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ක@AගBව උDර නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820069 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 04 ' කැබ: අංක 28 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2016.02.01 වැ$ 8න අංක 1952/9 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0103 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා G ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) 

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

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 28 0.0255 අෙeර&න �/ව]ධන ද)(කා  716253090v ස)l]ණ �ථම ප
%ය ජා%ක ඉ%/ – 

    අංක 153, රණ%සර උයන,      ,- ෙ) බැං6වට  

    cජය මාවත, ක@AගBව     තබා ඇ% උකසට  

         යට&ව  
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4 A 

 

III ෙකටස - ; ලංකා <ජාතා=>ක සමාජවා? ජනරජෙ@ අ� �ෙශෂ ගැසB පCය - 2018.01.30 

1998 අංක 21 දරන ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත 

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

 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 408 ක@AගBව උDර Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ 

ක@AගBව උDර නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820069 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 05 ' කැබ: අංක 88, 101, 149 සහ 199 දරන 

ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) 

පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2015.12.22 වැ$ 8න අංක 1946/28 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0100 දරන දැ
Xෙ) 

සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා G ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) 

:යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම[
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 

2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 88 0.0334 zබ�ංහ ආර|Sෙ1 සං}ව  782841807v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 86, – 

    ල9මා+      91, 98 සහ 99 '  

    zබෙසවන, ද)පැ+ල,     මා]ග පරවශතා   

    ෙත:~ජcල      අ[%ය සමඟ,  

 101 0.0396 zබ�ංහ ආර|Sෙ1 සං}ව  782841807v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 86, – 

    ල9මා+      91, 98 සහ 99 '  

    zබෙසවන, ද)පැ+ල,     මා]ග පරවශතා   

    ෙත:~ජcල      අ[%ය සමඟ,  

 149 0.0351 ඇහැලෙj ගමෙ1 අPෂ්ක �භා&  831942932v ස)l]ණ �ථම ප
%ය පෑ
 ඒ�යා – 

    "�පා�" ක_Aවාන,     බැං6වට තබා ඇ%  

    �ටබැ�දර      උකසට යට&ව  

 199 0.0251 ෙද�_ව ජයDංග $ල
ත z�+  722570073v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 197 – 

    අංක43/1, කඩවත පාර, ක�ෙබhcල,     සහ 162 '  

    ෙද'වල      මා]ග පරවශතා  

         අ[%ය සමඟ,  

         රාජ� උකස් හා  

         ආෙයhජන බැං6වට  

         තබා ඇ% උකසට  

         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 

 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 408 ක@AගBව උDර Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ 

ක@AගBව උDර නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820069 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 07 ' කැබ: අංක 51, 53, 66, 84, 85, 86, 96 සහ 

97 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS 



 

5 A III ෙකටස - ; ලංකා <ජාතා=>ක සමාජවා? ජනරජෙ@ අ� �ෙශෂ ගැසB පCය - 2018.01.30 

,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2015.12.22 වැ$ 8න අංක 1946/28 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0099 දරන 

දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා G ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන 

'(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම[
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 

  
  (ෙහ9ටයා]) 

 51 0.0297 නාග/ක සංව]ධන අ�කා/ය  – ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 20,  – 

    ෙස&�/පාය, බ&තරB+ල     32 සහ 38 '  

         මා]ග පරවශතා  

         අ[%ය සමඟ,  

 53 0.0297 පරණමානෙ1 ���මා කz$  945110627v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 20, – 

    අංක 19, yෂ්පාරාම ෙපෙදස,     32 සහ 38 '  

    වැ:ෙ`/ය, මාතර      මා]ග පරවශතා   

         අ[%ය සමඟ,  

 66 0.0300 නාග/ක සංව]ධන අ�කා/ය  – ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 20,  – 

    ෙස&�/පාය, බ&තරB+ල     02 සහ 38 '  

         මා]ග පරවශතා  

         අ[%ය සමඟ,  

 84 0.0276 නාග/ක සංව]ධන අ�කා/ය  – ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 20, 2 – 

    ෙස&�/පාය, බ&තරB+ල     සහ 38 '  

         මා]ග පරවශතා   

         අ[%ය සමඟ,  

 85 0.0276 නාග/ක සංව]ධන අ�කා/ය  – ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 20, – 

    ෙස&�/පාය, බ&තරB+ල     32 සහ 38 '  

         මා]ග පරවශතා   

         අ[%ය සමඟ,  

 86 0.0276 නාග/ක සංව]ධන අ�කා/ය  – ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 20, – 

    ෙස&�/පාය, බ&තරB+ල     32 සහ 38 '   

         මා]ග පරවශතා   

         අ[%ය සමඟ,  

 96 0.0298 ගා(� කන9කෙහgවා  562340548v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 38, – 

    අංක 140/6, A�s �/     32 සහ 20 '  

    උද�ානය, හ9මන පාර, මාතර     මා]ග පරවශතා   

         අ[%ය සමඟ,  

 97 0.0301 ගා(� කන9කෙහgවා  562340548v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 38, – 

    අංක 140/6,      32 සහ 20 '  

    A�s �/ උද�ානය,     මා]ග පරවශතා  

    හ9මන පාර,      අ[%ය සමඟ, 

    මාතර   
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III ෙකටස - ; ලංකා <ජාතා=>ක සමාජවා? ජනරජෙ@ අ� �ෙශෂ ගැසB පCය - 2018.01.30 

1998 අංක 21 දරන ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත 

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

 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 408 ක@AගBව උDර Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ 

ක@AගBව උDර නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820069 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 13 ' කැබ: අංක 4, 9, 19, 27, 63, 83, 153 සහ 

155 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS 

,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2017.02.20 වැ$ 8න අංක 2007/03 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0128 දරන 

දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා G ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන 

'(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙම[
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 4 0.0249 තලගහව&ත ග)ආචා/ෙ1 ශා$කා  826072598v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 07 ' – 

    8�� තලගහව&ත      මා]ග පරවශතා  

    "z�/" වැව ඉහල, ක@AගBව     අ[%ය සමඟ,  

         �ාෙ�;ය සංව]ධන   

         බැං6වට තබා ඇ%   

         උකසට යට&ව  

 9 0.0320 896@රෙ1 ඉ
8ක �යංකර  197925504318 ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 07 ' – 

    මැදෙග.ඩ හ
8ය, මැදෙග.ඩ,     මා]ග පරවශතා  

    ක@AගBව      අ[%ය සමඟ,  

 19 0.0242 හ]ෂණ ම�රංග :යන�ණව]ධන  832471186v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 07  – 

    රාළහා( ��ට$ය, '&තැFය     සහ 32 '  

    මැද, මාතර      මා]ග පරවශතා  

         අ[%ය සමඟ,  

 27 0.0329 ,:�xව ගමෙ1 ප�මලතා  638460041v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 28, – 

    අr& ෙගදර, බංගම, ම:_ව,     07 සහ 32 '  

    අ6�ස්ස      මා]ග පරවශතා   

         අ[%ය සමඟ,   

         � ලංකා  

         $වාස සංව]ධන  

         �ල� සංස්ථා  

         බැං6වට තබා ඇ%  

         උකසට යට&ව  

 63 0.0265 6මරjෙපAම ආර|Sෙ1 ලා+  653070225v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 65  – 

    අංක 09, � ව�රඥාන මාවත,     සහ 105 '  

    6Amව&ත, ව+ගම උDර, මාතර     මා]ග පරවශතා  

         අ[%ය සමඟ,  

 83 0.0257 අසංක ඉෙරhෂ් cතානෙ1  800900310v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 105 '  – 

    අංක 19/02, ��ප,      මා]ග පරවශතා  

    පරපාB+ල, ෙද[ය
දර     අ[%ය සමඟ,  



 

7 A III ෙකටස - ; ලංකා <ජාතා=>ක සමාජවා? ජනරජෙ@ අ� �ෙශෂ ගැසB පCය - 2018.01.30 

 153 0.0257 කංකාන)ෙ1 ප&මලා+  761580680v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 28, – 

    $ල$වාස 01, කෘ�ක]ම ප]ෙ�ෂණ     32 සහ 07 '  

    ස්ථානය, ෙත:~ජcල     මා]ග පරවශතා   

         අ[%ය සමඟ,  

 155 0.0266 ���ක අPරා~ cදානෙ1  792181287v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 32 ' – 

    අංක55/21, 6මාරදාස මාවත,     මා]ග පරවශතා  

    වැ:ෙ`/ය, මාතර      අ[%ය සමඟ,  

         ලංකා බැං6වට  

         තබා ඇ% උකසට  

         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 

 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 408 � -ක@AගBව  Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ ක@AගBව 

නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820070 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබ: අංක 183 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) ෙක.ට 

ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 

2012.11.29 වැ$ 8න අංක 1786/16 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0007 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා G ද, ඉඩ) 

ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ 

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

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 183 0.0659 ෙහ
�ා cතාරණ �ෂා
ත  712674520v ස)l]ණ �ථම ප
%ය කැබ: අංක 68 ' – 

    z}වක      මා]ග පරවශතා  

    352/1, ර&නවාස,      අ[%ය සමඟ,  

    ෙත
නෙකh
ව&ත, ග
දර       
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උපෙEඛනය – (ස�බ=IතJ) 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 



8 A 

 

III ෙකටස - ; ලංකා <ජාතා=>ක සමාජවා? ජනරජෙ@ අ� �ෙශෂ ගැසB පCය - 2018.01.30 

1998 අංක 21 දරන ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත 

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

 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 408 ඒ - ක@AගBව බට'ර Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ 

ක@AගBව බට'ර නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820071 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබ: අංක 166 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2012.10.12 වැ$ 8න අංක 1779/32 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0002 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා G ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) 

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

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 166 0.0531 හ&ෙත.xව ගමෙ1 කAණාව2  575274439v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    කහටගහව&ත,  

    මැදෙග.ඩ,  

    ක@AගBව       
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1998 අංක 21 දරන ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත 

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

 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 404 - ෙක.ටcල ද6ණ Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ ෙක.ටcල 

ද6ණ නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820073 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 05 ' කැබ: අංක 54 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) 

ෙක.ට ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය 

�කාර 2016.08.22 වැ$ 8න අංක 1981/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0116 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා G ද, 

ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 

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

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 



 

9 A III ෙකටස - ; ලංකා <ජාතා=>ක සමාජවා? ජනරජෙ@ අ� �ෙශෂ ගැසB පCය - 2018.01.30 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 54 0.1665  මා]ග සංව]ධන අ�කා/ය – ස)l]ණ �ථම ප
%ය – මා]ගය 
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1998 අංක 21 දරන ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත 
 

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

ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 407 -ත+අරඹ ද6ණ Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ ත+අරඹ 

ද6ණ නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820078 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබ: අංක 73 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) 

ෙක.ට ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය 

�කාර 2012.11.19 වැ$ 8න අංක 1785/6 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0006 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා G ද, 

ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 

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

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 73 0.0228 �ාෙ�;ය සභාව වැ:ගම – ස)l]ණ �ථම ප
%ය – මා]ගය 
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1998 අංක 21 දරන ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත 
 

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

ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 407 � ත+අරඹ උDර Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ ත+අරඹ 

උDර නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820080 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 04 ' කැබ: අංක 35 සහ 60 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස 

ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2016.06.01 වැ$ 8න අංක 1969/28 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0110 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා G ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) 

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

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 
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III ෙකටස - ; ලංකා <ජාතා=>ක සමාජවා? ජනරජෙ@ අ� �ෙශෂ ගැසB පCය - 2018.01.30 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 35 0.0105 �
�ස්6 බ_ෙ1 ෙහgම
ත  800230101v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    ගා+ෙල ෙගදර, ක
ෙදෙත.ට පාර,       

    ත+අරඹ, ක@AගBව       

 60 0.0467 ජනක ස)ප& cෙ~Dංග  850053880v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    ස)ප& ෙe9හ*ස්, (/ස්ස උDර, (/ස්ස       
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1998 අංක 21 දරන ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත 
 

14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 
 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 407 ඒ බ�ඩරB+ල Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ 407 A 

බ�ඩරB+ල නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820081 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබ: අංක 322 සහ 323 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් 

ෙලස ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2013.12.31 වැ$ 8න අංක 1843/14 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0040 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා G ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) 

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

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 322 0.0252 මර9කල හැ
න8ෙ1 ආ/යදාස  561011370v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    ඉ@+ගහව&ත, බ�ඩරB+ල, (/ස්ස       

 323 0.0127 8ය� හැ
න8ෙ1 ච
�කා
%  715303140v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    ඉ@+ගහව&ත, බ�ඩරB+ල, (/ස්ස       
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1998 අංක 21 දරන ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත 
 

14 වැ$ වග
%ය යටෙ& '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්ෙ1 2රණ �කාශය 
 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 407 ඒ බ�ඩරB+ල Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ 

බ�ඩරB+ල නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820081 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 04 ' කැබ: අංක 63 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 



 

11 A III ෙකටස - ; ලංකා <ජාතා=>ක සමාජවා? ජනරජෙ@ අ� �ෙශෂ ගැසB පCය - 2018.01.30 

වග
%ය �කාර 2014.05.26 වැ$ 8න අංක 1864/10 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0040 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා G ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) 

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

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 63 0.1094 z�j සමර�ංහ   773211159v ස)l]ණ ෙදවන ප
%ය ෙසලා
 බැං6වට – 

    අංක 125, ෙක.ස්ව&ත පාර, නාවල,     තබා ඇ% උකසට  

    රාජ�/ය      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 

 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 406 ඒ-(/ස්ස ද6ණ II Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ (/ස්ස 

නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820084 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබ: අංක 115 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) ෙක.ට 

ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 

2014.12.03 වැ$ 8න අංක 1891/21 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0069 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා G ද, ඉඩ) 

ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ 

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

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 115 0.0389 කන
ක ෙහgවාෙ1 අමරදාස  නැත ස)l]ණ �ථම ප
%ය ලංකා බැං6වට – 

    "දයාවාස" (/ස්ස      තබා ඇ% උකස්  

         වලට යට&ව  
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III ෙකටස - ; ලංකා <ජාතා=>ක සමාජවා? ජනරජෙ@ අ� �ෙශෂ ගැසB පCය - 2018.01.30 

1998 අංක 21 දරන ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත 

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

 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 406 -(/ස්ස ද6ණ I Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ (/ස්ස 

නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820085 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබ: අංක 147 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) ෙක.ට 

ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 

2014.03.05 වැ$ 8න අංක 1852/33 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0048 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා G ද, ඉඩ) 

ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ 

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

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 147 0.0346 ගා]8 yංSෙහgවා yෂ්පා  647651925v ස)l]ණ ෙදවන ප
%ය – – 

    චා
දk       

    අ&%9කගහ ව&ත,  

    (/ස්ස       
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1998 අංක 21 දරන ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත 

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

 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 405 - (/ස්ස උDර Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ (/ස්ස උDර 

නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820086 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබ: අංක 21 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
P) ෙක.ට 

ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 

2014.07.23 වැ$ 8න අංක 1877/48 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0062 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා G ද, ඉඩ) 

ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ 

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

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 



 

13 A III ෙකටස - ; ලංකා <ජාතා=>ක සමාජවා? ජනරජෙ@ අ� �ෙශෂ ගැසB පCය - 2018.01.30 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 21 0.0256 ,/යා බ_ෙ1 ර�& ගයා
 ද  833330470v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    �+වා       

    �D(ණ, යF�ල, (/ස්ස       
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1998 අංක 21 දරන ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත 

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

 
ද6ණ පළාෙ& මාතර 8ස්�9කෙ� වැ:ගම �ාෙ�;ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක 385 �  ග+ෙබ.9ක බට'ර Eාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය Dළ 

ග+ෙබ.9ක නමැ% ගෙ) �'Fයා G ද, අංක 820094 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 02 ' කැබ: අංක 9 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස 

ෙප
P) ෙක.ට ඇ&තා G ද, '(ක) පෑ) ඉ8/ප& කරන ෙලස දැP) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2016.11.24 වැ$ 8න අංක 1994/66 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/8 පළකරන ලද අංක 82/0123 දරන දැ
Xෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා G ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අ[%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ9ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) :යාප8ංS ,-ෙ) 

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

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ] මස 28 වැ$ 8න, 

බ&තරB+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ_ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා]තෙ)
Dෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       c$ශ්චය
 සහ ය) cෙශgෂ ෙහh
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපi�ග:ක  
 ඉඩ) cශාල&වය අ[%කAෙ1/අ[%කAව
ෙ1 ජා%ක අ[% අ[%ෙ� අෙj9ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසg  ස)l]ණ නම/න) සහ :�නය හැmP)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ cස්තර cස්තර 
  

  (ෙහ9ටයා]) 

 9 0.0111 Bහ)ම_ අ�බ9ක] අe_+  460364280v ස)l]ණ �ථම ප
%ය – – 

    රහ්මා
       

    46, �
නා පාර, ග+ෙබ.9ක,       

    වැ:ගම       
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� ලංකා රජෙ� B�ණ ෙදපා]තෙ)
Dෙ` B�ණය කරන ල�. 


