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(රජෙ� බලය�ට ���ධ කරන ල�) 

III වැ� ෙක�ටස - ඉඩ# 
 

$%ක# �යාප(ං) *+ම 
 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 616 - කරදෙග.+ල Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ 

කරඳෙග.+ලව&ත  නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420045 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබK අංක 48, 49, 150 සහ 151 දරන 

ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) 

පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2010.03.08 වැ$ 9න අංක 155/25 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0001 දරන දැ
Xෙ) 

සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා E ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) 

Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 
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2 A III ෙක�ටස - 9 ලංකා :ජාතා<=ක සමාජවා> ජනරජෙ? අ� �ෙශෂ ගැසA පBය - 2016.07.29    

 48 0.0572 g�ගKක  – ස)iaණ �ථම ප
%ය  කැබK අංක 120,

          119, 117, 116, 

          115, 49 සහ 150 ට 

          �ෙbශ Xම 

          සඳහා, 

 49 0.1955 දා�ං ෙ�වයලෑ ��ර ෙසjනාර&න  830711732v ස)iaණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 48 ' – 

    කරදෙග.+ල, අඹෙක.ෙ�     මාaග අY%ය  

         සමඟ,  

 150 0.1884 රාජප:ෂ ප%m
නැහැලාෙ1  750120474v ස)iaණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 48, – 

    $හා+ රාජප:ෂ      හා 151 ' මාaග  

    කරදෙග.+ල, අඹෙක.ෙ�     අY%ය සමඟ,  

         n/ස. /9ගම  

         ddධෙසjවා  

         සoපකාර ස(%ෙ�  

         අඹෙක.ෙ� Aාpය  

         බැං7වට 8  

         800000.00 කට  

         තබා ඇ% උකසට  

         යට&ව  

 151 0.0102 g�ගKක  – ස)iaණ �ථම ප
%ය  කැබK අංක 120,

          119, 117, 116, 

          115, 49 සහ 150 ට 

          �ෙbශ Xම 

          සඳහා,

  

 

08-373/1 

 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 634 - ජාකqව Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ ජාකqව  

නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420073 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබK අංක 133 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) ෙක.ට 

ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 

2009.08.24 වැ$ 9න අංක 1616/7 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0048 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා E ද, ඉඩ) 

ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ 

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

 

 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 



 

3 A III ෙක�ටස - 9 ලංකා :ජාතා<=ක සමාජවා> ජනරජෙ? අ� �ෙශෂ ගැසA පBය - 2016.07.29 

 133 0.1192 රංෙක.& ෙu|ෙ1 ච(
ද ස)ප&  771800122v ස)iaණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 131 ' – 

    ෙසෙනdර&න       මාaග අY%ය  

    සgගහ^ලෙහjන, ජාකqව,     සමඟ,  

    gස්සැKතැ
න       

 

08-373/2 

 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 619 - ෙක.ස්ෙග.+ෙ+ෙප.ල Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ 

ෙක.ස්ෙග.+ෙ+  ෙප.ල  නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420085 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබK අංක 134 දරන ඉඩ) ෙක.ටස 

ෙලස ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2010.02.03 වැ$ 9න අංක 1639/16 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0062 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා E ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) 

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

 

 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

 134 0.2092 �ංහgර ෙ�වෙ1 ආන
ද %ලකර&න  632610998v ස)iaණ �ථම ප
%ය – – 

    අංක 288/1, ෙක.ස්ෙග.+ෙ+  ෙප.ල       
 

08-373/3 

 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 628 - මැදගම Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ මැදගම  නමැ% 
ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420087 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 03 ' කැබK අංක 263 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා 
E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2010.03.11 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 



 

4 A III ෙක�ටස - 9 ලංකා :ජාතා<=ක සමාජවා> ජනරජෙ? අ� �ෙශෂ ගැසA පBය - 2016.07.29    

වැ$ 9න අංක 1644/17 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0076 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා E ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල 
අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 
පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 
 
 
 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 
 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 
බ&තර^+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

 263 0.1542 ර
ෙක.& `රයලාෙ1 ~$+ ශා
ත  811145394v ස)iaණ �ථම ප
%ය – – 

    අංක 69, මැදගම, අංහ
9ය       

 

08-373/4 

 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 633 - පාKඇ+ල Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ 
ෙක.ටාද�ෙප.ත  නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420106 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබK අංක 34 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 
ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 
වග
%ය �කාර 2010.06.15 වැ$ 9න අංක 1658/14 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0090 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට 
ඇ&තා E ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) 
පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 
 
 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 
 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 
බ&තර^+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

 34 0.3746 බස්නායක ^9ය
ෙසjලාෙ1 7~මාව2 545630320v ස)iaණ �ථම ප
%ය – – 
    d+ෙතර උයන, උB8 වැව පාර,       
    78ණෑගල       
 

08-373/5 
 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 



 

5 A III ෙක�ටස - 9 ලංකා :ජාතා<=ක සමාජවා> ජනරජෙ? අ� �ෙශෂ ගැසA පBය - 2016.07.29 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 604 - නහ+ල Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ නහ+ල නමැ% 

ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420115 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබK අංක 272 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා 

E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2011.08.10 

වැ$ 9න අංක 1709/36 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0167 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා E ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල 

අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 

පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර",  

අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

 272 0.0218 ආබරණ ෙ�වයලාෙ1 ඥාණව2  628033544v ස)iaණ �ථම ප
%ය – – 

    නහ+ල, /�ගම       

 

08-373/6 

 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 638- ෙබsග^ව Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ 

ඕව&ෙ&ෙප.ල  නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420121 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබK අංක 273 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2010.10.20 වැ$ 9න අංක 1676/9 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0120 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා E ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) 

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

 

 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර",  

අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 



 

6 A III ෙක�ටස - 9 ලංකා :ජාතා<=ක සමාජවා> ජනරජෙ? අ� �ෙශෂ ගැසA පBය - 2016.07.29    

 273 0.0387 ප&ත)ෙප8ම ආර�Sෙ1 ෙදsන  786920973v ස)iaණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 268 ' – 

    ඉෙරsෂ� �යංකා      මාaග පරවශතා  

    අංක 59, ව+'�8ෙග.+ල ව&ත,     අY%ය සමඟ,  

    වෑඋඩ       

 

08-373/7 

 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 588 - ෙගs$ෙග.ඩ Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ 

ෙගs$ෙග.ඩ  නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420124 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබK අංක 59 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2011.01.05 වැ$ 9න අංක 1687/21 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0142 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා E ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) 

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

 

 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 
 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

 59 0.0488 නානාය:කාර ම�`ම ෙව+ලාලෙ1  648331657v ස)iaණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 60 ' – 

    මාෙන+      මාaග පරවශතා  

    අලෙක.ලමඩ, ෙද.ඩ)ගස්ල
ද     අY%ය සමඟ,  
 

08-373/8 

 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 585 - ෙක.ස්ෙග.+ල Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ වෑගම  

නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420130 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබK අංක 47 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) ෙක.ට 

ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 



 

7 A III ෙක�ටස - 9 ලංකා :ජාතා<=ක සමාජවා> ජනරජෙ? අ� �ෙශෂ ගැසA පBය - 2016.07.29 

2010.11.26 වැ$ 9න අංක 1681/40 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0129 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා E ද, ඉඩ) 

ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ 

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

 

 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

 47 0.0089   රජය  – ස)iaණ �ථම ප
%ය – – 
 

08-373/9 
 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 590 - �'�ව Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ �'�ව  නමැ% 
ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420138 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබK අංක 267 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා 
E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2010.12.13 
වැ$ 9න අංක 1684/5 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0136 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා E ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල 
අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 
පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 
 
 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 
 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 
බ&තර^+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

 267 0.1211 Xරෙසjකර ^9ය
ෙසjලාෙ1 අමර�ංහ  451071319v ස)iaණ �ථම ප
%ය – – 

    Xරෙසjකර       

    මාස්ෙප.ත පාර, ඉ�:�Dය,       

    �'�ව       

08-373/10 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 



 

8 A III ෙක�ටස - 9 ලංකා :ජාතා<=ක සමාජවා> ජනරජෙ? අ� �ෙශෂ ගැසA පBය - 2016.07.29    

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 590 - �'�ව Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ �'�ව  නමැ% 

ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420138 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබK අංක 230 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා 

E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2010.12.17 

වැ$ 9න අංක 1686/11 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0141 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා E ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල 

අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 

පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

 230 0.0849 ග�ත ෙ�වයලාෙ1 $ලාශා Pව
%  947172964v ස)iaණ �ථම ප
%ය – – 

    ��ධ�ය       

    මාස්ෙප.ත, �'�ව       

 

08-373/11 

 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 587-.ගෙ
ෙග.ඩ Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ ගෙ
ෙග.ඩ 

නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420146 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබK අංක 73 සහ 106 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
P) 

ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය 

�කාර 2011.08.24 වැ$ 9න අංක 1720/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0188 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා E ද, 

ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 

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

 

 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර",  

අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 



 

9 A III ෙක�ටස - 9 ලංකා :ජාතා<=ක සමාජවා> ජනරජෙ? අ� �ෙශෂ ගැසA පBය - 2016.07.29 

 73 0.0509 හgආර�Sෙ1 ඇ:ම
 ෙපෙaරා  470782625v ස)iaණ �ථම ප
%ය – – 

    ෙග.ඩැ+ල, ගෙ
ෙග.ඩ, �'�ව       

 106 0.1157 මහ7�ෙa ෙගදර අෙf%ලක බ�ඩා  510430913v ස)iaණ �ථම ප
%ය – – 

    ගෙ
ෙග.ඩ, �'�ව       

 

08-373/12 

 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 601 - ඕෙග.ඩෙප.ල Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ පහළ 

ඕෙග.ඩෙප.ල නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420147 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබK අංක 3 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2011.07.12 වැ$ 9න අංක 1714/11 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0174 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා E ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) 

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

 

 

 ෙ0. ඒ. ෙ0. රං23 ධ5මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2016 \$ මස 17 වැ$ 9න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපාaතෙ)
Bෙb � ය. 

 3 0.4477 ෙම.හ)ම` කාKu ෙම.හම� සපාa  722661133v ස)iaණ �ථම ප
%ය – – 

    ඕෙග.ඩෙප.ලව&ත, �'�ව       
 

08-373/13 

 

1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 
වයඹ පළාෙ& 78ණැගල 9ස්�:කෙ� /�ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 531 - ෙක.ස්ව&ත Aාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Bළ 

ෙක.ස්ව&ත නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 420169 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබK අංක 323, 324 සහ 331 දරන ඉඩ) 

ෙක.ටස් ෙලස ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප9ංS ,-ෙ) 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 

උපෙDඛනය 
 

       d$ශ්චය
 සහ ය) dෙශjෂ ෙහs
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපt�ගKක  
 ඉඩ) dශාල&වය අY%ක8ෙ1/අY%ක8ව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙu:ෂාෙව
 ඇ% v%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසj  ස)iaණ නම/න) සහ K�නය හැwP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැx) න) ඒ �zබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �zබඳ dස්තර dස්තර 
  

  (ෙහ:ටයාa) 



 

10 A III ෙක�ටස - 9 ලංකා :ජාතා<=ක සමාජවා> ජනරජෙ? අ� �ෙශෂ ගැසA පBය - 2016.07.29    

පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2012.08.14 වැ$ 9න අංක 1771/13 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 42/0263 දරන දැ
Xෙ) 

සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා E ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ:ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) 

Kයාප9ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 
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    ශා
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