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සංෙශ ධන 
 

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

(14 වන වග
$ය) 
 
උ&ත '(ෂය යටෙ* 2011 -. මස 26 වන 0න අංක 1716/10 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ$ 6ෙශ8ෂ ගැස� ප�ෙ� පළ 
කරන ලද බස්නා;ර පළාෙ* ෙක<ළඹ 0ස්�&කෙ� ෙම<ර>ව �ාෙ�'ය ෙ?ක@ ෙක<�ඨාශෙ� අංක 556 - එෙග<ඩ උයන උFර Gාම HලධාI 
ෙක<�ඨාශය Fළ එෙග<ඩ උයන නමැ$ ගෙ@ �;Jයා K ද, අංක 520217 දරන කැඩැස්තර �$යෙ@ කලාප අංක 04 ; කැබ. අංක 125 දරන ඉඩ@ 
ෙක<ටස ස@බ
ධෙය
 එ; උපෙ?ඛනෙය;; 
 
 “6ශාල*වය (ෙහ&ටයා()” යන STෙව; සඳහ
 0.0604 ය
න ඉව* කර 0.0602 ය
න ඇFළ* කර සංෙශXධනය කරY ලැෙZ.  
 
 
 ෙ*.ඒ.ෙ*. රං-. ධ/මපාල, 
 ;[ක@ Hර\? ]Iෙ@ ෙක<මසා^ස්
   
2018 ජනවා^ මස 22 වැH 0න, 
බ*තර`?ල 
රජම?ව*ත පාර, 
“[;කත මැaර”, අංක 1200/6, 
ඉඩ@ ;[ක@ Hර\? ]Iෙ@ ෙදපා(තෙ@
Fෙb � ය. 
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සංෙශ ධන 
 

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

(14 වන වග
$ය) 
 
උ&ත '(ෂය යටෙ* 2015 ෙපබරවා^ මස 07 වන 0න අංක 1900/32 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ$ 6ෙශ8ෂ ගැස� ප�ෙ� 
පළ කරන ලද බස්නා;ර පළාෙ* ෙක<ළඹ 0ස්�&කෙ� කැස්බෑව �ාෙ�'ය ෙ?ක@ ෙක<�ඨාශෙ� 565 - බටකැ*තර උFර Gාම HලධාI 
ෙක<�ඨාශය Fළ බටකැ*තර නමැ$ ගෙ@ �;Jයා K ද, අංක 521208 දරන කැඩැස්තර �$යෙ@ කලාප අංක 06 ; කැබ. අංක 144 දරන ඉඩ@ 
ෙක<ටස ස@බ
ධෙය
 එ; උපෙ?ඛනෙය;; 
 
  “�යg ෙත<රFT” ඉව* කර සංෙශXධනය කරY ලැෙZ. 
 
 
 ෙ*.ඒ.ෙ*. රං-. ධ/මපාල, 
 ;[ක@ Hර\? ]Iෙ@ ෙක<මසා^ස්
   
2018 ජනවා^ මස 22 වැH 0න, 
බ*තර`?ල 
රජම?ව*ත පාර, 
“[;කත මැaර”, අංක 1200/6, 
ඉඩ@ ;[ක@ Hර\? ]Iෙ@ ෙදපා(තෙ@
Fෙb � ය. 
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සංෙශ ධන 
 

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

(14 වන වග
$ය) 
 
උ&ත '(ෂය යටෙ* 2010 ෙන<වැ@බ( මස 26 වන 0න අංක 1681/50 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ$ 6ෙශ8ෂ ගැස� ප�ෙ� 
පළ කරන ලද බස්නා;ර පළාෙ* ෙක<ළඹ 0ස්�&කෙ� ෙහXමාගම �ාෙ�'ය ෙ?ක@ ෙක<�ඨාශෙ� 484 එෆ් - ]^ෙZ^යකැෙ? Gාම HලධාI 
ෙක<�ඨාශය Fළ �Jපන උFර නමැ$ ගෙ@ �;Jයා K ද, අංක 520006 දරන කැඩැස්තර �$යෙ@ කලාප අංක 11 ; කැබ. අංක 166 දරන ඉඩ@ 
ෙක<ටස ස@බ
ධෙය
 එ; උපෙ?ඛනෙය;; 
 
  “ඉඩ@ ෙක<ටෙස8 අංකය සහ 6ශාල*වය (ෙහ&ටයා()” යන STවල සඳහ
 166 සහ 0.0287 ය
න ඉව* කර 165 සහ 0.0282 ය
න 
ඇFළ* කර සංෙශXධනය කරY ලැෙZ. 
 
 
 ෙ*.ඒ.ෙ*. රං-. ධ/මපාල, 
 ;[ක@ Hර\? ]Iෙ@ ෙක<මසා^ස්
   
2018 ජනවා^ මස 22 වැH 0න, 
බ*තර`?ල 
රජම?ව*ත පාර, 
“[;කත මැaර”, අංක 1200/6, 
ඉඩ@ ;[ක@ Hර\? ]Iෙ@ ෙදපා(තෙ@
Fෙb � ය. 
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සංෙශ ධන 
 

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

(14 වන වග
$ය) 
 
උ&ත '(ෂය යටෙ* 2010 -. මස 22 වන 0න අංක 1663/23 දරණ � ලංකා �ජාතා
�ක සමාජවා� ජනරජෙ� අ$ 6ෙශ8ෂ ගැස� ප�ෙ� පළ 

කරන ලද මධiම පළාෙ* මහYවර 0ස්�&කෙ� උjYවර �ාෙ�'ය ෙ?ක@ ෙක<�ඨාශෙ� 38 - ෙග.ඔය Gාම HලධාI ෙක<�ඨාශය Fළ 

ෙද;පාෙග<ඩ නමැ$ ගෙ@ �;Jයා K ද, අංක 320241 දරන කැඩැස්තර �$යෙ@ කලාප අංක 08 ; කැබ. අංක 15 දරන ඉඩ@ ෙක<ටස 
ස@බ
ධෙය
 එ; උපෙ?ඛනෙය;; 

 



3A III ෙකටස : = ලංකා >ජාතා?@ක සමාජවාA ජනරජෙB අ� �ෙශෂ ගැසD පEය - 2018.01.30 

  “�යg ෙත<රFT” ඉව* කර සංෙශXධනය කරY ලැෙZ. 
 
 

 ෙ*.ඒ.ෙ*. රං-. ධ/මපාල, 
 ;[ක@ Hර\? ]Iෙ@ ෙක<මසා^ස්
  
2018 ජනවා^ මස 22 වැH 0න, 
බ*තර`?ල 
රජම?ව*ත පාර, 
“[;කත මැaර”, අංක 1200/6, 
ඉඩ@ ;[ක@ Hර\? ]Iෙ@ ෙදපා(තෙ@
Fෙb � ය. 
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� ලංකා රජෙ� `lණ ෙදපා(තෙ@
Fෙb `lණය කරන ල�. 


