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

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

 
මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1155 - ෙද.<ව Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ මැද�Dය 

නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320026 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබL අංක 95, 96 සහ 98 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස 

ෙප
8) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 1999.01.08 වැ$ 9න අංක 1061/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030007 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 

පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
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 95 0.2152 ජය
% ච)�කා gමා/  697170197v ස)i`ණ �ථම ප
%ය කැබL අංක 45 ' – 
    ෙග.ඩ]
ෙ
      මා`ග පරවශතා  
    වැLකැDය, ෙද.<ව, ග)ෙප.ල     අY%ය සමඟ,  
 96 0.1566 ග+ෙබ.:ෙ: ෙගදර චා
ද$ gමා/  775792884v ස)i`ණ �ථම ප
%ය – – 
    අංක 329/2,  
    නවlmකැෙ+, ෙද.<ව, ග)ෙප.ල        
 98 0.0576 ග+ෙබ.:ෙ: ෙගදර gඩාබnඩා  471530565v ස)i`ණ �ථම ප
%ය – – 
    මැද�Dය, ෙද.<ව, ග)ෙප.ල        
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1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 

මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1155 - ෙද.<ව Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ මැද�Dය 
නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320026 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 03 ' කැබL අංක 3 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
8) ෙක.ට 
ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 
1999.01.08 වැ$ 9න අංක 1061/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030007 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ 
වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 
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රජම+ව&ත පාර, 
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ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

 3 0.0895 දඩවැ�දලෑ ෙගදර යසනායක  431520516v ස)i`ණ �ථම ප
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    ග)ෙප.ල      අY%ය සමඟ,  
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14 වැ$ වග
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නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320027 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබL අංක 63 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
8) ෙක.ට 

ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 

උපෙDඛනය  
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 

උපෙDඛනය  
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 
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1999.06.01 වැ$ 9න අංක 1083/08 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030012 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 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 \L මස 1 වැ$ 9න, 

බ&තර]+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

 63 0.2308 ය:මැz+ෙ+ ෙවදෙගදර  655213104v ස)i`ණ �ථම ප
%ය – – 
    ඉ
{ා$ ෙවදෙගදර       
    අංක 1/20, අඹrsප, හරංකහව       
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1998 අංක 21 දරන $%ක# �යාප(ං) *+ෙ# පනත 

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

 

මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1151 - අ}ෙaව&ත Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ 
�'+ලෙද$ය නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320029 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබL අංක 59 සහ 129 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් 
ෙලස ෙප
8) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 
වග
%ය �කාර 2000.07.11 වැ$ 9න අංක 1140/06 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030056 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 
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 \L මස 1 වැ$ 9න, 
බ&තර]+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

උපෙDඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 

 59 0.0348 අe_+ ල2ෆ් ෛනYනා ෙම.ෙහ.ම�  432211193v ස)i`ණ �ථම ප
%ය – ඉ.සං.ආ. පනෙ& 
    අ}ෙaව&ත, නාරංcට, ග)ෙප.ල      ෙක.
ෙ��වලට 
          යට&ව 

උපෙDඛනය  
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 



4 A 

 

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

 129 0.0266 කrණාකළෙ1 ච
{ා� ද �+වා  815972643v ස)i`ණ �ථම ප
%ය – ඉ.සං.ආ. පනෙ& 

    අංක 317/52/�, අ}වාව&ත,      ෙක.
ෙ��වලට 

    �'+ලෙද�ය,       යට&ව 

    ග)ෙප.ල 

  

08-377/4 

 

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

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

 

මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1151 - අ}ෙaව&ත Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ 

gඹ+ඔ�ෙaෙවල නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320031 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබL අංක 19 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
8) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 1999.11.08 වැ$ 9න අංක 1105/03 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030022 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 

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 \L මස 1 වැ$ 9න, 

බ&තර]+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

 19 0.1728 C)පෙ
 ෙගදර සම
%කා gමා/  785042433v ස)i`ණ �ථම ප
%ය – – 

    අංක 442/1, නාරංcට, ග)ෙප.ල       

 
08-377/5 

 

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

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

 

මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1149 - නාරංcට Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ 

lr
නැෙහලාගම නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320036 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබL අංක 45 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
8) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

උපෙDඛනය – (ස#බ<HතI) 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 

උපෙDඛනය  
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 



 

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

වග
%ය �කාර 1999.06.01 වැ$ 9න අංක 1081/8 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030010 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 

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 \L මස 1 වැ$ 9න, 

බ&තර]+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

 45 0.0500 ෙහ�D ආර�Rෙ1 ස්ව`ණලතා ද �+වා  668421237v ස)i`ණ �ථම ප
%ය – –  
    මහg�ර ව&ත, නාරංcට, ග)ෙප.ල       
 

08-377/6 
 

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

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

 

මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1187 - මාවCර Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ මාවCරගම 
නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320044 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබL අංක 115 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
8) ෙක.ට 
ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 
2000.07.11 වැ$ 9න අංක 1140/06 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030057 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 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 \L මස 1 වැ$ 9න, 
බ&තර]+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

උපෙDඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 

 115 0.0636 c�ම�/යෙ1 දයා�/  531054407v ස)i`ණ �ථම ප
%ය කැබL අංක 114 ' – 
    c�ම�ංහ       මා`ග පරවශතා  
    අංක 108, මාවCර, ග)ෙප.ල     අY%ය සමඟ,  
 

08-377/7 

උපෙDඛනය  
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 



6 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 

 
මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1129 - �රපෙ
 Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ �රපෙ
 

නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320051 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබL අංක 38 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
8) ෙක.ට 

ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 

2000.07.26 වැ$ 9න අංක 1142/16 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030062 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 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 \L මස 1 වැ$ 9න, 

බ&තර]+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

 38 0.0059 �&% බ�+ උ)මා   638211262v ස)i`ණ �ථම ප
%ය කැබL අංක 28 ' – 

    අංක 34, හ�ගස්�Dය පාර,     මා`ග පරවශතා  

    �රපෙ
,       අY%ය සමඟ,  

    ග)ෙප.ල 
 

08-377/8 

 

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

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

 
මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1117 - ෙග.ඩගම Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ ෙග.ඩගම 

නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320057 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබL අංක 124, 139, 144, 147 සහ 149 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් 

ෙලස ෙප
8) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2000.06.19 වැ$ 9න අංක 1137/7 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030054 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 

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 \L මස 1 වැ$ 9න, 

බ&තර]+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

උපෙDඛනය  
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 



 

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

 124 0.0095 %eබ} ව&ෙ& ෙගදර අමර�ංහ  520052712v ස)i`ණ �ථම ප
%ය මහජන බැංgවට – 

    අංක 67, �ංහ�Dය, ග)ෙප.ල     තබා ඇ% උකසට  

         යට&ව  

 139 0.0296 ෙම.ෙහ.ම� ෆාr: ෆා%මා ෆස්Lනා  736733056x ස)i`ණ �ථම ප
%ය කැබL අංක 132 ' – 

    අංක 121 ඊ, �වෙනකබා පාර,     මා`ග පරවශතා  

    �ංහ�Dය, ග)ෙප.ල     අY%ය සමඟ,  

 144 0.0391 මැදෙග.ඩ ෙගදර $ල
ත බnඩාර  782542770v ස)i`ණ �ථම ප
%ය කැබL අංක 69 ' – 

    මැදෙග.ඩ      මා`ග පරවශතා  

    අංක 80/2, � cජයාරාම පාර,     අY%ය සමඟ,  

    ෙග.ඩගම, ග)ෙප.ල       

 147 0.0244 ��ගLක   – ස)i`ණ �ථම ප
%ය – කැ.අ.145,  

          146, 148,  

          149 ට 

          �ෙaශ Wම 

          සඳහා 

 149 0.1204 හැ
9ෙ1 රා�& �=ල  712731443v ස)i`ණ �ථම ප
%ය කැබL අංක76 සහ – 

    �ා(+ ෙ&8වර      147 ' මා`ග  

    අංක 31/3, ෙකෙස+ව&ත පාර,     පරවශතා   

    �ංහ�Dය, ග)ෙප.ල     අY%ය සමඟ,  

         හැට
  

         නැෂන+  

         බැංgවට  

         තබා ඇ%  

         උකසට  

         යට&ව  
 

08-377/9 

 

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

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

 
මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1118 - �ංහ�Dය දgණ Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ 

�ංහ�Dය දgණ නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320074 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබL අංක 153 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
8) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2001.08.29 වැ$ 9න අංක 1199/10 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030104 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 

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 \L මස 1 වැ$ 9න, 

බ&තර]+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

උපෙDඛනය  
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 



8 A 
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 153 0.3071 ෙද.
 ෙසoකර බ
_ලෙ1 ඉ
9ක  721852873v ස)i`ණ �ථම ප
%ය – – 

    සම
 ජය�/       

    අංක 08, ධ`ම�`% මාවත,       

    �ංහ�Dය, ග)ෙප.ල       

 

08-377/10 

 

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

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

 

මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1139 - නව lrකැෙ+ Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ 

�
සY�ව&ත නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320106 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබL අංක 84 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
8) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2001.10.16 වැ$ 9න අංක 1206/05 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030113 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 

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 \L මස 1 වැ$ 9න, 

බ&තර]+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

 84 0.1884 හතර ෙකpරෙ+ ෙගදර �tතා gමා/  806521469v ස)i`ණ �ථම ප
%ය – – 

    අංක 08, ෙදමටෙග.+ල, ක}ගස්ෙත.ට       

 

08-377/11 

 

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

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

 

මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1164 - අංග)මන බට'ර Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ මහර 

නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320122 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 03 ' කැබL අංක 62 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
8) ෙක.ට 

ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 

උපෙDඛනය  
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 

උපෙDඛනය  
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 
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� ලංකා රජෙ� ]{ණ ෙදපා`තෙ)
Cෙa ]{ණය කරන ල�. 

2004.04.02 වැ$ 9න අංක 1335 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 32/0025 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 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 \L මස 1 වැ$ 9න, 
බ&තර]+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

 62 0.0509 �
නYයා සදාන
ද
  732001840v ස)i`ණ �ථම ප
%ය – – 
    අංක 250/5, 8වරඑxය පාර, මහර,       
    ග)ෙප.ල       
 

08-377/12 
 

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

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

මධ5ම පළාෙ& මහ8වර 9ස්�:කෙ� ෙද.<ව �ාෙ�=ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 1176 - �ස්සැ+ලාව Bාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Cළ 
eලැ:ෙෆ.රස්�ව&ත නමැ% ගෙ) �'Dයා E ද, අංක 320149 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබL අංක 227 දරන ඉඩ) ෙක.ටස 

ෙලස ෙප
8) ෙක.ට ඇ&තා E ද, '(ක) පෑ) ඉ9/ප& කරන ෙලස දැ8) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Lයාප9ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2001.08.29 වැ$ 9න අංක 1199/10 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/9 පළකරන ලද අංක 030106 දරන දැ
Wෙ) 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) Lයාප9ංR ,-ෙ) 
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 \L මස 1 වැ$ 9න, 
බ&තර]+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා`තෙ)
Cෙa � ය. 

උපෙDඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශoෂ ෙහp
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපq�ගLක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කrෙ1/අY%කrව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙs:ෂාෙව
 ඇ% t%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසo  ස)i`ණ නම/න) සහ L�නය හැu8)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැv) න) ඒ �xබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �xබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ:ටයා`) 

 227 0.0630 c�ම ආර�Rෙ1 ච
{ලතා  525203239v ස)i`ණ �ථම ප
%ය කැබL අංක 228 ' – 
    අංක 577/13, eලැ:ෙෆ.රස්�      මා`ග පරවශතා  
    ජනපදය, �ස්සැ+ලාව     අY%ය සමඟ,  
 

08-377/13 

උපෙDඛනය  
 

       c$ශ්චය
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