
ශී  ලංකා  පජාතාන්තික  සමාජවාදී ජනරජෙය්  ගැසට්  පතය 
 අංක 1,980- 2016 අෙගෝසත්ු මස 12 වැනි සිකුරාදා  -  2016.08.12 

(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   …          … 1166 
ෙවෙළඳ ලකුණු පිළිබඳ නිෙව්දන  …          … — 
ෙප්ටන්ට් බලපත පිළිබඳ නිෙව්දන …      …     — 

සතිපතා නිකුත් වන ගැසට් පතෙයහි පළකිරීම සදහා 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 සැප්තැම්බර්                
මස 02 වැනි දින පළ ෙකෙරන ගැසට් පතෙය් දැන්වීම් 2016 අෙගෝස්තු මස 19 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  … …     —    

1165 - B 81087—588 (2016/08) 
C1- 

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

සැ. යු. —    මුල්ය කළමනාකරණ (වග කීම) (සංෙශෝධන)  පනත් ෙකටුම්පත 2016 මැයි මස 27 වැනි දින ශී ලංකා පජාතන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතෙය් II වැනි 
ෙකොටෙසේ අතිෙර්කයක් වශෙයන් පලකරන ලදී.  

සැ. යු. —  2016.08.05 දින පළ වූ අංක 1979  දරන ගැසට් පතෙය් IV (අ) ෙකොටස පළ ෙනොවීය. 



1166 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

(1) ලකුෙණහි අංකය:140163; (2)ලැබුණු දිනය: 2007.07.31;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඔෙඩල් පීඑල්සී 475/32, ෙකෝට්ෙට් පාර, 
රාජගිරිය, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
නිත්යාපාට්නර්ස,් 97ඒ, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6)පංතිය: 14; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 14 අෙනක් පංතිවලට ඇතුලත් 
ෙනොවන වටිනා ෙලෝහ හා ඒවාෙය් මිශ ෙලෝහ, වටිනා ෙලෝහ 
භාණ්ඩ හා ඒවා පිටතින් ආෙල්ප කරන ලද භාණ්ඩ; 
ස්වර්ණාභරණ, වටිනා ගල් වර්ග; ෙව්ලාමාණක හා 
කාලමාණක උපකරණ, ෙච්න්පට, ෙගළ පලඳනා, අත් පළඳනා, 
හිෙසහි පළඳින උපාංග;  (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2011ෙපබරවාරි මස 07 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/1–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

\ 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141149; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.09.13;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ස්ටීෙෆල් ලැෙබෝරටරීස් ඉන්ක් ෙකෝපෙර්ෂන් 
සර්විස් කම්පැණි, 2711 ෙසන්ටර්විෙල් ෙරෝඩ්, සුයිට් 400, 
විල්මින්ග්ටන්, ඩැලෙවයාර් 19808, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:පුෂ්පිකා එස්.බමුණුසිංහ 

ෙ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 සදහන් 
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. 

(නීතිඥ/ නිෙයෝජිත), 13 වන මහල, නැෙඟනහිර කුළුන, ෙලෝක 
ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01;        
(6) පංතිය: 03; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 03 සම, ශ්ෙල්ෂම්ල 
පටල, නියෙපොතු, හිසෙකස් හා හිසක්බල සම්බන්ධ සත්කාර 
සඳහා භාවිතා කරන සැකසුම්; සිරුර, මුහුණ හා හිසක්බල සඳහා 
භාවිතා කරන රූපලාවන්ය සැකසුම්; සබන්, ඖෂධීය සබන්, 
ෂැම්පූ, ඉස්ෙහොරි සදහා ෂැම්පූ, ඖෂධීය ෂැම්පූ වර්ග, කුඩු වර්ග, 
මුව ෙසේදුම් දියර, ෙජල් ෙලෝෂන්, කීම්, ආෙල්පන, ෙසේදුම් දියර, 
මූෙසේ වර්ග සහ ස්ෙපේ වර්ග; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
  
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ජනවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/2–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 143228; (2)ලැබුණු දිනය: 2008.01.10;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙඩ්න්ටී ලිමිටඩ්, ෙනො. 72සී, කඳවල පාර, 
රත්මලාන, ශි ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය:ෙඩ්න්ටී ලිමිටඩ්, ෙනො. 72සී, කඳවල පාර, රත්මලාන; 
(6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙටොෆී සහ පැණි 
රසැති කෑම වර්ග, ෙචොක්ලට්, බිසක්ට්, නූඩ්ල්ස්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 



1167 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 138279, 142939 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්.    
ෙමමලකුණ රතු, කහ සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 මාර්තු මස 17  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/3–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 155766; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.05.18;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙෆේස්බුක් ඉන්ක්, 1601 සවුත් කැලිෙෆෝනියා 
ඇවනියු, පාෙලෝ ඇල්ෙටෝ, කැලිෙෆෝනියා 94304, ඇමරිකා 
එක්සත් ජනපදය; (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: 
45; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 45 සමාජ පෙව්ශ, ජාල කරණ හා 
ෙපම් හමුවීම් ෙසේවා; සමාජ ජාලකරණ, සමාජ පෙව්ශ හා ෙපම් 
හමුවීම් ෙසේවා යන ක්ෙෂේත ආශිත පරිගණක දත්ත සමුදායන් 
ෙවත පෙව්ශ සැපයීම; පුද්ගල සංවර්ධනය යන ක්ෙෂේතය ආශිත 
සමාජ ෙසේවා සහ ෙතොරතුරු සැපයීම සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 08 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/4–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 156147; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.06.10;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙෆලිකා ෙනට්වර්ක්ස් ඉන්ක් 1-11-1, ඔසාකි, 
ෂිනාගාවා-කියු, ෙටෝකිෙයෝ 141-0032, ජපානය; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්,                   
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6)පංතිය: 45; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
45 පහසුකම් සහ පුද්ගලයින් සඳහා ආරක්ෂකයින් සැපයීම 
පිළිබඳ උපෙද්ශක ෙසේවා (ආරක්ෂකයින්); පහසුකම් රැකවල් 

කිරීම සඳහා වන ආරක්ෂකයින් ආශිත උපෙද්ශක ෙසේවා සහ 
ෙතොරතුරු සම්පාදනය; විලාසිතා සම්බන්ධ ෙතොරතුරු; 
අවමඟුල් ෙසේවා සැපයීම; ෙගොඩනැඟිලි රැකවල් කිරීම සඳහා 
ආරක්ෂකයින් හා ඒ ආශිත පහසුකම්; පහසුකම් රැකවල් කිරීම 
සඳහා ආරක්ෂකයින් සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා 
(අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 08 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/5–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 158602; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.10.15;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඉෙනෝවියා ෆිල්ම්ස ් ලිමිටඩ්, විග්ටන්, 
කම්බියා, සීඒ7 9බීජී, එක්සත් රාජධානිය; (5)ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරටලිපිනය:මුරුෙග්සු සහ නීලකන්දන් මහතුන්, එම් 
ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින්ග් (05 මහල), ෙනො.02, ඩීල් ෙපෙදස, 
ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 42; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 42 
ප්ලාස්ටික් සහ ෙසලියුෙලෝස ් පටල ආශිත ක්ෙෂේතය හා 
සම්බන්ධ විද්යාත්මක සහ තාක්ෂණික ෙසේවා සහ එයට අදාළ 
පර්ෙය්ෂණ හා සැලසුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
  

 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2015 ජනවාරි මස 23 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/6–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 159672; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.12.10;
(3)  පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙක්.අයි.ෙක්. එන්ජිනියරින්ග් කම්පැණි 
(පයිවට්) ලිමිටඩ්, ෙනො. 31, ෙම්ජර් ගුණරත්න මාවත, 
ෙටම්ප්ලර්ස් පාෙරන් හැරී, ගල්කිස්ස, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙක්.අයි.ෙක්. එන්ජිනියරින්ග් 
කම්පැණි (පයිවට්) ලිමිටඩ්, ෙනො. 31, ෙම්ජර් ගුණරත්න මාවත, 
ෙටම්ප්ලර්ස ් පාෙරන් හැරී, ගල්කිසස්; (6) පංතිය: 45;            
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 45 පුද්ගලික සහ සමාජ ෙසේවා, ෙද්පළ 
ඉඩකඩම් ආරක්ෂාව සඳහා ආරක්ෂක ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 



1168 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 08  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/7–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160283; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.01.13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:හිසප්ාෙනෝ මීකාෙනෝ ඉෙලක්ටිකා එසඒ්, 
ෙඩල් ෙකෝල්, 64, 08786 කැෙපල්ෙල්ඩ්ස්, බාසිෙලෝනා, 
ස්පාඤ්ඤය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ජුලියස ්සහ 
කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 42;             
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 42 පරිගණක මෘදුකාංග දියුණු කිරීම, 
පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදනය, විද ත් උපාංග, ෙමවලම්, 
උපකරණ සහ ස්ථාපිත කිරීම් සම්බන්ධ තාක්ෂණික උපෙදස ්
හා විෙශේෂඥ දැනුම; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2015 ජනවාරි මස 29 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/8–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160290; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.01.13;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: 4-2010-013647 
2010.12.16PH; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය:ෙබ්ට්ස ්
වර්ල්ඩ්වයිඩ් ඉන්ක්, 100 පාක් ඇවනියු, ෙෆෝත් ෆ්ෙලෝර්, 
නිව්ෙයෝක්, එන්වයි 10017, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:එෆ.්ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් 
මහතුන් (නීතිඥවරු), 216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) 
පංතිය: 42; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 42 ෙවබ් අඩවි සහ 
අෙන්යෝන්ය කියාකාරී පරිගණක දත්ත පද්ධති නිර්මාණය, 
සැලසුම් කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම හා කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ 
උපෙද්ශක ෙසේවා; ඇසුරුම්කරණය සහ නිෂ්පාදන පිරිසැලසුම් 
හා ආශිත උපෙද්ශක ෙසේවා; ෙවනත් පාර්ශව සඳහා ෙවබ් අඩවි 
සැලසුම් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2015 ජනවාරි මස 29 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/9–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160390; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.01.20;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ආර්එන්ඒ ඉන්ටෙලක්චුවල් ෙපොපර්ටි ලිමිටඩ්, 
අකාරා බිල්ඩින්ග්, 24 ඩීකැසේටෝ ස්ටීට්, වික්හැම්ස ්ෙක්, ෙරෝඩ් 
ටවුන්, ෙටෝෙටෝලා, බිතාන්ය වර්ජින් අයිලන්ඩ් දූපත්; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් 
කන්සල්ටන්ට්ස ්(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, 
ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 
01; (6) පංතිය: 28; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා හා කීඩා 
භාණ්ඩ, කීඩා කටයුතු සඳහා දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2013 අෙගෝස්තු මස 23 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/10–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160421; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.01.21;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජන්ටින්ග් ඉන්ටර්නැෂනල් මැෙන්ජ්මන්ට් 
ලිමිටඩ්, ඉන්ටර්නැෂනල් හවුස්, කාසල් හිල්, වික්ෙටෝරියා 
ෙරෝඩ්, ඩග්ලස්, මෑන් දූපත්, බිතාන්ය වර්ජින් අයිලන්ඩ් දූපත්; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ෙජෝන් විල්සන් 
හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් 
හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; 
(6)පංතිය: 43; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 43 අවන්හල්, කැෙෆේ, 
කැෆෙට්රියා, ෙකොක්ෙට්ල් ෙලොන්ජ්, තැබෑරුම්, ස්නැක් බාර් සහ 
එම සථ්ානවලට අදාළ ෙසේවා සැපයීම; ආහාර ෙව්ල් සහ 
ලුහුෙබොජුන් සැපයීම ආශිත ෙසේවා කලින් ෙවන්කිරීම හා අදාළ 
දව්ය සැපයීෙම් ෙසේවා; ෙහෝටල් සහ නිවාඩු නිෙක්තන සැපයීම 
සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1169 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 18 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/13–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160430; (2)ලැබුණු දිනය: 2011.01.21;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජන්ටින්ග් ඉන්ටර්නැෂනල් මැෙන්ජ්මන්ට් 
ලිමිටඩ්, ඉන්ටර්නැෂනල් හවුස්, කාසල් හිල්, වික්ෙටෝරියා 
ෙරෝඩ්, ඩග්ලස්, මෑන් දූපත්, බිතාන්ය වර්ජින් අයිලන්ඩ් දූපත්; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ෙජෝන් විල්සන් 
හවුල්කරුෙවෝ, 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6)පංතිය: 43; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 43 අවන්හල්, කැෙෆේ, කැෆෙට්රියා, 
ෙකොක්ෙට්ල් ෙලොන්ජ්, තැබෑරුම්, ස්නැක් බාර් සහ එම 
ස්ථානවලට අදාළ ෙසේවා සැපයීම; ආහාර ෙව්ල් සහ 
ලුහුෙබොජුන් සැපයීම ආශිත ෙසේවා කලින් ෙවන්කිරීම හා අදාළ 
දව්ය සැපයීෙම් ෙසේවා; ෙහෝටල් සහ නිවාඩු නිෙක්තන සැපයීම 
සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් 
ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 18 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/14–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

    
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160962; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.02.21;   
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද ඇනිමල් ෙවල්ෙෆයා ඇන්ඩ් ෙපොෙටක්ෂන් 
ඇෙසෝෂිෙය්ෂන්, ෙනො. 107, කඩවත පාර, ෙදහිවල, ශී ලංකාව; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සිමන් ඇන්ඩ් 
ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස්, ෙනො. 40, 3 වන මහල, ෙගෝල්ෙෆේස ් ෙකෝට් 
02, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 45; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
45පුද්ගල අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා අන්ය පාර්ශව විසින් 
සපයනු ලබන සමාජ ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 18 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/11–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160422; (2)ලැබුණු දිනය: 2011.01.21;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජන්ටින්ග් ඉන්ටර්නැෂනල් මැෙන්ජ්මන්ට් 
ලිමිටඩ්, ඉන්ටර්නැෂනල් හවුස්, කාසල් හිල්, වික්ෙටෝරියා 
ෙරෝඩ්, ඩග්ලස්, මෑන් දූපත්, බිතාන්ය වර්ජින් අයිලන්ඩ් දූපත්; 
(5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ෙජෝන් විල්සන් 
හවුල්කරුෙවෝ, 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 43; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 43 අවන්හල්, කැෙෆේ, කැෆෙට්රියා, 
ෙකොක්ෙට්ල් ෙලොන්ජ්, තැබෑරුම්, ස්නැක් බාර් සහ එම 
ස්ථානවලට අදාළ ෙසේවා සැපයීම; ආහාර ෙව්ල් සහ ලුහුෙබොජුන් 
සැපයීම ආශිත ෙසේවා කලින් ෙවන්කිරීම හා අදාළ දව්ය 
සැපයීෙම් ෙසේවා; ෙහෝටල් සහ නිවාඩු නිෙක්තන සැපයීම සහ 
ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 18 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/12–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
————————  

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160429; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.01.21;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජන්ටින්ග් ඉන්ටර්නැෂනල් මැෙන්ජ්මන්ට් 
ලිමිටඩ්, ඉන්ටර්නැෂනල් හවුස්, කාසල් හිල්, වික්ෙටෝරියා 
ෙරෝඩ්, ඩග්ලස්, මෑන් දූපත්, බිතාන්ය වර්ජින් අයිලන්ඩ් දූපත්; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ෙජෝන් විල්සන් 
හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් 
හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; 
(6) පංතිය: 43; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 43 අවන්හල්, කැෙෆේ, 
කැෆෙට්රියා, ෙකොක්ෙට්ල් ෙලොන්ජ්, තැබෑරුම්, ස්නැක් බාර් සහ 
එම සථ්ානවලට අදාළ ෙසේවා සැපයීම; ආහාර ෙව්ල් සහ 
ලුහුෙබොජුන් සැපයීම ආශිත ෙසේවා කලින් ෙවන්කිරීම හා අදාළ 
දව්ය සැපයීෙම් ෙසේවා; ෙහෝටල් සහ නිවාඩු නිෙක්තන සැපයීම 
සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 



1170 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 163914; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.07.13;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ටීපී-ලින්ක් ෙටක්ෙනොෙලොජීස් කම්පැණි 
ලිමිටඩ්, ෆස්ට් ෆ්ෙලෝර්, තර්ඩ් ටු ෆිෆ්ත් ෆ්ෙලෝර්, සවුත් 
බිල්ඩින්ග්, ඉන්ඩස්ටි වර්ක්ෙෂොප්, නම්බර් 24 ඇන්ඩ් ෆස්ට් එද 
ෙෆෝත් ෆේලෝර්, ෙනෝත් බිල්ඩින්ග්, ඉන්ඩසට්ි වර්ක්ෙෂොප්, 
නම්බර් 28, සයන්ස් ඇන්ඩ් ෙටක්ෙනොෙලොජි පාක්, ෂීන්නාන් 
ෙරෝඩ්, නන්ෂෑන්, ෙෂන්ෙසන්, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව; (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: 38; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 38 ගුවන් විදුලි 
විකාශන; රූපවාහිනී විකාශන; පණිවිඩ යැවීම; පර්යන්ත 
පරිගණක ඔස්ෙසේ සිදුකරන සන්නිෙව්දන කටයුතු; පකාශ තන්තු 
ජාල ඔස්ෙසේ සිදුකරන සන්නිෙව්දන කටයුතු; ෙගෝලීය පරිගණක 
ජාල ෙවත පෙව්ශ පහසුකම් සැපයීම (ෙසේවා සම්පාදකෙයෝ);   
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “T, P” යන ඉංගීසි අක්ෂර 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2013 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/18–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 166090; (2)ලැබුණු දිනය: 2011.10.14;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පර්ල් කන්ෙෆක්ෂනරි කම්පැණි (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 69 ඒ, ෙකොඳුරාව, ෙකොළඹ ෙහොරණ පාර, 
ෙපොල්ගසඕ්විට, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: පර්ල් කන්ෙෆක්ෂනරි කම්පැණි (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 69 
ඒ, ෙකොඳුරාව, ෙකොළඹ ෙහොරණ පාර, ෙපොල්ගසඕ්විට;            
(6)පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 රසකැවිලි, බඳින ලද 
ෙකටි සැහැල්ලු ආහාර, මික්සච්ර්, ෙටොෆී; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 

    
 
 
 ෙමම ලකුණ නිල් සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 18 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/19–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 08 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/15–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:161183; (2)ලැබුණු දිනය: 2011.02.25;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩී.ආර්.ඉන්ඩස්ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්,        
ෙනො. 361, නුවර පාර, නිට්ටඹුව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩී.ආර්.ඉන්ඩස්ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්,                   
ෙනො. 361, නුවර පාර, නිට්ටඹුව; (6) පංතිය: 45; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 45 පුද්ගල අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා අන්ය පාර්ශව 
විසින් සපයනු ලබන පුද්ගලික හා සමාජ ෙසේවා; ඉඩකඩම් හා 
ෙද්පළ සහ පුද්ගලයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආරක්ෂක ෙසේවා; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
   
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 ෙදසැම්බර් මස 08 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/16–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 161420; (2)ලැබුණු දිනය: 2011.03.07;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:30 2010 052 797 
2010.09.06DE; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: බුචර් 
ඉන්ඩස්ටීස් ඒජී මර්සේලන්ස්ටාර්සී 80, සීඑච්-8166, 
නීඩර්වීනින්ෙජන්, ස්වාසිලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය:එෆ්.ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද 
ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 42; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 42 පලතුරු පිරිසැකසුම් කර්මාන්ත සඳහා අදාළ 
ස්ථාපනය කිරීම් හා නිෂ්පාදන ෙපළවල් සම්බන්ධ තාක්ෂණික 
සැලසුම්කරණය; ඉදි කිරීම් කටයුතු සැලසුම් කිරීම; තාක්ෂණික 
මිනුම් සහ පරීක්ෂා කිරීම්; රසායනඥ ෙසේවා; පරිගණක 
වැඩසටහන් සම්පාදනය; පරිගණක මෘදුකාංග යාවත්කාලීන 
කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම; පරිගණක මෘදුකාංග කුලී පදනම මත 
සැපයිම; සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය 
ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/17–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 



1171 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 169012; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.02.17;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ක්වාන්ටාස් එයාර්ෙව්ස් ලිමිටඩ්, 203 කව්වර්ඩ් 
ස්ටීට්, මැසේකොට් එන්එසඩ්බ් 2020, ඕස්ෙට්ලියාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් 
කන්සල්ටන්ට්ස ්(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, 
ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 
01; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 අනුරූ ෙසල්ලම් 
භාණ්ඩ, පුවරු කීඩා ද ඇතුළුව කීඩා සහ කීඩා භාණ්ඩ, ෙගොල්ෆ ්
කීඩාව සඳහා භාවිතා වන ෙබෝල ද ඇතුළුව ෙබෝලවර්ග, 
ෙබෝනික්කන් සහ ෙබෝනික්කන් සඳහා උපාංග, පෙහේලිකා, කාසි 
කැට, දුරසථ්පාලක මඟින් කියාත්මක කරන ෙසල්ලම් භාණ්ඩ; 
අෙනකුත් පංතිවලට ඇතුලත් ෙනොවන ජිම්නාස්ටික් හා කීඩා 
භාණ්ඩසහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් 
ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
    ෙමම ලකුණ අංක 168996, 168981 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2013 අෙගෝස්තු මස 13 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/20–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 170618; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.04.20;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩීආර්ටීවී පඩක්ට්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 5 
අන්දරවත්ත පාර, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩී.එල්. ඇන්ඩ් එෆ් ද 
ෙසේරම් (නීතිඥවරු), 47, ඇෙලක්සැන්ඩා ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07; 
(6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28කීඩා හා කීඩා 
භාණ්ඩ, අෙනකුත් පංතිවලට ඇතුලත් ෙනොවන ජිම්නාස්ටික් හා 
කීඩා භාණ්ඩ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
     
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 128545 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි 
කිරීෙමන් “ෆිට්නස්”යන වචනය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2013 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/21–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 178514; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.02.28;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙමගා ලයිෆ්සයන්සස් පබ්ලික් කම්පැණි 
ලිමිටඩ්, 384, විෙල්ජ් නම්බර් 4, 6 ඇෙල්, පට්ටන 3 ෙරෝඩ්, 
බෑන්ග්පූඉන්ඩසට්ියල් එසේට්ට්, ෙපේක්සා සබ්ඩිස්ටික්ට්, 
මියුඈන්ග් සමුත්පකාන් ඩිස්ටික්ට්, සමුත්පකාන් ෙපොවින්ස්, 
තායිලන්තය; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙමගා 
ලයිෆස්යන්සස ්පයිවට් ලිමිටඩ්, 74ඒ, 2 වන මහල, ධර්මපාල 
මාවත, ෙකොළඹ 07; (6)පංතිය: 03; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 03 
සගන්ධ ෙතල්, රූපලාවන්ය දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 16 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/22–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 179240; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.03.25;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිෙයඩ් ෙමොහමඩ් සෆාන්, ඔරිෙසොන් 
මාකටින්ග් නමින් ව්යාපාරෙය් නියුක්ත, 176-1/38 අට්ටාර් 
මහල් සාප්පු සංකීර්ණය, 1 වන මහල, ෙකයිසර් වීදිය, ෙකොළඹ 
11, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සිෙයඩ් 
ෙමොහමඩ් සෆාන්, ඔරිෙසොන් මාකටින්ග් නමින් ව්යාපාරෙය් 
නියුක්ත, 176-1/38 අට්ටාර් මහල් සාප්පු සංකීර්ණය, 1 වන 
මහල, ෙකයිසර් වීදිය, ෙකොළඹ 11; (6)පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 25 පිරිමි, කාන්තා සහ ළමා ඇඳුම් ද ඇතුළුව 
සියළුම වර්ගෙය් ඇඳුම් පැලඳුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
       
 ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙහෙලෝ”යන වචනය 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් ද, 
“ජීන්ස්”යන වචනය භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් දතනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්.  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 අෙගෝස්තු මස 29 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/23–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 180752; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.06.04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙරොක්ලන්ඩ් ඩිස්ටිලරීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
160/24, කිරි මණ්ඩල මාවත, ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; (5)ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එම් එන් එස් එසයින්මන්ට්ස ්



1172 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 50/2, සර් ෙජ්ම්ස් පීරිස් මාවත, ෙකොළඹ 02; 
(6) පංතිය: 32; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 32බියර්; ඛනිජ ජලය 
හා වාතීකෘත ජලය සහ අෙනකුත් මධ්යසාර ෙනොවන පාන 
වර්ග; පලතුරු බීම හා යුෂ වර්ග; සිරප් සහ පානවර්ග සෑදීමට 
භාවිතා කිරීමට පිළිෙයල කරන ලද අෙනකුත් සැකසුම්;                  
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
  
 
 
 
 
       
 ෙමම ලකුණ අංක 137810, 170448 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්.   ෙමම 
ලකුණ කළු සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “E,S,T,D”යන ඉංගීසි අක්ෂර 
හා“1924”යන සංඛ්යාංක භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ජූලි මස 02 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/24–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 180761; (2)ලැබුණු දිනය: 2013.06.04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙටන්ඩි කෙනක්ෂන්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
ෙනො. 36, පැඟිරිවත්ත පාර, ෙදල්කඳ, නුෙග්ෙගොඩ, ශී ලංකාව; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ජුලියස් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම් පැලඳුම්, පාවහන්, හිසව්ැසුම්, බාහිරින් 
අඳිනු ලබන ඇඳුම්, ශිත සෘතුව සඳහා සකස ්කරන ලද ඇඳුම්, 
නාන ඇඳුම්, නිදාගැනීෙම්දී අඳිනු ලබන ඇඳුම්, කැප් වර්ග, යට 
ඇඳුම් සහ කීඩාවල නිරත වීෙම්දී අඳිනු ලබන ඇඳුම්;                            
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
       

ෙමම ලකුණ අංක108189, 126899, 126900, 126903 
දරන ලකුණු හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි 
කිරීෙමන් “T”යන ඉංගීසි අක්ෂරය ලකුණින් බැහැරව හා 
ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 13 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/25–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 182275; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.08.01;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පැසිෆික් සූටින් නමින් ව්යාපාරෙය් නියුක්ත 
ෙමොහමඩ් මියුනීෆ් රාසීන්; කඩීජාතුල් කුබ්රා මියුනීෆ්, 161/2සී, 
කඩවත පාර, ෙදහිවල, ශී ලංකාව ; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: පැසිෆික් සූටින් නමින් ව්යාපාරෙය් නියුක්ත 
ෙමොහමඩ් මියුනීෆ් රාසීන්; කඩීජාතුල් කුබ්රා මියුනීෆ්, 161/2සී, 
කඩවත පාර, ෙදහිවල; (6)පංතිය: 25; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
25ඇඳුම් පැලඳුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 

      ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “කැරට්, ෙගෝල්ඩ්, 
පිමියම්, සූටින්ග්ස්”යන වචන සහ“2,4”යන සංඛ්යාංක භාවිතා 
කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙනොවැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/26–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 182276; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.08.01;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පැසිෆික් සූටින් නමින් ව්යාපාරෙය් නියුක්ත 
ෙමොහමඩ් මියුනීෆ් රාසීන්; කඩීජාතුල් කුබ්රා මියුනීෆ්, 161/2සී, 
කඩවත පාර, ෙදහිවල, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: පැසිෆික් සූටින් නමින් ව්යාපාරෙය් නියුක්ත ෙමොහමඩ් 
මියුනීෆ් රාසීන්; කඩීජාතුල් කුබ්රා මියුනීෆ්, 161/2සී, කඩවත 
පාර, ෙදහිවල; (6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25ඇඳුම් 
පැලඳුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ෙමම ලකුණ අංක 182275 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “කාට්, ෙගෝල්ඩ්, පිමියම්, 
සූටින්ග්ස්” යන වචන සහ “2, 4” යන සංඛ්යාංක භාවිතා කිරීම 
ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙනොවැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/27–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 



1173 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 182370; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.08.06;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, 
ෙනො. 146, ෙඩෝසන් විදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් 
ලිමිටඩ්, ෙනො.146, ෙඩෝසන් විදිය, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 25; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25ඇඳුම් පැලඳුම්, පාවහන්, හිසව්ැසුම්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “O3”යන රසායනික සූතය 
භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙනොවැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/28–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 182372; (2)ලැබුණු දිනය: 2013.08.06;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, 
ෙනො. 146, ෙඩෝසන් විදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් 
ලිමිටඩ්, ෙනො. 146, ෙඩෝසන් විදිය, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 25; 
(7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25ඇඳුම් පැලඳුම්, පාවහන්, හිස්වැසුම්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙනොවැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/29–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 182563; (2)ලැබුණු දිනය: 2013.08.16;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ටමාසු කම්පැණි ලිමිටඩ්, 1-නම්බර්7, 1- 
ෙචෝම්, අසාගායාමිනාමි, සුගිනාමි-කියු, ෙටෝකිෙයෝ, ජපානය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ෂාම් ඇන්ඩ් 
ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු, 
ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), 179/5, අවිස්සාෙව්ල්ල 

පාර, මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6)පංතිය: 25; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 25ඇඳුම් පැලඳුම්, පාවහන්, හිසව්ැසුම්, ෙට්බල් ෙටනිස ්
කීඩාෙව් නිරතවීම සඳහා ෂර්ට් සහ සපත්තු, කීඩාවල නිරත 
වීෙම්දී අඳිනු ලබන ෂර්ට්, ටී ෂර්ට්, කීඩාවල නිරත වීෙම්දී අඳිනු 
ලබන ජර්සි, කීඩාවල නිරත වීෙම්දී අඳිනු ලබන දණහිසින් 
සහලට සිටින කලිසම්, කීඩාවල නිරත වන්නන් අඳිනු ලබන 
ජැකට්, කීඩා කබායව්, කීඩා සපත්තු, ෙම්ස,් අත් වැසුම් 
(ෙරදිවලින් නිමවූ), හිස් පළඳනා (ෙරදිවලින් නිමවූ), අත් 
පළඳනා (ෙරදිවලින් නිමවූ); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙනොවැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/30–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 183631; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.09.26; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩියාජිෙයෝ බෑන්ඩ්ස් බී.වී. ෙමෝෙලන්වර්ෆ් 10
-12, 1014 බීජී ඇම්ස්ටර්ඩෑම්, ෙනදර්ලන්තය; (5)ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: තිරුෙචල්වම් ඇෙසෝසිෙය්ට්ස්,             
ෙනො. 116/10, ෙරොසම්ිඩ් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07; (6)පංතිය: 33;       
(7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 මධ්යසාරීය පානවර්ග; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 සැප්තැම්බර් මස 15 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/31–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 183701; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.09.30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙකොන්වර්ස් ෙට්ඩින්ග් ලිමිටඩ්, සික්ස්ත් 
ෆ්ෙලෝර්, 32 ලඩ්ෙග්ට් හිල්, ලන්ඩන් ඊසී4එම් 7 ඩිආර්, එක්සත් 
රාජධානිය; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ 
කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6)පංතිය: 25; (7)භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 25ඇඳුම් පැලඳුම්, පාවහන්, හිසව්ැසුම්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 



1174 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/32–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 183781; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.10.04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බිස්වාන්ත් ෙහොසියිරි මිල්ස ් ලිමිටඩ්, 39 
කලිකිෂණ්ා තාෙගෝර් ස්ටීට්, කල්කටා 700 007, ඉන්දියාව;     
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ෙජෝන් විල්සන් 
හවුල්කරුෙවෝ(නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් 
හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; 
(6)පංතිය: 25; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඟළුම් සහ යට 
ඇඳුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

   
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/33–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 183936; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.10.10;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: 86/040, 227 2013.08.16 
US; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: ඇන්න්ෙකෝ ඉන්ක්, 
7 ටයිම්ස ් සේකෙවයාර්, නිව්ෙයෝක්, නිව්ෙයොක් 10036, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය:ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;     
(6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25ඇඳුම් පැලඳුම්, 
පාවහන්, හිසව්ැසුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “&”යන සළකුණ 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/34–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 184455; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.10.29;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙකොෙළොම්බියා ස්ෙපෝට්සේවයා කම්පැණි, 

14375, නිව් සයන්ස් පාක් ඩයිව්, ෙපෝට්ලන්ඩ්, ඔරිෙගොන් 
97229, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: එස්පීඒ ග්ෙලෝබල් අයිපී ෙසොලුයුෂන්ස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 5, 9 වන පටුමඟ, නාවල පාර, නාවල; (6) පංතිය: 25; 
(7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25ඇඳුම් පැලඳුම්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙදසැම්බර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/35–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 187287; (2) ලැබුණු දිනය: 2014.03.10;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඕගස්ට් ස්ෙටෝර්ක් ෙක්ජී, වැල්ඩ්ස්ටාර්ෙබ් 27, 
13403 බර්ලින්, ජර්මන් ෙෆඩරල් සමූහාණ්ඩුව, ජර්මනිය;      
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, 
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
30 රසකැවිලි, ෙචොක්ලට්, ෙචොක්ලට් නිෂප්ාදන, ෙප්ස්ටි, 
අයිසක්ීම්, ඉහත නිෂ්පාදන පිළිෙයල කිරීම සඳහා වන සැකසුම්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

   
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2015 ෙනොවැම්බර් මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/36–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 187376; (2) ලැබුණු දිනය: 2014.03.13;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එම්.ඊ.එච්.ඉන්ඩස්ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
ෙහේමාස් ෙගොඩනැඟිල්ල, තැ.ෙප. 1871, ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එම්.ඊ.එච්.ඉන්ඩස්ටීස ්
(පයිවට්) ලිමිටඩ්, ෙහේමාස් ෙගොඩනැඟිල්ල, තැ. ෙප. 1871, 
ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙත් 
සහ කුළුබඩු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2015 ජනවාරි මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/37–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 



1175 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 187378; (2) ලැබුණු දිනය: 2014.03.13;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එම්.ඊ.එච්.ඉන්ඩස්ටීස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
ෙහේමාස ්  ෙගොඩනැඟිල්ල,  තැ. ෙප.  1871,  ෙකොළඹ 01,              
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
එම්.ඊ.එච්.ඉන්ඩස්ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, ෙහේමාස ්ෙගොඩනැඟිල්ල, 
තැ. ෙප. 1871, ෙකොළඹ 01; (6)පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 30 ෙත් සහ කුළුබඩු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2015 ජනවාරි මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/38–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 187682; (2) ලැබුණු දිනය: 2014.03.27;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බ්ලැක් කැනිෙයොන් (තාඕලෑන්ඩ්) කම්පැණි 
ලිමිටඩ්, 2991/8 ෙසොයි 101/3, ලාඩ්පාඕ ෙරෝඩ්, 
ක්ෙලොන්ග්ජෑන්, බෑන්ග්කාපි, බැංෙකොක්, තායිලන්තය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: නිති මුරුෙග්සු ඇන්ඩ් 
ඇෙසෝසිෙය්ට්ස්, ෙනො.28 (2 වන මහල), ඩබ්.ඒ.ඩී.රාමනායක 
මාවත, ෙකොළඹ 02; (6)පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 
ෙකෝපි, බිසක්ට්, පාන්, බනිස්, ෙක්ක්, ෙචොක්ලට්, ෙචොක්ලට් 
ආශිත පානවර්ග, ෙකොෙකෝවා ආශිත පානවර්ග, ෙකෝපි, ෙකෝපි 
ආශිත පානවර්ග, කුකීස්, ආහාර පිසීමට භාවිතා කරන ලුණු, මී 
පැණි, අයිසක්ීම්, අයිස් ෙත්, ෙකචප් (ෙසෝස්), නූඩ්ල්ස්, ෙප්ස්ටි, 
පයි වර්ග, පුඩින්ග්, සහල්, සලාද සඳහා වැසම්වල්, සැන්ඩ්විච්, 
ආහාර පදම්කාරක, තුනපහ වර්ග එනම් ෙසෝස්, විනාකිරි සහ 
කුළුබඩු, සීනි, සුෂී, ටාට්, ෙත්, ෙත් ආශිත පානවර්ග; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
     

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “බ්ලැක්, ෙකොෆී”යන 
වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2015 ජනවාරි මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/39–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 187943; (2) ලැබුණු දිනය: 2014.04.07;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එස්.ඩී.ෙට්ඩ් ලින්ක් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, ෙනො. 
04, ෙරොක්වුඩ් ප්ෙල්ස්, ෙකොළඹ 07, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: කාරියකරවන ඇන්ඩ් කුරුකුලසූරිය 

ඇෙසෝසිෙය්ට්ස්, ෙනො. 251/42සී, කිරුළ පාර, ෙකොළඹ 05;         
(6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙකොෙකෝවා පවුඩර්, 
ෙකෝපි, ෙත් සහ කෘතීම ෙකෝපි; සහල්, මඤ්ෙඤොක්කා පිටි, 
සව්, ධාන්ය පිටි හා ධාන්ය වලින් පිළිෙයල කරන ලද දව්ය, 
පාන්, ෙප්ස්ටි සහ රසකැවිලි, අයිස්, සීනි, මීපැණි, පැණි, යීස්ට්, 
ෙබ්කිංපවුඩර්, ලුණු, අබ, විනාකිරි, ෙසෝස් වර්ග (තුනපහ), 
කුළුබඩු, අයිස්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

  
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2015 ජනවාරි මස 23 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–351/40–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:123762; (2) ලැබුණු දිනය: 2005/08/02; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ලන්ෙකම් සිෙලෝන් ලිමිටඩ් අංක 98,                    
ශි සංඝරාජ මාවත, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, 
ෙකොළඹ ; (6) පංතිය:2 ; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 2 , වාර්නිෂ්, 
ලැකර්, මළකඩ කෑම හා දැව වර්ණකර දිරායෑම වැළැක්වීෙම් 
ආරක්ෂණ දව්ය, රංගස්ථාපක, දළ ස්වාභාවික මැලියම්, චිත 
ශිල්පීන්, සැරසිළි කරන්නන්, මුදණකරුවන්, කලාකරුවන් 
සඳහා පත හා කුඩු ආකාරෙය් ෙලෝහ; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
   

ෙමම ලකුණ අංක 11113, 123761 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “පිමියම්” යන වචනය භාවිත 
කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2009 මාර්තු මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/1–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:138086; (2) ලැබුණු දිනය:2007/03/22 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:— (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:සිෙලෝන් ෙකෝල්ඩ් සේටෝර්ස ්ලිමිටඩ් අංක 1, 
ජස්ටිස් අක්බාර් මාවත, ෙකොළඹ 2, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩී.එස්.සී.ෙපෙර්රා මහත්මිය(නීති අංශය 
ෙජෝන් කීල්ස ්ෙහෝල්ඩින්ග්ස ්ලිමිටඩ්) අංක 130, ග්ලැනී වීදිය, 

ROBBIALAC PREMIUM  



1176 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

ෙකොළඹ 02 ; (6) පංතිය: 32; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 32 ඛණිජ 
සහ වාතිත ජලය සහ අෙනකුත් මධ්යසාර ෙනොවන පාන වර්ග ;
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් ”ඇපල්, ෙසෝඩා, 
ජම්ෙබෝ” යන වචන සහ අෙනකුත් විසත්රාත්මක ෙයදුම් භාවිත 
කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අංක 
81306, 87488, 38191, 4489 දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත 
කරන අතර අංක 103380, 132728, 67927, 37972, 138083, 
138084, 138085 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
         ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2013 අෙපේල් මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/2–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:138087; (2) ලැබුණු දිනය:2007/03/22 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිෙලෝන් ෙකෝල්ඩ් ස්ෙටෝර්ස් ලිමිටඩ් අංක 1, 
ජස්ටිස් අක්බාර් මාවත, ෙකොළඹ 2, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: .එස්.සී.ෙපෙර්රා මහත්මිය(නීති අංශය 
ෙජෝන් කීල්ස ්ෙහෝල්ඩින්ග්ස ්ලිමිටඩ්) අංක 130, ග්ලැනී වීදිය, 
ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 32; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 32 ඛණිජ 
සහ වාතිත ජලය සහ අෙනකුත් මධ්යසාර ෙනොවන පාන වර්ග ;
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ජින්ජර්, බියර්, ලයිට්” 

යන වචන සහ අෙනකුත් විස්තරාත්මක ෙයදුම් සහ කරුණු සහ 
“ඊ. ජී, බී” යන ඉංගීසි අක්ෂර ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව 
සමූහයක් ෙලස භාවිත කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්.. ෙමම ලකුණ අංක 4489, 38191, 81306, 87488 
දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 37972, 
67927, 103380, 132728, 138082, 138083, 138084, 
138085, 138086 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

                ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2013 අෙපේල් මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/3–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:141017; (2) ලැබුණු දිනය:2007/09/11 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙහේලීස ්පීඑල්සී 400, ඩීන්ස ්පාර, ෙකොළඹ 10, 
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙකෝපෙර්ට් 
ලීගල් ඇන්ඩ් ෙසක්රෙට්රියල් සර්විසස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 1, 
සේකල්ටන් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 05  ) ;6 ( පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා:33 මධ්යසාර බීම වර්ග (බියර් හැර); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 110843, 111252 දරන ලකුණු හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් 
විස්තරාත්මක වචන සහ සංඛ්යාංක භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ ෙකොළ, ලා ෙකොළ,කලු 
යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 

                        ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/4–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141259; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/09/18; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සින්ෙගන්ටා පාටිසිෙප්ෂන්ස් ඒජී 
ස්ක්වාර්ස්වාල්ඩාලී 215, 4058 ෙබ්ෙසල්,ස්විස්ටර්ලන්තය;      
(5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ ; (6) පංතිය: 5 ; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 පණුවන් විනාශකිරීම සඳහා නිශප්ාදන; 
කෘමිනාශක, දිලීර නාශක, වල් නාශක, ෙනමටිසයිඩ්, 
කෘමිනාශක. ;(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

 
                            ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/5–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 



1177 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

(1) ලකුෙණහි අංකය:141859; (2) ලැබුණු දිනය:2007/10/17 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නයිෙකොම්ඩ් ජීඑම්බීඑච්, බීවයිෙක්-ගල්ඩන්-
ස්ටර්, 2, 78467 ෙකොන්ස්ටාන්ස්, ජර්මනිය; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 නිර්වින්දක;
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
   
 
                               ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/6–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:142111; (2) ලැබුණු දිනය:2007/10/31 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:බිස්ටල්-මයර්ස් ස්ක්විබ් කම්පනි, 345 පාර්ක් 
ඇවනියු, නිව් ෙයෝර්ක් 10154,ඇ.එ.ජ.; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 පිළිකා 
පතිකාර හා නිවාරණය සඳහා ඖෂධීය නිෂ්පාදන; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 
   
         ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/7–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:142162; (2) ලැබුණු දිනය:2007/11/05 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙනොවාටිස් ඒජී, 4002 ෙබ්ෙසල්, 
ස්විස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්
සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;   (6) පංතිය:5;                 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධීය නිෂ්පාදන; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
           ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/8–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය:142163; (2) ලැබුණු දිනය:2007/11/05 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙනොවාටිස් ඒජී 4002 ෙබ්ෙසල්, 
ස්විස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්
සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5;                   
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධීය නිෂ්පාදන; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
                ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/9–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:142828; (2) ලැබුණු දිනය:2007/12/13 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජොන්සන් ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් වන් ෙජොන්සන් 
ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් ප්ලාසා, නිව් බන්ස්වික්, නිව් ජර්සි, 08933, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;                    
(6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 මානව ඖෂධීය 
නිෂ්පාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
  
    ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/10–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:143511; (2) ලැබුණු දිනය:2008/01/28 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එක්සඑ්ල් එනර්ජි මාකටින් එස් පී. ඉසඩිඕ. ඕ. 
යූ එල්, නිෙගොෙලව්සක්ිෙගෝ 17 01-570, වර්සාව්, ෙපෝලන්තය; 
(5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් 
ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස්, 179/5, අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, 
අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 32; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 32 මධ්යසාර 
ෙනොවන පාන වර්ග, එනම් ශක්ති ජනක පාන;  (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1178 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

ෙමම ලකුණ රතු, නිල්, අලු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්.    
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් විස්තරාත්මක ෙයදුම් සහ 
“එක්ස්, එල්” යන අක්ෂර ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව 
සමූහයක් ෙලස භාවිත කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්.  
        ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/11–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:145061; (2) ලැබුණු දිනය:2008/05/06 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:අජන්තා ෆාමා ලිමිටඩ් “අජන්තා හවුස”්, 
චෙකෝප්, කැන්ඩිව්ලි (ඩබිලිව්). මුම්බායි-400 067, මහාරාෂ්ටා, 
ඉන්දියා, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 
වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, 
ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෛවද්ය හා ඖෂධීය නිෂ්පාදන; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
       ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/12–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:145091; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/05/08; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ප්ෆිසර් අයිඑන්සී.235 ඊස්ට් 42 වන වීදිය, නිව් 
ෙයෝර්ක්, නිව් ෙයෝර්ක් 10017, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, 
ඇ.එ.ජ.; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ 
කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5  (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධීය, පශු ෛවද්ය හා සනීපාරක්ෂක 
නිෂ්පාදන; ෛවද්යමය භාවිතය සඳහා සුදුසු ෙලස ෙයොදාගත් 
ආහාරපාලන දව්ය; ළදරු ආහාර, ප්ලාස්ටර්, බැන්ෙඩ්ජ් දව්ය; 
දත් කුහර පිරවීමට දව්ය, දන්ත ඉටි; විෂබීජ නාශක; 
පලිෙබෝධනාශක නිෂප්ාදන; දිලීරනාශක; වල්පැලෑටි නාශක;
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
                      ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/13–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 145092; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/05/08; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ප්ෆිසර් අයිඑන්සී.235 ඊස්ට් 42 වන වීදිය, නිව් 
ෙයෝර්ක්, නිව් ෙයෝර්ක් 10017, ඇ.එ.ජ; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 5 ඖෂධීය, 
පශු ෛවද්ය හා සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන;ෛවද්යමය භාවිතය 
සඳහා සුදුසු ෙලස ෙයොදාගත් ආහාරපාලන දව්ය; ළදරු ආහාර, 
ප්ලාස්ටර්, බැන්ෙඩ්ජ් දව්ය, දත්කුහර පිරවීමට දව්ය, දන්ත ඉටි; 
විෂබීජ නාශක; පලිෙබෝධනාශක නිෂ්පාදන; දිලීරනාශක; 
වල්පැලෑටි නාශක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
         ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/14–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:145093; (2) ලැබුණු දිනය:2008/05/08 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ප්ෆිසර් අයිඑන්සී.235 ඊස්ට් 42 වන වීදිය, නිව් 
ෙයෝර්ක්, නිව් ෙයෝර්ක් 10017, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, 
ඇ.එ.ජ; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 5 ඖෂධීය හා පශු ෛවද්ය නිෂ්පාදන; ෛවද්යමය 
භාවිතය සඳහා සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන;ෛවද්යමය භාවිතය 
සඳහා සුදුසු ෙලස ෙයොදාගත් ආහාරපාලන දව්ය; ළදරු ආහාර, 
ප්ලාස්ටර්, බැන්ෙඩ්ජ් දව්ය; දත් කුහර පිරවීමට දව්ය, දන්ත ඉටි; 
විෂබීජ නාශක; පලිෙබෝධනාශක නිෂ්පාදන; දිලීරනාශක; 
වල්පැලෑටි නාශක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 
 
            ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/15–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 

(1) ලකුෙණහි අංකය:145254; (2) ලැබුණු දිනය:2008/05/22 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:පැනසී බෙයොෙටක් ලිමිටඩ් බී-1 එක්ස්ටන් 
ඒ/27, ෙමොහාන් ෙකෝපෙර්ටිව්, ඉන්ඩස්ටියල් එස්ෙට්ට්, මතුර 
පාර, නිව් දිල්ලි-110044,ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෛවද්යමය 
හා ඖෂධීය නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 



1179 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 
5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෛවද්යමය සහ සායනික භාවිතය 
සඳහා සුදුසු  ෙලස ෙයොදාගත් ආහාර පාලන ආහාර සහ දව්ය; 
සකස්කළ කිරි, ළදරුවන් සඳහා ආහාර සහ ආහාර දව්ය; 
ෛවද්යමය භාවිතය සඳහා සුදුසු  ෙලස ෙයොදාගත් ළදරුවන් සහ 
ගිලනුන් සඳහා ආහාර සහ ආහාර දව්ය; ආහාර සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව් නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනව); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
             ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 12  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–352/19–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:147540; (2) ලැබුණු දිනය:2008/10/09 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙෆස්ලන්ඩ් බෑන්ඩ්ස ්බීවී, බ්ලැන්ෙකන්ස්ටින් 
142,7943 පීඊ ෙමප්ෙපල්, ෙනදර්ලන්තය; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ළදරු 
ආහාර; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
      ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–352/20–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 149004; (2) ලැබුණු දිනය:2009/01/08 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙනමිෙරොෆ් ඉන්ටර්ෙලක්චුවල් ෙපොපටි 
ස්ටැබ්ලිෂම්න්ට්; ස්ටීඩ්ට්ල්, 31, 9490 වඩුස්, ලිච්ෙටන්ස්ටින්, 
ලිච්ෙටන්ස්ටින්; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් 
ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස් (නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, 
ෙප්ටන්ට් හා ෙවෙළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 179/5, 
අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 33;  
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 මද්යසාර පාන එනම් ෙවොඩ්කා;       
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
      
           
 
         ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 04  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/16–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:145258; (2) ලැබුණු දිනය:2008/05/22 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පැනසී බෙයොෙටක් ලිමිටඩ් බී-1 එක්ස්ටන් 
ඒ/27, ෙමොහාන් ෙකෝපෙර්ටිව්, ඉන්ඩස්ටියල් එස්ෙට්ට්, මතුර 
පාර, නිව් දිල්ලි-110044, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෛවද්යමය 
හා ඖෂධීය නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
              ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 ෙපබරවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/17–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 145259; (2) ලැබුණු දිනය:2008/05/22 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පැනසී බෙයොෙටක් ලිමිටඩ් බී-1 එක්ස්ටන් 
ඒ/27, ෙමොහාන් ෙකෝපෙර්ටිව්, ඉන්ඩස්ටියල් එස්ෙට්ට්, මතුර 
පාර, නිව් දිල්ලි-110044,ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෛවද්යමය 
හා ඖෂධීය නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
                         ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/18–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:147081; (2) ලැබුණු දිනය:2008/09/16 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසොසීටී ෙඩස් ෙපොඩුයිට්ස් ෙනස්ෙල් එස්.ඒ 
ෙව්වි, ස්විට්සර්ලන්තය; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 



1180 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

ෙමම ලකුණ රිදී, අලු, කලු, සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ අංක 147987, 148915 දරන ලකුණ 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන්  “ෙවොඩ්කා” යන වචනය 
භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
                       ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 අෙගෝස්තු මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–352/21–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 150023; (2) ලැබුණු දිනය:2009/03/27; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙරොක්ලන්ඩ් ඩිස්ටිලරිස් ලිමිටඩ් අංක 160/24, 
කිරිමණ්ඩල මාවත,ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඊඑම් ඊඑන් ඊඑස ් (අසයිමන්ට්ස්) 
(පයිෙවට්) ලිමිටඩ්, 50/2, සර් ෙජ්ම්ස් පීරිස් මාවත,ෙකොළඹ 02 ; 
(6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 කිසට්ල් වැනිලා සුදු 
අරක්කු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “වයිට්, ඇරැක්” යන 
වචන භාෂා තුෙනන්ම සහ අෙනකුත් විස්තරාත්මක වචන 
භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ 
සුදු, කහ, දුඹුරු, රිදී, රතු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ අංක 87462, 78083, 78084, 78085, 80773, 90646, 
90647, 99774, 108720, 109028, 109028, 109029, 120896, 
137789 දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 
120835 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ 
හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්.  
                             ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 අෙගෝස්තු මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/22–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:150029; (2) ලැබුණු දිනය:2009/03/27 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙරොක්ලන්ඩ් ඩිස්ටිලරිස ්ලිමිටඩ් අංක 160/24, 
කිරිමණ්ඩල මාවත,ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඊඑම් ඊඑන් ඊඑස ් (අසයිමන්ට්ස්) 
(පයිෙවට්) ලිමිටඩ්, 50/2, සර් ෙජ්ම්ස ් පීරිස ් මාවත,          
ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 
ෙරොක්ලන්ඩ් ෙලමන් ජින්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ෙමම ලකුණ අංක 87462, 78083, 78084, 78085, 80773, 
90646, 90647, 99774, 108720, 109028, 109029, 120896, 
137789 දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර                     
අංක 120835, 150023, 150024, 150025, 150026, 150027 
දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ කහ, කලු, රතන්, සුදු යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන්          
“ ඔර්ජිනල්, ෙලමන්, ජින්” යන වචන භාෂා තුෙනන්ම සහ 
අෙනකුත් සියළුම විස්තරාත්මක වචන, ෙයදුම්, සංඛ්යාංක සහ 
“ෙලමන්” යන රූපමය උපාංගය භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
                             ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 අෙගෝස්තු මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–352/23–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:150030; (2) ලැබුණු දිනය:2009/03/27 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙරොක්ලන්ඩ් ඩිස්ටිලරිස ්ලිමිටඩ් අංක 160/24, 
කිරිමණ්ඩල මාවත,ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඊඑම් ඊඑන් ඊඑස ් (අසයිමන්ට්ස)් 
(පයිෙවට්) ලිමිටඩ්, 50/2, සර් ෙජ්ම්ස ්පීරිස් මාවත, ෙකොළඹ 02; 
(6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 ෙරොක්ලන්ඩ් ඩයි 
ජින්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 87462, 78083, 78084, 78085, 80773, 
90646, 90647, 99774, 108720, 109028, 109029, 120896, 
137789 දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 
120835, 150023, 150024, 150025, 150026, 150028, 
150029 150027 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ කහ, රිදී,  සුදු 
කලු,දම් යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි 
කිරීෙමන් “ඔර්ජිනල්, ෙලමන්, ජින්” යන වචන භාෂා තුෙනන්ම 



1181 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

සහ අෙනකුත් සියළුම විස්තරාත්මක වචන, ෙයදුම්, සංඛ්යාංක 
සහ “ෙලමන්” යන රූපමය උපාංගය භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
         ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 අෙගෝස්තු මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–352/24–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 150573; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/05/13; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ව්රැන්ග්යර් ෙබවෙර්ජ් (2008) සී ඕ., එල්ටීඩී 
14 විබ්භවඩී-රන්ග්සිට් ෙරෝඩ්, ක්වීන්ග් ෙචොම්ෙපොන්, 
ක්ෙහට්,චටුචක්, බැන්ෙකොක් 10900, තායිලන්තය; (5) ලිපි 
භාරදීම 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: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 මත්පැන්, ස්පීතු;                 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
  

ෙමම ලකුණ රතු, දුඹුරු, කහ, කලු, සුදු යන වර්ණයන්ට 
සීමා ෙකෙර්. 

 
               ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–352/25–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 150576; (2) ලැබුණු දිනය:2009/05/13 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ව්රැන්ග්යර් ෙබවෙර්ජ් (2008) සීඕ., එල්ටීඩී 
14 විභවඩී-රන්ග්සිට් ෙරෝඩ්, ක්වීන්ග් ෙචොම්ෙපොන්, 
ක්ෙහට්,චටුචක්, බැන්ෙකොක් 10900, තායිලන්තය; (5) ලිපි 
භාරදීම 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: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 මත්පැන්, ස්පීතු;             
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ දුඹුරු, අලු, රතු, කලු, සුදු යන වර්ණයන්ට 
සීමා ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ අංක 150573 දරන ලකුණ 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
                            ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 ජුනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–352/26–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:150579; (2) ලැබුණු දිනය:2009/05/13 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ව්රැන්ග්යර් ෙබවෙර්ජ් (2008) සීඕ., එල්ටීඩී 
14 විභවඩී-රන්ග්සිට් ෙරෝඩ්, ක්වීන්ග් ෙචොම්ෙපොන්, 
ක්ෙහට්,චටුචක්, බැන්ෙකොක් 10900, තායිලන්තය; (5) ලිපි 
භාරදීම 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: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 මත්පැන්, ස්පීතු;               
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
   

ෙමම ලකුණ අංක 150573, 150576 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
        ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 අෙපේල් මස 28  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–352/27–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153167; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/11/13; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙරොක්ලන්ඩ් ඩිසට්ිලරිස ්ලිමිටඩ්, අංක. 160/24, 
කිරිමණ්ඩල මාවත,ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඊඑම් ඊඑන් ඊඑස ් (අසයිමන්ට්ස්) 
(පයිෙවට්) ලිමිටඩ්, 50/2, සර් ෙජ්ම්ස් පීරිස් මාවත,ෙකොළඹ 02; 
(6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 ෙරොක්ලන්ඩ් 
ෙලමන් ජින්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 



1182 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඔර්ජිනල්, ෙලමන්, 
ජින්” යන වචන, සංඛ්යාංක,  “ෙලමන්” යන රූපමය උපාංගය 
භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ 
කහ, මස්ටර්, කලු, සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ අංක, 87462, 78083, 78084, 78085, 80773, 90646, 
90647, 99774, 108720, 109028, 109029, 120896, 137789 
දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 150023, 
150024, 150025, 150026, 150027, 150028, 150029, 
150030, 153165, 153166 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

          ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 අෙගෝස්තු මස 01  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–352/28–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153241; (2) ලැබුණු දිනය:2009/11/18; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිස්ටිලරීස ් කම්පනි ඔෆ ් ශී ලංකා පීඑල්සී   
අංක 110, ෙනොරිස් කැනල් පාර, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව;                   
(5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වී. ෙජ්. ෙසේනාරත්න 
(සමාගම් ෙල්කම්/පධාන නීති නිලධාරී) අංක 110, ෙනොරිස ්
කැනල් පාර, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 33 මද්යසාර පාන (බියර් හැර); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
  
  

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඉෙකොෙනොමි, සේපෂල් 
ඇරැක්” යන වචන, සංඛ්යාංක, “ ෙකොකනට් ටී’’ සහ “බැරල්’’ 
යන රූපමය උපාංග ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව සමූහයක් 
ෙලස භාවිත කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම 
ලකුණ කහ, රතු,ලා දුඹුරු, කලු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
ෙමම ලකුණ අංක 61049, 67572, 68145, 68971, 71197, 
72611, 72612, 72613, 72614, 75285, 75615, 75955, 
77282, 79843, 92062, 94448, 94486, 97660, 104171, 
111762, 111763, 111764, 111765 දරන ලකුණු සමඟ 
සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 152122 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
                 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 අෙගෝස්තු මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–352/29–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:153301; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/11/23; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 

නම සහ ලිපිනය: ෙරොක්ලන්ඩ් ඩිස්ටිලරිස ්ලිමිටඩ්, අංක 160/24, 
කිරිමණ්ඩල මාවත, ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඊඑම් ඊඑන් ඊඑස ් (අසයිමන්ට්ස)් 
(පයිෙවට්) ලිමිටඩ්, 50/2, සර් ෙජ්ම්ස ්පීරිස් මාවත, ෙකොළඹ 02; 
(6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 අරක්කු;               
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ෙමම ලකුණ අංක 87462, 78083,78084, 78085, 80773, 
90646, 90647, 99774, 108720, 109028, 109029, 120896, 
137789 දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 
150023, 150024, 150025, 150026, 150027, 150028, 
150029, 150030, 153165, 153166, 153167, 153168 දරන 
ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ සිෙලෝන්, ඇරැක්” 
යන වචන සහ සංඛ්යාංක, “ෙබොට්ල්’’ යන රූපමය උපාංගය 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව සමූහයක් ෙලස භාවිත කිරීම 
ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම කලු සහ සුදු යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
                ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 අෙගෝස්තු මස 01  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–352/30–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153841; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/12/29; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිස්ටිලරීස ් කම්පනි ඔෆ් ශී ලංකා පීඑල්සී,               
අංක 110, ෙනොරිස් කැනල් පාර, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව;                   
(5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩිස්ටිලරීස් කම්පනි ඔෆ ්
ශී ලංකා පීඑල්සී, අංක 110, ෙනොරිස් කැනල් පාර, ෙකොළඹ 10;             
(6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 මද්යසාර පාන (බියර් 
හැර);  (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1183 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

ෙමම ලකුණ අංක 82406 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “පිමියම්, විසක්ි” යන 
වචන, සහ අෙනකුත් විස්තරාත්මක ෙයදුම්, සංඛ්යාංක භාවිතය 
ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ කලු, 
රතු,රතන්, කහ, ෙගෝල්ඩ් ෙෆොයිල් යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්.  
         ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 අෙපේල් මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/31–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
————————  

(1) ලකුෙණහි අංකය:155765; (2) ලැබුණු දිනය:2010/05/18 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:  ෙෆේසබ්ුක්, අයිඑන්සී. 1601 සවුත් කැලි  ෙෆෝනියා 
ඇවනියු, පාෙලෝ ඇල්ෙටෝ, කැලිෙෆෝනියා 94304, ඇ.එ.ජ.;                 
(5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස ්ඉන්ටර්නැෂනල් 
කන්සල්ටන්ට්ස ්(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, 
ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරශය, ෙකොළඹ 
01; (6) පංතිය: 42; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 42 පරිගණක 
ෙසේවා, එනම්, ලියාපදිංචි පරිශීලකයන් සඳහා කණ්ඩායම් හා 
සිදුවීම් සංවිධානය කිරීමට, සාකච්ඡා සඳහා සහභාගි වන හා 
සමාජ, ව්යාපාර සහ පජා ජාලයන්හි නිරතවීම සඳහා 
අන්තර්ජාලගත පජාව නිර්මාණය කිරීම; පරිගණක ෙසේවා; 
එනම්, සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් 
ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි);  (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 ඔක්ෙතෝබර්  මස 04  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–352/32–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
————————  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 158145; (2) ලැබුණු දිනය:2010/09/20; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිස්ටිලරීස ් කම්පනි ඔෆ ් ශී ලංකා පීඑල්සී              
අංක 110, ෙනොරිස් කැනල් පාර, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව;        
(5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩිස්ටිලරීස් කම්පනි ඔෆ්  
ශී ලංකා පීඑල්සී, අංක 110, ෙනොරිස් කැනල් පාර, ෙකොළඹ 10; 
(6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 මද්යසාර පාන  
(බියර් හැර); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “වයිට්, ෙල්බල්, ඇරැක් 
සහ “ඔරිජිනල්” යන වචන සහ සංඛ්යාංක, “ෙකොකනට් ටී’’ සහ 
“බැරල්’’ යන රූපමය උපාංග සහ “ඩී, එල්’’ යන අක්ෂර 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව සමූහයක් ෙලස භාවිත කිරීම 
ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ සියෑන්, 
මැෙජන්ටා, කහ, කලු, නිල්, යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
ෙමම ලකුණ අංක 61049, 67572, 68145, 68971, 71197, 
72611, 72612, 72613, 72614, 75285, 75615, 75955, 
77282, 79843, 92062, 94448, 94486, 97660, 104171, 
111762, 111763, 111764, 111765 දරන ලකුණු සමඟ 
සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 152122, 153241, 153400, 
153503, 153504, 153718, 153842, 158107, 158108, 
158109, 158110, 158111 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.  
 
08–352/33–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 158146; (2) ලැබුණු දිනය:2010/09/20; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිස්ටිලරීස් කම්පනි ඔෆ් ශී ලංකා පීඑල්සී     
අංක 110, ෙනොරිස් කැනල් පාර, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව;                 
(5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩිස්ටිලරීස් කම්පනි ඔෆ ්
ශී ලංකා පීඑල්සී, අංක 110, ෙනොරිස් කැනල් පාර, ෙකොළඹ 10; 
(6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 33 මද්යසාර පාන
(බියර් හැර); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “වයිට්, ෙල්බල්, 

ඇරැක්,ඔරිජිනල්’’ යන වචන, සංඛ්යාංක, “ෙකොකනට් ටී’’ සහ 
“බැරල්’’ යන රූපමය උපාංග සහ “ඩී, එල්’’ යන අක්ෂර 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව සමූහයක් ෙලස භාවිත කිරීම 
ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ සියෑන්, 
මැෙජන්ටා, කහ, කලු, නිල්, යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
ෙමම ලකුණ අංක 61049, 67572, 68145, 68971, 71197, 
72611, 72612, 72613, 72614, 75285, 75615, 75955, 
77282, 79843, 92062, 94448, 94486, 97660, 104171, 
111762, 111763, 111764, 111765 දරන ලකුණු සමඟ 
සංෙයෝජිත කරන අතර 152122, 153241, 153400, 153503, 
153504, 153718, 153842, 158107, 158108, 158109, 
158110, 158111, 158145, 121643 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 



1184 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “තී” යන වචනය භාවිත 
කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අංක 
158042, 158045, 158046 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
                             ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 අෙපේල් මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 
08–352/36–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 158662; (2) ලැබුණු දිනය:2010/10/19 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ලයන් ෙබව්රි (සිෙලෝන්) පීඑල්සී අංක 61, 
ජනාධිපති මාවත, ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 මධ්යසාර 
පාන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “සී” යන අක්ෂය සහ “3“ 
යන සංඛ්යාංකය ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව සමූහයක් ෙලස 
භාවිත කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ 
අංක 158042, 158045, 158046 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
                            ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 අෙපේල් මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 
08–352/37–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 158666; (2) ලැබුණු දිනය:2010/10/19; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ලයන් ෙබව්රි (සිෙලෝන්) පීඑල්සී අංක 61, 
ජනාධිපති මාවත, ෙකොළඹ 01,ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 මධ්යසාර 
පාන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “3“ යන සංඛ්යාංකය 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව සමූහයක් ෙලස භාවිත කිරීම 

                             ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 අෙගෝස්තු මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 
08–352/34–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 158147; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/09/20; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිස්ටිලරීස ් කම්පනි ඔෆ ් ශී ලංකා පීඑල්සී  
අංක 110, ෙනොරිස් කැනල් පාර, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව;             
(5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩිස්ටිලරීස් කම්පනි ඔෆ් 
ශී ලංකා පීඑල්සී අංක 110, ෙනොරිස් කැනල් පාර, ෙකොළඹ 10; 
(6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 මධ්යසාර පාන
(බියර් හැර); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “වයිට්, ෙල්බල්, ඇරැක්“ 
සහ “ඔරිජිනල්” යන වචන, සංඛ්යාංක, “ෙකොකනට් ටී” සහ 
“බැරල්” යන රූපමය උපාංග සහ “ඩී, එල්” යන අක්ෂර 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව සමූහයක් ෙලස භාවිත කිරීම 
ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ සියෑන්, කලු, 
මැෙජන්ටා, කහ, නිල්, යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ අංක 61049, 67572, 68145, 68971, 71197, 72611, 
72612, 72613, 72614, 75285, 75615, 75955, 77282, 
79843, 92062, 94448, 94486, 97660, 104171, 111762, 
111763, 111764, 111765 දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත 
කරන අතර 152122, 153241, 153400, 153503, 153504, 
153718, 153842, 158107, 158108, 158109, 158110, 
158111, 158145, 121643 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
                               ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 අෙගෝස්තු මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 
08–352/35–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:158661; (2) ලැබුණු දිනය:2010/10/19 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ලයන් ෙබව්රි (සිෙලෝන්) පීඑල්සී අංක 61, 
ජනාධිපති මාවත, ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 මධ්යසාර 
පාන(බියර් හැර); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 



1185 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අංක 158045, 
158042, 158661, 158046, 158662 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
                 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මැයි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 
08–352/38–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:159353; (2) ලැබුණු දිනය:2010/11/26 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙඩයිම්ලර් ඒජී මර්සිෙඩස්ටාසි 137 ඩී-70327 
ස්ටට්ගාර්ට්, ජර්මනිය; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 
33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 33 මධ්යසාර වයින්; ස්පීතු සහ 
මත්පැන්; ඇල්ෙකොෙපොප්; මධ්යසාර ෙකොක්ෙට්ල්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
   
                 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මැයි මස 23 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–352/39–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 159740; (2) ලැබුණු දිනය:2010/12/15 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: වින්ප්ෙරොම් ෙපෂිෙටරා එසඒ් 5 ඩුනාව් 
බීඑල්වීඩී, 4000 ප්ෙලොව්ඩිව්, බල්ෙග්රියාව; (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු 
සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු 
නීතිඥවරු), 179/5, අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; 
(6) පංතිය: 33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:33 වයින්, මධ්යසාර 
පානවර්ග, මත්පැන්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මැයි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–352/40–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 159741; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/12/15; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:වින්ප්ෙරෝම් යම්ෙබෝල් ඉඇඩ් ඉන්ඩස්ටියානා 
ෙසෝනා, 8600 යම්ෙබොල්, බල්ෙග්රියාව; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු සහ 
පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), 
179/5, අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 
33; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 33 වයින්,මධ්යසාර පානවර්ග, 
මත්පැන්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙරෝයල් ” යන වචනය 
භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

  
                 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 අෙගෝස්තු මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 
08–352/41–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 161775; (2) ලැබුණු දිනය:2011/03/21; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද ඔෆිස් ඔෆ් ද බෑන්ඩ් ඔෆ ්අබු ඩාබි තැ.ෙප. 
6228, අබුඩාබි, එක්සත් අරාබි එමිෙර්ට්ස;් (5) ලිපි භාරදීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු 
සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු 
නීතිඥවරු), 179/5, අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, 
අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 22; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 22 ලණු, 
නූල්, දැල්, කූඩාරම්, වියන්, තාපලින්, රුවල්, ෙගෝනි සහ බෑග් 
(ෙවනත් පංතිවල ඇතුළත් ෙනොවන); පිරවුම් සහ පුරවන දව්ය 
(රබර ෙහෝ ප්ලාස්ටික් හැර); දළ තන්තුමය ෙරදිපිළි  දව්ය;                 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
  

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “අබුඩාබි ” යන වචනය 
භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ 
රතටහුරු දුඹුරු, කලු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
                 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 අෙපේල් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–352/42–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 173247; (2) ලැබුණු දිනය:2012/07/25; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බාලචන්ද ආරච්චිෙග් ෙදොන් පසන්න නාමල් 



1186 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

51/බී, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස 51/බී, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස,                  
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: බාලචන්ද 
ආරච්චිෙග් ෙදොන් පසන්න නාමල්, 51/ බී, ගාලු පාර, ගල්කිසස් 
51/බී, ගාලු පාර, ගල්කිසස්; (6) පංතිය: 27; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 27 පලස්, බුමුතුරුණු, පැදුරු, සහ කලාල, ෙමට්ට, 
ලිෙනෝලියම් සහ ෙපොළව ආවරණය කරන ෙවනත් දව්ය; බිත්ති 
සැරසිලි (ෙරදි ෙනොවන); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඩිසයින්” යන වචනය 
සහ අෙනකුත් විස්තරාත්මක වචන භාවිත 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.   
08–352/43–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:181129; (2) ලැබුණු දිනය:2013/06/18 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙරොහාන් ඊස්ටන් ෙඩයිරීස් (පයිෙවට්) ලිමිටඩ් 
සී 58, ඩී. එස්, ෙසේනානායක වීදිය, අම්පාර, ශී ලංකාව; (5) ලිපි 
භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙරොහාන් ඊසට්න් ෙඩයිරීස් 
(පයිෙවට්) ලිමිටඩ් සී 58, ඩී. එස,් ෙසේනානායක වීදිය, අම්පාර; 
(6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 අයිස් කීම්,  ෙදොඩම්, 
අඹ, ස්ෙටෝෙබරි සහ ෙචොකලට් රසැති; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ෙමම ලකුණ අංක 181128 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඊස්ටන්, බිසක්ට්, 
ස්කූප්ෆුල්,යුෙමනීස ් යන වචන සහ අෙනකුත් විස්තරාත්මක 
ෙයදුම්, කරූණු, “කිව්” අක්ෂරය, භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ නිල්, ලා රතු යන වර්ණයන්ට 
සීමා ෙකෙර්. 

 

           ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ෙනොවැම්බර් මස 05  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–352/44–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය:183446; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/09/18; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙමොහමඩ් රාවුෆ් ෙමොහමඩ් නව්ෂඩ්ාලි         
අංක 133, කිරින්ගෙදනිය, මාවනැල්ල,ශී ලංකාව; (5) ලිපි 
භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙමොහමඩ් රාවුෆ් ෙමොහමඩ් 
නව්ෂඩ්ාලි අංක 133, කිරින්ගෙදනිය, මාවනැල්ල; 30;                   
(6) පංතිය: ; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 පපඩම්, නූඩ්ල්ස්, ෙත්, 
ලුණු, ෙකෝපි, හාල් පිටි, මිරිස ්කුඩු, කුළු බඩු කුඩු, කහ කුඩු;                
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
                ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 අෙගෝස්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 
08–352/45–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:185677; (2) ලැබුණු දිනය:2013/12/24 ; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, 
ෙනො. 146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි 
භාරදීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ද කැපිටල් මහරාජා 
ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, අංක 146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 
02; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ෙත්;                     
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 30266, 32985, 41241, 46928, 50844, 
56720, 63391, 67718, 76211, 76212, 76213, 90470, දරන 
ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ටී” යන වචනය 
භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
               ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ෙදසැම්බර් මස 15  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–352/46–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 186573; (2) ලැබුණු දිනය: 2014/02/10; 
(3) පමුඛතා ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—;  (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙක්.ඩී.ඩබ්ලිව්. ෙසනරත් 116/8, ගාලු පාර, 



1187 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

සරික්කමුල්ල, ෙමොරටුව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාරදීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය:—; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 
ෙත්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ගීන් සහ ෙටෙවෝ” යන 
වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව සමූහයක් ෙලස භාවිත 
කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
               ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ෙනොවැම්බර් මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–352/47–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
   

(1) ලකුෙණහි අංකය:132827; (2)ලැබුණු දිනය:2006.06.05;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එයිට්කන් සේපන්ස් ඇන්ඩ් කම්පැණි ලිමිටඩ්, 
සමාගම් ෙල්කම් අංශය, 305, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය, ෙකොළඹ 02, 
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එයිට්කන් 
ස්ෙපන්ස ් ඇන්ඩ් කම්පැණි ලිමිටඩ්, සමාගම් ෙල්කම් අංශය, 
305, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය, ෙකොළඹ 02; (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 සඳහා ආහාර; ප්ලාස්ටර්, තුවාල වැසුම්දව්ය; දත් කුහර 
පිරවීමට භාවිත කරන දව්ය, දත් ඉටි; විෂබීජ නාශක; ෙබෝග 
නාශක සතුන් විනාශ කිරීෙම් දව්ය; දිලීර නාශක, වල් නාශක; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 102927, 109357, 132653 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
ෙමම ලකුණ ශී ස්ෙකොට් නිල් වර්ණයට සීමා ෙකෙර්. 

 
         ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/1–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 133176; (2) ලැබුණු දිනය:2006.06.23;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ග්ලැක්ෙසෝ ගෲප් ලිමිටඩ්, ග්ලැක්ෙසෝ 
ෙවල්කම් හවුස,් බර්කිලි ඇවනිවු, ගීන්ෙෆෝඩ්, මිඩ්ල්ෙසක්ස ්
යූබී6 ඕඑන්එන්, මහා බිතාන්යය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: පුෂප්ිකා එස්.බමුණුසිංහ (නීතිඥ/ නිෙයෝජිත), 13 වන 

මහල, නැෙඟනහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, 
ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධීය සැකසුම් හා දව්ය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 122747 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
          ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2016 ජනවාරි මස 16 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/2–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 135394; (2) ලැබුණු දිනය: 2006.10.09;   
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙමයිජි සීකා ෆාර්මා ෙකොම්පැණි ලිමිටඩ්, 4-16, 
කිෙයොබාෂි 2-ෙකෝම්, චු-කු, ෙටෝකිෙයෝ, ජපානය;  (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 සන්ධිවලට 
අදාළ කියාකාරකම් වර්ධනය කිරීෙම් කාරක ඇතුළු ඖෂධීය 
නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
                
 
                       ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/3–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
  

(1) ලකුෙණහි අංකය:138774; (2) ලැබුණු දිනය:2007.05.10;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අල්මාර් ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 143/17,                  
ශී විකම මාවත, ෙකොළඹ 15, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: එෆ්. ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද 
ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 30 ෙත්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “බෑන්ඩ්” යන වචනය 
භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 



1188 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

         ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2013 ෙදසැම්බර් මස 04  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/4–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:141256; (2)ලැබුණු දිනය:2007.09.18;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙනොවාර්ටිස ් ඒජී. 4002 ෙබ්සල්, 
ස්විස්ටර්ලන්තය; (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 සඳහා ආහාර; ප්ලාස්ටර්, තුවාල වැසුම් 
දව්ය; දත් කුහර පිරවීමට භාවිත කරන දව්ය, දත් ඉටි; විෂබීජ 
නාශක; ෙබෝග නාශක සතුන් විනාශ කිරීෙම් දව්ය; දිලීර 
නාශක, වල් නාශක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 141255 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
           ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/5–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 141285; (2)ලැබුණු දිනය: 2007.09.18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙනොවාර්ටිස ්ඒජී. 4002 ෙබ්සල්, සව්ිසට්ර්ලන්තය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, 
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
ඖෂධීය සැකසුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 141255, 141256 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
                ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/6–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 142434; (2) ලැබුණු දිනය:2007.11.21;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:එල්ජි ලයිෆ ්සයන්සස් ලිමිටඩ්, 20, ෙයොයිෙඩෝ-
ෙඩොන්ග්, යන්ග්ඩන්ග්ෙපො-ගු, ෙසෝල්, ෙකොරියානු ජනරජය;            
(5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:5 පිළිකා මර්දක කාරක; වාත ෙරෝග මර්දක කාරක, 
ෛවද්යමය කාර්යයන් සඳහා පිළිෙයල කල ෙහෝර්ෙමෝන; 
ෙහපටයිටිස් බී එන්නත් පතිසංෙයෝජක; පතිජීවක ඖෂධ; 
මානව වර්ධක ෙහෝෙමෝන; විෂබීජ නාශක; විටමින්; සිරුෙර් 
ඇතිවන වායි ෙගඩි සඳහා පතිකාර කිරීමට භාවිත කරන 
ඖෂධීය සැකසුම්; අසාත්මිකතා සඳහා පතිකාර කිරීමට භාවිත 
කරන ඖෂධීය සැකසුම්; 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 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/7–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

   
(1) ලකුෙණහි අංකය:142919; (2)ලැබුණු දිනය:2007.12.19;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඊ.ආර්. සක්්විබ් ඇන්ඩ් සන්ස්, එල්.එල්.සී. 
ෙලොරන්ස්විල්-පින්ස්ටන්, නිව් ජර්සි 08540, ඇ.එ.ජ.; (5)ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, 
තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය:5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
ශල්යකර්ම සඳහා භාවිත කරන බැන්ෙඩ්ජ් සහ තුවාල ෙවළුම් 
ඇතුළු තුවාල සත්කාරක සහ තුවාල පාලනය කිරීෙම් නිෂප්ාදන, 
සමට යමක් ඇතුළුවීම වළක්වන දව්ය; තුවාලය පිරවුම්; තුවාල 
සත්කාර සම්බන්ධෙයන් භාවිත කරන සමට ගල්වන ඖෂධීය 
පවර්තන ආෙල්පන, ෙජල් වර්ග, පවිතකාරක සහ දියර වර්ග; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජනි මස 05  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/8–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

————————  
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 143574; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.01.30;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙමො, ටාඑ-සිඔ චුන්ග්සන්ග් විලා 302, #31-9, 



1189 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

චූඋන්ග්ජිඔන්ග්ෙරෝ 3-ජීඒ, සිඔඩඑමුන්-ගු, ෙසෝල්, ෙකොරියානු 
ජනරජය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් 
හවුල්කරුෙවෝ, 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 26;     
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 26 ගාංචු (සිපර); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 අ ෙපේල් මස 01  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/9–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146071; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.07.21;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-77/449970 
2008.04.16; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: ඇලර්ගන් 
ඉන්ෙකෝපෙර්ෂන්, 2525, ඩුෙපොන්ට් ඩයිව්, ඉර්වින්, කැලිෙෆෝනියාව, 
92612-1599, ඇ.එ.ජ.; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඇස ් පිහාටු සඳහා පතිකාර කිරීමට 
භාවිත කරන ඖෂධීය සැකසුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/10–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:146161; (2)ලැබුණු දිනය:2008.07.24;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙමෙඩලා ෙහෝල්ඩින් හජ්ී ලැචිස්ටාස ්4බී, 6340 
බාර්, සව්ිස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය:5; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෙසෞක්ය ආරක්ෂණ සැකසුම්; 
ෛවද්යමය කාර්යයන් සඳහා පිළිෙයල කල සනීපාරක්ෂක දව්ය; 
ප්ලාස්ටර්, තුවාල වැසුම්දව්ය, තුවාල වැසීමට භාවිත කරන 
ෙගෝස්, කිරි උරාගැනීම සඳහා පියයුරු මත තබන පෑඩ; විෂබීජ 
නාශක; ෛවද්යමය කාර්යයන් සඳහා පිළිෙයල කල තුවාල 
පිරවුම් දව්ය; 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 26 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/11–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

   
(1) ලකුෙණහි අංකය:146198; (2)ලැබුණු දිනය:2008.07.25;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:රූබසින් ජයවර්ධන ෙප්මසිරි (පින්ස ්මාර්කටින් 
සර්විසස)් 54/1/ඒ, සිද්ධමුල්ල, පිළියන්දල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: රූබසින් ජයවර්ධන ෙප්මසිරි 
(පින්ස ් මාර්කටින් සර්විසස)් 54/1/ඒ, සිද්ධමුල්ල, පිළියන්දල;  
(6) පංතිය:5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෙබොෙනොෆයින් 
ෛවද්යමය ඖෂධීය නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

  ෙමම ලකුණ රතු, කළු, සුදු, කහ යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජුනි මස 23 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/12–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය:146738; (2) ලැබුණු දිනය:2008.08.28;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බීඒඑස්එෆ් ඇෙගෝ බී.වී.ආන්ෙහම් (එන්එල්), 
ස්වීනීඩලසුන්ග් සූරිච් අයිඑම් ත්යාගටන් 7,8055 සූරිච්, 
ස්විස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
එස්පීඒ ග්ෙලෝබල් අයිපී ෙසොලුයුෂන්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 51, 
කසස්ප පාර, ෙකොළඹ 05; (6)පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
5 පළිෙබෝධ නාශක, විෙශේෂෙයන් ෙබෝග නාශක සතුන් විනාශ 
කිරීෙම් සැකසුම්, දිලීර නාශක, වල් නාශක, කෘමි නාශක;     
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජුනි මස 23 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 
08–353/13–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 



1190 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

(1) ලකුෙණහි අංකය:146742; (2) ලැබුණු දිනය:2008.08.28;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බීඒඑස්එෆ් ඇෙගෝ බී.වී.ආන්ෙහම් (එන්එල්), 
ස්වීනීඩලසුන්ග් සූරිච් අයිඑම් ත්යාගටන් 7,8055 සූරිච්, 
ස්විස්ටර්ලන්තය; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
එස්පීඒ ග්ෙලෝබල් අයිපී ෙසොලුයුෂන්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 51, 
කසස්ප පාර, ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය:1; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 1 කෘෂිකාර්මික, උද්යාන වගා හා වනවගා කටයුතුවලදී 
භාවිතා කරනු ලබන රසායනික දව්ය, විෙශේෂෙයන් ශාක 
ෙහොඳින් වැඩීමට භාවිත කරන දව්ය හා ඊට අවශ්ය ෙපොෙළොව 
සකස ් කිරීමට භාවිත කරන දව්ය, ශාක වර්ධනය පාලනය 
කිරීෙම් දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/14–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:160436; (2) ලැබුණු දිනය:2011.01.24;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:රීඩ් ලංකා ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 6/1, 
ෙහෝර්ටන් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: රීඩ් ලංකා ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්,           
අංක 6/1, ෙහෝර්ටන් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07; (6)පංතිය:30;                      
(7)  භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:30 ෙත්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් විස්තරාත්මක ෙයදුම් 
භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මැයි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/15–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 

(1) ලකුෙණහි අංකය:160437; (2) ලැබුණු දිනය:2011.01.24;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: රීඩ් ලංකා ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 6/1, 
ෙහෝර්ටන් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 

සඳහා ෙමරට ලිපිනය: රීඩ් ලංකා ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්,             
අංක 6/1, ෙහෝර්ටන් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07; (6) පංතිය: 30;      
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:30 ෙත්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
    ෙමම ලකුණ අංක 160436 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ටී” යන වචනය හා 
අෙනකුත් විස්තරාත්මක ෙයදුම් භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2016 ජූලි මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/16–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
   
(1)ලකුෙණහි අංකය:163874; (2)ලැබුණු දිනය:2011.07.12;
(3)පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:දන්නන්ෙගොඩ ගමෙග් නාලක රන්ජන්, 
43/13ඒ, ෙදහිවල පාර, ෙබොරලැස්ගමුව, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: දන්නන්ෙගොඩ ගමෙග් නාලක 
රන්ජන්, 43/13ඒ, ෙදහිවල පාර, ෙබොරලැසග්මුව; (6) පංතිය:41; 
(7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:41 ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ 
පංති පැවැත්වීම; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
    
 ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙකොම්පියුටර්, ස්ටඩීස්” යන 
වචන භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/17–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 180731; (2) ලැබුණු දිනය:2013.06.03;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කැල්සැටුරිෆිසිඕ කාමන්ස ් එස.්පී.ඒ. විෙල 
ෙදෙල ටර්ෙම, 15, 35030 ගැල්සිඥාෙනො ටර්ෙම (පදූවා)            
ශී ලංකාව; (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: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
25 ෙපොදුෙව් ගත්කළ පාවහන් හා පාවහන් ෙකොටස්, ඇදුම්, හිස ්
වැසුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 



1191 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ඔක්  ෙතෝබර් මස 13 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/18–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:181254; (2) ලැබුණු දිනය:2013.06.24;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ඒ.බී.එන්. ඉම්ෙපක්ස් ලිමිටඩ්, අංක 176, 
ගම්ෙපොල පාර, ගුරුෙදණිය, ෙගලිඔය, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඒ.බී.එන්. ඉම්ෙපක්ස් ලිමිටඩ්,          
අංක 176, ගම්ෙපොල පාර, ගුරුෙදණිය, ෙගලිඔය; (6) පංතිය: 25;     
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඟලුම්, ඇඳුම් පැලඳුම්, ඇඳුම් 
කට්ටල, යට ඇඳුම් හා ෙපෞද්ගලික සළුපිළි ඇතුළු ඇඳුම් 
ආයිත්තම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙසට්ස්, යුවර්, මයින්ඩ්” 
යන වචන භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
    ෙමම ලකුණ අළු, මැජන්ටා යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ඔක්  ෙතෝබර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/19–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 181255; (2)ලැබුණු දිනය: 2013.06.24;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඒ.බී.එන්. ඉම්ෙපක්ස් ලිමිටඩ්, අංක 176, 
ගම්ෙපොල පාර, ගුරුෙදණිය, ෙගලිඔය, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඒ.බී.එන්. ඉම්ෙපක්ස් ලිමිටඩ්,           
අංක 176, ගම්ෙපොල පාර, ගුරුෙදණිය, ෙගලිඔය;  (6) පංතිය: 
25;  (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඟලුම්, ඇඳුම් පැලඳුම්, ඇඳුම් 
කට්ටල, යට ඇඳුම් හා ෙපෞද්ගලික සළුලිළි ඇතුළු ඇඳුම් 
ආයිත්තම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “බ්ලැක්” යන වචනය හා 
“ද, රියල්, පයිඩ්, ඔෆ්, අ, මෑන්” යන අෙනකුත් වචන භාවිත 

කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ කළු වර්ණයට 
සීමා ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ අංක 162664 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ඔක්  ෙතෝබර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/20–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
————————   

(1) ලකුෙණහි අංකය:182014; (2) ලැබුණු දිනය:2013.07.23;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ආර් ඇන්ඩ් ෙජ් ඇපරල්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
86, මාළිගාව පාර, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ආර් ඇන්ඩ් ෙජ් ඇපරල්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 86, 
මාළිගාව පාර, රත්මලාන; (6)පංතිය:25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 25 ටී-ෂර්ට්, කලිසම්, ෙකොට කලිසම්, කාන්තා හැට්ට, 
සාය, ගවුම්, ළමා ඇඳුම්, කබා, කර පටි, බැනියම්, කමිස, ළදරු 
ඇදුම්, බූට් සහ සියලුම වර්ගෙය් සපත්තු සහ ෙසෙරප්පු, කාන්තා 
යට ඇඳුම්, පිරිමි යට ඇඳුම්, කාන්තා උඩුකය ඇඳුම්, කාන්තා 
ඇඳුම්, ෂල්වාර්, කූර්තා, සාරි, සාරි හැට්ට; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
    ෙමම ලකුණ කළු, සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙනොවැම්බර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/21–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

   
(1) ලකුෙණහි අංකය:182019; (2)ලැබුණු දිනය:2013.07.23;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ආර් ඇන්ඩ් ෙජ් ඇපරල්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
86, මාළිගාව පාර, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ආර් ඇන්ඩ් ෙජ් ඇපරල්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 86, 
මාළිගාව පාර, රත්මලාන; (6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 25 ටී-ෂර්ට්, කලිසම්, ෙකොට කලිසම්, කාන්තා හැට්ට, 
සාය, ගවුම්, ළමා ඇඳුම්, කබා, කර පටි, බැනියම්, කමිස, ළදරු 
ඇදුම්, බූට් සහ සියලුම වර්ගෙය් සපත්තු සහ ෙසෙරප්පු, කාන්තා 
යට ඇඳුම්, පිරිමි යට ඇඳුම්, කාන්තා උඩුකය ඇඳුම්, කාන්තා 
ඇඳුම්, ෂල්වාර්, කූර්තා, සාරි, සාරි හැට්ට; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 



1192 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙනොවැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/22–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

   
(1) ලකුෙණහි අංකය:182213; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.07.29;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙමොෙහොමඩ් අරිෆ ් හාජි අබ්දුල් අසීස්, 20, 
ඇල්බර්ට් ෙපෙදස, ෙදහිවල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෙමොෙහොමඩ් අරිෆ ් හාජි අබ්දුල් අසීස,් 20, 
ඇල්බර්ට් ෙපෙදස, ෙදහිවල; (6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 25 සියලුම වර්ගෙය් ඇඳුම්, සපත්තු, හිස ් වැසුම්;               
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ඔක්  ෙතෝබර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/23–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

————————  
  
(1 )ලකුෙණහි අංකය:182310; (2) ලැබුණු දිනය:2013.08.02;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ටිප් ෙටොප් ඉන්ටර්නැෂනල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
111, ෙකයිසර් වීදිය, ෙකොළඹ 11, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 25; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම්, 
සපත්තු, හිස ්වැසුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
  
 
    ෙමම ලකුණ රතු, ෙමරූන් යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙනොවැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
08–353/24–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:182311; (2) ලැබුණු දිනය:2013.08.02;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ටිප් ෙටොප් ඉන්ටර්නැෂනල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
111, ෙකයිසර් වීදිය, ෙකොළඹ 11, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 

ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම්, 
සපත්තු, හිස ්වැසුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
     
 

ෙමම ලකුණ ෙකොළ, ලයිම් පැහැය යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “සම්ාර්ට්, ෙවයාර්” 
යන වචන භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙනොවැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
08–353/25–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   

(1) ලකුෙණහි අංකය: 183055; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.09.04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඉම්පීරියල් එස්. පී. ඒ. විආ ෙදයි ලැනයිඔලි, 
42, බ්ෙලොෙකො 11, ෙසන්ටර්ෙගොස්, 40050 ෆුෙනො ඩි 
ආෙජලෙටො, ඉතාලිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 
25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම් කට්ටල, සායවල්, 
කලිසම්, කමිස, ජැකට්ටු, ඝන කමිස සහ උඩුකය වසන ෙගතූ 
ඇඳුම්, සැහැල්ලු හා සරල හැඩයකින් යුත් ජැකට්ටු, කබා, පිට 
කබා, වැහි කබා, සත්ව ෙලොම් භාවිතා කර (ෙරදිවලින්) සකස් 
කළ ඇඳුම්, ජැකට්ටුව හා කලිසෙමන් සමන්විත කිඩක 
කීඩිකාවන් අඳිනු ලබන ඇඳුම්, සුළගින් හා ශීතෙලන් ආරක්ෂා 
වීම පිණිස සකස් කරන ලද ජැකට්ටු, සක්ාෆ්, හිස වසන සක්ාෆ්, 
සළු, ෙගලට පළඳින කරපටි, සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි);                 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
08–353/26–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:183436; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.09.18;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එමරල්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්,  
4 වන මහල, අංක 2, කාසල් වීදිය, ෙකොළඹ 4, ශී ලංකාව;      
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එමරල්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් 
(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 4 වන මහල, අංක 2, කාසල් වීදිය, ෙකොළඹ 4; 
(6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ටී ෂර්ට්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 



1193 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

 
 
 
 
 
  ෙමම ලකුණ තද නිල්, ලා නිල්, කළු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/27–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 183508; (2) ලැබුණු දිනය:2013.09.23;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ක්ලබ් ෙටක්ස ් මාර්ක් (පයිවට්) ලිමිටඩ්,                 
අංක 14/5, දුටුගැමුණු මාවත, පෑලියෙගොඩ, ශී ලංකාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ක්ලබ් ෙටක්ස් මාර්ක් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, අංක 14/5, දුටුගැමුණු මාවත, පෑලියෙගොඩ; (6) පංතිය: 
25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම්, සපත්තු, හිස් වැසුම්;     
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

ෙමම ලකුණ අංක 151393 දරන ෙවළඳ ලකුණු හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් මිනිස ්
සිරුෙර් ෙකොටස්වල හා යට ඇඳුම්වල රූපමය ෙයදුම් භාවිත 
කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/28–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 183610; (2)ලැබුණු දිනය: 2013.09.25;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙමොෙහොමඩ් වදූද් ෙමොෙහොමඩ් අසාස්,                 
අංක 83//2, කිරින්ගෙදණිය, මාවනැල්ල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙමොෙහොමඩ් වදූද් ෙමොෙහොමඩ් 
අසාස්, අංක 83//2, කිරින්ගෙදණිය, මාවනැල්ල; (6) පංතිය: 25; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම්, සපත්තු, හිස ් වැසුම්;                        
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

   ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “සාරීස”් යන වචනය 
භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
   ෙමම ලකුණ මැජන්ටා, ෙකොළ යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/29–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:183652; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.09.27;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙෆන්ච් ෙකොෙනක්ෂන් ලිමිටඩ්, 20-22, 
ෙබඩ්ෙෆෝර්ඩ් ෙරෝ, ලන්ඩන් ඩබ්ලිව්සීඅයිආර් 4ෙජ්එස්, එක්සත් 
රාජධානිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: පුෂ්පිකා 
එස්.බමුණුසිංහ (නීතිඥ/ නිෙයෝජිත), 13 වන මහල, නැෙඟනහිර 
කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, 
ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය:25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම්, 
සපත්තු, හිස ්වැසුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/30–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 183785; (2)ලැබුණු දිනය:2013.10.04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ආර් ඇන්ඩ් ෙජ් ඇපරල්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
86, මාළිගාව පාර, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ආර් ඇන්ඩ් ෙජ් ඇපරල්ස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 86, මාළිගාව පාර, රත්මලාන; (6) පංතිය: 25;                     
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ටී-ෂර්ට්, කලිසම්, ෙකොට කලිසම්, 
කාන්තා හැට්ට, සාය, ගවුම්, ළමා ඇඳුම්, කබා, යට ඇඳුම්, කර 
පටි, බැනියම්, කමිස, ළදරු ඇඳුම්, බූට් සහ සියලුම වර්ගෙය් 
සපත්තු සහ ෙසෙරප්පු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 183785 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 



1194 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “මිස්,  ෙෆෝටීන්” යන 
වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන් ෙවන්ව භාවිත කිරීෙම් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ ලයිලැක්, ෙරෝස පැහැයට හුරු 
දම්, ෙරෝස පැහැයට හුරු ලා දම්, තද ෙරෝස, කහ යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්.  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
08–353/31–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

————————   
(1) ලකුෙණහි අංකය:183788; (2) ලැබුණු දිනය:2013.10.04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ආර් ඇන්ඩ් ෙජ් ඇපරල්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
86, මාළිගාව පාර, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ආර් ඇන්ඩ් ෙජ් ඇපරල්ස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 86, මාළිගාව පාර, රත්මලාන; (6) පංතිය: 25;                      
(7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ටී-ෂර්ට්, කලිසම්, ෙකොට කලිසම්, 
කාන්තා හැට්ට, සාය, ගවුම්, ළමා ඇඳුම්, කබා, යට ඇඳුම්, කර 
පටි, බැනියම්, කමිස, ළදරු ඇඳුම්, බූට් සහ සියලුම වර්ගෙය් 
සපත්තු සහ ෙසෙරප්පු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
    

ෙමම ලකුණ ලයිලැක්, ෙරෝස පැහැයට හුරු දම්, ෙරෝස 
පැහැයට හුරු ලා දම්, තද ෙරෝස, කහ යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014  ෙදසැම්බර් මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/32–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:183789; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.10.04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ආර් ඇන්ඩ් ෙජ් ඇපරල්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
86, මාළිගාව පාර, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ආර් ඇන්ඩ් ෙජ් ඇපරල්ස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 86, මාළිගාව පාර, රත්මලාන; (6) පංතිය: 25;                 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ටී-ෂර්ට්, කලිසම්, ෙකොට කලිසම්, 
කාන්තා හැට්ට, සාය, ගවුම්, ළමා ඇඳුම්, කබා, යට ඇඳුම්, කර 
පටි, බැනියම්, කමිස, ළදරු ඇඳුම්, බූට් සහ සියලුම වර්ගෙය් 
සපත්තු සහ ෙසෙරප්පු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

    ෙමම ලකුණ ලයිලැක්, ෙරෝස පැහැයට හුරු දම්, ෙරෝස 
පැහැයට හුරු ලා දම්, තද ෙරෝස, කහ, අළු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/33–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 183896; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.10.09; (3) 
පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඒ ඇන්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
ෙනො. 51, උසාවි පාර, මාවනැල්ල, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඒ ඇන්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, ෙනො.51, උසාවි පාර, මාවනැල්ල; (6) පංතිය: 24 
අෙනක් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ෙරදි හා ෙරදි භාණ්ඩ, 
ඇඳන් හා ෙම්ස කවර; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 

    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඒ, ඩබ්ලිව්” යන ඉංගීසි 
අක්ෂර සහ “ඇන්ඩ්” යන සංෙක්තය ලකුණින් බැහැරව හා 
ෙවන් ෙවන්ව භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම 
ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් අෙනකුත් සියලුම විස්තරාත්මක 
වචන භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ කළු, 
සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජුනි මස 30 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/34–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 183897; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.10.09;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඒ ඇන්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
ෙනො. 51, උසාවි පාර, මාවනැල්ල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඒ ඇන්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, ෙනො. 51, උසාවි පාර, මාවනැල්ල; (6) පංතිය: 25;                
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇදුම්, සපත්තු, හිසව්ැසුම්;                     
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 



1195 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඉන්ටර්නැෂනල්, 
(පයිවට්), ලිමිටඩ්, ද, ෆයින්, ලයින්, ඔෆ්, එක්සලන්ස්” යන වචන 
භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ කළු, සුදු 
යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්.  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/35–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

————————   
(1) ලකුෙණහි අංකය:184113; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.10.21;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: වන්නකුවත්තවඩුෙග් රුක්ෂික දිල්හාර පනාන්දු, 
41, ෙකොරෙන්ලිස ්ෙපෙදස, ෙකොරලවැල්ල, ෙමොරටුව, ශී ලංකාව; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වන්නකුවත්තවඩුෙග් 
රුක්ෂික දිල්හාර පනාන්දු, 41, ෙකොරෙන්ලිස ් ෙපෙදස, 
ෙකොරලවැල්ල, ෙමොරටුව; (6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
25 ඇඳුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
  

  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ෙදසැම්බර් මස 08 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/36–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 184235; (2)ලැබුණු දිනය: 2013.10.22;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: වැල්දිමීර් පයිවට් ලිමිටඩ්, 50, රැෆල්ස ්ප්ෙල්ස්, 
#35-01 සිංගප්ෙපෝර් ලෑන්ඩ් ටවර්, සිංගප්පූරුව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ, නීතිඥවරු 
හා පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු, 
365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6)පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:25 ඇඳුම්, සපත්තු, හිසව්ැසුම්; ඒපන (ෙරදි වලින් නිපදවන 
ලද); පටෙල්න්සු (ෙගෙලහි බඳින ෙල්න්සුව); නාන විට පළඳින 
ෙසෙරප්පු; නාන විට පළදින හිස ්වැසුම්; සිපරයක් සහිත ඉෙනහි 
බැදිය හැකි කුඩා පසුම්බි (ෙරදිවලින් මසන ලද); විෙශේෂෙයන් 
ෙගත්තම් කළ ලිහිල් කාන්තා යට ඇඳුම්; හිස් වැසුම් (හිස ්
ආවරණ); ඇඳුම්; ජිම්නාස්ටික් කීඩාව සඳහා භාවිතා කරන ඇදුම්; 
පාපැදි කීඩකයින් භාවිතා කරන ඇඳුම්; සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 08 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/37–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය:184252; (2) ලැබුණු දිනය:2013.10.22;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:— (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: වැල්දිමීර් පයිවට් ලිමිටඩ්, 50, රැෆල්ස ්ප්ෙල්ස්, 
#35-01 සිංගප්ෙපෝර් ලෑන්ඩ් ටවර්, සිංගප්පූරුව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ, නීතිඥවරු 
හා පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු 
නීතිඥවරු, 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 25;      
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම්, සපත්තු, හිසව්ැසුම්; ඒපන 
(ෙරදි වලින් නිපදවන ලද); පටෙල්න්සු (ෙගෙලහි බඳින 
ෙල්න්සුව); නාන විට පළඳින ෙසෙරප්පු; නාන විට පළඳින හිස ්
වැසුම්; සිපරයක් සහිත ඉෙනහි බැඳිය හැකි කුඩා පසුම්බි 
(ෙරදිවලින් මසන ලද); විෙශේෂෙයන් ෙගත්තම් කළ ලිහිල් 
කාන්තා යට ඇඳුම්; හිස් වැසුම් (හිස ් ආවරණ); ඇඳුම්; 
ජිම්නාස්ටික් කීඩාව සඳහා භාවිතා කරන ඇඳුම්; පාපැදි 
කීඩකයින් භාවිතා කරන ඇඳුම්; කාන්තා ඇඳුම්; සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
  

  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ෙදසැම්බර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
08–353/38–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 184468; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.10.30;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇක්ෙසෝ ෙනොෙබල් ෙකෝටිංග්ස ්ඉන්ටර්නැෂනල් 
බී. වී. ෙවල්පර්ග්, 6824 බීඑම් ආර්න්හම්, ද ෙනදර්ලන්ඩ්ස්, 
ෙනදර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
නීලකන්දන් සහ නීලකන්දන් මහතුන්, එම් ඇන්ඩ් එන් 
බිල්ඩින්ග් (05 මහල), ෙනො. 02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 00300; 
(6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
   
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
08–353/39–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

RUMPUNCH 



1196 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

(1) ලකුෙණහි අංකය:184558; (2) ලැබුණු දිනය:2013.11.01;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙටන්ඩි කෙනක්ෂන්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්,                
ෙනො. 36, පැඟිරිවත්ත පාර, ෙදල්කඳ, නුෙග්ෙගොඩ, ශී ලංකාව; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම්, කීඩා ඇඳුම්, සපත්තු සහ හිසව්ැසුම්;      
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/40–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:187591; (2) ලැබුණු දිනය:2014.03.21;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඉෙනොඇක් ෙකෝපෙර්ෂන් 13-4, 
ෙමයිකිමිනාමි 2-ෙකෝම්, නකමුරා-කු, නෙගෝයා-ෂි, අයිචි 450-
0003, ජපානය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
වර්නර්ස්, 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ 
මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය:24 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 24 ෙපොෙරෝන; ඇඳ ෙරදි; පිරවූ 
ෙපොෙරෝන ආවරණ; ඇතුළට දැමූ සිනිඳු පිහාටු ෙහෝ ෙවනත් 
සිනිඳු යමක් සහිත ෙපොෙරෝනය; පිරවූ දුනු රහිත ෙමට්ට 
(සම්පූර්ණෙයන් ෙනොපිරවූ); ෙකොට්ට උර; ෙකොට්ට කවර; 
බ්ලැන්කට්; පිරවූ දුනු රහිත ෙමට්ට සඳහා භාවිත කරන කවර; 
ෙමට්ට කවර; ඇඳ ඇතිරිලි; ඇඳන් මත අතුරන ෙතතමනය 
වළකන ඇතිරිලි; ෙසෝෆා කවර; ගෘහස්ත කාර්යයන් සඳහා 
භාවිත කරන කකුල් උණුසුම් කරන ජපාන විද ත් උපකරණ 
සඳහා ආවරණ (ෙකොටට්සු); ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා ආවරණ;      
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ඔක්  ෙතෝබර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/41–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 187539; (2) ලැබුණු දිනය: 2014.03.21;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඉෙනොඇක් ෙකෝපෙර්ෂන් 13-4, 
ෙමයිකිමිනාමි 2-ෙකෝම්, නකමුරා-කු, නෙගෝයා-ෂි, අයිචි 450-

0003, ජපානය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
වර්නර්ස,් 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ 
මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 
24; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 24 (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 24 
ෙපොෙරෝන; ඇඳ ෙරදි; පිරවූ ෙපොෙරෝන ආවරණ; ඇතුළට දැමූ 
සිනිඳු පිහාටු ෙහෝ ෙවනත් සිනිඳු යමක් සහිත ෙපොෙරෝනය; පිරවූ 
දුනු රහිත ෙමට්ට (සම්පූර්ණෙයන් ෙනොපිරවූ); ෙකොට්ට උර; 
ෙකොට්ට කවර; බ්ලැන්කට්; පිරවූ දුනු රහිත ෙමට්ට සඳහා භාවිත 
කරන කවර; ෙමට්ට කවර; ඇඳ ඇතිරිලි; ඇඳන් මත අතුරන 
ෙතතමනය වළකන ඇතිරිලි; ෙසෝෆා කවර; ගෘහස්ත කාර්යයන් 
සඳහා භාවිත කරන කකුල් උණුසුම් කරන ජපාන විද ත් 
උපකරණ සඳහා ආවරණ (ෙකොටට්සු); ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා 
ආවරණ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ඔක්  ෙතෝබර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/42–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:188086; (2) ලැබුණු දිනය:2014.04.09;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: රිච්වින් ෆුඩ්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 54/ඒ, 
තලාදූව පාර, මීගමුව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: රිච්වින් ෆුඩ්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 54/ඒ, තලාදූව 
පාර, මීගමුව; (6) පංතිය:24; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:24 
අෙනකුත් පංතිවල ඇතුළත් ෙනොවන ෙරදි සහ ෙරදිපිළි භාණ්ඩ, 
ඇදන් සහ ෙම්ස ආවරණ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

   ෙමම ලකුණ කළු, සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ඔක්  ෙතෝබර් මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/43–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:189080; (2) ලැබුණු දිනය:2014.05.29;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ඊස්ටර්න් ෙපොවින්ස් විෙමන්ස් ෙසල්ෆ ්
එම්ප්ෙලොයිඩ් ඩිවෙලොප්මන්ට් ෙකෝපෙර්ටිව් ෙසොසයිටි ලිමිටඩ්, 
කර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙගොඩනැගිල්ල, සරවන පාර, 
කල්ලඩි, මඩකලපුව, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 



1197 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

ලිපිනය: ඊස්ටර්න් ෙපොවින්ස් විෙමන්ස් ෙසල්ෆ් එම්ප්ෙලොයිඩ් 
ඩිවෙලොප්මන්ට් ෙකෝපෙර්ටිව් ෙසොසයිටි ලිමිටඩ්, කර්මාන්ත 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙගොඩනැගිල්ල, සරවන පාර, කල්ලඩි, 
මඩකලපුව; (6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:25 ඇඳුම්, 
සපත්තු සහ හිසව්ැසුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ෙමම ලකුණ ෙමරූන්, සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2015 මැයි මස 13 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/44–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:189466; (2) ලැබුණු දිනය:2014.06.17;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:රාජරත්නම් රාජමනික්කම්; පුස්පරාණි 
රාජමනික්කම් (ෙක්ඒඑම්එස්අයිඑන්එස්) 317, 317/ඒ, ගාලු පාර, 
වැල්ලවත්ත, ෙකොළඹ 6, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: රාජරත්නම් රාජමනික්කම්; පුස්පරාණි 
රාජමනික්කම් (ෙක්ඒඑම්එස්අයිඑන්එස්) 317, 317/ඒ, ගාලු පාර, 
වැල්ලවත්ත, ෙකොළඹ 6; (6) පංතිය: 24; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:24 ෙරදි සහ ෙරදිපිළි භාණ්ඩ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
    
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ද, ඩිසයිනර්, 
කෙලක්ෂන්” යන වචන භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 අ ෙගෝස්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/45–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 190545; (2) ලැබුණු දිනය: 2014.08.04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:රිඔපිලි ෙටක්ස්ටීස්, එස.්ඒ.ඒවී. රිඔපිලි, 946 
4770-405, පව්සද ඩි සරමෙගොස්, පෘතුගාලය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ, 
නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ 

ලකුණු නීතිඥවරු, 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12;                       
(6) පංතිය: 23; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:23 ෙරදි සඳහා භාවිත 
කරන කැටි නූල් සහ නූල්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් අෙනකුත් සියලුම 
විස්තරාත්මක වචන භාවිතා කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 

    ෙමම ලකුණ ෙකොළ, අළු, කළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙනොවැම්බර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/46–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:190547; (2) ලැබුණු දිනය:2014.08.04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: රිඔපිලි ෙටක්ස්ටීස්, එස්.ඒ.ඒවී. රිඔපිලි, 946 
4770-405, පව්සද ඩි සරමෙගොස්, පෘතුගාලය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ, 
නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ 
ලකුණු නීතිඥවරු, 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12;               
(6) පංතිය: 23; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 23 ෙරදි සඳහා භාවිත 
කරන කැටි නූල් සහ නූල්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 

     ෙමම ලකුණ අංක 125045 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත 
කරන අතර අංක 190545 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ෙකොළ, 
කළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙනොවැම්බර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/47–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 
————————    

(1) ලකුෙණහි අංකය:190549; (2) ලැබුණු දිනය:2014.08.04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: රිඔපිලි ෙටක්ස්ටීස්, එස්.ඒ.ඒවී. රිඔපිලි, 946 
4770-405, පව්සද ඩි සරමෙගොස්, පෘතුගාලය; (5) ලිපි භාර දීම 



1198 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ, නීතිඥවරු 
හා පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු 
නීතිඥවරු, 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 24;      
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:24 ෙරදි සහ ෙරදිපිළි භාණ්ඩ; ඇඳුම් 
සඳහා ෙරදි; කපු ෙරදි; ෙලොම් ෙරදි; ෙපොලිෙයස්ටර් ෙරදි; 
විස්ෙකෝස් ෙරදි; ලිනන් ෙරදි; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
      

ෙමම ලකුණ අංක 125046, 190546, 190548 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ක්ලීන්” යන වචනය 

භාවිත කිරීෙම් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 

   ෙමම ලකුණ ලා දුඹුරු, තද දුඹුරු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙදසැම්බර් මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–353/48–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:190550; (2) ලැබුණු දිනය:2014.08.04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: රිඔපිලි ෙටක්ස්ටීස්, එස්.ඒ.ඒවී. රිඔපිලි, 946 
4770-405, පව්සද ඩි සරමෙගොස්, පෘතුගාලය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ, 
නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ 
ලකුණු නීතිඥවරු, 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12;                       
(6) පංතිය:23; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 23 ෙරදි සඳහා භාවිත 
කරන කැටි නූල් සහ නූල්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
    ෙමම ලකුණ අංක 125045 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත 
කරන අතර අංක 125045 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ 
ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ක්ලීන්” යන වචනය භාවිත කිරීෙම් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
   ෙමම ලකුණ ලා දුඹුරු, තද දුඹුරු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙනොවැම්බර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–353/49–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 79911; (2) ලැබුණු දිනය: 1996/08/15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බී. ෙබෝන් ෙමල්සුන්ගන් ඒජී කාල්- ෙබෝන්-
ස්ටාස් 1, ඩී-34212 ෙමල්සුන්ගන්, බටහිර ජර්මනිය, ජර්මනිය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධමය හා පශු ෛවද්යමය නිෂප්ාදන හා 
ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කල දව්ය, සාමාන්ය 
ආකාරයට ෙපෝෂක ජීර්ණය ෙනොවන අය සඳහා ෙපෝෂක 
ලබාදීම හා ෙව්දනා සමනය සඳහා ඖෂධමය නිෂප්ාදන; 
ෛවද්යමය භාවිතය සඳහා වූ ආහාරමය නිෂ්පාදන; ආහාර දව්ය, 
ළදරුවන් සඳහා ආහාර; සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා 
( අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
    ෙමම ලකුණ අංක දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2004  ෙදසැම්බර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/1–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 99620; (2) ලැබුණු දිනය: 2000/08/28; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංස් ලිමිටඩ් , ෙනො.130, 
ග්ලැනී වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: සී.එන්.ජයසූරිය, ෙනො.130, ග්ලැනී වීදිය, 
ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 39; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 39 
පවාහනය හා ගබඩා කිරීම ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2004 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/2–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
    
(1) ලකුෙණහි අංකය: 107308; (2) ලැබුණු දිනය: 2002/03/26; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙබ්යර් ඇක්ටින්ෙගසල්්සච්ැෆට්් ඩී-51368 
ෙලවර්කියුසන්-ෙබ්යර්වර්ක්, ජර්මනිය ; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 



1199 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

ෙකොළඹ ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධමය 
කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ සැකසීම් හා දව්ය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 

  
  

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2002 සැප්තැම්බර් මස 26 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/3–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137034; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/01/10; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසබෆාර්ම් ජීඑම්බීඑච් ඇන්ඩ් කම්පැනි 
බින්ගර් ස්ටාස් 80, ඩී-56154 ෙබොපාර්ඩ්, ජර්මනිය; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 
154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධ, 
ෛවද්යමය, ෙසෞඛ්යාරක්ෂක හා සනීපාරක්ෂක කාර්යයන් 
සඳහා රසායනික, ඖෂධමය හා පශුෛවද්ය නිෂ්පාදන, සෙම් 
ෙරෝග සඳහා පිළිෙයළ කරන ලද ඖෂධමය දව්ය, එනම් හිෙසහි 
චර්මය ඇතුළුව ශරීරෙය් ෙතල් සහිත සම ඇති ස්ථානයන්හි 
සෙම් ෙරෝග සඳහා වන විෙශේෂ පවිතකාරක නිෂප්ාදන 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. 
 
08–354/4–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 138685; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/05/04; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අයිවැක්ස ්ෙකෝර්පෙර්ෂන් 4400 බිසේකයින් 
ෙබොලිවර්ඩ්, 33137 මියාමි, ෆ්ෙලොරිඩා, ඇමරිකා එක්සත් 
ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ 
කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධීය නිෂ්පාදන එනම් ශ්වසනාබාධ සඳහා 
පතිකාර කරනු ලබන ෛවද්යමය කටයුතු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 

  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/5–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 138761; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/05/09; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇස්ටාෙසෙනකා යූෙක් ලිමිටඩ්. 15 
ස්ටැන්ෙහෝප්ෙග්ට්, ලන්ඩන් ඩබ්ලිව්1ෙක් 1එල්එන්, මහා 
බිතාන්යය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ 
කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ සැකසීම් 
හා දව්ය ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
     
ෙමම ලකුණ අංක 77921දරන ලකුණ 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. 
 
08–354/6–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 139960; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/07/23; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-77/089,715 
2007/01/24 යූඑස්; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: එරිනා 
ෆාර්මසියුටිකල්ස් ඉන්ක් 6166 නැන්සි රිජ් ඩයිව්, සැන්ඩීෙගෝ, 
කැලිෙෆෝනියාව 92121, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (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, 
සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කල දව්ය, ෛවද්යමය 
භාවිතය සඳහා වූ ආහාර දව්ය, ළදරුවන් සඳහා ආහාර; 
ප්ලාස්ටර්, තුවාල සැරහුම් දව්ය, දත් කුහර පිරවිමට දව්ය, දත් 
ඉටි, විෂබීජ නාශක, 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. 
 
08–354/7–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

NUVIVA 



1200 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 140777; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/08/31; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සැඩෙෆෝ වර්වල්ටුන්ග්සේගෙසල්ස්චැෆට්් 
එම්බීඑච් ගටන්බර්ගිං 53, ෙනොඩර්සේටඩ්, 22848, ජර්මනිය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එෆ්.ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද 
ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 
3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 සුවඳ විලවුන්, ඕඩි ෆර්ෆියුම්, 
ඕඩිෙටොයිලට්, සිරුර ෙහෝ මුහුණ අලංකාර කිරීෙම් දව්ය, ශරීර 
ආරක්ෂණ නිෂප්ාදන, සුවඳ විලවුන් ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

    ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “සප්ාර්කල්” යන වචනය 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2004 අ ෙගෝස්තු මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/8–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141166; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/09/14; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සින්ෙගන්ටා පාර්ටිසිෙප්ෂන්ස් ඒජී 
ෂ්වැර්ස්වැල්ඩලී 215, 4058 බැෙසල්, ස්විස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්, 
තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
පළිෙබෝධනාශක, විෙශේෂෙයන්ම ෙබෝගනාශක සතුන් විනාශ 
කිරීෙම් දව්ය; දිලීරනාශක; වල්පැලෑටි නාශක, පණුනාශක, 
කෘමිනාශක ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/9–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141255; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/09/18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙනොවාටිස් ඒජී 4002 බැෙසල්, 
ස්විස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධමය, පශු ෛවද්ය හා 
සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කල දව්ය, ෛවද්යමය 

භාවිතය සඳහා වූ ආහාර දව්ය, ළදරුවන් සදහා ආහාර; 
ප්ලාස්ටර්, තුවාල සැරහුම් දව්ය, දත් කුහර පිරවීමට දව්ය, දත් 
ඉටි, විෂබීජ නාශක, වල්පැලෑටි විනාශ කිරීෙම් දව්ය (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/10–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141284; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/09/20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සැෙනොෆි, 54 රු ලා ෙබොයිටී, 75008 පැරිස්, 
පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි 
මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 5 ඖෂධීය නිෂ්පාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2004 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/11–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141557; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/10/02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙනොවාටිස් ඒජී 4002 බැෙසල්, 
ස්විස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධමය 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. 
 
08–354/12–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 



1201 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 141636; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/10/05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජොන්සන් ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් වන් ෙජොන්සන් 
ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් ප්ලාසා, නිව් බර්න්ස්වික්, නිව් ජර්සි, 08933, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්,                 
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:                 
5 ෙහෝෙමෝනමය සැකසීම් හා ස්තී ෙසෞඛ්ය සඳහා වන නිෂ්පාදන 
හැර මිනිස ් භාවිතය සඳහා ඖෂධ දව්ය, එනම් ශරීරෙය් 
ස්වභාවිකව පවතින දව්යන්ට විරුද්ධව පතිෙද්හ හා වසාෛසල 
ආශිත ෙරෝග සදහා පතිකර්ම කිරීම සඳහා එන්නත් කළහැකි 
දව්ය, ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2009 අ ෙගෝස්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/13–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141640; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/10/05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙනොවාටිස ්ඒජී 4002 බැෙසල්, සව්ිසට්ර්ලන්තය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 5; ඖෂධමය, පශු ෛවද්ය හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු 
සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය, ෛවද්යමය භාවිතය සඳහා වූ ආහාර 
දව්ය, ළදරුවන් සඳහා ආහාර; ප්ලාස්ටර්, තුවාල සැරහුම් දව්ය, 
දත් කුහර පිරවීමට දව්ය, දත් ඉටි, විෂබීජ නාශක, වල්පැලෑටි 
විනාශ කිරීෙම් දව්ය, (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජුනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/14–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
  
 (1) ලකුෙණහි අංකය: 141820; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/10/15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජොන්සන් ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් වන් ෙජොන්සන් 
ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් ප්ලාසා, නිව් බර්න්ස්වික්, නිව් ජර්සි, 08933, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, 

තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
මිනිස ්භාවිතය සඳහා වන ඖෂධමය 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. 
 
08–354/15–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 141821; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/10/15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇෙගොෙරොන් ෆාර්මසියුටිකල්ස් ඉන්ක් 10777 
සයන්ස ් ෙසන්ටර් ඩයිව්, සැන් ඩිෙයෙගෝ, කැලෙෆෝනියා, 
92121, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය.; (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 කළ දව්ය, ෛවද්යමය 
කාර්යයන් සඳහා පිළිෙයල කළ සනීපාරක්ෂක දව්ය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/16–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 141876; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/10/18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සැෙනොෆි-ඇෙවන්ටිස ්ෙඩවුෂල්න්ඩ් ජීඑම්බීඑච් 
බෘනිංස්ටාස ් 50, 65926 ෆැන්ක්ෆර්ට් ඒඑම් ෙමයින්, ජර්මනිය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: ඖෂධමය 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. 
 
08–354/17–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 



1202 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 141891; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/10/19 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසොසයිටි ෙඩස ්ෙපොඩියුට්ස් ෙනස්ෙල් එස ්ඒ, 
1800 ෙව්ෙව්, සව්ිස්ටර්ලන්තය; (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 කළ දව්ය, ෛවද්යමය 
කාර්යයන් සඳහා පිළිෙයල කළ සනීපාරක්ෂක දව්ය; ෛවද්යමය 
හා සායනික භාවිතය සඳහා වූ ආහාර දව්ය, ළදරුවන් හා ෙරෝගී 
ත්ත්වයට පත්වූවන් සඳහා ආහාර හා ආහාර දව්ය; ආහාර සහ 
ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
    ෙමම ලකුණ මධ්ය නිල්, ලා නිල්, කහ, මධ්ය ෙකොළ, ලා 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. 
 
08–354/18–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 142429; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/11/21; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇරිස ්ෙට්ඩිං එස්.ඒ., ෙසෝන් ඉන්ඩසුටියල් ඩි 
1'ඕරිෙයටස්, සීඑච්-1170 ඕෙබොන්, ස්විස්ටර්ලන්තය; (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 ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල 
කළ දව්ය එනම් පතිශක්තිය හා සම්බන්ධ ෙරෝගාබාධ, සඳහා 
පතිකාර කිරීමට පිළිෙයළ කරනලද දව්ය, එනම් පතිශක්තිය 
සම්බන්ධ ෙරෝග හා ආබාධ, අන්ෙතෝසර්ග ෙරෝග හා ආබාධ, 
පිළිකා ආශිත ෙරෝග හා ආබාධ, ස්නායු විද්යාව හා සම්බන්ධ 
ෙරෝග හා ආබාධ, වඳභාවය සම්බන්ධ ෙරෝග හා ආබාධ 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. 
 
08–354/19–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 146064; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/07/18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙබ්යර් ෆාර්මා ඇක්ටියන්ෙගෙසල්ෂැෆට්් 
මුලර්ස්ටාස් 178, 13353 බර්ලින්, ජර්මනිය ; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එෆ.් ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී. ද ෙසේරම් මහතුන්, 
216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය 
එනම් ෙහෝෙමෝනමය සැකසුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014  ෙපබරවාරි මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/20–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146389; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/08/06; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: වින් ෙමඩිෙකයා පයිවට් ලිමිටඩ් 1400 ෙමෝදි 
ටවර්, 98 ෙන්රු ප්ෙල්ස්, නිව් දිල්ලි 110019, ඉන්දියාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්,                 
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
ඖෂධමය 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. 
 
08–354/21–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146390; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/08/06; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: වින් ෙමඩිෙකයා පයිවට් ලිමිටඩ් 1400 ෙමෝදි 
ටවර්, 98 ෙන්රු ප්ෙල්ස්, නිව් දිල්ලි 110019, ඉන්දියාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්,                
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
  
 
 
 
 



1203 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/22–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146445; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/08/08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇල්කම් ලැෙබෝරටරීස් ලිමිටඩ් ඇල්කම් හවුස්, 
ෙසේනාපති බපාට් මාර්ග්, ෙලෝවර් පැරල්, මුම්බායි 400 013, 
ඉන්දියාව; (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 
ෛවද්යමය හා ඖෂධමය 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. 
 
08–354/23–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146447; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/08/08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇල්කම් ලැෙබෝරටරීස් ලිමිටඩ් ඇල්කම් හවුස්, 
ෙසේනාපති බපාට් මාර්ග්, ෙලෝවර් පැරල්, මුම්බායි 400 013, 
ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස් 
ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වන 
මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය, ඉෙචෙලොන් 
චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
ෛවද්යමය හා ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය;     
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  
 
 
  
   ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඕ” යන ඉංගීසි අක්ෂරය 
භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 13 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/24–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 146450; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/08/08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇල්කම් ලැෙබෝරටරීස් ලිමිටඩ් ඇල්කම් 
හවුස්, ෙසේනාපති බපාට් මාර්ග්, ෙලෝවර් පැරල්, මුම්බායි 400 
013, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 
වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවෙළඳ මධ්යසථ්ානය, 
ඉෙචෙලොන් චතුරශය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෛවද්යමය හා ඖෂධමය 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. 
 
08–354/25–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
  
 (1) ලකුෙණහි අංකය: 146451; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/08/08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇල්කම් ලැෙබෝරටරීස් ලිමිටඩ් ඇල්කම් 
හවුස්, ෙසේනාපති බපාට් මාර්ග්, ෙලෝවර් පැරල්, මුම්බායි 400 
013, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 
වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවෙළඳ මධ්යසථ්ානය, 
ඉෙචෙලොන් චතුරශය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෛවද්යමය හා ඖෂධමය කටයුතු සඳහා 
පිළිෙයල කළ දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2004 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/26–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
  
 (1) ලකුෙණහි අංකය: 146452; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/08/08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇල්කම් ලැෙබෝරටරීස් ලිමිටඩ් ඇල්කම් 
හවුස්, ෙසේනාපති බපාට් මාර්ග්, ෙලෝවර් පැරල්, මුම්බායි 400 
013, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 
වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවෙළඳ මධ්යසථ්ානය, 
ඉෙචෙලොන් චතුරශය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෛවද්යමය හා ඖෂධමය කටයුතු සඳහා 
පිළිෙයල කළ දව්ය ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 



1204 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

 
  
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/27–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146735; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/08/28; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බීඒඑසඑ්ෆ ් එස්ඊ කාල්-ෙබොෂ්-ස්ටාස් 38, 
ලඩ්විග්ෂැෆන් ඒඑම් ෙරයින් ජර්මනිය ; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: එසප්ීඒ ග්ෙලෝබල් ෙසොලියුෂන්ස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 51, කසස්ප පාර, ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 පළිෙබෝධනාශක, විෙශේෂෙයන්ම ෙබෝගනාශක 
සතුන් විනාශ කිරීෙම් දව්ය; දිලීරනාශක; වල්පැලෑටි නාශක, 
කෘමිනාශක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  
 
 
 
 
 
 
  ෙමම ලකුණ අංක 46544 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජුනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/28–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146737; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/08/28; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බීඒඑසඑ්ෆ ් එස්ඊ කාල්-ෙබොෂ්-ස්ටාස් 38, 
ලඩ්විග්ෂැෆන් ඒඑම් ෙරයින් ජර්මනිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: එසප්ීඒ ග්ෙලෝබල් ෙසොලියුෂන්ස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 51, කස්සප පාර, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 පළිෙබෝධනාශක, විෙශේෂෙයන්ම ෙබෝගනාශක 
සතුන් විනාශ කිරීෙම් දව්ය; දිලීරනාශක; වල්පැලෑටි නාශක, 
කෘමිනාශක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජුනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/29–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146886; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/09/03; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇල්කම් ලැෙබෝරටරීස් ලිමිටඩ් ඇල්කම් හවුස්, 
ෙසේනාපති බපාට් මාර්ග්, ෙලෝවර් පැරල්, මුම්බායි 400 013, 
ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස් 
ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වන 
මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය, ඉෙචෙලොන් 
චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
ෛවද්යමය හා ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය ; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 146447 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 13 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/30–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146962; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/09/09; 
(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 
ආහාර අතිෙර්ක ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 88862, 134205, 136701, 146690, 
146691, 146692, 146693 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ ෙකොළ, 
තැඹිලි, කළු, සුදු, කහ යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “නැචුරල්” යන වචනය 
හා එහි දැක්ෙවන ෙවනත් විසත්රාත්මක ෙයදුම් භාවිතා කිරීම 
ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 



1205 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ෙපබරවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/31–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146963; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/09/09; 
(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 
ආහාර අතිෙර්ක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ෙමම ලකුණ අංක 88862,134205, 136701, 146690, 
146691, 146692, 146693, 146962,146693, 146962 දරන 
ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ ෙකොළ, රතු, තැඹිලි, කළු, කහ, සුදු යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් 
“නැචුරල්” යන වචනය හා එහි දැක්ෙවන ෙවනත් විස්තරාත්මක 
ෙයදුම් භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ෙපබරවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/32–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 146971; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/09/09; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ග්ලැක්ෙසෝ ගෘප් ලිමිටඩ් 980 ෙගේට් ෙවස්ට් 
ෙරෝඩ්, ෙබන්ට්ෙෆෝර්ඩ්, මිඩ්ල්ෙසක්ස්, ටීඩබ්ලිව්8 9 ජීඑස්, 
එංගලන්තය, මහා බිතාන්යය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: පුෂ්පිකා එස්.බමුණුසිංහ (නීතිඥ/ නිෙයෝජිත), 13 වන 
මහල, නැෙඟනහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, 
ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ සැකසීම් 
හා දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජූනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/33–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 147167; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/09/19; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එෆ්. ෙහොෆම්න්- ලා ෙරොච් ඒජී 
ෙගන්සෙෂස්ටාස්, 124, 4070, බැෙසල්, ස්විස්ටර්ලන්තය;                 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය;   
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජූනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/34–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 147462; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/10/03; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බීඒඑසඑ්ෆ ් එස්ඊ කාල්-ෙබොෂ්-ස්ටාස් 38, 
ලඩ්විග්ෂැෆන් ඒඑම් ෙරයින් ජර්මනිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: එසප්ීඒ ග්ෙලෝබල් ෙසොලියුෂන්ස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 51, කස්සප පාර, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 පළිෙබෝධනාශක, විෙශේෂෙයන්ම ෙබෝගනාශක 
සතුන් විනාශ කිරීෙම් දව්ය; දිලීරනාශක; වල්පැලෑටි නාශක, 
කෘමිනාශක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 129524 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජූනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 
08–354/35–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 



1206 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 147558; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/10/10; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජොන්සන් ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් වන් ෙජොන්සන් 
ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් ප්ලාසා, නිව් බර්න්ස්වික්, නිව් ජර්සි, 08933, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඇමරිකා 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 පති-ෛවරස් ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය;  
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජුනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/36–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 147559; (2) ලැබුණු දිනය: 10/10/2008; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජොන්සන් ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් වන් ෙජොන්සන් 
ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් ප්ලාසා, නිව් බර්න්ස්වික්, නිව් ජර්සි, 08933, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඇමරිකා 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 ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජුනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/37–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 147842; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/10/24; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙමෙඩලා ෙහෝල්ඩිං ඒජී, ලැටිෂ්ස්ටාස ් 4බී, 
6340 බාර්, සව්ිස්ටර්ලන්තය, සව්ිස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෙසෞඛ්ය 
ආරක්ෂණ සැකසීම්; ෛවද්යමය කාර්යයන් සඳහා සනීපාරක්ෂක 
දව්ය; සැරහුම් සඳහා ප්ලාසට්ර් හා අවශ්ය දව්ය, සැරහුම් සඳහා 
ෙගෝස්, කිරි ෙදන මව්වරුන් පළදින පියයුරු ආවරණ; විෂබීජ 
නාශක; ෛවද්යමය කාර්යයන් සඳහා තුවාල වැසුම් දව්ය; 
ෛවද්යමය කාර්යයන් සඳහා ෙජල් පෑඩ් සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජුනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/38–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 147958; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/10/30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජොන්සන් ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් වන් ෙජොන්සන් 
ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් ප්ලාසා, නිව් බර්න්ස්වික්, නිව් ජර්සි, 08933, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, 
තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
  
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජුනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/39–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 148718; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/12/11; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ග්ලැක්ෙසෝ ස්මිත්ක්ලින් බෙයෝෙලොජිකල්ස් 
එස.ඒ. රූ ඩී ල’ ඉන්ස්ටිටියුට් 89, බී-1330 රික්ෙසන්සාට්, 
ෙබල්ජියම; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: පුෂ්පිකා 
ශිෙරෝමි බමුණුසිංහ, 13 වන මහල, නැෙඟනහිර කුළුන, ෙලෝක 
ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01;        
(6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 මිනිස් භාවිතය සඳහා 
එන්නත්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ජුනි මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 
08–354/40–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 



1207 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 148831; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/12/18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: යුනයිටඩ් බිස්කට්ස් (යූෙක්) ලිමිටඩ්, ෙහේයස ්
පා(ර්)ක්, ෙහේයස් එන්ඩ් ෙරෝඩ්, ෙහේයස්, මිඩ්ල්ෙසක්ස්, යූබී 4 
8ඊඊ , ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: මුරුෙග්සු සහ නීලකන්දන් මහතුන්, එම් ඇන්ඩ් එන් 
බිල්ඩින්ං (05 මහල), අංක. 02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) 
පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 බිසක්ට්, ෙක්ක්, 
කැකර්ස ්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 116104 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 

ෙමම ලකුණ නිල්, කහ, සුදු, තැඹිලි යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 

 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/41–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 149535; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/02/20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙනොවාටිස් ඒජී 4002 බැෙසල්, 
ස්විස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල 
කළ දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
  

ෙමම ලකුණ අංක 149188, 149277, 149302, 149534 
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. 
 
08–354/42–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 150453; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/05/04; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නාලක චමින්ද ජයවීර "සිරිල", 29 තිහාරිය 

දකුණ පාර, කළෙගඩිෙහේන-11875, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: නාලක චමින්ද ජයවීර "සිරිල", 29 
තිහාරිය දකුණ පාර, කළෙගඩිෙහේන-11875; (6) පංතිය: 35; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 35 ෙවළඳ පචාරණය; ව්යාපාර 
කළමනාකරණය; ව්යාපාර පරිපාලනය; කාර්යාල කටයුතු;               
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 150449, 150447, 150451, 150446, 
150448, 150452, 150461 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි 
කිරීෙමන් “රියැලිටි” යන වචනය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 අෙගෝස්තු මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/43–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 156908; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/07/19; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එච්වීඒ ෆුඩ්ස් (පුද්ගලික) සමාගම 39/ඒ, 
ලින්ටන් පාර, කඳාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: එම්.ඩී.ෙසෝමවීර මහතා, 41, ෙෆොන්ෙසේකා පාර, 
ලක්ෂපතිය, ෙමොරටුව; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
30 ෙත්, ෙකෝපි සහ කුළුබඩු ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “පිෙයෝ, සිෙලෝන්, ටී ” 
යන වචනය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.  

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2015 ජනවාරි මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/44–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 159489; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/12/02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද බර්ට්’ස් බීස ් ෙපොඩක්ට්ස ්කම්පැනි 1221 
ෙබෝඩ්ෙව්, ඔක්ලන්ඩ්, කැලිෙෆෝනියාව 94612ඇමරිකා එක්සත් 
ජනපදය.; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ 
කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 3 සෙමහි ආරක්ෂාව සඳහා රූපලාවන්යමය 



1208 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12 

සැකසීම්; ඇස ්සඳහා භාවිතා කිරීමට රූපලාවන්යමය සැකසුම්; 
අයි ෂැෙඩෝ; අයි ලයිනර්, අයි ෙබෝ ෙපන්සිල්, බ්ලෂිං කීම්; 
කන්සීලිං කීම්; මුහුෙණහි ගල්වන පවුඩර්; මුහුෙණහි 
ෙතතමනය ආරක්ෂාකිරීමට ගල්වන වර්ණවත් පවුඩර්; 
ෙතොල්වල දිසන්ය ඇති කරවන ආෙල්පන සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා ( අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 04  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/45–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160451; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/01/25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඔෙපන්ටා පුද්ගලික සමාගම, තැ. ෙප. 9, 
ෙදහිවල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ඔෙපන්ටා පුද්ගලික සමාගම, තැ.ෙප. 9, ෙදහිවල; (6) පංතිය: 
30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 සහල්, කුළුබඩු ; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 මාර්තු මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–354/46–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

————————  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 172879; (2) ලැබුණු දිනය: 2012/07/12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ගීන් ෙහොරයිසන්ස් (පුද්ගලික) සමාගම:            
අංක 286 සී, අවිසස්ාෙව්ල්ල පරණ පාර, අඹතෙල්, ශී ලංකාව; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මුරුෙග්සු සහ 
නීලකන්දන් මහතුන්, එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩිං (05 මහල), ෙනො. 
02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 30 ෙත් සහ කුළුබඩු ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “පිෙයෝ, සිෙලෝන්, ටී ” 
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. 
 
 
08–354/47–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177729; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/01/30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙඩ්විඩ් පීරිස් ඉන්ෙෆොෙම්ෂන් ෙටක්ෙනොෙලොජීස ්
ලිමිටඩ්, අංක.75, හයිඩ් පාර්ක් ෙකෝනර්, ෙකොළඹ 02,                     
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙඩ්විඩ් පීරිස ්
ඉන්ෙෆොෙම්ෂන් ෙටක්ෙනොෙලොජීස් ලිමිටඩ්, අංක.75, හයිඩ් 
පාර්ක් ෙකෝනර්, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 42; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 42 ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ෙසේවා සැපයීම, මෘදුකාංග 
වැඩිදිණු කිරීෙම් වැඩසටහන්, ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන ෙසේවා, 
ජාලකරණය ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

 
 
ෙමම ලකුණ අංක 133766, 177728 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 

කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ එස්, ටී, ඩී” යන ඉංගීසි අක්ෂර 
භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 
08–354/48–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 

 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 179057; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/03/18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: මිලිගන්ස් ෆුඩි ගෘප් ලිමිටඩ් 1 ෙචම්ලර් ස්ටීට්, 
ඕමාරු, නවසීලන්තය; (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: 29; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 29 කිරි ඇතුළත්ව කිරි නිෂප්ාදන, 
පවුඩර් කරන ලද කිරි, කිරි වලින් සකස් කරන ලද පාන වර්ග; 
ආහාර සඳහා කිරි වලින් ලබාගන්නා ලද ෙක්සීන්, චීස්, බටර්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 



1209 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.12  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “පිම්යම්, ෙඩයාරි, 

ෙපොඩක්ට්ස ් ” යන වචනය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
 
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–354/49–2016.08.12 වැනි දින අංක 1,980  දරන ගැසට් පතය. 
 

 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


