
ශී  ලංකා  පජාතාන්තික  සමාජවාදී ජනරජෙය්  ගැසට්  පතය 
 අංක 1,981- 2016 අෙගෝසත්ු මස 19 වැනි සිකුරාදා  -  2016.08.19 

(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   …          … 1212 
ෙ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 09 වැනි දින පළ ෙකෙරන ගැසට් පතෙය් දැන්වීම් 2016 අෙගෝස්තු මස 26 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  … …     —    

1211 - B 81089 —552 (2016/08) 
C1- 

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

සැ. යු. —    සිසිර ජයෙකොඩි සියපත පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 2016 ජුනි මස 03  වැනි දින ශී ලංකා පජාතන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතෙය්  
II වැනි ෙකොටෙසේ අතිෙර්කයක් වශෙයන් පළකරන ලදී.  



1212 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 117256; (2) ලැබුණු දිනය:2004/01/12;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිතම්බරම් සිවරාජ් 629/1, මීගමුව 
පාර,මාෙබෝල  , වත්තල   ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: සිතම්බරම් සිවරාජ් 629/1, මීගමුව 
පාර,මාෙබෝල  , වත්තල  ; (6) පංතිය:3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:               
3 දන්තාෙල්ප; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2011 අෙගෝස්තු මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/1–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:117370; (2) ලැබුණු දිනය:2004/01/20;
(3)  පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එසීල්ට් අයිපීආර් ඒබී සන්ඩ්බයිබර්ග්සව්ැගන් 
1, එස්ඊ-171 27 ෙසොල්නා, සව්ීඩන්, සව්ීඩනය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එෆ.්ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, 
216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 16;             
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 16 කඩදාසි සහ කාඩ්ෙබෝඩ් භාණ්ඩ 
(16 පංතිෙය් ෙම් වන විට ඇතුළත් කර ඇති); ලිපි දව්ය; 
කාර්යාලීය අවශ්යතා (ලී බඩු හැර); මුදිත දව්ය; ෙපොත් බඳින 

ෙ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. 

දව්ය; අතින් කියාකරන සහ විදුලිෙයන් කියාකරන ෙපොත් 
බැඳීෙම් උපකරණ සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා 
(අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

  
  

 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2010 ජූලි මස 07  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/2–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 118893; (2) ලැබුණු දිනය: 2004/04/22;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙෂොරින්ජි ෙකම්ෙපො යුනිටි 2-17-5, 
කිටාඕහ්ට්සක්ු, ෙටොෂිමා-කු, ෙටෝකිෙයෝ, ජපානය; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මුරුෙග්සු සහ නීලකන්දන් මහතුන්, 
එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින් (05 මහල), ෙනො. 02, ඩීල් ෙපෙදස, 
ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය:16; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 16 ෙවනත් 
පංතිවල ඇතුළත් කර නැති කඩදාසි, කාඩ්ෙබෝඩ් සහ ෙමම දව්ය 
වලින් සාදන ලද භාණ්ඩ; මුදිත දව්ය, ෙපොත් බඳින දව්ය; 
ඡායාරූප, ලිපි දව්ය; ලිපි දව්ය ෙහෝ ගෘහසථ් කටයුතු සඳහා 
අලවන දව්ය; චිත ශිල්පීන්ෙග් දව්ය; තීන්ත බුරුසු සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා )අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

COLDENT 



1213 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

 
 
 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2007 ජනවාරි මස 29  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/3–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 

(1) ලකුෙණහි අංකය:128242; (2) ලැබුණු දිනය:2005/10/14;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙරකිට් ඇන්ඩ් ෙකොල්මන් (ඕවර්සීස්) ලිමිටඩ් 
ඩැන්සම් ෙල්න්, හල් හබ් 7ඩිඑස්, මහා බිතාන්යය; (5)ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්,                  
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය:3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:     
3 ෙබෙහත් ෙනොෙයදූ නාන කාමර නිෂප්ාදන, සුවඳ විලවුන්, 
සබන්, ෂැම්පු, හිසෙක් සඳහා නිෂ්පාදන, සහ ෙරෝමහරණ 
නිෂ්පාදන, කීම් සහ ෙමොයිස්චරයිසර්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන වචන හා 
සංඛ්යාංක භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම 
ලකුණ අංක 3077, 70536 දරන ලකුණු හා සංෙයෝජිත කරන 
අතර අංක 128236 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2011 සැප්තැම්බර් මස 26  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/4–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:129036; (2) ලැබුණු දිනය:2005/11/28;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ස්ටැෙෆෝඩ්-මිලර් (අයර්ලන්ඩ්) ලිමිටඩ් 
ක්ෙලොෙචරාෙන, යුග්හාල් පාර ,දුන්ගර්වාන්, සීඕ. ටර්ෙෆෝඩ්, 
අයර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: පුෂප්ිකා 
එස්.බමුණුසිංහ නීතිඥ/ නිෙයෝජිත, 08 වන මහල, නැෙඟනහිර 
කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ාන, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 3; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3-ෙබෙහත්ෙනොෙයදූ නානකාමර 
නිෂ්පාදන, දත් ෙබෙහත්, මුඛෙසෝදන සහ ශ්වසන ෙෆෂ්නර්ස්; 
මුඛ ෙසෞඛ්යය නිෂ්පාදන, දත්ෙජල්, විරංජන නිෂ්පාදන, දත් 
ඔපදැමීෙම් නිෂප්ාදන, දත් සුදුකිරීෙම් නිෂප්ාදන සහ ත්වරක, 
රූපලාවන්ය පැල්ලම් ඉවත් කිරීෙම් නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
  
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2011 සැප්තැම්බර් මස 20  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/5–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:129295; (2) ලැබුණු දිනය:2005/12/08;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිතම්බරම් සිවරාජ් 629/1, මීගමුව 
පාර,මාෙබෝල  , වත්තල   ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: සිතම්බරම් සිවරාජ් 629/1, මීගමුව පාර, 
මාෙබෝල  , වත්තල  ; (6) පංතිය:3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:3 
නාන කාමර සබන්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි සඳහන් 

විස්තරාත්මක වචන හා “ගර්ල්” යන ඉංගීසි වචනෙය් ශබ්දමය 
තුල්යාර්ථය භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම 
ලකුණ අංක 122340, 123022 දරන ලකුණු හා සංෙයෝජිත 
කරන අතර අංක 123023 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්.  
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2011 ජූලි මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–546/6–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 129543; (2) ලැබුණු දිනය:2005/12/27;
(3)  පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: රාජමන්තීලාෙග් අමාලි ෙරොෂ්නි                       
(ලීමා ඉන්ඩස්ටීස්) අංක 89/1, දිද්ෙදනිය, හංවැල්ල, ශී ලංකාව;               
(5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: රාජමන්තීලාෙග් අමාලි 
ෙරොෂ්නි (ලීමා ඉන්ඩස්ටීස්) අංක 89/1, දිද්ෙදනිය, හංවැල්ල;    
(6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 ෙරදිෙසෝදන සබන්;               
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONAMEL 



1214 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන සියලුම 
විස්තරාත්මක වචන, ෙයදුම් , කරුණු හා සංඛ්යාංක භාවිතය 
ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2011 ජූලි මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/7–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 135792; (2) ලැබුණු දිනය: 2006/11/06;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද ස්වෙද්ශී ඉන්ඩස්ටියල් වර්ක්ස ් පීඑල්සී    
අංක 57, ෙකොළඹ පාර, කඳාන , ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩී. එල්.  ඇන්ඩ්  එෆ ් ද ෙසේරම්  
ඇෙලක්සැන්ඩා ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07; (6) පංතිය: 3;                            
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 සබන්, ෂැම්පු, ටැල්කම් පවුඩර්, කීම්, 
ෙකොෙලෝන්, සුවඳ විලවුන්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 105140, 105141, 110343, 118258, 
118259, 120068, 126685, 126686, 127435, 134151, 
105139 දරන ලකුණු හා සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 105028 
දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙල්ඩි” 
හා “ජැසම්ින්”  යන වචන ලකුණින් හා එහි දැක්ෙවන 
අෙනකුත් විසත්රාත්මක වචන වලින් බැහැරව හා ෙවන්ව 
භාවිත කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ 
ෙකොළ , කලු, සුදු, රිදී යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2013 අෙපේල් මස 30 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/8–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:136492; (2) ලැබුණු දිනය: 2006/12/08;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:- 063433606 
08/06/2006 එෆ්ආර්; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: 
වයිෙවස ්සැනිට් ෙලෝරන්ට් පර්ෆියුම්ස්, 28/34, බවුල්වාර්ඩ් ඩු 
පාර්ක්, 92200 ෙනයුලි සර් ෙසයින්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 සුවඳ 
විලවුන්, නානකාමර දියර, ඉයුක්සි ඩි ෙටොයිලට්, ඉයුක්සි ඩි 

ෙකොෙලෝන්, සිරුෙර් ගල්වන දුර්ගන්ධ නාශක, සිරුෙර් 
ගල්වන සගන්ධ ෙතල්, රූපලාවන්ය සඳහා ෙතල්, සබන්, 
ආෙල්පන කිරි, රූපලාවන්ය ආවරණ, බාර්ත් ෙජල්, 
ෂවර්ෙජල්, සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය 
ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “එල්, ෙහෝම්” යන 
වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිත කිරීම ෙවනු ෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අංක 136472 දරන 
ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්. 

 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2011 ෙදසැම්බර් මස වන 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/9–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:138127; (2) ලැබුණු දිනය:2007/03/27;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:මාර්ටින් ෙවල්නස් සීඕ එල්ටීඩී රූම් 1301, 
13/එෆ්, කී බිල්ඩින්ග්, 303 ෙහන්ෙනසි පාර, වන්චායි, 
ෙහොංෙකොං; (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: 3; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා:3 හිසෙක් සත්කාර සඳහා රූපලාවන්ය නිෂ්පාදන, 
සම සත්කාරය සඳහා රූපලාවන්ය නිෂ්පාදන, ශරීර සත්කාරය 
සඳහා රූපලාවන්ය නිෂ්පාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජන 

 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2013 අෙපේල් මස 30 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/10–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
————————    

(1) ලකුෙණහි අංකය:139266; (2) ලැබුණු දිනය:2007/06/08;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: තංගෙව්ලු තම්බිරාජා නෙඩ්ස ්284, සී ස්ටීට්, 
ෙකොළඹ 11, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: තංගෙව්ලු තම්බිරාජා නෙඩ්ස ්284, සී ස්ටීට්, ෙකොළඹ 
11; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3  හඳුන්කූරු;                    
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 



1215 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

ෙජල්, රැවුලබෑමට ෙපර ආෙල්ප කරනු ලබන හා රැවුලබෑමට 
පසු ආෙල්ප කරනු ලබන දියර; දත් ෙබහත්; ෙබෙහත් 
ෙනොෙයදූ මුඛෙසෝදන; දුර්ගන්ධ නාශක; පුද්ගලික භාවිතය 
සඳහා ඇන්ටි පර්-ස්පයිරන්ට්; ෙබෙහත් ෙනොෙයදූ නානකාමර 
නිෂ්පාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
   

ෙමම ලකුණ අංක 8921, 25950, 29658, 29714, 43183, 
92487, 112904, 112905 & 115714 and with 138357, 
106770, 86615, 140212, 140213, 112908, 139410, 
135972, 112906, 112907, 120743, 125914, 125018, 
138610 දරන ලකුණු හා සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 140319 
දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

08–546/13–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:140779; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/09/03;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙහේමාස් මැනුෆැක්චරින් (පයිෙවට්) ලිමිටඩ්, 
36, බීස්ටල් වීදිය,ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙහේමාස් මැනුෆැක්චරින් (පයිෙවට්) 
ලිමිටඩ්, 36, බීස්ටල් වීදිය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 3;                   
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:3 සබන්, පුයර, කීම්, සුවඳ දව්ය, 
සගන්ධ ෙතල්, හිසෙකස් ෙසේදීෙම් දියර, හිසෙකස් සඳහා ෙතල්, 
ෂැම්පු,  රූපලාවන්ය දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 
විස්තරාත්මක වචන, ෙයදුම්, සංඛ්යාංක හා කරුණු භාවිතය 
ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ සියෑන්, 
මැෙජන්ටා, කහ, කලු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ අංක 136414, 136415, 136861, 136862 දරන ලකුණු 
හා සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 140189 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

08–546/14–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 

 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 
විස්තරාත්මක වචන භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ කහ, රතු, දම්, ලා නිල්, අහස් නිල්, 
ෙකොළ යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2013 මාර්තු මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/11–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 140063; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/07/27;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ශී ලංකා රූපවාහිනී ෙකෝපෙර්ෂන්.                 
තැ. ෙප. 2204, නිදහස ් චතුරශය,  ෙකොළඹ 07,  ශී ලංකාව;                 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ශී ලංකා රූපවාහිනී 
ෙකෝපෙර්ෂන්. තැ. ෙප. 2204, නිදහස් චතුරශය, ෙකොළඹ 07; 
(6) පංතිය: 38; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 38 විදුලි සංෙද්ශ හා 
ගුවන් විදුලි පචාර, රූපවාහිනී; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “රූපවාහිනී” යන වචනය 
භාෂා තුෙනන්ම භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ සුදු,  කහ, සහ ෙමරූන් යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2010 ෙනොවැම්බර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/12–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:140320; (2) ලැබුණු දිනය:2007/08/07;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: යුනිලීවර් පීඑල්සී ෙපෝර්ට් සන්ලයිට්, විරල් 
මර්සිසයිඩ් සීඑච්62 4ඉසඩ්ඩී, එක්සත් රාජධානිය; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,                   
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:                  
3 සබන්, සුවඳ විලවුන්, සගන්ධ ෙතල්, රූපලාවන්ය දව්ය; 
ෙකොෙලෝන්, ඕඩිෙටොයිලට්, ශරීරයට ඉසින සුවඳ විලවුන්; සම 
සඳහා ෙතල්, කීම් සහ ෙලෝෂන්; රැවුල බාන ෙපන රැවුල බාන 



1216 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

මධ්යසථ්ානය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 3 සම, ශේල්ශම්ල, නියෙපොතු, හිසෙකස ්හා ශීර්ෂචර්මය 
සත්කාර සඳහා නිෂ්පාදන; ශරීරය, මුහුණ,සහ ශීර්ෂචර්මය සඳහා 
භාවිතයට රූපලාවන්ය නිෂප්ාදන, සබන්, ඖෂධීය සබන්, 
ෂැම්පු,ඉසේහොරි ෂැම්පු, ඖෂධීය ෂැම්පු, පුයර, මුඛ ෙසෝදන, 
ෙජල්, ෙලෝෂන්, කීම්,ආෙල්පන, පිරිසිදු කිරීෙම් දියර, මවුසස ්
සහ සේපේ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
  
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2012 ෙනොවැම්බර් මස 15 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/17–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:141151; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/09/13;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ස්ටීෙෆල් ලැෙබෝරටරීස් අයිඑන්සී 
ෙකෝපෙර්ෂන් සර්විස් කම්පනි, 2711 ෙසන්ටර්විල් පාර. සුයිට් 
400, විලිමින්ටන්, ෙඩලෙවයා, 19808, ඇ.එ.ජ; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: පුෂ්පිකා එස.්බමුණුසිංහ නීතිඥ/ 
නිෙයෝජිත, 13 වන මහල, නැෙඟනහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ 
මධ්යසථ්ානය ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය:3; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:3 සම, ශේල්ශම්ල, නියෙපොතු, හිසෙකස් 
හා ශීර්ෂචර්ම සත්කාර සඳහා නිෂප්ාදන; ශරීරය හා මුහු ෙණ් 
භාවිතය සඳහා රූපලාවන්ය නිෂ්පාදන; සබන්, ඖෂධීය සබන්, 
ඖෂධීය ෙනොවන ෙමොයිසච්රයිසර්, හිරුආවරණ නිෂ්පාදන, පසු 
හිරු නිෂප්ාදන, පුයර, ෙජල්, ෙලෝෂන්, කීම්, ආෙල්පන, පිරිසිදු 
කිරීෙම් දියර, මවුසස ්සහ ස්ෙපේ ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

08–546/18–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141152; (2) ලැබුණු දිනය:; 2007/09/13
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ස්ටීෙෆල් ලැෙබෝරටරීස් අයිඑන්සී 
ෙකෝපෙර්ෂන් සර්විස් කම්පනි, 2711 ෙසන්ටර්විල් පාර. සුයිට් 
400, විලිමින්ටන්,ෙඩලෙවයා, 19808, ඇ.එ.ජ; (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:3; 
(7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:3 සම, ශ්ෙල්ශම්ල, නියෙපොතු, හිසෙකස ්
හා හිසක්බල සත්කාර සඳහා නිෂ්පාදන; ශරීරය හා මුහු ෙණ් 
භාවිතය සඳහා, රූපලාවන්ය නිෂ්පාදන; සබන්, ඖෂධීය සබන්, 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 141022; (2) ලැබුණු දිනය:2007/09/11;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙහේලීස ් පීඑල්සී 400, ඩීන්ස් පාර, ෙකොළඹ 
10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්
සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 38;                    
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 38 විදුලි සංෙද්ශ හා විදුලි සංෙද්ශ 
ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2010 ෙනොවැම්බර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/15–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141052; (2) ලැබුණු දිනය:2007/09/11;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙහේලීස ් පීඑල්සී 400, ඩීන්ස් පාර, ෙකොළඹ 
10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්
සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;  (6) පංතිය: 38;     
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 38 විදුලි සංෙද්ශ හා විදුලි සංෙද්ශ 
ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 
විස්තරාත්මක වචන හා සංඛ්යාංක භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අලු සහ කලු යන වර්ණයන්ට 
සීමා ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ 110848, 111257දරන ලකුණු හා 
සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 141022 සහ 141037 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2010 ෙනොවැම්බර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/16–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141137; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/09/13;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ස්ටීෙෆල් ලැෙබෝරටරීස් අයිඑන්සී 
ෙකෝපෙර්ෂන් සර්විස් කම්පනි, 2711 ෙසන්ටර්විල් පාර. සුයිට් 
400, විලිමින්ටන්, ෙඩලෙවයා, 19808, ඇ.එ.ජ.; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: පුෂ්පිකා එස්.බමුණුසිංහ නීතිඥ/ 
නිෙයෝජිත, 08 වන මහල, නැෙඟනහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ 



1217 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

ඖෂධීය ෙනොවන ෙමොයිසච්රයිසර්, හිරුආවරණ නිෂ්පාදන, පසු 
හිරු නිෂ්පාදන, පුයර, ෙජල්, දියර, කීම්, ආෙල්පන, පිරිසිදු 
කිරීෙම් දියර, මවුසස් සහ ස්ෙපේ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2012 ෙනොවැම්බර් මස 17  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/19–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141517; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/10/01;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: යුනිලීවර් පීඑල්සී ෙපෝර්ට් සන්ලයිට්, විරල් 
මර්සිසයිඩ් සීඑච්62 4ඉසඩ්ඩී, එක්සත් රාජධානිය; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්,                   
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය 3:; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:              
3 සබන්, සුවඳ විලවුන්, සගන්ධ ෙතල්, රූපලාවන්ය දව්ය, 
ෙකොෙලෝන්, ඕඩි ෙටොයිලට්, ශරීරයට ඉසින සුවඳ විලවුන්; සම 
සඳහා වන ෙතල් කීම් සහ ෙලෝෂන්; රැවුල බාන ෙපන, රැවුල 
බාන ෙජල්, රැවුල බෑමට ෙපර හා රැවුල බෑමට ෙපර පසු භාවිත 
කරනු ලබන දියර; ටැල්කම් පුයර; ස්නානෙය්දී භාවිත කරනු 
ලබන නිෂ්පාදන; හිෙසකස් සඳහා දියර; දත්තාල්ප, ඖෂධීය 
ෙනොවන මුඛ ෙසෝදන දව්ය; දුර්ගන්ධ නාශක;  පුද්ගලික භාවිතය 
සඳහා ඇන්ටි පර්ස්පයිරන්ට්, ඖෂධීය ෙනොවන නානකාමර 
නිෂ්පාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2013 මාර්තු මස 02 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/20–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:143846; (2)ලැබුණු දිනය: 2008/02/18;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සඩාෙෆෝ වර්වල්තුංග්සේගෙසල්චාර්ට් 
එම්බීඑච් ගට්න්බර්ග්රින්ග් 53. ෙනොෙඩසේටඩ්ට්, 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 
පර්ෆියුම්, ඕඩි ෙටොයිලට්, රූපලාවන්ය දව්ය, ශරීර සත්කාරක 
නිෂ්පාදන හා සුවඳ විලවුන්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

08–546/21–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 145649; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/06/19;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: යුනිලීවර් පීඑල්සී ෙපෝර්ට් සන්ලයිට්, විරල් 
මර්සිසයිඩ් සීඑච්62 4ඉසඩ්ඩී, එක්සත් රාජධානිය; (5)ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,                  
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය:3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:3 
සබන්, සුවඳ විලවුන්, සගන්ධ ෙතල්, රූපලාවන්ය දව්ය, 
ෙකොෙලෝන්, ඕඩි ෙටොයිලට්, ශරීරයට ඉසින සුවඳ විලවුන්; සම 
සඳහා ෙතල්, කීම් සහ දියර;  රැවුල බාන ෙපන, රැවුල බාන 
ෙජල්, රැවුල බෑමට ෙපර හා රැවුල බෑමට ෙපර පසු භාවිත 
කරනු ලබන දියර සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා 
අවශ්ය ෙව් නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 47623, 70079, 69955 සහ 75120 දරන 
ලකුණු හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/22–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:145767; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/06/25;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:සීඑසඑ්ල් ලිමිටඩ් 45 ෙපොප්ලර්, පාර්ක්විල් 
වික්ෙටෝරියා, 3052, ඕස්ෙට්ලියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: එෆ.් ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද 
ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය:1; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:1 ෙමම පංතිෙය් රසායනික හා ජීව විද්යාත්මක 
අධිකාරීන්, ෙමම පන්තිෙය් සංස්කෘතීන් සහ මාධ්යය; ෙමම 
පන්තිෙය් පරීක්ෂණ කට්ටල; විද්යාත්මක සහ/ෙහෝ කාර්මික 
කටයුතු සඳහා රසායනික නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

  



1218 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු මස 01 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/23–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:145824; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/06/27;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, 
ෙනො. 146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජ්. ටී. සුමනවීර මයා, ෙවළඳ 
ලකුණු විධායක, ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, 
146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය:38; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා:  38 විදුලිසංෙද්ශනය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “එෆ්එම්” යන ෙයදුම සහ 
“99.1“ යන සංඛ්යාංකය භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අංක 145821 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2010 ෙනොවැම්බර් මස 25  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/24–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:147961; (2)ලැබුණු දිනය: 2008/10/30;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එසස්ීආර්- සිෙබල්ෙකෝ එන්වී 
ක්ෙවලින්ස්ටාට් 49, ඇන්ට්වර්ප් බී-2018, ෙබල්ජියම; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,                
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 11; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
11 බිම් සිලිකා, මයිෙකොකිස්ටලයින් සිලිකා සහ, පිඟන් මැටි 
සිලිකා, ඒ. 1ඩී වීදුරු ෆයිබර්ග්ලාස් සිලිකා, සීරුම් සංෙයෝග, 
වැලි බදාම හා තීන්ත, සිලිකා වලින් සාදන ලද ආෙල්පන සහ 
ප්ලාස්ටික් ෆිලර්; ඇතුලු ටිෙපොලි; ෙනපලයින් සිෙයනයිට් සහ 
ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව් නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

  
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

08–546/25–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය151426:; (2) ලැබුණු දිනය:2009/07/20;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඒෂියා ෙබෝඩ්කාස්ටින් ෙකෝපෙර්ෂන් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ් 35 වන මහල, නැෙඟනහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ 
මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්,                  
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 38; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
38 ෙර්ඩිෙයෝ/ගුවන්විදුලි පචාරය: (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2011 මැයි මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/26–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:155803; (2) ලැබුණු දිනය:2010/05/19;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩියුලක්සග්්රූප් (ඕස්ෙට්ලියා) පීටීවයි එල්ටීඩී 
ෙලවල් 3, නිෙකොල්සන් වීදිය, නැෙගනහිර ෙමල්බර්න්, 
වික්ෙටෝරියා,3002, ඕසේට්ලියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3, 
පිරිසිදුකිරීෙම් ඔපදැමීෙම්, ෙශෝධන සහ උල්ෙල්ඛ නිෂ්පාදන; 
සබන් ; සීනි සබන් ; තීන්ත ඉවත්කිරීෙම් නිශ්පාදන; ෙලෝහ පෘෂඨ් 
පිරිසිදු කිරීම හා පිරියම්කිරීම සඳහා කර්මාන්තවල භාවිත කරනු 
ලබන රසායනික දව්ය; ෙරදි ෙසේදීෙම් දී භාවිත කරනු ලබන 
විරංජන නිෂප්ාදන සහ ෙවනත් දව්ය සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව් නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි);                  
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2014 අෙගෝස්තු මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/27–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 



1219 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

(1) ලකුෙණහි අංකය:157221; (2) ලැබුණු දිනය:2010/08/05;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙකන්ට් ඩිසප්්ෙල් සිස්ටම්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ් 
200, සර් ෙජ්ම්ස් පීරිස් මාවත, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙකන්ට් ඩිස්ප්ෙල් සිස්ටම්ස් 
(පයිවට්) ලිමිටඩ් 200, සර් ෙජ්ම්ස ් පීරිස් මාවත, ෙකොළඹ 02;             
(6) පංතිය: 28; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා සහ කීඩා 
භාණ්ඩ, ෙවනත් පංතිවල ඇතුළත් ෙනොවන ජිම්නාස්ටික් සහ 
කීඩා භාණ්ඩ, නත්තල් ගස ් සඳහා සැරසිලි; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ රතු 186 සී, ෙකොළ 575සී සහ කහ 116සී යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2011 ෙපබරවාරි මස 15  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/28–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:159717; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/12/13;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙපොක්ටර් සහ ගැම්බල් ඉන්ටර්නැෂනල් 
ඔපෙර්ෂන්ස් එස්ඒ 47, රියුට් ද සැනිට්-ජිෙයෝජස්, 1213 ෙපටි-
ලැන්සි, ජිනීවා, ස්විට්සර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්,   තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;     
(6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:3 සබන්, සුවඳ විලවුන්, 
සගන්ධ ෙතල්, ශරීරය සහ රූපාලංකාරය සඳහා වන දියර 
නිෂ්පාදන,  දන්තාෙල්ප; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 03 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/29–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160585; (2) ලැබුණු දිනය:2011/02/01;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙලෝටස ් හර්බල් ලිමිටඩ් 191, කරිඅප්පා 
මාර්ග්, සියනික් ෆාම්ස්, නිව් ෙඩල්හි, 110062, ඉන්දියාව;                 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩී.එල්. ඇන්ඩ් එෆ ් ද 
ෙසේරම් (නීතිඥවරු), 47, ඇෙලක්සැන්ඩා ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07; 

(6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 රූපලාවන්ය 
නිෂ්පාදන, සුවඳ විලවුන්, වැසිකිළි හා සන්ානෙය් දී භාවිත 
කරනු ලබන දියර සහ රූපලාවන්ය හා ෙසෞඛ්යාරක්ෂක 
නිෂ්පාදන;  (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

  
 

 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙලෝටස”් සහ 
“හර්බල්ස්” යන වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිත 
කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2010 ජූලි මස 08 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/30–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:161023; (2) ලැබුණු දිනය:2011/02/23;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ඩීම් ලයිෆ ්සයන්ස ්(පයිවට්) ලිමිටඩ් අංක 277, 
ෙකොසව්ත්ත, කිරිවත්තුඩුව,ශි ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ඩීම් ලයිෆ ්සයන්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ් අංක 277, 
ෙකොසව්ත්ත, කිරිවත්තුඩුව; (6) පංතිය:3; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:3 ෙරදි ෙසේදීෙම් දී භාවිත කරනු ලබන විරංජන නිෂ්පාදන 
සහ ෙවනත් දව්ය; පිරිසිදුකිරීෙම් ඔපදැමීෙම්, ෙශෝධන සහ 
උල්ෙල්ඛ නිෂප්ාදන; සබන්, සුවඳවිලවුන්, සගන්ධ ෙතල්, 
රූපලාවන්ය දව්ය, ෙක්ශ දියර, දත්තාෙල්ප; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

  
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ ෙමන්ස ්ෙකොසම්ටික්ස”් 
යන වචන භාවිත කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
ෙමම ලකුණ කලු සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/31–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:161165; (2) ලැබුණු දිනය:2011/02/25;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩී. ආර්. ඉන්ඩස්ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්                      
අංක 361, නුවර පාර, නිට්ටඹුව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩී. ආර්. ඉන්ඩස්ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්          
අංක 361, නුවර පාර, නිට්ටඹුව; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 3 ෙරදි ෙසේදීෙම් දී භාවිත කරනු ලබන විරංජන 

SEXY GRAFFITI 



1220 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

නිෂ්පාදන සහ ෙවනත් දව්ය; පිරිසිදු කිරීෙම් ඔපදැමීෙම්, 
ෙශෝධන සහ උල්ෙල්ඛ නිෂප්ාදන; සබන්, සුවඳවිලවුන්, 
සගන්ධ ෙතල්, රූපලාවන්ය දව්ය, ෙක්ශ දියර, දත්තාෙල්ප;                
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/32–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:161197; (2) ලැබුණු දිනය:2011/02/25;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩී. ආර්. ඉන්ඩස්ටීස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ් අංක 
361, නුවර පාර, නිට්ටඹුව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ඩී. ආර්. ඉන්ඩස්ටීස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්                
අංක 361, නුවර පාර, නිට්ටඹුව; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 3 ෙරදි ෙසේදීෙම් දී භාවිත කරනු ලබන විරංජන 
නිෂ්පාදන සහ ෙවනත් දව්ය;  පිරිසිදු කිරීෙම් ඔපදැමීෙම්, 
ෙශෝධන සහ උල්ෙල්ඛ නිෂප්ාදන; සබන්, සුවඳවිලවුන්, 
සගන්ධ ෙතල්, රූපලාවන්ය දව්ය, ෙක්ශ දියර, දත්තාෙල්ප;                   
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/33–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:161240; (2) ලැබුණු දිනය:2011/02/28;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4 ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඔෙමගා ෆාමා එන්වී ෙවෙනෙකොෙවග් 26, 
9810 නසාෙරත්, ෙබල්ජියම; (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 3; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 රූපලාවන්ය නිෂප්ාදන, සබන්, ෙක්ශ 
දියර සම ආරක්ෂණ නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/34–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:161245; (2) ලැබුණු දිනය:2011/02/28;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4 ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙචෆාෙරෝ අයර්ලන්ඩ් එල්ටීඩී ෆාන්හම් ඩයිව්, 
ෆින්ග්ලස්, ඩබ්ලින් 11, අයර්ලන්තය; (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:3; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 රූපලාවන්ය නිෂ්පාදන, සබන්, ෙක්ශ 
දියර සම ආරක්ෂණ නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/35–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:161279; (2) ලැබුණු දිනය:2011/03/01;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එම්/එස්. යුනිෙකම් ලැෙබෝරටරීස් එල්ටීඩී 
යුනිෙකම් භවාන්, පභාත් එසේට්ට්, එස්.වී ෙරෝඩ්, ෙජොෙගස්වාරි 
(ෙවස්ට්), මුම්බායි,-400 102, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: පාලිත මැතිව් ඇන්ඩ් කම්පනි (නීතිඥවරු සහ 
ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 172, අළුත්කෙඩ් 
වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය:3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:                    
3 සබන්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/36–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 161350; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/03/04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙෂෙලෝ ෙකොසම්ටික්ස් කම්පනි (පයිවට්) 



1221 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

ලිමිටඩ් 308/බී, පරණ පාර, දලුගම, කැලණිය, ශී ලංකාව;              
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙෂෙලෝ ෙකොසම්ටික්ස් 
කම්පනි (පයිවට්) ලිමිටඩ් 308/බී, පරණ පාර, දලුගම, කැලණිය; 
(6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:3 රැවුල බෑමට පසු භාවිත 
කරනු ලබන ෙකොෙලෝන්, රැවුල බෑමට පසු භාවිත කරනු ලබන 
කීම්, රැවුල බෑමට පසු භාවිත කරනු ලබන බාම්, ඩියුඩ්රන්ට් 
ෙරෝලන්, හිසෙකස් සඳහා ෙජල්, හිසෙකස ්සඳහා කීම්, හිසෙකස් 
සඳහා සේපේ,  සුවඳ විලවුන් ෙකොෙලෝන්, රැවුල බාන කීම්, රැවුල 
බාන ෙපන ඩිෙයෝෙකොෙලෝන්, පිරිමින් සඳහා ඇන්ටිපර්ස්පයිරන්ට්, 
රැවුල බෑමට පසු භාවිත කරනු ලබන දියර, පිරිමින් සඳහා 
ෙෆයානස් කීම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/37–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:161537; (2) ලැබුණු දිනය:2011/03/10;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෆැන්සි මහල්, 160, කුමාර වීදිය, ෙකොළඹ 11, 
ශී ලංකාව (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෆැන්සි මහල්, 
160, කුමාර වීදිය, ෙකොළඹ 11; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 3 සුවඳ විලවුන්, ෙකොළඹ 11; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
  
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2014 ජනවාරි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/38–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:161972; (2) ලැබුණු දිනය:2011/03/30;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙගොඩ්ෙරජ් කන්සියුමර් ෙපොඩක්ට්ස් ලිමිටඩ් 
පිෙරොජ්ෂනගාර්,ඊස්ටන් එක්ස්පස් හයිෙව්, විඛ්ෙරෝලි, මිම්බායි -
400079, 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:3; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 3 හිසෙකස් වර්ණක; හිසෙකස් රංජක; හිසෙකස ්
සඳහා භාවිත කරනු ලබන දියර; හිසෙකස් සඳහා භාවිත කරනු 
ලබන සේපේ, ස්කබ්; ෙරදි ෙසේදීෙම් දී භාවිතා කරනු ලබන 
විරංජන නිෂප්ාදන සහ ෙවනත් දව්ය; දෑත් ෙසේදුම්කාරක, සබන්, 
ෂැම්පු, ශාකසාර රූපලාවන්ය හා ශාකසාර හිසෙකස් වර්ණක; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
  
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/39–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 162069; (2) ලැබුණු දිනය:2011/04/05;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: හන්කා ෙකොසම්ටික් සනායි ඇෙනොනිම් 
සර්ෙකටි බහේකෙකොයි හන්කා කැඩ්, අංක 12, ෙසරිය 
ඉස්තාන්බුල්, තුර්කිය; (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:3; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 3 ෙරදි ෙසේදීෙම් දී භාවිත කරනු ලබන විරංජන 
නිෂ්පාදන සහ ෙවනත් දව්ය;  පිරිසිදු කිරීෙම් ඔපදැමීෙම්, 
ෙශෝධන සහ උල්ෙල්ඛ නිෂප්ාදන; සබන්, සුවඳවිලවුන්, 
සගන්ධ ෙතල්, රූපලාවන්ය දව්ය, ෙක්ශ දියර, දත්තාෙල්ප;    
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/40–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:162215; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/04/18;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ඉන්ඩස්ටියා ද ඩිෙසෙනෝ ෙටක්ස්ටයිල්, එස්.ඒ. 
(ඉන්ඩිෙටක්ස,් එස.්ඒ) ඇවනිඩා ද ලා ඩිපියුටැක්ෂන්, එඩිෆිසිෙයෝ 
ඉන්ඩිෙටක්ස්, 15142, ආර්ෙටක්සිෙයෝ, ඒ ෙකොරුනා, 
ස්පාඤ්ඤය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: (6) පංතිය: 
මුරුෙග්සු සහ නීලකන්දන් මහතුන් (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ 
ෙනොතාරිස්වරු), එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින්ග් (05 මහල), ෙනො. 
02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 03 (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:03 ෙරදි ෙසේදීෙම් දී භාවිත කරනු ලබන විරංජන 
නිෂ්පාදන සහ ෙවනත් දව්ය; පිරිසිදුකිරීෙම් ඔපදැමීෙම්, ෙශෝධන 
සහ උල්ෙල්ඛ නිෂ්පාදන; සබන්, සුවඳවිලවුන්, සගන්ධ ෙතල්, 
රූපලාවන්ය දව්ය, ෙක්ශ දියර, දත්තාෙල්ප; සපත්තු ෙපොලිෂ්, 
කීම් සහ ඉටි, ඉටි, ෂැම්පු සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි);               
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 



1222 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/41–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 162263; (2) ලැබුණු දිනය:2011/04/18;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ආර් ඇන්ඩ් ආර් ඇපරල් කම්පනි, එල්එල්සී 
3411 සිල්වසයිඩ් පාර, විල්මින්ටන්, ද 19810,ඇ.එ.ජ.; (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 ෙරදි ෙසේදීෙම් දී භාවිත කරනු ලබන 
විරංජන නිෂප්ාදන සහ ෙවනත් දව්ය;  පිරිසිදු කිරීෙම් ඔපදැමීෙම්, 
ෙශෝධන සහ උල්ෙල්ඛ නිෂප්ාදන; සබන්, සුවඳවිලවුන්, 
සගන්ධ ෙතල්, රූපලාවන්ය දව්ය, ෙක්ශ දියර, දත්තාෙල්ප;               
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/42–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 162849; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/05/11;(3) 
පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: හන්ෙකල් ඒජී සහ සීඕ.ෙක්ජීඒඒ 
ෙහන්ෙකල්ස්ටාස් 67. 40589, ඩසල්්ෙඩෝෆ්, ජර්මනිය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,              
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය:3; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:                   
3 පුද්ගලික භාවිතය සඳහා ෙනොවන සබන්, ෙසේදුම් සහ විරංජන 
නිෂ්පාදන සහ ෙරදි ෙසේදීෙම්දී භාවිත කරනු ලබන ෙවනත් 
නිෂ්පාදන, ෙරදි සහ පිඟන් භාණ්ඩ සඳහා ෙසේදීෙම් 
නිෙයෝජිතයින්; පිරිසිදු කිරීෙම්, ඔප දැමීෙම්, ෙතල් ඉවත් 
කිරීෙම් සහ උල්ෙල්ඛ නිෂ්පාදන 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 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/43–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 162999; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/05/23;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙකොස්ෙමක් එස්.පී.ඒ වයා ෙඩල් ඉන්ඩස්ටීස් 9, 
20070 ෙසන් ෙසෙනොන් අල් ලැම්බ්ෙරෝ (මිලාෙනෝ), ඉතාලිය; 
(5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් 
හවුල්කරුෙවෝ, නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් 
සහ ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; 
(6)පංතිය:3; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:3 සම සහ හිසෙකස් 
පතිකාර හා සත්කාර සඳහා රූපලාවන්ය නිෂ්පාදන; රූපලාවන්ය 
නිෂ්පාදන; සුවඳ විලවුන්; හිසෙකස් රංජක; හිසෙක් සඳහා 
හිෙසක් විරංජන නිෂ්පාදන; කල්පවතින ෙලස ෙකස් රැලි කිරීම 
සඳහා වන නිෂ්පාදන; හිසෙක් සකස ් කිරීම සඳහා වන 
නිෂ්පාදන; ෂැම්පූ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ බියුටි” සහ “සයන්ස ් ” 
යන වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිත කිරීම 
ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 ජනවාරි මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/44–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:163217; (2) ලැබුණු දිනය:2011/06/06;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙෆේසස ් ෙකොස්මටික්ස ් ගෘප් අයිඑන්සී. 30 
දසාන්ෙටොෂ ් බීඑල්වීඩී, යුනිට් 6 ෙවොග්හාන්, ඔන්ටාරිෙයෝ, 
එල්4ෙක් 4පී1,කෙනඩා,කැනඩාව. (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු සහ 
පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු 
හා සහායකයින් හවුල්ව හා කතිපය වශෙයන්), 179/5, 
අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 3;                
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:3 රූපලාවන්ය දව්ය සහ සබන්, 
දන්තාෙල්ප වැනි නාන කාමර සඳහා අවශ්ය දව්ය එනම් නිය 
එනමල්, කියුටිකල් දියර, ඇස ්ආවරණ, ෙබොරු ඇස්පිහාටු, අයි 
ෂැෙඩෝ, අයි ලයිනර්, ෙතොල්සායම්, ලිප් ග්ෙලොස්, මසක්ාරා, 
හිසෙකස ් මසක්ාරා, ෙතොල් පැන්සල්, ඇහිබැම පැන්සල්, 
ස්කින්ෙබොන්ස ් ෙජල් සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා 
(අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙෆේස”් යන වචනය 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිත කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 



1223 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

08–546/45–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:163798; (2) ලැබුණු දිනය:2011/07/06;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඉන්ඩස්ටියා ද ඩිෙසෙනෝ ෙටක්ස්ටයිල්,               
එස්. ඒ. (ඉන්ඩිෙටක්ස්, එස්.ඒ) ඇවනිඩා ද ලා ඩිපියුටැක්ෂන්, 
එඩිෆිසිෙයෝ ඉන්ඩිෙටක්ස්, 15142, ආර්ෙටක්සිෙයෝ,                          
(ඒ ෙකොරුනා), ස්පාඤ්ඤය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;              
(6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 ෙරදි ෙසේදීෙම් දී භාවිත 
කරනු ලබන විරංජන නිෂ්පාදන සහ ෙවනත් දව්ය; පිරිසිදු 
කිරීෙම් ඔපදැමීෙම්, ෙශෝධන සහ උල්ෙල්ඛ නිෂ්පාදන; සබන්, 
සුවඳවිලවුන්, සගන්ධ ෙතල්, රූපලාවන්ය දව්ය, ෙක්ශ දියර, 
දත්තාෙල්ප; සපත්තු ෙපොලිෂ,් කීම් සහ ඉටි, ඉටි, ෂැම්පු 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 23 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–546/46–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:164536; (2) ලැබුණු දිනය:2011/08/04;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසොනැක්ස ්ජීඑම්බීඑච් මුෙයන්ෙචයර් සටාස ්
75, 86633 නියුබර්ග් ඒ. ඩී. ෙඩොනාඋ, ජර්මනිය; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,                    
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:            
3 කාර් ආරක්ෂණ නිෂප්ාදන එනම් ෙසෝදන හා ආරක්ෂණ 
නිෂ්පාදන; ලැකර් සඳහා ඉටි; ෂැම්පු, ෙමෝටර් රථය ෙසේදීම 
ස්ථාපනය සඳහා පිරිසිදු කිරීෙම් නිෂප්ාදන 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. 
 
 

08–546/47–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය:164865; (2) ලැබුණු දිනය:2011/08/17;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙක්ඩබ්ලිව්එච් මිර්කා එල්ටීඩී. එෆ්අයි-66850 
ෙජපුවා, ෆින්ලන්ඩ්, පින්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: එෆ්. ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, (නීතිඥවරු) 216, 
ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 3 උල්ෙල්ඛ, ෙල්පිත උල්ෙල්ඛ, ෙනොවියන ලද 
උල්ෙල්ඛ, නම්යශීලී උල්ෙල්ඛ, උල්ෙල්ඛ ජාල, උල්ෙල්ඛ 
චිතපට, උල්ෙල්ඛ ෙරදි, උල්ෙල්ඛ කඩදාසි; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

08–546/48–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 164874; (2) ලැබුණු දිනය:2011/08/17;
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙක්ඩබ්ලිව්එච් මිර්කා එල්ටීඩී. එෆ්අයි-66850 
ෙජපුවා, ෆින්ලන්ඩ්, පින්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: එෆ.්ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, (නීතිඥවරු) 216, 
ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය3:; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 3 උල්ෙල්ඛ, ෙල්පිත උල්ෙල්ඛ, ෙනොවියන ලද උල්ෙල්ඛ, 
නම්යශීලී උල්ෙල්ඛ, උල්ෙල්ඛ ෙරදි, උල්ෙල්ඛ කඩදාසි;               
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

08–546/49–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
  

(1) ලකුෙණහි අංකය:166612; (2) ලැබුණු දිනය:2011/11/02;         
(3)පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙර්ණුකා ග්රූප් එල්ටීඩී 69, ශී ජිනරතන 
පාර,ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ෙර්ණුකා ග්රූප් එල්ටීඩී 69, ශී ජිනරතන පාර,ෙකොළඹ 
02; (6) පංතිය: 3; (7)භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 ෙරදි ෙසේදීෙම් දී 
භාවිත කරනු ලබන විරංජන නිෂ්පාදන සහ ෙවනත් දව්ය; , 
පිරිසිදු කිරීෙම් ඔපදැමීෙම්, ෙශෝධන සහ උල්ෙල්ඛ නිෂ්පාදන; 
සබන්, සුවඳවිලවුන්, සගන්ධ ෙතල්, රූපලාවන්ය දව්ය, ෙක්ශ 
දියර, දත්තාෙල්ප; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 



1224 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

  
 

 
ෙමම ලකුණ කලු සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

08–546/50–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 98856; (2) ලැබුණු දිනය:2000/04/18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: 76/030,550 
2000/04/18 ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: ෙජනරල්  
රී ෙකෝපෙර්ෂන් 695, ඊසට්් ෙම්න් ස්ටීට්, ස්ටැම්ෆර්ඩ්, 
කෙනක්ටිකට් 06904-2350, ඇ.එ.ජ.ප.; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ 
සහ පතිරක්ෂණ ෙසේවා එනම් සියලුම වර්ගෙය් ෙද්පළ, හදිසි 
අනතුරු, ජීවිත රක්ෂණ සහ පතිරක්ෂණ රක්ෂණය කිරීම සහ 
තැරැව් ෙසේවා; ආපදා කළමනාකරණ ෙසේවා සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 
 

 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2002 ජුනි මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–547/1–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 104028; (2) ලැබුණු දිනය: 2001/07/03; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇමරිකන් ඉන්ටර්නැෂනල් ගෲප්, අයිඑන්සී. 
70 පයින් ස්ටීට්, නිව්ෙයෝක්, නිව්ෙයෝක් 10270, ඇ.එ.ජ.ප.;        
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එසප්ීඒ ග්ෙලෝබල් අයිපී 
ෙසොලුයුෂන්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 5, 9 වන පටුමඟ, නාවල පාර, 
නාවල; (6) පංතිය:36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:36 රක්ෂණ සහ 
මූල්යමය ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2013 ෙපබරවාරි මස 07 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–547/2–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 111255; (2) ලැබුණු දිනය: 2002/12/20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙහේලීස් පීඑල්සී අංක 400, ඩීන්ස් පාර, 
ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
එෆ්.ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, 
ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය:36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ 
සහ මූල්යමය ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 110846 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2015 අෙපේල් මස 22 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–547/3–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 113000; (2) ලැබුණු දිනය: 2003/04/22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ඩයිනර්ස ්ක්ලබ් ඉන්ටර්නැෂනල් ලිමිටඩ් 8430 
ෙවස්ට් බින් මාව්ර් ඇවනියු, චිකාෙගෝ, ඉලිෙනොයිස් 60631, 
ඇ.එ.ජ.ප.; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ 
කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය:36; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා:36 රක්ෂණ, මූල්ය කටයුතු, මුදල් කටයුතු; නිශ්චල 
ෙද්පළ කටයුතු; ණය කාඩ්පත් ෙසේවා; ණය කාඩ්පත් භාවිත 
කරන්නන් සඳහා වන වරපසාද වැඩසටහන්; ෛවද්ය සහ නීති 
උපෙදස් ලබා ගැනීම සඳහා සංචාරකයින්ට සහය වීම, නැතිවූ 
ෙහෝ ෙසොරාගත් ගමන් ලියවිලි, සංචාරක ෙචක්පත් සහ කාඩ්පත් 
නැවත ෙසොයා ගැනීම ෙහෝ සකස ් කිරීම; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
   

ෙමම ලකුණ අංක 112998, 112999 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ක්ලබ්, ඉන්ටර්නැෂනල්” යන 
වචන භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 



1225 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඉන්ෙවස්ට්මන්ට්” යන 
වචනය සහ සංඛ්යාංක“3” ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව 
භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ 
අංක 66313, 66314, 67024, 67025, 67026, 67028, 67027, 
67030, 67031, 67032, 67033, 67034, 67035, 67036, 
67267, 67268, 67269, 67270, 67271, 67272, 67703, 
67704, 67705, 68025, 68043, 74585, 74588, 74590, 
74717 සහ අංක 74589, 87883, 87408, 87409, 87410, 
87411, 87412, 87413, 87414, 87415, 92416, 115199, 
115315, 115333, 115335, 115344, 115537, 116250, 
116251, 116252, 116253, 116254, 116255, 116256, 
116257, 116259, 116260, 116261, 116262, 116263, 
116264, 116265, 116266, 116267, 116268, 116269 දරන 
ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ කළු සහ දුඹුරු වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2006 ෙනොවැම්බර් මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/6–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 116282; (2) ලැබුණු දිනය: 2003/11/05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසලින්ෙකෝ ඉන්ෂුවරන්ස් කම්පැණි ලිමිටඩ්, 
134, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෙසලින්ෙකෝ ඉන්ෂුවරන්ස් කම්පැණි ලිමිටඩ්, 
134, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය:36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:36 රක්ෂණ ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 
 
 
   

ෙමම ලකුණ කළු, දුඹුරු සහ ෙකොළ වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ අංක 66313, 66314, 67024, 67267, 
67268, 67269, 67270, 67271, 67272, 67703, 67704, 
67705, 68025, 68043, 68044, 74585, 74588, 74590, 
74717 සහ අංක 74589, 87408, 87409, 87410, 87411, 
87412, 87413, 87414, 87415, 92416, 115199, 115333, 
115335, 115337, 116250, 116253, 116254, 116255, 
116256, 116257, 116258, 116259, 116260, 116261, 
116262, 116263, 116264, 116265, 116267, 116268, 
116269, 116270, 116271, 116272, 116273, 116274, 
116275, 116276, 116277, 116278, 116279, 116280, 
116281 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ 
හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්.  
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2006 ෙදසැම්බර් මස 21  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–547/7–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2006 ජූලි මස 21 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–547/4–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 
 

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 116268; (2) ලැබුණු දිනය: 2003/11/05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසලින්ෙකෝ ඉන්ෂුවරන්ස ්කම්පැණි ලිමිටඩ්, 
134, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෙසලින්ෙකෝ ඉන්ෂුවරන්ස් කම්පැණි ලිමිටඩ්, 
134, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 36 රක්ෂණ ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ෙමම ලකුණ නිල්, දුඹුරු, කළු සහ කහ වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ අංක 66313, 66314, 67024, 74588, 
74590 සහ අංක 85883, 87409, 87410, 115199, 115315, 
115335, 115344, 115537, 116250, 116251, 116252, 
116253, 116254, 116255, 116256, 116257, 116260, 
116261, 116262, 116263, 116264, 116265, 116266, 
116267 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි 
දැක්ෙවන විසත්රාත්මක කරුණු භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්.  
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2006 ෙනොවැම්බර් මස 19  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
 

08–547/5–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
————————  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 116271; (2) ලැබුණු දිනය: 2003/11/05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසලින්ෙකෝ ඉන්ෂුවරන්ස ්කම්පැණි ලිමිටඩ්, 
134, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය:36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:36 රක්ෂණ 
ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 



1226 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 134579; (2) ලැබුණු දිනය: 2006/08/25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අන්වර්ලි සහ පුතෙයෝ (පයිවට්) ලිමිටඩ් 76/2, 
මල් පාර, ෙකොළඹ 07, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: අන්වර්ලි සහ පුතෙයෝ (පයිවට්) ලිමිටඩ් 76/2, 
මල් පාර, ෙකොළඹ 07; (6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
30 ෙකෝපි, ෙත්, ෙකොෙකෝවා, සීනි, සහල්, මඤ්ෙඤොක්කා පිටි, 
සව් හාල්, කෘතිම ෙකෝපි, පිටි සහ ධාන්ය වලින් සාදා ගන්නා 
ලද දව්ය, පාන්, විස්ෙකෝතු, ෙක්ක්, ෙප්ස්ටි සහ රසකැවිලි වර්ග, 
අයිස් වර්ග, මීපැණි, පැණි, යීසට්්, ෙබ්කින් පව්ඩර්, ලුණු, අබ, 
ගම්මිරිස්, විනාකිරි, ෙසෝස්, කුළුබඩු, අයිස්, එනසාල්, කුරුඳු, 
කරාබු නැටි; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “බෑන්ඩ්” යන වචනය 
භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2013 අෙගෝස්තු මස 29  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/8–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 135415; (2) ලැබුණු දිනය: 2006/10/10; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බෙයෝෙජන් අයිෙඩක් එම්ඒ අයිඑන්සී. 14 
ෙක්ම්බිජ් ෙසන්ටර්, ෙක්ම්බිජ්,එම්ඒ 02142, ඇ.එ.ජ.ප.; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එෆ්.ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් 
මහතුන්, 216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය:36; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:36 රක්ෂණ සමාගම් හා රජෙය් ආයතන 
වලින් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා වියදම් පතිපූර්ණය කිරීෙම්දී ෙරෝගීන් 
සඳහා මූල්ය උපෙදස;් (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/9–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 137954; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/03/12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද ෆිනෑන්ස ් කම්පැණි ලිමිටඩ්, අංක 55, 

ෙලෝරිස ් ෙපෙදස, ආර්.ඒ. ද ෙමල් මාවත, ෙකොළඹ 04,                     
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ද ෆිනෑන්ස ්
කම්පැණි ලිමිටඩ්. අංක 55, ෙලෝරිස් ෙපෙදස, ආර්.ඒ. ද ෙමල් 
මාවත, ෙකොළඹ 04; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 
මූල්යමය කටයුතු, මුදල් කටයුතු සහ නිශ්චල ෙද්පළ කටයුතු; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
  
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “පැෙයන්, කාසි” යන 
වචන (සිංහල බසින්) සහ අනිකුත් විස්තරාත්මක ෙයදුම් භාවිතා 
කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ කහ, 
දුඹුරු රතු, ෙකොළ සහ දුඹුරු වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ අංක 99761, 99763, 99764, 99786, 99787, 99788, 
114260, 123425, 123429, 123449,123545, 123548, 
123552, 123553, 134574 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 අෙගෝස්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/10–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 138991; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/05/23; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:සී/ස සණස සංවර්ධන බැංකුව. අංක 340 2/1, 
ආර්. ඒ. ද ෙමල් මාවත, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සී/ස සණස සංවර්ධන බැංකුව. අංක 
340 2/1, ආර්.ඒ. ද ෙමල් මාවත, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 36;               
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:36 මූල්යමය කටයුතු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
  
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “පර්සනල්, ෙලෝන්” යන 
වචන, “එස්, ඩී, බී” යන අක්ෂර සහ “කාසිය” යන සලකුණ 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ කළු සහ තැඹිළි වර්ණයන්ට 
සීමා ෙකෙර්.  

ෙමම ලකුණ අංක 127675 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/11–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  



1227 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 138992; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/05/23; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සී/ස සණස සංවර්ධන බැංකුව. අංක 340 2/1, 
ආර්.ඒ. ද ෙමල් මාවත, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සී/ස සණස සංවර්ධන බැංකුව. අංක 340 
2/1, ආර්. ඒ. ද ෙමල් මාවත, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 36;                   
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 මූල්යමය කටයුතු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙසොඳුරු 
ෙසවන” (සිංහල බසින්), “වහළ” සලකුණ හා අෙනකුත් 
විස්තරාත්මක ෙයදුම් භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ රතු සහ කළු වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු  මස 24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/12–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 139579; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/06/29; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: චීසි ෆාමසියුටිකි එස්.පී.ඒ. වියා පැලර්ෙමෝ   
26/ඒ, 43100, පාමා, ඉතාලිය; (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 සහ 
දව්ය, ශ්වසන ෙරෝග පතිකාර සඳහා ඖෂධ නිෂ්පාදන;              
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/13–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141230; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/09/18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙෂල් බෑන්ඩ්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් ඒජී 
ෙබයරමාට්, 6340 බාර්, ස්විට්සර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එෆ්. ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, 
216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ, මූල්යමය කටයුතු, මුදල් කටයුතු; 
නිශච්ල ෙද්පළ කටයුතු; පසාද සහ වරපසාද ෙයෝජනා කම 
සම්බන්ධෙයන් වටිනාකමක් ඇති ෙටෝකන් නිකුත් කිරීම;          
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

ෙමම ලකුණ රතු සහ කහ වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/14–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141420; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/09/27; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සීමන්ස් ඇක්ටියන්ෙගසල්ස්චැෆට්් 
විට්ල්සබ්ැෂර්ප්ලැට්ස් 2, මුන්ෙෂන්, ජර්මනිය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 විෂබීජ 
නාශක; ඖෂධ නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/15–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141753; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/10/10; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:සැග්ෙරෝ සිංගප්පූර් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
වුඩ්ලන්ඩ්ස් ෙටරස්, #06-00 සැග්ෙරෝ ග්ෙලෝබල් හබ්, 
සිංගප්පූරුව 738430, සිංගප්පූරුව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ඉන්ටෙලක්චුවල් ෙපොපර්ටි ඇෙසෝසිෙය්ට්ස්, 
අංක 28, විද්යාල මාවත, ගල්කිස්ස; (6) පංතිය:  5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඹෟෂධීය, පශු ෛවද්ය කටයුතු සහ සනීපාරක්ෂාව 
සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය; ෛවද්ය කටයුතු සඳහා ෙපෝෂණෙව්දී 
දව්ය; ළදරු ආහාර; ප්ලාස්ටර්; තුවාල සඳහා ෙවළුම්පටි; දත් 
රඳවන දව්ය; දත් ඉටි; විෂබීජනාශක; වල්පැළෑටි නාශක හා 
විනාශකාරී සතුන් නැති කරන මිශණ හා පළිෙබෝධ නාශක 
දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
  

ෙමම ලකුණ අංක 141751 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්.  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/16–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 

C 2 - B81089 



1228 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 142316; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/11/14; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ගැමා ෆාමසියුටිකල්ස ්(පයිවට්) ලිමිටඩ් 476, 
යුනියන් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ගැමා ෆාමසියුටිකල්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ් 
476, යුනියන් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 02; (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.  
 

08–547/17–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 142395; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/11/19; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජොන්සන් ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් වන් ෙජොන්සන් 
ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් ප්ලාසා, නිව් බන්සව්ික්, නිව් ජර්සි, 08933, 
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;  
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඊසි” යන නිපාතමය 

උපසර්ගය ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතය ෙවනුෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 ජුනි මස 16 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/18–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 142827; (2) ලැබුණු දිනය: 2007/12/13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජොන්සන් ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් වන් ෙජොන්සන් 
ඇන්ඩ් ෙජොන්සන් ප්ලාසා, නිව් බන්සව්ික්, නිව් ජර්සි, 08933, 
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 මානව ඖෂධීය 
නිෂ්පාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/19–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
————————  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 144625; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/04/04; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ගල්ෆ් ඒජන්සි කම්පැණි ලිමිටඩ් ලෑන්ඩ්ස්ටාස ්
11, 9495 ටයිසන්, ලයිෙචට්න්ස්ටන්, ලයිෙචට්න්ස්ටන්; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්,             
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය:36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:36 නැව් පවාහන නිෙයෝජිත ෙසේවා එනම් නැව් සමාගම් 
ෙවනුෙවන් නැව් ගනුෙදනු අත්පත් කර ගැනීම සහ නිමා කිරීම, 
නැව් සමාගම් ෙවනුෙවන් භාණ්ඩ හා ෙබෝට්ටු රක්ෂණය කිරීම 
සඳහා සාකච්ඡා කිරීම සහ නිගමන වලට එලඹීම සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
  

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ජී,ඒ,සී” යන අක්ෂර 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ නිල්, කහ සහ සුදු වර්ණයන්ට 
සීමා ෙකෙර්.  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/20–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
————————  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 148131; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/11/11; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසොසයිෙට් ෙදස ්ෙපොඩියුට්ස් ෙනස්ෙල් එස්. 
ඒ. 1800 ෙව්වි, ස්විට්සර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;           
(6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:5 බිළිඳුන්, ළදරුවන් සහ 
ළමයින් සඳහා ෙපෝෂණීය ෙෆෝමියුලා සහ අතිෙර්ක දව්ය;              
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  
 
 
   

ෙමම ලකුණ අංක 136196 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 ජුනි මස 26 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/21–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  



1229 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 149605; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/02/25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: රැන්බැක්සි ලැෙබොරෙටොරීස ්ලිමිටඩ් ප්ෙලොට් 
අංක 90, ෙසක්ටර්-32, ගර්ගාෙවොන්- 122001, හර්යානා, 
ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මුරුෙග්සු 
සහ නීලකන්දන් මහතුන්, එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින්ග්                   
(05 මහල), අංක  02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 5; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:5 මානව සහ පශු ෛවද්ය කටයුතු සඳහා 
වන ඖෂධීය සහ ෛවද්ය නිෂප්ාදන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
   
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2013 අෙගෝස්තු මස 24  වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/22–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 149711; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/03/04; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: යුනියන් ඇෂුවරන්ස ්පීඑල්සී අංක 20, ශාන්ත 
මයිකල් පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: වරුණි කාරියකරවන, අංක  251/42 සී, කිරුළ 
පාර, ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 
රක්ෂණ ෙසේවා; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “යුනියන්, ලයිෆ්, 
ඇඩ්වන්ෙට්ජ්” යන වචන හා අෙනකුත් විස්තරාත්මක වචන 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ නිල් සහ සුදු වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ අංක 115604, 115606, 115608, 
115709, 115710, 115711 සහ අංක 115605, 115607, 
115609, 147927, 149690, 149691, 149692, 149693, 
149694, 149695, 149696, 149697, 149698, 149699, 
149700, 149701, 149702, 149703, 149704, 149705, 
149706, 149707, 149708, 149709, 149710 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 ෙපබරවාරි මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/23–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 149916; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/03/20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ශිරන්ත ඇන්තනි ලසන්ත ෙමන්ඩිස් 118/3, 
බුත්ගමුව පාර, ෙකොටුෙව්ෙගොඩ, රාජගිරිය, ශී ලංකාව; (5) ලිපි 

භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ශිරන්ත ඇන්තනි ලසන්ත 
ෙමන්ඩිස් 118/3, බුත්ගමුව පාර, ෙකොටුෙව්ෙගොඩ, රාජගිරිය; 
(6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 මූල්යමය ෙසේවා 
සැපයීම; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ලක්” (සිංහල බසින්) 
යන වචනය සහ “ශී ලංකා සිතියම” යන සලකුණ ලකුණින් 
බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 20 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/24–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 149958; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/03/24; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: 302008066 0714 
2008/10/16; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: 
එන්ගල්හාඩ් ආස්නිමිට්ල් ජීඑම්බීඑච් ඇන්ඩ් කම්පැණි. ෙක්ජී 
හර්සබ්ර්ග්ස්ටාස ්3, ඩී-61138, නයිඩර්ෙඩෝෙෆල්ඩන්, ජර්මනිය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය:5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:5 කැසස් සමනය කරන, ෙසම පිටකරවන සහ ශ්වසන 
මාර්ගෙය් සහ ශ්වාස නාලිකා වල ආබාධ සඳහා වන ඖෂධීය 
නිෂ්පාදන;  පශු ෛවද්ය කටයුතු සඳහා වන නිෂප්ාදන; ෛවද්ය 
කටයුතු සඳහා වන සනීපාරක්ෂක දව්ය; ෛවද්ය කටයුතු සඳහා 
ෙපෝෂණෙව්දී දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 ෙපබරවාරි මස 15 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/25–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 150649; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/05/19; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අක්ලම් ලැෙබොරෙටොරීස් ලිමිටඩ් අක්ලම් 
හවුස්, ෙසේනාපති බපට් මාර්ග්, ෙලෝවර් පැෙරල්, මුම්බාය 400 
013, ඉන්දියාව; (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: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා:5 ෛවද්ය සහ ඖෂධීය නිෂ්පාදන; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 



1230 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/28–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 153161; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/11/13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: වැලිබල් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් අංක 17, 18වන 
වීදිය, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: වැලිබල් ෆිනෑන්ස ් ලිමිටඩ් අංක 17, 18 වන 
වීදිය, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 36 තැන්පතු බාර ගැනීම, මිලදී ගැනීම, උකස් ණය හා 
අෙනකුත් ණය පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා කල්බදු පහසුකම් 
ලබා දීම, නිශච්ල ෙද්පළ සංවර්ධනය සහ ආශිත ෙසේවා;                
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෆිනෑන්ස්” යන වචනය 
භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ කළු, 
රතු සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/29–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153162; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/11/13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: වැලිබල් ෆිනෑන්ස ්ලිමිටඩ් අංක 17, 18 වන 
වීදිය, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: වැලිබල් ෆිනෑන්ස ් ලිමිටඩ් අංක 17, 18 වන 
වීදිය, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 36 තැන්පතු බාර ගැනීම, මිලදී ගැනීම, උකස් ණය හා 
අෙනකුත් ණය පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා කල්බදු පහසුකම් 
ලබා දීම, නිශච්ල ෙද්පළ සංවර්ධනය සහ ආශිත ෙසේවා;               
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 
ෙමම ලකුණ කළු, රතු සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා 

ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ අංක 153161 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 අෙගෝස්තු මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/26–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
————————  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 151006; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/06/15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසලාන් බෑන්ක් පීඑල්සී ෙසලින්ෙකෝ 
ෙසලාන් ටවර්ස්, 90, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව;                
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙසලාන් බෑන්ක් 
පීඑල්සී ෙසලින්ෙකෝ ෙසලාන් ටවර්ස්, 90, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 
03; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ, 
මූල්යමය කටයුතු, මුදල් කටයුතු; නිශ්චල ෙද්පළ කටයුතු;              
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙගෝල්ඩ්” යන වචනය 
සහ අනිකුත් විස්තරාත්මක ෙයදුම් භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ කළු, රන් සහ කහ යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ අංක75246, 117188 
දරන ලකුණු සහ අංක 108446, 110696, 110697, 117675, 
117678, 117766, 122305, 139479, 141547, 141548, 
141549, 141550, 141551, 141552, 141553, 141554, 
141555, 142320, 142321, 144734, 144736, 144987, 
144988, 146077, 146078, 146392, 146395, 146396, 
146587, 146588, 146644, 146645, 146646 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 18 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/27–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
————————  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 151018; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/06/16; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:එපිස්ෙකොපල් රිලීෆ් ඇන්ඩ් ඩිෙවෙලොප්මන්ට් 
815 ෙදවන පටුමග, නිව්ෙයෝක්, නිව්ෙයෝක්, 10017, ඇ.එ.ජ.ප.; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මුරුෙග්සු සහ 
නීලකන්දන් මහතුන් (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු), 
එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින්ග් (05 මහල), ෙනො. 02, ඩීල් ෙපෙදස, 
ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය:36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 
පුණ්යාධාර එක්රැස ් කිරීෙම් ෙසේවා එනම් මැෙල්රියා මර්ධන 
කටයුතු සදහා වන උපෙදස,් අධ්යාපනය සහ නිෂප්ාදන 
සම්බන්ධෙයන් භාවිතය සඳහා වන අරමුදල්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 



1231 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/30–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153340; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/11/25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය අංක 356, 
ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මාවත, යුනියන් ෙපෙදස, 
ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
නීල් රාජකරුණා ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස්, අංක 34/7, නව නීතිඥ 
කාර්යාල සංකීර්ණය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ සහ මූල්යමය කටයුතු;                                
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඩිෙවෙලොප්මන්ට්, 
ෙලොටරි, මිනිස්ටි ඔෆ ්ෆිනෑන්ස්” (සිංහල බසින්) යන වචන සහ 
අනිකුත් විස්තරාත්මක ෙයදුම් සහ කරුණු භාවිතය ෙවනුෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ කහ, නිල්, දම්, සුදු, 
තැඹිළි, කළු සහ රතු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ අංක 105552, 105553, 105643, 105646, 128987, 
128988, 128989, 128990, 128991, 128992, 150202, 
150205 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/31–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153341; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/11/25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය අංක 356, 
ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මාවත, යුනියන් ෙපෙදස, 
ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
නීල් රාජකරුණා ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස්, අංක 34/7, නව නීතිඥ 
කාර්යාල සංකීර්ණය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ සහ මූල්යමය කටයුතු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “සැටෙඩ් 
ෙෆෝචූන්” (භාෂා තුෙනන්ම), “ඩිෙවෙලොප්මන්ට්, ෙලොටරි, 
මිනිස්ටි ඔෆ් ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ප්ලෑනින්” (සිංහල බසින්) යන 
වචන සහ අනිකුත් විස්තරාත්මක ෙයදුම් භාවිතය ෙවනුෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ ෙකොළ, රතු, කහ, සුදු සහ 
කළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ අංක 105552, 
105553, 105643, 105646, 128987, 128988, 128989, 
128990, 128991, 128992, 150202, 150205, 153340 දරන 
ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 05 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/32–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153342; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/11/25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය අංක 356, 
ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මාවත, යුනියන් ෙපෙදස, 
ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
නීල් රාජකරුණා ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස්, අංක 34/7, නව නීතිඥ 
කාර්යාල සංකීර්ණය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ සහ මූල්යමය කටයුතු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
   

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඩිෙවෙලොප්මන්ට්, 
ෙලොටරි, මිනිසට්ි ඔෆ් ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ප්ලෑනින්” (භාෂා 
තුෙනන්ම) යන වචන සහ අනිකුත් විස්තරාත්මක කරුණු සහ 
ෙයදුම් භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම 
ලකුණ දම්, කහ, කළු, සුදු සහ රතු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ අංක 105552, 105553, 105643, 
105646, 128987, 128988, 128989, 128990, 128991, 
128992, 150202, 150205, 153340, 153341 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/33–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153343; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/11/25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය අංක 356, 
ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මාවත, යුනියන් ෙපෙදස, 



1232 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

ෙකොළඹ  02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: නීල් රාජකරුණා ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස්, අංක 34/7, නව 
නීතිඥ කාර්යාල සංකීර්ණය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 36;              
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ සහ මූල්යමය කටයුතු;           
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඩිෙවෙලොප්මන්ට්, 
ෙලොටරි, ෆිනෑන්ස්, මිනිස්ටි” (සිංහල බසින්) යන වචන සහ 
අනිකුත් විස්තරාත්මක කරුණු සහ ෙයදුම් භාවිතය ෙවනුෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ කහ, දම්, නිල්, තැඹිළි, 
සුදු, රතු, ෙකොළ සහ කළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ අංක 105552, 105553, 105643, 105646, 128987, 
128988, 128989, 128990, 128991, 128992, 150202, 
150205, 153340, 153341, 153342 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/34–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153571; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/12/09; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නිසාන් ඩීසල් ෙමෝටර් කම්පැණි ලිමිටඩ්  
අංක 1,1 - ෙචෝම්, ඔආසා, අජිෙයෝ-ෂි, සයිතමා-ෙකන්, ජපානය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා:36 ණය එකතු කිරීෙම් ආයතන; බස් රථ, ටක් රථ 
සහ අෙනකුත් වාහන මිලදී ගැනීම සඳහා ණය (මුදල්); බස් රථ, 
ටක් රථ සහ අෙනකුත් ෙමෝටර් වාහන රක්ෂණ පතිරක්ෂණය 
කිරීම සහ ඊට ආනුෂංගික ෙතොරතුරු සැපයීම 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 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/35–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153574; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/12/09; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නිසාන් ඩීසල් ෙමෝටර් කම්පැණි ලිමිටඩ්      
අංක 1,1 - ෙචෝම්, ඔආසා, අජිෙයෝ-ෂි, සයිතමා-ෙකන්, ජපානය; 

(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි 
මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 36 ණය එකතු කිරීෙම් ආයතන; බස් රථ, ටක් රථ 
සහ අෙනකුත් වාහන මිලදී ගැනීම සඳහා ණය (මුදල්); බස ්රථ, 
ටක් රථ සහ අෙනකුත් ෙමෝටර් වාහන රක්ෂණ පතිරක්ෂණය 
කිරීම සහ ඊට ආනුෂංගික ෙතොරතුරු සැපයීම සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
  
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 153571 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 19 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/36–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153655; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/12/16; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙර්නුකා ගෲප් ලිමිටඩ් "ෙර්නුකා හවුස්",           
අංක 69, ශී ජිනරතන පාර, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙර්නුකා ගෲප් ලිමිටඩ් "ෙර්නුකා 
හවුස්", අංක 69, ශී ජිනරතන පාර, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 36; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:36 මූල්යමය කටයුතු, මුදල් කටයුතු සහ 
නිශච්ල ෙද්පළ කටයුතු, රක්ෂණ, මුදල් කටයුතු සහ නිශ්චල 
ෙද්පළ කටයුතු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 105065, 105245 දරන ලකුණු හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්.    ෙමම ලකුණ ෙකොළ, කළු සහ නිල් යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් 
“සින්ස්” යන වචනය සහ සංඛ්යාංක “1, 8, 6, 6” භාවිතය 
ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/37–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153734; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/12/22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසකියුරිටාස් ඒබී ලින්ඩ්හැගන්ස්ප්ලෑන් 70, 
102 28 ස්ෙටොක්ෙහෝම්, සව්ීඩනය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: එෆ.්ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන් 



1233 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

(නීතිඥවරු), 216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10;                       
(6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 සුරැකුම්පත් සහ 
භාණ්ඩ ආරක්ෂා කිරීමට ෙසේප්පු ෙසේවා; රක්ෂණ පතිරක්ෂණ; 
මූල්යමය කටයුතු, මුදල් කටයුතු; පවාහනය කරනු ලබන මුදල් 
පමාණ පරීක්ෂා කිරීම; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/38–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153782; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/12/23; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසකියුරිටාස් ඒබී ලින්ඩ්හැගන්ස්ප්ලෑන් 70, 
102 28 ස්ෙටොක්ෙහෝම්, සව්ීඩනය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: එෆ්. ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන් 
(නීතිඥවරු), 216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10;                      
(6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 36 සුරැකුම්පත් සහ 
භාණ්ඩ ආරක්ෂා කිරීමට ෙසේප්පු ෙසේවා; රක්ෂණ පතිරක්ෂණ; 
මූල්යමය කටයුතු, මුදල් කටයුතු; පවාහනය කරනු ලබන මුදල් 
පමාණ පරීක්ෂා කිරීම; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 153734, 153756 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/39–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 154495; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/02/16; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ශී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ෙකෝපෙර්ෂන් ලිමිටඩ් 
'රක්ෂණ මන්දිරය', අංක 21, ෙවොක්ෙෂෝල් ස්ටීට්, ෙකොළඹ 02, 
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: බී. ඒ. රුවනි 
ධර්මවර්ධන, ශී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ෙකෝපෙර්ෂන් ලිමිටඩ්,  
අංක 21, ෙවොක්ෙෂෝල් ස්ටීට්, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 36;             
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:36 රක්ෂණ (ෙමෝටර් රථ වාහන);            
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ශී ලංකා 
ඉන්ෂුවරන්ස්” (සිංහල බසින්) යන වචන සහ “ෙමෝටර් ප්ලස්” 
යන වචන භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම 
ලකුණ අළු, නිල් සහ රතු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ අංක 119508, 119892 සහ අංක 112192, 119891, 
134042, 136664, 136665, 136666, 142829, 142830, 
142831, 143531, 143532, 143533, 143534, 143535, 
143536, 143537, 154495 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/40–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 154570; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/02/22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙටොෙයෝටා ජිෙදෝෂා කබුෂිකි කයිෂා 1, 
ෙටොෙයෝටා-ෙචෝ, ෙටොෙයෝටා-ෂි, අයිචි-ෙකන්, ජපානය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,            
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:36 ෙමෝටර් රථ හා සම්බන්ධ මූල්යමය කටයුතු එනම් 
ෙමෝටර් රථ මිලදී ගැනීම සහ කල් බදු සඳහා මූල්ය සැපයීම්; 
ෙමෝටර් වාහන සඳහා අදාළ සියලු රක්ෂණ ගිවිසුම්, ෙසේවා 
ගිවිසුම්, ෙපර ෙගවුම් නඩත්තු ගිවිසුම්, සහ ණය අවලංගු කිරීෙම් 
ගිවිසුම් පතිරක්ෂණය සහ පරිපාලනය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/41–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 154573; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/02/22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙටොෙයෝටා ජිෙදෝෂා කබුෂිකි කයිෂා 1, 
ෙටොෙයෝටා-ෙචෝ, ෙටොෙයෝටා-ෂි, අයිචි-ෙකන්, ජපානය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,            
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය:36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
36 ෙමෝටර් රථ හා සම්බන්ධ මූල්යමය කටයුතු එනම් ෙමෝටර් 
රථ මිලදී ගැනීම සහ කල් බදු සඳහා මූල්ය සැපයීම්; ෙමෝටර් 
වාහන සඳහා අදාළ සියලු රක්ෂණ ගිවිසුම්, ෙසේවා ගිවිසුම්, ෙපර 
ෙගවුම් නඩත්තු ගිවිසුම්, සහ ණය අවලංගු කිරීෙම් ගිවිසුම් 
පතිරක්ෂණය සහ පරිපාලනය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 



1234 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/42–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 154632; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/02/24; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ශී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස ්ෙකෝපෙර්ෂන් ලිමිටඩ් 
'රක්ෂණ මන්දිරය', අංක 21, ෙවොක්ෙෂෝල් ස්ටීට්, ෙකොළඹ 02, 
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: බී. ඒ. රුවනි 
ධර්මවර්ධන, ශී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස ් ෙකෝපෙර්ෂන් ලිමිටඩ්, 
අංක 21, ෙවොක්ෙෂෝල් ස්ටීට්, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 36;              
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ (ෙමෝටර් රථ වාහන);            
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ශී ලංකා, ඉන්ෂුවරන්ස්, 
ෙමෝටර්, ප්ලස්” යන වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව 
භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ අළු, 
නිල් සහ රතු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම ලකුණ     
අංක 119508, 119892 දරන ලකුණු සහ අංක 112192, 
119891, 134042, 136664, 136665, 136666, 142829, 
142830, 142831, 143531, 143532, 143533, 143534, 
143535, 143536, 143537, 154495 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/43–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 154633; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/02/24; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: — ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ශී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස ්ෙකෝපෙර්ෂන් ලිමිටඩ් 
'රක්ෂණ මන්දිරය', අංක 21, ෙවොක්ෙෂෝල් ස්ටීට්, ෙකොළඹ 02, 
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: බී. ඒ. රුවනි 
ධර්මවර්ධන, ශී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස ් ෙකෝපෙර්ෂන් ලිමිටඩ්, 
අංක 21, ෙවොක්ෙෂෝල් ස්ටීට්, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය:36;             
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ශී ලංකා 
ඉන්ෂුවරන්ස්” (දමිළ බසින්) සහ “ෙමෝටර්, ප්ලස්” යන වචන 
(ඉංගීසි බසින්) භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ නිල්, රතු, දීප්තිමත් රතු සහ අළු යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

ෙමම ලකුණ අංක 119508, 119892 සහ අංක 112192, 
119891, 134042, 136664, 136665, 136666, 142829, 
142830, 142831, 143531, 143532, 143533, 143534, 
143535, 143536, 143537, 154495, 154632 දරන ලකුණු 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/44–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 154772; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/03/08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අවුටිගර් ෙහොෙටල්ස් හවායි 2375 කුහිෙයෝ 
ඇවනියු ෙහොනලුලු හවායි 96815, ඇ.එ.ජ.ප.; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ
(නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවෙළඳ 
ලකුණු නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12;                    
(6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: නිවාඩු/විෙව්ක කාල 
ගත කිරීම සඳහා සකස් කර ඇති තට්ටු නිවාස සංකීර්ණ ෙහෝ 
ඊට අයත් නිවාස ඒකක අන්ය පාර්ශව ෙවනුෙවන් 
කළමනාකරණය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/45–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 155020; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/03/22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩින්ස ් පීඑල්සී 130, 
ග්ෙලනි වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ඩී. එස්. සී. ෙපෙර්රා (නීතිඥ), ෙජෝන් කීල්ස ්
ෙහෝල්ඩින්ස් පීඑල්සී, නීති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 130, ග්ෙලනි 
වීදිය, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:36 
රක්ෂණ, මූල්යමය කටයුතු, මුදල් කටයුතු සහ නිශ්චල ෙද්පළ 
කටයුතු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
  
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “සව්ීට්ස්” යන වචනය 
භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/46–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 



1235 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 158206; (2) ලැබුණු දිනය: 2010/09/24; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ලයන් කැපිටල් එල්එල්පී 21 ෙගොස්ෙවෙනෝ 
ප්ෙල්ස්, එසඩ්බ්ලියු1එක්ස් 7එච්එෆ්, එක්සත් රාජධානිය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ
(නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවෙළඳ 
ලකුණු නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12;                    
(6) පංතිය:36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:36 රක්ෂණ, මූල්යමය 
කටයුතු, මුදල් කටයුතු; මූල්යමය ෙසේවා; නිශච්ල ෙද්පළ 
කටයුතු; සංසථ්ාපිත මූල්ය; පුද්ගලික ෙකොටස;් ආෙයෝජන ෙසේවා; 
පාග්ධන, අරමුදල් සහ භාර ආෙයෝජන ෙසේවාවන්; ආෙයෝජන 
කළමනාකරණ ෙසේවා; අෙන්යොන්ය අරමුදල් සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි);  (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “කැපිටල්” යන වචනය 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්.  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජූලි මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 
08–547/47–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  

————————  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 173657; (2) ලැබුණු දිනය: 2012/08/15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙමොහමඩ් අන්වර් සාකි යුඩ්ඩින් අන්වර්ලි, 
76/2 මල්පාර, ෙකොළඹ 07, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෙමොහමඩ් අන්වර් සාකි යුඩ්ඩින් අන්වර්ලි, 76/2 
මල්පාර, ෙකොළඹ 07; (6) පංතිය:4; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:            
4 කාර්මික ෙතල් සහ ගීස් වර්ග, ලිහිසි ෙතල්, දූලි උරා ගන්නා, 
ෙතත් කරන හා බඳින මිශණ; ෙමෝටර් ස්පීතු ද ඇතුළු ඉන්ධන හා 
පදීපක; ඉටිපන්දම හා දැල්වීම සඳහා පහන් තිර; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
  

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් ෙල්බලෙයහි දැක්ෙවන 
“ටී” යන වචනය, “ෙත් ෙපෝච්චිය, ෙත් දළු” යන සලකුණු සහ 
අෙනකුත් විස්තරාත්මක ෙයදුම් භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ පැන්ෙටෝන් 1797, පැන්ෙටෝන් 
කහ පීඊ, පැන්ෙටෝන් 355 පීඊ, පැන්ෙටෝන් 2935 පීඊ, 
පැන්ෙටෝන් 254 පීඊ යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්.  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2015 ජනවාරි මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
08–547/48–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 174578; (2) ලැබුණු දිනය: 2012/09/24; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කාගිල්ස් (සිෙලෝන්) පීඑල්සී, අංක 40, ෙයෝක් 
වීදිය, ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: කාගිල්ස් (සිෙලෝන්) පීඑල්සී, අංක 40, ෙයෝක් වීදිය, 
ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 4; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 4 කාර්මික 
ෙතල් සහ ගීස ් වර්ග, ලිහිසි ෙතල්, දූලි උරා ගන්නා, ෙතත් 
කරන හා බඳින මිශණ; ෙමෝටර් සප්ීතු ද ඇතුළු ඉන්ධන හා 
පදීපක; ඉටිපන්දම හා දැල්වීම සඳහා පහන් තිර; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් ෙල්බලෙයහි දැක්ෙවන 
“මයි, ෙචොයිස්” යන වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා 
කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ රතු  
එම්-100 485සී, එම්-100 වයි-100 ෙක්-40 484සී, කහ වයි55 
3935සී සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–547/49–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 133127; (2) ලැබුණු දිනය:2006/06/21; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙබයර්සේඩෝෆ් ඒජී උනස්ටාස් 48, 20253, 
හැම්බර්ග්, ජර්මනිය, ජර්මනිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: එෆ.් ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන්, 216, ද ෙසේරම් 
ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය:3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:3 
රූපලාවන්ය දව්ය, දුර්ගන්ධ නාශක හා දහඩිය ගඳ වැළැක්වීමට 
ෙයොදන දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
  

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඩිෙයොඩන්ට්” යන 
වචනය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම 
ලකුණ නිල්, සුදු, අළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්.ෙමම 
ලකුණ අංක 17574, 57538, 78344, 94788, 97725, 116935 
දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර, අංක 124850, 
10006 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

 
2011 අෙගෝස්තු මස 26 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/1–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  



1236 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

(1) ලකුෙණහි අංකය:136150; (2) ලැබුණු දිනය: 2006/11/22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙබක්සිෙමෝ ෆාර්මසියුටිකල්ස් ලිමිටඩ්, 17, 
ඩන්ෙමොන්දි ආර්/ඒ ෙරෝඩ්, අංක 7,  ඩකා 1205, බංගලාෙද්ශය; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස් 
ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වන 
මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවෙළඳ මධ්යසසථ්ානය, 
ඉෙචෙලොන් චතුරශය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධ හා ෛවද්ය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ 
සැකසීම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෆාර්මා” යන වචනය 
භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/2–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:136890; (2) ලැබුණු දිනය:2007/01/05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙබ්යර් ෙෂරින් ෆාර්මා ඔයි පැන්ෂන්ටී 47, 
20210 ටුර්කු, පින්ලන්තය; (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 සැකසීම්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/3–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 145255; (2) ලැබුණු දිනය: 2008/05/22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පැනෂියා බෙයෝටික් ලිමිටඩ් බී-1 
එක්ස්ෙටන්ෂන්ඒ/27, ෙමෝහන් ෙකෝර්පෙර්ටිව් ඉන්ඩස්ටියල් 
එස්ෙට්ට්, මතුරා ෙරෝඩ්, නිව් දිල්ලි-110044, ඉන්දියාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,             
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
5 ෛවද්ය හා ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ සැකසීම්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.    
2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/4–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:146444; (2) ලැබුණු දිනය:2008/08/08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇල්ෙකම් ලැෙබෝරටරීස් ලිමිටඩ්, ඇල්ෙකම් 
හවුස්, ෙසේනාපති බපාට් මාර්ග්, ෙලෝවර් පැරල්, මුම්බායි 400 
013, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වන මහල, 
බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවෙළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් 
චතුරශය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:          
5 ෛවද්ය හා ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයල කළ සැකසීම්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2014 මාර්තු මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/5–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 150546; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/05/12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ගැෙඩෝ එස.්ආර්.එල්. වයා ෙගොල්ෙඩොනි 10, 
20129 මිලාෙනෝ, ඉතාලිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;                
(6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 ෙතොල් ආෙල්පන, බාත් 
ෙෆෝම්, පුද්ගල භාවිතය සඳහා සගන්ධ ෙතල්, සෙමහි 
ආරක්ෂාවට ගල්වන ෙතල්, මසක්ාරා, ෆවුන්ෙඩ්ෂන් කීම්, 
අයිලයිනර්, පුද්ගල භාවිතය සඳහා සබන්, සම පිරිසිදුකිරීම හා 
මෘදුකිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන රූපලාවන්යමය සැකසුම් 
ඇතුළුව සුවඳ විලවුන් හා රූපලාවන්යමය දව්ය සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
   

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ද, ඔන්ලි” යන වචනය 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්.  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
   
2014 ෙපබරවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
  
08–548/6–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 



1237 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 150911; (2) ලැබුණු දිනය:2009/06/09; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පැරස් ෆාර්මසියුටිකල්ස් ලිමිටඩ් පැරස් හවුස,් 
6/බී, සත්තාර් තලුකා ෙසොසයිටි, එන්. ආර්. නව්ජීවන්               
තැ. ෙප. අහමඩ්බෑඩ් 380 014, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය : 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 උෂණ්ත්වය 
හා කැසීෙමන් සහනය ලැබීම සඳහා සෙමහි ගල්වනු ලබන 
සුවඳ විලවුන් හා සුවඳ විලවුන් ෙනොවන පුයරමය සැකසුම්;             
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන 
විස්තරාත්මක වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2014 අෙගෝස්තු මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/7–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 151785; (2) ලැබුණු දිනය:2009/08/14; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-302009009003 
2009/02/16ඩීඊ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: 
සැඩෙෆෝ වර්වල්ටුංස්ෙගස්ල්ෂැෆ්ට් එම්බීඑච් ගටන්බර්ගිං, 53, 
22848 ෙනොඩර්ස්ෙටඩ්, ජර්මනිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය:ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා 
පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු හා ෙප්ටන්ට් හා ෙවෙළඳ ලකුණු පිළිබඳ 
නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 3;  
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 සුවඳ විලවුන් හා රූපලාවන්ය දව්ය; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
  
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2014 අෙගෝස්තු මස 21 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/8–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 151818; (2) ලැබුණු දිනය:2009/08/18; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ආරියා ෙකොස්ෙමටික්ස ් ඉන්ටර්නැෂනල් 
ලිමිටඩ් පීඕ ෙබොක්ස් 957, ඕෆ්ෙෂෝර්ඉන්ෙකෝර්පෙර්ෂන් 
ෙසන්ටර්, ෙරෝඩ් ටවුන්, ෙටෝර්ෙටොලා, බීආර්ටී, වර්ජින් 
අයිලන්ඩ්ස;් (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 

තිරුෙචල්වම් ඇෙසෝසිෙය්ට්ස්, 116/10, ෙරෝස්මීඩ් ෙපෙදස, 
ෙකොළඹ 07; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3                   
1. මුහුෙණ් ආරක්ෂාව සඳහා වන නිෂ්පාදන (රූපලාවන්යමය); 
2. රූපලාවන්යමය කාර්යයන් සඳහා; 3. ස්නානය කිරීෙම්දී 
භාවිතා කරනු ලබන ඝනකම් දියර; 4. ෙබෙහත් ෙනොෙයදූ 
ෙලෝෂන්; 5. ශරීරරෙය් ගැල්වීමට (සකස ්කරන ලද) ඉසින දියර 
(ෛවද්යමය භාවිතය සඳහා ෙනොවන); 6. ටැල්කම් පවුඩර් සහ 
සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව් නම් 
ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
   

ෙමම ලකුණ කලු, සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා 
ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/9–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:151885; (2) ලැබුණු දිනය:2009/08/19; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙපොෙමෝ ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම 122,               
2 වන හරස් වීදිය, ෙකොළඹ 11, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙපොෙමෝ ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම, 
122, 2 වන හරස් වීදිය, ෙකොළඹ 11; (6) පංතිය: 3; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 3 පවිතකාරක දියර, රූපලාවන්ය දව්ය;                     
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

ෙමම ලකුණ නිල් වර්ණයට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/10–2016.08.19 වැනි දින අංක1,981 දරන ගැසට් පතය.  

————————  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 152662; (2) ලැබුණු දිනය: 2009/10/14; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එස්අයිඑම් ලයිසනිං ලිමිටඩ් 3 කිසැන්ෙතෝ 
මිලානා ස්ටීට්, පී.සී. 3030 ලිමෙසෝල්, සයිපස්; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මුරුෙග්සු සහ නීලකන්දන් මහතුන් 
(නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු), එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩිං 
(05 මහල), අංක 02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 3; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 3 සුවඳ විලවුන්, ඕඩි ෙටොයිලට්: ෙජල්; 
ස්නානය සඳහා වන ෛවද්යමය භාවිතය සඳහා ෙනොවන ලවණ: 
ස්නානයට භාවිත කරන සබන් හා ශරීර දුර්ගන්ධනාශක; 
රූපලාවන්ය දව්ය, එනම් මුහුෙණහි ගල්වනු ලබන කීම්, මිල්ක්, 
ෙලෝෂන්, ෙජල් හා පවුඩර් සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා (අවශ්ය ෙව් නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි);              
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 



1238 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

 
  
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2014 ෙපබරවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/11–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට්පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:156310; (2) ලැබුණු දිනය:2010/06/21; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: තුරායා ෙටලිකමියුනිෙක්ෂන් කම්පැනි, 
එටිසලාට් ටවර්, ෂීක් රෂීඩ් බිං සයිඩ් ඇල් මැක්ෙටොවුම් ෙරෝඩ් 
(එයාෙපෝට් ෙරෝඩ්) එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්යය; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: දිසානායක එම් සුනිල් (බීඒ),              
අංක 58, පැතුම් උයන, කුණ්ඩසාෙල්, මහනුවර; (6) පංතිය: 38; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 38 චන්දිකා මාර්ගෙයන් සන්නිෙව්දන 
මධ්යසථ්ාන හා අවකාශගත විද ත් සන්නිෙව්දනය මඟින් 
සිදුෙකෙරන රැහැන් රහිත ෙසේවා ඇතුළත්ව සන්නිෙව්දන ෙසේවා; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
   ෙමම ලකුණ නිල්, කළු, සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
ෙමම ලකුණ අංක 84301 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2012 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/12–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට්පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160700; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/02/07;   
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:නිව් ගිෆ්ට් ෙසන්ටර් (ෙමොෙහොමඩ් නාෆි 
ෙමොෙහොමඩ් නස්ලි, සදුල් ෆුවාඩා) අංක 100/ඒ, ෙක්සර් වීදිය, 
ෙකොළඹ 11, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
නිව් ගිෆ්ට් ෙසන්ටර් (ෙමොෙහොමඩ් නාෆි ෙමොෙහොමඩ් නස්ලි, 
සදුල් ෆුවාඩා) අංක 100/ඒ, ෙක්සර් වීදිය, ෙකොළඹ 11;                 
(6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 ළඳරු ඔංචිල්ලා;  
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “මිනි, බයික්” යන 
වචනය ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ තැඹිලි, ලා නිල්, කහ, 
ෙකොළ, කළු, සුදු, හා රතු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/13–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට්පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 160764; (2) ලැබුණු දිනය:2011/02/09; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අයිකන් අයිපී, ඉන්ක්. 1500 සවුත් 1000 
ෙවස්ට්, ෙලොගෑන්, යූටී 84321, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය;            
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මහින්ද හරදාස, 14 වන 
මහළ, බටහිර කුළුණ, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය, ඉචෙලොන් 
චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
28 ශරීර සුවතා හා ශාරීරික අභ්යාස සඳහා උපකරණ;                     
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/14–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට්පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 161647; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/03/16; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: සටහනට ෙයොමුවීම 
මැනවි 2010/09/16ඩීඊ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ 
ලිපිනය:එයාබස ් එස්.ඒ.එස.් 1, රවුන්ඩ් ෙපොයින්ට් මයුරිස ්
ෙබෙලොන්ෙට්, 31707 බ්ලැග්නැක් ෙසෙඩක්ස්, පංශය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්,              
තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ, අෙනකුත් පංතිවලට ඇතුළත් 
ෙනොවන ජිම්නාස්ටික් හා කීඩා භාණ්ඩ; වාහන ආකෘති හා 
ඒවාෙය් ෙකොටස,් විෙශේෂෙයන් ම අහස්යානා හා ගුවන්යානාවල 
ෙකොටස;් ෙසල්ලම් වාහන; පැරාග්ලයිඩර්; කීඩා කරන කාඩ්පත් 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/15–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට්පතය.  

———————— 
   
(1) ලකුෙණහි අංකය:161803; (2) ලැබුණු දිනය:2011/03/22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඕඩි ඒජී 85045 ඉන්ෙගොල්ස්ට්ඩ්, 



1239 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

ෙඩවුෂ්ලන්ඩ්, ජර්මනිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
මුරුෙග්සු සහ නීලකන්දන් මහතුන් (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ  
ෙනොතාරිස්වරු), එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින්ග් (05 මහල), අංක 
02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 28;                      
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ, කාර් ආකෘති, 
අෙනකුත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ජිම්නාස්ටික් හා කීඩා 
භාණ්ඩ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/16–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට්පතය.  
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:162302; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/04/19; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙකොෆ්රා ෙහෝල්ඩිං ඒජී ගැෙෆෙනොෙවග් 10, 
ෂුග් 6300, සව්ිස්ටර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;     
(6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා හා කීඩා 
භාණ්ඩ, අෙනකුත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ජිම්නාස්ටික් හා 
කීඩා භාණ්ඩ; නත්තල් ගස ් සැරසිලි කිරීම සඳහා දව්ය;                 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ සී, ඒ ” යන අක්ෂර හා 
“&” යන සලකුණ භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/17–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට්පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 162517; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/04/27;   
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩාට් ඉන්ඩසට්ීස් ඉන්ක් 14901 එස්.ඔෙර්න්ජ් 
බ්ෙලොසම් ෙට්ල්, ඔලන්ෙඩෝ, ෆ්ෙලොරිඩා 32837, ඇමරිකා 
එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ;  (6) පංතිය: 
28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 ප්ලාස්ටික් ෙසල්ලම් බඩු, කීඩා 
හා ෙසල්ලම් කිරීමට අවශ්ය දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 4889 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/18–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 163601; (2) ලැබුණු දිනය:2011/06/29; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩී.එස්.එල්.ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම,             
ෙනො. 211, පංචිකාවත්ත පාර, ෙකොළඹ -10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙකෝ-සර්ව් පුද්ගලික සමාගම, 
අංක 78, ෙරෝස්මීඩ් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07; (6) පංතිය: 28;               
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 ෙසල්ලම් බඩු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ ලා ෙකොළ, ලා නිල්, ඕෆ් වයිට් යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/19–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 163730; (2) ලැබුණු දිනය: 2011/07/01; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙමොන්ෙෆෝට් සර්විසස් එසඩ්ීඑන්. බීඑච්ඩී යුනිට් 
1001, 10ත් ෆ්ෙලෝ(ර්), ස්ටාර් හවුස ් 3 සැලිසබ්රි ෙරෝඩ්, 
ෙකොවුලූන, ෙහොං-ෙකොං; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය:එෆ.්ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී ද ෙසේරම් මහතුන් (නීතීඥවරු), 216, 
ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 28 ව්යායාම කිරීෙම් දී වළලු කෙරහි හා මැණික් 
කටුෙවහි පළඳින ආරක්ෂක ආවරණ, මලල කීඩා සඳහා 
ෙයොදාගනු ලබන උපකරණ එනම්, පහසුව පිණිස ශරීරෙයහි 
පළඳිනු ලබන පුහුණුවීම් සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ, කීඩා 
උපකරණ දැමීමට භාවිතා කරන බෑග් සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව් නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 
08–548/20–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  



1240 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 164448; (2) ලැබුණු දිනය:2011/08/02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෆාර්ලිං ඉන්ඩස්ටියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්,              
ෙනො. 158-1, ෙඩන් ලී ෙරෝඩ්, ෙඩන් ලී විෙල්ජ්, ෂිෙයන් ෂි ෂියැං, 
චංගුවා ෙෂයින්, තායිවාන්, චීන සමූහාණ්ඩුව, මහජන චීන 
සමූහාණ්ඩුව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:පාලිත 
මෙතව් සහ සමාගම, (නීතිඥවරු සහ ෙප්ටන්ට් හා ෙවෙළඳ 
ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 172, අලුත්කෙඩ් වීදිය, ෙකොළඹ 12; 
(6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා හා කීඩා 
භාණ්ඩ; ශබ්ද නඟන ෙසල්ලම් භාණ්ඩ, එබිය හැකි ෙසල්ලම් 
භාණ්ඩ, ෙපෙහේළිකා සහිත ෙසල්ලම් භාණ්ඩ, පුරවන ලද 
ෙසල්ලම් භාණ්ඩ, ෙසල්ම් භාණ්ඩ ආකෘති; බුබුළු පිඹින 
ෙසල්ලම් භාණ්ඩ, දරුවන්ෙග් ලිස්සා යන ෙසල්ලම් භාණ්ඩ, 
ෙසල්ලම් කිරීම සඳහා කැට ආකාරෙයන් පවතින දව්ය සහ 
ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 

ෙමම ලකුණ අංක 72187 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/21–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  

———————— 
 
(1) ලකුෙණහි අංකය:173095; (2) ලැබුණු දිනය:2012/07/24; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ක්සියාෙමන්ෂි ක්සින්ලින්ටියැන් ටියු ෙයොංපිං 
ෙයෝක්ෂියැංෙගොන්සි ෙෂොප් 3,9 ඇන්ඩ් 10, 2ටියු 
ලු,සිමිංක ක්සියැමන් 361012 ෆීයුජ්ලන් (චීනය), චීන මහජන 
සමූහාණ්ඩුව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඒ.පී.එස.් 
ජයතුංග, ඇන්ඩෘ සම්ිත් හවුල්කරුෙවෝ,නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ 
ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවෙළඳ ලකුණු නීතිඥවරු,              
අංක 278/7/1, 4 වන පටුමග, කලපලුවාව, රාජගිරිය,                      
ශී ලංකාව; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා හා 
කීඩා භාණ්ඩ, අෙනකුත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන 
ජිම්නාස්ටික් හා කීඩා භාණ්ඩ; නත්තල් ගස් සැරසිලි කිරීම සඳහා 
දව්ය;   (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/22–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  

(1) ලකුෙණහි අංකය:173581; (2) ලැබුණු දිනය:2012/08/09;       
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ෙජ්න් ඇල්බන් 23 සම්ීටන් ෙරෝඩ්, කබ්වර්ත්, 
ෙලයිෙසසට්ර් එල්ඊ8 0එල්ජී, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එසප්ීඒ ග්ෙලෝබල් අයිපී 
ෙසොලුයුෂන්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 51, කසස්ප පාර, ෙකොළඹ 05;          
(6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ; 
ජිම්නාසට්ික් හා කීඩා කිරීමට අවශ්ය දව්ය, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙරදිවලින් නිෂප්ාදිත සැහැල්ලු දව්ය පුරවන ලද ෙසල්ලම් භාණ්ඩ, 
විල්ලුද වලසුන්, තුරුළු කරගතහැකි සතුන්, චලනය වන සංගීතය 
සහිත භාණ්ඩ, ෙසලෙවන විට මිහිරි හඬ නැෙගන භාණ්ඩ, 
කියාකාරකම් සඳහා ෙයොදාගනු ලබන කැට වැනි දව්ය සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
    ෙමම ලකුණ කීම්, දුඹුරු, ලා ෙකොළ, තද ෙකොළ යන 
වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/23–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය. 

———————— 
  

(1) ලකුෙණහි අංකය:175551; (2) ලැබුණු දිනය:2012/11/05;       
(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: 
නිත්යා පාට්නර්ස,් 97 ඒ, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03;  (6) පංතිය: 28;      
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ, අෙනකුත් 
පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ජිම්නාසට්ික් හා කීඩා භාණ්ඩ; 
නත්තල් ගස ් සැරසිලි කිරීම සඳහා දව්ය, ෙරදිවලින් නිෂප්ාදිත 
සැහැල්ලු දව්යකින් පුරවන ලද ෙසල්ලම් බඩු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “එස්, එල්” යන අක්ෂර 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/24–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 176284; (2) ලැබුණු දිනය:2012/12/03;        
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 



1241 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

නම සහ ලිපිනය:ෙෆඩෙර්ෂන් ඔෆ ්ඉන්ටර්නැෂනල් ඩි ෆුට්ෙබෝල් 
ඇෙසෝසිෙය්ෂන් (එෆඅ්යිඑෆඒ්) එෆඅ්යිඑෆඒ් - සට්ාස ් 20, 8044 
සුරිච්, සව්ිසට්ර්ලන්තය, සව්ිසට්ර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; 
(6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ; 
කීඩා කිරීම සඳහා පන්දු; ෙබෝඩ් මත කරන කීඩා; ෙම්ස මත කරන 
පන්දු කීඩා සඳහා ෙම්ස; පුරවන ලද ෙබෝනික්කන් හා සතුන්; 
ෙසල්ලම් වාහන; ෙපෙහේළිකා, පින්තූර ෙපෙහේළිකා; බැලූන; වාතය 
පුරවන ලද ෙසල්ලම් භාණ්ඩ; කීඩා කරන කාඩ්පත් සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/25–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:176524; (2) ලැබුණු දිනය:2012/12/14;          
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙජොම්ෙබෝලා ඉන්ටර්නෑෂනල් එසඩ්ීඑන්, බීඑච්ඩී 
568-8-33,8ත් ෆේලෝ(ර්), කම්ප්ෙලකස ්මුටියරා, බාටු 3 1/2 ජලන් 
අයිෙපො, 51200, ක්වාලාලම්පූර්, මැෙල්සියාව, මැෙල්සියාව;           
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඒ. පී. එච් ජයතුංග, ඇන්ඩෘ 
සම්ිත් හවුල්කරුෙවෝ, (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු හා 
ෙප්ටන්ට් හා ෙවෙළඳ ලකුණු පිළිබඳ නීතිඥවරු),                           
අංක 278/7/1,4වන පටුමග, කලපලුවාව, රාජගිරිය, ශී ලංකාව;            
(6) පංතිය:28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ; 
කීඩාකිරීම සඳහා පන්දු; පන්දු ෙයොදාෙගන කරන කීඩා; කීඩාකිරීම 
සඳහා පිති; කීඩා හා පන්දු කීඩා සඳහා දැල්; කීඩා සඳහා කාඩ්පත්; 
පාෙවන තැටි; පිති (කීඩා භාණ්ඩ) සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි);                    
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 
ෙමම ලකුණ කළු, සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/26–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:176663; (2) ලැබුණු දිනය:2012/12/19;         
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ඇක්සිස ්බෑන්ක් ලිමිටඩ් යුනිට් 3, ෙලොට් 3, බිම් 

මහළ, වරිපණම් අංක 356, ගාලු පාර, ෙකොල්ලුපිටිය,  ෙකොළඹ 03, 
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එම් එන් එස ්
(අසින්මන්ට්ස)් (පුද්ගලික සමාගම, 50/2, ශීමත් ෙජ්ම්ස ් පීරිස ්
මාවත, ෙකොළඹ 2; (6) පංතිය: 28 ; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 
කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ; අෙනකුත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන 
ජිම්නාසට්ික් හා කීඩා භාණ්ඩ; නත්තල් ගස ්සැරසිලි කිරීම සඳහා 
දව්ය ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “බෑන්ක්” 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.   
08–548/27–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:176819; (2) ලැබුණු දිනය:2012/12/21;        
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පබ්ස ් එන් ප්ෙල්සස ් (පුද්ගලික) සමාගම, 61, 
ජනාධිපති මාවත, ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: පබ්ස ් එන් ප්ෙල්සස ් (පුද්ගලික) සමාගම, 61, 
ජනාධිපති මාවත, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 28 කීඩා භාණ්ඩ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/28–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  

———————— 
  
(1) ලකුෙණහි අංකය:176829; (2) ලැබුණු දිනය:2012/12/21;        
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ලයන් ෙබවරි (සිෙලෝන්) පීඑල්සී, 61, ජනාධිපති 
මාවත, ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ලයන් ෙබවරි (සිෙලෝන්) පීඑල්සී 61, ජනාධිපති මාවත, 
ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා හා 
කීඩා භාණ්ඩ, අෙනකුත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ජිම්නාසට්ික් 
හා කීඩා භාණ්ඩ; නත්තල් ගස ් සැරසිලි කිරීම සඳහා දව්ය;            
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 



1242 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/29–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981දරනගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:176890; (2) ලැබුණු දිනය:2012/12/24;          
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය :රීවිස ්ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම, ඕල්කට් මාවත, 
ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
රීවිස ් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම, ඕල්කට් මාවත, ෙකොළඹ 01;              
(6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:28 කීඩා භාණ්ඩ, කීඩා 
උපකරණ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  
2013 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.   
08–548/30–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය. 

———————— 
  

(1) ලකුෙණහි අංකය:176938; (2) ලැබුණු දිනය:2012/12/31;       
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කිෙය්ටිව් එඩියුෙක්ෂන් ඉන්ටෙලක්ට් එසඩ්ීඑන් 
බීඑච්ඩී 104ඒ, ෙලබු ටූරි, ඕෆ ්පර්සියාරාන් රජ මුද මුසා, ටමන් චි 
ලියුං ක්ලැං 41200 ෙසලන්ෙගෝර්, මැෙල්සියාව, මැෙල්සියාව;         
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය:ඇන්ඩෘ සම්ිත් 
හවුල්කරුෙවෝ, අංක 278/7/1, 4 වන පටුමග, කලපලුවාව, 
රාජගිරිය, ශී ලංකාව; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 
අධ්යාපනික ෙසල්ලම් භාණ්ඩ හා කීඩා භාණ්ඩ; සප්ර්ශක 
අධ්යාපනික කීඩා (කීඩා භාණ්ඩ); ඉගැන්වීම සඳහා භාවිතා කරන 
අධ්යාපනික කීඩා භාණ්ඩ; අධ්යාපනික කටයුතු සඳහා ෙයොදාගනු 
ලබන කීඩා භාණ්ඩ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 
ෙමම ලකුණ කළු, සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

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

08–548/31–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරන ගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:177038; (2) ලැබුණු දිනය:2013/01/07;        
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-85766242 
29/10/2012 US; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: සිගුයි 

ෙකෝර්පෙර්ෂන් 13291 රැල්සට්න් ඇෙවනිවු, සිල්මර්, 
කැලිෙෆෝනියා 91342, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එෆ.් ෙජ්. ඇන්ඩ් ජී. ද ෙසේරම් මහතුන්- 
නීතීඥවරු, 216, ද ෙසේරම් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 36;       
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 මුල්ය ෙසේවා; එනම් ෙද්ශීය හා 
ජාත්යන්තර ගනුෙදනුකරුවන් සඳහා විද ත් මාර්ගිකව අරමුදල් 
හුවමාරු කිරීෙම් ෙසේවා, විෙද්ශ මුදල් හුවමාරු කිරීෙම් ෙසේවා; ෙපර 
ෙගවුම් පත් හා හරපත් මගින් විද ත් ගනුෙදනු සිදුකිරීම;                
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
      ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “මනි, ටාන්ස්ෆර්” යන 
වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තන් අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2015 මැයි මස 26 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/32–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  

(1) ලකුෙණහි අංකය:177039; (2) ලැබුණු දිනය:2013/01/07;         
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-85766094 29/10/2012 
US; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: සිගුයි ෙකෝර්පෙර්ෂන් 
13291 රැල්සට්න් ඇෙවනිවු, සිල්මර්, කැලිෙෆෝනියා 91342, 
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: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 
මූල්ය ෙසේවා; එනම් ෙද්ශීය හා ජාත්යන්තර ගනුෙදනුකරුවන් සඳහා 
විද ත් මාර්ගිකව අරමුදල් හුවමාරු කිරීෙම් ෙසේවා, විෙද්ශ මුදල් 
හුවමාරු කිරීෙම් ෙසේවා; ෙපර ෙගවුම්පත් හා හරපත් මගින් විද ත් 
ගනුෙදනු සිදුකිරීම;    (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 177038දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2015 මැයි මස 26 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/33–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  

(1) ලකුෙණහි අංකය:177113; (2) ලැබුණු දිනය:2013/01/10;        
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස,් 59650, 
විෙලනිවු ඩැසක්්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ 
ෙනොතාරිසව්රු හා ෙප්ටන්ට් හා ෙවෙළඳ ලකුණු පිළිබඳ 
නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 28;           



1243 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ, අෙනකුත් 
පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ජිම්නාසට්ික් හා කීඩා භාණ්ඩ; (ඇඳුම්, 
පාවහන්, පැදුරු හැර); නිශව්ලව පවතින බයිසිකල්; ව්යායාම කිරීම 
සඳහා වන බයිසිකල්; කායික පුහුණුව සඳහා යන්ත හා උපකරණ; 
උච්ච සංඛ්යාත ෙපඩල සහිත බයිසිකල්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

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

08–548/34–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:177121; (2) ලැබුණු දිනය:2013/01/10;       
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස,් 59650, 
විෙලනිවු ඩැසක්්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය:ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ 
ෙනොතාරිස්වරු හා ෙප්ටන්ට් හා ෙවෙළඳ ලකුණු පිළිබඳ 
නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 28;             
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ, අෙනකුත් 
පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ජිම්නාසට්ික් හා කීඩා භාණ්ඩ (ඇඳුම්, 
පාවහන්, පැදුරු හැර); මාළු ඇල්ලීමට භාවිත කරන උපකරණ, 
එනම් බිලීපිති, ආපසස්ට පනින ආකාරෙය් බිලී ෙකොකු, නූල් එතීම 
ආදියට භාවිතා කරන සිලින්ඩරාකාර ෙරෝද, මාළු අල්ලන්නන් 
සඳහා ෙගොඩබිමට අදින දැල්, 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 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/35–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:177170; (2) ලැබුණු දිනය:2013/01/11;        
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස,් 59650, 
විෙලනිවු ඩැසක්්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය:ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ 
ෙනොතාරිසව්රු හා ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු පිළිබඳ නීතිඥවරු), 
365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ, අෙනකුත් පංතිවලට ඇතුළත් 
ෙනොවන ජිම්නාසට්ික් හා කීඩා භාණ්ඩ; නත්තල් ගස ්සැරසිලි කිරීම 
සඳහා දව්ය (ඇඳුම්, පාවහන්, පැදුරු හැර), කීඩා කිරීෙම් දී 
වැලමිෙටහි හා දණහිෙසහි පළඳින ආභරණ; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

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

08–548/36–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:177302; (2) ලැබුණු දිනය:2013/01/15;      
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස,් 59650, 
විෙලනිවු ඩැසක්්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය:ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ 
ෙනොතාරිසව්රු හා ෙප්ටන්ට් හා ෙවෙළඳ ලකුණු පිළිබඳ 
නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 28;                        
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ, අෙනකුත් 
පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ජිම්නාසට්ික් හා කීඩා භාණ්ඩ; 
ෙසල්ලම් බැලූන, වළලු, ජිම්නාසට්ික් කීඩාෙව් දී ෙයොදාගනු ලබන 
පටි; ජිම්නාසට්ික් කීඩාෙව් දී ෙයොදාගනු ලබන රිබන්, යෂට්ි; 
ව්යායාම කිරීම සඳහා නිශච්ලව පවතින බයිසිකල්, 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 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/37–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:178317; (2) ලැබුණු දිනය:2013/02/20;         
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: උග්ල් යුෙරෝප් ලිමිටඩ්, 3 වන මහළ, 167 ෆල්ීට් 
සට්ීට්, ලංඩන් ඊසී4ඒ 2ඊඒ, එක්සත් රාජධානිය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය:වර්නර්ස ් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස ්
(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවෙළඳ 
මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරශය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 36; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 මූල්ය හා බැංකු ෙසේවා; රක්ෂණ ෙසේවා; 
නිශච්ල ෙද්පළ සම්බන්ධ ෙසේවා; නිශච්ල ෙද්පළ කළමනාකරණය; 
නිශච්ල ෙද්පළ සම්බන්ධ කළමනාකරණය, තක්ෙසේරුකරණය, 
උපෙදස ් ලබාදීම හා උපෙද්ශනය; බදු තක්ෙසේරුකරණය සහ 
ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ඩී, ටී, එස”් යන අක්ෂර 

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

C 3— B 81089 



1244 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2015 ෙපබරවාරි මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/38–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට්  පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:178406; (2) ලැබුණු දිනය:2013/02/26;        
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ ් සිෙලෝන් පීඑල්සී, 
ෙකොමර්ෂල් නිවස, 21, බිසට්ල් වීදිය, ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව;       
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: කමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ ්
සිෙලෝන් පීඑල්සී, ෙකොමර්ෂල් නිවස, 21, බිසට්ල් වීදිය, ෙකොළඹ 
01; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ 
කටයුතු; මූල්ය කටයුතු; මුදල් කටයුතු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 
 
ෙමම ලකුණ අංක94313, 101522, 94321 දරන ලකුණු 

සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක98364, 96515, 107196, 
137932, 167065, 109853, 107474, 94329, 94337, 94345, 
97212, 104902, 130712, 137922, 143444, 167062 දරන 
ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්.ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙඩොට්, ෙකොම් ” 
යන වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම 
ෙවනු ෙවන් හා එහි දැක්ෙවන විස්තරාත්මක වචන භාවිතා කිරීම 
ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2015 ෙපබරවාරි මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/39–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:178408; (2) ලැබුණු දිනය:2013/02/26;        
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ ් සිෙලෝන් පීඑල්සී, 
ෙකොමර්ෂල් නිවස, 21, බිසට්ල් වීදිය, ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව;       
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: කමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ ්
සිෙලෝන් පීඑල්සී, ෙකොමර්ෂල් නිවස, 21, බිසට්ල් වීදිය, ෙකොළඹ 
01; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ 
කටයුතු; මුල්ය කටයුතු; මුදල් කටයුතු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “මිනි ෙකොම්” යන වචනය 

භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.ෙමම ලකුණ 
අංක  94313, 101522, 94321 දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත 
කරන අතර අංක 98364, 96515, 107196, 137932, 167065, 

109853, 107474, 94329, 94337, 94345, 97212, 104902, 
130712, 137922, 143444, 167062 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2015 ෙපබරවාරි මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/40–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:178411; (2) ලැබුණු දිනය:2013/02/26;    
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ ් සිෙලෝන් පීඑල්සී, 
ෙකොමර්ෂල් නිවස, 21, බිසට්ල් වීදිය, ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව;          
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: කමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ ්
සිෙලෝන් පීඑල්සී, ෙකොමර්ෂල් නිවස, 21, බිසට්ල් වීදිය, ෙකොළඹ 
01; (6) පංතිය: 36; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ 
කටයුතු; මූල්ය කටයුතු; මුදල් කටයුතු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
  
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “මිනි, ෙකොම්” යන වචන 

ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ අංක94313, 101522, 94321 
දරන ලකුණු සමඟ සංෙයෝජිත කරන අතර අංක 98364, 96515, 
107196, 137932, 167065, 109853, 107474, 94329, 94337, 
94345, 97212, 104902, 130712, 137922, 143444, 67062, 
178408 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ 
හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2015 ෙපබරවාරි මස 09 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/41–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:178432; (2) ලැබුණු දිනය:2013/02/26;       
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බෙයෝප්ලස ් ලයිෆ ් සයන්සස ් පයිවට් ලිමිටඩ්,     
එස.් ෙනො 10-1ඒහූඩි විෙල්ජ්, කිෂණ්රාජපුරම් ෙහොබ්ලි, බැංගෙලෝර් 
560 048, කර්ණාටක, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ 
ෙනොතාරිසව්රු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), 179/5, 
අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 5;                
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:5 ඖෂධමය කටයුතු සඳහා පිළිෙයළ කරනු 
ලබන දව්ය; ෛවද්යමය භාවිතය සඳහා ෙයොදාගනු ලබන ආහාර 
දව්ය, ළදරුවන් සඳහා ආහාර; ආහාර අතිෙර්ක හා විටමින්;               
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 



1245 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

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

08–548/42–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:179110; (2) ලැබුණු දිනය:2013/03/18;       
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:නිකිණි ඔෙටෝෙම්ෂන් සිසට්ම්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ් 
249, හයි ෙලවල් පාර,ෙකොළඹ 5, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: නිකිණි ඔෙටෝෙම්ෂන් සිසට්ම්ස ් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ් 249, හයි ෙලවල් පාර,ෙකොළඹ 5; (6) පංතිය: 36;                  
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 36 රක්ෂණ කටයුතු; මූල්ය කටයුතු; මුදල් 
කටයුතු; නිශච්ල ෙද්පළ සම්බන්ධ කටයුතු; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
. 
 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 අෙපේල් මස 21 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/43–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:180431; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/05/17;        
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:කබුෂිකි කයිෂා ෙමොන්ට්ෙබල් 2-2-2 ෂින්මචි         
නිෂි-කු, ඔසාකා, ජපානය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජුලියස ්සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 28; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ, අෙනකුත් 
පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ජිම්නාසට්ික් හා කීඩා භාණ්ඩ; 
නත්තල් ගස ්සැරසිලි කිරීම සඳහා දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/44–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  

(1) ලකුෙණහි අංකය:181194; (2) ලැබුණු දිනය:2013/06/20;          
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: පැසිෆික් ඩිෙරක්ට්, එල්එල්සී 4902 හැමර්සල්ි 
ෙරෝඩ්, මැඩිසන්, විසේකොන්සින් 53711, ඇමරිකා එක්සත් 

ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් 
හවුල්කරුෙවෝ  (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු හා ෙප්ටන්ට් 
හා ෙවළඳ ලකුණු පිළිබඳ නීතිඥවරු), 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 
12; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 ශක්තිමත්භාවය 
සඳහා ව්යායාම කිරීමට හා හෘදය හා රුධිර නාල සම්බන්ධ පුහුණුව 
හා ෙයෝග්යතා සඳහා උපකරණ හා යන්ත හා; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/45–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:182052; (2) ලැබුණු දිනය:2013/07/20;        
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙනෝටිලස ්ඉන්ක්17750 ෙසේ 6ත් ෙව්, වැන්කුවර්, 
ඩබ්ලිව්ඒ 98683, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එසප්ීඒ ග්ෙලෝබල් අයිපී ෙසොලුයුෂන්ස ්
(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 5, 9 වන පටුමඟ, නාවල පාර, නාවල;               
(6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 ව්යායාම කිරීම සඳහා 
ෙයොදාගනු ලබන උපකරණ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/46–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:182656; (2) ලැබුණු දිනය:2013/08/21;       
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩී ආර් ෙහොෙටල්ස ් (පුද්ගලික) සමාගම,               
අංක. 361, නුවර පාර නිට්ටඹුව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ඩී. ආර්. ෙහොෙටල්ස ් (පුද්ගලික) සමාගම,                    
අංක 361, නුවර පාර නිට්ටඹුව; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 28 කීඩා හා කීඩා භාණ්ඩ, අෙනකුත් පංතිවලට ඇතුළත් 
ෙනොවන ජිම්නාසට්ික් හා කීඩා භාණ්ඩ; නත්තල් ගස ්සැරසිලි කිරීම 
සඳහා දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 
ෙමම ලකුණ අංක 171682, 178210 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 

කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 



1246 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.08.19 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස24 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/47–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  

(1) ලකුෙණහි අංකය:183023; (2) ලැබුණු දිනය:013/09/03; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:-40-2013-0055195 
2013/08/16 ෙක්ආර්; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: 
හයිහුන්ඩායි ෙමෝටර් කම්පැනි 231, යැංගි-ෙඩොං, සිෙචෝ-ගු, 
ෙසෝල්, 137-938, ෙකොරියානු ජනරජය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස ් සහ කීසි මහතුන්, තැ. ෙප. 154, 
ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 දරුවන් 
සඳහා ටයිසිකල් (කීඩා භාණ්ඩ); පැද්ෙදන ෙසල්ලම් අශව්යින්; 
ෙසල්ලම් සංගීත භාණ්ඩ; ෙසල්ලම් ෙබෝල; ෙසල්ලම් කිරීමට 
භාවිතා කරන ප්ලාස්ටික් කුඩා ෙකොටස;් සක්ූටර් (ෙසල්ලම් 
බඩු); පා කරන තැටි (ෙසල්ලම් බඩු); සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි) 8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/48–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

 
 (1) ලකුෙණහි අංකය: 183128; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/09/06;       
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:හයිහුන්ඩායි ෙමෝටර් කම්පැනි 231, යැංගි-ෙඩොං, 
සිෙචෝ-ගු, ෙසෝල්, 137-938, ෙකොරියානු ජනරජය (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: නීලකන්දන් සහ නීලකන්දන්, එම් ඇන්ඩ් 
එන් බිල්ඩින්ග් (05 මහල), අංක 02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 

00300; (6) පංතිය: 28; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 28 කාර් ආකෘති, 
ෙසල්ලම් බඩු, වාහන ආකෘති, ෙබෝඩ් මත කරන කීඩා, ෙටනිස ්
ෙබෝල;   (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 මාර්තු මස10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ.  
 

08–548/49–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය.  
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 183683; (2) ලැබුණු දිනය: 2013/09/30;         
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ශී ලසන්ත අකලංක ජයසිංහ 372/2 "වාසනා", 
පහළ ෙකොසග්ම, ෙකොසග්ම, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය:ශී ලසන්ත අකලංක ජයසිංහ 372/2 "වාසනා", 
පහළ ෙකොසග්ම, ෙකොසග්ම; (6) පංතිය: 38; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 38 රූපවාහිනිය මඟින් පචාරයකිරීම; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
  
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “කලම්බු, ෙටලිවිෂන්” යන 

වචන ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. ෙමම ලකුණ සුදු, කළු, කහ, ලා ෙකොළ, 
දුඹුරු පැහැයට හුරු රතු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. ෙමම 
ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් ශී ලංකාෙව් සිතියම භාවිතා කිරීම 
ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

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

08–548/50–2016.08.19 වැනි දින අංක 1,981 දරනගැසට් පතය. 


