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    අංක 115/21, සa3hලa පාර,     පරවශතා අ\�ය  

    මCJව, ගා=ල      සමඟ,  
 
08-374/1 
 
 

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනත    

 
14 වැ+ වග��ය යටෙ; /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 
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නමැ� ගෙ. $/Mයා N ද, අංක 810014 දරන කැඩැස්තර %�යෙ. කලාප අංක 01 / කැබ1 අංක 122, 140 සහ 141 දරන ඉඩ. ෙක�ටස් ෙලස 
ෙප�U. ෙක�ට ඇ;තා N ද, /0ක. පෑ. ඉ(>ප; කරන ෙලස දැU. ෙද0� 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 12 වැ+ 
වග��ය �කාර 2013.11.28 වැ+ (න අංක 1838/34 දරන ගැස� ප ෙ� යථා ප>( පළකරන ලද අංක 81/0035 දරන දැ�Zෙ. සඳහ� ෙක�ට 
ඇ;තා N ද, ඉඩ. ෙක�ටස්වල අ\�ය ස.බ�ධෙය� ෙම/ උපෙ=ඛනෙ� දැEෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. 
පනෙ; 14 වැ+ වග��ෙය� පහත අ;ස� කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\� �කාශ කර0. 
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 /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්. 
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බ;තරd=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"0/කත මැfර", අංක 1200/6, 

ඉඩ. /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙදපාaතෙ.�Lෙg � ය. 
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උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  

 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 

 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 
 
 122 0.0110 ෙම�හමw ස�. ෙම�හමw }හා\=  581251467v ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක 120 / – 
    අංක 50/6, �`තාරාම පාර,      මාaග පරවශතා  
    ෙදවට, ගා=ල     අ\�ය සමඟ,  
 140 0.0145 Zර�>ය මහ�දානෙ@ රZs අකලංක 972964280v ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක 137 / – 
    අංක 50/9, �`තාරාම පාර,      මාaග පරවශතා  
    ක\ලව;ත, ෙදවට, ගා=ල    අ\�ය සමඟ,  
 141 0.0156 dතා ෙමෙරඤඤෙ@ }+=  620095273v ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක 137, – 
    අංක 50/11, �`තාරාම පාර,     142 / මාaග  
    ක\ල ව;ත, ෙදවට, ගා=ල    පරවශතා අ\�ය  
         සමඟ,  
 

08-374/2 
 

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනත    

 
14 වැ+ වග��ය යටෙ; /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 

දCණ පළාෙ; ගා=ල (ස්�Eකෙ� ගා=ල කඩව; සතර �ාෙ&Fය ෙ=ක. ෙක��ඨාසෙ� අංක 101 - මාඉMෙp Kාම +ලධා> ෙක��ඨාසය Lළ 
මාඉMෙp  නමැ� ගෙ. $/Mයා N ද, අංක 810020 දරන කැඩැස්තර %�යෙ. කලාප අංක 02 / කැබ1 අංක 291 දරන ඉඩ. ෙක�ටස ෙලස 
ෙප�U. ෙක�ට ඇ;තා N ද, /0ක. පෑ. ඉ(>ප; කරන ෙලස දැU. ෙද0� 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 12 වැ+ 
වග��ය �කාර 2013.11.14 වැ+ (න අංක 1836/22  දරන ගැස� ප ෙ� යථා ප>( පළකරන ලද අංක 81/0027 දරන දැ�Zෙ. සඳහ� ෙක�ට 
ඇ;තා N ද, ඉඩ. ෙක�ටස්වල අ\�ය ස.බ�ධෙය� ෙම/ උපෙ=ඛනෙ� දැEෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. 
පනෙ; 14 වැ+ වග��ෙය� පහත අ;ස� කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\� �කාශ කර0. 
 

 
    ෙEෙEෙEෙE. . . . ඒඒඒඒ. . . . ෙEෙEෙEෙE. . . . රං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාල,,,,    

 /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්. 
 

2016  c1  මස 11 වැ+ (න, 

බ;තරd=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"0/කත මැfර", අංක 1200/6, 

ඉඩ. /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙදපාaතෙ.�Lෙg � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  

 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 

 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 
 
 291 0.0255 ඉ��ා C}මලතා අෙi%ංහ  556861161v ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක 290 / – 
    අංක 29 ඒ/26, 1 ප�මග, මා      මාaග පරවශතා  
    ඉMෙp, ගා=ල     අ\�ය සමඟ,  
 
08-374/3 
 

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනත    

 
14 වැ+ වග��ය යටෙ; /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 

දCණ පළාෙ; ගා=ල (ස්�Eකෙ� ගා=ල කඩව; සතර �ාෙ&Fය ෙ=ක. ෙක��ඨාසෙ� අංක 101 - මාඉMෙp Kාම +ලධා> ෙක��ඨාසය Lළ 
මාඉMෙp  නමැ� ගෙ. $/Mයා N ද, අංක 810020 දරන කැඩැස්තර %�යෙ. කලාප අංක 05 / කැබ1 අංක 213 සහ 214 දරන ඉඩ. ෙක�ටස් 
ෙලස ෙප�U. ෙක�ට ඇ;තා N ද, /0ක. පෑ. ඉ(>ප; කරන ෙලස දැU. ෙද0� 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 12 



4 A  III III III III ෙක�ටසෙක�ටසෙක�ටසෙක�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 යයයය - 2016.07.29 

වැ+ වග��ය �කාර 2013.02.12 වැ+ (න අංක  දරන ගැස� ප ෙ� යථා ප>( පළකරන ලද අංක  දරන දැ�Zෙ. සඳහ� ෙක�ට ඇ;තා N ද, 
ඉඩ. ෙක�ටස්වල අ\�ය ස.බ�ධෙය� ෙම/ උපෙ=ඛනෙ� දැEෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 14 
වැ+ වග��ෙය� පහත අ;ස� කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\� �කාශ කර0. 
 

 
    ෙEෙEෙEෙE. . . . ඒඒඒඒ. . . . ෙEෙEෙEෙE. . . . රං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාල,,,,    

 /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්. 
 

2016  c1  මස 11 වැ+ (න, 

බ;තරd=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"0/කත මැfර", අංක 1200/6, 

ඉඩ. /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙදපාaතෙ.�Lෙg � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  

 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 

 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 
 
 213 0.0332 ග=ෙහlනෙ@ න�ෂා සඳමා1  807553429v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 175, ෙම�>ස් පාර,       
    අ.බල�  ව;ත, ගා=ල      
 214 0.0619 ග=ෙහlනෙ@ න�ෂා සඳමා1  807553429v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 175, ෙම�>ස් පාර,       
    අ.බල�  ව;ත, ගා=ල      
 

08-374/4 

 
1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනත    

 
14 වැ+ වග��ය යටෙ; /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 

දCණ පළාෙ; ගා=ල (ස්�Eකෙ� ගා=ල කඩව; සතර �ාෙ&Fය ෙ=ක. ෙක��ඨාසෙ� අංක 101H - ෙ&&fෙග�ඩ උLර Kාම +ලධා> 
ෙක��ඨාසය Lළ ෙ&&fෙග�ඩ උLර නමැ� ගෙ. $/Mයා N ද, අංක 810022 දරන කැඩැස්තර %�යෙ. කලාප අංක 02 / කැබ1 අංක 3, 48, 80, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 සහ 227 දරන ඉඩ. ෙක�ටස් ෙලස ෙප�U. ෙක�ට ඇ;තා 
N ද, /0ක. පෑ. ඉ(>ප; කරන ෙලස දැU. ෙද0� 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 12 වැ+ වග��ය �කාර 2016.01.25 
වැ+ (න අංක 1951/04 දරන ගැස� ප ෙ� යථා ප>( පළකරන ලද අංක 81/0075 දරන දැ�Zෙ. සඳහ� ෙක�ට ඇ;තා N ද, ඉඩ. ෙක�ටස්වල 
අ\�ය ස.බ�ධෙය� ෙම/ උපෙ=ඛනෙ� දැEෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 14 වැ+ වග��ෙය� 
පහත අ;ස� කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\� �කාශ කර0. 
 
    ෙEෙEෙEෙE. . . . ඒඒඒඒ. . . . ෙEෙEෙEෙE. . . . රං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාල,,,,    

 /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්. 
 

2016  c1  මස 11 වැ+ (න, 

බ;තරd=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"0/කත මැfර", අංක 1200/6, 

ඉඩ. /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙදපාaතෙ.�Lෙg � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  

 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 

 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 
 
 3 0.0518 ෙpමරාජ ෙකmරෙ= ජා%ංහ  470960680v ස.raණ �ථම ප��ය නගර සභාව සමග –  
    අංක 556/4, />�ර පාර,      ඇ� කර ග;  
    ගා=ල     +aව�( 
         ��}මට යට;ව 



 5 A III III III III ෙක�ටසෙක�ටසෙක�ටසෙක�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 යයයය - 2016.07.29 

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

 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  
 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 
 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa)  

 48 0.0179 ෙම�හමw ල�a %;� >ස්නා  808032805X ස.raණ �ථම ප��ය – – 

    අංක 28/ඒ, ෙද&fෙග�ඩ ප�මග,       
    />�ර හරස් පාර, ගා=ල      

 80 0.0163 ෙම�හමw තා1i ෙම�හමw dqa  850520216v ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක 81 / – 
    අංක 12/13, />�ර හරස් පාර,     මාaග පරවශතා  

    ගා=ල     අ\�ය සමඟ,  
 184 0.0084 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 185 0.0100 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 186 0.0146 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 187 0.0200 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 188 0.0153 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 189 0.0134 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 190 0.0549 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 191 0.0074 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 192 0.0097 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 193 0.0096 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 194 0.0098 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 195 0.0086 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 196 0.0093 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 197 0.0079 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 198 0.0080 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 199 0.0114 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 200 0.0149 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 201 0.0085 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 202 0.0092 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 203 0.0135 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 204 0.0091 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 205 0.0092 පා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 206 0.0040 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 207 0.0080 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 208 0.0088 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 209 0.0106 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 210 0.0006 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 211 0.0006 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 212 0.0094 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 213 0.0097 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 214 0.0089 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 215 0.0019 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 216 0.0105 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 217 0.0059 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 218 0.0101 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 219 0.0120 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 220 0.0090 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 221 0.0173 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 222 0.0018 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 223 0.0092 ජා�ක +වාසසංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 224 0.0091 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 225 0.0139 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 226 0.0016 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 

 227 0.0021 ජා�ක +වාස සංවaධන අ�කා>ය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 
08-374/5 
 



6 A  III III III III ෙක�ටසෙක�ටසෙක�ටසෙක�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 යයයය - 2016.07.29 

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනත    

 
14 වැ+ වග��ය යටෙ; /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 

දCණ පළාෙ; ගා=ල (ස්�Eකෙ� ගා=ල කඩව; සතර �ාෙ&Fය ෙ=ක. ෙක��ඨාසෙ� අංක 101H - ෙ&&fෙග�ඩ උLර Kාම +ලධා> 
ෙක��ඨාසය Lළ ෙ&&fෙග�ඩ උLර නමැ� ගෙ. $/Mයා N ද, අංක 810022 දරන කැඩැස්තර %�යෙ. කලාප අංක 04 / කැබ1 අංක 346 සහ 347 
දරන ඉඩ. ෙක�ටස් ෙලස ෙප�U. ෙක�ට ඇ;තා N ද, /0ක. පෑ. ඉ(>ප; කරන ෙලස දැU. ෙද0� 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 
34ෙ. පනෙ; 12 වැ+ වග��ය �කාර 2013.01.11 වැ+ (න අංක 1792/32 දරන ගැස� ප ෙ� යථා ප>( පළකරන ලද අංක 81/0014 දරන 
දැ�Zෙ. සඳහ� ෙක�ට ඇ;තා N ද, ඉඩ. ෙක�ටස්වල අ\�ය ස.බ�ධෙය� ෙම/ උපෙ=ඛනෙ� දැEෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන 
/0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 14 වැ+ වග��ෙය� පහත අ;ස� කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\� �කාශ කර0 
 
 
 
    ෙEෙEෙEෙE. . . . ඒඒඒඒ. . . . ෙEෙEෙEෙE. . . . රං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාල,,,,    

 /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්. 

 
2016  c1  මස 11 වැ+ (න, 

බ;තරd=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"0/කත මැfර", අංක 1200/6, 

ඉඩ. /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙදපාaතෙ.�Lෙg � ය. 

 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  

 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 

 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 
 
 346 0.0293 චUෂා �ශා+ ක~පහන  795112243v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    ෙ.}�ෙ@       
    අංක 38, />�ර ප�මග, ගා=ල       
 347 0.0253 ඉෙaෂා �ද�ා+ ක~පහන  847292750v ස.raණ �ථම ප��ය ෙක�මaෂ= – 
    ෙ.ස්�ෙ@      බැංCවට තබා ඇ�  
    අංක 38, />�ර ප�මග, ගා=ල     උකසට යට;ව  
 
08-374/6 

 
1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනත    

 
14 වැ+ වග��ය යටෙ; /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 

දCණ පළාෙ; ගා=ල (ස්�Eකෙ� ගා=ල කඩව; සතර �ාෙ&Fය ෙ=ක. ෙක��ඨාසෙ� අංක 97 - ෙකm�ගහ Kාම +ලධා> ෙක��ඨාසය Lළ 
ෙකm�ගහ නමැ� ගෙ. $/Mයා N ද, අංක 810026 දරන කැඩැස්තර %�යෙ. කලාප අංක 02 / කැබ1 අංක 167, 168, 169, 172, 178, 179, 182, 
185, 186, 189, 193, 194, 206, 209, 212, 232, 235, 236, 239, 240, 243, 248, 249, 252, 258, 262, 263, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 277, 
278, 281, 282, 284, 285, 288 සහ 289 දරන ඉඩ. ෙක�ටස් ෙලස ෙප�U. ෙක�ට ඇ;තා N ද, /0ක. පෑ. ඉ(>ප; කරන ෙලස දැU. ෙද0� 
1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 12 වැ+ වග��ය �කාර 2013.11.28 වැ+ (න අංක 1838/34 දරන ගැස� ප ෙ� යථා ප>( 
පළකරන ලද අංක 81/0036 දරන දැ�Zෙ. සඳහ� ෙක�ට ඇ;තා N ද, ඉඩ. ෙක�ටස්වල අ\�ය ස.බ�ධෙය� ෙම/ උපෙ=ඛනෙ� දැEෙවන 
මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 14 වැ+ වග��ෙය� පහත අ;ස� කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල 
�කාර, මම ෙම\� �කාශ කර0. 
 
    ෙEෙEෙEෙE. . . . ඒඒඒඒ. . . . ෙEෙEෙEෙE. . . . රං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාල,,,,    

 /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්. 

 
2016  c1  මස 11 වැ+ (න, 

බ;තරd=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"0/කත මැfර", අංක 1200/6, 

ඉඩ. /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙදපාaතෙ.�Lෙg � ය. 

 



 7 A III III III III ෙක�ටසෙක�ටසෙක�ටසෙක�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 යයයය - 2016.07.29 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  

 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 

 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 
 
 167 0.0350   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 168 0.0028   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 169 0.0143 අif= වා/w %;� බ�රා  547532139X ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 266 ඒ, />�ර පාර,       
    සර�L කෙw හ�(ය, ගා=ල       
 172 0.0027   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 178 0.1851 ෙම�හමw මහ�= අif= ව�=  470621850v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 284, ඕ=ක� මාවත, ගා=ල      
 179 0.0259   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 182 0.0067   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 185 0.0027   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 186 0.0024   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 189 0.0079   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 193 0.0024   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 194 0.0042   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 206 0.0063   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 209 0.0056   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 212 0.0002   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 232 0.0049   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 235 0.0052   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 236 0.0049   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 239 0.0094   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 240 0.0061   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 243 0.0021   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 248 0.0004   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 249 0.0007   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 252 0.0029   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 258 0.0011   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 262 0.0013   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 263 0.0030   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 266 0.0034   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 267 0.0066   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 269 0.0009   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 270 0.0014   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 273 0.0009   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 274 0.0006   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 277 0.0024   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 278 0.0006   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 281 0.0005   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 282 0.0014   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 284 0.0010   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 285 0.0049   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 288 0.0012   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 289 0.0018   රජය  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 
08-374/7 
 

 

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනත    

 
14 වැ+ වග��ය යටෙ; /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 

දCණ පළාෙ; ගා=ල (ස්�Eකෙ� ගා=ල කඩව; සතර �ාෙ&Fය ෙ=ක. ෙක��ඨාසෙ� අංක 99ඒ - තලා$Mය Kාම +ලධා> ෙක��ඨාසය Lළ 
තලා$Mය නමැ� ගෙ. $/Mයා N ද, අංක 810027 දරන කැඩැස්තර %�යෙ. කලාප අංක 01 / කැබ1 අංක 205, 209, 215, 218, 244, 259, 271, 
272, 274, 279, 289, 297, 302, 308, 316, 318, 320, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 335, 341, 343, 344, 372, 390, 391, 394, 
395, 397, 398, 408, 423, 431, 432, 434, 436, 445, 446, 447, 448, 449, 483, 484 සහ 488 දරන ඉඩ. ෙක�ටස් ෙලස ෙප�U. ෙක�ට ඇ;තා 



8 A  III III III III ෙක�ටසෙක�ටසෙක�ටසෙක�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 යයයය - 2016.07.29 

N ද, /0ක. පෑ. ඉ(>ප; කරන ෙලස දැU. ෙද0� 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 12 වැ+ වග��ය �කාර 2015.04.25 
වැ+ (න අංක 1911/47 දරන ගැස� ප ෙ� යථා ප>( පළකරන ලද අංක 81/0065 දරන දැ�Zෙ. සඳහ� ෙක�ට ඇ;තා N ද, ඉඩ. ෙක�ටස්වල 
අ\�ය ස.බ�ධෙය� ෙම/ උපෙ=ඛනෙ� දැEෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 14 වැ+ වග��ෙය� 
පහත අ;ස� කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\� �කාශ කර0. 

 
 
    ෙEෙEෙEෙE. . . . ඒඒඒඒ. . . . ෙEෙEෙEෙE. . . . රං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාල,,,,    

 /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්. 
 

2016  c1  මස 11 වැ+ (න, 

බ;තරd=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"0/කත මැfර", අංක 1200/6, 

ඉඩ. /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙදපාaතෙ.�Lෙg � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  

 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 

 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 
 
 205 0.0081 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 204,
          270, 271ට
          �ෙgශZම
          සඳහා,
 209 0.0071 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 208
          හා 211 ට
          �ෙgශ Zම
          සඳහා,
 215 0.0047 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 213,
          214, 216, 217 ට
          �ෙgශ Zම
          සඳහා,
 218 0.0038 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 221,
          222, 223 ට
          �ෙgශ Zම
          සඳහා,
 244 0.0197 ෙම�හමw අ�සාa ෙම�හමw ඉ�සා.  933221075v ස.raණ �ථම ප��ය අif= හ�w – 
    අංක 206, ෙකm�ගහ පාර,     ෙම�හමw අ�සාa  
    තලා$Mය, ගා=ල     හා ෙම�හමw ම�a  
         %� මසා/රා යන  
         අයෙ@ |�ත  
         �E�යට යට;ව,  
 259 0.0263 ෙම�හමw ෙස\� ��( (ෙම�හමw  588274900v ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක 233 / – 
    ෙස\� ��( රා0ස)      �f1ය, ජලය  
    අංක 164/1, ෙකm�ගහ පාර, ගා=ල     ඇLJ මාaග  
         පරවශතා අ\�ය  
         සමඟ,  
 271 0.0306 අif=ලා ජgස3 ෆාLමා �ෙස\යා 757401134v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 40, තE3යා ප�මග,       
    තලා$Mය, ගා=ල   
 272 0.0325 ෙpfo%ංහෙ@ ආ>යදාස ෙ�lමර;න  600482599v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 9/22, බ�ඩාරණායක ෙපෙදස,       
    තලා$Mය, ගා=ල       
 274 0.0340 අif=ලා ජgස3 පාL.මා }රාජා  717772180v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 40, තE3යා ප�මග,       
    තලා$Mය, ගා=ල      
 279 0.0337 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 288,
          380, 383, 384,
          388, 389, 392 ට
          සඳහා �ෙgශ
          Zම සඳහා, 
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උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස.බ��ත\ස.බ��ත\ස.බ��ත\ස.බ��ත\) 
 

 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  
 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 
 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 

 289 0.0041 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 291,
          293 ට �ෙgශ Zම
          සඳහා,
 297 0.0083 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 296,
          298, 299, 300,
          301, 303, 304,
          305, 306, 307,
          309, 310 ට
          �ෙgශ Zම
          සඳහා,
 302 0.0014 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 300
          හා 303ට
          �ෙgශZම
          සඳහා,
 308 0.0024 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 307,
          309, 310 ට
          �ෙgශ Zම
          සඳහා,
 316 0.0033 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 314
          හා 318 ට �ෙgශ
          Zම සඳහා
 318 0.0119 ෙස\U= ආi�� %;� ස4නා  687602420v ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක316 / – 
    අංක 72/14 ඒ, බ�ඩාරනායක පාර,     මාaග පරවශතා  
    ජ.�ෙග�ඩ, ගා=ල     අ\�ය සමඟ,  
 320 0.0071 ෙම�ෙහ�මw හ.සා ෆාLමා Hනා  657651796v ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක 323 / – 
    අංක 72/15, බ�ඩාරණායක ෙපෙදස,      මාaග පරවශතා  
    තලා$Mය, ගා=ල     අ\�ය සමඟ හා,  
         �f1 �හැ�  
         ඇ�ම, ජල නල  
         එ�ෙ. පරවශතා  
         අ�\ය සමඟ,  
 322 0.0084 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 311,
          313, 315, 317,
          321 ට �ෙgශZම
          සඳහා,
 323 0.0033 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 319,
          320, 321 ට 
          �ෙgශ Zම 
          සඳහා
 325 0.0328 අif= ම|w පාLමා >යාසා  656411252v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 68/27 �, බ�ඩාරණායක       
    ෙපෙදස, තලා$Mය, ගා=ල      
 326 0.0016 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 327,
          328 ට �ෙgශ Zම 
          සඳහා
 327 0.0120 ෙම�හමw ත�. Uo= අHමා  566132117v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 68/27 H, බ�ඩාරණායක       
    ෙපෙදස, ගා=ල       
 328 0.0098 ෙම�හමw ත�. Uo= අHමා  566132117v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 68/27 H, බ�ඩාරණායක       
    ෙපෙදස, ගා=ල       
 331 0.0050 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 329,
          330, 332, 333, 
          334 ට �ෙgශZම
          සඳහා, 
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උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස.බ��ත\ස.බ��ත\ස.බ��ත\ස.බ��ත\) 
 

 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  
 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 
 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 

 332 0.0091 අif=බා> අස්d= අමා+යා  686833410v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 68/28 ඒ, බ�ඩාරණායක       
    ෙපෙදස, තලා$Mය, ගා=ල       
 333 0.0122 ෙම�හමw ර�E }වාf ��  425822624v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 68/28, බ�ඩාරණායක ෙපෙදස,       
    ගා=ල       
 335 0.0044 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 336,
          337, 338, 340 ට
          �ෙgශ Zම
          සඳහා,
 341 0.0117 ෙම�හමw ර�w ෆාL.මා රා�යා  576264372v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 68/40, ජ.�ෙග�ඩ,       
    බ�ඩාරණායක ෙපෙදස, තලා$Mය,       
    ගා=ල       
 343 0.0079 අ�වa �� }ෙල\හා ��  548072883v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 323/14, මාතර පාර,       
    d=ලව;ත, ක�ෙග�ඩ, ගා=ල       
 344 0.0093 අ�වa �� }ෙල\හා ��  548072883v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 323/14, මාතර පාර,       
    d=ලව;ත, ක�ෙග�ඩ, ගා=ල       
 372 0.0047 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 375,
          376, 377, 378
          හා 379ට �ෙgශ
          Zම සඳහා, 
 390 0.0207 ෙප�=ෙහlන ජය%ංහ ත��ෙ@  635200324v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    ම=1කා       
    අංක 68/15, බ�ඩාරණායක ෙපෙදස       
    තලා$Mය, ගා=ල      
 391 0.0214 සමර%ංහ කංකාන.ෙ@ +ම=  641471828v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 68/16, බ�ඩාරණායක ෙපෙදස,       
    තලා$Mය, ගා=ල       
 394 0.0048 ෙpfo %ංගාරEකාරෙ@ �ලාවA  486472693v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 10/7 ඒ, බ�ඩාරණායක ෙපෙදස,       
    තලා$Mය, ගා=ල       
 395 0.0059 ෙpfo %ංගාරEකාරෙ@ �ලාවA  486472693v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 10/7 ඒ, බ�ඩාරණායක ෙපෙදස,       
    තලා$Mය, ගා=ල       
 397 0.0089 ෙpfo %ංගාරEකාරෙ@ �ලාවA  486472693v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 10/7 ඒ, බ�ඩාරණායක ෙපෙදස,       
    තලා$Mය, ගා=ල       
 398 0.0067 ෙpfo %ංගාරEකාරෙ@ �ලාවA  486472693v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 10/7 ඒ, බ�ඩාරණායක ෙපෙදස,       
    තලා$Mය, ගා=ල       
 408 0.0583 ගා=ල මහ නගර සභාව  – ස.raණ �ථම ප��ය – – 
 423 0.0161 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 420,
          421, 424, 425,
          426, 427, 428 ට
          �ෙgශZම
          සඳහා,
 431 0.0143 ෙම�හමw ෆාLමා Uස්ලා  856220419v ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක 448 – 
    අංක 118/5, බණඩාරණායක ෙපෙදස,     / මාaග පරවශතා  
    තලා$Mය, ගා=ල      අ\�ය සමඟ,  
 432 0.0295 ෙම�හමw අif=ලා පාL.මා >ස්0යා   636670090v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 24/2, තE3යා ප�මග,       
    තලා$Mය, ගා=ල   
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උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    –    ((((ස.බ��ත\ස.බ��ත\ස.බ��ත\ස.බ��ත\) 
 

 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  
 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 
 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 

 434 0.0225 ෙම�හමw ෙස\ලාi�� ෆාLමා  857403100v ස.raණ �ථම ප��ය අif= ජ�= – 
    ෆHහා      ෆාL.මා  
    අංක 28, තE3යා ප�මග,     ජ<හා>යා යන  
    තලා$Mය, ගා=ල      අයෙ@ |�ත  
         �E�යට යට;ව,  
 436 0.0203 ෙම�හමw ෙස\ලාi�� ෆාLමා  896901460v ස.raණ �ථම ප��ය අif= – 
    ප>සනා      ල�= ෆාLමා  
    අංක 28, තE3යා ප�මග,     අEතාa ෙහව;  
    තලා$Mය, ගා=ල      අEතාa අif=  
         ල�= ෆාLමා   
         ෙම�හමw හqෆා  
         ෙම�හමw  
         ෙස\ලාi�� යන  
         අයෙ@ |�ත  
         �E�යට යට;ව,  
 445 0.0027 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 440ට
          �ෙgශ Zම
          සඳහා,
 446 0.0077 ෙම�හමw අif=ලා පාL.මා  636670090v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    >ස්0යා       
    අංක 24/2, තE3යා ප�මග,       
    තලා$Mය, ගා=ල       
 447 0.0209 ෙස\න.� ආ\ෂා ෙම�හමw  786281636x ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක 448 / – 
    අංක 24/2, තE3යා ප�මග,      මාaග පරවශ�තා  
    තලා$Mය, ගා=ල      අ\�ය සහ ෙප�ළව  
         මL$ට  ෙහm  
         �ගතව �f1  
         �හැ� සහ ජල නල  
         ෙය�ෙ. පරවශතා  
         අ\�ය සමඟ,  
         ෙම�හමw න\සa  
         න�සා උ.මා සහ  
         ෙම�හ මw  
         ඉස්ම\= ෙම�හමw  
         යන අයෙ@ |�ත  
         �E�යට යට;ව,  
 448 0.0086 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 430,
          431, 447 ට
          �ෙgශ Zම
          සඳහා
 449 0.0152 ෙම�හමw �හා> %;� Uස්3යා  666531973v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 118, බ�ඩාරණායක ෙපෙදස,       
    තලා$Mය, ගා=ල       
 483 0.0036 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 480
          හා 481 ට
          �ෙgශ Zම
          සඳහා,
 484 0.0188 ගංවා> �1න දාස   501964328v ස.raණ �ථම ප��ය ෙpfo %ංහෙ@ – 
    අංක 42, බ�ඩාරණායක ප�මග,     වයල� යන  
    තලා$Mය, ගා=ල       අයෙ@  |�ත  
         �E�යට  යට;ව,  
 488 0.0120 �&ග1ක   – ස.raණ �ථම ප��ය – කැබ1 අංක 393,
          484, 485, 486
          හා 487 ට �ෙgශ
          Zම සඳහා, 
  
 

08-374/8 
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1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනත    

 
14 වැ+ වග��ය යටෙ; /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 

දCණ පළාෙ; ගා=ල (ස්�Eකෙ� ගා=ල කඩව; සතර �ාෙ&Fය ෙ=ක. ෙක��ඨාසෙ� අංක 97 ඒ - වැ1ව;ත Kාම +ලධා> ෙක��ඨාසය Lළ 
වැ1ව;ත නමැ� ගෙ. $/Mයා N ද, අංක 810029 දරන කැඩැස්තර %�යෙ. කලාප අංක 01 / කැබ1 අංක 71 සහ 141 දරන ඉඩ. ෙක�ටස් ෙලස 
ෙප�U. ෙක�ට ඇ;තා N ද, /0ක. පෑ. ඉ(>ප; කරන ෙලස දැU. ෙද0� 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 12 වැ+ 
වග��ය �කාර 2015.02.17 වැ+ (න අංක 1902/16 දරන ගැස� ප ෙ� යථා ප>( පළකරන ලද අංක 81/0061 දරන දැ�Zෙ. සඳහ� ෙක�ට 
ඇ;තා N ද, ඉඩ. ෙක�ටස්වල අ\�ය ස.බ�ධෙය� ෙම/ උපෙ=ඛනෙ� දැEෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. 
පනෙ; 14 වැ+ වග��ෙය� පහත අ;ස� කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\� �කාශ කර0 
 
 
    ෙEෙEෙEෙE. . . . ඒඒඒඒ. . . . ෙEෙEෙEෙE. . . . රං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාල,,,,    

 /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්. 

 
2016  c1  මස 11 වැ+ (න, 

බ;තරd=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"0/කත මැfර", අංක 1200/6, 

ඉඩ. /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙදපාaතෙ.�Lෙg � ය. 

 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  

 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 

 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 
 
 71 0.0509 oව� නානායEකාර  531182804v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 02, �  ණර;න මාවත,       
    ගා=ල      
 141 0.0209 ෙද=ෙප ආචා>ෙ@ අLල සම�  691363643v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    %>ෙසlන       
    අංක 86/9, වEවැ=ල පාර,       
    ගා=ල      
 
08-374/9 

 
1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනත    

 
14 වැ+ වග��ය යටෙ; /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 

දCණ පළාෙ; ගා=ල (ස්�Eකෙ� ගා=ල කඩව; සතර �ාෙ&Fය ෙ=ක. ෙක��ඨාසෙ� අංක 96 | - ¡න ෙක�ර�ව Kාම +ලධා> ෙක��ඨාසය 
Lළ ¡න ෙක�ර�ව නමැ� ගෙ. $/Mයා N ද, අංක 810030 දරන කැඩැස්තර %�යෙ. කලාප අංක 01 / කැබ1 අංක 195, 249 සහ 270 දරන ඉඩ. 
ෙක�ටස් ෙලස ෙප�U. ෙක�ට ඇ;තා N ද, /0ක. පෑ. ඉ(>ප; කරන ෙලස දැU. ෙද0� 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. 
පනෙ; 12 වැ+ වග��ය �කාර 2015.10.30 වැ+ (න අංක 1938/19 දරන ගැස� ප ෙ� යථා ප>( පළකරන ලද අංක 81/0073 දරන දැ�Zෙ. 
සඳහ� ෙක�ට ඇ;තා N ද, ඉඩ. ෙක�ටස්වල අ\�ය ස.බ�ධෙය� ෙම/ උපෙ=ඛනෙ� දැEෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන /0ක. 
1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 14 වැ+ වග��ෙය� පහත අ;ස� කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\� �කාශ කර0. 
 
 
 
    ෙEෙEෙEෙE. . . . ඒඒඒඒ. . . . ෙEෙEෙEෙE. . . . රං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාල,,,,    

 /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්. 

 
2016  c1  මස 11 වැ+ (න, 

බ;තරd=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"0/කත මැfර", අංක 1200/6, 

ඉඩ. /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙදපාaතෙ.�Lෙg � ය. 



 13 A III III III III ෙක�ටසෙක�ටසෙක�ටසෙක�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 යයයය - 2016.07.29 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  

 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 

 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 
 
 195 0.0118 ෙහ�M ආර¢2 කංකාන�ෙ@ සමදරා  677611537v ස.raණ �ථම ප��ය 1. £ප%ංහ ¤Eස� – 
    ෙහව; සමදරා ෙහ�M ආර¢2     ¥�රාජ හා  
    අංක 03, වMනාපහ, ගා=ල     නානායEකාර  
         %gක¦ව ප=1ය  
         ඕ�ට §�ෙ@  
         වස�� ලE0¨  
         හට 2016.05.01  
         දEවා +වෙසl  
         �. මහල බf �ම  
          2. }0; ච0�ද   
         දහනායක හට 
         2021.05.24 දEවා  
         ෙදමහ= +වෙසl  
          ෙක�ටසE බf �ම 
         3. හෙa�� ෙ.නක 
         }ගතදාස 
         කා>යවස. හට 
         2017.10.31 දEවා 
         +වෙසl ෙක�ටසE 
         බf �ම 
         4. �රහ ෙහlවෙ@ 
         ෙර�ෂා�  
         +ශා�තහට 
         2017.01.30 දEවා 
         32 දරණ +වෙසl  
         �. මහෙ= 
         ඇල පාර ෙදසට 
         බල&� ව. පස 
         කාමරය බf �ම 
           
 249 0.0026 අp� ත��> ආර¢2ෙ@  ණවA  488280856v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 40/18, ¡න ෙක�ර�ව, ගා=ල       
 270 0.0099 ෙgලා ත��ෙ@ මාලක d(ත ධaම©ය 772280211v ස.raණ �ථම ප��ය හැට� නැෂන= – 
    අංක 13, ¡න ෙක�ර�ව මැද පාර,     බැංCවට තබා ඇ�  
    ගා=ල      උකසට යට;ව  
          
 

08-374/10 
 

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනත    

 
14 වැ+ වග��ය යටෙ; /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 

දCණ පළාෙ; ගා=ල (ස්�Eකෙ� ගා=ල කඩව; සතර �ාෙ&Fය ෙ=ක. ෙක��ඨාසෙ� අංක 99 - එෆ්  ක�ෙදව;ත Kාම +ලධා> ෙක��ඨාසය 
Lළ ක�ෙදව;ත නමැ� ගෙ. $/Mයා N ද, අංක 810033 දරන කැඩැස්තර %�යෙ. කලාප අංක 01 / කැබ1 අංක 67 දරන ඉඩ. ෙක�ටස ෙලස 
ෙප�U. ෙක�ට ඇ;තා N ද, /0ක. පෑ. ඉ(>ප; කරන ෙලස දැU. ෙද0� 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 12 වැ+ 
වග��ය �කාර 2016.02.29 වැ+ (න අංක 1948/49 දරන ගැස� ප ෙ� යථා ප>( පළකරන ලද අංක 81/0074 දරන දැ�Zෙ. සඳහ� ෙක�ට 
ඇ;තා N ද, ඉඩ. ෙක�ටස්වල අ\�ය ස.බ�ධෙය� ෙම/ උපෙ=ඛනෙ� දැEෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. 
පනෙ; 14 වැ+ වග��ෙය� පහත අ;ස� කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\� �කාශ කර0. 
 

 
 
    ෙEෙEෙEෙE. . . . ඒඒඒඒ. . . . ෙEෙEෙEෙE. . . . රං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාල,,,,    

 /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්. 

2016  c1  මස 11 වැ+ (න, 
බ;තරd=ල, 
රජම=ව;ත පාර, 
"0/කත මැfර", අංක 1200/6, 
ඉඩ. /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙදපාaතෙ.�Lෙg � ය. 



14 A  III III III III ෙක�ටසෙක�ටසෙක�ටසෙක�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 යයයය - 2016.07.29 

� ලංකා රජෙ� d�ණ ෙදපාaතෙ.�Lෙg d�ණය කරන ල(  

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  

 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 

 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 
 
 67 0.0412 පරාªම ගංෙහlවා   423072245v ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක 68 / – 
    අංක 225/9 �, වEවැ=ල පාර,     මාaග පරවශතා  
    ගා=ල     අ\�ය සමඟ,  
 
08-374/11 
 

1998 1998 1998 1998 අංක අංක අංක අංක 21 21 21 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනතදරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. පනත    

 
14 වැ+ වග��ය යටෙ; /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්ෙ@ Aරණ �කාශය 

 

දCණ පළාෙ; ගා=ල (ස්�Eකෙ� ගා=ල කඩව; සතර �ාෙ&Fය ෙ=ක. ෙක��ඨාසෙ� අංක 96-එ¢ 0Uව�ෙග�ඩ Kාම +ලධා> ෙක��ඨාසය 
Lළ 0Uව�ෙග�ඩ නමැ� ගෙ. $/Mයා N ද, අංක 810035 දරන කැඩැස්තර %�යෙ. කලාප අංක 01 / කැබ1 අංක 2, 20, 26 සහ 63 දරන ඉඩ. 
ෙක�ටස් ෙලස ෙප�U. ෙක�ට ඇ;තා N ද, /0ක. පෑ. ඉ(>ප; කරන ෙලස දැU. ෙද0� 1998 අංක 21 දරන /0ක. 1යාප(ං2 34ෙ. 
පනෙ; 12 වැ+ වග��ය �කාර 2016.05.27 වැ+ (න අංක 1958/58 දරන ගැස� ප ෙ� යථා ප>( පළකරන ලද අංක 81/0076 දරන දැ�Zෙ. 
සඳහ� ෙක�ට ඇ;තා N ද, ඉඩ. ෙක�ටස්වල අ\�ය ස.බ�ධෙය� ෙම/ උපෙ=ඛනෙ� දැEෙවන මාෙ@ Aරණ 1998 අංක 21 දරන /0ක. 
1යාප(ං2 34ෙ. පනෙ; 14 වැ+ වග��ෙය� පහත අ;ස� කරන මා ෙවත පවරා ඇ� බලතල �කාර, මම ෙම\� �කාශ කර0. 
. 
 
    ෙEෙEෙEෙE. . . . ඒඒඒඒ. . . . ෙEෙEෙEෙE. . . . රං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාලරං`; ධaමපාල,,,,    

 /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙක�මසා>ස්. 
 

2016  c1  මස 11 වැ+ (න, 

බ;තරd=ල, 

රජම=ව;ත පාර, 

"0/කත මැfර", අංක 1200/6, 

ඉඩ. /0ක. +ර<= 34ෙ. ෙදපාaතෙ.�Lෙg � ය. 

උපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනයඋපෙ=ඛනය    
 

       �+ශ්චය� සහ ය. �ෙශlෂ ෙහm
       ඉ�ෙජ�ෂ� තහන. ෙපn&ග1ක  

 ඉඩ. �ශාල;වය අ\�කoෙ@/අ\�කoව�ෙ@ ජා�ක අ\� අ\�ෙ� අෙpEෂාෙව� ඇ� q�යකට යට; 

 ෙක�ටෙසl  ස.raණ නම/න. සහ 1$නය හැsU.ප; ඉඩෙ. ප��ය සහ උකස් සහ බැt. න. ඒ $uබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය $uබඳ �ස්තර �ස්තර 
  

  (ෙහEටයාa) 
 
 2 0.0220 (+තා ෙනJ. ෙසෙන�ර;න  736650070v ස.raණ �ථම ප��ය ගමෙ@ ර%ක – 
    අංක 60, � �ඤ්ඤසාර මාවත,     ච�දන  
    ගා=ල      ෙග�ඩ �තාරණ හට 
         2018.05.27 (න 
         දEවා බf � ඇත 
 20 0.0203 (+තා ෙනJ. ෙසෙන�ර;න  736650070v ස.raණ �ථම ප��ය මහජන බැංCවට – 
    අංක 60. � �ඤ්ඤසාර මාවත,     තබා ඇ� උකසට  
    ගා=ල      යට;ව  
 26 0.0275 (+තා ෙනJ. ෙසෙන�ර;න  736650070v ස.raණ �ථම ප��ය – – 
    අංක 60, � �ඤ්ඤසාර මාවත,       
    ගා=ල       
 63 0.0186 ච�(මා Cමා> සමරර;න  746711859v ස.raණ �ථම ප��ය කැබ1 අංක 60 / – 
    අංක 24/3 H, �ඤ්ඤසාර මාවත,     මාaග පරවශතා  
    ගා=ල      අ\�ය සමඟ,  
         �. එෆ්. H. H.  
         බැංCවට තබා ඇ�   
         උකසට යට;ව  
 
08-374/12 
  


