
ශී  ලංකා  පජාතාන්තික  සමාජවාදී ජනරජෙය්  ගැසට්  පතය 
 අංක 1,956 - 2016 ෙපබරවාරි මස 26 වැනි සිකුරාදා  -  2016.02.26 

(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   …          … 236 
ෙ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 මාර්තු                

මස 18 වැනි දින පළ ෙකෙරන ගැසට් පතෙය් දැන්වීම් 2016 මාර්තු මස 04 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.” 

 

                ඩබ්ලිව්. ඒ. ඒ. ජී. ෙෆොන්ෙසේකා, 
               රජෙය් මුදණාලයාධිපති. (වැ.බ.) 
2016 ජනවාරි මස 01 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 08,   
රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දී ය. 
 

                                                                                   පිටුව  
කාර්මික සැළසුම් පිළිබඳ නිෙව්දන   …     … 257  
විවිධ දැන්වීම්  … …     —    

235 - B 81033—501 (2016/03) 
C1- 

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



236 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

(1) ලකුෙණහි අංකය:107364; (2)ලැබුණු දිනය: 2002.04.02;           
(3)පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඇස්ටන් ලිමිටඩ්, 688, ගාලු පාර රත්මලාන,         
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ජුලියස් සහ 
කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 5 ඖෂධ හා විටමින් වර්ග; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2010 ජූලි මස 29 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/1–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:107849; (2) ලැබුණු දිනය: 2002.05.14; 
(3)පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එෆ්එම්සී ෙකෝර්පෙර්ෂන්, 1735, මාර්කට් ස්ටීට්, 
ෆිලෙඩල්ෆියා, පීඒ 19103, 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 
පලිෙබෝධකයින් හා වල් පැලෑටි විනාශ කිරීම සඳහා සකස් කරන 
ලද දව්ය, කෘමිනාශක, වල් පැළෑටි නාශක, දිලීර නාශක;                 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

ෙ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. 

 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2002 අෙගෝස්තු මස 08 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/2–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 136182; (2)ලැබුණු දිනය: 2006.11.23;          
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙවං ෙසං ෙහං ෙමඩිකල් ෆෑක්ටරි, එස්ඩීඑන් 
බීඑච්ඩී අංක 221, ෙලබු පැන්ටයි, 10300 ෙජෝර්ජ්ටවුන්, ෙපනැං, 
මැෙල්සියාව; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස් 
ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වැනි මහල, 
බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, 
ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 ෙබෙහත් 
ෙයදූ ෙතල්, ෙබෙහත්, ෙපති, කරල් ස්වරූපෙයන් යුතු පිළිෙයල 
කරන ලද ඖෂධ දව්ය, මස්පිඩු හා සන්ධි කැක්කුම් හා ෙව්දනා 
සඳහා සහනය සලසන ෙබෙහත් ෙයදූ ෙතල් ස්වරූපෙයන් යුතු 
පිළිෙයල කරන ලද ඖෂධ දව්ය, ෛවද්යමය කාර්යයන් සඳහා 
ලිහිසි ඖෂධමය දව්ය සහ ආෙල්ප, චීන ඖෂධ, ඖෂධීය පැළෑටි 
වලින් සාදන ලද ඖෂධ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
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ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ බෑන්ඩ්” යන විස්තරාත්මක 
වචනය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 අෙගෝස්තු මස 25 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/3–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 141145; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.09.13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ස්ටීෆල් ලැෙබෝරටරීස් අයිඑන්සී ෙකෝර්පෙර්ෂන් 
සර්විස් කම්පැනි, 2711, ෙසන්ටර්විල් ෙරෝඩ්, සුයිට් 400, විමිංටන්, 
ෙඩලෙවයාර් 19808, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: පුෂ්පිකා ශිෙරෝමි බමුණුසිංහ, 13 වැනි මහල, 
නැෙඟනහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය, ඉෙචෙලොන් 
චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 5 
ඖෂධමය කාර්යයන් සඳහා පිළිෙයල කළ දව්ය, චර්ම ෙරෝග, 
ෙරෝග, අබාධ සඳහා පතිකාර කිරීමට පිළිෙයල කරන ලද ඖෂධ 
දව්ය, චර්ම ෙරෝග, ෙරෝග, අබාධ සඳහා පතිකාර කිරීමට පිළිෙයල 
කරන ලද ෙබෙහත් ෙයදූ දව්ය, ෙබෙහත් ෙයදූ ආර්දක, ෙබෙහත් 
ෙයොදා සකස් කරන ලද පවිතකාරක, සම දීප්තිමත් කිරීම සඳහා 
පිළිෙයල කරන ලද ෙබෙහත් ෙයදූ දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/4–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 150326; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.04.22; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:ග්ලැක්ෙසෝ ගෘප් ලිමිටඩ්, ග්ලැක්ෙසෝ ෙවල්කම් 
හවුස්, බර්ෙකලි ඇෙවනියු, ගීන්ෙෆෝර්ඩ් මිඩ්ෙලක්ස් යූබී6 
ඕඑන්එන්, එක්සත් රාජධානිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: පුෂ්පිකා එස්.බමුණුසිංහ (නීතිඥ/ නිෙයෝජිත), 13 වැනි 
මහල, නැෙඟනහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය, 
ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 5; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 5 පිළිෙයල කරන ලද ඖෂධ දව්ය; එනම් පතිවයිරස 
ආෙල්පන; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 මාර්තු මස13 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/5–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 151446; (2)ලැබුණු දිනය: 2009.07.20;           
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 

නම සහ ලිපිනය: මැස්කන්ස් ෙප්න්ට්ස් ලංකා (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
අංක 38, 3 වන හරස් වීදිය, ෙකොළඹ 11, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වරුණි කාරියකරවන (නීතිඥ),           
අංක 251/42 සී, කිරුළ පාර, ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය: 2;                 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 2 තීන්ත, රථ වාහන වල ආෙල්ප කරන 
තීන්ත, රථ වාහන වල ආෙල්ප කරන තීන්ත සමඟ අතිෙර්කව 
ෙයොදා ගන්නා දව්ය, වාර්නිෂ් වර්ග, ලැකර්, මළකඩකෑම සහ දැව 
දිරායාම වළක්වන ආරක්ෂක, වර්ණක දව්ය, වියළුම් දව්ය, 
රංගස්ථාපක ස්වභාවික ෙරසීන්, චිත ශිල්පීන් හා අලංකරණ 
ශිල්පීන් සඳහා තුනී පත ආකාරෙයන් ෙහෝ පවුඩර් ආකාරෙයන් 
ඇති ෙලෝහ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “එච්, පී, සී ” යන අක්ෂර 

ලකුණින් සහ “හයි පර්ෙෆෝමන්ස් ෙකෝටින්ස් ” යන වචන වලින් 
බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 

 

ෙමම ලකුණ අංක 114303, 75391, 75389 දරන ලකුණු හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙරන අතර අංක 143256 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 

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

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

02–764/6–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 154173; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.01.25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිංගර් (ශී ලංකා) පීඑල්සී, පී.ඕ. ෙබොක්ස් 142, 
අංක 320, ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර් ද සිල්වා මාවත, ෙකොළඹ 02, 
ශී ලංකාව, ; (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: 11; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 11 අෙලෝකනය, 
තාපක, වාෂ්ප ජනක, කෑම පිසීම, ශීතකිරීම, වියළීම, සංවාතනය, 
ජල සැපයුම හා සනීපාරක්ෂක කාර්යයන් සඳහා වූ උපකරණ;            
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙපබරවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/7–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 154309; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.02.08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එයාර්ෙම්ට් ඉෙලක්ටිකල් (ෙෂන්ෙසන්) කම්පැනි 



238 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

ලිමිටඩ්, හුයැං ෙෆං ලිං ඉන්ඩස්ටියල් ෙසෝන්, ලුඔසු විෙල්ජ්, ෂියාං 
ටවුන්, බැඕන් දිස්තික්, ෙෂන්ෙසන්, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව; (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: 11; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 11 පාන් කර කරන යන්ත, 
ෙකෝපි සාදන යන්ත, විද ත් ආහාර පිසින උපකරණ හා සවිකිරීම්, 
විද ත් ජලය රත් කරන උපකරණ, ශීතකාරක උපකරණ සහ ඒවා 
සවිකිරීම්, සවි කරන ලද වා ෙපරහන්, වායු පතිතාපක, පිටකුරු 
පංකා, රථවල එන්ජිම සිහිල් කරණ උපකරණ සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙපබරවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/8–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 154359; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.02.10; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ස්ෙපක්ටම් බෑන්ඩ්ස් (යූෙක්) ලිමිටඩ් මිල් ෆර් 
ස්ටීට්, ෙෆේල්ස්වර්ත්, මැන්ෙචස්ටර්,එක්සත් රාජධානිය, එම්35 
0එච්එස් එක්සත් රාජධානිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: මුරුෙග්සු සහ නීලකන්දන් මහතුන් (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ 
ෙනොතාරිස්වරු), එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින්ග් (05 මහල), අංක 02, 
ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 11; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
11 අෙලෝක කිරීම්, තාපක, වාෂ්ප ජනක, කෑම පිසීම, ශීතකිරීම, 
වියළීම, සංවාතනය, ජල සැපයුම හා සනීපාරක්ෂක කාර්යයන් 
සඳහා වූ උපකරණ, පතිදීප්ත ආෙලෝකකරණය, විදුලි ෙක්තල්, 
ෙකෝපි ෙපෝච්චි හා ෙත් ෙපෝච්චි, උණුසුම් පාන වර්ග සැකසීම 
සඳහා විද ත් උපකරණ, සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා 
(අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙපබරවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/9–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 154481; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.02.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:රීම් මැනුෆැක්චරින් කම්පැනි 500 ෙනෝර්ත්පාර්ක්, 
ටවුන් ෙසන්ටර්, 1100, ඇබර්නති ෙරෝඩ්, එන්.ඊ සුයිට් 1400, 
ඇට්ලන්ටා, ජීඒ 30328, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (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: 11; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 11 ජලය රත් කරන උපකරණ, තාපක 
උපකරණ හා වායු සමීකරණ උපකරණ. පිහිනුම් තටාක හා වාතය 

ඇතුළු කරන ලද උණු ජලය සහිත නාන ෙබ්සන් සඳහා තාපක, 
වායු භාවිතෙයන් ජලය රත්කර සපයනු ලබන ෙබොයිෙල්රු හා තාප 
ෙපොම්ප, සූර්ය අවකාශ සහ ජලය රත් කරන උපකරණ; වායු 
පවිතකරණ ඒකක.; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙපබරවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/10–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 155383; (2) ලැබුණු දිනය:2010.04.16;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: රන්බැක්සි ලැෙබෝරටරීස් ලිමිටඩ්, ප්ෙලොට්           
අංක 90, ෙසක්ටර් - 32, ගර්ෙගෝන් -122001, හර්යානා, ඉන්දියාව; 
(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:; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: මිනිස් හා පශුෛවද්ය භාවිතය 
සඳහා පිළිෙයළ කරන ලද ඖෂධ හා ඖෂධීය දව්ය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 

 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ එච්,සී,ටී” යන අක්ෂර භාවිතා 

කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 

ෙමම ලකුණ අංක 153884 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/11–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 157421; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.08.13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෆිනික්ස් ෙවන්චර්ස් ලිමිටඩ්, අංක 409, 3 වැනි 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෆිනික්ස් ෙවන්චර්ස් ලිමිටඩ්, අංක 409, 3 වැනි 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03,; (6) පංතිය: 2; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 2 තීන්ත, වානිෂ්, ලැකර් වර්ග, මළකඩ කෑම වැලැක්වීෙම් 
හා දැව දිරායෑෙමන් ආරක්ෂා කිරීෙම් දව්ය, වර්ණක, රංගස්ථාපක, 
පිරිසැකසුම් ෙනොකරන ලද ස්වාභාවික ෙරසීන, පින්තාරුකරුවන්, 
අලංකරණ ශිල්පීන්, මුදණකරුවන් හා කලාශිල්පීන් සඳහා තුනී පත 
ආකාරෙයන් ෙහෝ පවුඩර් ආකාරෙයන් ඇති ෙලෝහ; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 



239 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 161167; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.02.25; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩී.ආර් ෆර්නිචර් පයිවට් ලිමිටඩ්, 26 වැනි 
සැතපුම් කණුව, නුවර පාර, නිට්ටඹුව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩී.ආර් ෆර්නිචර් පයිවට් ලිමිටඩ්, 26 වැනි 
සැතපුම් කණුව, නුවර පාර, නිට්ටඹුව; (6)පංතිය:1; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 1 කාර්මික, විද්යාත්මක හා ඡායාරූපකරණෙය්දී 
ෙමන්ම කෘෂිකාර්මික, උද්යාන වගා හා වනවගා කටයුතු වලදී 
භාවිතා කරනු ලබන රසායනික දව්ය, සැකසුම් ෙනොකරන ලද 
ෙරසීන, සැකසුම් ෙනොකරන ලද ප්ලාස්ටික්, සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/15–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:161968; (2) ලැබුණු දිනය:2011.03.30;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: මැටික්ස් ෆර්ටිලයිසර්ස් ෙහෝල්ඩිංස් ලිමිටඩ් ෙල් 
කැස්ෙක්ඩ්ස්, එඩිත් කැෙවල් ස්ටීට්, ෙපෝට් ෙලොයිස්, මැරිටියුස්;          
(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: 1; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 1 ඡායාරූපකරණෙය්දී, 
විද්යාත්මක හා කාර්මික ෙමන්ම කෘෂිකාර්මික, උද්යාන වගා හා 
වනවගා කටයුතුවලදී භාවිතා කරනු ලබන රසායනික දව්ය, පදම් 
කිරීමට උපෙයෝගීකරගනු ලබන දව්ය, සැකසුම් ෙනොකරන ලද 
ප්ලාස්ටික් සැකසුම් ෙනොකරන ලද ෙරසීන, ආහාර දව්ය 
සංරක්ෂණය සඳහා ෙයොදාගනු ලබන රසායනික දව්ය, ෙපොෙහොර 
වර්ග, සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් 
ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි) (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/16–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:162579; (2) ලැබුණු දිනය:2011.04.29;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සුමිෙටෝෙටෝ ෙකමිකල් කම්පැනි ලිමිටඩ් 27 -1, 
ශින්කවා 2 ෙචෝම්, ෙචෝ-කු, ෙටෝකිෙයෝ,ජපානය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මුරුෙග්සු සහ නීලකන්දන් මහතුන්, එම් 
ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩිං (05 මහල), අංක 02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; 
(6) පංතිය: 1; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 1 වල් පැළෑටි නාශක, දිලීර 
නාශක හා කෘමිනාශක නිෂ්පාදනය සඳහා ෙයොදා ගනු ලබන 
රසායනික දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

ෙමම ලකුණ අංක 131766 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 

ෙමම ලකුණ රතු වර්ණයට සීමා ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/12–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 158521; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.10.12; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: හනිෆා ෙමොෙහොමඩ් සදිකීන්, 7ඒ. කිතම්පහුව 
පාර, වැල්ලම්පිටිය, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: හනිෆා ෙමොෙහොමඩ් සදිකීන්, 7ඒ. කිතම්පහුව පාර, 
වැල්ලම්පිටිය; (6) පංතිය:2; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 2 අලංකරණය 
සඳහා තීන්ත, කලාශිල්පී, මුදණ කටයුතු සඳහා තීන්ත, කලාශිල්පී 
කටයුතු සඳහා වාර්නිෂ්, ලැකර් වර්ග, වර්ණක (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙප්න්ට්ස් ” යන වචනය 

භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/13–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 159449; (2) ලැබුණු දිනය:2010.11.30;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඒන්ජල් යීස්ට් කම්පැනි ලිමිටඩ්, 168, ෙචන්ෙඩොං 
ඇෙවනියු, යිචැන් හුෙබයි, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් 
කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වැනි මහළ, බටහිර කුළුන, 
ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; 
(6) පංතිය: 31; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 31 සත්ත්ව ආහාර, 
ෛවද්යමය කාර්යයන් සඳහා ෙනොවන සත්වාහාර සඳහා අතිෙර්ක 
දව්ය, ගව ආහාර, සතත්වයින් සඳහා යීස්ට්, සතුන් ගාල් කර 
ෙපෝෂණය කිරීෙම්දී ෙදනු ලබන ආහාර, සත්ත්ව ආහාර දව්ය, 
සත්ත්ව පරිෙභෝජනය සඳහා ෙපෝටීන්, සත්ත්ව පරිෙභෝජනය සඳහා 
වියළි මාළු කුඩු, පැසවන හා ෙපරනු ලබන ෙමෝල්ට්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/14–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 



240 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/17–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 162625; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.05.03; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එල් ෙටොෙරෝ බිල්ඩිං ෙසොලියුෂන්ස් ලිමිටඩ්,  
අංක 752, ෙබ්සල්යින් පාර, ෙකොළඹ 09, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එල් ෙටොෙරෝ බිල්ඩිං ෙසොලියුෂන්ස් 
ලිමිටඩ්, අංක 752, ෙබ්ස්ලයින් පාර, ෙකොළඹ 09; (6) පංතිය: 17; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 රබර්, ගටා පර්චා, ගම්, ඇස්බැස්ටස්, 
තලාතු මිනිරන් (මයිකා) හා ෙවනත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන 
ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ, නිෂ්පාදනෙය් දී  භාවිතා කිරීම සඳහා 
අච්චුවක් තුළින් තල්ලු ෙකොට ඇද හැඩගස්සවන ලද ප්ලාස්ටික්, 
ඇසිරිමට, ඇබ ගැසීමට හා පරිවරණ කාර්යයන් සඳහා ෙයොදා 
ගන්නා දව්ය, ෙලෝහමය ෙනොවන නම්යශීලී පයිප්ප; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ රතු සහ කළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/18–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 162632; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.05.03; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එල් ෙටොෙරෝ බිල්ඩිං ෙසොලියුෂන්ස් ලිමිටඩ්,  
අංක752, ෙබ්ස්ලයින් පාර, ෙකොළඹ 09, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එල් ෙටොෙරෝ බිල්ඩිං ෙසොලියුෂන්ස් 
ලිමිටඩ්, අංක 752, ෙබ්ස්ලයින් පාර, ෙකොළඹ 09; (6) පංතිය: 17; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 රබර්, ගටා පර්චා, ගම්, ඇස්බැස්ටස්, 
තලාතු මිනිරන් (මයිකා) හා ෙවනත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන 
ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ, නිෂ්පාදනෙය් දි භාවිතා කිරීම සඳහා 
අච්චුවක් තුළින් තල්ලු ෙකොට ඇද හැඩගස්සවන ලද ප්ලාස්ටික්, 
ඇසිරිමට, ඇබ ගැසීමට හා පරිවරණ කාර්යයන් සඳහා ෙයොදා 
ගන්නා දව්ය, ෙලෝහමය ෙනොවන නම්යශීලී පයිප්ප, (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 

ෙමම ලකුණ අංක 162625 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 

ෙමම ලකුණ රතු සහ කළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/19–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 162644; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.05.03; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එල් ෙටොෙරෝ බිල්ඩිං ෙසොලියුෂන්ස් ලිමිටඩ්,    
අංක752, ෙබ්ස්ලයින් පාර, ෙකොළඹ 09, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එල් ෙටොෙරෝ බිල්ඩිං ෙසොලියුෂන්ස් 
ලිමිටඩ්, අංක752, ෙබ්ස්ලයින් පාර, ෙකොළඹ 09; (6) පංතිය: 17; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 රබර්, ගටා පර්චා, ගම්, ඇස්බැස්ටස,් 
තලාතු මිනිරන් (මයිකා) හා ෙවනත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන 
ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ, නිෂ්පාදනෙය් දී භාවිතා කිරීම සඳහා 
අච්චුවක් තුළින් තල්ලු ෙකොට ඇද හැඩගසස්වන ලද ප්ලාස්ටික්, 
ඇසිරිමට, ඇබ ගැසීමට හා පරිවරණ කාර්යයන් සඳහා ෙයොදා 
ගන්නා දව්ය, ෙලෝහමය ෙනොවන නම්යශීලී පයිප්ප, (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 162632, 162625 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 

කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

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

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

02–764/20–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 166067; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.10.13;         
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කැලණි වැලි ප්ලාන්ෙට්ෂන්ස් පීඑල්සී අංක 400, 
ඩීන්ස් පාර, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: තරංග ද සිල්වා, අංක 12, එෙබන්සර් ෙපෙදස, ෙදහිවල; 
(6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 රබර්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ප්ලාන්ෙට්ෂන්ස්” යන වචනය 

භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.  
 

ෙමම ලකුණ අංක 116797, 155379 හා 166065 දරන ලකුණ 
ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 



241 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/21–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය:167184; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.11.25;                 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එන්ජීෙක් ඉන්සියුෙල්ටර්ස ්ලිමිටඩ් 2-56 සුදා-ෙචො, 
මිසුෙහෝ-කු, නෙගොයා-ෂි,අයිචි-ෙකන්, 467-8530, ජපානය; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස ් ඉන්ටර්නැෂනල් 
කන්සල්ටන්ට්ස ් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වැනි මහළ, බටහිර කුළුන, 
ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01;           
(6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 විද ත් පරිවාරක, කුහර 
සහිත විද ත් පරිවාරක, විද ත් පරිවරණ දව්ය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ එන්, ජී, ෙක්” යන අක්ෂර 

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

 

ෙමම ලකුණ අංක 80567 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/22–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 167372; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.12.05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එන්පී ලීක්ෙලස් (එම්) එස්ඩීඑන් බීඑච්ඩී, 138 
ජලන් ටිමුර් 2, කවසන් ෙපරුසහාන් මර්ෙගොං බරාග් ෆාසා 2 බී, 
05150 ඇෙලෝර් ෙසටාර් ෙකඩා දරුල් අමාන්, මැෙල්සියාව; (5) ලිපි 
භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් 
කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වැනි මහළ, බටහිර කුළුන, 
ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; 
(6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: ගෑස්කට, සිලින්ඩරාකාර 
හිසැති ගෑස්කට, සිලින්ඩරාකාර පාදම සහිත ගෑස්කට; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/23–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 167931; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.01.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නැක් සීලිං ෙටක්ෙනොෙලොජීස් ෙකෝර්පෙර්ෂන්, 
අංක 336, ඉන්ඩස්ටියල් ෙරෝඩ්, නැන්කිං ඉන්ඩස්ටියල් ෙසෝන්, 
නැෙටෝ සිටි, තායාවාන්, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ,          
අංක 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 17 රබර් ඇවුරුම්, කෘතිම රබර් ෙහෝ කෘතිම ප්ලාස්ටික් 
ෙහෝ ඒවායින් සාදන ලද මිශණ, විෙශේෂෙයන්ම කාර්මික යන්තවල 
භාවිතය සඳහා කප් හැඩැති හා කැප් හැඩැති ඇවුරුම්, පැකිං රිංස්, 
ලිප් හැඩැති ඇවුරුම්, ඒ - රිංස්, රැඩියල් සීල්ස් හා ෙතල් ඇවුරුම් 
සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 

 
 
ෙමම ලකුණ ෙකොළ, තැඹිලි යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/24–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 168055; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.01.06; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෆිනික්ස් ඉන්ඩස්ටීස් ලිමිටඩ්, අංක 409, 3 වැනි 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෆිනික්ස් ඉන්ඩස්ටීස් ලිමිටඩ්, 409, 3වන මහල, 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 27; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 27 
කාපට්, පාපිසි, පැදුරු හා ලණු පැදුරු, ලිෙනෝලියම් හා අනිකුත් බිම් 
ඇතුරුම් දව්ය, බිත්ති සැරසිලි (ෙරදි වලින් නිර්මාණය කරන ලද 
ෙනොවන); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 131783 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත ෙකෙරන 

අතර අංක 157436 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරන 
විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/25–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 168663; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.02.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 



242 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

නම සහ ලිපිනය: පිෙයස්ටා ෆර්නිචර් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 361, 
නුවර පාර, නිට්ටඹුව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: පිෙයස්ටා ෆර්නිචර් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 361, නුවර 
පාර, නිට්ටඹුව; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: රබර්, ගටා 
පර්චා, ගම්, ඇස්බැස්ටස,් තලාතු මිනිරන් (මයිකා) හා ෙවනත් 
පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ, 
නිෂ්පාදනෙය් දි භාවිතා කිරීම සඳහා අච්චුවක් තුළින් තල්ලු ෙකොට 
ඇද හැඩගස්සවන ලද ප්ලාස්ටික්, ඇසිරීමට, ඇබ ගැසීමට හා 
පරිවර්ණය සඳහා ෙයොදා ගන්නා දව්ය, ෙලෝහමය ෙනොවන 
නම්යශීලී පයිප්ප; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 

 
 
ෙමම ලකුණ කහ, දම් යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/26–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 168684; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.02.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ලස්සන ෆ්ෙලෝරා (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 279, 
නාවල පාර, නාවල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: සමන් ෙසේනාධීර, අංක 137/10ඒ, කලල්ෙගොඩ පාර, 
පන්නිපිටිය; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 26 ෙර්න්ද පටි 
හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම් පටි, ෙබොත්තම්, තද කරන 
ෙබොත්තම් හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා ඉදිකටු, කෘතීම මල්;           
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 

 
 
 
ෙමම ලකුණ මැෙජන්ටා, ෙකොළ, තැඹිලි, අළු යන වර්ණයන්ට 

සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/27–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 169160; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.02.23; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එස්කුවල් එන්ටර්පයිසස් ලිමිටඩ්, 12/එෆ්, හාබර් 
ෙසන්ටර්, 25 හාබර් ෙරෝඩ්, වංචායි, ෙහොංෙකොං; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එස්පීඒ ග්ෙගෝබල් අයිපී ෙසොලියුෂන්ස් 
(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 5, 9 වන පටුමග, නාවල පාර, නාවල;                        
(6) පංතිය: 22; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 22 ලණු, දැල්, කූඩාරම්, 
ෙදොරකඩවල් හා සාප්පු ජෙනල්වලට ෙයොදන හිරු හා වැසි 

ආවරණ, කැන්වස් ෙරදි, රුවල් නැව්, ෙගෝනි මළු බෑග් (අනිකුත් 
පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන); ඝන කිරීම් හා පිරවීම් සඳහා 
ෙයොදාගන්නා දව්ය (රබර් ෙහෝ ප්ලාස්ටික් ෙනොවන); අමු තන්තුමය 
ෙරඳි විවීමට ගන්නා ෙකඳි නූල් ආදිය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ගෘප් ” යන වචනය ඉංගීසි සහ 

චීන භාෂාවලින් භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.  
 

ෙමම ලකුණ අංක 121909 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/28–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 169462; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.03.09;                 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:— ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, අංක 
146, ෙඩෝසන් විදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, අංක 
146, ෙඩෝසන් විදිය, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 17 එක් එක් පැළෑටියට ෙවන ෙවන ම ජලය සපයන 
ආකාරෙය් නළ සහ ජලය වෑෙහන කරාම, බට (ගිනි ඇවිෙලන 
සථ්ානයකට ජෙලෝද්ගම නළයක් මඟින් ජලය ඉසින), බට (ජලය 
ඉසින), නල (ෙලෝහමය ෙනොවන ශක්තිමත් දව්යන්ෙගන් නිෂ්පාදිත) 
නළ ගෑසක්ට, ෙලෝහමය ෙනොවන පයිප්ය ජැකට්, නළ (ෙජොයින්ට් 
පැකිං සඳහා) නළ (හන්දි සඳහා), රබර්, සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි);                  
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “එස් ” අක්ෂරය ලකුණින් 

බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්.  

 

ෙමම ලකුණ අංක 99576, 126233, 126236 ,132419 දරන 
ලකුණ හා සංෙයෝජිත ෙකෙරන අතර, අංක 130809, 132123 දරන 
ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත 
ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/29–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 169597; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.03.14; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩී.ආර් ඉන්ඩස්ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 361, 



243 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

නුවර පාර, නිට්ටඹුව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ඩී. ආර් ඉන්ඩස්ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 361, නුවර 
පාර, නිට්ටඹුව; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: ෙර්න්ද පටි 
හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම්පටි, ෙබොත්තම්, තද කරන 
ෙබොත්තම් හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා ඉදිකටු, කෘතීම මල්;          
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෆැෂන් ” යන වචනය භාවිතා 

කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 

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

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

02–764/30–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 174959; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.10.10;                  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:- 30 2012 004 021 
10/04/2012 ජීඩී; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: ෙඩොක්ටර් 
ඉන්ජ්. එච්.සී.එෆ ් ෙපෝර්සේච එයිට්කන්ෙගෙසල්චාෆට්්, 
ෙපෝර්සේචප්ලැට්ස ්1, 70435 සට්ට්ගාර්ට්, ජර්මනිය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වර්නර්ස ් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස ්
(පයිවට්) ලිමිටඩ්, 14 වැනි මහළ, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ 
මධ්යසථ්ානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 22;              
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 22 ලණු, දැල්, කූඩාරම්, ෙදොරකඩවල් හා 
සාප්පු ජෙනල්වලට ෙයොදන හිරු හා වැසි ආවරණ, කැන්වස ්ෙරදි, 
රුවල් නැව්, ෙගෝනි මළු බෑග් (අනිකුත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන); 
ඝන කිරීම් හා පිරවීම් සඳහා ෙයොදාගන්නා දව්ය (රබර් ෙහෝ ප්ලාසට්ික් 
ෙනොවන); අමු තන්තුමය ෙරඳි විවීමට ගන්නා ෙකඳි නූල් ආදිය;              
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/31–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177110; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.01.10;                   
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස,් 59650, 
විෙලනිවු ඩ'ඇසක්්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු, 

ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 365, ෙව්ල්ල වීදිය, 
ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 14; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 14 ඔරෙලෝසු 
හා කාලමිතික උපකරණ, අත් ඔරෙලෝසු පටි, කාලමාපක; (8) 
ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “බී ” අක්ෂරය ලකුණින් 

බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/32–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177174; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.01.11; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස්, 59650, 
විෙලනිවු ඩ' ඇස්ක්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ 
ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 365, 
ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 13; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
තුවක්කු, දඩයම් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තුවක්කු, තුවක්කු වල 
හඩ මර්ධක; තුවක්කු සඳහා පිටුපස ෙකොටස්, තුවක්කු සඳහා 
කුරුමාණම් බලන සිදුරු (දුෙර්ක්ෂවල සිදුරු ෙනොවන); තුවක්කු 
පිරිසිදු කරන බුරුසු, තුවක්කු සඳහා පතෙරොම්, අවි ආයුධ සඳහා 
උරහිස් පටි, තුවක්කු බඳ ෙකොටස් සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි);             
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/33–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177249; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.01.15;                
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස,් 59650, 
විෙලනිවු ඩ'ඇසක්්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු, 
ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 365, ෙව්ල්ල වීදිය, 
ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 12 ෙව්ලාමාණක හා 
කාලමාණක උපකරණ, අත්ඔරෙලෝසු, අත් ඔරෙලෝසු බහාලන 
ෙකොපු. අත් ඔරෙලෝසු පටි, කාලමාපක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 



244 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/34–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177274; (2) ලැබුණු දිනය:2013.01.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස්, 59650, 
විෙලනිවු ඩ'ඇස්ක්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු, 
ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 365, ෙව්ල්ල වීදිය, 
ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 14; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 14 
කාලමාපක, අත් ඔරෙලෝසු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/35–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177279; (2) ලැබුණු දිනය:2013.01.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස්, 59650, 
විෙලනිවු ඩ'ඇස්ක්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු, 
ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 365, ෙව්ල්ල වීදිය, 
ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 14; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 14 
කාලමාපක, අත් ඔරෙලෝසු, කාලය හා කුඩා ඒකක මනිනු ලබන 
උපකරණ, එනම් කාලමිතික උපකරණ, අවෙරෝහණ කමයට 
ගණන්කළ හැකි කාල ගණක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/36–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 177281; (2) ලැබුණු දිනය:2013.01.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස්, 59650, 
විෙලනිවු ඩ'ඇස්ක්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ 
ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 365, 
ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 14; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
14 දන්ත චිකිත්සක භාවිතය සඳහා ෙනොවන වටිනා ෙලෝහ හා මිශ 
ෙලෝහ, ආභරණ, ෙව්ලාමාණක; නිරවද්යව කාලය මනින, 
උපකරණ, කාලමාපක, විරාම ඝටිකා, කුඩා අත් පළදනා, බන්දි 
වළලු, ටයි කටු, විසිතුරු පලමුදු, අත් ඔරෙලෝසු හා අත් ඔරෙලෝසු 
පටි, සූර්ය ෙහෝරා යන්ත, පදක්කම්, ෙමෝස්තර සහිත ආභරණ;           
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/37–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177290; (2) ලැබුණු දිනය:2013.01.15;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස්, 59650, 
විෙලනිවු ඩ'ඇස්ක්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු, 
ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 365, ෙව්ල්ල වීදිය, 
ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 14; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 14 අත් 
ඔරෙලෝසු, කාලමාපක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/38–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177807; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.02.05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: වයිට් ග්ෙලෝ (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 486, වැලි 
පාර, තලවතුෙගොඩ, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: වයිට් ග්ෙලෝ (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 486, වැලි පාර, 
තලවතුෙගොඩ; (6) පංතිය: 25; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම්, 
පාවහන්, හිස්වැසුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/39–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 180656; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.05.30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නිෙටෝ ෙඩන්ෙකෝ ෙකෝර්පෙර්ෂන් 1-2, 
ෂාෙමෝෙහොසුමි 1 - ෙචෝම් ඉබාරකී - ෂි, ඔසාකා 567 – 8680, 
ජපානය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් 
ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස් (නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් 
හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 179/5, අවිස්සාෙව්ල්ල පාර, 
මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 
රබර්, ගටා පර්චා, ගම්, ඇස්බැසට්ස්, තලාතු මිනිරන් (මයිකා) හා 
ෙවනත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ, 
නිෂ්පාදනෙය් දී භාවිතා කිරීම සඳහා අච්චුවක් තුළින් තල්ලු ෙකොට 
ඇද හැඩගස්සවන ලද ප්ලාස්ටික්, ඇසිරීමට, ඇබ ගැසීමට හා 



245 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

පරිවරණ කාර්යයන් සඳහා ෙයොදා ගන්නා දව්ය සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/40–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 180657; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.05.30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නිෙටෝ ෙඩන්ෙකෝ ෙකෝර්පෙර්ෂන් 1-2, 
ෂාෙමෝෙහොසුමි 1 - ෙචෝම් ඉබාරකී - ෂි, ඔසාකා 567 – 8680, 
ජපානය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් 
ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස් (නීතිඥවරු සහ පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් 
හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 179/5, අවිස්සාෙව්ල්ල පාර, 
මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 
රබර්, ගටා පර්චා, ගම්, ඇස්බැසට්ස්, තලාතු මිනිරන් (මයිකා) හා 
ෙවනත් පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ, 
නිෂ්පාදනෙය් දී  භාවිතා කිරීම සඳහා අච්චුවක් තුළින් තල්ලු ෙකොට 
ඇද හැඩගස්සවන ලද ප්ලාස්ටික්, ඇසිරීමට, ඇබ ගැසීමට හා 
පරිවරණ කාර්යයන් සඳහා ෙයොදා ගන්නා දව්ය සහ ෙවනත් ඇතැම් 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 180656 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 

ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

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

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

02–764/41–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 181134; (2)ලැබුණු දිනය: 2013.06.18;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: හයිෙටක් ඉන්ඩස්ටියල් ඔෙටෝෙම්ෂන්ස්,                
අංක 71ඒ, කිරුලපන මාවත, කිරුලපන, ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; 
(5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: හයිෙටක් ඉන්ඩස්ටියල් 
ඔෙටෝෙම්ෂන්ස්, අංක 71ඒ, කිරුලපන මාවත, කිරුලපන, ෙකොළඹ 
05; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: (මයිකා) හා ඒවායින් 
සාදන ලද භාණ්ඩ, නිෂ්පාදනෙය් දී  භාවිතා කිරීම සඳහා අච්චුවක් 
තුළින් තල්ලු ෙකොට ඇද හැඩගස්සවන ලද ප්ලාස්ටික්, ඇසිරීමට, 
ඇබ ගැසීමට හා පරිවර්ණය සඳහා ෙයොදා ගන්නා දව්ය, විද ත් 
චුම්බක තරංගයකින් ශක්තිය ගහණය කරගන්නා විවෘත කම්බි;    
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/42–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 182451; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.08.08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙරොක්ලන්ඩ් ඩිස්ටිලරීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්,              
අංක 160/24, කිරිමණ්ඩල මාවත, ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව;                    
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එම් එන් එස් 
(අසයින්මන්ට්ස් ) (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 50/2, සර් ෙජ්ම්ස් පීරිස් 
මාවත, ෙකොළඹ 02; (6) පංතිය: 22; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 22 
ලණු, දැල්, කූඩාරම්, ෙදොරකඩවල් හා සාප්පු ජෙනල්වලට ෙයොදන 
හිරු හා වැසි ආවරණ, කැන්වස් ෙරදි, රුවල් නැව්, ෙගෝනි මළු බෑග් 
(අනිකුත් පංතිවලට ඇතුලත් ෙනොවන); ඝන කිරීම් හා පිරවීම් 
සඳහා ෙයොදාගන්නා දව්ය (රබර් ෙහෝ ප්ලාස්ටික් ෙනොවන); අමු 
තන්තුමය ෙරඳි විවීමට ගන්නා ෙකඳි නූල් ආදිය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “එස්ට්ඩ් ” යන වචනය හා 

“1924” යන සංඛ්යාංක භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 

 

ෙමම ලකුණ අංක 144478 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 
ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 

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

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

02–764/43–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 183120; (2) ලැබුණු දිනය:2013.09.06; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:- 133988399 
07/03/2013 එෆ්ආර්; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: 
ඩිකැත්ලන් 4, ෙබොලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස්, 59650, විෙලනිවු ඩ'ඇස්ක්, 
පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් 
හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු, ෙප්ටන්ට් හා 
ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු), අංක 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; 
(6) පංතිය: 22; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 22 ලණු, දැල්, කූඩාරම්, 
ෙදොරකඩවල් හා සාප්පු ජෙනල්වලට ෙයොදන හිරු හා වැසි 
ආවරණ, කැන්වස් ෙරදි; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



246 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/44–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 183958; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.10.11; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කටාර් ෙකමිකල් ඇන්ඩ් ෙපෙටොෙ◌කමිකල් 
මාර්කටිං ඇන්ඩ් ඩිස්ටිබියුෂන් කම්පැනි, අල් දනා ටවර්, ෙවස්ට් 
ෙබ්, පී.ඕ. ෙබොක්ස් 24445, ෙදෝහා, කටාර්; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: නීති මුරුෙග්සු සහ හවුල්කරුෙවෝ, අංක 28 
(ෙදවන මහළ), ඩබ්.ඒ.ඩී රාමනායක මාවත, ෙකොළඹ 00200;          
(6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 අර්ධ වශෙයන් නිම 
කරන ලද යූරියා - ෙෆෝමැල්ඩිහයිඩ් ෙයදූ ෙරසීන, කෘතිම රබර්, 
අෙනකුත් පන්ති වලට අයත් ෙනොවන රබර් හා රබර් වලින් 
නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ, නිෂ්පාදනෙය් දී භාවිතා කිරීම සඳහා අච්චුවක් 
තුළින් තල්ලු ෙකොට ඇද හැඩගස්සවන ලද ප්ලාස්ටික්, ස්ටයිෙර්න්-
බියුෙට්න් රබර්, ෙපොලිෙසොබියුටිෙල්න්, ෙපොලිමැත් ෙමතිෙල්ටඩ් 
සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව 
ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/45–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 185165; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.11.27; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙන්චර්'ස් බියුටි කිෙය්ෂන්ස් ලිමිටඩ්, අංක  64/3, 
කිෙඳල්පිටිය, පුස්වැල්ලාෙහේන, මිල්ලෑව, ෙහොරණ, ශී ලංකාව;          
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙන්චර්'ස් බියුටි 
කිෙය්ෂන්ස් ලිමිටඩ්, අංක 64/3, කිෙඳල්පිටිය, පුස්වැල්ලාෙහේන, 
මිල්ලෑව, ෙහොරණ; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 
ලණු, දැල්, කූඩාරම්, ෙදොරකඩවල් හා සාප්පු ජෙනල්වලට ෙයොදන 
හිරු හා වැසි ආවරණ, කැන්වස් ෙරදි, රුවල් නැව්, ෙගෝනි මළු බෑග් 
(අනිකුත් පංතිවලට ඇතුලත් ෙනොවන); ඝන කිරීම් හා පිරවීම් 
සඳහා ෙයොදාගන්නා දව්ය (රබර් ෙහෝ ප්ලාස්ටික් ෙනොවන); අමු 
තන්තුමය ෙරඳි විවීමට ගන්නා ෙකඳි නූල් ආදිය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/46–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 185170; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.11.27; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය: —; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙන්චර්'ස් බියුටි කිෙය්ෂන්ස් ලිමිටඩ්, අංක 64/3, 
කිෙඳල්පිටිය, පුස්වැල්ලාෙහේන, මිල්ලෑව, ෙහොරණ, ශී ලංකාව;           
(5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙන්චර්'ස් බියුටි කිෙය්ෂන්ස් 
ලිමිටඩ්, අංක 64/3, කිෙඳල්පිටිය, පුස්වැල්ලාෙහේන, මිල්ලෑව, 
ෙහොරණ; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 රබර්, ගටා 
පර්චා, ගම්, ඇස්බැස්ටස,් තලාතු මිනිරන් (මයිකා) හා ෙවනත් 
පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ; 
නිෂ්පාදනෙය් දී, ඇසිරීෙම් දී භාවිතා කිරීම සඳහා අච්චුවක් තුළින් 
තල්ලු ෙකොට ඇද හැඩගස්සවන ලද ප්ලාස්ටික් රබර්, ගටා පර්චා, 
ගම්, ඇස්බැස්ටස,් තලාතු මිනිරන් (මයිකා) හා ෙවනත් පංතිවලට 
ඇතුළත් ෙනොවන ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ, නිෂ්පාදනෙය් දී  
භාවිතා කිරීම සඳහා අච්චුවක් තුළින් තල්ලු ෙකොට ඇද 
හැඩගස්සවන ලද ප්ලාස්ටික්, ඇසිරීමට, ෙයොදා ගන්නා දව්ය සහ 
ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත 
ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 06 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/47–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 187300; (2) ලැබුණු දිනය: 2014.03.10; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: වීෙක්සි රබර් ඉනිඩස්ටීස් පයිවට් ලිමිටඩ්, වීෙක්සී 
ටවර්, එන්එච් 17, පී.ඕ ෙබොක්ස්, ෙකොලතාරා, ෙකොෂිෙකෝඩ් -
673655, ෙක්රල, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 14 වැනි මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ 
මධ්යස්ථානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 25; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම්, පාවහන්, හිස්වැසුම්;                      
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
 
ෙමම ලකුණ රතු, තැඹිලි, සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 අෙගෝස්තු මස 25 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/48–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 187302; (2) ලැබුණු දිනය: 2014.03.10; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: වීෙක්සි රබර් ඉනිඩස්ටීස් පයිවට් ලිමිටඩ්, වීෙක්සී 
ටවර්, එන්එච් 17, පී.ඕ ෙබොක්ස්, ෙකොලතාරා, ෙකොෂිෙකෝඩ් - 



247 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

673655, ෙක්රල, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: වර්නර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 14 වැනි මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ 
මධ්යස්ථානය, ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය:             
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 25 ඇඳුම්, පාවහන්, හිස්වැසුම්; (8) 
ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 187300, 187301 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 

කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්.  
 

ෙමම ලකුණ රතු, තැඹිලි, කළු, සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 අෙගෝස්තු මස 25 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–764/49–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 189401; (2) ලැබුණු දිනය:2014.06.11;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:30 2013 069 607ග7 
2013/12/20 ඩීඊ; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් නම සහ ලිපිනය: එයාර්බස් 
එස්ඒඑස් 1, රවුන්ඩ් ෙපොයින්ට් මයුරිස ් ෙබෙලොන්ට්, 31707, 
බ්ලැග්නැක් ෙසෙඩක්ස්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, ෙකොළඹ;                  
(6) පංතිය: 24; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: අෙනකුත් පංතිවලට 
ඇතුළත් ෙනොවන ෙරදි හා ෙරදි භාණ්ඩ, ඇඳ ආවරණ, ෙම්ස 
ආවරණ, ෙරදි, ගුවෙන් පා කරන බැලූන සඳහා අපාරගම්ය වායු, 
කඩදාසි වලින් සාදන ෙනොලද බැනර් හා ෙකොඩි, ෙරදි ෙනොවන ගෘහ 
භාණ්ඩ ආවරණ, සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය 
ෙව්නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–764/50–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 105311; (2) ලැබුණු දිනය:2001.10.18;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නිලුෆර් එස්ෆැලි අන්වර්ලි, අංක 26, ෆ්ලවර් 
ෙරෝඩ්, ෙකොළඹ 07, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: නිලුෆර් එස්ෆැලි අන්වර්ලි, අංක 26, ෆ්ලවර් ෙරෝඩ්, 
ෙකොළඹ 07; (6) පංතිය: 27; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 27 කාපට්, 
පාපිසි, පැදුරු හා ලණු පැදුරු, ලිෙනෝලියම් හා අනිකුත් බිම් ඇතුරුම් 
දව්ය, බිත්ති සැරසිලි (ෙරදි වලින් නිර්මාණය කරන ලද ෙනොවන); 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
ෙමම ලකුණ කළු සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2002 මාර්තු මස 04 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/1–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 115225; (2) ලැබුණු දිනය: 2003.09.08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: නිල්කමල් ඊශ්වරන් ප්ලාස්ටික්ස් (පයිවට් 
ලිමිටඩ්), අංක 328. මඩපාත පාර, බටකැත්ත, පිළියන්දල,                   
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: නිල්කමල් 
ඊශ්වරන් ප්ලාස්ටික්ස් (පයිවට් ලිමිටඩ්), අංක 328. මඩපාත පාර, 
බටකැත්ත, පිළියන්දල; (6) පංතිය: 1; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 1 
කාර්මික, විද්යාත්මක හා ඡායාරූපකරණෙය්දී ෙමන්ම 
කෘෂිකාර්මික, උද්යාන වගා හා වනවගා කටයුතුවලදී භාවිතා කරනු 
ලබන රසායනික දව්ය, කාර්මික භාවිතය සඳහා වන කුඩු, දියර 
ෙහෝ මිශණ ස්වභාවෙයන් පවතින ප්ලාස්ටික්, ස්වභාවික සහ 
කෘතිම ෙපොෙහොර වර්ග, ආහාර දව්ය සංරක්ෂණය සඳහා ෙයොදා 
ගනු ලබන රසායනික දුව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2004 මැයි මස 21වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/2–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:116797; (2)ලැබුණු දිනය:2003.12.06;           
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කැලණි වැලි ප්ලාන්ෙට්ෂන්ස් ලිමිටඩ්, අංක 400, 
ඩීන්ස් පාර, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: කැලණි වැලි ප්ලාන්ෙට්ෂන්ස් ලිමිටඩ්, අංක 400, ඩීන්ස ්
පාර, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 
රබර්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “කැලණි වැලි ප්ලාන්ෙට්ෂන්ස් 

ලිමිටඩ් ” යන වචන සහ එහි දැක්ෙවන විස්තරාත්මක කරුණු 
භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2005 ජනවාරි මස 10 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/3–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 120536; (2)ලැබුණු දිනය: 2004.07.30;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 



248 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

නම සහ ලිපිනය: ලංකා කැනරිස් ලිමිටඩ්, පීඕ ෙබොක්ස් 341,        
අංක 45/75, නාවල පාර, නාරාෙහේන්පිට, ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; 
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ලංකා කැනරිස් ලිමිටඩ්, 
පීඕ ෙබොක්ස් 341, අංක 45/75, නාවල පාර, නාරාෙහේන්පිට, 
ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය: 1; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:1 කාර්මික, 
විද්යාත්මක හා ඡායාරූපකරණෙය්දී ෙමන්ම කෘෂිකාර්මික, උද්යාන 
වගා හා වනවගා කටයුතුවලදී භාවිතා කරනු ලබන රසායනික 
දව්ය; කෘතිම සහ සංෙයෝගික ෙරසීන, කාර්මික භාවිතය සඳහා වන 
පවුඩර්, දියර ෙහෝ මිශණ ස්වභාවෙයන් යුතු ප්ලාස්ටික් සහ ෙවනත් 
ඇතැම් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා (අවශ්ය නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම 
මැනවි). (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “L, C, L” යන අක්ෂර 

ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2005 ඔක්ෙතෝබර් මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/4–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 121703; (2) ලැබුණු දිනය: 2004.10.04;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කවින් ෙපොලිමර්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 566, 
වැව පාර, ෙබොරලැස්ගමුව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: කවින් ෙපොලිමර්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 566, 
වැව පාර, ෙබොරලැස්ගමුව; (6) පංතිය: 1; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
1පාවහන් කර්මාන්තෙය් දී භාවිතා කරනු ලබන රසායනික දව්ය; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙපොලිමර්ස් (පයිවට්) 

ලිමිටඩ්” යන වචන සහ “ෙක් සහ පී” අක්ෂර ලකුණින් බැහැරව හා 
ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2005 ඔක්ෙතෝබර් මස 28 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/5–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 125943; (2) ලැබුණු දිනය:2005.06.22; 
(3)පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4)ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය:යුනයිටඩ් පාර්සල් සර්විසස් ඔෆ් ඇෙමරිකා, 
අයිඑන්සී.55 ග්ෙලන්ෙල්ක් පාර්ක්ෙව්, එන්.ඊ ඇට්ලැන්ටා, 
ෙජෝර්ජියා 30328, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය:; ජුලියස් සහ කීසි මහතුන්, තැ.ෙප. 154, 
ෙකොළඹ (6) පංතිය: 39; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 39 භාණ්ඩ 
පවාහනය, පවාහනය සදහා භාණ්ඩ ඇසුරුම් කිරීම, ලිපි, ෙල්ඛන, 

පණිවුඩ, මුදිත දව්ය සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ හා ෙසේවා (අවශ්ය 
නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ බිග් ඇන්ඩ් බවුන්” යන 

වචනය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 

ෙමම ලකුණ අංක 57950, 57951, 112696, 105563 දරන 
ලකුණු හා සංෙයෝජිත ෙකෙරන අතර අංක 107130, 109899, 
110149 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා 
සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/6–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 135670; (2)ලැබුණු දිනය: 2006.10.25;         
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද කැපිටල් මහරාජා ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, 
අංක 146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 02, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එච්.ටී සුමනවීර ද කැපිටල් මහරාජා 
ඕර්ගනයිෙසේෂන් ලිමිටඩ්, අංක146, ෙඩෝසන් වීදිය, ෙකොළඹ 02; 
(6) පංතිය: 19 ෙලෝහමය ෙනොවන පීලි, වැසි ජලය වහලෙය් සිට 
කාණුවලට ෙහෝ ෙපොෙළොව මට්ටමට පරිවහනය කරන නල හා 
උපාංග, ෙලෝහමය ෙනොවන ෙගොඩනැඟිලි දව්ය, ෙගොඩනැඟිලි සඳහා 
ෙලෝහමය ෙනොවන දෘඩ නළ, ගල් තාර, තාර, තාර මිශණෙලෝහමය 
ෙනොවන පවාහනය කළහැකි ෙගොඩනැඟිලි ස්මාරක, ෙලෝහමය 
ෙනොවන පරිවහන නළ සහ ජල කරාම; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
19; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  

 
 
 
ෙමම ලකුණ, අංක 119520 දරන ලකුෙණ් අයිතිකරුට ගැසට් 

නිෙව්දනෙය් පිටපතක් භාරදීමට යටත්ව පිළිගැෙන්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 මාර්තු මස 14 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/7–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 138810; (2) ලැබුණු දිනය: 2007.05.11; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: අභිෙෂේක් ශංකර් විශ්වකුල, අංක 215/3. ගල්වල 
පාර, ෙදහිවල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
අභිෙෂේක් ශංකර් විශ්වකුල, අංක 215/3. ගල්වල පාර, ෙදහිවල;          
(6) පංතිය: 30; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 30 ස්වීට් ෙකෝන් මද වලින් 
සෑදූ ආහාර, ෙවොෆ්ල් ෙක්ක්, ෙඩෝ නට්ස්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
  

 
 



249 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “මැජික්, ෙකෝන් ” යන වචන 
ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්.  

 

ෙමම ලකුණ රතු, නිල්, ෙකොළ, කහ, දුඹුරු, ෙලෝකඩ, කළු සහ 
සුදු සහ යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2013 ෙදසැම්බර් මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/8–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 139882; (2)ලැබුණු දිනය: 2007.07.18;          
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ජිබ්ටිස්, එල්එල්සී 3052, ස්ටර්ලිං සර්කල්, 
ෙබෝල්ඩර්, සීඕ 80301, යුනයිටඩ් ස්ෙට්ට්ස් ඔෆ් ඇමරිකා, එක්සත් 
රාජධානිය; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් 
හවුල්කරුෙවෝ, අංක 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 
26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 26 රබර්, ප්ලාස්ටික්, මිශණ, වීදුරු, 
වටිනා ගල් ෙහෝ වටිනා ෙලෝහ වලින් නිර්මාණය කර ෙනොමැති 
සැරසිලි සඳහා ෙයොදාගන්නා කුඩා දව්ය, එනම් පාවහන් අලංකාර 
කරන දව්ය, ඇඳුම් සඳහා ෙබොත්තම්, සැණ ගාංචු, රූටන ගාංචු සහ 
දැති අමුණුම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 139881 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 

ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ඩී. එම්. කරුණාරත්න, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2011 ජූලි මස 12 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/9–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 143307; (2) ලැබුණු දිනය:2008.01.16;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: බීඒඑස්එෆ් එස්ඊ, කාල් ෙබොස්ච් ස්ටාස් 38, 
ලුඩ්විග්ෂෆන් ඇම් ෙරයින්, ජර්මනිය; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: බීඒඑස්එෆ් එස්ඊ, කාල් ෙබොස්ච් ස්ටාස් 38, ලුඩ්විග්ෂෆන් 
ඇම් ෙරයින්; (6) පංතිය:27; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 27 කාපට්, 
පාපිසි, පැදුරු හා ලණු පැදුරු, ලිෙනෝලියම් හා අනිකුත් බිම් ඇතුරුම් 
දව්ය, බිත්ති සැරසිලි (ෙරදි වලින් නිර්මාණය කරන ලද ෙනොවන); 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/10–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 145235; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.05.16; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: හන්ටර් ඩග්ලස් ඉන්ඩස්ටීස් ස්විට්සර්ලන්ඩ් 
ජීඑම්බීඑච්ඇඩ්ලිජන් විලර්ස්ටාස් 37. සීඑච් - 6006 ලුසර්න්, 
ස්විට්සර්ලන්තය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මුරුෙග්සු 
සහ නීලකන්දන් මහතුන්, එම් ඇන්ඩ් එන් බිල්ඩින්ග් (05 වැනි 
මහල), අංක 02, ඩීල් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 19;          
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: ෙලෝහමය ෙනොවන ෙගොඩනැඟිලි දව්ය, 
බිත්ති ආවරණ, ෙගොඩනැඟිලි වල ඉදිරිපස ආවරණ, සිවිලිං 
ආවරණ, ෙගොඩනැඟිලිවල ඉදිරිපස, සිවිලිං, ඉහත සඳහන් සියළුම 
දෑ පූර්ණ වශෙයන් ෙහෝ ඒවායින් සැළකියයුතු පමාණයක් ෙලෝහ 
වලින් නිර්මාණය කර ෙනොමැත, ප්ලාස්ටික් වලින් සාදන ලද තහඩු 
සහ රාමු, සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ හා ෙසේවා (අවශ්ය නම් 
ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි); (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/11–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:146952; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.09.08; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සික්වාර්ට්ස් එම්බීඅයි (පයිවට්) ලිමිටඩ්,           
අංක 34/1, කාසල් වීදිය, ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: සික්වාර්ට්ස් එම්බීඅයි (පයිවට්) ලිමිටඩ්,  
අංක 34/1, කාසල් වීදිය, ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය: 1; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා:1 සිලිකන්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ සී, කිව් සහ එම්,බී,අයි ” යන 

අක්ෂර ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් 
තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/12–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:148177; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.11.13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙහේමාස් ෙහෝල්ඩින්ස් පීඑල්සී 36, බිස්ටල් ස්ටීට්, 
ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව; (5)ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙහේමාස් ෙහෝල්ඩින්ස් පීඑල්සී 36, බිස්ටල් ස්ටීට්, ෙකොළඹ 01;           
(6) පංතිය: 21; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 21 ගෘහස්ත ෙහෝ 
මුළුතැන්ෙගයි උපකරණ හා බහාලුම් (වටිනා ෙලෝහෙයන් නිපදවා 
ෙනොමැති ෙහෝ ඒවා ආෙල්ප කර ෙනොමැති); පනා සහ ස්ෙපොන්ජ් 
වර්ග, බුරුසු වර්ග (තීන්ත බුරුසු හැර); බුරුසු සෑදිමට ගන්නා දව්ය, 
පිරිසිදු කිරීෙම් කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කරන දව්ය, වාෙන් වූල්, 



250 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

කැටයම් ෙනොකළ ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් කැටයම් කරන ලද වීදුරු 
(ෙගොඩනැඟිලි සඳහා භාවිතා කරන වීදුරු හැර); අෙනක් පංතිවලට 
ඇතුලත් ෙනොවන විදුරු භාණ්ඩ, ෙපෝසිෙල්න් භාණ්ඩ හා මැටි 
භාණ්ඩ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 62640 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත ෙකෙරන 

අතර, අංක 80929 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 

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

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

02–765/13–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 148564; (2) ලැබුණු දිනය: 2008.12.03;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙහේමාස් ෙහෝල්ඩින්ස් පීඑල්සී 36, බිස්ටල් ස්ටීට්, 
ෙකොළඹ 01, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙහේමාස් ෙහෝල්ඩින්ස් පීඑල්සී 36, බිසට්ල් ස්ටීට්, ෙකොළඹ 01;            
(6) පංතිය: 21; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 21 ගෘහස්ත ෙහෝ 
මුළුතැන්ෙගයි උපකරණ හා බහාලුම්, පනා සහ ස්ෙපොන්ජ් වර්ග, 
බුරුසු වර්ග (තින්ත බුරුසු හැර); බුරුසු සෑදිමට ගන්නා දව්ය, 
පිරිසිදු කිරිෙම් කාර්යය සඳහා භාවිතා කරන දව්ය, වාෙන් වූල්, 
කැටයම් ෙනොකළ ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් කැටයම් කරන ලද වීදුරු 
(ෙගොඩනැඟිලි සඳහා භාවිතා කරන වීදුරු හැර); අෙනක් පංතිවලට 
ඇතුලත් ෙනොවන විදුරු භාණ්ඩ, ෙපෝසිෙල්න් භාණ්ඩ හා මැටි 
භාණ්ඩ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 62640 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත ෙකෙරන 

අතර, අංක 8092, 148177 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් ෙහෝ 
කරනවිට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 

ෙමම ලකුණ නිල් වර්ණයට සීමා ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/14–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:150100; (2) ලැබුණු දිනය: 2009.03.30; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද ෙට්ඩ්සම්න් එස්එල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 40, 
ෙබොරුපන ෙතොටුපළ පාර, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ද ෙට්ඩ්ස්මන් එස්එල් එස්එල් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, අංක 40, ෙබොරුපන ෙතොටුපළ පාර, රත්මලාන;                   
(6) පංතිය: 11; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 11 ශක්තිය ඉතිරි කරන 
බල්බ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 

 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/15–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

   
(1) ලකුෙණහි අංකය: 150910; (2) ලැබුණු දිනය:2009.06.09;          
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කාෙපෝල් ඉන්ඩස්ටීස් (පයිවට් ලිමිටඩ්), 10ඒ, 
ෙහොස්පිට්ල් ස්ටීට්, රූම්. අංක 108 ඇන්ඩ් 109, කල්කටා 70072 
ඉන් ද ස්ෙට්ට් ඔෆ් ෙවස්ට් ෙබංගාල්, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩී.එල්. ඇන්ඩ් එෆ් ද ෙසේරම්, අංක 47, 
ඇෙලක්සැන්ඩා ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07; (6) පංතිය: 11; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 11 අෙලෝක කිරීම්, තාපක, වාෂ්ප ජනක, කෑම පිසීම, 
ශීතකිරීම, වියළීම, සංවාතනය, ජල සැපයුම හා සනීපාරක්ෂක 
කාර්යයන් සඳහා වූ උපකරණ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 

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

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 ෙපබරවාරි මස 27 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/16–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 151476; (2)ලැබුණු දිනය: 2009.07.22;          
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙපොල්සන් දුග්ෙම් සනයිල් ෙව් ටික්, ඒ.එස්. 
ෙටොප්ෙසල්වි මහල්ෙලසි කුබිෙල් කැඩ් 5, ෙසොකැක්, අංක 77, 
කර්තාල්, ඉස්තාන්බුල්, තුර්කිය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: වර්නර්ස ් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සල්ටන්ට්ස ් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, 14 වන මහල, බටහිර කුළුන, ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යසථ්ානය, 
ඉෙචෙලොන් චතුරසය, ෙකොළඹ 01; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:26 ෙර්න්ද පටි හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම්පටි, 
ෙබොත්තම්, හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා ඉදිකටු, කෘතීම මල්;        
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/17–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 153977; (2)ලැබුණු දිනය: 2010.01.07;           
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 



251 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

නම සහ ලිපිනය: මැක්සන්ස් ෙප්න්ට්ස් ලංකා (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
අංක 38, 3 වන හරස් වීදිය, ෙකොළඹ 11, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: වරුණි කාරියකරවන (නීතීඥ), 
අංක251/42 සී, කිරුළ පාර, ෙකොළඹ 05; (6) පංතිය: 02; (7) 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 02 තීන්ත; රථ වාහනවල ආෙල්ප කරන 
තීන්ත, රථ වාහනවල ආෙල්ප කරන තීන්ත සමඟ අතිෙර්කව 
ෙයොදා ගන්නා දව්ය, වාර්නිෂ් වර්ග, ලැකර්; මළකඩ කෑම 
වැලැක්වීමට හා දැව දිරායාම වැලැක්වීෙම් ආරක්ෂණ දව්ය, 
මළකඩකෑම සහ දැව දිරායාම වළක්වන ආරක්ෂක, වර්ණක දව්ය, 
වියළුම් දව්ය, රංගස්ථාපක ස්වභාවික ෙරසීන්, චිත ශිල්පීන් හා 
අලංකරණ ශිල්පීන් සඳහා තුනී පත ආකාරෙයන් ෙහෝ පවුඩර් 
ආකාරෙයන් ඇති ෙලෝහ, ෙපොලිෂ් (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ නිල්, කහ, සහ සුදු වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/18–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 155279; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.04.06; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඕසීස ්මාර්කටිං කම්පැනි ලිමිටඩ්, ෙකොටෙගදර 
හන්දිය, මඩපාත, පිළියන්දල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ඕසීස් මාර්කටිං කම්පැනි ලිමිටඩ්, ෙකොටෙගදර 
හන්දිය, මඩපාත, පිළියන්දල; (6) පංතිය: 1; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 1 ෙපොෙහොර; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  

 

 
ෙමම ලකුණ නිල් වර්ණයට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 අෙගෝස්තු මස 07 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/19–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 155281; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.04.06;           
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඕසීස ්මාර්කටිං කම්පැනි ලිමිටඩ්, ෙකොටෙගදර 
හන්දිය, මඩපාත, පිළියන්දල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: කී මැෙන්ජ්මන්ට් කන්සල්ටන්ට්ස් (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, අංක 20 බී, උද්යාන පාර, පිළියන්දල; (6) පංතිය: 1;                
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 1 ෙපොෙහොර; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන විස්තරාත්මක 

වචන සහ ෙයදුම් භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 

ෙමම ලකුණ නිල්, කහ, සහ සුදු වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 අෙගෝස්තු මස 07 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/20–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 156344; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.06.22;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙරොෂාන්ත වත්තුෙහේවා ෙඩකා ටයිල් ෙෂෝ රූම්, 
අංක 12, නාවල පාර, නුෙග්ෙගොඩ, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙරොෂාන්ත වත්තුෙහේවා, ෙඩකා ටයිල් ෙෂෝ 
රූම්, අංක 12, නාවල පාර, නුෙග්ෙගොඩ; (6) පංතිය: 19; (7) 
භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 19 ෙගොඩනැඟිලි දව්ය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
  
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/21–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 156887; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.07.15; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: යුනුස් අබ්දුල් හුෙසේන්, රජ්ෙකොට්වල, 50/50 A, 
සිරිපා පාර, ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: යුනුස් අබ්දුල් හුෙසේන්, රජ්ෙකොට්වල, 50/50 A, සිරිපා 
පාර, ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; (6) පංතිය: 19; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 19 ෙගොඩනැඟිලි තැනිෙම් දව්ය (ෙලෝහමය ෙනොවන); 
ෙගොඩනැඟිලි සඳහා ෙලෝහමය ෙනොවන දෘඪ පයිප්ප, ගල්තාර, තාර 
සහ බිටුමන්, ෙලෝහමය ෙනොවන එහා ෙමහා ෙගනයාහැකි 
ෙගොඩනැඟිලි ස්මාරක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/22–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 157432; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.08.13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෆිනික්ස් ෙවන්චර්ස් ලිමිටඩ්, අංක 409, 3වන 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෆිනික්ස් ෙවන්චර්ස් ලිමිටඩ්, අංක 409, 3වන 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 19; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා:19 ෙගොඩනැඟිලි තැනිෙම් දව්ය (ෙලෝහමය ෙනොවන); 
ෙගොඩනැඟිලි සඳහා ෙලෝහමය ෙනොවන දෘඪ පයිප්ප, ගල්තාර, තාර 
සහ බිටුමන්, ෙලෝහමය ෙනොවන එහා ෙමහා ෙගනයාහැකි 
ෙගොඩනැඟිලි ස්මාරක; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

C2 - B 81033 



252 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

 

 
 
ෙමම ලකුණ අංක 131749 දරන ලකුණ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 

ෙමම ලකුණ රතු වර්ණයට සීමා ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/23–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 157586; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.08.20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ජයමල් බිළිඳු ගුණරත්න, 103-105 ගාලු පාර, 
ෙකොළඹ - 4, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ජයමල් බිළිඳු ගුණරත්න, 103-105 ගාලු පාර, ෙකොළඹ - 4;                
(6) පංතිය: 11; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 11 අෙලෝකනය, තාපනය 
හා වාෂ්ප උත්පාදනය කිරීම, කෑම පිසීම, ශීතකිරීම, වියළීම, 
සංවාතනය, ජල සැපයුම හා සනීපාරක්ෂක කාර්යයන් සඳහා වූ 
සවිකිරීම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ කෙලක්ෂන් ” යන වචනය 

ලකුණින් බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි 
අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/24–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 157590; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.08.20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ජයමල් බිළිඳු ගුණරත්න, අංක 103-105               
ගාලු පාර, ෙකොළඹ - 4, ශී ලංකාව (5) ලිපි භාර දීම සඳහා                    
ෙමරට ලිපිනය: ජයමල්  බිළිඳු ගුණරත්න, අංක 103-105                 
ගාලු පාර, ෙකොළඹ - 4; (6) පංතිය: 11; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 11 
අෙලෝකනය, තාපනය හා වාෂ්ප උත්පාදනය කිරීම, කෑම පිසීම, 
ශීතකිරීම, වියළීම, සංවාතනය, ජල සැපයුම හා සනීපාරක්ෂක 
කාර්යයන් සඳහා වූ සවිකිරිම්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/25–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 

(1) ලකුෙණහි අංකය: 157608; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.08.20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: මැෙජස්ටික් ඉෙලක්ටික් කම්පැනි (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, අංක 103-105, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 04, ශී ලංකාව;              
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: මැෙජස්ටික් ඉෙලක්ටික් 
කම්පැනි (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 103-105, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 04; 
(6) පංතිය: 21; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 21 කුඩා මුළුතැන්ෙගයි 
උපකරණ හා බහාලුම් (වටිනා ෙලෝහෙයන් නිෂ්පාදනය ෙනොකළ 
ෙහෝ එම ෙලෝහ ආෙල්ප කර ෙහෝ ෙනොමැති); පනා සහ ස්ෙපොන්ජ් 
වර්ග, බුරුසු වර්ග (තින්ත බුරුසු හැර); බුරුසු සෑදීමට ගන්නා දව්ය, 
පිරිසිදු කිරීෙම් කාර්යය සඳහා භාවිතා කරන දව්ය, වාෙන් වූල්, 
අෙනක් පංතිවලට ඇතුලත් ෙනොවන වීදුරු භාණ්ඩ, ෙපෝසිෙල්න් 
භාණ්ඩ හා මැටි භාණ්ඩ; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 
ෙමම ලකුණ නිල්, රතු සහ සුදු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/26–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:158520; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.10.12;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් සදිකීන්, අංක 7ඒ, 
කිතම්පහුව පාර, වැල්ලම්පිටිය, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් සදිකීන්, අංක 7ඒ, කිතම්පහුව 
පාර, වැල්ලම්පිටිය; (6) පංතිය: 2; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 2 
තීන්ත, අලංකරණ, කලා ශිල්පී, මුදණ කටයුතු සඳහා තීන්ත, 
තීන්ත, වාර්නිෂ් වර්ග, ලැකර්, මළකඩ කෑම වැලැක්වීෙම් 
ආරක්ෂණ දව්ය, වර්ණක දව්ය, අලංකරණ තීන්ත, කලා ශිල්පී 
කටයුතු සඳහා තීන්ත; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙප්න්ට්ස් ” යන වචනය 

භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/27–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 158782; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.10.28; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: තංගරාජ් රවිකුමාර් (ෙවළඳ කටයුතු වලදී අජන්ත 
ස්ටීල්ස් වශෙයන් භාවිතා ෙකෙර්) අංක 265ඒ, පැරණි ෙයොන් වීදිය, 
ෙකොළඹ 12, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
තංගරාජ් රවිකුමාර් (ෙවළඳ කටයුතු වලදී අජන්ත ස්ටීල්ස් වශෙයන් 
භාවිතා ෙකෙර්), අංක 265ඒ, පැරණි ෙයොන් වීදිය, ෙකොළඹ 12;       
(6) පංතිය: 19; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 19 සිෙමන්ති; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 



253 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

  
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/28–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 158879; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.11.02; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ස්ටුඩිෙයෝ ඔටාරා (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 38, 
ඩික්මන්ස් ෙරෝඩ්, ෙකොළඹ 05, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: නිත්යා පාට්නර්ස් (97 ඒ, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; 
(6) පංතිය: 27; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 27 කාපට්, පාපිසි, පැදුරු හා 
ලණු පැදුරු, ලිෙනෝලියම් හා අනිකුත් බිම් ඇතුරුම් දව්ය, බිත්ති 
සැරසිලි (ෙරදි වලින් නිර්මාණය කරන ලද ෙනොවන); (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/29–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 159452; (2) ලැබුණු දිනය:2010.11.30;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද ෙට්ඩ්ස්මන් එස්එල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 40, 
ෙබොරුපන ෙතොටුෙපොළ පාර, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ද ෙට්ඩ්ස්මන් එස්එල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
අංක 40, ෙබොරුපන ෙතොටුෙපොළ පාර, රත්මලාන; (6) පංතිය: 19; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 19 වාෙන් ආෙල්පිත ෙසවිලි තහඩු සහ 
උපාංග; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/30–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 159453; (2) ලැබුණු දිනය:2010.11.30;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ද ෙට්ඩ්ස්මන් එස්එල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 40, 
ෙබොරුපන ෙතොටුෙපොළ පාර, රත්මලාන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ද ෙට්ඩ්ස්මන් එස්එල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 
අංක 40, ෙබොරුපන ෙතොටුෙපොළ පාර, රත්මලාන; (6) පංතිය: 19; 
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: වාෙන් ආෙල්පිත ෙසවිලි තහඩු සහ 
උපාංග; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
  
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/31–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 159832; (2) ලැබුණු දිනය: 2010.12.17; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සුමිෆෘ සිංගෙපෝර් පයිවට් ලිමිටඩ්, අංක 101, 
ෙතොම්සන් ෙරෝඩ්, අංක 09-03, යුනයිටඩ් ස්ක්ෙවයාර්, 307591, 
සිංගප්පූරුව; (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: 31; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:අලුත් 
පලතුරු, අලුත් එළවළු; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ අංක 156755 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි කළෙහොත් 

ෙහෝ කරන  විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/32–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

 
(1) ලකුෙණහි අංකය: 163352; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.06.13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඉෙමක්මා මිනරල්ස් පයිවට් ලිමිටඩ්, 
දිගනතැන්න, දිගන, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ඉෙමක්මා මිනරල්ස් පයිවට් ලිමිටඩ්, දිගනතැන්න, දිගන; 
(6) පංතිය: 1; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 1 ඛනිජ කැණීෙම් 
කියාවලිය සහ ෙබදාහරින්නන් සමඟ සම්බන්ධව අෙලවිකිරීම; (8) 
ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/33–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 164098; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.07.20; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සකීර් හුෙසේන් අයික්කපඩත් හවුස්, පීඕ 
කන්හිරමුක්කු, වියා එඩප්පල්, මාලප්පුරම් දිසිතික්, ෙක්රල-679 
584, ඉන්දියාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: එස්පීඒ 
ග්ෙලෝබල් අයිපී ෙසොලියුෂන්ස් (පයිවට් ලිමිටඩ්, 5, 9 වන පටුමග, 



254 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

නාවල පාර, නාවල; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 
කෘතිම ෙකස් ෙහෝ මිනිස් ෙකස් වලින් සකස් කළ ෙබොරු ෙකස්, 
ෙගතූ ෙකොණ්ඩ කරල්, ෙකස් කැරැලි, ෙබොරු ෙකොණ්ඩ, සහ 
ෙකොණ්ඩය අලංකාර කරන උපාංග; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  

 

 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන විස්තරාත්මක 

වචන භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 

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

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

02–765/34–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 164344; (2) ලැබුණු දිනය: 2011.07.29; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: දිවැස ඉක්විටි (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 53/3, 
ෙගගරි පාර, ෙකොළඹ 07, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: සමන් ෙසේනිධීර, අංක 137/10 ඒ, කලල්ෙගොඩ 
පාර, පන්නිපිටිය; (6) පංතිය: 22; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 22 
ෙවනත් පන්ති වල ඇතුළත් ෙනොවන කඹ, ලණු, දැල්, කූඩාරම්, 
ෙදොරකඩවල් හා සාප්පු ජෙනල්වලට ෙයොදන හිරු හා වැසි 
ආවරණ, රුවල් නැව්, ෙගෝනි සහ මළු, රබර් ෙහෝ ප්ලාස්ටික් 
ෙනොවන ඝන කිරීම් හා පිරවීම් සඳහා ෙයොදාගන්නා දව්ය; අමු 
තන්තුමය ෙරඳි විවීමට ගන්නා ෙකඳි නූල් ආදිය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 

 
 
ෙමම ලකුණ කළු සහ රතු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර් 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/35–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය:164840; (2)ලැබුණු දිනය: 2011.08.16;          
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙකල්සි ඩිෙවෙලොප්මන්ට් පීඑල්සී අංක 75, 
ආර්ෙනෝල්ඩ් රත්නායක මාවත, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෙකල්සි ඩිෙවෙලොප්මන්ට් පීඑල්සී අංක 75, 
ආර්ෙනෝල්ඩ් රත්නායක මාවත; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 17 රබර්, ගටා පර්චා, ගම්, ඇස්බැස්ටස්, තලාතු මිනිරන් 
(මයිකා) හා ෙමම පංතියට ඇතුළත් වන දව්යන්ෙගන් සාදන ලද 
භාණ්ඩ, නිෂ්පාදනෙය් දී  භාවිතා කිරීම සඳහා කුට්ටි ෙහෝ ෙපොලු 
ෙලස සකස් කළ ප්ලාස්ටික්, ඇසිරීමට, ඇබ ගැසීමට හා පරිවර්ණය 
සඳහා ෙයොදා ගන්නා දව්ය, ෙලෝහමය ෙනොවන නම්යශීලී පයිප්ප; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/36–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 166065; (2)ලැබුණු දිනය: 2011.10.13;            
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: කැලණි වැලි ප්ලාන්ෙට්ෂන්ස් පීඑල්සී, අංක 400, 
ඩීන්ස් පාර, ෙකොළඹ 10, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: තරංග ද සිල්වා, අංක 12, එෙබන්සර් ප්ෙල්ස්, ෙදහිවල;         
(6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 රබර්; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
  

 
 

 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ප්ලාන්ෙට්ෂන්ස් ” යන 

වචනය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්.  
 

ෙමම ලකුණ අංක 116797, 155379 දරන ලකුණු ලියාපදිංචි 
කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 

 

ෙමම ලකුණ ෙකොළ සහ කළු යන වර්ණයන්ට සීමා ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 අෙගෝස්තු මස 07 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/37–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 170382; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.04.05; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙමොෙහොමඩ් හරීස ් හුෙසේන් සිරි,                      
අංක 163/2 බී, 8, සිට් පැරඩයිස් සුපර් මාර්කට්, මහ වීදිය, ෙකොළඹ 
11, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙමොෙහොමඩ් 
හරීස් හුෙසේන් සිරි, අංක 163/2 බී, 8, සිට් පැරඩයිස් සුපර් මාර්කට්, 
මහ වීදිය, ෙකොළඹ 11; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා : 26 
ෙර්න්ද පටි හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම්පටි, ෙබොත්තම්, 
තද කරන ෙබොත්තම් හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා ඉදිකටු, කෘතීම 
මල්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “සිම්බල් ඔෆ ්ෙකොලිටි” යන 

වචන සහ “එස්” අක්ෂරය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/38–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 



255 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 173092; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.07.23; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: එම්.එම්. නූර්ෙබෝයි ඇන්ඩ් කම්පැනි (පයිවට්) 
ලිමිටඩ්, අංක 351, නාවල පාර, නාවල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය එස්පීඒ ෙසොලියුෂන්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, 5, 9 
වන පටුමග, නාවල පාර, නාවල:; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 17 පෘෂ්ඨ සැකසීෙම් ෙයදවුම් වශෙයන් ෙයොදාගනු ලබන 
විසිතුරු ආසෘක ප්ලාස්ටික් පුවරු, එනම් කවුන්ටර් ලෑලි, ෙම්ස 
මතුපිට ලෑලි, නාන කාමර වල සින්ක්, කරාම, කණ්නාඩි සහිත 
ෙම්ස, ගෘහ භෘණ්ඩ, බිත්ති කැබිනට් සහ තවත් එවැනි දෑ;                  
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/39–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 176500; (2) ලැබුණු දිනය: 2012.12.13; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙසල්සියස ් ෙසොලියුෂන්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්,          
අංක 616, මීගමු පාර, ලියනෙග් මුල්ල, සීදූව, ශී ලංකාව;              
(5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: තරංග ද සිල්වා, නීතීඥ, 
අංක  12, එෙබන්සර් ප්ෙල්ස්, ෙදහිවල; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 17 පරිවාරක ෙරදි පිළි, පරිවාරක දව්ය, පරිවාරක 
ෙලෝම ෙරදි, පරිවාරක අත් ෙම්ස්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් එහි දැක්ෙවන විස්තරාත්මක 

වචන භාවිතය ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය ෙනොලැෙබ්. 
 

ෙමම ලකුණ රතු, නිල්, තැඹිලි, දම් ,කළු සහ සුදු යන වර්ණයන්ට 
සීමා ෙකෙර්. 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/40–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 176508; (2) ලැබුණු දිනය 2012.12.13;   
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: යූෙක්සී ෙවන්චර්ස් පයිවට් ලිමිටඩ්, අංක  616, 
මීගමු පාර, ලියනෙග්මුල්ල, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: තරංග ද සිල්වා, නීතීඥ, අංක 12, එෙබන්සර් 
ප්ෙල්ස්, ෙදහිවල; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා:17 
පරිවාරක ෙරදි පිළි, පරිවාරක දව්ය, පරිවාරක ෙලෝම ෙරදි, 
පරිවාරක අත් ෙම්ස්; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “ෙටෙරස්ටියල් ෆැබික් 

ෙසොලියුෂන්ස් ” යන වචන භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/41–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177254; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.01.15;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෙඩකැත්ලන් 4, ෙබෝලිවර්ඩ් ඩි ෙමොන්ස්, 59650, 
විෙලනියු, ඩැස්ක්, පංශය; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: 
ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ (නීතිඥවරු හා පසිද්ධ 
ෙනොතාරිස්වරු), අංක 365, ෙව්ල්ල වීදිය, ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 
22; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 22 කඹ ( රබර් ෙනොවන, ෙටනිස් / 
බැඩ්මින්ටන්/ සේකොෂ් පිති සඳහා ෙහෝ සංගීත භාණ්ඩ සඳහා 
ෙනොවන, ලණු, අවට පරිසරෙය් වර්ණයන්ට අනුරූප වන ෙලස 
ෙවනස් වන උපකරණ සඳහා වන දැල්, කැන්වස් ෙරදි (ආරක්ෂිත 
කැන්වස් ෙරදි ෙහෝ කුඩා ළමුන් රැෙගන යන කරත්ත ආවරණ 
ෙනොවන), රුවල්, අමු තන්තුමය ෙරඳි විවීමට ගන්නා ෙකඳි නූල්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/42–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177446; (2)ලැබුණු දිනය: 2013.01.01;  
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ශී රැම්ෙකෝ ලංකා පයිවට් ලිමිටඩ්, අංක 441, 
එස්.ජී ආර්ෙක්ඩ්, පළමු මහළ, ශී සංඝරාජ මාවත, ෙකොළඹ 10,          
ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ශී රැම්ෙකෝ 
ලංකා පයිවට් ලිමිටඩ්, අංක 441, එස්.ජී ආර්ෙක්ඩ්, පළමු මහළ,           
ශී සංඝරාජ මාවත, ෙකොළඹ 10; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 17 ඇස්බැස්ටස් තහඩු, තන්තු මඟින් නිර්මාණය කරන ලද 
දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 

 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 මාර්තු මස 11 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/43–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177653; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.01.29; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෆිනික්ස් ෙවන්චර්ස් ලිමිටඩ්, අංක 409, 3 වැනි 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 



256 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

ෙමරට ලිපිනය: ෆිනික්ස් ෙවන්චර්ස් ලිමිටඩ්, අංක 409, 3 වැනි 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 22; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 22 ෙවනත් පන්තිවල ඇතුළත් ෙනොවන කඹ, ලණු, දැල්, 
කූඩාරම්, ෙදොරකඩවල් හා සාප්පු ජෙනල්වලට ෙයොදන හිරු හා 
වැසි ආවරණ, රුවල් නැව්, ෙගෝනි සහ මළු, රබර් ෙහෝ ප්ලාස්ටික් 
ෙනොවන ඝන කිරීම් හා පිරවීම් සඳහා ෙයොදාගන්නා දව්ය, අමු 
තන්තුමය ෙරදි විවීමට ගන්නා ෙකඳි නූල් ආදිය; (8) ලකුෙණ් 
නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

2014 අෙගෝස්තු මස 14 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/44–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 177657; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.01.29; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ෆිනික්ස් ෙවන්චර්ස් ලිමිටඩ්, අංක 409, 3 වැනි 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා 
ෙමරට ලිපිනය: ෆිනික්ස් ෙවන්චර්ස් ලිමිටඩ්, අංක 409, 3 වැනි 
මහල, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03; (6) පංතිය: 26; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ 
ෙසේවා: 26; ෙර්න්ද පටි හා එම්ෙබොයිඩර්, පීත්ත පටි හා ෙගතුම්පටි, 
ෙබොත්තම්, තද කරන ෙබොත්තම් හක් හා පුඩු, අල්ෙපෙනති හා 
ඉදිකටු; කෘතීම මල් (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/45–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 178712; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.03.07;           
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සුචැං ෙහන්ගුවැං හැරි ෙපොඩක්ට්ස,් ඉන්ක් 
ඉෙකොෙනොමාක් ඇන්ඩ් ෙටක්ෙනොෙලොජිකල්ඩ ඇන්ඩ් ෙවෙලොප්මන්ට් 
ෙසෝන්, සුචැං සිටි, ෙහනන්මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෂාම් ඇන්ඩ් ඇෙසෝෂිෙය්ට්ස ් (නීතිඥවරු සහ 
පසිද්ධ ෙනොතාරිසව්රු, ෙප්ටන්ට් හා ෙවළඳ ලකුණු නීතිඥවරු හා 
සහායකයින් හවුල්ව හා කතිපය වශෙයන්), අංක 179/5, 
අවිසස්ාෙව්ල්ල පාර, මහබුද්ගමුව, අංෙගොඩ; (6) පංතිය: 26;                      
(7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 26 ෙබොරු ෙකස,් ෙගොතන ලද ෙකොණ්ඩ 
කරල්, ෙකස ්කැරළි, ෙබොරු ෙකොණ්ඩ, හවරි, ෙකොණ්ඩෙය් පළදින 
පටි, හිස මුදුෙනහි ෙකොණ්ඩය බැඳ පළඳින රිබන් පටි (ෙකොණ්ඩය 
සැරසීමට ගන්නා ෙරදි/සිල්ක් වලින් සෑදූ අලංකාර ෙබෝල); ෙකොණ්ඩා 
කටු (සල්යිඩ් කටු); අතින් ෙකස ්සකසනු ෙනොලබන ෙකොණ්ඩා කැරලි 
කටු, අලංකාරය සඳහා ෙකොණ්ඩෙයහි ගසන පළඳනා, ෙකොණ්ඩා 
කැරලි සකසන කටු සහ ෙවනත් ඇතැම් භාණ්ඩ හා ෙසේවා (අවශ්ය 
නම් ෙගොනුව ෙවත ෙයොමුවීම මැනවි) (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
 
 
 
 

 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/46–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 178936; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.03.14; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩීසල් ඇන්ඩ් ෙමෝටර් ඉංජිනියරින් පීඑල්සී,       
අංක 65, ෙජ්තවන පාර, ෙකොළඹ 14, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම 
සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ඩීසල් ඇන්ඩ් ෙමෝටර් ඉංජිනියරින් පීඑල්සී, 
අංක 65, ෙජ්තවන පාර, ෙකොළඹ 14; (6) පංතිය: 13; (7) භාණ්ඩ 
ෙහෝ ෙසේවා: 13 තුවක්කු; පතෙරොම් සහ පක්ෂිප්ත, පුපුරණ දව්ය, 
ගිනිෙකළි දව්ය; (8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ෙපන්ටන් 3025 සී වර්ණයට සීමා ෙකෙර්. 

 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/47–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
———————— 

  
(1) ලකුෙණහි අංකය: 181509; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.06.28; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: සිටිසන් ෙටොෙකයි කබුෂිකි කයිෂා ෙවළඳ කටයුතු 
වලදී සිටිසන් ෙවොච් කම්පැනි ලිමිටඩ් ෙලස ද වන, 112, 6-ෙචෝම්, 
ටනාෂි-ෙචෝ, නිෂි-ෙටෝකිෙයෝ-ෂි, ෙටෝකිෙයෝ, ජපානය; (5) ලිපි භාර 
දීම සඳහා ෙමරට ලිපිනය: ෙජෝන් විල්සන් හවුල්කරුෙවෝ
(නීතිඥවරු හා පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරු), අංක 365, ෙව්ල්ල වීදිය, 
ෙකොළඹ 12; (6) පංතිය: 14; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 14 ඔරෙලෝසු 
සහ අත් ඔරෙලෝසු, ඔරෙලෝසු සහ අත් ඔරෙලෝසු සඳහා වන 
චලනය වන ෙකොටස්, ඔරෙලෝසු සහ ඔරෙලෝසු සඳහා වන ආවරණ 
ෙකොපු, අත් ඔරෙලෝසු සඳහා වීදුරු, අත් ඔරෙලෝසු සඳහා පටි සහ 
ගාංචු සහිත පටි, ඔරෙලෝසු සහ අත් ඔරෙලෝසු සඳහා අංක මුහුණත්; 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 

 

 
 
 
ෙමම ලකුණ ලියාපදිංචි කිරීෙමන් “කිවු” අක්ෂරය ලකුණින් 

බැහැරව හා ෙවන්ව භාවිතා කිරීම ෙවනු ෙවන් තනි අයිතිය 
ෙනොලැෙබ්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්.   

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

02–765/48–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 



257 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

(1) ලකුෙණහි අංකය: 182640; (2) ලැබුණු දිනය: 2013.08.21; 
(3) පමුඛතාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් දිනය:—; (4) ඉල්ලුම්කරුෙග් 
නම සහ ලිපිනය: ඩීආර් ෙහොෙටල්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 361, 
නුවර පාර, නිට්ටඹුව, ශී ලංකාව; (5) ලිපි භාර දීම සඳහා ෙමරට 
ලිපිනය: ඩීආර් ෙහොෙටල්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 361, නුවර පාර, 
නිට්ටඹුව; (6) පංතිය: 17; (7) භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා: 17 රබර්, ගටා 
පර්චා, ගම්, ඇස්බැස්ටස,් තලාතු මිනිරන් (මයිකා) හා ෙවනත් 
පංතිවලට ඇතුළත් ෙනොවන ඒවායින් සාදන ලද භාණ්ඩ; 
නිෂ්පාදනෙය් දී  භාවිතා කිරීම සඳහා කුට්ටි ෙහෝ ෙපොලු ෙලස සකස් 
කළ ප්ලාස්ටික්, ඇසිරීමට, ඇබ ගැසීමට හා පරිවර්ණය සඳහා 
ෙයොදා ගන්නා දව්ය, ෙලෝහමය ෙනොවන නම්යශීලී පයිප්ප;                 
(8) ලකුෙණ් නිෙයෝජනය: 
 
  

  
 
ෙමම ලකුණ අංක 171669, 178192 දරන ලකුණ ලියාපදිංචි 

කළෙහොත් ෙහෝ කරන විට ඒ හා සංෙයෝජිත ෙකෙර්. 
 
 ගීතාංජලී ආර්. රණවක, 
 බුද්ධිමය ෙද්පළ අධ්යක්ෂ  ජනරාල්. 
  

2014 අෙගෝස්තු මස 07 වැනි දින, 
ශී ලංකාෙව් ජාතික බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 
 

02–765/49–2016.02.26 වැනි දින අංක 1,956  දරන ගැසට් පතය. 
 

කාර්මික සැලසුම් පිළිබඳ නිෙව්දන 
 

2003 අංක 36 දරන බුද්ධිමය ෙද්පළ පනත   
 

(40 (9)  වගන්තිය)  
 

පහත සඳහන් විස්තර සහිත කාර්මික සැලසුම් ලියාපදිංචි කරන ෙලස ඉල්ලුම්කර ඇත. ෙමය පළකරනු ලබන දින සිට මාස ෙදකක් (02) 
ඇතුළත මා ෙවත විෙරෝධතා දැන්වීමක් ෙනොලැබුණෙහොත් අදාළ කාර්මික සැලසුම් ලියාපදිංචි ෙකෙරනු ඇත. 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 9971; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2011.11.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ගමැටි ෙග් සිඩ්නි පීටර් (5) පංතිය : 21 - 01;  නිෂ්පාදනය: දැවවලින් නිර්මාණය කළ 
  උපුල්  ෙසොයිසා;    විසිතුරු ඵලකය - එල්පී 16 නිල් පැහැති 
      බල්ලා ; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 9973; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2011.11.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ගමැටි ෙග් සිඩ්නි පීටර් (5) පංතිය : 21 - 01;  නිෂ්පාදනය: දැවමය  ෙසල්ලම් භාණ්ඩ 
  උපුල්  ෙසොයිසා;    පුවරුව මත 92  ෙද ෙනකු  සිටින  
      ආකාරයට සකසා ඇති පදර්ශන පුවරුව 
      පීඒ 98; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 9974; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2011.10.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ගමැටි ෙග් සිඩ්නි පීටර් (5) පංතිය : 21 - 01;  නිෂ්පාදනය: බීඑල් 17  ෙගොවිපලක්  
  උපුල්  ෙසොයිසා;    නිර්මාණය කිරී ෙම්  ෙකොටස් සහිත  
      කට්ටලය; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 10732; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2013.10.14;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ලින්ක් නැචුරල්  (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ලින්ක් නැචුරල් ෙහයාර් 
  පඩක්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    කූල් ෙතල් ඇසුරුම්; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 10733; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2013.10.14;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ලින්ක් නැචුරල්  (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ලින්ක් නැචුරල්   
  පඩක්ට්ස් (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    අකලාපලිත ෙතල් ඇසුරුම්; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 10880; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2014.03.24;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ගිහාන් චානක  (5) පංතිය : 04 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙර්සරය සමඟ දත් බුරුසුව; 

  විෙජ්ගුණරත්න; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 10987; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2014.08.06;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: යුනි ෙට්ඩ්ස්  (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: අලියකු ෙග් හැඩය සහිත 

  (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙත් ඇසුරුම්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11088; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2014.12.10;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු:  ෙමො ෙහොට්ටි ෙග්  (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: සපත්තු - කාන්තා ; 

  ෙදොන් ශාන්ත කුමාර; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11152; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.02.09;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු:  ඉලන්දාරි  ෙද්ව ෙග්   (5) පංතිය : 15 - 99;  නිෂ්පාදනය: ඝන ටයර් එතුම්  

  චන්දපාල;    උපකරණය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11155; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.02.11;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: කනං ෙක් ගම ෙග්  (5) පංතිය : 06 - 07;  නිෂ්පාදනය: අතින් කරකවා සකස්  
  පියන්ත ගම ෙග්;    කළහැකි තිමාණ ඡායාරූප රාමුව; 



258 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11157; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.02.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සිද්දදුර  ෙජහාන්  (5) පංතිය : 02 - 03;  නිෂ්පාදනය: හිස හා මුහුණ  
  රුෙව්ෂ් ද සිල්වා;    සම්පූර්ණෙයන් ආවරණය වන  
      ෙහලමට් සඳහා වන නවතම නිකට 
      ආවරණය; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11161; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.02.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: අ  ෙඹ් ෙගොඩ ලියන ෙග්  (5) පංතිය : 18 - 01;  නිෂ්පාදනය:  ෙපති ගණන් කිරී ෙම්  
  සුමුදු කැළුම් අ ෙඹ් ෙගොඩ;    යන්තය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11185; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.03.11;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ගමැටිෙග් සිඩ්නි පීටර්  (5) පංතිය : 21 - 01;  නිෂ්පාදනය: විවිධ ආකෘති නිර්මාණය 
  උපුල් ෙසොයිසා;    කළහැකි දැවමය ෙනොෙයක් හැඩතල 
      සහිත කට්ටලය ලන්ඩන් බීඑල් 14;  
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11186; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.03.11;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ගමැටිෙග් සිඩ්නි පීටර්  (5) පංතිය : 21 - 01;  නිෂ්පාදනය: විවිධ ආකෘති නිර්මාණය 
  උපුල් ෙසොයිසා;    කළහැකි දැවමය ෙනොෙයක් හැඩතල 
      සහිත කට්ටලය - ෙන්ටිවිටි බ්ලිඕ;  
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11218; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.05.06;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති;  (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය:  ෙම්ස් සපත්තුවටම  
      සම්බන්ධ කර ඇති ළදරු සපත්තු; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11219; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.05.06;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති;  (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: බයස් බයින්ඩින්ග් පටි 
      සහිත සරල ළදරු සපත්තුව; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11220; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.05.06;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති;  (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: රිබන් පටි  සහිත  
      ළදරු සපත්තුව; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11221; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.05.06;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති;  (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: පිටුපස ඉලාස්ටික් පටිය 
      සහිත ළදරු සපත්තුව, ෙලෝෆර් හැඩය 
      සහිත; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11247; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය 300095; 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11248; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය 300105; 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11255; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය 300215; 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11256; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය 300225; 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11258; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය 300245; 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11260; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය 300265; 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11261; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය 300285; 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11264; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය 305029; 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්; 



259 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11265; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය එන්එල් 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    0056; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11266; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය එන්එල් 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    0061; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11267; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය එන්එල් 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    0068; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11268; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය එන්එල් 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    0069; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11269; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය එන්එල් 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    0070; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11270; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය එන්එල් 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    0071; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11271; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය එන්එල් 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    0072; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11272; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය එන්එල් 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    0073; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11273; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය ආර් 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    40003; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11274; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙනෝෙයොන් ලංකා  (5) පංතිය : 05 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෙල්ස් ෙමෝස්තරය ආර් 
  (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    40004; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11281; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.09;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙසේනාසිෙග්  පසන්න   (5) පංතිය : 21 - 03;  නිෂ්පාදනය: නර්තනය සඳහා ෙයොදා 
  ෙපේමජීව;    ගන්නා අශ්ව ආකෘතිය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 10287; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.06.19;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මාතම් සුෙනත්  (5) පංතිය : 11 - 05;  නිෂ්පාදනය: විවාහ උත්සවයකදී එසවීම 
  පසන්න ද සිල්වා;    සඳහා ෙකොඩියක්; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11303; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙරකිට් ෙබන්කිසර්  (5) පංතිය : 22 - 06;  නිෂ්පාදනය: මී උගුල් ෙපට්ටිය; 
  (බෑන්ඩ්ස්) ලිමිටඩ්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11304; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙරකිට් ෙබන්කිසර්  (5) පංතිය : 22 - 06;  නිෂ්පාදනය: මී උගුල් ෙපට්ටිය; 
  (බෑන්ඩ්ස්) ලිමිටඩ්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11305; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙරකිට් ෙබන්කිසර්  (5) පංතිය : 22 - 06;  නිෂ්පාදනය: මී උගුල් ෙපට්ටිය; 
  (බෑන්ඩ්ස්) ලිමිටඩ්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11306; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.06;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන  
(4)  ඉල්ලුම්කරු: යුනිලිවර් පීඑල්සී;  (5) පංතිය : 23 - 01;  නිෂ්පාදනය: රත් කිරීෙම් උපාංග වලින් 
      යුක්ත ජල පිරිපහදු උපකරණ; 
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(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11307; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.06;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: යුනිලිවර් පීඑල්සී; (5) පංතිය : 23 - 01;  නිෂ්පාදනය: ඕෙසෝන් සහිත ජල පිරිපහදු 
      උපකරණය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11309; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.13;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙරෝහන්ති නෙවෝදිනී (5) පංතිය : 19 - 08;  නිෂ්පාදනය: ළදරු ආහාර ෙල්බලය; 
  අලහෙකෝන් විෙජ්විකම; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11310; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.13;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙරෝහන්ති විෙජ්විකම; (5) පංතිය : 19 - 08;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුම් ආකෘතිය - ෙකටි 
      සැහැල්ලු ආහාර; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11313; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.13;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: වලසිංහ ධර්මසිරි (5) පංතිය : 19 - 08;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුම් ආකෘතිය - ෙකටි 
  අලහෙකෝන්;    සැහැල්ලු ආහාර; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11314; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.13;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: වලසිංහ ධර්මසිරි (5) පංතිය : 19 - 08;  නිෂ්පාදනය: ෙල්බලය සහ ඇසුරුම් 
  අලහෙකෝන්;    ආකෘතිය - ධාන්යමය ආහාර; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11324; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: පැල්ෙපොල (5) පංතිය : 15 - 03;  නිෂ්පාදනය: කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලදි 
  ෙලොකුලියනෙග් අනුර ගීතානන්ද     පශස්ත පාංශු ෙතතමනය නිර්ණය  
  අල්විස්;    කිරීෙම් උපකරණය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11331; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.24;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: පැල්ෙපොල (5) පංතිය : 15-03;  නිෂ්පාදනය: කුරුඳු අස්වැන්න ෙනලීමට 
  ෙලොකුලියනෙග් අනුර ගීතානන්ද    භාවිතා කරන පිහි මුවහත් කිරීම සඳහා 
  අල්විස්;    වන බහු කාර්ය පිහි මුවහත් කිරීෙම් 
      උපකරණය; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11350; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.07.30;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ටීවීඑස් ෙමෝටර් (5) පංතිය : 12 - 11;  නිෂ්පාදනය: ෙමෝටර් සයිකලය; 
  කම්පැණි ලිමිටඩ්; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11357; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11358; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: බිස්කට් ටින් එකක් සඳහා 
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    වන ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11359; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය (බිසක්ට්); 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11361; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11362; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11363; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය (බිසක්ට්); 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11364; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
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(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11365; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11367; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11378; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11379; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11380; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11381; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම් සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11382; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11384; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.05;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ඔරියන්ට් ලංකා (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ඇසුරුමක් සඳහා  
  කන්ෙෆක්ෂනරි (පයිවට්) ලිමිටඩ්;    ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11386; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.07;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: එච්එස්අයිඑල් ලිමිටඩ්; (5) පංතිය : 09 - 07;  නිෂ්පාදනය: ආරක්ෂිත මුද ආවරණය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11395; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: ෙවල්ෙකෝ පටිය (ඇලවිය 
      හැකි) සහිත අෙත් වියන ලද හෑන්ඩ්ලූම් 
      ෙරද්ෙදන් නිමකරන ලද ළදරු සපත්තු 
      (බහු වර්ණ); 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11396; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: ෙවල්ෙකෝ පටිය (ඇලවිය 
      හැකි) සහිත ළදරු සපත්තු  
      (සැහැල්ලු ෙරදිවලින් නිර්මිත ෙසල්ලම් 
      භාණ්ඩ සපත්තුවට සම්බන්ධ කර ඇති); 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11397; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: මුදිත ෙරදිවලින් සහ මුදිත 
      ෙරදිවලින් ආවරණය කළ ඉලාස්ටික් 
      සහිත ළදරු සපත්තු; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11398; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: තනිපාට ෙරදිවලින්  
      ආවරණය කළ ඉලාස්ටික් සහිත ළඳරු 
      සපත්තු; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11399; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: ෙවල්ෙකෝ පටිය (ඇලවිය 
      හැකි) සහිත ළදරු සපත්තු (මල් උපාංග 
      සම්බන්ධ කර ඇති); 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11400; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: ළදරු සපත්තු (රන්පැහැ 
      ෙබෝ පටි සම්බන්ධ කර ඇති); 
 



262 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11401; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: ඉලාස්ටික් පටිය සහ රිදී 
      පැහැති ෙබෝ පටිය සහිත ළදරු සැහැල්ලු 
      පාවහන්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11402; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: ෙවල්ෙකෝ පටිය (ඇලවිය 
      හැකි) සහිත තනි පැහැති හෑන්ඩ්ලූම් 
      ෙරද්ෙදන් නිමකරන ලද ළදරු සපත්තු; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11403; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: අතින් නිම කරන ලද විවිධ 
      පැහැති ෙබෝ පටි සහිත ළදරු සැහැල්ලු 
      පාවහන්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11404; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: ෙවල්ෙකෝ පටිය (ඇලවිය 
      හැකි) සහිත අෙත් වියන ලද හෑන්ඩ්ලූම් 
      ෙරද්ෙදන් නිමවන ලද ඉදිරිපස විසිතුරු 
      ෙමෝස්තර සහිත ළදරු සපත්තු; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11405; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: පටිය සහිත බැලරිනා  
      විලාසිතාෙව් ළදරු සපත්තු; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11406; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.12;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සුභදා රාමමූර්ති; (5) පංතිය : 02 - 04;  නිෂ්පාදනය: ඉලාස්ටික් සහිත සහ ෙරද්ද 
      මත සීක්වින්ස් ෙමෝස්තරය සහිත ළදරු 
      සපත්තුව, ෙලෝෆර් හැඩය සහිත; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11414; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සබරගමුරාළලාෙග් (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: සමාන්තරාශවල වර්ගඵල 
  සමරවීර;    සංසන්දන කට්ටලය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11415; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සබරගමුරාළලාෙග් (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: නිඛිල සංඛ්යා එකතු  
  සමරවීර;    කිරීෙම් සහ අඩුකිරීෙම් උපකරණය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11416; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සබරගමුරාළලාෙග් (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: මධ්ය ලක්ෂ්ය පෙම්ය  
  සමරවීර;    සාධනය කිරීෙම් උපකරණය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11417; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සබරගමුරාළලාෙග් (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: තිෙකෝණ වර්ගඵලය  
      සංසන්දන කට්ටලය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11418; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: සබරගමුරාළලාෙග් (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: සම්භාවිතා ඉෙගනුම්  
  සමරවීර;    කට්ටලය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11419; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: පරෙගොඩ ගමෙග් (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: ඝනකයක හා පිරමීඩයක 
  කීර්තිලාල් ඩයස්;    පරිමාව අතර සම්බන්ධතාව තහවුරු 
      කිරීෙම් උපකරණය; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11420; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: පරෙගොඩ ගමෙග් (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: ෙක්තුවක ලම්භ උස  
  කීර්තිලාල් ඩයස්;    ආදර්ශන උපකරණය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11421; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: පරෙගොඩ ගමෙග් (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: ආෙරෝහණ, අවෙරෝහණ 
  කීර්තිලාල් ඩයස්;    ෙකෝණ සහ දිගංශය මැනීෙම්  
      උපකරණ; 



263 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11422; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: පරෙගොඩ ගමෙග් (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: පිරමීඩයක ලම්බ උස  
  කීර්තිලාල් ඩයස්;    ෙසවීෙම් උපකරණය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11423; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: ෙද්වසිංහෙග් ජයසිංහ; (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: ඝන ෙදකක අන්තරෙය් 
      සාධක ෙසවීෙම් උපකරණය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11426; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: බන්නැහැක  (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: පෙම්ය අෙපෝහන පුවරුව; 
  මුදියන්ෙසේලාෙග් බිෙසෝමැණිෙක්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11431; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.20;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: විෙජ්සිංහ   (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: වෘත්ත පෙම්ය නිරූපණ 
  ෙපොඩිමහත්තයා;    කට්ටල - 01;  
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11440; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.24;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: විෙජ්සිංහ   (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: වෘත්ත පෙම්ය නිරූපණ 
  ෙපොඩිමහත්තයා;    කට්ටල - 02; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11441; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.24;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: විෙජ්සිංහ   (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: වෘත්ත පෙම්ය නිරූපණ 
  ෙපොඩිමහත්තයා;    කට්ටල - 03; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11442; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.24;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: විෙජ්සිංහ   (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: වෘත්ත පෙම්ය නිරූපණ 
  ෙපොඩිමහත්තයා;    කට්ටල - 04; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11443; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.08.24;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: විෙජ්සිංහ   (5) පංතිය : 19 - 06;  නිෂ්පාදනය: වෘත්ත පෙම්ය නිරූපණ 
  ෙපොඩිමහත්තයා;    කට්ටල - 05; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11450; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: විදුර ඉන්දික ගුණරත්න; (5) පංතිය : 19 - 08;  නිෂ්පාදනය: ටී බෑග් සඳහා වන  
      ෙල්බලය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11451; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: විදුර ඉන්දික ගුණරත්න; (5) පංතිය : 19 - 08;  නිෂ්පාදනය: අධි පිරිසිදු ෙපොල්ෙතල් 
      (වර්ජින් ෙකොකනට් ඔයිල්) ෙබෝතලය 
      සඳහා ෙල්බලය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11452; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: විදුර ඉන්දික ගුණරත්න; (5) පංතිය : 19 - 08;  නිෂ්පාදනය: අධි පිරිසිදු ෙපොල්ෙතල් 
      (වර්ජින් ෙකොකනට් ඔයිල්) ෙබෝතලය 
      සඳහා ෙල්බලය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11453; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: විදුර ඉන්දික ගුණරත්න; (5) පංතිය : 19 - 08;  නිෂ්පාදනය: අධි පිරිසිදු ෙපොල්ෙතල් 
      (වර්ජින් ෙකොකනට් ඔයිල්) ෙබෝතලය 
      සඳහා ෙල්බලය; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11454; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.01;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: විදුර ඉන්දික ගුණරත්න; (5) පංතිය : 19 - 08;  නිෂ්පාදනය: අධි පිරිසිදු ෙපොල්ෙතල් 
      (වර්ජින් ෙකොකනට් ඔයිල්) ෙබෝතලය 
      සඳහා ෙල්බලය; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11461; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: රසික පියංග  (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ෙත් ඇසිරීමට භාවිතා  
  විකමනායක;     කරන කුඩා ෙලෝහමය ෙපට්ටි සඳහා 
      ෙමෝස්තරය; 
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11462; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: රසික පියංග  (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ෙත් ඇසිරීමට භාවිතා  
  විකමනායක;     කරන කුඩා ෙලෝහමය ෙපට්ටි සඳහා 
      ෙමෝස්තරය; 
 



264 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11463; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: රසික පියංග  (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ෙත් ඇසිරීමට භාවිතා  
  විකමනායක;     කරන කුඩා ෙලෝහමය ෙපට්ටි සඳහා 
      ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11464; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: රසික පියංග  (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ෙත් ඇසිරීමට භාවිතා  
  විකමනායක;     කරන කුඩා ෙලෝහමය ෙපට්ටි සඳහා 
      ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11465; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: රසික පියංග  (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ෙත් ඇසිරීමට භාවිතා  
  විකමනායක;     කරන කුඩා ෙලෝහමය ෙපට්ටි සඳහා 
      ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11466; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: රසික පියංග  (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ෙත් ඇසිරීමට භාවිතා  
  විකමනායක;     කරන කුඩා ෙලෝහමය ෙපට්ටි සඳහා 
      ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11467; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: රසික පියංග  (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ෙත් ඇසිරීමට භාවිතා  
  විකමනායක;     කරන කුඩා ෙලෝහමය ෙපට්ටි සඳහා 
      ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11468; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: රසික පියංග  (5) පංතිය : 09 - 03;  නිෂ්පාදනය: ෙත් ඇසිරීමට භාවිතා  
  විකමනායක;     කරන කුඩා ෙලෝහමය ෙපට්ටි සඳහා 
      ෙමෝස්තරය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11469; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.03;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: එමරල්ඩ්   (5) පංතිය : 02 - 02;  නිෂ්පාදනය: ෆ්ෙලක්සි ෙකොලරය; 
  ඉන්ටර්නැෂනල් (පයිවට්) ලිමිටඩ්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11488; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.17;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: යුනිලිවර් පීඑල්සී;   (5) පංතිය : 28 - 02;  නිෂ්පාදනය: සබන් කැටය; 
           
 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11502; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.09.28;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: අහමඩ් ෙලබ්ෙබ්;   (5) පංතිය : 07 - 01;  නිෂ්පාදනය: ප්ලාස්ටික් ළදරු  
  අලුවයුඩීන්;    ෙකෝප්පය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11511; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.10.22;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: තිලිණ තිප්පලගම;   (5) පංතිය : 23 - 01;  නිෂ්පාදනය: කුහර ෙතරපා ෙනරා හැඩ 
      ගැන්වීම සදහා ති-අක්ෂීය ෙකොටස්  
      එකලස් කිරීෙම් උපාංගය; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11513; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.10.30;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: තිෙමොති ආරච්චිෙග්   (5) පංතිය : 21 - 04;  නිෂ්පාදනය: ළමා ෙසල්ලම් නිවස; 
  අදිෂ සංකල්ප ෙපෙර්රා; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11550; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11551; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11552; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 



265 I ෙකොටස : (III) ෙඡදය - ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය - 2016.02.26  

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 

(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11553; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11555; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11556; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11557; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11558; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝසත්රය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11559; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11560; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11561; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11562; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11563; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11564; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
 
(1)   ඉල්ලුම්පත අංකය: 11565; (2)  ෙගොනු කළ දිනය : 2015.12.16;  (3) සැලසුම සමඟ භාවිතා කරන   
(4)  ඉල්ලුම්කරු: මායාකඩුව   (5) පංතිය : 25 - 02;  නිෂ්පාදනය: සිවිලිං ෙමෝස්තරය; 
  කංම්කානන්ෙග් ඉන්දික සම්පත්; 
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