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2017 ෙදසැ)බ[ මස 29 වැ$ 7න, 

බ&තර\+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ^ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා[තෙ)
@ෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 

 5 0.6191 ෙද$ෙ� ෙගදර රb
� {ලර&න  781952524v ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

    අංක 372/ ඒ, 7*+ගස්ෙක.�ව,       

    ගෙ+ෙවල       

උපෙEඛනය – (ස�බ=IතJ) 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 



4 A 

 

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

 7 0.1620 ඉහළ වල`ෙ` අෙdෙකg
 බංඩා  661281286v ස)l[ණ �ථම ප
%ය කැබI අංක 09 ' – 

    81/ ඒ, වලස්වැව, ගෙ+ෙවල     මා[ග පරවශතා  

         අX%ය සමඟ,   

         වලස්වැව,  

         ගෙ+ෙවල �මා  

         ර'ත වලස්වැව  

         සක�iව) හා  

         ණය ග�ෙදL   

         ස\පකාර  

         ස(%යට   

         i 500000 කට  

         තබා ඇ%   

         උකසට යට&ව  

 8 0.1561 වලස්වැව ඉහල වල`ෙ` ජයර&න  722491980v ස)l[ණ �ථම ප
%ය කැබI අංක 09 ' – 

    බංඩා      මා[ග පරවශතා   

    අංක 81, වලස්වැව, ගෙ+ෙවල     අX%ය සමඟ,  

         වලස්වැව,  

         ගෙ+ෙවල �මා  

         ර'ත වලස්වැව  

         සක�iව) හා  

         ණය ග�ෙදL   

         ස\පකාර  

         ස(%යට i  

         500000 කට 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 

 
මධ5ම පළාෙ& මාතෙ+ 7ස්�8කෙ� ගෙ+ෙවල �ාෙ�9ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක ඊ 433 ඒ - යAග+ෙප.&ත ?ාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය @ළ 

යAග+ෙප.&ත නමැ% ගෙ) �'Aයා B ද, අංක 310087 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 03 ' කැබI අංක 24, 40 සහ 58 දරන ඉඩ) 

ෙක.ටස් ෙලස ෙප
L) ෙක.ට ඇ&තා B ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැL) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 

12 වැ$ වග
%ය �කාර 2016.09.13 වැ$ 7න අංක 1984/12 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 31/0195 දරන දැ
Uෙ) සඳහ
 

ෙක.ට ඇ&තා B ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අX%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Iයාප7ංQ 

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

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ[ මස 29 වැ$ 7න, 

බ&තර\+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ^ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා[තෙ)
@ෙ` � ය. 

උපෙEඛනය – (ස�බ=IතJ) 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 
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උපෙEඛනය 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 

 24 0.4047 ෙම.ෙහ.�ටාල වල`ෙ` අLලා {මා/  626041647v ස)l[ණ �ථම ප
%ය ආ[.ෙ8.ම^ව
% ඉ.සං.ආ. පනෙ& 

    ෙහfර&      {මා/ 19(4) වග
%යට 

    මහයාය, යAග+ෙප.&ත, ගෙ+ෙවල     අL�ාj%කයා යට&ව 

         ෙලස න) කර ඇත,  

 40 0.5059 ගෙ
ගල යාපා \7ය
ෙසfලෑ වල`ෙ`  538193852v ස)l[ණ �ථම ප
%ය – ඉ.සං.ආ. පනෙ& 

    �ංQ {මා/හා(       19(4) වග
%යට 

    අංක 185, මහයාය, යAග+ෙප.&ත,      යට&ව 

    ගෙ+ෙවල       

 58 0.2023 යාපා \7ය
ෙසfලාෙ1 වල`ෙ`  410880121v ස)l[ණ �ථම ප
%ය ෙක.ළඹ රාජ5 හා ඉ.සං.ආ. පනෙ& 

    ෙත
නෙකg
 බ�ඩා     උකස් ආෙයgජන 19(4) වග
%යට 

    යAග+ෙප.&ත, ගෙ+ෙවල     බැං{වට i යට&ව 

         150000 කට 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 

 
මධ5ම පළාෙ& මාතෙ+ 7ස්�8කෙ� ගෙ+ෙවල �ාෙ�9ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක ඊ 433 ඒ - යAග+ෙප.&ත ?ාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය @ළ 

යAග+ෙප.&ත නමැ% ගෙ) �'Aයා B ද, අංක 310087 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 10 ' කැබI අංක 112, 121, 125, 267 සහ 278 

දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
L) ෙක.ට ඇ&තා B ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැL) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Iයාප7ංQ 

,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2017.01.05 වැ$ 7න අංක 2000/66 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 31/0201 දරන 

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

'(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමX
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2017 ෙදසැ)බ[ මස 29 වැ$ 7න, 

බ&තර\+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ^ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා[තෙ)
@ෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 

 112 0.0266 ගෙ
ගල යාපා \7ය
ෙසfලෑ වල`ෙ`  538193852v ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

    �ංQ {මා/හා( ෙහව& ගෙ
ගල        

    යාපා \7ය
ෙසfලෑ වල`ෙ` �ංQ       

    {මා/හා( ජය �       

    185, යAග+ෙප.&ත, ගෙ+ෙවල       



6 A 

 

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

 121 0.0019 ගෙ
ගල යාපා \7ය
ෙසfලෑ වල`ෙ`  538193852v ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

    �ංQ {මා/හා( ෙහව& ගෙ
ගල        

    යාපා \7ය
ෙසfලෑ වල`ෙ` �ංQ       

    {මා/හා( ජය �       

    185, යAග+ෙප.&ත, ගෙ+ෙවල       

 125 0.0653 ගෙ
ගල යාපා \7ය
ෙසfලෑ වල`ෙ`  538193852v ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

    �ංQ {මා/හා( ෙහව& ගෙ
ගල        

    යාපා \7ය
ෙසfලෑ වල`ෙ` �ංQ       

    {මා/හා( ජය �       

    185, යAග+ෙප.&ත, ගෙ+ෙවල       

 267 0.0193   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 278 0.0420 ගෙ
ගල යාපා \7ය
ෙසfලෑ වල`ෙ`  538193852v ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

    �ංQ {මා/හා( ෙහව& ගෙ
ගල        

    යාපා \7ය
ෙසfලෑ වල`ෙ` �ංQ       

    {මා/හා( ජය �       

    185, යAග+ෙප.&ත, ගෙ+ෙවල       
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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& මාතෙ+ 7ස්�8කෙ� ගෙ+ෙවල �ාෙ�9ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක ඊ 433 ඒ - යAග+ෙප.&ත ?ාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය @ළ 

යAග+ෙප.&ත නමැ% ගෙ) �'Aයා B ද, අංක 310087 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 11 ' කැබI අංක 1, 42, 54, 57, 59 සහ 63 දරන 

ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
L) ෙක.ට ඇ&තා B ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැL) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) 

පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2017.08.22 වැ$ 7න අංක 2033/14 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 31/0212 දරන දැ
Uෙ) 

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

Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමX
 �කාශ කර(. 
 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2017 ෙදසැ)බ[ මස 29 වැ$ 7න, 

බ&තර\+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ^ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා[තෙ)
@ෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 

 1 0.2011   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 42 0.1117   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 54 0.0784   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

උපෙEඛනය – (ස�බ=IතJ) 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 



 

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

 57 0.2045   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 59 0.9388   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 63 0.3943   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 
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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& මාතෙ+ 7ස්�8කෙ� ගෙ+ෙවල �ාෙ�9ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක ඊ-433� - �+ව&ගම ?ාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය @ළ 

පහළවැව, �+ව&ගම නමැ% ගෙ) �'Aයා B ද, අංක 310088 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 01 ' කැබI අංක 138, 140, 148, 153, 155, 

156 සහ 161 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
L) ෙක.ට ඇ&තා B ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැL) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) 

Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2017.06.13 වැ$ 7න අංක 2023/26 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 31/0208 

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

දරන '(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමX
 �කාශ කර(. 

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ[ මස 29 වැ$ 7න, 

බ&තර\+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ^ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා[තෙ)
@ෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 

 138 0.0787 වu� පටබැ�ෙ1 හ�ත ලස
ත ද  871810249v ස)l[ණ �ථම ප
%ය කැබI අංක 141 ' – 

    �+වා      මා[ග පරවශතා   

    ආ�යාගල, ආ�යාගල     අX%ය සමඟ,  

 140 0.0640 Uර�/ය ආරuQලාෙ1 වස
% Uර�/ය  745690939v ස)l[ණ �ථම ප
%ය කැබI අංක 141 ' – 

    අංක 14, ෙ+8 හ*ස් $වාස,     මා[ග පරවශතා  

    මහමයා�ර, �{ණාමලය     අX%ය සමඟ,  

 148 0.0323 රහbරෙ1 ෙ�
ෙනgනා  707350334v ස)l[ණ �ථම ප
%ය ක.�.අ  – 

    ෙව
ෙ��ව&ත, �+ව&ගම,     310088/04/65 '  

    ගෙ+ෙවල      මා[ග පරවශතා   

         අX%ය සමඟ,  

 153 0.0308 ෙක.}@ව8{ කාරෙ1 �ධ[මා  828141813v ස)l[ණ �ථම ප
%ය ක.�.අ  – 

    �යද[ශ$ ෙක.}@ව8{     310088/04/48 '  

    ෙව
ෙ�� ව&ත, {ඩාවැව,     මා[ග පරවශතා   

    ගෙ+ෙවල      අX%ය සමඟ,  

උපෙEඛනය – (ස�බ=IතJ) 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 



8 A 

 

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

 155 0.0309 අ(ල ෙහ�Aෙහfවා   862652835v ස)l[ණ �ථම ප
%ය ක.�.අ  – 

    ෙව
ෙ��ව&ත, �+ව&ගම,     310088/04/65 '  

    ගෙ+ෙවල      මා[ග පරවශතා   

         අX%ය සමඟ,  

 156 0.0309 $ශා
ත චා(කර ආ/යර&න  760250791v ස)l[ණ �ථම ප
%ය ක.�.අ  – 

    ෙව
ෙ��ව&ත, {ඩාවැව, ගෙ+ෙවල     310088/04/48 '  

         මා[ග පරවශතා   

         අX%ය සමඟ,  

 161 0.0313 ක�අ�ජලෑ ෙගදර �/+ සමර�ංහ  613612815v ස)l[ණ �ථම ප
%ය ක.�.අ  – 

    "භාග5ා ෙවළඳසැල", �+ව&ගම     310088/04/65 '  

    පාර, {ඩාවැව, ගෙ+ෙවල     මා[ග පරවශතා   

         අX%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 

 
මධ5ම පළාෙ& මාතෙ+ 7ස්�8කෙ� ගෙ+ෙවල �ාෙ�9ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක ඊ-433� - �+ව&ගම ?ාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය @ළ 

�+ව&ගම නමැ% ගෙ) �'Aයා B ද, අංක 310088 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 03 ' කැබI අංක 46, 71, 72, 73, 74, 88, 89, 90, 91, 

127, 128 සහ 192 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
L) ෙක.ට ඇ&තා B ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැL) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන 

'(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2017.06.13 වැ$ 7න අංක 2023/26 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 

31/0209 දරන දැ
Uෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා B ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අX%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 

අංක 21 දරන '(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමX
 �කාශ 

කර(. 

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ[ මස 29 වැ$ 7න, 

බ&තර\+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ^ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා[තෙ)
@ෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 

 46 0.3460   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 71 0.0087   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 72 0.0251   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 73 0.0391   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

උපෙEඛනය – (ස�බ=IතJ) 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 



 

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

 74 0.0449   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 88 0.1938 වන�ංහ ව
$නායක \7ය
ෙසfලාෙ1  717241010v ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

    7ය@ෙ[ ෙගදර �මනාව%       

    290, පාස+ මාවත, �+ව&ගම,       

    ගෙ+ෙවල       

 89 0.0048   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 90 0.0242   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 91 0.1944 වන�ංහ ව
$නායක \7ය
ෙසfලාෙ1  758362655v ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

    7ය@ෙ[ ෙගදර �ලා වන�ංහ       

    290, පාස+ මාවත, �+ව&ගම,       

    ගෙ+ෙවල       

 127 0.0436   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 128 0.1044   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 192 0.1386   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 
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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& මාතෙ+ 7ස්�8කෙ� ගෙ+ෙවල �ාෙ�9ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක ඊ-433� - �+ව&ගම ?ාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය @ළ 

{ඩාවැව නමැ% ගෙ) �'Aයා B ද, අංක 310088 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 05 ' කැබI අංක 72, 77 සහ 80 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් 

ෙලස ෙප
L) ෙක.ට ඇ&තා B ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැL) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ 

වග
%ය �කාර 2017.01.11 වැ$ 7න අංක 2001/13 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 31/0203 දරන දැ
Uෙ) සඳහ
 ෙක.ට 

ඇ&තා B ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අX%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) 

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

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2017 ෙදසැ)බ[ මස 29 වැ$ 7න, 

බ&තර\+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ^ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා[තෙ)
@ෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 

 72 0.0067   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 77 0.0058   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 80 0.0039   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 
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උපෙEඛනය – (ස�බ=IතJ) 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 



10 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 
 

මධ5ම පළාෙ& මාතෙ+ 7ස්�8කෙ� ගෙ+ෙවල �ාෙ�9ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක ඊ-433� - �+ව&ගම ?ාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය @ළ 

�+ව&ගම නමැ% ගෙ) �'Aයා B ද, අංක 310088 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 06 ' කැබI අංක 1 දරන ඉඩ) ෙක.ටස ෙලස ෙප
L) 

ෙක.ට ඇ&තා B ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැL) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය 

�කාර 2017.09.29 වැ$ 7න අංක 2038/67 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 31/0216 දරන දැ
Uෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා B ද, 

ඉඩ) ෙක.ටස්වල අX%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 අංක 21 දරන '(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 14 

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

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2017 ෙදසැ)බ[ මස 29 වැ$ 7න, 

බ&තර\+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ^ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා[තෙ)
@ෙ` � ය. 

 

උපෙEඛනය 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 

 1 0.0003   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 
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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& මාතෙ+ 7ස්�8කෙ� ගෙ+ෙවල �ාෙ�9ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක ඊ-433� - �+ව&ගම ?ාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය @ළ 

�+ව&ගම නමැ% ගෙ) �'Aයා B ද, අංක 310088 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 07 ' කැබI අංක 226, 229, 234, 235, 236, 239 සහ 

251 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
L) ෙක.ට ඇ&තා B ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැL) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන '(ක) Iයාප7ංQ 

,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2017.09.29 වැ$ 7න අංක 2038/63 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 31/0214 දරන 

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

'(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමX
 �කාශ කර(. 
 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 
 

2017 ෙදසැ)බ[ මස 29 වැ$ 7න, 

බ&තර\+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ^ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා[තෙ)
@ෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 

 226 0.0471   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 229 0.0189   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 



 

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

 234 0.0519   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 235 0.0146   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 236 0.0456   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 239 0.0659   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 251 0.0597   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 
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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& මාතෙ+ 7ස්�8කෙ� ගෙ+ෙවල �ාෙ�9ය ෙ+ක) ෙක.�ඨාසෙ� අංක ඊ-433� - �+ව&ගම ?ාම $ලධා/ ෙක.�ඨාසය @ළ 

{ඩාවැව නමැ% ගෙ) �'Aයා B ද, අංක 310088 දරන කැඩැස්තර �%යෙ) කලාප අංක 08 ' කැබI අංක 7, 8, 9, 20, 52, 61, 83, 112, 127, 133, 

134, 135 සහ 137 දරන ඉඩ) ෙක.ටස් ෙලස ෙප
L) ෙක.ට ඇ&තා B ද, '(ක) පෑ) ඉ7/ප& කරන ෙලස දැL) ෙද(
 1998 අංක 21 දරන 

'(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 12 වැ$ වග
%ය �කාර 2017.09.29 වැ$ 7න අංක 2038/67 දරන ගැස� ප�ෙ� යථා ප/7 පළකරන ලද අංක 

31/0215 දරන දැ
Uෙ) සඳහ
 ෙක.ට ඇ&තා B ද, ඉඩ) ෙක.ටස්වල අX%ය ස)බ
ධෙය
 ෙම' උපෙ+ඛනෙ� දැ8ෙවන මාෙ1 2රණ 1998 

අංක 21 දරන '(ක) Iයාප7ංQ ,-ෙ) පනෙ& 14 වැ$ වග
%ෙය
 පහත අ&ස
 කරන මා ෙවත පවරා ඇ% බලතල �කාර, මම ෙමX
 �කාශ 

කර(. 

 

 

 ෙ'.ඒ.ෙ'. රං*+ ධ-මපාල, 

 '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙක.මසා/ස්. 

 
2017 ෙදසැ)බ[ මස 29 වැ$ 7න, 

බ&තර\+ල, 

රජම+ව&ත පාර, 

"('කත මැ^ර", අංක 1200/6, 

ඉඩ) '(ක) $ර*+ ,-ෙ) ෙදපා[තෙ)
@ෙ` � ය. 

උපෙEඛනය 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 

 7 0.0675 ඉ�ලාවල වල`ෙ` ෙ[�කා  708012769v ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

    �යද[ශ$ �ය%ලක       

    �යඹලාගහෙවල, වහෙකg�ෙ�       

 8 0.0637 ඉ�ලාෙවල වල`ෙ` නයනා {මා/  727972447v ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

    �ය%ලක       

    26/�, �යඹලාගහෙවල,  

    වාසලෙකg�ෙ�       

 9 0.0629 ඉ�ලාවල වල`ෙ` ෙ[�කා  708012769v ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

    �යද[ශk       

    �යඹලාගහෙවල, වහෙකg�ෙ�       

 20 0.0227   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

උපෙEඛනය – (ස�බ=IතJ) 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
ෙ1 ජා%ක අX% අX%ෙ� අෙj8ෂාෙව
 ඇ% k%යකට යට& 
 ෙක.ටෙසf  ස)l[ණ නම/න) සහ I�නය හැmL)ප& ඉඩෙ) ප
%ය සහ උකස් සහ බැn) න) ඒ �pබඳ  
 අංකය   අංකය �මාණය ස්වභාවය �pබඳ bස්තර bස්තර 
  

  (ෙහ8ටයා[) 



12 A 

 

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

 52 0.2946   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 61 0.0325   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 83 0.1392   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 112 0.1151   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 127 0.1048   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 133 0.0053   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 134 0.0029   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 135 0.0032   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 

 137 0.0321   රජය  – ස)l[ණ �ථම ප
%ය – – 
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� ලංකා රජෙ� \�ණ ෙදපා[තෙ)
@ෙ` \�ණය කරන ල�. 

උපෙEඛනය – (ස�බ=IතJ) 
 

       b$ශ්චය
 සහ ය) bෙශfෂ ෙහg
       ඉ
ෙජ
ෂ
 තහන) ෙපh�ගIක  
 ඉඩ) bශාල&වය අX%කiෙ1/අX%කiව
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