සිල්ඩවා

63/2, ගකාළඹ පාර, කටුනායක

69 93 ඊ කිරාණ

ගේරගේ ගේරි මැටිල්ඩඩා පීරිස්

387/13/බී, නිමණල මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව

ගමමැද ලියනගේ දැහැමි බ්රින්දයා
නප්තලි ගපගණරා
කුරුකුලසූරිය මල්ඩකි අනුරාධිකා
ප්රනාන්ු
කුරණගේ ගේරි ග නට් පු ්පා
ගපගණරා

387/12/බි, 6 ගවනි පටුමඟ, නිමණල මාවත,
කටුවපිටිය, මීගමුව

70 93 ඊ කිරාණ
71 93 ඊ කිරාණ
72

93 ඩී අක්කර
පනහ

73 161 බී කටුවපිටිය වණණකුලසූරිය ගේරි ගසලින් පීරීස්
74 161 බී කටුවපිටිය ගරාහාන් මාසණලස් විමාන
75 161 බී කටුවපිටිය
144 ඒ උ /
ලියනගේමුල්ඩල
77 65 ඒ ගතෝප්පුව
76

78 161 බී කටුවපිටිය
79

93 එෆ් පහල
කිරාණ

80 93 ඊ කිරාන
81 93 ඊ කිරාන

මානාමුදලිගේ ගේරී ගනාමණන්
ශාන්ති හාමි
බගට්ගපාල ආරච්චිගේ ගදාන්
නිමල්ඩ ශාන්ත
සුගත් නදීශාන් සිල්ඩවා
වණණකුලසූරිය ගේරි මාග්රට් ප්රනාන්ු
කන්කාන ගමගේ ිලිනි සංජීවනි

රණසිංහ ආරච්චිගේ සුභාෂි
සඳරුවනී
රණසිංහ ආරච්චිගේ ගදේමිණි
සත්රුවනි

387/96/ඒ, නිමණල මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව
440/20, පාේගග්රෝවත්ත, කිරාණ, මීගමුව
153,ශාන්ත ජූඩ් මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව
199, සාන්ත ගසබස්තියන් මාවත,කටුවපිටිය,
මීගමුව
199, සාන්ත ගසබස්තියන් මාවත,කටුවපිටිය,
මීගමුව
90/1/ඒ, ලියනගේමුල්ඩල, සීුව
127/3, ඹබ්ගබ්රිය, ගකාච්චිකගඩ්
233/1, සා.ගසබස්තියන් මාවත, කටුවපිටිය, මීගමුව
105/9/11, ුටුගැමුණු මාවත, පහල කිරාණ,
තිඹිරිගස්කටුව

394/ඒ/10, ගදාන් ගඩ්විඩ් මාවත, කටුවපිටිය,
මීගමුව
394/ඒ/10, ගදාන් ගඩ්විඩ් මාවත, කටුවපිටිය,
මීගමුව

