
බලපත්ර අංකය
බලපත්ර   වර්ගය

බලපත්ර ධාරියාගේ නම බලපත්රය   ක්ර යාත් මක වන ස්ථානගේ ලිපිනය

1 01/001/101/02280 

(01/001/3068)

ර.බී 03 අධ්යක්ෂ , ලංකා ප්රිමියම් බෙවබේජස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ලංකා ප්රිමියම් බෙවබේජස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක 260, ශ්රී රාමනාදන් මාවත, බකාළඹ 15

2 01/001/101/02286 

(01/001/1564)

ර.බී 03 අධ්යක්ෂ, පේබනා රිකාඩ් ලංකා (පුද්) සමාගම පේබනා රිකාඩ් ලංකා (පුද්) සමාගම ,අංක 88, ස්බට්ස් පාර,බකාළඹ 14

4 01/001/101/02300 

(01/001/1574)

ර.බී 03 අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය හිල්ටන් බ ෝටලය , බලෝටස් පාර, බකාළඹ 01

5 01/001/101/02979 

(01/011/1582)

ර.බී 03 අධ්යක්ෂ , යුබරෝපියන් ලිකේ ඉන්බපෝේට්ස් ඇන්ඩ් එක්ස්බපෝේට් 

(ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්

බේමසිරි සුපේ මාේකට්, අංක 130, බකාටා පාර, බොරැල්ල

6 01/001/101/03727 

(01/001/3016)

ර.බී 03 ජී.එච්.ජී. කළම්ු (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ජී.එච්.ජී. කළම්ු (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, බනා. 415/1 ජී, සිරිමාබවෝ ෙණ්ඩාරනායක මාවත, 

බකාළඹ 14.

7 01/001/101/03728 

(01/001/1584)

ර.බී 03 වික්ටරි ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම වික්ටේ ස්බටෝේස් පුද්ගලික සමාගම , අංක 89, මාදම්පිටිය පාර, බකාළඔ 15.

8 01/001/101/03734 

(01/001/1557)

ර.බී 03 සී/ස ටී.ඒ. ප්රනාන්ු (බ ෝටල්) සමාගම සී/ස ටී.ඒ. ප්රනාන්ු (බ ෝටල්) සමාගම  , අංක 15-17 , මැලිෙන් වීදිය, බකාළඔ 11.

9 01/001/101/03736 

(01/001/0225)

ර.බී 03 කාේිල්ස් ලංකා ලිමිටඩ් කාේිල්ස් ලංකා ලිමිටඩ් , අංක 111, ශ්රී වික්රම මාවත, මට්ටක්ුලිය.

10 01/001/16/03350 

(01/001/1581)

ර.බී 03 ඒ.පී.කාසිබවට්ටි ඇන්ඩ් කම්පැණි බ ෝල් බස්ල් (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් ඒ.පී.කාසිබෙට්ටි ඇන්ඩ් කම්පැණි බ ෝල් බස්ල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක:122, යූනියන් 

බපබදස, බකාළඹ 02

11 01/004/119/02311 

(01/008/3015)

ර.බී 03 කළමණාකරු - සී/ස රිෙඩ් පීරිස්  ඩිස්ිබියුටස්  ලිමිටඩ් සී/ස රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටස,් ලිමිටඩ්, අංක 58, ඇන්නාවත්ත, බපාල්ගස්ඕවිට, මත්බතබගාඩ

12 01/005/120/03730 

(01/005/0227)

ර.බී 03 ඉන්ටේනැෂනල් ඩිස්ටලරීස් ලිමිටඩ් ඉන්ටේනැෂනල් ඩිස්ටලරීස් ලිමිටඩ් , බමල්බෆෝට් එස්බට්ට්, බකාතලාවල, කඩුබවල.

13 01/006/2/02295 

(01/006/1572)

ර.බී 03 බර්ට් බවස්ටන් ඉන්ටේනැෂනල් සමාගම බර්ට් බවස්ටන් ඉන්ටේනැෂනල් ලිමිටඩ්, අංක 65, කැස්ෙෑව පාර, බොරලැස්ගමුව.

14 01/006/2/04007 () ර.බී 03 ලයන් ෙෘෘෘෘවරි (සිබලෝන්) පී.එල්.සී, අංක 1065/3ඒ, කැස්ෙෑව පාර, කටුවාවල

15 01/008/120/03729 

(01/008/3463)

ර.බී 03 පත්මනාදන් ගබන්න්රන් ම තා ප්රීමියේ වයින්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්  , අංක 134/11,පන්සල පාර, ම රගම.

16 01/008/120/03732 

(01/008/0305)

ර.බී 03 බමගා බේඩිං (පුද්) සමාගම බමගා බේඩිං පුද්ගලික සමාගම  , අංක 23/6, බුවබනකොහු මාවත, මිරි ාන.

20 01/011/101/02303 

(01/011/1548)

ර.බී 03 බෆ්වරිට් ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්ගලික) සමාගම බෆ්වරිට් ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්ගලික) සමාගම ,  අංක 721, ගාළු පාර , බමාරටුව

21 01/011/101/02304 

(01/011/0220)

ර.බී 03 බරාක්ලන්ඩ් ඩිස්ටලරිස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බරාක්ලන්ඩ් ඩිස්ටලරිස,් අංක 160/24, කිරිමණ්ඩල මාවත, බකාළඹ 05

2019 වර්ෂය සදහා නිකුත් කළ බලපත්ර



22 01/011/16/03351 

(01/011/1563)

ර.බී 03 ලයන් ෙෲවරී (සිබලෝන්) පීඑල්සි ලයන් ෙෲවරී (සිබලෝන්) පීඑල්සි, අංක:44,ගෙඩා අංක 05, කිරිමණ්ඩල මාවත, බකාළඹ 05.

23 02/015/6/01567 

(02/015/1577)

ර.බී 03 ලක්ෂරි බ්රෑන්ඩ්ස් ( ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ලක්ෂරි බ්රෑන්ඩ්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක:14/3, බකාළඹ පාර, බියගම.

24 02/015/6/04005 () ර.බී 03 ෂංබසයි ලංකා ජපෑන් (පුද්) සමාගම. ෂංබසයි ලංකා ජපෑන් (පුද්) සමාගම,  බනා.180/1/ ඒ, දික්බවල පාර, සියඹලාබේ.

25 02/016/121/01569 

(02/016/2918)

ර.බී 03 ඉම්පීරියල් බෙවබේජස් (පුද්ගලික)සමාගම ඉම්පීරියල් බෙවබේජස් (පුද්ගලික) සමාගම  , 9-TT-12, අංක 07 බගාඩනැඟිල්ල, බෙල්සි 

බටරස,් දිහුලපිටිය පාර, දිසාබගවත්ත, කටාන.

26 02/017/6/01571 

(02/017/1550)

ර.බී 03 බරාක්ලන්ඩ් ඩිස්ටිලරිස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බරාක්ලන්ඩ් ඩිස්ටලරිස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් , අංක 7ඊ, ඕවිටිමුල්ල , ආටිගල  - බතාටුපල පාර, 

බවල්ගම - තිත්තපත්තර

27 02/019/4/04090 () ර.බී 03  සිග්බන්ෙේ සිබලෝන් බෙවබේජේස් (පුද්ගලික ) සමාගම සිග්බන්වේ සිබලෝන්  බෙවබේජේස් (පුද්ගලික) සමාගම, අංක 152, මිගමුව පාර, නාබගාඩ, 

කදාන

28 02/020/7/01565 

(02/020/0221)

ර.බී 03 බපරිසිල් (පුද්ගලික) සමාගම ඩී.සී.එස්.එල්. පී .එල්. සී , නව ගුදම , ෙණ්ඩාරවත්ත, සීදූව.

29 02/021/4/01563 

(02/021/0222)

ර.බී 03 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, ඩිස්ටලරිස් කම්පණි ඔෆ් ශ්රී ලංකා ලිමිටඩ් ඩිස්ටලරිස් කම්පණි ඔෆ් ශ්රී ලංකා පීඑල්සි , අංක25/15, නව නුබග් පාර, පෑලියබගාඩ

30 02/021/4/01572 

(02/021/3027)

ර.බී 03 ෆ්රී ලංකා බේඩිං කම්පැණි ලිමිටඩ් ෆ්රී ලංකා බේඩිං කම්පැණි  ලිමිටඩ් , අංක 168, මීගමුව පාර, පෑලියබගාඩ

31 02/025/7/01568 

(02/025/1555)

ර.බී 03 ද සිබලාන් ෙෲවරි සමාගම. ලයන් ෙෲවරි (සි බලාන්)පීඑල්සී, අංක:363/1, බකලින් විදිය, මීගමුව.

32 02/026/16/03377 

(02/026/1547)

ර.බී 03 බමන්ඩිස් ඇන්ඩ් කම්පැනි ලිමිටඩ් ඩබ්.එම්.බමන්ඩිස් ස  සමාගම ,අංක 309/5, මීගමු පාර, වැලිසර

33 02/026/4/01570 

(02/026/2882)

ර.බී 03 බජට් එන් ටේප්රයිසස් (පුද්) සමාගම බජට් එන් ටේප්රයිසස් (පුද්) සමාගම, අංක 607, මත්ුමගල , රාගම

34 03/029/11/00836 

(03/029/1561)

ර.බී 03 බේ.එස්.පී.ඩිස්ිබියුටේස් (පුද්) සමාගම  බේ.එස්.පී.ඩිස්ිබියුටේස් (පුද්) සමාගම, අංක:586, ගාලු පාර, බබ්රුවල

35 03/033/10/03137 

(03/033/0226)

ර.බී 03 සීමාසහිත ශ්රී ලංකා ස්කාගාර සමාගම සීමාසහිත ශ්රී ලංකා ස්කාගාර සමාගම, බමස්ටිය, වාද්ුව

36 05/045/31/03142 

(05/044/1546)

ර.බී 03 ලයන් ෙෲවරි (සිබලෝන්) පි.එල්.සි. ලයන් ෙෲවරි ( සිබලෝන්) පී.එල්.සී ,අංක 58,නව නගරය,ුණ්ඩසාබල්.

37 06/076/35/03145 

(06/076/1558)

ර.බී 03 ලයන් ෙෲවරි (සිබලෝන්) පීඑල්සී ලයන් ෙෲවරි (සිබලෝන්) පීඑල්සී,අංක 3/14, බබ්කේස් ෆාම්, මාගස්බතාට, නුවරඑළිය

38 06/076/35/03151 

(06/076/2845)

ර.බී 03 කරුණාරත්න කස්ුරිආරච්ි අංක 01/ඒ,බරෝ ල් පටුමඟ,  ාවාඑළිය, නුවරඑළිය

39 07/081/15/02615 

(07/081/1565)

ර.බී 03 අධ්යක්ෂ, ස්පිරිට්ස් ඇන්ඩ් වයින්ස් ඉන්ටේනැෂනල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් යුනයිටඩ් ස්ප්රිට් ඇන්ඩ් වයින්ස් ඉන්ටේනැෂනල් ( ප්රයිවට් )ලිමිටඩ්,අංක 330 

ඵ්,හිද්දරුව,බකාස්බගාඩ.

40 07/085/15/03113 

(07/085/0230)

ර.බී 03 ලයන්  ෙෲවරී (සිබලෝන්) පීඑල්සී ලයන් ෙෲවරී (සිබලෝන්) පීඑල්සී , අංක:122, කිුලම්පිටිය , ගාල්ල



41 09/115/18/02600 

(09/115/2995)

ර.බී 03 බරාක්ලන්ඩ් ඩිස්ටලරිස්  ලිමිටඩ් බරාක්ලන්ඩ් ඩිස්ටලරිස් ලිමිටඩ්, අංක 141, තංගල්ල පාර,  ම්ෙන්බතාට

42 09/120/17/02977 

(09/120/1549)

ර.බී 03 ලයන් ෙෘෘ වරි සිබලෝන් පී.එල්.සී. ඩී.ඩබ්. ඒජන්සීස් ( පුද්ගලික) සමාගම , අංක 20/5 ,බපාබලාම්මාරුව, බෙලිඅත්ත පාර , 

තංගල්ල

43 10/255/44/02665 

(10/255/1552)

ර.බී 03 සිවරාේ සිවුමාේ මයා සිවස් ඩිස්ිබියුටස් , අංක:148, ස්බටන්ලි පාර, යාපනය

44 14/324/40/02656 

(14/324/1566)

ර.බී 03 ක්රාේට් බෙවබේජස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ජයරත්න ඩිස්ිබියුටේස,් අංක 66/1, ලිංගනගේ, ත්රිුණාමලය.

45 16/298/42/03916 

(16/298/1583)

ර.බී 03 බජා ාන් ස්ටැනිස්බලෝස් ප්රනාන්ු මයා / බප්රස්ටීේ වයින්ස් ඇන්ඩ් ස්ප්රිරිට්ස් (පුද්) සමාගම, අංක 58/1 සී, ඩී.එස්.බස්නානායක මාවත. 

අම්පාර

46 17/161/113/01481 

(17/161/0224)

ර.බී 03 ලයන් ෙෲවරි (සිබලෝන්) පී එල් සී ලයන් ෙෲවරි (සිබලෝන්) පී එල් සී ,අංක 33,  ලාවත පාර, ප ල  ත්තිනිය ,මාරවිල

47 17/161/21/03928 () ර.බී 03 ලයන් ෙෲවරි සිබලෝන් පීඑල්සී ලයන් ෙෲවරි සිබලෝන් පීඑල්සී,අංක33,ප ල  ත්තිනිය,මාරවිල.

48 18/134/19/02043 

(18/134/1578)

ර.බී 03 හිටි ාමිලාබග් ජයරත්න බ ්රත් ුරුණෑගල ඩිස්ිබියුටේස,්අංක 04,බපාල්මණ්ඩල පාර,වැ ැර,ුරුණෑගල.

49 19/178/16/03344 

(19/178/0223)

ර.බී 03 කළමණාකරු , ලයන් ෙෲවරී (සිබලෝන්) පී.එල්.සී. ලයන් ෙෲවරී (සිබලෝන්) පී.එල්.සී.,අංත  388බී, මාතබල් පාර, ුරුන්දන්ුලම, අනුරාධ්පුරය.

50 19/181/26/02949 () ර.බී 03 බරාක්ලන්ඩ් ඩිස්ටලරිස් ලිමිටඩ් බරාක්ලන්ඩ් ඩිස්ටිලරීස් ලිමිටඩ්  අංක 898 බුද්ධ්ගයා මාවත, බදවන පියවර අනුරාධ්පුර.

51 21/198/16/03438 

(21/198/1567)

ර.බී 03 කරුපියා පිල්බල් ුමාරනායගම් ෙුල්ල ලිකේ ඩිස්ිබියුටේස් අංක,55ඒ , (නව අංක:77ඒ), මහියංගනය පාර, ෙුල්ල

52 21/198/37/00971 

(21/198/1553)

ර.බී 03 බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි සුන්දරලිංගම් මයා වික්බටෝරියා වයින් මේෙන්ට්ස්, අංක:26, ප ල රජ විදීය, ෙුල්ල

54 24/238/28/00590 

(24/238/2993)

ර.බී 03 බරාක්ලන්ඩ් ඩිස්ටලරිස් ලිමිටඩ් අංක:165/10. බරාක්ලන්ඩ් ඩිස්ටලරිස් ලිමිටඩ් . ෙටුබගදර. රත්නපුර

56 24/238/28/03817 () ර.බී 03 අධ්යක්ෂ, ඩිකැන්ටේ වයින් බ ෝල්ඩිංග්ස් (පුද්) සමාගම ඩිකැන්ටේ වයින් බ ෝල්ඩින්ග්ස් (පුද්) සමාගම,ලාල් ස්බටෝේස,් නව නගරය, හිදැල්ලන, 

රත්නපුරය.

59 01/006/2/04093 () ර.බී 03 පීවී ගමබග් බදාන් වජ්රපානි ගුණබස්කර ගමබග් බදාන් වජ්රපානි ගුණබස්කර, අංක 101 - බී, කටුවාල, බොරලැස්ගමුව

60 01/008/120/04096 () ර.බී 03 පීවී ඒෂයා බ ෝල්ඩිං ලංකා (පුද්) සමාගම ඒෂයා බ ෝල්ඩිං (පුද්) සමාගම, අංක 531, මාදිබවප පාර, තලවුබගාඩ.

67 01/009/118/04020 () ර.බී 03 පීවී  යිනිකන් ලංකා ලිමිටඩ්  යිබනකින් ලංකා සමාගම, අංක 212, බකාරළවැල්ල පාර, බමාරටුව.

68 07/087/15/01662 

(07/087/1072)

ර.බී 03 පීවී උපාලි  පද්මසිරි  සිරිවේධ්න  / අකිල උදාර සිරිවේධ්න යු.ජි.ඵස්.වයින් ස්බටෝේස,්අංක 241,ගාලු පාර,හික්කඩුව.

69 01/001/1/02138 

(01/001/2608)

ර.බී 04 කාරියවසම්  පුතන්ීබග් කාන්ති බකාඩිකාර නිව් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 447, ඇල්විටිගල මාවත,බකාළඹ 05



70 01/001/1/02838 

(01/001/1447)

ර.බී 04 බකාංගනිබග් ක්රිස්බටෝපේ ඇන්ජබලෝ ප්රදිේ ඇන්තනී  / බකාංගනිබග් 

නිුලස් ප්රසාද් ඇන්තනී

බ්රිස්ටල් වයින් ස්බටෝේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 404, බජෝේේ ආේ ද සිල්වා මාවත , බකාළඹ 

13

71 01/001/101/01529 

(01/001/1439)

ර.බී 04 හිත්තර නයිබදයිලාබග් සුදේශනී පීරිස් බේමිල් වයින් ස්බටෝේස් , බී1, සාේපු අංක 03, බ්ලුමැන්ඩල් තට්ටු නිවාස , බකාටබ ්න, 

බකාළඹ 13

72 01/001/101/01530 

(01/001/1414)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, ොමින් ලංකා ඉන්ටේනැෂනල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අයි.පී.ටී. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 180/115, පීපල්ස් පාේක් බවළඳ සංකීේණය , බකාළඹ 11

74 01/001/101/01815 

(01/001/0200)

ර.බී 04 නට්ුනම් ඇන්තනී සකරියස් ඉබකෝන් වයින් ස්බටෝේස් , අංක 12, ශාන්ත මරියා මාවත, මට්ටක්ුලිය,බකාළඹ 15

76 01/001/101/01819 

(01/001/1429)

ර.බී 04 බගාවිපල්බගාඩ කංකානම්බග් ජයන්ති රත්නායක යුනියන් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 37, යුනියන් බපබදස , බකාළඹ 02

77 01/001/101/01821 

(01/001/1449)

ර.බී 04 අජිත් ුෂාන්ත බෙෝධිනායක (පුද්) සමාගම බබ්රෝඩ්බව් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 328, බලයාේඩ්ස් බබ්රෝඩ්බව් පාර, බකාළඹ 14.

78 01/001/101/01826 

(01/001/0662)

ර.බී 04 ක්රිෂ්ණපිල්බල් පුරුබෂෝත්මන්  / ුන්තාි පුරුබෂෝත්මන්  ාෙේ වීව් වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 252, අළුත් මාවත පාර, (බජෝ බපබේරා මාවත), බමෝදර, 

බකාළඹ 15.

79 01/001/101/01843 

(01/001/0611)

ර.බී 04 කයිලාස පිල්බලයි ුගදාසන් කිංග්ස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 195, ස්බට්ස් පාර, බකාළඹ 14.

80 01/001/101/01844 

(01/001/1407)

ර.බී 04 බකෝමදී දයානන්දන් බකබසල්වත්ත වයින් ස්බටෝේස,් එම්.ජී.2 , බසෝන්ඩේස් බපබදස, බකාළඹ 12

81 01/001/101/01845 

(01/001/1423)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බලයි බජයනායගම් රමයා  වයින් ස්බටෝේස,් අංක 646, සිරිමාබවෝ ෙණ්ඩාරනායක මාවත, බකාළඹ 14

82 01/001/101/01848 

(01/001/1418)

ර.බී 04 නාරායනන් ආනන්දුමාේ මුුවැල්ල වයින් ස්බටෝේස,් අංක 178, බසන්ට් බේම්ස් වීදිය, බමෝදර, බකාළඹ 15

83 01/001/101/01850 

(01/001/0612)

ර.බී 04 අසංකා රත්නකලා ුමාරි ාමි  / දයාන් පීටේ බසලස්ටින් බලෝරන්ස් බේ.ආේ. පීටේ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 180,55/1,56/1,57/1, පීපල්ස් පාේක් කම්ේබලක්ස් , 

බෙෝධිරාජ මාවත, බකාළඹ 11

84 01/001/101/01853 

(01/001/2428)

ර.බී 04 බව්ලායුදම් නඩරාජා රවින්රන් / බේමුමාර වේණුලසූරිය බකාටබ ්න වයින් ස්බටෝේස,් අංක 37, බජෝේේ ආේ ද සිල්වා මාවත, බකාටබ ්න

85 01/001/101/01856 

(01/001/1450)

ර.බී 04 සිරිවේධ්න ආරච්ිබග් කපිල  සිරිවේධ්න ශිවාස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 585 - බබ්ස්ලයින් පාර, බදමටබගාඩ, බකාළඹ 09

86 01/001/101/01857 

(01/001/0357)

ර.බී 04 හිත්තර නයිබදලාබග් ශ්රියන්තා පීරිස් රැෆ්බකෝ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 83, ඕල්කට් මාවත, බකාළඹ 11

87 01/001/101/02047 

(01/001/1488)

ර.බී 04 ෙුල්ල පරණ කට්ටුබග් දේශණ බස්නාරත්න නිව් වැලිගම වයින් ස්බටෝේස,් අංක 95, ෙද්බද්ගම විමලවංශ මාවත , බකාළඹ 10

88 01/001/101/02049 

(01/001/2649)

ර.බී 04 වික්බටෝරියා  ඇන්ඩ් සන්ස් ලිමිටඩ් වික්බටෝරියා  ඇන්ඩ් සන්ස්  ලිමිටඩ් , අංක 69, ඕල්කට් මාවත, බකාළඹ 11

89 01/001/101/02065 

(01/001/1428)

ර.බී 04  අධ්යක්ෂ, බේ.වී.බක්. බ ෝල්ඩිං (පුද්) සමාගම නන්දා වයින් ස්බටෝේස්, අංක 246 ,නාගලගම් වීදිය, බකාළඹ 14

90 01/001/101/02117 

(01/001/0135)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බල්යි ුමරනායගම් නිව් බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 54,55,  ෙැස්ටියන් මාවත, බකාළඹ 11



91 01/001/101/02132 

(01/001/1416)

ර.බී 04 වික්ටරි ස්බටෝේස් රිබට්ල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් වික්ටරි ස්බටෝේස් රිබට්ල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්,අංක 244, බජෝේේ ආේ ද සිල්වා මාවත, 

බකාටබ ්න, බකාළඹ 13

92 01/001/101/02133 

(01/001/0606)

ර.බී 04 උමාශංකේ ෂන්මුගසුන්දරම් විනේ වයින්, අංක 40 ඒ, මුහුු බවරළ පාර, බකාළඹ 11

93 01/001/101/02134 

(01/001/1456)

ර.බී 04 ප්රියශාන්තිනී ුමාරනායගම් ඊගල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 349, මාදම්පිටිය පාර, බකාළඹ 14

94 01/001/101/02135 

(01/001/1458)

ර.බී 04 නාරායන් ආනන්ද ුමාේ රණජය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 12, ශාන්ත බජෝන් වීදිය, බකාළඹ 11

95 01/001/101/02136 

(01/001/0577)

ර.බී 04 ඒ.පී. කාසිබෙට්ටි ස  (පුද්) සමාගම  යි ස්ප්රීට් , අංක 122, යුනියන් බපබදස, බකාළඹ 02

96 01/001/101/02137 

(01/001/1422)

ර.බී 04 සිටි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ස්බටෝේස් ලිමිටඩ් සිටි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ස්බටෝේස් ලිමිටඩ් ,අංක 74,ජම්පටා වීදිය, බකාළඹ 13

97 01/001/101/02141 

(01/001/1467)

ර.බී 04 බොනිපස් බෂ්වියේ ලක්ෂ්මන් ෙැස්ටියන් පිල්බලයි / ෙ(ේ)නබඩට් මරීස් 

අනුෂයා ෙැස්ටියන්පිල්බලයි

ඒ. ෙැස්ටියන් පිල්බල් , අංක 3/755, ෆාම් පාර, මට්ටක්ුලිය , බකාළඔ 15.

98 01/001/101/02779 

(01/001/0575)

ර.බී 04 ිංබතාට බපාල්වත්තබග් සුරංග සංජීව වීරසූරීය ම තා රිච්මන්ඩ් වයින් ස්බටෝේස් , අංක:403,රෑන්ඩ්පාස්, බකාළඹ 14.

99 01/001/101/02780 

(01/001/3700)

ර.බී 04 ෂන්මුගම් වත්සන් ුඩැල්ල වයින් ස්බටෝේස,් අංක:49,ඊ ඩබ්ලිව් ෙැස්ටියන් මාවත, බකාළඹ 11

100 01/001/101/02793 

(01/001/1469)

ර.බී 04 ඒ සුේපයියා ස  පුත්රබයෝ (පුද්ගලික) සමාගම ඒ. සුේපයියා ස  පුත්රබයෝ, අංක:129, රත්නම් පාර, බකාළඹ 13

101 01/001/101/02920 

(01/001/1473)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ., වයින් වල්ඩ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වික්බටෝරියාස් , අංක 102,104, ුමාර රත්නම් මාවත, බකාළඹ 02

102 01/001/101/02924 

(01/001/0291)

ර.බී 04 ඊස්ට් ඉන්ඩියා රිබට්ලින් පුද්ගලික සමාගම ෆයින්  ස්ප්රිට්ස,් අංක 353, යුනියන් බපබදස, බකාළඹ 02

103 01/001/101/02925 

(01/001/1435)

ර.බී 04 ඩී.එන්.බක්. ඉන්ටේනැෂනල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බමරිල් වයින් මාට් , අංක10/20, බසෝන්ඩේස් බපබදස, බකාළඹ 10

104 01/001/101/02927 

(01/001/1453)

ර.බී 04 බජෝන් නිබපාමස් මිරැන්ඩා / බජෝසේ ඊයුජින් මිරැන්ඩා බේ.එන්. මිරැන්ඩා ඇන්ඩ් සන්ස,් අංක 444, යුනියන් බපබදස, බකාළඹ 02

105 01/001/101/02952 

(01/001/0137)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බල් බජයනායගම් පංිකාවත්ත වයින් ස්බටෝේස්, අංක 38, පංිකාවත්ත පාර, බකාළඹ 10

106 01/001/101/02953 

(01/001/0139)

ර.බී 04 දශාන්තිනී ආනන්දුමාේ නාරාබ ්න්පිට වයින් ස්බටෝේස්,අංක 59,ඕල්කට් මාවත, බකාළඹ 11

107 01/001/101/02996 

(01/001/1455)

ර.බී 04  කළමණාකරු , කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 40, බයෝක් වීදිය, බකාළඹ 01

108 01/001/101/03211 

(01/001/0587)

ර.බී 04 වැන්සස් රාජපක්ෂ බද්ශප්රිය ම තා / මිහිුුලසූරිය 

මුුබපෝරුබතාටබග් ජසින්තා මරියබගාබරට්ටි බද්ශප්රිය

බද්ශා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 185,ප්රින්ස්  ඕ ෆ් බවල්ස් මාවත, බකාළඹ 14

109 01/001/101/03212 

(01/001/0583)

ර.බී 04 බසල්ලසාමි සරවනන් ම තා සුරන් ම ල් රටබීම  ල , අංක 80, මල්වත්ත පාර, බකාළඹ 11



110 01/001/101/03216 

(01/011/0566)

ර.බී 04 ප්රින්සස් ස්බටෝේස් ලිමිටඩ් ප්රින්සස් ස්බටෝේස් ලිමිටඩ්, අංක 436/90, ඇල්විටිගල මාවත, බකාළඹ 05.

111 01/001/101/03657 

(01/001/0604)

ර.බී 04 අලියාුර ශිබරෝමි ෙමින්දිකා ප්රනාන්ු සෑන්ස් වයින් ස්බටෝේස්  අංක 139, ඩීන්ස් පාර, බකාළඔ 10.

112 01/001/16/03353 

(01/001/1443)

ර.බී 04  කළමණාකරු ,කාේීල්ස් ෆුඩ් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක:21, ස්බට්පල් විදීය, බකාළඹ 02

113 01/001/16/03360 

(01/001/1466)

ර.බී 04 බ ාරවල විතානබග් ෙමිල අසංක විතානබග් එච්.වී.සී.ඒ. වයින් බෂාේ , අංක 134, 134ඒ, බලයාේඩ් බබ්රෝඩ්බව් මාවත,  බකාළඹ  14.

114 01/001/16/03361 

(01/001/0568)

ර.බී 04 නාරායන් ආනන්ද ුමාේ මයා කිරුල වයින් ස්බටෝේස,් අංක:45 බී, ෆාම් පාර, බකාළඹ 15

115 01/002/118/01686 

(01/002/0292)

ර.බී 04 අබබ්වේධ්න ඩිස්ිබියුටේස් පුද්ගලික සමාගම කළුබෙෝවිල වයින් ස්බටෝේස,් අංක 25 - ඇන්ඩේසන් පාර, කළුබෙෝවිල , බදහිවල

116 01/002/118/01699 

(01/002/1444)

ර.බී 04 බසල්ලේබපරුමබග් උබේක්ෂා ශයාමනී ප්රනාන්ු ආේ.එම්.ටී.එස්.ලිකේ බෂාේ, අංක 309, ප්රධ්ාන පාර, අත්තිඩිය , බදහිවල

117 01/002/118/01922 

(01/002/1464)

ර.බී 04 කළමණාකරු, කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි,අංක 360, නගර සභා සාේපු සංකීරිණය , ගාළු පාර, ගල්කිස්ස

118 01/002/118/01999 

(01/002/0608)

ර.බී 04 කාේීල්ස් ෆුඩ් කම්පැනි පුද්ගලික සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 106 සී, ුටුගැමුණු වීදිය, බකාහුවල

119 01/002/118/02124 

(01/002/0616)

ර.බී 04 සිං ාර ජීවනී ශෂීකා ුමාරි සිල්වා රත්මලාන වයින් ස්බටෝේස,් අංක 366 , ගාළු පාර, රත්මලාන

120 01/002/118/02820 

(01/002/1413)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බලයි ොලනායගම් බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 83, ගාලු පාර, බදහිවල

121 01/002/118/02821 

(01/002/1434)

ර.බී 04 නිව් වික්බටෝරියා ප්රයිටට් ලිමිටඩ් නිව් වික්බටෝරියාස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්,අංක 81A , බරෝ ල පාර,බදහිවල

122 01/002/118/02849 

(01/002/1421)

ර.බී 04 බසල්ලේබපරුමබග් ුලන්සිතා ප්රනාන්ු බදහිවල වයින් ස්බටෝේස,් අංක 16, හිල් වීදිය, බදහිවල

123 01/002/118/03064 

(01/002/2657)

ර.බී 04 කළමණාකරු . කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම  කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි,අංක 89 ,එස්.ද.එස්. ජයසිං  මාවත,බකාහුවල, නුබග්බගාඩ

124 01/003/119/01638 

(01/003/1419)

ර.බී 04 විජය වයින් ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම විජය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 78 ඒ, බකාළඹ පාර, අවිස්සාබව්ල්ල

125 01/003/119/01640 

(01/003/0589)

ර.බී 04 අේපු විතාරණ මුදියන්බස්ලාබග් ගුණරත්න ෙණ්ඩාර රත්නබස්කර  / 

නානායක්කාර ගබමබග් දයාවතී රත්නබස්කර

සීතාවක රටබීම  ල , අංක 71/1 ඒ, බපාල්අත්බත්බවල , රත්නපුර පාර,  ැංවැල්ල , ඉ ල 

 ංවැල්ල

126 01/005/120/01685 

(01/005/0579)

ර.බී 04 කිංස්ලි සුදසිං  / ධ්බනෝෂනී ුමාරනායගම් අුරුිරිය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 2/6, කඩුබවල පාර, අුරුිරිය

127 01/005/120/01687 

(01/005/1454)

ර.බී 04 රසික මංජුල බගාළුබ ්වබග් නිව් ආශා වයින් ස්බටෝේස,් බනා 240 , කඩුබවල පාර , ෙත්තරමුල්ල

128 01/005/120/01693 

(01/005/0138)

ර.බී 04 පඩුවාවිල කංකානම්ලාබග් ශිබරෝමාල්  ේෂප්රිය  / බදෝන ඉබරෝමි 

දිනූෂා බපබේරා බකාඩිුවක්ු

ලීලරත්න වයින් ස්බටෝේස,් අංක 1115, දුණු තලංගම , තලංගම



129 01/005/120/01694 

(01/005/0586)

ර.බී 04 අංබගාඩබග් බමරිල් තේස්ටන් පිබග්රා කඩුවවල නිව් වයින් ස්බටෝේස්, අංක 32/2, අවිස්සාබව්ල්ල පාර, කඩුබවල

130 01/005/120/01697 

(01/005/0580)

ර.බී 04 බකෝර ළලාබග් බදාන් බසෝමපාල මාලබේ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 766 ඒ, කඩුබවල පාර, මාලබේ

131 01/005/120/01700 

(01/005/1424)

ර.බී 04 බදාන් ලසන්ත පුෂ්පුමාර ෙමුණාච්ි පතිරැන්නැබ ් පැලවත්ත වයින් ස්බටෝේස්, අංක 951, පන්නිපිටිය පාර, පැලවත්ත

132 01/005/120/01921 

(01/005/2801)

ර.බී 04 කළමණාකරු , කාේීල්ස්  ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, බනා 470, පන්නිපිටිය පාර, තලංගම  දුණ

133 01/005/120/02143 

(01/005/1415)

ර.බී 04 බව්ලාතන්ත්රිබග් ෙැසිල් එමීසියස් බොබත්ජු  / බව්ලාතන්ත්රිබග් 

මධුශාන් බුද්ධිම බොබත්ජු / බව්ලාතන්ත්රිබග් මධුවන්ති ශිරන්තිකා 

සුබේනි බොබත්ජු /

බුද්ධිම වයින් ස්බටෝේස,් අංක 318/3, කඩුබවල පාර, මාලබේ

134 01/005/120/02817 

(01/005/0570)

ර.බී 04 උපුල් සරත්ෙන්ර වනිගසුරිය  / බසනිත් බශ්ලිත වනිගසූරිය අරංගල වයින් ස්බටෝේස,් අංක 459ඒ, බ ෝකන්දර  උුර, බ ෝකන්දර.

135 01/005/120/02818 

(01/005/2654)

ර.බී 04 ඉන්රාණි බ ට්ටිආරච්ි බකාස්වත්ත වයින් ස්බටෝේස් , අංක 186/ඒ, බකාස්වත්ත, තලංගම

136 01/005/120/02819 

(01/005/0605)

ර.බී 04 ලියනබග් බලස්ලි බසෝමරත්න බපබේරා බගාතටුව වයින් ස්බටෝේස,් අංක 634/1/ඒ,  ල්ග  බදනිය, අංබගාඩ

137 01/005/120/03645 

(01/005/0142)

ර.බී 04 වලබගදර ආරච්ිබග් ලීලා ෙණ්ඩාර / ගෙඩාබග් ලලිත් ොමින්ද 

ජයලාල්

ඔරියන්ට් වයින් ස්බටෝේස්  , අංක ජී 25, බගාඩගම පාර, අුරුිරිය.

138 01/005/120/03659 

(01/005/0569)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ,  එච්.ඩී.එල්. මාේකටින් (පුද්) සමාගම සමන්තා වයින් ස්බටෝේස්  , අංක 319, බකාට්ටාව පාර, අුරුිරිය.

139 01/006/2/01636 

(01/006/1448)

ර.බී 04 විතානබග් බ ්මෙන්ර බපබේරා කැස්ෙෑව වයින් ස්බටා(ේ)ස,්  227 එෆ්, ෙණ්ඩාරගම පාර, කැස්ෙෑව

140 01/006/2/01643 

(01/006/1437)

ර.බී 04 පැටිකිරිබග් ස්වේණා පියසිලි ආරියතිලක කිංග්ස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 71, කැස්ෙෑව පාර, බොරලැස්ගමුව

141 01/006/2/01646 

(01/006/1431)

ර.බී 04 ගයාන්ද මැල් / ලක්ෂ්මි ද මැල්  ල්පිට වයින් ස්බටෝේස් , අංක 1540 ඒ, බ ාබරුඩුව,  ල්පිට, බපාල්ගස්ඕවිට.

142 01/006/2/01647 

(01/006/1412)

ර.බී 04 උුබගාඩබග් ශ්රීමතී මල්ලිකා රුද්රිබගෝ බොරලැස්ගමුව වයින් ස්බටෝේස,් අංක 203, කැස්ෙෑව පාර, බොරලැස්ගමුව

143 01/006/2/01681 

(01/006/0573)

ර.බී 04 බසෝමසිරි අල්විටිගල ලීොන් වයින් ස්බටෝේස්, අංක 143, බ ාරණ පාර, පිළියන්දල

144 01/007/120/02119 

(01/007/0099)

ර.බී 04 බදනියබගදරබග් සුදත් සිරිබස්න සිටි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 583/ඒ, අවිස්සාබව්ල්ල පාර, මුල්බල්රියාව

145 01/008/120/02121 

(02/022/1507)

ර.බී 04 වෑවලබග් බදාන් අරණ ෙමිත් බේමදාස ඊගල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 157,පරණ පාර, ම රගම

146 01/008/120/02122 

(01/008/0571)

ර.බී 04 මාලඹබග් රත්න සංීත් සිබග්රා ලිෙේටි වයින් ස්බටෝේස,්අංක 760 ඩී,පන්නිපිටිය පාර, තලවුබගාඩ

147 01/008/120/02128 

(01/008/1445)

ර.බී 04 අනිල් අුල සමරවික්රම බ්රයිට් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 89/5 -  යිබලවල් පාර, බකාට්ටාව,පන්නිපිටිය



148 01/008/120/02129 

(01/008/1452)

ර.බී 04 ෙන්දන පුෂ්පලාල් ලියනගුණවේධ්න බස්වරි වයින් ස්බටෝේස,්අංක 138/1 බක්,  යිබලවල් පාර, බකාට්ටාව, පන්නිපිටිය

149 01/008/120/02917 

(01/008/1451)

ර.බී 04 එල්.පී.බක්. ඉන්ටේනැෂනල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බකාරලවැල්ල වයින් ස්බටෝේස්, අුරැස්ස පාර, පිටෙැද්දර.

150 01/008/120/03054 

(01/008/3062)

ර.බී 04 රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස් ලිමිටඩ් රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස් ලිමිටඩ්, අංක296,  යිබලවල් පාර, මාුුර,පන්නිපිටිය.

151 01/008/120/03213 

(01/008/1472)

ර.බී 04 ගංබගාඩවිලබග් ර ල් සිද්ධ්න්ත බස්නාලංකාධිකාර ම රගම රටබීම  ල , අංක 170,  යිබලවල් පාර, මත්බත් බගදර, ම රගම

152 01/009/118/01559 

(01/009/0610)

ර.බී 04 යූ.එම්. ලංකා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, / යූ.එම්. ලංතා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,  අංක:106, ගාළුපාර,  බමාරටුව.

153 01/009/118/01561 

(01/009/1410)

ර.බී 04 ඉරාේ ප්රියන්ත ප්රනාන්ු මයා. බමාරටුමුල්ල වයින් ස්බටෝේස් අංක:164/22, දමැල් පටුමග, බකාරළවැල්ල.

154 01/009/118/01583 

(01/009/0591)

ර.බී 04 බ ට්ටියානන්දබග් ශ්රියානි බමාරින් ප්රනාන්ු එච්.එම්.එස්. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 225, ද බසායිසා පාර, බමාරටුමුල්ල , බමාරටුව

155 01/009/118/01703 

(01/009/1440)

ර.බී 04 බදහිවත්තබග් සුගත් මහින්ද අේපු ාමි කටුෙැද්ද වයින් ස්බටෝේස,් අංක 279/4, ගාලු පාර, කටුෙැද්ද - බමාරටුව

156 01/009/118/01705 

(01/009/2652)

ර.බී 04 බ ට්ටියාකන්දබග් ක්බලමන්ට් බෂරාන් බනෝනිස්  / 

වේණුලසූරියබග් රීටා ේබලාමිනා බනෝනිස් / බ ට්ටියාකන්දබග් 

ේලැරිඩස් බ න්රි බනෝනිස්

නිව් බමාරටුව ලිකේ බෂාේ, අංක 110, ගාළු පාර, බමාරටුව

157 01/009/118/01707 

(01/009/1426)

ර.බී 04 මණ්ඩාලිබග් නිමල් ගාවින් ප්රනාන්ු එම්.එන්.ජී. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 212 සී බීච් පාර, අඟුලාන, බමාරටුව

158 01/009/118/02794 

(01/009/0365)

ර.බී 04 රිබට්ල් ස්බේසස් (පුද්ගලික) සමාගම රිබට්ල ස්බේසස්  (පුද්) සමාගම. අංක:30/2. නව ගාලු පාර, කටුුරුන්ද , බමාරටුව

159 01/009/118/02816 

(01/009/1436)

ර.බී 04 ිංබතාට බපාල්වත්තබග් ෙන්ුලබස්න වීරසූරිය / බ ්මා රංජනී 

ගාේදිබේ පුංිබ ්වා

බේ.එම්.සී.  වයින් ස්බටෝේස,් අංක 58, ගාළු පාර, කල්බදමුල්ල , බමාරටුව

160 01/009/118/02835 

(01/009/0029)

ර.බී 04 අමරනායක ධ්නපාල ජයරත්න රාවතාවත්ත වයින් ස්බටෝේස්,අංක 535, ගාළු පාර, රාවතාවත්ත, බමාරටුව

161 01/009/118/02836 

(01/009/1468)

ර.බී 04 ඒ.පී. කාසිබෙට්ටි කම්පැණි බ ෝල්බස්ල් (ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ් බෆාරින් ලිකේ බෂාේ, අංක 91, බකලින් වීදිය, බමාරටුව

162 01/009/16/03359 

(01/009/2483)

ර.බී 04 දන්ුබේ වියන්නායලාබග් ශීලා ජයන්ති මුණවීර මයා එස්.එස්.සී.වයින් ස්බටෝේස,්  යිඩ්රාමනි සාේපු සංකීේණය, අංක:252/13, කටුෙැද්ද , බමාරටුව

163 01/010/120/01817 

(01/001/1432)

ර.බී 04 මිරුන්ඩා ස  පුත්රබයෝ (පුද්) සමාගම මිරැන්ඩා ස  පුත්රබයෝ (පුද්) සමාගම , අංක 44 , මුහුු බවරළ පාර, බකාළඹ 11

164 01/010/120/02105 

(01/010/1417)

ර.බී 04  / ුමාරි වන්නිආරච්ි සුප්රීම් වයින් ස්බටෝේස් , අංක 519 ඒ, යිබලවල් පාර, බදල්කඳ, නුබග්බගාඩ

165 01/010/120/02112 

(01/010/1460)

ර.බී 04 නිමල් අබබ්ගුණවේධ්න බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 183,ස්ටෑන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුබග්බගාඩ

166 01/010/120/02114 

(01/010/2650)

ර.බී 04 වන්නිආරච්ි බරස්ටුන්ට් (පුද්) සමාගම නුබග්බගාඩ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 35 ඒ, නාවල පාර, නුබග්බගාඩ



167 01/010/120/02123 

(01/010/0607)

ර.බී 04 හිතනාුර අබයෝනි සාගරිකා ද සිල්වා නිව් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 215 ඒ, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුබග්බගාඩ

168 01/010/120/02125 

(01/010/2651)

ර.බී 04 නිේමල  තිමිර බබ්රුවලබග් බ්රිස්ටල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 711,  යිබලවල් පාර, ගංබගාඩවිල , නුබග්බගාඩ

169 01/010/120/02126 

(01/010/0578)

ර.බී 04 මුත්තසාමි රාබේස්වරන් රතී ා කාසල් වයින් ස්බටෝ(ේ)ස,් අංක 1216, බකෝට්බට් පාර, වැලිකඩ, රාජිරිය.

170 01/010/120/02929 

(01/010/1425)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බල් ුමාරනායගම් වැලිකඩ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 1282, පරණ බකෝට්බට් පාර, රාජිරිය

171 01/010/16/03362 

(01/010/1438)

ර.බී 04 සභාපති ලංකා ස.බතා.ස. ස.බතා.ස.සුපිරි බවළඳ සැල , අංක:963, රාජිරිය

172 01/011/101/01841 

(01/011/0567)

ර.බී 04 සී/ස වික්බටෝරියා ස්බටෝේස් ඇන්ඩ් බරාසරි සී/ස වික්බටෝරියා ස්බටෝේස් ඇන්ඩ් බරාසරි, අංක 09, බජෝසේ පටුමග, ෙම්ෙලපිටිය, බකාළඹ 

04

173 01/011/101/01866 

(01/011/2655)

ර.බී 04 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, බේමසිරි සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම බේමසිරි සුපේ මාේකට්, අංක 253 ඒ, ආේ.ඒ. ද බමල් මාවත, බකාල්ලුපිටිය

174 01/011/101/01871 

(01/011/1446)

ර.බී 04 අේපු ැන්නදි බතාටබ ්වබග් ක්රිශාන්ත ආරියපාල ආරියපාල සුපේ මාේකට් , අංක 54, බලාරිස් පාර, ෙම්ෙලපිටිය.

175 01/011/101/01919 

(01/011/1463)

ර.බී 04 කළමණාකරු , කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි , අංක 10, ුම්රියබපාළ පාර, ෙම්ෙලපිටිය

176 01/011/101/02040 

(01/011/1462)

ර.බී 04 බේ.බක්. මාේකටිං සේවිසස්  පුද්ගලික සමාගම  කීල්ස් සුපේ,බක්රස්කැට් බුබල් වාේඩ්,අංක 89 බී / 25, බකාල්ලුපිටිය, බකාළඹ 03

177 01/011/101/02064 

(01/011/1442)

ර.බී 04 ිනිගද්දරබග් ජයන්ත සමන් මයා නිව් ලයන් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 11A,  යිබලවල් පාර, කිරුළපන ,බකාළඹ 06

178 01/011/101/02067 

(01/011/1409)

ර.බී 04 බවෝල්ට් ඇන්ඩ් බරෝ ඇබසෝසිබේටඩ් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බවෝල්ට් ඇන්ඩ් බරෝ ඇබසෝසිබේටඩ් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, අංක 370, ගාලුපාර, වැල්ලවත්ත, 

බකාළඔ 06.

179 01/011/101/02068 

(01/011/1427)

ර.බී 04 ොලනායගම් ජයවිබන්ෂන් කාවාලිබයෝ වයින් ස්බටෝේස් , අංක 175/1/1, රාජගුරු ශ්රී විභූති පාර, වැල්ලවත්ත, බකාළඔ 

06.

180 01/011/101/02069 

(01/011/2934)

ර.බී 04 කාේිල්ස් ෆුඩ් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේිලිස්  අංක450ඊ, ආේ.ඒ. ද මැල් මාවත, බකාළඔ 03.

181 01/011/101/02070 

(01/011/0143)

ර.බී 04 අලියාුර ශිබරෝමි ෙමින්දිකා ප්රනාන්ු වැල්ලවත්ත වයින් ස්බටෝේස්. අංක 439, ගාළු පාර, වැල්ලවත්ත , බකාළඹ 06

182 01/011/101/02071 

(01/011/1433)

ර.බී 04 ෙන්ුබස්න ුමාරසිරි වික්බටෝරියා වයින් ස්බටෝේස.් අංක 47/1,කිරුලපන මාවත, බකාළඹ 05.

183 01/011/101/02073 

(01/011/0574)

ර.බී 04 බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි ම ාලිංගම් නිව් සිටි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 14,  ැම්ඩන් පටුමග, බකාළඹ 06

184 01/011/101/02074 

(01/011/0576)

ර.බී 04 ක්රිස්බතෝරුෙුබග් තිලක් ආනන්ද බ වන් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 204, බකාබලාන්නාව පාර, බදමටබගාඩ, බකාළඹ 09

185 01/011/101/02108 

(01/011/0592)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බලයි ොලනායගම් ප්රින්සස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 299.ගාළු පාර, වැල්ලවත්ත,බකාළඹ 06



186 01/011/101/02109 

(01/011/0141)

ර.බී 04 මුණ්ඩිගල පතිරණබග් බරාෂාන් ෙමින්ද ඇල්විටිගල වයින් ස්බටෝේස,් අංක 459,ඇල්විටිගල මාවත,නාරාබ ්න්පිට ,බකාළඹ 05.

187 01/011/101/02110 

(01/011/0136)

ර.බී 04 බවෝල්ට් ඇන්ඩ් බරෝ ඇබසෝසිබේට්ස් (පුද්) සමාගම බවෝල්ට් ඇන්ඩ් බරෝ ඇබසෝෂබේට්ස් (පුද්) සමාගම, අංක 290B,  යිබලවල් පාර, කිරුලපන, 

බකාළඹ 06

188 01/011/101/02111 

(01/011/1420)

ර.බී 04 සිවඥානම් සතයදාස්  / සිවඥානම් උදයදාස් තාස් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 572/1ඒ,  ැව්බලාක් පාර, බකාළඹ 06

189 01/011/101/02113 

(01/011/1457)

ර.බී 04 චූලානි මබ ්ෂ්වරී  විබේරත්න / හිලරි ස්ක්ස්ටස් පීටේ ආනන්දේපා අරුසා වයින් ස්බටෝේස,්අංක 124, ගාළු පාර, බකාළඹ 06

190 01/011/101/02116 

(01/011/0584)

ර.බී 04 රංජිත් ලූක් බෆාන්බස්කා ඩියුබරායි වයින් ස්බටෝේස් ලිමිටඩ්, අංක 1133/2, මරදාන පාර, බොරැල්ල , බකාළඹ 08

191 01/011/101/02118 

(01/011/0358)

ර.බී 04 බසල්වසාමි සරවනන් ලිකේ ලෑන්ඩ් ,අංක 116,පයිෆ් පාර , බකාළඹ 05

192 01/011/101/02120 

(01/011/1441)

ර.බී 04 බදාන් බජෝේේ සමන්ත අල්ගම  / බදාන් ඇන්ටන් නිබම්ෂ් බරාමාරිබයෝ 

අල්ගම

ද බොරැල්ල වයින් ස්බටෝේස් ,අංක 51 - ඩී.එස්. බස්නානායක මාවත, බකාළඹ 08

193 01/011/101/02922 

(01/011/1408)

ර.බී 04 ශ්රී ලංකා බේඩිං කම්පැණි ලිමිටඩ් ශ්රී ලංකා බේඩිං කම්පැනි ලිමිටඩ් ,අංක 250/42 එම්,ලිෙේටි ේලාසා බවළඳ සංකීේණය, 

බකාළඹ 03

194 01/011/101/02959 

(01/011/1461)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, පේබනා රිකාඩ්  ලංකා (පුද්) සමාගම පේබනා රිකාඩ් ලංකා (පුද්) සමාගම, අංක එල්20බී, බලාබිබලවල්, බක්රස්කැට්, බුබල්වාේඩ්, 

අංක 77, ගාලුපාර, බකාළඔ 03.

195 01/011/101/02960 

(01/011/0585)

ර.බී 04 ජී.ඒ.ඩී.වී. ජයවේධ්න (පුද්) සමාගම මාතර වයින් ස්බටෝේස,්අංක 223,  යිබලවල් පාර, කිරුළපන

196 01/011/101/02961 

(01/011/1430)

ර.බී 04 බේ.බක්. මාේකටින් (පුද්) සමාගම කීල්ස් සුපේ, ලිෙ(ේ)ටි ේලාසා, බනා 250, බී2, ආේ ඒ ද මැල් මාවත, බකාළඹ 03.

197 01/011/101/02962 

(01/011/0140)

ර.බී 04 ඩබ්.ආේ. බේමසිරි පුද්ගලික සමාගම බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 187, බකාබලාන්නාව පාර, බකාළඹ 09

198 01/011/101/03215 

(01/011/0609)

ර.බී 04 කරුණාවතී විබේගුණවේධ්න බපබේරා මිය ඉබවාන්කා වයින් ස්බටෝේස්, අංක 33,  යිබලවල් පාර, කිරුලපන

199 01/011/101/03357 

(01/011/1465)

ර.බී 04 බදමටබගාඩ වයින් ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම බදමටබගාඩ වයින් ස්බටෝේස,් අංක:161, බකාබලාන්නාව පාර, බදමටබගාඩ

200 01/011/101/03651 

(01/011/1471)

ර.බී 04 මුණවීර කංකානම්බග් ඩික්සිරි නි ාල් ජයන්ත මුණවීර මැක්රින් ලිකේ ව(ේ)ල්ඩ්, අංක 175-A, තිබිරිගස්යාය පාර, බකාළඔ 05.

201 01/011/101/03654 

(01/001/1408)

ර.බී 04 ෆ්රී ලංකා බේඩිං  (ප්රද්) සමාගම ෆ්රී ලංකා බේඩින් (පුද්) සමාගම  , අංක 250/36, ලිෙේටි ේලාසා බවළද සංකීේණය, බකාළඔ 

03.

202 01/011/16/03339 

(01/001/1411)

ර.බී 04 බේ.බක්.මාකටිං සේවිස් (පුද්) සමාගම කීල්ස් සුපේ බමරින් ඩ්රයිව්, අංක:35, උපතිස්ස පාර, බකාළඹ 04.

203 01/012/16/03358 

(01/012/0572)

ර.බී 04  බද්වබග් බදාන් බ ්මපාල / ුඩා සිංගේපුලිබග් ෙන්රා මල්ලිකා පාුක්ක වයින් ස්බටෝේස් , අංක:42,  ංවැල්ල පාර, පාුක්ක

204 01/013/118/01863 

(01/013/1470)

ර.බී 04 බේ.බක්. මාේකට් සේවිසස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් කීල්ස් සුපේ, අංක 388, ගාළු පාර, ගල්කිස්ස



205 01/013/118/03646 

(01/013/0616)

ර.බී 04 සිං ාර බරෝහිත සංජීව සිල්වා / සිං ාර ජීවනී ශෂකා ුමාරි සිල්වා රත්මලාන වයින් ස්බටෝේස්  , අංක 378/1, ගාලුපාර, රත්මලාන.

206 01/163/24/01430 

(17/163/2614)

ර.බී 04 වේණුලසූරිය වීරුට්ටිබග් පද්මසිරි ප්රියන්ත ප්රනාන්ු ම තා පද්මසිරි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 20, මිගමුව පාර , නාත්තන්ඩිය

207 01/163/24/01482 

(17/163/2430)

ර.බී 04 මින්බට්ේ (පුද්) සමාගම මින්බට්ේ මූුකටුව වයින් ස්බටෝේස්,අංක 262, මූදූකටුව, මාරවිල

208 02/014/16/03416 

(02/014/0671)

ර.බී 04 බජා ාන් ස්ටැනිස්බලෝස් ප්රනාන්ු ම තා ශක්ති වයින් ස්බටෝේස් , බනා.500/3-500/2 ,නුවර පාර,නම්ොදළුව, නිට්ටුව.

209 02/014/5/01025 

(02/014/0640)

ර.බී 04 මුණසිං  අච්ි බල්කම්බග් සංජය මුණසිං ම තා / මුණසිං  අච්ි 

බල්කම්ලාබග් ශිරන්ති මුණසිං  මිය

ඔලිම්පික් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 06/01/01, අංක 01 කඩ කාමරය,මීගමුව පාර,වටද්දර 

,බව්යන්බගාඩ.

210 02/014/5/01431 

(02/014/0658)

ර.බී 04 බසනරත්බග් සිසිත බසනරත් ම තා. / සුගතදාස බසනරත් ම තා නිට්ටුව වයින් ස්බටෝේස,් අංක 599, බකාළඹ පාර, නිට්ටුව.

211 02/014/5/01718 

(02/014/1500)

ර.බී 04 රංබ ාටි කරව්බදනියබග් තීක්ෂණ පාල ම තා. උණගස්බදනිය වයින් ස්බටෝේස් ,අංක 28, උණගස්බදනිය, රුක්ග විල.

212 02/014/5/01888 

(02/014/1827)

ර.බී 04 අලියාුර බජරාඩ් ප්රීමන් ක්රිස්ටි ප්රනාන්ු නිව් නිට්ටුව වයින් ස්බටෝේස්, අංක 61/49,  නුවර පාර, ති ාරිය,රූපසිං  උදයානය, 

කළබගඩිබ ්න .

213 02/014/5/01945 

(02/014/1477)

ර.බී 04 රණසිං  මුදියන්බස්ලාබග් ප්රියන්ත රණසිං  ම තා නිව් බව්යන්බගාඩ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 24, නිට්ටුව පාර, බව්යන්බගාඩ

214 02/015/6/01021 

(02/015/0637)

ර.බී 04 අබනෝජා ගුණරත්න මිය / කළුපතිරැන්නැ ැලාබග් බදාන් උපාලි 

ගුණරත්න ම තා

නාමළුව ෆුඩ් බසන්ටේ , 360 .ගම්ප  පාර, බදල්බගාඩ.

215 02/015/6/01109 

(02/015/0638)

ර.බී 04 නදීරා අබරෝෂා බකාතලාවල මිය / අබශෝක නන්දරාේ බකාතලාවල 

ම තා

මාවරමණ්ඩිය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 770,  මාවරමණ්ඩිය, සියඹලාබේ.

216 02/015/6/01371 

(02/015/1505)

ර.බී 04 ආරිදාස පට්ටියගමබග් ම තා / සීතා ෙන්රලතා  පට්ටියගමබග්   මිය සන්බරෝ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 79 ඒ, බකාළඹ පාර -  ෙණ්ඩාරවත්ත , බියගම.

217 02/015/6/01389 

(02/015/2762)

ර.බී 04 අලියාුර බජරාඩ් සුනිමල් ප්රනාන්ු ම තා. බී.ඕ.සී.වයින් ස්බටෝේස් , අංක 136/12 ඊ, නුවර පාර, කඩවත.

218 02/015/6/01726 

(02/015/1818)

ර.බී 04 කළුගමබග් බදාන් අරුණ ප්රසාද් ම තා මාබකාළ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 49/5, මාබකාළ දුණ, මාබකාළ.

219 02/015/6/02990 

(02/015/1491)

ර.බී 04 බදෝන ඇනට් පිබයට්රා බසානාලි වීරබස්කර මිය / බජෝන් අවිනාස් 

ඩිලාන් වීරබස්කර මයා

කඩවත වයින් ස්බටෝේස,් අංක 25, නුවර පාර, කඩවත.

220 02/016/121/01458 

(02/016/0011)

ර.බී 04 තනිේපුලිබග් මංගලා ප්රියදේශනි කළයාණප්රිය මිය මරඳග මුල වයින් ස්බටෝේස,් අංක 405 බී, මීගමුව පාර, සායක්කාරමුල්ල, මරඳග මුල.

221 02/016/121/01813 

(02/016/0700)

ර.බී 04 ලින්බතාටබග්  ෆ්රැන්සිස්  ක්බෂ්වියේ  ක්රිස්බටෝෆේ   ප්රනාන්ු ම තා ක්රිස්බටෝස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 03, ිරිඋල්ල පාර, කටාන

222 02/016/121/01889 

(02/016/1795)

ර.බී 04 ජයලත් අබබ්වේධ්න මුදියන්බස්ලාබග් මධුර දේශන ජයලත් ම තා / 

ජයලත් අබබ්වේධ්න මුදියාන්බස්ලාබග් සමරපාල ජයලත් ම තා

එස්.බේ. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 95, මීරිගම පාර, දිවුලපිටිය

223 02/017/16/03375 

(02/017/1825)

ර.බී 04 බේ.වී.බක්.බ ෝල්ඩිංස් (පී වී ටී) එල් ටී ඩී. බකාලිටි වයින් ස්බටෝේස් , බපාු බවළඳ බපාල  අසල , බදාම්බේ.



224 02/017/6/00921 

(02/017/1823)

ර.බී 04 මල්ලිකා අේපු ාමිලාබග් ලක්ෂමන් ප්රියශාන්ත මයා සම්පත් වයින් ස්බටෝේස,් කටුලන්ද , බදකටන.

225 02/017/6/00962 

(02/017/0755)

ර.බී 04 පතිරැන්නැ ැලාබග් ෙන්රදාස ම තා  වෑබක් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 123, රදාවාන පාර, කිරිඳිවැල.

226 02/017/6/01391 

(02/017/1493)

ර.බී 04 උපුල් සරත්ෙන්ර වනිගසූරිය ම තා පුබගාඩ වයින් ස්බටෝේස් , අංක 57 ඒ, බකලින් වීදිය , පුබගාඩ.

227 02/017/6/02991 

(02/017/1792)

ර.බී 04 රණසිං  ආරච්ිබග් බේමවතී මිය / රණවීරබග් නන්දබස්න ම තා / 

ප්රදීේ ෙන්ුල රණවීර ම තා

දිල් ා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 28/2,වල්ගම්මුල්ල පාර,මයිලවලාන, කිරිඳිවැල

228 02/018/5/00963 

(02/018/1481)

ර.බී 04 නුවරපක්ෂබග් බේඩිබග් රමයලාල් වජිර ුමාර මයා / නවරත්න 

මුදියන්බස්ලාබග් තරිඳු දිල්ශාන් ුමාර නවරත්න ම තා.

 පිබයෝ වයින් ස්බටෝේස,් බනා.230 සී, කඳාන පාර, ගබන්මුල්ල.

229 02/018/5/01107 

(02/018/1490)

ර.බී 04 කළු මු න්දිරම්ලාබග් බදෝන ශෂලා බනාඒෂයා රණුංග මිය / 

විබේසිං  අධිකාරි අේපු ාමිලාබග් අුල ප්රභාත් විබේසිං  ම තා

බමාන්ටිකාබලෝ වයින් ස්බටෝේස් , අංක 173 , අළුත්ගම , බෙෝගමුව , යක්කල.

230 02/018/5/01373 

(02/018/0659)

ර.බී 04 ගජසිං බග් ුමාරි නිවේතනා ශෂමාලි සිල්වා බමනවිය / ගජසිං බග් 

ජස්ටින් සිල්වා ම තා

ලිබයෝ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 09 ඩී, ජා ඇල පාර, ප ලගම, ගම්ප .

231 02/018/5/01379 

(02/018/0326)

ර.බී 04 එබගාඩ ගමබග්  සිරිබස්න ගබන්මුල්ල වයින් ස්බටෝේස,් අංක 28, කිරිඳිවිට පාර, ගබන්මුල්ල

232 02/018/5/01382 

(02/018/1501)

ර.බී 04 ඔලිවේ පතිරණ ම තා සුමිහිරි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 103, ෙැලුම්ම ර , මුුන්බගාඩ.

233 02/018/5/01456 

(02/018/1476)

ර.බී 04 ෙම්පිකා කළයාණි වීරසිං  මිය / බතව්වා න්දි බද්විකා ොමලී සිල්වා 

මිය /

සුජිත් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 45, බෙෞද්ධ්ාබලෝක මාවත, ගම්ප 

234 02/018/5/01506 

(02/018/1485)

ර.බී 04 රණවීර කළුආරච්ිබග් සරබන්ලිස් රණවීර ම තා. / රණවීර 

කළුආරච්ිබග් සුදත් බරෝ ණ ම තා

සියනෑ වයින් ස්බටෝේස,් නුවරපාර. ෙැලුම්ම ර, මුුන්බගාඩ.

235 02/018/5/01659 

(02/018/2493)

ර.බී 04 විබේසිං  ඇටම්පලලාබග් බසෝමරත්න ම තා / විබේසිං   

ඇටම්බපාලලාබග් සේනා කාවින්දි බම.විය

මිලාබනෝ වයින් ස්බටෝේස් , අංක 30 ඒ,   නුවර පාර,  ගල්බතාටමුල්ල , යක්කල.

236 02/018/5/01808 

(02/018/1791)

ර.බී 04 සිසිල් රංජන් බස්නානායක ම තා රංජන් ලංකා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක 04, තානායම පාර, ගම්ප .

237 02/018/5/01812 

(02/018/0615)

ර.බී 04 අලියාුර ඈන් බරෝෂීණී ප්රනාන්ු මිය. සුරසි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 67, රදාවාන පාර, යක්කල.

238 02/018/5/01943 

(02/018/0619)

ර.බී 04 හිත්තර නයිබදලාබග් සුදේශනී පිරීස් මිය ගම්ප  වයින් ස්බටෝේස් , අංක 01,නගරසභා බවළඳ සංකීේණය ,ජා ඇල පාර,ගම්ප 

239 02/018/5/01946 

(02/018/0702)

ර.බී 04 ජුබේබගාඩ විමල් ගමබග් ම තා නිව් ක්රවුන් වයින් ස්බටෝේස්,අංක 09, මංගල පාර, ගම්ප .

240 02/018/5/02812 

(02/018/0655)

ර.බී 04 ෙන්රබස්කර මුදලිබග් සරත්ෙන්ර ම තා / ෙන්රබස්කර මුදලිබග් 

නලින් ෙන්න සරත්ෙන්ර ම තා

සිටි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 414/බී, බ ්බන්ගම පාර,වැලිබව්රිය

241 02/018/5/03647 

(02/018/0661)

ර.බී 04 රිෙඩ්පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස් ලිමිටඩ් ආේපිබකෝ සුපේ බසන්ටේ , අංක 17, යක්කල පාර,ගම්ප .

242 02/018/7/03418 

(02/018/0701)

ර.බී 04 රිෙඩ් පිරීස් ඩිස්ිබියුටේස් ලිමිටඩ් රිෙඩ් පිරීස් ඩිස්ිබියුටේස් ලිමිටඩ්, අංක:153, ශාන්ත බජෝශේ විදීය, මීගමුව.



243 02/019/4/00964 

(02/019/1794)

ර.බී 04 වැලිසරබග් ලලිත් ප්රනාන්ු  ම තා පැරඩයිස් රටබීම  ල , අංක.02,  පළමු නඟර  පටුමඟ , රාගම.

244 02/019/4/01063 

(02/019/1479)

ර.බී 04 කලුගල ලලිතා ද අල්විස්  මිය.  ඩිලාන් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 494 බී, මීගමුව පාර, කපුවත්ත , ජා ඇල.

245 02/019/4/01065 

(02/019/1826)

ර.බී 04 අසරේපුලිබග් බසෙස්තියන් බජෝෂේ සිල්වා මයා තල්ග  වයින් ස්බටෝේස,් අංක 69, බකාළඹ පාර, ජා ඇල

246 02/019/4/01706 

(02/019/1486)

ර.බී 04 ගම්මැද ලියනබග් බලෝනා ුමුුනී බපබේරා මිය / ුරනබග් මිබෙල් 

විරංග බපබේරා

බපබේරා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 24 ඒ - මීගමුව පාර, ුඩැල්ල ,ජාඇල.

247 02/019/4/01721 

(02/019/1508)

ර.බී 04 ුරණබග් සුරාේ රජීව බපබේරා ම තා බගෝල්ඩන් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 187, පරණ මීගමුව පාර, කණුවන , ජාඇල

248 02/019/4/01884 

(02/019/1494)

ර.බී 04 හිත්තර නයිබදලාබග් සුදේශනී පීරිස් මිය දිල්ෂාන් වයින් ස්බටෝේස්, බනා 50, පරණ පාර, කණුවන , ජා-ඇල.

249 02/019/4/02993 

(02/019/0884)

ර.බී 04 ගජසිං බග් ජස්ටින් සිල්වා ම තා වාසනා රටබිම  ල , අංක 63, ුම්රියබපාල පාර, කඳාන.

250 02/019/4/03086 

(01/011/2642)

ර.බී 04 ලංකා සබතාස ලිමිටඩ් ලංකා සබතාස , අංක:72, මීගමු පාර, ජා ඇල.

251 02/019/4/03099 

(02/019/0299)

ර.බී 04 අලියාුර  නිවාඩ් සංබේ ප්රනාන්ු ම තා. මිලාබනෝ වයින් ස්බටෝේස් , අංක 112, මිනුවන්බගාඩ පාර, ඒකල , ජා ඇල.

252 02/019/4/03649 () ර.බී 04 නිශ්ශංක සම්පත් අබරෝෂ බමන්ඩිස් ම තා / බද්ිරි බම්රි මීනට් සිල්වා 

මිය.

ෙැසිලිකා වයින් ස්බටෝේස් ,24/5 ඒ,  යූ.ඩී.ඒ.තට්ටු බගාඩනැිලි සංකීේණය, කඩවත පාර, 

රාගම.

253 02/020/16/03407 

(02/020/1495)

ර.බී 04 අමරසිං බග් බජෝශේ කැලිස්ටස් බෆාන්බස්කා මයා / වේණුලසූරිය 

සීතා ලලිතා පද්මිණී ප්රනාන්ු මිය. / අමරසිං බග් අනුරාධ්ා සුවිමාලි 

බෆාන්බස්කා මිය

වැලිබ ්න වයින් ස්බටෝේස,් අංක:163, වැලිබ ්න, බකාච්ිකබඩ්.

254 02/020/7/00913 

(02/020/1480)

ර.බී 04 බේමකාන්ති සමරගුණරත්න මිය  ශ්රියානි රටබීම ල,  අංක 807, මීගමු පාර, ලියනබගමුල්ල, සීදූව.

255 02/020/7/00923 

(02/020/0709)

ර.බී 04 ලුවිස් මැනුබවල් ප්රනාන්ු පුල්බල් මයා සීුව වයින් ස්බටෝේස,් අංක 429, බකාළඹ පාර, සීුව.

256 02/020/7/00959 

(02/020/1498)

ර.බී 04 වටවලබග් බදාන් බම්රි අමරාවතී මිය. / බසම්ෙුට්ටි ආරච්ිබග් බදෝන 

සුරංී නිබරෝෂණී ගුණරත්න මිය

 ජී.එස්.වයින් ස්බටෝේස,්අංක 672/2, බතෝන්වුඩ් එස්බට්ට්, බකාළඔ පාර, කටුනායක.

257 02/020/7/01507 

(02/020/1793)

ර.බී 04 පල්ලියමුල්ල බ ්වා ීගනබග් විමලසිරි ම තා / පල්ලිමුල්ල බ ්වා 

ීගනබග් දිනූෂා නිරංජලා  මිය

කටුනායක වයින් ස්බටෝේස,් අංක 1054, බකාළඹ  පාර, කටුනායක.

258 02/020/7/02992 

(02/019/1820)

ර.බී 04 කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්   කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි , (එල්.බක්. වයින් ස්බටෝේස)්, අංක 673, මීගමුව පාර, සිදූව.

259 02/022/5/01509 

(02/022/1503)

ර.බී 04 රණවීර  ආරච්ිබග් බදෝන ීතානි ප්රියංිකා පතිරණ මිය / බදාන් 

අවිනාශ් විරාජ මාලක පතිරණ ම තා /

ම ර වයින් ස්බටෝේස,් අංක 13/11, නුවර පාර,ම ර.

260 02/022/5/01948 

(02/022/1824)

ර.බී 04 සුභසිං  ආරච්ිබග් වසන්තා ජයසීලි ම ත්මිය කාරිස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 574/5/බී, නුවර පාර , රම්මුුගල , කඩවත.

261 02/022/5/01952 

(02/022/1502)

ර.බී 04 ජයනන්ද  ඕවිටිගල බඩානල්ඩ් සුපේ ලිකේ බෂාේ, අංක 437, රම්මුුගල , කඩවත



262 02/022/5/01956 

(02/022/0663)

ර.බී 04 අනුරුද්ධ් සම්පත් ුඩාබගාඩ ම තා බක් ගෲේ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 334 - නුවර පාර, කිරිල්ලවල , කඩවත

263 02/022/5/02877 

(02/022/1492)

ර.බී 04 වැලිවිට අංබගාඩ ලියනබග් නන්දන වැලිවිට මයා  එබඩ්රමුල්ල වයින් ස්බටෝේස් , අංක 461 , එබඩ්රමුල්ල , වත්තල.

264 02/022/5/02878 

(02/022/2760)

ර.බී 04 කරුණානායක ආරච්ිලාබග් කරුණාවතී මිය. / උඩබග් ආරච්ිබග් 

ප්රසාද් දිලූක ප්රියදේශණ ම තා

මල්වුහිරිපිටිය වයින් ස්බටෝේස් ,අංක:21/3/ඒ, මල්වුහිරිපිටිය , බුත්පිටිය,ගම්ප .

265 02/023/16/03406 

(02/023/1474)

ර.බී 04 මුුගම බ ්වබග් ුසුමාවතී මිය / වේනුලසූරිය බදහිවල ආරච්ිබග් 

ඉබවෝන් බරාෂාන්ති බකාස්තා මිය /

ට්රයිස්ටාේ වයින් ස්බටෝේස,් අංක:28 බී, බකාළඹ පාර, මිණුවන්බගාඩ

266 02/023/7/00966 

(02/023/0708)

ර.බී 04 මල්ලවආරච්ිබග් බදාන් ගයාන්  ඉන්දික බපබේරා සමරබස්කර ම තා ඉන්දික වයින් ස්බටෝේස්, 187/සී,  මිනුවන්බගාඩ පාර, උඩුගම්පල.

267 02/023/7/01380 

(02/023/1506)

ර.බී 04 ජයනිතා  ේෂණී ෙුරිකා ගජසිං  බමවිය. සුරා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 63, උඩුගම්බපාල  පාර, බකාටුබගාඩ

268 02/023/7/01748 

(02/023/1499)

ර.බී 04 පල්ලිමුල්ල  බ ්වා ීගනබග් විමලසිරි ම තා / සිුරාජපති ම බගදර 

ඉන්රාණි මිය

මිනුවන්බගාඩ වයින්ස්බටෝේස,් අංක 11, මීගමුව පාර, මිනුවන්බගාඩ.

269 02/023/7/01891 

(02/023/1475)

ර.බී 04 ලියන්නාවත්තබග්  ෙන්දන  රත්නසිරි ම තා බ ාරම්පැල්ල වයින් ස්බටෝේස,් අංක05,ගණිහිමුල්ල,බදවලබපාල.

270 02/024/121/00919 

(02/024/1817)

ර.බී 04 අමරසිං  පැලවත්තබග්  කාංෙනා  සුරංි අමරසිං  මිය / සමේබසට් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 137, ම ා විදීය , මිරීගම.

271 02/024/121/00920 

(02/024/0656)

ර.බී 04 ගජසිං බග් ුමරි නිවේතනා ශෂමාලි සිල්වා බමනවිය / ගජසිං බග් 

ජස්ටින් සිල්වා ම තා

 රෑන්ඩ් රටබීම  ල , අංක 83/1, ිරිඋල්ල පාර , මිරීගම.

272 02/024/121/01064 

(02/024/0631)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, සී/ස සක්බස් බද්ුනු බ ෝල්ඩිං(පුද්) සමාගම රත්නායක වයින් ස්බටෝේස,් අංක 15, නුවර පාර, දංඕවිට.

273 02/024/121/01129 

(02/020/0614)

ර.බී 04 විස්නා කඩවලබග් බදාන් සුරංග නිශාන්ත ගුණබස්කර ම තා මිරිස්වත්ත වයින් ස්බටෝේස,් දිවුලපිටිය පාර, බදමන් න්දිය, මිරිස්වත්ත.

274 02/024/121/01363 

(02/024/1489)

ර.බී 04 රංබ ාටි බේඩි කරව්බදනියබග්  තීක්ෂණපාල ම තා පස්යාල වයින් ස්බටෝේස,්අංක 42, නුවර පාර, පස්යාල.

275 02/024/121/01725 

(02/024/1496)

ර.බී 04 කවුඩාඋල්ලබග් ෂේලි අනුරුද්ධිකා මිය / බලාු බ ්රත් 

මුදියන්බස්ලාබග් නිපුල් රන්දික ෙේනාඩ් ෙස්නායක ම තා,

නිව් වයින් ස්බටෝේස් , අංක 35 , පල්බලබවල.

276 02/024/121/01947 

(02/024/1482)

ර.බී 04 හිත්තර නයිබදලාබග් සුදේශනී පීරිස්  මිය නිව් වයින් සබටෝේස,් අංක 05, නුවර පාර, ෙටලීය, පස්යාල

277 02/025/16/03373 

(02/025/0293)

ර.බී 04 බේ.බක්.මාේකටින් සේවිසස් පුද්ගලික සමාගම කීල්ස් සුපේ , අංක:41, අගරදගුරු  නිකලස්  මාකස්  ප්රනාන්ු මාවත,  මීගමුව.

278 02/025/16/03374 

(02/025/0657)

ර.බී 04 කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැනි( ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, බනා.266, බකාළඹ පාර, මීගමුව.

279 02/025/16/03376 

(02/025/0004)

ර.බී 04  පුආරච්ිබග් බදාන් බම්රියන් ීතානි ශාන්තා මිය බෙතානි වයින් බෂාේ, අංක:350, බකාළඹ පාර, මීගමුව.

280 02/025/16/03434 

(02/025/2883)

ර.බී 04 ලාෆ් සන්අේ සුපේ මාේකට්ස් (පුද්) සමාගම ලාෆ් සන්අේ සුපේ මාේකට්ස් (පුද්) සමාගම,අංක:108, රාජපක්ෂ බබ්රෝඩ්බව්, මීගමුව



281 02/025/7/01131 

(02/025/0613)

ර.බී 04 වේණුලසූරිය සිල්වන් බසවරින්ස් දෙබේරා ම තා / අමබරෝසිබග් 

බජනිව් මිරීයම් ප්රනාන්ු මිය / වේණුලසූරිය මලින්ද බෂ ාන් 

දෙබේරා ම තා

 බස්සත වයින් ස්බටෝේස,් අංක 117, ශාන්ත බජෝසේ විදීය, මීගමුව.

282 02/025/7/01377 

(02/025/0632)

ර.බී 04 බසම්බුුට්ටි ආරච්ිබග් බදාන් රංජිත් බජෝන් දයානන්ද ගුණරත්න 

ම තා / බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් බම්රියන් නිරංජලා ලිබයෝනි මිය

ජී.එස්. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 97, ග්රීන්ස් පාර, මීගමුව.

283 02/025/7/01723 

(02/025/2758)

ර.බී 04 අමරුංග ආරච්ිබග් ඇග්නස් ස්වේණපාලි බපබේරා මිය / 

ුරුුලසූරිය බරෝලන්ඩ් ෆ්රැන්සිස් ප්රනාන්ු ම තා

බක්.ආේ.එෆ්. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 14 - , ුම්රියපල පාර, මීගමුව.

284 02/025/7/01882 

(02/025/1483)

ර.බී 04 පත්තාබග් මාලනී කරුණාවතී ප්රනාන්ු මිය බෙෝුවල වයින් ස්බටෝේස,් බනා 402 / ජී , බකාළඹ පාර, මීගමුව.

285 02/025/7/01890 

(02/025/2759)

ර.බී 04 මල්නයිබදලාබග් රන්ජන් ෆ්රැන්සිස්  ශ්රීලාල් ප්රනාන්ු ෆ්රෑන්ක්වින්ස් වයින් ස්බටෝේස්, අංක 130, බකලින් වීදිය, මීගමුව.

286 02/025/7/01893 

(02/025/1837)

ර.බී 04 ෙක්රවේතීබග් රූපස් නිශාන්ත ජයතිස්ස ප්රනාන්ු ම තා බකාච්ිකබඩ් වයින් ස්බටෝේස්, අංක 21,  ලාවත පාර, බකාච්ිකබඩ්.

287 02/025/7/02811 

(02/025/1504)

ර.බී 04 රිබටල් ස්බේසස් (පුද්ගලික) සමාගම. රිබටල් ස්බේසස් (පුද්ගලික) සමාගම, අංක 246/1,  ලුවිස් බපබදස,  මීගමුව.

288 02/025/7/03372 

(02/025/1819)

ර.බී 04 විමුක්ති ෙුරංග ගජසිං  ආරච්ි මයා ජයා වයින් ස්බටෝේස් ,බනා.22,වටරවුම් පාර,බකාච්ිකබඩ්.

289 02/026/16/03417 

(02/026/1821)

ර.බී 04 බේමකාන්ති  සමරගුණරත්න ම ත්මිය, මුම් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 618,  ැඳල පාර,  ැඳල, වත්තල.

290 02/026/4/00967 

(02/026/1484)

ර.බී 04 වීරබස්කර මුදියන්බස්ලාබග් අබශෝක ුලීේ වීරබස්කර. / ජයමිණි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 315, කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි, මීගමු පාර, වත්තල .

291 02/026/4/01066 

(02/026/0644)

ර.බී 04 බකාස්වත්තබග් දීේතී ක්රිශාන්ත ුමාර බපබේරා මයා  නිව් පමුණුගම වයින් ස්බටෝේස,්අංක 08, ුඩැල්ල පාර, බෙෝපිටිය .

292 02/026/4/01068 

(02/026/0617)

ර.බී 04 දිකිරිකෑවබග් බදාන් බජෝෂේ මයා ජීවන්ත වයින් ස්බටෝේස්, අංක 637, බකරඟබපාුණ , වත්තල.

293 02/026/4/01427 

(02/026/1487)

ර.බී 04 වලිමුණි මාරි මල්කාන්ති බමන්ඩිස්  මිය සුපේ බටාේ වයින් ස්බටෝේස් , අංක 176 සී, ම ොබග් පාර, ඇලපිටිවල , රාගම

294 02/026/4/01459 

(02/026/0618)

ර.බී 04 පීටේ  බ ්මාල්බග් ඇන්තනී බනවිල් බපබේරා ම තා / 

බ ට්ටිආරච්ිබග් ඇනස්ටා මිල්ඩ්රඩ් බපබේරා මිය

සුපේ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 612/1, මීගමුව පාර.ම ොබග්

295 02/026/4/01720 

(02/026/2761)

ර.බී 04 බේ.බක්. මාේකටිං සේවිසස් (පුද්) සමාගම කීල්ස් සුපේ, අංක 384,  මීගමුව පාර, වත්තල.

296 02/026/4/01809 

(02/026/1478)

ර.බී 04 ඉබවෝන් ජින් පත්මබපරුම ආේ.සී. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 623 -  ැඳල පාර,  ැඳල , වත්තල.

297 02/026/4/02828 

(02/026/1497)

ර.බී 04 අලියාුර සාරා විටාලි ශාමානි ප්රනාන්ු බමනවිය එම්.බේ. වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 142, ඇලකන්ද , ැඳල ,වත්තල.

298 02/026/4/02866 

(02/026/2763)

ර.බී 04 ජයනිතා  ේෂණී ෙුරිකා ගජසිං සුරා වයින් ස්බටෝේස,් බනා.15, ඇවරිවත්ත පාර.වත්තල.

299 03/027/12/01964 

(03/027/0554)

ර.බී 04 මැටිල්ඩා පේලි පද්මිණි  සුභසිං අගලවත්ත රටබීම  ල , අංක 167, මුගම පාර, අගලවත්ත



300 03/027/12/03143 

(03/027/0172)

ර.බී 04 ජගත් බේමලාල් පින්නබගාඩ ජගත් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 330, බදල්ගස්  ංදිය, යටියන, අගලවත්ත

301 03/027/12/03820 

(03/027/0172)

ර.බී 04 ජගත් බේමලාල් පින්නබගාඩ විතාන ම තා ජගත් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 330, බදල්ගස්  ංදිය, යටියන, අගලවත්ත

302 03/027/12/03821 

(03/027/0172)

ර.බී 04 ජගත් බේමලාල් පින්නබගාඩ විතාන ම තා / විබේසිං  කංකානම්බග් 

ධ්ේමසීලි බපබේරා / රසික බුද්ධික පින්නබගාඩ විතාන

ජගත් වයින් ස්බටෝේස,් අංක355 ඩී, බදල්ගස්  ංදිය, යටියන, අගලවත්ත.

303 03/027/12/03833 

(03/027/0554)

ර.බී 04 ධ්ේම ප්රසාද් ගුණසිං  ම තා අගලවත්ත රටබීම  ල , අංක 167, මුගම පාර, අගලවත්ත

304 03/029/11/00942 

(03/029/0549)

ර.බී 04 හිරියමුල්ල විතානබග් ප්රියංකා නිල්මිණි කරුණාරත්න මිය   ංසිරි වයින් ස්බටෝේස,්  අංක160, ගාළු පාර, අළුත්ගම.

305 03/029/11/01124 

(03/029/0550)

ර.බී 04 වික්රමනායක ආරච්ිබග් ෙබම්න්ර වික්රමනායක මයා  බටල්මා වයින් ස්බටෝේස,් අංක:172, ගාලු පාර, අළුත්ගම

306 03/029/11/02786 

(03/029/0173)

ර.බී 04 සී.බී.එල්.ඊබට්ලේස් (පුද්) සමාගම සී.බී.එල්.ඊබට්ලේස් (පුද්) සමාගම, අංක:180 ඒ, ගාලු පාර, අළුත්ගම

309 03/029/11/03139 

(03/029/0563)

ර.බී 04 බ ම්ොුර ඩඩ්ලි රංජිත් රංග වයින් ස්බටෝේස,් අංක 412, ගාලු පාර, අළුත්ගම

310 03/029/11/03828 

(03/029/0549)

ර.බී 04 හිරියමුල්ල විතානබග් ප්රියංකා නිල්මිණි කරුණාරත්න අංක:160, ගාළු පාර,  ංසිරි වයින් ස්බටෝේස,් අළුත්ගම

311 03/029/11/03831 

(03/029/0563)

ර.බී 04 බ ම්ොුර ඩඩ්ලි රංජිත් ම තා / බ ම්ොුර තරංග නිශාන්ත ද සිල්වා 

ම තා

රංග වයින් ස්බටෝේස,් අංක 412, ගාලු පාර, අළුත්ගම

312 03/029/11/03848 () ර.බී 04 මල්කාන්ති බසබනවිරත්න ම ත්මිය / වික්රමනායක ආරච්ිබග් 

ෙබම්න්ර වික්රමනායක ම තා

බටල්මා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 172, ගාළු පාර, අළුත්ගම.

313 03/030/13/01961 

(03/030/2593)

ර.බී 04 ජගත් බේමලාල් පින්නබගාඩ විතාන බුලත්සිං ල වයින් ස්බටෝේස,් අංක 77, බුලත්සිං ල ,අුර

314 03/030/13/03818 

(03/030/2593)

ර.බී 04 ජගත් බේමලාල් පින්නබගාඩ විතාන ම තා / විබේසිං  කංකානම්බග් 

ධ්ේමසීලී බපබේරා / රසික බුද්ධික පින්නබගාඩ විතාන

බුලත්සිං ල වයින් ස්බටෝේස,් අංක77, බුලත්සිං ල, අුර.

315 03/032/13/00940 

(03/032/0171)

ර.බී 04 බකාතලාවලබග් ගුණරත්න මයා අංක:437/1 -සී , බමාරග බ ්න වයින් ස්බටෝේස් , පාුක්ක පාර , බමාරග බ ්න

316 03/032/13/00941 

(03/032/2590)

ර.බී 04 බේමුමාර වේණුලසුරීය මයා අංක:26, උඩවත්ත වයින් ස්බටෝේස් , ශ්රී බසෝමසුන්දර පාර , බ ාරණ

317 03/032/13/01966 

(03/032/2589)

ර.බී 04 ඉලිබේ විදානලාබග් ජයවේධ්න බ ාරණ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 153, බර්ස් ලයින් වටරවුම් පාර, බ ාරණ

318 03/032/13/02789 

(03/032/0170)

ර.බී 04 ගමබග් ඥාණරත්න ම තා බගෝනපල වයින් ස්බටෝේස,් බගෝනපල  න්දිය, බකෝරළඉම

319 03/032/13/03819 

(03/032/017)

ර.බී 04 ඌරුපැලැව්බව් ගමරාළලාබග් කරුණාවතී මිය / ුෂාරා තත්සරණී 

ගමබග් බමනවිය

බගෝනබපාල වයින් ස්බටෝේස,් බ ාරණ පාර, බකෝරළඉම,  බගෝනබපාල  න්දිය.

320 03/032/13/03827 

(03/032/0171)

ර.බී 04 බකාතලාවලබග් ගුණරත්න ම තා / කස්ුරි ආරච්ිබග් බදෝන 

නන්දාවතී

බමාරග බ ්න වයින් ස්බටෝේස් ,  අංක:437/1 -සී ,  පාුක්ක පාර , බමාරග බ ්න



321 03/032/13/03829 

(03/032/2590)

ර.බී 04 කරුපයියාපිල්බලයි ුමාරනායගම් ම තා / කරුපයියාපිල්බලයි 

බජයනායගම්

 උඩවත්ත වයින් ස්බටෝේස් , අංක:26, ශ්රී බසෝමානන්ද පාර , බ ාරණ.

322 03/032/13/03853 () ර.බී 04 ඉලිබඹ විදානලාබග් ජයවේධ්න ම තා බ ාරණ වයින් ස්බටෝේස,් අංක : 153,බර්ස්  ලයින් වටරවුම් පාර,බ ාරණ.

323 03/033/10/01971 

(03/033/0547)

ර.බී 04 ගුණමුණි සුදත් සිල්වා පී.එස්. වයින් ස්බටෝේස,් අංක78 ඒ, බපාබ ාද්දරමුල්ල , වාද්ුව

324 03/033/10/02028 

(03/033/2594)

ර.බී 04 බජෝසේ ලිබයෝ සංජීව ප්රනාන්ු ම තා  / ප්රැන්සිස් බස්වියේ මේවින් 

ප්රනාන්ු ම තා

එල්.එම්.ඒ. ප්රනාන්ු වයින් ස්බටෝේස්, අංක 51/2, ගුඩ්බෂඩ් පාර, කළුතර

325 03/033/10/02787 

(03/033/0168)

ර.බී 04 එඩ්වඩ් ජූඩ් ලූෂන් අල්වාරිස් මයා / සිසිල් ලූඩ්ස් කමලා අල්වාරිස් මයා / 

ඇන්තනි ස්ටීවන් ඇන්ඩෲ වින්සන්ට් අල්වාරිස් මයා / බජාසපින් මාරි 

බජනිෆේ අල්වාරිස් / බකාන්රඩ් ජූඩ් ගබ්රිබයල් අල්වාරිස් මයා / 

 අල්වාරිස් රටබීම  ල , අංක:100, බකලින් විදීය, කළුතර දුණ.

326 03/033/10/02971 

(03/033/2592)

ර.බී 04 රාජනායගම් ප්රසන්න ුමාේ බජනරල් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 29, ුම්රියබපාල පාර, කළුතර දුණ

327 03/033/10/03830 

(03/033/0547)

ර.බී 04 ගුණමුණි සුදත් සිල්වා ම තා ජී.එස්. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 1216, ගාලුපාර, බපාබ ාද්දරමුල්ල, වාද්දූව.

328 03/033/10/03836 

(03/033/2592)

ර.බී 04 රාජනායගම් ප්රසන්න ුමාේ ම තා බජනරල් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 29, ුම්රියබපාල පාර, කළුතර දුණ

329 03/033/10/03850 () ර.බී 04 සිසිල් ලූඩ්ස් කමලා අල්වාරිස් ම තා / ඇන්තනි ස්ටීවන් ඇන්ඩෲ 

වින්සන්ට් අල්වාරිස් ම තා / බජාසපින් මාරි බජනිෆේ අල්වාරිස් ම තා 

/ බකාන්රඩ් ජූඩ් ගබ්රිබයල් අල්වාරිස් ම තා / එඩ්වඩ් ජූඩ් ලූෂන් 

අල්වාරිස් රටබීම  ල, අංක 100, බකලින් වීදිය, කළුතර දුණ.

330 03/033/10/03878 () ර.බී 04 ප්රැන්සිස් බස්වියේ මේවින් ප්රනාන්ු ම තා / ප්රැන්සිස් බස්වියේ මේවින් 

ප්රනාන්ු ම තා / ප්රැන්සිස් බස්වියේ මේවින් ප්රනාන්ු ම තා / ප්රැන්සිස් 

බස්වියේ මේවින් ප්රනාන්ු ම තා

එල්.එම්.ඒ. ප්රනාන්ු වයින් ස්බටෝේස්, අංක 51/2, ෙඩු ගෙඩා පාර, කළුතර.

331 03/034/13/03141 

(03/034/0169)

ර.බී 04 කනුබ ්නවත්බත කපුබග් රූපිකා මල්කාන්ති උදය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 41, ුඩයාල  ංදිය , අඟුරුවාබතාට

332 03/034/13/03866 () ර.බී 04 කනුබ ්න වත්ත කපුබග් රූපිකා මල්කාන්ති ම ත්මිය උදය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 41, ුඩයාල, අඟුරුවාබතාට.

333 03/035/12/00939 

(03/035/0553)

ර.බී 04 පේල් ස්වේණලතා බ ට්ටිබ ්වා මිය අංක:02, වික්රම වයින් ස්බටෝේස් , ලත්පුර , ෙුරලිය

334 03/035/12/03824 

(03/035/0553)

ර.බී 04 බද්ශාන් ලසන්ත බ ට්ටිබ ්වා ම තා / ප්රබමෝද් නිශංක බ ට්ටිබ ්වා 

ම තා

 වික්රම වයින් ස්බටෝේස් , අංක:02, ලත්පුර , ෙුරලිය

335 03/038/8/00937 

(03/038/0562)

ර.බී 04 ජයසිං  ආරච්ිබග් යසරත්න මයා අංක:193/1 , පානුර ලිකේ බෂාේ , ගාලු පාර , පල්ලිමුල්ල , පානුර

336 03/038/8/00938 

(03/038/0551)

ර.බී 04 බ ට්ටිකංකානම්බග් රමිත් බපබේරා මයා  සුසිලා වයින් ස්බටෝේස් ,  අංක:295, ගාලු පාර ,තල්පිටිය , වාද්ුව.

337 03/038/8/01942 

(03/038/0546)

ර.බී 04 බතෝමස් බෂ්වියේ තිබමෝති බමෝනා / බජාසපින් මාරි බජනිෆේ අල්වාරිස් 

/ බජෝශේ ඇබඩාල්ෆ්  ඇන්ටන් ප්රනාන්ු

බමෝතා රටබීම  ල , අංක 273, බකලින් වීදිය, පානුර

338 03/038/8/02966 

(03/038/0548)

ර.බී 04 බපස්බත්රුව ලියනරාළලාබග්  බරජිබනෝල්ඩ් බරස්මන්ඩ් ුබේ 

විජයවේණසූරිය

පී ඇන්ඩ් බේ. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 18, මාේකට් පාර, පානුර

339 03/038/8/03823 

(03/038/0546)

ර.බී 04 බතෝමස් ක්බෂ්වියේ තිබමෝති බමෝතා ම තා / බජාසපින් මාරි බජනිෆේ 

අල්වාරිස් ම ත්මිය / බජෝශේ ඇබඩාල්ෆ් ඇන්ටන් ප්රනාන්ු /

බමෝතා රටබීම  ල , අංක 273, බකලින් වීදිය, පානුර



340 03/038/8/03825 

(03/038/0324)

ර.බී 04 කාිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේීල්ස්  ෆුඩ් සිටි,අංක 163, ගාලු පාර, පානුර

341 03/038/8/03834 

(03/038/0562)

ර.බී 04 ජයසිං  ආරච්ිබග් යසරත්න ම තා / කාරියවසම් ඉදිපලබග් රිෂාන්තා 

ධ්ම්මික නන්දිබස්න ම තා

 පානුර ලිකේ බෂාේ ,  අංක:193/1 , ගාලු පාර , පල්ලිමුල්ල , පානුර

342 03/038/8/03837 

(03/038/0548)

ර.බී 04 බේස්බන්රුබව් ලියනරාළලාබග් බරජිබනෝල්ඩ් බරාස්මන්ඩ් ුබේ 

විජයවේණසූරිය ම තා

පී ඇන්ඩ් බේ. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 53, මාේකට් පාර, පානුර

343 03/039/12/01989 

(03/039/0552)

ර.බී 04 බ ට්ටිආරච්ිබග් බදෝන ීතානි බ ට්ටිආරච්ි පැලවත්ත රටබීම  ල ,බකලින් වීදිය, පැලවත්ත

344 03/039/12/03867 () ර.බී 04 බ ට්ටිආරච්ිබග් බදෝන ීතානි බ ට්ටිආරච්ි ම ත්මිය පැලවත්ත රටබීම  ල, බකලින් වීදිය,  පැලවත්ත.

345 03/040/13/01988 

(03/040/2591)

ර.බී 04 අනිල් අබශෝක රණුංග මයා ඉංිරිය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 33, රත්නපුර පාර, ඉංිරිය

346 03/040/13/03874 () ර.බී 04 අනිල් අබශෝක රණුංග ම තා ඉංිරිය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 33, රත්නපුර පාර, ඉංිරිය.

347 04/063/34/00272 

(04/063/1009)

ර.බී 04 මුණවීර කංකානම්බග් නිමල් අබශෝක මුණවීර ම තා / මුණවීර 

කංකානම්බග් මබ ්ෂ් ෙුරංග මුණවීර ම තා

නිව්දුල්ල වයින් ස්බටෝස,්බනා.290/ඒ, ත්රිුණාමලය පාර,මිරිස්බගෝනියාව පාර, දුල්ල

348 04/063/34/00313 

(04/063/0237)

ර.බී 04 ජයමාන්න බමාබ ාට්ටිබග් බදෝන මාබනල් මිය / උඩුබපෝරුබව් 

රාජපක්ෂ ින්තක උපුල් කාන්ත ම තා

ුම්ෙර වයින් ස්බටෝේස,්ත්රිුණාමල පාර,මිරිස්බගෝනියාව  ංදිය,දුල්ල

349 04/064/34/00303 

(04/064/1011)

ර.බී 04 මුණවීර නංකානම්බග් නිමල් අබශෝක මුණවීර ම තා / මුණවීර 

කංකානම්බග් බරාෂාන් මුරංග මුණවීර ම තා

නිව් ගබල්බවල වයින් ස්බටෝස,්අංක.168,දුල්ල පාර,ගබල්බවල

350 04/064/34/00541 

(04/064/0773)

ර.බී 04 රාජපක්ෂ මුදියන්බස්ලාබග් රාජපක්ෂ ෙණ්ඩා එබගාඩවත්ත වයින් ස්බටෝේස් , අංක. 151, දුල්ල පාර , ගබල්බවල

351 04/066/34/00277 

(04/066/0749)

ර.බී 04 අරුණාසලම් බඩ්විඩ් රවීන්රන් ම තා සිටි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 389, ත්රිුණාමල විදීය, මාතබල්

352 04/066/34/00279 

(04/066/0455)

ර.බී 04 කමලනාදන් නගුබල්ෂ්වරන් අබශෝකා වයින් ස්බටෝේස් , අංක:426, ත්රිුණාමල විදීය, මාතබල්

353 04/066/34/00282 

(04/066/1017)

ර.බී 04 කරිේපාඩන්ු සංගුන්නි සංගරන් සතයදාසන් ම තා එස්.පී.බේ.වයින් ස්බටෝස් පුද් සමාගම,අංක.81,මඩවල උල්පත, මාතබල්.

354 04/066/34/00301 

(04/066/0730)

ර.බී 04 බදාඹග  පතිරණබග් බදාන් ෙමිලා හිරන්ති ගුණරත්න මිය බ්ලූ ඩයමන්ඩ් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:79/ඒ, රජවිදිය , මාතබල්

355 04/066/34/00311 

(04/066/1014)

ර.බී 04 පීරිස් ඇන්ඩ් කම්පැණි පලාපත්වල (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පීරිස් ස  සමාගම, අංක:73, ුරුණෑගල  පාර , පලාපත්බවල

356 04/066/34/00535 

(04/066/0728)

ර.බී 04 පීරිස් ඇන්ඩ් කම්පැණි (මාතබල්) ප්රයිවට් ලිමිටඩ් පීරිස් ඇන්ඩ් කම්පැණි (මාතබල්) ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, අංක. 400ඒ, බකලින් වීදිය, මාතබල්.

357 04/066/34/03157 

(04/066/1010)

ර.බී 04 බවදකාර බගදර නිලන්තිකා ගුණවේධ්න ලාල් රටබිම  ල , අංක 122, රජ වීදිය, මාතබල්

358 04/067/34/00276 

(04/067/0774)

ර.බී 04 බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් නුවංි ආෂංෂනා බකෝනාර මිය බක්.එම්.පි. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 170, අරංගලවත්ත, නාඋල



359 04/067/34/00310 

(04/067/0731)

ර.බී 04 අස්වැද්ුබම් බගදර ුසුමාවති මිය සමි වයින් ස්බටෝේස,් අංක:288, පිලිහුඩුබගාල්ල   න්දිය , අරංගල වත්ත , නා උල

360 04/068/34/00283 

(04/068/1012)

ර.බී 04 මුණවීර කංකානම්බග් නිමල් අබශෝක මුණවීර ම තා / මුණවීර 

කංකානම්බග් බරාෂාන් මුරංග මුණවීර ම තා,

ඔබටෝ සේවිස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක;85, අුරම්බොඩ පාර , පල්බල්බපාල

361 04/068/34/00539 

(04/068/0727)

ර.බී 04 ශානක බ න්දාවිතාරණ මයා / නිරංක බ න්දාවිතාරණ මයා  කැේරිබකෝන් රට බීම  ල.අංක:44/1, අුරම්බොඩ පාර , පල්බල්බපාල

362 04/069/34/00533 

(04/069/0732)

ර.බී 04 ඇස්වැද්ුබම් බගදර ුසුමාවතී මිය බ ට්ටිආරච්ි  වයින් ස්බටෝේස,් අංක.118ඒ, මාතබල් පාර , රත්බතාට

363 04/069/34/00540 

(04/069/0729)

ර.බී 04 බමබරඤ්ඤබග් මංජුල බනාබයල් ප්රනාන්ු මයා රත්බතාට රට බීම  ල , අංක. 160, මාතබල් පාර , රත්බතාට

364 04/070/34/00273 

(04/070/0309)

ර.බී 04 ලසිත් වත්සුල බනත්තිුමාර ම තා උුබවල වයින් ස්බටෝේස,් අංක: 157/3. මාතබල් පාර, උුබවල

365 04/070/34/00821 

(04/070/0391)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, එස්.පී.ඇන්ඩ් සන්ස(්පුද්) සමාගම,  එස.්පී.ඇන්ඩ් සන්ස(්පුද්) සමාගම, අංක:154/8 ඊ,  මාතබල් පාර, උුබවල

366 04/071/34/00285 

(04/071/1015)

ර.බී 04 බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් ලලිත් වසන්ත බකෝනාර ම තා බ ට්ටිබපාල රට බීම  ල ,බනා.40, බ ට්ටිබපාල නව නගරය,  විල්ගමුව

367 04/071/34/00807 

(04/071/1013)

ර.බී 04 බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් ලිහිණි සංඛමාලි විල්ගමුව වයින් ස්බටෝේස,් බ ට්ටිබපාල,විල්ගමුව.

368 04/072/34/00306 

(04/066/0235)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ . එස්.පී. ඇන්ඩ් සන්ස් (පුද්) සමාගම එස්.පී.ඇන්ඩ් සන්ස් (පුද්) සමාගම, අංක 119, උුරු මාතබල්,කවුඩු පැලැල්ල, මාතබල්.

369 04/072/34/01006 

(04/072/1016)

ර.බී 04 අුරුසිං  රාජමන්ීලාබග් සරත් ආනන්ද ම තා යටවත්ත වයින් ස්බටෝේස,් අංක 50, ුරුණෑගල පාර, යටවත්ත

370 05/041/31/01012 

(05/041/17778)

ර.බී 04 බදෝනින්දාබපාල බගදර සරත් ආනන්ද මයා අංක:221/1, ආනන්ද වයින් ස්බටෝේස්, මාතබල් පාර, අලවුබගාඩ

371 05/041/31/03965 () ර.බී 04 බදකින්දාබපාල බගදර සරත් ආනන්ද ආනන්ද වයින් ස්බටෝේස්, අංක 229, මාතබල් පාර අලවුබගාඩ

372 05/042/33/03131 

(05/042/1459)

ර.බී 04 කළමණාකරු, ලක් සබතාස රිබට්ල් ලිමිටඩ් ලංකා සබතාස ලිමිටඩ් , ුරුඳුවත්ත කඩ වීදිය, ුරුඳුවත්ත, ගම්බපාල

373 05/043/31/01740 

(05/043/2235)

ර.බී 04 රූපසිං  ආරච්ි ලාබග් සුසිලා සුජානි රූපසිං අලබදනිය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 445, අලබදනිය , වැරැල්ලගම,

374 05/044/31/00850 

(05/044/2224)

ර.බී 04 බමබරඤ්ඤබග් විජිතා ුමුුනී සල්ගාු මිය කැන්ඩි වයින් ස්බටෝේස,් අංක:02-C, වඩුබගාඩපිටිය, ම නුවර

375 05/044/31/00912 

(05/044/2241)

ර.බී 04 කළමනාකරු,කාීල්ස් ෆුඩ් කම්පැනි (පුද්)සමාගම. කාේිල්ස් ෆුඩ් කම්පැනි(පුද්) සමාගම,කාිල්ස් ෆුඩ් සිටි,271/ඒ, කටුගස්බතාට පාර,ම නුවර

376 05/044/31/01094 

(05/044/2208)

ර.බී 04 සුන්දරලිංගම් රාමප්රදිපන් මයා වයින් සිටි, අංක 15,ඩී.එස්. බස්නානායක විදීය,ම නුවර.

377 05/044/31/01127 

(05/044/2223)

ර.බී 04 ගාේදි පුංිබ ්වාබග් ුලානි මිය / ගාේදි පුංි බ ්වාබග් ජානකී මිය / 

ගාේදි පුංි බ ්වාබග් කරුණාරත්න

ජී.එම්.ටී.වයින් ස්බටෝේස,් අංක 209, බකාළඹ විදීය, ම නුවර



378 05/044/31/01667 

(05/044/1812)

ර.බී 04 බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි සුන්දරලිංගම්  / බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි 

ම ාලිංගම්

වික්බටෝරියා වයින් ස්බටෝේස ,් අංක 19, විලියම් බගාපල්ලව මාවත, ම නුවර

379 05/044/31/01741 

(05/043/2207)

ර.බී 04 මාපා මුදියන්බස්ලාබග් ධ්ම්මිකා ුමාරි  පුංිබ ්වා ජී.එම්.ටී වයින්සිටි , අංක 216, කටුගස්බතාට පාර, ම නුවර

380 05/044/31/01744 

(05/044/2203)

ර.බී 04 බජෝෂේ ලුවිස් බිබල්ස් බකාස්තා ද කැන්ඩි ස්බටෝේස,් අංක 54, දළදා වීදිය , ම නුවර

381 05/044/31/02850 

(05/044/1786)

ර.බී 04 රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස් රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස,් 679,  බේරාබදණිය පාර, ම නුවර

382 05/044/31/02870 

(05/044/2211)

ර.බී 04 අමරසිං  මුදියන්බස්ලාබග් මාලනි අමරසිං  මිය / වීරොහු 

මුදියන්බස්ලාබග් ලක්ෂත මබනෝේ වීරොහු ම තා

ම වැලි වයින් ස්බටෝේස,් 176 ඒ,ගලබගදරපාර.කටුගස්බතාට.

383 05/044/31/03090 

(05/044/1783)

ර.බී 04 නවරත්න මාරසිං  මයා ලයන් වයින් ස්බටෝේස,් 177/ඒ, ගලබගදර පාර, කටුගස්බතාට.

384 05/044/31/03118 () ර.බී 04 බකෝසි ලිකේ ස්බටෝේස(්පුද්ගලික) සමාගම බකෝසි ලිකේ (පුද්ගලික) සමාගම , අංක 239,බකාළඹ විදිය ම නුවර.

385 05/044/31/03119 

(05/044/2225)

ර.බී 04 ම ාලිංගම් කාේතිබක්යන් නිව් කැන්ඩි වයින් ස්බටෝේස්, අංක 184, කටුගස්බතාට පාර, ම නුවර

386 05/044/31/03122 

(05/044/2238)

ර.බී 04  මුණවීර කංකානම්බග් බරෝෂාන් මධුරංග මුණවීර  මයා / මුණවීර 

කංකානම්බග් මබ ්ෂ් ෙුරංග ම තා

නිව් ඉසුරු වයින් ස්බටෝේස් , අංක:274, කටුගස්බතාට පාර, ම නුවර

387 05/045/31/00885 

(05/045/2214)

ර.බී 04 රණසිං  ආරච්ිබග් ධ්නුෂ්ක ප්රභාත් රණසිං  ම තා / ප්රසාදිනී 

මබනෝජි ුමාරි බසබනවිරත්න ම ත්මිය

ඩයමන්ඩ් වයින් ස්බටෝේස,්අංක:129, නව දිගන පාර, නත්තරම්බපාත , ුණ්ඩසාබල්

388 05/045/31/01096 

(05/045/2236)

ර.බී 04 බදාන් ලසන්ත පුෂ්පුමාර ෙමුණච්ි පතිරන්නැබ ් මයා බපාල්බගාල්ල රටබීම  ල , අංක:203/1, වත්බත්ගම පාර, බපාල්බගාල්ල

389 05/045/31/01664 

(05/045/2205)

ර.බී 04 ගාේදි පුංි බ ්වාබග් අනුර  / ගාේදි පුංිබ ්වාබග් කරුණාරත්න බබ්රෝඩ්බව් ලිකේ බෂාේ, අංක 31 - ගල් මඩුව පාර, නත්තරම්බපාත , ුණ්ඩසාබල්

390 05/045/31/01743 

(05/045/0196)

ර.බී 04 විතාන කංකානම්ලාබග් ඥානවතී බේණුකා වීරොහු  / අමරසිං  

මුදියන්බසලාබග් මාලනී අමරසිං  ම ත්මිය

ජනප්රිය වයින් ස්බටෝේස,්අංක 45,කටුග  අන්දර වත්ත,මැණික්හින්න

391 05/045/31/01746 

(05/045/2233)

ර.බී 04 බව්ලු සමාදානම් දිගන වයින් ස්බටෝේස,් අංක 154, රජවැල්ල , දිගන

392 05/045/31/01747 

(05/045/2229)

ර.බී 04 දඔබගාල්බල් බගදර ෙන්දන තිලක ජයමාන්න නිව් ක්රවුන් වයින් ස්බටෝේස් 22B,  බතල්බදණිය පාර මැණික්හින්න

393 05/045/31/01930 

(05/045/1798)

ර.බී 04 ඊස්ට් ඉන්ඩියා රිබට්ලින් පුද්ගලික සමාගම ුණ්ඩසාබල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 10/7, නව දිගන පාර, නත්තරම්බපාත,ුණ්ඩසාබල්.

394 05/046/31/00915 

(05/046/2215)

ර.බී 04 රණුංග මුදියන්බස්ලාබග් ඉන්රා රණුංග මිය ජීවන් වයින් ස්බටෝේස්,  52, විල්අමුණ , කරල්ලියද්ද , බතල්බදණිය

395 05/046/31/01742 

(05/046/2237)

ර.බී 04 තංගබව්ලු ධ්ේබම්න්රරාජා / බපරියකරුේපන් තංගබව්ලු රංගල වයින් ස්බටෝේස,් අංක 07, ඩක්වාරි ෙසාේ, රංගල

396 05/046/31/02808 

(05/046/2216)

ර.බී 04 මුනවීර කංකානම්බග් ඩික්සිරි නි ාල් ජයන්ත මුනවීර බතල්බදණිය රටබීම  ල, අංක:62/1. මහියංගනය පාර, විල් අමුණ. බතල්බදණිය



397 05/047/31/00951 

(05/047/2222)

ර.බී 04 අත්තනායක මුදියන්බස්ලාබග් සරත් ආනන්ද අත්තනායක ආනන්ද වයින් ස්බටෝස්,රන්බදනිගල පාර, ඳගනාව

398 05/047/31/01093 

(05/047/1797)

ර.බී 04 අලියාුර සාරා විටාලි ශමානි ප්රනාන්ු මිය මිනිබේ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 106, රන්බදනිගල පාර,බමාරයාය,මිනිබේ

399 05/047/31/01749 

(05/047/1799)

ර.බී 04 අනුර ගාේදි පුංිබ ්වා නිව් බේණුකා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 21, නව නගරය ,  සලක

400 05/047/31/03117 

(05/047/2217)

ර.බී 04 බසබනවිරත්න දසනායක තිලකරත්න බමාබ ාට්ටාලලාබග් අබශෝකා 

ුමාරි ාමි මිය

නිව්  සලක වයින් ස්බටෝේස,් අංක 19, නුවරපාර,  සලක.

401 05/048/31/01010 

(05/048/2213)

ර.බී 04 අඟුරුග ුුර වලව්බව් ප්රියානි ෙන්ද්රිකා ඒකනායක මිය පී.ඊ.එම්.පී.වයින් ස්බටෝස,්බනා.02,බනල්ලිබගාල්ල වත්ත,කෙරගල පාර,මබඩාල් කැබල්.

402 05/048/31/01931 

(05/048/1790)

ර.බී 04 බසෝමසුන්දරම් පිල්බල්  ම ාලිංගම් බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 31, අලබකාල පාර, හුළුගඟ, මඩුල්කැබල්

403 05/049/33/01095 

(05/049/0276)

ර.බී 04 බ ්වා වැදිබග් ඉෂාර බත්නුක සදරුවන් ොබොට් වයින් සිටි, අංක:35 ඒ 1/1, බෙෝගන්ස් පාක් පාර, නාවලපිටිය

404 05/049/33/01100 

(05/049/1782)

ර.බී 04 බයෝබග්ස්වරන් දිබන්ෂ් මයා / බපාන්නුබරයි බයෝබග්ෂ්වරම් ම තා  නාවලපිටිය වයින් ස්බටෝේස්, අංක 25,බවෝගන්ස් පාේක් පාර, නාවලපිටිය

405 05/049/33/03419 

(05/049/0443)

ර.බී 04  කළමණාකරන අධ්යක්ෂ,සි/ස  බ්රවුන් ස  සමාගම බ්රවුන්ස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක71,බදාබළාස්ොබග් පාර,නාවලපිටිය

406 05/049/33/03451 

(05/049/2206)

ර.බී 04 ආනන්ද පරණගම පැරමවුන්ට් වයින් ස්බටෝේස් ,බනා.02 සී,පළමු ම ළ,ෙස් රථ ගාල,සුපේමාකේට්,ම නුවර

407 05/050/31/00866 

(05/050/2244)

ර.බී 04 ුරුේපු මුදියන්බස්ලාබග් නිබරෝෂණ අරවින්ද ුරුේපු ෙණ්ඩාර ම තා ක්වික් වයින් මාට්,අංක 60/1,නුවරපාර,අඹතැන්න

408 05/050/31/00868 

(05/050/2219)

ර.බී 04  අධ්යක්ෂ,අජිත් පුතා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අජිත් පුතා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 112,කටුගස්බතාට පාර, අඹතැන්න.

409 05/050/31/00950 

(05/050/2240)

ර.බී 04 දීේති ඉබවෝන් ශයාමලී සමාදානම් මිය සුපේ වයින් සිවි ,අංක 120,නුවර පාර, වත්බත්ගම

410 05/050/31/01015 

(05/050/1780)

ර.බී 04  ාලම්ෙඩ මුදියන්බස්ලාබග් විමලා බ ්රත් මිය  ජයවිමන වයින් ස්බටෝේස,්අංක:107,ුඩුගල, අඹතැන්න

411 05/050/31/01101 

(05/050/1781)

ර.බී 04 වරුෂ ැන්නැදි ුලවේණසූරිය  විබේසිං  ම විදා බනලාබග් රවීන් 

නිමල බසායිසා  / ම මරක්කලබග් තිරිස් සුවේණ කාන්ති බසායිසා

අඹතැන්න වයින් ස්බටෝේස් , අංක 32 , මාතබල් පාර , අඹතැන්න

412 05/050/31/02809 

(05/050/1800)

ර.බී 04 බමබරඤ්ඤබග්  මංජුල  බනාබයල් ප්රනාන්ු   / බම බරඤ්ඤබග් රීටා 

ඇන්බටෝනියා ෆ්බලාරන්ස් ප්රනාන්ු මිය

වත්බත්ගම වයින් ස්බටෝේස,් අංක 154, නුවර පාර,වත්බත්ගම

413 05/050/31/02869 () ර.බී 04 අජිත් ුෂාන්ත බෙෝධිනායක (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් රණසිං  වයින් ස්බටෝේස,්අංක 410,පිටිබේබගදර, වත්බත්ගම

414 05/050/31/03450 

(05/050/2231)

ර.බී 04  ල්විටි කංකානම්බග් සරත් ුම්ෙර වයින් ස්බටෝේස,් 108, නුවර පාර, වත්බත්ගම

415 05/051/31/01739 () ර.බී 04 බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් අයිරාංගනී බවලබගදර සමන් රටබීම  ල,  3/64, බකෝන්ග ,  බකාටුව, ගුරු බදණිය පාර,  තලාුඔය



416 05/051/33/01745 

(05/051/2232)

ර.බී 04 වසන්ත ුමාර බකාඩිුවක්ු සාලින්ද වයින් ස්බටෝේස,් අංක 231, කන්ද  න්දිය, උනුවින්න

417 05/051/33/01934 

(05/051/1787)

ර.බී 04 බස්නාධීරබග් බදෝන දමිතා සුමංගලී ජයවේධ්න මිය ලක් ලයින් වයින් ස්බටෝේස,් අංක.24, අේපල්ලාබගාඩ, මාරස්සන.

418 05/052/31/03121 

(05/052/2234)

ර.බී 04 ශාන්ති මුණවීර විතානච්ි මිය සුප්රිම් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 89, පූජාපිටිය පාර, අංුුර

419 05/053/31/01933 

(05/053/1789)

ර.බී 04 ජනිත් ප්රසන්න ිංබතාට  විතානබග් ගලබගදර වයින් ස්බටෝේස,් 10 වන සැතපුම් කණුව,බකෝපිවත්ත, ගලබගදර

420 05/054/31/01928 

(05/054/2227)

ර.බී 04 විබතෝඩි ුමාරන් ෙන්රබස්න / බවත්බතෝඩි ෙන්බරස්න ුමාර හුන්නස්ිරිය රටබීම  ල , අංක 101, මහියංගනය පාර, හුන්නස්ිරිය

421 05/054/31/03124 

(05/054/2226)

ර.බී 04 සීමාසහිත බසන්ට්රල් ලිකේ ස්බටෝේස් (පුද්ගලික) සීමාසහිත බසන්ට්රල් ලිකේ ස්බටෝේස,් අංක:10, මැදිවක පාර, උඩුුම්ෙර

422 05/054/31/03136 

(05/054/2230)

ර.බී 04 වීරබස්කර මුදියන්බස්ලාබග් වලව්බව් කරුණා ගුණතිලක ද නිව් වයින් ස්බටෝේස් ,අංක 40, මහියංගන පාර,උඩුුම්ෙර.

423 05/055/33/00917 

(05/055/2212)

ර.බී 04 වැලිමන්බන්විදානලාබග් පුංි ෙණ්ඩාර මයා තිලංකා වයින් ස්බටෝේස,් අංක:31/7, ුම්රියබපාල පාර, ගම්බපාල

424 05/055/33/01092 

(05/055/1779)

ර.බී 04 අයිරින් අබබ්සිං  මිය / කේන්ෙට් ස්ටැන්බමෝ බරා ාන් අබබ්සිං  

ම තා

අංක:10, වයින් ඇන්ඩ් ලිකේ ස්බටෝේස,් නුවර පාර, ගම්බපාළ

425 05/055/33/01099 

(05/055/2218)

ර.බී 04 බුද්ධ්දාස මානවඩුබග්  / අබබ්වික්රමබග් බදාන් ලයනල් බපබේරා ම තා නිමන්ත වයින් ස්බටෝේස් ,අංක 45, නුවරඑළිය පාර, පාරබදක

426 05/055/33/01661 () ර.බී 04 රංබ ාටිබේඩි බගදර වසන්ත  රාජපක්ෂ දිල්ෂා වයින් ස්බටෝේස්,37/3 ඒ, ුම්රිය බපාල පාර,ගම්බපාල

427 05/055/33/01929 

(05/055/2228)

ර.බී 04 බදාන් ඇන්ටනි රීටා බරාමුබවල්ඩ්  / බදාන් බරගරි අජිත් උඩුගම මයා බදාන් පැට්ික්  ස   පුත්රබයෝ රටබීම ල , අංක 378, නුවරඑළිය පාර, පුස්සැල්ලාව

428 05/055/33/02772 

(05/055/1985)

ර.බී 04 කළාඳුබගාඩ කංකානම්බග් ලහිරු මධුශංක බරයාන් වයින් ස්බටෝස,්අංක 13බී,නාවලපිටිය පාර ගම්බපාල.

429 05/055/33/02788 

(05/055/2239)

ර.බී 04 පල්ලිමුල්ල බ ්වා ීගනබග් විමලසිරි ම තා / සීක්ු ෙුබග් අනුලා ද 

සිල්වා මිය

ජනතා වයින් ස්බටෝේස්, අංක:54, අඹගමුව පාර, ගම්බපාල

430 05/055/33/02829 

(05/055/0100)

ර.බී 04 අමරසිං  මුදියන්බස්ලාබග් මාලනි අමරසිං  / වීරොහු 

මුදියන්බස්ලාබග් ධ්නුෂ්ක සම්පත් වීරොහු,

මිඩ්ලන්ඩ් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 29/26, ුම්රියපල පාර, ගම්බපාල

431 05/056/31/00871 

(05/056/2221)

ර.බී 04 සුමංගලා අේසරා ජයශාන්ති මිය නිව් ඩයමන්ඩ් වයින් ස්බටෝස,්අංක 10/ඒ,ගම්පල පාර,වැලිගල්ල,ම නුවර.

432 05/057/31/00914 

(05/057/2242)

ර.බී 04 නන්දා ලාලනී රාජපක්ෂ මිය මින්බට්ේ කඩුගන්නාව වයින්ස්බටෝේස්,අංක 700, නුවරපාර,බ ්නාවල, කඩුගන්නාව

433 05/057/31/01014 

(05/057/1785)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ,ඊරියගම වයින් ස්බටාේස(් ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්  ඊරියගම වයින් ස්බටෝේස,්අංක:194/1, බකාළඹ පාර, බේරාබදනිය

434 05/057/31/01521 

(05/057/0101)

ර.බී 04 බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් ඊස්සරසිං එච්.ඊ.එස්. වයින් ස්බටෝේස් , අංක 248, බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව



435 05/057/31/01523 

(05/057/0364)

ර.බී 04 හීනටිගල කංකානම්බග් ඉන්රානි ස්වේණලතා ම ත්මිය / ධ්නංජය 

ගුණබස්කර ම තා

මැණික් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 92, නුවර පාර, කඩුගන්නාව

436 05/057/31/02807 

(05/057/1788)

ර.බී 04 රණසිං  ආරච්ිබග් නි ාල් රණසිං  ම තා / රණසිං  ආරච්ිබග් 

නාමලි රණසිං 

 නිව් කඩුගන්නාව වයින් ස්බටෝේස්, අංක:742, බ ්නාවල,  කඩුගන්නාව

437 05/057/31/02885 

(05/057/2243)

ර.බී 04 බව්ළුපරබම්ෂ්වර මිය / බතෝමස් පුල්බල් කනගරාජා මුරුතලාව වයින් ස්බටෝේස් , ෙණ්ඩාර නිවස, බදහිගම පාර, ගල්කඩුව, මුරුතලාව

438 05/059/33/00870 

(05/051/2220)

ර.බී 04 ෙන්ුබස්න කාරියවසම් පරණවිකාන  ම තා / රුවන් ක්රිෂාන්ත 

කාරියවසම් පරණවිතාන ම තා

මාවැලි ස්බටෝේස,්අංක 56,බදල්බතාටපාර, ගල 

439 05/059/33/01126 

(05/059/3149)

ර.බී 04 රුේබේබගාඩ ගමබග් ශාන්ත / ජයලත් මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්ද්රිකා මිය බදල්බතාට වයින් ස්බටෝේස,් බර්ට් වැලි  න්දිය, බදල්බතාට

440 05/059/33/02831 

(05/059/2204)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂක ,මින්බට්ේ පුද්. සමාගම මින්බට්ේ ගල  වයින් ස්බටෝේස,් 18 කණුව, බදල්බතාට පාර, ගල .

441 05/059/33/02852 

(05/059/2209)

ර.බී 04 පසිු බුද්ධික මාරසිං  මයා ලකී වයින් ස්බටෝේස,් 18 සැතපුම් කණුව,බදල්බතාට පාර,බලච්ෙමී වත්ත,ගල 

442 06/073/36/01822 

(06/073/0665)

ර.බී 04 බපාබරාවියා පිල්බල් අම්මාසිපිල්බල් අරවින්ද වයින්ස්බටෝේස්, අංක 07, බ්රිඩ්බවල් ෙසාේ, ෙගවන්තලාව

443 06/073/36/01825 

(06/073/0804)

ර.බී 04 බතෝමස්  ලුවිස් නවින් වයින් ස්බටෝේස්, අංක 33 , ප්රධ්ාන වීදිය, අේබකාට්

444 06/073/36/01829 

(06/073/2180)

ර.බී 04 හිටි ාමි මුදියන්බස්ලාබග් උුල ෙන්දන  ෙණ්ඩාර ගමබගදර මලිෂා වයින් ස්බටෝේස,්අංක 126,තැපැල් ල පාර, මස්බකලිය

445 06/073/36/01998 

(06/073/2188)

ර.බී 04 ක්රවුන් ඉන්ටේ නැෂනල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ීතා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 66, ප්රධ්ාන වීදීය, නානුඔය

446 06/073/36/02004 

(06/073/0072)

ර.බී 04 ලියනබග් ෙරිත උදය වයින් ස්බටෝේස ්, අංක 14, ගවරබවල ජනපදය  - අේබකාට්,

447 06/073/36/02007 

(06/073/0628)

ර.බී 04 බලාු පින්නදූවබග් රනිල් ද සිල්වා අබශෝක වයින් ස්බටෝේස,් අංක 08,09, කැම්පියන් ෙසාේ, ෙගවන්තලාව

448 06/073/36/02008 

(06/073/0664)

ර.බී 04 සිරිනි ෙමින්දිකා ජයමාන්න / හිමාලි සුගන්දිකා පාබයෝ / එවරාඩ් 

ඇන්තනී පාබයෝ

එවරින් වයින් ස්බටෝේස්, අංක 71, බකළින් වීදිය ,  ැටන්

449 06/073/36/02009 

(06/073/0242)

ර.බී 04 නවරත්න මාරසිං  ම තා බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 196,නිව් බල්න් - ෙගවන්තලාව පාර, බනෝේවුඩ්

450 06/073/36/02078 

(06/073/0806)

ර.බී 04 ිංබතාට බපාල්වත්තබග් සුරංග සංජීව වීරසූරිය   / ිංබතාට 

බපාල්වත්තබග් ෙම්මික ොමින්ද වීරසුරිය

සිටි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 305, බකලින් වීදිය, දික්ඔය

451 06/073/36/02082 

(06/073/0735)

ර.බී 04 ගමබග් බදෝන  ෂානි තාරකා ගුණබස්කර සමන්පුර වයින් ස්බටෝේස් ,අංක 09, බකලින් වීදිය,  ැටන්

452 06/073/36/02084 

(06/076/2813)

ර.බී 04 සරස්වතී කිරුොනන්දන් වටවල වයින් ස්බටෝේස්, අංක 14,  ැටන්පාර, වටවල

453 06/073/36/02139 

(06/073/0687)

ර.බී 04 බලාුපින්නදූවබග් රනිල් ද සිල්වා අබශෝකා වයින් ස්බටෝේස් , අංක 01, ටින්සින් ෙසාේ, ෙගවන්තලාව



454 06/073/36/02144 

(06/073/0630)

ර.බී 04 ෙන්ද්රිකා ශාන්ති බස්නානායක බ්ලිනික් බොනී වයින් ස්බටෝේස,් අංක 01, බ්ලින්ක් බොනී කඩ වීදිය, දික්ඔය

455 06/073/36/02150 

(06/073/0066)

ර.බී 04 වාච්ි  ැන්නදිබග් ක්රිෂාන්ත ුමාර / ගේටි බසෝමපාල පෲට්හිල් වයින් ස්බටෝේස් ,අංක 263, දිුල පාර,  ැටන්

456 06/073/36/02152 

(06/073/0626)

ර.බී 04 මරියබගාරති ොමා නාබග්න්රන්  / නාබග්න්රන් ප්රසාද් ග්රීන් ලයිට් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 07, ප්රධ්ාන පාර, අේබකාට්

457 06/073/36/02524 

(06/073/2177)

ර.බී 04 උඩුගම  බකෝරාළබග් බදාන් ජයන්ත / උඩුගම  බකෝරාළබග් බදාන් 

පිටේ ඩැනියල් / උඩුගම බකෝරාළබග් බදෝන ක්රිෂ්ණි මිබෂල් සිසිලියා

බදාන් පීටේ රටබීම  ල,අංක 295, බකලින් වීදිය, දික්ඔය

458 06/073/36/02529 

(06/073/0734)

ර.බී 04 පටෙැඳි මද්ුමාබග් දීපිකා ජීවන්ති මිය / පටෙැඳි මද්ුමාබග් සනත් 

සංජීව මයා / පටෙැඳි මද්ුමාබග් මේවින් තිලක් මයා

බගාල් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 60, තැපැල් කාේයාල පාර, මස්බකලිය

459 06/073/36/02530 

(06/073/0686)

ර.බී 04 මාලනී ුමාරසිං   / පුජිත ජානක ුමාරසිං මාලනි වයින් ස්බටෝේස,්අංක 18, ඩන්ොේ පාර,  ැටන්

460 06/073/36/02531 

(06/073/0707)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බල් මහින්දනායගම්  / බේමුමාර වේණුලසුරිය මන්දාරම් නුවර වයින් ස්බටෝේස,් අංක 140, ප්රධ්ාන වීදිය, මස්බකළිය

461 06/073/36/02535 

(06/073/0240)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, ක්රවුන් ඉන්ටේනැෂනල් (ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ් එම්පයේ වයින් ස්බටෝේස,්ඊ ඇන්ඩ් ඩී වුඩ්ලන්ඩ් ෙසාේ, බරාසැල්ල.

462 06/073/36/02715 

(06/073/0241)

ර.බී 04 කළමනාකාර අධ්යක්ෂ, මිනාරා එන්ට්රේප්රයිසස් (පුද්) සමාගම බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස් , අංක 33,ඉරිදා බපාල පාර,  ැටන්.

463 06/073/36/02717 

(06/073/0722)

ර.බී 04 කලාඳුබගාඩ කංකානම්බග් ප්රියංගනී මිය  ැටන් වයින් ස්බටෝේස් , අංක:14 බී, සයිඩ් විදීය,  ැටන්

464 06/073/36/02937 

(06/073/0695)

ර.බී 04 බුද්ධ්දාස මානවඩුබග් ම තා අනුර වයින් ස්බටෝේස.් අංක:13. බ ාන්සි ෙසාේ. දික්ඔය

465 06/073/36/02956 

(06/073/0791)

ර.බී 04 කාරියවසම් මුුගමුව ගමආරච්ිලාබග් නවරත්න මැණිබක් / 

නයනෙුබග් ජනක දිබන්ෂ් ුමාර ද සිල්වා

බෙෝබගෝ වයින් ස්බටෝේස,්අංක 01, බ්රිඩ්බවල් ෙසාේ. ෙගවන්තලාව

467 06/073/36/02968 

(06/073/0766)

ර.බී 04 මාබනල් ුසුම් මන්දනායක / පුලතිස්ස ධ්නංජය නිස්සංක ොමර වයින් ස්බටෝේස,් 130 ඒ, නාවලපිටිය  පාර,ිනිගත්බ ්න

468 06/073/36/03152 

(06/073/2176)

ර.බී 04  කළමනාකරු, කාේීල්ස්  ෆුඩ්ස් කම්පැනි (ප්රයිවට් )ලිමිටඩ් කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැනි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 171/1, දිුල පාර,  ැටන්

469 06/073/36/03153 

(06/073/0805)

ර.බී 04 සුබ්රමනියම් නාබගන්රන් / නාබග්න්රන් ප්රසාද් ඉන්රා වයින් ස්බටෝේස්, අංක 12, ලකම් කඩ වීදිය, බකාළඹ පාර, මස්බකලිය

470 06/073/36/03163 

(06/073/2184)

ර.බී 04 බතෝමස් ලුවිස් ම තා ිණිගත්බ ්න වයින් ස්බටෝේස,් අංක 14, නාවලපිටිය පාර, ිණිගත්බ ්න

471 06/073/36/03190 

(06/073/0706)

ර.බී 04 කලාුබගාඩ කංකානම්බග් මබනෝරි සංජිවනි ජයලංකා වයින් ස්බටෝේස,්අංක19, බකාළඹ පාර, ිනිගත්බ ්න

472 06/073/36/03888 () ර.බී 04 සරස්වතී කිරුොනන්දන් ම ත්මිය සුප්රීම් වයින් සිටි, අංක 66,- එම්.ආේ.නගරය, දික්ඔය පාර,  ැටන්.

473 06/073/36/03970 () ර.බී 04 බජාසපින් ලුවිස් බරජිනා බකෝල් මිය / බවාරන්  ලින්ලි බජෝේේ  කෘෘස්  

ම තා / මාරි ලුවිස් බරාබවල් කෘෘස්  මිය

මිරැන්ඩා ස  සමාගම, අංක 62, බකලින්වීදිය, බනෝේවුඩ්



474 06/073/36/03971 () ර.බී 04 බජෝෂේ ලුයිස් බ්බල්ස් බකාස්තා / ස්බයෆාන්බජානතන් නිබකාල් 

ඩැරන් බකාස්තා ම තා

බර්බියල් මිරැන්ඩා ස  පුත්රබයෝ, 75/1,නවනගරය, මස්බකලිය

475 06/074/35/01828 

(06/074/0069)

ර.බී 04  බ ල්ලරාව මුදියන්බස්ලාබග් මාලනී බ ල්ලරාව, කාංෙනා වයින් ස්බටෝේස්, වැවතැන්න, මුරට

476 06/074/35/02005 

(06/074/0779)

ර.බී 04 හුංකිරි මුදියන්බස්ලාබග් රමයමාලා පුෂ්ප ුමාරි ඉමල්කා වයින් ස්බටෝේස,්  රජමාවත, අධිකාරීගම

477 06/074/35/02006 

(06/074/0764)

ර.බී 04 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් සුනිල් ෙණ්ඩාර අත්තනායක බගෝන කැබල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 43, බගෝන කැබල් කඩ වීදිය , කඳබපාල

478 06/074/35/02086 

(06/074/2191)

ර.බී 04 ගල්වලගම ආරච්ිබග් ලීලාවති ුමුු රටබීම  ල ,අංක 48, අධිකාරීගම  පාර,  ඟුරන්බකත

479 06/074/35/02142 

(06/074/2182)

ර.බී 04 ය ම්පත් රනිල් අළුවි ාබේ ශ්රි ලෑන්ඩ් වයින් ස්බටෝේස් ,අංක 67, නුවරපාර, රිකිල්ලගස්කඩ.

480 06/074/35/02519 

(06/074/2175)

ර.බී 04 වීරබස්කර මුදියන්බස්ලාබග් රත්නුමාරි  වීරබස්කර  වේණුලසූරිය / 

රසික මිලාන් වේණුලසුරිය

බ ්වා ැට වයින් ස්බටෝේස,් ර ුන්බගාඩ, බ ්වා ැට

481 06/074/35/02534 

(06/074/0245)

ර.බී 04 ඔලිවේ පතිරණ කලයාණි රටබීම  ල,අංක 16, ම  වීදිය, රිකිල්ලගස්කඩ

482 06/074/35/02969 

(06/074/0765)

ර.බී 04  පුහින්බන් කරුණාධිපති  දිවාරත්න වාසල මුදියන්බස්ලාබග් පුංි 

ෙණ්ඩා දිවාරත්න / කාවින්ද දනුක ෙණ්ඩාර දිවාරත්න

එලමුල්ල රට බීම  ල,එලමුල්ල කඩවිදීය, එලමුල්ල

483 06/074/35/03160 

(06/074/0798)

ර.බී 04 රටබගදර බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් ුඩා ෙණ්ඩා බක්.බී.වයින් ස්බටෝේස,්බේරවංගුව,මාඔය.  ගුරන්බකත.

484 06/074/35/03887 () ර.බී 04 රත්නායක මුදියාන්බස්ලාබග් ෙමින්ද ජයමිණී රත්නායක ම තා ධ්ම්මික වයින් ස්බටෝේස,්අංක 20 කණුව,නුවරපාර, රිකිල්ලගස්කඩ.

485 06/074/35/03890 () ර.බී 04 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් සුනිල් ෙණ්ඩාර රත්නායක ම තා / 

රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් බු වබනක නිේමාල් ෙංඩාර රත්නායක

බගෝනකැබල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 43, බගෝනකැබල් , කඳබපාල.

486 06/075/35/02012 

(06/075/0666)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, ලබුකැබල් වයින් ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම ලබුකැබල් වයින් ස්බටෝේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, නුවර පාර,ලබුකැබල්.

487 06/075/35/02151 

(06/075/0696)

ර.බී 04 නවබදෝව විතානබග් සමන්ත පද්ම ුමාර / නවබදෝව විතානබග් 

නිශාන්ත ලක්ෂ්මන්

රන්ජිත් වයින් ස්බටෝේස්, බනා.25/1/3, තවලන්තැන්න ,බකාත්මබල්.

488 06/075/35/02718 

(06/075/0724)

ර.බී 04 අබබ්වික්රමබග් බදාන් ආනන්ද බපබේරා ම තා / අබබ්වික්රමබග් බදාන් 

ටියුඩේ බපබේරා / අබබ්වික්රමබග් බදාන් මහින්ද බපබේරා

බපබේරා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 208, ඉ ළ කඩවිදීය, පුඩළුඔය

489 06/075/36/02087 

(06/075/2912)

ර.බී 04 ජයවේධ්න ගම්මාන විතානලාබග් වසන්තා රුක්මණී බපබේරා කැටුලාව වයින් ස්බටෝේස් , අංක 48, කැටුලාව ජනපදය , කැටුලාව

490 06/075/36/02148 

(06/075/0685)

ර.බී 04 ෂැන්මුගම් වත්සන්, කස්ුරි වයින් ස්බටෝේස,්අංක 23 බී, නැබගනහිර ඩයගම,ඩයගම

491 06/076/35/01820 

(06/076/0624)

ර.බී 04 බජෝෂේ ක්රිබෂෝස්ටම් ඇන්ජබලෝ පීරිස් නුවරඑළිය ස්බටෝේස,් අංක 05, බලෝෂන් විදීය, නුවරඑළිය

492 06/076/35/02014 

(06/076/0782)

ර.බී 04 කළමනාකරු, කාේීල්ස්  ෆුඩ්ස් කම්පැනි( ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැනි (ප්රයිවට් )ලිමිටඩ, අංක 90, නුවර පාර, නුවරඑළිය



493 06/076/35/02080 

(06/076/0697)

ර.බී 04 බසෝබලයි රාමසාම් පච්ිඅේපන් තංගරාජා කඳබපාල වයින් ස්බටෝේස්, අංක 91/1, පාක් පාර, කඳබපාල

494 06/076/35/02081 

(06/076/0244)

ර.බී 04 සී/ස. බසෝමසිරි  ුබේ වයින් මේෙන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම එම්.එන්. බසෝමසිරි ුබේ වයින් මේෙන්ට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් , බනා.04, බඩස්බපෝේඩ් , කිරිමැටිය 

, නානුඔය.

495 06/076/35/02085 

(06/076/2190)

ර.බී 04 කලේපුරික්කල් වඩක්ුලම් කාටිල් රාබේන්රන්  ාවාඑළිය වයින් ස්බටෝේස් , අංක 26, බලෝසන් වීදිය , නුවරඑළිය

496 06/076/35/02089 

(06/076/0780)

ර.බී 04 බ ්වා ළිඳමුලබග් අිනි ප්රාේතනා ද සිල්වා තරංගා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 86/18,2  ම  වීදිය , කඳබපාල

497 06/076/35/02090 

(06/076/2183)

ර.බී 04 බගාරකඳුව ගමබග් නන්දුමාර ගමබග්  / බගාරකදූව ගමබග් 

බේමනාත්ගමබග්

මුරට වයින් ස්බටෝේස,් අංක 9/1/ බි , කාේීල්ස්  පිටිය, නුවරඑළිය

498 06/076/35/02147 

(06/076/0629)

ර.බී 04 උඩුනුවර ගමබගදර ආනන්ද වීරුංග   / උඩුනුවර ගමබගදර  ේෂන 

බච්තිය විරුංග

නිව්  ාවාඑළිය වයින් ස්බටෝේස්, අංක 128/1 - උඩුපුස්සැල්ලාව  පාර,  ාවාඑළිය, නුවරඑළිය

499 06/076/35/02528 

(06/076/0726)

ර.බී 04 ලලනා චූලවංශිකා අබබ්සිං  .   බ ්රත් මූදියන්බස්ලාබග් පුෂ්පික 

මිලින්ද අබබ්සිං 

බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස් , අංක 123, බමරායා ෙසාේ, ළිඳුල

500 06/076/35/02707 

(06/076/0723)

ර.බී 04 උඩුනුවර ගමබගදර ආනන්ද වීරුංග / උඩුනුවර ගමබගදර  ේෂන 

බච්තිය විරුංග

රුවන්එලිය වයින් ස්බටෝේස්, අංක 82, බ්ලැක්පූල් , නුවරඑළිය

501 06/076/35/02712 

(06/076/2612)

ර.බී 04 නාවුරුන්බන් ගුරුබග් අමරලතා / බ ්වා ළිඳමුලබග් තරංගා  ේෂණී ද 

සිල්වා

තරංගා රටබීම  ල , අංක.56, ෙස්නැවුම් බපාල , නුවරඑළිය.

502 06/076/35/02714 

(06/076/0802)

ර.බී 04 පාලමාන්වලබග් බනලුම් රංජනී වික්රමසිං  මිය මල්ෂායි වයින් ස්බටෝේස් , අංක:02,  නුවර පාර, නුවරඑළිය

503 06/076/35/02773 

(06/076/2189)

ර.බී 04 කරුපයියාපිල්බලයි ුමාරනායගම් ම තා නානුඔය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 04 බකලින් විදිය, නානුඔය.

504 06/076/35/02935 

(06/076/0622)

ර.බී 04 කලාඳුබගාඩ කංකානම්බග් මබනෝරි සංජීවනී බමනවිය කාේිල්ස් පිටිය වයින් ස්බටෝේස.් අංක:01. කාේිල්ස් පිටිය. නුවරඑළිය

505 06/076/35/03013 

(06/076/0239)

ර.බී 04 විතාරන ගමබග් මානවසිං  මයා / ෙමිලා දිලන්ති ද සිල්වා මානවසිං   

/ විතාරණ ගමබග් භාගය ප්රියමාල් මානවසිං  මයා

ඩබ්.ජී.ජී. වයින් ස්බටෝේස් , අංක:53/11ඒ, රාගල පාර, කඳබපාල

506 06/076/35/03158 

(06/076/0199)

ර.බී 04 නිමල්  ජයබස්කර   / දන්ත අබබ්බස්කර නිමල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 681, බකලිවත්ත, බෙෝග වත්ත

507 06/076/35/03162 

(06/076/0781)

ර.බී 04 පද්මිණී කංකානම්බග් සී/ස ප්රියංගා වයින් ස්බටෝේස් (පුු) සමාගම, අංක 57/1,නුවරඑළිය පාර, කඳබපාල

508 06/076/35/03972 () ර.බී 04 ිංබතාට බපාල්වත්තබග් ෙම්මික ොමින්ද විරසුරිය වින්කා බෆාරින් ලිකේබෂාේ,අංක 129,බමරායා ෙසාේ,එල්ජින් පාර, ලිුල

509 06/076/36/01830 

(06/076/0688)

ර.බී 04 ප්රියශාන්තිනී ුමාරනායගම් බ ෝල්ෙෲක් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 34 බී,බකාත්මබල් පාර, තලවකැබල්

510 06/076/36/01831 

(06/076/2853)

ර.බී 04 බකාස්මුල්ල ගමබග් ජයසිරි නිශාන්ත වයින් ස්බටෝේස,් අංක 6/1, ඩයගම ෙස් නැවුම්පල , ඩයගම

511 06/076/36/02001 

(06/076/2187)

ර.බී 04 ජයවේධ්න ගම්මාන විතානලාබග් බකෝශිලා රමණි ජයවේධ්න අේකන්ි වයින් ස්බටෝේස්, අංක 20, බෙෝග වත්ත  න්දිය, පතන



512 06/076/36/02002 

(06/076/0682)

ර.බී 04 රාජමානික්කම් මබනෝ රන් ගාේනියේ වයින් සිටි ,අංක 100/6, නුවරඑළිය පාර, තලවකැබල්

513 06/076/36/02003 

(06/076/0070)

ර.බී 04  අධ්යක්ෂ,සී/ස. එඩ්වඩ් ද සිල්වා ස  සමාගම එඩ්වඩ්  ද සිල්වා රටබීම  ල , අංක 181, බකලින් වීදිය, තලවකැබල්

515 06/076/36/02011 

(06/076/0068)

ර.බී 04 එම්.එන්. බසෝමසිරි ුබේ වයින් මේෙන්ට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් එම්.එන්. බසෝමසිරි ුබේ වයින් මේෙන්ට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් , අංක 14,ග්බලන් ලිබයෝන් ෙසාේ, 

ආගරපතන

516 06/076/36/02075 

(06/076/0736)

ර.බී 04 මීනබලෝජනී රාජනායගම් බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 19 , බ ෝල්ෙෘෘෘෘක් ෙසාේ, ආගරපතන.

517 06/076/36/02076 

(06/076/2178)

ර.බී 04 ප්රියශාන්තිනී ුමාරනායගම් මිය කාවාබලෝ වයින් ස්බටෝේස් , අංක 33 , එල්ඩන්බ ෝල් ෙසාේ , ළිඳුල

518 06/076/36/02079 

(06/076/0733)

ර.බී 04 සරස්වතී  කිරුොනන්දන් මිය බරජිනා වයින් ස්බටෝේස් , අංක 18, බරාසිටා ෙසාේ, බකාටගල

519 06/076/36/02083 

(06/076/0243)

ර.බී 04 සී/ස. එම්.එන්. බසෝමසිරි ුබේ වයින් මේෙන්ට්ස් (පුද්ගලික) සමාගම සී/ස. එම්.එන්. බසෝමසිරි ුබේ වයින් මේෙන්ට්ස් (පුද්ගලික) සමාගම, අංක 19, වල ා කඩ 

වීදිය , ලිුල

520 06/076/36/02088 

(06/076/2185)

ර.බී 04 ජුලි අයිරිස් බජෝන් කාසිබෙට්ටි / බලාරට් බසරල් ඩිනාලි 

ප්රනාන්ුපුල්බල් / බරාෂාන් බ ලන් මාරි බපරුමාල්

නානුඔය ස්බටෝේස,් අංක 78, ෆාමස්ටන්  න්දිය , ළිඳුල

521 06/076/36/02092 

(06/076/2610)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ,ජී.බේ. අබබ්බස්කර ඇන්ඩ් සන්ස් (පුද්ගලික) සමාගම ජී.බේ. අබබ්බස්කර ඇන්ඩ් සන්ස් (පුද්ගලික) සමාගම, බෂාේ, අංක 42 , පුඩළුඔය  පාර, 

වටබගාඩ

522 06/076/36/02518 

(06/076/0071)

ර.බී 04 රාජබගෝපාල් සතයශිලන් / රාජබගෝපාල් රාජන් කිංග්ස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 106,නුවරඑළිය පාර, තලවකැබල්

523 06/076/36/02710 

(06/076/0721)

ර.බී 04 බසෝමසුන්දරම් පිල්බල් රාජමාණික්කම් ම තා ආගරපතන, වයින් ස්බටෝේස් , අංක:116, ඩයගම ෙසාේ, ආගරපතන

524 06/076/36/02713 

(06/076/0238)

ර.බී 04 සී/ස එම්.එන්.බසෝමසිරි ුබේ වයින් මේටන්ට්ස් (පුද්) සමාගම එම්.එන්.බසෝමසිරි ුබේ වයින් මේටන්ට්ස් (පුද්) සමාගම, අංක:12, පුන්ඩලුඔය පාර, 

තලවකැබල්

525 06/076/36/02716 

(06/076/0792)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බල් ොලනායගම් බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස් , අංක:178,  වූටන් ෙසාේ, බකාටගල

526 06/076/36/02719 

(06/076/0698)

ර.බී 04 බව්ලායුදන් නඩරාජා රවීන්රන් ම තා තලවාකැබල් වයින් ස්බටෝේස්, අංක 498/1 ඒ, නුවරඑළිය පාර, ළිඳුල

527 06/076/36/02930 

(06/076/0725)

ර.බී 04 කලේපුරික්කල් වඩක්ුම්කාටිල් ශ්රීධ්රන් / ශ්රිධ්රන් ශාන්ති, ෆේන් වයින් ස්බටෝේස් 39,ඩයගම පාර, ඩයගම.

528 06/076/36/02957 

(06/076/0763)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බල් ුමාරනායගම් බරෝයල් වයින්ස්බටෝේස,් අංක 23, බමරායා ෙසාේ. ලිුල

529 06/076/36/02958 

(06/076/3160)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බල් මහින්දනායගම් සැෆායාේ වයින් ස්බටෝේස,්,අංක 01 ඒ, තලවකැබල් පාර, වටබගාඩ

530 06/076/36/03159 

(06/076/0767)

ර.බී 04 සුේපයියා බසල්වුමාේ  / මුත්තයියා සුේපයියා ම තා / ධ්නලක්ෂ්මී 

සුේපයියා මිය

රිබයෝ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 28,  බරාසිටා  ෙසාේ, බකාටගල

531 06/076/36/03168 

(06/076/0556)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, කලම්බු මිරැන්ඩා පුද්ගලික සමාගම කලම්බු මිරැන්ඩා පුද්ගලික සමාගම, අංක 47බී, බකාත්මබල් පාර,තලවාකැබල්



532 06/076/36/03969 () ර.බී 04 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ,,බ්රවුන් වයින් ස්බටෝේස් බ්රවුන් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 81,  ැටන් පාර, පතන

533 06/077/16/03440 

(06/077/0318)

ර.බී 04 ිංබතාට විතානබග් අමරපාල මයා / ලියනබග් කල්යාණි අයිරින් 

ෙන්රලතා මිය

බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:74, උඩුපුස්සැල්ලාව පාර, රාගල ,  ල්රන්ඔය

534 06/077/35/01818 

(06/077/2792)

ර.බී 04 කලේපුරික්කල් වඩක්කම් කාවිල් ශ්රී  ධ්රන් නිව් බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 40, නව කඩ වීදිය ,රාගල

535 06/077/35/01823 

(06/077/0331)

ර.බී 04 එරන්දතී සුජානි බසල්ලබ ්වා වික්රම වයින් ස්බටෝේස,්අංක 22, ශාන්ත බලනාඩ් වීදිය, ල්රන්ඔය

536 06/077/35/01827 

(06/077/2550)

ර.බී 04 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් උපාලි රත්නායක  / දිලානි ෙුරිකා 

මැණිබක් රත්නායක මිය / මාරසිං  මුදියන්බස්ලාබග් බ ්මලතා

දිලානි  වයින් ස්බටෝේස,් අංක 34,  රාගල ,  ල්රන්ඔය .

537 06/077/35/01833 

(06/077/2611)

ර.බී 04 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් සුනිල් ෙණ්ඩාර රත්නායක ම තා       / 

පුලස්ි තරිඳු ෙණ්ඩාර රත්නායක ම තා

තරිඳු රටබීම  ල, අංක 03 බකාටස,  යිබෆාරස්ට්, බිංගන්තලාව, කඳබපාළ.

538 06/077/35/02091 

(06/077/2181)

ර.බී 04 සමරබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් තරිඳි මිහිපාලි සමරබකෝන් / 

සමරබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් භාරත පියුමාර ෙණ්ඩාර සමරබකෝන් / 

සමරදිවාකර සුමිත්රා ුමාරි සමරදිවාකර

ප්රින්ස් වයින් ස්බටෝේස් , අංක 182/5, නුවර පාර, පදියපැලැල්ල

539 06/077/35/02131 

(06/077/0625)

ර.බී 04 මීගස්වත්බත් දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ධ්ම්මිකා ප්රියදේශනී 

දිසනායක  / බශ ාන් අනුපම වුබග්

ලකී වයින් ස්බටෝේස,්අංක 64,රාගල පාර, පදියපැලැල්ල.

540 06/077/35/02149 

(06/077/0621)

ර.බී 04 ධ්නපාල මුදියන්බස්ලාබග් විබේරත්න ෙණ්ඩාර / ධ්නපාල  

මුදියන්බස්ලාබග්  රජිත ධ්නංජය ධ්නපාල

තනුජා වයින් ස්බටෝේස් , ෙස්නැවුම්පල අසල , නිල්දණ්ඩාහින්න

541 06/077/35/02153 

(06/077/0627)

ර.බී 04 ධ්නපාල  මුදියන්බස්ලාබග් රූපරත්න  / ධ්නපාල මුදියන්බස්ලාබග් 

කසුන් ොනක ෙණ්ඩාර ධ්නපාල / ධ්නපාල මුදියන්බස්ලාබග් සංඛ 

ධ්නංජය ෙණ්ඩාර ධ්නපාල

සංඛ වයින් ස්බටෝේස,් ආමස්ට් කඩවිදිය, උඩුපුස්සැල්ලාව.

542 06/077/35/02522 

(06/077/0793)

ර.බී 04 ුරුුලසූරිය  පටෙැඳිබග් බ ්මා  මාලනී ුරුුලසූරිය නිල්මිණි වයින් ස්බටෝේස,්අංක 03, යිබපාරස්ට්, බගෝනකැබල්,කදබපාල.

543 06/077/35/02533 

(06/077/0710)

ර.බී 04 අ ංගම විතානබග් ටිබරෝෂණී ෙුරංිකා සමරවික්රම බරාෙට් බ්රදේස් වයින් ස්බටාේස,් අංක 14.රත්නායක බගාඩනැිල්ල,වලපබන්

544 06/077/35/02708 

(06/077/0713)

ර.බී 04 ුමාරනායගම් ධ්බනෝෂනි ම ත්මිය, බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස් , අංක 85 බී, ශාන්ත මාරට්  වීදිය,උඩුපුස්සැල්ලාව

545 06/077/35/02711 

(06/077/0797)

ර.බී 04 ජි.ඒ.ඩී.වි.ජයවේධ්න (ප්රයිවට)ලිමිටඩ් ජයලත් වයින් ස්බටෝේස,් ෙෲක් සයිඩ් ,  ල්රන්ඔය

546 06/077/35/03161 

(06/077/0778)

ර.බී 04 මුත්තයියා සුේපයියා / සුේපයියා මබ ්ෂ්වරන් / ධ්නබලච්ෙමි සුේපයියා එම්.බේ. කාවාලිබයෝ වයින්ස්බටෝේස,් අංක 36, ශාන්ත මාරට් කඩ වීදිය, උඩපුස්සැල්ලාව

547 07/079/15/00004 

(07/079/2582)

ර.බී 04 ජයසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් සරත් ෙන්ඩාර බක්.එම්.එච් වයින් ස්බටෝේස්, 138-140, ම  වීදිය, අම්ෙලංබගාඩ

548 07/079/15/00031 

(07/079/0194)

ර.බී 04 හින්නර නයිබදලාබග් සුදේශනී පීරිස් බෆාරින් ලිකේ බෂාේ, අංක. 279, අළුත් පාර, අම්ෙලන්බගාඩ.

549 07/079/15/01519 

(07/079/0269)

ර.බී 04 ඔස්මන් ෙන්රපාල මානවඩු බගෝනපීනුවල රටබීම  ල , ෙද්බද්ගම පාර, බගෝනපීනුවල

550 07/079/15/01533 

(07/079/2558)

ර.බී 04 කාරියවසම්  ඉදිපලබග් රිෂාන්ත ධ්ම්මික නන්දිබස්න අම්ෙලන්බගාඩ වයින් ස්බටෝේස,්  , අංක 18, 5වන  රස් වීදිය,  අම්ෙලන්බගාඩ



551 07/079/15/01790 

(07/079/1077)

ර.බී 04 ගම්මැද්ද බ ්වා නිමලබස්න  / ගම්මැද්ද බ ්වා නලින ප්රසාද් / හිත්තර 

නයිබදලාබග් සුදේශනී පීරිස්

බ්ලු බ ාරයිසන් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 127, ම ා වීදිය , අම්ෙලන්බගාඩ

552 07/080/15/02833 

(07/080/1078)

ර.බී 04 අදිකාරම් ෙටුවත්ත ගමබග් අනුර  / සසිකලා උද්දීපනී වලකන්බද් 

බකාඩිුවක්ු

වි න්ගා වයින් ස්බටෝේස,්  ල්පාබතාට, ෙද්බද්ගම

553 07/081/115/02851 

(07/081/1075)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, ඩබ්. ආේ. බේමසිරි ප්රයිවට් ලිමිඩඩ් නිව් අහුංගල්ල  වයින් ස්බටෝේස් ,අංක 46, ගාලු පාර, අහුංගල්ල

554 07/081/115/02948 

(07/081/0312)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, වින්දන එන්ටේප්රයිසස් (පුද්) සමාගම අහුංගල්ල වයින් ස්බටෝේස,් වුබරගම, අහුන්ගල්ල.

555 07/081/14/00051 

(07/081/2577)

ර.බී 04 කාරියවසම් ඉදිපලබග් රිෂාන්ත ධ්ම්මික නන්දබස්න / ගුනමුනි 

පුේණිමා මබනෝරි බමන්ඩිස්

ෙලපිටිය වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 04,  ගාලු පාර, ෙලපිටිය.

556 07/081/15/02628 

(07/081/2587)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, ොමින් ලංකා ඉන්ටේනැෂනල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් එස්. බක්. වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 08, ගාලු පාර, ෙලපිටිය.

557 07/082/115/02622 

(07/082/2583)

ර.බී 04 පත්තිනිබග් බදාන් සරත් ආනන්ද මයා නිව් බෙන්බතාට වයින් ස්බටෝේස්, අංක:4බී, ගාළු පාර, බෙන්බතාට

558 07/084/115/01653 

(07/084/1068)

ර.බී 04 ගුණසිරි රණවීර රුහුණු වයින් ස්බටෝේස,් අංක 17, සුපිරි බවබළඳ සංකීේණය, ඇල්පිටිය

559 07/084/14/00007 

(07/084/2578)

ර.බී 04 දේශණ ෙමින්ද බපාන්නම්බපරුම අනුර වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 36, ම  වීදිය, ඇල්පිටිය

560 07/084/14/00027 

(07/084/1080)

ර.බී 04 රංජිත් ගාමිණි කාරියවසම් නිව් ඇල්පිටිය වයින් ස්බටෝේස්, අංක. 24 ඩී, පිටුවල පාර, ඇල්පිටිය

561 07/084/14/00058 

(07/084/0028)

ර.බී 04 ගාල්ලබග් බ ්මපාල තිමති වයින් ස්බටෝේස,් මිහිු මාවත, අම්ෙලන්බගාඩ පාර, ඇල්පිටිය

562 07/085/15/00023 

(07/085/1070)

ර.බී 04 හිරියමුල්ල විතානබග් ප්රියංකා නිල්මිනි කරුණාරත්න  ංසිරි වයින් ස්බටෝේස.්අංක 20,සමුර මාවත,ගාල්ල.

563 07/085/15/00024 

(07/085/2559)

ර.බී 04 චූලක අනුමාල් සුවාරිස්  අබබ්බස්කර සුප්රිම් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 02,ගාමිණී මාවත,ගාල්ල.

564 07/085/15/00030 

(07/085/2581)

ර.බී 04 මැදවත්ත සමරබකෝන් ආරච්ිබග් ෙරසිරි සමි වයින් ස්බටෝේස,් 30, මැල්ෙට් ටවුම, ගාල්ල

565 07/085/15/00056 

(07/082/2580)

ර.බී 04 ෙරසිරි බේමරත්න ඉබල්බපරුම / ශාන්ති ශ්රියාණි අබබ්වික්රම හිරිුර වයින් ස්බටෝස,් 536 බී, හිරිුර පාර, ගාල්ල

566 07/085/15/00076 

(07/085/2966)

ර.බී 04 උක්වත්ත කංකානම්බග් සම්පත් ලසන්ත රණසිං සන්බඩ්ල් ෆුඩ් සිටි, අංක. 357/3බී, හීරබුර පාර, දංබගදර, ගාල්ල

567 07/085/15/01522 

(07/085/1066)

ර.බී 04 බවෝලට් ඇන්ඩ් බරෝ ඇබසෝසිබේටඩ් පුද්ගලික සමාගම බමන්ඩිස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 438 එෆ්, හිරිුර  රස් පාර, බෙලිග   න්දිය , ගාල්ල

568 07/085/15/01655 

(07/085/0202)

ර.බී 04 කැුලා  න්දි නදීකා රං.ගනීද සිල්වා ලයිට්  වුස් ලිකේ බෂාේ , අංක 600, මාතර පාර, බදවට, ගාල්ල

569 07/085/15/01789 

(07/085/1071)

ර.බී 04 ඇනස්ලි මයිකල් බගාඩ්ප්රි බගෝමස් එම්.පි. බගෝමස් ඇන්ඩ් කම්පැනි, අංක 10 - 12,  ැව්බලාක් බපබදස , ගාල්ල



570 07/085/15/02626 

(07/085/0332)

ර.බී 04 විජිත බලාු නාරංබගාඩ / ෙමුණු ආරච්ිබග් දයානාත් රංජන් 

දිසානායක

බගෝල් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 14,  මාතර පාර,ගාල්ල

571 07/085/15/02796 

(07/085/1073)

ර.බී 04  ෑබගාඩ ගමබග් කරුණාදාස ම තා අංක:90ඒ. නිව් වික්බටෝරියා වයින් ස්බටෝේස්. ඕල්කට් මාවත. ගාල්ල

572 07/085/15/03653 () ර.බී 04 උද්බයෝග ඉන්දික උක්වත්ත යු.බක්.ජී. වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 81, ඕල්කට් මාවත, ගාල්ල.

573 07/085/15/03656 

(07/083/1073)

ර.බී 04 එන්.ඒ. බක්. ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්) සමාගම නිව් වික්බටෝරියා වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 90ඒ, ඕල්කට් මාවත, ගාල්ල.

574 07/086/15/00111 

(07/086/2866)

ර.බී 04 බදාඩන්ුව ලැබුන බ ්වාබග් මාලනී ද සිල්වා / ගලබොක්ක බ ්වබග් 

නයනි සජීවාද සිල්වා

ටින්සින් වයින් ස්බටෝේස්, අංක. 365, මාතර පාර, ගබන්බ ්න, උණවටුන, ගාල්ල

575 07/086/15/02619 

(07/086/0410)

ර.බී 04 ොන්දනී ද නායක රත්නායක වයින් ස්බටෝේස,් අංක 07,ුම්රියබපාළ පාර,අ ංගම, ගාල්ල

576 07/086/15/02630 

(07/086/1074)

ර.බී 04 මබනෝේ ප්රසන්න විදාන ගමබග් දස්සන වයින් ස්බටෝේස,් අංක 76සී, මාතර  පාර, අ ංගම

577 07/087/15/00029 

(07/087/3067)

ර.බී 04 බකෝමලබග් බදෝන ඉන්රානි කරුණාබස්න ඉන්රා වයින් ස්බටෝේස්, 303/ ඒ, ගාළු පාර, හික්කඩුව

578 07/087/15/00055 

(07/087/0041)

ර.බී 04 බුද්ධ් බකෝරාළබග් බසෝමසිරි / සඳිරි වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 369, ගාලු පාර, හික්කඩුව

579 07/087/15/00060 

(07/087/2811)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, ඩී.එන්.බක්. ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්) සමාගම M S M වයින් ස්බටෝස් , රත්ගම, ෑබගාඩ

580 07/087/15/01517 

(07/087/1076)

ර.බී 04 මුරුක්ුවාුර ලලිත් වසන්ත බමන්ඩිස් ෆයනියේ වයින් ස්බටෝේස් ,අංක 282,ගාලු පාර,බූස්ස.

581 07/087/15/01658 

(07/087/2585)

ර.බී 04 රනපනාද රුවන් ආසිරි ද සිල්වා නිව් හික්කඩුව වයින් ස්බටෝේස,් අංක 288, ගාලු පාර,  ක්කඩුව.

582 07/087/15/02950 

(07/087/1069)

ර.බී 04 යද්බදහි ය ල් තරංග පියබස්න ඩී.එස්.වයි. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 628, බද්විතිබගාඩ, ගාලු පාර, රත්ගම

583 07/088/115/01650 

(07/088/1079)

ර.බී 04  ස්තානි නි ාල් ද සිල්වා නි ාල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 27, බකාස්බගාඩ පාර, ඌරගස්මන් ංදිය

584 07/088/115/02623 

(07/088/2626)

ර.බී 04 ෙන්දන ුමාර බසබනවිරත්න මයා ස්කිල්ඩ් බෆාරින් ලිකේ බෂාේ , අංක:124, ඇල්පිටිය පාර, ඌරගස්මං න්දිය

585 07/088/14/00025 

(07/088/1592)

ර.බී 04 පතිරණ දයාරත්නබග් බියිස් බස්නාරත්න ුරුඳුග  ැතැේම වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 10, අම්ෙලන්බගාඩ පාර, ුරුඳුග  ැතැේම, 

ඇල්පිටිය.

586 07/088/14/00028 

(07/088/2560)

ර.බී 04 හිත්තර නයිබදලාබග් සුදේශනී පීරිස් සම්පත් ලිකේ බෂාේ, අංක. 87, ඌරගස්මං ංදිය.

587 07/089/15/00052 

(07/089/1081)

ර.බී 04 මුුබ ට්ටි ගමබග් ප්රියන්ත මුුබ ට්ටිගම වයින් ස්බටෝේස,් මාවිබදාල, උඩුගම.

588 07/089/15/03171 

(07/089/2579)

ර.බී 04 උඩුගම වයින් ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම / උඩුගම වයින් ස්බටෝේස,් අංක151/1, ොේ   ංදිය, උඩුගම



589 07/090/15/03170 

(07/090/1067)

ර.බී 04 මාවිටගමබග් ඇබලෝසිංබඤ්  විබේසිං  / මාවිටගමබග් ුමාර පත්ම  

විබේසිං  /

බනළුව වයින් ස්බටෝේස,් කඩිහිංගල පාර, බනළුව.

590 07/091/115/01792 

(07/091/0460)

ර.බී 04  පුවා බද්වයලෑ සඳමාලි ෙන්රපාල  මුත්බතට්ටුගම / ගුබණත්ති 

පද්මුමාර බසෝමෙන්දන ද සිල්වා / කළුුර අයිසේ උපාලි තාෙෘෘ

පිටිගල වයින් ස්බටෝේස.්අංක  05,පැලවත්ත පාර,පිටිගල.

591 07/093/15/00026 

(07/093/2586)

ර.බී 04 බකාඩිුවක්ු කංකානම් බග් අජන්ත, යක්කමුල්ල වයින් ස්බටෝේස,්ඉමුව පාර,යක්කලමුල්ල.

592 07/328/15/02620 

(07/085/0329)

ර.බී 04 නැන්සි බසබනබ ලතා අබබ්ගුණවේධ්න මිය / විබේබස්කර බදාන් 

ජගත් අබබ්ගුණවේධ්න

ඩබ්.ඩී.සී.වයින් ස්බටෝේස් ,අංක: 103, බපට්ටිගලවත්ත , ගාල්ල

593 08/096/16/00017 

(08/096/0768)

ර.බී 04 අබබ්ගුනවේධ්න බකෝරබල් කංකානම්බග් ෙන්රා / පුනම් 

ක්රිස්බතෝම්බුබග් ආනන්ද නන්ද ුමාර / පුනම් ක්රිස්බතෝම්බුබග් 

ආනන්ද ඉන්දික ුමාර

නිව් වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 69, බදනියාය පාර, අුරැස්ස

594 08/096/16/00044 

(08/096/0133)

ර.බී 04 රණවීර කංකානම්බග් ප්රදීපා අමා ලසන්ති / රණවක තන්ත්රිබග් ජගත්  / 

රණවක තන්ත්රිබග් ලසිත සමීර

චීේ සයිඩ් වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 37, බදනියාය පාර, අුරැස්ස

595 08/096/16/02171 

(08/096/0149)

ර.බී 04 මංජුලා දිල් ානි විදානපතිරණ  අුරැස්ස වයින් ස්බටෝේස,්අංක 125බී,බදනියාය පාර,අුරැස්ස

596 08/097/16/00020 

(08/097/2613)

ර.බී 04 ුරුු පටෙැදිබග් සන්දයා ුමුදිනී / රංජිත් බ ්මපාල විබේබස්කර ින්තා රට බීම  ල, කපුගම නැබගනහිර, බදවිනුවර

597 08/098/16/00014 

(08/098/0775)

ර.බී 04 උපාලි ගුනරත්න  යිලන්ඩ් වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 48, ම  වීදිය, දික්වැල්ල

598 08/098/16/00018 

(08/098/0128)

ර.බී 04 රාජපක්ෂ විදාන ආරච්ිබග් යබශෝදරා දික්වැල්ල වයින් ස්බටෝේස්, අංක. 73, ම බවල පාර, දික්වැල්ල

599 08/099/16/02169 

(08/099/0124)

ර.බී 04 කාන්ති වික්රමරත්න / වින්දයා ෂමීගා රත්නායක  ක්මන වයින් ස්බටෝේස,් අංක 58,මාතර පාර, ක්මන

600 08/101/16/00043 

(08/101/0389)

ර.බී 04 එල්.පී.බක්. ඉන්ටේනැෂනල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බදනියාය වයින් ස්බටෝේස,් තැන්නබ ්න, දියදාව, බදනියාය.

601 08/101/16/02166 

(08/101/0777)

ර.බී 04  රිස්ෙන්ර විබේබස්කර ද නායක නිව් බමාරවක වයින් ස්බටෝේස,් මල්ලිකා බගාඩනැිල්ල ,බදනියාය පාර,බමාරවක

602 08/102/16/03444 

(08/102/0125)

ර.බී 04 පද්මා ුඩාගම මිය බතලිේජවිල වයින් ස්බටෝේස්,අංක. 23,මාතර පාර, බතලිේජවිල

603 08/103/16/00001 

(08/103/0271)

ර.බී 04 ජයන්ත දීපාල් පතිරණබග් විබේබස්කර සුනිල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 113,  ක්මණ පාර, ගෙඩා වීදිය, මාතර.

604 08/103/16/00015 

(08/103/0386)

ර.බී 04 පරාක්රම අබබ්සුරිය ගුණබස්කර / කානි එලීසා ගුණබස්කර නීල් ද වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 86 ඒ,අුරැස්ස පාර, ඉසදීන් නගරය, මාතර

605 08/103/16/00019 

(08/103/0195)

ර.බී 04 බදවුන්දර ලියනබග්  රීන්රනාත් මාතර වයින් ස්බටෝරස,් අංක. 145, අනගාරික ධ්ේමපාල මාවත, මාතර

606 08/103/16/00021 

(08/103/0126)

ර.බී 04 ජයසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් සරත් ෙණ්ඩාර නිව් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 85, ශ්රී රත්නපාල මාවත, මාතර

607 08/103/16/00161 

(08/103/0129)

ර.බී 04 ජයසිං  ආරච්ිබග් ආනන්ද රත්නසිං  / බේමා පුෂ්පරානි  / ජාසිං 

ආරච්ිබග්  සිත රත්නසිං 

කැකණුර වයින් ස්බටෝේස්, කැකණුර, මාතර.



608 08/103/16/02167 

(08/103/0720)

ර.බී 04 රුවන් දිසානායක  ම තා සිටි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 25, ගුණවේධ්න මාවත, බකාටුබව්බගාඩ, මාතර.

609 08/103/16/02178 

(08/103/0769)

ර.බී 04 බකාඩිුවක්ු ආරච්ිබග් ෙරිතානන්ද අබබ්බකෝන් සුපිරි වයින් ස්බටෝේස,්අංක 399 ඉ, ගාලු පාර, පුරන, මාතර.

610 08/103/16/02356 

(08/103/0127)

ර.බී 04 සි/ස මාතර ඔරියන්ටල් වයින් ස්බටෝේස් ලිමිටඩ් සි/ස මාතර ඔරියන්ටල් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 130,ගුණවේධ්න 

මාවත,ඵස්.බක්.බගාඩනැිල්ල,මාතර.

611 08/103/16/02915 

(08/103/0151)

ර.බී 04 ජයසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් සරත් ෙණ්ඩාර එළියකන්ද  වයින් ස්බටෝේස්, අංක 449, තංගල්ල පාර, මැද්දවත්ත,මාතර

612 08/103/16/02984 

(08/103/0150)

ර.බී 04 කනක්ක  බ ්වාබග් කලයාණවතී / බලාුබතාට බ ්වබග් සංජය 

ලසන්ත / බලාුබතා බ ්වාබග් විල්ප්රඩ් මයා

බප්රඩ්කා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 74,  ක්මන පාර, ගෙඩා වීදිය, මාතර

613 08/103/16/03671 () ර.බී 04 ජයසුන්දර මුදියන්බසලාබග් සරත් ෙණ්ඩාර මධුර වයින් ස්බටෝේස,් කීල්ස් සුපේ මාේකට් ආයතනය,අංක 227, නූබේ, මාතර.

614 08/105/16/00054 

(08/105/0132)

ර.බී 04 ෙම්පා නාමලී අබබ්සිං  / බකාටුබව්බගාඩ ගුරුබග් වීරවේධ්න ඌරුබොක්ක වයින් ස්බටෝේස,් ින්නලිය පාර, ඌරු බොක්ක

615 08/106/16/02904 

(08/106/0315)

ර.බී 04 තිලක් වික්රමරත්න බමාරවක වයින් ස්බටෝේස,් හිනිුම බගදරවත්ත ,බමාරවක

616 08/108/16/00016 

(08/108/0719)

ර.බී 04 කපුගමබග්  එරංග මබ ්ෂ් / දික්ුුරබග් රමණි බපාබ ාවත්ත වයින් ස්බටෝේස්, අංක. 26,ඒකනායක වත්ත  ගාලු පාර, කුරුගමුව.

617 08/108/16/00049 

(08/108/0260)

ර.බී 04 තරංග නාලක අමරවීර වික්රම ගුණවේධ්න වැලිගම වයින් ස්බටෝේස,් 06 සුපේ මාේකට්, වැලිගම

618 08/108/16/02172 

(08/108/0123)

ර.බී 04 ගයාන් නිලන්ත නවරත්න / වරුනි බුද්ධිකා නවරත්න නිව් වැලිගම වයින් ස්බටෝේස,්අංක 14,සමරවීර බලබදස,වැලිගම.

619 08/108/16/02175 

(08/108/0148)

ර.බී 04 වලල  බවලබගදර ජිනදාස / කාන්ති ලියනඅාාරච්ි වැලිගම ලිකේ බසන්ටේ, ස්පිරිතාල  න්දිය, අුරැස්ස පාර, ඉමුව.

620 08/108/16/02355 

(08/108/0198)

ර.බී 04 ෙමුනාවිට ගමබග් සුසන්ත බරෝ ණ / ුෂාරා දේශණී රත්නායක බනත්මිණ වයින් ස්බටෝේස,් අංක  157/2 ගාළු පාර, බපාබ ාවත්ත කුරුගමුව.

621 09/112/17/00079 

(09/112/1962)

ර.බී 04 සරත් නි ාල් වීරසූරිය වීරසුරිය වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 39, තිස්ස පාර, හුංගම

622 09/112/18/00011 

(09/112/1958)

ර.බී 04 රුවන් ප්රසන්න රාජපක්ෂ ප්රසන්න වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 86, තංගල්ල පාර, අම්ෙලන්බතාට

623 09/112/18/00081 

(09/112/1963)

ර.බී 04 බ ්රත් මුදියන්බසලාබග් නන්දාවතී / ජයසුන්දර මුදියන්බසලාබග් 

රනිල් නදීශ ෙණ්ඩාර

සිරිලක් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 109,බකළින් වීදිය,අම්ෙලන්බතාට

624 09/112/18/02317 

(09/112/1959)

ර.බී 04 ඉන්රාණි බ න්දාවිතාරණ රුහුණු පුතා වයින් ස්බටෝේස,්අංක 102,බකලින් වීදිය, අම්ෙලන්බතාට

625 09/113/17/02321 

(09/113/1955)

ර.බී 04 වරාබගාඩ ආරච්ිබග් බස්නක නුවර රටබීම  ල ,මූළනබගාඩ පාර, අඟුණබකාලපැලැස්ස

627 09/114/17/00080 

(09/114/1965)

ර.බී 04 යාපා ආරච්ිබග් මල්ලිකා බෙලිඅත්ත වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 17/බී,  ක්මන පාර, බෙලිඅත්ත.



628 09/115/18/02983 

(09/115/1957)

ර.බී 04 ස්විනීතා ලලීන්රා රණවීර / පසික ශෂ්මාල් රණවීර /  ේෂක ඩ්රිෂාන් 

රණවීර

බරෝයල් ස්බටෝේස,් අංක 03, විල්මට් වීදිය,  ම්ෙන්බතාට

629 09/116/17/00008 

(09/116/1953)

ර.බී 04 චීරක්බකාඩි ආරච්ිබග් විමලබස්න / කළුආරච්ිකංකානම්බග් රානි 

ෙන්රතිලකා

මධුරස වයින් ස්බටෝේස,් කටුවන පාර, මිද්බදනිය

630 09/116/17/00077 

(09/116/1966)

ර.බී 04 විදානපතිරණබග් රූපබස්න / බකෝරලබග් සුජාතා අයිරාංගනී / විදාන 

පතිරණබග් ප්රදීේ සඳරුවන් / විදාන පතිරණබග් ගයාන් සුබද්ශ් 

සඳකැළුම්

පතිරණ වයින් ස්බටෝේස,්අංක 06,සුපේ මාේකට්.වලස්මුල්ල පාර,මිද්බදණිය.

631 09/119/18/00083 

(09/119/1964)

ර.බී 04 බච් ැල්ල කන්කානමලාබග් සුජීව  ේෂනාත් සුරියවැව වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 50, ප ල ප්රාබද්ශිකය අසල, සූරිය වැව

632 09/120/17/00010 

(09/120/0742)

ර.බී 04 තල්පාවිල විදාන කංකානම්බග් උපුලා අනුරුද්දිකා /  රීන් 

අබබ්ගුණවේධ්න සමරජීව

සමනල වයින් ස්බටෝේස,්අංක 05 බි,ඇන්නපිටිය පාර,තංගල්ල.

633 09/120/17/02316 

(09/120/0426)

ර.බී 04 සභාපති,සමුපකාර බතාඟ බවළඳ සංස්ථාව ලංකා ස.බතා.ස. අංක 19, ඇත්නපිටිය පාර, තංගල්ල

634 09/121/18/00006 

(09/121/1954)

ර.බී 04 මානබග් සුමනා ද සිල්වා / විුර විුම් වේණුල එදිරිසුරිය / මානබග් 

ආරියබස්න

විුර වයින් ස්බටෝේස්, අංක. 420 A, බදෙර වැව, තිස්සම ාරාමය.

635 09/121/18/02323 

(09/121/1956)

ර.බී 04 විබේබස්කර පතිරනබග් බබ්ලින් ප්රියන්ත විබේබස්කර දිනූජය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 202 බී,  ම්ෙන්බතාට පාර, තිසිසම ාරාමය.

636 09/122/17/00009 

(09/122/1952)

ර.බී 04 නාරන්ගස්බ ්න ගමබග් ෙන්රපාල / ජාසිංආරච්ිබග් කමනී වසන්ති වීරකැටිය වයින් ස්බටෝේස,් මිද්බදනිය පාර, වීරකැටිය

637 09/123/17/00078 

(09/122/1960)

ර.බී 04 වනිගා ෙුබග් ෙන්ද්රිකා ගලේපත්ති වලස්මුල්ල වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 93/ බී, බෙලිඅත්ත පාර, වලස්මුල්ල

638 09/123/17/00082 

(09/123/1961)

ර.බී 04 ප්රදීේ ජයනාත් අබබ්ගුනවේදන සමරසිං  / බදාන් බේම්ස් 

අබබ්ගුණවේධ්න සමරසිං 

නිව් ලිකේ බෂාේ, අංක 12, බකාටුබව්බගාඩ වත්ත, පල්බල් කන්ද පාර, වලස්මුල්ල

639 10/253/44/02411 

(10/253/1090)

ර.බී 04 වික්බන්ස්වරී බයෝබග්ස්වරී මිය බමට්බරෝ වයින් ස්බටෝේස් , බේගු පාර, කයිට්ස්

640 10/255/44/02396 

(10/255/1093)

ර.බී 04 ලලිතා කාන්ති  ආරියරත්නම් සිටි වයින් ස්බටෝේස,්බනා. 178, කාසිුබරයි පාර,යාපනය

641 10/255/44/02403 

(10/255/1088)

ර.බී 04 සතයසිවම් අත්පුත්බතවරාේ මයා සිවසම්බෙෝ පුද් සමාගම, අංක:428, බරෝ ල් පාර, යාපනය

642 10/255/44/02404 

(10/255/1094)

ර.බී 04 සරවන්මුත්ු කදිරරගාමන් මයා /  / අංක:16, බෆාරින් ලිකේ බෂාේ , රක්ක පාර, යාපනය

643 10/255/44/02414 

(10/255/1085)

ර.බී 04 ඇබලක්සැන්ඩ්රේ බේමා මාරි මැටිල්ඩා මයා නිව් ටවුන් වයින් ස්බටෝේස් , අංක:67, කස්ූරිය පාර, යාපනය

644 10/255/44/02415 

(10/255/1091)

ර.බී 04 සතයසිවම් අත්පුබතවරාේ මයා වමස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:56, ස්බටන්ලි පාර, යාපනය

645 10/255/44/02942 

(10/255/1087)

ර.බී 04 ආරියරත්නම් සන්ජීව් ගාන්ධි /  / බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 129 ඊ , කන්කසන්ුබේ පාර, යාපනය

646 10/255/44/03055 

(10/255/3084)

ර.බී 04 ඇබලක්සැන්ඩේ බේමා බම්රි මැටිල්ඩා ම ත්මිය බනා.122, බක්.බක්.එස්. පාර, යාපනය.



647 10/255/44/03060 

(10/255/0162)

ර.බී 04  /  / ඒ. බව්ළුපිල්බල් ස  පුත්රබයෝ, බනා. 243, කස්ුරිආේ පාර, යාපනය.

648 10/256/44/02390 

(10/256/2347)

ර.බී 04 කදි රමබලයි ජයුමාේ / බටාේ වයින් ස්බටෝේස්, බක්.බක්.එස්. පාර, දායාබව්ඩි, බකාුවිල්

649 10/256/44/03056 

(10/256/3038)

ර.බී 04 ආරූමුගනාතන් ස්රීදරන් ම තා ධ්ේෂන වයීන් ස්බටෝේස,් බනා.54, පලාලි පාර, තිරූබනල්බවලි, යාපනය

651 10/259/16/03413 

(10/259/1082)

ර.බී 04 ුරසිං ම් තබව්න්රරන් මයා ුරසිං ම් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:359, ප්රධ්ාන පාර, බේුරුුඩුව

652 10/259/46/03085 

(10/259/1109)

ර.බී 04  / බකෝවිල් පාර, පුල්ලඩි

653 10/260/46/02397 

(10/260/1084)

ර.බී 04 සිවසුබරයි ුමාරන් දයාෙරන් රීගල් වයින් ස්බටෝේස් ,බනලලියාඩි,කරබව්ඩ්ඩි

654 10/261/44/03057 

(10/261/2806)

ර.බී 04 මුත්ූකූමාරසාමි ෙන්රබමාලීසන්  / බමෝලී මත්පැන්  ල, පුත්ූේ නැබගනහිර, පුත්ූේ

655 10/261/45/03062 

(10/261/1097)

ර.බී 04 සිත්තම්පරනාත් මයා /  / පලාලි පාර, යාපනය

656 10/261/47/03412 

(10/261/2953)

ර.බී 04 බසල්වක්රිෂ්ණම් ෂන්තබල්චුමි මයා බසල්වස් වයින් ස්බටෝේස,්  දුණ ඇක්චුවලි , ඇක්චුවලි

657 10/263/47/03058 

(10/264/0676)

ර.බී 04 බක්. රජීවන් ම තා / ලින්ගම් රට බීම  ල, කීරිමබල් පාර, පන්ඩතරිේපු

658 10/264/45/02412 

(10/264/1092)

ර.බී 04  /  / බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස් , අංක:153, පුනන්බලයි පාර, මනිබේ

659 10/265/45/02402 

(10/265/1086)

ර.බී 04 උදය ුමාරි ක්රිෂ්ණදසන් මයා / ෙන්කබනයි ලිකේ ස්බටෝේස් , අංක:229 ඒ, ප්රධ්ාන පාර, ෙන්කබනයි

660 13/275/48/02701 

(13/277/2038)

ර.බී 04 පලනිබවයිල් රාබේස්වරි මයා / පරමන් පලනිබවයිල් පුස්තකාල වයින් ස්බටෝේස් , අංක:71, ුම්රියපල පාර,  වව්නියා

661 13/277/48/02694 

(13/277/2037)

ර.බී 04 සොරත්නම් තිරුනානබස්න්තිලාල් /  / නිතයානන්ද ගබන්ෂ් ස්බටෝේස්, බනා. 32, 2 වන  රස් වීදිය, වව්නියාව

662 13/277/48/02696 

(13/277/2036)

ර.බී 04 බකෝමතිතබව් ුලබත්වරාජා / ුලබත්වරාජා සතාබගෝුලන් ටීටා වයින්ස්බටෝේස්,බනා.146, නුවර පාර, වව්නියාව

663 13/277/48/02934 

(13/277/2039)

ර.බී 04 කන්දයියා කන්දසාමි සිටි වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 16,  මාේකට් වටරවුම් පාර, වව්නියාව

664 13/277/48/02939 

(13/277/2040)

ර.බී 04 රජිණි රගුණාතන්  / සුබලෝෙනා රගුනාදන් වව්නියාව වයින් ස්බටෝේස්, බනා. 160, නුවර පාර, වව්නියාව

665 13/277/48/03048 

(13/277/2035)

ර.බී 04 බම්රි ජූඩ් ආබරානයනාතන්  /  / ෙස්තියන් පිල්බලයි  වයින් ස්බටෝේස,් අංක 116, මාේනටි  වටරවුම පාර, වව්නියාව

666 14/317/40/02591 

(14/317/2025)

ර.බී 04 කැේබපටිබගාඩරාලබග් විබේරත්න ම තා බපන්ඩ්ෂේ වයින් ස්බටෝේස්, අංක:166, අරබෙෝධි මාවත,කන්තබල්



667 14/317/40/02610 

(14/317/2031)

ර.බී 04 සමරසිං   කම්කානම්බග් ලීලාවතී /  / කන්තබල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 178, ප්රධ්ාන වීදිය, කන්තබල්

668 14/317/40/02997 

(14/317/2027)

ර.බී 04 විතාන ආරච්ිබග් බදාන් අනුර ශාන්ත බපබේරා මයා බත්නුවර වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 202, ම  වීදිය, කන්තබල්

669 14/323/40/03003 

(14/323/3126)

ර.බී 04 ගුණවේධ්න වඩුබග් බම්රියන් ජසින්තා   බෆලිස්ටාස් බපබේරා , 

රාජරත්නම් ලූෂන් රාේ ුමාේ /

මාබනල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක: 97,  මයිල් බපෝස්ට්, , ශ්රී රාේ නගේ, තම්පලාගමුව

670 14/324/40/02605 

(14/324/2033)

ර.බී 04 බ ්වා මඩි බග් දීපා ෙන්දනී මිය / වාද්ුවබග් ෙුක දිල්රංග  ප්රසන්න වයින් ස්බටෝේස් , අංක:17,උුරු බවරළ  පාර, ත්රිුණාමලය

671 14/324/40/02607 

(14/324/0395)

ර.බී 04 ෙන්රදාස විබේසූරීය මයා / එදිරිවීර විබේසුරිය සින පටෙැදිබග් ගයාෂනී 

විබේසුරිය

බෆාරින් ලිකේ බෂාේ, අංක:100,උුරුබවරළ පාර, ත්රිුණාමලය

672 14/324/40/02611 

(14/324/2032)

ර.බී 04  /  / ින්බකා ස්බටෝේස,් බනා. 219, ඒබ්ර ම් පාර (එන්.සී. පාර), ත්රිුණාමලය

673 14/324/40/02631 

(14/324/2029)

ර.බී 04 එම්. ගබන්ෂන් මිබරන්ඩාස් වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 243, නැව් තටාංගන පාර, ත්රිුණාමලය

674 14/324/40/02652 

(14/324/2030)

ර.බී 04 ද බටස්ට් කින්ඩම් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් සාලින්ග වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 110,තැපැල් කාේයාල පාර, ත්රිුණාමලය

675 14/324/40/02999 

(14/324/2024)

ර.බී 04 ආේ.ඒ.ධ්නුෂ්ක ප්රොත් රණසිං බසවන් ස්ටාේස් වයින් බෂාේ, බනා. 72 සී, මඩ්බකෝ  න්දිය, නුවර පාර, ත්රිුණාමලය

676 14/324/40/03000 

(14/324/2026)

ර.බී 04 දයානන්ද ජයවීර ම තා / බ ්වා විතාරණබග් ආරියවතී විජය වයින් ස්බටාේස්, බනා. 82 ඒ, බකාඩ්බබ්, චීන වරාය

677 14/324/40/03001 

(14/324/2034)

ර.බී 04 අනුලා ගලේපත්ති මිය /  / ත්රිුණාමලය  මත්පැන්  ල, බනා.12, නුවර පාර,  ත්රිුණාමලය

678 14/324/40/03067 

(14/324/2028)

ර.බී 04 ඩබ්.ජී.එම්.එම්. ආරියවතී ජයරුක් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 1098, නුවර පාර, අනුරාධ්පුර  න්දිය, ත්රිුණාමලය

679 15/283/41/02382 

(15/294/1105)

ර.බී 04 කදිරගාමතම්බි වඩිබව්ල් ගාන්තන් ලිකේ බෂාේ,ප්රධ්ාන පාර, මන්මුනායිපත්ු ,ආයම්පත්ති

680 15/283/41/02543 

(15/283/1101)

ර.බී 04 පී ජයුමාේ  / පී ශාන්තුමාේ ශාන්ති බෆාරින් ලිකේ බෂාේ, ත්රිුණාමලය පාර, බෙන්කලඩි

681 15/283/41/03066 

(15/283/1114)

ර.බී 04 ටී. නිේමාල්කන්දන්  / ඩිස්බ සෝ වයින් ස්බටෝේස,් ම  වීදිය, බකාම්මුබරයි, බෙන්කලඩි, මඩකලපුව

682 15/286/41/02541 

(15/286/1103)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බල් ුමාරනායගම් මඩකලපුව    බෆාරින්  ලිකේ බෂාේ, බනා.51, මූනායි බල්න් පාර, මඩකලපුව

683 15/287/41/02542 

(15/286/1113)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බලයි ුමාරනායගම් කල්ුඩා බෆාරින් ලිකේ බෂාේ, විපුලානන්ද මාවත, වාලච්බච්න

684 15/287/41/03059 

(15/287/2873)

ර.බී 04 Dr. බමාබ ාට්ටිබග්  දිල් ාන් සංජීව රාජපක්ෂ  / ඊස්ටන් ලිකේ බෂාේ, බනා. 27, මිල් බපාස්ට්, බපරිපඩියමඩු, ත්රිුණාමලය පාර, මන්කනි

685 15/290/41/02384 

(15/290/1098)

ර.බී 04 ඇන්ජලීන් ලැවන්යා වඩිබව්ල් ොමා ලිකේ බෂාේ, තිමිලතව් පාර, මුූේ, මඩකලපුව



686 15/290/41/02395 

(15/290/1104)

ර.බී 04 පුෂපමලාේ ුබරයිරාජසිං ම්  / අරසලිංගම් ජීදන් නිව් ේලාසා ලිකේ බෂාේ, බනා. 39,ත්රිුණාමලය පාර, මඩකලපුව

687 15/290/41/02536 

(15/290/1102)

ර.බී 04 තාෙන්මූේති බමෝ න් බීච්  බෆාරින් ලිකේ බෂාේ,බනා. 74 ඒ,බකෝලවඩි පාර,මඩකලපුව

688 15/290/41/02539 

(15/290/1106)

ර.බී 04 එවන්ජලින් රාජමලේ වඩිබව්ල් / ඊ.වී. වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 178 - ප්රධ්ාන වීදිය,කල්ලඩි, මඩකලපුව

689 15/290/41/02540 

(15/290/1107)

ර.බී 04 සරස්වතී බත්බව්න්රන් ග්රීන් ලෑන්ඩ් බෆාරින් ලිකේ බෂාේ, බනා. 136 ඒ, නව කල්මුබණ් පාර, මඩකලපුව

690 15/290/41/02545 

(15/290/1099)

ර.බී 04  /  /  / දයා බෆාරින් ලිකේබෂාේ, අංක 288, ත්රිුණාමළය පාර, මඩකළපුව.

691 15/290/41/03008 

(15/290/1108)

ර.බී 04 මුරුබග්සු ඉලන්ුමාර පුුුඩිරුේපු රට බීම  ල, නව කල්මුබණ් පාර, පුුුඩිරුේපු

692 15/290/41/03010 

(15/290/1111)

ර.බී 04 ශන්මුගම් ශන්මුගරාජන් මයා / රාබේෂ්වරි මත්පැන්  ල. බනා.11, ත්රිුණාමලය පාර, මඩකලපුව

693 15/291/41/02544 

(15/291/1100)

ර.බී 04 තිලාගවන්ති පරබම්ෂ්වරන්  /  / පරම් ලිකේ බෂාේ , කල්මුබණ් පාර, කලවන්ිුඩි

694 15/291/41/03006 

(15/291/2674)

ර.බී 04 නල්ලරත්නම් නන්තිනිබතවි මිය / බපාන්නයියා නල්ලරත්නම් මඩකලපුව ස්බටෝේස;් බනා.69, ප්රධ්ාන වීදිය, පඩිරුේපු, කලවන්ිුඩි

695 15/292/41/02546 

(15/292/3028)

ර.බී 04 මුරුබග්සු ඉලයිගනන් නිව් ඊස්ටන් ලිකේ බෂාේ, වීරමුබනයි පාර, අේතියමුමුමාරි  න්දිය, අම්පලම්ුබරයි

696 15/292/41/02989 

(15/292/2429)

ර.බී 04 ඔලිවේ පතිරණ විුම් වයින් ස්බටෝේස,් මනල්පිටිය  න්දිය, බකාක්කඩිබෙෝලි

697 15/293/41/02537 

(15/293/0756)

ර.බී 04 වන්නිආරච්ි බරස්ටුරන්ට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් නිව් වාසනා වයින් ස්බටෝේස්, බකෝවිල් බපාරතිව්, බපාරුගමම්

698 15/294/41/02383 

(15/294/1112)

ර.බී 04 කේතිබග්සු තබව්න්රරාජා  / සිවමනි තම්බිරාජා  / එම් කේතිබග්සු රාජාස්  ලිකේ බෂාේ, අම්රසිංගම් වීදිය,අරයම්පති 03, මඩකලපුව

699 16/297/43/02705 

(16/297/2332)

ර.බී 04 ක්රිස්බතෝම්බු ගුරුබග් ධ්ේමසීලී / ගාමිණි වයින් ස්බටෝේස,් සගම පාර, අලයාඩි බවම්බු, අක්කරපත්ු

700 16/298/42/02391 

(16/298/1619)

ර.බී 04 ඉලන්දාරි බද්ව චූලෙන්ර  / තාරක වයින් ස්බටෝේස,් අංක 69, ඩී.එස්. බස්නානායක වීදිය, අම්පාර

701 16/298/42/02393 

(16/298/2045)

ර.බී 04 ෙමින්ද ුෂාර වේණසූරිය සීිරි වයින් ස්බටෝේස,්අංක 26/11,ඩී.එස්. බස්නානායක වීදිය ,ෙස්නැවුම්බපාල පාර,අම්පාර

702 16/298/42/02394 

(16/298/2050)

ර.බී 04 ෙමින්ද ුෂාර වේණසූරිය සී.ටී. වයින් ස්බටෝේස,්බනා 258/02/ඒ, කල්මුබණ් පාර, අම්පාර

703 16/298/42/02569 

(16/298/0705)

ර.බී 04 එදිරිවීර ආරච්ිබග් දයානි වික්රමබස්කර මඩානා වයින්ස්බටෝේස,්  අංක 119, ඩී.එස්. බස්නානායක මාවත, අම්පාර

704 16/298/42/02572 

(16/298/1621)

ර.බී 04 විතානබග්  බරෝ ණ (සභාපති, බරෝ න වයින් ස්බටෝේස් (ප්රයිවට්) 

ලිමිටඩ්)

බරෝ ණ වයින් ස්බටෝේස,් අංක සී /58  , ඩී.එස්. බස්නානායක වීදිය, අම්පාර



705 16/298/42/02944 

(16/298/2049)

ර.බී 04 ලූෂාන් සමින්ද ජයබස්කර / රාණි පද්මලතා  ජයබස්කර ජී.එස්.එල්. වයින් ස්බටෝේස,් අංක. E63, සමින්ද, ුටුගැමුණු මාවත, අම්පාර

706 16/298/42/03840/ Deleted- 

 Do Not Use 

(16/298/2341)

ර.බී 04 ලුෂාන් සමින්ද ජයබස්කර ම තා / ගල්ඔය බල්ක්  ෆ්රරන්ට් පබ් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් ,අංක 02,ඉඟිණියාගල පාර,අම්පාර.

707 16/299/42/02584 

(16/299/0643)

ර.බී 04 සරත් විබේුංග ම තා නිව් අරලිය වයින් ස්බටෝේස,්අම්පාර පාර,හිඟුරාන

708 16/300/42/02567 

(16/300/1967)

ර.බී 04 සුභසිං  ආරච්ිබග් ොමර සම්පත් අබබ්බස්කර සඳුන්පුර වයින් ස්බටෝේස්,අංක ජී - 56, නව නගරය ,බදහිඅත්තකණ්ඩිය

709 16/300/42/02573 

(16/300/2046)

ර.බී 04 අනුර ගාේදි පුංිබ ්වා ම තා යබසෝධ්ා වයින් ස්බටෝේස් , අංක 17 ජී, නව නගරය, බදහිඅත්තකණ්ඩිය

710 16/300/42/02587 

(16/300/1052)

ර.බී 04 ුලබස්කර මුදියන්බස්ලාබග් බගාඩපැබල් බගදර ෙන්රා ුමාරි ාමි 

මිය /

රවීන්ර වයින් ස්බටෝේස්, අංක  ඊ 69 , නව නගරය, බදහිඅත්තකණ්ඩිය ,

711 16/300/42/02706 

(16/300/2053)

ර.බී 04 පමුණුවත්බත්  විදානරාළලාබග් ස්වේණලතා බදහිඅත්තකණ්ඩිය වයින් ස්බටෝේස,්අංක 369, මුරුතගස් පිටිය, බදහිඅත්තකණ්ඩිය

712 16/305/42/02589 

(16/305/1620)

ර.බී 04 මානික්ු ආොරිබග් අමරසිරි ම  ඔය වයින් ස්බටෝේස් , අංක 69  න්දිය, ම ඔය.

713 16/307/42/02585 

(16/307/2436)

ර.බී 04 විතානබග් බරෝ ණ ප්රසන්න වයින් ස්බටෝේස,් අංක 467, මහියංගනය පාර, පදියතලාව

714 16/311/42/02392 

(16/311/2047)

ර.බී 04 සිරිමාන්න විතානලාබග් ගුණපාල නිව් සම්පත් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 162/1, උදාිරිගම, උ න

715 16/311/42/02568 

(16/311/2051)

ර.බී 04 රංජිත් වනිගසිං  ඒකනායක ම තා සව්සිරි වයින්ස්බටෝේස,් අංක 7/1, බස්නානායක මාවත, උ න.

716 16/314/42/02588 

(16/314/3148)

ර.බී 04 පුන්නයි නල්ලරත්නම් මයා අයි.එන්. වයින් ස්බටෝේස,් නවිත්නවලි

717 17/153/21/02841 

(17/153/0398)

ර.බී 04 සුභසිං  ආරච්ිබග් නන්දනී ෙන්රා සුභසිං  මිය. ශේමි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 149,  ලාවත පාර, ආණමඩුව

718 17/153/21/03846 () ර.බී 04 සභාපති, සමූපකාර බතාග බවළඳ සංස්ථාව ස.බතා.ස.,  පළවන පටුමග,  ලාවත පාර, ආණමඩුව

719 17/155/22/01420 

(17/155/0390)

ර.බී 04 සභාපති, ලංකා ස.බතා.ස. ලංකා ස.බතා.ස. බප්රෂේ වීදිය,   ලාවත .

720 17/155/22/01626 

(17/155/2427)

ර.බී 04 බ ට්ටිආරච්ිබග් බදාන් ජනුබච්රිස් ඩිලාමන් අම්බ්රිත් සමරනායක  

ම තා

බගෝමස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 37,කඩ වීදිය , ලාවත

721 17/155/22/02826 

(17/155/0077)

ර.බී 04 වේණුලසූරිය මැල්කම් තිබස්රා ම තා / වේණුලසූරිය සංජීව 

තිබස්රා ම තා

සංජීව වයින් ස්බටෝේස,් විලත්තව, මුගුණුවටවන

722 17/155/22/03845 () ර.බී 04 කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි ( පුද්) සමාගම කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි,අංක 01,බජට් වීදිය, ලාවත.

723 17/156/25/00092 

(17/156/0023)

ර.බී 04 රන්බදනි ආරච්ිබග් බජෝශේ වැන්සස් බපබේරා ම තා / රන්බදණි 

ආරච්ිබග් ෙන්දන වසන්ත බපබේරා ම තා

රන්බදණි වයින් ස්බටෝේස්, අංක: 09, දංබකාටුව සුපේ මාේකට්, දංබකාටුව



724 17/156/25/01438 

(17/156/1998)

ර.බී 04 තම්මබ ට්ටි මුදලිබග් රිද්මා මංජුලා පීරිස් මිය / දංබකාටුව ලිකේ බෂාේ ,  අංක18, නාත්තන්ඩිය පාර, දංබකාටුව

725 17/157/21/01419 

(17/157/2424)

ර.බී 04 මිහිඳුුලසූරිය රූපා කලයාණි ප්රනාන්ු  මිය ඩිලාන් වයින් ස්බටෝේස,් අනවාසල පාර, කල්පිටිය

726 17/157/21/01479 

(17/157/2425)

ර.බී 04 වේණුලසුරියසුනිල් බම්රි වියානි ප්රනාන්ු මිය. / වේණුලසූරිය 

ෙමින්ද ලක්මාල් ප්රනාන්ු

ලක්මාල් වයින් ස්බටෝේස,් කල්පිටිය පාර, වාම්පූරිය.

727 17/157/21/03800 () ර.බී 04 වෑවලබග් සුදත් ධ්ම්මික බපබේරා ම තා ශාන් වයින් ස්බටෝේස,් කල්ුඩානිවත්ත, පාලුඩාව, තලවිල.

728 17/158/21/01484 

(17/158/1999)

ර.බී 04 ඇත්මඩලබග් ජූඩ් නිරන්ජන් මංජුල බපබේරා ම තා සදමාලි වයින් ස්බටෝේස,් සදමාලි ලගාඩනැිල්ල, අනුරාධ්පුරපාර, සාලියවැව.

729 17/159/23/00012 

(17/159/0098)

ර.බී 04 ඇනී වයලට් බපබේරා ගුණතිලක මිය / සුනිල් බපබේරා ගුණතිලක මයා සුරා වයින් ස්බටෝේස,් නව නගරය, මාදම්බේ

730 17/159/23/01423 

(17/159/0393)

ර.බී 04 අජිත් පුතා පුද්ගලික සමාගම අජිත් පුතා  වයින් ස්බටෝේස් ,නව නගරය , මාදම්බේ

731 17/160/21/01629 

(17/160/2422)

ර.බී 04 බදාන් සරත් ස ෙන්ු  ම තා ආඬිගම වයින් ස්බටෝේස,් පල්ලම පාර, ආඬිගම

732 17/161/113/01488 

(17/161/2433)

ර.බී 04 බතරපියුම් බසනරත් රාජා මයා / තරුෂ නදීශාන් බසනරත් මයා බසනරත් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:940,  ලාවතපාර, ම වැව.

733 17/162/102/00091 

(17/162/2921)

ර.බී 04 පසිඳු බුද්ධික මාරසිං  මයා රීගල් වයින් ස්බටෝස,්  සුබේෂ් බගාඩනැිල්ල, අංක 4 ම  වීදිය, මුරන්ුලිය

734 17/163/24/01478 

(17/163/2423)

ර.බී 04 සභාපති  ස.බතා.ස රටබීම  ල,  අංක:292,  මාරවිල.

735 17/163/24/01483 

(17/193/0094)

ර.බී 04 බපාන්නයියා රාසයියා ම තා අජිත් පුතා වයින් ස්බටෝේස,්  අංක 393ඒ ප ල  ත්තිනිය, මාරවිල

736 17/166/21/01428 

(17/166/0097)

ර.බී 04 විපුලානන්දන් සිත්රා බාද්වී මිය / විපුලානන්දන් බේමනාත් මයා විබද්ශ රටබීම  ල,අංක 91,ුරුණෑගල පාර,පුත්තලම.

737 17/166/21/01609 

(17/166/0095)

ර.බී 04 ම ාොේය මු න්දිරම්ලාබග් බක්ෂාන් සුමුු මුරංග ම තා   / වීරසිං  

පතිරණබග් බදාන් සුසිලා ජයන්ති මිය / ම ාොරි මු ම්දිරමලාබග් 

ොනක සුමුු ලක්ෂාන් ම තා

සුමුු වයින් ස්බටාේස,් බකාළඹ පාර, පලාවිය, පුත්තලම.

738 17/166/21/02825 

(17/165/2426)

ර.බී 04 බේ.එම්.එස්.මිරැන්ඩා ස  පුත්ර සමාගම එවබරඩි රටබීම  ල , අංක 94 ඒ, ුරුණෑගල පාර, පුත්තලම

739 17/168/25/00088 () ර.බී 04 ුමාර පටෙැදිබග් බජෝශේ දයාන් ද සිල්වා ම තා නයිනමඩම වයින් ස්බටෝේස,්  ලාවත පාර, නයිනමඩම.

740 17/168/25/01537 

(17/168/2547)

ර.බී 04 මින්බට්ේ  පුද්ගලික සමාගම මින්බට්ේ බවන්නේපුව වයින් ස්බටෝේස්,  අංක 323, ගල්ෙැම්ම  ංදිය , බකාළඹ පාර, 

බවන්නේපුව

741 17/168/25/01558 

(17/168/2437)

ර.බී 04 තරුෂ නදීෂාන් බසනරත් ම තා / බතරවියුම් බසනරත් රාජා ම තා නිව් බවන්නේපුව වයින් ස්බටෝේස්,අංක 10,පාේක් ලයිට් බගාඩනැිල්ල,බවන්නේපුව.

742 17/168/25/02879 

(17/167/2431)

ර.බී 04 වන්නිආරච්ි බරස්ූරන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම.  බතෝේපුබතාට වයින් ස්බටෝේස්, අංක:03, බතෝේපුබතාට, වයික්කාල



743 17/168/25/03201 

(17/168/2435)

ර.බී 04 බවෝල්ට් ඇන්ඩ් බරෝ ඇබසෝසිබයෝට්ස් (පුද්) සමාගම දේශනී වයින් ස්බටෝේස,් අංක 125, බකාළඹ පාර, බකාලින්ජාඩිය, බවන්නේපුව

744 17/326/21/00087 

(17/163/0032)

ර.බී 04 කැතරින් බවබරෝනිකා ශිරානි ඩිබවෝටා / බම්රියන් ිත්රාණි ඩිබවෝටා 

බරාඩ්රිබගෝ

බ්රිටිෂ් වයින් ස්බටෝස,් 64 මාරවිල පාර, නාත්තණ්ඩිය

745 18/124/19/00059 

(18/124/1149)

ර.බී 04 විමුක්ති ෙුරංග ගජසිං  ආරච්ි අලව්ව වයින් ස්බටෝස,්අංක 61 ඒ, නාරම්මල පාර, අලව්ව

746 18/124/19/02985 

(18/124/1150)

ර.බී 04 මායාුන්නබග් කළනි ඉබරෝෂනී මායාුන්න / මායුන්නබග් ගුණබස්න 

ම තා

ප ලගම වයින් ස්බටෝේස,් අංක 13,14 එල්.එම්.පි. බගාඩනාිල්ල, අලව්ව.

747 18/125/20/02982 

(18/125/1145)

ර.බී 04 උපාසක බල්කම්ලාබග් ඉන්ර සමන් ුමාර විබේබස්න ම තා නදීශාන් වයින් ස්බටෝේස,් නිල්මිණි ස්ටුඩිබයෝ අසල , බකලින් වීදිය,  ලාවත පාර, බිංිරිය

748 18/126/105/00190 

(18/126/1132)

ර.බී 04 ලියනආරච්ිබග් කරුණාවතී මිය / ෙස්තියන් බකෝරාළබග් ුමාර 

කීේති ෙන්රසිරි ම තා

ෙැම්පියන් වයින් ස්බටෝේස්,බනා.217,බකළින් වීදිය,ගල්ගමුව.

750 18/126/105/02618 

(18/126/1120)

ර.බී 04 බට්ස්ට් කිංඩම් ( පුද්) සමාගම ගල්ගමුව වයින් ස්බටෝේස,් අංක 223 ඒ, බකලින් වීදිය, ගල්ගමුව.

764 18/126/19/00213 

(18/126/1133)

ර.බී 04 බපාල්වත්ත ලියනබග් මබනෝේ ෙුරංග ලියනබග් පැරඩයිස් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 199,බකලින් වීදිය,ගල්ගමුව.

765 18/127/19/00170 

(18/127/1142)

ර.බී 04 සමරබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් කරුණාරත්න රන්ිරි වයින් ස්බටෝේස,් අංක:16, ුරුණෑගල පාර, හිරිපිටිය, නිකදළුබපාත

766 18/127/19/00203 

(18/127/1136)

ර.බී 04 ඒකනායක මුදියන්බස්ලාබග් පද්මා ුමාරි ඒකනායක මිය වික්රම වයින් ස්බටෝේස,් අංක 24,දිසානැග්ගම, ුුක්ගැබට්

767 18/127/19/00206 

(18/127/1117)

ර.බී 04 මුණවීර කංකානම්බග් ඩික්සිරි නි ාල් ජයන්ත මුණවීර නිව් ුුක්ගැබට් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 05 දිසානැග්ගම, බමාරබගාල්ලාම පාර, ුුක්ගැබට්.

768 18/127/19/01885 

(18/127/1118)

ර.බී 04 නූප බ ්වාබග් ුසිත පීරිස් ම තා හිරිපිටිය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 07, ුරුණෑගල පාර, හිරිපිටිය , නිකදළුබපාත

769 18/129/19/00173 

(18/129/1144)

ර.බී 04 එදිරිසිං  මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්රා ුමාරි එදිරිසිං  මිය ගම්ප  වයින් ස්බටෝේස,් අංක :02, දුල්ල පාර, මැල්සිරිපුර

770 18/129/19/00194 

(18/129/1151)

ර.බී 04 බදාන් ධ්ේමවංශ බව්රබගාඩ ම තා පාන්බගාල්ල වයින් ස්බටෝේස්,  119/1, පාන්බගාල්ල, ඉබ්ොගමුව.

771 18/129/19/00197 

(18/129/1130)

ර.බී 04 ප්රැන්සිස් බ ට්ටිබග් සුමිත් ඉන්දික ම තා ලක්මාල් වයින් ස්බටෝේස,්326 ඩි, ලක්මාල් බගාඩනැිල්ල,දුල්ල පාර,මැල්සිරිපුර.

772 18/129/19/00209 

(18/129/0399)

ර.බී 04 රාජගුරු මුදියන්බස්ලාබග් ධ්ේමතිස්ස බ ්රත් ම තා ඉබ්ොගමුව වයින් ස්බටෝේස,් උඩබවල, දඩල්ගමුව, ඉබ්ොගමුව

773 18/129/19/01904 

(18/129/0419)

ර.බී 04 විබේසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්දන ප්රභාත්  ජයසුන්දර හිරියාල වයින් ස්බටෝේස,්අංක 59,පාන්බගාල්ල,ඉබ්ොගමුව.

774 18/129/19/01962 

(18/129/0419)

ර.බී 04 විබේසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්දන ප්රභාත් ජයසුන්දර හිරියාල වයින් ස්බටෝේස,්අංක 59, පාන්බගාල්ල , ඉබ්ො ගමුව

775 18/133/20/00175 

(18/132/1116)

ර.බී 04 කළුුමාර වන්නිනායක රංබග් ෙංඩාරලාබග් සිදත් නලින්ද හුළුගල්ල 

ම තා

නිව් කටුබපාත වයින් ස්බටෝේස්,අංක 25,නාරම්මල පාර,ුලියාපිටිය.



776 18/133/20/00211 

(18/133/2616)

ර.බී 04 හින්නර නයිබදලාබග් සුදේශනී පීරිස් රුහුණු වයින් ස්බටෝේස්  අංක 424, බසාබ ානකබඩ්  ංදිය, ුලියාපිටිය

777 18/133/20/01836 

(18/133/1141)

ර.බී 04 බරා ාන් තිලක් ප්රනාන්ු ම තා දන්ඩගමුව වයින් ස්බටෝේස,් අංක 46, ුරුණෑගල පාර, ුලියාපිටිය

778 18/133/20/03757 

(18/133/0007)

ර.බී 04 හිත්තර නයිබදලාබග් ශ්රියන්තා පීරිස් මිය ජනතා වයින් ස්බටෝේස්, අංක 244, බ ට්ටිබපාල පාර, ුලියාපිටිය.

779 18/134/19/00072 

(18/134/1122)

ර.බී 04 විබේසිං  මුදියන්බස්ලාබග් ඉන්රානි මැනිබක් මිය බෆයාේ ඩීල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:12, සූරතිස්ස මාවත, ුරුණෑගල.

780 18/134/19/00147 

(18/134/1129)

ර.බී 04 ඒකනායක මුදියන්බස්ලාබග් සිරිල් පුංි ෙණ්ඩා ම තා / සපිරි වයින් ස්බටෝේස,් අංක: 02, පුත්තලම පාර, යන්තම්පලාව, ුරුණෑගල

781 18/134/19/00150 

(18/134/1146)

ර.බී 04 බමාරින් වැන්ලැන්ගන්  ෙේග් මිය එස්. ප්රනාන්ු ස  සමාගම, අංක  58, පැරුම් වීදිය, ුරුණෑගල

782 18/134/19/00160 

(18/134/1147)

ර.බී 04 එදිරිසිං  මුදියන්බස්ලාබග් පියුමාල් රවිජය බ ්රත් හුලුගල්ල ම තා ුරුණෑගල වයින් ස්බටාේස,්අංක 165,මල්කඩුවාව,ුරුණෑගල

783 18/134/19/00196 

(18/134/1126)

ර.බී 04 ගල්කන්බද ආරච්ිලාබග් ඉන්රාණි මිය ඇුගල්පුර වයින් ස්බටෝේස,් බනා.209, නුවර පාර,ගැට්ටුවාන,  ුරුණෑගල

784 18/134/19/02601 

(18/134/1124)

ර.බී 04 ෆින්ටන් ස්වීතින් බගාන්සාල්  / බජෝශේ නිුලස් ිල්ඩස් බගාන්සාල් බගාන්සාල් ඇන්ඩ් සන්ස,් අංක 06, පැරුම්ො වීදිය, ුරුණෑගල

785 18/135/19/00202 

(18/135/1127)

ර.බී 04 ශ්රී නාරායන මුදලිබග් ප්රභාත් ඉන්දික මඩුගල්ල ම තා ප්රභාත් වයින් ස්බටෝේස,් බනා.222 ඒ, බමාරබගාල්ලාගම පාර, ම ව

786 18/136/19/02981 

(18/136/2552)

ර.බී 04 මුණවීර කංකානම්බග් ඩිත්සිරි නි ාල් ජයන්ත මුණවීර ම තා බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,් දුල්ල පාර,කිරිවවුල, බතෝරයාය.

787 18/137/19/00169 

(18/137/1115)

ර.බී 04 ගම්මැද්ද රදලබග් බදාන් බනාබයල් ම තා බනාබයල් වයින් ස්බටෝේස,් බනා.20, සබමෝදය මාවත, මාවතගම

788 18/137/19/03756 

(18/137/0046)

ර.බී 04 මාර පතිරණබග් ෙැනට් රණසිං  ම තා / රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් 

ෙණ්ඩාර මැණිකා මිය / මාරපතිරනබග් වරුණී රත්නායක රණසිං 

සිං  වයින් ස්බටෝේස,් අංක 21,සාබමෝදය බපාළ පාර, මාවතගම.

789 18/138/20/00172 

(18/138/1131)

ර.බී 04 බස්නාරත්න මුදියන්බස්ලාබග් සුධ්ේමා මාලනී ෙන්රලතා මැණිබක් මිය 

/ කිතලව ආරච්ිබග් නලින් ෙන්දිම සුගතදාස ම තා

නිව් වයින් ස්බටෝේස,් බනා.164, ුලියාපිටිය පාර, නාරම්මල

790 18/138/20/00214 

(18/138/1121)

ර.බී 04 හීනටිගල කනත්තබග් සිරිල් රත්නායක ම තා නාරම්මල වයින් ස්බටෝේස,්බනා.254,මීගමු පාර,රම්මුුගල,නාරම්මල.

791 18/139/19/00084 

(18/129/1139)

ර.බී 04 බෙන්තරබග් බදාන් උපාලි ලක්ෂ්මන් නිශ්ශංක ම තා / 

බතන්නබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් උබද්නි බතන්නබකෝන් මිය

සමි වයින් ස්බටෝේස,්අංක 48, හීබලෝගම පාර, නිකවැරිය.

792 18/139/19/00215 

(18/139/2615)

ර.බී 04 කරිපාඩත්ු සංගුණ්ණි සංගරන් සතයදාසන්  නිකවැරටිය වයින් ස්බටෝේස,් 184/ඒ, ුරුණෑගල පාර, නිකවැරටිය

793 18/140/20/00205 

(18/140/1138)

ර.බී 04 ඇන්ඩෘෘෘෘ පද්මරාජ ුලබස්කර මයා ජූන්ස් වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 148, වාරියබපාළ පාර, බ ට්ටිබපාළ.

794 18/140/20/00212 

(18/134/0367)

ර.බී 04 එදිරිසිං  මුදියන්බස්ලාබග් පියුමාල් රවිජය බ ්රත් හුළුගල්ල සුට වයින් ස්බටෝේස,්ද නක් බගදර,මූණමල්බදණිය.



795 18/141/20/00195 

(18/141/1134)

ර.බී 04 ඉන්රා සුනිල් ආනන්ද වික්රමාරච්ි ම තා ආසිරි වයින් ස්බටෝේස,් බනා.10, මීගමුව පාර, පන්නල

796 18/141/20/00207 

(18/141/1148)

ර.බී 04 ඇත්මඩලබග් ජූඩ් නිරංජන් මංජුල බපබේරා ම තා බෙෝපිටිය වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 64, මීගමුව පාර, ිරිඋල්ල

797 18/141/20/00208 

(18/141/1140)

ර.බී 04 බ ්රත් පතිරන්නැ ැලාබග්  ොමනී ශානිකා බ ්රත් මිය පන්නල වයින් ස්බටෝේස්, කඳාබන්බගදර, වඩුමුන්බන්බගදර.

798 18/142/19/00204 

(18/142/1143)

ර.බී 04 තනිේපුලි අේපු ාමිලාබග් බදාන් මබ ්ෂ් විබේතිලක ම තා ලිබයෝන් රටබීම  ල, බනා. 14, බකාළඹ පාර, බපාු ැර

799 18/142/19/01876 

(18/142/1123)

ර.බී 04 වන්නිආරච්ිබග් බේමවතී මිය බපාල්ග බවල වයින්  ස්බටෝේස,් අංක 6 ඒ. අලව්ව  න්දිය, බපාල්ග බවල.

800 18/142/19/01887 

(18/142/1152)

ර.බී 04 ගමමැදලියනබග් වික්ටේ ලක්ෂ්මන් ජයම  බපබේරා / අඹග බග් 

ක්රිෂාන්ති පැටීමා ප්රනාන්ු ම ත්මිය

බසන්ට්රල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 109,83(බී) , බගාඩබවල , බපාල්ග බවල

801 18/143/112/03199 

(18/143/1135)

ර.බී 04 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් නලින් සංජීව කන්බදබගදර ම තා බපාල්පිතිගම වයින් ස්බටෝේස,් ගුණසිං  බගාඩනැිල්ල , ුුුලාව  න්දිය, බපාල්පිතිගම.

802 18/145/19/01903 

(18/145/1128)

ර.බී 04 දීේති ෙන්ද්රිකා අබබ්සිං  මිය රණවක වයින් ස්බටෝේස,් අංක 19, බකාබලාන්බගාල්ල වත්ත, බදාඩම්ගස්ලන්ද

803 18/146/20/00149 

(18/146/0201)

ර.බී 04 බදාන් ලසන්ත පුෂ්පුමාර ෙමුණාච්ි පතිරණ්නැබ ් ම තා මදීරා වයින් ස්බටෝේස,්  ඉ ලගම, උඩුෙද්දාව.

804 18/146/20/00193 

(18/146/2617)

ර.බී 04 හිත්තර නයිබදලාබග් සුදේශනී පීරිස් මිය 295 බ ෝකන්දර දුණ 

බ ෝකන්දර.

ආශා වයින් ස්බටෝේස,්අංක 33 ුනකබදණිය,වැලිපැන්නග මුල්ල.

805 18/146/20/00210 

(18/146/1125)

ර.බී 04 උපාසක බල්කම්ලාබග් ෙන්ද්රිකා ලාල්මනී විබේබස්න මිය විජය වයින් ස්බටෝේස,්  ශාන්තිගම  න්දිය , බකලින් වීදිය, ුම්මලසූරිය

806 18/146/20/02976 

(18/146/1137)

ර.බී 04 උපාසකබල්කම්ලාබග් ඉන්ු සමන් ුමාර විබේබස්න ම තා ලීලා වයින් ස්බටෝේස්ා්.මාදම්බේ පාර,පලුගමුව,ුම්මලසුරිය.

807 18/146/20/03070 

(18/146/1137)

ර.බී 04 උපාසක බල්කම්ලාබග් ඉන්ර සමන් ුමාර විබේරත්න ම තා පලුගම . ුම්මලසූරිය

808 18/147/19/01837 

(18/147/0197)

ර.බී 04 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ලක්ෂ්මන් තිලකරත්න ෙණ්ඩාර ම තා / 

දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් මබනෝේ එරංග ෙණ්ඩාර ම තා

මබනෝේ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 36, ුරුණෑගල පාර, වාරියබපාල

809 18/152/19/00201 

(18/147/0772)

ර.බී 04 වැලිසරබග් නිව්ටන් ජස්ටින් ප්රනාන්ු ම තා / වැලිසරබග්  විනුර 

මලින්ද ප්රනාන්ු ම තා

කටුබපාත වයින් ස්බටෝේස්,රඹාවැව පාර,කටුබපාත.

810 18/163/24/00013 

(17/163/0096)

ර.බී 04 හිත්තර නයිබදලාබග් සුදේශනී පීරිස් මිය ම වැව වයින් ස්බටෝේස,්විුලිෙල මණ්ඩල බගාඩනැිල්ල ඉදිරිපිට,ුලියාපිටිය පාර 

,නාත්තන්ඩිය.

811 18/331/20/00148 

(18/140/1119)

ර.බී 04 ජයබස්කර පතිරන්නැ ැලාබග් ශ්රියානි ෙම්පිකා ජයබස්කර මිය වේණ වයින් ස්බටෝේස,් ලාවත පාර,ෙස්වත්ත,බ ට්ටිබපාල.

812 19/169/106/02097 () ර.බී 04 බකාදාබගාඩ බදලපලබග් නිමල් කරුණාතිලක  / බකෝදාබගාඩ 

බදලපලබග් බරාබම්ෂ් සාලින්ද බකෝදාබගාඩ

නිමල් වයින් ස්බටෝේස් ,අංක.902 ක ටගස්දිිලිය පාර, ගබලන්බිුණූවැව.

813 19/169/106/02259 

(19/169/2551)

ර.බී 04 රත්නායකමුදියන්බස්ලාබග් මුදලි ාමිබග් අබනෝමා ශ්රියානි රත්නායක රිවිරැස වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 135බී, ක ටගස්දිිලිය පාර, ගබලන්බිඳුණු වැව.



814 19/170/26/02251 

(19/170/0744)

ර.බී 04 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් බිබසෝ මැණිබක් ගල්නෑව වයින් ස්බටෝේස,් අංක 3 එෆ්, නව නගරය , ගල්නෑව

815 19/170/26/02271 

(19/170/2605)

ර.බී 04 බකෝන්ග වත්තබග් ප්රියන්ග උදයන්ත අමරපාල මංජුල වයින් ස්බටෝේස,් අංක 49, නව නගරය ,ගල්නෑව

816 19/171/106/02250 

(19/171/0747)

ර.බී 04 බසබනවිරත්න මුදියන්බස්ලාබග් රංෙණ්ඩා බසනවිරත්න උපාලි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 128/5, ම ජන ෙැංුව ඉදිරිපිට, බ ාබරාව්පතාන

817 19/173/106/03696 () ර.බී 04 අනිල් උපශාන්ත විබේසුරිය / කසුන් ධ්නංජය විබේසූරිය ජයම්පති රටබිම  ල, ජයම්පති. ක ටගස්දිිලියය

818 19/174/106/02253 

(19/174/0748)

ර.බී 04 අලියාුර සංජය නිවාඩ් ප්රනාන්ු සෑන්ස්  වයින් ස්බටෝේස,් පදවිය පාර, කැෙතිබගාල්ලෑව

819 19/175/26/02100 

(19/175/0746)

ර.බී 04 විතාන ආරච්ිබග් බදාන් රංජිත් රූපසිං  / නිව් කැකිරාව වයින් ස්බටෝේස්,අංක 35, මරදන්කඩවල පාර, කැකිරාව

820 19/175/26/02246 

(19/175/2439)

ර.බී 04 නිමල් අබශෝක මුණවීර / මුණවීර කංකානම්බග් මබ ්ෂ් ෙුරංග 

මුණවීර

නන්දන වයින් ස්බටෝේස්, අංක 55 , දුල්ල පාර, කැකිරාව

822 19/175/26/02249 

(19/175/2447)

ර.බී 04 ඇල්වල බගදර ුසුමාවතී දිසානායක වයින් ස්බටෝරස,් අංක. 166, ුනුමඩලාව, මඩාටුගම.

823 19/175/26/02987 

(19/175/0683)

ර.බී 04 ද සින්බගදර ුසුමාවතී  / සිරිවේධ්න මුදියන්බසලාබග් සංජීව ෙණ්ඩාර සිං බල් වයින් ස්බටෝේස,්  ෙරණ පාර, මරදන්කඩවල.

824 19/176/26/02263 

(19/176/0675)

ර.බී 04 මල්ලිකා කන්කානම්බග් ලයනල් ුෂාන් වයින් ස්බටෝේස්, මුරපල ඉදිරිපිට, බේමඩුව  න්දිය, බේමඩුව.

825 19/177/106/02095 

(19/177/0674)

ර.බී 04 කානුම් ආරච්ිබග් නිබරෝෂ් ක්රිෂාන්ත රණසිං මැදවච්ිය වයින් ස්බටෝරස්, කනදරා දිවුල්වැව  ංදිය ඉදිරිපිට, නුවර පාර, මැදවච්ිය.

827 19/178/26/02955 

(19/178/0692)

ර.බී 04 රුබම්ෂ් බුද්ධික කරුණානායක / අධිකාරි ආරච්ිලාබග් මාරට් ආරච්ි කරුණානායක වයින් ස්බටෝේස,් අංක82, ත්රිුණාමලය  පාර, සිේපුුලම

828 19/179/26/02230 

(19/179/1997)

ර.බී 04 බ ්වා වඩුබග් අනුර ශාන්ත පතිරණ වයින් ස්බටෝේස,්අංක  303, පුත්තලම පාර, බනාච්ියාගම

829 19/179/26/02252 

(19/181/2446)

ර.බී 04 රිදීගමබග් ප්රසන්න පියතිලක ප්රසන්න වයින් ස්බටෝේස,්ුඩා බනළුවැව, හිබදෝගම

830 19/179/26/02255 

(19/179/0684)

ර.බී 04 රත්නායකබග් සුනිල් දිසානායක සුනිල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 55, ම  වීදිය, බනාච්ියාගම.

831 19/180/26/02261 

(19/180/0712)

ර.බී 04 ප්රියන්ගනී ධ්ම්මිකා ිරියාගම ගජමුු උපාලි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 277, මිහින්තලා පාර, යාපබන්  න්දිය , අනුරාධ්පුරය

832 19/180/26/02262 

(19/181/2448)

ර.බී 04 මීපාලබග් රූපිකා ුමාරි බපබේරා අරලිය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 03, වමත්රිපාල බස්නානායක මාවත, අනුරාධ්පුරය

833 19/181/26/02093 

(19/181/0693)

ර.බී 04 පලකැටියබග් සාගර ක්රිෂාන්ත පියතිලක සාගර වයින් ස්බටෝේස,් අංක 512/ඒ, ප්රිමන් මාවත, අනුරාධ්පුරය

834 19/181/26/02094 

(19/181/0711)

ර.බී 04 සී/ස බේ.එම්.එස්. මිරැන්ඩා ස  පුත්ර සමාගම මිරැන්ඩා වයින් ස්බටෝේස,්අංක 103, ෙැංු බපබදස,අනුරාධ්පුරය



835 19/181/26/02243 

(19/181/1018)

ර.බී 04 නිව් වික්බටෝරියාස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් නාලක වයින් ස්බටෝේස,් අංක 87/8-13, ධ්ේමපාල මාවත, පැරණි ෙස්නැවුම් පල,  

අනුරාධ්පුරය

836 19/181/26/02248 

(19/181/0642)

ර.බී 04 ජයන්ත මැල්කම් තිරිමාන්න රෑන්ඩ් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 561/37, ෆ්රීමන්  මාවත,  අනුරාධ්පුරය

837 19/181/26/02257 

(19/181/0673)

ර.බී 04 ලියනබග් සරත්ෙන්ර සිල්වා ආනන්ද වයින් ස්බටෝේස්, අංක 561/බී /30, වමීපාල   බස්නානායක මාවත , අනුරාධ්පුරය

838 19/181/26/02260 

(19/181/2449)

ර.බී 04 බසබනවිරත්න මුදියන්බස්ලාබග් රංෙණ්ඩා බසබනවිරත්න උපාලි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 561/බී 28, වමීපාල  බස්නානායක මාවත, අනුරාධ්පුරය

839 19/181/26/02988 

(19/181/2440)

ර.බී 04 උස්වත්ත ලියනබග් ෙමිලා ජීවන්ති මිහිර වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 523/5ඒ, වමත්රිපාල බස්නානායක මාවත, අනුරාධ්පුරය.

840 19/182/106/02905 

(19/182/2445)

ර.බී 04 ජයන්තා මැල්කම් තිරිමාන්න ම තා නිව් රෑන්ඩ් වයින් ස්බටෝේස් ,ම  වීදිය පදවිය.

841 19/184/26/02102 

(19/184/0670)

ර.බී 04 ගමබග් බදාන් දයාරත්න  ෙරණ වයින් ස්බටෝේස,්  අංක 01 බපාු බවබළදසැල ,දුල්ල පාර,  ඹරණ

842 19/184/26/02919 

(19/184/0743)

ර.බී 04  ලිහිංග ලියනබග් සිරිපාල ගාමිණී වයින් ස්බටෝේස,්  ත්රිුණාමලය පාර,  ෙරණ

843 19/186/106/02098 

(19/186/0639)

ර.බී 04 අජිත් පුතා (පුද්) සමාගම අජිත් පුතා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 10, ම  වීදිය , රඹෑව.

844 19/186/16/03349 

(19/186/0690)

ර.බී 04 මල්ලිකා හිල්ඩා බර්ස් ම ආරච්ි බගෝල්ඩ් ස්ටාේ වයින් ස්බටෝේස,්අංක:326ඒ,  නුවර පාර, රඹැව

845 19/187/26/02240 

(19/187/2438)

ර.බී 04 ඩැෆඩිල් බ ාබටල් (පුද්) සමාගම / එේපාවල වයින් ස්බටෝේස්, අංක. 126, තලාව පාර, එේපාවල.

846 19/187/26/02241 

(19/187/2000)

ර.බී 04 බ ට්ටි බ ්වාබග් උදාර විමුක්ති ුමාරසිං  / බ ්වාබ ට්ටිබග් ජගත් 

බරෝ ණ බ ට්ටිබ ්වා /

බරෝ ණ වයින් ස්බටෝේස් අංක 41 කරුණෑගල පාර තලාව.

847 19/188/26/02234 

(17/187/0745)

ර.බී 04 තිරිමාුර ජයසිරි මැන්ඩිස් බමන්ඩිස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 284, නව නගරය , තුත්බත්ගම

848 19/188/26/03731 

(19/187/0504)

ර.බී 04 ජයන්ත මැල්කම් තිරිමාන්න රෑන්ඩ් වයින් ආේබක්ඩ්, අංක. 155, තලාව පාර, එේපාවල.

849 19/188/26/03733 

(19/187/0745)

ර.බී 04 තිරිමාුර ජයසිරි බමන්ඩිස් බමන්ඩිස් වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 284, නව නගරය, තුත්බත්ගම.

850 19/189/26/02099 

(19/189/0691)

ර.බී 04 හිත්තර නයිබදලාබග් සුදේශණී පීරිස් රංජිත් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 620 - 7/14, නුවර පාර,ගල්ුලම

851 20/191/16/03345 

(20/191/0295)

ර.බී 04 බ ්වාවඩුබග්  අනුර ශාන්ත බපබේරා මයා බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස් , අංක:221/14, බකලින් විදීය, අරලගන්විල

852 20/191/27/01665 

(20/191/1221)

ර.බී 04 පල්කබඩ් වත්බත්බගදර තිලාන් ෙමීර ඉඳුනිල් / පල්කබඩ් වත්බත් 

බගදර මහින්දරත්න

අරලගංවිල  වයින් ස්බටෝේස,් බෙෝගස්  ංදිය, අරලගංවිල

853 20/192/27/01782 

(20/192/1227)

ර.බී 04 බකෝනාර මුදියන්බසලාබග් අජිත් වසන්ත බකෝනාර ෙකමුණ වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 49, සමුපකාර මාවත, ෙකමුණ.



854 20/192/27/01801 

(20/192/1223)

ර.බී 04 අබේපිටිබේ බගදර ප්රසාද් ුමින්ද අබේපිටිය නිව් ෙකමූණ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 06 බරෝ ල පාර, ෙකමූණ.

855 20/193/27/01531 

(20/193/0411)

ර.බී 04 නිව් වික්බටෝරියාස්  ( ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් නිව් වික්බටෝරියාස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, අංක 22 කණුව, ජයන්තිපුර,හිඟුරක්බගාඩ

856 20/193/27/01738 

(20/193/2985)

ර.බී 04 සිංගේපුලි රාලලාබග් ෙන්දිමා විමලසිරි  / හීන්බකන්ද මුදලිබග් නිෂානි 

බකෞෂලයා මුදලිබග් / හීන්බකන්ද මුදලිබග් සිුමින විමුක්ති මුදලිබග්

ද සුපේ වයින් ස්බටෝේස,් ෙකමූණ පාර, ිරිතබල්

857 20/193/27/01802 

(20/193/2549)

ර.බී 04 දෑලන් ප්රීත් ඉන්රජිත් බසායිසා හිඟුරක්බගාඩ වයින් ස්බටෝේස,් බනා. 40, මැද වීදිය, හිඟුරක්බගාඩ

858 20/193/27/02783 

(29/193/3131)

ර.බී 04 බලාුපතිරන්නැ ැලාබග් ධ්නුෂ්ක බද්වින්ද කලයානරත්න / 

ගලේපත්ති ගුරුබග් කලයාණි සුජාතා

 රත්න වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 04, නගර සභා පාර,  හිඟුරක්බගාඩ.

859 20/195/27/01513 

(20/195/1222)

ර.බී 04 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් බ ්රත් ෙණ්ඩා නිව් මැදිරිිරිය වයින් ස්බටෝේස,් වෙතය පාර, මැදිරිිරිය

860 20/195/27/01784 

(20/195/1226)

ර.බී 04 ම මඩකලපුවබග් බඩානල්ඩ්  / නානායක්කාර වසම් නාලනි මල්ලිකා 

/ මඩකලපුබග් නිරංගා නිුක්ෂ නාුළුගමුව

මැදිරිිරිය වයින් ස්බටෝේස,්  බකලින් වීදිය, මැදිරිිරිය

861 20/195/27/01804 

(20/195/1188)

ර.බී 04 බවබල් මුදින්බස්ලාබග් ජයසිරි අබබ්රත්න දියබසන්පුර වයින් ස්බටෝේස,් දියබසන්පුර ,මැදිරිිරිය

862 20/195/27/02785 

(20/195/1207)

ර.බී 04 බපරුම්ෙඩබග් මැනුවල් බෙෝග වත්ත  / බපරුම්ෙඩබග් මංජුල 

බෙෝග වත්ත / බපරුම්ෙඩබග් උබද්නි වසන්තා බෙෝග වත්ත

මංජුල වයින් ස්බටෝේස,් බී.ඕ.පී.400, පුලස්තිගම, බපාබලාන්නරුව

863 20/196/27/01649 

(20/196/1187)

ර.බී 04 රූපසිං  ආරච්ිබග් ඥානවතී  / නාරනාපිටිය  ඟවත්බත් 

අේපු ාමිලාබග් ජගත් ප්රියන්ත

මිඩ්ලන්ඩ් වයින් ස්බටෝේස,් ලීබමෝල  ංදිය, කුරුබවල, බපාබළාන්නරුව.

864 20/196/27/01786 

(20/196/1224)

ර.බී 04 අලියාුර ොමර විබනෝද් ප්රනාන්ු අේෙන් වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 420, මඩකලපුව පාර, බපාබලාන්නරුව.

865 20/197/16/03346 

(20/197/1225)

ර.බී 04 බපාන්නම්ෙලම් සුගන්දන් මයා / කනපති පිල්බලයි සන්දිරබස්කරේ 

බපාන්නම්ෙලම් / අල්ගම අේපු ාමිලාබග් බදාන් සංීත් අල්ගම

 වැලිගම වයින් ස්බටෝේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,  අංක:04,බකාළකනාබව්ලිය , බසවනපිටිය

866 20/197/27/02954 

(20/197/3204)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බලයි ොලනායගම් බසවනපිටිය වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 51, නව නගරය, බසවනපිටිය.

867 21/198/37/00503 

(21/198/0215)

ර.බී 04 එස්.එස්.පී. සුන්දරලිංගම් වික්බටෝරියා වයින් ස්බටෝේස,් අංක13 , ෙණ්ඩාරබවල පාර , ෙුල්ල

868 21/198/37/00509 

(21/198/0217)

ර.බී 04 ලියනබග් නබයෝමි ප්රියන්ති ද සිල්වා ඌව වයින් මාේට් ,අංක.10, රජ වීදිය , ෙුල්ල

869 21/198/37/00520 

(21/198/1277)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බලයි බජයනායගම් මයා  බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස.් අංක:34  උදයරාජ මාවත. ෙුල්ල

870 21/198/37/00525 

(21/198/0218)

ර.බී 04 උමාශංකරී ම ාලිංගම් වයින් සිටි, අංක.21,23,බකාබකෝවත්ත පාර, ෙුල්ල

871 21/198/37/03107 

(21/198/0203)

ර.බී 04 බව්වැල්වත්ත ලිකේ ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම බව්වැල්වත්ත ලිකේ ස්බටෝේස් ,අංක:143,  ප ළ විදීය , ෙුල්ල.

872 21/198/37/03174 

(21/198/0214)

ර.බී 04 ඌව ලිකේ ස්බටෝේස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්  ඌව ලිකේ ස්බටෝේස් ,අංක 26, උදයරාජ මාවත, ෙුල්ල



873 21/198/37/03177 

(21/198/0193)

ර.බී 04 ඌව ලිකේ ස්බටෝේස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ඌව ලිකේ ස්බටෝේස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, අංක 3 ඒ, උුරු පටුමඟ, ෙුල්ල

874 21/199/38/00517 

(21/199/1278)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බලයි බජයනායගම්  බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස් . අංක:43. ධ්ේම විජය මාවත. ෙණ්ඩාරබවල.

875 21/199/38/00522 

(21/199/2620)

ර.බී 04 බෙලිගස්වත්ත අක්කරක් ුරුේපු මුදියන්බස්ලාබග් බ ්මන්ත ුරුේපු 

/ ගයානි උදයමාලි විබේසුන්දර

හිල් සයිඩ් ලිකේ බෂාේ , අංක.56, ධ්ේමවිජය මාවත , ෙණ්ඩාරබවල

876 21/199/38/00536 

(21/199/1274)

ර.බී 04 බක්.පී. ොලනායගම් නිව් ලියන්ග බවල වයින් ස්බටෝේස,් අංක 01, ප්රධ්ාන වීදිය , ෙණ්ඩාරබවල

877 21/199/38/00594 

(21/199/2619)

ර.බී 04 කළමණකරු - කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේීල්ස් ෆූඩ් සිටි , අංක.107 , වැලිමඩ පාර , ෙණ්ඩාරබවල

878 21/199/38/03179 

(21/199/0210)

ර.බී 04 ෙණ්ඩාරබවල ලීකේ ස්බටෝේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ෙණ්ඩාරබවල ලිකේ  ස්බටෝේස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, අංක 89, ධ්ේම විජය මාවත, ෙණ්ඩාරබවල

879 21/200/38/00526 

(21/200/0207)

ර.බී 04 ුරුේපු ආරච්ිබග් ඇග්නස් බරාඩ්රිබගෝ  / බකෝරලගමබග් ඈන් 

ස්වේණා  ඉන්රානී ප්රනාන්ු

ස්ටාේ ලිකේ ස්බටෝේස,් අංක.23  ා 25, නාවලගම පාර , ෙැල්ලකැටුව

880 21/201/38/03111 

(21/201/1269)

ර.බී 04 ප්රියශාන්තිනී ුමාරනායගම් බෙරගල වයින් ස්බටෝේස් ,අංක:13, බකාළඔ පාර, බෙරගල, ල්ුම්මුල්ල

881 21/202/37/00385 

(21/202/2621)

ර.බී 04 බව්ලායුදම් නඩරාජා රවින්රන්  ාලිඇල වයින් ස්බටෝේස් , අංක.52, ෙණ්ඩාරබවල පාර ,  ාලිඇල

882 21/202/37/00462 

(21/202/0208)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බලයි මහින්දනායගම් කැටවල වයින් ස්බටෝේස්, අංක.98,  කැටවල , ලන්බදබවල

883 21/202/37/00515 

(21/202/1270)

ර.බී 04 ප්රියශාන්තනී ුමාරනායගම් ඇටම්පිටිය වයින් ස්බටෝේස් , අංක.55, නුවරඑලිය පාර, ඇටම්පිටිය

884 21/202/37/03183 

(21/202/0219)

ර.බී 04 බේ.එම්.එස්.මිරැන්ඩා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බමබරන්ඩා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 65, ෙුල්ල පාර,  ාලිඇල

885 21/203/38/00504 

(21/203/1272)

ර.බී 04 රාජනායගම් ප්රසන්න ුමාේ  පුතබල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක.03, ජයවික්රම මාවත ,  පුතබල්

886 21/203/38/00532 

(21/203/1271)

ර.බී 04 ජයවික්රම කංකානම්බග් රංජිත්  ප්රියන්ත සාගර වයින් ස්බටෝේස් , අංක.01, ජයවික්රම මාවත ,  පුතබල්

887 21/203/38/03427 

(21/203/533)

ර.බී 04 ිංබතාට බපාල්වත්තබග් ෙම්මික ොමින්ද වීරසූරිය මයා / බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,්අංක:29, බකලින් විදීය, පුතබල්

888 21/203/38/03746 

(21/203/0216)

ර.බී 04 ිංබතාට බපාල්වත්තබග් ෙම්මික ොමින්ද වීරසූරිය බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස් , අංක 29, බකලින් වීදිය,  පුතබල්.

889 21/205/37/00459 

(21/205/0213)

ර.බී 04 රවීන්ර අනුර විදානගමබග් සමි වයින් ස්බටෝේස,් අංක.114ඒ, ිරාඳුරුබකෝට්බට් පාර, මහියංගනය

890 21/205/37/00467 

(21/205/1279)

ර.බී 04 අබබ්සිං  මුදියන්බස්ලාබග් කමණි ප්රියංිකා වීරවේධ්න / වමත්කා 

පියුමි  ගල්බ ්න

මහියංගනය වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 114, ිරාඳුරුබකෝට්බට් පාර, මහියංගනය.

891 21/205/37/00527 

(21/205/1281)

ර.බී 04 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්රලාල් බමත්සිරි අුල රත්නායක ිරාඳුරු බකෝට්බට් වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 15 බී. නව නගරය , ිරාඳුරුබකෝට්බට්.



892 21/205/37/00591 

(21/205/1280)

ර.බී 04 එල්.පි.බක්.ඉන්ටනැෂනල් පුද්ගලික සමාගම මිබරන්ඩා වයින් ස්බටෝේස් , අංක.101/3, මිල්ලත්තෑ ව, ිරාඳුරුබකෝට්බට්.

893 21/205/37/03805 

(21/205/0204)

ර.බී 04 බප්රමියේලික් (පුද්) සමාගම බප්රමියේලික් (පුද්) සමාගම,අංක 29, පදියතලාව පාර, මහියංගනය

894 21/207/37/00449 

(22/213/1970)

ර.බී 04 බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි සුන්දරලිංගම් වුඩ්ලන්ඩ් වයින් ස්බටෝේස.් අංක:451. මඩකලපුව පාර. පස්සර

895 21/207/37/00455 

(21/207/0209)

ර.බී 04 එස්.එස්.පී. ම ාලිංගම් වික්බටෝරියා වයින් ස්බටෝේස,් අංක.290, බකලින් වීදිය, පස්සර

896 21/207/37/00457 

(21/207/0212)

ර.බී 04 බසෝමසුන්දරම් පිල්බල් සුන්දරලිංගම්  බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස් , අංක.548/258, පස්සර පාර, නමුණුුල

897 21/207/37/00512 

(21/207/0801)

ර.බී 04 කාරයියල් රාබේන්රන් බේම් ුමාේ  නැෂනල් වයින් ස්බටෝේස්, අංක.445, බකළින්වීදිය, පස්සර

898 21/207/37/00514 

(21/207/1276)

ර.බී 04 ෙන්ද්රිකා පද්මුමාරි වනසිං නිව් වයින් ස්බටෝේස,් අංක.510, මඩකලපුව පාර , පස්සර

899 21/207/37/03180 

(21/207/0122)

ර.බී 04 බමෝතා වයින් ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම බමෝතා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 06, ඩැබම්රියා පාර, පස්සර

900 21/207/37/03181 

(21/207/0192)

ර.බී 04 තණමල්විල ලිකේ ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම තණමල්විල ලිකේ ස්බටෝේස,් අංක 502 ඒ,මඩකලපුව පාර,පස්සර

901 21/210/38/00497 

(21/210/1268)

ර.බී 04 අත්තින්න මරක්කලබග් ුෂාර ෙමින්ද ලුණුවත්ත වයින් ස්බටෝේස් , අංක 14, නව නගරය , ලුණුවත්ත.

902 21/211/38/00518 

(21/211/1275)

ර.බී 04 ධ්බනෝෂනි ුමාරනායගම් ඩයරො වයින් ස්බටෝේස,් ඩයරො  න්දිය , මීරග වත්ත, ෙණ්ඩාරබවල

903 21/211/38/03106 

(21/211/0206)

ර.බී 04  ගාේඩ්න්වීව් ලිකේ ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම  ගාේඩ්න්වීව් ලිකේ ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම,අංක:20, බ ්මපාල මුණිදාස මාවත, වැලිමඩ.

904 21/211/38/03175 

(21/211/0211)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, ිරිඋල්ල වයින් ස්බටෝේස් (පුද්ගලික) සමාගම, ිරිඋල්ල  වයින් ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම ,ජී.බක්.පී. බගාඩනැිල්ල , නුවරඑළිය පාර, 

කැේබපටිබපාල

905 21/211/38/03176 

(21/211/0205)

ර.බී 04 බෙරගස් ලිකේ ස්බටෝේස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බෙරගස් ලිකේ ස්බටෝේස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ,අංක 640. අබේබවල පාර, බේන්දබපාල , බොරගස්

906 21/212/37/00388 

(21/212/3125)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බලයි ොලනායගම් මබඩාල්සිමා රටබීම  ල , අංක.36, ඉකිරිය පාර, මබඩාල්සිම

907 21/212/37/03429 

(21/207/531)

ර.බී 04 විමල් විබේුංග මයා ලුණුගල වයින් ස්බටෝේස,් අංක:27, ම විදීය,ලුණුගල

908 21/212/37/03743 

(21/207/1273)

ර.බී 04 විමල් විබේුංග ලුණුගල වයින් ස්බටෝේස්  , අංක 27, ම  වීදිය, ලුණුගල.

909 22/213/39/00259 

(22/213/1973)

ර.බී 04 වික්රමසිං  මුදියන්බස්ලාබග් ප්රසන්න ජයනාත් වික්රමසිං  කඳුකර වයින් ස්බටෝේස,්අංක: 162, බකලින් වීදිය, ෙඩල්ුුර

910 22/213/39/00323 

(22/213/1968)

ර.බී 04 බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි සුන්දරලිංගම් වික්බටෝරියා වයින් ස්බටෝේස් , අංක:163, ප්රධ්ාන විදීය , ෙඩල්ුුර



911 22/214/39/00228 

(22/214/1969)

ර.බී 04 කරුේපයියා පිල්බලයි ුමාරනායගම් ප ල ඌව රට බීම  ල ,අංක:37, ෙුල්ල පාර , බිබිල

912 22/214/39/00229 

(22/214/1988)

ර.බී 04 අලියාදූර ශිබරෝමී ොමින්දිකා ප්රනාන්ු ජනහිත වයින් ස්බටෝේස,් අංක 53,මඩකලපුව පාර. බිබිල.

914 22/214/39/00397 

(22/214/1996)

ර.බී 04 බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි සුන්දරලිංගම් බිබිල වයින් ස්බටෝේස,්බුබුල ෙත් කබඩ් , බමාණරාගල  න්දිය , බිබිල

915 22/215/39/00260 

(22/215/1975)

ර.බී 04 සී.සී.ඒ.එච්.විමලුංග ස  පුත්රබයෝ (පුද්) සමාගම සුරස වයින් ස්බටෝේස,් අංක:28, ම  විදීය, බුත්තල

916 22/215/39/00325 

(22/215/1987)

ර.බී 04 ොලබග් ඉසුරු අනුරාධ් අසංක ෙණ්ඩාර / ොලබග් ෙන්ුබස්න ම තා, ඉසුරුමාලි බේඩේස,් අංක 48, ම විදිය,බුත්තල

917 22/215/39/03762 

(22/215/0741)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බලයි ොලනායගම් නිබපාන් ඩිස්ිබියුටේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්  , අංක 10, ඔක්කම්පිටිය.

918 22/218/39/00451 

(22/218/0738)

ර.බී 04 කරුපයියා පිල්බල් ුමාරනායගම් මැදගම වයින් ස්බටෝේස් ,  අංක. 01, බපාු  බවළඳසැල , මැදගම

919 22/219/16/03443 

(22/219/1994)

ර.බී 04 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් රන්දික ි ාන් නිව් සුපේ වයින් ස්බටෝේස,් අංක:66,ුමාරබදාල පාර, බමාණරාගල

920 22/219/39/00234 

(22/219/1972)

ර.බී 04 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් පියතිස්ස ම තා නිව් තරංගා වයින් ස්බටෝේස,් අංක: 73/29 , ම  වීදිය, බමාණරාගල,

921 22/219/39/00324 

(22/219/2622)

ර.බී 04  රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් සුනිල් ෙණ්ඩාර රත්නායක  / පුලස්ති 

තරිඳු ෙණ්ඩාර රත්නායක ම තා / බුවබනක නිේමාල් ෙණ්ඩාර 

රත්නායක ම තා

සුමුර වයින් ස්බටෝේස් ,අංක:282 , කච්බච්රිය  න්දිය , බමාණරාගල

922 22/219/39/00635 

(22/219/0739)

ර.බී 04 ෂන්මුගම් වත්සන්  බමාණරාගල වයින් ස්බටෝේස.් අංක:92. ුමාරබදාල මාවත. බමාණරාගල

923 22/220/39/00240 

(22/220/0800)

ර.බී 04 ඉන්රාණි බ න්දවිතාරණ  රුහුණු පුතා වයින් ස්බටෝේස,් අංක:04, අම්පාර  න්දිය, සියඹලාන්ඩුව

924 22/220/39/00329 

(22/220/1986)

ර.බී 04 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් රංජිත් බේමුමාර නිව් සනත් වයින් ස්බටෝේස.් අම්පාර  න්දිය. සියඹලාන්ඩුව

925 22/221/117/00236 

(22/221/0740)

ර.බී 04 කලාඳු ලගාඩ කංකානම්බග් උ බද්ශිකා ප්රියදේශනී තණමල්විල වයින් ස්බටෝේස් ,අංක:02, වැල්ලවාය පාර, තණමල්විල

926 22/221/117/00322 

(22/221/1995)

ර.බී 04 පස්ුන්බකෝරබළ් ආරච්ිබග් අජිත් ප්රියන්ත ප්රියන්තනී වයින් ස්බටෝේස් ,‘ප්රියන්තනී‘ බකලින් වීදිය, තණමල්විල.

927 22/221/117/03081 

(22/221/0740)

ර.බී 04 කලාඳු ලගාඩ කංකානම්බ ග් උ බද්ශිකා ප්රියදේශනී තණමල්විල වයින් ස්බටෝේස් , අංක:02, වැල්ලවාය පාර, තණමල්විල

928 22/222/117/00233 

(22/222/1971)

ර.බී 04  රීන්ද බකෝසල බ ට්ටිබග්  නිව් ලිකේ ස්බටෝේස,් අංක: 87, තිස්ස පාර , වැල්ලවාය.

929 22/222/117/00237 

(22/222/1974)

ර.බී 04 පද්මිණි කංකානම්බග් වැල්ලවාය වයින් ස්බටෝේස්, අංක :09, ඇල්ල පාර, වැල්ලවාය.

930 22/223/117/00239 

(22/221/1993)

ර.බී 04 හිත්තර නයිබදලාබග් සුදේශනී පිරීස් නිව් වයින් ස්බටෝේස් ,  ෙරන්නාව  න්දිය , (බමාරකැටිය  න්දිය) බසවනගල



931 23/241/30/00668 

(23/241/1020)

ර.බී 04 එස්.පී.බේ.වයින් ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම එස්. පී. බේ.වයින් ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම  අංක 03 කඩ පාමරය නව බවළඳ සංකීේණය, 

අරනායක පාර උස්සාපිටිය

932 23/241/30/03197 

(23/241/1027)

ර.බී 04 මුරනාදබග් ඥානවතී මිය / ෙත්තිරම් බේඩිබග් වසන්ත ුමාර 

කරුණාරත්න

ඉරාටා රට බීම ල  අංක770 දිේපිටිය,අරනායක

933 23/242/114/00670 

(23/242/1044)

ර.බී 04 බස්වියේ දයානිදි මැස්කැරනාස් ශා.රීටා වයින් ස්බටාේස්  අංක 175  බකලින් වීදිය බදහිඕවිට.

934 23/243/114/00671 

(23/243/1041)

ර.බී 04 අමරා වයින් ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම / අමර වයින් ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම   අංක 22 බකලින් විදිය, දැරණියගල

935 23/243/114/00976 

(23/243/1025)

ර.බී 04 ඥානලතා  රත්නායක මිය. නිව් දැරණියගල වයින් ස්බටෝේස,් අංක:48/1, නූරි පාර, දැරණියගල.

936 23/244/30/02791 

(23/244/0759)

ර.බී 04 බ ට්ටිආරච්ිලාබග් බෂල්ටන් බපබේරා ම තා බද්වාලගම වයින් ස්බටෝේස,් අංක: 69ඒ, බපාල්ග බවල පාර, බද්වාලගම

937 23/244/30/03421 

(23/244/1029)

ර.බී 04 එබගාඩ කංකානම්ලාබග් තිලකසිරි මයා / එබගාඩ කංකානමලාබග් 

බද්වින් ීතනාත් තිලකසිරි / එබගාඩ කංකානමලාබග් උදාර ම බසන් 

තිලකසිරි

ගලිගමුව වයින් ස්බටෝේස් , අංක:21, ගලිගමුව නගරය, ගලිගමුව

938 23/245/30/00669 

(23/245/2492)

ර.බී 04 ගලේපත්ති කංකානමලාබග්  සමරසිං   මයා / ගලේපත්ති 

කංකානමලාබග් ශාන් ෙමල් තිවංක ගලේපත්ති. /  /

ආසිරි වයින් ස්බටෝේස් අංක.12 කරඩුපාන  ංදිය , කෑගල්ල

939 23/245/30/00672 

(23/245/1031)

ර.බී 04 නිපුන ඒකනායක  කළුප න / ස්ටැන්ලි ඒකනායක කළුප න නිපුන වයින් ස්බටෝේස,් අංක.606, බුලත්බකාහුපිටිය පාර, උඳුබගාඩ

940 23/245/30/00674 

(23/245/1040)

ර.බී 04 රන්ෙණ්ඩි බද්වයලාබග් නිශාන්තා බේමුමාරි බසනවිරත්න මිය කෑගල්ල වයින් ස්බටෝේස,් අංක.353, බකලින් වීදිය , කෑගල්ල

941 23/245/30/00883 

(23/245/1043)

ර.බී 04 ඩැෆඩිල් බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම ඔරියන්ටල්  වයින් ස්බටෝේස,්  අංක:75/11 හිටිනාවත්ත පාර, කෑගල්ල.

942 23/245/30/00977 

(23/245/1039)

ර.බී 04 සමරසිං ආරච්ිලාබග්  සිරිපාල සමරසිං  ම තා. රංවල වයින් ස්බටෝේස,් අංක :335, රංවල, කෑගල්ල.

943 23/245/30/00981 

(23/245/1042)

ර.බී 04 රන්ෙණ්ඩි බද්වයලාබග් නිශාන්තා බේමුමාරි බසබනවිරත්න මිය. ලයන් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:43, බකලින්විදිය,(නුවර පාර) කෑගල්ල.

944 23/245/30/01032 

(23/245/1035)

ර.බී 04 බේමුමාර වේණුලසූරිය ම තා / ධ්නුෂනි ුමාරනායගම් මිය  අොනා වයින් ස්බටෝේස් , අංක:150, කළුගල්ල මාවත, කෑගල්ල

945 23/245/30/01102 

(23/245/1036)

ර.බී 04 ක්රිෂ්ණපිල්බල් පුරුබෂෝත්මන්  / ුන්තාවි පුරුබෂෝත්තමන් මිය / 

පුරුබෂෝත්තමන් නිදේශනී මිය

කරඬුපාන වයින් ස්බටෝේස් , අංක 32 - නුවර - බකාළඹ පාර , කරඬුපාන , කෑගල්ල

946 23/245/30/02805 

(23/245/1028)

ර.බී 04 ක්රිෂ්ණපිල්බල් පුරුබෂෝත්මන් ම තා / ුන්තවි පුරුබෂෝත්මන් මිය. ග්බලාබ් වයින් බෂාේ (පුද්) සමාගම, අංක:91,  බකලින් විදීය. කෑගල්ල

947 23/245/30/02871 

(23/245/1038)

ර.බී 04  ුවාන්  සීම් සබමෝ න් මයා / බමා මඩ් ඉමිටියාස් කාදේ මයා බ ්මාස් රටබීම  ල , අංක 198, කලුගල්ල මාවත, කෑගල්ල

948 23/245/30/03852 () ර.බී 04 සවරිමුත්ු ආබරෝගයම් ඇන්තනි සාමි ප්රනාන්ු ම තා රුවන්වැල්ල වයින් ස්බටෝේස්, අංක: 41/1, කෑගල්ල පාර, රුවන්වැල්ල.

949 23/246/30/00880 

(23/246/1021)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ, රත්නිරි බ ෝල්ඩින් (පුද්) සමාගම  ම ජන වයින් ස්බටෝේස,් අංක:197,  නුවර පාර, මාවනැල්ල



950 23/246/30/01011 

(23/246/0757)

ර.බී 04 ුරුේපු මුදියන්බස්ලාබග් දයාරත්න මයා / වීරබකෝන් 

මුදියන්බස්ලාබග් ඉන්රාණි වීරබකෝන් මිය

මාවනැල්ල වයින් ස්බටෝේස්, අංක 18, රුක්කන පාර ,මාවනැල්ල

951 23/246/30/02872 

(23/246/3017)

ර.බී 04 වික්රමසිං  මුදියන්බස්ලාබග් මහින්ද වික්රමසිං  මයා එස්.එම්.වයින් ස්බටෝේස,් අංක 45, රුක්කන පාර, මාවනැල්ල

952 23/247/30/00673 

(23/247/0310)

ර.බී 04 මුණවීර කංකානම්බග් ඩික්සිරි නි ාල් ජයන්ත මුණවීර තලාුඔය වයින් ස්බටෝේස,් අංක.02, බකෝන් ගස්  ංදිය , ඉුල්ගස්බදණිය

953 23/247/30/02860 

(23/247/0737)

ර.බී 04 අධ්යත්ෂ මිනාරා එන්ටේප්රයිසස් (පුද්) සමාගම රුක්කන රටබීම  ල , අංක 131 ඩී, ුරුණෑගල පාර, රුක්කන

954 23/247/30/03854 () ර.බී 04 මීබගාඩ යද්බදහිබග් යසන්ත ලක්ෂාන් බසෝමසිරි ම තා බසෝමසිරි වයින් ස්බටෝේස,් අංක:120, ුරුණෑගල පාර, රුක්කන.

956 23/248/114/00882 

(23/248/1034)

ර.බී 04 කාරිපාඩත්ු සංගුන්ති සම රන් සතයදාසන් ම තා  නිව් රුවන් වැල්ල වයින් ස්බටෝේස්, අංක:25 ඒ, කෑගල්ල පාර, රුවන්වැල්ල

957 23/248/114/00983 

(23/248/1037)

ර.බී 04 ලියනරාළලාබග් නිමල් ශාන්ත ම තා. නිව් අගුරුවැල්ල වයින් ස්බටෝේස,් අංක:322, අගුරුවැල්ල, රුවන්වැල්ල.

958 23/248/114/02792 

(23/248/1019)

ර.බී 04 ුරුවිට ආරච්ිලාබග් බේමරත්න ම තා / එදිරිසිං  බගදර කාන්ති 

මල්ලිකා මිය

අඟුරුවැල්ල වයින් ස්බටෝේස,් බකෝන්ග වත්ත ,අඟුරුවැල්ල  රුවන්වැල්ල.

959 23/249/30/00886 

(23/249/1033)

ර.බී 04 බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් අමරසිං  ෙණ්ඩාර මයා බනළුම්බදණිය වයින් ස්බටෝේස,් ෙටබපාතැල්ල , බනළුම්බදණිය

960 23/249/30/00978 

(23/249/1022)

ර.බී 04 රණසිං  ආරච්ිල්ලාබග් වික්ටේ රාජපක්ෂ ම තා. / රණසිං  

ආරච්ිල්ලාබග් බසෞමය තාරක රාජපක්ෂ ම තා.

 නිව් වික්ටරි  වයින් ස්බටෝේස් , අංක 127 ,  ම විදිය , වරකාබපාළ

961 23/249/30/00979 

(23/249/1032)

ර.බී 04 ප්රියංකා ඒකනායක කළුප න මිය. නිපුන වයින් ස්බටෝේස,්අංක182,බකළින් වීදිය, වරකාබපාළ

962 23/249/30/02804 

(23/249/0758)

ර.බී 04 මඩවල ලියනබග් නීල් ලක්ෂ්මන් බපබේරා ම තා ලක්ෂ්මන් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:226 ඒ, නුවර පාර. අබේපුස්ස . වරකාබපාල

963 23/249/30/03879 () ර.බී 04 කළමණාකරු, කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක:95, නුවර පාර, වරකාබපාල.

964 23/250/114/01029 

(23/250/1023)

ර.බී 04 බදාන් සුධීර ධ්නුෂ්ක ගුණබස්කර මයා / බදාන් ොමර ශනිෂ්ක 

ගුණබස්කර ම තා

බගෝල්ඩ් ලීෆ් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:31, ිණිගත්බ ්න පාර,යටියන්බතාට

965 23/250/114/01766 

(23/250/1026)

ර.බී 04 බ ට්ටිආරච්ිබග් බදාන් ඇන්ටන් ෙමින්ද ුමාර ම තා / බදයාලබග් 

බදාන් ඇලන්  වයලට් බ ට්ටිආරච්ි මිය

එම්.පී. බගෝමස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 107, ිණිගත්බ ්න පාර, යටියන්බතාට

966 23/250/114/01768 

(23/250/1030)

ර.බී 04 ස්ටැන්ලි ඒකනායක කළුප න මයා  / නිපුන ඒකනායන කළුප න 

මයා

බුලත්බකාහුපිටිය වයින් ස්බටෝේස,් අංක 22, අවිස්සාබව්ල්ල පාර, බුලත්බකාහුපිටිය

967 24/225/29/00317 

(24/225/1208)

ර.බී 04 මාරපන වඩුබග් ලක්ෂමන් මාරපන ම තා /  ත්තැල්ල ආොරිබග් 

තක්ෂලා ජයලක්ෂ්මී මිය

ලක්මිණි වයින් ස්බටෝේස් , අක.157/2,බකලින් විදීය , ෙලංබගාඩ

968 24/225/29/00425 

(24/225/1219)

ර.බී 04 අම්ෙලන්බගාඩ ලියනරාලලාබග් ජස්ටින් ප්රනාන්ු  මයා  බේ.එෆ්.වයින්  ස්බටෝේස,් අංක.29, තානායම් පිවිසුම් පාර,ෙලංබගාඩ

969 24/225/29/00801 

(24/225/1245)

ර.බී 04 එලීන් පද්මිණි  එදිරිවිර විබේසුරිය මිය. බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක28,  පරණ පාර, ෙලංබගාඩ.



970 24/225/29/00847 

(24/225/0146)

ර.බී 04 හිංගලබගාඩ ආරච්ිලාබග් රමයා ෙන්රාණි මිය බගෝමස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:124,ඒ 124/3, , ොන්ස් රත්වත්බත් මාවත, ෙලංබගාඩ

971 24/225/29/03613 

(24/225/2885)

ර.බී 04 කලමනාකරැ- කාිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැනි පුද්ගලික සමාගම කාේීල්ස්  ෆුඩ් සිටි, අංක 157, පරණ පාර, ෙලංබගාඩ

972 24/225/29/03811 () ර.බී 04 ුමාරි වන්නිආරච්ි මිය එන්.ජී.ඩබ්.වයින් ස්බටෝේස,් බනා.13,14,15, නව ෙස්නැවුම්බපාළ බවළඳ සංකීේණය 

,ෙලංබගාඩ.

973 24/226/28/00316 

(24/226/1242)

ර.බී 04 ජයසිං  ආරච්ිබග් බටරි ජයසිං  ම තා  ඇ ැලියබගාඩ වයින් බෂාේ ,අංක: 145 , බකලින් විදීය , ඇ ැලියබගාඩ

974 24/226/28/00430 

(24/226/1252)

ර.බී 04 රණබගදර ලියනබග් බතබරස් ලීනා ප්රනාන්ු මිය  පරකඩුව වයින් ස්බටෝේස.් අංක:29, බකලින් විදිය. ඇ ැලියබගාඩ

975 24/226/28/00433 

(24/226/1232)

ර.බී 04 අධ්යක්ෂ,එස්.පී.බේ. වයින් ස්බටාේස් පුද්ගලික සමාගම එස්.පී.බේ.වයින් ස්බටෝේස් පුද්ගලික සමාගම.අංක:18/සී, දියුරුම්පිටිය,ගැට ැත්ත

976 24/227/28/01000 

(24/227/1211)

ර.බී 04 අලියාුර නිවාඩ් සංජය ප්රනාන්ු ඇලපාත වයින්  වුස්, අංක 19, ගල්ලෑල්ල  කබඩ්, ඇලපාත, රත්නපුර

977 24/228/55/00321 

(24/228/1215)

ර.බී 04 බස්දරබ ට්ටිබග් ෙමින්ද ප්රභාත් බස්දරබ ට්ටි ම තා නිව් සිරිනි වයින් ස්බටෝේස් , ුංකම . ඇඹිලිපිටිය

978 24/228/55/00354 

(24/228/1220)

ර.බී 04 ජයසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් සරත් ෙණ්ඩාර මයා. නිව්සුසිර වයින් ස්බටෝේස,් අංක235,237, බකලින්විදිය, පල්බල්ෙැද්ද.

979 24/228/55/00359 

(24/228/0327)

ර.බී 04  දපාන්බගාඩබග් ගයානි දිල්රුක්ෂ පීරිස් මිය. අංක:131. ප්රසාද් වයින් ස්බටෝේස.් බමාරකැටිය පාර. ඇඹිලිපිටිය

980 24/228/55/00405 

(24/228/1241)

ර.බී 04 සුෙසිං  ආරච්ිලාබග්  ිත්රා ශිබරෝමි මිය ශෂකලා වයින් ස්බටෝේස් ,බනා.32/1, උඩවලව  ංදිය, බකාළඹබගආර

981 24/228/55/03206 

(24/228/1251)

ර.බී 04 ඥානා පතිරණ මිය / අමිල ප්රභාත් අබබ්නායක ම තා / දිල්මිණි 

බකෝසලා අබබ්නායක මිය

සිං  වයින් ස්බටෝේස,් අංක-67. බකලින් විදිය, ඇඹිලිපිටිය

982 24/228/55/03207 

(24/228/1230)

ර.බී 04 ඥානා පතිරණ මිය / ෂමීර ප්රභාත් අබබ්නායක ම තා / ලක්මිණි 

බකෝසලා අබබ්නායක මිය

වලව වයින් ස්බටෝේස්, ෙැරියේ  ංදිය, උඩවලව  ංදිය, බකාළඹබග්ආර

983 24/228/55/03826 () ර.බී 04 කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්ගලික) සමාගම කාිල්ස් ෆුඩ් සිටි , අංක. 51,බනෝනාගම පාර,ඇඹිලිපිටිය

984 24/229/55/00254 

(24/229/1216)

ර.බී 04 සුදත් ුමාේ වාමබද්වන් රක්වාන වයින් ස්බටෝේස් ,අංක: 07, බපාුපිටිය පාර, රක්වාන

985 24/229/55/00358 

(24/229/1250)

ර.බී 04 බගාඩකබවල කංකානමලාබග් උපාලි ෙන්රබස්න ම තා  මිණිපුර වයින් ස්බටෝේස.්අංක:315,317, මල්වත්ත. බගාඩකබවල

986 24/229/55/00409 

(24/229/1249)

ර.බී 04 ජයසූරිය බමා ාට්ටාලලබග් රමණි ජයසූරිය මිය නිව් මිනිපුර වයින් වුස්  පනාවල  ංදිය, මාදම්බේ,අටකලන්පන්න.

987 24/229/55/00994 

(24/229/2956)

ර.බී 04 ජී.ඒ.ඩී.වී.ජයවේධ්න (පුද්) සමාගම සිිරි වයින් ස්බටෝේස,් බපාල්වත්ත , රත්නපුර පාර, රක්වාන

988 24/230/29/00253 

(24/230/1243)

ර.බී 04 බේඩ් වයින්ස් ලංකා (පුද්) සමාගම පින්නවල වයින්  ස්බටෝේස් ,  පින්නවල ,  ෙලං බගාඩ



989 24/231/29/00428 

(24/231/1218)

ර.බී 04 රාජපක්ෂ බස්නාධීර ආරච්ිලාබග් ලලිත් ින්තක රාජපක්ෂ මයා යුනයිටඩ් වයින් ස්බටෝේස් , බනා.171 බේ  බකළින් වීදිය , ක වත්ත.

990 24/231/29/01022 

(24/231/1210)

ර.බී 04 මුසිං  ආරච්ිබග් බේණුකා මල්කාන්ති මිය. ක වත්ත වයින් ස්බටෝේස,් 173ඒ බකලින්විදිය, ක වත්ත.

991 24/231/29/03202 

(24/231/0799)

ර.බී 04 මිරැන්ඩා බක්බගෝල්  ප්රයිවට් ලිමිටඩ් මිරැන්ඩා බක්බගෝල්  ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, ක වත්ත පාර, ඇන්ඳාන

992 24/232/28/00252 

(24/232/1235)

ර.බී 04 කාරියවසම් ඉඳිපලබග් රිෂාන්ත  ධ්ම්මික නන්දිබස්න ම තා මානාන වයින් ස්බටෝේස,්අංක 54. වැද්දගල පාර,මානාන, කලවාන

993 24/232/28/00318 

(24/232/0274)

ර.බී 04 විතානබග් නිව්ටන් බපබේරා ම තා කලවාන වයින් ස්බටෝේස්,  මුගම පාර මානාන ,කළවාන

994 24/232/28/03208 

(24/232/1253)

ර.බී 04 බේ.එස්.පී.  ඩිස්ිබියුටේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සුප්රිම් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 62, මුගම පාර, මානාන, කලවාන

995 24/234/28/00357 

(24/234/1217)

ර.බී 04 බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් ටිනිරි ෙණ්ඩාර ම තා / විබේසුන්දර 

මුදියන්බස්ලාබග් සුරත් මැනිබක්

ටිකිරි වයින් ස්බටෝේස.් අංක:108. A, බකලින් විදීය. ුරුවිට

996 24/234/28/00432 

(24/234/0333)

ර.බී 04 පතිරණබග් නිලන්ත සුමනසිරි මයා  ුරුවිට වයින් ස්බටෝේස.් අංක :37.  බකලින් විදිය. ුරුවිට

997 24/234/28/00992 

(24/234/1248)

ර.බී 04 බදාන් ගමබග් සුනිල් කරුණාරත්න ම තා / බදාන් ගමබග් ගයාෂාන් 

ින්තක කරුණාරත්න ම තා

ඔලිම්පියා වයින් ස්බටෝේස් ,  ැරනියාවක , කිරිඇල්ල

998 24/234/28/03203 

(24/234/1234)

ර.බී 04 බේ.එස්.පී. ඩිස්ිබියුටේස් පුද්ගලික සමාගම සාජා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 472 ඊ, පැරඩයිස් ,මලව ුරුවිට

999 24/235/28/00424 

(24/235/1213)

ර.බී 04 සුුවැලි බකාන්දබග් ඩයස් ධ්ේමසිරි එස්.බක්.වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 12, වටාබපාත පාර, නිවිතිගල

1,000 24/235/28/00441 

(24/235/1214)

ර.බී 04 ඉෂානි සුරංකා ගමබග් මිය / දිලූප ලක්මාල් ගමබග් නිවිතිගල වයින් ස්බටෝේස,්අංක.43. වටාබපාත පාර. නිවිතිගල

1,001 24/237/28/00249 

(24/237/0328)

ර.බී 04 බකරමිනියබග් ක්වීන්ට් ෙන්රසිරි / රංබගාඩබග් උපුල් ජයබස්කර බලල්බලාපිටිය වයින් ස්බටෝේස් . අංක:132, බකලින් වීදිය පැල්මඩුල්ල ,

1,002 24/237/28/00320 

(24/237/2889)

ර.බී 04 බවල්ලක්කටිටු මුදියන්බස්ලාබග් නවරත්න ෙණ්ඩාර  රත්න ම ල් වයින්  වුස් , අංක:16 , කලවාන පාර , මාරපන , රත්නපුර

1,003 24/237/28/00355 

(24/237/1240)

ර.බී 04 දෑල ම ගමබග් ලලින්ද බේමතිලකම තා. පැල්මඩුල්ල වයින් ස්බටෝේස,් අංක:77, බකලින්විදිය, පැල්මඩුල්ල.

1,004 24/237/28/00846 

(24/237/1244)

ර.බී 04 අලියාුර නිවාඩ් සංබේ ප්රනාන්ු ම තා අරලිය වයින් ස්බටෝේස,්  අංක:126,  රත්නපුර පාර, බකලින් වීදිය,  පැල්මඩුල්ල

1,005 24/237/29/00314 

(24/237/1838)

ර.බී 04 බවබතෝඩි ුමාරන් ෙන්රබස්න ම තා විජය වයින් ස්බටෝේස,් අංක:105 රත්නපුර පාර පැල්මඩුල්ල.

1,006 24/238/28/00244 

(24/238/1212)

ර.බී 04 ුබව් විතානලාබග් විල්සන් විතානබග් ම තා / ුබව් විතානලාබග් 

ෙන්දිමා නන්ද විතානබග් /

ුබව් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 84 ෙඩුගෙඩා පාර රත්නපුර

1,007 24/238/28/00319 

(24/238/1236)

ර.බී 04 බ ්මෙන්රකඩවත ආරච්ි ම තා කාීල්ස් ෆුඩ්සිටි , පරණ ෙස්නැවුම් බපාළ , රත්නපුර



1,008 24/238/28/00353 

(24/238/1231)

ර.බී 04 දිබන්ෂ් උබපන්ර බ ට්ටිබග් මයා ආසිරි ලිකේස,් අංක 247 ුඩුගල්වත්ත, රත්නපුර.

1,009 24/238/28/00356 

(24/238/2874)

ර.බී 04 ිංබතාට බපාල්වත්තබග් සුරංග සංජිව වීරසුරිය ම තා. වයින්සිටි, අංක:419,ුඩුගල්වත්ත, බකලින්විදිය, රත්නපුර

1,010 24/238/28/00360 

(24/238/1247)

ර.බී 04 ප්රදීේ අතපත්ු ආරච්ි ම තා බමාරග යට වයින් ස්බටෝේස,් අංක-421/බී, ුඩුගල්වත්ත,බකලින් විදිය, රත්නපුර

1,011 24/238/28/00413 

(24/238/1228)

ර.බී 04 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ුඩා ෙණ්ඩාර දිසානායක ම තා  සුරා වයින් ස්බටෝේස, අංක:137,   බකාළඹ පාර,බමාරග යට, රත්නපුර

1,012 24/238/28/00435 

(24/238/1238)

ර.බී 04 එච්.ඩී. ඒ. ෙමින්ද ුමාර ම තා / පළි වඩන ආරච්ිබග් ශ්රීමාලි 

ඩිබලස්ටා නිලානි බපබේරා මිය

බසන්ට්රල් වයින් ස්බටෝේස,්අංක-69,  බපාත්ගුල් වි ාර මාවත, රත්නපුරය

1,013 24/238/28/00607 

(24/238/1246)

ර.බී 04 රත්නපුරලිකේ ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම රත්නපුර ලිකේ ස්බටෝේස.් (පුද්) සමාගම,අංක:238,  ම  විදිය, රත්නපුර

1,014 24/238/28/01003 

(24/238/1233)

ර.බී 04  ත්කෑල කලුවලාබග් බේමරත්න ම තා රමයා වයින් ස්බටෝේස් , බකෝස්බකාල වත්ත , මල්වල,

රත්නපුරය

1,015 24/239/29/00243 

(24/239/1237)

ර.බී 04 හිත්තරනයිබදලාබග් සුදේශනී පිරීස් මිය ගාේඩිනියා වයින් ස්බ ටෝේස,්අංක.306, හුණුවල , ඕපනායක

1,016 24/240/28/03094 

(24/240/1209)

ර.බී 04  පුතන්ත්රිබග් මබ ්ෂ් ගුණබස්කර ම තා සුනිල් වයින් ස්බටාේස,් බගාරකඇල, බදාඩම්බේ

1,017 24/240/28/03096 

(24/240/1229)

ර.බී 04 විබේසිං  කංකානම්ලාබග් සරත් විබේසිං  මයා. / විබේසිං  

කංකානමලාබග් ලක්ෂත නඳුන් විබේසිං  මයා.

දම්මුල්ල වයින් ස්බටෝේස,  මඩල  න්දිය, ඇල්ලගාවා

1,018 01/001/1/02062 

(01/001/1205)

ර.බී 04 එස්යූ සීමාසහිත රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස් ආේපිබකෝ සුපේ බසන්ටේ , අංක 69,  යිඩ් පාක් බකෝනේ , බකාළඹ 02

1,019 01/001/101/01872 

(01/001/1191)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ස.බතා.ස. ලිමිටඩ් ලංකා ස.බතා.ස නිග්රීස් බවළඳසැල, අංක 108, බයෝක් වීදිය, බකාළඔ 01.

1,020 01/001/101/01913 

(01/001/2668)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේිල්ස් ෆුඩ් කම්පැණි (පුද්)  සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 108, බජෝේේ  ආේ ද සිල්වා මාවත , බකාටබ ්න

1,021 01/001/101/03914 

(01/001/1191)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ස.බතා.ස. ලිමිටඩ් ලංකා ස.බතා.ස. නිග්රීස් බවළඳසැල, අංක 108, බයෝක් වීදිය, බකාළඹ 01.

1,022 01/001/16/03355 

(01/001/2886)

ර.බී 04 එස්යූ කාේිල්ස් ෆුඩ් කම්පැණි පුද්ගලික සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි ,අංක:54/1,මැද පාර, මට්ටක්ුලිය , බකාළඹ 15

1,023 01/002/118/01917 

(01/002/1979)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේිල්ස් ෆුඩ් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 176, හිල් වීදිය, කරගම්පිටිය, බදහිවල

1,024 01/002/118/02039 

(01/002/2641)

ර.බී 04 එස්යූ බේ.බක්. මාේකටින් සේවිසස් (පුද්ගලික) සමාගම කීල්ස් සුපේ, අංක 126,  යිබලවල් පාර,නුබග්බගාඩ

1,025 01/002/118/02044 

(01/002/2989)

ර.බී 04 එස්යූ බේ.බක්. මාේකටිං සේවිසස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් කීල්ස් සුපේ , අංක 485 ඒ, අත්තිඩිය පාර, බෙල්ලන්බතාට, බදහිවල.

1,026 01/002/118/02055 

(01/002/0373)

ර.බී 04 එස්යූ ලාෆ්ස් සන්අේ සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම ලාෆ්ස් සන්අේ සුපේ මාේකට්  ,අංක 17. සුබන්ත්රාබද්වි පාර, බකාහු වල



1,027 01/002/118/02061 

(01/002/2186)

ර.බී 04 එස්යූ බේ.බක්. මාේකටිං සේවිසස්  (පුද්) සමාගම කීල්ස් සුපේ ,අංක 135, ුටුගැමුණු වීදිය, බකාහුවල

1,028 01/003/119/01869 

(01/003/1195)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ස.බතා.ස. රිබටල් ලිමිටඩ් ස.බතා.ස. සුපිරි බව බළඳසැල , අංක 32, යටියන්බතාට පාර, අවිස්සාබව්ල්ල

1,029 01/003/119/01923 

(01/003/2879)

ර.බී 04 එස්යූ කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි පුද්ගලික සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි ,අංක 91/1 ,රත්නපුර පාර, අවිස්සාබව්ල්ල

1,030 01/003/119/03967 

(01/003/1195)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ස.බතා.ස. රිබට්ල් ලිමිටඩ් ස.බතා.ස. සුපිරි බව බළඳසැල , අංක 32, යටියන්බතාට පාර, අවිස්සාබව්ල්ල

1,031 01/005/120/01862 

(01/005/2945)

ර.බී 04 එස්යූ බේ.බක්. මාේකටිං සේවිසස් පුද්ගලික සමාගම කීල්ස් සුපේ, බනා. 730, මාළබේ පාර, අරංගල, අුරුිරිය

1,032 01/005/120/01992 

(01/005/1978)

ර.බී 04 එස්යූ අධ්යක්ෂක, කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 290, කඩුබවල පාර, බකාස්වත්ත

1,033 01/005/120/01994 

(01/005/0380)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි ,අංක 766, කඩුබවල පාර, මාලබබ්

1,034 01/005/120/02042 

(01/005/1192)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ස.බතා.ස. රිබටල් ලිමිටඩ් ස.බතා.ස. සුපිරි බවබළඳසැල , අංක 3බී/ 895,උඩවත්ත පාර, මාලබබ්

1,035 01/005/120/02058 

(01/005/0786)

ර.බී 04 එස්යූ ලාෆ්ස් සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම ලාෆ් සන් අේ සුපේ මාේකට් පුද්ගලික සමාගම ,අංක 475/1B, අවිස්සාබව්ල්ල පාර, කඩුබවල.

1,036 01/005/120/02059 

(01/005/3035)

ර.බී 04 එස්යූ රිෙඩ් පීරිස්  ඩිස්ිබියුටේස් සමාගම ආේපිබකෝ ප්රදේශනාගාරය , අංක 70,72, මාළබේ පාර, අුරුිරිය

1,037 01/005/120/02063 

(01/005/0506)

ර.බී 04 එස්යූ සීමාසහිත රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස් ආේපිබකෝ සුපේ බසන්ටේ , අංක 120, කඩුබවල  පාර, ෙත්තරමුල්ල

1,038 01/005/120/02963 

(01/005/1977)

ර.බී 04 එස්යූ ලාෆ්ස් සන්අේ  සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම ලාෆ්ස් සන්අේ  සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම, අංක 751, පැලවත්ත, ෙත්තරමුල්ල

1,039 01/006/16/03352 

(01/006/0379)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි පුද්ගලික සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක:144/ඒ, කැස්ෙෑව පාර, පිළියන්දල

1,040 01/006/2/01680 

(01/006/1203)

ර.බී 04 එස්යූ පී.ඩී.බක්. බ ෝල්ඩිංස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පී.ඩී.බක්. බ ෝල්ඩිංස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක 255, බමාරටුව පාර, පිළියන්දල

1,041 01/006/2/01914 

(01/006/0387)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස්  ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, බනා. 231, බදහිවල පාර, බොරලැස්ගමුව

1,042 01/006/2/02036 

(01/006/1199)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ලංකා සබතාස  ලිමිටඩ් ලංකා සබතාස ලිමිටඩ්,ස.බතා.ස රිබටල් ලිමිටඩ් සුපිරි බවබළඳසැල ,අංක 246,බ ාරණ පාර, 

මිරිස්වත්ත,පිළියන්දල

1,043 01/006/2/02057 

(01/006/0167)

ර.බී 04 එස්යූ ලාෆ්ස් සන් අේ සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම ලාෆ්ස් සන්අේ සුපේ මාේකට් (පුද්ගලික) සමාගම, අංක 432, බකාළඹ පාර, බොරලැස්ගමුව

1,044 01/008/120/01993 

(01/008/2666)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස් ෆුඩ් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 129/1,  යිබලවල් පාර, බකාට්ටාව,පන්නිපිටිය

1,045 01/008/120/02964 

(01/008/3026)

ර.බී 04 එස්යූ ලාෆ්ස් සන්අේ සුපේ  මාේකට් (පුද්) සමාගම ලාෆ් සන් අේ සුපේ මාේකට්,අංක 364/10,  යිබලවල් පාර, බකාට්ටාව, පන්නිපිටිය



1,046 01/008/120/03014 

(01/008/3006)

ර.බී 04 එස්යූ බේ.බක්.මාේකටිං සේවිස් (පුද්) සමාගම කීල්ස් සුපේ , අංක:531, කැපිටල් බමෝල් , මාදිලිබවල පාර, තලවුබගාඩ

1,047 01/008/120/03658 

(01/008/0787)

ර.බී 04 එස්යූ සී/සහිත රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස් රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස්  අංක 310,  යිබලවල් පාර, නාවින්න, ම රගම.

1,048 01/008/120/03913 

(01/008/0677)

ර.බී 04 එස්යූ කාේිල්ස් ෆුඩ් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් සිටි, අංක 867,  යිබලබවල් පාර, බකාට්ටාව.

1,049 01/008/16/03338 

(01/008/3032)

ර.බී 04 එස්යූ බේ.බක්.මාේකටිං සේවිස් පුද්ගලික සමාගම කීල්ස් සුපේ, අංක:191 , බ ාරණ පාර, බකාට්ටාව

1,050 01/008/16/03356 

(01/008/1983)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක:147,  යිබලවල් පාර, ම රගම

1,051 01/009/118/01860 

(01/009/2871)

ර.බී 04 එස්යූ බේ.බක්. මාේකටින් සේවිසස් ලිමිටඩ් කීල්ස් සුපේ, අංක 342,ලක්ෂපතිය, බමාරටුව.

1,052 01/009/118/01990 

(01/009/0505)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස්  ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්)  සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි,අංක 272, ගාලු පාර, රාවතාවත්ත, බමාරටුව

1,053 01/009/118/01997 

(01/009/2842)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු, කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි,අංක 241, ගාලු පාර, කටුෙැද්ද

1,054 01/009/118/02212 

(01/009/2764)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 487, නව ගාලුපාර, බමාරටුවැල්ල, බමාරටුව.

1,055 01/010/120/01912 

(01010/2960)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස් (සිබලෝන්) ලිමිටඩ් කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 108, ජුබිලි කණුව, මිරි ාන, නුබග්බගාඩ

1,056 01/010/120/01991 

(01/010/0930)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේිල්ස් ෆුඩ් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි , අංක 264, නාවල පාර, රාජිරිය.

1,057 01/010/120/02037 

(01/010/3003)

ර.බී 04 එස්යූ බේ.බක්. සේවිසස්  (පුද්) සමාගම කීල්ස් සුපේ , අංක 459 ,නාවල පාර, රාජිරිය

1,058 01/010/120/02056 

(01/010/0678)

ර.බී 04 එස්යූ ලාෆස් සන්අේ සුපේ මාේකට් (පුද්)සමාගම ලාෆ්ස් සන්අේ සුපේ මාේකට් (පුද්)සමාගම, අංක 1070, වැලිකඩ ,රාජිරිය

1,059 01/010/120/03723 

(01/010/2960)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි , අංක 108, ජුබිලි කණුව, මිරි ාන නුබග්බගාඩ.

1,060 01/010/120/03915 

(01/010/1438)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ලංකා ස.බතා.ස. ස.බතා.ස.සුපිරි බවළඳ සැල , අංක:963, රාජිරිය

1,061 01/010/16/03354 

(01/010/3020)

ර.බී 04 එස්යූ කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි පුද්ගලික සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක:352,  යිබලවල් පාර, ගම්සභා  න්දිය, ගංබගාඩවිල , නුබග්බගාඩ

1,062 01/011/101/01849 

(01/011/2823)

ර.බී 04 එස්යූ කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් සිටි , අංක 48, බවෝඩ් බපබදස, බකාළඹ 07

1,063 01/011/101/01868 

(01/011/1202)

ර.බී 04 එස්යූ රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියේස් ලිමිටඩ් ආේපිබකෝ සුපේ බසන්ටේ, අංක 338, ගාළු පාර, වැල්ලවත්ත

1,064 01/011/101/01908 

(01/011/0383)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස්  ෆුඩ් සිටි,අංක 90, තිඹිරිගස්යාය පාර, බකාළඹ 05



1,065 01/011/101/01916 

(01/011/0381)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි ,අංක 213, උදයාන පාර, බකාළඹ 05

1,066 01/011/101/01918 

(01/011/0384)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි , අංක 240,  යිබලවල් පාර, කිරුලපන,නුබග්බගාඩ

1,067 01/011/101/01986 

(01/011/2723)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 297/7, බබ්ස්ලයින් පාර,බදමටබගාඩ, බකාළඹ 09

1,068 01/011/101/02038 

(01/011/2640)

ර.බී 04 එස්යූ බේ.බක්. මාේකටින් සේවිසස්  (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කීල්ස් සුපේ ,අංක 85, බකාටා පාර,  බොරැල්ල

1,069 01/011/101/02053 

(01/011/0374)

ර.බී 04 එස්යූ ලාෆ්ස් සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම ලාෆ්ස් සන් අේ  සුපිරි බවබළඳසැල් (පුද්) සමාගම , බනා. 351, ගාලු පාර, බකාළඹ 06

1,070 01/011/101/02054 

(01/011/1204)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකාර අධ්යක්ෂ , ලාෆ්ස් සන්අේ සුපේ මාේකට් (පුද්ගලික) 

සමාගම

ලාෆ්ස් සන් අේ සුපේ මාකට්, අංක 760 ඒ, ඩැනිස්ටේ ද සිල්වා මාවත, බකාළඹ 09

1,071 01/013/118/01906 

(01/013/2969)

ර.බී 04 එස්යූ  කළමණාකරු , කාේිල්ස් ෆුඩ් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 137,ගාලු පාර, රත්මලාන

1,072 01/013/118/01915 

(01/013/2667)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 270, ගාලු පාර,ගල්කිස්ස

1,073 01/013/118/02060 

(01/013/0050)

ර.බී 04 එස්යූ සීමාසහිත රිෙඩ් පීරිස්  ඩිස්ිබියුටේස් රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස,් අංක 147, ගාලු පාර, බදහිවල

1,074 02/019/4/01713 

(02/019/0382)

ර.බී 04 එස්යූ කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි , අංක 49, මීගමුව පාර, ජාඇල

1,075 02/021/16/03371 

(02/021/2566)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු - කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි සමාගම, අංක:304, මීගමුව පාර, පැලියබගාඩ

1,076 02/021/16/03410 

(02/021/3061)

ර.බී 04 එස්යූ කාේිල්ස් ෆ්රඩ්ස් කම්පණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි,අංක:222, නුවර පාර, කිරිෙත්බගාඩ

1,077 02/021/16/03415 

(02/021/1984)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක:878 ,බුලුග   න්දිය, කැළණිය.

1,078 02/021/4/01672 

(02/021/1193)

ර.බී 04 එස්යූ ලාෆ් සන් අේ සුපේ මාේකට් (බපෞද්ගලික) සමාගම ලාෆ්ස් සන් අේ සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම , අංක 60, නුවර පාර, කිරිෙත්බගාඩ.

1,079 02/021/4/02854 

(02/021/2660)

ර.බී 04 එස්යූ බේ.බක්. මාේකටින් ස්ේවිසස් (පුද්ගලික) සමාගම. කීල්ස් සුපේ ,අංක 94, මාබකාළ පාර, කිරිෙත්බගාඩ.

1,080 02/025/7/01708 

(02/025/2855)

ර.බී 04 එස්යූ පී.ඩී.බක්. බ ෝල්ඩින්ග්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පී.ඩී. බක්.බ ෝල්ඩින්ස් (පුද්ගලික) සමාගම , බනා 236, බකාළඹ පාර, මීගමුව.

1,081 02/025/7/01880 

(02/025/1194)

ර.බී 04 එස්යූ  ලක්  ස.බතා.ස. අබලවි සැල. ලක් ස.බතා.ස අබලවිසැල , අංක 102,  ලාවත පාර,බකාච්ිකබඩ්.

1,082 02/026/4/01573 

(02/026/0059)

ර.බී 04 එස්යූ ලාෆ්ස් සන් අේ  සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම ලාෆ්ස් සන් අේ  සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම , අංක 08,  ැඳල පාර , වත්තල

1,083 02/026/4/01684 

(02/026/0049)

ර.බී 04 එස්යූ බේ.බක්. මාේකටින් සේවිසස් (පුද්) සමාගම බේ.බක්.මාේකටින් සේවිසස් (පුද්) සමාගම, කීල්ස් සුපේ, බනා.315,  ැඳල පාර, වත්තල.



1,084 03/038/8/01958 

(03/038/0324)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු ,කාේීල්ස් (ලංකා) සමාගම කාේීල්ස්  ෆුඩ් සිටි,අංක 163, ගාලු පාර, පානුර

1,085 04/063/34/03155 

(04/063/2936)

ර.බී 04 එස්යූ අධ්යක්ෂක, කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පණි (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් කාීල් ෆුඩ්ස් කම්පැනි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අංක. 643, අනුරාධ්පුරය පාර, දුල්ල

1,086 04/066/34/00603 

(04/066/0165)

ර.බී 04 එස්යූ කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේීල්ස්  ෆුඩ් සිටි , අංක. 99ඒ, රජ වීදිය , මාතබල්

1,087 05/044/31/00869 

(05/044/0507)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේිල්ස් ( ලංකා) සමාගම කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැනි ( ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,  අංක: 03, දළදා වීදිය,ම නුවර

1,088 05/044/31/01932 

(05/044/3043)

ර.බී 04 එස්යූ අධ්යක්ෂ , බ ්වබග් සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම බ ්වබග් සුපේ මාේකට් (පුද්) සමාගම,අංක 154 සී, ුරුණෑගල පාර, කටුගස්බතාට

1,089 05/044/31/01936 

(05/044/3031)

ර.බී 04 එස්යූ නි ාල් ස්බටෝේස් ඇන්ඩ් ඩිස්ිබියුටේස් (පුද්) සමාගම නි ාල් ස්බටෝේස් ඇන්ඩ් ඩිස්ිබියුටේස් (පුද්) සමාගම, අංක 27 බී, බජෝේේ ඊ ද සිල්වා 

මාවත,ම නුවර

1,090 05/044/31/01941 

(05/044/1206)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකාර අධ්යක්ෂ , සී/ස බරෝයල් ගාේඩ්න් බ ෝල්ඩින්ග්ස්  

(පුද්ගලික) සමාගම

සී/ස බරෝයල් ගාේඩ්න් බ ෝල්ඩින්ග්ස්  (පුද්ගලික) සමාගම , අංක 903/18, විලියම් 

බගාපල්ලව මාවත, ම නුවර

1,091 05/057/31/01937 

(05/057/2767)

ර.බී 04 එස්යූ අධ්යක්ෂ,සීතා බබ්කරි ඇන්ඩ් සුපේ මාේකට් සීතා බබ්කරිය ස  සුපිරි බවබළදසැල , අංක 306,බකාළඹ පාර, පිලිමතලාව

1,092 07/078/15/02617 

(07/078/1198)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ලංකා ස.බතා.ස , උඩුගම පාර, වල න්දූව, පින්නදූව

1,093 07/085/15/01534 

(07/085/2629)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස් (සිබලෝන්) ලිමිටඩ් කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි,අංක 26 ස  අංක 28,ගාමිණි මාවත,ගාල්ල.

1,094 08/098/16/02176 

(08/098/2987)

ර.බී 04 එස්යූ අධ්යක්ෂ, කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැනි ප්රයිවට් ලිමිටඩ් කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි,අංක 52,ම බවල පාර,දික්වැල්ල.

1,095 08/103/16/02173 

(08/103/0559)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැනි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි,අංක 60,උදයාන පාර,මාතර.

1,096 08/103/16/02357 

(08/103/2937)

ර.බී 04 එස්යූ ද බවස්ට් කිංඩම් (පුද්) සමාගම බේන්බෙෝ සුපේ සිටි, ආේපිබකෝ සුපේ බසන්ටේ අංක 590, ගාළු පාර, මාතර

1,097 13/275/48/02702 

(13/275/2903)

ර.බී 04 එස්යූ කාීල්ස් ෆුඩ් කම්පැනි කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 137, නුවර පාර, වවුනියාව

1,098 17/168/25/01560 

(17/168/2556)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු, කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැණි පුද්ගලික සමාගම කාිල්ස් ෆුඩ් සිටි,අංක 25/2, ලාවත පාර,බවන්නේපුව.

1,099 18/134/19/03198 

(18/134/0164)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු ,කාේිල්ස්  ෆුඩ්ස් කම්පැණි පුද්ගලික සමාගම කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි,අංක 44,මීගමුව පාර,ුරුණෑගල.

1,100 19/175/26/02268 

(19/175/2689)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ලක් ස.බතා.ස. රිබටල් ලිමිටඩ් ලක් ස.බතා.ස. ,  අංක 09, ප්රධ්ාන වීදිය, කැකිරාව

1,101 19/181/26/02237 

(19/181/1201)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ස.බතා.ස. රිබටල් ලිමිටඩ් ස.බතා.ස. ලංකා ලිමිටඩ් ,මාේකට් බපබදස, වමීපාල බස්නානායක මාවත,  අනුරාධ්පුරය

1,102 19/181/26/02265 

(19/181/2648)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පැනි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේීල්ස් ෆුඩ් ස්ට්, අංක 248, ෙණ්ඩාරනායක මාවත , අනුරාධ්පුරය



1,103 21/199/38/03178 

(21/199/2839)

ර.බී 04 එස්යූ වික්බටෝරියා ඒජන්සීස් වික්බටෝරියා ඒජන්සීස් ,අංක ඒ- 16 , ඒ-17,සුපේ මාේකට්, ෙණ්ඩාරබවල  බකාමේෂල් 

බසන්ටේ ,ෙණ්ඩාරබවල

1,104 22/215/39/00597 

(22/215/1980)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති ,  ලංකා ස.බතා.ස. සමාගම  ලංකා  ස.බතා.ස, කතරගම පාර, බුත්තල.

1,105 23/245/30/01764 

(23/245/0160)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු , කාේීල්ස්  ෆුඩ්ස් කම්පැණි (පුද්) සමාගම කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි , අංක 447/2, නුවර පාර, කෑගල්ල

1,106 23/249/30/00982 

(23/249/0161)

ර.බී 04 එස්යූ කළමණාකරු. කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක:95, නුවරපාර, වඑකාබපාළ.

1,107 24/225/29/00602 

(24/225/2885)

ර.බී 04 එස්යූ කාේීල්ස්  සිබලෝන් ලිමිටඩ් කාේීල්ස්  ෆුඩ් සිටි, අංක 157, පරණ පාර, ෙලංබගාඩ

1,108 24/228/55/03205 

(24/228/1200)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ස.බතා.ස. රිබටල් ලිමිටඩ් ස.බතා.ස. රිබටල් ලිමිටඩ් ,ස්වයං බස්වා අබලවිසැල , බමාරකැටිය පාර, ඇඹිලිපිටිය

1,109 24/238/28/03204 

(24/238/1196)

ර.බී 04 එස්යූ සභාපති, ස.බතා.ස. රිබටල් ලිමිටඩ්  ලංකා ස.බතා.ස. , අංක 61, බස්නානායක මාවත, රත්නපුර

1,110 01/001/101/01824 

(01/001/2816)

ර.බී 04 පීවී මුත්ුසාමි රාබේස්වරන් රාතිභා රන්මුු වයින් මා(ේ)ට්, අංක 103/5, සුමනතිස්ස මාවත , බකාළඹ 12

1,111 01/001/101/01852 

(01/001/2938)

ර.බී 04 පීවී කරුපයියා  පිල්බලයි  ෂන්මුගසුන්දරම් ලකී  වයින් ස්බටෝේස,් අංක එම්.ජී. 10, බසෝන්ඩේස් බපබදස, බකාළඹ 11

1,112 01/001/101/02115 

(01/001/2852)

ර.බී 04 පීවී ක්බෂ්වියේ ඇන්තනි සගායම් බජගන් ප්රනාන්ු / ඇන්බටෝනියස් 

ෆ්රෑන්ක්ලින් වි  බතෝඩ් ෆේනෑන්ඩස්

ග්බලෝබ් වයින් ස්බටෝේස් ,අංක 219, අළුත්  මාවත පාර, බකාළඹ 15.

1,113 01/001/101/02778 

(01/001/2835)

ර.බී 04 පීවී ධ්බනෝෂනී ුමාරනායගම් පුබුු වයින් ස්බටෝේස,්අංක:119/121, සුමනතිස්ස මාවත,බකාටබ ්න, බකාළඹ 12

1,114 01/001/101/02965 

(01/001/0814)

ර.බී 04 පීවී ිංබතාට බපාල්වත්තබග් ෙම්මික ෙමින්ද වීරසූරිය  ඇන්කේ වයින් ස්බටෝේස්.  අංක: 259 .ශ්රී සංඝරාජ මාවත . බකාළඹ  10.

1,115 01/003/119/02847 

(01/003/0005)

ර.බී 04 පීවී වැලිකල අේපු ාමිලාබග් බදාන් ක්වින්ටස් වැලිකල සියනෑ වයින් ස්බටෝේස,් 133/1බී,  ප ළ  ංවැල්ල ,  ංවැල්ල

1,116 01/006/2/01683 

(01/006/2864)

ර.බී 04 පීවී බදාන් විලියම් ආටිගල පන්නිපිටිය වයින් ස්බටෝේස්, අංක 96, බ ාරණ පාර, පිළියන්දල

1,117 01/006/2/02822 

(01/006/2943)

ර.බී 04 පීවී රත්නවසම් බේණුකා රුක්ලාන්ති බපබේරා බෙෝුන්දර වයින් ස්බටෝේස,්315/4, බකාළඹ පාර, බෙෝුන්දර, පිලියන්දල

1,118 01/006/2/03644 

(01/006/2684)

ර.බී 04 පීවී මයිලේපබග් ලක්ෂ්මී ද මැල් / ලක්ෂපති ම  විදානලාබග් ගයාන් 

මැක්සිම් ද මැල්

පන්නිපිටිය වයින් ස්බටෝේස්  , අංක 96, බ ාරණ පාර, පිලියන්දල.

1,119 01/008/120/04088 

(01/089/3036)

ර.බී 04 පීවී බ ට්ටිආරච්ි බදාන් බවා ාරතිස්ස ගුණවේධ්න බසන්ට්රල් වයින් ස්බටෝ(ේ)ස,් අංක 199, බගාඩිගමුව, පිළියන්දල පාර, ම රගම.

1,120 01/011/101/02066 

(01/011/0378)

ර.බී 04 පීවී කලුකපුබග් බදාන් උපාලි නිව් ආශා වයින් මාේට්, අංක 69/1, ඇන්.ඇම්. බපබේරා මාවත,බොරැල්ල.

1,121 02/014/5/01019 

(02/014/0002)

ර.බී 04 පීවී මැටිවලබග් බඩ්මන් ද ලාල් ම තා / මැටිවලබග් ඉබේෂා නිේමලී මිය. වුපිටිවල වයින් ස්බටෝේස්, අංක 70/1, බව්ෙඩගල්ල , නිට්ටුව.



1,122 02/014/5/01375 

(02/014/0008)

ර.බී 04 පීවී බකාබරාේපු  අේපු ාමිලාබග්  බරෝ ණ  විබේසිං  ම තා යස ශ්රි වයින් ස්බටෝේස,් අංක 101/1, නුවර පාර, නිට්ටුව.

1,123 02/015/6/01711 

(02/015/0812)

ර.බී 04 පීවී බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් අිතා  සමන්මලී  මිය රන්සිළු වයින් ස්බටෝේස,් අංක 160/10/එච්,නව නුවර පාර, ෙණ්ඩාරවත්ත , බියගම.

1,124 02/016/121/00965 

(02/016/0006)

ර.බී 04 පීවී කන්දනායකබග් ුසිත් ප්රියන්ත සිසිරුමාේ ම තා, උෂාණි වයින් ස්බටෝේස,් අංක.33, ිරිඋල්ල පාර , බගාඩිගමුව , ෙඩල්ගම.

1,125 02/017/6/01508 

(02/017/0371)

ර.බී 04 පීවී සිංගන්ුට්ටි ආරච්ිලාබග් ජයතිලක බපබේරා  ම තා ස්වස්තික වයින් ස්බටෝේස් , බනා.89/ඒ ,මැදලන්ද , බදාම්බේ

1,126 02/017/6/01512 

(02/017/0055)

ර.බී 04 පීවී රත්නායක බමාබ ාට්ටිලාබග් බ ්මන්ත පුෂ්පුමාර රත්නායක ම තා, කිරිඳිවැල වයින් ස්බටෝේස්, අංක 09, බව්යන්බගාඩ පාර, කිරිඳිවැල.

1,127 02/017/6/01715 

(02/017/2830)

ර.බී 04 පීවී බකෝට්ටබග් විජිතා පියසීලි ම ත්මිය එස්.පී.ටී. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 154/ඒ, බ ්බන්ගම පාර, රදාවාන

1,128 02/017/6/02865 

(02/017/0794)

ර.බී 04 පීවී මුුතන්ත්රිබග් මේල් බරාෂාන් ුබේ ම තා තරාල වයින් ස්බටෝේස,්අංක 147,බව්යන්බගාඩ පාර,පූබගාඩ.

1,129 02/018/5/02876 

(02/018/2895)

ර.බී 04 පීවී විතානආරච්ිබග් බදෝන අනුලා ජයන්ති බපබේරා මිය සිං  වයින් ස්බටෝේස,් අංක 19/1/බී, ඉ ළ ඉුල්බගාඩ ,ඉුල්බගාඩ.

1,130 02/019/4/01387 

(02/019/0003)

ර.බී 04 පීවී ශිරාන් ක්රිෂාන්තස්  මල්ලවාරච්ි ම තා. බෂබරාබක්න් වයින් ඇන්ඩ්  ස්පිරිට්ස් , අංක 47, බකලින් වීදිය, කදාන

1,131 02/019/4/01515 

(02/019/0031)

ර.බී 04 පීවී යක්බදහිබග් බජරාඩ් කීේති ප්රනාන්ු ම තා / බකෝරළගමබග් බනලී 

ඇස්තේ බපබේරා මිය

ශ්රියාණි රටබීම බවළඳසැල , අංක 503, මීගමුව පාර, දඩුගම, ජා ඇල.

1,132 02/019/4/01518 

(02/019/2494)

ර.බී 04 පීවී වැලිසරබග් ඩග්ලස් බමාරින් ප්රනාන්ු ම තා රාගම වයින් ස්බටෝේස,් අංක 106 (වරිපනම් අංක 177), බේරලන්ද , කඳාන පාර, රාගම.

1,133 02/019/4/01682 

(02/019/0010)

ර.බී 04 පීවී බපාන්වීර ආරච්ිබග් බදාන් බජරාඩ් ඉග්බන්ෂස් ශිරන්ත අමරබස්කර 

ම තා

කඳාන වයින් ස්බටෝේස්,  අංක 39ඒ - කාේීල්ස් ෆුඩ් සිටි, මීගමුව පාර, කඳාන.

1,134 02/019/4/01689 

(02/019/0012)

ර.බී 04 පීවී අධ්යක්ෂ , ොමින් ලංකා ඉන්ටේනැෂනල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් නාබගාඩ වයින් ස්බටෝේස,්අංක 233,මීගමුපාර, නාබගාඩ,කඳාන.

1,135 02/019/4/01810 

(02/019/0039)

ර.බී 04 පීවී බස්නාධීරබග් බදාන් ඇන්ටන් අනිල් ුමාරසිරි ජයවේධ්න ම තා ජයලත් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 309, වැලිගම්පිටිය , ජා ඇල

1,136 02/019/4/01954 

(02/019/0056)

ර.බී 04 පීවී බදහිවත්තබග් ශ්රියාණි මංගලිකා ප්රනාන්ු මිය මධුෂ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 292, බදහියගාත, ජා ඇල

1,137 02/019/4/02994 

(02/019/0081)

ර.බී 04 පීවී බේමකාන්ති සමරගුණරත්න ම ත්මිය. නිව් ඔරිජිනල් වයින් ස්බටෝේස,්  අංක 163 /ඒ ,බකාළඹ  පාර, ජා ඇල.

1,138 02/020/16/03408 

(02/020/0024)

ර.බී 04 පීවී රිෙඩ් පිරීස් ඩිස්ිබියුටේස් ලිමිටඩ් රිෙඩ් පිරීස් ඩිස්ිබියුටේස් ලිමිටඩ්, අංක:179,   ලාවත පාර, මානාබව්රිය,  බකාච්ිකබඩ්.

1,139 02/020/7/00961 

(02/020/2814)

ර.බී 04 පීවී ගජසිං බග්  ජස්ටින් සිල්වා මයා සක්මල් රටබීම ල,  බනා.483,  බකාටුබගාඩ පාර,  සීුව.

1,140 02/023/7/01510 

(02/023/0298)

ර.බී 04 පීවී අලියාුර බජරාඩ් සුනිමල් ප්රනාන්ු ම තා / ශෂනි බදවිඳු ක්රිෂානිකා 

ජයබකාඩ් ම ත්මිය

ඒ.ජී.එස්. වයින් ස්බටෝේස් , බනා.551/124 අංක 01 කඩ කාමරය,බදාබල්වත්ත බගෞරව 

උදයානය,බ ාරම්පැල්ල.



1,141 02/024/121/01688 

(02/024/0042)

ර.බී 04 පීවී හීරලු පතිරැන්නැ ැලාබග් ෙුරංග ුමාර අමරසිං මීරිගම  වයින් ස්බටෝේස,් අංක 18/1/1,දංඕවිට පාර,මීරිගම.

1,142 02/025/7/02827 

(02/025/0016)

ර.බී 04 පීවී ලින්බතාටබග් ප්රැන්සිස් බස්වියේ ක්රිස්බටෝපේ ප්රනාන්ු ම තා / 

කසබදෝරුබග් බලටීෂයා  අයිරාංගනී ප්රනාන්ු මිය.

සයුර වයින් ස්බටෝේස,් අංක 102, බපෝරුබතාට පාර, ඒත්ුකාල ,මීගමුව.

1,143 02/026/4/01892 

(02/026/0561)

ර.බී 04 පීවී ගජසිං බග් ජස්ටින් සිල්වා  ම තා යූ.එස්.01 . වයින් ස්බටෝේස,් අංක 72 C1, C2. ඇලකන්ද පාර,  ැඳල , වත්තල.

1,144 02/026/4/01951 

(02/026/2940)

ර.බී 04 පීවී බේමකාන්ති සමරගුණරත්න   මිය යූ.එස්- 02 රටබීම  ල ,අංක 44/C,  ැඳල , වත්තල.

1,145 02/026/4/02839 

(02/026/0037)

ර.බී 04 පීවී සරවනමුත්ු  කදිරගාමේ තම්බි ම තා / කදිරගාමතම්බි රජීවන් ම තා රංජිත් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 144, බ ්කිත්ත පාර, වත්තල

1,146 04/066/34/00538 

(04/066/2906)

ර.බී 04 පීවී ුේපහිබග් දිලීේ දිශාන්ත ද සිල්වා මයා  වැලිගම වයින් ස්බටෝේස,් අංක:219 ඒ, දුල්ල පාර. මඩවල ,උල්පත

1,147 04/066/34/00993 

(04/066/2843)

ර.බී 04 පීවී අජිත් පුතා (පු) සමාගම අජිත්පුතා  වයින් ස්බටෝේස,් අංක:470,ත්රිුණාමල විදීය,මාතබල්

1,148 05/051/33/02830 

(05/051/0053)

ර.බී 04 පීවී එන්.ඒ.බක්.ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්ගලික) සමාගම අරලිය වයින් ස්බටෝේස,්  ඟුරන්බකත පාර, අනුරගම

1,149 05/058/33/02995 

(05/058/2927)

ර.බී 04 පීවී පසිු බුද්ධික මාරසිං  ම තා, ලකී වයින් ස්බටෝේස් ,පාරප ,පුපුරැස්ස

1,150 05/059/33/00884 

(05/059/0001)

ර.බී 04 පීවී ඒගාම්ෙර පිල්බලයි බගෝපාල ක්රිෂණන් මයා  ලිට්ල් වැලි වයින් ස්බටෝේස,් අංක බී 02, ම නුවර පාර, බදල්බතාට

1,151 06/073/36/02000 

(06/073/2815)

ර.බී 04 පීවී බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි සිවුමාේ ඒ.පී.සී. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 140, ෙස්නැවුම්පල පාර, මස්බකළිය

1,152 06/073/36/02140 

(06/073/2817)

ර.බී 04 පීවී රුවන් පතිරණබග් සරත් විමලවීර රිච්මන්ඩ් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 01,ෂැනන්  න්දිය කබඩ්,  ිණිගත්බ ්න පාර,  ැටන්

1,153 06/073/36/02928 

(06/073/0789)

ර.බී 04 පීවී බසෝමසුන්දරම් පිල්බල් බරංගනාදන් ම තා / සතාසිවම් බෙෝජීනී 

ම ත්මිය

ශ්රී බරනී වයින් ස්බටෝේස,් අංක 127,බකලින් වීදිය,මස්බකලිය

1,154 06/073/36/03012 

(06/073/2812)

ර.බී 04 පීවී බකාල්ලුබේ අේපු ාමිලාබග් උබද්නි සාගරිකා සිරිවේධ්න බගෝමස් වයින් ස්බටෝේස් ,අංක: 01,බිංඔය පාර,බරාසැල්ලගම, බරාසැල්ල.

1,156 06/075/35/03432 

(06/075/0130)

ර.බී 04 පීවී මණ්ඩලවත්තබග් මල්ලිකා බ ්මලතා මිය ුසිත් වයින් ස්බටෝේස,් නයාපාන ජනපදය, නුගබවල

1,157 06/076/35/01832 

(06/076/2884)

ර.බී 04 පීවී බසෝමසුන්දරම්   රි රන් අබේබවල වයින් ස්බටෝේස,් පට්ටිබපාල පාර, අබේබවල

1,158 06/076/35/02010 

(06/076/0027)

ර.බී 04 පීවී බ ්වා ලිඳමුලබග් අිනි ප්රාේථනා ද සිල්වා ප්රාේථනා වයින් ස්බටෝේස් ,බී 07, ක්වින් එලිසෙත් සාේපු සංකීේණය, ක්වින් එලිසෙත් විදිය , 

නුවරඑලිය

1,159 06/076/35/02709 

(06/076/0026)

ර.බී 04 පීවී බ ්වා ළිඳමුලබග් තරංගා  ේෂණී ද සිල්වා  ේෂනී වයින් ස්බටෝේස,් අංක 34, බලෝෂන් වීදිය, නුවරඑළිය.

1,160 06/076/35/03167 

(06/076/2624)

ර.බී 04 පීවී අධ්යක්ෂ, මිඩ්ලන්ඩ් ලිකේ ස්බටෝේස් (පුද්) සමාගම මිඩ්ලන්ඩ් ලිකේ ස්බටෝේස,්අංක 32,බලෝසන් වීදිය,නුවරඑළිය



1,161 06/076/36/01834 

(06/076/2926)

ර.බී 04 පීවී බපාරවියපිල්බලයි අම්මාසි පිල්බලයි බඩබවෝන් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 64, පතනෙසාේ, පතන

1,162 06/076/36/02532 

(06/073/0785)

ර.බී 04 පීවී ලියනබග් එදිරිසිං   / මබ ්න්ර ෙණ්ඩාර රාජගුරු පණ්ඩිත රත්න / 

ඇරැබ්ෙල ජයසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් බකායින් මැණිබක් ජයසුන්දර

කැටබුලාව වයින් ස්බටෝේස්,47, බකලින් වීදිය, බකාටගල

1,163 07/078/15/02621 

(07/078/3002)

ර.බී 04 පීවී විජිත බලාුනාරංබගාඩ මයා / ෙමුණු ආරච්ිබග් දයානාත් රංජන් 

දිසානායක

ඔලිම්පික් වයින් ස්බටෝේස් ,තලගල  න්දිය , අක්මීමන

1,164 07/082/15/01657 

(07/082/3049)

ර.බී 04 පීවී හිරියමුල්ල විතානබග් ප්රියංකා නිල්මිණි කරුණාරත්න බෙන්බතාට වයින් ස්බටෝේස,්අංක 836, ගාලු පාර. කයිකාවල, ඉඳුරුව.

1,165 07/085/15/01524 

(07/085/00051)

ර.බී 04 පීවී උද්බයෝග ඉන්දික උක්වත්ත යූ.බක්.ජී. වයින් ස්බටෝේස,් අංක 81, ඕල්කට් මාවත, ගාල්ල

1,166 10/254/44/02417 

(10/254/0057)

ර.බී 04 පීවී පරබම්ෂ්වරම් බසල්වුබරයි මයා පන්ගුුටිව් ලිකේ බෂාේ, බකාඩ්ඩයිු පාර, පන්ගුුටිව්

1,167 10/257/16/03414 

(10/257/2929)

ර.බී 04 පීවී බසල්වක්රිෂ්ණ සන්තබලිමි මයා බසන්ු වයින් ස්බටෝේස,්අංක:270, නුවර පාර, ොවකච්බච්රී

1,168 10/264/45/02407 

(10/264/2808)

ර.බී 04 පීවී බපාන්නයිෂ් බසල්වක්රිෂ්නම් මයා බපාන්නයිෂ් වයින් ස්බටෝේස් , නාවල පාර, අනයිබකෝඩ්ඩි

1,169 13/275/48/02695 

(13/275/0788)

ර.බී 04 පීවී කරුේපයියා පිල්බල් ොලනායගම් සුගම් ඉන්,මන්නාරම පාර, පූවරසන්ුලම්, වව්නියාව

1,170 13/275/48/02704 

(13/275/0558)

ර.බී 04 පීවී බසල්වුමාේ සිවසාමි  / සසිකලා  සුබ්රමනියම් සී.එස්.සී. වයින් ස්බටෝස,් බනළුක්ුලම්, මන්නාරම් පාර, වවුනියාව.

1,171 13/276/48/02936 

(13/276/0376)

ර.බී 04 පීවී කනපතිපිල්බලයි  බේරම්පලම් කන්දසාමි / කන්දසාමි රාතිබද්වි බෆාරින් ලිකේ බෂාේ, ම  වීදිය,බනුන්බක්ේනි

1,172 15/291/41/03015 

(15/291/0320)

ර.බී 04 පීවී බසල්වන් රවීන්රන් එරාවුේ ලිකේ බෂාේ, බනා. 338, ත්රිුණාමලය පාර, එරාවුේ

1,173 16/302/43/02389 

(16/302/0036)

ර.බී 04 පීවී කරුපයියා පිල්බල් බසල්වනායගම් කබරයිතිව් වයින් ස්බටෝේස,්බකලින් වීදිය, කබරයිතිව්

1,174 17/161/113/01429 

(17/161/0038)

ර.බී 04 පීවී ුරුේපු ආරච්ිබග් ප්රින්සි රුද්රිගු මිය කාංෙන වයින් ස්බටෝේස්, අංක 03, සුපේ මාේකට්, මාරවිල

1,175 17/161/21/00834 

(17/161/0054)

ර.බී 04 පීවී වන්නිආරච්ි බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික සමාගම සම්පත් වයින් ස්බටෝේස,්  අංක 1027,  ලාවත පාර, ම වැව

1,176 18/126/105/02599 

(18/126/0030)

ර.බී 04 පීවී රත්මලල විබේසුන්දර රාජකරුණා මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්රරත්න 

ෙණ්ඩාර

ම වැලි වයින් ස්බටෝේස,්අංක 81 නව නගරය,මීගලෑව.

1,177 18/133/19/01835 

(18/133/2897)

ර.බී 04 පීවී අධ්යක්ෂ, අජිත් පුතා පුද්ගලික සමාගම,  අජිත් පුතා වයින් ස්බටෝේස,් අංක 347 බී, පන්නල පාර, දණ්ඩගමුව , ුලියාපිටිය

1,178 18/134/19/01878 

(18/134/0680)

ර.බී 04 පීවී දන්ුබේ වියන්නානායකලාබග්  ශිලා ජයන්ති මුණවීර මිය නිව් සිටි ලයිට් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 183 ඒ මීගමුව පාර, පුවක් ගස්  ංදිය, ුරුණෑගල

1,179 18/140/20/01960 

(18/140/0025)

ර.බී 04 පීවී බතන්නබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් දිනදාස ම තා පඩුවස්නුවර වයින් ස්බටෝේස,්16 ඵ්, ලාවත පාර,බ ට්ටිබපාල.



1,180 18/141/20/01905 

(18/141/0040)

ර.බී 04 පීවී බ ට්ටිආරච්ිබග් බෂල්ටන් බපබේරා ම තා නිව් මාකඳුර වයින් ස්බටෝේස,් අංක 247, ුරුණෑගල පාර, වැටබකයියාව, බගෝනවිල

1,181 18/141/20/02771 

(18/141/0035)

ර.බී 04 පීවී අමිල නලින් ජයවේධ්න ම තා බලෝටස් වයින් ස්බටෝේස,්අංක 234, මීගමු පාර , පන්නල

1,182 19/175/26/02238 

(19/175/2828)

ර.බී 04 පීවී දිසානායක මුදියන්බසලාබග් කාවින්ද ොනක බක්.බී වයින් සිටි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 14, දුල්ල පාර, කැකිරාව

1,183 19/176/26/02101 

(19/176/0034)

ර.බී 04 පීවී වින්දන එන්ටේප්රයිසස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ජයසිරි වයින් ස්බටාේස,් බේමඩුව.ම විලච්ිය

1,184 19/179/26/02258 

(19/179/0503)

ර.බී 04 පීවී නානායක්කාර පල්ලබග් පාලිත ද සිල්වා ම වැලි වයින් ස්බටෝේස් , අංක 364, පුත්තලම් පාර, බනාච්ියාගම

1,185 19/181/16/03348 

(19/181/0783)

ර.බී 04 පීවී රම්ෙණ්ඩා විදානබග් හිං අම්මා දිසානායක මිය රජරට වයින් ස්බටෝේස්, අංක:49, මාේකට් බපබදස, අනුරාධ්පුරය

1,186 19/181/26/02232 

(19/181/0796)

ර.බී 04 පීවී එච්.ඩී.එල්. මාේකටිං (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බසන්ට්රල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක 523/B 2-A  ,ද යියාගම  න්දිය,අනුරාධ්පුරය

1,187 19/181/26/02940 

(19/181/0377)

ර.බී 04 පීවී පාලුගම ඒකනායක මුදියන්බස්ලාබග් ගාමිණී / වීරබස්කර 

මුදියන්බසලාබග් අගුරු ුුබේ ප්රියානි ෙන්ද්රිකා වීරබස්කර /

සුපේ වයින්  ස්බටෝේස්  අංක 21 නව ෙස් නැවුම  අනුරාධ්පුරය.

1,188 19/188/26/02267 

(19/188/0047)

ර.බී 04 පීවී ඇත්මඩලබග් ජූඩ් නිරංජන් මංජුල  බපබේරා තුත්බත්ගම වයින් ස්බටෝේස,් අංක 188, බකලින් වීදිය, තුත්බත්ගම

1,189 21/199/38/00463 

(21/199/0019)

ර.බී 04 පීවී බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි රජමානික්කම් හිල් බටාේ වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 30, විශාකා මාවත, සුරමයගම, ෙණ්ඩාරබවල.

1,190 21/199/38/00523 

(21/199/0014)

ර.බී 04 පීවී බසෝමසුන්දරම්පිල්බලයි ම ාලිංගම් හිල් කන්ි  වයින් ස්බටෝේස් , අංක.03, මවුන්ට් ේලසන්ට් පාර, ෙණ්ඩාරබවල

1,191 21/199/38/00529 

(21/199/2860)

ර.බී 04 පීවී වන්නි ආරච්ිබග් බේමවතී මාරෙැද්ද වයින් ස්බටෝේස් , අංක. 69, ම  වීදිය , ෙණ්ඩාරබවල

1,192 21/200/38/00465 

(21/200/0166)

ර.බී 04 පීවී කරුපයියා පිල්බල් ුමාරනායගම් බදබමෝදර වයින් ස්බටෝේස,් අංක.237, ස්ප්රිංවැලි පාර , නාවුල්ල , බදබමෝදර

1,193 21/202/37/00501 

(21/202/2819)

ර.බී 04 පීවී  කරුපයියා පිල්බලයි මහින්දනායගම් එනසල්ෙැද්ද වයින් ස්බටෝේස් , ඔයදිග අරාව,එනසල්ෙැද්ද, පට්ටිබේබගදර ,

1,194 21/202/37/01056 

(21/202/0017)

ර.බී 04 පීවී ෙමින්ද මිල්ටන් රාජසිං  මයා / නිශාන්ත මිල්ටන් රාජසිං  / බම්රි 

ලීලා මිල්ටන් රාජසිං 

 ඊගල් වයින් ස්බටෝේස,්  අංක:21, ෙුල්ල පාර,  ාලි ඇල.

1,195 21/207/37/03428 

(21/207/0021)

ර.බී 04 පීවී බමෝච්ෙරාේ ඇන්තනී ජයසීලන් නාගු මයා ප්රින්ස් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:123, පස්සර පාර, මීුම්පිටිය

1,196 21/211/38/00521 

(21/211/0015)

ර.බී 04 පීවී බසෝමසුන්දරම්පිල්බලයි  රාජමාණික්කම් ප්රින්සස් වයින් ස්බටෝේස,් 117/8, නුවරඑලිය පාර , වැලිමඩ.

1,197 21/211/38/00537 

(21/211/0319)

ර.බී 04 පීවී පරකැටඇල්බල් වත්බත්බගදර රංජිත් ධ්ේමකීේති ඩී. සිල්වා වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 06, බ ්මපාල  මුනිදාස මාවත, වැලිමඩ

1,198 21/211/38/03188 

(21/211/0163)

ර.බී 04 පීවී එන්. ඒ. බක්. ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්ගලික) සමාගම වැලිමඩ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 117/5, 117/6, නුවරඑළිය පාර, වැලිමඩ



1,199 22/214/39/00326 

(22/214/0082)

ර.බී 04 පීවී කරුපයියා පිල්බල් ජයනායගම් බරෝයල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක:45, ෙුල්ල පාර , බිබිල

1,200 22/217/39/00328 

(22/217/0795)

ර.බී 04 පීවී ප්රදිේ  ප්රසන්න උදය ුමාර ම තා  සාගර වයින් ස්බටෝේස.් අංක:ටී.116,ගෙඩා පාර. ඉිණියාගල

1,201 22/219/39/00400 

(22/219/2961)

ර.බී 04 පීවී බපාරවියාපිල්බලයි අම්මාසි පිල්බලයි නි ාල් වයින් ස්බටෝේස,් අංක. 18/19, නව නගරය , බමාණරාගල

1,202 24/224/28/03437 

(24/224/2910)

ර.බී 04 පීවී අඵත්ගම කංකානම්ලාබග් ුසිත ජයම්පත් බපබේරා සිං ලබගාඩ වයින් ස්බටෝේස,් මැදගලුර , ගලුර

1,203 24/226/28/00419 

(24/226/2904)

ර.බී 04 පීවී අධ්යක්ෂ,H D L මාේකටිං පුද්ගලික සමාගම ප්රීම් බරෝස් වයින් ස්බටෝේස.්අංක: 07,ෙුවත්ත  න්දිය, ඇ ැලියබගාඩ

1,204 24/228/55/00351 

(24/228/0959)

ර.බී 04 පීවී වීරසූරීය ආරච්ි බග් ගුණවතී මිය රණවීර වයින් ස්බටෝේස.්ුංකම. ඇඹිලිපිටිය

1,205 24/229/55/00246 

(24/229/0018)

ර.බී 04 පීවී බකෝට්ටවත්ත ආරච්ිල්ලාබග්  ේෙට් ජයවේධ්න ම තා  පැල්මඩුල්ල වයින්  වුස් , අංක: 23 , බදනියාය පාර, රක්වාන

1,206 24/230/29/00427 

(24/230/0555)

ර.බී 04 පීවී ගබන්වත්තබග් බදාන් ක්රිෂාන් ඉන්දික නිමලසූරිය මයා / ජයසුන්දර 

බමාබ ාට්ටාලලාබග්  අමිතා පියසීලි විබේරත්න මිය

 දිමුු වයින් ස්බටෝේස,් අංක:208 ඒ, ෙුල්ල පාර, බෙලිහුල්ඔය

1,207 24/237/28/00315 

(24/237/2841)

ර.බී 04 පීවී  / ඇන්මාරි ජූන් ඩන්ස්බෆෝඩ් මිය අංක:112/1 ,බමාරබතාට වයින් ස්බටෝේස් , ෙස්නැවුම් බපාළ , පැල්මඩුල්ල

1,208 24/237/28/00421 

(24/237/0502)

ර.බී 04 පීවී බකාඩිුවක්ු ආරච්ිබග් බරෝ න අබනෝම සාලිය ම යා පාතකඩ වයින් ස්බටෝේස,් බනා.10/20 බී,පුල්පාන, බලල්ලුපිටිය

1,209 24/238/28/00352 

(24/238/0323)

ර.බී 04 පීවී අළුත්ගම කංකානමලාබග් පාලිත ස්වේණ තිලක් බපබේරා මයා බපබේරා ලිකේ ස්බටෝේස,් අංක.103,ඇුල් රවුම් පාර.රත්නපුර

1,210 01/001/101/03103 

(01/001/2752)

ර.බී 07 සී/ස ටී.ඒ. ප්රනාන්ු බ ෝටල් සමාගම නිව් බකාළනියල් බ ාබටල්   අංක 75, ඕල්කට් මාවත, බකාළඔ 11.

1,211 01/001/101/03264 () ර.බී 07 සමීර සුරංග 123 යයය

1,212 01/004/119/00817 

(01/004/3223)

ර.බී 07 විදාන ගමබග් ජයමිණි පුෂ්පුමාර  බ ්ෂාන් බ ාලිබඩ් රිබසෝට් ,අංක:740/5, බරාමිබයල් මාවත, පනාබගාඩ,  බ ෝමාගම

1,213 01/011/101/03595 

(01/011/2499)

ර.බී 07 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

1,214 01/013/118/00717 

(01/002/2272)

ර.බී 07 අධ්යක්ෂ. ෆාම් බීච් බ ෝටලය  ෆාම් බීච් බ ෝටලය.අංක:52.ද බස්රම් පාර. ගල්කිස්ස

1,215 02/015/6/00662 

(02/015/3376)

ර.බී 07 කළුගම ගාේදියල්බග්  ස්ටැනස්  ඔස්ටින්  පීරිස් ම තා රමන්කා බරස්ටුරන්ට්, අංක.156/3/එෆ්, නව නුවර පාර, ෙණ්ඩාරවත්ත, බියගම

1,216 02/020/7/04128 () ර.බී 07 ඒකනායක ආරච්ිලාබග් රවීන්ර ඒකනායක රැබනාබවල් බ ාබටල්  ඇන්ඩ්  ෙැන්කියුට් 162/4,  ලාවත පාර, බකාච්ිකබඩ්, මීගමුව.

1,217 02/025/7/00773 

(02/025/2996)

ර.බී 07 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, එයාේ වින්ග්  බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පැලස් බ ාබට්ල් , අංක.140 , ලුවිස් බපබදස , මීගමුව



1,218 02/025/7/04150 () ර.බී 07 අබේපිටිය විබේුංග ගමබග් ප්රියදේශණ සම්පත්, බ ාබටල් සිබකා, අංක 30, ශාන්ත අන්බතෝනි පාර, ඒත්ුකාල, මීගමුව

1,219 02/026/4/01254 

(02/026/2963)

ර.බී 07 ප්රැන්සිස් සබ්රිනා ශේමා ද සිල්වා මිය බකාරබන්ෂන් බ ෝටලය , අංක:70, කැනල් පාර,  ැඳල , වත්තල.

1,220 03/032/13/01261 

(03/032/2745)

ර.බී 07 සුමිලා නිමල් සුභසිං බ ාබටල් බසරන්ඩිබ්, අංක 56 -  62, බකලින් වීදිය , බ ාරණ

1,221 05/044/31/01543 

(05/044/0089)

ර.බී 07 අධ්යක්ෂ, වික්ටරි බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වික්ටරි බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක 79, , බකාළඹ විදීය, ම නුවර

1,222 05/044/31/01606 

(05/044/1611)

ර.බී 07 බරෝයල් ගාේඩ්න්  බ ෝල්ඩින්ග්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බරෝයල් ගාේඩ්න් බරස්ටුරන්ට් , අංක 903/18, විලියම් බගාපල්ලව මාවත, ම නුවර

1,223 05/044/31/01608 

(05/044/2750)

ර.බී 07 බරා ාන් ොලසූරිය බරෝයල් බ ෝටලය, අංක 44, රජවිදීය, ම නුවර.

1,224 05/044/31/03127 

(05/044/3248)

ර.බී 07 කළමණාකරු,ස ස් පුද්ගලික සමාගම ද බත්වා බරසිඩන්සි , අංක. 11/බී5/10-1, ඉ ළ ජල ටැංකිය පාර, වටරවුම් පාර, න්තාන, 

ම නුවර.

1,225 05/044/31/04019 () ර.බී 07 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් සරත් රත්නායක බ ාබටල් සන්බේ, අංක 117/08, අනගාරික ධ්ේමපාල මාවත, ම නුවර

1,226 05/049/33/01778 

(05/049/2490)

ර.බී 07 සුමංගලා අේසරා ජයශාන්ත නිව් බ ාබටල් ඩියුක්ස,් අංක 17, අඹගමුව පාර, නාවලපිටිය.

1,227 05/049/33/02834 

(05/049/2751)

ර.බී 07 බ ්වා වැදිබග් ොනක ලක්ෂාන් ම තා ජයබිම රෑන්ඩ්, අංක 138, බදාබලාස්ොබග් පාර, නාවලපිටිය.

1,228 05/051/33/04172 () ර.බී 07 අධ්යක්ෂ, බමල්සාන්ති කැනී බීච් (පුද්ගලික) සමාගම ගලවිල බුටික්  බ ාබටල් ඇන්ඩ් ස්පා,ඈගලවත්ත එස්බට්ට්, බමාරගල්ල, තලාුඔය, ම නුවර

1,229 06/073/36/01793 

(06/073/0863)

ර.බී 07 සුබ්රමනියම් බව්ලු  / සුබ්රමණියම් නාබග්න්රන් ඉන්රා බ ාබටල් , බනා. 201, දිුල පාර,  ැටන්

1,230 06/073/36/01865 

(06/073/0864)

ර.බී 07 බජෝෂේ ලුවිස් බ්බල්ස් බකාස්තා මස්බකලිය බ ෝටලය,නවනගරය, මස්බකලිය

1,231 06/075/35/01925 

(06/075/0033)

ර.බී 07 කාබේන් රාමන් රාබේන්රන් ප්රදීේ  ුමාේ බරෝයල් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ොේ, බවදමුල්ල  න්දිය, ලබුකැබල්.

1,232 06/076/35/01770 

(06/076/0470)

ර.බී 07 ඇන්තනී බෆාබයල් රබීන්රනාත් බකාබේරා පීඩෲ බ ෝටලය , අංක 121, නුවර පාර, නුවරඑළිය

1,233 06/076/35/04168 () ර.බී 07 අධ්යක්ෂ, බ වන් බසවන් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ වන් බසවන් , බනා 24,  ැඩන් හිල් පාර, නුවරඑළිය

1,234 07/078/15/02582 

(07/078/3192)

ර.බී 07 ක්රැන්බෙෝන් බ ෝල්ඩින්ස් පුද්ගලික සමාගම (වයි  වුස)් වයි  වුස්  , මිහිරිපැන්න , තල්බේ, ගාල්ල.

1,235 07/085/15/02748 

(07/085/3196)

ර.බී 07 අධ්යක්ෂ,  ඒෂයා බලෂේ ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද ටැමරිං හිල් බ ාබට්ල්, අංක:288, ගාළු පාර, දඩල්ල , ගාල්ල

1,236 07/085/15/02769 () ර.බී 07 කිෂ්ටල් බම්රි ඉසබෙලා ප්රමින්දා මිය / බයා ාන් ෆ්රැන්සිස් ද බසායිසා 

ම තා  / බජෝෂේ ඇන්ටනී ප්රමින්දා ම ත්මිය / ෂේමා ජස්මින් මාේතා ද 

බසායිසා ම ත්මිය / බයාෂාන් ස්බටෆාන් ද බසායිසා ම තා

සිඩ්නි බ ාබටල්,අංක. 10,12, 12ඒ,ගාමිණි මාවත, ගාල්ල.



1,237 07/087/15/02500 () ර.බී 07 අධ්යක්ෂ, හික්කඩුව බීච් රිබසෝට් ලිමිටඩ් හික්කඩ්ව බීච් රිබසෝේට්,අංක 400, ගාලු පාර, හික්කඩුව.

1,238 08/101/16/04057 () ර.බී 07 ිංබතාට කපුබග් ෙමින්ද ප්රසාද් ුමාර බේන් බෆාරස්ට් බලාේ, ගල්ුුර බ ්න්යාය, පන්සල පාර, බදණියාය.

1,239 09/121/18/00075 

(09/121/0898)

ර.බී 07 සායක්කාර බදාන් බසෝමදාස බල්ක් සයිඩ් ටුවරිස්ට් ඉන්,අුරබගාඩ,තිස්සම ාරාමය.

1,240 09/121/18/04052 () ර.බී 07 අධ්යක්ෂ, කිරින්ද බීච් රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්. කිරින්ද බීච් රිබසෝේට්, බීච් බරෝඩ්, නිදන්ගලවැල්ල, කිරින්ද, යාල.

1,241 13/277/48/02699 

(13/277/2748)

ර.බී 07  /  / ඉම්පියා බ ාබටල්, ුම්රිය පාර, වව්නියා

1,242 14/324/40/02590 

(14/324/2257)

ර.බී 07 බමයස්ලන්ඩ් බ ාබටල් ින්බකා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බම්ස්ලන්ඩ් බ ාබටල්, බනා. 191, බකෝට්  බරෝඩ්, ත්රිුණාමලය

1,243 14/324/40/03978 () ර.බී 07 මිථුල ඉෂාන් රත්වත්ත පේල් ඕෂනික් රිබසෝට්,10/1,යාය 03,සම්පල්තිව්,ත්රිුණාමලය.

1,244 15/283/41/01593 

(15/283/2747)

ර.බී 07 පංබච්න්රම්  සාන්තුමාේ  / සාන්ති බ ෝටලය , ෙුල්ල පාර, ෙන්කලාඩි , මඩකලපුව

1,245 15/290/41/01598 

(15/290/2349)

ර.බී 07 රීට පටලමලේ කනගරත්නම් බසන්ට්රල් බ ාබටල් , බනා. 115, මධ්යම පාර, මඩකලපුව

1,246 17/157/102/04043 () ර.බී 07 බක්.ඩී.එම්.බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ්ලූ බව්ල් බ ෝටලය, කන්දුලිය, කල්පිටිය.

1,247 17/168/25/02174 

(17/168/2290)

ර.බී 07 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - බඩාල්පින් බ ෝටල් සමාගම බඩාල්ෆින් බ ෝටල් සමාගම, කම්මල ,වයික්කාල

1,248 19/175/26/01727 

(19/175/1659)

ර.බී 07 සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුස් පුද්ගලික සමාගම තානායම ,  ෙරණ

1,249 19/181/16/03368 

(19/181/2293)

ර.බී 07 අධ්යක්ෂ - සී/ස මිරිදිය බ ෝටලය ගැල්බව් මිරිදිය බලාේ, වාසලදත්තා මාවත, අනුරාධ්පුරය.

1,250 19/181/26/02107 

(19/181/2962)

ර.බී 07 මද්ුමබග් බීටා ද සිල්වා  / ලියනබග් සරත් ෙන්ර සිල්වා බගස්ට්  වුස් ස  බ ෝටලය, නව නගරය, අනුරාධ්පුරය

1,251 19/181/26/03002 

(19/181/2744)

ර.බී 07 පිරමානබග් ෙන්දන උපුල්  ුමාර රාජපක්ෂ සසඳ බගෝල්ඩ් ක්රවුන්  බ ාබටල් ,අංක 04 නුවර පාර තම්මැන්නාපුර, , අනුරාධ්පුරය

1,252 20/193/27/02368 

(20/193/3391)

ර.බී 07 සභාපති,ගනේස් ක්ලබ් සභාපති, ගනේස් ක්ලබ්, යුද  මුදා කඳවුර , මින්බන්රිය

1,253 21/201/38/03927 () ර.බී 07 ෙරිත්  රීන් ද බමල් ම තා බමල්  යිම් රිබසෝේට්,බලෝවේ බ්ලැක්වුඩ්,බෙරගල. පුතබල්

1,254 21/203/38/03093 

(21/203/2773)

ර.බී 07 ඩී.එන්.බක්.ඉන්ටේනැෂනල්(පුද්) සමාගම එවේස්ට් ඉන් , අංක:68, ෙුල්ල පාර ,  පුතබල්

1,255 21/205/37/00476 

(21/205/0250)

ර.බී 07 සිරිවේධ්න බසෝමවේධ්න ද සිල්වා  ම තා / සිරිවේධ්න අබස්න් සුමුුල 

ද සිල්වා  /

මාපාකඩ විබල්ේ, නිසංසලා,17 කණුව, මාපාකඩ වැව, මහියංගනය



1,256 23/247/30/04027 () ර.බී 07 යාපා අේපු ාමිලාබග්  නයන උදයප්රිය ුමාර විලා පින්නවල ඇන්ඩ් බරස්ූරන්ට්  පින්නලන්දවත්ත ,පින්නවල රුක්කන

1,257 01/001/1/00615 

(01/011/2503)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂක, ග්බලෝෙල් ටවේ  බ ාබටල් බරස්ටුරන්ට් ග්බලෝෙල් ටවේ බ ාබටල්, අංක 11, ුම්රියබපාල පටුමග, බකාළඔ 06.

1,258 01/001/1/01187 

(01/001/0920)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය , අංක 02, බයෝ(ේ)ක් වීදිය , බකාළඹ 01

1,259 01/001/1/04015 () ර.බී 07 ටීබී බදාන් රජීව් මංගල ගුණවේධ්න බ ාබටල් රාස්ස ඇල්ල,බනා27/8,පන්විල පාර වටගම.

1,260 01/001/1/04021 () ර.බී 07 ටීබී ඒෂයා බ ෝල්ඩිංග්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් / බසවන් ඉලවන් බ ාබට්ල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, 154/1, මිහිු මාවත, කැස්ෙෑව.

1,261 01/001/1/04030 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, එම්.බේ.එෆ්. ලිෂුවේ පුද්ගලික සමාගම සිබලෝන් ටී බේල්ස් , ඩන්කඩ් ෙංග්බලෝ, ඩන්කඩ්වත්ත, දික්ඔය.

1,262 01/001/101/00778 

(01/011/1682)

ර.බී 07 ටීබී ොේෙරා අබවාස්සා මිය බනා:151, බරජිනා මාගරීටා,පාක් බරෝඩ්, බකාළඹ 05

1,263 01/001/101/01215 

(01/001/1853)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ- ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ,අංක 25, ගාලු මුවබදාර මැද පාර, බකාළඹ 03

1,264 01/001/101/01216 

(01/001/3077)

ර.බී 07 ටීබී ආේ.එම්.ජී.බ ෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගම  කලම්බු සිටි බ ාබටල් ,3 වන ම ල . අංක:33, කැනල් බරෝ , බකාටුව - බකාළඹ 01

1,265 01/001/101/01217 

(01/001/1846)

ර.බී 07 ටීබී බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03

1,266 01/001/101/01219 

(01/001/1843)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය, බලෝටස් පාර , බකාළඹ 01

1,267 01/001/101/01221 

(01/001/0262)

ර.බී 07 ටීබී බ්රයිටන්   බරස්ට් (පුද්) සමාගම  බ්රයිටන් බරස්ට්, අංක:214/2, මැබසන්ජේ විදීය, බකාළඹ 12

1,268 01/001/101/01222 

(01/001/2259)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂක සී වීව් බ ාබටල් සමාගම  සී වීව් බ ාබටල් සමාගම, අංක:15,සී වීව් මාවත, බකාළඹ 03

1,269 01/001/101/01223 

(01/001/1725)

ර.බී 07 ටීබී එච්.බී. ද සිල්වා ස  පුත්ර සමාගම ශෘෘේලිමා බගස්ට්  වුස,් අංක 46, පංිකාවත්ත පාර, බකාළඹ 10

1,270 01/001/101/01235 

(01/001/0929)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - යුනියන් බරසිඩන්ස්  පුද්ගලික සමාගම හිල්ටන් කළම්ු බරසිඩන්ස් , අංක 200, යුනියන් බපබදස , බකාළඹ 02

1,271 01/001/101/01243 

(01/001/0515)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - ට්රාන්ස් ඒෂයා බ ෝටලය සිනමන් බල්ක් සයිඩ් කළම් ,ු අංක 115, ශ්රීමත් ිත්තපලම් ඒ ගා(ේ)ඩින(ේ) මාවත, බකාළඹ 

02.

1,272 01/001/101/01259 

(01/001/0278)

ර.බී 07 ටීබී ක වල ගමබග් මහින්ද බපබේරා ම තා කාසල් බ ාබට්ල්, අංක:16, මස්ජිඩි ජමියා පාර, බකාළඹ 02.

1,273 01/001/101/01260 

(01/001/0516)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර , සී/ස බේණුකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් බේණුකා බ ෝටලය ,අංක 328, ගාළු පාර , බකාළඹ 3

1,274 01/001/101/01262 

(01/001/0937)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ , සී/ස නිබපෝන් බ ාබටල් නිබපෝන් බ ාබටල්, අංක 123, ුමාර රත්නම් මාවත , බකාළඹ 02



1,275 01/001/101/01263 

(01/001/0895)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - බ ාලිබඩ් ඉන් බ ාබටල් රමාඩා කලම්බු , අංක 30, සේ බමාබ ාමඩ් මාකන් මාකේ  මාවත , බකාළඹ 03

1,276 01/001/101/01265 

(01/001/1850)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ  ද කිංස්ෙරි පීඑල්සි සිබලෝන්  බකාන්ටිනන්ටල් බ ාබට්ල් ,අංක 48, ජනාධිපති මාවත , බකාළඹ 01

1,277 01/001/101/02473 

(01/001/1295)

ර.බී 07 ටීබී තරු මැබන්ේමන්ට් පුද්ගලික සමාගම බල්ක් බලාේ බ ාබටල්,අංක 20 - අල්විස් බටරස,් බකාළඹ 03

1,278 01/001/101/03594 

(01/001/2270)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ  , ගලධ්ාරි බ ෝටලය ගලධ්ාරි බ ෝටලය    , අංක 64, බලෝටස් පාර, බකාළඔ 01.

1,279 01/001/101/03995 () ර.බී 07 ටීබී ගමබග් ජගත් නිශාන්ත නිව් නැෂනල් බරස්ටුරන්ස් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 39, බබ්බේ පාර, ගුණසිං පුර, බකාළඔ 

12.

1,280 01/002/118/00710 

(01/002/3221)

ර.බී 07 ටීබී ඒ.ඊ.අමරබස්කර මයා ි ාන්ස් ෆැමිලි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්. අංක:90.එස්.ද.එස්.ජයසිං  මාවත.බකාහුවල.

1,281 01/002/118/00711 

(01/002/0972)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බකාන්බකෝඩ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්  බකාන්බකෝඩ් බගස්ට්  වුස,්   අංක:139- 141, ගාලු පාර. බදහිවල

1,282 01/002/118/00715 

(01/002/3268)

ර.බී 07 ටීබී එම්. බක්.එම්.පී.නානායක්කාර මයා  වැගන් වීල්. අංක:01. හිල්  වුස් ගාේඩින්.බදහිවල

1,283 01/002/118/03572 

(01/002/2678)

ර.බී 07 ටීබී  බජන්ටිල් ටුවරිස්ට් බලාජික් ලිමිටඩ් ඔෂන් බ්ලික් බ ාබටල් 38, ුම්රියබපාල පාර, ගල්කිස්ස.

1,284 01/003/119/00376 

(01/003/1844)

ර.බී 07 ටීබී බක්.ඒ.  බේමසිං  ුරුේපු බෆ්මස් බගස්ට්  වුස,් අංක 10/96ඒ - බකාටබොඩවත්ත, සීතාවකපුර , අවිස්සාබව්ල්ල

1,285 01/003/119/00617 

(01/003/2263)

ර.බී 07 ටීබී පියසිං  විබේවික්රම සාලා  පැක්ටරි බ ෝටලය , සාලාව , බකාස්ගම

1,286 01/003/119/01008 

(01/003/2677)

ර.බී 07 ටීබී පුණයසිරි වරුසවිතාන මයා / විබේබසෝම නියඔරාවත්ත අම්ෙලම බලෂේ බලෝන්ේ,ඉ ල  ංවැල්ල, ංවැල්ල

1,287 01/003/119/01180 

(01/003/0963)

ර.බී 07 ටීබී සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුසස්  පුද්ගලික සමාගම  ංවැල්ල තානායම ,  ංවැල්ල

1,288 01/004/119/00811 

(01/004/2646)

ර.බී 07 ටීබී සිරිල් ඇිලියබග් බගාඩගම රිච් බ ෝටලය, අංක:23/3, සමනල උයන, පාුක්කපාර, බගාඩගම, මීබගාඩ.

1,289 01/004/119/00812 

(01/004/2665)

ර.බී 07 ටීබී රාජමන්ත්රිලාබග් ප්රියංිකා ධ්ේමබස්න මිය. / සාලිය සමන් ජයසූරිය 

මයා

බෂරින් බ්රිේ රිබසෝට්, අංක:182/2,  යිබලවල් පාර, වටරැක, පාුක්ක.

1,290 01/004/119/00816 

(01/004/3266)

ර.බී 07 ටීබී කළමනාකාර අධ්යක්ෂක - අමල්යා රිච් රිබසෝට්  අමල්යා රිච් රිබසෝට්, අංක:556, බමාරග බ ්න පාර, පිටිපන පාර, බ ෝමාගම

1,291 01/004/119/01171 

(01/004/2267)

ර.බී 07 ටීබී නිබපාන් ඉන් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් නිබපෝන් ඉන් , අංක 466, ආටිගල පාර, මීබගාඩ

1,292 01/004/119/01224 

(01/004/3122)

ර.බී 07 ටීබී ජගත් උදය සමරවික්රම ට්රාන්ස් එන්ඩ් බ ාලිබඩ් රිබසෝට් , ුසිත, සියඹලාබගාඩ, බපාල්ගස්ඕවිට

1,293 01/004/119/01225 

(01/004/2276)

ර.බී 07 ටීබී බපාල්ග වත්තබග් ලයනල් සිබග්රා  / බදෝන මනුබවල්බග් කමලාවතී  හිල්බටාේ බ ාලිබඩ් ඉන්, අංක 151,  යිබලවල් පාර, බ ෝමාගම



1,294 01/004/119/01240 

(01/004/3258)

ර.බී 07 ටීබී අජිත සමරරත්න සැබනාවින් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක 223/1,  යිබලවල් පාර, කැන්දලන්ද 

,බ ෝමාගම

1,295 01/004/119/01335 

(01/004/1775)

ර.බී 07 ටීබී ආරියවතී ජයසිං   / ජයන්ත ලාල් පුෂ්පුමාර ුඩුබ ්න බසල්ෂාන් බ ෝටලය , අංක 114/1, රණාල පාර,   ෙරකඩ , බ ෝමාගම

1,296 01/004/119/03225 

(01/004/2672)

ර.බී 07 ටීබී ගයාත්රි නිබරෝෂනී ුමාරබග් බොන් බොන් බගස්ට්  වුස,් අංක 104/3, කටුවන පාර, බ ෝමාගම

1,297 01/005/120/01170 

(01/005/1764)

ර.බී 07 ටීබී වැලිවිට ආරච්ිබග් නිබරෝෂන් ප්රදීේ ුමාර ඩියුන් ඉන් බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම , අංක 97, බොරැල්ල පාර, අුරුිරිය.

1,298 01/005/120/01172 

(01/005/3159)

ර.බී 07 ටීබී විබේසිං  කළුආරච්ිබග් කල්පනී නන්දරත්න මිය නන්දන බරස්ට් , අංක 50 - අවිස්සාබව්ල්ල පාර, වැලිවිට ,කඩුබවල

1,299 01/005/120/01175 

(01/005/3269)

ර.බී 07 ටීබී වාසුල ජනක අරඹවත්ත ආරච්ි බ ාබටල් සබමන්රා , අංක 520/5 , බකාළඹ පාර, කඩුබවල

1,300 01/005/120/01185 

(01/005/0833)

ර.බී 07 ටීබී රෑන්විල් මැල්කම් බරාද්රිබගෝ ෆීල්ඩ් වීව් බ ාලිබඩ් රිබසෝට් , අංක 972/17, අන්නාසිවත්ත, අුරුිරිය

1,301 01/005/120/01188 

(01/005/2837)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බවෝටේස් එේ ලිමිටඩ් බවෝටේස් එේ , අංක 316, ඇුල්බකෝට්බට් පාර, ෙත්තරමුල්ල

1,302 01/005/120/01190 

(01/005/3281)

ර.බී 07 ටීබී කංකානම් පල්ලියබග් ලලිත් ප්රසන්න ුමාර / වසන්ති රණසිං  / 

කූරගමබග් සරත් විමලසිරි

මිබල්නියම් පාේක් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක 1594, කඩුබවල පාර, අුරුිරිය

1,303 01/006/118/03642 

(01/006/1848)

ර.බී 07 ටීබී කීඩරබම් පතිරන්නැ ැලාබග් තිලකලතා පතිරණ  පැරඩයිස් ඉන්,  අංක:67/1, දැල්තර, පිලියන්දල

1,304 01/006/2/00364 

(01/006/2952)

ර.බී 07 ටීබී වයිල්ඩ්  බ ාලිබඩ්ස් (පුද්ගලික) සමාගම බතාටුපල , අංක. 70, දැල්තර, පිලියන්දල

1,305 01/006/2/00378 

(01/066/0650)

ර.බී 07 ටීබී ඩබ්.බක්. ජයසුන්දර  / එම්.ජී,එල්. දසනායක ලියන්කා රිබසේෂන් බ ෝල් . අංක. 110, ශ්රී බද්වානන්ද පාර , පිලියන්දල

1,306 01/006/2/00608 

(01/006/2770)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ සන්වා ඉන් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක. 20, බදහිවල පාර , බොරලැස්ගමුව

1,307 01/006/2/00611 

(01/066/2944)

ර.බී 07 ටීබී බක්.එස්. පුෂ්පුමාර පවන බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස් , අංක. 50, කටුවාවල , බොරලැස්ගමුව

1,308 01/006/2/01116 

(01/006/0650)

ර.බී 07 ටීබී මාබගදර ගමබග් ලක්ෂමන් දසනායක මයා ලියන්කා බරස්ට්,  අංක:110/1, ශ්රී බද්වානන්ද පාර, පිලියන්දල

1,309 01/006/2/03227 

(01/006/3106)

ර.බී 07 ටීබී ලක්ෂ්මී ද බමල්  / ලක්ෂපති ම  විදානලාබග් ගයාන් මැක්සිම් ද බමල් 

/ ලක්ෂපති ම  විදානලාබග් සිරිනාල් මැක්සිම් ද බමල්

දාම්බේ විබල්ේ  , අංක 222,  දාම්බේ,  මඩපාත.

1,310 01/006/2/03231 

(01/006/2939)

ර.බී 07 ටීබී අමරවීර විදාන කංකානමලාබග් ෙන්ුල ආසිරි බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, අංක 28/1, ුඩුව පාර, මඩපාත

1,311 01/006/2/03578 

(01/006/3392)

ර.බී 07 ටීබී වන්නි ආරච්ිබග් නිමල් අබබ්රත්න / වන්නි ආරච්ිබග් බවනුර 

ින්තක අබබ්රත්න / ගේටි මැටිල්ඩා අබබ්රත්න / වන්නි ආරච්ිබග් 

 සිතා නාමලී අබබ්රත්න

නිතිල ඉන්   228බේ, ෙණ්ඩාරගම පාර, කැස්ෙෑව.

1,312 01/006/2/03579 

(01/006/3318)

ර.බී 07 ටීබී ජයවීරබග් විමලබස්න ප්රනාන්ු රන්විමල් බ ාබටල්   අංක 9/39, දාම්බේ, මඩපාත, පිලියන්දල.



1,313 01/006/2/03902 () ර.බී 07 ටීබී ජයවීරබග් විමලබස්න ප්රනාන්ු  මයා බල්ක් විව් බරස්ටුරන්ට්,   අංක 158,  කැස්ෙෑව.

1,314 01/006/2/03938 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ජගත් ඉන්බවස්ට්මන් (පුද්) සමාගම පවන බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 90/2,විශ්වකලා පාර,විශ්වකලාව, පිලියන්දල.

1,315 01/006/2/03998 () ර.බී 07 ටීබී වික්රම ආරච්ිබග් ධ්ේමලතා බගෝල්ඩන් වීව් , අංක 68, එබගාඩවත්ත පාර, බොරලැස්ගමුව.

1,316 01/008/1/03469 

(01/008/3431)

ර.බී 07 ටීබී ුඩා ුරුුවබග් සුනිල් සමරබස්කර මයා සන් විලා, 405/2, පිලියන්දල පාර, ම රගම.

1,317 01/008/120/01060 

(01/008/2174)

ර.බී 07 ටීබී බුද්ධිනී නන්දරත්න බමබනවිය / පද්මි විබේසිං  මිය නන්දන විජය ෆුඩ් ඇන්ඩ් බරස්ට්,  අංක:509,  යිබලබවල් පාර, විබේරාම, නුබග්බගාඩ.

1,318 01/008/120/01060_1 () ර.බී 07 ටීබී බුද්ධිනී නන්දරත්න බමබනවිය / පද්මි විබේසිං  මිය  යිබලවල් පාර,නන්දන විජය ෆුඩ් ඇන්ඩ් බරස්ට්,  අංක:509,  විබේරාම, නුබග්බගාඩ

1,319 01/008/120/03576 () ර.බී 07 ටීබී බඩායිෂ් ලංකා  එන්ටේබට්ට්මන් (පුද්) සමාගම බසවන් ඉලවන් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරසිඩන්සි   අංක 269/එල්, අරලිය උයන, බ ෝකන්දර 

පාර, තලවුබගාඩ

1,320 01/009/118/00614 

(01/009/0970)

ර.බී 07 ටීබී රන්දිය බ ාටල් පුද්ගලික සමාගම රන්දිය බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් , අංක 389, බකාරල වැල්ල , බමාරටුව

1,321 01/009/118/00616 

(01/009/1761)

ර.බී 07 ටීබී ොමිං ලංකා ඉන්ට(ේ)නැෂනල්  (පුද්) සමාගම දේශනී රිවේ වීව්,  අංක. 1/15  - කිතලන්දළුව පාර , විල්බලෝරාවත්ත, බමාරටුව

1,322 01/009/118/00618 

(01/009/2264)

ර.බී 07 ටීබී මුුතන්ත්රිබග් බසෝමසිරි බේමෙන්ර බේමෙන්ර  ටුවරිස්ට් බ ාබටල් , අංක 15 - නදී මාවත , එබගාඩ උයන , බමාරටුව

1,323 01/009/118/00622 

(01/009/3174)

ර.බී 07 ටීබී පබ්ස් එන් ේ  බල්සස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් පබ්ස් ඇන්ඩ් ේ  බල්සස් (පුද්) සමාගම, අංක 1837, නව ගාලු පාර , කටුුරුන්ද , බමාරටුව

1,324 01/009/118/00765 

(01/009/2525)

ර.බී 07 ටීබී ප්රැන්සිස්ු බ ට්ටිබග් බම්රි ඩිලානි ඉෂාරා සිල්වා මිය. මුුවැලි බීච් රිබසෝේට්, අංක:7/1එ, නවගාලුපාර. එබගාඩඋයන, බමාරටුව.

1,325 01/009/118/03441 

(01/009/2525)

ර.බී 07 ටීබී බතාටබග් සරත් ප්රින්සිරි ප්රනාන්ු / ප්රැන්සිස්ු බ ට්ටිබග් බම්රි ඩිලානි 

ඉෂාරා

මුුවැලි බීච් රිබසෝට්  අංක 7/1ඒ, ගාලුපාර කටුුරුන්ද, බමාරටුව.

1,326 01/009/118/03585 

(01/009/3371)

ර.බී 07 ටීබී දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ම බස්න ජයන්ත පරණතාල ෂැන් යි      අංක 12, පලමු පටුමග, අගුලාන ුම්රියබපාල පාර, බමාරටුව.

1,327 01/010/120/00620 

(01/010/3239)

ර.බී 07 ටීබී ඩී. විලාස් පුද්ගලික සමාගම ඩී. විලාස් පුද්ගලික සමාගම , අංක. 193/1, ඥාබන්න්ර මාවත , නාවල

1,328 01/010/120/00819 

(01/010/2275)

ර.බී 07 ටීබී පරණ ලියනබග් බදාන් මංජුල ුමාර මයා / පරණ ලියනබග් බදාන් 

සුබද්ශ් ුමාර / පරණ ලියනබග් බදාන් සංජීව ුමාර

 බසෝලීස් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,්   අංක:533 1/1,  නාවල පාර, රාජිරිය

1,329 01/011/101/00730 

(01/011/2266)

ර.බී 07 ටීබී කළමනාකරණ අධ්යක්ෂක. බවස්ට්එන්ට් බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම  ජී.එස්.එච්. කලම්බු, අංක:382. ගාළු පාර. බකාළඹ 6

1,330 01/011/101/00731 

(01/011/0965)

ර.බී 07 ටීබී සී/ස විමලසුන්දර ස  පුත්රබයෝ  බ ාබටල් ජානකී. අංක 43,පයිෆ් පාර. බකාළඹ 05.

1,331 01/011/101/00732 

(01/011/0465)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ බ ාබටල් ඕකිඩ් ඉන් බ ාබටල් ඕකිඩ් ඉන්  , අංක 571/6, ගාලුපාර, වැල්ලවත්ත, බකාළඔ 06



1,332 01/011/101/00734 

(01/011/3261)

ර.බී 07 ටීබී රෑන්ඩ් මියුසික් ුසීන් පුද්ගලික සමාගම  රෑන්ඩ් මියුසික් ුසීන් පුද්ගලික සමාගම. අංක:102. රිඩ් මාවත . බකාළඹ 07

1,333 01/011/101/00736 

(01/011/3213)

ර.බී 07 ටීබී ඉබල් ගාේඩ්න් පුද්ගලික සමාගම ඉබල් ගාේඩ්න් බරස්ටුරන්ට්,  අංක:14 ඒ,  ුම්රිය බපාල පාර, බකාළඹ 04.

1,334 01/011/101/00737 

(01/011/0102)

ර.බී 07 ටීබී බ්ලු බේකේස් බගස්ට්  ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම  බ්ලු බේකේස් බගස්ට්  ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්. අංක:103. ආොේය එන්.එම්. බපබේරා මාවත, 

බොරැල්ල, බකාළඹ 08

1,335 01/011/101/00738 

(01/011/0954)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ බ ාබටල් සෆයේ. අංක: 371. ගාළු පාර. බකාළඹ 06

1,336 01/011/101/00739 

(01/011/2265)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ. ඉන්රා ඊජන්ට් බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම අංක:383. ඉන්රාරිජන්ට් බ ාබටල් . ආේ.ඒ.ද මැල් මාවත. බකාළඹ 03

1,337 01/011/101/00740 

(01/011/0889)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඔබම්ගා රීජන්සි සමාගම  ඔබම්ගා රීජන්සි. අංක:324.ගාළු පාර. බකාළඹ 06

1,338 01/011/101/00741 

(01/011/0835)

ර.බී 07 ටීබී ලක් ක්රාෆ්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්  ද  ැව්බලාක් ේබල්ස් ෙංගබලෝ .අංක:08.  ැව්බලාක් ේබල්ස් .  බකාළඹ 05

1,339 01/011/101/00748 

(01/011/0981)

ර.බී 07 ටීබී බේණුකා සිටි බ ාබටල් ලිමිටඩ් බේණුකා සිටි බ ාබටල් ලිමිටඩ් .අංක:326.  ගාලු පාර. බකාලඹ 03

1,340 01/011/101/01036 

(01/011/2563)

ර.බී 07 ටීබී රාජපක්ෂ අේපු ාමිලාබග් බදාන් සුබේන්ර වසන්ත බපබේරා මයා / 

ප්රතියානු ආරච්ිබග් ෙන්දිමා මිය

 බ ාබටල් විනස් ලංකා, අංක:26 ඒ, පැල්මයිරා පටුමග, බකාළඹ 03

1,341 01/011/101/01042 

(01/011/1849)

ර.බී 07 ටීබී අේපු බ න්නැදි බතාටබ ්වබග්  ආරියපාල  / පලිපාන ගැවිලිපිටියබග් 

මාලනී මිය

සී/ස බ ාබටල් අත්ලාන්තික් පුද්ගලික සමාගම , අංක 237, ගාලුපාර , බකාළඹ 04.

1,342 01/011/101/01239 

(01/011/2499)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් , අංක 77, ස්ටුවට් බපබදස , බකාළඹ 03

1,343 01/011/101/02196 

(01/011/1856)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, බකාළඹ පිහිණුම් සමාජය බකාළඹ පිහිණුම් සමාජය, අංක 148, ගාලු පාර, බකාළඹ 03

1,344 01/011/101/03219 

(01/011/3150)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ ජුලියානා බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම ජුලියානා  බ ාබටල්, අංක 316, ගාලු පාර, බකාළඹ 03

1,345 01/011/101/03220 

(01/011/1845)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බවස්ට(ේ)න් බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම බවස්ට(ේ)න් බ ෝටලය,  බනා.35, ෆැන්ක්ෆ(ේ)ට් බපබදස, බකාළඹ 04

1,346 01/011/101/03224 

(01/011/3202)

ර.බී 07 ටීබී දයානන්ද කළුආරච්ි ම තා සී.අයි. බරස්ට්  වුස,් අංක 28, බ ්ග පාර, බකාළඹ 04

1,347 01/011/101/03285 

(01/011/1682)

ර.බී 07 ටීබී ොේෙරා අබවාස්සා මිය බරජිනා මාගරිටා ,බනා. 151, පාක් බරෝඩ් , බකාළඹ 05

1,348 01/011/101/03580 

(01/011/2536)

ර.බී 07 ටීබී විධ්ායක අධ්යක්ෂ ,ශ්රී ලංකා සංොරක බ ෝටල් කළමණාකරන 

ආයතනය

ශ්රී ලංකා සංොරක බ ෝටල් කළමණාකරන ආයතනය , අංක 78, ගාලුපාර, බකාළඔ 03.

1,349 01/011/101/03581 

(01/011/3358)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු , කාසා කලම්බු බ ාබටල් කාසා කලම්බු බ ාබටල්  අංක 231, ගාලුපාර, බකාල්ලුපිටිය.

1,350 01/011/101/03962 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඩිල්ස්කූේ ඉන්ටේනැෂනල්  (පුද්) සමාගම ඩිල්ස්කූේ ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්) සමාගම, අංක 82, ස්ටැෆඩ් ඇවනිව්, බකාළඔ 06.



1,351 01/011/101/04087 () ර.බී 07 ටීබී බ ාබටල් යූබරෝ ලංතා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ ාබටල් යූබරෝ ලංකා, අංක 29, මිලාිරිය ඇවනිව් (මැරයින් ඩ්රයිව්) බකාළඹ 04

1,352 01/011/101/04104 () ර.බී 07 ටීබී ල  පැපිබලාන් ල පැපිබලාන්, 21 ඒ, සේ අේනස්ට් ද සිල්වා මාවත, බකාළඹ 07

1,353 01/011/101/04116 () ර.බී 07 ටීබී සිලෑන් ගෲේ ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්ගලික) සමාගම සීලෑන් ලක්ෂරි විලා , බනා 115, බරාස්මිඩ්  බපබදස, බකාළඹ 07

1,354 01/011/101/04169 () ර.බී 07 ටීබී සිවිස්ටා බල්ෂේ පුද්ගලික සමාගම මී කලම්බු,, බනා.16, පාේක් බරෝඩ්, බකාලඹ 05

1,355 01/011/101/04187 () ර.බී 07 ටීබී යූබටන්සිල් පුද්ගලික සමාගම. බුලැක්අවුට්, අංක 36, බවෝේඩ් බපබදස, බකාළඹ 07.

1,356 01/011/16/03445 

(01/011/2499)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

1,357 01/012/3/00294 

(01/012/1927)

ර.බී 07 ටීබී කිංග්ඩම් බරස්ට් ඉන් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් කිංග්ඩම් බරස්ට් ඉන්  අංක 174/3, මීබේ  ංදිය, පාුක්ක.

1,358 01/012/3/00296 

(01/012/1927)

ර.බී 07 ටීබී එස්.බවදගම මයා අංක:174/3, මීබේ  න්දිය , පාුක්ක

1,359 01/013/118/00712 

(01/013/3096)

ර.බී 07 ටීබී නිල්දිය බ ාබටල් (පුද්) සමාගම  නිල්දිය බ ාබටල්, අංක: 82/5. බී. ගාලු පාර. ගල්කිස්ස

1,360 01/013/118/00713 

(01/013/0102)

ර.බී 07 ටීබී බගෝල්ඩ් බිබලාක් (පුද්) සමාගම  ලුන් ටාඕ. අංක:43/12. බවරළ පාර ගල්කිස්ස.

1,361 01/013/118/00714 

(01/013/0355)

ර.බී 07 ටීබී බී.බක්.එස්. ආේ. බරාඩ්රිගු මයා අංක:39. ඒ. ලිහිණ්යා සි වීව් බ ාබටල්. ද බස්රම් පාර. ගල්කිස්ස

1,362 01/013/118/00718 

(01/013/0933)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ ේලාන්බට්ෂන් ගෞෞේ බ ාබටල් (පුද්) සමාගම  වුස් ෙන්ර බ ාබටල්.  අංක:37. බවරල පාර. ගල්කිස්ස.

1,363 01/013/118/00719 

(01/002/2950)

ර.බී 07 ටීබී බක්.ආේ. යු.ඩී. අෙෞෞ රාජපක්ෂ මයා බ ාබටල් වින්ඩිසෆ.් අංක:15 ඒ. ද බසායිසා ඇවනියු. ගල්කිස්ස

1,364 01/013/118/00721 

(01/002/2271)

ර.බී 07 ටීබී ආේ.ෙරිතානන්ද සිරිබස්න මයා බීච් වීව් බගස්ට්  වුස,් ලයන් පබ්,  අංක:220.  ගාලු පාර. ගල්කිස්ස

1,365 01/013/118/00722 

(01/002/2261)

ර.බී 07 ටීබී කළමනාකරු ආේ.එම්.බක්.පේල් අයිලන්ඩ් (පුද්) සමාගම  මවුන්ට් බ්රීස් බ ාබට්ල්,  අංක:22/5ඒ. ද බස්රම් පාර. ගල්කිස්ස

1,366 01/013/118/00724 

(01/013/2262)

ර.බී 07 ටීබී එම්. එච්. සම්සුදීන් මයා අංක1/1. සුරා ටුවරිස්ට් ඉන්. පරණ ුම්රිය බපාල පාර. ගල්කිස්ස

1,367 01/013/118/00725 

(01/013/2268)

ර.බී 07 ටීබී නිලංගා දේශනී ද සිල්වා  බරෝයල් පාක් ඉන්,අංක;36/1.ද බස්රම් පාර. ගල්කිස්ස

1,368 01/013/118/00733 

(01/013/2958)

ර.බී 07 ටීබී එම්.බක්.නිමල් අබශෝක මුණවීර මයා  සී ස්බේ බීච් රිබසෝට්. අංක:45. වි ාර මාවත. ගල්කිස්ස

1,369 01/013/118/00735 

(01/013/1851)

ර.බී 07 ටීබී ඇන්ටන් රන්ජන් ෆ්රෑන්ක් විබේබස්කර මයා රන්දිලි බ ාබටල්, 8වන  රස් වීදිය, බොරුපන, රත්මලාන.



1,370 01/013/118/00751 

(01/013/1852)

ර.බී 07 ටීබී එච්.බරා ාන් විබේසූරිය මයා ඕෂන් වීව් ටුව(ේ) ඉන්, බනා.34/4, ද  බස්රම්  පාර, ගල්කිස්ස

1,371 01/013/118/00792 

(01/002/0936)

ර.බී 07 ටීබී බේ.ඒ.ඩී. පීරිස් බීව් බව් බගස්ට්  වුස් , අංක.02, බවරළ පාර, ගල්කිස්ස

1,372 01/013/118/01332 

(01/013/1768)

ර.බී 07 ටීබී දීගල  සුබේන්ර බසෝමසිරි බෙවේලි හිල් බ ාබටල් , අංක 27,ද බස්රම් පාර, ගල්කිස්ස

1,373 01/013/118/03218 

(01/013/0279)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු - රිවිරැස බ ාබටල් ලිමිටඩ් (එම්. දැරණියගල මිය) රිවිරැස බ ාබටල් ලිමිටඩ්, අංක 50/2, ද බස්රම් පාර, ගල්කිස්ස

1,374 01/013/118/03223 

(01/013/1847)

ර.බී 07 ටීබී ෙ(ේ)ජයා මවුන්ට් බරෝයල් බිච් බ ාබටල් ෙ(ේ)ජයා මවුන්ට් බරෝයල් බිච් බ ාබටල්, අංක 36, විදයාල මාවත, ගල්කිස්ස

1,375 01/013/118/03577 

(01/013/1852)

ර.බී 07 ටීබී  සන්ත බරා ාන් විබේසූරිය ඕෂන් වීව් ටුවරිස්ට් ඉන්, බනා.34/4, ද  බස්රම්  පාර, ගල්කිස්ස

1,376 01/013/118/03599 

(01/002/0955)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ  , මවුන්ට් ලැවිනියා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ගල්කිස්ස බ ෝටලය   , අංක 100, බ ෝටල් පාර, ගල්කිස්ස.

1,377 01/013/118/04002 () ර.බී 07 ටීබී සුබේන් අබ්ොස් මයා මවුන්ට් බබ් සී සයිඩ් ඉන් , අංක 26/11, ද බස්රම් පාර, ගල්කිස්ස.

1,378 01/013/118/04026 () ර.බී 07 ටීබී ුඩුබ ්නබග් පුෂ්පා රංජනී ඩිව්ස් වයිට්  වුස,් බනා. 37/4, බවරළ පාර, ගල්කිස්ස.

1,379 02/014/16/03399 

(02/014/0987)

ර.බී 07 ටීබී නන්දන ජයසිං  මයා ද බසවන්ත්  බ වන් බ ෝටලය, 26 කණුව , නුවර පාර, නිට්ටුව.

1,380 02/014/5/00292 

(02/014/0288)

ර.බී 07 ටීබී උුවන් පතිරැන්නැ ැලාබග්  ෙන්රබසෝම ජයනන්දන මයා බ ාබටල් රණතිසර, අංක:51, නුවර පාර, නිට්ටුව

1,381 02/014/5/00293 

(02/014/3314)

ර.බී 07 ටීබී නාමරත්න ෙමුණුආරච්ිබග් ජයන්ත ම තා මන්දාරා  බරෝයල් රිබසෝට්, අංක 253, බ ාරබගාල්ල ,නිට්ටුව

1,382 02/014/5/00776 

(02/014/2656)

ර.බී 07 ටීබී බපෝද්දන ප්රියංකරබග් ුමුු ොමින්ද ප්රියංකර ම තා බ ාබටල් බරෝසිළු ,අංක:60/5/ඒ 1- නුවර පාර. ති ාරිය . කළබගඩිබ ්න

1,383 02/014/5/01228 

(02/014/3209)

ර.බී 07 ටීබී සුප්රීම් එවේග්බලෝ (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ ාබට්ල් ග්රීන් පැලස,් අංක 57/30, නිට්ටුව පාර, බව්යන්බගාඩ .

1,384 02/014/5/03193 

(02/014/0108)

ර.බී 07 ටීබී කදිරේපුලිබග් කණිෂ්ක ලක්මාල්  සිරිවේධ්න මයා අේසරා රිබසෝට්, 539,  නුවර පාර, මල්වත්ත, නිට්ටුව.

1,385 02/015/16/03394 

(02/015/2697)

ර.බී 07 ටීබී ගම්මැද ලියනආරච්ිබග් ස්ටැන්ලි පීටේ බපබේරා මයා පී.ටී.ගාේඩ්න් බ ාබට්ල්, අංක:540/ඒ/4 , සමෘෘද්ධි මාවත, වල්ගම, මල්වාන.

1,386 02/015/4/01193 

(02/015/3232)

ර.බී 07 ටීබී බකෝු ැන්නදිබග් ප්රීමාල් විරාේ ද සිල්වා   /  පුතන්ීබග් නන්දනී මිය පැරඩයිස් බ ාලිබඩ් ඉන්, අංක 539/4, සමෘෘද්ධි මාවත, වල්ගම - මල්වාන , බියගම

1,387 02/015/6/01256 

(02/015/3098)

ර.බී 07 ටීබී රම්මුණිබග් අනුර බරෝහිත රාජපක්ෂ ම තා  බරෝයල් මිල් බ ාලිබඩ් බ ෝම් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 540ඒ/2, සමෘෘද්ධි මාවත, වල්ගම, 

මල්වාන

1,388 02/015/6/03258 

(02/015/0493)

ර.බී 07 ටීබී වේණුලසූරියබග් සමන් ප්රියන්ත නිව් එවරස්ට්  ෙයිනිස් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 11/3, මංකඩ පාර, කඩවත



1,389 02/015/6/04073 () ර.බී 07 ටීබී නිහිළුව ෙණ්ඩාරබග් නන්දසිරි ම තා පමුණූවිල විබල්ේ,  බනා.124/2, පමුණූවිල පාර, බගෝනවල

1,390 02/016/121/04029 () ර.බී 07 ටීබී විබේුංග අේපු ාමිලාබග් පත්මලාල් විබේුංග ම තා සැම්බරෝස් බ ාබටල්, බනා 83, බපාල්බ ්න, මැල්ලව බගදර.

1,391 02/017/6/00788 

(02/017/0107)

ර.බී 07 ටීබී වුකාරබග් දයාසීලි මිය බ ාබට්ල් බදකටන විබල්ේ, මල්වාන පාර, බදකටන.

1,392 02/017/6/01189 

(02/017/3321)

ර.බී 07 ටීබී  පුආරච්ි ආනන්ද ජයතිලක  මයා කැන්බරෝ බ ාලිබඩ්  රිබසෝට්, අංක 117,  ංවැල්ල පාර, තිත්තපත්තර.

1,393 02/018/5/00286 

(02/018/3338)

ර.බී 07 ටීබී තිස්ස වීරබස්කර ම තා ලින්බරෝස් බ ෝටලය , අංක:175/1,  නුවර පාර , යක්කල

1,394 02/018/5/00287 

(02/018/3245)

ර.බී 07 ටීබී බවට් බවෝටේ රිබසෝට්ස(් පුද්) සමාගම බවට් බවෝටේ රිබසෝේට්(පුද්) සමාගම, අංක:136/ ඩී. ජා ඇල පාර, අඹන්විට, ගම්ප 

1,395 02/018/5/00289 

(02/018/0990)

ර.බී 07 ටීබී ුලතිලක ගයාන් ගාමිණී ඉන්රරත්න මයා බමබමන්බටෝ  ටුවරිස්ට්  බගස්ට්   වුස් , අංක:24,  විජය පාර, ගම්ප .

1,396 02/018/5/00633 

(02/018/0989)

ර.බී 07 ටීබී සිරිමාන්න අේපු ාමිලාබග් පාලිත   සිරිමාන්න ම තා බ ාබටල් ෙුමුර  විබල්ේ ඉන් , අංක. 258/1 , ඉ ළ ඉුල්බගාඩ, ඉුල්බගාඩ

1,397 02/018/5/00742 

(02/018/2662)

ර.බී 07 ටීබී මුදලිබග් ඇවසාෂබේෂන් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් / බ ාබටල් ඇල්නා, අංක 63/28ඒ, වීර කැේබපටිබපාල මාවත . ෙන්ඩාරවත්ත . ගම්ප 

1,398 02/018/5/00787 

(02/018/3267)

ර.බී 07 ටීබී බේමදාස උඩුගම්බපාළ ම තා ඔඒසිස් ග්රීන් ගාේඩ්න් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,් උඩුගම්බපාළවත්ත, ප ළගම, ගම්ප 

1,399 02/018/5/00789 

(02/018/3298)

ර.බී 07 ටීබී මල්ලව ආරච්ිබග් නබයෝමි ශේමිලා මිය සිබයාල් බ ාබට්ල්, අංක.72, ඔරුබතාට පාර, ගම්ප 

1,400 02/018/5/01186 

(02/018/3195)

ර.බී 07 ටීබී ජයසුන්දර පතිරැන්නැ ැලාබග් ග්බලෝස්ටේ ඉග්බන්ෂස්  ජයසුන්දර 

ම තා

සිල්වේ රින්ග් විබල්ේ බ ාබට්ල්, අංක 52/1, කීඩගම්මුල්ල , ගම්ප .

1,401 02/018/5/03583 

(02/018/3416)

ර.බී 07 ටීබී       සට්ටඩි රාලලාබග් බදාන් ෆිලික්ස් සිසිර ුමාර ම තා බ ාබටල් බන්ෙේ ගාේඩ්න්ස්,බනා.31, නුවර පාර, යක්කල.

1,402 02/018/5/03859 () ර.බී 07 ටීබී මුදලිබග් ඇබසෝසිඒෂන් (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් බ ාබටල් ඇල්නා ,බනා.63/28 ඒ ,වීර කැේබපටිබපාල මාවත,ෙණ්ඩාරවත්ත එස්බට්ට්, 

ගම්ප .

1,403 02/019/4/00391 

(02/019/3157)

ර.බී 07 ටීබී සාගර නාරායන  රිස්වන්ර ම තා බ ාරයිසන් ටුවේ ඉන් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස් , අංක.204/8, ගබණ්මුල්ල පාර, ජාඇල

1,404 02/019/4/01230 

(02/019/3170)

ර.බී 07 ටීබී බ ට්ටිආරච්ිබග් බදාන් හිලරි ප්රසන්න මාටිනස් ම තා බ ෝම් ෆීල් බ ෝටලය , අංක 166, බ රිබට්ේ පාේක්, රජ මාවත , උදම්මිට, ජා ඇල

1,405 02/020/16/03401 

(02/020/0983)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - සිරිමැුර බ ාස්පිටැලිස් (පුද්) සමාගම රමාඩා කටුනායක,අංක:842, මීගමුව පාර, අම්ෙලන්මුල්ල, සීදූව

1,406 02/020/7/00291 

(02/020/0976)

ර.බී 07 ටීබී ම නාම පරාක්රම ගල්බ ්නබග් ම තා එයාේ ලින්ක් බරස්ට් ඉන්, අංක 580, මිගමුව පාර, සීුව

1,407 02/020/7/00392 

(02/020/3323)

ර.බී 07 ටීබී බ ට්ටිආරච්ිබග් බදෝන රදීකා.  ලසන්ති අභයවේධ්න මිය. නතාලියා ටුවරිස්ට් බ ාබට්ල් , අංක. 636/1, ලියනබග්මුල්ල , සීුව.



1,408 02/020/7/00605 

(02/020/0984)

ර.බී 07 ටීබී බරසින්ඩන්ස් පීල්ලවත්ත පුද්ගලික සමාගම  ටැමරින් ට්රී බ ාබටල්,අංක 01- ආඬිඅම්ෙලම, යටියන. මිනුවන්බගාඩ.

1,409 02/020/7/00780 

(02/020/0284)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ , සී   /ස ගුඩ් වුඩ් ේලාසා බ ාබට්ල් සී   /ස ගුඩ් වුඩ් ේලාසා බ ාබට්ල්,  කැනඩා මිත්ර මාවත, කටුනායක

1,410 02/020/7/00783 

(02/020/2634)

ර.බී 07 ටීබී බ ්වා කේපරබග් ගැමුණු ුමාර ජයවේධ්න ම තා ගැමුණු බරස්ට් ඉන්, අංක.412, බකාළඹ පාර, සීුව

1,411 02/020/7/00791 

(02/020/3259)

ර.බී 07 ටීබී අන්දරබග් බදාන් බජෝේේ ෙමින්ද ප්රියංක අේපු ාමි මයා  බ ාබට්ල් බකාක් පිටි, අංක 660/36, ලියනබග්මුල්ල , සීුව.

1,412 02/020/7/01179 

(02/020/3226)

ර.බී 07 ටීබී විබේබස්කර මුදියන්බස්ලාබග් දිසානායක ම තා කැේරි මූන් බරස්ට් ඉන් , අංක 60/4, අළුත් පාර,  ල්ගස්බතාට, කටුනායක

1,413 02/020/7/01242 

(02/020/0843)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - සී/ස එයාේබපෝට් ගාේඩ්න් බ ෝටලය එයාේබපෝට් ගාේඩ්න් බ ාබට්ල්, අංක 234,238, බකාළඹ - මීගමුව පාර, සීුව

1,414 02/020/7/01244 

(02/020/3163)

ර.බී 07 ටීබී ෆුල් මූන් ගාේඩ්න් බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම ෆුල් මුන් ගාේඩ්න් බ ාබට්ල් , අංක 754, බකාළඹ පාර, කටුනායක.

1,415 02/020/7/04198 () ර.බී 07 ටීබී බී විජිත ප්රනාන්ු බමසන්රා ගාේඩ්න් බ ාබටල්, අංක 16B, ගුවන්බතාටුබපාල පාර, ආඪිඅම්ෙලම.

1,416 02/021/16/03390 

(02/021/0982)

ර.බී 07 ටීබී නුවර පක්ෂබග් බරෝහිත  මයා  ැපි බගස්ට්  වුස,් අංක:190/4 , හුණුපිටිය , වත්තල

1,417 02/021/16/03398 

(02/021/2636)

ර.බී 07 ටීබී නාපා විතානබග් සුනිල් වික්රමනායක මයා බමාඩේන් බසමි ලක්ෂරි ටුවරිස්ට් බ ාබට්ල් , අංක:361, අළුත් පාර, දළුගම, කැලණිය

1,418 02/021/4/00744 

(02/021/2509)

ර.බී 07 ටීබී සමරුංග ගුණවේධ්න බකෝරාළලාබග් බදාන් මේවින්  ඇබලාසියස් 

බරෝයි මයා

පෙසර බරස්ට්,අංක  3/4, බකාස්වත්ත. කිරිෙත්බගාඩ, කැලණිය.

1,419 02/021/4/00749 

(02/021/2696)

ර.බී 07 ටීබී මුහුුගම ආරච්ිබග්  සරත් ම තා සරස බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම. අංක 937, නුවර පාර. බවදමුල්ල . කැලණිය.

1,420 02/021/4/01112 

(02/021/1722)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ,කැලණිය ටුවරිස්ට් බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් බ ාබට්ල් ක්ලැරියන්, බනා. 103, ගාල  න්දිය, නුවර පාර, කිරිෙත්බගාඩ

1,421 02/021/4/01226 

(02/021/3188)

ර.බී 07 ටීබී එක්ස්පෑන්ඩිං බ ාරයිසන්  (පුද්)  සමාගම බ ාරයිසන් හිල් බ ෝටලය , අංක 33, බගෝඨාභය මාවත ,හුණුපිටිය මාවත , වත්තල

1,422 02/021/4/01234 

(02/021/1711)

ර.බී 07 ටීබී කන්දමුල්ල ආරච්ිබග් උපාලි ධ්ේමසිරි පීරිස් ම තා රෑන්ඩ් ස්ටාේ ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 105, ගාල  න්දිය, කිරිෙත්බගාඩ

1,423 02/021/4/01257 

(02/021/0111)

ර.බී 07 ටීබී ඔබ්බරෝනා බ ාබට්ල් (පුද්) සමාගම ඔබ්බරෝනා බගස්ට්  වුස් ,අංක 81, අලුත් පාර, හුණුපිටිය, වත්තල

1,424 02/021/4/03196 

(02/021/3236)

ර.බී 07 ටීබී පන්විලබග් සුමිත් ප්රසන්න ම තා සඳමින්  බගස්ට්  වුස,් අංක 11, බව්වැල්දූව පාර,  හුණුපිටිය, වත්තල.

1,425 02/021/4/03570 () ර.බී 07 ටීබී උපුල් ුමාර ජයරත්න ම තා බරෝයල් පාේක් බගස්ට්, අංක 121, ගාල  න්දිය, නුවර පාර, කිරිෙත්බගාඩ.

1,426 02/021/4/03575 

(02/021/0111)

ර.බී 07 ටීබී ඔබ්බරෝනා බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඔබ්බරෝනා බගස්ට්  වුස,් හුණුපිටිය, වත්තල.



1,427 02/021/4/03586 

(02/021/3404)

ර.බී 07 ටීබී  පුතන්ත්රිබග් සුබේකා දිල්රුක්ෂ මිය බපනාරා බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,බනා.779,වරාබගාඩ පාර,කැළණිය.

1,428 02/021/4/03865 () ර.බී 07 ටීබී සංෙරිනා බ ාබටල් (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් සංෙරිනා බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, 156/41, වජිර පාර,නාබ ්න,හුණුපිටිය,වත්තල.

1,429 02/022/5/00743 

(02/022/0993)

ර.බී 07 ටීබී තල්වල ප්රියංකරබග්  සුදත්  බ ්මන්ත මයා  ඉන්රා බ ාබටල්, 174/3, නැුන්වත්ත, රාගම පාර. කඩවත.

1,430 02/023/7/00288 

(02/023/0113)

ර.බී 07 ටීබී අලියවන්න බමාබ ාට්ටි අේපු ාමිලාබග් විුම්  ේෂ ුමාර 

අලියවන්න මයා

ගම්ප  බ ාලිබඩ් ඉන්,ගම්සභා පාර,143, මාතම්මන, මිනුවන්බගාඩ.

1,431 02/023/7/00596 

(02/023/3231)

ර.බී 07 ටීබී ටියේබඩ්රේ බ ාලිබඩ් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද වලව්ව. මිනුවන්බගාඩ පාර. ඕපාත. බකාටුබගාඩ

1,432 02/023/7/00756 

(02/023/2900)

ර.බී 07 ටීබී මනික්ුබග් ඉන්දික දීපාල් ද සිල්වා ධ්ේමරත්න ම තා යූබරෝ ස්ටාේ  බ ෝටලය, කටුනායක පාර, පීල්ලවත්ත, මිනුවන්බගාඩ

1,433 02/023/7/01191 

(02/023/0861)

ර.බී 07 ටීබී විතාරණබග් ොල්ස් ෙේනාඩ් රුද්රිගු ම තා ඕල්ඩ් පැෂන් බගස්ට්  වුස,් අංක 18, අඹග වත්ත , ගම්ප  පාර, මිනුවන්බගාඩ

1,434 02/023/7/03527 

(02/023/0102)

ර.බී 07 ටීබී යාපා අේපු ාමිලාබග් සමරුංග මයා නැදගමුව විබල්ේ ඉන්,අංක 76,නැදගමුව,බකාටුබගාඩ.

1,435 02/024/121/00530 

(02/024/3166)

ර.බී 07 ටීබී රත්තරන්  න්දි  සරත් ජයරත්න ම තා ිරිඋල්ල රිබසෝේට් , බකාළඹ පාර, නාල්ල , දිවුල්බදණිය , මීරිගම.

1,436 02/024/121/01037 

(02/024/0267)

ර.බී 07 ටීබී රණුංග විදාන රාළලාබග් ෙන්දිම ලක්මාල් රණුංග මයා / රණසිං  

ආරච්ිබග් ිත්රා  ස්වේණානි රණසිං  මිය

බ ාබට්ල් බජස්මින් ලංකා , මිරීගම පාර , පස්යාල

1,437 02/024/121/01229 

(02/024/2491)

ර.බී 07 ටීබී මැණික්පුර බද්වබග් ෙන්රාවතී මිය / මැණික්පුර බද්වබග් ධ්ේමබස්කර  

ම තා

නිව් බරාවිනාේ  බ ෝටලය,නුවර පාර,   ැලගල , දංඕවිට.

1,438 02/024/121/03259 

(02/024/0110)

ර.බී 07 ටීබී බලාු තාුලබග් බේමෙන්ර ම තා ද ඇල්ල  ටුවේස්  ඉන්,  ැලගල , දන්ඕවිට

1,439 02/024/121/03625 

(02/024/2638)

ර.බී 07 ටීබී ක ටපිටිය පතිරැන්නැ ැලාබග් මිගාර නාමල් ධ්ේමවේධ්න ම තා නාබසවන ඉන් , 74, නුවර පාර, බව්වැල්බදණිය.

1,440 02/025/16/03395 

(02/025/0104)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ද පැරඩයිස් බීච් බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම ද පැරඩයිස් බීච් බ ෝටලය, අංක 289, ලුවිස් බපබදස, මීගමුව.

1,441 02/025/16/03396 

(02/025/0988)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - බජට්වින් ආයුේබව්ද පැවිලියන් බජට්වින් ආයුේබව්ද පැවිලියන්,අංක:14, ඒත්ුකාල , මීගමුව

1,442 02/025/16/03397 

(02/025/0841)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ , ඉන්ටේලයින් බීච් බ ාබට්ල් (පුද්) සමාගම / බ ාබට්ල් සන්බසට් බීච් , අංක:05, කැරන් බපබදස, මීගමුව

1,443 02/025/7/00393 

(02/025/1806)

ර.බී 07 ටීබී බදවුන්දර බද්වනාරායනබග්  සනත් රවීන්ර ම තා සනාස්  බීච් බගස්ට්  වුස,් අංක. 212 ,  ලුවිස් බපබදස , මීගමුව

1,444 02/025/7/00395 

(02/025/2632)

ර.බී 07 ටීබී වේණුලසූරිය වික්ටේ  එම්මානුබවල් ප්රනාන්ු  ම තා / 

වේණුලසූරිය විනිෆ්රීඩා ප්රනාන්ු මිය,

දීපානි බ ාබටල් , අංක.189/15 , ලුවිස් බපබදස , මීගමුව.

1,445 02/025/7/00396 

(02/024/0261)

ර.බී 07 ටීබී කලඑලි පතිරැන්නැ ැලාබග්  රූපසිං  ම තා / රණුංග 

විදානරාළලාබග් ප්රමිලා කල්යාණි රණුංග මිය / කල්එලි 

පතිරැන්නැ ැලාබග් ප්රදීේ තරංග රූපසිං  ම තා

ප්රසාදා බගස්ට්  වුස,් අංක.181/1ඒ , නුවර පාර , පස්යාල



1,446 02/025/7/00398 

(02/025/0451)

ර.බී 07 ටීබී ුමග  පතිරබග් ක්රිෂාන්ති දයානි  පීරිස් මිය / ජයලත් ප්රියන්ත 

දිල්රුක්ෂ පීරිස් ම තා

වින්ඩ්මිල් බිච් බ ාබට්ල් , අංක 70,. ඒත්ුකාල. මීගමුව.

1,447 02/025/7/00399 

(02/025/2510)

ර.බී 07 ටීබී අමබරෝෂ පුෂ්පානි සමන්මාලා  ප්රනාන්ු මිය ලැක්ලන් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ස්විට්ස් , අංක. 25, ශාන්ත අන්බතෝනි පටුමග, බපෝරුබතාට පාර , 

මීගමුව.

1,448 02/025/7/00600 

(02/025/3198)

ර.බී 07 ටීබී පැරඩයිස් බ ාලිබඩ් විබල්ේ ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, පැරඩයිස් බ ාබට්ල් විබල්ේ , අංක 154/9, බපෝරුබතාට පාර. පළඟුබේ, බකාච්ිකබඩ්.

1,449 02/025/7/00604 

(02/025/0109)

ර.බී 07 ටීබී කිම්ෙේලි බ ාබටල්ස් ඇන්ඩ් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් කැම්බලාට් බීච් බ ාබටල්.  අංක 345. ලුවිස් බපබදස. මීගමුව.

1,450 02/025/7/00606 

(02/025/0103)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ. ස්ටාේ බීච් (පුද්)සමාගම ස්ටාේ බීච් බගස්ට්  වුස.් අංක:83/3. ලුවිස් බපබදස. මීගමුව

1,451 02/025/7/00746 

(02/025/2633)

ර.බී 07 ටීබී බේපේ ලංකා ලිමිටඩ් .  ඔඒසීස් බීච් බ ාබටල්,අංක 26/10, බපෝරුබතාට පාර.  ඒත්ුකාල .මීගමුව

1,452 02/025/7/00747 

(02/025/1776)

ර.බී 07 ටීබී ගන්වේබග් ලලිත් සුබන්ත්ර ඇබලක්ෂයුස් ප්රනාන්ු ම තා ප්රී-කින් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,්අංක 10, බපෝරුබතාට පාර,ඒත්ුකාල, මීගමුව.

1,453 02/025/7/00766 

(02/025/0971)

ර.බී 07 ටීබී සී/ස බගෝල්ඩන් ස්ටාේ  බීච්  බ ෝටලය සී/ස බගෝල්ඩන් ස්ටාේ  බීච්  බ ෝටලය ,163, ලුවිස් බපබදස, ුඩාපාඩුව,  මීගමුව.

1,454 02/025/7/00772 

(02/025/2996)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, එයාේ වින්ග්  බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බරෝයල් කාස්ල් (ලක්ෂරි බ ාබටල්) , අංක.140 , ලුවිස් බපබදස , මීගමුව

1,455 02/025/7/00781 

(02/025/2520)

ර.බී 07 ටීබී වේණුලසූරිය බජනිස් කාල්ටන් ප්රනාන්ු මයා බොයිස් බවෝටේ ෆ්රන්ට් බරසිඩන්ස,් අංක.31, බේගුව පාර, මීගමුව

1,456 02/025/7/00790 

(02/025/0997)

ර.බී 07 ටීබී ේබල්ේ ස්බක්ේ  (පුද්ගලික) සමාගම , බනා 05, බසබනවිරත්ත ේබල්ස,් 

මිගමුව

ේබල්ේ ස්බක්ේ (ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ්,  අංක 3/2,බසනවිරත්න පාර, මීගමුව

1,457 02/025/7/00808 

(02/025/0112)

ර.බී 07 ටීබී එස්.ඒ.ක්රිස්ටි විජිත සිල්වා ම තා  සිල්වාස් බීච් බ ාබටල්, අංක 16, බපෝරුබතාට පාර,ඒත්ුකාල , මීගමුව

1,458 02/025/7/01181 

(02/025/3299)

ර.බී 07 ටීබී බුත්ගමරාලලාබග් සරත් පද්මලාල් අල්ටා ඉටැලියා බගස්ට්  වුස,් අංක 36, බපෝරුබතා ට පාර, ඒත්ුකාල , මීගමුව

1,459 02/025/7/01183 

(02/025/1753)

ර.බී 07 ටීබී වේණුලසූරිය ඇබලක්ෂයා බපබේරා මිය / බ ට්ටිතන්ත්රිබග් ස්ටැන්ලි 

බපබේරා ම තා

බීච් වීව් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,් අංක 57, බපෝරුබතාට පාර, ඒත්ුකාල , මීගමුව

1,460 02/025/7/01231 

(02/025/0287)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, නිගම්බු බීච් රිබසෝේට් ( ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ් බ රිටන්ස් නිගම්බු, අංක 175, ලුවිස් බපබදස, මීගමුව.

1,461 02/025/7/01232 

(02/025/0975)

ර.බී 07 ටීබී සී බෂල්ස්  බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම  බජට්වින් සී  , අංක 195, පළඟුබේ , බකාච්ිකබඩ්, මීගමුව.

1,462 02/025/7/01233 

(02/025/0977)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, නිගම්බු බ ාබට්ල් ලිමිටඩ් ද බීච් නිගම්බු බ ෝටලය , ඒත්ුකාල , මීගමුව

1,463 02/025/7/01236 

(02/025/0974)

ර.බී 07 ටීබී විුම් ඇන්ඩ් වරුණිකා  බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් විුම් ඇන්ඩ් වරුණිකා බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක 800/11, මීගමුව පාර, ුරණ , 

මීගමුව.

1,464 02/025/7/01237 

(02/025/0979)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බ්ලූ ඕෂනික් බීච් බ ාබටල් බ්ලූ ඕෂනික්  බ ෝටලය , ඒත්ුකාල , මීගමුව



1,465 02/025/7/01245 

(02/025/0114)

ර.බී 07 ටීබී වරණුලසූරිය ප්රැන්සිස් බස්වියේ ම තා බ ාබටල් සිල්වේ සෑන්ඩ් , අංක 229, ලුවිස් බපබදස , මීගමුව

1,466 02/025/7/01258 

(02/025/0280)

ර.බී 07 ටීබී ගබන්බගදර සරත් වික්රමරත්න එන්ටේප්රයිසස්  ඕඑසීස් බිච් රිබසෝට් බ ාබටල්, අංක 31, බපෝරුබතාට පාර, ඒත්ුකාල, මීගමුව.

1,467 02/025/7/03192 

(02/025/0106)

ර.බී 07 ටීබී බගාල්ඩ් සෑන්ඩ් බ ාබට්ල් ලිමිටඩ් බගාල්ඩ් සෑන්ඩ් බ ාබට්ල්, ඒත්ුකාල , මීගමුව

1,468 02/025/7/03194 

(02/025/3113)

ර.බී 07 ටීබී බදාන් සුනිල් පරණවිතාන මයා ලැගුන් පැරඩයිස් බ ෝටලය, අංක 1163, රජවත්ත, පමුණුගම, ුන්ගාල් පිටිය

1,469 02/025/7/03470 

(02/025/3384)

ර.බී 07 ටීබී බුල්නේ එන්ටේප්රයිසස් පුද්ගලික සමාගම, / බරජීස් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 177, බපෝරුබතාට 

පාර,පළඟුබේ,බකාච්ිකබඩ්.

1,470 02/025/7/03524 

(02/025/3424)

ර.බී 07 ටීබී නිගම්බෙෝ බප්රාපටීස් (පුද්ගලික)සමාගම බ ාබටල් බේ නිගම්බෙෝ,331/1,ලුවිස් බපබදස,මීගමුව.

1,471 02/025/7/03564 

(02/025/3382)

ර.බී 07 ටීබී අමාි ලැගූන් රිබසෝේට් ඇන්ඩ් ස්පා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අමාි ලැගූන් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, 640/82, බකාළඹ පාර, ුරණ, මීගමුව.

1,472 02/025/7/03582 

(02/025/3412)

ර.බී 07 ටීබී  ඳුන් මබ ්ෂ් ෙන්දන ද සිල්වා ම තා සැබනාරීච් බ ාබටල්,බනා.391/1, ලාවත පාර,දළුබපාත ,මීගමුව.

1,473 02/025/7/03587 

(02/025/3402)

ර.බී 07 ටීබී නිව් බයෝේක් බබ්රෝඩ්බව් ඉන්ටේ නැෂනල් (පුද්ගලික) සමාගම නිව් බයෝේක් බීච් ක්ලබ් ,බපෝරුබතාට පාර,මීගමුව.

1,474 02/025/7/03714 () ර.බී 07 ටීබී වෑවලබග් මයිකල් මබ ්ෂ් ප්රනාන්ු ම තා ේබල්ේ ී බ ාබටල් ,අංක 03,ඒත්ුකාල,මීගමුව.

1,475 02/025/7/03860 () ර.බී 07 ටීබී ඩඩ්ලි ප්රනාන්ු බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සිබලානිකා බීච් බ ාබටල් ,බනා.47,ලුවිස් බපබදස,මීගමුව

1,476 02/025/7/03922 () ර.බී 07 ටීබී මල්ලව ආරච්ිලාබග් සුජීව ශ්රීමාල් ම තා සරස පාේක් බ ාබටල්, බනා.18,රුක්මණී බද්වි මාවත,මීගමුව.

1,477 02/025/7/03924 () ර.බී 07 ටීබී බ ට්ටිබග් බදාන් රුවන් ඇල්ෙට් බ ්මාල් අේපු ාමි ම තා කැනැල් වීව් ගාේඩ්න් බ ාබටල්,බනා.105,ඇන්ඩේසන් පාර,මීගමුව.

1,478 02/025/7/04061 () ර.බී 07 ටීබී වැලිකල බ ෝල්ඩීංන්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම ආරි ලැගූන්, බනා.587,පමුණූගම පාර, තලාබ ්න, මීගමුව

1,479 02/025/7/04182 () ර.බී 07 ටීබී සීමාසහිත කලම්බු බකාලිටි බකෝයේ නිෂ්පාදන පුද්ගලික සමාගම බීච් බකාරිබඩෝ, අංක 36, බපෝරුබතාට පාර, ඒත්ුකාල, මීගමුව.

1,480 02/026/16/03392 

(02/026/0973)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ,විලා පැල්මා බ ෝටලය, විලා පැල්මා බීච් රිබසෝට්, බවරළ පාර, පමුණුගම, ජා ඇල.

1,481 02/026/4/00331 

(02/026/0994)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂක බක්.බේ.සීනියේ සිටිසන් රික්රිබේෂන් ක්ලබ් (පුද්) සමාගම. අංක:100 ඊ. බෙෝපිටිය 

පාර.උස්වැටබකයියාව

1,482 02/026/4/00333 

(02/026/3186)

ර.බී 07 ටීබී දවටබග් සුරන්ජිත් ම තා මිසුකි ේලාසා,අංක 309,මීගමු පාර,වැලිසර,රාගම

1,483 02/026/4/00745 

(02/026/3246)

ර.බී 07 ටීබී බත්වසිගාමනී  අරවින්ද ුමාර ම තා බේන්බෙෝ , අංක. 526, මීගමුව පාර, වත්තල.



1,484 02/026/4/00762 

(02/026/0105)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු , ෆාම් විබල්ේ බ ෝටලය ෆාම් විබල්ේ බ ෝටලය , අංක.262, බකාළඹ පාර, උස්වැටබකයියාව.

1,485 02/026/4/00782 

(02/026/2706)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ෂන් බගස්ට්  වුස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ෂීන් බගස්ට්  වුස,් අංක454, මීගමුව පාර, වැලිසර

1,486 02/026/4/00793 

(02/026/0992)

ර.බී 07 ටීබී සාමානයාධිකාරී , බෆගසස් රීෆ් බ ාබටල් බෆගසස් රීෆ් බ ාබටල්,  ැඳල , වත්තල

1,487 02/026/4/03799 () ර.බී 07 ටීබී රීෆ්ස් එේ රිබසෝේට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, රීෆ්ස් එේ රිබසෝේට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,බනා.300, 277/4,පරණ බකාළඹ 

පාර,උස්වැටබකයියාව.

1,488 03/029/11/00805 

(03/029/0953)

ර.බී 07 ටීබී රණසිං  ආරච්ිබග් බ ්මසිරි බ මඩාන් ටුවරිස්ට් බගස්ට් ඉන්,  අංක.25, ගඟෙඩ පාර, අළුත්ගම

1,489 03/029/11/01174 

(03/029/0290)

ර.බී 07 ටීබී බක්.එච්. නදීකා රංගනී ද සිල්වා බී.එන්.සී. බගස්ට්  වුස් , අංක 13, බපාල්බකාටුව , බබ්රුවල

1,490 03/029/11/01192 

(03/029/0967)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ -අේල්ස්බකෝට් බ ාබටල් මැබන්ේමන්ට්  (පුද්.)  සමාගම අේල්ස් රීෆ් ,අංක 91/22, මරදාන පාර, බමාරගල්ල , බබ්රුවල

1,491 03/029/11/01202 

(03/029/0851)

ර.බී 07 ටීබී ඊඩ්න් බ ාබටල් ලංකා ලිමිටඩ් ඊඩ්න් රිබසෝට්ස් ඇන්ඩ් ස්පා, කළුවාබමෝදර , අලුත්ගම

1,492 03/029/11/01208 

(03/029/3097)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සී.ස. බබ්රුවල බ ාබටල් රිබසෝට් ලිමිටඩ් ද පාම්ස,් එන්-91, 6 වන පටුමග, බමාරගල්ල, බබ්රුවල

1,493 03/029/11/01248 

(03/029/2718)

ර.බී 07 ටීබී  පන්බග් නිමල් රත්න ද සිල්වා බ ාබටල් සන් ඇන්ඩ් මූන් , අංක 104/8 ගාලු පාර, කළුවාබමෝදර , අළුත්ගම

1,494 03/029/11/01249 

(03/029/1672)

ර.බී 07 ටීබී ඉනාසි දීපානි සිල්වා නිල්වලා බ ාබටල් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් ගාලු පාර, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

1,495 03/029/11/01250 

(03/029/3210)

ර.බී 07 ටීබී බවඩික්කාර උධ්ේම මන්ු රජිත් ද සිල්වා මයා අංක:74, බ ාබට්ල් බ්ලු සැෆයේ, බද්වාල පාර,කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

1,496 03/029/11/01251 

(03/029/0893)

ර.බී 07 ටීබී ප ලබග් ීතා ද සිල්වා අබබ්ගුණවේධ්න මිය  ඩිනාරා බගස්ට්  වුස,් අංක:269, ගාලු පාර, මස්සල, බබ්රුවල

1,497 03/029/11/01253 

(03/029/3301)

ර.බී 07 ටීබී ඩබ්.එම්. බමන්ඩිස් බ ාබට්ල්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් රිවබඩ්ල් විලාස් , අංක 46, ගාළු පාර, අළුත්ගම

1,498 03/029/11/01264 

(03/029/0899)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ පාම්ගාේඩ්න් බ බටල් සමාගම , බමාරගල්ල , බබ්රුවල

1,499 03/029/11/01270 

(03/029/1673)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු  - ලංකා ප්රින්සස්  බ ාබටල් ලංකා ප්රින්සස් බ ාබටල්,  කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම.

1,500 03/029/11/01286 

(03/029/1663)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ- ගංගා ගාේඩ්න් (පුද්.) සමාගම ගංගා ගාේඩ්න්, අංක 126/27, කළුවාබමෝදර , අලුත්ගම

1,501 03/029/11/01298 

(03/029/1766)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු - දල්මුනුටා  බගස්ට්  වුස් දල්මනුටා බගස්ට්  වුස,් අංක 21, මීගම පාර, වරාපිටිය , දේගා නගරය

1,502 03/029/11/01299 

(03/029/0950)

ර.බී 07 ටීබී බසබන්රියා රණසිං  ෙන්රලාල් සිල්වා ඉේසිබලෝන් බගස්ට්  වුස් , බමාරගල්ල , බබ්රුවල



1,503 03/029/11/01300 

(03/029/3179)

ර.බී 07 ටීබී බරෝයි විලා බීච් බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බරෝයි විලා බීච් බ ාබටල් , නයිනවත්ත පළමු  රස් පාර, උුරු පයාගල , පයාගල

1,504 03/029/11/02015 

(03/029/0935)

ර.බී 07 ටීබී මුුමිණි නි ාල් ජයන්ත ද සිල්වා මුුමිණි ලැගුම් රිබසෝට්, අංක 16, ගාලු පාර, බමාරගල්ල ,අළුත්ගම

1,505 03/029/11/02018 

(03/029/1671)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සී/ස සන්බසට් අරලිය බ ාබටල් බවෝටේ ස්බපෝේට්ස් (පුද්) 

සමාගම

අරලිය බ ාබට්ල්, අංක 78, ගාළු පාර,කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

1,506 03/029/11/02033 

(03/029/0966)

ර.බී 07 ටීබී සාමානයාධිකාරී , බට්රාපිකල් විලාස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බට්රාපිකල් විලාස් බ ෝටලය ,බමාරගල්ල, බබ්රුවල

1,507 03/029/11/02162 

(03/029/2711)

ර.බී 07 ටීබී හිතාුර ීතා රංජනී ද සිල්වා බ ාබටල් සුමඩායි, අංක 61, මරදාන පාර, ෙණ්ඩාරවත්ත, බබ්රුවල

1,508 03/029/11/02165 

(03/029/2515)

ර.බී 07 ටීබී සිං ාර ජගත් නිලන්ත සිල්වා ම තා. ලැගුන් ගාේඩන්, කාලවිලවත්ත, බමාරගල්ල, අළුත්ගම.

1,509 03/029/11/02170 

(03/029/0876)

ර.බී 07 ටීබී මඩවිට පටෙැදිබග්  බටරන්ස් ම තා. බටරිනා බලාේ අංක:09, ගඟෙඩපාර, අලුත්ගම.

1,510 03/029/11/03144 

(03/029/2849)

ර.බී 07 ටීබී බකාස්ම සුසිරිපාල ද සිල්වා බසරන්ඩිපිටි බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, අංක 73/1ඒ, කාලවිල වත්ත, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

1,511 03/029/11/03149 

(03/029/0938)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - රිවරිනා බ ෝටලය රිවරිනා බ ාබටල්, බමාරබගාල්ල , බබ්රුවල

1,512 03/029/11/03154 

(03/029/0857)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - එයිට්කන් ස්බපන්ස් සමාගම බ රිටන්ස් ආයුේබව්ද ම බගදර, බමාරගල්ල , බබ්රුවල

1,513 03/030/13/01200 

(03/030/1763)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු - ජගත් ඉන්බවස්මන්ට් (පුද්) සමාගම ෆිල්ඩ් වීව් ඉන්, අුර,  බුලත්සිං ල

1,514 03/030/13/01267 

(03/030/1762)

ර.බී 07 ටීබී කළමනාකරු ජගත් ඉන්බවස්ා්මන්ට් (පු) සමාගම ජගත් කොනා ඉන්,  ල්වුර, ඉංිරිය

1,515 03/032/13/00797 

(03/032/0265)

ර.බී 07 ටීබී බක්.ඊ.රිෂාන්තා ධ්ම්මික නන්දිබස්න දිල් බරස්ට්, රත්නපුර පාර, ගුරුබගාඩ, බ ාරණ

1,516 03/032/13/02016 

(03/032/0952)

ර.බී 07 ටීබී බමස්ටියබග් බදෝන ලීලාවතී වාසනා ටුවරිස්ට් ඉන්, ෑගල්ල වත්ත, බ ාරණ

1,517 03/032/13/02017 

(03/032/2909)

ර.බී 07 ටීබී සුුවා බද්වබග් තිස්ස ුමාර  ංස බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, අංක 1/5, වෑවලකන්ද පාර, වෑවල , බ ාරණ

1,518 03/033/10/01007 

(03/033/3335)

ර.බී 07 ටීබී එස්.ඒ.පද්මන් ද සිල්වා අබබ්වීර ගුණබස්කර මයා අංක:1108/ඒ, රන්බකත බරස්ට්, මුගම පාර, නාබගාඩ, කළුතර

1,519 03/033/10/01194 

(03/033/1668)

ර.බී 07 ටීබී ෙලපිටිබේ ඉන්දික සන් ෂයින් බීච් බ ෝටලය , අංක 235/5, ආෙෲ පාර, කළුතර - උුර

1,520 03/033/10/01199 

(03/033/0964)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සිප්රියා ලංකා (පුද්) සමාගම අවානි කලුතර රිබසෝට් , අංක 40,  ශාන්ත බසබෙස්තියන් පාර, කටුුරුන්ද පාර, කළුතර

1,521 03/033/10/01204 

(03/033/0526)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, ෙයනිකා බීච් බ ෝටල් (පුද්.) සමාගම ෙයනිකා බීච් බ ෝටලය , අංක 21, බෆාන්බස්කා පටුමඟ, කළුතර උුර



1,522 03/033/10/01206 

(03/033/0919)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ. ශාලිමාේ බීච් බ ාබටල් (ප්ර) ලිමිටඩ් ශාලිමාේ බීච් බ ාබටල්, කනත්ත පාර, බපාුපිටිය, වාද්ුව

1,523 03/033/10/01271 

(03/033/2708)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ ,සී/ස. ටැන්ජරින් බීච් බ ෝටලය  ටැන්ජරින් බීච් බ ෝටලය ,අෙෲ පාර , ම වස්කඩුව, කළුතර උුර

1,524 03/033/10/01273 

(03/033/0968)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, (සී/ස. බතාම්සන් බීච් බ ාබටල් ලිමිටඩ්)  යිබික්ස් බ ෝටලය   යිබිස්කස්  බීච් බ ෝටලය , ආෙෲ ඩ්රයිව් , ම  වස්කඩුව ,කළුතර උුර

1,525 03/033/10/01274 

(03/033/2710)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු - බරෝයල් ෆාම් බීච් බ ෝටලය බරෝයල් ෆාම් බීච් බ ෝටලය, අෙෲ පාර, ම  වස්කඩුව, කළුතර - උුර

1,526 03/033/10/02031 

(03/033/0062)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සී/ස මේබම්ඩ් බ ෝටලය මේබම්ඩ් බ ෝබටල් අන්ඩ් ක්ලබ් , ම  වස්කඩුව , කළුතර උුර

1,527 03/033/10/02932 

(03/033/1667)

ර.බී 07 ටීබී සාමානයාධිකාරී,  ූේයා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ූේයා කලුතර, ුඩා වස්කඩුව, කලුතර.

1,528 03/033/10/03147 

(03/033/0268)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු - ලිලී  බරස්ටුරන්ට් ලිලී  බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ඉන්, අංක 123/12, ආෙෲ පාර, කළුතර උුර

1,529 03/033/10/03726 () ර.බී 07 ටීබී අලවත්තබග් විබේසිරි ම තා ප න් ලංකා ෆැමිලි බරස්ටුරන්ට්,මිල්ලගස් න්දිය, පනාපිටිය, වස්කඩුව

1,530 03/033/10/03801 () ර.බී 07 ටීබී වස්කඩුව බීච් රිබසෝට් පී.එල්.සී. සීට්රට්, වස්කඩුව,.අංක 427, සමාන්තර පාර, ුඩා වස්කඩුව, වස්කඩුව.

1,531 03/033/10/03912 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඇක්බරෝ රිබසෝට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කැමිලි බීච්විලා, අංක 531, පලමුබවනි ුම්රිය බපාල පාර, වස්කඩුව  කළුතර.

1,532 03/035/12/03954 () ර.බී 07 ටීබී කමාන්ඩේ ඔෆ් එස් එල් ආමි ලායා බලෂේ - ුුබළ් ගඟ , අස්වැලිය, බමෝල්කාව.

1,533 03/037/12/01320 

(03/037/1669)

ර.බී 07 ටීබී වැලිතරබග් බේමරත්න මුගම තානායම , අංක 53, අළුත්ගම පාර, මුගම

1,534 03/038/12/03891 () ර.බී 07 ටීබී ලූල්ෙු වඩුබග් වීරබස්න ම තා ද බ්ලූ බීච් එක්බසෝටිකා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්. අංක 18, මැද පටුමග, තල්පිටිය.

1,535 03/038/8/00796 

(03/038/3302)

ර.බී 07 ටීබී කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ. සීමාසහිත ඇක්වා පේල් බල්ක් පුද්ගලික 

සමාගම

ඇක්වා පේල් බල්ක් රිබසෝට්, අංක:201 , ගල්කණුව පාර, බගාරකාන , පානුර

1,536 03/038/8/01268 

(03/038/2511)

ර.බී 07 ටීබී හිතනාුර ශාන්ත උදය ද සිල්වා නිව් ඩ්රැගන් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක 488, ගාලු පාර - නලලුරුව , පානුර

1,537 03/038/8/01269 

(03/038/0060)

ර.බී 07 ටීබී ෙස්නායක මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්නැක්බගදර අෙලා ශාමිලා ුමාරි 

ෙස්නායක

සමේ ක්ලබ් බ ාබටල් , ගඟෙඩ පාර, හිරණ ,පානුර

1,538 03/038/8/01272 

(03/038/2709)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු , විලා ඕෂන් වීව් බ ෝටලය  විලා ඕෂන් වීව් බ ෝටලය , අංක 200/1, බමාල්ලිබගාඩවත්ත , වාද්ුව

1,539 03/038/8/01282 

(03/038/3275)

ර.බී 07 ටීබී බ ාරණබග් සුමිත් විබේපාල  ප්රනාන්ු සැබසල් බගස්ට්  වුස,් අංක 224, පරණ ගාලු පාර. පල්ලියමුල්ල , පානුර

1,540 03/038/8/01301 

(03/038/3264)

ර.බී 07 ටීබී එස්.ඒ.ඩී.පුන්සිසි  ේෂණී බපබේරා රාෂ බල්ක් රිබසෝට් , අංක 374/4, .ගාළු පාර, බගාරකාන, බකබසල්වත්ත,පානුර



1,541 03/038/8/01304 

(03/038/0894)

ර.බී 07 ටීබී මාන්න මරක්කලබග් නිමල් සරත් ෙන්ර ුබේ නිව් වාද්දූව බීච්  රිබසෝට් , අංක 14, රත්නායක ේබල්ස් , තල්පිටිය , වාද්ුව

1,542 03/038/8/01305 

(03/038/3303)

ර.බී 07 ටීබී ුමාරබග් බදාන් තිලක් තනූජ ඕෂන් විලා , අංක 14, බජෝන් කීල්ස් නිවාස සංකීේණය , පිංවත්ත , පානුර

1,543 03/038/8/01972 

(03/038/0322)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු,රන්මල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්(පුද්ගලික)සමාගම රන්මල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්(පුද්ගලික) සමාගම, අංක 346/5, ගාලු පාර, බගාරකාන, බමාරටුව

1,544 03/038/8/02034 

(03/038/1803)

ර.බී 07 ටීබී රණසිං   ආරච්ිබග් ආනන්ද ුසුම්සිරි බ ාබටල් ෆලවේ විලා  ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස් , අංක 223, කඳුරුව පාර, බගාරකාන, 

බකබසල්වත්ත

1,545 03/038/8/02163 

(03/038/2954)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ- නැව්බරෝබීච් රිබසෝට්. නැව්බරෝ බීච් රිබසෝට්, අංක:40,සාගර මාවත, පානුර.

1,546 03/038/8/02168 

(03/038/1664)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, කළමණාකාර අධ්යක්ෂ ද ප්රීවිබලේ, අංක:260, සමාන්තරපාර,බමාල්ලිබගාඩ, වාද්ුව.

1,547 03/038/8/03134 

(03/038/0061)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු ද බ්ලූ බවෝටේ බ ාබටල්,තල්පිටිය,වාද්ුව

1,548 03/040/13/01196 

(03/040/0264)

ර.බී 07 ටීබී කමලාවතී  ම වත්තබග් සිටිසන් බරස්ට් , අංක 221/9, ඇලෙඩ පාර, ඉංිරිය

1,549 04/063/34/00342 

(04/063/3175)

ර.බී 07 ටීබී ලයන් බරෝයල් රිබසෝටි පුද්ගලික සමාගම කසේප ලයන්ස් බරාක්, දිගම්පතන, කීඹිස්ස

1,550 04/063/34/00343 

(04/063/3101)

ර.බී 07 ටීබී මාලනී එදිරිවත්ත බමාබ ාට්ටි ම ත්මිය ඇබනාන් බරස්ට්, ලක්ෂපාන වත්ත, මාතබල් පාර, දුල්ල

1,551 04/063/34/00344 

(04/063/0285)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂක-කණ්ඩලම බ ාබටල් ලිමිටඩ් බ රිටන්ස් කණ්ඩලම, තැ.බප.11,දුල්ල.

1,552 04/063/34/00348 

(04/063/3284)

ර.බී 07 ටීබී වසන්ති විබේබස්කර ම ත්මිය ප්රින්ස් ඉන් බ ාබටල්, බතන්නබකෝන් මාවත, කිඹිස්ස

1,553 04/063/34/00438 

(04/063/0175)

ර.බී 07 ටීබී සාලිය ප්රසන්න දයානන්ද මයා ිමන් ල බ ාබටල්, අංක 754, අනුරාධ්පුර පාර, දුල්ල

1,554 04/063/34/00442 

(04/063/2735)

ර.බී 07 ටීබී නන්දා ගුණසීලී බගාන්සාල් මිය /  ේමන් සුනිල් බගාන්සාල් මයා නාමල බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, ුරුණෑගල පාර, දුල්ල

1,556 04/063/34/00444 

(04/063/2736)

ර.බී 07 ටීබී වනිගබස්කර ආරච්ිබග් බදාන් බමෝල්බෆ්ඩ් අේපු ාමි ම තා බ ාබටල් ඊඩ්න් ගාේඩ්න්ස,්  සිිරිය පාර, ඉනාමළුව, දුල්ල

1,557 04/063/34/00446 

(04/063/0718)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරන අධ්යක්ස, බ ාබටල් සිිරිය ලිමිටඩ් සිිරිය බ ෝටලය. සිිරිය

1,558 04/063/34/00595 

(04/063/0307)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ-සන්සුන් බ ාබටල්ස් (ප්ර) ලිමිටඩ් එලිෆන්ට් බකාරිබඩෝ බ ාබටල්, බපාතාන, කිඹිස්ස,සිිරීය

1,559 04/063/34/00609 

(04/063/3095)

ර.බී 07 ටීබී බජෝස්  ෙරණ විබල්ේ (පුද්ගලික) සමාගම බජෝස්  ෙරණ විබල්ේ, අංක:107, වන සැතපුම් කණුව, , කිඹිස්ස,  ෙරණ.

1,560 04/063/34/00610 

(04/063/3162)

ර.බී 07 ටීබී පැල්බවබ ර විබල්ේ රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම පැල්බවබ ර විබල්ේ රිබසෝට්, බූලාගල  න්දිය, පැල්බවබ ර, දුල්ල



1,561 04/063/34/00612 

(04/063/0839)

ර.බී 07 ටීබී සිිරිය විබල්ේ බ ාබටල් පී.පල්.සි.  සිිරිය විබල්ේ, තැ.බප.01, සිිරිය

1,562 04/063/34/00613 

(04/063/3138)

ර.බී 07 ටීබී තිලංකා රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා පුද්ගලික සමාගම  තිලංකා රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා පුද්ගලික සමාගම,අංක:51, බගාඩවල යාය, බමාරබගාල්ලෑව, 

දුල්ල

1,563 04/063/34/00795 

(04/063/3111)

ර.බී 07 ටීබී ද බරෝයල් බ රිබට්ේ  බ ාබටල් (පුද්ගලික) සමාගම ද බරෝයල් බ රිබට්ේ  බ ාබටල්, (විල් උයන), රංිරිගම , කිබිස්ස

1,564 04/063/34/00806 

(04/063/0866)

ර.බී 07 ටීබී කලම්බු ඉම්බපක්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්. සන්බේ ඉන්, අංක:156, නුවර පාර, දුල්ල.

1,565 04/063/34/00848 

(04/063/3309)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඊසි ස්ට්රීට් පුද්ගලික සමාගම වයිල්ඩ් රාස් බන්ෙේ රිබසෝට්, ුනුමිුනු වැව - බගාවි ගම්මාන ප්රධ්ාන පාර,ුුක්කදන්වල, 

බල්නාව ,සිිරිය

1,566 04/063/34/00849 

(04/063/0951)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති - සී.එච්.සී. බරස්ටට්  වුසස් (ප්ර) ලිමිටඩ් තානායම, සිිරිය

1,567 04/063/34/01176 

(04/063/0962)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති,  සී.එච්.සී.  ෆුඩ්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් දුල්ල  තානායම,  දුල්ල

1,568 04/063/34/01177 

(04/063/0180)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - කල්ෙේ ක්ලබ්  රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් අමායා බල්ක් බ ෝටලය , තැ.බප. 12, කණ්ඩලම, දුල්ල

1,569 04/063/34/01178 

(04/063/0394)

ර.බී 07 ටීබී ගලේපත්කි කංකානමලාබග් සනත් ගලේපත්ති ම තා ඉනාමළුව ඉන්, සීිරිය පාර, සීිරිය.

1,570 04/063/34/03457 

(04/063/3433)

ර.බී 07 ටීබී අලුත්වල බ ්වා නිශාන් බ ්මන්ත ද සිල්වා ම තා කැමීලියා රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, අවුඩංගාව, කිඹිස්ස, සිිරිය

1,571 04/063/34/03655 () ර.බී 07 ටීබී අබබ්බකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් ෙමින්ද ප්රසාද් ෙණ්ඩාර ම තා නයිස් ේබල්ස් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ෙංග්බලෝස,් ඉනාමළුව, දුල්ල.

1,572 04/063/34/03713 () ර.බී 07 ටීබී බෆ්රස්බකෝ බවෝටේවිලා (පුද්) සමාගම බෆ්රස්බකෝ බවාටේ විලා ,අංක 72/ඒ, 4 කණුව, සීිරිය පාර, කීඹිස්ස.

1,573 04/063/34/03790 () ර.බී 07 ටීබී රාබේන්ර බුද්ධ්ප්රිය කීේතිසිං  ම තා රෑන්ඩ් රීජන්ට් බ ෝටලය, ගලබකාටුව, බපාතාන, කීඹිස්ස,සීිරිය.

1,574 04/063/34/03885 () ර.බී 07 ටීබී බල්ක් බලාේ රිබසෝට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බල්ක් බලාේ බරබසෝට්ස් (පුද්) සමාගම, 16 වන බකාටස, වැව පාර කණ්ඩලම,දුල්ල.

1,575 04/063/34/03893 () ර.බී 07 ටීබී සවුන්ටේ පැරඩයිස් ( පුද්ගලික ) සමාගම සවුන්ටේ පැරඩයිස්(පුද්ගලික) සමාගම, ත්රිුණාමලය පාර, අවුඩංගාව, කීඹිස්ස,  ෙරණ.

1,576 04/063/34/03933 () ර.බී 07 ටීබී බෆාන්බටන්බ්බලෝ සීිරිය (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් බරෝයල් රිට් රීට් - සීිරිය ,අංක 110,ටී.බී.බතන්නබකෝන් මාවත,කිඹිස්ස,සීිරිය.

1,577 04/063/34/03961 () ර.බී 07 ටීබී වේණුලසුරිය මුදියන්බස්ලාබග් රවීන් ලක්ෂත වීරබස්කර මිලාබනෝ රෑන්ඩ් නිව් බරස්ට්  වුස,් අංක 50 , නුවර පාර දුල්ල.

1,578 04/063/34/04009 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, කළුන්දෑව රිබට්ට්(පුද්ගලික ) සමාගම අධ්යක්ෂ,කළුන්දෑව රිබට්ට්  (පුද්ගලික)  සමාගම,කළුන්දෑව පාර, දුළුඔය, දුල්ල

1,579 04/063/34/04082 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, එස් ඒ ඇන්ඩ් එස් බේ බ ාලිබඩ් රිබසෝට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වැව අද්දර, බනා.54, කයන්වල , සීිරිය.



1,580 04/063/34/04119 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සිබරාක් බුටික් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ස්පා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සීබරාක් ද කිංග්ස් බඩාබම්න්, ඉඳිගස්වැව, කිඹිස්ස, සීිරිය

1,581 04/064/34/00350 

(04/064/2533)

ර.බී 07 ටීබී බකෝණාර මුදියන්බස්ලාබග් බ ්ෂාන් සංජීව ලසන්ත ුමාර 

කරුණාරත්න ම තා

 සංජීව බ ාබටල්, අංක:72.,කලාවැව පාර, ගබල්බවල

1,582 04/066/34/00361 

(04/066/3252)

ර.බී 07 ටීබී බේම් රවීන්ර උස්බගාඩ ම තා / ලාල් ඉන්රජිත් උඳුබගාඩ බීරිබදවල එස්බට්ට් ෙංගලාව, බීරිබදවල, අළුවි ාබේ, මාතබල්

1,583 04/066/34/00436 

(04/066/0498)

ර.බී 07 ටීබී කංකානම් පතිරණබග් බවලිංටන් මයා බරාක්  වුස,්අංක16/17ඒ,  හුලංගමුව පාර, මාතබල්

1,584 04/066/34/00443 

(04/066/2753)

ර.බී 07 ටීබී බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් පියදාස මයා මාතබල් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,් අංක:145, එම්.සී.පාර,  මාතබල්

1,585 04/069/34/00345 

(04/069/3244)

ර.බී 07 ටීබී මාපා ගුණතිලක මුදියන්බස්ලාබග් බරෝ ණ ුමාර ඇටිබපාල ම තා රිෙේස්ටන් බ ාලිබඩ් විබල්ේ, අංක:19 සැතපුම් කණුව, ෙඹරගල, රත්බතාට

1,586 04/070/34/01307 

(04/070/0958)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - හුන්නස් බෆෝල්ස් බ ාබටල් ලිමිටඩ්, ඇල්කඩුව

1,587 04/071/34/03195 

(04/071/0870)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ලැවන්ඩිෂ් වයිල්ඩ් සෆාරී (පුද්) සමාගම ලැවන්ඩිෂ් වයිල්ඩ් සෆාරී (පුද්) සමාගම,අංක 01 ඇල- බටාේවලපිටිය,  ඳුන්ගමුව.

1,588 04/071/34/03652 () ර.බී 07 ටීබී  ජුබවබලක්ස් ඇග්රි (ප්රයිබවට්) ලිමිටඩ්. ෆාේක්රි ජුබවබලක්ස් ඇග්රි (ප්රයිබවට්)ලිමිටඩ්, බේරකනත්ත, ගබේ යාය, බේරකනත්ත

1,589 04/072/34/04050 () ර.බී 07 ටීබී එඩ්වඩ් බරජිබනෝල්ඩ් බ න්රිකස් ම තා ලිබයෝන් බරස්ට්, ඒ-09 පාර, පිහිල්ලවත්ත, කවුඩුපැලැල්ල,මාතබල්.

1,592 05/043/31/01408 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ට්රී ඔෆ් ලයිෆ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ට්රී ඔෆ් ලයිෆ,් ය ලතැන්න,වැරැල්ලගම, ෙරිගම,ම නුවර.

1,593 05/043/31/01551 

(05/043/0232)

ර.බී 07 ටීබී රයියංබග් බගදර බේමවංශ බ ාබටල් සන්රීච් , අංක 260/4,  ෑබදනිය, වැරැල්ලගම

1,594 05/044/31/01158 

(05/044/3190)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - බස්නානි බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම බස්නානි බ ෝටලය, අංක 167/1, රජපිහිල්ල මාවත, ම නුවර.

1,595 05/044/31/01160 

(05/044/0181)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, බඩබවාන් බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම බඩබවාන් බ ාබටල් , අංක 51, අම්පිටිය පාර , ම නුවර.

1,596 05/044/31/01164 

(05/044/0511)

ර.බී 07 ටීබී ෆයිවාස් සිටි බ ාබටල් (පුද්) සමාගම ෆයිවාස් සිටි බ ාබටල් (පුද්) සමාගම, අංක 37, යටිනුවර විදීය, ම නුවර.

1,597 05/044/31/01165 

(05/044/0956)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, එම්.පී.එස්. බ ෝටල් සමාගම හිල්බටාේ බ ෝටලය , අංක 200/21, ෙහිරව කන්ද පාර, ම නුවර.

1,598 05/044/31/01348 

(05/044/3237)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බ ාබටල් ගඟඅද්දර කැන්ඩි( පුද්ගලික) සමාගම බ ාබටල් ගඟ අද්දර, අංක 11ඒ, බදවන රාජසිං  මාවත, ගැටබේ, ම නුවර.

1,599 05/044/31/01410 

(05/044/0928)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - තිලංකා බ ාබටල් (පුද්) සමාගම තිලංකා බ ාබටල්, අංක 03, සංඝමිත්තා මාවත , ම නුවර

1,600 05/044/31/01413 

(05/044/2472)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ , සී/ස බටෝමලින් බ ෝටලය සි/ස බටෝමලින් බ ෝටලය, අනිවත්ත පාර, ම නුවර.



1,601 05/044/31/01414 

(05/044/0093)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බසන්කඩ බ ාබටල්(පුද්ගලික)  සමාගම බ ාබටල් කැසමරා, අංක 12, බකාටුබගාඩැල්ල විදීය, ම නුවර

1,602 05/044/31/01415 

(05/044/3182)

ර.බී 07 ටීබී කුළුවාමුල්ල ගමබග් සිරිබස්න ම තා පැරඩයිස් ඉන් , අංක 08,, දන්බගාල්ල පාර, ගැටබේ, බේරාබදණිය.

1,603 05/044/31/01418 

(05/044/3381)

ර.බී 07 ටීබී විබේබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් ශ්රියානන්ද බෂරීන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් , බනා 113 ,රජපිහිල්ල මාවත, ම නුවර.

1,604 05/044/31/01440 

(05/044/2473)

ර.බී 07 ටීබී මුණවීර කංකානම්බග් ඩික්සිරි නි ාල් ජයන්ත මුණවීර ම වැලි විව් බරසිඩන්ස් , අංක 184,184  1/1,184 2/1, මඩවල පාර, කටුගස්බතාට.

1,605 05/044/31/01541 

(05/044/0343)

ර.බී 07 ටීබී කාන්ති ුමාරි සඳකැළුම් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස් , අංක 29, පාේක් ඇවනිව් ,දංබගාල්ල , ම නුවර

1,606 05/044/31/01545 

(05/044/3124)

ර.බී 07 ටීබී බදාන් බරාෂාන් මාරිබයෝ අබබ්බකෝන් බසන්කඩ බරස්ට්. අංක 108 ,බ ්වා ැට පාර, තල්වත්ත, ම නුවර.

1,607 05/044/31/01547 

(05/044/0961)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු , අමායා හිල්ස් බ ෝටලය අමායා හිල්ස් බ ෝටලය , තැ.බප. 16, හීරැස්සගල, බේරාබදනිය, ම නුවර.

1,608 05/044/31/01552 

(05/044/0840)

ර.බී 07 ටීබී  අධ්යක්ෂ,සැන්ඩ් රිවේ ඉන් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්. සි/ස සැන්ඩි රිවේ ඉන් , අංක. 16/1 ,බදවන රාජසිං  මාවත, ගැටබබ් , ම නුවර.

1,609 05/044/31/01585 

(05/044/0909)

ර.බී 07 ටීබී ඕක් බේ ඕකිඩ් බරස්ට් (ප්රයිබවට්) ලිමිටඩ් ඕක්-බේ ඕකිඩ් බරස්ට්, (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 291, බේරාබදණිය පාර, ම නුවර

1,610 05/044/31/01603 

(05/044/0090)

ර.බී 07 ටීබී කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ,  මැක්ලරන්ස් බ ෝටල් සමාගම බටාපෑස් බ ෝටලය, අංක 55, අනිවත්ත පාර, ම නුවර.

1,611 05/044/31/01605 

(05/044/3240)

ර.බී 07 ටීබී යාපා මුදියන්බස්ලාබග් සූරියමල් විබේරත්න ද පීක් බරසිඩන්ඩ්, අංක 20, කීේති ශ්රී රාජසිං  මාවත, ම නුවර

1,612 05/044/31/01645 

(05/044/0844)

ර.බී 07 ටීබී සාමානයධිකාරී ස්විස් බරසිබඩන්සි , අංක 23, ෙහිරව කන්ද, ම නුවර

1,613 05/044/31/01651 

(05/044/2534)

ර.බී 07 ටීබී විබේබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් ශ්රියානන්ද බසරින් ගාේඩ්න් බ ාබටල්, අංක 189, රජපිහිල්ල මාවත,ම නුවර.

1,614 05/044/31/01654 

(05/044/3123)

ර.බී 07 ටීබී ජුඩ් ෆ්රැන්සිස් බපෝල් ජයසිං වික්බටෝරියා රිච් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,් අංක 133/2, ඟුරන්බකත පාර, ගුරුබදණිය

1,615 05/044/31/03116 

(05/044/2475)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සී/ස/ කැන්ඩි බවෝක් ඉන් ලිමිටඩ් සිනමන් සිටාබඩල් , අංක 124, ශ්රීමත් ුඩා රත්වත්බත් මාවත, ම නුවර

1,616 05/044/31/03125 

(05/044/2484)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බ ල්ගාස්බෆාලි බ ල්ගාස්බෆාලි, අංක 70, රජපිහිල්ල මාවත,ම නුවර.

1,617 05/044/31/03128 

(05/044/2487)

ර.බී 07 ටීබී වරුණ ලසන්ත ලිය නබග් බල්ක් රීච් ඉන්, අංක 59/ඒ, ලුවී පීරිස් මාවත,අම්පිටිය පාර,ම නුවර

1,618 05/044/31/03129 

(05/044/3206)

ර.බී 07 ටීබී විබේබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් ශ්රීයානන්ද මයා බසරීන් ගාේඩ්න් බ ාබටල් ,අංක:189 , රජපිහිල්ල මාවත, ම නුවර

1,619 05/044/31/03130 

(05/044/2477)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සී/ස ම වැලි රීච් බ ෝටලය සී/ස ම වැලි රීච් බ ෝටලය,අංක 35 , සී.බී.ඒ. වීරබකෝන් මාවත, ම නුවර



1,620 05/044/31/03138 

(05/044/2474)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, කැන්ඩි බ ාබටල්ස් කම්පැනි ක්වින්ස් බ ෝටලය, තැ.බප. 45, දළදා වීදිය, ම නුවර

1,621 05/044/31/03140 

(05/044/0466)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, කැන්ඩි බ ාබටල්ස් කම්පැනි ලිමිටඩ් ස්විස් බ ෝටලය, බනා.30, සංඝරාජ මාවත, ම නුවර

1,622 05/044/31/03146 

(05/044/3278)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ , රන්බදෝලි රිබසෝට් (පුද්) සමාගම රන්බදෝලි රිබසෝට් (පුද්) සමාගම,හීරැස්සගල ,බෙෝවලවත්ත, ම නුවර

1,623 05/044/31/03380 

(05/044/0091)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - සී/ස රිෙේබඩල් බ ෝටලය සී/ස රිෙේබඩල් බ ෝටලය, අංක:32, අනිවත්ත පාර, ම නුවර

1,624 05/044/31/03452 

(05/044/3293)

ර.බී 07 ටීබී විබේසූරිය මුදියාන්බස්ලාබග් ජයවීර කැන්ඩි පැබනෝරාමා රිබසෝට් අංක 352 එච්, ධ්ේමරාජ මාවත, ම නුවර

1,625 05/044/31/03455 

(05/044/0092)

ර.බී 07 ටීබී අේල්ස් බකෝට් බ ාබටල් මැබන්ේමන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අේල්ස් රීජන්ට් කැන්ඩි , අංක 40/1 බදවන රාජසිං  මාවත, ම නුවර.

1,626 05/044/31/03630 

(05/044/0343)

ර.බී 07 ටීබී කාන්ති ුමාරි ගුණබස්න මිය / බ ්රත්බපරුම මුදියන්බස්ලාබග්   

ගුණබස්න ම තා

සඳකැලුම් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,්අංක 29, පාේක් ඇවනිවු, දන්බගාල්ල, ම නුවර.

1,627 05/044/31/03788 () ර.බී 07 ටීබී බස්නාරත්න මල්විල බතන්නබතෝන් ම තා කැන්ඩි හිල්  වුස,් අංක 60/83, වටරවුම් පාර, අනිවත්ත, ම නුවර.

1,628 05/044/31/04018 () ර.බී 07 ටීබී රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් සරත් රත්නායක බ ාබටල් සන්බේ,බනා: 117/8, අනගාරික ධ්ේමපාල මාවත,,ම නුවර

1,629 05/044/31/04042 () ර.බී 07 ටීබී බදාන් ම නාම ුෂාන්ත ම තා විව් 360, 5/16ඒ, අේලෑන්ඩ්ස්, ම නුවර.

1,630 05/044/31/04051 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, කැන්ඩි ස්කයිබලාෆ්ට් බ ෝල්ඩින් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ස්කයිබලාෆ්ට් කැන්ඩි, බනා.26, ඩැස්ලින් බේන්ේ, තබපෝදරාමය පාර,  න්තාන, ම නුවර.

1,631 05/045/31/01411 

(05/045/0518)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සී/ස සුමිබකෝ ලංකා බ ාබටල්ස් (පුද්) සමාගම අේල්ස් රිජන්සි බ ාබටල්, තැන්බන් ුුර, ම නුවර.

1,632 05/045/31/01610 

(05/045/3310)

ර.බී 07 ටීබී ක්ලබ් වික්බටෝරියා රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම ක්ලබ් වික්බටෝරියා රිබසෝට්, අංගන්තැන්න ස්බට්ට් , බකන්ගල්ල , දිගන

1,633 05/045/31/03120 

(05/045/0266)

ර.බී 07 ටීබී වීරසිං  බගදර ජයන්ත වීරසිං  මයා බ ාබටල් ශානිකා, අංක.175, ෙලබගාල්ල, බකන්ගල්ල.

1,634 05/046/31/01156 

(05/046/1888)

ර.බී 07 ටීබී බල්කම්, වික්බටෝරියා බගාල්ෆ් ඇන්ඩ් කන්ි රිබසෝට්  වික්බටෝරියා බගාල්ෆ් ඇන්ඩ් කන්ි රිබසෝට්, තැ.බප. 07 , රජවැල්ල, ම නුවර.

1,635 05/046/31/01416 

(05/046/3119)

ර.බී 07 ටීබී ද ඇල්ෙබට්රාස් බගාල්ෆ්න් ඇන්ඩ් බ ාලිබඩ් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද ඇල්ෙබට්රාස් බගාල්ෆින් ඇන්ඩ් බ ාලිබඩ් රිබසෝට් , තැ.බප.07, රජවැල්ල

1,636 05/046/31/04095 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ුම්ෙර බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සන්තානි ,අරතැන්න එස්බට්ට්, බව්රපිටිය, බතල්බදණිය, ම නුවර.

1,637 05/047/31/04120 () ර.බී 07 ටීබී මවුන්ට් එේ රීජන්සි (ප්රයිවට්)  ලිමිටට් මවුන්ට් එේ ඒජන්සි ප්රයිවට් ලිමිටට් , බනා120, නුවර පාර, ගුරුළු බපාත,  සලක

1,638 05/048/31/03448 

(05/048/3421)

ර.බී 07 ටීබී කළමනාකාරණ අධ්යක්ෂ, මඩුල්කැබල් බ ාබටල්ස් ඇන්ඩ් බලාේස් 

(ප්ර) ලිමිටඩ්

මඩුල්කැබල් ටී ඇන්ඩ් එබකෝ බලාේ, රිච්ලන්ඩ් පාර. ඉ ල  ාතබල් වත්ත, මඩුල්කැබල්



1,639 05/049/33/01433 

(05/049/1926)

ර.බී 07 ටීබී බගාස්සින්න ෙුබග් අමල් ප්රියංකර ම තා අම්බකෝ බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 38/1, ගම්බපාල පාර, නාවලපිටිය.

1,640 05/049/33/01642 

(05/049/2488)

ර.බී 07 ටීබී බ ්වා වැදිබග් ජයන්ත බේමලාල් ජයබිම බගස්ට්  වුස,් අංක 124, බකාත්මබල් පාර, නාවලපිටිය.

1,641 05/050/31/04016 () ර.බී 07 ටීබී බදන් රජීව් මංගල ගුණවේධ්න / ප ළබගදර සන්ධ්යා ුමාරි 

තිලකරත්න

බ ාබටල් ර ස් ඇල්ල, අංක 27/8, පන්විල පාර, වත්බත්ගම.

1,642 05/050/31/04170 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සිම්සන්ස්  බලෂේ (ප්රයිවට්)  ලිමිටඩ් සිම්සන්ස් බෆාබරස්ට් බ ාබටල්. මීනා එස්බට්ට්, ඇල්කඩුව පාර. වත්බත්ගම. ම නුවර

1,643 05/053/31/01652 

(05/053/3189)

ර.බී 07 ටීබී මුණවීර කංකානම්බග් නිමල් අබශෝක මුණවීර ලකී ටුවරිස්ට් ඉන් (පුද්ගලික) සමාගම, උල්පතයාය , නාරංවල, ගලබගදර

1,644 05/055/33/01641 

(05/055/2471)

ර.බී 07 ටීබී ලියනබග් අරුණ ක්රිශාන්ත බපබේරා බරෝයල් මවුන්ට් බ ාබටල් , නුවරඑළිය පාර, පුස්සැල්ලාව , පාරබදක

1,645 05/055/33/01656 

(05/055/3366)

ර.බී 07 ටීබී නන්දන ුමාර ගඟසිරි රාජපක්ෂ නිව් බකාත්මබල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, රිවේසයිඩ්, මාවුර, ගම්බපාල

1,646 05/055/33/02824 

(05/055/2486)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, සී.එච්.සී.බරස්ට්  වුසස(්ප්ර) ලිමිටඩ් තානායම,  පුස්සැල්ලාව

1,647 05/055/33/03458 

(05/055/3426)

ර.බී 07 ටීබී බසනිඩ් රිබසෝට්ස් (ප්ර) ලිමිටඩ් මවුන්ට්  ැවානා ලක්ෂරි බුටික් විලා, තැ.බප. 28, වත්තබ ්න, ගම්බපාල

1,648 05/056/31/01546 

(05/056/3247)

ර.බී 07 ටීබී කන්ි ගාේඩ්න් රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම කන්ි ගාේඩ්න් ,පානබොක්බක් වලව්ව , පානබොක්බක්, වට්ටේබපාල

1,649 05/056/33/04034 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බගෝල්ඩන් අයිල් බලෂේ (පුද්) සමාගම, අුල්යා විලාස් , බගෝල්ඩන් අයිල් බලෂේ (පුද්) සමාගම, පානබොක්බක්, ගං ත පාර, 

වට්ටේබපාල .

1,650 05/057/31/01412 

(05/057/3214)

ර.බී 07 ටීබී රණසිං  ආරච්ිබග් ධ්නුෂ්ක ප්රභාත් රණසිං බ ාබටල් ලැබගෝන් , අංක 05,  තරලියද්ද පාර,  බපාත්තාපිටිය, මැණික්දිබවල

1,651 05/057/31/01607 

(05/057/1321)

ර.බී 07 ටීබී වික්රමසිං  රාජකරුණා වීරබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් සරත් රත්නසිරි මා පුර බරස්ට්, අංක 61, බකාළඹ පාර, කිරිෙත්ුුර

1,652 05/057/31/04039 () ර.බී 07 ටීබී පේල් රිච් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ෙැන්ක්බවට්  බ ෝල් පේල් රිච් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ෙැන්ක්බවට්  බ ෝල්,  බනා. 727, බකාළඹ පාර, කඩුගන්නාව.

1,653 05/057/31/04115 () ර.බී 07 ටීබී රුහුණුබග් ෙන්රභරණ කරුණානායක සිටි බරස්බටෝරන්ට් ඇන්ඩ් බ ාලිබඩ් බ ෝම්, බනා. 248/සි, බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව

1,654 05/058/33/01648 

(05/058/3168)

ර.බී 07 ටීබී බ ාබට්ල් මවුන්ටන් පැරඩයිස් පුද්ගලික සමාගම බින්විබනෝ, නාරංවිට, ගම්බපාල

1,655 06/073/36/01777 

(06/073/3386)

ර.බී 07 ටීබී රණසිං  ආරච්ිබග් පියමුල / රණසිං  ආරච්ිබග් ෙමිල ප්රසාද් නිලාරා ඉන්, නාවලපිටිය පාර, අඹගමුව, උඩබුලත්ගම

1,656 06/073/36/01780 

(06/073/3243)

ර.බී 07 ටීබී බ ට්ටි කංකානම්ලාබග් නන්දබස්න බ ාබට්ල් මිබයෝරා ,  ැටන් පාර, යටිබබ්රිය පාර, පිටවල

1,657 06/073/36/01785 

(06/073/2628)

ර.බී 07 ටීබී යක්බදහි ආරච්ිබග් සුසිල් වීරුංග / බ ්වා වරාවිටබග් දයාවතී වීරුංග රිවේ විව් වත්සලා ඉන්,බඩල්  වුස,් ඇඩම්ස්පීක්, මස්බකළිය.



1,658 06/073/36/01791 

(06/073/1050)

ර.බී 07 ටීබී පද්මිණී කංකානම්බග් ලංකා ඉන් ටුවරිස්ට්  බරස්ට්, අංක 47/6, ුුරුිරිය පාර,  ැටන්

1,659 06/073/36/01883 

(06/073/3004)

ර.බී 07 ටීබී කළමනාකරු, පිල්ග්රීම් බරස්ට් ඇන්ඩ් බ ාලිබඩ් බ ෝම්ස් පුද්ගලික 

සමාගම

 අපේ ග්ලැන්කන් ෙංග්බලෝ, මස්බකළිය පාර, දික්ඔය

1,660 06/073/36/03068 

(06/073/0946)

ර.බී 07 ටීබී මුල්ලිල  රළලාබග් අජිත් ුමාර ෙංඩාර බ ාබටල් බ්රිටාස් ගාඩන්,රංජුරාව, ිනිගත්බ ්න

1,661 06/073/36/03164 

(06/073/3199)

ර.බී 07 ටීබී ට්රී බේල්ස්  පුද්ගලික සමාගම බනෝේවුඩ් ෙංගබලෝ, බනෝේවුඩ් වුයාය, බනෝේවුඩ්

1,662 06/073/36/03166 

(06/073/3143)

ර.බී 07 ටීබී ට්රී ටිබේල්ස් පුද්ගලික සමාගම කාසල්ේ ෙංගලාව, දික්ඔය,  ැටන්

1,663 06/073/36/04031 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, එම්.බේ.එෆ්. ලිෂුවේ පුද්ගලික සමාගම සිබලෝන් ටී බේල්ස,් ඩන්කඩ් ෙංගබලෝ ,ඩන්කඩ්වත්ත, දික්ඔය.

1,664 06/073/36/04031_1 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, එම්.බේ.එෆ්. ලිෂුවේ පුද්ගලික සමාගම සිබලෝන් ටී බේල්ස,් ඩන්කඩ් ෙංගබලෝ ,ඩන්කඩ්වත්ත, දික්ඔය.

1,665 06/073/36/04032 () ර.බී 07 ටීබී සමානයාධිකාරී, ටී බේල්ස්  (පුද්) සමාගම, සමවිල් ෙංග්බලෝ, සමවිල් , දික්ඔය,  ැටන්.

1,666 06/073/36/04076 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ටියේබඩ්රාේ එස්බට්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කැමිලියා හිල්ස් , විලියම් ෙංලාව, දික්ඔය,  ැටන් , නුවරඑළිය.

1,667 06/075/35/01772 

(06/075/3249)

ර.බී 07 ටීබී වයිට් ඇන්ඩ් කම්පැණි සිබලෝන් පුද්ගලික සමාගම ද ලැබවන්ඩේ  වුස්, බ ල්බොඩ එස්බට්ට් , කටුකිුල , පුස්සැල්ලාව

1,668 06/075/35/01775 

(06/075/2376)

ර.බී 07 ටීබී ලියනබග් සසංක සිබග්රා / ඉමියාබග් ජගත් ආනන්ද කරුණාරත්න රම්බොඩ බෆෝල්ස,් අංක 76, නුවරඑළිය පාර, රම්බොඩ

1,669 06/075/35/03958 () ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු,ඔක්බේ ටී බුෂ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඔක්බේ ටී බුෂ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, ප ල කඩවිදීය, රම්බොඩ.

1,670 06/076/16/03379 

(06/076/2375)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති ලංකා සංොරක මණ්ඩලය ජාතික නිවාඩු නිබක්තනය, ඉ ළ වැව පාර, නුවරඑළිය

1,671 06/076/35/01776 

(06/076/3351)

ර.බී 07 ටීබී අමාය රිබසෝට්ස් ඇන්ඩ් ස්පා ලෑන්ග් බඩ්ල් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා , තැපැල් බපට්ටිය 01, නානුඔය, රදැල්ල, නුවරඑළිය.

1,672 06/076/35/01783 

(06/076/2374)

ර.බී 07 ටීබී තිඹිරිබපාලබග් බසව්වන්දි ඇල්ප්රඩ් ප්රනාන්ු වින්ඩසේ බ ෝටලය, අංක 01 ස  02, ම නුවර පාර, නුවරඑළිය.

1,673 06/076/35/01788 

(06/076/2373)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - ඇල්පයින්ස් බ ාබටල් (පුද්) සමාගම ඇල්පයින් බ ාබටල් (පුද්) සමාගම, අංක 04,  ැඬන් හිල් පාර, නුවරඑළිය.

1,674 06/076/35/01794 

(06/076/2914)

ර.බී 07 ටීබී සීෙෑන්ක් බ ාලිබඩ් බ ෝම්ස් (පුද්ගලික) සමාගම සී ෙෑන්ක් බරස්ට්, ෙුල්ල පාර, නුවරඑළිය

1,675 06/076/35/01816 

(06/076/2682)

ර.බී 07 ටීබී සමේ බකෝඩ්රින් බ ්වාවිතාරණ ටි බ්රෂ් බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 29 ,  ැඩන් හිල් පාර, නුවරඑළිය

1,676 06/076/35/01867 

(06/076/0868)

ර.බී 07 ටීබී සන්බරෝස්   බ ාබටල්ස්  (පුද්ගලික)  සමාගම ගැල්බව්   යිට්ස්  බ ාබටල් , අංක 89 ,  ඉ ළ වැව පාර,  ැව්බලාක් ඩ්රයිව්, නුවරඑළිය.



1,677 06/076/35/01870 

(06/076/2370)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂක - නුවරඑළිය බ ාබට්ල් කම්පැණි ලිමිටඩ්  රෑන්ඩ් බ ාබටල් , අංක 05, රෑන්ඩ් බ ෝටලය පාර, නුවරඑළිය

1,678 06/076/35/01879 

(06/076/0885)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - බ දේ බසට් බ ාබටල් ලිමිටඩ් බ රිටන්ස් ටී ෆැක්ටරි , කඳබපාල, නුවරඑළිය.

1,679 06/076/35/01881 

(06/076/2371)

ර.බී 07 ටීබී බජෝශේ වසන්ත ුමාර ජයසූරිය බ ාබටල් ග්බල්න්බඩෝවේ, අංක 05, රෑන්ඩ් බ ාබටල් පාර, නුවරඑළිය.

1,680 06/076/35/01924 

(06/076/3274)

ර.බී 07 ටීබී උණවටුන  බීච් රිබසෝට් ලිමිටඩ් ගවනේස් ෂැබල්,  ෙුල්ල පාර, නුවරඑළිය

1,681 06/076/35/01926 

(06/076/2372)

ර.බී 07 ටීබී බස්නාධි පතිරැන්නැබ ලාබග් බ ්මෙන්ර ගුණවේධ්න ද බරාක් බ ාබටල්, අංක 60, යුනික් විව් පාර, නුවරඑළිය.

1,682 06/076/35/03838 () ර.බී 07 ටීබී බදාන් මැනුබවල් අන්රාදි මුදියන්බස්ලාබග් බදාන් සිසාත් ප්රෑන්ක් 

ලක්ෂ්මන් අන්රාදි ම තා

ලූඩ්ස් ඉන් බ ාබටල්, අංක 20/4, 3 වන පටුමග,මාගස්බතාට, නුවරඑළිය.

1,683 06/076/35/04054 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඇබරෝ නියුිෂන් (පුද්) සමාගම මිරාේ කිංග්ස් බකාබට්ේ , බනා.111,  ැව්බලාක් පාර, නුවරඑළිය.

1,684 06/076/36/03632 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ  , අශ්වික බ ාබටල් (පුද් ) සමාගම අශ්විකා බ ාබටල්, අංක 09, බසෞමයපුරම්, බකාටගල.

1,685 06/076/36/04097 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ද බවෝටේබෆාල් රිබසෝට් (ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ් ද බවෝටේබෆෝල් රිබසෝට්, ශාන්ත ක්බල්යාේස,් බඩබවෝන් එස්බට්ට්, තලවකැබල්.

1,686 06/076/36/04129 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ  ද ආගයිල්  විලාස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් / ද ආගයිල් ,  ද ආගයිල් පාර, ුඩාඔය එස්බට්ට්,  ැටන්

1,687 07/079/15/00177 

(07/079/0527)

ර.බී 07 ටීබී වල්ලභ ගණිතබග් ුෂාර ෙන්දිමාල් ඩ්රීම් බීච් රිබසෝට්, අංක. 509, ගාළු පාර, අම්ෙලන්බගාඩ

1,688 07/079/15/01497 

(07/079/3379)

ර.බී 07 ටීබී ශාන්ති ඇන්ඩ්ගන්ටේ ෂුල්ස් ෂැන්බර්ලා බීච් රිබසෝේට්, අංක 38, මුහුු බවරළ පාර, අම්ෙලන්බගාඩ.

1,689 07/079/15/02498 

(07/079/1587)

ර.බී 07 ටීබී මනිබමල්වඩු ජනක ප්රසාද් ම තා සමන් බරස්ට්, අංක 235, අළුත් පාර, අම්ෙලන්බගාඩ

1,690 07/081/107/00180 

(07/081/3076)

ර.බී 07 ටීබී ප ලබග් මහින්ද ුමාර අබබ්ගුණවේධ්න ගාඩ්න් බීච් බ ාබටල්, අංක. 643/19, තල්ග පිටිය පාර, බකාස්බගාඩ

1,691 07/081/107/02426 

(07/081/2719)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, මිරා මාේ බීච් බ ාබටල් සමාගම බකාස්බගාඩ බීච් රිබසෝට්,නාබේ, බකාස්බගාඩ

1,692 07/081/107/02525 

(07/081/0891)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ බ ාබටල් බ රිටන්ස,් අහුන්ගල්ල

1,693 07/081/14/02767 

(07/081/0874)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂක විලා රන්මැණිකා බ ාබට්ල්, ගාලු පාර, අහුන්ගල්ල

1,694 07/081/15/02499 

(07/081/3331)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ,  ඒෂයා බලෂේ  බ ෝල්ඩින්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද රිවේ  වුස්, අංක. 70, උත්තමඥාන මාවත, ෙලපිටිය.

1,695 07/081/15/03515 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, මිබෂල් බ ෝල්ඩින්ස් පුද්ගලික සමාගම මිබෂල් බුටික් බ ාබටල්,අංක. 432, ගාලු පාර, ෙලපිටිය.



1,696 07/081/15/03956 () ර.බී 07 ටීබී බ න්ද බ ්වා ෙන්දික අයිස් ඒේ බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක. 359, ගාලු පාර, ෙලපිටිය.

1,697 07/082/105/00113 

(07/082/1002)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බෙන්බතාට ක්ලබ් විලා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ ාබටල් ක්ලබ් විලා, 138/15, ගාළු පාර, බෙන්බතාට

1,698 07/082/105/00188 

(07/082/1005)

ර.බී 07 ටීබී වරාබ ් ලියනබග් ෙන්දන ශාන්ත ුමාර ද අල්විස් ගුණතිලක බ ාබටල් බවාන්ඩේොේ, ෙන්දන විලා, බරාබොල්බගාඩ, බෙන්බතාට

1,699 07/082/105/03497 

(07/082/2997)

ර.බී 07 ටීබී මද්ුම බතාටබග් ගයාන් බරෝහිත ගයාන් බගස්ට්  වුස,් ඇලකාක පාර, කනබ ්න්බතාට,  බුරුගල

1,700 07/082/115/00182 

(07/082/2724)

ර.බී 07 ටීබී මඩවිට පටෙැඳිබග් අුල ම තා සුසන්ත බගස්ට්  වුස,් නිබක්තන පාර, පිටරඹ, බෙන්බතාට

1,701 07/082/115/02423 

(07/082/2705)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු, බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය, බෙන්බතාට

1,702 07/082/115/02429 

(07/082/0321)

ර.බී 07 ටීබී සාමානයාධිකාරී, බෙන්බතාට බීච් බ ෝටලය බෙන්බතාට බීච් ෙයි සිනමන් බ ෝටලය, බෙන්බතාට.

1,703 07/082/115/02436 

(07/082/2713)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ ඉඳුරුව බීච් රිබසෝට්, ගාලු පාර, කයිකාවල, ඉඳුරුව.

1,704 07/082/115/02443 

(07/082/3337)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ,  ංසිරි ඩිස්ිබියුටේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ලැගුන් වීව්, ස්බට්ෂන් කන්ද,බ ාරවල , බුරගල

1,705 07/082/115/02444 

(07/082/0997)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ටාේ ලංකා රිබසෝට් ලිමිටඩ් විවන්ත ෙයි  ටාේ , නැෂනල් බ ාල්බඩ් රිබසෝේට්,බෙන්බතාට.

1,706 07/082/115/02493 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බටම්පල් ට්රී පුද්ගලික සමාගම බටම්පල් ට්රී රිබසෝේට්, ඇන්ඩ් ස්පා, , අංක. 660, ගාලු පාර, ඉඳුරුව.

1,707 07/082/115/02497 

(07/082/3121)

ර.බී 07 ටීබී වරාබ ්න ලියනබග් විරාේ ප්රදීේ ුමාේ ද අල්විස් ගුණතිලක ඕ ආබස් බීච් බ ෝටලය,ගාල්ල පාර, ගල්බොඩ, ඉඳුරුව.

1,708 07/082/115/02502 

(07/082/1802)

ර.බී 07 ටීබී ඇලෙඩ ලියනබග් ෙන්රබස්න බසඓනා විලා බගස්ට්  වුස,්අංක 27,මංගල මාවත,පහුරුමුල්ල ,බෙන්බතාට

1,709 07/082/115/02507 

(07/082/3339)

ර.බී 07 ටීබී වරාබ ්න ලියනබග් ෙන්දන ශාන්ත ුමාර ද අල්විස් බ ාබටල් පංෙවිලා ,ුරුඳුවත්ත,වරාබ ්න, බෙන්බතාට

1,710 07/082/115/02508 

(07/082/2470)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ,සුමනිරි  බ ාබටල් (පුද්) සමාගම බකාකූන් රිබසෝේට් ඇන්ඩ් විලාස් , කයිකාවල පාර , ඉඳුරුව.

1,711 07/082/115/02516 () ර.බී 07 ටීබී සී සෑන්ඩ් රිබසෝට්ස් ලිමිටඩ් බසන්තාරා සී සෑන්ඩ් , රිබසෝේට් ඇන්ඩ් ස්පා, නැෂනල් බ ාල්බඩ් රිබසෝේට්, බෙන්බතාට.

1,712 07/082/115/03109 

(07/082/0246)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, යුනයිටඩ් බ ාබටල්ස් කම්පැනි ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද සේෆ් , ජාතික නිවාඩු නිබක්තනය , බෙන්බතාට

1,713 07/082/115/03505 () ර.බී 07 ටීබී බකාබලාන්බන් අේපු ාමිලාබග් කපිල ුමාර වරාබ ්න බීච් බ ාබටල්, ගාලු පාර, වරාබ ්න, බෙන්බතාට.

1,714 07/082/115/03506 () ර.බී 07 ටීබී බකාබලාන්බන් අේපු ාමිලාබග් කපිල ුමාර වරාබ ්න බීච් බ ාබටල්,ගාලු පාර, වරාබ ්න, බෙන්බතාට.



1,715 07/082/115/03618 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සමන් විලාස් බ ාබටල් ලිමිටඩ් සමන් විලාස් බ ාබටල්, අුරුවැල්ල, ඉඳුරුව

1,716 07/082/115/03791 () ර.බී 07 ටීබී බ ම්ොුර ෙමින්ද සිල්වා බීච් බ ාබටල් බ්ලැක් ඕකිඩ්, ගාලු පාර, කයිකාවල, ඉඳුරුව.

1,718 07/082/115/03897 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, රිබසෝට් ඉන්ස් ලිමිටඩ් ආයුේබව්ද වලව්ව, වරාබ ්න, බෙන්බතාට.

1,719 07/082/115/03975 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඔරියල් බලෂේ  (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඔරියල් විලා, අංක. 324, වැල්ලබතාටවත්ත, කනහීන්බතාට, මිරිස්වත්ත, බෙන්බතාට.

1,720 07/082/115/04003 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ,  යිවැට් බීච් රිබසෝට් (පුද්) සමාගම, බත්ජාන් බීච් කොනාස්, ගාලුපාර, යාබල්ගම, ඉඳුරුව.

1,721 07/082/15/02424 

(07/082/3025)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු , එමරල්ඩ්   බබ් බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පන්ඩානුස් බීච් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, යාබල්ගම, ඉඳුරුව

1,722 07/082/15/02430 

(07/082/0912)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු , බරාබින්සන් බ ාබටල් බරාබින්සන් ක්ලබ් බ ාබටල්, පැරඩයිස් අයිලන්ඩ්, බෙන්බතාට.

1,725 07/082/15/02442 

(07/082/3334)

ර.බී 07 ටීබී ලංකා ස්බපෝට්රයිසන් මරීනා බෙන්බතාට,පැරඩයිස්  අයිලන්ඩ්, නැෂනල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, බෙන්බතාට

1,726 07/082/15/02517 

(07/087/0939)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - සමන් විලාස් බ ාබටල් ලිමිටඩ් සමන් විලා බ ාබටල් , අුරුවැල්ල , ඉඳුරුව , බෙන්බතාට

1,727 07/082/15/02763 

(07/082/2714)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - තරු විලාස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් තැබප්රාොනා තරු විලාස්, අංක:146/4, බරාබොල්බගාඩ, බෙන්බතාට

1,728 07/084/107/00163 

(07/084/0247)

ර.බී 07 ටීබී බදාන් වසන්ත තිලක් අුබකෝරාල වසන්ත බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අම්ෙලන්බගාඩ පාර, ඇල්පිටිය

1,729 07/085/15/00165 

(07/085/1003)

ර.බී 07 ටීබී ගාමිණී ුමාර බපබේරා අභයවේධ්න ක්බලෝසන් ෙේග් බ ාබටල්, මාබගාල්ල, ගාල්ල

1,731 07/085/15/00185 

(07/085/2377)

ර.බී 07 ටීබී සුනිල් යාත්රාමුල්ල සීලයින් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, 1/108, බ ට්ටිගල වත්ත, ගාල්ල

1,732 07/085/15/00200 

(07/085/0998)

ර.බී 07 ටීබී බතාටෙද්බද්ුර රංජිත් ජයතිලක සිල්වා ඩැෆ්ඩීල්ස් ෙංගබලෝ 400, වක්වැල්ල පාර,ගාල්ල

1,733 07/085/15/02435 

(07/085/2826)

ර.බී 07 ටීබී ප්රින්ස් ලක්ෂ්මන් නලීන් ද සිල්වා බගාල්ඩන් බනස්ට්,බනා.21, ක්රිේස් පාර,ගාල්ල

1,734 07/085/15/02445 

(07/085/2701)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සී/ස ලයිට්  වුස් බ ාබටල් සමාගම සි/ස ලයිට්  වුස් බ ාබටල්, දඩල්ල, ගාල්ල

1,735 07/085/15/02506 

(07/085/2858)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ ,එන්.ඕ.එච්.  බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් අමන්ගල්ල, අංක. 10, පල්ලිය වීදිය, බකාටුව, ගාල්ල.

1,736 07/085/15/02510 

(07/085/2700)

ර.බී 07 ටීබී ද තැබප්රාබබ්න් ට්රස්ට් පුද්ගලික සමාගම ද සන්  වුස,් අංක 18, ඉ ල ඩික්සන් පාර, ගාල්ල

1,737 07/085/15/02750 

(07/085/3262)

ර.බී 07 ටීබී හික්කඩුවබග් අනිල් ශාන්ත මයා ඩ්රීම් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක:453, මාතර පාර, කටුබගාඩ, ගාල්ල



1,738 07/085/15/02762 

(07/085/1756)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - බගෝල් බෆෝට් බ ාබට්ල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බගෝල් බෆෝට් බ ාබට්ල් ,අංක:28, පල්ලිය විදීය, බකාටුව, ගාල්ල

1,739 07/085/15/02764 

(07/085/2698)

ර.බී 07 ටීබී ලලිත්  අබබ්වික්රම ම තා  සාරා බගස්ට්  වුස,්අංක:01, වැුණුබගාඩ පාර, ගාල්ල

1,740 07/085/15/04171 () ර.බී 07 ටීබී මැබන්ේමන්ට් ඇන්ඩ් බජනරල් ඉන්බවස්ට්මන්ට් කම්ෙයින් (ප්රයිවට්) 

ලිමිටඩ්

බෆයාබව් සන්බසට්, බනා. 447/ ඒ, මාතර පාර, ගාල්ල.

1,741 07/086/15/00144 

(07/086/3217)

ර.බී 07 ටීබී ොලබග් සුනිල් පරංියාවත්ත, පීල්ලබගාඩ, උණවටුන

1,742 07/086/15/00179 

(07/086/2704)

ර.බී 07 ටීබී අමීන් ඩීන් සන් ඇන්ඩ් සී බ ාබටල්,  අංක 324 , උණවටුණ, ගාල්ල

1,743 07/086/15/00184 

(07/086/3193)

ර.බී 07 ටීබී දඩල්ලබග් සමන් පද්මලාල් ජයතිලක සන්මීරා බරනයිසන්ස,් මාතර පාර, උණවටුණ

1,744 07/086/15/00189 

(07/086/0174)

ර.බී 07 ටීබී නන්දසිරි ද සිල්වා සමරරත්න උණවටුණ දුණ,  ල්බේ, ගාල්ල

1,745 07/086/15/02425 

(07/086/2756)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ලැවන්ඩිෂ් බීච් රිබසෝට් (පුයිවට්) ලිමි ටඩ් ලැවන්ඩිෂ් බීච් රිබසෝට්, ගණබ ්න, උණවටුන.

1,746 07/086/15/02431 

(07/086/2686)

ර.බී 07 ටීබී කතිේගාමලිංගම් සසිදරන් බ ාබටල් ෆ්ලවේ ගාේඩ්න්, ඔලියවත්ත, යක්බදහිමුල්ල , උණවටුන

1,747 07/086/15/02432 

(07/086/3081)

ර.බී 07 ටීබී ලාල් වඩුබග් බනේචූන් බබ් රිබසෝේට්,බනේචූන් බබ්,යද්බදහිමුල්ල පාර, උණවටුණ.

1,748 07/086/15/02434 

(07/086/2870)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - බ ාබටල් කෙලාන ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බ ාබටල් කෙලාන ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ,කතළුව, අ ංගම

1,749 07/086/15/02438 

(07/086/3273)

ර.බී 07 ටීබී අරුණ ෙන්දන වීරබස්කර සවුත් බීච් රිබසෝට්, බපාල්ඔය බමෝදර වත්ත,කතළුව, අ ංගම

1,750 07/086/15/02440 

(07/086/1932)

ර.බී 07 ටීබී පාලාත්රන්ත්රිබග් ගාමිණී  සුමිත් නානායක්කාර බසෝලාේ ගාේඩ්න් බරස්ටුන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 86 , ගාලු  පාර, පියදිගම, අ ංගම

1,751 07/086/15/02441 

(07/086/0496)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - බද්විරි බ ාබටල් (පුද්) සමාගම  ඉන්සයිට්, අංක 67, මාතර පාර, අ න්ගම.

1,752 07/086/15/02448 

(07/086/3265)

ර.බී 07 ටීබී දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ප්රශාන්ත දිසානායක තැබප්රාබබ්න් රුම්ස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 72, යද්බදහිමුල්ල ,උණවටුන, ගාල්ල

1,753 07/086/15/02495 

(07/086/3093)

ර.බී 07 ටීබී සවුත් ස්ටාේ බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් සවුත් ස්ටාේ බ ාබටල්, කෙලාන පාර, කතළුව, අ ංගම

1,754 07/086/15/02496 

(07/086/2702)

ර.බී 07 ටීබී පුස්බස්බවල බ ්වබග් සුසිල් ෙන්රශාන්ත ශ්රී ගැමුණු බගස්ට්  වුස,්දළවැල්ල,උණවටුන.

1,755 07/086/15/02501 

(07/086/3323)

ර.බී 07 ටීබී දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ප්රශාන්ත දිසානායක තම්ෙපන්නී රිිට්, යද්බදහිමුල්ල පාර, උණවටුන

1,756 07/086/15/02505 

(07/086/3165)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - ද විලා බ ාබටල් ද විලා  බ ාබටල්, යද්බදහිමුල්ල ,උණවටුන



1,757 07/086/15/02512 

(07/086/3218)

ර.බී 07 ටීබී කල්මන් අන්ස්ට් බ ල්බග් බනෝේ ලංකා බ ාබට්ල්,පාලුවත්ත,පීල්ලබගාඩ,උණවටුන

1,758 07/086/15/02520 

(07/086/3364)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, කන්ටලූේස් විලාස් (පුද්) සමාගම කැන්ටලූේ  විලාස් ,මාතර පාර, පළුටුග   න්දිය , ෙරාදූව.

1,759 07/086/15/02526 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ද බලෝන්ග් බීච් රිබසෝට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ද බලෝන්ග් බීච් රිබසෝට් , බකාග්ගල,  ෙරාදූව

1,760 07/086/15/02527 

(07/086/3117)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු - ලා බෆෝට්රස් පුද්ගලික සමාගම ද බෆෝට්රස් බ ෝටලය,අංක 126,බකාග්ගල, ෙරාදූව.

1,761 07/086/15/02583 

(07/086/3120)

ර.බී 07 ටීබී ලයනල් ඉපළවත්ත  / රුවන්සිරි ඉපලවත්ත බ ාබටල් සයුරිමා,අංක 360/1 , මාතර පාර, බගාවියාපාන , අ ංගම

1,762 07/086/15/02586 

(07/086/1001)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - අ ංගම බීච් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අ ංගම රිසි බීච් , සනි බපබදස,අුරල , ක ව

1,763 07/086/15/02752 

(07/086/3208)

ර.බී 07 ටීබී අප විලා (පුද්) සමාගම අප විලා , අංක. 78 සැතපුම් කණුව, මාතර පාර, ගාල්ල

1,764 07/086/15/02765 

(07/086/2687)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ සී/ ස. උණවටුන බීච් රිබසෝට් උණවටුන බීච් රිබසෝට්, පරංියාවත්ත , උණවටුන

1,765 07/086/15/02766 

(07/086/3255)

ර.බී 07 ටීබී ද ෆැන්ජිපානි පුද්ගලික සමාගම ෆැන්ජිපානී ට්රී, අංක 8/2, මාතර පාර, තල්බේ

1,766 07/086/15/03105 

(07/086/2721)

ර.බී 07 ටීබී බුලත්බග් ෙන්රසිරි ධ්ේමෙන්ධු අබබ්සූරිය මයා සන් ෂයින් ඉන්, දළවැල්ල ,  උණවටුන

1,767 07/086/15/03112 

(07/086/3373)

ර.බී 07 ටීබී මානන්බගාඩ ගමබග් මිල්ටන් මයා කැබනාලැක් බ ාබට්ල්, පිලාන පාර,  ැඩිවත්ත,  ෙරාදූව

1,768 07/086/15/03169 

(07/086/3254)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ලයිට් වුස් බ ාබටල් (පුද්ගලික) සමාගම ද ඊරා බීච් බ ාබට්ල්,අංක 834,ගාල්ල - මාතර පාර, තල්බේ

1,769 07/086/15/03172 

(07/086/2726)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ -  බකාග්ගල  බීච් බ ෝටලය බකාග්ගල  බීච් බ ාබටල්, බකාග්ගල

1,770 07/086/15/03495 

(07/086/0913)

ර.බී 07 ටීබී ිංබතාට බපාල්වත්තබග් සුසිල් අබශෝක ස්ටාේලයිට්  බ ාබටල්, ගාළු පාර,  ල්බේ

1,771 07/086/15/03856 () ර.බී 07 ටීබී ප්රාග්නා ඩයස් ජයසුන්දර නුයිට් බගඩාට් කාසල් ඕ විලා, අංක. 182, මාතර පාර, උණවටුන.

1,772 07/086/15/03980 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ග්රීන් ෆීල්ඩ්ස් කන්සල්ටන්සි සේවිසස් ලිමිටඩ් ද ෆැන්ජි පානි ට්රී, අංක. 812, මාතර පාර, මිහිරිපැන්න, තල්බේ.

1,773 07/086/15/03996 () ර.බී 07 ටීබී ගාමිණී ගුණබස්න විුමාරච්ි බ ාබටල් බරාක් බෆෝට්,ගුරුකන්දවත්ත, දළවැල්ල, උණවටුන.

1,774 07/086/15/04001 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බමාස්බවෝල්ඩ් ලංකා විලාස් (පුද්) සමාගම බමාස්බවෝල්ඩ් විලා , අංක 38, වැල්බ ්නබගාඩ, අ ංගම.

1,775 07/086/15/04010 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, වී.සී විලාස් ඇන්ඩ් රිබසෝට් (පුද්.) සමාගම සවුත් බල්ක් රිබසෝට්, කතළුව, අ ංගම



1,776 07/086/15/04071 () ර.බී 07 ටීබී බ්ලූ ස්කයි ලක්සිරි ඒපාේට්මන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම. අවුල් ඇන්ඩ් ද පුසි කැට්, අංක 788, මාතර පාර, තල්බප, ගාල්ල.

1,777 07/086/15/04083 () ර.බී 07 ටීබී බකාත්තිබගාඩ කංකානම්බග් නීල් ප්රියන්ත සිරිුංග / බකාත්තිබගාඩ 

කංකානම්බග් ශයාමි ප්රසන්න

තේතරුගා බ ෝටලය, යද්බදහිමුල්ල, උනවටුන, ගාල්ල.

1,778 07/086/15/04107 () ර.බී 07 ටීබී සුටු යාය ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බක්. බක්. බීච්, මාතර පාර,  ෙරාදූව, ගාල්ල

1,779 07/086/15/04131 () ර.බී 07 ටීබී ඇග්නස් බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඇග්නස් බ ාබටල්, රූමස්සල, උණවටුන

1,780 07/086/15/04185 () ර.බී 07 ටීබී ස්ටාේ බල්ෂේ (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් එන්ජල් බීච්, බනා. 436, ගාළු පාර, දළවැල්ල, තල්බේ.

1,781 07/086/15/04192 () ර.බී 07 ටීබී බරාක් සයිඩ් කොනාස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බරාක් සයිඩ් කොනාස,් 668, මාතර පාර, මිහිරපැන්න, තල්බේ.

1,783 07/086/15/12/03480 

(07/086/3440)

ර.බී 07 ටීබී දිසානායක මුදියන්බසලාබග් ප්රශාන්ත දිසානායක ත්රැබප්රාබබ්න් පැවිලියන් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, යද්බදහිමුල්ල, උණවටුන.

1,784 07/087/15/00164 

(07/087/2703)

ර.බී 07 ටීබී ෙතා බ ලන් බක්ෆ්ස්ටයින් බ ාබටල් බ්ලු බනෝට් , අංක. 424, ගාළු පාර, හික්කඩුව

1,785 07/087/15/00174 

(07/087/0249)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බකාරල් සෑන්ඩ් බ ෝටලය බකාරල් සෑන්ඩ් බ ෝටලය, අංක. 326, ගාළු පාර, හික්කඩුව

1,786 07/087/15/00176 

(07/087/1004)

ර.බී 07 ටීබී නිගමුනි කමල් වින්සන් බමන්ඩිස් බකාරල් රීෆ් බීච් බ ාබටල්, අංක. 336, ගාළු පාර, හික්කඩුව

1,787 07/087/15/00178 

(07/087/3009)

ර.බී 07 ටීබී මාරකන්දබග් ෙමින්ද ප්රියංකර නිව් ඉම්පීරියල් බගස්ටි  වුස,් අංක 500, ගාළු පාර,   හික්කඩුව

1,788 07/087/15/00181 

(07/087/2707)

ර.බී 07 ටීබී බදනිපිටිය මිරිස්සබග් රමයලාල් 9/1, අමරබස්න මාවත, හික්කඩුව

1,789 07/087/15/00183 

(07/087/0888)

ර.බී 07 ටීබී බද්හිංග කපිල බද්ශප්රිය ද තාෙෲ බකාරල් සීස් බීච් බ ාබටල් 346, ගාළු පාර, හික්කඩුව

1,790 07/087/15/00198 

(07/087/0852)

ර.බී 07 ටීබී හික්කඩුව ගලේපත්තිබග් සරත්ෙන්ර සමරසූරිය සුට් ලංකා බ බටල්, තීරණගම, හික්කඩුව

1,791 07/087/15/02427 

(07/087/0908)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඇබවන්රා බීච් බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ඇබවන්රා බීච් බ ාබටල් ,  අංක 714,  නාරිගම, හික්කඩුව.

1,792 07/087/15/02433 

(07/087/3220)

ර.බී 07 ටීබී නානායක්කාර වසම් එබගාඩබග් ජනක සංජීව වයිබේෂන්ස් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක. 495, වෑවල, හික්කඩුව.

1,793 07/087/15/02437 () ර.බී 07 ටීබී බද්වබග් බඩ්විඩ් ගුණසිරි බඩායිෂ් ලංකා බ ෝටලය ස  බරස්ටුරන්ට්, බගාඩගම, බතල්වත්ත.

1,794 07/087/15/02439 

(07/087/1811)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - බ ාබටල් වෑවල  බීච් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වෑවල  බීච් බ ාබටල්, අංක 380, ගාලු පාර, හික්කඩුව

1,795 07/087/15/02446 

(07/087/2725)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, හික්කඩුව බීච් බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් හික්කඩුව බීච් බ ාබටල්, අංක 298, ගාළු පාර, හික්කඩුව



1,796 07/087/15/02447 

(07/087/1008)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ෙැන්සායි බරෝයල් රිබසෝට්ස් හික්කඩුව පීඑල්සී බකාරල් බරාක් ෙයි ෙැන්සායි , අංක. 340, ගාලු පාර, හික්කඩුව.

1,797 07/087/15/02503 

(07/087/2495)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ,කල  බොන්බගෝ බල්ක් රිබසෝට්  පුද්ගලික සමාගම කල  බොන්බගෝ බල්ක් රිබසෝට්, අංක 22/8 බක්  - ෆීල්ඩ් වීව් , ෙද්බද්ගම පාර, 

තල්ගස්බදනිය,හික්කඩුව

1,798 07/087/15/02504 

(07/087/2413)

ර.බී 07 ටීබී හික්කඩුව විදානරාලලාබග් බනල්සන් ඩයස් මමාස් බකාරල් බීච්,අංක 338,ගාලු පාර, හික්කඩුව

1,799 07/087/15/02509 

(07/087/3079)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු,  රිමිබට්ේ රිබසෝට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ආදිතයා බ ාබටල් ,අංක 719/1, ගාලු පාර, බදබවනිබගාඩ, රත්ගම

1,800 07/087/15/02511 

(07/087/0934)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - බකාරල් ගාේඩ්න්ස් බ ාබටල් ොයා ට්රාන්ස් බ ාබල්,අංක 01,ගාලු පාර,හික්කඩුව.

1,801 07/087/15/02523 

(07/087/1000)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ , බ ාබටල් ලංකා සුපේ බකාරල් ලිමිටඩ්, බ ාබටල් ලංකා සුපේ බකාරල්,අංක 390, ගාලු පාර, හික්කඩුව.

1,802 07/087/15/02768 

(07/087/3271)

ර.බී 07 ටීබී ආේබනෝල්ඩ් ටිබරෝන් පේසිෙල් වීරසූරිය මයා බන්ෙේ රිබසෝට් ,පතන , හික්කඩුව

1,803 07/087/15/03115 

(07/087/3315)

ර.බී 07 ටීබී ඒෂයන් ජුබවල් බුටික් බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම, ඒෂයන් ජුබවල්  බ ාබටල්, ෆීල්ඩ් විව්, නාලගස්බදනිය,ෙද්බද්ගම පාර, හික්කඩුව

1,804 07/087/15/03513 

(07/087/3411)

ර.බී 07 ටීබී ගඟෙඩ කංකානම්බග් අනුර පියල් ගුණරත්න නිබපෝන් විලා, අංක. 412D,ගාලු පාර, වෑවල, හික්කඩුව.

1,805 07/087/15/04105 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ෙැසිලේස් බ ෝලිඩිංග්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්. රීෆ් හික්කඩුව, 870, තිරානගම පාර, හික්කඩුව.

1,806 07/087/15/04146 () ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂක, සැෆ්බරෝන් බල්ෂේ පුද්ගලික සමාගම. කායි හික්කඩුව, අංක 387, ගාළුපාර, හික්කඩුව.

1,807 07/088/115/00094 

(07/088/2717)

ර.බී 07 ටීබී බෙෝධියා ෙුබග් බේමිස් කිංස්ලි බපබේරා ගුනරත්න බෂබෂසු බගස්ට්  වුස් , පරණ ෙටබපාල පාර, ුරුුග  ැතැේම, ඇල්පිටිය

1,808 07/089/15/03479 

(07/089/3429)

ර.බී 07 ටීබී ොනක  සන්ත වික්රම බසනවිරත්න බ ාබටල් කිංබටාේ, උක්ඕවිට, උඩුගම.

1,809 07/089/15/03504 

(07/089/3446)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂකල බලෂේලි බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බලෂේලි බ ාබටල් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් වාඩියවත්ත, ඇුමබල් මාපලගම.

1,810 07/091/115/02330 

(07/091/1618)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - අුබකෝරළ ගෲේ ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ුරුඳුවත්ත බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, බතාටුපල පාර, පිටිගල.

1,811 07/093/15/00146 

(07/093/2505)

ර.බී 07 ටීබී වැලිකැටිය බ ්වබග් ලාල් අනුර  ේෂා බ ාලිබඩ් රිබසෝේට්, ඉමදූව පාර, යක්කලමුල්ල

1,815 07/094/15/02513 

(07/094/3201)

ර.බී 07 ටීබී කූපේ එන්ටේප්රයිසස් (පුද්) සමාගම ක ඳ කන්ද, අඟුළුග , ගාල්ල

1,816 07/328/15/03262 

(08/108/0836)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුසස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වැලිගම බබ් ඉන්, වැලිගම

1,817 07/332/107/00199 

(07/082/3055)

ර.බී 07 ටීබී උමන්ර මබනෝ ාරී කන්නන්ගර මැඩරීන් බීච් බ ාබටල්, ගාළු පාර, කයිකාවල, ඉුරුව



1,818 07/332/115/03617 

(07/082/0939)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සමන් විලාස් බ ාබටල් ලිමිටඩ් සමන් විලාස් බ ාබටල්, අුරුවැල්ල, ඉඳුරුව.

1,819 08/096/16/00104 

(08/096/1807)

ර.බී 07 ටීබී කලබ ් බලාුබග් සමරබස්න පෙසරා බගස්ට්  වුස,් පන්සල් වත්ත, ෙන්ගම පාර, අුරැස්ස.

1,820 08/096/16/00145 

(08/096/3222)

ර.බී 07 ටීබී බ ්වා කටුවන්බදනියබග් ඉන්දික නිශාන්ත බරාබීනා පැලස් බරස්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්, 32 බී, පන්සල් වත්ත, ෙංගම පාර, අුරැස්ස

1,821 08/096/16/02552 

(08/096/0897)

ර.බී 07 ටීබී ෙමුණාවිට ගමබග් සුසන්ත බරෝ ණ බනත්මිණ බගස්ට්  වුස,් අංක. 82/35, උදාර මාවත,  අුරැස්ස

1,822 08/097/16/03523 

(08/097/3406)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බකාකනට් ට්රැවල්ස් (පුද්) සමාගම බ ාබටල් පැබනෝරාමා, අංක. 9/3, ම බ ්නකන්ද, නාඔටුන්න, බකෝට්බටබගාඩ, මාතර

1,823 08/098/16/00106 

(08/098/2455)

ර.බී 07 ටීබී මද්ුම ගජමන්බග් සුගතපාල දික්වැල්ල බීච් බ ාබටල්,112,ම බවල පාර,දික්වැල්ල.

1,824 08/098/16/02556 

(08/098/0400)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු, දික්වැල්ල විබල්ේ රිබසෝට්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් දික්වැල්බල් රිබසෝට් , ෙතීගම ,දික්වැල්ල

1,825 08/098/16/03690 () ර.බී 07 ටීබී රන්බදාඹබග් සමරබස්කර සනුල බගස්ට්  වුස,් ෙණ්ඩාරවත්ත, වත්බත්ගම දුණ, දික්වැල්ල.

1,826 08/098/16/03858 () ර.බී 07 ටීබී වඩුබග් අමරසිරි රන් සි බ ාබටල්, වත්බත්ගම , දික්වැල්ල.

1,827 08/098/16/04157 () ර.බී 07 ටීබී නන්දික මුණසිං  සමරවික්රම හිරිකැටිය බිච් රිබසෝේට්, හිරිකැටිය, දික්වැල්ල

1,828 08/099/16/03883 () ර.බී 07 ටීබී දීපාල් ලංකානන්ද රත්නායක සිනමන් ඉන්, බකෝංගල දුණ. මාතර පාර,  ක්මණ.

1,829 08/100/16/00053 

(08/100/1757)

ර.බී 07 ටීබී නිම්මි  පුතන්ත්රි / බතනුවන් අමිල ජානක විතාරණ ඉසුරු බගස්ට්  වුස් 27, අුරැස්ස පාර, කුරුපිටිය

1,830 08/100/16/00101 

(08/100/2947)

ර.බී 07 ටීබී බ ට්ටිආරච්ිබග් ලලිත් නදීශා බ ාලිබඩ් ඉන් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, මාතර පාර, කුරුපිටිය

1,831 08/100/16/00105 

(08/100/0519)

ර.බී 07 ටීබී කැෙැද්ුව ගමබග්  රිස්ෙන්ර සමරුංග සමරුංග සිටි ඉන්, මාතර පාර, කුරුපිටිය

1,832 08/100/16/03737 () ර.බී 07 ටීබී නයනාත් දේශන බ ්වාවිදාන සඳ එළිය බ ාලිබඩ් රිබසෝට් ඇන්ඩ් බගස්ට්, කිරින්ද පාර, කුරුපිටිය.

1,833 08/101/16/02549 

(08/101/2833)

ර.බී 07 ටීබී විබේබස්කර ගමාච්ිබග් ෙන්ර පුෂ්ප ුමාර සත්ම ල් ඇල්ල බරස්ටුරන්ට් , පල්බල්ගම, බදනියාය

1,834 08/101/16/04028 () ර.බී 07 ටීබී ප්රධ්ාන කළමණාකරු,බේන් බෆාරස්ට් ඉබකෝබලාේ ( පුද් ) සමාගම ද බේන් බෆාරස්ට් ,එනසල්වත්ත, බදනියාය.

1,835 08/103/16/00098 

(08/103/0949)

ර.බී 07 ටීබී පුෂ්පා නන්දනී ජයුංග බසෝලිස් ටුවරිස්ට් ඉන්, 217, ධ්ේමපාල මාවත, නුබප,  මාතර

1,836 08/103/16/00107 

(08/103/2454)

ර.බී 07 ටීබී ස්වේණා ොන්දනී රණවීර බරෝයල් සී වින්ඩ් , අංක. 26, බවරළ පාර, බපාල්බ ්න , මාතර



1,837 08/103/16/02551 

(08/103/0184)

ර.බී 07 ටීබී පේල් ක්ලිේ බ ාබටල් (පුද්) සමාගම පේල් ක්ලිේ බ ාබටල්, අංක. 25 සී, බ්රවුන්ස් හිල් ,මාතර

1,838 08/103/16/02555 

(08/103/0838)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ බපාල්බ ්න රීේ ගාේඩන් බ ෝටලය , අංක 30, බවරළ පාර, බපාල්බ ්න - මාතර

1,839 08/103/16/02560 

(08/103/0450)

ර.බී 07 ටීබී සායක්කාර බදාන් බසෝමදාස බල්ක් සයිඩ් ටුවරිස්ට් ඉන්, අුරුබගාඩ ,තිස්සම ාරාමය

1,840 08/103/16/02563 

(08/103/0947)

ර.බී 07 ටීබී සමරවික්රම ලියනබග් ලාල් සරත් මයුර බීච් රිබසෝට්,බනා 33ඒ, බීච් පාර,මාතර

1,841 08/103/16/03979 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඇට්ලස් ඉන්බවස්ටමන්ට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අමබලෝ බුටික් රිබසෝට්, අංක..39/6, 1වන  රස් වීදිය, බපාල්බ ්න, මාතර.

1,842 08/103/16/04159 () ර.බී 07 ටීබී ද ඇක්වාටික් කල්ෙේ ලයිෆ්ස්ටයිල් ගෘෘෆ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්. ද. බඩාක්ටේස්  වුස,් 95/83, මඩි , මාතර.

1,843 08/104/16/02548 

(08/104/3340)

ර.බී 07 ටීබී අමරදාස හිත්කැටියබග් දේශණ බරස්ටුරන්ට්,  බකාරටුව වත්ත,මාකඳුර ෙටහිර, මාතර

1,844 08/105/16/03597 

(08/105/3343)

ර.බී 07 ටීබී කංකානම් ගමබග් අජිත් පද්මසිරි එක්බසල් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, ම  වීදිය, ඌරුබොක්ක

1,845 08/108/103/00097 

(08/108/1930)

ර.බී 07 ටීබී නිශ්ශංක බුවබනක ගුණබස්කර ිරාගල විබල්ේ, ෙන්ඩාරමුල්ල, මිරිස්ස

1,846 08/108/16/00099 

(08/108/3205)

ර.බී 07 ටීබී පැළ ැටියබග් කාන්ති බේල්බව් විව්, මාතර පාර, උණවටුන

1,847 08/108/16/00100 

(08/108/0896)

ර.බී 07 ටීබී මරත්තල  ැන්නදිබග් ආනන්ද ජයබද්ව පැරඩයිස් බීච් ක්ලබ්, අංක. 140,  ගුණසිරි මාහිමි මාවත, මිරිස්ස.

1,848 08/108/16/02550 

(08/108/3219)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, වැලිගම  බබ් රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම වැලිගම බබ් රිබසෝට්, මාතර පාර, පැලෑන,වැලිගම

1,849 08/108/16/02554 

(08/108/0907)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ක්රිස්ටල් විලා (පුද්) සමාගම ක්රිස්ටල් විලා, ගාල්ල මාතර පාර, පැලෑන, මාතර.

1,850 08/108/16/02557 

(08/108/2692)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - බබ් බීච් බ ෝටල ය බබ් බීච් බ ෝටලය ,කේපරබතාට, වැලිගම

1,851 08/108/16/02562 

(08/108/3191)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ ,මන්දාරා රිබසෝට් (පුද්) සමාගම මන්දාරා රිබසෝට්,අංක 416 ඒ,පෑලෑන, බමෝදරවත්ත,වැලිගම

1,852 08/108/16/02565 

(08/108/3241)

ර.බී 07 ටීබී මරක්කල  ැන්නදිබග් ආනන්ද ජයබද්ව පැලස් මිරිස්ස,බකාේපරාමුල්ල , මිරිස්ස

1,853 08/108/16/03465 

(08/108/3450)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ගාේටන් බ ාබටල්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ගාේටන්ස් බක්ේ, බද්නුවල, අ ංගම.

1,854 08/108/16/03473 

(08/108/16/12/3452)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, මිරිස්ස බබ් රිබසෝට්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් මිරිස්ස බබ් රිබසෝට්ස,් උඩුපිල, මිරිස්ස.

1,855 08/108/16/03518 () ර.බී 07 ටීබී මරක්කල  ැන්නදිබග් උදය ප්රියදේශන බ ාබටල් සිලාන්බමෝ, ෙණ්ඩරමුල්ල, මිරිස්ස.



1,856 08/108/16/03521 

(08/108/16/03518)

ර.බී 07 ටීබී මරක්කල  ැන්නදිබග් උදය ප්රියදේ න බ ාබටල් සිලාන්බමෝ, ෙණ්ඩරමුල්ල, මිරිස්ස.

1,857 08/108/16/03596 

(08/108/3449)

ර.බී 07 ටීබී ඉසුරු පුංිබ ්වා සන්රූ බීච්, අංක. 22, සමරවීර බපබදස. වැලිගම.

1,858 08/108/16/03620 

(08/108/0836)

ර.බී 07 ටීබී සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුසස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් වැලිගම බබ් ඉන්, වැලිගම

1,859 08/108/16/03761 () ර.බී 07 ටීබී යමුනා කාන්ති ස්ටයින් බනේචූන් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස්,අංක 484, පැළෑන, වැලිගම.

1,860 08/108/16/03766 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බෆාන්ටියේ කැපිටල් ලංකා ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ලැන්ටන් , අංක. 71, මාතර පාර, කුරුගමුව,මාතර

1,861 08/108/16/03925 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බක්ේ වැලිගම (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, බක්ේ වැලිගම (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක. 331, කේපරබතාට පාර, කළුකන්ද, වැලිගම.

1,862 08/108/16/04070 () ර.බී 07 ටීබී කරුණාරත්න වාදසිං  ම තා යසුරි බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ූරන්ට්, අංක 450/8, මාතර පාර, වැලිගම.

1,863 08/108/16/04134 () ර.බී 07 ටීබී මනම්බේරි බ ාබටල්ස් ඇන්ඩ් රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ිපල් ඕ සික්ස,් තැ.බප. අංක  0006, ෙණ්ඩාරමුල්ල, මිරිස්ස

1,864 08/108/16/04136 () ර.බී 07 ටීබී අම්ෙලන්බගාඩ ලියනබග් සුනිල් සේෆ් සී බ්රීස,් ගුණසිරි නා හිමි මාවත, බකෝපරමුල්ල, මිරිස්ස.

1,865 08/108/16/04137 () ර.බී 07 ටීබී බකාටුුරබග් සමීර බරාෂාන් විලා නඕමි බිච්, අංක 62, කඩෙැද්දගම, ගුරුෙෑවිල, වැලිගම.

1,866 08/108/16/04148 () ර.බී 07 ටීබී තැඹිලියා බගාඩබග් ලහිරු ොමර ලක්ෂ්මන් ද සේෆේ, බනා. 65, වඩනවත්ත, පැළෑන, වැලිගම.

1,867 08/108/16/04151 () ර.බී 07 ටීබී වැලිගම බල්ෂේ රිබසෝේට් (පුද්ගලික) සමාගම වැලිගම බල්ෂේ රිබසෝේට් (පුද්ගලික) සමාගම, බනා. 22, බමෝදරවත්ත, පැලෑන, වැලිගම.

1,868 08/108/16/04155 () ර.බී 07 ටීබී අනුර බස්පාල ද නායක ඇබරාවානා 888 වැලිගම, බනා. 433, නව ගාළු පාර, පැළෑන, වැලිගම.

1,869 08/108/16/04158 () ර.බී 07 ටීබී කළුෙදනබග් දිමුු ක්වින්ස් බග්ට්, ගාළු පාර, උඩුපිල, මිරිස්ස.

1,870 08/108/16/04161 () ර.බී 07 ටීබී බ ්වා පැළැන විතානබග් විුම් සංකල්ප බල් ෙැක් ඇට් බල්සිස,් මිදිගම  ංදිය, මිදිගම, අ ංගම

1,871 08/108/16/04164 () ර.බී 07 ටීබී දියගු ආරච්ිබග් සරත් කාන්ත ද සිල්වා කාසල් බබ් රිබසාේට්, බනා. 124, කේපරබතාට, වැලිගම.

1,872 08/108/16/04165 () ර.බී 07 ටීබී දයා රංජන විබේුංග රන්දිය සී වීව් බ ාබටල්, ගාළු පාර, උඩුපිල, මිරිස්ස.

1,873 08/108/16/04166 () ර.බී 07 ටීබී මලවීර ආරච්ිබග් ගාමිණි මුණවීර මිරිස්ස බග්ට් රිබසෝේට්, වැලිකබඩ්, තල්අරඹ, කුරුගමුව.

1,874 08/108/16/04167 () ර.බී 07 ටීබී සමරසිං  කංකානම්බග් ලලිත් ුමාර ශ්රීමානි බගස්ට්  වුස,් බකාට්ඨාශ බගදර පාර, මිරිස්ස දුණ I



1,875 08/108/16/04186 () ර.බී 07 ටීබී බීච් විලා වැබක්ෂන්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ශ්රී සාරවි බීච් විලාස් ඇන්ඩ් ස්පා, 153, රුහුණුපුර, තලාරඹ, කුරුගමුව, මාතර.

1,876 09/112/18/01511 

(09/112/0277)

ර.බී 07 ටීබී අබශෝක අනුරුද්ධ් ම ානාම නානායක්කාර බනෝනාගම විබල්ේ ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,්අංක 257,තංගල්ල පාර,ඵක්කස්ස,අම්ෙලන්බතාට

1,877 09/112/18/01589 

(09/112/3313)

ර.බී 07 ටීබී බසකන්ඩ් බන්ෙේ රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම ටේටල් බබ්, දුණ - ෙටඅත, ගුරුබපාුණ, කළමැටිය , හුංගම

1,878 09/112/18/01591 

(09/112/3203)

ර.බී 07 ටීබී අබශෝක අනුරුද්ධ් ම ානාම නානායක්කාර රුහුණු රිබසෝේට්,තිස්ස පාර,අම්ෙලන්බතාට.

1,879 09/113/17/01435 

(09/113/3374)

ර.බී 07 ටීබී නිබරෝෂ් බද්ශප්රිය රාජපක්ෂ ෆිබනාමිනල් බගස්ට් , මුලනගාඩ පාර, අඟුණබකාලපැලැස්ස .

1,880 09/113/17/01460 

(09/113/3317)

ර.බී 07 ටීබී වීරසිං  ලියනආරච්ිබග් බසෝමදාස අල්මමාලී  බ ාබට්ල්,  ැඩකැටිය, අගුණබකාළපැලැස්ස

1,881 09/115/18/01360 

(09/115/0914)

ර.බී 07 ටීබී බන්වාසික කළමණාකරු , බ ාබටල් ඕඒසීස් ද  ඕඒසීස් බ ාබටල්, සිසිලසගම,  ම්ෙන්බතාට .

1,882 09/115/18/01625 

(09/115/2489)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, පීබකාක් බීච් බ ෝටලය පීබකාක් බීච් බ ෝටලය ,ගල්වල පාර,  ම්ෙන්බතාට

1,883 09/115/18/03571 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ෙඳිරි විබල්ේ එබකෝ රිබසෝට්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ෙඳිරි විබල්ේ එබකෝ රිබසෝට්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, ෙඳිරිය,  ම්ෙන්බතාට.

1,885 09/120/17/00073 

(09/120/0921)

ර.බී 07 ටීබී බලාු පටෙැදිබග් බේමරත්න / සුවඳ  ැන්නදිබග් අංජලී මාවැල්ල බීච් රිබසෝට් , ම බවල පාර, බමාරකැටිආර, නාුළුගමුව, තංගල්ල

1,886 09/120/17/00074 

(09/120/3087)

ර.බී 07 ටීබී ප්රියන්ත කස්ුරිආරච්ි ලැගූන් පැරඩයිස් බීච් රිබසෝට්, මාරබකාල්ලිය, තංගල්ල

1,887 09/120/17/01539 

(09/120/0491)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ ද බන්ෙේ රිබසෝට් , මැඩිල්ල , තංගල්ල

1,888 09/120/17/01540 

(09/120/2459)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ , සී/ස තංගල්ල  බබ් බ ාබටල් සමාගම තංගල්ල  බබ් බ ෝටලය , ම බවල පාර, තංගල්ල

1,889 09/120/17/01542 

(09/120/2846)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ ෙන්රා බගස්ට්  වුස,් අංක 92, ම වීදිය , තංගල්ල

1,890 09/120/17/01587 

(09/120/2967)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - තංගල්ල බප්රාපටි (පුද්) සමාගම අමාන් රිබසෝට්, වැල්ලවු ආර, බෙෝධිමාවත, බගාඩල්ලබවල ,තංගල්ල

1,891 09/120/17/01592 

(09/120/3307)

ර.බී 07 ටීබී ෙැකිං ැම් බලෂේ ලංකා පුද්ගලික සමාගම ෙකිං ැම් ේබල්ස් , රැකව විබල්ේ , බනබටාල්පිටිය , තංගල්ල

1,892 09/120/17/03628 

(09/120/3407)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, පාම් පැරඩයිස් කොනාස් පාම් පැරඩයිස් කොනාස,් බගායම්බොක්ක, තංගල්ල.

1,893 09/120/17/04084 () ර.බී 07 ටීබී සිබලෝන් සී බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සිබලෝන් සී බ ාබටල්, අංක 26, විජය පාර, මැදකැටිය, තංගල්ල.

1,894 09/120/17/04099 () ර.බී 07 ටීබී තරු විලාස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් තරු විලාස් මාවැල්ල, බකාටුඅත්ත වත්ත, බමාරකැටිආර, නාුළුගමුව.



1,895 09/121/18/00066 

(09/121/1813)

ර.බී 07 ටීබී කංකානි විතානබග් ගාමිණි / මලිගස්බප බකෝරලබග් උපාලි රිබෆ්රෂ් බ ෝටලය, කතරගම පාර, පුංි අරුක්බගාඩ, තිස්සම ාරාමය

1,896 09/121/18/00068 

(09/121/2451)

ර.බී 07 ටීබී සුමනසිරි වීරබකෝන් ෆ්බලමින්බගෝ බුන්දල සෆාරි බගස්ට්  වුස,් වැල්ලවාය පාර, වීරවිල, තිස්සම ාරාමය

1,897 09/121/18/00069 

(09/121/3200)

ර.බී 07 ටීබී  ත්තිමුනි ඉන්දිකා උදයංගනී ද සිල්වා තිස්ස විබල්ේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, උඩුවිල, තිස්සම ාරාමය

1,898 09/121/18/00070 

(09/121/3234)

ර.බී 07 ටීබී විමලසිරි වීරබකෝන් විලා සෆාරි බ ාබටල්, පන්බනගමුව, වීරවිල

1,899 09/121/18/01464 

(09/121/2457)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, බ ාබටල් ෙන්ද්රිකා පුද්ගලික සමාගම බ ාබටල් ෙන්ද්රිකා පුද්ගලික සමාගම, ම බසන් පුර, කතරගම පාර, තිස්සම ාරාමය.

1,900 09/121/18/01473 

(09/121/3086)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - එලිෆන්ට් රිච් බ ාබටල් එලිෆන්ට් රීච් බ ාබටල්, යාල  න්දිය, කිරින්ද, තිස්සම ාරාමය.

1,901 09/121/18/01516 

(09/121/0871)

ර.බී 07 ටීබී බත්නුවර  ැන්නදිබග් විනීතා පද්මිණී බ ාබටල් තිස්ස, කච්බච්රිගම , තිස්සම ාරාමය

1,902 09/121/18/01526 

(09/121/3211)

ර.බී 07 ටීබී සන්දරාුර වින්සන්ට් සමන්ත සිල්වා  ැපි බකන්ට් බගස්ට්  වුස,් ම බසන්පුර, කතරගම පාර, තිස්සම ාරාමය.

1,904 09/121/18/01527 

(09/121/0877)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ,  යාල විබල්ේ පුද්ගලික සමාගම සිනමන් වයිල්ඩ් යාල , තැ.බප. 1, කිරින්ද, තිස්සම ාරාමය

1,905 09/121/18/01586 

(09/121/0918)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ප්රියංකර බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කිතල රිබසෝට් , කතරගම පාර, තිස්සම ාරාමය

1,906 09/121/18/01590 

(09/121/2514)

ර.බී 07 ටීබී කස්ුරි ආරච්ිබග් බදාන් පියතිස්ස / මුගමබග් බදෝන ශිරානි දීේතිකා 

මුගම

බ ාබටල් සංසිඳ , අුරුබගාඩ, තිස්සම ාරාමය

1,907 09/121/18/02629 

(09/121/3215)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු, ටැේබරාස්පා රිබසෝට් (පුද්) සමාගම ටැේබරාස්පා - තිස්ස,අංක :15, උසාවිය පාර, තිස්සම ාරාමය

1,908 09/121/18/02857 

(09/121/2450)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, තිස්ස රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද සෆාරි, තිස්සම ාරාමය

1,909 09/121/18/03807 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, යාල කැරවෑන් විබල්ේ ප්රයිවට් ලිමිටඩ් යාල කැරවෑන් විබල්ේ, අංක. 84, ගුරුබගාඩ, පලටුපාන, කිරින්ද.

1,910 10/255/44/02671 

(10/255/3289)

ර.බී 07 ටීබී ග්රීන් රාස් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික සමාගම ග්රීන් රාස් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික සමාගම, බනා. 33,අබස්ේවතන් 

වීදිය,බරෝ ල් පාර, යාපනය

1,911 10/255/44/02675 

(10/255/2887)

ර.බී 07 ටීබී රාජුබරයි රත්බන්ස්වරන් පිල්ලයාේ ඉන්, බනා, 31 - 33, මනිපායි පාර, යාපනය

1,912 10/255/44/02677 

(10/255/3256)

ර.බී 07 ටීබී බගාවුසාලයන් නන්දබද්වන් ම තා නන්තන් බරස්ට් , බක්.බක්.එස්. පාර, යාපනය

1,913 10/255/44/02680 

(10/255/2645)

ර.බී 07 ටීබී බනෝෙට් එමිල් සුන්දරනායගම් ම තා ෙැස්ටියන්ස් බ ාබටල් , අංක:37, 11, නුවර පාර, යාපනය

1,914 10/255/44/03411 

(10/255/3277)

ර.බී 07 ටීබී තවරාේ තිලකගරාේ මයා යාපනය සිටි බ ාබට්ල් , අංක:70, බක්.බක්.එස්.පාර, යාපනය



1,915 10/256/16/03420 

(10/256/3233)

ර.බී 07 ටීබී තනොලසිං ම් අජන්ත මයා යාපනය බරස්ට්, අංක:87, බේුරුුඩුව පාර, නල්ලූේ, යාපනය

1,916 10/256/44/02668 

(10/256/3230)

ර.බී 07 ටීබී ඉන්රාණි තවනයාගම් රාජී බරස්ටුරන්ට්, රාමලිංගම් පාර, තිරුබනල්බව්ලි නැබගනහිර,යාපනය

1,917 10/256/44/02673 

(10/263/3362)

ර.බී 07 ටීබී බවට්ටිබව්ලු යාජන්තිරන් ම තා ලක්ස් එබටෝලයිස් , අංක:34, නල්ලූේ , යාපනය

1,918 10/257/108/02674 

(10/257/3328)

ර.බී 07 ටීබී සුබ්රමනියම් නිතයබක්සන් මයා ම ත්මා ගාන්ධි වීදීය, ොවකච්බච්රී , යාපනය

1,919 10/263/47/02667 

(10/264/3294)

ර.බී 07 ටීබී සිවසුන්දරම් රාබස්න්තිරම් මයා ුන්වන විදීය, අනයිබකාඩයි , සවකත්ු, කකබතවවු

1,920 10/265/45/02672 

(10/265/3279)

ර.බී 07 ටීබී ආරුමුගම් පරන්තමන් බරෝසා බරස්ටුරන්ට්, වඩ්ඩු බවස්ට්, චුල්ලිපුරම්

1,921 12/279/109/02684 

(12/279/3326)

ර.බී 07 ටීබී සනා බගස්ට්  වුස.් බනා:105,බකාල්ලාවිලන්ුලම්,පලිනගේ,වවුනිුලම්

1,922 12/282/16/03436 

(12/326/3325)

ර.බී 07 ටීබී සන් බගස්ට්  වුස් සන් බගස්ට්  වුස,්අංක:104, මල්ලවයි, බයෝගපුරම්

1,923 13/275/48/02685 

(13/275/2693)

ර.බී 07 ටීබී පැකියනාතන් ගබේන්තිරරාජා බන්ල්ලි ස්ටාේ බ ාබටල්, බනා. 84,  2වන  රස් වීදිය, වව්නියාව

1,924 13/275/48/02688 

(13/275/3329)

ර.බී 07 ටීබී තම්පා ටුවරිස්ට් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ඉන් තම්පා ටුවරිස්ට් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ඉන්, බනා. 10 - 1 වන පටුමඟ , සින්නපුුුලම් , වව්නියාව

1,925 14/317/40/02649 

(14/317/2933)

ර.බී 07 ටීබී ලාේක්බෙයින් (පුද්) සමාගම ලාේක්බෙයින් බගස්ට්, අංක:92/10, බයාවුන් මාවත, කන්තබල්

1,926 14/318/40/02595 

(14/318/3073)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ , නැබගනහිර  සංවේධ්න බ ෝටලය පුද් සමාගම ස්ලෑන්ඩ් බීච් රිබසෝට් , නිලාවැලි , ත්රිුණාමලය

1,927 14/318/40/02650 

(14/318/3349)

ර.බී 07 ටීබී බමසල්ලේපා පරබම්ෂ්වරන් බපන්ගුයින් ඊස්ලන්ඩ්, බවෝඩ් 02, 9 වන මයිල් බපෝස්ට්, නිලාබව්ලි

1,928 14/318/40/03210 

(14/318/3090)

ර.බී 07 ටීබී රාබේෂ්වරී කනගසබබ් මිය සී වීව් බ ාබටල්,10 වන මිබල් බපෝස්ම්, බගෝපාලපුරම්, නිලාබව්ලි , ත්රිුණාමලය

1,929 14/318/40/03389 

(14/318/2255)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂක නිලාවැලි බ ෝටලය , නිලාවැලි

1,930 14/324/16/03333 

(14/324/1925)

ර.බී 07 ටීබී ත්රිුණාමලය බ ාලිබඩ් රිබසෝට් පුද් සමාගම ොයා ෙෲ, ඇබලක්ස් ගාේඩ්න් , ත්රිුණාමලය

1,931 14/324/16/03364 

(14/324/2297)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු , ඇක්වා ලිමිටඩ් ඇක්වා ඉන් ලිමිටඩ් , අංක:12,සම්ෙලතිව් , ත්රිුණාමලය

1,932 14/324/40/02592 

(14/324/2258)

ර.බී 07 ටීබී කන්දයියා රාජබගෝපාල් විලා බගස්ට්  වුස,් බනා. 22, ඕේ'ස් හිල්, ින්බකාලිමිලි

1,933 14/324/40/02593 

(14/324/3306)

ර.බී 07 ටීබී බ ්වා මඩියබග් දීපා ොන්දනී මිය ප්රසන්න බගස්ට්  වුස,්අංක 1042,නුවර පාර, අනුරාධ්පුර  න්දිය, ත්රිුණාමලය



1,934 14/324/40/02596 () ර.බී 07 ටීබී බලාුබග් සමාගම බසවන් ස්ලෑන්ඩ් බ ාබටල් , ඔරිස් හිල් පාර, ත්රිුණාමලය

1,935 14/324/40/02596 

(14/324/2749)

ර.බී 07 ටීබී බලාුබග් සමාගම බසවන් ස්ලෑන්ඩ් බ ාබටල් , ඔරිස් හිල් පාර, ත්රිුණාමලය

1,936 14/324/40/02651 

(14/324/1769)

ර.බී 07 ටීබී බකාල්ලුබේ ආරච්ි අේපු ාමිලාබග් රත්න ුසුමා පද්මසිලී මිය බ ාබට්ල් ඔෂීන් , අංක: 621, නුවර පාර, ආන්දන්ුලම , ත්රිුණාමලය

1,937 14/324/40/03017 

(14/324/2822)

ර.බී 07 ටීබී රාසමනී රාතක්රිණන් සී බලෝටේස් පාේක් බ ාබටල්, බනා.33 - 2 වන පටුමඟ, ඇලිස් ග්රීන්, උේපුබව්ලි, ත්රිුණාමලය

1,938 15/290/41/01596 

(15/290/2246)

ර.බී 07 ටීබී තිරුමාරන් වසන්ත බ ාබටල් ෙේඩ්බග් විබල්ේ,බනා 63/24, නව ඩූටච් ොේ බරෝඩ්, කල්අඩි , මඩකලපුව

1,939 15/290/41/02352 

(15/290/2254)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු , එරාව්ේ උුර ස  සමුපකාර සංගමය බකාේ ඉන් බගස්ට්  වුස් , බනා. 350, ත්රිුණාමලය පාර, මඩකලපුව

1,940 15/290/41/02353 

(15/290/2250)

ර.බී 07 ටීබී නවරත්නම් කමලාරාේ මයා / බල්ක් වීව් ඉන්, අංක:06, බලෝයඩස් ඇවනිව්, මඩකලපුව

1,941 15/290/41/02354 

(15/290/2247)

ර.බී 07 ටීබී බර්ස් බතවමලරාේ තවරාේ ම තා රිවිර රිබසෝට් , නව ොේ පාර, කල්ලඩි, මඩකලපුව

1,942 15/290/41/03209 

(15/290/2251)

ර.බී 07 ටීබී සුගුණම් බජෝශේ ම තා සුබ්රාේ ඉන්, බනා. 60/01, බලායිඩ්ස් ඇවනිව්, මඩකලපුව

1,943 15/290/41/04173 () ර.බී 07 ටීබී සනි ෆිස් බ ාබටල් ඇන්ඩ් රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සනි ෆිස් බ ාබටල් ඇන්ඩ් රිබසෝේට්, බනා: 65, බපාන්නේවීදිය, බනාච්ිමුබනයි, කල්ලඩි, 

මඩකලපුව

1,944 15/290/41/04173_1 () ර.බී 07 ටීබී සනි ෆිස් බ ාබටල් ඇන්ඩ් රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සනි ෆිස් බ ාබටල්  ඇන්ඩ් රිබසෝේට්, බනා: 65, බපාන්නේ වීදිය, බනාච්ිමුබනයි, කල්ලඩි, 

මඩකලපුව.

1,945 15/290/41/04177 () ර.බී 07 ටීබී රාමන් ශ්රී ජයසංකේ නිව් සන් රයිස් බ ාබටල්, බනා: 37/6, අලුත් බමෝදර පාර, කල්ලඩි, මඩකලපුව.

1,946 15/291/41/01595 

(15/291/3383)

ර.බී 07 ටීබී බසල්ලයියා දනපාලසිං ම්  / මඩකලපුව නිවාඩු නිබක්තනය , කල්මුබණ් ප්රධ්ාන මාේගය , කලවන්ිුඩි , මඩකලපුව

1,947 15/291/41/02350 

(15/291/3312)

ර.බී 07 ටීබී නන්තිනි බද්වි නල්ලරත්නම්  / ඩිලුක්ෂාන් බරස්ට්,බවරළ පාර, කලවන්ිුඩි

1,948 16/296/43/04067 () ර.බී 07 ටීබී බක්.රාමක්රිෂ්ණන් රාම්ුමාේ ග්රීන් වුස් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බලාඩ්ින්  වුස,් බපාුවිල් පාර, සින්නමුබගත්ුවරාම්, 

අක්කබරයිපත්ුව

1,949 16/298/42/02636 

(16/298/3286)

ර.බී 07 ටීබී ජූලියන් ප්රින්ස් කරුණාරත්න ම තා බමාන්ට් බගස්ට් , අංක:සී 32, 01 වන පටුමග , අම්පාර

1,951 16/301/43/02640 

(16/301/2825)

ර.බී 07 ටීබී කනපතිබපල්බලයි සුබේෂ් ලන්ඩන් බගස්ට්  වුස,් බනා. 103, බරස්ට්  වුස් පාර, කල්මුබණ්

1,952 16/308/42/02632 

(16/308/2245)

ර.බී 07 ටීබී බදෝන මාලිනි අල්විස් ජයසිං පල්ම් බගෝබව් බ ාලිබඩ් ඉන්, උල්ල , බපාුවිල්

1,953 16/308/42/02639 () ර.බී 07 ටීබී බග්වුේබග් බවබරෝන්  තිබස්රා /  /  /  යිඩ්බව් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, උල්බල්, බපාට්ටුබව්ල්



1,954 16/308/42/02644 

(16/308/2256)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ස්ටාේබකාම් (පුද්ගලික) සමාගම ස්ටාේඩස්ට් බීච් බ ාබටල්, ආරුගම්බි,  බපාුවිල්

1,955 16/308/42/04077 () ර.බී 07 ටීබී කළමනාකරු, විස්කි බපායින්ට් රිබසෝට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බේපේ මූන් ුඩීල්ස,් කනගේ විබල්ේ, උරණි, බපාුවිල්. 25

1,956 16/308/42/04101 () ර.බී 07 ටීබී ද ස්පයිසි ට්බේල් (පුද්ගලික) සමාගම ද ස්පයිසි ට්බේල්, 6 th,  මයිල් බපෝස්ට්, ආරුගම්බබ්, බපාුවිල්.

1,957 16/308/42/04175 () ර.බී 07 ටීබී අබලයියා රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අබලයියා රිබසෝේට්, උලන්දාබව්ලි එස්බට්ට්, ආරුගම්බබ්, බපාුවිල්.

1,958 16/308/42/04175_1 () ර.බී 07 ටීබී අබලයියා රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අබලයියා රිබසෝේට්, උලන්දාබව්ලි එස්බට්ට්, ආරුගම්බබ්, බපාුවිල්.

1,959 16/315/43/02641 

(16/301/3235)

ර.බී 07 ටීබී මුුපිල්බලයි විෂාවන්ත මයා සුපේ ස්ටාේ ටුවරිස් ඉන් , අංක:23/1, යාේ බරෝඩ් , කල්මුබණයි

1,960 17/154/22/03639 () ර.බී 07 ටීබී ලාෆ් බලෂේ ලිමිටඩ් අනන්තය රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා ,ුරුුපබන් , ෙංගබදණිය ,  ලාවත.

1,961 17/155/22/01639 

(17/155/3147)

ර.බී 07 ටීබී මිහිඳුුල සූරිය බෂල්ටන් ප්රනාන්ු ෂාබලාම් බීච් බ ෝටලය , අංක 07, සුු වැල්ල ,  ලාවත

1,962 17/155/22/02193 

(17/155/3333)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂක කැබරාලිනා බීච් බ ාබට්ල්, අඹකදවිල , ලාවත

1,963 17/157/102/03901 () ර.බී 07 ටීබී කයිට්ස් සේෆින් ලංකා (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් කයිට් සේෆින් ලංකා , ඩච් බබ් පාර, කන්දුලිය, කලිපිටිය.

1,964 17/157/102/03932 () ර.බී 07 ටීබී රුවල රිබසෝේට් (පුද්ගලික) සමාගම. රුවල රිබසෝේට්, කල්පිටිය පාර,ති ාලිය,ඒත්තාබල්.

1,965 17/157/102/04064 () ර.බී 07 ටීබී ද සිල්වා වින්ඩ් රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ද සිල්වා වින්ඩ් රිබසෝේට් කල්පිටිය, පුුුඩිඉරිේපු, සීතාවඩි, කල්පිටිය.

1,966 17/157/102/04098 () ර.බී 07 ටීබී මාඇලබග් ජීවනී මාරි බපබේරා කයිට් බීච් විලාස,් සීතාවඩි, ුඩව පාර, කන්දුලිය, කල්පිටිය.

1,967 17/157/21/00034 

(17/157/3102)

ර.බී 07 ටීබී වේණුලසූරිය උපාලි බලනාඩ් ප්රනාන්ු ම තා ටානියා බන්ෙේ රිබසෝට්, පුත්තලම පාර, ුරිඤ්ඤම්පිටිය, කල්පිටිය

1,968 17/158/21/02177 

(17/158/3154)

ර.බී 07 ටීබී බයෝදීන්බග් ීතා ෙේනබදත් විබේතිලක රන් ග්රීන් විබල්ේ බ ෝටලය ,09 කණුව,කරුවලගස්වැව,පුත්තලම

1,969 17/158/21/04125 () ර.බී 07 ටීබී රංග ෙණ්ඩාරලබග් යබශෝධ් බනතන්ජය රංගන ෙණ්ඩාර තබ්බෙෝව බල්ක් රිබසෝට්, 9 වන සැතපුම් කණුව, කරුවලගස්වැව

1,970 17/159/23/03973 () ර.බී 07 ටීබී බපාන්නයියා රාසයියා ම තා අජිත් පුතා රෑන්ඩ් බ ෝටලය, ඉරට්ටුලම, මාදම්බේ.

1,971 17/161/21/02179 

(17/161/3282)

ර.බී 07 ටීබී නිල්ස්බසාන්යා පුද්ගලික සමාගම සී ඇන්ඩ් අයි බීච් බ ාබටල්, අංක 57, ඉරණවිලවත්ත, ඉරණවිල ,  ලාවත

1,972 17/161/21/02183 

(17/163/0462)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු ,සන්මාලි බීච් බ ෝටලය සන්මාලි බීච් බ ෝටලය, වැල්ල පාර, මාරවිල



1,973 17/161/21/02189 

(17/161/2294)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, මාරවිල රිබසෝට් ලිමිටඩ් ක්ලබ් පාම් බබ්, තලවිල වැල්ල , බතාඩුවාව, මාරවිල.

1,974 17/161/21/03650 () ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, ඔබලන්කා සන්සයිඩි බීච් බ ාබට්ල් ඔබලන්කා සන්සයිඩි බීච් බ ාබට්ල්, බමෝදර වැල්ල, මාරවිල

1,975 17/161/21/03793 () ර.බී 07 ටීබී අමාි බීච් (පුද්) සමාගම අමාි බීච්, අංක : 49, බවරළ පාර, මාරවිල

1,976 17/163/24/01737 

(17/163/2295)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, රිච්බරාන් බීච් බ ාබට්ල්ස් ප්රයිබවට් ලිමිටඩ් මාරිබයෝ බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම , වැල්ල පාර, මාරවිල

1,978 17/163/24/02199 

(17/163/1804)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඇක්බව්රියස්  බීච් බ ාබටල්( පුද්) සමාගම කළමනාකරු, ඇක්බව්රියස්  බීච් බ ාබටල්, බවරළ පාර, මාරවිල

1,979 17/166/21/02185 

(17/166/3276)

ර.බී 07 ටීබී මිහිඳුුල සූරිය කිංස්ලි ලාල් ප්රනාන්ු  ම තා බරෝයල් ග්රීන් ගාේඩ්න් බ ාබට්ල්,නන්දාවන වලව්ව, ුරුණෑගල පාර, පුත්තලම

1,980 17/168/25/02181 

(17/168/2291)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, රන්වැලි රිබසෝට් බ ාබටල් රන්වැලි සංොරක නිවාඩු නිබක්තනය, වයික්කාල

1,981 17/168/25/02191 

(17/168/3103)

ර.බී 07 ටීබී වේණුලසූරිය අඩේපබග් ඇන්ටනී ක්රිස්ටියන් ප්රනාන්ු ම තා / සීමන් 

සංිලිබග් ුමුුනී බරෝමන්ඩ් ප්රියදේශනී ප්රනාන්ු මිය

ුමුුවැලි රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, තල්බදක පාර, නයිනමඩම

1,982 17/168/25/02198 

(17/168/3295)

ර.බී 07 ටීබී ජූලියා ලංකා පුද්ගලික සමාගම ිං ඔය බලාේ, කම්මල උුර, වයික්කාල

1,983 17/168/25/04040 () ර.බී 07 ටීබී ඇබවන්රා ගංගාරා බ ාබටල් (පුද්ගලික) සමාගම ඇබවන්රා ගංගාරා බ ාබටල්, බේ.බේ.පින්ු මාවත, නව පාර, බවන්නේපුව.

1,984 17/168/25/04149 () ර.බී 07 ටීබී කාසා ඩි බ ාබටල්ස් ඇන්ඩ් රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වුර රිබසෝේට් ඇන්ඩ් ස්පා, කාසා ඩි බ ාබටල්ස් ඇන්ඩ් රිබසෝේට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, 1271, 

කම්මල දුණ, වයික්කාල.

1,985 18/125/20/01349 

(18/125/2625)

ර.බී 07 ටීබී බල්ලවල ලියන ආරච්ිබග් මබනෝේ ුමාර ම තා බ ාබටල් රජීව් පැලස් , අංක 69, ග්රීන් එස්බට්ට් , බිංිරිය

1,986 18/129/19/00138 

(18/129/2925)

ර.බී 07 ටීබී මුණවීර කංකානම්බග් ඩික්සිරි නි ාල් ජයන්ත මුණවීර මයා ග්රීන්විව් බ ෝටලය  ා උත්සව ශාලාව අංක: 05,  15 සැතපුම් කණුව, මැල්ෆඩ් වත්ත, දුල්ල 

පාර, මැල්සිරිපුර.

1,987 18/129/19/03898 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බසාො ලංකා බ ාලිබඩ් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බසාො ලංකා බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, ෙතලවත්ත පාර, මැල්සිරිපුර

1,988 18/129/19/03905 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බසාො ලංකා බ ාලිබඩ් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බසෝො ලංකා බ ාලිබඩ් රිබසෝේට්,පුද්ගලික සමාගම,ෙලවත්තල පාර,මැල්සිරිපුර.

1,989 18/133/20/03367 

(18/133/1760)

ර.බී 07 ටීබී අමරපති මුදියන්බස්ලාබග් සුභසිං  මයා සුොසි ටුවරිස්ට් රිබසෝේට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්.අංක 216/9,ුරුණෑගල පාර,අස්සැද්ුම,ුලියාපිටිය.

1,990 18/134/19/01341 

(18/134/0512)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ , ඇත්ිරි බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ඇත්ිරි බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් , අංක 344,350, නුවර පාර, ුරුණෑගල

1,991 18/134/19/01345 

(18/134/0543)

ර.බී 07 ටීබී මානික්කවඩුබග් ලක්ෂ්මන් ද සිල්වා මයා දනව්ව ටුවරිස්ට් රිබසෝේට්,අංක 46,බකාළඹ පාර,මල්පිටිය,බෙෝයගබන්.

1,992 18/134/19/01611 

(18/134/0922)

ර.බී 07 ටීබී මණ්ඩාබවල බකෝකිල රත්නායක ුසුමු නදිය බගස්ට්  වුස,් මීගමුව පාර, මල්කඬුවාව , ුරුණෑගල



1,993 18/134/19/01632 

(18/134/1701)

ර.බී 07 ටීබී විජය වික්රමබග් කරුණාරත්න ෙන්රබස්න ම තා බුවබනක බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ූරන්ට් අංක 01 දුල්ල පාර, ුරුණෑගල.

1,994 18/134/19/01732 () ර.බී 07 ටීබී බුද්ධි ප්රදීේ නියදඬුබපාල මයා / ජයසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් බ ්මන්ති 

ොන්දනී ජයසුන්දර

බ්රයිට් බ්රාබවෝ බ ෝටලය , 3 වන ම ල , නගර සභා බවළඳ සංකීේණය, ුරුණෑගල

1,995 18/134/19/01732 

(18/134/3045)

ර.බී 07 ටීබී බුද්ධි ප්රදීේ නියදඬුබපාල මයා / ජයසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් බ ්මන්ති 

ොන්දනී ජයසුන්දර

බ්රයිට් බ්රාබවෝ බ ෝටලය , 3 වන ම ල , නගර සභා බවළඳ සංකීේණය, ුරුණෑගල

1,996 18/134/19/01733 

(18/134/2463)

ර.බී 07 ටීබී වල්පිට මුදන්නායක මුදියන්බස්ලාබග් දයානන්ද  මුදන්නායක ම තා විබව්කා බගස්ට්  වුස,්අංක 64,උුරු වැව පාර,ුරුණෑගල.

1,997 18/134/19/03997 () ර.බී 07 ටීබී බලාු ෙඩුරුබග් බිමල් බමා ාන් කරුණාරත්න ඩි.බ්ලුමැරයින් බ ාබටල්,අංක 78 ඵ්,වැව රවුම,ුරැණෑගල.

1,998 18/135/112/01343 

(18/135/3251)

ර.බී 07 ටීබී ගම්මැද්බද් බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් ශාන්ති අමරසූරිය මිය බ ාබට්ල් ශාන්ති, අංක-114/1, බමාරබගාල්ලාගම පාර, ම ව

1,999 18/135/112/01352 () ර.බී 07 ටීබී ගබන්මඩිත්තලාබග් ගාමිණි බසබනවිරත්න ම තා බ ාබටල් ෙබි ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,බකාස්වත්ත,දළදාගම,ෙලල්ල,ම ව

2,000 18/135/112/01432 

(18/135/0234)

ර.බී 07 ටීබී ෙන්රා බල්කම්බග් මිය රන්බකත බ ාලිබඩ් ඉන්, දළදාගම , ම ව

2,001 18/135/19/01393 

(18/135/3184)

ර.බී 07 ටීබී බ ාබටල් යාපහුව පැරඩයිස් පුද්ගලික සමාගම  යාපහුව පැරඩයිස්  බ ෝටලය , කිංග්ඩම් පාර, යාපහුව , ම ව

2,002 18/136/19/01342 

(18/136/1704)

ර.බී 07 ටීබී පටෙැඳි  මද්ුමබග් නන්දබස්න ම තා මංගල බරස්ටුරන්ට් , අංක 14, බරාෂටා වත්ත, දුල්ල පාර, බතෝරයාය, කිරිවවුල.

2,003 18/136/19/01347 () ර.බී 07 ටීබී ගජමන් බ ්වබග් ෙන්රසිරි ම තා සිරිමැුර බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් හිරිපිටිය පාර, මැද්බද්ගම, වැල්ලව

2,004 18/138/20/01397 

(18/138/2765)

ර.බී 07 ටීබී කළුඅග්ගල  රාලළාබග් ස්වේණ  මල්ලිකා බ ාබටල් දඹබදණිය, අුරුවල, දඹබදණිය.

2,005 18/138/20/02810 

(18/138/1928)

ර.බී 07 ටීබී බසනරත් පිලිපානබග් ජානක ප්රදීේ ම තා බ ාබට්ල්  ක්රවුන් ෆීල්ඩ්, ුරුණැගල පාර, නාරම්මල

2,006 18/139/112/01631 

(18/139/2847)

ර.බී 07 ටීබී ුරුේපු මුදියන්බස්ලාබග් වසන්ත ුමාර ම තා මී වැලුලෑව බරස්ට්, අංක 577/1, පළබවනි පටුමඟ, නිකවැරටිය

2,007 18/139/112/01730 

(18/139/0673)

ර.බී 07 ටීබී කුළුවාමුල්ල ගමබග් වාසනා කාංෙනමාලා මිය පැරඩයිස් බරස්ට්, අංක 76, තානායම පාර, නිකවැරටිය

2,008 18/139/112/03509 

(18/139/3408)

ර.බී 07 ටීබී ජයසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් ජයතිලක ජයසුන්දර මයා / විබේසිං  

මුදියන්බස්ලාබග් රමයාවතී මිය

බ ාබට්ල් බුද්ධිමා සමුර, පුත්තලම පාර, නිතවැරටිය

2,009 18/140/20/03520 

(18/140/3444)

ර.බී 07 ටීබී රාජපක්ෂ ආරච්ිබග් ුෂාර රංජන් රාජපක්ෂ මයා නිව් කැසබරාමානා බරස්ට්, බනා-03, ුලියාපිටිය පාර, බ ට්ටිබපාල

2,010 18/141/20/01350 

(18/141/0306)

ර.බී 07 ටීබී බකෝට්බට් පතිරන්නැ ැලාබග් ගුණවේධ්න මයා බද්ශක බගට්බව් බ ාබට්ල්, අංක-37/1, මිගමුව පාර, ිරිඋල්ල

2,011 18/141/20/01436 

(18/141/0341)

ර.බී 07 ටීබී ුරගම ආරච්ි බග් සිරිවේධ්න ලා විබල්ේ බරස්ටුරන්ට්,අංක 109,මාකුර,බගෝනවිල.



2,012 18/142/19/01351 () ර.බී 07 ටීබී ගජමදාරා වලව්ව (පුද්) සමාගම ගජමදාරා වලව්ව, බනා.75, ුරුණෑගල පාර, බපාල්ග බවල

2,013 18/143/19/01614 

(18/143/3332)

ර.බී 07 ටීබී කාසල් බරෝයල් ඉන්ටේනැෂනල් පුද්ගලික සමාගම ෙෲක් බුටික් බ ෝටලය, මඩ බපාල පාර, අලිපල්ලම , මැල්සිරිපුර

2,014 18/147/19/01728 

(18/147/0858)

ර.බී 07 ටීබී  අධ්යක්ෂ, රණප්රිය බ ාබට්ල් ( පුද්ගලික) සමාගම රන්ප්රිය බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ,  ගබන්වත්ත පාර, වැවබගදර  ,  වාරියබපාල

2,015 18/147/19/03466 

(18/147/3389)

ර.බී 07 ටීබී දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ශාන්ත ුමාර දිසානායක ම තා බරෝයල් රෑන්ඩ් බ ාබට්ල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, පුත්තලම පාර, බකලිමුබන්. ම බකලිය

2,016 18/150/112/03532 

(18/150/3432)

ර.බී 07 ටීබී රාජපක්ෂ මුදියන්බස්ලාබග් වික්රමසිං  ම තා බ ාබටල් මිහිර විබල්ේ,අනුරාධ්පුර පාර,දෑතව,අඹන්බපාල.

2,017 18/151/19/03522 

(18/151/3437)

ර.බී 07 ටීබී කුළුවාමුල්ල ගමබග් සිරිබස්න ම තා ද පැරඩයිස් බ ාබට්ල් , පුත්තලම පාර , වලගබන්, මාස්බපාත, ුරුණෑගල

2,018 19/172/26/03507 

(19/172/3439)

ර.බී 07 ටීබී බකෝණාර මුදියන්බස්ලාබග් බ ්ෂාන් සංජීව ලසන්ත ුමාර 

කරුණාරත්න

රන්දියත බ ෝටලය, ුන්ිුලම, ඉපබලෝගම, අනුරාධ්පුරය.

2,019 19/173/106/01846 

(19/173/1634)

ර.බී 07 ටීබී N,A,K,ඉන්ටනැෂනල් (පුද්) සමාගම ක ටගස්දිිලිය තානායම , ක ටගස්දිිලිය

2,020 19/175/26/01957 

(19/175/2804)

ර.බී 07 ටීබී ඇල්වල බගදර ුසුමාවතී බසමිල ග්රීන් ගාේඩන් බ ෝටලය, අංක. 152, බකාඩිකාර වත්ත, මඩාටුගම.

2,021 19/175/26/03903 () ර.බී 07 ටීබී තිස්ස මුදියන්බසලාබග් ගාමිණී බේමතිස්ස මිහිලිය බගස්ට්  වුස,් අංක. 420/බී, ඔලුකරඳ, කැකිරාව.

2,022 19/177/106/01538 

(19/177/0854)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුසස් පුද්ගලික සමාගම තානායම , මැදවච්ිය

2,023 19/178/26/02103 

(19/178/3094)

ර.බී 07 ටීබී නන්දමුණි ආරච්ිබග් ශාන්ති බල්ක් වීව් ගාේඩ්න් බ ෝටලය , මාතබල් පාර, ුරුන්දන්ුලම, අනුරාධ්පුරය

2,024 19/178/26/02106 

(19/178/2800)

ර.බී 07 ටීබී පැුම් නිබම්ෂ ද බසායිසා සීේසී ගාේඩ්න්, අංක 475, ුරුන්දන්ුලම, අනුරාධ්පුරය

2,025 19/179/26/01949 

(19/179/3354)

ර.බී 07 ටීබී විතානබග් බදාන් ඇන්තනී / එදිරිසූරිය මද්ුමබග් බසලීන් එඩ්රිගා / 

විතානබග් බදාන් කංෙනා ලක්මාලි

බලපේඩ් බඩන් බගස්ට්  වුස් , විල්පත්ුව  න්දිය , ප ල මාරග  වැව

2,026 19/179/26/03945 () ර.බී 07 ටීබී සමන් බ ්වා කණ්ඩම්බි සමනල බ ාබටල්, පුත්තලම පාර, බනාච්ියාගම.

2,027 19/180/26/01731 

(19/180/0845)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ ෆාම් ගාේඩ්න් විබල්ේ බ ාබටල් ,පුත්තලම් පාර, පණ්ඩුලගම , අනුරාධ්පුරය

2,030 19/180/26/01847 

(19/180/2516)

ර.බී 07 ටීබී සුරියුමාර වන්නිසිං  මුදියන්බස්ලාබග් නිල්මිණි බුලන්ුලම පුලියන්ුලම වලව්ව බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, අංක 206, යාපනය පාර, පුලියන් ු ලම

2,031 19/180/26/02798 

(19/180/0848)

ර.බී 07 ටීබී පිරමානබග් ඥාණවේධ්න රාජපක්ෂ ම තා / සූරියබගාඩ 

පන්නලවත්බත් බගදර දිලානි සූරියබගාඩ

රෑන්ඩ් ක්රවුන් බ ාබටල්, අංක. 891, මයිලගස් න්දිය, අනුරාධ්පුරය.

2,032 19/180/26/03686 () ර.බී 07 ටීබී උඩ  ගල්ලෑල්බල් බගදර රංජිත් ගංබගාඩ  ැපී ලිබයානි බ ාබටල්, අංක. 329/6, ම බවලවත්ත, 5වන පටුමග, මිහින්තබල් පාර, 

අනුරාධ්පුරය.



2,033 19/180/26/03754 () ර.බී 07 ටීබී බ ට්ටි තන්ත්රිබග් බදාන් උපුල් ෙමින්ද විබේසිං  / ෙඹරැන්ද පාතගම 

නිශාමනි අනුරාධ්ා විතාරණ

ගබමෝද් සිටබඩල් රිබසෝට්, බලෝලුවාබගාඩ, ඇලයාපත්ුව, අනුරාධ්පුරය.

2,034 19/180/26/03886 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, තිස්ස වැව් බ ාබටල් (බ රිබට්ේ), බපාතාබනගම, ගල්වල පාර, අනුරාධ්පුරය.

2,035 19/181/26/01704 

(19/181/2292)

ර.බී 07 ටීබී විමල් දිසානායක ම තා මිලාබනෝ ටුවරිස්ට් බරස්ට්, අංක. 596/40, බේ.ආේ. ජයා මාවත, අනුරාධ්පුරය

2,036 19/181/26/01729 

(19/181/0342)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - ක්වික්බෂෝස් සමාගම ද බල්ක්සයිඩ් ඇට් නුවර වැව  , නව නගරය , අනුරාධ්පුරය

2,037 19/181/26/01839 

(19/181/2296)

ර.බී 07 ටීබී බ ට්ටිආරච්ිබග් බදාන් සිම්සන් බපබේරා බකාබට්ේ ටුවරිස්ට්  බරස්ට්, අංක 388/38,  රිස්ෙන්ර මාවත, අනුරාධ්පුරය

2,038 19/181/26/01840 

(19/181/1815)

ර.බී 07 ටීබී මාධ්ව ෙමින්ද ඈපාසිං ලයන් බඩන් බ ෝටලය, අංක. 523/11, ඩී.එස්. බස්නානායක මාවත, 11 පියවර අනුරාධ්පුරය.

2,040 19/181/26/01842 

(19/181/3378)

ර.බී 07 ටීබී ඒ.එස්. ඩී. බ ාබටල් (පුද්) සමාගම බ ාබටල් ුල්යානා , අංක 488/18, වමීපාල බස්නානායක මාවත, අනුරාධ්පුරය

2,041 19/181/26/01950 

(19/181/3034)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - රන්දිය බ ෝටලය රන්දිය බ ෝටලය, අංක. 394/19ඒ, මුදිත මාවත, අනුරාධ්පුරය.

2,042 19/181/26/03606 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, රජරට බ ාබටල් ලිමිටඩ් රජරට බ ාබටල්, අංක. 77, බරාවින් ක්ලබ් පාර, අනුරාධ්පුරය.

2,043 19/181/26/03947 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ආලකමන්දා බ ාබටල් මැබන්ේමන්ඩ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ ාබටල් ආලකමන්දා, අංක. 11/1, නාගබස්න මාවත, අනුරාධ්පුරය.

2,044 19/183/26/01959 

(19/183/3287)

ර.බී 07 ටීබී  දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ලක්මාල් සම්පත් දිසානායක ගල්කිරියාගම විබල්ේ අංක 23 නව නගරය ගල්කිරියාගම

2,045 19/184/26/01695 

(19/184/0065)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ -  ෙරණ බවාක් ඊන් ලිමිටඩ්  ෙරණ විබල්ේ ෙයි සිනමන් , තැ.බප. 01,  ෙරණ

2,046 19/184/26/01701 

(19/184/0064)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සීමාසහිත  ෙරණ බලාේ සීමාසහිත  ෙරණ බලාේ, තැ.බප. 02,  ෙරණ

2,047 19/184/26/01838 

(19/184/3280)

ර.බී 07 ටීබී දමයන්ති ුසුම් ුමාරි නානායක්කාර  / බමාබ ාමඩ් නවාස් ජිෆ්රි බසාබරාව්ව රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා වැව පාර  ෙරණ

2,048 19/184/26/04074 () ර.බී 07 ටීබී සන් ග්රීන් රිබසාට් (පුද්) සමාගම සන් ග්රින් රිබසාට් ඇන්ඩ් ස්පා ලක්සිරිගම පුවක්පිටිය  ෙරණ

2,049 19/188/26/01724 

(19/188/1702)

ර.බී 07 ටීබී ොලසූරිය ආරච්ිබග් නිලංකා තරංගනී බපෝලන්ඩ් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 201, ෙස්නැවුම්පල පිටුපස, තුත්බත්ගම

2,050 19/189/106/03431 

(19/189/1754)

ර.බී 07 ටීබී අබබ්සිං  ආරච්ිබග් ගුණසිං  මයා බ ාබට්ල් මදාරා, නුවර පාර, තිරේපබන්

2,051 20/191/27/02360 

(20/191/0850)

ර.බී 07 ටීබී බඩ්විඩ් බවල්ලේපිලි රන්තරු බගස්ට්  වුස,් අංක. 193/14, නව නගරය, අරලගංවිල.

2,052 20/192/27/02373 

(20/192/0906)

ර.බී 07 ටීබී බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් පියදාස ග්රීන්වුඩ් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,්අලිකන්දවත්ත,ඇල ැර



2,053 20/193/27/02358 

(20/193/0948)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු  - ඩියේ පාේක් සංොරක බ ෝටලය ඩියේ පාේක් සංොරක බ ෝටලය,ිරිතබල් , බපාබලාන්නරුව

2,054 20/193/27/02361 

(20/193/1771)

ර.බී 07 ටීබී අබශෝක ෙණ්ඩාර අබබ්සිං ඇක්මී බ ාබටල්, අංක 90, බපාබලාන්නරුව පාර, ෙරන

2,055 20/193/27/02366 

(20/193/2992)

ර.බී 07 ටීබී සී/ස රම්බොඩ බෆෝල්ස්  (පුද් ) සමාගම පීබකාක් බසාලිටියුඩ් බ ෝටලය,අංක 16/2, රජ ඇල ,බපාබලාන්නරුව පාර, මින්බන්රිය

2,056 20/193/27/02370 

(20/193/2466)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ - ජිනබස්න ලිමිටඩ් ද බරෝයල් බලෝටස් බ ෝටලය ,ිරිතබල්

2,057 20/193/27/02374 

(20/193/0565)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු ,බ ්මාලි බ ෝටලය බ ්මාලි බ ෝටලය , බපාබලාන්නරුව පාර, ිරිතබල්

2,058 20/193/27/02376 

(20/193/0865)

ර.බී 07 ටීබී නන්දන අල්බක්ගම බගෝල්ඩන් ෆ්ලවේ බ ෝටලය, අංක 54, ගුවන්බතාටුපල පාර, හිඟුරක්බගාඩ

2,059 20/193/27/02377 

(20/193/0159)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂක, ඉක්ඩිට් බ ාබටල් (පුද්) සමාගම ිරිතබල් බ ෝටලය,ිරිතබල්

2,060 20/193/27/02379 

(20/193/3161)

ර.බී 07 ටීබී  අධ්යක්ෂක සී.අයි.සී. ඇග්රි බ ාලිබඩ් රිබසෝට් සී.අයි.සී. ඇග්රි බ ාලිබඩ් රිබසෝට්,සී.අයි.සී. බීජ බගාවිබපාල , වින්ඩ්සේ පාේක්, හිඟුරක්බගාඩ

2,061 20/193/27/02381 

(20/193/3110)

ර.බී 07 ටීබී දයානන්ද කමල් සමරසිං බන්වේ බේල් බගස්ට්  වුස,් අංක 234, බපාබලාන්නරුව පාර,ිරිතබල්

2,062 20/193/27/03550 

(20/193/3391)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, ගනේස් ක්ලබ් ගනේස් ක්ලබ්, යුද  මුදා කඳවුර, මින්බන්රිය.

2,063 20/193/27/03557 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සී.අයි.සී. ඇග්රි බ ාලිබඩ් රිබසෝට් සී.අයි.සී. ඇග්රි බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, සී.අයි.සී. බීජ බගාවිපල, වින්ඩ්සේ පාක්, හිඟුරක්බගාඩ.

2,064 20/193/27/03955 () ර.බී 07 ටීබී ෙමින්ද එදිරිසිං ද බසනාබරෝ බ ාලිබඩ් ඉන්, බපාල පාර, 22 වන  ංදිය, ජයන්තිපුර, බපාබළාන්නරුව.

2,065 20/195/27/02363 

(20/195/3257)

ර.බී 07 ටීබී පල්ලිමුල්ල කපුගමබග් තිලක් ආනන්ද සිුරු ගාේඩ්න් බ ාබට්ල්,අංක 519 - ුසුම් බපාුණ, දිවුලන්කඩවල ,මැදිරිිරිය

2,066 20/196/16/03385 

(20/196/0875)

ර.බී 07 ටීබී කළමනාකාර අධ්යක්ෂ - බපාබළාන්නරුව බ ාලිබඩ් ඉන් බපාබළාන්නරුව බ ාලිබඩ් ඉන්, ෙැඳි වැව , බපාබළාන්නරුව

2,067 20/196/27/02362 

(20/196/1801)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ,  ැරිසන් බ ාබටල් සමාගම ද විබල්ේ බ ෝටලය, නව නගරය, බපාබලාන්නරුව

2,068 20/196/27/02365 

(20/196/2468)

ර.බී 07 ටීබී පල්බලවත්ත ගමරාලලාබග් විජයානන්ද  සිරිබස්න බ ාබටල් සුු අරලිය , නව නගරය, බපාබළාන්නරුව.

2,069 20/196/27/02372 

(20/196/1751)

ර.බී 07 ටීබී වීරසූරිය මුදියන්බස්ලාබග්  ආරියවංශ වීරසූරිය ගජො බ ෝටලය, ුරුේපු උදයානය, වැව් ආශ්රිතය, බපාබලාන්නරුව

2,070 20/196/27/02372_1 

(20/196/1751)

ර.බී 07 ටීබී වීරසූරිය මුදියන්බස්ලාබග්  ආරියවංශ වීරසූරිය ගජො බ ෝටලය, ුරුේපු උදයානය, වැව් ආශ්රිතය, බපාබලාන්නරුව

2,071 20/196/27/02375 

(20/196/0405)

ර.බී 07 ටීබී කාමිණී බ ්මමාලා පුස්බස්බවල රන්බකත බරස්ට්,අංක 134, මඩකලපුව පාර, බපාබලාන්නරුව



2,072 20/196/27/02380 

(20/196/0275)

ර.බී 07 ටීබී නාරනාපිටිය ගඟවත්බත් අේපු ාමිලාබග් අජිත් ප්රියන්ත මිඩ්ලන්ඩ් බගස්ට්  වුස්  කුරුබවල, බපාබලාන්නරුව

2,073 20/196/27/03016 

(20/196/0826)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති - යුනයිටඩ් බ ාබටල්ස් කම්පැනි ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බපාබළාන්නරුව තානායම, බපාබළාන්නරුව

2,074 20/196/27/03045 

(20/196/2467)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, යුනයිටඩ් බ ාබටල්ස් කම්පැණි ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද බල්ක්, බපාබලාන්නරුව

2,075 20/196/27/03934 () ර.බී 07 ටීබී පල්බල්වත්ත ගමරාලලාබග් දේශනී ෙුරිකා පල්බල්වත්ත තිදස් අරණ බරස්ටුරන්ට්, 23 වන සැතපුම් කණුව, ෙැඳිවැව, බපාබළාන්නරුව

2,076 20/196/27/03953 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, මිඩ්ලන්ඩ් ටුවරිස්ට් බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් රුයින්ස් ොයා බ ාබටල්, අංක. 4/4, 2 ඇළ, නව නගරය, බපාබළාන්නරුව.

2,077 21/198/37/01121 

(21/198/0944)

ර.බී 07 ටීබී ලා බමානාබරෝස්  බ ාබටල් ඇන්ඩ් රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම ග්රීන්වුඩ් බ ාලිබඩ් ඉන්, අංක:301, ෙණ්ඩාරබවල පාර,ෙුල්ල

2,078 21/198/37/01279 

(21/198/0255)

ර.බී 07 ටීබී ෙමින්ද මිල්ටන්  රාජසිං   / නිශාන්ත මිල්ටන් රාජසිං  / බම්රි ලීලා 

මිල්ටන් රාජසිං 

ඊගල් බනස්ට් නිවාඩු නිබක්තනය , අංක 159, ප ල  වීදිය , ෙුල්ල

2,079 21/198/37/01292 

(21/198/0311)

ර.බී 07 ටීබී විශ්වනාදන් ගුණබස්කරන් රිවේ සයිඩ් බ ාලිබඩ් ඉන් , අංක 27, ප ල රජ වීදිය, ෙුල්ල

2,080 21/198/37/01295 

(21/198/2924)

ර.බී 07 ටීබී මාබනල්  දීපිකා රණසිං පීස් බ වන් ඉන් , බනා 18, පිලිබපාතගම , ෙුල්ල

2,081 21/198/37/03182 

(21/198/0900)

ර.බී 07 ටීබී බදාඩංබගාඩබග් බදාන් අජිත් බද්ශප්රිය වික්රමරත්න ෙුල්ල  නිව් ටුවරිස්ට් ඉන්, අංක 122, මහියංගණ පාර, ෙුල්ල

2,082 21/199/16/03446 

(21/199/0872)

ර.බී 07 ටීබී දිසානායකබග් බලෝරන්ස් ස්ටීවන් බරා ාන් බපබේරා ඔරියන්ට් බ ෝටලය, අංක. 12, ධ්ේමපාල මාවත, ෙණ්ඩාරබවල

2,083 21/199/38/01135 

(21/199/0927)

ර.බී 07 ටීබී ඩැෆඩිල් බ ාබටල් (පුද්ගලික)සමාගම  රිෙේ සයිඩ් ඉන්, අංක:114, ඇල්බලබතාට, ෙණ්ඩාරබවල

2,084 21/199/38/01321 

(21/199/0878)

ර.බී 07 ටීබී මිලේස් ලිමිටඩ් ෙණ්ඩාරබවල  බ ෝටලය , අංක 14, වැලිමඩ පාර, ෙණ්ඩාරබවල

2,087 21/200/16/03370 

(21/200/0941)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ , ප්රින්ස් බ ාබටල් (පුද්) සමාගම ප්රින්ස් බ ෝටලය , අංක 15,ෙුල්ල පාර,බිඳුණු වැව , ෙණ්ඩාරබවල

2,088 21/200/38/01120 

(21/200/1777)

ර.බී 07 ටීබී බතන්නබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් අුල බද්ශෙන්ධු උදයංග බගස්ට්  වුස,් වැල්ලවාය පාර, ඇල්ල

2,089 21/200/38/01297 

(21/200/0923)

ර.බී 07 ටීබී බලාුගස්බතාට විතාරණබග් ලයනල් විබේසිරි බ ාබටල් ලයන් ඉන් , , බිඳුනු වැව , ෙණ්ඩාරබවල

2,090 21/200/38/01324 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ , බසවන් ඈන්ගල් එබකෝ විබල්ේ (පුද්) සමාගම ඇල්ල ගැේ ටුවරිස්ට් ඉන්,අංක 12, ඇල්ල

2,091 21/200/38/01336 

(21/200/0849)

ර.බී 07 ටීබී වයිල්ඩ් බ ාලිබඩ්ස් (පුද්) සමාගම ඇල්ල  ජංගල් රිබසෝට්, ඌව කරඳබගාල්ල , ඇල්ල

2,092 21/200/38/01337 

(21/200/0252)

ර.බී 07 ටීබී ස්වේණා ෙන්රාණී ප්රනාන්ු බ ාබටල් කන්ි බකානබෆෝට්, අංක 32, බපාලිසිය පාර, ඇල්ල



2,093 21/200/38/02790 

(21/200/0932)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති, සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුස් පුද්ගලික සමාගම රෑන්ඩ් ඇල්ල බමාබටල්, ඇල්ල

2,094 21/200/38/03616 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඌව ග්රීන්ලන්ඩ් එස්බට්ට් (පුද්) සමාගම අනූ අට ඒකේස් රිබසෝේට්, ඌව ග්රීන්ලන්ඩ් එස්බට්ට්, නමුණුුල පාර, ඇල්ල.

2,095 21/200/38/03672 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ද මවුන්ටන් බ වන්ස් ද මවුන්ටන් බ වන්ස්, කිතල් ඇල්ල, ඇල්ල.

2,096 21/200/38/04048 () ර.බී 07 ටීබී දීබගාඩ ගමබග් නාමලී දම්මි සූඑස් පීලින් ගුඩ් රිබසෝට්, 10 බවනි සැතපුම් කණුව, ඌව කරඳබගාල්ල, ඇල්ල.

2,097 21/200/38/04130 () ර.බී 07 ටීබී යූ.එච්.ඊ. බලසේ (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ද සීක්රට් ඇල්ල, සදේලන්ඩ්වත්ත, නමුණුුල පාර, ඇල්ල.

2,098 21/201/38/01303 

(21/201/0853)

ර.බී 07 ටීබී හිටි ාමි  මුදියන්බස්ලාබග් පද්මබස්න නිව් ෆයින් විබල්ේ බගස්ට්  වුස් , ඌවතැන්න ,  ල්ුම්මුල්ල

2,099 21/201/38/01326 

(21/201/0856)

ර.බී 07 ටීබී වක්ුුබේ බගදර බේමදාස / වක්ුුබේ බගදර ජිනාත් ෙණ්ඩාර 

බේමදාස

දියළුම බෆෝල්ස්  ඉන්, අංක 14, දියළුම , බකාස්ලන්ද

2,100 21/201/38/04194 () ර.බී 07 ටීබී සමරුංග ගුණවේධ්න බකෝරළලාබග් දිලානි නිබරෝෂා සමරුංග ඇක්බව් රිබසෝේට්, මානික්කවත්ත, ලවේ බ්ලැක්වුඩ්, බෙරගල.

2,101 21/202/37/01281 

(21/203/3207)

ර.බී 07 ටීබී බදාඩංබගාඩබග් බදාන් අජිත් බද්ශප්රිය වික්රමරත්න වික්ස් රිවේ ඉන්, සිං පුර, බෙෝග මඩිත්ත,  ාලිඇල, ෙුල්ල.

2,102 21/202/37/01331 

(21/202/1774)

ර.බී 07 ටීබී ෙසාෙුබග් ලූජේ බොනිපස්  ප්රනාන්ු ගල්ඔය බ ෝටලය , අංක 73, නුවරඑළිය පාර, නිල්අුබගාඩ , ඇටම්පිටිය

2,103 21/203/38/01283 

(21/203/3194)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඔලිම්පස් ේලාසා බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම ඔලිම්පස් ේලාසා බ ාබටල්, අංක 75, වැලිමඩ පාර,  පුතබල්

2,104 21/203/38/01327 

(21/203/0254)

ර.බී 07 ටීබී ළමා බ ්වාබග් අජිත් ෙන්රලාල්  යි ක්ලිේ  බ ෝටලය, අංක 15 . ුම්රියබපාල පාර,  පුතබල්

2,105 21/203/38/04037 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ස(ේ)වුඩ් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, බතාටලාගල ේල්න්ට(ේ)ස් බලාේ, බතාටලාගල, දබේතැන්න පාර,  පුතබල්.

2,106 21/203/38/04055 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ බතාටලාගල ේලාන්ට(ේ)ස් බලාේ, බතාටලාගල, දබේතැන්න පාර,  පුතබල්

2,107 21/205/37/01323 

(21/205/3141)

ර.බී 07 ටීබී රවීන්ර අනුර විදානගමබග් බසාරබොර බගදර , බසාරබොර වැව පාර, මහියංගනය

2,108 21/205/37/01325 

(21/205/0855)

ර.බී 07 ටීබී සිරිවේධ්න ගුණවේධ්න  ද සිල්වා බසාරබොර විබල්ේ ඉන්, බසාරබොර වැව පාර, මහියංගනය

2,109 21/205/37/04062 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බසාරබොර විබල්ේ බ ෝටල් (පුද්ගලික) සමාගම බසාරබොර විබල්ේ බ ාබටල්, බනා: 83, බසාරබොරවැව පාර, මහියංගනය

2,110 21/207/37/03739 () ර.බී 07 ටීබී ෙන්ද්රිකා පද්මුමාරි වනසිං වයිට්  වුස් බ ාලිබඩ් ඉන්, අංක. 15/4, බුත්තල පාර, පංගුවත්තගම, පස්සර.

2,111 21/211/38/01280 

(21/211/1805)

ර.බී 07 ටීබී වන්නිගමබග් බදාන් නිව්ටන් බපබේරා නිව් විබව්කා ඉන්, අංක 180,නුවරඑළිය පාර, වැලිමඩ.



2,113 21/211/38/01289 

(21/211/1808)

ර.බී 07 ටීබී අත්තින්න මරක්කලබග් බුද්ධ්දාස ුෂාර බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස් ,අංක 02,නුවර එළිය පාර, වැලිමඩ

2,114 21/211/38/01329 

(21/211/3014)

ර.බී 07 ටීබී අත්තින්න මරක්කලබග් ුෂාර ෙමින්ද ුෂාර ටුවරිස්ට් බ ාබටල් , අංක 34, ෙණ්ඩාරබවල පාර, වැලිමඩ

2,115 21/211/38/02703 

(21/211/3296)

ර.බී 07 ටීබී බදෝන  ඳුන් සඳමාලි රණසිං බ ාබට්ල් ුෂාර, වැලිමඩ ,බොරලන්ද

2,116 21/211/38/03184 

(21/211/1924)

ර.බී 07 ටීබී සීතා පිබලෝමිනා සමරවීර පැරඩයිස් ඉන්, අංක 238/2, නුවරඑළිය පාර, වැලිමඩ

2,117 21/211/38/03707 () ර.බී 07 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ , ලංකා දිවියා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වේවික් ගාේඩින්ස්  , අබේබවල බකාට්ඨාශය, වේවික් එස්බට්ට්, බොරගස.්

2,118 21/212/37/01338 

(21/212/1767)

ර.බී 07 ටීබී රාජකරුණා අනවලංගු මුදියන්බස්ලාබග්  රිස්ෙන්ර  රාජකරුණා බිම්සර බගස්ට්  වුස් , අත්තනගල්ල , ලුණුගල

2,119 22/214/39/00720 

(22/214/3158)

ර.බී 07 ටීබී අලවත්තබග්  බවාට්සන් ද සිල්වා බ ාබටල් කැන්බෙෝ. මහියංගනය පාර. බිබිල.

2,120 22/214/39/03186 

(22/214/1810)

ර.බී 07 ටීබී මිබගල් බපබේරා ම විදාබනලාබග් නි ාල් ුමාර ම තා බ ාබටල් කිංකිණි, අංක 306, ෙුල්ල පාර, බිබිල

2,121 22/216/117/00716 

(22/216/2452)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, බේ.වී.බක්. බ ෝල්ඩිං (පුද්) සමාගම බද්වාසි  බරස්ට්. අංක 09,පරණ කන්ද පාර. ආරාම පටුමග. කතරගම

2,122 22/216/117/00726 

(22/216/0869)

ර.බී 07 ටීබී බ ්වා රයිගම්  බකෝරලබග් ෙන්රබස්න මයා / බ ්වා රයිගම් 

බකෝරලබග් කමල් ෙමිල ෙුරංග /

බ ාබටල් ෙමිල, ,අංක. 85,  තිස්ස පාර. කතරගම

2,123 22/216/117/00729 

(22/216/0842)

ර.බී 07 ටීබී එච්. බේ. අංජුල ප්රසන්න මයා බරෝබින්සන් බරස්ට්  , අංක 82 , බදටගමුව  , කතරගම

2,124 22/216/117/00754 

(22/216/0289)

ර.බී 07 ටීබී සාගර ෙන්රලාල් බකාඩිකාර පලි වඩන මන්දාරා බරාබස්න් බ ෝටලය,අංක: 57, බදටගමුව. කතරගම

2,125 22/216/117/03792 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ,ඔක්රින් බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඔක්රින් බ ාබටල් , අංක 110, බදටගමුව, කතරගම.

2,126 22/217/39/00727 

(22/217/2192)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඉඟිනියාගල ඇඩ්බවන්ෙේස් ( පුද්) සමාගම ඉඟිනියාගල සෆාරි ඉන්. ඉඟිනියාගල

2,127 22/219/39/00750 

(22/219/0286)

ර.බී 07 ටීබී ලාල් ජයන්ත ගුණවීර  ආසිරි බගස්ට් ඉන්. අංක:251. බපාුවිල් පාර. බමාණරාගල

2,128 22/219/39/02422 

(22/222/3385)

ර.බී 07 ටීබී ලන්දබග් සනත් ප්රියබේම රසාරා බගස්ට්  වුස් ,අංක 251,බපාුවිල් පාර, බමාණරාගල

2,129 22/219/39/03187 

(22/219/0281)

ර.බී 07 ටීබී බකෝදන් ජයවීර පටෙැඳිබග් ප්රිති සංජය ද සිල්වා / නයිර ෙුබග් බ ්මා 

කරුණාසීලී ද සිල්වා

වික්ටරි ඉන්, අංක 65, වැල්ලවාය පාර, බමාණරාගල

2,130 22/219/39/03648 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ සී/ස එස.්ජී.අයි.බ ාබටල් (පුද්) සමාගම ග්රීන් හිල් බ ාබටල්,අංක 114,වැල්ලවාය පාර,බමාණරාගල.

2,131 22/220/39/03768 () ර.බී 07 ටීබී මද්ුම විතානාච්ි ගුණපාල බනත්මිණි බගස්ට් ඇන්ඩ් බරස්ට් , 01 කණුව, අම්පාර පාර, සියඹලාණ්ඩුව.



2,132 22/222/117/00752 

(22/222/3272)

ර.බී 07 ටීබී ජයන්ති රාජපක්ෂ පැරණි තානායම,පරණ  ඇල්ල පාර. වැල්ලවාය

2,133 22/222/117/00753 

(22/222/0176)

ර.බී 07 ටීබී යද්බදහිබග්  බටනිසන්   සිල්වා මයා නිමාලි බ ාලිබඩ් ඉන්. අෙවත්ත. ඇල්ල පාර. වැල්ලවාය

2,134 22/222/39/00728 

(22/222/0926)

ර.බී 07 ටීබී ජයන්ති රාජපක්ෂ  සාරාංගා බ ාලිබඩ් ඉන්. අංක 37,පරණ ඇල්ල පාර. වැල්ලවාය

2,135 22/222/39/03951 () ර.බී 07 ටීබී බලාු ගස්බතාට විතානලාබග් ලයනල් විබේසිරි බ ාබටල් ලයන් බන්ෙේ, දිුලමුරය, ඇල්ල පාර, වැල්ලවාය.

2,136 22/222/39/04017 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ,බජට්වින් කුරුබකත පුද්ගලික සමාගම. / බජට්වින් කුරුබකත (පුද්) සමාගම,වැල්ලවාය

2,137 22/223/117/03534 () ර.බී 07 ටීබී ෙමල් එරංග වීරේබපරුම බ ාබටල් බසාොනා, සිරිබද්වගම, කිරිඉබ්ෙන්වැව, බසවනගල.

2,138 22/223/117/03612 () ර.බී 07 ටීබී ෙමල් එරංග වීරේබපරුම ුඩුව කෑම්ේ, සමිපුර, කිරිඉබ්ෙන්වැව.

2,139 22/223/117/03614 () ර.බී 07 ටීබී ෙමල් එරංග වීරේබපරුම ුඩුව කෑම්ේ, සමිපුර, කිරිඉබ්ෙන්වැව.

2,140 22/223/39/04059 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, සරත්ෙන්ර බ ාබටල් කම්පැණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බසන්චූරියා වයිල්ඩ්, බනා: 3240, වලබව්ගම, බසවනගල.

2,141 23/242/114/01314 

(23/242/0179)

ර.බී 07 ටීබී ිත්රා ජයවේධ්න විස්සිරි ග්රීන් වීව් ඉන් , අංක 172/2, ිනිගත්බ ්න පාර, ඉ ළ තල්දූව , අවිස්සාබව්ල්ල

2,142 23/242/114/02873 

(23/242/0084)

ර.බී 07 ටීබී කුරාවල කංකානමලාබග් බදාන් සුනිල් රණවීර මයා පික්ෙේ බරස්ක් මවුන්ටන් ඉන්, අංක: 503, තැඹිලියාන වත්ත, බදහිඕවිට

2,143 23/245/30/01313 

(23/245/0085)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, රත්නිරි බ ෝල්ඩිංග්ස් (පුද්) සමාගම ුරුළු කැබල් ඉන්, අංක 17, ඇල්ෙට් බසනවිරත්න  මාවත , කෑගල්ල

2,144 23/245/30/01367 

(23/245/0087)

ර.බී 07 ටීබී ස්ටැන්ලි ඒකනායක කළුප න ම තා නිපුන බරස්ට්, අංක 821, මීපිටිය , කෑගල්ල

2,145 23/245/30/01370 

(23/245/2732)

ර.බී 07 ටීබී ජයසිං  ෙණ්ඩාරලාබග් රංජිත් ප්රබෙෝධ් දසනායක බ ාබටල් බ ්ෂානි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක 176/1/1, වලව් වත්ත , නුවර පාර, කෑගල්ල

2,146 23/245/30/01372 

(23/249/0887)

ර.බී 07 ටීබී සී.එච්.සී.ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම අබේපුස්ස තානායම , අබේපුස්ස ,වරකාබපාල

2,148 23/245/30/01381 

(23/245/3180)

ර.බී 07 ටීබී ුල්ජා මාේකටිං පුද්ගලික සමාගම බ ාබට්ල් රන්දීව් , අංක 562/1 ඒ, නුවර පාර, මීපිටිය, කෑගල්ල

2,149 23/245/30/01612 

(23/245/0086)

ර.බී 07 ටීබී සී/ස ේල්ස් ෙැබටෝ (පුද්) සමාගම අේල්ස් ෙැබටෝ , අංක 09, වික්රමසිං  මාවත, කෑගල්ල

2,150 23/245/30/01616 

(23/241/3144)

ර.බී 07 ටීබී බම්නුවර ආරච්ිලාබග් කරුණාරත්න අඹ බසවන වලව්ව , අරණායක පාර, උස්සාපිටිය , කෑගල්ල

2,151 23/245/30/03942 () ර.බී 07 ටීබී යුබරෝ ඒෂයා  කන්ස්ට්රක්ෂන් ඇන්ඩ් ඩිවබලාේමන්ට් (පුද්ගලික) 

සමාගම

බරාසයිට්ස් එස්බට්ට්  වුස් , බරාසයිට් එස්බට්ට්, පුස්සැල්ල,කෑගල්ල.



2,152 23/246/30/01266 

(23/246/0282)

ර.බී 07 ටීබී රත්නායක ුනුකාර මුදියන්බස්ලාබග් ජයන්තා බපතියාබගාඩ අේ කන්ි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බ ාලිබඩ් බ ෝම්, වැලිමිටි වංගුව,හිඟුල , මාවනැල්ල

2,153 23/246/30/01309 

(23/246/3292)

ර.බී 07 ටීබී ජයවේධ්න රාළලාබග් යසාල ඉුනිල් ෙණ්ඩාර ජයවේධ්න ම තා බ ාබට්ල් සදීපා ,නුවර පාර, ගබන්තැන්න, හිගුල

2,154 23/247/30/01139 

(23/247/3139)

ර.බී 07 ටීබී මු න්දිරම් රාළලාබග් ශාන්ත පින්නවල මයා එලිෆන්ට් බබ් බරස්ූරන්ට් ,පින්නවල වත්ත පින්නවල ,රුක්කන

2,155 23/247/30/01311 

(23/247/1716)

ර.බී 07 ටීබී බ ාබටල් එලිපන්ට් වීව් (පුද්) සමාගම බ ාබටල් එලිපන්ට් වීව්, පින්නවල , රුක්කන

2,156 23/247/30/01383 

(23/247/3322)

ර.බී 07 ටීබී බල්කම්  වසම් ලියනබග් ෙම්පික ජනත් තිලකරත්න බ ාබට්ල් ෙම්පීස,් හිරිවඩුන්න , කෑගල්ල

2,157 23/249/30/01308 

(23/249/2526)

ර.බී 07 ටීබී දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් බ ්මතිලකා දිසානායක මිය ඕල්ඩ් බ්රිේ ඉන්, අංක 84, බකාළඹ පාර, අලව්ව

2,158 23/249/30/01312 

(23/249/0427)

ර.බී 07 ටීබී මුණවීර කංකානම්බග්  මබ ්ෂ්  ෙුරංග  මුණවීර ම තා  / මුනවිර 

කංකානම්බග් බරාෂාන් මධුරංග මුණවිර ම තා

බ ාබට්ල් ටැරගන්, අංක 546, ුරුණෑගල පාර, ුල්හිරිය

2,159 23/249/30/01378 

(23/249/0079)

ර.බී 07 ටීබී මලවැන්න ගුරුබග් ඩික්මන්  / මලවැන්න ගුරුබග් නිලංගන ප්රභාෂ්  

ඉෂාර ම තා

රංගන බරස්ට් , අංක 8/19, පිළාඩුව , වරකාබපාල

2,160 23/249/30/03608 () ර.බී 07 ටීබී ශාන්ත වේණුලසුරිය සිසිල ටුවරිස්ට් ඉන්,ුරැණැගල පාර, අබඹපුස්ස, වරකාබපාල

2,161 23/249/30/03930 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ග්රීන් බල්ස් රීජන්සි (පුද්) සමාගම ග්රීන්බලස් රිජන්සි (පුද්) සමාගම , රංවල පාර, අලව්වත්ත, අලව්ව

2,162 23/250/114/01317 

(23/250/3060)

ර.බී 07 ටීබී ගරුසිං  දාපනුරබග්  විමලසිරි මයා  / සකලවල්ලි ආොරිබග් ජයසිරි 

කමල් මයා

සිලාන් බ ෝටලය , අයිවිස් බී,  ැටන් පාර, අලිවත්ත , යටියන්බතාට

2,163 23/250/114/02874 

(23/250/0969)

ර.බී 07 ටීබී කළමණාකරු කිුල්ගල බරස්ට්  වුස,් කිුල්ගල

2,164 23/250/114/03365 

(23/250/0078)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ  ,  ේලාන්බට්ෂන් ගෘෘ ේ බ ාබට්ල්ස් පුද්.සමාගම ේලාන්බට්ෂන් බගස්ට්  වුස්, අංක:250, කළුබකාහුතැන්න , කිුල්ගල

2,165 24/225/29/01278 

(24/225/0925)

ර.බී 07 ටීබී ඉෂාන් විමුක්ති දසනායක ම තා නිව් ොමර බරස්ට්, අංක 7/5 කරව්කැටිය පාර, ෙලන්බගාඩ.

2,166 24/226/28/01211 

(24/226/3059)

ර.බී 07 ටීබී බකෝණාර මුදියන්බස්ලාබග් බ ්ෂාන් සංජීව ලසන්ත ුමාර 

කරුණාරත්න  /

ආසිරි බරස්ට් , අංක 242, විබේනායක මාවත, ඇ ැලියබගාඩ

2,167 24/228/55/01209 

(24/228/0862)

ර.බී 07 ටීබී එදිරිසිං  ආරච්ිබග් අනුලා සරත් මයා බකාට්ටවත්ත විබල්ේ ඉන්,  තිබඹාල්කැටිය, බකාළඹබග-ආර

2,168 24/228/55/01210 

(24/228/0924)

ර.බී 07 ටීබී  ඳගලබග් බස්නක සරත්ෙන්ර ,සී/ස සරත්ෙන්ර (පුද්) සමාගම බසන්චූරියා බ ාබටල්,  නිව් ටවුන්,ඇඹිලිපිටිය

2,169 24/228/55/01276 

(24/228/1809)

ර.බී 07 ටීබී  ඳුගලබග්  බස්නක සරත්ෙන්ර  මයා සරත්ෙන්ර  ටුවරිස්ට්  බගස්ට්   වුස,් පල්බල්ගම , ඇඹිලිපිටිය

2,170 24/228/55/03516 

(24/228/3401)

ර.බී 07 ටීබී ගලේපත්ති ආරච්ිබග් ෙන්රබස්න මයා ස න්මා බගස්ට්  වුස,්  විදයාබලෝක මාවත, පල්බල්ගම, ඇඹිලිපිටිය



2,171 24/228/55/03554 

(24/228/3400)

ර.බී 07 ටීබී සභාපති,බරෝසන් ලංකා (පුද් )සමාගම රෑන්ඩ් උඩවලව සෆාරි රිබසාට්, අංක 912 තණමල්විල පාර, උඩවලව

2,172 24/228/55/03832 () ර.බී 07 ටීබී බස්දර බ ට්ටිබග්  ෙමින්ද ප්රභාත්  බස්දරබ ට්ටි ම තා ප්රසාද් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,්  බනා.185, බමාරකැටිය පාර, ඇඹිලිපිටිය.

2,173 24/229/55/04036 () ර.බී 07 ටීබී කාරියවසම් ගමබග් නලින් ධ්ම්මික කාරියවසම් ඕෂධි රිවේ සයිඩ් බ ාබටල්, ෙලවින්න පල්බල්ෙැද්ද.

2,174 24/230/29/02897 

(24/230/2730)

ර.බී 07 ටීබී සී.එච්.සී.බරස්ට්  වුසස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බෙලිහුල්ඔය තානායම , බෙලිහුල්ඹය

2,175 24/230/29/03366 

(24/230/0263)

ර.බී 07 ටීබී අබබ්නායක මුදියන්බස්ලාබග් සිරිබමවන් අනුරුද්ධ් අබබ්බකාන් 

ෙණ්ඩාර මයා

රිෙේ ගාඩ්න් රිබසෝට්, බෙලිහුල්ඔය

2,176 24/230/29/04046 () ර.බී 07 ටීබී ද ග්බලන්බරාක්  (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ද ග්බලන්බරාක් බ ාබටල් උළුගලතැන්න ඉ ලගලගම බෙලිහුල්ඔය.

2,177 24/232/28/01319 

(24/232/0942)

ර.බී 07 ටීබී රාමනායක  ආරච්ිලාබග් සරත්ෙන්ර  රාමනායක බෙෝල්ඩේ ගාේඩන්, සිං රාජ පාර, කලවාන

2,178 24/234/28/01316 

(23/234/1717)

ර.බී 07 ටීබී බෙෝපත් බෆෝල්ස් බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික සමාගම බෙෝපත් බෆෝල්ස් බරස්ටුරන්ට් , බෙෝපත්පිටිය , ුරුවිට

2,179 24/234/28/01318 

(24/234/3283)

ර.බී 07 ටීබී බල්ක් බසරනිටි බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම බල්ක්  බසරනිටි බ ාබටල් බගෝනපිටිය ුරුවිට

2,180 24/237/28/00485 

(24/237/2685)

ර.බී 07 ටීබී අ ංගම ගමබග් බදාන් අමරසිරි මයා බකාබට්තැන්න ටුවරිස්ට් ඉන්, අංක.635, බකාබට්තැන්න , ක වත්ත

2,181 24/237/28/03777 () ර.බී 07 ටීබී කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ, රජනාව බ රිබට්ේ රිබසෝේට් (පුද්) සමාගම, හිල්ෙේන් වත්ත, මාරපන, රත්නපුර

2,182 24/238/28/00475 

(24/238/2831)

ර.බී 07 ටීබී බවඩික්කාර ආරච්ිබග් නීල් දයාවංශ ම තා දේශන ඉන්, අංක.68/5,  තානායම පාර , රත්නපුරය

2,183 24/238/28/00488 

(24/238/3311)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂක අධ්යක්ෂ,බසන්චූරියා හිල් රිබසෝට්, අංක.305/2 බකාළඹ පාර, බවරලුප, රත්නපුර

2,184 24/238/28/01213 

(24/226/1770)

ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, අන්බෆාබගටෙල් බලෂේ ලංකා ලිමිටඩ් අන්බෆාබගටෙල් බලෂේ ලංකා ලිමිටඩ් , අරලිය උයන, ෙුවත්ත , ඇ ැලියබගාඩ

2,185 24/238/28/03929 () ර.බී 07 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඒ.ටී.ආේ. බ ෝල්ඩිංග්ස් (පුද්) සමාගම සේතපාධි, අංක. 35, බකාළඹ පාර, මලංගම, රත්නපුර.

2,186 07/082/105/00186 

(07/082/3176)

ර.බී 07 පීවී බකාබලාන්බන් අේපු ාමිලාබග් කපිල ුමාර බ ාබටල් බෙන්බතාට විබල්ේ, ද අල්විස් පාර, වරාබ ්න.

2,187 07/083/15/00187 

(07/083/1007)

ර.බී 07 පීවී බ ්වබග් ලලනි බේණුකා අඹවත්ත 12, බරජීස් ඉබල්බපරුම මාවත, උළුවිටබක්, ගාල්ල

2,188 07/084/107/00167 

(07/084/0248)

ර.බී 07 පීවී ලහිරු ධ්බන්ෂ් වීරක්බකාඩි ෙන්දිම බගස්ට්  වුස් , බකලින් වීදිය, ඇල්පිටිය

2,189 07/328/15/00110 

(07/085/0886)

ර.බී 07 පීවී බස්නක ද සිල්වා 29, ඉ ල ඩින්සන් පාර, ගාල්ල



2,190 08/103/16/00048 

(08/103/3227)

ර.බී 07 පීවී විදාන ආරච්ිබග් බදාන් පාලිත ජයසිං 295, පීත්වැල්ල පාර, මාතර

2,191 19/181/26/01698 

(19/181/0063)

ර.බී 07 පීවී යාපා මුදියන්බසලාබග් නිමංකා නිේමලී යාපා පැනරාමා බගස්ට්  වුස,් අංක 395 - 11සී, මුදිත මාවත, අනුරාධ්පුරය

2,192 23/249/30/03609 

(23/249/0859)

ර.බී 07 පීවී ශාන්ත වේණුලසුරිය ම තා / ඉන්දිරා වවජයන්ති වේණුලසුරිය සිසිල ටුවරිස්ට් ඉන්, ුරුණෑගල පාර, අබේපුස්ස, වරකාබපාළ.

2,193  (18/147/3389) ර.බී 08 ජයන්ත දීපාල් පතිරණබග් විබේබස්කර බරෝයල් රෑන්ඩ් බ ාබට්ල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, පුත්තලම පාර, බකලිමුබන්. ම බකලිය

2,194 01/001/1/00000 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂකල බලෂේලි බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බලෂේලි බ ාබටල් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් වාඩියවත්ත, ඇුමබල් මාපලගම.

2,195 01/001/1/00000 () ර.බී 08 ෙමල් එරංග වීරේබපරුම බ ාබටල් බසාොනා, සිරිබද්වගම, කිරිඉබ්ෙන්වැව, බසවනගල.

2,196 01/001/1/00000 () ර.බී 08 සභාපති, ගනේස් ක්ලබ් ගනේස් ක්ලබ්, යුද  මුදා කඳවුර, මින්බන්රිය.

2,197 01/001/1/00000 () ර.බී 08 ජයන්ත දීපාල් පතිරණබග් විබේබස්කර ත්රැබප්රාබාබ්න් පැවිලියන් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, යද්බදහිමුල්ල, උණවටුන.

2,198 01/001/1/00000 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ඉඳුරුව බීච් රිබසෝට්, ගාලු පාර, කයිකාවල, ඉඳුරුව.

2,199 01/001/1/00000 () ර.බී 08 බකාබලාන්බන් අේපු ාමිලාබග් කපිල ුමාර බ ාබටල් බෙන්බතාට විබල්ේ, ද අල්විස් පාර, වරාබ ්න.

2,200 01/001/1/00000 () ර.බී 08 ලාෆ් බලෂේ ලිමිටඩ් අනන්තය රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා ,ුරුුපබන් , ෙංගබදණිය ,  ලාවත.

2,201 01/001/1/00000 () ර.බී 08 ජයන්ත දීපාල් පතිරණබග් විබේබස්කර ලූඩ්ස් ඉන් බ ාබටල්, අංක 20/4, 3 වන පටුමග, නුවරඑළිය.

2,202 01/001/1/00000 () ර.බී 08 බදාන් මැනුබවල් අන්රාදි මුදියන්බස්ලාබග් බදාන් සිසාත් ප්රෑන්ක් 

ලක්ෂ්මන් අන්රාදි ම තා

ලූඩ්ස් ඉන් බ ාබටල්, අංක 20/4, 3 වන පටුමග, නුවරඑළිය.

2,203 01/001/1/00000 () ර.බී 08 ජයන්ත දීපාල් පතිරණබග් විබේබස්කර ද සිටබඩ්ල් බ ාබටල්, අංක 124, ුඩාරත්වත්බත් මාවත, ම නුවර.

2,204 01/001/1/00000 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බක්ේ වැලිගම (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, බක්ේ වැලිගම (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක. 331, කේපරබතාට පාර, කළුකන්ද, වැලිගම.

2,205 01/001/1/00000 () ර.බී 08 සමන් බ ්වා කණ්ඩම්බි සමනල බ ාබටල්. පුත්තලම් පාර, බනාච්ියාගම.

2,206 01/001/1/00000 () ර.බී 08 යූබටන්සිල් පුද්ගලික සමාගම. බ්ලැක් අවුට්, අංක 36, බවෝේඩ් බපබදස, බකාළඹ 07.

2,207 01/001/1/00000 

(08/108/3449)

ර.බී 08 ඉසුරු පුංිබ ්වා සන්රූ බීච්, අංක. 22, සමරවීර බපබදස. වැලිගම.

2,208 01/001/1/00615_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂක, ග්බලෝෙල් ටවේ  බ ාබටල් බරස්ටුරන්ට් ග්බලෝෙල් ටවේ බ ාබටල්, අංක 11, ුම්රියබපාල පටුමග, බකාළඔ 06.



2,209 01/001/1/00615_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂක, ග්බලෝෙල් ටවේ  බ ාබටල් බරස්ටුරන්ට් ග්බලෝෙල් ටවේ බ ාබටල් , අංක11, ුම්රියබපාල පටුමඟ, බකාළඔ 06.

2,210 01/001/1/00615_3 

(01/011/2503)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂක, ග්බලෝෙල් ටවේ  බ ාබටල් බරස්ටුරන්ට් ග්බලෝෙල් ටවේ බ ාබටල්, අංක 11, ුම්රියබපාල පටුමග, බකාළඔ 06.

2,211 01/001/1/01187_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය , අංක 02, බයෝ(ේ)ක් වීදිය , බකාළඹ 01

2,212 01/001/1/01187_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය , අංක 02, බයෝ(ේ)ක් වීදිය , බකාළඹ 01

2,213 01/001/1/01187_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය , අංක 02, බයෝ(ේ)ක් වීදිය , බකාළඹ 01

2,214 01/001/1/01187_4 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය , අංක 02, බයෝ(ේ)ක් වීදිය , බකාළඹ 01

2,215 01/001/1/01187_5 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් බ ෝටලය , අංක 02, බයෝ(ේ)ක් වීදිය , බකාළඹ 01

2,216 01/001/1/04021_1 () ර.බී 08 ඒෂයා බ ෝල්ඩිංග්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් / බසවන් ඉලවන් බ ාබට්ල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, 154/1, මිහිු මාවත, කැස්ෙෑව.

2,217 01/001/101/00778_1 

(01/011/1682)

ර.බී 08 ොේෙරා ආබවාස්සා මිය බනා:151, බරජිනා මාගරිටා, පාක් බරෝඩ්,බකාළඹ 05

2,218 01/001/101/01215_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ- ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ,අංක 25, ගාලු මුවබදාර මැද පාර, බකාළඹ 03

2,219 01/001/101/01215_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ- ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ,අංක 25, ගාලු මුවබදාර මැද පාර, බකාළඹ 03

2,220 01/001/101/01215_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ- ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ,අංක 25, ගාලු මුවබදාර මැද පාර, බකාළඹ 03

2,221 01/001/101/01215_4 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ- ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ,අංක 25, ගාලු මුවබදාර මැද පාර, බකාළඹ 03

2,222 01/001/101/01215_5 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ- ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ,අංක 25, ගාලු මුවබදාර මැද පාර, බකාළඹ 03

2,223 01/001/101/01215_6 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ- ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ,අංක 25, ගාලු මුවබදාර මැද පාර, බකාළඹ 03

2,224 01/001/101/01215_7 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ- ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ,අංක 25, ගාලු මුවබදාර මැද පාර, බකාළඹ 03

2,225 01/001/101/01215_8 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ- ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ,අංක 25, ගාලු මුවබදාර මැද පාර, බකාළඹ 03

2,226 01/001/101/01215_9 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ- ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ටාේ ලංකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ,අංක 25, ගාලු මුවබදාර මැද පාර, බකාළඹ 03

2,227 01/001/101/01216_1 

(01/001/3077)

ර.බී 08 ආේ.එම්.ජී.බ ෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගම කලම්බු සිටි බ ාබටල්, 3 වන ම ල , අංක:33, කැනල් බරෝ,  බකාටුව - බකාළඹ 01



2,228 01/001/101/01216_2 

(01/001/3077)

ර.බී 08 ආේ.එම්.ජී.බ ෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගම කලම්බු සිටි බ ාබටල්, 3 වන ම ල , අංක:33, කැනල් බරෝ, බකාටුව - බකාළඹ 01

2,231 01/001/101/01217_1 () ර.බී 08 බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03

2,232 01/001/101/01217_10 () ර.බී 08 බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03

2,233 01/001/101/01217_11 () ර.බී 08 බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03

2,234 01/001/101/01217_2 () ර.බී 08 බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03

2,235 01/001/101/01217_3 () ර.බී 08 බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03

2,236 01/001/101/01217_4 () ර.බී 08 බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03

2,237 01/001/101/01217_5 () ර.බී 08 බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03

2,238 01/001/101/01217_6 () ර.බී 08 බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03.

2,239 01/001/101/01217_7 () ර.බී 08 බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03

2,240 01/001/101/01217_8 () ර.බී 08 බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03

2,241 01/001/101/01217_9 () ර.බී 08 බගෝල් බෆ්ස් බ ාබටල් - 1994 පුද්ගලික සමාගම ගාලු මුවබදාර බ ාබටල්  , අංක 02, බකාල්ලුපිටිය පාර, බකාළඔ 03

2,242 01/001/101/01219_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය, බලෝටස් පාර , බකාළඹ 01

2,243 01/001/101/01219_10 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය, බලෝටස් පාර , බකාළඹ 01

2,244 01/001/101/01219_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය, බලෝටස් පාර , බකාළඹ 01

2,245 01/001/101/01219_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය, බලෝටස් පාර , බකාළඹ 01

2,246 01/001/101/01219_4 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය, බලෝටස් පාර , බකාළඹ 01

2,247 01/001/101/01219_5 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය, බලෝටස් පාර , බකාළඹ 01

2,248 01/001/101/01219_6 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය, බලෝටස් පාර , බකාළඹ 01



2,249 01/001/101/01219_7 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය, බලෝටස් පාර , බකාළඹ 01

2,250 01/001/101/01219_8 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය, බලෝටස් පාර , බකාළඹ 01

2,251 01/001/101/01219_9 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ හිල්ටන් බ ෝටලය, බලෝටස් පාර , බකාළඹ 01

2,252 01/001/101/01221_1 () ර.බී 08 බ්රයිටන්   බරස්ට් (පුද්) සමාගම  බ්රයිටන් බරස්ට්, අංක:214/2, මැබසන්ජේ විදීය, බකාළඹ 12

2,253 01/001/101/01222_1 

(01/001/2259)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂක සී වීව් බ ාබටල් සමාගම  සී වීව් බ ාබටල් සමාගම, අංක:15,සී වීව් මාවත, බකාළඹ 03

2,254 01/001/101/01223_1 

(01/001/1725)

ර.බී 08 එච්.බී. ද සිල්වා ස  පුත්ර සමාගම ශෘෘේලිමා බගස්ට්  වුස,් අංක 46, පංිකාවත්ත පාර, බකාළඹ 10

2,255 01/001/101/01235_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - යුනියන් බරසිඩන්ස්  පුද්ගලික සමාගම හිල්ටන් කළම්ු බරසිඩන්ස් , අංක 200, යුනියන් බපබදස , බකාළඹ 02

2,256 01/001/101/01235_2 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - යුනියන් බරසිඩන්ස්  පුද්ගලික සමාගම හිල්ටන් කළම්ු බරසිඩන්ස් , අංක 200, යුනියන් බපබදස , බකාළඹ 02

2,257 01/001/101/01243_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - ට්රාන්ස් ඒෂයා බ ෝටලය සිනමන් බල්ක් සයිඩ් කළම් ,ු අංක 115, ශ්රීමත් ිත්තපලම් ඒ ගා(ේ)ඩින(ේ) මාවත, බකාළඹ 

02.

2,258 01/001/101/01243_2 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - ට්රාන්ස් ඒෂයා බ ෝටලය සිනමන් බල්ක් සයිඩ් කළම් ,ු අංක 115, ශ්රීමත් ිත්තපලම් ඒ ගා(ේ)ඩින(ේ) මාවත, බකාළඹ 

02.

2,259 01/001/101/01243_3 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - ට්රාන්ස් ඒෂයා බ ෝටලය සිනමන් බල්ක් සයිඩ් කළම් ,ු අංක 115, ශ්රීමත් ිත්තපලම් ඒ ගා(ේ)ඩින(ේ) මාවත, බකාළඹ 

02.

2,260 01/001/101/01243_4 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - ට්රාන්ස් ඒෂයා බ ෝටලය සිනමන් බල්ක් සයිඩ් කළම් ,ු අංක 115, ශ්රීමත් ිත්තපලම් ඒ ගා(ේ)ඩින(ේ) මාවත, බකාළඹ 

02.

2,261 01/001/101/01243_5 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - ට්රාන්ස් ඒෂයා බ ෝටලය සිනමන් බල්ක් සයිඩ් කළම් ,ු අංක 115, ශ්රීමත් ිත්තපලම් ඒ ගා(ේ)ඩින(ේ) මාවත, බකාළඹ 

02.

2,262 01/001/101/01243_6 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - ට්රාන්ස් ඒෂයා බ ෝටලය සිනමන් බල්ක් සයිඩ් කළම් ,ු අංක 115, ශ්රීමත් ිත්තපලම් ඒ ගා(ේ)ඩින(ේ) මාවත, බකාළඹ 

02.

2,263 01/001/101/01243_7 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - ට්රාන්ස් ඒෂයා බ ෝටලය සිනමන් බල්ක් සයිඩ් කළම් ,ු අංක 115, ශ්රීමත් ිත්තපලම් ඒ ගා(ේ)ඩින(ේ) මාවත, බකාළඹ 

02.

2,264 01/001/101/01259_1 

(01/001/0278)

ර.බී 08 ක වල ගමබග් මහින්ද බපබේරා ම තා කාසල් බ ාබට්ල්, අංක:16, මස්ජිඩි ජමියා පාර, බකාළඹ 02

2,265 01/001/101/01260_1 

(01/001/0516)

ර.බී 08 කළමණාකාර , සී/ස බේණුකා බ ාබටල් ලිමිටඩ් බේණුකා බ ෝටලය ,අංක 328, ගාළු පාර , බකාළඹ 3

2,266 01/001/101/01262_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , සී/ස නිබපෝන් බ ාබටල් නිබපෝන් බ ාබටල්, අංක 123, ුමාර රත්නම් මාවත , බකාළඹ 02

2,267 01/001/101/01263_1 

(01/001/0895)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බ ාලිබඩ් ඉන් බ ාබටල් රමාඩා කලම්බු , අංක 30, සේ බමාබ ාමඩ් මාකන් මාකේ  මාවත , බකාළඹ 03



2,268 01/001/101/01263_2 

(01/001/0895)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බ ාලිබඩ් ඉන් බ ාබටල් රමාඩා කලම්බු , අංක 30, සේ බමාබ ාමඩ් මාකන් මාකේ  මාවත , බකාළඹ 03

2,269 01/001/101/01263_3 

(01/001/0895)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බ ාලිබඩ් ඉන් බ ාබටල් රමාඩා කලම්බු , අංක 30, සේ බමාබ ාමඩ් මාකන් මාකේ  මාවත , බකාළඹ 03

2,270 01/001/101/01265_1 

(01/001/1850)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  ද කිංස්ෙරි පීඑල්සි සිබලෝන්  බකාන්ටිනන්ටල් බ ාබට්ල් ,අංක 48, ජනාධිපති මාවත , බකාළඹ 01

2,271 01/001/101/01265_2 

(01/001/1850)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  ද කිංස්ෙරි පීඑල්සි සිබලෝන්  බකාන්ටිනන්ටල් බ ාබට්ල් ,අංක 48, ජනාධිපති මාවත , බකාළඹ 01

2,272 01/001/101/01265_3 

(01/001/1850)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  ද කිංස්ෙරි පීඑල්සි සිබලෝන්  බකාන්ටිනන්ටල් බ ාබට්ල් ,අංක 48, ජනාධිපති මාවත , බකාළඹ 01

2,273 01/001/101/01265_4 

(01/001/1850)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  ද කිංස්ෙරි පීඑල්සි සිබලෝන්  බකාන්ටිනන්ටල් බ ාබට්ල් ,අංක 48, ජනාධිපති මාවත , බකාළඹ 01

2,274 01/001/101/01265_5 

(01/001/1850)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  ද කිංස්ෙරි පීඑල්සි සිබලෝන්  බකාන්ටිනන්ටල් බ ාබට්ල් ,අංක 48, ජනාධිපති මාවත , බකාළඹ 01

2,275 01/001/101/01265_6 

(01/001/1850)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  ද කිංස්ෙරි පීඑල්සි සිබලෝන්  බකාන්ටිනන්ටල් බ ාබට්ල් ,අංක 48, ජනාධිපති මාවත , බකාළඹ 01

2,276 01/001/101/01265_7 

(01/001/1850)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  ද කිංස්ෙරි පීඑල්සි සිබලෝන්  බකාන්ටිනන්ටල් බ ාබට්ල් ,අංක 48, ජනාධිපති මාවත , බකාළඹ 01

2,277 01/001/101/02473_1 () ර.බී 08 තරු මැබන්ේමන්ට් පුද්ගලික සමාගම බල්ක් බලාේ බ ාබටල්,අංක 20 - අල්විස් බටරස,් බකාළඹ 03

2,278 01/001/101/03103_1 () ර.බී 08 සී/ස ටී.ඒ. ප්රනාන්ු බ ෝටල් සමාගම නිව් බකාළනියල් බ ාබටල්   අංක 75, ඕල්කට් මාවත, බකාළඔ 11.

2,279 01/001/101/03103_2 () ර.බී 08 සී/ස ටී.ඒ. ප්රනාන්ු බ ෝටල් සමාගම නිව් බකාළනියල් බ ාබටල්   අංක 75, ඕල්කට් මාවත, බකාළඔ 11.

2,280 01/001/101/03594_1 

(01/001/2270)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , ගලධ්ාරි බ ෝටලය ගලධ්ාරි බ ෝටලය    , අංක 64, බලෝටස් පාර, බකාළඔ 01.

2,281 01/001/101/03594_2 

(01/001/2270)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , ගලධ්ාරි බ ෝටලය ගලධ්ාරි බ ෝටලය    , අංක 64, බලෝටස් පාර, බකාළඔ 01.

2,282 01/001/101/03594_3 

(01/001/2270)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , ගලධ්ාරි බ ෝටලය ගලධ්ාරි බ ෝටලය    , අංක 64, බලෝටස් පාර, බකාළඔ 01.

2,283 01/001/101/03594_4 

(01/001/2270)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , ගලධ්ාරි බ ෝටලය ගලධ්ාරි බ ෝටලය    , අංක 64, බලෝටස් පාර, බකාළඔ 01.

2,284 01/001/101/03594_5 

(01/001/2270)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , ගලධ්ාරි බ ෝටලය ගලධ්ාරි බ ෝටලය    , අංක 64, බලෝටස් පාර, බකාළඔ 01.

2,285 01/001/101/03594_6 

(01/001/2270)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , ගලධ්ාරි බ ෝටලය ගලධ්ාරි බ ෝටලය    , අංක 64, බලෝටස් පාර, බකාළඔ 01.

2,286 01/001/101/03594_7 

(01/001/2270)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , ගලධ්ාරි බ ෝටලය ගලධ්ාරි බ ෝටලය    , අංක 64, බලෝටස් පාර, බකාළඔ 01.



2,287 01/001/101/03995_1 () ර.බී 08 ගමබග් ජගත් නිශාන්ත නිව් නැෂනල් බරස්ටුරන්ස් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 39, බබ්බේ පාර, ගුණසිං පුර, බකාළඔ 

12.

2,288 01/001/16/00000 () ර.බී 08 ුඩා ුරුුවබග් සුනිල් සමරබස්කර මයා සන් විලා, 405/2, පිලියන්දල පාර, ම රගම.

2,289 01/001/16/01350_1 () ර.බී 08 බකෝට්බට් පතිරන්නැ ැලාබග් ගුණවේධ්න මයා බද්ශක බගට්බව් බ ාබට්ල්, අංක-37/1, මිගමුව පාර, ිරිඋල්ල

2,290 01/002/118/00710_1 () ර.බී 08 ඒ.ඊ.අමරබස්කර මයා ි ාන්ස් ෆැමිලි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්. අංක:90.එස්.ද.එස්.ජයසිං  මාවත.බකාහුවල.

2,291 01/002/118/00711_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බකාන්බකෝඩ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්  බකාන්බකෝඩ් බගස්ට්  වුස,්  අංක:139- 141, ගාලු පාර. බදහිවල

2,292 01/002/118/00715_1 () ර.බී 08 එම්. බක්.එම්.පී.නානායක්කාර මයා  වැගන් වීල්. අංක:01. හිල්  වුස් ගාේඩින්.බදහිවල

2,293 01/002/118/00792_1 

(01/002/0936)

ර.බී 08 බේ.ඒ.ඩී. පීරිස් බීව් බව් බගස්ට්  වුස් , අංක.02, බවරළ පාර, ගල්කිස්ස

2,294 01/002/118/03572_1 

(01/002/2678)

ර.බී 08  බජන්ටිල් ටුවරිස්ට් බලාජික් ලිමිටඩ් ඔෂන් බ්ලික් බ ාබටල් 38, ුම්රියබපාල පාර, ගල්කිස්ස.

2,295 01/003/119/00376_1 () ර.බී 08 බක්.ඒ.  බේමසිං  ුරුේපු බෆ්මස් බගස්ට්  වුස,් අංක 10/96ඒ - බකාටබොඩවත්ත, සීතාවකපුර , අවිස්සාබව්ල්ල

2,296 01/003/119/00376_2 () ර.බී 08 බක්.ඒ.  බේමසිං  ුරුේපු බෆ්මස් බගස්ට්  වුස,් අංක 10/96ඒ - බකාටබොඩවත්ත, සීතාවකපුර , අවිස්සාබව්ල්ල

2,297 01/003/119/00617_1 () ර.බී 08 පියසිං  විබේවික්රම සාලා  පැක්ටරි බ ෝටලය , සාලාව , බකාස්ගම

2,298 01/003/119/01008_1 

(01/003/2677)

ර.බී 08 පුණයසිරි වරුසවිතාන මයා / විබේබසෝම නියඔරාවත්ත අම්ෙලම බලෂේ බලෝන්ේ,ඉ ල  ංවැල්ල, ංවැල්ල

2,299 01/003/119/01180_1 () ර.බී 08 සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුසස්  පුද්ගලික සමාගම  ංවැල්ල තානායම ,  ංවැල්ල

2,300 01/004/119/00811_1 () ර.බී 08 සිරිල් ඇිලියබග් බගාඩගම රිච් බ ෝටලය, අංක:23/3, සමනල උයන, පාුක්කපාර, බගාඩගම, මීබගාඩ.

2,301 01/004/119/00812_1 () ර.බී 08 රාජමන්ත්රිලාබග් ප්රියංිකා ධ්ේමබස්න මිය. / සාලිය සමන් ජයසූරිය 

මයා

බෂරින් බ්රිේ රිබසෝට්, අංක:182/2,  යිබලවල් පාර, වටරැක, පාුක්ක.

2,302 01/004/119/00816_1 

(01/004/3266)

ර.බී 08 කළමනාකාර අධ්යක්ෂක - අමල්යා රිච් රිබසෝට්  අමල්යා රිච් රිබසෝට්,  අංක:556, බමාරග බ ්න පාර,පිටිපන පාර, බ ෝමාගම

2,303 01/004/119/00817_1 () ර.බී 08 විදාන ගමබග් ජයමිණි පුෂ්පුමාර බ ්ෂාන් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, අංක 740/5, බරෝමිබයල් මාවත,පනාබගාඩ, බ ෝමාගම.

2,304 01/004/119/01171_1 () ර.බී 08 නිබපාන් ඉන් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් නිබපෝන් ඉන් , අංක 466, ආටිගල පාර, මීබගාඩ

2,305 01/004/119/01224_1 () ර.බී 08 ජගත් උදය සමරවික්රම ට්රාන්ස් එන්ඩ් බ ාලිබඩ් රිබසෝට් , ුසිත, සියඹලාබගාඩ, බපාල්ගස්ඕවිට



2,306 01/004/119/01225_1 () ර.බී 08 බපාල්ග වත්තබග් ලයනල් සිබග්රා  / බදෝන මනුබවල්බග් කමලාවතී  හිල්බටාේ බ ාලිබඩ් ඉන්, අංක 151,  යිබලවල් පාර, බ ෝමාගම

2,307 01/004/119/01240_1 

(01/004/3258)

ර.බී 08 අජිත සමරරත්න සැබනාවින් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක 223/1,  යිබලවල් පාර, කැන්දලන්ද 

,බ ෝමාගම

2,308 01/004/119/01335_1 () ර.බී 08 ආරියවතී ජයසිං   / ජයන්ත ලාල් පුෂ්පුමාර ුඩුබ ්න බසල්ෂාන් බ ෝටලය , අංක 114/1, රණාල පාර,   ෙරකඩ , බ ෝමාගම

2,309 01/004/119/03225_1 

(01/004/2672)

ර.බී 08 ගයාත්රි නිබරෝෂනී ුමාරබග් බොන් බොන් බගස්ට්  වුස,් අංක 104/3, කටුවන පාර, බ ෝමාගම

2,310 01/005/120/01170_1 

(01/005/1764)

ර.බී 08 වැලිවිට ආරච්ිබග් නිබරෝෂන් ප්රදීේ ුමාර ඩියුන් ඉන් බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම , අංක 97, බොරැල්ල පාර, අුරුිරිය

2,311 01/005/120/01172_1 () ර.බී 08 විබේසිං  කළුආරච්ිබග් කල්පනී නන්දරත්න මිය නන්දන බරස්ට් , අංක 50 - අවිස්සාබව්ල්ල පාර, වැලිවිට ,කඩුබවල

2,312 01/005/120/01175_1 

(01/005/3269)

ර.බී 08 වාසුල ජනක අරඹවත්ත ආරච්ි බ ාබටල් සබමන්රා, අංක 520/5, බකාළඔ පාර, කඩුබවල.

2,313 01/005/120/01185_1 

(01/005/0833)

ර.බී 08 රෑන්විල් මැල්කම් බරාද්රිබගෝ ෆීල්ඩ් වීව් බ ාලිබඩ් රිබසෝට් , අංක 972/17, අන්නාසිවත්ත , අුරුිරිය

2,314 01/005/120/01188_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බවෝටේස් එේ ලිමිටඩ් බවෝටේස් එේ , අංක 316, ඇුල්බකෝට්බට් පාර, ෙත්තරමුල්ල

2,315 01/005/120/01188_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බවෝටේස් එේ ලිමිටඩ් බවෝටේස් එේ , අංක 316, ඇුල්බකෝට්බට් පාර, ෙත්තරමුල්ල

2,316 01/005/120/01188_3 

(01/005/2837)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බවෝටේස් එේ ලිමිටඩ් බවෝටේස් එේ , අංක 316, ඇුල්බකෝට්බට් පාර, ෙත්තරමුල්ල

2,317 01/005/120/01188_4 

(01/005/2837)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බවෝටේස් එේ ලිමිටඩ් බවෝටේස් එේ , අංක 316, ඇුල්බකෝට්බට් පාර, ෙත්තරමුල්ල

2,318 01/005/120/01188_5 

(01/005/2837)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බවෝටේස් එේ ලිමිටඩ් බවෝටේස් එේ , අංක 316, ඇුල්බකෝට්බට් පාර, ෙත්තරමුල්ල

2,319 01/005/120/01188_6 

(01/005/2837)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බවෝටේස් එේ ලිමිටඩ් බවෝටේස් එේ , අංක 316, ඇුල්බකෝට්බට් පාර, ෙත්තරමුල්ල

2,320 01/005/120/01190_1 () ර.බී 08 කංකානම් පල්ලියබග් ලලිත් ප්රසන්න ුමාර / වසන්ති රණසිං  / 

කූරගමබග් සරත් විමලසිරි

මිබල්නියම් පාේක් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක 1594, කඩුබවල පාර, අුරුිරිය

2,321 01/006/118/00372 

(01/006/1848)

ර.බී 08 කීඩරබම් පතිරන්නැ ැලාබග් තිලකලතා පතිරන මිය අංක:67/1, පැරඩයිස් ඉන්, දැල්තර, පිලියන්දල

2,322 01/006/118/03642_1 

(01/006/1848)

ර.බී 08 කීඩරබම් පතිරන්නැ ැලාබග් තිලකලතා පතිරණ  පැරඩයිස් ඉන්,  අංක:67/1, දැල්තර, පිලියන්දල

2,323 01/006/2/00372_1 

(01/006/1848)

ර.බී 08 කීඩරබම් පතිරන්නැ ැලාබග් තිලකලතා පතිරන මිය අංක:67/1, පැරඩයිස් ඉන්, දැල්තර, පිලියන්දල

2,324 01/006/2/00379 

(01/006/2939)

ර.බී 08 කන්දබග් ගාමිණී ද සිල්වා ආසිරි බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, අංක 28/1, ුඩුව පාර , මඩපාත



2,325 01/006/2/00608_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ සන්වා ඉන් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක. 20, බදහිවල පාර , බොරලැස්ගමුව

2,326 01/006/2/00611_1 

(01/066/2944)

ර.බී 08 බක්.එස්. පුෂ්පුමාර පවන බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස් , අංක. 50, කටුවාවල , බොරලැස්ගමුව

2,327 01/006/2/01116_1 () ර.බී 08 මාබගදර ගමබග් ලක්ෂමන් දසනායක මයා ලියන්කා බරස්ට්,  අංක:110/1, ශ්රී බද්වානන්ද පාර, පිලියන්දල

2,328 01/006/2/03227_1 () ර.බී 08 ලක්ෂ්මී ද බමල්  / ලක්ෂපති ම  විදානලාබග් ගයාන් මැක්සිම් ද බමල් 

/ ලක්ෂපති ම  විදානලාබග් සිරිනාල් මැක්සිම් ද බමල්

දාම්බේ විබල්ේ  , අංක 222,  දාම්බේ,  මඩපාත.

2,329 01/006/2/03231_1 

(01/006/2939)

ර.බී 08 අමරවීර විදාන කංකානමලාබග් ෙන්ුල ආසිරි බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, අංක 28/1, ුඩුව පාර , මඩපාත

2,330 01/006/2/03578_1 () ර.බී 08 වන්නි ආරච්ිබග් නිමල් අබබ්රත්න / වන්නි ආරච්ිබග් බවනුර 

ින්තක අබබ්රත්න / ගේටි මැටිල්ඩා අබබ්රත්න / වන්නි ආරච්ිබග් 

 සිතා නාමලී අබබ්රත්න

නිතිල ඉන්   228බේ, ෙණ්ඩාරගම පාර, කැස්ෙෑව.

2,331 01/006/2/03578_2 

(01/006/3392)

ර.බී 08 වන්නි ආරච්ිබග් නිමල් අබබ්රත්න / වන්නි ආරච්ිබග් බවනුර 

ින්තක අබබ්රත්න / ගේටි මැටිල්ඩා අබබ්රත්න / වන්නි ආරච්ිබග් 

 සිතා නාමලී අබබ්රත්න

නිතිල ඉන්   228බේ, ෙණ්ඩාරගම පාර, කැස්ෙෑව.

2,332 01/006/2/03579_1 

(01/006/3318)

ර.බී 08 ජයවීරබග් විමලබස්න ප්රනාන්ු රන්විමල් බ ාබටල්   අංක 9/39, දාම්බේ, මඩපාත, පිලියන්දල.

2,333 01/006/2/03902_1 () ර.බී 08 ජයවීරබග් විමලබස්න ප්රනාන්ු  මයා බල්ක් විව් බරස්ටුරන්ට්, අංක 158,  කැස්ෙෑව.

2,334 01/006/2/03938_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ජගත් ඉන්බවස්ට්මන් (පුද්) සමාගම පවන බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 90/2,විශ්වකලා පාර,විශ්වකලාව, පිලියන්දල.

2,335 01/006/2/03998_1 () ර.බී 08 වික්රම ආරච්ිබග් ධ්ේමලතා බගෝල්ඩන් වීව් , අංක 68, එබගාඩවත්ත පාර, බොරලැස්ගමුව.

2,336 01/008/1/03469_1 () ර.බී 08 ුඩා ුරුුවබග් සුනිල් සමරබස්කර මයා සන් විලා, 405/2, පිලියන්දල පාර, ම රගම.

2,337 01/008/120/03576_1 () ර.බී 08 බඩායිෂ් ලංකා  එන්ටේබට්ට්මන් (පුද්) සමාගම බසවන් ඉලවන් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරසිඩන්සි   අංක 269/එල්, අරලිය උයන, බ ෝකන්දර 

පාර, තලවුබගාඩ

2,338 01/009/118/00614_1 () ර.බී 08 රන්දිය බ ාටල් පුද්ගලික සමාගම රන්දිය බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් , අංක 389, බකාරල වැල්ල , බමාරටුව

2,339 01/009/118/00616_1 () ර.බී 08 ොමිං ලංකා ඉන්ට(ේ)නැෂනල්  (පුද්) සමාගම දේශනී රිවේ වීව්,  අංක. 1/15  - කිතලන්දළුව පාර , විල්බලෝරාවත්ත, බමාරටුව

2,340 01/009/118/00618_1 () ර.බී 08 මුුතන්ත්රිබග් බසෝමසිරි බේමෙන්ර බේමෙන්ර  ටුවරිස්ට් බ ාබටල් , අංක 15 - නදී මාවත , එබගාඩ උයන , බමාරටුව

2,341 01/009/118/00622_1 () ර.බී 08 පබ්ස් එන් ේ  බල්සස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් පබ්ස් ඇන්ඩ් ේ  බල්සස් (පුද්) සමාගම, අංක 1837, නව ගාලු පාර , කටුුරුන්ද , බමාරටුව

2,342 01/009/118/03441_1 () ර.බී 08 බතාටබග් සරත් ප්රින්සිරි ප්රනාන්ු / ප්රැන්සිස්ු බ ට්ටිබග් බම්රි ඩිලානි 

ඉෂාරා

මුුවැලි බීච් රිබසෝට්  අංක 7/1ඒ, ගාලුපාර කටුුරුන්ද, බමාරටුව.

2,343 01/009/118/03585_1 () ර.බී 08 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ම බස්න ජයන්ත පරණතාල ෂැන් යි      අංක 12, පලමු පටුමග, අගුලාන ුම්රියබපාල පාර, බමාරටුව.



2,344 01/009/118/03585_2 () ර.බී 08 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ම බස්න ජයන්ත පරණතාල ෂැන් යි      අංක 12, පලමු පටුමග, අගුලාන ුම්රියබපාල පාර, බමාරටුව.

2,345 01/010/120/00620_1 

(01/010/3239)

ර.බී 08 ඩී. විලාස් පුද්ගලික සමාගම ඩී. විලාස් පුද්ගලික සමාගම , අංක. 193/1, ඥාබන්න්ර මාවත , නාවල

2,346 01/010/120/00819_1 () ර.බී 08 පරණ ලියනබග් බදාන් මංජුල ුමාර මයා / පරණ ලියනබග් බදාන් 

සුබද්ශ් ුමාර / පරණ ලියනබග් බදාන් සංජීව ුමාර

 බසෝලීස් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,්   අංක:533 1/1,  නාවල පාර, රාජිරිය

2,347 01/011/101/00730_1 

(01/011/2266)

ර.බී 08 කළමනාකරණ අධ්යක්ෂක. බවස්ට්එන්ට් බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම ජී.එස්.එච්. කලම්බු, අංක 382, ගාලුපාර, බකාළඔ 06

2,348 01/011/101/00731_1 () ර.බී 08 සී/ස විමලසුන්දර ස  පුත්රබයෝ  බ ාබටල් ජානකී. අංක 43,පයිෆ් පාර. බකාළඹ 05.

2,349 01/011/101/00732_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ බ ාබටල් ඕකිඩ් ඉන් බ ාබටල් ඕකිඩ් ඉන්  , අංක 571/6, ගාලුපාර, වැල්ලවත්ත, බකාළඔ 06

2,350 01/011/101/00734_1 

(01/011/3261)

ර.බී 08 රෑන්ඩ් මියුසික් ුසීන් පුද්ගලික සමාගම රෑන්ඩ් මයුසික් ුසින් (පුද්) සමාගම, 102, රීඩ් මාවත බකාළඔ 07.

2,351 01/011/101/00736_1 () ර.බී 08 ඉබල් ගාේඩ්න් පුද්ගලික සමාගම ඉබල් ගාේඩ්න් බරස්ටුරන්ට්,  අංක:14 ඒ,  ුම්රිය බපාල පාර, බකාළඹ 04.

2,352 01/011/101/00737_1 () ර.බී 08 බ්ලු බේකේස් බගස්ට්  ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම  බ්ලු බේකේස් බගස්ට්  ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්. අංක:103. ආොේය එන්.එම්. බපබේරා මාවත, 

බොරැල්ල, බකාළඹ 08

2,353 01/011/101/00738_1 

(01/011/0954)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , ලීඩක්ස් සමාගම බ ාබටල් සෆයේ   අංක 371, ගාලුපාර, බකාළඔ 06.

2,354 01/011/101/00738_2 

(01/011/0954)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , ලීඩක්ස් සමාගම බ ාබටල් සෆයේ  , අංක 371, ගාලුපාර, බකාළඔ 06.

2,355 01/011/101/00739_1 

(01/011/2265)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂක, ඉන්රා රිජන්ට් බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම ඉන්රා  රිජන්ට්  බ ාබටල් , අංක 383, ආේ.ඒ. ද මැල් මාවත , බකාළඹ 03

2,356 01/011/101/00739_2 

(01/011/2265)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , ඉන්රා රිජන්ට් බ ාබට්ල් පුද්ගලික  සමාගම ඉන්රා රිජන්ට් බ ාබටල් , අංක 383, ආේ.ඒ. ද මැල්  මාවත, බකාළඹ 03

2,357 01/011/101/00740_1 

(01/011/0889)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඔබම්ගා රීජන්සි සමාගම ඔබම්ගා රීජන්සි,  අංක 324, ගාලුපාර, බකාළඔ 06.

2,358 01/011/101/00741_1 () ර.බී 08 ලක් ක්රාෆ්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්  ද  ැව්බලාක් ේබල්ස් ෙංගබලෝ .අංක:08.  ැව්බලාක් ේබල්ස් .  බකාළඹ 05

2,359 01/011/101/00748_1 () ර.බී 08 බේණුකා සිටි බ ාබටල් ලිමිටඩ් බේණුකා සිටි බ ාබටල් ලිමිටඩ් .අංක:326.  ගාලු පාර. බකාලඹ 03

2,360 01/011/101/01036_1 () ර.බී 08 රාජපක්ෂ අේපු ාමිලාබග් බදාන් සුබේන්ර වසන්ත බපබේරා මයා / 

ප්රතියානු ආරච්ිබග් ෙන්දිමා මිය

 බ ාබටල් විනස් ලංකා, අංක:26 ඒ, පැල්මයිරා පටුමග, බකාළඹ 03

2,361 01/011/101/01036_2 () ර.බී 08 රාජපක්ෂ අේපු ාමිලාබග් බදාන් සුබේන්ර වසන්ත බපබේරා මයා / 

ප්රතියානු ආරච්ිබග් ෙන්දිමා මිය

 බ ාබටල් විනස් ලංකා, අංක:26 ඒ, පැල්මයිරා පටුමග, බකාළඹ 03

2,362 01/011/101/01036_3 () ර.බී 08 රාජපක්ෂ අේපු ාමිලාබග් බදාන් සුබේන්ර වසන්ත බපබේරා මයා / 

ප්රතියානු ආරච්ිබග් ෙන්දිමා මිය

 බ ාබටල් විනස් ලංකා, අංක:26 ඒ, පැල්මයිරා පටුමග, බකාළඹ 03



2,363 01/011/101/01042_1 () ර.බී 08 අේපු බ න්නැදි බතාටබ ්වබග්  ආරියපාල  / පලිපාන ගැවිලිපිටියබග් 

මාලනී මිය

සී/ස බ ාබටල් අත්ලාන්තික් පුද්ගලික සමාගම , අංක 237, ගාලුපාර , බකාළඹ 04.

2,364 01/011/101/01042_2 () ර.බී 08 අේපු බ න්නැදි බතාටබ ්වබග්  ආරියපාල  / පලිපාන ගැවිලිපිටියබග් 

මාලනී මිය

සී/ස බ ාබටල් අත්ලාන්තික් පුද්ගලික සමාගම , අංක 237, ගාලුපාර , බකාළඹ 04.

2,365 01/011/101/02196_1 

(01/011/1856)

ර.බී 08 සභාපති, බකාළඹ පිහිණුම් සමාජය බකාළඹ පිහිණුම් සමාජය, අංක 148, ගාලු පාර, බකාළඹ 03

2,366 01/011/101/02196_2 

(01/011/1856)

ර.බී 08 සභාපති, බකාළඹ පිහිණුම් සමාජය බකාළඹ පිහිණුම් සමාජය, අංක 148, ගාලු පාර, බකාළඹ 03

2,367 01/011/101/03219_1 

(01/011/3150)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ ජුලියානා බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම ජුලියානා  බ ාබටල්, අංක 316, ගාලු පාර, බකාළඹ 03

2,368 01/011/101/03220_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බවස්ට(ේ)න් බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම බවස්ට(ේ)න් බ ෝටලය,  බනා.35, ෆැන්ක්ෆ(ේ)ට් බපබදස, බකාළඹ 04

2,369 01/011/101/03220_2 

(01/011/1845)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බවස්ට(ේ)න් බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම බවස්ට(ේ)න් බ ෝටලය,  බනා.35, ෆැන්ක්ෆ(ේ)ට් බපබදස, බකාළඹ 04

2,370 01/011/101/03224_1 

(01/011/3202)

ර.බී 08 දයානන්ද කළුආරච්ි ම තා සී.අයි. බරස්ට්  වුස,් අංක 28, බ ්ග පාර, බකාළඹ 04

2,371 01/011/101/03285_1 

(01/011/1682)

ර.බී 08 ොේෙරා අබවාස්සා මිය බරජිනා මාගරිටා ,බනා. 151, පාක් බරෝඩ් , බකාළඹ 05

2,372 01/011/101/03580_1 

(01/011/2536)

ර.බී 08 විධ්ායක අධ්යක්ෂ ,ශ්රී ලංකා සංොරක බ ෝටල් කළමණාකරන 

ආයතනය

ශ්රී ලංකා සංොරක බ ෝටල් කළමණාකරන ආයතනය , අංක 78, ගාලුපාර, බකාළඔ 03.

2,373 01/011/101/03581_1 

(01/011/3358)

ර.බී 08 කළමණාකරු , කාසා කලම්බු බ ාබටල් කාසා කලම්බු බ ාබටල්  අංක 231, ගාලුපාර, බකාල්ලුපිටිය.

2,374 01/011/101/03595_1 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,375 01/011/101/03595_10 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,376 01/011/101/03595_11 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,377 01/011/101/03595_12 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,378 01/011/101/03595_13 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,379 01/011/101/03595_2 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,380 01/011/101/03595_3 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,381 01/011/101/03595_4 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.



2,382 01/011/101/03595_5 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,383 01/011/101/03595_6 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,384 01/011/101/03595_7 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,385 01/011/101/03595_8 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,386 01/011/101/03595_9 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,387 01/011/101/03962_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඩිල්ස්කූේ ඉන්ටේනැෂනල්  (පුද්) සමාගම / මුණවීර 

කංකානම්බග් ඩික්සිරි නි ාල් මුණවීර

ඩිල්ස්කූේ ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්) සමාගම, අංක 82, ස්ටැෆඩ් ඇවනිව්, බකාළඔ 06.

2,388 01/011/101/03991 

(01/001/1/00615)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , ග්බලෝෙල් ටවේ බ ාබටල් බරස්ටුරන්ට් ග්බලෝෙල් ටවේ බ ාබටල් , අංක 11, ුම්රියබපාල පටුමඟ, බකාළඔ 06.

2,389 01/011/101/04087_1 () ර.බී 08 බ ාබටල් යූබරෝ ලංතා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ ාබටල් යූබරෝ ලංකා, අංක 29, මිලාිරිය ඇවනිව් (මැරයින් ඩ්රයිව්) බකාළඹ 04

2,390 01/011/101/04111_1 () ර.බී 08 සිලෑන්  ගෘෘෘෘේ ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්ගලික ) සමාගම සිලෑන් ලක්ෂරි විලා, බනා115, බරාස්මිඩ් බපබදස, බකාළඹ 07

2,391 01/011/101/04116_1 () ර.බී 08 සිලෑන් ගෲේ ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්ගලික) සමාගම සීලෑන් ලක්ෂරි විලා , බනා 115, බරාස්මිඩ්  බපබදස, බකාළඹ 07

2,392 01/011/101/04169_1 () ර.බී 08 සිවිස්ටා බල්ෂේ පුද්ගලික සමාගම මී කලම්බු,, බනා.16, පාේක් බරෝඩ්, බකාලඹ 05

2,393 01/011/101/04187_2 () ර.බී 08 යූබටන්සිල් පුද්ගලික සමාගම. බ්ලැක්අවුට්, අංක 36, බවෝේඩ් බපබදස, බකාළඹ 07.

2,394 01/011/16/03445_1 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,395 01/011/16/03445_10 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,396 01/011/16/03445_11 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,397 01/011/16/03445_12 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,398 01/011/16/03445_13 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,399 01/011/16/03445_2 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,400 01/011/16/03445_3 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.



2,401 01/011/16/03445_4 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,402 01/011/16/03445_5 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,403 01/011/16/03445_6 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,404 01/011/16/03445_7 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,405 01/011/16/03445_8 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,406 01/011/16/03445_9 

(01/011/2499)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල් සිනමන් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක. 77, ස්ටුවට් බපබදස, බකාළඹ 03.

2,407 01/012/3/00294_1 () ර.බී 08 කිංග්ඩම් බරස්ට් ඉන් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් කිංග්ඩම් බරස්ට් ඉන්  අංක 174/3, මීබේ  ංදිය, පාුක්ක.

2,408 01/012/3/00298 

(01/012/1927)

ර.බී 08 එස්.බවදගම මයා අංක:174/3, මීබේ  න්දිය , පාුක්ක

2,409 01/013/118/00712_1 () ර.බී 08 නිල්දිය බ ාබටල් (පුද්) සමාගම  නිල්දිය බ ාබටල්, අංක: 82/5. බී. ගාලු පාර. ගල්කිස්ස

2,410 01/013/118/00713_1 () ර.බී 08 බගෝල්ඩ් බිබලාක් (පුද්) සමාගම  ලුන් ටාඕ. අංක:43/12. බවරළ පාර ගල්කිස්ස.

2,411 01/013/118/00714_1 

(01/013/0355)

ර.බී 08 ෙස්තියන් බකෝරලලාබග් සිරිමල් බරා ාන් බරාඩ්රිගු ලිහිණියා සී විව් බ ාබටල්, අංක 39 ඒ, ද බස්රම් පාර, ගල්කිස්ස.

2,412 01/013/118/00717_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ. ෆාම් බීච් බ ෝටලය  ෆාම් බීච් බ ෝටලය.අංක:52.ද බස්රම් පාර. ගල්කිස්ස

2,413 01/013/118/00717_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ. ෆාම් බීච් බ ෝටලය  ෆාම් බීච් බ ෝටලය.අංක:52.ද බස්රම් පාර. ගල්කිස්ස

2,414 01/013/118/00718_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ේලාන්බට්ෂන් ගෞෞේ බ ාබටල් (පුද්) සමාගම  වුස් ෙන්ර බ ාබටල්.  අංක:37. බවරල පාර. ගල්කිස්ස.

2,415 01/013/118/00718_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ේලාන්බට්ෂන් ගෞෞේ බ ාබටල් (පුද්) සමාගම  වුස් ෙන්ර බ ාබටල්.  අංක:37. බවරල පාර. ගල්කිස්ස.

2,416 01/013/118/00718_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ේලාන්බට්ෂන් ගෞෞේ බ ාබටල් (පුද්) සමාගම  වුස් ෙන්ර බ ාබටල්.  අංක:37. බවරල පාර. ගල්කිස්ස.

2,417 01/013/118/00719_1 

(01/002/2950)

ර.බී 08 කළු ත් රුවන්  අල්රීක්  ද අෙෲ රාජපක්ෂ බ ාබටල් වින්ඩ්සෆ් ,15 ඒ ද බසායිසා ඇවනියු , ගල්කිස්ස

2,418 01/013/118/00721_1 () ර.බී 08 ආේ.ෙරිතානන්ද සිරිබස්න මයා බීච් වීව් බගස්ට්  වුස,් ලයන් පබ්,  අංක:220.  ගාලු පාර. ගල්කිස්ස

2,419 01/013/118/00721_2 () ර.බී 08 ආේ.ෙරිතානන්ද සිරිබස්න මයා බීච් වීව් බගස්ට්  වුස,් ලයන් පබ්,  අංක:220.  ගාලු පාර. ගල්කිස්ස



2,420 01/013/118/00722_1 () ර.බී 08 කළමනාකරු ආේ.එම්.බක්.පේල් අයිලන්ඩ් (පුද්) සමාගම  මවුන්ට් බ්රීස් බ ාබට්ල්,  අංක:22/5ඒ. ද බස්රම් පාර. ගල්කිස්ස

2,421 01/013/118/00722_2 () ර.බී 08 කළමනාකරු ආේ.එම්.බක්.පේල් අයිලන්ඩ් (පුද්) සමාගම  මවුන්ට් බ්රීස් බ ාබට්ල්,  අංක:22/5ඒ. ද බස්රම් පාර. ගල්කිස්ස

2,422 01/013/118/00724_1 

(01/013/2262)

ර.බී 08 බමාබ ාමඩ් හුබස්න් සම්සුදීන් සුරා ටුවරිස්ට් ඉන්,බනා.1/1, පරණ ුම්රියපල පාර , ගල්කිස්ස

2,423 01/013/118/00725_1 () ර.බී 08 නිලංගා දේශනී ද සිල්වා  බරෝයල් පාක් ඉන්,අංක;36/1.ද බස්රම් පාර. ගල්කිස්ස

2,424 01/013/118/00735_1 () ර.බී 08 ඇන්ටන් රන්ජන් ෆ්රෑන්ක් විබේබස්කර මයා රන්දිලි බ ාබටල්, 8 වන  රස් වීදිය, බොරුපන, රත්මලාන.

2,425 01/013/118/00751_1 () ර.බී 08 එච්.බරා ාන් විබේසූරිය මයා ඕෂන් වීව් ටුව(ේ) ඉන්, බනා.34/4, ද  බස්රම්  පාර, ගල්කිස්ස

2,426 01/013/118/01332_1 () ර.බී 08 දීගල  සුබේන්ර බසෝමසිරි බෙවේලි හිල් බ ාබටල් , අංක 27,ද බස්රම් පාර, ගල්කිස්ස

2,427 01/013/118/03218_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු - රිවිරැස බ ාබටල් ලිමිටඩ් (එම්. දැරණියගල මිය) රිවිරැස බ ාබටල් ලිමිටඩ්, අංක 50/2, ද බස්රම් පාර, ගල්කිස්ස

2,428 01/013/118/03218_2 () ර.බී 08 කළමණාකරු - රිවිරැස බ ාබටල් ලිමිටඩ් (එම්. දැරණියගල මිය) රිවිරැස බ ාබටල් ලිමිටඩ්, අංක 50/2, ද බස්රම් පාර, ගල්කිස්ස

2,429 01/013/118/03223_1 () ර.බී 08 ෙ(ේ)ජයා මවුන්ට් බරෝයල් බිච් බ ාබටල් ෙ(ේ)ජයා මවුන්ට් බරෝයල් බිච් බ ාබටල්, අංක 36, විදයාල මාවත, ගල්කිස්ස

2,430 01/013/118/03223_2 () ර.බී 08 ෙ(ේ)ජයා මවුන්ට් බරෝයල් බිච් බ ාබටල් ෙ(ේ)ජයා මවුන්ට් බරෝයල් බිච් බ ාබටල්, අංක 36, විදයාල මාවත, ගල්කිස්ස

2,431 01/013/118/03223_3 () ර.බී 08 ෙ(ේ)ජයා මවුන්ට් බරෝයල් බිච් බ ාබටල් ෙ(ේ)ජයා මවුන්ට් බරෝයල් බිච් බ ාබටල්, අංක 36, විදයාල මාවත, ගල්කිස්ස

2,432 01/013/118/03223_4 () ර.බී 08 ෙ(ේ)ජයා මවුන්ට් බරෝයල් බිච් බ ාබටල් ෙ(ේ)ජයයා මවුන්ට් බරෝයල් බිච් බ ාබටල්, අංක 36, විදයාල මාවත, ගල්කිස්ස

2,433 01/013/118/03599_1 

(01/002/0955)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , මවුන්ට් ලැවිනියා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ගල්කිස්ස බ ෝටලය   , අංක 100, බ ෝටල් පාර, ගල්කිස්ස.

2,434 01/013/118/03599_2 

(01/002/0955)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , මවුන්ට් ලැවිනියා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ගල්කිස්ස බ ෝටලය, අංක 100, බ ෝටල් පාර, ගල්කිස්ස.

2,435 01/013/118/03599_3 

(01/002/0955)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , මවුන්ට් ලැවිනියා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ගල්කිස්ස බ ෝටලය   , අංක 100, බ ෝටල් පාර, ගල්කිස්ස.

2,436 01/013/118/03599_4 

(01/002/0955)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , මවුන්ට් ලැවිනියා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ගල්කිස්ස බ ෝටලය   , අංක 100, බ ෝටල් පාර, ගල්කිස්ස.

2,437 01/013/118/03599_5 

(01/002/0955)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , මවුන්ට් ලැවිනියා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ගල්කිස්ස බ ෝටලය   , අංක 100, බ ෝටල් පාර, ගල්කිස්ස.

2,438 01/013/118/03599_6 

(01/002/0955)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , මවුන්ට් ලැවිනියා බ ාබටල් ලිමිටඩ් ගල්කිස්ස බ ෝටලය   , අංක 100, බ ෝටල් පාර, ගල්කිස්ස.



2,439 01/013/118/04002_1 () ර.බී 08 සුබේන් අබ්ොස් මයා මවුන්ට් බබ් සී සයිඩ් ඉන් , අංක 26/11, ද බස්රම් පාර, ගල්කිස්ස.

2,440 01/013/118/04002_2 () ර.බී 08 සුබේන් අබ්ොස් මයා මවුන්ට් බබ් සී සයිඩ් ඉන් , අංක 26/11, ද බස්රම් පාර, ගල්කිස්ස.

2,441 01/013/118/04026_1 () ර.බී 08 ුඩුබ ්නබග් පුෂ්පා රංජනී ඩිව්ස් වයිට්  වුස,් බනා. 37/4, බවරළ පාර, ගල්කිස්ස.

2,442 02/014/16/03399_1 

(02/014/0987)

ර.බී 08 නන්දන ජයසිං  මයා ද බසවන්ත් බ වන් බ ෝටලය,26 කණුව , නුවර පාර, නිට්ටුව.

2,443 02/014/5/00292_1 () ර.බී 08 උුවන් පතිරැන්නැ ැලාබග්  ෙන්රබසෝම ජයනන්දන මයා බ ාබටල් රණතිසර, අංක:51, නුවර පාර, නිට්ටුව

2,444 02/014/5/00292_2 () ර.බී 08 උුවන් පතිරැන්නැ ැලාබග්  ෙන්රබසෝම ජයනන්දන මයා බ ාබටල් රණතිසර, අංක:51, නුවර පාර, නිට්ටුව

2,445 02/014/5/00293_1 () ර.බී 08 නාමරත්න ෙමුණුආරච්ිබග් ජයන්ත ම තා මන්දාරා  බරෝයල් රිබසෝට්, අංක 253, බ ාරබගාල්ල ,නිට්ටුව

2,446 02/014/5/00776_1 

(02/014/2656)

ර.බී 08 බපෝද්දන ප්රියංකරබග් ුමුු ොමින්ද ප්රියංකර ම තා බ ාබටල් බරෝසිළු ,අංක:60/5/ඒ 1- නුවර පාර. ති ාරිය . කළබගඩිබ ්න.

2,447 02/014/5/01228_1 () ර.බී 08 සුප්රීම් එවේග්බලෝ (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ ාබට්ල් ග්රීන් පැලස,් අංක 57/30, නිට්ටුව පාර, බව්යන්බගාඩ .

2,448 02/014/5/03193_1 () ර.බී 08 කදිරේපුලිබග් කණිෂ්ක ලක්මාල්  සිරිවේධ්න මයා අේසරා රිබසෝට්, 539,  නුවර පාර, මල්වත්ත, නිට්ටුව.

2,449 02/015/16/03394_1 () ර.බී 08 ගම්මැද ලියනආරච්ිබග් ස්ටැන්ලි පීටේ බපබේරා මයා පී.ටී.ගාේඩ්න් බ ාබට්ල්, අංක:540/ඒ/4 , සමෘෘද්ධි මාවත, වල්ගම, මල්වාන.

2,450 02/015/4/01193_1 () ර.බී 08 බකෝු ැන්නදිබග් ප්රීමාල් විරාේ ද සිල්වා   /  පුතන්ීබග් නන්දනී මිය පැරඩයිස් බ ාලිබඩ් ඉන්, අංක 539/4, සමෘෘද්ධි මාවත, වල්ගම - මල්වාන , බියගම

2,451 02/015/6/00662_1 () ර.බී 08 කළුගම ගාේදියල්බග්  ස්ටැනස්  ඔස්ටින්  පීරිස් ම තා රමන්කා බරස්ටුරන්ට්, අංක.156/3/එෆ්, නව නුවර පාර, ෙණ්ඩාරවත්ත, බියගම

2,452 02/015/6/01256_1 () ර.බී 08 රම්මුණිබග් අනුර බරෝහිත රාජපක්ෂ ම තා  බරෝයල් මිල් බ ාලිබඩ් බ ෝම් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 540ඒ/2, සමෘෘද්ධි මාවත, වල්ගම, 

මල්වාන

2,453 02/015/6/03258_1 () ර.බී 08 වේණුලසූරියබග් සමන් ප්රියන්ත නිව් එවරස්ට්  ෙයිනිස් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 11/3, මංකඩ පාර, කඩවත

2,454 02/015/6/03258_2 

(02/015/0493)

ර.බී 08 වේණුලසූරියබග් සමන් ප්රියන්ත නිව් එවරස්ට්  ෙයිනිස් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 11/3, මංකඩ පාර, කඩවත

2,455 02/015/6/04073_1 () ර.බී 08 නිහිළුව ෙණ්ඩාරබග් නන්දසිරි ම තා පමුණූවිල විබල්ේ,  බනා.124/2, පමුණූවිල පාර, බගෝනවල

2,456 02/016/121/04029_1 () ර.බී 08 විබේුංග අේපු ාමිලාබග් පත්මලාල් විබේුංග ම තා සැම්බරෝස් බ ාබටල්, බනා 83, බපාල්බ ්න, මැල්ලව බගදර.

2,457 02/017/6/00788_1 () ර.බී 08 වුකාරබග් දයාසීලි මිය බ ාබට්ල් බදකටන විබල්ේ, මල්වාන පාර, බදකටන.



2,458 02/017/6/01189_1 

(02/017/3321)

ර.බී 08  පුආරච්ි ආනන්ද ජයතිලක  මයා කැන්බරෝ බ ාලිබඩ්  රිබසෝට්, අංක 117,  ංවැල්ල පාර, තිත්තපත්තර

2,459 02/018/5/00286_1 () ර.බී 08 තිස්ස වීරබස්කර ම තා ලින්බරෝස් බ ෝටලය , අංක:175/1,  නුවර පාර , යක්කල

2,460 02/018/5/00287_1 () ර.බී 08 බවට් බවෝටේ රිබසෝට්ස(් පුද්) සමාගම බවට් බවෝටේ රිබසෝේට්(පුද්) සමාගම, අංක:136/ ඩී. ජා ඇල පාර, අඹන්විට, ගම්ප 

2,461 02/018/5/00287_2 () ර.බී 08 බවට් බවෝටේ රිබසෝට්ස(් පුද්) සමාගම බවට් බවෝටේ රිබසෝේට්(පුද්) සමාගම, අංක:136/ ඩී. ජා ඇල පාර, අඹන්විට, ගම්ප 

2,462 02/018/5/00289_1 () ර.බී 08 ුලතිලක ගයාන් ගාමිණී ඉන්රරත්න මයා බමබමන්බටෝ  ටුවරිස්ට්  බගස්ට්   වුස් , අංක:24,  විජය පාර, ගම්ප .

2,463 02/018/5/00633_1 () ර.බී 08 සිරිමාන්න අේපු ාමිලාබග් පාලිත   සිරිමාන්න ම තා බ ාබටල් ෙුමුර  විබල්ේ ඉන් , අංක. 258/1 , ඉ ළ ඉුල්බගාඩ, ඉුල්බගාඩ

2,464 02/018/5/00742_1 () ර.බී 08 මුදලිබග් ඇවසාෂබේෂන් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් / බ ාබටල් ඇල්නා, අංක 63/28ඒ, වීර කැේබපටිබපාල මාවත . ෙන්ඩාරවත්ත . ගම්ප 

2,465 02/018/5/00787_1 

(02/018/3267)

ර.බී 08 බේමදාස උඩුගම්බපාළ ම තා ඔඒසිස් ග්රීන් ගාේඩ්න් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,් උඩුගම්බපාළවත්ත, ප ළගම, ගම්ප 

2,466 02/018/5/00789_1 () ර.බී 08 මල්ලව ආරච්ිබග් නබයෝමි ශේමිලා මිය සිබයාල් බ ාබට්ල්, අංක.72, ඔරුබතාට පාර, ගම්ප 

2,467 02/018/5/01186_1 () ර.බී 08 ජයසුන්දර පතිරැන්නැ ැලාබග් ග්බලෝස්ටේ ඉග්බන්ෂස්  ජයසුන්දර 

ම තා

සිල්වේ රින්ග් විබල්ේ බ ාබට්ල්, අංක 52/1, කීඩගම්මුල්ල , ගම්ප .

2,468 02/018/5/03583_1 () ර.බී 08       සට්ටඩි රාලලාබග් බදාන් ෆිලික්ස් සිසිර ුමාර ම තා බ ාබටල් බන්ෙේ ගාේඩ්න්ස්,බනා.31, නුවර පාර, යක්කල.

2,469 02/018/5/03859_1 () ර.බී 08 මුදලිබග් ඇබසෝසිඒෂන් (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් බ ාබටල් ඇල්නා ,බනා.63/28 ඒ ,වීර කැේබපටිබපාල මාවත,ෙණ්ඩාරවත්ත එස්බට්ට්, 

ගම්ප .

2,470 02/019/4/00391_1 () ර.බී 08 සාගර නාරායන  රිස්වන්ර ම තා බ ාරයිසන් ටුවේ ඉන් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස් , අංක.204/8, ගබණ්මුල්ල පාර, ජාඇල

2,471 02/019/4/01230_1 () ර.බී 08 බ ට්ටිආරච්ිබග් බදාන් හිලරි ප්රසන්න මාටිනස් ම තා බ ෝම් ෆීල් බ ෝටලය , අංක 166, බ රිබට්ේ පාේක්, රජ මාවත , උදම්මිට, ජා ඇල

2,472 02/020/16/03401_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - සිරිමැුර බ ාස්පිටැලිස් (පුද්) සමාගම රමාඩා කටුනායක,අංක:842, මීගමුව පාර, අම්ෙලන්මුල්ල, සීදූව

2,473 02/020/7/00291_1 () ර.බී 08 ම නාම පරාක්රම ගල්බ ්නබග් ම තා එයාේ ලින්ක් බරස්ට් ඉන්, අංක 580, මිගමුව පාර, සීුව

2,474 02/020/7/00392_1 () ර.බී 08 බ ට්ටිආරච්ිබග් බදෝන රදීකා.  ලසන්ති අභයවේධ්න මිය. නතාලියා ටුවරිස්ට් බ ාබට්ල් , අංක. 636/1, ලියනබග්මුල්ල , සීුව.

2,475 02/020/7/00605_1 () ර.බී 08 බරසින්ඩන්ස් පීල්ලවත්ත පුද්ගලික සමාගම  ටැමරින් ට්රී බ ාබටල්,අංක 01- ආඬිඅම්ෙලම, යටියන. මිනුවන්බගාඩ.

2,476 02/020/7/00605_2 () ර.බී 08 බරසින්ඩන්ස් පීල්ලවත්ත පුද්ගලික සමාගම  ටැමරින් ට්රී බ ාබටල්,අංක 01- ආඬිඅම්ෙලම, යටියන. මිනුවන්බගාඩ.



2,477 02/020/7/00780_1 

(02/020/0284)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , සී   /ස ගුඩ් වුඩ් ේලාසා බ ාබට්ල් සී   /ස ගුඩ් වුඩ් ේලාසා බ ාබට්ල්,  කැනඩා මිත්ර මාවත, කටුනායක

2,478 02/020/7/00783_1 () ර.බී 08 බ ්වා කේපරබග් ගැමුණු ුමාර ජයවේධ්න ම තා ගැමුණු බරස්ට් ඉන්, අංක.412, බකාළඹ පාර, සීුව

2,479 02/020/7/00791_1 () ර.බී 08 අන්දරබග් බදාන් බජෝේේ ෙමින්ද ප්රියංක අේපු ාමි මයා  බ ාබට්ල් බකාක් පිටි, අංක 660/36, ලියනබග්මුල්ල , සීුව.

2,480 02/020/7/01179_1 () ර.බී 08 විබේබස්කර මුදියන්බස්ලාබග් දිසානායක ම තා කැේරි මූන් බරස්ට් ඉන් , අංක 60/4, අළුත් පාර,  ල්ගස්බතාට, කටුනායක

2,481 02/020/7/01242_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - සී/ස එයාේබපෝට් ගාේඩ්න් බ ෝටලය එයාේබපෝට් ගාේඩ්න් බ ාබට්ල්, අංක 234,238, බකාළඹ - මීගමුව පාර, සීුව

2,482 02/020/7/01242_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - සී/ස එයාේබපෝට් ගාේඩ්න් බ ෝටලය එයාේබපෝට් ගාේඩ්න් බ ාබට්ල්, අංක 234,238, බකාළඹ - මීගමුව පාර, සීුව

2,483 02/020/7/01242_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - සී/ස එයාේබපෝට් ගාේඩ්න් බ ෝටලය එයාේබපෝට් ගාේඩ්න් බ ාබට්ල්, අංක 234,238, බකාළඹ - මීගමුව පාර, සීුව

2,484 02/020/7/01242_4 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - සී/ස එයාේබපෝට් ගාේඩ්න් බ ෝටලය එයාේබපෝට් ගාේඩ්න් බ ාබට්ල්, අංක 234,238, බකාළඹ - මීගමුව පාර, සීුව

2,485 02/020/7/01244_1 () ර.බී 08 ෆුල් මූන් ගාේඩ්න් බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම ෆුල් මුන් ගාේඩ්න් බ ාබට්ල් , අංක 754, බකාළඹ පාර, කටුනායක.

2,486 02/020/7/04128_1 () ර.බී 08 ඒකනායක ආරච්ිලාබග් රවීන්ර ඒකනායක රැබනාබවල් බ ාබටල්  ඇන්ඩ්  ෙැන්කියුට් 162/4,  ලාවත පාර, බකාච්ිකබඩ්, මීගමුව.

2,487 02/020/7/04198_1 () ර.බී 08 බී විජිත ප්රනාන්ු බමසන්රා ගාේඩ්න් බ ාබටල්, අංක 16B, ගුවන්බතාටුබපාල පාර, ආඪිඅම්ෙලම.

2,488 02/021/16/03390_1 () ර.බී 08 නුවර පක්ෂබග් බරෝහිත  මයා  ැපි බගස්ට්  වුස,් අංක:190/4 , හුණුපිටිය , වත්තල

2,489 02/021/16/03398_1 () ර.බී 08 නාපා විතානබග් සුනිල් වික්රමනායක මයා බමාඩේන් බසමි ලක්ෂරි ටුවරිස්ට් බ ාබට්ල් , අංක:361, අළුත් පාර, දළුගම, කැලණිය

2,490 02/021/4/00744_1 () ර.බී 08 සමරුංග ගුණවේධ්න බකෝරාළලාබග් බදාන් මේවින්  ඇබලාසියස් 

බරෝයි මයා

පෙසර බරස්ට්,අංක  3/4, බකාස්වත්ත. කිරිෙත්බගාඩ, කැලණිය.

2,491 02/021/4/00749_1 () ර.බී 08 මුහුුගම ආරච්ිබග්  සරත් ම තා සරස බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම. අංක 937, නුවර පාර. බවදමුල්ල . කැලණිය.

2,492 02/021/4/01112_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,කැලණිය ටුවරිස්ට් බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් බ ාබට්ල් ක්ලැරියන්, බනා. 103, ගාල  න්දිය, නුවර පාර, කිරිෙත්බගාඩ

2,493 02/021/4/01112_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,කැලණිය ටුවරිස්ට් බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් බ ාබට්ල් ක්ලැරියන්, බනා. 103, ගාල  න්දිය, නුවර පාර, කිරිෙත්බගාඩ

2,494 02/021/4/01226_1 () ර.බී 08 එක්ස්පෑන්ඩිං බ ාරයිසන්  (පුද්)  සමාගම බ ාරයිසන් හිල් බ ෝටලය , අංක 33, බගෝඨාභය මාවත ,හුණුපිටිය මාවත , වත්තල

2,495 02/021/4/01234_1 () ර.බී 08 කන්දමුල්ල ආරච්ිබග් උපාලි ධ්ේමසිරි පීරිස් ම තා රෑන්ඩ් ස්ටාේ ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 105, ගාල  න්දිය, කිරිෙත්බගාඩ



2,496 02/021/4/01257_1 () ර.බී 08 ඔබ්බරෝනා බ ාබට්ල් (පුද්) සමාගම ඔබ්බරෝනා බගස්ට්  වුස් ,අංක 81, අලුත් පාර, හුණුපිටිය, වත්තල

2,497 02/021/4/03196_1 () ර.බී 08 පන්විලබග් සුමිත් ප්රසන්න ම තා සඳමින්  බගස්ට්  වුස,් අංක 11, බව්වැල්දූව පාර,  හුණුපිටිය, වත්තල.

2,498 02/021/4/03570_1 () ර.බී 08 උපුල් ුමාර ජයරත්න ම තා බරෝයල් පාේක් බගස්ට්, අංක 121, ගාල  න්දිය, නුවර පාර, කිරිෙත්බගාඩ.

2,500 02/021/4/03575_1 

(02/021/0111)

ර.බී 08 ඔබ්බරෝනා බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඔබ්බරෝනා බගස්ට්  වුස,් හුණුපිටිය, වත්තල.

2,501 02/021/4/03586_1 () ර.බී 08  පුතන්ත්රිබග් සුබේකා දිල්රුක්ෂ මිය බපනාරා බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,බනා.779,වරාබගාඩ පාර,කැළණිය.

2,502 02/021/4/03586_2 () ර.බී 08  පුතන්ත්රිබග් සුබේකා දිල්රුක්ෂ මිය බපනාරා බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,බනා.779,වරාබගාඩ පාර,කැළණිය.

2,504 02/022/5/00743_1 () ර.බී 08 තල්වල ප්රියංකරබග්  සුදත්  බ ්මන්ත මයා  ඉන්රා බ ාබටල්, 174/3, නැුන්වත්ත, රාගම පාර. කඩවත.

2,505 02/023/7/00288_1 () ර.බී 08 අලියවන්න බමාබ ාට්ටි අේපු ාමිලාබග් විුම්  ේෂ ුමාර 

අලියවන්න මයා

ගම්ප  බ ාලිබඩ් ඉන්,ගම්සභා පාර,143, මාතම්මන, මිනුවන්බගාඩ.

2,506 02/023/7/00596_1 () ර.බී 08 ටියේබඩ්රේ බ ාලිබඩ් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද වලව්ව. මිනුවන්බගාඩ පාර. ඕපාත. බකාටුබගාඩ

2,507 02/023/7/00756_1 () ර.බී 08 මනික්ුබග් ඉන්දික දීපාල් ද සිල්වා ධ්ේමරත්න ම තා යූබරෝ ස්ටාේ  බ ෝටලය, කටුනායක පාර, පීල්ලවත්ත, මිනුවන්බගාඩ

2,508 02/023/7/01191_1 () ර.බී 08 විතාරණබග් ොල්ස් ෙේනාඩ් රුද්රිගු ම තා ඕල්ඩ් පැෂන් බගස්ට්  වුස,් අංක 18, අඹග වත්ත , ගම්ප  පාර, මිනුවන්බගාඩ

2,509 02/023/7/03527_1 () ර.බී 08 යාපා අේපු ාමිලාබග් සමරුංග මයා නැදගමුව විබල්ේ ඉන්,අංක 76,නැදගමුව,බකාටුබගාඩ.

2,510 02/024/121/00530_1 () ර.බී 08 රත්තරන්  න්දි  සරත් ජයරත්න ම තා ිරිඋල්ල රිබසෝේට් , බකාළඹ පාර, නාල්ල , දිවුල්බදණිය , මීරිගම.

2,511 02/024/121/01037_1 () ර.බී 08 රණුංග විදාන රාළලාබග් ෙන්දිම ලක්මාල් රණුංග මයා / රණසිං  

ආරච්ිබග් ිත්රා  ස්වේණානි රණසිං  මිය

බ ාබට්ල් බජස්මින් ලංකා , මිරීගම පාර , පස්යාල

2,512 02/024/121/01229_1 () ර.බී 08 මැණික්පුර බද්වබග් ෙන්රාවතී මිය / මැණික්පුර බද්වබග් ධ්ේමබස්කර  

ම තා

නිව් බරාවිනාේ  බ ෝටලය, නුවර පාර,   ැලගල , දංඕවිට.

2,513 02/024/121/03259_1 () ර.බී 08 බලාු තාුලබග් බේමෙන්ර ම තා ද ඇල්ල  ටුවේස්  ඉන්,  ැලගල , දන්ඕවිට

2,514 02/024/121/03625_1 () ර.බී 08 ක ටපිටිය පතිරැන්නැ ැලාබග් මිගාර නාමල් ධ්ේමවේධ්න ම තා නාබසවන ඉන් , 74, නුවර පාර, බව්වැල්බදණිය.

2,515 02/025/16/03395_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ද පැරඩයිස් බීච් බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම ද පැරඩයිස් බීච් බ ෝටලය, අංක 289, ලුවිස් බපබදස, මීගමුව.

2,516 02/025/16/03395_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ද පැරඩයිස් බීච් බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම ද පැරඩයිස් බීච් බ ෝටලය, අංක 289, ලුවිස් බපබදස, මීගමුව.



2,517 02/025/16/03396_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බජට්වින් ආයුේබව්ද පැවිලියන් බජට්වින් ආයුේබව්ද පැවිලියන්,අංක:14, ඒත්ුකාල , මීගමුව

2,518 02/025/16/03397_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , ඉන්ටේලයින් බීච් බ ාබට්ල් (පුද්) සමාගම / බ ාබට්ල් සන්බසට් බීච් , අංක:05, කැරන් බපබදස, මීගමුව

2,519 02/025/7/00393_1 () ර.බී 08 බදවුන්දර බද්වනාරායනබග්  සනත් රවීන්ර ම තා සනාස්  බීච් බගස්ට්  වුස,් අංක. 212 ,  ලුවිස් බපබදස , මීගමුව.

2,520 02/025/7/00396_1 () ර.බී 08 කලඑලි පතිරැන්නැ ැලාබග්  රූපසිං  ම තා / රණුංග 

විදානරාළලාබග් ප්රමිලා කල්යාණි රණුංග මිය / කල්එලි 

පතිරැන්නැ ැලාබග් ප්රදීේ තරංග රූපසිං  ම තා

ප්රසාදා බගස්ට්  වුස,් අංක.181/1ඒ , නුවර පාර , පස්යාල

2,521 02/025/7/00398_1 () ර.බී 08 ුමග  පතිරබග් ක්රිෂාන්ති දයානි  පීරිස් මිය / ජයලත් ප්රියන්ත 

දිල්රුක්ෂ පීරිස් ම තා

වින්ඩ්මිල් බිච් බ ාබට්ල් , අංක 70,. ඒත්ුකාල. මීගමුව.

2,522 02/025/7/00399_1 () ර.බී 08 අමබරෝෂ පුෂ්පානි සමන්මාලා  ප්රනාන්ු මිය ලැක්ලන් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ස්විට්ස් , අංක. 25, ශාන්ත අන්බතෝනි පටුමග, බපෝරුබතාට පාර 

,ඒතුකාල,  මීගමුව.

2,523 02/025/7/00600_1 () ර.බී 08 පැරඩයිස් බ ාලිබඩ් විබල්ේ ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, පැරඩයිස් බ ාබට්ල් විබල්ේ , අංක 154/9, බපෝරුබතාට පාර. පළඟුබේ, බකාච්ිකබඩ්.

2,524 02/025/7/00604_1 () ර.බී 08 කිම්ෙේලි බ ාබටල්ස් ඇන්ඩ් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් කැම්බලාට් බීච් බ ාබටල්.  අංක 345. ලුවිස් බපබදස. මීගමුව.

2,525 02/025/7/00604_2 () ර.බී 08 කිම්ෙේලි බ ාබටල්ස් ඇන්ඩ් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් කැම්බලාට් බීච් බ ාබටල්.  අංක 345. ලුවිස් බපබදස. මීගමුව.

2,526 02/025/7/00604_3 () ර.බී 08 කිම්ෙේලි බ ාබටල්ස් ඇන්ඩ් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් කැම්බලාට් බීච් බ ාබටල්.  අංක 345. ලුවිස් බපබදස. මීගමුව.

2,527 02/025/7/00606_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ. ස්ටාේ බීච් (පුද්)සමාගම ස්ටාේ බීච් බගස්ට්  වුස.් අංක:83/3. ලුවිස් බපබදස. මීගමුව

2,528 02/025/7/00747_1 () ර.බී 08 ගන්වේබග් ලලිත් සුබන්ත්ර ඇබලක්ෂයුස් ප්රනාන්ු ම තා ප්රී-කින් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,්අංක 10, බපෝරුබතාට පාර,ඒත්ුකාල, මීගමුව.

2,529 02/025/7/00766_1 () ර.බී 08 සී/ස බගෝල්ඩන් ස්ටාේ  බීච්  බ ෝටලය සී/ස බගෝල්ඩන් ස්ටාේ  බීච්  බ ෝටලය ,163, ලුවිස් බපබදස, ුඩාපාඩුව,  මීගමුව.

2,530 02/025/7/00766_2 () ර.බී 08 සී/ස බගෝල්ඩන් ස්ටාේ  බීච්  බ ෝටලය සී/ස බගෝල්ඩන් ස්ටාේ  බීච්  බ ෝටලය ,163, ලුවිස් බපබදස, ුඩාපාඩුව,  මීගමුව.

2,531 02/025/7/00766_3 () ර.බී 08 සී/ස බගෝල්ඩන් ස්ටාේ  බීච්  බ ෝටලය සී/ස බගෝල්ඩන් ස්ටාේ  බීච්  බ ෝටලය ,163, ලුවිස් බපබදස, ුඩාපාඩුව,  මීගමුව.

2,532 02/025/7/00772_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, එයාේ වින්ග්  බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බරෝයල් කාස්ල් (ලක්ෂරි බ ාබටල්) , අංක.140 , ලුවිස් බපබදස , මීගමුව

2,533 02/025/7/00772_2 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, එයාේ වින්ග්  බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බරෝයල් කාස්ල් (ලක්ෂරි බ ාබටල්) , අංක.140 , ලුවිස් බපබදස , මීගමුව

2,534 02/025/7/00781_1 () ර.බී 08 වේණුලසූරිය බජනිස් කාල්ටන් ප්රනාන්ු මයා බොයිස් බවෝටේ ෆ්රන්ට් බරසිඩන්ස,් අංක.31, බේගුව පාර, මීගමුව

2,535 02/025/7/00790_1 () ර.බී 08 ේබල්ේ ස්බක්ේ  (පුද්ගලික) සමාගම , බනා 05, බසබනවිරත්ත ේබල්ස,් 

මිගමුව

ේබල්ේ ස්බක්ේ (ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ්,  අංක 3/2,බසනවිරත්න පාර, මීගමුව



2,536 02/025/7/01181_1 

(02/025/3299)

ර.බී 08 බුත්ගමරාලලාබග් සරත් පද්මලාල් මයා අල්ටා ඉටැලියා බගස්ට්  වුස,් අංක 36, බපෝරුබතා ට පාර, ඒත්ුකාල , මීගමුව

2,537 02/025/7/01183_1 

(02/025/1753)

ර.බී 08 වේණුලසූරිය ඇබලක්ෂයා බපබේරා මිය / බ ට්ටිතන්ත්රිබග් ස්ටැන්ලි 

බපබේරා ම තා

බීච් වීව් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,් අංක 57, බපෝරුබතාට පාර, ඒත්ුකාල , මීගමුව

2,538 02/025/7/01231_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, නිගම්බු බීච් රිබසෝේට් ( ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ් බ රිටන්ස් නිගම්බු, අංක 175, ලුවිස් බපබදස, මීගමුව.

2,539 02/025/7/01231_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, නිගම්බු බීච් රිබසෝේට් ( ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ් බ රිටන්ස් නිගම්බු, අංක 175, ලුවිස් බපබදස, මීගමුව.

2,540 02/025/7/01231_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, නිගම්බු බීච් රිබසෝේට් ( ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ් බ රිටන්ස් නිගම්බු, අංක 175, ලුවිස් බපබදස, මීගමුව.

2,541 02/025/7/01231_4 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, නිගම්බු බීච් රිබසෝේට් ( ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ් බ රිටන්ස් නිගම්බු, අංක 175, ලුවිස් බපබදස, මීගමුව.

2,542 02/025/7/01231_5 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, නිගම්බු බීච් රිබසෝේට් ( ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ් බ රිටන්ස් නිගම්බු, අංක 175, ලුවිස් බපබදස, මීගමුව.

2,543 02/025/7/01232_1 () ර.බී 08 සී බෂල්ස්  බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම  බජට්වින් සී  , අංක 195, පළඟුබේ , බකාච්ිකබඩ්, මීගමුව.

2,544 02/025/7/01232_2 () ර.බී 08 සී බෂල්ස්  බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම  බජට්වින් සී  , අංක 195, පළඟුබේ , බකාච්ිකබඩ්, මීගමුව.

2,545 02/025/7/01232_3 () ර.බී 08 සී බෂල්ස්  බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම සී බෂල්ස් බ ාබට්ල් ලිමිටඩ් , අංක 195, පළඟුබේ , බකාච්ිකබඩ්

2,547 02/025/7/01233_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, නිගම්බු බ ාබට්ල් ලිමිටඩ් ද බීච් නිගම්බු බ ෝටලය , ඒත්ුකාල , මීගමුව

2,549 02/025/7/01233_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, නිගම්බු බ ාබට්ල් ලිමිටඩ් ද බීච් නිගම්බු බ ෝටලය , ඒත්ුකාල , මීගමුව

2,550 02/025/7/01236_1 () ර.බී 08 විුම් ඇන්ඩ් වරුණිකා  බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් විුම් ඇන්ඩ් වරුණිකා බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක 800/11, මීගමුව පාර, ුරණ , 

මීගමුව.

2,551 02/025/7/01237_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බ්ලූ ඕෂනික් බීච් බ ාබටල් බ්ලූ ඕෂනික්  බ ෝටලය , ඒත්ුකාල , මීගමුව

2,552 02/025/7/01237_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බ්ලූ ඕෂනික් බීච් බ ාබටල් බ්ලූ ඕෂනික්  බ ෝටලය , ඒත්ුකාල , මීගමුව

2,553 02/025/7/01237_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බ්ලූ ඕෂනික් බීච් බ ාබටල් බ්ලූ ඕෂනික්  බ ෝටලය , ඒත්ුකාල , මීගමුව

2,554 02/025/7/03192_1 () ර.බී 08 බගාල්ඩ් සෑන්ඩ් බ ාබට්ල් ලිමිටඩ් බගාල්ඩ් සෑන්ඩ් බ ාබට්ල්, ඒත්ුකාල , මීගමුව

2,555 02/025/7/03194_1 

(02/025/3113)

ර.බී 08 බදාන් සුනිල් පරණවිතාන මයා ලැගුන් පැරඩයිස් බ ෝටලය, අංක 1163, රජවත්ත, පමුණුගම, ුන්ගාල් පිටිය

2,556 02/025/7/03470_1 () ර.බී 08 බුල්නේ එන්ටේප්රයිසස් පුද්ගලික සමාගම, / බරජීස් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 177, බපෝරුබතාට 

පාර,පළඟුබේ,බකාච්ිකබඩ්.



2,557 02/025/7/03471 

(02/025/3384)

ර.බී 08 බඩන්සිල් බරායිස්ටන් බර්ෂන් ද සිල්වා මයා ද බීච් බලාේ, අංක 177, බපෝරුබතාට පාර,පළඟුබේ,බකාච්ිකබඩ්.

2,558 02/025/7/03524_1 () ර.බී 08 නිගම්බෙෝ බප්රාපටීස් (පුද්ගලික)සමාගම බ ාබටල් බේ නිගම්බෙෝ,331/1,ලුවිස් බපබදස,මීගමුව.

2,559 02/025/7/03524_2 () ර.බී 08 නිගම්බෙෝ බප්රාපටීස් (පුද්ගලික)සමාගම බ ාබටල් බේ නිගම්බෙෝ,331/1,ලුවිස් බපබදස,මීගමුව.

2,560 02/025/7/03564_1 () ර.බී 08 අමාි ලැගූන් රිබසෝේට් ඇන්ඩ් ස්පා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අමාි ලැගූන් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා,  640/82,  බකාළඹ පාර, ුරණ, මීගමුව.

2,561 02/025/7/03582_1 () ර.බී 08  ඳුන් මබ ්ෂ් ෙන්දන ද සිල්වා ම තා සැබනාරීච් බ ාබටල්,බනා.391/1, ලාවත පාර,දළුබපාත ,මීගමුව.

2,562 02/025/7/03587_1 () ර.බී 08 නිව් බයෝේක් බබ්රෝඩ්බව් ඉන්ටේ නැෂනල් (පුද්ගලික) සමාගම නිව් බයෝේක් බීච් ක්ලබ් ,බපෝරුබතාට පාර,මීගමුව.

2,563 02/025/7/03714_1 () ර.බී 08 වෑවලබග් මයිකල් මබ ්ෂ් ප්රනාන්ු ම තා ේබල්ේ ී බ ාබටල් ,අංක 03,ඒත්ුකාල,මීගමුව.

2,564 02/025/7/03860_1 () ර.බී 08 ඩඩ්ලි ප්රනාන්ු බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සිබලානිකා බීච් බ ාබටල් ,බනා.47,ලුවිස් බපබදස,මීගමුව

2,565 02/025/7/03922_1 () ර.බී 08 මල්ලව ආරච්ිලාබග් සුජීව ශ්රීමාල් ම තා සරස පාේක් බ ාබටල්, බනා.18,රුක්මණී බද්වි මාවත,මීගමුව.

2,566 02/025/7/03924_1 () ර.බී 08 බ ට්ටිබග් බදාන් රුවන් ඇල්ෙට් බ ්මාල් අේපු ාමි ම තා කැනැල් වීව් ගාේඩ්න් බ ාබටල්,බනා.105,ඇන්ඩේසන් පාර,මීගමුව.

2,567 02/025/7/04061_1 () ර.බී 08 වැලිකල බ ෝල්ඩීංන්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම ආරි ලැගූන්, බනා.587,පමුණූගම පාර, තලාබ ්න, මීගමුව

2,568 02/025/7/04150_1 () ර.බී 08 අබේපිටිය විබේුංග ගමබග් ප්රියදේශණ සම්පත්, බ ාබටල් සිබකා, අංක 30, ශාන්ත අන්බතෝනි පාර, ඒත්ුකාල, මීගමුව

2,569 02/025/7/04182_1 () ර.බී 08 සීමාසහිත කලම්බු බකාලිටි බකෝයේ නිෂ්පාදන පුද්ගලික සමාගම බීච් බකාරිබඩෝ, අංක 36, බපෝරුබතාට පාර, ඒත්ුකාල, මීගමුව.

2,570 02/026/16/03392_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,විලා පැල්මා බ ෝටලය, විලා පැල්මා බීච් රිබසෝට්, බවරළ පාර, පමුණුගම, ජා ඇල.

2,571 02/026/4/00331_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂක බක්.බේ.සීනියේ සිටිසන් රික්රිබේෂන් ක්ලබ් (පුද්) සමාගම. අංක:100 ඊ. බෙෝපිටිය 

පාර.උස්වැටබකයියාව

2,572 02/026/4/00333_1 () ර.බී 08 දවටබග් සුරන්ජිත් ම තා මිසුකි ේලාසා,අංක 309,මීගමු පාර,වැලිසර,රාගම

2,573 02/026/4/00333_2 () ර.බී 08 දවටබග් සුරන්ජිත් ම තා මිසුකි ේලාසා,අංක 309,මීගමු පාර,වැලිසර,රාගම

2,574 02/026/4/00745_1 () ර.බී 08 බත්වසිගාමනී  අරවින්ද ුමාර ම තා බේන්බෙෝ , අංක. 526, මීගමුව පාර, වත්තල.

2,575 02/026/4/00762_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු , ෆාම් විබල්ේ බ ෝටලය ෆාම් විබල්ේ බ ෝටලය , අංක.262, බකාළඹ පාර, උස්වැටබකයියාව.



2,576 02/026/4/00782_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ෂන් බගස්ට්  වුස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ෂීන් බගස්ට්  වුස,් අංක454, මීගමුව පාර, වැලිසර

2,577 02/026/4/00793_1 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී , බෆගසස් රීෆ් බ ාබටල් බෆගසස් රීෆ් බ ාබටල්,  ැඳල , වත්තල

2,578 02/026/4/00793_2 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී , බෆගසස් රීෆ් බ ාබටල් බෆගසස් රීෆ් බ ාබටල්,  ැඳල , වත්තල

2,579 02/026/4/01254_1 () ර.බී 08 ප්රැන්සිස් සබ්රිනා ශේමා ද සිල්වා මිය බකාරබන්ෂන් බ ෝටලය , අංක:70, කැනල් පාර,  ැඳල , වත්තල.

2,580 02/026/4/03799_1 () ර.බී 08 රීෆ්ස් එේ රිබසෝේට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, රීෆ්ස් එේ රිබසෝේට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,බනා.300, 277/4,පරණ බකාළඹ 

පාර,උස්වැටබකයියාව.

2,581 03/029/11/00805_1 

(03/029/0953)

ර.බී 08 රණසිං  ආරච්ිබග් බ ්මසිරි බ මඩාන් ටුවරිස්ට් බගස්ට් ඉන්,  අංක.25, ගඟෙඩ පාර, අළුත්ගම

2,582 03/029/11/01174_1 () ර.බී 08 බක්.එච්. නදීකා රංගනී ද සිල්වා බී.එන්.සී. බගස්ට්  වුස් , අංක 13, බපාල්බකාටුව , බබ්රුවල

2,583 03/029/11/01192_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ -අේල්ස්බකෝට් බ ාබටල් මැබන්ේමන්ට්  (පුද්.)  සමාගම අේල්ස් රීේ. අංක: 91/22. මරදාන පාර, බමාරගල්ල, බබ්රුවල.

2,584 03/029/11/01202_1 () ර.බී 08 ඊඩ්න් බ ාබටල් ලංකා ලිමිටඩ් ඊඩ්න් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

2,585 03/029/11/01202_2 () ර.බී 08 ඊඩ්න් බ ාබටල් ලංකා ලිමිටඩ් ඊඩ්න් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම.

2,586 03/029/11/01202_3 () ර.බී 08 ඊඩ්න් බ ාබටල් ලංකා ලිමිටඩ් ඊඩ්න් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

2,587 03/029/11/01202_4 () ර.බී 08 ඊඩ්න් බ ාබටල් ලංකා ලිමිටඩ් ඊඩ්ක් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

2,588 03/029/11/01202_5 () ර.බී 08 ඊඩ්න් බ ාබටල් ලංකා ලිමිටඩ් ඊඩ්න් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

2,589 03/029/11/01208_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී.ස. බබ්රුවල බ ාබටල් රිබසෝට් ලිමිටඩ් ද පාම්ස් එන්-91. 6  වන පටුමග, බමාරගල්ල, බබ්රුවල.

2,590 03/029/11/01208_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී.ස. බබ්රුවල බ ාබටල් රිබසෝට් ලිමිටඩ් ද පාම්ස් එන්-91, 6 වන පටුමග, බමාරගල්ල, බබ්රුවල.

2,591 03/029/11/01248_1 

(03/029/2718)

ර.බී 08  පන්බග් නිමල් රත්න ද සිල්වා බ ාබටල් සන් ඇන්ඩ් මූන්, අංක 104/8, ගාලුපාර, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම.

2,592 03/029/11/01249_1 

(03/029/1672)

ර.බී 08 ඉනාසි දීපානි සිල්වා නිල්වලා බ ාබටල් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් ගාලු පාර, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

2,593 03/029/11/01250_1 

(03/029/3210)

ර.බී 08 බවඩික්කාර උධ්ේම මන්ු රජිත් ද සිල්වා මයා අංක:74, බ ාබට්ල් බ්ලු සැෆයේ, බද්වාල පාර,කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

2,594 03/029/11/01251_1 () ර.බී 08 ප ලබග් ීතා ද සිල්වා අබබ්ගුණවේධ්න මිය ඩිනාරා බගස්ට්  වුස,් අංක: 269, ගාලුපාර, මස්සල, බබ්රුවල.



2,595 03/029/11/01253_1 () ර.බී 08 ඩබ්.එම්. බමන්ඩිස් බ ාබට්ල්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් රිවබඩ්ල් විලාස් , අංක 46, ගාළු පාර, අළුත්ගම

2,596 03/029/11/01264_1 

(03/029/0899)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ පාම්ගාේඩ්න් බ බටල් සමාගම , බමාරගල්ල , බබ්රුවල

2,597 03/029/11/01264_3 

(03/029/0899)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ පාම්ගාේඩ්න් බ බටල් සමාගම , බමාරගල්ල , බබ්රුවල

2,598 03/029/11/01270_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු  - ලංකා ප්රින්සස්  බ ාබටල් ලංකා ප්රින්සස් බ ාබටල්, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම.

2,599 03/029/11/01270_2 () ර.බී 08 කළමණාකරු  - ලංකා ප්රින්සස්  බ ාබටල් ලංකා ප්රින්සස් බ ාබටල්, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම.

2,600 03/029/11/01286_1 

(03/029/1663)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ- ගංගා ගාේඩ්න් (පුද්.) සමාගම ගංගා ගාේඩ්න් (පුද්.) සමාගම , අංක 126/27, කළුවාබමෝදර , අලුත්ගම

2,601 03/029/11/01298_1 

(03/029/1766)

ර.බී 08 කළමණාකරු - දල්මුනුටා  බගස්ට්  වුස් දල්මනුටා බගස්ට්  වුස,් අංක 21, මීගම පාර, වරාපිටිය , දේගා නගරය

2,602 03/029/11/01299_1 

(03/029/0950)

ර.බී 08 බසබන්රියා රණසිං  ෙන්රලාල් සිල්වා ඉේසිබලෝන් බගස්ට්  වුස් , බමාරගල්ල , බබ්රුවල

2,603 03/029/11/01300_1 () ර.බී 08 බරෝයි විලා බීච් බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බරෝයි විලා බීච් බ ාබටල් , නයිනවත්ත පළමු  රස් පාර, උුරු පයාගල , පයාගල

2,604 03/029/11/02018_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස සන්බසට් අරලිය බ ාබටල් බවෝටේ ස්බපෝේට්ස් (පුද්) 

සමාගම

අරලිය බ ාබට්ල්, අංක 78, ගාළු පාර,කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

2,605 03/029/11/02162_1 

(03/029/2711)

ර.බී 08 හිතාුර ීතා රංජනී ද සිල්වා බ ාබටල් සුමඩායි,අංක 61,මරදාන පාර,ෙණ්ඩාරවත්ත, බබ්රුවල

2,606 03/029/11/02165_1 

(03/029/2515)

ර.බී 08 සිං ාර ජගත් නිලන්ත සිල්වා ම තා. ලැගුන් ගාේඩන් කාලවිලවත්ත, බමාරගල්ල, අළුත්ගම.

2,607 03/029/11/03144_1 

(03/029/2849)

ර.බී 08 බකාස්ම සුසිරිපාල ද සිල්වා බසරන්ඩිපිටි බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, අංක 73/1ඒ, කාලවිල වත්ත, කළුවාබමෝදර, අළුත්ගම

2,608 03/029/11/03149_1 

(03/029/0938)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - රිවරිනා බ ෝටලය රිවරිනා බ ාබටල්, බමාරබගාල්ල , බබ්රුවල

2,609 03/029/11/03149_2 

(03/029/0938)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - රිවරිනා බ ෝටලය රිවරිනා බ ාබටල්, බමාරබගාල්ල , බබ්රුවල

2,610 03/029/11/03149_3 

(03/029/0938)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - රිවරිනා බ ෝටලය රිවරිනා බ ාබටල්, බමාරබගාල්ල , බබ්රුවල

2,611 03/029/11/03149_4 

(03/029/0938)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - රිවරිනා බ ෝටලය රිවරිනා බ ාබටල්, බමාරබගාල්ල , බබ්රුවල

2,612 03/029/11/03149_5 

(03/029/0938)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - රිවරිනා බ ෝටලය රිවරිනා බ ාබටල්, බමාරබගාල්ල , බබ්රුවල

2,613 03/029/11/03154_1 

(03/029/0857)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - එයිට්කන් ස්බපන්ස් සමාගම බ රිටන්ස් ආයුේබව්ද ම බගදර,බමාරගල්ල , බබ්රුවල



2,614 03/030/13/01200_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු - ජගත් ඉන්බවස්මන්ට් (පුද්) සමාගම ෆිල්ඩ් වීව් ඉන්, අුර,  බුලත්සිං ල

2,615 03/030/13/01267_1 () ර.බී 08 කළමනාකරු ජගත් ඉන්බවස්ා්මන්ට් (පු) සමාගම ජගත් කොනා ඉන්,  ල්වුර, ඉංිරිය

2,616 03/032/13/00797_1 

(03/032/0265)

ර.බී 08 බක්.ඊ.රිෂාන්තා ධ්ම්මිකා නන්දිබස්න දිල් බරස්ට්, රත්නපුර පාර, ගුරුබගාඩ, බ ාරණ

2,617 03/032/13/01261_1 () ර.බී 08 සුමිලා නිමල් සුභසිං බ ාබටල් බසරන්ඩිබ්, අංක 56 -  62, බකලින් වීදිය , බ ාරණ

2,618 03/032/13/02017_1 

(03/032/2909)

ර.බී 08 සුුවා බද්වබග් තිස්ස ුමාර  ංස බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, අංක 1/5, වෑවලකන්ද පාර, වෑවල , බ ාරණ

2,619 03/033/10/01007_1 

(03/033/3335)

ර.බී 08 එස්.ඒ.පද්මන් ද සිල්වා අබබ්වීර ගුණබස්කර මයා අංක:1108/ඒ, රන්බකත බරස්ට්, මුගම පාර, නාබගාඩ, කළුතර

2,620 03/033/10/01194_1 () ර.බී 08 ෙලපිටිබේ ඉන්දික සන් ෂයින් බීච් බ ෝටලය , අංක 235/5, ආෙෲ පාර, කළුතර - උුර

2,621 03/033/10/01199_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිප්රියා ලංකා (පුද්) සමාගම අවානි කලුතර රිබසෝට් , අංක 40,  ශාන්ත බසබෙස්තියන් පාර, කටුුරුන්ද පාර, කළුතර

2,622 03/033/10/01199_2 

(03/033/0964)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිප්රියා ලංකා (පුද්) සමාගම අවානි කලුතර රිබසෝට් , අංක 40,  ශාන්ත බසබෙස්තියන් පාර, කටුුරුන්ද පාර, කළුතර

2,623 03/033/10/01199_3 

(03/033/0964)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිප්රියා ලංකා (පුද්) සමාගම අවානි කලුතර රිබසෝට් , අංක 40,  ශාන්ත බසබෙස්තියන් පාර, කටුුරුන්ද පාර, කළුතර

2,624 03/033/10/01204_1 

(03/033/0526)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, ෙයනිකා බීච් බ ෝටල් (පුද්.) සමාගම ෙයනිකා බීච් බ ෝටලය , අංක 21, බෆාන්බස්කා පටුමඟ, කළුතර උුර

2,625 03/033/10/01206_1 

(03/033/0919)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ. ශාලිමාේ බීච් බ ාබටල් (ප්ර) ලිමිටඩ් ශාලිමාේ බීච් බ ාබටල් , කනත්ත පාර, බපාුපිටිය, වාද්ුව

2,626 03/033/10/01271_1 

(03/033/2708)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ,සී/ස. ටැන්ජරින් බීච් බ ෝටලය සී/ස. ටැන්ජරින් බීච් බ ෝටලය ,අෙෲ පාර , ම වස්කඩුව, කළුතර උුර

2,627 03/033/10/01271_2 

(03/033/2708)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ,සී/ස. ටැන්ජරින් බීච් බ ෝටලය සී/ස. ටැන්ජරින් බීච් බ ෝටලය, අෙෲ පාර , ම වස්කඩුව, කළුතර උුර

2,628 03/033/10/01271_3 

(03/033/2708)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ,සී/ස. ටැන්ජරින් බීච් බ ෝටලය සී/ස. ටැන්ජරින් බීච් බ ෝටලය, අෙෲ පාර , ම වස්කඩුව, කළුතර උුර

2,629 03/033/10/01273_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, (සී/ස. බතාම්සන් බීච් බ ාබටල් ලිමිටඩ්)  යිබික්ස් බ ෝටලය  යිබිස්කස් බීච් බ ෝටලය,ආෙෘෘෘෘ ඩ්රයිව්,ම  වස්කඩුව,කළුතර උුර

2,630 03/033/10/01273_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, (සී/ස. බතාම්සන් බීච් බ ාබටල් ලිමිටඩ්)  යිබික්ස් බ ෝටලය  යිබිස්කස් බීච් බ ෝටලය,ආෙෘෘෘෘ  ඩ්රයිව්,ම  වස්කඩුව,කළුතර උුර

2,631 03/033/10/01274_1 

(03/033/2710)

ර.බී 08 කළමණාකරු - බරෝයල් ෆාම් බීච් බ ෝටලය බරෝයල් ෆාම් බීච් බ ෝටලය,අෙෲ පාර, ම  වස්කඩුව, කළුතර - උුර

2,632 03/033/10/01274_2 

(03/033/2710)

ර.බී 08 කළමණාකරු - බරෝයල් ෆාම් බීච් බ ෝටලය බරෝයල් ෆාම් බීච් බ ෝටලය, අෙෲ පාර, ම  වස්කඩුව, කළුතර - උුර



2,633 03/033/10/01274_3 

(03/033/2710)

ර.බී 08 කළමණාකරු - බරෝයල් ෆාම් බීච් බ ෝටලය බරෝයල් ෆාම් බීච් බ ෝටලය, අෙෲ පාර, ම  වස්කඩුව, කළුතර - උුර

2,634 03/033/10/01274_4 

(03/033/2710)

ර.බී 08 කළමණාකරු - බරෝයල් ෆාම් බීච් බ ෝටලය බරෝයල් ෆාම් බීච් බ ෝටලය, අෙෲ පාර, ම  වස්කඩුව, කළුතර - උුර

2,635 03/033/10/01275_1 () ර.බී 08 ම ුර සුුසිං  බනල්සන් ද බසායිසා අ ප්රීමා ටුවරිස්ට්  බ ෝටලය , අංක 173, ශාන්ත බසබෙස්තියන් පාර, කටුුරුන්ද ,කළුතර

2,636 03/033/10/02031_1 

(03/033/0062)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස මේබම්ඩ් බ ෝටලය  මේබම්ඩ් බ ෝබටල් ඇන්ඩ් ක්ලබ් , ම  වස්කඩුව , කළුතර උුර

2,637 03/033/10/02031_2 

(03/033/0062)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස මේබම්ඩ් බ ෝටලය  මේබම්ඩ් බ ෝබටල් ඇන්ඩ් ක්ලබ් , ම  වස්කඩුව , කළුතර උුර

2,638 03/033/10/02031_3 

(03/033/0062)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස මේබම්ඩ් බ ෝටලය  මේබම්ඩ් බ ෝබටල් ඇන්ඩ් ක්ලබ් , ම  වස්කඩුව , කළුතර උුර

2,639 03/033/10/02031_4 

(03/033/0062)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස මේබම්ඩ් බ ෝටලය සී/ස මේබම්ඩ් බ ෝටලය , ම  වස්කඩුව , කළුතර උුර

2,640 03/033/10/02932_1 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී,  ූේයා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ූේයා කලුතර, ුඩා වස්කඩුව, කලුතර

2,641 03/033/10/02932_2 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී,  ූේයා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ූේයා කලුතර, ුඩා වස්කඩුව, කලුතර

2,642 03/033/10/02932_3 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී,  ූේයා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ූේයා කලුතර, ුඩා වස්කඩුව, කලුතර

2,643 03/033/10/02932_4 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී,  ූේයා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කූේයා කලුතර, ුඩා වස්කඩුව, කලුතර

2,644 03/033/10/02932_5 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී,  ූේයා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ූේයා කලුතර, ුඩා වස්කඩුව, කලුතර.

2,645 03/033/10/03147_1 

(03/033/0268)

ර.බී 08 කළමණාකරු - ලිලී  බරස්ටුරන්ට් ලිලී  බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ඉන්, අංක 123/12, ආෙෲ පාර, කළුතර උුර

2,646 03/033/10/03725 () ර.බී 08 අලවත්තබග් විබේසිරි ම තා ප න් ලංකා ෆැමිලි බරස්ටුරන්ට්,මිල්ලගස්  න්දිය,පනාපිටිය,වස්කඩුව.

2,647 03/033/10/03726_1 () ර.බී 08 අලවත්තබග් විබේසිරි ම තා ප න් ලංකා ෆැමිලි බරස්ටුරන්ට්,මිල්ලගස් න්දිය, පනාපිටිය, වස්කඩුව

2,648 03/033/10/03801_1 () ර.බී 08 වස්කඩුව බීච් රිබසෝට් පී.එල්.සී. සීට්රට්, වස්කඩුව, අංක: 427, සමාන්තර පාර, ුඩා වස්කඩුව, වස්කඩුව.

2,649 03/033/10/03801_2 () ර.බී 08 වස්කඩුව බීච් රිබසෝට් පී.එල්.සී. සීට්රට් වස්කඩුව, සමාන්තර පාර, ුඩා වස්කඩුව, වස්කඩුව.

2,650 03/033/10/03801_3 () ර.බී 08 වස්කඩුව බීච් රිබසෝට් පී.එල්.සී. සිට්රට් වස්කඩුව, අංක: 427, සමාන්තර පාර, ුඩා වස්කඩුව, වස්කඩුව

2,651 03/033/10/03912_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඇක්බරෝ රිබසෝට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කැමිලි බීච්විලා, අංක 531, පලමුබවනි ුම්රිය බපාල පාර, වස්කඩුව  කළුතර.



2,652 03/035/12/03954_1 () ර.බී 08 කමාන්ඩේ ඔෆ් එස් එල් ආමි / ලායා බලෂේ - ුුබළ් ගඟ , අස්වැලිය, බමෝල්කාව.

2,653 03/037/12/01320_1 

(03/037/1669)

ර.බී 08 වැලිතරබග් බේමරත්න මුගම තානායම , අංක 53, අළුත්ගම පාර, මුගම

2,654 03/038/12/03891_1 () ර.බී 08 ලූල්ෙු වඩුබග් වීරබස්න ම තා ද බ්ලූ බීච් එක්බසෝටිකා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්. අංක 18, මැද පටුමග, තල්පිටිය.

2,655 03/038/8/00796_1 

(03/038/3302)

ර.බී 08 සීමාසහිත ඇක්වා පේල් පුද්ගලික සමාගම  ඇක්වා පේල් බල්ක් රිබසෝට්, අංක 201, ගල්කණුව පාර, බගාරකාන, පානුර

2,656 03/038/8/01268_1 

(03/038/2511)

ර.බී 08 හිතනාුර ශාන්ත උදය ද සිල්වා නිව් ඩ්රැගන් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක 488, ගාලු පාර - නලලුරුව , පානුර

2,657 03/038/8/01268_2 

(03/038/2511)

ර.බී 08 හිතනාුර ශාන්ත උදය ද සිල්වා නිව් ඩ්රැගන් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක 488, ගාලු පාර - නලලුරුව , පානුර

2,658 03/038/8/01269_1 () ර.බී 08 ෙස්නායක මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්නැක්බගදර අෙලා ශාමිලා ුමාරි 

ෙස්නායක

සමේ ක්ලබ් බ ාබටල්, ගඟෙඩ පාර, හිරණ, පානුර.

2,659 03/038/8/01272_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු , විලා ඕෂන් වීව් බ ෝටලය  විලා ඕෂන් වීව් බ ෝටලය , අංක 200/1, බමාල්ලිබගාඩවත්ත , වාද්ුව

2,660 03/038/8/01272_2 () ර.බී 08 කළමණාකරු , විලා ඕෂන් වීව් බ ෝටලය  විලා ඕෂන් වීව් බ ෝටලය , අංක 200/1, බමාල්ලිබගාඩවත්ත , වාද්ුව

2,661 03/038/8/01272_3 () ර.බී 08 කළමණාකරු , විලා ඕෂන් වීව් බ ෝටලය  විලා ඕෂන් වීව් බ ෝටලය , අංක 200/1, බමාල්ලිබගාඩවත්ත , වාද්ුව

2,662 03/038/8/01282_1 () ර.බී 08 බ ාරණබග් සුමිත් විබේපාල  ප්රනාන්ු සැබසල් බගස්ට්  වුස,් අංක 224, පරණ ගාලු පාර. පල්ලියමුල්ල , පානුර

2,663 03/038/8/01301_1 () ර.බී 08 එස්.ඒ.ඩී.පුන්සිසි  ේෂණී බපබේරා රාෂ බල්ක් රිබසෝට් , අංක 374/4, .ගාළු පාර, බගාරකාන, බකබසල්වත්ත,පානුර

2,664 03/038/8/01304_1 () ර.බී 08 මාන්න මරක්කලබග් නිමල් සරත් ෙන්ර ුබේ නිව් වාද්දූව බීච්  රිබසෝට් , අංක 14, රත්නායක ේබල්ස් , තල්පිටිය , වාද්ුව

2,665 03/038/8/01305_1 () ර.බී 08 ුමාරබග් බදාන් තිලක් තනූජ ඕෂන්විලා, අංක: 14, බජෝන්  කීල්ස් නිවාස සංකීේණය,, පිංවත්ත, පානුර.

2,666 03/038/8/01972_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු,රන්මල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්(පුද්ගලික)සමාගම  රන්මල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්(පුද්ගලික )සමාගම, අංක 346/5, ගාලු පාර, බගාරකාන, බමාරටුව

2,667 03/038/8/01972_2 

(03/038/0322)

ර.බී 08 කළමණාකරු,රන්මල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්(පුද්ගලික)සමාගම රන්මල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට් (පුද්ගලික) සමාගම, අංක 346/5, ගාලු පාර, බගාරකාන, බමාරටුව

2,668 03/038/8/01972_3 

(03/038/0322)

ර.බී 08 කළමණාකරු,රන්මල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්(පුද්ගලික)සමාගම රන්මල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට් (පුද්ගලික) සමාගම, අංක 346/5, ගාලු පාර, බගාරකාන, බමාරටුව

2,669 03/038/8/02163_1 

(03/038/2954)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ- නැව්බරෝබීච් රිබසෝට්. නැව්බරෝ බීච් රිබසෝට්. අංක 40, සාගර පාර, පානුර

2,670 03/038/8/03134_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු ද බ්ලූ බවෝටේ බ ාබටල්,තල්පිටිය,වාද්ුව



2,671 03/038/8/03134_2 () ර.බී 08 කළමණාකරු ද බ්ලූ බවෝටේ බ ාබටල්,තල්පිටිය,වාද්ුව

2,672 03/038/8/03134_3 () ර.බී 08 කළමණාකරු ද බ්ලූ බවෝටේ බ ාබටල්,තල්පිටිය,වාද්ුව

2,673 03/038/8/03134_4 () ර.බී 08 කළමණාකරු ද බ්ලූ බවෝටේ බ ාබටල්,තල්පිටිය,වාද්ුව

2,674 03/040/13/01196_1 () ර.බී 08 කමලාවතී  ම වත්තබග් සිටිසන් බරස්ට් , අංක 221/9, ඇලෙඩ පාර, ඉංිරිය

2,675 04/063/34/00342_1 () ර.බී 08 ලයන් බරෝයල් රිබසෝටි පුද්ගලික සමාගම කසේප ලයන්ස් බරාක්, දිගම්පතන, කීඹිස්ස

2,676 04/063/34/00343_1 

(04/063/3101)

ර.බී 08 මාලනී එදිරිවත්ත බමාබ ාට්ටි ම ත්මිය ඇබනාන් බරස්ට්, ලක්ෂපාන වත්ත, මාතබල් පාර, දුල්ල

2,677 04/063/34/00344_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂක-කණ්ඩලම බ ාබටල් ලිමිටඩ්  කණ්ඩලම බ ෝටලය,තැ.බප.11 ,කණ්ඩලම, දුල්ල

2,678 04/063/34/00438_1 () ර.බී 08 සාලිය ප්රසන්න දයානන්ද මයා ිමන් ල බ ාබටල්, අංක 754, අනුරාධ්පුර පාර, දුල්ල

2,679 04/063/34/00442_1 () ර.බී 08 නන්දා ගුණසීලී බගාන්සාල් මිය /  ේමන් සුනිල් බගාන්සාල් මයා නාමල බ ාලිබඩ් බරබසෝට් ,ුරැණෑගල පාර දුල්ල.

2,680 04/063/34/00444_1 

(04/063/2736)

ර.බී 08 වනිගබස්කර ආරච්ිබග් බදාන් බමෝල්බෆ්ඩ් අේපු ාමි ම තා බ ාබටල් ඊඩ්න් ගාේඩ්න්ස,්  සිිරිය පාර, ඉනාමළුව, දුල්ල

2,681 04/063/34/00446_1 () ර.බී 08 කළමණාකරන අධ්යක්ස, බ ාබටල් සිිරිය ලිමිටඩ් සිිරිය බ ෝටලය. සිිරිය

2,682 04/063/34/00446_2 () ර.බී 08 කළමණාකරන අධ්යක්ස, බ ාබටල් සිිරිය ලිමිටඩ් සිිරිය බ ෝටලය. සිිරිය

2,683 04/063/34/00595_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ-සන්සුන් බ ාබටල්ස් (ප්ර) ලිමිටඩ් එලිෆන්ට් බකාරිබඩෝ බ ාබටල්, බපාතාන, කිඹිස්ස,සිිරීය

2,684 04/063/34/00609_1 () ර.බී 08 බජෝස්  ෙරණ විබල්ේ (පුද්ගලික) සමාගම බජෝස්  ෙරණ විබල්ේ (පුද්ගලික) සමාගම,අංක 107 වන සැතපුම් කණුව,කිඹිස්ස,  ෙරණ

2,685 04/063/34/00610_1 () ර.බී 08 පැල්බවබ ර විබල්ේ රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම පැල්බවබ ර විබල්ේ රිබසෝට් , බූලග   න්දිය, පැල්බවබ ර, දුල්ල.

2,686 04/063/34/00612_1 () ර.බී 08 සිිරිය විබල්ේ බ ාබටල් පී.පල්.සි. සීිරිය විබල්ේ,තැ.බප. 01, සීිරිය

2,687 04/063/34/00613_1 () ර.බී 08 තිලංකා රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා පුද්ගලික සමාගම තිලංකා රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා පුද්ගලික සමාගම

අංක 51, බගාඩවලයාය,බමාරගල්ලෑව, දුල්ල.

2,688 04/063/34/00795_1 () ර.බී 08 ද බරෝයල් බ රිබට්ේ  බ ාබටල් (පුද්ගලික) සමාගම ද බරෝයල් බ රිබට්ේ  බ ාබටල්, (විල් උයන), රංිරිගම , කිබිස්ස

2,689 04/063/34/00806_1 () ර.බී 08 කලම්බු ඉම්බපක්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්. සන්බේ ඉන්, අංක:156, නුවර පාර, දුල්ල.



2,690 04/063/34/00806_2 () ර.බී 08 කලම්බු ඉම්බපක්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්. සන්බේ ඉන්, අංක:156, නුවර පාර, දුල්ල.

2,691 04/063/34/00848_1 

(04/063/3309)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඊසි ස්ට්රීට් පුද්ගලික සමාගම වයිල්ඩ් රාස් බන්ෙේ රිබසෝට්, ුනුමිුනු වැව - බගාවි ගම්මාන ප්රධ්ාන පාර,ුුක්කදන්වල, 

බල්නාව,සිිරිය

2,692 04/063/34/00849_1 () ර.බී 08 සභාපති - සී.එච්.සී. බරස්ටට්  වුසස් (ප්ර) ලිමිටඩ් තානායම, සිිරිය

2,693 04/063/34/01176_1 

(04/063/0962)

ර.බී 08 සභාපති,  සී.එච්.සී.  ෆුඩ්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් දුල්ල  තානායම,  දුල්ල

2,694 04/063/34/01177_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - කල්ෙේ ක්ලබ්  රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් අමායාබල්ක් බ ෝටලය , තැ.බප. 12, කණ්ඩලම, දුල්ල

2,695 04/063/34/01177_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - කල්ෙේ ක්ලබ්  රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් අමායා බල්ක් බ ෝටලය , තැ.බප. 12, කණ්ඩලම, දුල්ල

2,696 04/063/34/01178_1 () ර.බී 08 ගලේපත්කි කංකානමලාබග් සනත් ගලේපත්ති ම තා ඉනාමළුව ඉන්, සීිරිය පාර, ඉනාමළුව

2,697 04/063/34/03457_1 () ර.බී 08 අලුත්වල බ ්වා නිශාන් බ ්මන්ත ද සිල්වා ම තා කැමීලියා රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, අවුඩංගාව, කිඹිස්ස, සිිරිය

2,698 04/063/34/03655_1 () ර.බී 08 අබබ්බකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් ෙමින්ද ප්රසාද් ෙණ්ඩාර ම තා නයිස් ේබල්ස් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ෙංග්බලෝස.්ඉනාමළුව , දුල්ල.

2,699 04/063/34/03713_1 () ර.බී 08 බෆ්රස්බකෝ බවෝටේවිලා (පුද්) සමාගම බෆස්බකෝ බවාටේ විලා, අංක 72/ඒ , 4 කණුව, සීිරිය පාර, කිඹිස්ස.

2,700 04/063/34/03790_1 () ර.බී 08 රාබේන්ර බුද්ධ්ප්රිය කීේතිසිං  ම තා රෑන්ඩ් රීජන්ට් බ ෝටලය, ගලබකාටුව, බපාතාන, කීඹිස්ස,සීිරිය.

2,701 04/063/34/03885_1 () ර.බී 08 බල්ක් බලාේ රිබසෝට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බල්ක් බලාේ බරබසෝට්ස් (පුද්) සමාගම, 16 වන බකාටස, වැව පාර ,කණ්ඩලම,දුල්ල.

2,702 04/063/34/03893_1 () ර.බී 08 සවුන්ටේ පැරඩයිස් ( පුද්ගලික ) සමාගම සවුන්ටේ පැරඩයිස්(පුද්ගලික) සමාගම, ත්රිුණාමලය පාර, අවුඩංගාව, කීඹිස්ස,  ෙරණ.

2,703 04/063/34/03933_1 () ර.බී 08 බෆාන්බටන්බ්බලෝ සීිරිය (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් බරෝයල් රිට් රීට් - සීිරිය ,අංක 110,ටී.බී.බතන්නබකෝන් මාවත,කිඹිස්ස,සීිරිය.

2,704 04/063/34/03961_1 () ර.බී 08 වේණුලසුරිය මුදියන්බස්ලාබග් රවීන් ලක්ෂත වීරබස්කර මිලාබනෝ රෑන්ඩ් නිව් බරස්ට්  වුස,් අංක 50, නුවර පාර, දුල්ල.

2,705 04/063/34/04009_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, කළුන්දෑව රිබට්ට්(පුද්ගලික ) සමාගම කළුන්දැව රිබට්ට් (පුද්ගලික) සමාගම, කළුන්දැව පාර,දුලුඔය,දුල්ල.

2,706 04/063/34/04082_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, එස් ඒ ඇන්ඩ් එස් බේ බ ාලිබඩ් රිබසෝට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වැව අද්දර, බනා.54, කයන්වල , සීිරිය.

2,707 04/063/34/04119_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිබරාක් බුටික් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ස්පා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සීබරාක් ද කිංග්ස් බඩාබම්න්, ඉඳිගස්වැව, කිඹිස්ස, සීිරිය

2,708 04/064/34/00350_1 () ර.බී 08 බකෝණාර මුදියන්බස්ලාබග් බ ්ෂාන් සංජීව ලසන්ත ුමාර 

කරුණාරත්න ම තා

 සංජීව බ ාබටල් , අංක:72, කලාවැව පාර, ගබල්බවල



2,709 04/066/34/00361_1 () ර.බී 08 බේම් රවීන්ර උස්බගාඩ ම තා / ලාල් ඉන්රජිත් උඳුබගාඩ බීරිබදවල එස්බට්ට් ෙංගලාව, බීරිබදවල, අළුවි ාබේ, මාතබල්

2,710 04/066/34/00436_1 () ර.බී 08 කංකානම් පතිරණබග් බවලිංටන් මයා බරාක්  වුස,්අංක16/17ඒ,  හුලංගමුව පාර, මාතබල්

2,711 04/066/34/00443_1 () ර.බී 08 බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් පියදාස මයා මාතබල් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,් අංක:145, එම්.සී.පාර,  මාතබල්

2,712 04/069/34/00345_1 () ර.බී 08 මාපා ගුණතිලක මුදියන්බස්ලාබග් බරෝ ණ ුමාර ඇටිබපාල ම තා රිෙේස්ටන් බ ාලිබඩ් විබල්ේ, අංක:19 සැතපුම් කණුව, ෙඹරගල, රත්බතාට

2,713 04/070/34/01307_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - හුන්නස් බෆෝල්ස් බ ාබටල් ලිමිටඩ්, ඇල්කඩුව

2,714 04/071/34/03195_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ලැවන්ඩිෂ් වයිල්ඩ් සෆාරී (පුද්) සමාගම අධ්යක්ෂ, ලැවන්ඩිෂ් වයිල්ඩ් සෆාරී (පුද්) සමාගම, අංක 01, ඇල- බටාේවලපිටිය,  ුන්ගමුව, 

විල්ගමුව

2,715 04/071/34/03652_1 () ර.බී 08  ජුබවබලක්ස් ඇග්රි (ප්රයිබවට්) ලිමිටඩ්. ෆාේක්රි ජුබවබලක්ස් ඇග්රි (ප්රයිබවට්)ලිමිටඩ්, බේරකනත්ත, ගබේ යාය, බේරකනත්ත

2,716 04/072/34/04050_1 () ර.බී 08 එඩ්වඩ් බරජිබනෝල්ඩ් බ න්රිකස් ම තා ලිබයෝන් බරස්ට්, ඒ-09 පාර, පිහිල්ලවත්ත, කවුඩුපැලැල්ල,මාතබල්.

2,717 05/043/31/01408_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ට්රී ඔෆ් ලයිෆ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ට්රී ඔෆ් ලයිෆ,් ය ලතැන්න,වැරැල්ලගම, ෙරිගම,ම නුවර.

2,718 05/043/31/01408_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ට්රී ඔෆ් ලයිෆ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ට්රී ඔෆ් ලයිෆ් , ය ලතැන්න,වැරැල්ලගම, ෙරිගම,ම නුවර.

2,719 05/043/31/01551_1 () ර.බී 08 රයියංබග් බගදර බේමවංශ බ ාබටල් සන්රීච් , අංක 260/4,  ෑබදනිය, වැරැල්ලගම

2,720 05/044/31/01158_1 

(05/044/3190)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - බස්නානි බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම බස්නානි බ ෝටලය, අංක 167/1, රජපිහිල්ල මාවත, ම නුවර .

2,721 05/044/31/01160_1 () ර.බී 08 සභාපති, බඩබවාන් බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම බඩබවාන් බ ාබටල් , අංක 51, අම්පිටිය පාර , ම නුවර.

2,722 05/044/31/01164_1 () ර.බී 08 ෆයිවාස් සිටි බ ාබටල් (පුද්) සමාගම ෆයිවාස් සිටි බ ාබටල් (පුද්) සමාගම, අංක 37, යටිනුවර විදීය, ම නුවර.

2,723 05/044/31/01164_2 

(05/044/0511)

ර.බී 08 ෆයිවාස් සිටි බ ාබටල් (පුද්) සමාගම  ෆයිවාස් සිටි බ ාබටල්(පුද්) සමාගම,අංක 37, යටිනුවර විදීය, ම නුවර.

2,724 05/044/31/01165_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, එම්.පී.එස්. බ ෝටල් සමාගම හිල්බටාේ බ ෝටලය , අංක 200/21, ෙහිරව කන්ද පාර, ම නුවර.

2,725 05/044/31/01348_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බ ාබටල් ගඟඅද්දර කැන්ඩි( පුද්ගලික) සමාගම බ ාබටල් ගඟ අද්දර, අංක 11ඒ, බදවන රාජසිං  මාවත, ගැටබේ, ම නුවර.

2,726 05/044/31/01410_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - තිලංකා බ ාබටල් (පුද්) සමාගම තිලංකා බ ාබටල් , අංක 03, සංඝමිත්තා මාවත , ම නුවර

2,727 05/044/31/01413_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , සී/ස බටෝමලින් බ ෝටලය සී/ස බටෝමලින් බ ෝටලය , අනිවත්ත පාර, ම නුවර



2,728 05/044/31/01413_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , සී/ස බටෝමලින් බ ෝටලය සී/ස බටෝමලින් බ ෝටලය , අනිවත්ත පාර, ම නුවර

2,729 05/044/31/01414_1 

(05/044/0093)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බසන්කඩ බ ාබටල්(පුද්ගලික)  සමාගම බ ාබටල් කැසමරා , අංක 12, බකාටුබගාඩැල්ල වීදිය , ම නුවර

2,730 05/044/31/01414_2 

(05/044/0093)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බසන්කඩ බ ාබටල්(පුද්ගලික)  සමාගම බ ාබටල් කැසමරා , අංක 12, බකාටුබගාඩැල්ල වීදිය , ම නුවර

2,731 05/044/31/01415_1 () ර.බී 08 කුළුවාමුල්ල ගමබග් සිරිබස්න ම තා පැරඩයිස් ඉන් , අංක 08,, දන්බගාල්ල පාර, ගැටබේ, බේරාබදණිය.

2,732 05/044/31/01440_1 () ර.බී 08 මුණවීර කංකානම්බග් ඩික්සිරි නි ාල් ජයන්ත මුණවීර ම වැලි විව් බරසිඩන්ස් , අංක 184,184  1/1,184 2/1, මඩවල පාර, කටුගස්බතාට.

2,733 05/044/31/01543_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, වික්ටරි බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වික්ටරි බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක 79/81, ශ්රිමත් ෙැනට් බසායිසා විදීය, ම නුවර

2,734 05/044/31/01543_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, වික්ටරි බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වික්ටරි බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක 79/81, ශ්රිමත් ෙැනට් බසායිසා විදීය, ම නුවර

2,735 05/044/31/01545_1 () ර.බී 08 බදාන් බරාෂාන් මාරිබයෝ අබබ්බකෝන් බසන්කඩ බරස්ට්. අංක 108 ,බ ්වා ැට පාර, තල්වත්ත, ම නුවර.

2,736 05/044/31/01545_2 

(05/044/0089)

ර.බී 08 බදාන් බරාෂාන් මාරිබයෝ අබබ්බකෝන් වික්ටරි බ ාබටල් (ප්ර) ලිමිටඩ්, අංක 79/81, ශ්රීමත් ෙැනට් බසායිසා වීදිය, ම නුවර

2,737 05/044/31/01547_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු , අමායා හිල්ස් බ ෝටලය අමායා හීල්ස් බ ෝටලය,තැ.බප.16, හීරැස්ගල, බේරාබදනිය

2,738 05/044/31/01547_2 () ර.බී 08 කළමණාකරු , අමායා හිල්ස් බ ෝටලය අමායා හිල්ස් බ ෝටලය තැ.බප. 16, හීරැස්සගල , බේරාබදනිය , ම නුවර

2,739 05/044/31/01547_3 () ර.බී 08 කළමණාකරු , අමායා හිල්ස් බ ෝටලය අමායා හිල්ස් බ ෝටලය තැ.බප. 16, හීරැස්සගල , බේරාබදනිය , ම නුවර

2,740 05/044/31/01552_1 () ර.බී 08  අධ්යක්ෂ,සැන්ඩ් රිවේ ඉන් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්. සි/ස සැන්ඩි රිවේ ඉන් , අංක. 16/1 ,බදවන රාජසිං  මාවත, ගැටබබ් , ම නුවර.

2,741 05/044/31/01585_1 () ර.බී 08 ඕක් බේ ඕකිඩ් බරස්ට් (ප්රයිබවට්) ලිමිටඩ් ඕක් - බේ ඕකිඩ් බරස්ට්, (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ,අංක 291, බේරාබදණිය පාර, ම නුවර

2,742 05/044/31/01603_1 () ර.බී 08 කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ,  මැක්ලරන්ස් බ ෝටල් සමාගම බටාපෑස් බ ෝටලය , අංක 55, අනිවත්ත පාර, ම නුවර

2,743 05/044/31/01603_2 () ර.බී 08 කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ,  මැක්ලරන්ස් බ ෝටල් සමාගම බටාපෑස් බ ෝටලය , අංක 55, අනිවත්ත පාර, ම නුවර

2,744 05/044/31/01603_3 () ර.බී 08 කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ,  මැක්ලරන්ස් බ ෝටල් සමාගම බටාපෑස් බ ෝටලය,අ‘ක 55,අනිවත්ත පාර, ම නුවර.

2,745 05/044/31/01603_4 

(05/044/0090)

ර.බී 08 කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ,  මැක්ලරන්ස් බ ෝටල් සමාගම බටාපෑස් බ ෝටලය , wxl 55" අනිවත්ත පාර, ම නුවර

2,746 05/044/31/01605_1 

(05/044/3240)

ර.බී 08 යාපා මුදියන්බස්ලාබග් සූරියමල් විබේරත්න ද පීක් බරසිඩන්ඩ්, අංක 20, කීේති ශ්රී රාජසිං  මාවත, ම නුවර



2,747 05/044/31/01606_1 

(05/044/1611)

ර.බී 08 බරෝයල් ගාේඩ්න්  බ ෝල්ඩින්ග්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බරෝයල් ගාේඩ්න් බරස්ටුරන්ට් , අංක 903/18, විලියම් බගාපල්ලව මාවත, ම නුවර

2,748 05/044/31/01606_2 

(05/044/1611)

ර.බී 08 බරෝයල් ගාේඩ්න්  බ ෝල්ඩින්ග්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බරෝයල් ගාේඩ්න් බරස්ටුරන්ට් , අංක 903/18, විලියම් බගාපල්ලව මාවත, ම නුවර

2,749 05/044/31/01608_1 

(05/044/2750)

ර.බී 08 බරා ාන් ොලසූරිය බරෝයල් බ ෝටලය , අංක 44, රජ වීදිය , ම නුවර

2,750 05/044/31/01608_2 

(05/044/2750)

ර.බී 08 බරා ාන් ොලසූරිය බරෝයල් බ ෝටලය , අංක 44, රජ වීදිය , ම නුවර

2,751 05/044/31/01645_1 

(05/044/0844)

ර.බී 08 සාමානයධිකාරී ස්විස් බරසිබඩන්සි , අංක 23, ෙහිරව කන්ද, ම නුවර

2,752 05/044/31/01645_2 

(05/044/0844)

ර.බී 08 සාමානයධිකාරී ස්විස් බරසිබඩන්සි , අංක 23, ෙහිරව කන්ද, ම නුවර

2,753 05/044/31/01645_3 

(05/044/0844)

ර.බී 08 සාමානයධිකාරී ස්විස් බරසිබඩන්සි , අංක 23, ෙහිරව කන්ද, ම නුවර

2,754 05/044/31/01651_1 

(05/044/2534)

ර.බී 08 විබේබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් ශ්රියානන්ද බසරින් ගාේඩ්න් බ ාබටල්, අංක 189, රජපිහිල්ල මාවත, ම නුවර

2,755 05/044/31/01654_1 () ර.බී 08 ජුඩ් ෆ්රැන්සිස් බපෝල් ජයසිං වික්බටෝරියා රිච් ටුවරිස් බගස්ට් වුස,්අංක 132, ගුරන්බකත පාර,ඉළුක්බමෝදර,ගුරුබදණිය,

2,757 05/044/31/03116_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස/ කැන්ඩි බවෝක් ඉන් ලිමිටඩ් සිනමන් සිටාබඩ්ල් , අංක 124, ශ්රීමත් ුඩා රත්වත්බත් මාවත, ම නුවර

2,758 05/044/31/03116_3 

(05/044/2475)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස/ කැන්ඩි බවෝක් ඉන් ලිමිටඩ් සිනමන් සිටාබඩල් , අංක 124, ශ්රීමත් ුඩා රත්වත්බත් මාවත, ම නුවර

2,759 05/044/31/03116_4 

(05/044/2475)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස/ කැන්ඩි බවෝක් ඉන් ලිමිටඩ් සිනමන් සිටාබඩල් , අංක 124, ශ්රීමත් ුඩා රත්වත්බත් මාවත, ම නුවර

2,760 05/044/31/03125_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බ ල්ගාස්බෆාලි බ ල්ගාස්බෆාලි,අංක 70, රජපිහිල්ල මාවත,ම නුවර

2,761 05/044/31/03127_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු,ස ස් පුද්ගලික සමාගම ද බත්වා බරසිඩන්සි , අංක. 11/බී5/10-1, ඉ ළ ජල ටැංකිය පාර, වටරවුම් පාර, න්තාන, 

ම නුවර.

2,762 05/044/31/03128_1 

(05/044/2487)

ර.බී 08 වරුණ ලසන්ත ලිය නබග් බල්ක් රීච් ඉන්, අංක 59/ඒ, ලුවී පීරිස් මාවත,අම්පිටිය පාර,ම නුවර

2,763 05/044/31/03129_1 

(05/044/3206)

ර.බී 08 විබේබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් ශ්රීයානන්ද මයා බසරීන් ගාේඩ්න් බ ාබටල් ,අංක:189, රජපිහිල්ල මාවත, ම නුවර

2,764 05/044/31/03130_1 

(05/044/2477)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස ම වැලි රීච් බ ෝටලය සී/ස ම වැලි රීච් බ ෝටලය,අංක 35 , සී.බී.ඒ. වීරබකෝන් මාවත, ම නුවර

2,765 05/044/31/03138_1 

(05/044/2474)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, කැන්ඩි බ ාබටල්ස් කම්පැනි ක්වින්ස් බ ෝටලය,තැ.බප. 45, දළදා වීදිය, ම නුවර

2,766 05/044/31/03138_2 

(05/044/2474)

ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, කැන්ඩි බ ාබටල්ස් කම්පැනි ක්වින්ස් බ ෝටලය,තැ.බප. 45, දළදා වීදිය, ම නුවර



2,767 05/044/31/03140_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, කැන්ඩි බ ාබටල්ස් කම්පැනි ලිමිටඩ් ස්විස් බ ෝටලය, බනා.30, සංඝරාජ මාවත, ම නුවර

2,768 05/044/31/03140_2 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, කැන්ඩි බ ාබටල්ස් කම්පැනි ලිමිටඩ් ස්විස් බ ෝටලය, බනා.30, සංඝරාජ මාවත, ම නුවර

2,769 05/044/31/03146_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , රන්බදෝලි රිබසෝට් (පුද්) සමාගම රන්බදෝලි රිබසෝට් (පුද්) සමාගම,හීරැස්ස ගම,බෙෝවල වත්ත,ම නුවර

2,770 05/044/31/03380_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - සී/ස රිෙේබඩල් බ ෝටලය සී/ස රිෙේබඩල් බ ෝටලය, අංක:32, අනිවත්ත පාර, ම නුවර

2,771 05/044/31/03452_1 

(05/044/3293)

ර.බී 08 විබේසූරිය මුදියාන්බස්ලාබග් ජයවීර කැන්ඩි පැබනාරාමා රිබසෝට්, 352/එච්, ධ්ේමරාජ මාවත, ම නුවර

2,772 05/044/31/03455_1 

(05/044/0092)

ර.බී 08 අේල්ස් බකෝට් බ ාබටල් මැබන්ේමන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අේල්ස් රීජන්ට් කැන්ඩි ,අංක 40/1,බදවන රාජසිං  මාවත,ම නුවර.

2,773 05/044/31/03909 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, කැන්ඩි බවෝක් ඉන් ලිමිටඩ් ද සිඩබඩ්ල් බ ාබටල්, අංක 124, ුඩාරත්වත්බත් මාවත, ම නුවර.

2,774 05/044/31/04019_1 () ර.බී 08 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් සරත් රත්නායක බ ාබටල් සන්බේ, අංක 117/08, අනගාරික ධ්ේමපාල මාවත, ම නුවර

2,775 05/044/31/04042_1 () ර.බී 08 බදාන් ම නාම ුෂාන්ත ම තා විව් 360, 5/16A, අේලෑන්ඩ්ස්, ම නුවර.

2,776 05/044/31/04051_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, කැන්ඩි ස්කයිබලාෆ්ට් බ ෝල්ඩින් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ස්කයිබලාෆ්ට් කැන්ඩි, බනා.26, ඩැස්ලින් බේන්ේ, තබපෝදරාමය පාර,  න්තාන, ම නුවර.

2,777 05/045/31/01411_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස සුමිබකෝ ලංකා බ ාබටල්ස් (පුද්) සමාගම අේල්ස් රිජන්සි බ ාබටල්, තැන්බන් ුුර, ම නුවර.

2,778 05/045/31/01411_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස සුමිබකෝ ලංකා බ ාබටල්ස් (පුද්) සමාගම අේල්ස් රිජන්සි බ ාබටල්, තැන්බන් ුුර, ම නුවර.

2,779 05/045/31/01411_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස සුමිබකෝ ලංකා බ ාබටල්ස් (පුද්) සමාගම අේල්ස් රිජන්සි බ ාබටල්, තැන්බන් ුුර, ම නුවර.

2,780 05/045/31/03120_1 () ර.බී 08 වීරසිං  බගදර ජයන්ත වීරසිං  මයා බ ාබටල් ශානිකා, අංක.175, ෙලබගාල්ල, බකන්ගල්ල.

2,781 05/046/31/01156_1 

(05/046/1888)

ර.බී 08 බල්කම්, වික්බටෝරියා බගාල්ෆ් ඇන්ඩ් කන්ි රිබසෝට් වික්බටෝරියා බගාල්ෆ් ඇන්ඩ් කන්ි රිබසෝට් , තැ.බප. 07, රජවැල්ල , ම නුවර

2,782 05/046/31/01416_1 

(05/046/3119)

ර.බී 08 ද ඇල්ෙබට්රාස් බගාල්ෆ්න් ඇන්ඩ් බ ාලිබඩ් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද ඇල්ෙබට්රාස් බගාල්ෆින් ඇන්ඩ් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, තැ.බප. 07, රජවැල්ල.

2,783 05/046/31/04095_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ුම්ෙර බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සන්තානි, අරතැන්න එස්බට්ට්, බව්රපිටිය, බතල්බදණිය, ම නුවර.

2,784 05/047/31/04120_1 () ර.බී 08 මවුන්ට් එේ රීජන්සි (ප්රයිවට්)  ලිමිටට් මවුන්ට් එේ ඒජන්සි ප්රයිවට් ලිමිටට් , බනා120, නුවර පාර, ගුරුළු බපාත,  සලක

2,785 05/048/31/03448_1 () ර.බී 08 කළමනාකාරණ අධ්යක්ෂ, මඩුල්කැබල් බ ාබටල්ස් ඇන්ඩ් බලාේස් 

(ප්ර) ලිමිටඩ්

මඩුල්කැබල් ටී ඇන්ඩ් එබකෝ බලාේ, රිච්ලන්ඩ් පාර. ඉ ල  ාතබල් වත්ත, මඩුල්කැබල්



2,786 05/049/33/01433_1 

(05/049/1926)

ර.බී 08 බගාස්සින්න ෙුබග් අමල් ප්රියංකර ම තා අම්බකෝ බරස්ූරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස් , අංක 138/1, ගම්බපාල පාර, නාවලපිටිය

2,787 05/049/33/01642_1 () ර.බී 08 බ ්වා වැදිබග් ජයන්ත බේමලාල් ජයබිම බගස්ට්  වුස,් අංක 124, බකාත්මබල් පාර, නාවලපිටිය.

2,788 05/049/33/01778_1 

(05/049/2490)

ර.බී 08 සුමංගලා අේසරා ජයශාන්ත නිව් බ ාබටල් ඩියුක්ස,් අංක 17, අඹගමුව පාර , නාවලපිටිය, ම නුවර

2,789 05/049/33/02834_1 () ර.බී 08 බ ්වා වැදිබග් ොනක ලක්ෂාන් ම තා ජයබිම රෑන්ඩ්,අංක 138,බදාබලාස්ොබග් පාර,නාවලපිටිය

2,790 05/050/31/04016_1 () ර.බී 08 බදන් රජීව් මංගල ගුණවේධ්න / ප ළබගදර සන්ධ්යා ුමාරි 

තිලකරත්න

බ ාබටල් ර ස් ඇල්ල, අංක 27/8, පන්විල පාර, වත්බත්ගම.

2,791 05/050/31/04170_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සිම්සන්ස්  බලෂේ (ප්රයිවට්)  ලිමිටඩ් සිම්සන්ස් බෆාබරස්ට් බ ාබටල්. මීනා එස්බට්ට්, ඇල්කඩුව පාර. වත්බත්ගම. ම නුවර

2,792 05/051/33/04172_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බමල්සාන්ති කැනී බීච් (පුද්ගලික) සමාගම ගලවිල බුටික්  බ ාබටල් ඇන්ඩ් ස්පා,ඈගලවත්ත එස්බට්ට්, බමාරගල්ල, තලාුඔය, ම නුවර

2,793 05/053/31/01652_1 () ර.බී 08 මුණවීර කංකානම්බග් නිමල් අබශෝක මුණවීර ලකී ටුවරිස්ට් ඉන් (පුද්ගලික) සමාගම, උල්පතයාය, නාරංවල,ගලබගදර.

2,794 05/055/33/01641_1 

(05/055/2471)

ර.බී 08 ලියනබග් අරුණ ක්රිශාන්ත බපබේරා බරෝයල් මවුන්ට් බ ාබටල් , නුවරඑළිය පාර, පුස්සැල්ලාව , පාරබදක

2,795 05/055/33/01656_1 

(05/055/3366)

ර.බී 08 නන්දන ුමාර ගඟසිරි රාජපක්ෂ නිව් බකාත්මබල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, රිවේසයිඩ්, මාවුර, ගම්බපාල

2,796 05/055/33/02824_1 () ර.බී 08 සභාපති, සී.එච්.සී.බරස්ට්  වුසස(්ප්ර) ලිමිටඩ් තානායම,  පුස්සැල්ලාව

2,797 05/055/33/03458_1 

(05/055/3426)

ර.බී 08 බසනිඩ් රිබසෝට්ස් (ප්ර) ලිමිටඩ් මවුන්ට්  ැවානා ලක්ෂරි බුටික් විලා, තැ.බප. 28, වත්තබ ්න, ගම්බපාල

2,798 05/056/31/01546_1 

(05/056/3247)

ර.බී 08 කන්ි ගාේඩ්න් රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම කන්ි ගාේඩ්න් ,පානබොක්බක් වලව්ව , පානබොක්බක්, වට්ටේබපාල

2,799 05/057/31/01412_1 () ර.බී 08 රණසිං  ආරච්ිබග් ධ්නුෂ්ක ප්රභාත් රණසිං බ ාබටල් ලැබගෝන් , අංක 05,  තරලියද්ද පාර,  බපාත්තාපිටිය, මැණික්දිබවල

2,800 05/057/31/01607_1 () ර.බී 08 වික්රමසිං  රාජකරුණා වීරබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් සරත් රත්නසිරි මා පුර බරස්ට්, අංක 61, බකාළඹ පාර, කිරිෙත්ුුර

2,801 05/057/31/04039_1 () ර.බී 08 පේල් රිච් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ෙැන්ක්බවට්  බ ෝල් පේල් රිච් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ෙැන්ක්බවට්  බ ෝල් , බනා. 727, බකාළඹ පාර, කඩුගන්නාව.

2,802 05/057/31/04115_1 () ර.බී 08 රුහුණුබග් ෙන්රභරණ කරුණානායක සිටි බරස්බටෝරන්ට් ඇන්ඩ් බ ාලිබඩ් බ ෝම්, බනා. 248/සි, බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව

2,803 05/058/33/01648_1 

(05/058/3168)

ර.බී 08 බ ාබට්ල් මවුන්ටන් පැරඩයිස් පුද්ගලික සමාගම බින්විබනෝ, නාරංවිට, ගම්බපාල

2,804 05/061/__/00000 () ර.බී 08 අේල්ස් බකෝට් බ ාබටල් මැබන්ේමන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අේල්ස් රීජන්ට් කැන්ඩි,අංක 40/1,බදවන රාජසිං  මාවත,ම නුවර.



2,805 06/073/36/01777_1 () ර.බී 08 රණසිං  ආරච්ිබග් පියමුල / රණසිං  ආරච්ිබග් ෙමිල ප්රසාද් නිලාරා ඉන්, නාවලපිටිය පාර, අඹගමුව, උඩබුලත්ගම

2,806 06/073/36/01780_1 

(06/073/3243)

ර.බී 08 බ ට්ටි කංකානම්ලාබග් නන්දබස්න බ ාබට්ල් මිබයෝරා ,  ැටන් පාර, යටිබබ්රිය පාර, පිටවල

2,807 06/073/36/01785_1 () ර.බී 08 යක්බදහි ආරච්ිබග් සුසිල් වීරුංග / බ ්වා වරාවිටබග් දයාවතී වීරුංග රිවරි විව් වත්සලා ඉන් , බඩල් වුස,් ඇඩම්ස්පීක්, මස්බකළිය.

2,808 06/073/36/01791_1 

(06/073/1050)

ර.බී 08 පද්මිණී කංකානම්බග් ලංකා ඉන් ටුවරිස්ට්  බරස්ට්, අංක 47/6, ුුරුිරිය පාර,  ැටන්

2,809 06/073/36/01793_1 

(06/073/0863)

ර.බී 08 සුබ්රමනියම් බව්ලු  / සුබ්රමණියම් නාබග්න්රන් ඉන්රා බ ාබටල් , බනා. 201, දිුල පාර,  ැටන්

2,810 06/073/36/01865_1 () ර.බී 08 බජෝෂේ ලුවිස් බ්බල්ස් බකාස්තා මස්බකලිය බ ෝටලය, නව නගරය, මස්බකලිය

2,811 06/073/36/01883_1 () ර.බී 08 කළමනාකරු, පිල්ග්රීම් බරස්ට් ඇන්ඩ් බ ාලිබඩ් බ ෝම්ස් පුද්ගලික 

සමාගම

අපේ ග්ලැන්කන් ෙංග්බලෝ, මස්බකළිය පාර, දික්ඔය

2,812 06/073/36/03068_1 

(06/073/0946)

ර.බී 08 මුල්ලිල  රළලාබග් අජිත් ුමාර ෙංඩාර බ ාබටල් බ්රිටාස් ගාඩන්,රංජුරාව, ිනිගත්බ ්න

2,813 06/073/36/03164_1 () ර.බී 08 ට්රී බේල්ස්  පුද්ගලික සමාගම බනෝේවුඩ් ෙංගබලෝ, බනෝේවුඩ් වුයාය, බනෝේවුඩ්

2,814 06/073/36/03166_1 () ර.බී 08 ට්රී ටිබේල්ස් පුද්ගලික සමාගම කාේසල් ෙංගලාව, දික්ඔය,  ැටන්.

2,815 06/073/36/04032_1 () ර.බී 08 සමානයාධිකාරී, ටී බේල්ස්  (පුද්) සමාගම, සමවිල් ෙංග්බලෝ, සමවිල් , දික්ඔය,  ැටන්.

2,816 06/073/36/04076_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ටියේබඩ්රාේ එස්බට්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කැමිලියා හිල්ස් , විලියම් ෙංලාව, දික්ඔය,  ැටන් , නුවරඑළිය.

2,817 06/075/35/01772_1 

(06/075/3249)

ර.බී 08 වයිට් ඇන්ඩ් කම්පැණි සිබලෝන් පුද්ගලික සමාගම ද ලැබවන්ඩේ  වුස්, බ ල්බොඩ එස්බට්ට් , කටුකිුල , පුස්සැල්ලාව

2,818 06/075/35/01775_1 () ර.බී 08 ලියනබග් සසංක සිබග්රා / ඉමියාබග් ජගත් ආනන්ද කරුණාරත්න රම්බොඩ බෆෝල්ස,් අංක 76, නුවරඑළිය පාර, රම්බොඩ

2,819 06/075/35/01874_1 

(06/075/3305)

ර.බී 08 තැබප්රාස්පා රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම තැබප්රාස්පා ලබුකැබල් විලා , ලබුකැබල් එස්බට්ට්, ලබුකැබල්

2,820 06/075/35/01925_1 () ර.බී 08 කාබේන් රාමන් රාබේන්රන් ප්රදීේ  ුමාේ බරෝයල් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ොේ, බවදමුල්ල  න්දිය, ලබුකැබල්.

2,821 06/075/35/01927_1 () ර.බී 08 මාස් විලා පුද්ගලික සමාගම මාස්විලා, මාස්බවල ප ළ වලව්ව, මාස්බවල , බකාත්මබල්.

2,822 06/075/35/03958_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු,ඔක්බේ ටී බුෂ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඔක්බේ ටී බුෂ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,ප ල කඩ වීදිය, රම්බොඩ.

2,823 06/076/35/01770_1 

(06/076/0470)

ර.බී 08 ඇන්තනී බෆාබයල් රබීන්රනාත් බකාබේරා පීඩෲ බ ෝටලය , අංක 121, නුවර පාර, නුවරඑළිය



2,825 06/076/35/01776_1 () ර.බී 08 අමාය රිබසෝට්ස් ඇන්ඩ් ස්පා ලෑන්ග් බඩ්ල් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා , රදැල්ල, නුවරඑළිය.

2,826 06/076/35/01783_1 

(06/076/2374)

ර.බී 08 තිඹිරිබපාලබග් බසව්වන්දි ඇල්ප්රඩ් ප්රනාන්ු වින්ඩිසේ බ ෝටලය , අංක 01 ස  02, ම නුවර පාර, නුවරඑළිය

2,827 06/076/35/01783_2 

(06/076/2374)

ර.බී 08 තිඹිරිබපාලබග් බසව්වන්දි ඇල්ප්රඩ් ප්රනාන්ු වින්ඩිසේ බ ෝටලය , අංක 01 ස  02, ම නුවර පාර, නුවරඑළිය

2,828 06/076/35/01788_1 

(06/076/2373)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - ඇල්පයින්ස් බ ාබටල් (පුද්) සමාගම ඇල්පයින් බ ාබටල් (පුද්) සමාගම , අංක 04,  ැඬන් හිල් පාර, නුවරඑළිය

2,829 06/076/35/01794_1 () ර.බී 08 සීෙෑන්ක් බ ාලිබඩ් බ ෝම්ස් (පුද්ගලික) සමාගම සී ෙෑන්ක් බරස්ට්, ෙුල්ල පාර, නුවරඑළිය

2,830 06/076/35/01816_1 

(06/076/2682)

ර.බී 08 සමේ බකෝඩ්රින් බ ්වාවිතාරණ ටි බ්රෂ් බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 29 ,  ැඩන් හිල් පාර, නුවරඑළිය

2,831 06/076/35/01867_1 () ර.බී 08 සන්බරෝස්   බ ාබටල්ස්  (පුද්ගලික)  සමාගම ගැල්බව්   යිට්ස්  බ ාබටල් , අංක 89 ,  ඉ ළ වැව පාර,  ැව්බලාක් ඩ්රයිව්, නුවරඑළිය.

2,832 06/076/35/01867_2 () ර.බී 08 සන්බරෝස්   බ ාබටල්ස්  (පුද්ගලික)  සමාගම ගැල්බව්   යිට්ස්  බ ාබටල් , අංක 89 ,  ඉ ළ වැව පාර,  ැව්බලාක් ඩ්රයිව්, නුවරඑළිය.

2,833 06/076/35/01870_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂක - නුවරඑළිය බ ාබට්ල් කම්පැණි ලිමිටඩ් රෑන්ඩ් බ ාබටල් , අංක 05, රෑන්ඩ් බ ෝටලය පාර, නුවරඑළිය

2,834 06/076/35/01870_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂක - නුවරඑළිය බ ාබට්ල් කම්පැණි ලිමිටඩ් රෑන්ඩ් බ ාබටල් , අංක 05, රෑන්ඩ් බ ෝටලය පාර, නුවරඑළිය

2,835 06/076/35/01870_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂක - නුවරඑළිය බ ාබට්ල් කම්පැණි ලිමිටඩ්  රෑන්ඩ් බ ාබටල් , අංක 05, රෑන්ඩ් බ ෝටලය පාර, නුවරඑළිය

2,836 06/076/35/01870_4 

(06/076/2370)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂක - නුවරඑළිය බ ාබට්ල් කම්පැණි ලිමිටඩ් රෑන්ඩ් බ ාබටල්, අංක 05, රෑන්ඩ් බ ෝටලය පාර, නුවරඑළිය

2,837 06/076/35/01870_5 

(06/076/2370)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂක - නුවරඑළිය බ ාබට්ල් කම්පැණි ලිමිටඩ්  රෑන්ඩ් බ ාබටල් , අංක 05, රෑන්ඩ් බ ෝටලය පාර, නුවරඑළිය

2,838 06/076/35/01873_1 () ර.බී 08 බසන්ට් ඇන්ඩෲස් බ ාබටල් සමාගම බසන්ට් ඇන්ඩෲස් බ ාබටල් ,අංක 10, බසන්ට් ඇන්ඩෲස් ඩ්රයිව්, නුවරඑළිය

2,839 06/076/35/01875_1 () ර.බී 08 රාජපක්ෂ අේපු ාමිලාබග් බදාන් සුබේන්ර වසන්ත බපබේරා සන්හිල් ටුවේ ඉන්, අංක 18,  යුනික් වීව් පාර, නුවරඑළිය

2,840 06/076/35/01879_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බ දේ බසට් බ ාබටල් ලිමිටඩ් බ රිටන්ස් ටී ෆැක්ටරි බ ෝටලය, කඳබපාල, නුවරඑළිය.

2,841 06/076/35/01881_1 

(06/076/2371)

ර.බී 08 බජෝශේ වසන්ත ුමාර ජයසූරිය බ ාබටල් ග්බල්න්බඩෝවේ, අංක 05, රෑන්ඩ් බ ාබටල් පාර, නුවරඑළිය

2,842 06/076/35/01926_1 () ර.බී 08 බස්නාධි පතිරැන්නැබ ලාබග් බ ්මෙන්ර ගුණවේධ්න ද බරාක් බ ාබටල්, අංක 60, යුනික් වීව් පාර, නුවරඑළිය

2,843 06/076/35/03838_2 () ර.බී 08 බදාන් මැනුබවල් අන්රාදි මුදියන්බස්ලාබග් බදාන් සිසාත් ප්රෑන්ක් 

ලක්ෂ්මන් අන්රාදි ම තා

ලුඩ්ස් ඉන් බ ෝටලය,අංක20/4,03වන පටුමග, නුවරඑළිය



2,844 06/076/35/03839 () ර.බී 08 බදාන් මැනුබවල් අන්රාදි මුදියන්බස්ලාබග් බදාන් සිසාත් ප්රෑන්ක් 

ලක්ෂ්මන් අන්රාදි ම තා

ලූඩ්ස් ඉන් බ ාබටල්, අංක 20/4, 3 වන පටුමග, නුවරඑළිය.

2,845 06/076/35/04054_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඇබරෝ නියුිෂන් (පුද්) සමාගම මිරාේ කිංග්ස් බකාබට්ේ , බනා.111,  ැව්බලාක් පාර, නුවරඑළිය.

2,846 06/076/35/04168_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බ වන් බසවන් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ වන් බසවන් , බනා 24 ,  ැඩන් හිල් පාර, නුවරඑළිය

2,847 06/076/36/03632_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  , අශ්වික බ ාබටල් (පුද් ) සමාගම අශ්විකා බ ාබටල්, අංක 09, බසෞමයපුරම්, බකාටගල.

2,848 06/076/36/04097_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ද බවෝටේබෆාල් රිබසෝට් (ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ් ද බවෝටේබෆෝල් රිබසෝට්, ශාන්ත ක්බල්යාේස,් බඩබවෝන් එස්බට්ට්, තලවකැබල්.

2,849 06/076/36/04129_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  ද ආගයිල්  විලාස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් / ද ආගයිල් ,  ද ආගයිල් පාර, ුඩාඔය එස්බට්ට්,  ැටන්

2,850 07/078/15/02582_1 () ර.බී 08 ක්රැන්බෙෝන් බ ෝල්ඩින්ස් පුද්ගලික සමාගම (වයි  වුස)් වයි  වුස,් ඉද්දමබල් වත්ත,මිහිරිපැන්න පාර, තල්බේ, ගාල්ල

2,851 07/079/15/00177_1 () ර.බී 08 වල්ලභ ගණිතබග් ුෂාර ෙන්දිමාල් ඩ්රීම් බීච් රිබසෝට්, අංක. 509, ගාළු පාර, අම්ෙලන්බගාඩ

2,852 07/079/15/01497_1 () ර.බී 08 ශාන්ති ඇන්ඩ්ගන්ටේ ෂුල්ස් ෂැන්බර්ලා බීච් රිබසෝේට්, අංක 38, මුහුු බවරළ පාර, අම්ෙලන්බගාඩ.

2,853 07/079/15/02498_1 () ර.බී 08 මනිබමල්වඩු ජනක ප්රසාද් ම තා සමන් බරස්ට්, අංක 235, අළුත් පාර, අම්ෙලන්බගාඩ

2,854 07/079/15/02498_2 () ර.බී 08 මනිබමල්වඩු ජනක ප්රසාද් ම තා සමන් බරස්ට්, අංක 235, අළුත් පාර, අම්ෙලන්බගාඩ

2,855 07/081/107/00180_1 () ර.බී 08 ප ලබග් මහින්ද ුමාර අබබ්ගුණවේධ්න ගාඩ්න් බීච් බ ාබටල්, අංක. 643/19, තල්ග පිටිය පාර, බකාස්බගාඩ

2,856 07/081/107/02426_1 

(07/081/2719)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, මිරා මාේ බීච් බ ාබටල් සමාගම බකාස්බගාඩ බීච් රිබසෝට්,නාබේ, බකාස්බගාඩ

2,857 07/081/107/02426_2 

(07/081/2719)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, මිරා මාේ බීච් බ ාබටල් සමාගම බකාස්බගාඩ බීච් රිබසෝට්,නාබේ, බකාස්බගාඩ

2,858 07/081/107/02525_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ බ ාබටල් බ රිටන්ස,් අහුන්ගල්ල

2,859 07/081/107/02525_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ බ ාබටල් බ රිටන්ස,් අහුන්ගල්ල

2,860 07/081/107/02525_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ බ ාබටල් බ රිටන්ස,් අහුන්ගල්ල

2,861 07/081/107/02525_4 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ බ ාබටල් බ රිටන්ස,් අහුන්ගල්ල

2,862 07/081/14/02767_1 

(07/081/0874)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂක විලා රන්මැණිකා බ ාබට්ල්, ගාලු පාර, අහුන්ගල්ල



2,863 07/081/15/02499_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,  ඒෂයා බලෂේ  බ ෝල්ඩින්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද රිවේ  වුස්, අංක. 70, උත්තමඥාන මාවත, ෙලපිටිය.

2,864 07/081/15/03515_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, මිබෂල් බ ෝල්ඩින්ස් පුද්ගලික සමාගම මිබෂල් බුටික් බ ාබටල්, අංක. 432, ගාලු පාර, ෙලපිටිය.

2,865 07/081/15/03956_1 () ර.බී 08 බ න්ද බ ්වා ෙන්දික අයිස් ඒේ බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක. 359, ගාලු පාර, ෙලපිටිය.

2,866 07/082/105/00113_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බෙන්බතාට ක්ලබ් විලා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ ාබටල් ක්ලබ් විලා, 138/15, ගාළු පාර, බෙන්බතාට

2,867 07/082/105/00186_1 () ර.බී 08 බකාබලාන්බන් අේපු ාමිලාබග් කපිල ුමාර බ ාබටල් බෙන්බතාට විබල්ේ, ද අල්විස් පාර, වරාබ ්න.

2,868 07/082/105/00188_1 () ර.බී 08 වරාබ ් ලියනබග් ෙන්දන ශාන්ත ුමාර ද අල්විස් ගුණතිලක බ ාබටල් බවාන්ඩේොේ, ෙන්දන විලා, බරාබොල්බගාඩ, බෙන්බතාට

2,869 07/082/105/03497_1 () ර.බී 08 මද්ුම බතාටබග් ගයාන් බරෝහිත ගයාන් බගස්ට්  වුස,් ඇලකාක පාර, කනබ ්න්බතාට,  බුරුගල

2,870 07/082/115/00182_1 () ර.බී 08 මඩවිට පටෙැඳිබග් අුල ම තා සුසන්ත බගස්ට්  වුස,් නිබක්තන පාර, පිටරඹ, බෙන්බතාට

2,871 07/082/115/02423_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු, බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය, බෙන්බතාට

2,872 07/082/115/02423_2 () ර.බී 08 කළමණාකරු, බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය, බෙන්බතාට

2,873 07/082/115/02423_3 () ර.බී 08 කළමණාකරු, බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය, බෙන්බතාට

2,874 07/082/115/02423_4 () ර.බී 08 කළමණාකරු, බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය, බෙන්බතාට

2,875 07/082/115/02423_5 () ර.බී 08 කළමණාකරු, බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය බසරන්ඩිබ් බ ෝටලය, බෙන්බතාට

2,876 07/082/115/02429_1 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී, බෙන්බතාට බීච් බ ෝටලය බෙන්බතාට බීච් ෙයි සිනමන් බ ෝටලය, බෙන්බතාට.

2,877 07/082/115/02429_2 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී, බෙන්බතාට බීච් බ ෝටලය බෙන්බතාට බීච් ෙයි සිනමන් බ ෝටලය, බෙන්බතාට.

2,878 07/082/115/02429_3 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී, බෙන්බතාට බීච් බ ෝටලය බෙන්බතාට බීච් ෙයි සිනමන් බ ෝටලය, බෙන්බතාට.

2,879 07/082/115/02429_4 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී, බෙන්බතාට බීච් බ ෝටලය බෙන්බතාට බීච් ෙයි සිනමන් බ ෝටලය, බෙන්බතාට.

2,880 07/082/115/02429_5 () ර.බී 08 සාමානයාධිකාරී, බෙන්බතාට බීච් බ ෝටලය බෙන්බතාට බීච් ෙයි සිනමන් බ ෝටලය, බෙන්බතාට.

2,881 07/082/115/02436_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ඉඳුරුව බීච් රිබසෝට්, ගාලු පාර, කයිකාවල, ඉඳුරුව.



2,882 07/082/115/02436_4 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ඉඳුරුව බීච් රිබසෝට්, ගාලු පාර, කයිකාවල, ඉඳුරුව.

2,883 07/082/115/02443_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,  ංසිරි ඩිස්ිබියුටේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ලැගුන් වීව්, ස්බට්ෂන් කන්ද,බ ාරවල , බුරගල

2,884 07/082/115/02444_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ටාේ ලංකා රිබසෝට් ලිමිටඩ් විවන්ත ෙයි  ටාේ , නැෂනල් බ ාල්බඩ් රිබසෝේට්,බෙන්බතාට.

2,885 07/082/115/02444_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ටාේ ලංකා රිබසෝට් ලිමිටඩ් විවන්ත ෙයි  ටාේ , නැෂනල් බ ාල්බඩ් රිබසෝේට්,බෙන්බතාට.

2,886 07/082/115/02444_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ටාේ ලංකා රිබසෝට් ලිමිටඩ් විවන්ත ෙයි  ටාේ , නැෂනල් බ ාල්බඩ් රිබසෝේට්,බෙන්බතාට.

2,887 07/082/115/02444_4 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ටාේ ලංකා රිබසෝට් ලිමිටඩ් විවන්ත ෙයි  ටාේ , නැෂනල් බ ාල්බඩ් රිබසෝේට්,බෙන්බතාට.

2,888 07/082/115/02444_5 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ටාේ ලංකා රිබසෝට් ලිමිටඩ් විවන්ත ෙයි  ටාේ , නැෂනල් බ ාල්බඩ් රිබසෝේට්,බෙන්බතාට.

2,889 07/082/115/02493_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බටම්පල් ට්රී පුද්ගලික සමාගම බටම්පල් ට්රී රිබසෝේට්, ඇන්ඩ් ස්පා, , අංක. 660, ගාලු පාර, ඉඳුරුව.

2,890 07/082/115/02493_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බටම්පල් ට්රී පුද්ගලික සමාගම බටම්පල් ට්රී රිබසෝේට්, ඇන්ඩ් ස්පා, , අංක. 660, ගාලු පාර, ඉඳුරුව.

2,891 07/082/115/02497_1 () ර.බී 08 වරාබ ්න ලියනබග් විරාේ ප්රදීේ ුමාේ ද අල්විස් ගුණතිලක ඕ ආබස් බීච් බ ෝටලය,ගාල්ල පාර, ගල්බොඩ, ඉඳුරුව

2,892 07/082/115/02502_1 

(07/082/1802)

ර.බී 08 ඇලෙඩ ලියනබග් ෙන්රබස්න බසඓනා විලා බගස්ට්  වුස,්අංක 27,මංගල මාවත,පහුරුමුල්ල ,බෙන්බතාට

2,893 07/082/115/02507_1 () ර.බී 08 වරාබ ්න ලියනබග් ෙන්දන ශාන්ත ුමාර ද අල්විස් බ ාබටල් පංෙවිලා ,ුරුඳුවත්ත,වරාබ ්න, බෙන්බතාට

2,894 07/082/115/02508_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,සුමනිරි  බ ාබටල් (පුද්) සමාගම බකාකූන් රිබසෝේට් ඇන්ඩ් විලාස් , කයිකාවල පාර , ඉඳුරුව.

2,895 07/082/115/02516_1 () ර.බී 08 සී සෑන්ඩ් රිබසෝට්ස් ලිමිටඩ් බසන්තාරා සී සෑන්ඩ් , රිබසෝේට් ඇන්ඩ් ස්පා, නැෂනල් බ ාල්බඩ් රිබසෝේට්, බෙන්බතාට.

2,896 07/082/115/02516_2 () ර.බී 08 සී සෑන්ඩ් රිබසෝට්ස් ලිමිටඩ් බසන්තාරා සී සෑන්ඩ් , රිබසෝේට් ඇන්ඩ් ස්පා, නැෂනල් බ ාල්බඩ් රිබසෝේට්, බෙන්බතාට.

2,897 07/082/115/02516_3 () ර.බී 08 සී සෑන්ඩ් රිබසෝට්ස් ලිමිටඩ් බසන්තාරා සී සෑන්ඩ් , රිබසෝේට් ඇන්ඩ් ස්පා, නැෂනල් බ ාල්බඩ් රිබසෝේට්, බෙන්බතාට.

2,898 07/082/115/02521_1 () ර.බී 08 ද බවෝටේ සයිඩ් බෙන්බතාට (පුද්) සමාගම ද බවෝටේ සයිඩ් , යාත්රාමුල්ල , බෙන්බතාට

2,899 07/082/115/03109_1 () ර.බී 08 සභාපති, යුනයිටඩ් බ ාබටල්ස් කම්පැනි ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද සේෆ් , ජාතික නිවාඩු නිබක්තනය , බෙන්බතාට

2,900 07/082/115/03109_2 () ර.බී 08 සභාපති, යුනයිටඩ් බ ාබටල්ස් කම්පැනි ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද සේෆ් , ජාතික නිවාඩු නිබක්තනය , බෙන්බතාට



2,901 07/082/115/03109_3 () ර.බී 08 සභාපති, යුනයිටඩ් බ ාබටල්ස් කම්පැනි ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද සේෆ් , ජාතික නිවාඩු නිබක්තනය , බෙන්බතාට

2,902 07/082/115/03109_4 () ර.බී 08 සභාපති, යුනයිටඩ් බ ාබටල්ස් කම්පැනි ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද සේෆ් , ජාතික නිවාඩු නිබක්තනය , බෙන්බතාට

2,903 07/082/115/03506_1 () ර.බී 08 බකාබලාන්බන් අේපු ාමිලාබග් කපිල ුමාර වරාබ ්න බීච් බ ාබටල්,ගාලු පාර, වරාබ ්න, බෙන්බතාට.

2,904 07/082/115/03506_2 () ර.බී 08 බකාබලාන්බන් අේපු ාමිලාබග් කපිල ුමාර වරාබ ්න බීච් බ ාබටල්,ගාලු පාර, වරාබ ්න, බෙන්බතාට.

2,905 07/082/115/03618_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සමන් විලාස් බ ාබටල් ලිමිටඩ් සමන් විලාස් බ ාබටල්, අුරුවැල්ල, ඉඳුරුව

2,906 07/082/115/03618_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සමන් විලාස් බ ාබටල් ලිමිටඩ් සමන් විලාස් බ ාබටල්, අුරුවැල්ල, ඉඳුරුව

2,907 07/082/115/03715 () ර.බී 08 කළමණාකරු, එමරල්ඩ් බබ් බ ෝටලය එමරල්ඩ් බබ් බ ෝටලය, ගාළු පාර, යාබල්ගම, ඉඳුරුව.

2,908 07/082/115/03791_1 () ර.බී 08 බ ම්ොුර ෙමින්ද සිල්වා බීච් බ ාබටල් බ්ලැක් ඕකිඩ්, ගාලු පාර, කයිකාවල, ඉඳුරුව.

2,909 07/082/115/03897_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, රිබසෝට් ඉන්ස් ලිමිටඩ් ආයුේබව්ද වලව්ව, වරාබ ්න, බෙන්බතාට.

2,910 07/082/115/03975_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඔරිඕබල් බලෂේ  (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඔරියල් විලා, අංක. 324, වැල්ලබතාටවත්ත, කනහීන්බතාට, මිරිස්වත්ත, බෙන්බතාට.

2,911 07/082/115/04003_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,  යිවැට් බීච් රිබසෝට් (පුද්) සමාගම, බත්ජාන් බීච් කොනාස්, ගාලුපාර, යාබල්ගම, ඉඳුරුව.

2,912 07/082/15/02424_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු , එමරල්ඩ්   බබ් බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පන්ඩානුස් බීච් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා,, යාබල්ගම, ඉඳුරුව

2,913 07/082/15/02424_2 () ර.බී 08 කළමණාකරු , එමරල්ඩ්   බබ් බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පන්ඩානුස් බීච් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, යාබල්ගම, ඉඳුරුව

2,914 07/082/15/02424_3 () ර.බී 08 කළමණාකරු , එමරල්ඩ්   බබ් බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පන්ඩානුස් බීච් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, යාබල්ගම, ඉඳුරුව

2,915 07/082/15/02424_4 () ර.බී 08 කළමණාකරු , එමරල්ඩ්   බබ් බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පන්ඩානුස් බීච් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, ගාළු පාර, යාබල්ගම, ඉඳුරුව

2,916 07/082/15/02430_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු , බරාබින්සන් බ ාබටල් බරාබින්සන් ක්ලබ් බ ාබටල්, පැරඩයිස් අයිලන්ඩ්, බෙන්බතාට.

2,917 07/082/15/02430_2 () ර.බී 08 කළමණාකරු , බරාබින්සන් බ ාබටල් බරාබින්සන් ක්ලබ් බ ාබටල්, පැරඩයිස් අයිලන්ඩ්, බෙන්බතාට.

2,918 07/082/15/02442_1 () ර.බී 08 ලංකා ස්බපෝට්රයිසන් මරීනා බෙන්බතාට,පැරඩයිස්  අයිලන්ඩ්, නැෂනල් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, බෙන්බතාට

2,919 07/082/15/02517_1 

(07/087/0939)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - සමන් විලාස් බ ාබටල් ලිමිටඩ් සමන් විලා බ ාබටල් , අුරුවැල්ල , ඉඳුරුව , බෙන්බතාට



2,920 07/082/15/02517_2 

(07/087/0939)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - සමන් විලාස් බ ාබටල් ලිමිටඩ් සමන් විලා බ ාබටල් , අුරුවැල්ල , ඉඳුරුව , බෙන්බතාට

2,921 07/083/15/00187_1 

(07/083/1007)

ර.බී 08 බ ්වබග් ලලනි බේණුකා අඹවත්ත 12, බරජීස් ඉබල්බපරුම මාවත, උළුවිටබක්, ගාල්ල

2,922 07/084/107/00167_1 () ර.බී 08 ලහිරු ධ්බන්ෂ් වීරක්බකාඩි ෙන්දිම බගස්ට්  වුස් , බකලින් වීදිය, ඇල්පිටිය

2,923 07/085/15/00165_1 () ර.බී 08 ගාමිණී ුමාර බපබේරා අභයවේධ්න ක්බලෝසන් ෙේග් බ ාබටල්, මාබගාල්ල, ගාල්ල

2,924 07/085/15/00185_1 () ර.බී 08 සුනිල් යාත්රාමුල්ල සීලයින් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, 1/108, බ ට්ටිගල වත්ත, ගාල්ල

2,925 07/085/15/02435_1 

(07/085/2826)

ර.බී 08 ප්රින්ස් ලක්ෂ්මන් නලීන් ද සිල්වා බගාල්ඩන් බනස්ට්,බනා.21, ක්රිේස් පාර,ගාල්ල

2,926 07/085/15/02445_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස ලයිට්  වුස් බ ාබටල් සමාගම සි/ස ලයිට්  වුස් බ ාබටල්, දඩල්ල, ගාල්ල

2,927 07/085/15/02445_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස ලයිට්  වුස් බ ාබටල් සමාගම සි/ස ලයිට්  වුස් බ ාබටල්, දඩල්ල, ගාල්ල

2,928 07/085/15/02445_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස ලයිට්  වුස් බ ාබටල් සමාගම සි/ස ලයිට්  වුස් බ ාබටල්, දඩල්ල, ගාල්ල

2,929 07/085/15/02445_4 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී/ස ලයිට්  වුස් බ ාබටල් සමාගම සි/ස ලයිට්  වුස් බ ාබටල්, දඩල්ල, ගාල්ල

2,930 07/085/15/02506_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ,එන්.ඕ.එච්.  බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් අමන්ගල්ල, අංක. 10, පල්ලිය වීදිය, බකාටුව, ගාල්ල.

2,931 07/085/15/02510_1 () ර.බී 08 ද තැබප්රාබබ්න් ට්රස්ට් පුද්ගලික සමාගම ද සන්  වුස,් අංක 18, ඉ ල ඩික්සන් පාර, ගාල්ල

2,932 07/085/15/02748_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,  ඒෂයා බලෂේ ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද ටැමරිං හිල් බ ාබට්ල්, අංක:288, ගාළු පාර, දඩල්ල , ගාල්ල

2,933 07/085/15/02750_1 () ර.බී 08 හික්කඩුවබග් අනිල් ශාන්ත මයා ඩ්රීම් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක:453, මාතර පාර, කටුබගාඩ, ගාල්ල

2,934 07/085/15/02762_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බගෝල් බෆෝට් බ ාබට්ල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බගෝල් බෆෝට් බ ාබට්ල් ,අංක:28, පල්ලිය විදීය, බකාටුව, ගාල්ල

2,935 07/085/15/02764_1 () ර.බී 08 ලලිත්  අබබ්වික්රම ම තා  සාරා බගස්ට්  වුස,්අංක:01, වැුණුබගාඩ පාර, ගාල්ල

2,936 07/085/15/02769_1 () ර.බී 08 කිෂ්ටල් බම්රි ඉසබෙලා ප්රමින්දා මිය / බයා ාන් ෆ්රැන්සිස් ද බසායිසා 

ම තා  / බජෝෂේ ඇන්ටනී ප්රමින්දා ම ත්මිය / ෂේමා ජස්මින් මාේතා ද 

බසායිසා ම ත්මිය / බයාෂාන් ස්බටෆාන් ද බසායිසා ම තා

සිඩ්නි බ ාබටල්, අංක 10,12,12ඒ, ගාමිණී මාවත, ගාල්ල.

2,937 07/085/15/02769_2 () ර.බී 08 කිෂ්ටල් බම්රි ඉසබෙලා ප්රමින්දා මිය / බයා ාන් ෆ්රැන්සිස් ද බසායිසා 

ම තා  / බජෝෂේ ඇන්ටනී ප්රමින්දා ම ත්මිය / ෂේමා ජස්මින් මාේතා ද 

බසායිසා ම ත්මිය / බයාෂාන් ස්බටෆාන් ද බසායිසා ම තා

සිඩ්නි බ ෝටලය, අංක 10,12,12ඒ, ගාමිණී මාවත, ගාල්ල.

2,938 07/085/15/03478 

(07/085/1003)

ර.බී 08 ගාමිණී ුමාර බපබේරා අභයවේධ්න ක්බලෝසන් ෙේග් බ ාබටල්, මාබගාල්ල, ගාල්ල



2,939 07/085/15/04171_1 () ර.බී 08 මැබන්ේමන්ට් ඇන්ඩ් බජනරල් ඉන්බවස්ට්මන්ට් කම්ෙයින් (ප්රයිවට්) 

ලිමිටඩ්

බෆයාබව් සන්බසට්, බනා. 447/ ඒ, මාතර පාර, ගාල්ල.

2,940 07/086/15/00179_1 () ර.බී 08 අමීන් ඩීන් සන් ඇන්ඩ් සී බ ාබටල්, අංක 324,  උණවටුණ, ගාල්ල

2,941 07/086/15/00184_1 () ර.බී 08 දඩල්ලබග් සමන් පද්මලාල් ජයතිලක සන්මීරා බරනයිසන්ස,් මාතර පාර, උණවටුණ

2,942 07/086/15/02425_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ලැවන්ඩිෂ් බීච් රිබසෝට් (පුයිවට්) ලිමි ටඩ් ලැවන්ඩිෂ් බීච් රිබසෝට්, ගණබ ්න, උණවටුන.

2,943 07/086/15/02431_1 () ර.බී 08 කතිේගාමලිංගම් සසිදරන් බ ාබටල් ෆ්ලවේ ගාේඩ්න්, ඔලියවත්ත, යක්බදහිමුල්ල , උණවටුන

2,944 07/086/15/02432_1 () ර.බී 08 ලාල් වඩුබග් බනේචුන් බබ් බ ාබටල්,යද්බදහිමුල්ල පාර,උණවටුන.

2,945 07/086/15/02432_2 () ර.බී 08 ලාල් වඩුබග් බනේචූන් බබ් බ ාබටල්, බනේචුන් බබ්, යද්බදහිමුල්ල පාර, උණවටුන

2,946 07/086/15/02434_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - බ ාබටල් කෙලාන ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බ ාබටල් කෙලාන ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ,කතළුව, අ ංගම

2,947 07/086/15/02438_1 () ර.බී 08 අරුණ ෙන්දන වීරබස්කර සවුත් බීච් රිබසෝට්, බපාල්ඔය බමෝදර වත්ත,කතළුව, අ ංගම

2,948 07/086/15/02440_1 () ර.බී 08 පාලාත්රන්ත්රිබග් ගාමිණී  සුමිත් නානායක්කාර බසෝලාේ ගාේඩ්න් බරස්ටුන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 86 , ගාලු  පාර, පියදිගම, අ ංගම

2,949 07/086/15/02441_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බද්විරි බ ාබටල් (පුද්) සමාගම  ඉන්සයිට්, අංක 67, මාතර පාර, අ න්ගම.

2,950 07/086/15/02441_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බද්විරි බ ාබටල් (පුද්) සමාගම  ඉන්සයිට්, අංක 67, මාතර පාර, අ න්ගම.

2,951 07/086/15/02448_1 () ර.බී 08 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ප්රශාන්ත දිසානායක තැබප්රාබබ්න් රුම්ස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 72, යද්බදහිමුල්ල ,උණවටුන, ගාල්ල

2,952 07/086/15/02495_1 

(07/086/3093)

ර.බී 08 සවුත් ස්ටාේ බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් සවුත් ස්ටාේ බ ාබටල්, කෙලාන පාර, කතළුව, අ ංගම

2,953 07/086/15/02501_1 () ර.බී 08 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ප්රශාන්ත දිසානායක තම්ෙපන්නී රිිට්, යද්බදහිමුල්ල පාර, උණවටුන

2,954 07/086/15/02512_1 () ර.බී 08 කල්මන් අන්ස්ට් බ ල්බග් බනෝේ ලංකා බ ාබට්ල්,පාලුවත්ත,පීල්ලබගාඩ,උණවටුන

2,955 07/086/15/02520_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, කන්ටලූේස් විලාස් (පුද්) සමාගම කැන්ටලූේ  විලාස් ,මාතර පාර, පළුටුග   න්දිය , ෙරාදූව

2,956 07/086/15/02526_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ද බලෝන්ග් බීච් රිබසෝට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ද බලෝන්ග් බීච් රිබසෝට් , බකාග්ගල,  ෙරාදූව

2,957 07/086/15/02527_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු - ලා බෆෝට්රස් පුද්ගලික සමාගම ද බෆෝට්රස් බ ෝටලය,අංක 126,බකාග්ගල, ෙරාදූව.



2,958 07/086/15/02527_2 () ර.බී 08 කළමණාකරු - ලා බෆෝට්රස් පුද්ගලික සමාගම ද බෆෝට්රස් බ ෝටලය,අංක 126,බකාග්ගල, ෙරාදූව.

2,959 07/086/15/02527_3 

(07/086/3117)

ර.බී 08 කළමණාකරු - ලා බෆෝට්රස් පුද්ගලික සමාගම ද බෆෝට්රස් බ ෝටලය,අංක 126,බකාග්ගල, ෙරාදූව.

2,960 07/086/15/02583_1 () ර.බී 08 ලයනල් ඉපළවත්ත  / රුවන්සිරි ඉපලවත්ත බ ාබටල් සයුරිමා,අංක 360/1 , මාතර පාර, බගාවියාපාන , අ ංගම

2,961 07/086/15/02586_1 

(12/281/3358)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - අ ංගම බීච් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අ ංගම ඊසි බීච්, සනි බපබදස, අුරල, ක ව.

2,962 07/086/15/02752_1 () ර.බී 08 අප විලා (පුද්) සමාගම අප විලා , අංක. 78 සැතපුම් කණුව, මාතර පාර, ගාල්ල

2,963 07/086/15/02765_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සී/ ස. උණවටුන බීච් රිබසෝට් උණවටුන බීච් රිබසෝට්, පරංියාවත්ත , උණවටුන

2,964 07/086/15/02765_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සී/ ස. උණවටුන බීච් රිබසෝට් උණවටුන බීච් රිබසෝට්, පරංියාවත්ත , උණවටුන

2,965 07/086/15/02766_1 

(07/086/3255)

ර.බී 08 ද ෆැන්ජිපානි පුද්ගලික සමාගම ෆැන්ජිපානී ට්රී, අංක 8/2, මාතර පාර, තල්බේ

2,966 07/086/15/03112_1 () ර.බී 08 මානන්බගාඩ ගමබග් මිල්ටන් මයා කැබනාලැක් බ ාබටල්, පිලාන පාර,  ැඩිවත්ත,  ෙරාදූව

2,967 07/086/15/03169_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ලයිට් වුස් බ ාබටල් (පුද්ගලික) සමාගම ද ඊරා බීච් බ ාබට්ල්,අංක 834,ගාල්ල - මාතර පාර, තල්බේ

2,968 07/086/15/03172_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ -  බකාග්ගල  බීච් බ ෝටලය බකාග්ගල  බීච් බ ාබටල්, බකාග්ගල

2,969 07/086/15/03172_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ -  බකාග්ගල  බීච් බ ෝටලය බකාග්ගල  බීච් බ ාබටල්, බකාග්ගල

2,970 07/086/15/03172_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ -  බකාග්ගල  බීච් බ ෝටලය බකාග්ගල  බීච් බ ාබටල්, බකාග්ගල

2,971 07/086/15/03495_1 () ර.බී 08 ිංබතාට බපාල්වත්තබග් සුසිල් අබශෝක ස්ටාේලයිට්  බ ාබටල්, ගාළු පාර,  ල්බේ

2,972 07/086/15/03856_1 () ර.බී 08 ප්රාග්නා ඩයස් ජයසුන්දර නුයිට් බගඩාට් කාසල් ඕ විලා, අංක. 182, මාතර පාර, උණවටුන.

2,973 07/086/15/03980_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ග්රීන් ෆීල්ඩ්ස් කන්සල්ටන්සි සේවිසස් ලිමිටඩ් ද ෆැන්ජි පානි ට්රී, අංක. 812, මාතර පාර, මිහිරිපැන්න, තල්බේ.

2,974 07/086/15/03996_1 () ර.බී 08 ගාමිණී ගුණබස්න විුමාරච්ි බ ාබටල් බරාක් බෆෝට්,ගුරුකන්දවත්ත, දළවැල්ල, උණවටුන.

2,975 07/086/15/04001_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බමාස්බවෝල්ඩ් ලංකා විලාස් (පුද්) සමාගම බමාස්බවෝල්ඩ් විලා , අංක 38, වැල්බ ්නබගාඩ, අ ංගම.

2,976 07/086/15/04010_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, වී.සී විලාස් ඇන්ඩ් රිබසෝට් (පුද්.) සමාගම සවුත් බල්ක් රිබසෝට්, කතළුව, අ ංගම



2,977 07/086/15/04071_1 () ර.බී 08 බ්ලූ ස්කයි ලක්සිරි ඒපාේට්මන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම. අවුල් ඇන්ඩ් ද පුසි කැට්, අංක 788, මාතර පාර, තල්බප, ගාල්ල.

2,978 07/086/15/04083_1 () ර.බී 08 බකාත්තිබගාඩ කංකානම්බග් නීල් ප්රියන්ත සිරිුංග / බකාත්තිබගාඩ 

කංකානම්බග් ශයාමි ප්රසන්න

තේතරුගා බ ෝටලය, යද්බදහිමුල්ල, උනවටුන, ගාල්ල.

2,979 07/086/15/04107_1 () ර.බී 08 සුටු යාය ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බක්. බක්. බීච්, මාතර පාර,  ෙරාදූව, ගාල්ල

2,980 07/086/15/04108 () ර.බී 08 සුටු යාය ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බක්.බක්.බීච්, මාතර පාර,  ෙරාදූව, ගාල්ල.

2,981 07/086/15/04131_1 () ර.බී 08 ඇග්නස් බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඇග්නස් බ ාබටල්, රූමස්සල, උණවටුන

2,982 07/086/15/04185_1 () ර.බී 08 ස්ටාේ බල්ෂේ (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් එන්ජල් බීච්, බනා. 436, ගාළු පාර, දළවැල්ල, තල්බේ.

2,983 07/086/15/04192_1 () ර.බී 08 බරාක් සයිඩ් කොනාස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බරාක් සයිඩ් කොනාස,් 668, මාතර පාර, මිහිරපැන්න, තල්බේ.

2,984 07/086/15/12/03480_1 

(07/086/3440)

ර.බී 08 දිසානායක මුදියන්බසලාබග් ප්රශාන්ත දිසානායක ත්රැබප්රාබබ්න් පැවිලියන් රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා, යද්බදහිමුල්ල, උණවටුන.

2,985 07/087/15/00164_1 () ර.බී 08 ෙතා බ ලන් බක්ෆ්ස්ටයින් බ ාබටල් බ්ලු බනෝට් , අංක. 424, ගාළු පාර, හික්කඩුව

2,986 07/087/15/00174_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බකාරල් සෑන්ඩ් බ ෝටලය බකාරල් සෑන්ඩ් බ ෝටලය, අංක. 326, ගාළු පාර, හික්කඩුව

2,987 07/087/15/00178_1 () ර.බී 08 මාරකන්දබග් ෙමින්ද ප්රියංකර නිව් ඉම්පීරියල් බගස්ටි  වුස,් අංක 500, ගාළු පාර, හික්කඩුව

2,988 07/087/15/00181_1 

(07/087/2707)

ර.බී 08 බදනිපිටිය මිරිස්සබග් රමයලාල් 9/1, අමරබස්න මාවත, හික්කඩුව

2,989 07/087/15/00183_1 

(07/087/0888)

ර.බී 08 බද්හිංග කපිල බද්ශප්රිය ද තාෙෲ බකාරල් සීස් බීච් රිබසෝට්, අංක. 346, ගාළු පාර, හික්කඩුව

2,990 07/087/15/02427_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඇබවන්රා බීච් බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ඇබවන්රා බීච් බ ාබටල් ,  අංක 714,  නාරිගම, හික්කඩුව.

2,991 07/087/15/02433_1 () ර.බී 08 නානායක්කාර වසම් එබගාඩබග් ජනක සංජීව වයිබේෂන්ස් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක. 495, වෑවල, හික්කඩුව.

2,992 07/087/15/02437_1 () ර.බී 08 බද්වබග් බඩ්විඩ් ගුණසිරි බඩායිෂ් ලංකා බ ෝටලය ස  බරස්ටුරන්ට්, බගාඩගම, බතල්වත්ත.

2,993 07/087/15/02439_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බ ාබටල් වෑවල  බීච් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වෑවල  බීච් බ ාබටල්, අංක 380, ගාලු පාර, හික්කඩුව

2,994 07/087/15/02446_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, හික්කඩුව බීච් බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් හික්කඩුව බීච් බ ාබටල්, අංක 298, ගාළු පාර, හික්කඩුව

2,995 07/087/15/02447_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ෙැන්සායි බරෝයල් රිබසෝට්ස් හික්කඩුව පීඑල්සී බකාරල් බරාක් ෙයි ෙැන්සායි , අංක. 340, ගාලු පාර, හික්කඩුව.



2,996 07/087/15/02500_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, හික්කඩුව බීච් රිබසෝට් ලිමිටඩ් හික්කඩ්ව බීච් රිබසෝේට්,අංක 400, ගාලු පාර, හික්කඩුව.

2,997 07/087/15/02500_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, හික්කඩුව බීච් රිබසෝට් ලිමිටඩ් හික්කඩ්ව බීච් රිබසෝේට්,අංක 400, ගාලු පාර, හික්කඩුව.

2,998 07/087/15/02503_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,කල  බොන්බගෝ බල්ක් රිබසෝට්  පුද්ගලික සමාගම කල  බොන්බගෝ බල්ක් රිබසෝට්, අංක 22/8 බක්  - ෆීල්ඩ් වීව් , ෙද්බද්ගම පාර, 

තල්ගස්බදනිය,හික්කඩුව

2,999 07/087/15/02504_1 () ර.බී 08 හික්කඩුව විදානරාලලාබග් බනල්සන් ඩයස් මමාස් බකාරල් බීච්,අංක 338,ගාලු පාර, හික්කඩුව

3,000 07/087/15/02509_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු,  රිමිබට්ේ රිබසෝට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ආදිතයා බ ාබටල් ,අංක 719/1, ගාලු පාර, බදබවනිබගාඩ, රත්ගම

3,001 07/087/15/02511_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බකාරල් ගාේඩ්න්ස් බ ාබටල් ොයා ට්රාන්ස් බ ාබල්,අංක 01,ගාලු පාර,හික්කඩුව.

3,002 07/087/15/02511_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බකාරල් ගාේඩ්න්ස් බ ාබටල් ොයා ට්රාන්ස් බ ාබල්,අංක 01,ගාලු පාර,හික්කඩුව.

3,003 07/087/15/02511_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බකාරල් ගාේඩ්න්ස් බ ාබටල් ොයා ට්රාන්ස් බ ාබල්,අංක 01,ගාලු පාර,හික්කඩුව.

3,004 07/087/15/02511_4 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බකාරල් ගාේඩ්න්ස් බ ාබටල් ොයා ට්රාන්ස් බ ාබල්,අංක 01,ගාලු පාර,හික්කඩුව.

3,005 07/087/15/02511_5 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බකාරල් ගාේඩ්න්ස් බ ාබටල් ොයා ට්රාන්ස් බ ාබල්,අංක 01,ගාලු පාර,හික්කඩුව.

3,006 07/087/15/02523_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , බ ාබටල් ලංකා සුපේ බකාරල් ලිමිටඩ්, බ ාබටල් ලංකා සුපේ බකාරල්, අංක 390, ගාලු පාර, හික්කඩුව

3,007 07/087/15/02768_1 

(07/087/3271)

ර.බී 08 ආේබනෝල්ඩ් ටිබරෝන් පේසිෙල් වීරසූරිය මයා බන්ෙේ රිබසෝට් ,පතන , හික්කඩුව

3,008 07/087/15/03115_1 () ර.බී 08 ඒෂයන් ජුබවල් බුටික් බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම, ඒෂයන් ජුබවල්  බ ාබටල්, ෆීල්ඩ් විව්, නාලගස්බදනිය,ෙද්බද්ගම පාර, හික්කඩුව

3,009 07/087/15/03513_1 () ර.බී 08 ගඟෙඩ කංකානම්බග් අනුර පියල් ගුණරත්න නිබපෝන් විලා, අංක. 412D,ගාලු පාර, වෑවල, හික්කඩුව.

3,010 07/087/15/04105_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ෙැසිලේස් බ ෝල්ඩිංග්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් රීෆ් හික්කඩුව, 870, තිරානගම පාර, හික්කඩුව.

3,011 07/087/15/04146_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂක, සැෆ්බරෝන් බල්ෂේ පුද්ගලික සමාගම. කායි හික්කඩුව, අංක 387, ගාළුපාර, හික්කඩුව.

3,012 07/088/115/00094_1 () ර.බී 08 බෙෝධියා ෙුබග් බේමිස් කිංස්ලි බපබේරා ගුනරත්න බෂබෂසු බගස්ට්  වුස් , පරණ ෙටබපාල පාර, ුරුුග  ැතැේම, ඇල්පිටිය

3,013 07/089/15/03479_1 () ර.බී 08 ොනක  සන්ත වික්රම බසනවිරත්න බ ාබටල් කිංබටාේ,  උක්ඕවිට,උඩුගම.

3,014 07/089/15/03504_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂකල බලෂේලි බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බලෂේලි බ ාබටල් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් වාඩියවත්ත, ඇුමබල්, මාපලගම.



3,015 07/091/115/02330_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - අුබකෝරළ ගෲේ ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ුරුඳුවත්ත බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, බතාටුපල පාර, පිටිගල.

3,016 07/093/15/00146_1 () ර.බී 08 වැලිකැටිය බ ්වබග් ලාල් අනුර  ේෂා බ ාලිබඩ් රිබසෝේට්, ඉමදූව පාර, යක්කලමුල්ල

3,017 07/094/15/02513_1 () ර.බී 08 කූපේ එන්ටේප්රයිසස් (පුද්) සමාගම ක ඳ කන්ද, අඟුළුග , ගාල්ල

3,018 07/328/15/03262_1 

(08/108/0836)

ර.බී 08 සභාපති, සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුසස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වැලිගම බබ් ඉන්, වැලිගම

3,019 07/332/107/00199_1 

(07/082/3055)

ර.බී 08 උමන්ර මබනෝ ාරී කන්නන්ගර මැඩරීන් බීච් බ ාබටල්, ගාළු පාර, කයිකාවල, ඉුරුව

3,020 08/096/16/00104_1 () ර.බී 08 කලබ ් බලාුබග් සමරබස්න පෙසරා බගස්ට්  වුස,් පන්සල් වත්ත, ෙන්ගම පාර, අුරැස්ස.

3,021 08/096/16/00145_1 () ර.බී 08 බ ්වා කටුවන්බදනියබග් ඉන්දික නිශාන්ත බරාබීනා පැලස් බරස්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්, 32 බී, පන්සල් වත්ත, ෙංගම පාර, අුරැස්ස

3,022 08/096/16/02552_1 () ර.බී 08 ෙමුණාවිට ගමබග් සුසන්ත බරෝ ණ බනත්මිණ බගස්ට්  වුස,් අංක. 82/35, උදාර මාවත,  අුරැස්ස

3,023 08/097/16/03523_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බකාකනට් ට්රැවල්ස් (පුද්) සමාගම බ ාබටල් පැබනෝරාමා, අංක. 9/3, ම බ ්නකන්ද, නාඔටුන්න, බකෝට්බටබගාඩ, මාතර

3,024 08/098/16/00106_1 () ර.බී 08 මද්ුම ගජමන්බග් සුගතපාල දික්වැල්ල බීච් බ ාබටල්,112,ම බවල පාර,දික්වැල්ල.

3,025 08/098/16/02556_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු, දික්වැල්ල විබල්ේ රිබසෝට්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් දික්වැල්බල් රිබසෝට් , ෙතීගම ,දික්වැල්ල

3,026 08/098/16/02556_2 () ර.බී 08 කළමණාකරු, දික්වැල්ල විබල්ේ රිබසෝට්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් දික්වැල්බල් රිබසෝට් , ෙතීගම ,දික්වැල්ල

3,027 08/098/16/03690_1 () ර.බී 08 රන්බදාඹබග් සමරබස්කර සනුල බගස්ට්  වුස,් ෙණ්ඩාරවත්ත, වත්බත්ගම දුණ, දික්වැල්ල.

3,028 08/098/16/03858_1 () ර.බී 08 වඩුබග් අමරසිරි රන් සි බ ාබටල්, වත්බත්ගම , දික්වැල්ල.

3,029 08/098/16/04157_1 () ර.බී 08 නන්දික මුණසිං  සමරවික්රම හිරිකැටිය බිච් රිබසෝේට්, හිරිකැටිය, දික්වැල්ල

3,030 08/099/16/03883_1 () ර.බී 08 දීපාල් ලංකානන්ද රත්නායක සිනමන් ඉන්, බකෝංගල දුණ. මාතර පාර,  ක්මණ.

3,031 08/100/16/00053_1 () ර.බී 08 නිම්මි  පුතන්ත්රි / බතනුවන් අමිල ජානක විතාරණ ඉසුරු බගස්ට්  වුස් 27, අුරැස්ස පාර, කුරුපිටිය

3,032 08/100/16/00101_1 () ර.බී 08 බ ට්ටිආරච්ිබග් ලලිත් නදීශා බ ාලිබඩ් ඉන් ඇන්ඩ් බරස්ූරන්ට්, මාතර පාර, කුරුපිටිය.

3,033 08/100/16/00105_1 () ර.බී 08 කැෙැද්ුව ගමබග්  රිස්ෙන්ර සමරුංග සමරුංග සිටි ඉන්, මාතර පාර, කුරුපිටිය



3,034 08/100/16/03737_1 () ර.බී 08 නයනාත් දේශන බ ්වාවිදාන සඳ එළිය බ ාලිබඩ් රිබසෝට් ඇන්ඩ් බගස්ට්, දේශන, මලාන, කුරුපිටිය.

3,035 08/101/16/02549_1 () ර.බී 08 විබේබස්කර ගමාච්ිබග් ෙන්ර පුෂ්ප ුමාර සත්ම ල් ඇල්ල බරස්ටුරන්ට් , පල්බල්ගම, බදනියාය

3,036 08/101/16/04057_1 () ර.බී 08 ිංබතාට කපුබග් ෙමින්ද ප්රසාද් ුමාර බේන් බෆාරස්ට් බලාේ, ගල්ුුර බ ්න්යාය, පන්සල පාර, බදණියාය.

3,037 08/103/16/00048_1 

(08/103/3227)

ර.බී 08 විදාන ආරච්ිබග් බදාන් පාලිත ජයසිං 295, පීත්වැල්ල පාර, මාතර

3,038 08/103/16/00098_1 () ර.බී 08 පුෂ්පා නන්දනී ජයුංග බසෝලිස් ටුවරිස්ට් ඉන්, 217, ධ්ේමපාල මාවත, නුබප,  මාතර

3,039 08/103/16/00107_1 () ර.බී 08 ස්වේණා ොන්දනී රණවීර බරෝයල් සී වින්ඩ් , අංක. 26, බවරළ පාර, බපාල්බ ්න , මාතර

3,040 08/103/16/02551_1 () ර.බී 08 පේල් ක්ලිේ බ ාබටල් (පුද්) සමාගම පේල් ක්ලිේ බ ාබටල්, අංක. 25 සී, බ්රවුන්ස් හිල් ,මාතර

3,041 08/103/16/02555_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ බපාල්බ ්න රීේ ගාේඩන් බ ෝටලය , අංක 30, බවරළ මාවත, බපාල්බ ්න - මාතර

3,042 08/103/16/02563_1 () ර.බී 08 සමරවික්රම ලියනබග් ලාල් සරත් මයුර බීච් රිබසෝට්,බනා 33ඒ, බීච් පාර,මාතර

3,043 08/103/16/03979_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඇට්ලස් ඉන්බවස්ටමන්ට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අමබලෝ බුටික් රිබසෝට්, අංක..39/6, 1වන  රස් වීදිය, බපාල්බ ්න, මාතර.

3,044 08/103/16/04159_1 () ර.බී 08 ද ඇක්වාටික් කල්ෙේ ලයිෆ්ස්ටයිල් ගෘෘෆ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්. ද. බඩාක්ටේස්  වුස,් බනා. 95/83, මඩි , මාතර.

3,045 08/104/16/02548_1 

(08/104/3340)

ර.බී 08 අමරදාස හිත්කැටියබග් දේශණ බරස්ටුරන්ට්,  බකාරටුව වත්ත,මාකඳුර ෙටහිර, මාතර

3,046 08/105/16/03597_1 () ර.බී 08 කංකානම් ගමබග් අජිත් පද්මසිරි එක්බසල් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, ම  වීදිය, ඌරුබොක්ක

3,047 08/108/103/00097_1 () ර.බී 08 නිශ්ශංක බුවබනක ගුණබස්කර ිරාගල විබල්ේ, ෙන්ඩාරමුල්ල, මිරිස්ස

3,048 08/108/16/00099_1 

(08/108/3205)

ර.බී 08 පැළ ැටියබග් කාන්ති බේල්බව් විව්, මාතර පාර, උණවටුන

3,049 08/108/16/00100_1 () ර.බී 08 මරත්තල  ැන්නදිබග් ආනන්ද ජයබද්ව පැරඩයිස් බීච් ක්ලබ්, අංක. 140,  ගුණසිරි මාහිමි මාවත, මිරිස්ස.

3,050 08/108/16/02550_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, වැලිගම  බබ් රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම වැලිගම බබ් රිබසෝට්, මාතර පාර, පැලෑන,වැලිගම

3,051 08/108/16/02557_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - බබ් බීච් බ ෝටල ය බබ් බීච් බ ෝටලය ,කේපරබතාට, වැලිගම

3,052 08/108/16/02562_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ,මන්දාරා රිබසෝට් (පුද්) සමාගම මන්දාරා රිබසෝට්,අංක 416 ඒ,පෑලෑන, බමෝදරවත්ත,වැලිගම



3,053 08/108/16/02562_2 

(08/108/3191)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ,මන්දාරා රිබසෝට් (පුද්) සමාගම මන්දාරා රිබසෝට්,අංක 416 ඒ,පෑලෑන, බමෝදරවත්ත,වැලිගම

3,054 08/108/16/02565_1 () ර.බී 08 මරක්කල  ැන්නදිබග් ආනන්ද ජයබද්ව පැලස් මිරිස්ස,බකාේපරාමුල්ල , මිරිස්ස

3,055 08/108/16/03465_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ගාේටන් බ ාබටල්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ගාේටන්ස් බක්ේ, බද්නුවල, අ ංගම.

3,056 08/108/16/03473_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, මිරිස්ස බබ් රිබසෝට්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් මිරිස්ස බබ් රිබසෝට්ස,් උඩුපිල, මිරිස්ස.

3,057 08/108/16/03474 

(08/108/3452)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, මිරිස්ස බබ් රිබසෝට්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් මිරිස්ස බබ් රිබසෝට්ස,් උඩුපිල, මිරිස්ස.

3,058 08/108/16/03521_1 () ර.බී 08 මරක්කල  ැන්නදිබග් උදය ප්රියදේ න බ ාබටල් සිලාන්බමෝ, ෙණ්ඩරමුල්ල, මිරිස්ස.

3,059 08/108/16/03596_2 () ර.බී 08 ඉසුරු පුංිබ ්වා සන්රූ බීච්, අංක. 22, සමරවීර බපබදස. වැලිගම.

3,060 08/108/16/03620_1 () ර.බී 08 සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුසස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් වැලිගම බබ් ඉන්, වැලිගම

3,061 08/108/16/03761_1 () ර.බී 08 යමුනා කාන්ති ස්ටයින් බනේචූන් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස්,අංක 484, පැළෑන, වැලිගම.

3,062 08/108/16/03766_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බෆාන්ටියේ කැපිටල් ලංකා ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ලැන්ටන් , අංක. 71, මාතර පාර, කුරුගමුව,මාතර

3,063 08/108/16/03925_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බක්ේ වැලිගම (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, බක්ේ වැලිගම (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක. 331, කේපරබතාට පාර, කළුකන්ද, වැලිගම.

3,064 08/108/16/03925_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බක්ේ වැලිගම (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, බක්ේ වැලිගම (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක. 331, කේපරබතාට පාර, කළුකන්ද, වැලිගම.

3,065 08/108/16/04070_1 () ර.බී 08 කරුණාරත්න වාදසිං  ම තා යසුරි බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ූරන්ට්, අංක 450/8, මාතර පාර, වැලිගම.

3,066 08/108/16/04136_1 () ර.බී 08 අම්ෙලන්බගාඩ ලියනබග් සුනිල් සේෆ් සී බ්රීස,් ගුණසිරි නා හිමි මාවත. බකෝපරමුල්ල, මිරිස්ස.

3,067 08/108/16/04137_1 () ර.බී 08 බකාටුුරබග් සමීර බරාෂාන් විලා නඕමි බිච් බ ාබටල්, අංක 62, කඩෙැද්දගම, ගුරුෙෑවිල, වැලිගම.

3,068 08/108/16/04148_1 () ර.බී 08 තැඹිලියා බගාඩබග් ලහිරු ොමර ලක්ෂ්මන් ද සේෆේ, බනා. 65, වඩනවත්ත, පැළෑන, වැලිගම.

3,069 08/108/16/04151_1 () ර.බී 08 වැලිගම බල්ෂේ රිබසෝේට් (පුද්ගලික) සමාගම වැලිගම බල්ෂේ රිබසෝේට් (පුද්ගලික) සමාගම, බනා. 22, බමෝදරවත්ත, පැලෑන, වැලිගම.

3,070 08/108/16/04155_1 () ර.බී 08 අනුර බස්පාල ද නායක ඇබරාවානා 888 වැලිගම, බනා. 433, නව ගාළු පාර, පැළෑන, වැලිගම.

3,071 08/108/16/04161_1 () ර.බී 08 බ ්වා පැළැන විතානබග් විුම් සංකල්ප බල් ෙැක් ඇට් බල්සිස,් මිදිගම  ංදිය, මිදිගම, අ ංගම



3,072 08/108/16/04165_1 () ර.බී 08 දයා රංජන විබේුංග රන්දිය සී වීව් බ ාබටල්, ගාළු පාර, උඩුපිල, මිරිස්ස.

3,073 08/108/16/04166_1 () ර.බී 08 මලවීර ආරච්ිබග් ගාමිණි මුණවීර මිරිස්ස බග්ට් රිබසෝේට්, වැලිකබඩ්, තල්අරඹ, කුරුගමුව.

3,074 08/108/16/04186_2 () ර.බී 08 බීච් විලා වැබක්ෂන්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ශ්රී සාරවි බීච් විලාස් ඇන්ඩ් ස්පා, 153, රුහුණුපුර, තලාරඹ, කුරුගමුව, මාතර.

3,075 09/112/18/01511_1 () ර.බී 08 අබශෝක අනුරුද්ධ් ම ානාම නානායක්කාර බනෝනාගම විබල්ේ ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,්අංක 257,තංගල්ල පාර,ඵක්කස්ස,අම්ෙලන්බතාට

3,076 09/112/18/01589_1 () ර.බී 08 බසකන්ඩ් බන්ෙේ රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම ටේටල් බබ්, දුණු ෙටඅත, ගුරුබපාුණ, හුංගම

3,077 09/112/18/01591_1 () ර.බී 08 අබශෝක අනුරුද්ධ් ම ානාම නානායක්කාර රුහුණු රිබසෝේට්,තිස්ස පාර,අම්ෙලන්බතාට.

3,078 09/113/17/01435_1 () ර.බී 08 නිබරෝෂ් බද්ශප්රිය රාජපක්ෂ ෆිබනාමිනල් බගස්ට් , මුලනගාඩ පාර, අඟුණබකාලපැලැස්ස .

3,079 09/113/17/01460_1 () ර.බී 08 වීරසිං  ලියනආරච්ිබග් බසෝමදාස අල්මමාලී  බ ාබට්ල්,  ැඩකැටිය, අගුණබකාළපැලැස්ස

3,080 09/115/18/01360_1 () ර.බී 08 බන්වාසික කළමණාකරු , බ ාබටල් ඕඒසීස් ද  ඕඒසීස් බ ාබටල්, සිසිලසගම,  ම්ෙන්බතාට .

3,081 09/115/18/01360_2 () ර.බී 08 බන්වාසික කළමණාකරු , බ ාබටල් ඕඒසීස් ද  ඕඒසීස් බ ාබටල්, සිසිලසගම,  ම්ෙන්බතාට .

3,082 09/115/18/01625_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, පීබකාක් බීච් බ ෝටලය පීබකාක් බීච් බ ෝටලය ,ගල්වල පාර,  ම්ෙන්බතාට

3,083 09/115/18/03571_1 

(09/115/3460)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ෙඳිරි විබල්ේ එබකෝ රිබසෝට්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ෙඳිරි විබල්ේ එබකෝ රිබසෝට්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, ෙඳිරිය,  ම්ෙන්බතාට.

3,084 09/120/17/00074_1 () ර.බී 08 ප්රියන්ත කස්ුරිආරච්ි ලැගූන් පැරඩයිස් බීච් රිබසෝට්, මාරබකාල්ලිය, තංගල්ල

3,085 09/120/17/01539_1 

(09/120/0491)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ද බන්ෙේ රිබසෝට් , මැඩිල්ල , තංගල්ල

3,086 09/120/17/01540_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , සී/ස තංගල්ල  බබ් බ ාබටල් සමාගම තංගල්ල  බබ් බ ෝටලය , ම බවල පාර, තංගල්ල

3,087 09/120/17/01542_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ ෙන්රා බගස්ට්  වුස,් අංක 92, ම වීදිය , තංගල්ල

3,088 09/120/17/01542_2 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ ෙන්රා බගස්ට්  වුස,් අංක 92, ම වීදිය , තංගල්ල

3,089 09/120/17/01587_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - තංගල්ල බප්රාපටි (පුද්) සමාගම අමාන් රිබසෝට්, වැල්ලවු ආර, බෙෝධිමාවත, බගාඩල්ලබවල ,තංගල්ල

3,090 09/120/17/01587_2 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - තංගල්ල බප්රාපටි (පුද්) සමාගම අමාන් රිබසෝට්, වැල්ලවු ආර, බෙෝධිමාවත, බගාඩල්ලබවල ,තංගල්ල



3,091 09/120/17/01592_1 () ර.බී 08 ෙැකිං ැම් බලෂේ ලංකා පුද්ගලික සමාගම ෙකිං ැම් ේබල්ස් , රැකව විබල්ේ , බනබටාල්පිටිය , තංගල්ල

3,092 09/120/17/03628_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, පාම් පැරඩයිස් කොනාස් පාම් පැරඩයිස් කොනාස,් බගායම්බොක්ක, තංගල්ල.

3,093 09/120/17/04084_1 () ර.බී 08 සිබලෝන් සී බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සිබලෝන් සී බ ාබටල්, අංක 26, විජය පාර, මැදකැටිය, තංගල්ල.

3,094 09/120/17/04099_1 () ර.බී 08 තරු විලාස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් තරු විලාස් මාවැල්ල, බකාටුඅත්ත වත්ත, බමාරකැටිආර, නාුළුගමුව.

3,095 09/120/17/04099_2 () ර.බී 08 තරු විලාස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් තරු විලාස් මාවැල්ල, බකාටුඅත්ත වත්ත, බමාරකැටිආර, නාුළුගමුව.

3,096 09/121/18/00066_1 

(09/121/1813)

ර.බී 08 කංකානි විතානබග් ගාමිණි / මලිගස්බප බකෝරලබග් උපාලි රිබෆ්රෂ් බ ෝටලය, කතරගම පාර, පුංි අරුක්බගාඩ, තිස්සම ාරාමය

3,097 09/121/18/00068_1 () ර.බී 08 සුමනසිරි වීරබකෝන් ෆ්බලමින්බගෝ බුන්දල සෆාරි බගස්ට්  වුස,් වැල්ලවාය පාර, වීරවිල, තිස්සම ාරාමය

3,098 09/121/18/00069_1 () ර.බී 08  ත්තිමුනි ඉන්දිකා උදයංගනී ද සිල්වා තිස්ස විබල්ේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, උඩුවිල, තිස්සම ාරාමය

3,099 09/121/18/00070_1 () ර.බී 08 විමලසිරි වීරබකෝන් විලා සෆාරි බ ාබටල්, පන්බනගමුව, වීරවිල

3,100 09/121/18/00075_1 () ර.බී 08 සායක්කාර බදාන් බසෝමදාස බල්ක් සයිඩ් ටුවරිස්ට් ඉන්,අුරබගාඩ,තිස්සම ාරාමය.

3,101 09/121/18/01464_1 () ර.බී 08 සභාපති, බ ාබටල් ෙන්ද්රිකා පුද්ගලික සමාගම බ ාබටල් ෙන්ද්රිකා පුද්ගලික සමාගම, ම බසන් පුර, කතරගම පාර, තිස්සම ාරාමය.

3,102 09/121/18/01473_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - එලිෆන්ට් රිච් බ ාබටල් එලිෆන්ට් රිච් බ ාබටල් , යාල  ංදිය , කිරින්ද , තිස්සම ාරාමය

3,103 09/121/18/01516_1 () ර.බී 08 බත්නුවර  ැන්නදිබග් විනීතා පද්මිණී බ ාබටල් තිස්ස, කච්බච්රිගම , තිස්සම ාරාමය

3,104 09/121/18/01526_1 () ර.බී 08 සන්දරාුර වින්සන්ට් සමන්ත සිල්වා  ැපි බකන්ට් බගස්ට්  වුස,් ම බසන්පුර, කතරගම පාර, තිස්සම ාරාමය.

3,105 09/121/18/01526_2 () ර.බී 08 සන්දරාුර වින්සන්ට් සමන්ත සිල්වා  ැපි බකන්ට් බගස්ට්  වුස,් ම බසන්පුර, කතරගම පාර, තිස්සම ාරාමය.

3,106 09/121/18/01527_1 

(09/121/0877)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , යාල විබල්ේ පුද්ගලික සමාගම සිනමන්  වයිල්ඩ් යාල,තැ.බප.01, කිරින්ද, තිස්සම ාරාමය.

3,107 09/121/18/01527_3 

(09/121/0877)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, යාල විබල්ේ පුද්ගලික සමාගම සිනමන්  වයිල්ඩ් යාල,තැ.බප.01,කිරින්ද, තිස්සම ාරාමය.

3,108 09/121/18/01586_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ප්රියංකර බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කිතල රිබසෝට් , කතරගම පාර, තිස්සම ාරාමය

3,109 09/121/18/01590_1 () ර.බී 08 කස්ුරි ආරච්ිබග් බදාන් පියතිස්ස / මුගමබග් බදෝන ශිරානි දීේතිකා 

මුගම

බ ාබටල් සංසිඳ , අුරුබගාඩ, තිස්සම ාරාමය



3,110 09/121/18/02629_1 

(09/121/3215)

ර.බී 08 කළමණාකරු, ටැේබරාස්පා රිබසෝට් (පුද්) සමාගම ටැේබරාස්පා තිස්ස ,අංක :15, තිස්ස වැව පාර, තිස්සම ාරාමය

3,111 09/121/18/02857_1 () ර.බී 08 සභාපති, තිස්ස රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද සෆාරි, තිස්සම ාරාමය

3,112 09/121/18/03807_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, යාල කැරවෑන් විබල්ේ ප්රයිවට් ලිමිටඩ් යාල කැරවෑන් විබල්ේ, අංක. 84, ගුරුබගාඩ, පලටුපාන, කිරින්ද.

3,113 09/121/18/04052_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, කිරින්ද බීච් රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්. කිරින්ද බීච් රිබසෝේට්, බීච් බරෝඩ්, නිදන්ගලවැල්ල, කිරින්ද, යාල.

3,114 10/255/44/02671_1 () ර.බී 08 ග්රීන් රාස් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික සමාගම ග්රීන් රාස් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික සමාගම, බනා. 33,අබස්ේවතන් 

වීදිය,බරෝ ල් පාර, යාපනය

3,115 10/255/44/02675_1 () ර.බී 08 රාජුබරයි රත්බන්ස්වරන් පිල්ලයාේ ඉන්, බනා, 31 - 33, මනිපායි පාර, යාපනය

3,116 10/255/44/02677_1 

(10/255/3256)

ර.බී 08 බගාවුසාලයන් නන්දබද්වන් ම තා නන්තන් බරස්ට් , බක්.බක්.එස්. පාර, යාපනය

3,117 10/255/44/03411_1 () ර.බී 08 තවරාේ තිලකගරාේ මයා යාපනය සිටි බ ාබට්ල්, අංක:70, බක්.බක්.එස්.පාර, යාපනය

3,118 10/256/44/02666_1 

(10/256/2253)

ර.බී 08 බසල්ලයි බපාන්නසාමි මයා තිනක්බකාරාල් බරස්ට් , අංක:45, නල්ලූේ, යාපනය

3,119 10/256/44/02668_1 () ර.බී 08 ඉන්රාණි තවනයාගම් රාජී බරස්ටුරන්ට්, රාමලිංගම් පාර, තිරුබනල්බව්ලි නැබගනහිර,යාපනය

3,120 10/256/44/02673_1 

(10/263/3362)

ර.බී 08 බවට්ටිබව්ලු යාජන්තිරන් ම තා ලක්ස් එබටෝලයිස් , අංක:34, නල්ලූේ , යාපනය

3,121 10/257/108/02674_1 () ර.බී 08 සුබ්රමනියම් නිතයබක්සන් මයා ම ත්මා ගාන්ධි වීදීය, ොවකච්බච්රී , යාපනය

3,122 10/263/47/02667_1 

(10/264/3294)

ර.බී 08 සිවසුන්දරම් රාබස්න්තිරම් මයා ුන්වන විදීය, අනයිබකාඩයි , සවකත්ු, කකබතවවු

3,123 12/279/109/02684_1 () ර.බී 08 සනා බගස්ට්  වුස.් බනා:105,බකාල්ලාවිලන්ුලම්,පලිනගේ,වවුනිුලම්

3,124 13/275/48/02685_1 () ර.බී 08 පැකියනාතන් ගබේන්තිරරාජා බන්ල්ලි ස්ටාේ බ ාබටල්, බනා. 84,  2වන  රස් වීදිය, වව්නියාව

3,125 13/275/48/02685_2 () ර.බී 08 පැකියනාතන් ගබේන්තිරරාජා බන්ල්ලි ස්ටාේ බ ාබටල්, බනා. 84,  2වන  රස් වීදිය, වව්නියාව

3,126 13/275/48/02688_1 () ර.බී 08 තම්පා ටුවරිස්ට් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ඉන් තම්පා ටුවරිස්ට් බ ාබටල් ඇන්ඩ් ඉන්, බනා. 10 - 1 වන පටුමඟ , සින්නපුුුලම් , වව්නියාව

3,127 13/277/48/02699_1 () ර.බී 08  /  / ඉම්පියා බ ාබටල්, ුම්රිය පාර, වව්නියා

3,128 14/317/40/02649_1 

(14/317/2933)

ර.බී 08 ලාේක්බෙයින් (පුද්) සමාගම ලාේක්බෙයින් බගස්ට්, අංක:92/10, බයාවුන් මාවත, කන්තබල්



3,129 14/318/40/02595_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , නැබගනහිර  සංවේධ්න බ ෝටලය පුද් සමාගම ස්ලෑන්ඩ් බීච් රිබසෝට් , නිලාවැලි , ත්රිුණාමලය

3,130 14/318/40/02595_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , නැබගනහිර  සංවේධ්න බ ෝටලය පුද් සමාගම ස්ලෑන්ඩ් බීච් රිබසෝට් , නිලාවැලි , ත්රිුණාමලය

3,131 14/318/40/02650_1 () ර.බී 08 බමසල්ලේපා පරබම්ෂ්වරන් බපන්ගුයින් ඊස්ලන්ඩ්, බවෝඩ් 02, 9 වන මයිල් බපෝස්ට්, නිලාබව්ලි

3,132 14/318/40/03210_1 () ර.බී 08 රාබේෂ්වරී කනගසබබ් මිය සී වීව් බ ාබටල්,10 වන මිබල් බපෝස්ම්, බගෝපාලපුරම්, නිලාබව්ලි , ත්රිුණාමලය

3,133 14/318/40/03389_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂක නිලාවැලි බ ෝටලය, නිලාවැලි

3,134 14/324/16/03333_1 () ර.බී 08 ත්රිුණාමලය බ ාලිබඩ් රිබසෝට් පුද් සමාගම ොයා ෙෲ, ඇබලක්ස් ගාේඩින් , ත්රිුණාමලය

3,135 14/324/16/03333_2 () ර.බී 08 ත්රිුණාමලය බ ාලිබඩ් රිබසෝට් පුද් සමාගම ොයා ෙෲ , ඇබලක්ස් ගාේඩින් , ත්රිුණාමලය

3,136 14/324/40/02590_1 () ර.බී 08 බමයස්ලන්ඩ් බ ාබටල් ින්බකා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බම්ස්ලන්ඩ් බ ාබටල්, බනා. 191, බකෝට්  බරෝඩ්, ත්රිුණාමලය

3,137 14/324/40/02592_1 () ර.බී 08 කන්දයියා රාජබගෝපාල් විලා බගස්ට්  වුස,් බනා. 22, ඕේ'ස් හිල්, ින්බකාලිමිලි

3,138 14/324/40/02593_1 () ර.බී 08 බ ්වා මඩියබග් දීපා ොන්දනී මිය ප්රසන්න බගස්ට්  වුස,්අංක 1042,නුවර පාර, අනුරාධ්පුර  න්දිය, ත්රිුණාමලය

3,139 14/324/40/02596_1 () ර.බී 08 බලාුබග් සමාගම බසවන් ස්ලෑන්ඩ් බ ාබටල් , ඔරිස් හිල් පාර, ත්රිුණාමලය

3,141 14/324/40/02596_3 () ර.බී 08 බලාුබග් සමාගම බසවන් ස්ලෑන්ඩ් බ ාබටල් , ඔරිස් හිල් පාර, ත්රිුණාමලය

3,142 14/324/40/02651_1 () ර.බී 08 බකාල්ලුබේ ආරච්ි අේපු ාමිලාබග් රත්න ුසුමා පද්මසිලී මිය බ ාබට්ල් ඔෂීන් , අංක: 621, නුවර පාර, ආන්දන්ුලම , ත්රිුණාමලය

3,143 14/324/40/03017_1 () ර.බී 08 රාසමනී රාතක්රිණන් සී බලෝටේස් පාේක් බ ාබටල්, බනා.33 - 2 වන පටුමඟ, ඇලිස් ග්රීන්, උේපුබව්ලි, ත්රිුණාමලය

3,144 15/290/41/01596_1 

(15/290/2246)

ර.බී 08 තිරුමාරන් වසන්ත බ ාබටල් ෙේඩ්බග් විබල්ේ,බනා 63/24, නව ඩූටච් ොේ බරෝඩ්, කල්අඩි , මඩකලපුව

3,145 15/290/41/01598_1 () ර.බී 08 රීට පටලමලේ කනගරත්නම් බසන්ට්රල් බ ාබටල් , බනා. 115, මධ්යම පාර, මඩකලපුව

3,146 15/290/41/02352_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු , එරාව්ේ උුර ස  සමුපකාර සංගමය බකාේ ඉන් බගස්ට්  වුස් , බනා. 350, ත්රිුණාමලය පාර, මඩකලපුව

3,147 15/290/41/02353_1 () ර.බී 08 නවරත්නම් කමලාරාේ මයා / බල්ක් වීව් ඉන්, අංක:06, බලෝයඩස් ඇවනිව්, මඩකලපුව

3,148 15/290/41/02354_1 () ර.බී 08 බර්ස් බතවමලරාේ තවරාේ ම තා රිවිර රිබසෝට් , නව ොේ පාර, කල්ලඩි, මඩකලපුව



3,149 15/290/41/03209_1 

(15/290/2251)

ර.බී 08 සුගුණම් බජෝශේ ම තා සුබ්රාේ ඉන්, බනා. 60/01, බලායිඩ්ස් ඇවනිව්, මඩකලපුව

3,150 15/291/41/01595_1 () ර.බී 08 බසල්ලයියා දනපාලසිං ම්  / මඩකලපුව නිවාඩු නිබක්තනය , කල්මුබණ් ප්රධ්ාන මාේගය , කලවන්ිුඩි , මඩකලපුව

3,151 15/291/41/02350_1 () ර.බී 08 නන්තිනි බද්වි නල්ලරත්නම්  / ඩිලුක්ෂාන් බරස්ට්,බවරළ පාර, කලවන්ිුඩි

3,152 16/296/43/04067_1 () ර.බී 08 බක්.රාමක්රිෂ්ණන් රාම්ුමාේ ග්රීන් වුස් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බලාඩ්ින්  වුස,් සින්නමුබගත්ුවරාම්, අක්කබරයිපත්ුව.

3,153 16/298/42/02636_1 () ර.බී 08 ජූලියන් ප්රින්ස් කරුණාරත්න ම තා බමාන්ටි බගස්ට් , අංක සි 32 ,01 වන පටුමග,අම්පාර

3,154 16/301/43/02640_1 () ර.බී 08 කනපතිබපල්බලයි සුබේෂ් ලන්ඩන් බගස්ට්  වුස,් බනා. 103, බරස්ට්  වුස් පාර, කල්මුබණ්

3,155 16/301/43/02641_1 () ර.බී 08 මුුපිල්බලයි විෂාවන්ත මයා සුපේ ස්ටාේ ටුවරිස් ඉන් , අංක:23/1, යාේ බරෝඩ් , කල්මුබණයි

3,156 16/308/42/02632_1 () ර.බී 08 බදෝන මාලිනි අල්විස් ජයසිං පල්ම් බගෝබව් බ ාලිබඩ් ඉන්, උල්ල , බපාුවිල්

3,157 16/308/42/02644_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ස්ටාේබකාම් (පුද්ගලික) සමාගම ස්ටාේඩස්ට් බීච් බ ාබටල්, ආරුගම්බි,  බපාුවිල්

3,158 16/308/42/04077_1 () ර.බී 08 කළමනාකරු, විස්කි බපායින්ට් රිබසෝට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බේපේ මූන් ුඩීල්ස,් කනගේ විබල්ේ, උරණි, බපාුවිල් 25

3,159 16/308/42/04101_1 () ර.බී 08 ද ස්පයිසි ට්බේල් (පුද්ගලික) සමාගම ද ස්පයිසි ට්බේල්, 6 th. මයිල් බපෝස්ට්, ආරුගම්බබ්, බපාුවිල්.

3,160 16/308/42/04176 () ර.බී 08 අබලයියා රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් අබලයියා රිබසෝේට්, උලන්දාබව්ලි එස්බට්ට්, ආරුගම්බබ්, බපාුවිල්.

3,161 17/154/22/03639_2 () ර.බී 08 ලාෆ් බලෂේ ලිමිටඩ් අනන්තය රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා ,ුරුුපබන් , ෙංගබදණිය ,  ලාවත.

3,162 17/154/22/03639_3 () ර.බී 08 ලාෆ් බලෂේ ලිමිටඩ් අනන්තය රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා ,ුරුුපබන් , ෙංගබදණිය ,  ලාවත.

3,163 17/154/22/03639_4 () ර.බී 08 ලාෆ් බලෂේ ලිමිටඩ් අනන්තය රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා ,ුරුුපබන් , ෙංගබදණිය ,  ලාවත.

3,164 17/155/22/01639_1 

(17/155/3147)

ර.බී 08 මිහිඳුුල සූරිය බෂල්ටන් ප්රනාන්ු ෂාබලාම් බීච් බ ෝටලය , අංක 07, සුු වැල්ල ,  ලාවත

3,165 17/155/22/02193_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂක කැබරාලිනා බීච් බ ාබට්ල්, අඹකදවිල , ලාවත

3,166 17/157/102/03901_1 () ර.බී 08 කයිට්ස් සේෆින් ලංකා (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් කයිට් සේෆින් ලංකා, ඩච් බබ් පාර, කන්දුලිය, කල්පිටිය.

3,167 17/157/102/03932_1 () ර.බී 08 රුවල රිබසෝේට් (පුද්ගලික) සමාගම. රුවල රිබසෝේට්, කල්පිටිය පාර,ති ාලිය,ඒත්තාබල්.



3,168 17/157/102/04043_1 () ර.බී 08 බක්.ඩී.එම්.බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ්ලූ බව්ල් බ ෝටලය, කන්දුලිය, කල්පිටිය.

3,169 17/157/102/04064_1 () ර.බී 08 ද සිල්වා වින්ඩ් රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ද සිල්වා වින්ඩ් රිබසෝේට් කල්පිටිය, පුුුඩිඉරිේපු, සීතාවඩි, කල්පිටිය.

3,170 17/157/102/04098_1 () ර.බී 08 මාඇලබග් ජීවනී මාරි බපබේරා කයිට් බීච් විලාස,් සීතාවඩි, ුඩව පාර, කන්දුලිය, කල්පිටිය.

3,171 17/157/21/00034_1 () ර.බී 08 වේණුලසූරිය උපාලි බලනාඩ් ප්රනාන්ු ම තා ටානියා බන්ෙේ රිබසෝට්, පුත්තලම පාර, ුරිඤ්ඤම්පිටිය, කල්පිටිය

3,172 17/158/21/02177_1 

(17/158/3154)

ර.බී 08 බයෝදීන්බග් ීතා ෙේනබදත් විබේතිලක රන් ග්රීන් විබල්ේ බ ෝටලය ,09 කණුව,කරුවලගස්වැව,පුත්තලම

3,173 17/158/21/04125_1 () ර.බී 08 රංග ෙණ්ඩාරලබග් යබශෝධ් බනතන්ජය රංගන ෙණ්ඩාර තබ්බෙෝව බල්ක් රිබසෝට්, 9 වන සැතපුම් කණුව, කරුවලගස්වැව

3,174 17/159/23/03973_1 () ර.බී 08 බපාන්නයියා රාසයියා ම තා අජිත් පුතා රෑන්ඩ් බ ෝටලය, ඉරට්ටුලම, මාදම්බේ.

3,175 17/159/23/03974 () ර.බී 08 බපාන්නයියා රාසයියා ම තා අජිත් පුතා රෑන්ඩ්, පුත්තලම පාර, ඉරට්ටුලම, මාදම්බේ.

3,176 17/161/21/02179_1 () ර.බී 08 නිල්ස්බසාන්යා පුද්ගලික සමාගම සී ඇන්ඩ් අයි බීච් බ ාබටල්, අංක 57, ඉරණවිලවත්ත, ඉරණවිල ,  ලාවත

3,177 17/161/21/02183_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු ,සන්මාලි බීච් බ ෝටලය සන්මාලි බීච් බ ෝටලය, වැල්ල පාර, මාරවිල

3,178 17/161/21/02189_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, මාරවිල රිබසෝට් ලිමිටඩ් ක්ලබ් පාම් බබ්, තලවිල වැල්ල , බතාඩුවාව, මාරවිල.

3,179 17/161/21/03650_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, ඔබලන්කා සන්සයිඩි බීච් බ ාබට්ල් ඔබලන්කා සන්සයිඩි බීච් බ ාබට්ල්, බමෝදර වැල්ල, මාරවිල

3,180 17/161/21/03793_1 () ර.බී 08 අමාි බීච් (පුද්) සමාගම අමාි බීච්, අංක : 49, බවරළ පාර, මාරවිල

3,181 17/163/24/01737_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, රිච්බරාන් බීච් බ ාබට්ල්ස් ප්රයිබවට් ලිමිටඩ් මාරිබයෝ බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම , වැල්ල පාර, මාරවිල

3,182 17/163/24/02199_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඇක්බව්රියස්  බීච් බ ාබටල්( පුද්) සමාගම කළමනාකරු, ඇක්බව්රියස්  බීච් බ ාබටල්, බවරළ පාර, මාරවිල

3,183 17/166/21/02185_1 () ර.බී 08 මිහිඳුුල සූරිය කිංස්ලි ලාල් ප්රනාන්ු  ම තා බරෝයල් ග්රීන් ගාේඩ්න් බ ාබට්ල්, නන්දාවන වලව්ව, ුරුණෑගල පාර, පුත්තලම

3,184 17/168/25/02174_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - බඩාල්පින් බ ෝටල් සමාගම බඩාල්ෆින් බ ෝටල් සමාගම, කම්මල ,වයික්කාල

3,185 17/168/25/02174_2 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - බඩාල්පින් බ ෝටල් සමාගම බඩාල්ෆින් බ ෝටල් සමාගම, කම්මල ,වයික්කාල

3,187 17/168/25/02174_3 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - බඩාල්පින් බ ෝටල් සමාගම බඩාල්ෆින් බ ෝටල් සමාගම, කම්මල ,වයික්කාල



3,188 17/168/25/02174_4 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - බඩාල්පින් බ ෝටල් සමාගම බඩාල්ෆින් බ ෝටල් සමාගම, කම්මල ,වයික්කාල

3,189 17/168/25/02174_5 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - බඩාල්පින් බ ෝටල් සමාගම බඩාල්ෆින් බ ෝටල් සමාගම, කම්මල ,වයික්කාල

3,190 17/168/25/02174_6 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - බඩාල්පින් බ ෝටල් සමාගම බඩාල්ෆින් බ ෝටල් සමාගම, කම්මල ,වයික්කාල

3,191 17/168/25/02181_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, රන්වැලි රිබසෝට් බ ාබටල් රන්වැලි සංොරක නිවාඩු නිබක්තනය, වයික්කාල

3,192 17/168/25/02181_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, රන්වැලි රිබසෝට් බ ාබටල් රන්වැලි සංොරක නිවාඩු නිබක්තනය, වයික්කාල

3,193 17/168/25/02191_1 () ර.බී 08 වේණුලසූරිය අඩේපබග් ඇන්ටනී ක්රිස්ටියන් ප්රනාන්ු ම තා / සීමන් 

සංිලිබග් ුමුුනී බරෝමන්ඩ් ප්රියදේශනී ප්රනාන්ු මිය

ුමුුවැලි රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, තල්බදක පාර, නයිනමඩම

3,194 17/168/25/02198_1 () ර.බී 08 ජූලියා ලංකා පුද්ගලික සමාගම ිං ඔය බලාේ, කම්මල උුර, වයික්කාල

3,195 17/168/25/04040_1 () ර.බී 08 ඇබවන්රා ගංගාරා බ ාබටල් (පුද්ගලික) සමාගම ඇබවන්රා ගංගාරා බ ාබටල්, බේ.බේ.පින්ු මාවත, නව පාර, බවන්නේපුව.

3,196 17/168/25/04149_1 () ර.බී 08 කාසා ඩි බ ාබටල්ස් ඇන්ඩ් රිබසෝේට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වුර රිබසෝේට් ඇන්ඩ් ස්පා, කාසා ඩි බ ාබටල්ස් ඇන්ඩ් රිබසෝේට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, 1271, 

කම්මල දුණ, වයික්කාල.

3,197 18/125/20/01349_1 () ර.බී 08 බල්ලවල ලියන ආරච්ිබග් මබනෝේ ුමාර ම තා බ ාබටල් රජීව් පැලස් , අංක 69, ග්රීන් එස්බට්ට් , බිංිරිය

3,198 18/129/19/00138_1 () ර.බී 08 මුණවීර කංකානම්බග් ඩික්සිරි නි ාල් ජයන්ත මුණවීර මයා ග්රීන්විව් බ ෝටලය  ා උත්සව ශාලාව අංක: 05,  15 සැතපුම් කණුව, මැල්ෆඩ් වත්ත, දුල්ල 

පාර, මැල්සිරිපුර.

3,199 18/129/19/03899 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බසාො ලංකා බ ාලිබඩ් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බසාො ලංකා බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, ෙතලවත්ත පාර, මැල්සිරිපුර

3,200 18/129/19/03905_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බසාො ලංකා බ ාලිබඩ් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බසෝො ලංකා බ ාලිබඩ් රිබසෝේට්,පුද්ගලික සමාගම,ෙලවත්තල පාර,මැල්සිරිපුර.

3,201 18/133/20/03367_1 () ර.බී 08 අමරපති මුදියන්බස්ලාබග් සුභසිං  මයා සුභාෂ ටුවරිස්ට් රිබසෝට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, අංක:216/9, ුරුණෑගල පාර, අස්වැද්ුම , 

ුලියාපිටිය

3,202 18/134/19/01341_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , ඇත්ිරි බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ඇත්ිරි බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් , අංක 344,350, නුවර පාර, ුරුණෑගල

3,203 18/134/19/01345_1 () ර.බී 08 මානික්කවඩුබග් ලක්ෂ්මන් ද සිල්වා මයා දනව්ව ටුවරිස්ට් රිබසෝේට්,අංක 46,බකාළඹ පාර,මල්පිටිය,බෙෝයගබන්.

3,204 18/134/19/01611_1 

(18/134/0922)

ර.බී 08 මණ්ඩාබවල බකෝකිල රත්නායක ුසුමු නදිය බගස්ට්  වුස,් මීගමුව පාර, මල්කඬුවාව , ුරුණෑගල

3,205 18/134/19/01632_1 () ර.බී 08 විජය වික්රමබග් කරුණාරත්න ෙන්රබස්න ම තා බුවබනක බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ූරන්ට් අංක 01 දුල්ල පාර ුරුණෑගල

3,206 18/134/19/01732_2 () ර.බී 08 බුද්ධි ප්රදීේ නියදඬුබපාල මයා / ජයසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් බ ්මන්ති 

ොන්දනී ජයසුන්දර

බ්රයිට් බ්රාබවෝ බ ෝටලය , 3 වන ම ල , නගර සභා බවළඳ සංකීේණය, ුරුණෑගල



3,207 18/134/19/01733_1 () ර.බී 08 වල්පිට මුදන්නායක මුදියන්බස්ලාබග් දයානන්ද  මුදන්නායක ම තා  විබව්කා බගස්ට්  වුස,් අංක 64, උුරු වැව පාර, ුරුණෑගල

3,208 18/134/19/03997_1 () ර.බී 08 බලාු ෙඩුරුබග් බිමල් බමා ාන් කරුණාරත්න ඩී. බ්ලූමැරියන් බ ාබටල්, අංක 78ඒ, වැව රවුම, ුරුණෑගල.

3,209 18/135/112/01343_1 () ර.බී 08 ගම්මැද්බද් බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් ශාන්ති අමරසූරිය මිය බ ාබට්ල් ශාන්ති, අංක-114/1, බමාරබගාල්ලාගම පාර, ම ව

3,210 18/135/112/01352_1 () ර.බී 08 ගබන්මඩිත්තලාබග් ගාමිණි බසබනවිරත්න ම තා බ ාබටල් ෙබි ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,බකාස්වත්ත,දළදාගම,ෙලල්ල,ම ව

3,211 18/135/112/01393_1 () ර.බී 08 බ ාබටල් යාපහුව පැරඩයිස් පුද්ගලික සමාගම  යාපහුව පැරඩයිස්  බ ෝටලය , කිංග්ඩම් පාර, යාපහුව , ම ව

3,212 18/135/112/01432_1 () ර.බී 08 ෙන්රා බල්කම්බග් මිය රන්බකත බ ාලිබඩ් ඉන්, දළදාගම , ම ව

3,213 18/136/19/01342_1 () ර.බී 08 පටෙැඳි  මද්ුමබග් නන්දබස්න ම තා මංගල බරස්ටුරන්ට් , අංක 14, බරාෂටා  වත්ත, දුල්ල පාර, බතෝරයාය, කිරිවවුල.

3,214 18/136/19/01347_1 () ර.බී 08 ගජමන් බ ්වබග් ෙන්රසිරි ම තා සිරිමැුර බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් හිරිපිටිය පාර, මැද්බද්ගම, වැල්ලව

3,215 18/138/20/01397_1 () ර.බී 08 කළුඅග්ගල  රාලළාබග් ස්වේණ  මල්ලිකා බ ාබටල් දඹබදණිය, අුරුවල, දඹබදණිය.

3,216 18/138/20/01397_2 () ර.බී 08 කළුඅග්ගල  රාලළාබග් ස්වේණ  මල්ලිකා බ ාබටල් දඹබදණිය, අුරුවල, දඹබදණිය.

3,217 18/138/20/02810_1 () ර.බී 08 බසනරත් පිලිපානබග් ජානක ප්රදීේ ම තා බ ාබට්ල්  ක්රවුන් ෆීල්ඩ්, ුරුණැගල පාර, නාරම්මල

3,218 18/139/112/01631_1 () ර.බී 08 ුරුේපු මුදියන්බස්ලාබග් වසන්ත ුමාර ම තා මී වැලුලෑව බරස්ට්, අංක 577/1, පළබවනි පටුමඟ, නිකවැරටිය

3,219 18/139/112/01730_1 () ර.බී 08 කුළුවාමුල්ල ගමබග් වාසනා කාංෙනමාලා මිය පැරඩයිස් බරස්ට්, අංක 76, තානායම පාර, නිකවැරටිය

3,220 18/139/112/03509_1 () ර.බී 08 ජයසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් ජයතිලක ජයසුන්දර මයා / විබේසිං  

මුදියන්බස්ලාබග් රමයාවතී මිය

බ ාබට්ල් බුද්ධිමා සමුර, පුත්තලම පාර, නිතවැරටිය

3,221 18/140/20/03520_1 () ර.බී 08 රාජපක්ෂ ආරච්ිබග් ුෂාර රංජන් රාජපක්ෂ මයා නිව් කැසබරාමානා බරස්ට්, බනා-03, ුලියාපිටිය පාර, බ ට්ටිබපාල

3,222 18/141/20/01350_2 () ර.බී 08 බකෝට්බට් පතිරන්නැ ැලාබග් ගුණවේධ්න මයා බද්ශක බගට්බව් බ ාබට්ල්, අංක-37/1, මිගමුව පාර, ිරිඋල්ල

3,223 18/141/20/01350_3 () ර.බී 08 බකෝට්බට් පතිරන්නැ ැලාබග් ගුණවේධ්න මයා බද්ශක බගට්බව් බ ාබට්ල්, අංක-37/1, මිගමුව පාර, ිරිඋල්ල

3,224 18/141/20/01436_1 () ර.බී 08 ුරගම ආරච්ි බග් සිරිවේධ්න ලා විබල්ේ බරස්ටුරන්ට් , අංක 109, මාකඳුර, බගෝනවිල

3,225 18/142/19/01351_1 () ර.බී 08 ගජමදාරා වලව්ව (පුද්) සමාගම ගජමදාරා වලව්ව, බනා.75, ුරුණෑගල පාර, බපාල්ග බවල



3,226 18/142/19/01351_2 () ර.බී 08 ගජමදාරා වලව්ව (පුද්) සමාගම ගජමදාරා වලව්ව, බනා.75, ුරුණෑගල පාර, බපාල්ග බවල

3,227 18/143/19/01614_1 () ර.බී 08 කාසල් බරෝයල් ඉන්ටේනැෂනල් පුද්ගලික සමාගම ෙෲක් බුටික් බ ෝටලය, මඩ බපාල පාර, අලිපල්ලම , මැල්සිරිපුර

3,228 18/147/19/01728_1 () ර.බී 08  අධ්යක්ෂ, රණප්රිය බ ාබට්ල් ( පුද්ගලික) සමාගම රන්ප්රිය බ ාබටල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ,  ගබන්වත්ත පාර, වැවබගදර  ,  වාරියබපාල

3,229 18/147/19/03466_1 () ර.බී 08 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ශාන්ත ුමාර දිසානායක ම තා බරෝයල් රෑන්ඩ් බ ාබට්ල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, පුත්තලම පාර, බකලිමුබන්. ම බකලිය

3,230 18/150/112/03532_1 () ර.බී 08 රාජපක්ෂ මුදියන්බස්ලාබග් වික්රමසිං  ම තා බ ාබටල් මිහිර විබල්ේ,අනුරාධ්පුර පාර,දෑතව,අඹන්බපාල.

3,231 18/151/19/03522_1 () ර.බී 08 කුළුවාමුල්ල ගමබග් සිරිබස්න ම තා ද පැරඩයිස් බ ාබට්ල් , පුත්තලම පාර , වලගබන්, මාස්බපාත, ුරුණෑගල

3,232 19/172/26/03507_1 () ර.බී 08 බකෝණාර මුදියන්බස්ලාබග් බ ්ෂාන් සංජීව ලසන්ත ුමාර 

කරුණාරත්න

රන්දියත බ ෝටලය, ුන්ිුලම, ඉපබලෝගම, අනුරාධ්පුරය.

3,233 19/173/106/01846_1 

(19/173/1634)

ර.බී 08 N,A,K,ඉන්ටනැෂනල් (පුද්) සමාගම ක ටගස්දිිලිය තානායම , ක ටගස්දිිලිය

3,234 19/175/26/01727_1 () ර.බී 08 සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුස් පුද්ගලික සමාගම තානායම ,  ෙරණ

3,235 19/175/26/01957_1 () ර.බී 08 ඇල්වල බගදර ුසුමාවතී බසමිල ග්රීන් ගාේඩන් බ ෝටලය, අංක. 152, බකාඩිකාර වත්ත, මඩාටුගම.

3,236 19/175/26/03903_1 () ර.බී 08 තිස්ස මුදියන්බසලාබග් ගාමිණී බේමතිස්ස මිහිලිය බගස්ට්  වුස,් අංක. 420/බී, ඔලුකරඳ, කැකිරාව.

3,237 19/177/106/01538_1 () ර.බී 08 සභාපති, සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුසස් පුද්ගලික සමාගම තානායම  , මැදවච්ිය

3,238 19/178/26/02103_1 () ර.බී 08 නන්දමුණි ආරච්ිබග් ශාන්ති බල්ක් වීව් ගාේඩ්න් බ ෝටලය , මාතබල් පාර, ුරුන්දන්ුලම, අනුරාධ්පුරය

3,239 19/178/26/02106_1 () ර.බී 08 පැුම් නිබම්ෂ ද බසායිසා සීේසී ගාේඩ්න්, අංක 475, ුරුන්දන්ුලම, අනුරාධ්පුරය

3,240 19/179/26/01949_1 () ර.බී 08 විතානබග් බදාන් ඇන්තනී / එදිරිසූරිය මද්ුමබග් බසලීන් එඩ්රිගා / 

විතානබග් බදාන් කංෙනා ලක්මාලි

බලපේඩ් බඩන් බගස්ට්  වුස් , විල්පත්ුව  න්දිය , ප ල මාරග  වැව

3,241 19/179/26/03946 () ර.බී 08 සමන් බ ්වා කණ්ඩම්බි සමනල බ ාබටල්, පුත්තලම පාර, බනාච්ියාගම.

3,242 19/180/26/01731_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ ෆාම් ගාේඩ්න් විබල්ේ බ ාබටල් ,පුත්තලම් පාර, පණ්ඩුලගම , අනුරාධ්පුරය

3,243 19/180/26/01847_1 

(19/180/2516)

ර.බී 08 සුරියුමාර වන්නිසිං  මුදියන්බස්ලාබග් නිල්මිණි බුලන්ුලම පුලියන්ුලම වලව්ව බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, අංක 206, යාපනය පාර, පුලියන් ු ලම

3,244 19/180/26/02798_1 () ර.බී 08 පිරමානබග් ඥාණවේධ්න රාජපක්ෂ ම තා / සූරියබගාඩ 

පන්නලවත්බත් බගදර දිලානි සූරියබගාඩ

රෑන්ඩ් ක්රවුන් බ ාබටල්, අංක. 891, මයිලගස් න්දිය, අනුරාධ්පුරය.



3,245 19/180/26/03686_1 () ර.බී 08 උඩ  ගල්ලෑල්බල් බගදර රංජිත් ගංබගාඩ  ැපී ලිබයානි බ ාබටල්, අංක. 329/6, ම බවලවත්ත, 5වන පටුමග, මිහින්තබල් පාර, 

අනුරාධ්පුරය.

3,246 19/180/26/03754_1 () ර.බී 08 බ ට්ටි තන්ත්රිබග් බදාන් උපුල් ෙමින්ද විබේසිං  / ෙඹරැන්ද පාතගම 

නිශාමනි අනුරාධ්ා විතාරණ

ගබමෝද් සිටබඩල් රිබසෝට්, බලෝලුවාබගාඩ, ඇලයාපත්ුව, අනුරාධ්පුරය.

3,247 19/180/26/03886_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, තිස්ස වැව් බ ාබටල් (බ රිබට්ේ), බපාතාබනගම, ගල්වල පාර, අනුරාධ්පුරය.

3,248 19/181/16/03368_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - සී/ස මිරිදිය බ ෝටලය ගැල්බව් මිරිදිය බලාේ, වාසලදත්තා මාවත, අනුරාධ්පුරය.

3,249 19/181/26/01698_1 () ර.බී 08 යාපා මුදියන්බසලාබග් නිමංකා නිේමලී යාපා පැනරාමා බගස්ට්  වුස,් අංක 395 - 11සී, මුදිත මාවත, අනුරාධ්පුරය

3,250 19/181/26/01698_2 () ර.බී 08 යාපා මුදියන්බසලාබග් නිමංකා නිේමලී යාපා පැනරාමා බගස්ට්  වුස,් අංක 395 - 11සී, මුදිත මාවත, අනුරාධ්පුරය

3,251 19/181/26/01704_2 

(19/181/2292)

ර.බී 08 විමල් දිසානායක ම තා මිලාබනෝ ටුවරිස්ට් බරස්ට්, අංක. 596/40, බේ.ආේ. ජයා මාවත, අනුරාධ්පුරය

3,252 19/181/26/01729_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - ක්වික්බෂෝස් සමාගම ද බල්ක්සයිඩ් ඇට් නුවර වැව  , නව නගරය , අනුරාධ්පුරය

3,253 19/181/26/01839_1 () ර.බී 08 බ ට්ටිආරච්ිබග් බදාන් සිම්සන් බපබේරා බකාබට්ේ ටුවරිස්ට්  බරස්ට්, අංක 388/38,  රිස්ෙන්ර මාවත, අනුරාධ්පුරය

3,254 19/181/26/01842_1 () ර.බී 08 ඒ.එස්. ඩී. බ ාබටල් (පුද්) සමාගම බ ාබටල් ුල්යානා , අංක 488/18, වමීපාල බස්නානායක මාවත, අනුරාධ්පුරය

3,255 19/181/26/01950_1 () ර.බී 08 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - රන්දිය බ ෝටලය රන්දිය බ ෝටලය, අංක. 394/19ඒ, මුදිත මාවත, අනුරාධ්පුරය.

3,256 19/181/26/03606_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, රජරට බ ාබටල් ලිමිටඩ් රජරට බ ාබටල්, අංක. 77, බරාවින් ක්ලබ් පාර, අනුරාධ්පුරය.

3,257 19/181/26/03947_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ආලකමන්දා බ ාබටල් මැබන්ේමන්ඩ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බ ාබටල් ආලකමන්දා, අංක. 11/1, නාගබස්න මාවත, අනුරාධ්පුරය.

3,258 19/183/26/01959_1 () ර.බී 08  දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ලක්මාල් සම්පත් දිසානායක ගල්කිරියාගම විබල්ේ අංක 23 නව නගරය ගල්කිරියාගම

3,259 19/184/26/01695_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ -  ෙරණ බවාක් ඊන් ලිමිටඩ්  ෙරණ විබල්ේ ෙයි සිනමන්  තැ.බප. 01    ෙරණ

3,260 19/184/26/01701_1 

(19/184/0064)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සීමාසහිත  ෙරණ බලාේ සීමාසහිත  ෙරණ බලාේ, තැ.බප. 02,  ෙරණ

3,261 19/184/26/01701_2 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සීමාසහිත  ෙරණ බලාේ සීමාසහිත  ෙරණ බලාේ, තැ.බප.02  ෙරණ

3,262 19/184/26/01701_3 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සීමාසහිත  ෙරණ බලාේ සීමාසහිත  ෙරණ බලාේ, තැ.බප. 02  ෙරණ

3,263 19/184/26/01838_1 () ර.බී 08 දමයන්ති ුසුම් ුමාරි නානායක්කාර  / බමාබ ාමඩ් නවාස් ජිෆ්රි බසාබරාව්ව රිබසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා , වැව පාර  ෙරණ



3,264 19/184/26/04074_1 () ර.බී 08 සන් ග්රීන් රිබසාට් (පුද්) සමාගම සන් ග්රින් රිබසාට් ඇන්ඩ් ස්පා ලක්සිරිගම පුවක්පිටිය  ෙරණ

3,265 19/188/26/01724_1 () ර.බී 08 ොලසූරිය ආරච්ිබග් නිලංකා තරංගනී බපෝලන්ඩ් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් අංක 201, ෙස්නැවුම්පල පිටුපස, තුත්බත්ගම

3,266 19/189/106/03431_1 () ර.බී 08 අබබ්සිං  ආරච්ිබග් ගුණසිං  මයා බ ාබට්ල් මදාරා, නුවර පාර, තිරේපබන්

3,267 20/191/27/02360_1 () ර.බී 08 බඩ්විඩ් බවල්ලේපිලි රන්තරු බගස්ට්  වුස,් අංක. 193/14, නව නගරය, අරලගංවිල.

3,268 20/192/27/02373_1 () ර.බී 08 බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් පියදාස ග්රීන්වුඩ් ටුවරිස්ට් බගස්ට්  වුස,්අලිකන්දවත්ත,ඇල ැර

3,269 20/193/27/02358_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු  - ඩියේ පාේක් සංොරක බ ෝටලය ඩියේ පාේක් සංොරක බ ෝටලය, ිරිතබල් බපාබලාන්නරුව

3,270 20/193/27/02361_1 () ර.බී 08 අබශෝක ෙණ්ඩාර අබබ්සිං ඇක්මී බ ාබටල්, අංක 90 බපාබලාන්නරුව පාර,  ෙරන

3,271 20/193/27/02366_1 

(20/193/2992)

ර.බී 08 සී/ස රම්බොඩ බෆෝල්ස්  (පුද් ) සමාගම පීබකාක් බසාලිටියුඩ් බ ෝටලය,අංක 16/2, රජ ඇල ,බපාබලාන්නරුව පාර, මින්බන්රිය

3,272 20/193/27/02368_1 

(20/193/3391)

ර.බී 08 සභාපති,ගනේස් ක්ලබ් සභාපති, ගනේස් ක්ලබ්, යුද  මුදා කඳවුර , මින්බන්රිය

3,273 20/193/27/02370_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ - ජිනබස්න ලිමිටඩ් ද බරෝයල් බලෝටස් බ ෝටලය ,ිරිතබල්

3,274 20/193/27/02374_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු ,බ ්මාලි බ ෝටලය බ ්මාලි බ ෝටලය , බපාබලාන්නරුව පාර, ිරිතබල්

3,275 20/193/27/02376_1 () ර.බී 08 නන්දන අල්බක්ගම බගෝල්ඩන් ෆ්ලවේ බ ෝටලය, අංක 54, ගුවන්බතාටුපල පාර, හිඟුරක්බගාඩ

3,276 20/193/27/02377_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂක, ඉක්ඩිට් බ ාබටල් (පුද්) සමාගම ිරිතබල් බ ෝටලය,ිරිතබල්

3,277 20/193/27/02379_1 

(20/193/3161)

ර.බී 08  අධ්යක්ෂක සී.අයි.සී. ඇග්රි බ ාලිබඩ් රිබසෝට් සී.අයි.සී. ඇග්රි බ ාලිබඩ් රිබසෝට්,සී.අයි.සී. බීජ බගාවිබපාල , වින්ඩ්සේ පාේක්, හිඟුරක්බගාඩ

3,278 20/193/27/02381_1 

(20/193/3110)

ර.බී 08 දයානන්ද කමල් සමරසිං බන්වේ බේල් බගස්ට්  වුස,් අංක 234, බපාබලාන්නරුව පාර,ිරිතබල්

3,279 20/193/27/03550_1 () ර.බී 08 සභාපති, ගනේස් ක්ලබ් ගනේස් ක්ලබ්, යුද  මුදා කඳවුර, මින්බන්රිය.

3,280 20/193/27/03557_1 

(20/193/3161)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, සී.අයි.සී. ඇග්රි බ ාලිබඩ් රිබසෝට් සී.අයි.සී. ඇග්රි බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, සී.අයි.සී. බීජ බගාවිපල, වින්ඩ්සේ පාක්, හිඟුරක්බගාඩ.

3,281 20/193/27/03955_1 () ර.බී 08 ෙමින්ද එදිරිසිං ද බසනාබරෝ බ ාලිබඩ් ඉන්, බපාල පාර, 22 වන  ංදිය, ජයන්තිපුර, බපාබළාන්නරුව.

3,282 20/195/27/02363_1 

(20/195/3257)

ර.බී 08 පල්ලිමුල්ල කපුගමබග් තිලක් ආනන්ද සිුරු ගාේඩ්න් බ ාබට්ල්,අංක 519 - ුසුම් ටබපාුණ, දිවුලන්කඩවල ,මැදිරිිරිය



3,283 20/196/16/03385_1 () ර.බී 08 කළමනාකාර අධ්යක්ෂ - බපාබළාන්නරුව බ ාලිබඩ් ඉන් බපාබළාන්නරුව බ ාලිබඩ් ඉන්, ෙැඳි වැව , බපාබළාන්නරුව

3,284 20/196/27/02362_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,  ැරිසන් බ ාබටල් සමාගම ද විබල්ේ බ ෝටලය, නව නගරය, බපාබලාන්නරුව

3,285 20/196/27/02365_1 () ර.බී 08 පල්බලවත්ත ගමරාලලාබග් විජයානන්ද  සිරිබස්න බ ාබටල් සුු අරලිය , නව නගරය, බපාබළාන්නරුව.

3,286 20/196/27/02375_1 () ර.බී 08 කාමිණී බ ්මමාලා පුස්බස්බවල රන්බකත බරස්ට්,අංක 134, මඩකලපුව පාර, බපාබලාන්නරුව

3,287 20/196/27/02380_1 () ර.බී 08 නාරනාපිටිය ගඟවත්බත් අේපු ාමිලාබග් අජිත් ප්රියන්ත මිඩ්ලන්ඩ් බගස්ට්  වුස,් කුරුබවල , බපාබලාන්නරුව

3,288 20/196/27/03016_1 () ර.බී 08 සභාපති - යුනයිටඩ් බ ාබටල්ස් කම්පැනි ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බපාබළාන්නරුව තානායම, බපාබළාන්නරුව

3,289 20/196/27/03045_1 () ර.බී 08 සභාපති, යුනයිටඩ් බ ාබටල්ස් කම්පැණි ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ද බල්ක්, බපාබලාන්නරුව

3,290 20/196/27/03934_1 () ර.බී 08 පල්බල්වත්ත ගමරාලලාබග් දේශනී ෙුරිකා පල්බල්වත්ත තිදස් අරණ බරස්ටුරන්ට්, 23 වන සැතපුම් කණුව, ෙැඳිවැව, බපාබළාන්නරුව

3,291 20/196/27/03953_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, මිඩ්ලන්ඩ් ටුවරිස්ට් බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් රුයින්ස් ොයා බ ාබටල්, අංක. 4/4, 2 ඇළ, නව නගරය, බපාබළාන්නරුව.

3,292 21/198/37/01121_1 () ර.බී 08 ලා බමානාබරෝස්  බ ාබටල් ඇන්ඩ් රිබසෝට් පුද්ගලික සමාගම ග්රීන්වුඩ් බ ාලිබඩ් ඉන්, අංක: 301, ෙණ්ඩාරබවල පාර, ෙුල්ල.

3,293 21/198/37/01279_1 () ර.බී 08 ෙමින්ද මිල්ටන්  රාජසිං   / නිශාන්ත මිල්ටන් රාජසිං  / බම්රි ලීලා 

මිල්ටන් රාජසිං 

ඊගල් බනස්ට් නිවාඩු නිබක්තනය , අංක 159, ප ල  වීදිය , ෙුල්ල

3,294 21/198/37/01292_1 () ර.බී 08 විශ්වනාදන් ගුණබස්කරන් ා වේසයිඩ් බ ාලිබඩ් ඉන් , අංක: 27, ප ල රජවීදිය, ෙුල්ල.

3,295 21/198/37/01295_1 () ර.බී 08 මාබනල්  දීපිකා රණසිං පීස් බ වන් ඉන් , බනා 18, පිලිබපාතගම , ෙුල්ල

3,296 21/198/37/03182_1 () ර.බී 08 බදාඩංබගාඩබග් බදාන් අජිත් බද්ශප්රිය වික්රමරත්න ෙුල්ල  නිව් ටුවරිස්ට් ඉන්, අංක 122, මහියංගණ පාර, ෙුල්ල

3,297 21/199/16/03446_1 () ර.බී 08 දිසානායකබග් බලෝරන්ස් ස්ටීවන් බරා ාන් බපබේරා ඔරියන්ට් බ ෝටලය, අංක. 12, ධ්ේමපාල මාවත, ෙණ්ඩාරබවල

3,298 21/199/38/01135_1 () ර.බී 08 ඩැෆඩිල් බ ාබටල් (පුද්ගලික)සමාගම  රිෙේ සයිඩ් ඉන්, අංක:114, ඇල්බලබතාට, ෙණ්ඩාරබවල

3,299 21/199/38/01135_2 () ර.බී 08 ඩැෆඩිල් බ ාබටල් (පුද්ගලික)සමාගම  රිෙේ සයිඩ් ඉන්, අංක:114, ඇල්බලබතාට, ෙණ්ඩාරබවල

3,300 21/199/38/01321_1 () ර.බී 08 මිලේස් ලිමිටඩ් ෙණ්ඩාරබවල  බ ෝටලය , අංක 14, වැලිමඩ පාර, ෙණ්ඩාරබවල

3,301 21/199/38/01321_2 () ර.බී 08 මිලේස් ලිමිටඩ් ෙණ්ඩාරබවල  බ ෝටලය , අංක 14, වැලිමඩ පාර, ෙණ්ඩාරබවල



3,302 21/200/16/03370_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ , ප්රින්ස් බ ාබටල් (පුද්) සමාගම ප්රින්ස් බ ෝටලය , අංක 15,ෙුල්ල පාර,බිඳුණු වැව , ෙණ්ඩාරබවල

3,303 21/200/38/01120_1 () ර.බී 08 බතන්නබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් අුල බද්ශෙන්ධු උදයංග බගස්ට්  වුස,් වැල්ලවාය පාර, ඇල්ල

3,304 21/200/38/01297_1 () ර.බී 08 බලාුගස්බතාට විතාරණබග් ලයනල් විබේසිරි බ ාබටල් ලයන් ඉන් , , බිඳුනු වැව , ෙණ්ඩාරබවල

3,305 21/200/38/02790_1 () ර.බී 08 සභාපති, සී.එච්.සී. බරස්ට්  වුස් පුද්ගලික සමාගම රෑන්ඩ් ඇල්ල බමාබටල් , ඇල්ල

3,306 21/200/38/03616_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඌව ග්රීන්ලන්ඩ් එස්බට්ට් (පුද්) සමාගම අනූ අට ඒකේස් රිබසෝේට්, ඌව ග්රීක්ලන්ඩ් එස්බට්ට්, නමුණුුල පාර, ඇල්ල.

3,307 21/200/38/03672_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ද මවුන්ටන් බ වන්ස් ද මවුන්ටන් බ වන්ස්, කිතල් ඇල්ල, ඇල්ල.

3,308 21/200/38/04130_1 () ර.බී 08 යූ.එච්.ඊ.බල්සේ (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ද සීත්රට් ඇල්ල, සදේලන්ඩ්වත්ත, නමුණුුල පාර, ඇල්ල.

3,309 21/201/38/01303_1 () ර.බී 08 හිටි ාමි  මුදියන්බස්ලාබග් පද්මබස්න නිව් ෆයින් විබල්ේ බගස්ට්  වුස් , ඌවතැන්න ,  ල්ුම්මුල්ල

3,310 21/201/38/01326_2 () ර.බී 08 වක්ුුබේ බගදර බේමදාස / වක්ුුබේ බගදර ජිනාත් ෙණ්ඩාර 

බේමදාස

දියළුම බෆෝල්ස් ඉන්, අංක: 14, දියළුම. බකාස්ලන්ද.

3,311 21/202/37/01281_1 () ර.බී 08 බදාඩංබගාඩබග් බදාන් අජිත් බද්ශප්රිය වික්රමරත්න වික්ස් රිවේ ඉන්, සිං පුර, බෙෝග මඩිත්ත,  ැලිඇල, ෙුල්ල.

3,312 21/202/37/01331_1 

(21/202/1774)

ර.බී 08 ෙසාෙුබග් ලූජේ බොනිපස්  ප්රනාන්ු ගල්ඔය බ ෝටලය , අංක 73, නුවරඑළිය පාර, නිල්අුබගාඩ , ඇටම්පිටිය

3,313 21/203/38/01283_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඔලිම්පස් ේලාසා බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම ඔලිම්පස් ේලාසා බ ාබටල්, අංක 75, වැලිමඩ පාර,  පුතබල්

3,314 21/203/38/01327_1 () ර.බී 08 ළමා බ ්වාබග් අජිත් ෙන්රලාල්  යි ත්ලිේ  බ ෝටලය, අංක 15 . ුම්රියබපාල පාර,  පුතබල්

3,315 21/203/38/03093_1 () ර.බී 08 ඩී.එන්.බක්.ඉන්ටේනැෂනල්(පුද්) සමාගම එවේස්ට් ඉන් , අංක:68, ෙුල්ල පාර ,  පුතබල්

3,316 21/203/38/04037_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ස(ේ)වුඩ් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, බතාටලාගල ේලාන්ට(ේ)ස,් බලාේ, බතාටලාගල, දබේතැන්න පාර,  පුතබල්.

3,317 21/205/37/00476_1 () ර.බී 08 සිරිවේධ්න බසෝමවේධ්න ද සිල්වා  ම තා / සිරිවේධ්න අබස්න් සුමුුල 

ද සිල්වා  /

මාපාකඩ  විබල්ේ, නිසංසලා,17 කණුව, මාපාකඩ වැව, මහියංගනය

3,318 21/205/37/01323_1 () ර.බී 08 රවීන්ර අනුර විදානගමබග් බසාරබොර බගදර , බසාරබොර වැව පාර, මහියංගනය

3,319 21/205/37/01325_1 () ර.බී 08 සිරිවේධ්න ගුණවේධ්න  ද සිල්වා බසාරබොර විබල්ේ ඉන්, බසාරබොර වැව පාර, මහියංගනය

3,320 21/207/37/03739_1 () ර.බී 08 ෙන්ද්රිකා පද්මුමාරි වනසිං වයිට්  වුස් බ ාලිබඩ් ඉන්, අංක. 15/4, බුත්තල පාර, පංගුවත්තගම, පස්සර.



3,321 21/211/38/01280_1 () ර.බී 08 වන්නිගමබග් බදාන් නිව්ටන් බපබේරා නිව් විබව්කා ඉන්, අංක 180,නුවරඑළිය පාර, වැලිමඩ.

3,322 21/211/38/01289_1 () ර.බී 08 අත්තින්න මරක්කලබග් බුද්ධ්දාස ුෂාර බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බගස්ට්  වුස් ,අංක 02,නුවර එළිය පාර, වැලිමඩ

3,323 21/211/38/01329_1 () ර.බී 08 අත්තින්න මරක්කලබග් ුෂාර ෙමින්ද ුෂාර ටුවරිස්ට් බ ාබටල් , අංක 34, ෙණ්ඩාරබවල පාර, වැලිමඩ

3,324 21/211/38/02703_1 

(21/211/3296)

ර.බී 08 බදෝන  ඳුන් සඳමාලි රණසිං බ ාබට්ල් ුෂාර, වැලිමඩ ,බොරලන්ද

3,325 21/211/38/03184_1 () ර.බී 08 සීතා පිබලෝමිනා සමරවීර පැරඩයිස් ඉන්, අංක 238/2, නුවරඑළිය පාර, වැලිමඩ

3,326 22/214/39/00720_1 () ර.බී 08 අලවත්තබග්  බවාට්සන් ද සිල්වා බ ාබටල් කැන්බෙෝ, මහියංගනය පාර, බිබිල.

3,327 22/214/39/03186_1 () ර.බී 08 මිබගල් බපබේරා ම විදාබනලාබග් නි ාල් ුමාර ම තා බ ාබටල් කිංකිණි, අංක 306, ෙුල්ල පාර, බිබිල

3,328 22/216/117/00716_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, බේ.වී.බක්. බ ෝල්ඩිං (පුද්) සමාගම බද්වාසි  බරස්ට්. අංක 09,පරණ කන්ද පාර. ආරාම පටුමග. කතරගම

3,329 22/216/117/00726_1 () ර.බී 08 බ ්වා රයිගම්  බකෝරලබග් ෙන්රබස්න මයා / බ ්වා රයිගම් 

බකෝරලබග් කමල් ෙමිල ෙුරංග /

බ ාබටල් ෙමිල, අංක: 85, තිස්ස පාර, කතරගම

3,330 22/216/117/00729_1 () ර.බී 08 එච්. බේ. අංජුල ප්රසන්න මයා බරෝබින්සන් බරස්ට්  , අංක 82 , බදටගමුව  , කතරගම

3,331 22/216/117/00754_1 () ර.බී 08 සාගර ෙන්රලාල් බකාඩිකාර පලි වඩන මන්දාරා බරාබස්න් බ ෝටලය,අංක: 57, බදටගමුව. කතරගම

3,332 22/216/117/00754_2 () ර.බී 08 සාගර ෙන්රලාල් බකාඩිකාර පලි වඩන මන්දාරා බරාබස්න් බ ෝටලය,අංක: 57, බදටගමුව. කතරගම

3,333 22/216/117/03792_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,ඔක්රින් බ ාබටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඔක්රින් බ ාබටල් , අංක 110, බදටගමුව, කතරගම.

3,334 22/217/39/00727_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඉඟිනියාගල ඇඩ්බවන්ෙේස් ( පුද්) සමාගම ඉඟිනියාගල සෆාරි ඉන්. ඉඟිනියාගල

3,335 22/219/39/00750_1 

(22/219/0286)

ර.බී 08 ලාල් ජයන්ත ගුණවීර ආසිරි බගස්ට් ඉන් , අංක 251, බපාුවිල් පාර, බමාණරාගල

3,336 22/219/39/02422_1 () ර.බී 08 ලන්දබග් සනත් ප්රියබේම රසාරා බගස්ට්  වුස,්අංක 251,බපාුවිල් පාර, බමාණරාගල

3,337 22/219/39/03187_1 () ර.බී 08 බකෝදන් ජයවීර පටෙැඳිබග් ප්රිති සංජය ද සිල්වා / නයිර ෙුබග් බ ්මා 

කරුණාසීලී ද සිල්වා

වික්ටරි ඉන්, අංක 65, වැල්ලවාය පාර, බමාණරාගල

3,338 22/219/39/03648_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ සී/ස එස.්ජී.අයි.බ ාබටල් (පුද්) සමාගම ග්රීන් හිල් බ ාබටල්,අංක 114,වැල්ලවාය පාර,බමාණරාගල.

3,339 22/220/39/03768_1 () ර.බී 08 මද්ුම විතානාච්ි ගුණපාල බනත්මිණි බගස්ට් ඇන්ඩ් බරස්ට් , 01 කණුව, අම්පාර පාර, සියඹලාණ්ඩුව.



3,340 22/222/117/00752_1 () ර.බී 08 ජයන්ති රාජපක්ෂ පැරණි තානායම,පරණ  ඇල්ල පාර. වැල්ලවාය

3,341 22/222/117/00753_1 () ර.බී 08 යද්බදහිබග්  බටනිසන්   සිල්වා මයා නිමාලි බ ාලිබඩ් ඉන්. අෙවත්ත. ඇල්ල පාර. වැල්ලවාය

3,342 22/222/39/00728_1 () ර.බී 08 ජයන්ති රාජපක්ෂ  සාරාංගා බ ාලිබඩ් ඉන්. අංක 37,පරණ ඇල්ල පාර. වැල්ලවාය

3,343 22/222/39/03951_1 () ර.බී 08 බලාු ගස්බතාට විතානලාබග් ලයනල් විබේසිරි බ ාබටල් ලයන් බන්ෙේ, දිුලමුරය, ඇල්ල පාර, වැල්ලවාය.

3,344 22/222/39/04017_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ,බජට්වින් කුරුබකත පුද්ගලික සමාගම. / බජට්වින් කුරුබකත (පුද්) සමාගම,වැල්ලවාය

3,345 22/223/117/03534_1 () ර.බී 08 ෙමල් එරංග වීරේබපරුම බ ාබටල් බසාොනා, සිරිබද්වගම, කිරිඉබ්ෙන්වැව, බසවනගල.

3,346 22/223/117/03534_3 () ර.බී 08 ෙමල් එරංග වීරේබපරුම බ ාබටල් බසාොනා, සිරිබද්වගම, කිරිඉබ්ෙන්වැව, බසවනගල.

3,347 22/223/117/03614_1 () ර.බී 08 ෙමල් එරංග වීරේබපරුම ුඩුව කෑම්ේ, සමිපුර, කිරිඉබ්ෙන්වැව, බසවනගල.

3,348 23/242/114/01314_1 

(23/242/0179)

ර.බී 08 ිත්රා ජයවේධ්න විස්සිරි ග්රීන් වීව් ඉන් , අංක 172/2, ිනිගත්බ ්න පාර, ඉ ළ තල්දූව , අවිස්සාබව්ල්ල

3,349 23/242/114/02873_1 () ර.බී 08 කුරාවල කංකානමලාබග් බදාන් සුනිල් රණවීර මයා පික්ෙේ බරස්ක් මවුන්ටන් ඉන්, අංක. 503, කැශිලියානවත්ත, බදහිඕවිට.

3,350 23/242/114/02873_2 () ර.බී 08 කුරාවල කංකානමලාබග් බදාන් සුනිල් රණවීර මයා පික්ෙේ බරස්ක් මවුන්ටන් ඉන්, අංක: 503, තැඹිලියාන වත්ත, බදහිඕවිට

3,351 23/245/30/01313_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, රත්නිරි බ ෝල්ඩිංග්ස් (පුද්) සමාගම ුරුළු කැබල් ඉන්, අංක 17, ඇල්ෙට් බසනවිරත්න  මාවත , කෑගල්ල

3,352 23/245/30/01367_1 () ර.බී 08 ස්ටැන්ලි ඒකනායක කළුප න ම තා නිපුන බරස්ට්, අංක 821, මීපිටිය , කෑගල්ල

3,353 23/245/30/01367_2 () ර.බී 08 ස්ටැන්ලි ඒකනායක කළුප න ම තා නිපුන බරස්ට්, අංක 821, මීපිටිය , කෑගල්ල

3,354 23/245/30/01370_1 () ර.බී 08 ජයසිං  ෙණ්ඩාරලාබග් රංජිත් ප්රබෙෝධ් දසනායක බ ාබටල් බ ්ෂානි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,අංක 176/1/1,වලව්වත්ත,නුවරපාර,කෑගල්ල

3,355 23/245/30/01370_2 () ර.බී 08 ජයසිං  ෙණ්ඩාරලාබග් රංජිත් ප්රබෙෝධ් දසනායක බ ාබටල් බ ්ෂානි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක 176/1/1, වලව් වත්ත , නුවර පාර, කෑගල්ල

3,356 23/245/30/01372_2 () ර.බී 08 සී.එච්.සී.ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම අබේපුස්ස තානායම , අබේපුස්ස ,වරකාබපාල

3,357 23/245/30/01381_1 () ර.බී 08 ුල්ජා මාේකටිං පුද්ගලික සමාගම බ ාබට්ල් රන්දීව් , අංක 562/1 ඒ, නුවර පාර, මීපිටිය, කෑගල්ල

3,358 23/245/30/01612_1 

(23/245/0086)

ර.බී 08 සී/ස ේල්ස් ෙැබටෝ (පුද්) සමාගම අේල්ස් ෙැබටෝ , අංක 09, වික්රමසිං  මාවත, කෑගල්ල



3,359 23/245/30/03500 

(23/245/3180)

ර.බී 08 ුල්ජා මාේකටිං පුද්ගලික සමාගම බ බටල් රන්දීව් , අංක 562/1 ඒ, නුවර පාර

3,360 23/246/30/01266_1 

(23/246/0282)

ර.බී 08 රත්නායක ුනුකාර මුදියන්බස්ලාබග් ජයන්තා බපතියාබගාඩ අේ කන්ි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බ ාලිබඩ් බ ෝම්, වැලිමිටි වංගුව,හිඟුල , මාවනැල්ල

3,361 23/246/30/01309_1 () ර.බී 08 ජයවේධ්න රාළලාබග් යසාල ඉුනිල් ෙණ්ඩාර ජයවේධ්න ම තා බ ාබට්ල් සදීපා ,නුවර පාර, ගබන්තැන්න, හිගුල

3,362 23/246/30/03463_1 () ර.බී 08 ලංකා බ ්නබග් ඉබනෝකා ෙන්රා ුමාරි මිය / බස්නක රාලලාබග් 

මහිපාල

ඉෂාන් බ ාබට්ල්, අංක-583, නුවර පාර, උුවන්කන්ද, මාවනැල්ල

3,363 23/246/30/03463_2 () ර.බී 08 ලංකා බ ්නබග් ඉබනෝකා ෙන්රා ුමාරි මිය / බස්නක රාලලාබග් 

මහිපාල

ඉෂාන් බ ාබට්ල්, අංක-583, නුවර පාර, උුවන්කන්ද, මාවනැල්ල

3,364 23/247/30/01139_1 () ර.බී 08 මු න්දිරම් රාළලාබග් ශාන්ත පින්නවල මයා එලිෆන්ට් බබ් බරස්ූරන්ට් , පින්නවල වත්ත, පින්නවල රුක්කන.

 .

3,365 23/247/30/01311_1 () ර.බී 08 බ ාබටල් එලිපන්ට් වීව් (පුද්) සමාගම බ ාබට්ල් ඵලිෆන්ට් විව්, පින්නවල, රුක්කන

3,366 23/247/30/01383_1 () ර.බී 08 බල්කම්  වසම් ලියනබග් ෙම්පික ජනත් තිලකරත්න බ ාබට්ල් ෙම්පීස,් හිරිවඩුන්න , කෑගල්ල

3,367 23/247/30/04027_1 () ර.බී 08 යාපා අේපු ාමිලාබග්  නයන උදයප්රිය ුමාර විලා පින්නවල ඇන්ඩ් බරස්ූරන්ට්  පින්නලන්ද වත්ත , පින්නවල රුක්කන.

3,368 23/247/30/04027_2 () ර.බී 08 යාපා අේපු ාමිලාබග්  නයන උදයප්රිය ුමාර විලා පින්නවල ඇන්ඩ් බරස්ූරන්ට්   පින්නලන්දවත්ත පින්නවල රුක්කන .

3,369 23/247/30/04027_3 () ර.බී 08 යාපා අේපු ාමිලාබග්  නයන උදයප්රිය ුමාර විලා පින්නවල ඇන්ඩ් බරස්ූරන්ට් , පින්නලන්ද වත්ත, පින්නවල, රුක්කන.

3,370 23/249/30/01308_1 () ර.බී 08 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් බ ්මතිලකා දිසානායක මිය ඕල්ඩ් බ්රිේ ඉන්, අංක 84, බකාළඹ පාර, අලව්ව

3,371 23/249/30/01312_1 () ර.බී 08 මුණවීර කංකානම්බග්  මබ ්ෂ්  ෙුරංග  මුණවීර ම තා  / මුනවිර 

කංකානම්බග් බරාෂාන් මධුරංග මුණවිර ම තා

බ ාබටල් ටැරගන්, අංක 546 ුරුණෑගල පාර, ුල්හිරිය.

3,372 23/249/30/01372_1 () ර.බී 08 සී.එච්.සී.ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම අබේපුස්ස තානායම , අබේපුස්ස

3,373 23/249/30/01378_1 

(23/249/0079)

ර.බී 08 මලවැන්න ගුරුබග් ඩික්මන්  / මලවැන්න ගුරුබග් නිලංගන ප්රභාෂ්  

ඉෂාර ම තා

රංගන බරස්ට් , අංක 8/19, පිළාඩුව, වරකාබපාල

3,374 23/249/30/01378_2 

(23/249/0079)

ර.බී 08 මලවැන්න ගුරුබග් ඩික්මන්  / මලවැන්න ගුරුබග් නිලංගන ප්රභාෂ්  

ඉෂාර ම තා

රංගන බරස්ට් , අංක 8/19, පිළාඩුව, වරකාබපාල

3,375 23/249/30/03609_1 () ර.බී 08 ශාන්ත වේණුලසුරිය ම තා / ඉන්දිරා වවජයන්ති වේණුලසුරිය සිසිල ටුවරිස්ට් ඉන්, ුරුණෑගල පාර, අබේපුස්ස, වරකාබපාළ.

3,376 23/249/30/03609_2 () ර.බී 08 ශාන්ත වේණුලසුරිය ම තා / ඉන්දිරා වවජයන්ති වේණුලසුරිය සිසිල ටුවරිස්ට් ඉන්, ුරුණෑගල පාර, අබේපුස්ස, වරකාබපාළ.

3,377 23/249/30/03611 

(23/249/0859)

ර.බී 08 ශාන්ත වේණුලසුරිය / ඉන්දිරා වවජයන්ති වේනුලසුරිය සිසිල ටුවරිස්ට් ඉන්, ුරැණැගල පාර, අබේපුස්ස, වරකාබපාල



3,378 23/249/30/03930_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ග්රීන් බල්ස් රීජන්සි (පුද්) සමාගම ග්රීන් බල්ස් රීජන්සි (පුද්) සමාගම, රංවල පාර, අලව්වත්ත, අලව්ව.

3,379 23/250/114/01317_1 () ර.බී 08 ගරුසිං  දාපනුරබග්  විමලසිරි මයා  / සකලවල්ලි ආොරිබග් ජයසිරි 

කමල් මයා

සිලාන් බ ෝටලය , අයිවිස් බී,  ැටන් පාර, අලිවත්ත , යටියන්බතාට

3,380 23/250/114/02874_1 () ර.බී 08 කළමණාකරු කිුල්ගල බරස්ට්  වුස,් කිුල්ගල

3,381 23/250/114/03365_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ  ,  ේලාන්බට්ෂන් ගෘෘ ේ බ ාබට්ල්ස් පුද්.සමාගම ේලාන්බට්ෂන් බගස්ට්  වුස්, අංක:250, කළුබකාහුතැන්න , කිුල්ගල

3,382 24/225/29/01278_1 () ර.බී 08 ඉෂාන් විමුක්ති දසනායක ම තා නිව් ොමර බරස්ට්,අංක 7/5,කරව්කැටිය පාර, ෙලංබගාඩ

3,383 24/226/28/01211_1 () ර.බී 08 බකෝණාර මුදියන්බස්ලාබග් බ ්ෂාන් සංජීව ලසන්ත ුමාර 

කරුණාරත්න  /

ආසිරි බරස්ට් , අංක 242, විබේනායක මාවත, ඇ ැලියබගාඩ

3,384 24/226/28/01213_1 

(24/226/1770)

ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, අන්බෆාබගටෙල් බලෂේ ලංකා ලිමිටඩ් අන්බෆාබගටෙල් බලෂේ ලංකා ලිමිටඩ් , අරලිය උයන, ෙුවත්ත , ඇ ැලියබගාඩ

3,385 24/228/55/01209_1 () ර.බී 08 එදිරිසිං  ආරච්ිබග් අනුලා සරත් මයා බකාට්ටවත්ත විබල්ේ ඉන්,  තිබඹාල්කැටිය, බකාළඹබග-ආර

3,386 24/228/55/01210_1 

(24/228/0924)

ර.බී 08  ඳගලබග් බස්නක සරත්ෙන්ර ,සී/ස සරත්ෙන්ර (පුද්) සමාගම බසන්චූරියා බ ාබටල්, නිව්ටවුන්,ඇඹිලිපිටිය

3,387 24/228/55/01210_2 () ර.බී 08  ඳගලබග් බස්නක සරත්ෙන්ර ,සී/ස සරත්ෙන්ර (පුද්) සමාගම බසන්චුරියා  බ ාබටල්,  නිව් ටවුන්, ඇඹිලිපිටිය.

3,388 24/228/55/01276_1 () ර.බී 08  ඳුගලබග්  බස්නක සරත්ෙන්ර  මයා සරත්ෙන්ර  ටුවරිස්ට්  බගස්ට්   වුස,් පල්බල්ගම , ඇඹිලිපිටිය

3,389 24/228/55/03516_1 () ර.බී 08 ගලේපත්ති ආරච්ිබග් ෙන්රබස්න මයා ස න්මා බගස්ට්  වුස,්  විදයාබලෝක මාවත, පල්බල්ගම, ඇඹිලිපිටිය

3,390 24/228/55/03554_1 

(24/228/3400)

ර.බී 08 සභාපති,බරෝසන් ලංකා (පුද් )සමාගම රැන්ඩ් උඩවලව සෆාරි රිබසෝට්, බනා-912, තණමල්විල පාර, උඩවලව

3,391 24/228/55/03554_2 

(24/228/3400)

ර.බී 08 සභාපති,බරෝසන් ලංකා (පුද් )සමාගම රැන්ඩ් උඩවලව සෆාරි රිබසෝට්, බනා-912, තණමල්විල පාර, උඩවලව

3,392 24/229/55/04036_1 () ර.බී 08 කාරියවසම් ගමබග් නලින් ධ්ම්මික කාරියවසම් ඕෂධි රිවේ සයිඩ් බ ාබටල්, ෙලවින්න පල්බල්ෙැද්ද.

3,393 24/230/29/02897_1 () ර.බී 08 සී.එච්.සී.බරස්ට්  වුසස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බෙලිහුල්ඔය තානායම , බෙලිහුල් ඔය

3,394 24/230/29/03366_1 () ර.බී 08 අබබ්නායක මුදියන්බස්ලාබග් සිරිබමවන් අනුරුද්ධ් අබබ්බකාන් 

ෙණ්ඩාර මයා

රිෙේ ගාඩ්න් රිබසෝට්, බෙලිහුල්ඔය

3,395 24/232/28/01319_1 () ර.බී 08 රාමනායක  ආරච්ිලාබග් සරත්ෙන්ර  රාමනායක බෙෝල්ඩේ ගාේඩන්, සිං රාජ පාර, කලවාන

3,396 24/234/28/01316_1 () ර.බී 08 බෙෝපත් බෆෝල්ස් බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික සමාගම බෙෝපත් බෆෝල්ස් බරස්ටුරන්ට් , බෙෝපත්පිටිය , ුරුවිට



3,397 24/234/28/01318_1 

(24/234/3283)

ර.බී 08 බල්ක් බසරනිටි බ ාබට්ල් පුද්ගලික සමාගම බල්ක් බසරනිටි  බ ාබට්ල් , බගෝනපිටිය , ුරුවිට

3,398 24/237/28/00485_1 () ර.බී 08 අ ංගම ගමබග් බදාන් අමරසිරි මයා බකාබට්තැන්න ටුවරිස්ට් ඉන්, අංක.635, බකාබට්තැන්න , ක වත්ත

3,399 24/237/28/03777_1 () ර.බී 08 කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ රජනාව බ රිබට්ේ රිබසෝේට් (පුද්) සමාගම, හිල්ෙේන් වත්ත මාරපන, රත්නපුර

3,400 24/238/28/00475_1 () ර.බී 08 බවඩික්කාර ආරච්ිබග් නීල් දයාවංශ ම තා දේශන ඉන්, අංක.68/5,  තානායම පාර , රත්නපුරය

3,401 24/238/28/00488_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂක අධ්යක්ෂ,බසන්චූරියා හිල් රිබසෝට්, අංක.305/2 බකාළඹ පාර, බවරලුප, රත්නපුර

3,402 24/238/28/01212_1 

(24/238/2898)

ර.බී 08 රත්නාබලෝක ටුවේස් ඉන් රත්නාබලෝක ටුවේස් ඉන්, බකාස්ගල , ක න්ගම, රත්නපුර

3,403 24/238/28/03929_1 () ර.බී 08 අධ්යක්ෂ, ඒ.ටී.ආේ. බ ෝල්ඩිංග්ස් (පුද්) සමාගම සේතපාධි, අංක. 35, බකාළඹ පාර, මලංගම, රත්නපුරය.

3,406 01/001/101/02308 

(01/001/2077)

ර.බී 09 ඊ.ඒ.පී. ෆිල්ම්ස් ඇන්ඩ් තියටේස් සමන්තා සිනමා,අංක 679, වවදය ඩැනිස්ටේද සිල්වා මාවත,බකාළඹ 09

3,407 01/001/101/02310 

(01/001/2481)

ර.බී 09 ුරුුලසූරිය සුනිල් බතාම්සන් ප්රනාන්ු රිකී සිනමා,අංක 90/1,ිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනේ මාවත, බකාළඹ 02

3,408 01/001/101/02320 

(01/011/2414)

ර.බී 09 කළමණාකරු - ලිෙේටි සිනමාස් ලිමිටඩ් ලිෙේටි සිනමා, අංක 35, ධ්ේමපාල මාවත, බකාළඹ 03

3,409 01/001/101/02320_1 () ර.බී 09 කළමණාකරු - ලිෙේටි සිනමාස් ලිමිටඩ් ලිෙේටි සිනමා, අංක 35, ධ්ේමපාල මාවත, බකාළඹ 03

3,410 01/001/101/03633 

(01/001/0822)

ර.බී 09 සී.ටී. බ ෝල්ඩිං සමාගම රීගල් තියටේ  , අංක 08 , ශ්රීමත් ිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනේ මාවත , බකාළඔ 02.

3,411 01/002/118/02299 

(01/002/2093)

ර.බී 09 අධ්යක්ෂ, සී/ස ඊ.ඒ.පී. ෆිල්ම්ස් ඇන්ඩ් තියටේස් (පුද්) සමාගම බකාන්බකෝඩ් සිනමා ල ,අංක 141/1, ගාළු පාර, බදහිවල

3,412 01/004/119/02307 

(01/004/2094)

ර.බී 09 බමාරින් මැකරිනා පියබස්න බල්ඛා සිනමා, බනා. 77, ුම්රියපල පාර, බ ෝමාගම

3,413 01/004/119/02314 

(01/004/2101)

ර.බී 09 බදාන් යසපාල ජයසූරිය ප්රියංි සිනමා ,අංක 69,අවිස්සාබව්ල්ල පාර, බ ෝමාගම

3,414 01/005/120/02312 

(01/005/2074)

ර.බී 09 බතෝසයින්බග් ෙන්රානි විජයන්තිමාලා බපබේරා විජයන්ති සිනමා , බකාතලාවල , කඩුබවල.

3,415 01/005/120/02313 

(01/005/2074)

ර.බී 09 බතාසයින්බග් ෙන්රානි විජයන්තිමාලා බපබේරා විජයන්ති සිනමා,බකාතලාවල ,කඩුබවල

3,417 01/008/120/02298 

(01/008/0860)

ර.බී 09 ුරුවිටබග් බදාන් සුනිල් සිරිවේධ්න අනූෂා සිනමා, අංක 81, අවිස්සාබව්ල්ල පාර, ම රගම

3,419 01/009/118/02318 

(01/009/3092)

ර.බී 09 කළමණාකරු , එබමස් සිනමා එබමස් සිනමා, අංක 04, පරණ ගාලු පාර, ඉඩම, බමාරටුව



3,420 01/011/101/02290 

(01/011/2079)

ර.බී 09 ඊ.ඒ.පී. ෆිල්ම්ස් ඇන්ඩ් තියටේස් (පීවීටී) ලිමිටඩ් සැබවෝයි සිනමා, අංක 12 - ගාලු පාර,වැල්ලවත්ත, බකාළඹ 06

3,421 01/011/101/02291 

(01/011/2078)

ර.බී 09  ෑබගාඩ ගමබග් රබිත් ඉන්දික සුගතදාස රිට්ස් සිනමා, අංක 18, ආොේය එන්.එම්. බපබේරා මාවත, බොරැල්ල

3,422 01/011/101/02296 

(01/011/2092)

ර.බී 09 බසෝමා එදිරිසිං  මිය, එදිරිසිං  ට්රස්ට් ඇන්ඩ් ඉන්බවස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් බරාක්සි සිනමා ,අංක 472 - ගාලු පාර,වැල්ලවත්ත ,බකාළඹ 06

3,423 01/011/101/02302 

(01/011/2069)

ර.බී 09 සි.ටි. ලෑන්ඩ් ඩිවබලාේමන්ට් සමාගම මැජස්ටික් සිනමා,මැජස්ටික් සිටි බගාඩනැිල්ල ,ෙම්ෙලපිටිය,බකාළඹ 04

3,429 01/011/101/02305 

(01/011/2079)

ර.බී 09 ඊ.ඒ.පී. ෆිල්ම්ස් ඇන්ඩ් තියටේස් (පීවීටී) ලිමිටඩ් සැබවෝයි සිනමා ,අංක 12,ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත ,බකාළඹ 06

3,431 01/011/101/02315 

(01/010/2068)

ර.බී 09 අධ්යක්ෂ ජනරාල් ඉම්පාලා සිනමා, අංක 1664, බකාටා පාර, රාජිරිය

3,432 01/013/118/02306 

(01/002/2070)

ර.බී 09 වයිඩීන් ඊෙට් ප්රනාන්ු  / ුල්මන් බනවිල් ප්රනාන්ු විජිත සිනමා ,අංක 423,ගාලු පාර, රත්මලාන

3,436 02/018/5/01600 

(02/018/0120)

ර.බී 09 බඩ්සි වයලට් ජයවේධ්න මිය නිව් ජයලත් සිනමා , අංක 789, ලියනබගමුල්ල , සීුව .

3,437 02/019/4/03670 () ර.බී 09 බ ට්ටිආරච්ිබග් බග්බ්රිබයල් ඇන්තනී ඔස්ටින් තිබස්රා ම තා / 

බ ට්ටිආරච්ිබග් මාරි බෆඩ්රිකා රත්නාවලී මිය

රත්නාවලී සිනමා,මීගමුව පාර,ජා ඇල.

3,438 02/021/4/01669 

(02/021/2089)

ර.බී 09 කිරින්ඳබග් ුසුමා ඇනා වයලට් ඩයස් මිය / අබසෝක් ුමාේ ද සිල්වා 

වික්රමරත්න  මයා

කන්ට්රාස් සිනමා,අංක 91,කිරිෙත්බගාඩ, කැළණිය.

3,441 02/024/16/03378 

(02/024/2415)

ර.බී 09 ධ්නංජය යටවක ෙණ්ඩාර ජයබකාඩි ම තා මිහිර සිනමා , පස්යාල පාර, මිරීගම

3,442 03/033/10/00832 

(03/033/2081)

ර.බී 09 ෙද්බද්ලියනරාළලාබග් බදාන් ප්රැන්සිස් බජෝෂේ ම තා  ප්රිස්කා සිනමා ල , අංක:05, කටුුරුන්ද , කළුතර.

3,446 03/033/10/01020 

(03/033/0351)

ර.බී 09 අසංග ඉන්දජිත් පරණගම  / නජිත් යුෂාන්ත පරණගම ිත්රා සිනමා , අංක 49 බකලින් විදිය , කළුතර දුණ, කළුතර

3,451 03/033/10/03133 

(03/033/2082)

ර.බී 09 බදාන්ස් මැබන්ේමන්ට් සේවිස් (ලංකා) ලිමිටඩ් නිව් මිනේවා සිනමා, අංක 143, ගාලු පාර, කළුතර

3,452 03/038/8/00831 

(03/038/2104)

ර.බී 09 මුුමිණි නි ාල් ෙන්රවංශ සිල්වා ම තා අංක:637, වින්ස් සිනමා, ගාලු පාර, වාද්ුව

3,453 03/038/8/03135 

(03/038/2076)

ර.බී 09 බේුරුආරච්ිබග් ක්රිෂානි ඩිල්පා ජීවන්ති මාෂා සිනමා, අංක 320, ගාලු පාර, පානුර

3,456 03/040/13/00835 

(03/040/0359)

ර.බී 09 අුල දීපාල් බසනරත් නිව් ෙම්පිකා තියටේස් , පාුක්ක පාර, ඉංිරිය

3,457 05/044/31/03098 

(301/09/6495)

ර.බී 09 බවට්ලි සිනමා අංක:54, බවම්බ්ල් සිනමා  ල , බේරාබදණිය පාර, ම නුවර

3,459 05/044/31/03386 

(05/044/0482)

ර.බී 09 මු න්දිරම් පතිරන්නැබ ලාබග් බරෝහිත ලලිත් ුමාර මයා බමසේස් ම වැලි බේරාබදණිය සිනමා, ගම්බපාළ පාර, බේරාබදණිය



3,462 06/077/16/03439 

(06/077/2086)

ර.බී 09 ිංබතාට විතානබග් අමරපාල මයා ලක්මාලි සිනමා ,  ල්රන්ඔය, රාගල

3,463 07/085/15/02614 

(07/085/0808)

ර.බී 09 උපාලි පිලාන විතාන මයා ප්රින්ස් සිනමා,අංක. 52,  ැව්බලාක් බපබදස, ගාල්ල

3,466 08/098/16/02612 

(08/098/0392)

ර.බී 09  ඳුන්බනත්ති රන්නුලු පියසිරි ම තා එච්.ආේ.සිනමා, දික්වැල්ල

3,469 08/103/16/02609 

(08/103/0809)

ර.බී 09 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ - එස්.බක්. සිනමා. එස්.බක්. සිනමා, අංක. 07, බකාටුබව්බගාඩ පාර, මාතර.

3,470 08/108/16/02608 

(08/108/2087)

ර.බී 09 දියගු  ැන්නැදිබග්  ලාලින්ද මලිත් විබේවික්රම ොන්දනි සිනමා , අංක 44 ඒ, වැලිගම

3,471 09/120/17/02597 

(09/120/2105)

ර.බී 09 බජෝන් සිල්වා එදිරිසූරිය රුහුණු සිනමා,අංක 175,ම බවල පාර,තංගල්ල.

3,472 09/121/18/02598 

(09/121/2071)

ර.බී 09 ජගමුනි බනලුන් ඉන්රකාන්ති මැන්දිස් නිව් බරෝ ණ සිනමා, කිරින්ද පාර, තිස්සම ාරාමය.

3,473 09/123/17/02602 

(09/122/0813)

ර.බී 09 ශාන්ත නීලන් ගලේපත්ති බරජිනා සිනමා, වලස්මුල්ල

3,474 10/255/44/02659 

(10/255/3212)

ර.බී 09 සින්නතම්බි තයාගරාජා රාජා බට්ක්ලිස් - බනා. 205, කස්ුරියේ පාර, යාපනය

3,475 10/263/47/02663 

(10/263/2065)

ර.බී 09 රාජරත්නම් රාේුමාේ ම තා න ම්ස් සිනමා, බක්.බක්.එස්. පාර, චුන්නාකම්

3,476 13/275/48/02692 

(13/275/2084)

ර.බී 09 සින්නතම්බි තයාගරාජා වසන්ති සිනමා , බනා. 40, නුවර පාර, වව්නියාව

3,477 13/275/48/03046 

(13/275/0564)

ර.බී 09 නිව් ඉන්රා සිනමා නිව් ඉන්රා සිනමා, බනා. 180, නුවර පාර, වව්නියාව

3,478 14/317/40/02648 

(14/317/2417)

ර.බී 09 බකාස්ග  බගදර බේමසිරි ම යා බවලින්ටන් සිනමා, කන්තබල්

3,482 14/324/40/02655 

(14/324/2083)

ර.බී 09 සින්නතම්බි තයාගරාජා සරස්වතී  සිනමා, අංක 299, තිරුඥාන සම්ෙන්ධ්ේ පාර, ත්රිුණාමලය

3,483 16/298/42/02633 

(16/298/2102)

ර.බී 09 අ ංගම බපාල්වත්බත් ගලේපත්තිබග් ෙමින්ද දිල්රුක් ප්රියදේශන මයා 

/ බදෝන මාලිනි අල්විස් ජයසිං  මිය

ඊගල් සිනමා , අම්පාර

3,484 17/154/22/02182 

(17/154/2691)

ර.බී 09 ශ්රියා කාන්ති ලියනබග් මිය / යාපා අේපු ාමිලාබග් ලක්මාල් සම්පත් 

යාපා ම තා

ලක්මාල් සිනමා , ආරච්ිකට්ටුව

3,485 17/156/25/01634 

(17/156/2080)

ර.බී 09 ඇනට් නිේමලි බසෝමා මාබනල් ජයබකාඩි නීලා සිනමා , නාත්තණ්ඩිය පාර,  දංබකාටුව

3,486 18/134/19/02604 

(18/134/0440)

ර.බී 09 සී/ස එදිරිසිං  ට්රස්ට් ඉන්බවස්මන්ට් ලිමිටඩ් සිබනක්ස්බපෝ සිනමා, අංක 18, උඩුවල්බපාල පාර, ුරුණෑගල

3,488 18/139/112/03503 

(18/139/2017)

ර.බී 09 විරුංග ආරච්ිලාබග් සුමිත් මයා නිව් නන්දා සිනමා,අංක 119,පුත්තලම් පාර,නිකවැරටිය.



3,489 18/141/20/03623 () ර.බී 09 ගරු සභාපති , සී./ස. සඳලංකාව නව විවිධ් බස්වා සමූපාකාර සමිතිය. සඳලංකා සිනමා , වැටබකයියාව,බගෝනවල.

3,490 18/147/19/02606 

(18/147/2072)

ර.බී 09 දිබන්ෂ් සංජය ද සිල්වා වීරසිං  සිරිවේධ්න මයා ශ්රියා තියටේ,කළුගමුව පාර, වාරියබපාල

3,492 20/193/27/02369 

(20/193/2095)

ර.බී 09 සාමානයාධිකාරී සමූපකාර සිනමා  ල ,  සමුපකාර මාවත, හිඟුරක්බගාඩ

3,503 21/199/38/01081 

(21/199/2416)

ර.බී 09 බස්නාධීර පතිරැන්නැබ ලාබග් පියදාස සීිරි සිනමා , ෙණ්ඩාරබවල

3,504 21/203/38/01083 

(21/203/2403)

ර.බී 09 ුමුුනී ුබේසිං ම් මිය / මුත්තයියා ුබරයිසිං ම් රීගල් සිනමා ල ,  පුතබල් පාර, දියතලාව

3,507 22/213/39/03185 

(22/213/3297)

ර.බී 09 විජය සිනමා විජය සිනමා ,ෙඩල්ුුර

3,510 23/245/30/00927 

(23/245/2108)

ර.බී 09 සමරසිං  ආරච්ිබග් සිරිපාල සමරසිං  මයා ටාසන් සිනමා , අංක:70, බකලින් විදීය, කෑගල්ල

3,514 23/245/30/00927_1 

(23/245/2108)

ර.බී 09 සමරසිං  ආරච්ිබග් සිරිපාල සමරසිං  මයා ටාසන් සිනමා , අංක:70, බකලින් විදීය, කෑගල්ල

3,515 23/245/30/01333 

(23/245/2420)

ර.බී 09 සරත්ෙන්ර  අුබකෝරල ම තා ඡායා සිනමා ල , බකලින් වීදිය , කෑගල්ල

3,516 23/249/30/00924 

(23/249/0441)

ර.බී 09 සිරි බරෝ ණ වීරසිං  මයා ජීවනී සිනමා , බකාළඹ පාර, අලව්ව

3,519 24/225/29/00557 

(24/225/0545)

ර.බී 09 ඒ.එල්.ජස්ටින් ප්රනාන්ු මයා බේ.එෆ්.සිනමා .අංක:29. තානායම් පිවිසුම් පාර. ෙලංබගාඩ

3,520 24/226/28/00556 

(24/226/0811)

ර.බී 09 ුරුේපු ආරච්ිලාබග් බේමසිං  ුරුේපු  මයා ගාමිණි සිනමා. මාහිංබගාඩ. ඇ ැලියබගාඩ

3,521 24/226/28/03822 () ර.බී 09 කාරියවසම්බග් අනුරසිරි වසන්ත සුභසිං  මයා ආසිරි සිනමා, ඇ ැළියබගාඩ

3,522 24/228/55/00570 

(24/228/2100)

ර.බී 09 බකාබළාම්බු ගමබග් සංජය ජයවේධ්න ම තා නිව් ටවුන් සිනමා. නව නගරය .  ඇඹිලිපිටිය

3,523 24/228/55/00572 

(24/228/2097)

ර.බී 09 බකාබළාම්බු ගමබග් ජයවේධ්න මයා / බකාබළාම්බු ගමබග් සංජය 

ජයවේධ්න ම තා

නිව් විශාකා සිනමා. පල්බල්ගම . ඇඹිලිපිටිය

3,524 24/234/28/00560 

(24/224/2096)

ර.බී 09 ඩී.එච්.සමරබකෝන් මයා සමනල සිනමා. ුරුවිට

3,525 24/237/28/00551 

(24/237/0418)

ර.බී 09 ගන්කන්ද මු න්දිරමලාබග් බසෝමසිරි ගන්කන්ද මයා ගන්කන්ද සිනමා. විදයාල මාවත. පැල්මඩුල්ල

3,526 17/153/21/02603 

(17/153/0372)

ර.බී 09 පීවී බස්මසිං  නවරත්න මුදියන්බස්ලාබග් පුංි ෙණ්ඩා සුදේශි සිනමා, ආණමඩුව

3,527 01/011/101/03622 

(01/011/1745)

ර.බී 10 බේ.එෆ්. ටුවේස් ඇන්ඩ් ට්රැවල්ස් සිබලෝන් ලිමිටඩ් වවස්බරෝයි ස්බපෂල් බරස්ටුරන්ට්, බේ.එෆ්. ටුව(ේ)ස,්  ට්රැවල්ස් (ලංකා) සමාගම,

 අංක 58,  ැව්බලාක් පාර ,බකාළඔ 05.



3,529 01/011/101/03809 () ර.බී 10 බේ. එෆ්. ටුවේස් ඇන්ඩ් ට්රැවල්ස් සිබලෝන් ලිමිටඩ් වවස්බරෝයි II  58,  ැව්බලාක් පාර, බකාළඹ 05

3,530 01/001/1/00549 

(01/001/2314)

ර.බී 11 ඩිංග තන්ත්රිබග් හිලරි විශ්වජිත් බපබේරා ම තා  ප්රින්සස් බරස්ටුරන්ට්, අංක:23, ශාන්ත බජෝසේ විදීය, බකාළඹ 14.

3,531 01/001/1/00559 

(01/001/2318)

ර.බී 11 සුේපන් අල සාමි නඩරාජා  බ ාලිවුඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක:305, අළුත් මාවත පාර, බකාළඹ 13

3,532 01/001/1/00564 

(01/001/2328)

ර.බී 11 බද්වී ෙන්ද්රිකා ොූනි / සාමලා ොූනි / සෂකලා ොූනි බකාටබ ්න බරස්ටුරන්ට්, අංක 155-157, බජාේේ ආේද සිල්වා මාවත, බකාටබ ්න, බකාළඔ 

13

3,535 01/001/1/00625 

(01/001/2312)

ර.බී 11 ෙුල්ල පරණ කාට්ටුබග් දේශන බස්නාරත්න  නිව් වැලිගම ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්. අංක: 88. ඩීන්ස් පාර. මරදාන . බකාළඹ 10

3,539 01/001/1/00627 

(01/001/2324)

ර.බී 11  අධ්යක්ෂ, බ්රවුන්ස් බ ාබටල් ලිමිටඩ්  බ්රවුන්ස් බ ාබටල් ලිමිටඩ්.  අංක:57 .බරෝ ල් විදීය. බකාළඹ 01

3,540 01/001/1/00628 

(01/001/0593)

ර.බී 11 සී/ස.ටී ඒ. ප්රනාන්ු බ ෝටලය  වයිට් බ ෝේස් ඉන්,  අංක: 46/38, නවම් මාවත , බකාළඹ 02.

3,541 01/001/1/00630 

(01/001/3069)

ර.බී 11 ඔටාලිබග් කීේති ධ්නංජලාල්   බෆඩ්බකෝ බරස්ටුරන්ට් . අංක: 796. බක්. සිරිල් බපබේරා මාවත . බමෝදර- බකාළඹ 15

3,542 01/001/1/00631 

(01/001/2315)

ර.බී 11 ුඩුවබග් බෙවන් බපබේරා මයා  ේලවේ ඩ්රම් ෙයිනිස් බරස්ටුරන්ට්.අංක:273. ශ්රී සද්ධ්ේම මාවත.  මාලිගාවත්ත පාර. බකාළඹ 

10

3,543 01/001/1/00661 

(01/001/2301)

ර.බී 11 අධ්යක්ෂ. බමබට්රාබපාලිටන් බ ාබටල් ලිමිටඩ් බමබට්රාබපාලින්ටන් බ ාබටල් ලිමිටඩ්.අංක72, මුහුු බවරළ පාර,  බකාළඹ 11

3,544 01/001/1/01054 

(01/001/2309)

ර.බී 11 ශයාමලී  නිලීකා යසන්ති ප්රනාන්ු (ජයබස්කර) මිය / පුනයකාන්ත 

බේවත සුසන්ත ජයබස්කර මයා

ආමේ බරස්ටුරන්ට්, අංක 33, ශ්රී සුමනතිස්ස මාවත , බකාළඹ 12

3,545 01/001/101/00619 

(01/001/1903)

ර.බී 11 නාරායනන් ආනන්ද ුමාේ ම තා / ඩී.  ආනන්ද ුමාේ මිය  නිව් බරෝයල් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ,අංක 59,2/1,3/1,ඕල්කට් මාවත, බකාලඹ11.

3,546 01/001/101/00621 

(01/001/2327)

ර.බී 11 සිටි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ස්බටෝේස් ලිමිටඩ්.  සිටි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ්  ස්බටෝේස් ලිමිටඩ්. බනා.74. ජම්පටා විදීය. බකාළඹ 13

3,548 01/001/101/00624 

(01/001/0396)

ර.බී 11 ගලබගදර බද්ව ජයසිරි නිමල් රත්නබස්කර  සී/ස රත්නිරි බ ාබටල් සමාගම. බනා.45. කැනල් පාර. බකාටුව. බකාළඹ 01

3,549 01/001/101/00626 

(01/001/2317)

ර.බී 11 සී/ස ටී.ඒ. ප්රනාන්ු බ ාබටල් සමාගම  වින්ඩ්සේ බරස්ටුරන්ට් ,අංක:19, මැලිෙන් විදීය, බකාළඹ 11.

3,550 01/001/101/01026 

(01/001/3140)

ර.බී 11 සතයබද්වි ක ඳවල ම තා. / උමාබද්වි කන්දසාමි මිය / ලංගනාදන් 

පද්මබලෝජිනී මිය

නැෂනල් බරස්ටුරන්ට්, අංක 39, බබ්බේ පාර, බකාළඔ 12.

3,551 01/001/101/01134 

(01/001/2320)

ර.බී 11 ෙේනබඩත් ෂබ් සිල්වා ෆීබි සිල්වා / ලලිත් ඇන්තනී බලෝච් ම තා බ්රිටිෂ් ඉන්ඩියා බ ාබට්ල් , අංක 41/ඒ , මුදලිබග් මාවත , බකාළඹ 01

3,552 01/001/101/03095 

(01/001/0425)

ර.බී 11 වජිරා ජානකී බ ට්ටිආරච්ි බනත්තිුමාර සලාකා බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක:454, යූනියන් බපබදස, බකාළඹ 02

3,553 01/001/101/03228 

(01/001/2308)

ර.බී 11 මැන්ෂන් බ ාබටල් ලිමිටඩ් මැන්ෂන් බ ාබටල් ලිමිටඩ්, අංක 135, ශ්රි සුමනතිස්ස මාවත, බකාළඹ 12



3,554 01/001/101/03771 

(01/001/2310)

ර.බී 11 නවීන්ර අනුරුද්ධ් රත්නායක යුනියන් බරස්ටුරන්ට්, අංක 37, යුනියන් බපබදස, බකාළඔ 02.

3,555 01/001/101/03772 

(01/001/0147)

ර.බී 11 කළමණාකරු  ,  ශ්රී ලංකා බස්වා මුක්තභට ආයතනය, ශ්රී ලංකා බස්වා මුක්තභට ආයතනය, අංක 29, බ්රිස්ටල් වීදිය, බකාළඔ 01.

3,556 01/002/118/02844 

(01/002/2299)

ර.බී 11 සිං ාර බරෝහිත සංජීව සිල්වා බසරන්ඩිබ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 14 ,වින්ඩ්සේ  බපබදස, බදහිවල

3,557 01/002/118/02892 

(01/002/2306)

ර.බී 11 මලිගස්බස් බකෝරළබග් ගාමිණි ප්රිය නානායක්කාර මයා පේලින් බ ෝටලය, අංක:48, ගාලු පාර, බදහිවල

3,558 01/002/118/03239 

(01/002/2319)

ර.බී 11 විබේසුන්දරබග් පියසීලි විබේසුන්දර සැබවෝ බරස්ටුරන්ට්, අංක 285A/1/1,ප්රධ්ාන පාර, අත්තිඩිය, බදහිවල.

3,559 01/002/118/03773 

(01/002/2313)

ර.බී 11 ලියනබග් මුදියන්බස්ලාබග් බවාට්සන් බෙනඩික් බකාලුගල ෆ්ලවේ ඩ්රීම් බරස්ටුරන්ට්  , අංක 264, ප්රධ්ාන පාර, අත්තිඩිය, බදහිවල.

3,560 01/002/118/03775 

(01/002/2346)

ර.බී 11 මලිගස්බේ බකෝරලබග් ගාමිණි ප්රිය නානායක්කාර / ෙන්රානි නිශාරා 

නානායක්කාර

පේලින් බ ෝටලය , අංක 48, ගාලුපාර, බදහිවල.

3,561 01/003/119/00667 

(01/003/2553)

ර.බී 11 ුඩුබ ්නබග් බජනීමා ශයාමලී ුඩුබ ්න සීතා බරස්ටුරන්ට් , අංක.395/1, ඉ ළ බකාස්ගම , බකාස්ගම

3,562 01/004/119/00690 

(01/004/0602)

ර.බී 11 සරංගු බ ්වාබග් බ ්මන්ති ද සිල්වා බරෝයල් මවුන්ට් බරස්ටුරන්ට්, අංක90 1/1, යිබලවල් පාර, බ ෝමාගම

3,565 01/005/120/00666 

(01/005/2321)

ර.බී 11 බලාු හිරුලබග් ීතා නිලත්ති ප්රනාන්ු ඩිලංකා බරස්ටුරන්ට්, අංක.1065 බී, ුමාරබග් වත්ත, දුණු තලංගම, තලංගම.

3,566 01/005/120/00679 

(01/005/2326)

ර.බී 11 අංබගාඩබග් බමරිල් තේස්ටන් පිබග්රා දසබව්ල්ල බරස්ටුන්ට් , අංක.58එෆ්, දවටග ඕවිට , වැලිවිට ,කඩු බවල.

3,571 01/005/120/01030 

(01/005/2301)

ර.බී 11 ක විට ආරච්ිබග් බසෝමරත්න ක විට  / ය ම්පත් ආරච්ිබග් 

ප්රියන්ත ජගත් ය ම්පත්

 එස.්බක්.බරස්ටුරන්ට්, අංක:298/1 බි, කඩුබවල පාර, මාලබේ.

3,572 01/005/120/03245 

(01/013/0360)

ර.බී 11 බසෝමපාල ප ළ මැදගමබග් ලැවිනියා බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 1106, පන්නිපිටිය පාර, ෙත්තරමුල්ල

3,573 01/005/120/03529 () ර.බී 11 පබ්ස් එන් ේබල්සස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් සිල්වේ ස්ටාේ බරස්ටුරන්ට් (බකාන්තගන්බතාට අවන් ල) බනා 545/1, කඩුබවල පාර, 

තලංගම උුර, තලංගම.

3,574 01/006/2/03097 

(01/006/0643)

ර.බී 11 එමෑනුබවල් ක්රිස්බටෝපේ බරානල්ඩ් පිරීස් බක්වරායන් අංක:27, බකලින් විදීය , පිලියන්දල

3,575 01/006/2/03785 

(01/006/0645)

ර.බී 11 එමෑනුබවල් ක්රිස්බටෝපේ බරානල්ඩ් පීරිස් බත්වරායන් ක්රයිබට්රියන් බරස්ටුරන්ට්  අංක 27, බකලින් වීදිය , පිලියන්දල.

3,577 01/007/120/03778 

(01/007/0601)

ර.බී 11 අමරසිං බග් සුදත් ුමාරසිරි නිව් හිල්බටාේ බරස්ටුරන්ට්, අංක 405/4, උඩුමුල්ල, මුල්බල්රියාව.

3,580 01/008/120/00680 

(01/008/0600)

ර.බී 11 බකාල්ලූේ අේපු ාමිලාබග් බසෝමපාල බ්රයිට් එන්ටේප්රයිසස.්  අංක 33.   යිබලවල් පාර, නාවින්න . ම රගම.

3,581 01/008/120/00681 

(01/008/2307)

ර.බී 11 ගංබගාඩවිලබග් අමන්ද උපුල් භාතිය බස්නාධිලංකාර  ම රගම බරස්ටුරන්ට්.  අංක 174.  පරණ ගාලු පාර.  ම රගම.



3,582 01/008/120/01346_1 

(01/008/2153)

ර.බී 11 අධ්යක්ෂ,ඔස්ට්  ඒෂීයා  ස්බපෝට්ස් (බපෞද්) සමාගම ඔස්ට්  ඒෂීයා  ස්බපෝට්ස් (බපෞද්) සමාගම, අංක 290 යූ, විබේබස්කර මාවත, තලවුබගාඩ

3,585 01/008/120/03091 

(01/008/2298)

ර.බී 11 ගයාන් ඉන්දික බපබේරා  / ස න්ජි ෙමිල බපබේරා ග්රීන් මිස්ට් බරස්ටුරන්ට් , අංක:21, වලව්වත්ත පාර, ගංබගාඩවිල, නුබග්බගාඩ.

3,587 01/008/120/03782 

(01/008/2316)

ර.බී 11  අධ්යක්ෂ, ඒෂයා බ ෝල්ඩිං ලංකා (පුද්) සමාගම කලම්බු එන්ටේබට්න්මන්ට්   අංක 531, කැපිටල් බමෝල්, මාදිබවල පාර, තලවුබගාඩ.

3,588 01/009/118/02898 

(01/009/1828)

ර.බී 11 ිංබතාට බපාල්වත්තබග් ෙන්ුලබස්න වීරසූරිය මයා / බ ්මා රංජනී 

ගාේදිබේ පුංිබ ්වා මිය / ිංබතාට බපාල්වත්තබග් තිවංක වීරසූරිය

ජුබිලි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ,  අංක 153, පරණ ගාලු පාර, බමාරටුව.

3,589 01/009/118/03562 () ර.බී 11 ලියනබග් මුදියන්බස්ලාබග් බවාට්සන් බෙනඩික් බකාලුගල ම තා වීල්ස් බරස්ටුරන්ට්     අංක 261, ගාලුපාර, කටුෙැද්ද, බමාරටුව.

3,590 01/010/120/00642 

(01/010/0620)

ර.බී 11 මාලබබ්  රුණ ශාන්ත සිබග්රා  උදාිරි බරස්ටුරන්ට්.  අංක:19.  පරණ කැස්ෙෑව පාර. නුබග්බගාඩ

3,591 01/010/120/00685 

(01/010/0599)

ර.බී 11 බකාට්ටල ච්ිලාබග් බදෝන ොලට්  කිංග්ස්  පාේක් බරස්ටුරන්ට්. අංක:267 බී.  යිබලවල් පාර. නුබග්බගාඩ

3,592 01/010/120/02894 

(01/010/2322)

ර.බී 11 දිබන්ෂ් උබේන්ර බ ට්ටිබග් ක්රවුන් බ ාබට්ල් ඇන්ඩ් ොේ, අංක:25,25/1, පරණ කැස්ෙෑව පාර, නුබග්බගාඩ

3,593 01/010/120/02896 

(01/010/2311)

ර.බී 11 ිංබතාට බපාල්වත්තබග් ෙන්ුලබස්න වීරසූරිය / බ ්මා රංජනී 

ගාේදිබේ පුංිබ ්වා / ිංබතාට බපාල්වත්තබග් ශානක වීරසූරිය

ඔලිම්පික් ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක:531, ගංබගාඩවිල , නුබග්බගාඩ

3,597 01/010/120/02909 

(01/010/1989)

ර.බී 11  රින්ද බකෝසල බ ට්ටිබග්  සඳැල්ල බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ.  අංක:1 /1/1. පරණ බකාට්ටාව පාර. මිරි ාන. නුබග්බගාඩ

3,598 01/010/120/03101 

(01/010/0330)

ර.බී 11 බේ.එම්.එස්. මිරැන්ඩා ඇන්ඩ් සන්ස් (පුද්) සමාගම ෙලන බරස්ටුරන්ට්, අංක:405/4,  යිබලවල් පාර, ගංබගාඩවිල , නුබග්බගාඩ

3,599 01/011/101/00644 

(01/011/2325)

ර.බී 11 වික්රමසිං  ආරච්ිබග් උපුල් බරෝ ණ බපබේරා වළඳ බරස්ටුරන්ට් . අංක:182/1/1. බකාබලාන්නාව පාර. බදමටබගාඩ. බකාළඹ 09

3,600 01/011/101/00864 

(01/001/0074)

ර.බී 11 පැරඩයිස,බරෝඩ් ගැලරිස(් පුද්0 සමාගම  පැරඩයිස් බරෝඩ් ද ගැලරි කැබෆ,්  අංක:02, ඇල්ප්රඩ්  වුස් ගාේඩ්න්, බකාළඹ 03

3,601 01/011/101/03229 

(01/001/2300)

ර.බී 11 එම්.එස්. බඩාක්ලන්ඩ් බ ාබටල් ලිමිටඩ් බඩාක්ලන්ඩ් බ ාබටල් ලිමිටඩ් , අංක 456, බබ්ස්ලයින් පාර, බදමටබගාඩ

3,602 01/011/101/03243 

(01/001/1841)

ර.බී 11 බරෝහිත ලූෂන් බපාන්බස්කා ඩියුබරෝයි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 1133, මරදාන පාර, බොරැල්ල - බකාළඹ 08

3,603 01/011/101/03537 () ර.බී 11 කළමණාකාර අධ්යක්ෂ- ඒ. ඊ.පී. ෆිල්ම්ස් ඇන්ඩ් ඇන්ඩ් තිබේටේ 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ්

සැබවෝයි බරස්ටුරන්ට්  අංක 12, ගාලුපාර, වැල්ලවත්ත, බකාළඔ 06.

3,604 01/011/101/03781 

(01/011/1841)

ර.බී 11 රංජිත් ලසුක් බෆාන්බස්කා / රංජිත් බවරුකා ජුඩ් බෆාන්බස්කා / 

සන්රාබග් බෆාන්බස්කා / බරෝහිත ලූෂන් බෆෝන්බස්කා

ඩියුබරෝ බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ  , අංක 1133, මරදාන පාර, බොරැල්ල, බකාළඔ 08.

3,606 01/013/118/00641 

(01/013/2159)

ර.බී 11  ෑබගාඩ ගමබග් ඉන්රානි ෙන්රසිරි  මවුන්ට් ගැලරි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ. අංක:19 ඒ, පරණ ුම්රියපල පාර.ගල්කිස්ස

3,607 01/013/118/02889 

(01/013/2303)

ර.බී 11  ෑබගාඩ ගමබග් ශිවන්ති තනුජා සුගතදාස මවුන්ට් බරස්ටුරන්ට්,අංක 607, ගාළු පාර, ගල්කිස්ස



3,608 02/014/5/01071 

(02/014/1890)

ර.බී 11 බසෝමසුන්දර වසන්ත ුමාර ම තා ුමාර බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,අංක 76,ආබයෝජන කලාප පාර, වුපිටිවල , නිට්ටුව.

3,610 02/014/5/01584 

(02/014/1919)

ර.බී 11 ෙමිල වීරක්බකාඩි  ම තා ඉන්ටේ බනස්ට් බරස්ටුරන්ට් , බනා 01 - තිලක ලෑන්ඩ් , දඩගමුව , බව්යන්බගාඩ.

3,611 02/014/5/01763 

(02/014/0524)

ර.බී 11 බසෝමසුන්දර වසන්ත ුමාර ම තා / නිව් නිල්වලා බරස්ටුරන්ට්, අංක 653/1, අත්තනගල්ල පාර, නිට්ටුව

3,612 02/014/5/02845 

(02/014/2131)

ර.බී 11 බ ට්ටිආරච්ිබග්     බදාන් ඇන්ටන් ෙමින්ද ුමාර  / පලි වඩන 

ආරච්ිබග් ශ්රීමාලි ඩිබලස්ටා නිලානි බපබේරා

ශ්රි ාන් බරස්ටුරන්ට්, අංක 10/5, තල්ග බ ්න, වටද්දර.

3,613 02/015/6/01153 

(02/015/1905)

ර.බී 11 නාරාංබගාඩ ලියනබග් ලක්ෂ්මන් ඉන්රජිත් මයා  කල්කි බරස්ටුරන්ට්, අංක 351/එච්3. නව නුවර පාර, බදල්බගාඩ.

3,614 02/015/6/01773 

(02/015/1901)

ර.බී 11 බදාන් සරත් ුමාර එදිරිසිං  ම තා. රන් සමනල බරස්ටුරන්ට් ,අංක 136/ඩී/ඊ/එෆ් , සුමිබටෝ බගාඩනැඟිල්ල , නුවර පාර, කඩවත.

3,615 02/015/6/01806 

(02/015/1922)

ර.බී 11 අමරසිං බග් සරත් ුමාරසිරි ම තා / සිං  බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 424/2, මාබකාළ උුර , මාබකාළ

3,616 02/015/6/03741 

(02/015/1917)

ර.බී 11 සී.බී.එල්.රිබට්ලේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බකෝසල  බරස්ටුරන්ට්(මෙං- කඩුබවල) , අංක 27, නව නුවර පාර,ෙණ්ඩාරවත්ත,බියගම.

3,617 02/016/121/00653 

(02/016/1910)

ර.බී 11 මිහිඳුුලසුරියලාබග් ගයාන් බුද්ධික බපබේරා  ම තා ගාේඩිනියා බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, ෙලගල්ලවත්ත , ුරුණෑගල පාර , දිවුලපිටිය.

3,621 02/016/121/01750 

(02/016/1693)

ර.බී 11 පටපිලිබග් කමලා සාලින්ද බරස්ටුරන්ට් , අංක 12, මරඳග මුල පාර,  පුවලාන, දිවුලපිටිය

3,624 02/016/121/01761 

(02/016/1915)

ර.බී 11 ලින්බතාටබග්  ප්රැන්සිස් බස්වියේ  ක්රිස්බටෝපේ ප්රනාන්ු ම තා ක්රිස්බටෝස් බභෝජනාගාරය, ගම්සභා  න්දිය,ිරිඋල්ල පාර,කටාන.

3,625 02/017/6/01151 

(02/017/1893)

ර.බී 11 ගමබග් බෙනත් වජිර කාරියවසම් ම තා ප්රසාද් බරස්ටුරන්ට් ,බනා.46, මයිලවලාන  පාර, කිරිඳිවැල.

3,627 02/017/6/01735 

(02/017/0153)

ර.බී 11 මල්බපෝරු මුදියන්බ ස්ලාබග් පද්මිණි රමයලතා මිය  / බේුරු 

අුබකෝරළබග් තිලකරත්න ම තා

සමීර බරස්ටුරන්ට්,අංක 79/ඒ , යක්කල පාර, රඳාවාන.

3,628 02/017/6/01753 

(02/017/1907)

ර.බී 11 මල්ලිකා අුබකෝරාළලාබග් ගුණබස්කර ම තා නාමල් බරස්ටුරන්ට් , බනා.25/15,  රජ වීදිය , කිරිඳිවැල.

3,629 02/018/5/01767 

(02/018/1923)

ර.බී 11 බජා ාන් ස්ටැනිස්බලෝස් ප්රනාන්ු ම තා බඩබවෝනා ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 205/3, ගම්ප  පාර, යක්කල

3,630 02/018/5/02781 

(02/018/1913)

ර.බී 11 බ ට්ටිආරච්ිබග් බදාන් තමින්ද නලීන් ම තා බ ාට් බවාක් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ,අංක 57,නුවර පාර,යක්කල.

3,631 02/018/5/03092 

(02/018/1894)

ර.බී 11  ැළඹ ආරච්ි අේපු ාමිලාබග් බදාන් ප්රසන්න ෙේනාඩ් ජයරත්න මයා ටැබකෝ බෙල් බරස්ටුරන්ට්, ඇන්ඩ් ොේ, අංක:289,  කඩවත පාර, ගබණ්මුල්ල.

3,632 02/019/4/00701 

(02/019/1896)

ර.බී 11 අලියාුර නිවාඩ් සංබේ ප්රනාන්ු ම තා රාගම සුපේ බරස්ටුරන්ට්, අංක: 651.  බත්වත්ත පාර. රාගම

3,633 02/019/4/01760 

(02/019/1992)

ර.බී 11 සන්දාරාුර ුපිකා බත්ර්ස්  ඇන්ටනට්  ජයවේධ්න නිබරෝෂ් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 20/එෆ්, ඒකල,ජාඇල.



3,646 02/019/4/03403 

(02/019/1902)

ර.බී 11 සන්දරාදූර වින්සන් සමන්ත සිල්වා මයා / සන්දරාුර ෆිබයානිලා සඳනි 

බමලීසා සිල්වා

බකන්ට් බරස්ටුරන්ට් , අංක:116, මීගමුව පාර, නාබගාඩ, කඳාන.

3,647 02/020/7/00696 

(02/020/0300)

ර.බී 11 රාජපක්ෂ අේපු ාමිලාබග් බදාන් සුබේන්ර  වසන්ත බපබේරා මයා ගානට් පබ් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 56/1, ලියනබග්මුල්ල . සීුව.

3,648 02/020/7/01759 

(02/020/1900)

ර.බී 11 හිතක දබන්ෂ් නවින්තක ද සිල්වා ම තා ෆුල්මූන් බරස්ටුරන්ට් , බනා 22 - ම  හුණුපිටිය , දිවුලපිටිය පාර, මීගමුව

3,649 02/020/7/01762 

(02/020/1895)

ර.බී 11 බ වැස්සබග් බපාන්සි කල්බද්රා මිය / රංග බරස්ටුරන්ට්, බනා.372 - නිවාස බයෝජනා ක්රම පාර, රද්බදාළුව, බකාටුබගාඩ

3,651 02/022/5/01736 

(02/022/1912)

ර.බී 11  ඳුවල බද්වබග් සමන්ත ඩයස් ගුණතිලක ම තා පුබුු බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 457, නුවර පාර, කඩවත

3,654 02/022/5/01755 

(02/022/2482)

ර.බී 11 ජයසිං  ආරච්ිබග් වසන්ත නි ාල් ම තා රන්ුල  බරස්ටුරන්ට්, අංක 39/3, කිරිල්ලවල , කඩවත.

3,655 02/022/5/01774 

(02/022/1918)

ර.බී 11 මුුගලබග් බදාන් තිලක් දේශන බව්ල්ස් බරස්ටුරන්ට් , අංක 108/07, එබේරමුල්ල , වත්තල

3,657 02/023/7/01765 

(02/023/2694)

ර.බී 11 බපරමුණ ගමබග් ෙන්රලතා  මිය ඇපල් ග්රීන් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 70,  මිනුවන්බගාඩ පාර, පත වත්ත , 

උඩුගම්බපාල.

3,658 02/023/7/01771 

(02/023/1892)

ර.බී 11 ඩැෆඩිල් බ ාබටල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, මල්වත්ත ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 147/ ඒ , මල්වත්ත  න්දිය, අස්ිරිය, ගම්ප .

3,659 02/023/7/03591 

(02/023/1921)

ර.බී 11 සංජීවනී විතානබග් මිය වලව්ව බරස්ටුරන්ට් , අංක 167 ,බදාඹබවල ,උඩුගම්බපාල.

3,660 02/024/121/01757 

(02/024/0523)

ර.බී 11 අමරසිං  පැලවත්තබග් කාංෙනා සුරංි අමරසිං  ම ත්මිය සමේබසට් ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, බනා.40 ඩී, ගස්බප පාර, හිරිවල

3,661 02/025/7/00652 

(02/025/1906)

ර.බී 11 වේණුලසුරිය අයිවන් සුරත් සුබේන්ර ප්රනාන්ු ම තා බ්ලූ මූන් බරස්ටුරන්ට්,බනා. 68, ශාන්ත බජෝශේ වීදිය, මීගමුව

3,662 02/025/7/00654 

(02/025/1904)

ර.බී 11 වැලිවිට විතානලාබග්  බදාන් ස්ූටේ  නීනස්  බගාඩ්ෆ්රී බලනාඩ් ම තා බකාරබන්ෂන් බ ෝටලය , බනා.95, ශාන්ත බජෝශේ වීදිය, මීගමුව.

3,664 02/025/7/01091 

(02/025/0522)

ර.බී 11 ෙද්බද් ලියනබග් බදාන් බොනිපස් බඩන්සිල් ම තා නිබකෝ බරස්ටුරන්ට්, අංක 113,බසත්තපාඩුව, පමුණුගම

3,665 02/025/7/01155 

(02/025/1914)

ර.බී 11 සපුතන්ීබග් බදෝන කාමලිකා මිය / බෙෝතලබග් ජූඩ් නි ාල් 

ඩන්ස්ටන් ප්රනාන්ු ම තා

 බේන්බෙෝ බරස්ටුරන්ට්,අංක 700, බකාළඹ පාර, ුරණ , මීගමුව.

3,666 02/026/4/00695 

(02/026/1916)

ර.බී 11 බදාන් සිරිල් සුමිත්රාආරච්ි ම තා නිව් සැන්ටානා බරස්ටුරන්ට්,අංක171-175, ජයවීර බගාඩනැිල්ල,කණුවන,ජාඇල.

3,668 02/026/4/01157 

(02/026/0156)

ර.බී 11 ක්රිෂ්ණන් ජයුමාේ ම තා බ්ලුනයිල් බරස්ටුරන්ට් , 463/බී/1 ,  පුල්ලුබ ්න , පමුණුගම.

3,669 02/026/4/01734 

(02/026/1899)

ර.බී 11 අලියාුර ෆිබයෝනිලා නිලංගා ප්රනාන්ු  ම ත්මිය / ඇලකන්ද බරස්ටුරන්ට්, අංක 15, ුම්රියපල පාර,  ැඳල , වත්තල .

3,670 02/026/4/01769 

(02/026/1920)

ර.බී 11 ශිලා ඇවිරිල් බරාබද් මිය / රයන් මිබෙල් බරාබද් ම තා ලිට්ල් බරාක් බරස්ටුරන්ට්, අංක 57, තිඹිරිගස්යාය,  ැඳල, වත්තල.



3,671 02/026/4/02806 

(02/026/2478)

ර.බී 11 ජයවික්රමබග් බදාන් උබද්ශ් සංඛ රූපසිං  ම තා සමුරා ස්නැක්ොේ ඇන්ඩ් ඊටින්  වුස.් අංක:477. මීගමුව පාර. වත්තල

3,672 02/026/4/02837 

(02/026/2769)

ර.බී 11 රන්වලබග් අසුන්තා පිංු මිය ශීෂා බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 440/6, මීගමුව පාර, වත්තල

3,673 02/026/4/02840 

(02/026/1897)

ර.බී 11 රාජපක්ෂ අේපු ාමිලාබග් බදාන් සුබරන්ර වසන්ත බපබේරා මයා ආරිය බරස්ටුරන්ට්, අංක 103,"සිසිල් බසවන",පල්ලියවත්ත, ැඳල,වත්තල.

3,676 02/026/4/02890 

(02/026/0152)

ර.බී 11 වල්පිට ගමබග් ජනක දිලිේ ුමාර ම තා තිඹිරිගස්යාය බරස්ටුරන්ට්, අංක:181/2,  ැඳල පාර, වත්තල

3,677 02/026/4/02891 

(02/026/3050)

ර.බී 11 බකාන්ගනිබග් බජෝේේ හිලරි ඇන්තනී මයා බරෝයල් ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක:362, මීගමුව පාර - වැලිසර , රාගම

3,678 02/026/4/03100 

(02/026/1891)

ර.බී 11 සජින්ර වික්රමරත්න මයා  රැන්බකෝ  බරස්ටුරන්ට්, අංක 23/3, ඇවරිවත්ත පාර, වත්තල

3,679 03/027/12/02020 

(03/027/0183)

ර.බී 11 සී/ස ජගත් ඉන්බවස්ට්මන්ට් (බපෞද්ගලික) සමාගම ග්රීන් පාේක් බරස්ටුරන්ට්,355/1/1, බදල්ගස් ංදිය, යටියන, අගලවත්ත.

3,682 03/029/11/02024 

(03/029/1513)

ර.බී 11 කළුබපරුම ප්රදීේ ෙන්න ද සිල්වා සී ස්ටාේ බරස්ටුරන්ට්, ලන්සියා වත්ත, ගාලු පාර, දුණු පයාගල

3,683 03/030/13/02970 

(03/030/1517)

ර.බී 11 සිමාසහිත ජගත් ඉන්බවස්ට්මන්ට් (පු) සමාගම  ේමන්ස් කන්ි බරස්ට්, අංක 211, ඈගල්ඔය, බුලත්සිං ල

3,687 03/032/13/01984 

(03/032/0883)

ර.බී 11 සමරසිං බග් කරුණාරත්න තිළිණ බරස්ට් , අංක 17, පේත් වත්ත - ගුරුබතාට, බ ාරණ

3,688 03/033/10/02023 

(03/033/1518)

ර.බී 11 බ ට්ටි ආරච්ිබග් අමරබස්න / සිදත් ආශා බ ට්ටිආරච්ි කළුගඟ බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 122 - ගඟෙඩ පාර, පලාබතාට, කළුතර

3,694 03/033/10/03533 

(03/033/1991)

ර.බී 11 බ ්මා රංජනී ගාේදිය පුංිබ ්වා / ිංබතාට බපාල්වත්තබග් 

ෙන්ුලබස්න වීරසූරිය ම තා

ඔලිම්පික් බරස්ූරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, බනා 59-59ඒ, ුම්රිය  බපාල පාර, කළුතර දුණ

3,695 03/038/8/02019 

(03/038/0191)

ර.බී 11 බතාමස් බස්වියේ තිබමෝති බමෝතා / බජාසපින් මාරි බජනිෆේ 

අල්වාබරස් / බජෝසේ අබඩෝල්ෆ් ඇන්ටන් ප්රනාන්ු

රිලයන්ස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 350,බකලින් වීදිය, පානුර

3,696 03/038/8/02022 

(03/038/1522)

ර.බී 11 ෙන්රසිං  බමාබ ාට්ටි / ඉන්රානි වලවබග් / ලක්මාල් බමාබ ාට්ටි ෙබී බරස්ටුරන්ට්, අංක 113, බමාබරාන්ුඩුව පාර, වාද්දූව

3,698 04/063/34/02155 

(04/063/1516)

ර.බී 11 මුණවීර කංකානම්බග් නිමල් අබශෝක මුණවීර කැන්ඩි ලිකේ කම්පැනි (පුද්) සමාගම,අංක 618,අනුරාධ්පුර පාර, දුල්ල

3,699 04/063/34/02161 

(04/063/1520)

ර.බී 11 එමිල් මේවින් බනත්තිුමාර ඇරයුම බරස්ටුරන්ට්, යාපාගම, දුල්ල

3,701 04/064/34/02160 

(04/064/1511)

ර.බී 11 ගංබ ්වබග් දමයන්ති ෙුරංග බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ,අංක 169,ගලපාමුල ,ගබල්බවල

3,702 04/065/34/02931 

(04/065/1512)

ර.බී 11 මාරක මුදියන්බස්ල බග් යසවතී බක්.එම්.පී.  බරස්ටුරන්ට්, කැබල් කබඩ්, කලුගඟ ,  ත්බතාට අමුණ

3,703 04/066/34/02159 

(04/066/1510)

ර.බී 11 බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් නිශාන්ත ුමාර දසනායක කමල් බරස්ට් ඇන්ඩ් ොේ, මැදිබරාද, මඩවල, උල්පත, මා තබල්.



3,704 04/071/34/02888 

(04/071/2821)

ර.බී 11 බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් නිශාන්ත ුමාර දසානායක අයි.බී.අයි.එස්. බලාේ , බ ට්ටිබපාල, විල්ගමුව.

3,706 05/042/31/02734 

(05/042/1153)

ර.බී 11 මුණවිර කංකානම්බග් ඩික්සිරි නි ාල් ජයන්ත මුණවීර ම තා බකාත්මලා ඔය ලිකේ බරස්ටුරන්ට්, බදාබලාස්ොබග් පාර, මීතලාව - මල්වත්තගම, 

ුරුඳුවත්ත

3,707 05/043/31/02951 

(05/043/1154)

ර.බී 11 ශ්රී ක ඳ ම න්බත් මුදියන්බස් රාල ාමිලාබග් අනුෂා ුමාරි ම න්බත් 

ම ත්මිය / උදාරී ප්රියංවදා බකාඩිුවක්ු ම ත්මිය / බකාඩිුවක්ු 

මද්දබග් ුමිඳු අනුෂ්ක ම තා

 ෑබදනිය බරස්ටුරන්ට්, අංක 86ඒ, 08 කණුව, ුරුණැගල පාර,  ෑබදනිය, වැරැල්ලගම

3,708 05/044/31/02735 

(05/044/2548)

ර.බී 11 වීරසිං  බගදර ජයන්ත වීරසිං  ම තා පවන බරස්ටුරන් ඇන්ඩ් ොේ, අංක. 74, යටිනුවර පටුමග, ම නුවර

3,709 05/044/31/02738 

(05/044/2743)

ර.බී 11 මුණවීර කංකානම්බග් මබ ්ෂ් ෙුරංග මුණවීර මයා / මුණවිර 

කංකානම්බග් බරෝෂාන් මුරංග මුණවිර

ලකී ලිකේ බරස්ටුරන්ට් , අංක:217, බකාළඹ විදීය, ම නුවර

3,710 05/044/31/02933 

(05/044/0529)

ර.බී 11 බ ්වා වැදිබග් පවිත්රා ලක්ෂානි මිය බබ්රාඩ්බව් ලිකේ බරස්ටුරන්ට්, අංක 165.බේරාබදණිය පාර, ම නුවර.

3,711 05/044/31/03678 () ර.බී 11 ඕක් බේ බරස්ා රන්ට්(ප්රයිබවට්) ලිමිටඩ් ඕක් බේ බරස්ටුරන්ට් (ප්රයිබවට්)ලිමිටඩ්, අංක 09,බදවන රාජසිං  මාවත,ගැටබේ,ම නුවර.

3,712 05/045/31/02732 

(05/045/2734)

ර.බී 11 බදාන් ඇග්නස් ලුවිස් මිය නිව් එක්සලන්ට් බරස්ටුරන්ට්, අංක. 75, නව නගරය, ුණ්ඩසාබල්

3,713 05/050/31/02145 

(05/050/0760)

ර.බී 11 බකාටගම අනූෂා නිලන්ති ජයරත්න ෆ්ලවේ ඩ්රීම් ලිකේ බරස්ටුරන්ට් , අංක 131, නුවර පාර අඹතැන්න, කටුගස්බතාට

3,718 05/051/33/02733 

(05/051/2740)

ර.බී 11 ගාමිණි ගුණබස්කර ම තා බසවන බරස්ටුරන්ට්, කැතිගන්නාවල, මයිලපිටිය

3,719 05/054/31/02736 

(05/045/0754)

ර.බී 11 එම්. විජිත ප්රසන්න ද සිල්වා මයා 128, එක්සලන්ට් බරස්ටුරන්ට්, බෙෝෙෑබිල, මුල්බදනිය, බතල්බදනිය

3,720 05/054/31/02737 

(05/054/0771)

ර.බී 11 වැලෑබන් උඩ බගදර නිමලාවතී ම ත්මිය නිව් ෙන්රසිරි බරස්ටුරන්ට් , අංක:147, මහියංගනය පාර, හුන්නස්ිරිය

3,724 05/055/33/02926 

(05/055/0752)

ර.බී 11 පල්බල්මුල්බල් බ ්වා ීගනබග් විමලසිරි මයා  / පල්බල්මුල්බල් 

බ ්වා ීගනබග් ජීවනි නදීශානී  / පල්බල්මුල්බල් බ ්වා ීගනබග් 

ධ්නුෂ්ක අබස්ල

ප්රියංගනී බරස්ටුරන්ට්, අංක 507, නුවරඑළීය පාර, පුස්සැල්ලාව

3,725 05/055/33/02938 

(05/055/0751)

ර.බී 11 ගාේදි පුංිබ ්වාබග් කරුණාරත්න මයා / ගාේදි පුංි බ ්වාබග් බත්ජා 

ධ්නවන්ති මිය / ගාේදි පුංිබ ්වබග්  අනුර ගාේදි පුංිබ ්වා මයා

 රුක්මන් බරස්ටුරන්ට්, අංක 39, නුවරඑළිය පාර, ගම්බපාල

3,726 05/057/31/02945 

(05/057/0761)

ර.බී 11 රණසිං  ආරච්ිබග් ධ්නුෂ්ක ප්රභාත් රණසිං  / බකාටබගාඩවත්බත් 

මුදියන්බස්ලාබග් අනුරසිරි අබබ්නායක

අලගල්ල බරස්ට්, අලගල්ල පාර, බපාත්තපිටිය, මැණික්දිබවල

3,727 06/073/36/02721 

(06/073/1946)

ර.බී 11 සුබ්රමනියම් නාබග්න්රන් ම තා / නාබග්න්රන් ප්රසාද් ම තා  ැටන් බරස්ටුරන්ට්, අංක 04, බකලින් විදීය,  ැටන්.

3,728 06/073/36/02722 

(06/073/1940)

ර.බී 11  සුන්දරලිංගම් මංගල දේශන් ම තා බනෝේටන් ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 156, මස්බකලිය පාර,බනෝටන් බ්රිේ,

3,729 06/073/36/02740 

(06/073/1934)

ර.බී 11 මන්දනායක ආරච්ිලාබග් තිස්ස දිසානායක මිබල්නියම් බරස්ටුරන්ට්, අංක 133, ැටන් පාර ිනිගත්බ ්න.

3,730 06/073/36/02741 

(06/073/1937)

ර.බී 11 බපාන්නුුබරයි තංගනායගම් / තංගනායගම් පුනිදවදියාේ ෆ්රැන්ක්ලෑන්ඩ් බ ාබටල්,අංක 70,ප්රධ්ාන වීදිය,  ැටන්.



3,731 06/073/36/02745 

(06/073/2971)

ර.බී 11 කසබදෝරු බග් කමලා ඉන්රානි බපබේරා මිය අරවින්ද බරස්ටුරන්ට් , අංක 05, බරාසැල්ලගම, බරාසැල්ල.

3,732 06/073/36/02756 

(06/073/1950)

ර.බී 11 ජයතිලක කළුතර ලියනබග් මයා ජයන්ත බරස්ටුරන්ට් , අංක:55, බකාළඹ පාර, ිනිගත්බ ්න

3,733 06/073/36/02757 

(06/075/1943)

ර.බී 11 හිටි ාමි මුදියන්බස්ලාබග් උුල ෙන්දන ෙණ්ඩාර ගමබගදර මයා කාසල් බරස්ටුරන්ට් ,බනා35,කාෆැක්ස් කඩවිදිය,දික්ඔය,  ැටන්

3,735 06/073/36/02921 

(06/073/1936)

ර.බී 11 සුන්දරලිංගම් මංගල දේශන් ම තා මස්බකලිය ලිකේ බරස්ටුරන්ට්, අංක 123, තැපැල් කාේයාල පාර, මස්බකලිය

3,736 06/073/36/02923 

(06/073/1939)

ර.බී 11  කීේතිප්රියාම ලිංගම් අබශෝක ලිකේ බරස්ටුරන්ට් .අංක:05. බ්රිඩ්බවල් ෙසාේ. ෙගවන්තලාව

3,737 06/073/36/03088 

(06/073/1935)

ර.බී 11  ම ාලිංගම්  කාේතිබක්යන් මයා  ග්බලෝෙල් ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක:01,වටවල වත්ත  ැටන් පාර, වටවල

3,738 06/074/35/02761 

(06/074/1948)

ර.බී 11 යාපා මුදියන්බස්ලාබග් බ ්මුමාර යාපා ෙණ්ඩාර ම තා බකෝසල බරස්ටුරන්ට්, අංක:06, රිකිල්ලගස්කඩ

3,739 06/075/35/02918 

(06/075/1942)

ර.බී 11  අජිත් පුතා පුද්ගලික සමාගම අජිත් පුතා බරස්ටුරන්ට් . 168. ජයසිරිගම, නුවරඑළිය පාර. කටුකිුල.

3,740 06/075/35/03148 

(06/075/1941)

ර.බී 11 ගජනායක මුදියන්බස්ලාබග් සුරංග දිබන්ෂ් ගජනායක / ගජනායක 

මුදියන්බස්ලාබග් නුවන් සමිර / ගජනායක මුදියන්බස්ලාබග් 

කරුණාරත්න

මිබනෝ බරස්ටුරන්ට්,අංක 41, ඉ ළ කඩ විදිය, රම්බොඩ

3,741 06/076/35/02726 

(06/076/2199)

ර.බී 11 අළුත් බගදර පියබස්න මයා / වරුණ නිශාන්ත ොමර අළුත්බග් මයා / 

බ ්වා පතිරණබග් බිබසෝමැණිබක් මිය / ගයා තාරක අලුත්බග් මයා

පැබල්ඩියම් බරස්ටුරන්ට් අංක:46/12, සී/3 බගාඩනැිල්ල , බලෝසන් වීදිය, නුවර ඵළිය

3,742 06/076/35/02739 

(06/076/1951)

ර.බී 11 බදාන් ජගත් කස්ුරිආරච්ි මයා / බදාන් කමල් කස්ුරිආරච්ි මයා කසුන් බරස්ටුරන්ට්,රදැල්ල, නානුඔය.

3,743 06/076/35/02742 

(06/076/2538)

ර.බී 11 බලාරට් ඩිනාලි බසරල් ප්රනාන්ුපුල්බල් මයා / ජුලී අයිරිස් බජෝන් 

කාසිබසට්ටි / බරෝෂාන් බ ලන් මාරි බපරුමාල්

නානුඔය බරස්ටුරන්ට් , අංක: 52, ප්රධ්ාන විදීය, නානුඔය

3,744 06/076/35/02744 

(06/076/1949)

ර.බී 11 අමරසිං  රාජපක්ෂ පතිරණලාබග් කිංස්ලි අජිත් අමරසිං  මයා තරිු බරස්ටුරන්ට්, බලෝකාන්ත පාර, පට්ට්බපාල.

3,745 06/076/35/03047 

(06/076/3130)

ර.බී 11 ඇන්තනී රෂබයල් රවීන්රනාත් බතාබේරා පීඩෲ බරස්ටුරන්ට්, අංක 121 ඒ, නුවර පාර, නුවරඑළිය

3,746 06/076/36/02743 

(06/076/1945)

ර.බී 11 කරුේපයියා පිල්බලයි ෙලනායගම් මයා ආගරපතන ලිකේ බරස්ටුරන්ට් ,අංක:12/2, ග්බල්න් බලබයෝන් ෙසාේ , ආගරපතන

3,747 06/076/36/02760 

(06/076/1944)

ර.බී 11 කරුපයියා පිල්බලයි රාජනායගම් ම තා සුභාෂ් ලිකේ බරස්ටුරන්ට්, අංක:02, දියනිල්ල කැබල් ෙසාේ, ඉල්ඩන් බ ෝල් පාර, ලිඳුල

3,748 06/077/35/02746 

(06/077/1938)

ර.බී 11 සමරබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් ඉසුරු පුලස්ති ෙණ්ඩාර සමරබකෝන් / 

සමරබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් තරංගනී සීතරංසි ුෂාරා සමරබකෝන් / 

සුමිත්රා ුමාරි සමරදිවාකර සමරබකෝන් මිය

ප්රින්ස් ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,රජමාවත, කිේති ෙණ්ඩාර පුර, වලපබන්.

3,749 06/077/35/02747 

(06/077/1947)

ර.බී 11 ලුඩ්ස් මබනෝරංජනී පද්මනාදන් මිය / සුබ්රමනියම් බලෝගනාදන් ම තා රාගල බරස්ටුරන්ට් , අංක:105,107, ප්රධ්ාන විදීය, රාගල ෙසාේ,  ල්රන් ඔය,රාගල

3,750 07/079/15/00117 

(07/079/2059)

ර.බී 11 පබ්ස්  න් ේබල්සස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් නිබරෝද් ටුවරිස්ට් බරස්ටුරන්ට්, අංක. 281, ම  වීදිය, අම්ෙලන්බගාඩ



3,751 07/079/15/03004 

(07/079/3021)

ර.බී 11 ඔස්මන් ෙන්රපාල  මානවඩු / පල්ලිය ගුරුබග් නන්දනී කාල්ස්ෙේග් බරස්ටුරන්ට්, බෙෝදාබගාඩවත්ත, ෙද්බද්ගම පාර, හික්කඩුව.

3,752 07/081/15/02333 () ර.බී 11 වේණුල නාලක වසන්ත ද සිල්වා ඩැනියල් පබ්ස,්බනා.46,ගාලු පාර,අහුංගල්ල.

3,753 07/082/105/00152 

(07/082/2997)

ර.බී 11 මද්ුම බතාටබග් උපබස්න ඇලනාත පාර, කනහින්බතාට,  බුරුගල

3,754 07/082/15/02387 

(07/082/3391)

ර.බී 11 පබ්ස් න් ේබල්සස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සිල්ක් රූට් බරස්ටුරන්ට්, අංක - 357, ගාලු පාර, වරාබ ්න, බෙන්බතාට

3,755 07/084/14/00071 

(07/084/0259)

ර.බී 11 කාරියවසම්  පුතන්ත්රි ගමබග් සිරිල් අමරපාල අයිවරි බරස්ටුරන්ට්, ගම්සභාවත්ත,  අම්ෙලන්බගාඩ පාර, ඇල්පිටිය

3,756 07/085/15/03005 

(07/085/1590)

ර.බී 11 පසිඳු බුද්ධික මාරසිං  / ධ්රණී ඉශධ්රා ජයරත්න මින්බට්ේ බගෝල් බරස්ටුරන්ට්,අංක 449, මාතර පාර, බකාටුබගාඩ, ගාල්ල

3,758 07/086/15/02324 

(07/086/1595)

ර.බී 11 පසිු  බුද්ධික මාරසිං ලකී ලිකේ බරස්ටුරන්ට්,මාතර පාර,මිහිරිපැන්න,තල්බේ.

3,760 07/086/15/02337 

(07/086/1591)

ර.බී 11 අක්මීමන පල්ලිය ගුරුබග් ජයන්තා මංගලා ෙන්රකාන්ති දස්සන බරස්ටුරන්ට්,මාතර පාර, ෙරාදූව

3,761 07/087/15/00115 

(07/087/2060)

ර.බී 11 තිරිමාුර  රිස්ෙන්ර ද සිල්වා / රුවන්පුර සුපුේණිකා ජයකාන්ති ද 

බසායිසා

ෆාම්  වුස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 341, ගාළු පාර, හික්කඩුව.

3,767 07/087/15/00151 

(07/087/1616)

ර.බී 11 කංකානි විතානබග් ගාමිණී / මලිගස්බප බකෝරලබග් උපාලි රිබෆ්රෂ් බරස්ටුරන්ට්,අංක 384, ගාලු පාර, හික්කඩුව.

3,768 07/087/15/02328 

(07/087/2562)

ර.බී 11 ඌරල ජයම්පතී  සිරිමහින්ද වවදයනාථ බියුටි බකාරල් ොර,අංක 134,ගාලු පාර,අුරල , ක ව.

3,769 07/087/15/02342 

(07/087/1588)

ර.බී 11 අලුත්වල තන්ත්රිබග් දයාල් කරුණාබස්න ප්රයිවට් ේබල්ස් බරස්ටුරන්ට්,අංක 548,ගාලු පාර,වෑවල,හික්කඩුව.

3,770 07/091/115/02325 

(07/091/1589)

ර.බී 11 මින්බට්ේ ප්රයිවට් ලිමිටඩ් බඩ්න්ටි බරස්ටුරන්ට්,බපාල්වත්ත,මත්තක  න්දිය, මත්තක

3,771 07/328/15/00119 

(07/085/2200)

ර.බී 11 බගායිගම ඉලන්බග් ෙන්රබසෝම 30 ඩී, බකාළඹ පාර, කළු වැල්ල, ගාල්ල

3,772 08/096/16/00086 

(08/096/2354)

ර.බී 11 ද තායක යාපා පියබස්න රන්මුු බරස්ටුරන්ට්, අංක. 51ජී, බනබටාල්ග  වුර, කරාදූබගාඩ පාර, අුරැස්ස

3,773 08/096/16/02576 

(08/104/2360)

ර.බී 11 කලාුබගාඩ කංකානම්බග් උබද්ශිකා ප්රියදේශනී ශාන්ත බජෝන් ලිකේ බරස්ටුරන්ට්අංක. 08,09 , නව බවළඳ සංකීේණය, මුලටියන

3,775 08/097/16/02578 

(08/097/2872)

ර.බී 11 අජන්තා මල්කාන්ති  විබේබස්කර ලිකේ බරස්ටුරන්ට්, අංක 62/2, හුම්මාන පාර, බදවිනුවර

3,776 08/098/16/02627 

(08/098/2361)

ර.බී 11 ශ්රියානි නන්දනී වීරවේණ ජයබස්කර මයා බලෝන් බීච් බරස්ටුරන්ට් , නව බෙලිඅත්ත පාර, දික්වැල්ල.

3,777 08/102/16/00050 

(08/102/2365)

ර.බී 11 බේන්දබග් ඔවදනී ජයන්තා රත්නායක / නිසංසලා තරංි වේණුල 

එදිරිසුරිය / ජිබත්න්ර ොමර වේණුල  එදිරිසුරිය

ොමර බරස්ටුරන්ට්, "අනුර", මාතර පාර, බතලිච්ෙවිල



3,778 08/103/16/00045 

(08/103/0052)

ර.බී 11 රත්නායක මුදියන්බසලාබග් රන්දික ි ාන් ෙමින් බරස්ට් 170, ධ්ේමපාල මාවත, මාතර

3,780 08/103/16/00047 

(08/103/1909)

ර.බී 11 අජන්තා මල්කාන්ති විබේබස්කර 68, විල්ෆ්රඩ් ගුණබස්කර මාවත, බකාටුව, මාතර

3,782 08/104/16/00046 

(08/104/2364)

ර.බී 11 ලලිත් බ ට්ටිආරච්ි නදීෂා බරස්ටුරන්ට්, පත්මාල් බිල්ඩින්, මුලටියන  න්දිය, මුලටියන

3,783 08/104/16/02571 

(08/104/2357)

ර.බී 11 ජාුංග ද නායක ද ම්සිරි ආසිරි බරස්ටුරන්ට්,බදල්ග  බ ්න,ෙටහිර මාකඳුර, මාකඳුර

3,786 08/106/16/00085 

(08/106/2359)

ර.බී 11 අධ්යක්ෂ, ඩැෆඩිල් බ ාබටල්ස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් නිව් ලක්මිණී බරස්ටුරන්ට්, බදනියාය පාර, පිටෙැද්දර.

3,787 09/115/18/00063 

(09/115/2356)

ර.බී 11 තරුපයියා පිල්බලයි රාජනායගම් ලිකේ බරස්ටුරන්ට්, 01, ඉදිවින්න වත්ත, තංගල්ල පාර,  ම්ෙන්බතාට

3,788 09/121/18/00067 

(09/121/2351)

ර.බී 11 වික්ටේ බේමසිරි ුරුේපුආරච්ි රන්බකත බරස්ටුරන්ට්, වැල්ලවාය පාර,පන්බනගමුව, වීරවිල

3,789 10/253/44/03084 

(10/253/2350)

ර.බී 11 අරුමුන්ගම් ශ්රීදරන් මයා අංක:04, බේගු පාර, කල්ලඩි

3,790 10/257/108/03052 

(10/257/2329)

ර.බී 11 එස්. කදිරගාමතම්බි  /  ලිකේ බරස්ටුරන්ට් බනා. 05, බනා. 37, නුවර පාර, ොවකච්බච්රි,යාපනය

3,791 11/270/49/02687 

(11/271/2344)

ර.බී 11 අරුලනන්තම් බතබන්ෂ් ප්රනාන්ු ම තා ොලෙන්රම් ලිකේ බරස්ටුරන්ට් , අංක:07, බේසාබලයි

3,792 11/271/49/02689 

(11/274/2340)

ර.බී 11 ඇන්තනී ශාන්තන් ප්රනාන්ු ම තා ලිකේ බරස්ටුරන්ට් , අංක:01, සිරුනවන්ු , වන්කබලයි

3,793 13/275/16/03409 

(10/256/3152)

ර.බී 11 බව්ළයුධ්ාන් සුබේන්ද්රින් මයා / අංක:51,53, ලිකේ බරස්ටුරන්ට් , ප්රධ්ාන කාේයාලය,වව්නියාව

3,794 13/277/48/02698 

(13/277/2331)

ර.බී 11 රාගවන් ජනාගන් /  / ජනාගන් බරස්ටුරන්ට්, බනා. 146, ුඩියිරිේපු වීදිය, පුන්බතෝට්ටම්,වව්නියාව

3,795 13/278/48/02683 

(13/278/2337)

ර.බී 11 අමිේතලිංගම් අන්නලක්සුමි / මධූ බරස්ටුරන්ට්, බනා. 10, ප්රධ්ාන වීදිය, මුදලියාේුලම්, බවන්ගලබවඩ්ඩික්ුලම්

3,796 14/319/40/02657 

(14/319/2343)

ර.බී 11 සිගාරැලි  මුදියන්බස්ලාබග් නිශාන්ති දම්මිකා ුමාරි  / බව්රබගාඩ 

රාළබග් ජගත් ුමාර

බව්රබගාඩ බරස්ටුරන්ට්,යාය 02, බමාරවැව ,පන්ුලම් ,

3,797 14/321/40/02654 

(14/321/2330)

ර.බී 11 කළමණාකාර තිලකරත්න ම තා ශ්රී පුර බරස්ටුරන්ට්, අංක:1809/1, ශ්රී පුර

3,798 14/322/40/02645 

(14/322/3074)

ර.බී 11 තිරිමාදර කාන්ති පෙසර බරස්ටුරන්ට්,අංක 223, ආේ.බී. 3,බස්රුනුවර, ත්රිුණාමලය

3,799 15/283/41/03087 

(15/283/2892)

ර.බී 11 සිවම් රාජෙන්රම් මයා පැරමවුන්ට් බරස්ටුරන්ට් , ෙුල්ල පාර, මඩකලපුව

3,800 15/286/41/02386 

(15/286/2339)

ර.බී 11 කරුේපියා පිල්බලයි ුමාරනායගම් ලිකේ බරස්ටුරන්ට් බනා. 01, ෂන්කරන්බක්නි, ත්රිුණාමලය පාර, වාලච්බච්නය



3,801 15/294/41/02385 

(15/294/0048)

ර.බී 11 ුමාරි වන්නිආරච්ි සන්ෂයින් ටුවරිස් ඉන්, කල්මුබන් පාර, කල්මුබන්

3,802 16/298/42/03840 

(16/298/2341)

ර.බී 11 බෙෝඩ්බව්  එන්ටප්රයිසස් (පුද්) සමාගම ගල්ඔය බල්ක් ෆ්රරන්ට් පබ් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 02,ඉඟිනියාගල පාර අම්පාර

3,803 16/299/42/02947 

(16/299/0231)

ර.බී 11 අබබ්බස්කර වනසිං  වාසල මුදියාන්බස්ලාබග් ගයානි සමදරා ුමාරි 

ෙක්මීවැව මිය / බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් අමන්දා මියුලැසී ොලසූරිය 

බමබනවිය

ලක්සිරි බරස්ටුරන්ට්, අංක 20,  ප්රධ්ාන වීදිය, හිඟුරාණ, අම්පාර.

3,804 16/301/43/02638 

(16/301/2333)

ර.බී 11 අරසලිංගම් ජීතන් මයා /  / බක්.ටී.එස්.පුද් සමාගම, අංක:01, කල්මුබණයි

3,805 16/311/42/02642 

(16/311/0045)

ර.බී 11 බකාඩිේපිලි ආරච්ිබග් ෙමිලා ප්රියංගනී දමයන්ති බපබේරා මිය එමරල් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක:420/1, පාලම් කඳවුර, උ න

3,806 16/315/43/02635 

(16/315/2342)

ර.බී 11 බසෝමනාදේ සතියනදේ බරෝයල් බරස්ටුරන්ට්,බනා. 17, කිට්ටන්ි පාර, නට්බපට්ටිමුණායි, කල්මුබණ්

3,807 17/155/22/00040 

(17/155/1515)

ර.බී 11 අමිල නලින් ජයවේධ්න ම තා / ිලව් ලිකේ බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක:17,  බේෂේ පාර,  ලාවත

3,808 17/157/21/00035 

(17/157/0421)

ර.බී 11 වේණුලසූරිය නි ාල් ප්රනාන්ු මයා ඩයනා බරස්ටුරන්ට්, පාලුඩාව, තලවිල පල්ලිය, තලවිල

3,809 17/162/21/00032 

(17/162/1908)

ර.බී 11 බජා ාන් ස්ටැනිස්බලෝස් ප්රනාන්ු මයා ලක්මාලි බරස්ටුරන්ට්, පුත්තලම පාර, මුරන්ුලිය

3,810 17/163/24/02051 

(17/163/1514)

ර.බී 11 මාරසිං  ආරච්ිබග් විමලබස්න මයා මාරසිං  බරස්ටුරන්ට්,ුක්ගන්නාව,නාත්තන්ඩිය.

3,811 17/163/24/03847 () ර.බී 11 මින්බට්ේ (පුද්) සමාගම මින්බට්ේ මාරවිල බරස්ටුරන්ට්,  අංක:227,  මුුකටුව, මාරවිල

3,812 17/168/25/00039 

(17/1683155)

ර.බී 11 අංගබග් උපාලි ජයරත්න බපබේරා රෑන්ඩ් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, වැන්ඩරියන් මාවත, බකාලින් ජාඩිය, බවන්නේපුව

3,813 17/168/25/02902 

(17/168/1509)

ර.බී 11 කටුනායකබග් බජෝෂේ ප්රියන්ත  බපබේරා ම තා බරෝ ණ බරස්ටුරන්ට්, අළුත් පාර, බවන්නේපුව

3,814 17/326/21/00038 

(17/163/2878)

ර.බී 11 පිටියබග් රසිකා සමන්ති ුමාරි සබසාමි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, ුලියාපිටිය පාර, තබ්බෙෝව.

3,815 18/124/19/00127 

(18/124/1523)

ර.බී 11 එදිරිසිං  මුදියන්බස්ලාබග් පියුමාල් රවිජය බ ්රත් හුළුගල්ල ම තා රජකදළුව,බරස්ටුරන්ට්,අංක 64,නාරම්මල පාර,අලව්ව.

3,816 18/124/19/00136 

(18/124/1699)

ර.බී 11 ස්ටැන්ලි ඒකනායක කළුප න මයා  / ප්රියංකා ඒකනායක කළුප න 

මිය

නිපුන බරස්ටුරන්ට්, බනා.372, කපුවරල, අලව්ව

3,817 18/125/20/00192 

(18/125/0385)

ර.බී 11 ෙන්රබපරුම ආරච්ිබග් බේමරත්න ම තා සී.පී.ඒ.බරස්ටුරන්ට්, බනා. 353,  ලාවත පාර, බෙෝවත්ත

3,818 18/129/19/00129 

(18/129/0881)

ර.බී 11 බ යියන්ුඩුවබග් පුෂ්ප ුමාර මේවින් කාන්ත බපබේරා මයා ුමාර බරස්ටුරන්ට්,15 කණුව,මැල්සිරිපුර.

3,819 18/129/19/00171 

(18/1594)

ර.බී 11 විබේසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්දන ප්රොත් ජයසුන්දර 98, පාන්බගාල්ල, ඉබ්ොගමුව



3,820 18/129/19/01963 

(18/129/1594)

ර.බී 11 විබේසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්දන ප්රභාත් ජයසුන්දර  ම තා බම්වර ඉන්, අංක 98, පාන්බගාල්ල , ඉබ්ොගමුව

3,821 18/133/20/03007 

(18/133/0595)

ර.බී 11 බරා ාන් තිලක් ප්රනාන්ු ම තා දණ්ඩගමුව බරස්ටුරන්ට්, අංක 44, ුරුණැගල පාර, ුලියාපිටිය

3,822 18/134/19/00135 

(18/134/0641)

ර.බී 11 ුඹලානර ආරච්ිබග් බදාන් විබේරත්න 108, බකාළඹ පාර,ුරුණෑගල

3,823 18/134/19/00137 

(18/134/1700)

ර.බී 11 ඒකනායක මුදියන්බස්ලාබග් සිරිල් පුංිෙණ්ඩා මයා ජනකලා අවන් ල, ජනකලා බක්න්රය, නුවර පාර, ුරුණෑගල

3,824 18/134/19/02048 

(18/134/0597)

ර.බී 11 ොල්ස් පවුලිස් බජබකාබ් බතෝමස් ම තා රිබයෝ බරස්ටුරන්ට්, අංක 38, බෙෝධිරාජ මාවත, ුරුණෑගල

3,825 18/134/19/02967 

(18/134/0598)

ර.බී 11 ඒකනායක මුදියන්බස්ලාබග් සිරිල් පුංිෙණ්ඩා ම තා රිච්වින් බ ාබට්ල් බරස්ූරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ , අංක 115, ම කන්බද්ගම, ුරුලියගම, වැල්ලව.

3,826 18/134/19/02975 

(18/134/0590)

ර.බී 11 සී.බී.එල්.රීබට්ල්ස් පුයිවට් ලිමිටඩ් සිං  බරස්ටුරන්ට්, අංක 270,මීගමුව පාර, ුරුණෑගල

3,827 18/137/19/00191 

(18/137/0594)

ර.බී 11 බස්නසිං  ආරච්ිලාබග් තිලක් බස්නසිං    ංසිරි බරස්ටුරන්ට් නුවර පාර, ඉලුක්බවල 9 කණූව, වෑඋඩ

3,828 18/137/19/01965 

(18/137/1586)

ර.බී 11 වන්නිආරච්ි බරස්ටුන්ට් (පුද්) සමාගම රිබයෝ බරස්ටුරන්ට්,අංක 05,නුවර පාර,මාවතගම.

3,829 18/138/19/02613 

(18/138/0596)

ර.බී 11 සමරබකෝන් දිසානායකලාබග් ෙමින්ද සමරබකෝන් මයා / සමරබකෝන් 

දිසානායකලාබග් සුනිල් මුනිදාස මයා / සමරබකෝන් දිසානායකලාබග් 

නාලිකා ස්වේණමාලී සමරබකෝන් මිය

නාරමිමල බරස්ටුරන්ටි,285 බක්,ුරුණෑගල පාර,නාරමිමල.

3,830 18/138/20/03200 

(18/138/1593)

ර.බී 11 කළමණාකරු , ස්ටාේ බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික සමාගම / ප්රසන්නන් 

ෙන්රන් ම තා / බවබතෝඩ් ෙන්ුබස්න ුමාර ම තා

ස්ටාේ බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික සමාගම, අංක 07, මීගමුව පාර, නාරම්මල

3,831 18/140/20/00143 

(18/140/0588)

ර.බී 11 බෙෝදාවල මාරසිං ලාබග් සරත් කරුණාතිලක මාරසිං  ම තා ග්රින් පැලස් බරස්ටුරන්ට්,බනා.183,ුරුණෑගල පාර,බ ට්ටිබපාල.

3,832 18/142/19/00140 

(18/142/1185)

ර.බී 11 වීරක්බකාඩි පතිරැන්නැ ැලාබග් ශිරාණි ඔලීවියා වීරක්බකාඩි මිය කිංග්ස් බකෝට් ටුවරිස්ට් රිබසෝට්, ුරුවියන, පරෙැවිල, බපාු ැර

3,833 18/142/19/02046 

(18/142/0582)

ර.බී 11 කඳන ආරච්ිබග් බදාන් බේමෙන්ර ම තා ඉසුරු බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, ෙැවිල්ගමුව, බපාු ැර

3,834 18/146/20/00134 

(18/146/2990)

ර.බී 11 රන්පටි බද්වබග් වින්සන්ට් මයා ශ්රී ජයසාද නිබක්තනය,මීග පැලැස්ස,වැලිපැන්නග මුල්ල.

3,835 18/147/19/00122 

(18/147/0882)

ර.බී 11 ලමාබ ්වබග් සුසිලා ුසුමාවතී මිය පැරඩයිස් ඉන්,ඇතව, අවුබල්ගම, වාරියබපාළ

3,836 18/151/19/00126 

(18/134/0603)

ර.බී 11 ඉද්දමල්බගාඩ දිසානායකබග් කමලාවතී දිසානායක මිය රන්බකත බරස්ටුරන්ට්, පුත්තලම පාර, බපාල්ග ලන්ද, රත්කරව්ව, මාස්බපාත

3,837 18/329/19/00131 

(18/147/2935)

ර.බී 11 දසනායක අේපු ාමිලාබග් විමලාවතී මිය දිබන්ෂ් ෙයිනිස් බරස්ටුරන්ට්  පුත්තලම පාර,  ංගමුණ, මාස්බපාත

3,838 19/169/16/03347 

(19/169/2776)

ර.බී 11 පසිඳු බුද්ධික මාරසිං ආේ.පී.බරස්ටුරන්ට් , බමබගාඩවැව , යකල්ල, ගබලන්බිඳුනවැව.



3,839 19/181/26/02264 

(19/181/2783)

ර.බී 11 පසිඳු බුද්ධික මාරසිං නිව් රජ  බසවන බරස්ටුරන්ට්, අංක 562/83ඩී, 11 වන පියවර - නව නගරය , අනුරාධ්පුරය

3,840 19/184/26/02269 

(19/184/0316)

ර.බී 11 බෙෝදියෙු අබස්ල ප්රසන්නජිත් ජයබස්කර / බෙෝදියාෙුබේණුක 

ඉන්රජිත් ජයබස්කර

සිග්මා බරස්ටුරන්ට්,  දුල්ල පාර,  ෙරණ

3,841 19/185/26/02266 

(19/185/2790)

ර.බී 11   / බ ්වා වල්ගමබග් රණසිං  / බදනිපිටිය බරස්ටුරන්ට්   5 කණුව, රාජාංගනය.

3,842 20/193/27/02367 

(20/193/1155)

ර.බී 11 අධ්යක්ෂ, බබ්රෝඩ්බව් එන්ටේප්රයිසස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් නිල් ද ර බරස්ටුරන්ට්,අංක 43,1 වන  රස් වීදිය,හිඟුරක්බගාඩ

3,843 20/194/27/03065 

(20/194/2741)

ර.බී 11 පසිඳු බුද්ධික මාරසිං ලංකාපුර බරස්ටුරන්ට්, අංක. 518 බී,  බුද්ධ්යාය, ගල්අමුණ

3,844 20/195/27/02364 

(20/195/2742)

ර.බී 11 ම මඩකලපුවබග් ෙැසිල් නලීන් බරස්ටුරන්ට්   පාලම බපබදස,  මැදිරිිරිය

3,845 20/196/27/02371 

(20/196/2737)

ර.බී 11 අජිත් පුතා (පුද්) සමාගම ජී.එච්. ඉන්,අංක 648, බරෝ ල  න්දිය,තඹාල පාර, බපාබලාන්නරුව

3,846 20/197/27/02359 

(20/197/2799)

ර.බී 11 සුභසිං  අේපු ාමිලාබග් ෙන්රසිරි වැලිකන්ද බරස්ටුරන්ට්,අංක 285, ුම්රියපල ඉදිරිපිට, මඩකලපුව පාර, වැලිකන්ද

3,847 21/198/37/03742 

(21/198/2787)

ර.බී 11 කාරිබයල් රාමන් රාබේන්රන් ප්රදීේ ුමාේ රිවේ විව් බරස්ටුරන්ට් , අංක 10,ක්ලිනික් පාර, ෙුල්ල.

3,848 21/199/38/00464 

(21/199/2785)

ර.බී 11 කරුපයියා පිල්බලයි ොලනායගම් බරෝයල් ලිකේ බරස්ටුරන්ට්,අංක 18/ බී/1, පුතබල් පාර, ෙණ්ඩාරබවල.

3,849 21/199/38/00491 

(21/199/2786)

ර.බී 11 අජිත්පුතා පුද්ගලික සමාගම අජිත් පුතා  ලිකේ බරස්ටුරන්ට්,අංක 320,ජයසිේ නිවස,ුඹල්බවල

3,850 21/199/38/00505 

(21/199/2778)

ර.බී 11 නවරත්නම් ොල් රාජබගෝපාල් මිය දියළුම බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ. බදාන් ෙැස්ටියන්  බපබදස. ඔත්බතකබඩ් . ෙණ්ඩාරබවල.

3,851 21/199/38/00647 

(21/199/2304)

ර.බී 11 කරුපයියා පිල්බලයි ොලනායගම් බකාබලෝනියල් බරස්ටුරන්ට් , අංක. 12, බකලින් විදිය , ලියන්ග බවල , ෙණ්ඩාරබවල

3,852 21/199/38/00648 

(21/199/1830)

ර.බී 11 ුසිතා දිල්රුක්ෂ විබේසුන්දර හිල් සයිඩ් බගස්ට් ඉන් . බනා. 34/10, වැලිමඩ පාර , ෙණ්ඩාරබවල

3,853 21/200/38/00499 

(21/200/2775)

ර.බී 11 ොලනායගම් ජයවිග්බන්ෂ් ඇල්ල වීව් බරස්ටුරන්ට්. බනා. 46. වැල්ලවාය පාර. ඇල්ල

3,854 21/201/38/00454 

(21/201/2774)

ර.බී 11 බසෝමසුන්දරම්පිල්බලයි ම ාලිංගම්  හිල්බරාක් ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 06. බෙරගල පාර, බකාස්ලන්ද.

3,855 21/202/37/03108 

(21/202/2779)

ර.බී 11 බේ.එම්.එස්.මිරැන්ඩා (පුද්ගලික) සමාගම බෆාරින් ලිකේ බරස්ටුරන්ට් , අංක:07, ෙැද්බදගම ,ස්ප්රීං වැලි

3,856 21/203/38/02895 

(21/203/2780)

ර.බී 11 බෙෝග ුුරබග් රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් සුජීවා බ ්මන්ති 

රත්නායක මිය

දියතලාව බරස්ටුරන්ට් , ලක්මාල්  බගාඩනැිල්ල , බකලින් වීදිය, දියතලාව.

3,857 21/204/37/03758 

(21/204/2788)

ර.බී 11 ජයවීර මුදියන්බස්ලාබග් නිබලෝෂ ධ්නුෂ්කා වියළුව ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 35/2, කරමැටිය, ෙුළුඔය.



3,858 21/205/37/00645 

(21/205/2789)

ර.බී 11 බත්නුක අමිත් විදානගමබග් යබශෝදා බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ලිකේ ොේ , 51 වැනි  කණුව , පදියතලාව පාර, මහියංගනය

3,859 21/207/37/00571 

(21/207/2784)

ර.බී 11 ජයපද්ම මුදලිබග් ුසුමාවතී  / ිංබතාට බපාල්වත්තබග් සුරංග සංජීව 

වීරසුරිය / ිංබතාට බපාල්වත්තබග් ෙම්මික ොමින්ද වීරසුරිය

සීකේ ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, බනා.01, බකලින් වීදිය, මබඩාල්සිම.

3,860 21/207/37/00573 

(21/207/1829)

ර.බී 11 බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි ම ාලිංගම් මයා  බවල්ලස්ස ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,  2 වන සැතපුම් කණුව,  මබඩාල්සිම පාර,  

ඇල්ටැබ්,පස්සර.

3,861 21/210/38/02893 

(21/210/2777)

ර.බී 11 අන්තින්න මරක්කලබග් සංජය නයනක දේශන දරගල බරස්ටුරන්ට් , දරගල , වැලිමඩ

3,862 21/211/38/00513 

(21/211/2781)

ර.බී 11 පනියන්ුවබග් ජගත් බේමලාල් ද සිල්වා  වැලිමඩ බරස්ටුරන්ට්. බනා.143. නුවරඑලිය පාර. වැලිමඩ.

3,863 21/212/37/00483 

(21/212/2782)

ර.බී 11 බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි සුන්දරලිංගම් මයා  වික්බටෝරියා ොේ ඇන්ඩ් ොේ.  අංක 71, බකලින් විදීය. ලුණුගල

3,864 22/214/39/01078 

(22/214/2345)

ර.බී 11 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ගුණබස්කර ඉන්රදීපා ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , බනා 103 -, බමාණරාගල පාර , උඩබුබුල , බිබිල

3,865 22/221/117/01086 

(22/221/2338)

ර.බී 11 ගලේපත්ති ආරච්ිබග් ස්වේණලතා සුරංග බරස්ටුරන්ට් , ුමාරි, තිස්ස පාර, තණමල්විල

3,866 22/222/117/01085 

(22/222/2195)

ර.බී 11 ක දව ීගන ආරච්ිබග් කපිල  බරෂාන්ත  පියතිස්ස ග්රීන් විව් වයිනීස් බරස්ටුරන්ට්,ඇල්ල  න්දිය, පුතබල් පාර, වැල්ලවාය.

3,867 23/242/114/01536 

(23/242/0880)

ර.බී 11 ුරුේපු ආරච්ිලාබග් බේමසිං  ුරුේපු ම තා නවසඳ බරස්ට්, අංක 1/76, මාබදාල , අවිස්සාබව්ල්ල

3,868 23/244/30/01315 

(23/244/0704)

ර.බී 11 සමිත උබේන්ර සමරසිං  ම තා මිබල්නියම් බරස්ටුරන්ට්, අංක 622,  අඹන්පිටිය,ගලිගමුව නගරය

3,869 23/246/30/02861 

(23/246/2496)

ර.බී 11 නම්මුනි ආරච්ිබග් බසෝමවේධ්න මයා ගාඩ්නියා බරස්ටුරන්ට්,අංක 96,  නව නුවර පාර, මාවනැල්ල

3,870 23/246/30/03855 () ර.බී 11 වික්රමසිං  මුදියන්බස්ලාබග් මහින්ද වික්රමසිං  මයා සිං ිරි බරස්ටුරන්ට්, එරමිනිගම්මන, අළුබදණිය, බ ම්මාතගම

3,871 23/247/30/03744 () ර.බී 11 බ ්නක රාළලාබග් කපිල පත්මසිරි නිශ්ශංක මයා එලිෆන්ට් පාේක් බරස්ටුරන්ට්, පින්නවල, රුක්කන.

3,872 23/248/114/03880 () ර.බී 11 සරත් ෙන්රසිරි උඩබපාල මයා බරාක්වීව් ටුවේ ඉන්, ක ටගස්තැන්න, රුවන්වැල්ල

3,873 23/249/30/01556 

(23/249/0517)

ර.බී 11 ගල්ලත් රාළලාබග් මියුරි ඇලන් / ඵරංග පතිරණ අබබ්රත්න පතිරණ බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 161, පතිරණ ස්බටෝේස,් වරකාබපාල

3,874 24/224/28/00543 

(24/224/2353)

ර.බී 11 බලාු රණසිං  ආරච්ිබග් සීමන් සිංබඤෝ මයා: සමීර බරස්ටුරන්ට්,  පල්බල්කඩ පාර,  අයගම

3,875 24/225/29/00547 

(24/225/2352)

ර.බී 11 බමබරඥ්ඥබග් විල්ෙට් ප්රනාන්ු ම තා දිනිර බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ෆුඩ් කැබින්,අංක:334, කිරිඳිගල, ෙලන්බගාඩ

3,876 24/226/28/00548 

(24/226/2366)

ර.බී 11 වන්නිආරච්ිබග් බේමාවතී මිය ආරාධ්නා බරස්ටුරන්ට්, අංක.20, තල්ග මුල , ඇ ැලියබගාඩ



3,877 24/228/55/01028 

(24/228/2367)

ර.බී 11 රුවන් පතිරණබග් ුසුමලතා මිය / බ ්වා රණසිං බග් ෙමිල සුසන්ත 

ම තා

 සුනිල් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් ොේ,  අංක 18 නව නගරය, ඇඹිලිපිටිය

3,878 24/230/29/00545 

(24/230/2362)

ර.බී 11 උඩගම ලියනබග් හීන්ම ත්මයා පේල් ටුවරිස් ඉන්,  අංක 208, ෙුල්ල පාර ,බෙලිහුල්ඔය.

3,879 24/233/55/00550 

(24/233/0653)

ර.බී 11 ආේ.ඒ. මැංසි ාමිබන් වීරසිං  / වීරසිං  ගමආරච්ිබග් බදාන් 

දයානන්ද වීරසිං  මයා

ඉසුරු කාංෙන බරස්ටුරන්ට් , අංක.22, අේටන් වත්ත , උල්ලිඳුවාව , සුරියකන්ද

3,880 24/235/28/00490 

(24/235/2355)

ර.බී 11 පාඨක මුදියන්බස්ලාබග් කපිල සනත් ගුණරත්න මයා මැජස්ටික් බරස්ටුරන්ට් ,උඩකරවිට, කරවිට

3,881 24/237/28/00542 

(24/237/2368)

ර.බී 11 බක්.බක්.බක්.පිුවංශ මයා පින්ක් ලයින් බරස්ටුරන්ට්, අංක:740/22, දිේපිටිගල. බලල්බලාපිටිය

3,882 24/237/28/00544 

(24/237/2358)

ර.බී 11 ඩබ්ලිව්. ආේ. බේමසිරි ( පුද්ගලික)  සමාගම අංක:120. ලහිරු බරස්ටුරන්ට්. බකලින් විදීය. පැල්මඩුල්ල

3,883 24/238/28/00629 

(24/238/2363)

ර.බී 11 බමබරඤ්ඤබග් ෙේටයිල් ොල්ස් ශිරාල් ප්රනාන්ු ම තා රිච්මන්ඩ් බ ෝටලය, අංක:05.,  ෙංඩාරනායක මාවත. රත්නපුරය

3,884 24/238/28/03815 () ර.බී 11 ිංබතාට බපාල්වත්තබග් සුරංග සංජීව වීරසූරිය ම තා වාසනා බරස්ටුරන්ට්,  අංක 83 බපාල්බ ්න්බගාඩ පාර , රත්නපුර

3,885 24/239/29/03810 () ර.බී 11 අධ්යක්ෂ. අජිත් ුෂාන්ත බෙෝධිනායක  (පුද්ගලික) සමාගම බරෝයල් පැලස් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, වැලිබගබපාල, ෙලංබගාඩ.

3,886 01/001/1/00709 

(01/011/2145)

ර.බී 11 ටීබී බමාබ ාමඩ් රියාම් හිෆායි  ඇස්ටන් බරස්ටුරන්ට්.  අංක:69/1. බී. බව්ල්ලවිදීය. බකාලඹ 12

3,887 01/001/1/00825 

(01/011/1674)

ර.බී 11 ටීබී අමරාවතී බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම අමරාවතී බරස්ටුරන්ට්, 02 බවනි සැතපුම් කණුව මාවත, බකාල්ලුපිටිය, බකාළඹ 03

3,888 01/001/1/00858 

(01/001/2521)

ර.බී 11 ටීබී බස්නාපතිබග් බපෝල් ඔස්කා රුද්රිගු ම තා  ගුඩ් ෆුඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක:310, බමෝදර විදීය, බකාළඹ 15

3,889 01/001/1/01009 

(01/001/2916)

ර.බී 11 ටීබී බව්නි ඩයනා ප්රනාන්ු බව්යනි සී බරස්ටුරන්ට්, බනා. 25, බලෝුරු වීදිය, බකාළඹ 13

3,890 01/001/1/03467 

(01/001/3422)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , බෙස්මි බේඩිං කම්පැණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ටැේ  වුස් ෙයි ආේ ඇන්ඩ් ආේ, සාේපු අංක 10, පැරණි ලන්බද්සි බරෝ ල් 

බගාඩනැිල්ල.ලංකා ෙැංු මාවත, බකාළඹ - 01

3,891 01/001/1/03510 

(17/158/3372)

ර.බී 11 ටීබී ආේ බි පාලිත රංබග ෙණ්ඩාර ඔලන්කා බ ාබට්ල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,  නවවන සැතපුම් කණුව, කරැවලගස්වැව,පුත්තලම

3,892 01/001/1/03720 () ර.බී 11 ටීබී  ාතාුර සිල්මන් සිල්වා ම තා සන්ෆලවේස් බරස්බටාරන්ට්, බවරළ බපබදස,බපාලිස් ෙංගලා පාර,බමාරගල්ල,බබ්රුවල.

3,893 01/001/1/04063 () ර.බී 11 ටීබී පා(ේ)ක් ස්ට්රීට් බසෝෂල් (පුද්ගලික) සමාගම බමාන්සූන් කළම්ු, බනා. 50/2, පා(ේ)ක් ස්ට්රීට්, බකාළඹ 02.

3,894 01/001/1/04075 () ර.බී 11 ටීබී ඒ.ආේ.එල්. එලිබවට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් එලිබවට් බරස්ටුරන්ට්, බනා. 278/4, යූනියන් බපබදස, බකාළඹ 02.

3,895 01/001/1/04126 () ර.බී 11 ටීබී ට්රැවල්  බටෝක්( පුද්ගලික )සමාගම ද බපෝට් මැකලම් බග්ට් බරස්ටුරන්ට් , බනා 08, ඩී. ආේ. විබේවේධ්න මාවත , බකාළඹ 08



3,896 01/001/101/00704 

(01/011/1748)

ර.බී 11 ටීබී පිච්වැලි වයිනිස් බරස්ටුරන්ට්.. ඩෙල්  ැපී ෙයිනීස්  බරස්ටුරන්ට්. (පුද්) 

සමාගම

 පිච්වැලි බරස්ටුරන්ට්- ඩෙල්  ැපී ෙයිනිස් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම .  අංක: 27. මල් පාර.  

බකාළඹ 07

3,897 01/001/101/00860 

(01/001/3066)

ර.බී 11 ටීබී ග්බලෝෙල්බල්ෂේ මැබන්ේමන්ට් (පුද්) සමාගම  එච්.ටු.ඕ.බරස්ටුරන්ට්, අංක:447,යූනියන් බපබදස, බකාළඹ 02

3,898 01/001/101/00861 

(01/001/2171)

ර.බී 11 ටීබී පියේී ෆ්ලුටින් බරස්ටුරන්ට් (ප්රයිවට) ලිමිටඩ් ෆිය(ේ) ී ෆ්බලෝටිං බරස්ටුරන්ට්, අංක 38, එෆ්.ඩී.ආේ. විබේවේධ්න මාවත, බකාළඹ 10.

3,899 01/001/101/00862 

(01/001/3057)

ර.බී 11 ටීබී කළමනාකරු බසලින්බකෝ සමූ  වයාපාර ද සිතාේ ආකාස කබඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක:69,  ජනාධිපති මාවත, බකාළඹ 01

3,900 01/001/101/00863 

(01/001/2201)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, ජේමන් ලන්කන් එන්ටබටයින්මන්ට් (පුද්) සමාගම ෆ්ලැග් ඇන්ඩ් විෂල් බරස්ටුරන්ට්,   පස්වන ම ල, බසට්මිල් බමරිටයිම් බසන්ට(ේ), 256,  

ශ්රීමත් රාමනාදන් මාවත, බකාළඹ 15,

3,901 01/001/101/00865 

(01/001/2506)

ර.බී 11 ටීබී රාජපක්ෂ අේපු ාමිලාබග් බදාන් සුබේන්ර වසන්ත බපබේරා ම තා  වින්ටේ බරස්ටුරන්ට්, අංක 19, යුනියන් බපබදස, බකාළඹ 02

3,902 01/001/101/00867 

(01/001/2135)

ර.බී 11 ටීබී බලෝටස් ලීෆ් බරස්ටුරන්ට්/ බසන්කඩ බ ාබටල් (පුද්) සමාගම බලෝටස් ලීෆ් බරස්ටුරන්ට් / බසන්කඩ බ ාබටල් (පුද්) සමාගම, අංක:466, යුනියන් බපබදස, 

බකාළඹ 02

3,903 01/001/101/00888 

(01/001/0075)

ර.බී 11 ටීබී බී.බක්.සිරිමල් බරා ාන් රුද්රිගු මයා අංක:199, බරා ාන්ස් බනෝේත් ඉන්ඩියන් ුෂන් පුද්ගලික සමාගම, යුනියන් බපබදස, 

බකාළඹ 02

3,904 01/001/101/00889 

(01/001/2127)

ර.බී 11 ටීබී බබ්ක්  වුස් සමාගම  බී.එච්.බරස්ටුරන්ට්, අංක:464, ඩින්ස් පාර, බකාළඹ 10

3,905 01/001/101/00891 

(01/001/0646)

ර.බී 11 ටීබී කාරියවසම් ඉඳිපලබග් කාන්තිරත්න මයා   ංසිරි බරස්ටුරන්ට්,  අංක:192- 1/1, බෙෝධිරාජ මාවත, බකාළඹ 11

3,906 01/001/101/00895 

(01/001/0667)

ර.බී 11 ටීබී සිබනෝේ ඔරියන්ට් සී ෆුඩ් බරස්ටුරන්ට්  සිබනෝේ ඔරියන්ට් සී ෆුඩ් බරස්ටුරන්ට්,  අංක:335, ඒ, ඩී.ආේ.විබේවේධ්න මාවත, බකාළඹ 10

3,907 01/001/101/00897 

(01/001/2532)

ර.බී 11 ටීබී ඉබනෝකා සමුදිනී ඉද්දබගාඩ මිය  ඉබනෝකා ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක:719, අළුත් මාවත පාර, මුුවැල්ල , බකාළඹ 15

3,908 01/001/101/00898 

(01/001/0716)

ර.බී 11 ටීබී සමාල් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම  සමාල් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම, අංක: 95, මැබල් විදීය, බකාළඹ 02

3,909 01/001/101/00900 

(01/001/1683)

ර.බී 11 ටීබී බ ාස්පිටැලිටි ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්) සමාගම (බඩලි මාේකට්) බ ාස්පිටැලිටි ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්) සමාගම, (බඩ්ලි මාේකට්) ,18 වන ම ල, ඊස්ට් ටවේ, 

බලෝක බවළඳ මධ්යස්ථානය, ඇිලන් ෙුරස්රය, බකාළඹ 01

3,910 01/001/101/00902 

(01/001/1676)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , නිබ ාන්ොෂ බරස්ටුරන්ට්( පුද්) සමාගම  නිබ ාන්ොෂ බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම, අංක:11, බගෝල් බෆ්ස,් බකාළඹ 03

3,911 01/001/101/00903 

(01/001/0076)

ර.බී 11 ටීබී සීෆිෂ් බරස්ටුරන්ට්  සී ෆිෂ් බරස්ටුරන්ට්, අංක:15,සේ ිත්තම්පලම් ඒ  ගාඩිනේ මාවත, බකාළඹ 02

3,912 01/001/101/01103 

(01/001/1739)

ර.බී 11 ටීබී සුේපයියා බසල්වනාදන්  / මංජුකා නිලන්ති බජගනාදන් / සුේපයියා 

බජගනාදන්

කිංග් බප්රෝන් බරස්ටුරන්ට් , අංක 630 , ප්රින්ස් ඔෆ් බව්ල්ස් ඇවනිව් , බකාළඹ 14

3,913 01/001/101/02470 

(01/001/1285)

ර.බී 11 ටීබී අමරුංග ආරච්ිබග් බේණුකා ෙේනබඩත්  තිරුපති  ඇන්ටනී / 

බකෝන්ගනිබග් ටිලාබනෝ බයා ාන් ඇන්තනී ම තා

හිල්ඩන්  වුස,් බනා. 49, මාදම්පිටිය පාර, බමෝදර, බකාළඹ 15

3,914 01/001/101/03519 

(01/001/101/03519)

ර.බී 11 ටීබී කින්නරි බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම කින්නරි බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම, අංා ක 62 ඒ, පළමු ම ල, ෙැතැම් වීදිය, බකාළඹ 01.



3,915 01/001/101/03535 () ර.බී 11 ටීබී කාේිල්ස් ෆුඩ් සේවිසස් පුද්ගලික සමාගම ටී.ජී.අයි. ෆ්රයිබඩ්ස් බරස්ටුරන්ට්  අංක 23, කැනල්බරෝ, බකාළඔ 01.

3,916 01/001/101/03539 

(01/001/3350)

ර.බී 11 ටීබී එච්.වී.ඒ. ෆුඩ්ස් පීඑල්සී බ ලදිව ටී ක්ලබ්   අංක 08, පැරණි ලංබද්සි බරෝ ල් බගාඩනැිල්ල, ලංකා ෙැංු මාවත, 

බකාළඔ 01.

3,917 01/001/101/03540 

(01/001/3347)

ර.බී 11 ටීබී බනක්ස්ට් ඉනිංස් (පුද්ගලික) සමාගව බනක්ස්ට් ඉනිංස් කළම්ු,සාේපු අංක 2,3, පැරණි ලංබද්සි බරෝ ල් බගාඩනැිල්ල ,ලංකා 

ෙැංු මාවත, බකාළඔ.

3,918 01/001/101/03541 

(01/001/3346)

ර.බී 11 ටීබී ක්රැබ් බකෝේ (පුද්ගලික) සමාගම ක්රැබ් බකෝේ ( පුද්ගලික) සමාගම  පැරණි ලංබද්සි බගාඩනැිල්ල, ලංක ෙැංු මාවත, 

බකාළඔ 01.

3,919 01/001/101/03542 

(01/001/3345)

ර.බී 11 ටීබී බ ාබටල් ඩිවබලාපස් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම වී.අයි.පී. බරස්ටුරන්ට්, බ ාබට්ල් ඩිවබලාපේස් ලංකා (පුද්) සමාගම,  සාේපු අංක 01, පැරණි 

ලන්බද්සි බරෝ ල් බගාඩනැිල්ල, ලංක ෙැංු මාවත, බකාළඔ 01.

3,920 01/001/101/03543 

(01/001/3344)

ර.බී 11 ටීබී ද බබ් ලිෆ් (පුද්ගලික) සමාගම ද බබ් ලීෆ,් සාේපු අංක 05,පැරණි ලංබද්සි බරෝ ල් බගාඩනැිල්ල, ඇිලන් ෙුරශ්රය, 

බකාළඹ 01.

3,921 01/001/101/03551 () ර.බී 11 ටීබී කළමණාකරු , පාක් ස්ට්රීට් කැබෆ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පාක් ස්ට්රීට් කැබෆ්,   50/1, පාක් වීදිය, බකාළඔ 02.

3,922 01/001/101/03561 () ර.බී 11 ටීබී ලා ෆිබයස්ටා බරස්ටුරන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම ලා  ෆිබයස්ටා බරස්ටුරන්ට්  ඇන්ඩ් ො(ේ), අංක 62/4, ෙැතම් වීදිය, බකාටුව, බකාළඔ 01.

3,923 01/001/101/03710 () ර.බී 11 ටීබී රෑන්ඩ් නීච් (පුද්) සමාගම ක්ලික් බරස්ටුරන්ට් ,  අංක 505,  යුනියන් බපබදස, බකාළඔ 02.

3,924 01/001/101/03851 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , ට්රැන්ක්විල් අල්ට්රා බලාන්ේ (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ට්රැන්ක්විල් අල්ට්රා බලාන්ේ (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් , අංක 85/B, ධ්ේමපාල මාවත, බකාළඔ 07.

3,925 01/001/101/03959 

(01/001/3343)

ර.බී 11 ටීබී සී.බී.එල්. රීබට්ල්ස් (පුද්) සමාගම සී.බී.එල්. රීබට්ල්ස් (පුද්) සමාගම , පැරණි ලංබද්සි බරෝ ල් බගාඩනැිල්ල, ලංක ෙැංු 

මාවත, බකාළඔ 01,

3,926 01/001/101/03989 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, ෆුඩ්ස් ඇන්ඩ් බසන්ස් සිබලෝන් (පුද්) සමාගම කැබෆ්  ෆාන්ස් ෙයි පුබසල්  , අංක 48, බිම් ම ල, පාක් වීදිය, බකාළඔ 02.

3,927 01/001/101/04025 () ර.බී 11 ටීබී වෑවලබග් බදාන් අරුණ ෙමිත් බේමදාස බ්ලූ ස්කයි බරස්ටුරන්ට්, අංක 85 2/1, ඕල්කට් මාවත, බකාළඔ 11.

3,928 01/001/101/04035 () ර.බී 11 ටීබී හිබරෝ මා සිබලෝන් (පුද්ගලික) සමාගම ුරාු ජැපනීස් බරස්ටුරන්ට්, 48 බී, පා(ේ)ක් වීදිය, බකාළඹ 02.

3,929 01/001/101/04041 () ර.බී 11 ටීබී බසකාබටෝ කළම්ු (පුද්ගලික) සමාගම පී.එස්.ටී. බරස්ටුරන්ට්, අංක 48 ඒ, පා(ේ)ක් වීදිය, බකාළඹ 02.

3,930 01/001/101/04049 () ර.බී 11 ටීබී ඇවිට් ඉන්බවස්ට්මන්ට් බ ෝල්ඩිංග්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ද එක්ස්බච්න්ේ බරස්ටුරන්ට්, බනා. 39/4/1, කැනල් බරෝ, බකාළඹ 01.

3,931 01/001/101/04060 () ර.බී 11 ටීබී ලූේ බවන්ෙ(ේ) (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඇමියුසියම්, අංක 46/46, 09බවනි ම ල, ග්රීන් ලංකා බිල්ඩිං, නවම් මාවත, බකාළඹ 02.

3,932 01/001/101/04065 () ර.බී 11 ටීබී බසාෆ්රනස් කළම්ු (ප්ර) ලිමිටඩ් අයිරිෂ් ො(ේ) ඇන්ඩ් ග්රිල්, බනා. 63, පා(ේ)ක් වීදිය, බකාළඹ 02.

3,933 01/001/101/04085 () ර.බී 11 ටීබී බගෝල්ඩ් බ්බලාක් බ ාස්පිටැලිටි (ප්ර) ලිමිටඩ් ඉල්සිබලෝ ඉටැලියන් බරස්ටුරන්ට්, බනා. 101/11, හුණුපිටිය වැව පාර, බකාළඹ 02



3,934 01/001/101/04117 () ර.බී 11 ටීබී ෙැරුඩා සී ෆුඩ් ඇන්ඩ් ග්රිල්  (පුද්ගලික) සමාගම බ්රිස් ෙයි ෙැරුඩා , බනා.10, බසන්ටේ බරෝඩ්, බකාළඹ 03

3,935 01/001/101/04127 () ර.බී 11 ටීබී ෆුඩ් ස්ූඩිබයෝ (පුද්ගලික) සමාගම, ෙයිනා ස්ට්රීට් ෆුඩ්, බනා.137, සේ බේම්ස් පීරිස් මාවත, බකාළඹ 02

3,936 01/002/118/01384 

(01/002/2695)

ර.බී 11 ටීබී බ ්වා ගජමන් පත්තිනිබග් සන්ධ්යා යුබග්ෂ්වරී බනල්සන් ද ස්බට්ෂන්,එස්.යූ.එන්. ප්රයිවට් ලිමිටඩ්  , අංක 41/1, වාසල පාර, බදහිවල

3,937 01/002/118/01385 

(01/002/2155)

ර.බී 11 ටීබී අනුර ඉන්රජිත් අමරබස්කර ි ාන්ස් ෆැමිලි බරස්ටුරන්ට් , අංක 68, එස්.ඩී.එස්. ජයසිං  පාර, බකාහුවල

3,938 01/002/118/01394 

(01/002/1737)

ර.බී 11 ටීබී මාේු මත්බතස්බග්  පියතිස්ස ගාමිණී මත්බතස් ෂන්ෂබයෝ ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් , අංක 159, ුටුගැමුණු වීදිය , බකාහුවල

3,939 01/002/118/01395 

(01/002/3044)

ර.බී 11 ටීබී සී/ස බරසන්ස් බ ාස්පිටැලිටි සේවිසස් (බපෞද්) සමාගම ද බගෝල්ඩන් මයිල් , අංක 43/14, බවරළ පාර, ගල්කිස්ස

3,940 01/002/118/01463 

(01/002/2123)

ර.බී 11 ටීබී හිතනාුර නන්දන ද සිල්වා නිව් සිටි බරස්ටුරන්ට්, අංක 121/ඩී, එස්.ද.එස්. ජයසිං  මාවත, බකාහුවල

3,941 01/002/118/01465 

(01/002/1734)

ර.බී 11 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, මවුන්ට් ග්රිල්  බ ාබටල්ස් ලිමිටඩ් මවුන්ට් ග්රිල් බරස්ටුරන්ට්,අංක 221, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස

3,942 01/002/118/03234 

(01/002/2140)

ර.බී 11 ටීබී නිමල් මහිරුක් ීගනබග් බබ්රෝඩ්බව් බරස්ටුරන්ට්, අංක 31/1, ුම්රියබපාල පාර, බදහිවල

3,943 01/002/118/03569 

(01/002/0344)

ර.බී 11 ටීබී පබ්ස් එන් ේ  බල්සස් (පුද්) සමාගම   බගෝල්ඩන් මයිල් (පුද්) සමාගම  අංක 43/14,     බවරළ පාර, ගල්කිස්ස.

3,944 01/002/118/04078 () ර.බී 11 ටීබී ෙැරුඩා සී ෆූඩ් ඇන්ඩ් ග්රිල් (පුද්ගලික) සමාගම ෙැරුඩා සී ෆූඩ් ඇන්ඩ් ග්රිල්, බනා. 41/2 ඒ, වාසල පාර, බදහිවල.

3,945 01/002/118/04081 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, බේඩියන්ට් එන්ට(ේ)බට්න්මන්ට් (ප්ර) ලිමිටඩ් ද බඩක් ෆැමිලි බරස්ටුරන්ට්, බනා. 59/7, පීට(ේ)ස් පාර, බදහිවල.

3,946 01/003/119/01386 

(01/003/1684)

ර.බී 11 ටීබී අුබකෝරලලාබග් බදාන් සරත්වන්ර ඩී.එස්.සී. බරස්ටුරන්ට් , අංක 206. උක්වත්ත , අවිස්සාබව්ල්ල

3,947 01/003/119/01388 

(01/003/1726)

ර.බී 11 ටීබී බදාන් ක්වින්ටස් වැලිකල සියනෑ අවන් ල , අංක 133 බී, දිසාබගවත්ත ,  ංවැල්ල

3,948 01/003/119/01392 

(01/003/0187)

ර.බී 11 ටීබී අත්තනායක මුදියන්බස්ලාබග් නි ාල් අත්තනායක රිවේ සයිඩ් පාේක් බරස්ටුරන්ට් , තානායම් පාර,  ංවැල්ල

3,949 01/003/119/03568 () ර.බී 11 ටීබී ඩබ්.ඩී. තිලකරත්න  රිත බරස්ටුරන්ට්, අංක 86/3 ඒ, ුංතාන,  ංවැල්ල.

3,950 01/004/119/00946 

(01/004/2501)

ර.බී 11 ටීබී වැඩිේපුලිඅච්ිබග් බද්ව තිලකරත්න ම තා නිමල්සල බරස්ටුරන්ට් , අංක:784,  පනාබගාඩ , බ ෝමාගම

3,951 01/004/119/00952 

(01/004/1675)

ර.බී 11 ටීබී සූරියබග් බදාන් කමල් ධ්ේමප්රිය අම්රු බරස්ටුරන්ට්, අංක37/13, පුබුු මාවත, මත්බත්බගාඩ, බපාල්ගස්ඕවිට ,

3,952 01/004/119/01070 

(01/004/2162)

ර.බී 11 ටීබී සී.බී.එල්. රිබට්ල්ස්  ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ෂැන් යි ඩ්රැගන් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් , අංක 81/1/1 ,ුම්රියබපාල පාර, බ ෝමාගම



3,953 01/005/120/00804 

(01/005/1740)

ර.බී 11 ටීබී අජන්තා මංජුලානි විබේසුන්දර මිය  සබනෝරා බරස්ටුරන්ට්  අංක:668, පන්නිපිටිය පාර, තලවුබගාඩ

3,954 01/005/120/00945 

(01/005/2894)

ර.බී 11 ටීබී බදාන් බරා ාන් ප්රිය රණසිං  මයා  බකන්ට් බරස්ටුරන්ට් ,අංක:270/2, කඩුබවල පාර ,බකාස්වත්ත , තලංගම උුර

3,955 01/005/120/00957 

(01/005/3146)

ර.බී 11 ටීබී බ්ලු ස්කයි බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම  බ්ලු ස්කයි බරස්ටුරන්ට්, අංක:168, නව නුවර පාර, බකාතලාවල , කඩුබවල

3,956 01/005/120/00960 

(01/005/2497)

ර.බී 11 ටීබී එදිරිසිං  ආරච්ිබග් කමල්සිරි ුමාර මයා   ාවි බරස්ටුරන්ට්, අංක:743/57, නව නුවර පාර,තලංගම උුර, ෙත්තරමුල්ල

3,957 01/005/120/01018 

(01/005/0414)

ර.බී 11 ටීබී  ඉන්රානි අරුණි විදාන පතිරන මිය  / යමන්බග් පුෂ්පා දමයන්ති මිය / 

ුමාරන්නැ ැලාබග් ජයන්ත ුමාර මයා

බකෞිජැපනිස් බරස්ටුරන්ට් , අංක 262, නව නුවර පාර , බකාස්වත්ත , ෙත්තරමුල්ල

3,958 01/005/120/01074 

(01/005/3173)

ර.බී 11 ටීබී බකාළඹ බ ට්ටිබග් බදාන් බරාෂාන් ප්රදීේ ම තා ලා - බරෝසා බරස්ටුරන්ට්, අංක 400/1, අවිස්සාබව්ල්ල පාර, ඉ ල බෙෝමිරිය, කඩුබවල .

3,959 01/005/120/01076 

(01/005//0649)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ - ආේ.ටී.ඩිස්ිබියුටේස් (පුද්) සමාගම අංක:240/32/31 ඒ,  ාවි බරස්ටුරන්ට්, බඩන්සිල් බකාබ්ෙෑකඩුව මාවත, ෙත්තරමුල්ල

3,960 01/005/120/01077 

(01/005/0668)

ර.බී 11 ටීබී ගාේදි බ ්වාවසම් ුඩුවබග් ෙන්ද්රිකා ෙැන්විල් බරස්ටුරන්ට්, (ෙත්තරමුල්ල), අංක 181/1, ප්රධ්ාන වීදිය , ෙත්තරමුල්ල

3,961 01/005/120/02289 

(01/005/2948)

ර.බී 11 ටීබී රාජපක්ෂ පතිරණබග් ධ්රක ක්රිෂාන් බපබේරා ම තා යුනයිටඩ්  බරස්ටුරන්ට්,අංක 193/1,කළපළුවාව, රාජිරිය.

3,962 01/005/120/03514 

(01/005/3457)

ර.බී 11 ටීබී ජනත් පුංිබ ්වා ම තා බජටස් බරස්ටුරන්ට්  103 E/4, නව නුවර පාර, බකාතලාවල, කඩුබවල.

3,963 01/005/120/03517 

(01/005/3457)

ර.බී 11 ටීබී ජනත් පුංිබ ්වා ම තා බජටස් බරස්ට්රන්ට්  103E/4, නව නුවර පාර, බකාතලාවල, කඩුබවල.

3,964 01/005/120/03525 

(01/005/0649)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ,  වායි බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම  වායි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් පබ්, අංක 240/32/31ඒ, බඩන්සිල් බකාබ්ෙෑකඩුව මාවත, 

බකාස්වත්ත, ෙත්තරමුල්ල.

3,965 01/005/120/03526 () ර.බී 11 ටීබී වන්නි ආරච්ිබග් සුසිල් සුජීව මයා සිල්වේස්පූන් බරස්ටුරන්ට් අංක 953, තලංගම දුණ, ෙත්තරමුල්ල.

3,966 01/005/120/03553 

(01/005/3375)

ර.බී 11 ටීබී වැලියු බම්ක(ේ)  බ ෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම ලා - බට්රස්බටෝරියා බරස්ටුරන්ට්  අංක 80, පන්නිපිටිය පාර, ෙත්තරමුල්ල.

3,967 01/005/120/03566 () ර.බී 11 ටීබී පබ්ස් එන් ේ    බල්සස් (පුද්) සමාගම පබ්ස් එන් ේ  බල්සස් පුද්ගලික සමාගම (මෙං දියවන්නා)  අංක 117, බුත්ගමුව පාර, 

    බකාටු      බව්  බගාඩ, රාජිරිය.

3,968 01/005/120/04053 () ර.බී 11 ටීබී ද රිජන්ට් කන්ි ක්ලබ් (පුද්) සමාගම ද රිජන්ට් කන්ි බරස්ටුරන්ට්, 51, 21 වන පටුමග, ඉසුරුපුර, මාළබේ.

3,969 01/005/120/04072 () ර.බී 11 ටීබී බරනායිසන්ස් (පුද්ගලික) සමාගම සිල්ක් රූට්, බනා. 821, තලංගම උුර, මාලබේ.

3,970 01/005/120/04181 () ර.බී 11 ටීබී එස්.ආේ.බේ..ුමාරේබපරුම ම තා ද අේෙන් ග්රිල්,  බනා.279 , පන්නිපිටිය පාර,  පැලවත්ත

3,971 01/006/2/01555 

(01/006/2126)

ර.බී 11 ටීබී මැක්රින් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බබ්කරි. මැක්රින් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් බබ්කරි, අංක:79,බ ාරණපාර, බොරලැස්ගමුව.



3,972 01/006/2/01564 

(01/006/2152)

ර.බී 11 ටීබී ඇල්විටිගලබග් ලින්ටන් බපබේරා ම තා. ඉෂාරා බරස්ටුරන්ට්, අංක:278/4, රත්මල්බදණිය පාර, පැලන්වත්ත, පන්නිපිටිය.

3,973 01/006/2/01702 

(01/006/2172)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ ,සී/ස ෆිංගාරා ටවුන් ඇන්ඩ් කන්ි ක්ලබ් (පුද්) සමාගම ෆිංගාරා ටවුන් කන්ි ක්ලබ් , අංක 50/21, පරණ කැස්ෙෑව පාර, රත්තනපිටිය , 

බොරලැස්ගමුව

3,974 01/006/2/03908 () ර.බී 11 ටීබී වෑවලබග් බදාන් අරුණ ෙමිත් බේමදාස මයා / වනබපත බරස්ටුරන්ට් , අංක 129/1, බ ාරණ පාර, කැස්ෙෑව.

3,975 01/007/120/01557 

(01/007/2673)

ර.බී 11 ටීබී ඇල්විටිගලබග් නාලනි ජයන්ති මිය. / ම ානාම බ ්වබග් සරත් ශාන්ත 

ුමාර ම තා

නැන්කින් ඩිලයිට් ෙයිනිස් බරස්ටුරන්ට්, අංක:885/1එ, බුත්ගමුවපාර, නවනගරය, බගාතටුව.

3,976 01/007/120/01566 

(01/007/2851)

ර.බී 11 ටීබී බපාුපිටිය කංකානම්ලාබග් බ ්මෙන්ර ම තා. රන්මුු ෙයිනිස්  බරස්ටුරන්ට්, අංක:288/5, අවිස්සාබව්ල්ලපාර, බමබගාඩ බකාබලාන්නාව, 

වැල්ලම්පිටිය.

3,977 01/008/120/00944 

(01/008/0750)

ර.බී 11 ටීබී බක්.ඩබ්.විපුල් කාරියවසම් ම තා  ෙැන්ිල් බරස්ටුරන්ට් , අංක:2/5- 3/5, ශ්රී බද්වානන්ද පාර , නාවින්න - ම රගම

3,978 01/008/120/00948 

(01/008/0413)

ර.බී 11 ටීබී බදාන් මැනුබවල්බග් බදාන් තිස්ස සින්තාඕ ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් , අංක:-81/2-2/2 , ේලාසා බගාඩනැිල්ල , බදහිවල පාර, 

ම රගම

3,979 01/008/120/00949 

(01/008/2907)

ර.බී 11 ටීබී මාරවීර බ ්වබග් දේශන නිව් තිසර ෙයිනීස්  බරස්ටුරන්ට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් , අංක.22, පරණ පාර, පන්නිපිටිය

3,980 01/008/120/00955 

(01/008/3181)

ර.බී 11 ටීබී බඩායිෂ් ලංකා එන්ටේබට්න්මන්ට් (පුද්) සමාගම බසවන් ඉබලවන් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, 1 වන ම ල - කැපිටල් බමෝල්, අංක.531, 

මාදිබවල පාර, තලවුබගාඩ

3,981 01/008/120/00956 

(01/008/2627)

ර.බී 11 ටීබී එදිරිසිං  ආරච්ිලාබග් කමල්සිරි ුමාර මයා   ාවි බරස්ටුරන්ට්,   අංක:186, බොරැල්ල පාර, බදපානම, පන්නිපිටිය

3,982 01/008/120/00990 

(01/008/2154)

ර.බී 11 ටීබී බලාු ගමබග් ප්රියන්ත පුෂ්පුමාර ුම්ුමා බරස්ටුරන්ට්, අංක 278/2,  යිබලවල් පාර, ම ල්වරාව , පන්නිපිටිය

3,983 01/008/120/00991 

(01/008/0648)

ර.බී 11 ටීබී බගෞරව බනත්වත් (පුද්) සමාගම  බගෞරව බනත්වන් (පුද්) සමාගම,  අංක:89/1/1,  යිබලවල් පාර , බකාට්ටාව , පන්නිපිටිය.

3,984 01/008/120/01016 

(01/008/2149)

ර.බී 11 ටීබී ජයසූරිය විදානලාබග් බරෝ ණ ම තා / ජයසූරිය විදානලාබග් සුසන්ත 

ම තා

කැසමරා ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් , අංක 87,  යිබලවල් පාර, බකාට්ටාව , පන්නිපිටිය

3,985 01/008/120/01017 

(01/008/0388)

ර.බී 11 ටීබී දමයන්ති වජිරංගනී ලියනබග්  / ජයන්ත බම්ඝ ශ්රී බදලුම්ග වත්ත 

ම තා /  බරෝ ණ තිලක් ුමාර බදලුම්ග වත්ත ම තා

පැබනාරාමා  බරස්ටුරන්ට් , අංක 138/1/එල්,  යිබලවල්  පාර, බකාට්ටාව, පන්නිපිටිය

3,986 01/008/120/01090 

(01/008/3145)

ර.බී 11 ටීබී රණසිං  ආරච්ිබග් බදෝන ොන්දනී සුන්තලා රණසිං  මිය / 

ජයබස්කර මුදියන්බස්ලාබග් මැදිලිබේ බගදර උපාලි ජයබස්කර මයා

බෙත්මිල් බරස්ටුරන්ට් , අංක:540/ඒ, බොරැල්ල පාර, බකාට්ටාව ,  පන්නිපිටිය

3,987 01/008/120/01346 

(01/008/2153)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ,ඔස්ට්  ඒෂීයා  ස්බපෝට්ස් (බපෞද්) සමාගම ඔස්ට්  ඒෂීයා  ස්බපෝට්ස් (බපෞද්) සමාගම, අංක 290 යූ, විබේබස්කර මාවත, තලවුබගාඩ

3,988 01/008/120/01474 

(01/008/2143)

ර.බී 11 ටීබී අබබ්සිං  ආරච්ිබග් බදාන් ීතා මාලනී සමනල බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් රිබසේෂන් බ ාල් , අංක 327/1, මාදිබවල, බකෝට්බට්

3,989 01/008/120/03530 () ර.බී 11 ටීබී ආබ්සිං  ආරච්ිබග් බදෝන ීතා මාලනී ම ත්මිය සමනල බරස්ටුරන්ට් (බකෝට්බට්)  අංක327/1, මාදිබවල බකෝට්බට්.

3,990 01/008/120/03565 () ර.බී 11 ටීබී රෑන්ඩ් බමානාච් පුද්ගලික සමාගම රෑන්ඩ් බමානාච්  අංක 527/7, බොරැල්ල පාර, තලවුබගාඩ.



3,991 01/008/120/03911 () ර.බී 11 ටීබී වෑවලබග් බදාන් අරුණ ෙමිත් බේමදාස බ්ලූ ස්කයි බරස්ටුරන්ට්, අංක 109, බදහිවල පාර, ම රගම.

3,992 01/008/120/04066 () ර.බී 11 ටීබී නාවලබග් ුසාන් නිලංක ුබේ පැනසියා බරස්ටුරන්ට්, බනා. 179/5,  යිබලවල් පාර, පන්නිපිටිය.

3,993 01/009/118/00953 

(01/009/0158)

ර.බී 11 ටීබී නම්මුණිබග් ශ්රියන්ත ලක්මාල් සිල්වා / නම්මුණිබග් ඉන්රුමාර 

සිල්වා  / නම්මුණි ෙුන සමන් පුෂ්ප ුමාර සිල්වා /

ඩාන්ස්බකෝ බරස්ටුරන්ට්, අංක.20/5, ගාළු පාර , බගාළුමඩම  න්දිය, බමාරටුව

3,994 01/009/118/00954 

(01/009/0366)

ර.බී 11 ටීබී පබ්ස් එන් ේ  බල්සස් (පුද්) සමාගම පබ්ස් ඇන්ඩ් ේ  බල්සස් (පුද්) සමාගම, අංක.16 - බලඩ් ද බසායිසා ඩ්රයිව් , උයන, බමාරටුව

3,995 01/009/118/01073 

(01/009/2983)

ර.බී 11 ටීබී බම්නු වින්ධ්යෘෘ බලාු ලියන මිය  / සුනිල් ලක්ෂ්මන්ද සිල්වා 

බද්වනාරායන ම තා

ඩිස්ලින් ඉටැලියන් බරස්ටුරන්ට් , අංක 571, ගාළු පාර, රාවතාවත්ත , බමාරටුව

3,996 01/009/118/03233 

(01/009/1685)

ර.බී 11 ටීබී රන්ුනුකරන්බදනියබග් ුමාරසිං කන්ි ක්ලබ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 08, ෙණ්ඩාරනායක මාවත, කටුෙැද්ද, බමාරටුව

3,997 01/009/118/03894 () ර.බී 11 ටීබී යකන්දාවල ලියනආරච්ිලාබග් බරෝ ණ යකන්දාවල කිංග් බට්ස්ටි බරස්ටුරන්ට්, අංක 04, ෙණ්ඩාරනායක මාවත, කටුෙැද්ද, බමාරටුව.

3,998 01/010/120/00856 

(01/001/0157)

ර.බී 11 ටීබී ුබව් ආරච්ිබග් බදාන් බේමලාල් ෙන්රසිරි ම තා බවස්ට් ඉන් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්,  අංක:192,  බව්ල්ල විදීය, බකාළඹ 12

3,999 01/010/120/01154 

(01/010/2137)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , ස්ට්රීම් බෙෝට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්  ස්ටීම් බෙෝට් බරස්ටුරන්ට්,  අංක: 14, නාරාබ ්න්පිට පාර, නාවල

4,000 01/010/120/01198 

(01/010/1677)

ර.බී 11 ටීබී කළමණාකරු, සවරින් බබ්කරි පුද්ගලික සමාගම සවරින් බරස්ටුරන්ට්  අංක 157, නාවල පාර, නුබග්බගාඩ.

4,001 01/010/120/01353 

(01/010/2504)

ර.බී 11 ටීබී සී.බී.අයි. රිබටල් (පුද්ගලික) සමාගම සී.බී.අයි. රිබටල් (පුද්ගලික) සමාගම , අංක 277, 3/1,  ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, 

නුබග්බගාඩ.

4,002 01/010/120/01354 

(01/010/0155)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ - සන්හිඳ බලෂේ බසන්ටේ (බපෞද්) සමාගම සන්හිඳ බලෂේ බසන්ටේ,  අංක 247/ඒ/4,ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත ,නුබග්බගාඩ

4,003 01/010/120/01355 

(01/010/1735)

ර.බී 11 ටීබී බව්ලතන්ීබග් රුක්ෂාන් බොබත්ජු නිව් බ ් ෆ්ලවේ  බරස්ටුරන්ට් , අංක 05/01/01, පරණ කැස්ෙෑව පාර,  නුබග්බගාඩ

4,004 01/010/120/01356 

(01/010/3177)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, ප්රීමා ලෑන්ඩ් (පුද්) සමාගම ප්රීමා බට්ස්ට් බරස්ටුරන්ට් , අංක 50, ශ්රී ජයවේධ්නපුර මාවත , රාජිරිය

4,005 01/010/120/01466 

(01/010/0188)

ර.බී 11 ටීබී ක වලගමබග් මහින්ද බපබේරා බරෝයල් බ ස්ට් බරස්ටුරන්ට්, බනා. 242,  යිබලවල් පාර, නුබග්බගාඩ

4,006 01/010/120/01467 

(01/010/0714)

ර.බී 11 ටීබී ඈන් බඩසිරි මාකලන්ද / බරාෂාන් බජම්ස් මාකලන්ද ම තා බොේස්ටික් බරස්ටුරන්ට්,අංක 317/1, නාවල පාර, නාවල

4,007 01/010/120/01469 

(01/010/0189)

ර.බී 11 ටීබී බෙත්මබග් ඉන්දික නිබරෝෂන් බපබේරා මයා බමත්රා බරස්ටුරන්ට්, අංක 179 ඒ, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුබග්බගාඩ

4,008 01/010/120/01472 

(01/010/2606)

ර.බී 11 ටීබී පුෂ්පා නන්දනී ජයුංග බබ්බකේස් බරස්ටුරන්ට් , අංක 69, නාරාබ ්න්පිට පාර , නාවල

4,009 01/010/120/03240 

(01/010/2148)

ර.බී 11 ටීබී අනුර ඉන්රජිත් අමරබස්කර ම තා ි ාන් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, බනා. 656 ඒ,  යිබලවල් පාර, ගංබගාඩවිල , නුබග්බගාඩ



4,010 01/010/120/03558 

(01/010/0473)

ර.බී 11 ටීබී පරණ ලියනබග් බදාන් සංජීව ුමාර මයා / පරණ ලියනබග් බදාන් 

මංජුල ුමාර මයා / පරණ ලියනබග් බදාන් සුබේශ් ුමාර

බසෝලිස් ටුවරිස්ට් බරස්ටුරන්ට්,  අංක 533 ඒ, නාවල පාර, රාජිරිය.

4,011 01/010/120/03770 () ර.බී 11 ටීබී දයානි ුමාරි විබේබස්කර පීකිං පැලස් බරස්ටුරන්ට්, අංක262/A, නාවල පාර, නාවල.

4,012 01/010/120/04079 () ර.බී 11 ටීබී සුසී ො(ේ) සමුරායි (පුද්ගලික) සමාගම සුසී ො(ේ) සමුරායි බරස්ටුරන්ට්, බනා 226 1/1, ශ්රී ජයවේධ්නපුර මාවත, රාජිරිය.

4,013 01/010/120/04196 () ර.බී 11 ටීබී ගා(ේ)ටන් ආේක් පුද්ගලික සමාගම ගා(ේ)ටන් ආේක් බරස්ටුරන්ට්, අංක 09/47, 6 වන පටුමග, පාබගාඩ පාර, නුබග්බගාඩ.

4,014 01/011/1/03468 

(01/011/3451)

ර.බී 11 ටීබී විබයන කැබරාබක ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික සමාගම විබයන  කැබරාබක ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 06ඒ, ඇල්ෆඩ්  වුස් පාර, බකාළඔ 03.

4,015 01/011/101/00643 

(01/011/0233)

ර.බී 11 ටීබී සීමිත බෙන්ජබරක් (පුද්) සමාගම  සියම්  වුස් තායි බරස්ටුරන්ට්.  අංක:17. බමල්බෙෝන් ඇවනිව්. බකාළඹ 04

4,016 01/011/101/00702 

(01/011/0770)

ර.බී 11 ටීබී ෙැබව්රියන් ොන් බරස්ටුරන්ට් පුද් සමාගම  ෙැබව්රියන් ොන් බරස්ටුරන්ට්.  අංක: 11 . බගෝල් බෆ්ස් බකෝට්. බකාළඹ 03

4,017 01/011/101/00703 

(01/011/2150)

ර.බී 11 ටීබී පබ්ස් එන් ේබල්සස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්  පබ්ස් එන් ේබල්සස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්  , අංක 43  2/1 , බම්ට්ලන්ඩ් ක්රසන්ට්, බකාළඔ 07.

4,018 01/011/101/00705 

(01/011/2139)

ර.බී 11 ටීබී අම්රිත් ඉන්ඩිේ බරක්රිබේෂන් (පුද්) සමාගම  අමිරිත් ඉන්ඩියන් බරස්ටුරන්ට්. අංක:147.වජිර පාර. බකාළඹ 05

4,019 01/011/101/00706 

(01/011/2134)

ර.බී 11 ටීබී  ැන්ගුන්ග්වාන් (පුද්) සමාගම   ැන්ගුන්ග්වාන් බකාරියන් ස්පැෂලිට් බරස්ටුරන්ට්.  අංක: 25. ැව්බලාක් පාර. බකාළම 06

4,020 01/011/101/00707 

(01/011/2524)

ර.බී 11 ටීබී ද බොලිවුඩ් බලෂේ (පුද්) සමාගම  ද මැංබගෝ ට්රී බරස්ටුරන්ට් .  අංක:82. ධ්ේමපාල මාවත. බකාළඹ 03

4,021 01/011/101/00708 

(01/011/2166)

ර.බී 11 ටීබී මාලිම්ෙඩ ලියනබග් වයලට්  ඇබපක්ස් බරස්ටුරන්ට් . අංක:1173. මරදාන පාර. බකාළඹ 08

4,022 01/011/101/00824 

(01/011/0416)

ර.බී 11 ටීබී බච්සා ස්වීස් බරස්ටුරන්ට්(පුද්) සමාගම  බච්සා ස්වීස් බරස්ටුරන්ට්(පුද්) සමාගම,  ඩීල් බපබදස ඒ, බකාළඹ 03

4,023 01/011/101/00826 

(01/011/1738)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, බකන්ට් අයි.ටී.පාට්නේෂේ (පුද්) සමාගම රැපල්ස් බරස්ටුරන්ට්,  අංක:35, ෙගතබල් පාර, බකාළඹ 03.

4,024 01/011/101/00827 

(01/011/0073)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, ද ක්රිකට් ක්ලබ් කැබෆ් (පුද්) සමාගම  ද ක්රිකට් ක්ලබ් කැබෆ් (පුද්) සමාගම,  අංක:12, සේ අේනස්ට් ද සිල්වා මාවත, බකාළඹ 07.

4,025 01/011/101/00828 

(01/011/2151)

ර.බී 11 ටීබී කළමනාකරු - ෆ්ලවේ ඩ්රම් ( පුද්) සමාගම  ෆ්ලවේ ඩ්රම් (පුද්) සමාගම,අංක:26, තේස්ටන් පාර, බකාළඹ 03

4,026 01/011/101/00829 

(01/011/2827)

ර.බී 11 ටීබී කළමනාකරු, ද බබ් ලිෆ් (පුද්) සමාගම  ද බබ් ලීෆ් පුද්ගලික සමාගම,  අංක:79, බරගරි පාර, බකාළඹ 07

4,027 01/011/101/00830 

(01/011/0185)

ර.බී 11 ටීබී බේමසිරි අබබ්නායක ම තා බගෝල්ඩන් බම්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,   අංක:352,  බබ්ස්ලේන් පාර, බකාළඹ 09

4,028 01/011/101/00851 

(01/001/1686)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, එක්බසල් බරස්ටුරන්ට්(පුද්) සමාගම එක්බසල් බරස්ටුරන්ට්  (පුද්) සමාගම  , අංක 338 , ටී. බී. ජයා මාවත , බකාළඔ 10.



4,029 01/011/101/00857 

(01/011/1747)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, එෆ්.එච්.බ ෝල්ඩින්ග් (පුද්) සමාගම ග්බලෝකැබෆ,්  අංක:418, පලමු ම ල, ගාලු පාර, බකාළඹ 03

4,030 01/011/101/00893 

(01/001/2647)

ර.බී 11 ටීබී කළමණාකරු , ඔරියන්ට් ලංකා සමාගම අංක:02, ගාලු පාර, ඉන්ඔන් ද ග්රීන් බරස්ටුරන්ට්, බකාළඹ 03

4,031 01/011/101/00904 

(01/011/2834)

ර.බී 11 ටීබී ආේ.එම්.ගුණතිලක ප්රදීේ ලංකා රත්නායක මයා බබ්ස් වී.අයි.පී.බලෝන්ේ,  අංක:24,  17 වන පටුමග, බකාළඹ 03.

4,032 01/011/101/00905 

(01/011/2915)

ර.බී 11 ටීබී ඩී ඇන් ජි ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්) සමාගම මුන් රිවේ ෙයිනීස් සී  ෆුඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක 140, තිබිරිගස්යාය පාර ,   බකාළඹ 05.

4,033 01/011/101/00906 

(01/011/1679)

ර.බී 11 ටීබී ඩී. විබේමාන්න මයා  කරි ලීව්ස් බරස්ටුරන්ට්, අංක:68,   ඩබ්.ඒ.ද සිල්වා මාවත, බකාළඹ 06

4,034 01/011/101/00907 

(01/011/2609)

ර.බී 11 ටීබී කළමණාකරු , ඒෂයා  බ ෝල්ඩිංග් ලංකා (පුද්) සමාගම  බ ාලිවුඩ් කලම්බු , අංක:70,  ැව්බලාක් පාර, බකාළඹ 05

4,035 01/011/101/00909 

(01/011/1690)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , පැවිලියන් බේඩිස් ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්) සමාගම  ද පැවිලියන් , අංක:100/10, නිද ස් ඇවනිව් , බකාළඹ 07

4,036 01/011/101/00911 

(01/011/2920)

ර.බී 11 ටීබී ඩී අන්ඩ් ජී ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්) සමාගම / මූන් රිවේ ෙයිනිස් සි ෆුඩ්  බරස්ටුරන්ට් , අංක 03, 3 බි, සී වීව් ඇවනිව්,  ගාලු පාර, බකාළඹ 03

4,037 01/011/101/01001 

(01/011/2890)

ර.බී 11 ටීබී තරුවිලාස් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම  තරුවිලාස් බරස්ටුරන්ට්,  අංක:18, බක්ම්බ්රිේ බපබදස, බකාළඹ 7

4,038 01/011/101/01104 

(01/011/2128)

ර.බී 11 ටීබී අරුණි විදානපතිරණ මිය / ුමාරන්නැ ැලාබග් ජයන්ත ුමාර සුරා ජැපනීස් බරස්ටුරන්ට් , අංක 14 , බරයින්ලන්ඩ් බපබදස , බකාළඹ 03

4,039 01/011/101/01106 

(01/011/2136)

ර.බී 11 ටීබී බකාඩිමරක්කලබග් කීේති රවීන්ර ප්රනාන්ු  / ශයාමලී එරංගනි ප්රනාන්ු 

මිය

ද බඩන් (බක්.එස්.  රිබක්න් එන්ටබට්න්මන්ට් පුද්ගලික සමාගම)  , අංක 418/1/1, පළමු 

ම ල, ගාළුපාර, බකාළඔ 03.

4,040 01/011/101/01390 

(01/011/2164)

ර.බී 11 ටීබී ෆේන් බප්රාබේක්ට්ස් (පුද්ගලික) සමාගම / නිබපෝන් බරස්ටුරන්ට් සිස්ටම් ලංකා පුද්ගලික සමාගම ,  අංක 32 බී, මාකන් මාකේ මාවත, 

බකාළඹ 03.

4,041 01/011/101/01396 

(01/011/1839)

ර.බී 11 ටීබී මුරේබපරුමබග් ෙමිල ඉරාන් නිව් රන්සිළු බරස්ටුරන්ට් , අංක 436/73, අල්විටිගල මාවත, නාරාබ ්න්පිට, බකාළඹ 05

4,042 01/011/101/01398 

(01/011/2147)

ර.බී 11 ටීබී ආේ.එස්.ඩබ්. බේඩිං පුද්ගලික සමාගම ම රාජා පැලස් බරස්ටුරන්ට් , අංක 01 ඒ, රාජකීය මාවත , බකාළඹ 07

4,043 01/011/101/01475 

(01/011/1736)

ර.බී 11 ටීබී ුඩා  ලියනබග් බදාන් නලීන් ගුණබස්කර හිබපාස් කැබෆ් ඇන්ඩ් ොේ , අංක 112, නව බුලේස් පාර, බකාළඹ 04

4,044 01/011/101/01485 

(01/011/1680)

ර.බී 11 ටීබී එස් ඇන්ඩ් ටී ප්රබමෝෂන් පුද්ගලික සමාගම ෂුග(ේ) බ්රිස්බට්රෝ ඇන්ඩ් වයින් ො(ේ), අංක 89, ගාලු පාර, බකාළඹ 03.

4,045 01/011/101/01486 

(01/11/0623)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ ෂලටන් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් , අංක 126,  ැව්බලාක් පාර, බකාළඹ 05

4,046 01/011/101/01487 

(01/011/2157)

ර.බී 11 ටීබී එන්ටේබට්න්මන්ට්  බ් (බපෞද්) සමාගම එන්ටබට්ට්මන්ට්  බ් (පුද්) සමාගම , අංක 1/19 ඒ, බඩ්සිවිලා ඇවනිව්, ඩුේලිබක්ෂන් පාර, 

බකාළඔ 04.

4,047 01/011/101/01489 

(01/011/1733)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ - බසාේරාබනෝස් (බපෞද්) සමාගම  / බසාේරාබනෝස් ,අංක 29 සී, බම්ට්ලන්ඩ් ෙුරස්රය , බකාළඹ 07



4,048 01/011/101/01490 

(01/011/1692)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , මින්බට්ේ පුද්ගලික සමාගම, මින්බට්ේ බරස්ූරන් ඇන්ඩ් ොේ,  , අංක 154, කිංසි පාර, බකාළඹ 07

4,049 01/011/101/01492 

(01/011/0715)

ර.බී 11 ටීබී සැෆයාේ කැබරෝබක් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම සැෆයාේ කැබරාබක් බරස්ටුරන්ට් (පුද්.) සමාගම, අංක 20/3, අබ්ුල් ගපූේ  මාවත, බකාළඹ 03

4,050 01/011/101/01493 

(01/011/3052)

ර.බී 11 ටීබී අේසුල විබේසූරිය සිරිල්  දිබන්ශ් බපබේරා කැබෆ් ඩී ආේටිස්ට් ,අංක 31, බ ෝේටන් බපබදස , බකාළඹ 07

4,051 01/011/101/01494 

(01/011/1681)

ර.බී 11 ටීබී බමාෂබමාෂ ඉන්ටේනැෂනල් (පුද්ගලික) සමාගම බමාෂබමාෂ ජැපනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 594/2, ගාලු පාර, බකාළඹ 03

4,052 01/011/101/01495 

(01/011/2160)

ර.බී 11 ටීබී ග්රීන්ලන්ඩ් බ ාබටල් ලිමිටඩ් ග්රීන්ලන්ඩ්ස් බ ාබටල්, අංක 3 ඒ , ෂේෙරි ගාේඩ්න් , බකාළඹ 04

4,053 01/011/101/01633 

(01/011/1840)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, යුනිවේසල් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම අල්පාෂා බරස්ටුරන්ට්, අංක 34, තේස්ටන් පාර, බකාළඹ 03

4,054 01/011/101/01779 

(01/011/3053)

ර.බී 11 ටීබී ලලිත් ුමාර නල්ලබපරුම 2 සිබරෝ 6  මියුසික් ෆැක්ටරි, අංක 206,  ැව්බලාක් පාර, බකාළඹ 05

4,055 01/011/101/01781 

(01/011/1743)

ර.බී 11 ටීබී අරුමුට්ටිබග් ඔල්වින් රාජබස්න වීරබස්කර  / නැතලි උේසුලා 

වීරබස්කර ෙන්බරස්කර

බීච්වාඩිය බරස්ටුරන්ට්, අංක 02, ුම්රියබපාල පටුමඟ, වැල්ලවත්ත, බකාළඹ 06

4,056 01/011/101/01796 

(01/011/2902)

ර.බී 11 ටීබී බතෝමස් බපබේරා , ක්ලිබයෝ පැට්රා (පුද්) සමාගම ක්ලිබයෝ පැට්රා (පුද්) සමාගම, අංක 250 බී - 1, ආේ.ඒ. ද මැල් මාවත,  ලිෙේටි ේලාසා 

බගාඩනැිල්ල, බකාළඹ 03.

4,057 01/011/101/01797 

(01/011/2653)

ර.බී 11 ටීබී සුබ්රමනියම් රමණි ශකිලා බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 189, බකාබලාන්නාව පාර, බදමටබගාඩ , බකාළඹ 09

4,058 01/011/101/01798 

(01/011/1724)

ර.බී 11 ටීබී ුමාරන්නැ ැලාබග් ජයන්ත ුමාර ම තා කිංබජෝ ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 33, අමරබස්කර මාවත, බකාළඹ 05

4,059 01/011/101/01799 

(01/011/3037)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඊ.ඒ.පී. බරස්ටුරන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඊ.ඒ.පී. බරස්ටුරන්ට්, අංක 20, ආොේය එන්.එම්. බපබේරා මාවත , බකාළඹ 08

4,060 01/011/101/02468 

(01/011/1297)

ර.බී 11 ටීබී ඔබඩල් බරස්ටුරන්ට්  (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඔබඩල්, අංක 02, බවෝ(ේ)ඩ් බපබදස, බකාළඹ 07

4,061 01/011/101/02795 

(01/011/0154)

ර.බී 11 ටීබී ිම් ාන් බරස්ටුරන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ිම් ාන් බරස්ටුරන්ට්, .අංක:259/1/1. බදාස්තර ඩැනිස්ටේ ද සිල්වා මාවත. බකාළඹ 09

4,062 01/011/101/03230 

(01/011/2158)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂක බබ්ස් එන්ටේබට්නමන්ට් පුද්ගලික සමාගම බබ්ස් එන්ටේබට්ක්මන්ට්,(පුද්) සමාගම.අංක 340,ගාලුපාර, බකාළඹ 03.

4,063 01/011/101/03232 

(01/011/2168)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, අරිරූන්ග් බරස්ටුරන්ට් (බපෞද්ගලික) සමාගම අරිරූන්ග් බරස්ටුරන්ට් (බපෞද්ගලික) සමාගම, අංක16, අබ්ුල් ගෆුේ මාවත, බකාළඹ 03

4,064 01/011/101/03236 

(01/011/2771)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , බ ්බසාන් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම බ ්බසාන් බරස්ටුරන්ට්, අංක 134,  ැව්බලාක් පාර, බකාළඹ 05

4,065 01/011/101/03237 

(01/011/0190)

ර.බී 11 ටීබී බසලින්බක් බ ාබටල්ස්  ලිමිටඩ් රජබොජුන් (බසලින්බකෝ බ ාබටල්ස් ලිමිටඩ්), අංක 90, ගාලු පාර, බකාළඹ 03

4,066 01/011/101/03531 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , සිලාටන් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම ෂලාටන් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් අංක 126,  ැවිබලාක් පාර, බකාළඔ 05.



4,067 01/011/101/03560 

(01/011/3455)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , ෆ්ලවේ සිටි ෙයිනීස් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) 

සමාගම

ෆ්ලවේ සිටි ෙයිනීස් බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්  අංක 26, ටී.ජී. ජයවේධ්න මාවත, 

බකාළඔ 03.

4,068 01/011/101/03563 () ර.බී 11 ටීබී ලුබසං චුයෑන් මයා සන්ලයිට් ගාේඩින් සී ෆුඩ් බරස්ටුරන්ට්  අංක 21, අබ්ුල් ගෆූේ මාවත, බකාළඔ 03.

4,069 01/011/101/03567 () ර.බී 11 ටීබී ලියනරාලලා  බග් ආතේ ක්ලැරන්ස් අඩ්ලිද සිල්වා මයා සී   බලෝන්ේ   බරස්ටුරන්ට්  16/2, ස්  බකෝෆීල්ඩ්         බප  බදස,   බකාළඔ 03.

4,070 01/011/101/03615 

(01/011/2167)

ර.බී 11 ටීබී රාජපක්ෂ අේපු ාමිලාබග් බදාන් සුබේන්ර වසන්ත බපබේරා / ප්රතියානු 

ආරච්ිබග් ෙන්දිමා

ඊ.ටී.එෆ්. ෆුඩ්ස් , අංක 21, ඩී බවෝස් ඇවනිව්  බකාළඔ 04.

4,071 01/011/101/03619 () ර.බී 11 ටීබී කිා් යුො ප්රයිවට් ලිමිටඩ් කිා් යුො ප්රයිවට් ලිමිටඩ්  , අංක 02,  ද   බෆාන්  බස්කා පාර,   බකාළඔ 05.

4,072 01/011/101/03711 

(01/011/2771)

ර.බී 11 ටීබී වේණුල ආරච්ිලාබග් බදෝන බම්රි ඈන් ශිරාණි මිය ශිරාණි බරස්ටුරන්ට්, අංක 53/1/1, ඩී.එස්. බස්නානායක මාවත, බොරැල්ල.

4,073 01/011/101/03835 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , රජ බොජුන් (පුද්) සමාගම රජ බොජුන් බරස්ටුරන්ට් , අංක 282, ලිෙේටි වට රවුම, ආේ.ඒ. ද බමල් මාවත, බකාළඔ 03.

4,074 01/011/101/03844 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ  , ස ල් බරස්ටුරන්ට්  , අංක 30, නිද ස් ෙුරස්රය, බකාළඔ 07.

4,075 01/011/101/03861 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ  , එස්.එන්.එස්. එන්ටේබට්ට්මන්ට් (පුද්) සමා ෆ්බලමින්බගෝ  වුස,් අංක 56/5, 58 A, බ ෝේටන් බපබදස බකාළඔ 07.

4,076 01/011/101/03862 () ර.බී 11 ටීබී බටෝනි නි ාල් හූබල් මයා වයින් කබනක්ෂන් , අංක 30, නිද ස් ෙුරස්රය, බකාළඔ 07.

4,077 01/011/101/03864 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ  , බෂරිෆ්ඩීන් බ ෝල්ඩින් (ප්රයිවටි) ලිමිටඩ් , විච් බව් බවස්ට් - කැබෆ,්පබ්,බලෝන්ග්, යුනිට් L/FF, 1, 1, 01 වන ම ල,ලිෙේටි වටරවුම, අංක 

282, ආේ.ඒ. ද මැල් මාවත, බකාළඔ 03.

4,078 01/011/101/03881 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , ේ. එස්. වයිට් සිබලෝන් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, වයිට් ඇන්ඩ් බකෝ කැබෆ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 24, ඇබලෝයි ඇවනිව්, බකාළඔ 03.

4,079 01/011/101/03892 () ර.බී 11 ටීබී සංජීව බ න්දවිතාරණ මයා ත්සුකිජි ඔයිි (පුද්) සමාගම, අංක 30, නිද ස් ෙුරස්රය, බකාළඔ 07.

4,080 01/011/101/03952 () ර.බී 11 ටීබී ඊඩ්න් කැබෆ් ඊඩ්න් කැබෆ,් අංක 25, මිලාිරිය ඇවනිව්, බකාළඔ 04.

4,081 01/011/101/03976 () ර.බී 11 ටීබී බමාන්බටරිස්ටා බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම බමාන්බටරිස්ටා බරස්ටුරන්ට්, අංක 39/A, බ ෝේටන් බපබදස, බකාළඔ 07.

4,082 01/011/101/03977 () ර.බී 11 ටීබී බගෝල්ඩ් බ්බලාක් බරස්ටුරන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සින්ටාබවෝ ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක11-B1/1, (MS - 5) බරස්බකෝස් බගාඩනැිල්ල, පිලිේ 

ගුණවේධ්න මාවත, බකාළඔ 07.

4,083 01/011/101/03981 

(01/011/2161)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , බේන් එන්ටේබට්න්මන්ට් (පුද්) සමාගම 41 ෂුග(ේ),  අංක 41 1/2, බම්ට්ලන්ඩ් ෙන්රවංකය, බකාළඹ 07.

4,084 01/011/101/03983 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ සිල්ක් බරෝඩ් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම සිල්ක් බරෝඩ් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 7A, සේ අේනස්ට් ද සිල්වා මාවත, බකාළඔ 07.

4,085 01/011/101/03990 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, සිල්ක් බරෝඩ් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම සිල්ක් බරෝඩ් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 7A,සේ අේනස්ට් ද සිල්වා මාවත, බකාළඔ 07.



4,086 01/011/101/04004 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, ද ොබව්රියන් බරස්ටුරන්ට් මැබන්ේමන්ට් (පුද්) සමාගම, ඔෆ් ද හුක් , අංක 180, පාේක් වීදිය, බකාළඔ 05.

4,087 01/011/101/04008 () ර.බී 11 ටීබී සුන්නබදණියබග් බකාල්වින් බකෝවිද මයා ටේෆ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 08, ග්ෑන් ස්ටෑන්ඩ්, බරස්බකෝස,් රීඩ් ඇවනිව්, බකාළඔ 07.

4,088 01/011/101/04023 () ර.බී 11 ටීබී බ ාබටල් බකාක්පිට් (පුද්ගලික) සමාගම බකාක්පිට්, කළම්ු, අංක 07, 07 ඒ, 07/1 බී, ෆයිේ පාර, බකාළඹ 04.

4,089 01/011/101/04024 () ර.බී 11 ටීබී බනාමැඩ්ස් ඇන්ඩ් කම්පැණි (ප්රයිවට) ලිමිටඩ් බනාමැඩ්ස් ඇන්ඩ් කම්පැණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, 66/3,  බවෝ(ේ)ඩ් ේබල්ස,් බකාළඹ 07

4,090 01/011/101/04089 () ර.බී 11 ටීබී ෙයිනීස් ඩිලයිට් (පුද්ගලික) සමාගම ෙයිනීස් ඩිලයිට් බරස්ටුරන්ට්, 41-ඒ, රිේබව් ේබල්ස්, මැරයින් ඩ්රයිව්, බකාළඹ 04.

4,091 01/011/101/04091 () ර.බී 11 ටීබී බේන් එන්ට(ේ)බට්න්මන්ට්ස් (ප්ර) ලිමිටඩ් සිල්ක් බලෝන්ේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, බනා. 41, 3/1, බම්ට්ලන්ඩ් ක්රසන්ට්, බකාළඹ 07

4,092 01/011/101/04092 () ර.බී 11 ටීබී බමරින්නබග් කිංස්ලි ද බකාස්තා බේඩ් පැලස් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, බනා. 21/1/1, බසෝමාබද්වී බපබදස, කිරුළපන ඇවනිව්, 

බකාළඹ 05

4,093 01/011/101/04094 () ර.බී 11 ටීබී අුල ජයන්ත බස්නානායක බදාන් ස්ටැන්ලීස්, බනා. 53, බ ්ග් බරෝඩ්, බකාළඹ 04

4,094 01/012/3/01195 

(01/012/2565)

ර.බී 11 ටීබී බපබේරා ඇන්ඩ් සන්ස් බබ්කස් ලිමිටඩ් රන්වියන බරස්ටුරන්ට් , අංක 319 ඒ,  යිබලවල් පාර, ගලබගදර,පාුක්ක

4,095 01/013/118/00947 

(01/013/0474)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ ,සී/ස ලැව්නියා බ්රිස් සීෆුඩ් බරස්ටුරන්ට්  සී/ස. ලැවිනියා බ්රීස් ෆුඩ් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම,  අංක:43/7, ද අල්විස් පටුමග, ගල්කිස්ස

4,096 01/013/118/03235 

(01/013/2156)

ර.බී 11 ටීබී ගුඩීස් කිෙන් පුද්ගලික සමාගම ගුඩ්ස් කිෙන්, අංක 151/සි, බටම්ේලේස් පාර, ගල්කිස්ස

4,097 01/013/118/03238 

(01/013/1742)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ , සිං ාරා ඇන්ඩ් කම්පැණි (පුද්) සමාගම සිං ාර ඇන්ඩ් කම්පැණි (පුද්ගලික) සමාගම, අංක 340, ගාලු පාර, රත්මලාන

4,098 01/013/118/04183 () ර.බී 11 ටීබී ලැවීනීයා බරස්ටුරන්ට්ස් ඇන්ඩ්  බ ාබටල්ස් පුද්ගලික සමාගම ලැවීනීයා බරස්ටුරන්ට්ස් ඇන්ඩ් බ ාබටල්ස් පුද්ගලික සමාගම , අංක 43/2සී, බිච් බරෝඩ්,  

ගල්කිස්ස

4,099 01/013/118/04191 () ර.බී 11 ටීබී බකෝමල විලාස් බරස්බටෝරන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බකෝමල විලාස,් බනා. 04,  රස් පාර, ගල්කිස්ස.

4,100 02/014/5/00568 

(02/014/1719)

ර.බී 11 ටීබී පලි වඩන ආරච්ිබග් ගාමිණී බපබේරා .විබේගුණතිලක මයා  විස්බරෝ බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, බනා.362, බව්යන්බගාඩ පාර. ඌරාබපාල.

4,101 02/015/6/00480 

(02/015/1710)

ර.බී 11 ටීබී කළුගම ගාේදිබයල්බග්  නන්දසිරි පීරීස් මයා / බව්ර ැර ලියනබග් 

මාලනී මංගලිකා මිය / කළුගම ගාේදිබයල්බග් අනුෂ්ක පීරිස් මයා /

ජනහිත බරස්ටුරන්ට්, අංක 107/1, මාබකාළ දුණ, මාබකාළ.

4,102 02/015/6/00658 

(02/015/1695)

ර.බී 11 ටීබී ත්රිසිං ල බකෝරාළලාබග් අයිවන්  බකාලින් කල්බද්රා ම තා / ජයසිං  

ආරච්ිබග් තිලකා ජයසිං  මිය / ත්රිසිං ල බකෝරාළලාබග් ෂානක 

කල්බද්රා ම තා

බියගම බසෝන් බරස්ටුරන්ට්, අංක. 533/1, වල්ගම, මල්වාන.

4,103 02/016/121/03939 () ර.බී 11 ටීබී නාරන්පිටබග් බරෝහිත බේමසායි බපබේරා ම තා බරාසැන්ඩා බරස්ටුරන්ට්, බනා.107/4, ුරුණෑගල පාර, බකාටබදණියාව.

4,104 02/016/121/04109 () ර.බී 11 ටීබී මිහිුුලසූරිය බරෝස් බම්රි ලූඩ්ස් .තිබස්රා එන්බජෝලා බරස්ටුරන්ට්, අලුබගාල්ල පාර, කටුබකන්ඳ, ෙඩල්ගම.



4,105 02/017/6/00486 

(02/017/1723)

ර.බී 11 ටීබී කරුණාරත්න ආරච්ිලාබග්  සුනිල් ජයසිං  මයා  සංජීව බරස්ටුරන්ට් ,අංක 273/බී , මුුන්පිටකන්ද, කිරිඳිවැල පාර ,රදාවාන.

4,106 02/017/6/03882 () ර.බී 11 ටීබී වේණුලසූරිය ආරච්ිබග් බදාන් බවාල්වින් ඩැමසස් වේණුල ම තා 

/ ම මුදලි ආරච්ිබග් රියන්සි ජසින්තා ඉබවෝන් බපබේරා මිය / 

වේණුලසූරිය ආරච්ිබග් බදෝන නිබරෝෂී රුවන්ති ප්රසංිකා මිය

ප්රසංිකා බරස්ටුරන්ට් ,බනා.139, ුරුස  න්දිය,පූබගාඩ.

4,107 02/017/6/04022 () ර.බී 11 ටීබී බස්නාධීර කංකානමලාබග්  ේෂ ඉන්රජිත් බස්නාධීර ම තා ඩිබයෝබේ බරස්ටුරන්ට්, බනා.145/1/ඒ, ිරිදර, කපුබගාඩ, බදාම්බප.

4,108 02/018/5/00552 

(02/018/1694)

ර.බී 11 ටීබී රංජිත් පාලිත දිසානායක ම තා බලබටෝනා කැබෆ,් අංක.252/4, නුවර පාර, යක්කල.

4,109 02/018/5/00562 

(02/018/2972)

ර.බී 11 ටීබී දවටබග් මලික් සුජිව බපබේරා මයා බසන්සුවි කැබෆ.් අංක 189/1, නව නුවර පාර. වැලිබව්රිය

4,110 02/018/5/00563 

(02/018/2951)

ර.බී 11 ටීබී ධ්ම්මික වීරසිං  ගුණවේධ්න මයා ඔබටල් බරස්ටුරන්ට්,අංක:129/4. ඔරුබතාට පාර, මුුන්බගාඩ. ගම්ප 

4,111 02/018/5/01670 

(02/018/1643)

ර.බී 11 ටීබී තාරකා බ ාලිබඩ් රිබසෝට් (පුද්) සමාගම ගම්ප  තානායම, ගම්ප 

4,112 02/019/4/00561 

(02/019/1720)

ර.බී 11 ටීබී මිහිඳුුලසූරියබග් අනිල් බරාෂාන් ප්රනාන්ු මයා එච්.එස්.බරස්ටුරන්ට්,අංක:103. බකාළඹ පාර. කඳාන.

4,113 02/019/4/00660 

(02/019/0424)

ර.බී 11 ටීබී බස්නාධීරබග් බදාන් ඇන්ටන් අනිල්  ුමාරසිරි  ජයවේධ්න ම තා ජයලත් ඉන්  බරස්ටුරන්ට් , අංක. 269, වැලිගම්පිටිය , ජාඇල

4,114 02/019/4/03464 

(02/019/3434)

ර.බී 11 ටීබී සමරවික්රම ආරච්ිබග් බසක්ස්ටස් සුමුු ජයමිණී බපබේරා ම තා බසන්බස්ෂයා බරස්ටුරන්ට්,අංක 96ඒ/3,බේරලන්ද පාර,රාගම.

4,115 02/019/4/04086 () ර.බී 11 ටීබී වාසනා  බේඩින් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම වාසනා බන්ෙේ රිබසෝේට් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, 158/2/ඒ, බමාරාවත්ත පාර, කඳාන

4,116 02/019/4/04103 () ර.බී 11 ටීබී බලබටෝනා ෆුඩ්ස් (පුද්ගලික) සමාගම බල්බටෝනා  ෆුඩ්ස් (පුද්ගලික) සමාගම , බනා.247,  නුවර පාර,  යක්කල

4,117 02/019/4/04110 () ර.බී 11 ටීබී බලබටෝනා කැබෆ් /  / බලබටෝනා කැබෆ,් අංක 568, මීගමුව පාර, ජා - ඇල.

4,118 02/020/7/00494 

(02/020/1712)

ර.බී 11 ටීබී ජයම  මුදලිබග් බදාන් අනුර බඩාබන්ටස් මයා / ඇරැව්වලබග් බදෝන 

කාන්ති මේලින් කල්යානි මිය

 ලැගුන් බ්රීස් ෆුඩ් බකෝට්,අංක 64, ලියනබග්මුල්ල. සීුව

4,119 02/020/7/00554 () ර.බී 11 ටීබී බේ.එම්.ඩි.අනුර බඩාබන්ටස් / ඒ.ඩී.බක්. මේලන්  කළයාණි ලැගුන් බිස් ෆුඩ් බකෝට් , අංක.664, ලියනබග්මුල්ල , සීුව

4,120 02/021/4/00489 

(02/021/1836)

ර.බී 11 ටීබී ඉලන්දාරි බද්ව  අබශෝක විබේසිං  මයා සී ලයන් බරස්ටුරන්ට්,අංක:25. නුවර පාර. කිරිෙත්බගාඩ . කැළණිය

4,121 02/021/4/00502 

(02/021/1707)

ර.බී 11 ටීබී නානායක්කාර වසන්බගාඩ කන්දබග් සුනිල් ම තා  නිව් සන්ෂයින් බරස්ටුරන්ට්,අංක 437, නුවර පාර. කැලණිය.

4,122 02/021/4/00553 

(02/021/2659)

ර.බී 11 ටීබී විල්ෆ්රඩ් බේෂාන් පිවංක කබ්රාල් ම තා කබීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක.85, වරාබගාඩ පාර , කැළණිය.

4,123 02/021/4/00558 

(02/021/1696)

ර.බී 11 ටීබී මල්ලිකා ආරච්ිබග් සාමා  මබනෝරි බපබේරා මිය බේ.එන්.ඒ.බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක:26.  නුවර පාර. කිරිෙත්බගාඩ. කැලණිය.



4,124 02/021/4/00565 

(02/021/1709)

ර.බී 11 ටීබී බ ට්ටිආරච්ිබග් බෂල්ටන් බපබේරා මයා / වන්නිආරච්ිබග් බදෝන 

සමනසීලි මිය

 මංගලා රිබසේෂන් බ ෝල් ඇන්ඩ් වයිනිස් බරස්ටුරන්ට්,අංක 329, මාබකාළ පාර. මාබකාළ.

4,125 02/021/4/00655 

(02/021/0335)

ර.බී 11 ටීබී බසෝලංග ආරච්ිබග් තමිත්  නි ාල් ඩයස් ම තා ස්පූන් ඇන්ඩ් පෑන් බරස්ටුරන්ට්, අංක.673/1, නුවර පාර,පෑලියබගාඩ

4,126 02/021/4/00656 

(02/021/3129)

ර.බී 11 ටීබී බ න්දා න්දි ප්රශන්ත ද සිල්වා ම තා සමනල බරස්ටුරන්ට්, අංක 12,  නුවර පාර,  කිරිෙත්බගාඩ.

4,127 02/021/4/00659 

(02/021/1708)

ර.බී 11 ටීබී රණවීර ආරච්ිබග් ජූඩ්  බනවිල් බපබේරා ම තා ඇග්බලෝ බරස්ටුරන්ට් ක්ලබ්, අංක.271 - බකාබ ාල්විල  පාර, වැලිකැටිය, කැළණිය

4,128 02/021/4/01027 

(02/021/3167)

ර.බී 11 ටීබී සමනල පැරඩයිස් බරස්ටුරන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සමනල පැරඩයිස් බරස්ටුරන්ට්, අංක:293, නුවර පාර, ගාල  න්දිය, කිරිෙත්බගාඩ, කැළණිය.

4,129 02/021/4/01035 

(02/021/1729)

ර.බී 11 ටීබී ඔෆීලියා පැට්ට්රීෂයා බියන්කා ඩී ෙෲයින් මිය බරාන්ස් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ,අංක 160,මාබකාළ පාර,කිරිෙත්බගාඩ.

4,130 02/021/4/03483 

(02/021/3393)

ර.බී 11 ටීබී කපුරුෙණ්ඩාරබග් බදෝන බටෝනි පියතිලක කපුරුෙණ්ඩාර ම තා සුපිපි ලංකා බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් පබ්,බනා.765/බී, නුවර පාර,බතාරණ  න්දිය,කැළණිය.

4,132 02/021/4/03738 () ර.බී 11 ටීබී වැදිසිං  ආරච්ිබග් රසික නිබරෝෂණ ම තා අඹ බසවන බරස්ටුරන්ට්,බනා.154/ඒ,නුවර පාර,දළුගම,කැලණිය.

4,133 02/024/121/03992 () ර.බී 11 ටීබී ප්රයිම්  ඕෂන්  ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම සුසීො සමුරායි බරස්ටුරන්ට් ,ඒත්ුකාල ,බපෝරුබතාට ,මීගමුව.

4,134 02/025/16/03404 

(02/025/2519)

ර.බී 11 ටීබී සභාපති, බලෝඩ්ස් බරස්ටුරන්ට් (ඇස්ට්රල් බලෂේ ගෲේ (ප්ර) ලිමිටඩ්) බලෝඩ්ස් බරස්ටුරන්ට්,අංක:80බී,බපෝරුබතාට පාර, ඒත්ුකාල ,මීගමුව

4,135 02/025/7/00555 

(02/025/3024)

ර.බී 11 ටීබී නිලන්ති බජනිෆේ එලිසබෙත් බපබේරා මිය අල්ට් සෙෲකන් ජේමන් බරස්ටුරන්ට්. අංක 35 ඒ, බපෝරුබතාට පාර.ඒත්ුකාල, මීගමුව.

4,136 02/025/7/00657 

(02/025/1714)

ර.බී 11 ටීබී ලින්බතාටබග් බෂනාල් ුසිත  මාේක් ප්රනාන්ු  ම තා බෂරිලෑන්ඩ් බරස්ටුන්ට්, අංක.74, බපෝරුබතාට පාර, මීගමුව

4,137 02/025/7/03405 

(02/025/3172)

ර.බී 11 ටීබී වවදය ඇන්තනී මාකස් කෲස් ම තා ද වයිට් බරෝස් බරස්ටුරන්ට්, 30 බපෝරුබතාට පාර, ඒත්ුකාල  , මීගමුව.

4,138 02/025/7/03482 

(02/025/3388)

ර.බී 11 ටීබී වඩුසිං  බක්සරබග් බදාන් ඇන්ටන් උදය ශිරාන් අේපු ාමි ම තා බට්ස්ටීස් ෙනානා,39 බී,බපෝරුබතාට පාර,ඒත්ුකාල,මීගමුව.

4,139 02/025/7/03869 () ර.බී 11 ටීබී බරෝයි ද කෲස් ෆේඩිනැන්ඩස් ම තා බේබගෝ බරස්ටුරන්ට් ,බනා.02 ඊ ,බපෝරුබතාට පාර,මීගමුව.

4,140 02/025/7/03941 () ර.බී 11 ටීබී කඩුපිටිබග් ගාබ්රිබයල් බජරාඩ් ප්රනාන්ු ම තා / රංබකාත් බේඩිබග් 

ෂේලි රාජපක්ෂ

ද ක්ලබ් ,බනා. 3බී2, සාේපු සංකීේණය,ග්රීන්ස් පාර,මීගමුව.

4,142 02/025/7/03964 () ර.බී 11 ටීබී වේණුලසුරිය බතබේසා කල්යානි ජයතිලක / වනික් ඩැනියල් 

 ේබටාග්ස්

ටස්කේ බරස්ටුරන්ට්, බනා.83, ඒත්ුකාල පාර,කට්ටුව, මීගමුව.

4,143 02/025/7/04033 () ර.බී 11 ටීබී ජානක ුස්මන් වීරමන්ී ම තා බරෝඩිබයෝ පබ් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, බනා.35, බපෝරුබතාට පාර, ඒත්ුකාල, මීගමුව.

4,144 02/025/7/04069 () ර.බී 11 ටීබී බපරියසාමි පිල්බලයි ෙරතමානික්කවාසගම් / බපරියසාමි පිල්බලයි 

ආනන්දරාජා / බපරියසාමි පිල්බලයි මුරුගානන්දන්  / බපරියසාමි 

පිල්බලයි බද්වරාේ

සී බපාේට් බරස්ටුරන්ට්,  බනා 70, ඒත්ුකාල, මීගමුව



4,145 02/025/7/04197 () ර.බී 11 ටීබී වීරසිං  ආරච්ිබග් බදාන් නිශල ෙන්දික බෙලා විතා, අංක 04, බපෝරුබතාට පාර, මීගමුව.

4,146 02/026/4/00498 

(02/026/1698)

ර.බී 11 ටීබී සුන්දර රාේ ුමාේ ුලසිං ම් ම තා සැවැන්නා  බරස්ටුරන්ට්,අංක 385/1,මීගමුව පාර,වත්තල.

4,147 02/026/4/01055 

(02/026/1718)

ර.බී 11 ටීබී බෙෝබේ ආරච්ිබග්  ඇලිස්ටේ ඒඩ්රියන් බපබේරා මයා / බමාබ ාමඩ් 

ෂරාස් ෆසාල් මරික්කාේ මයා / බෙෝබප ආරච්ිබග් ඇන්ටන් ඔගස්ටින් 

බපබේරා මයා

 පෑන් බරස්ටුරන්ට් ,අංක 101/3, පරණ මීගමු පාර, වත්තල.

4,148 03/027/12/01975 

(03/027/2805)

ර.බී 11 ටීබී ජයවීර ලක්ෂ්මන් සරත් ුමාර සුරා බරස්ටුරන්ට්, අංක 01, පරණ පාර, අගලවත්ත

4,149 03/029/11/01976 

(03/029/2513)

ර.බී 11 ටීබී නානායක්කාර රත්නායක ගාමිණී දයානන්ද බසන්ට්ඈන් ක්වීන්ස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 14, ගාලු පාර, බබ්රුවල

4,150 03/029/11/02021 

(03/029/2498)

ර.බී 11 ටීබී ප ළබග් ඉන්රලාල් අබබ්ගුණවේධ්න   / ප ළබග් සජීව 

අබබ්ගුණවේධ්න   / බවඩික්කාර ින්තා පියසිලී බනෝනා

අබේෂා බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් පබ්, ගාළු පාර, කාළවිලවත්ත, බමාරගල්ල

4,151 03/029/11/03459 

(03/029/3387)

ර.බී 11 ටීබී කළුබපරුම නිමල් ජයරත්න ද සිල්වා  පැබනාරාමා බරස්ූරන්ට්, බමාරගල්ල, බබ්රුවල

4,152 03/029/11/03721 () ර.බී 11 ටීබී  ාතාුර සිල්මන් සිල්වා සන්ෆලවේස් බරස්ටුරන්ට්,බවරළ බපබදස,බපාලිස් ෙංගලා පාර,බමාරගල්ල,බබ්රුවල.

4,153 03/029/11/03794 () ර.බී 11 ටීබී  ාතාුර ෙුරිකා රුවන්දි සිල්වා ම ත්මිය නිව් බ්ලූ ලැගූන් බරස්ටුරන්ට්, අංක 63/33 , රන්තැඹිලිග වත්ත, බමාරගල්ල, අළුත්ගම.

4,154 03/033/10/02027 

(03/033/3082)

ර.බී 11 ටීබී මුණසිං  සරත්ෙන්ර සිල්වා නිේමලා බරස්ටුරන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, ශ්රී ජයවේධ්නපුර පාර, බදල්දූව, වාද්ුව

4,155 03/038/8/01974 

(03/038/2922)

ර.බී 11 ටීබී කළමණාකරු ,පබ්ස් ඇන්ඩ් ේබල්සස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පබ්ස් ඇන්ඩ් ේබල්සස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 549, ගාලු පාර, පානුර

4,156 04/063/34/02156 

(04/063/3185)

ර.බී 11 ටීබී විබේනායක  මුදලිබග් අනුරාධ්ා තරංගනී විබේනායක  මිය නිව් සීිරි බරස්ටුරන්ට් , ඇ ැලගල , සීිරිය

4,157 04/063/34/03461 () ර.බී 11 ටීබී වේණුලසුරිය මුදියන්බස්ලාබග් .විරබස්කර සයුර බරස්ටුරන්ට්, ආේික මධ්යස්ථානය අසල,අළුත්පාර, දුල්ල

4,158 04/063/34/03631 

(04/63/3461)

ර.බී 11 ටීබී ලූල්ෙද්ද වඩුබග් බදාන් තමින්ද ප්රියදේශන බට්රාපිකල් විබල්ේ බරස්ටුරන්ට්ථ පැල්බවබ ර, දුල්ල.

4,159 04/063/34/03813 () ර.බී 11 ටීබී කළුබද්ව මංජුල පේසි බේමලාල් ම තා මන්බේ බරස්ටුරන්ට්, අංක 622, අනුරාධ්පුර පාර,දුල්ල.

4,160 04/063/34/03895 () ර.බී 11 ටීබී බදාබල්වත්බත් අේපු ාමිලාබග් ධ්ම්මික ම තා 169 බරස්ටුරන්ට්,අලුත්පාර, ආේික මධ්යස්ථානය අසල,දුල්ල

4,161 04/066/34/00798 

(04/066/1728)

ර.බී 11 ටීබී ක්බලෝෙේ බර්න්ච් බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම ක්බලෝෙේ බර්න්ච් බ ාබටල් , අංක.95, රජ වීදිය , මාතබල්

4,162 04/066/34/02154 

(04/066/3008)

ර.බී 11 ටීබී බකාණාර මුදියන්බස්ලාබග් බ ්ෂාන් සංජීව ලසන්ත ුමාර 

කරුණාරත්න

ක්රිස්ටල් හිල්, අංක 231 , දුල්ල පාර, කිරිගල්බපාත්ත, පලාපත්වල

4,163 05/044/31/02127 

(05/044/1613)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, ෙැම්බු ගාේඩ්න් බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම ෙැම්බු ගාේඩ්න් බරස්ටුන්ට් (පුද්.) සමාගම, අංක 29 ඒ, අනගාරික ධ්ේමපාල මාවත, ම නුවර



4,164 05/044/31/02130 

(05/044/1612)

ර.බී 11 ටීබී කළමණාකර අධ්යක්ෂ, බස්නානි බරස්ටුරන්ට් (පුද්) සමාගම බස්නානි බරස්ටුරන්ට්, අංක 30, රජපිහිල්ල මාවත, ම නුවර

4,165 05/044/31/02146 

(05/044/1625)

ර.බී 11 ටීබී ෙස්නායක මුදියන්බස්ලාබග් උපුල් බස්නක ෙස්නායක ඊට් මී බරස්ටුරන්ට්, අංක 162, බේරාබදණීය පාර, ම නුවර

4,166 05/044/31/02724 

(05/044/1622)

ර.බී 11 ටීබී මුණවීර කංකානම්බග් නිමල් අබශෝක මුණවීර ටිවේටන්  ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්,අංක 225,බකාළඹ විදිය, ම නුවර

4,167 05/044/31/02725 

(05/044/0652)

ර.බී 11 ටීබී රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස් (ආේපිබකෝ  ෆුඩ් බකෝට්) රිෙඩ් පීරිස් ඩිස්ිබියුටේස් (ආේපිබකෝ ෆුඩ් බකෝට්) 679,බේරාබදනිය පාර ,ම නුවර

4,168 05/044/31/02729 

(05/044/0718)

ර.බී 11 ටීබී ිත්රා ද සිල්වා වීරරත්න මිය / මාතර ම විදාන පටෙැඳිබග් නදීජ 

වීරරත්න ම තා

ඉන් ෙයි ද බල්ක්, අංක:36, දළදා විදීය, ම නුවර

4,169 05/044/31/02730 

(05/044/0753)

ර.බී 11 ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, ලිබයෝන්ස් බරස්ූරන්ට් (ප්ර) ලිමිටඩ් ලිබයෝන් 'ස් බරස්ූරන්ට් (ප්ර) ලිමිටඩ්, අංක.27, බේරා බදනිය පාර, ම නුවර

4,170 05/044/31/02731 

(05/044/3116)

ර.බී 11 ටීබී පබ්ස් එන්' ේබල්සස් (ප්ර) සමාගම පබ්ස් එන්' ේබල්සස් (ප්ර) සමාගම , අංක:30, බජෝේේ ඊ ද සිල්වා මාවත, ම නුවර

4,171 05/045/31/03449 

(05/045/3414)

ර.බී 11 ටීබී ධ්නංජය සම්පත් දූල්වල / වී ෙැද්බද් වීරබකෝන් 

මුදියන්බස්ලාබග්.නිරූෂා ුමාරි පාලමුුර මිය

මල්ලිකා බේඩිං කම්ේබලක්ස,් නුවර පාර, බකන්ගල්ල

4,172 05/051/33/02723 

(05/051/3044)

ර.බී 11 ටීබී වසන්ත කටුග බග් ම තා ශාන් බරස්ටුරන්ට්, 155/2, කඳාුල , තලාුඔය

4,173 05/057/31/03456 

(05/057/1322)

ර.බී 11 ටීබී වීරොහු මුදියන්බස්ලාබග් ලක්ෂත මබනෝේ වීරොහු ම තා / අමරසිං  

මුදියන්බස්ලාබග් මාලනී අමරසිං  මිය

නිව් රන්බරෝ බරස්ූරන්ට්, අංක 462, බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව

4,174 05/330/31/02943 

(05/044/1623)

ර.බී 11 ටීබී  අධ්යක්ෂ,පබ්ස් ඇන්ඩ් ේබල්සස(්පුද්ගලික) සමාගම පබ්ස් ඇන්ඩ්ේබලසස් (පුද්ගලික) සමාගමඅංක:60/1, මිලාබනෝ බරස්ටුරන්ට්, යටිනුවර විදීය, 

ම නුවර

4,175 06/073/36/02759 

(06/073/2196)

ර.බී 11 ටීබී පද්මිණී කංකානම්බග් මිය / පල්ලිමුල් බ ්වා ීගනබග් විමලසිරි මයා ප්රියංගනී බරස්ටුරන්ට්, අංක:16ඒ, සයිඩ් විදීය,  ැටන්

4,176 06/074/35/02758 

(06/074/2193)

ර.බී 11 ටීබී ශ්රී ලෑන්ඩ්  බේඩිං බරස්ටුරන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ශ්රී ලෑන්ඩ් බේඩිං  බරස්ටුරන්ට් , අංක:16, රාගල පාර, රිකිල්ලගස්කඩ

4,177 06/076/35/02727 

(06/076/0647)

ර.බී 11 ටීබී සූරීය පටෙැඳිබග් සරත්  සුසිල්  ශාන්ත මයා රාෂයා බරස්ටුරන්ට් ,අංක:30, නිව් ෙසාේ විදීය, නුවරඑළිය

4,178 07/079/15/00155 

(07/079/3063)

ර.බී 11 ටීබී මල්ලියාවඩු පේල් ුලුංග 35, ුම්රිය බපාළ පාර, අම්ෙලන්බගාඩ

4,179 07/079/15/02339 

(07/079/2797)

ර.බී 11 ටීබී ජුවන් බ ්වා නිශාන්ති ධ්ම්මිකා සිල්වා සැබනක්වින් බරස්ටුරන්ට්,අංක 13,ගාලු පාර,අම්ෙලන්බගාඩ

4,180 07/079/15/03984 () ර.බී 11 ටීබී රත්සර ෙමින්ද බලාුගම්බ ්වා ද වයිට්  වුස් බරස්ටුරන්ට්, අංක. 31, ගාළු පාර, අම්ෙලන්බගාඩ.

4,181 07/082/105/00159 

(07/082/3169)

ර.බී 11 ටීබී අමල් මින්දික අබබ්නායක අමල් විලා ,බරාබොල්බගාඩ, බෙන්බතාට

4,182 07/082/115/00116 

(07/082/1614)

ර.බී 11 ටීබී අුල දයාසිරි අමරබස්කර  වුස් අුල බරස්ටුරන්ට්, අංක 149,ගාළු පාර,බෙන්බතාට.



4,183 07/082/115/00154 

(07/082/2061)

ර.බී 11 ටීබී ඇලිසන්දිරිබග් ලලිතා මල්ලිකා / ලූල්ෙද්ද  වඩුබග් වීරබස්න ම තා අයිඩා බරස්ටුරන්ට්, අංක 192, ගාලු පාර, බෙන්බතාට.

4,184 07/082/115/04068 () ර.බී 11 ටීබී සීතාවක ගමබග් බදාන් තිලකරත්න ඔස්බට්රියා බරාමානා ඉඳුරුව, මුදියන්බස රාළ ාමිබග වත්ත, යාලගම, ඉඳුරුව.

4,185 07/084/115/00118 

(07/084/2531)

ර.බී 11 ටීබී ඇල්ලමුල්ල කපුබග් උපාලි රත්නසිරි සුමිහිරි අරුණාබලෝක බ ාබටල් ඇන්ඩ බරස්ටුරන්ට්, අංක. 504 1/1, අම්ෙලන්බගාඩ පාර, 

ුරුුග   ැතැේම, ඇල්පිටිය

4,186 07/085/15/02341 

(07/085/2058)

ර.බී 11 ටීබී ලලිත් ජයසිං  සාරා බරස්ටුරන්ට්,අංක 27,දඩල්ල ,ගාල්ල

4,187 07/086/15/02326 

(07/086/0273)

ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, ලංකා  න්ජිමා (පුද්) සමාගම ලංකා  න්ජිමා බරස්ටුරන්ට්,අංක 671, පියදිගම,අ ංගම.

4,188 07/086/15/03940 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, කැබෆ් සිබලෝන් බරස්ටුරන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කැබෆ් සිබලෝන් බරස්ටුරන්ට් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, මාතර පාර, කෙලාන, අ ංගම.

4,189 07/086/15/03957 () ර.බී 11 ටීබී බමාබ ාමඩ් හුබස්න් බමාබ ාමඩ් සි ාම් තල්බේ බීච්, අංක. 1042, මාතර පාර, තල්බප, ගාල්ල.

4,190 07/087/15/00114 

(07/087/2056)

ර.බී 11 ටීබී බවදආරච්ි පටෙැදිබග් බේමාවතී ඩිමාෂා බරස්ටුරන්ට්, අංක 09 සී, ෙද්බද්ගම පාර, හික්කඩුව.

4,191 07/087/15/00157 () ර.බී 11 ටීබී බේමා පියසීලි ගුණවේධ්න බ ාබටල් ෆ්රැන්සිස,්බනා.389,ගාලු පාර,හික්කඩුව.

4,192 07/087/15/00158 

(08/103/0271)

ර.බී 11 ටීබී ලැබුනු බ ්වාබග් ජයලත් ද සිල්වා 382/1, ගාළු පාර, හික්කඩුව

4,193 07/087/15/02335 

(07/087/2052)

ර.බී 11 ටීබී ලැබුණු බ ්වාබග් ජයලත් ද සිල්වා බේ.ඵච්.ඵල්.බීච් බරස්ටුරන්ට්,382/1,ගාලු පාර,හික්කඩුව.

4,194 07/087/15/03512 

(07/087/3409)

ර.බී 11 ටීබී පබ්ස් න් ේබල්සස් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් හික්කා කැබෆ,් අංක. 317, ගාළු පාර, හික්කඩුව.

4,195 07/087/15/03926 () ර.බී 11 ටීබී  ල්බලාලුව කංකානම්බග් ජගත් දිමුු අමරසිං ෆන්කි ද ොේ, අංක. 538/1,538/2, වෑවල. ගාළු පාර, හික්කඩුව.

4,196 07/088/115/00153 

(07/088/0308)

ර.බී 11 ටීබී මිරිස්ස ගජමන්බග් සුබනත් වීරබස්න සැබනෝරා  බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, ඇල්පිටිය පාර, ඌරගස්මං න්දිය

4,197 07/091/115/03868 () ර.බී 11 ටීබී බ ්වා ලියනබග් ොමර ුසිත සැන්ව්න් බරස්ටුරන්ට්,266 ඵ්,මානම්පිට,තල්ලස්වල.

4,198 07/332/115/04080 () ර.බී 11 ටීබී ධ්බ්ො බරස්ූරන්ට්, (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, ධ්බ්ො බරස්ූරන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 687, ගාළු පාර, යාබල්ගම, ඉඳුරුව.

4,199 08/096/16/02574 

(08/096/2062)

ර.බී 11 ටීබී ෙමුණුවිට ගමබග් කවිු නිබම්ෂ් භාගය බනාබ ාත් ොමිකර ප්රියන්ත ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 05, අළුත් පාර, අුරැස්ස

4,200 08/096/16/03496 

(08/096/1833)

ර.බී 11 ටීබී කරාඳුබගාඩ කංකානම්බග් ආනන්ද ජයන්ති ුමාර රණසිං  / ඩයනා ෙයිනීස් ෆුඩ් බසන්ටේ, අංක. 23 බී 1/1, බදනියාය පාර, අුරැස්ස

4,201 08/096/16/19/03485 

(08/096/2398)

ර.බී 11 ටීබී ුසාරා දේශනී රත්නායක බනත්මිණ බරස්ටුරන්ට්, අංක. 24, බදනියාය පාර, අුරැස්ස



4,202 08/096/16/19/03486 

(08/096/2398)

ර.බී 11 ටීබී ුෂාරා දේශනී රත්නායක බතත්මිණ බරස්ටුරන්ට්, අංක. 24,  බදනියාය පාර, අුරැස්ස.

4,203 08/096/16/19/03488 

(08/096/1833)

ර.බී 11 ටීබී කරාඳුබගාඩ කංකානම්බග් ආනන්ද ජයන්ති ුමාර රණසිං ඩයනා ෙයිනීස් ෆුඩ් බසන්ටේ, අංක. 23 බී 1/1, බදනියාය පාර, අුරැස්ස

4,204 08/101/16/04006 () ර.බී 11 ටීබී බතාටපමුණ සරත් කරුණාවේධ්න, ගම්මානය බරස්ටුරන්ට්, මුරබපාල  ංදිය සිං රාජ පාර, බදනියාය.

4,205 08/103/16/00064 

(08/103/1617)

ර.බී 11 ටීබී ම මුදලිබග් සමරපාල ම තා සමන්මල් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක. 64, උදයාන පාර, මාතර

4,206 08/108/16/02570 

(08/108/2535)

ර.බී 11 ටීබී විජයබ ්වා ජගත් ඩබ්ලිව්.එච්. බරස්ටුරන්ට්, අංක 18, සමරවීර බපබදස, වැලිගම

4,207 08/108/16/04138 () ර.බී 11 ටීබී බස්ල් ලංකා ොටේ පුද්ගලික සමාගම යාන්ත්රික බෙෝට්ටුව - ක්රිස්ටල්

කඔලාන, කතළුව, අ ංගම

4,208 08/108/16/04139 () ර.බී 11 ටීබී බස්ල් ලංකා ොටේ පුද්ගලික සමාගම යාන්ත්රික බෙෝට්ටුව  - බේඩි ,කඹලාන, කතළුව, අ ංගම

4,209 08/108/16/04140 () ර.බී 11 ටීබී බස්ල් ලංකා ොටේ පුද්ගලික සමාගම යාන්ත්රික බෙෝට්ටුව - සැපායේ, කඹලාන, කතළුව, අ ංගම.

4,210 08/108/16/04141 () ර.බී 11 ටීබී බස්ල් ලංකා ොටේ පුද්ගලික සමාගම යාන්ත්රික බෙෝට්ටුව - රූබි (බවෝටේ ස්ප්රයිට්), කඹලාන, කතළුව, අ ංගම

4,211 08/108/16/04142 () ර.බී 11 ටීබී බස්ල් ලංකා ොටේ පුද්ගලික සමාගම. යාන්ත්රික බෙෝට්ටුව - බටාෆෑස ,් කඹලාන, කතළුව, අ ංගම

4,212 08/108/16/04143 () ර.බී 11 ටීබී බස්ල් ලංකා ොටේ පුද්ගලික සමාගම යාන්ත්රික බෙෝට්ටුව - එමරල්ඩ්, කඹලාන, කතළුව, අ ංගම

4,213 08/108/16/04144 () ර.බී 11 ටීබී බස්ල් ලංකා ොටේ පුද්ගලික සමාගම යාන්ත්රික බෙෝට්ටුව - ඕපල්, කඹලාන, කතළුව, අ ංගම

4,214 08/108/16/04145 () ර.බී 11 ටීබී බස්ල් ලංකා ොටේ පුද්ගලික සමාගම යාන්ත්රික බෙෝට්ටුව - පේල්, කඹලාන, කතළුව, අ ංගම.

4,215 08/108/16/04152 () ර.බී 11 ටීබී බකාටබ ්වාබග් ප්රියන්ත ද සිල්වා බද්ශිත ෆැමිලි  වුස,් " දිස්නා ", මිහිරිවැල්ල පාර, මිරිස්ස.

4,216 08/108/16/04156 () ර.බී 11 ටීබී ජුබේබගාඩ ගමබග් එබරෝෂ් රසංග ඕරා වැලිගම බබ්, වඩනවත්ත, පැළෑන, වැලිගම.

4,217 08/109/16/04184 () ර.බී 11 ටීබී දිලානි සමන්ති විරසිං සිං  බරස්බටෝරන්ට්, අුරැස්ස පාර, බරෝ ල  ංදිය, ඉමදූව.

4,218 10/255/44/02408 

(10/255/3136)

ර.බී 11 ටීබී සිවලිංගම් මබනෝරන්ිතම් මයා රවී බරස්ටුරන්ට් , අංක:39, යාපනය

4,219 10/256/44/02416 

(10/256/3051)

ර.බී 11 ටීබී වයිත්තිලිංගම් කිරුොකරන් මයා බපනිසුල බ ාලිබඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක:281, නුවර පාර, යාපනය

4,220 10/263/47/02410 

(10/263/2529)

ර.බී 11 ටීබී තනුෂා නඩරාේ මයා තනු බරස්ටුරන්ට් , චුන්නාකම් , කතිබයෝබලෝයි , ඉනුවිල්



4,222 10/263/47/02420 

(10/263/3156)

ර.බී 11 ටීබී නඩරාජා ශන්මුගබව්ල් බරාෂාන් බරස්ටුරන්ට්, බනා 138, සේ. පී. රාමනාදන් මාවත, චුන්නාකම්

4,223 12/280/109/04056 () ර.බී 11 ටීබී අධ්යක්ෂ, ඩැෆඩිල් බ ාබට්ල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඩැෆඩිල් බ ාබටල්, බකායිල්ුඩිඉරුේපු, මුලතිව්

4,224 14/318/40/02643 

(14/318/2194)

ර.බී 11 ටීබී බරෝස් මාගේට් වේතරාේ මයා / නිලාවැලි විබල්ේ බරස්ටුරන්ට් , අංක:818, බගෝපාලපුරම් , නිලාවැලි

4,225 14/321/40/02647 

(14/321/1831)

ර.බී 11 ටීබී යාපා මුදියන්බස්ලාබග් කිරිවාබන් බගදර උපුල් ුමාර බසනවිරත්න 

මයා

බරෝයල් බරස්ටුරන්ට් , නව  නගරය, පදවි, ශ්රී පුර

4,226 14/324/40/03391 

(14/324/2197)

ර.බී 11 ටීබී ෂන්මුගම් ජයරාබේස් කන්න මයා ප්රී වයින් බරස්ටුරන්ට් , අංක:1285, ත්රිුණාමලය

4,227 17/158/21/03511 

(17/158/3372)

ර.බී 11 ටීබී රංබග් ෙණ්ඩාරලාබග් පාලිත රංබග්ෙණ්ඩාර ම තා ඔලන්කා බ ාබට්ල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,  නවවන සැතපුම් කණුව, කරුවලගස්වැව, පුත්තලම

4,228 17/162/22/00093 

(17/162/2982)

ර.බී 11 ටීබී කමලාමුත්ු  ිත්රකලා මිය නිව් සිටි ලයිට්  බරස්ටුරන්ට් ,වට්ටොන පාර,ආඩිමබන් පාර,උඩේපුව.

4,229 17/168/25/03789 () ර.බී 11 ටීබී රුගමබග් බෂ ාන් නිබරෝෂන් ප්රනාන්ු ම තා සැන්පාඔබලෝ ගාේඩ්න්, ොේල්ස් විලියම් මාවත, බවන්නේපුව

4,230 17/168/25/03803 () ර.බී 11 ටීබී පිටිපනබග් ටිරාන් ශිරන්ත බමල්බරෝ බපබේරා ම තා / පිටිපනබග් 

ඩිලාන් ශිබරෝමන් බපබේරා ම තා / පිටිපනබග් බරාඩ්නි නිශාන්ත 

බපබේරා ම තා / උඩුගම්පලබග් සුගත් ෙේනාඩ් ප්රනාන්ු ම තා

බ ාබට්ල් රිවේ අයිලන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, ක්රිස්බටෝපේ මාවත, බවන්නේපුව.

4,231 18/133/20/00584 

(18/133/1186)

ර.බී 11 ටීබී ුරුුල ආරච්ිබග් බදාන් රසාංජන නානායක්කාර මයා බබ්ක්ලන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ,අංක 335,දණ්ඩගමුව,ුලියාපිටිය.

4,232 18/134/19/02052 

(18/134/2978)

ර.බී 11 ටීබී විබේසිං  මුදියන්බස්ලාබග් ජයන්ත පද්මසිරි හුණුුුර ම තා දියද ර බ ෝටලය ,අංක 07, උුරු වැව පාර, ුරුණෑගල

4,233 18/135/112/03798 () ර.බී 11 ටීබී මුරුක්ු ආතේබග් ින්තක බරෝෂන් ුමාර බසායිසා ම තා සමනල බරස්ටුරන්ට්, කිුල්  ැරගම, නාබගාල්ලාගම, ම ව.

4,234 19/188/26/02254 

(19/188/1705)

ර.බී 11 ටීබී කුළුවාමුල්බල් ගමබග් සිරිබස්න පැරඩයිස් කැබෆ් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 68, අනුරාධ්පුර පාර, තුත්බත්ගම

4,235 21/209/37/04102 () ර.බී 11 ටීබී බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි ම ාලිංගම් ුන්හිඳ බපෝල්ස් බරස්ටුරන්ට්, මහියංගනය පාර, ුන්හිඳ, ෙුල්ල.

4,236 22/220/39/03896 () ර.බී 11 ටීබී ශමිලා ප්රසන්ති වික්රමසිං  මිය රසාරා බරස්ටුරන්ට්, අංක 35, බපාුවිල් පාර, බදාඔග බවල, බමාණරාගල.

4,237 22/222/117/01079 

(22/222/3040)

ර.බී 11 ටීබී නන්දසිරි රාජපක්ෂ ෆ්බලෝරා රීජන්ට්  බරස්ටුරන්ට් , අංක 71/1 , බමාණරාගල පාර , වැල්ලවාය

4,238 22/222/39/04045 () ර.බී 11 ටීබී ම ාලිංගම් කාේතිබක්යන් නිව් සැපයාේ බරස්ටුරන්ට්, අංක: 156/158,  පුතබල් පාර, වැල්ලවාය.

4,239 23/245/30/01111 

(23/245/1703)

ර.බී 11 ටීබී අබබ්බකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් කාමිණී සමරසිං  මිය / සන්දිත් 

සමරසිං  ම තා

ක්ලබ් කන්බසේට් බරස්ටුරන්ට්, රන්බදනිය, හිරිවඩුන්න

4,240 23/245/30/01550 

(23/245/2502)

ර.බී 11 ටීබී ස්ටැන්ලි ඒකනායක කළුප ණ /නිපුන ඒකනායක කළුප න නිපුන බරස්ටුරන්ට්, අංක 57, බකළින්වීදිය, කෑගල්ල



4,241 23/245/30/01554 

(23/245/0352)

ර.බී 11 ටීබී අරුම කංකානම්බග් සාලික සුමනපාල මයා / අරුම කංකානම්බග් 

සාලිකා සුමනපාල මිය

සාලිකා ඉන් ,අංක 118, බකාළඹ පාර, කෑගල්ල

4,242 23/245/30/03784 () ර.බී 11 ටීබී නවරත්නබග් ෙන්න ප්රදීේ ුමාර නවරත්න ම තා ෙන්න බරස්ටුරන්ට් ,බනා.බී 7, නුවර පාර, මීපිටිය, කෑගල්ල

4,243 23/246/30/01549 

(23/246/1731)

ර.බී 11 ටීබී ෙණ්ඩාරවත්බත් බගදර ශ්රියාණි ුසුමලතා වීරසිං   / බපාල්වත්බත් 

පියල් විරසිං 

නිව් පැරඩයිස් ටුවරිස්ට් බරස්ටුරන්ට්, උුවන්කන්ද, මාවනැල්ල

4,244 23/246/30/03910 () ර.බී 11 ටීබී කාරියවසම් කනත්තබග් නවීන් ජයන්ත ද සිල්වා ම තා මියුල බරස්ටුරන්ට්, ප ළ කඩුගන්නාව, හිඟුල.

4,245 23/247/30/01613 

(23/247/0634)

ර.බී 11 ටීබී ුරුවිට කංකානම්බග්  බදාන් වික්රමසිරි රැලිදිය බ ෝටලය , පින්නවල , රුක්කන

4,246 23/249/30/01098 

(23/249/0635)

ර.බී 11 ටීබී මැණික්පුර බද්වබග් කපිල ධ්ේමබස්කර ම තා / මැණික්පුර බද්වබග් 

ලසන්ත ධ්ේමබස්කර ම තා /

පබ්ලික්  වුස් බ ාබටල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක 255, නුවර පාර , වරකාබපාල

4,247 24/238/28/01031 

(24/238/2507)

ර.බී 11 ටීබී නි ාල් ුම්සිල් ගුණබස්කර මයා බරාො බරස්ටුරන්ට්, අංක:06,, ගුඩ්බෂඩ් පාර, රත්නපුර

4,248 24/238/28/01544 

(23/238/1730)

ර.බී 11 ටීබී උදාරි අබේක්ෂකා ක ඳගම මිය බරෝයල් පැලස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 14, බස්නානායක මාවත , රත්නපුර

4,249 24/238/28/03552 

(23/238/0654)

ර.බී 11 ටීබී  බපාුපිටිය ගමඇතිබග් බ ්මා අබබ්රත්න ඩයමන්ඩ් බරස්ට්, අංක-315, බකාළඹ පාර, බවරඵප, රත්නපුර

4,250 01/005/120/00686 

(01/005/2901)

ර.බී 11 පීවී සුප(ේ) රයිඩ(ේ) (පුද්ගලික) සමාගම  කිංස් බ්රැන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ.  අංක: 366/01 බී.  ා 366/01 සී. අවිස්සාබවල්ල පාර. 

ඉ ළ බෙෝමිරිය . කඩුබවල.

4,251 01/011/101/00637 

(01/001/2868)

ර.බී 11 පීවී  අලියාුර හිලරි ලයනල් ප්රනාන්ු  වින් හිල් බරස්ටුරන්ට්. අංක:329. ගාළු පාර. බකාළඹ 03

4,252 01/011/101/01040 

(01/011/2809)

ර.බී 11 පීවී ඊශ්වරී ෆේබයවුමා ජුවනිටා විබේබස්කර  / මාරි රීටා සන්දියා 

සවුන්දනායගම් / ඇන්ඩ්රියා ශිබරෝමි බජෝන් කාසිබෙට්ටි / ෆැන්සිස් 

සබ්රිනා ෂේමාද සිල්වා

නිව් සිටි ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,  අංක:14/1,   ැම්ඩන් පටුමග, වැල්ලවත්ත, බකාළඹ 06

4,253 02/014/5/01097 

(02/014/0501)

ර.බී 11 පීවී බසෝමසුන්දර වසන්ත ුමාර ම තා  බ ්න්ස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 136 බී,  නුවර පාර, කලල්පිටිය, පස්යාල.

4,254 02/014/5/03402 

(02/014/2840)

ර.බී 11 පීවී අමරසිං  මුදියන්බස්ලාබග් අමන්දා උජාලී මිය / මාරසිං  බේඩිබග් 

ඉන්රලතා මිය

බ ලන්කා බරස්ටුරන්ට් , අංක:6ඒ, බකෝලවත්ත , උදම්විට, බව්යන්බගාඩ

4,255 02/016/121/00693 

(02/016/2865)

ර.බී 11 පීවී සමරබකෝන් රාළලාබග් .පුෂ්පුමාර සමරබකෝන් මයා / සමරබකෝන් 

රාළලාබග් බේණුකා සබරෝජිනී මිය / සමරබකෝන් රාළලාබග් 

 ේන්රුමාර සමරබකෝන් මයා

බරඩ් ඩ්රැගන් බරස්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 78 . මීගමුව පාර. බකාටබදණියාව.

4,256 02/016/121/00697 

(02/016/2848)

ර.බී 11 පීවී බකාළඹ ලියනබග් බටස්මන් මිල්බරෝයි ප්රනාන්ු මයා සමි බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 172/24, මිල්කාශල්වත්ත, 12 කණුව, දිවුලපිටිය.

4,257 02/016/121/00700 

(02/016/0369)

ර.බී 11 පීවී මුණ්ඩිගල පතිරණබග් බරාෂාන් ෙමින්ද ම තා ප්රශාන්ත බරස්ටුරන්ට්. ගල්කන්ද මාේකට්  න්දිය. අස්සැන්න වත්ත . දිවුලපිටිය

4,258 02/017/6/03590 

(02/017/2854)

ර.බී 11 පීවී බබ්රෝඩ්බව් එන්ටේ ප්රයිසස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්. තරුමල් බරස්ටුරන්ට් , අංක 25 එල් ,බව්යන්බගාඩ,  ංවැල්ල පාර, පූබගාඩ.

4,259 02/020/7/01033 

(02/020/2955)

ර.බී 11 පීවී බෙෝතලබග් ලක්ෂ්මන් බතෝමස් ප්රනාන්ු ම තා ලකී බරස්ටුරන්ට්, බනා, 867 / 869,  මීගමුව පාර, ලියනබග්මුල්ල, සීුව.



4,260 02/020/7/01754 

(02/020/2877)

ර.බී 11 පීවී ඩැෆඩිල් බ ාබටල්ස් (පුද්) සමාගම. ජයලත් ේලාසා බරස්ටුරන්ට්,237,239,මීගමුව පාර,සීුව.

4,261 02/020/7/01756 

(02/020/2949)

ර.බී 11 පීවී ජයමාන්න බමාබ ාට්ටිබග් බදාන් එඩ්වඩ් පිලිේ ම තා හීරළුබගදර බරස්ටුරන්ට්, බනා.631 ඒ, අළුතබපාල පාර ,කිුලිපිටිය, මීගමුව

4,262 02/025/7/00650 

(02/025/0009)

ර.බී 11 පීවී බසල්ලේපුලිබග් සුබේෂ් රංග ෙේනාඩ් බරෝසා  ම තා ෂේමාල් බරස්ටුරන්ට්, අංක.543/6, උුරු  පිටිපන , ුව  න්දිය , මීගමුව

4,263 02/025/7/00698 

(02/025/2896)

ර.බී 11 පීවී බදහිවත්තබග් ශ්රියාණි මංගලිකා ප්රනාන්ු මිය  ඔයිස්ටන් බරස්ටුරන්ට් . බනා.1169,දලුවබකාටුව,බකාළඹ පාර,බකාච්ිකබඩ්.

4,264 02/025/7/01152 

(02/025/0370)

ර.බී 11 පීවී ජයමාන්න බමාබ ාට්ටිබග්  බදාන් ඇන්ටන් ධ්නුක ජයමාන්න ම තා  / රියල් බරස්ටුරන්ට් , අංක 98/1A , පලඟුබේ, බකාච්ිකබඩ්

4,265 02/026/4/00694 

(02/026/2980)

ර.බී 11 පීවී නාවලබග් ඩිල්ශාන් ප්රසාද් ුබේ මයා බල්ක් වීව් බරස්ටුරන්ට්. අංක 357/17, හීන්බකන්ද, රාගම.

4,266 02/026/4/01751 

(02/026/3030)

ර.බී 11 පීවී රත්නායකලාබග් සමන්ති ීතිකා මිය නිව් සන්ෆලවේ බරස්ටුරන්ට්, අංක 23,  ැඳල පාර, වත්තල.

4,267 08/101/16/00065 

(08/101/2055)

ර.බී 11 පීවී අ ංගම විතානබග් දයාවංශ මවුන්ට් ක්බරමස්ට් ඉන්, බරෝ ල් පාර , බදනියාය

4,268 10/255/44/02405 

(10/255/0297)

ර.බී 11 පීවී RASIAH RAJASOUNTHARY MAHADEVAN (PRIVATE) 

LIMITED

බකාළඹ බරස්ටුරන්ට් , අංක:77, කස්ුරි පාර, යාපනය

4,269 13/275/48/02682 

(13/275/2867)

ර.බී 11 පීවී වන්නිආරච්ි කංකානම්ලාබග් විමල් ධ්ේමසිරි එවේ බෙස්ට් බරස්ටුරන්ට්, ුමන් කලම් පාර, කන්දපුරම්, වව්නියාව

4,270 18/124/19/02041 

(18/124/0301)

ර.බී 11 පීවී කපුගමබග් ගාමිණී ගුණදාස ම තා අලව්ව  බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, අංක 1/11, ුම්රියපල පටු මග, අලව්ව.

4,271 18/127/19/03797 

(18/127/2891)

ර.බී 11 පීවී සිව්රත්න ෙණ්ඩාරනායක යාපා මුදියන්බස්ලාබග් ආරියරත්න ම තා සුපේ මාේකට් බරස්ටුරන්ට්, ුම්රිය බපාල පාර, ගබන්වත්ත, නිකදළුබපාත

4,272 21/201/38/00474 

(21/201/2850)

ර.බී 11 පීවී  සරස්වතී කිරුොනන්දන් මිය හිල්මාේක් ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්. සමන්මල්. අම්පිටිකන්ද. පුනාගල

4,273 21/206/37/00461 

(21/206/0020)

ර.බී 11 පීවී  බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි සුන්දරලිංගම් වික්බටෝරියා ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්. වටබගාම්මන, සූරියබගාල්ල, මඩුල්සිම පාර පිටමාරුව.

4,274 22/217/39/02848 

(22/217/2818)

ර.බී 11 පීවී සරස්වතී  කිරුොනන්දන් වික්බටෝරියා ොේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,අංක 05 ඒ, මඩුල්ල පාර, දඹගල්ල

4,275 24/225/29/00546 

(24/225/2880)

ර.බී 11 පීවී  රීන්ර බකෝසල බ ට්ටිබග් මයා  / වැලිබගබපාල කංකානමලාබග් 

නලින් උෂාන්ත වීරසූරිය ම තා

ලිකේ බරස්ටුරන්ට්. රාස්සගල කඩ විදීය. බව්වැල්වත්ත . ෙලංබගාඩ

4,276 01/003/119/01995 

(01/003/1631)

ර.බී 12 වින්ස් මැබන්ේමන්ට් පුද්ගලික සමාගම අවිස්සාබව්ල්ල  තානායම,අංක 53, බකාළඹ පාර, අවිස්සාබව්ල්ල

4,277 01/006/2/03706 

(01/006/1646)

ර.බී 12 සභාපති කැස්ෙෑව තානායම  , තානායම පාර, කැස්ෙෑව.

4,278 01/012/3/01996 

(01/003/1639)

ර.බී 12 රණසිං  බල්කම්බග් ජයතිස්ස පාුක්ක තානායම , පාුක්ක



4,279 02/018/5/03667 

(02/018/01643)

ර.බී 12 තාරකා බ ාලිබඩ් රිබසෝේට් (පුද්ගලික) සමාගම. ගම්ප  තානායම,බපාුණ පාර, ගම්ප .

4,280 02/025/7/03668 

(02/025/0903)

ර.බී 12 බපාත්තාබග් විජිත ප්රනාන්ු ම තා නව තානායම,අංක 14,වටරවුම් පාර,මීගමුව.

4,281 02/025/7/03669 () ර.බී 12 දළුවත්තබග් බදාන් නිුලස් බසෙස්තියන් සපරමාු ම තා කලපු දිසි, පැරණි තානායම, මීගමුව.

4,282 03/029/11/01978 

(03/029/1638)

ර.බී 12 ගාල්ල  බ ට්ට්ආරච්ිබග් නි ාල් ෙන්දන බබ්රුවල තානායම, බබ්රුවල

4,283 03/030/13/03460 

(03/030/1655)

ර.බී 12 ටී.පී.එල්.බේ.එච්. කැමිලස් බපබේරා ම ගම තානායම, ම ගම

4,284 03/032/13/01982 

(03/032/2803)

ර.බී 12 අත්තනායක සූරි මුදියන්බස්ලාබග් නි ාල් අත්තනායක  ම තා තානායම , බ ාරණ

4,285 03/033/10/01980 

(03/033/0819)

ර.බී 12 අත්තනායක සූරි මුදියන්බස්ලාබග් නි ාල් අත්තනායක තානායම, කළුතර

4,286 03/039/12/02025 

(03/039/0901)

ර.බී 12 මාරාබග් බදාන් ෙන්රාවතී ඇබලක් බමාරගල තානායම, මීග තැන්න

4,287 04/066/34/02158 

(04/066/1653)

ර.බී 12 මහින්ද හුලංගමුව මාතබල් තානායම ,උදයාන පාර, මාතබල්

4,288 05/044/31/01454 

(05/044/1632)

ර.බී 12 කළුබෙෝවිල පට්ටියබග් රජින්රා ුෂාණි පීරිස් බේරාබදණිය තානායම, බේරාබදණිය

4,289 05/047/31/03079 

(05/047/1628)

ර.බී 12 පතිරනබග් බුද්ධි බද්වප්රිය ගජනායක ගුරුළු බපාත තානායම, ගුරුළු බපාත,  සලක

4,290 05/048/31/01424 

(05/048/1662)

ර.බී 12 සුන්දර බමෝ න් සුබේන්ර  ාසන් පන්විල  තානායම , පන්විල

4,291 05/049/33/01443 

(05/049/1651)

ර.බී 12 බොදාවල මාරසිං ලාබග් සරත් කරුණාතිලක මාරසිං නාවලපිටිය තානායම, නාවලපිටිය

4,292 05/055/33/01445 

(05/055/1658)

ර.බී 12 විජිත ප්රනාන්ු (ජානකී බ ාබටල් පුද්ගලික සමාගම) ගම්බපා ල තානායම , ගම්බපාල

4,293 05/057/31/03123 

(05/057/1647)

ර.බී 12 රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් අනුර රත්නායක මයා කඩුගන්නාව තානායම, කඩුගන්නාව

4,294 06/073/36/02720 () ර.බී 12 බපරියසාමි කමබල්ස්වරන් ම තා ෙගවන්තලාව තානායම,ෙගවන්තලාව

4,295 06/073/36/02753 

(06/073/2419)

ර.බී 12 අමුබගාඩ රුහුණබග් නන්දනී මල්ලිකා මිය  ැටන් තානායම ,  ැටන්

4,296 06/074/35/02754 

(06/074/1645)

ර.බී 12 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ජයලත් ෙණ්ඩාර දිසානායක මයා  ගුරන්බකත තානායම ,  ගුරන්බකත

4,297 06/076/36/02755 

(06/076/0943)

ර.බී 12 කරුේපන් සුුමාේ මයා තලවකැබල් බරස්ට්  වුස,් තලවකැබල්



4,298 07/092/15/02561 

(07/092/0904)

ර.බී 12 බලාු නාරංබගාඩබග් සුවනීත හිනිුම තානායම ,හිනිුම

4,299 08/101/16/02559 

(08/101/1644)

ර.බී 12 බපරමුණ පතිරබග් සිරිවේධ්න බදනියාය තානායම, බදනියාය

4,300 08/103/16/02558 

(08/103/0815)

ර.බී 12 අධ්යක්ෂ ජනරාල් මාතර බරස්ට්  වුස,් මාතර

4,301 08/108/16/02553 

(08/108/1654)

ර.බී 12 සුුවැලි බකාන්දබග් ඔස්මන් පද්මසිරි වැලිගම තානායම , කේපරබතාට , වැලිගම

4,302 09/115/18/02579 

(09/115/1656)

ර.බී 12 ෙැස්ටියන් බකෝරාලලාබග් ඇන්ටන් අමල් බරාද්රිබගෝ.  ම්ෙන්බතාට තානායම,  ම්ෙන්බතාට

4,303 09/120/17/02575 

(09/120/1636)

ර.බී 12 බ ්වා ජයසිං බග් අසන්ති ජයසිං තංගල්ල තානායම, තංගල්ල.

4,304 13/275/48/02691 

(13/275/1640)

ර.බී 12 මාරිමුත්ු කදිරගාමරාජා වවුනියාව තානායම,වවුනියාව

4,305 15/290/41/02346 

(15/290/3270)

ර.බී 12 අලගරත්නම් ොලක්රිෂ්ණන් බරස්ට්  වුස,් මඩකලපුව

4,306 16/298/42/02637 

(16/298/1629)

ර.බී 12 බල්කම් අම්පාර තානායම, අම්පාර

4,307 17/153/21/01637 

(17/153/3088)

ර.බී 12 ක්රිෂාන්ත බ ට්ටිබග් සිරිල්  බජෝෂේ බපබේරා තානායම, ආණමඩුව

4,308 17/155/22/02190 

(17/155/0945)

ර.බී 12 බොදාවල මාරසිං ලාබග් සරත් කරුණාතිලක මාරසිං  ලාවත තානායම, ලාවත

4,309 17/157/21/02186 

(17/157/0488)

ර.බී 12 බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් ආරියපාල දයාරත්න ම තා කල්පිටිය තානායම, කල්පිටිය

4,310 17/161/113/02195 

(17/163/0397)

ර.බී 12 ගම්බපාල වඩුබග් සුනිල් ඇන්තනී  බෆාන්බස්කා ම තා මාරවිල තානායම,මාරවිල.

4,311 17/166/21/02194 

(17/166/1630)

ර.බී 12 නම්බුකාර  ැලඹබග් බදාන් ෙන්න පණ්ඩුක බස්නාතිලක ම තා පුත්තලම තානායම, පුත්තලම

4,312 18/133/20/02192 

(18/133/0957)

ර.බී 12 හිරිමුුබගාඩබග් සුනන්ද පියල් ම තා ුලියාපිටිය තානායම, මීග බකාටුව, ුලියාපිටිය

4,313 18/134/19/02184 

(18/134/0940)

ර.බී 12 බෙෝදාවල මාරසිං ලාබග් සරත් කරුණාතිලක මාරසිං  ම තා රන්තලිය නව තානායම,අංක 11,දුණු වැව රවුම,ුරුණෑගල.

4,314 18/135/112/02187 

(18/135/1626)

ර.බී 12 ඉමි ාමි මුදියන්බස්ලාබග් ශ්රියන්ත සුමනබස්කර තානායම ,ම ව

4,315 18/139/112/02188 

(18/139/3137)

ර.බී 12 මාරබඹබග් රංජිත් සිසිර ුමාර නිකවැරටිය තානායම, නිකවැරටිය

4,316 18/140/20/03808 () ර.බී 12 ජයවීර මුදියන්බස්ලාබග් සුමනාවති මිය බ ට්ටිබපාල තානායම,බ ට්ටිබපාල.



4,317 18/142/19/03332 

(18/142/1637)

ර.බී 12 සූරියක්බපරුම මුදියන්බස්ලාබග් ෙද්රාරා දමයන්ති සූරියක්බපරුම බපාල්ග බවල තානායම , බනා 76, කෑගල්ල පාර, බපාල්ග බවල

4,318 18/147/19/03466_2 () ර.බී 12 දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ශාන්ත ුමාර දිසානායක ම තා බරෝයල් රෑන්ඩ් බ ාබට්ල් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, පුත්තලම පාර, බකලිමුබන්. ම බකලිය

4,319 18/331/20/03089 () ර.බී 12 බ ්වා පතිරණබග් බ ්මුමාර මයා බ ට්ටිබපාල තානායම, බ ට්ටිබපාල

4,320 19/175/26/01953 () ර.බී 12 විතාන පතිරන්නැ ැලාබග් ෙන්රා ඒකනායක තානායම , කැකිරාව

4,321 20/193/27/02378 

(20/193/0905)

ර.බී 12 ොලසූරිය බල්කම්ලාබග් බසෝමසිරි තානායම , හිඟුරක්බගාඩ

4,322 21/198/37/00969 

(21/198/1661)

ර.බී 12 ුපබග් කිේතී ප්රියංකර ජයතිස්ස අල්බම්දා ෙුල්ල තානායම, ෙුල්ල

4,323 21/199/38/00972 

(21/199/1660)

ර.බී 12 අවරිකාර ගලේපත්තිබග් ෙන්ුලරත්නද සිල්වා ෙණ්ඩාරබවල තානායම, ෙණ්ඩාරබවල.

4,324 21/203/38/00968 

(21/203/0810)

ර.බී 12 ුපබග් කීේතී ප්රියංකර ජයතිස්ස අල්බම්දා මයා  නව තානායම,  බනා:100 , ෙණ්ඩාරබවල පාර,  පුතබල්

4,325 21/212/37/03189 

(21/212/1648)

ර.බී 12 විලියම් බවෝල්ටේ   ැරිසන් තානායම, ලුණුගල

4,326 22/214/39/00974 

(22/214/1657)

ර.බී 12 අලවත්තබග් චුලරත්න අනුරදසිල්වා මයා. බිබිල තානායම, බිබිල.

4,327 22/219/39/00975 

(22/219/1650)

ර.බී 12 අවරිකාර ගලේපත්තිබග් ෙන්ුලරත්න ද සිල්වා බවල්ලස්ස ඉන් at බරස්ට්  වුස,් වැල්ලවාය පාර, බමාණරාගල.

4,328 22/222/117/00970 

(22/222/1652)

ර.බී 12 බ ්මා අයිරාංගනී විතානබග් මිය වැල්ලවාය බරස්ට් ඉන්, ඇල්ල පාර, වැල්ලවාය

4,329 23/245/30/00925 

(23/245/0272)

ර.බී 12 කළමනාකරු. යූ ඩී ඒ බරස්ට්  වුසස් ලිමිටඩ් කෑගල්ල  බරස්ට්  වුස් , කෑගල්ල

4,330 24/225/29/00692 

(24/225/0807)

ර.බී 12 සභාපති ෙළංබගාඩ තානායම. ෙළංබගාඩ

4,331 24/229/55/00687 

(24/229/0902)

ර.බී 12 රාජපක්ෂ බද්වබග් ගුණදාස රාජපක්ෂ මයා   තානායම රක්වාන , අංක. 42 , බදනියාය පාර, රක්වාන

4,332 24/238/28/00691 

(24/238/3134)

ර.බී 12 ූපබග් වසන්ත ප්රියදේශන ජයතිස්ස අල්බම්දා මයා රත්නපුර තානායම, අංක50, ඇුල් රවුම්පාර, රත්නපුර.

4,333 01/011/101/02301 

(01/011/2911)

ර.බී 13 ෑන්ක් එන්ටේබට්න්මන්ට් බ ෝල්ඩිංග්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ස්ටාේ ඩස්ට් ක්ලබ්, අංක 09 -15 වැනි පටුමඟ ,බකාල්ලුපිටිය,බකාළඹ 03

4,334 05/044/31/03423 

(05/044/1864)

ර.බී 13 බල්කම් - ම නුවර ක්රීඩා සමාජය  ම නුවර ක්රීඩා සමාජය, නිත්තබවල , ම නුවර

4,335 23/245/30/00879 

(23/245/1931)

ර.බී 13 විදාන බ ්නයලාබග් සිරිල්  බ්ලු ලයිට්  බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ  , අංක 152  කළුගල්ල මාවත, කෑගල්ල



4,336 01/001/1/02200 

(01/001/1877)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - මරදාන බවස්ට්ලින් ක්රීඩා සමාජය මරදාන බරස්ලින් ක්රීඩා සමාජය ,අංක 27, ටී.බී. ජයා මාවත, බකාළඹ 10

4,337 01/001/1/02213 

(01/001/1884)

ර.බී 13 ඒ සභාපති , ආේ.එස්. ක්රීඩා සමාජය ආේ.එස්. ක්රීඩා සමාජය ,අංක 52/15, බවෝක්බෂෝල් වීදිය, බකාළඹ 02

4,338 01/001/1/03426 

(01/011/2278)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, සී/ස රාජය බස්වා ක්රීඩා සමාජය සී/ස.රාජය බස්වා ක්රීඩා සමාජය,අංක:2/12,2/16,බපාල්බ ්න්බගාඩ පාර, බකාළඹ 05.

4,339 01/001/101/02206 

(01/001/2675)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් කලා බක්න්ර ක්රීඩා සමාජය, අංක 15, මුදලිබග් මාවත, බකාළඹ 01

4,340 01/001/101/02207 

(01/001/1876)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - බක්්රම්බ්රිේ ක්රීඩා සමාජය බක්්රම්බ්රිේ ක්රීඩා සමාජය ,අංක 137, බජෝේේ ආේ ද සිල්වා මාවත, බකාළඹ 13

4,341 01/001/101/02208 

(01/001/1866)

ර.බී 13 ඒ සභාපති, බප්රමිල් ස්බපෝේට් ක්ලබ් බප්රමිල් ස්බපෝේට් ක්ලබ්, අංක 60,ගල්බපාත්ත වීදිය, බකාටබ ්න, බකාළඹ 13

4,342 01/001/101/02210 

(01/001/0430)

ර.බී 13 ඒ ඕල්ඩ් බෙනඩික් ටයින්ස්  ස්බපෝට් ක්ලබ් ඕල්ඩ් බෙනඩික් ටයින්ස්  ස්බපෝට් ක්ලබ්, අංක 383, බක්. සිරිල් සී බපබේරා මාවත, 

බකාටබ ්න, බකාළඹ 13

4,343 01/001/101/03660 

(01/001/0447)

ර.බී 13 ඒ රජබේ ප්රවෘෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල් ජාතික බතාරුරු මධ්යස්ථානය  ,අංක 30, ඕල්කට් මාවත, බකාටුව, බකාළඔ 01.

4,344 01/001/101/03663 

(01/001/1880)

ර.බී 13 ඒ සභාපති  - ද සිබලෝන් ඇන්ග්ලේස් ක්ලබ් ද සිබලෝන් ඇන්ග්ලේස් ක්ලබ්  , අංක 39/2, 41/2, ශ්රීමත් ිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනේ මාවත, 

බකාළඔ 02.

4,345 01/001/101/03664 

(01/001/2862)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්  , ෆිෂ්බට්ල් ඇක්වටික් ස්බපෝේට් ක්ලබ් ෆිෂ්බටල් ඇක්වටික් ස්බපෝේට් ක්ලබ්  , අංක140, ද ලසාල් වීදිය, බකාළඔ 15.

4,346 01/001/101/03666 

(01/001/0499)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් ,  ඕල්ඩ් බජාසපියන්ස් ස්බපෝේට්ස් ක්ලබ් ඕල්ඩ් බජාසපියන්ස් ස්බපෝේට්ස් ක්ලබ්   , අංක 214/1, ටී.බී. ජයා මාවත, බකාළඔ 10.

4,347 01/001/101/03693 

(01/001/3046)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්  , රිනවුන් ක්රීඩා සමාජය රිනවුන් ක්රීඩා සමාජය  , අංක 319, බවරළෙඩ පාර, බකාළඔ 11.

4,348 01/001/101/03694 

(01/001/2285)

ර.බී 13 ඒ සභාපති , කලම්ු බරෝවින් ක්ලබ් කළම්ු බරෝවින් ක්ලබ්  , අංක 51/1, ිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනේ මාවත, බකාළඔ 02.

4,349 01/005/120/02205 

(01/005/1886)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, ලිහිණි ක්රීඩා සමාජය ලිහිණි ක්රීඩා සමාජය,අංක 03E, බොරැල්ල පාර, අුරුිරිය.

4,350 01/009/118/03661 

(01/009/1855)

ර.බී 13 ඒ සභාපති , කැටමරාස් ක්රීඩා සමාජය කැටමරාන්ස් ක්රීඩා සමාජය  , අංක 181/6, නව ගාලුපාර, බමාරටුව.

4,351 01/009/118/03665 

(01/009/2838)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්  ,  සිබලෝන් බමෝටේස් යෑච් ක්ලබ් සිබලෝන් බමෝටේස් යෑච් ක්ලබ්  , අංක 31, සමාජ ශාලා පාර, ඉදිෙැද්ද, බමාරටුව.

4,352 01/011/101/02197 

(01/011/2286)

ර.බී 13 ඒ ඕල්ඩ් බවස්ලිබේටිස් ස්බපෝේස් ක්ලබ් ඕල්ඩ් බවස්ලිබේටිස් ස්බපෝේස් ක්ලබ්, අංක 108/1, කැම්ෙල් පාේක්, බොරැල්ල

4,353 01/011/101/02202 

(01/011/2287)

ර.බී 13 ඒ සභාපති - මේකන්ටයිල් ක්රිකට් ඇබසෝසිබේෂන් මේකන්ටයිල් ක්රිකට් ඇබසෝසිබේෂන්, අංක 114, විබේරාම මාවත, බකාළඔ 07.

4,354 01/011/101/02203 

(01/011/1862)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, සිලනිස් රග්බි ඇන්ඩ් ෆුඩ්බෙෝල් ක්රීඩා සමාජය සිලනිස් රග්බි ඇන්ඩ් ෆුඩ්බෙෝල් ක්රීඩා සමාජය , අංක 28,බලාන්ඩන් බපබදස, බකාළඹ 07.



4,355 01/011/101/02209 

(01/011/1929)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් , ඔරියන්ට් සමාජශාලාව ඔරියන්ට් සමාජශාලාව, අංක 01, බේස්බකෝස් මාවත, බකාළඹ 07

4,356 01/011/101/02282 

(01/011/1862)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - සිලනිස් රග්බි ඇන්ඩ් ෆුඩ්බෙෝල් ක්රීඩා සමාජය  සිලනිස් රග්බි ඇන්ඩ් ෆුඩ්බෙෝල් ක්රීඩා සමාජය , අංක 28, බලාන්ඩන් බපබදස, බකාළඹ 07

4,357 01/011/101/02293 

(01/011/1869)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - රන්බදෝලි ක්රීඩා සමාජය රන්බදෝලි ක්රීඩා සමාජය,අංක 88, කිරුළ පාර , බකාළඹ 05

4,359 01/011/101/02309 

(01/011/3022)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් -  ැව්බලාක් ක්රීඩා සමාජය  ැව්බලාක් ක්රීඩා සමාජය,අංක 10 - උදයාන පටුමඟ , ැව්බලාක් ටවුන්, බකාළඹ 05

4,360 01/011/101/03536 () ර.බී 13 ඒ බල්කම්, ලංකා ඔබටෝබමාෙයිල් ක්රීඩා සමාජය ලංකා ඔබටෝබමාෙයිල් ක්රීඩා සමාජය අංක 40, ශ්රීමත් මාකන් මාකේ මාවත, ගාලුමුවබදාර, 

බකාළඔ 03.

4,361 01/011/101/03555 

(01/011/0423)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, රාජකීය බකාළඔ බගාල්ෆ් ක්රීඩා සමාජය රාජකීය බකාළඔ බගාල්ෆ් ක්රීඩා සමාජය, අංක 223, බමාඩ්ල් ෆාම් පාර, බකාළඔ 08.

4,362 01/011/101/03604 () ර.බී 13 ඒ බල්කම් ,   80 ක්රීඩා සමාජය, 80 ක්රීඩා සමාජය , අංක 25, බකන්ස්ටන් නිද ස් මාවත, බකාළඹ 07.

4,363 01/011/101/03607 

(01/001/1882)

ර.බී 13 ඒ ද  ඩච් ෙේගේ යුනියන් ඔෆ් සිබලෝන් , ද ඩච් ෙේගේ යුනියන් ඔෆ් සිබලෝන් , අංක 114, රීඩ් මාවත, බකාළඔ 04.

4,364 01/011/101/03621 

(01/011/1045)

ර.බී 13 ඒ සභාපති  , ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ආධුනික මලල ක්රීඩා සංගමය ,  අංක 100/9 එෆ් , නිද ස් මාවත , බකාළඔ 07.

4,365 01/011/101/03634 

(01/011/2386)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්  , ජිම්කානා ක්රීඩා සමාජය ජිම්කානා ක්රීඩා සමාජය, අංක 31, බම්ට්ලන්ඩ් ක්රසන්ට්, බකාළඔ 07.

4,366 01/011/101/03662 

(01/011/0453)

ර.බී 13 ඒ රාජකීය බකාළඔ බගාල්ෆ් ක්රීඩා සමාජය රාජකීය බකාළඔ බගාල්ෆ් ක්රීඩා සමාජය  , අංක 223, බමාඩ්ල් ෆාම් පාර, බකාළඔ 08.

4,367 01/011/101/03676 

(01/011/1867)

ර.බී 13 ඒ සභාපති  , කැේරි ක්ලබ් කැේරි ක්ලබ් ,   අංක 62, ධ්ේමපාල මාවත, බකාළඔ 03.

4,368 01/011/101/03679 

(01/011/3018)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, කළම්ු බකෝල්ටිස් ක්ලබ් කළම්බු බකෝල්ට්ස් ක්රිකට් ක්ලබ්,  අංක 17, උදයාන පාර, බොරැල්ල.

4,369 01/011/101/03683 

(01/011/1872)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් , සිං ල ක්රීඩා සමාජය සිං ල ක්රීඩා සමාජය  , අංක 35, බම්ට්ලන්ඩ් බපබදස, බකාළඔ 07.

4,370 01/011/101/03685 

(01/011/2283)

ර.බී 13 ඒ සභාපති  , කිංබරෝස් පිහිණුම්  ා ජීවිතාරක්ෂක සමාජ ශාලාව කිංබරෝස් පිහිණුම්  ා ජීවිතාරක්ෂක සමාජ ශාලාව , අංක 10, ුම්රියබපාල පටුමග, 

වැල්ලවත්ත, බකාළඔ 06.

4,371 01/011/101/03687 

(01/011/1889)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්  , ටැමිල් යුනියන් ක්රිකට් ස  ඇත්ලටික් ක්රීඩා සමාජය ටැමිල් යුනියන් ක්රිකට් ස  ඇත්ලටික් ක්රීඩා සමාජය  , අංක 301, බලස්ලි රණගල මාවත, 

බකාළඔ 08.

4,372 01/011/101/03689 

(01/011/2999)

ර.බී 13 ඒ සභාපති, ද ඕගනයිබශ්ෂන් ඔෆ් බප්රාබපෂනල් ඇබසෝසිබේෂන් ඔෆ් ශ්රී 

ලංකා

ද ඕගනයිබශ්ෂන් ඔෆ් බප්රාබපෂනල් ඇබසෝසිබේෂන් ඔෆ් ශ්රී ලංකා  , අංක 275/75, ම ාොේය 

ස්ටැන්ලි විබේසුන්දර මාවත,බකාළඔ 07.

4,373 01/011/101/03691 

(01/011/1885)

ර.බී 13 ඒ ඔටේ ඇක්වටික් ක්ලබ් ඔටේ ඇක්වටික් ක්ලබ්  , අංක 380/1, බෙෞද්ධ්ාබලෝක මාවත, බකාළඔ 07.

4,374 01/011/101/03695 

(01/011/1881)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්  , එන්.සී.සි. ක්රීඩා සමාජය එන්.සී.සී. ක්රීඩා සමාජය, අංක 29, බම්ට්ලන්ඩ් බපබදස, බකාළඔ 07.



4,375 01/011/101/03697 

(01/011/2280)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්  ,  බවස්පා ක්රීඩා සමාජය බවස්පා ක්රීඩා සමාජය  , අංක 27, සී ඇවනිව් බකාළඔ 03.

4,376 01/011/101/03698 

(01/011/0454)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, බී. ආේ. සී. ක්රීඩා සමාජය බී.ආේ.සී.ක්රීඩා සමාජය  , අංක 149,  ැව්බලාක් පාර, බකාළඔ 05.

4,377 01/011/101/03700 

(01/011/2683)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්  , බ්ලූම් ෆීල්ඩ් ක්රීඩා සමාජය බ්ලූම් ෆීල්ඩ් ක්රීඩා සමාජය  , අංක 25, රීඩ් මාවත, බකාළඔ 07.

4,378 01/011/101/03703 

(01/011/0480)

ර.බී 13 ඒ සභාපති  ,ශ්රී ලංකා බටනිස් ඇබසෝසිබේෂන් ක්රීඩා සමාජය ශ්රී ලංකා බටනිස් ඇබසෝසිබේෂන් ක්රීඩා අංශය  ,  අංක 45, ශ්රිමත් මාේකස් ප්රනාන්ු මාවත, 

බකාළඔ 07.

4,379 01/012/3/02204 

(01/003/1868)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් ,රාජය බස්වා නිලධ්ාරින්බග් ක්රීඩා සමාජය රාජය බස්වා නිළධ්ාරීන්බග් ක්රීඩා සමාජය , අංක99, රත්නපුර පාර,අවිස්සාබව්ල්ල

4,380 01/013/118/02201 

(01/002/1879)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - සේේ බසාසයිට් ඔෆ් මවුන්ට්ලැවනියා සේේ බසාසයිට් ඔෆ් මවුන්ට්ලැවනියා, අංක 21/21, ධ්ේමපාල මාවත, ගල්කිස්ස

4,381 01/013/118/02284 

(01/002/0256)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, ඕල්ඩ් බතෝමියන්ස් ස්වීමින් ක්ලබ්  ඕල්ඩ් බතෝමියන්ස් ස්වීමින් ක්ලබ්, අංක 38,ද බස්රම් පාර, ගල්කිස්ස

4,382 02/025/7/03425 

(02/025/3070)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - ද බවස්ට් ටවුන් ක්රීඩා සමාජය ද බවස්ට් ටවුන් ක්රීඩා සමාජය, අංක 497, උුරු පිටිපන, මීගමුව.

4,383 03/038/8/02026 

(03/038/2284)

ර.බී 13 ඒ සභාපති, පානුර ක්රිඩා සමාජය පානුර ක්රිඩා සමාජය , අංක 02, සිරිල් ජෑන්ස් මාවත, පානුර

4,384 04/064/34/02157 

(04/064/0560)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - අබශෝක ක්රීඩා සමාජය අබශෝක ක්රීඩා සමාජය, බනා. 96, දුල්ල පාර, ගබල්බවල

4,385 05/044/31/01452 

(05/044/0464)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - ද කැන්ඩි ක්ලබ් ද කැන්ඩි ක්ලබ්, අංක 20, අනගාරික ධ්ේමපාල මාවත, ම නුවර

4,386 05/044/31/01455 

(05/044/1860)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - කැන්ඩි බල්ක් ක්ලබ් කැන්ඩි බල්ක් ක්ලබ්, අංක 07, සංඝමිත්තා මාවත , ම නුවර

4,387 05/044/31/03363 

(05/044/1861)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - ඕල්ඩ් ිනිටියන්ස් ක්රීඩා සමාජය ඕල්ඩ් ිනිටියන්ස් ක්රීඩා සමාජය,අංක:28,අස්ිරි පාර, ම නුවර

4,388 05/044/31/03424 

(05/044/1865)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - ද කැන්ඩි ගාේඩ්න් ක්ලබ් ද කැන්ඩි ගාේඩ්න් ක්ලබ්, අංක:09, සංඝරාජ මාවත, ම නුවර

4,389 05/053/31/01422 

(05/053/0557)

ර.බී 13 ඒ සභාපති මවුන්ටන් වීව් ස්බපෝට්ස් ක්ලබ් , අංක 33, ුරුණෑගල පාර, ගලබගදර

4,390 06/073/36/03573 

(06/073/0825)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, නිලධ්ාරි ක්රිඩා සමාජය නිලධ්ාරී ක්රීඩා සමාජය, ලංකා විුලිෙල මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන

4,392 06/076/35/02749 

(06/076/1883)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - ද හිල් ක්ලබ් ද හිල් ක්ලබ්, අංක:29, රෑන්ඩ් බ ෝටල් පාර, නුවරඑළිය

4,393 06/076/35/02751 

(06/076/1863)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් නුවරඑළිය බගාල්ෆ් ක්රීඩා සමාජය, නුවරඑළිය

4,394 06/076/35/03422 

(06/076/2643)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - නුවරඑළිය ක්රීඩා සමාජය නුවරඑළිය  ක්රීඩා සමාජය, ෙුල්ල පාර, නුවරඑළිය



4,395 06/076/36/03150 

(06/076/2279)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - ශ්රී ලංකා බත් පේබේෂණ ආයතනබේ ක්රිඩාසමාජය ශ්රී ලංකා බත් පේබේෂණ ආයතනය, ශාන්ත ුම්බ්ස,් තලවකැබල්

4,396 07/085/15/01468 

(07/085/1752)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, ගාල්ල ක්රිකට් ක්රීඩා සමාජය ගාල්ල ක්රිකට් සමාජය,අංක 03 බී,බකාළඹ පාර,ගාල්ල.

ජාතයාන්තර ක්රිකට් ක්රිඩාංගණය

4,397 07/085/15/01470 

(07/085/3075)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් ගාලු බස්වා සමාජය, අංක 02, රැම්පට් වීදිය,ගාල්ල

4,398 08/103/16/01358 

(08/103/3042)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, බ්ලූ මූන් ක්රීඩා සමාජය බ්ලූ මූන් ක්රීඩා සමාජය , අංක 241/සී, ගාළු පාර, පුරණ , මාතර

4,399 08/103/16/01359 

(08/103/1871)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - නිල්මිණි ක්රිඩා සමාජය නිල්මිණි ක්රිඩා සමාජය , අංක 66, බකාටුබව්බගාඩ , මාතර

4,400 08/103/16/01361 

(08/103/0508)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, පැරුම් ක්රිඩා සමාජය පැරුම් ක්රිඩා සමාජය,අංක 71, ෙුතා පාර, මාතර

4,401 08/103/16/01362 

(08/103/1870)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් ප්රින්ස්ක්රිඩා සමාජය , ඉසදින් නගරය , මාතර

4,402 08/103/16/01364 

(08/103/2919)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, ිත්රා ක්රීඩා සමාජය ිත්රා ක්රීඩා සමාජය,අංක 05,මැදබගාඩ පාර,මාතර.

4,403 08/103/16/01368 

(08/103/2282)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් , ඕ.ඒ.සීස් ක්රීඩා සමාජය ඕඒසීස් ක්රීඩා සමාජය, අංක 76, රාහුල පාර, මාතර

4,404 08/103/16/03114 

(08/103/1878)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් - මාතර ක්රීඩා සමාජය මාතර ක්රීඩා සමාජය,අංක:09ඒ , ක්රීඩාංගනය පාර, මාතර.

4,405 10/255/44/03481 

(10/255/2616)

ර.බී 13 ඒ සුහිබරෝ ලංකා (පුද්) සමාගම දුලු  බරෝඩ් ස්බට්ෂන් බරස්ටුරන්ට්, අක්කරවත්ත,නාෙැට,මැල්සිරිපුර

4,406 10/259/46/02664 

(10/259/2669)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් බල්කම්, පුබලෝලි බරකබේෂන් කල්බ් , පුබලෝලි

4,407 10/260/46/02660 

(10/260/3253)

ර.බී 13 ඒ සභාපති, ඉන්රන් ක්රීඩා සමාජය ඉන්රන් ක්රීඩා සමාජය, ප්රධ්ාන වීදිය (බේුරුුඩුව පාර), බනල්ලඩි

4,408 10/261/45/02658 

(10/261/2975)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් බල්කම් , බරෝයල් බරකබේෂන් කල්බ්, චුන්නකම් පාර, පුත්ූේ

4,409 15/290/41/02351 

(15/290/2289)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් , ම ජන බස්වා ක්රීඩා සමාජය ම ජන බස්වා ක්රීඩා සමාජය , බනා. 250/1, ොේ බරෝඩ්, මඩකලපුව

4,410 16/301/43/02634 

(16/315/1873)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, පබ්ලික් සේවිස් ක්ලබ් පබ්ලික් සේවිස් ක්ලබ්, බනා. 150, බරස්ට්  වුස් පාර, කල්මුබණ්

4,411 21/198/37/00922 

(21/198/1854)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් , ෙුල්ල ක්රීඩා සමාජය රාජය බස්වා ක්රීඩා සමාජය, අංක:08, බේස්බකෝස් පාර, ෙුල්ල

4,412 21/199/38/03624 

(21/199/2793)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, ෙණ්ඩාරබවල බටනිස් ක්ලබ් ෙණ්ඩාරබවල බටනිස් ක්ලබ්, අංක. 08, උදයාන පාර, ෙණ්ඩාරබවල.

4,413 22/215/39/00958 

(22/215/0314)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් කළමණාකරන ක්රීඩා සමාජය, පැලවත්ත සිනී කේමාන්තායතනය, බුත්තල



4,414 22/215/39/02864 

(22/215/0315)

ර.බී 13 ඒ බල්කම් කළමණාකරණ ක්රීඩා සමාජය සී/ස පැලවත්ත සීනි කේමාන්තායතනය කළමණාකරණ ක්රීඩා සමාජය,සී/ස පැලවත්ත 

කේමාන්තායතනය, බුත්තල

4,415 22/215/39/03629 

(22/215/0353)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, කළමණාකරණ ක්රීඩා සමාජය සී/ස පැල්වත්ත සීනි කේමාන්තායතනය කළමනාකරණ ක්රීඩා සමාජය,සී/ස  පැලවත්ත  

කේමාන්තායතනය.බුත්තල.

4,416 23/245/30/03501 

(23/245/2288)

ර.බී 13 ඒ සභාපති, කෑගල්ල වැවිලි කරුවන්බග්  ක්රීඩා සමාජය කෑගල්ල වැවිලිකරුවන්බග්  ක්රීඩා සමාජය, අංක-39, සමාජ ශාලා පාර, කෑගල්ල

4,417 23/246/30/03870 () ර.බී 13 ඒ බල්කම්, මාවනැල්ල විබනෝද ක්රීඩා සමාජය මාවනැල්ල විබනෝද ක්රීඩා සමාජය, රුක්කන පාර, මාවනැල්ල

4,418 24/238/28/00471 

(24/238/1858)

ර.බී 13 ඒ බල්කම්, බගෝල්ඩන් ඊගල් ක්රිඩා සමාජය බගෝල්ඩන් ඊගල් ක්රිඩා සමාජය, අංක 121,ෙඩු ගෙඩාව පාර,රත්නපුරය.

4,419 02/018/16/03387 

(02/018/2888)

ර.බී 13 ඒ පීවී බල්කම්, ගම්ප  ක්රීඩා සමාජය / ගම්ප  ක්රීඩා සමාජය, අංක:15/2/1, මංගල පාර, ගම්ප .

4,420 02/021/4/03430 

(02/021/0679)

ර.බී 13 ඒ පීවී සභාපති , හුණුපිටිය ක්රීඩා සමාජය හුණුපිටිය ක්රීඩා සමාජය, අංක:505, දළුපිටිය පාර, හුණුපිටිය , වත්තල.

4,421 05/055/33/01439 

(05/055/0022)

ර.බී 13 ඒ පීවී බල්කම් - ගම්බපාල මළල ක්රීඩා සමාජය ගම්බපාල මළල ක්රීඩා සමාජය , අංක 14, විඟුලවත්ත , ගම්බපාල

4,422 08/103/16/01365 

(08/103/0058)

ර.බී 13 ඒ පීවී බල්කම්, නිල්වලා ක්රීඩා සමාජය නිල්වලා ක්රීඩා සමාජය , අංක 392, පල්ලියමුල්ල , මාතර

4,423 08/103/16/01366 

(08/103/0509)

ර.බී 13 ඒ පීවී බල්කම්, ජනතා ක්රීඩා  සමාජය ජනතා ක්රීඩා සමාජය , අංක 50, ුමාරුංග  මාවත, මාතර

4,424 08/103/16/01369 

(08/103/0510)

ර.බී 13 ඒ පීවී බල්කම්, රුහුණු ක්රීඩා සමාජය , රුහුණු ක්රීඩා සමාජය, අංක 32/6,32/7,32/8, ුම්රියබපාල පාර,  සමුපකාර මන්දිරය , මාතර

4,425 10/255/44/02662 

(10/255/2616)

ර.බී 13 ඒ පීවී බල්කම් අංක:66, රසවින්ඩම් , යාපනය

4,426 17/168/25/02050 

(17/168/0296)

ර.බී 13 ඒ පීවී සභාපති, එක්සත් ක්රීඩා සමාජය , බකාස්ග   න්දිය , බවන්නේපුව

4,428 01/001/1/02294 

(01/001/1158)

ර.බී 22 ඒ නි ාල් ලක්ෂ්මන් බපබේරා නිව් ඩයමන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්,අංක 22, මුහුු බවරළ පාර,බකාළඹ 11

4,429 01/001/101/02272 

(01/001/1610)

ර.බී 22 ඒ බපෝරුබතාටබග්  සුබේෂණී රීටා බපබේරා මිය (සුබේෂණී රණගල) ලයන් කූල් පබ් ,අංක 62 එන්,ඕල්කට් මාවත,පිටබකාටුව - බකාළඹ 01

4,430 01/001/101/02292 

(01/001/1164)

ර.බී 22 ඒ ෙන්බරස්කරන් තමිල්බසල්වන් බ ාරයිසන් බියේ බෂාේ,අංක 440, මාදම්පිටිය පාර, බකාළඔ 14.

4,432 01/001/101/02467 

(01/001/1597)

ර.බී 22 ඒ අධ්යක්ෂ, බර්ේ එක්ස්බපක්බට්ෂන් (පුද්) සමාගම, මල්ටි බියේ ොේ, බනා. 33 බී, උදයාන මාවත, බකාළඹ 02.

4,434 01/001/101/02475 

(01/001/1609)

ර.බී 22 ඒ දැරණියගල  ෙණ්ඩාරබග් ලක්මාල් විජිත ම තා ඕෂන් එන්ටේප්රයිසස්, අංක 251, නාගලම් වීදිය, බකාළඹ 14.

4,435 01/001/101/03026 

(01/001/1604)

ර.බී 22 ඒ රිබට්ල් ස්බේසස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් රත්න බියේ බවළඳ සැල ,  අංක 212 ඊ, මාදම්පිටිය පාර,  බමෝදර, බකාළඹ 15



4,436 01/001/101/03701 

(01/001/1165)

ර.බී 22 ඒ බකෝන්ග වත්තබග් සමන් සුජීව ම තා මල්ටි බියේ බෂාේ,අංක 94/1,ඩයස් බපබදස,බකාළඹ 12.

4,437 01/002/118/03704 

(01/002/1168)

ර.බී 22 ඒ බේමරත්න අළුත්වත්ත ම තා රිගාඩ් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්,අංක 40,වින්සේ මාවත,බදහිවල.

4,438 01/004/119/02455 

(01/004/1163)

ර.බී 22 ඒ ජයවේධ්න ගම්මන විතානලාබග් බලෝකිතා ප්රියානී ජයවේධ්න මිය පනාබගාඩ බියේ බෂාේ,අංක 777/ඒ,  යිබලවල් පාර, පනාබගාඩ, බ ෝමාගම

4,439 01/004/119/02899 

(01/004/1159)

ර.බී 22 ඒ බ ාරවල විතානබග් බදාන් ඇක්මන් ම තා වටරැක බියේ  ල , අංක 311, යිබලවල් පාර, වටරැක, පාුක්ක.

4,440 01/004/119/03102 

(01/004/0121)

ර.බී 22 ඒ බ ාරවල විතානබග් බදාන් ඇක්මන් ම තා මීබගාඩ බියේ බෂාේ,අංක 608 බී,පාුක්ක පාර,මීබගාඩ.

4,441 01/005/120/02469 

(01/005/1607)

ර.බී 22 ඒ තල්බේගමබග් ජයසිරි ම තා ජයසිරි ස්බටෝ(ේ)ස,් ස්පා එස්.එල්. පුද්ගලික සමාගම, බනා. 1112, තලංගම දුණ, 

ෙත්තරමුල්ල

4,442 01/005/120/03674 

(01/005/1605)

ර.බී 22 ඒ මාුලබග් කරුණාරත්න ම තා / මාුවබග් අබසෝකා වනමලී මිය රණාල බියේ බෂාේ,අංක 66/1,අවිස්සාබව්ල්ල පාර,රණාල.

4,443 01/005/120/03843 

(01/005/1167)

ර.බී 22 ඒ රිබට්ල් ස්බේසස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, කිංග්ස් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් , අංක 310/1, බගාඩගම පාර , අුරුිරිය.

4,444 01/007/120/02452 

(01/007/1601)

ර.බී 22 ඒ තන්ත්රිබග් සුනිල්දත්  රුබබ්රු  ම තා ටී.එන්.ආේ. බියේ  බෂාේ,අංක 244, මානික්කමුල්ල  පාර,බගාතටුව.

4,445 01/007/120/02456 

(01/007/1599)

ර.බී 22 ඒ නිමල් වීරසිං   ම තා කැළණිමුල්ල බියේ බවළඳ සැල ,  අංක 238 / ඒ/ 60,   ංසගම , කැළණිමුල්ල, අංබගාඩ.

4,446 01/007/120/02462 

(01/007/1169)

ර.බී 22 ඒ පල්ලියවත්ත බගදර ෙන්රරත්නම තා මධුෂානි බියේ බෂාේ, අංක102, බස්දවත්ත,වැල්ලම්පිටිය.

4,447 01/007/120/03063 

(01/007/0463)

ර.බී 22 ඒ රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් තනුජා සුභාෂනී ෙණ්ඩාර / දිබන්ශ් 

උබේන්ර බ ට්ටිබග්

තිසර එන්ටේ ප්රයිසස,් අංක 02. මීග වත්ත,අංබගාඩ

4,448 01/007/120/03692 

(01/007/1170)

ර.බී 22 ඒ ක්රිස්බතෝරු ෙුබග් තිලක් ආනන්ද ම තා බ වන් බියේ       ඖට්ලට්,       අංක 69/2ඒ,බුත්ගමුව පාර,කලපළුවාව,රාජිරිය.

4,449 01/007/120/03699 

(01/007/2041)

ර.බී 22 ඒ වීරසිං  ආරච්ිබග් ආරියවතී මිය උපුල් සමින්ද බියේ බෂාේ,අංක 400/4ඒ,උඩුමුල්ල,අංබගාඩ.

4,450 01/008/120/03673 

(01/008/2768)

ර.බී 22 ඒ වෑවලබග් බදාන් අනුර සමන්ත ම තා ස්ටාේ ලයින් බියේ බෂාේ, බනා. 196, බොරැල්ල පාර, බදපානම, පන්නිපිටිය

4,451 01/008/120/03708 

(01/008/1162)

ර.බී 22 ඒ කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේිල්ස් ෆුඩ්සිටි,බනා.533, යිබලවල් පාර,විබේරාම,ම රගම.

4,452 01/008/120/03907 

(01/008/2755)

ර.බී 22 ඒ සුදත් සිසිර රාජපක්ෂ ම තා බවස්ටේන් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්,අංක 375/2 සී, මාුුර, පන්නිපිටිය

4,453 01/009/118/02471 

(01/009/1606)

ර.බී 22 ඒ බජා ාන් ස්ටැනිස්බලෝස් ප්රනාන්ු ම තා සාරංග බියේ බෂාේ,අංක 315,ප්රධ්ාන පාර,කටුෙැද්ද.

4,454 01/010/120/02449 

(01/010/0469)

ර.බී 22 ඒ බගෝනවල ආරච්ිබග් සංජීව රන්දි ුමාර ම තා බ ා වැංග් බ ෝ බරස්ටුරන්ට්, අංක 514, බකෝට්බට් පාර,වැලිකඩ, රාජිරිය



4,455 01/011/101/02273 

(01/001/1171)

ර.බී 22 ඒ සිුරාධිපති ෙණ්ඩාරබග් අනුරසිරි අබබ්වික්රම ම තා චී බොන් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්,අංක 473/1/3 - ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත, බකාළඹ 06.

4,456 01/011/101/02450 

(01/011/1603)

ර.බී 22 ඒ අධ්යක්ෂ  වුස් ඔෆ් වයින්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්  වුස් ඔෆ් වයින්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,අංක 20, ශ්රීමත් අේනස්ට් ද සිල්වා මාවත,බකාළඹ 03.

4,457 01/011/101/02901 

(01/011/0497)

ර.බී 22 ඒ කරුපයියා පිල්බල් ොලනායගම් ම තා බරෝයල් බියේ බෂාේ , අංක 204, ගාලුපාර,  බකාළඹ 06.

4,458 01/011/101/03018 

(01/011/1600)

ර.බී 22 ඒ මුහුුගමුව ගමබග් නන්දික අමිල ුමාර ශකිලා බියේ බෂාේ, අංක:63/1ඒ, බබ්ස්ලයින් මාවත, බකාළඹ 9

4,459 01/011/101/03020 

(01/011/3106)

ර.බී 22 ඒ අධ්යක්ෂ, ඒෂයා පැසිපික් රීබට්ල්ස් (පුද්) සමාගම තාස් බියේ බෂාේ,  අංක:02,  ැව්බලාක් බපබදස,බකාළඹ 05.

4,460 01/011/101/03030 

(01/011/0468)

ර.බී 22 ඒ බසෝමසුන්දර පිල්බල් සුන්දරලිංගම් මයා වික්බටෝරියා බියේ බෂාේ , අංක 250/B/2,ලිෙේටි ේලාසා බගාඩනැිල්ල, ආේ.ඒ. ද මැල් 

මාවත, බකාළඔ 03.

4,461 01/011/101/03033 

(01/011/0409)

ර.බී 22 ඒ අධ්යක්ෂ , බමගා වින්බට්ේ (පුද්ගලික) සමාගම. බමගා වින්බට්ේ (පුද්ගලික) සමාගම ,අංක 93/5,93/7,ුටු ගැමුණු මාවත,බකාළඹ 06.

4,462 01/011/101/03036 

(01/011/0490)

ර.බී 22 ඒ අධ්යක්ෂ අධිෂ්ක බියේ බෂාේ (පුද්ගලික) සමාගම. අධිෂ්ක බියේ බෂාේ ,අංක:8/1, බව්ළුවන පාර, බදමටබගාඩ , බකාළඹ 09

4,463 01/011/101/03675 

(01/011/1172)

ර.බී 22 ඒ රාබේන්රන් දිවාකරන් ම තා බගෝඩ්න් පබ්, අංක 473/2/3, ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත,  බකාළඹ 06.

4,464 01/013/118/03019 

(01/013/0477)

ර.බී 22 ඒ දිසානායක මුදියාන්බස්ලාබග් විජයන්ති මිය අත්තිඩිය බියේ බෂාේ ,අංක 187, බටම්පල් පාර,ගල්කිස්ස.

4,465 02/014/5/02227 

(02/014/2542)

ර.බී 22 ඒ බ ට්ටිආරච්ිබග් බරෝහිණී මල්ලිකා බඩාලී බරාසයුරු ම ත්මිය බක්.ඒ.එෆ්.සී බියේ බෂාේ, අංක 110/1 , මීගමුව පාර, වටද්දර , බව්යන්බගාඩ.

4,466 02/014/5/02228 

(02/014/0119)

ර.බී 22 ඒ බලාුොලසුරියබග් බදාන් බෂ ාන් තරංග ොලසුරිය ම තා ඉන්දික බියේ බෂාේ ,අංක170/3/ඒ,  බවලබගදර, අත්තනගල්ල.

4,467 02/015/6/01480 

(02/015/2544)

ර.බී 22 ඒ බේ.බක්.මාේකටින් සේවිසස් (පුද්ගලික) සමාගම. කීල්ස් සුපේ, අංක:25, නුවරපාර, කඩවත.

4,468 02/015/6/01675 

(02/015/1403)

ර.බී 22 ඒ කාරියේබපරුම අුබකෝරලලාබග් නිමල් සුභසිං   ම තා මිලන් බියේ ොේ,අංක 159/1, සමෘෘද්ධි මාවත, සියඹලාබේ.

4,469 02/015/6/01800 

(02/015/1532)

ර.බී 22 ඒ ම න්ති මුල්බල් ගමබග් බද්විකා නබවෝදනී මිය. කාල්ටන් බියේ බෂාේ, අංක 529/3/ජී, උඩුපිල පාර, සියඹලාබේ.

4,470 02/015/6/01973 

(02/015/1402)

ර.බී 22 ඒ ෙස්නායකබග් ඉන්දික අමරසිං  ම තා සන්බේ බියේ  බෂාේ, අංක 292, බියගම පාර, මාබිම, බ යියන්ුඩුව.

4,471 02/015/6/01977 

(02/015/1396)

ර.බී 22 ඒ මාපා  ාමු මුදියන්බස්ලාබග් සුනිල් පුංි ෙණ්ඩාර ම තා සයුරු බියේ බසන්ටේ,අංක 325/5, බියගම පාර, බගෝනවල.

4,472 02/015/6/03705 

(02/015/2555)

ර.බී 22 ඒ කඳන ආරච්ිබග් ගාමිණී ම තා ී ස්ටාේ බියේ බෂාේ, අංක 109/ඒ/1,බොල්ලෑගල,බගෝනවල.

4,473 02/016/121/02245 

(02/016/2408)

ර.බී 22 ඒ  ැඳලබග් බදාන් අජිත් ප්රසන්න ම තා දාබගාන්න බියේ  බෂාේ, අංක 2 ඩී, දාබගාන්න, මීගමුව .



4,474 02/018/5/01690 

(02/018/1538)

ර.බී 22 ඒ වීරසිං  ආරච්ිබග් ප්රීමන් බජෝෂේ බපබේරා  ම තා ඩබ්ලිව් ඇන් පී බියේ බෂාේ , අංක 98/ ඩී - 1, බමබගාඩ තම්මිට, මාබක්විට.

4,475 02/018/5/01710 

(02/018/1394)

ර.බී 22 ඒ කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි ,බනා.99, නුවර පාර, යක්කල.

4,476 02/018/5/03038 

(02/018/1529)

ර.බී 22 ඒ එදිරිසිං  ආරච්ිලාබග් ොමර ධ්නුෂ්ක ජයසිං  ම තා සී.එච්.එම්.බියේ බෂාේ, අංක 37/බී, නුවර පාර, ඉ ල ඉුල්බගාඩ, ඉුල්බගාඩ.

4,477 02/019/4/02815 

(02/019/1401)

ර.බී 22 ඒ සුබේෂ් ෙමින්ද බස්නාරත්ත වින්ස් බියේ බෂාේ , අංක 256 බී - රිද්මා , වල්බපාල , රාගම.

4,478 02/019/4/03764 

(02/019/2641)

ර.බී 22 ඒ බේ.බක්.මාේකටින් සේවිසස් (පුද්ගලික) සමාගම / කීල්ස් සුපේ,බනා.525,මීගමුව පාර,(සාේපු අංක ජී 64) , කපුවත්ත,ජා ඇල.

4,479 02/020/7/01987 

(02/020/1535)

ර.බී 22 ඒ ක ගල්ල බද්වබග් නිලානි ප්රනාන්ු  මිය වාසනා බියේ  වුස,් අංක 58 , බබ්ස්ලයින් පාර,  ප ළ කදිරාන, තිඹිරිගස්කටුව .

4,480 02/020/7/02218 

(02/020/1388)

ර.බී 22 ඒ බනත්තසිං   අේපු ාමිලාබග් තිස්ස ගුණරත්න ම තා බවාලිඩ් බියේ  වුස,් අංක 81, බක්.සී. ද සිල්වා පුරය, තිඹිරිගස්කටුව.

4,481 02/020/7/02224 

(02/020/0134)

ර.බී 22 ඒ කරන්නාබගාඩ ලියනබග් නීල් කීේති බපබේරා ම තා. අමන්බදාළුව බියේ බෂාේ, අංක 138/3, අමන්බදාළුව, සීදූව .

4,482 02/020/7/02802 

(02/020/2469)

ර.බී 22 ඒ  ැඳලබග් බදාන් අජිත් ප්රසන්න ම තා නදී බියේ බෂාේ. අංක:192/3ඒ,කදිරාන,කිුලාපිටිය,මීගමුව.

4,483 02/020/7/02814 

(02/020/2554)

ර.බී 22 ඒ ෙන්රතිලක ජයබකාඩ් බස්නාරත්න ගුණවේධ්න ම තා ඉසුරු බියේ බෂාේ, බනා. 260 සී, ස්කාගාර  න්දිය, ෙණ්ඩාරවත්ත ,සීදූව .

4,485 02/020/7/02912 

(02/020/1526)

ර.බී 22 ඒ බසෙස්ස්තියන් ප්රදීේ දිබන්ෂ් ුමාේ පීරිස් පුල්බල් ම තා ින්ලායි බියේ ස්බටෝේස් ,අංක 120/6/1, මඩම්පැල්ල පාර,බ ්න්මුල්ල,බකාච්ිකබඩ්.

4,486 02/020/7/03248 

(02/020/1530)

ර.බී 22 ඒ අරුමපුරබග් බසෙස්තියන් ගැමුණු ශානක ප්රනාන්ු ම තා ප්රසාන් බියේ ස්බටෝේස,් කඳවල , කටාන.

4,487 02/021/4/01719 

(02/021/1378)

ර.බී 22 ඒ කූරගමබග් වීබේසුරිය බපබේරා ම තා. / ුරගමබග් දිලාන් ධ්නංජය 

බපබේරා ම තා,

පින්ක්  බියේ බෂාේ,  අංක 514 , වරාබගාඩ පාර, කැළණිය.

4,488 02/021/4/01807 

(02/021/2545)

ර.බී 22 ඒ රණවීර ආරච්ිබග් ජූඩ් බනවිල් බපබේරා ම තා ආේ.ඒ.බේ.එන්. බියේ බෂාේ, අංක 371/1, නුවර පාර, පෑලියබගාඩ.

4,489 02/021/4/01811 

(02/021/1404)

ර.බී 22 ඒ නුවර පක්ෂබග්  ශිරාණි මල් කාන්ති ශ්රියානි බියේ බෂාේ , අංක 271/ඒ, දික්පිටිබගාඩ පාර, හුණුපිටිය ,  වත්තල.

4,490 02/021/4/01979 

(02/021/0412)

ර.බී 22 ඒ  සූරිය ආරච්ිබග් උපුල් වසන්ත ුමාර ම තා එස්.එන්.බක්. බියේ බසන්ටේ, අංක 11 - බබ්ස්ලයින් පාර, ඇවරිවත්ත,කටුනායක.

4,491 02/021/4/01983 

(02/021/2991)

ර.බී 22 ඒ ෙමුණුආරච්ිබග්  ඕමන්  ම තා ජනතා බරස්ටුරන්ට් ,අංක 89/16 - ජිනදාස නන්දබස්න මාවත, කිරිෙත්බගාඩ, කැළණීය

4,492 02/021/4/02214 

(02/021/1380)

ර.බී 22 ඒ නානායක්කාර වසන්බගාඩ කන්දබග් සුනිල් ම තා සන්ෂයින් බියේ බසන්ටේ, අංක 371 , බියගම පාර, කැළණීය

4,493 02/021/4/02242 

(02/018/3084)

ර.බී 22 ඒ බ ාඳ ආරච්ි පටෙැඳිබග්  යමුනා ශයාමලී  සිල්වා ම ත්මිය බී.එස්. බියේ  බෂාේ, අංක 176 , බියගම පාර, කැලණිය, ගම්ප .



4,494 02/021/4/02907 

(02/021/0144)

ර.බී 22 ඒ බරෝහිණී ුසුම් ශ්රියා බකාතලාවල මිය. බක්.එන්.බියේ බෂාේ,අංක 58/1,නුවර පාර,දළුගම,කැලණිය.

4,495 02/022/5/02217 

(02/022/1379)

ර.බී 22 ඒ  ල්වල  ප්රියංකරබග් සුදත් බ ්මන්ත   ම තා ඉන්රා ඉන්, අංක 287/2, ගබන්මුල්ල පාර, වැලිපිල්ලෑව .

4,496 02/023/7/02776 

(02/023/1537)

ර.බී 22 ඒ තම්ොවිල බල්කමලාබග් අමිල මාපා ෙන්රබස්කර ම තා අරලිය බරස්ටුරන්ට්, ලාෆ්ස් සුපේ මාේකට් ,(ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,  බනා. 47,පීල්ල වත්ත, 

මිනුවන්බගාඩ.

4,497 02/023/7/02800 

(02/023/1395)

ර.බී 22 ඒ රණවීරබග් නිසංසලා බගෝතමී මිය. නිසංසල බියේ බෂාේ,,බනා.66/සී,මීගමු පාර,මිනුවන්බගාඩ.

4,498 02/025/7/01635 

(02/025/1386)

ර.බී 22 ඒ වේණුලසූරිය බදහිවලබග් අජිත් බකාස්තා  ම තා ටැංගානියා බියේ බෂාේ ,  ලාවත පාර, දළුබපාත,මීගමුව.

4,499 02/025/7/01673 

(02/025/1382)

ර.බී 22 ඒ මිබගල්  ආරච්ච්බග්  නිරන්ජලා ප්රියදේශනී සිල්වා ශ්රීන්ලන්ඩ් බියේ බෂාේ,  අංක 41/35 ,  ග්රීන්ස් පාර, මීගමුව .

4,500 02/025/7/01795 

(02/025/1544)

ර.බී 22 ඒ බපාත්තාබග් විජිත ප්රනාන්ු ම තා කිකි බියේ බෂාේ , අංක 10 - මංුලිය පාර, මුන්නක්කරය , මීගමුව

4,501 02/025/7/01851 

(02/025/1406)

ර.බී 22 ඒ ක ඳවල ආරච්ිබග් බජෝේේ ඇබලක්සැන්ඩේ ම තා / ුරුුලසූරිය 

බම්රි ශිරාණි ප්රනාන්ු ම ත්මිය

බෆ්බියන් බියේ බෂාේ , අංක 99, ඇන්ඩේසන් පාර, මීගමුව.

4,502 02/025/7/02226 

(02/025/1376)

ර.බී 22 ඒ ජයලත් ආරච්ිබග් බේණුකා වීරසිං  මිය / ෙබට්බපාලබග් ඩග්ලස් සිරි 

බපබේරා ම තා

ශාන් බියේ බෂාේ, අංක 511,(වරි.අංක. 54.ඒ),දළුවබකාටුව, බකාච්ිකබඩ්.

4,503 02/025/7/02799 

(02/025/1525)

ර.බී 22 ඒ බෆ්වරිට් ඉන්ටේ නැෂනල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බෆ්වරිට් ඉන්ටේ නැෂනල් (පුද්) සමාගම  , අංක 11 සි, බපෝරුබතාට පාර,  මීගමුව.

4,504 02/025/7/02803 

(02/025/1392)

ර.බී 22 ඒ වේණුලසූරිය ෙේනාඩ් ලන්සා ම තා / වේණුලසූරිය බජෝේේ 

නැබපෝලියන් ලන්සා ම තා

ලන්සා බියේ බෂාේ, අංක 305/ඒ, ලුවිස් බපබදස , මීගමුව.

4,505 02/025/7/02972 

(02/020/2968)

ර.බී 22 ඒ අංගම්බපාඩි  ෙම්පා ොන්දනී ආබබ්රව් ම ත්මිය. අක්කර 50 බියේ බෂාේ, අංක 04, ඒන්ජල්ස් පාේක්,අක්කර පන , මීගමුව.

4,506 02/025/7/02973 

(02/025/1400)

ර.බී 22 ඒ තම්ොවිල බල්කම්ලාබග් අමිල මාපා ෙන්රබස්කර ම තා ඇක්බේන්  එන්ටේප්රයිසස්, අංක 104,ලුවිස් බපබදස,මීගමුව.

4,507 02/025/7/03763 

(02/025/2899)

ර.බී 22 ඒ බ න්දා ංදි ප්රශන්ත ද සිල්වා ම තා වැලිබ ්න බියේ බෂාේ,අංක 89,ෙටහිර පළඟුරය,බපෝරුබතාට පාර ,බකාච්ිකබඩ්.

4,508 02/026/4/01716 

(02/026/1536)

ර.බී 22 ඒ කන්බද් බල්කම්බග් සුභාෂ් නාලක පීරිස් ම තා ද ක්ලබ් ,අංක 185 බී/2, බජනට් ශ්රියා , උස්වැටබකයියාව.

4,509 02/026/4/03709 

(02/026/2664)

ර.බී 22 ඒ එස්.පි බේ වයින් ස්බ ටෝේස් (පුද්ගලික) සමාගම, කැනැල් වීව් බියේ බෂාේ, අංක 200බී ,ඇල පාර,  ැඳල, වත්තල.

4,510 03/027/12/03786 

(03/027/1254)

ර.බී 22 ඒ ලක්ෂ්මන් සරත් ුමාර ජයවීර ම තා අගලවත්ත බියේ බෂාේ ,අංක 27, බ ාරණ පාර,අගලවත්ත.

4,511 03/028/13/02863 

(03/028/1266)

ර.බී 22 ඒ ජබසන්ු ලියනබග් මාලනී ද සිල්වා මිය ප්රාේථනා  බරස්ටුරන්ට්, අංක 144 ,කළුතර පාර, ෙණ්ඩාරගම.

4,512 03/029/11/00929 

(03/029/1267)

ර.බී 22 ඒ ගාල්ල  බ ට්ටි ආරච්ිබග් නි ාල් ෙන්දන මයා ජී.එච්. බියේ ස්බටෝේස,් අංක: 313 බී, ගාලු පාර, මග්බගාන..



4,513 03/029/11/00934 

(03/029/1260)

ර.බී 22 ඒ ජබසන්ු ලියනබග් මාලනී ද සිල්වා  මේබම්ඩ්  වයින් බෂාේ , අංක 362,ගාලු පාර,බ ට්ටිමුල්ල,බබ්රුවල.

4,514 03/032/13/00935 

(03/032/1263)

ර.බී 22 ඒ නිමල් අබබ්වේධ්න මයා  බගෝනබපාල බියේ ස්බටෝේස,්අංක 01ඩී, බකාළඹ පාර, බගෝනපල  න්දිය.

4,515 03/032/13/00989 

(03/032/0362)

ර.බී 22 ඒ ොලබග් බදාන් උපාලි එඩ්මන්ඩ් අමරසිරි  ම තා උපාලීස් බියේ බෂාේ, අංක 193, රත්නපුර පාර, බ ාරණ .

4,516 03/032/13/02853 

(03/032/0356)

ර.බී 22 ඒ ජයලත්බග් බදාන් උපුල්සිරි ජයලත් බියේ බෂාේ,අංක90ඒ, පානුර පාර, බපාුණුවිට.

4,517 03/032/13/02856 

(03/032/2539)

ර.බී 22 ඒ සුභාෂ් ශ්රී ධ්ම්මික ලියනබග්  ම තා ඔලබොඩුව බියේ ස්බටෝේස,් වීදියබගාඩ  න්දිය,වීදියබගාඩ, ෙණ්ඩාරගම

4,518 03/037/12/00933 

(03/027/1254)

ර.බී 22 ඒ ලක්ෂමන් සරත් ුමාර ජයවීර ම යා  අගලවත්ත බියේ බෂාේ,අංක 27, බ ාරණ පාර, අගලවත්ත.

4,519 03/038/8/02858 

(03/038/1262)

ර.බී 22 ඒ සීමාසහිත සු ද බියේ (පුද්ගලික) සමාගම, සීමාසහිත සු ද බියේ පුද්ගලික සමාගම, අංත: 84, බව්රගම පාර, ම ා වාද්ුව.

4,520 04/064/34/00365 

(04/064/2122)

ර.බී 22 ඒ බමාබ ාට්ටාලලැ බගදර ස්වේණලතා මිය කනාදන බියේ  වුස,්කනාදන,ගබල්බවල.

4,521 04/065/34/00367 

(04/065/2114)

ර.බී 22 ඒ බකෝනාර මුදියාන්බස්ලාබග් ලලිත්  වසන්ත බකෝනාර ම තා ලලිත් බියේ බෂාේ, අංක:20, වැල්බලබවල,  ත්බතාට අමුණ.

4,522 04/065/34/00389 

(04/065/2442)

ර.බී 22 ඒ බදාන් බලස්ලි කන්නන්ගර ම තා  මංජු බියේ  වුස,් අංක 01,  නව ලග්ගල නගරය ,ලග්ගල  .

4,523 04/066/34/00387 

(04/066/2124)

ර.බී 22 ඒ ගයාන් බගෝමින්ද වැලිගමබග් ම තා  ලකී බසවන් බියේ  වුස,්අංක 468, ම  විදීය,මාතබල්.

4,524 04/066/34/00412 

(04/066/0354)

ර.බී 22 ඒ පල්ලබග් ප්රභාත්  මංජුල ොලසූරීය ම යා  මාතබල් බියේ  වුස,්අංක 441,  ත්රිුණාමලය පාර, මාතබල්.

4,525 04/067/34/00369 

(04/067/2121)

ර.බී 22 ඒ ඒකනායක මුදියන්බස්ලාබග් නාමල් මහින්ද ෙණ්ඩාර ඒකනායක 

ම තා

සුගත් බියේ  වුස,්  නව ඇල ැර පාර, 5කණුව ,නාවුල.

4,526 04/070/34/03253 

(04/070/0472)

ර.බී 22 ඒ කරුනාධිපති වාසල බ ්රත් මුදියන්බස් රාල ාමිල්ලාබග් කැලුම් 

ලක්මාල් ෙංඩාර ඇල්කඩුව ම තා

ඇල්කඩුව බියේ  වුස,් අංක 17, හුණුගල පාර, ඇල්කඩුව

4,527 04/071/34/00366 

(04/071/2986)

ර.බී 22 ඒ බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් ලිහිණි සංඛමාලි බමනවිය.  සංජීව බියේ  වුස,් අංක 01,ඇල,  ඳුන්ගමුව. විල්ගමුව.

4,528 04/071/34/00386 

(07/071/2115)

ර.බී 22 ඒ ආේ.සුසිලාවතී මිය සුරා බියේ   වුස.් බේරකනත්ත- වකරව. ීතානි ඇල. ගබඝ් යාය

4,529 04/071/34/03383 

(04/071/2986)

ර.බී 22 ඒ බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් බ ්ෂාන් සංජීව ලසන්ත ුමාර මයා සංජීව බියේ  වුස,් අංක:01 ඇල ,  ඳුන්ගමුව , විල්ගමුව

4,530 04/071/34/03747 

(04/071/2115)

ර.බී 22 ඒ රන්බකාත්බගදර සුසිලාවතී මිය සුරා බියේ  වුස,්අංක279,ගැුරු ඔය,  ුන්ගමුව

4,531 05/041/31/01861 

(05/041/2928)

ර.බී 22 ඒ සමරබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් වසන්ත සමරබකෝන් ම තා අලවුබගාඩ බියේ බෂාේ, අංක 229/1 ඒ, මාතබල් පාර, අලවුබගාඩ



4,532 05/043/31/01900 

(05/043/1318)

ර.බී 22 ඒ බොකළබවල කරුණා රාජපක්ෂබග් බද්විකා ොන්දනී රාජපක්ෂ මැදබවල  බියේ  වුස,් අංක 32 ,  ෑබදණිය පාර, මැදවල ,  ාරිස්පත්ුව.

4,533 05/045/31/03034 

(05/045/0403)

ර.බී 22 ඒ ඒෂයා පැසිෆික් රීබට්ල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ඒෂයා පැසිෆික්  රීබට්ල්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,අංක 613,ෙලබගාල්ල,බකන්ගල්ල.

4,534 05/046/31/01864 

(05/046/1356)

ර.බී 22 ඒ රත්නායක  මුදියන්බස්ලාබග් වසන්ත බද්ශප්රිය ම තා හිල්විව් බරස්ටුරන්ට්,නිුබල්මඩ,දිගන, රජවැල්ල.

4,535 05/050/31/01898 

(05/050/1317)

ර.බී 22 ඒ අඹන්වල බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්ුල විජිත ෙණ්ඩාර බ ්රත් 

ම තා

මධුර බියේ බෂාේ, අංක 160 ඒ - 8 කණුව, වළල , මැණික්හින්න.

4,536 05/051/31/01618 

(05/051/1312)

ර.බී 22 ඒ නායබකෝරාළලාබග් බගදර අජිත් ප්රියන්ත ෙණ්ඩාර ම තා සිසිල  බියේ බෂාේ, නුගලියැද්ද පාර, අංබකළිපිටිය , තලාුඔය

4,537 05/051/31/01620 

(05/051/1310)

ර.බී 22 ඒ රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් දයානි ප්රියංිකා ුමාරි රත්නායක මිය දිනූෂා බියේ ස්බටෝේස,් අංක 105, ම නුවර පාර, තලාු ඔය .

4,538 05/051/31/01627 

(05/051/1351)

ර.බී 22 ඒ මුණවීර ආරච්ිබග් ඉබනෝකා ප්රීතිමාලි මුණවීර බමනවිය සඳුන් බියේ බෂාේ, මුුනකබඩ්, තලාුඔය

4,539 05/051/31/01896 

(05/051/1327)

ර.බී 22 ඒ බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් අමරසිං  ෙණ්ඩාර ම තා ගාල්තැන්න බියේ  වුස,් අංක 02, ලුණුවැල්ල , ගාල්තැන්න, උඩුබවල

4,540 05/052/31/01581 

(05/052/1308)

ර.බී 22 ඒ උඩොබග් බගදර විමලසිරි  ම තා ෆීල්ඩ් සයිඩ් බියේ  ල , අංක 57/3, නුවර පාර ,පලිපාන,  පූජාපිටිය.

4,541 05/053/31/03035 

(05/053/1320)

ර.බී 22 ඒ පස් ැන්නදිබග් අසන්ති නයංගා ද සිල්වා ිරිනාගම මිය. ඩී.බේ.ඩබ්. බියේ  වුස,් අංක80, බරෝ ල්  න්දිය , ගලබගබදර.

4,542 05/055/33/01859 

(05/055/1323)

ර.බී 22 ඒ සිරිවේධ්නබගදර අබසෝක වසන්ත සිරිවේධ්න ම තා මාවුර බියේ  වුස,් අංක 64, මාවුර, ගම්බපාල

4,543 05/055/33/03759 () ර.බී 22 ඒ අගලවත්තබග් ධ්ේමසිරි අගලවත්ත ම තා ගම්බපාල බියේ බෂාේ,24,නාවලපිටිය පාර,ගම්බපාල.

4,544 05/056/31/01624 

(05/056/1362)

ර.බී 22 ඒ තලාගම ජානක සිබම්න්ර ලියනබග්  ම තා බේ ඇන්ඩ් බක් බියේ බෂාේ, බනා.129,ගම්බපාල පාර,බගලිඔය.

4,545 05/056/31/01899 

(05/056/1324)

ර.බී 22 ඒ උඩබගදර විබේබකෝන් ම තා. සුට බියේ බෂාේ, අංක 24/7, ඉුල්බදණිය,  න්බදස්ස.

4,546 05/057/31/01617 

(05/057/1311)

ර.බී 22 ඒ ෙන්රසිරි දයාපාල සතරසිං  ම තා සිටී බියේ  බෂාේ, අංක 248, බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

4,547 06/073/36/00874 

(06/073/1060)

ර.බී 22 ඒ ජයලත් තන්ීබග් ඊෙට් බපබේරා ම තා ජයලත් බරාසරි,කළුගල, පිටවල, නාවලපිටිය

4,548 06/073/36/02875 

(06/073/1057)

ර.බී 22 ඒ එගම්ෙරම්පිල්බලයි  බගෝපාලක්රිෂ්නන්  ම තා ඩියුක්ස් බියේ බෂාේ,අංක 66 සී,එම්.ආේ.ටවුන්, ැටන්.

4,549 06/073/36/02883 

(06/073/0536)

ර.බී 22 ඒ බලාු පින්නදූවබග් රනිල් ද සිල්වා මයා බවන්ෙේ බියේ බෂාේ, බවන්ෙේ ෙසාේ, බනෝේවුඩ්

4,550 06/074/35/00901 

(06/074/1056)

ර.බී 22 ඒ රත්නායක මුදියාන්බස්ලාබග් .ශ්රී කාන්ත බසනරත් ෙණ්ඩාර 

රත්නායක මයා

 දිලංජලා බියේ බෂාේ, අංක 510-1/1, පුහින්න, එළමුල්ල



4,551 06/075/35/03252 

(06/075/1062)

ර.බී 22 ඒ ගජනායක මුදියන්බස්ලාබග් කරුණාරත්න ම තා බස්න බියේ බෂාේ, බ ල්සිරිගම , කටුකිුල.

4,552 06/076/35/00875 

(06/076/1064)

ර.බී 22 ඒ විතාරණ ගමබග් ෙන්දිමාල් බද්වින්ද මානවසිං  ම තා  ඩබ්.ජී.ජී.බියේ බෂාේ, අංක 198, වජිරපුර, බොරලන්ද, නුවරඑලිය.

4,553 06/076/35/00887 

(06/076/0404)

ර.බී 22 ඒ තංගබව්ල් යුවරාේ මයා බබ්කේස් බියේ බෂාේ,අංක 186,ෙුල්ල පාර, මාගස්බතාට, නුවරඑලිය.

4,554 06/076/35/00890 

(06/076/1049)

ර.බී 22 ඒ ක්රිෂණන් සුබේෂ්  ුමාේ  මයා වූටන් බියේ ගාේඩ්න්,අංක51/1/ඒ,  ැටන් පාර, බකාටගල.

4,555 06/076/35/00894 

(06/076/2543)

ර.බී 22 ඒ කරුපයියා පිල්බල් ොලනායගම් මයා  බකාටගල බියේ බෂාේ,අංක 23,  වුටන් ෙසාේ , බකාටගල.

4,556 06/076/36/00876 

(06/076/1063)

ර.බී 22 ඒ රාමන් සුමති මිය ආේ.එල්.එස්. බියේ බෂාේ,අංක 166/4, ෙුල්ල පාර, මාගස්බතාට  න්දිය, නුවරඑලිය

4,557 06/076/36/00877 

(06/076/0537)

ර.බී 22 ඒ තංගබව්ල් යුවරාජන් ම තා පතන බියේ බෂාේ, අංක 64, නාවලපිටිය පාර, පතන.

4,558 06/076/36/00892 

(06/076/1051)

ර.බී 22 ඒ රාමයියා ආනන්දි මිය බඩබවෝන් බියේ බෂාේ,අංක 01, ශාන්ත ක්බල්යාේස,්  ැටන් පාර, තලවකැබල්.

4,559 06/076/36/02867 

(06/076/1059)

ර.බී 22 ඒ බව්ලායුදන් සුබේන්රන් ම තා අශ්විකා බියේ බෂාේ, අංක 07, බෙෝග වත්ත, පතන.

4,560 06/076/36/02868 

(06/076/1055)

ර.බී 22 ඒ රාජමානික්කම් මබනෝ රන් ම තා ගානියේ බියේ බෂාේ, බනා.112ඒ, නුවරඑළිය පාර, තලවාකැබල්.

4,561 06/077/35/00908 

(06/077/1058)

ර.බී 22 ඒ කලේපුරික්කාල්  වඩක්ුම්කාටිල්  ශ්රීධ්රන් ම තා නිව් බරෝයල් බියේ බෂාේ, 85/ඒ,ශාන්ත මාරට් විදීය, උඩුපුස්සල්ලාව

4,562 07/081/15/01451 

(07/081/2380)

ර.බී 22 ඒ සුුවා  බද්වබග්  මැගලින් මිය / ඉලන්දාරි බද්වබග් සුරංග සම්පත් 

ජයරත්න ම තා

ජයලංකා බියේ ොේ,වුරබවල,බකාස්බගාඩ.

4,563 07/085/15/01476 

(07/085/2381)

ර.බී 22 ඒ මැද්දවත්ත සමරබකෝන් ආරච්ිබග් රත්නපාල ම තා නිව් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් , බනා.14 ,  ැව්බලාක් පාර, ගාල්ල

4,564 07/086/15/02855 

(07/086/2441)

ර.බී 22 ඒ රිබට්ල් ස්බේසස්  (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් රීබට්ල් ස්බේසස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, මාතර පාර , පියදිගම , අ ංගම

4,565 07/092/15/01575 

(07/092/2385)

ර.බී 22 ඒ සිරිල්විදාන පතිරණ ම තා සඳ කැළුම් බරස්ටුරන්ට්," සද කැලුම්" අුරැස්ස පාර,  ඕපාත.

4,566 07/094/15/01503 

(07/094/0539)

ර.බී 22 ඒ බපාල්පාබගාඩ ගමබග් ෙමින්ද වික්රමසිං  ම තා ලීලා බ ෝටලය ස  බබ්කරිය, අංක 02 කඩ කාමරය, බකෝවිලබගාඩ වත්ත, බදාරබේ, 

අඟුළුග .

4,567 08/104/16/01080 

(08/104/3133)

ර.බී 22 ඒ ජාුංග ද නායක ද ම්සිරි ම තා මාකඳුර බියේ බෂාේ , ෙැරගම, මාකඳුර.

4,568 11/271/49/02476 

(11/271/2001)

ර.බී 22 ඒ බලායිඩ් ජයසීලන්  / බබ්බනෝ බියේ බෂාේ,වඩ් බනා. 07, තබලයිමන්නාරම පාර, බේසාබලයි

4,569 13/275/48/02487 

(13/277/2004)

ර.බී 22 ඒ කන්දසාමි සුබේෂ් ුමාේ නැෂනල් බියේ බෂාේ, බනා. 12, බවබළඳ වටරවුම් පාර, වව්නියාව



4,570 13/275/48/02489 

(13/275/2003)

ර.බී 22 ඒ වලයුදන් සුබව්න්රන් ෑබ්ස් බියේ බෂාේ, බනා. 158, බ ාබරාව්පතාන පාර, වව්නියාව

4,571 14/324/40/00844 

(14/324/2019)

ර.බී 22 ඒ රත්නරාජා විබේන්රන්  ම තා පියුමි බියේ බෂාේ ,අංක 31 නුවර පාර,ත්රිුණාමලය.

4,572 14/324/40/02485 

(14/324/2017)

ර.බී 22 ඒ පණ්ඩිතරත්න අේපු ාමිලාබග් බේමුංග ම තා බියේ ගාේඩ්න්, අංක 322, ඩියුක් වීදිය, ත්රිුණාමලය .

4,573 15/286/41/02494 

(15/286/1328)

ර.බී 22 ඒ ඉරුතයම් බත්පිල්ලුස් රවීන්රන් / බෙමිනල් බියේ බෂාේ, පාසිුඩා , කල්ුඩා

4,574 15/287/41/02478 

(15/286/2011)

ර.බී 22 ඒ අලගරත්නම් වසන්ත ුමාේ බන්ම් ස්බපාට් බියේ බෂාේ,විපුලානන්ද වීදිය, වාලච්බච්නය

4,575 15/287/41/02492 

(15/286/2012)

ර.බී 22 ඒ අලගරත්නම් ොලක්රිෂ්ණන් බමෝනිස් බියේ බෂාේ,බනා. 2ඒ, ත්රිුණාමලය පාර, සන්තිබව්ලි

4,576 15/290/16/03335 

(15/290/2020)

ර.බී 22 ඒ සින්නරාේ සම්පසිවම් ම තා අංක:173, කින් බියේ බෂාේ, ොේ පාර, මඩකලපුව

4,577 15/290/41/00838 

(15/290/2021)

ර.බී 22 ඒ තවරාජා සුත ාේ ම තා අංක:421, නව කල්මුබණ් පාර,ක්රවුන් බියේ බෂාේ, මඩකලපුව

4,578 15/290/41/00839 

(15/290/2002)

ර.බී 22 ඒ ෂන් මුගන් ෂන්මුගබක්සේ ම තා අංක:04,  ම්ෂා බ ෝටලය, පටුමාවත, මඩකලපුව

4,579 15/294/41/02887 

(15/294/1300)

ර.බී 22 ඒ කීලිංගම් බසන්තිුමාේ මයා ශ්රී මල්ට්  වුස,් ප්රධ්ාන විදීය, කිරන්ුලම් 08

4,580 16/300/16/03334 

(16/300/2014)

ර.බී 22 ඒ ලියන්බගාල්බල් බගදර සමරවීර ෙණ්ඩා ම තා  නව මැදගම බියේ බෂාේ, අංක 28,  නව නගරය, නව මැදගම.

4,581 17/153/21/00820 

(17/153/2794)

ර.බී 22 ඒ ඌරාබපාල පස්සබපරුම ආරච්ිලාබග් රමණී බේමලතා පීරීස්  මිය  රෑන්ඩ් බියේ ස්බටෝේස,් අංක 14, කිරිමැටියාන, ලුණුවිල.

4,582 17/154/22/00268 

(17/154/0467)

ර.බී 22 ඒ රාජකදළුව බියේ රිබට්ලේස් ( ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් රාජකඳළුව බියේ රිබට්ලේස් ( ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,   85 කණුව, පුත්තලම් පාර, රාජකදළුව, 

පුත්තලම.

4,583 17/154/22/00339 

(17/154/1335)

ර.බී 22 ඒ දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ගාමිණි ම තා වාසනා බියේ බෂාේ,  දිගන්වැව, ෙංගබදණිය.

4,584 17/154/22/03716 () ර.බී 22 ඒ පල්ලිය රාළලාබග්  ැරල්ඩ් අල්බම්දා ම තා / පටෙැඳි බකෝරාළලාබග් 

නිරාෂා බරාෂානි

බුද්ධි බියේ බෂාේ,අංක 83,විජය කටුබපාත,  ලාවත.

4,585 17/155/22/00269 

(17/155/1347)

ර.බී 22 ඒ රාජගුරු බස්නාපතිබගා් නිමල් ජයනාත් දිසානායක විසුනි බියේ බෂාේ , ෙණඩාරවත්ත, කාක්කපල්ලිය

4,586 17/159/23/00261 

(17/159/1339)

ර.බී 22 ඒ ම බම්ස්ත්රිබග් වරුණ බරානී සිල්වා මයා සිත බියේ බෂාේ,බනා.23,නව නගරය,මාදම්බේ.

4,587 17/159/23/00262 

(17/159/1336)

ර.බී 22 ඒ රණසිං  ආරච්ිබග් බමාට්ලින් සීතා රමණි මිය රණසිං  බියේ බෂාේ, අංක:408/409,  තඹගල්ල වත්ත, පනිබරන්ඩාව.

4,588 17/161/113/00338 

(17/161/0832)

ර.බී 22 ඒ උපාසක බල්කම්ලාබග් ඉන්ු සමන් ුමාර විබේබස්න මයා / බ ්රත් 

පතිරැන්නැබ ්ලාබග් නිලන්කා දිල්රුක්ෂ බ ්රත්

බමානාලිසා බියේ බෂාේ, දූවවත්ත, වැල්ල පාර, මාරවිල.



4,589 17/161/21/00337 

(17/161/1340)

ර.බී 22 ඒ බලාුගමබ ්වබග් ගාමිණී සිල්වා ම තා රුහුණු බියේ බෂාේ, "ෙන්රසිරි ",බවරළ පාර. උුරු බතාඩුවාව.

4,590 17/161/21/03717 () ර.බී 22 ඒ රාසයියා ජයරත්නම් ම තා අජිත් පුතා බියේ බෂාේ, ලුණුඔය  ංදිය, ම වැව.

4,591 17/162/22/00270 

(17/162/1345)

ර.බී 22 ඒ ෂන්මුගනාදන් ශ්රී බජනිතා ශාන් බියේ බෂාේ, බකාට්ඨශ අංක 06, උඩේපුව.

4,592 17/163/24/00334 

(17/163/1342)

ර.බී 22 ඒ ගල්කන්බද් ආරච්ිබග් විමලා සන්ධ්යා කාන්ති මිය සදමිණ බියේ  ල, ජනිත. බකාස්වත්ත. නාත්තන්ඩිය.

4,593 17/163/24/03266 

(17/163/1337)

ර.බී 22 ඒ අධ්යක්ෂ, කටුබන්රිය බියේ රිබට්ලේස් ( ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කටුබන්රිය බියේ රිබට්ලේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,බකාළඹ පාර, මූුකටුව, මාරවිල.

4,594 17/164/102/03718 

(17/164/3100)

ර.බී 22 ඒ ගල්පඩිබග් රාජපක්ෂ මයා ප්රබමෝද් බියේ බෂාේ,ගල්ගමුව පාර,නවගත්බත්ගම.

4,595 17/166/21/00335 

(17/166/3153)

ර.බී 22 ඒ මාතර විතානබග් සුනිල් විබේශාන්ත  ම තා / මාතර විතානබග් ෙලිත 

ශ්රී ාන් ුමාර ම තා

ස්ටාේ බියේ බෂාේ, සිබමන්ති කම් ල ඉදිරිපිට, කල් අඩි පාර,කල්අඩිය.

4,596 17/166/21/03257 

(17/163/1337)

ර.බී 22 ඒ වේණුලසූරිය ටුක් අේපුලාබග් එච්බස්බියස්  ඇබලක්සැන්ඩේ කටුබන්රිය  බියේ  බෂාේ, ුමාර වීදිය අසල ,  ලාවත පාර, කටුබන්රිය

4,597 17/167/102/00266 

(17/167/1343)

ර.බී 22 ඒ අබේබගාඩ ලියනබග් සුනීතා ෙන්රකාන්ති අබේබගාඩ මිය  අමිත් බියේ බෂාේ,  13 1/2 සැතපුම් කණුව, ෙණ්ඩාරනායකපුර,  වනාතවිල්ලුව,පුත්තලම.

4,598 17/168/25/00362 

(17/168/1341)

ර.බී 22 ඒ වේණුලසූරිය ආරච්ිබග් සුනිල් ශාන්ත ප්රනාන්ු ම තා / 

ගස්ොරුබග් ආනමරියා ප්රනාන්ු ම ත්මිය

ශාන්ත බියේ බෂාේ,අංක:375,ුම්රිය බපාල පාර,බොරලැස්ස,ලුණුවිල.

4,599 18/130/19/02906 

(18/130/0478)

ර.බී 22 ඒ බජා ාන් ස්ටැනිස්බලෝස් ප්රනාන්ු ම තා දැුරු ඔය බීර ල. පුත්තලම් පාර. විතිුලිය.

4,600 18/130/19/03249 

(18/130/0338)

ර.බී 22 ඒ පුල්හිරිය බ ්නයලාබග් මාලනි සේත  තරංග බියේ  ල , බකලින් වීදිය, බකාබෙයිගබන්.

4,601 18/133/20/02886 

(18/133/1184)

ර.බී 22 ඒ උපාසක බල්කම්ලාබග් ඉන්ු සමන් ුමාර ම තා එන්ටයිස්  බියේ බෂාේ, අංක 48,බෙෝග මුලවත්ත,ුලියාපිටිය.

4,602 18/133/20/03751 () ර.බී 22 ඒ ලියන බමාබ ාට්ටිබග් රංජිත් කබ්රාල් ම තා මේත් බියේ බෂාේ,රිසිරැස,ලබුයාය,ුලියාපිටිය.

4,603 18/134/19/00663 

(18/134/1180)

ර.බී 22 ඒ හිටි ාමි මුදියාන්බස්ලාබග් බසබනවිරත්න ෙණ්ඩා මයා වැල්ලව බියේ බෂාේ. කඳන්බ ්නවත්ත,හිරිපිටිය පාර,වැල්ලව.

4,604 18/134/19/00688 

(18/134/1175)

ර.බී 22 ඒ ෙද්බද් ලියනබග් බදාන් බජෝන් ලක්ෂ්මන් ම තා  ලකී බියේ බෂාේ, මීගමු පාර,මල්කඩුවාව,ුරුණෑගල.

4,605 18/135/112/00640 

(18/135/2444)

ර.බී 22 ඒ ගම්මැද්බද් බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් බසෝමෙන්ර  අබස්ල බියේ බෂාේ,අංක 33, බකලින් විදීය,  බබ්ක්  වුස් ම ව.

4,606 18/135/112/00664 

(18/135/1179)

ර.බී 22 ඒ බ ්රත් මුදියාන්බස්ලාබග් ජයතිලක ෙණ්ඩාර ම තා පවන බියේ ස්බටෝේස,්  අංක.21, ුම්රියබපාල  ඉදිරිපිට, ම ව.

4,607 18/135/112/03752 () ර.බී 22 ඒ වන්නිනායක බතන්නබකෝන් මුදියාන්බස්ලාබග් කලිඳු බතන්නබකෝන් 

ම තා

බපාු ැර බියේ බෂාේ,කිුල් ැරගම,නාබගාල්ලාගම.



4,608 18/136/19/00676 

(18/136/1048)

ර.බී 22 ඒ ෙද්බද් ලියනබග් බදාන් බජෝන් ලක්ෂ්මන්  ම තා නිව් ලකී බියේ බෂාේ, රුක්කන පාර,කටුපිටිය,බකාස්බගාල්ල.

4,609 18/137/19/00508 

(18/137/1178)

ර.බී 22 ඒ ගම්මැද්ද රදලබග් බදාන් බනාබයල් ජයබස්න ම තා පුන්කලස බියේ බෂාේ,වික්රමසිං පුර, බරෝ ල පාර, මාවත ගම.

4,610 18/137/19/00639 

(18/136/2988)

ර.බී 22 ඒ ප ලබග් බරාෂාන් ප්රියංකර අබබ්ගුණවේධ්න ම තා බරාෂාන් බියේ  ල, ෙරන්දන  න්දිය. ෙරන්දන , මාවතගම.

4,611 18/138/19/00678 

(18/138/1182)

ර.බී 22 ඒ පියුම් අේපු ාමිලාබග් අරුණ නිශාන්ත ම තා කිවුල්ගල්ල  බියේ බෂාේ.  කිවුල්ගල්ල. නාරාම්මල.

4,612 18/140/20/00689 

(18/140/0828)

ර.බී 22 ඒ ජයවීර ආරච්ිලාබග් අංජනමාලා රණසිං  මිය විබල්ේ සයිඩ් බියේ බෂාේ, බතෝරගල්ල, බ ට්ටිබපාල.

4,613 18/140/20/02900 

(18/140/0456)

ර.බී 22 ඒ බතන්නබකෝන් මුදියාන්බස්ලාබග් ෙන්රවංශ බතන්නබකෝන් ම තා නුගවැල බියේ බෂාේ, නුගවැල  න්දිය, ුත්තිරිපිටිගම,කඩවලබගදර.

4,614 18/142/19/02908 

(18/142/0407)

ර.බී 22 ඒ බතන්නබකෝන් මුදියන්බස්ලාබග් ආනන්ද සීලවංශ ෙණ්ඩාර 

බපාු ැර මයා

බපාු ැර බියේ බෂාේ.අංක:31. බකාළඹ පාර. බපාු ැර

4,615 18/145/19/00507 

(18/145/0481)

ර.බී 22 ඒ රම්ෙණ්ඩා බද්වයලාබග් සුමිත් ප්රියංකර ම තා ග්රීන්ලන්ඩ් බියේ බෂාේ . හුණුගල් කඩුල්ල. බමාරති .

4,616 18/145/19/01013 

(18/145/0401)

ර.බී 22 ඒ දිසානායත මුදියන්බස්ලාබග් බ ්මන්ත ෙන්දන දිසානායක ම තා / ුරු බසවන බියේ බෂාේ, ැවැන්බපාල, අඹබකාබට්

4,617 19/169/106/01147 

(19/169/2598)

ර.බී 22 ඒ බ ්රත් මුදියන්බස්ලාබග් මංගලිකා බ ්රත්  මිය රසාංජන බියේ බෂාේ, බනා.81 - බී, ුටුවැව.

4,618 19/171/106/03242 

(19/171/2596)

ර.බී 22 ඒ බජෝන් සිංබඤෝබග් ගුණබස්කර ම තා ගුණබස්කර බියේ  වුස,් පරංියා වාඩිය පාර, බ ාබරාව්පතාන.

4,619 19/177/106/01339 

(19/177/2597)

ර.බී 22 ඒ නිශ්ශංක පද්මසිරි ආරිය සුභසිං   ම තා තරානා බියේ බෂාේ, අංක 68/ඒ,යාපනය පාර,මැදෙච්ිය.

4,620 20/191/27/00445 

(20/191/0438)

ර.බී 22 ඒ බ ්මාල්  එදිරිවීර විබේසූරිය මයා බ ්මාල් බියේ බෂාේ . ප්රධ්ාන විදීය. මනම්පිටිය

4,621 20/192/27/00472 

(20/192/2856)

ර.බී 22 ඒ රිබට්ල් ස්බේසස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් නාමල් බියේ බෂාේ. ෙස් නැවුම් බපාල අසල. ෙකමූණ

4,622 20/195/27/03241 

(20/195/0514)

ර.බී 22 ඒ බගෝනවල ආරච්ිබග් සංජීව රන්දි ුමාර ම තා සිසිර ස්බටෝේස,් දියබසන්පුර

4,623 20/196/27/00447 

(20/196/2110)

ර.බී 22 ඒ නාරනාපිටිය  ඟවත්බත් අේපු ාමිලාබග් අජිත් ප්රියන්ත  මයා මිඩ්ලන්ඩ් බියේ බෂාේ, අංක 13/1, බරෝ ල  න්දිය. බපාබලාන්නරුව.

4,624 20/196/27/00450 

(20/196/2111)

ර.බී 22 ඒ බ ්රත් මුදියාන්බස්ලාබග්  මහින්ද රත්නසිරි මයා  සංඛ බියේ බෂාේ,අංක 21, ප්රධ්ාන විදීය, කඳුරුබවල.

4,625 21/198/37/02329 

(21/198/1365)

ර.බී 22 ඒ කරුපයියා පිල්බල් ොලනායගම්  ම තා බරෝයල් බියේ බෂාේ,අංක 4/1, බකාබකෝවත්ත පාර, ෙුල්ල

4,626 21/198/37/02347 

(21/198/1357)

ර.බී 22 ඒ කීේති ප්රියා ම ාලිංගම් මිය, වැලිමඩ පබ් , අංක 26, ප ල රජ වීදිය,ෙුල්ල.



4,627 21/198/37/03027 

(21/198/1369)

ර.බී 22 ඒ සුන්දරලිංගම් මංගල දේශන් ම තා වැලිමඩ පබ්,අංක 29, කණුපැලැල්ල පාර, මයිලගස්තැන්න, ෙුල්ල.

4,628 21/198/37/03028 

(21/198/2421)

ර.බී 22 ඒ බපාරවියා පිල්බලයි අම්මාසි පිල්බලයි ම තා ටානියා බියේ බෂාේ, බනා. 138, ප ළ රජ විදිය, ෙුල්ල.

4,629 21/198/37/03032 

(21/198/1360)

ර.බී 22 ඒ  බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි සුන්දරලිංගම් ඉන්ටේ සිටි බියේ පබ්, අංක 31 බී, 32 බී,33 බී,නව ෙස් නැවුම් බපාළ, ෙුල්ල

4,630 21/199/38/02336 

(21/199/1331)

ර.බී 22 ඒ කරුපයියා පිල්බල් ොලනායගම් ම තා බරෝයල් බියේ බෂාේ, අංක 22, ලියන්ග බවල ෙසාේ, ලියන්ග බවල.

4,631 21/199/38/02343 

(21/199/1361)

ර.බී 22 ඒ ුසිතා  දිල්රුක්ෂ විබේසුන්දර මිය / ගයානි උදයමාලි විබේසුන්දර  මිය හිල් සයිඩ් බියේ බෂාේ, මන ර බගාඩනැිල්ල, උඩුහුල්බපාත - ෙුල්ල පාර, ෙණ්ඩාරබවල.

4,632 21/202/37/02334 

(21/202/1349)

ර.බී 22 ඒ තල්අරබේ බුලත්බග් උබම්න්ර ලංකා ධ්ේමදාස ම තා හිතමිුරු බියේ බෂාේ, අංක 35,ෙණ්ඩාරබවල පාර,  ාලි ඇල.

4,633 21/202/37/02338 

(21/202/1366)

ර.බී 22 ඒ කරුපයියා පිල්බල් ජයනායගම් මාලිගාතැන්න බියේ  බෂාේ,අංක 131,පන්වැව,පට්ටිබයබගදර ,මාලිගාතැන්න.

4,634 21/202/37/03024 

(21/202/3135)

ර.බී 22 ඒ එස්.මංගල දේශන් ම තා බියේ ගාේඩ්න් , ගල උඩ පාර, නාරංගල

4,635 21/202/37/03433 

(21/202/1358)

ර.බී 22 ඒ රාජපක්ෂ මුදියන්බස්ලාබග් විජිත ුමාර ෙණ්ඩාර මයා බනළුව බියේ බෂාේ, පට්ටිබයබගදර, ම තැන්න, බනළුව.

4,636 21/203/38/02327 

(21/203/1332)

ර.බී 22 ඒ කරුණාරත්න මුදියන්බස්ලාබග් නිමල් කරුණාරත්න ම තා ඇල්ෆා බියේ බෂාේ, අංක 03, බපාළ පාර, දියතලාව.

4,637 21/203/38/02340 

(21/203/1368)

ර.බී 22 ඒ ොලනායගම් ජයවික්බන්ෂ්  ම තා  පුතබල් බියේ බෂාේ, අංක 28. ෂේවුඩ් පාර, පුතබල්.

4,638 21/203/38/02349 

(21/203/0349)

ර.බී 22 ඒ බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි රාජමානික්කම් බියේ බෂාේ, අංක 27,ෂේවුඩ් පාර, පුතබල්

4,639 21/203/38/03029 

(21/203/1354)

ර.බී 22 ඒ සරස්වතී කිරුොනන්දන් මිය, මවුන්ට් වීව් බරස්ටුරන්ට්, අංක 02, ජයවික්රම මාවත,  පුතබල්.

4,640 21/203/38/03039 

(21/203/0257)

ර.බී 22 ඒ දිසානායක මුදියන්බස්ලාබග් ෙන්රාවතී මිය දියතලාව බියේ බෂාේ, අංක 11/1 ,ප්රධ්ාන වීදිය, දියතලාව

4,641 21/206/37/02322 

(21/206/0444)

ර.බී 22 ඒ ෙන්ද්රිකා පද්මුමාරි වනසිං  මිය, කල්ප බියේ බෂාේ, රාජපක්ෂ නිවස, පිටමාරුව

4,642 21/207/37/02332 

(21/207/1350)

ර.බී 22 ඒ ෙන්ුබග් බදාන් අයිරාංගනී පුෂ්පලතා කමලබස්න මිය කලා බියේ බෂාේ,ජයන්ති බසවන,බකාටුග තැන්න,මාඋස්සාබගාල්ල.

4,643 21/207/37/03025 

(21/207/1364)

ර.බී 22 ඒ බසෝමසුන්දරම් පිල්බල් සුන්දරලිංගම්  ම තා කිංග්ස් බියේ බෂාේ, 07 කණුව, ෙුල්ල පාර, පැල්ග තැන්න.

4,644 21/211/16/03388 

(21/211/2576)

ර.බී 22 ඒ රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් නිමල් රත්නායක මයා වැලිමඩ පබ්, වාරිමාේග කාේයාලය , නුවරඑළිය පාර, කැේබපටිබපාළ

4,645 21/211/38/03765 

(21/211/1371)

ර.බී 22 ඒ පනියන්දූවබග් තෂ්මිණී මල්ලිකා මිය. වැලිමඩ පබ්,අංක 06,බ ්මපාල මුණිදාස මාවත,වැලිමඩ.



4,646 21/211/38/03767 

(21/211/2576)

ර.බී 22 ඒ රත්නායක මුදියන්බස්ලාබග් නිමල් රත්නායක වැලිමඩ පබ්,වාරිමාේග කාේයාලය ඉදිරිපිට,නුවරඑළිය පාර,කැේබපටිබපාල.

4,647 22/214/39/00516 

(22/214/2514)

ර.බී 22 ඒ ම ලිංගම් කාේතිබක්යන් පියවිත බරස්ටුරන්ට්.සිසිල බරස්ට්, අම්පාර පාර බිබිල

4,648 22/214/39/00593 

(22/214/2479)

ර.බී 22 ඒ බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි  ම ාලිංගම් මයා / කීේති ප්රියා ම ාලිංගම්  

බමනවිය

ක්වින්ස් බියේ පබ්, 07 කණුව, වටුුර, බිබිල.

4,649 22/215/39/00534 

(22/215/2564)

ර.බී 22 ඒ ෂන්මුගබව්ල් ක්රිෂ්ණමූේති ම තා /  තරිඳු බියේ ොේ,අංක 17,වැලිවත්ත . බුත්තල

4,650 22/218/39/00587 

(22/218/0520)

ර.බී 22 ඒ බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි ම ාලිංගම් ම තා ග්රින්වැලි බියේ පබ් , කරනැම්ම,අයිබවල. බිබිල

4,651 22/220/39/00524 

(22/220/0258)

ර.බී 22 ඒ දිසානායක මුදියාන්බස්ලාබග් අමරදාස මයා  සුබෙෝධ්ා බියේ  ල, අංක 87,බදාඹග බවල.

4,652 22/220/39/00528 

(22/220/0420)

ර.බී 22 ඒ ජී.එම්.නලින් අජිත් ුමාර රිච් බියේ මාට්. අමිල ස්බටෝේස් බගාඩනැිල්ල . 70 බකාටස - 70  න්දිය. ඇතිමබල් වැව

4,653 22/222/117/00800 

(22/222/2570)

ර.බී 22 ඒ නන්දසිරි රාජපක්ෂ ේබලෝරා රිජන්ට් බියේ බෂාේ,.අංක 06.ඇතිලිවැව,

4,654 22/222/39/00996 

(22/221/3001)

ර.බී 22 ඒ විබේවීර පටෙැදිබග් විල්ප්රඩ් මයා. ෙම්පා බියේ  ල, ආේ.02, බනළුල්ල ජනපදය, ඇතිලිවැව.

4,655 23/242/114/00423 

(23/242/2576)

ර.බී 22 ඒ ඒෂයා පැසිපික් රිබට්ලේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්  සිසිල  බියේ  බෂාේ,  අංක 25, කෑගල්ල පාර, බදහිඕවිට.

4,656 23/246/30/00802 

(23/246/0429)

ර.බී 22 ඒ ඒකනායක මුදියාන්බස්ලාබග් ප්රසන්න ුමාර ඒකනායක මයා ඉසුරු බියේ  වුස,්අංක .969, ගබන්තැන්න, හිඟුල,

4,657 23/248/114/00434 

(23/248/0541)

ර.බී 22 ඒ බරා ාන් බඩ්මියන් බමන්ඩිස්  බසනවිරත්න  ම තා වී.එම්.කාල්ටන් බියේ බෂාේ,  වලව්වත්ත, අඟුරුවැල්ල. රුවන්වැල්ල

4,658 23/248/114/00997 

(23/248/0361)

ර.බී 22 ඒ රංබගාඩබග් උපුල් ජයබස්කර ම තා නිල්මිණි බියේ බෂාේ, අංක 48, බගෝනගල්බදනිය , ව රක

4,659 23/249/30/00431 

(23/249/3023)

ර.බී 22 ඒ  වවදයරත්නබග් ලක්ෂමන් සරත්ෙන්ර මයා මිල්හිල් බරස්ටුරන්ට් , කන්දගමුව, බතෝලන්ගමුව.

4,660 24/225/29/01399 

(24/225/0534)

ර.බී 22 ඒ ධ්ේමබස්න සමරසිං  ම තා නිල්මිණි බියේ ොේ , බනා 33/1, ොන්ස් රත්වත්ත මාවත , ෙලන්බගාඩ

4,661 24/225/29/02881 

(24/225/0533)

ර.බී 22 ඒ රිබට්ල් ස්බේසස් (ප්රයිවට් ) ලිමිටඩ්, සැදිල්කා බගස්ට්  වුස් , බනා.122E, ොන්ස් රත්වත්බත් මාවත,ෙලංබගාඩ.

4,662 24/235/28/01402 

(24/235/0542)

ර.බී 22 ඒ උක්කන්දලාබග් ප්රියන්ත  ම තා බ්ලූ ස්පයිඩේස් බියේ ොේ , අංක 32, වටාබගාත පාර. නිවිතිගල

4,663 06/076/36/00928 

(06/076/2807)

ර.බී 22 ඒ පීවී ඒගාම්ෙරම් පිල්බලයි බගෝපාල  ක්රිෂ්ණන් මයා අේකන්ි බියේ බෂාේ,අංක66 ආගරකන්ද කඩය, ලිුල.

4,664 01/001/1/03680 

(01/001/1161)

ර.බී 22 බී සභාපති, මිෂන්ටු සීමන් මිෂන් ූ සීමන් , අංක 26,  පල්ලිය වීදිය, බකාටුව,බකාළඹ 01.



4,665 01/001/101/02270 

(01/011/0486)

ර.බී 22 බී අධ්යක්ෂක  - සී/ස වික්ටරි ස්බටෝේස් ලිකේ පුද්ගලික සමාගම සී/ස වික්ටරි ස්බටෝේස් ලිකේ පුද්ගලික සමාගම , ඩී.ජී.එස්. 12 , මිහිඳු මාවත, බකාළඹ 12

4,666 01/001/101/02274 

(01/001/1156)

ර.බී 22 බී කරුපයියා පිල්බල් ෂන්මුගසුන්දරම් ම තා ෂන්කායි බියේ කැබ්රි, අංක 40/1/1, මුහුු බවරළ පාර, බකාළඔ 11.

4,667 01/001/101/02453 

(01/001/2044)

ර.බී 22 බී හිලරි ෂක්ටේ පීටේ ආනන්දේපා බරෝයල් බියේ  මග් බරස්ටුරන්ට්, අංක 122 ඒ, යුනියන් බපබදස, බකාළඹ 02

4,668 01/001/101/02466 

(01/001/0406)

ර.බී 22 බී බමාබ ාේපු තන්තිරිලාබග් සිසිර සුසන්ත ම තා සුසන්ත බියේ බරස්ටුරන්ට්, අංක 94/ඒ, ස්බට්ස් පාර, බකාළඹ 14

4,669 01/001/101/03040 

(01/001/1596)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්.රිබට්ලේස් (පුද්ගලික)සමාගම පිකරින් බරස්ටුරන්ට්, ආේපිබකෝ ෆුඩ් බකෝට්,අංක 69, යිඩ්පාේක්,බකාළඹ02.

4,670 01/001/101/03681 

(01/001/0486)

ර.බී 22 බී අධ්යක්ෂ,සී/ස වික්ටරි ස්බටෝේස් ලිකේ (පුද්ගලික) සමාගම. සී/ස වික්ටරි ස්බටෝේස් ලිකේ (පුද්ගලික) සමාගම, ඩී.ජී.එස්.12 ,මිහිඳු මාවත,

බකාළඹ 12.

4,671 01/001/101/03688 

(01/001/1166)

ර.බී 22 බී කංකානම් ගමබග් කමලා බසනවිරත්න මිය වැලිගම බරස්ටුරන්ට්,අංක 86,ඩීන්ස් පාර,මරදාන.

4,672 01/001/101/03702 

(01/011/2044)

ර.බී 22 බී හිලරි සික්ස්ටස්  පීටේ ආනන්දේපා ම තා බරෝයල් බියේ මග් බරස්ටුරන්ට්, අංක 122ඒ, යුනියන් බපබදස, බකාළඔ 02.

4,673 01/002/118/02285 

(01/002/2754)

ර.බී 22 බී ක්බලමන්ට් හිරන්ත පිලිේ බමන්ඩිස් ම තා බකාහුවල බියේ බසන්ටේ, අංක 16/1, හිල් වීදිය, බදහිවල

4,674 01/005/120/03255 

(01/005/2043)

ර.බී 22 බී මාකාවිට ලියනබග් අමරජීව නිව් පේලින් බරස්ටුරන්ට්, අංක 117, බුත්ගමුව පාර,බකාටුබව්බගාඩ, රාජිරිය

4,675 01/005/120/03641 

(01/005/2043)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්. රීබට්ල්ස් (පුද්) සමාගම නිව් පේලින් බරස්ටුරන්ට්, අංක 5ඩී, බොරැල්ල පාර , අුරුිරිය.

4,676 01/008/120/02464 

(01/008/2755)

ර.බී 22 බී සුදත් සිසිර රාජපක්ෂ බවස්ටේන් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 375/2, යිබලවල් පාර, මාුුර, පන්නිපිටිය

4,677 01/009/16/03343 

(01/009/2269)

ර.බී 22 බී අමබදෝරුබග් බදාන් නි ාල් වින්සන්ට් බපබේරා මයා අංක:22/2, සී සයිඩ් බටරස,් බ ෝලිබක්රෝස් පාර, බමාරටුව

4,678 01/010/120/02276 

(01/010/3091)

ර.බී 22 බී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, මේබම්ඩ් ලිමිටඩ් මේබම්ඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක 219/ඒ, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුබග්බගාඩ

4,679 01/010/120/02283 

(01/010/2042)

ර.බී 22 බී අනුර සුනිල් ද සිල්වා  ෑබගාඩ බියේ බෂාේ, අංක 30/7,ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත,නුබග්බගාඩ

4,680 01/010/120/02287 

(01/010/1046)

ර.බී 22 බී ද ලයන් ෙෲවරි සිබලෝන් ලිමිටඩ් අංක 511,ේලෑෂ් විබනෝද උයන, ශ්රි ජයවේධ්නපුර මාවත, බකෝට්බට්

4,681 01/010/120/02451 

(01/010/2402)

ර.බී 22 බී සුනන්දා ලක්ෂ්මී  ජයබකාඩි බමාඩේන් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 125 ඒ, ගාබගාඩ පාර, පිටබකෝට්බට්

4,682 01/010/120/03256 

(01/010/2042)

ර.බී 22 බී අනුර සුනිල් ද සිල්වා  ෑබගාඩ ම තා අංක 30/7, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුබග්බගාඩ

4,683 01/011/101/02463 

(01/011/2998)

ර.බී 22 බී රණසිං  ආරච්ිබග් ෙමින්ද සුදේශන රණසිං  ම තා සමේ ගාේඩ්න්,බනා. 86 ඒ,ආනන්ද ුමාරස්වාමි මාවත, බකාළඹ 07



4,684 01/011/101/03044 

(01/001/1282)

ර.බී 22 බී මින්ග්  ැන්ග් ෆාස්ට් ෆුඩ් බරස්ටුරන්ට්(ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් මින්ග්  ැන්ග් ෆාස්ට් ෆුඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 14, ඩීන්ස්ටන් බපබදස, බකාළඹ 03

4,685 01/011/101/03682 

(01/011/0830)

ර.බී 22 බී අජන්ත ලියනබග් ම තා ටෘෘවින්ස් බියේ බරස්ටුරන්ට්,අංක 45/3ඩී,  සරණපාල හිමි මාවත,බකාළඹ 08.

4,686 01/011/101/03684 

(01/001/0829)

ර.බී 22 බී 88 ෙයිනීස් සී ෆුඩ්  වුස් (පුද්ගලික) සමාගම. 88 ෙයිනීස් සී ෆුඩ්  වුස් , අංක 98/1, ැව්බලාක් පාර,බකාළඹ 05.

4,687 02/014/5/01803 

(02/014/1398)

ර.බී 22 බී කාේිල්ස් ෆුඩ්ස් කම්පණි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් කාේිල්ස් ෆුඩ් සිටි, අංක 118, නුවර පාර, නිට්ටුව.

4,688 02/015/4/01712 

(02/015/1387)

ර.බී 22 බී අධ්යක්ෂ - සී.බී.එල්. රිබට්ල්ස් පුද්ගලික සමාගම සී.බී.එල්. රිබට්ල්ස් (පුද්) සමාගම ,අංක  304/ඒ, නුවර පාර, කඩවත

4,689 02/015/6/02231 

(02/015/1384)

ර.බී 22 බී  ැළඹ ආරච්ිබග් නිලන්ත ජයරත්න ම තා එන් -බකාේ බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ,  අංක 470/3, බේරග මුල  න්දිය, බියගම.

4,690 02/016/121/01674 

(02/016/1539)

ර.බී 22 බී විදාන ආරච්ිලාබග් ුෂාර එදිරිසිං   ම තා සන්ෂයින් බියේ බරස්ටුරන්ට් , බබ්රුව ඉඩම , ුරුණෑගල පාර, බකාටබදණියාව

4,691 02/016/121/01805 

(02/016/1385)

ර.බී 22 බී බත්නා න්දි පියබස්න සිල්වා ම තා ගඟුල බරස්ටුරන්ට්, අංක 28, නැබගනහිර කළුවාරිේපුව, කටාන

4,692 02/016/121/01968 

(02/016/1541)

ර.බී 22 බී ජයබස්කර මුදලිබග් අබනෝමා සුභාෂණී බේණුකා ජයබස්කර මිය / 

හීරළු පතිරැන්නැ ැලාබග් මහීපාල ම තා

ෙන්ද්රිකා බියේ ොේ, අංක 102, ුරුණෑගල පාර, දිවුලපිටිය.

4,693 02/016/121/02225 

(02/016/1540)

ර.බී 22 බී ඉඩිේපුලි ආරච්ිබග් ඉන්රලතා මිය බද්ශානි බරස්ටුරන්ට්, අංක 80/1- දිවුලපිටිය පාර, හීරළුබගදර ,වල්පිට

4,694 02/016/121/02801 

(02/016/1383)

ර.බී 22 බී ඉමි ාමි මුදියාන්බස්ලාබග් ඩිංිරි ෙණ්ඩා ම තා  තරංග බියේ ොේ,අංක 83, බපාල්බ ්න, මැල්ලවබගදර.

4,695 02/016/4/01855 

(02/016/0145)

ර.බී 22 බී බකාළඹ ලියනබග් ජගත් බරා ාන් බෆාන්බස්කා ම තා බෆ්රන්ඩ් ෂේ බරස්ටුරන්ට්, අංක 36, බ ්න්පිටබගදර පාර, මරඳග මුල.

4,696 02/017/6/01677 

(02/017/2844)

ර.බී 22 බී මුුන්  බකාටුවබග් ජයසිරි ම තා / උපුල් සරත්ෙන්ර වනිගසූරිය ම තා පුබගාඩ වයින් ස්බටෝේස,් අංක 40, බකාස්පිටියන , පුබගාඩ

4,697 02/017/6/01679 

(02/017/0484)

ර.බී 22 බී සිංගන් ුට්ටි අච්ි අුබකෝරලලාබග් බදාන් නි ාල් අනුර පීරිස් ම තා යුබේන් ෙයිනිස් බරස්ටුරන්ට්,අංක 92, මැදලන්ද , බදාම්බේ.

4,698 02/017/6/01967 

(02/017/1542)

ර.බී 22 බී ලියන මුදියන්බස්ලාබග් ජයබස්න ම තා යමී බරස්ටුරන්ට්, අංක 64/2,  ංවැල්ල පාර, පැපිලියබවල.

4,699 02/017/6/02823 

(02/017/1374)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්.රිබට්ලේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බව්ගාස් බරස්ටුරන්ට්, නාග   න්දිය ,මණ්ඩාවල

4,700 02/018/5/02222 

(02/018/3047)

ර.බී 22 බී අධ්යක්ෂ,  ංසනී බ ෝටලය  ංසනී බ ෝටලය , අංක 3 ඒ, නව නුවර පාර, හීන්පන්විල , වැලිබව්රිය

4,701 02/018/5/02775 

(02/018/1389)

ර.බී 22 බී අබබ්සිං  පතිරැන්නැ ැලාබග් නලීන් සංජීව ුමාර ම තා එවේ ග්රීන් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක:47, ජා -ඇල , ගම්ප 

4,703 02/019/4/02236 

(02/019/1372)

ර.බී 22 බී බස්නාධීරබග් බදාන් ඇන්තනී අනිල් ුමාරසිරි ජයවේධ්න ජයලත් ඉන්, අංක 269, වැලිගම්පිටිය, ජාඇල



4,704 02/019/4/02774 

(02/019/3007)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්. රිබට්ලේස් (පුද්ගලික) සමාගම.  මෙං බරස්ටුරන්ට්, අංක:127, ුම්රියබපාල පාර, කඳාන

4,705 02/019/4/02911 

(02/019/1543)

ර.බී 22 බී පබ්ස් එන් ේබල්සස්(ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පබ්ස් ඇන්ඩ් ේබල්සස,්(ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, (බසෞරා බියේ බසන්ටේ). කසග වත්ත. බකාටුබගාඩ.

4,706 02/019/4/02913 

(02/019/0471)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්.රිබට්ලේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් පමුණුගම බියේ බෂාේ,බනා.300 ඒ,විජය පාර,ුඩැල්ල,ජා ඇල.

4,707 02/020/7/01676 

(02/020/0313)

ර.බී 22 බී වේණුලසූරිය ුෂාර අරවින්ද  ප්රනාන්ු  ම තා බඩාලි බඩාලි බරස්ටුරන්ට්,අංක 302, ම  හුණුපිටිය, මීගමුව .

4,708 02/020/7/01985 

(02/020/0494)

ර.බී 22 බී පත්තාබග් බරා ාන් නාලක ප්රනාන්ු ම තා බරා ාන් බරස්ටුරන්ට්, අංක 07, රද්බදාළුව,සීදූව.

4,710 02/020/7/02220 

(02/020/1377)

ර.බී 22 බී බස්නානායක ආරච්ිබග්  ඉන්ුමතී ීතානි බේමෙන්ර ම ත්මිය ොමර බරස්ටුරන්ට්, අංක72/ඒ,දැවබමාට්ටාව,ආඬිඅම්ෙලම.

4,711 02/020/7/03246 

(02/020/1375)

ර.බී 22 බී පත්තාබග් මාලනී කරුණාවතී ප්රනාන්ු ම ත්මිය, බස්නානි බරස්ටුරන්ට්, අංක 496/1, රද්බදාළුගම, බකාටුබගාඩ.

4,712 02/022/5/01671 

(02/022/0118)

ර.බී 22 බී වීරසිං  ආරච්ිබග් ආරියවංශ ම තා ගයනි බරස්ටුරන්ට්, අංක 21/2, නාුඩුව, කැළණිය

4,713 02/023/7/01970 

(02/023/0435)

ර.බී 22 බී කාලිංග ආරියදාස සිල්වා ම තා මාමාස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 17 - කටුනායක පාර, පීල්ලවත්ත, මිනුවන්බගාඩ

4,714 02/023/7/02914 

(02/023/1405)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්.රිබට්ලේස් (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ් සන්ෆ්ලවේ  බියේ පබ්, අංක 93, මීගමු පාර , මිනුවන්බගාඩ..

4,715 02/024/121/02229 

(02/024/1524)

ර.බී 22 බී පුලුන් ජිබන්න්රදාස ද සිල්වා ම තා තාරක ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, බකාළඹ පාර, නාල්ල , දිවුල්බදණිය

4,716 02/024/121/02247 

(02/024/1545)

ර.බී 22 බී අළුත්ුරබග් අජිත් ම තා අඹ බසවන බරස්ටුරන්ට්, අංක 45, ෙටලීය, පස්යාල.

4,717 02/025/7/01814 

(02/025/1393)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්. රිබට්ල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් සී.බී.එල්.රිබට්ල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, (ද ියේස් බියේ බෂාේ), අංක 21, මිනුවන්බගාඩ පාර, 

බෙෝලවලාන, මීගමුව.

4,718 02/025/7/01981 

(02/025/1533)

ර.බී 22 බී ෙන්රබේරු ආරච්ිබග්  සන්ධ්යාලතා  ෙන්රාආරච්ි මිය සුභසිං  බියේ බරස්ටුරන්ට්, අංක 12, ලිබයෝ ද  කෲස් මාවත, මීගමුව.

4,719 02/025/7/02216 

(02/025/1602)

ර.බී 22 බී ක්රිස්ටි ශයාමන් නිශාන්ත සිල්වා පුල්බල් ම තා ශක්ති බියේ ,අංක 259/1, ලාවත පාර,දළුවබකාටුව,බකාච්ිකබඩ්.

4,720 02/025/7/02221 

(02/025/2658)

ර.බී 22 බී ජානක ුෂ්මාන් වීරමන්ී  ම තා බරෝඩිබයෝ පබ් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක71, බපෝරුබතාට පාර, බකාච්ිකබඩ්.

4,721 02/025/7/02910 

(02/025/1373)

ර.බී 22 බී අබබ්සූරිය පටෙැඳිබග් උපතිස්ස ම තා ින්නායි ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, අංක:45.බලයිටන් පටුමග. මීගමුව.

4,722 02/026/4/01628 

(02/026/2561)

ර.බී 22 බී පරණ පටෙැඳිබග් ස්ටැන්ලි රවීන්ර ප්රනාන්ු ම තා මංජුල  බරස්ටුරන්ට්, අංක 20, ස්බට්ෂන් පාර, වත්තල.

4,723 02/026/4/01678 

(02/026/1399)

ර.බී 22 බී ගුණපාල  රත්නායක ම තා රත්නායක ොේ ඇන්ඩ් බියේ බරස්ටුරන්ට්,අංක 826, බකරඟබපාුණ , රාගම



4,724 02/026/4/02239 

(02/026/1381)

ර.බී 22 බී රත්නායකලාබග් ශ්රියාලතා මුවිත බියේ පබ්, අංක 556 /1/2 - මීගමුව පාර ,ම ොබග් .

4,725 02/026/4/02813 

(02/026/2407)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්.රිබට්ලේස් (පුද්ගලික) සමාගම. ආේ. ඇන්ඩ්. එස්. බරස්ටුරන්ට්,බනා.242 බේ,බවරළ පාර. ප්රීතිපුර, ැඳල, වත්තල.

4,726 03/029/11/00930 

(03/029/0452)

ර.බී 22 බී වීරසූරිය ජයවේධ්න බසම්ෙුට්ටි පටෙැඳිබග් ඇන්ටනී මැක්ෂමස් 

සිල්වා මයා

මබ ්ෂකා ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්, ගාලු පාර, මරක්කල වත්ත , බබ්රුවල.

4,727 03/033/10/00932 

(03/033/1255)

ර.බී 22 බී ුෂාර සම්පත් එදිරිසිං ඩ්රැගන් බරස්ටුරන්ට් , "පවිත්රා", ගුණතිලක වත්ත , නාබගාඩ, බදාඩංබගාඩ.

4,728 03/033/10/03250 

(03/033/0415)

ර.බී 22 බී තිලක් බරෝ ණ ගාල්ලබ ට්ටිආරච්ි ම තා බසානන් ලීඩ් බරස්ටුරන්ට්,අංක 6/111 - පී 2, ආෙෲ පාර, කළුතර දුණ.

4,729 03/035/12/00931 

(03/035/1259)

ර.බී 22 බී ුලේපු තන්ත්රිබග් සුසිල් දයාවතී මිය නිව් රත්න බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් ොේ, මානාන ුුර, ලත්පඳුර, ෙුරලිය.

4,730 04/063/34/00368 

(04/063/2125)

ර.බී 22 බී පබ්ස් න් ේබල්සස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් රංිරි බරස්ටුරන්ට්. මිරිස්බගෝනියාව  න්දිය,පැල්බවබ ර, දුල්ල

4,731 04/063/34/00390 

(04/063/2112)

ර.බී 22 බී එන්.බී.බක්.ජී.අබබ්රත්න ම තා අංක:105.4. කණුව. සිිරි පාර. සිලිරිය

4,732 04/063/34/00410 

(04/063/2118)

ර.බී 22 බී එස්. නන්දන ජයසිං  ම යා අංක:463. අරුනළු වයින් ස්බටෝේස.් ුරුණෑගල  න්දිය. දුල්ල

4,733 04/063/34/03382 

(04/063/2118)

ර.බී 22 බී සුනිල් නන්දන ජයසිං  මයා අරුනළු බරස්ටුරන්ට්, අංක:463, ුරුණෑගල  න්දිය, දුල්ල.

4,734 04/063/34/03384 

(04/063/2112)

ර.බී 22 බී පියසිරි දිසානායක රාජපක්ෂ ම තා සීිරිය බරස්ටුරන්ට්,4 කණුව, ඇ ැලගල, සීිරිය

4,735 04/064/34/00384 

(04/064/2116)

ර.බී 22 බී ඒකනායක මුදියන්බස්ලාබග් නාමල් මහින්ද ෙණ්ඩාර ඒකනායක  

ම තා

 ස න බරස්ටුරන්ට්,සිසිල නිවස, ුඩාවැව,ගබල්බවල.

4,736 04/065/16/03340 

(04/065/2120)

ර.බී 22 බී බකෝනාර මුදියාන්බස්ලාබග් පන්සබල් බගදර තිලකරත්න ම තා / 

බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් පන්සබල් බගදර ුලාන් දමිත් නාමල් 

තිලකරත්න ම තා

ුලාන් බියේ බෂාේ,අංක:87, දාස්ිරිය,  ත්බතාට අමුණ.

4,737 04/065/34/00414 

(04/065/0457)

ර.බී 22 බී බක්. එම්. පියදාස ම යා ලග්ගල බරස්ට්. ඉලුක්ුුර. බතල්ගමුව

4,738 04/065/34/00468 

(04/065/0457)

ර.බී 22 බී බකෝනාර මුදියන්බස්ලාබග් පියදාස  ම තා ලග්ගල බරස්ට් , ඉලුක්ුුර , බතල්ගමුව

4,739 04/065/34/03342 

(04/065/2120)

ර.බී 22 බී ඒකනායක මුදියන්බස්ලාබග් දම්මන්බතාට බගදර කරුණාරත්න මයා බියේ බෂාේ ,අංක:87,  ත්බතාට අමුණ, දාස්ිරිය

4,740 04/065/34/03748 () ර.බී 22 බී ඒකනායක මුදියන්ලාබග් දම්මන්බතාට බගදර ුමාරසිං ුමාරසිං  බියේ  වුස,් 21 කණුව,මාඔය, ත්බතාට අමුණ, මාතබල්.

4,741 04/066/34/00411 

(04/066/0459)

ර.බී 22 බී බවලබගදර ජයමිණී සුබේකා බවලබගදර මිය පැල්පත බරස්ටුරන්ට්, බතාටගමුව.පලාපත්බවල,මාතබල්.

4,742 04/066/34/00495 () ර.බී 22 බී ඩබ්.බේ. සුබේකා  බවලබගදර පැල්පත බරස්ටුරන්ට් , කිරිගල්බපාත්ත ,පලාපත්බවල .මාතබල්



4,743 04/067/34/03774 

(04/067/0513)

ර.බී 22 බී බවබල්බගදර ජයමිණී සුබේකා බවලබගදර මිය සංජීව බරස්ටුරන්ට් ,අංක 113, බිබිල  න්දිය, නාඋල.

4,744 05/043/31/01619 

(05/043/1325)

ර.බී 22 බී රන්කැත්බත් බගදර රන්තිලක රිවේ සයිඩ් බරස්ටුරන්ට් , අංක 308/9සී/4, වරාතැන්න ,  ල්ඔළුව .

4,745 05/044/31/01901 

(05/044/0348)

ර.බී 22 බී ෆ්ලවේ බසෝන්ග් බරස්ටුන්ට් (බපෞද්) සමාගම ෆ්ලවේ බසෝන්ග් බරස්ටුන්ට්, අංක 137, බකාටුබගාඩැල්ල වීදිය, ම නුවර

4,746 05/045/31/01579 

(05/045/1363)

ර.බී 22 බී බ ්වා මයනාේතබග් රුවන් ශානක ධ්ේමබස්න ම තා රියල් බරස්ටුරන්ට් , අංක 445,ෙලබගාල්ල , බකන්ගල්ල.

4,747 05/046/31/01895 

(05/046/1353)

ර.බී 22 බී ුලබස්කර මුදියන්බස්ලාබග් බගාඩපෑබල්බගදර අබබ්සිං  ෙණ්ඩා 

ම තා

ෂානක බියේ  වුස,් ඔරුබතාට, බතල්බදණිය.

4,748 05/049/33/01622 

(05/049/1309)

ර.බී 22 බී සුේපයියා බසල්වුමාේ ම තා ෙුරංග බරස්ටුරන්ට්, පල්බලගම, අඟුරුබවල , නාවලපිටිය

4,749 05/050/31/01582 

(05/050/0487)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්. රිබට්ලේස්  ප්රයිවට් ලිමිටඩ් එවේ ග්රීන් බියේ  වුස,් අංක 85 ඒ, මාතබල් පාර, අඹතැන්න

4,750 05/050/31/02842 

(05/050/1302)

ර.බී 22 බී දේශණ බ ට්ටිආරච්ි රාස්ඇල්ල බරස්ටුරන්ට්, අංක 27/8 - පන්වල පාර, රාස්ඇල්ල ,වත්බත්ගම.

4,751 05/051/31/03760 () ර.බී 22 බී බපාල්වත්බත් බගදර පියතිස්ස ම තා අරලිය බරස්ටුරන්ට්,අංක 92,බලච්ෙමී වත්ත,අනුරගම  න්දිය,කපුලියැද්ද,ම නුවර.

4,752 05/055/33/01894 

(05/055/3064)

ර.බී 22 බී නිබරෝෂණ ුමාර ගුණසිරි රාජපක්ෂ ස්බටෝ ෆීල්ඩ් , දැල්පිටිය, අටොබග්

4,753 05/057/31/01858 

(05/055/3099)

ර.බී 22 බී නීලබ ්නබගදර බරාෂාන් රවීන්ර වික්රමනායක ඩයමන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක24, ඇඹිල්මීගම, පිළිමතලාව

4,754 05/058/33/02832 

(05/058/1315)

ර.බී 22 බී ම  ආරච්ිලාබග් කරුණාරත්න ෙණ්ඩා  ම තා / ම ආරච්ිලාබග් 

ජයතිලක ෙණ්ඩා ම ආරච්ි ම තා

රත්න බියේ  වුස,්අංක 336/2, නව ගුරු කැබල්, බදාළුව, ගම්බපාල.

4,755 05/330/31/01621 

(05/046/1305)

ර.බී 22 බී කනකරත්න මුදියන්බස්ලාබග් ජයලත් බප්රස්ලි මාසියන් බපබේරා පද්මසිරි බියේ බෂාේ , අංක 12/1ඒ - නුගපිටිය වත්ත , බසනරත්බවල , බතල්බදණිය

4,756 06/074/35/02882 

(06/074/0531)

ර.බී 22 බී පබ්ස් න්  ේබල්සස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, පබ්ස් න් ේබල්සස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 68, රන්මැටිය පාර, රිකිල්ලගස්කඩ

4,757 06/076/35/00896 

(06/076/1054)

ර.බී 22 බී සිබලෝන් ෙෲවරී සමාගම සීබලෝන් ෙෘෘ වරි සමාගම, අංක20, නුවරපාර, නුවරඑළිය

4,758 06/076/36/00878 

(06/076/1052)

ර.බී 22 බී පද්මා ුඩාගම මිය  ආගරපතන බියේ බෂාේ,අංක 19, ප්රධ්ාන  විදීය, ආගරපතන.

4,759 06/076/36/02880 

(06/076/0540)

ර.බී 22 බී රාමයියා ආනන්දි  / සුුවැලි බකාන්දබග් ලිලියන් දයාලතා මිය අබේබවල බියේ බෂාේ,අංක 11,12 සාේපු සංකීේණය, නුවරඑළිය පාර, ළිඳුල

4,760 07/079/15/01405 

(07/079/2387)

ර.බී 22 බී ම ුර යසවතී මිය යසසිරි බරස්ටුරන්ට් , අළුත්වල පාර, මිටියාබගාඩ

4,761 07/079/15/01453 

(07/079/0408)

ර.බී 22 බී මනිබමල්වඩු භරා පේල් ම ත්මිය / ම බග් ප්රසංග ජයලත් සුපේ ලක් බරස්ටුරන්ට් ,කිරිමැටිය, ෙටබපාල.



4,762 07/081/115/01574 

(07/081/2384)

ර.බී 22 බී බතාම්මාුර බවස්ලි ප්රකාශ් බමන්ඩිස් ම තා ටෂීමා බීච් රිබසෝට්, ගාළු පාර, ම පැලෑන , බකාස්බගාඩ.

4,763 07/087/15/01406 

(07/087/0530)

ර.බී 22 බී බසම්ෙුට්ටි ෙමින්ද ලීලාන් ම තා බපාසයිබඩෝන් ඩයිවින් ස්බට්ෂන් ඇන්ඩ් බ ාබටල් , අංක 304, ගාලු පාර, හික්කඩුව

4,764 07/087/15/01498 

(07/087/2383)

ර.බී 22 බී ොමනි අබනෝප්රිය පණ්ඩිත මිය. බ්ලු මුන් බීච් බරස්ටුරන්ට්, ගාලුපාර, නාරිගම, හික්කඩුව.

4,765 07/087/15/01577 

(07/087/3000)

ර.බී 22 බී සාධුසිං  රන්ජිත් නානායක්කාර ම තා සෑම්ස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 407 - ගාලු පාර, වෑවල , හික්කඩුව

4,766 07/089/15/03244 

(07/089/3039)

ර.බී 22 බී කරුණාවතී වන්නිආරච්ි මිය ජනහිත බරස්ටුරන්ට්, නවනගරය, තල්ගස්වල

4,767 07/089/15/03841 

(07/089/3005)

ර.බී 22 බී නයනජිත් ෙන්රලාල් හිරිමුුබගාඩ ම තා නතාලියා ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් ,ගාලු පාර,, මාපලගම, ඇුමබල්.

4,768 07/091/115/01447 

(07/091/3085)

ර.බී 22 බී මැද්දූව විතානබග් සිරිපාල ම තා මුදිත බරස්ටුරන්ට්, පැලවත්ත පාර, පිටිගල.

4,769 08/098/16/04160 () ර.බී 22 බී නාඋරැන්නබග් උබේන්ර අනුරාධ් බකාකනට් ෆාම් බීච් බරස්බටෝරන්ට් ඇන්ඩ් රූම්ස,් මුදියන්බස්බග්වත්ත, ෙතීගම, දික්වැල්ල.

4,770 08/103/16/04163 () ර.බී 22 බී ගාල්බල් මාන්නක්කාරබග් ඉෂාන් බුද්ධික කැරීබියන් බග්ට් බ ෝටලය, බපාල්බ ්න පාර, මඩි , මාතර.

4,771 08/108/16/04154 () ර.බී 22 බී බතාටගමුව විදානබග් රාණි ලුවි ලූකස් රිව සයිඩ්, අංක 56, බපාල්වත්ත පාර, පැලෑන, වැලිගම

4,772 08/108/16/04162 () ර.බී 22 බී නිශ්ශංක පද්මබපරුම ජයසූරිය පපා මැංබගෝ, මාතර පාර, ෙණ්ඩරමුල්ල, මිරිස්ස.

4,773 09/116/17/01088 

(09/116/2008)

ර.බී 22 බී වීරසිං   ගමාච්ිබග් බදාන් එඩ්වින් මයා  නිව් කටුවන බියේ ගාඩ්න්,අංක 20, මිද්බදනිය පාර, බවන්බද්සි වත්ත, කටුවන.

4,774 09/116/17/03749 

(09/116/2018)

ර.බී 22 බී බ ට්ටිආරච්ි මුකන්දබග් ුසුමාංජලී  ප්රිනීත  ලීලපද්ම මිය කටුවන බියේ ගාේඩ්න්,දංග වත්ත, ැඬිවත්ත,කටුවන.

4,775 09/120/17/03750 () ර.බී 22 බී මනුඑලා ඇල්බොබරබතෝ මිය, සූේයා ගාේඩ්න් බගස්ට්  වුස,්පුබුු මාවත,සීනිබමෝදර,නාුළුගමුව.

4,776 09/121/18/03994 () ර.බී 22 බී අධ්යක්ෂ. සරායි ප්රයිවට් ලිමිටඩ් සරායි ප්රයිවට් ලිමිටඩ්, රන්ුනුකැබල් වත්ත, වීරවිල,  ම්ෙන්බතාට.

4,777 11/271/49/02477 

(11/271/2009)

ර.බී 22 බී සන්තිබයෝගු නිලාමරාජන් බක්රෝස් / ස්කයි බරස්ටුරන්ට්, ප්රධ්ාන පාර, වන්කබලයිපඩු,මන්නාරම

4,778 15/294/41/02480 

(15/290/0302)

ර.බී 22 බී බපබේරා කල්ටියුස් බයෝගරාජා ඒෂයන් බියේ බෂාේ, මන්මුබනයි පාර, මන්මුබනයි

4,779 16/301/43/02488 

(16/301/2016)

ර.බී 22 බී බත්වනායගම් ප්රභාකරන් සී වීව් බරස්ටුරන්ට්, බනා. 102, බරස්ට්  වුස් පාර, කල්මුබණ්

4,780 16/308/42/00837 

(16/308/0339)

ර.බී 22 බී නිලා  බලෝෂනි  මබ ්න්රන්  මිය සුභාෂ් බියේ බෂාේ, සින්න උල්බල් , අරුගම්බබ්.



4,781 16/314/42/02490 

(16/314/2015)

ර.බී 22 බී මුරුබග්සු ඉලන්ුමාරව් 15වන බකාලනි, නවිතන්බව්ලි

4,782 17/156/25/00340 

(17/156/1334)

ර.බී 22 බී ජයබකාඩි ආරච්ිබග් උපාලි සමන් ුමාර ම තා ෂාමින් විබල්ේ බරස්ටුරන්ට්,පන්නල පාර,ඇටියාවල,දංබකාටුව.

4,783 17/157/102/04190 () ර.බී 22 බී වින්ඩ් බ්බල්න්ඩ් කයිට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් වින්ඩ් බ්බල්න්ඩ් කයිට්ස් රිබසෝේට්, කේපලඩි, තලවිල, කල්පිටිය.

4,784 17/157/21/00363 

(17/157/1346)

ර.බී 22 බී ඉ.එන්.ප්රියංිකා බපබේරා මිය/ඩබ්.එම්.බක්.ශානක රාේ ම තා සම්පත් බියේ බෂාේ. අනවාසල පාර. කල්පිටිය

4,785 17/157/21/03722 

(17/157/1346)

ර.බී 22 බී වීරසූරිය ම ාවිදානලාබග් ුෂාන් ශානක රාේ ම තා / ඉඳුරුවලබග් 

නිරංජලා ප්රියංිකා බපබේරා මිය

සම්පත් බියේ බෂාේ, ආනවාසල පාර,කල්පිටිය.

4,786 17/162/102/00271 

(17/162/1338)

ර.බී 22 බී ලක්ෂ්මන් බ ට්ටි ආරච්ි ම තා ලකී බියේ බෂාේ, අංක:04, පුත්තලම පාර, මංගල එළිය.

4,787 17/162/21/00264 

(17/162/3010)

ර.බී 22 බී මිහිඳුුලසූරිය වඩුබග් ගයාන් සංඛ ප්රනාන්ු ම තා රම්බොඩ ඉන් බියේ බෂාේ , සංඛ නිවස, කන්දබකාඩුවාව,මුරන්ුලිය.

4,788 17/168/25/03719 

(17/168/0475)

ර.බී 22 බී වේණුලසූරිය හිලරි සැම්සන් ක්බලෝඩ් ප්රනාන්ු ම තා කැනැල් ගාේඩ්න් බරස්ටුරන්ට්,දුණු කම්මල,වයික්කාල.

4,789 18/124/19/02884 

(18/124/1183)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්.රිබට්ලේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බෙෝවල බරස්ටුරන්ට්, අංක 9/4, ෙණ්ඩාරනායක  රස් පාර, අලව්ව

4,790 18/134/19/00638 

(18/134/1177)

ර.බී 22 බී ඉරිේපු නි ාල් මාකස් මිල්බරෝයි ප්රනාන්ු මයා බ ාබටල් සුරස, මීගමුව පාර, අලබකාලබදණිය,ුරුණෑගල.

4,791 18/134/19/00677 

(1/134/0458)

ර.බී 22 බී රැුනායකබග් වික්රමසිං  මයා ස්ටාේ බව් බරස්ටුරන්ට් , අංක.102/1, බකාළඹ පාර,ඇල්වත්ත, වඳුරාගල , ුරුණෑගල.

4,792 18/141/20/02903 

(18/141/1352)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්.රිබට්ලේස් (පුද්ගලික) සමාගම නදීශා බියේ බෂාේ ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් . ුරුණෑගල පාර. බකෝරබල්වත්ත  න්දිය. මාකඳුර. 

බගෝනවිල.

4,793 18/147/19/00675 

(18/147/1173)

ර.බී 22 බී කුලුවාමුල්බල් ගමබග්  ින්තක බ ්මුමාර ම තා රන්දිල්   රස්ටුරන්ට්,පුත්තලම් පාර,ගබලගදර,වාරිබයපාල.

4,794 18/148/19/03753 

(18/148/2631)

ර.බී 22 බී බජා ාන් ස්ටැනිස්බලෝස් ප්රනාන්ු ම තා උහුමීය බියේ බෂාේ, උහුමීය, කණුමබල්

4,795 19/175/26/02859 

(19/175/0479)

ර.බී 22 බී වීරබස්කර මුදියන්බස්ලාබග් සතිස්ෙන්ර වීරබස්කර ම තා උුල බරස්ටුරන්ට්,අංක 420, ඕලුකරඳගම,කැකිරාව.

4,796 19/178/26/01149 

(19/178/2595)

ර.බී 22 බී කපුදූව විතානබග් ෙමින්ද පුෂ්ප ුමාර විතාන මයා  ලක්මිණි බරස්ටුරන්ට් ,අංක 31,මිහින්තලා පාර, අනුරාධ්පුරය.

4,797 19/188/26/02846 

(19/188/2599)

ර.බී 22 බී ජයසුන්දර මුදියන්බස්ලාබග් සුමිත් අබබ්රත්න ුමාරසිං  බියේ බෂාේ, අංක 377,ෙස් නැවුම්පල අසල , තුත්බත්ගම.

4,798 19/190/26/01150 

(19/190/0433)

ර.බී 22 බී බතන්නබකෝන් මුදියාන්බස්ලාබග් ෙන්ුලබස්න බතන්නබකෝන් මයා නිව් මිබල්නියම් බරස්ටුරන්ට්, ශ්රාවස්ති පුර, අනුරාධ්පුරය

4,799 20/196/27/00452 

(20/196/2923)

ර.බී 22 බී ඉුල්තැන්න මුදියන්බස්ලාබග්  බසබනවිරත්න  මයා  සිසිලස බියේ බෂාේ,අංක115, නවනගරය. බපාබලාන්නරුව.



4,800 21/199/38/02331 

(21/199/1333)

ර.බී 22 බී අවරකාර ගලේපත්තිබග් ෙන්ුලරත්න ද සිල්වා  ම තා ඩිල්කින් බරස්ටුරන්ට්,අංක 87,ප්රධ්ාන වීදිය, ෙණ්ඩාරබවල

4,801 21/207/37/03769 

(21/207/1355)

ර.බී 22 බී සුන්දරලිංගම් මංගල දේශන් ම තා මවුන්ට් වැලි බියේ පබ්,අංක 01,20 කණුව,බ ාේටන්.

4,802 21/209/37/03043 

(21/209/1348)

ර.බී 22 බී බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි ම ාලිංගම් ම තා යුනික් බ ාලිබඩ් රිබසෝේට්,මහියංගන පාර,ුන්හිඳ,ෙුල්ල.

4,803 22/213/39/00506 

(22/213/0402)

ර.බී 22 බී බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි ම ාලිංගම් ම තා  සඳමිණී බියේ බරස්ටුරන්ට්,අංක 165,බකලින් විදීය, ෙඩල්ුුර.

4,804 22/214/39/03745 

(22/214/2541)

ර.බී 22 බී ම ාලිංගම් කාේතිබක්යන් ම තා පියවිත බරස්ටුරන්ට්,සිසිල බරස්ට්,අම්පාර පාර, බිබිල.

4,805 22/215/39/00799 

(22/215/2572)

ර.බී 22 බී  පුහින්බන් ගල්බගාඩ බගදර නිලන්ත රුවන්සිරි ෙණ්ඩාර මධුශානි බියේ බෂාේ , බමාණරාගලපාර  , ඌව පැල්වත්ත.

4,806 22/217/39/03735 

(22/217/2568)

ර.බී 22 බී බසෝමසුන්දරම් පිල්බලයි ම ාලිංගම් ම තා සිං  බරස්ටුරන්ට්, මුල්ල නගරය,දඹගල්ල.

4,807 22/218/39/00803 

(22/218/2569)

ර.බී 22 බී රිබටල් ස්බේසස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් රිබටල් ස්බේසස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, අංක 08 කණුව, මැදගම,බිබිල

4,808 22/222/39/03254 

(22/222/2023)

ර.බී 22 බී ම ාලිංගම් කාේතිබක්යන් ම තා බ්ලු සැෆායේ පබ්, 36, සැතපුම් කණුව, ඌව ුඩාඔය.

4,809 22/223/117/01004 

(22/223/2571)

ර.බී 22 බී ජාසිං ෙස්තියන් ආරච්ිබග් මහින්ද  ම තා වින්ටාස් බියේ  ල,අංක 39,ඩංඩුම,බසවනගල

4,810 23/242/114/00995 

(23/242/2575)

ර.බී 22 බී නාවිමන මුදලිබග්  මබ ්ෂ් සුභාෂන් වික්රමසිං  ම තා සුභාෂන් බරස්ටුරන්ට් ඉන්, අංක 347/7,කෑගල්ල පාර, පිටබදනිය, බදහිඕවිට.

4,811 23/245/30/00336 

(23/245/0475)

ර.බී 22 බී ඩී.එම්.උපාලි දිසානායක ම තා අංක:352. රන්බදණිය බරස්ටුරන්ට්. රන්බදනිය. හිරිවඩුන්න

4,812 23/246/30/00429 

(23/246/0334)

ර.බී 22 බී බක්. ජී.  අමරබස්න මයා බරාක්විව් බරස්ටුරන්ට් . ප ල කඩුගන්නාව . කඩුගන්නාව

4,813 23/246/30/00439 

(23/246/0492)

ර.බී 22 බී විදාන පතිරැන් ැලාබග්  තිලකරත්න මයා ඊගල් බරස්ටුරන්ට්, අංක 90/2/1  නුවර පාර, මාවනැල්ල.

4,814 23/248/114/00998 

(23/248/0476)

ර.බී 22 බී වඳුරව අේපු ාමිලාබග් ෙන්රාවතී මිය  රුවන් බරස්ටුරන්ට්, අංක 464ඒ,  අමිතිරිගල දුණ, අමිතිරිගල.

4,815 23/249/30/00999 

(23/249/2574)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්.රිබට්ලේස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (පබ්ස් ඇන්ඩ් ේබල්සස් (ප්රයිවට් ) 

ලිමිටඩ්

දැදිගම බියේ  වුස,් සඳබකම,6/5 ඩී,මාරග  ලඟ,බතෝලංගමුව.

4,816 24/233/55/01403 

(24/233/0442)

ර.බී 22 බී ඇල ඉ ළ බේුරුබග් විමලරත්න  ම තා සිං  බියේ ොේ, නව නගරය , බකාබලාන්න

4,817 24/234/28/01401 

(24/231/2930)

ර.බී 22 බී සී.බී.එල්.රිබට්ලේස් (ප්රයිවට්)ලිමිටඩ්.පබ්ස් ඇන්ඩ් ේබල්සේස් මූන්බල්ක් රිබසෝට් ,දිසා යාන්ත්රික කම් ල අසල , මාරග  යට , පැරඩයිස්  - ුරුවිට

4,818 01/001/1/03499 

(18/129/3419)

ර.බී 22 බී ටීබී සුහිබරෝ ලංකා (පුද්) සමාගම දුල්ල බරෝඩ් ස්බට්ෂන් බරස්ටුරන්ට්,අක්කරවත්ත,නාෙැට,මැල්සිරිපුර.



4,819 01/001/101/02465 

(01/001/2129)

ර.බී 22 බී ටීබී නිබ ාන්ොෂ බරස්ටුරන්ට් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් නිබ ාන්ොෂ බරස්ටුරන්ට්, අංක 200, හිල්ටන් ජයික් ටවේ, යුනියන් බපබදස, බකාළඹ 02

4,820 01/002/118/02278 

(01/002/0432)

ර.බී 22 බී ටීබී ොලබග් සරත් බේමසිරි බපබේරා ම තා ෂැං යි ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට්,අංක 90, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස.

4,821 01/002/118/02281 

(01/002/1288)

ර.බී 22 බී ටීබී පූේණි මුදියන්බස්ලාබග් මහීපාල නිව් බගෝල්ඩන් බ්රිේ බරස්ටුරන්ට්,අංක 17, බ ෝටල් පාර, ගල්කිස්ස

4,822 01/003/119/02460 

(01/003/1598)

ර.බී 22 බී ටීබී මාබක්විටබග් පුෂ්පා පිරිස් බ ාබටල් ග්රීන්වැලි ,දිසාවත්ත,පරණ පාර,  ංවැල්ල

4,823 01/004/119/02279 

(01/004/1294)

ර.බී 22 බී ටීබී බටරන්ස් ක්බලෝඩ් ප්රනාන්ු මයා බරෝයල් බරස්ටුරන්ට්,අංක 102/17, මත්බත්බගාඩ වත්ත ,මත්බත්බගාඩ

4,824 01/005/120/02277 

(01/005/1287)

ර.බී 22 බී ටීබී ගුනියන්බගාඩබග් පාලිත ගුණවේධ්න ම තා මියුරස බ ාබට්ල්, අංක 1613, අවිස්සාබව්ල්ල පාර, රණාල

4,825 01/005/120/02472 

(01/005/1750)

ර.බී 22 බී ටීබී අධ්යක්ෂ, ෆ්ලවේ ඩ්රම් ලිමිටඩ් ෆ්ලවේ ඩ්රම් බරස්ටුරන්ට්, අංක 418,පැලවත්ත, ෙත්තරමුල්ල

4,826 01/006/2/02457 

(01/006/0431)

ර.බී 22 බී ටීබී විබේසුන්දර  විරසිං  ම තා ෂෑං යි බරස්ටුරන්ට්,අංක 18, සරණපාල මාවත,පිලියන්දල

4,827 01/006/2/03889 () ර.බී 22 බී ටීබී ොලබග් සුදත් වීරසිරි බපබේරා ම තා ෂැන් ායි බරස්ටුරන්ට් ,209 ,බ ාරණ පාර,පිළියන්දල.

4,828 01/008/120/02461 

(01/008/1290)

ර.බී 22 බී ටීබී නයනා රූපිකා මාරබේ මිය / පුංිෙණ්ඩාර ආනන්ද මාරබේ ම තා බද්ශානි ඊස්ටන් ඇන්ඩ් ෙයිනීස් බරස්ටුරන්ට් බට්ක් අබව්,බනා. 376,පරණ පාර, 

බකාට්ටාව,පන්නිපිටිය

4,829 01/010/120/02275 

(01/010/1291)

ර.බී 22 බී ටීබී නාගානන් අනන්ත් එදිරිසිං බපන්ගුයින් පබ් ,අංක 127 - 1/1,ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුබග්බගාඩ

4,830 01/010/120/03247 

(01/010/0363)

ර.බී 22 බී ටීබී බරෝයල් පාේක්  මැබන්ේමන්ට් බකෝපබේෂන් (ගරන්ට්) ලිමිටඩ් බරෝයල් පාේක් බරස්ටුරන්ට්, අංක 115, බල්ක් ඩ්රයිව්, රාජිරිය

4,831 01/011/101/02458 

(01/011/2875)

ර.බී 22 බී ටීබී ද බොලිවුඩ් බලෂේ පුද්ගලික සමාගම මැන්බගෝස,්ස්බටෝල් අංක 01, බක්රස්කැටි බුබල්වාඩි, බකාළඹ 03

4,832 01/011/101/02459 

(01/011/2623)

ර.බී 22 බී ටීබී ජුචුං යැන් ෙයිනිස් බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික ලිමිටඩ් ජුචුං යැන් ෙයිනිස් බරස්ටුරන්ට්,අංක 450 බී, ආේ.ඒ.ද. මැල් මාවත, බකාළඹ 03

4,833 01/011/101/02474 

(01/011/1286)

ර.බී 22 බී ටීබී බෙයාේෆුට්  ගාේඩ්න්  කැබෆ් (පුද්ගලික) සමාගම බෙයාේෆුට් ගාේඩ්න් කැබෆ,් අංක 706,ගාලු පාර, බකාළඹ 03.

4,834 01/011/101/03863 () ර.බී 22 බී ටීබී වැලිවිට විතානලාබග් බදෝන කාන්ති ශ්රියානි ජයම  මිය ද බුබල්වාේඩ් බරස්ටුරන්ට්, බනා.33,රැජින පාර,බකාළඹ 03.

4,835 01/013/118/03593 

(01/013/3420)

ර.බී 22 බී ටීබී අ ංගම විතානබග් නි ාල් රත්නපාල ම තා බජෝ බජෝස් ේබල්ස් බරස්ටුරන්ට්, බනා. 43/6 ඒ , ද අල්විස් පටුමග ,ගල්කිස්ස.

4,836 02/018/5/02223 

(02/018/0985)

ර.බී 22 බී ටීබී බලාු හීරළු පතිරුන්නැ ැලාබග් බසෝමතිලක ම තා බරස්ට් ඉන් , අංක 20, සුදේශණ මාවත, ගම්ප 

4,837 02/018/5/02235 

(02/018/1534)

ර.බී 22 බී ටීබී නූබේ ආරච්ිබග්  ෙන්රලතා කස්ුරිරත්න මිය නිකාස් බරස්ටුරන්ට්, අංක 361, යක්කල පාර, ෙණ්ඩාරවත්ත, ගම්ප 



4,838 02/020/7/02215 

(02/020/1528)

ර.බී 22 බී ටීබී ශ්රීයානි  ුමාරසිං   / හිරළුපතිරැන්නැ ැලාබග් සුනිල් අතපත්ු මයා ටැමරින් ි බරස්ටුරන්ට්, අංක 05, බබ්ස්ලයින් පාර - ඇවරිවත්ත, කටුනායක

4,839 02/021/4/02219 

(02/021/1391)

ර.බී 22 බී ටීබී ආරච්ිබග් සනත් අරුමේබපරුම බකාඩිුවක්ු බෙල්බව් බරස්ටුරන්ට්, අංක 695, නුවර පාර, කැළණීය.

4,840 02/021/4/03712 

(02/021/3394)

ර.බී 22 බී ටීබී පින්නදූවබග් සුමුු ප්රියශාන්ත ම තා / බකෝන  ැන්නදිබග් පියසීලි 

ම ත්මිය.

දක්ෂණ බරස්ටුරන්ට්,154 ඒ,නුවර පාර,දළුගම,කැලණිය.

4,841 02/025/7/01525 

(02/025/1397)

ර.බී 22 බී ටීබී පනම්ෙරබග් ඔගස්ටින් බජෝශේ ප්රනාන්ු බිබජෝ බරස්ටුරන්ට් , අංක 44, ඒත්ුකාල , මීගමුව

4,842 02/025/7/01722 

(02/025/1527)

ර.බී 22 බී ටීබී බ ට්ට්ආරච්ිබග් එඩ්වින් බපබේරා එඩ්වින් බරස්ටුරන්ට් , බනා. 204,  ලුවිස් බපබදස, මීගමුව.

4,843 02/025/7/01969 

(02/025/1397)

ර.බී 22 බී ටීබී පනම්ෙරබග් ඔගස්ටින් බජෝශේ ප්රනාන්ු බිබජෝ බරස්ටුරන්ට්, අංක 44, ඒත්ුකාල , මීගමුව

4,844 02/025/7/03454 

(02/025/1715)

ර.බී 22 බී ටීබී වේණුලසූරිය ශිරාණි බම්රියන් සබරෝජනී ප්රනාන්ු ම ත්මිය  ැල්සිබයාන් බීච් බරස්ූරන්ට්, අංක 11, බපෝරුබතාට පාර, ඒත්ුකාල, මීගමුව

4,845 02/025/7/03600 

(02/025/2567)

ර.බී 22 බී ටීබී ුරණබග් බනාබයල් බජෝශේ සරත් බපබේරා ම තා බ ාබටල් 198, බනා.198, බපෝරුබතාට පාර, පළඟුබේ, බකාච්ිකබඩ්.

4,846 02/025/7/03849 () ර.බී 22 බී ටීබී බඩාල්සිවිටා ඇන්ඩ් සී සෑන්ඩ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් බඩාල්සිවිටා බරස්ටුරන්ට් , බනා.27, බපෝරුබතාට පාර, ඒත්ුකාල ,මීගමුව.

4,847 02/025/7/03943 () ර.බී 22 බී ටීබී බකාංගනිබග් ඩමස්කස් අජිත් සිල්වා ම තා කම්බලෝ සී ෆුඩ් බරස්ටුරන්ට්,අංක 62,බපෝරුබතාට පාර,ඒත්ුකාල,මීගමුව.

4,848 02/026/4/01854 

(02/026/1531)

ර.බී 22 බී ටීබී නිශ්ශංක බජරාඩ් ලූෂන් බමන්ඩිස් මයා බ ්ෂාන් බරස්ටුරන්ට්,අංක 178/1, ම ොබග, රාගම

4,849 03/029/11/00936 

(03/029/0489)

ර.බී 22 බී ටීබී රුවන් කළුතර මයා රැන්ගුන් බරස්ටුරන්ට් , අංක:298 , ගාලු පාර , අළුත්ගම.

4,850 03/029/11/00986 

(03/029/0428)

ර.බී 22 බී ටීබී පබ්ස් එන් ේබල්සස්  (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්, පබ්ස්  එන් ේබල්සස,් බනා: 09, ඩග්ලස් ගුණවේධ්න මාවත, අළුත්ගම..

4,851 03/029/11/03556 

(03/029/3395)

ර.බී 22 බී ටීබී නයිනෙුබග් නිශාන් විරාේ ප්රනාන්ු මයා බනබියුලා ගාේඩ්න්ස් ,බනා.88/1, වැලිපැන්න පාර,අළුත්ගම.

4,852 03/033/10/00984 

(03/033/1264)

ර.බී 22 බී ටීබී බෂෝන් ගාේඩ්න් බ ාලිබඩ් රිබසෝේට් බෂෝන් ගාේඩ්න් බ ාලිබඩ් රිබසෝට්, අංක:60, ගාලුපාර, කළුතර උුර.

4,853 03/033/10/01041 

(03/033/1258)

ර.බී 22 බී ටීබී කන්දඋඩ ආරච්ිබග් ජයනාත් මංගල සිල්වා මයා / කන්දඋඩ 

ආරච්ිබග් දයාරත්න සිල්වා ම තා

 ග්රීන් ෙැම්බු බරස්ටුරන්ට්,අංක 19/5, ද ආෙෲව් පාර, කළුතර උුර.

4,854 03/033/10/01275 

(03/033/0911)

ර.බී 22 බී ටීබී ම ුර සුුසිං  බනල්සන් ද බසායිසා අ ප්රීමා ටුවරිස්ට්  බ ෝටලය , අංක 173, ශාන්ත බසබෙස්තියන් පාර, කටුුරුන්ද ,කළුතර

4,855 03/033/10/01296 

(03/033/1666)

ර.බී 22 බී ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, සිද්ධ්ාබල්ප ආයුේබව්ද බ ල්ත් රිබසෝට් සිද්ධ්ාබල්ප ආයුේබව්ද බ ල්ත් රිබසෝට්, අංක: 861, සමාන්තර පාර, බපාුපිටිය, වාද්ුව.

4,856 03/038/8/00985 

(03/038/1257)

ර.බී 22 බී ටීබී මුුමන්ීබග් බසෝමසිරි බේමෙන්ර ම තා බේමෙන්ර ඉන්, අංක.212, ගාලු පාර, වලාන, පානුර



4,857 03/038/8/00987 

(03/038/1670)

ර.බී 22 බී ටීබී පාලමණ්ඩඩිබග් බෆඩ්රික් පීටේ ප්රනාන්ු ම තා රසිල්කා බගස්ට්  වුස් , අංක 435, ගාලු පාර, වාද්දූව .

4,858 04/063/34/00599 

(04/063/2117)

ර.බී 22 බී ටීබී බදාන් බජරම්  ක්රිබසාස්ටම්  බකාඩිේපිලි ම තා සී.බේ. විබල්ේ. අංක 175, කපුවත්ත, දුල්ල

4,859 04/063/34/03944 () ර.බී 22 බී ටීබී බෙෝතලාව ආරච්ිබග් උපාලි අමරසිරි ම තා ද  යිඩ් අවුට් සිිරිය බ ාලිබඩ් රිබසෝේට් ,පාලුටාව පාර,රන්ිරිගම,කිඹිස්ස.

4,860 04/072/34/00448 

(04/072/3118)

ර.බී 22 බී ටීබී ජී.වි.මිත්රපාල  බපබේරා මයා අංක:99. රන්වැලි බරස්ටුරන්ට්. කවුඩුපැල්ල. මාතබල්

4,861 04/072/34/03381 

(04/072/3118)

ර.බී 22 බී ටීබී ගම්මන විදානලාබග් මිත්රපාල බපබේරා මයා / ගම්මන 

විදානලාබග්උදාර  සන්ත බපබේරා මයා

රන්වැලි බරස්ටුරන්ට් ,අංක:99, කවුඩුපැලැල්ල , මාතබල්

4,862 05/044/31/01580 

(05/044/2965)

ර.බී 22 බී ටීබී ෆුඩ්ලයිෆ්  කන්බසේට්ස්  (පුද්) සමාගම ෆුඩ්ලයිෆ්  කන්බසේට්ස්  (පුද්) සමාගම , අංක 27 ඒ, අනගාරික ධ්ේමපාල  මාවත, ම නුවර

4,863 05/055/33/03337 

(05/055/1299)

ර.බී 22 බී ටීබී සික්ුෙුබග් මබනෝේ උදයංකර ද සිල්වා ම තා  ග්රීන්ෙැරියට් බරස්ටුරන්ට් , අංක60,බරෝ ල පාර, ගම්බපාල

4,864 05/056/31/01897 

(05/056/2518)

ර.බී 22 බී ටීබී බකාස්වත්තබග් ලලිතා රත්නවීර මිය ඉසුරු බරස්ටුරන්ට්, බනා. 42 බී, නුවර පාර, බගලිඔය

4,865 05/057/31/01623 

(05/057/3142)

ර.බී 22 බී ටීබී අධ්යක්ෂ, මිබලස්නා සිබලෝන් ලිමිටඩ් මිබලස්නා ටී බෆෝබට්රස් ,අංක 445, බකාළඹ පාර, කිරිෙත්ුුර, බේරාබදණිය

4,866 07/082/105/01499 

(07/082/2390)

ර.බී 22 බී ටීබී බුද්ධිපාල සිරිමාන්න ම තා. ේබෆ්රෂ් බරස්ටුරන්ට්, අංක01, ගාලුපාර, බෙන්බතාට.

4,867 07/082/115/01501 

(07/082/2386)

ර.බී 22 බී ටීබී ෙන්ුල බේමලාල් රංජිත්  සමරබග් ම තා බගෝල්ඩන් ග්රිල් බරස්ටුරන්ට්, අංක:45, ජාතික නිවාඩු නිබක්තනය, බෙන්බතාට.

4,868 07/082/115/02521 

(07/082/3187)

ර.බී 22 බී ටීබී ද බවෝටේ සයිඩ් බෙන්බතාට (පුද්) සමාගම ද බවෝටේ සයිඩ්, යාත්රාමුල්ල, බෙන්බතාට.

4,869 07/082/15/01496 

(07/082/2395)

ර.බී 22 බී ටීබී සභාපති, ලංකා බ ෝටල් සංස්ථාව ජනකලා බක්න්ර අවන් ල , බෙන්බතාට

4,870 07/085/15/01409 

(07/085/0368)

ර.බී 22 බී ටීබී මහින්ද  උබබ්සිරි  ම තා ෑම්පාට් බරස්ටුරන්ට්, අංක 31, ෑම්පාට් වීදිය, බකාටුව, ගාල්ල.

4,871 07/085/15/03494 

(07/085/0886)

ර.බී 22 බී ටීබී ද බල්ඩි හිල් බ ාබටල් ද බල්ඩි හිල් බ ාබටල් , 29, ඉ ල ඩින්සන් පාර, ගාල්ල

4,872 07/086/07/01500 

(07/086/3355)

ර.බී 22 බී ටීබී සේෆින් විලා (පුද්) සමාගම. සේෆින්විලා, වැල්බ න්බගාඩ, අ ංගම.

4,873 07/086/15/01444 

(07/086/2391)

ර.බී 22 බී ටීබී දීපාල් ෙන්රනාත්  යටවර ම තා / අනුර යටවර ම තා සි වීව්  බගස්ට්  වුස,් උණවටුන , ගාල්ල

4,874 07/086/15/01457 

(07/086/2392)

ර.බී 22 බී ටීබී පුස්බස්බවල  බ ්වබග් බේමෙන්ර ම තා ශාන්ති බගස්ට්  වුස,් දළවැල්ල, උණවටුන.

4,875 07/086/15/01504 

(07/086/0423)

ර.බී 22 බී ටීබී ට්රාන්ස් පැසිෆික් බ ාබට්ල්ස් ලිමිටඩ්. බ ාබටල් බපායින්ට් ඩි බගෝල්,මිහිරිපැන්න,තල්බේ.



4,876 07/086/15/01578 

(07/086/3224)

ර.බී 22 බී ටීබී ආතේ ඉන්රජිත් බද්වසුබේන්ර මයා ගාේඩ්න් බීච් ක්ලබ් , අංක 430, දලවැල්ල , උණවටුන.

4,877 07/086/15/03589 

(07/086/3454)

ර.බී 22 බී ටීබී බදවනමුණ අනිල් ුමාරසිරි අදිකාරම් ම තා දලවැල්ල බීච්  රිබසෝේට්,අංක 448,දලවැල්ල,උණවටුන.

4,878 07/087/15/01446 

(07/087/2379)

ර.බී 22 බී ටීබී පණ්ඩුල  නිශ්ශංක ඈපාලියන ම තා ඇොස් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් පබ් , අංක 07, වවුලබගාඩ පාර, හික්කඩුව

4,879 07/087/15/01449 

(07/087/2394)

ර.බී 22 බී ටීබී සභාපති, හික්කඩුව විවිධ් බස්වා සමූපකාර සමිතිය ආපනශාලාව,හික්කඩුව විවිධ් බස්වා සමූපකාර සමිතිය, ගාලු පාර, හික්කඩුව

4,880 07/087/15/01502 

(07/087/3109)

ර.බී 22 බී ටීබී සභාපති. සි/ස ස්පැබගටි ස  සමාගම. සාරව විබල්ේ, අංක 609, ගාලු පාර, නාරිගම, හික්කඩුව.

4,881 07/087/15/01505 

(07/087/2388)

ර.බී 22 බී ටීබී කරුණාදාස බුද්ධ්බකෝරාළ ම තා. / බරාෂාන් සමන්ත ප්රදීේ 

බුද්ධ්බකෝරාල ම තා

බුද්බදස් බීච් බරස්ටුරන්ට්,අංක 428,ගාලු පාර,වෑවල,හික්කඩුව.

4,882 07/087/15/02428 

(07/087/3304)

ර.බී 22 බී ටීබී ලක්ෂ්මන් විබේගුණරත්න ම තා බ ාබටල් පාරාදීබසෝ, අංක. 406 , ගාලු පාර, හික්කඩුව.

4,883 07/087/15/03453 

(07/087/2379)

ර.බී 22 බී ටීබී පණ්ඩුක නිශ්ශංක ඈපාලියන ඇොස් බරස්ටුරන්ට් ඇන්ඩ් පබ් , අංක 07, වවුලබගාඩ පාර, හික්කඩුව

4,884 08/107/16/03559 

(08/107/3403)

ර.බී 22 බී ටීබී හිනිපැල්ලබග් සුනිල් ම තා බෂ ාරා බ ාබටල්,බකෝමංබගාඩ,ති බගාඩ.

4,885 09/112/18/03643 () ර.බී 22 බී ටීබී වත්ු බ ්වබග් විබේසිරි ම තා දික්වැල්ල බරස්ටුරන්ට් , ම ා වීදිය ,අම්ෙලන්බතාට.

4,886 09/115/18/03574 

(09/115/3458)

ර.බී 22 බී ටීබී ලූ බෆෝචූන්ස් ඉන්ටේ නැෂනල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ලූ බෆෝචූන්ස් ඉන්ටේ නැෂනල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්,අංක 108/1බී,සිරිබෙෝපුර, ම්ෙන්බතාට.

4,887 09/120/17/01404 

(09/120/1554)

ර.බී 22 බී ටීබී ලකී ස්ටාේ බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට් පුද්ගලික සමාගම ලකී ස්ටාේ බගස්ට්  වුස් ඇන්ඩ් බරස්ටුරන්ට්, ුඩුබව්වත්ත, බගායම්බොක්ක , තංගල්ල.

4,888 09/120/17/03900 () ර.බී 22 බී ටීබී ෙන්ුල රත්නායක ම තා සී ෆූඩ් බරස්ටුරන්ට්, අංක 344, මාතර පාර,තංගල්ල.

4,889 09/121/18/04118 () ර.බී 22 බී ටීබී ෆ්බල්ම්ෙැක් එබකෝබලාේ (පුද්ගලික) සමාගම ෆ්බල්ම්ෙැක් එබකෝ බලාේ, වීරවිල එස්බට්ට්, වීරවිල

4,890 10/255/44/00843 

(10/255/3359)

ර.බී 22 බී ටීබී බජසුදාසන් බසල්වනායගම් ම තා අංක:89, ටුයින් ස්ටාේ බගස්ට්  වුස,් පැරණි උදයානය පාර, යාපනය

4,891 10/265/45/00842 

(10/265/3089)

ර.බී 22 බී ටීබී අරුමුගම් පරන්තමන් බරෝසා බ ෝටලය ස  (පුද්) සමාගම, කලුවන්  න්දිය, චුලිපුරම්

4,892 15/290/41/01110 

(15/290/3228)

ර.බී 22 බී ටීබී ඊවන්ගලීන් රාජමලේ වැඩිබවල් මයා ෙටහිර ඒස්ටින් නිවස, අංක:7,2 වන  රස් විදීය,රාමක්රිෂ්ණන්පුරම්, කල්ලඩි

4,893 17/157/21/03610 

(17/157/3447)

ර.බී 22 බී ටීබී එලිමන්ට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් එලිමන්ට්ස් බවෝටේ ස්බපෝේට්ස් ඇන්ඩ් බන්ෙේ රිබසෝේට්,කේපලාඩි .කල්පිටිය.

4,894 17/168/25/00341 

(17/168/2957)

ර.බී 22 බී ටීබී වේණුලසූරිය ක්රිස්බටෝපේ ඇන්ටනි දෙබේරා මයා රිබකෝ ෂැබඩෝ බරස්ටුරන්ට්, කම්මල උුර,  වයික්කාල.



4,895 18/129/19/03538 

(18/129/3419)

ර.බී 22 බී ටීබී සුහිබරෝ ලංකා පුද්ගලික සමාගම දුල්ල බරෝඩ් ස්බට්ෂන් බරස්ටුරන්ට්,අක්කරවත්ත,නාෙැට,මැල්සිරිපුර.

4,896 184578** (03/033/1666) ර.බී 22 බී ටීබී කළමණාකාර අධ්යක්ෂ, සිද්ධ්ාබල්ප ආයුේබව්ද බ ල්ත් රිබසෝට් සිද්ධ්ාබල්ප ආයුේබව්ද බ ල්ත් රිබසෝට්, අංක: 861, සමාන්තර පාර, බපාුපිටිය, වාද්ුව.

4,898 19/181/26/01146 

(19/181/2603)

ර.බී 22 බී ටීබී බදාන් පල්ලිය ගුරුබග් ශාන්ත සිසිර ුමාර මයා  ෆ්රී ටවුන් බරස්ටුරන්ට්,අංක 05, නව ෙස් නැවුම්පල ,  නව නගරය, අනුරාධ්පුරය

4,899 19/184/26/03884 () ර.බී 22 බී ටීබී ස්ටැරන් බන්ෙේ රිබසෝේට්ස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ද අදේ බකෝනේ , ලක්සිරිගම, පලුගස්වැව, ෙරණ.

4,900 20/193/27/00456 

(20/193/3361)

ර.බී 22 බී ටීබී සුරංගනී  වැන්ඩබකෝන් මිය අස්නාරා විබල්ේ. බමාරගස් වැව.  ෙරන

4,901 20/193/27/00460 

(20/193/0485)

ර.බී 22 බී ටීබී රත්නායක මුදියාන්බස්ලාබග් බේමසිරි මයා රුක්මාලි බරස්ටුරන්ට් . සිිරිය  න්දිය . බමාරගස් වැව.  ෙරණ

4,902 20/196/27/03605 () ර.බී 22 බී ටීබී රණුංග මුදියාන්බස්ලාබග් විමලාවතී සමරබස්කර මිය සියැන්බකෝ බ ාලිබඩ් රිබසෝේට් ,අංක 01, ඇල පාර , බපාබලාන්නරුව.

4,903 22/223/39/00473 

(22/223/3242)

ර.බී 22 බී ටීබී එස්. ප්රියංකා කළුවිතාරණ මිය කලුස්  යිඩිබව්, වලබව්ගම, උඩවලව.

4,904 23/242/114/00426 

(23/242/2584)

ර.බී 22 බී ටීබී බගෝවින්ද වඩුබග් නිව්ටන් සුනිල් මයා අංක:245,   මල්වරුෂා බරස්ටුරන්ට්. බදහිඕවිට.

4,905 23/247/30/01376 

(23/247/0762)

ර.බී 22 බී ටීබී බ ්නකරාළලාබග් කපිල පත්මසිරි නිශ්ශංක ම තා පින්නලන්ද බරස්ටුරන්ට්,  , පින්නවල , රුක්කන

4,906 23/249/30/00634 

(23/249/2406)

ර.බී 22 බී ටීබී සී.එච්.සී.ෆුඩ්ස් (පුද්ගලික) සමාගම අබේපුස්ස අවන් ල. අබේපුස්ස, වරකාබපාල

4,907 24/228/55/03904 () ර.බී 22 බී ටීබී සුසන්ත පුෂ්පුමාර පල්ලියගුරු ම තා නිල්දිය මණ්කඩ සෆාරි බලාේ ,සි.ඩි.ඊ.බපබදස, වලබව්ගම උඩවලව..

4,908 24/232/28/01400 

(24/232/2959)

ර.බී 22 බී ටීබී සභාපති/කළමනාකරණ අධ්යක්ෂ, සී/ස බලාුබග් ටුවේ ඇන්ඩ් 

ට්රැවල්ස්

ද බ්ලූ මැග්ෆයි , ුඩුව , වැද්දාගල

4,909 24/237/28/03806 () ර.බී 22 බී ටීබී කංකානමබග් බදාන් සමන් බරෝහිත උපබස්න ම තා සිල්වේ බේ බරස්ටුරන්ට් ,බනා.18, දිේපිටිගල , බලල්බලාපිටිය.


