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%ය – – 
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 91 0.6760 වeණCලx/ය �ම+ �:%  691992241v ස)peණ �ථම ප
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    �නා
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%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
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  (ෙහ9ටයාe) 



 

4 A III ෙක$ටස - = ලංකා �ජාතා�?ක සමාජවා@ ජනරජෙA අ� �ෙශෂ ගැසC පDය - 2016.04.28 

1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 

14 වැ$ වග
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න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 467 නැෙගන'ර E�Fල Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Hළ 
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U) 

ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය 
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]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, 

ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 

වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
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ෙජ
ෂ
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 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 

 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  

 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 51 0.1802 8සානායක b8ය
ෙසkලාෙ1 අn�  806891215v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    8ෙ
�කා       

    %+ලවල පාර, EDFල       
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ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
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]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) 

පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 
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%ය කැබO අංක 66 ' – 
    ෙන+ස
 අ:7හා(     මාeග අ_%ය  
    "ල9මාO ෙ�ලeස්", ෙව
න:7ව     සමඟ, ෙක.ළඹ 02,  
         ස)ප& බෑ
9  
         y එ+ �  
         බැංCවට තබා ඇ%  
         උකසට යට&ව  
 96 0.0383 Fතාන F�මෙ1 ෙද.
 F�ත  817871925v ස)peණ �ථම ප
%ය Fෙ�x/ය – 
    නාOකා      ආර�Yෙ1  
    ෙද.ස්තර ව&ත, බ{|/:7ව,     අ_/
 ෙ)බ+  
    EDFල      යන අයෙ1 �Fත  
         �9%යට යට&ව,  
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ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) 
පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 
 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 
බ&තරb+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 211 0.0919 ෙහkර& ජය�ංහ b8ය
ෙසkලාෙ1  746554087v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 213 – 
    7ස්පා දමය
%      ' මාeග අ_%ය  
    අංක 09, මහව&ත ජනපදය,     සමඟ,  
    බ{|/:7ව, EDFල       
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1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 
14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 491 - උHn ෙව
න:7ව Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Hළ 
උHn ෙව
න:7ව නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410006 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබO අංක 34, 123, 152, 180, 205, 207 
සහ 266 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) 
Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2013.12.31 වැ$ 8න අංක 1843/14 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0024 
දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 
දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 
 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 
බ&තරb+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 34 0.0498 1. Fෙ��ංහ ඒකනායකෙ1 ෙෂහා
  812122622v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 16 ' – 
    8+n9 ���ක    සම අ_%ය  මාeග අ_%ය  
   2. ෙප.
න)ෙපnමෙ1 සංචලා  826170492v   සමඟ, 
    |ෙරlෂ$ �නා
d  
    අංක 100/4, දවටගහ මාවත,       
    ෙව
න:7ව       
 123 0.0572 1. වeණCලx/ය dලා
ජ$  917620792v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    xෙe$කා �නා
d    සම අ_%ය   
   2. වeණCලx/ය ධනංජය $7
  953443015v   – – 
    ල9ෂ
 �නා
d  
    අංක 42, ශා
ත අ
ෙතl$ මාවත,       
    අE& පාර, ෙව
න:7ව       
 152 0.0430 ජයල& ජයx/ය ෆ්ෙලlර
ස්  598271860v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    �යා කා
% ෙපෙeරා       
    �යඹලාගහ ෙදවට, අE& පාර,       
    ෙව
න:7ව       
 180 0.0263 (/සෙ1 ජ
ස
 �ස්ෙටlපe  651643350v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    මැ9�/ �නා
d       
    අංක 52/ඒ, �යඹලාගහ ෙදවට,       
    අE& පාර, ෙව
න:7ව       
 205 0.0904 1. වeණCලx/ය හ_�
  472302124v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    y-ස්    සම අ_%ය   
   2. වeණCලx/ය ඇල
 ස්වeණ  586841726v   – – 
    %ලකා �නා
d  
    අංක 76 එෆ්, සාමය මාවත,       
    ෙව
න:7ව       
 207 0.0829 වeණCලx/ය ර] ආකාශ් y/ස්  771210147v ස)peණ �ථම ප
%ය වeණCලx/ය – 
    අංක 76/එෆ්, සාමය මාවත, අE&     හ_�
 y/ස්  
    පාර, ෙව
න:7ව      සහ වeණCලx/ය  
         ඇල
  
         ස්වeණ%ලකා  
         �නා
d යන  
         අයෙ1 �Fත  
         �9%යට යට&ව,  
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 266 0.0633 ෙහkවා]රගමෙ1 ච(
ද ෙර.හා
  791593310v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 16 ' – 

    �ස
න �නා
d      මාeග අ_%ය  

    අංක 425/8, පතහ ව&ත, ෙපlරස්     සමඟ,  

    මාවත, ෙව
න:7ව       
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1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 
14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 491 � - නැෙගන'ර ෙව
න:7ව Gාම $ලධා/ 

ෙක.�ඨාසය Hළ නැෙගන'ර ෙව
න:7ව නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410007 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබO අංක 72 

දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY 

,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2013.12.31 වැ$ 8න අංක 1843/14 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0025 දරන 

දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන 

'(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 72 0.1326 නාර)FIෙග.ඩ Fය
නලෙ1  542142324v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    Fජයර&න       

    අංක 341/ඒ/3, ෙබ.�+ල පාර,       

    ෙව
න:7ව       
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1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 
14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 491 � - නැෙගන'ර ෙව
න:7ව Gාම $ලධා/ 

ෙක.�ඨාසය Hළ නැෙගන'ර ෙව
න:7ව නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410007 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබO අංක 15, 

25, 31, 65, 66, 84, 85, 86, 87 සහ 91 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 

උපෙ�ඛනය – (ස(බ�IතJ) 
 

 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
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1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2013.12.31 වැ$ 8න අංක 1843/14 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 

පළකරන ලද අංක 41/0023 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන 

මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, 

මම ෙම_
 �කාශ කර(. 
 

 

 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 15 0.1219 ෙක.ස්ව&ත bහ
8ර)ෙ1 මෙහkෂ්  772610190v ස)peණ �ථම ප
%ය ෙක.ස්ව&ත – 

    සදnව
 තෙම+      bහ
8ර)ෙ1  

    අංක 175/�, ෙග.රකගස් හං8ය,     ඇ
ටo මාකස්  

    අ�& පාර, ෙව
න:7ව     තෙම+ සහ  

         අමෙරl�ෙ1 ෙක.
�  

         ෙල.Oටා ෙ)/  

         ඇ1නස්  

         �නා
d යන  

         අයෙ1 �Fත  

         �9%යට යට&ව,  

 25 0.1538 උ8/අ:7 ව�ෙ1 එ/9 අ_ව
  671001214v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    �නා
d       

    අංක 181, ෙබ.�+ල, ෙමlල පාර,       

    ෙව
න:7ව       

 31 0.1529 උ8/ අ:7 ව�ෙ1 ම/ය  536730176v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    ජ�
තා �නා
d       

    අංක 180, ෙබ.�+ල පාර, ෙමlල       

    පාර, ෙව
න:7ව       

 65 0.0361 රHගමෙ1 වස
% �නා
d  665312640v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 90 සහ – 

    අංක 193/�, ෙබ.�+ල පාර,     61 ' මාeග  

    ෙව
න:7ව      අ_%ය සමඟ,  

 66 0.0180 රHගමෙ1 අ_ව
 �නා
d  580131182v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    අංක 193 �, ෙබ.�+ල පාර,       

    ෙව
න:7ව       

 84 0.0317 වeනCලx/ය හැ/ය� ෙ)බ+  627711620v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 83 ' – 

    ෙක.
� �නා
d      මාeග අ_%ය  

    අංක 341 ඒ/3, ෙබ.�+ල පාර,     සමඟ, බ�ද9 ඇත  

    ෙව
න:7ව       

 85 0.0323 මහර ෙහ�I ආර�Yෙ1 (gO
  448410242v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 83 ' – 

    (Oනාහා(      මාeග අ_%ය  

    අංක 187/ඒ/1, ෙබ.�+ල පාර,     සමඟ,  

    ෙව
න:7ව       

 86 0.0369 වeණCලx/ය x$+  602501310v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    �නා
d       

    ෙර9ස්ඩයස් �යනම මාවත,       

    ෙව
න:7ව       

 87 0.0533 රHගමෙ1  ෙජle� �ය
ත  591142089v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 72 ' – 

    ජයලා+ �නා
d      මාeග අ_%ය  

    ෙජස්(
, ෙබ.�+ල පාර,     සමඟ,  

    ෙව
න:7ව       



 

9 A III ෙක$ටස - = ලංකා �ජාතා�?ක සමාජවා@ ජනරජෙA අ� �ෙශෂ ගැසC පDය - 2016.04.28 

 91 0.0220 රHගමෙ1 අ_ව
 �නා
d  580131182v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    අංක 193/�, ෙබ.�+ල පාර,       

    ෙව
න:7ව       
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1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 
14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 491 � - නැෙගන'ර ෙව
න:7ව Gාම $ලධා/ 

ෙක.�ඨාසය Hළ නැෙගන'ර ෙව
න:7ව නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410007 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 03 ' කැබO අංක 43 

දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY 

,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2014.01.31 වැ$ 8න අංක 1847/66 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0029 දරන 

දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන 

'(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 43 0.0543 (/සෙ1 ඇ
ට$ සර& ��$  671651936v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    ශා
ත �නා
d       

    අංක 350 �, Fල ඉ8/�ට,       

    ෙව
න:7ව       
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1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 
14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 467 එෆ් - බට'ර EDFල Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Hළ 
EDFල නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410008 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබO අංක 61 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
U) 
ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය 

උපෙ�ඛනය – (ස(බ�IතJ) 
 

 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 



 

10 A III ෙක$ටස - = ලංකා �ජාතා�?ක සමාජවා@ ජනරජෙA අ� �ෙශෂ ගැසC පDය - 2016.04.28 

�කාර 2014.01.31 වැ$ 8න අංක 1847/66 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0027 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, 
ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 
වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 
 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 
බ&තරb+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 61 0.0416 රHගමෙ1 ච(ලා xදeශo  727010300v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    �නා
d       
    අංක 21, ෙපස්ටස්  මාවත,       
    EDFල       
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1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 
14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 467 එෆ් - බට'ර EDFල Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Hළ 
EDFල නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410008 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 03 ' කැබO අංක 189 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
U) 
ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය 
�කාර 2014.03.19 වැ$ 8න අංක 1854/19 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0033 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, 
ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 
වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 
 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 
බ&තරb+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 189 0.0109 ෙහ.දන_ෙදලාෙ1 ෙරlජා F7ල  690310490v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    �නා
d       
    පහලව&ත, EDFල       
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11 A III ෙක$ටස - = ලංකා �ජාතා�?ක සමාජවා@ ජනරජෙA අ� �ෙශෂ ගැසC පDය - 2016.04.28 

1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 

14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 467 එෆ් - බට'ර EDFල Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Hළ 

EDFල නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410008 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 04 ' කැබO අංක 24 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
U) 

ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය 

�කාර 2014.07.10 වැ$ 8න අංක 1870/39 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0038 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, 

ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 

වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl

       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  

 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 

 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  

 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 24 0.0371 උ�ග)පලෙ1 -ටා ෙ)බ+ �නා
d  545651017v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    �/ග)පල පාර, �ඩා�Iය       

    ඉ8/�ට, EDFල       
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1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 

14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 489 ඒ - මැද d)මලෙද�ය Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය 

Hළ d)මලෙද�ය නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410009 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබO අංක 115, 150 සහ 201 දරන ඉඩ) 

ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 

12 වැ$ වග
%ය �කාර 2014.05.21 වැ$ 8න අංක 1863/18 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0034 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 

ෙක.ට ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY 

,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 



 

12 A III ෙක$ටස - = ලංකා �ජාතා�?ක සමාජවා@ ජනරජෙA අ� �ෙශෂ ගැසC පDය - 2016.04.28 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 115 0.0299 වeණCලx/ය ]රෙක.
ඩ  817915140v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    ආර�Yෙ1 Cx) Cමා/       
    අංක 41, මාද
ගහව&ත,       
    මැ/d)මලෙද$ය, ෙව
න:7ව       
 150 0.0491 වeණCලx/ය මහෙ+ක)ෙ1 මං�ල  792152155v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 135 – 
    �e% Cමාe �නා
d     ' මාeග අ_%ය  
    අංක 136/ඊ, උනපdර ව&ත,     සමඟ,  
    මැ/d)මලෙද$ය, |ෙපl පාර,       
    ෙව
න:7ව       
 201 0.0985 අෙiෙසkකර ව
නCආර�Yෙ1 ෙද.
  691801179v ස)peණ �ථම ප
%ය ෙක.මeෂ+ බෑ
9 – 
    අUර $ශා
ත Cමාe     ඔෆ් �ෙලl
  
    අංක 154/�, මැද d)මලෙද$ය,     බැංCවට තබා ඇ%  
    ෙව
න:7ව      උකසට යට&ව  
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1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 

14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 
 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 489 ඒ - මැද d)මලෙද�ය Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය 
Hළ d)මලෙද�ය නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410009 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබO අංක 141 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 
ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 
වග
%ය �කාර 2014.07.10 වැ$ 8න අංක 1870/39 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0039 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට 
ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) 
පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 
 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 
බ&තරb+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 141 1.0440 ෙහkවාය9ෙ1 ඇ
ට$ මාකස්  691452352v ස)peණ �ථම ප
%ය /චe� ෙහkවා යන – 
    අ:7හා(      අයෙ1 �Fත  
    ෙස
� ඇ
ටoස්, මැද     �9%යට යට&ව,  
    d)මලෙද$ය, ෙව
න:7ව     ජයx/ය Cරණෙ1  
         මe+ �ස්Iය
  
         ෙරl_ ෙපෙeරා යන  
         අයට ඉඩෙ) �'I  
         එ9 $වස9  
         පමණ9 බd �ම  
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13 A III ෙක$ටස - = ලංකා �ජාතා�?ක සමාජවා@ ජනරජෙA අ� �ෙශෂ ගැසC පDය - 2016.04.28 

1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 
14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 491 � - මැද ෙව
න:7ව Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Hළ 

මැද ෙව
න:7ව නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410011 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබO අංක 137 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2014.05.28 වැ$ 8න අංක 1864/36 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0036 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) 

පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl

       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  

 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 

 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 137 0.0450 bHතං�ෙ1 �යංගo   656831189v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    මංගලා y/ස්       

    "�ස්කා"අංක 425/13,       

    ර
ෙප.Cණ මාවත, ෙව
න:7ව       
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1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 
14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 493 - නැෙගන'ර ෙක.O
ජා|ය Gාම $ලධා/ 

ෙක.�ඨාසය Hළ ෙක.t
ජා|ය නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410013 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබO අංක 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

12, 13, 22, 25, 28, 29, 30, 34, 39, 51, 92, 99, 101 සහ 102 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන 

ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2015.09.15 වැ$ 8න අංක 1932/14 දරන 

ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0067 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' 

උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත 

පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 



 

14 A III ෙක$ටස - = ලංකා �ජාතා�?ක සමාජවා@ ජනරජෙA අ� �ෙශෂ ගැසC පDය - 2016.04.28 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 2 0.0349 වeණCල පටබැ�ෙ1 ෙසO
  597763514v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    බeනෙද& -ටා ෙපෙeරා       
    "අUරාධ ", අංක 140 එ),       
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 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 

 
 18 0.0669 1. වeණCලx/ය ෙ)/ ෙජන�  475973569v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    �නා
d    සම අ_%ය   
    මැද මාFල, මාරFල       
   2. වeණCලx/ය ෆ%මා �නා
d 565083074v 
    අංක 72/�, බ/න_නමඩම, න_නමඩම       

උපෙ�ඛනය – (ස(බ�IතJ) 
 

 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 



 

17 A III ෙක$ටස - = ලංකා �ජාතා�?ක සමාජවා@ ජනරජෙA අ� �ෙශෂ ගැසC පDය - 2016.04.28 

 35 0.0317 ර&ව&තෙ1 රංජo හා(  558323027v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 33 ' – 
    අංක 48, හලාවත පාර,     මාeග අ_%ය  
    ෙක.O
ජා|ය, ෙව
න:7ව     සමඟ,  
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1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 
14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 493 � - උHn ෙක.O
ජා|ය Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය 
Hළ ෙක.t
ජා|ය නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410014 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබO අංක 16 සහ 23 දරන ඉඩ) 
ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 
12 වැ$ වග
%ය �කාර 2014.09.03 වැ$ 8න අංක 1878/37 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0041 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 
ෙක.ට ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY 
,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 
 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 
බ&තරb+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 16 0.0629 හලහ: ෙපnමෙ1 $ෙරlෂ
 xරංග  742400921v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 13 ' – 
    ෙෆ.
ෙසkකා      මාeග අ_%ය  
    අංක 42/7, "�ශා
 $වස",     සමඟ,  
    ¢ප�ව&ත, ෙක.O
ජා|ය,       
    ෙව
න:7ව       
 23 0.0400 අ:7 ආචා/ෙ1 ෙදlන ෙජ$ටා  636032425v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 13 ' – 
    �ය
%      මාeග අ_%ය  
    ¢ප� ව&ත, ෙක.O
ජා|ය,     සමඟ,  
    ෙව
න:7ව       
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1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 
 

14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 
 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 493 � - උHn ෙක.O
ජා|ය Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය 

Hළ ෙක.t
ජා|ය නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410014 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 04 ' කැබO අංක 19 සහ 31 දරන ඉඩ) 

ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 

උපෙ�ඛනය – (ස(බ�IතJ) 
 

 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 



 

18 A III ෙක$ටස - = ලංකා �ජාතා�?ක සමාජවා@ ජනරජෙA අ� �ෙශෂ ගැසC පDය - 2016.04.28 

12 වැ$ වග
%ය �කාර 2015.01.02 වැ$ 8න අංක 1895/35 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0047 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 

ෙක.ට ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY 

,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 19 0.3604 වeණCලx/ය වස
තා ම+කා
%  647530311v ස)peණ �ථම ප
%ය අE&ගම ෙ+ක)ෙ1 – 

    �නා
d      ඇo මාෙG�  

    අංක 182, නැ/ෙක.O
ජා|ය,     y/ස් යන අයෙ1  

    ෙව
න:7ව      �Fත �9%යට  

         යට&ව, කැබO  

         අංක 20 ' ෙප.d  

         මාeග අ_%ය  

         සමඟ,  

 31 0.0266 1. වeණCලx/ය Cරණෙ1  606664222v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 32 ' – 

    �
� බeනෙද& �/යාව2 �නා
d   සම අ_%ය  මාeග අ_%ය  

   2. වeණCලx/ය Cරණෙ1 ¤නස්  482640273v   සමඟ, 

    �ෑ
9O
 �නා
d      

    අංක 78, ෙක.O
ජා|ය,       

    ෙව
න:7ව       
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14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 492 -  ඒ   දCD උ+'Iයාව Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය 

Hළ උ+'Iයාව නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410015 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබO අංක 20, 21, 25, 27, 54, 77, 80, 84, 

97, 101, 110 සහ 111 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
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  (ෙහ9ටයාe) 
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 56 0.0605 චා+ස් රෙ)ස් �සා
   941310923v ස)peණ �ථම ප
%ය �ැ
�ස් – 

    අංක 87 ඒ, ද/උ+'Iයාව,     පැ¨9  

    ෙව
න:7ව      චා+ස්   

         යන අයෙ1  

         �Fත �9%යට  

         යට&ව,  

 68 0.0434 1. වeණCලx/ය රංජ
  663450719v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    ෙර�ෙනl+ ෙලlf    සම අ_%ය   

   2. CnCලx/ය ©|&  696291586v 

    �ෂා
% y/ස්       

    අංක 80 �, ෙක.ස්ගස්හ
8ය පාර,       

    උ+'Iයාව, ෙව
න:7ව       

 69 0.0470 CnCලx/ය �(ලා   766490174v ස)peණ �ථම ප
%ය ක+ෙත.ට – 

    �යංගo y/ස්      �nන_ෙදලාෙ1  

    අංක 80 �, ෙක.ස්ගස් හ
8ය     ෙදlන ෙ)/ වයල�  

    පාර, ෙව
න:7ව      පැ¨�යා යන  

         අයෙ1 �Fත  

         �9%යට යට&ව,  

 92 0.0329 ජය]රෙ1  චාeල� �නා
d  465500956v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 54 ' – 

    අංක 88/10, ත+ෙදක පාර,     ෙප.d මාeග  

    ද/උ+'Iයාව, ෙව
න:7ව     අ_%ය සමඟ,  

 107 0.0352 ෙප.
න) ෙපnමෙ1 ©� අ(ල  841212827v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 94 ' – 

    ගයා
      ෙප.d මාeග  

    අංක 67/1, ෙක.ස්ගස් හ
8ය,     අ_%ය සමඟ,  

    ෙව
න:7ව       
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14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 492 -  ඒ   දCD උ+'Iයාව Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය 

Hළ උ+'Iයාව නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410015 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 03 ' කැබO අංක 8 සහ 54 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් 

ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2015.07.28 වැ$ 8න අංක 1925/05 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0061 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) 

පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය – (ස(බ�IතJ) 
 

 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
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උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 8 0.0426 රHගමෙ1 චම/ ඉෙeෂා  778182440v ස)peණ �ථම ප
%ය මහෙත+ෙ1 ෙජන� – 
    �යදeශo �නා
d      :ලැ� y/ස්  
    අංක 6, කඩවත පාර, ෙව
න:7ව     යන අයෙ1 �Fත  
         �9%යට යට&ව,  
 54 0.2630 1. ඇ&මඩලෙ1 අ�& පාOත  590701220v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    බeනා� ෙපෙeරා    සම අ_%ය   
   2. අමෙරl�ෙ1 ෙජ$ටා $මාO  607220557v 
    �නා
d 
    අංක 93/ඒ, කඩවත පාර,       
    උ+'Iයාව, ෙව
න:7ව       
 

05 - 336 / 23 

 

1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 
 

14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 
 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 488 ඒ - බට'ර ෙබ.රලැස්ස Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය 
Hළ ෙබ.රලැස්ස නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410016 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබO අංක 75 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 
ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 
වග
%ය �කාර 2014.11.28 වැ$ 8න අංක 1990/38 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0045 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට 
ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) 
පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 
 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 
බ&තරb+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 75 0.0732 ෙක.ළඹෙ1 o+ Hෂාර Cමාe  741520770v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 76 ' – 
    අංක 86/1, කැ�fව පාර,     මාeග අ_%ය  
    ෙබ.රලැස්ස, EDFල     සමඟ,  
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14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 
 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 488 ඒ - බට'ර ෙබ.රලැස්ස Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය 
Hළ ෙබ.රලැස්ස නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410016 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබO අංක 31, 41, 44 සහ 52 දරන ඉඩ) 
ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 
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12 වැ$ වග
%ය �කාර 2015.02.17 වැ$ 8න අංක 1902/16 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0053 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
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         Cx) දසනායක  
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05 - 336 / 25 

 
1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 
14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 488 ඒ - බට'ර ෙබ.රලැස්ස Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය 
Hළ ෙබ.රලැස්ස නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410016 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 03 ' කැබO අංක 53 සහ 54 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් 
ෙලස ෙප
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දාව2  628571945v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 28 ' – 

    අංක 40/�, %«ර පාර,     මාeග අ_%ය  

    ෙබ.රලැස්ස      සමඟ,  

 54 0.0357 ෙinවලෙ1 ඥානව2 �නා
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    ෙව
න:7ව      xබ�ංහ යන අයෙ1  

         �Fත �9%යට  
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%ය – – 

    ඉ
}ාන
ද       

    ෙර�ස්ාe පාර,       

    ද/d)මලෙද$ය, ෙව
න:7ව       
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    ද/d)මලෙද$ය, ෙව
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    ෙව
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14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 490 � - දCD d)මලෙද�ය Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය 

Hළ දCD d)මලෙද�ය නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410017 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබO අංක 4, 43, 54, 55 සහ 58 

දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY 

,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2015.05.21 වැ$ 8න අංක 1915/35 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0058 දරන 

දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන 

'(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl

       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  

 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 

 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  

 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 4 0.0718 වeණCලx/ය ඉ�ච)7+Oෙ1  732710370v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    ලO& �නා
d       

    අංක 214/�, ෙර�ස්ටාe පාර,       

    දCD d)මලෙද$ය, ෙව
න:7ව       

 43 0.0765 ජයෙක.| ආර�Yෙ1 ෙදlන මා/  635330961v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    ෙ�ලා කල¡ා�       

    අංක 118, උHn ප+ල
ෙසkන,       

    ෙක.�Yකෙ�       

උපෙ�ඛනය – (ස(බ�IතJ) 
 

 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
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 54 0.0811 ෙහ.දන_ෙදලාෙ1 ®නා හeෂo  847912421v ස)peණ �ථම ප
%ය ෙහ.දන_ෙදලාෙ1 – 

    �නා
d      ©� ෂeO  

    අංක 250, දCD d)මලෙද$ය,     ජය
ත  

    ෙව
න:7ව      �නා
d සහ  

         දැ8ගමෙ1   

         ෙල./ටා  

         �යා$ ඩයස්  

         යන අයෙ1 �Fත  

         �9%යට යට&ව,  

         කැබO අංක 53 '  

         මාeග අ_%ය  

         සමඟ,  

 55 0.0809 ෙහ.දන_ෙදලාෙ1 ෂාරා 8ෂා$  916392150v ස)peණ �ථම ප
%ය ෙහ.දන_ෙදලාෙ1 – 

    �නා
d      ©� ෂeO  

    අංක 250, දCD d)මලෙද$ය,     ජය
ත  

    ෙව
න:7ව      �නා
d සහ  

         දැ8ගමෙ1   

         ෙල./ටා  

         �යා$ ඩයස්  

         යන අයෙ1 �Fත  

         �9%යට යට&ව,  

 58 0.0526 ෙහ.ඳන_ෙදලාෙ1 ©� ෂeO ජය
ත  530802108v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 53 ' – 

    �නා
d ෙහව& ෙහ.දන_ෙදලාෙ1     මාeග අ_%ය  

    ©� ෂeO ජය
ත �නා
d     සමඟ,  

    අංක 250, දCD d)මලෙද$ය,       

    ෙව
න:7ව       
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14 වැ$ වග
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වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 490 � - දCD d)මලෙද�ය Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය 

Hළ දCD d)මලෙද�ය නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410017 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 03 ' කැබO අංක 38, 64, 79, 80, 96, 97 

සහ 105 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) 

Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2015.07.28 වැ$ 8න අංක 1925/05 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0062 

දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 

දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය – (ස(බ�IතJ) 
 

 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
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උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl

       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  

 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 

 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 38 0.0255 ජයx/ය ආර�Yෙ1 ¯O9ස්  491880309v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 53 ' – 

    ෙජle� $ම+ ෙසkර)     ෙප.d මාeග  

    අංක 97, අගරද�n, $කලස්     අ_%ය සමඟ,  

    මාකස් මාවත, °ගbව       

 64 0.0254 අගංෙප.|ෙ1 ෂ°ර 8ෙ
ෂ් �+වා  840942619v ස)peණ �ථම ප
%යකැබO අංක 53 සහ 63 ' – 

    අංක 137/අ_/1, බ/න_නමඩම,     ෙප.d මාeග  

    න_නමඩම      අ_%ය සමඟ,  

 79 0.0646 වeණCලx/ය (+ට
 ඩ1ලස්  432671208v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    මාකස් �නා
d       

    "�Hnවන", දCD       

    d)මලෙද$ය, ෙව
න:7ව       

 80 0.0296 වeණCල�/ය 9ලැ/ස් ෙ)/ මාෙන+  658494031v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 81 ' – 

    �නා
d      මාeග අ_%ය  

    අංක 19 �, ෙවරළ පාර, දCD     සමඟ,  

    d)මලෙද$ය, ෙව
න:7ව       

 96 0.2614 වeණCලx/ය එ)මාUෙව+ රා�  701250265v ස)peණ �ථම ප
%ය අඩ:පෙ1 – 

    %ෙසkරා      ෙහ�F�  

    අංක 128/�, බ/න_නමඩම,     1ලැ|ස් �ටා  

         �නා
d යන  

         අයෙ1 �Fත  

         �9%යට යට&ව,  

         කැබO අංක 95 '  

         ෙප.d මාeග  

         අ_%ය සමඟ,  

 97 0.2662 වeණCලx/ය 8+හා$ %ෙසkරා  728452684v ස)peණ �ථම ප
%ය අඩ:පෙ1 – 

    අංක 128/�, බ/න_නමඩම,     ෙහ�F�  

         ගැලැ|ස් �ටා  

         �නා
d යන  

         අයෙ1 �Fත  

         �9%යට යට&ව,  

 105 0.2624 වeණCලx/ය xoතා සඳමාO  756040600v ස)peණ �ථම ප
%ය අඩ:පෙ1 – 

    %ෙසkරා      ෙහ�F�  

    අංක 128/�, බ/න_නමඩම,     1ලැ|ස් �ටා  

         �නා
d යන  

         අයෙ1 �Fත  

         �9%යට යට&ව,  

         කැබO අංක 95 '  

         ෙප.d මාeග  

         අ_%ය සමඟ,  
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14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 481- �
දා�ය Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Hළ �
දා�ය 
නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410018 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබO අංක 1, 25, 30, 83, 85, 110 සහ 113 දරන ඉඩ) 
ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 
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12 වැ$ වග
%ය �කාර 2015.05.21 වැ$ 8න අංක 1915/36 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0057 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 
ෙක.ට ඇ&තා J ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY 
,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 
 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 
බ&තරb+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 1 0.2244 වeණCලx/ය ඇ+�නස් ඈ
  635610964v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    xරංගo ම+කා
% �නා
d       
    අංක 182, Cලb+ල, ව_9කාල       
 25 0.0292 ෙම%ස්ෙ1 �ය
ත Cමාe  791633362v ස)peණ �ථම ප
%ය ෙම%ස්ෙ1 – 
    ඕ³ස්      ෙබන|9 ඇ
ටo  
    අංක 402 ඒ, මඩම පාර,     ඕ³ස් සහ  
    �
දා�ය, ව_9කාල     වeණCලx/ය  
         F$¦ඩා  
         �නා
d යන  
         අයෙ1 �Fත  
         �9%යට යට&ව,  
         කැබO අංක 23 '  
         මාeග අ_%ය  
         සමඟ,  
 30 0.1116 වeණCලx/ය ආතe ෙහ
/  550642379v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 23 සහ – 
    ෙජlස: %ෙසkරා      29 ' ෙප.d  
    එ(+ ගාම
�, §ed මාවත,     මාeග අ_%ය  
    ව_9කාල      සමඟ, අෙi�ංහ  
         b8ය
ෙසkලාෙ1  
         ච/ත බ{ඩාර යන  
         අයට වාe�ක බd  
         � ඇත  
 83 0.0508 වeණCලx/ය �සා
%  775152923v ස)peණ �ථම ප
%ය කැබO අංක 82 ' – 
    මංගලා දබෙeරා      මාeග අ_%ය  
    අංක 369, ප+Oය පාර,     සමඟ,  
    �
දා�ය, ව_9කාල       
 85 0.0513 මැ+ලව ත
�ෙ1 ච(
ද  800740975v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 
    �යශා
ත ෙපෙeරා       
    අංක 370 �, �
දා�ය,       
    ව_9කාල       
 110 0.0533 පටබැ8ෙ1 'රා
 ශ�ක ෙපෙeරා  831200014v ස)peණ �ථම ප
%ය පටබැ8ෙ1 – 
    අංක 381 ඒ, �
දා�ය,     �ැ
�ස්  
    ව_9කාල      ෙසkFයe ෙපෙeරා  
         සහ CnCලx/ය  
         ශා
ත ෙර�නා  
         �/මා  
         �නා
d යන  
         අයෙ1 �Fත  
         �9%යට යට&ව,  
         කැබO අංක 112  
         ' මාeග අ_%ය  
         සමඟ,  
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 113 0.0276 1. වeණCලx/ය අෙලl�යස්  631941982v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    කැ(ලස් �නා
d    සම අ_%ය    

   2. CnCලx/ය පටබැ8ෙ1  648640404v 

    ��+ �නා
d       

    අංක 380, �
දා�ය,       

    ව_9කාල       
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14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
වයඹ පළාෙ& 7&තලම 8ස්�9කෙ� ෙව
න:7ව �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 481- �
දා�ය Gාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Hළ �
දා�ය 

නමැ% ගෙ) �'Iයා J ද, අංක 410018 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබO අංක 4 සහ 39 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
U) 

ෙක.ට ඇ&තා J ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැU) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය 

�කාර 2015.07.28 වැ$ 8න අංක 1925/05 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 41/0060 දරන දැ
]ෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා J ද, 

ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ_%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Oයාප8ංY ,-ෙ) පනෙ& 14 

වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම_
 �කාශ කර(. 

 

 
 ෙ5.ඒ.ෙ5. රං78 ධ:මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2016 ජනවා/ මස 21 වැ$ 8න, 

බ&තරb+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාeතෙ)
Hෙf � ය. 

උපෙ�ඛනය 

       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl

       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  

 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 

 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  

 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
 

 4 0.1816 වeණCලx/ය මාI
 අUර  490441468v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    �නා
d       

    අංක 416, �ංදා�ය,       

    ව_9කාල       

 39 0.0286 වeණCලx/ය �ෑ
9 අ�&  652694900v ස)peණ �ථම ප
%ය – – 

    Cමාe �නා
d.       

    අංක 399/ඒ, මඩම පාර,       

    �
දා�ය, ව_9කාල       
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       F$ශ්චය
 සහ ය) Fෙශkෂ ෙහl
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපm�ගOක  
 ඉඩ) Fශාල&වය අ_%කnෙ1/අ_%කnව
ෙ1 ජා%ක අ_% අ_%ෙ� අෙ:9ෂාෙව
 ඇ% o%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසk  ස)peණ නම/න) සහ O�නය හැqU)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැr) න) ඒ �tබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �tබඳ Fස්තර Fස්තර 
  

  (ෙහ9ටයාe) 
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� ලංකා රජෙ� b}ණ ෙදපාeතෙ)
Hෙf b}ණය කරන ල�. 

1998 අංක 21 දරන )*ක( +යාප-ං. /0ෙ( පනත 

 
14 වැ$ වග
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