
ශී  ලංකා  පජාතාන්තික  සමාජවාදී ජනරජෙය්  ගැසට්  පතය 
 අංක 1,977- 2016 ජූලි මස 22 වැනි සිකුරාදා  -  2016.07.22 

(රජෙය් බලයපිට පසිද්ධ කරන ලදී) 

I ෙකොටස :  (III)  වැනි  ෙඡදය  - ෙවෙළඳ ලකුණු සහ 
ෙප්ටන්ට් බලපත පිළිබඳ දැන්වීම් 

(ෙවන ෙවන ම ෙගොනු කර ගත හැකි පරිදි සෑම ෙකොටසකට ම අයත් එක් එක් භාෂාවකට ෙවන ෙවන ම පිටු අංක ෙයොදා ඇත.) 

පිටුව 
 
ෙවෙළඳ ලකුණු පිළිබඳ දැන්වීම්   …          … 646 
ෙවෙළඳ ලකුණු පිළිබඳ නිෙව්දන  …          … — 
ෙප්ටන්ට් බලපත පිළිබඳ නිෙව්දන …      …     694 

සතිපතා නිකුත් වන ගැසට් පතෙයහි පළකිරීම සඳහා භාරගනු ලබන දැන්වීම් පිළිබද  
 

වැදගත් නිෙව්දනයයි 
  
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්  ගැසට් පතෙය් අවසන් පිටුෙව් සෑම මාසයක ම මුල් සතිෙය් දී පළ කරන  නිෙව්දන භාරගන්නා 
දින යන් සහ   ෙව්ලාවන්  පිළිබඳ  ව මින් අවධානය ෙයොමු කරනු ලැෙබ්. 

 
ගැ සට් පතෙය්  පළ කිරීම සඳහා දැන්වීම් භාරගැනීම ගැසට් පතය පළකරනු ලබන දිනයට සති ෙදකකට ෙපර සිකුරාදා දිනෙයහි 

දහවල් 12.00 ට අවසන් කරනු ලැෙබ්. තනතුරු - ඇබෑර්තු, විභාග,  ෙටන්ඩර් සහ  ෙවන්ෙද්සි පිළිබඳ දැන්වීම්වල  අවසන් දින සහ 
ෙව්ලාවන්, ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන අයට පමාණවත් කාල  ෙව්ලාවක් ලැෙබන පරිදි ෙයොදාගත යුතු බවට, සියලු ම ෙදපාර්තෙම්න්තු, 
සංස්ථා සහ මණ්ඩල යනාදිය වගබලාගත යුතු බව මින් අවධාරණය ෙකෙර්. පළකිරීම සඳහා එවනු ලබන සෑම දැන්වීමක් ම තනි පැත්ෙත් 
පමණක් පැහැදිලි ව පිටපත් කළ යුතු ය. නිරවද්යතාවය පිළිබඳව කරන විමසීම්  සහ පැමිණිලි ගැසට් පතය පළ වූ දින සිට ෙතමසකට පසුව 
භාරගනු ෙනොලැෙබ්.     

                     
ගැසට් පතෙය් පළකරන සෑම දැන්වීමක් ම ගැසට් පතය පළකරනු ලබන දිනට සති ෙදකකට ෙපර එනම්, 2016 අෙගෝස්තු මස 

12 වැනි දින පළ ෙකෙරන ගැසට් පතෙය් දැන්වීම් 2016 ජූලි මස 29 වැනි දින දහවල් 12.00 ට ෙහෝ ඊට ෙපර තැපෑ ෙලන් ෙහෝ ෙගනවිත් 
රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාරදිය යුතු ය.  

 

2006 අංක 19 දරන ඉෙලක්ෙටොනික ගනුෙදනු පනත - 9 වැනි වගන්තිය  
“යම් පකාශනයක්, රීතියක්, නිෙයෝගයක් නියමයක්, අතුරු ව්යවස්ථාවක්, නිෙව්දනයක් ෙහෝ ෙවනත් කිසිවක් ගැසට් පතෙය් පළ 

කළ යුතු බවට යම් පනතකින් ෙහෝ නීති පඥප්තියකින් විධිවිධාන සලස්වා ඇති අවස්ථාවක, ඒ රීතිය, නිෙයෝගය, නියමය, අතුරු 
ව්යවස්ථාව, නිෙව්දනය, ෙහෝ ෙවනත් ෙදය ඉෙලක්ෙටොනික ස්වරූපෙය් වන ගැසට් පතයක පළ කරනු ලැබුවෙහොත් ඒ විධිවිධානය 
සම්පූර්ණ කර ඇත්තාක් ෙසේ සැලකිය යුතුය.” 

 

                      බී. ෙක්. එස.් රවීන්ද, 
               රජෙය් මුදණාලයාධිපති. (වැ.බ.) 
2016 ජුනි මස 21 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 08,   
රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දී ය. 
 

                                                                                   පිටුව  
කාර්මික සැළසුම් පිළිබඳ නිෙව්දන   …     … —  
විවිධ දැන්වීම්  … …     —    

1019 - B 81079—643 (2016/07) 
C1- 

ෙමම ගැසට් පතය www.documents.gov.lk ෙවබ් අඩවිෙයන් බාගත කළ හැක. 

සැ. යු. — ෙමම ගැසට් පතෙය්  VI ෙකොටෙසේ 2016 වර්ෂය සඳහා පානදුර අධිකරණ කලාපයට අයත් ජූරි සභිකයින්ෙග් නාමාවලියක් භාෂාතෙයන්ම පළෙව්.  

සැ. යු.— ෙදොස්තර සමන් වීරසිංහ පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 2016 මැයි 20 වැනි දින ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
 ජනරජෙය් ගැසට් පතෙය්  II වැනි ෙකොටෙසේ අතිෙර්කයක් වශෙයන් පළකරන ලදී. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1020  

(1) ලකුෙණහි අංකය:101664; (2) ලැබුණු දිනය: 2001.01.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජනරල් ඉෙලක්ටික් කම්පැණි, 1 
ස්ටැන්ෙහෝප් ෙග්ට්, වියා 1ඊඑච්, ලන්ඩන්, මහා බිතාන්යය;    
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 18; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 18 හම් හා හම් අනුකරණ, සහ ඒවායින් සාදන ලද 
ෙවනත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන භාණ්ඩ; සත්ව හම්, 
හයිඩ්ස්, ඇඳුම් අසුරන ටන්ක ෙපට්ටි හා ගමන් මළු; කුඩ, අව් 
ආවරණ කුඩ හා ඇවිදීෙම්දී භාවිතා කරන සැරයටි; කස, 
ෙපොෙරොදු සහ සෑදල උපකරණ; 18 වන පංතියට ඇතුළත් වන 
සියලුම භාණ්ඩ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ජී,ඊ” යන ඉංගීසි අක්ෂර 

භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2001 ඔක්ෙතෝබර් මස 23 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/1 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————    
(1) ලකුෙණහි අංකය:109311; (2) ලැබුණු දිනය: 2002.08.21; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 

ෙවළඳ ලකුණු පිළිබඳ දැන්වීම් 

ෙවෙළඳ ලකුණු පිළිබඳ කාර්යාලය 
 
ෙවෙළඳ ලකුණුවලට අදාළ සියලු ම ලියුම් කියුම් ෙකොළඹ 10, 
ඩී. ආර්. විජයවර්ධන මාවෙත් අංක 400, “සමාගම් මැදුෙර්”                  
3 වැනි මහෙල් ෙප්ටන්ට් බලපත සහ  ෙවෙළඳ ලකුණු 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙප්ටන්ට් බලපත සහ 
ෙවෙළඳ ලකුණු  ෙරජිස්ටාර් ෙවත එවිය යුතු ය. 
 

පරීක්ෂා කිරීෙම් ෙව්ලාවන් 
 

සතිෙය් සෑම කියාකාරී දිනක ම ෙපරවරු 9.00 සිට පසව්රු 
3.30 දක්වා ෙල්ඛන පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මහජනයා 
ෙවනුෙවන් කාර්යාලය විවෘත කර තබනු ලැෙබ්. පරීක්ෂා කිරීම 
සදහා ඉල්ලුම්පත සතිෙය් වැඩ කරන දිනවල පස්වරු 3.00 
දක්වා පමණක් භාරගනු ලැෙබ්. 
 

වර්ණවලට සීමාවූ ෙවෙළඳ ලකුණු 
 

ලියාපදිංචි කරනු ලැබීෙමන් පසු ෙවෙළඳ ලකුණක් යම් යම්  
වර්ණයකට සීමා කරනු ලබන බවට ඉල්ලුම් පතයක් පිළිබඳ 
දැන්වීමක සඳහන් වී ඇති කල්හි ඒ සමග ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
 ෙවළඳ ලකුෙණ් ලාංඡනෙයහි  හැකි තරම් දුරට එම වර්ණයන් 
සාමාන්යෙයන් පචාරය වන අන්දමට දක්වනු ලැෙබ්. 
 

ආශිත කිරීම 
 

ෙමහි පළකර ඇති ලකුණක් , 1979 අංක 32 දරන බුද්ධිමය 
ෙද්පළ නීති සංගහ පනෙත් 112 වැනි වගන්තිය යටෙත්,  තවත් 
ලකුණක් හා ආශිත ෙකොට භාවිතා කරනු ලබන බවට සඳහන් 
කර ඇති කල්හි එම ෙවෙළඳ ලකුණට දී ඇති අංකය ද  දක්වනු 
ලැෙබ්. 
 

විෙරෝධතා  දැක්වීම 
 

පහත සඳහන් ෙවෙළඳ  ෙසේවා ෙහෝ සාමූහික ලකුණු ලියාපදිංචි කිරීම ගැන විෙරෝධතාවය දැක්වීමට ෙහේතු ඇති යම් ෙකෙනකු ෙමම 
ගැසට් නිෙව්දනෙය් දින සිට තුන් මාසයක් ඇතුළත ඇම් 2 දරන ආකෘති පතය (අනු පිටපතකින් ද යුක්තව) මගින් විෙරෝධතා දැක්වීම 
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එබඳු විෙරෝධතා දැක්වීමක් සඳහා ගාස්තුව රු. 2,220ක් වන අතර එම ගාස්තුව මුදලින්, ෙචක්පතකින්, මුදල් 
ඇණවුමකින්, තැපැල් ඇණවුමකින් ෙහෝ බැංකු අණකරයකින් ෙගවිය යුතු ය. 

නම සහ ලිපිනය: ෙජොන්සන් ඇන්ඩ් ෙජොන්සන්, වන් ෙජොන්සන් 
ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් ප්ලාසා, නිව් බ්රන්ස්වික්, නිව් ජර්සි, 08933, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ;      
(6) පංතිය: 05; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 05 සජීවස්ථ ෙරෝග 
නිශ්චය පරීක්ෂණ සඳහා භාවිතා කරන රසායනික 
පතිකියාකාරක දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
  
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙචක්” යන වචනය පසු 

ඈඳියක් (පත්යයක්) ෙලස භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2003 මාර්තු මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/2 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 128058; (2) ලැබුණු දිනය: 2005.10.03; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-;(4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බාෙලන්සියාගා 15 රියු කාස්ෙසට්, 75006 
පැරිස්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් 
විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ, 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12;             
(6) පංතිය: 18; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 18 හම් හා හම් 
අනුකරණ, සත්ත්ව හම් සහ සත්ත්ව හම් අනුකරණ; හම් හා හම් 
අනුකරණ වලින් සාදන ලද භාණ්ඩ, එනම් අත්බෑග්, සූට්ෙක්ස් 

INTELLICHECK 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1021  

ආදිය, පසුම්බි, පර්ස්, බීෆ්ෙක්ස්, පාසැල් බෑග්, නාන ඇඳුම් 
කට්ටල, තුවා ආදිය දමාෙගන ෙවරළට රැෙගන යෑම සඳහා 
භාවිතා කරන බෑග්, චාරිකා සඳහා ෙගනයන බෑග් සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා ( අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2013 මැයි මස 18 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/3 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 131750; (2) ලැබුණු දිනය: 2006.04.24; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පීනික්ස් ෙවන්චර්ස ් ලිමිටඩ්, 409, 3 වන 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස්, 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, 
ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 
01; (6) පංතිය: 18; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 18 හම් හා හම් 
අනුකරණ, සහ ඒවායින් සාදන ලද ෙවනත් පංතිවලට ඇතුළත් 
ෙනොවන භාණ්ඩ; සත්ව හම්, හයිඩ්ස්, ඇඳුම් අසුරන ටන්ක 
ෙපට්ටි හා ගමන් මළු; කුඩ, අව් ආවරණ කුඩ හා ඇවිදීෙම්දී 
භාවිතා කරන සැරයටි; කස, ෙපොෙරොදු සහ සෑදල උපකරණ;  
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 

 
 
ෙමම ලකුණ අංක 59838 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙවන්චර්ස්, ලිමිටඩ්” යන 
වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම 
ලකුණ නිල්, කළු සහ අළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/4 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 132166; (2) ලැබුණු දිනය: 2006.05.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: 59741/2005 
2005.11.25 CH; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: 
ෙරෝෙලක්ස් ඒසඒ, 3-5-7, රියු ෆැන්ෙකොයිස-්ඩස්ෙසෝඩ්, ජිනීවා, 
ස්විස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 
14; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 14 රැඳවුම් (ඔරෙලෝසු සහ අත් 
ඔරෙලෝසු සෑදීෙම්දී), පරමාණුක ඔරෙලෝසු, බරණි (ඔරෙලෝසු 
සහ අත් ඔරෙලෝසු සෑදීෙම්දී), ඉඳිකටු, අත් පළඳනා 

(සව්ර්ණාභරණ), සාරිකටු (ආභරණ) යනාදිය සඳහා වටිනා 
ෙලෝහවලින් නිමකළ ෙපට්ටි, වටිනා ෙලෝහවලින් නිමකළ 
ගාංචු, ඇසුරුම් (ඔරෙලෝසු සහ අත් ඔරෙලෝසු සෑදීෙම්දී) සහ 
ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජනවාරි මස 23 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/5 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය:132747; (2) ලැබුණු දිනය: 2006.06.05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිස්ෙකෝ සේපෂලිටි පැෙක්ජින්ග් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 199, කිව් පාර, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජ්.ආර්.ෙකොෙර්රා, ෙකෝපෙර්ට් 
ලීගල් ඇන්ඩ් ෙසක්ෙරෙට්රියල් සර්විසස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 1, 
ස්ෙකල්ටන් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 17 ඇසුරුම් දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 

 
 

  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2009 ජූලි මස 03 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/6 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:134986; (2) ලැබුණු දිනය: 2006.09.13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසොසයිටි ෙද් පඩියුට්ස ් ෙනසේල්, එස්.ඒ. 
1800 ෙව්ෙව්, සව්ිස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ;     
(6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙචොක්ලට්වලින් 
ආවරණය කළ ෙව්ෆර්ස;් (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 

 
 

ෙමම ලකුණ අංක 43083, 49523, 49792, 67786, 90489 
දරන ලකුණු හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි 
කිරීෙමන් “මන්ච්” යන වචනය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්.  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2013 ජූලි මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
07–966/7 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

BALENCIAGA 

RINGLOCK 

NESTLE MUNCH 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1022  

(1) ලකුෙණහි අංකය:137474; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.02.09; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජ්ම්ස් ෆින්ෙල් ඇන්ඩ් කම්පැණි (කළම්බු) 
ලිමිටඩ්, 186, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව;      
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මුරුෙග්සු සහ 
නීලකන්දන් මහතුන්, එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින්ග් (05 මහල), 
අංක 02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 05; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 05 ඖෂධීය සහ පශු ෛවද්ය කටයුතු සඳහා 
පිළිෙයල කළ දව්ය; ෛවද්යමය කාර්යයන් සඳහා 
සනීපාරක්ෂක දව්ය; ෛවද්යමය භාවිතය සඳහා ෙපෝෂණ දව්ය; 
ළදරුවන් සඳහා ආහාර, ප්ලාසට්ර්, ෙවළුම්පටි සඳහා දව්ය; දත් 
කුහර පිරවීමට දව්ය, දන්ත ඉටි; විෂබීජ නාශක, ෙබෝගනාශක 
සතුන් විනාශ කිරීෙම් දව්ය; දිලීරනාශක, වල්පැලෑටිනාශක;        
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 
  
 

ෙමම ලකුණ තද ෙකොළ, ලා ෙකොළ සහ අළු යන වර්ණයන්ට 
සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/8 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය:137480; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.02.12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙහට්ටිෙගොඩ ඉන්ඩස්ටීස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
33/3, ශී ධර්මාරාම පාර, රත්මලාන,  ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙහට්ටිෙගොඩ ඉන්ඩස්ටීස ් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 33/3, ශී ධර්මාරාම පාර, රත්මලාන; (6) පංතිය: 05; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 05 ඖෂධීය ආෙල්පන සහ බාම්වර්ග, 
ඖෂධීය සහ පශු ෛවද්ය සැකසුම්, ෛවද්යමය කාර්යයන් 
සඳහා සනීපාරක්ෂක සැකසුම්, ෛවද්ය කටයුතු සඳහා 
භාවිතාවන ෙපෝෂණ දව්ය, ළඳරු ආහාර, ප්ලාස්ටර්, තුවාලවලට 
ෙබෙහත් දැමීමට ගන්නා ඖෂධ ආදී දව්ය, දත් කුහර පිරවීමට 
දව්ය, දන්ත ඉටි, විෂබීජ නාශක, ෙභෝගනාශක සතුන් විනාශ 
කිරීෙම් දව්ය, ඖෂධීය දිලීරනාශක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

  
 

  
 
 
 

 
 
 

 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 
විස්තරාත්මක වචන සහ කරුණු භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අංක 48993, 53028, 53997, 

53998, 90353, 104670, 104972 දරන ලකුණු සමඟ 
සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 124758, 124759 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/9 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 137999; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.03.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, 
ෙනො.146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජ්.ටී.සුමනවීර මයා, ෙවළඳ ලකුණු 
විධායක, ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්,             
අංක 146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 18;                
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 18 හම් හා හම් අනුකරණ, සහ ඒවායින් 
සාදන ලද ෙවනත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන භාණ්ඩ; සත්ත්ව 
හම්, හයිඩ්ස්, ඇඳුම් අසුරන ටන්ක ෙපට්ටි හා ගමන් මළු; කුඩ, 
අව් ආවරණ කුඩ හා ඇවිදීෙම්දී භාවිතා කරන සැරයටි; කස, 
ෙපොෙරොදු සහ සෑදල උපකරණ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “සුපර්” යන වචනය 

ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2010 ජූලි මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/10 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 138006; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.03.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, 
ෙනො.146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජ්. ටී. සුමනවීර මයා, ෙවළඳ ලකුණු 
විධායක, ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්,              
අංක 146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 26;               
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 26 ෙර්න්ද පටි හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත 
පටි හා ෙගතුම්පටි; ෙබොත්තම්, හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා 
ඉදිකටු; කෘතීම මල්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය:          

 
 
 
 
 
 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1023  

(1) ලකුෙණහි අංකය:138317; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.04.05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිෙලෝන් බිස්කට්ස ් ලිමිටඩ්, තැ. ෙප.3, 
හයිෙලවල් පාර, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය,  ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සජිත මුණසිංහ, තැ. ෙප. 3, 
හයිෙලවල් පාර, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය; (6) පංතිය: 30;           
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 බිසක්ට් සහ රසකැවිලි වර්ග;       
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය:      
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2013 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/14 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:138327; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.04.05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජ්ම්ස ්ෆින්ෙල් ඇන්ඩ් කම්පැණි (කළම්බු) 
ලිමිටඩ්, 186, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව;      
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මුරුෙග්සු සහ 
නීලකන්දන් මහතුන්, එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින්ග් (05 මහල), 
අංක 02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය:30; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙත්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 103897 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත 

ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ කළු, තද ෙකොළ සහ ලා ෙකොළ යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් 
“ශාක පත” යන රූපමය ෙයදුම භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ් 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2013 ජූලි මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
07–966/15 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:140075; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.07.27; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙබ්යර් එක්ටින්ජිෙසල්ස්චාෆ්ට්, 51368, 
ලීවර්කියුෙසන්, ජර්මන් ෙෆඩරල් සමූහාණ්ඩුව, ජර්මනිය;       
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 01; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 01 කාර්මික සහ විද්යාත්මක කටයුතු සඳහා භාවිතා 
කරන රසායනික දව්ය; කෘෂිකාර්මික, උද්යාන වගා හා වනවගා 
කටයුතුවලදී භාවිතා කරනු ලබන රසායනික සම්මිශණ; බීජ 
පිරියම් කිරීම සඳහා රසායනික සම්මිශණ; පිරිසැකසුම් 
ෙනොකරන ලද කෘතීම ෙරසීන; පිරිසැකසුම් ෙනොකරන ලද 
ප්ලාස්ටික්; ෙපොෙහොර වර්ග; කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කරන 
ඇලවුම් දව්ය;  (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “සුපර්” යන වචනය භාවිතා 
කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2010 ජූලි මස 31 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/11 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 138280; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.03.30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙඩ්න්ටී ලිමිටඩ්, 72සී, කඳවල පාර, 
රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙඩ්න්ටී ලිමිටඩ්, 72සී, කඳවල පාර, රත්මලාන; (6) පංතිය: 30; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 සුතැම්බූ පැණි රසැති ෙටොෆී වර්ග 
සහ පැණිරස කෑම වර්ග; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඔරිජිනල්” යන වචනය, 

අනිකුත් විස්තරාත්මක ෙයදුම් සහ “එක්ස්” යන ඉංගීසි අක්ෂරය 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අංක 111489 දරන ලකුණ 
සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 123263, 123264, 123604, 
123605, 132718 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2013 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/12 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 138315; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.04.05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිෙලෝන් බිසක්ට්ස් ලිමිටඩ්, තැ.ෙප.3, 
හයිෙලවල් පාර, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සජිත මුණසිංහ, තැ.ෙප.3, හයිෙලවල් 
පාර, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 30 බිස්කට් සහ රසකැවිලි වර්ග; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2013 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/13 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1024  

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ජී,එම්,එස්,ඒ” යන ඉංගීසි 
අක්ෂර ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ කහ, රතු සහ කළු යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජනවාරි මස 23 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/18 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 143868; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.02.19; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිෙලෝන් ඔක්සිජන් ලිමිටඩ්, 50, ශී පඤඤ්ානන්ද 
මාවත, ෙකොළඹ 15, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: සිෙලෝන් ඔක්සිජන් ලිමිටඩ්, 50, ශී පඤඤ්ානන්ද මාවත, 
ෙකොළඹ 15; (6) පංතිය: 01; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 01 කාර්මික 
වායු වර්ග; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 

 
 
ෙමම ලකුණ නිල් වර්ණයට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජූලි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/19 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 143870; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.02.19; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිෙලෝන් ඔක්සිජන් ලිමිටඩ්, 50,                    
ශී පඤ්ඤානන්ද මාවත, ෙකොළඹ 15, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සිෙලෝන් ඔක්සිජන් ලිමිටඩ්, 50, ශී 
පඤ්ඤානන්ද මාවත, ෙකොළඹ 15; (6) පංතිය: 01; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 01 කාර්මික වායු වර්ග; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 

 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “අල්ටා” යන වචනය 

ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ නිල් වර්ණයට සීමා ෙකෙර්. 
ෙමම ලකුණ අංක 143868 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජනවාරි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
07–966/20 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

 
  
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ පැන්ෙටොන් 368 ෙකොළ, පැන්ෙටොන් ෙපෝෙසස් 

නිල් සහ පැන්ෙටොන් කූල් අළු 05 යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/16 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:141375; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.09.25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: රුට්ලෑන්ඩ් ප්ලාසට්ික් ෙටක්ෙනොෙලොජීස ්ඉන්ක්, 
ෙරොඩ්නි ස්ටීට්, පයින්විෙල්, ෙනෝත් කැෙරොලිනා 28134, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ, 365, ෙව්ල්ල වීදිය, 
ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 01; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 01 
ෙරදිවල සක්ීන් පින්ටින්ග් මුදණ කටයුතු සහ ෙපොදු කාර්මික 
කටයුතු සඳහා භාවිතා වන රසායනික දව්ය, ෙපොලියුරිෙත්න්ස ්
සහ ප්ලාස්ටිෙසොල්ස;් (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

  
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 141374 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 

කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/17 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:143428; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.01.23; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: මැක්සන්ස ්ෙප්න්ට්ස ්ලංකා (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
අංක 38, 3 වන හරස ්වීදිය, ෙකොළඹ 11, ශී ලංකාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වරුණි කාරියකරවන, අංක 
251/42 සී, කිරුළ පාර, ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය: 01; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 01 කර්මාන්ත කටයුතු සඳහා භාවිතා වන සියළුම 
වර්ගවල මැලියම් ආසක්තිකාරක (ජලෙය් දාව්ය ෙසේම 
දාවකවල දාව්ය), ඇලවුම් ෙට්ප්, සිලිකන්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
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(1) ලකුෙණහි අංකය: 144225; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.03.07; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එසස්ීජී ප්ලාසට්ික්ස ්කම්පැණි ලිමිටඩ්, සියෑම් 
සිෙමන්ට් ෙරෝඩ්, බැන්ග්සියු සබ්-ඩිසට්ික්ට්, බැන්ග්සියු ඩිසට්ික්ට්, 
බැංෙකොක්, තායිලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: තිරුෙචල්වම් ඇෙසෝසිෙය්ට්ස්, අංක 116/10, ෙරොස්මිඩ් 
ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07; (6) පංතිය: 01; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
01 ප්ලාස්ටික් ෙරසීන වර්ග සහ ප්ලාස්ටික් පවුඩර්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 
ෙමම ලකුණ කළු, සුදු සහ අළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/21 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 145189; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.05.14; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: මීපැක් ෙටක් ඉන්ටර්නැෂනල් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, අංක 37, 37 වන පටුමඟ, ෙකොළඹ 06, ශී ලංකාව;      
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 21; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 21 නිදන කාමර ගෘහභාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ 
භාණ්ඩ කට්ටල, කාර්යාලීය ගෘහභාණ්ඩ, විසිත්ත කාමර ගෘහ 
භාණ්ඩ, ගෘහ භාණ්ඩ සංරචක, රබර් දැව භාණ්ඩ, විෙශේෂ අවසථ්ා 
සඳහා සැකසූ ගෘහ භාණ්ඩ, දරුවන් සඳහා සකස් කළ ගෘහ 
භාණ්ඩ, පරිගණක ආශිත ගෘහ භාණ්ඩ, බුෙෆේ ගෘහ භාණ්ඩ සහ 
සතුන් තබාගැනීමට සකස ් කළ කූඩු වැනි ගෘහ භාණ්ඩ, 
මුළුතැන්ෙගයි ගෘහ භාණ්ඩ, සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි);         
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 
ෙමම ලකුණ දම්, කහ සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2012 සැප්තැම්බර් මස 03 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/22 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146074; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.07.21; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එසඩ්ීඑස ්බෙයෝෙටක් ෙක්.ෙක්, 1-5, හිගාෂි-
නිෙහොම්බාෂි 1-ෙකෝම්, චිෙයෝ-කියු, ෙටෝකිෙයෝ 1003-0004, 
ජපානය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ 
කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 05; (7) භාණ්ඩ 

ෙහෝ ෙසේවා: 05 ජාත්යන්තර භාණ්ඩ හා ෙසේවා වර්ගීකරණය 
යටෙත් 05 වන පන්තියට ඇතුලත්වන ඖෂධ සැකසුම්;        
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “බෙයෝෙටක්” යන වචනය 

සහ “ෙක්” යන ඉංගීසි අක්ෂරය ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව 
භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 25 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/23 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:146515; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.08.13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බැන්ඩික්ස් ලංකා ලිමිටඩ්, 409, 3 වන මහල, 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: බැන්ඩික්ස් ලංකා ලිමිටඩ්, 409, 3 වන මහල, 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
26 ෙර්න්ද පටි හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම්පටි; 
ෙබොත්තම්, හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා ඉදිකටු; කෘතීම මල්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
  
ෙමම ලකුණ ෙව්ම් ෙගේ සහ ෙලමන් ෂිෙපොන් යන වර්ණයන්ට 

සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/24 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146518; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.08.13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බැන්ඩික්ස් ලංකා ලිමිටඩ්, 409, 3 වන මහල, 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: බැන්ඩික්ස් ලංකා ලිමිටඩ්, 409, 3 වන මහල, 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
26 ෙර්න්ද පටි හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම්පටි; 
ෙබොත්තම්, හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා ඉදිකටු; කෘතීම මල්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ අළු සහ රතු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1026  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/25 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:146739; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.08.28; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙබ්සෆ් ඇෙගෝ බී. වී. අර්න්ෙහම් (එන්එල්), 
ස්වීග්නීඩර්ල්ඈස්සන්ග් සූරිච්, ඉම්ටයර්ගාෙටන් 7, 8055, සූරිච්, 
ස්විස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
එස්පීඒ ග්ෙලෝබල් අයිපී ෙසොලුයුෂන්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 51 
කසස්ප පාර, ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය: 05; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 05 පලිෙබෝධනාශක, විෙශේෂෙයන් ෙබෝගනාශක සතුන් 
විනාශ කිරීෙම් සැකසුම්, දිලීරනාශක, වල්පැලෑටිනාශක, 
කෘමිනාශක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 

 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජුනි මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/26 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146741; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.08.28; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙබ්සෆ ් ඇෙගෝ බී.වී. අර්න්ෙහම් (එන්එල්), 
සව්ීග්නීඩර්ල්ඈසස්න්ග් සූරිච්, ඉම්ටයර්ගාෙටන් 7, 8055, සූරිච්, 
ස්විස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
එස්පීඒ ග්ෙලෝබල් අයිපී ෙසොලුයුෂන්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 51 
කසස්ප පාර, ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය: 05; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 05 පලිෙබෝධනාශක, විෙශේෂෙයන් ෙබෝගනාශක සතුන් 
විනාශ කිරීෙම් සැකසුම්, දිලීරනාශක, වල්පැලෑටිනාශක, 
කෘමිනාශක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජුනි මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/27 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 147004; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.09.11; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සැෙනෝෆි 54 රියු ඩි ලා ෙබෝඊටයි, 75008, 
පැරිස්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්
සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 05;        
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 05 ඖෂධ නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජූනි මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/28 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 148877; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.12.23; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙබ්යර් එක්ටීන්ජිෙසල්සච්ාෆ්ට් ඩී-51368, 
ලීවර්කියුෙසන්, ජර්මනිය;  (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ;      
(6) පංතිය: 01; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 01 කෘෂිකාර්මික, 
උද්යාන වගා සහ වනවගා කටයුතුවලදී භාවිතා වන රසායනික 
සම්මිශණ, බීජ පිරියම් කිරීම සඳහා රසායනික සම්මිශණ, 
ෙපොෙහොර; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 
 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “සී,එන්, අයි” යන ඉංගීසි 

අක්ෂර ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් 
ද, අනිකුත් විසත්රාත්මක වචන සහ රසායනික ව හයක් සහිත 
රූපමය ෙයදුම භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් ද තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/29 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 149381; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.02.12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නින්ග්ෙබෝ එම්එච් ඉන්ඩස්ටි කම්පැණි 
ලිමිටඩ්, එම්එච් බිල්ඩින්ග්, #616-618 ජියෑන්ග්ෙඩොන්ග් සවුත් 
ෙරෝඩ්, නින්ග්ෙබෝ, සහ්ීජියෑන්ග්, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව;       
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් 
ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, 
ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), 179/5, අවිසස්ාෙව්ල්ල 
පාර, මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 26 වාටි සඳහා ෙල්ස්, ඉලාස්ටික් රිබන්, ඇඳුම් 
පැලඳුම්වල සැරසිලි, ෙබොත්තම්, සිප් වර්ග, ෙකොණ්ඩා ෙගතුම්, 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1027  

ඉඳිකටු, කෘතීම මල්, ඇඳුම් සඳහා උරහිස් පෑඩ්, ෙරදි දව්ය 
පිළියම්කිරීම සඳහා තාප ආසක්ත අණ්ඩවල්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 

 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ටූ” යන වචනය භාවිතා 

කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/30 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 149390; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.02.12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: මෑන්කයින්ඩ් ෆාර්මා ලිමිටඩ්, නම්බර් 236, 
ඔක්හ්ලා ඉන්ඩ්ල් එස්ෙට්ට්, ෙෆේස-්3, නිව්දිල්ලි-110020, 
ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: පාලිත මැතිව් 
ඇන්ඩ් කම්පැණි, 172, අළුත්කෙඩ් වීදිය, ෙකොළඹ 12;                 
(6) පංතිය: 05; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 05 ෛවද්යමය භාවිතය 
සඳහා ඖෂධ සහ අනිකුත් සැකසුම්, ෛවද්යමය කාර්යයන් 
සඳහා සනීපාරක්ෂක දව්ය; ෛවද්යමය භාවිතය සඳහා ෙපෝෂණ 
දව්ය; ළදරුවන් සදහා ආහාර, දත් කුහර පිරවිමට දව්ය, දන්ත 
ඉටි; විෂබීජ නාශක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 

 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 15 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/31 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153733; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.12.22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: චිමාෙනක්ස් පීඑල්සී, තැ.ෙප.188, 52 
ෙගෝල්ෙෆේස ්ෙකෝට් 2, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: චිමාෙනක්ස් පීඑල්සී, තැ.ෙප.188, 52 
ෙගෝල්ෙෆේස් ෙකෝට් 2, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 01; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 01 ෙපොල් ෙකොහු/ ඇඟළුම් කර්මාන්තවලදී භාවිතා 
කරන විෙශේෂිත රසායනික දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2013 ෙදසැම්බර් මස 30 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/32 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 155195; (2) ලැබුණු දිනය: 
2010.04.01; (3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: 
1339392 2010.01.05 AU; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ 
ලිපිනය: ඩියුලක්සග්ෘප් (ඕස්ෙට්ලියා) පයිවට් ලිමිටඩ්, ෙලවල් 
3, 1 නිෙකොල්සන් ස්ටීට්, ඊස්ට් ෙමල්බර්න්, වික්ෙටෝරියා, 3002, 
ඕසේට්ලියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්
සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 17;           
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 පිරවුම් දව්ය, කාන්දු වලක්වන 
දව්ය; සන්ධි සඳහා කාන්දු වලක්වන දව්ය; ඇසිරිමට, ඇබ 
ගැසීමට හා පරිවරණයට සඳහා ෙයොදා ගන්නා දව්ය, නම්යශීලි 
බැඳුම් ඝන කිරීම සඳහා සහ ෙගොඩනැඟිලිවල විවර ෙහෝ 
පිරිද්දුම්වලින් ජලය ඇතුළුවීම වැලැක්වීම සඳහා කාන්දුවීම 
වලක්වන දව්ය හා ඇලවුම් දව්ය; ෙගවතු කාර්යයන් සඳහා 
භාවිතා කරන ෙහෝස ් ද ඇතුළුව ෙහෝස ් වර්ග; ෙමම පංතියට 
ඇතුලත් වන සවිකුරු වර්ග; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  
  

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඉන්ටර්නැෂනල්” යන 

වචනය සහ “ඩී, ජී,එල්” යන ඉංගීසි අක්ෂර ලකුණින් බැහැරව 
හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/33 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 155372; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.04.16; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කැළණි වැෙල් ප්ලාන්ෙට්ෂන්ස් පීඑල්සී, 
ෙනො. 400, ඩීන්ස් පාර, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: තරංගා ද සිල්වා (නිතිඥ), අංක 12, 
එබිෙන්සර් ෙපෙදස, ෙදහිවල; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 17 රබර්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 

 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/34 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1028  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 155374; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.04.16; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කැළණි වැෙල් ප්ලාන්ෙට්ෂන්ස ් පීඑල්සී, 
ෙනො. 400, ඩීන්ස් පාර, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: තරංගා ද සිල්වා (නිතිඥ), අංක 12, 
එබිෙන්සර් ෙපෙදස, ෙදහිවල; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 17 රබර්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/35 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:156609; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.07.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බැන්ඩික්ස් ලංකා ලිමිටඩ්, 409, 3 වන මහල, 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: බැන්ඩික්ස් ලංකා ලිමිටඩ්, 409, 3 වන මහල, 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
26 ෙර්න්ද පටි හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම්පටි; 
ෙබොත්තම්, හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා ඉදිකටු; කෘතීම මල්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ තද අළු සහ රතු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්.     

ෙමම ලකුණ අංක 111354 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/36 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:156617; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.07.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බැන්ඩික්ස් ලංකා ලිමිටඩ්, 409, 3 වන මහල, 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: බැන්ඩික්ස් ලංකා ලිමිටඩ්, 409, 3 වන මහල, 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 22; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
22 කඹ, ලණු, දැල්, කූඩාරම්, ෙදොරකඩවල් හා සාප්පු 
ජෙනල්වලට ෙයොදන හිරු හා වැසි ආවරණ, කැන්වස ් ෙරදි, 
රුවල් සහ බෑග් (අනිකුත් පංතිවලට ඇතුලත් ෙනොවන); ඝන 
කිරීම් හා පිරවීම් සඳහා ෙයොදාගන්නා දව්ය (රබර් ෙහෝ 
ප්ලාස්ටික් හැර); අමු තන්තුමය ෙරඳි විවීමට ගන්නා ෙකඳි නූල් 
ආදිය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 111358 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 

ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ තද අළු 
සහ රතු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   
2014 ෙපබරවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/37 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 156788; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.07.03; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බැන්ඩික්ස ්ලංකා ලිමිටඩ්, 409, 3 වන මහල, 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: බැන්ඩික්ස ්ලංකා ලිමිටඩ්, 409, 3 වන මහල, 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 22; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
22 කඹ, ලණු, දැල්, කූඩාරම්, ෙදොරකඩවල් හා සාප්පු 
ජෙනල්වලට ෙයොදන හිරු හා වැසි ආවරණ, කැන්වස ් ෙරදි, 
රුවල් සහ බෑග් (අනිකුත් පංතිවලට ඇතුලත් ෙනොවන); ඝන 
කිරීම් හා පිරවීම් සඳහා ෙයොදාගන්නා දව්ය (රබර් ෙහෝ ප්ලාස්ටික් 
හැර); අමු තන්තුමය ෙරඳි විවීමට ගන්නා ෙකඳි නූල් ආදිය;    
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඉන්සප්යර්ඩ්, ෙසොලියුෂන්ස”් 

යන වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
ෙමම ලකුණ තද අළු, ලා අළු සහ රතු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ අංක 111358 දරන ලකුණ සමඟ 
සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 156617 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/38 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 157433; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.08.13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෆීනික්ස් ෙවන්චර්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 409,          
3 වන මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෆීනික්ස් ෙවන්චර්ස ්(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
409, 3 වන මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 22;            
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 22 කඹ, ලණු, දැල්, කූඩාරම්, 
ෙදොරකඩවල් හා සාප්පු ජෙනල්වලට ෙයොදන හිරු හා වැසි 
ආවරණ, කැන්වස් ෙරදි, රුවල් සහ බෑග් (අනිකුත් පංතිවලට 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1029  

ඇතුලත් ෙනොවන); ඝන කිරීම් හා පිරවීම් සඳහා ෙයොදාගන්නා 
දව්ය (රබර් ෙහෝ ප්ලාස්ටික් හැර); අමු තන්තුමය ෙරඳි විවීමට 
ගන්නා ෙකඳි නූල් ආදිය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 131746 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත 

ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ රතු වර්ණයට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/39 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 157535; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.08.18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිෙයෝගෑන් ෂූයුෂී (ගෘප්) කම්පැණි ලිමිටඩ්, 
නාන්දා ඉන්ඩස්ටියල් ෙඩවෙලොප්මන්ට් ෙසෝන්, සිෙයෝනෑන් 
ඩිස්ටික්ට්, සිෙයෝගැන්, හියුෙබල්, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව;        
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: බුද්ධික ජයසිංහ 
(ඉන්ටෙලක්චුවල් ෙපොපර්ටි ඇෙසෝසිෙය්ට්ස)්, අංක 28, විද්යාල 
මාවත, ගල්කිසස්; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:             
17 පරිවරණ දව්ය; පරිවරණ ෙට්ප් සහ පටිවර්ග; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
  
 

 
 
ෙමම ලකුණ කළු සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/40 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 162469; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.04.26; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙවෝල්-මාට් ස්ෙටෝර්ස් ඉන්ක්, 702 එස්.ඩබ්.         
8 ස්ටීට්, ෙබන්ෙටොන්විෙල්, ආර්කන්සාස් 72716, ඇමරිකා 
එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
එෆ්.ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, 
ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 26 ෙර්න්ද 
පටි හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම්පටි; ෙබොත්තම්, හක් 
හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා ඉදිකටු; කෘතීම මල්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 162464 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/41 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 162488; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.04.27; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙවෝල්-මාට් සේටෝර්ස ්ඉන්ක්, 702 එස්.ඩබ්. 8 
ස්ටීට්, ෙබන්ෙටොන්විෙල්, ආර්කන්සාස් 72716, ඇමරිකා 
එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
එෆ්.ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන් (නීතිඥ), 216, ද ෙසේරම් 
ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
26 ෙර්න්ද පටි හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම්පටි; 
ෙබොත්තම්, හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා ඉදිකටු; කෘතීම මල්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

ෙමම ලකුණ කළු, සුදු සහ කහ යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
ෙමම ලකුණ අංක 162464, 162469 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/42 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:162495; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.04.27; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙවෝල්-මාට් ස්ෙටෝර්ස් ඉන්ක්, 702 එස.්ඩබ්.  
8 ස්ටීට්, ෙබන්ෙටොන්විෙල්, ආර්කන්සාස් 72716, ඇමරිකා 
එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
එෆ්.ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන් (නීතිඥ), 216, ද ෙසේරම් 
ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
26 ෙර්න්ද පටි හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම්පටි; 
ෙබොත්තම්, හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා ඉදිකටු; කෘතීම මල්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 162464, 162469, 162488 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/43 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1030  

(1) ලකුෙණහි අංකය:162525; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.04.27; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙවෝල්-මාට් ස්ෙටෝර්ස් ඉන්ක්, 702 එස්.ඩබ්.  
8 ස්ටීට්, ෙබන්ෙටොන්විෙල්, ආර්කන්සාස් 72716, ඇමරිකා 
එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
එෆ්.ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී. ද ෙසේරම් මහතුන් (නීතිඥ), 216, ද ෙසේරම් 
ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
26 ෙර්න්ද පටි හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම්පටි; 
ෙබොත්තම්, හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා ඉඳිකටු; කෘතිම මල්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 

 
 

ෙමම ලකුණ අංක 162464, 162469, 162488, 162495 දරන 
ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/44 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:162783; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.05.10; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සීඅයිසී ෙහෝල්ඩින්ග්ස ්පීඑල්සී, සීඅයිසී හවුස,් 
අංක 199, කිව් පාර, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 27; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 27 කාපට්, 
පාපිසි, පැදුරු හා ලණු පැදුරු, ලිෙනෝලියම් හා අනිකුත් බිම් 
ඇතුරුම් දව්ය, බිත්ති සැරසිලි (ෙරදිවලින් නිර්මාණය කරන ලද 
ෙනොවන); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “නචරින්ග්, ලයිෆ්” යන 

වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/45 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:165825; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.09.28; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බෑන්ඩ් අයිඩී, එල්එල්සී 3198 එෆ්, 

එයාර්ෙපෝට් ලූප් ඩයිව්, ෙකොස්ටා ෙම්සා, කැලිෙෆෝනියා 92626, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: එෆ.් ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී. ද ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද ෙසේරම් 
ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
26 සිප් වර්ග; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/46 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 172264; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.06.20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිත්තම්බරම් සන්කාරන් සූරිය ෙපොලිමර්ස්, 
112/7, වැලිඅමුණ පාර, හැඳල, වත්තල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සිත්තම්බරම් සන්කාරන් සූරිය 
ෙපොලිමර්ස්, 112/7, වැලිඅමුණ පාර, හැඳල, වත්තල; (6) පංතිය: 
19; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 19 පීවීසී පයිප්ප සහ සවිකුරු හා 
පීවීසී විද ත් පණාළි පයිප්ප සහ සවිකුරු හා විද ත් ස්පර්ශක 
පෘෂඨ්ික ආවරණක ආදිය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 

 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජූලි මස 15 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/47 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 181137; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.06.18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: හයිෙටක් ඉන්ඩස්ටියල් ඔෙටෝෙම්ෂන්ස ්
(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 132/5, මීගමු පාර, කඳාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: හයිෙටක් ඉන්ඩස්ටියල් 
ඔෙටෝෙම්ෂන්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 132/5, මීගමු පාර, කඳාන; 
(6) පංතිය: 02; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 02 තීන්ත වර්ග, 
වර්ණක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 

  
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2015 අෙපේල් මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–966/48 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1031  

නම සහ ලිපිනය: ෙමොහමඩ් අන්වර් සාකි යුඩ්ඩින් අන්වර්ලි, 
76/2, මල් පාර, ෙකොළඹ 07, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෙමොහමඩ් අන්වර් සාකි යුඩ්ඩින් අන්වර්ලි, 
76/2, මල් පාර, ෙකොළඹ 07; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 30 ෙත්, ෙකෝපි, ෙකොෙකෝවා, සීනි, සහල්, 
මඤ්ෙඤොක්කා පිටි, සව්, ෙකෝපි ආෙද්ශක; ධාන්ය පිටි හා 
ධාන්යවලින් පිළිෙයල කරන ලද දව්ය, පාන්, බිස්කට්, ෙක්ක්, 
ෙප්ස්ටි හා රසකැවිලි, අයිස්, මීපැණි, පැණි, යීස්ට්, ෙබ්කිං 
පවුඩර්, ලුණු, අබ, ගම්මිරිස්, විනාකිරි, ෙසෝස් වර්ග; කුළුබඩු, 
අයිස්, කරඳමුංගු, කුරුඳු, කරාබුනැටි; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජනවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/3 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 128929; (2) ලැබුණු දිනය: 2005.11.23; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එම්. ඊ. එච්. ඉන්ඩස්ටීස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්,   
ෙහේමාස ්   ෙගොඩනැගිල්ල,  තැ.  ෙප.-  1945,   ෙකොළඹ   01,   
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එම්. ඊ. එච්. 
ඉන්ඩස්ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, ෙහේමාස් ෙගොඩනැගිල්ල,           
තැ. ෙප. 1945, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 30 ෙත්, කුළුබඩු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/4 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 130800; (2) ලැබුණු දිනය: 2006.03.07; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ස්ටෑන්ඩර්ඩ් නිවුස්ෙප්පර්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
අංක  15/3, 1  වන  පටුමග, ජම්බුගසම්ුල්ල පාර, නුෙග්ෙගොඩ, 
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සමරරත්න 
ඇෙසෝසිෙය්ට්ස්, අංක 810 (2 වන මහල), මරදාන පාර, 
ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 16 මුදිත 
දව්ය, පවෘත්ති පත සහ වාර පකාශන; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 130797, 130798 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “සතිඅග” යන සිංහල වචනය 
භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 118256; (2) ලැබුණු දිනය: 2004.03.12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: මාසට්ර්කාඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්ෙකෝපෙර්ටඩ්. 
2000 පර්ෙච්ස ් ස්ටීට්, පර්ෙච්ස්, නිව්ෙයෝක් 10577-2509, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) 
පංතිය: 09; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 09 පරිගණක මෘදුකාංග; 
පරිගණක වැඩසටහන්; ගනුෙදනුකරුවන්ෙග් හා 
විකුණුම්කරුවන්ෙග් ෙතොරතුරු දත්ත සුරක්ෂිතව ගබඩා කිරීම, 
උපෙයෝජනය, සම්ෙපේෂණය, වලංගු කිරීම සහ සත්යාපනය සඳහා 
මෘදුකාංග හා දෘඪාංග සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා 
(අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “කාඩ්, සිකිෙයෝ, ෙකෝඩ්” 

යන වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
ෙමම ලකුණ අංක 75239 දරන ලකුණ සමඟ සංෙයෝජිත කරන 
අතර අංක 91816, 101705 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙපේල් මස 02 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/1 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 123377; (2) ලැබුණු දිනය: 2005.01.18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, 
ෙනො.146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජ්.ටී.සුමනවීර මයා. ද මහරාජා 
ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, අංක 146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 
02; (6) පංතිය: 09; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 09 විද්යාත්මක, 
නාවික, භූමි මැනුම් හා විද ත් උපකරණ සහ ෙමවලම් (රැහැන් 
රහිත උපකරණ ද ඇතුළුව), ඡායාරූපකරණ, සිනමාකරණ, 
පකාශ, කිරුම්, මිනුම්, සංඥා කරන, පිරික්සුම් (අධීක්ෂණ), 
ජීවිතාරක්ෂක හා ඉගැන්වීම් උපකරණ හා ෙමවලම්; සහ 
ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
  
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “එෆ්, එම්” යන ඉංගීසි 

අක්ෂර භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 

 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2005 මැයි මස 23 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/2 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 127920; (2) ලැබුණු දිනය: 2005.09.26; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
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I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1032  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2012 ෙනොවැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/5 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————    
(1) ලකුෙණහි අංකය: 135245; (2) ලැබුණු දිනය: 2006.09.28; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: විජය නිවුස්ෙප්පර්ස ් ලිමිටඩ්, අංක 8, 
හුණුපිටිය හරස ්පාර, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: විජය නිවුස්ෙප්පර්ස ් ලිමිටඩ්, අංක 8, 
හුණුපිටිය හරස ්පාර, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 16 පවෘත්ති පත, වාර පකාශන, සඟරා, ෙපොත්, 
පුවරු, පුවත්පත් ලිපි; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 

විස්තරාත්මක වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්.  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/6 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————    
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137249; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.01.23;     
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඉන්ඩස්ටියා ඩි ඩිෙසෙනො ෙටක්ස්ටිල්, එස්.ඒ 
(ඉන්ඩිෙටක්ස්, එස.්ඒ), ඇවඩා. ඩි. ලා ඩිපියුෙට්සියන් 
( එඩිෆිෙකෝ ඉන්ඩිෙටක්ස)්, 15142 ආර්ටික්ෙසෝ (ලා ෙකොරූනා) 
ස්පාඤ්ඤය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මුරුෙග්සු 
සහ නීලකන්දන් මහතුන්, එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින්ග් (05 
මහල), අංක 02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03;     (6) පංතිය: 16; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 16 කඩදාසි, කාඩ්ෙබෝඩ් සහ අෙනකුත් 
පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ; මුදිත 
දව්යයන්; මුදිත පකාශන; ෙපොත් බැඳීෙම් දව්ය; ඡායාරූප; 
ලිපිදව්ය; ලිපිදව්ය සඳහා සහ ගෘහස්ත කාර්යයන් සඳහා ඇලවුම් 
දව්ය; කලා ශිල්පින් සඳහා අවශ්ය දව්ය; පින්තාරු බුරුසු සහ 
ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  
  
 

    
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/7 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137306; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.01.26; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 

නම සහ ලිපිනය: ප්ෙල්ෙබෝයි එන්ටර්පයිසස් ඉන්ටර්නැෂනල් 
ඉන්ක්, ද ප්ෙල්ෙබෝයි බිල්ඩින්ග්, 680 ෙනෝත් ෙල්ක් ෙෂෝ ඩයිව්, 
චිකාෙගෝ, ඉලිෙනොයිස් 60611, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය;      
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එෆ.්ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද 
ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) 
පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 16 කඩදාසි, කාඩ්ෙබෝඩ් සහ 
අෙනකුත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ඒවායින් සාදන ලද 
භාණ්ඩ; මුදිත දව්යයන්; ෙපොත් බැඳීෙම් දව්ය; ඡායාරූප; 
ලිපිදව්ය; ෙබෝල්ෙපොයින්ට් පෑන්, ෆවුන්ටන් පෑන්, මාකර් පෑන්, 
විචිත අක්ෂර කලා කටයුතු සඳහා භාවිතාවන පෑන් කට්ටල, 
පැන්සල්, සිහි කැඳවීම් සටහන් පත සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
  

 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජනවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/8 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137400; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.02.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කන්ටිෙනන්ටල් සයිම් ටයර් පීෙජ් එස්ඩීඑන් 
බීඑච්ඩී, නම්බර් 04, ජලාන් ටැන්ඩෑන්ග්, 46050 ෙපටාලින්ග් 
ජයා, ෙසලැන්ෙජෝ ඩාරුල් ඊහස්න්, මැෙල්සියාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,              
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
16 නාම (සංඥා) පුවරු (කඩදාසි සහ කාඩ්ෙබෝඩ්වලින් නිර්මිත), 
ස්ටිකර්, ෙපෝස්ටර්, අත් පතිකා, ධජපතාක ආදී සැරසිලි, ෙපොත් 
සලකුණු, නාමාවලි, කැලැන්ඩර්, ලිපිකවර, ලිපිෙගොනු 
(ලිපිදව්ය), ලිපිශීර්ෂ, කුඩාෙපොත්, මුදිත කරුණු, මුදිත පකාශන, 
තැපැල්කිරීෙම් ෙල්බල්, ව්යාපාරික කාඩ්පත්, ඇසුරුම් 
කාර්යයන් සඳහා මුදිත නිෂප්ාදන, චකෙල්ඛ, සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙබස්ට්” යන වචනය 

ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/9 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1033  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 137402; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.02.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කන්ටිෙනන්ටල් සයිම් ටයර් පීෙජ් එස්ඩීඑන් 
බීඑච්ඩී, නම්බර් 04, ජලාන් ටැන්ඩෑන්ග්, 46050 ෙපටාලින්ග් 
ජයා, ෙසලැන්ෙජෝ ඩාරුල් ඊහස්න්, මැෙල්සියාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,               
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
16 නාම (සංඥා) පුවරු (කඩදාසි සහ කාඩ්ෙබෝඩ්වලින් නිර්මිත), 
ස්ටිකර්, ෙපෝස්ටර්, අත් පතිකා, ධජපතාක ආදී සැරසිලි, ෙපොත් 
සලකුණු, නාමාවලි, කැලැන්ඩර්, ලිපිකවර, ලිපිෙගොනු 
(ලිපිදව්ය), ලිපිශීර්ෂ, කුඩාෙපොත්, මුදිත කරුණු, මුදිත පකාශන, 
තැපැල්කිරීෙම් ෙල්බල්, ව්යාපාරික කාඩ්පත්, ඇසුරුම් 
කාර්යයන් සඳහා මුදිත නිෂප්ාදන, චකෙල්ඛ, සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 137400 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 

ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි 
කිරීෙමන් “ෙබස්ට්” යන ඉංගීසි විෙශේෂණ පදය ලකුණින් 
බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/10 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137404; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.02.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කන්ටිෙනන්ටල් සයිම් ටයර් පීෙජ් එස්ඩීඑන් 
බීඑච්ඩී, නම්බර් 04, ජලාන් ටැන්ඩෑන්ග්, 46050 ෙපටාලින්ග් 
ජයා, ෙසලැන්ෙජෝ ඩාරුල් ඊහස්න්, මැෙල්සියාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,               
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
16 නාම (සංඥා) පුවරු (කඩදාසි සහ කාඩ්ෙබෝඩ්වලින් නිර්මිත), 
ස්ටිකර්, ෙපෝස්ටර්, අත් පතිකා, ධජපතාක ආදී සැරසිලි, ෙපොත් 
සලකුණු, නාමාවලි, කැලැන්ඩර්, ලිපිකවර, ලිපිෙගොනු 
(ලිපිදව්ය), ලිපිශීර්ෂ, කුඩාෙපොත්, මුදිත කරුණු, මුදිත පකාශන, 
තැපැල්කිරීෙම් ෙල්බල්, ව්යාපාරික කාඩ්පත්, ඇසුරුම් 
කාර්යයන් සඳහා මුදිත නිෂප්ාදන, චකෙල්ඛ, සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙබස්ට්” යන ඉංගීසි 
වචනය ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අංක 137400, 137402 
දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 15 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/11 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:137511; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.02.12;   
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කැල්වින් ක්ෙල්යින් ෙට්ඩ්මාක් ටස්ට්, 
විල්මින්ග්ටන් ටස්ට් කම්පැණි, ටස්ටී, 1100 එන්.මාකට් ස්ටීට්, 
විල්මින්ග්ටන්, ඩැලෙවොයර් 19890, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 16 ෙමෝස්තර රටා සහිත කඩදාසි, ලිපිදව්ය, මුදිත 
දව්ය, තෑගි ඇසුරුම්, කාඩ්ෙබෝඩ්වලින් තැනූ පිඟන්, ලාච්චු සහ 
රාක්ක වැසම්වල්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
  
ෙමම ලකුණ අංක 78801 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත 

ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/12 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137542; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.02.14; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ස්ටැසන් එක්සේපෝට්ස ් ලිමිටඩ්, 833, 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, ෙකොළඹ 14, ශී ලංකාව;    
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ස්ටැසන් එක්ස්ෙපෝට්ස ්
ලිමිටඩ්, 833, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, ෙකොළඹ 14; 
(6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙත්, ෙකෝපි සහ 
කුළුබඩු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ටී” යන වචනය භාවිතා 

කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අංක 
82825, 47781, 73084, 56303, 49819, 50004, 64495, 
51338, 49909, 51337, 62436, 62101, 76689, 76690 දරන 
ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 134030, 134031, 
128780, 128781, 134494, 128778, 134029, 137064, 
87399, 76691, 76692 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජූලි මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/13 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1034  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 137571; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.02.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඉන්ෙෆෝමැටික්ස් එඩියුෙක්ෂන් ලිමිටඩ්, 12, 
සයන්ස ්ෙසන්ටර් ෙරෝඩ්, ඉන්ෙෆෝමැටික්ස ්කැම්පස්, සිංගෙපෝ 
609080, සිංගෙපෝ; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 
16; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 16 ෙපොත්, ෙගොනු (කාර්යාලීය 
අවශ්යතා), පෑන් (කාර්යාලීය අවශ්යතා), රයිටින්ග් පෑඩ්, මුදිත 
දව්ය, උපෙදස් සහ ඉගැන්වීම් දව්ය (උපකරණ හැර), මුදිත 
පකාශන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

  

 
 

  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/14 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137660; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.02.22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: විජය නිවුස්ෙප්පර්ස ් ලිමිටඩ්, අංක 8, 
හුණුපිටිය හරස ්පාර, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: විජය නිවුස්ෙප්පර්ස ් ලිමිටඩ්, අංක 8, 
හුණුපිටිය හරස ්පාර, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 16 කඩදාසි, කාඩ්ෙබෝඩ්, ලිපි, වාර පකාශන, 
සඟරා, පවෘත්ති පත, මුදිත දව්ය හා මුදිත කරුණු;  (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ද, ෙසොසයිටි, මැගසින්” 

යන වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
ෙමම ලකුණ අංක 98923 දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන 
අතර අංක 130820, 130821, 135242, 135243, 135244 දරන 
ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/15 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137661; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.02.22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: විජය නිවුස්ෙප්පර්ස ් ලිමිටඩ්, අංක 8, 
හුණුපිටිය හරස ්පාර, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: විජය නිවුස්ෙප්පර්ස ් ලිමිටඩ්, අංක 8, 
හුණුපිටිය හරස ්පාර, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 16 කඩදාසි, කාඩ්ෙබෝඩ්, වාර පකාශන, සඟරා, 
ලිපි, පවෘත්ති පත, මුදිත දව්ය හා මුදිත කරුණු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ද, ෙසොසයිටි, මැගසින්” 

යන වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
ෙමම ලකුණ අංක 98923 දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන 
අතර අංක 130820, 130821, 135242, 135243, 135244, 
137660 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/16 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137662; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.02.22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: විජය නිවුස්ෙප්පර්ස් ලිමිටඩ්, අංක 8, 
හුණුපිටිය හරස් පාර, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: විජය නිවුස්ෙප්පර්ස ් ලිමිටඩ්, අංක 8, 
හුණුපිටිය හරස ්පාර, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 16 ෙපොත්, කඩදාසි, සඟරා, වාර පකාශන, කඩදාසි 
සහ කඩදාසිවලින් තැනූ දව්ය, පවෘත්ති පත පුවරු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
  

ෙමම ලකුණ අංක 97456 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්.     
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “පී, සී” යන ඉංගීසි අක්ෂර 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ රතු, තැඹිලි සහ දුඹුරු කහ 
පැහැය යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජනවාරි මස 14 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/17 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————    
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137881; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.03.08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: 06 3 449 805 
2006.09.08 FR; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: 
ඇල්ස්ෙටොම් 3, ඇවනියු ඇන්ඩි මැල්ෙරෝක්ස ් 92300 
ලීවාෙලොයිස-්පර්ෙරට්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: එෆ්.ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී. ද ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද ෙසේරම් 
ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
16 කඩදාසි සහ ෙබෝඩ්(පිරිසැකසුම් ෙනොකරන ලද, අර්ධ 
වශෙයන් සකසන ලද ෙහෝ ලිපිදව්ය වශෙයන් භාවිතාකරන); 
මුදණ නිෂප්ාදන; ෙඩොවින්ග් පින්; ෙපොත් බැඳීෙම් දව්ය; 
ඡායාරූප; ලිපිදව්ය; මුදිත දව්ය, පවෘත්ති පත; සඟරා සහ වාර 
පකාශන; ෙපොත්; ඇලවුම් දව්ය (ලිපිදව්ය ෙලස සහ ගෘහසත් 
කාර්යයන් සඳහා); තීන්ත බුරුසු සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1035  

C2 - B 81079 

  
 
ෙමම ලකුණ අංක 89587, 89715 දරන ලකුණු හා සංෙයෝජිත 

ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/18 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137975; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.03.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ස්ටැසන් එක්ස්ෙපෝට්ස ් ලිමිටඩ්, 833, 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, ෙකොළඹ 14, ශී ලංකාව;         
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ස්ටැසන් එක්ස්ෙපෝට්ස් 
ලිමිටඩ්, 833, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, ෙකොළඹ 14; 
(6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙත්, ෙකෝපි සහ 
කුළුබඩු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 47481, 50004, 81825, 49909, 57337, 

62101, 56303, 73084, 64495, 57338, 62436 දරන ලකුණු 
සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 134029, 134030, 87399, 
37064, 137066, 137542, 134031, 128780, 128781, 87398, 
134494, 128778 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජූලි මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/19 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 139070; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.05.25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඉන්ඩස්ටියා ඩි ඩිෙසෙනො ෙටක්ස්ටිල්, එස්.ඒ 
(ඉන්ඩිෙටක්ස්, එස්. ඒ), ඇවඩා. ඩි. ලා ඩිපියුෙට්සියන් 
( එඩිෆිෙකෝ ඉන්ඩිෙටක්ස)්, 15142 ආර්ටික්ෙසෝ (ඒ ෙකොරූනා) 
ස්පාඤ්ඤය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ 
කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 16;                     
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 16 කඩදාසි, කාඩ්ෙබෝඩ් සහ අෙනකුත් 
පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ; මුදිත 
දව්ය; මුදිත පකාශන; ෙපොත් බැඳීෙම් දව්ය; ඡායාරූප; ලිපිදව්ය; 
ලිපිදව්ය සඳහා සහ ගෘහස්ත කාර්යයන් සඳහා ඇලවුම් දව්ය; 
කලාශිල්පින් සඳහා අවශ්ය දව්ය; පින්තාරු බුරුසු; සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව් නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
07–967/20 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 139402; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.06.18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඌෂා ශීරාම් එන්ටර්පයිසස් පයිවට් ලිමිටඩ්, 
18-19, ආදිත්ය ෙකොමර්ෂල් කම්ප්ෙලක්ස්, නැන්ගල් රායා, 
නිව්දිල්ලි-110046, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;    
(6) පංතිය: 09; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 09 විද ත් සහ 
ඉෙලක්ෙටොනික් නිෂ්පාදන, විද ත් උපාංග සහ සථ්ාපනය 
කිරීම්, ශබ්ද සහ රූප නිෂප්ාදනය, පටිගත කිරීම සහ 
පතිනිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ සහ ෙමවලම්, 
විද ත් වයර් සහ ෙක්බල්, ශබ්ද විස්තාරක, මුදල් ගනුෙදනු 
සටහන් යන්ත, පකාශ උපකරණ, ආම්පන්න හා ෙමවලම් සහ 
ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා ( අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “යුෙරෝ” යන වචනය ෙපර 
ඈඳියක් ෙලස භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/21 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 139780; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.07.11; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කැළණි ෙක්බල්ස ් ලිමිටඩ්, තැ. ෙප. 14, 
ෙව්වැල්දූන, කැලණිය, ශී ලංකාව ; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: කැළණි ෙක්බල්ස් ලිමිටඩ්, තැ.ෙප.14, 
ෙව්වැල්දූන, කැළණිය; (6) පංතිය: 09; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
09 බලශක්ති සහ විදුලි සංෙද්ශ කටයුතු සඳහා ෙක්බල්;         
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙක්” යන ඉංගීසි අක්ෂරය 
හා “කැළණි, ෙක්බල්ස්, ෆයර්, ෂීල්ඩ්” යන වචන භාවිතා කිරීම 
ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ නිල්, 
ෙකොළ, රතු සහ කහ යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ අංක 100775 දරන ලකුණ සමඟ සංෙයෝජිත කරන 
අතර අංක 131575 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

Alstom 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1036  

 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/22 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 140530; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.08.16; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇෙකෝර්, 110, ඇවනියු ඩි ෆාන්ස ් 75013, 
පැරිස්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් 
විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ, 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12;       
(6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 16 කඩදාසි සහ 
කාඩ්ෙබෝඩ් (සකස ්ෙනොකළ ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් නිෂප්ාදනය 
කරන ලද ෙහෝ ලිපිදව්ය වශෙයන් ෙහෝ මුදණ කටයුතු සඳහා); 
කඩදාසි පෑඩ්(ලිපිදව්ය); කඩදාසි ෙහෝ කාඩ්ෙබෝඩ්වලින් නිර්මිත 
නාම (සංඥා) පුවරු; ඇසුරුම් කාර්යයන් සඳහා කාඩ්ෙබෝඩ්, 
කඩදාසි, ඇසුරුම් බෑග්, ෙහෝ ප්ලාස්ටික් සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 

ෙමම ලකුණ අළු මිශිත ළා දුඹුරු පැහැය 7529සී සහ නිල් 
280සී යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/23 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 142287; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.11.12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;(4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නිෙලොයුෆර් ඉසියුෙෆෝලි අන්වර්ලි, ෙනො. 08, 
ජාවත්ත පාර, ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව;  (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: නිෙලොයුෆර් ඉසියුෙෆෝලි අන්වර්ලි, ෙනො. 08, 
ජාවත්ත පාර, ෙකොළඹ 05;  (6) පංතිය: 16; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 16 කඩදාසි, කාඩ්ෙබෝඩ් සහ අෙනකුත් පංතිවලට 
ඇතුළත් ෙනොවන ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ; මුදිත දව්යයන්; 
ෙපොත් බැඳීෙම් දව්ය; ඡායාරූප; ලිපිදව්ය; ලිපිදව්ය සඳහා සහ 
ගෘහස්ත කාර්යයන් සඳහා ඇලවුම් දව්ය; කලාශිල්පින් සඳහා 
අවශ්ය දව්ය; පින්තාරු බුරුසු; සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි);       
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
07–967/24 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 143184; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.01.08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙබ්සෆ් එසඊ් කාර්ල්-ෙබොසච්්-ස්ටාර්ෙසේ 38, 
ලුඩ්විග්ෂාෙෆන් ඒඑම් ෙරහීන්, ජර්මනිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: එෆ.් ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද 
ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 37; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 37 ඉදිකිරීෙම් කර්මාන්තය; පරිගණක දෘඪාංග 
අළුත්වැඩියා කිරීම, ෙගොඩනැඟිලි අළුත්වැඩියා කටයුතු, 
තාපජනක සහ වායු සමීකරණ උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීෙම් 
කටයුතු, දත්ත හසුරුවාලීෙම් සථ්ාපනය කිරීම් අළුත්වැඩියා 
කිරීම, යන්ත අළුත්වැඩියා කිරීම, කාර්යාලීය උපකරණ 
අළුත්වැඩියා කිරීම, වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම; ස්ථාපනය 
කිරීෙම් කටයුතු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/25 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 143186; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.01.08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙබ්සෆ් එසඊ් කාර්ල්-ෙබොසච්්-ස්ටාර්ෙසේ 38, 
ලුඩ්විග්ෂාෙෆන් ඒඑම් ෙරහීන්, ජර්මනිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: එෆ.් ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද 
ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 39; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 39 පවාහනය; භාණ්ඩ ඇසුරුම් කිරීම හා ගබඩා කිරීම; 
සංචාරක කටයුතු සංවිධානය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/26 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 145375; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.05.28; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ජිඒ ෙමෝඩ්ෆයින් එස්.ඒ.වියා ෙප්ෙන්ට් 4, සිඑච්
-6850, ෙමන්ඩ්රිසිෙයෝ, ස්විසට්ර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 09; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 09 
විද්යාත්මක, නාවික, භූමි මැනුම්, ඡායාරූපකරණ, සිනමාකරණ, 
පකාශ, කිරුම්, මිනුම්, සංඥා කරන, පිරික්සුම් (අධීක්ෂණ), 
ජීවිතාරක්ෂක හා ඉගැන්වීම් උපකරණ හා ෙමවලම්; විද තය 
සන්නයනය, අපගමනය, පරිණාමණය, සංචයනය, නියාමනය 
හා පාලනය සඳහා උපකරණ හා ෙමවලම් සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව් නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1037  

 
  
ෙමම ලකුණ අංක 106148, 106149 දරන ලකුණු සමඟ 

සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 83976, 114000 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
 
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/27 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146313; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.07.31; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද ෙට්ඩ්ස්මාන් එසඑ්ල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 40, 
ෙබොරුපන ෙතොටුපල පාර, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ද ෙට්ඩ්සම්ාන් එස්එල් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 40, ෙබොරුපන ෙතොටුපල පාර, රත්මලාන; (6) පංතිය: 
08; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 08 අතින් කියාත්මක කරන උපාංග; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
  

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ටූල්ස්” යන වචනය 
භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 14 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/28 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 147525; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.10.08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: රන්දුනු පතිරැන්නැහැලාෙග් ඉන්දික තුෂාර 
රන්දුනු පතිරණ (රන්දුනු දඹදිව වන්දනා), කුලියාපිටිය පාර, 
බුන්නැහැෙපොල, උඩුබද්දාව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: රන්දුනු පතිරැන්නැහැලාෙග් ඉන්දික තුෂාර 
රන්දුනු පතිරණ (රන්දුනු දඹදිව වන්දනා), කුලියාපිටිය පාර, 
බුන්නැහැෙපොල, උඩුබද්දාව; (6) පංතිය: 39; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 39 සංචාරක කටයුතු සංවිධානය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 

 
ෙමම ලකුණ අංක 147524 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත 

ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “දඹදිව, වන්දනා” 
යන සිංහල වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ තැඹිලි සහ කළු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 14 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/29 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 149563; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.02.25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙචරි ඔෙටෝෙමෝබයිල් කම්පැණි ලිමිටඩ්, 8, 
චෑන්ග්චන් ෙරෝඩ්, වූහු ඉෙකොෙනොමික් ඇන්ඩ් ෙඩවෙලොප්මන්ට් 
ෙසෝන්, අන්හුයි, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස් (නීතිඥවරු 
සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු 
නීතිඥවරු), 179/5, අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, 
අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 37; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 37 ෙමෝටර් 
වාහන නඩත්තු කිරීම සහ අළුත්වැඩියාව; වාහන ෙසේදීම; වාහන 
ලිහිසි කිරීම (ගීස ්කිරීම); වාහන ෙසේදීම; වාහන ෙපොලිෂ ්කිරීම; 
ෙපොලිෂ් කිරීම (වාහන); වාහන මළ බැඳීම වැළැක්වීම සඳහා 
පිරියම්; වාහන ෙසේවා කිරීෙම් ස්ථාන (ඉන්ධන තවත් සැපයීම 
හා නඩත්තුව); වාහන නඩත්තු කිරීම සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඒ” යන ඉංගීසි අක්ෂරය 
හා “1” යන සංඛ්යාංකය ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා 
කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජූලි මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/30 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 149565; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.02.25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙචරි ඔෙටෝෙමෝබයිල් කම්පැණි ලිමිටඩ්, 8, 
චෑන්ග්චන් ෙරෝඩ්, වූහු ඉෙකොෙනොමික් ඇන්ඩ් ෙඩවෙලොප්මන්ට් 
ෙසෝන්, අන්හුයි, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස් (නීතිඥවරු 
සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු 
නීතිඥවරු), 179/5, අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, 
අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 37; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 37 ෙමෝටර් 
වාහන නඩත්තු කිරීම සහ අළුත්වැඩියාව; වාහන ෙසේදීම; වාහන 
ලිහිසි කිරීම (ගීස ්කිරීම); වාහන ෙසේදීම; වාහන ෙපොලිෂ ්කිරීම; 
ෙපොලිෂ් කිරීම (වාහන); වාහන මළ බැඳීම වැළැක්වීම සඳහා 
පිරියම්; වාහන ෙසේවා කිරීෙම් ස්ථාන (ඉන්ධන තවත් සැපයීම 
හා නඩත්තුව); වාහන නඩත්තු කිරීම සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
  

 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1038  

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “කිවු” යන ඉංගීසි අක්ෂරය 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජූලි මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/31 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 149567; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.02.25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙචරි ඔෙටෝෙමෝබයිල් කම්පැණි ලිමිටඩ්, 8, 
චෑන්ග්චන් ෙරෝඩ්, වූහු ඉෙකොෙනොමික් ඇන්ඩ් ෙඩවෙලොප්මන්ට් 
ෙසෝන්, අන්හුයි, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස් (නීතිඥවරු 
සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු 
නීතිඥවරු), 179/5, අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, 
අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 37; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 37 ෙමෝටර් 
වාහන නඩත්තු කිරීම සහ අළුත්වැඩියාව; වාහන ෙසේදීම; වාහන 
ලිහිසි කිරීම (ගීස ්කිරීම); වාහන ෙසේදීම; වාහන ෙපොලිෂ ්කිරීම; 
ෙපොලිෂ් කිරීම (වාහන); වාහන මළ බැඳීම වැළැක්වීම සඳහා 
පිරියම්; වාහන ෙසේවා කිරීෙම් ස්ථාන (ඉන්ධන තවත් සැපයීම 
හා නඩත්තුව); වාහන නඩත්තු කිරීම සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජූලි මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/32 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 149569; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.02.25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙචරි ඔෙටෝෙමෝබයිල් කම්පැණි ලිමිටඩ්, 8, 
චෑන්ග්චන් ෙරෝඩ්, වූහු ඉෙකොෙනොමික් ඇන්ඩ් ෙඩවෙලොප්මන්ට් 
ෙසෝන්, අන්හුයි, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස් (නීතිඥවරු 
සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු 
නීතිඥවරු), 179/5, අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, 
අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 37; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 37 ෙමෝටර් 
වාහන නඩත්තු කිරීම සහ අළුත්වැඩියාව; වාහන ෙසේදීම; වාහන 
ලිහිසි කිරීම (ගීස ්කිරීම); වාහන ෙසේදීම; වාහන ෙපොලිෂ ්කිරීම; 
ෙපොලිෂ් කිරීම (වාහන); වාහන මළ බැඳීම වැළැක්වීම සඳහා 
පිරියම්; වාහන ෙසේවා කිරීෙම් ස්ථාන (ඉන්ධන තවත් සැපයීම 
හා නඩත්තුව); වාහන නඩත්තු කිරීම සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජූලි මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/33 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 149571; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.02.25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙචරි ඔෙටෝෙමෝබයිල් කම්පැණි ලිමිටඩ්, 8, 
චෑන්ග්චන් ෙරෝඩ්, වූහු ඉෙකොෙනොමික් ඇන්ඩ් ෙඩවෙලොප්මන්ට් 
ෙසෝන්, අන්හුයි, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු 
සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු 
නීතිඥවරු), 179/5, අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; 
(6) පංතිය: 37; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 37 ෙමෝටර් වාහන 
නඩත්තු කිරීම සහ අළුත්වැඩියාව; වාහන ෙසේදීම; වාහන ලිහිසි 
කිරීම (ගීස් කිරීම); වාහන ෙසේදීම; වාහන ෙපොලිෂ් කිරීම; 
ෙපොලිෂ ් කිරීම (වාහන); වාහන මළ බැඳීම වැළැක්වීම සඳහා 
පිරියම්; වාහන ෙසේවා කිරීෙම් සථ්ාන (ඉන්ධන තවත් සැපයීම හා 
නඩත්තුව); වාහන නඩත්තු කිරීම සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/34 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 152091; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.09.01; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අර්ත් ෙකමිකල් කම්පැණි ලිමිටඩ්, අංක 12-1, 
කන්ඩා සියුකාසා-මාචි 2-ෙකෝම්, චිෙයෝඩා-කියු, ෙටෝකිෙයෝ, 
ජපානය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ 
කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 37; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 37 පරෙපෝෂිත පණුවන් හා කෘමීන් ආදී සතුන් 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශකිරීම (කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලදී හැර); 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
  
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඒ, ආර්, එස්” යන ඉංගීසි 

අක්ෂර ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.   
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/35 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1039  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 152746; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.10.20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එමිෙර්ට්ස් ෙටලිෙකොමියුනිෙක්ෂන්ස ්
ෙකෝපෙර්ෂන් (එටිසලාට් නමින් ව්යාපාරෙය් නියුක්ත) එටිසලාට් 
ටවර්, ෙපෝස්ට් ෙබොක්ස් 3838, අබුඩාබි, එක්සත් අරාබි එමීර් 
රාජ්යය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් 
ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, 
ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු හා සහායකයින් හවුල්ව 
හා කතිපය වශෙයන්), 179/5, අවිස්සාෙව්ල්ල පාර, 
මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 37; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
37 ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම; අළුත්වැඩියා කටයුතු; සථ්ාපනය 
කිරීෙම් ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/36 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 152760; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.10.20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එමිෙර්ට්ස් ෙටලිෙකොමියුනිෙක්ෂන්ස ්
ෙකෝපෙර්ෂන් (එටිසලාට් නමින් ව්යාපාරෙය් නියුක්ත) එටිසලාට් 
ටවර්, ෙපෝස්ට් ෙබොක්ස් 3838, අබුඩාබි, එක්සත් අරාබි එමීර් 
රාජ්යය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් 
ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, 
ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු හා සහායකයින් හවුල්ව 
හා කතිපය වශෙයන්), 179/5, අවිස්සාෙව්ල්ල පාර, 
මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 37; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
37 ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම; අළුත්වැඩියා කටයුතු; සථ්ාපනය 
කිරීෙම් ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
  
ෙමම ලකුණ තද ෙකොළ, ලා ෙකොළ සහ කහ යන වර්ණයන්ට 

සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/37 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 152767; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.10.20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එමිෙර්ට්ස් ෙටලිෙකොමියුනිෙක්ෂන්ස ්
ෙකෝපෙර්ෂන් (එටිසලාට් නමින් ව්යාපාරෙය් නියුක්ත) එටිසලාට් 
ටවර්, ෙපෝස්ට් ෙබොක්ස් 3838, අබුඩාබි, එක්සත් අරාබි එමීර් 
රාජ්යය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් 
ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, 

ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු හා සහායකයින් හවුල්ව 
හා කතිපය වශෙයන්), 179/5, අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, 
මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 37; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
37 ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම; අළුත්වැඩියා කටයුතු; ස්ථාපනය 
කිරීෙම් ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
  

 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 152760 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 

කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/38 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 159270; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.11.23; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අබ්දූල් මියුනාෆ් ලැෆර්, ලැන්ෙකෝ ෆුඩ් 
පඩක්ට්ස්, අංක 217/3, ගරාෙගොඩ, යටියන්ෙතොට, ශී ලංකාව; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: අබ්දූල් මියුනාෆ් ලැෆර්, 
ලැන්ෙකෝ ෆුඩ් පඩක්ට්ස්, අංක 217/3, ගරාෙගොඩ, 
යටියන්ෙතොට; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 
බැඳපු කඩල, පරිප්පු, රටකජු, මසාල මුරුක්කු, කරච්චම් 
මුරුක්කු, කජු, ෙරෝස්ට් කරන ලද ඇට වර්ග, ෙරෝස්ට්කරන ලද 
රටකජු, මඤ්ෙඤොක්කා ෙපති, තල ෙබෝල, තල කැරලි, පැණි 
කජු, ෙකෝපි, ෙත්, සීනි, සහල්, සව් පිටි, ලුණු, අබ, කුළුබඩු, 
අයිස;් (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/39 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 159424; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.11.29; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අඹගහවත්ත කංකානම්ෙග් මෙහේෂ් දයාරත්න, 
576/303, පිටාර් කන්ද, හපුගල, ගාල්ල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: අඹගහවත්ත කංකානම්ෙග් 
මෙහේෂ ් දයාරත්න, 576/303, පිටාර් කන්ද, හපුගල, ගාල්ල;      
(6) පංතිය: 30;  (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙත්, ෙප්ස්ටි, 
පැණිරස කෑම, ෙබ්කරි නිෂප්ාදන, පාන්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1040  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/40 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 159497; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.12.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අබ්දූල් හමීඩ් ෙමොහමඩ් රිසව්ි, 191, 
ගෑන්ඩ්පාස ් පාර, ෙකොළඹ 14, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: අබ්දූල් හමීඩ් ෙමොහමඩ් රිසව්ි, 191, 
ගෑන්ඩ්පාස ්පාර, ෙකොළඹ 14; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 30 ෙත්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

  
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/41 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 159746; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.12.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එක්සේපෝ ලංකා ෙකොෙමෝඩිටීස ් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 10, මයිල්ෙපෝස්ට් ඇවනියු, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එක්සේපෝ ලංකා 
ෙකොෙමෝඩිටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 10, මයිල්ෙපෝස්ට් ඇවනියු, 
ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 රතු 
පියළි පරිප්පු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 

 
 
 

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 

විස්තරාත්මක වචන හා ෙයදුම් ද, “ෙලෝක ෙගෝලය ” යන 
රූපමය ෙයදුම ද භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ නිල්, ෙකොළ සහ කළු යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ අංක 136940, 136983 
දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 29 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/42 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 159747; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.12.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එක්ස්ෙපෝ ලංකා ෙකොෙමෝඩිටීස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 10, මයිල්ෙපෝස්ට් ඇවනියු, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව;  
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එක්සේපෝ ලංකා 
ෙකොෙමෝඩිටීස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 10, මයිල්ෙපෝස්ට් ඇවනියු, 
ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 රතු 
පියළි පරිප්පු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 

 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 

විස්තරාත්මක වචන හා ෙයදුම් භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ රන්වන් පැහැය, කළු සහ 
ෙකොළ යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ අංක 
136940, 136983, 159746 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මැයි මස 29 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/43 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 161360; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.03.04; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පීමා ලිමිටඩ්, 201, ෙකප්ෙපල් ෙරෝඩ්, 
සිංගෙපෝ 099419, සිංගප්පූරුව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: වර්නර්ස්, 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ 
මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 
30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙකෝපි, ෙත්, ෙකොෙකෝවා, සීනි, 
සහල්, මඤ්ෙඤොක්කා පිටි, සව්, කෘතීම ෙකෝපි; ධාන්ය පිටි හා 
ධාන්ය වලින් පිළිෙයල කරන ලද දව්ය, පාන්, ෙප්ස්ටි හා 
රසකැවිලි, අයිස්, මීපැණි, පැණි, ලුණු, අබ, විනාකිරි, ෙසෝස ්
වර්ග (තුනපහ); කුළුබඩු, අයිස්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ රතු, කළු, තැඹිලි, කහ සහ සුදු යන වර්ණයන්ට 

සීමා ෙකෙර්.    ෙමම ලකුණ අංක 69119, 73168, 76051, 
97364, 103779, 103951, 103954, 103955, 103958, 
104358, 107663 දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර 
අංක 97365, 103780, 103952, 103953, 103956, 103957, 
103959, 103960, 108750, 113746, 116988, 116989, 
125076, 156486, 156489, 156490, 158654 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1041  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මැයි 31 මස වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/44 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 161361; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.03.04; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පීමා ලිමිටඩ්, 201, ෙකප්ෙපල් ෙරෝඩ්, 
සිංගෙපෝ 099419, සිංගප්පූරුව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: වර්නර්ස්, 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ 
මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 
30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙකෝපි, ෙත්, ෙකොෙකෝවා, සීනි, 
සහල්, මඤ්ෙඤොක්කා පිටි, සව්, කෘතීම ෙකෝපි; ධාන්ය පිටි හා 
ධාන්ය වලින් පිළිෙයල කරන ලද දව්ය, පාන්, ෙප්ස්ටි හා 
රසකැවිලි, අයිස්, මීපැණි, පැණි, ලුණු, අබ, විනාකිරි, ෙසෝස ්
වර්ග (තුනපහ); කුළුබඩු, අයිස්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
   
ෙමම ලකුණ අංක 69119, 73168, 76051, 97364, 103779, 

103951,103954, 103955, 103958, 104358, 107663 දරන 
ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 97365, 103780, 
103952, 103953, 103956, 103957, 103959, 103960, 
108750, 113746, 116988, 116989, 125076, 156486, 
156489, 156490, 158654, 161360 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මැයි මස 31 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/45 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 163871; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.07.12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: යුනයිටඩ් බිස්කට්ස් (යුෙක්) ලිමිටඩ්, ෙහේෙයස ්
පාක්, ෙහේයස් එන්ඩ් ෙරෝඩ්, ෙහේෙයස්, මිඩ්ල්ෙසක්ස් යුබී 4 8ඊඊ, 
එක්සත් රාජධානිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
මුරුෙග්සු සහ නීලකන්දන් මහතුන් (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ 
ෙනොතාරිස්වරු), එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින්ග් (05 මහල), අංක 02, 
ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 30 බිසක්ට්, ෙචොක්ලට් බිසක්ට්, ෙක්ක්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 

 
ෙමම ලකුණ නිල්, තද නිල්, කහ, සුදු, තැඹිලි, රන්වන් පැහැය, 

රතු, දුඹුරු, ෙකොළ, අළු සහ කළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
ෙමම ලකුණ අංක 95186 දරන ලකුණ සමඟ සංෙයෝජිත කරන 

අතර අංක 116104, 148831, 148832, 159425, 159426, 
162583 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ 
හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 18 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/46 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:168046; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.01.06; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෆීනික්ස් ඉන්ඩස්ටීස් ලිමිටඩ්, 409, 3 වන 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෆීනික්ස ්ඉන්ඩස්ටීස් ලිමිටඩ්, 409, 3 වන 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 39; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 39 ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම; අළුත්වැඩියා කටයුතු; 
ස්ථාපනය කිරීෙම් ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 
 

ෙමම ලකුණ අංක 87615 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/47 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය:168681; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.02.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ලසස්න ෆේලෝරා (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 279, 
නාවල පාර, නාවල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: සමන් ෙසේනාධීර, 137/10ඒ, කලල්ෙගොඩ පාර, 
පන්නිපිටිය; (6) පංතිය: 39; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 39 
ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම; අළුත්වැඩියා කටයුතු; සථ්ාපනය කිරීෙම් 
ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ මැෙජන්ටා, ෙකොළ, තැඹිලි සහ අළු යන 

වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
07–967/48 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1042  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 103312; (2) ලැබුණු දිනය: 2001/05/11; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-0977806 2000/11/14 
බීඑක්ස;් (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: ඇක්ෙසන්චර් 
ග්ෙලෝබල් සර්විසස ් ලිමිටඩ් 3 ගෑන්ඩ් ප්ලාසා, අපර් ගෑන්ඩ් 
කැනල් ස්ටීට්, ඩබ්ලින් 4, අයර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය:ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 42; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 42; අතරමැදි 
ෙසේවා; ෙතොරතුරු තාක්ෂණ, පරිගණක හා පරිගණක පද්ධති 
ක්ෙෂේතයට අදාළ ෙතොරතුරු සැපයීම; පරිගණක, පරිගණක 
පද්ධති, හා පරිගණක පද්ධති සැලසුම්කරණයට අදාළ 
ක්ෙෂේතයන්හි උපෙද්ශනය සැපයීම; පරිගණක ෙසේවා සහ 
ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ හා ෙසේවා (අවශ්ය ෙව් නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 
ෙමම ලකුණ අංක 102895 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 

ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2004 අෙගෝස්තු මස 14 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/1 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 110233; (2) ලැබුණු දිනය: 2002/10/30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අදියන් බර්නාඩ් ෙපෙර්රා (ෙමඩිෙකෝ 
එන්ටර්පයිසස්) 14/1, පැරකුම් මාවත, ජයන්තිපුර, බත්තරමුල්ල, 
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: අදියන් 
බර්නාඩ් ෙපෙර්රා (ෙමඩිෙකෝ එන්ටර්පයිසස්), 30/1, ෙගෝතමී 
පටුමග, ෙගෝතමී පාර, ශී ලංකාව (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 5 ඖෂධීය දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ කළු සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2003 ඔක්ෙතෝබර් මස 07 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/2 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 116172; (2) ලැබුණු දිනය: 2003/10/29; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජොන්සන් ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් වන් ෙජොන්සන් 
ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් ප්ලාසා, නිව් බන්ස්වික්, නිව් ජර්සි, ඇමරිකා 

(1) ලකුෙණහි අංකය:171144; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.05.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් පීඑල්සී, ෙනො. 
130, ග්ෙල්නි වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩින්ග්ස් පීඑල්සී, 
ෙනො. 130, ග්ෙල්නි වීදිය, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 37;          
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 37 ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම; අළුත්වැඩියා 
කටයුතු; සථ්ාපනය කිරීෙම් ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 

 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 
විස්තරාත්මක වචන හා ෙයදුම් භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ ෙමරූන්, සුදු සහ අළු යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජූලි මස 18 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/49 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය:171621; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.05.30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඔවර්සීස් රියල්ටි (සිෙලෝන්) ලිමිටඩ්, 18-01, 
නැෙඟනහිර කුළුණ, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් 
චතුරසය, ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ඔවර්සීස් රියල්ටි (සිෙලෝන්) ලිමිටඩ්, 18-01, 
නැෙඟනහිර කුළුණ, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් 
චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 37; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
37 ඉඩකඩම්, සංවර්ධන ව්යපෘති කියාත්මක කිරීම 
(ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සහ අළුත්වැඩියාව); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
  

 
  
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඕවර්සීස්, රියලිටි” යන 

වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් 
ද, “ෙක්” යන ඉංගීසි අක්ෂරය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් ද තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ නිල් සහ රතු යන වර්ණයන්ට 
සීමා ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–967/50 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1043  

එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 රුධිරෙය් සීනි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 
ෙයොදාගන්නා පටි; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “වන් ටච්” යන වචන 

ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/3 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 118374; (2) ලැබුණු දිනය: 2004/03/18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නිප්සියා ෙහෝල්ඩිංන්ස් ඉන්ටර්නැෂල් ලිම්ටඩ් 
යුනිට්ස් 509-515,5/එෆ.්, ෙට්ඩ් ස්ෙකවයර්, 681, චියුං ෂා වැං 
ෙරෝඩ්, ෙකොව්ලූං, ෙහොංෙකොං; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ;          
(6) පංතිය: 2; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 2 තීන්ත, වානිෂ,් ලැකර් වර්ග; 
දැව ආරක්ෂා කිරීෙම් දව්ය; වර්ණක; රංගසථ්ාපක; පිරිසැකසුම් 
ෙනොකරන ලද සව්ාභාවික ෙරසීන; පින්තාරුකරුවන්ට, අලංකරණ 
ශිල්පීන්ට, මුදණකරුවන් හා කලා ශිල්පීන් සඳහා දඟර ෙහෝ 
පවුඩර් ආකාරවලින් ඇති ෙලෝහ සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ එන් ” යන අක්ෂරය 

ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2004 ජූලි මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/4 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 124319; (2) ලැබුණු දිනය: 2005/03/11; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අනුරාධ කපිල බණ්ඩාර ෙහේවාවිකම, ශීනි 
ලක්ෂම්ි ගුණසිංහ (බෙයෝෙවට් සහ සමාගම) 23, 2 වන මහල, 
වැලිකඩ ප්ලාසා, රාජගිරිය, ශී ලංකාව ; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: අනුරාධ කපිල බණ්ඩාර ෙහේවාවාවිකම, ශීනි 
ලක්ෂම්ි ගුණසිංහ (බෙයෝෙවට් සහ සමාගම) 23, 2 වන මහල, 
වැලිකඩ ප්ලාසා, රාජගිරිය; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 5 පශු ෛවද්යමය විටමින් සැපයීම; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ ලික්විඩ් ” යන වචනය 

භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2011 ජූලි මස 21 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/5 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:127522; (2) ලැබුණු දිනය: 2005.09/02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇඩම්ජී ලක්මන්ජී සහ පුතෙයෝ (පුද්ගලික) 
සමාගම 140/5, ගෑන්ඩ්පාස් පාර, ෙකොළඹ 14, ශී ලංකාව;      
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඇඩම්ජී ලක්මන්ජී සහ 
පුතෙයෝ (පුද්ගලික) සමාගම 140/5, ගෑන්ඩ්පාස් පාර, ෙකොළඹ 
14; (6) පංතිය: 19; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 19 සිෙමන්ති;    
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් සියලුම ෙයදුම් භාවිතා 

කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අංක 
127286 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ 
හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2006 මැයි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/6 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 128442; (2) ලැබුණු දිනය: 2005/10/28; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පී.ටී.කැල්ෙබ් ෆාර්මා, ටීබීෙක්, කවසන් 
ඉන්ඩස්ටි ෙඩල්ටා සිලිකන් ෙජ්අයි.එම්.එච්. තම්රින් බ්ෙලොක්   
ඒ 3-1 ලිෙපෝ සිකරැං, ෙබකාසි 17550 අයිඩී, ඉන්දුනීසියාව;      
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:එෆ්.ෙජ්. ඇන්ඩ්             
ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10;                
(6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 පතිජීවක ඖෂධ 
ඇතුළත්ව ඖෂධීය කටයුතු සඳහා පිළිෙයළ කළ දව්ය;               
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1044  

 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/7 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:134568; (2) ලැබුණු දිනය: 2006/08/24; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අමානා තකෆුල් ලිමිටඩ් 98, ෙබෞද්ධාෙලෝක 
මාවත, ෙකොළඹ 04 , ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: අමානා තකෆුල් ලිමිටඩ් 98, ෙබෞද්ධාෙලෝක මාවත, 
ෙකොළඹ 04; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 
රක්ෂණ කටයුතු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ මයි ඇන්ඩ් ෙහෝම්” යන 

වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් ද 
“ ෙසකිෙයොරිං, වට්’ස්, ෙපෂස්, ටු, යූ ” යන වචන භාවිතා කිරීම 
ෙවනු ෙවන් ද තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ ෙකොළ, 
තැඹිලි, කළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ      
අංක 124777, 124778, 124779, 134571 දරන ලකුණ 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2013 ජනවාරි මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/8 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 136694; (2) ලැබුණු දිනය: 2006/12/20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිතාරා ලිමිටඩ්,102/10, ශීමත් ෙජෝන් 
ෙකොතලාවල මාවත, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සිතාරා ලිමිටඩ්,102/10, ශීමත් ෙජෝන් 
ෙකොතලාවල මාවත, රත්මලාන; (6) පංතිය: 2; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 2මුදණ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලබන තීන්ත;           
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 113062, 113787 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 

කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 14 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/9 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය:137706; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/02/26; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙනොගා ෆාර්මා ලිමිටඩ් 33 සර් ෙජෝන් 
ෙරොජර්සන්’ස් ක්ෙව්, ඩබ්ලින් 2, අයර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ, 365, 
ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 5 ඖෂධීය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය;             
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/10 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:138430; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/04/18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: හබීබ් බෑන්ක් ලිමිටඩ් හබීබ් බෑන්ක් ප්ලාසා, 
1.1 චුන්දිගාර් ෙරෝඩ්, කරච්චි, පාකිසථ්ානය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස ් ඉන්ටර්නැෂනල් 
කන්සල්ටන්ට්ස ්(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, 
ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 
01; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ 
කටයුතු; මූල්යමය කටයුතු, මුදල් හා සම්බන්ධ කටයුතු, ස්ථාවර 
ෙද්පළ සම්බන්ධ කටයුතු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ බෑන්ක්” යන වචනය හා 
“ එච්, බී, එල් ” යන අක්ෂර ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව 
භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් ද “ සිංහයා, ඔටුන්න, හඳ, තරුව ” 
යන රූපමය ෙයදුම් භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් ද තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
07–968/11 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:139644; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/07/05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බෙයෝ ෆාමා 50, රූ කැෙමෝ, 92284 සුෙරන්ස්, 

CLAVAMOX 
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ෙසෙඩක්ස්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:  5 ඖෂධමය හා පශු ෛවද්ය කටයුතු 
සඳහා පිළිෙයල කල දව්ය, ෛවද්යමය කාර්යයන් සඳහා 
පිළිෙයල කල සනීපාරක්ෂක දව්ය; ෛවද්යමය භාවිතය සඳහා වූ 
ආහාර දව්ය, ළදරුවන් සදහා ආහාර; ප්ලාස්ටර්, තුවාලවලට 
ෙබෙහත් දැමීමට ගන්නා ඖෂධ ආදී දව්ය; දත් කුහර පිරවීමට 
දව්ය, දන්ත ඉටි; විෂබීජ නාශක; ෙබෝග නාශක සතුන් විනාශ 
කිරිෙම් දව්ය; දිලීරනාශක; වල්පැලෑටි නාශක දව්ය;                        
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/12 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 143531; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/01/30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සී/ස ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව 21, 
ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: බී. ඒ. රුවනි ධර්මවර්ධන, සී/ස ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංසථ්ාව 21, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය, ෙකොළඹ 02;           
(6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ කටයුතු; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ ශී ලංකා, ඉන්ෂුවරන්ස්, 
ග්ෙලෝබ්, ෙටොටර්” යන වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව 
භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් ද “ ෙලෝක ෙගෝලය ” යන රූපමය 
ෙයදුම් භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් ද තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 

 ෙමම ලකුණ අංක 119508, 119892 දරන ලකුණ සමඟ 
සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 112192, 119891, 134042, 
142829, 142831, 132646, 142830, 132195 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/13 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 143535; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/01/30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සී/ස ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව 21, 
ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: බී. ඒ. රුවනි ධර්මවර්ධන, සී/ස ශී ලංකා 

රක්ෂණ සංසථ්ාව 21, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය, ෙකොළඹ 02;          
(6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ කටයුතු; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “හී ලංකා, ඉන්ෂුවරන්ස්, 

බිසන්ස්, ක්ලබ් ” යන වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව 
භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ 
නිල්, කළු, කහ යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්.  

 

ෙමම ලකුණ අංක 119508, 119892 දරන ලකුණු සමඟ 
සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 112192, 119891, 134042, 
142829, 142831, 132640, 132644, 132645, 132646, 
142830, 143532, 143533, 143534, 143531 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/14 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:143536; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/01/30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සී/ස ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව 21, 
ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව;  (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: බී. ඒ. රුවනි ධර්මවර්ධන, සී/ස ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංසථ්ාව 21, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය, ෙකොළඹ 02;          
(6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ කටයුතු; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “හී ලංකා, ඉන්ෂුවරන්ස්, 

බිසන්ස්, ක්ලබ් ” යන වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව 
භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ 
අංක 112192, 119891, 134042, 142829, 142831, 132640, 
132644, 132645, 132646, 142830, 143532, 143533, 
143534, 143531, 143535ෙමම ලකුණ අංක 119508, 
119892 දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 
112192, 119891, 134042, 142829, 142831, 132640, 
132644, 132645, 132646, 142830, 143532, 143533, 
143534, 143531, 143535 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/15 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

ARVADUX 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1046  

(1) ලකුෙණහි අංකය:143737; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/02/11; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙකඩිට් සුසී ගෘප් ඒජී පැරෙඩප්ලාස ්8, 8001 
සුරිච්, ස්විස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 
36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 ෙමම පංතියට ඇතුළත් බැංකු 
ෙමෙහයුම් කටයුතු; මූල්ය හා නිශච්ල ෙද්පළ සම්බන්ධ කටයුතු 
හා රක්ෂණ කටයුතු; සියලුම ආකාරෙය් පතිරක්ෂණ කටයුතු; 
ෙද්පළ කළමනාකරණය; සියලුම ආකාරෙය් පතිරක්ෂණ 
කටයුතු; ෙද්පළ කළමනාකරණය; භාර සමාගම් සමඟ 
පවත්වනු ලබන ෙසේවා; බදු උපෙද්ශනය සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 

 
ෙමම ලකුණ අංක 129395 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 

කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්.  
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ ෙකඩිට්, සුයිස ් ” යන 
වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/16 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:143909; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/02/22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-0833382 
2007/09/26 බීඑක්ස් ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: 
ලුයිස ් ෙඩයිෆියුස ් ෙට්ඩ්මාක්ස් බී.වී. ෙවස්බ්ලාක් 102, 
3012ෙක්එම් ෙරොටර්ඩෑම්, ෙනදර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 1; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 1 කාර්මික, 
විද්යාත්මක හා ඡායාරූපකරණෙය් දී ෙමන්ම කෘෂිකාර්මික, 
උද්යාන වගා හා වනවගා කටයුතුවලදී භාවිතා කරනු ලබන 
රසායනික දව්ය; සැකසුම් ෙනොකරන ලද ෙරසීන, සැකසුම් 
ෙනොකරන ලද ප්ලාස්ටික්; ෙපොෙහොර වර්ග; ගිනි නිවීම සඳහා 
භාවිතා කරන සම්මිශණ සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි)              
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ ෙකොෙමෝඩිටීස ් ” යන 

වචනය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
ෙමම ලකුණ අංක 143888 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ජූලි මස 02 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
07–968/17 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය:144096; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/02/29; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ක්වින්ෙවස්ට් එල්එල්සී ෙදෝහා පී. ඕ. ෙබොක්ස ්
26222, කටාර්; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 
වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, 
ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 36 පාග්ධන ආෙයෝජන, මුදල් හුවමාරු, මුදල් 
තක්ෙසේරුකිරීම්, මූල්යමය ෙසේවා හා වාරික වශෙයන් ෙගවනු 
ලබන ණය සැපයිම; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ ඉන්ෙවස්ට්” යන වචනය 

හා “කිවු” යන ඉංගීසි අක්ෂරය ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව 
භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
 
2014 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/18 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
   
(1) ලකුෙණහි අංකය:144872; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/04/21; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙබ්යර් ෙහල්ත් ෙකයා(ර්) එල්එල්සී 100 
ෙබ්යර් ෙරෝඩ්, පිටිසබ්ර්ග්, ෙපනිසිල්ෙව්නියා 15205, ඇමරිකා 
එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 
10; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 10 ශරීරෙය් තරල විශ්ෙල්ෂණය 
කිරීම සඳහා ෛවද්යමය ෙරෝග විනිශච්යකිරීෙම් උපකරණ; 
ශරීරෙය් රුධිර සාම්පල ලබාගැනීම සඳහා උපකරණ; 
පතිකාරක දැක්ෙවන කැසට්පට; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
 
2011 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/19 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:145192; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/05/14; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඊවයිජීඑන් ලිමිටඩ් වන් ෙමොන්ටාග් ප්ෙල්ස්, 
ඊස්ට් ෙබ් ස්ටීට්, නාසු, බහමාස;් (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;      
(6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 මූල්ය කටයුතු; මූල්ය 
කළමනාකරණය, උපෙදස ්ලබාදීම, උපෙද්ශනය, ෙතොරතුතුරු 
සැපයීම හා පර්ෙය්ෂණ ෙසේවා; බදු හා තීරු බදු උපෙද්ශන 
ෙසේවා; ව්යාපාර බංෙකොෙලොත්වූ අවසථ්ාවල දී ෙසේවා සැපයීම; 
ආෙයෝජන ෙසේවා; තක්ෙසේරු ෙසේවා; වතු ව්යාපාර හා වතු 
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කළමනාකරණ ෙසේවා; මූල්ය ෙසේවා; සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 

 

ෙමම ලකුණ කළු, සුදු යන වර්ණයන්ට 
සීමා ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/20 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 145708; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/06/23; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පැනෙසොනික් ෙකෝර්පෙර්ෂන් 1006, ඕසා 
කැෙඩොමා, කැෙඩොමා-ෂි, ඔසාකා 571-8501, ජපානය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මුරුෙග්සු සහ නීලකන්දන් 
මහතුන්, එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩිං  (05 වන මහල), අංක 02, ඩීල් 
ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
36 මූල්ය; ණයපත් නිකුත් කිරීම; විද ත් මාර්ගික ෙගවීම් ෙසේවා; 
විද ත් මාර්ගික අරමුදල් හුවමාරු ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 113579 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/21 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146488; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/08/12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙම්රි සේටොප්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් 1 ෙකොන්ෙව් 
ස්ටීට්, ෆිට්ස්ෙරෝයි සක්්ෙවයාර්, ලන්ඩන්, ඩබ්ලිව් අයිටී 6 එල්පී, 
එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් රාජධානිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස ්
(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ 
මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරශය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 
36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 පුණ්ය කටයුතු සඳහා අරමුදල් 
රැසක්ිරීෙම් ෙසේවා; පුණ්යාධාර වශෙයන් අරමුදල් රැසක්ිරීෙම් 
කටයුතු හා ෙසේවා කළමනාකරණය, පරිපාලනය හා 
සම්බන්ධීකරණය;   (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/22 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:146691; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/08/27; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ලින්ක් නැචුරල් ෙපොඩක්ට්ස් (පුද්ගලික) 
සමාගම, සීඅයිසී නිවස, 199 කිව් පාර, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ලින්ක් නැචුරල් 
ෙපොඩක්ට්ස ් (පුද්ගලික) සමාගම, සීඅයිසී නිවස, 199 කිව් පාර, 
ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධීය 
දත්ෙබෙහත්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ හර්බල්, ටූත්ෙප්ස්ට්, 

නැචුරල් ” යන වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ නිල්, ෙකොළ, තැඹිලි, ලා ෙකොළ, සුදු 
යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ අංක 88862, 
134205, 136701, 146690 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 21 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/23 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 148739; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/12/15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: විජිත ෆුඩ් හවුස් (පුද්ගලික) සමාගම, අංක 
160, ෙකළින් වීදිය, මාවනැල්ල,  ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එම්. ඩී. ෙසෝමවීර මහතා, 41, 
ෙෆොන්ෙසේකා පාර, ලක්ෂපතිය, ෙමොරටුව; (6) පංතිය: 5;         
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෙපෝෂ්යදායී සමෙපෝෂ; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන ෙයදුම් හා 

කරුණු භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම 
ලකුණ අංක 148738 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1048  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 21 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/24 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:148740; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/12/15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: විජිත ෆුඩ් හවුස් (පුද්ගලික) සමාගම, 
අංක.160 ෙකළින් වීදිය, මාවනැල්ල,  ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එම්.ඩී.ෙසෝමවීර මහතා, 41, 
ෙෆොන්ෙසේකා පාර, ලක්ෂපතිය, ෙමොරටුව; (6) පංතිය: 5;         
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෙපෝෂ්යදායී සමෙපෝෂ; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 148738, 148739 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 

කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන ෙයදුම් හා කරුණු 
භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 18 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/25 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:150382; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/04/27; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇස්ටන් ලිමිටඩ් එන් (පීබීඑස)් 439, 688, 
ගාලු පාර, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය:එෙමම් ඇෙසෝසිෙය්ට්ස් (පුද්ගලික) සමාගම, 11, 
දුම්රියෙපොළ පාර, බම්බලපිටිය, ෙකොළඹ 04; (6) පංතිය: 5;     
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධ හා විටමින් වර්ග;                
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 

විස්තරාත්මක ෙයදුම් භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ රතු, කළු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2013 අෙපේල් මස 02 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/26 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 150587; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/05/14; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇස්ටාෙසනිකා ඒබී වැස්ටා මැලෙරහම්නන් 9 
ෙසොඩර්ස්ටැල්ජි, එස්ඊ-151 85, ස්වීඩනය, සව්ීඩනය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්,       
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:       
5 මිනිස් පරිෙභෝජනය සඳහා වන ඖෂධීය කටයුතු සඳහා 
පිළිෙයල කළ දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 

 

ෙමම ලකුණ අංක 145605 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 මාර්තු මස 07 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/27 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 151034; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/06/16; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇස්ටන් ලිමිටඩ් එන් (පීබීඑස්) 439 688, ගාලු 
පාර, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: එෙමම් ඇෙසෝසිෙය්ට්ස් (පුද්ගලික) සමාගම, 11, 
දුම්රියෙපොළ පාර, බම්බලපිටිය, ෙකොළඹ 04; (6) පංතිය: 5;     
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:5 ඖෂධ හා විටමින් වර්ග; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 

විස්තරාත්මක ෙයදුම් භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ නිල් සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2013 අෙපේල් මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/28 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1049  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 152230; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/09/14; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-2513364 
2009/04/08 යූෙක්; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: 
චැනල් ලිම්ටඩ් ක්වීන්ස්ෙව්, ෙකොයිඩන්, සෙර්, සීආර්9 4ඩීඑල්, 
මහා බිතාන්යය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්
සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 3;              
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 සම, හිස, ෙකස්, නිය ආරක්ෂාවට 
භාවිත කිරීම සඳහා වන සැකසුම්; සබන්, සුවඳ විලවුන්, සගන්ධ 
ෙතල්, සිරුර ෙහෝ මුහුණ අලංකාර කිරීෙම් දව්ය; ඖෂධමය 
ෙනොවන නානාකාමරවල භාවිතා වන දව්ය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “බ්ලූ” යන වචනය භාවිතය 

ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙපබරවාරි මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/29 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 154932; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/03/15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇෙරොමැටික් ලැෙබෝරටරීස් (පුද්ගලික) 
සමාගම, 120/3, ආරාමය පාර, ෙදමටෙගොඩ, ෙකොළඹ - 9,  ශී 
ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඇෙරොමැටික් 
ලැෙබෝරටරීස් (පුද්ගලික) සමාගම, 120/3, ආරාමය පාර, 
ෙදමටෙගොඩ, ෙකොළඹ - 9; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 30 ආහාර සඳහා ෙයොදන රසකාරක; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 

විස්තරාත්මක වචන, ෙයදුම් භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබන අතර ෙල්බලෙය් හිස ්අවකාශෙයහි කිසිදු ෙව ෙළඳ 
ලකුණක් ඇතුළත්  ෙනොකිරීමට යටත්ව පිළිගැෙන්.ෙමම ලකුණ 
නිල් සහ කළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 25 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
07–968/30 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය:156333; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/06/21; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද හර්සි කම්පැනි 100, කිස්ටල් ඒ ඩයිව්, 
හර්සි, පීඒ 17033, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ
(නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු හා ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ 
ලකුණු පිළිබඳ නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; 
(6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 සූකිරි; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “පීසස”් යන වචනය 

භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ අංක 
156332 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ 
හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/31 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:158402; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/10/06; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සැම්සන් මැනුෆැක්චරර්ස් (පුද්ගලික) 
සමාගම, අංක 26, රම්මුතුගලවත්ත, ෙගෝනෙහේන පාර, කඩවත, 
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සැම්සන් 
මැනුෆැක්චරර්ස් (පුද්ගලික) සමාගම, අංක 26, 
රම්මුතුගලවත්ත, ෙගෝනෙහේන පාර, කඩවත;   (6) පංතිය: 25; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 පාවහන්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 අෙගෝස්තු මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/32 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:160685; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/02/07; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: මවුන්ට් හාඩ්ෙවයාර්, ඉන්ක්. 14375 එන් 
ඩබ්ලියු සයන්ස ්පාර්ක් ෙරෝඩ්, ෙපෝ(ර්)ට්ලන්ඩ්, ඔරිගන් 97229, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: එස්පීඒ ග්ෙලෝබල් අයිපී ෙසොලුයුෂන්ස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 51, කසස්ප පාර, ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය: 25;          
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 හිස, කන් හා ෙගල වසා අඳිනු 
ලබන ෙලෝමහිස්වැසම්; බඳපටි; ළඳරු ෙම්ස;් ෙකොණ්ඩා වැසම්; 
හිසව්ැසුම්; හැට්ට; දණ දක්වා වැෙසන ෙකොට සාය; (ඇඟිලි 
නැති) අත්ෙම්ස,් ෙගල වැස්ම; කලිසම්; ඇසක්ිෙමෝවරුන්ෙග් 
හිසවැසම්; වැහිකබා; කමිස; ෙකොටකලිසම්; හිම සපත්තු; සාය; 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1050  

උණුසුම්(තාප) යටඇඳුම්; තඳට අඳින කලිසම්; යට බැනියම්; 
ශරීරෙය් ඉහළ ෙකොටස වැෙසන ඇඳුම්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ කිව්” යන ඉංගීසි 

අක්ෂරය ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම 
ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 15 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/33 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:164878; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/08/17; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කුමාර් ෂාම් ඇෙසොෙදොමාල් රාම්චන්දානි, 
අංක 6, ෙපොලිස් පාර්ක් මාවත, ෙකොළඹ - 05, ශී ලංකාව;       
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: කුමාර් ෂාම් 
ඇෙසොෙදොමාල් රාම්චන්දානි අංක 6, ෙපොලිස් පාර්ක් මාවත, 
ෙකොළඹ - 05; (6) පංතිය: 25;  (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 
ඇඳුම්, පාවහන්, හිසව්ැසුම්;   (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ෙදසැම්බර් මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/34 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:168281; (2) ලැබුණු දිනය: 2012/01/17; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: යුනිලිවර් පීඑල්සී ෙපෝට් සන්ලයිට්, විර්රාල්, 
මර්ෙසේසයිඩ්, සීඑච් 62 4 ඉෙසඩ්ඩී, එක්සත් රාජධානිය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්, 
තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 30;  (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
30 ෙත්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ රතු, කහ, දුඹුරු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ අංක 23560, 37447 දරන ලකුණු සමඟ 
සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 149060 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/35 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 168282; (2) ලැබුණු දිනය: 2012/01/17; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: යුනිලිවර් පීඑල්සී ෙපෝට් සන්ලයිට්, විර්රාල්, 
මර්ෙසේසයිඩ්, සීඑච් 62 4 ඉෙසඩ්ඩී, එක්සත් රාජධානිය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්,       
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 30;  (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
30 ෙත්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 

 
ෙමම ලකුණ රතු, කහ, දුඹුරු යන වර්ණයන්ට සීමා 

ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ අංක 23560, 37447 දරන ලකුණු සමඟ 
සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 168281, 149060 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/36 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 168283; (2) ලැබුණු දිනය: 2012/01/17; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: යුනිලිවර් පීඑල්සී ෙපෝට් සන්ලයිට්, විර්රාල්, 
මර්ෙසේසයිඩ්, සීඑච්62 4 ඉෙසඩ්ඩී, එක්සත් රාජධානිය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. 
ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 30;                   (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 30 ෙත්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ රතු, කහ, දුඹුරු යන වර්ණයන්ට සීමා 

ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ අංක 23560, 37447 දරන ලකුණු සමඟ 
සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 149060, 168281, 168282 දරන 
ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/37 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1051  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 168425; (2) ලැබුණු දිනය: 2012/01/25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සී. ඩබ්ලිව්. මැකී පීඑල්සී, 36, ඩී. ආර්. 
විෙජ්වර්ධන මාවත, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සී. ඩබ්ලිව්. මැකී පීඑල්සී, 36, ඩී. ආර්. 
විෙජ්වර්ධන මාවත, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 30 සීනි, හාල්, ෙකෝපි, ෙත්, ෙකොෙකෝවා, පිටි හා 
ධාන්යවලින් පිළිෙයල කරන ලද දව්ය, කුළුබඩු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙගයින්ස ් ” යන වචන 

ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් ද “එම්” 
යන ඉංගීසි අක්ෂරය භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් ද තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ රතු සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 25 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/38 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 168426; (2) ලැබුණු දිනය: 2012/01/25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සී. ඩබ්ලිව්. මැකී පීඑල්සී 36, ඩී. ආර්. 
විෙජ්වර්ධන මාවත, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සී. ඩබ්ලිව්. මැකී පීඑල්සී 36, ඩී. ආර්. 
විෙජ්වර්ධන මාවත, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 30 සීනි, හාල්, ෙකෝපි, ෙත්, ෙකොෙකෝවා, පිටි හා 
ධාන්යවලින් පිළිෙයල කරන ලද දව්ය, කුළුබඩු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙගයින්ස”් යන වචනය හා 

“එම්” යන අක්ෂරය ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම 
ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ නිල්, සුදු යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 25 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/39 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 168432; (2) ලැබුණු දිනය: 2012/01/25; 
( 3 )  පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-;                                
(4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: එෆර් අයිසී ෙව් ඩිස ්         

ටිස්. ලිමිටඩ්. සට්ි 2, ඕ(ර්)ගනයිස් සනායි ෙබොල්ෙගසි මුඅමර් 
ගුලර් බුල්වාරි අංක 34 බැස්පිනර්- ගැසියන්ෙටප්, තුර්කිය;             
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: අක්බාර් සෙහෝදරෙයෝ 
(පුද්ගලික) සමාගම, අංක 334, ටී.බී.ජයා මාවත, ෙකොළඹ 10; 
(6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙත්, ෙකෝපි හා 
කුළුබඩු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ටී” යන වචනය භාවිතය 

ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 25 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/40 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:168453; (2) ලැබුණු දිනය: 2012/01/26; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සී. ඩබ්ලිව්. මැකී පීඑල්සී 36, ඩී. ආර්. 
විෙජ්වර්ධන මාවත, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව;  (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සී. ඩබ්ලිව්. මැකී පීඑල්සී, 36, ඩී. ආර්. 
විෙජ්වර්ධන මාවත, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 30 tea; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “කහට” යන වචනය 

(සිංහල භාෂාෙවන්) භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ ෙකොළ, කහ,රතු,සුදු යන වර්ණයන්ට 
සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 25 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/41 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————    
(1) ලකුෙණහි අංකය:178048; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/02/12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ග්ලැෙසෝ ගෘප් ලිමිටඩ් 980 ෙගේට් ෙවස්ට් 
ෙරෝඩ්, ෙබන්ට්ෙෆෝර්ඩ්, මිඩ්ල්ෙසක්ස්, ටීඩබ්ලියු8 9ජීඑස්, 
එංගලන්තය, මහා බිතාන්යය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: පුෂ්පිකා එස.් බමුණුසිංහ, නීතීඥ, 10 වන මහළ, 
නැෙගනහිර කුළුණ, ෙසලින්ෙකෝ නිවස, අංක 69, ජනාධිපති 
මාවත, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
ඖෂධ හා ෛවද්යමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ සැකසීම්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

C 3 - B 81079 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22 1052  

 
 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/42 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  

(1) ලකුෙණහි අංකය:178173; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/02/15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එල්ජී ලයිෆ ්සයන්සස ්ලිමිටඩ් 58, ෙසේමුනාන්
-ෙරෝ, ෙජොංෙනෝ - ගු, ෙසෝල්, ෙකොරියානු ජනරජය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් 
කන්සල්ටන්ට්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වන මහල, බටහිර 
කුළුන, ෙලෝක ෙවෙළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරශය, 
ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
දියවැඩියාව සඳහා පතිකාර කිරීම සඳහා වන ඖෂධීය සැකසුම්; 
කන්තුකවාහිනී පද්ධතිය හා සම්බන්ධ පතිකාර සඳහා වන 
ඖෂධීය සැකසුම්; මධ්යම සන්ායු පද්ධතිය හා සම්බන්ධ 
පතිකාර සඳහා වන ඖෂධීය සැකසුම්; සෙමහි පතිකාර සඳහා 
වන ඖෂධීය නිෂ්පාදන සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා 
(අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 

ෙමම ලකුණ අංක 170458, 178172 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/43 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:178461; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/02/27; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ලැෙබෝරටරීස් කැසස්ෙකෝ එස්. ඒ. අයි. සී 
ෙබොයාකා 237, බියුෙනොස ්ඒරීස්, ආර්ජන්ටිනාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ 
(නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු හා ෙප්ටන්ට් හා ෙව ෙළඳ 
ලකුණු පිළිබඳ නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; 
(6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 මිනිස් පරිෙභෝජනය 
සඳහා වන ඖෂධීය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය;          
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/44 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය:178775; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/03/08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ගැල්ෙඩමා එස්. ඒ. සුගස්ටාස් 8, සීඑච් 6330 
චැම්, ස්විට්සර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ 
ෙනොතාරිස්වරු හා ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු පිළිබඳ 
නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 5;   
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:  5 සෙමහි ගැල්වීම සඳහා පිළිෙයළ 
කරන ලද දව්ය අන්තර්ගතව ෛවද්යමය සැකසුම්, සෙමහි හා 
මුහුෙණහි බාහිරව පවතින රැළි වැටීම්, හැකිළීම්, කැළලි, ගැටිති 
පසාරණය කිරීම සඳහාත් සෙමහි තරුණ බව රැකගැනීම 
සඳහාත් තනිව ෙහෝ කට්ටල වශෙයන්, සීමාරහිත ෙලස 
විකුණනු ලබන කළින් පුරවන ලද සිරිංජ; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/45 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:178848; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/03/12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ජැන්සන් ආර් ඇන්ඩ් ඩී අයර්ලන්ඩ් ඊස්ට්ෙග්ට් 
විෙල්ජ්, ඊස්ට් ෙග්ට්, ලිට්ල් අයිලන්ඩ්, කන්ටි ෙකෝ(ර්)ක්, 
අයිස්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්
සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;  (6) පංතිය: 5;        
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 මිනිස් පරිෙභෝජනය සඳහා වන 
ඖෂධීය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 07 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
07–968/46 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:180827; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/06/06; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සුසුකි ෙමෝටර් ෙකෝර්පෙර්ෂන් 300 තකසුකා 
- ෙචෝ, මිනාමි - කු,හමමට්සු- ෂි, ෂිෙසොව්කා - ෙකන්, ජපානය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 4; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 4 වාහන එංජින් සඳහා එංජින් ඔයිල්, ෙමෝටර් සයිකල් 
සඳහා ඔයිල්, වාහනෙයන් පිටතට ෙයොමු වූ ෙමෝටර් සඳහා 
එංජින් ඔයිල්, ගියර් ඔයිල් ඇතුළුව කාර්මික භාවිතය සඳහා 
උපෙයෝගී කරගන්නා ෙතල්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 



I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.07.22  1053  

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “එස”් යන ඉංගීසි අක්ෂරය 

ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.  
2014 සැප්තැම්බර් මස 15 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
07–968/47 –2016.07.22 වැනි දින අංක 1,977  දරන ගැසට් පතය. 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


