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පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 240 0.0709 ෙම)හම| ෆ4| හාM- /#>යා  658631977v ස-p`ණ �ථම ප
�ය –  

    අංක 224/~/2, ෙද=ලංග,  

    ෙග0ඔය       

 

08-274/3 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 35 - bmතගහbල Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ !�Fගම  

නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320242 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 99 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 

2008.09.12 වැ( 1න අංක 1566/35 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0146 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 

ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 

වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 
 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 99 0.0779 ෙම)හම| ර<n නා#` අහම|  773423229v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 94/4, bmතගහbල,       

 

08-274/4 

 



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    

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 25 - කරමඩ දxණ Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ කරමඩ  

නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320249 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 07 . කැබ0 අංක 196 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 

2010.09.01 වැ( 1න අංක 1669/11 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0285 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 

ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 

වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 196 0.0014 ෙසjදා>ස් b1ය
ෙසjලාෙ@ උදය  792830030v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    ෙසනර; බ�ඩාර       

    අංක 355/2, ෙක).ලඅංග ෙහjන,       

    කරමඩ, ෙග0ඔය       

 

08-274/5 

 

 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 24 - කරමඩ උMර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ කරමඩ  

නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320249 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 14 . කැබ0 අංක 152 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 

2010.10.12 වැ( 1න අංක 1675/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0292 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 

ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 

වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

 



 

5 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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 152 0.0955 ධනෙසjකර b1ය
ෙසjලාෙ@  535674094v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    �යාo ධනෙසjකර       

    �යා� (වස, අංක 273,       

    කරමඩ, ෙග0ඔය       

 

08-274/6 
 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 26 - නව ෙnරාෙද�ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

කරමඩ  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320249 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 17 . කැබ0 අංක 127 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- 

ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය 

�කාර 2011.05.10 වැ( 1න අංක 1705/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0323 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, 

ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 

වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 127 0.0406 කmණාෙග)ඩ කnපරෙ@ උ�= �`�  581582854v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 124 . – 

    කmණාෙග)ඩ       මා`ග අ\�ය  

    අංක 847/2, දහ- මාවත, මාලෙ�     සමඟ,  

 

08-274/7 
 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 33 - �වලෙද(ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

�වලෙද�ය  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320250 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 99 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස 

ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 



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    

වග
�ය �කාර 2010.03.04 වැ( 1න අංක 1643/29 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0224 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 99 0.0486 Zරෙසjකර b1ය
ෙසjලාෙ@ අ_;  610493173v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    Zරෙසjකර       
    අංක 126, ෙප�යාෙග)ඩ, ෙග0ඔය       
 

08-274/8 
 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 33 - �වලෙද(ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

�වලෙද�ය  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320250 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 05 . කැබ0 අංක 3 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස 

ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2010.07.28 වැ( 1න අංක 1664/8 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0272 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 3 0.0028 අෙg#ංහ b1ය
ෙසjලාෙ@ ම.
ද  672111366v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    xමාර අෙg#ංහ       

    අංක 211/ඒ, �වලෙද�ය,       

    හ
ෙදස්ස       
 

08-274/9 

 



 

7 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    

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 62 - හ;නාෙග)ඩ Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

අ=ෙGමඩ  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320251 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 10 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස 

ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2010.06.16 වැ( 1න අංක 1613/18 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0179 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 
    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 10 0.0288 1. මහමd හoපා #;� මදා.මා  596642721v ස-p`ණ �ථම ප
�ය ෙම)හම| මහmෆ් – 

   2. ෙම)හම| ආද- පා�මා  865320280v සම අ\�ය  යන අයෙ@  

    �පා(යා      ��ත �G�යට   

   3. ෙම)හම| ආද- පා�මා �හාරා  855341417v   යට;ව, 

    අංක 63/6, දස්කර, bmතගහbල  

           

 

08-274/10 

 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 62 - හ;නාෙග)ඩ Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

අ=ෙGමඩ  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320251 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 57 සහ 73 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස 

ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2009.08.03 වැ( 1න අංක 1613/18 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0179 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 
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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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 57 0.0493 ෙම)හම| aන\�
 ෙම)හම|  703573061v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    ෆ\සා=       
    අංක 57/5, දස්කර, bmතගහbල       
 73 0.0054 �$ග0ක    – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැ.අ 74, 
          75, 71 
          සහ 72 ට 
          �ෙeශ �ම 
          සඳහා 
           

08-274/11 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 57 - බ�!Nය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ බ�!Nය  

නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320255 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 225, 228, 229, 231 සහ 232 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් 

ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2009.11.19 වැ( 1න අංක 1628/41 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0212 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 225 0.1119 අහම| ෙලgෙg ෙම)හම| ර�|  601811464v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 168, බ�!Nය, �මගහෙක)�ව       

 228 0.0669 අහම| ෙලgෙg ෙම)හම| ර�|  601811464v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 168, බ�!Nය, �මගහෙක)�ව       

 229 0.0583 අහම| ෙලgෙg ෙම)හම| ර�|  601811464v ස-p`ණ �ථම ප
�ය මහජන බැංxව – 

   අංක 168, බ�!Nය, �මගහෙක)�ව     �ධාන  

         කා`යාලයට තබා  

         ඇ� උකසට යට;ව  

 231 0.0376 අහම| ෙලgෙg ෙම)හම| ර�|  601811464v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 168, බ�!Nය, �මගහෙක)�ව       

 232 0.0506 අහම| ෙලgෙg ෙම)හම| ර�|  601811464v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 168, බ�!Nය, �මගහෙක)�ව       
 

08-274/12 

 



 

9 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    

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 56 - කැටx�ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ බ�!Nය  
නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320255 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 23 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 
2010.02.25 වැ( 1න අංක 1642/22 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0223 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 
ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 
වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 23 0.0612 අgd= ර�මා
 ෙලgෙg ෙම)හම|  660772014v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 21 . – 
    හා>ස්      මා`ග පරවශතා  
    අංක 168ඒ, බ�!Nය, බඹරෙද�ය     අ\�ය සමඟ,  
 

08-274/13 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 

මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 56 - කැටx�ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ බ�!Nය  
නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320255 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 05 . කැබ0 අංක 1, 2, 3, 12, 23, 28, 29, 30, 31 සහ 119 දරන 
ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 
පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 2010.05.14 වැ( 1න අංක 1653/24 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0232 දරන දැ
Zෙ- 
සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 
0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 1 0.0041   රජය  – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
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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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\) 
 

 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 

 2 0.0402 මහ-මd හoෆා ආද- ෙලgෙg  550912910v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 82, කැටx�ර, �මගහෙක)�ව       
 3 0.0380 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 02, 
          06, 08 සහ 11 
          ./කmව
ෙ@ 
          �ෙeශය සඳහා 
 12 0.0038 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක  
          02, 06, 08, 13 
          14 සහ 18 
          ./කmව
ෙ@ 
          භා�තය සඳහා 
 23 0.0050 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 68 
          ./කmව
ෙ@ 
          �ෙeශය සඳහා 
 28 0.0160  ෙම)  ෙහ)මd  ෙලgෙg  ෙම) ෙහ)ම|  743393996v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 31 . – 
    (සා-      මා`ග පරවශතා  
    අංක 160, බඹර  ෙද�ය,     අ\�ය සමඟ,  
    �මගහ ෙක)�ව       
 29 0.0135  ෙසjd  ෙම) ෙහ)ම| අgd=  570493604v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 31 . – 
    b;තා�ෆ්      මා`ග පරවශතා  
    අංක 79-1, xටx�ර,     අ\�ය සමඟ,  
    �මගහ ෙක)�ව       
 30 0.0157  ෙම) ෙහ)මd  ෙලෙg g  ෙම)  ෙහ)ම|  743393996v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 31 . – 
    (සා-      මා`ග පරවශතා  
    අංක 160, බඹර ෙද�ය, හ
ෙදස්ස     අ\�ය සමඟ,  
 31 0.0029 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 27, 
          28 හා 30 
          ./කmව
ෙ@ 
          �ෙeශය සඳහා 
 119 0.0030 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 116, 
          121, 122 
          ./කmව
ෙ@ 
          �ෙeශය සඳහා 
08-274/14 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 53 - එලදැ;ත බට.ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

එලදැ;ත  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320256 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 12 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- 

ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය 

�කාර 2009.11.17 වැ( 1න අංක 1628/17 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0209 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, 

ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 

වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

 



 

11 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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 12 0.0297 ආද- ෙලgෙg අහම| ෙජ�=  500832282v ස-p`ණ �ථම ප
�ය ඉහත ඉඩෙ- අංක 94 – 

    අ
ස`      ෙග)ඩනැ�=ෙ= පහත  

    අංක 94, d-ප=ලංග, හ
ෙදස්ස     මාලය 2015.03.05  

         #ට 2017.03.04  

         දGවා ඇ� වා`�ක  

         බ$දට යට;ව  

           
 

08-274/15 
 

 
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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 53 - එලදැ;ත බට.ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

එලදැ;ත  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320256 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 05 . කැබ0 අංක 12, 16, 22, 23, 26, 30, 31, 35, 37, 42 

සහ 77 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 

0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 2015.12.22 වැ( 1න අංක 1946/28 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0566 

දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 

දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 12 0.0640 aන\�
 න_b�
   531290453v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 129, ෙග0ඔය       
 16 0.0293 ෙම)හ-මd හා#- bහ-මd  871780781v ස-p`ණ �ථම ප
�ය අgd= කාදර – 
    _නා;      ෙලgෙg ෙම)හම|  
    අඅංක 130, ද<ලගල, හ
ෙදස්ස     හා#- හා  
         අgd= හ�|  
         ෆ<�= යන අයෙ@  
         ��ත �G�යට  
         යට;ව,  
 22 0.0032 #
න ෙලgෙg ෙම)හම| ම`�G  493413201v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 27  – 
    අංක 132/1, d-ප=ලංග,     සහ 30 . මා`ග  
    හ
ෙදස්ස      පරවශතා අ\�ය  
         සමඟ, 



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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\) 
 

 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 23 0.0419 #
න ෙලgෙg bහb
 මහmෆ්  422550518v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 27 . – 

    අංක 132/ඒ, d-ප=ලංග,     මා`ග පරවශතා  

    ද<ලගල, හ
ෙදස්ස     අ\�ය සමඟ,  

 26 0.0175 #
න ෙලgෙg ෙම)හම| ම`�G  493413201v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 27 . – 

    අංක 132/1, d-ප=ලංග,     මා`ග පරවශතා  

    හ
ෙදස්ස      අ\�ය සමඟ,  

 30 0.0020 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 22 

          ./කmව
ෙ@ 

          �ෙeශය සඳහා 

 31 0.0496 xMg�
 �රන�2 ෙම)හම|  487600377v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 27 . – 

    අහම| �රන�2 ෙවන; න-      මා`ග පරවශතා  

    ෙම)හම|  සව�`  අහම| �රන�2     අ\�ය සමඟ,  

    අංක 132/~, d-ප=ලංග,       

    හ
ෙදස්ස       

 35 0.0474 මහmෆ් පා�මා >ෂානා  756793888v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 62 . – 

    අංක 133/�/1, d-ප=ලංග,     මා`ග අ\�ය  

    හ
ෙදස්ස      සමඟ,  

 37 0.0202 ස-��
 ඉGබා=   540254222v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 39 . – 

    අංක 117/2ඒ, ව�ංෙක)හ,     මා`ග අ\�ය  

    හ
ෙදස්ස      සමඟ,  

 42 0.0055 නා<m !�ෙ� ක�2   500184400v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

     ෙම) ෙහ)ම|       

    අංක 133-ඒ, d-ප=ලංග,       

    හ
ෙදස්ස       

 77 0.0164 ෙජමා=�
 සහg�
  661961627v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 135/ඒ, d-ප=ලංග,       

    හ
ෙදස්ස       

 

08-274/16 

 
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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 100 - ෙවල-ෙබ)ඩ Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

ෙවල-ෙබ)ඩ  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320257 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 10 . කැබ0 අංක 110 සහ 111 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් 

ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2012.02.16 වැ( 1න අංක 1745/28 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0369 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 
    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 



 

13 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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 110 0.0142 ආද- ෙලgෙg ෙම)හ-මd න<ෆ`  693771692v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 27/ඒ/2, �කව=ෙප)ළ,       

    ෙවල-ෙබ)ඩ       

 111 0.0181 ආද- ෙලgෙg ෙම)හ-මd න<ෆ`  693441692v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 27/ඒ/2, �කව=ෙප)ල,       

    ෙවල-ෙබ)ඩ       

 

08-274/17 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 52 - එලදැ;ත නැෙගන.ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

එළම=ෙද(ය  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320258 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 220 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස 

ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2009.10.19 වැ( 1න අංක 1624/10 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0200 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 220 0.0360 ඔමm ෙලgෙg මහ-මd ��යා
  533380360v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 62 .  

    අංක 58/4, එළම=ෙද�ය,     මා`ග පරවශතා  

    bmතගහbල      අ\�ය සමඟ,  

 

08-274/18 
 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 32 - ෙප�යාෙග)ඩ බට.ර, 34 - ඉහල ෙප�යාෙග)ඩ Lාම 

(ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ෙප�යාෙග)ඩ  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320260 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 09 . කැබ0 අංක 46 දරන 

ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 



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    

පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 2010.05.14 වැ( 1න අංක 1653/24 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0234 දරන දැ
Zෙ- 

සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 

0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 
    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 46 0.0180 ෙම)ෙහ)-මd ෙලgෙg ෙම)ෙහ)-මd  807733451v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    ර�G ෆා�මා ප`සානා       

    අංක 11�, ෙප�යාෙග)ඩ, ෙග0ඔය       

 

08-274/19 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 30 - ප=ෙලඅ�ෙද(ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

ප=ෙලඅ�ෙද�ය  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320261 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 283, 284 සහ 285 දරන ඉඩ- 

ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 

12 වැ( වග
�ය �කාර 2010.07.28 වැ( 1න අංක 1664/8 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0274 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 

ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 

34ෙ- පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 
    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 283 0.2400 ෙහjර; b1ය
ෙසj ලාෙ@ ෙන)ෙහ);  491532491v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 101 . – 

    1සානායක b1ය
ෙසjලාෙ@ ෙහjර;      මා`ග පරවශතා  

    හ>ස්ච
� බ�ඩාර උxෙවල     අ\�ය සමඟ,  

    ම=ව;ත, දැ0වල, ර�Gකන   



 

15 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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\) 
 

 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 284 0.1891 ෙහjර; යාපා බ�ඩාර උxෙවල  520783571v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 101 . – 
    ෙවන; න- (ශ්ශංක     මා`ග පරවශතා  
    අංක 109/1, ෙජk`  ඊ ද #=වා  මාවත    අ\�ය සමඟ,  
    , මහFවර       
 285 0.0509 ෙහjර; යාපා බ�ඩාර උxෙවල  520783571v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 101 .  – 
    ෙවන; න- (ශ්ශංක     මා`ග පරවශතා  
    අංක 109/1, ෙජk`  ඊ ද #=වා මාවත     අ\�ය සමඟ,  
    මහFවර       
 

08-274/20 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 63 - බඹරෙද�ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

බඹරෙද�ය  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320262 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 42 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස 

ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2010.10.28 වැ( 1න අංක 1664/8 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0273 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 42 0.0664 රාජපGෂ ර;නායක b1ය
ෙසjලාෙ@  363581412v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    ෙ�jමච
�       

    අංක 112, ලගbව, කIග
නාව       

 

08-274/21 
 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 58 - ¢වැ0කඩ Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ¢වැ0කඩ  

නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320266 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 2 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 



16 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    

2010.10.28 වැ( 1න අංක 1669/11 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0285 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 

ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 

වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 2 0.0051  ෙම) හම|  ෙලgෙg  ෙම) හම|  713252778v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    bස-/=       

    අංක 177/ඒ, ¢වැ0කඩ,       

    �මගහ ෙක)�ව, හ
ෙදස්ස       
 

08-274/22 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 61 - දස්කර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ දස්කර  නමැ� 

ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320267 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 22 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O 

ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 2010.05.14 

වැ( 1න අංක 1653/24 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0237 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල 

අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 

පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 22 0.1631  ෙසන�ර;න b1යෙ
 සjලා ෙ@  535111057v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

     ෙ�jමවA xමා>හා�       

    අංක 85, දස්කර, බඹරෙද�ය       
 

08-274/23 



 

17 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    

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 29 - ක�රාෙද(ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

ක�රාෙද(ය  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320273 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 100 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස 

ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2011.07.07 වැ( 1න අංක 1713/23 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0333 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 100 0.0332 xmxෙ$ ෙගදර අMල �ෙ-ද  841093909v ස-p`ණ �ථම ප
�ය පෑලව යමාෙ
  – 

    !ය�ලක      ෙගදර න
දාවA   

    අංක 12/ඒ, ක�රාෙද�ය,     යන අයෙ@   

    හ
ෙදස්ස      ��ත �G�යට 

          යට;ව  

         කැබ0 අංක 101 .   

         මා`ග පරවශතා   

         අ\�ය සමඟ,  

 

08-274/24 

 
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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 29 - ක�රාෙද(ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

ක�රාෙද(ය  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320273 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 88 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස 

ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2011.12.06 වැ( 1න අංක 1735/15 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0362 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 
    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 
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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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 88 0.0780 ඒකනායක b1ය
ෙසjලා ෙ@ නෙයk/  926871862v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 86 .  

    1ප�කා ඒකනායක     මා`ග පරවශතා  

    අංක 20~, ක�රාෙද�ය,     අ\�ය සමඟ,  

    හ
ෙදස්ස       

 

08-274/25 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 29 - ක�රාෙද(ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 
ක�රාෙද(ය  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320273 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 05 . කැබ0 අංක 58 සහ 76 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් 
ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 
වග
�ය �කාර 2011.02.01 වැ( 1න අංක 1691/16 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0319 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 
පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 58 0.0764 1සානායක b1ය
ෙසjලාෙ@ අෙනkමා  726351236v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 59 . – 
    සමරෙකk
 ප;�( x�ර     මා`ග පරවශතා  
    අංක 47/ඒ, ක�රාෙද(ය,     අ\�ය සමඟ,  
    හ
ෙදස්ස       
 76 0.2525 1සානායක b1ය
ෙසjලාෙ@ ගා/�  780300892v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 77 හා – 
    සමරෙකk
      90 . මා`ග  
    අංක 47/ඒ, ක�රාෙද�ය,     පරවශතා අ\�ය  
    හ
ෙදස්ස      සමඟ,  
 

08-274/26 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 93 - ග-හත Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ගංහත  නමැ� 

ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320274 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 43 සහ 157 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 



 

19 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    

2010.10.12 වැ( 1න අංක 1675/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0291 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 

ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 

වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 43 0.1643 ගංහෙ; කාංගර b1ය
ෙසjලාෙ@  465362162v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    කමලාවA මැ�ෙG       
    අංක 37/2, ඉහලෙගදර, ග-හත,       
    ෙවල-ෙබ)ඩ       
 157 0.0981 Zරෙසjකර බb£ b1ය
ෙසjලාෙ@  762872420v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    1bM කලCාණ Zරෙසjකර       
    අංක 47, ගංහත, ෙවල-ෙබ)ඩ       
 

08-274/27 
 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 

මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 93 - ග-හත Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ගංහත  නමැ� 
ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320274 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 7, 81 සහ 83 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 
2010.10.29 වැ( 1න අංක 1678/16 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0296 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 
ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 
වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 7 0.2411 සමරෙකk
 b1ය
ෙසjලාෙ@  370621888v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
     අෙgෙකk
       
    අංක 34/1/7, අ¤;ව;ත, ග-හත,       
    ෙවල-ෙබ)ඩ   



20 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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\) 
 

 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 81 0.0327 ර;නායක b1ය
ෙසjලාෙ@ �තා  616593250v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 40, ගංහත, ෙවල-ෙබ)ඩ       
 83 0.0866 ර;නායක b1ය
ෙසjලාෙ@ �තා  616593250v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 40, ගංහත, ෙවල-ෙබ)ඩ       
 

08-274/28 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 93 - ග-හත Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ගංහත  නමැ� 
ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320274 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 54, 62 සහ 64 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- 
ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය 
�කාර 2010.10.13 වැ( 1න අංක 1675/25 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0293 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, 
ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 
වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 54 1.1255 �හාරා�ප�   503420872v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    ජනාලංකාර �හාරය, ගංහත,       
    ෙවල-ෙබ)ඩ       
 62 0.0105 xmn� b1ය
ෙසjලාෙ@ ජනරංජන  801790950v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    බ�ඩාර ර;නායක       
    අංක 84/2, ෙක)රෙළj ෙගදර, ගංහත,       
    ෙවල-ෙබ)ඩ       
 64 0.0030 xmn� b1ය
ෙසjලා ෙ@  801790950v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    ජනරංජන බ�ඩාර ර;නායක       
    අංක 84/2, ෙක)රෙළj ෙගදර, ගංහත,       
    ෙවල-ෙබ)ඩ       
 

08-274/29 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 19 - අ¥නාවල බට.ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

අ¥ණවල  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320279 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 120 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස 

ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 



 

21 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    

වග
�ය �කාර 2011.01.05 වැ( 1න අංක 1687/21 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0313 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 120 0.0264 ය$ෙද.  ෙගදර ¦රාo තමරා xමාර#ංහ  646202191v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 111/3f,  ෙප);§=       

    �හාරය මාවත, අ§ණාවල,       

     ෙnරා ෙද�ය       
 

08-274/30 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 18 - අ¥නාවල නැෙගන.ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 
අ¥ණවල  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320279 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 05 . කැබ0 අංක 37 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- 
ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය 
�කාර 2014.10.24 වැ( 1න අංක 1881/19 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0491 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, 
ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 
වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 37 0.0391 bහ
1ර- රාලලාෙ@ ෙහjර;  640952636v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 36 . – 
    බ�ඩා      මා`ග පරවශතා  
    අංක 126/~/3, 3ං(ස් පැෙසj ,     අ\�ය සමඟ,  
    xmdව;ත පාර, අ§ණාවල,     හැට
 නැෂන=  
    ෙnරාෙද�ය      බැංxව ග-ෙප)ල  
         ශාඛාවට තබා ඇ�  
         උකසට යට;ව  
 

08-274/31 
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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    

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 18 - අ¥නාවල නැෙගන.ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 
අ¥ණවල නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320279 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 06 . කැබ0 අංක 67 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- 
ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය 
�කාර 2013.01.29 වැ( 1න අංක 1795/08 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0431 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, 
ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 
වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 67 0.0422 ෙහළ># mGෂා
ත යාපා  871821224v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 11 . – 
    අෙgව`ධන      මා`ග පරවශතා  
    අංක 74/31/ඒ, ෙදවනරාජ#ංහ මාවත,     අ\�ය සමඟ,  
    මහFවර       
 

08-274/32 
 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 102 - වටෙද(ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ වටෙද(ය  
නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320280 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 55, 74 සහ 75 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස 
ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 
වග
�ය �කාර 2011.05.10 වැ( 1න අංක 1705/15 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0327 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 
පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 55 0.2665 bහ-මd සා0 bහ-ම$ ක�=  581831986v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 44 . – 
    අංක 163/1, වටෙද(ය, ෙවල-ෙබ)ඩ     මා`ග පරවශතා  
         අ\�ය සමඟ, 
 



 

23 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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\) 
 

 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`)  

 74 0.0122 bහ-ම| ෙජ�= ස�mවා
 ¨~  537711108v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 136, වටෙද(ය, ෙවල-ෙබ)ඩ       
 75 0.0190 ෙම)හම| හා#- ෙම)හම| >ස්/  752240833v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 136/ඒ/1, වටෙද(ය,       
    ෙවල-ෙබ)ඩ       
 

08-274/33 

 
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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 102 - වටෙද(ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ වටෙද(ය  
නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320280 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 15, 59, 60 සහ 74 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස 
ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 
වග
�ය �කාර 2011.01.27 වැ( 1න අංක 1690/17 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0317 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 
පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 
    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 15 0.1513 aන\�
 bහ-මd ම
�`  520062785v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 152/2, වට ෙද(ය,  ෙවලෙ- බ)ඩ       
 59 0.0473 ජ<ෆ` අලා<�
   631721940v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 152, වට ෙද(ය,  ෙවලෙ- බ)ඩ       
 60 0.0381 ෙම)හම| ස-/ ෆ4ඩා ෙgග-  507572707v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 168~, වටෙද(ය, ෙවල-ෙබ)ඩ       
 74 0.0489 ෙම)හම| හoෆා ෙම)හම|   441743440v ස-p`ණ �ථම ප
�ය ෙම)හම| හo ෆා – 
    සා13
      ෙම)හම| ක0=  
    අංක 157/4, වටෙද(ය, ෙවල-ෙබ)ඩ     යන අයෙ@  ��ත   
         �G�යට යට;ව  
           
 

08-274/34 
 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 

මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 102 - වටෙද(ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ වටෙද(ය  

නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320280 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 26 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 
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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    

2011.01.05 වැ( 1න අංක 1687/21 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0314 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 

ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 

වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 
    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 26 0.0118 bහ-ම$  ෙජමා=�
 bහ-ම$  581201753v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    b;තා�n       
    අංක 174/~/2, වට ෙද(ය,       
     ෙවලෙ- බ)ඩ       
 

08-274/35 
 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 102 - වටෙද(ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ වටෙද(ය  

නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320280 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 05 . කැබ0 අංක 64, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 136, 

139 සහ 144 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 

0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 2011.05.10 වැ( 1න අංක 1705/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0325 

දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 

දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 64 0.0191 අgd= ම�| Fm= අ\
  626062920v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 137, වටෙද(ය, ෙවල-ෙබ)ඩ       

 123 0.0129 bහ-මd �=තා
 bහ-මd  720514532v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    (ස්තා`       

    අංක 212, වටෙද�ය, ෙවල-ෙබ)ඩ  

 



 

25 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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\) 
 

 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 124 0.0119 ෙම)හම| සා13
 bහ-ම$ #යා- 970651403v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 212, වටෙද(ය, ෙවල-ෙබ)ඩ       
 125 0.0103 ච
� බ
dල �ෙ රාම  610042074v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 212-ඒ, වටෙද(ය, ෙවල-ෙබ)ඩ       
 126 0.0014 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 128, 
          124 සහ123 
          ./කmව
ෙ@ 
          �ෙeශය සදහා 
 127 0.0013 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 128, 
          124 සහ 123 
          ./කmව
ෙ@ 
          �ෙeශය සඳහා 
 128 0.1110 ෙම)හම| �=තා
 පා�මා ප4නා  756523392v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 212, වටෙද�ය, ෙවල-ෙබ)ඩ       
 129 0.0174 අස
   ෙලgෙg බ©`�
  512844340v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 213/1, වට ෙද(ය,  ෙවලෙ- බ)ඩ       
 136 0.0177 ෙම)හ-ම| න�- ප<d= ඉනායා  777645463v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 145/2, වටෙද(ය,  ෙවල-ෙබ)ඩ       
 139 0.0081 ෙම)හම$ හoෆා ෙම)හම$ >ස්/  621811975v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 146, වටෙද(ය, ෙවල-ෙබ)ඩ       
 144 0.0074 බ©`�
 bහ-මd �වා$  570112171v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 161, වටෙද(ය, ෙවල-ෙබ)ඩ       
 

08-274/36 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 28 - ෙග)ඩපල Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ෙග)ඩපල 
නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320281 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 194 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 
2011.12.06 වැ( 1න අංක 1735/15 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0355 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 
ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 
වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 194 0.0932 ඔම` ෙලgෙg ෙම)ෙහ)ම| අසා-  730932081v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 282, bmතගහbල       
 

08-274/37 
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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    

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 27 - ෙග)ඩපල නැෙගන.ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 
ෙග)ඩපල නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320281 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 297 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස 
ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 
වග
�ය �කාර 2012.07.11 වැ( 1න අංක 1766/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0405 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 
පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 297 0.0088 �ාෙ$Jය සභාව - උIFවර  – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

 

08-274/38 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 

මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 96 - අnප=ලාෙග)ඩ බට.ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 
අnප=ලාෙග)ඩ නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320282 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 04 . කැබ0 අංක 158 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස 
ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 
වග
�ය �කාර 2011.05.10 වැ( 1න අංක 1705/15 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0329 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 
පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 158 0.0007 bහ-මd ර�G bහ-මd නසා`  751160496v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 186, වටෙද(ය, ෙවල-ෙබ)ඩ       
 

08-274/39 

 



 

27 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    

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 11 = යා ෙ= ෙග)ඩ නැෙගන.ර, 12 - යාෙ=ෙග)ඩ බට.ර 

Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ යා ෙ=  ෙග)ඩ  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320285 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 23, 

112, 125, 143, 181, 183, 305, 307 සහ 308 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- 

ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 2012.04.25 වැ( 1න අංක 1755/12 දරන ගැස� ප�ෙ� 

යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0388 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� 

දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� 

බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 23 0.0434 මහව;ත 1සානායකලාෙ@ x�-  575923992v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    �ෙ �>ය       

    අංක 145/14, මහර, ග-ෙප)ල       

 112 0.0210 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 141, 

          119,115, 114, 51, 

          50, 49, 48, 

          47, 45 සහ 119 

          ./කmව
ෙ@ 

          � ෙeශය සදහා 

 125 0.0287 �ෙ ෙකk
 b1ය
ෙසjලාෙ@ �d  555380445v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    මැ�කා ෙවන; න- �d මැ�ෙG       

    අංක 374ඒ, යාෙ=ෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස       

 143 0.0329 #ංහල ෙn« ෙගදර ගා/�   631041000v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 307, යාෙ=ෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස       

 181 0.0146 Zර ෙකk
  ෙගදර ච/
ද බ�ඩාර  850194033v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 183 .  – 

    අංක 1133/18, රජව;ත,     මා`ග පරවශතා  

     ෙnරා ෙද�ය      අ\�ය සමඟ,  

 183 0.0030 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 

          181, , 182 

          ./කmව
ෙ@ 

          �ෙeශය සඳහා 

 305 0.2483 ලං#කාර b1ය
ෙසjලාෙ@ ¦ව
ත  950462825v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 306 . 122, 123, 124 

    �>යබංඩාර       මා`ග පරවශතා ෙක)ටසG 

    අංක 370/2, යාෙ=ෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස     අ\�ය සමඟ,  

 307 0.0174 ලං#කාර b1ය
ෙසjලාෙ@ ¦ව
ත  950462825v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    �>යබ�ඩාර       

    අංක 370/2, යාෙ=ෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස       

 308 0.0232 �ෙ ෙකk
 b1ය
ෙසjලාෙ@ �d  555380445v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

   මැ(කා ෙවන; න- �d මැ�ෙG       

    අංක 374/ඒ, යාෙ=ෙග)ඩ       
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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    

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 11 = යා ෙ= ෙග)ඩ නැෙගන.ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය 

Mළ යා ෙ=  ෙග)ඩ  නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320285 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 04 . කැබ0 අංක 119, 132, 136, 142, 147, 189, 

190, 250, 265, 272, 304, 330, 360 සහ 367 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- 

ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 2014.09.24 වැ( 1න අංක 1881/19 දරන ගැස� ප�ෙ� 

යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0492 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� 

දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� 

බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 119 0.0310 #ංහල ෙn« ෙගදර (ම=  652953034v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 307/1, යාෙ=ෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස       

 132 0.0018 පහලෙගදර �ද`ශo මංග0කා  777053442v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    ෙහjම
�       

    අංක 326�, යාෙ=ෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස       

 136 0.0525 පහලෙගදර �ද`ශo මංග0කා  777053442v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    ෙහjම
�       

    අංක 326�, යාෙ=ෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස       

 142 0.0260 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 165, 

          166, 167, 168, 

          131, 136, 138, 

          98, 133 සහ  134 

          ./කmව
ෙ@ 

          �ෙeශය සඳහා 

 147 0.0045 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 148 සහ 

          149 ./කmව
ෙ@ 

          �ෙeශය සඳහා 

 189 0.0567 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 197, 

          198, 199, 200, 

          178, 179, 192, 

          177, 176 සහ 94 

          ./කmව
ෙ@ 

          �ෙeශය සඳහා 

 190 0.0055  �$ග0ක   නැත ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 238, 

          239, 240, 210, 

          හා 159  

          ./කmව
ෙ@ 

          �ෙeශය සඳහා 

 250 0.0624 පනාවලෙ@ ෙර)ෂා
 Fලා= ෙපෙ`රා  710160147v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 330/9, සම`�=|       

    ගා`|
, යාෙ=ෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස  
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�ජාතා
�ජාතා
�ජාතා
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උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\) 
 

 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 265 0.0212 ෙත)ස\
ෙ@ ෙද)
 සර; ධ`මෙසjන  513290772v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 341, කැබැ=ලmස්ස,       

    අ§නෙවල       

 272 0.0434 �ෙ ෙකk
 b1ය
ෙසjලා ෙ@  707291931v ස-p`ණ �ථම ප
�ය ෙක)ළඹ 02, – 

    ස-ප; මෙහj�o xමා4 �ෙ ෙකk
     ෙව)Gෙෂ)= Z1ය,  

    අංක 343/~/1, ද<ලගල පාර,     අංක 21 . �/ස.  

    අ§නාවල, හ
ෙදස්ස     රGෂණ සංස්ථාවට  

         තබා ඇ� උකසට  

         යට;ව  

 304 0.0866 අගලෙක)�ෙe ෙගදර අෙනkමා  635381078v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    ¬යද`ශo ජයව`ධන       

    අංක 340� 1, කැබැ=ලmnප,       

    !sග=ල, ද<ලගල පාර,       

    ෙnරාෙද�ය       

 330 0.0105 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 329, 

          327 සහ  326 

          ./කmව
ෙ@ 

          �ෙeශය සඳහා 

 360 0.0253 ෙහjවාෙn« ෙගදර ශා(කා මව
�  975080510v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 282, – 

    අංක 352ඒ, යාෙ=ෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස     367 . මා`ග  

         පරවශතා අ\�ය  

         සමඟ,  

 367 0.0252 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක  

          359, 360,  

          364 සහ 366 

          ./කmව
ෙ@ 

          �ෙeශය සඳහා 
 

08-274/41 

 
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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 76 - ඉ�=ෙද(ය Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 

ඉ�=ෙද�ය නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320288 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 76 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස 

ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2011.08.24 වැ( 1න අංක 1720/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0345 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

 



30 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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 76 0.0603 ඉ�=ෙද�ය !
න  ෙග)=ල ෙ@  660791400v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    සමරZර       

    අංක 24/6, ඉ�ෙ= ද�ය,       

    හ
ෙදස්ස       

08-274/42 

 
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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 15 - නාරංවල Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ නාරංවල 
නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320292 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 258, 259, 260 සහ 261 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස 
ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 
වග
�ය �කාර 2011.09.13 වැ( 1න අංක 1723/13 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0347 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 
පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 258 0.0061 ෙහjර; b1ය
ෙසjලාෙ@ �ලකර;න  590152838v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – _  
    අංක 14/~, නාරංවල, හ
ෙදස්ස       
 259 0.0194 ෙහjර; b1ය
ෙසjලාෙ@ �ලකර;න  590152838v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – _ 
    අංක 14/3, නාරංවල, හ
ෙදස්ස       
 260 0.1186 ෙහjර; b1ය
ෙසjලාෙ@ �ලකර;න  590152838v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – _  
    අංක 14/3, නාරංවල, හ
ෙදස්ස       
 261 0.0299 ෙහjර; b1ය
ෙසjලා  ෙ@ �ලකර;න  590152838v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – _ 
    අංක 14/3, නාරංවල, හ
ෙදස්ස       
 

08-274/43 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 09 - ෙහj
ෙද(ය බට.ර, 10 - ෙහj
ෙද(ය නැෙගන.ර 

Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ෙහj
ෙද�ය නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320298 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 179, 

296 සහ 335 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 



 

31 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    

0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 2012.02.20 වැ( 1න අංක 1798/27 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0437 

දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 

දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 
    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 179 0.1284 1. �තානෙ@ ෙද)
 ##ර xමාර  621082094v ස-�`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 180 – 

    �ෙ ර;න    සම  . මා`ග පරවශතා  

    �හාර කැෙ= පතන, �හාර කැෙ=,   අ\�ය  අ\�ය සමඟ,  

    1යතලාව       

   2. �තානෙ@ ෙද)
 අFm$ධ  603440218v 

    �ෙ ර;න  

   3. �තානෙ@ ෙද)
 �/�ා  508580428v 

    රංජo �ෙ ර;න 

    අංක �/122, ෙහj
ෙද�ය, 

    ෙnරාෙද�ය       

 296 0.0271 �ෙ
 ක
ද  b1ය
ෙසjලා ෙ@  675103330v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    මංග0කා xමා>හා� �ෙ
 ක
ද       

    අංක 131/�,  ෙහj
ෙද(ය,       

     ෙnරා ෙද�ය       

 335 0.0165 ද<
ඩ ෙසjකර b1යෙ
 සjලෑ  560573456v ස-p`ණ �ථම ප
�ය  – 

    සා0ය බ�ඩාර ද<
ඩ ෙසjකර       

    අංක 60/�,  ෙබkයගම පාර,       

      ෙnරා ෙද�ය       
 

08-274/44 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 09 - ෙහj
ෙද(ය බට.ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ 
ෙහj
ෙද�ය නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320298 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 02 . කැබ0 අංක 29, 104 සහ 105 දරන ඉඩ- 
ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 
12 වැ( වග
�ය �කාර 2012.04.25 වැ( 1න අංක 1755/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0389 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 
ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 
34ෙ- පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 
    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 
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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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 29 0.0318 �
ෙක
ද b1ය
ෙසjලාෙ@ �ලකා  615680702v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    xමා4හා�       
    අංක 131/~, ෙහj
ෙද(ය, ෙnරාෙද�ය       
 104 0.0281 ප=ෙ= ෙගදර ෙසෙන�ර;න බ�ඩා  690402882v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 105 . – 
    අංක 132, ෙහj
ෙද�ය, ෙnරාෙද�ය      මා`ග අ\�ය  
         සමඟ,  
 105 0.0028 �$ග0ක   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – කැබ0 අංක 104 
          ./කmව
ෙ@ 
          � ෙeශය සදහා 
 

08-274/45 
 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 10 - ෙහj
ෙද(ය නැෙගන.ර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය 
Mළ ෙහj
ෙද�ය නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320298 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 18 සහ 149 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් 
ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 
වග
�ය �කාර 2012.03.28 වැ( 1න අංක 1751/14 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0382 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 
පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 18 0.0301 >සානා ෙම)හම| මහmෆ්  707511133v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 172, ද<ලගල පාර,       
    ෙnරාෙද(ය       
 149 0.2748 ඇ0ෙGෙවල ෙස න� ජය�
දර  611570759v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 160/~, ෙහj
ෙද�ය,       
    ෙnරාෙද�ය       
 

08-274/46 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 55 - ද<ලගල Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ද<ලගල, 

මා.ංෙග)ඩ, ව�ංෙක)�ව නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320329 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 01 . කැබ0 අංක 34 දරන ඉඩ- ෙක)ටස 

ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 



 

33 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    

වග
�ය �කාර 2014.10.17 වැ( 1න අංක 1880/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0487 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 34 0.0225 ක\m
 (සා ¨~   – ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 198�, මා.ංෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස       

 

08-274/47 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 55 - ද<ලගල Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ද<ලගල, 

මා.ංෙග)ඩ, ව�ංෙක)�ව නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320329 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 10, 12, 13, 14, 17, 18, 

19 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 

34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 2015.02.17 වැ( 1න අංක 1902/16 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0524 දරන 

දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන 

./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 
    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 10 0.0222 #
න ෙපgෙg ෙම)ෙහ)ම| අ�
  592725312v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 21 . – 

    අංක 185/1, මා.ංෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස     මා`ග පරවශතා  

         අ\�ය සමඟ,  

 12 0.0189 #
න ෙලgෙg ෙම)ෙහ)ම| � ෙසj
  730480903v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 21 . – 

    අංක 185, මා.ංෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස     මා`ග පරවශතා  

         අ\�ය සමඟ, 



34 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    

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\) 
 

 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 13 0.0221 #
න ෙලgෙg #;� අ\F
  548160723x ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 21 . – 

    අංක 185, මා.ංෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස     මා`ග පරවශතා  

         අ\�ය සමඟ,  

 14 0.0212 #
න ෙලgෙg ෙම)හමd දවා.`  673180078v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 185/3, මා.ංෙග)ඩ, හ
ෙදස්ස       

 17 0.0209 #
න ෙලgෙg ලා�`  610782906v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 21 සහ – 

    අංක 131/~, d-(=අංග,     103 . මා`ග  

    හ
ෙදස්ස      පරවශතා අ\�ය  

         සමඟ,  

 18 0.0208 #
න ෙලgෙg #;� >ෆායා  635440660v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 21 – 

    අංක 106/1, අඹගස්තැ
න,     සහ 103 . මා`ග  

    ෙවල-ෙබ)ඩ      පරවශතා අ\�ය  

         සමඟ,  

 19 0.0204 #
න ෙලgෙg #;� ද4නා  517162116v ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 21 . – 

    අංක 82, ෙප�යෙග)ඩ, bmතගහbල     මා`ග පරවශතා  

         අ\�ය සමඟ,  

08-274/48 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 55 - ද<ලගල Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ද<ලගල, 

මා.ංෙග)ඩ, ව�ංෙක)�ව නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320329 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 11 . කැබ0 අංක 74 දරන ඉඩ- ෙක)ටස 

ෙලස ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2015.05.27 වැ( 1න අංක 1916/16 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0534 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 74 0.0633 අgd= හ�d පාMමා ¨~  505933249v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 108/�, ව�ං ෙක)හ,       

    හ
ෙදස්ස       
 

08-274/49 

 



 

35 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    

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 20 - �වMර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ �වMර නමැ� 
ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320334 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 41 සහ 54 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 
2013.01.02 වැ( 1න අංක 1895/35 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0513 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 
ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 
වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 41 0.1195 නය;තරා ච-!කා ෙද)ළ!.=ල  675970904v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 325, �වMර, ෙnරාෙද�ය       
 54 0.4157 නය;තරා ච-!කා ෙද)ළ!.=ල  675970904v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    අංක 325, �වMර, ෙnරාෙද�ය       
 

08-274/50 
 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 

මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 20 - �වMර Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ �වMර නමැ� 
ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320334 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 04 . කැබ0 අංක 39 සහ 41 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 
2015.02.17 වැ( 1න අංක 1902/16 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0525 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 
ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 
වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 39 0.0048   රජය  _ ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
 41 0.0141 �ාෙ$Jය සභාව - උIFවර  _ ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
 

08-274/51 



36 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    

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 14 - හ
ෙදස්ස Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ හ
ෙදස්ස 
නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320338 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 32 දරන ඉඩ- ෙක)ටස ෙලස ෙප
F- ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( වග
�ය �කාර 
2014.09.19 වැ( 1න අංක 1876/9 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0486 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට ඇ;තා O ද, ඉඩ- 
ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 14 වැ( 
වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 32 0.0563 dරයලෑ ෙගදර (හා= ෙසනර;  631930697v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 
    �නCසාර       
    අංක 52/1, නාරංවල, හ
ෙදස්ස       
 

08-274/52 
 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 75 - අරeවාවල  Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ඇරeවාවල 
නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320339 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 03 . කැබ0 අංක 36, 86 සහ 88 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස 
ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 
වග
�ය �කාර 2015.07.15 වැ( 1න අංක 1923/36 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0545 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 
ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 
පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 
 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 
 

2016 a( මස 13 වැ( 1න, 
බ;තරb=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 
ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 36 0.0779 ෂ>ෆ්�
 ෙම)හම| උව\ස්�
  521364629v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 139/1, අරeවාවල, 

     හ
ෙදස්ස   

 



 

37 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    

� ලංකා රජෙ� b�ණ ෙදපා`තෙ-
Mෙe b�ණය කරන ල�. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\ස-බ
�ත\) 
 

 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 86 0.0115 තාa�
 ෂ3ලා බ`�
  708163481v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 143, අරeවාවල, හ
ෙදස්ස       

 88 0.0122 තාa�
 ෙම)හ-ම; ඉGර-  733200383v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 143/~, අරeවාවල,       

    හ
ෙදස්ස       

 

08-274/53 

 

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 වැ( වග
�ය යටෙ; ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 
මධCම පළාෙ; මහFවර 1ස්�Gකෙ� උIFවර �ාෙ$Jය ෙ=ක- ෙක)�ඨාසෙ� අංක 75 - අරeවාවල  Lාම (ලධා> ෙක)�ඨාසය Mළ ඇරeවාවල 

නමැ� ගෙ- !.Nයා O ද, අංක 320339 දරන කැඩැස්තර #�යෙ- කලාප අංක 05 . කැබ0 අංක 34, 45, 47 සහ 49 දරන ඉඩ- ෙක)ටස් ෙලස 

ෙප
F- ෙක)ට ඇ;තා O ද, ./ක- පෑ- ඉ1>ප; කරන ෙලස දැF- ෙද/
 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- පනෙ; 12 වැ( 

වග
�ය �කාර 2015.10.12 වැ( 1න අංක 1936/15 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප>1 පළකරන ලද අංක 32/0555 දරන දැ
Zෙ- සඳහ
 ෙක)ට 

ඇ;තා O ද, ඉඩ- ෙක)ටස්වල අ\�ය ස-බ
ධෙය
 ෙම. උපෙ=ඛනෙ� දැGෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන ./ක- 0යාප1ං2 34ෙ- 

පනෙ; 14 වැ( වග
�ෙය
 පහත අ;ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\
 �කාශ කර/. 

 

    ෙGෙGෙGෙG....ඒඒඒඒ....ෙGෙGෙGෙG....රං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාලරං_; ධ`මපාල,,,,    

 ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙක)මසා>ස්. 

 
2016 a( මස 13 වැ( 1න, 

බ;තරb=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"/.කත මැdර", අංක 1200/6, 

ඉඩ- ./ක- (ර<= 34ෙ- ෙදපා`තෙ-
Mෙe � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �(ශ්චය
 සහ ය- �ෙශjෂ ෙහk
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන- ෙපl$ග0ක  
 ඉඩ- �ශාල;වය අ\�කmෙ@/අ\�කmව
ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙnGෂාෙව
 ඇ� o�යකට යට; 
 ෙක)ටෙසj  ස-p`ණ නම/න- සහ 0!නය හැqF-ප; ඉඩෙ- ප
�ය සහ උකස් සහ බැr- න- ඒ !sබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය !sබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහGටයා`) 

 34 0.0215 ෙ Fලාg�
 ෙම)හම| අGර-  732810412v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 139/7, ඇරeවාවල, හ
ෙදස්ස       

 45 0.0096 ෙම)හම| අ0 #;� න\මා  578122265x ස-p`ණ �ථම ප
�ය කැබ0 අංක 50 . – 

    අංක 138/1, ඇරeවාවල, හ
ෙදස්ස     මා`ග අ\�ය  

         සමඟ,  

 47 0.0221 ර#d ෙම)හ-මd න�b�
  592071835v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 138, ඇරeවාවල, හ
ෙදස්ස       

 49 0.0117 ෙම)හම| ර�d මහ-මd bනeහ`  641991953v ස-p`ණ �ථම ප
�ය – – 

    අංක 138/3, අරeවාවල, හ
ෙදස්ස       
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