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   2. 7ෙග\ ආර�R+ලාෙ1 ප&ම  735161563v සම අY%ය  ' මා]ග අY%ය 
    rමා/ මංගKකා 7ෙග\ ආර�R     සමඟ  
   3. ඇහැKයෙග.ඩ ධ)මපාල '(  533420613v 
    119 @, Wර�ංහ මාවත,  
    $ව
දම, ජා ඇල  
 155 0.2750 ජය�/ය ආර�Rෙ1 A�&  640360804v ස)l]ණ �ථම ප
%ය මහජන බැංrවට – 
    දයාම+ ජය�/ය      තබා ඇ% උකසට  
    77, $ව
දම, ජා ඇල     යට&ව  
 178 0.1285 Wර�ංහ ප%රෙ1 හ]ෂණ  නැත ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 
    �ස
�& Wර�ංහ       
    92, වනාත පාර, ප^�ව, මහරගම       
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14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 
 
බස්නා'ර පළාෙ& ග)පහ 7ස්�8කෙ� ජා ඇල �ාෙ�:ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 207 $ව
දම උAර Dාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Aළ $ව
දම 
නමැ% ගෙ) �'Eයා F ද, අංක 512203 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 06 ' කැබK අංක 15, 41, 52, 59, 70, 75, 149, 154, 160, 161, 
162, 210, 316 සහ 328 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
O) ෙක.ට ඇ&තා F ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැO) ෙද(
 1998 අංක 21 
දරන '(ක) Kයාප7ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2014.08.29 වැ$ 7න අංක 1877/51 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද 
අංක 51/0692 දරන දැ
Wෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා F ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 
1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප7ංR ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 
�කාශ කර(. 

 
 
 ෙ1.ඒ.ෙ1. රං34 ධ6මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2015 ඔ8ෙත\බ] මස 17 වැ$ 7න, 
බ&තර^+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Aෙa � ය. 
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උපෙDඛනය 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහ\
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගKක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කiෙ1/අY%කiව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ K�නය හැmO)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා]) 
 

 15 0.0308 1. c{මගා+ල කංකානමලාෙ1  611151080v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 16 ' – 

    �ද& මෙන\ ලා+ �නා
`   සම අY%ය  මා]ග අY%ය  

   2. ෙශ-
 ෙපෙ]රා   655861653v   සමඟ, 
    189/w, $ව
දම, ජා ඇල       

 41 0.1678 ෙසgAංග ^දKෙ1 ෙද.
 �බ�ංහ  490621393v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    200, $ව
දම, ජා ඇල       
 52 0.0753 c{ම ප%ර
නැෙහලාෙ1 ශා
ත  630470315v ස)l]ණ ෙදවන ප
%ය කැබK අංක 44 ' – 

    rමාර c{මර&න      මා]ග පරවශතා  

    242, $ව
දම, ජා ඇල     අY%ය සමඟ,  
 59 0.0486 ම+ලව ආර�Rෙ1 ඇ
ට
 ෙබන�8  553592135v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 73 ' – 

    64, $ව
දම, ජා ඇල     මා]ග අY%ය  

         සමඟ,  

 70 0.0385 1. ම+ලව ආර�Rෙ1 ඇ
ට
  553592135v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 
    ෙබන�8    සම අY%ය   

   2. එ7/�/ය ෙම.ෙහ.�Eෙ1  548584620v   – – 

    පැ�sයා ෙසgර)       
    201/|, $ව
දම, ජා ඇල 

 75 0.0360 අෙe�ංහ Wරෙක\
ෙ1 �පා$  777163671v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 73 ' – 

    ජය
තා ලංකා ෙග\මස්     මා]ග අY%ය  
    ශා
ත ෙසgcය] පා], 2 වන     සමඟ,  

    ප�මග, ෙහ�Eගම, ජා ඇල       

 149 0.0691 ෙa+ගමෙ1 ෙස\මවංශ ෙපෙ]රා  592333821v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    231, $ව
දම, ජා ඇල       
 154 0.1561 ග+ක
දෙ1 ෙත\මස් ෙපෙ]රා  430592890v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    237, �iව&ත, $ව
දම, ජා ඇල       

 160 0.0822 ග+ක
දෙ1 Eෙර\
 ක�ෂ්ක  711543350v ස)l]ණ �ථම ප
%ය ග+ක
දෙ1 – 
    ෙපෙ]රා      ධ]මදාස ෙපෙ]රා  

    237/ඒ, $ව
දම, ජා ඇල     සහ 'දැ+ලන  

         ^7ය
ෙසgලාෙ1  
         ෙහgම �ණව]ධන යන  

         අයෙ1 |cත  

         }8%යට යට&ව,  
 161 0.0346 ග+ක
දෙ1 Eෙර\
 ක�ෂ්ක  711543350v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 159 – 

    ෙපෙ]රා      ' මා]ග අY%ය  

    237/ඒ, $ව
දම, ජා ඇල     සමඟ,  

 162 0.0934 1. ග+ක
දෙ1 ච
��/  602922545v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 
    �ණර&න ෙපෙ]රා   සම අY%ය    

   2. යාපා අj�හා(ලාෙ1 c$තා  606701063v 

    ච
�ා$ �යෙසgකර 
    241/1, �iව&ත, $ව
දම, ජා       

    ඇල       

 210 0.0949 cෙ��/ය ආර�Rෙ1 �ණෙසgකර  401422552v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 
    349/@, � �මංගල මාවත,       

    $ව
දම, ජා ඇල       

 316 0.0738 �` ෙ�වෙ1 රම�ලතා  658020137v ස)l]ණ �ථම ප
%ය ��ද�චා/ – 

    239/w/2, �iව&ත, $ව
දම,     කංකානමලාෙ1  
    ජා ඇල      ��ර 7සානායක  

         යන අයෙ1 |cත  

         }8%යට යට&ව,  
 328 0.0727 පනාෙග.ඩෙ1 ^7තා ගයk  877390853v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    උදයකා
%       

    158/1, cගඩ, ෙබ)^+ල       
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1998 අංක 21 දරන %&ක$ 'යාප*ං+ ,-ෙ$ පනත 

 

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

 
බස්නා'ර පළාෙ& ග)පහ 7ස්�8කෙ� ජා ඇල �ාෙ�:ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 207 $ව
දම උAර Dාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Aළ $ව
දම 

නමැ% ගෙ) �'Eයා F ද, අංක 512203 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 08 ' කැබK අංක 328 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
O) ෙක.ට 

ඇ&තා F ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැO) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප7ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 

2014.02.21 වැ$ 7න අංක 1850/41 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 51/0629 දරන දැ
Wෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා F ද, ඉඩ) 

ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප7ංR ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ 

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

 

 

 ෙ1.ඒ.ෙ1. රං34 ධ6මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2015 ඔ8ෙත\බ] මස 17 වැ$ 7න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Aෙa � ය. 

උපෙDඛනය 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහ\

       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගKක  

 ඉඩ) cශාල&වය අY%කiෙ1/අY%කiව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 

 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ K�නය හැmO)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  

 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා]) 
 

 328 0.0247 rirල�/ය ආර�Rලාෙ1 අංජ�  947540939v ස)l]ණ �ථම ප
%ය ෙද.
 ජය�ංහෙ1 – 

    ෙශහා$ ෙපෙ]රා      �යා$  

    68/8, තලප&�Eය, උඩහ^+ල,     කා
% යන අයෙ1  

    Oෙ1ෙග.ඩ      |cත }8%යට  

         යට&ව,  
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1998 අංක 21 දරන %&ක$ 'යාප*ං+ ,-ෙ$ පනත 

 

14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 
 
බස්නා'ර පළාෙ& ග)පහ 7ස්�8කෙ� ජා ඇල �ාෙ�:ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 207-ඒ- ය8ක�ව Dාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Aළ ය8ක�ව 

නමැ% ගෙ) �'Eයා F ද, අංක 512204 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 04 ' කැබK අංක 116, 124, 126, 129, 148, 176, 177, 179, 180 

සහ 586 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
O) ෙක.ට ඇ&තා F ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැO) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) 

Kයාප7ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2015.03.18 වැ$ 7න අංක 1906/31 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 51/0753 

දරන දැ
Wෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා F ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 

දරන '(ක) Kයාප7ංR ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ1.ඒ.ෙ1. රං34 ධ6මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2015 ඔ8ෙත\බ] මස 17 වැ$ 7න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Aෙa � ය. 
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උපෙDඛනය 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහ\

       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගKක  

 ඉඩ) cශාල&වය අY%කiෙ1/අY%කiව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 

 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ K�නය හැmO)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  

 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා]) 
 

 116 0.0667 Wර8ෙක.� ෙම.ෙහ.�Eෙ1 �$තා  618630013v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    ලාලk රණ�ංහ       

    590/@, ය8ක�ව, ජා ඇල       

 124 0.0540 මහෙ+ක) ආර�Rෙ1 �ට]  591170236x ස)l]ණ �ථම ප
%ය ෙහ�Eආර�Rෙ1 – 

    597/ඒ, ය8ක�ව, ජා ඇල     ඉසෙබ+ %ෙසgරා  

         යන අයෙ1   

         |cත }8%යට   

         යට&ව,  

 126 0.0478 මහෙ+ක) ආර�Rෙ1 ෙද\න ජ�
තා  697700838v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    �යා$       

    597, ය8ක�ව, ජා ඇල       

 129 0.0543 ජයWර ෙහgවෙ1 ලයන+ �නා
`  481051320v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    596, ය8ක�ව, ජා ඇල       

 148 0.0635 අiමා`ර �ය�/ �+වා  602752208v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    662/ඒ, ය8ක�ව, ජා ඇල       

 176 0.0589 ම+ලව ත
�ෙ1 න�
 සම
ත  740473972v ස)l]ණ �ථම ප
%ය රාජප8ෂ – 

    rමාර ෙපෙ]රා      ආර�Rෙ1  

    604 @, ය8ක�ව, ජා ඇල     මැ+ක)   

         රාජප8ෂ  

         සහ හලාව&  

         ^7ය
ෙසgලාෙ1  

         ම+Kකා  

         cෙ�ව]ධන   

         යන අයෙ1   

         |cත }8%යට   

         යට&ව,  

 177 0.0244 වලහ
` ගමෙ1 �පා ච
�ෙසgන  631871542v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 131 – 

    596/w, ය8ක�ව, ජා ඇල     සහ 132 ' මා]ග  

         අY%ය සමඟ,  

 179 0.0266 Wරෙසgකර ^දKෙ1 ගැ^�දාස  562701753v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    Wරෙසgකර       

    596/�, ය8ක�ව, ජා ඇල       

 180 0.0477 මදර�ංහ දයා �/ව]ධන  681960503v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 131 – 

    592, ය8ක�ව, ජා ඇල     ' මා]ග අY%ය  

         සමඟ,  

 586 0.0235 Wරj�Kෙ1 ��j   831581174v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 131 – 

    �නා
`      ' මා]ග අY%ය  

    596/ඒ, ය8ක�ව, ජා ඇල     සමඟ,  
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14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 

 
බස්නා'ර පළාෙ& ග)පහ 7ස්�8කෙ� ජා ඇල �ාෙ�:ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 207 @ - $ව
දම දrණ Dාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Aළ 

$ව
දම නමැ% ගෙ) �'Eයා F ද, අංක 512205 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබK අංක 3, 7, 22, 89, 119 සහ 142 දරන ඉඩ) 

ෙක.ටස් ෙලස ෙප
O) ෙක.ට ඇ&තා F ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැO) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප7ංR ,-ෙ) පනෙ& 
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12 වැ$ වග
%ය �කාර 2014.08.29 වැ$ 7න අංක 1877/51 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 51/0691 දරන දැ
Wෙ) සඳහ
 

ෙක.ට ඇ&තා F ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප7ංR 

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

 

 
 ෙ1.ඒ.ෙ1. රං34 ධ6මපාල, 

  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 

2015 ඔ8ෙත\බ] මස 17 වැ$ 7න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Aෙa � ය. 

උපෙDඛනය 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහ\

       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගKක  

 ඉඩ) cශාල&වය අY%කiෙ1/අY%කiව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 

 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ K�නය හැmO)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  

 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා]) 

 

 3 0.0378 ග+ක
දෙ1 7ෙ
ෂ් චAරංග  892523894v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 8 ' – 

    ෙපෙ]රා      මා]ග අY%ය  

    821, ය8ක�ව, ජා ඇල     සමඟ,  

 7 0.0413 මහr�රෙ1 ෙද.
 7ෙ
ෂ් R
තක  832670375v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 8' – 

    118, $ව
දම දrණ, රබ]ව&ත,     මා]ග අY%ය  

    ජා ඇල      සමඟ,  

 22 0.0227 වාෙග.ඩ ප%රෙ1 ස
ධ�ා  706672150v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    r^`k       

    ඊ/103, දr� $ව
දම, ජා ඇල       

 89 0.0379 ම'ම+ cදානගමෙ1  631210872v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 91 ' – 

    ආ]/60, ගජබා මාවත, රබ] ව&ත,     මා]ග අY%ය  

    $ව
දම දrණ, ජා ඇල     සමඟ, ලංකා  

         බැංrවට   

         තබා ඇ%  

         උකසට යට&ව  

 119 0.0189 ^හ
7ර)ලාෙ1 මංගල  830263497v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 125 – 

    �යද]ශන      ' මා]ග අY%ය  

    545, කහටගහව&ත, ෙප.A�Eය     සමඟ,  

    දrණ, වා��ව       

 142 0.0215 ෙහ�E ආර�Rෙ1 ජග& ඇ
ටk  692713486v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 138 – 

    ෙපෙ]රා      ' මා]ග අY%ය  

    ආ]/5/@, රබ]ව&ත, දr�     සමඟ,  

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

 
බස්නා'ර පළාෙ& ග)පහ 7ස්�8කෙ� ජා ඇල �ාෙ�:ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 207 @ - $ව
දම දrණ Dාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Aළ 
$ව
දම දrණ නමැ% ගෙ) �'Eයා F ද, අංක 512205 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබK අංක 43 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 
ෙප
O) ෙක.ට ඇ&තා F ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැO) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප7ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 
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වග
%ය �කාර 2014.08.29 වැ$ 7න අංක 1877/51 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 51/0690 දරන දැ
Wෙ) සඳහ
 ෙක.ට 
ඇ&තා F ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප7ංR ,-ෙ) 
පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 

 
 
 ෙ1.ඒ.ෙ1. රං34 ධ6මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2015 ඔ8ෙත\බ] මස 17 වැ$ 7න, 
බ&තර^+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Aෙa � ය. 

උපෙDඛනය 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහ\
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගKක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කiෙ1/අY%කiව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ K�නය හැmO)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා]) 
 

 43 0.0381 අ�& ව$ග�ංහ   623171167v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 45 ' – 
    200/8-එ�, පාස+ මාවත,     මා]ග පරවශතා  
    ෙකරවල�Eය, හැඳල, ව&තල     අY%ය සමඟ,  
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1998 අංක 21 දරන %&ක$ 'යාප*ං+ ,-ෙ$ පනත 

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

 
බස්නා'ර පළාෙ& ග)පහ 7ස්�8කෙ� ජා ඇල �ාෙ�:ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 207 @ - $ව
දම දrණ Dාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Aළ 
$ව
දම නමැ% ගෙ) �'Eයා F ද, අංක 512205 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 03 ' කැබK අංක 26, 119, 125, 150 සහ 166 දරන ඉඩ) 
ෙක.ටස් ෙලස ෙප
O) ෙක.ට ඇ&තා F ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැO) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප7ංR ,-ෙ) පනෙ& 
12 වැ$ වග
%ය �කාර 2014.09.01 වැ$ 7න අංක 1882/36 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 51/0703 දරන දැ
Wෙ) සඳහ
 
ෙක.ට ඇ&තා F ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Kයාප7ංR 
,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 

 
 
 ෙ1.ඒ.ෙ1. රං34 ධ6මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2015 ඔ8ෙත\බ] මස 17 වැ$ 7න, 
බ&තර^+ල, 
රජම+ව&ත පාර, 
"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 
ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Aෙa � ය. 

උපෙDඛනය 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහ\
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගKක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කiෙ1/අY%කiව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ K�නය හැmO)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා]) 
 

 26 0.0618 ෙස\ලංග ආර�Rෙ1 සං|ව  833460498v ස)l]ණ �ථම ප
%ය ෙස\ලංග ආර�Rෙ1 – 
    351, $ව
දම දrණ, ජා ඇල     ෙ�c� සහ  
         ම`රාවලෙ1 ෙද\න  
         පැ�sයා  
         නාKkයන අයෙ1  
         |cත }8%යට  
         යට&ව,  
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 119 0.0123 ෙස\ලංග ආර�Rෙ1 wතා ෙස\ලංග  717821068v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 92 ' – 

    357, $දහස් මාවත, $ව
දම     මා]ග අY%ය  

    දrණ, ජා ඇල      සමඟ,  

 125 0.0519 ෙස\ලංග ආර�Rෙ1 �තා$ ෙස\ලංග  765301025v ස)l]ණ �ථම ප
%ය ජයWර ආර�Rෙ1 – 

    357, $දහස් මාවත, දr�     (Kනා ජයර&න  

    $ව
දම, ජා ඇල      යන අයෙ1 |cත  

         }8%යට යට&ව,  

         කැබK අංක 122  

         ' මා]ග අY%ය  

         සමඟ,  

 150 0.0133 ෙහ)බා ත
�ෙ1 wල$  618651975v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 152 – 

    �නා
`      ' මා]ග අY%ය  

    363/w, දr� $ව
දම, ජා ඇල     සමඟ,  

         කැබK අංක 143  

         pෙඳ' ෙප.`  

         අY%ය සමඟ,  

 166 0.0333 cෙ��ංහ ආර�Rෙ1 අ$+  672141273v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    469/2, දr� $ව
දම, ජා ඇල       
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1998 අංක 21 දරන %&ක$ 'යාප*ං+ ,-ෙ$ පනත 

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

 
බස්නා'ර පළාෙ& ග)පහ 7ස්�8කෙ� ජා ඇල �ාෙ�:ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 207 @ - $ව
දම දrණ Dාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Aළ 

$ව
දම නමැ% ගෙ) �'Eයා F ද, අංක 512205 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 05 ' කැබK අංක 2, 76, 144, 177, 179, 181, 188, 234 

සහ 241 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
O) ෙක.ට ඇ&තා F ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැO) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) 

Kයාප7ංR ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2015.01.28 වැ$ 7න අංක 1899/19 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 51/0737 

දරන දැ
Wෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා F ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අY%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 

දරන '(ක) Kයාප7ංR ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමY
 �කාශ කර(. 

 

 
 ෙ1.ඒ.ෙ1. රං34 ධ6මපාල, 
  '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2015 ඔ8ෙත\බ] මස 17 වැ$ 7න, 

බ&තර^+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ`ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Aෙa � ය. 

උපෙDඛනය 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහ\
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගKක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කiෙ1/අY%කiව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ K�නය හැmO)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා]) 
 

 2 0.0940   රජය  – ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

උපෙDඛනය – (ස$බ<HතI) 
 

 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහ\
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගKක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කiෙ1/අY%කiව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ K�නය හැmO)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා]) 
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 76 0.2161 ග+ක
දෙ1 `+(� තWෂා  815123280v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    ෙපෙ]රා       

    374 ඒ, ෙහවන, $ව
දම, ජා ඇල       

 144 0.1191   රජය  – ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

 177 0.3037   රජය  – ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

 179 0.0186 අ)බල
ෙග.ඩෙ1 න�කා 7+හා$  817760333v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 184 '  – 

    ආන
ද      මා]ග පරවශතා  

    33/ඒ, දr� $ව
දම, රබ]     අY%ය සමඟ,  

    ව&ත, ජා ඇල       

 181 0.0194 ජය�/ය ආර�Rෙ1 ෙද\න ධ)(කා  676471235v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 184 '  – 

    මෙන\හා/       මා]ග අY%ය  

    ආ]/32/ඒ, දr� $ව
දම, ජා     සමඟ,  

    ඇල       

 188 0.0202 Wර�ංහ ආර�Rෙ1 ලයන+ ෙපෙ]රා  521884088v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 184 '  – 

    ආ]/31/ඒ, දr� $ව
දම, ජා      මා]ග පරවශතා  

    ඇල      අY%ය සමඟ,  

 234 0.0382 ක
න
ගර ආර�Rෙ1 ෙද\න �රංගා  768083452v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 184 '  – 

    7+හා$       මා]ග අY%ය  

    343/ඒ, පාසැ+ පාර, බ�ව&ත     සමඟ,  

 241 0.0193 බෙ�ෙප.ලෙ1 ෙර\ස් ෙහල
 ග]E+ඩා  517432164v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබK අංක 184 '  – 

    ෙපෙ]රා       මා]ග අY%ය  

    ආ]/141/ඒ, දr� $ව
දම, ජා     සමඟ,  

    ඇල       
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� ලංකා රජෙ� ^�ණ ෙදපා]තෙ)
Aෙa ^�ණය කරන ල�. 

උපෙDඛනය – (ස$බ<HතI) 
 

 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහ\
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගKක  
 ඉඩ) cශාල&වය අY%කiෙ1/අY%කiව
ෙ1 ජා%ක අY% අY%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ K�නය හැmO)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා]) 


