දනට රයඳදිංචි ර ඇති ව්යඳර නම ලරූනය
Reg.Date

Business Name

Business Nature

Business Place

Owner Name

9/15/2015 1/8/140/2015-11-04/7

පී.ඩී.එස්. නිශ්රුඳදන

කුළුබඩු ව්ර්, බයිට් ව්ර්, රබර් බ්න්ඩ්
නිශ්රුඳදනය ර ඳට් ර ලබද හරීම

කුරුන්ද, උඩුම

ඳරමුරූලලේ ලදොන් මලේෂ රිංනී

867661735v

775686427

11/4/2015 10/23/2015 1/8/235/2015-11-04/8

නිම්ලරෝස් ලහොලටරූ

මිංල උත්සව් ශලව් සහ ආහර ඳන
සඳයීම
වීදුරු පිම, විදුරු අලළවිය හ ලොඩනගිර
ද්රව්ය අලළවිය
හදුන්කුරු නිශ්රුඳදනය හ ලබදහරීම
හදුන්කරු ඳහන්තිර නිශ්රුඳදනය හ අලළවිය

ඉන්දයන් ලව්ෝක් ව්ත්ත, උඩුම දකුණ,
උඩුම.
විහඟ ේලස් ලසන්ටර්, බර් හන්දය,
උඩුම.
උක්ඕවිට, උඩුම
ලනො.120/25, සිංව්ර්ධන ම්මනය,
ප්පිටියලොඩ උතුර, නලොඩ.
බිරූ හන්දය, /උඩුම

කුරුප්පුමුරූල ආරච්චිලේ ප්රදීප් චමින්ද

840752046v

සිදත් සුලර්න්ද්ර ලේව්විතන

853292761V

772304939 ඉන්දයන් ලව්ෝක් ව්ත්ත බිංලව්, උඩුම
දකුණ,උඩුම.
773647664
ලසොමි නිව්ස, ලෝණලදණිය, උඩුම

හරූවිට ිංනම්ලේ සුසන්ත සිංජිව්
ලෝණපිනුව්ලලේ චමිල සුදර්ශනී

770970830v
748490787v

779266999
777672856

උමගිරය රයනලේ ප්රියන්ති මධුමරෘ

956390427v

711820011

59, උක්ඕවිට, අඩුම
ලනො.120/25,සිංව්ර්ධන ම්මනය,
ප්පිටියලොඩ උතුර, නලොඩ.
බිරූ හන්දය, / උඩුම

අතඳත්තු ලේව්ලේ මිහිරි ලම්ල
දමයන්ති
ව්දන්දලේ චන්දන සම්ඳත්

676930027V

912296417

114, නලොඩ ඉහළ, නලොඩ

920191940V

712692354

ටිලඳ ිංනම්ලේ ශනි නිලරෝශ්රණී

867772898V

771335091

උඩව්රවිටිතලව්, අන්නසිලලදණිය,
නලොඩ, රූල.
"කුසුම්සිරි", මඳලම මධයම.

11/4/2015

Com.Date

Reg. No

11/16/2015

11/6/2015 1/8/135/2015-11-16/3

විහඟ ේලස් ලසන්ටර්

11/4/2015
11/4/2015

10/2/2015 1/8/140/2015-11-04/9
9/1/2015 1/8/185/2015-11-04/10

එස්. ලක්. මර්ටින්
භනුකී නිශ්රුඳදන

11/13/2015 10/13/2015 1/8/135/2015-11-13/3

ඉසුර නිශ්රුඳදන

11/13/2015

9/14/2015 1/8/220/2015-11-13/2

ජයව්ර්ධන ස්ලටෝර්ස්

11/30/2015 11/22/2015 1/8/170/2015-11-30/9

C @ C Air Cooling House

11/30/2015 10/25/2015 1/8/30/2015-11-30/10

චය ප්රඩක්ට්

12/10/2015
12/10/2015

4/20/2015 1/8/95/2015-12-10/1
11/5/2015 1/8/235/2015-12-10/2

න්ති ඳලස්
මස් ලමඩි ලයර්

12/14/2015

9/25/2015 1/8/155/2015-12-14/10

ජී එන් ලෝ

12/14/2015 12/14/2015 1/8/25/2015-12-14/11
1/8/2016 12/12/2015 1/8/160/2016-01-08/2
1/8/2016

1/5/2016 1/8/95/2016-01-08/1

1/11/2016 11/30/2015 1/8/25/2016-01-11/19

මනහර ෆුඩ් සිටි
චමිඳු ලට්ලර්ස් ඇන්ඩ්
ලටක්ස්ටයිරූස්
ලසහන් ඉිංජිනියරින්
ව්ර්ක්ස්
Amarasiri Book Shop

1/25/2016

2/25/2012 1/8/160/2016-01-25/1

"දම් සිළිල" බුද්ධ භූමි
ව්න්දන

1/25/2016

11/9/2015 1/8/145/2016-01-25/24

චමර ඩිස්ට්රිබියුටර්ස්

වියළි මිරිස්, තුනඳහ, මස්රි,ලයෝට්, බයිට්,
බීම ඳට්, ඳහන්තිර නිශ්රුඳදනය ර ලබද
හරීම
ලොඩනගිර ද්රව්ය සහ අමු ලත් දළු මිලද නීම යටලමත්ත, රූල.

NIC No

Telephone

Owner Address
කුරුන්ද, උඩුම

ශීතරණ හ ව්යුසමීරණ යන්ත්ර
අළුත්ව්ඩිය කිරීම.
කුළුබඩු නිශ්රුඳදනය ර ඇසුරුම් ර ලබද
හරීම.
ලරදපිළි හ ඳසරූ උඳරණ අලලවිය
තුව්ල ලව්ෙළුම්ඳටි, පු පුළුන් ව්නි ශලය ද්රව්ය
නව්ත ඇසුරුම් ර විකිණීම.

උඩව්රවිටිතලව්, අන්නසිලලදණිය,
නලොඩ, රූල.
"කුසුම්සිරි", මඳලම මධයම.
තුඩරූල ව්ත්ත, නලොඩ, රූල.
සමගිම, උඩුම දකුණ, /උඩුම.

පුශ්රුඳ ව්ජිර න්ති එරූලව්ල
ගීන ිංනම්ලේ ගුණව්ර්ධන

767532997V
543061794V

727425964
774824802

තුඩරූල ව්ත්ත, නලොඩ, රූල.
සමගිම, උඩුම දකුණ, /උඩුම.

මිරිස්, කුරුඳු, තුනඳහ කුඩු, හ කුඩු, ලත්
ලොළ, මස්රි, ඳඳඩම්, ලසෝයමීට්, ලෝපි මිල
දී ලන ඇසුරුම් විකිණීම.
සිරූලර ලව්ළම (වියළි ආහර ව්ර් ඇසුරුම්
ර විකිණීම)
ඇඳුම් මසීම හ ලරද අලලවිය

මිරූලහ න්ද, උඩලමත්ත උතුර,
නලොඩ.

චමින්ද වීරලස්ර

760650064V

710503590

මිරූලහ න්ද, ව්ළකුඹුර, නලොඩ.

ඇතුමලරූ, මඳලම.

මහදුර හරීන්ද්ර මනහර

870213476V

770756654

"හිරූහවුස්", ඇතුමලරූ, රූල.

"සරත්සිරි", ප්පිටියලොඩ උතුර,  /
නලාඩ.
විදුර ලමෝටර් අරෙත්ව්ඩියව්, ලව්රූඩින් (ඳ්ස්සුම්) ව්රුලොඩ ව්ත්ත, නලොඩ, රූල.
ටයුතු
Selling the books and other school equipments.
Mapalagama, Ethumale.

මහමලේ සුමිත්ර

646061172V

912296170

කරලොඩලේ තනුජ් මධුරිං

921090196V

912296233

"සරත්සිරි", ප්පිටියලොඩ උතුර,  /
නලාඩ.
ව්රුලොඩ ව්ත්ත, නලොඩ, රූල.

Matharage Sahan Chathuranga Amarasiri

873251905V

727972519

No:01, Mapalagama, Ethumale.

දඹදව් ව්න්දනව් සහ සහභගිව්න
සදහව්තුන් සහ ව්ඩසටහන් සිංවිධනය
කිරීම.
ලටොපි, ලචොක්ලට්, බයිට්, බ්ේ, ඳන්සරූ, බටරි,
ලටෝච්, ලඳොත් නිශ්රුඳදනය ර ලබද හරීම.

"සචිනි ලේඩර්ස්", ව්ලකුඹුර, /නලොඩ.

මරලේ කුසලධම්ම හිමි

592708086V

778616772

ම්මද්ලදලොඩ ආරණය ලස්නසනය,
ම්මද්ලදලොඩ, නලොඩ.

අක්:72, ලෝණලදනිය, උඩුම.

රුව්න් චමර විලජ්ලස්ර

870484143V

768607570

අක්:72, ලෝණලදනිය, උඩුම.

1/25/2016 10/19/2015 1/8/140/2016-01-25/25
1/25/2016 11/19/2015 1/8/40/2016-01-25/26

ජයවිරු ස්ලටෝර්ස්
ලක්ෂන් ෆුඩ් ලප්රොඩක්ට්ස්

ආහර ඳන ව්ර් සිරූලර අලලවිය
ජය නිව්ස, උක්ඕවිට, උඩුම.
ලත් කුඩු, ම්මිරිස්, කුරුඳු ඇතුළු කුළුබඩු ව්ර් 205/C, අරෙත් තනයම්ලොඩ ඉහළ,
ලතො ව්ශලයන් මිලට ලන ග්ර්ම් 10 සිට
මඳලම(මධයම).
කිලලෝ ග්ර්ම් 01 දක්ව් ඳට් ලොට ලතො
ව්ශලයන් අලලවි කිරීම.

ජයවීර ිංනම්ලේයි විමල
උඩලමත්ත මලේ ලරෝහණ චමින්ද
ලේමලරූ

466250813V
772372914V

1234567890
728131661

ජය නිව්ස, උක්ඕවිට, උඩුම.
205/C, අරෙත් තනයම්ලොඩ ඉහළ,
මඳලම(මධයම).

1/26/2016

1/20/2016 1/8/95/2016-01-26/4

නරන් එන්ටප්රයිසස්

යතුරු ඳද අලලවිය

“රිව්ර් ලෆයර්“, රෙ ඳර, නලොඩ.

800654777V

773243925

අිං 202, සරසවි අසපුව්, හපුල.

1/29/2016

9/26/2015 1/8/110/2016-01-29/13

එදරිසිිංහ ලමෝටර්ස්

ව්හන අළුත්ව්ඩියව්

දවුරූන ඳර, කුරුන්ද, උඩුම.

732403272V

775491091

කුරුන්ද, උඩුම.

9/7/2016

7/20/2015 1/8/95/2016-09-07/55

ලසන්ත ප්ලන්ට් හවුස්

එළව්ළු ඳළ, ඳලතුරු ඳළ, මරූ ඳළ ඇතුළු ඳළ
ව්ර්, බනි ලඳොලහොර, ෘශ්ර රසයනි
ද්රව්ය, ෘශ්ර රසයනි ලඳොලහොර, ෘශ්ර
උඳරණ, මරූ ලඳෝච්චි හ බීජ ව්ර් ආදය
අලලවි කිරීම.

රෙ ඳර, නලොඩ.

ටුලොරහ මලේ ධනන්ජය නරන්
කුමර
එදරිසිිංහ ආරච්චිලේ සමන් කුමර
එදරිසිිංහ
රියව්සම් ලබෝවිතන්ත්රිලේ නරන් ලසන්ත

891381336V

772347751

ඇහලන්ද, අරෙත් ඉහළ,
මඳලම(මධයම).

2/16/2016

11/5/2015 1/8/165/2016-02-16/2

ටී.එම්.රසවිර නිශ්රුඳදන වුම්, ලොකිස්, අතිරස, මුිංරර අලලවිය

ව්තුරව් ව්ත්ත, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම.
අඹව්ත්ත, උඩව්රවිටිය, /නලොඩ.

2/29/2016

12/7/2015 1/8/265/2016-02-29/23

ඩී.ජී.නිශ්රුඳදන

බිම්මරූ නිශ්රුඳදන ඇතුළු ආහර නිශ්රුඳදන
(කිරි ආශ්රිත නිශ්රුඳදන හ රසවිර)

තලහලේන, ලබෝවිටියමුරූල.

ඌරල මලේ ජන ප්රියන්ත

812261568V

717135632

තලව් ඳර, බී.ඩී. ඳහ, ව්ඳුරඹ.

2/29/2016

12/9/2015 1/8/205/2016-02-29/24

ඕෂධ මිරූක්ස් ප්රඩක්ට්ස්

හරූ, ධනය ව්ර්, තුනඳහ ඇඹරීම.

අකුරැටිය මලේ ලසෝමසිරි

633160082V

776083061

2/19/2016

2/20/2016 1/8/110/2016-02-19/23

යතුරුඳද ලව්ළම

අරලඹලොඩ ලලොකුමලේ ජත් විමලසිරි

790453379V

779142191

2/19/2016

1/25/2016 1/8/120/2016-02-19/24

ලලොකුමලේ
එන්ටර්ප්රයිසස්
චමර ලමෝටර්ස්

113/1, මඩහ ලදර ව්ත්ත, ඌරල,
ව්ඳුරඹ.
උඩුම මහවීදය (මවිලදොල ඩවීදය).
ටලොඩ හන්දය, උඩුම, රූල.

චමර තිළිණ නුව්න් සමරලස්ර

883383362V

773888506

2/29/2016

1/4/2016 1/8/90/2016-02-29/22

මුතුලොඩ නිව්ස, නලොඩ ඉහළ,
/නලොඩ.
මරන්ද, මලමුර, මඳලම(මධයම).

හිරිමුතුලොඩලේ ලඩ්විඩ්

301624506V

912296827

මටරඹ නත්තලේ නදී නිලරෝෂනී

866490929V

770276542

113/1, මඩහ ලදර ව්ත්ත, ඌරල,
ව්ඳුරඹ.
ව්රවිටිය ව්ත්ත, උඩුම නලනහිර,
/උඩුම.
"සමරසිරි", ශ්රී ගුණනන්ද මව්ත, උඩුම,
රූල.
මුතුලොඩ නිව්ස, නලොඩ ඉහළ,
/නලොඩ.
මරන්ද, මලමුර, මඳලම(මධයම).

රූලනමුරූල, උඩව්රවිටිතලව්,
/නලොඩ.
ව්ළකුඹුර, නලොඩ, රූල.

නනයක්ර ලහට්ටි ිංනම්ලේ
ධම්මි ප්රියලරූ
ලඳොතුපිටිය මලේ අනෂ දරූරුක්ශ්ර
ජයව්ර්ධන
සුනීත හිරිමුතුලොඩ
ලරත් අර්නස්ට් ලඳලර්ර

641932663V

729042751

697690069V
631390390V

රූලනමුරූල, උඩව්රවිටිතලව්,
/නලොඩ.
785340800 අිං 118, සිංව්ර්ධන ම්මනය, නලොඩ,
රූල.
767816759
"සුමුදු", ව්ඩියව්ත්ත, ඇතුමලරූ, රූල.
728154914
අතුල මව්ත, මඳලම (මධයම)

ඳතිනිලේ උඳර

572944638V

915613286

කිතුරූස් උඩුමුරූල, ලෝණලදනිය ඳහළ.

2/5/2016 12/25/2015 1/8/60/2016-02-05/7

මීරය හට ලත්

වීෂ උත්සව් භණ්ඩ

2/29/2016 12/10/2015 1/8/10/2016-02-29/21

ලනතු නිශ්රුඳදන

3/11/2016

3/1/2015 1/8/175/2016-03-11/16

3/11/2016

1/15/2016 1/8/160/2016-03-11/15

නනයක්ර
න්ස්ට්රක්ෂන්ස්
දරූරුක්ශ්ර ස්ලටෝර්ස්

3/11/2016
3/21/2016

2/10/2014 1/8/25/2016-03-11/14
1/28/2016 1/8/30/2016-03-21/2

3/21/2016

7/9/2015 1/8/105/2016-03-21/1

3/30/2016
4/4/2016
4/4/2016
4/8/2016

ලත් ලොළ ඇසුරුම් ර විකිණීම.

යතුරුඳද සහ ත්රී ලරෝද රථ අමතර ලොටස්
අලලවිය
මඩු සහ පුටු බදු දීම.
බයිට් ව්ර් ඳට් කිරීම. (ජු සහ ග්රීන්පීස්
ඇට මිශ්ර බයිට්)
මර්, ලොඩනගිර හ සුළු ව්රිමර්
ප්රතිසිංස්රණය හ ඉද කිරීම.
සිරූලර ලව්ළම

800611164V

774056941

නලොඩ විතනලේ මිත්රලස්න

622564165V

778850119

ව්තුරව් ව්ත්ත, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම.
අඹව්ත්ත, උඩව්රවිටිය, /නලොඩ.

915120601V

ලස්ය ෆෂන් සිටි
සන්ලබෝයි අය(ර්)න්
ව්(ර්)ක්ස්
ලස්න කුකුරූ ලොවිඳල

නිමි අාඳුම් අලලවිය සහ ඇඳුම් මසීම.
විදුර ලව්රූඩින් හ නිමි භණ්ඩ

2/8/2016 1/8/30/2016-03-30/35
12/1/2015 1/8/45/2016-04-04/25

ලමත්මරූ නිශ්රුඳදන
චමි බිම්මරූ

මිංජරී මධුර මිණී ඈඳ
ලදොන් ටමෂ රයනආරච්චි

845053383V
735702696V

771996688
775044454

අරෙත් ඳහළ, /මඳලම මධයම.
ටලොඩ, උඩුම.

2/23/2016 1/8/55/2016-04-04/24

හිරුණි නිශ්රුඳදන

බිම්මරූ හ ඒ ආශ්රිත නිශ්රුඳදන
අරෙත් ඳහළ, /මඳලම මධයම.
බීජ හතු මගින් බිම්මරූ නිශ්රුඳදනය ර
ටලොඩ, උඩුම.
ඇසුරුම් ර ලබද හරීම.
සහරූ, ධනය ව්ර් හ කුළුබඩු ව්ර් පිටි කිරීම. ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම, රූල.

ජයව්ර්ධන ආරච්චිලේ හිමන්ති

805380802V

723740346

ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම, රූල.

තිළිණ නිශ්රුඳදන

බිම්මරූ ව් ර අලලවිය

මලේන, /යටලමත්ත.

නනයක්රව්සම් ආරලේ ඳද්මලරූ
ආනන්ද ඩයස්
සුනිරූ හිරිමුතුලොඩ

700820785V

773615076

මලේන, /යටලමත්ත.

702673500V

915725670

770110521V

776650338

අිං 81, රුසිරු උයන, තරූස්යය,
අක්මීමණ.
න්දඋඩලදනිය, උඩලමත්ත.

891021470V

712214288

2/7/2016 1/8/215/2016-04-08/16

සතුන් විකිණීම සහ (දන 45න් ඳසුව්)

"සුමුදු", ව්ඩියව්ත්ත, ඇතුමලරූ, රූල.
මලේ ව්ත්ත, 215, අරෙත් ඳහළ, මඳලම
(මධයම).
කිතුරූස් උඩුමුරූල, ලෝණලදනිය ඳහළ.

කුඩච්චි මලනෝජ් දනෂ කුමර

5/6/2016

3/16/2016 1/8/65/2016-05-06/15

ජනිත් ලහොලටරූ

දව් රත්රී ආහර ්මට සහ ඳර්සරූ

මඳලම, ඇතුමලරූ, රූල.

5/6/2016

1/11/2016 1/8/150/2016-05-06/16

භය නිශ්රුඳදන

න්දඋඩලදනිය, උඩලමත්ත.

5/6/2016

3/1/2016 1/8/60/2016-05-06/17

බිම්මරූ නිශ්රුඳදනය ර ඳට් ර අලලවි
කිරීම.
ඉදකිරීම් ලොන්ත්රත් ලබ නීම.

ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම, රූල.

නනයක්ර ලඳතන්ලොඩ විතනලේ
අනුර ශන්ත
සගීත් මධුසිං බණ්ඩරිලොඩ

5/23/2016

4/4/2015 1/8/30/2016-05-23/14

"ලද්ව්සිරි", අරෙත්ඳහළ, මඳලම(මධයම).

ටිලඳ ිංනම්ලේ මිණී මහින්ද

501982008V

6/3/2016

3/10/2016 1/8/105/2016-06-03/9

මහ මර් ඉදකිරීම්, ව්රිමර් හ
ජලඳව්හන ඇල මර් ඉදකිරීම්, ලොඩනගිර
ඉදකිරීම්.
බයිට් ව්ර්, රෙණු ලදහි, ලත් කුඩු, ම්මිරිස් කුඩු,
මිරිස් කුඩු හ කුරුඳු ඇසුරුම් කිරීම, ප්රව්හනය
හ විකිණීම.
ශීතරණ හ ෘහවිදුර උඳරණ
අළුත්ව්ඩියව්
Civil construction and industrial work

පිණින්නවිල, ව්ඩුව්රවිටිය උතුර,
හදව්.
772798465 "ලද්ව්සිරි", අරෙත්ඳහළ, මඳලම(මධයම).

"නරන්ද", ලෝණලදනිය, /උඩුම.

අමිත් නරන්ද ලේව්විතන

851544089V

774042310

"නරන්ද", ලෝණලදනිය, /උඩුම.

ඩවීදය, බර් හිංදය, උඩුම.

ලදහිස්ලඳලේ සුත් කුමර

842501547V

771026699

11ඒ, ලොරලේම, ඳනිංල, (තව්ලම).

Thanahena Kanda, Kurupanawa, Nagoda, Galle.

Hendrik Peruma Gardiyage Rohana

682661453V

778296317 Thanahena Kanda, Kurupanawa, Nagoda, Galle.

ආහර ඳන ව්ර් අලලවිය

මිනී ලහොාටලය, නව් නරය,
තරූස්ව්ල.
තලව් ඳර, ලබෝවිටියමුරූල, ව්ඳුරඹ.

මඳලම මනලේ මිනී

710331723V

728877901

නව් නරය, තරූස්ව්ල.

මඳලම මනලේ තරිඳු සම්ඳත් ප්රභශ්රුව්ර

970252517V

773612607

53/23, තලව් ඳර, බී.ඩී. 05, ව්ඳුරඹ.

665392368V

779713881

881340330V

718563779

රලදෝවිට ව්ත්ත, උඩුම නලනහිර,
/උඩුම.
ව්ඩියලදර ව්ත්ත, උනන්විටිය.

6/3/2016

4/2/2014 1/8/110/2016-06-03/10

6/20/2016

4/25/2016 1/8/100/2016-06-20/3

6/20/2016

4/28/2016 1/8/5/2016-06-20/2

6/20/2016

1/2/2016 1/8/250/2016-06-20/1

6/20/2016

8/30/2015 1/8/135/2016-06-20/7

6/20/2016

5/2/2016 1/8/200/2016-06-20/6

බණ්ඩරිලොඩ
න්ස්ට්රක්ෂන්
මිණී න්ස්ට්රක්ෂන්
එව්ර්ලමෝ නිශ්රුඳදන
සුඳර් කරූ එයර්
Rohana construction and
suppliers
මිනී ලහෝටලය
තරිඳු න්ස්ට්රක්ෂන්

ඳරව්රූ පීම, ලොන්ක්රීට් දමීම, තර දමීම,
ජලනල එරෘම, ඳස් ලොඩ කිරීම, විදුරය සඳයීම,
ලොඩනගිර ඉදකිරීම, අරෙත්ව්ඩිය කිරීම.

"සුභ" ලොර ලඳස්ට්රි

ලොර ලඳස්ට්රි නිශ්රුඳදනය ර ලබද හරීම. රලදෝවිට ව්ත්ත, උඩුම නලනහිර,
ප්රියනි බල වීරලස්ර
/උඩුම.
මර් ලොන්ක්රීට් කිරීම, ඇලලේර සසීම,
කුකුළුව්රූදව් ව්ත්ත, උනන්විටිය, බද්ලද්ම. අමිල නුව්න් හ්ලොඩ ආරච්චි
ලබෝක්කු ඉද කිරීම්, ක්රීඩ පිටි ප්රජ ශල
සසීම.

තරිං
ලොන්ත්රත්රුලව්ෝ

6/20/2016

1/5/2014 1/8/190/2016-06-20/5

නලොඩවිතන
න්ස්ට්රක්ෂන්ස්

ලොඩනගිර, ඳනීය ජල ව්යඳෘති, කුඩ මර් බුදඳනම, උනන්විටිය.
ලබෝක්කු ක්රීඩ පිටි ඇල ලේළි අමුණු ඉද කිරීම්
හ ආයතන සහ අව්ශය භණ්ඩ සඳය දීම.

නලොඩවිතන සුමිත් සුනන්ද

700891909V

771138098

අගුරුව්ලන්ද, බුදඳනම, උනන්විටිය.

6/20/2016

5/8/2016 1/8/50/2016-06-20/4

රයනලේ න්ස්ට්රක්ෂන්

මර් ඉද කිරීම හ ව්ඩිදයුණු කිරීම.

800531942V

774924671

6/23/2016

12/1/2015 1/8/265/2016-06-23/11

ඳරව්රූ ලොන්ක්රීට් කිරීම.

1.97033E+11

718853730

ඇහළ න්ද, අරෙත් ඉහළ, මඳලම
මධයම.
ස.ණ.ස. අසල, මිදරූල, ව්ඳුරඹ.

6/30/2016
6/30/2016

12/1/2015 1/8/265/2016-06-30/1
8/30/2015 1/8/135/2016-06-30/2

ගීන මලේ උපුරූ
මලනෝහර
උපුරූ න්ස්ට්රක්ෂන්
සුභ ලොර ලඳස්ට්රි

ජයසිිංහ රයනලේ අනෂ ඉන්ද උදය
කුමර
ගීන මලේ උපුරූ මලනෝහර
ගීන මලේ උපුරූ මලනෝහර
ප්රියනි බල වීරලස්ර

1.97033E+11
665392368V

718853730
779713881

6/30/2016

5/9/2016 1/8/150/2016-06-30/3

රිංජිත් න්ස්ට්රක්ෂන්

ඳරව්රූ ලොන්ක්රීට් කිරීම.
බර අිං 05, පිළිලදොළ න්ද, මිදරූල.
ලොර ලඳස්ට්රි නිශ්රුඳදනය ර ලබද හරීම. රලදෝවිට ව්ත්ත, උඩුම නලනහිර,
/උඩුම.
සියරෙ ඉදකිරිම් ටයුතු (2018.05.16 දන සිට
බණ්ඩරනයපුර, උඩලමත්ත, රූල.
ඳරව්රූ ලොන්ක්රීට් කිරීම, ජලනළ එළීම, තර
දමීම, නිව්ස ඉද කිරීම, ඳරව්රූ
පීමලව්නුව්ට සියරෙ ඉදකිරිම් ටයුතු යන්න
ඇතුලත් රමින් සිංලශෝධනය රන ලද.)

කුකුල විතනලේ රිංජිත් සමන් කුමර

680065438V

775584409

6/30/2016

2/1/2016 1/8/180/2016-06-30/4

ලොඩනගිර ද්රව්ය සඳය දීම සහ ඉදකිරීම්
ටයුතු ර දීම.

මද්ලදලදර ව්ත්ත, උඩව්රවිටිය,
/නලොඩ.

ලසන්ත ප්රියචන්ද්ර වික්රමආරච්චි

802053444V

773412726

මද්ලදලදර ව්ත්ත, උඩව්රවිටිය,
/නලොඩ.

6/30/2016

6/1/2013 1/8/235/2016-06-30/5

ඉමෂ ඉදකිරීම් සහ
ලොඩනගිර ද්රව්ය
සඳයන්ලනෝ
සිරිව්ර්ධන න්ස්ට්රක්ෂන්

ලොඩනගිර ඉදකිරීම, මර් සිංව්ර්ධනය හ
ඉදකිරීම් ක්ලශ්රුත්රලේ සියළු ව්ඩ

“සමගිම“, /උඩුම මධයම.

මිදස්ලඳ ඳරූරය ගුරුලේ සිරිව්ර්ධන

700771415V

774411441

“සමගිම“, /උඩුම මධයම.

6/30/2016

1/1/2016 1/8/230/2016-06-30/6

රිං න්ස්ට්රක්ෂන්

ඉදකිරීම් ක්ලශ්රුත්රලේ ඳලම්, ලබොක්කු, මර්.

“රිං නිව්ස“, උඩුම දකුණ, /උඩුම.

රිංජිත් උපුරූ ශන්ත ආදලහට්ටි

753331700V

774260895

“රිං නිව්ස“, උඩුම දකුණ, /උඩුම.

6/30/2016
6/30/2016

4/4/2016 1/8/180/2016-06-30/7
2/17/2016 1/8/85/2016-06-30/8

ලේරලොඩ න්ස්ට්රක්ෂන්
රවීන්ද්ර ඉදකිරීම්
ලොන්ත්රත්

මර් ලොන්ක්රීට් කිරීම.
ඳරව්රූ, ලබෝක්කු, සුළුඳලම්, පිටව්න්,
ඇළලේර, ලොඩනගිර ඉදකිරීම්.

උඩව්රවිටිය (බ), නලොඩ, රූල.
ලඳොරසිලේ ලදර, ඳදන්න ලදර ව්ත්ත,
ම්මද්ලද්ලොඩ, නලොඩ, රූල.

ලේරලොඩ මසච්චි ලරෝහණ
ම්මද්ලද්ලොඩ රයනලේ ජරය
රවීන්ද්රසිරි

761140370V
713010251V

774136909
උඩව්රවිටිය (බ), නලොඩ, රූල.
725841149 ලඳොරසිලේ ලදර, ඳදන්න ලදර ව්ත්ත,
ම්මද්ලද්ලොඩ, නලොඩ, රූල.

6/30/2016

6/8/2016 1/8/25/2016-06-30/9

සුමීර ලොඩනගිර ද්රව්ය
සඳයන්නන්

ලොඩනගිර ද්රව්ය අලලවිය (ව්ර,
ලඩොරූ)අමතරව් සිලමන්ති ආශ්රිත භණ්ඩ
නිශ්රුඳදනය (ලඩොරූ, ණුව්, සිරන්ඩර් ආද)

ව්ඩියව්ත්ත, ඇතුමලරූ, මඳලම.

ලොඩපිටිය මලේ ඉන්ද ලක්මර

867652582V

773931408

7/12/2016

6/18/2016 1/8/260/2016-07-12/22

ඩී.ලජ්.ඩිස්ට්රිබියුටර්ස්

ලොහු ලමට්ට අලලවිය

එලොඩහව්ත්ත, න්හිනිල, ඌරල, ව්ඳුරඹ. ජයන්ත කීර්ති ශ්රී හිත්තටිය රයනලේ

550722119V

777351352

7/12/2016

3/6/2016 1/8/160/2016-07-12/21

රුව්ත්ති ලටක්ස්ටයිරූ

ලරද මසීම හ විකිණීම.

ලසලනවිරත්න මව්ත, නලොඩ, රූල.

ජනය මුදරලේ ලර්ණු ලක්ශ්රුමි

696680078V

7/12/2016
7/12/2016

12/3/2015 1/8/220/2016-07-12/20
6/5/2016 1/8/60/2016-07-12/19

මයිනර් න්ට්රක්ටර්ස්
ඩී.එන්.අයි.එන්ටප්රයිසස්

ඳරව්රූ ලොන්ක්රීට් කිරීම.
අමලනෝ ලසවිර තහඩු ලන්ව් ලබදහරීම.
ලොන්ත්රත් ක්රමයට ව්හිපීළි සවි කිරීම.

සුත් ස්ලටෝර්ස්, යටලමත්ත.
රූව්න හන්දය, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම.

රයන ආරච්චි ලදොන් සුත්
අම්බන ඳරූරය ගුරුලේ දලන්ශ්රු ලේමන්ත

682872225V
853190578V

අිං 47/1R, හයිලේ ර්ඩ්න්, නියල
ඳර, ලහෝමම.
770359782 "ව්සන", ලසලනවිරත්න මව්ත, නලොඩ,
රූල.
725192580
මයිලයොක්ලේන, යටලමත්ත.
773248322
අිං 123, දයව්රම, තරූස්ව්ල.

7/12/2016

2/1/2016 1/8/240/2016-07-12/18

අකීෂ න්ස්ට්රක්ෂන්

ඳලම්, ලබෝක්කු, ලොඩනගිර, මර්
ලොන්ක්රීට් කිරීම, ර්මන්ත හ සිවිරූ
ඉදකිරීම්.
මර් ලොන්ක්රීට් කිරීම, ඇළ අමුණු ලබෝක්කු
ඉදකිරීම, නිව්ස ඉදකිරීම්.
ලඩොරූ, මටි ලඩොරූ, ව්ර, සිලමන්ති සඳයීම.

18 නුව් අසළ, උඩුම ඳර,
නකියලදනිය.

අරුමප්ලඳරුම ආරච්චිලේ වික්රමඳල

632082657V

771873949

18 නුව් අසළ, උඩුම ඳර,
නකියලදනිය.

අිං1/162, මදලොඩව්ත්ත, යටලමත්ත,
රූල.
යටලමත්ත හිංදය, රූල.

රසි සිංජය විලජ්රත්න වික්රමසිිංහ

730721579V

771290834

හීනටිල ඳරූරය ගුරුලේ ජයකුමර

820695461V

768671645

අිං1/162, මදලොඩව්ත්ත, යටලමත්ත,
රූල.
"ඇරූලලව්ත්ත", යටලමත්ත, රූල.

ලේරි ්ම ව්ර් නිශ්රුඳදනය සහ අලලවිය

රූලන්දල, උඩුම.

ඉලරූලඳරුම ලොඩිතුව්ක්කු ලර්ණු

778022346V

772652912

ඇරූලව්ත්ත, ටලොඩ, උඩුම.

"සහන" ලොඩනගිර ද්රව්ය
සඳයන්ලනෝ
අනුර ලමෝටර්ස්

ලඩොරූ, මටි ලඩොරූ, ව්ර, සිලමන්ති සඳයීම.

යටලමත්ත හිංදය, රූල.

හීනටිල ඳරූරය ගුරුලේ ජයකුමර

820695461V

768671645

ඇරූලලව්ත්ත, යටලමත්ත, රූල.

ඩීසරූ ව්හන අළුත්ව්ඩියව්

බද්ලද්ම ඳර, බර් හන්දය අසල, උඩුම. නනයක්ර මලබොටුව්න අප්පුලේ අනුර

690021870V

775727203

රුහුණුලදව්, උක්ඕවිට, උඩුම.

සුමනලස්ර
ලොන්ත්රත්රුලව්ෝ
නදීශ ලත්

මර්, ලබෝක්කු, ඳලම්, ලොඩනගිර ඉදකිරිම්

උඩලමත්ත, රූල.

අතුල සුමනලස්ර

740591681V

771401399

උඩලමත්ත, රූල.

ලත් කුඩු ඳට් ර විකිණීම.

හපුලොඩ ආච්චි ිංනම්ලේ ලසෝමසිරි

690522721V

770526710

උඩව්රවිටිතලව්, /නලොඩ.

සී පී ආර් එන්ටප්රයිසස්

ලඳරූ පීම, ඳරව්රූ පීම, රූ ලඩොරූ
ප්රව්හනය, නිව්ස ඉදකිරීම.

ඳසල අසල, උඩව්රවිටිතලව්, නලොඩ
රූල.
අහන්මලොඩව්ත්ත, ඳන්සල ඳර,
යටලමත්ත.

ලෝරලරූ ිංනම්ලේ භතියඳල
රජරුණ

490551360V

773037810

ඳන්සල ඳර, යටලමත්ත.

7/12/2016 12/25/2015 1/8/215/2016-07-12/17

වික්රමසිිංහ න්ස්ට්රක්ෂන්

7/13/2016

3/30/2016 1/8/220/2016-07-13/57

7/13/2016

5/25/2016 1/8/120/2016-07-13/56

"සහන" ලොඩනගිර ද්රව්ය
සඳයන්ලනෝ
රන්තරු ලේර්ස්

7/14/2016

3/30/2016 1/8/220/2016-07-14/17

8/10/2016

6/1/2016 1/8/140/2016-08-10/49

8/10/2016

5/5/2016 1/8/155/2016-08-10/50

8/3/2016

6/25/2016 1/8/170/2016-08-03/20

8/10/2016 10/20/2014 1/8/215/2016-08-10/46

ඇහළ න්ද, අරෙත් ඉහළ, මඳලම
මධයම.
බර අිං 05, පිළිලදොළ න්ද, මිදරූල.

ස.ණ.ස. අසල, මිදරූල, ව්ඳුරඹ.
රලදෝවිට ව්ත්ත, උඩුම නලනහිර,
/උඩුම.
බණ්ඩරනයපුර, උඩලමත්ත, රූල.

ව්ඩියව්ත්ත, ඇතුමලරූ, මඳලම.

8/10/2016

5/6/2016 1/8/5/2016-08-10/47

එස් ලක් ලහට්ටිආරච්චි
න්ස්ට්රක්ෂන්

8/10/2016

1/20/2016 1/8/90/2016-08-10/41

8/10/2016

3/11/2016 1/8/25/2016-08-10/48

මිංමව්ත්, ලොඩනගිර, සනීඳරක්ෂ ඳද්ධති,
ලබෝක්කු, ඳලම්, ඳති බමි, ව්රිමර් ඳද්ධති
ඉදකිරීම්.
උපුරූනදය න්ස්ට්රක්ෂන්ස් ඉදකිරීම් ර්මන්ත (ලොඩනගිර, මිංමව්ත්,
ඇළ මර්)
යලසෝක නිශ්රුඳදන
ඉදරූ හ ලොසු නිශ්රුඳදනය

305/26 A, ළුලොත, තරූස්ව්ල.

ළු ලහට්ටි ආරච්චිලේ සිරිරූ

721592286V

724255732

305/26 A, ළුලොත, තරූස්ව්ල.

"විසිත", නලොඩ ඉහළ, නලොඩ,
රූල.
අිං 28/50, ආදර්ශම, මඳලම,
/ඇතුමලරූ.
දඹුලරූවිට ව්ත්ත, නලොඩ, රූල.
"Kowulanawaththa", Mapalagama Central.

හරූවිටි ිංනම්ලේ උපුරූ ක්රිශන්ත

820623428V

779692010

විලජ්වික්රම කුසුමලත

807851594V

713886022

තරිඳු නිමන්ත ව්න්නිආරච්චි
Sathira Sandeepa Godagama

922120862V
890861776V

772383066
717146688

මිංමව්ත්, ඇළ ලේර, ඳලම්, ලබොක්කු,
ලොඩනගිර ඉදකිරීම්.
ඳතිනය ලොඩනගිර
සිලමන්ති, යඩ, ලඩොරූ, ව්ර, රූ යනද
ද්රව්ය සඳයන්ලනෝ
ලොඩනගිර ද්රව්ය සඳයීම.
තිලරත්න න්ස්ට්රක්ෂන් ඳලම්, ලබොාක්කු, ලොඩනගිර, මර්
ලොන්ක්රීට් කිරීම, තර ඇතිරීම ආද ලද්
අළුත්ව්ඩියව් හ ඉදකිරීම.
ලක්.ඩී. න්ට්රක්ෂන්
ඉදකිරීම් ර්මන්ත (ලොඩනගිර, මර්,
ඇළලේර)
සිං න්ස්ට්රක්ෂන්
ඉදකිරීම් (ලොඩනගිර, මර් පිළිසර කිරීම්
හ ලොන්ක්රීට් ඇතිරීම.)

විතනමුරූල ව්ත්ත, ලෝනලලොඩ,
තරූස්ව්ල.
ලබම්බඩ - යටලමත්ත.

රවීන්ද්ර ලේමකුමර ේලලොක්

772482515V

728143919

ප්රසන්න චන්දමරූ ඩයස් ඳතිනය

713322016V

774760551

"විසිත", නලොඩ ඉහළ, නලොඩ,
රූල.
අිං 28/50, ආදර්ශම, මඳලම,
/ඇතුමලරූ.
දඹුලරූවිට ව්ත්ත, නලොඩ, රූල.
"Dhammika", Kowulanawaththa, Mapalagama
Central.
විතනමුරූල ව්ත්ත, ලෝනලලොඩ,
තරූස්ව්ල.
213/2, ප්රියමදුර, යටලමත්ත.

8/10/2016
8/10/2016

8/5/2016 1/8/95/2016-08-10/43
5/18/2016 1/8/40/2016-08-10/44

රිංගිරි හට ලත්
Sineth Tea Factory

8/10/2016

4/20/2016 1/8/70/2016-08-10/45

ඉඳුව්ර න්ස්ට්රක්ෂන්

8/10/2016

7/12/2016 1/8/215/2016-08-10/42

8/18/2016

1/20/2016 1/8/210/2016-08-18/25

ඌරල ඳහල, ව්ඳුරඹ.

ඳරණවිතනලේ තිලරත්න

592331764V

711888708

ඌරල ඳහල, ව්ඳුරඹ.

8/18/2016

3/1/2016 1/8/95/2016-08-18/24

උඩුන්ද ව්ත්ත, ව්ලේව් හිංදය, නලොඩ,
රූල.
ඳන්සල අසල, උඩුම මධයම, /උඩුම.

මිණී සමන් කුමර ඈඳ

811470333V

සුභසිිංහ ලෝරලරූලේ මිණී මදුසිං

810640510V

772680409 උඩුන්ද ව්ත්ත, ව්ලේව් හිංදය, නලොඩ,
රූල.
779080532
උඩුම මධයම, /උඩුම.

8/18/2016

7/7/2016 1/8/235/2016-08-18/23

8/18/2016

4/1/2016 1/8/110/2016-08-18/22

මුතුලහට්ටිම ලස්ව්
ස්ථනය

මවිලදොළ, උඩුම.

මුතුලහට්ටි මලේ ප්රියන්ත

691750337V

773125533

32/5, ඳළමු ඳටුම, න්ලදව්ත්ත, රූල.

687330544V

779192974

2/46, ඳරෙව්ත්ත, උඩුම.

691750337v

773125533

32/5, ඳළමු ඳටුම, න්ලදව්ත්ත, රූල.

456232680V
691750337V

912285090
773125533

"ප්රියිං", මවිලදොළ, උඩුම.
32/5, ඳළමු ඳටුම, න්ලදව්ත්ත, රූල.

විදනරියරනලේ රත්නව්තී
අරෙත්මලේ ලර්ණු දමයන්ති
පුශ්රුඳකුමරි සුරවීර
මඳලම, /ඇතුමලරූ.
විසරූ නිශර ලසනරත් යඳ
134/C, ව්්ඩ න්ද, කුරුඳනව්, නලොඩ, ලේලනලොඩ මලා නදීශ රිංගි
රූල.
284/2C, ඌරල දකුණ, න්හිණිල, ඌරල,
රජලේ ලදොන් සුලනත් මිංල පුශ්රුඳ කුමර
ව්ඳුරඹ.
අිං 173/3, උඩුම නලනහිර, උඩුම.
ලරූන ලෝරළලේ අසන්ත ඳද්මසිරි

456232680V
687330544V

912285090
779192974

"ප්රියිං", මවිලදොළ, උඩුම.
2/46, ඳරෙ ව්ත්ත, උඩුම.

861183629V
846931643V

851231617V

772254054
අළුත් ඉහළ, මඳලම මධයම.
771876400 134/C, ව්්ඩ න්ද, කුරුඳනව්, නලොඩ,
රූල.
771711726 284/2C, ඌරල දකුණ, න්හිණිල, ඌරල,
ව්ඳුරඹ.
712209001 අිං 173/3, උඩුම නලනහිර, උඩුම.

මහව්ත්ත, උනන්විටිය හිංදය, උනන්විටිය,
බද්ලද්ම.

රවීන්ද්ර ලක්ප්රිය මහආරච්චි

853030244V

912296267

මහව්ත්ත, උනන්විටිය, බද්ලද්ම.

ලත් කුඩු ඳට් ර විකිණීම.
Tea manufacturer

ව්හන ලස්දීම, පිරිසිදු කිරීම, ග්රීස් සීම ආද
ලස්ව් ටයුතු සිදු කිරීම.

8/18/2016

4/1/2016 1/8/110/2016-08-18/21

මුතුලහට්ටිම
හඩ්ලව්යර් ස්ලටොර්ස්

ලොඩනගිර තනීමට අව්ශය ද් එනම්
හඩ්ලව්යර් ද්රව්යය සියරූලම විකිණීම.

බර් හිංදය, උඩුම.

අරෙත්මලේ ලර්ණු දමයන්ති
පුශ්රුඳකුමරි සුරවීර
මුතුලහට්ටි මලේ ප්රියන්ත

8/18/2016

4/1/2016 1/8/110/2016-08-18/20

මුතුලහට්ටිම ටයර්
ලසන්ටර් ඇන්ඩ් ලමෝටර්
ස්ලටෝර්ස්

ටයර්, ටියුේ, බටරි සහ ලමෝටර් රථ අමතර
ලොටස් අලලවි කිරීම.

මවිලදොළ, උඩුම.

විදනරියරනලේ රත්නව්තී
මුතුලහට්ටි මලේ ප්රියන්ත

සිරූලර ලව්ළම
රඳලව්නයය, ලක්ශලිංරණ හ මනරයන්
හඩන්වීම.
නිමි ඇඳුම් නිශ්රුඳදනය,සසුම සහ ලතො
අලලවිය
ප්ලස්ටික් භණ්ඩ, වීදුරු, ත්ගි භණ්ඩ,
සරසිර, ඇළුමිනියම් භණ්ඩ, විදුර උඳරණ
අලලවිය.
සිරූලර ලව්ළම, ඳරිලභෝගි ද්රව්ය (ධනය
ව්ර්, සීනි, ඳරිප්පු) ඳට් ර අලලවි කිරීම.

9/1/2016
9/1/2016

6/29/2016 1/8/25/2016-09-01/10
4/9/2016 1/8/100/2016-09-01/9

ලසයට සුඳර් ප්ලස්
නිේ ේලමර් සලලෝන්

9/1/2016

8/11/2016 1/8/260/2016-09-01/8

ඩී.එස්.ෆෂන්

9/1/2016

5/1/2016 1/8/135/2016-09-01/7

9/1/2016

7/20/2016 1/8/195/2016-09-01/6

මහආරච්චි ස්ලටෝර්ස්

2/17/2016 1/8/5/2016-09-15/1

Chanaka Electricals

Selling electrical accessories and equipment.

New town, Thalgaswala.

Wikrama Arachchige Chanaka Sampath

811574376V

727727333

64A, Polpelaketiya, Thalgaswala.

ශක්ති ලොන්ක්රීට් ව්ර්ක්ස්

962784143V

767597397

සමන් ලේම ජයව්ර්ධන

771791999V

912293539

හික්ඩුලේ ව්ත්ත, අරෙත් ඉහළ,
මඳලම(මධයම).
මඩහලදර ව්ත්ත, ඌරල, ව්ඳුරඹ.

බුද්ධිනී ලට්ලර්ස්
ලෝරූ ලයින් ලත්

ඇඳුම් මසීම.
ලත් කුඩු ඳට් ර අලලවි කිරීම.

මඳලම ලේව්මනලේ සුමනව්තී
අලශෝ නිරූමිණී හිරිමුතුලොඩ

587312182V
648433832V

726505013
772979525

ලඩ්ර නීඩ්ස්

ඳසරූ උඳරණ, රපිද්රව්ය, සුව් විලවුන්, ත්ගි
භණ්ඩ හ ප්ලස්ටික් උඳරණ, ළදරු
උඳරණ, දුරථන ඩ්ඳත් අලලවිය

හික්ඩුලේ ව්ත්ත, අරෙත් ඉහළ,
මඳලම(මධයම).
ලොරහරයද්ද, මඩහලදර ව්ත්ත,
ඌරල, ව්ඳුරඹ.
වින්න ව්ත්ත, ඇතුමලරූ.
"සලිං", ලොඩරූල ව්ත්ත, රෙ ඳර,
ඇතුමලරූ.
තනයම් ඳර, ටලොඩ, උඩුම, රූල.

හෂන් චමි ලොඩම

තුෂන් මියුරිං වීලමෝල

ලොන්ක්රීට් ආශ්රිත නිශ්රුඳදන (ක්කු ණු,
ම්බි ණු, සිරන්ඩර්)
වී ඇඹරීම සහ සහරූ විකිණීම.

ප්රියිං සුරිංනී වික්රමරත්න

857351630v

9/15/2016
9/30/2016

8/1/2016 1/8/40/2016-09-30/10

9/30/2016

3/20/2016 1/8/205/2016-09-30/9

12/1/2016 10/20/2014 1/8/65/2016-12-01/1
9/30/2016
9/3/2016 1/8/65/2016-09-30/8
10/14/2016

7/15/2016 1/8/120/2016-10-14/21

ලක්.ලක්.ඒ.එන්ටර්ප්රයිසස්

862282850V

310, වින්න ව්ත්ත, ඇතුමලරූ.
"සලිං", ලොඩරූල ව්ත්ත, රෙ ඳර,
ඇතුමලරූ.
774716310 තනයම් ඳර, ටලොඩ, උඩුම, රූල.

එන්.ලක්.නිශ්රුඳදන

ශීත ළ බීම ඳට් හ ලයෝට්, අයිස්ක්රීම්,
මිරිස් සියරෙම තුනඳහ ව්ර්, මස්රි කුඩු
නිශ්රුඳදනය සමම උම්බලඩ කුඩු, බයිට්
ඳට් කිරීම හ විකිණීම.

අිං 04, අත්ම් නිව්ස, ව්ළකුඹුර,
නලොඩ, රූල.

වීරලොණ්ඩ ආරච්චිලේ නදී කුමරි

807414925V

767097298

සී පී ටී ලරක්රට්මන්
සර්විස්

සුළු ලස්ව් සඳයීම් (භණ්ඩ හ ලස්ව්
නිශ්රුඳදන ආයතන ව්ලට නුපුහුණු ශ්රමියින්
සඳයීම)
ඉදරූ හ ලොසු නිශ්රුඳදනය කිරීම.

අිං 113/5ඒ/1ඒ, උඩුම දකුණ, උඩුම,
රූල.

චමිල ශයමරෘ වීරප්ලඳරුම

845690839V

777415411 අිං 113/5ඒ/1ඒ, උඩුම දකුණ, උඩුම,
රූල.

ලටලඳද්දල ම, ලොතලව්ල,
තිලේඩය, උඩුම.
මවිලදොල, බර් හිංදය, /උඩුම.

ලොක්මදුව් මුදරලේ රුණදස

513180446V

772767853

ලටලඳද්දල ම, තිලේඩය.

ටන්විල රයනලේ ශ්රියනි

706600639V

724932998

කුරුන්ද, /උඩුම.

ව්ඳුරඹ නිව්ස, කුරුඳනව්, නලොඩ, රූල. විලජ්සිිංහ මුදයන්ලසලලේ නන්දනී
ලඳලර්ර
මුලන, /නලොඩ.
ලොඩපිට මලේ ව්සන්ත පුශ්රුඳ කුමර

578631429V

766466832

ශ්රියව්ස, උඩලමත්ත, රූල.

791571669V

774485051

මුලන, /නලොඩ.

බී.ඩී. ඳහ, තලව් ඳර, ව්ඳුරඹ.

නනයක්ර ජලොඩලේ ඉලනෝ
සමර

815454340V

775558220

බී.ඩී. ඳහ, තලව් ඳර, ව්ඳුරඹ.

ජයලසව්න, ම්මද්දලොඩ, /නලොඩ.

ම්මද්ලදලොඩ රයනලේ පිල
චමින්දලරූ

732080090V

774865866 ජයලසව්න, ම්මද්දලොඩ, /නලොඩ.

ලඳෝද්දව්ල හිංදය, මත්ත.

ලඳෝද්දව්ල ලේව්ලේ සුපුන් රුක්මරූ

871191646V

775729932

113/9ඩී, පියතිල මව්ත, උඩුම දකුණ,
උඩුම.
ධම්මව්ස මව්ත (ලඳෝරමඩුව් අසල).
නකියලදණිය.
ලද්ව්ලය අසල, න්හිනිල, ඌරල, ව්ඳුරඹ.

සුලම්ධ දීප්ති ටුදම්ලඳලේ

860980061V

ඇරූලලලොඩ මලේ ඳත්මසිරි

783161052V

අිං 21, අත්ම් නිව්ස, මරේලොඩ,
මත්ත.
766995465 113/9ඩී, පියතිල මව්ත, උඩුම දකුණ,
උඩුම.
772635082 303, ආදහනර ඳර, නකියලදණිය.

අලේසරිය ආරච්චිලේ නන්දනී

717533038V

769953441 ලද්ව්ලය අසල, න්හිනිල, ඌරල, ව්ඳුරඹ.

961680115V

779919072 143/3, ලදරූඕවිට, ටඹුරව්, ව්ඳුරඹ, රූල.

ධනිංජය ලොඩම

782614932V

772468331

න්ති ලන්ව්ත්ත

698110821V

725939932

රලොඩ ඳතිරණලේ අෂන් ලම්ලිං
ලෝදලොඩ අද්දරලේ නදීශ කුමරි
වික්රමසිිංහ

932654717V
847552670V

721280817
772217050

195829400584V

915636724

593660273V
885263135V

723719598
776564172

10/14/2016

9/1/2016 1/8/160/2016-10-14/17

10/14/2016

5/25/2016 1/8/235/2016-10-14/18

10/14/2016

8/1/2016 1/8/125/2016-10-14/19

10/14/2016

7/25/2016 1/8/135/2016-10-14/20

ජීව්න් ඳලතුරු ඩය

10/21/2016

9/10/2016 1/8/100/2016-10-21/24

10/17/2016

7/26/2016 1/8/65/2016-10-17/9

බුද්ධි ලොඩනගිර ද්රව්ය
සඳයන්ලනෝ
හිංසල ලේරිය

10/21/2016

7/20/2016 1/8/250/2016-10-21/23

"පුබුදු" නිශ්රුඳදන

10/21/2016

1/1/2015 1/8/85/2016-10-21/22

රයනලේ ටර්ස්

දස නිශ්රුඳදන

ඳලතුරු, බිස්ට්, කිරිපිටි, ටිට් සහ බුලත්විට
විකිණීම.
රූ, ව්ර, ඳස් ලබදහරීම.

10/21/2016

5/28/2016 1/8/5/2016-10-21/25

සුපුන් ලමෝටර්ස්

10/21/2016

7/21/2016 1/8/135/2016-10-21/21

එස්.ඩී.ලක්.ප්රඩක්ට්

11/9/2016

9/23/2016 1/8/225/2016-11-09/35

රන්දීත ලහෝටලය

තිරිගු පිටි ්ම ව්ර් සස් කිරීම. (ඳන්,
බනිස්, ලක්ක් )
බිම්මරූ සද ඳට් ර විකිණීම හ ආහර
ද්රව්ය සස අලලවි කිරීම.(චට්නි, රෙණුලදහි,
ජ්ම් ව්ර්)
ඇරෙමිනියම් තහඩු උඳලයෝගි ර නිමින්
නිලව්ස් සහ අලනකුත් ලොඩනගිරව්ල ව්හිපීර
සවිර දීම.
ත්රී ලරෝද රථ හ යතුරුඳද අරෙත්ව්ඩියව් සහ
සර්විස් කිරීම.
ලරද ලස්දුම්කුඩු නිශ්රුඳදනය ර
ලව්ළසරූව්ලට අලලවි කිරීම.
ආහර ඳන ලබ දීම. (බත් ව්ර් සහ එළව්ළු)

11/18/2016

8/22/2016 1/8/260/2016-11-18/17

ලක්ෂන් නිශ්රුඳදන

කුළුබඩු ඳට් ර අලලවිය

2/2/2017

3/4/2016 1/8/205/2017-02-02/40

ලසෞභය ෘශ්ර
ව්යඳරය

එළව්ළු ඳළ, ඳලතුරු ඳළ, මරූ ඳළ නිශ්රුඳදනය 143/3, ලදරූඕවිට, ටඹුරව්, ව්ඳුරඹ, රූල. මත්ත මලේ උදය සමීර කුමරසිරි
හ අලලවිය, ලොම්ලඳෝස්ට් ලඳොලහොර,
රසයනි ලඳොලහොර, බීජ ආද ලව්නත් ෘශ්ර
ලයදවුම් අලලවිය, මුරූ ඇද්ද ව මුිං බීජ
නිශ්රුඳදනය ර ඇසුරුම් ර ලබද හරීම.

3/20/2017 10/17/2016 1/8/50/2017-03-20/29
3/20/2017

3/7/2003 1/8/25/2017-03-20/31

3/29/2017
11/18/2016

9/20/2016 1/8/140/2017-03-29/23
7/27/2016 1/8/220/2016-11-18/19

11/18/2016

7/1/2016 1/8/215/2016-11-18/23

11/18/2016
11/18/2016

5/23/2001 1/8/5/2016-11-18/18
7/15/2016 1/8/115/2016-11-18/20

11/28/2016

8/5/2016 1/8/175/2016-11-28/28

11/28/2016

7/22/2016 1/8/20/2016-11-28/29

දනුජ ඇක්ලේරියම්

අිං 04, අත්ම් නිව්ස, ව්ළකුඹුර,
නලොඩ, රූල.

විසිතුරු මරූ සහ විසිතුරු මසුන් ලනවිත්
අලලවි කිරීම.
තුරු ලසව්න ඳළ
බද්ධ ඳලතුරු ඳළ ව්ර්, ලඳොරූ, තඹිර,
ලබදහරීලම් මධයස්ථනය ම්මිරිස්, විසිතුරු මරූ ඳළ ව්ර්
සනුජය සලලෝන්
ලොන්ඩ පීම.(පිරිමි)
නමරූ ෆමසි සහ ලග්රොසරි බටහිර ඖෂධ ලව්ළම සහ කිරිපිටි, බිස්ට්
ව්ර්, ළදරු අව්ශය ද්රව්ය ආදය ලව්ළම.

ඇහළ න්ද, අරෙත් ඉහළ, මඳලම
මධයම.
අිං 40, රණවිරුම, මඳලම,
/ඇතුමලරූ.
බද්ලද්ම ඳර, බර් හිංදය, උඩුම.
යටලමත්ත හිංදය, යටලමත්ත.

හිරූසයිඩ් ලත් ර්මන්ත
ශලව්
තිල ලව්ළසල
සලලෝන් අම

අමු ලත් දළු මිලට ලන නිමි ලත් බව්ට ඳත් ර
අලලවි කිරීම.
සිරූලර ලව්ළම
මනරයන් හඩන්වීම, ලොණ්ඩ පීම
ඇතුළු සියළුම රඳලව්නය ටයුතු හ
න්ත හ ළම ඇඳුම් මසීම.

හිරූසයිඩ් ව්ත්ත, ලබම්බඩ, යටලමත්ත,
ජත් ඩයස් සමරලස්ර
රූල.
තරූස්ව්ල ව්ත්ත, ඳහළ ලොටස.
මටිව්ලලදර ගුණතිල
අිං 166 සී, උඩුම උසවිය අසල, උඩුම, ව්ක්මුරූල මලේ අම ප්රශදනී
රූල.

සන් නිශ්රුඳදන

ලත් කුඩු හ කුළුබඩු (සුළු අඳනයන ලබෝ), මී 154/1, රූලලනමුරූල, උඩව්රවිටිතලව්,
ඳණි, බයිට් ව්ර් ඇසුරුම් කිරීම, බඩ කිරීම, /නලොඩ.
ලබදහරීම, අලලවිය.

දරූෂන් චන විතනච්චි

873360542V

777655557

154/1, රූලලනමුරූල, උඩව්රවිටිතලව්,
/නලොඩ.

දනිති ස්ලටෝර්ස්

සිරූලර ලව්ළම

මතරලේ මලේන්ද්ර රත්නජිත් අමරසිරි

723164320V

788610840

276/10B, නවින්න,මඳලම මධයම.

276/10B, නවින්න,මඳලම මධයම.

ඇහළ න්ද, අරෙත් ඉහළ, මඳලම
මධයම.
අිං 40, රණවිරුම, මඳලම,
/ඇතුමලරූ.
76/2, ලමොරරූමුරූල, උඩුම.
නිව්ස 31, 2 ව්න අදයර, ව්ළකුඹුර,
නලොඩ, රූල.
256, හිරූසයිඩ් ව්ත්ත, ලබම්බඩ,
යටලමත්ත, රූල.
තරූස්ව්ල ව්ත්ත, ඳහළ ලොටස.
25/B, ජනසවි ම්මනය, උඩුම
නලනහිර, උඩුම.

11/28/2016

9/26/2016 1/8/110/2016-11-28/30

ක්රිශන්ත රීසයිරූ
ලසන්ටර්

භවිතලයන් ඉව්ත් රන ලද සියළුම
බද්ලද්ම ඳර, උක්ඕවිට, උඩුම.
ප්රතිචක්රීරණය ළ හකි ද්රව්ය එතු කිරීම
හ අලලවි කිරීම.(ඩ්ලබෝඩ්, ඩදසි, ඳත්තර,
යඩ, වීදුරු ටු, ලඳොරූ ටු, ප්ලස්ටික්,
ලඳොරතින්, බටරි, තඹ, පිත්තල ආද සියළුම
ප්රතිචක්රිරණය ළ හකි ද්රව්ය)

ර්ද ලේව්ව්සම් දන්ලේ රුව්න් ක්රිශන්ත

833160818V

773074597

බද්ලද්ම ඳර, උක්ඕවිට, උඩුම.

11/28/2016

9/22/2016 1/8/220/2016-11-28/27

සනසුම න්ස්ට්රක්ෂන්

136A, දුන්න්ද, යටලමත්ත, රූල.

ශ්රී රමචන්ද්ර භරතී නමලේ සමන් ප්රියන්ත

752551081V

774938470

13A, ව්කුණලොඩ ඳර, රූල.

12/7/2016
12/15/2016

12/1/2016 1/8/110/2016-12-07/13
9/10/2016 1/8/220/2016-12-15/14

ප්රභත් ලමෝටර්ස්
ගිත්මි ලහොලටරූ

ලොඩනගිර ඉදකිරීම, යඩ ව්ඩ, ඇළුමිනියම්
ව්ඩ, ප්රව්හන ටයුතු
අරෙත් TVS යතුරුඳද අලලවිය
ඉඳිආප්ඳ, බත්, ලොත්තු, රයිස් මුදලට සඳලේ.

බර් හිංදය, උඩුම.
"සුලම්ධ", /යටලමත්ත.

උඩුමලල මලේ ප්රභත් මදුශිං
තුඩුලලේ ගීති ප්රියදර්ශනී

960242831V
906390809V

770713343
778780154

ලනො.157B/1,
ලලහුව්ල,උනන්විටිය,බද්ලද්ම, රූල.

ඌරල රයනලේ චතුර ලක්මරූ

890960235V

775701064

ඳහළ මුලන, ලතරූලඹුර, නකියලදනිය.
අිං 162/11/A, මයිලයොක්ලේන,
උඩලමත්ත, රූල.
අිං 157B, ලලහුව්ල, උනන්විටිය.

ලළින් වීදය, උඩුම.

නනයක්ර මලබොටුව්න අප්පුලේ
ඳරත කුමර
ජයසිිංහ ආරච්චිලේ ඉලනෝ උෂන්ති

702354234V

779143661

දවුරූලේන, /උඩුම.

858593549V

771304722

කුරුන්ද, උඩුම, රූල.

743631200V
872383719V

716060627
772202911

ලබෝහ හිංදය, ලෝනලදණිය.
"ඳසන් නිව්ස", ටලොඩ, /උඩුම.

772152310V

778719700

726270562V

779393587

"ජයගිරි", දසනය මව්ත,
ලෝනලදණිය, /උඩුම.
සමගිම, උඩුම දකුණ.

12/15/2016 10/20/2016 1/8/195/2016-12-15/13

යු.එරූ.ප්රින්ටර්ස්.

12/15/2016 11/23/2016 1/8/110/2016-12-15/10

ඳරත ලමෝටර්ස්

ඳසරූ උඳරණ, රපිද්රව්ය හ ර්යල
උඳරණ අලලවිය හ ඡයපිටඳත් ලස්ව්ය හ
ත්ගි භණ්ඩ
යතුරුඳද හ ත්රී ලරෝද රථ අරෙත්ව්ඩියව්

12/15/2016

නිේ සියන්ස ෆමසි

බටහිර ඖෂධ ව්ර් සිරූලරට අලලවි කිරීම.

මවිලදොළ, බර් හිංදය, උඩුම.

12/15/2016 8/24/2016 1/8/145/2016-12-15/12
12/23/2016 11/21/2016 1/8/110/2016-12-23/10

ලදවුමිණි හඩ්ලව්යර්
දර්ශන ෆෂන්

ලොඩනගිර ද්රව්ය අලලවි කිරීම.
නිමි ඇඳුම් අලලවිය

ඳසල අසල, ලෝනලදණිය.
මහ වීදය, උඩුම.

12/23/2016

5/27/2016 1/8/105/2016-12-23/9

ලස්නධි ලග්රොසරි

සිරූලර ලව්ළම

12/23/2016

8/28/2016 1/8/235/2016-12-23/11

ලක් ජී ඩී ස්ලටෝර්ස්

ආහර ව්ර් සද විකිණීම (ආප්ඳ, ඉඳිආප්ඳ,
ලරෝරූස්) සහ රෙණු ලදහි ස්දීම. හරූ, තුනඳහ,
බිස්ට්, සබන් ව්ර් විකිණීම.

දසනය මව්ත, ලෝනලදණිය,
/උඩුම.
සමගිම, උඩුම දකුණ.

ගුණතිල සමන්ත
ලේව්ව්සම් අමරවික්රමලේ ඳසන් දර්ශන
බුද්ධිමරූ
ලහන්ලදර ලේව්ලේ ජයන්ත ලස්න
දලන්ශ්රු
ටුකුරය මලේ දස්න නිරූමිණී

12/23/2016 11/10/2016 1/8/210/2016-12-23/13

ලදරූව්ත්ත ස්ලටෝර්ස්

සිරූලර ලව්ළම

ඌරල ඳහළ, ව්ඳුරඹ.

පුස්ලසලව්ල ිංනම්ලේ ශිරණි ධම්මි

685631377V

712629125

"ලරත්", ඌරල ඳහළ, ව්ඳුරඹ.

12/23/2016 12/15/2016 1/8/250/2016-12-23/12

සිංහි ක්රිලේෂන්ස්

102/2 B, අරලන්ද, යටලමත්ත, රූල.

වව්දයරත්න අත්තනය ලේරත්
මුදයන්ලස්ලලේ කුමුදුනී චන්ද්රි

636752231V

772360242

102/2 B, අරලන්ද, යටලමත්ත, රූල.

1/18/2017 9/20/2016 1/8/260/2017-01-18/42
3/20/2017 10/17/2016 1/8/50/2017-03-20/30

ශන් ස්ලටෝර්ස්
දනුජ ඇක්ලේරියම්

775040912V
782614932V

724695212
772468331

11/2/2016 1/8/5/2017-01-18/37

ලහට්ටි මලේ හසිත එරිං මලේ

893073892V

777868933

287/2, න්හිණිල, ඌරල, ව්ඳුරඹ.
ඇහලන්ද, අරෙත් ඉහළ, මඳලම
(මධයම).
නව් නරය, තරූස්ව්ල.

3/24/2017

10/6/2016 1/8/75/2017-03-24/30

එක්ස්ලසලන්ට් ඇඩ්ස්
ඇන්ඩ් ර් ලයර්
නිේ හසරැරූ ප්රඩක්ට්ස්

287/2, න්හිණිල, ඌරල, ව්ඳුරඹ.
ඇහලන්ද, අරෙත් ඉහළ, මඳලම
(මධයම).
නව් නරය, තරූස්ව්ල.

කුසල මලේ
ධනිංජය ලොඩම

1/18/2017

කුසුම්සිරි, ලෝනලලොඩ, තරූස්ව්ල.

නියම මලේ නිලරෝෂන් සම්ඳත්

833482246V

775364245

කුසුම්සිරි, ලෝනලලොඩ, තරූස්ව්ල.

1/18/2017

6/30/2016 1/8/25/2017-01-18/38

චතුර ෆුඩ් සිටි

ග්රෆික් ඩිසයින් සහ මුද්රණ
නිලයෝජිතයතනයකි (බනර්, ටවුට්, ලබෝඩ්,
ඕෆලසට් ප්රින්ටින් ව්නි අිංයන්)
සිරූලර ලව්ළම
විසිතුරු මරූ සහ විසිතුරු මසුන් ලනවිත්
අලලවි කිරීම.
ප්රචරණ මුද්රණ ටයුතු සහ ව්හන
අලිංරණය
ඳලතුරු සහ සිරූලර බඩු මිලට ලන විකිණීම.
(ජිංම)
ලතො හ සිරූලර ලව්ළම, කුළුබඩු ඇසුරුම

තරූස්ව්ල ඳර, මඳලම.

ඳලටියලේ චතුර පුදීප් කුමර

901192537V

771082401

අිං 03, බද්ලද්ම ඳර, ව්ඳුරඹ.

2/2/2017

1/10/2016 1/8/30/2017-02-02/38

එස් ලන්ව්ත්ත ස්ලටෝර්ස්

සිරූලර ලව්ළම

සිරියලත ලන්ව්ත්ත

616454293V

728247465

1/18/2017

7/20/2016 1/8/205/2017-01-18/39

ඉසිව්ර ඉසේව් ලජයොතිෂ
ර්යලය

කුමද්දුම හිංදය, අරෙත් ඳහළ, මඳලම
මධයම.
මඳලම ඳර, ටඹුරව් හිංදය, ව්ඳුරඹ.

ස්ටන්ර රඳ ලොලහොඹන් වික්රම
ජයලස්ර

760121878V

775595579

1/18/2017

12/7/2016 1/8/65/2017-01-18/40

S & G නිශ්රුඳදලයෝ

රියව්සම් ලේව්මනලේ සිංජය යන්

871144370V

750884440

නව් ව්ඩියන්ද, නලොඩ, රූල.

1/18/2017

8/10/2016 1/8/75/2017-01-18/41

සිතුරස තුනඳහ

ලක්න්ද්ර බරෘම, ලක්න්ද්ර ස්දීම, නත්
ඳරීක්ෂව්, ලඳොලරොන්දම් බරෘම, ශස්ත්ර
පුහුණුව්, නත් ශස්ත්රය ආද සියරෙම ටයුතු
පිටතින් ලන්ව් සිදු කිරීම.
බයිට් ව්ර්, ම්මිරිස්, ලොර, උම්බලඩ,
නව් ව්ඩියන්ද, නලොඩ, රූල.
දුම්ලොළ ඳට් කිරීම.
තුනඳහ නිශ්රුඳදනය
දඩුහලේන, ලෝනලලොඩ, තරූස්ව්ල.

කුමද්දුම හිංදය, අරෙත් ඳහළ, මඳලම
මධයම.
මඳලම ඳර, ටඹුරව් හිංදය, ව්ඳුරඹ.

මලනී මරූලව්ආරච්චි

616920693V

728244280 දඩුහලේන, ලෝනලලොඩ, තරූස්ව්ල.

2/2/2017
1/25/2017

8/12/2016 1/8/75/2017-02-02/39
6/5/2018 1/8/240/2017-01-25/39

රපි නිශ්රුඳදන
අලේශ්රු ලොනට් ඔයිරූ
ප්රඩක්ට්

කුළුබඩු ව්ර් ඳට් ර විකිණීම.
ලඳොරූලතරූ නිශ්රුඳදනය (ලන එන ලද
ලොප්ඳර ව්රන් ලතරූ සද දීම.) (2018.04.02
දන නමිමුණි ආරච්චිලේ මනවී සරිං
කුමරනය ලව්ත අයිතිය ඳව්රමින්
සිංලශෝධනය රන ලද.)

රියව්සන් ඉදඳලලේ රමණී රපි
නම්මුණි ආරච්චිලේ මනවී සරිං
කුමරනය

626278736V
938072620v

724278372
නත

එන් ජී ලොමියුනිලක්ෂන්
ඇන්ඩ් බුක්ලෂොප්

සියළුම ඳසරූ උඳරණ අලලවිය, ඡය පිටඳත් ටලොඩ, උඩුම.

නමින්දප්රිය රයන ගුණව්ර්ධන

733571845V

776165223

5/12/2016 1/8/140/2016-12-15/11

1/25/2017 12/26/2016 1/8/120/2017-01-25/38

කිතුරූදව්, ලොානලලොඩ, තරූස්ව්ල.
18 නුව්, උඩුම ඳර, නකියලදණිය.

කිතුරූදව්, ලොානලලොඩ, තරූස්ව්ල.
ඳන්සල ඳර , ඇත්පිටිය.ව්ලස්මුරූල.

"චන්දන", ටලොඩ, උඩුම.

1/25/2017

2/28/2015 1/8/135/2017-01-25/37

සමිණ ලක්ටරින් සර්විස්

2/2/2017
2/2/2017

7/6/2016 1/8/160/2017-02-02/37
1/26/2017 1/8/195/2017-02-02/36

ටී.ජී.හඩ්ලව්යර්
ලනහරි මටින්

2/2/2017 12/10/2016 1/8/260/2017-02-02/35

ඳතිනය හඩ්ලව්යර්

2/2/2017 11/10/2016 1/8/150/2017-02-02/34

ලේමරූ ලමෝටර්ස් ඇන්ඩ්
සර්විස් ලසන්ටර්

ආහර ඳන සඳයීම. ලෂෝටීස් ව්ර් සහ ්ම
ඳර්සරූ සඳයීම.
ලොඩනගිර හ ඉදකිරීම් දුව්ය අලලවිය
ෘහවිදුර උඳරණ හ ප්ලස්ටික්
ෘහභණ්ඩ අලලවිය
ලොන්ක්රීට් නිශ්රුඳදන (සිලමන්ති ලඩොරූ,
ම්බි ණු, සිරන්ඩර, ව්රැඩි ණු) හ ව්ර
විකිණීම.
ලමෝටර් බයිසිරූ, ත්රී ලරෝද රථ එන්ජින්
අළුත්ව්ඩිය කිරීම, මිනිරූ ව්ඩ හ ලස්ව්
සඳයීම. (ලමම ව්යඳරය ඉදරියට
ඳව්ත්ව්ලන යම සහ ඳරිසර ආරක්ෂණ
බලඳත්රය ලබ නීමට ටයුතු ළ යුතුය)

ඳරණව්ත්තලදර, ගුණනන්ද මව්ත,
උඩුම.
ලරෝහල අසල, නලොඩ.
114, කුකුළුව්රූදව්, උනන්විටිය, බද්ලද්ම.

දඳන දුරලේ කුමුදුනී ප්රියිං

777140671V

තිරණම මලේ සුමනසිරි
ප්රදීප් සුදර්ශණ මසලෝරළ

701252098V
791254868V

ඳරණව්ත්තලදර, ගුණනන්ද මව්ත,
උඩුම.
774913544
"නන්දන", ව්ළකුඹුර, නලොඩ.
766009590 114, කුකුළුව්රූදව්, උනන්විටිය, බද්ලද්ම.

ඌරල ඳලම අසල, ඌරල.

නිහරූ ව්සන්ත ඳතිනය

772994168V

713604483

රූටියලොඩ, ඌරල, ව්ඳුරඹ.

බණ්ඩරනයපුර,උඩලමත්ත,රූල.

නලොඩ මලේ ිංචන සුභශ්රණී

917213437V

776692716

බණ්ඩරනයපුර, උඩලමත්ත, රූල.

දළුේලලදනිය, යටලමත්ත.

පිලන විතනලේ පියදස

442460876V

712855244

"ව්සන්ත", නලොඩ ඉහළ, නලොඩ.

ආදර්ශම, ඇතුමලරූ.

ලදලව්නි ගුරුලේ චන්ද්රසිරි

803592128V

717874000

8/30, ආදර්ශම, ඇතුමලරූ.

අිං 01 ලොටස, ලහෝමලදොළ ව්තුයය,
උඩුම, රූල.

ලසරූලලදොලර් ඇන්තනී රජ

883130367V

774687086

අිං 01 ලොටස, ලහෝමලදොළ ව්තුයය,
උඩුම, රූල.

සුරිංගි ජයලත වීරසිිංහ

855111586V

726060320

ආණ්ඩව්ත්තලේ ලති චතුරණි ප්රර්ථන

927653605V

ලහන්ද්රික් ලඳරුම ර්දයලේ ඉන්ද්ර
ඳද්මන්ති
නනයක්ර ව්සම් ලහට්ටි ිංනම්ලේ
නිශන් ප්රියන්ත
හිිංලලේ පිල කුමර

615433799V

ලමෝදරඳලස්සව්ත්ත, අරෙත්ඳහළ,
මඳලම (මධයම).
774615201
ඳරණව්ත්ත, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම, රූල.
915685210 ලහොරවිටව්ත්ත, ප්පිටියලොඩ, නලොඩ.

723394260V

771758750

723581672V

714729000 අක්ර දහය, න්හිණිල, ඌරල, ව්ඳුරඹ.

ව්ලඳ්ලස්සව්ත්ත, අරෙත් ඳහළ,
මඳලම.
අිං 20, මනලොඩ.

ලලොකු නරිංලොඩලේ මලනෝජ් මධුශිං

841031814V

752942016

අරෙත් ඳහළ, මඳලම මධයම.

රියව්සම් ලේව්මනලේ ප්රියිං

710224323V

724278393

අිං 20, මනලොඩ.

ව්්කුණුලොඩව්ත්ත, ඌරල, ව්ඳුරඹ.
ඳසල ඉදරිපිට, බිරූ හිංදය, උඩුම.

ධනඳල ලසනරත් ඩයස් වික්රමසිිංහ
අරෙත් මලේ අලනෝම ප්රියනි
රුණරත්න
බස්තියන් ලෝරළලලේ නිරූමිණි රපි
රුද්රිගු
සුනිරූ රිංජිත් රයනලේ

533520090V
737620255V

718660760
775572239

ව්්කුණුලොඩව්ත්ත, ඌරල, ව්ඳුරඹ.
උසවිය අසල, උඩුම.

727253912V

775224073 සීතව්ල ව්ත්ත, ප්පිටියලොඩ, නලොඩ.

480424220V

773934775

"ශන්තිව්තී", උක්ඕවිට, /උඩුම.

කිරින්ලොඩ මලේ උදය ඉන්ද්රජිත්

740202138V

750120120

සමගිම, උඩුම දකුණ.

3/20/2017

1/25/2017 1/8/215/2017-03-20/28

පිලන ලමෝටර්ස්

3/10/2017

5/24/2016 1/8/25/2017-03-10/5

3/10/2017

1/10/2017 1/8/125/2017-03-10/4

චන්ද්ර සිිංහ ලොන්ක්රීට්
ව්ර්ක්ස්
බ්රයන් න්ස්ට්රක්ෂන්

3/20/2017 10/14/2016 1/8/30/2017-03-20/26

ඉසක්ය ලේඩ් ලසන්ටර්

3/10/2017

ලක්.ඒ.ඩේ.න්ස්ට්රක්ෂන්

ත්රී ලරෝද රථ හ යතුරුඳද අමතර ලොටස්
අලලවිය
ලොන්ක්රීට් නිශ්රුඳදනය (සිරන්ඩර, ලබෝක්කු,
ව්ටනු)
නව් ලොඩනගිර ඉදකිරීම, ටයම් පීම,
ෘහභණ්ඩ තනීම, ජල ව්යඳෘතින් තනීම,
ේලලොක් රූ ස්දීම, නිව්ස ව්යරිිං කිරීම,
ව්හලව්රූ සීම.
භණ්ඩ (ඳසරූ උඳරණ හ රපිද්රව්ය) මිල දී
ලන නව්ත විකිණීම.
ඉදකිරීම් ටයුතු

ඉන්ද්ර ලහෝටලය

බත් සහ ලත් සඳයීම.

ලමෝදරඳලස්සව්ත්ත, අරෙත්ඳහළ,
මඳලම (මධයම).
ඳරණව්ත්ත, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම, රූල.
බද්ලද්ම ඳර, නලොඩ.

2/20/2017 1/8/55/2017-03-10/1

3/10/2017

6/4/2014 1/8/160/2017-03-10/3

3/10/2017

2/27/2017 1/8/175/2017-03-10/2

නිශන් න්ස්ට්රක්ෂන්

සියළුම ලොන්ත්රත් ඉදකිරීම්

උඩව්රවිටිතලව්, නලොඩ.

3/29/2017

2/28/2017 1/8/260/2017-03-29/19

පිල ලන්ට්රයිට්

අක්ර දහය, න්හිණිල, ඌරල, ව්ඳුරඹ.

11/16/2017

3/8/2017 1/8/30/2017-11-16/5

3/29/2017

3/6/2017 1/8/25/2017-03-29/20

සිරිඳය, නලොඩ, රූල.

3/29/2017
3/8/2017 1/8/255/2017-03-29/21
3/29/2017 11/25/2016 1/8/115/2017-03-29/22

ඩී.එස්.ඩේ.න්ස්ට්රක්ෂන්
කිසර ජස් බර්

ඳලම්, ලබෝක්කු, මහමර්, ඳසරූ, ක්රීඩපිටි
ඉදකිරීම්
ඳව්හන් ලව්ළම සහ බ්ේ ආභරණ ව්ර්
අලලවිය
ඳරව්රූ, ඳලම්, ලබෝක්කු, ක්රීඩ පිටි, ලඳරඳසරූ
ඉදකිරීම්
සියළු ඉදකිරීම් ටයුතු (ලොන්ත්රත්)
ඉදුණු ඳලතුරු ව්රන් බීම යුෂ නිශ්රුඳදනය

7/18/2017

10/2/2016 1/8/95/2017-07-18/29

පුලස්ති ස්ලටෝර්ස්

සිරූලර බඩු ලව්ළම

3/20/2017

2/11/2017 1/8/140/2017-03-20/21

ග්රීන් ර්ඩ්න්ස් ෆම්

3/20/2017

1/10/2017 1/8/235/2017-03-20/22

ලක්.ජී.ලක්.බිරූඩින්
න්ස්ට්රක්ෂන්
ෆමිර ලය ෆමසි

බනි ලඳොලහොර නිශ්රුඳදනය සහ ලද්ශීය වී, උක්ඕවිට, /උඩුම.
ඳලතුරු නිශ්රුඳදනය
ලොඩනගිර ඉදකිරීම.
සමගිම, උඩුම දකුණ.

3/20/2017 11/16/2016 1/8/135/2017-03-20/23

තමය ශ්රෘ මට් ඇන්ඩ්
මරූටි ලෂොප්
ප්රියිං න්ස්ට්රක්ෂන්

3/20/2017 12/26/2016 1/8/25/2017-03-20/25

ලසනලරෝ ලහොරලඩ්
රිලසෝට්
ලන්ව්ත්ත ලහොලටරූ

3/29/2017

2/25/2017 1/8/80/2017-03-29/18

ධම්මි න්ස්ට්රක්ෂන්

3/29/2017

2/28/2017 1/8/210/2017-03-29/14

ලකී නිශ්රුඳදන

3/29/2017
3/29/2017

1/5/2017 1/8/215/2017-03-29/15
2/3/2017 1/8/70/2017-03-29/16

3/29/2017

2/14/2017 1/8/220/2017-03-29/17

3/20/2017

5/7/2016 1/8/110/2017-03-20/24

ලනත්සර බිම්මරූ
තිළිණ න්ස්ට්රක්ෂන්
රලනෝද්ය

718260696

උඩව්රවිටිතලව්, නලොඩ.

බටහිර ඖෂධ, විලවුන් හ ආශ්රිත උඳරණ
සිරූලර ලව්ළම.
උත්සව් ශලව්, මර ඳහසුම් සහ
ආහරඳන(උත්සව් සහ ආහරඳන)
ආඳනශල හ රසවිර නිශ්රුඳදනය

ඩවීදය, උඩුම, රූල.

රයන ආරච්චිලේ ජයලස්න

612150087V

716577769

"දනිති", උක්ඕවිට, උඩුම.

බිංලව්ත්ත, බර් හිංදය, උඩුම.

මුතුලහට්ටිමලේ චන්දමරූ ජීව්න්ත

793644086V

775280912

බිංලව්ත්ත, බර් හිංදය, උඩුම.

සිරිසුනන්ද ඳසල අසල, ඇතුමලරූ.

ලරත් ප්රියන්ත ලන්ව්ත්ත

843414028V

724278128

මර්, ඳලම්, ලබොාක්කු, ඇල අමුණු, ජල
ලඳොකුණු ලොඩනගිර ඉදකිරීම්
කුළුබඩු සහ ලත් ලොළ

ගුලනවිල, ම්මද්ලදලොඩ, /නලොඩ.

ධම්මි ඈඳ

743590791V

ලතොටිරූලහව්ත්ත, ලෝණලලොඩ,
තරූස්ව්ල.
729945367 ගුලනවිල, ම්මද්ලදලොඩ, /නලොඩ.

43/03, ලොඩලදරව්ත්ත, ඌරල ඳහළ,
ව්ඳුරඹ.
ලබම්බඩන්ද, යටලමත්ත.
අදරඕවිට, ලෝනලලොඩ, තරූස්ව්ල.

පුස්සව්ල ිංනම්ලේ නන්දසිරි

602704734V

717006938

හීනටිල ඳරූරය ගුරුලේ සමන් කුමර
ලඳෝරඹ බටලොඩ ිංනම්ලේ ජයලත්
ව්සන්ත කුමර
උඩුම මහමලේ සජීව් රුව්න්ජිත්

790541413V
663231600V

774503177
726870616

731642788V

765455771

බිම්මරූ ඳට් ර විකිණීම.
ඉදකිරීම් (ලොඩනගිර, ඳරව්රූ, ලබෝක්කු,
ඇනිට්)
කුළුබඩු, ලත් ලොළ, කුරුඳු, ම්මිරිස් ලව්ළම

අිං B1276, ඉහළව් න්ද, යටලමත්ත,
රූල.

43/03, ලොඩලදරව්ත්ත, ඌරල ඳහළ,
ව්ඳුරඹ.
ලබම්බඩන්ද, යටලමත්ත.
අදරඕවිට, ලෝනලලොඩ, තරූස්ව්ල.
119/3, සළුම්, ඳන්සල හිංදය,
යටලමත්ත, රූල.

3/29/2017

2/20/2017 1/8/160/2017-03-29/13

මලේ න්ස්ට්රක්ෂන්

3/29/2017

5/20/2013 1/8/190/2017-03-29/7

ජයලස්ර හඩ්ලව්යර්
සහ සප්ලයර්ස්
හසර ලහොලටරූ

3/29/2017 12/13/2016 1/8/115/2017-03-29/10

3/29/2017

9/4/2016 1/8/95/2017-03-29/12

3/31/2017

9/5/2015 1/8/95/2017-03-31/7

3/31/2017

2/25/2017 1/8/155/2017-03-31/8

ලචරිශ්රු ර්ඩන් උත්සව්
ශලව්
අනගි ලොමියුනිලක්ෂන්
සහ ලඳොත්හල
ව්ජිර ඉක්වික්මන්

ඉදකිරීම් (මහමර්, ලොඩනගිර, ජලබස්න,
ලඳරඳසරූ, දහම්ඳසරූ ආදය නවීරණ
ටයුතු)
තීන්ත ව්ර්, යඩ ව්ර් විකිණීම, ව්ර,
ලඩොරූ සඳයීම, ප්රව්හනය.
සියළුම ්ම ව්ර්(රයිස්, ලොත්තු, එළව්ළු
ලරොටි, බිත්තර ලරොටි, ආප්ඳ, බිත්තර ආප්ඳ,
ලරෝරූස්, ..)
මිංල සහ ලව්නත් උත්සව් ඳව්ත්වීම.

අිං 187/3/A, ෆීරූඩ්විේ සිටි, නලොඩ,
රූල.

මජුව්න මලේ චමින්ද නිලරෝෂන්

790823826V

772657514

අිං 187/3/A, ෆීරූඩ්විේ සිටි, නලොඩ,
රූල.

බුදඳනම, උනන්විටිය.

ජලත් තන්ත්රි සුන් රගිශිං ජයලස්ර

850891966V

777704354

අිං 166 සී, උසවිය අසල, උඩුම, රූල.

ඳතිර ිංනම්ලේ ලරොෂන් සමීර
විලජ්රත්න

871333670V

770289839

ලෝරූඇලලමෝදර, ලෝනලලොඩ,
ඇතුමලරූ, රූල.
අිං 50, අම්බලම්පිටියව්ත්ත, උඩුම
නලනහිර.

ඉද්දලොඩව්ත්ත, නලොඩ.

ලනත්මි සර ලොඩව්ත්ත

975204219V

777909010

ඉද්දලොඩව්ත්ත, නලොඩ.

නලොඩ හන්දය, නලොඩ.

දීඳනි ප්රියිංනී රඳසිිංහ

905041878V

770336616

විලමව්ත, උඩලමත්ත.

ලදලව්නි ගුරුලේ ව්ජිර විලද්ශ

720801876V

725192580

අිං 57, දයරත්න රඳසිිංහ මව්ත,
ම්මද්ලදලොඩ දකුණ, /නලොඩ.
විලමව්ත, උඩලමත්ත.

පියතිල මව්ත, උඩුම දකුණ, උඩුම.

රලොඩ ඳතිරණලේ චන්දම ප්රසන්න

811210617V

774250892

පියතිල මව්ත, උඩුම දකුණ, උඩුම.

පියලසන්ම, ප්පිටියලොඩ,
/නලොඩ.
දළුේලලදණිය, යටලමත්ත, රූල.

ලොවිඳලලොඩ විදනලේ ධම්මි

805454067V

770655205

ලටෂර තිලක්ෂණී සිරිමන්න

908174216V

774053846

පියලසන්ම, ප්පිටියලොඩ,
/නලොඩ.
ඉහළ මහලදරව්ත්ත, ඳන්සල ඳර,
යටලමත්ත.
ලහට්ටිලදර, ඌරල ඳහළ, ව්ඳුරඹ.

7/18/2017

1/1/2014 1/8/235/2017-07-18/30

ප්රසන්න ස්ලටෝර්ස්

සන්නිලේදන, ඡය පිටඳත්, ජිංම දුරථන
සහ ඳසරූ රපිද්රව්ය අලලවිය
කුඩ යන්ත්ර සඳයීම.(එක්ස්ලේටර්,
තණලොළ ඳන යන්ත්ර)
සිරූලර ලව්ළම

7/18/2017

2/28/2017 1/8/185/2017-07-18/32

හිරුණි ස්ලටෝර්ස්

සිරූලර ලව්ළම

7/18/2017

1/1/2017 1/8/250/2017-07-18/31

හිරුණි ෆෂන්

ඇඳුම් මසීම සහ විකිණීම.

7/18/2017

3/5/2017 1/8/210/2017-07-18/34

ලක් නිශ්රුඳදන

ලසෝය නිශ්රුඳදන, රසවිර, සියළුම කුළුබඩු
ව්ර්, ලත් ලොළ හ බයිට් ව්ර් (ඳට් ළ)

ලහට්ටිලදර, ඌරල ඳහළ, ව්ඳුරඹ.

ලන්ලොඩ ලහට්ටිලේ සීලව්තී

498403573V

775253793

7/18/2017

3/20/2017 1/8/110/2017-07-18/33

අලව්ෝර්ස් ෆිට්නස් ලසන්ටර්

ව්යයම පුහුණු කිරීලම් හ ආහර රටව්න්
පිළිබ දනුව්ත් කිරීලම් මධයස්ථනයක්

බිරූ හිංදය, උඩුම, රූල.

රයන ආරච්චිලේ සුන් සිංචිත
ලොනලේ ලදර අලස්ල විමුක්ති
විලජ්රත්න

902804129V
923374558V

123456789
773824050

7/18/2017

2/13/2017 1/8/170/2017-07-18/35

නිශන්ත ස්ලටෝර්ස්

සිරූලර ලව්ළම

860290510V

7/18/2017

3/23/2017 1/8/185/2017-07-18/36

සමධි ස්ලටෝර්ස්

දක්ශ්රනරමය ඉදරිපිට, උඩව්රවිටිතලව්, ප්රභත් නිශන්ත ඈඳ
/නලොඩ.
ඳලතුරු, පජ ව්ට්ටි ඇතුළු පජ භණ්ඩ අලලවිය බද්ලද්ම ඳර, ප්පිටියලොඩ, නලොඩ. ව්සන නිරූමිණි විදනඳතිරණ

7/25/2017

4/18/2017 1/8/95/2017-07-25/31

නල ලමෝටර්ස්

වීරප්ලඳරුම නල සිංජීව්

841363027V

7/25/2017

1/27/2017 1/8/135/2017-07-25/29

ඳරමුරූලලේ ලදොන් යන් නිශ්රු

850652570V

779266900

කුරුන්ද, උඩුම.

7/25/2017

4/21/2017 1/8/235/2017-07-25/30

යන් ලමෝටර්ස් ඇන්ඩ්
සර්විස් ලසන්ටර්
සිකී හඩ්ලව්යර්

ලමෝටර් සයිරූ, ත්රී ලරෝද රථ අරෙත්ව්ඩියව් හ ප්පිටියලොඩ, නලොඩ.
ලස්ව්ව්.
යතුරුඳද අරෙත්ව්ඩියව් හ සර්විස් කිරීම.
ලරෝහල අසල, උඩුම දකුණ.

771653092 දක්ශ්රනරමය ඉදරිපිට, උඩව්රවිටිතලව්,
/නලොඩ.
770517747 "සමධි", බද්ලද්ම ඳර, ප්පිටියලොඩ,
/නලොඩ.
771180051
"නන්දන", ව්ළකුඹුර, /නලොඩ.

භණ්ඩ කුරයට සඳයීම (විදුර ලමව්ලම් හ
ඉදකිරීම් සහ ලයොද න්න භණ්ඩ),
ලොඩනගිර ද්රව්ය සහ සියරෙ භණ්ඩ අලලවිය.

සුබසිිංහ ලෝරලරූලේ මිණී මදුසිං

810640510V

779080532

උඩුම මධයම.

උඩව්රවිටිතලව්, /නලොඩ.
හරූඳලතොට ඳතිරලේ සිරිලසෝම
උඩව්රවිටිතලව්, /නලොඩ.
ජිනදස ඈඳ
35/3ඒ, ප්රජ ශලව් අසල, ම්මද්ලදලොඩ ව්ලඩ මලේ ව්සන්ත සුලම්ධ ප්රියදර්ශන
දකුණ, නලොඩ.

611611706V
1.94725E+11
1.98327E+11

712238795
උඩව්රවිටිතලව්, /නලොඩ.
729701420
උඩව්රවිටිතලව්, /නලොඩ.
713226745 35/3ඒ, ප්රජ ශලව් අසල, ම්මද්ලදලොඩ
දකුණ, නලොඩ.

අක්ර 80, ඉහළම, /උඩුම.

මරඹ ලේව්ලේ ළුම් උදය කුමර

950530731V

775459316

අක්ර 80, ඉහළම, /උඩුම.

පිටිල ඳර, මඳලම, ඇතුමලරූ.

බද්ලද්ම ආරච්චිලේ පුශ්රුඳ අලේලස්ර

678321109V

912296506

පිටිල ඳර, මඳලම, ඇතුමලරූ.

රූලන්දල, උඩුම.
හරන්ව්ල, නකියලදණිය.

ව්තුර තන්ත්රි ස්ව්ර්ණලත
නලොඩ මලේ සුසිරූ සුරජ් ඉන්ද

726450552V
801620477V

රෙලොත, තරූස්ව්ල.

විජයමුනි සුරිං සම්ඳත් සිරිනථ

833180290V

779111762
193, 2A, රූලන්දල, උඩුම.
775291082 ග්රලමෝදය ලසෞය මධයස්ථනය, නව්ල,
නකියලදණිය.
723898881
රෙලොත, තරූස්ව්ල.

නලොඩ හිංදය, /නලොඩ.

ලජෝර්ජ් අලේගුණව්ර්ධන

540533601V

726344091

අලේලසව්න, නලොඩ.

20/12, ලලහුව්ල, උනන්විටිය.

අජන්ත නන්දනී ඩයස් ජයව්ර්ධන

747380678V

712839041

අක්ර 25, ඌරල ඳහළ, ව්ඳුරඹ.

ඇතුමලරූ, මඳලම.

බන්දුල සමන්ත හිරිමුතුලොඩ

681840648V

726505080

"සමන්ත", මඳලම, ඇතුමලරූ.

අක්ර 25, ඌරල ඳහළ, ව්ඳුරඹ.

ලරොෂනි අනුරධ නලොඩ රයනආරච්චි

827100188V

775702673

අක්ර 25, ඌරල ඳහළ, ව්ඳුරඹ.

7/25/2017 2/20/2017 1/8/175/2017-07-25/26
7/25/2017 11/25/2016 1/8/170/2017-07-25/27
7/25/2017 2/10/2017 1/8/85/2017-07-25/28

7/25/2017

7/1/2017 1/8/130/2017-07-25/25

8/30/2017

3/9/2004 1/8/25/2017-08-30/34

8/30/2017
8/30/2017

7/1/2017 1/8/125/2017-08-30/36
6/10/2017 1/8/245/2017-08-30/37

8/30/2017 10/20/2015 1/8/5/2017-08-30/38
8/30/2017

8/30/2017
8/30/2017
8/30/2017

9/29/1978 1/8/95/2017-08-30/27

1/5/2017 1/8/200/2017-08-30/28
10/5/2016 1/8/25/2017-08-30/29
8/3/2015 1/8/210/2017-08-30/30

චන්දමරූ ලව්ළසල
ලජ්.ඊ.න්ස්ට්රක්ෂන්
නදී අයිස්ක්රීම්

සිරූලර ලව්ළම
මර් හ ලොඩනගිර ඉදකිරීම්
අයිලන්ඩ් ඩයරීස් සමලමන් අයිස්ක්රීම් ලතො
ව්ශලයන් ලන අයිස්ක්රීම් ලෝන්ව්ලට දම
විකිණීම.
ළුම් බිම්මරූ
බිම්මරූ අස්ව්නු ඳට් ර ලව්ළලඳොළට
නිශ්රුඳදලයෝ
නිකුත් කිරීම.
අලේලස්ර රෘ බඩු
ෘහ භණ්ඩ ලව්ළසල - නිම රන ලද ෘහ
භණ්ඩ නව්ත අලලවි කිරීම.
සවිය ේලලොක් රූ
සිලමන්ති ආශ්රිත නිශ්රුඳදන
ඳසිඳු ට්රන්ස්ලඳෝර්ට් සර්විස් ලොන්ක්රීට් නිශ්රුඳදන සහ රූ, ව්ර, ලඩොරූ
ප්රව්හනය
"ඉසුරු ලේඩර්ස්" ඉදරූ
ඉදරූ ලොහු සද ලව්ළලඳොළට දමීම.
ලොහු නිශ්රුඳදලයෝ
දර්ශන ස්ලටෝර්ස්
ඳසරූ උඳරණ, සප්පු බඩු (ත්ගි භණ්ඩ,
සුව් විලවුන්, ඇළුමිනියම් භණ්ඩ, ප්ලස්ටික්
භණ්ඩ)
සම්මනි ලට්ලර්ස් ඇන්ඩ්
සියළුම න්ත හ ළම ඇඳුම් මසීම හ
ලටක්ස්ටයිරූ
විකිණීම.
සමන්ත ආඳනශලව්
ආහරඳන සහ ලේරි නිශ්රුඳදන
සහ ලේරිය
තනුශ්ර ර්ටන්ස්
තිරලරද මස එරූල දීලම් ව්යඳරයකි.

ක්රීඩ පිටිය අසල, උඩුම දකුණ.

785480902V

ලහට්ටිලදර, ඌරල ඳහළ, ව්ඳුරඹ.
දයඳරටිය ලොඩරූල,
ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.

657001651V

713709947 ඇරූලලව්ත්ත, යටලමත්ත, /නලොඩ.

හඩලේන, ලෝනලලොඩ, තරූස්ව්ල. කුලව්ල විදලනලලේ ලක්මිණි
නිසන්ති ලඳලර්ර
ලෝණලදනිය හිංදය, /උඩුම.
ටුලොරහ මලේ ප්රභත් මිංජුල
අිං 10A, අක්ර 25, ඌරල ඳහළ, ව්ඳුරඹ. ලරොෂනි අනුරධ නලොඩ රයනආරච්චි

755760234V

724322261 හඩලේන, ලෝනලලොඩ, තරූස්ව්ල.

850262950V
827100188V

723706995
775702673

උඩුම දකුණ, උඩුම.

756522922V

772755630 "ඳිංචර", සමගිම, උඩුම දකුණ, උඩුම.

රයඳදිංචි ළ සියරෙම ව්ර්ව්ල ලමෝටර්
කිඹුලද්ලද්ලොඩව්ත්ත, ඳලේලදණිය ඳර,
සයිරූ, ත්රී ලරෝද රථ මිල දී නීම, විකිණීම හ ප්පිටියලොඩ, /නලොඩ.
මරු කිරීම.
ඡයරඳ ශල, මිංල ඡයරඳරණය,
එරූ.ජී.ඳද්මසිරි ලොඩනගිරූල, ඳළමු මහල, නහව්ත්ත ලදොන් ලදනුව්න්ත මිෂන්
ඳස්ලඳෝට්, රියදුරු බලඳත්ර සහ ඡයරඳ
මවිලදොළ, බර් හිංදය, /උඩුම.
සහ සියරෙම උත්සව් අව්ස්ථ

803294445V

773869540 ශ්රී සුදර්ශනරම මව්ත, ප්පිටියලොඩ,
/නලොඩ.

880921258V

776495588

111 AD1 A, සමගිම, උඩුම දකුණ,
උඩුම.

මර න්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ්
ඉිංජිනියරින්
හීන්ලදණිය ස්ලටෝර්ස්

ඉද කිරීම් ටයුතු (සිවිරූ)

ටලොඩ, උඩුම.

වීබදු ිංනම්ලේ තමිඳු චමර

852080726V

775689475

සමෘද්ධි මව්ත, ටලොඩ, උඩුම.

සිරූලර හ ඳසරූ උඳරණ

ලෝට්ලටලේ නිලන්ති සමර

816221250V

775478564

ඳසල අසල, ටලොඩ, /උඩුම.

සලලෝන් අරුණි

රඳලව්නය ටයුතු (මනරයන් හඩන්වීම)

නිශ්රුඨ විදයලය අසල, ටලොඩ,
/උඩුම.
බිරූ හන්දය, උඩුම.

ඳනිංල මලේ අරුණි

877852253V

778461796

Miracle Designs
රන්හිරු නිශ්රුඳදන

Architectural work
බිම්මරූ ඳට් ර අලලවි කිරීම. (ලොඩන්ද
ිංනම්ලේ තිල පියසීර යන අය නමින්
ඳව්ත්ව්ලන ඳමිණි ව්යඳරය 2018.08.31 දන
සිට ටිලඳ ිංනම්ලේ දලන්ෂ ලක්මර
සුදර්ශනි නමට ඳව්රන ලද)

Maragahawaththa, Urala, Wanduramba.
රිංචව්ත්ත, ඌරල, ව්ඳුරඹ.

Ashadi Randima Liyanage
ටිලප් ිංනම්ලේ දලන්ෂ ලක්මර
සුදර්ශනී

798653091V
895304190v

722219286
772330351

ලනළුඇල ම, ලහෝමලදොළ, අිං 02,
උඩුම.
Maragahawaththa, Urala, Wanduramba.
රිංචව්ත්ත, ඌරල, ව්දුරඹ

9/26/2017
9/1/2017 1/8/30/2017-09-26/30
9/26/2017 10/19/2017 1/8/25/2017-09-26/31

ඩී.ජී.එරූ. ලරන්ට් අ ර්
එස්.ලක්.ලර් ලසන්ටර්

ව්හන කුරයට බදු දීම.
ෘහ අලිංරණ තීන්ත අලලවිය

ලදලව්නි ගුරුලේ අෂන් දක්ශ්රණ
රියව්සම් ලේව්මනලේ සමන්ත කුමර

942521170V
1.9791E+11

787406549
716440732

9/26/2017

7/6/2017 1/8/60/2017-09-26/32

පියහිම ගිණුම් හ බදු
උඳලද්ශලයෝ

ව්යඳරව්ල ගිණුම් ටයුතු සස් කිරීම,
විණනය ර දීම සහ ආදයම් බදු ගිණුම්
සස් කිරීම, සමිති සමම්ව්ල ගිණුම් සස්
කිරීම සහ ගිණුම් සහති ර දීම.

මලේ ව්ත්ත, අරෙත් ඳහළ, මඳලම.
ලතෝලඳොරලොඩව්තුරව්, මඳලම,
ඇතුමලරූ.
184, ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.

හින්නිලනෝන වීරතුිං

516882484V

729904900

මලේ ව්ත්ත, අරෙත් ඳහළ, මඳලම.
30/10, ආදර්ශ ම්මනය, මඳලම,
ඇතුමලරූ.
184, ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.

9/26/2017

4/25/2017 1/8/60/2017-09-26/33

හිරුණි ලොන්ක්රීට් ව්ර්ක්ස්

ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.

නන්දන පුශ්රුඳකුමර සරියආරච්චි

822450067V

726058102

අමුලේන්න්ද, ඳරණතනයම්ලොඩ.

9/26/2017

3/10/2017 1/8/30/2017-09-26/34

හිංස ලක්ටරින් සර්විස්

මලේව්ත්ත, අරෙත් ඳහළ, මඳලම.

මජුව්න මලේ ප්රනීත් ප්රියිංර

1.98301E+11

770575429

මලේව්ත්ත, අරෙත් ඳහළ, මඳලම.

9/26/2017

1/10/2016 1/8/25/2017-09-26/13

ඈඳ ලව්ළදසල

ලොන්ක්රීට් ණු, මරූ ව්ස්, බීරළු ව්ටව්රූ,
සිරන්ඩර් නිශ්රුඳදනය
ලක්ටරින් උත්සව් භණ්ඩ බදු දීම හ උත්සව්
භරලන කිරීම.
සුරතරූ මසුන් අලලවිය සහ ඊට අයත් උඳිං
විකිණීම. (ලමෝටර්, ලබලහත් ව්ර්)

න්ලතෝරුව්ත්ත, ඇතුමලරූ.

ලොඩපිට මලේ සමිත චන්ද්රනි

566110997V

719132696

න්ලතෝරුව්ත්ත, ඇතුමලරූ.

අිංජරෘ ලහයර් ඇන්ඩ් බියුටි මනරයන් හඩන්වීම, ලොණ්ඩ
සරෙන්
පීම/සසීම, ලොණ්ඩ ලමෝස්තර දමීම හ
ලම්ප් කිරීම, නිය අලිංරණය, ලෆේෂරූ කිරීම.

අිං 01, මඳලම ඳර, ඌරල, ව්ඳුරඹ.

ලලච්චමන් අිංජරෘ රශ්මි රන්දන

1.98786E+11

775351376

අිං 27, උදරම, ඳන්විල, ව්ඳුරඹ.

ලඳොතුපිටිය ිංනම්ලේ ටයිටස් යසලරූ

1.98021E+11

774048672

8/30/2017

1/1/2017 1/8/220/2017-08-30/31

ඉසර රසවිර

රසවිර නිශ්රුඳදනය

ඇරූලලව්ත්ත, යටලමත්ත, /නලොඩ.

8/30/2017

2/28/2017 1/8/75/2017-08-30/32

ව්සන නිශ්රුඳදන

කුළුබඩු නිශ්රුඳදනය හ අලලවිය

8/30/2017
8/25/2017

1/20/2015 1/8/145/2017-08-30/33
6/14/2017 1/8/210/2017-08-25/6

මිංජුල ලොන්ක්රීට් ව්ර්ක්ස්
ඳසන් බිම්මරූ

8/30/2017

7/10/2017 1/8/235/2017-08-30/19

ඔනර ලේඩ් ලසන්ටර්

සිලමන්ති ලඩොරූ පීම.
බිම්මරූ නිශ්රුඳදනය ර ඳට් ර අලලවි
කිරීම.
ත්ගි භණ්ඩ සහ විදුර උඳරණ විකිණීම.

8/30/2017

5/10/2017 1/8/185/2017-08-30/20

ලරත් ලමෝටර්ස්

8/30/2017

7/20/2017 1/8/110/2017-08-30/21

ස්ටුඩිලයෝ කිේ.ඩී.

8/30/2017

7/5/2017 1/8/45/2017-08-30/22

8/30/2017

3/25/2017 1/8/45/2017-08-30/24

8/30/2017

6/5/2017 1/8/110/2017-08-30/23

8/30/2017
8/30/2017

1/1/2004 1/8/255/2017-08-30/25
4/26/2017 1/8/255/2017-08-30/26

9/26/2017

8/4/2017 1/8/255/2017-09-26/26

දසනය මුදයන්ලස්ලලේ ඉන්ද්රණි

සමරනය වීරසිිංහ ිංනම්ලේ දීපි
ප්රියදර්ශනී
මිරූල විතනච්චි ලරත්

ලෝණලදනිය හිංදය, /උඩුම.
අක්ර 25, ඌරල ඳහළ, ව්ඳුරඹ.

9/26/2017

1/10/2017 1/8/90/2017-09-26/27

ටයිටස් ලත් ඳළ තව්න

ලත් අතු තව්න් කිරීම.

අන්නසිලලේන, නලොඩ ඉහළ.

9/26/2017

1/12/2017 1/8/205/2017-09-26/28

ලකිඳු හඩ්ලව්යර්

ලොඩනගිර ද්රව්ය ලව්ළසල

අිං 1018, මලනෝමතිය, ටඹුරව්, ව්ඳුරඹ. ඌරල රයනලේ චන්ද්රසිරි

583334726V

අන්නසිලලේන, නලොඩ ඉහළ,
/නලොඩ.
713947044 අිං 1018, මලනෝමතිය, ටඹුරව්, ව්ඳුරඹ.

9/26/2017
12/29/2017

7/27/2017 1/8/250/2017-09-26/29
5/2/2017 1/8/110/2017-12-29/18

විලජ්සිිංහ ෆුඩ් සිටි
වින්දය ලහොලටරූ

ලබෝවිටියමුරූල, /යටලමත්ත.
උක්ඕවිට, උඩුම.

විලජ්සිිංහ මආරච්චිලේ සුලන්ත්ර
ලේලනලොඩ විතනච්චි ජනකි සීගිරි

675911100V
777553143V

715397546
770245599

ලබෝවිටියමුරූල, /යටලමත්ත.
අරෙත්ලදරව්ත්ත, උක්ඕවිට, උඩුම.

11/24/2017

9/28/2017 1/8/25/2017-11-24/7

මනම්පිට, තරූස්ව්ල.

පිටිල රයනලේ ධර්මදස

600362690V

777902832

"දලනි", මනම්පිට, තරූස්ව්ල.

10/10/2017
11/24/2017

8/14/2017 1/8/115/2017-10-10/41
5/8/2017 1/8/5/2017-11-24/8

ලිං ඉන්ධන පිරවුම්හල ,
තරූස්ව්ල.
දරූ ෆෂන්
ගුල නිශ්රුඳදන

සිරූලර ලව්ළම
ආහරඳන සසීම. (බත්, ඉඳිආප්ඳ, ලරෝරූස්,
ආප්ඳ)
නිජ ලතරූ නීතිත සිංස්ථලේ නිශ්රුඳදන
අලලවි කිරීම.
ඇළුම් නිශ්රුඳදනය
ලයෝට්, කුළුබඩු, රසවිර නිශ්රුඳදනය

622272202V
796221160V

767127122
765579576

1/18/2018

5/1/2017 1/8/30/2018-01-18/22

මලේ ලහොලටරූ සහ
ස්ලටෝර්ස්

සිරූලර ලව්ළම සහ ලත් ඳන්හල

ටලොඩ, උඩුම.
ඳරණමලේ විලජ්තිස්ස
නලොඩ ලදරව්ත්ත, ළුලොත,
ව්නිලස්ර හර්ෂ දමයන්ති
තරූස්ව්ල.
ඳරණව්ත්ත හිංදය, අරෙත් ඳහළ, මඳලම. අක්මීමන මලේ ලරොෂන් ඉන්ද

922900760V

ටලොඩ, උඩුම.
නලොඩ ලදරව්ත්ත, ළුලොත,
තරූස්ව්ල.
917913300 ඳරණව්ත්ත හිංදය, අරෙත් ඳහළ, මඳලම.

12/29/2017

5/5/2017 1/8/195/2017-12-29/19

නරන් ටී රම්

ලත් සහ ්ම සඳයීම.

උනන්විටිය ඳලම අසල, උනන්විටිය.

නරන් ලද්ශන් ලන්ව්ත්තලේ

911220474V

771867385 කුලන්විල න්ද, ව්ඩුදකුණ, උනන්විටිය.

11/24/2017
1/22/2018

6/29/2017 1/8/25/2017-11-24/9
9/25/2017 1/8/150/2018-01-22/26

රවිඳු ෆුඩ් සිටි
දන නිශ්රුඳදන

සිරූලර ලව්ළම
තුනඳහ ඇඹරීම, ඇසිරීම හ ලබදහරීම.

තරූස්ව්ල ඳර, ඇතුමලරූ, මඳලම.
සුන් ලසව්න, උඩලමත්ත, රූල.

ජයව්ර්ධන නදීෂ දරූරුක්ශ්ර
තිත්තරූල මලේ දනෂ සුභශ්රණී

918332030V
877793958V

714728852
772183288

තරූස්ව්ල ඳර, ඇතුමලරූ, මඳලම.
සුන් ලසව්න, උඩලමත්ත, රූල.

11/28/2017

9/18/2017 1/8/190/2017-11-28/9

රිංදු ඩිලරක්ට් මර්ටින්

800310270V

772257063

9/6/2017 1/8/220/2017-10-10/40
4/26/2017 1/8/5/2017-10-10/39
8/23/2017 1/8/235/2017-10-10/38

අලේෂ ලට්ලර්ස්
දහනය රෘ බඩු
ලොවිලසව්ණ අලලවිසල

හිරියමුරූල විතනලේ ලප්මව්තී
අතුලෝරළ දහනය ජත්කුමර
මිදස්ලඳ ඳරූරය ගුරුලේ පුබුදු චතුරිං

515481311V
593650289V
840552632V

715941954
771819199
771163966

10/25/2017

2/1/2017 1/8/135/2017-10-25/7

ජන එන්ටප්රයිසස්

ේලලොක් රූ, ව්ර හ රූ කුඩු ප්රව්හනය

172/ඒ/1, ලහන්ද්රි දසනය මව්ත,
උනන්විටිය.
යටලමත්ත හිංදය, /යටලමත්ත.
නව් නරය, තරූස්ව්ල.
පියතිල මව්ත, සමෟර්ය ඳටුම, උඩුම
දකුණ, උඩුම.
ගුණනන්ද මව්ත, උඩුම, රූල.

අද්දර ව්රැරූලන මලේ අජිත්

10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017

ලප්යව් සහ අමුද්රව්ය ලන නිශ්රුඳදනය ර
ලබදහරීම.
න්ත / ළම ඇඳුම් මසීම.
නිමි භණ්ඩ, ප්ලස්ටික් සහ රෘ බඩු
එළව්ළු ඳළ, කුරුඳු ඳළ ආද ඳළ තව්නකි.

අලේසිිංහ ජයව්ර්ධන සුනිරූ

613621806V

765432344

172/ඒ/1, ලහන්ද්රි දසනය මව්ත,
උනන්විටිය.
අිං 302, යටලමත්ත, හිංදය, රූල.
නව් නරය, තරූස්ව්ල.
පියතිල මව්ත, සමෟර්ය ඳටුම, උඩුම
දකුණ, උඩුම.
184/1, ගුණනන්ද මව්ත, උඩුම, රූල.

10/25/2017

4/28/2017 1/8/185/2017-10-25/1

ඳහසර නිශ්රුඳදන

බිම්මරූ නිශ්රුඳදනය හ අලලවිය

ලලනි දීපි රයනලේ අලේව්ර්ධන

1.97761E+11

729904956

10/25/2017
10/25/2017

5/23/2017 1/8/55/2017-10-25/2
5/30/2017 1/8/55/2017-10-25/3

ලොඩන්ද ලව්ළසල
"ලදාවින්ද" සිරූලර
ලව්ළසල
SG Accounting & Marketing
Services

සිරූලර ලව්ළම
සිරූලර බඩු

අරෙත්ලේව්ත්ත, ප්පිටියලොඩ,
නලොඩ, රූල.
රූව්න හිංදය, මඳලම, රූල.
රූව්න හිංදය, මඳලම.

ලේරලොඩ ගුරුව්ත්තලේ යසව්තී
ලොඩන්ද ිංනම්ලේ අජිත් ලද්වින්ද

1.96453E+11
701803329V

713740090
776727485

Consulting services

196/2, Gamagoda, Udugama, Galle.

Warakapitiya Gamage Saman Sampath
Kirihami Gamaethiralalage Ganga Udayangani

903660538V
917342555V

717474677
196/2, Gamagoda, Udugama, Galle.
717474687 Dehigaswatta, Ratna - Hangamuwa, Ratnapura.

ඳසල අසල, /උඩුම.

ව්න්නිආරච්චිලේ ජන කුමර සම්ඳත්

863614368V

774232668

පියතිල මව්ත, /උඩුම දකුණ.

රෙ ඳර, බර් හිංදය, උඩුම.

මරූව්ත්තලේ චන්දන කුමර

713441694V

771255315

ඩිලඳෝව් අසල, රෙ ඳර, උඩුම.

නලොඩ.

හරූවිටි ිංනම්ලේ ඉසුරු සළුම්

911410532V

715624130 අන්නසිලලේන, නලොඩ ඉහළ, රූල.

881340330V
1.97809E+11

766612899
ව්ඩියලදරව්ත්ත, උනන්විටිය.
718345190 257/2, ලඳොරූලොරටුව්ව්ත්ත, ඌරල, ව්ඳුරඹ.

10/25/2017

8/1/2017 1/8/115/2017-10-25/4

10/25/2017

3/5/2017 1/8/110/2017-10-25/5

ම්පියුටර් හවුස්

10/25/2017

5/5/2016 1/8/135/2017-10-25/6

මරූව්ත්ත ෆන්සි ඳලස්

ඳරිණ අළුත්ව්ඩියව්, අලලවිය හ අමතර
ලොටස් අලලවිය
ලඳොත්ඳත්, රපිද්රව්ය, විසිතුරු බඩු ලව්ළම

11/24/2017

8/10/2016 1/8/95/2017-11-24/5

ඉසුරු ලට්ලර්ස්

ඇඳුම් මසීම.

11/16/2017
11/24/2017

8/27/2017 1/8/200/2017-11-16/4
9/10/2017 1/8/260/2017-11-24/6

එච්.ඒ.පිරිසිදු බිම්මරූ
තුදත එන්ටර්ප්රයිසස්

බිම්මරූ නිශ්රුඳදනය
ව්ඩියලදරව්ත්ත, උනන්විටිය.
අමිල නුව්න් හ්ලොඩආරච්චි
භණ්ඩ ලන්ව් ලබදහරීම.( තයි සුලම්ධ
257/2, ලඳොරූලොරටුව්ව්ත්ත, ඌරල, ව්ඳුරඹ. තුදත දය ප්රලේශ්රු සරිආරච්චි
සුව් ව්ර්, හඳුන්කරු හ ඒ ආශ්රිත නිශ්රුඳදන)

11/16/2017

5/2/2017 1/8/60/2017-11-16/3

11/16/2017

8/15/2015 1/8/195/2017-11-16/2

11/16/2017 11/4/2017 1/8/255/2017-11-16/1
11/29/2017 8/20/2017 1/8/155/2017-11-29/8
11/29/2017 10/10/2017 1/8/135/2017-11-29/7
11/29/2017 11/1/2017 1/8/120/2017-11-29/6

විසිත රෘ ටයම්

රෘ ටයම්, පිළිනීලම් ලතොරණ, මිංල
ලඳෝරු, එළව්ළු ඳලතුරු ටයම්
එච්.පී.සී.මර්ටින්
ෘහ විදුර උඳරණ හ ෘහ භණ්ඩ
අලලවිසලක්
"රන් ව්ර" ව්ර සඳයන්ලනෝ ව්ර ලන්ව් සඳයීම.
සදර්න් ඇක්ලේරියම්
විසිතුරු මසුන් අලලවිය
උපුරූ සුදු යඩ ව්ඩ
සුදු යඩ ආශ්රිත නිශ්රුඳදන
සුපුන් ලග්රොසරි
ඳසරූ උඳරණ හ ලසරූලම් බඩු, බිස්ට්
ව්ර්
ලයිෆටයිම් ප්රදර්ශනරය ෘහවිදුර උඳරණ විකිණීම.

231/A, ඳරූවිල, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම.
උනන්විටිය හිංදය, ව්ඳුරඹ ඳර, රූල.

ලෝට්ටලේ සුජීව් ඉන්ත

761403850V

775636395

ව්ලලේ ලේව් මනලේ යන් ප්රියදර්ශන

922604746V

774610054

231/A, ඳරූවිල, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම.
අක්ර 02, ඌරල ඳහළ, ව්ඳුරම.

රූන්ද, ඌරල, ව්ඳුරඹ.
විල මව්ත, උඩලමත්ත.
ලහෝමලදොල හිංදය, උඩුම.
බස් නව්තුම්ඳල, ාටලොඩ, උඩුම.

ඌරල මලේ ගුණඳල
හපුලොඩ ආච්චි ිංනම්ලේ මහින්ද
ලේව්නම්බිලේ උපුරූ
ඳනන්ල රයනලේ නිලිං සජීව්නී

573473434V
723210356V
821070406V
1.9767E+11

713226680
773386267
765773297
729123309

ඌරල, ව්ඳුරඹ.
විල මව්ත, උඩලමත්ත.
ටලොඩ, උඩුම.
"සුපුන්", 35KM නුව් අසල, උඩුම.

බර් හිංදය, උඩුම.

නිලන්දුව්ලේ ධර්මලස්න ලස්නනය

573323343V

771895641

ජන උදන ම, ලහෝමලදොළ ම, උඩුම.

චම ඳෂන්
නදී ලෙස් ලම්ර්කින්
ලසන්ටර්
"සවිය" මහුම් ඉලනුම්
මධයස්ථනය

ලරද මසීම හ විකිණීම.
ඇඳුම් මසීම.

කුරුඳනව්, නලොඩ, රූල.
ලඳොලළොන්නරුව් ස්ලටෝර්ස් අසල, උඩුම.

හරූඔරෙව් මලේ චින්ත නිරූමිණි
ජයසිිංහ ආරච්චිලලේ නදී ප්රියදර්ශනී

767443803V
876251019V

ප්රධන ව්ශලයන් මලේ නිව්ලසහි හ ලව්නත්
ස්ථනව්ලට ලොස් මහුම් ඉන්වීම.

116C, සුදුව්රඳත, නලොඩ ඉහළ,
/නලොඩ.

මරූලව් ආරච්චි චන්ද්රි

767664699V

770492252
කුරුඳනව්, නලොඩ, රූල.
771399753 ලබෝලඳ ලදරව්ත්ත, උඩුම නලනහිර,
උඩුම.
779189987
116C, සුදුව්රඳත, නලොඩ ඉහළ,
/නලොඩ.

සිරූලර ලව්ළම
ලිං.වි.ම. මිංව්ර ලහළි කිරීම.
රථ ව්හන අරෙත්ව්ඩියව් සහ අමතර ලොටස්
අලලවිය

ව්ඩියන්ද, මුලන.
මමනලදොළ, නකියලදණිය, රූල.
ටලොඩ, උඩුම.

නබදව් විතනලේ ජයවික්රම
නමරූ මලේ ප්රදීප් කුමර
ඳරණමලේ රූඳනී තමෂ

570421182V
853383597V
918282335V

774089777
722003188
779468788

නව් ව්ඩියන්ද, /නලොඩ.
මමනලදොළ, නකියලදණිය, රූල.
209/C, මලොඩ, උඩුම.

රඳලව්නය ටයුතු

රූලන්දල, උඩුම.

948221675V

774522704

රූලන්දල, උඩුම, රූල.

සමිමලරූ හිංදය, උඩුම දකුණ,
/උඩුම.
Suduwelipotha, Udugama, Udugama South,
Galle.
යටලමත්ත, බරව්මුරූල, රූල.

විලජ්නය මලේ රලක්ශ්ර මධුසරණි
නයනතර
රද්දද්දුව් ඳතිරණලේ චමින්ද රත්නලසෝම

723504090V

Nipuna Gihan Ambawalage

941750699V

නරූලලඳරුම තන්ත්රීලේ නදීෂ නිශනි

946212822V

775611867 163/1 ඒ, සමිමලරූ හිංදය, උඩුම දකුණ,
/උඩුම.
770442434
Suduwelipotha, Udugama, Udugama South,
Galle.
779106587
යටලමත්ත, බරව්මුරූල, රූල.

11/29/2017

11/2/2017 1/8/135/2017-11-29/5

11/29/2017
11/29/2017

1/5/2007 1/8/100/2017-11-29/4
8/1/2016 1/8/115/2017-11-29/3

11/29/2017

7/1/2017 1/8/90/2017-11-29/2

12/7/2017
12/7/2017
12/7/2017

6/23/2017 1/8/65/2017-12-07/23
11/7/2017 1/8/220/2017-12-07/22
9/20/2017 1/8/120/2017-12-07/21

12/7/2017

9/28/2017 1/8/120/2017-12-07/20

රතුර ස්ලටෝර්ස්
ටී එම් ලක් න්ට්රක්ෂන්
නනයක්ර ලමෝටර්ස්
ඇන්ඩ් ඔලටෝ ලමොබයිරූ
ලසන්ටර්
නතර බියුටි සලලෝන්

12/29/2017

8/18/2017 1/8/135/2017-12-29/4

ජයසර ෆලලෝර

12/29/2017 11/13/2017 1/8/240/2017-12-29/5

Ng TECHNOLOGIES

මිංල උත්සව් භණ්ඩ හ ලස්ව් බදුදීම.
(මිංල සරසිර)
Computer hardware service

12/29/2017

නදීෂ ස්ලටෝර්ස්

සිරූලර ලව්ළම

9/20/2017 1/8/220/2017-12-29/6

අරෙත්ලේව්ත්ත, ප්පිටියලොඩ,
නලොඩ, රූල.
රූව්න හිංදය, මඳලම, රූල.
රූව්න හිංදය, මඳලම.

12/29/2017

10/8/2017 1/8/30/2017-12-29/7

12/29/2017

5/20/2017 1/8/240/2017-12-29/8

12/29/2017

6/15/2016 1/8/80/2017-12-29/9

12/29/2017
12/29/2017

4/20/2016 1/8/30/2017-12-29/10
11/2/2017 1/8/145/2017-12-29/11

මනිද ලොන්ක්රීට් භණ්ඩ
නිශ්රුඳදන
ගුණලස්ර ලොඩනගිර
ද්රව්ය සඳයන්ලනෝ
තලව් ව්ත්ත කුරුඳු ලොළ
ලතරූ නිඳයුම්
සිංදීඳ බුක්ලෂොප්
මින්සර ලක්ටරින් සර්විස්

12/29/2017

10/2/2017 1/8/15/2017-12-29/12

රන්සර රසවිර

1/18/2018
1/18/2018

3/24/2007 1/8/50/2018-01-18/18
9/29/2017 1/8/170/2018-01-18/19

සනුරි ලටක්ස්
ඉඳුමිණ නිශ්රුඳදන

ලොන්ක්රීට් භණ්ඩ නිශ්රුඳදනය
ලොඩනගිර ද්රව්ය සඳයීම.

මිරූලහවිටව්ත්ත, අරෙත්ඳහළ, මඳලම
මධයම.
219 D, සුදුව්රලඳොත, උඩුම.

කුරුඳු ලොළ මගින් ලතරූ නිශ්රුඳදනය

තලව් ව්ත්ත, ලහොරන්රූල, තරූස්ව්ල.

අරලඹලොඩ ලලොකු මලේ චින්ත
ප්රසද් ගුණලස්ර
ිංනි තන්ත්රි විරූසන් ආනන්ද ද සිරූව්

ඳසරූ උඳරණ, රපිද්රව්ය
සියළුම ආහර ඳන සහ උත්සව් භණ්ඩ
සඳයීම.
ස්ව්යිං රැකියව්ක් ව්ශලයන් රසවිර ස්දීම.

ගුළුහලොඩව්ත්ත, අරෙත්ඳහළ.
අක්ර 72, ලෝණලදනිය, උඩුම.

ලොඩපිට මලේ සරත් විජය
සරිය ආරච්චිලේ උපුරූ කුමර

602641090V
890820697V

912296035
724684408

රූටියව්ත්ත, මලමුර, මඳලම.

රෙලෝට්ටලේ ආරියව්තී

628430292V

915615327

අරෙත්ඳහළ, මඳලම මධයම.
ශ්රම ශක්ති මව්ත, බස්සලේන,
ලොනමුරූල, රූල.
රූටියව්ත්ත, මලමුර, මඳලම.

ඇහලන්ද, මඳලම මධයම.
උඩව්රවිටිතලව්, /නලොඩ.

ටිලඳ ආරච්චිලේ න්ති
නිංලක් රයනලේ මරූර

1.97164E+11
1.9798E+11

775105139
771324347

ඇහලන්ද, මඳලම මධයම.
උඩව්රවිටිතලව්, /නලොඩ.

නලොඩ.
ඳරණතනයම්ලොඩ ඳහළ, මුලන,
නලොඩ.
බිරූ හිංදය, උඩුම, රූල.

සුමනසිරි රඳසිිංහ
නිලරෝෂ හිරිමුතුලොඩ

582421676V
746803737V

717859621
773464542

 අද්දර ඳර, නලොඩ, රූල.
අිං 50/36, ආදර්ශම, මඳලම.

මල්ලොඩ මලේ රූඳ ප්රසද්

880302566V

773667928

ලව්ළ සිංම් ලොඩනගිරූල, මහවීදය,
උඩුම.
ඇතුමලරූ, මඳලම.

උත්ඳරෘ වික්රමලස්ර

618020754V

29/A, ලේමනන්ද මව්ත, බටන්විල,
රූල.
718103761 අිං 05, සුදර්මරම ඳර, මරූල, රූල.

මදුසිං ප්රසද් ටිලඳ ආරච්චි

873572663V

768925957

අරෙත් ඳහළ, මදව්ත්ත, මඳලම.

රබර් දව් ඉර ඳදම් කිරීම සහ එමගින් බුරුසු
මිටි නිශ්රුඳදනය කිරීම.
විසිතුරු මසුන් අලලවි කිරීම.

ඉම්ඳනව් ඕවිට, උඩව්රවිටිය.

ලලොකු වීරලස්ර තරිඳු මධුසිං
වීරලස්ර
හප්පිටියරිය රණලේ නිහරූ පියතිස්ස

1.98525E+11

771604706

612863148V

725991779

අිං 24, මරූව්ත්ත ඳර, ලොහුව්ල,
නුලේලොඩ.
වින්න ව්ත්ත, /ඇතුමලරූ.

ලජයොතිෂය ලස්ව්ය
ලත් ලොළ, කුළුබඩු ව්ර්, ඳරිලභෝගි
භණ්ඩ ඳට් ර අලලවි කිරීම.

ජ්ජුනත්ත ව්ත්ත, උඩලමත්ත.
ඇතුමලරූ, මඳලම, රූල.

757132729V
722261682V
922983682எV

779571823
718337906
710311366

ජ්ජුනත්ත ව්ත්ත, උඩලමත්ත.
ඳනලඳොල, ලව්න.
3 නුව් අසල, ලොස්ව්ත්ත, ලව්න.

වුම්, ලොකිස්, මුිංරර, අතිරස, මුිංගුර
ලව්ළම සහ ඩව්ලට දමීම.
මනරයන් හඩන්වීම, ලොණ්ඩ පීම,
අයිලබ්රෝ ස්දීම.
න්ත හ ළම ඇඳුම් මසීම හ පිටින් ඇඳුම්
ලන විකිණීම.
මරූ සරසිර
මුිංඇට මස්, සීනි සම්බරූ, ලරෝරූස්, එළව්ළු ලරොටි,
ඳටිස්, බිත්තර ලරොටි ස්දීම හ ්ම ඇණවුම්
සහ නිශ්රුඳදනය

හඩලේන, ම්මද්ලද්ලොඩ,
/නලොඩ.
නනයක්ර ලොඩනගිරූල, මඳලම
රවිට විතනලලේ ලදෝන චතුරි දනශ්ර
ඳර, නලොඩ.
අක්ර 80, ඉහළම, උඩුම නලනහිර. පිටිල විතනලේ ව්සන්ත ශ්රීමතී

751241780V

915787080

916122080V

773973909

හඩලේන, ම්මද්ලද්ලොඩ,
/නලොඩ.
මරූව්ත්තලේන, මුලන, /නලොඩ.

778471701V

774536341 අක්ර 80, ඉහළම, උඩුම නලනහිර.

මහ වීදය, උඩුම.
රූලලදරව්ත්ත, බිංම ඳර, උඩුම.

සුන් සුලලෝචන වීරසිිංහ ගුණව්ර්ධන
ඳනිංල රයනලේ ලේම චන්දනී

932110989V
805422629V

711868369
721943137

සරත් ස්ලටෝර්ස්, යටලමත්ත.
රූලලදරව්ත්ත, බිංම ඳර, උඩුම.

1/18/2018 9/25/2017 1/8/95/2018-01-18/20
1/18/2018 10/20/2017 1/8/65/2018-01-18/21

සුමනදසි ස්ලටෝර්ස්
“ඉන්ද“ ස්ලටෝර්ස්

ඇඳුම් මසීම හ නිමි ඇඳුම් අලලවිය
බයිට්, මුරුක්කු, බන්ද, සීනි ලොළපු හ
රසවිර
සිරූලර
සිරූලර ලව්ළම

1/18/2018 10/12/2017 1/8/135/2018-01-18/12

සිිංහගිරි ෆර්නිචර්ස්

ෘහභණ්ඩ අලලවිය

1/18/2018

ලලොලරන්ස් ෆෂන්

ඇඳුම් මසීම.

ලශ්රුනුරූ ෆෂන් ඇන්ඩ්
ලේබි ලයර්
ටීඑන්ටී ලහෝරූඩින්ස්

නිමි ඇඳුම්

11/2/2017 1/8/135/2018-01-18/13

1/18/2018 11/10/2017 1/8/25/2018-01-18/14
1/18/2018

6/12/2017 1/8/180/2018-01-18/15

1/18/2018

8/5/2017 1/8/65/2018-01-18/16

1/18/2018
2/1/2018

5/15/2017 1/8/155/2018-01-18/17
5/10/2017 1/8/65/2018-02-01/5

2/1/2018 11/13/2017 1/8/80/2018-02-01/4

"සම්ඳත්" විසිතුරු මසුන්
අලලවිසල
"චන්ද්රි" ලජයොතිෂය
ලස්ව්ය
ලක්
ජනත නිශ්රුඳදන

ඉදුව්ර රසවිර

2/10/2018 10/25/2017 1/8/95/2018-02-10/1

දනුශ්ර සරෙන්

2/10/2018

ශ්රීමතී ඳෂන්

1/1/2018 1/8/120/2018-02-10/3

වින්න ව්ත්ත, /ඇතුමලරූ.

උලම්ෂ මධුශ්ර ටිලඳආරච්චි

857123433V
871992932V

776688755 මිරූලහවිටව්ත්ත, අරෙත්ඳහළ, මඳලම
මධයම.
771647075
219 D, සුදුව්රලඳොත, උඩුම.

483382685V

915671428

තලව් ව්ත්ත, ලහොරන්රූල, තරූස්ව්ල.

චන්ද්රි දමයන්ති ඳරහක්ර
ළුව් හන්ද සිරිරූ රත්නය
දසනය මුදයන්ලස්ලලේ පුබුදු ශ්රී
මධුෂන් දසනය
ලඳෝද්දව්ල මරලේ ධර්මඳල

2/10/2018 10/18/2017 1/8/135/2018-02-10/2
2/10/2018 12/4/2017 1/8/135/2018-02-10/4

සහන ෆලලෝර
හිරුශ්ර ප්රඩක්ට්ස්

2/10/2018

ස්ටුඩිලයෝ සන්ලස්ය

ඡයරඳ නීම, ඡයරඳ සිංස්රණය,
ඇරූබම් ස්දීම, පින්තර රමු කිරීම.

නලොඩ, රූල.

උඩුම මලේ චන ප්රියිං

1.9843E+11

774102736

කුරුඳුලේන, යටලමත්ත, රූල.

2/10/2018 10/16/2017 1/8/60/2018-02-10/6

"චමිදු" නිශ්රුඳදන

ඳරණතනයම්ලොඩ.

ටිලඳ ආරච්චි භද්ර

672849020V

773909766

ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.

2/20/2018

9/20/2017 1/8/55/2018-02-20/29

රන්තරු නිශ්රුඳදන

65/A, අමුලේන්න්ද,
ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම, රූල.

ලක්මර ප්රියිං ලන්ව්ත්ත

1.98258E+11

714743151

65/A, අමුලේන්න්ද,
ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම, රූල.

2/20/2018

1/17/2017 1/8/235/2018-02-20/30

ඉලරූලඳරුම ස්ලටෝර්ස්

රසවිර, ලව්තු ලබෝ (ම්මිරිස්, එළව්ළු,
ඳල ව්ර්, අලව්ර්, බුලත්)
රසවිර, ලටි ්ම ව්ර් හ ඇසුරුම් ළ
නිශ්රුඳදන (බයිට් ව්ර්, බිස්ට්, බන්ද,
මුරුක්කු, කිරිලටොෆි)
සිරූලර ලව්ළම

ඉලරූලඳරුමලේ ආරියලත

616531751V

779144071

2/20/2018

2/25/2017 1/8/125/2018-02-20/31

ඇන්ඩෘ බයිට් නිශ්රුඳදලයෝ බයිට් ව්ර් නිශ්රුඳදනය

පියතිල මව්ත, උඩුම දකුණ,
/උඩුම.
ලහෝමලදොල ව්ත්ත, උඩුම.

සිව්ගුරු ලසරූලලදොලර්

561723710V

722453924

2/20/2018

7/25/2017 1/8/160/2018-02-20/32

එස් එස් ලේඩර්ස්

සිරූලර භණ්ඩ අලලවිය හ ලබදහරීම.

රණසිිංහ වීරක්ලොඩි සිසිරණි සමන්මරෘ

1.9968E+11

769083193

2/27/2018

1/19/2018 1/8/95/2018-02-27/5

ඊ ලොම්

ඳරිණ අරෙත්ව්ඩියව් සහ උඳිං අලලවිය

ව්ළකුඹුර ලව්ළසල, ව්ළකුඹුර, නලොඩ,
රූල.
නලොඩ හිංදය, නලොඩ, රූල.

දරූඩ ිංනම්ලේ ලහිරු මදුසිං

881102250V

777855992

පියතිල මව්ත, උඩුම දකුණ,
/උඩුම.
අිං 01 ලොටස, ලහෝමලදොල ව්ත්ත,
උඩුම.
අිං 23, අත්ම් නිව්ස, ව්ළකුඹුර,
නලොඩ, රූල.
කිරිලව්ල, මරේලොඩ, තරූස්ව්ල.

2/27/2018

1/16/2018 1/8/125/2018-02-27/6

ලත්, කුළුබඩු ඇසුරුම් කිරීම සහ ලබදහරීම.

ලහෝමලදොළ හිංදය, උඩුම, රූල.

777780820

1/20/2018 1/8/25/2018-02-27/7

බිම්මරූ ව් ව්යඳෘතිය

අිං 20, රණවිරුම.

බලන්ලොඩ ආචරිලේ විකුම් සමරවීර
පීරිස්
ඉන්ද්රනී මලේ

1.97912E+11

2/27/2018

ඉන්ෆිනිටි ඳකින් සහ
ලබදහරින්ලනෝ
“තිසර“ නිශ්රුඳදන

705370834v

729960898

11/6/2017 1/8/95/2018-02-10/5

අිං 01 ලොටස, ලහෝමලදොළ ව්ත්ත,
උඩුම.
අිං 20, රණවිරුම, ඇතුමලරූ.

ලක්.ජී.බනි ලඳොලහොර බනි ලඳොලහොර නිශ්රුඳදනය (ෘහ ආශ්රිත
බනි ලඳොලහොර සස ඳට් ර අලලවි
කිරීම.)
ක්ලව්ොරටි ෆෂන්
ඇඳුම්, බ්ේ මසීම හ විකිණීම.
ඩිසයිනර්ස්
“හරිත” බනි
ෘහ ආශ්රිත බනි ලඳොලහොර සසීම.
ලඳොලහොර නිශ්රුඳදන
Air Experst air conditioning & A/C/service & repairing
Refrigeration
ඉත සිත නිශ්රුඳදන
නිශ්රුඳදනය සහ ලබදහරීම. (ලත් බ්ේ,
කුළුබඩු ව්ර්, බයිට් ව්ර් හ ලත් කුඩු ඳට්
කිරීම.)
ව්යල රසවිර
ඇණවුම් සහ රසවිර නිශ්රුඳදනය

ලබොරළුන්ද, ලොතලව්ල, උඩුම.

කරලොඩලේ පුලස්ති ඳත්මසිරි.

831441372v

782948436

ලබොරළුන්ද, ලොතලව්ල, උඩුම.

172/B/1, අළුත්නුව්ර, උඩලමත්ත, රූල.

781473308V

777684032

අළුත්නුව්ර, උඩලමත්ත, රූල.

දඬුහලේන, ලෝණලලොඩ, තරූස්ව්ල.

මඳලම ලේව් මනලේ චමින්ද අනුරුද්ධ
රියව්සම්
සමන්ති විලජ්සිිංහ

855252538V

914903227 දඬුහලේන, ලෝණලලොඩ, තරූස්ව්ල.

Malamura, Darankubura

Halpathota Pathirage Daminda Sudesh

933104400v

763740136

දක්ශ්රණරමය ඉදරිපිට, උඩව්රවිටිතලව්,
/නලොඩ.

ප්රභත් නිශන්ත ඈඳ

860290510v

771653092 දක්ශ්රණරමය ඉදරිපිට, උඩව්රවිටිතලව්,
/නලොඩ.

අක්ර 80, ඉහළම, උඩුම නලනහිර

ලේව්විතරණලේ ව්යලට්

557402950v

775709256 අක්ර 80, ඉහළම, උඩුම නලනහිර

ලඳොරූලතරූ නිශ්රුඳදනය,කුළුබඩු හ ධනය
උඩුම දකුණ, /උඩුම.
ව්ර් නිශ්රුඳදනය,ලොප්ඳර නිශ්රුඳදනය හ
ලව්නත් ආහර ව්ර් නිශ්රුඳදනය සහ
අලලවිය.(2003.08.07 දන තනි පුද්ල
ව්යඳරයක් ලලස රයඳදිංචි ර ඳව්ත්ව්ලන
ගිය ඉහත නම් සහන් ව්යඳරය 2008.10.25
දන න/6/1076 අිංය යටලත් එම
ස්ථනලේම හවුරූ ව්යඳරයක් ලලස
රයඳදිංචිය සිංලශෝධනය ර ඳව්ත්ව් ලන
යම)

සියඹලලොඩ මලේ චමින්ද රුව්න්
විජයන්ත

811363200v

779147744 විශ්ව් ලර්නර්ස්, උඩුම දකුණ, /උඩුම.

එස්.ඇන්ඩ්.ඩී.ඳළ තව්න

මරූ ඳළ, එළව්ළු ඳළ තව්න් කිරීම හ විකිණීම. 2 නුව් අසල, උඩලමත්ත.

ගිගුම් මඩුව් මලේ නදී කුමුදුනී

1.98084E+11

779602422

2 නුව් අසල, උඩලමත්ත.

ග්රින් ප්ලන්ට්

ලත් ඳළ බස්ට් සද අලලවි කිරීම.

රූන්දලේන, උඩලමත්ත.

817463592v

770350500

රූන්දලේන, උඩලමත්ත.

3/14/2018 12/28/2017 1/8/195/2018-03-14/24

හිරු ඳෂන් ර්මන්ට්

ඇඟළුම් නිශ්රුඳදනය හ විකිණීම.

771202705v

711692894

3/13/2018

3/8/2018 1/8/95/2018-03-13/21

හර්ඩ්ලව්යර් උඳරණ අලලවිය

නිලිං නදීෂන් නනයක්ර

893331867v

772900404

අිං 82/1, මලඳලව්, උනන්විටිය,
බද්ලද්ම.
ව්රූඳලම අසල, /නලොඩ.

3/11/2018

1/12/2018 1/8/220/2018-03-11/8

නනයක්ර
හර්ඩ්ලව්යර්
රුව්න් ලත්

“විජය බිරූඩින්”, උනන්විටිය, බද්ලද්ම,
රූල.
ප්රලද්ශීය ලරූම් ර්යලය ඉදරිපිට,
නලොඩ.
“ක්රිෂන්ති” නිව්ස, යටලමත්ත, රූල.

ම්මද්ලද්ලොඩ රයනලේ චන්ද්රි
ජයමිණි
අක්මීමන ඳරූරය ගුරුලේ අජිත් යසරුව්න්

ශයමි ක්රෂන්ති සරූමුව්ලේ

818505060v

765662435

4/2/2018

9/15/2013 1/8/40/2018-04-02/10

ලක්මර ලත් ර්මන්ත
ශලව්

ලත් ර්මන්ත ශලව් (අමු ලත් දළුව්රන් ලත්
ලසෝභිත මව්ත, අරෙත් ඉහළ, මඳලම
ලොළ නිශ්රුඳදනය)(1995.01.01 දන සිට
මධයම.
ලොඩපිට මලේ සමරලස්න (පිය) විසින්
න/6/656 රයඳදිංචි අිංය යටලත් ආරම්භ
ර ඳව්ත්ව් ලන ආ ව්යඳරය 2013.09.11 දන
පියලේ අභව්ය නිස ටයුතු නතර ර ඇතෙ.)

දරූෂන් ජයරිං ලොඩ පිට මලේ

932672138v

912296612

4/2/2018

2/15/2018 1/8/120/2018-04-02/11

සරු ලේලර්ස්

ය.ජී.පියරත්න, රූලන්දල, උඩුම.

ඳද්මනි ජයසිිංහ ගුණලස්ර

756153501v

750697109

ඇල ඉහළ, රූලන්දල, /උඩුම.

4/2/2018

2/5/2018 1/8/140/2018-04-02/12

ලරද බර ලනවිත් ඳපිසි මසීම, බිත්ති
සරසිර මසීම.
All constructions

Sandaresgama, Ukovita, Udugama.

Thiranagama Pandithage Thanuja Madusanka

892443017v

715827002

Sandaresgama, Ukovita, Udugama.

4/2/2018

1/25/2018 1/8/135/2018-04-02/13

ලරූරූව්ල මලේ චන්දීප් මධුශිං

900982836v

4/2/2018

8/9/2017 1/8/115/2018-04-02/14

2/27/2018

2/15/2018 1/8/125/2018-02-27/8

2/27/2018

11/9/2017 1/8/155/2018-02-27/9

2/27/2018

8/21/2017 1/8/75/2018-02-27/10

2/27/2018

1/29/2018 1/8/15/2018-02-27/11

2/27/2018

11/4/2017 1/8/170/2018-02-27/12

2/27/2018

1/2/2018 1/8/130/2018-02-27/13

3/11/2018

2/26/2018 1/8/235/2018-03-11/11

සන් ලිං පුඩ් ලප්රොඩක්ට්

3/11/2018

8/30/2017 1/8/225/2018-03-11/9

3/14/2018

5/18/2017 1/8/225/2018-03-14/23

T.P. & Sons Engineering &
Construction
චන්දීප් එන්ටර්ප්රයිසස්

රසවිමන ලහොලටරූ

4/2/2018

7/15/2017 1/8/95/2018-04-02/15

4/11/2018
4/11/2018

1/2/2018 1/8/135/2018-04-11/31
1/22/2018 1/8/60/2018-04-11/32

නිේලේට්ලේ අධයඳන
ආයතනය
රනය ජුව්ලර්ස්
මලනෝජ් ලරන්ට් ර්

4/11/2018

1/20/2018 1/8/100/2018-04-11/33

නදනි ඉලලක්ට්රිරූ

ලබොන ලත් ලොළ ඳට් ර අලලවි කිරීම.

ළුරූ ප්රව්හනය (2007.03.01 දන සිට ලරූරූව්ල උඩුම නලනහිර, උඩුම.
මලේ ඳද්මසිරි මය විසින් ආරම්භ ර
න/1533 රයඳදිංචි අිංය යටලත් ඳව්ත්ව්
ලන ආ ඉහත නම් සහන් ව්යඳරය
2018.01.25 දන හවුරූ ව්යඳරයක් කිරීම.)

No Data

Malamura, Maoalagama.

130/A, “ක්රිෂන්ති” නිව්ස, යටලමත්ත,
රූල.
ලසෝභිත මව්ත, අරෙත් ඉහළ, මඳලම
මධයම.

අිං 85, උඩුම නලනහිර, උඩුම.

සියළුම ආහරඳන පිළිලයල ර එම
ස්ථනලේ ම ආහර නීමට සලස දීම හ
්ම ඳර්සරූ නිකුත් කිරීම.
පුද්ර ඳිංති ඳව්ත්වීම.

උසවිය අසල, /උඩුම.

ලරූරූව්ල මලේ ඳද්මසිරි
ලොඩිතුව්ක්කු ආරච්චිලේ ආනන්ද

522780227v
721035085V

777626573
714734293

අිං 85, උඩුම නලනහිර, උඩුම.
202A, මලොඩ, /උඩුම.

“සසිරි”, /නලොඩ.

ව්ලඩ මලේ ලමොතිලරූ අරුණසිරි

1.95504E+11

771045930

“සසිරි”, /නලොඩ.

ස්ව්ර්ණභරණ අලලවිය හ නිශ්රුඳදනය
ව්හන කුරයට සඳයීම.

බර් හිංදය, උඩුම.
ව්තුරව්ව්ත්ත, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම.
134, ව්්ඩ, කුරුඳනව්, /නලොඩ.

ලරූ අජන්ති රත්නසිිංහ
කුඩච්චි මලනෝජ් දනුෂ කුමර

725512805v
800611164v

776653047
774056941

අමිල සරිං මිරූල විතනච්චි

821033322v

711057012

5/37, මහනමපුර, මතර.
ව්තුරව්ව්ත්ත, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම.
134, ව්්ඩ, කුරුඳනව්, /නලොඩ.

එරූ.ඊ.ඩී. විදුර බරූබ සද විකිණීම හ
ලනවිත් විකිණීම.

5/8/2018

3/18/2018 1/8/140/2018-05-08/7

DS ලමොබයිරූ

6/4/2018 12/10/2017 1/8/220/2018-06-04/33
6/4/2018 1/16/2018 1/8/45/2018-06-04/34

“ඉලර්ෂ” මන්ට්
නිසරූ ප්රන්ට්රි බඩ්

ජිංම දුරථන අලලවිය, අරෙත්ව්ඩියව් සහ
අමතර ලොටස්
සුළු ඳරිමණ මත්සය ව් ව්යඳෘතිය
ලොඩනගිර ද්රව්ය අලලවි කිරීම
තුනඳහ කුඩු ව්ර්,ධනය ව්ර් හ රසවිර
ඳට් ර විකිණීම
ඇඟළුම් නිශ්රුඳදනය
ප්රන්ට්රි බඩ් ස්දම MDF ලබෝඩ් භවිතලයන්

5/8/2018
5/8/2018
5/8/2018

2/14/2018 1/8/190/2018-05-08/8
4/1/2018 1/8/210/2018-05-08/9
2/6/2018 1/8/25/2018-05-08/10

ගිරූබිස් මින් ලස්ව්න
නුව්න් සප්ලයර්ස්
ෂලමන්ද නිශ්රුඳදන

6/4/2018
6/4/2018

1/10/2015 1/8/130/2018-06-04/35
2/14/2018 1/8/135/2018-06-04/36

ගුණලස්න ලමෝටර්ස්
යසිරු බිම් මරූ

ලමෝටර් ව්හන අළුත් ව්ඩියව්
බිම් මරූ නිශ්රුඳදනය

අක්ර 80,උඩුම නලනහිර.
ලේව් විතරණ සදුන් ශ්රි සර
ලනො.119/A/1, කිත්තන්ලොඩ ව්ත්ත,උඩුම. මච්චි ඳතිරනලේ අමර න්ති

931510126v
1.97067E+11

766350054 අක්.80, උඩුම නලනහිර, /උඩුම.
773902263 ලනො.119/A/1, කිත්තන්ලොඩ ව්ත්ත,උඩුම.

6/4/2018
6/4/2018

5/4/2018 1/8/215/2018-06-04/37
5/7/2018 1/8/20/2018-06-04/38

සුලර්ශ්රු සප්ලයර්
Moodi Apparel and Fashion

ලොඩනගිර ද්රව්ය සඳයීම
නිමි ඇදුම් නිශ්රුඳදනය

ලබම්බඩ ඳහළ,යටලමත්ත.
කුඹුරුලේන, මඳලම මධයම.

6/4/2018

5/16/2016 1/8/160/2018-06-04/39

මිෂර ලමෝටර්ස්

යතුරු ඳද අමතර ලොටස් විකිණීම

206/1, “ව්සන“, ව්ළකුඹුර,නලොඩ.

6/18/2018

5/2/2018 1/8/95/2018-06-18/31

ලව්රූම් ලේඩර්ස්

6/18/2018

1/10/2018 1/8/95/2018-06-18/32

්ස් අලලවි නිලයෝජිත සහ ත්ගි භණ්ඩ
අලලවිය
මනරයන් හඩන්වීම සහ ලොණ්ඩ පීම

6/22/2018
7/12/2018

5/5/2017 1/8/195/2018-06-22/1
6/2/2018 1/8/240/2018-07-12/27

6/21/2018 12/23/2014 1/8/55/2018-06-21/45

සලලෝන් ජනනි

නදීශ ටයර් සර්විස්
ටයර් සර්විස් (සියළුම ව්හන)
ලක්. ලෝරලරූලේ ප්රශන ම විසින් රචන රනු ලබන ලඳොත් ලව්නත්
මුද්රණලය මුද්රණය ර ලබද හරීම සහ
ලව්නත් ලඳොත් ලබද හරීම.
ලස්නු ලස්ට්
නව්තන් ඳහසුම් සඳයිම - ලයනරූ
ලමන්ඩිස් රජරුණ විසින් න/2072
රයඳදිංචි අිංය යටලත් 2014.12.23 දන
ආරම්භ රන ලද ලමම ව්යඳරලේ අයිතිය
2018.06.04 දන සිට ළිදු මිහිරිං ලමන්ඩිස්
රජරුණ ලව්ත ඳව්රමින් අයිතිය
සිංලශෝධනය රන ලද

බර් හන්දය, උඩුම.

ලතරූලඹුර මලේ සලනෝජ ඩිලනි

887380724V

771322858

ගිරූබිස්ව්ත්ත, බුදඳනම, උනන්විටිය.
උාෟරල ඳහල,ව්දුරඔ,රූල
අිං 51, රණවිරුම, ඇතුමලරූ.

සනන්ත නිර්මණි ගුණතිල
ර්දය ව්සම් පුස්සව්ලලේ නුව්න් එරිං
ලබව්ලලදර උලද්නි සමර ව්ලජ්සිිංහ

646961750V
882673391v
796960817v

727525572
770316194
726280068

ලඳොන්නම්ලඳරුම නිව්ස, 39/4, කුරුන්ද,
උඩුම.
ගිරූබිස්ව්ත්ත, බුදඳනම, උනන්විටිය.
ඌරල ඳහල, ව්දුරඔ, රූල
අිං 51, රණවිරුම, ඇතුමලරූ.

යටලමත්ත
ඳන්විල,ටලොඩ, /උඩුම

දරූශන් ලක්ශ්රත වික්රමලස්ර
උපුරූ ව්න්නිආරච්චි

912074706v
800932254v

719454896
779025444

යටලමත්ත
ඳන්විල ,ටලොඩ

වීරතුිං සුලර්ශ්රු මධුරිං
හ නත්තලේ සමධි සුලර්ෂ
ගුණරත්න
රියව්සම් ලේව් මනලේ මලනෝජ් කුමර

972240079v
826923679v

774971757
765456417

ලබම්බඩ ඳහළ,යටලමත්ත.
කුඹුරුලේන, මඳලම මධයම.

0773352070v

774461551

206/1, “ව්සන“, ව්ළකුඹුර,නලොඩ.

ලදව්නි මහල, මඳලම ඳර, තඳරූහල
ඉදරිපිට, නලොඩ.
බත්මණ්ඩල ව්ත්ත, අරෙත් ඳර,
/නලොඩ.
උනන්විටිය ඳලම අසල,උනන්විටිය
ඳද්මිණි, 110/9/2, කිරූල න්ද,
සුදුව්රලඳොත, උඩුම දකුණ, උඩුම,
රූල.
කුරුදු ව්ත්ත,උඩුම ඳර , මඳලම,
ඇතුමලරූ.

රුඳසිිංහ ආරච්චිලේ රීට ලේස්

595841003v

714423539

ව්ලඩ මලේ ශිරණි ධම්මි

858383668v

768508585

කුමර ලන්ව්ත්තලේ
ලෝරලරූලේ පිල ගුණප්රිය

662171980v
720183480v

714726379
766502793

ළිදු මිහිරිං ලමන්ඩිස් රජරුණ

1.99931E+11

767087349

3 ව්න මහල, මඳලම ඳර, තඳරූහල
ඉදරිපිට, නලොඩ.
බත්මණ්ඩල ව්ත්ත, අරෙත් ඳර,
/නලොඩ.
උනන්විටිය ඳලම අසල,උනන්විටිය
ඳද්මිණි, 110/9/2, කිරූල න්ද,
සුදුව්රලඳොත, උඩුම දකුණ, උඩුම,
රූල.
12/2, විස්ම් ඳර, රූල

ඇදුම් මසීම

දහුරූ ලේන,ලලහුව්ල,උනන්විටිය

අලව්ත්ත ම්නම්ලේ සලරෝජ ලක්මර

875762800v

778617310

දහුරූ ලේන,ලලහුව්ල,උනන්විටිය

5/17/2018 1/8/5/2018-07-12/26
4/30/2018 1/8/100/2018-07-12/25
4/8/2018 1/8/110/2018-07-24/28

ලක්මර ලට්ලර්ස් සහ
ඇඳරරූ
ලදේමි ශ්ර ලර්ස්
ජයලස්ර ස්ලටෝර්ස්
විහිං ස්ලටෝර්ස්

ඳව්හන් අලලවිය
සිරූලර ලව්ළදම
සිරූලර භණ්ඩ හ ඳට් භණ්ඩ අලලවිය

ලනො.305/23, රෙලොත, තරූස්ව්ල.
180c කුරුඳනව්,නලොඩ.
78 A , උක්ේවිට ,උඩුම

මඳලම ජලොඩලේ ලක්මර
ජලත්ලේ ව්සන්ත ජයලස්ර
ලහොෂනි සදුනි ගුණව්ර්ධන

875452100v
851422790v
955440722v

766445619
714630524
772756405

ලනො.305/23, රෙලොත, තරූස්ව්ල.
180c කුරුඳනව්,නලොඩ.
78 A , උක්ඕවිට ,උඩුම

7/24/2018

3/14/2018 1/8/85/2018-07-24/26

වීන් එන්ටර්ප්රයිසස්

තමලේ මුදරූ ලයොදව් සුළු ව්යඳරව්ලට
සහන ලඳොරයට ණය ලබ දීම

න්දස්දුව් ව්ත්ත,ම්මද්ලද්ලොඩ
,නලොඩ

ව්ලඩමලේ උපුරූ ප්රියන්ත

692161424v

772813698

න්දස්දුව් ව්ත්ත,ම්මද්ලද්ලොඩ
,නලොඩ

7/24/2018

4/5/2018 1/8/85/2018-07-24/27

රන්ද ස්ලටෝර්ස්

සිරූලර ලව්ළදම

වික්රම ආරච්චි රන්ද මධුමර

885891187v

775381626

8/1/2018
8/1/2018

5/1/2018 1/8/215/2018-08-01/17
7/9/2018 1/8/215/2018-08-01/18

වික්රම ඳලක්ජින්
තිලව්ෝන් ස්ටුඩිලයෝ

ලඳොරතින් ඇසුරුම් නිශ්රුඳදනය
ඡයරඳරණය හ විවිධ අව්ස්ථව්න්
විඩීලයෝ ත කිරීම
යතුරුඳද අලලවිය

අරෙත් ඳලම අසල, ම්මද්ලද්ලොඩ දකුණ,
/නලොඩ
අිං 15, යටලමත්ත, රූල
ලදව්න මහල, දසනය ලොඩනගිරූල,
යටලමත්ත
නලොඩ

ව්සන්ත ලරූ වික්රමසිිංහ
රියව්සම් හපුතන්ත්රි තිව්ිං නිලම්ශ්රු

723510120V
872553789V

716054749
775878441

ලතොටනත්ත ව්ත්ත,ම්මද්ලද්ලොඩ
දකුණ, /නලොඩ
අිං 15, යටලමත්ත, රූල
බරස්ලව්ත්ත,ඉහල ලරූරූව්ල,ව්දුරඹ

ශිරන් රලම්ශ්රු වික්රම ලසලනවිරත්න

0760351571V

ලරූබරූ සහිතව් ඳට් රන ලද කුකුරෙ මස් ,
ඌරු මස් සහ තුනඳහ, මස්රි , බිත්තර
අලලවිය
විදුර ජන යන්ත්ර කුරයට ලබ දම
සිරූලර ලව්ළදම
ඇදුම් මසීම හ ඳසරූ උඳරණ අලලවිය

ව්රූඳලම අසල, නලොඩ

රුණදස විලජ්වික්රම

670753956V

716847667 ලදොරනවිලව්ත්ත, ප්පිටියලොඩ දකුණ,
/නලොඩ
915783493 කිතුලලේන, උඩව්රවිටිතලව්, නලොඩ

අරුණ, නව් ව්ඩිය න්ද, /නලොඩ
උඩුම් ඇල අසල, ටලොඩ, උඩුම
අරෙත්ව්ත්ත හන්දය, නකියලදණිය

බටුව්ත්ත මලේ දීප්ති අරුණ ශන්ත
උඩුම මලේ දලන් මධුශිං
විදන මලේ තරිං දරූරුක්ශ්ර

760351717V
902011110v
857183150v

778272205
777605908
777715836

අරුණ, නව් ව්ඩිය න්ද, /නලොඩ
උඩුම් ඇල අසල, ටලොඩ, උඩුම
අරෙත්ව්ත්ත හන්දය, නකියලදණිය

ලොණ්ඩ පීම සහ සියළුම රඳලව්නය
ටයුතු
ලත් ලොල, කුළු බඩු, බයිට් ව්ර් ඇසිරීම හ
ලබද හරීම

මහ වීදය, උඩුම

ඕඳත විතන ඳතිරණලේඅසිං උදයිං
ප්රියදර්ශන
උඩුම මලේ සුලඳම් නදීර ගුණසිිංහ

89268201v

717159032

ටලොඩ, උඩුම

923424377v

712386677

සමගිම, උඩුම දකුණ, උඩුම

6/22/2018

3/10/2018 1/8/200/2018-06-22/3

7/12/2018
7/12/2018
7/24/2018

8/8/2018

7/19/2018 1/8/95/2018-08-08/31

සළුම් ලමෝටර්ස්

8/8/2018

4/10/2018 1/8/95/2018-08-08/29

විජය ෆම් ලෂෝප්

8/8/2018
8/21/2018
8/21/2018

7/7/2018 1/8/65/2018-08-08/30
6/2/2018 1/8/120/2018-08-21/8
3/24/2017 1/8/240/2018-08-21/16

අරුණ ඉලලක්ට්රිරූස්
U.G.S.ස්ලටෝර්ස්
ලනතු ෆෂන්

8/21/2018

6/30/2018 1/8/135/2018-08-21/12

අසිං සරෙන්

8/21/2018

6/19/2018 1/8/240/2018-08-21/11

නදී නිශ්රුඳදන

සමගිම, උඩුම දකුණ, උඩුම

ඳන්, බනිස් ව්ර්, ස්විට් ්ම සහ ලක්ක් ව්ර් සරැස්ම, උක්ඕවිට, උඩුම
නිශ්රුඳදනය සහ අලලවිය
Lanka Orient Credit Invesment මුදරූ ණයට දීම (තමලේ මුදරූ ලයොදව් ලමම
උඩුම් ඇල අසල, ටලොඩ, උඩුම
ව්යඳරය ආරම්භ රනු ලබන අතර තන්ඳතු
භරනීමක් සිදු ලනොරයි)

කරලොඩලේ චමිරූ මධුසිං

903270233v

770243157

හිරිකුඹුර, ලෝනලදනිය, උඩුම

උඩුම මලේ දලන් මධුශිං

902011110v

777605908

උඩුම් ඇල අසල, ටලොඩ, උඩුම

8/10/2018 1/8/225/2018-08-24/29

ලර්ණු ට්රව්රූස්

ඳරිලභෝගියන්ට ප්රව්හන ඳහසුම් සපියීම "සිරි ලසව්ණ" , උඩලමත්ත, රූල.
(SP CAD 2814 දරණ ලමෝටර් රථය මගින්)

නලොඩ මලේ සමන් ලර්ණු

832012459v

719702362

“සිරිලසව්න“, උඩලමත්ත, රූල.

8/24/2018
8/31/2018

2/15/2017 1/8/135/2018-08-24/30
8/20/2018 1/8/215/2018-08-31/35

ප්රියන්ත ේලලොක් රූ
යන් එන්ටර්ප්රයිසස්

ලඩොරූ නිශ්රුඳදනය
සිරූලර ලව්ළදම

කිරූලඕවිට ව්ත්ත, උඩුම, රූල.
ඳන්සරූ හන්දය, යටලමත්ත, රූල

උඩුම විතනලේ ප්රියන්ත
මිට්රන් සිරිමන්න

790964268v
586322761v

770528651
කිරූලඕවිට ව්ත්ත, උඩුම
770443368 අිං 40/50, අත්ම් නිව්ස,නලොඩ,රූල

9/11/2018

2/22/2018 1/8/220/2018-09-11/47

ආහර ව්ර් නිශ්රුඳදනය හ ලබද හරීම

යටලමත්ත

774676902

හිංසගිරි ලහෝටලය,යටලමත්ත

8/2/2018 1/8/25/2018-09-11/49

රියව්සම් හරූවිට ිංනම්ලේ මිංජුල
ලක්මරූ
ලහට්ටි ආරච්චිලේ රසි සරුව්න්

833221388v

9/11/2018

හිංසගිරි ලහෝටලය සහ
ලේරිය
Freshco Juice

851261427v

775364093

2/50, ආදර්ශම,මඳලම,ඇතුමලරූ

9/11/2018

7/16/2018 1/8/260/2018-09-11/51

ටීලප් ිංනම්ලේ සිරිලස්න

550980487v

915682224

න්හිනිල, ඌරල , ව්දුරඹ

9/11/2018

ලහට්ටි ිංනම්ලේ අජිත් ප්රියන්ත
ලඳලර්ර
උඩලමත්ත මලේ නන්දනී
ලොඩිතුව්ක්කු ලරෝෂනී නිරිංජර
පුශ්රුඳ සිරිව්ර්ධන

871013420v

773662133

ලක්ජන, ව්තුරවිල, හදුව්

1.9627E+11
735531131v
855402815v

769758248
187/A , ලබම්බඩ ඳහළ, යටලමත්ත.
771617890
රයනලේ ව්ත්ත,ඇතුමලරූ
776749123 ඇට ලලහරූ න්ද, උඩුම නලනහිර

මලොඩ,උඩුම (ලමම සහතිය ඉඩලම් ලොක්මදුව් මුදරලේ ප්රභත් ඉන්ද
අයිතිය සනථ කිරිම සහ ව්න
රයවිරූලක් ලනොලේ)
ලනො.20, මනලොඩ ඳර,මඳලම.
රියව්සම් ලේව්මනලේ චමිල
පුශ්රුඳකුමර
ව්ළකුඹුර, /නලොඩ
ජයවික්රම විතරණලේ නිහරූ ලනරූසන්

802173385v

774372480

මලොඩ,උඩුම.

911041910v

779992964

ලනො.20, මනලොඩ ඳර ,මඳලම

743471466v

912296028

ව්ළකුඹුර, /නලොඩ

යටලමත්ත මිංසන්දය
“මධු ලසව්න“, බණ්ඩරනයපුර,
උඩලමත්ත
ඌරල
ඩ වීදය, උඩුම.

වීරසිිංහ කුරුප්පුලේ ශන්තිලත
නලොඩ රයනරච්චි ලරත

637041223v
638330156v

773435891
774975565

බඹරව්න රයනලේ අමිත් ඉදුනිරූ
ලොඩපිට මලේ මියුරු සිංරූඳ රත්නසිරි

851343482v
980182649v

712474909
774020204

නයමුරූල න්ද, උඩලමත්ත, රූල
“මධු ලසව්න“, බණ්ඩරනය
පුර,උඩලමත්ත
ඌරල
ලඳොලලොන්නරුව් නිව්ස, උඩුම.

අමුලේන්න්ද, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම.
"සමධි" ,ව්ළකුඹුර, නලොඩ.

නන්දන පුස්ඳකුමර සුරියආරච්චි

822450067v

762733090

ලොස්රූලන දරලේ චන්දම දර්ශනි

767340729v

8/21/2018

5/13/2017 1/8/140/2018-08-21/15

8/21/2018

8/1/2018 1/8/120/2018-08-21/13

8/24/2018

නිසඳි ලේර්ස්

සිරිසුනන්ද විදයලය ඉදරිපිට, අමරසිරි
ලොඩනගිරූල, මඳලම.
න්හිනිල,ඌරල, ව්දුරඹ

7/25/2018 1/8/5/2018-09-11/53

ස්ව්භවි ඳළතුරු ඳන සහ කිරි ආහර
අලලවිය
සිතයි. සී. ග්රයින්ඩින් මිරූස් ධනය ව්ර්, මිරිස් , තුනඳහ ඇඹරීම සහ
අලලවිය.
නිේ ලක්ජන එන්ටර්ප්රයිසස් යතුරුඳද අමතර ලොටස් අලලවිය

9/11/2018
9/11/2018
9/11/2018

5/19/2018 1/8/215/2018-09-11/48
7/20/2018 1/8/65/2018-09-11/52
3/27/2018 1/8/110/2018-09-11/50

චන්දීර ස්ලටෝර්ස්
තරු ෆෂන්
පුශ්රුඳ ස්ලටොර්ස්

ලබම්බඩ ඳහළ, යටලමත්ත.
රයනලේ ව්ත්ත,ඇතුමලරූ
ඳසල අසල, බිරූ හන්දය, උඩුම.

9/18/2018

8/2/2018 1/8/120/2018-09-18/19

තරු මුතු නිශ්රුඳදන

සිරූලර ලව්ලදම
මහුම් ර්මන්තය
එළව්රෙ,ඳළතුරු, සිරූලර බඩු, අලලවිය හ
ආහර ද්රව්ය ඇසුරුම් කිරීම.(බයිට්, එනසරූ,
ලසෝය, රටජු, මළු්ම)
රට ජු,ලත් ලොළ බයිට් ව්ර් ඳට් කිරීම
හ ආහර නිශ්රුඳදනය හ ඳට් කිරීම

9/18/2018

4/26/2018 1/8/30/2018-09-18/16

K.H.M Apparel

ඇඟරෙම් නිශ්රුඳදනය

9/18/2018

4/18/2018 1/8/160/2018-09-18/15

ජයවික්රම රෘ බඩු

ව්ඩු මඩුව්, දව් ෘහ භණ්ඩ සප්පුව් (ලමම
සහතිය මගින් දව් න් බඩ කිරීම
සහ අව්සර ලබ ලදනු ලනොලලේ)

9/18/2018
9/18/2018

1/16/2016 1/8/220/2018-09-18/20
6/20/2018 1/8/225/2018-09-18/18

ශන්ති සලලෝන්
ලසව්න නිශ්රුඳදන

මනරයන් හඩන්විම
ඉද ආප්ඳ,කුළු බඩු, රස විර නිශ්රුඳදනය

9/18/2018
9/27/2018

6/3/2018 1/8/255/2018-09-18/17
8/30/2018 1/8/120/2018-09-27/29

අමිත් ස්ලටෝර්ස්
ඉරුදුනු ලඳොත්හල

9/27/2018

4/30/2018 1/8/55/2018-09-27/22

නන්දන නස්ට්රක්ෂන්

ඳළතුරු හ සිරූලර ලව්ළදම
ඳසරූ ලඳොත් ඳත්, පුව්ත් ඳත්, ඔයිරූ ව්ර් සහ
මනි බඩු විකිණීම
ඉදකිරීම් (ලොන්ත්රත්)

9/27/2018

7/3/2014 1/8//2018-09-27/21

9/27/2018
9/27/2018
9/27/2018
9/27/2018

8/29/2018
7/26/2018
7/28/2018
2/28/2018

1/8/215/2018-09-27/24
1/8/110/2018-09-27/30
1/8/100/2018-09-27/31
1/8/120/2018-09-27/20

9/27/2018
9/27/2018

7/23/2018 1/8/110/2018-09-27/32
6/27/2018 1/8/180/2018-09-27/25

නව් නරය,තරූස්ව්ල

සමධි ලටක්ස්ටයිරූස්
ඇන්ඩ් ආශි ඕකීඩ්ස්

ඇ අතිරිර සහ ලොට්ට උර නිශ්රුඳදනය ර
අලලවි කිරීම සහ නිමි ඇදුම් අලලවිය. ඕකීඩ්ස්
මරූ ඳල සහ මරූ අලලවිය. ( ලමම ව්යඳරය
න/2025 රයඳදිංචි අිංය යටලත්
2014.08.27 දන රයඳදිංචි ර ඇති අතර
2018.05.10 දන සිට ව්යඳර නමය සහ
ස්ව්භව්ය සිංලශෝධනය රමින් නව් අිංයක්
යටලත් රයඳදිංචි රන ලද.

ක්රිෂන් ේලලොක් රූ
හසිත නිශ්රුඳදන
“සුමිහිරි“ නිශ්රුඳදන
රන්මුතු ලග්රොසරි

සිලමන්ති ලඩොරූ නිශ්රුඳදනය
මස්රි, තුනඳහ, බයිට් නිශ්රුඳදනය
ලොර ක්රීම් නිශ්රුඳදනය
සිරූලර ලව්ලදම

මඟලේන, යටලමත්ත.
දවුරූලේන,උඩුම
"ධම්මි", කුරුඳනව්, /නලොඩ
ලනො.111/AM 09 , උඩුම දකුණ, රූල.

කරලොඩලේ කුමුදු ප්රියන්ත
රලොඩ මලේ දලනි
ලරූරූව්ල ගුරුලේ ලද්වි ප්රියිංනී
නම්බුර ඇහළඹලේ රන්ජිත්

883462807v
815573773v
655911006v
640241357v

ලමසදු නිශ්රුඳදනය
“හිරුන්“ ස්ලටෝර්ස්

බිම්මරූ, බයිට් නිශ්රුඳදනය
සිරූලර ලව්ළදම

දවුරූ ලේන,උඩුම.
රනලව්ත්ත, උඩව්රවිටිය, /නලොඩ

ලොඩිතුව්ක්කු මද්දලේ උචිත යනි
ලත්නුව්රමලේ රුණරත්න

19825060341
593414043v

නත

අමුලේන්න්ද, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම.
"සමධි", ව්ළකුඹුර, නලොඩ.

775030751
270, මඟලේන, යටලමත්ත,රූල.
770591316
දවුරූලේන,උඩුම
774331949
කුරුඳනව්
772785272 ලනො.111/AM 09 , සමගිම හන්දය, උඩුම
දකුණ, රූල.
752603828
දවුරූලේන,උඩුම
778160454 රනලව්ත්ත, උඩව්රවිටිය, /නලොඩ

"ලකී" ස්ලටෝර්ස්

ප්ලස්ටික් පුටු, ලම්ස, ෘහ උඳරණ ආදය
අලලවිය
ලොණ්ඩ පීම සහ මනරයන් හඩන්වීම

යටලමත්ත

දයව්තී හිරිමුතුලොඩ

536802754v

913902226

තලහලේන ඳර, ලබෝවිටියමුරූල.

926702130v

717955737 ලනො.06, තලහලේන ඳර,ලබෝවිටියමුරූල.

360/A , පිඹුරුවිල,ලෝණලදණිය,උඩුම

668253156v

915616515

තරිං ලොන්ක්රීට්
මයුර ලග්රොසරි
“ජයලස්ර“ ස්ලටෝර්ස්

දුන්ල, බයිට්, හදුන්කරු ලනවිත් ඳට් ර
අලලවි කිරීම
මරූ ලඳෝච්චි හ ලොන්ක්රීට් නිශ්රුඳදන
සිරූලර ලව්ළදම
භණ්ඩ බඩ ර ජිංම ලව්ළදම

මටරඹ ඳරණවිතනලේ තිළිණි ඉෂර
මරූන්ති
නලොඩ මලේ ලත

ජයසිිංහරම ඳන්සල අසල, නලොඩ
අක්මීමන මලේ ජයරත්න
ටලොඩ, උඩුම
ඳණ්ඩුල භද්රජී විලජ්සුන්දර
රක්ෂණ ම්මනය, ඳරණතනයම්ලොඩ. සුනිරූ ජයලස්ර

632643152v
700070727v
670991520v

915711162
මරූව්ත්ත ලේන ඳර,මුලන, නලොඩ.
772629189
අරෙත්ලදර, ටලොඩ, /උඩුම
725192361 රක්ෂණ ම්මනය, ඳරණතනයම්ලොඩ.

4/2/2018 1/8/5/2018-10-15/21

චමි ඩිස්ට්රිබියුටර්ස්

නමි ඇඟරෙම් භණ්ඩ ලන්ව් ලබදහරීම

305/4, ළුලොත,තරූස්ව්ල.

බටුව්ත්ත මලේ චමි ගුණතිල

802781199v

725451709

ලනො, 305/4, ළුලොත, තරූස්ව්ල.

10/15/2018

8/2/2018 1/8/215/2018-10-15/15

රයනලේ ලග්රොසරි

සිරූලර ලව්ළ සල

160/2, අඹහඕවිට,යටලමත්ත, රූල

න්ද උඩ රයනලේ තරිං ලක්මරූ

861911454v

773655595

10/15/2018

8/1/2018 1/8/155/2018-10-15/14

න නිශ්රුඳදලයෝ

රස විර නිශ්රුඳදනය

අරෙත් නුව්ර, උඩලමත්ත

832842737v

779660387

10/15/2018
10/15/2018

3/25/2017 1/8/25/2018-10-15/16
9/20/2018 1/8/135/2018-10-15/17

නව්තන් ඳහසුම් හ උත්සව් ශලව්
නව් හවුල, ඇතුමලරූ
ඳරිසර හිතමී බ්ේ මුද්රණය සහ නිශ්රුඳදනය උඩුම දකුණ, උඩුම

761452886v
787162100v

788197272
771583855

නව් හවුල, ඇතුමලරූ.
උඩුම දකුණ, උඩුම

10/15/2018
10/15/2018

8/3/2018 1/8/10/2018-10-15/18
6/25/2018 1/8/240/2018-10-15/19

ලසෞභය උත්සව් ශලව්
ඩීන් බේස් අාන්ඩ් ස්ක්රීන්
ප්රින්ටින්
“නන්දන“ ස්ලටෝර්ස්
මය ලේරිය

ඉලර්ශ්රු සිංජීව් අලේවික්රම විලජ්ව්ර්ධන
සරියආරච්චි
ප්රගීත් ජීව්න්ත නලොඩවිතන
ලලොකුලේ ලත්ජ සමන්ති කුමරී

“න්දදව් ව්ත්ත,ලරෝම දකුණ,
බද්ලද්ම.
අරෙත්නුව්ර, උඩලමත්ත, රූල

1.97508E+11
820411161v

775225719
712692015

මරන්ද, මලමුර(උ), මඳලම(ම)
අක්ර 05, අරෙත්ව්ත්ත

10/22/2018
10/22/2018

8/10/2018 1/8/225/2018-10-22/13
2/10/2017 1/8/60/2018-10-22/12

ලස්ර ලටක්ස්
“යසිඳු නිශ්රුඳදන“

ඇදුම් මසීම
උඩලමත්ත
ඉඳි ආප්ඳ, ආප්ඳ, ලරෝරූස්, ඳටිස් යනද ලද්ශිය ලදහිහවිට ව්ත්ත, ඇතුමලරූ, රූල
ආහර ව්ර් නිශ්රුඳදනය සහ කිරි ලටොෆි, ඳණි
ලොටු, ඉගුරු ලදෝසි, බන්ද , බයිට්, සීනි ලොළපු,
අළුව් ,රුලිං ව්නි ඳට් ළ ආහර ව්ර්
ලව්ල සරූ ව්ලට සඳයිම

රණවි තන්ත්රිලේ ඔස්ටන් නන්දන
ලතරූලඹුර බඹරැන්දලේ දමුතු රුව්න්
කුමර
විමල සුමනලස්ර
මිරූල විතනච්චි චමිල සමන්තුෂරී

1.95782E+11
736141370v

774466442
765654227

උඩලමත්ත දකුණ
ලදහිහවිට ව්ත්ත, ඇතුමලරූ, රූල

11/6/2018
11/6/2018

9/30/2018 1/8/5/2018-11-06/5
9/20/2018 1/8/200/2018-11-06/6

S P R බ්ේ ලසන්ටර්
චමී සරෙන්

බ්ේ සහ ඳන්සරූ ඳර්ස් නිශ්රුඳදනය
ලොණ්ඩ පීම

“යසිත්“, නව් නරය, තරූස්ව්ල.
වික්රම ලසලනවිරත්න ලර්ණු
12/20, ජති නිව්ස, ලලහුව්ල, උනන්විටිය. චමින්ද ගුණලස්ර

736361264v
822191797v

776347890
764269647

11/6/2018

6/25/2018 1/8/220/2018-11-06/7

සමර ලප්රොඩක්ට්ස්

“සීගිරි“, යටලමත්ත, රූල

ඉන්ද සිංජීව්නී සමරසිිංහ

726072795v

778242855

11/6/2018

9/6/2018 1/8/215/2018-11-06/1

ලයෝට්, අයිස්ක්රීම්, ඳලතුරු බීම, රස විළි
නිශ්රුඳදනය
ලොඩනගිර උඳරණ බදු දම සහ මටි
ලඩොරූ විකිණීම
බීජ හ ලරෝඳණ ද්රව්ය, ලඳොලහොර හ ෘශ්ර
උඳරණ අලලවිය
බිම්මරූ නිශ්රුඳදනය හ අලලවිය
හකුරු නිශ්රුඳදනය

“යසිත්“, නව් නරය, තරූස්ව්ල.
පියලස්න ම්මනය, ප්පිටියලොඩ
උතුර, /නලොඩ
“සීගිරි“, යටලමත්ත, රූල

රුක්මලලොඩ, යටලමත්ත.

රන්ජන් ඩයස් සරියආරච්චි

1.98328E+11

772949488

රුක්මලලොඩ, යටලමත්ත

ඇරූපිටිය ඳර, මඳලම.

ලරූරූව්ල ගුරුලේ කුමුදුනී

878151127v

715509605 ඳරූවිල, ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.

තරූස්ව්ල ව්ත්ත, තරූස්ව්ල.
ලොඩරූල ව්ත්ත, ඇතුමලරූ. (ලමම
සහතිය ඉඩලම් අයිතිය සනථ කිරීම
සහ ව්න රයවිරූලක් ලනොලේ.)
අිං 5/2, අඟුරුව්ල න්ද, බුදඳනම,
උනන්විටිය.

චන්දන පුශ්රුඳ කුමර ජයව්ර්ධන
රියව්සම් ලබෝවිතන්ත්රිලේ නිලරෝෂ
පිලනී

740752499v
757980126v

755509133
778477891

තරූස්ව්ල ව්ත්ත, තරූස්ව්ල.
ලොඩරූලව්ත්ත, ඇතුමලරූ

අමුලොඩ රුහුනලේ සුන් මධුසිං

952782002v

712215856

අිං 5/2, අඟුරුව්ල න්ද , බුදඳනම,
උනන්විටිය.
කුඔාරුලේන , මඳලම මධයම

9/27/2018

12/5/2017 1/8/220/2018-09-27/27

9/27/2018

9/3/2018 1/8/250/2018-09-27/28

“සලලෝන් ඉෂර“

10/11/2018

7/12/2018 1/8/145/2018-10-11/33

“ශක්ති“ නිශ්රුඳදන

10/11/2018
10/11/2018
10/11/2018

7/30/2018 1/8/95/2018-10-11/34
8/2/2018 1/8/45/2018-10-11/32
8/30/2018 1/8/55/2018-10-11/35

10/15/2018

ඉඳුව්ර ඔලම්ශ්රු සප්ලයර්

සිරූලර ලව්ලදම
ආහර නිශ්රුඳදනය

මරන්ද, මලමුර(උ),මඳලම මධයම.
අක්ර 05, අරෙත්ව්ත්ත

"දයසිරි" ,යටලමත්ත,රූල

360/A ,ලෝණලදණිය, උඩුම

11/6/2018

9/19/2018 1/8/25/2018-11-06/4

නිම්සර ඳල තව්න

11/6/2018
11/12/2018

9/27/2017 1/8/5/2018-11-06/3
9/2/2018 1/8/65/2018-11-12/12

රසත් නිශ්රුඳදන
“දනුජය “නිශ්රුඳදන

11/12/2018

8/16/2018 1/8/190/2018-11-12/14

සුන් ඔලටෝ ලමොබයිරූ

සියව්ම ව්හන සහ ඔලටෝ ඉලලක්ට්රිරූ හ
ඔලටෝ ඉලලක්ලට්රොනික් අරෙත්ව්ඩිය ලස්ව්
අදල ස්ථනයට ලොස් සඳයීම

11/12/2018

3/7/2013 1/8/95/2018-11-12/15

“ජන ලමෝටර්ස්“

ත්රී ලරෝද රථ හ යතුරුඳද අමතර ලොටස්
විකිණීම , ලස්ව් කිරීම හ අරෙත්ව්ඩිය කිරීම.
(න/1928 රයඳදිංචි අිංය යටලත්
ඳව්ත්ව්ලන එන ලද ව්යඳරලේ 2018.01.30
දන සිට ව්යඳර ස්ථනය සිංලශෝධනය
රමින් නව් රයඳදිංචි අිංයක් යටලත්
සහති ඳත්රය නිකුත් රන ලද. )

කුරුඳනව් ඳර, නලොඩ, රූල. (නව්
ව්යඳර ස්ථනලේ ව්යඳරය ඉදරියට
රලන යම සහ ඳරිසර ආරක්ෂණ
බලඳත්රය ලබ ත යුතුය.)

ජන ජීව්නරූ හිරිමුතුලොඩ

913171993v

777729918

11/12/2018

10/1/2018 1/8/105/2018-11-12/13

ලරෝහණ රෘ ලමෝල

දව් ඉරුම්හල

අක්ර 72, ලෝනලදණිය, උඩුම.

ලහට්ටිමලේ ප්රියන්ත ලරෝහණ

812591894v

774426622 232/A/3, අක්ර 72, ලෝනලදණිය, උඩුම.

11/19/2018

9/6/2018 1/8/65/2018-11-19/2

ව්සන්ත ඉන්ජිනියරින්

ලත් ර්මන්ත ශල මශ්රන් අරෙත්ව්ඩිය කිරීම ලොඩරූලව්ත්ත, මඳලම.

රනවීර ආරච්චිලේ ව්සන්ත කුමර ඩයස්

793383096v

777317185

මරූව්ත්තලේන, මුලන, /නලොඩ

11/19/2018 10/12/2018 1/8/80/2018-11-19/13

“සිහින නිශ්රුඳදන“

බිම්මරූ ව්ව්

ලොරහවිට ව්ත්ත,ම්මද්ලද්ලොඩ.

රියව්සම් ලබෝවිතන්ත්රි ඉන්දර පුශ්රුඳමර

787761879v

726792733

11/19/2018 10/30/2018 1/8/135/2018-11-19/12

රුහුණු ලහෝරූඩින්ේස්

ව්හිපීර විකිණීම හ සවිර දීම

ලනො. 152A, මවිලදොල,උඩුම.

හබරඩ ආරච්චිලලේ ශන මධුප්රභත්

901633134v

771454148

ලොරහවිට ව්ත්ත,ම්මද්ලද්ලොඩ,
නලොඩ.
310,11/2, ලොතලව්ල,උඩුම.

11/19/2018 10/10/2018 1/8/200/2018-11-19/10

විරූල ලබරස්සිම

11/19/2018

සලලෝන් ප්රදී

8/23/2018 1/8/140/2018-11-19/9

විලද්ශියන් සහ නිව්ඩු නිලක්තන
ඳහසුම් සඳයීම
සියළුම රඳලව්නය ටයුතු

හිරූ හවුස්, ටඹුරව් ඳර,උනන්විටිය.

ව්තුලදර ආචරිලේ විජිත මරූර

786263352v

ලබෝදරම ලොඩනගිරූල, බර්
හන්දය,උඩුම.
ලනො.18, රණවිරුම, /ඇතුමලරූ

ලෝරලරූම ඳතිරලේ ප්රදීඳ නිරූමිනි

927311682v

774273364 ලනො,81/1, සිංකමිත්ත ඳටුම,එළියට් ඳර,
රූල.
752601706
123/1 225B" රූලන්දල, ඳනන්ල.

ලොටුලේලොඩ ගුරුලේ බුද්ධි දලන්ශ්රු

851880860v

766909229

ලනො 18, රණවිරුම, ඇතුමලරූ.

ලොඩලදර, ගුණනන්ද මව්ත,
/උඩුම
“න්ති“, ටලොඩ,උඩුම.
උඩුම දකුණ,උඩුම.

ගින්නරලේ ජසිිං මලයි පුශ්රුඳ න්ති.

726902470v

772355106

ඳතිරණලේ සචිනි අප්සර
ව්ලලේ ඳරූරය ගුරුලේ ධනුශ්ර උලප්ක්ෂ

877481220v
856302326v

719409333
767139213

ලොඩලදර, ගුණනන්ද මව්ත,
/උඩුම
ලනො.252/1, ටලොඩ, උඩුම, රූල.
උඩුම දකුණ, උඩුම.

11/19/2018 11/18/2004 1/8/25/2018-11-19/8

ගුරුලේ ලටක්ලනෝ ෆේ

11/19/2018

10/5/2018 1/8/135/2018-11-19/7

සදහරිත බිම්මරූ

ර්මි ලව්රූඩින් ව්ඩ ජිංම ව්යඳරයක්
ලලස
බිම්මරූ නිශ්රුඳදනය

11/19/2018
11/19/2018

9/20/2018 1/8/120/2018-11-19/6
10/7/2018 1/8/115/2018-11-19/5

සචිනි බියුටි සලලෝන්
රසහරි නිශ්රුඳදන

මනරයන් හඩන්වීම
සුළු ඳරිමණ බීම ඳට් හ ලක්ක් නිශ්රුඳදන

11/19/2018

8/22/2000 1/8/135/2018-11-19/4

නුව්න්සිරි ලහෝටලය සහ
ලග්රොසරි

ආහරඳන සස්ර අලලවි කිරීම,රසවිර බර් හන්දය, උඩුම.
අලලවිය සහ දුරථන ලස්ව් ඳහසුම්
සඳයදම. රයඳදිංචි අිං න/6/848 සහ
අමරසිිංහ ආරච්චිලේ ලදොන් චන්ද්රලත යන අය
නමින් ඳව්ත්ව්ලන ඳමිණී ලමම ව්යඳරය
2018.10.29 දන සිට අරලේලොඩ ලලොකු මලේ
යනී ප්රදීඳනි ජයසිරි ලව්ත ඳව්රන ලද.

අරලේලොඩ ලලොකු මලේ යනී ප්රදීඳනි
ජයසිරි

997730291v

787694025

154/4,රෙ ඳර, බර් හන්දය, උඩුම.

11/23/2018

7/20/2018 1/8/210/2018-11-23/17

ඳන්සිරෙ හඩ්ලව්යර්

හඩ්ලව්යර් භණ්ඩ සහ ේලලොක් රූ අලලවිය ඌරල ඳහල, ව්දුරඹ.

ලලොකු නරිංලොඩලේ ලරත් ව්සන්ත

833484796v

776489977

ඌරල ඳහල, ව්දුරඹ

12/6/2018

10/1/2018 1/8/65/2018-12-06/36

රශ්රුමි රසවිර

රසවිර නිශ්රුඳදනය

චමිල න්ති වීරසිිංහ

836731301v

778177629

ප්රචීන ලද්ශීය ඳරම්ඳරි
ආයුර්ලේද ප්රතිර
මධයස්ථනය
තරිඳු ලහොලටරූ
සම්ඳත් සයිරූ ව්ර්ක්ස්
පියලස්න ස්ලටෝර්ස්

ලද්ශීය වව්දය ප්රතිර ලබදීම

ලසෞය මධයස්ථනය අසල,
ඳරණතනයම්ලොඩ.
137/6B, දුන්න්ද, යටලමත්ත.

ලරත් චන්න සරූමුව්

1.98211E+11

712020343

ලසෞය මධයස්ථනය අසල,
ඳරණතනයම්ලොඩ.
137/6B, දුන්න්ද, යටලමත්තෙ

බුද්ධි කුමරී ඩයස් සුරියආරච්චි
විරූෆ්රඩ් දසනය
ර්දයව්සම් පුස්සව්ලලේ පියලස්න

816223849v
601474115v
403230359v

774449205
775910868
779235683

රතුම්
සනුර ලඳොත්හල
"ලද්දුනු ෆෂන්"
සමීර ඉලලක්ලට්රොනික්

ඇදුම් මසීම
ලඳොත් ඳත් සහ රපිද්රව්ය අලලවිය
ඇදුම් මසීම (න්ත සහ ළම)
ගුව්න් විදුර රඳව්හිනී යන්ත්ර අරෙත්ව්ඩියව්

ඌරල, ව්දුරඹ.
ඌරල ඳහල, ව්දුරඹ.
ලබෝවිටියමුරූල මිංසන්දය, තලව් ඳර,
ව්දුරඹ.
තලව් ඳර, ලබෝවිටියමුරූල, ව්දුරඹ.
මිදරූල
ලබෝවිටියමුරූල, තලව් ඳර, ව්දුරඹ.
සිරිපුර අසල, /යටලමත්ත.

ලොක්මදුව් මලේ ඉමර
ජලොඩලේ නිශන්ත
ශන්ති ලදොඩන්ලොඩලේ
ලහට්ටිමලේ සමීර නදී ලයන

808544890v
701292324v
748600400v
893070265v

773361957
913916719
766235154
712288194

11/29/2018 11/14/2018 1/8/160/2018-11-29/17

සමරෘ ඕකීඩ්ස්

මරූ ඳල , පුම් මරූ සහ ලඳෝච්චි විකිණීම.

ප්පිටියලොඩ විතනලේ පියරූ සමන්ත

783181550v

779921810

11/29/2018

මලේ ලටක්ස් ඇන්ඩ් බුක්
ලෂෝප්
සමන් ඉන්ජිනියර්ස්
සීගිරි හඩ්ලව්යර් ඇන්ඩ්
එන්ටර්ප්රයිසස්
නන්දන ලොන්ක්රීට් ව්ර්ක්ස්

නිමි ඇදුම් සහ ඳසරූ උඳරණ අලලවිය

ලනො.05, අත්ම් නිව්ස, ව්ළකුඹුර,
/නලොඩ.
යටලමත්ත හන්දය

චමින්ද ලේව්ම

752772410v

ලනො.05, අත්ම් නිව්ස, ව්ළකුඹුර,
/නලොඩ.
711445570 ලනත්මි, මිරූලහව්ත්ත,යටලමත්ත, රූල.

රයව්න ඳට්ටරූ
JCB යන්ත්ර කුරයට දීම.

ස.ණ.ස අසල, /යටලමත්ත.
ඳන්සරූ හන්දය,යටලමත්ත.

සමන් කුමර මහතන්ත්රී
අදමද ිංනම්ලේ ජන යන් සිංජීව්

683463205v
883473400v

717630370
ස.ණ.ස අසල, /යටලමත්ත.
770443368 අිං 40, අත්ම් නිව්සය,නලොඩ, රූල.

ේලලොක් රූ සහ ලොන්ක්රීට් නිශ්රුඳදන සස්
කිරිම සහ අලලවිය (ව්යඳරය ඉදරියට
ඳව්ත්ව්ලන යම සහ ඳරිසර අරක්ෂණ
බලඳත්රය ලබ ත යුතුය)

3/2, නයමුරූල,උඩලමත්ත.

ව්ළකුළු මලේ රජිත් නන්දන

1.98418E+11

772910285

3/2, නයමුරූල, උඩලමත්ත.

ව්ිංගුලේ ලඩ්
ජයලස්ර බයිසිරූ
ව්ඩඳල
“ලරූ ලමෝටර්ස්“

ලොඩනගිර උඳරණ අලලවිය
බයිසිරූ ස්දීම

උනන්විටිය
ඳලරෝවිට ව්ත්ත,නලොඩ, රූල.

රුප්ඳලේ නිලන්ති
ජලත්තන්ත්රි උඳලස්න ජයලස්ර

727790616v
543583618v

716683797
912296856

උනන්විටිය
ඳලරෝවිට ව්ත්ත, නලොඩ, රූල.

ව්හන අරෙත්ව්ඩිය කිරීම,විදුර ඳ්ස්සුම් ව්ඩ
හ ටින්රින් ව්ඩ, මිනික් ව්ඩ,පින්තරු
ව්ඩ, ලලොරි තට්ටු සහ ලලොරි ලබොඩි
සීම.(ලමම ව්යඳරය න/6/440 රයඳදිංචි
අිංය යටලත් 2002.02.19 දන රයඳදිංචි ර
ඇති අතර 2018.11.21 දන සිංලශොාධනය ර
නව්ත රයඳදිංචි රන ලද)

70/2, නලොඩ ඉහල ඳර,
රෙඳර,/නලොඩ.

වීරඳන ලේව්ලේ සමන්ත ලරූ
රුණරත්න

නත

724278294

70/2, නලොඩ ඉහළ, නලොඩ.

11/23/2018 11/10/2018 1/8/250/2018-11-23/18

11/23/2018
11/23/2018
11/23/2018

6/22/2018 1/8/255/2018-11-23/16
8/4/2018 1/8/210/2018-11-23/21
8/1/2018 1/8/250/2018-11-23/19

11/23/2018 6/15/2018
11/29/2018 6/10/2018
11/29/2018 5/10/2018
11/29/2018 11/10/2018

1/8/250/2018-11-23/20
1/8/250/2018-11-29/16
1/8/250/2018-11-29/15
1/8/220/2018-11-29/14

8/6/2012 1/8/220/2018-11-29/13

11/29/2018 6/17/2015 1/8/215/2018-11-29/12
11/29/2018 11/20/2018 1/8/215/2018-11-29/11
12/5/2018 10/15/2018 1/8/155/2018-12-05/28

12/6/2018
12/6/2018

8/20/2018 1/8/195/2018-12-06/45
4/20/2017 1/8/95/2018-12-06/44

12/6/2018 12/15/1994 1/8/90/2018-12-06/43

ආඳන ශල(උලද්, දව්රූ, රත්රි)
බයිසිරූ අරෙත්ව්ඩියව්
ලත් ලව්ළදසල

340/1.ඌරල, ව්දුරඹ
ඌරල ඳහල. ව්දුරඹ
ලබෝවිටියමුරූල මිංසන්දය, තලව් ඳර,
ව්දුරඹ.
තලව් ඳර, ලබෝවිටියමුරූල, ව්දුරඹ.
ලන්ත්ර, මිදරූල, තලව්, ව්දුරඹ.
ලබෝවිටියමුරූල, තලව් ඳර, ව්දුරඹ
දුන්න්ද, යටලමත්ත, රූල.

12/6/2018

5/23/2002 1/8/65/2018-12-06/42

රුව්න් බිරූඩර්ස්

12/6/2018
12/6/2018

5/20/2010 1/8/65/2018-12-06/41
3/28/2018 1/8/65/2018-12-06/40

විතනච්චි ස්ලටෝර්ස්
“රත්නය ලමෝටර්ස්“

ෘහ නිර්මණ ශිරූඳය සහ නිව්ස ඉදකිරීම්
ලොන්ත්රත්.
සිරූලර ලව්ලදම
යතුරු ඳද අරෙත් ව්ඩිය කිරීම සහ ලස්ව්
සඳයීම.
නිමි ඇදුම් සහ බ්ේ මසීම.
නිමි ඇදුම් සහ ඳපිසි අලලවිය
ති ,පිහි, ලඳොරව්, ද්ති ව්නි යඩ
උඳරණ ස්දීම.
නිමි ඇදුම් අලලවි කිරීම

ඳරණතනයම්ලොඩ,මඳලම.

හිනිදුම රයනලේ රුව්න් කුමර

740251830v

723740339

ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම

ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.
ඳරණතනයම්ලොඩ,මඳලම.

ලේනලොඩ විතනච්චි ආරියදස
කුමරලේ රත්නය

582090777v
771783384v

726294463
ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.
724278229 ලේලන්ලදර ව්ත්ත,ඳරණතනයම්ලොඩ.

ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.
ලදහිහවිට ව්ත්ත, ඇතුමලරූ.
අරෙත්ඳහල , මඳලම මධයම.

චමිල ිංනි අලේසිිංහ
අමරසිරි මතරලේ අලසෝ මලනෝහරි
මඳලම ආචරිලේ ගුණදස

785472969v
1.97278E+11
601043629v

7657501340
779489515
719806013

ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.
ලදහිහවිට ව්ත්ත, /ඇතුමලරූ.
ලඳොකුණුව්ලඩ,පිටිල.

ව්සන්ත,න්දස්දුව්,/ඇතුමලරූ.

ජයසුන්දර මුදයන්ලස්ලලේ සුදු මණිලක්.

646570964v

776416915

ව්සන්ත,න්දස්දුව්,/ඇතුමලරූ.

12/6/2018
2/5/2016 1/8/65/2018-12-06/39
12/7/2018 11/21/2018 1/8/65/2018-12-07/9
12/7/2018
7/7/2018 1/8/65/2018-12-07/10

චනිරු නිමි ඇදුම්
මලනෝරි ලේලර්ස්
ගුණදස ම්මල

12/7/2018

9/10/2018 1/8/25/2018-12-07/11

බතික් ලරද ලදර

12/7/2018
12/7/2018

9/20/2018 1/8/25/2018-12-07/12
8/12/2018 1/8/65/2018-12-07/13

සුරිං මරූ ඳල තව්න
නිමරූ ලමෝටර්ස්

ඇන්තරියම් මරූ ඳල අලලවිය
ව්හන ටින්රින් සහ ලප්න්ට් ව්ඩ, ව්හන
අරෙත්ව්ඩිය කිරීම (ව්යඳරය ඉදරියට
ඳව්ත්ව්ලන යම සහ ඳරිසර ආරක්ෂණ
බලඳත්රය ලබ නීමට ටයුතු ළ යුතුය)

න්දස්දුව්,/ඇතුමලරූ.
අරෙත්ඳහල, මඳලම මධයම.

සපුආරච්චි ලම්න මධුෂනී
තලිංරූල ආචරිලේ නිමරූ

917090920v
1.962E+11

764735307
718992397

න්දස්දුව්,/ඇතුමලරූ.
න්ලදව්ත්ත, රූල.

12/7/2018
12/7/2018

8/20/2017 1/8/255/2018-12-07/7
8/10/2018 1/8//2018-12-07/8

ජයතිල ස්ලටෝර්ස්.
සම්ඳත් ස්ලටෝර්ස්.

සිරූලර ලව්ලදම
සිරූලර ලව්ලදම

ඌරල
බී.ඩී.ඳහ, තලව්, ව්දුරඹ.

ඌරල රයනලේ ගිෂනී උත්ඳල
ලොඩන්ද ම්නම්ලේ ව්රුනි විශ

955951204v
856915026v

729206271
779352367

රූ න්ද, ඌරල, ව්දුරඹ.
බී.ඩී.ඳහ, තලව්, ව්දුරඹ.

12/6/2018

11/1/2018 1/8/30/2018-12-06/38

ලන්ව්ත්ත ස්ලටෝර්ස්

සිරූලර ලව්ලදම

අළුත් ඳහල , මඳලම.

දයඳල ලන්ව්ත්තලේ

571932130v

912296907

12/6/2018

5/9/2018 1/8/55/2018-12-06/37

ඉරුශ්ර නිශ්රුඳදන

ඳරණතනයම්ලොඩ,මඳලම.

අමර කුමරී ජයලස්ර ඳතිරණ

816774098v

716782336

12/6/2018

8/20/2015 1/8/65/2018-12-06/35

මලනෝහර ස්ලටෝර්ස්

ඇදුම් මසීම සහ ලටි ්ම ව්ර්,රස විළි
සස් කිරීම.
සිරූලර ලව්ළසල

ව්ළඟඳ්ලස්ස ව්ත්ත,අළුත්ඳහල,
මඳලම.
ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.

උඩලමත්ත මලේ සුනිරූ ශන්ත

1.97634E+11

778177629

12/6/2018 11/18/2018 1/8/95/2018-12-06/34

ඉඳුසර ලව්ළද සල

සිරූලර ලව්ලදම

ලසෞය මධයස්ථනය අසල,
ඳරණතනයම්ලොඩ.
දුලේලොඩ, නලොඩ.

ගුණව්ර්ධන මුදරලේ සුමිත් ධර්මසිරි

800042046v

725181187

12/6/2018
3/4/2002 1/8/160/2018-12-06/33
12/6/2018 2/10/2000 1/8/65/2018-12-06/32
12/6/2018 11/10/2018 1/8/55/2018-12-06/31

ලසලනවිරත්න ස්ලටෝර්ස්.
මරූශ්රූ නිශ්රුඳදන
“ශක්ති බිම්මරූ“

ලත් ලව්ළසල
මුදව්පු මී කිරි නිශ්රුඳදනය සහ අලලවිය
බිම්මරූ නිශ්රුඳදනය

777186973
767261859
773627593

ලහොලටරූ සීගිරි
සුමුදු සරෙන් ඇන්ඩ් බියුටි
බිනුකි නිශ්රුඳදන

ආහරඳන සසීම සහ අලලවිය
සියළුම රඳලව්නය ටයුතු
හදුන්කරු, බයිට්, කිරිලටොෆි, ලත් ලොල
නිශ්රුඳදනය හ ඇසුරුම් කිරීම
සිරූලර ලව්ලදම
ලඳොත් ඳත් අලලවිය
ෘහ විදුර උඳරණ අරෙත්ව්ඩියව්
ෘහ විදුර උඳරණ අත්පිට මුදලට හ ලවීම්
ක්රමයට අලලවි කිරීම.
ව්හන අළුත්ව්ඩියව්

ඳද්මලරූ වික්රම ලසලනවිරත්න
ලේනලොඩ විතනච්චි ශන්ත
දසනය මුදයන්ලස්ලලේ ව්සන්ත
දමයන්ති දසනය
රණසිිංහ ආරච්චිලේ රිංජිත් මලනරූ
කුමුදප්ලඳරුම නදී කුමරි
ව්ළලේ ලොඩිතුව්ක්කුලේ නදීර ප්රසිං

613502521v
730351313v
786531780v

12/6/2018
12/6/2018
12/6/2018

ප්පිටියලොඩ, නලොඩ.
අිංජරෘ, ඳරණතනයම්ලොඩ.
රූව්න හන්දය,
ඳරණතනයම්ලොඩ,රූල.
නලොඩ
යටලමත්ත
කුරුන්ද,උඩුම.

ලසෞය මධයස්ථනය අසල,
ඳරණතනයම්ලොඩ.
201D, ශ්රී සුතඳල මව්ත, දුලේලොඩ,
නලොඩ.
ප්පිටියලොඩ, නලොඩ.
අිංජරෘ, ඳරණතනයම්ලොඩ
ලෝතමී, ඳරණතනයම්ලොඩ, රූල.

712193220v
788403380v
912561666v

772316620
769038969
768727662

නලොඩ
137/8/A , දුන්න්ද, යටලමත්ත.
කුරුන්ද, උඩුම, රූල.

ප්පිටියලොඩ,/නලොඩ.
ශ්රී නිව්ස, ලෝනලලොඩ, තරූස්ව්ල.
ජලත්ලේ ව්ත්ත, මඳලම.
බර් හන්දය, උඩුම.

තරූලඳ රයනලේ පියලස්න
ලකී චිත්රනි ේලලොක්
ව්න්නිආරච්චි ඉන්ද පුශ්රුඳකුමර
ජනි සමන්මරෘ මනම්ලප්රි

543073377v
1.97957E+11
741841924v
856944760v

7116114631
728719764
779923511
770523493

ප්පිටියලොඩ, නලොඩ
ශ්රී නිව්ස, ලෝනලලොඩ, තරූස්ව්ල.
ජලත්ල ව්ත්ත, මඳලම, රූල.
ලරෝහල අසල, උඩුම දකුණ, උඩුම.

අම්බලම අසල, ප්පිටියලොඩ, නලොඩ. වීරතුිං ශිරන්ත ලක්ලද්ව්

881790963v

712692250

108/A, ප්පිටියලොඩ, නලොඩ.

6/12/2014 1/8/95/2018-12-06/30
1/5/2013 1/8/220/2018-12-06/29
10/3/2018 1/8/140/2018-12-06/28

12/6/2018
4/5/1988
12/6/2018 8/25/2018
12/6/2018
7/2/2018
12/6/2018 11/15/2018
12/6/2018

1/8/160/2018-12-06/27
1/8/75/2018-12-06/26
1/8/55/2018-12-06/25
1/8/135/2018-12-06/46

8/1/2018 1/8/185/2018-12-06/49

ටී. එරූ. පී. ස්ලටෝර්ස්
ලකී බුක් ලෂොප්
ඳහන්සර ඉලලක්ට්රිරූස්
දසරූලරෝ ඉලලක්ලට්රොනික්
ඇන්ඩ් එන්ටර්ප්රයිසස්
ශිරන්ත ලමෝටර්ස්
ලතනුජි ඩිස්ට්රිබියුටර්ස්
රුචිර ක්රිලේෂන්ස්

ප්ලස්ටික් පුටු ලබදහරීම
ඡය පිටඳත්, ටයිප් ලසටින්ේ, මුද්රණ ටයුතු,
අන්තර්ජල ඳහසුම් සඳයීම.

ලෝණලලොඩ,තරූස්ව්ල
මහජන බිංකුව් උඩු මහල. නලොඩ.

දපී යනි වීරසිිංහ
කුරුඳනව් මලේ රුචිර තර යසරත්න.

756971522v
912830810v

913918044
නත

12/14/2018 11/18/2018 1/8/25/2018-12-14/13

“රවිඳු නිශ්රුඳදන“

1.96972E+11

712231989

ජයවීර න්ට්රක්ෂන්

2/43, ලොස්ලොඩව්ත්ත,
මඳලම,/ඇතුමලරූ.
අිං 9/1, රණවිරුම

මඳලම මලේ ලටක්ල නන්දනි.

12/18/2018

තුනඳහ නිශ්රුඳදනය,ධනය අඹර ඇසුරුම්
කිරීම,රස විළි නිශ්රුඳදනය.
ඉදකිරීම් ටයුතු, විදුර ර්මි , ජලනල
ර්මි ටයුතු
සිරූලර ලව්ලදම

ජයවීරලේ සරත්

1.96803E+11

912296291

2/43, ලොස්ලොඩව්ත්ත,
මඳලම,/ඇතුමලරූ.
අිං 69/1, රණවිරුම,ඇතුමලරූ,රූල.

ඳරූවිල, ඳරණතනයම්ලොඩ.

ඳනිංල ඳතිරනලේ තමර නිලන්ති
ඳතිරන
සමන් පුශ්රුඳකුමර විජයතිල
රූඳ අසිං සුමනලස්ර
රියව්සම් මලේ ධනසිරි
රමණී සමන්මරෘ වික්රමරච්චි
රියව්සම් මලේ ලසිත් චමින්
කරලොඩලේ බන්දුල ප්රියන්ත.

765833183v

770716495

ඳරූවිල,පුස්සරූලර.

762890569v
732093044v
600071033v
628240418v
951480282v
1.97715E+11

772063700
773844401
773709918
නත
නත
772467604

12/6/2018 10/11/2018 1/8/75/2018-12-06/48
12/6/2018 11/9/2018 1/8/95/2018-12-06/47

10/6/2018 1/8/25/2018-12-18/29

12/18/2018 10/11/2018 1/8/65/2018-12-18/30

ඳතිරන සිරූලර ලව්ලදසල

12/18/2018
4/2/2017 1/8/185/2018-12-18/35
12/18/2018 12/9/2018 1/8/105/2018-12-18/31
12/20/2018 12/13/2018 1/8/95/2018-12-20/2

ලනළුම් ලග්රොසරි
ප්රු ලොහු ලමෝල
ලිං ඉන්ධන පිරවුම්හල,
නලොඩ.

සිරූලර ලව්ලදම
ලොහු නිශ්රුඳදනය
ඉන්ධන ලස්ව් සඳයිම

ප්පිටියලොඩ, ඇදුන්ලතොටව්ත්ත.
සිරිලමව්න්, ලෝණලදනිය.
නලොඩ

බන්දුල ේලස්

ජලනරූ වීදුරු පීම.

නලොඩ ඉහළ, නලොඩ.

1/2/2019

8/15/2018 1/8/100/2019-01-02/37

ලෝණලලොඩ
ඉසුරුසර, ප්පිටියලොඩ, නලොඩ

ප්පිටියලොඩ, ඇදුන්ලතොටව්ත්ත
ශර, උඩලමත්ත.
සිරි ලසව්න, නියම, තරූස්ව්ල.
සිරිලසව්න,නියම, තරූස්ව්ල.
සිරිලසව්න,නියම,තරූස්ව්ල.
ඟ අද්දර ඳර, නලොඩ, රූල.

1/2/2019 4/15/2016 1/8/160/2019-01-02/35
1/2/2019 11/10/2018 1/8/95/2019-01-02/36

තිලස්න් රස විර
නිශ්රුඳදන
සමනල ෆෂන්
“මිහිරි රසවිර“

1/2/2019

7/10/2016 1/8/65/2019-01-02/33

නිම්සර ලේලර්ස්

නිමි ඇදුම් අලලවි කිරීම
රස විර නිශ්රුඳදනය හ ලත් කුඩු ඳට්
කිරිම
ඇදුම් මසීම

1/2/2019
1/2/2019

12/5/2018 1/8/230/2019-01-02/31
1/19/2018 1/8/95/2019-01-02/32

Eliya Creations
ඩිලන් ලහොලටරූ

Graphic Design and Printing
ආහර නිශ්රුඳදනය හ අලලවිය

1/2/2019

7/20/2018 1/8/135/2019-01-02/30

1/2/2019

9/6/2018 1/8/15/2019-01-02/28

ලෝරූ ලමොබයිරූ ඇන්ඩ්
ලොමියුනිලක්ෂන්
පින්සර ස්ලටොර්ස්

1/2/2019

1/1/2001 1/8/190/2019-01-02/29

නිහරූ ඉලලක්ට්රිරූස්

ජිංම දුරථන හ උඳිං විකිණීම, ඡය
බර් හන්දය, උඩුම
පිටඳත් සහ ලමිලන්ටින්
ලරෝරූස්, ට්ලට්, ඳටිස් , ආප්ඳ ව්නි ලටි ්ම මලමුර
ව්ර් අලලවිය
විදුර ලොන්ත්රත් ව්ඩ, විදුර උඳරණ අරෙත්
බුදඳනම,උනන්විටිය, බද්ලද්ම.
ව්ඩියව් සහ නඩත්තුව් (ලමම ව්යඳරය න/ 6813 රයඳදිංචි අිංය යටලත් නිහරූ
පුශ්රුඳකුමර ඉෙලරූලඳරුම යන අය නමින්
2001.01.26 දන රයඳදිංචි ර ඇති අතර
2018.12.24 දන සිට ඉසිනි ලසහර ඉලරූලඳරුම
යන අයට ඳව්රන ලද.)

1/2/2019

2/20/2018 1/8/65/2019-01-02/34

1/3/2019 11/18/2018 1/8/215/2019-01-03/3
1/7/2019 11/10/2018 1/8/250/2019-01-07/6

චමිදු බිම්මරූ
S.W. සප්ලයර්

1/7/2019

රවිසර නිශ්රුඳදන

12/5/2018 1/8/260/2019-01-07/7

1/15/2019 11/27/2018 1/8/30/2019-01-15/3

ලතනුරි නිශ්රුඳදන

1/18/2019 10/19/2018 1/8/40/2019-01-18/11

මන ලයිට්

1/18/2019

K.J.M. ප්රඩක්ස්

රස විර නිශ්රුඳදනය

ඒදණ්ඩහවිට ව්ත්ත,/ඇතුමලරූ.

මිරූල විතනච්චි චන්ද්රලත.

685473216v

779917958

/ඇතුමලරූ.

නලොඩ
ඳතුම, නලොඩ, රූල.

එඩ්ව්ඩ් මලවිආච්චි
නලොඩ මලේ පුශ්රුඳ චන්ද්රසීර

1.95433E+11
578441255v

912296333
912296101

නලොඩ
ඳතුම,නලොඩ, රූල.

උත්සහය, ඳරණතනයම්ලොඩ.

ඉලනෝ කුමරලේ.

848411345v

725950145

Udugama south, Udugama, Galle.
“විජයගිරි, නලොඩ, රූල.

Thilanka Dilshan Henagoda Withanachchi
හම්බන්ලේ ලදොන් ඩිලන් අසිං
ගුණව්ර්ධන
ලොක්මදුව් මුදරලේ උදයකුමර

943640190v
761953311v

767873774
766930013

282, පිටකුඹුර ව්ත්ත,
ඳරණතනයම්ලොඩ,මඳලම.
Udugama South, Udugama, Galle.
විජයගිරි, නලොඩ, රූල

810961732v

774867760

අිං 138, උක්ඕවිට, උඩුම

ලප්ර තන්ත්රිලේ සීලව්තී

636272647v

716487345

මලමුර

ඉසිනි ලසහර ඉලරූලඳරුම

997470427v

714428343

බුදඳනම, උනන්විටිය

110/1, දුන්න්ද, යටලමත්ත.
තලව් ඳර , ලබෝවිටියමුරූල.

බඹරැන්ද මලේ නිරූමිණී අනුරුද්ධි
සමරවික්රම ලව්රූලප්පුර ආරච්චිලේ සිංජීව්
දරූරුක්

728160349v
782063120v

714122665
775472381

110/1, දුන්න්ද, යටලමත්ත.
මදලොඩව්ත්ත, යටලමත්ත.

ලබෝධිය අසල, න්හිනිල,ඌරල, ව්දුරඹ.

රවීෂ ලක්මිණී ගුණලස්ර

1.98956E+11

712223058

ලබෝධිය අසල, න්හිනිල,ඌරල, ව්දුරඹ.

අළුත්ඳහල,ඳරණව්ත්ත හන්දය,මඳලම
මධයම.
ලසෝභිත මව්ත, අරෙත් ඉහල, මඳලම.

වික්රමසිිංහ ගුණලස්ර දරෘඳ කුමරි.

8777304779v

765439748

හික්ඩුව් විතනලේ චමින්ද ජන

792934684v

776137744

අළුත් ඳහල, ඳරණව්ත්ත, මඳලම
මධයම.
ලසෝභිත මව්ත, අරෙත් ඉහල, මඳලම.

ඒමන්ති විලජ්ලස්ර.

737340910v

778621184

මනුර මල ඩයස් සමරලස්ර.
පුස්සව්ල ිංනම්ලේ සනත් ධම්මි.

1.99311E+11
760662704v

759942405
766309072

ලයණ චමින්ද වීරසිිංහ

813654997v

774342459 ලනො 299/6, මඟලේන ව්ත්ත, ආනන්ලොඩ.

ව්රව්ත්ත රයනලේ නිරෙ
ඉසුරු මදුෂන් දනන්ලොඩ මලේ.

878113861v
912834972v
842372615v

786964479 ඒලොඩව්ත්ත, ලෝනලලොඩ, ඇතුමලරූ.
773039260 ලස්න ලව්ළ සල, උඩව්රවිටිය තලව්, /
නලොඩ.
773707809
184/1, යටලමත්ත, රූල.

943360898v

755723375

58, ඇතුමලරූ හිංදය, ඇතුමලරූ.
311/1, ඉහළ පිට්ටනිය, යටලමත්ත.
ව්රඳලලේන, අරෙත්ව්ත්ත,
නකියලදණිය.
ඉේබලොඩරූල ව්ත්ත, බස් නව්තුම
ඉදරිපිට,ටලොඩ, උඩුම
279D, ලෝනලදනිය, උඩුම.

බිම්මරූ ව්ව්
ලොඩනගිර ද්රව්ය අලලවි කිරීම. ( ව්යඳරය
ඉදරියට ඳව්ත්ව්ලන යම සහ
ලොඩනගිර ද්රව්ය සඳයීලම්ද අදල ව්න
ආයතනයන්හි බලඳත්ර ලබ නීමට ටයුතු
ල යුතුය)
ලත් ලොළ, හකුරු, බයිට්, ආදය ඳට් ර
විකිණීම.
මිරිස් තුනඳහ ලොට ඳට් ර විකිණීම
විදුර අලිංරණය, විදුර උඳරණ බදු දීම හ
ශේධ විශන යන්ත්ර සඳයීම.
ලොර සහ ම්මිරිස් ඳට් ර විකිණීම

1/18/2019 12/15/2018 1/8/215/2019-01-18/10
1/18/2019 11/1/2018 1/8/105/2019-01-18/9

රන් දළු
හිමශ්ර බිම්මරූ

ලොණ්ඩල ව්ත්ත ඳර, ටලොඩ,
උඩුම.
ලත් කුඩු ඇසුරුම් ර විකිණීම
256, හිරූසයිඩ් ව්ත්ත, යටලමත්ත, රූල.
බිම්මරූ නිශ්රුඳදනය හ ඳට් ර ලබදහරිම. දුව්ව්ත්ත,ලෝණලදනිය.

1/29/2019

තිළිණි බිම්මරූ

බිම්මරූ ව්යඳරය

8/30/2018 1/8/120/2019-01-18/12

ලොණ්ඩල ව්ත්ත ඳර, ටලොඩ,
උඩුම.
256, හිරූසයිඩ් ව්ත්ත, යටලමත්ත, රූල.
දුව්ව්ත්ත, ලෝනලදණිය.

6/1/2008 1/8/215/2019-02-07/22

ලනම්.ලොන්.එන්ටර්ප්රයිස්.

සිංචර ව්යඳරය

ලඳොරූකිරිව්ලඩ,අරෙත්ඉහළ, ටලොඩ,
මඳලම (මධයම).
ලෝනලලොඩ, ඇතුමලරූ.
ලස්න ලව්ළ සල, උඩව්රවිටිය තලව්,
නලොඩ.
184/1, යටලමත්ත, රූල.

2/21/2019

9/5/2018 1/8/25/2019-02-21/9

නුව්න් ලහොලටරූ

්ම ව්ර් නිශ්රුඳදනය හ අලලවි කිරිම

58, ඇතුමලරූ හිංදය, ඇතුමලරූ.

රියව්සම් මජුව්න මලේ ලදොන්
විලනෝදන් ඩයස්.
නුව්න් සිංජිව් විලජ්ලස්ර

4/2/2019
2/21/2019

3/15/2019 1/8/220/2019-04-02/24
1/15/2019 1/8/110/2019-02-21/10

තිලප්රිය අත්ම්
චමී ලටක්ස්ටයිරූස්

311/1, ඉහළ පිට්ටනිය, යටලමත්ත.
බීරූ හන්දය, උඩුම.

පුස්සව්ල මලේ පියතිල
ිංනම් ඳතිරනලේ චමිල ප්රියදර්ශනී.

631873529v
825692894v

779883879
772491332

2/21/2019

5/10/1993 1/8/120/2019-02-21/8

දර්ශන ටි රම්.

ලඳොරූ ටු නිර්මණ
නිමි ඇදුම් ලතොඟ ව්ශලයන් මිලට ලන සිරූලර
අලලවිය.
ලත් ඳන් ලව්ළදම සහ ජිංම ලව්ළදම.

දර්ශන ටී රම්, ටලොඩ, උඩුම.

ජයලත්ලේ සුන් දර්ශන

913051319v

778924153

සුදර්ශන ට්රන්ස්ලඳෝර්ට්

ප්රව්හන ඳහසුම් සඳයිම

279D, ලෝනලදනිය, උඩුම.

782863568v

772222215

1.0733E+11

768432110 338/A, ව්ලේව්ත්ත, මනම්පිට. තරූස්ව්ල.

9/22/2018 1/8/45/2019-01-29/3

1/29/2019 11/20/2018 1/8/75/2019-01-29/5
2/7/2019 10/1/2018 1/8/170/2019-02-07/23
2/7/2019

“බිම්සර නිශ්රුඳදන“
ආහර ද්රව්ය ඇසුරුම් කිරීම.
රීරූ ලිං ඉන්ලව්ස්මන්ට්. ව්යඳරියන්ට සුළු ඳරිමණ ණය ලබ දීම

2/26/2019

8/30/2015 1/8/5/2019-02-26/50

ශශ්ර ලමෝටර්ස්

ව්හන අරෙත් ව්ඩිය කිරිම.

338/A, ව්ලේව්ත්ත, මනම්පිට, තරූස්ව්ල.

හන්නල මලේ තරිං සුදර්ශන
ජයරත්න
මඳලම මනලේ රවීන්ද්ර කුමරසිරි.

2/26/2019

1/20/2019 1/8/125/2019-02-26/49

ලක්.ජී. සත්ව් ලොවිඳල

ලබොරළුන්ද, ලොතලව්ල, උඩුම.

කරලොඩලේ පුලස්ති ඳද්මසිරි.

831441372v

782948436

ලබොරළුන්ද, ලොතලව්ල, උඩුම.

2/26/2019

7/16/2018 1/8/215/2019-02-26/52

ලකී ලයන් ලේක් හවුස්.

ව්යින් කිරි සහද, එළුව්න් කිරි සහ සතුන්
ව්ශලයන්ද අලලවි කිරීම.
ලටි ්ම නිශ්රුඳදනය

ලක්ශ්රුමන් තිලසිරි ඩයස් වික්රමසිිංහ.

682552212v

779303280

යටලමත්ත, අරලන්ද.

2/26/2019

1/16/2019 1/8/205/2019-02-26/51

රිං අයන් ප්ලන්ට්.

නිමි ඇදුම් අයන් කිරීම.

“විකුම් ලසව්න“, 65/1, ඉදහරයද්ද,
යටලමත්ත.
අිං 126,ජම්බුහවිල, ඌරල, ව්දුරඹ.

ලොට්ටව් රිංජිත් රණසිිංහෙ

672681391v

774398414

අිං 126, ජම්බුහවිල,ඌරල, ව්දුරඹ.

2/26/2019

2/1/2019 1/8/105/2019-02-26/53

ඉලරූසිිංහ ඩිස්ට්රිබියුටර්ස්
“බණ්ඩර ස්ලටෝර්ස්“
ප්රිය රසවිළි
“ව්රුණ සර්විස් ලසන්ටර්“

ආහර ද්රව්ය බඩලොට ලබදහරිම.
සිරූලර ලව්ළදම
රසවිළි නිශ්රුඳදනය
ලව්ළ ව්හන ලස්ව් කිරීම (න/1522
රයඳදිංචි අිංය යටලත් ඳව්ත්ව්ලන ඳමිණි
ලමම ව්යඳරලේ අයිතිය 2019.02.21 දන සිට
සිංලශෝධනය රන ලද.)

3/13/2019 12/15/2018 1/8/140/2019-03-13/12

නිශන්ත ටී රම්.

ලත් ලව්ළ සල

3/22/2019 12/31/2018 1/8/160/2019-03-22/15
3/22/2019
2/2/2019 1/8/140/2019-03-22/14

“මධව් ස්ලටෝර්ස්“
සරැස් නිශ්රුඳදන

3/22/2019
3/27/2019

“සුපිපි බිම්මරූ“
ලජ් ඇන්ඩ් ලජ්
ප්ලන්ලට්ෂන්
ආශ න්ස්ට්රක්ෂන්
ලකී ර බියුටි සලලෝන්.
K.A.S. ඔයිරූ මීරූස්
නිේ යලසෝක නිශ්රුඳදන

2/28/2019
3/13/2019
3/13/2019
3/13/2019

2/20/2019
10/2/2018
3/10/2018
8/29/2007

1/8/45/2019-02-28/45
1/8/115/2019-03-13/13
1/8/220/2019-03-13/16
1/8//2019-03-13/15

2/5/2019 1/8/140/2019-03-22/13
10/5/2018 1/8/190/2019-03-27/84

3/27/2019 2/28/2019
3/27/2019 1/28/2019
3/27/2019
9/6/2018
3/27/2019 10/11/2018

1/8/230/2019-03-27/81
1/8/255/2019-03-27/85
1/8/30/2019-03-27/77
1/8/25/2019-03-27/83

ඳනිංල ඳර, අරෙත්ඉහළ,මඳලම.
මලොඩ, උඩුම, රූල.
බරව්මුරූල, යටලමත්ත.
ඇතුමලරූ,රූල.

හර්ෂ නුව්න් ඉලරූ සිිංහ
මලේ චන්ද්රලත ලඳලර්ර
කුමනය පියසීර.
විජිත් ව්රුණ ගුණලස්ර

823553072v
655062262v
646134471v
631720404v

771985021
767116712
775095020
770661817

“අමිල“, අරෙත් ඉහල, මඳලම( මධයම)
මලොඩ, උඩුම, රූල.
බරව්මුරූල, යටලමත්ත.
මඳලම,උඩුම ඳර,ඇතුමලරූ.

උඩුම ඩිලඳෝව් අසල,උඩුම. (ලමම
සහතිය ඉඩලම් අයිතිය සනථ කිරීම
සහ ව්න රයවිරූලක් ලනොලේ.)
සිරූලර ලව්ළම
ලොඩඳරහව්ත්ත, ප්පිටියලොඩ.
එළකිරි අලලවිය,මී කිරි,ලයෝට්, ලයෝට් ඳනය 71, සරැස්ම, උක්ඕවිට, උඩුම.
නිශ්රුඳදනය හ අලළවිය.

ලේරෙ ලමොහන්

720452871v

771524019

ස්ලටොක්ලන්ඩ් ව්ත්ත, ඩිලඳෝව් අසල,
උඩුම.

ලත වික්රම ලසලනවිරත්න
ලබන්තර ලොට්ටහච්චි දනුෂ හසරිං.

645572130v
920982590v

717857807
777894952

ලොඩඳරහව්ත්ත, ප්පිටියලොඩ.
71, සරැස්ම, උක්ඕවිට, උඩුම.

බිම්මරූ ව්ව්
ඳළතුරු හ එළව්ළු ලභෝ ව්ව් හ අලළවිය.

දහවුරූලේන, 59 ලේන, උක්ඕවිට.
වින්ටර්ව්ත්ත,බුදඳනම.

ජලත්ලේ චමර සම්ඳත්.
මනි ප්රියිං ජයලස්ර

910612115v
818193351v

775535387
59 ලේන, දහවුරූලේන, උක්ඕවිට.
772576094 22/2, වින්ටර්ව්ත්ත,බුදඳනම, උනන්විටිය.

ඉදකිරීම්(ඳලම්, ලොඩනගිර, ලබෝක්කු)
මනරයන් හඩන්විම
ලඳොරූ ලතරූ නිශ්රුඳදනය
තුනඳහ සහ රස විළි නිශ්රුඳදන

ආශ ,උඩුම දකුණ,/උඩුම.
අම්පිටියව්ත්ත, ඌරල,ව්දුරඹ.
මඳලම මධයම.
28/50,ආදර්ශ ම්මනය,
මඳලම,ඇතුමලරූ.
දුිං න්ද, යටලමත්ත.

ආනන්ද ලහට්ටිආරච්චි
අක්මීමන මුදරලේ ජයන්ති
ලෝශ්රල සරිංගි ටිලඳආරච්චි.
විලජ්වික්රම කුසුමලත.

713561444v
808300842v
945331992v
807851594v

772216979
775296593
770854805
713886022

ජලොඩ රුචිර ප්රියිංර ජන කුමර.

1.98626E+11

777485258

ආශ,උඩුම දකුණ, /උඩුම
අම්පිටියව්ත්ත, ඌරල,ව්දුරඹ.
මීර, මඳලම මධයම.
28/50, ආදර්ශ ම්මනය, මඳලම,
/ඇතුමලරූ
134/2, දුිං න්ද, යටලමත්ත.

“රත්නගිරි", ම්මද්ලද්ලොඩ,නලොඩ.

පියතිස්ස මිරද්දුව් මලේ.

700764877v

770177448

“රත්නගිරි", ම්මද්ලද්ලොඩ,නලොඩ.

අක්ර 25, ඌරල ඳහල,ව්දුරඹ.

මටරඹ ිංනම්ලේ ප්රියන්ත

730100795v

775152137

අක්ර 25, ඌරල ඳහල, ව්දුරඹ.

මඳලම

හිද්දදුර ඉෂර මධුමර ද ලසොයිස
සිරිව්ර්ධන
චමිල ිංනී අලේසිිංහ
රියව්සම් ලඳරලදොරඳලේ ක්රිශ්රුණ
සමර
ඉලරූලඳරුම ආරච්චිලලේ මලේන්ද්ර අජිත්
කුමර ඩයස් ඉලරූලඳරුම

957891616v

768642463

ලනො.05, රණවිරුම,මඳලම.

785472969v
917203571v

765750340
716154098

ඳරණතනයම්ලොඩ
191/2/1, කුරුඳනව්, නලොඩ.

753034277v

718305061

144, ටඹුරව්, ව්දුරඹ.

4/2/2019

2/18/2019 1/8/220/2019-04-02/26

4/2/2019

3/15/2019 1/8/80/2019-04-02/25

4/10/2019

2/15/2019 1/8/210/2019-04-10/2

4/10/2019

3/13/2019 1/8/25/2019-04-10/1

රුචිර බිරූඩින් න්ට්රක්ෂන් ඇරෙමිනියම් ව්ඩ , නිව්ස සලසුම් හ නිව්ස
ඉදකිරීම් ටයුතු.
පී.එම්.ජී. රිසර්ච්.
භණ්ඩ හ ලස්ව් ආයතනව්ල දත්ත
සමීක්ෂණය.
ලද්දුනු නිශ්රුඳදන
බයිට්,පුරුලබෝල,ලත් ලොළ,රසවිළි ව්ර්,
පජ භණ්ඩ අලලවිය.
සලලෝන් ලරොලඳරූම
රඳලව්නය,ලක්ෂලව්නය සියළුම ටයුතු.

4/30/2019
5/6/2019

2/10/2019 1/8/60/2019-04-30/3
2/18/2019 1/8/100/2019-05-06/7

පියුමි බිම්මරූ
මර බිම්මරූ

බිම්මරූ නිශ්රුඳදන ව්යඳරය
බිම්මරූ නිශ්රුඳදනය

ඳරණතනයම්ලොඩ,මඳලම,රූල.
191/2/1, කුරුඳනව්, නලොඩ.

5/6/2019

4/1/2019 1/8/205/2019-05-06/8

සිරූව්ලයින් ලොම්පියුටර්
ඇන්ඩ් CCTV ලසන්ටර්

ඳරිකණ විකිණීම, අළුත් ව්ඩියව්,CCTV
සවිකිරීම, ෘහ විදුර උඳරණ අළුත්ව්ඩියව්.

ටඹුරව්, ව්දුරඹ.

5/6/2019

3/28/2019 1/8/30/2019-05-06/5

බිනුතරු බිම්මරූ

බිම්මරූ නිශ්රුඳදනය

දයමලොඩව්ත්ත, අරෙත්ඳහළ, මඳලම.

දළුව්තු මුරූල මලේ යසිත ලලන්ති.

757560240v

713596754

දයමලොඩව්ත්ත, අරෙත්ඳහළ, මඳලම.

5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019

3/4/2019 1/8/135/2019-05-06/3
2/10/2019 1/8/220/2019-05-06/4
2/28/2019 1/8/155/2019-05-06/6

තිරසර බිම්මරූ
රන්ද බිම්මරූ
ලක්ශ්රුමි ලප්රොඩක්ස්

ඔයිස්ටර් බිම්මරූ ව්ව්
බිම්මරූ ව් ව්යඳෘතිය
ආහර ඳන ව්ර් ඇසුරුම් ර ලබද හරීම.

ලනො.110, ගුණනන්ද මව්ත, උඩුම.
ලනො.25, බී.ඩී.ඳහ, තලව්.
210, නයමුරූලන්ද, උඩලමත්ත උතුර.

ලහයර පිටිලේලදර නදී ශ්රීමර
ඳරූලලක් ිංනම්ලේ චන්ද්රනි.
දඹුලර් විතනලේ සුනිරූ ප්රියන්ත

925140180v
1.97754E+11
751230605V

712328482
778744523
771930213

ලනො.110, ගුණනන්ද මව්ත, උඩුම.
ලනො.25, බී.ඩී.ඳහ, තලව්
210, නයමුරූලන්ද, උඩලමත්ත උතුර.

5/10/2019

1/10/2019 1/8/235/2019-05-10/19

සිරිඋඩලමත්ත

කුනඳහ,රසවිළි, මිරිස්කුඩු නිශ්රුඳදනය

පියතිල මව්ත,උඩුම දකුණ.

උඩලමත්ත අප්පුලේ සිරියව්තී.

527873746v

770583432

පියතිල මව්ත, උඩුම දකුණ.

5/10/2019

3/20/2019 1/8/30/2019-05-10/16

"සිතුමිණි නිශ්රුඳදන"

ෘතීම මරූ සහ ව්ස් ස්දීම

ලොළඹ ලදර, මුලන. නලොඩ.

775413050v

714887851

ලොළඹ ලදර, මුලන. නලොඩ.

5/10/2019

1/15/2019 1/8/60/2019-05-10/15

"සචිනි නිශ්රුඳදන"

කුළු බඩු, දුන්ල,හුනු හ ඳට් බඩු

1.97983E+11

770157457

සිංව්ර්ධන ම්මනය,
ඳරණතනයම්ලොඩ, මඳලම.

5/10/2019

2/25/2019 1/8/250/2019-05-10/18

පුශ්රුලප්න්ද්ර මුනසිිංහ ලහට්ටිආරච්චි

803094870v

763321303

137/10, දුිං න්ද, යටලමත්ත,රූල.

5/13/2019

4/16/2019 1/8/265/2019-05-13/2

සරසි ර්ටන් ඇන්ඩ් ලට්ලර් තිර ලරද ලන්ව් මස සවිර දම හ තිර
ලරද අලලවිය
ලයන් ලබෝධි පුජ භණ්ඩ
ලබෝධි පුජ භණ්ඩ ජිංම ලව්ළදම

සිංව්ර්ධන
ම්මනය,ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම.
137/10, දුිං න්ද, යටලමත්ත,රූල.

ඩයස් වික්රමනය රුණරත්න ධම්මි
පුශ්රුඳකුමරි
මරදුව් ිංනම්ලේ පුශ්රුඳ ප්රියන්ති.

විලජ්රත්න වික්රමසිිංහ ලයන් ඉන්ද
කුමර

702923034v

766107526

තලව් ඳර, මිදරූල.

5/10/2019

5/3/2017 1/8/30/2019-05-10/17

තලව් ඳර ,මිදරූල (ලම සහතිය ඳදිංචි
ස්ථනලේ අයිතිය තහවුරු කිරීම සහ
ව්ලිංගු ලනොලේ.)
මනලොඩ. මඳලම, රූල.

ශනි ලන්ව්ත්ත

948300915v

717898117

ශනි. මනලොඩ, මඳලම, රූල.

5/13/2019

2/18/2019 1/8/140/2019-05-13/1

ලබෝදරම සප්පු සිංකීර්ණය, බර්
හන්දය, උඩුම.

ජත් ප්රසන්න මලේන්ද්ර ලේව්විතන.

840453685v

779996161

289, ලෝණලදණිය, උඩුම.

Shaa Event Planners

Creative ads

ව්යඳර ටයුතු සහ අව්ස්ථ සලසුම් කිරීම,
ක්රියත්ම කිරීම, ලමනරනය සහ
ප්රව්ර්ධනය.
ඩිජිටරූ ප්රින්ටින්

5/13/2019

5/8/2019 1/8/95/2019-05-13/25

සචිනි හඩ්ලව්යර්

ලොඩනගිර ඉදකිරීම් ද්රව්ය අලලවිය

5/14/2019

5/4/2002 1/8/245/2019-05-14/13

මලේ සප්ලයර්ස්

ේලලොක් රූ සහ ලොන්ක්රීට් ආශ්රිත නිශ්රුඳදන
නිශ්රුඳදනය සහ ලබදහරීම. (ලමම ව්යඳරය
න/6/964 රයඳදිංචි අිංය යටලත් රයඳදිංචි
ර ඇති අතර 2019.05.10 දන සිංලශෝධනය
රන ලද)

5/14/2019

4/18/2015 1/8/100/2019-05-14/14

අයි. ලක්. චිරලප්ස්ට්.

5/14/2019

5/2/2019 1/8/135/2019-05-14/15

5/16/2019

4/16/2019 1/8/60/2019-05-16/15

බද්ලද්ම රුප්ඳලේ සචිනි ලක්ශ්ර.

977173370v

නලොඩ මලේ තුෂන් ඉන්ද

720971143v

773722289

හරන්ව්ල, නකියලදණිය, රූල.

්ර මිරිස්, මිරිස් කුඩු, මස් රි, බදපු
කුරුඳනව්,නලොඩ,රූල.
උළුහරූ,තුනඳහ, චිර ලප්ස්ට්, හ කුඩු,රව්ල
,හරූමස්සන්, ඉස්සන් , උම්බලඩ අලලවිය.
(ලමම ව්යඳරය න/2082 රයඳදිංචි අිංය
යටලත් රයඳදිංචි ර ඇති අතර 2019.03.02
දන සිංලශෝධනය රන ලද.)

ලසද ගුණලස්ර

788140134v

776415460

කුරුඳනව්, නලොඩ, රූල.

සමීර ඩිස්ට්රිබියුටර්ස්

නිශ්රුඳදත ලත් ලොළ ලබදහරීම

උඩුම විතනලේ සුහිත් සමීර

923594728v

775619912

සිං බිම්මරූ.

බිම්මරූ ව්ව්

රත්නය මුදයන්ලස්ලලේ මලනී.

768401314v

719154569

නඳද්දල මලේ ඩේලස් ලක්මිණ ඩයස්.

752672474v

776066480

ඇහළඳ මලේ කුමර

832580279v

774659440

ලේනලොඩ විතනරච්චි රමණී

715321319v

767816936

66/1, කිරූලඕවිට ව්ත්ත, උඩුම
නලනහිර, උඩුම, රූල.
අමුලේන්න්ද, ඳරණතනයම්ලොඩ,
මඳලම.
ලඳොලයරූලොඩ ව්ත්ත, ලලහුව්ල,
උනන්විටිය.
269, 18 ණුාව්, උඩුම
ඳර,නකියලදණිය.
මහව්ත්ත,ඌරල, ව්දුරඹ

5/16/2019

1/6/2019 1/8/200/2019-05-16/16

සමින්ද ලත් ඳල තව්න.

ලත් ඳල තව්න් ඳව්ත්ව්ලන යම

5/23/2019

3/8/2019 1/8/240/2019-05-23/2

මතීෂ ලග්රොසරි

සිරූලර ලව්ළදම

5/23/2019

3/20/2019 1/8/255/2019-05-23/3

රත් ෆලව්ර් විසිතුරු මරූ
ඳල ව්යඳරය

විසිතුරු මරූ ඳල ලන්ව් විකිණීම

ලිං බිංකුව් අසල, මඳලම ඳර,
නලොඩ.
හරන්ව්ල, නකියලදණිය, රූල.

66/1, කිරූලඕවිට ව්ත්ත, උඩුම
නලනහිර, උඩුම, රූල.
අමුලේන් න්ද,
ඳරණතනයම්ලොඩ,මඳලම.
ලඳොලයරූලොඩ ව්ත්ත, ලලහුව්ල,
උනන්විටිය.
269, 18 ණුාව්, උඩුම
ඳර,නකියලදණිය.
මහව්ත්ත, ඌරල, ව්දුරඹ.

නත

ව්ළකුඹුර, නලොඩ, රූල.

