
�  ලංකා  �ජාතා
�ක  සමාජවා�  ජනරජෙ�  ගැස�  ප�ය 
අ� �ෙශෂඅ� �ෙශෂඅ� �ෙශෂඅ� �ෙශෂ 

(රජෙ� බලය!ට �#$ධ කරන ල�) 

IIIIIIIIIIII    වැ( ෙක)ටවැ( ෙක)ටවැ( ෙක)ටවැ( ෙක)ටස    ----    ඉඩ-ඉඩ-ඉඩ-ඉඩ-    
    

./ක- 0යාප1ං2 34ම./ක- 0යාප1ං2 34ම./ක- 0යාප1ං2 34ම./ක- 0යාප1ං2 34ම    
 

සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2016 ජනවාC මස 06 වන 1න අංක 1948/20 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 467-ඊ-දPQ RQ�ල Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ RQ�ල  නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410001 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 29දරන ඉඩ- ෙක)ටස 
ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 
    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස්
  
  
2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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 අංක අංක අංක අංක 1977 1977 1977 1977 / / / / 40 40 40 40 ----    2016 2016 2016 2016 j0 j0 j0 j0 27 27 27 27 වැ( බදාදා වැ( බදාදා වැ( බදාදා වැ( බදාදා ----    2016201620162016....07070707....27272727    

1 A - G 23934 - 12 (2016/07) 

සැ.k. - ෙමම අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය www.documents.gov.lk ෙවb අඩ�ෙය
 බාගත කළ හැක. 



2 A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 අෙග5ස්T මස 05 වන 1න අංක 1926/37 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 467ඊ RQ�ල උTර Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ RQ�ල නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410001 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 167 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “ඉඩ- ෙක)ටෙසF අංකය සහ �ශාල@වය” යන ^_ වල සඳහ
 “167 ඉව@කර 283 ද ෙහ=ටයා? 0.0648 ඉව@කර ෙහ=ටයා? 0.0683” 
ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය  කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස්
  
2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 q0 මස 15 වන 1න අංක 1923/27 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 467 ඊ -RQ�ල දPණ Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ RQ�ල නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410001 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 266 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “�(ශ්චය
 සහ ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- අෙK=ෂාව
 ඇ� උකස් හා බැs- !tබඳ �ස්තර” යන ^_ වට  “කැබ0 අංක 268 . මා?ග 
අ\�ය සමඟ” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
          ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස්  
  
2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2014 අෙ�FL මස 02 වන 1න අංක 1856/31 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 476 v -බට.ර බwxCKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ බwxCKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410002 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 17 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 



3A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

 “�(ශ්චය
 සහ ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- අෙK=ෂාව
 ඇ� උකස් හා බැs- !tබඳ �ස්තර” යන ^_ වට  “කැබ0 අංක 03 . මා?ග අ\�ය සමඟ” 
ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 

    
    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 අෙ�FL මස 08 වන 1න අංක 1909/30 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 476 v - බට.ර බwxCKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ බwxCKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410002 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 81 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_ වට  “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb.     

   
 ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස්  
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 අෙ�FL මස 08 වන 1න අංක 1909/30 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 476-v-බ/බwxCKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ බwxCKIව  නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410002 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 83 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය “ යන ^_වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 

 
    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස්
  
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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4 A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2014 ම?T මස 07 වන 1න අංක 1852/77 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 467 නැ/RQ�ල Sාම (ලධා4 ෙක)�ඨාශය 
Tළ RQ�ල නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410003 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 05 . කැබ0 අංක 142 දරන ඉඩ- ෙක)ටස 
ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_ වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 
    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස්
  
2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2014 ෙපබරවාC මස 07 වන 1න අංක 1848/39 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 476/උ/බwyCKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ බwyCKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410005 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 144 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩෙ- �මණය” යන ^_වට  “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 
    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස්
  
2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 ෙන)වැ-බ? මස 17 වන 1න අංක 1941/9 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 419 - උ/ෙව
නKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ උ/ෙව
නKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410006 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 68 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 



5A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

  “�(ශ්චය
 සහ ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- අෙK=ෂාෙව
 ඇ� උකස් සහ බැs- !tබඳ �ස්තර” යක ^_ෙව. සඳහ
 “කැබ0 අංක 76 . 
මා?ග අ\�ය ඉව@ කර කැබ0 අංක 74 . මා?ග අ\�ය” ය
න ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2014 අෙග5ස්T මස 28 වන 1න අංක 1877/34 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 491 උ/ෙව
නKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ ෙව
නKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410006 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 70 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩ- �මාණය” යන ^_ වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2016 ජනවාC මස 06 වන 1න අංක 1948/20 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 491- උ/ෙව
නKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ උT_ ෙව
නKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410006 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 107 දරන 
ඉඩ- ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩ- �මාණය” යන ^_ වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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6 A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2014 ඔ=ෙත5-බ? මස 20 වන 1න අංක 1885/16 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� 
ප�ෙ� පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 491- උ/ෙව
නKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ උ/ෙව
නKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410006 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 113 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_ වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 
    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස්
  
2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2014 ඔ=ෙත5-බ? මස 15 වන 1න අංක 1884/49 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� 
ප�ෙ� පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 491 - උ/ ෙව
නKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ උT_ ෙව
නKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410006 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 155 දරන 
ඉඩ- ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_ ව “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 
    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස්
  
2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2016 ජනවාC මස 06 වන 1න අංක 1948/20 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 491- උ/ෙව
නKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ උT_ ෙව
නKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410006 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 169 දරන 
ඉඩ- ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 



7A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

  “�(ශ්චය
 සහ ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- අෙK=ෂාෙව
 ඇ� උකස් සහ බැs- !tබඳ �ස්තර ” යන ^_ වට “කැබ0 අංක 167 . මා?ග 
අ\�ය  ” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2014 ඔ=ෙත5-බ? මස 15 වන 1න අංක 1884/49 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� 
ප�ෙ� පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 491 - උ/ෙව
නKIව  Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ උ/ෙව
නKIව  නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410006 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 211 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_ වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2014 ඔ@ෙත5-බ? 15 වන 1න අංක 1884/49 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 491- උ/ෙව
නKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ උ/ෙව
නKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410006 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 262 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_ වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 

 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
 

08 - 270 / 16 



8 A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2014 j0 මස 14 වන 1න අංක 1871/12 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 467 එෆ් - බ/RQ�ල Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ RQ�ල නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410008 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 60 දරන ඉඩ- ෙක)ටස 
ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_ වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 අෙග5ස්T මස 10 වන 1න අංක 1927/8 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 489 ඒ - මැද |-මලෙද(ය Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ |-මලෙද(ය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410009 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 47 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “ය- �ෙශFෂ ෙහ5 ෙප}$ග0ක ~�යකට යට@ න- ඒ !tබද �ස්තර ” යන ^_ වට “කැබ0 අංක 51සහ 53 ට �ෙiශ �ම සඳහා” 
ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 අෙග5ස්T මස 10 වන 1න අංක 1927/8 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 489 ඒ - මැද |-මලෙද�ය Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ |-මලෙද�ය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410009 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 52 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 



9A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

  “ය- �ෙශFෂ ෙහ5 ෙප}$ග0ක ~�යකට යට@ න- ඒ !tබද �ස්තර” යන ^_ වට “කැබ0 අංක 51 සහ 53 ටද �ෙiශ �ම සඳහා” 
ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

 
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2016 ජනවාC මස 06 වන 1න අංක 1948/20 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 489 - බ/|-මලෙද(ය Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ බ/|-මලෙද(ය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410010 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 45 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “�(ශ්චය
 සහ ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- අෙK=ෂාෙව
 ඇ� උකස් සහ බැs- !tබඳ �ස්තර” යන ^_ වට “කැබ0 අංක 44 . මා?ග 
අ\�ය ” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
     
 

            ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 අෙ�FL මස 08 වන 1න අංක 1909/30 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 491 v මැද/ෙව
නKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ ෙව
නKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410011 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 44 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

  “අ\� ඉඩෙ-  �මාණය” යන ^_ වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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10 A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2014 අෙග5ස්T මස 28 වන 1න අංක 1877/34 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 491- v මැද/ෙව
නKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ ෙව
නKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410011 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 83 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_ වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2014 ඔ=ෙත5බ? මස 20 වන 1න අංක 1885/16 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 491 � - මැද/ෙව
නKIව Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ ෙව
නKIව නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410011 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 136 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” සඳහා “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 
    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
  
2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 ෙන)වැ-බ? මස 17 වන 1න අංක 1941/9 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 493 ඒ - බට.ර ෙක)0
ජාxය Sාම 
(ලධා4 ෙක)�ඨාශය Tළ ෙක)0
ජාxය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410012 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 106 
දරන ඉඩ- ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 



11A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

  “අ\�ක_ ෙ�/ අ\�ක_ ව
ෙ� ස-�?ණ නම/න- සහ 0!නය, ය- �ෙශFෂ ෙහ5 ෙප}$ග0ක ~�යකට යට@ න- ඒ !tබද �ස්තර”  
යන ^_ වල සඳහ
 “I$ග0ක ය
න ඉව@ කර ව?ණPල�Cය jy ඇ
ට
 �නා
|, 273 v, බට.ර ෙක0
ජාxය, ෙව
නKIව ” ය
න 
ඇTල@ 34ම සහ කැබ0 අංක 107 ඉඩමට �ෙiශ �ම සඳහා ය
න ඉව@ කර  සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 ෙන)වැ-බ? මස 17 වන 1න අංක 1941/9 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 493ඒ - බට.ර/ෙක)0
ජාxය Sාම 
(ලධා4 ෙක)�ඨාශය Tළ ෙක)0
ජාxය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410012 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 122 
දරන ඉඩ- ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

  “ය- �ෙශFෂ ෙහ5 ෙප}$ග0ක ~�යකට යට@ න- ඒ !tබද �ස්තර” යන ^_වට  “කැබ0 අංක  123 ඉඩමට �ෙiශ �ම ” ය`ෙව
 
ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
  

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 j0 මස 15 වන 1න අංක 1923/27 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 493 v - උ/ෙක)0
ජාxය Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ ෙක)0
ජාxය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410014 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 12 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය“ යන ^_වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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12 A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 අෙ�FL මස 08 වන 1න අංක 1909/32 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 493 v - උ/ෙක)0
ජාxය Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ ෙක)0
ජාxය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410014 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 15 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 
  “අ\� ඉඩෙ- �මණය“ යන ^_වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 
    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
  
2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2016 ජනවාC මස 06 වන 1න අංක 1948/20 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 490v - ද/|-මලෙද(ය Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ |-මලෙද(ය  නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410017 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 42 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

  “අ\� ඉඩෙ- �මණය”  යන ^_වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
  
2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2016 ජනවාC මස 06 වන 1න අංක 1948/20 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 490v - දPQ |-මලෙද(ය  Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ දPQ |-මලෙද(ය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410017 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 38දරන 
ඉඩ- ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 



13A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

  “අ\� ඉඩෙ- �මණය “ යන ^_වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
  

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 ෙන)වැ-බ? මස 17 වන 1න අංක 1941/9 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 490 v - දPQ |-මලෙද(ය Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ දPQ |-මලෙද(ය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410017 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 82 දරන 
ඉඩ- ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

  “ය- �ෙශFෂ ෙහ5 ෙප}$ග0ක ~�යකට යට@ න- ඒ !tබද �ස්තර” යන ^_වට “ කැබ0 අංක 81 ඉඩමටද �ෙiශ �ම සඳහා” 
ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
  

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2016 ජනවාC මස 06 වන 1න අංක 1948/20 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 490 v - දPQ |-මලෙද(ය Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ |-මලෙද(ය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410017 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 28 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
  

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
 

08 - 270 / 31 



14 A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2015 ෙන)වැ-බ? මස 17 වන 1න අංක 1941/9 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 490 v - දPණ |-මලෙද(ය Sාම (ලධා4 
ෙක)�ඨාශය Tළ |-මලෙද(ය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410017 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 45 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

  “�(ශ්චය
 සහ ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- අෙK=ෂාෙව
 ඇ� උකස් සහ බැs- !tබඳ �ස්තර” යන ^_වට “කැබ0 අංක 29 . මා?ග 
අ\�ය සමඟ” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2016 ජනවාC මස 06 වන 1න අංක 1948/20 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 481- #
දා�ය Sාම (ලධා4 ෙක)�ඨාශය 
Tළ #
දා�ය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410018 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 39 දරන ඉඩ- ෙක)ටස 
ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 
2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2016 ජනවාC මස 06 වන 1න අංක 1948/20 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 481- #
දා�ය Sාම (ලධා4 ෙක)�ඨාශය 
Tළ #
දා�ය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410018 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 40 දරන ඉඩ- ෙක)ටස 
ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 



15A III ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ෙක)ටස ::::    ���� ලංකා � ලංකා � ලංකා � ලංකා �ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය ය ය ය ----    2016201620162016....07070707....27272727    

� ලංකා රජෙ� g�ණ ෙදපා?තෙ-
Tෙi g�ණය කරන ල�. 

  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය” යන ^_වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
  

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2016 ජනවාC මස 06 වන 1න අංක 1948/20 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 481- #
දා�ය Sාම (ලධා4 ෙක)�ඨාශය 
Tළ #
දා�ය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410018 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 57 දරන ඉඩ- ෙක)ටස 
ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

  “අ\� ඉඩෙ- �මාණය“ යන ^_වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
  

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
බ@තරgLල 
රජමLව@ත පාර, 
“/.කත මැhර”, අංක 1200/6, 
./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් ෙදපා?තෙ-
Tෙi � ය. 
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සංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධනසංෙශ5ධන    
    

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනතදරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනත    

 
(14 වන වග
�ය) 

    
උ=ත >?ෂය යටෙ@ 2016 ජනවාC මස 06 වන 1න අංක 1948/20 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ� �ෙශFෂ ගැස� ප�ෙ� 
පලකරන ලද වයඹ පළාෙ@ I@තලම 1ස්�=කෙ� ෙව
නKIව �ාෙ$>ය ෙLක- ෙක)�ඨාශෙ� අංක 481- #
දා�ය Sාම (ලධා4 ෙක)�ඨාශය 
Tළ #
දා�ය නමැ� ගෙ- !.Uයා V ද, අංක 410018 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 41 දරන ඉඩ- ෙක)ටස 
ස-බ
ධනය
 එ. උපෙLඛනෙය.; 
 

    “අ\� ඉඩෙ- �මාණය“ යන ^_වට “සම අ\�ය” ය`ෙව
 ඇTළ@ කර සංෙශ5ධනය කර` ලැෙb. 
 
 

    ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....ඒඒඒඒ....ෙ=ෙ=ෙ=ෙ=....රංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාලරංe@ ධ?මපාල,,,,    
 ./ක- (රfL 34ෙ- ෙක)මසාCස් 
 

2016 මැ\ මස 26 වැ( 1න, 
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