කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර
ගප්රාම නිලධප්රාරි වසම

මප්රාර්ග විසස්තරය (වීදීය/පප්රාර/පිවිසුම)



















මලේවත්ත පප්රාර (සියළු අඅංක)
කකකෝසල පටුමග(සියළු අඅංක)
මයුරි පටුමග (සියළු අඅංක)
ඔලේකකකොට් මප්රාවත (ඔත්කත් අඅංක 43-145)(ඉරට්කට් අඅංක 12140)
10 කවනි කරකෝසස්රි පටුමග (සියළු අඅංක)
2 කවනි කරකෝහිනී පටුමග
කීර්ති පටුමග
බබැන්ක්කෂකෝලේ වීදීය (සියළු අඅංක)
චීන පටුමග (සියළු අඅංක)
කවේලේලවීදීය (2-90 ඉරට්කට් අඅංක)
ගගෑසස් කර්මප්රාන්ත වීදීය (සියළු අඅංක)
(කබකෝධිරප්රාජ මප්රාවත)
අඩි 100 පප්රාර (සියළු අඅංක)
කක්සර් වීදිය (සියළු අඅංක)
එන්.එම්.අබ්දුලේ කප්රාදර් මප්රාවත(සියළු අඅංක) (කරක්ලකම්ෂන් පප්රාර)
කුමප්රාර වීදීය (සියළු අඅංක)
1 කවනි හරසස් වීදීය
2 කවනි හරසස් වීදිය
3 කවනි හරසස් වීදීය
4 කවනි හරසස් වීදීය
5 කවනි හරසස් වීදීය
මබැලිබන් වීදීය
කහට්ටි වීදීය (ඔත්කත් අඅංක 1-123)
කකලින් වීදීය සියළුම අඅංක (01 සිට 333 දක්වප්රා)
සමිර පටුමග (සියළු අඅංක)
චීන වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක)
කසකොන්ඩර්සස් කපකදස
ඩබ්.ඊ.බබැසස්ටියන් මප්රාවත
අය.වයතකපකර්රප්රා මප්රාවත (ඔලේ බ්රචර් පප්රාර)



චබැතම් වීදීය ඉහල පප්රාර (සියළු අඅංක)






පිටකකකොටුව
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වසමට අයත් වතු විසස්තරය

වතු කනකොමබැත.

වතු කනකොමබැත.

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර

හුණුපිටිය



































චබැතම් වීදීය පහල පප්රාර (සියළු අඅංක)
කකකොඩිගහවීදීය
ජනප්රාධිපති මප්රාවත
කලේඩන් බබැසස්ටියන් මප්රාවත (වරප්රාය පිවිසුම)
කලකෝටසස් පප්රාර
කවකොෂස් පප්රාර (රීගලේ අසල)
ඩ.ආර්.විකජේවර්ධන පප්රාර (මබැකලම් පප්රාර) 85-109
ශ්රීමත් චිත්තම්පලම් ගප්රාඩ්නර් මප්රාවත (පප්රාරිසන් පප්රාර) (සියළු අඅංක)
ශ්රීමත් බප්රාකරකොන් ජයතිලක මප්රාවත (සියළු අඅංක)
සර් රසීක් ෆරීඩ් මප්රාවත (බ්රිසස්ටලේ වීදීය) (සියළු අඅංක)
කයකොන් වීදීය (සියළු අඅංක)
ලඅංකප්රා බබැඅංකු මප්රාවත (සියළු අඅංක)
චචතත්ය පප්රාර (වරප්රාය පිවිසුම)
විමලධර්ම වටරවුම (වරප්රාය පිවිසුම)
කරකෝහලේ වීදීය
මුදලිකගේ මප්රාවත
චබැතබැම් වීදීය
ඩියුක් වීදීය
කවකොක්කෂකෝලේ වීදීය(සියළු අඅංක)
කවකොක්කෂකෝලේ කලේන් (සියළු අඅංක)
කිවේ පප්රාර
කිවේ පටුමග
කපකොලිසස් කලේන්
බසප්රාලේ හජේරි මප්රාවත
මුරගන් වීදීය
කඩකෝසන් වීදීය
කබකොන් කපකදස
යූනියන් (ප්කලේසස්) (ඉරට්කට් අඅංක)
යූනියන් පප්රාර - ඔත්කත් අඅංක 1 සිට
කුමප්රාර රත්නම් පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක)
බබැරැක්ක පටුමග
කපකොලිසස් පටුමග
කබ් බබෘක් කපකදස ඔත්කත් අඅංක
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37 වත්ත,44 වත්ත,52,60,66,90,102,112,128,175,87
15,25,33,41,56,90,98,101,134,28,44,163,193 වතු

15 වත්ත
31,45,50 වත්ත
14,45,55,111,131,141,155,230,256,වත්ත

*කමකෝගන් පප්රාර 40,59,93,94 වත්ත

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර

කකකොච්චිකකඩ් දකුණ

කකකොච්චිකකඩ් උතුර



හයඩ් පප්රාර්ක් කකකෝනර් ඔත්කත් අඅංක















කවේලේල වීදීය - අඅංක 01 සිට 301 දක්වප්රා
අඅංක 102 සිට නීතිඥ කප්රාර්යප්රාල සඅංකීර්ණය දක්වප්රා (කසබසස්තියන්
වීදීය දක්වප්රා)
කසකොන්ඩර්සස් කපකදස - කබ්කර් පප්රාර දක්වප්රා
කබ්කර් පප්රාර - සියළුම ඔත්කත් අඅංක
අක්බප්රාර් පටුමග - සියළුම ඉරට්කට් අඅංක
කසබසස්තියන් වීදීය - අඅංක 01 සිට අලේ හික්මප්රා විදුහල දක්වප්රා(අක්බප්රාර්
පටුමග දක්වප්රා)
ඩයසස් කපකදස
පයසස් කපකදස
පරණ කයකෝන් වීදීය 01 සිට 135 දක්වප්රා / 02 සිට 136 දක්වප්රා
ශවුන් කමකොකහකොදීන් මප්රාවත අඅංක 54 වත්ත
අලුත්කයකෝන් වීදීය 01 සිට 141 දක්වප්රා / 02 සිට 164 සී දක්වප්රා
පළකවනි පලේලිය පටුමග අඅංක 01,08,10 ඇතුළු සියළුම ඔත්කත්
උම්බ්ඩිවේ කපකදස
මධත්යම පප්රාර අඅංක 75 සිට ආඳුරප්පු වීදීය දක්වප්රා
ආඳුරප්පු වීදීය අඅංක 02 සිට 284 සී දක්වප්රා
අඅංක 66 සිට ආඳුරප්පු වීදීය දක්වප්රා














කකලින් වීදීය -ඔත්කත් අඅංක 335-355
අය.එසස්.කපකර්රප්රා මප්රාවත - සියළුම අඅංක
ශප්රාන්ත කජකෝන් වීදීය -සියළුම අඅංක
ගකබකොසස් කලේන් - සියළුම අඅංක
බඅංගසප්රාල වීදීය -චයන වීදීකයේ සිට ගකබකොසස් කලේන් දක්වප්රා කකකොටස
කහට්ටිවීදීය (සී.වීදිය)
ශ්රී කදිකර්ෂන් වීදීය
ආදුරප්පු වීදීය 01-149 දක්වප්රා
කලකෝකුර් වීදීය - සියළුම ඔත්කත් අඅංක
ආඩිවප්රාලේ වීදීය
ජින්තුපිටි වීදීය අඅංක 01-95 දක්වප්රා /අඅංක 02-72 දක්වප්රා
විකවේකප්රානන්ද හිලේ - සියළුම ඔත්කත් අඅංක
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263,265,269,283,289,299 වතු

51,61 වතු
26,28,32 වතු

66 වත්ත
134 වත්ත
54 වත්ත
43,53,116,83,130,93,138 වතු
25,31,37,45,51 වතු
75,85,93,97,101,109,111,139 වතු

314,316,319,320,322,328,332,337 වතු

133,157,165,175,201,209,225,231,82,90124,152,15
6,158,162,178,
182,186,200,210,216 වතු

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර











ජින්තුපිටිය

කකකසලේවත්ත














හිලේ වීදීය පටු පප්රාර -ඉරට්කට් අඅංක
ජම්පටප්රා වීදීය -අඅංක 02-අඅංක 54 දක්වප්රා
රත්නම් පප්රාර සියළුම අඅංක
නිවේහබැම් චතුරස්රය සියළුම අඅංක
කසන් ඇන්තනිසස් මප්රාවත
සී බීච් පප්රාර
සී බීච් පටුපප්රාර
බීච් වීදීය
චයනප්රා වීදීය ඔත්කත් අඅංක
කරක්ලකම්සන් පප්රාර
(සස්වර්ණප්රාභරණ කවළද සඅංකීර්ණය)
Gold center

ජින්තුපිටිය වීදීය -ඔත්කත් අඅංක 99-161, සියළුම ඉරටිකට් අඅංක
ජම්පටප්රා වීදීය - ඉරට්කට් අඅංක 76-128 / 140-208
අලුත් කහට්ටිවීදීය - සම්පූර්ණකයන්ම
විකවේකප්රානන්ද කන්ද - ඉරටිකට් අඅංක 50-136
ඒ.ජ.හින්නි අප්පුහප්රාමි මප්රාවත -සම්පූර්ණකයන්ම
අඩප්රාඩිවප්රාලේ වීදීය බී/52/3 සිට එසස්/52/43 දක්වප්රා
ආදුරප්පු වීදීය - ඔත්කත් අඅංක 151-283 දක්වප්රා
කබකෝධිරප්රාජප්රාරප්රාම පටුමග ආදුරප්පු වීදීය -සියළුම අඅංක
කලකෝකුර් වීදීය - සියළුම ඉරට්කට් අඅංක
මහප්රා විදත්යප්රාලය මප්රාවත - ඔත්කත් අඅංක 1 සිට 133 දක්වප්රා
සඅංඝමිත්තප්රා මප්රාවත - සියළුම ඔත්කත් අඅංක
මිහිඳු මප්රාවත (ඉරට්කට් අඅංක, B C තට්ටු නිවප්රාස)
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11,17,21,51,53,67,75,97 වතු
18,46,48,51,93 වතු

111 වත්ත
68 වත්ත
35 වත්ත
16,30,36,38,44 වතු
46 වත්ත
3 වත්ත
15 වත්ත
99,103,107,129,143,151,84,156,128,142,52,වතු
100,112,106,176
43 වත්ත,90,140
90,80,120 වතු
52 වත්ත
185,247,257,225,173,155
185,247,257,225,173,155,151
26,35 වත්ත

-

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර

කමකෝදර




















මප්රාටිසස් පටුපප්රාර (ඔත්කත් අඅංක)
කබ්කර් පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක)
මුහම්දිරම් පටුපප්රාර (සියළු අඅංක)
මුහම්දිරම් පප්රාර (සියළු අඅංක)
කගකෝමසස් පටුපප්රාර (සියළු අඅංක)
ඕලේකට් මප්රාවත (ඔත්කත් අඅංක)
කසකෝන්ඩර්සස් කපකදස (ඉරට්කට් අඅංක)
අක්බප්රාර් පටුපප්රාර (ඔත්කත් අඅංක)
ශප්රාන්ත කසබසස්තියන් වීදීය(ඔත්කත් අඅංක)
කබලේමන්ට් වීදීය (ඔත්කත් අඅංක)
උසප්රාවිය වීදීය (සියළු අඅංක)
මිරප්රානියප්රා වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක)
සප්රාඅංචිආරච්චි වත්ත (සියළු අඅංක)
සස්මිත් වීදීය (සියළු අඅංක)
විලේසන් වීදීය (ඔත්කත් අඅංක)
මරදප්රාන පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක)
ශ්රී සඅංඝරප්රාජ මප්රාවත (ඔත්කත් අඅංක)
ශ්රී ප්රියදර්ශන මප්රාවත (සියළු අඅංක)
(කලකොගේකගේට් පටුමග)



අලුත් මප්රාවත පප්රාර - දකුණු පස කකකොටසට අයත් ගබෘහ අඅංක 592 සිට
878 දක්වප්රා සියළු අඅංකයන් සහ අනු අඅංකයන්
වම්පස කකකොටසට අයත් සියළුම ඔත්කත් අඅංකයන් 709 සිට 949
දක්වප්රා ,රජමලේ වත්ත මහලේ නිවප්රාස ඒ 1 සිට සීජ 6
කබකෝගහවත්ත - 11 සිට 51/1 දක්වප්රා
ධවලසිඅංහප්රාරප්රාම මප්රාවත - 15 සිට 167 දක්වප්රා
ධවලසිඅංහප්රාරප්රාම මප්රාවත - ඩබැනිකයලේ පප්රාර
බ්ලුමබැන්ඩලේ පප්රාර - 692/1 සිට 887 දක්වප්රා
කහහේනමුලේල පටුමග - 9,15/14 දක්වප්රා
පීරිසස් මප්රාවත 4 සිට 36 දක්වප්රා
කමකෝදර වීදීය 93/1 සිට 239/1 දක්වප්රා/7 සිට 63 දක්වප්රා 64/1 සිට
64/75 දක්වප්රා
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8,14,32 වතු
24 වත්ත
9,11,13 හප්රා 14 වතු
41,42 වතු
55 වත්ත
10 වත්ත
17,21,25,33 හප්රා 35 වත්ත
5,9,13 වතු

119 වත්ත
20,24,29 හප්රා 41 වතු

737,702,854,838,881,895 වතු

කබකෝසන්ගහ වත්ත
127 වත්ත
804,821 වත්ත
141,227 දක්වප්රා ඔත්කත් සඅංඛප්රාවලට අදප්රාල වතු

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර














නිවේබසප්රාර්
















මප්රාදම්පිටිය පප්රාර - 9 සිට 214/6 දක්වප්රා / 814/බී,814/ 7 ඒඑසස්
1403 -1409 දක්වප්රා
මහවත්ත පප්රාර - 315/1 සිට 315/8 දක්වප්රා
රජමලේවත්ත පප්රාර - 2/5/1/1/ සිට 106/1/1 දක්වප්රා / 9 සිට
97 දක්වප්රා
පන්සල පප්රාර 40/1 ඒ සිට 90/ටී 16 දක්වප්රා
පඤස්ඤප්රානන්ද මප්රාවත 11/1 සිට 99/1 දක්වප්රා /14 සිට 112/1/3
දක්වප්රා
ශප්රාන්ත කජකෝන් පටුමග 22/1 සිට 99 දක්වප්රා
කජකෝන් රද්රගු මප්රාවත 10/1/2 56/3 දක්වප්රා
එසස් ඩ පනප්රාන්දු මප්රාවත 5 සිට 54 දක්වප්රා ඔත්කත් ඉරට්කට් අඅංක
විසස්ට් පබැකසහේජේ 2 සිට 23/ඒ දක්වප්රා
ශප්රාන්ත බ්රිජට් පටුමග 11/1 සිට 46/5 දක්වප්රා
රජමලේවත්ත පටුමග 2 සිට 67 දක්වප්රා
ෆර්ගියුෂන් පප්රාර 427/1 519/1 දක්වප්රා
හර්බට් පකදේශය 3 සිට 30/බී
කලයප්රාර්ඩ් කබ්රකෝඩ්කවේ (ඔත්කත් අඅංක 71 සිට 251 දක්වප්රා)(ඉරට්කට්
අඅංක 102 සිට 198 දක්වප්රා )
සිරිමප්රාකවකෝ බණ්ඩප්රාරනප්රායක මප්රාවත
ඔත්කත් අඅංක 1 සිට 193 දක්වප්රා
ඉරට්කට් අඅංක 2 සිය 76/2 දක්වප්රා
පරප්රාක්රම පප්රාර (ඉ.අ.2 සිට 38 දක්වප්රා)
කජේතවන පප්රාර සියළුම අඅංක 01 සිට 96 දක්වප්රා
මසඅංගසස් වීදීය ඔත්කත් අඅංක 181 සිට 183 හප්රා 227 දක්වප්රා
ඉරට්කට් අඅංක 218 සිට 272 දක්වප්රා
සුමන තිසස්ස මප්රාවත ආමර් වීදීය ඉ.අ.40 සිට 148 දක්වප්රා ආමර් වීදිය
මහලේ නිවප්රාස සමග
බණ්ඩප්රාරනප්රායක මප්රාවත ඉරට්කට් අඅංක 222 සිට 234 දක්වප්රා
චමත්රී කබකෝධිරප්රාජ මප්රාවත (සියළුම අඅංක)
ශ්රී සඅංඝරප්රාජ මප්රාවත ඔත්කත් අඅංක 445 සිට අවසප්රානය ඉ.අ.380 සිට
අවසප්රානයට
ශ්රී කබකෝධිරප්රාජ කපකදස සියළුම අඅංක
ගගෑන්පප්රාසස් කකකොටස ඔ.අ.01 සිට 253 දක්වප්රා ඉ.අ.2 සිට 180 දක්වප්රා
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27,99 වත්ත

90 වත්ත

140,148,158,166,180,211,213 වතු

244,230 වතු

118 වත්ත
480,380 වතු
87,105,109,143,153, වතු

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර

අලුත්කකඩ් බටහිර

අලුත්කකඩ්
නබැකගනහිර
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කවේලේල වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක)
මිහිඳු මප්රාවත (ඔත්කත් අඅංක)
ශප්රාන්ත කසබසස්තියන් වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක)
සුචරිත මප්රාවත (සියළු අඅංක)
හිලේ කප්රාසලේ කපකදස (ඔත්කත් අඅංක)
අලුත්කකඩ් වීදීය
පරණ කයකෝන් වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක)
පීර් සයබු වීදීය (සියළු අඅංක)
විලේසන් වීදීය
හලේසස්කඩකොෆස් වීදීය (මුලේ අඅංක)
අබ්දුලේ හමීඩ් වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක)
ශ්රීමත් බණ්ඩප්රාරනප්රායක මප්රාවත (අඅංක 118 දක්වප්රා)
වින්සන්ට් වීදීය
මිරප්රානියප්රා වීදීය (ඔත්කත් අඅංක)
සිලේවර් සස්මිත් පටුපප්රාර (සියළු අඅංක)
හිලේ කප්රාසලේ වීදීය
ශ්රීමත් බණ්ඩප්රාරනප්රායක මප්රාවත (ඉරට්කට් අඅංක 120-214 , අඅංක 45
සිට 171 දක්වප්රා)
හිලේ කප්රාසලේ කපකදස අඅංක 4 සිට 10 දක්වප්රා
පරණ කයකෝන් වීදීය අඅංක 308/1/2 සිට 316/1 දක්වප්රා
අබ්දුලේ හමීඩියප්රා වීදීය ඔත්කත් අඅංක 3 සිට 257 දක්වප්රා
මිරප්රානියප්රා වීදිය (අඅංක 123 සිට 257 දක්වප්රා)
ප්රින්සසස් කගේට් (සියළුම ඔත්කත් ඉරට්කට් අඅංක)
ශ්රී සඅංඝරප්රාජ මප්රාවත ඔත්කත් අඅංක 185 සිට 419 දක්වප්රා ඉරට්කට් අඅංක
188 සිට 270 දක්වප්රා)
කමකොකහකොදින් මසස්ජිඩ් පටු පප්රාර සියළුම ඔත්කත් අඅංක 214 සිට 230
දක්වප්රා)
මිලේ වීදීය ( අඅංක 22 සිට 38 දක්වප්රා)
කමලේබන් වීදිය (අඅංක 113 සිට 108-127 )
ඔයලේමන් වීදීය සියළුම ඔත්කත් අඅංක 25 සිට 41 ඒ දක්වප්රා)
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66 වත්ත
42 වත්ත
34 වත්ත
කබැඩිච්ච වත්ත

කසත්තු වත්ත,කකකොවිල වත්ත
6,8,10 වතු
පලේලිය වත්ත,ගප්රාබර් වත්ත
ගප්රාල වත්ත
ටයර් හවුසස් වත්ත
235,237,75,180,111,95,166,123,107,181
66,42,34 කබැඩිච්ච වත්ත

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර

ඉබ්බන්වල

සුදුවබැලේල



විලේසන් වීදීය (අඅංක 93 සිට 108 දක්වප්රා)


























ශ්රී විපුලකසහේන මප්රාවත (ඉරට්කට් අඅංක 6-32)
කනකොරිසස් කබැනලේ පප්රාර සියළු ඉරට්කට් අඅංක හප්රා ඊ.ඩබ්.කපකර්රප්රා මප්රාවත
කහවිසස් කකකෝට් ඔත්කත් 1-37/ඉරට්කට් අඅංක 2-18
ඩන්සස් පප්රාර ඔත්කත් 245-533/ඉරට්කට් 320-468
විනයප්රාලඅංකප්රාර මප්රාවත - හබැටන් නබැෂනලේ බබැඅංකුව පබැත්ත
ටී.බී.ඡප්රායප්රා මප්රාවත
කපකෝසස්ටර් කලේන් (සියළු අඅංක)
ෆප්රාවුන්ටන් හවුසස් කලේන් (සියළු අඅංක)
යූනියන් කපකදස ඉබ්බන්වල හන්දිකයේ සිට ඇසස් වප්රාට්ටුව හන්දිය
දක්වප්රා
යූනියන් කපකදස ඇසස් වප්රාට්ටුව හන්දිය සිට සියළු ඉරට්කට් අඅංක
ලිලී වීදීය
සස්කටපලේ වීදීය
කබ්බදුක් කපකදස
හයඩ්පප්රාර්ක් කකකෝනර්
ධර්මපප්රාල මප්රාවත 79 සිට සියළු ඔත්කත් අඅංක
පප්රාර්ක් වීදීය
හුණුපිටිය හරසස් පප්රාර
ඩබ්.ඒ.ඩ.රප්රාමනප්රායක මප්රාවත
හුණුපිටිය වබැව පප්රාර
ශ්රී ජිනරතන පප්රාර
කලේක් ක්රසන්ට්
මුත්තයයප්රා පප්රාර
සර් කජේමිසස් පීරීසස් මප්රාවත සියළු ඔත්කත් අඅංක
හුණුපිටිය පප්රාර







ටී.බී.ඡයප්රා පප්රාර (ඩප්රාර්ලි පප්රාර) 307-441
කකකෝවිල වීදීය - 11 වත්ත
ඩ.ආර්.විකජේවර්ධන මප්රාවත
මරදප්රාන පප්රාර (ට්රිකපකොලි)
විනයප්රාලඅංකප්රාර මප්රාවත (ඉරට්කට් අඅංක) 100-126
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76,84 වතු

72,96 වතු
95,111 වතු

319,345,415,421 වතු

25,55,127

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර








වගෑකන්ද










77
පලේලිය වීදීය (කකකොම්පඤස්ඥ වීදීය ) ඔත්කත් (159-185)
විතප්රානකගේ පප්රාර (රකම්සස් පප්රාර) ඔත්කත්
ශ්රී මත් කජේමිසස් පීරීසස් මප්රාවත (කජනරලේ කලේන්) ඉරට්කට්
(80/110,110/7)
සස්ටුවට් වීදීය (ඉරට්කට් )




78
කගකෝර්ඩන් පප්රාර (නවම් මප්රාවත) (සියළුම)
වගෑකන්ද පප්රාර (ඔත්කත් 51 සිට අන්තිම ඉරට්කට් සියළු අඅංක)





අලුත්මප්රාවත

කදේවප්රානම්පියතිසස්ස පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක) 50-78
කෆකෝබසස් පටුපප්රාර (ඉමප්රාමුලේ අරූෆස් මප්රාවත) 1 සිට 74 ඩ
බී1/බී2/සී/ඩ/ඊ/එෆස්/ජ/එච්
සප්රාමපුර මහලේ නිවප්රාස A,B,C,D,E,F,G,H,J
ඩන්සස් පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක) 156/1/2 සිට 318
කදේවප්රානම් පියතිසස්ස පප්රාර 80-162
අර්කනකෝලේඩ් රත්නප්රායක මප්රාවත 21-375
විනයප්රාලඅංකප්රාර මප්රාවත (ඔත්කත් සඅංඛත්යප්රා) 7-ටී/87/29
76
පලේලිය වීදීය (ඔත්කත් අඅංක 1-155)
ඩිසස්කපන්සරි පටුපප්රාර
අක්බප්රාර් මප්රාවත (ඉරට්කට්)
කසකෝන්ඩර්සස් කකකෝට්
ශ්රීමත් කජේමිසස් පීරිසස් මප්රාවත (ඉරට්කට් 2-60)
සස්ටුවට් වීදීය (ඔත්කත්)








අලුත්මප්රාවත පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 625-681)
(ඉරට්කට් අඅංක 578-598)
කබකොසන්ගහ වත්ත පටුමග (සියළුම ඉරට්කට් අඅංක)
බ්ලුමබැන්ඩලේ පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 773-801)
මප්රාදම්පිටිය පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක 2-56)
මුතුවබැලේල වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක 180-316)
ශප්රාන්ත කජේමිසස් පටුමග (සියළුම ඔත්කත් සහ ඉරට්කට් අඅංක)
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32,43,ටි/47,B,C,D,E,F,G,H
156,266,284
50,64,68,86,108,132
11 වත්ත
15 වත්ත,35 වත්ත

55 වත්ත
70 වත්ත

90,83,100 වතු
කලකොන්ඩ්රි වත්ත,160 වත්ත (කවනත් වතු කලස සටහන්ව ඇත.)
,328,360,362,560 වතු

242,208,164,167,137,256,36,57,45 වත්ත
85,76,97,66,100 වත්ත

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර





















බ්ලුමබැන්ඩලේ












ශප්රාන්ත කජේමිසස් වීදීය (ඔත්කත් අඅංක 41-175)
ශප්රාන්ත විලේපඩ් පටුමග (සියළුම ඔත්කත් සහ ඉරට්කට් අඅංක)
ශප්රාන්ත ජූඩ් මප්රාවත
පලේලිය පටුමග(සියළුම අඅංක)
ඩිලප්රාසප්රාලේ වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක 104 සිට අන්තිම දක්වප්රා)
හම්සප්රා පටුමග (සියළුම ඉරට්කට් සහ ඔත්කත් අඅංක)
කමකෝසස්ක් පටුමග (සියළුම අඅංක)
මුතුවබැලේල මප්රාවත (ඔත්කත් අඅංක 3-181/191-225/231-315)
සන්තියප්රාකගකෝ මප්රාවත
පන්සල පප්රාර (සියළුම ඔත්කත් අඅංක)
අලුත්මප්රාවත පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 417-521)
(ඉරට්කට් අඅංක 322-384)
කවකෝලේසස් පටුමග (සියළුම ඉරට්කට් අඅංක)
ඩිලප්රාසප්රාලේ වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක 2-94)
මුතුවබැලේල වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක 2-180)
ශප්රාන්ත කජේම්සස් වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක 34-112)
අලුත්මප්රාවත පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක 386-570)
ශප්රාන්ත කජේම්සස් වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක 136 සිට අන්තිම දක්වප්රා)
කවකෝලේසස් පටුමග (සියළුම ඔත්කත් අඅංක)
කජකොශප් ඩයසස් මප්රාවත
බ්ලුමබැන්ඩලේ පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 625-765)
(ඉරට්කට් අඅංක 488-682)
බ්ලුමබැන්ඩලේ පප්රාර
5 කවනි පටුමග
6 කවනි පටුමග
7 කවනි පටුමග
ශප්රාන්ත කබනඩික් මප්රාවත
කක්.සිරිලේ සි කපකර්රප්රා මප්රාවත 132-486/261-601
පරමප්රානන්ද විහප්රාර මප්රාවත
සිරිමප්රාකවකෝ බණ්ඩප්රාරනප්රායක මප්රාවත 100-642/307-807
මහවත්ත පප්රාර 1-115 / 2-124
පරප්රාක්රම පප්රාර
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පන්සල වත්ත

68,94,96,104,106,108 වතු

484,486,312,601,478
134,114 වතු
407 වත්ත,637 වත්ත
87,78,86,69 වතු

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර

මසඅංගසස්වී දීය


































මහ කුමප්රාරකගේ මප්රාවත 61-89
නප්රාගලගම් වීදීය 2-54 / 17-51
වප්රාසල පප්රාර 121-185 ,158 -228
කබනජින් පප්රාර 69- අවසප්රාන
කකකොටකහහේන වීදීය
කම්ෆීලේඩ් පප්රාර
කම්ෆීලේඩ් වීදීය
අලේවිසස් කපකදස 2-102, 71-79
ශප්රාන්ත ලුසියප්රා පප්රාර
ශප්රාන්ත ලුසියප්රා වීදීය
ශප්රාන්ත ලුසියප්රා චතුරස්රය
වප්රාසල පප්රාර 1-105, 2-136
පරමප්රානන්ද විහප්රාර මප්රාවත
කක්.සිරිලේ කපකර්රප්රා මප්රාවත 1-139 , 2-102
8 කවනි පටුමග
9 කවනි පටුමග
කජකෝර්ජේ ආර් ද සිලේවප්රා මප්රාවත
ගලේකපකොත වීදීය 6-66
ජම්පටප්රා වීදීය 245
මහ විදත්යප්රාල මප්රාවත - ඔත්කත් අඅංක 145 සිට 227 දක්වප්රා
ග්රීන් කලේන් - කනකොත 11 සිට 50 දක්වප්රා සම්පූර්ණකයන්ම
සඅංඝමිත්තප්රා මප්රාවත - සියළුම ඉරට්ටකට් අඅංක
ශ්රී සුමනතිසස්ස මප්රාවත - ඉරට්කට් අඅංක 2-23 දක්වප්රා
මහ විදත්යප්රාල මප්රාවත අඅංක 4 සිට සියළුම අඅංක (ඉරට්කට් සියළුම අඅංක)
අබ්දුලේ ජබ්බප්රාර් මප්රාවත - සියළුම අඅංක
හුකසහේනියප්රා වීදීය -ඔත්කත් අඅංක 1-59 / ඉරට්කට් අඅංක 12-60
කමකෝසක් පටුපප්රාර සියළුම ඉරට්කට් අඅංක
මධත්යම පප්රාර ඔත්කත් අඅංක 1-55 /ඉරට්කට් අඅංක 2-64
රත්නකජකෝති සරවන මුත්තු මප්රාවත /ඉරට්කට් අඅංක (209-342)
දක්වප්රා
පරණ කයකෝන් වීදීය -ඔත්කත් අඅංක 147-421 දක්වප්රා
අලුත් කකඩ් වීදීය - ඔත්කත් අඅංක 1-25/ඉරට්කට් අඅංක 2-40
ෆවුසස් කමකොකහකොදින් පටුපප්රාර - සියළුම ඔත්කත් අඅංක
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36,24,56,126,136,144,216 වතු
64,104,120 වතු

24,34 වත්ත
54 වත්ත
310 වත්ත
421 වත්ත
210 වත්ත,186 වත්ත

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර



ගප්රාළුමුවකදකොර





අලුත්කයකෝන් වීදීය -ඔත්කත් අඅංක 151-209 /ඉරට්කට් අඅංක 174248
මසඅංගසස්වීදීය - ඔත්කත් අඅංක 1-161 දක්වප්රා / ඉරට්කට් අඅංක 2-214
දක්වප්රා
පලේලිය වීදීය අඅංක 01 සිට 194/4 දක්වප්රා
අහමඩ් කලේන්
චබැපලේ කලේන්

85,135,210 වත්ත
18,52,40 වත්ත
35,17,29,15 වතු අදප්රාල කවේ.
104,159 වතු
11,27 වතු

කකකොම්පඤඤවීදිය

මරදප්රා න









මබැකලේ වීදීය සියලුම අඅංක
කුමප්රාර රත්නම් පප්රාර 30-136
අලුත් කතකොටුපල පප්රාර සියළුම නිවප්රාස
පරණ කතකොටුපල පප්රාර සියළුම නිවප්රාස
ජසස්ටින් අක්බප්රාර් මප්රාවත 47 සිට 105 දක්වප්රා
කහන්රි ද කමලේ මප්රාවත සියළුම නිවප්රාස
කවකලකොන්සස් පබැකසහේජේ සියළුම නිවප්රාස





ටී.බී.ඡයප්රා පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 1-259)
කමකොකහකොදින් මසස්ජදේ පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක 2-42)
මරදප්රාන පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 249-345 සහ ඉරට්කට් අඅංක 210388)
කක්.ඩ.කඩ්විඩ් මප්රාවත (සියළුම අඅංක)
කදේවප්රානම් පියතිසස්ස පප්රාර
ඇරබ් පබැකසහේජේ (සියළුම අඅංක)
එසස්.මහින්ද මප්රාවත (සියළුම ඔත්කත් අඅංක)
ඩන්සස් පප්රාර
මරදප්රාන පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක 390-562)
සීමන්ස පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 1-103 සහ ඉරට්කට් අඅංක 2-84 )
එසස්.මහින්ද මප්රාවත (සියළුම ඉරට්කට් අඅංක)
ඩන්සස් පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 149-243)
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21,25,23 වතු
21 වත්ත
16,55,45 වතු
ගවුලේඩන් වීදීය 11,21,23 වතු /මිවුසස් වීදීය 20,60,62,74 වතු /ජප්රාවප්රා
පටුමග 10,11,12,21 වතු/ ලිච්මන් පටුමග 21,26,29 වතු /ගේකලේනි
වීදීය 62 වත්ත /මසස්ජතුලේ ජප්රාමියප්රා පප්රාර 80,100,117,125,131,139
වතු/ මප්රාර්කට් කපකදස 18 වත්ත(කමම වතු කඩප්රා ඉවත් කර ඇත)
468,528,544,586,606 වතු
163,43,23,119,115,53,133,141,149 වතු

28,44,72,53,33,36 වතු
90,32 වත්ත
111,122,123,181 වතු
49,89,107 වතු
25,51 වතු

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර

මප්රාලිගප්රා ක න්ද
ගගෑන්ඩ්පප්රාසස් උතුර





මරදප්රාන පප්රාර
පියදප්රාස සිරිකසහේන මප්රාවත
ශ්රී විපුලකසහේන මප්රාවත (ඔත්කත් අඅංක 1-63)














මරදප්රාන පප්රාර අඅංක 377-461 දක්වප්රා
කුකර්ෂප්රානි මවේලප්රානප්රා පටුමග (සියළුම ඔත්කත් අඅංක)
කගකොසස්පලේ පටුමග (ඔත්කත් අඅංක 223/1-225/78)
ශ්රී වජිරඥප්රාන මප්රාවත (1-303)
ජලප්රාශය පටුපප්රාර (සියළුම ඉරට්කට් අඅංක )
ශ්රී වජිරඥප්රාණ මප්රාවත (ඉරට්කට් අඅංක 114-312)
ක්ලිප්ටන් පටුමග -(සියළුම අඅංක)
කදමටකගකොඩ පබැකසහේජේ - (සියළුම අඅංක)
මප්රාලිගප්රාකන්ද පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 1-131 )
මරදප්රාන පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 463-541)
ශ්රී වජිරඥප්රාණ මප්රාවත (ඉරට්කට් අඅංක 2-108)
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මහ කුමප්රාරකගේ පප්රාර (සියළු ඉරට්කට් අඅංක)
සිරිමප්රාකවකෝ බණ්ඩප්රාරනප්රායක මප්රාවත (ඉරට්කට් අඅංක 502-624)
ශප්රාන්ත කජකෝසප් වීදීය (සියළුම ඔත්කත් අඅංක)
22
ශප්රාන්ත කජකෝසප් වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක 16-22)
සස්කට්සස් පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 15-175 සහ තප්රාවකප්රාලික අඅංක)
ශප්රාන්ත කජකෝශප් වීදීය මහලේ නිවප්රාස (සමිත්පුර මහලේ නිවප්රාස)
23
ශප්රාන්ත කජකෝශප් වීදීය (ඉරට්කට් අඅංක 52-අවසප්රානය දක්වප්රා)
3 වබැනි පටුපප්රාර ශප්රාන්ත කජකෝශප් වීදීය (සියළුම අඅංක)
ශප්රාන්ත කජකෝශප් කපකදස (සියළුම අඅංක)
28
අවේවප්රාලේ සප්රාවියප්රා පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක 4-164)
කමකෝලවත්ත පටුපප්රාර (සියළුම අඅංක)
29
ඩිකවකෝසස් පටුපප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 1-73)
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158,132,162,204,198,276,274,138,141,255,205,194
වතු

56,58,80 වත්ත

40
වත්ත,58,64,66,78,118,158,13,35,43,65,113,129,135
වතු
61,63,99,125,149,155 වතු

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර










ගගෑන්ඩ්පප්රාසස් දකුණ













ගබැමුණු පප්රාර (සියළුම අඅංක)
ගගෑන්ඩ්පප්රාසස් පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක 372-432)
සස්වර්ණ චචතත්ය පප්රාර (සියළුම ඔත්කත් අඅංක සහ ඉරට්කට් අඅංක266ස් )
32
ගගෑන්ඩ්පප්රාර් පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 257 සිට අවසප්රානය දක්වප්රා සහ
ඉරට්කට් අඅංක 322-368)
ඩිකවකෝසස් පප්රාර (සියළුම ඉරට්කට් අඅංක සහ ඔත්කත් අඅංක 91 සිට
අවසප්රානය දක්වප්රා
සස්වර්ණ චචතත්ය පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක 90 සිට අවසප්රානය දක්වප්රා)
කඛත්තප්රාරප්රාම මප්රාවත (සියළුම ඔත්කත් අඅංක)
කලයප්රාඩ්සස් කබ්රකොඩ්කවේ පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 253-393 ඉරට්කට් අඅංක
214-370)
1 --- පටුපප්රාර (සියළුම ඉරට්කට් අඅංක )
2 --- පටුපප්රාර (සියළුම අඅංක)
මහ කුමප්රාරකගේ පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 1-27 )
පරප්රාක්රම පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක 70 සිට අවසප්රානය දක්වප්රා )
සස්කට්සස් පප්රාර 134 /1 සිට සියළුම ගබෘහ අඅංක
සස්කට්සස් පප්රාර (සිරිමප්රාපුර) සියළුම ගබෘහ අඅංක
කදකොසස්තර බබප්රා පුලේකලේ කපකදස සියළුම ගබෘහ අඅංක
මප්රාලිගප්රාවත්ත පටුපප්රාර සියළුම ගබෘහ අඅංක(කඛත්තප්රාරප්රාම පන්සල පප්රාර)
කඛත්තප්රාරප්රාම මප්රාවත සියළුම ඉරට්කට් අඅංක
ලුක්මන්ජි චතුරසුය සියළුම ගබෘහ අඅංක-ලුක්මන්ජි චතුරස්රය
ගගෑන්ඩ්පප්රාසස් පප්රාර ඉරට්කට් අඅංක 180-320 දක්වප්රා සහ 180/1 සිට
180/34 දක්වප්රා
කබකෝධිරප්රාජ මප්රාවත සියළුම ගබෘහ අඅංක (කබකෝධිරප්රාජප්රාරප්රාම මප්රාවත)
ශ්රී සදේධර්ම මප්රාවත (ඔත්කත් අඅංක 263 සිට අවසප්රානය දක්වප්රා සහ
ඉරට්කට් අඅංක නබැත
කබ්සස්ලයන් පටුපප්රාර සියළුම ගබෘහ අඅංක
කදකෝසස්තර ඩබැනිසස්ටර් ද සිලේවප්රා මප්රාවත -ඔත්කත් අඅංක 575-781
දක්වප්රා සහ ඩබැනිසස්ටර් සිලේවප්රා මහලේ නිවප්රාසවල සියළුම ගබෘහ අඅංක
(කබ්සස් ලයන් පප්රාර)
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48,60,94 වතු

134 වත්ත

284 වත්ත,192 වත්ත,180 වත්ත(පප්රාන් වත්ත)
765 වත්ත
ලී කමකෝල වත්ත
585 වත්ත (සබැනසුම වත්ත)

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර

සම්මන්ත්රණපුර

සම්මන්ත්රණපුර පප්රාර 1 අදියර

47/A/1 සිට 47/ A/53 දක්වප්රා
 47/C/1 සිට 47/ C/49 දක්වප්රා
 47/E/01 සිට 47/ E/41 දක්වප්රා
 47/G/01 සිට 47/ G/53 දක්වප්රා
 47/I /01 සිට 47/I/42 දක්වප්රා
 අනවසර නිවප්රාස T/01 සිට T/70 දක්වප්රා
සම්මන්ත්රණපුර 11 අදියර පප්රාර
 47/B/01 සිට 47/B/33
 47/D/01 සිට 47/ D/37
 47/F/01 සිට 47/F/56
 47/H/01 සිට 47/H/54
 47/J/01 සිට 47/J/60
 47/L/01 සිට 47/L/62
 47/M/01 සිට 47/M/47
 අනවසර නිවප්රාස 70 සිට T/155
ගබැමුණු පුර පප්රාර
 අනවසර T/01 සිට T/43 දක්වප්රා
 87/01 සිට 87/44
 89/01 සිට 89/12
 91/1 සිට 91/64
පිච්චමලේවත්ත පප්රාර
 1/30
 1/45 ඒ සිට 1/45 ඩබ්
 1/46 බී සිට 1/46/ඉකසඩ්/13
 1/47/බී සිට 1/47 එන්
 1/48 සී සිට 1/48/වී
 1/49 ඒ සිට 1/49/පී
 1/50/ඒ සිට 1/50/ඉකසඩ්/5
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සම්මන්ත්රණපුර වත්ත

ගබැමුණුපුර වත්ත

පිච්චමලේවත්ත

ශ්රී වික්රමපුර වත්ත

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර
ශ්රී වික්රමපුර පප්රාර
 90 සිට 90/43 දක්වප්රා
 92/ඒ සිට 94/52
 96 සිට 98 ඒ
 100 සිට 128 දක්වප්රා
 අනවසර ටී/01 සිට ටී/57 ඒ දක්වප්රා


මප්රාලිගප්රාවත්ත
නබැකගනහිර

කඛත්තප්රාරප්රාම


















ජුම්මප්රා මසස්ජිඩ් පප්රාර - සියළුම ඉරට්කට් සඅංඛත්යප්රා සහ අඅංක 344/4
සිට,439/ඒ දක්වප්රා
මප්රාලිගප්රාවත්ත පටුමග - සියළුම ඉරට්කට් අඅංක
කඛත්තප්රාරප්රාම පන්සල පප්රාර - දකුණු පබැත්ත
ශ්රී සදේධර්ම මප්රාවත අඅංක - 259 දක්වප්රා
ජයන්ත වීරකසහේකර මප්රාවත - 346/47 -356 චමත්රී විහප්රාර මප්රාවත
මප්රාලිගප්රාවත්ත පප්රාර - සියළුම ඉරට්කට් අඅංක
දුම්රිය නිවප්රාස වත්ත
පප්රාසලේ පටුමග (ඉරට්කට් අඅංක)
ශප්රාන්ත අන්කතකෝනි පප්රාර
මලේලිකප්රාරප්රාම පප්රාර
කදමටකගකොඩ පප්රාර ඔත්කත් 419 -579 /කක්.වී.සියළුම අඅංක
කබ්සස්ලයන් පප්රාර/කදකොසස්තර ඩබැනිසස්ටර් ද සිලේවප්රා මප්රාවත 381 සිට 397
දක්වප්රා
ජුම්මප්රා මසස්ජදේ පප්රාර
211 වත්ත
අඅංක 151
අඅංක 165
අඅංක 173-353 (ඔත්කත් අඅංක)
මප්රාළිගප්රාවත්ත පප්රාර
119-123 දක්වප්රා අඅංක
ජයතිලක කපකදස - කපකොලිසස් නිවප්රාස
මප්රාළිගප්රාවත්ත කපකදස
25 අඅංක, 88 අඅංක,96-98 දක්වප්රා අඅංක
ටී අඅංක
3-119 දක්වප්රා අඅංක
121 වත්ත
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198,202,415,360,204 වතු 206 වතු

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර






කකකොටකහහේන බටහිර

කකකොටකහහේන
නබැකගනහිර

























151 වත්ත
නුරප්රානියප්රා මහලේ නිවප්රාස පප්රාර -අඅංක 157
(මප්රාළිගප්රාවත්ත කපකදස )
R B වත්ත (මප්රාළිගප්රාවත්ත කපකදස) සියළුම R B අඅංක
ඇපලේ වත්ත (මප්රාළිගප්රාවත්ත කපකදස) -159 අඅංක/120 අඅංක (අඩු
කුළි නිවප්රාස)
ශ්රී සඅංඝරප්රාජ මප්රාවත
පදීපප්රා මප්රාවත
ජිනප්රානන්ද මප්රාවත (සියළුම අඅංක)
කකකොටකහහේන වීදීය (ඔත්කත් අඅංක 1-59)
11 කවනි පටුමග (සියළුම අඅංක)
13 කවනි පටුමග (සියළුම අඅංක)
14 කවනි පටුමග (සියළුම අඅංක)E
කකකොකලජේ වීදීය (ඉඩම් අඅංක 92-104 දක්වප්රා)
ශ්රී ගුණප්රාන්ද මප්රාවත (ඔ.අඅංක 01-33 සහ ඉ.අඅංක 6-194)
පිකරින් පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 55-203 සහ ඉඩම් අඅංක 2-68)A
කබකොන්ජින් පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 1-67 සහ ඉඩම් අඅංක 2-60)
ඉසප්රාකිමුත්තු කපකදස (සියළුම අඅංක)
කජකෝර්ජේ ආර් ද සිලේවප්රා මප්රාවත (ඔ.අඅංක 1-75 සහ ඉ.අඅංක 2-108
සහ 136-214)
ජම්පටප්රා වීදිය (ඔ.අඅංක 131-239) කක්.ක්රිසස්ටි කපකර්රප්රා මප්රාවත
ජම්පටප්රා වීදිය (ඔ.අඅංක 89-129) කක්.ක්රිසස්ටි කපකර්රප්රා මප්රාවත
ජම්පටප්රා වීදිය (ඔ.අඅංක 1-87) කක්.ක්රිසස්ටි කපකර්රප්රා මප්රාවත
ගලේකපකොත්ත වීදීය (සියළුම ඔත්කත් අඅංක )
ශ්රී කබකෝධිරප්රාජ මප්රාවත (සියළුම ඔත්කත් අඅංක සහ ඉරට්කට් අඅංක)
ශ්රී සිවප්රානන්ද මප්රාවත (සියළුම ඔත්කත් අඅංක සහ ඉරට්කට් අඅංක)
ශ්රීමත් රප්රාමනප්රාදන් මප්රාවත (ඉරට්කට් අඅංක 2-154)
කබකොන්ජන් පප්රාර 69-අවසප්රාන
කකකොටකහහේන විදීය
කම් ෆීලේඩ් පප්රාර
අලේවිසස් කපකදස 2 - 102,71-79
ශප්රාන්ත ලුසියප්රා පප්රාර
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23,43,79,89,101,129,131,145,151,161,89 වත්ත

3,97 වත්ත
30,32 වතු

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර
ශප්රාන්ත ලුසියප්රා වීදීය
ශප්රාන්ත ලුසියප්රා චතුරස්රය
වප්රාසල පප්රාර 1-105, 2-136
පරමප්රානන්ද විහප්රාර මප්රාවත
කක්.සිරිලේ සී කපකර්රප්රා මප්රාවත 1-39, 2-102
8 වබැනි පටුමග
9 වබැනි පටුමග
කජකොර්ජේ ආර් ද සිලේවප්රා මප්රාවත 245-445/ 242-340
ගලේකපකොත්ත වීදිය 6-66
ජම්පටප්රා වීදීය 245-අවසප්රාන
ජයන්ත වීරකසහේකර මප්රාවත - සියළුම මහලේ නිවප්රාස
(A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,p,q,)
 ජයන්ත වීරකසහේකර මප්රාවත - ඔත්කත් අඅංක 75-185 දක්වප්රා
 මප්රාලිගප්රාවත්ත පප්රාර - ඔත්කත් අඅංක 59-101 දක්වප්රා
 ජයන්ත වීරකසහේකර මප්රාවත - ඔත්කත් අඅංක 187 -331 දක්වප්රා
 එන්.එම්.ඉෂප්රාක් මප්රාවත - ඔත්කත් අඅංක 305-447 දක්වප්රා
 කුකරයතප්රානි මවුලප්රානප්රා පටුමග (ප්කලකෝරිසස් පටුමග) සියළුම ඉරටිකට්
අඅංක
 පප්රාසලේ පටුමග - සියළුම ඔත්කත් අඅංක
 සප්රාවියප්රා පලේලිය පප්රාර - සියළුම අඅංක
87
-කමකොකහකොදින් මසස්ජඩ් පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 139-269)
88
-බද්රියප්රා පටුපප්රාර (සියළුම අඅංක)
- කමකොකහකොදින් මසස්ජඩ් පටුපප්රාර (සියළුම ඉරට්කට් අඅංක)
- කමකොකහකොදින් මසස්ජිඩ් පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක 72 සිට 212 දක්වප්රා)
- පඅංචිකප්රාවත්ත පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 41-229,231/13,231/17)
89
- ශ්රී සඅංඝරප්රාජ මප්රාවත (ඉරට්කට් අඅංක 2-180 තට්ටු නිවප්රාස
ඇතුළුව)
90
- මරදප්රාන පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 71-247)
(අඅංක 191/1 -191/32 හබැර)
- කමකොකහකොදින් මසස්ජිදේ පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 1-137 දක්වප්රා)
- සහීර් කප්රාසියප්රාර් හප්රාජේයප්රාර් කපකදස (ඔත්කත් අඅංක 191/1191/32 දක්වප්රා)
91
- අකබ්සිඅංහප්රාරප්රාම පප්රාර (සියළුම අඅංක)
- පඅංචිකප්රාවත්ත පප්රාර (සියළුම ඉරට්කට් අඅංක)












මප්රාලිගප්රාවත්ත බටහිර
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96,64 වතු
65 වත්ත
25,54,36 වත්ත
250 වත්ත
6,22,16 වත්ත

වතු කනකොමබැත.

155,177 වත්ත

56,72,104,සහ 140 වත්ත
141,145, සහ 175 වතු

110,132,198 හප්රා 248 වතු
27 වත්ත

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර







මට්ටක්කුලිය






















ජයන්ත වීරකසහේකර මප්රාවත (27/4 සිට) (27/16 දක්වප්රා)
හබැඳල කතකොටුපල පප්රාර - සියළුම අඅංක
හබැඳල කතකොටුපල පප්රාර ධීවර නිවප්රාස සියළුම අඅංක
කදිරප්රානවත්ත නප්රාගරික නිවප්රාස අඅංක 1/2/පී/31 සිට 1/3/ඊ/99
දක්වප්රා
මට්ටක්කුලිය ෆප්රාම් පප්රාර සියළුම අඅංක
මුදලිදු කජකෝන් රද්රිගු මප්රාවත, සියළුම ඔත්කත් අඅංක
කමකෝදර වීදිය - ඔත්කත් අඅංක 227/7 සිට 361 දක්වප්රා /ඉරට්කට්
අඅංක 256 සිට 372 දක්වප්රා
කදකොසස්තර එසස්.ඩ.පනප්රාන්දු මප්රාවත,ඔත්කත් අඅංක 57 සිට 67 දක්වප්රා
කප්රාක දූව නිවප්රාස කයකෝජනප්රා ක්රමය සියළුම අඅංක
ශ්රී ලඅංකප්රා ධීවර අභත්යප්රාස ආයතනය නිල නිවප්රාස සියළුම අඅංක
මට්ටක්කුලිය පලේලිය පටුමග සියළුම අඅංක
මට්ටක්කුලිය කසන්ටර් පප්රාර සියළුම අඅංක
ශප්රාන්ත මරියප්රා පප්රාර සියළුම අඅංක
මට්ටක්කුලිය පලේලිය පටුමග, සියළුම අඅංක
මට්ටක්කුලිය පලේලිය පප්රාර සියළුම ඔත්කත් අඅංක
සප්රාවියප්රා පටුමග සියළු අඅංක
පඅංශ වත්ත පටුමග සියළු අඅංක
මලේවත්ත පටුමග සියළුම අඅංක
රප්රා වත්ත පටුමග සියළුම අඅංක
ශ්රී වික්රම මප්රාවත සියළුම අඅංක
ෆර්ගියුෂන් පප්රාර සියළුම අඅංක
ජුබලි මප්රාවත සියළුම අඅංක
මට්ටක්කුලිය පලේලිය පප්රාර සියළුම ඉරට්කට් අඅංක
කරකොද්රිගු කපකදස සියළුම අඅංක
ශප්රාන්ත මප්රාරියප්රා පටුමග සියළුම අඅංක
කබැලණි ගග කමකෝය පප්රාර සියළුම අඅංක
ශ්රී කලත්යප්රාණීගඅංගප්රාරප්රාම මප්රාවත සියළුම අඅංක
184,44 වතු



ඡන්ද කකකොට්ඨප්රාශ අඅංක 24
අවේවප්රාලේ සප්රාවියප්රා පප්රාර (ඔ.අ.3-141 )සහ ඉ.ර.174
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කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර



නවගම්පුර









ලුණුකපකොකුණ





















ගගෑන්ඩ්පප්රාසස් පප්රාර (ඉ.අ.434-438)
සස්කට්සස් පප්රාර (ඔ.අ.177-185) (185 වත්ත ඇතුළුව)
ඡන්ද කකකොට්ඨප්රාශ අඅංක 25
සස්කට්සස් පප්රාර (කම්කරපුර මහලේ නිවප්රාස)
(කම්කරපුර මහලේ නිවප්රාස A,B,C,D,E,F,H හප්රා J)
සස්කට්සස් පප්රාර (ඉරට්කට් අඅංක 2-110)
ඡන්ද කකකොට්ඨප්රාශ අඅංක 26
19 වබැනි පටු පප්රාර (සියළුම ඉරට්කට් අඅංක)
නවගම්පුර නිවප්රාස ( E,F,G,H,J දරණ අක්ෂර නිවප්රාස)
ඡන්ද කකකොට්ඨප්රාශ අඅංක 27
19 කවනි පටු පප්රාර (සියළුම ඔත්කත් අඅංක)
නවගම්පුර නිවප්රාස ( A,B,C,D,K,L,M සහ N අක්ෂරය දරණ
නිවප්රාස)
ඩිලප්රාසප්රාලේ වීදීය (සියළුම ඔත්කත් අඅංක)
එලි පටුමග (සියළුම ඔත්කත් අඅංක)
එලි හවුසස් පප්රාර (සියළුම ඔත්කත් අඅංක සහ ඉරට්කට් අඅංක)
එලි හවුසස් ගප්රාඩ්න් (සියළුම ඔත්කත් අඅංක)
ශප්රාන්ත ආන්ඩබෘබෘ පප්රාර (සියළුම අඅංක)
අලුත් මප්රාවත පප්රාර (ඔත්කත් අඅංක 1-401 දක්වප්රා)
පහළ ශප්රාන්ත ඇන්ඩබෘබෘ පප්රාර (සියළුම අඅංක)
කරකොක් හවුසස් පටුමග
ඉහළ ශප්රාන්ත ඇන්ඩබෘ පප්රාර (සියළුම අඅංක)
කසහේරම් පටුමග (සියළුම අඅංක)
කකකොකලේජේ වීදීය (සියළුම ඉ.අඅංක 2-90 සහ 90 ඒ)
කබැරගල මප්රාවත (සියළුම අඅංක)
පිකරින් පප්රාර (අඅංක 1 ජි 53 දක්වප්රා)
සුමිත්රප්රාරප්රාම මප්රාවත 15 වන පටුමග (සියළුම ඔ.අඅංක සහ ඉ.අඅංක)
18 වන පටුමග (සියළුම අඅංක)
අලුත් මප්රාවත පප්රාර (ඉඩම් අඅංක 106-294)
කපකර්රප්රා කපකදස (සියළුම අඅංක)
අලේවිසස් කපකදස (ඔ.අඅංක 1-69)
කකකොකලජේ වීදිය (සියළුම ඔත්කත් අඅංක)
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301/323/325/385 වත්ත
70 වත්ත

21,41 වතු

321,375,385,323,301,268 වතු

කකකොළඹ පප්රාකදේශීය කලේකම් කකකොට්ඨප්රාශයට අදප්රාල ගප්රා ම නිලධප්රාරි වසම්වල මප්රාර්ග හප්රා වතු පිළිබද කතකොරතුර







මප්රා ද ම්පිටිය

මහවත්ත

චප්රාලේසස් කපකදස (සියළුම ඔ.අඅංක සහ ඉ.අඅංක)
ගලේවල පටුමග (සියළුම ඔ.අඅංක සහ ඉ.අඅංක)
16 වන පටුමග (සියළුම ඔ.අඅංක සහ ඉ.අඅංක)
17 වන පටුමග (සියළුම ඔ.අඅංක සහ ඉ.අඅංක)
ශ්රීමත් රප්රාමනප්රාදන් මප්රාවත (ඉඩම් අඅංක 178 සිට
ශ්රී ගුණප්රානන්ද මප්රාවත/සන්තියප්රාකගකෝ මප්රාවත (ඔත්කත් අඅංක 35 සිට)

 මප්රාදම්පිටිය පප්රාර - කිසිදු ගබෘහයක් නබැත.
කකකොළඹ මහ නගර සභප්රාව,කප්රාර්මික පුහුණු මධත්යසස්ථප්රානය, කකකොළඹ මහ
නගර සභප්රා කපකොම්පප්රාගප්රාරය සයකකන් ලඅංකප්රා සමප්රාගම
 පර්ගියුෂන් පප්රාර -ඔත්කත් සඅංඛත්යප්රා 131 සිට 225/ඉරට්කට් සඅංඛත්යප්රා
160 සිට 220
 කහහේනමුලේල පටුමග 223 ගබෘහ අඅංකයට අයත් සියළුම නිවප්රාස
 ලුකසස් පප්රාර කිසිදු ගබෘහයක් නබැත
 මප්රාදම්පිටිය පප්රාර 276 සිට 494 දක්වප්රා ඉරට්කට් සඅංඛත්යප්රා
 මප්රාදම්පිටිය පප්රාර 313 සිට 443 දක්වප්රා ඔත්කත් සඅංඛත්යප්රා
 නප්රාගලගම් වීදීය 325 සිට 393 දක්වප්රා ඔත්කත් සඅංඛත්යප්රා
 නප්රාගලගම් වීදීය අඅංක 56 සිට 393 දක්වප්රා ඔත්කත් සහ ඉරට්කට්
සඅංඛත්යප්රා
 ෆර්ගියුෂන් පප්රාර අඅංක 01 සිට 101 දක්වප්රා ඔත්කත් ඉරට්කට් සඅංඛත්යප්රා
 ලුකසස් පප්රාර අඅංක 01 සිට අඅංක 38 දක්වප්රා ඉරට්කට් සඅංඛත්යප්රා
 සිරිමප්රාකවකෝ බණ්ඩප්රාරනප්රායක මප්රාවත 830 සිට 869 දක්වප්රා ඔත්කත්
ඉරට්කට් සඅංඛත්යප්රා හප්රා 740 සිට 785 දේකවප්රා ඉරට්කට් සඅංඛත්යප්රා
 මහවත්ත පප්රාර අඅංක 124 සිට 310 දේකවප්රා ඔත්කත් ඉරට්කට් සඅංඛත්යප්රා
 මහවත්ත පටුමග අඅංක 09 සිට අඅංක 65 දක්වප්රා ඔත්කත් ඉරට්කට්
සඅංඛත්යප්රා
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133,157,169,219
233 වත්ත

33,75,95,381,391,357 වතු 312/314,318,350
211,169,361 වතු

124,64,151,233 වතු

