ලියාපදංචි
අංකය

අංකය

1

14

3

24

4

36

6

7

8

9

10

ලිපිනය

The Empolyers' Federation Of Ceylon

385,ජේ 3,ඳයණ ජෝට්ජට් ඳහය,යහජගිරිඹ

The Ceylon Mercantile Industrial General Workers'
Union (CMU)(රංහ ජශද වහ හර්මි ව ජඳොදු ම්රු
ංභඹ)

ජනො.03,22 න ඳටුභ,ජොශම 03

The Ceylon Labour Union

ජේ.ය.ජී./02,ගුණසංවපුය,ජොශම 12

The Rathmalana Railway Workers' Union

ටී 03-24,දුම්රිඹ නිහ,හලු ඳහය,යත්භරහන

The Ceylon Estates Staff Union(රංහ තු ජේහ ංභඹ)

ජනො.06,ඇජරෝයි ඇනිව් ,ජොශම 03

ජොජශොන්නහ යජජේ ර්භහන්ත ලහලීඹ ජේ ංභඹ

ජනො.380 ඒ,ළලිර ඳහය,ජොටිහත්ත,අංජොඩ

1

2

5

වෘත්තීය සංගමයේ නම

132

147

171

261

278

291

Ceylon Workers Red Flag Union (රංහ ම්රු යතු ජොඩි
ජනො.443/1/1,විලිඹම් ජොඳල්ර භහත,භවනුය
ංභඹ)
The Union Of the Post of the Post & Telecomminication
11/14,තළ.ජඳ.15,ජරෝටස ඳහය,ජොශම 01
Officers'
Statistical Investigetors' Association of Department of
Censers of Statistics(භසත රංහ ංයහ ජල්ණ
නිරධහරීන්ජේ ංභඹ)

ජන වහ ංයහ ජල්ණ
ජදඳහර්තජම්න්තු,තළ.ජඳ.563,ජොශම 07.

The Government Medical Officers' Association(GMOA)

275/75,ජඵෞද්ධහජරෝ භහත,ජොශම 07

11

294

12

312

13

314

14

15

324

336

17

346

18

358

20

377/26,ජර්ල්ජව් ඇනිව්,ජොශම 10

යජජේ ශභනහයණ වහය නිරධහරී ංභඹ

90,ර් චිත්තම්ඳරම් ඒ හර්ඩ්නර් භහත,ජොශම 02

ශ්රී රංහ සටම් (ජරේඩ් 1)ඉන්සජඳක්ටර්ස යුනිඹන්

භන් ඵඩු හර්ඹහරඹ, ලරරංහ ජර්ගු , ජොශම 01

ලරරංහ අවුන්ටට් ර්විස ඇජෝසජේන් (ලරරංහ
ණහධිහරි ජේහ ංභඹ)

රහමීඹ ආර්ථිඹ පිළිඵද අභහතයහංලඹ,ජතො භව ජල්ම්
හර්ඹහරඹ,ජොක්ජෝල් වීදිඹ,ජොරම 02.

භසත රංහ තළඳළල් ව විදුලි ඳණිවුඩ ජේ ංභඹ

63,ජොන්ඩර්ස ජෝර්ට්, ජොශම 02

Sri Lanka Cartographers Union (ලරරංහ සතිඹම් විදයහඥ
ංභඹ)

මිනින්ජදෝරු ජදඳහර්තජභ්ස න්තු,ජොශම 05

ද සජරෝන් ප්රහන්ටර්ස ජොයිටි

40-1, ලරධම්භහයහභ භහත,යත්භරහන

ද ර්න්භන්ට් ර්ජඹර්ස ඇජෝසජේන්

10,ඵම්ඵරපිටිඹ ඩරයිව් , ජොශම 04

333

16

19

Sri lanka Railway Station Masters Union(ශ්රී රංහ දුම්රිඹ
සථහනහධිඳතිරුන්ජේ ංභඹ)

369

376

United Telecommunication Engineering Workers Union
ජභයට ඳහර්ල් අංලඹ , ජරෝටස ඳහය,ජොශම 01
(එක්ත් විදුලි ංජද්ල ඉංජිජන්රු ජේ ංභඹ)
ර්න්භන්ට් ජෙස ඳරන්ටර්ස යුනිඹන් (යජජේ මුද්රණ ශිල්පීන්ජේ
ංභඹ)

යජජේ මුද්රණහරඹ,ජොශම 08

21

388

23

391

24

402

26

446

461

28

467

30

ජටලිමියුනිජක්න් ඉංජිනිඹර්ස යුනිඹන්

තළඳළල් වහ විදුලි ංජද්ල මරසථහනඹ,ජරෝටස
ඳහය,ජොශම 01

භසත රංහ සුයහඵදු ළයඹන් ව නිඹහභරුන්ජේ ංභඹ

ඩී. ආර්. විජේර්ධන භහත,ජොශම 10

Telecommunication Officer's Union

බිම් භවර, ජටලිජොම් මරසථහනඹ,ජොශම 01

යජජේ ජඳොදු ජේ ංභඹ

971-22, භයදහන ඳහය , පුංචිජඵොරැල්ර, ජොශම 08

ද ර්න්භන්ට් ර්විස ඩරහෂසභන්ට්ස යුනිඹන් (යහජය ජේහ ළරසුම්
ශිල්පීන්ජේ ංභඹ)

7-1 ,හවින්ද ජඳජද ,ජොරම 06

ර්න්භන්ට් ටරහන්සජල්ටර්ස යුනිඹන්

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ජදඳහර්තජම්න්තු,3 න භවර ,භව
ජල්ම් හර්ඹහරඹ,භහලිහත්ත,ජොශම 10

යහජය ජේහ ම්රු නිරධහරී ංභඹ

ම්රු භව ජල්ම් හර්ඹහරඹ ,6 න භවර,ජොශම 05

භසත රංහ වහඵර් ව ජඩොක් ම්රු මිතිඹ

10/21ඒ,ජඹසුන්දය ජඳජද,ඇල්ජවේන ඳහය,භවයභ

ලරරංහ භළනුම් වහඹරුන්ජේ ංභඹ

506,මිනින්ජදෝරු ජදඳහර්තජභ්ස න්තු,කිරුර
ඳහය,ජොශම 06

440

27

29

ලරය දෘය භධයසථහනඹ, න්ජනොරු, තළ ජඳ
31,ජප්යහජදණිඹ

382

22

25

ඇරල්චයල් ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන්

522

523

31

529

33

537

34

547

36

37

38

39

40

ජභයට ඳහර්ල් අංලඹ, ජරෝටස ඳහය,ජොශම 01

ජොයිටි ඔෂස න්භන්ට් ඩිසජඳන්ර්ස

6/06/21, වස පුය, ජේසරයින් ඳහය, ජොශම -09

ඉරිජේන් ඉංජිනිඹරින් ඩිප්ජරොජම්ට්ස ඇජෝසජේන්

15, ජභල්රිඩ් ජෙන්ට්, ජදහිර

ජය්ස ගු ඳරීක් නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ජර්ගු ඳරීක් ංම් හර්ඹහරඹ,තළ.ජඳ.627, ජොශම

රංහ එසජට්ට් ර්ර්ස යුනිඹන්

89, ධර්භඳහර භහත, භහතජල්

භසත රංහ ජශද වහ ර්භහන්ත ම්රු මිතිඹ

457,යුනිඹන් ජඳජද,ජොශම 03

යහජය \ ඳශහත් යහජය ශභනහයණ ජේහ නිශධහරී ංභඹ

38 1-2 ,එච්.එම්. ජඳජය්ස යහ භහත, ජඵොරැල්ර, ජොශම
08

ර්න්භන්ට් ජඩන්ටල් ර්ජිඹර්ස ඇජෝසජේන්

ෘත්තීඹ භධයසථහනඹ,275-75,ජඵෞද්ධහජරෝ
භහත,ජොශම 07

ඉරිජේන් ඩිඳහට්භන්ට් යුනිඹන් ඔෂස වයිජරොජරොජිල්
ඇසසටන්ට්ස

වයිජරොජරොජි අංලඹ (ජර විදයහ අංලඹ) හරිභහර්
ජදඳහර්තජභ්ස න්තු, ජොශම 07

ද මීටිඹජයොජරොජිල් ඔෆිර්ස යුනිඹන් (හශගුණ විදයහ
නිරධහරීන්ජේ ංභඹ)

හශගුණ විදයහ ජදඳහර්තජම්න්තු,ජඵෞද්ධහජරෝ
භහත,ජොශම 07

528

32

35

භසත රංහ ජටලිජොම් ජේහ ංභඹ

556

575

597

599

611

619

41

42

43

44

45

භධයභ ඵඩහ, රංහ විදුලිඵර
භණ්ඩරඹ,ජොජශොන්නහ, ළල්රම්පිටිඹ

ලරරංහ ආභන වහ විභන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ආභන වහ විභන ජදඳහර්තජභ්ස න්තු, විජ්ස හහය වහ හර්ඹහරඹ ංකීර්ණඹ, මිනුන්ජොඩ ඳහය, ටුනහඹ

සජට්ට් ඩිජරොප්භන්ට් ඇන්ඩ් න්සටරක්න් ජෝඳජර්න්
සජටෝර් කීඳර් යුනිඹන්

තළ ජඳ 12 ,ල්කිස

දුම්රිඹ භහර් ව ඳහරම් ශභනහරුන්ජේ ංභඹ

දුම්රිඹ භහර් ඳරීක්,(ජොශම)
හර්ඹහරඹ,ජදභටජොඩ,ජොශම 09

ද ඳේලික් ජවල්ත් ඉන්සජඳක්ටර්ස යුනිඹන් ඔෂස ලරරංහ

අං 09, ර ඳහය, යත්භරහන

රංහ යහජය ජදඳහර්තජභ්ස න්තු රිඹදුරු ංභඹ

හරි භහර් හර්ඹහරඹ,ජඵෞද්ධහජරෝ භහත,ජොශම 07

භසත රංහ දුමිරිඹ ඉංජිජන්රු මිරු ංභඹ

අං 1347,ට්රිජඳෝලි දුම්රිඹ ඵඩු ඵඩහ ඳහය,ඕල්ට්
ඳහය,භයදහන ,ජොශම 10

ද සජරෝන් ඉජරක්ටිරසටි ජඵෝඩි ඉංජිනිඹර්ස යුනිඹන්

රං.වී.භ ඳරධහන හර්ඹහරඹ, ර් චිත්තම්ඳරම් ඒ හඩ්නර්
භහත, තළ.ජඳෙඃ540 ,ජොශම 02

සජරෝන් ඉජරක්ටිරසටි ජඵෝඩි ජටක්ජනොජරොජිල් ඉංජිනිඹර්ස
ඇන්ඩ„ සුපිරින්ජටන්ඩන්ට„ස යුනිඹන්

රං.වී.භ. ෙධහන හර්ඹහරඹ,ර් චිත්තප්ඳරම් ඒ.හඩිනර්
භහත,තළ.ජඳ.540,ජොශම 02

667

696

709

47

735

50

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරජේ ඵඩහ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ
632

712

49

ඳරධහන හර්ඹහරඹ , දුම්රිඹ ඳටුභ, භයදහන, ජොශම 10

630

46

48

ද සජරෝන් ජර්ල්ජව් හර්ඩ්ස යුනිඹන්

750

770

791

51

52

53

54

55

847

167/ඒ,නහරම් වීදිඹ,ජොශම 14

භසත රංහ යහජය ශභනහයණ වහය නිශධහරීන්ජේ
ංභඹ

අං 65-03,ර් චිත්තම්ඳරම් ඒ හඩ්නර් භහත,ජොශම
02

ලරරංහ විලස විදයහරයීඹ ජේ ංභඹ

විදුලි නඩත්තු අංලඹ, ජප්යහජදණිඹ විලස
විදයහරඹ,ජප්යහජදණිඹ

භසත රංහ යුනයිටඩ් ජභෝටර්ස ර්ක්ස යුනිඹන්

457,ආචහර්ඹ ජොල්වින් ආර් ද සල්හ භහත,ජොශම 02

භසත රංහ උඳ තළඳළල් සථහනහධිඳතිරුන්ජේ මිතිඹ

ජරෝටස ඳහය ,ඳයණ ඳහර්ල් හභයඹර,ජොශම 01

සජරෝන් ජෂඩජය්ස න් ඔෂස ජල්ඵර්ස

ජනො.6/3-314/2,හලු ඳහය,ජොශම 04

හශගුණ විදයහ හර්මි වහ ම්රු ජේහ මිතිඹ

හශගුණ විදයහ ජදඳහර්තජභ්න්තු,ජඵෞද්ධහජරෝ
භහත,ජොශම 07

ජන්ටරල් වුන්සල් ඔෂස සජරෝන් ජේඩ් යුනිඹන් (රංහ ම්රු
මිති භධය භණ්ඩරඹ)

අං 10/21ඒ,ජඹසුන්දය ජඳජද,ඇල්ජවේන ඳහය,භවයභ

ෘෂිර්භ ඳර්ජේණ වහය වහ ඳර්ජේණ නිශධහරීන්ජේ
ංභඹ

ඳළරෆටි ජහන ම්ඳත් භධයසථහනඹ, න්ජනොරු,
ජප්යහජදණිඹ

848

855

57

913

60

භසත රංහ ඳශහත් ඳහරන ම්රු මිතිඹ
818

877

59

අං 247,භහදිජර ඳහය,උඩවමුල්ර,නුජේජොඩ

814

56

58

යජජේ විකියණ විදයහ තහක්ණ ජදීන්ජේ ංභඹ

939

954

963

61

984

63

989

65

ලරරංහ හර්මි විදයහරඹ, ජොශම 10

රංහ ගුරු ංභඹ

65-4 ,ගුරු භළදුයරචිත්තම්ඳරම් ඒ හඩ්නර් භහත,ජොශම
02

එක්ත් රංහ ඳශහත් ඳහරන භ„රු මිතිඹ

304 ,පුත්තරම් ඳහය, රුණෆර

971

62

64

උස අධයහඳන ජේජේ ජේ ංභඹ

1006

ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජභ්න්තුජ්ස ව ත් නිසඳහදන වහ ජෞය අං 480,ජඹහනි,අන්නහස
ජදඳහර්තජභ්න්තුජ්ස ඳර්ජේණ උඳ වහය ංභඹ
ත්ත,න්ජනොරු,ජප්යහජදණිඹ
නළනල් ර්ර්ස ජොංරස

94 1-6 , ජඹෝක් ජොඩනළගිල්ර,ජොශම 01

ලරරංහ තළඳළල් වහ විදුලි ංජද්ල ජේහ ංභඹ

ජභයට ඳහලු අංලඹ ,ජරෝටස ඳහය , ජොශම 01

රංහ ජහති තු ම්රු ංභඹ

අං 60 , ඵණ්ඩහයනහඹපුය , ළලිඩ ,යහජගිරිඹ

ලරරංහ ජනයජ ජෞය ජේහ ංභඹ

37-36 ඒ , ඳන්ර ඳහය, ජොශම 10

1041

66

1053

67

1071

68

1072

69

1079

70

1100

ජර්ල්ජව් සේනලිං ජටක්නිල් ඔෆිර්ස යුනිඹන් (දුම්රිඹ ංඥහ වහ
එල්.ටී.එල් හර්ඹහරඹ , දුම්රිඹ ඳටුභ,භයදහන
විදුලි ංජද්ල තහක්ෂණ ශභණහරුන්ජේ ංභඹ)
භසත රංහ යහජය රභණහයණ වහය ංභඹ

49-95, නහර ඳහය, නහයහජවේන්පි්ට,ජොශම 05

71

1211

73

1226

74

1240

1350

76

1362

77

1378

78

20 ,ඳන්ර ඳහය,භයදහන, ජොශම 10

යුධ වමුදහ ඉංජිජන්රු එක්ත් ජේහ ංභඹ

167/30,යුධ වමුදහ දවුය,අවිසහජව්ල්ර
ඳහය,ඔරුජොඩත්ත,ජොජරොන්නහ

ලරරංහ දුම්රිඹ ඵඩහ එක්ත් ජේ ංභඹ

දුම්රිඹ ඵඩහ, තළ.ජඳ.1347,භයදහන

රංහ විලස විදයහරයීඹ එක්ත් ජේ ංභඹ

තළඳළල් අංල, ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහරඹ, ජප්යහජදණිඹ

යුනිඹන් ඔෂස ඉන්සජඳක්ටර්ස ඔෂස ජයිට්ස ඇන්ඩ් ජභර්ස ඔෂස ද
ඩිඳහට්භට් ඔෂස ඉටර්නල් ජේඩ් (කිරුම් වහ මිණුම් ඳරීක්ෂ ෘත්තීඹ
ංභඹ)

101 ,උදයහන ඳහය ,ජොශම 05

ලරරංහ ඉසරහම් ගුරු ංභඹ

55,ජඹතිර භහත,වහලි ඇර

ජහති ජේ ංභඹ

416,ජෝට්ජට්ස ඳහය ,පිට ජෝට්ජට්ස

යජජේ ඳහළල් දන්ත චිකිත් ංභඹ

පජය ඳළල්ජඳොර විඳසසී ඳදනභ,පජය ඳළල්ජඳොර විඳසසී
භහත,ජොශම 08

1151

72

75

ද සජරෝන් ඵෆන්ක් එම්ප්ජරෝයීස යුනිඹන්

1380

ජොජොනට් රිර්ච් ඉන්සටිටියුට් රිර්ච් ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන් ජඳොල් ඳර්ජේණහඹතනඹ, ඵන්ඩිරිප්පු ත්ත, ලුනුවිර
79

80

1381

1458

ජර්ල්ජව් ජරොජොජභෝටිව් ඇන්ඩ් මිළනිල් ඉංජිනිඹරින්
ඇජෝසජේන්

ජදභටජොඩ ධහනහහයඹ,ජනො.511,ජේසරයින් ඳහය,ශ්රී
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භර්න්ටයිල් එේටිව් ඇජෝසජේටිව්

94 1-6 , ජඹෝක් ජොඩනළගිල්ර,ජඹෝක් වීදිඹරජොටුර
,ජොශම 01

සජරෝන් ඉජරක්ට්රිසටි ජඵෝඩ් ඩරහෂසභන්ට්ස යුනිඹන්

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ,ඳර්න්ස ඳහය,ජොශම 02

රංහ යහජය ංසථහ ජඳොදු ජේ ංභඹ

අං:513\2-1 ,ඇල්විටිර භහත ,ජොශම 05

3100

126

3142

127

3231

128

3324

The Association of Veterinary Research Officers' Union ඳශු වදය ඳර්ජඹණ ආඹතනඹ,ජප්යහජදණිඹ

129

130

යජජේ ඳවුල් ජෞය ජේහ ංභඹ

45 -96 ,ජන සු ජන , නහර ඳහය,නහයහජවේන්පිට
,ජොශම 05

භව ඵළංකු ජේ ංභඹ

භව ඵළංකු ජොඩනළගිල්ර, ලරරංහ භව ඵළංකු , ජොශම
01

3420

3432

131

132

ර්ජව් ජනයහල් හර්ඹහරඹ,කිරුර ඳහය,ජොශම 05

භවනුය සංවර ජශද ජඳයමුණ

අං : 04 ඩී , ංකයහජ භහත,භවනුය

ජහති දුම්රිඹ ජේහ ංභඹ

ජල්ක්යිඩ් ,175 ,ඵඩි්හ ජොඩනළගිල්ර, ඕල්ට් භහත
,ජොශම 11

භහජහදී රංහ ම්රු මිතිඹ

ජොසභ,ජඵොයලුජොඩ

ලරරංහ යජජේ භළනුම් ජේ ංභඹ

ඳරධහන භළනුම් හර්ඹහරඹ,ජනොෙඃ506 ,නහයහජවේන්පිට,
ජොශම05

3620

3655

133

3673

134

3678

135

ර්ජ්ස ඩිඳහට්භන්ට් රෆජුජට් සටහෂස ඔෆීර්ස ඇජෝසජේන්

3683

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරජේ රඝු ජල් වහ ඹතුරු ජල් ංභඹ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ,තළ ජඳ 540, ජොශම 02
136

137

138

139

140

3694
භවළලි හර්මි නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

භවළලි ංර්ධන භණ්ඩර ඳරධහන හර්ඹහරඹ, ජනොෙඃ11,
ජහත්ත ඳහය ,ජොශම 05

අඳනඹන ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් යහප්ති නිශධහරීන්ජේ
ංභඹ

අංෙඃ 05 ,ර ජදය ඳටුභ , ටුසජතොට

යක්ණ ජේ ංභඹ

ලරරංහ යක්ණ ංසථහ, අංෙඃ 288 , යුනිඹන්
ජඳජද,ජොශම 02

මිනින්ජදෝරු ජදඳහර්තජභ්න්තුජ්ස භළනුම් උඳයණ තහක්ණ
නිරධහරීන්ජේ්ස ෘත්තීඹ මිතිඹ

උඳයණ අංලඹ , මිනින්ජදෝරු ජදඳහර්තජභ්න්තු
,ජොශම 05

3707

3729

3743

3763

141

3825

142

3840

143

3926

144

4111

145

146

ලරරංහ විලස විදයහරයීඹ ලිපිහය ර ශභණහයණ වහය වහ
හර්මි ජේහ ංභඹ

විලස විදයහර ෙතිඳහදන ජොමින් බහ,අං 20,ජෝඩ්
ජඳජද,ජොශම

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳරහවන ජේහ ළශසුම් ශිල්පීන්ජේ ෘත්තීඹ
554/3,ළලිහිද,ඩුජර
මිතිඹ
ජහති තළඳළල් වහ විඤුලි ජද්ල ජේ ංභඹ

ජරෝටස ඳහය , ජොශම 01

භසත රංහ ජභෝටර් ජේ ංභඹ

10/21 ඒ,ජඹසුන්දය ඳජද,ඇල්ජවේන ඳහය,භවයභ

එක්ත් ජඳොදු ජේ ංභඹ

136,ඳන්ර ඳහය,ළුතය,උතුය

භසත රංහ යජජේ භළනුම් ජේ ංභඹ

ඳරධහන භළනුම් හර්ඹහරඹ , නහයහජවේන්පිට , ජොශම 05

ලරරංහ ජඳොල් ඳර්ජේණහඹතනජේ විදයහත්භ වහ තහක්ණි
ජේහ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ලරරංහ ජඳොල් ඳර්ජේණහඹතනඹ,ඵණ්ඩිරිප්පු ත්ත ,
ලුණුවිර

ද එඹහරයින් ඳයිරට්ස ගිල්ඩ් ඔෂස ලරරංහ

216/45,දිඹන්නහ ජඳජද,ළලිඩ.යහජගිරිඹ

ඇජටෝනි ජනයල්ස ඩිඳහට්භන්ට් ලීල් ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන්

නීතිඳති ජදඳහර්තජභ්න්තු ,අඍත් ජඩ්ස , ජොශම 12

හණිජ වහ හර්මි ජේ ංභඹ

17 ,ඵළරැක් ඳටුභ ,ජොශම 02

4181

4190

147

4197

148

4229

149

4251

150

4252

151

152

153

154

155

ලරරංහ භව ඵළංකු ජොඩනළගිල්ර , ජනහධිඳති භහත ,
ජොශම 01

ලරරංහ ඇජෝසජේන් ඔෂස ර්න්භන්ට ජභඩිල් රළජඵෝයටරි
ජටක්ජනොජරොජිසට්ස

889-1-1,භයදහන ඳහය, ජොශම 10

භසත රංහ සතහස ව ඇසකිස රඹහත්භ යන්නන්ජේ
ංභඹ

විමුක්ති,සරි ගුණයතන භහත,යහජොඩ,නෆඵඩ

ලරරංහ ඇජෝසජේන් ඔෂස මී්ටිඹජයොජරොජිසටිස

හශගුණ විදයහ ජදඳහර්තජභ්න්තු, ජඵෞද්ධහජරෝ
භහත ,ජොශම 07

එක්ත් ම්රු ම්ජම්රනඹ

අංෙඃ 17 ,ඵළරැක් ඳටුභ ,ජොශම 02

ජන්ටරල් ඉංජිනිඹරින් න්ල්ටන්ස ඵුජයෝ ඉංජිනිඹර්ස
ඇජෝසජේන්

අංෙඃ415 ,ජඵෞද්ධහජරෝ භහත , ජොශම 07

ලරරංහ නිදවස ගුරු ංභඹ

අංෙඃ 301, ටී. බී. ජඹහ භහත , ජොශම 10

ඹන්ටිෆික් සටහෂස ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන් ඔෂස ද යඵර් රිර්ච„
ඉන්සටිටියුට„ ඔෂස ශිරරංහ

ජතරර ඳහය ,යත්භරහන

4269

4291

4322

4327

4394

156

4401

157

4412

158

භව ඵළංකු ජහති ජඳොදු ජේ ංභඹ

4427

ජඳොල් හ කිරීජභ්ස භණ්ඩරජේ යහඳෘති නිශධහරීන්ජේ ංභඹ අං 102,ආර් බී 02,රක් උඹන,ජඳොජශොන්නරු
159

160

4453

4459

The Central Engineering Consultancy Bureau's
Engineering Diplomatrs Union

415 , ජඵෞද්ධහජරෝ භහත ,ජොශම 07

161

162

164

4546

4572

167

4593

170

තළ.ජඳ.1529,ලරරංහ ජය්ස ගු, ජොශම 01

රංහ දුම්රිඹ ජේහ ජේ ංභඹ

අං: පී . ඒ .දුම්රිඹ නිහ,ජොතරහර පුය , හලු ඳය
,යත්භරහන

ලරරංහ ෘත්තීඹ චිකිත් ංභඹ

180/9/1,අත්තනල්ර ඳහය,ඳසඹහර

ද ජන්ටරල් ඵෆන්ක් එේටිව් ඔෆිර්ස යුනිඹන්

ලරරංහ භව ඵළංකු, ජනහධිඳති භහත , ජොශම 01

ආවහය බීභ වහ දුම්ජොශ ර්භහන්ත ජේඹ මිතිඹ

අං: 513-1-2 ,ඇල්විටිර භහත , නහයහජවේන්පිට,
ජොශම 05

අන්තර් විලස විදයහරයීඹ ෘත්තීඹ මිති භවහ ම්ජභ්ස රනඹ

අං 20,ජෝඩ් ජඳජද,ජොශම 07

ද නළනල් එසජට්ස ට් ර්විස යුනිඹන්
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ළරසුම් හර්ඹහරඹ, අංෙඃ 415, ජඵෞද්ධහජරෝ භහත
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මුද්ර නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ \ ලරරංහ යහඹ අධිහරිඹ

5123

ජටලිජොමියුනිජක්න් ඉංජිනිඹරින් ඩිප්ජරෝභළට්ස ඇජෝසජේන් ඕටීඑස.තළ.ජඳ.235,ජොශම 01
205

5124

206

5133

207

5138

208

5142

209

210

අප් න්ටරර්ර්ස ෂරන්ට්

ජනොෙඃ 06 , ජලින් වීදිඹ ,තරහළජල්

යුනිර්සටි රයිඵරරිඹන්ස ඇජෝසජේන් ඔෂස ලරරංහ

ජනො46රජවෝටන් ජඳජදරජොශම 7

ලරජඹර්ධනපුය විලස විදයහරයීඹ ආචහර්ඹ ංභඹ

ලරජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ ,ංජොඩවිර , නුජේජොඩ

රංහ දුම්රිඹ ඳරති ළසුම් හර්ඹභණ්ඩලීඹ ංභඹ

36,මිල්රවත්ත,තුඩුර ඳහය,ජදොඩම්ජොඩ,ළුතය
දකුණ

ද එේටිව් ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන් ඔෂස ද නළනල් ජේවිංස
ඵෆන්ක්

ජහති ඉතිරිකිරීජභ්ස ඵළංකු, 255 , හලු ඳහය , ජොශම
03

5148

5150

211

5160

213

5164

215

216

217

218

55,ආර් ඒ ද භළල් භහත,ජොශම 04

රංහ ර්භහන්ත ජශද ජේහ ංභඹ

ජඵොයළුජොඩ,ජොසභ

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩලීඹ හර්ඹහර ජේහ ංභඹ

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ තළ ජඳෙඃ 540 ` ජොශම 02

ජද්ශීඹ ආදහඹම් ජේහ ංභඹ

14 න භවර ,ජද්.ආ. ජද. ලරභත් චිත්තම්ඳරම් ඒ හඩ්නර්
භහත , ජොශම 02

ජයෝඩ් ජඩජරොප්භන්ට් ඔජතෝරිටි එංජිනිඹර්ස ඇජෝසජේන්

ඉංජිජන්රු ජේහ අංලඹ 7 න භවර, භහර් ංර්ධන
අධිහරිඹ,භ නළගුභ භව භළදුය , ජඩන්සල් ජොේඵෆඩු
භහත, ඵත්තයමුල්ර

එක්ත් ජත් යඵර් ව ජභයට ද්රය ම්රු මිතිඹ

513 2-1 ,ඇල්විටිර භහත, ජොශම 05

යනයිටඩ් ඩිසටන්ස ටීචර්ස ඇජෝසජේන් ඔස ද ඕඳන් යුනිසටි
ඔෂස ශ්රී රංහ

ලරරංහ විෘත විලස විදයහරඹ, නහර , නුජේජොඩ

ලරරංහ විණන ඳරීක් ජේහ ංභඹ

විණහධිඳති ජදඳහර්තජභ්ස න්ත, ජටොරිංටන් චතුයලරඹ,
ජොශම 07

රයිව්සජටොක් ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන් ඔෂස ද ලරරංහ ඇනිභල්
ජෙොඩක්න් ඇන්ඩ් ජවල්ත් ර්විස

377රමී තුය,ජප්යහජදණිඹ

යුනිර්සටි එම්ප්ජරෝයීස යුනිඹන්

ඹහඳනඹ විලස විදයහරඹ ,තිරුනල්ජව්ලිරඹහඳනඹ

5151

212

214

ද ෆිනෆන්ස ම්ඳළනි ලිමිටඩ් එම්ප්ජරෝයීස යුනිඹන්

5172

5193

5196

5209

5226

219

5230

220

5276

221

5283

223

5289

224

5290

විලස විදයහලීඹ ඳරතිඳහදන ජොමින් බහ ජේ ංභඹ

20 , ජෝඩ් ජඳජද , ජොශම 07

එක්ත් තළඳළල් නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

52, සරිභල් උඹන, ළටඹුහන, පිලින්දර

ජල්ක් වවුස ජේ ංභඹ

35 , ඩී. ආර්. විජේර්ධන භහත,ජොශම 10

යහජය ඖධ නිසඳහදන ංසථහ ජේ ංභඹ

යහජය ඖධ නිසඳහදන ංසථහ , ර් ජජෝන් ජොතරහර
භහත, යත්භරහන

යජජේ දන්ත ශිල්පීන්ජේ ංභඹ

දන්තහඹතනඹ , ජෝඩ් ජඳජද ,ජොශම 07

යුනයිටඩ් ර්ර්ස ජොංරස

30, න භහර්ට් ජොඩනළගිල්ර ,තරහළජල්

ලරරංහ ඳස මීක්ණ හර්මි නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ඳහංශු ඳරිශීරන අංලඹ,හරිභහර් ජදඳහර්තජභ්ස න්තු,
ජහත්ත ඳහය , ජොශම 05

යජජේ යප් නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

701 සී, උතුරු තරංභර ඵත්තයමුල්ර

සහධීන තටහ ජේ ංභඹ

17, ඵළරැක් ඳටුභ , ජොශම 02

5294

226

5319

227

5340

228

භහර්ස ලහරහ,ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහරඹ ,ජප්යහජදණිඹ

5280

222

225

අන්තර් විලස විදයහරයීඹ උඳ ලහරහධිඳති ංභඹ

5350

229

5365

230

5373

231

232

234

5390

237

238

239

240

ද සජරෝ ඉජරක්ටරසටි ජරෝඩ් අවුන්ටන්ට්ස ඇජෝසජේන්

රං.වි.භ , ණහධිහරී මරසථහනඹ , 2 භවර , ජොශම
02

යුනයිටඩ් සටහෂස ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන් ඔෂස නළනල් ජෝටර්
ප්රයි ඇන්ඩ් ජරොජන්ේ ජරෝඩ්

රඩහ හභයඹ , ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳරහවන
භණ්ඩරඹ ,යත්භරහන

භසත රංහ සුයහඵදු නිශධහරීනිඹන්ජේ ංභඹ

305,විකුභ,අළුජඵෝමුල්ර

රංහ ආයක් ජේහ ංභඹ

103 ` පී එස ජඳජය්ස යහ භහත ` ලහරහ ඉදිරිපිට `
භහභ„ජඳ ` පිළිඹන්දර

සජරෝන් ඉජරක්ටරසටි ජරෝඩ් ඉන්ඩිජඳන්ඩන්ට් ඉංජිනිඹර්ස
ඇජෝසජේන්

ළශණිතිස ඵරහහයඹ , ළල්රම්පිටිඹ

එක්ත් දුම්රිඹ ජේ ංභඹ

අංෙඃ 06,දුම්රිඹ නි්හ, කුරුප්පු ඳහය,ජඵොරුල්ර,
ජොශම 08

එඹහර් ටරළෆික් ඉංජිනිඹරින් ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන්

මිනිජක්න් ඉංජිනිඹරින් ජක්න්්ස ` ජොශම ගුන්
ජතොටුජඳොර ` ටුනහඹ

භසත රංහ මුඳහය ජේ ංභඹ

ජොසභ,ජඵොයළුජොඩ

5387

5389

236

442, ජඳොල්පිති මුරහන, දහන

5382

233

235

දුම්රිඹ එන්ජින් රිඹළදුරු ංභඹ

5393

5403

5404

5405

5432

5440

භසත රංහ ඩිප්ජරෝභහධහරී ත් ංර්ධන උඳජද්ලරුන්ජේ
ඳශු වදය හර්ඹහරඹ,ගිරුභ,පිළිභතරහ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

241

242

243

244

245

246

247

248

ම්ඳත් ඵළංකු ජේ ංභඹ

ජනොෙඃ 110 , ලරභත් ජේම්ස පීරිස භහත, ජොශම 02

ඩත තරජයෝ්ස ද යථ හිමි රිඹළදුයන්ජේ ංභඹ

558 එක්ත් භහත, ඉවර යවමුණ ` ඩත

ඳර්ජේණ වහයරුන්ජේ ංභඹ

ඳර්ජේණ භධයසථහනඹ , අඳනඹන ෘෂිර්භ
ජදඳහර්තජභ්ස න්තු, භහතජල්

ඵඩහ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳරහවන භණ්ඩරඹ,ඳරධහන
ඵඩහ, යත්භරහන

සුයහඵදු රිඹළදුරු ංභඹ

සුයහඵදු ෙධහන හර්ඹහරඹ , 353,ජොට්ජට් ඳහය,යහජගිරිඹ

ලරරංහ ජටලිජොම් ජේ ංභඹ

බිම් භවර ,ඳළයනි ළටුප්ඳත් අංල ජොඩනළගිල්ර ,
ජටලිජොම් මරසථහනඹ,ජරෝටස ඳහය , ජොශම 01

ඉරිජරන් ඩිඳහට්භන්ට් ජටක්ජනොජරොජිල් යුනිඹන්ස
ජෂඩජය්ස න්

ඉංජිජන්රුභඹ ද්රය ඳරීක්ෂණහහයඹ, හරි භහර්
ජදඳහර්තජම්න්තු , තළ ජඳෙඃ1138 , ජොශම 07

ර්න්භන්ට් ඔෆිස ර්ර්ස ර්විස යුනිඹන් (යජජේ හර්ඹහර
ජේ ජේහ ංභඹ)

143 , 3 න භවර , කිව් ඳහය , ජොශම 02

ලිට්ල් රඹන් ජේ මිතිඹ

105 , භළලිඵන් ලහහ . විජ්ස හනන්ද ඳහය ,
ජොටජවේන , ජොශම 13

ජහති අධයහඳන ජේ ංභඹ

අංෙඃ400 ` ජෝ්ස ට„ජට„ ඳහය ` පිට ජෝට„ජට„

5457

5460

5465

5472

5475

5490

5495

5498

249

5508

250

5528

251

252

5542

ඕල් සජරෝන් යුනයිටඩ් සටහෂස ජොංරස

70/1,ම්ජඳොශ ඳහය,ේරළක් ජල්න්,නහරපිටිඹ

ලරරංහ යුනිර්සටීස ජටක්නිල් ඔෆිර්ස යුනිඹන්

යහධිජව්දී ජදඳහර්තජම්න්තු,වදය පිඨඹ,ජප්යහජදණිඹ
වි.වි.

Irriration Department Engineers' Union

තළ ජඳෙඃ 1138 , ජොශම 07- D2D256:D263

ද ඇජෝසජේන් ඔෂස ජොර්ල් ඵෆන්ක් එේටිව්ස

ජනොෙඃ21 , ඵරසටල් වීදිඹ , ජොශම 01

Sri Lankan Airlines Airceraft Technicians Association

අං 14 ,භවජර ජඳජද.කිරුරඳන,ජොශම 06

භසත රංහ න නිඹහභ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

විල්ඳතු ජහති උදයහනඹ, හුනුවිරභ, ඳවර යහවළ.

භසත රංහ අධියණ ජේහ ජඳොදු ජේ ංභඹ

ජනොෙඃ119 , ර න්ද ජඩ්ස , නහවිභන දකුණ ,භහතය

රුහුණු යුනිර්සටි ඹන්ස ටීචර්ස ඇජෝසජේන්

විදයහ පීඨඹ,රුහුණු විලස විදයහරඹ , භහතය

ඔප්තළරමික් ජටක්ජනොජරොජිසට්ස ඇජෝසජේන්

හභය අංෙඃ10 , ඇසජයෝවර ,වීන්ස ඳහය , භයදහන

5550

253

5552

254

5563

255

ලරජඹර්ධනපුය භව ජයෝවජල් ඳරිපය වදය වහ අතුරු වදය
314/4,තරතුජොඩ ඳහය,භහදිජර,ජෝට්ජට්
නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

5567

256

5570

257

5585

258

5598

259

5605

260

5610

261

5622

263

5623

265

266

267

268

269

270

උඳහධිධහරී ෘත්තීඹ ංම් හර්ඹහරඹ , ලරරංහ

මීරිභ එක්ත් රිඹළදුරු ංභඹ

ලරහන්ති ,ජය්ස න්ද ජඳොර, මීරිභ

දුම්රිඹ ඳහරරුන්ජේ ංභඹ

අං.377/30/1/2,දුම්රිඹ ඳටුභ,භයදහන ඳහය,ජොශම 10

හර්මි ජේ සහධීන ංභඹ

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳරහවන භණ්ඩරඹ ,
යත්භරහන

ලරරංහ යහඹ අධිහරිජේ හර්මි නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ජනො.972/බී,තරංභ දකුණ,ඵත්තයමුල්ර

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරජේ හර්මි ශිල්පීන්ජේ ංභඹ

අං 209,අටුරභ,ඵණ්ඩහයභ

ලරරංහ ඳරමිති ආඹතන ජේ ංභඹ

අංෙඃ17 , ඇල්විටිර භහත , වික්ජටෝරිඹහ ජඳජද
,ජොශම 08

ලරරංහ විලස විදයහරයීඹ පුසතහර වහය නිශධහරීන්ජේ
ංභඹ

පුසතහරඹ , ලරජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ,නුජේජොඩ

Ceylon Plantation & mercantile Services union

34/3,ඳළසකුල් භහත,භතුභ

රංහ හර්මි ංර්ධන භණ්ඩලීඹ ඉංජිජන්රු
ඩිප්ජරෝභහධහරීන්ජේ ංභඹ

අංෙඃ615 ,ටුඵළද්ද ,ජභොයටු

5621

262

264

ලරරංහ භව ඵළංකු උඳහධිධහරී ෘත්තීඹ මිතිඹ

5642

5648

5659

5662

5676

5705

5709

271

272

273

274

275

276

277

278

දකුණු ඳශහත් මුඳහහය මිති ඳරීක්රුන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

මඳහය ංර්ධන
ජදඳහර්තජම්න්තු,147/3,ජවටට්ටිර ත්ත,හල්ර

රංහ ඉංජිජන්රු ජේහ සහධීන ජඳොදු ජේ ංභඹ

52-10 සී , වීය පුයන් අප්පු භහත , රක්ඳතිඹ,ජභොයටු

එඹහර්ජඳෝට් ඇන්ඩ් ඒවිජේන් ජභ්ස න්ටන්ස භළජන්ේභන්ට්
ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන්

එඹහර්ජඳෝට් ඇන්ඩ් ඒවිජේන් ර්විස (ලරරංහ
)භහභ , නඩත්තු අංලඹ,ගුන් ජතොටුඳශ,ටුනහඹ

ලරරංහ විදුලිඵර භණ්ඩර ඳශහත් ඳහරන හර්මි නිශධහරීන්ජේ
(විදුලි) ංභඹ

විදුලි අධිහරී හර්ඹහරඹ,ඳහරිජබෝගි ජේහ භධයසථහනඹ
, රං.වි.භ ,ඇඹිලිපිටිඹ

භහර් ංර්ධන අධිහරිජේ ණහධිහරී වහ ඳරිඳහරන
නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ , ජත්සරිඳහඹ ,ඵත්තයමුල්ර

දුම්රිඹ තහක්ණ ශිල්පි ජභෝටර් යථ වහ ජභෝටර් ජටරලි රිඹදුරු
ංභඹ

18, රං.දු.ජද, භයදහන, ජොශම 10

ඉංජිජන්රුභඹ හර්ඹඹන් පිළිඵද භධයභ උඳජද්ල හර්ඹහංලජේ
ජේ ංභඹ

අංෙඃ415 ,ජඵෞද්ධහජරෝ භහත , ජොශම 07

භසත රංහ එක්ත ගුරු ංභඹ

අං 6-6 ධර්භහලරභ විවහයඹ, ජවොයජවේන ඳහය, ජවෝන්දය
නළජනහිය

හර්මි තහක්ණ ආඹතනීඹ විදයහ නිශධරීන්ජේ ංභඹ

අංෙඃ363, ජඵෞද්ධහජරෝ භහත ,ජොශම 07

දුම්රිඹ සථහත ංඥහරු ංභඹ

විජව්හහය ජොඩනළගිල්ර,දුම්රිඹ සථහනඹ,යඹුක්න

5731

5733

5739

5742

5745

5761

5762

5763

279

5788

280

5792

281

282

283

284

285

එක්ත් ජශ වහ මඳහය ජේ ංභඹ

282 ,එස.ඩේ.ආර්.ඩී.ඵණ්ඩහයනහඹ භහත, භවනුය

ජඳෞද්ලි ඳරහවත ජේයින්ජේ මිතිඹ

94 1-6 , ජඹෝක් ජොඩනළගිල්ර ,ජඹෝක් වීදිඹ , ජොශම
01

ජභෝටර් යථ ඳරහවන ජදඳහර්තජභ්ස න්තුජ්ස ජභෝටර් හවන
ඳරීක්රුන්ජේ ංභඹ

ජභෝටර් යථ ඳරහවන ජදඳහර්තජභ්ස න්තු , තළ ජඳෙඃ 533
,නහයහජවේන්පිට .ජොශම 05

යජජේ ආයුර්ජ්ස ද වදය නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

130/15ඒ,භනර ජඳජද,ඳයණ ජොට්ටහ
ඳහය,නහවින්න,භවයභ

හරිභහර් ඳර්ජේණහහය වඹ ජේ ංභඹ

ඉංජිජන්රුභඹ ද්රය ඳර්ජේණහහයඹ , තළ.ජඳ.
1138,හරිභහර් ජදඳහර්තජභ්ස න්තු.ජොශම 07

ජෞය ජදඳහර්තජභ්ස න්තුජ්ස ලරරංහ නිදවස ජේ ංභඹ

66 , දිඹඩජවේන ඳහය , උඩවමුල්ර ` නුජේජොඩ

ලරරංහ නිදවස යහජය ශභණහයණ වහය ජේහ ංභඹ

අංෙඃ125, කිව්ඳහය , ජොම්ඳඤසඤ වීදිඹ, ජොශම 02

ලරරංහ දුම්රිඹ ර්භහන්තලහලීඹ ලිපිරු ංභඹ

ජරලක්ති ධහනහහයඹ, ශ්රී රංහ දුම්රිඹ
ජේඹ,ජදභටජොඩ, ජොශම 09

යජජේ විණ ඳරීක් නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

විණහධිඳති ජදඳහර්තජභ්ස න්ත,ජටොරිංටන් චතුයලරඹ
,ජොශම 07

5809

5819

5822

5831

5842

287

5849

288

5850

290

27,නහවි දවුය ඳහය , තරකුණහභරඹ

5806

286

289

ලරරංහ නහවි සවිල් ජේ මිතිඹ

5851

5856

ලරරංහ නිදවස ඳශහත් ඳහරන ජඳොදු ජේ ංභඹ
291

5883

ඉවර භවර හර්ඹහර ජොඩනළගිල්ර,පිලිප් ගුණර්ධන
ක්රීඩහංනඹ,ජොශම 02

ලරරංහ රඳහහිනි ජෝඳජය්ස න් ජටක්නිල් ඔෆිර්ස යුනිඹන් ලරරංහ රඳහවහනී ංසථහ , ජොශම 07
292

293

294

295

296

5884

5888

යජජේ ඳරිණ ජේහ ංභඹ

ඉඩම් නියවුල් කිරීජම් ජදඳහර්තජම්න්තු,1200/6,යජ
භල්ත්ත ඳහය,ඵත්තයමුල්ර

යජජේ ර්භහන්තලහරහ ඉංජිජන්රුරුන්ජේ ංභඹ

යජජේ ර්භහන්තලහරහ,ජොජරොන්නහ

ලරරංහ නිදවස තළඳළල් වහ විදුලි ංජද්ල ජේහ මිතිඹ

ජභයට ඳහර්ල් අංලඹ ,ජරෝටස ඳහය ,ජොශම 01

ජහති ජරජ ම්ඳත් නිජඹෝජිතහඹතනජේ ඳර්ජේණ
වහයරුන්ජේ ංභඹ

නහයහ ආඹතනඹ , හ දඳත , භට්ටක්කුලිඹ. ජොශම 15

දුම්රිඹ ජඳොදු ජේ වජඹෝගිතහ ෘත්තීඹ මිතිඹ

255-6-බී , සරිධම්භ භහත , ජදභටජොඩ,ජොශම 09

ලරරංහ නිදවස ජඳොදු ජේ ංභඹ

175 , නහරි ර්භහන්තලහරහ, ටී. බී. ජඹහ භහත ,
ජොශම 10

තළඳළල් රිඹළදුරු ංභඹ

තළඳළල් ඳරහවන ඳරීක් හර්ඹහරඹ, ඩී.ආර්.
විජේර්ධන භහත ,ජොශම 10

5909

5910

5936

298

5938

300

යජජඹ ර්භහන්තලහරහ , ජොජරොන්නහ

5890

297

299

යජජේ ර්භහන්තලහලීඹ ඉංජිජන්රු හර්මි ඳරිඳහරන නිශධහරී
ංභඹ

5942

5977

301

302

303

304

305

ලරරංහ ඳහර්ලිජභ්ස න්තු ජේ ංභඹ

ඳහර්ලිජභ්ස න්තු , ජඹර්ධනපුය ජෝට්ජට්ස

ඳශහත් ර්භහන්ත ංර්ධන වහ ජප් ර්භහන්ත
ජදඳහර්තජභ්ස න්තු උඳජද්ලරුන්ජේ යහජය ජේහ ෘත්තීඹ
මිතිඹ

ෘත්තීඹ මිති හර්ඹහරඹ, උඹන්ත්ත, ජඳොල්ජොල්ර

ද එඹහර්ජඳෝට් ඇන්ඩ් ඒවිජේන් සනිඹර් එේටිව්ස ඔෆිර්ස
ඇජෝසජේන්

එඹහර්ජඳෝට් ඇන්ඩ් ඒවිජේන් ර්විස ලිමිටඩ් ,ගුන්
ජතොටුඳර,ටුනහඹ

ම්-තුපිටිර එක්ත් රිඹළදුරු මිතිඹ

115-සී ,අත්තනල්ර ඳහය ,තුපිටිර , නිට්ටඹු

ජලින්ජෝ ඉන්ෂුයන්ස ම්ඳළනි ලිමිටඩ් එම්ප්ජරෝයීස යුනිඹන්

106,වළව්ජරොක් ඳහය,ජොශම 05

භධයභ ඳශහජත් ඳශහත් යහජය ජක්ජේත්ර නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

භවනුය භව නය බහ ,භවනුය

ප්රහන්ජට්ස න් ටීචර්ස ජෂෝයම්

අංෙඃ 133 1-1, දිඹුර ඳහය, වළටන්

ලරරංහ භත්ඳළන් ඵරඳතරහිමිඹන්ජේ ංභඹ

194/1,ජොශම ඳහය, ජප්යහජදණිඹ

න ම්ඳත් ංයක්යින්ජේ ෘත්තීඹ ංවිධහනඹ

න ංයක්ණ ජදඳහර්තජභ්ස න්තු , යජභල්ත්ත ඳහය ,
ඵත්තයමුල්ර

5992

6007

6016

6020

6035

307

6040

308

6044

310

සටම්ස ජොඩනළගිල්ර , ලරරංහ ජය්ස ගු, ජොශම 01

5983

306

309

සටම්ස සටහෂස ඔෆිර්ස යුනිඹන්

6087

6093

311

6094

312

6146

313

6151

314

6154

315

316

317

318

319

320

6160

6161

ශ්රී ජඹර්ධන පුය ෂළල්ටි ඔෂස ජභඩිල් ඹන්ස ටීචර්ස
ඇජෝසජේන්

වදය පීඨඹ විදයහ පීඨඹ , ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස
විදයහරඹ , නුජේජොඩ

ඵෆන්ක් ඔෂස සජරෝන් සටහෂස ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන්

අං 04,රංහ ඵළංකු භහත,ෙධහන හර්ඹහර
ජොඩනළගිල්ර,රංහ ඵළංකු,ජොශම 01

හරිභහර් ජඳොදු ජේ මිතිඹ

සුමිහිරි, එජොඩවත්ත, මීටිඹජොඩ

සහධීන රඳහහිනි හර්මි නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

සහධීන රඳහහිනි ජේඹ , විරභසංවපුය ,ඵත්තයමුල්ර

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳරහවන භණ්ඩරජේ හණිජ
නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ජහ. ජ .ජ .භණ්ඩරඹ,හණිජ අංලඹ, හලු ඳය , යත්භරහන

ඹන්ටිෆික් ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන් ඔෂස ද නළචුයල් රිජෝස
එනර්ජි ඇන්ඩ් ඹන්ස ඔජතෝරිටි

අංෙඃ 47-5 , ජභට්රන්ඩ් ජඳජද , ජොශම 07

න විදයහ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

න ංයක්ණ ජදඳහර්තජභ්ස න්තු , යජභල්ත්ත ඳහය
,ඵත්තයමුල්ර

භසථ රංහ යජජේ ජඳොදු ජේ ංභඹ

ඳරහජද්ශීඹ ජල්ම් හර්ඹහරඹ , ල්මුජන් ජදභශ
ජොට්ඨහඹ ,ල්මුජන්

භසථ රංහ විදුවල්ඳති ජේහ ංභඹ

අං 06, නහඳහන, භඩර, ඩවීදිඹ

ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහරයීඹ විදයහහය ජේ ංභඹ

යහඹන විදයහ අංලඹ , විදයහ පීඨඹ ,ජප්යහජදණිඹ විලස
විදයහරඹ ,ජප්යහජදණිඹ

6191

6195

6204

6215

321

6220

322

6226

323

6232

324

325

6239

භසත රංහ ජොවිජන ජේහ භධයසථහන ශභනහයණ
වහය නිරධහරී ංභඹ

දඹහනන්ද නි,තුත්තිරිපිටිඹ ත්ත ,රබුද,හල්ර

යජජේ ජෞය ජේහ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් රිඹළදුරු ංභඹ උතුරු භළද ඳශහත

410/01, කුභහය එළිඹ, තරහ

ලරරංහ ප්රහන්ජට්ස න් ඇන්ඩ් ජොභර්ල් ර්ර්ස යුනිඹන්

අංෙඃ 72, ජදොජරොසඵහජේ ඳහය ,නහරපිටිඹ

ඇජෝසජේන් ඔෂස ජෙොජෂනල්ස ඔෂස නළනල් බිල්ඩින් රිර්ච්
ඕනයිජේන්

අංෙඃ 99-1 , ජහත්ත ඳහය , ජොරම 05

භසථ රංහ නිදවස රහභ නිශධහරී ංභඹ

ඒ/10, නම්පුයඹ ජදන අදිඹය, ළල්රම්පිටිඹ, ජොශම
14

නිජ ජතල් ර්භහන්ත ජේ ංභඹ

385/ඒ,නින්දභ,ජහඇර

6245

326

6271

327

6277

328

6279

ශ්රී රංහ යජජේ ඒහඵද්ධ රභනහයණ වහය ජේහ ංභඹ ජනො.214/1,භහලිහන්ද ඳහය,ජොශම 10

භසත රංහ එක්ත් දුම්රිඹ ජේ ංභඹ

329

6282

330

6287

26/2,ජොසඳළරෆන ත්ත, සුහයජඳොශ, පිළිඹන්දර

ජෞය ජදඳහර්තජභ්ස න්තුජ්ස ඳශු වදය අංලජේ භසත රංහ
අං.01, වත්ජඵෝධිඹ, ජඵලිඅත්ත
ඒ ඳහරරුන්ජේ ංභඹ
භසත රංහ යහඹ ජඳොදු ජේ මිතිඹ

259/9,ජත්සරි භහත,ජොසත්ත,තරංභ

331

භසත රංහ දුම්රිඹ ජේයින්ජේ ජඳොදු ජේ මිතිඹ

අංෙඃ 198-19 , ඳංචිහත්ත ඳහය , භයදහන,ජොශම 10

ශ්රී රංහ දුම්රිඹ තහක්ණ ජේහ ඵඩහරුන්ජේ ංභඹ

270/1/ඒ, යත්නගිරි ත්ත, ජදන ඳටුභ, හියන, ඳහනදුය

6291

332

6294

333

6308

334

6309

ශ්රී රංහ ඳයභහණු ඵරලක්ති භණ්ඩරජේ ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ අංෙඃ60-460 , ජඵ්ස සරයින් ඳහය , ඔරුජොඩ ත්ත

335

6344

337

6345

338

6350

340

අංෙඃ1 බී , දුම්රිඹ නිහ ,ජොතරහර, යත්භරහන

ලරරංහ ජටලිජොම් ළශසුම් ශිල්පීන්ජේ ංභඹ

අංෙඃ 43 , රල්ජොඩ ,ඳන්නිපිටිඹ

සී/ ලරරංහ යක්ණ ංසථහජ්ස භසත රංහ ක්ජේතර
නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජෝන් ව ජොයටු,යභළඩිඹ,කියභ

යහඹ ලිපිරු ජේහ ංභඹ

633 , රංහ භහතහ ඳහය , අන්නහස ජවේන ,යහභ

ෂසරයිට් ඇජටන්ඩන්ට්ස යුනිඹන්

69/5 B, Elvitigala Mw, Colombo 08

භසත රංහ ඳරහත් ඳහරන ජඳොදු ජේ ංභඹ

259/9, ජත්සරි භහත, ජොසත්ත, තරංභ

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරජේ ඉංජිජන්රුභඹ ජේහ ංභඹ

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ,විදුලි ඉංජිජන්රු
හර්ඹහරඹ,මින්ජන්රිඹ

6322

336

339

දුම්රිඹ එක්ත් ෘත්තියින්ජේ ංභඹ

6355

6364

341

6378

343

6381

344

6384

6398

347

6400

349

350

ජරහන් ඵෆන්ක් එම්ප්ජරෝයීස යුනිඹන්

ජලින්ජෝ ජරහන් ටර්ස , අංෙඃ90, හඍ ඳහය
,ජොශම 03

ලරරංහ ඵයමු විලස විදයහරයීඹ ආචහර්ඹ ංභඹ

තළ ජඳෙඃ 02 , ඵයමු විලස විදයහරඹ ,ජඵලිහුල්ඔඹ

දුම්රිඹ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ශ්රී රංහ නිදවස ජේ ංභඹ

අංෙඃ5 ,දුම්රිඹ නිහ , ජොතරහරපුය , යත්භරහන

භහර් ංර්ධන අධිහරිජේ තහක්ණ ජේ ංභඹ

ඳහරම් ළශසුම් අංලඹ, භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ ,
ජත්සරිඳහඹ , ඵත්තයමුල්ර

තරුණ ජේහ නිශධහරී ංභඹ

ක්රීඩහ භහජ හර්ඹහරඹ, ජහති තරුණ ජේහ බහ,
අං.65, වයිජරල් ඳහය, භවයභ.

යජජේ ජවද නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

889 1-2, පුංචි ජඵොරැල්ර ,භයදහන ඳහය, ජොශම 10

යුනිර්සටි එේටිව් ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන්

The Open University of SL,P.O.Box
21,Nugegoda

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරජේ ඳහර්ජබෝගි ම්ඵන්ධීහය
නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

අංෙඃ17 ,ඵළරැක් ඳටුභ,ජොශම 02

ලරරංහ ආජඹෝජන භණ්ඩරජේ ජතයක්ණ නිශධහරීන්ජේ
ංභඹ

ලරරංහ ආජඹෝජන භණ්ඩරඹ ,ජතයක්ණ අංලඹ
,ප්රහහ ජොඩනළගිල්ර ,නි ජ රහඳඹ ,ටුනහඹ

6385

346

348

අංෙඃ17 ,ඵළරැක් ඳටුභ ,ජොශම 02

6371

342

345

දුයට හභහංශි ජඳයමුණ

6401

6403

6405

351

6426

353

6431

354

6438

6443

356

6446

357

6447

358

6452

359

360

අං 259/9,ජත්සරි භහත,තරංභ,ජොසත්ත

ඉංජිනිඹර්ස ඇජෝසජේන් ඔෂස එඹහර්ජඳෝට් ඇන්ඩ් ඒවිජේන්
ර්විස

No.11, Peter Peris Mawatha, Kurana, Negambo.

භසත රංහ භෘද්ධි ශභණහරුන්ජේ ංභඹ

115/1/13,ආනන්ද ජඵෝදි විවහය භහත,ජඳෝජර්,අතුරුගිරිඹ

අන්තර් භහම් ජේ ංභඹ

අං 259/9,ජත්සරි භහත,තරංභ,ජොසත්ත

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳරහවන භණ්ඩරජේ ලිපිරු ජේහ
ංභඹ

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහෙහවන භණ්ඩරඹ , තළ
ජඳෙඃ14 , ල්කිස

ජෞය ජදඳහර්තජභ්ස න්තුජ්ස භවජන ජෞය යහඹනහහය
ශිල්පීන්ජේ ංභඹ

ෙන්ට්,උඩරවි ත්ත,කිතුරත්පිටිඹ,හල්ර

භසත රංහ සු ජේහ ංභඹ

අං 259/9,ජත්සරි භහත,තරංභ,ජොසත්ත

රංහ ගුරු ජේහ ංභඹ

අං 259/9,ජත්සරි භහත,තරංභ,ජොසත්ත

ඵසනහහිය ඳශහජත් ඳරහත් ඳහරන පුසතහරඹහධිඳතිරුන්ජේ
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නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ඉදිකිරීම් වහ ජොඩනළගිලි නඩත්තු අංලඹ ,5 න භවර
,ම්රු ජදඳහර්තජභ්ස න්තු, ජොශම 05

Wayamba University Teachers' Association

ලරරංහ ඹම විලස වීදයහරඹ ,භහදුය ,ජෝනවිර
(N.W.P)

ලරරංහ නිදවස ංචහය රිඹළදුරු ංභඹ (ජඵන්ජතොට)

බී.ජී. ජඹන්ත, ආයච්චිමුල්ර, ජඵන්ජතොට

එක්ත් රිඹළදුරු ංභඹ

භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ ,ඳරහවන අංලඹ, ජත්සරිඳහඹ
,ඵත්තයමුල්ර

එක්ත් මිනුම් ඳරමිති ව ජේහ වහඹ ෘත්තීඹ ංභඹ

භහජවේන ත්ත, පිටිඳන, ජවෝභහභ

6631

392

394

ජරොජෝජභෝටිව් වහඹ ංභඹ

6652

6656

6659

397

6667

398

6670

399

6671

400

6679

401

6689

403

6692

404

6698

406

අංෙඃ70 ,භහජදනිඹහ ඳහය , ෆල්ර

භධයභ ඳශහත් ෘෂිර්භ උඳජද්ල ංභඹ

ජනො. 23 ඒ, වල්ර, ටුසජතොට

සහධීන දුම්රිඹ භහර් වහ ර්භහන්ත ජේ ංභඹ

අංෙඃ03 , දුම්රිඹ නිහ ,ඇල්ර

යජජේ මුද්රණ හර්ඹ වහඹයින්ජේ ංභඹ

අංෙඃ118 , යජජේ මුද්රණහරඹ ,ඩළනිසටර් ද සල්හ භහත
,ජොශම 08

සහධීන රංහ ගුරු ංභඹ

21-එම්-7,මුවන්දියම්,ඊ.ඩී.දහඵජර් භහත,ජොශම 05

පුයහ විදයහ තහක්ණ ජේහ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

පුයහ විදයහ ජදඳහර්තජභ්ස න්තු , ලරභත් භහක්ස ඳරනහන්දු
භහත , ජොශම 07

ංසෘති තරජෝණ ජේ ංභඹ

අං.16/23, ප්රීභන් භහත, අනුයහධපුයඹ

අධයහඳන අනධයන ජේ ංභඹ

අංෙඃ11 , පින්නජොල්ර , තරහතුඔඹ

දකුණු ඳශහත් ඉංජිජන්රු ජේහට අන්තර්රවණඹ ව ජොවි ජන
ජේහ හරිභහර් හර්මි වහයරුන්ජේ ංභඹ

ජනො.154, ජඵොයළුළටිඹත්ත, ජඵෝජප්, හල්ර

6710

6711

408

6720

410

භසත රංහ මුඳහය සහධීන ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

6701

407

409

රංහ විදුලි (ජඳෞද්) භහභ , 411, ඊ.එම්. කුජය්ස
ජොඩනළගිල්ර , හලු ඳහය , ජොශම 03

6686

402

405

රංහ විදුලි (ජඳෞද්) භහම් ඉංජිජන්රුරුන්ජේ මිතිඹ

6727

6733

411

412

413

414

415

6748

6749

අං 100, මිද්ජදනිඹ ඳහය, රසමුල්ර.

උඳහධිධහරී අබයහරහභී වහය ඉඩම් ඳරිවයණ ළරසුම්
නිශධහරීන්ජේ ංභඹ 1999

අං.1/275, ගිල්ඵට් එදිරිසංව භහත, ඳළරළන්ත්ත,
ඳන්නිපිටිඹ

ශ්රී රංහ ගුන් වමුදහජව් සවිල් ෘත්තිඹන්ජේ ජඳොදු ජේ
ංභඹ

අං 38,රකී විජේයත්න භහත,චීන යහඹ

රංහ පිරිජන් ගුරු ජේහ ංභඹ

464/20,ඳන්නිපිටිඹ ඳහය,ඳළරත්ත,ඵත්තයමුල්ර

Sri Lanka Dock Engineering Association

Colombo Dockyard LTD ,තළ.ජඳෙඃ906,ජොශම 15

ජෞය ජදඳහර්තජභ්ස න්තුජ්ස නිදවස ජඳොදු ජේ ංභඹ

ජනො96 ,ජයොඵට් ගුණර්ධන භහත, ඵත්තයමුල්ර

අන්තර් විලස විදයහරයීඹ විදයහහය වහඹ ඵර භණ්ඩරඹ

ජබෞති විදයහ අධයනහංලඹ, විදයහ පීඨඹ, ජ්හශම විලස
විදයහරඹ

රං.වි.භ 1 ජරේණිජේ ආයක් ජේහ ංභඹ

ජනොෙඃ105, ජෝන විර,දංජොටු

භසත රංහ ෘෂිර්භ ඳර්ජේණ වහ නිසඳහදන වහය
නිශධහරී ංභඹ

477/1/1, ජදනිඹත්ත ඳහය, ඵත්තයමුල්ර

6752

417

6774

420

ඉංේලිස රළන්ේජ්ස ේ ටීචර්ස යුනිඹන් ඔෂස ලරරංහ
6739

6755

419

ජනො.270/ටී, නජයෝවර ඳහය, තරඳත්පිටිඹ

6735

416

418

ශ්රී රංහ ෘෂිර්භ ඳර්ජේණ වහ නිසඳහදන වහය ංභඹ

6775

6777

6781

421

6800

423

6807

425

6809

6816

427

6817

429

430

භධයභ ඳශහජත් ඳශහත් ඳහරන ජේජේ ආදහඹම් ඳරීක්
නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ආදහඹම් ඳරීක් අංලඹ , ඳහතදුම්ඵය ඳරහජද්ශීඹ බහ ,
පිටිජේජදය, ත්ජත්භ

ඹම ඳශහත් ජෞය ජේහ ජඳොදු ජේ ංභඹ

ජනො.107,පිට යවුම් ඳහය,පුත්තරභ

රං.වි.භ දත්ත ළසුම් ව ටවන් කිරීජභ්ස ලිපිරුන්ජේ
ංභඹ

ඳරිණ අංලඹ , රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ , ජොශම 02

ජහති භනහ භන ජොමින් බහ ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

241,උදයහන ඳහය,නහයහජවේන්පිට ,ජොශම 05

ඒහඵද්ධ ජේජේ විණහධිඳති ජදඳහර්තජභ්ස න්තුජ්ස ජඳොදු
ජේ ංභඹ

විණහධිඳති ජදඳහර්තජභ්ස න්තු,නිදවස
චතුයලරඹ,ජොශම 07

භධයභ යජජේ ෘෂිහර්මි උඳජද්ල ංභඹ

එශලු බීජ භධයසථහනඹ, න්ජනෝරු ජප්යහජදණිඹ

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩලීඹ ජතොයතුරු තහක්ණ ජේහ ෘත්තීඹ
මිතිඹ

ඳරිණ අංලඹ , රං.වි.භ. ,ජොශම 02

ලරරංහ සුයහඵදු නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 211ඒ,නහර ඳහය,නුජේජොඩ

භහන ම්ඳත් ංර්ධන නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ළරසුම්, ඳර්ජේණ වහ පුහුණු අංලඹ 12 න භවර,
ජභජවය පිඹ, ම්රු ජදඳහර්තජම්න්තු

6812

426

428

අං 259/9,ජත්සරි භහත,තරංභ,ජොසත්ත

6783

422

424

අන්තර් විලස විදයහරයීඹ ජේහ ෘත්තීඹ මිතිඹ

6820

6827

6829

431

432

433

434

435

එක්ත් ජභෝටර් රිඹදුරු ජේ ංභඹ

4/2/ඒ,වයක්ජොඩ,දන්තුජර්

යහජය ජේහ තළඳළල් හර්මි ෘත්තීඹ මිතිඹ

ඹහන්තර ඉංජිජන්රු අංලඹ, තළඳළල් ජදඳහර්තජම්න්තු,
ජොශම 05

ශ්රී රංහ විලස විදයහර ජතොයතුරු තහක්ණ ජ්ස දීන්ජේ ංභඹ

ශිය ඳරිණ ඒඹ, ලහසත්ර පීඨඹ ජොශම වි.වි.
ජොශම 03

ඌ ඳශහත් ජෞය ජේහ රිඹළදුරු ංභඹ

නිජඹෝජය ඳශහත් ජෞය ජේහ හර්ඹහරඹ ,භහිඹංන
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න ංයක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තු,ම්ඳත්ඳහඹ
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භසත රංහ සුයහඵදු ජේහ ංභඹ

259/9 ජත්සරි භහත ජොසත්ත තරංභ

7228

507

7231

508

7232

509

7236

510

7239

511

512

513

514

515

516

517

518

භසත රංහ ජය්ස ගු ජේහ ංභඹ

259/9 ජත්සරි භහත ජොසත්ත තරංභ

එක්ත් ඳරජහ ංර්ධන නිශධහරීන්ජේ ංභඹ (භධයභ ඳරහත)

ඳරහත් ඳහරන .ජෝ. හර්ඹහරඹ,244/3/2 ඳරහත් බහ
ජොඩනළගිල්ර,ටුසජතොට ඳහය,භවනුය

ලරරංහ නිදවස ඉදිකිරීම් ජේ ංභඹ

ජොශම නය බහ හර්ඹහර ංකීර්ණඹ ,ඵද්ජද්භ
විභරංල හිමි භහත , භයදහන , ජොශම 10

ආර්ථි විදයහඥ වහය නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

භහජ ආර්ථි වහ ළශසුම් භධයසථහනඹ , ෘෂිර්භ
ජදඳහර්තජම්න්තු ,ජප්යහජදණිඹ

ලරරංහ විෘත විලස විදයහරයීඹ ජතොයතුරු තහක්ණ
නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ලරරංහ විෘත විලස විදයහරඹ ,නහර ,නුජේජොඩ

මිනින්ජදෝරු ජදඳහර්තජභ්ස න්තුජ්ස සතිඹම් ඳරති නිසඳහදන
නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

සතිඹම් අතිනිසඳහදන නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිති
හර්ඹහරඹ, 01 භවර , මිනින්ජදෝරු ජදඳහර්තජම්න්තු ,
නහයහජවේන්පිට ,ජොශම 05

දකුණු ඳරහත් ඳරහජද්ශීඹ භව ජල්ම් හර්ඹහර තහක්ණ නිශධහරී
(සවිල්) ංභඹ

ජනො.327, ජවේනත්ත, හීනටිර, තල්ජප් (හල්ර)

සථහනබහය නිශධහරීන්ජේ ංභඹ/ලරරංහ ආයුර්ජව්ද ඖධ
ංසථහ

ජනොෙඃ94 , ඳයණ ජොට්ටහ ඳහය , නහවින්න , භවයභ

ඳරින ජතොයතුරු තහක්ණ නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳරහවන භණ්ඩරඹ , ඳරධහන
හර්ඹහරඹ , යත්භරහන

ඇරල්චර් ජල්ඵර් එම්ප්ජරෝයීස යුනඹන්

108-1 , භරඹහඩි රහභම් 3 ,ෂවුස භහත , භන්තුජයයි

7248

7265

7271

7272

7277

7280

7285

7286

519

7287

520

7290

521

522

523

524

525

7291

ඌ ඳරහත් ත් නිසඳහදන වහ ජෞය ජදඳහර්තජම්ව්තුජව් ත්
ංර්ධන උඳජද්ලරුන්ජේ ංභඹ

යජජේ ඳශු වදය හර්ඹහරඹ ` ඵදුල්ර

ලරරංහ නජීවි ඳශු වදය නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

නජීවී ංයක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තු, ජඹන්තිපුය,
ඵත්තයමුල්ර

ලරරංහ ශභහ හිමිම් ඳරර්ධන නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ඳරිහ වහ ශභහයක් ජදඳහර්තජම්න්තු,බී ජොට,3
න භවර,ජත්සරිඳහඹ,2 අදිඹය,ඵත්තයමුල්ර

ගුන් භළනුම් ඡහඹහජය්ස නමිතිඥ ංභඹ

ඡහඹහජය්ස නමිති ඒඹ , ගුන් භළනුම් අංලඹ
,මිනින්ජදෝරු ජදඳහර්තජම්න්තු , ජොරම05

ද ජෙොජෂනල්ස ඇජෝසජේන් ඔෂස අර්ඵන් ඩිජරොප්භන්ට්
ඔජතෝරිටි

6 වහ 7 භවර , ජත්සරිඳහඹ, ඵත්තයමුල්ර

ඵයමු ඳරහජත් මුඳහහය ංර්ධන නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ඳරහත් මුඳහහය ජොභහරිස හර්ඹහරඹ ,ඵයමු
ඳරහත් බහ , න නයඹ ,යත්නපුයඹ

ඳහර්ලිජම්න්තු වළන්හඩ් හර්ඹ භණ්ඩරඹ ංභඹ

වළන්හඩ් ජදඳහර්තජම්න්තු, ලරජඹර්ධනපුය, ජෝට්ජට්ස

ලරරංහ රඳහහිනි ංසථහ ජේ ංභඹ

අං 259/9,ජත්සරි භහත,තරංභ,ජොසත්ත

ජර්ල්ජව් ජභෝටිව් ඳර් භළජන්ජර්ස ඇජෝසජේන්

ඩීල් විදුලි ධහනහහය හර්ඹහරඹ, ශ්රී රංහ දුම්රිඹ
ජේඹ, භයදහන , ජොශම 10

කුලිඹහපිටිඹ ටීචර්ස ඇජෝසජේන් ඔෂස ඹම විලස විදයහරඹ

ලරරංහ ඹම විලස විදයහරඹ , කුලිඹහපිටිඹ

7298

7310

7311

7312

526

7314

527

7318

528

7320

529

7321

530

7323

531

7333

533

7335

534

7344

536

537

538

අංෙඃ889-1-2 ,භයදහන ඳහය , ජොශම 10

සුයහඵදු ජදඳහර්තජම්න්තුජව් භහණ්ඩලි නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

වහය සුයහඵදු ජොභහරිස හර්ඹහරඹ
.ජනො.34,ඩේ.ඒ.ඩී.යහභනහඹ භහත,ජොශම 02

ලරරංහ සුයහඵදු භව ළයඹන් ව ළයඹන්රුන්ජේ ංභඹ

151/34,ළ ත්ත උදයහනඹ,යහසර ඳහය,ඵරංජොඩ

යහජය ඵළංකු ජේ ංභඹ

591-10 , මිහිදු භහත , අතුරුගිරිඹ ඳහය , භහරජම්ස

Sri Lanka Democratic Teachers Union

27 /01,”Dharussalam”,Small Mosque
Road,Addalaichchenai 1

ලරරංහ නිදවස ජේ ංභඹ /භවජන ඵළංකු

භවජන ඵළංකු ඳරධහන හර්ඹහරඹ , ජොශම 02

ම්රු ජදඳහර්තජම්න්තුජව් යහජය ශභණහයණ වහය
ජහති ංභඹ

ජවීම් අංලඹ, බිම් භවර, ම්රු භව ජල්ම්
හර්ඹහරඹ, නහයහජවේන්පිට, ජොශම 05

එවුන්ට්ස ඇජෝසජේන් ඔෂස ලරරංහ ජටලිජොම් ලිමිටඩ්

6 න භවර , මරසථහන ජොඩනළගිල්ර , ලරරංහ
ජටලිජොම් භහභ , ජරෝටස ඳහය , ජොශම 01

යහජය ජේහ ඒහඵද්ධ පුසතහරඹහධිඳතිරුන්ජේ ෘත්තීඹ
ංභඹ

විදයහපීඨ පුසථහරඹ, හරිපුත්ත අධයහඳන විදයහපීඨඹ,
නිට්ටඹු

නහරි ංර්ධන අධිරිජේ ජඳොදු ජේ ංභඹ

අං 259/9,ජත්සරි භහත,තරංභ,ජොසත්ත

7328

532

535

ජෞය ජේහ ෘත්තීඹ මිති ංවිධහනඹ

7345

7346

7347

7351

539

7354

540

7355

541

7366

543

7368

544

7370

7371

546

7377

547

7383

548

No:89, Dharmapala, mawatha, Matale

භහර් ංර්ධන ජේ ංභඹ

අං 259/9,ජත්සරි භහත,තරංභ,ජොසත්ත

භවළලි ජේ ංභඹ

198-19 , ඳංචිහත්ත ඳහය , භයදහන, ජොශම 10

ගුන් වමුදහ එක්ත් සවිල් ජේ මිතිඹ

291/බී,අජලෝහයහභ ඳහය,ආඩි අම්ඵරභ

ජරටරීස ඇජෝසජේන් ඔෂස එඹහර්ජඳෝට් ඇන්ඩ් ඒවිජේන්
ර්විස (ලරරංහ) ලිමිටඩ්

එඹහර්ජඳෝට් ඇන්ඩ් ඒවිජේන් ර්විස (ලරරංහ) ලිමිටඩ්
, ඵණ්ඩහයනහඹ ජහතයන්තය ගුන් ජතොටුජඳොර ,
ටුනහඹ

ලරරංහ ඳරිඳහරන ජේහ ංභඹ

අංෙඃ23 ජක් ` මුඍ නිහ ` ළප්ජඳටිජඳොර භහත `
ජොශම 05

භසත රංහ යහජය ඳරින දත්ත කිරඹහරුන්ජේ ංභඹ

74/ඒ/4,රසමුල්ර ඳහය,ජඵලිඅත්ත

LECO ඔෆිස ජෙොජෂනල් ඇන්ඩ් ජටක්නිල් ර්විර්ස
එම්ප්ජරෝයීස ඇජෝසජේන්

රංහ විදුලිඵර පුද්ලි භහභ ,411 ,හලු ඳහය
,ජොශම 03

භසත රංහ උඳහධිධහරී ගුරු ංභඹ

ගුරු නි , අංෙඃ86 ඒ , ඳංර ඳහය , ජන්මුල්ර

චිතරඳටි ංසථහ ජේ ංභඹ

අං 259/9,ජත්සරි භහත,තරංභ,ජොසත්ත

7360

542

545

Joint Plantation Trade Union Center

7391

549

7394

550

7396

551

552

553

554

555

7402

7405

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරජේ අබයන්තය
විණන නිරධහරී ජේ ංභඹ

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන
භණ්ඩරඹ,අබයන්තය විණන අංලඹ,ෙධහන
හර්ඹහරඹ,හලුඳහය,යත්භරහන

ශ්රී රංහ ඉඩම් ංර්ධනඹ කිරීජම් ංසථහජව් තහක්ණ
නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 03,ඉඩම් ජොඩකිරීජම් වහ ංර්ධනඹකිරීජම්
ංසථහ,ළලිඩ,යහජගිරිඹ

ශිල්පිඹ වහඹයින්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ඉඩම් ඳරිවයණ ළරසුම් අංලඹ, ම්රු හර්ඹහර
ජොඩනළගිල්ර, ඳවර ඩික්න් ඳහය, හල්ර

භසත රංහ හර්මි ංර්ධන භණ්ඩලීඹ ජඳොදු ජේ
ංභඹ

615 ,හලු ඳහය , ටුඵළද්ද , ජභොයටු

යහජය දළ ංසථහ ජේ ංභඹ

259-9, ජත්සරි භහත, ජොසත්ත, තරංභ

7407

7410

7420
දකුණු ඳරහත් ජෞය ජේහ ගිරන් යථ වහ ඳරහවන රිඹළදුරු ංභඹ 15 ඒ , ඳවර ඩික්න් ඳහය ,හල්ර

556

7426

557

7428

558

7438

559

7442

560

7446

රංහ ජේ උඳජද්ලන ජේහ ංභඹ

24-2 , ජොයජන්ලිස ජඳජද, ජොයරළල්ර ,ජභොයටු

භෘද්ධි ංර්ධන නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

198-19, ඳංචිහත්ත ඳහය , ජොශම 10

භහයසථ භගී ෙහවන අධිහරිජේ ඒහඵද්ධ ෘත්තිඹ ංවිධහනඹ

අං 59, ජයොඵට් ගුණර්ධන භහත, ඵත්තයමුල්ර

National Trade Union Federation

60, ඵණ්ඩහයනහඹ පුය,ළලිඩ , යහජගිරිඹ

561

7449

562

7452

563

7456

564

7459

565

566

Institute Of Technology University Of Moratuwa
Association Of Teachers(ITUMAT)

Institute Of Technology University Of
Moratuwa,Diyagama,Homagama

Peradeniya Faculty of Medicine Teachers' Association

වදය පීඨඹ ,ජප්යහජදණිඹ

යහජය ජේහ ජහති ෘත්තීඹ මිති ම්ජම්රනඹ

අංෙඃ400 , සරිජොත , පිට ජෝට්ජට්

භසත රංහ ඵළංකු ජේ ංභඹ

අං 464/20, ඳන්නිපිටිඹ ඳහය, ඳළරත්ත, ඵත්තයමුල්ර

ලරරංහ යජජේ හර්ඹහර ජේ ංභඹ

සතිඹම් යණ අංලඹ, භළණුම් ජදඳහර්තජම්න්තු , ඳරධහන
හර්ඹහරඹ, ජොශම 05

ලින්ක් නළචුයල් ජෙොඩක්ට්ස ජේ ංභඹ

ලින්ක් නළචුයල් ජෙොඩක්ට්ස (පුද්) භහභ ,භහළිද,
පුජොඩ

භසත රංහ එක්ත් භෘද්ධි ංර්ධන නිශධහරී ංභඹ

අංෙඃ546 , සුන්දයහජඳොර ඳහය , ඹන්තභ„ඳරහ ,
කුරුණෆර

ෙතිශීලි න නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 259/07,ඳවර බිඹන්විර,ඩත

ජහති දුම්රිඹ ලිපිරු වහ භහන්තය ජේහ ංභඹ

215 -59 , යජජත , ජභොයසමුල්ර ඳහය , යහජගිරිඹ

රං.වි.භ ආයක් අංල විඵර ංදඹ

චහරුනී.පින්නරන්ද ත්ත ඳහය,ත්ජත්භ

7460

7464

567

7465

568

7472

569

7474

570

7491

571

572

574

7505

ලරරංහ විෘත විලස විදයහරයීඹ මුද්රණ තහක්ණ වහ ජේහ ංභඹ

මුද්රණහරඹ , ලරරංහ විෘත විලස විදයහරඹ ,නහර
,නුජේජොඩ

ලරරංහ යජජේ ජඳොදු ජේහ ංභඹ

රහඳ අධයහඳන හර්ඹහරඹ ,ල්මුජන්

දුම්රිඹ සථහන ජේ ංභඹ

2/18/ඒ,පිරිජන ඳහය,ළප්ජඳට්ටිජඳොර
භහත,ජොජශොන්නහ

ලරරංහ දුම්රිඹ තහක්ණ ජේහ ඳරිඳහරන රුන්ජේ ංභඹ

ජදභටජොඩ ධහනහහයඹ ,ලරරං.දු.ජද. , ජේසරයින් ඳහය ,
ජොශම 09

ඳරහත් යහජය ජේජේ (ඳරහත් ඳහරන) ආදහඹම් ඳරීක්
නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ම්ඳව ෙහජද්ශීඹ බහ,මිරිසත්ත,ම්ඳව

රුහුණ ඉංජිනිඹරින් ෂළල්ටි ටීචර්ස ඇජෝසජේන්

ඉංජිජන්රු පීඨඹ , රුහුණු විලස විදයහරඹ, වපුර ,හල්ර

ලරරංහ ජටලිජොම් ඉංජිජන්රු ජඳොදු ජේහ ංභඹ

බිම් භවර ,ඳළයණි ළටුප් ලහහ ජොඩනළගිල්ර ,
ජටලිජොම් මරසථහනඹ, ජරෝටස ඳහය , ජොරම 01

ජොජරොන්නහ යජජේ ර්භහන්තලහරහජව් හරණ ලිපිරු
ංභඹ

යජජේ ර්භහන්තලහරහ, ජොජරොන්නහ

7512

7516

578

7527

580

රහභ ංර්ධන අබයහ වහ ඳර්ජේණ
ආඹතනඹ,24/4,හල් වීදිඹ,ජොශම 08

7511

577

579

උඳහධිධහරී පුහුණු වහ ඳර්ජේණ නිරධහරී ෘත්තීඹ මිතිඹ
7496

7502

576

ඵසනහහිය ඳශහත් අධයහඳන ංසෘති වහ ක්රීඩහ
අභහතයංලඹ, යත් භව ඳහඹ,89, ඩුජර ඳහය, ඵත්තය
මුල්ර.

7493

573

575

භසත රංහ ඳරිඳහරන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

7529

7533

581

7540

583

7543

585

586

259/9,ජත්තිරි භහත,ජොසත්ත,තරංභ

නිදවස රංහ පුජයෝහමී ගුරු ංභඹ.

ජනොෙඃ228 ඒ , කුඩහ භහද , පිළිඹන්දර

භසත රංහ යහජය ජේහ භළනුම් වහඹ ංභඹ

දිසත්රික් මිනින්ජදෝරු හර්ඹහරඹ,යතඵරහත්ත
ඳහය,ෆල්ර.

හර්මි අධයහඳන උඳහධිධහරී ංභඹ

ලරරංහ හර්මි විදයහරඹ ,ජොශම 10

භධයභ ඳරහත් ංසෘති නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

භධයභ ඳරහත් ංසෘති ජදඳහර්තජම්න්තු,ජනොෙඃ104 .
ඹටිනුය වීදිඹ , භවනුය

7553

7555

7556

588

7560

590

ලරරංහ භව ඵළංකු ජේ ංභඹ

7546

587

589

ලරරංහ භවළලි අධිහරිඹ , 3 න භවර . 500 , ටී.බී.
ජඹහ භහත, ජොශම 10

7534

582

584

භවළලි ඉංජිජන්රු ංභඹ

ජනොෙඃ78 ` බිඹභ ආජඹෝජන ඳරර්ධන රහඳඹ ` සී-
සී/ ර්ක් ජඹහර් රංහ(පුද්ලි) භහජම් ජේ බහ ංභඹ ර්ක් ජඹහර් රංහ(පුද්ලි* භහභ ` ල්භ `
භල්හන
Plantation Staff Congress

Congress Labour Foundation,Kotagala

රැකිඹහරහභී උඳහධිධහරීන්ජේ ංභඹ

259/9,ජත්සරි භහත,ජොසත්ත,තරංභ

Peradeniya Arts Faculty Teachers Associationa

Senior Common room,Faculty of Arts,University
of Peradeniya,Peradeniya

7561

7564

591

592

593

594

595

596

597

598

University of Colombo Computing Teachers Association

University of Colombo School of
Computing,35,Reid Avenue,Colombo 07

භසත රංහ භෘද්ධි ංර්ධන(ඵළංකු ංම්,භවහ ංම් වහ
හර්ඹහර) නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 68,ජදහිජදනිඹ,ජප්යහජදණිඹ

7569

7570

7581

7583

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩර ංචහය නිහ බහයරුන්ජේ ෘත්තීඹ
ංචහය නිහ,රං.වි.භ.,නුයඑළිඹ.
මිතිඹ
ගුන් ජතොටුඳර වහ ගුන් ජේහ (ලරරංහ) භහජම් හර්ඹර
හර්ඹ ජේ ංභඹ

ගුන් ජතොටුඳර වහ ගුන් ජේහ (ලරරංහ) භහභ ,
ඵණ්ඩහයතහඹ ජහතයන්තය ගුන් ජතොටුඳර , ටුනහඹ

ලරරංහ යහඹ අධිහරිඹ ජොඩඵෆම් වහ බහයදීම් ලිපිරු ංභඹ

173/ඒ/3, ළුදෆර, ඳහනදුය

The Academic Support Staff Union - Peradeniya

Dept. of Physical Education, University of
Peradeniya, Peradeniya

හර්මි අධයහඳන පුහුණු වහය උඳහධිධහරී ෘත්තීඹ ංභඹ

හර්මි අධයහඳන පුහුණු කිරීජම් ජදඳහර්තජම්න්තු ,
රහඳ අංෙඃ01 හර්ඹහරඹ ,තළ.ජඳෙඃ557 ,ඕල්ට් භහත,
ජොශම 10

2005 භසත රංහ ජල්ණ වහය නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

3-73 , රිර්යිඩ් හඩ්න්ස , ලරසුභංර ඳටුභ
,ජොවහජොඩ ඳහය,ටුසජතොට

ඳරිය ශභණහයන නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

ඳරිය වහ සබහවි ම්ඳත් අභහතයහංලඹ,82 ,
ම්ඳත්ඳහඹ , යජභල්ත්ත ඳහය, ඵත්තයමුල්ර

යුධ වමුදහ සවිල් විල්ඳ ංදඹ ෘත්තීඹ ංභඹ

භෘද්ධි භහත,නහක්කුරභ,පණෆ

7594

7598

7600

7603

599

7606

600

7607

601

7621

602

7623

603

7630

604

605

606

607

608

ජයජිසටරහර් ජනයහල් ජදඳහර්තජම්න්තුජව් තුන්න ජරේණිජේ
අතිජය්ස  දිසතරක් ජයජිසටරහර් (උඳහධිධහරී)ංභඹ

280 ,ජලින් වීදිඹ,පිටජොටු , ජොශම 11

ඵයමු භගී ඳරහවන වහ ජඳොදු ජේ ංභඹ

අං 90,ඩඹස ජඳොත්වර,3 න භවර,ජලින්
වීදිඹ,යත්නපුය

භසත රංහ ඳරිහ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ඳරිහ වහ ශභහ යක් ජේහ හර්ඹහරඹ, හරිඹජඳොර

Ruhuna Agriculture Faculty Teachers Association

Faculty of Agriculture, University of Ruhuna,
Mapalana, Kamburupitiya

ලරරංහ නිදවස ම්රු ජොංරස

32 ,අමමු ඳහය ,නහරපිටිඹ

ජභොයටු විලස විදයහලීඹ,විදයහහය වහඹ ංභඹ

ජභොයටු විලස විදයහරඹ ,ජභොයටු

ළශණිඹ විලස විදයහරජේ විදයහහය වහඹ ංභඹ

ජබෞති විදයහ අංලඹ , ළශණිඹ විලස විදයහරඹ ,
ළශණිඹ

7636

7644

7651

7655

7658

609

7662

610

7665

ශ්රී රංහ ඖධ නීතිත ංසථහජව් විධහඹ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ
(State Pharmaceuticals Corporation Executive Ofiicers' ජනොෙඃ 75 ර් ඵහජයොන් ජඹතිර භහත , ජොශම 01
Association)
යහජය ජේහ දුම්රිඹ ජඳොදු ජේ මිතිඹ

අං 10/21 ඒ, ජඹසුන්දය ජඳජද, ඇල්ජවේන
ඳහය,භවයභ

ංර්ධන ම්ඵන්ධීහය භවහ ංභඹ

අං 127/1/ඒ, ජදණිඹ, නහනුඔඹ, පිළිභතරහ

උස ජහති ණහධියණ-හණිජ ඩිප්ජරෝභහධහරීන්ජේ ංභඹ ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳරහවන භණ්ඩරඹ , ඳරධහන හර්ඹහරඹ,යත්භරහන
611

7667

612

7673

613

7684

614

7685

615

616

Information and Communication Technology
Professionals' Association

ජනො.357,ඵද්ජද්භ විභරංල භහත,ජොශම 10.

භසත රංහ ජවද ංභඹ

259/9,ජත්සරි භහත,ජොසත්ත,තරංභ

Sri Lanka Workers Community Union

ජනො.05,සජට්න් ජයෝඩ්,ජදජභෝදය .

Sammanthurai Pattu Mason Employees Union

ජනො.24 අයි.ඩී/5 ජෙොස සටරටි,භන්තුජයයි II

ශීරරංහ නිදවස ඵළංකු ජේ ංභඹ.(ජහති ඉතිරි කිරීජම්
ඵළංකු)

ජනො.255,හලු ඳහය ,ජොශම 03.

7689

7691

617

7692

618

7693

619

7699

620

7706

ද ජොයිටි ඔෂස ජයජිසටර්ඩි ඇන්ඩි ඇසසටන්ටි ජභඩිල් ඔෆිර්ස
ජනො.266-2,ඩීන්ස ජයෝඩි ,රමිබු/10.
ටීයු.361
එක්ත් ජනතහ ජේ ංභඹ.

අං 09,භහඋසහ ඩ වීදිඹ,භජඩොල්ළජල්.

ශීරරංහ විදුලි ංජද්ල නිඹහභන ජොමින් බහජ් උඳහධිධහරී
ංභඹ.

ජනො.276 ,ඇල්විටිර භහත,ජොශම \ 08.

සංවර ජශද ජඳයමුණ ,භහතජල්.

99 බී,යජ වීදිඹ ,භහතජල්.

621

7710

623

7720

624

7735

626

627

628

ංයහජල්ණ අංලඹ ,ජනො.1065,
ඩී.එම්.සී.ඩී.ජොඩනළගිල්ර, භයදහන ඳහය ජොශම 08

ජභොණයහර ජඳෞද්ලි ඵසයථ ජේ ංභඹ.

"ෙබහත්", ළලිඹහඹ, ජභොණයහර

ඹම රහඳජේ නජීවී නිරධහරින්ජේ ංදඹ

ජනො' ඊ 42-1 "අලුජඳොත ඳහය "ඵළමිණිත්ත" භහනළල්ර

නළනල් ජේඩ් යුනිඹන් ඔෂස සී ජෂඹහයස ශීරරංහ

69බී, ඇන්ඩර්න් ඳහය,ලුජඵෝවිර,ජදහිර

ඉන්සටිටියුට් ඔෂස ෂන්ඩජභන්ටල් සටඩ්ස ඉම්ප්ජරෝයිස
ඇජෝසජේන් (අයි.එෂස.එස.ඊ.ඒ)

ඉන්සටියුට් ඔෂස ෂන්ඩජභන්ටල් සටඩ්ස, වන්තහන
ඳහය,භවනුය

ජඵෝඩින්බිරේ ඔඳජය්ස ටර්රුන්ජේ ංභඹ

ඵණ්ඩහයණහඹ ජහතයන්තය ගුන්ජතොටුඳර,ටුනහඹ

ජවක්ටර් ජොේඵෆඩු ජොවි ටයුතු ඳර්ජේණ වහ පුහුණු
කිරීජම් ආඹතනජේ ඳර්ජේයින්ජේ්ස ංභඹ

ජවක්ටර් ජොඵඵෆඩු ජො:ටයුතු ඳර්ජේණ වහ
පුහුණු කිරීජභ„ ආඹතනඹ,ජනො.114,:ජේයහභ
භහත,ජොශම 07

භහර් ංර්ධන අධිහරිජේ ඒහඵද්ධ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ, අං 216, 'භ නළගුභ', භව
භළදුය, ජඩන්සල් ජොේඵෆඩු භහත, ඵත්තයමුල්ර

භසත රංහ න ංයක්ණ ජක්සත්ර නිරධහරී ංභඹ

සරිභළදුය,තල්අයම,ඹුරු මු,භහතය

නිහ ංර්ධන අධිහරිජේ ජේ ංභඹ

198-19,ඳංචිහත්ත ඳහය,ජොශම 10

7707

622

625

නිදවස ජේ අර්ථහධ අයමුදල් ලිපිරු ංභඹ.

7738

7740

7741

7749

629

7751

630

7755

631

7766

633

7775

634

7787

636

තළ.ජඳ.10,නුයඑළිඹ

වළටන් නළනල් ඵෆන්ක් පීඑල්සී ඔෆිර්ස යනිඹන්

24/16/ඒ,ශ්රී ජඵෝ ඳහය,වුඩහන,ජදහිර

ජහති ඉංජිජන්රු විදයහ ඩීප්ජරෝභහධහරීන්ජේ ංභඹ

433-4බී,ජවේනත්ත ඳහය,ජෝනර,ළශණිඹ

ශීරරංහ නිදවස ජෞය ජේහ ංභඹ

අං 670,හිඹුටුළල්ජොඩ,ළශණිඹ

Associaticn cf medical specialists

ජනො.06,විජේයහභ භහත,ජොශම 07

7760

632

635

ටීචර්ස ලිඵජය්ස න් ෂරන්ට්

7788

7789

637

7790

638

7792

639

7802

640

7803

ජයජිසටහර් ජජනයහල් ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ජඳොත් ඵළදුම්රුන්ජේ
385-2,කිරින්දර,පුක් පිටිඹ
ංභඹ
ජෞන්දර්ඹ රහ විලස විදයහරඹ,නර්තන වහ නහටය රහ පීඨ
ආචහර්ඹ ංභඹ

ජෞන්දර්ඹ රහ විලස විදයහරඹ,නර්තන වහ නහටය රහ
පීඨඹ,21,ඇල්ඵට් චන්දුන්ඹ,ජොශඔ 7

තළඳළල් ජදඳහර්තජම්න්තුජව් නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

304,තළඳළල් හර්ඹහරඹ ඳහය,භහලි යිහඩු,හයතිවු

රංහ ඳරති ගුරු ංභඹ

123,ඵංරහත්ත,ජද්හජල්භ,ජඳොල්වජර

ආභන වහ විභන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

593 ජොශම ඳහය ඵණ්ඩහයත්ත සීද

641

7808

642

7815

643

7820

644

7821

645

7832

647

7839

648

7844

650

භධයභ යහඹනහහයඹ,ජහති ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳරහවන භණ්ඩරඹ ජරර ඳහය,යත්භරහන

ඵසනහහිය ඳශහජත් භහර්සථ භගී ඳරහවන අධිහරිඹට
ඵ.ඳ.භහ.භ.ඳර.අ. ,අං 2 හර්ඹහරඹ,ඵස
අන්තර්රවනඹ යන රද ඵ.ඳ.ජඳෞ.ඵසයථධහයින්ජේ මිතිර
නළතුම්ඳර,ජඵොරැල්ර ( උඩුභවර)
ජේයින්ජේ ංභඹ
ශීරරංහ භවළලි අධිහරිඹ රිඹදුරු ංභඹ

ජනො.50,ටි.බි.ජඹහ භහත,ජොශම 10

දුම්රිඹ තහක්ණ ශිල්පී ංභඹ

78-6,ඵළසටිඹන් භහත,ජොශම 11

මීමු ංචහය ජවොජටල් රිඹදුරු ංභඹ

57-ඒ නළජනහිය ඳරතුය ජොච්චිජඩ්

න යහප්ති නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අඩවි න හර්ඹහරඹ,යක්හන

භසථ රංහ යජජේ වදය නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

114 ඇරපිටිර යහභ

දුම්රිඹ සථහනහධිඳති ංභඹ

අං 8ඒ,දුම්රිඹඳර ඳහය,ජොල්ලුපිටිඹ,ජොශම 03

Arts Faculty teachers association of the University of
Colombo.

Office of the Dean ,Facalty of arts , University of
Colombo, Colombo 03.

7826

646

649

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරජේ යඥරුන්ජේ
ංභඹ

7845

7854

ලරරංහ එක්ත් සුයහඵදු ඳරික්ෂරුන්ජේ ව ඳරික්ෂරිඹන්ජේ
3 ඥහනයත්න භහත ඳළපිලිඹහන ජඵොයරළසමු'
ංභඹ.

651

7860

652

7863

653

7864

654

7872

655

7879

657

7882

659

660

යහජකීඹ උද්භිද උදයහනඹ , ජප්යහජදනිඹ.

Northern Region Employees Trade Union.

N.W.S & D.B , National Water Supply &
Drainage Board , kandy Road ,Jaffna.

ලරරංහ එක්ත් රිඹදුරු ඳහල් හිමිඹන්ජේ ංභඹ.

234 - , ජේසරයින් ඳහය , තිබිරිසතටු , මීමු.

Jaffna University Science Teachers Association.

Faculty of Science, University of Jaffna , Jaffna.

ලරරංහ ජඵෞද්ධ වහ ඳහලි විලස විදයහලිඹ ආචහර්ඹ ංභඹ

ලරරංහ ජඵෞද්ධ වහ ඳහලි විලස විදයහලිඹ, ගුරුළුජොමි
භහත,පිටිඳන උතුය , ජවෝභහභ.

විදුම් නිරධහරි ංභඹ /ජර ම්ඳත් භණ්ඩරඹ.

ජර ම්ඳත් භණ්ඩරඹ , 2 ජරරි ඇනිව්, ජොශම 07.

ජද්ශිඹ ආදහඹම් ජඳොදු ජේ ංභඹ .

259 -9 ජත්සරි භහත ජොසත්ත තරංභ

භසත රංහ ංසෘති භධයසථහන හර්ඹ භණ්ඩර ෘත්තීඹ
ංභඹ

භළද දුම්ඵය ංසෘති භධයසථහනඹ ,භළද භවනුය

භසථ රංහ නිදවස ෘත්තිඹ මිතිඹ.

53 - 6 ,E.D. දහඵජය්ස භහත , නහයහජවේන්පිට ,ජොශම
05.

7874

656

658

ජහති උද්භිද උදයහන ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ෘෂිර්භ වහ විදයහ
උඳහධිධහරින්ජේ ංභඹ.

7883

7889

7891

ගුන්ජතොටුඳර නඩත්තු අංලඹ ( සවිල් , ඹහන්තර ,විදුත් වහ විදුලි නඩත්තු ංකීර්ණඹ , ගුන් ජතොටුඳර වහ ගුන් ජේහ ( ලර
) අදීක්ෂණ නිරධහරින්ජේ ංභඹ.
රංහ * භහභ, ටුනහඹ.

661

662

7896

7909

664

7912

666

667

668

භහන ලහසතරපිඨඹ , රුහුණු :ලස :දයහරඹ ,
ළල්රභඩභ , භතය.

දකුණු ඳරහත් ඳරිහ නිරධහරින්ජේ ංභඹ

ඳරිහ, ර්ඹහරඹ, ඵරපිට:ඹ.

භසත රංහ ෘෂිර්භ ඩිප්ජරොමි්හරි ෘෂිර්භ ඳර්ජේණ වහ
නිසඳහදන වහය නිරධහරින්ජේ ංභඹ

චහම්,ඉවශ නෆජඵොඩ,නෆජඵොඩ,ළුතය

ලරරංහ දුම්රිඹ "න" න්ටර්රුන්ජේ ංභඹ.

අං 321,අජලෝහයහභ ඳහය,ආඩිඅම්ඵරභ

ලරරංහ ජටලිජොම් නිති නිශධහරින්ජේ ංභඹ.

189/6ඒ,නහර ඳහය,නුජේජොඩ

ඳරජහ විජලෝධන නිශධහරින්ජේ ංභඹ.

ඳරජහ විජලෝධන හර්ඹහරඹ , භජවේසතරත් අධියණඹ ,
අළුත්ජඩ් වීදීඹ ජොශම 12

ඳරධහන සුයහඵදු ඳරික්ෂ වහ සුයහඵදු ඳරික්ෂරුන්ජේ ංභ.

සුයහඵදු සථහනඹ ,යි ඒ
නිසඳහදනහහයඹ,ජනො.324,වයිජරල්
ඳහය,රජදය,ඳහදුක්

ලරරංහ යහඹ අධිහරිජේ විවිධ හර්ඹ වඹ ංභඹ.

ජනො.225 -14 , ර්ජෝදඹ භහත , භහන්දන ,භඩඳහත
,පිළිඹන්දර.

ලරරංහ ජහති විදුවල්ඳති ංභඹ.

165 -4 , චිත්තම්ඳරම් ඒ හර්ඩ්න් භහත ,ජොශම 02

භසථ රංහ භහජ ජේහ නිරධහරින්ජේ ංභඹ

අං 155/ඒ,පී.එස.ජඳජර්යහ භහත,භහම්ජප්,පිළිඹන්දර

7907

663

665

භහන ලහසතරවහ හභහජිඹ විදයහපීඨ , ශභණහයන වහ මුරය පිඨ
ආචහර්ඹ ංභඹ.

7921

7922

7923

7928

669

7930

670

7937

671

7940

673

7944

675

676

677

678

ඳශහත් ඳහරන වහය ජොභහරිස හර්ඹහරඹ,නජප්

භසථ රංහ ඳරජහ විජලෝධන ළඩ ඳරික්ෂරුන්ජේ ංභඹ.

ඳරජහ විජලෝධන හර්ඹහරඹ , භජවේසතරත් අධියණඹ ,
භහලිහන්ද, ජොශම 10

Eastern Province Tamil Teachers Union .

No.145/40,17th Lane,Linganagar, Trincomale

ලර් රංහ රඳහහිනි ංසථහ භධය ශභණහරුන්ජේ
ංවිධහනඹ.

ලරරංහ රඳහවහනී ංසථහ ,නිදවස චතුයස්රඹ,ජොශම
07.

Workers Solidarity Union.

No.115/14,Bogodawatha
Road,Suduhumpola,Kandy

Architects Union of Central Engineering Consnltancy
Burcan.

No.415,Banddhalok MW.Colombo07.

භධයභ ඳරිය අධිහරි ජජ්ස සඨ ඳරිය නිශධහරින්ජේ ංභඹ.

භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ,104-ජඩන්සල් ජොේඵෆඩු
භහත.ඵත්තයමුල්ර.

7938

672

674

දකුණු ඳරහත් ඳහරන විභර්ලන නිශහරින්ජේ ෘත්තිඹ මිතිඹ.

7945

7946

7948

7953

7954

679

7955

680

7956

භසත රංහ ණ්ඩහඹම් නහඹ ව ම්රු ඳරිඳහරරුන්ජේ
157ඊ,ජඵොල්රත, ජන්මුල්ර
(ෘත්තීඹ) ංභඹ
යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහ ඉංජිජන්රු ංභඹ.

යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහ,ජනො.130,ඩේ.ඒ.ඩ්.යහභනහඹ
භහත.ජොශම.02.

ජදඳහර්තජම්න්තුභඹ ම්රු ජොභහරිසරුන්ජේ ංභඹ.

4 භවර,ම්රු භව ජල්ම් හර්ඹහරඹ,නහයහජවේන්පිට.

681

682

683

684

685

686

687

688

7957

රංහ හර්මි ංර්ධන භණ්ඩරජේ ශභණහයණ ජේහ
නිශධහරින්ජේ ංභඹ.

රංහ හර්මි ංර්ධන
භණ්ඩරඹ,අං.615,හලුඳහය,ටුඵළද්ද,ජභොයටු.

භසත රංහ නහරි ජඳොදු ජේ ංභඹ.

තළ.ජඳ.110.නයලහරහ.ජොශම.07.

විදුජඹ විදයහ ආචහර්ඹරුන්ජේ ංභඹ.

යහහහිරි :දයහපීඨ හර්ඹහරඹ.ලර් ජඹර්ධනපු් ය
:ලස :දයහරඹ.ංජොඩ:ර.නුජේජොඩ.

Aeronautical Communication officers AssociationSrilanka

Aeronautical Communication Center, Colombo,
AirPort, Ratmalana

ජොද්ර ජඳොදු ජේ ෘත්තිඹ මිතිඹ.

අං,541,ලරංකයහජ භහත,ජොශම \10.

ංර්ධන නිරධහරි උඳහධිධහරි ංභඹ දකණු ඳරහත

දකුණු ඳරහත,ලුජතොට
නි,ඳළුසර,ලුණභ,අම්ඵරන්ජතොට.

ලරරංහ ආජඹෝජන භණ්ඩරජේ ආයක්ෂ වහ ජඳොදු ජේ
ංභඹ.

513 2-1,ඇල්විටිර භහත,ජොශම 05.

ලරරංහ අධයහඳන ඳරිඳහරන ජේජේ අධයහඳන ෘත්තිඹන්ජේ
භධයභ ඳරහත් ංභඹ.

අංන.43,ල්භඩු ත්ත,න නිහ ජඹෝජනහ
රභඹ,කුණ්ඩහජල්.

ලරරංහ ආයුර්ජව්ද ඖධ ංසථහජව් ශභණහයණ වහය
නිශධහරින්ජේ ංභඹ.

අං.94,ඳයණ ජොට„ටහ ඳහය,නහවින්න,භවයභ.

උස තහක්ෂණ ආඹතන අධයඹන ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ.

උස තහක්ෂණ ආඹතනඹ,නයිර,පුසළල්ර,ජව්ඹන්ජොඩ.

7960

7964

7965

7969

7971

7972

7974

689

7979

690

7980

691

692

693

694

695

696

7982

7999

8005

8007

යහජය ජේහ ජහති ජෞය ජේහ ංභඹ.

අං.400,සරිජොත,පිටජෝට්ජට්

ඳශමුන ජරේණිජේ නත්ත් අඩවි ආයක්ෂ නිශධහරිනජේ
ංභඹ.

121,ජේතන ත්ත,උඩුභ,එසළල්ර.

ඌ ඳශහත් යහජය ජේජේ යහජය ශභණහයණ වහය ජේහ
ංභඹ

අධයහඳන වහ ඳශහත් ඳහරන අභහතයහංලඹ, ඌ ඳශහත්
බහ, ඵදුල්ර

ලරරංහ උස තහක්ණ අධයහඳන ආඹතනජේ ණහධිහරී
ජේහ ංභඹ ,

උස තහක්ණ ආඹතනඹර22-1 විල්ජොඩ ඳහය
කුරුණෆර

ංසථහ ජඳොදු ජේ ංභඹ

ජනො . 49-1 , විනඹහරංහය භහත, ජොශම 10

යහජය ජේහ නජීවි ජඳොදු ජේ ංභඹ

ඳශු වදය ඒඹ,නජීවී ංයක්න
ජදඳහර්තජම්න්තු,ලුණුම්ජජවය

ලරරංහ ජරජී විදයහඥ ංභඹ

ජරජීවී හ ංර්ධන භධයසථහනඹ, උඩර

භධයභ ඳශහත් කීරඩහ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ක්රීඩහ ජක්ෂ්ස තරනිශධහරී
ංභඹ

භධයභ ඳශහත් කීරඩහ ජදඳහර්තජම්න්තු, තළ. ජඳ. 210,
අං 678,ජඳයහජදණිඹ ඳහය භවනුය

ජොශම ගිනි නිව්ම් ජේහ භහණ්ඩලි නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

නහරි ගිනි නිවීම් මරසථහනඹ ,ටී.බී. ජඹහ භහත ,
ජොශම 10

8008

8012

698

8020

700

අං 1200/6,මිහිත භළදුය,යජභල්ත්ත
ඳහය,ඵත්තයමුල්ර

7986

697

699

ඉඩම් නියවුල් කිරීජම් ජදඳහර්තජම්න්තු හිමිම් විභර්ලන
නිශධහරිනජේ ංභඹ.

8021

8024

701

8028

703

8039

705

8040

8041

706

8042

707

8044

708

8049

709

8054

710

පුයහ විදයහ ජෞතුහහයඹ, අං 624 ඵංරහවංදිඹ ,
ජොට්ජට්

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරජේ භූ
විදයහඥරුන්ජේ ංභඹ

විභර්ලන අංලඹ, ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන
භණ්ඩරඹ ,ජතරර ඳහය ,යත්භරහන

භසථ රංහ ජහති ධීය ංභඹ

අං 92, කුභයන්ද ජදොඩන්ද

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරජේ උඳහධිධහරි
විධහඹ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරඹ , ඳරධහන
හර්ඹහරඹ , හලු ඳහය ,යත්භරහන

8026

702

704

යහජය ජේහ එක්ත් පුයහ විදයහ ෘත්තීඹන්ජේ ංභඹ

8057

ලරරංහ උස තහක්ෂණි අධයහඳන ආඹතනීඹ ජේ ෘත්තීඹ
මිතිඹ

320,ජන තු පිඹ,ටී.බි.ජඹහ භහත,ජොරම 10

භසථ රංහ ඳහල් පුසතහර වහ අධයහඳන අනධයඹන ජේ
ංභඹ

NMS නි, බුලුවත්ත ඳහය, භල්ඩුහ , කුරුණළර

ලරරංහ නිදවස භවජන ජෞය ඳරීක්ෂ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

නජෝදහ, ජිනදහ හභන්ට් ඉදිරිපිට, උහුමීඹ, කුරුණළර

ෘෂිර්භ සුඍ හරිභහර් ජොවිජන ංර්ධන වහ ත්
ෘෂිර්භ උඳහධිධහරී ෘෂි ඳරර්ධන නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ නිසඳහදන වහ ංර්ධන ටයුතු පිළිඵ අභහතයහංලඹ
(ඹම) දඹුලු ඳහය , කුරුණළර
නහරි ජල්ම් ජදඳහර්තජම්න්තු,ජොශම භව නය
භසථ රංහ ඳශහත් යහජය හර්ඹහර ජේ ජේහ ංභඹ
බහ
ලරරංහ නිදවස යහජයජේ ෘත්තීඹ මිති ංභඹ (ලරරංහ
ජය්ස ගු)

6/18,එශදළු ඳහය,ඵරංජොල්ර,භයිරසතළන්න,ඵදුල්ර

711

712

713

714

715

ඹහන්තර අධිහරීන්ජේ ංභඹ (යජජේ ර්භහන්ත ලහරහ)

යජජේ ර්භහන්ත ලහරහ, ජඳොජරොන්නරු

ජතොයතුරු වහ විදුර ංජද්ල සඹළු ජේ ංභඹ.

තළ. ජඳ. 2293, ජොශම

විදුවල්ඳති ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

අං.288/80,දිමුතු උඹන,ජොසත්ත
ඳහය,කිරිත්තුඩු,ජවෝභහභ

ලරරංහ නිදවස ජේහ ංභඹ(තළඳළල්)

භධයභ තළඳළල් හුභහරු, ඩී.ආර්. විජේර්ධන භහත
,ජොශම 10

The Association Of Health Education Officers Of
Srilanka

86/5,Wickramasinghapura, Battaramulla.

භසත රංහ යජජේ මුඳහය ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තුජව්
ජේජේ නියුතු උඳහධිධහරී මුඳහය ංර්ධන නිරධහරින්ජේ
වජඹෝගිතහ ංභඹ

3-19, ජඳොන්ජේහ ඳහය. ල්කිස.

Sammanthurai Threewheelar Owners Union

No.17, Hijra supermarket, Sammanthurai

Teachers Association Of Estern University

Estern University, Chenkalady.

ජරජෝ තහක්ණි ජේහ නිරධහරින්ජේ ංභඹ

ජනො.32,යවුම් ඳහය,ජවේනමුල්ර,ජජල්ත්ත

ලරරංහ රහභ නිරධහරී ංභඹ

අං 47_-14-ඒ, ට්ටහයතළන්න ඳහය, භවනුය

8059

8060

8063

8065

8066

716

8075

717

8078

718

8079

719

8083

720

8086

721

8091

723

8092

725

8093

8094

726

8095

727

8096

728

729

730

Lanka Electricity Companey (pvt) 411, Galle
road, Colombo 04.

ලරරංහ නිදවස සුයහඵදු නිරධහරින්ජේ ංභඹ

ලරජඹර්ධනපුය සුයහඵදු ඒඹ,අං 559-9,
ජත්සරිඳහඹ, ජොසත්ත.ඵත්තයමුල්ර.

ශීරරංහ නිදවස සු ජේහ ංභඹ -ඵයමු ඳශහත

ඵයමු ඳරහත, ජඹසරි භවල්, ජලින්:දිඹ, භහනළල්ර.

සතිඹමියන ව ජල්ණ ශභණහයන ඳරිඳහරන
නිරධහරින්ජේ ංභඹ

මිනින්ජදෝරු ජදඳහර්තජම්න්තු, ජොශඔ 05.

Inter University Academic Support Staff AssociationSegment I

116/4,ජභොරුජඳොර,ම්ඳව

University of Moratuwa Teachers Association

University of Moratuwa, Katubedda

All Island Tamil Speaking Postal Employees Union

Post Office, Batticaloa.

ජහති ගුරු බහ

ජනො.9/6,ජඳොල්සජර
ඳහය,නත්තයම්ජඳොත,කුණ්ඩහජල්

ලරරංහ ජජයසඨ සුයහඵදු ඳරීක් ංභඹ

1-42. ඵණ්ඩහයනහඹ භහත, ඵදුල්ර.

සීභහහිත ලරරංහ යක්ණ ංසථහජ් අජරවි ශභණහයන
ංභඹ

අං 288, යුනිඹන් ජඳජද,ජොශඔ 02.

8089

722

724

LECO Accountants Association

8098

8099

8101

731

732

733

734

735

8102

SriLanka Insurance Corporation Ltd, 13th
floor,No. 21, Vouxhall Street,Colombo 02

Reserch Staff Association Arthur C Clarke Institute

Arthur C Clarke Institute for Mordern
Technologies, katubedda,Moratuwa

Faculty Of Management & Finance Teachers
Association

Dean's Office, Faculty Of Management &
Finance,University of Colombo

Peradeniya Dental Faculty Teachers Association

Faculty of Dental Science, University of
Peradeniya

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරජේ
අඹළමිරුන්ජේ ංභඹ

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ,හලු
ඳහය,යත්භරහන

සුයහඵදු ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ඳරධහන සුයහඵදු ඳරීක්රුන්ජේ
එමුතු ංභඹ

118-6, භහතජල් ඳහය, ටුසජතොට.

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරජේ්ස ළඳයීමි නිරධහරින්ජේ ංභඹ

ෙධහන ඉංජිජන්රු හර්ඹහරඹ,රංවිභ,අසගිරිඹ ඳහය,භවනුය

ලරරංහ නිදවස ජෞය ජේහ දුයථන රඹහරුන්ජේ ංභඹ

ජනො.73-1, ඳයණ ළසඵෆ ඳහය. ංජොඩවිර,
නුජේජොඩ

රංහ ජර්භහනු හර්මි අබයහ ආඹතනීඹ ආචහර්ඹ ංභඹ

රංහ ජර්භන් හර්මි අබයහ ආඹතනඹ, ජනො.582,
හලු ඳහය, ල්කිස.

මුඳහය ංර්ධන නිරධහරින්ජේ ෘත්තීඹ වජඹෝගිතහ ංභඹ

ජී.බී.ඩේ.ටි ජඵොජත්ජු. අං 22, නක්ර, ජභොණයහර

8104

8107

8109

8111

736

8115

737

8116

738

proffessional & Technical Executive Association of
SriLanka Insurance Corporation Ltd.

8119

739

8122

740

8128

No.11,Haig Road,Bambalapitiya,Colombo 04
Democratic Peoples Congress
741

742

8133

8138

744

8139

746

8140

8142

748

8146

750

ඉංජිජන්රු ංභඹ රංහ ණිජජතල් ංසථහ

රංහ ණිජජතල් ංසථහ. තළ.ජඳ.11 ළශණිඹ
පුසන්ද

රංහ විදුලි ඵර ජේහ ෘත්තීඹ ංභඹ

අං 23,ඳවර යජ වීදිඹ,ඵදුල්ර

ශීරරංහ රභ ම්ඳහදන ජේජේ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ කුඩහ
යහඳහය ංර්ධන අංලඹ

කුඩහ යහඳහය ංර්ධන අංලඹ, දිසතරක් භවජල්මි
හර්ඹහරඹ, හල්ර.

තහක්ණ විදයහර ථීහචහර්ඹ ංභඹ

තහක්ණ විදයහරඹ, අරුප්ඳර, භවනුය

භසත රංහ ජඳොල්, ජත්, යඵර් ංචහය ර්භහන්ත ව ජඳොදු
ජේ ංභඹ

අං 457. ආචහර්ඹ ජොල්වින් ආර් ද සල්හ භහත.
ජොශම 02

රංහ ණිජජතල් ජඳොදු ජේ ංභඹ

198-19, ඳංචිහත්ත ඳහය,ජොශම 10

දකුණු ඳශහත් භහජ ජේහ නිරධහරී ංභඹ

අං 5,ජොයටු ඳහය,ශ්රී ධම්භයතන
භහත,ජඳොල්ජවේන,භහතය

Peradeniya University Agriculture Faculty Teachers
Association (PUTA)

Faculty Of Agriculture, University Of
Peradeniya,Peradeniya

8141

747

749

ශිල්පීඹ නඩත්තු ඒඹ, තහක්ණ විදයහරඹ, ලුළල්ර,
හල්ර

8134

743

745

හර්මි අධයහඳන ශිල්පීඹ ජේඹන්ජේ ංභඹ

8147

8148

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

Fedaration Of University Teachers Association

Department Of Physics, The Open University Of
Srilanka, p'O'Box 21, Nugegoda

East Province Local Government Employees Union

No.109, Poompukar East, palaiyoothum,
Trincomalee

ලරරංහ යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහජ් ඉංජිජන්රු
ඩිප්ජරෝභහධහරීන්ජේ ංභඹ

භධයභ ළඩඳර ලරරංහ ඉංජිජන්රු ංසථහ. මීමු ඳහය.
ඳෆලිඹජොඩ

8151

8155

8163

8164

8168

Associaticn of Srilanka Airlines Licened Airlines Licened Hotel Green View,119/5,Rahula
Aricraft Engineers
Mw,Adiambalama,Katunayaka
ජොශම විලස විදයහරජේ අධයහඳන පීඨජේ ආචහර්ඹරුන්ජේ
ංභඹ

අධයහඳන පීඨඹ, ජොශම විලස විදයහරඹ, මුනිදහ
කුභහයතුං භහත,ජොශම 03.

ජතෝලි ගරු ංභඹ

ජතෝලි අධයහඳන හර්ඹහරඹ, අයදගුරු නි,
ජොශම 08.

සතිහ පුහුණු ජවද නිරධහරින්ජේ ංභඹ

ජවද ජන්හසහහයඹ,හල් වීදිඹ හන්තහ
ජයෝවර,ජොරම 08

ලරරංහ ජටලිජොම් ආඹතනජේ අජරවියණ වහ විකණුම්
නිරධහරින්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

විකුණුම් වහ අජරවි අංලඹ 02, CTO ජොඩනළගිල්ර ලර
රංහ ජටලිජොම් මරසථහනඹ, ජරෝටස ඳහය, ජොශම 01

අඳනඹන ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජභ්න්තු උඳහධිධහරී ංභඹ

භධයභ ඳර්ජේණ භධයසථහනඹ, අඳනඹන ෘෂිර්භ
ජදඳහර්තජම්නතු, භහතජල්

8169

8170

8171

8172

8173

ලරරංහ නිදවස භෘද්ධි රභණහරුන්ජේ වහ ම්ඵන්ධීයණ
ජනො.03. මිරිසත්ත,ජොටුජොඩ
නි්රධහරීන්ජේ ංභඹ

761

762

763

764

765

The Professinal Educators Union

155, Peoples Bank road, Addalaichenai 02.

විදහතහ ඒහඵද්ධ ජේ ංභඹ

අං 174-6, ජප්යහජදණිඹ ඳහය, භවනුය

ජෞන්දර්ඹඹ රහ විලස විදයහරජේ දෘලය රහ පිඨ ආචහර්ඹ
ංභඹ, ජෞන්දර්ඹ රහ විලස විදයහරඹ දෘලය රහ පි්ඨඹ.

අං 46,ජවෝර්ටන් ජඳජද, ජොශම 07.

ජේහ නියුක්තිඹන්ජේ බහය අයමුදල් භණ්ඩරජේ විධහඹ
නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජේහ නියුක්තිඹන්ජේ බහය අයමුදල්
භණ්ඩරඹ,807,ම්රු භව ජල්ම්
හර්ඹහරඹරජොශම 05

Association of Labour Department Factory Inspecting
Engineers Indrustrial safery Division

Industrial Safety Division ,No: 97, Jawatta Road,
Colombo 05

Peradeniya Unoversity Allied health Science Teachers
Associaction (PUAHSTA) Faculty of Allied.

Faculty of Health Science, University of
Peradaniya, Ausgusta hill, Peradeniya.

8176

8177

8179

8180

8182

766

8183

767

8185

768

8186

ජහති භළණික් වහ සර්ණහබයණ අධිහරිජේ සුලු ජේ ංභඹ. අං. 25, ජෝල්ජජස ජටයස ජොශම 03.

භසත රංහ අන්තර් දිසතරක් ඳහල් ශමුන් ඳරහවන ජේහ ංභඹ අං. 189, තුඩහජොඩ ජවොයම්ඳළල්ර.

769

770

ලරරංහ නිදවස රභ ම්ඳහදන ජේහ ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

අං. 125-4, ලරපුසඳහයහභඹ අර, ජඳොජරොම්භහරු,
තංල්ර

භසථ රංහ ඳශහත් ආද්හඹම් ජේහ එමුතු, ඳශහත් ආදහඹම්
ජදඳහර්තජම්න්තු

අං. 660, හලු් ් ඳහය, ජොශම 03.

8189

8192

771

8193

772

8194

773

8195

774

775

8197

8199

776

8201

777

8206

778

779

780

8208

Eastern Provincial Cultural Officers Union, Cultural
Department, ministriy of Education

Eastern Proviace, Trincomali

ජභොයටු විලස විදයහරයිඹ අනධයඹන ජේහ ංභඹ

ජතොයතුරු තහක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තු,ජභොයටු
වි.වි.,ජභොයටු

Colombo Faculty of Medicine Teachers Association

No: 25, Kynsey Road, Colombo 08.

ගුන් ජතොටුඳර වහ ගුන් ජේහ ංභජේ ෘත්තිඹ හර්මි ශිල්පි
ජනො. 184, දකුණු ඵටභ, හන
ංභඹ
Subaragamuwa University Instructors Association
Suberagamuwa University of Sri Lanka

Suberagamuwa University of Sri Lanka p.o. Box
02, Belihaloya

අධයහඳන මඳහය ජඳොදු ජේ ංභඹ

අං 259-9, ජත්සරි භහත, ජොසත්ත, තරංභ

ලරරංහ දුමිරිඹ ආයක් නිරධහරින්ජේ ංභඹ

දුම්රිඹ ආයක් ජේහ හර්ඹහරඹ ජොටු ජොශම 11

ලරරංහ මයමු විලස විදයහලීඹ හර්ඹඹ භණ්ඩර ෘත්තීඹ
ංභඹ

ලරරංහ මයමු විලස විදයහරඹ ජඵලිහුල්ඔඹ.

ජල්ජෝ ඳහරිජඵෝගි ජේහ අධිහරි ංභඹ

අං 96 ඵණ්ඩහයනහඹ භහත ටුඵළද්ද ජභොයටු.

I ඳන්තිජේ ලරරංහ හර්මි අධයහඳන ජේජේ අධයක් ව
විදුවල්ඳති ංභඹ

ලරරංහ තහක්ණ විදයහරඹ. ඔ්ල්ට් භහත භයදහන
ජොශම 10.

8211

8212

781

782

8213

ගුන් ජතොටුඳර වහ ගුන් ජේහ භහභ නඩත්තු අංලඹ
ටුනහඹ

යහජය ජේහ ආයුර්ජව්ද වදය නිරධහරින්ජේ ංභඹ

අං 110-ඒ-42 ජඹජන ඳහය අලුත්භ ජඵෝමු
ඹක්ර.

භහජ ජේහ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ශභහ භහර් උඳජද්ලන ව
ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹතන ර ජේ ංභඹ.

ෘත්තිඹ පුහුණු ආඹතනඹ අමුණුකුඹුය තුරුභ.

පුහුණු, විදයහපීඨ වහ උඳහධිධහරී ගුරු ංවිධහනඹ

36-2 යදහහන ඳහය ඹක්ර.

Working Womens Front

37,Bodhiyangana Mawatha Kandy.

ජද්ලඳහරන ඳලිළනීම්රට රක්ව ගුරුරුන්ජේ ංභඹ

66 සී . අරඳරහර, වන්ජද්ස.

ජොවිජන ඵළංකු නිරධහරී ංභඹ

ඉසුරු, ඳන්නරජර, ලුණුත්ත, ළලිභඩ.

ළඩ ඳරීක් ංභඹ

14-7, රඩහංණඹ ඳහය, භකුලුදු, පිළිඹන්දර.

University of Jaffna Teachers Association,

Student's Complex, University of Jaffna, Jaffna

ඒහඵද්ධ ගුරු ජේහ ංභඹ

අං 24/150/ඊ/බී/3/1, ජෝතමී ඳහය, ජඵොරැල්ර

8217

783

8220

784

8221

785

ගුන් ජතොටුඳර වහ ගුන් ජේහ භහජම් ෘත්තීඹ වඹ
ංභඹ

8222

786

8225

787

8226

788

8227

789

8231

790

8235

791

8242

793

8243

795

ෘවසථ ම්රු ංභඹ

ජනො.443-1-1 විලිඹමි ජොඳල්ර භහත භවනුය

යජයට විලස විදයහලීඹ වදය පීඨ ආචහර්ඹරුන්ජේ ංභඹ

වදය පීඨඹ හලිඹපුය අනුයහධපුය.

ලරරංහ යක්ණ ංසථහ තහක්ණ නිරධහරී ජේ ංභඹ

ලරරංහ යක්ණ ංසථහ ජනො 55 1-1 ඳයණභ
ජොඩනළගිල්ර හලුඳහය ලුතය.

ලරරංහ නිදවස ෘෂිර්භ ඳර්ජේණ වහ නිසඳහදන වහය
ංභඹ

අං 330 බි භහමිභන ජවෝභහභ

ජහති ශභහ ආයක් අධ:හරිජේ ජේ ංභඹ

අං 56, සීතහභ ඒ අවිසහජව්ල්ර

ජඳොදු ගුරු ෘත්තීඹන්ජේ ංභඹ

ජනො.180/7,මිහිය භහත,භකුළුද,පිළිඹන්දර

රං.වි.භ. විභර්ලණ නිරධහරි්න්ජේ ංභඹ

විජලේ විභර්ලණ ඒඹ,තළ.ජඳ.ත.540. රං.වි.භ
ජොශම 02

ඒහඵද්ධ ජටලිජොමි ජේහ ංභඹ

අං 24/150/ඊ/8/3/1,එන්.එච්.ඩී.ඒ., ජෝතමී ඳහය,
ජඵොරැල්ර, ජොශම 08

ලරරංහ ංර්ධන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජනො 15-5 ජඹත් ඳහය නහවින්න භවයභ

8245

8248

796

8250

797

8252

798

49/53 බී,ල්භල් උඹන,කිරිදිළර ඳහය,ඹක්ර

8238

792

794

ඒහඵද්ධ ජෞය ජේ ංභඹ

8253

799

8254

800

8256

801

802

803

804

805

806

807

808

8257

ඹම ඳරහත් මුඳහය ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තු ළඩ ටවන්
වහය නිරධහරින්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

මුඳහය ංර්ධන ජදඳහර්තජභ්න්තු (ඹම) ඳරහත්
බහ හර්ඹහර ංකීර්ණඹ ඳරමු භවර කුරුණෆර

Kalkuda Electorate United Auto Drivers Association

S 2 K COM. Main street Valaichenei

භහර් ංර්ධන අධිහරිජේ නිදවස ජඳොදු ජේහ ංභඹ

ගිණුමි අංලඹ යහඹ වහ භවහභහර් අභහතයංලඹ 9 න
භවර ජත්සරිඳහඹ ඵත්තයමුල්ර

ලරරංහ ඳරමිති අඹතනජේ න ලරරංහ නිදවස ජේ ෘත්තීඹ
මිතිඹ

ජනො 17 වික්ජටෝරිඹහ ජඳජද ඇල්විටිර භහත ජොශම
08

ලරරංහ නිදවස ජෞය ජේහ උඳහධිධහරි ංභඹ

218/4ඒ,ළල්ළටිඹ ඳහය,ජඳොල්ජවේන,ළශණිඹ

The Association of the Staff officers of the Department
of the Commerce

4th floor Rakshana mandiraya No 21 Vauxhall
stret Colombo 02

ජොශම විලස විදයහරයීඹ නීති ආචහර්ඹරුන්ජේ ංභඹ

නීති පීඨඹ ජොශම විලස විදයහරඹ තළජඳ 1490 රිඩි
භහත ජොශම 03

8258

8267

8272

8273

8274

8275

8278

809

8279

810

8280

යහජය ංර්ධන වහ නිර්භහණ නීතිත ංසථහජ් රිඹදුයන් ඹන්තර
ජනො.07.ජඵොරුඳන.යත්භරහන
රඹහරුන් වහ රිඹදුරු වඹඹන්ජේ ංභඹ
යජජේ හේ යහධිජ්දී චිකිත්ක්රුන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

ජනො 5 " හන්ති ඳහය" ම්ඳව

භසථ රංහ බිට්ටුන නිරධහරින්ජ ෘත්තිඹ ංභඹ

අං 50, ආයුර්ජව්දඹ ඳහය,ඳන්විර

811

8281

812

8282

813

8283

814

815

816

817

818

Kelaniya University Faculty of Medicine Teachers
Association

p.o.Box 6, thalagolla rd,Ragama

භධයභ ඳරහත් භහජ ජේහ නිරදහරින්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

භධයභ ඳරහත් භහජ සුබ හධන වහ ඳරිහ වහ ශභහ
යක් ජදඳහර්තජම්න්තු,අං 615,විලිඹමි ජොඳල්ර
භහත. භවනුය

Srilanka Insurance Motor Engineers Association

no.21 Vauxhall street,Colombo 02

University Scientific Executive officers Association

Postgraduate studies Division,Faculty of
Architecture,University of Moratuwa,moratuwa.

ජයර ංයක්ණ ව ජයශ ම්ඳත් ශභණහයන
ජදඳහර්තජම්න්තුජව් නිදවස ජයර ංයක්ණ ංභඹ

අං 18. ඳළගිරිත්ත.ජඵලිඅත්ත

දුමිරිඹ භහර් ශභණහරුන්ජේ ංභඹ

812එෂස,සුවද භහත2,ධර්භඳහර
භහත,නහයංජොඩඳහලු,යහභ

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණඩරජේ ජර ඳවිත්රහහය
හර්මි ශිල්පී ංභඹ

105/14,අත්තිඩිඹ ඳහය,යත්භරහන

ළණීමි ඉංජිජන්රුන්ජේ ංභඹ

භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් හර්ඹහංලඹ, අං 569.
එපිටමුල්ර ඳහය.පිටජෝට්ජට්

ඳරයිම් ජඳොලිභර්ස ජේ බහ ංභඹ

ඉන්ඩරසට්රිඹල් ක්ජරෝතින්ේස ලිමිටඩි,ඩි17 සීතහ
අඳනඹන ළහුම් රහඳඹ, සීතහ, අවිසහජ්ල්ර

එක්ත් භහණ්ඩලි සුයහඵදු නිරධහරින්ජේ ංභඹ

අං 52-3, අලුත් ඳහය.ඳරහජතොට,ලුතය

8287

8288

8290

8291

8293

819

8296

820

8297

821

822

823

824

825

826

827

828

ඵසනහහිය ඳරහත් ඳහල් ශමුන් ඳරහවන හිමිරුන්ජේ ංභඹ

255-3-ඒ,භන් භහත.නළදිභහර,ජදහිර

ලරරංහ රභ මිඳහදන ජේහ ඒහඵද්ධ ංභඹ

11-4,ලරයණංය භහත, ඳහභංඩ,ජදහිර.

Engineers Association of Sri Lanka Ports Authority

Central Library, 45, Leyden Bastian Road,
Colombo 01

භසත රංහ භධයභ යජජේ තහක්ණ (සවිල්) නිරධහරින්ජේ
ෘත්තීඹ මිති ංභඹ

සස ළළුම්,භහලිඹද්ද,භහනළල්ර

භවජන ජෞය ක්ජේතරනිරධහරි (ඒහඵද්ධ) ංභඹ

අං 197-1.ජඳොල්ත්ත ඳහය,මීවතළන්න

ළඩටවන් වහය (ෘෂිර්භ) නිරධහරීන්ජේ ංභඹ
ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජම්න්තු

රය දෘය භධයසථහනඹ "න්ජනොරු" ජප්යහජදණිඹ

Women Solidarity Front

No.114/15B,temple lane,Suduhumpola,kandy
(P.O.Box 171 Kandy

රංහ විදුලි ජඳොදු ජේ ංභඹ

රං වි භ ,ර් චිත්තම්ඳරම් ඒ හඩ්නර් භහත , තළ ජඳ
540 , ජොශම 2

ගුන් ජතොටුඳර වහ ගුන් ජේහ ලරරංහ භහභ රිඹදුරු ංභඹ

ඳරහවන අංලඹ,ඵණ්ඩහයනහඹ ගුන් ජතොටඳර ටනහඹ

ජනතහ ම්රු ංභඹ

ජනොෙඃ399/4,ඕඳනහඹ ඳහය,දිටංජේ වත්ත

8298

8301

8302

8308

8309

8310

8312

8316

829

8317

830

8318

831

8321

832

8327

833

8329

834

835

ශීරරංහ නිදවස ංර්ධන නිශධහරී උඳහධිධහරි ංභඹ

ජනොෙඃ307 ටී බී ජඹහ භහත ජොශම 10

එක්ත් ජහති තු ම්රු මිතිඹ

ජනොෙඃ83/ඒ, න ජශද ංකීර්ණඹ .ජජර්ස ජඩ්, ඵදුල්ර

එක්ත් රංහ ඳවුල් ජෞය ජේහ ංභඹ

ජනො91 A" ආචහර්ඹ ඇන් ඇම් ජඳජර්යහ භහතA"
ජොශම 8

ජරජෝ ලිපිහය වහ හර්ඹහලීඹ ජේයින්ජ්ස ංභඹ

ජනොෙඃ411 ඊ එච් කුජය්ස ජොඩනළගිල්ර හලුඳහය ජොශම
03

ශ්රී රංහ ප්රහන්ජට්න් ඔෆිර්ස ඇජෝසජේන්

ජනොෙඃ136/බී/1,ඵටුජදය යත්නපුය

භසත න රංහ තු ජේ මිතිඹ

ජනොෙඃ32,ඳරෆන්ක් ජවටිටිආයචිචි භහත,යත්නපුය

සුයහඵදු ඌන ජේහ උඳහධිධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 8/1 භවජදයත්ත, විල්ඵහ ,කුරුණෆර.

භසත රංහ ඳහරිජබෝගි අධිහරී විභර්ණ නිරධහරීන්ජේ
ංභඹ

අං 27,.ජතො.. භවජල්මි
ජොඩනළගිල්ර,ජොක්ජෝල්දිඹ,ජොශම 02

Sri lanka Education Administrative Service Officers
union\Easetrn Provience

478,A/4, Alim road,Sainthamawatha 16(Ep)

8331

8333

837

8335

838

8336

840

වහපිටිභ ජහති අධයහඳන විඞීපීටඹ ,මීරිභ

8330

836

839

භසථ රංහ ගුරු අධයහඳනඥ ජේහ නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ
මිතිඹ

8337

8338

841

8341

843

8343

845

846

243/2,ඳවර ජඵෝමිරිඹ,ඩුජර

යහඹ ජේ ංභඹ

ජනොෙඃ87,ඳන්ර ඳහය,ජවොයජප්,යහභ

භවනුය දිසතරක් උඳ තළඳළල් සථහනහධිඳති ංභඹ

උඳ තළඳළල් හර්ඹහරඹ,දංජොල්ර,භවනුය

උතුරු භළද ඳරහත් රහභ ංර්ධන භළහුම් උඳජද්ශිහන්ජේ
ෘත්තීඹ ංභඹ

763/ඒ,බුරංතුරභ දිහ භහත,02 පිඹය,අනුයහධපුයඹ

ණ ංර්ධන ඵළංකු සහධීන ජේ ංභඹ

අං බී 06 ඒ ,තර තුය ,මුරුතවමුර

ශීරරංහජව් නිදවස විදුවල්ඳති ජේහ ංභඹ

අං 62/2,ජන්මුල්ර ඳහය,ඩත.

ජද්ශීඹ ආ්හදඹම් තක්ජේරු නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ජද්ශීඹ ආ්හදඹමී ජදඳහර්තජභ්න්තු ශීරභත් චිත්තමිඳරමි
ඒ හඩ්නර් භහත ,ජොශම 02

ංසථහ ජේ අයිතීන් සුරැකීජභ්ස ංභඹ

ජනො.03 ලරජ-පුය භහත.ළලි.යහජගිරිඹ

ඳරජහ ංර්ධන නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ එමුතු

ඳරහත් ඳහරන වහය ජොභහරිස හර්ඹහරඹ
ච„ජච„රිඹ ංකීර්ණඹ භ„ඳව

එක්ත් ඳරහත් ඳහරන ජේ ංභඹ

513\ 2-1. ඇල්විටිර භහත ජොශම 05

8340

842

844

ඳරහත් යහජය ජේජේ ඉංජිජන්ස රු ඩිප්ජරෝභහධහරීන්ජේ ංභඹ

8346

8347

8348

847

8350

848

8351

849

8353

850

8354

851

8357

853

8358

854

8359

856

Industrial Estate Centre Poonthoddam Vavunaya

ලරරංහ නිදවස උඳසථහයි ංභඹ

ශික්ණ ජයෝවර කුරුණෆර

ජෞය ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ජඳොදු ඳවුල් ජෞය ජේහ ංභඹ

අං 51 ජඹ ඳහය උඩවමුල්ර නුජේජොඩ

භසත රංහ ඳවුල් ජෞය ජේහ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

259/9,ජත්සරි භහත,ජොසත්ත,තරංභ

Sri Lanka Planning Service Officers Union

Eastern Proviace, No.61, Beach Road,
Addalaichenai

ළඩටවන් නිසඳහද වහය නිරධහරි වෘද ංදඹ

භධයභ රඹහහරී අංලඹ ලරරංහ ගුන් විදුලි ංසථහ
ජොශම 07

ලරරංහ නිදවස උතුරුභළද ඳරහත් භහර්සථ භගී ඳරහවන ජේ
ංභඹ

දිහ නි .න්නි තම්භළන්නහ අනුයහධපුයඹ

Principles Union of kilinochchi District

Zoonal Education office Kilinochchi

නිදවස ජල්ණබහයරුන්ජේ ජේ ංභඹ

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජර ඳහවන භණ්ඩරඹ ජනො 11
දිප්පිටිඹජොඩ ඳහය ළශණිඹ

භසත රංහ භෘද්ධි අබයන්තය විණන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

312/1,දංජොල්රහභ,නිදළුජඳොත

8356

852

855

Vavunaya Private Sector Labourers Union

8360

8361

857

8362

858

8363

859

8364

860

8365

861

8367

863

8369

864

8370

866

34/4,Alfresco Training College
Rd,Nagoda,Kalutara

ලරරංහ නිදවස තළඳළල් ෘත්තීඹ ජව්දීන්ජේ ංභඹ

15,ලහන්ත චහල්ස ඳටුභ,විල්ජරෝයහ ත්ත,ජභොයටු

All management Assistents trade union

101/ C,Jalaldeen Road,Adalaichenai.

එක්ත් උඳ තළඳළල් සථහනහධිඳති ංභඹ

උඳ තළඳළල් හර්ඹහරඹ ඳළරත්ත භතුභ

යහජය ඖධ නීතිත ංසථහ ඖධජව්දීන්ජේ ංභඹ

78/4/ඒ,නීරම්භවය ඳහය,ජොඩිමු,භවයභ

ලරරංහ යක්ණ ංසථහජව් භසත රංහ ංවිධහඹ රුන්ජේ
ංභඹ

අං 338 ජදොමජොඩ ජවොයණ

නිදවස භසත රංහ රහභ ංර්ධන භළහුම් උඳජද්ශිහන්ජේ
ෘත්තීඹ ංභඹ

අං 763 ඒ, බුරංකුරභ දිහ භහත, 11 පිඹය,
අනුයහධපුයඹ

ඳරජහතන්තරහදී ෘත්තීඹ මිති ම්ජම්රනඹ

ජනොෙඃ49-1-1 විනඹහරංහය භහත ජොශම 10

ලහහ ඳරිඳහරන ංභඹ

ලරරංහ ඉන්ෂුයන්ස ජනො 21 ජොක්ජෝල් විදිඹ ජොශම
02

භසත රංහ ආයුර්ජව්ද සුජේහ ංභඹ

464් -20,ඳන්නිපිටිඹ ඳහය,ඳළරත්ත

8366

862

865

Sri lanka Union of Prosthetists and Orthotists

8371

8372

867

8373

868

8374

869

8377

870

8378

871

872

8379

8381

874

8382

876

අං 147,ආනන්ද භහත,භතුභ

ලරරංහ නිදවස භෘද්ධි ජඳොදු ම්රු ංභඹ

ලරරංහ භෘද්ධි අධිහරිඹ , 4න භවර ,ජත්සරිඳහඹ
,ඵත්තයමුල්ර.

ජභොයටු විලස විදයහරජේ රිඹදුරු ජඳොදු ජේ ංභඹ

ජභොයටු විලස විදයහරඹ, ජභොයටු

භසත රංහ ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ආයක් ංභඹ

160-ඒ ,න්ජනොරු,ජප්යහජදනිඹ

ලරරංහ ජනභහධයජව්දීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

අං 09,ර් ජරසටර් ජේම්ස පීරිස භහත,ජොශම 04

ජය්ස ගු ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ජදන ජරේණිජේ ජය්ස ගු ඳරීක්
නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජනො40, ජය්ස ගු මරසථහනඹ, ජලින් විදිඹ .ජොශම 11

ජොමියුනිසට් ම්රු ංභඹ

අං 348,ගුඩ්ජඩ් ඳහය,යත්නපුය

Government Medical physicists Association

National Cancer Institute,Maharagama

ඉංජිජන්රුන්ජේ ංභඹ / ලරරංහ ඳරමිති ආඹතනඹ

අං 17 ,වික්ජටෝරිඹහ ජඳජද,ඇල්විටිර
භහත,ජොශම 08

8384

8385

878

8386

880

එක්ත් ජනතහ ජොන්රඹ

8383

877

879

569,එපිටමුල්ර ඳහය,පිටජෝට්ජට්

8380

873

875

භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් හර්ඹහංලජේ භූ විදයහඥයින්ජේ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

8388

8390

881

882

25/32, ලරද්ධහනන්ද භහත, ෆඩ, ඳහනදය

ඳශහත් ඳහරන චිභර්ලන නිරධහරින්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ඳරහත් ඳහරන වහය හර්ඹහරඹරජනො99ර 2න
භවරරවයිජරභල් ප්රහහර ජදල්දර නුජේජොඩ

රං. වි. භ හල්රී ඉංජිජන්රුභඹ ජේහ වහ පරදහයිතහ ඳරර්ධන
ංභඹ

විදුලි ඳහරිජඵෝගි ජේහ භධයසථහනඹ,රංවිභ,වළටන්

ඌ ජල්රස තහක්ණ ජේහ ළරසුම් ශිල්පීන්ජේ ංභඹ

ඳරහත් ජොඩනළගිලි ජදඳහර්තජම්න්තු පිංඅයහ,ඵදුල්ර

SD & CC Engineers Union

State Development & Counstruction No.07
Borupana Road, Ratmalana.

අන්තර් විලස විදයහරයීඹ පුසතහර ජඳොදු ජේ ංභඹ

රුහුණු විලස විදයහරඹර ඉංජිජන්රු පීඨඹ, වපුර,හල්ර

භසත රංහ වදය නිරධහරින්ජේ ංභඹ

අංඹ 949/4, භයදහන ඳහය,ජොශඔ 08

Sri Vigneswara three wheel owners Society

Main Road Kiran

යජජේ ය ඳරීක්න ජදඳහර්තජම්න්තුජව් රරංහ විදයහත්භ
ජේහ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

යජජේ ය ඳරීක් ජදඳහර්තජම්න්තු ,අං 31 ඉසුරු
භහත, ඳළරත්ත ඵත්තයමුල්ර

ංයහ ජල්ණ වහය නිරධහරින්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

209 ශ්රී ජවේභහජරෝ භහත,ඹටිඹන,අරත්ත,12200

8392

8393

883

8394

884

8396

885

යහජය ජේහ ඳරිඳහරන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

8399

886

8401

887

8407

888

8408

889

8410

890

8412

891

892

893

894

895

896

897

898

ආඳදහ ශභණහයන නිරධහරී ංභඹ

ආඳදහ ශභනහයණ භධයසථහනඹ,විදයහ භහත,ජොශම
07

ජහති ජරමිඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරජේ පුහුණු
රුන්ජේ ංභඹ

මිනිස ඵර ංර්ධන වහ පුහුණු කිරිජම් අංලඹ, ජහති
ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ, හලු
ඳහය,ජතරර

ඹඔ ඉංජිජන්රු ජදඳහර්තජම්න්තුජව් තහක්ණ ජේහ
නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

රිදීභ ඳරහජද්ශිඹ ඉංජිජන්රු හර්ඹහරඹ ජභොය තිව

යජජේ ඳරමුතහ හර්ඹඹන් රඹහත්භ කිරිභ වහ ඵහත්
ංර්ධන වහය (ළරයුභ) නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජනො.07 නිව් ෂසරර් හර්ඩන්, ල්භ, භහතය

භසත රංහ නිදවස මුඳහය ඳරීක් ංභඹ

භධයභ ඳරහත් මුඳහය ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තු
ඇවළජල්ජඳොර කභහරිවහමි භහත ජඵෝම්ඵය භවනුය

දුම්රිඹ ලිපිරු ංභඹ

දුම්රිඹ හභහනයහධිහරී හර්ඹහරඹ තළ. ජඳ. 355, ර. දු
ජද. ජොශම 10

ඉඩම් භහජ වහ ඳහරිරි ටයුත පිළිඵ ෘත්තිඹන්ජේ
ඒහඵද්ධ ංභඹ

434/2,ඩළනි ජවට්ටිආයච්චි භහත,නජවේන,ඵත්තයමුල්ර

ජර ම්ඳහදන නිදවස ඳනිවුඩරුන්ජේ වහ ම්රු ංභඹ.

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරඹ,
යත්භරහන,තළ. ජඳ. 14

8414

8415

8416

8421

8423

8424

8426

8427

899

8430

900

8431

භධයභ ඳරහත් යජජේ ජෞය ජේහ ගිරන් යථ වහ ඳරහවන රිඹදුරු ඳරහජද්ශීඹ භළජල්රිඹහ නිරධහරී හර්ඹහරඹ දුටුළමුණු
ංභඹ
භහත, ටපුලු,භවනුය
භසත රංහ දුම්රිඹ සථහන ජේ ංභඹ

78 / 6, ඵළසටිඹන් භහත, ජොශඔ 11

901

902

දකුණු ඳරහත් යජජේ ජෞය ජේහ ගිරන්යථ රිඹදුරු ංභඹ.

දිසතරක් ජෞය ජේහ අධයක්ෂ හර්ඹහරඹ, උණටුන,
හල්ර

අධයහඳන ශභණහයන වහය නිරධහරීන්ජේ ඒහඵද්ධ
ංභඹ

අරතුජොඩ, භවනුය

Ceylon Worker's Uuity Alliance

No.03, Glenfall Road, Nuwaraliya

යහජය වහ ඳශහත් යහජය ශභණහහයණ වහය ජේජේ ඌන
ජේහ නියුක්ත උඳහධි ධහරී ංභඹ

අං 301 ටී බී ජඹහ භහත ශිරර නි ඳ මුරසථහනඹ ජොශම
10

හරිභහර් ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ඳරථහමි ශිල්පීඹ ජනොන ජේහ
ණජේ ව අර්ධ ශිල්පිඹ ජේහ ණජේ ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ඳරහජද්ශිඹ හරිභහර් ඉංජිජන්රු හයඹහරඹ ගුන්ජතොටුඳර
ඳහය අනුයහධපුය

Public Management Assistant Service Union

No 65 Station road Vavuniya

ජයශ ංයක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් උඳහධිධහරින්ජේ ෘත්තීඹ
මිතිඹ

33,වර්භන් ත්ත,3 අදිඹය,ං ඉභ,ජදොඩංජොඩ

Northern Province Cooperative Development Officers
Trade Union

Office of the Assistant Commissiouer of
Cooperative Development A9 Road kilinochchi

ඹම ඳරහත් ෘෂිර්භ උඳජද්ල ංභඹ

නිජඹෝජය ෘෂිර්භ අධයක් හර්ඹහරඹ, පුත්තරභ

8438

8439

904

8442

8445

906

8446

907

8447

908

ජනො. 667, ජෝනර, ළශණිඹ

8435

903

905

ජහති ඒහඵද්ධතහ ම්ඵන්ධිහය ංභඹ

8448

909

8449

910

8450

911

912

8451

8452

913

8453

914

8454

915

8456

917

8457

919

920

නයඩ් භධයසථහනඹ හර්මි ජනඳදඹ එර ජහ ඇර

යහජය ජේහ ජහති ඉංජිජන්රු ඩිප්ජරෝභහධහරීන්ජේ මිති
ම්ජම්රනඹ

අං 846-16 බුලුව වංදිඹ නුය ඳහය ළශණිඹ

යජජේ ජතොයතුරු වහ න්නිජව්දන තහක්ණ නිරධහරී ංභඹ

ඳරිණ ංර්ධන අංලඹ ජද්ශිඹ ආදහඹම්
ජදඳහර්ජම්න්තු චිත්තම්ඳරම් ඒ හඩ්නහර් භහත
ජොශම 02

ගුන් විදුලි නිසඳහදයින්ජේ න ංභඹ

ලරරංහ ගුන් විදුලි ංසථහ නිදවස චතුයරඹ ජොශම 07

නිමි බහණ්ඩ ඇලුම් වහ ජයදිපිළි ජේ ංභඹ

මිතුරු ජණ,465/3,න නුය ඳහය,ජප්යස
වන්දිඹ,බිඹභ

ජවේලීස එම් ජී ටී සහධීන ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජවේලීස එම් ජී ටි නිටිං මිල්ස ආඹතනඹ නහර්තුඳහන ත්ත
නෆ ඵඩ

විලරහභ ළටුප් නිරධහරි ව ජඹෝගිහ ංභඹ.

විලරහභ ළටුඳ ජදඳහර්තජම්න්තු භහලිහත්ත ජොශම 10

තහක්ණ ශීල්පීන්ජේ ංභඹ

ලරරංහ ඉඩම් ජොඩ කිරීජම් ව ංර්ධනඹ කිරිජම්
ංසථහ, අං 95 කිරිභණ්ඩරඹ භහත නහයහජවේන්පිට
ජොශම 05

යුද්ධ වමුදහ සවිල් ලරරංහ ෘත්තීඹ මිතිඹ

භහයක්ළ පුනෆ භළදච්චිඹ

යහජහරී ආයණ වහය අධයක්රුන්ජේ ංභඹ නජිවි
ංයක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තු

න ජීවී ංයක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තු,811
ඒ,ජඹන්තිපුය,ඵත්තයමුල්ර

8455

916

918

ජහති ඉංජිජන්රු ඳර්ජේණ වහ ංර්ධන භධයසථහනජේ
විධහඹ නිරධහරී ෘත්තීඹ මිතිඹ

8458

8459

8460

921

8462

923

8466

925

926

927

928

රිඹදුරු ංභඹ ඌ ඳශහත් බහ යජවීදිඹ ඵදුල්ර

දකුණු ඳශහත් ඉඩම් ජොභහරිස ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ඉඩම්
නිරධහරී වහ ජනඳද නිරධහරී ෘත්තීඹ ංභඹ

දකුණු ඳරහත් ඉඩම් ජොභහරිස ජදඳහර්තජම්න්තුජව් නය
ලහරහ ජොඩනළගිල්ර 01 භවර හල්ර.

Sammanthurai Educational Zone Teachers Union

70 Ampara Road Villiuayadi 03 Sammauthurai

The Eastern University Teachers Association for
Democracy and Development

Eastern University Sri Lanka Vantharumoolai

රඳහහිනී ඉංජිජන්රු ජේහ ංභඹ

ලරරංහ රඳහවහනී ංසථහ , නිදවස චතුයරඹ,ජොශම
07.

යජජේ වදය නිරධහරීන්ජේ ංදඹ

ජනො.10, විජේයහභ භහත, ජොශම 07

ලරරංහ ගුන් විදුලි ංසථහ ඉංජිජන්රු ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

ලරරංහ ගුන් විදුලි ංසථහ ආධිඵර විහලනහහයඹර
කුඹුරුපිටිර කුච්චජව්ලි ත-ර භරඹ

කුඩහ ජත් තු ංර්ධන අධිහරිඹ ජත් ඳරීක් - යහප්ත
නිරධහරී (තහක්ණි) ංභඹ

120/2සී,වන්ඹහ,තනම්පිටිඹ ඳහය,හල්ර

ඳුයට ම්රු ජේ ජොංරඹ

අං 171/1/7,ඩී.ජක්.ඩේ,හප්පු ංකීර්ණඹ,වළටන්

ලරරංහ ජරොජොජභොටිව් ඔඳජය්ස ටින් ඔෆිරීස යනිඹන්

අං 519- B, ජොජවොල්විර ඳහය,ජෝනර, ළශණිඹ

8461

922

924

ඌ ඳශහත් යහජය ජේහ රිඹදුරු ජේහ රිඹදුරු ංභඹ

8467

8468

8469

8470

8471

929

8472

930

8475

931

Jaffna University Democratic Employees Union

University of Jaffna, Thirunelvely

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ජදඳහර්තජම්න්තුජව් වහය
අධක්ෂරුන්ජේ ංභඹ

ර්භහන්ත අංලඹ, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ජදඳහරීතජම්න්තු 3 න භවර, න භව ජල්ම්
හර්ඹහරඹ, භහලිහත්ත, ජොශම 10

සවිල් ලරරංහ ණිසඨ ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

6\7 නහභල් ජන, රැසභ, එප්ඳහර

8476

932

8479

933

8480

934

8481

දකුණු ඳරහත් භහර් ංර්ධන අධිහරිජේ නිදවස ජේ ංභඹ අං 118-බ-19, එජඩනත්ත, ජඵෝජඳ, හල්ර

935

936

937

938

939

940

උක්හ නිසඳහදඹන්ජේ ංභඹ

හන්භ ඳහය, භදීනහපුයම්, එයභ 02

ලරරංහ යඵර් ඳර්ජේණහඹතනජේ යහප්ති නිශධහරින්ජේ වහ
ජේයින්ජේ ංභඹ

ලරරංහ යඵර් ඳර්ජේණ ආඹතනඹ, ජතරර ඳහය,
යත්භරහන

ලරරංහ නිදවස නජීවී සජච්ඡහ භහර් උඳජද්ලයින්ජේ
එමුතු ංභඹ

අං 171, ඇරඳහය භල්ජදණිපුය, ළකියහ

ම්ඳව විරභහයච්චි ආයුර්ජව්ද විදයහඹතනීඹ ආචහර්ඹ ංභඹ

ළශණිඹ විලස විදයහරඹ, ම්ඳව විරභහයච්චි ආයුර්ජව්ද
විදයහතනඹ, නුය ඳහය, ඹක්ර

ඌ ජල්රස විලස විදයහලීඹ ආචහර්ඹ ංභඹ

ඌ ජල්රස විලස විදයහරඹ, ඳසය ඳහය, ඵදුල්ර

UP COUNTRY TEACHERS FRONT MALAYAN
ASIRIYAR MUNNANI

4/11,Railway Quarters,Nuwara Eliya

8482

8483

8485

8488

8491

8494

941

942

943

944

945

946

එක්ත් යඵර් ංර්ධන නිශධහරි ංභඹ

M.M.R. උඹද කුභහය, නහයංල්ර, කිතර, කුරුණෆර
වයවහ

භසථ රංහ ජඳොල් නිලසඳහදන වහ අනුඵද්ධිත ජේ ංභඹ

අං 83, ජොශම ඳහය, ජඳොල්වජර

NEW WORKERS FRONT HEADQUARTERS

20A, JINANANDA MAWATHA, KOTAHENA,
COLOMBO - 13

ඳශහත් ඳහරන ජේහ ඳරිඳහරරුන්ජේ ංභඹ (ජොශම භව
ය බහ)

457,ජදභටජොඩ ඳහය,ජොශම නය බහ
හර්ඹහරඹ,ජොශම 09

ණහධිහරීන් ව විධහඹ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 07, ජඵොරුඳන ඳහය, යත්භරහන

උස අධයහඳනඹ වහ ව ලිඹහඳදිංචි වහ වහය වදය
නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 65-ඒ, ළලිත්ත, ළලිජව්රිඹ (ඵ.ඳ)

Teachers' Association of South Eastern University of
Sri Lanka (TASEU)

South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil,
32360

ශීරරංහ හර්මි අධයහඳන ජේජේ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

තහක්ෂණ විදයහරඹ, අරුප්ඳර, භවනුය

ජහති ඉදිකිරීම් ව දළහර්මියින්ජේ ංභඹ

ජනො.416, ජෝට්ජට් ඳහය, පිටජෝට්ජට්

ලරරංහ තළඳළල් ජේ එමුතු ංභඹ

ඳරධහන තළඳළල් හර්ඹහරඹ, කුරුණෆර

8496

8497

8498

8501

8502

8503

947

8504

948

8506

949

8507

950

8508

951

952

953

954

955

464-20, ඳන්නිපිටිඹ ඳහය, ඳළරත්ත, ඵත්තයමුල්ර

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ජදඳහර්තජම්න්තුජව් භසථ රංහ ගුන්
විදුලි නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ජෝදිස ජභජවයුම් අංලඹ, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ජදඳහර්තජම්න්තු, න භවජල්ම් හර්ඹහරඹ,
භහලිහත්ත, ජොශම \ 10

ශීරරංහ නිදවස භළහුම් ජේවිහ ංභඹ

14-4 D, ජීහ භන්සල් ඵළප්ටිසට්, චළඳල් ඳහය, ජොශම
07

ශීරරංහ නිදවස ජෞය ඕර්සඹර් නිශධහරි ංභඹ

ජනො.946-5 ගුණතිර ත්ත, ල්ර ඳහය, නහජොඩ,
ජදොඩම්ජොඩ

ඹම ඳරහත් බහ යහජය ශභණහයණ වහය ජේහ ංභඹ

8-353, 04 න ඳටුභ, රන් විජල්ේ රඳජන්, භහසජඳොත

වී අරවි භණ්ඩරජේ වහය ඳරහජද්ශීඹ ශභණහරුන්ජේ
ංභඹ

වී අරවි භණ්ඩරඹ, ඳරහජද්ශීඹ හර්ඹහරඹ, ජඳොජරොන්නරු

ලරරංහ න ජය්ස ගු නිඹහභ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ජර්ගු භන්දියඹ,ජනො.40, ජලින් වීදිඹ, ජොශම 01

ජවොල්සම් සථීය ජේයින්ජේ ංභඹ

ජවොල්සම් රංහ භහභ තළ.ජඳ.අං 01, ඳහරවිඹ,
පුත්තරභ

ශීරරංහ ඉඩම් ජොඩකිරීජම් වහ ංර්ධනඹ කිරීජම් ංසථහජව්
ශභණහයන වහය ව භහන්තය ජරේණි නිරධහරි ංභඹ

අං 03, ලරජඹර්ධනපුය භහත, ළලිඩ, යහජගිරිඹ

ඳරහත් ඒහඵද්ධ ජෞය ජේහ රිඹදුරු ංවිධහනඹ

ෙහජද්ශිඹ ජයෝවර,නළම්ඳව,අනුයහධපුයඹ

8510

8512

8513

8514

8515

956

8519

957

8521

958

රංහ ධීය ංසථහ ජඳොදු ජේ ංභඹ

8522

959

8523

960

8525

961

8527

963

8528

965

A154/1, තළබිලිත්ත, භත්තභජොඩ, න්ජතොට

All Ceylon Makkal CTB Union

57/2/D, UDA, Flats Mahawela Lane, Colombo - 9

ලරරංහ ෘත්තීඹ ජන භහධයජව්දීන්ජේ ංභඹ

276-3, ඳරදීඳහ භහත, භහලිහත්ත, ජොශම 10

භසත රංහ ංර්ධන නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

292/01,වතුරුසංව භහත,ගිනිති භ උතුය,ඳළපිලි
ජර,කිරිදිළර

භවනුය දිසතරක් සහධීන යහජය ශභණහයන ජේහ ෘත්තීඹ
මිතිඹ (තළඳළල්)

දිහ ගිණුම් හර්ඹහරඹ, තළඳළල් ජදඳහර්තජම්න්තු,භවනුය

8526

962

964

ජඵෝර ඳතල් ම්රු අයර මිතිඹ

8534

8536

Scientists Association of NARA(SAN)
966

8537

967

8538

968

8542

භහජ හිතහදී දුම්රිඹ ජේ ංභඹ

969

8544

970

8545

SoioEconomi & Marketing Research
Division,National Aquatic resources Research &
Development Agency(NARA) Crow Island
Mattakkuliya,Mattakkuliya Colombo 15
114-1-4, 7 න ඳටුභ, භවයභ ඳහය, භහවිත්තය,
පිලිඹන්දර

උතුරු භළද ඳරහත් ංර්ධන නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ඳරහජද්ශීඹ ජෞය ජේහ අධයක්ෂ හර්ඹහරඹ, අනුයහධපුය

යහජය ංර්ධන වහ නිර්භහණ නීතිත ංසථහජව් ශභනහයණ
වහය ංභඹ

යහජය ංර්ධන වහ නිර්භහණ නීතිත ංසථහ, ජනො.07,
ජඵොරුඳන ඳහය, යත්භරහන

භසථ රංහ වදය ජල්න වහයරුන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ ඳරහජද්ශීඹ ජෞය ජේහ අධයක්ෂ හර්ඹහරඹ, අනුයහධපුය

971

8546

972

8547

973

8553

974

8554

975

976

8555

8559

977

8561

978

8562

979

980

භසත රංහ මඳහය ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තු
නිරධහරීන්ජේ ඒහඵද්ධ ෘත්තීඹ මිති ම්ජම්රනඹ

මඳහය ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තු, අං 330,
යනිඹන් ජඳජද, ජොශම 02

ශභනහයණ වහ මරය පීඨ ආචහර්ඹ ංභඹ

ශභනහයණ වහ මරය පීඨ, රුහුණු විලස විදයහරඹ,
භහතය

ලරරංහජව් නිදවස යහඹනහහය වහය ජේහ ංභඹ

321/2,භවත්ත ඳහය,හිඹුටහන,මුල්ජල්රිඹහ

ඳරභහණ මීක්ෂයින්ජේ ංභඹ

ජනො.26, නිඹදර, ඳන්නිපිටිඹ

භසත රංහ ඳරහත් යහජය ජේජේ ත් නිසඳහදන වහ ජෞය
ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ණීසඨ ජේ ංභඹ

යජජේ ඳශු වදය හර්ඹහරඹ, ජතළුල්රරඇතිලිළ

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩලීඹ ජතොයතුරු තහක්ෂණ ජජයසඨ විධහඹ
නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජතොයතුරු තහක්ෂණ ලහහ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ,
ජොශම 02

Veterinary Faculty Teacher's Union

Faculty of Veterinary Medicine & animal
Science,University Of Peradeniya, Peradeniya

ජත් ලක්ති ජඳොදු ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

අං 553-A භහදිජර ඳහය, තරතුජොඩ

දුම්රිඹ තහක්ෂණ ජේජේ ඹන්තරශිල්ඳ ංභඹ

G/14/A, දුම්රිඹ නිර නිහ, ජොතරහරපුය, යත්භරහන

ජෞය අභහතයහංලජේ ජී වදය ඉංජිජන්රු ජේහ අංලජේ
යහජය ජේ ංභඹ

39-6C, ඳළතුම් උඹන, උඩුමුල්රත්ත, හල්ර

8563

8564

981

අං 64-35, දුම්රිඹ නිහ ංකීර්ණඹ, වභතරවිවහය
භහත, ජොශම 10

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරජේ ම්බි භහර්රුන්ජේ වහ හර්මි
ජේ ංභඹ

නිර නි,ඳහරිජබෝගි ජේහ
භධයසථහනඹ,භල්රපිටිඹ,කුරුණෆර

කුඩහ ජත් තු ංර්ධන අධිහරිඹ ඒහඵද්ධ ෘත්තීඹ ංභඹ

ජනො.65, කුමුදු භහත, නහන්ඳමුණු, පිලිඹන්දර

ලරරංහ සුයහඵදු නිඹහභ ංභඹ.

ජනො.555, තරපිටිඹ,නමු, යණහර.

People's Teachers Union.

52/3,Church Road, Kahawatta.

ඵසනහහිය ඳශහත් ෘෂිර්භ උඳජද්ල ංභඹ

ෙහජද්ශීඹ ෘෂිර්භ උඳජද්ල
හර්ඹහරඹ,නහජොඩ,ළුතය

භසථ රංහ හට්ටු ලිපිහය ංභඹ

ජනො.259, ජත්සරිභහත, ජොසත්ත, තරංභ.

ජක්ෂතරනිශධහරී එමුතු.

172T-5A, ටිර්ටන් ඳහය, ජප්යහජදණිඹ.

අධියණ, ගිණුම් වහය, ළඩටවන් වහය වහ ංර්ධන
නිශධහරීන්ජේ ඒහඵද්ධ උඳහධිධහරීන්ජේ ංභඹ.

ජනො.55-AA/14, ඉසුරු උඹන, ෆතය, ජඳොල්සඕවිට.

NWC Transport Workers Union.

10, Council Lane, Dehiwala.

8565

982

8566

983

8568

984

8569

985

දුම්රිඹ තහක්ෂණ වහ ජභජවයුම් ජේහ ංභඹ

8570

986

8571

987

8572

988

8573

989

8574

990

8575

991

8579

993

8581

995

996

අරතුජොඩ, භවනුය.

එමුතු ඵර ලක්ති ජේ ංභඹ.

ජනො.2-ඒ, සුජරයිභන් ජටයඹ, ජහත්ත ඳහය, ජොශම
05.

Sri Lanka Education Community Organization

81/8F, Dunbara Road, Hatton.

ජේහ මුක්ත තරවිධ වමුදහ යජජේ ජවද නිශධහරීන්ජේ ව අතුරු
වදය නිශධහරීන්ජේ ංභඹ.

අං 154/51,රල්ජොඩ
වන්දිඹ,තරතුජොඩ,ඳන්නිපිටිඹ

භසථ රංහ ජෞය යහඹනහහය හර්මි වහඹ ංභඹ.

ජනො.259-9, ජත්සරිභහත, ජොසත්ත, තරංභ.

නහරි ජනහහ ංර්ධන අධිහරිජේ සහධින ජේ ංභඹ.

නහරි ජනහහ ංර්ධන අධිහරිඹ, 03 න භවශ,
ජත්සරිඳහඹ, ඵත්තයමුල්ර.

රං.වි.භ. භහන භ„ඳත් ෘත්තියින්ජේ ංභඹ.

නි.හ. (පීරිස) ලහහ, අං 50, රංහ විදුලි ඵර
භණ්ඩරඹ, ලරභත් චිත්තම්ඳරම් ඒ. හර්ඩ්නර් භහත,
ජොශම 02.

තහක්ෂණ නිශධහරී ංභඹ-ජවොල්සීම් රංහ භහභ.

තළ.ජඳ. අං 01, ඳහරවිඹ, පුත්තරභ.

ඳශහත් ජෞය ජේහ රිඹදුරු ංභඹ.

ඳරහජද්ශීඹ ජෞය ජේහ අධයක්ෂ හර්ඹහරඹ, අම්ඳහය.

භසථ රංහ ජයෝවල් ඕර්සඹර් ංභඹ.

259-9, ජත්සරි භහත ජොසත්ත, තරංභ.

8578

992

994

යහජඹ, ඳශහත් යහජය යජජේ ෘත්තීඹ ම්ජම්රනඹ
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භසථ රංහ යජජේ ංර්ධන නිශධහරී ඒහඵද්ධ ෘත්තීඹ
ංභඹ.

අං 457 ආචහර්ඹ ජොල්වින් ආර් ද සල්හ භහත
ජොශම 02

Executive Association- Srilankan Airlines

88/c, Kotikawatta road, Gotatuwa.

භූ විදයහ මීක්ෂණ වහ ඳතල් හර්ඹහංලඹ ෘත්තියින්ජේ ංභඹ

ජනො. 569, එපිටමුල්ර ඳහය, පිටජෝට්ජට්

දුම්රිඹ තහක්ෂණි ශභනහයණ වහය නිශධහරි ංභඹ

ඩීල් විදුලි ධහනහහයඹ , භයදහන, ජොශම 10

රංහ සීනි භහභ ඳළරත්ත විධහඹ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

සී- රංහ සීනි (පුද්)භහභ ඳළරත්ත, පුද්ලි තළඳළල්
භල්ර, බුත්තර.

අනහයක්ෂිත දුම්රිඹ වයස භහර් ජේට්ටු රඹහරු හභහජිත්
එමුතු

ජනො.66/68,ජොඩජර ත්ත,ජන්ජොඩ,ජඳොල්වජර

භහම්පුය යහඹ ජේ ංභඹ

217-9, භවජන්පුය, තිසභවහයහභඹ.

යජජේ ජඳෝණජව්දීන්ජේ ංභඹ

68 බී,ඳහහිංමු,රිර්විහඩ්න්,ජලිඔඹ

New Plantation Workers Congress Up Country

B2/2/1, 797 HOUSING SEHEME, Temple Road,
colombo 10

දිවිනළගුභ ඒහඵද්ධ ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

අං 289, ජොතරහර, ඩුජර.

8598

1006

8600

1007

8602

1008

8604

1009

8605

1010

8606

1011

8609

1013

8610

1015

සහධීන තළඳළල් නිශධහරී ංභඹ

භධයභ තළඳළල් හුභහරු, ඩී.ආර්. විජේර්ධන භහත ,
ජොශම 10

ජයෝඳන ද්රය වති කිරීභ ආලරත නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ජඳොල් ඳර්ජේලණ ආඹතනඹ, ලුණු විර.

රඹහත්භ ව ඳරහජද්ශීඹ ංර්ධන නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ඳරහජද්ශීඹ මරසථහනඹ, ජහති භළණික් වහ සර්ණහබයණ
අධිහරිඹ, යත්නපුය.

දිසතරක් ආඳදහ ශභනහයණ වහයරුන්ජේ ංභඹ

දිසතරක් ආඳදහ ශභණහයන ම්ඵන්ධීයණ ඒඹ,
දිසතරක් ජල්ම් හර්ඹහරඹ, භවනුය.

යජජේ රහභ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

60/ඒ,ජරඹහර්ඩ්ස ඳහය,වළව්ජරොක් ටවුභ,ජොශම 05

දකුණු් ඳරහත ආදහඹම් ඳරීක් නිරධහරී ෘත්තිඹ මිති.

ෘත්තිඹ මිති, 60-9, හලුඳහය, අකුරුස

Northern Province Democratic Transport Employees
Union

Jaffna Depot, Kondavil

SsScientific Officer"s unin of Sri Lanka Standards
Istitution.

17, VictoriaPlace, Elvitigala Mawatha, Colombo 08

8611

8612

1016

8613

1017

8614

1018

අං 12-ඒ, පිරර, භවනුය.

8607

1012

1014

ලරරංහ ඳශහත් ඳහරන ආදහඹම් නිශධහරී ෘත්තීඹ මිතිඹ

8615

1019

8617

1020

8619

Ampara District Land Administration Field Officers Union 128" Fiscal Road, Akkaraipa TTV - 03

1021

1022

ජොශම දිසත්රික් රිඹදුරු ඳහල් හිමිඹන්ජේ ංභඹ.

67/E/B, ටුහර, ජඵොයරළසමු.

ගුන් ජතොටුඳර වහ ගුන් ජේහ ආයක් ංවිධහනඹ.

ආයක් අංලඹ, ඵන්ඩහයණහඹ ජහතයන්තය ගුන්
ජතොටුඳර, ටුනහඹ.

රං.වි.භ. ම්බි භහර්රු ංභඹ.

259/9, ජත්සරි භහත, ජොසත්ත, තරංභ

Engineers Association of National Engineering
Research & Development Centre.

2P/ 17 B, IDB Industrial Estate, Ekala, Ja-ela.

ශ්රී රංහ ජඳොදුජන ෙහවන ජේ ංභඹ

95/45,නහර ඳහය,නහයහජවේන්පිට,ජොශම 05

භසථ රංහ හසතු අඹකීරීජභ්ස වහයරුන්ජේ ෘත්තීඹ
මිතිඹ

යහජකීඹ උද්භිත උදයහනඹ, ජප්යහජදනිඹ.

විදතහ හර්ඹහරඹ හර්ඹ වඹ ංභඹ

විදතහ ම්ඳත් භධයසථහනඹ, ඵල්රඳහන, ලිමු නයඹ.

භසථ රංහ ළඩිහිටි හිමිම් පුර්ධන වහය නිශධහරි ංභඹ

A 60 /1, ඵන්ඩහයත්ත, භහහිඹංභ, අවිසහජල්ර.

Mannara District Buses Oweners Association

Grand Bazaar, Mannar

8621

8623

1024

8625

1026

215/1,ජොජරොන්නහ ඳහය,ජොතටු,අංජොඩ

8620

1023

1025

සීභහහිත ජල්ජෝ තහක්ණ ශිල්පීන්ජේ ංභඹ.

8626

8628

1027

8630

1028

8631

1029

8632

1030

8635

1031

8637

1032

8639

1033

8641

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

ඵසනහහිය ඳරහත් ජනඳද නිශධහරී වහ ඉඩම් නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ
ජනො. 159, පිරින ඳහය, පිංත්ත, ඳහනදුය.
මිතිඹ
Malaiya Tholilalar Udayam

88/ 2A, Dunbar Road, Hatton'

පීඳල්ස භර්චන්ට් ෆිනෆන්ස ජේ ංභඹ

අං 21, නම් භහත, ජොශම 02.

Sri Lanka Airlines Aircraft Engineers Guild

38, C Udyana Mawatha, Gangoda Wila,
Nugegoda.

ශ්රී රංහ අධයහඳන ඳරිඳහරන ජේහ ෘත්තිඹ මිතිඹ

286/ 1 / 1, භවල්යහ, ඳන්නිපිටිඹ.

යජජේ ර්භහන්තලහලීඹ ශ්රී රංහ නිදවස ෘත්තීඹ මිතිඹ

යජජේ ර්භහන්ත ලහරහ, ජොජරොන්නහ.

දුම්රිඹ ජේහ ෘත්තීඹ මිති එක්ත් ජඳයමුණ

දුම්රිඹ ජේ ංභඹ, දුම්රිඹ ඳටුභ, භයදහන, ජොශම
10.

යහජය ඖධ නිලසඳහදන ංසථහජව් නිලසඳහදන අංල ජේ ංභඹ

අං 11, ර්ජජොන් ජොතරහර භහත, දරත්ත,
යත්භරහන.

ජරජෝ න විදුලි හර්මි ශිල්පීන්ජේ ංභඹ

අං 59, මිරිවහන ඳහය, නුජේජොඩ.

ශ්රී රංහ ෘත්තිඹ පුහුණු අධිහරීජේ ජඳොදු ජේ ංභඹ

ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹ,ළරසුම් ඳර්ජේන වහ
ංර්ධන අංලඹ, 357/2,ඇල්විටිර භහත,ජොශම 05

8642

8643

8644

8645

8646

8648

8649

1041

1042

1044

8654

8655

1046

8656

1047

8657

1049

රංහ විදුලි (ජඳෞද්) භහභ ජේ ංභඹ

ජනො. 136/ 68 . ජදල්ත්ත, ඟජඵෝභහත,
ජජල්ත්ත, ඳහනදුය.

නයිටහ දිසත්රික් රභනහරුන්ජේ ංභඹ

නයිටහ ජොශම දිසත්රික් හර්ඹහරඹ, 242 වළව්ජරොක් ඳහය,
ජොශම 05.

භසථ රංහ නජීවි ංයච ජේ ංභඹ

ජනො.71, භවනහපුය, අම්ඳහය.

8651

8653

1048

රංහ නළව් ංසථහ, අං 27, M. C. H. ජොඩනළගිල්ර,
බ්රිසටල් වීදීඹ, ජොශම 01.

8650

1043

1045

ලිපිරු ජේහ ංභඹ

ජඳොදු ජේ ංභඹ - ශ්රි රංහ විදුලි ංජද්ල නිඹහභන ජොම්න්
276, ඇල්විටිර භහත, ජොශම 08.
බහ
හමුහි ජේ ංභඹ

ජනො. 17, ඵළරැක් ඳටුභ, ජොම්ඳඤසඤවීදිඹ, ජොශම
02.

භසථ රංහ ෘත්තීඹ මිති ම්ජම්රනඹ

259/ 9, ජත්සරිභහත, ජොසත්ත, තරංභ.

Staff Officers Association of Sri Lanka Ports Authorty

No. 19, Chithya Road, P. O. Box 595, Colombo 01.

8658

8660

District Divineguma Development Officers Trade Union - No: 266 New Kalmunai road, Kalladie, Uppodia,
Batticaloa
Batticaloa.
මිල්ජෝ සුරැකිජම් දුණ විජයෝධි ජේ ංවිධහනඹ

1050

8661

237/ 24, තුන්ළනි ඳටුභ, ජභොයටුහජවේන ඳහය,
අතුරුගිරිඹ.

1051

1052

8662

8664

1054

8665

ශ්රි රංහ තහක්ණ වඹ ංභඹ

ජුසදු ත්ත. මිටිඹහජොඩ

2005 ර්ජේ ජභෝටර් යථ ෙහවන ජදඳහර්තජම්න්තුට ඵහ
ත් උඳහධීධහරින්ජේ ෘත්තිඹ මිතිඹ.

ජනො. 71, ෂයිප් ඳහය, ජොශම 05.

ෙජහතන්ත්රහදී ත්රිවිධ වමුදහ සවිල් ජේහ ංභඹ

අං 62/ B, ඳහර්ලිජම්න්තු ඳහය, ඳළරත්ත, ඵත්තයමුල්ර.

දිවිනළගුභ දක්ෂිණ ංභඹ

ජනො. 44, භවනළවිඹහ ඳහය, ල්ලිර, ළලිභ.

හරිභහර් තහක්ණ වරුන්ජේ ංභඹ

"කුඩහජව්"අළුත්ජර දකුණ, දිඹතරහ.

හර්මි අධයහඳන අධයඹන උඳහධිධහරි ංභඹ

හර්මි විදයහරඹ,ළරැල්ර ත්ත,ඹක්ර

ඉංජිජන්රු ංසථහ ජහති නිදවස ජේ ංභඹ

342/1/4,ඊ.ඩේ.ජඳජර්යහ භහත,ජෝට්ජට්
ඳහය,පිටජෝට්ජට්

යජජේ අධියන බහන ඳරිර්තන රුන්ජේ ංභඹ

අං 13,විල්ඵට් ඵහරසරිඹ භහත,නජප්,භහතය

ශ්රි රංහ ෘත්තිඹ පුහුණු අධිහරිජේ න නිදවස රිඹදුරු ංභඹ

354/ 2. නිපුනතහ පිඹ, 4 න භවර, නහයහජවේන්පිට.
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ඵ. ඳ. භහර්සථ ෙහවන අධිහරිඹ, ජොශම 01.
ෙහජද්ශිඹ හර්ඹහරඹ, ඵළසටිඹන් භහත, පිටජොටු.
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ඵසනහහිය ඳශහත් භහර්සථ භගි ෙහවන අධිහරිජේ සථහනබහය
නිශධහරි භවතුන්ජේ ව ජව්රටවන් භවතුන්ජේ ංභඹ
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Dr, Subramaniyam Road, Chunnakam, Jaffna.

ජඳොල් ංර්ධන අධිහරිජේ ඳරීක් රුන්ජේ ංභඹ

ජඳොල් ංර්ධන අධිහරීඹ, ජනො. 11 - 1. ආධිඳහද වීධිඹ,
ජොශම 01.

භසථ රංහ දුයථන ක්රීඹහරු ංභඹ

ජනො. 259 - 9, ජත්සරි භහත, ජොසත්ත. තරංභ.

ශ්රී රංහ ජටලිජොම් ජභෝටර් යථ රිඹදුරු ංභඹ

ශ්රී රංහ ජටලිජොම් මුරසථහනඹ, බිම්භවර, ජරෝටස
ඳහය, ජොශම 01.

යජජේ ර්භහන්ත ලහරහජව් ජහති ජඳොදු ජේ ංභඹ

යජජේ ර්භහන්ත ලහරහ, ජොජරොන්නහ, ළල්රම්පිටිඹ.

ගුන් ජතොටුඳර වහ ගුන් ජේහ (ශ්රි රංහ ) භහජම් ජඳොදු
ජේ ංභඹ

ෙධහන හර්ඹහරඹ, ශභණහයන අංලඹ, ගුන්
ම්භහනඹ, ඵ. ජ. ගු . ටුනහඹ.

භසථ රංහ සජව්ච්ඡහ ගුරු වඹ රුන්ජේ එමුතු ංභඹ

ෙධහන හර්ඹහරඹ, අං 282/1, ගුඩ්ජඩ් , භවනුය.

ආසඹහනු ම්රු ංභඹ

197, කුභහය ජදොර ඳහය, ජභොණයහර.

යජජේ තක්ජේරු රුන්ජේ ංභඹ

146/C/3. 4න ඳටුභ, යහජසංව භහත, ජොයජතොට,
ඩුජර.

රංහ ධිය ංසථහ සහධින ශභණහරුන්ජේ ංභඹ

ජනො. 15, ජයොක්වවුස ඳටුභඟ, ජොශම 15.
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යහජය ජේහ (සවිල් /විදුලි /ඹහන්ත්රි) හර්මි නිශධහරීන්ජේ
ංභඹ.

විධහඹ ඉංජිජන්රු හර්ඹහරඹ, ඵයමු ඳශහත් බහ,
ඇන් පිටිඹ, ලිමු නයඹ

යහජය දළ ංසථහයීඹ නහධියණ ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ.

යජභල්ත්ත ඳහය, ඵත්තයමුල්ර.

ජඳොදු හර්්ය ජේ ංභඹ - (ගුන් ජතොටුඳර ටුනහඹ)

ජනො: 261/ A. ජව්රඵඩ ඳහය, කුයණ, ටුනහඹ

සුනිතය ඵරලක්ති ජේ ංභඹ

ශ්රි රංහ සුනිතය ඵරලක්තිද්අධිහරිඹ, BMICH.
ජොශම 07.
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ඹම ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ "ඹහජි" ණිසඨ ජේ ෘත්තිඹ
ෙහජද්ශිඹ බහ, ජඳොල්වජර.
ංභඹ
තක්ජේරු ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ජජයසඨ තක්ජේරු රුන්ජේ
ෘත්තිඹ මිතිඹ

ජනො. 111/ 3, සුබද්රහයහභ ඳහය, නුජේජොඩ.

ගුන් විදුලි ංසථහ භහධයජව්දින්ජේ ංභඹ

ශ්රි රංහ ගුන් විදුලි ංසථහ, නිදවස චතුයස්රඹ, ජොශම
07.

දිවිනළගුභ ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තුජව් විධහඹ නිශධහරීන්ජේ
ංභඹ

අං 176 / A, වයිජරල් ඳහය, ඳන්නිපිටිඹ.

ඳශහත් බහ විණන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ෙධහන ජල්ම් හර්ඹහරඹ (ඵ. ඳ) අබයන්තය විණන
ජදඳහර්තජම්න්තු, රහසතිපුය භන්දියඹ, ජොශම 07.

ජහති පිරිජන් ෙර්ධන ඹ (NPDC)

ජනො. 125/ 14, ජොසඳත් ඳටුභ, ජදභටජොඩ ඳහය,
ජොශම 09.
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භසථ රංහ ජලේණිධහරී විදුවල්ඳති ජේහ ංභඹ

ජනො.7/3,ඔරුජතොට, ම්ඳව

ශ්රී රංහ යක්ණ ංසථහ අබන්තය විකුණුම් නිරධහරී ංභඹ

21 ජෝක්ජලෝල් වීදිඹ, ජොශම 02.

ඹම ඳශහත් ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ශ්රි රංහ ෘෂිර්භ
ජේජේ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ඳශහත් ෘෂිර්භ ජදඳහර්ජම්න්තු, දඹුල්ර ඳහය,
කුරුණළර

ෆල්ර දිසත්රික් ඳහල් අනධයන හර්ඹ භණ්ඩර ෘත්තීඹ මිතිඹ

නිදවස ජේ ංම් හර්ඹහරඹ, යතමරහත්ත ඳහය,
ෆල්ර.

ඵඩහ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ යහජය දළ ංසථහ

යහජය දළ ංසථහ අං 82, යජභල්ත්ත ඳහය,
ඵත්තයමුල්ර

භධයභ ඳශහත් ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ශ්රි රංහ ෘෂිර්භ
ජේජේ වහය ෘෂිර්භ අධයක් රුන්ජේ ංභඹ

වහය ෘෂිර්භ අධයක් හර්ඹහරඹ, ශහඳ 3,
තළ.ජඳ.20, යවි භහත, ජප්යහජදනිඹ

DEMOCRATICAL PEOPLES' UNION

136/1/1, Colombo Road, Hatton.

ජහති නිදවස ජේ ංභඹ

21/1, ජඹන්ති පුය, අජලෝ භහත, ඵත්තයමුල්ර.

ඵහුවිධ අංලඹන්හි නිපුනතහ පර්ණ වදය නිශධහරි ංභඹ

330/E/ 4, ජහති භවල් නිහ, ර්ඳන්ටයින් ඳහය,
ජොශම 08.

8700

8701

1088

8702

1090

ෙහජද්ශිඹ ජෞය ජේහ අධයක් හර්ඹහරඹ, අනුයහධපුය

8699

1087

1089

උතුරු භළද ඳශහත් ජෞය ජේහ ෘත්තිඹන්ජේ ඒහඵද්ධ
ෘත්තීඹ ංභඹ

8703

8704

1091

1092

1093

1094

1095

1096

ත් නිසඳහදන වහ ජෞය ජහති ජඳොදු ජේ ංභඹ

සරිජොත, අං 400, පිටජෝට්ජට්, ජෝට්ජට්.

ඳහරිජබෝගි අධිහරිජේ ජජයසඨ විභර්ලන නිරධහරින්ජේ ංභඹ

ජනො.27, .ජතො.. භව ජල්ම් හර්ඹහර
ජොඩනළගිල්ර, ජොක්ජෝල් වීදිඹ, ජොශම 02

ඌ ඳශහත් ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ණිසඨ
ජේඹන්ජේ ංභඹ

ෘෂිර්භ උඳජද්ල හර්ඹහරඹ, ජොවිජන ජේහ
භධයසථහනඹ, ජඵෝව කුඹුය

උතුරු භළද ඳශහත් යහජය ශභණහයන වහය ජේහ
නිරධහරින්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

ඳශහත් බහ ංකිර්ණඹ, උතුරු භළද ඳශහත, අනුයහධපුය

Association of Heads of Divisions of Airport and
Aviation Services (Sri Lanka) Limited.

Administration Building, "AirPort and Aviation
service ( Sri Lanka) Limited, Bandaranayaka
International Airport", Katunayaka.

8706

8707

8708

8709

8710

8711

1097

8712

1098

8713

1099

8714

1100

8717

ජහති භළණික් ව සර්ණහබයන අධිහරිජේ අහධහයණඹට රක්වු
199, තක්ෂිරහ උඹන, මනභ, ජවොයණ
ජේයින්ජේ ංභඹ
න ශභණහයණ උඳහධිධහරි ජේහ ංභඹ

1615/2,ක්රිසටල් ජටයස,භහරජේ
ඳහය,ජොට්ටහ,ඳන්නිපිටිඹ

තහක්ණි ළරසුම් ශිල්පී ංභඹ

130, W.A.D. යහභනහඹ භහත, ජොශම 02.

යජජේ තක්ජේරු ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ජහති ජඳොදු ජේහ ංභඹ

748, භයදහන ඳහය, ජොශම 10.

ශ්රි රංහ විදයහත්භ ජේජේ කීට විදයහඥරුන්ජේ ංභඹ

ජනො.135/7ඒ,ජවොන්නන්තය (උතුය),පිළිඹන්දර

1101

1102

8718

8720

1104

8721

8723

1107

8724

1109

1110

ජොවිජන නිශවඬ ංභඹ

ජදොසතය ත්ත, දණ්ඩමු, කුලිඹහපිටිඹ.

ජොශම විලස විදයහරහඹ ජද්ශිඹ වදය විදයහ ආඹතනජේ ආචහර්ඹ ජද්ශිඹ වදය විදයහ ආඹතනඹ, ජොශම විලස විදයහරඹ,
ංභඹ
යහජගිරිඹ.
University Colleges Teachers' Association of Sri Lanka

No-24' E.S. Fernando Mawatha, Colombo 06.

විදයහ වහ තහක්ණ නිරධහරින්ජේ ඒහඵද්ධ ංභඹ

විදහතහ ම්ඳත් භධයසථහනඹ, ඳසජොඩ.

ජහති නිදවස විදුලි ක්ජේත්ර ජේ ංභඹ

152/1, ඉවර ජඵෝමිරිඹ, ඩුජර.

භසත රංහ නිදවස විදුවල්ඳති ංභඹ

අං 223,යජපිල්ර භහත,භවනුය

පුයහවිදයහ නිරධහරින්ජේ ංභඹ

පුයහවිදයහ ජදඳහර්තජම්න්තු, ශ්රීභත් භහස ෙනහන්දු භහත,
ජොශම 07.

යුද සවිල් ජද්ල හිතර්ෂි නිදවස ජේ ංභඹ

අං 8/81, තිසපුය, ජභොල්ලිඳතහන

ජනතහ තළඳළල් ජේහ ංභඹ

24 C, යජභල් උඹන, ඵළද්දහන ඳහය, පිටජෝට්ජට්,
ජෝට්ජට්.

8722

1106

1108

554/ C,ඳහල් භහත, මීජොඩ.

8719

1103

1105

භසථ රංහ ඳශහත් / ශහපීඹ ඳරිණ භධයසථහන
උඳජද්ලයිජේ ංභඹ

8725

8726

8728

1111

8730

1113

8731

1115

අං 129/5, යහභනහය ඳහය, ජවෝභහභ, ඩුජර.

භධයභ ඳශහත් ඳරිහ නිරධහරින්ජේ ංභඹ

ඳරිහ වහ ශභහ යක් ජේහ හර්ඹහරඹ, උහවි
ංකීර්ණඹ, නහරපිටිඹ.

එටිජරහට් ඍජු අජරවිරුන්ජේ ංභඹ

අං 109, හලු ඳහය, ජොශම 03.

ශ්රී රංහ ළවිලි ජබෝ ඳර්ජේණ ආඹතන ජේහ අංල
නිරධහරින්ජේ ංභඹ

ජඳොල් ඳර්ජේණ ආඹතනඹ, ඵණ්ඩිරිප්පු ත්ත,
ලුණුවිර.

ශ්රී රංහ ළවිලි ජේ ජොන්රඹ

13D,1st Floor,Park Road,Nuwaraeliya

8729

1112

1114

යජජේ ෘත්තිඹ තක්ජේරුරුන්ජේ ංභඹ

8732

8733

1116

8734

1117

8735

1118

8736

1119

8737

1120

8738

සී/ අධයහඳන ජේහ නියුක්තියින්ජේ මඳහය සුරුම්ම්
66/42, සුවද භහත, රවුත්ත, ඳහනදුය.
ව ණඹ ජදන මිතිජේ විධහඹ නිරධහරින්ජේ ෘත්තිඹ ංභඹ
NIBM Academic Staff Members' Union

120/5, Wijerama Mawatha, Colombo 07.

ජනයජ ජෞය ජඳොදු ජේහ ංභඹ

21/M/7, E.D. දහඵජර් භහත, ජොශම 05.

භසථ ජේ සහධීන ෘත්තීඹ ංභඹ

ජනො.758, ජේසරයින් ඳහය, ජොශම 09.

රංහ විදුවල්ඳති ංභඹ

"න්තහනහ", ඳවශ රවපිටිඹ, නහත්තන්ඩිඹ.

1121

1122

ජහති භගි ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

324/3, භහදුපිටිඹ, ඳහනදුය.

හල්ර දිසත්රික් සහධීන යජජේ යහජය ශභනහයණ වහය
නිශධහරීන්ජේ ෘත්තිඹ මිතිඹ

ජනො.568/B, හිරිඹුය ඳහය, හල්ර.

භසථ රංහ ශදරු අධයහඳන ගුරු ංභඹ

ජහති ශභහ අධයහඳන ඳදනභ, මුල්ජල්රිඹහ න නයඹ.

ජහති රඳහහිනී ළඩ ටවන් නිසඳහදරුන්ජේ ංභඹ

ශ්රී රංහ රඳහහිනි ංසථහ, නිදවස චතුයස්රඹ, ජොශම
07.

ශ්රී රංහ නිදවස ගුරු ජේහ ංභඹ

211/7 A, සීරවිභර භහත, ජඳෝජර්, අතුරුගිරිඹ.

තහක්ණ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ශ්රී රංහ යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහ, ජනො.130, W.A.D.
යහභනහඹ භහත, ජොශම 02.

දකුණු ඳශහත් ෘත්තීඹ ජනභහධයජව්දීන්ජේ ංභඹ

ජම්ඳස ත්ත, දන්ජදනිඹ, යත්භජල්.

භසත රංහ ජරේණිධහරි විදුවල්ඳති ජඳයමුණ

අං 162/1, මුතුමිණි, තල්ත්ත, භවනුය.

ඳරහත් ඳහරන ජහති නිදවස ජේ ංභඹ

114/03, මලි ජයෝවර ඉදිරිපිට, පුත්තරභ

8740

8741

1124

8742

1126

233, ළන්දර ඳහය, රුන්ළල්ර.

8739

1123

1125

ජවද ඳරිඳහරන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

8743

8744

1127

8745

1128

8746

1129

8747

1130

8748

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

8749

8750

8755

ජෞෟ අභහතයංලඹ ඹටජත් ක්ඹ ජයෝ භර්දන වහ ශඹ ජයෝ
පිළිඵද ජහති ළඩටවජන් ඳරිණ දත්ත ක්රිඹහරුන්ජේ
ංභඹ

නහවජොයටු, ඉවර ංජොඩ ඳහය, ත්ජත්භ,
දික්ළල්ර.

නිදවස ණිසඨ ජේ ංභඹ - ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු
අධිහරිඹ

"නිපුණතහ පිඹ", ඇල්විටිර භහත, නහයහජවේන්පිට.

ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහරජේ විනඹහයක් නිරධහරීන්ජේ
ංභඹ

විනඹහයක් අංලඹ, නහථන භන්දියඹ, ජප්යහජදණිඹ
විලස විදයහරඹ, ජප්යහජදණිඹ.

ත්රිවිධ වමුදහ සවිල් ජේහ ෘත්තීඹ මිති ම්ජම්රනඹ

ජනො.32, ජඵොරැල්ර ඳහය,ඵතරත්ත,
ඳනහජොඩ,ජවෝභහභ.

2005 ජර් න ංයක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තුට ඵදහත්
උඳහධිධහරීන්ජේ න ෘත්තීඹ ංභඹ

න ංයක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තු,"ම්ඳත්ඳහඹ",
ඵත්තයමුල්ර.

රංහ සහධීන ගුරු ජේහ ංභඹ

336/1,ග්රීන් ජටයස,අරුක්ත්ත උතුය,ඳහදුක්

භධයභ ඳරිය අධිහරිජේ ශභනහයණ වහය (තහක්ණ වහ
තහක්ණ ජනොන) නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ, "ඳරිය පිඹ", 104, ජඩන්සල්
ජොේඵෆඩු භහත, ඵත්තයමුල්ර.

ළුර සුයකීභ

සීභහහිත රංහ ළුර, අං 93, ජහත්ත ඳහය, ජොශම
05

යහජය ජේහ ජඳොදු ජේ ංභඹ

අං 17, දිසත්රික් ජල්ම් හර්ඹහරඹ, භවනුය

ශභණහයණ වහය ව ලිපිරුන්ජේ ංභඹ

රංහ ධීය යහඹ නීතිත ංසථහ, තළ.ජඳ.1747,
ජයොක්වවුස ඳටුභ, ජොශම 15

8756

8758

8760

8761

8762

8763

8764

1141

1142

1144

8770

8772

1147

8773

1150

යජජේ මුද්රණහරඹ, ජනො.118, ආචහර්ඹ ඩළනිසටර් සල්හ
භහත, ජඵොරැල්ර, ජොශම 08

සී/. ඳන්නිල්ඳත්තු විවිධ ජේහ මඳහය මිතිජේ මඳහය
ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

අං 190, ජලින් වීදිඹ, වත්ත

යහඹනහහය වහඹරුන්ජේ මිතිඹ

ශ්රී රංහ තහක්ණ විදයහරඹ, භයදහන, ජොශම 10

ජහති නිදවස ජයෝඹල් ජේ ංභඹ

PHAPK වල්ර ආයච්චි
නි,466/3,භහහිංජොඩ,ඇවළලිඹජොඩ

Northern Province Pre School Teachers Union

No.51, Wyman Road, Jaffna

අධයහඳන යහඹනහහය වහය ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

244/4, කුට්ටින්ද, උභංජදය, ඇල්රහ, යත්නපුය

යහජය ජේහ ජහති ඉංජිජන්රු ව තහක්ණ ජේහ නිරධහරි
ංභඹ

අං 400, "සරිජොත", ජෝට්ජට් ඳහය, පිටජෝට්ජට්

ශ්රී රංහ ෘෂිර්භ ජේජේ නිරධහරීන්ජේ දීඳ යහප්ත ංභඹ

ඹම ඳශහත් ෘෂිර්භ අධයක් හර්ඹහරඹ, දඹුල්ර ඳහය,
කුරුණෆර

යහජය දළ ංසථහ ෘත්තියින්ජේ එක්ත් ංභඹ

යහජය දළ ංසථහ, "ම්ඳත්ඳහඹ", අං 82, යජභල්ත්ත
ඳහය, ඵත්තයමුල්ර

8771

1146

1149

යජජේ මුද්රණහරයීඹ මුද්රණ ංසහයරුන්ජේ ංභඹ
8766

8769

1148

අං 345/2, ඳහළල් භහත, ළකුණජොල්ර

8765

1143

1145

ඉල්භහ අධයහඳන ෘත්තියින්ජේ මුසලිම් ගුරු ංභඹ

8774

8775

8776

1151

8777

1152

8778

1153

8779

1154

8780

1155

8782

1157

8783

1158

8784

1160

ධීය වහ හය විදයහ තහක්ණ පීඨඹ, රුහුණු විලස
විදයහරඹ, භහතය

යජජේ ආවහය නිරීක්ෂිහ ංභඹ

ජනො.128/23, නිංර භහත, තරහජවේන, භහශජේ

ෘෂිර්භ තහක්ණ වහඹ ංභඹ

අං 77, භනශ පුය, භවඉළුප්ඳල්රභ

ජහති නිදවස අධයහඳන අනධයන ංභඹ

ඊ.ඩේ.ජඳජර්යහ භහත, ජෝට්ජට් ඳහය, පිටජෝට්ජට්

ජටලිජොම් ඳරිඳහරන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

5 න භවර, "B" ජොඩනළගිල්ර, ජටලිජොම්
මරසථහනඹ, ජොශම 01

ජහති නිදවස ගුරු ංභඹ

196/4,බුළුමුල්ර,කිරිඵත්කුඹුය

යජජේ ජෞය ශභනහයණ වහය නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ශ්රී රංහ ජහති ජයෝවර, ජොශම 10

භසත රංහ විරහං හර්මි නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජනො. 169/1, ජව්යර, ඳහදුක්

ජතො සුයක්ෂිත කිරීජම් වහ ජේ අයිතීන් සුරැකීජම් ංභඹ

ජතො භව ජල්ම් ජොඩනළගිල්ර, ජනො. 27,
ජෝක්ජෝල් වීදීඹ, ජොශම 02

ශ්රී රංහ අධයඹන ජේ ංභඹ

ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිහරිඹ, සව්න භවර,
නිපුණතහ පිඹ, නහයහජවේන්පිට, ජොශම 05

8781

1156

1159

රුහුණු විලස විදයහරජේ ධීය ව හය විදයහ වහ තහක්ණ පීඨ
ආචහර්ඹ ංභඹ (RUFFTA)

8785

8786

ශ්රී රංහ නිදවස යජජේ උඳතළඳළල් සථහනහධිඳති ංභඹ
1161

භන්ඩහර, ම්ඳව (11061)

8787
භහර් ංර්ධන අධිහරිජේ ළඩ ඳරිඳහරරුන්ජේ න ංභඹ භළදිත්ත,ලිමු නයඹ

1162

8788

1163

8789

1164

1165

8791

8792

1167

8793

1168

8794

1170

අං 59, ලහන්ත ජඵසතිඹන් න්ද, ජොශම 12

අධයහඳන ෘත්තිඹන් දවහ ව ජහති අධයහඳන ෘත්තීඹ ංභඹ

ජහති අධයහඳන ආඹතනඹ, ජනො. 21, වයිජරල් ඳහය,
භවයභ

යහජය ශභණහයණ වහය ජේහජව් දීඳ යහප්ත යජජේ
ංභඹ

අරතුජොඩ, භවනුය

ශ්රී රංහ ජතොයතුරු වහ න්නිජව්දන තහක්ණ ජේහ නිරධහරී
ංභඹ

"රක්මිණ", කුරුදුත්ත, දුයම, හල්ර

හය විලසවිදයහලීඹ අධයහඳන ෘත්තීඹජව්දී ංභඹ

කුභහයසංව ජොඩනළගිල්ර, ධීය යහඹ, භහහල්ර, හල්ර

SDB ඵළංකු විධහඹ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

139/7, ජජෝර්ේ ඊ.ඩී. ද සල්හ භහත, භවනුය

ශ්රී රංහ ජොවිජන ෙහජද්ශීඹ නිරධහරී ජේහ ංභඹ

ජොවිජන ජේහ භධයසථහනඹ, ළරණිඹ, නුය ඳහය,
භවය වන්දිඹ, ඩත

ශ්රී රංහ ජු ංසථහජව් ළවිලි වහය වහ ක්ජේත්ර වහය
නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ජු ංර්ධන නිරධහරි, ෙහජද්ශීඹ ජල්ම්
හර්ඹහරඹ,ආණභඩු

8790

1166

1169

සථිය ජේ ංභඹ ඳ.භ..අ. (ඵ/ඳ)

8795

8796

ඳශහත් ආදහඹම් ජේහ ංභඹ - දකුණු ඳශහත
1171

රු විරහ', ජඵෝවත්ත, හික්ඩු

8797
සහධීන නිදවස අනිඹම් ජේ ංභඹ - ජනර සීනි භහභ ජනො. 936, ජනර භ, ජනර

1172

8798

1173

8799

1174

8800

1175

1176

8802

8803

1178

8804

1180

ජනො.99/1, ලහන ජජෝති භහත, ජතරර, යත්භරහන

ෙජහතන්ත්රහදී ඒහඵද්ධ ජේහ ංභඹ

146/20, වළව්ජරොක් ඳහය, ජොශම 05

ජහති ංර්ධන ඵළංකු ජේ ංභඹ

241/D, භවජර ඳහය, ඳවර බිඹන්විර, ඩත

The Association of Engineers Teachers' of the
University of Moratuwa (AETUM)

University of Moratuwa, Katubedda, Moratuwa

යත්භරහන දුම්රිඹ තහක්ණි ශභණහයන වහය නිරධහරී
ංභඹ

P.06.B, දුම්රිඹ නි, ජොතරහරපුය, යත්භරහන

භසථ රංහ යහජය ජේ ජේහ ංභඹ

ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජම්න්තු, ජප්යහජදණිඹ

භධයභ ඳශහත් ජෞය ජදඳහර්තජම්න්තුජව් යහජය ශභනහයණ
වහය නිරධහරි ංභඹ

අං 200/10, නහජොල්ර ඳහය, භහතජල්

Sri Lanka Mega Teachers Union

260 B, Maliga Road, Maligaikadu - Central,
Karaithivu (EP)

8801

1177

1179

භසත රංහ විදු අභිභහනි ළඩ ඵරන විදුවල්ඳති ජේහ ංභඹ

8805

8806

1181

භ නළගුභ විධහඹ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජනො.81/4,න නුජේ ඳහය, ඳෆලිඹජොඩ

භසත රංහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ජද්ඳර තවනම් කිරීජම්
නිශධහරි ංභඹ

ජනො.165, තරහද ඳහය, මීමු

භහතය දිසත්රික් ංර්ධන නිශධහරින්ජේ ංභඹ

"සුසත", ජොඩභ, භහතය

8807

1182

8808

1183

8809

1184

8810

South Eastern University Executive Officers' Association PO Box - 01, University Park, Oluvil # 32360

1185

8811

1186

8812

1187

8813

1188

8814

1189

8815

1190

8816

ඉන්ඩසට්රිඹල් ක්ජරෝතින්ේස ලිමිටඩ් ටුනහඹ ර්භහන්ත
ලහරහජව් සහධීන ජේ ංභඹ

අදිඹය - 1, ආජඹෝජන ෙර්ධන රහඳඹ, ටුනහඹ

දුම්රිඹ ඳරිඳහර ංභඹ

257/1,රහිටිඹහ,ජන්මුල්ර

ංර්ධන නිරධහරී ජේහ ංභඹ

අං 10, නයබහ ඳටුභ, ජදහිර

තරුණ ජේහ ශභණහයණ වහය ජේ ංභඹ

අං 65, වයිජරල් ඳහය, භවයභ

Northern Province Social Servicers Officer's Union

State Elder's home complex, Kaithady, Jaffna

දක්ෂිණ රංහ ජහති අධයහඳන පිරිජන් ගුරු ංභඹ

ජතන්නජෝන් රව්, ර, භළදභ, අම්ඵරන්ජතොට

1191

8817

1192

8818

1193

8819

1194

8820

1195

ජඳොල් හ කිරීජම් භණ්ඩරඹ, ෙහජද්ශීඹ හර්ඹහරඹ,
ළවළය, කුරුණෆර

දකුණු ඳශහත් ජෞය ජේහ සු මිතුරු ෘත්තීඹ ංභඹ

හල්ර දිසත්රික් ජෞය ජේහ අධයක් හර්ඹහරඹ,
උණටුන, හල්ර

රංහ තු වහ ර්භහන්ත ජේ ංභඹ

457,ආචහර්ඹ ජොල්වින් ආර් ද සල්හ භහත,ජොශම 02

නජීවී අඩවි වහය ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

11 බී, භහජක්විට, ජහ-ඇර

ම්ඵන්ධීයණ ආදහඹම් නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජනො.363, නහර ඳහය, යහජගිරිඹ

University of Vocational Technology Teachers'
Association

100, Kandawala, University of Vocational
Technology, Ratmalana

ජෞය ජදඳහර්තජම්න්තුජව් වදය ළඳයීම් ජේ ංභඹ

357, පජය ඵද්ජද්භ විභරංල හිමි භහත, ජොශම 10

දකුණු ඳරහත් ෘෂිර්භ උඳජද්ලරුන්ජේ ංභඹ

ෘෂිර්භ උඳජද්ල හර්ඹහරඹ, ජොවිජන ජේහ
භධයසථහනඹ, කිරින්ද,පුහුල්ළල්ර

SD & CC අධිහරීරුන්ජේ ංභඹ

යහජය ංර්ධන වහ නිර්භහණ නීතිත ංසථහ,අං
07,ජඵොරුඳන ඳහය,යත්භරහන

සහධීන ජේ ංභඹ - සහධීන රඳහහිනී භහධය ජහරඹ

සහධීන රඳහහිනී ජේඹ,විෙභසංවපුය,ඵත්තයමුල්ර

8821

1196

8822

1197

8823

1198

ජඳොල් හකිරීජම් භණ්ඩරජේ ෙහජද්ශීඹ ශභණහරුන්ජේ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

8824

1199

8825

1200

8826

1201

8828

1203

8829

1205

8831

8832

1207

8833

1208

8834

1210

එක්ත් ජේ ංභඹ - ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹ

520/68,ේලුභළන්ඩල් ඳහය,ජොශම 13

යහජය ජේහ ඒහඵද්ධ ජද්ශීඹ වදය ංභඹ

ජනො.63, යජ භහත, ඒර

භසත රංහ ත්ජෝදයහන ජේ ංභඹ

ජහති ත් උදයහන ජදඳහර්තජම්න්තු, අනහහරි
ධර්භඳහර භහත, ජදහිර

භධයභ ඳශහත් භහර් ංර්ධන අධිහරිජේ ඒහඵද්ධ ජේ
ංභඹ

D.S. කුභහයජේ ඵහජර්, 69/1, වත්ත, අමතළන්න

අධිජව්ගී භහර් අඹළමි අධිහරීරුන්ජේ ංභඹ

ජොශම - ටුනහඹ අධිජව්ගී භහර්ඹ, භහර් ංර්ධන
අධිහරිඹ, ධීය භහත, සීද

ලක්ති ෘත්තිඹ මිති ංභඹ

ජනො.48, විරජොඩ ඳහය, කුරුණෆර

එස.එල්.ටී භෆන්ඳර් ජේ එමුතු

532/43, මීමු ඳහය, පුත්ත, ජහඇර

ජහති නිහ ංර්ධන අධිහරිජේ න විධහඹ නිරධහරීන්ජේ
ංභඹ

චිත්තප්ඳරම් ඒ.හර්ඩිනර් භහත, තළ.ජඳ.1826, ජොශම
02

හරිභහරි ජරවිදයහ ක්ජේත්ර වහය නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජර විදයහ අංලඹ, හරිභහර් ජදඳහර්තජම්න්තු, ජොශම
07.

8830

1206

1209

220,ජොඩන්ජදනිඹ,ජප්යහජදණිඹ

8827

1202

1204

යජජේ ත් ංර්ධන උඳජද්ලරුන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

8835

8836

1211

1212

1213

1214

1215

8837

8838

8839

භසථ රංහ අතයහලය ආවහය ද්රය ජතො වහ සල්රය ජශද
යහඳහරියින්ජේ ංභඹ

ජනො.98, භහකය, ජවට්ටිමුල්ර, ෆල්ර.

භධයභ ඳශහත් යහජය ජේජේ (ඳශහත් ඳහරන) ආදහඹම්
ඳරීක්රුන්ජේ ෘත්තිඹ මිතිඹ

ආදහඹම් ඳරීක් අංලඹ, භවනුය භවහ නය බහ,
භවනුය

Scientific Service Researchers' Association of the
Department of Export Agriculture

Central Reasearch Station, Department of
Export Agriculture, Matale

උතුරු භළද ඳශහත් ෘෂිර්භ උඳජද්ල ංභඹ

නිජඹෝජය ඳශහත් ෘෂිර්භ අධයක් (යහප්ති)
හර්ඹහරඹ, උ.භළ.ඳ., අනුයහධපුයඹ

8840

8841

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරජේ විධහඹ ජනොන ජරේණිජේ උඳහධිධහරී
ජනො.142, නහයහවිර, ජොසත්ත
ංභඹ
University of Peradeniya Science Teachers Association විදයහ පීඨඹ, ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහරඹ, ජප්යහජදණිඹ

1216

1217

1218

8842

8843

8844

1219

8845

1220

8846

ඳශහත් යහජය ශභනහයණ වහය නිරධහරීන්ජේ ජහති
එමුතු

72/10, එදිරිසංව භහත, මිරිවහන, නුජේජොඩ

Agriculture Graduates' Association of Sri Lanka
Agriculture Service

P.O.Box 38, Department of Agriculture,
Peradeniya

යහජය ශභනහයණ වහය නිරධහරීන්ජේ ජහති එමුතු

72/10, එදිරිසංව භහත, මිරිවහන, නුජේජොඩ

North Ceylon Pharmacists Union

203, Hospital Road, Jaffna

1221

8848

1223

8849

1224

8850

8851

1226

8852

1227

8853

1228

8854

1229

1230

අං 37/1, රවහඳහය, හිදර

ෘත්තීඹජව්දී විදුවල්ඳති ංභඹ

අං 23, දුනුජක්රන්ද, ළරජන්, භහසජඳොත

යහඹ ඵඩහබහයරුන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජනො.84, ජවේකිත්ත, ත්තර

විදුවල්ඳති ජේහ ංභඹ

259/9, ජත්සරි භහත, ජොසත්ත, තරංභ

ශ්රී රංහ දුම්රිඹ ශභණහයන වහය (තහක්ණ) භළදිරි
ඳරීක්රුන්ජේ ංභඹ

ජෂෝභන්(හවන) හර්ඹහරඹ,භහළිහත්ත,ජොශභ 10

භසථ රංහ ජඳෞද්ලි අංලජේ සහධීන ජේ ංභඹ

ජනො.311/ඒ, අක්ය 50, කිඹුරහපිටිඹ ඳහය, මීමු.

රංහ ලුණු භහම් එක්ත් ජේ ංවිධහනඹ

භව ජල්හඹ, වම්ඵන්ජතොට

දුම්රිඹ ඒහඵද්ධ ජරේණිත ංභඹ

අං D/7/B, දුම්රිඹ නිහ, යත්භරහන

ඳරියජව්දීන්ජේ ංභඹ - ශ්රී රංහ භවළලි අධිහරිඹ

ඳරිය වහ න ංයක්ණ අංලඹ, ශ්රී රංහ භවළලි
අධිහරිඹ, රිර්යිඩ්, භහතුය

හර්මි ඳරිඳහර ංභඹ - යහඹ අධිහරිඹ

129/6/1, සර්ණ ජඹන්ති භහත, අසගිරිල්ජඳොර,
උඩුම්ජඳොර

8847

1222

1225

භහද්ධි ෘත්තීඹ ජේ ංභඹ

8855

8856

1231

8857

1232

8858

1233

8859

1234

8860

1235

ශ්රී රංහ ජර්භන් දුම්රිඹ හර්මි අබයහ ආඹතනජේ පුහුණු
වුන්ජේ ංභඹ

A-10-B, දුම්රිඹ නිහ, ජොතරහරපුය, යත්භරහන

මුදුණ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් මුද්රණ ඹන්ත්ර ඳරිචහයයින්ජේ ංභඹ

ජනො.118, යජජේ මුද්රණ ජදඳහර්තජම්න්තු, ජොශම 08

මිහින් රංහ ජේ ංභඹ

64, භහින්දහයහභ ඳහය, ඇතුල් ජෝට්ජට්, ජෝට්ජට්

ජෙොජටක්ට්

ජනො.475/4, තිඹිරිසඹහඹ ඳහය, ජොශම 05

ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ඳර්ජේණ විදයහඥඹන්ජේ ංභඹ

ක්ජේත්ර ජඵෝ ඳර්ජේන වහ ංර්ධන
ආඹතනඹ,භවඉලුප්ඳල්රභ

Chief Immigration Officers‟ Union

58/1A, Asiri Lane, Kalubowila, Dehiwala

ජහති ඹන්ජත්රෝඳයන ආඹතනඹ සුරැකීජම් ංවිධහනඹ

ජත්භහ උදයහනඹ, මීමු ඳහය, ඳෆලිඹජොඩ

හණිජ, ර්භහන්ත වහ ජේහ ෙතිශීලි ජේ ංභඹ

අං 16316.ජනළුම් භහත,ජඹන්තිපුය,ඵත්තයමුල්ර

භසථ රංහ විදුලි ංජද්ල ජේ ංභඹ

තුන්න භවර, "ඒ" ජොඩනළගිල්ර, ජරෝටස ඳහය,
ජොශම 01

8861

1236

8862

1237

8863

1238

8864

1239

8865

1240

8866

Kelaniya University Academic Support Staff Association 354/3, D.C. Weerasinghe Rd, Kirillawala

1241

1242

විදහතහ ඳරිණ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජනො94/3, ආටිර භහත, ජොරමුන්න, පිලිඹන්දර

භවළලි ඉංජිජන්රුරුන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

3 න භවර, අං 500, ටී.බී. ජඹහ භහත, ශ්රී රංහ
භවළලි අධිහරිඹ, ජොශම 10

ශ්රී රංහ අධියණ ජයජිසරහර්රුන්ජේ ංභඹ

හනිජ භවහධියණඹ, ජොශම

ශ්රී රංහ දෘයහඵහධිත වුන්ජේ ගුරු ංභඹ

ශ්රී අේජඵෝධි විවහයසථහනඹ, 96 ජඳජද,
ජභොල්ලිජඳොතහන

භසථ රංහ යජජේ ක්රිඹහහරී විදුවල්ඳතිරුන්ජේ ංභඹ

ජනො.358, ජඳොලිසඹ ඳහය, අමන්ජඳොර

භසථ රංහ අධයහඳන ෘත්තිඹන්ජේ අයිතිහසම් සුරැකීජම්
ංභඹ

ශ්රී විදයහ විජඹ ආයහභඹ, ඳහජොඩ ඳහය, නුජේජොඩ

ෙතිශීලී ජෞය ජේහ ංභඹ

අං 426/2, ඇමයළු දකුණ, ළලිජව්රිඹ

යජජේ දීඳ යහප්ත ළරසුම් ක්රිඹහත්භ කිරීජම් වහයරුන්ජේ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජනො.08, ශ්රීභහලි, තිවජොඩ, භහතය

ඳරහත් ඳහරන ආදහඹම් ඳරීක් ංභඹ (උතුරු භළද ඳශහත)

අං 609/C, අමඹගිරි ඳහය, අනුයහධපුයඹ

8868

8869

1244

8870

1246

46/12, ඇරිජවේන ඳහය, කිරුල්ඳන, ජොශම 05.

8867

1243

1245

රංහ උඳ දුම්රිඹ සථහනහධිඳති ංභඹ

8871

8872

1247

8873

1248

8874

1249

8875

1250

8876

1251

1252

1253

1254

1255

8877

Union of Level Crossing Rail Gate Keppers of Northern
Province

Nawatkuly, Kaithady West

All Ceylon Tamil Speaking Sub Post Masters' Union

Sub Post office, Puthupalliyadi, Akkaraiputtu

භධයභ ඳශහත් භගී ෙහවන ජේහ අධිහරී ජේ ංභඹ

භගී ෙහවන ජේහ අධිහරිඹ, දිසත්රික් හර්ඹහරඹ,
ජඵෝම්ඵය, භවනුය

භසත රහ අධියණ ශභණහයණ ජේහජව් අධියණ
ලිපිරු ංභඹ

දිහ අධියණඹ, ඵරපිටිඹ

හරිභහර් ශභනහයණ අංලජේ ංර්ධන නිරධහරීන්ජේ
ංභඹ

ජන්හස යහඳහය ශභණහයණ හර්ඹහරඹ, කිරිදිඔඹ
භවහහරි යහඳහයඹ, ලුණුම් ජජවය

8878

8879

8880

8881

නළජනහිය ඳශහත් රහභ ංර්ධන නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ ඳරහත් රහභ ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තු, ත්රිකුණහභරඹ
1256

8882

1257

8883

1258

1259

1260

8884

දකුණු ඳශහත් ආදහඹම් ජේජේ විධහඹ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

30, ක්ළල්ර ඳහය, හල්ර

ජඳොදු ජේඹන්ජේ ංභඹ - ජවක්ටර් ජොේඵෆඩු ජොවි
ටයුතු ඳර්ජේණ වහ පුහුණු කිරීජම් ආඹතනඹ

ජනො.114,විජේයහභ භහත, ජොශම 07.

ර්භහන්තලහලීඹ ෙතිශීලි ජේ මිතිඹ

යජජේ ර්භහන්තලහරහ, ජොජරොන්නහ.

නිසඳහදනහහය ජේ ංභඹ

ශ්රී රංහ ආයුර්ජව්ද ඖධ ංසථහ, ජනො.94, ඳයණ
ජොට්ටහ ඳහය, නහවින්න, භවයභ

8885

8886

1261

1262

ශ්රී රංහ නිදවස ෙජහතන්ත්රහදී ම්රු ජහති බහ

ශ්රී සුධර්භහයහභ විවහය භහත,ජොන්ර(ජඵෝපිටිඹ
ත්ත),ජදල්ජතොට

ශ්රී රංහ භික්ෂු විලසවිදයහරයීඹ ආචහර්ඹ ංභඹ

ශ්රී රංහ භික්ෂු විලසවිදයහරඹ, භික්ෂු විලසවිදයහර භහත,
පුත්තරම් ඳහය, අනුයහධපුයඹ

D.T.H. ඒහඵද්ධ ජේ ංභඹ

318, ඳලුසදභන, ජඳොජරොන්නරු

ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි ංසථහ අධයක්රුන්ජේ ංභඹ

තළ.ජඳ.574, ශ්රී රංහ ගුනව් විදුලි ංසථහ, නිදවස
චතුයස්රඹ, ජොශම 07

ශ්රී රංහ නිදවස යජජේ ෘත්තීඹ මිති ම්ජම්රනඹ

අං 301, ටී.බී. ජඹහ භහත, ජොශම 10

යහජය වහ ඳශහත් යහජය ශභනහයණ වහය නිරධහරීන්ජේ
ෘත්තීඹ මිති ම්ජම්රනඹ

72/10, එදිරිසංව ඳහය, මිරිවහන, නුජේජොඩ

2003 – 2005 භෘද්ධි ශභනහරුන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

192/5/2, M.C. ඳහය, භහතජල්

ඒහඵද්ධ සඹළට් ජේ ංභඹ

අං 11/C, ඵමුණුමුල්ර, ඵණ්ඩහයභ

ශ්රී රංහ ජඳොදුජන අධයහඳන ජේහ ංභඹ

ජනො.1316,ජනළුම් භහත,ජඹන්තිපුය,ඵත්තයමුල්ර

8888

8889

1264

8890

1266

ජනො.949/4,භයදහන භහත,ජොශභ 08

8887

1263

1265

භසත රංහ ජෞය ෘත්තීඹ මිති ම්ජම්රනඹ

8891

8892

1267

8893

1268

8894

1269

8895

1270

8896

1271

8898

1273

8899

1274

8900

1276

102,සඹමරරහන.ගිරිඋල්ර

ෙතිශීලී යහජය ජේ ෘත්තීඹ මිති ම්ජම්රනඹ

ජනො.1316,ජනළුම් භහත,ජඹන්තිපුය,ඵත්තයමුල්ර

නිදවස ජේ ජොංරඹ

1/28, නුයඑළිඹ හර්ගිල්ස හප්පු ංකීර්ණඹ, නුයඑළිඹ

යජජේ භජනෝවිදයහ උඳජද්ලන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ෙහජද්ශීඹ ජල්ම් හර්ඹහරඹ, ළකියහ

ඌ ඳරහත් ෘෂිර්භ උඳජද්ලරුන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

නිජඹෝජය ෘෂිර්භ අධයක් හර්ඹහරඹ, යත්ත්ත
භහත, ඵදුල්ර

එක්ත් ජඳොදු ජේහ ංදඹ (භහර් ංර්ධන)

"භංර", කිරිභළටිඹහන උතුය, ලුණුවිර

තහක්ණි නිශධහරීන්ජේ ංභඹ - ශ්රී රංහ ජප්ර්භ වහ
ඇලුම් ආඹතනඹ

A - 8, 1/3, ජොයිහපුය, ජභොයටු

යජජේ ඖධජව්දීන්ජේ ංභඹ

873 1/1, ජදන භයදහන, ජොශම 10

Northern Province Probation Officers' Union

Probation Unit, Court Complex, Jaffna

ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිජේ උඳහධිධහරී ංභඹ

ජනො.147/D, ජඵොල්රත, ජන්මුල්ර

8897

1272

1275

ශ්රී රංහ ෘෂිර්භ ඳර්ජේණ වහ නිසඳහදන වහය ංභඹ

8901

8902

1277

8903

1278

8904

1279

8905

1280

8906

1281

8908

1283

8909

1284

8910

1286

58/44,හිරිපිටිඹ,ඳන්නිපිටිඹ

කීම් වහ අයිතීන් දවහ ව ජේ ජඳයමුණ

අං 04, ජඹපුය, ජොට්ටහ, ඳන්නිපිටිඹ

ර්භහන්ත වහ ජේහ ජේ ංභඹ

ජනො.762, ජයොමිඹල් භහත, ඳනහජොඩ, ජවෝභහභ

විජලේ අධයහඳන ෘති ංභඹ

අං 56, අයලිඹ භහත, යසතළන්න, නහයන්ඳනහ

ආර්ථි ංර්ධන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජනො.17/3, අයන්ජර ඳහය, ජඵලිඅත්ත

දකුණු ඳරහත් ෙජහ ංර්ධන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

15/12, තිලිණි උඹන, භළදත්ත, භහතය

භවළලි ෘෂිර්භ උඳහධිධහරි ංභඹ - ශ්රී රංහ භවළලි
අධිහරිඹ

ෘෂිර්භ ංර්ධන අංලඹ, 5 න භවර, ශ්රි රංහ
භවළලි අධිහරිඹ, 500, ටී.බී. ජඹහ භහත, ජොශභ 10

භසථ රංහ ත්රීජයෝද යථ යහඹ එමුතු ංභඹ

C.M.U., අං 03, ඵහරහ තම්ජඳෝ ඳටුභ, ජොශම 03

ඌ ඳශහත් රහභ ංර්ධන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජොයණහජතොට ෙහජද්ශීඹ ජල්ම් හර්ඹහරඹ, රීදිඳහන.
ඵදුල්ර

ශ්රී රංහ ඳශහත් යහජය ජේහ නීති නිශධහරී ංභඹ

ජනො.218, බිම්භවර, උහවිඹ ඳහය, ජොශම 12

8907

1282

1285

ෙතිශිලි ජොවිජන ෘත්තීඹ ංභඹ

8911

8912

1287

8913

1288

8914

1289

8915

1290

8916

1291

1292

8918

8919

1294

8920

8921

1296

8922

1297

8923

1298

1299

1300

292 ඒ, සුධර්භහයහභ ඳහය, දිප්පිටිජොඩ, ළශණිඹ

යත්නපුය දිසත්රික් පර් ශභහවිඹ ංර්ධන භධයසථහන හිමි
ගුරුරුන්ජේ ංභඹ

"ටයිනි කිඩ්ස" ඳය ඳහර, ජදල්මු, කුරුවිට

සහධීන ජේ ංභඹ - යහජය ඖධ නිසඳහදන ංසථහ

ජනො.11, ර්. ජජෝන් ජොතරහර භහත, දරත්ත,
යත්භරහන

Up Country Plantation Workers Congress

No. 325, Nuwara Eliya Road, Pussellawa

ශ්රී රංහ ජත් භණ්ඩරජේ ශභණහයන වහය (තහක්ණි
ජනොන) නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

547, හලු ඳහය, ජොශම 03

අන්තර් විලසවිදයහරයීඹ විනඹහයක් ජේහ නිරධහරී ංභඹ

විනඹහයක් අංලඹ, ජොශම විලස විදයහරඹ, ජනො.94,
කුභහයතුං මුණිදහ භහත, ජොශම 03

ඳරහත් ආදහඹම් ජේහ ංභඹ - ඵසනහහිය ඳරහත

204, ජඩන්සල් ජොේඵෆඩු භහත, ඵත්තයමුල්ර

ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිජේ ළරසුම් ලිපිරුන්ජේ ංභඹ

ළරසුම් ලිපිරු අංලඹ, ජඹඵවළු ඳර්ඹන්තඹ, ශ්රී රංහ
යහඹ අධිහරිඹ, ජොශම 01

ජෞය අභහතයහංලජේ ජතොයතරු තහක්ණජව්දින්ජේ ංභඹ

ජනො.385, පජය ඵද්ජද්භ විභරංල හිමි භහත, ජොශම
10

ජේහ නියුක්තිඹන්ජේ බහය අයමුදල් භණ්ඩරජේ ජඳොදු ජේ
ංභඹ (ETF ජඳොදු ජේ ංභඹ)

1 න භවර, ජේහ නියුක්තිඹන්ජේ බහය අයමුදල්
භණ්ඩරඹ, තළ.ජඳ.807, ජොශම 05

8917

1293

1295

විඵර ජේ ංභඹ

8924

8925

8926

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරජේ භෆන් ඳර් ජේ ංභඹ

94/1/6, ජඹෝක් ජොඩනළගිල්ර, ජඹෝක් වීදිඹ, ජොශම 01

ඵසනහහිය ඳශහත් යහජය ජේජේ භහජ ජේහ නිරධහරීන්ජේ
ංභඹ

ඵසනහහිය ඳශහත් භහජ ජේහ ජදඳහර්තජම්න්තු, 229,
ජදඳහනභ, ඳන්නිපිටිඹ

අඳනඹන ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ශ්රී රංහ විදයහත්භ
ජේහ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

454/4, ජොවින්දර, පිලිභතරහ

South Eastern University Independent Staff Union

South Eastern University of Sri Lanka, P.O.Box 01, Oluvil # 32360

පුසතහර විඥහඳන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ෙධහන පුසතහරඹ, ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහරඹ,
ජප්යහජදණිඹ

තහක්ණ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ - භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල්
හර්ඹහංලඹ

භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් හර්ඹහංලඹ, අං 569,
එපිටමුල්ර ඳහය, පිටජෝට්ජට්

අන්තර් විලස විදයහලීඹ ළඩ ඉංජිජන්රුරුන්ජේ වහ යහඳෘති
ශභණහහයරුන්ජේ ංභඹ

ශ්රී රංහ විෘත විලස විදයහරඹ, නහර, නුජේජොඩ

ගුන්ජතොටුජඳොර න්නිජව්දන වහරිඹන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

දුයථන අංලඹ, ගුන් ජතොටුජඳොර වහ ගුන් ජේහ
ංභඹ, ඵණ්ඩහයණහඹ ජහතයන්තය ගුන් ජතොටුජඳොර,
ටුනහඹ

රංහ විදුලි (ජඳෞද්ලි) භහජම් භහන ම්ඳත් වහ ඳරිඳහරන
ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

අං 21, එම්.ජේ.සී. ෙනහන්දු භහත, ඉඩභ, ජභොයටු

විලස විදයහර විදයහඹතන අනධයන ජේ එමුතු

අං 391/4, භළදජව්ල්ර ඳහය, සුභංර උදයහනඹ,
ජභොයවින්න, ඳහනදුය

8927

F

8929

8930

8931

8932

8933

8934

8935

8936

1311

1312

8937

ජනො.745, ජෝට්ජට් ඳහය, ඇතුල්ජෝට්ජට්

ඊ.ටී.එෂස. සුරැකීජම් ජේ ංභඹ

ජේ.නි.බහ. අයමුදල් භණ්ඩරඹ, තළ.ජඳ.807, ජොශම 05

Democratic Health Services Union

No.80/57, 3rd Floor, JMC Complex, Kasthuriyar
Road, Jaffna

භසථ රංහ නයිටහ ඳරීක් නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

660/1,ජඹත් භහත,හිඹුටුළල්ජොඩ,ළශණිඹ

ඌ ඳශහත් ෘෂිර්භ තහක්ණ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

නිජඹෝජය ෘෂිර්භ අධයක් හර්ඹහරඹ, යත්ත්ත
භහත, ඵදුල්ර

යහජය දළ ංසථහජව් උඳහධිධහරින්ජේ ංභඹ

විණන අංලඹ, යහජය දළ ංසථහ, අං 82,
යජභල්ත්ත ඳහය, "ම්ඳත්ඳහඹ", ඵත්තයමුල්ර

රංහ ධීය යහඹ සහධීන ජේ ංභඹ

අං 15, ජයොක් වවුස ඳටුභ, ජොශම 15

අධයහඳන ශභනහයණ වහය ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

ධර්භහජලෝ විදයහරඹ, අම්ඵරන්ජොඩ

8938

1313

8939

1314

8940

1315

සී/ ශ්රී ජඹර්ධනපුය විවිධ ජේහ මඳහය මිතිජේ ජඳොදු
ජේ ංභඹ

8941

1316

8942

1317

8943

1318

8944
උතුරු භළද ඳශහත් යහජය ජේජේ ඳරිඳහරන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ අං 2245/10, III පිඹය, අනුයහධපුයඹ

1319

8945

1320

8946

ඒහඵද්ධ ජෝට්ස ජේ ංභඹ

අං 114, ඳන්විර න්ද, නන්විර, ජවොයණ

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

8947

Executive Officers Union of the Board of Investment of
Sri Lanka

Level 9, West Tower, World Trade Centre,
Colombo 01

සී/ රංහ විදුලි (ජඳෞද්) භහජම් රිඹදුරු ජේ ංභඹ

ජනො.136/68, ජදොජල්ත්ත, ජඵෝ භහත,
ජජල්ත්ත, ඳහනදුය

ශ්රී රංහ භවජන ජෞය ක්ජේත්ර නිරධහරි ංභඹ

ෙහජද්ශීඹ භළජල්රිඹහ නිරධහරි හර්ඹහරඹ, ජෞය
ංකීර්ණඹ, කුරුණෆර.

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරජේ එක්ත්
ම්රු ජේ ංභඹ

එක්ත් ම්රු ජේ ංභඹ,යහජසංව
ජරහහයඹ,උඩුමුල්ර ඳහය,මුල්ජල්රිඹහ

දකුණු ඳශහත් ශභණහයන වහය තහක්ණි ජනොන ජේහ
ංභඹ

31/B, ලිඹනහයච්චි ජඳජද, ළුඩුමුල්ර,
අම්ඵරන්ජොඩ.

ජයශඵඩ දිසත්රික් ජදභශ තහයන තළඳළල් ජේඹන්ජේ
ංභඹ

තළඳළල් හර්ඹහරඹ, අක්යඳත්තු

ජහති යහඳහය ශභනහහරිත් විදයහඹතන වරිත යවිජේ
විධහඹ නිශධහරීන්ජේ වහ අනධයඹන හර්ඹඹ භණ්ඩරජේ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

ඳරිඳහරන ජොඩනළගිල්ර, ජහති යහඳහය
ශභනහහරිත් විදයහඹතනඹ, NSBM වරිත යවිඹ,
භහජවේනත්ත, පිටිඳන, ජවෝභහභ

සහධීන ජේ ජොන්රඹ

ජනො.8/1, ජයජවන් රෆන්ඩ් ජඳජද, ජොල්ලුපිටිඹ,
ජොශම 03.

භසථ රංහ නජීවී අඩවිවහය නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

නජීවී ංයක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තු, අං 811/A,
ජඹන්තිපුය ඳහය, ඵත්තයමුල්ර

භසථ රංහ උඳ දුම්රිඹ සථහනහධිඳති එමුතු ංදඹ

අං 11/5, නු ජන, භළල්න් ජඳජද, 13 ණු,
උකුජර

8948

8949

8950

8951

8952

8953

8954

8955

8956

1331

1332

1334

8960

8961

8963

1338

8964

1340

අං 618, උහවි ංකීර්ණඹ ඉදිරිපිට, න නයඹ,
යත්නපුය

ජේ සුයක්ෂිතතහ දවහව ංවිධහනඹ

ශ්රී රංහ යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහජව් ඹන්ජත්රෝඳයණ
අංලඹ, ඵඩමු, ජතෝයඹහඹ

එක්ත් රංහ නිදවස ජේ ංභඹ

28/3, 2න ඳටුභ, භහඉටිජඳ, හල්ර

Managerial Officers Association of Sri Lanka Standards Sri Lanka Standards Institution, No.17, Victoria
Institution
place, Elvitigala Mawatha, Colombo 08
වහය ඵඩහබහයරුන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජඹඵවළු 3/4, ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹ, ජොශම 01

ජහති ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩලීඹ ජතොයතුරු
තහක්ණජව්දී ංභඹ

ෙධහන හර්ඹහරඹ, හණිජ අංලය, ජහති ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරඹ, හලු ඳහය, යත්භරහන

ශ්රී රංහජව් මඳහය ජේ ජහති ංභඹ

ජදන භවර, අං 128, වයිජරල් ඳහය, නුජේජොඩ

කුඩහ ජත්තු ංර්ධන අධිහරිජේ තහක්ණි නිරධහරීන්ජේ
සහධීන ංභඹ

අං 4/62, ඵණ්ඩහයජර ඳහය, වහලි ඇර

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරජේ ජහති ෘත්තීඹ සුදුසුම් රහභීන්ජේ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

යඵදු ත්ත, වෆජොඩ, බස

8962

1337

1339

ඵයමු ංර්ධන නිශධහරීන්ජේ ඒහඵද්ධ ෘත්තීඹ ංභඹ
8958

8959

1336

ඳශහත් ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ, ඳශහත් බහ ජොඩනළගිලි
ංකීර්ණඹ, ධර්භඳහර භහත, අනුයහධපුයඹ

8957

1333

1335

ෙභ ම්ඳහදන ජේහ ංභඹ

8965

8966

1341

1342

8968

8969

1344

8970

8972

1347

8973

1348

8974

1350

භන්නහයභ ෘෂිර්භ ඳර්ජේණ වහ නිසඳහදන වහය ෘත්තිඹ
මිතිඹ

සටහර් ජසට් වවුස, මර් විදිඹ, භන්නහයභ

එමුතු රිඹදුරු ංභඹ

ඉංජිජන්රුභඹ හර්ඹඹන් පිළිඵද භධයභ උඳජද්ල
හර්ඹහංලඹ, ජනො.415, ජඵෞද්ධහජරෝ භහත, ජොශම
07

ශ්රී රංහ භවජන ගුරු ංභඹ

ජනො.25, ලින්ක්වුඩ් ජඳජද, ළවළය, කුරුණෆර

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තහක්ණි ජේ ංභඹ

රංවිභ ග්රිඩ් උඳජඳොශ, ඵටහියභහරමුල්ර, ඳහනදුය

ෘෂිර්භ උඳජද්ලරුන්ජේ ංභඹ - ඵයමු

වහය ෘෂිර්භ අධයක් හර්ඹහරඹ, භහජවේන,
යහඳර

අධයහඳන ජේහ ංභඹ

78/1,ඳහල් භහත,දිඹභ,කිරිත්තුඩු,ජවෝභහභ

භළක්න්ස ටයිල් රංහ ජේ ංභඹ

ජනො.265, අටළුභ ඳහය, යද්ජදජොඩ, ඳයසජතොට

දුම්රිඹ තහක්ණ ශිල්පී වඹයින්ජේ ෘත්තීඹ එමුතු

254/B, ඳවන්භ, ෆඩ, ඳහනදුය

ජරම්ඳහදන ම්රු ජේ ංභඹ

ජහති ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරඹ, හලු
ඳහය, යත්භරහන

8971

1346

1349

අං 1316, ජනළුම් භහත, ජඹන්තිපුය, ඵත්තයමුල්ර

8967

1343

1345

ෙතිශීලි තළඳළල් ජඳොදු ජේහ ංභඹ

8975

8976

1351

1352

1353

1354

1355

වතුඩු අන්තර් හුභරු හර්ඹහරඹ, දක්ෂිණ අධිජව්ගී
භහර්ඹ, වතුඩු, ජඳොල්සඕවිට.

යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහ ඳරිඳහරන ජේහ නිරධහරින්ජේ ංභඹ

ශ්රී රංහ යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහ, 130,
ඩේ.ඒ.ඩී.යහභනහඹ භහත, ජොශම 02.

ශ්රී රංහ ජතොයතුරු වහ න්නිජව්දන තහක්ණ අධයහඳන
ෘතිඹන්ජේ ංභඹ

අං 20/2B, ජෝන්ළ, තඹුත්ජත්භ

කුරුණෆර ෘෂිර්භ ඳර්ජේණ වහ නිසඳහදන වහය ෘත්තීඹ
මිතිඹ

ජොවිජන ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තු, ජොවිජන ජේහ
භධයසථහනඹ, ජවොජයොම්ඵහ, කුලිඹහපිටිඹ.

ඉංජිජන්රු ංභඹ - උතුරු භළද ඳශහත් භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ

උතුරු භළද ඳරහත් භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ, ෙධහන
හර්ඹහරඹ, එච්.බී.ජේභසංව භහත, අනුයහධපුයඹ

න භසත රංහ ෘෂිර්භ ඳර්ජේණ වහ නිසඳහදන වහය
නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ එමුතු

ජනො.157/5, නල්රත්ත ඳහය, භවයභ.

රංහ ජෞය ජේහ ගිරන්යථ නිඹහභරුන්ජේ ංභඹ

ජනො.24/3A, ටරැ - ඵටහිය, ගිංජතොට, හල්ර.

නුයඑළිඹ දිසත්රික් ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජම්න්තු නිසඨ ජේ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

ෘෂිර්භ උඳජද්ල හර්ඹහරඹ, ජොවිජන ජේහ
භධයසථහනඹ, රඳජන්.

න ශ්රී රංහ නිදවස ංචහය රිඹදුරු එමුතු - ජඵන්ජතොට

ජනො.200, හලු ඳහය, ජඵන්ජතොට.

ජහති ගුරු ඵරඹ

71/5/A, ඳශමු ඳටුභ, භළද ළලිඩ, යහජගිරිඹ.

8977

8978

8979

8980

8981

1356

8982

1357

8983

1358

භසථ රංහ අධිජව්ගී භහර් ජේ ංභඹ

8984

1359

8985

1360

8986

1361

1362

1363

1364

1365

Northern Province Government Drivers' Union

Office of the Deputy Provincial, Director of
Agriculture, Jaffna.

හර්මි නිරධහරීන්ජේ ංභඹ - උතුරු භළද ඳශහත් භහර්
ංර්ධන අධිහරිඹ

විධහඹ ඉංජිජන්රු හර්ඹහරඹ, ඳශහත් භහර් ංර්ධන
අධිහරිඹ, ජවජයොව්ඳතහන.

භසත ඵඩහබහයරුන්ජේ ෘත්තිඹ මිතිඹ

F 22, ෂළරළන්රන් ත්ත, භහදුරුජොඩ ඳහය,
ජව්ඹන්ජොඩ.

ජහති මඳහය ංර්ධන ආඹතනජේ එක්ත් ජේ ංභඹ

එක්ත් ජේ ංභඹ, ජහති මඳහය ංර්ධන
ආඹතනඹ, ජඳොල්ජොල්ර.

ෙති ඵළංකු ජේ ංභඹ

420/7, තිඹිරිසඹහඹ ඳහය, ජොශම 05.

ශ්රී රංහ ඳරිඳහරන රහභ නිරධහරී ංභඹ

ජනො.251, හලු ඳහය, ඵශපිටිඹ.

Ceylon Electricity Board Engineering Assistants' Union

No.331 - E, 7th Lane, Isurupura, Malabe.

All Ceylon Development Officers‟ Union

Ampanai west, Chunnakam

ඵදුල්ර ෘෂිර්භ ඳර්ජේණ වහ නිසඳහදන වහය ෘත්තීඹ
මිතිඹ

අං 20, යත්ඳව, ඳවරභ, ඵදුල්ර.

8988

8989

8990

8991

8992

1367

8993

1368

8994

1370

ඵරජව් ධහනහහයඹ, ධහන ඵර උඳ ජදඳහර්තජම්න්තු,
ශ්රී රංහ දුම්රිඹ ජේඹ, භහලිහත්ත, ජොශම 10.

8987

1366

1369

දුම්රිඹ ම්රු එතු

8995

8996

1371

1372

1374

9000

1377

1378

දුම්රිඹ විධහඹ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

78/18ඒ, ඵළසටිඹන් භහත, ජොශම 11.

පුයහවිදයහ වහය නිරධහරින්ජේ ංභඹ

පුයහවිදයහ ජදඳහර්තජම්න්තු, ශ්රීභත් භහස ෙනහන්දු භහත,
ජොශම 07.

භසථ රංහ උප්ඳළන්න භයණ වදය ජයජිසරහර් ංභඹ

අං 42, ජව්යම්පිට ඳන්ර ඳහය, උඹන්ත්ත, භහතය.

යහජය ජේහ එක්ත් ගුරු ංභඹ

530, ශ්රී අබඹහයහභඹ, පජය මුරුත්ජතට්ටුජව් ආනන්ද හිමි
භහත, නහයහජවේන්පිට.

ජහති නිදවස ජෞය ජේහ ංභඹ

342/1/4, ජෝට්ජට් ඳහය, පිටජෝට්ජට්.

මුදල් අභහතයහංලජේ ජහති ජඳොදු ජේ ංභඹ

භවබහණ්ඩහහය ජොඩනළගිල්ර, ජරෝටස ඳහය, ජොශම
01.

භසත රංහ ංසෘති භධයසථහන සථහනබහය නිශධහරී
ෘත්තීඹ ංභඹ

ළසඵෆ ංසෘති භධයසථහනඹ,ඳළරළන්ත්ත,
ඳන්නිපිටිඹ

දුම්රිඹ භහර් අංලජේ තහක්ණ ශිල්පි ජේ ංභඹ

14/2, ජේසරයින් භහත, දුම්රිඹ නිහ, ජදභටජොඩ.

ශ්රී රංහ න නිශධහරී ංභඹ

දිහ න හර්ඹරඹ, එම්.සී.ඳහය, භහතජල්.

8998

8999

1376

වහය අධයක් හර්ඹහරඹ, නජීවී ංයක්ණ
ජදඳහර්තජම්න්තු, අං 823, ධර්භඳහර භහත, අම්ඳහය.

8997

1373

1375

භසථ රංහ ඒහඵද්ධ නජීවී නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

9001

9002

9003

9004

1379

9005

1380

9006

1381

9008

1383

9009

1384

9010

9012

1387

9013

1389

1390

ඵණ්ඩහයජර භව නය බහ ජේයින්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

උදයහන ඳහය, භව නය බහ, ඵණ්ඩහයජර.

ආයක් නිශධහරි ංභඹ - රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ

අං 157/1, ජවේජන්ජඳොරත්ත, බුළුමුල්ර, කිරිඵත්කුඹුය.

එක්ත් ජහති ජේ ආයක්ණ ංභඹ

ජනො.32, ඉවර භහරඹ, ම්ඳර ඳහය, නහරපිටිඹ.

විෙභහයච්චි වදය නිරධහරින්ජේ ංභඹ

122/2, ඵන්ඩහයභ ඳහය, ජඹුයලිඹ, භඩඳහත.

දුම්රිඹ ජේ ජේහ ංභඹ

338 - B, රහිටිඹහ, ජන්මුල්ර.

එක්ත් ජහති ජඳොදු ජේ ංභඹ මුදල් අභහතයහංලඹ

භවහ බහණ්ඩහහය ජොඩනළගිල්ර, ජොශම 01.

Sri Lanka Foreign Service Association

Ministry of Foreign Affairs, Republic Building,
Colombo 01.

ශ්රී රංහ නිදවස දුයට ෘත්තීඹ මිතිඹ

අං 34, ඳල්ජල්ජර ඳහය, ම්ජඳොර.

දකුණු ඳශහත් මඳහය ංර්ධන නිරධහරී ංභඹ

වර් වරීන්ද්ර ජත්නුය ඵහජර්,ජනො.161,ඇල්පිටිඹ
ඳහය,දකුණු තුජදය,තුජදය

9011

1386

1388

1316, ජනළුම් භහත, ජඹන්තිපුය, ඵත්තයමුල්ර.

9007

1382

1385

ශ්රී රංහ ජඳොදුජන තු ජේ ංභඹ

9014

9015

9016

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

අධියණ ජඳොත් ඵළදුම් නිශධහරින්ජේ ංභඹ

23/C/1,ජහති නිහ,දහඵජර්
භහත,නහයහජවේන්පිට,ජොශම 05

ජහති ධීය ෘත්තීඹ ංභඹ

ජනො.10,භල්ත්ත ඳහය,මිමු

යහජය ශභනහයණ වහය නිරධහරීන්ජේ දක්ෂිණ
ක්රිඹහහරිත්ඹ

ජනො.19,ඵණ්ඩයත්ත,ඳඹුයණ,භහතය

ජහති නිදවස දිවි නළගුභ නිශධහරී ංභඹ

342/1/4,ඊ.ඩේ.ජඳජර්යහ භහත,ජෝට්ජට්
ඳහය,පිටජෝට්ජට්

9017

9018

9019

9020

9021

හර්ඹහර හර්ඹ වඹ වහ ණිසඨ ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ - ශ්රී
500,ටී.බී.ජඹහ භහත,ජොශම 10
රංහ භවළලි අධිහරිඹ
Mutur Workers Union

Nooraniya street, Shafi nagar, Mutur.

නළජනහිය ඳශහත් ඒහඵද්ධ රිඹදුරු ජේහ ෘත්තීඹ ංභඹ

ඉංජිජන්රුභඹ හර්ඹඹන් පිළිඵද භධයභ උඳජද්ල
හර්ඹහංලඹ, ජනො.415, ජඵෞද්ධහජරෝ භහත, ජොශම
07

Government Incorporated Engineer‟s Association

1st Floor,No-240,High Level
Road,Kirulapone,Col-06

ගුන් විදුලි නිජව්ද ංභඹ

ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි ංසථහ,සටි එෂස එම්
හර්ඹහරඹ,නිදවස චතුයස්රඹ,ජොශම 07

Government Siddha Medical Officers' Union

Siddha Teaching Hospital,Kaithady

9022

9023

9024

1399

9025

1400

9026

1401

1402

1404

9030

1407

1408

1409

1410

රංහ ජතො එක්ත් ෘත්තීඹ මිතිඹ

අං 27,ජොක්ජොල් විදිඹ,ජොශම 02

ඳශහත් ව දිසත්රික් ඳරිඳහරන භවජන ජෞය ඳරීක්රුන්ජේ
ංභඹ

82බී,උඩුමුල්ර,මුල්ජල්රිඹහ න නයඹ

එක්ත් ශ්රී රංහ නිදවස දුම්රිඹ භහර් ජේ එමුතු

80/A2,දුම්රිඹ නිහ,භහලිහත්ත,ජොශම - 10

ජඳොල් හ කිරීජම් භණ්ඩරජේ ණිසඨ ශභණහරුන්ජේ
ඒහඵද්ධ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජඳොල් හ කිරීජම් භණ්ඩරඹ,ෙහජද්ශීඹ
හර්ඹහරඹ,ළවළය,කුරුණෆර

රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරජේ ජනන පුහුණු තහක්න
ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

ජනො.56/C3,ජජවල්ජොඩ,ජලිඔඹ

තෘතියි අධයහඳන ජඳොදුජේ ංභඹ

354/2, “නිපුණතහ පිඹ”,ඇල්විටිර
භහත,නහයහජවේන්පිට,ජොශම 05

සී/ දුනව ජඳොල් නිඳදන්ජන් මඳහය මිතිජේ ජේ
සුරැකුම් ංභඹ

ස/ දුනව ජඳොල් නිඳදන්ජන් මඳහය
මිතිඹ,ජජවල් ඇල්ර,ඵඩල්භ

Sri Lanka Technological Service union-Northern
Province

55/20,Vanniyasingham
Road,ThavadyNorth,Kokuvil

භසථ රංහ නජීවී භහර්ජෝඳජද්ලඹන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

නජීවී ංයක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තු,කුභන ජහති
උදයහනඹ,ඔද,ඳහනභ,ජඳොතුවිල්

9028

9029

1406

ෙධහන තළඳළල් හර්ඹහරඹ,භවනුය

9027

1403

1405

ශ්රී රංහ නිදවස ජඳොදු තළඳළල් ජේ ංදඹ

9031

9032

9033

9034

9035

9036

1411

9038

1413

9039

1414

9040

9041

1416

9042

1417

9043

1418

අං - 110,ජජවල්ඵද්දය,උඩුම්ජඳොර.

ඹම ඳශහත් රහභ ංර්ධන නිරධහරින්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

රහභ ංර්ධන පුහුණු වහ ඳර්ජේණ
ආඹතනඹ,අටමුජන්,ජතෝයඹහඹ

ශ්රී රංහ යජජේ ආයුර්ජව්ද වදය නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 72,ඳයණ ඳහය,ඳන්නිපිටිඹ

භවනුය නහරි ජේහ ංභඹ

භව නය බහ,භවනුය

රැකිඹහරහභී උඳහධිධහරී භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරි ංභඹ භෘද්ධි ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තු

32,ජභොරැද,පිළිඹන්දර

ආඳදහ ශභනහයණ භධයසථහනජේ ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ආඳදහ ශභනහයණ භධයසථහනඹ,විදඹහ භහත,ජොශම
07

ම්රු ජදඳහර්තජම්න්තුජව් නීති නිරධහරි ංභඹ

නීති ක්රිඹහ අංලඹ,ම්රු ජදඳහර්තජම්න්තු,ජොශම 05

ඵයමු භහර්සථ භගී ෙහවන අධිහරිජේ ජේ ෘත්තීඹ
මිතිඹ

ඳශහත් බහ ංකීර්ණඹ,න නයඹ,යත්නපුය

සහධීන භෘද්ධි නිශධහරින්ජේ එමුතු

ඹහඹ - 17,ඳවර භහය ව ළ

න ශ්රී රංහ නිදවස දුම්රිඹ ජඳොදු ජේ හත්තීඹ මිතිඹ

අං පි8ඒ,දුම්රිඹ නිහ,යත්භරහන

9037

1412

1415

යජජේ එක්ත් ජෞය ජේයින්ජේ ංභඹ

9044

1419

9045

1420

9046

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

9047

එක්ත් ළවිලි ෙජහ න්නිජව්දන ඳවසුම් රසන
නිරධහරින්ජේ ංභඹ

ඩි 37/8,දනහභ,භහනළල්ර

ජනලක්ති අයිතිහසම් සුරැකීජම් ංභඹ

ජනො.193,යත්නපුය ඳහය,ජවොයණ

ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි ංසථහ භධයභ විධහඹ නිරධහරින්ජේ ංභඹ

ශ්රී රංහ ගුන් විදුලි ංසථහ,ජටොරින්ටන්
චතුයස්රඹ,ජොශම 07

හර්මි විදයහර තහක්ණි යහඹනහහය වහයරුන්ජේ
ංභඹ

හර්මි විදයහරඹ,රමුල්ර,ළුතය

භධයභ යජජේ මඳහය ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තුජව් මඳහය
ංර්ධන නිරධහරින්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

B/8/2/4,හිඹුට උඹන නිහ ජඹෝජනහ ෙභඹ,මුල්ජල්රිඹහ

ෙතිශීලි යජජේ රිඹදුරු ංභඹ

අං 1316,ජනළුම් භහත,ජඹන්තිපුය,ඵත්තයමුල්ර

Sri Lanka University Administrative and Financial
Officers‟ Association

University of Peradeniya,Peradeniya

භසත රංහ ංසෘති භධයසථහන වහය ංසෘති
ෙර්ධන නිරධහරින්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

ජල්ම්,ජදනිපිටිඹ ංසෘති භධයසථහනඹ,අකුරැස
ඳහය,ජදනිපිටිඹ

ශ්රි රංහ යජජේ ලිඹහඳදිංචි වදය නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ළප්ජඳටිඹත්ත,ජදොජේභඩ,යඹුක්න

ජෞය ජේහ අයක්ළමි ංභඹ

318/6,දිප්පිටිජොඩ ඳහය,හුණුපිටිඹ,ත්තර

9048

9049

9050

9051

9052

9053

9054

1429

9055

1430

9056

ජර ම්ඳහදන න විදුම් ශිල්පීන්ජේ ංභඹ
1431

1432

1433

1434

1435

1436

9057

9058

9059

9063

1438

9064

1440

භධයභ ඳශහත් රහභ ංර්ධන නිරධහරින්ජේ ඒහඵද්ධ ෘත්තිඹ
එමුතු

318/ඒ,රිජන්ස ජටයස,ජඹභහරපුය,ම්ජඳොශ

භසථ රංහ අධිජව්ගී භහර් යථ හවන ඳහරන ංභඹ

අධිජව්ගී භහර් ජභජවයුම් නඩත්තු වහ ශභණහයණ
ඒඹ,ජොක්භහදු අන්තර් හුභහරු
හර්ඹහරඹ,ජොක්භහදු,ළලිභ

ඒහඵද්ධ පුයහ විදයහ උඳහධිධහරී ංභඹ,භධයභ ංසෘති
අයමුදර

අබඹගිරි යහඳෘතිඹ, භධයභ ංසෘති අයමුදර
,අනුයහධපුයඹ

භධයභ යහජය ජෞය ජේහ ගිරන් යථ රිඹදුරු ංභඹ

වදය ළඳයීම් අංලඹ,ඩීන්ස ඳහය,ජොශම 10

ශ්රී රංහ ඳයභහණු ඵරලක්ති නිඹහභන බහජව් ජේ ෘත්තීඹ
මිතිඹ

ශ්රී රංහ ඳයභහණු ඵරලක්ති නිඹහභන බහ,අං
977/18,NCNDT ජොඩනළගිල්ර,තුන්න භවර,බුළුව
වන්දිඹ,ළශණිඹ

විජද්ල රැකිඹහ ංර්ධන නිශධහරී ංභඹ

99,මුණසංවභ,භහම්භන,ජවෝභහභ

ජඳොදු ජේ ංභඹ - සුතදහ ක්රීඩහ ංකීර්ණඹ

ජනො.198/19,ඳංචිහත්ත ඳහය,භයදහන

ජන ජල්න වහ ංයහ ජල්න ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ංර්ධන
නිරධහරින්ජේ ංභඹ

306/71,ජඳොල්ද ඳහය,ඵත්තයමුල්ර

9062

1437

1439

නළජනහිය ඳරහත්,ඳශහත් ඳහරන විභර්ලන නිරධහරින්ජේ ෘත්තිඹ
අං 293/1,ජින්නහ ඳහය,අක්යඳත්තු 05
මිතිඹ

9060

9061

ජහ.ජ.. වහ ජ. භණ්ඩරඹ,භූත ජර
අංලඹ,ජතරර,යත්භරහන

9065

9066

1441

1442

අං 93,ජවර ඳවර,මීජදණිඹ උතුය,ජවට්ටිමුල්ර,ෆල්ර

Eastern Province Local Government Assistant Union

123A,Old Cinema Road,Akkaraipattu-01

Northern province Ever Green Rural Development
Officer‟s Union

Multi-Purpose Training Centre, Inner Circular
Road,vavuniya

රංහ ජනජඹ ජෞය ජේහ ංභඹ

ජනො.549/19,තම්භළන්නහකුරභ,අනුයහධපුයඹ

යජජේ නීති නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

4 න භවර,ම්රු භව ජල්ම් ජොඩනළගිල්ර,ම්රු
ජදඳහර්තජම්න්තු,නහයහජවේන්පිට

යජජේ ආයුර්ජව්ද විජලේඥ වදය නිරධහරී ංභඹ

“ෆ්රඩම් ඳහර්ක්”,බුදජම් ත්ත,විල්ජොඩ,කුරුණෆර

ජහති අධයහඳන ආඹතනජේ අනධයඹන ජේ ංභඹ

ජහති අධයහඳන ආඹතනඹ,භවයභ

ජද්ශීඹ වදය නිශධහරී ංභඹ

123/ඊ,දුජඵොඩ,ජදල්ජොඩ

ජහති ෙජහතන්ත්රහදී ගුරු ංභඹ

(ශ්රී යහම් ජුරරි),ජනො.57,නුයඑළිඹ ඳහය,තරහළජල්

අධයහඳන ශිය නිහහධිහරී ජේහ ංභඹ

භධය විදයහරඹ,ඉේඵහමු

9067

9068

1443

9069

1444

9070

1445

භගි නිවල් ජහති ගුරු ංභඹ

9071

1446

9072

1447

9073

1448

9074

1449

9075

1450

9076

1451

1452

9078

9079

1454

9080

1456

අං119,වෆල්ර ඳහය,ජවොයණ

හරිභහර් ඉංජිජන්රුභඹ ද්රය ඳර්ජේණ වහය නිරධහරීන්ජේ
ංභඹ

ඉංජිජන්රුභඹ ද්රය අංලඹ,හරිභහර්
ජදඳහර්තජම්න්තු,ජොශම 07

භසත රංහ න යහප්ති නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

අඩවි න හර්ඹහරඹ,න තහනහඹභ ඳහය,භහිඹංනඹ

ජහති ත්ජෝදයහන ක්රිඹහහරි ජේ ංභඹ

අනහරි ධර්භඳහර භහත,ජදහිර

ජද්ලජෙේමී ගුරු ංභඹ

250/3,අලුත්ත්ත,හුඹුටිඹහ,නිට්ටඹු

ඵසනහහිය ඳශහත් ඳරිහ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ඵත්තයමුල්ර ඳරිහ හර්ඹහරඹ,ජනො.46 ඒ,ජඵල්රන්තය
ඳහය,ජදහිර

ඌ ඳශහත් අධයහඳන ඳරිඳහරන ජේජේ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අං-432,6 න ළතපුභ,උඩුය,වහලිඇර

ශ්රී රංහ ණිසඨ ජේයින්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ෙහජද්ශීඹ ජල්ම් හර්ඹහරඹ,නිළයටිඹ

හර්මි අධයහඳන ජජයසඨ යහඹනහහය වහයරුන්ජේ
ංභඹ

ශ්රී රංහ තහක්ණ විදඹහරඹ,ජොශම 10

9082

9083

1458

9084

1460

උඳහධිධහරී,ඩිප්ජරෝභහධහරී ඇතුළු භසථ රංහ රහභ නිරධහරී
ංභඹ

9081

1457

1459

යණවිරු ඳහය,හිදභඩ,ඹල්ර,ඉේඵහම්

9077

1453

1455

නිජඳෝන් රංහ ජයෝප් ආඹතනජේ ජේයින්ජේ ෘතීඹ මිතිඹ

9085

9086

1461

9087

1462

9088

1463

9089

1464

9090

1465

1466

ඹම ඳශහත් ෘෂිර්භ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ංර්ධන
නිශධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

රහඳ ෘෂිර්භ ම්ඳත් භධයසථහනඹ,න
නයඹ,භහදම්ජප්

අන්තයහඹ ඖධ ඳහර ජහති භණ්ඩලීඹ ජජයසඨ ජේ
ෘත්තීඹ ංභඹ

300 ඒ,ජදල්වත්ත,ශ්රී ජද්හනන්ද
ඳහය,තුම්ජඵෝවිර,පිලිඹන්දර

ජෞය ජේහ හර්ඹහර හර්ඹ වහඹ ංභඹ

අං 63/ඒ,භවඵහජේ ඳහය,යහභ

ජෝට්ජට් ඳශහත් ඳහරන ජේ ංභඹ

ශ්රී ජඹර්ධනපුය ජෝට්ජට් භව නය බහ,යහජගිරිඹ

ංගීත පීඨ ෘත්තීඹජව්දීන්ජේ ංභඹ

ංගීත පීඨඹ,ජෞන්දර්ඹ රහ විලස
විදයහරඹ,ජනො.21,ඇල්ඵට් චන්ද්රංඹ,ජොශම 07.

9091

9092

1467

9093

1468

9094

1469

9095

1470

9096

භසත රංහ භෘද්ධි ඵළංකු ,භව ංම් වහ ක්ජේත්ර නිශධහරීන්ජේ
477/F/1,ජදණිඹත්ත ඳහය,ඵත්තයමුල්ර
ංභඹ
ජභෝටර් යථ ෙහවන ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ජදඳහර්තජම්න්තු ලිපිරු ජභෝටර්යථ ෙහවන ජදඳහර්තජම්න්තු,ඇල්විටිර
ංභඹ
භහත,නහයහජවේන්පිට
ජද්ශීඹ වදය විදයහ ආඹතනජේ අනධයන ජඳොදු ජේ ංභඹ

ජද්ශීඹ වදය විදයහ ආඹතනඹ,යහජගිරිඹ

Ceylon Plantation Services Union

“Estaff” House,Ground Floor,No.6,Aloe Avenue
,Colombo 03.

දුයට ජනතහ විමුක්ති ජඳයමුණ

අං - 25,වුටන් නයඹ,ජොටර

1471

1472

9098

9099

1474

9100

9101

1476

9102

1477

9103

1478

1479

1480

B ½, දුම්රිඹ නිහ,විනිසුරු අක්ඵහර් භහත,ජොශම 02

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරජේ භහන ම්ඳත්
ශභනහයණ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජහ.ජ. වහ ජ. භණ්ඩරඹ,හලු ඳහය,යත්භරහන

විරහභ ළටුප් ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ශභනහයන
වහය(තහ.ජනො.)නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

208,ශ්රී ජිනයතන භහත,ඵටළත්තය,භඩඳහත

Northern Province Principal‟s Union

J/Vayavilan Central College ,Vayavilan

9097

1473

1475

දුම්රිඹ ජරේණිත නිජඹෝජිතඹන්ජේ ඒහඵද්ධ ංභඹ

ශ්රී රංහ ඉඩම් ජොඩකිරීජම් ව ංර්ධනඹ කිරීජම් ංසථහජව් ඵය
අං 95,කිරිභණ්ඩර භහත,නහයහජවේන්පිට,ජොශම 05.
ඹන්ත්ර ජභජවයුම් ශිල්පීන් ව වඹයින්ජේ එමුතු
Plantation Employees Peramuna

Clift hill,Ladymaclum Road,Nuwara Eliya

හරි භහර් ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ළරසුම් ශිල්පීන්ජේ

164ඒ,ඳල්ලිඹ ඳහය,අළුත්භ,ජඵෝමු,ඹක්ර

RDA Engineering Diplomates

“Maga Naguma”Maha Madura,No.216,Srimath
Densil Kobbakaduwa
Mawatha,Koswaththa,Battaramulla

Northern Province Development Officers‟ Union

59,Sangilian Road,Nallur,Jaffna

ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ ණහධිහරී ජේහ ංභඹ

අං 492,රහමීඹ ආර්ථිඹ පිලිඵද අභහතයහංලඹ,ආර්.ඒ. ද
භළල් භහත,ජොශම 03

9104

9105

9106

1481

1482

1484

9110

1487

1488

1489

1490

ශ්රී රංහ යජජේ ගුරුරුන්ජේ ංභඹ

අං 1/84,නහවජඳොර,අකුයම්ජඵොඩ,භහතජල්

ජඳොල් හකිරීජම් භණ්ඩරජේ ජජයසඨ ශභනහරුන්ජේ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජඳොල් හකිරීජම් භණ්ඩරඹ,9/428,ජඩන්සල්
ජොේඵෆඩු භහත,ඵත්තයමුල්ර

රංහ සහධීන උඳ දුම්රිඹ සථහනහධිඳති ංභඹ

ජනො.15,යණවිරුභ,හරහ,ජොසභ

භසත රංහ එක්ත් ජෞය ජේහ ංභඹ

මලි ජයෝවර,කුලිඹහපිටිඹ

යජජේ ජෞය ජේ ංභඹ

330/F/1,ජහ.භ.නි.,ර්ඳන්ටයින් ඳහය,ජඵොරැල්ර

ඹම ඳශහත් ඉඩම් ජොභහරිස ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ංර්ධන
නිරධහරී ංභඹ

ඳශහත් ඉඩම් ජොභහරිස
ජදඳහර්තජම්න්තු(ඹම),කුරුණෆර

න ශ්රී රංහ නිදවස ඳරහත් ඳහරන ජේ ංභඹ- ජද/ භව
නය බහ

ජදහිර ල්කිස භව නය බහ,හලු ඳහය,ජදහිර

ඹම ඳශහත් රහභ ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ංර්ධන
නිරධහරින්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

ෙහජද්ශීඹ හර්ඹහරඹ,ඵම්නහජොටු

නවීන තහක්ණ පිලිඵද ආතර් සී.ක්රහක් ආඹතනජේ එක්ත්
ජේ ංභඹ

නවීන තහක්ණ පිලිඵද ආතර් සී.ක්රහක්
ආඹතනඹ,ටුඵළද්ද,ජභොයටු

9108

9109

1486

ජනො.693/3,ජප්යහජදණිඹ ඳහය,භවනුය

9107

1483

1485

ංර්ධන ක්ජේත්ර වහය නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

9111

9112

9113

9114

9115

9116

1491

9118

1493

9119

1494

9120

1496

1497

1498

අං 220,සතුරි උඹන,ජටයන්ස ජඳජර්යහ
භහත,හිගුයර,පුක්පිටිඹ

න දුම්රිඹ ජේ එමුතු

ජනො.75/17,නහත ඳහය,ංජොඩවිර,නුජේජොඩ

නජිවීඋඳහධිධහරි එමුතු

අං 811/ඒ,ජඹන්තිපුය ඳහය,ඵත්තයමුල්ර

නිදවස භහධය ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

අං 44ඒ/1 1/26,නජරෝ ජශද ංභඹ,ජොශම 11

ශ්රී රංහ දුම්රිඹ සලක්ති ංභඹ

ඒ/02/02,දුම්රිඹ භවල් නිහ,ශ්රී ද්ධර්භ
භහත,භහළිහත්ත

ශ්රී රංහ දුම්රිඹ ජදඳහර්තජම්න්තු ජර ලක්ති ධහනහහය ජේ
එමුතු

ශ්රී රංහ දුම්රිඹ ධහන ඵර උඳ ජදඳහර්තජම්න්තු,ජර
ලක්ති ධහනහහයඹ,ජොශම 09.

9117

1492

1495

උඳහධිධහරී ජේහ නියුක්තිඹන්ජේ ෘත්තීඹ එමුතු

9121

9122

9123

ශ්රී රංහ ඉඩම් ජොඩකිරීජම් වහ ංර්ධනඹ කිරීජම් ංසථහ ජහති 342/01/04,ඊ.ඩේ. ජඳජර්යහ භහත,ජෝට්ජට්
නිදවස ෘත්තීඹ ජේ ංභඹ
ඳහය,පිටජෝට්ජට්
භසත රංහ නජීවී රිඹදුරු ංභඹ

නජීවී ංයක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තු,811/ඒ,ජඹන්තිපුය
ඳහය ,ඵත්තයමුල්ර

ජේහ නියුක්තඹන්ජේ බහය අයමුදල් භණ්ඩරජේ ශභනහයණ
වහය වහ භහන්තය ජරේණි ංභඹ

10 න භවර,ම්රු භව ජල්ම්
හර්ඹහරඹ,තළ.ජඳ.807,ජොශම 05.

ගුරු ෘත්තීඹ භධයසථහන ශභනහරුන්ජේ ංභඹ

ඩුමුල්ර,තුජදය,අම්ඵරන්ජොඩ

9124

1499

9125

1500

9126

1501

9128

1503

9129

1505

අං 46,සයදවුය ඳහය,ට්ටු,මීමු

UNITE ජතොයතුරු තහක්ණ ෘත්තීඹජව්දීන්ජේ ංභඹ

අං.19,තල්වත්ත භහත,ජඵොයරළසමු

ඳරහත් ඳහරන ෙතිශීලි ජේ ංභඹ

1316,ජනළුම් භහත,ජඹන්තිපුය,ඵත්තයමුල්ර

රංහ ධීය යහඹ නීතිත ංසථහ එක්ත් ජේ ංභඹ

රංහ ධීය යහඹ නීතිත ංසථහ,ජයොක් වවුස
ඳටුභ,ජොශම 15

යජජේ ජී වදය ඉංජිජන්රුරුන්ජේ ංභඹ

34/13,එලිවවුස ඳහය,ජොශම 15

Sri Lanka General Progressive Teachers Union

60/7,17 Lane,Murugan kovil,Addi
Linganagar,Trincomalee

ශභණහයණ වහය වහ භහන්තය ජරේණි ෘත්තීඹ මිතිඹඳශහත් භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ

උතුරු භළද ඳරහත් භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ,ෙධහන
හර්ඹහරඹ,එම්.බී.ජේභසංව භහත,අනුයහධපුයඹ

යජජේ උඳජල්ණත නිරධහරීන්ජේ ජේජේ ජයජිසරහර්
රුන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

අං 176,ආර්.බී.3,ඳලුසදභන,ජඳොජශොන්නරු

උඳජල්ණත අධියණ රඝුජල් ංභඹ

භවහධියණඹ,ජොශම 12

ශ්රී රංහ අධියණ ආයක්යින්ජේ ංභඹ

අං 5/1 බී,ත්ජත්ජදය,න දින ඳහය,කුණ්ඩහජල්

9127

1502

1504

ජේ ඵරඹ ම්රු ංභඹ

9130

9131
th

1506

1507

1508

9132

9133

9134

1509

9135

1510

9136

1511

1512

9138

9139

1514

9140

1516

ජනො.165/3,සද්ධමුල්ර,පිළිඹන්දර

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරඳහවන භණ්ඩර ජහති නිදවස
ෘත්තීඹ ජේ ංභඹ

342/01/04,ඊ.ඩේ.ජඳජර්යහ භහත,ජෝට්ජට්
ඳහය,පිටජෝට්ජට්

ජහති නිදව උජදහ ගුරු යහඳහයඹ

342/01/04,ඊ.ඩේ.ජඳජර්යහ භහත,ජෝට්ජට්
ඳහය,පිටජෝට්ජට්

කුරුණෆර දිසත්රික් රිඹදුරු ඳහල් හිමිඹන්ජේ ංභඹ

අං 21,කුරුණෆර ඳහය,ඳන්නර

Super Numerary Cadre Principal‟s Union-Nothern
Province

“Saravanabavan”,32/1,Teachers
Lane,Chavakachcheri

අන්තර් විලස විදයහරයීඹ ආයක් නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ෙධහන ආයක් හර්ඹහරඹ,ළරණිඹ විලස
විදයහරඹ,දළුභ,ළශණිඹ

න සහධීන ජේ ංභඹ - මිල්ජෝ පුද්ලි භහභ

සී/ මිල්ජෝ පුද්ලි භහභ,අං 45,නහර
ඳහය,ජොශම 05

රංහ ගුරු වඩ මිතිඹ

9ඊ,අංමු ඳහය,අරුක්ත්ත,ඳහදුක්

භසත රංහ ජරොරි යථ රිඹදුයන්ජේ ංභඹ

196/ ඩී,ජොටනෆඳෆර,අකුයම්ජඵොඩ

ජෞය ජේහ උඳහධිධහරී ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ -2005

23/1ඒ,ඵංරහත්ත,විලහහ ඳහය,ම්ඳව

9137

1513

1515

යජජේ හඹනි ජඳෝණජව්දීන්ජේ ංභඹ

9141

9142

1517

9143

1518

9144

1519

9145

1520

9146

1521

9148

1523

9149

1524

9150

9152

1527

9153

1529

1530

ජහති සහධීන ආයුර්ජව්ද ංභඹ

576/ඒ,ජොජඵෝද ඳහය,කුඩහසඩු,සඩු

යහඹ මුදල් ජොට්ඨහශීඹ සහධීන ජේ ංභඹ

23 ඩී/1,ඳවශ ඉඹුල්ජොඩ,ඉඹුල්ජොඩ

ජෞය විභර්ලන නිරධහරී ංභඹ

98/03,එච්.ඩී.පී. ජඳජර්යහ භහත,ඳළරළන්ත්ත,ඳන්නිපිටිඹ

ජභෝටර් යථ ෙහවන උඳහධිධහරි ෙතිශීලි ජේ ංභඹ

අං 114/ඒ,ටුහර,ජඵොයරළසමු

ශ්රී රංහ එක්ත් ම්ඳත රහභ නිශධහරී ංභඹ

88/2(11/1),ම්ඳති ඳටුභ,න
නයඹ,කුණ්ඩහජල්,භවනුය

එක්ත් ජහති දුම්රිඹ ජේ ජඳයමුණ

දුම්රිඹ සථහනඹ,ජොශම ජොටු

යජජේ මුද්රණ ශභණහයණ වහයරුන්ජේ ංභඹ

යජජේ මුද්රණ ජදඳහර්තජම්න්තු,ෙධහන
හර්ඹහරඹ,ජනො.118,ඩළනිසටර් ද සල්හ භහත,ජොශම
08

ම්රු ජදඳහර්තජම්න්තුජව් හර්ඹහර ජේ ංභඹ

ආඹතන අංලඹ,3 න භවර,ම්රු ජදඳහර්තජම්න්තු

ශ්රී රංහ යහජය නිරධහරී ෘත්තීඹ මිති ම්ජම්රනඹ

අං 270/ටී,න ජයෝවර ඳහය,තරඳත්පිටිඹ,ශ්රී
ජඹර්ධනපුය ජෝට්ජට්

9151

1526

1528

23/137,යජයොදත්ත,ළලිභඩ ඳහය,ඵණ්ඩහයජර

9147

1522

1525

ශ්රී රංහ අඩවි න නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

9154

9155

9156

1531

9158

1533

9159

1535

9160

9162

1537

9163

1538

9164

1540

Prajasakthy Staff Union

No.29/3,Sunday Fair Road, Hatton

Employees‟ Union of the Vavuniya Campus

Vavuniya Campus,Park Road,Vavuniya

විෘත විලස විදයහලීඹ ෙහජද්ශීඹ අධයහඳන ජේහ විධහඹඹන්ජේ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජොශම ෙහජද්ශීඹ භධයසථහනඹ,ශ්රී රංහ විෘත විලස
විදයහරඹ,නහර,නුජේජොඩ

ශ්රී රංහ සඹළු විදුලි ංජද්ල ජේ ංභඹ

2 න භවර,ෙධහන හර්ඹහර ජොඩනළගිල්ර,ශ්රී රංහ
ජටලිජොම් ,ජොරම 01

9161

1536

1539

ජනො.53/4,සුමිත්රහයහභ භහත,ජොටජවේන,ජොශම 13

9157

1532

1534

භසත රංහ නය බහ ඳශහත් යහජය ජේයින්ජේ මිතිඹ

ශ්රී රංහ උස තහක්ණ අධයහඳන ආඹතනජේ එක්ත් අනධයඹන
ජනො.320,ජනතු පිඹ,ටී.බී.ජඹහ භහත,ජොශම 10
හර්ඹ භණ්ඩර ෘත්තීඹ මිතිඹ
ඳශහත් ආදහඹම් ජේහ විධහඹ නිරධහරි එමුතු - භධයභ ඳශහත

244,ටුසජතොට ඳහය,භවනුය

ඳශහත් ආදහඹම් ඵදු නිරධහරි එමුතු - භධයභ ඳශහත

244,ටුසජතොට ඳහය,භවනුය

නිහ ංර්ධන අධිහරිඹ,ජහති නිදවස ජේ ංභඹ

342/01/01,ජෝට්ජට් ඳහය,පිටජෝට්ජට්

ශ්රී රංහ ජඳොදුජන යජජේ මුද්රණ නිදවස ජේ ංභඹ

යජජේ මුද්රණ ජදඳහර්තජම්න්තු, ජනො.118,ඩළනිසටර් ද
සල්හ භහත,ජොශම 08

9165

9166

1541

1542

1544

9170

579,Heenkenda,Ragama

ඉඩම් නිරධහරීන්ජේ,ජනඳද නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිති ංභඹකුසුම් ජන,5 ඇර,භහඳහඩළ,භහිඹංනඹ
ඉඩම් ජොභහරිස ජනයහල් ජදඳහර්තජම්න්තු
ෘත්තීඹ පුහුණු ජේ ංභඹ

259/9,ජත්සරි භහත,ජොසත්ත,තරංභ උතුය

ශ්රී රංහ භහජ ජේහ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

භහජ ජේහ ජදඳහර්තජම්න්තු,ජත්සරි ඳහඹ
II,ඵත්තයමුල්ර

විභර්ලන වහය(ඉඩම් අත්ඳත්)නිරධහරී ංදඹ

ඒ.එච්.ජී.භල්ලිහ,1296/3,ජවෝන්දය ඳහය,ඳන්නිපිටිඹ

උතුරු ඳශහත් ජෞය ජේහ රිඹදුරු ංභඹ

ෙහජද්ශීඹ ජේහ අධයක් හර්ඹහරඹ,ව්නිඹහ

ජභෝටර් යථ ෙහවන ජදඳහර්තජම්න්තු ම්රු ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජනො.341,ඇල්විටිර භහත,ජොශම 05

නහයහ රිඹදුරු ංභඹ

හ දඳත,භට්ටක්කුලිඹ,ජොශම 15

ජරලක්ති ඳර්ජේණ වහය නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජරලක්ති ඳර්ජේනහහයඹ,හරි භහර්
ජදඳහර්තජම්න්තු,ජහත්ත ඳහය,ජොශම 05

9171

1546

9172

1547

9173

1548

9174

1550

Government Physiotherapy Officer‟s Association
9168

9169

1549

නහතන ජොඩනළගිල්ර,ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහරඹ

9167

1543

1545

ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහරජේ ෘත්තීඹ ෙහවන ජේ ංභඹ

9175

9176

1551

1552

1553

1554

1555

අනුයහධපුය දිසත්රික් රිඹදුරු ඳහල් හිමිඹන්ජේ ංභඹ

අං 403/2,ඵණ්ඩහයනහඹභහත,ඩ 12,අනුයහධපුයඹ

Corporate and Professional Association

4/216,Nelum Place,Kalapaliwawa,Rajagiriya

ඵඩහ ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

බහඳති,යහඳෘති අංලඹ,ගුන් ජතොටුඳර වහ ගුන් ජේහ
භහභ,ටුනහඹ

2001 ජර් ජද්ලඳහරන ඳළිළනීම් රට රක්වන්ජේ දුම්රිඹ
ංභඹ

ජේ-10-ඒ,දුම්රිඹ නිහ,ජොතරහරපුය,යත්භරහන

Livestock development Instructor‟s Trade Union –
Northern province

Govt.Veterinary
Office,Sandilipay,Pandatharippu,Jaffna

රං.වි.භ. න ජේ ංභඹ

ජනො.125/10,විජඹ භහත,තරහජවේන,භහරජේ

ජරද ආඹතන ජේ ෘතිඹ මිතිඹ

ඵන්ඩහයජර,ඇත්තරපිටිඹ,ඳහල් භහත,”සුමුදු නි”

ජෞය ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

අං 162/336,භහදම්පිටිඹ ඳහය,ජොශම 15

ජභෝටර් හවන ඳරීක් ජේහ සුරැකීජම් ංභඹ

ජභෝටර් යථ ෙහවන
ජදඳහර්තජම්න්තු,ජව්යවළය,ජඵොයරළසමු

ෙජහතන්ත්රහදී දුම්රිඹ ජේහ ජේ ංභඹ

49/1,විනඹහරංහය භහත,ජොශම 10

9177

9178

9179

9180

9181

1556

9182

1557

9183

1558

9184

1559

9185

1560

9186

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

දුම්රිඹ අබයන්තය තහක්ණ ජේහ ංභඹ

ඩීල් විදුලි ධහනහහයඹ,භයදහන,ජොශම 10

ජහති නිදවස ෘත්තීඹ ජේ ංභඹ,වහධිඳතය
ශභනහයණ අධිහරිඹ

වහධිඳතය ශභනහයණ අධිහරිඹ,ඳශමු භවර,ජහති
නිහ ජොඩනළගිල්ර,ර් චිත්තම්ඳරම් ඒ. හඩ්නර්
භහත,ජොශම 02

ශ්රී රංහ ජටලිජොම් ජතොයතුරු තහක්ණජව්දීන්ජේ ංභඹ

HQ 5 න භවර,ජතොයතුරු තහක්ණ ඳර්ලදඹ,ශ්රී රංහ
ජටලිජොම් මරසථහනඹ,ජරෝටස ඳහය,ජොශම 01

ඳරිඳහරන ජේහ ංභඹ,භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ

“භ නළගුභ භව භළදුය”,අං 216,ජඩන්සල්
ජොේඵෆඩු භහත,ජොසත්ත,ඵත්තයමුල්ර

අධයක්රුන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ - ශ්රී රංහ උස තහක්ණ
අධයහඳන ආඹතනඹ

16 , උස තහක්ණ ආඹතනඹ,ළප්ජඳට්ටිජඳොර
භහත,භවනුය

ජයජිසරහර් ජනයහල් ජදඳහර්තජම්න්තුජව් භසථයහජය ජල්න
වහය නිශධහරින්ජේ ංභඹ

බී 39/1,”ලහන්ති නි”,ඳවශ ජභොයදනජභොජයොජතොට

ඉංජිජන්රුභඹ හර්ඹඹන් පිළිඵද භධයභ උඳජද්ල හර්ඹහංල
ණහධිහරීරුන්ජේ ංභඹ

ජනො.415.ජඵෞද්ධහජරෝ භහත,ජොශම 07

ශ්රී රංහ නිදවස ජේ ංභඹ -ජහති තරුණ ජේහ බහ

ජහති තරුණ ජේහ බහ,අං 65,වයිජරල්
ඳහය,භවයභ

Colombo Port Private Lorry Owners Association

278,ඵටජඳොර,දුනව

New Government General Employees Union of Sri
Lanka

28,Dharmalingam Street,Vavunia

9187

9188

9189

9190

9191

9192

9193

9194

9195

9196

1571

1572

1573

1574

1575

අං 359,රජදය,ඳහදුක්

නිදවස ණිසඨ ජේ ංභඹ-ජහති තරුණ ජේහ බහ

ජහති තරුණ ජේහ බහ,අං 65,වයිජරල්
ඳහය,භවයභ

ශ්රී රංහ විලස විදයහරයීඹ භහණ්ඩලි ශභනහයණ
වහයරුන්ජේ ංභඹ

ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ,ංජොඩවිර,නුජේජොඩ

භසත රංහ නජීවී අඩවි ආයක් ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

අං 618,නහයම්භර ඳහය,අරව්

Association of Hydro geologists and Engineers of
Water Resources Board

Water Resources Board,2A,Hector
Kobbekaduwa Rd,Colombo 07

ශ්රී රංහ යජජේ ආයුර්ජව්ද විජලේඥ වදය නිරධහරී ංභඹ

215C,ජදල්වත්ත ඳහය,මුල්ජල්රිඹහ න නයඹ

ජහති ජොඩනළගිලි ඳර්ජේණ ංවිධහනජේ ණිසඨ
ශභණහහය වහ ශභණහයන වහයරුන්ජේ ංභඹ

ජහති ජොඩනළගිලි ඳර්ජේණ ංවිධහනඹ,1/99,ජහත්ත
ඳහය,ජොශම 05

ජභෝටර් යථ ෙහවන ජදඳහර්තජම්න්තුට 1999 ජර්දී ඵදහත්
උඳහධිධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

82/2/105,ශ්රී යහභනහදන් නිහ,ජොශම 13

ඳරහත් ජෞය ජේහ න ෙහවන වහ ගිරන් යථ රිඹදුරු එමුතු
ංභඹ

භහනන්දු,ඳනහපිටිඹ,සඩු,ළුතය උතුය

9199

9200

9201

1577

9203

1580

ජරජෝ ආදහඹම් නිශධහරීන්ජේ ංභඹ
9198

9202

1579

නල්රදයන්ට්ටු,වරහත

9197

1576

1578

භසත රංහ ෘෂිර්භ උඳජද්ලරුන්ජේ ම්ජම්රනඹ

9204

9205

9206

1581

1582

න එක්ත් රැකිඹහරහභී තරුණ ංභඹ

ජහති ඹන්ජත්රෝඳයණ ආඹතනඹ,ජත්භහ උදයහනඹ
ජොඩනළගිල්ර,මීමු ඳහය,ඳෆලිඹජොඩ

ඹම ඳශහත් ආයුර්ජව්ද ඖධජව්දී(වබේජ)නිරධහරීන්ජේ
ංභඹ

ඹම ඳශහත් ආයුර්ජව්ද ජදඳහර්තජම්න්තු,කුරුණෆර

සහධීන රඳහහිනී සුරැකීජම් එමුතු

සහධීන රෑඳහහිනී ජේඹ,විෙභසංවපුය,ඵත්තයමුල්ර

ඒහඵද්ධ ලීන් රංහ ජේ ංභඹ

අං 336/ඒ/04,ජදොමසන්ද,ඉංගිරිඹ

රංහ ෙමුතහ ගුරු ංභඹ

464/8,පිටිඳන දකුණ,ජවෝභහභ

නිජ ළලි විධහඹ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

රංහ නිජ ළලි භහභ,පුල්මුජඩ්

ශ්රී රංහ භවළලි අධිහරිජේ ශභනහයණ වහයරුන්ජේ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

31/9/ජක්,පුභල් උඹන,ශජඩිජවේන

දකුණු ඳශහත් ජතොයතුරු වහ න්නිජව්දන තහක්ණ ජේහ
ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

ළජදනිඹ,රුපීර,බස

යහජය ජේහ හසතු විදයහඥයින්ජේ ංභඹ

120/7,විදයහ භහත,ජොශම 07

9208

9209

1584

9210

9211

1586

9212

1587

9213

1588

අං144,අමුණුභ,ගුන්නෆඳහන

9207

1583

1585

නිදවස ශභණහරුන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

9214

1589

9215

1590

9216

1591

අං 35/1,ඕලුභ,ංගිඹ කුඹුය,ජඵොයරන්ද

වහය පුපුයන ද්රය ඳහරරුන්ජේ ංභඹ

පුපුයන ද්රය ඳහරන අංලඹ,දිසත්රික් ජල්ම්
හර්ඹහරඹ,ජොශම

ෙජහතන්ත්රහදී එක්ත් ජහති ජේ ංභඹ

ජනො.54,ඹමුනහ,පිටිජේ ජදය,ජඵම්මුල්ර

සර්ණහහිනී භසත ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජනො.622,හිඹර ඳහය ,ඳන්නර

ණිසඨ හර්ඹහලීඹ ජේ ංභඹ - ෘෂිර්භ ජදඳහයතජම්න්තු

ජහති ෘෂිර්භ ජතොයතුරු වහ න්නිජව්දන
භධයසථහනඹ,න්ජනොරු

ජෞය ජදඳහර්තජම්න්තුජව් වදය ළඳයීම් ඵඩහරු ංභඹ

අං 258/2ඩී,ඉවර ඹහජොඩ,ඉඹුල්ජොඩ

9217

1592

9218

1593

9219

1594

9220

1595

ඳහල් පුසතහර ඩිප්ජරෝභහධහරීන්ජේ ංභඹ

9221

1596

9222

1597

9223

1598

9224

සහධීන රඳහහිනී භහධය ජහරජේ විධහඹ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ සහධීන රඳහහිනි ජේඹ,විෙභසංවපුය,ඵත්තයමුල්ර

1599

9225

1600

9226

එක්ත් ෙතිශීලි ජඳොදු ජේ ංභඹ

1003 1/1,ශ්රී ජඹර්ධනපුය ඳහය,යහජගිරිඹ

රක්ජන ජෞය ජේහ ංභඹ

අං 300,නහවජඳොර,අකුයම්ජඵොඩ,භහතජල්

ජේඩ් යනිඹන් ඵළක් ඔප් බිජඹොන්ඩ් ජදහිව ඇර

ඵළක් ඔප් බිජඹොන්ඩ්, ජදහිව ඇර, සීගිරිඹ

1601

1602

1604

9230

ඵසනහහිය ඳශහත් ඳරිඳහර ජේහ නිරධහරී ංභඹ

අං 175,නහරි ර්භහන් ලහරහ,ටී.බී.ජඹහ
භහත,ජොශම 10

ජහති නශ ලිං ඉදිකිරීම් යහඳහරිඹන්ජේ ංභඹ

312/1,මීමු ඳහය,කුරුණෆර

රංවිභ ගිණුම් වහය ංභඹ

540,මුදල් ශභනහයණ අංලඹ,රංහ විදුලි ඵර
භණ්ඩරඹ ෙධහන හර්ඹහරඹ,ජොශම 02

උඳයභහධියණ ජේ ංභඹ

259/9,ජත්සරි භහත,ජොසත්ත,තරංභ

ඳහරිජබෝගි ටයුතු පිළිඵද අධිහරිජේ ජඳොදු ජේ ංභඹ

ඳහරිජබෝගි ටයුතු පිළිඵද අධිහරිඹ,ජනො.27,ජතො
ජොඩනළගිල්ර,ජොක්ජෝල් වීදිඹ,ජොශම 02

Employees Union of Axis Bank Sri Lanka

No.356,Galle Road,Colombo 03

උතුරු භළද ඳශහත් යජජේ ජෞය ජේහ ගිරන් යථ වහ ෙහවන
රිඹදුරු ංභඹ

ෙහජද්ශීඹ ජයෝවර,නළම්ඳව,අනුයහධපුයඹ

දකුණු ඳශහත් ජෞය ජේහ යහජය ශභනහයණ වහය
නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

දිසත්රික් ජෞය ජේහ අධයක් හර්ඹහරඹ,ඳයමුල්ර,භහතය

9232

9233

1608

9234

1610

417,CSTE Office,Baseline Road,Colombo 09

9231

1607

1609

Sri Lanka Railway Engineers‟ Association
9228

9229

1606

ජනො.09,සරිජභන්භ,ජඳොකුණුවිට

9227

1603

1605

ළුතය දිසත්රික් ංර්ධන නිරධහරින්ජේ ංභඹ

9235

9236

1611

9237

1612

9238

1613

9239

1614

1615

නහරි බහණ්ඩහහරි ජදඳහර්තජම්න්තු,ජොශම භව
නය බහ,පුයවර,ජොශම 07

අජරවි විධහඹයින්ජේ ංභඹ

ජනො.21,ජොක්ජෝල් වීදිඹ,ජොශම 02

ජහති ජභෝසතය භධයසථහනජේ එක්ත් ජේ ංභඹ

ජහති ජභෝසතය භධයසථහනඹ,අං 10,ද භළල්
භහත,ටුඵළද්ද,ජභොයටු

ශ්රී රංහ විෘත විලස විදයහරජේ විදයහහය වහඹ ංභඹ

යහඹන විදයහ අංලඹ,ශ්රී රංහ විෘත විලස
විදයහරඹ,නහර,නුජේජොඩ

යහජය බහහ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ජදඳහර්තජම්න්තුත බහහ
ඳරිර්ත ංභඹ

අං 59,ජඵොරැල්ර ඳහය,ජදඳහනභ,ඳන්නිපිටිඹ

ලිට්ජයෝ සුරැකීජම් ජහති එමුතු

267,යනිඹන් ජඳජද,ජොශම 02

ශ්රී රංහ තටහ ළඩමලි ඳරිඳහරරුන්ජේ ංභඹ

තළ.ජඳ.906,නළව් තටහහංනඹ,ජොශම15

අධයහඳන ඳරිඳහරන ජේහ ංභඹ

452/3,වයිජරල් ඳහය,නහවින්න

9241

9242

1617

9243

1618

9244

1620

ඳශහත් ශභනහයණ වහය නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

9240

1616

1619

ජහති ජොඩනළගිලි ඳර්ජේන ංවිධහනජේ දිසත්රික් නිරධහරීන්ජේ
ජනො.99/1,ජහත්ත ඳහය,ජොශම 05
/ සථහනබහය නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

9245

9246

ජහති භහජ ආඹතනජේ භහජ ළඩ අධයහඳනඥයින්ජේ ෘත්තීඹ
ජනො.488 ඒ,නහර ඳහය,යහජගිරිඹ
ංභඹ

1621

1622

9247

9249

1624

9250

9252

1627

9253

1629

1630

නහයහ ජේ භව ංභඹ

නහයහ ආඹතනඹ,හ දඳත,භට්ටක්කුලිඹ,ජොශම 15

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරජේ එමුතු විදුලි හර්මි ශිල්පීන්ජේ
ංභඹ

රං.වි.භ. ඳහරිජබෝගි ජේහ භධයසථහනඹ,දශදහභ,භව

ඳශහත් යහජය ජේහ ංර්ධන නිරධහරී ංභඹ,ඵයමු ඳශහත

27/F,ඳයණ දුම්රිඹ ඳහය,ළටවළත්ත

පී එල් සී ජේ ංභඹ

අං 1161,භයදහන ඳහය,ජොශම 08

ශ්රී රංහ නිදවස අධයහඳන ජේහ ංභඹ

අං 301,ටී.බී.ජඹහ භහත,ජොශම 10

භසත රංහ යුධ වමුදහ සවිල් ෘත්තීඹ ංභඹ

යහහ ඇර - තරහජොරළ

ජහති ආයක්හ දවහ ව ජතො ජේ එමුතු

ජතො භව ජල්ම් ජොඩනළගිල්ර,ජනො.27,ජොක්ජෝල්
වීදිඹ,ජොරම 02

යහජය ශභනහයණ වහය ජේජේ දුම්රිඹ ඵඩහ බහය
නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 352,ෙධහන ඵඩහ බහයරු නිර නි,දුම්රිඹ
ඵඩහ,භයදහන ඳහය,ජොශම 10

9251

1626

1628

ශ්රී ජඵෝධිභළු විවහයඹ,ජදල්ද,නුජේජොඩ

9248

1623

1625

ඵසනහහිය ඳශහත් ජෞය ජේහ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් ංර්ධන
නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

9254

9255

9256

එක්ත් රහභ ංර්ධන නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ-ඵසනහහිය
852/10,සුසතපුය,තරංභ උතුය,භහරජේ
ඳශහත

1631

9257

1632

9258

1633

9259

1634

9260

ශ්රී රංහ යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහයීඹ ශභනහයණ
වහයරුන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ශ්රී රංහ යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහ,අං
130,ඩේ.ඒ.ඩී.යහභනහඹ භහත,ජොශම 02

ඳරිය අභහතයහංලයීඹ ඳරිය අංලජේ අභහතයහංලත විධහඹ
නිරධහරීන්ජේ මිතිඹ

416/සී/1,ජයොඵට් ගුණර්ධන භහත,ඵත්තයමුල්ර

ශ්රී රංහ ජඳොදුජන ත්ජෝදයහන ජදඳහර්තජම්න්තු ජේ ංභඹ අං 1316,ජනළුම් භහත,ජඹන්තිපුය,ඵත්තයමුල්ර

1635

3/7,නුංමු,ඳල්ජරජර,ජව්ඹන්ජොඩ

භගි ජේ ංභඹ-රංහ ධීය යහඹ නීතිත ංසථහ

ධීය යහඹ,ජේරුර

ත්රිකුණහභරඹ නය බහ ළඩ අංලජේ ම්රු ංභඹ

නය බහ,ත්රිකුණහභරඹ

Medical officer‟s General Association

Base Hospital,Homagama

යහඹ ජහති නිදවස ජේ ංභඹ

ජනො.342/01/04,ඊ.ඩේ.ජඳජර්යහ භහත,ජෝට්ජට්
ඳහය,පිටජෝට්ජට්

ඹම ඳශහත් යජජේ ජෞය ජේහ ගිරන් යථ වහ ෙහවන රිඹදුරු
ංභඹ

ෙහජද්ශීඹ ජයෝවර,ජවට්ටිජඳොර

දකුණු ඳශහත් ක්රීඩහ නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

ජනො.725/බී,ජත්ක්ත්ත,ෆදර උතුය,ෆදර

9261

1636

9262

1637

9263

1638

ශ්රී රංහ පුද්ලි අංලජේ විකියණ ශිල්පීන්ජේ ංභඹ

9264

1639

9265

1640

9266

1641

1642

අං 58,ධර්භඳහර භහත,යත්නපුය

ජහති භෘද්ධි ජේ ංභඹ

ජනො.106,පිංමු,කිරිදිළර

ආඳදහ ශභනහයණ භධයසථහනජේ ඒහඵද්ධ වෘද ජේ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

ආඳදහ ශභනහයණ භධයසථහනඹ,විදයහ භහත,ජොශම
07

ශ්රී රංහ විදයහ උඳහධි ගුරු ංභඹ

12,භහතජල් ඳහය,ත්ජත්භ

භසත රංහ යජජේ ආයුර්ජව්ද වදය නිරධහරී ංභඹ

ජනො.259/9,ජත්සරි භහත,ජොසත්ත,තරංභ

9267

9268

1643

9269

1644

9270

1645

ශ්රී රංහ ජඳොදු වන ජේ ංභඹ

9271

1646

9272

1647

9273

1648

9274

1649

9275

1650

9276

ඌ ඳශහත් ත් නිසඳහදන වහ ජෞය ජේහ ජදඳහර්තජම්න්තුජව්
අං 06,ජේනභජල්,ජෝට්ජට්ජොඩ,සරංළලි
එක්ත් දිසජඳන්රි වඹ ංභඹ
ජරජෝ ඵඩහ ෘත්තියින්ජේ ජේ ංභඹ

305ඒ,ජවේජන්භ,ජඳොකුණුවිට

හර්මි අධයහඳන ෘත්තීඹ භහර්ජෝඳජද්ලරුන්ජේ ංභඹ

හර්මි විදයහරඹ,රමුල්ර,ළුතය

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරජේ ළඳයීම්
නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ළඳයීම් අංලඹ,ෙධහන හර්ඹහරඹ, ජර ම්ඳහදන
භණ්ඩරඹ,හලු ඳහය,යත්භරහන

ඒහඵද්ධ ජර ම්ඳහදන ජේහ ංභඹ

අං 49/53-බී,ල්භල් උඹන.කිරිදිළර ඳහය,ඹක්ර

1651

9277

1652

9278

1653

9279

1654

9280

1655

9282

1657

9283

1659

1660

No.126,Kirula Road,Narahenpita

වී අජරවි භණ්ඩරජේ ජඳොදු ජේ ංභඹ

වී අජරවි භණ්ඩරඹ,දුරුජර,ජඳොජරොන්නරු

භවජන ංර්ධන භහජඹ

22/37,ජන්ඩර් ඵහර්,ඵන්තරහ ඳහය,ජනෝවුඩ්

ෙතිශීලී ංර්ධන නිරධහරී ජේ ංභඹ

ජනො.1316,ජනළුම් භහත,ජඹන්තිපුය,ඵත්තයමුල්ර

භසත රංහ ජඳොදු ජනයජ දුම්රිඹ ජේ ංභඹ

ජනො.10/16,හයභූමි,ඵටළත්තය,භඩඳහත

භසත රංහ ජෞය ජේහ ළරසුම් ව ළඩටවන් වහය
නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 14,ඳන්පුය,ඳදින්ජනොරු,භංඩහර,හල්ර

ෘව විදයහ වහ ෘෂි විදයහ ඩිප්ජරෝභහධහරී ගුරු ංභඹ

228/3,ඳංර ඳහය,භයදහන,ජොශම 10

ංසෘති ටයුතු ජදඳහර්තජම්න්තු ශිල්පීඹ ජේ ංභඹ

ජනො.106,ජහති රහ බන,ආනන්ද කුභහයසහමි
භහත,ජොශම 07

යජජේ ජෞය ඕසඹර් නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

7/1,ඵටඅත,හුංභ

සීභහහිත දිවුරපිටිඹ විවිධ ජේහ මඳහය මිතිජේ එක්ත්
මිතිඹ

එම්.ඒ.ගුණසංව ජඳජර්යහ,173/2,ඉවශභ,භහජඵොදර

9281

1656

1658

Sri Lanka Professional Public accountant‟s
Association(SLPPAA)

9284

9285

9286

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

ෙතිශීලී ශභනහයණ ජේහ නිරධහරී ංභඹ

ජනො.125,කිව්ඳහය,ජොම්ඳඤසඤ වීදිඹ,ජොශම 01

ශ්රී රංහ හර්මි අධයහඳන ශිල්ඳෙදර්ල ංභඹ

හර්මි විදයහරඹ,ජවෝභහභ

ජනභහධයජව්දීන්ජේ ජල්ක් වවුස ංදඹ

අං 35,ඩී.ආර්.විජඹර්ධන භහත,ජල්ක් වවුස,ජොශම
10

රං.වි.භ. අබයන්තය විණන නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

අබයන්තය විණන අංලඹ,ඳශමු භවර,රංහ විදුලි ඵර
භණ්ඩරඹ,තළ.ජඳ.540,ජොශම 02

ශ්රී රංහ යක්ණ ංසථහ රිඹදුරු ෘත්තීඹ ජේ ංභඹ

අං 21,ජොක්ජෝල් වීදිඹ,යක්ණ භන්දියඹ,ජොශම 02

ශ්රී රංහ නළව් අළුත්ළඩිඹහ අයිතිරුන්ජේ ංභඹ

487/සී,ජොසඳළරෆන,දහන

ජහති භහජ ංර්ධන ආඹතනජේ අනධයඹන ජේ ෘත්තීඹ
මිතිඹ

488ඒ,නහර ඳහය,යහජගිරිඹ

එක්ත් ඳරිණ ජේහ සථහන වහයරුන්ජේ ංභඹ,ශ්රී
රංහ යහඹ අධිහරිඹ

ජනො.2/7,විපුරජේන භහත,ජොශම 10

යහජය දළ ංසථහ එක්ත් ජඳොදු ජේ අයිතිහසම් සුරැකීජම්
ංභඹ

විණන අංලඹ,යහජය දළ ංසථහ,82,යජභල්ත්ත
ඳහය,ඵත්තයමුල්ර

Local Government Engineers‟ Association

Colombo Municipal Council,Town Hall,Colombo
07

9287

9288

9289

9290

9291

9292

9293

9294

9295

9296

1671

1672

9298

9299

1674

9300

1676

1677

1678

93/79,ළශණි  ජභොර ඳහය,භට්ටක්කුලිඹ,ජොශම 15

Executive Officers‟ Union of Telecommunucation
Regulatary Commission of Sri Lanka

276,Elvitigala Mawatha,Colombo 8

ඌ ඳශහත් හර්ඹහර ජේ ජේජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජල්ම්,හ.ජේ.ජේ. ෘත්තීඹ මිතිඹ,නිජඹෝජය ෙධහන
ජල්ම්(ෙභ ම්ඳහදන)හර්ඹහරඹ,ඌ.ඳ..,ඵදුල්ර

ඌ ඳරහජත් ක්රීඩහ ක්ජේත්ර නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජනො.83/1,ආයභ ඳහය,අළුත්ජර,ඵදුල්ර

Peradeniya Faculty of Management Teachers‟
Association

Faculty of Management,University of
Peradeniya,Peradeniya,20400

ජහති නිදවස ජේ ංභඹ ශ්රී රංහ ජටලිජොම්

342/1/4,ඊ.ඩේ.ජඳජර්යහ භහත,ජෝට්ජට්
ඳහය,පිටජෝට්ජට්

9297

1673

1675

එක්ත් තටහ හර්මි ජේ ංභඹ

9301

9302

9303

9304

1679

9305

1680

9306

භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් හර්ඹහංලජේ ක්ජේත්ර වරුන්ජේ භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් හර්ඹහංලඹ, 569,එපිටමුල්ර
ංභඹ
ඳහය,පිටජෝට්ජට්
භහණ්ඩලි නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ-ංර්ධන ජරොතරැයි
භණ්ඩරඹ

ජනො.356ආචහර්ඹ ජොල්වින් ආර් ද සල්හ
භහත,ජොශම 02

භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් හර්ඹහංලජේ ජේ අයිතීන්
සුරැකීජම් ෘත්තීඹ මිතිඹ

569,එපිටමුල්ර ඳහය,පිටජෝට්ජට්

වහය ජල්හධිහරී එක්ත් ෘත්තීඹ මිතිඹ

උස තහක්ණ ආඹතනඹ,න නයඹ,යත්නපුයඹ

1681

9308

1683

9309

1684

9310

1686

1687

1688

1689

1690

173/01/බී,ජල්තය,වංළල්ර

සහධීන ජෞය ජේහ ංභඹ

වදය ළඳයීම් අංලඹ,ජෞය අභහතයහංලඹ,57,ඩීන්ස
ඳහය,ජොශම 10

ශ්රී රංහ ජඳොදුජන ළඩඵරන විදුවල්ඳති ජේහ ංභඹ

අං 1316,ජනළුම් භහත,ජඹන්තිපුය,ඵත්තයමුල්ර

දුම්රිඹ ශභනහයණ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 167,ද ඳහය,උතුරු ඵටභ,ජහ ඇර

නළජනහිය ඳශහත් ෘෂිර්භ උඳජද්ලරුන්ජේ ෘත්තීඹ
ංභඹ

වහය ඳශහත් ෘෂිර්භ අධයක් හර්ඹහරඹ,අම්ඳහය
ඳහය,අක්යඳත්තු 8/2

ෙතිශීලී ජභෝටර් යථ ෙහවන ජදඳහර්තජම්න්තු ජේ ංභඹ

ජභෝටර් යථ ෙහවන ජදඳහර්තජම්න්තු,ජව්යවළය

උඳහධිධහරී ෘත්තීඹ ංභඹ(ශ්රී රංහ ඉඩම් ංර්ධනඹ කිරීජම්
ංසථහ)

ජනො.03,ශ්රී ජඹර්ධනපුය භහත,ළලිඩ,යහජගිරිඹ

SLIATE ශිල්ඳ ෙදර්ලඹන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

උස තහක්ණ ආඹතනඹ,ජනො.42,ජයොද්රිගු
ජඳජද,ජොශම 15

නළජනහිය ඳශහත් භහජ ජේහ නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

දිසත්රික් භහජ ජේහ
හර්ඹහරඹ,ල්ලිඹන්හඩු,භඩරපු

ෙතිශීලී ෘෂිර්භ ජේ ංභඹ

ජොවිඳර ඹහන්ත්රි අබයහ
භධයසථහනඹ,පුලිඹන්කුරභ,අනුයහධපුයඹ

9307

1682

1685

එක්ත් රංහ ගුරු ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

9311

9312

9313

9314

9315

9316

1691

1692

1693

1694

1695

9317

ඹම ඳශහත් යහජය ජෞය ජේහ ශභනහයණ
වහයරුන්ජේ ෘතීඹ මිතිඹ

දිසත්රික් ජෞය ජේහ අධයක් හර්ඹහරඹ,මීමු
ඳහය,කුරුණෆර

ශ්රී රංහ අඳනඹන ංර්ධන භණ්ඩරජේ විධහඹ නිරධහරී ංභඹ

ශ්රී රංහ අඳනඹන ංර්ධන භණ්ඩරඹ,අං 42,නම්
භහත,ජොශම 02

ඌ ඳශහත් යජජේ ඹහන්ත්රි ජඳොදු ජේහ ංභඹ

ඳශහත් ඹහන්ත්රි අධයක්
හර්ඹහරඹ,වජොල්ර,දිඹතරහ

නුයඑළිඹ භව නය බහ ම්රුන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

අං 6C ළල්ජව් ම්භහනඹ,නුයඑළිඹ

සහධීන තු ජේ ංභඹ

7/ජී/31,සුඳර් භහර්ට්,ජඵොරැල්ර

ඌ ඳශහත් භහර්සථ ෙහවන ජේහ අධිහරිජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

ඒ.එස.දනහඹ,4ණු,ජොයඩිඹජොල්ර,ඌ ඳයණභ

සීනි ර්භහන්ත ජේහ ෘතිඹන්ජේ ංභඹ,ජනර

රංහ සීනි භහභ,ජනර ඒඹ,ජනර

ඉංජිජන්රුභඹ තහක්ණි ශිල්පීන්ජේ ංභඹ

113/එෂස,වල්ජොඩ ඳහය,ජන්ර,ජඳොකුණුවිට,ජවොයණ

ඒ ඵර් ව භහජම් ජඳෝණ වහ ඳහරිජබෝගි අංල ජේ
ංභඹ

512 එෂස,ජඳොල්පිතිමරහන,දහන

25/2014(I) ඳත්වීම්රහභීන්ජේ ඒහඵද්ධ ජේ ංභඹ

4/203,ජනළුම් ජඳජද,රඳලුහ,යහජගිරිඹ

9318

9319

9320

9321

1696

9322

1697

9323

1698

9324

1699

9325

1700

9326

1701

1702

9328

9329

1704

9330

9332

1707

9333

1708

9334

1710

ශ්රී රංහ ජඳොදුජන ජභෝටර් යථ ෙහවන ජදඳහර්තජම්න්තුත
ඒහඵද්ධ ෙතිශීලි ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

33/16,ශ්රිඹහ ඳහය,ළල්රත්ත

University of Kelaniya All Teachers‟ Association

Senior Common Room,University of
Kelaniya,Kelaniya 11600

විෘත භෘද්ධි ශභණහරුන්ජේ ජඳොදු ංභඹ

142/5,ල්ණු ඳහය,ජොයහන,ජජල්ත්ත,ඳහනදුය

ගුරු ඳවුය

අං 544ඒ,නහර ඳහය,යහජගිරිඹ

ඌ ඳශහත් එමුතු රිඹදුරු ංභඹ

නි.ෙ.ජල්ම්(ඉංජිජන්රු ජේහ)හර්ඹහරඹ,පිං
අයහ,ඵදුල්ර

භෘද්ධි ඵළංකු ඳරිණ වහය ෘත්තීඹ මිතිඹ

ජනො.83/සී/6,ජොඩපිටිතළන්න,හික්ජොඩ,අකුරැස

තළඳළල් ජදඳහර්තජම්න්තුජව් විධහඹ නිරධහරීන්ජේ එමුතු

253ඒ,අළුත් ඳහය,ජදොම්ජප්

පීඳල්ස ඉන්ෂුයන්ස ජේ ංභඹ

ජනො.7,වළව්ජරොක් ඳහය,ජොශම 05

ජර්ගු නිසඳහදන ඵදු නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

නිසඳහදන ඵදු අංලඹ,ජර්ගු ජදඳහර්තජම්න්තු,අං
40,ජළින් වීදිඹ,ජොශම 11

9331

1706

1709

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ජදඳහර්තජම්න්තු,න භව ජල්ම්
හර්ඹහර ජොඩනළගිල්ර,3 න
භවර,භහළිහත්ත,ජොශම 10

9327

1703

1705

ශභනහයණ ජේහ නිරධහරි ඳවුය

9335

9336

1711

විසය විඹරන කිරි ර්භහන්ත ලහරහ,මිල්ජෝ
භහභ,අජේජර

ගුරු විඹ

530,ශ්රී අබඹහයහභ විවහයසථහනඹ,පජය මුරුත්ජතට්ටුජව්
ආනන්ද හිමි භහත,නහයහජවේන්පිට,ජොශම 05

යජජේ භළනුම් ඕර්සඹර් රුන්ජේ ංභඹ

අං 352/2,උඩුමුල්ර,මුල්ජල්රිඹහ,නනයඹ

රංවිභ භසත රංහ ඳහරිජබෝගි ම්ඵන්ධීහය ංභඹ

259/9,ජත්සරි භහත,ජොසත්ත,ඵත්තයමුල්ර

යජජේ ජෞය කීට විදයහ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

474බී,මුද්ර භහත,අයංර,ජවෝන්දය උතුය

අඵහන්ස මුදල් ෙහවන එක්ත් ංභඹ

යත්භන්ජතොල්ර,කිතල්භ ඵටහිය,තිවජොඩ

භසථ රංහ යජජේ ංචහය ඵංරහ බහයරුන්ජේ ංභඹ

අං 16,ඳයණ ච්ජච්රිඹ ඳහය,ජභොණයහර

ෙතිශීලී අන්තර් ඳශහත් ආදහඹම් නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

1316,ජනළුම් භහත,ඵත්තයමුල්ර

ෘෂි යක්ණ සහධීන ජේ ංභඹ

අං 17,සුබද්රහයහභ ඳහය,ංජොඩවිර,නුජේජොඩ

සහධින ශභනහයණ ජේහ නිරධහරී ංභඹ

349/ඒ/9,සු භහත,ල්භ,අතුරුගිරිඹ

9337

1712

9338

1713

9339

1714

9340

1715

එක්ත් ෙතිශීලී ජේ එමුතු

9341

1716

9342

1717

9343

1718

9344

1719

9345

1720

9346

1721

9348

1723

9349

1725

ජල්ම්,ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහලීඹ ෘත්තීඹ ළඩ වඹ
ංභඹ,නහථන භන්දිය,තළඳළල් අංලඹ

ඒහඵද්ධ ංර්ධන නිරධහරි භධයසථහනඹ

අං 49/53බී,ල්භල් උඹන,කිරිදිළර ඳහය,ඹක්ර

යජජේ ජෞය ජේහ දුයථන ක්රිඹහරුන්ජේ ංභඹ

ජනො.20/1,වර,ඳහදුක්

ජහති ක්රීඩහ විදයහ ආඹතනජේ ක්රීඩහ අධයහඳන ෘත්තිඹන්ජේ
ංභඹ

ජහති ක්රීඩහ විදයහ ආඹතනඹ,ජනො.100/7,නිදවස
භහත,ජොශම 07

යහඹත් ංර්ධන පුහුණු නිරධහරීන්ජේ ඒහඵද්ධ ංභඹ

කුඩහ යහඳහය ංර්ධන අංලඹ,ජනො.420,ජඵෞද්ධහජරෝ
භහත,ජොශම 07

භහධය ජේ එමුතු

අං 09,උඩභහපිටිභ,භල්හන

රංවිභ රිඹදුරු ංභඹ

275,ඵක්මීජදණිඹ,ජදහිඅත්තන්ඩිඹ

භසත රංහ භෘද්ධි ජඳොදු ජනතහ ජේ ංභඹ

ජනො.236,සභයිල් ඳහය,ඉදින් නයඹ,භහතය

භසථ රංහ අධිජව්ගී භහර් ජභජවයුම් වහ ශභනහයණ ජඳොදු
ජේ ංභඹ

ඵදජද්භ අන්තර් හුභහරු
හර්ඹහරඹ,නඹහඳහමුර,ඵද්ජද්භ

ශ්රී රංහ ජඳොදුජන මඳහය ජේ ංභඹ

අං 36,ජඹන්තිපුය,ජනළුම් භහත,ඵත්තයමුල්ර

9347

1722

1724

ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහලීඹ ෘත්තීඹ ළඩ වඹ ංභඹ

9350

9351

1726

9352

1727

9353

1728

9354

1729

9355

1730

9356

1731

9357

1732

9358

1733

9359

1734

9360

1735

1736

පුයහවිදයහ ජොන්ත්රහත් රැකිඹහ රහභීන්ජේ ෘතීඹ ංභඹ

28 බී,ළමුණු භහත,භළඩිල්ර,තංල්ර

ඒහඵද්ධ ළරභළන්ඩර් ජේ ංභඹ

විදහනජත්ත,තල්ජඳ උතුය,උණටුන

ශ්රී රංහ නජීවී ශභනහයණ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 811/ඒ,ජඹන්තිපුය ඳහය,ඵත්තයමුල්ර

රංවිභ ළඵෆ ක්රිඹහහරීන්ජේ ංභඹ

ජනො.61,ත්රිජොභයන්,ඩර

ශ්රී රංහ ජනලුභ ෘත්තීඹ මිතිඹ

272/ඩී.යණබිභ භහත,මුල්ජල්රිඹහ උතුය

ශ්රී රංහ ජඳොදුජන ංභඹ

ජොල්ඉන් ජොඩනළගිල්ර,3 න භවර,ළලිභඩ
ඳහය,ඵණ්ඩහයජර

යජජේ රණ විදයහ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 248,ජඹසරිපුය,අනුයහධපුයඹ

භසතරංහ ජඵෞද්ධ ටයුතු උඳහධිධහරී නිශධහරීන්ජේ ෘතීඹ
මිතිඹ

ශ්රී ශයහණහයහභ පුයහණ භව
විවහයඹ,ළුහජභෝදය,අළුත්භ

ඵසනහහිය ඳශහත් යහජය ජේහ රිඹදුරු ංභඹ

භහර් ෙහවන අභහතයහංලඹ(ඵ.ඳ.),ජනො.204,9 න
භවර,රිඹදුරු අංලඹ,ජොේඵෆඩු භහත,ඵත්තයමුල්ර

9362

9363

1738

9364

1740

ජඵෝවත්ත,හින්නටිඹ(ඵටහිය),භහතය

9361

1737

1739

විදයහපීඨ,ගුරු පුහුණු භධයසථහන,ගුරු විදයහර අනුයුක්ත
ථිහචහර්ඹ ංභඹ

9365

9366

1741

9367

1742

9368

1743

9369

1744

9370

1745

9371

1746

9372

1747

9373

1748

9374

1749

1750

9375

9376

භසත රංහ ජඳෞද්ලි ඵස යථ ෘත්තිඹන්ජේ ජඳොදුජන
ජේ ංභඹ

කුභහය නි,518/බී, ඵසනළතුම්ඳර
අර,අචින්නහ,ජන්ජොඩ

ඒහඵද්ධ ජේභජේ ව භහභ (පුද්) ජේ ංභඹ

අං 49/53-බී,ල්භල් උඹන,කිරිදිළර ඳහය,ඹක්ර

ජීවිත යක්ණ නිජඹෝජිතඹන්ජේ ංභඹ

ඩේ.සී.ටී. වීයසංව ඵහජර්,සනහ ඳහය,ජතෝරංමු

ශ්රී රංහ භහන හිමිම් ජොමින් බහ ජේ ංභඹ

අං 14,ආර්. ඒ.ද ජභල් භහත,ජොශම 04

කුඩහ යහඳහය ංර්ධන අංලජේ ජදඳහර්තජම්න්තුත වහය
අධයක්රුන්ජේ ඒහඵද්ධ මිතිඹ

අං 420 , ජඵෞද්ධහජරෝ භහත, ජොශම 07

ශ්රී රංහ යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහයීඹ හසතු විදයහඥ ව ෙභහණ
මීක් ෘත්තීඹජව්දීන්ජේ ංභඹ

ජනො.130,ඩේ.ඒ.ඩී. යහභනහඹ භහත,ජොශම 02

ජඳෞද්ලි ජේ භධයසථහනඹ

ජනො.49/53බී,ල්භල් උඹන,කිරිදිළර ඳහය,ඹක්ර

විදුවල්ඳති ජරේණිධහරීන්ජේ ංභඹ

245/3/ඒ, ළනසුභ ජඳජද,සද්ධමුල්ර ,පිළිඹන්දර

ශ්රී රංහ යක්ණ ංසථහජව් ෙතිශීලි යක්ණ නිජඹෝජිතඹන්ජේ
ෘත්තීඹ මිතිඹ

අං 1316,ජනළුම් භහත,ජඹන්තිපුය,ඵත්තයමුල්ර

Airport Managers‟ Association (AMA)

Airport Management Division,Airport & Aviation
Services(SL) Ltd, Katunayake

1751

1752

9377

9379

1754

9380

1756

ඒල්.බී.ජී.ජක්.ජක්. එයත්නහඹ , ජනො.99/4,ඹටිවරර,
භවනුය

ඒක්ත් ම්රු ෙජහ

ජනො.266,ඹහයින්න,වත්ත

ඒහඵද්ධ ඳරිඳහරන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 129/6,4න ඳටුභ,සරිඹ භහත,තරංභ
උතුය,ඵත්තයමුල්ර

යජජේ භවජන ජෞය ක්ජේත්ර නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

348 ඩී,භඩඳතභ,ජොවහංජොඩ ඳහය,ටුසජතොට

භ නළගුභ රිඹදුරු ඹන්ත්ර ක්රිඹහරු රිඹ වඹයින්ජේ ංභඹ

අං 81/4,න නුජේ ඳහය,ඳෆලිඹජොඩ

ම්ඳව විෙභහයච්චි ආයුර්ජව්ද ශික්ණ ජයෝවල් වදය
නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජනො.110/ඒ/42,ජඹ ජන
ඳහය,අලුත්භ,ජඵෝමු,ඹක්ර

එක්ත් ෘත්තීඹ ජේ ංභඹ

තළ.ජඳ. අං 14,ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
භණ්ඩරඹ,ෙධහන හර්ඹහරඹ,හලු ඳහය,යත්භරහන

ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහරයීඹ උඳලහරහධිඳති ංභඹ

හිදර ලහරහ,ජප්යහජදණිඹ විලස විදයහරඹ,ජප්යහජදණිඹ

ක්රීඩහ නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ ඵසනහහිය ඳශහත

ජනො.113,පී.ඒස.ජඳජර්යහ භහත,පිළිඹන්දර

ජර ම්ඳහදන ෘත්තීඹ ණහධිහරීන්ජේ ංභඹ

ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ,මුදල් අංලඹ ,යත්භරහන

9378

1753

1755

ත්ත් නිසඳහදන වහ ජෞය ජදඳහර්තජම්න්තුජව් භධයභ ඳශහත්
දිසඳළන්රි වඹයින්ජේ ංභඹ

9381

9382

1757

9383

1758

9384

1759

9385

1760

9386

1761

1762

1763

1764

1765

1766

ජහති විදුවල්ඳති ඒමුතු

ජනො.96,භහන්දන මුල්ර,ජභොනයහර

භහර් ංර්ධන අධිහරිජේ ඒක්ත් ශභනහයණ වහය
ජේ ංභඹ

භ නළගුභ භව භළදුය,භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ
,ජොසත්ත,ඵත්තයමුල්ර

ඒහඵද්ධ විලස විදයහර ලහරීරි අධයහඳන උඳජද්ලරුන්ජේ
ංභඹ

ලහරීරි අධයහඳන අංලඹ,ළශණිඹ විලස
විදයහරඹ,දළුභ,ළශණිඹ

ශ්රී රංහ ජඳොදුජන ඒහඵද්ධ ජේ ංභඹ

173/3ඒ,ල්ර මුල්ර,ටරැ,ඳහදුක්

භසථ රංහ කුලීයථ ආඹතන හීමිඹන්ජේ ංභඹ

අං 27/14 ඒච්,සරි ජඵෝ ඳහය ,වුඩහන,ජදහිර

ශභනහයන වහය ංභඹ,භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල්
හර්ඹහංලඹ

569,ඒපිටමුල්ර ඳහය ,පිටජෝට්ජට්

2005 දුම්රිඹ සථහනහධිඳතිරුන්ජේ මිතිඹ

337,ජෝයශඉභ,භරර,ඳහදුක්

භසත රංහ ජඳයඳහල් හිමිඹන්ජේ ංභඹ

අං 212/2,ඳශමු ඳටුභ,ඒල්සජභෝර් ,ඉංගිරිඹ

න ංයක්ණ ජදඳහර්තජම්න්තුජව් වරිත රංහ ඒහඵද්ධ න
නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ

ජනො.01,ඵහරදක් භහත,අවිසහජව්ල්ර

9388

9389

9390

9391

9392

9393

1768

9394

1770

රංහ ධීය යහඹ නීතිත ංසථහ, ජයොක් වවුස
ඳටුභ,ජොශම 15

9387

1767

1769

ධීය යහඹ ශභනහයණ ංදඹ

9395

9396

1771

9398

1773

9399

1774

9400

හරිභහර් හර්මි ශිල්පීන්ජේ ංභඹ

රහඳ ඹහන්ත්රි ඉංජිජන්රු හර්ඹහරඹ,හරිභහර්
ජදඳහර්තජම්න්තු,මිහින්තරහ ඳහය,යමෆ

ජහති ගුරු ජඳයමුණ

14/3,ඇල්විටිර භහත,ජඵොරැල්ර

භගි ෙහවන ජේ මිතිඹ

ඊ.403/1,උ/ජෝනර,ජෝනර,රුන්ළල්ර

ශ්රී රංහ ම්රු ජනතහ ජඳයමුණ

අං 04,ඵසනළතුභ,වළට්රරි,දික්ඔඹ

හර්ඹහර ජේහ සහධීන ංභඹ(රං.වි.භ.)

ෙධහන හර්ඹහරඹ(රං.වි.භ.),තළ.ජඳ.540,3න භවර
,චිත්තප්ඳරම් ඒ. හඩ්නර් භහත,ජොශම 02

භසත රංහ ඳහල් ක්රීඩහ පුහුණුරුන්ජේ ංභඹ

ඵඳ/ජවො/විදයහජරෝ භවහ විදයහරඹ,ඳයසජතොට

භසත රංහ තළඳළල් ජේහ ංභඹ

අං 70,ආචහර්ඹ ඇන්.ඇම්.ජඳජර්යහ
භහත,ජඵොරැල්ර,ජොශම 08

භසථ රංහ ක්රිඩහ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

306/ඒ ,සුජම්ධ භහත,ජන්මුල්ර

යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහ ෙජහතන්ත්රහදී ජේ ංභඹ

අං 224/1,7 ණු,ජලිඔඹ

9401

1776

9402

1777

9403

1778

ජනො.278,යහපිටිඹ,රුහුණුභ,අයරංවිර

9397

1772

1775

භනම්පිටිඹ ඒහඵද්ධ ළලි ජේ ංභඹ

9404

1779

9405

1780

9406

1781

9407

1782

9408

1783

9409

1784

9410

1785

9411

1786

9412

1787

9413

1788

9414

1789

9415

1790

9416

හර්මි ංර්ධන භණ්ඩරයීඹ රභනහයණ වහය
ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

615,හලු ඳහය,ටුඵළද්ද,ජභොයටු

භසත රංහ ජඳොදුජන භෘද්ධි නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

69/ඒ,භළදමුරන,වීයළටිඹ

ශ්රී රංහ ෘත්තීඹජව්දී විදුවල්ඳතිරුන්ජේ ංභඹ

716/35ඒ,කුරජන භහත,ජොට්ටහ ,ඳන්නිපිටිඹ

භසථ රංහ උඳහධිධහරී භෘද්ධි නිරධහරී ංභඹ

එෂස/156/1,ජඳොල්ජවේන,ජටර,ෆල්ර

භූ විදයහඥයින්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ-ජහති ජොඩනළගිලි ඳර්ජේණ ජහති ජොඩනළගිලි ඳර්ජේණ ංවිධහනඹ,99/1,ජහත්ත
ංවිධහනඹ
ඳහය,ජොශම 05
ජද්ශීඹ ආදහඹම් ජොභහරිස ංභඹ

ජද්ශීඹ ආදහඹම් ජදඳහර්තජම්න්තු,ර්.චිත්තම්ඳරම්
ඒ.හඩ්නර් භහත,ජොශම 02

ශ්රී රංහ විණන ජේහ ංභඹ

ජනො.306/72,ජඳොල්ද ඳහය,ඵත්තයමුල්ර

ජහති මලි අධයඹන ආඹතන ජඳොදු ජේ ංභඹ

ජහති මලි අධයඹන ආඹතනඹ,වන්තහන ඳහය,භවනුය

භනළගුභ භහර් ඉදිකිරීම් වහ ඹන්ජත්රෝඳයණ භහජම් තහක්ණ
81/4,න නුජේ ඳහය,ඳෆලිඹජොඩ
නිරධහරී ංභඹ
ෘත්තීඹ පුහුණු උඳජද්ල ංභඹ

හල්රජත්ත,ජන්භ ඵටහිය,ඵද්ජද්භ

1791

9418

1793

9419

1794

9420

1796

1797

1798

68/බී/1,භල්වෆ,ල්එළිඹ,මීරිභ

State Library Professional Association

Main Street,National college of Education
,Batticaloa

Anna Chandrasekaran Workers Front

No.2/16,Hemachandra Mawatha,Talawakelle

උඳජල්ණත යජජේ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ(අධියණ)

හණිජ භවහධියණ ජොඩනළගිල්ර,ජොශම 12

ශ්රී රංහ ජත් භණ්ඩරජේ නිඹහභන නිශධහරීන්ජේ ංභඹ

ජනො.53,164/බී,ෙති භහත,භහල්
ත්ත,නහජොඩ,ලුතය

භගි ජේ ංභඹ

ජනො.815,ජෝට්ජට් ඳහය,ඇතුල්ජෝට්ජට්

E.T.F. ක්රිඹහහරීන්ජේ ජඳොදු ජේ ංභඹ

සඹං රැකිඹහ අංලඹ,ජේහ නියුක්තිඹන්ජේ බහය අයමුදල්
භණ්ඩරඹ,92,කිරුර ඳහය,නහයහජවේන්පිට,ජොශම 05

අනධයඹන ජේ එමුතු,යත්භරහන විලසවිදයහර විදයහඹතනඹ

විලස විදයහර විදයහඹතනඹ,ජනො.1ඒ,දුම්රිඹජඳොර
ඳහය,යත්භරහන

ඒහඵද්ධ ඉංජිජන්රු ංසථහ ජේ ංභඹ

ජනො.49/53බී,ල්භල් උඹන,කිරිදිළර ඳහය,ඹක්ර

1990 සුළරිඹ ජේ ංභඹ

ජනො.133,ල් අමුණ,ළන්දජොල්ර,කිරිදිළර

9417

1792

1795

ෘත්තීඹ භජනෝවිදයහ උඳජද්ලන ජේහ ංභඹ

9421

9422

9423

9424

1799

9425

1800

9426

1801

9428

1803

9429

1805

9431

9432

1807

9433

1809

1810

ශ්රී රහංකීඹ ජඳෞද්ලි ජේ ෘතීඹ මිතිඹ

ජනො.304,භව වීදිඹ,ඳහනදුය

ණිසඨ ජේ ංභඹ,භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් හර්ඹංලඹ

569,එපිටමුල්ර ඳහය,පිටජෝට්ජට්

Technology Faculty Teachers‟ Association

Faculty of Technology,University of Sri
Jayewardenepura,Mahena Watta,Pitipana
Homagama

යහජය ංර්ධන වහ නිර්භහණ නීතිත ංසථහජව් ජහති නිදවස
ජේ ංභඹ

අං7,ජඵොරුඳන ඳහය,යත්භරහන

ඌ ඳශහජත් 1999 ර්ජේ යජජේ ෙමුතහ හර්ඹඹන්
ක්රිඹහත්භ කිරීජම් වළකිඹහන් ෙර්ධනඹට ඵදහ ත් උඳහධිධහරී
නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ මිතිඹ

අං 83/16 සී,ඉසුරු උඹන,භළද ඳතන,ඵදුල්ර

භසත රංහ තු නිශධහරී මිතිඹ

ජනො.11,ට්ටසීඹ,මීපිලිඳහන,නුයඑළිඹ

ජෞය ංර්ධන නිශධහරී ංභඹ-ඹම ඳශහත

දිසත්රික් ජෞය ජේහ අධයක් හර්ඹහරඹ,මීමු
ඳහය,කුරුණෆර

ශ්රී රංහ ජඵෞද්ධ වහ ඳහලි විලස විදයහරයීඹ සහධීන ආචහර්ඹ
ංභඹ

ශ්රී රංහ ජඵෞද්ධ වහ ඳහලි විලස විදයහරඹ,ජවෝභහභ

ශ්රී රංහ ආජඹෝජන භණ්ඩර විධහඹ ජනොන ජේ ජඳොදුජන
ෘත්තීඹ ංභඹ

ජනො.246සී,ශ්රී ආරිඹ ජජෝති භහත,ඉදින් නයඹ,භහතය

9430

1806

1808

433ඩී,දුටු ළමුණු භහත,තරංභ උතුය,ඵත්තයමුල්ර

9427

1802

1804

යජජේ භජනෝ වදය භහජ ජේ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

9434

9435

9436

1811

9438

1813

9439

1814

9440

1816

ජනො.3/4,ම්ඳත් උඹන,ඳසය ඳහය,ඵදුල්ර

අජප්ක්හ ජවද ංභඹ

අජප්ක්හ ජයෝවර,භවයභ

දළ ංසථහ විධහඹ ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ

අං82,ම්ඳත් ඳහඹ,යජභල්ත්ත ඳහය,ඵත්තයමුල්ර

ජේසඨ න ංයක්ණ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

දිහ න හර්ඹහරඹ,රව්ත්ත ඳහය,ම්ඳව

ංර්ධන නිර්භහණ වහ ඹන්ජත්රෝඳයණ අධිහරිඹ සුරැකීජම්
ංවිධහනඹ

ංර්ධන නිර්භහණ වහ ඹන්ජතෝස ර්ඳයණ
අධිහරිඹ,ඳළයඩයිස,කුරුවිට

Northern Province Sri lanka accountant's Service
association

No.Chanthama Matha
veethy,Chundukkudi,Jaffna

ෘත්තීඹ භජනෝවිදයහ උඳජද්ලන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ(හන්තහ
වහ ශභහ ටයුතු අභහතයහංලඹ)

අං 12/4,චිත්රහ ජඳජද,චිත්රහ ඳහය,ම්ඳව

යජජේ විදයහ වහ ෘෂිර්භ ංර්ධන නිරධහරී ංභඹ

අං 106 ඒ/1,ක්රිසජටෝඳර් ඳහය,ජප්යහජදණිඹ

ඳලසචහත් උඳහධි යජජේ ආයුර්ජව්ද වදය නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

අං 79/5,ජඹන්ති ඳහය,අතුරුගිරිඹ

ඒහඵද්ධ යහඹ ජේ ංභඹ

ජනො.49/53 බී,ල්භල් උඹන,කිරිදිළර ඳහය,ඹක්ර

9437

1812

1815

ඌ ඳශහත් විදුවල්ඳති ංභඹ

9441

9442

1817

9443

1818

9444

1819

9445

1820

9446

1821

1822

1823

1824

1825

EPM ජේ ංභඹ (EPM Association)

98, වයිජරල් ප්රහහ ජොඩනළගිල්ර, ජදල්ද,
නුජේජොඩ.

දුම්රිඹ එන්ජින් රිඹදුරු ංභඹ

14, ජර්භන් දුම්රිඹ නිහ, ඵංරහ ඳහය,යත්භරහන.

Employees Union of Public Utilities Commission

Level 06, BOC Merchant Tower, No.28, St.
Michael's Road, Colombo 03.

විදුම් ම්රුන්ජේ එමුතු ංභඹ

ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ, භූත ජර අංලඹ, හලු ඳහය,
ජතරර, යත්භරහන.

ඹන්ත්ර ක්රිඹහ යන හර්මි ංභඹ

ජහති ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරඹ,
ඳන්නිපිටිඹ, නඩත්තු හර්ඹහරඹ.

ශ්රී රහංකීඹ අධයහඳන ජේහ ංභඹ

250/3, අලුත්ත්ත, හුඹුටිඹහ, නිට්ටඹු.

සටෆන්ඩ් අප් ජේ ංභඹ - ශ්රී රංහ

458/ඒ/19, අයින් ද සල්හ භහත, දර, ටහන.

යහජය මුද්රණ භගි ජේ ංභඹ

යජජේ මුද්රණහරඹ, ජොශම 08.

ශ්රී රංහ ජද්ශීඹ ආදහඹම් ජේහ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

ජද්ශීඹ ආදහඹම් ජදඳහර්තජම්න්තු,ර්.චිත්තම්ඳරම්
ඒ.හඩ්නර් භහත,ජොශම 02

භවජන ජෞය ක්ජේත්ර නිරධහරීන්ජේ ජහති ංභඹ

70 C, ජජවල්ඇල්ර, ඵඩල්භ.

9447

9448

9449

9450

9451

1826

9452

1827

9453

1828

9454

1829

9455

1830

9456

1831

111/1 හුණුපිටිඹ, ළඳහය, ජොශම 02

යහජයඹ දුම්රිඹ භගි ජේ මිතිඹ

815, ඊ. ඩේලිව්. ජඳජර්යහ භහත, ජෝට්ජට් ඳහය,
ඇතුල්ජෝට්ජට්.

න නිදවස ගුරු ංභඹ

352B, ජහති නිහ , න නයඹ, අනුයහධපුය.

අන්තයහඹ ඖධ ඳහර ජහති භණ්ඩලීඹ ජහති එමුතු

383, ජෝට්ජට් ඳහය, යහජගිරිඹ.

භසත රංහ ජඩංගු භර්ධන වහඹඹන්ජේ ංභඹ.

37/1, ජහ - ඇර ඳහය, ම්ඳව.

දකුණු ඳශහත් භහර් ංර්ධන අධිහරිජේ ජඳොදු ජේ ංභඹ

අං 38/100, ඳඤසඤහසීඹ භහත, භඩිඹ, භහතය.

9457

1832

9458

1833

9459

1834

9460

1835

ශ්රී රංහ නිතහ ංර්ධන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

9461

1836

9462

1837

9463

1838

9464

Northern Province Private Trade Employee Association. 162, Karainagar Road, Muththamil, Jaffna.

1839

1840

දකුණු ඳශහත් ෘෂිර්භ තහක්ණ වහඹ ෘත්තීඹ මිතිඹ.

තිේඵටුජවේන, ජොටවිර, ඹුරුමු, භහතය.

ෙජහ ජයෝ භර්ධන වඹයින්ජේ ංභඹ.

209/09, නිදවස භහත, කුඩභහදු ඳහය, භත්ජත්ජොඩ.

ශ්රී ජඹර්ධන පුය විලසවිදයහරජේ ජඳොදු ජේ ංභඹ.

ශ්රී ජඹර්ධන පුය විලසවිදයහරඹ, ංජොඩ විර,
නුජේජොඩ.

9465

9466

1841

9468

1843

9469

1845

මඳහය ංර්ධන වහය ජොභහරිස (ජොශම)
හර්්යහරඹ,ජනො.72, භවජම්ක ත්ත, භවයභ.

එමුතු රිඹදුරු ඳහළල් සුයකීජම් ංභඹ.

447/A1, ජනලුම් භහත, තිඹිරිස ට්ටු, මීමු.

SLT Senior Managent Forum

Secretary, SLT SMF, 1st Floor, CTO building, Sri
Lanka Tecom, Head Office.

ඳහල් ජෞය වහය ව ජේ ංභඹ.

ජනො. 10/1, වන්දුරුමුල්ර, මීරිභ.

All Ceylon Trade Union Congress.

136/1, Colombo Road, Hatton.

Eastery Province Spray Machine Opreator's Union.

No. 60, Thirukadaloor, Trincomalee.

Eastern University Executive Officers' Assouation.

Eastern University, Vantharumoolai, Chenkalady.

ඒහඵද්ධ ජවද ජේහ ංභඹ.

අං. 49/53 B, ල්භල් උඹන, කිරිදිළර ඳහය, ඹක්ර.

ශ්රී රංහ ජහති ඉංජිජන්රු ඳර්ජේණ ව ංර්ධන
භධයසථහනජේ තහක්ණ ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ.

ශ්රී රංහ ජහති ඉංජිජන්රු ඳර්ජේණ ව ංර්ධන
භධයසථහනඹ, 2p/17B, හර්මි ජනඳදඹ, ඒශ, ජහඇර.

9471

9472

1847

9473

1848

9474

1850

ඵසනහහිය ඳශහත් මඳහය ංර්ධන නිරධහරින්ජේ ෘත්තීඹ
මිතිඹ.

9470

1846

1849

213/1, Kasturiyar Road, Jaffna.

9467

1842

1844

Jaffna District Vishwakarma Gold Smith Association.

9475

9476

1851

1852

ජහති ජෞතුහහය ජදඳහර්තජම්න්තු, ජොශම 07.

භසත රංහ සහධීන භෘද්ධි ශභණහරුන්ජේ ෘත්තීඹ
ංභඹ.

192/5/2, එම් සී ජයෝඩ්, භහතජල්.

ජොවිජන ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තුජව් භසත රංහ ණිසඨ
හර්ඹඹ භණ්ඩර ෘත්තිඹ ංභඹ.

ජොවිජන ජේහ භධයසථහනඹ, අරඳරහර, වත්ජදස.

භසත ජේ එමුතු ංභඹ.

ජනො. 216, ෆරභ, කුඹුක්භ.

යහජය දළ ංසථහ තහක්ණ ශිල්පීන්ජේ ංභඹ.

අජරවි අංලඹ ෙධහන හර්ඹහරඹ, යහජය දළ ංසථහ,
ඵත්තයමුල්ර.

9477

9478

1853

9479

1854

9480

1855

ෙතිශීලී ජෞතුහහය ජදඳහර්තජම්න්තු ජේ ංභඹ.

9481

1856

9482

1857

9483

1858

9484

1859

9485

1860

9486

ජඵන්ජතොට ජහති නිහඩු නිජක්තනඹ වහ ආශ්රිත ංචය ෙහවන
භගි භහත, ජක්ම්භර, ජඵන්ජතොට.
ජේහ ඳඹන්නන්ජේ ංභඹ.
ජල්ක්යිඩ් ජයෝවල් ජෞය ජේහ ංභඹ.

ජනො. 266, ජප්යහජදණිඹ ඳහය, භවනුය.

භගි අධයහඳන ජේ ංභඹ.

814, ජෝට්ජට්ඳහය, ඇතුල්ජෝට්ජට්.

ජඳෞද්ලි විදුලි ඵරහහය ජේ වජඹෝගිතහ එමුතු.

507/A/1, අරයජොඩ, වපුසතහන්න. ජොඩජර.

භධයභ ංසෘති අයමුදජල් යහඹන ංයක්යින්ජේ ංභඹ. අං. 212, ජඵෞද්ධහජරෝ භහත, ජොශම 07.

1861

9487

1862

9488

1863

9489

ශභනහයණ වහය ජේ ංභඹ.

ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ, 2A, ජවක්ඩර්ජොේඵෆඩු
භහත, ජොශම 07.

UNITED WORKERS' FRONT

No. 19, Badulupitiya Road, Badulla.

ටග් යාත්රා ඉංජිනේරු නිධාරී ලෘත්තිය වංගමය.
Association of Medical Administrators.

1864

9490

1865

9491

B 3/L1/3 , Mount Clifford Residencies,
Homagama.

ඩහබිදු හමුහි ංභඹ

1866

1867

1868

1869

1870

රුහුණ විලසවිද්ඹහ ලීඹ තහක්ණ පීඨ ආචහර්ඹ ංභඹ.

තහක්ණ පීඨඹ, රුහුණ විලසවිද්ඹහආරඹ, යජොඩ උඹන්ජොඩ, ඹුරුපිටිඹ

යහජය ජේහ භගි ෘත්තිඹ මිති ම්ජම්ශනඹ.

ජනො. 815, ඊ.ඩේලිව්. ජඳජර්යහ භහත,
ඇතුල්ජොට්ජට්.

ඳරිහ වහ ශභහයක් ජේහ ජදඳහර්තජම්න්තු ශභහ
රැයණ භධයසථහන ජේ ංභඹ.

බහඳති, ජී. ජී. ධර්භජේන ඵණ්ඩහය, සුයක්හ ඵහර
රැදවුම් භධ්ඹ,සථහනඹ, ඵණ්ඩහයජර.

භසත රංහ ආර්ථි ංර්ධන නිශධහරීන්ජේ ංභඹ.

ජනො - 66/4, ලසරී්හ යණංය ඳහය, ළුජඵෝවිර,
ජදහිර.

ෙජහතන්ත්යනහදී හර්මි වහ ඹන්ත්ර ක්රිඹහයන්නන්ජේ
ංභඹ.

ජනො. 49/1, විනඹහරංහය භහත, ජොශම 10.

9492
9493
9494
9495
9496

10, Council lane, Dehiwala.
1871

9497

1872

9498

Center for Working Women.
ඒහඵද්ධ දුම්රිඹ ජේ ංභඹ.

49/53 B, ල්භල් උඹන, කිරිඳිළර ඳහය, ඹක්ර

9499

ජොවිජන ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තුජව් භවනුය දිසත්රි ක්
ණිසඨ හර්ඹ භණ්ඩර ංභඹ

ජොවිජන ජේහ භධ්ඹ සථහනඹ, අරඳරහර,
වත්ජදස.

1874

9500

Sri Lanka Information & Communication Technology
Services Association.

Secretary,No.15, Cheenagahakottunna Road,
Depanama, Pannipitiya, Sri Lanka

ජෞය කීට විදයහ නිශධහරීන්ජේ ංභඹ.

118/14, හික්වත්ත භහත, රඳහළු,යහජගිරිඹ.

1875

9501
ශ්රී රංහ ෙතිශිලි රහභ නිරධහරි ංභඹ.

ජනො. 88/1, ජඳොල්ජවේන ඳහය, නිට්ටඹු.

1876

9502
එස. එල්. ටී. ඩිජිටල් ඉන්ජෂො ර්විස ජේ ංභඹ.

ජනො.17, ජද්ලභහන්ඹල එච්. ජක්. ධර්භදහ භහත,
ජොශම 02

යජජේ වදය ෘත්තිඹන්ජේ ංභඹ.

ජනො.22, ජදොරරන්ද ත්ත, තරතුජොඩ.

Free Trade Zone Manufacturers’ Association.
9505

Unit 18, BOI plaza Complex, Free Trade Zone,
Katunayake.

9506

No.16, Malaivembady Lane, Suthumalai East,
Manipay.
Sri Lanka Government Technical Officers Union Nothern Province.

1873

1877

9503

1878

9504

1879

1880

1881

9507

1882

9508

1883

9509

1884

9510

1885

9511

1886

9512

1887

9513

1888

9514

1889

9515

1890

9516

ශ්රී රංහ න නිඳළයුම් රුන්ජේ ජොමිභ සුරැකීජම්
ජේ එමුතු
ඉදජිජන්රු ෘතිතියින්ජේ ජහති ංවිධහනඹ.
(National Organisation of Engineering Professionals) .වහ. භ
ෙජහතන්ත්ර හදී ජරම්ඳහදන වහ ජර ඳහවන ජඳොදු ජේ
ංභඹ.

අං. 396/2, ධර්භයහජ භහත, ටරැ, ඳහදුක්.
ඉංජිජන්රු ෘත්තියින්ජේ ජහති ංවිධහනඹ
475/4,
තිඹිරිසඹහඹ ඳහය,
ජනො. 49/1, විනඹහරංහය භහත, ජොශම 10.

ර්භහන්ත ජදඳහර්තජම්න්තු (ඵ.ඳ) , 204, 3 න
ඵසනහහිය ඳශහත් ර්භහන්ත ෙර්ධන නිරධහරීන්ජේ ංභඹ භවශ, න ඳරහත් බහ ජොඩනළගිල්ර, ජඩන්සල්
ජොේඵෆඩු භහත, ඵත්තයමුල්ර.
යජජේ විදයහ වහ තහක්ණ නිරධහරීන්ජේ ංභඹ

118, ජනොජටොරභ, ඇල්ර ඳහය, ළල්රහඹ.

ශ්රී රංහ ෙතිශීලී මිනින්ජදෝරු ජදඳහර්ජම්න්තු ජේ
ංභඹ.

ශ්රී රංහ මිනින්ජදෝරු ජදඳහර්ජම්න්තු, තළ.ජඳ. 506,
අං 150, කිරුශ ඳහය, නහයජවේන්පිට, ජොශම 05.

භගි තුම්රු ංභඹ.

ජනො. 311/8, ඵරවමුර, ඵරංජොඩ.

ශ්රී ංකා වමෘද්ධි වංලර්ධන නිධාරි වංගමය.

අං . 235, 2. නු, භනම්පිටිඹ, ජඳොජරොන්නරු.

ඳජරමින්ජෝ එමුතු ජේ ංභඹ

ජනො. 37, සඩ්නි ප්ජර්භතියත්න භහත, සීදු

ඳශහත් ඳහරන ජේහ ආදහඹම් ඳරීක්රුන්ජේ ෘත්තිඹ
ංභඹ.

ආදායම් පරික්ක අංය, මශනුලර මශා නගරවභාල.

1891

1892

විද්ඹහන වහ ම්ඳත් භධ්යුසථහනඹ, ජනො. 24,
සංවහන ඳහය, ජදවිනුය

භසථ රංහ රහභ ංර්ධන නිරධහරි ෘත්තීඹ ංභඹ.

ඌ ඳශහත් ේයහරභ ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තු,
ජර්සජොස ඳහය, පුසථහර ජේහ ජොඩනළගිල්ර,
ඵදුල්ර.

භසථ රංහ ජෞයඹ ඉසන ඹන්ත්ර ක්රිඹහ රුන්ජේ
මිතිඹ.

නිජයෝහ ජරෝලුවත්ත, නයළල්පිට උතුය, වක්භණ

එක්ත් විල්ඳ ංභඹ.

187/C, ඳරමු ඳටුභ, ඹහඹඳහය, ඇවළලිඹ ජොඩ

ගුරුභ ංවිධහනඹ

288/80, දිමුතු උඹන, ජොසත්ත ඳහය, කිරිත්තුඩු.

CEYLON ELECTRICITY BOARD SENIOR ENGINEERS’
ASSOCIATION.

No. 50, Ceylon Electricity Board, Sir
Chillampalam, A Garadioner Mw, Colombo 02.

ශ්රී රංහ භජනෝ වදයහ භහජ ජේ ංභඹ

ජනො.66/11, භවල්යහ, ඳන්නිපිටිඹ.

ඌ ඳශහත් ඳහල් හර්ඹ වඹ ජේ ංභඹ.

148/149, උඹන්ත්ත, ජදයිඹන්ජන්ජර, ඵදුල්ර.

සහධීන ආදහඹම් නිරධහරින්ජේ ංභඹ.

40, රභදහන භහත, සංවහයමුල්ර,ළශණිඹ

ශ්රී රංහ ජඳොදු ම්රු නිරධහරි ංභඹ.

දිසත්රි,ක් ම්රු හර්ඹහරඹ, භවනුය දකුණ,
ඹටිනුය වීදිඹ, භවනුය

9517
9518

1893

9519

1894

9520

1895

9521

1896

9522

1897

9523

1898

9524

1899

9525

1900

ශ්රී රංහ විදයහ වහ තහක්ණ නිරධහරින්ජේ ංභඹ

9526

1901

ශ්රී රංහ ජඳොදු ජන විදුවල්ඳති ංභඹ

අං 125/4, භගිපුය, යත්නපුය.

විධහඹ න නිරධහරීන්ජේ ෘත්තීඹ ංභඹ.

ප්යඳධහන හර්ඹරඹ, න ංයක්
ජදඳහර්තජම්න්තු, ම්ඳත්ඳහඹ,ඵත්තයමුල්ර.

9527

1902

9528

1903

9529

1904

9530

106/ඒ, යජ භහත, භහරඳළල්ර,ඳන්නිපිටිඹ
ශ්රී ංකා විනද් දූත මණ්ඩ කෂමනාකරණ නවේලා නිධාරීේනග් වංගමය.
ඵසනහහිය ඳශහත් භහර් ජේ ංභඹ

1905

9531

1906

9532

1907

9533

1908

9534

480, තරර වංදිඹ, කිරිත්තුඩු.

Sri Lanka Technical Officers (Civil/Electrical/Mechanical)
68/7, Palaly Road, Thirunelvely North, Jaffna
Union, Northern Province.
භසත රංහ ෙතිශීලි භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරී ංභඹ

1909

9535

1910

9536

රංහ ජරේණිධහරි විදුවල්ඳතිරුන්ජේ ංභඹ.

උහය ම්බහ භහත, පුළිඹන්කුරභ,අනුයහධපුයඹ.

භසත රංහ න ංයක්ණ ජේ ංභඹ.

ජනො. 10, නයබහ ඳටුභ, ජදහිර.

ජරොජෝජභොටිවි ජටක්ජනොජරොජිල් ඔෂර්ස
ඇජෝසජේන්

ජර ලක්ති ධහනහහයඹ, ලසරි රංහ දුම්රිඹ ජේඹ,
ජේසරයින් ඳහය, ජදභටජොඩ

ෙහථමි ජේහ උඳහධිධහරි ංභඹ.

169/19/A, ජෝල්ඩන් ඳහර්ක්,දුජඵොඩ,ජදල්ජොඩ

1911

1912

9538

1913

9539

1914

9540

1915

1916

විධහඹ නිරධහරීන්ජ මිතිඹ - රංහ ජෂොසජප්ට් ලිමිටඩ්

731/1, ළශණිඳහරභ ඳහය, ජොශම 14.

ශ්රී රංහ යඵර් ඳරීක්රුන්ජේ ංභඹ.

යඵර් ංර්ධන ජදඳහර්තජම්න්තු රහඳ
හර්ඹහරඹ,ඊරිඹජොල්ර, ජදහිේවිට.

ජහති ජවද නිරධහරීන්ජේ එමුතු.

ජනො. 79, ඳසන වයස ඳහය, ජව්යම්පිට, භහතය.

ශ්රී රංහ ජඳොදුජන රිඹදුරු ජේහ ංභඹ.

ජනපම් භහත, ජඹන්තිපුය, ඵත්තයමුල්ර.

ංර්ධන නිශධහරි භගි ජේ ංභඹ

භගි ජන ඵරජව් ප්ජයධහන හර්ඹහරඹ, ජනො. 852,
ඊ. ඩේ. ජඳජර්යහ භහත, ඇතුල් ජෝට්ජට්, ජෝට්ජට්.

භගි විදුවල්ඳති ංභඹ.

‘භහධි’ යණවිරු ඳද්භරහල් භහත, මීභන,
ජඳකුණුවිට, ජවොයණ.

9537

9541
9542

1917

9543

1918

9544

ෘෂිර්භ උඳජද්ල හර්ඹහරඹ, අජේපුස - භජවේයහජඳොර
වබරගමු පාත් කෘෂිකර්ම නදපාර්තනම්ේතු කාර්යා කණි්ඨ නවේ
ලක ලෘත්තීය වමිතිය.
භගි ගුරු එමුතු

1919

9545

1920

9546

භසත රංහ ඳශහත් යහේ්ය ජේජේ ත්ත් නිසඳහදන වහ
ජෞය ජදඳහර්තජම්න්තුජව් දිසඳළන්රි වඹ ජේ
ංභඹ.
ජෞය යහඹනහහය හර්මි වඹ ජේහ
නියුක්තියින්ජේ ංභඹ.

භඩුජදය, ඵතීභ, දික්ළල්ර.
යජජේ ඳශු වද්ඹ හර්ඹහරඹ, තණභල්විර.
8/2/2, ද ත්ත, තුම්ජඵෝවිර, පිලිඹන්දර.

1921

9548

1923

9549

භසත රංහ ජද්ශිඹ ඳයම්ඳරි වදය ෙභ ංර්ධනඹ
කිරිජම් ංභඹ.

අං 122/2, ඵංඩහයභඳහය, ජඹුයලිඹ - භඩඳහත.

රංහ සීනි භහභ සුරැකීජම් ජේ ංභඹ ජනර

ජනො. 889, ජනරභ, ජනර.

ජරම්ඳහදන ඳයිප්ඳෆද්දුම්රුන්ජේ ංභඹ.

ජහති ජරම්ඳහදන භණ්ඩරඹ, ප්රිධහන හර්ඹහරඹ,
යත්භරහන.

Professionals’ Guild of The Employers’ Federation of
Ceylon (PGEFC)

No. 385, J3, Old Kotte Road, Rajagiriya

ශ්රී රංහ දුම්රිඹ සථිය භහර් ජේ ංභඹ

3/5, න හලුඳහය, දුම්රිඹ නි, ජභොයටු

ජහති ගුරු යහඳහයඹ

342/1/4, ඊ. ඩේ. ජඳජර්යහ භහත, ජොට්ජටඳහය,
පිටජෝට්ජට්.

තහක්ණි වහ විදයහත්භ ජේ ංභඹ.

ජර ම්ඳත් භණ්ඩරඹ, ජනො. 288/12L , ජයෝඹල්
හර්ඩ්න්ස, ලසරීභ ජඹර්ධන පුය භහත, යහජගිරිඹ.

රිඹදුරු ංභඹ ජර ම්ඳත් භණ්ඩරඹ

අං 288/12 එල්, ජයොඹල් හර්ඩ්න් භහත, යහජගිරිඹ

රංහ තළඳළල්රු භවතුන්ජේ ජේහ ංභඹ

S/ 3203/1/B, ේලුජභන්ඩල් ඳහය, ජොශම -13

9550

1925

9551

1926

9552

1927

ජේහනියුක්තඹන්ජේ බහය අයමුදල් භණ්ඩරඹ, 19 –
23 භවල් ජභජවය පිජඹ, නහයහජවේන්පිට, ජොශම
05.

9547

1922

1924

ෙහජද්ශිඹ රභණහරුන්ජේ ංභඹ.

9553

1928

9554

1929

9555

1930

9556

1931

9557

1932

9558

1933

9559

1934

9560

1935

9561

1936

9562

1937

8509

1938

8516

ශ්රී රංහ දුම්රිඹ විධහඹ නිරධහරී ංභඹ

62/3, මුඩමු, ජඵම්මුල්ර

උඳහධිධහරි එමුතු

ජව්යළල්ර, ඉඳුල්ජොඩන්ද, කුරුණෆර.

ඵදුල්ර දිසත්රික් ංසෘති භධයසථහන හර්ඹභණ්ඩර
ෘත්තීඹ ංභඹ (ඵදුප නජඩ්)

වහලිඇර, ංසෘති භධ්ඹයසථහනඹ, න,
සරංළලි.

භගි ජෞය ජහති ජඳොදු ජේ ංභඹ

අං 741,සරිභහජෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භහත, ජොශම
14

ජහති ජඳය ඳහල් ගුරු ෘත්තිඹ ංභඹ.

ජනො. 1316, ජනපම් භහත, ජඹන්තිපුය, ඵත්තයමුල්ර.

ජහකින යක්ණ උඳජද්ල ංවිධහනඹ

ශ්රී රංහ යක්ණ ංසථහ, ෙධහන හර්ඹහරඹ,
ජොක්ජෝල් වීදිඹ, ජොශම 02

ශ්රී රංහ නිදවස ළඩ ඵරන උඳ තළඳළල් සථහනහධිඳති ංභඹ

පුත්තරම් ඳහය, හලිඹළ වංදිඹ

යක්ණ ංසථහ ජඳොදු ජේ ංභඹ

අං 21, ජොක්ජෝල් වීදිඹ, ජොශම 02

