
 
 

ක ොළඔ මහො නගර සභොව 

ක ොළඹ මහො නගර සභො සීමොව තුල පිහිටි ක ොකහෝමයක් 

කපෞද්ගලි  කද්පළවල හිමි රුවන් විසින් නොගරි  තක්කේරු 

කෙපොර්තකේන්තුකේ හිමි ේ ලියොපදිංචිය සිදු  ර කනොමැති  ව 

නිරීක්ෂණය කේ. 

01. කකොළඔ මහො නගර සභොකේ වරිපනම් කේඛනකේ කමකෙක් අයිතිය ලියොපදිංචි කර කනොමැති පහෙ සඳහන් කකොට්ඨොශ 

වල කේපලවල හිමිකොරත්වය දරණ අයිතිකරුවන් විසින් ෙම කේපලවල හිමිකම ෙහවුරු කර ගැනිම අනිවොර්ය බව සලකන්න. 

ඔබකේ අයිතිය සුරක්ිෙ කරගන්න. 

ක ොට්ඨො

ශ අිං  

නොගරි  ක ොට්ඨොශය නම ලියොපදිංචි 

 ර කනොගත් 

කද්පල ගණන 

ක ොට්ඨොශ 

අිං  

නොගරි  ක ොට්ඨොශය නම ලියොපදිංචි 

 රකනොගත් 

කද්පල ගණන  

1 මට්ටක්ුලිය 4549 25 පිංචිකොවත්ෙ 631 

2 කමෝදර  2917 26 මරදොන 638 

3 මහවත්ෙ 6091 27 මොලිගොකන්ද 1024 

4 අලුත්මොවෙ 1785 28 මොලිගොවත්ෙ නැකගනහිර 1024 

5 ලුණුකපොුණ 1402 29 කදමටකගඩ 2303 

6 බ්ලූමැන්ඩේ  906 30 වනොෙමුේල 2721 

7 කකොටකේන නැකගනහිර 725 31 ුප්පියොවත්ෙ නැකගනහිර 801 

8 කකොටකේන බටහිර 661 32 ුප්පියොවත්ෙ බටහිර 490 

9 කකොච්චචිකකේඋතුර               1348 33 කබොරැේල උතුර 1667 

10 ජින්තුිටිය 1040 34 නොරොකේන්ිට 1582 

11 මසන්ගස්වීදය             1042 35 කබොරැේල දුණ 729 

12  නිේබසොර් 1120 36 ුරුදුවත්ෙ  644 

13 ග්රෑන්පොස්ව උතුර 989 37 කකොේලුිටිය 1508 

14 ග්රෑන්පොස්ව දුණ 1126 38 බම්බලිටිය 1500 

15 මොලිගොවත්ෙ බටහිර 1428 39 මිලොගිරිය  950 

16 අලුත්කකේ නැකගනහිර 1260 40 තිඹිරිගස්වයොය 985 

17 අලුත්කකේ බටහිර 833 41 කිරුළ  1931 

18 කකකහේවත්ෙ 634 42 හැේකලොක්ටවුන් 837 

19 කකොච්චචිකකේ උතුර 1776 43 වැේලවත්ෙ දුණ 780 

20 කකොටුව 5491 44 කිරුළපන  1157 

21 කකොම්පඤ්ඤීදය 862 45 පොමිංකඩ නැකගනහිර 979 

22 වෑකන්ද 661 46 පොමිංකඩ බටහිර  1387 

23 හුණුිටිය 954 47 වැේලවත්ෙ උතුර 1077 

24 සුදුවැේල 796    

  

       

02.  කමකෙක් ලියොපදිංචි කනොවූ සියළුම කේපල හිමිකරුවන්කේ කේපල විස්වෙර කකොළඹ නගර සභො කවබ්ල අඩවිය 

(www.colombo.mc.gov.lk) ට ඇතුලත් කර ඇෙ. ඒ අනුව එයට ිවිස පරික්ෂො කර බලො, ලියොපදිංචියට අදොල අයදුම් පෙ 

බොගෙ කර අවශය ලිිකේඛන උපකදස්ව පත්රිකොව පරිද සම්ූර්ණ කර සහතික කර නොගරික ෙක්කස්වරු 

කදපොර්ෙකම්න්තුවට භොරදී හිමිකම ලියොපදිංචි කිරීමට කටයුතු කල හැක. 

03.  ෙවද, 2021 කනොවැේ ර් 30 වන දනට කපර ලියොපදිංවිය සිදු කර ගැනීම අනිවොර්ය බවත්, 2022 වරිපනම් 

කගීකම් ලදුපත් හිමිකරුකේ නමින්  නිුත් කිරීම් සඳහො කමම ලියොපදිංචිය අනිවොර්ය බවත් දැනුම් කදමි. 

04.  කම් සම්බන්ධකයන් ඔබ දක්වන සහකයෝගය ඉෙො අගය කකොට සලකමි.                                                                                                                 

              

 

 

නිතීඥ කරෝෂණි දසොනොය  

නොගරි  ක ොමසොරිේ 

ක ොළඔ මහො නගර සභොව          

http://www.colombo.mc.gov.lk/


 


