
අනු 

අංකය

ලියාපදංචි 

අංකය
නම ලිපිනය

1 1 The Empolyers' Federation Of Ceylon 385,ජේ 3,ඳරණ ජෝට්ජට් ඳළර,රළජගිරිය

2 14

 The Ceylon Mercantile Industrial General Workers' 

Union (CMU)(ංළ වලෂද ශළ ළර්මි වශ ව ොදු ම්රු 

වංමය)

ජනො.03,22 ලන ඳටුම,ජොෂඹ 03

3 24 The Ceylon Labour Union ජේ.ය.ජී./02,ගුණසිංශපුර,ජොෂඹ 12

4 36 The Rathmalana Railway Workers' Union ටී 03-24,දුම්රිය නිලළව,ළලු ඳළර,රත්මළන

5 132 The Ceylon Estates Staff Union(ංළ ලතු වවේලළ වංමය) ජනො.06,ඇජෝයි ඇලනිව් ,ජොෂඹ 03

6 147 වොවෂොන්නළල රජවේ ර්මළන්ත ළලීය වවේල වංමය ජනො.380 ඒ,ලෆලිල ඳළර,ජොටිළලත්ත,අිංජොඩ

7 171
Ceylon Workers Red Flag Union (ංළ ම්රු රතු වොඩි 

වංමය)
ජනො.443/1/1,විලියම් ජොඳල්ල මළලත,මශනුලර

8 261
The Union Of the Post of the Post & Telecomminication 

Officers' 
11/14,තෆ.ජඳ.15,ජෝටවහ ඳළර,ජොෂඹ 01

9 278

Statistical Investigetors' Association of Department of 

Censers of Statistics(වමවහත ංළ වංයළ වේණ 

නිධළරීන්වේ වංමය)

ජන ශළ විංයළ ජල්ණ 

ජදඳළර්තජම්න්තුල,තෆ.ජඳ.563,ජොෂඹ 07.

10 291 The Government Medical Officers' Association(GMOA) 275/75,ජ ෞද්ධළජෝ මළලත,ජොෂඹ 07

11 294
Sri lanka Railway Station Masters Union(ශ්රී ංළ දුම්රිය 

වහථළනළධි තිලරුන්වේ වංමය)
377/26,ජර්ල්ජව් ඇලනිව්,ජොෂඹ 10

12 312 රජවේ ෂමනළරණ වශළර නිධළරී වංමය
90,වර් චිත්තම්ඳම් ඒ ළර්ඩ්නර් මළලත,ජොෂඹ 

02

13 314 ශ්රී ංළ වහටම් (වරේඩ් 1)ඉන්වහව ක්ටර්වහ යුනියන්

14 322 ශ්රී ංළ දුම්රිය වංචළර ප්රවේ  ත්ර  රීක් වංමය



15 324
රළමීය ආර්ථිය පිළිබද අමළතයළංය,වජතොව 

මශ ජල්ම් ළර්යළය,ජලොක්ජෝල් 

වීදිය,ජොඹ 02.

16 333

17 336
Sri Lanka Cartographers Union

18 346

19 358

20 369
United Telecommunication Engineering Workers Union 

21 376

22 382  ඔෆිවර්වහ
දෘය

23 388
තෆ ෆේ ශළ විදුලි වංවේ වහථළ

24 391

25 402 Telecommunication Officer's Union

26 440

27 446

28 461

ධීලර ශළ ජජ වම් ත් වද ළර්තවම්න්තුල,3 ලන 

මශ ,මශ වේම් 

ළර්යළය,මළලිළලත්ත,වොෂඹ 10

29 467
ම්රු මශ වේම් ළර්යළය ,6 ලන 

මශ,වොෂඹ 05



30 522
/21ඒ,ජයසුන්දර ජඳජදව,ඇල්ජශේන 

ඳළර,මශරම

31 523
,

32 528

33 529 ජවොවයිටි ඔසහ ලන්මන්ට් ඩිවහජඳන්වර්වහ

34 537

35 547
වර්ගු  රීක් වංම් ළර්යළය,

36 556

37 575

38 597
H.M.

39 599

40 611

41 619

42 630

43 632 නිධළරීන්වේ

44 667



45 696

46 709

47 712

48 735

49 750
අං ,ට්රිජඳෝලි දුම්රිය  ඩු  ඩළ 

ඳළර,ඕල්ට් ඳළර,මරදළන ,ජොෂඹ 10

50 770

51 791
ං.වී.ම. ප්රධළන ළර්යළය,වර් චිත්තප් ම් 

ඒ.ළඩිනර් මළලත,තෆ.ව .540,වොෂඹ 02

52 814 ,මළදිවල  ළර,උඩශමුේ,නුවේවොඩ

53 818 167/ඒ,නළම් වීදිය,වොෂඹ 14

54 847

55 848
විදුලි නඩත්තු අංය

56 855
ආචළර්ය වොේවින් ආර් ද සිේලළ මළලත

57 877  රණ  ළර්වේ ළමරය,

58 913 වනො.6/3-314/2,ළලු  ළර,වොෂඹ 04

59 939



60 954
අිං 10/21ඒ,ජයසුන්දර ජඳජදව,ඇල්ජශේන 

ඳළර,මශරම

61 963

62 971

63 984
ගුරු මෆදුර,

64 989

65 1006
අං ,ජයළනි,අන්නළසි

ලත්ත,න්වනොරුල,වප්රළවදණිය

66 1041

67 1053

68 1071 ලතු ම්රු වංමය

69 1072

70 1079 ළර්යළය

71 1100

72 1151

73 1211
/ ,යුධ ශමුදළ දවුර,අවිවහවළවේේ

 ළර,ඔරුවොඩලත්ත,වොවොන්නළල

74 1226

75 1240



76 1350

77 1362  රණ තෆ ෆේ ළර්යළ  ළර,ව ොතුවිේ 15

78 1378

79 1380
පජය  ෆේව ො වි වහසී  දනම,පජය  ෆේව ො

වි වහසී මළලත,වොෂඹ

80 1381

81 1458

වදමටවොඩ ධළලනළළරය,වනො. ,වේවහයින්

 ළර,ශ්රී ංළ දුම්රිය

වද ළර්තවම්න්තුල,වදමටවොඩ,වොෂඹ

82 1466
වොටුල,

83 1520 සිවෝන් ලර්ර්වහ වොංරවහ ආනන්ද කුමළරවහලළමි මළලත වොෂඹ

84 1530

85 1560 අං ,දළු න  ළර,කුරණ,ටුනළය

86 1590 වනො. ,වර් වේම්වහ පීරිවහ මළලත,වොෂඹ

87 1598
ලළරිමළර් වද ළර්තවම්න්තුවේ විදුම් ළර්මි නිධළරීන්වේ

වංමය

88 1643

89 1664

90 1732

91 1850



92 2009

93 2022

94 2024

95 2027
වර් 

චිත්තම් ම් ඒ. ළඩිනර් මළලත,

96 2088

97 2137

98 2142

99 2144

100 2155

101 2161 ලන මශ වරොටුන්ඩළ වොඩනෆගිේ

102 2168

103 2169

104 2226 නිධළරී /94,

105 2249 වද ළර්තවම්න්තුල ,ේකිවහව

106 2279

ගුලන් මෆනුම් අංය

කිරු  ළර

107 2445 187/ඒ,දිඹුේ  ළර,ශෆටන්

108 2494 ලළරිමළර්  වහ  රීක් වංමය

109 2508



110 2514 ංළ

111 2547 රළජය වවේලළ ජළති මුද්රණ වමිතිය

112 2613 වංමය

113 2669
ශ්රී ංළ  ළර්ලිවම්න්තුල,

114 2678

115 2683 ව ොදුජන වොෂඹ බඩු බඩළ අංනය,වොඹ

116 2761

117 2911 ෘෂිළර්මි ශළ ලතු ම්රු වංමය

118 2944 දුම්රිය වොඩනෆගිලි මණළරුලන්වේ වංමය
වොඩනෆගිලි  රීක් ළර්යළය,

119 3008 යීය

120 3011
අං ,ආචළර්ය වොේවින් ආර්ද සිේලළ

මළලත,වොෂඹ

121 3023

122 3030 / ,ශතරලන මශ,වරණ මළලත රළජගිරිය

123 3058 / ඒ,ව රශෆර මළලත,වොෂඹ

124 3088

125 3090

126 3100
,වොටුල,



127 3142
ංළ විදුලි බ මණ්ඩය, ර්වන්වහ

 ළර,වොෂඹ

128 3231

129 3324 The Association of Veterinary Research Officers' Union 

130 3420

131 3432

132 3620
වර්වේ ජනරළේ ළර්යළය,කිරු  ළර,වොෂඹ 

05

133 3655

134 3673

135 3678 වොවහම,වබොරලුවොඩ

136 3683

137 3694

138 3707

139 3729
ලයළප්ති

140 3743



141 3763
මෆනුම් තළක්ණ

නිධළරීන්වේ වමිතිය

142 3825
 , ෂමණළරණ වශළර විහල විදයළ ප්රති ළදන වොමින් වභළල,අං

,වලෝඩ් ව වදව වොෂඹ

143 3840
/ , ෂලන  ටුම,එවොඩලත්ත

 ළර,වබොරෆවහමුල

144 3926

145 4111
10/21 ඒ,ජයසුන්දර  වදව,ඇේවශේන 

 ළර,මශරම

146 4181 එක්වත් ව ොදු වවේල වංමය , න්ව  ළර,ළුතර,උතුර

147 4190

148 4197
විදයළත්ම ශළ

තළක්ණි වවේලළ

149 4229 216/45,දියලන්නළ ව වදව,ලෆලිඩ.රළජගිරිය

150 4251

151 4252

152 4269

153 4291
වමඩිේ

154 4322 විමුක්ති,සිරි ගුණරතන මළලත,ලරළවොඩ,නබඩ

155 4327

156 4394



157 4401

158 4412

159 4427
ඇවවෝසිවේන්

160 4453
අං ,ආර් බී ,ක්

උයන,ව ොවෂොන්නරුල

161 4459
The Central Engineering Consultancy Bureau's 

Engineering Diplomatrs Union

162 4482

163 4509 තෆ.ව .1529,

164 4525

165 4546 ලෘත්තීය චිකිත්ව වංමය 180/9/1,අත්තනේ  ළර, වහයළ

166 4570

167 4572

168 4593 අං ,වලෝඩ් ව වදව,වොෂඹ

169 4623

170 4645

171 4647

අං ,ලන වංරක්ණ

වද ළර්තවම්න්තුල,රජමේ ලත්ත

 ළර,බත්තරමුේ



172 4667 අයි ආර් ,වබෞේධළවෝ මළලත,වොෂඹ

173 4686 109/1,වමගි මළලත,මළම්මන,වශෝමළම

174 4735 හ්රී ංළ වර්ගුල,වොෂඹ 01

175 4762
ශ්රී ංළ මශලෆලි අධිළරීය,අං 500,ටී බී ජයළ 

මළලත,වොෂඹ 10

176 4792

ඩේ.එේ.එසහ. වෝේ,ජළති ව ොදු වවේල 

වංමය,විවේ වමවශයුම් ඒය,නුලර 

 ළර,කුරුණ

177 4796

178 4855
 ළන මෆදිරි ං.වි.ම.,කුකුවේ බළළරය,වලින් 

න්ද,අලත්ත

179 4861

180 4888 රත්නපුර

181 4916

182 4929
ජළ ළ ලළ

183 4932

184 4933
Department of Legal Studies,The 

OUSL,P.O.Box.21,Nawala,Nugegoda

185 4947
10/21ඒ,ජයසුන්දර ව වදව,ඇේවශේන 

 ළර,මශරම

186 4948



187 4969
බිේ ත්

නිධළරීන්වේ වංමය

 

ප්රළවේශීය ඉංජිවන්රු ළර්යළය,අනළරි 

ධර්ම ළ මළලත,වදහිල

188 4977

189 4982
ඉංජිවන්රු ළර්යයන් පිලිබද මධ ම උ වේ ළර්යංවේ

වෆසුම් ශිේපීන්වේ වංමය

190 4985

191 4992

192 4997

193 5001 131,නුලර  ළර,යළ නය

194 5008

195 5020
එන්එවහසී වොඩනෆගිේ,බණ්ඩළරනළය 

ජළතයන්තර ගුලන්වතොටු ,ටුනළය

196 5063

197 5064

198 5075 දුම්රිය තළක්ණ වවේලළ  රීක් වංමය
ඩී.එවහ.ඒ

199 5085

200 5090 survey Department Staff Officers' Union
මිනින්වදෝරු වද ළර්තවම්න්තුල

201 5096



202 5106

ප්රධළන නළවි

වොට්ඨළය,ටේ යළත්රළ ති අංය,

203 5110

204 5121

205 5123
. . . .

206 5124 ඕටීඑවහ,තෆ.ව .235,වොෂඹ 01

207 5133

208 5138 වනො.46,වශෝටන් ව වදව,වොෂඹ 7

209 5142

210 5148
36,මිේශලත්ත,තුඩු 

 ළර,වදොඩම්වොඩ,ළුතර දකුණ

211 5150

212 5151 ,ආර් ඒ ද මෆේ මළලත,වොෂඹ 04

213 5160 වබොරළුවොඩ,වොවහම

214 5164

215 5172
. . .

216 5193



217 5196

218 5209

219 5226

220 5230 ,මී ලතුර

221 5276 තිරුනේවේලි,

222 5280

223 5283

224 5289

225 5290

226 5294

227 5319

228 5340

229 5350

230 5365 701 සී, උතුරු තිංම,  ත්තරමුල්

231 5373

232 5382 442, ජඳොල්පිති මුළන, දළන

233 5387
. .

234 5389



235 5390 305,විකුම,අළුවබෝමුේ

236 5393

237 5403

238 5404

239 5405
මිනිවක්න් ඉංජිනියරින් වවක්න්

240 5432 වොවහම,වබොරළුවොඩ

241 5440  ශු වලදය ළර්යළය,ගිරුම,පිළිමතළල

242 5457

243 5460

244 5465

245 5472

246 5475
ප්රධළන ළර්යළය 353,වොට්වට් 

 ළර,රළජගිරිය

247 5490

248 5495



249 5498

250 5508

251 5523

252 5528

253 5542 314/4,තලතුවොඩ  ළර,මළදිවල,වෝට්වට්

254 5550 70/1,ම්ව ොෂ  ළර,ේෆක් වේන්,නළලපිටිය

255 5552
ලයළධිවේදී වද ළර්තවම්න්තුල,වලදය 

පිඨය,වප්රළවදණිය වි.වි.

256 5563 Irriration Department Engineers' Union

257 5567

258 5570 Sri Lankan Airlines Airceraft Technicians Association අං 14,මශවල ව වදව,කිරු න,වොෂඹ 06

259 5585
දකුණු ළ ළර්යළය,

ලුණුම්වලවශර

260 5598

261 5605 විදයළ පීඨය,

262 5610



263 5621

උ ළධිධළරී ලෘත්තීය වංම් ළර්යළය ංළ

මශ බෆංකුල ජනළධි ති මළලත වොෂඹ

264 5622

265 5623
අං.377/30/1/2,දුම්රිය  ටුම,මරදළන 

 ළර,වොෂඹ 10

266 5642

267 5648 වනො.972/බී,තංම දකුණ,බත්තරමුේ

268 5659 අං ,අටුම,බණ්ඩළරම

269 5662

270 5676

271 5705 Ceylon Plantation & mercantile Services union 34/3, ෆවහකුලේ මළලත,මතුම

272 5709

273 5731

වම ළර වංලර්ධන 

වද ළර්තවම්න්තුල,147/3,වශටට්ටි 

ලත්ත,ළේ

274 5733

275 5739 නඩත්තු අංය,



276 5742
. .

277 5745

278 5761

279 5762

280 5763

281 5788

282 5792
විවේළළර වොඩනෆගිේ,දුම්රිය 

වහථළනය,රඹුක්න

283 5806 ,

284 5809
. . . .

285 5819

286 5822

287 5831
130/15ඒ,වමන ව වදව, රණ වොට්ටළල 

 ළර,නළවින්න,මශරම

288 5842 වශය වවේල
තෆව 

,

289 5849



290 5850

291 5851
ජක්ති ධළලනළළරය, ශ්රී ිංළ දුම්රිය ජවේලය, 

ජදමටජොඩ, ජොෂඹ 09

292 5856

293 5877
ලළරි මළර් වද ළර්තවම්නුතල, 

තෆ.ව .1138,ජළලත්ත  ළර,වොෂඹ

294 5883
ඉශ මශ ළර්යළ වොඩනෆගිේ,පිලිප් 

ගුණලර්ධන ක්රීඩළංනය,වොෂඹ 02

295 5884

296 5888

297 5890

ඉඩම් නිරවුේ කිරීවම් 

වද ළර්තවම්න්තුල,1200/6,රජ මේලත්ත 

 ළර,බත්තරමුේ

298 5909

299 5910 ට  ළර්වේ

300 5932

301 5936

302 5938

303 5942



304 5977
. . 

305 5983

306 5992

307 6007

 ෂළත් ර්මළන්ත වංලර්ධන ශළ වප් ර්මළන්ත

තු උ වේලරුන්වේ
ලෘත්තීය වමිති ළර්යළය, උයන්ලත්ත, 

ජඳොල්ජොල්

308 6016

309 6020

310 6035 106,ශෆේවොක්  ළර,වොෂඹ 05

311 6040 මධයම  ෂළවත්  ෂළත් රළජය වක්වේත්ර නිධළරීන්වේ වංමය මශනුලර මශ නර වභළල

312 6044

313 6087 194/1,ජොෂඹ ඳළර, ජේරළජදණිය

314 6093

315 6094

316 6146
අං 04,ංළ බෆංකු මළලත,ප්රධළන ළර්යළ 

වොඩනෆගිේ,ංළ බෆංකුල,වොෂඹ 01

317 6151 සුමිහිරි, එජොඩශලත්ත, මීටියජොඩ

318 6154



319 6160

320 6161

321 6191

322 6195

323 6204

324 6215

325 6220
වමවහත ංළ වොවිජන වවේලළ මධයවහථළන ෂමනළරණ

වශළර නිධළරී වංමය

දයළනන්ද නිලව තුත්තිරිපිටිය ලත්ත

බුදල ළේ

326 6226
වවේලළ - 

උතුරු මෆද  ෂළත
අං109,අයිරළරිම,ඉශ ශේමිේල,එප් ළල

327 6232

328 6239

329 6245
ඒ/10, නලම්පුරය ජදලන අදියර, ලෆල්ම්පිටිය, 

ජොෂඹ 14

330 6271 385/ඒ,නිලන්දම,ජළඇ

331 6277

ංළ රජවේ ඒළබේධ මනළරණ වශළර වවේලළ

වංමය ජනො.214/1,මළලිළන්ද ඳළර,ජොෂඹ 10

332 6279
26/2, ජොවහඳෆන ලත්ත, සුලළරජඳොෂ, 

පිළියන්ද



333 6282 අිං.01, ශත්ජ ෝධිය, ජ ලිඅත්ත

334 6287 259/9,වවත්සිරි මළලත,වොවහලත්ත,තංම

335 6291

336 6294 ශ්රී ිංළ දුම්රිය තළක්ණ ජවේලළ ඩළරුලන්ජේ විංමය
270/1/ඒ, රත්නගිරි ලත්ත, ජදලන ඳටුම, හිරන, 

ඳළනදුර

337 6308
ශ්රී ිංළ ඳරමළණු  ක්ති මණ්ඩජේ ජවේල ලෘත්තීය 

වමිතිය

338 6309
M1 බී , වොතළල

339 6322

340 6344
වමවහත ංළ

වෝන් ශ වොරටුල,රමෆඩිය,කිරම

341 6345

342 6350
Bogala Court, Flat No.13, Dickmans Rd, 

Colombo 05 

343 6355 259/9, ජවත්සරි මළලත, ජොවහලත්ත, තිංම

344 6364
ංළ විදුලි බ මණ්ඩය,විදුලි ඉංජිවන්රු 

ළර්යළය,මින්වන්රිය

345 6371 දුරට ලළමළංශි ව රමුණ

346 6378

347 6381

348 6384 දුම්රිය වද ළර්තවම්න්තුවේ ශ්රී ංළ නිදශවහ වවේල වංමය
P 5 A , 



349 6385

350 6398
ක්රීඩළ වමළජ ළර්යළය, ජළති තරුණ ජවේලළ 

වභළල, අිං.65, ශයිජලල් ඳළර, මශරම.

351 6400

352 6401
The Open University of SL,P.O.Box 

21,Nugegoda

353 6403
ඳළර්ජභෝගි වම් න්ධීළර 

354 6405

355 6425 අං /9,වවත්සිරි මළලත,තංම,වොවහලත්ත

356 6426
No.11, Peter Peris Mawatha, Kurana, 

Negambo.

357 6431
115/1/13,ආනන්ද වබෝදි විශළර 

මළලත,ව ෝවර්,අතුරුගිරිය

358 6438 අිං 259/9,ජවත්සරි මළලත,තිංම,ජොවහලත්ත

359 6443

360 6446 ක්රවන්ට්,උඩලවි ලත්ත,කිතුත්පිටිය,ළල්

361 6447 අිං 259/9,ජවත්සරි මළලත,තිංම,ජොවහලත්ත

362 6452 අිං 259/9,ජවත්සරි මළලත,තිංම,ජොවහලත්ත



363 6455
මශජන පුවහතළය,මශරම නර 

වභළල,මශරම

364 6459
නිහ ළදන

477/එසහ/1, ජදනියලත්ත ඳළර,  ත්තරමුල්

365 6462

366 6468 ටේ යළත්රළ වහලළධීන ජවේල විංමය

367 6472

368 6476 අිං 259/9,ජවත්සරි මළලත,තිංම,ජොවහලත්ත

369 6481 අිං 259/9,ජවත්සරි මළලත,තිංම,ජොවහලත්ත

370 6488 ඳරිවර නිධළරී විංමය- මධයම ඳරිවර අධිළරිය

මධයම ඳරිවර අධිළරිය,  වහනළහිර ඳෂළත් 

ළර්යළය, ජඩන්සල් ජොබ් ඩුල මළලත, 

 ත්තරමුල්

371 6494
IV 

අං 122,නළල  ළර,නළරළවශේන්පිට,වොෂඹ 05

372 6496

373 6501

374 6502 අිං 259/9,ජවත්සරි මළලත,තිංම,ජොවහලත්ත

375 6504

376 6508

377 6517



378 6531

379 6543

380 6555 45/4.නළල  ළර,නළරළවශේන්පිට,වොෂඹ 5

381 6563
ංළ බෆංකු මවහථළනය,අං 04,ංළ බෆංකු 

මළලත,වොෂඹ 01

382 6570

383 6573

384 6578
වතොරතුරු ශළ වන්නිවේදන

තළක්ණ නිධළරීන්වේ වංමය

385 6581 මධයම  රිවර අධිළරිවේ තළක්ණි නිධළරීන්වේ වංමය
මධයම  රිවර අධිළරිය, රිවර පියව,වරොබට් 

ගුණලර්ධන මළලත,බත්තරමුේ

386 6591 අිං.08, මෆදජොඩලත්ත, නිවිති

387 6593

අං ලටරවුම්  ළර ශෆටන්

388 6598 අං 17, බෆරැක්  ටුම, වොෂඹ 02.

389 6613

390 6614 ප්රලළශන අංය, පිළිළ වරෝශ, මශරම.

391 6615

392 6618

393 6624
ප්රළජද්ශීය ලළර්මළර් ඉිංජිජන්රු ළර්යළය, 

ගුලන්ජතොටුඳ ඳළර, අනුරළධපුරය



394 6625

395 6630

396 6631
අං C /22, වදොවහතර ඩෆනිවහටර් ද සිේලළ මළලත, 

දුම්රිය මශේ නිලළව, වදමටවොඩ.

397 6650

398 6651 South Easturn university of sri lanka ,oluvil

399 6652

400 6656

401 6659

402 6667 Wayamba University Teachers' Association
 (N;W.P)

403 6670 බී.ජී. ජයන්ත, ආරච්චිමුල්, ජ න්ජතොට

404 6671

405 6679 මළජශේන ලත්ත, පිටිඳන, ජශෝමළම

406 6686

407 6689

408 6692 ජනො. 23 ඒ, ශල්, ටුවහජතොට



409 6698

410 6701

411 6710
21-එම්-7,මුශන්දිරම්,ඊ.ඩී.දළබවර් මළලත,වොෂඹ 

05

412 6711

413 6720 අිං.16/23, ප්රීමන් මළලත, අනුරළධපුරය

414 6727

415 6733 ජනො.154, ජ ොරළුෆටියලත්ත, ජ ෝජේ, ළල්

416 6735 ශ්රී ිංළ වනො.270/ටී, නලජරෝශ ඳළර, තඳත්පිටිය

417 6739 අං 100, මිේවදනිය  ළර, ලවහමුේ.

418 6748
අිං.1/275, ගිල් ට් එදිරිසිංශ මළලත, 

ඳෆෆන්ලත්ත, ඳන්නිපිටිය

419 6749
ශ්රී ංළ ගුලන් ශමුදළවේ සිවිේ ලෘත්තියන්වේ ව ොදු වවේල 

වංමය
අං 38,කී විවේරත්න මළලත,චීන ලරළය

420 6752 464/20,ඳන්නිපිටිය ඳළර,ඳෆලත්ත, ත්තරමුල්

421 6755 Sri Lanka Dock Engineering Association
Colombo Dockyard LTD 

422 6774 ජනො96 ,ජරො ට් ගුණලර්ධන මළලත,  ත්තරමුල්

423 6775
වභෞති විදයළ අධයනළංය, විදයළ පීඨය, 

ව ළෂඹ විහල විදයළය

424 6777



425 6781 477/1/1, වදනියලත්ත  ළර, බත්තරමුේ

426 6783 අං 259/9,වවත්සිරි මළලත,තංම,වොවහලත්ත

427 6800
 රීක්  රීක්  ළතදුම්බර

පිටිවේවදර, ලත්වත්ම

428 6807 වනො.107,පිට රවුම්  ළර,පුත්තම

429 6809

430 6812

431 6816

432 6817
එෂලලු බීජ මධයවහථළනය, න්වනෝරුල 

වප්රළවදණිය

433 6820

434 6827 අං 211ඒ,නළල  ළර,නුවේවොඩ

435 6829

436 6831
අං 98,ඩයවහ ව ොත්ශ,3 ලන මශ,වලින් 

වීදීය,රත්නපුර

437 6836 එක්වත් වමෝටර් රියදුරු වවේල වංමය 4/2/ඒ,ලශරක්වොඩ,දන්තුවර්

438 6840

439 6844 ශ්රී ංළ විහල විදයළ වංමය
ශිය  රිණ ඒය, ළවහත්ර පීඨය වොෂඹ

වි.වි. වොෂඹ



440 6847

441 6851 ජළති
95/1, වරෝඩ්වේ වොඩනෆගිේ, වලින්වීදිය, 

ලුතර දකුණ

442 6858 රළජය ඹෟධ නීතිත වංවහථළ වවේල වංමය
අං 259/9,වවත්සිරි මළලත,වොවහලත්ත, 

තංම,

443 6863 All Ceylon Union of Teachers

444 6870 ංවිම මුදේභළර නිධළරී වංමය

445 6873
ඌල  ෂළත් වත්ල නිහ ළදන ශළ වවෞය වද ළර්තවම්න්තුවේ 

ණිහඨ වවේල වංමය
 ශු වලදය ළර්යළය,වවලන

446 6879 රජවේ එක්වත් ෂමණළරන වශළර වංමය
21/එම්/7, ඊ.ඩී. දළබවර් මළලත, 

නළරළවශේන්පිට,වොෂඹ 05

447 6880
ලයඹ ෘෂිර්ම වද ළර්තවම්න්තුවේ ණිහඨ වවේලයන්වේ 

ලෘත්තීය වමිතිය
ෘෂිර්ම උ වේ ළර්යළය, අේල

448 6885

449 6888

450 6910
රියදුරු විවේළළරය,දිවහත්රික් වේම් 

ළර්යළය,අ/පුරය

451 6917

452 6924

453 6930 259/9,වවත්සිරි මළලත,වොවහලත්ත,තංම

454 6934



455 6937

456 6938

457 6939

458 6940

216,6 ලන මශ,එම් එම් අංය,ම නෆගුම මශ 

මෆදුර,වඩන්සිේ වොේබඩුල 

මළලත,වොවහලත්ත,බත්තරමුේ

459 6941

460 6943 ,ඔලුවිේ

461 6945

462 6959

463 6963

ජන වේණ ශළ වංයළවේණ 

වද ළර්තවම්න්තුල,306/71,වත්ේදල 

 ළර,බත්තරමුේ

464 6975 VCTA
Vavuniya Campus of the University of 

Jaffna,Park Road,Vavuniya

465 6981

Industrial Technology 

Institute,No.363,Bauddhaloka 

Mw,Colombo 07



466 6986

467 6999

468 7002 අේට්රළවටක් වවලින්වෝ වවේල ලෘත්තීය වමිතිය

469 7004
ළර්

470 7030

471 7037
අං.400, ජළති රළජය වවේලළ ජළති ලෘත්තීය 

වමිති වම්වම්නය, වෝට්වට්  ළර, පිටවෝට්වට්

472 7038
ජඳොලිජටක්වහ ළමන්ට්,නිදශවහ ජලෂද 

ළඳය,ජොේ

473 7042 ජළති නිලළව වංලර්ධන අධිළරිවේ වහලළධීන වවේල වමිතිය
3 ලන මශ, ජළති නිලළව වංලර්ධන අධිළරිය, 

වොෂඹ 02

474 7048

475 7056

476 7066 134/8, උඩුලරළවොඩ  ළර, ශල

477 7067

478 7073

479 7076
වනො.32,වබොරැේ 

 ළර,බතලත්ත, නළවොඩ,වශෝමළම

480 7091 වනො.345/10,නන්වි,වශොරණ



481 7095
අං.126 බී 02,  ශත මශ, තරුණ වබෞේධ 

වංමය, වොෂඹ 01

482 7099

483 7101
ඉඩම්  රිශරණ  අංය, දිවහත්රික් වේම් 

ළර්යළය, ම් ශ

484 7102 අං 259/9,වවත්සිරි මළලත,තංම,වොවහලත්ත

485 7103

486 7106

ගින් රථ ශළ  

වේශීය වරෝශ තංම

487 7123 මලි වරෝශ,ඇශෆළියවොඩ

488 7127 බණ්ඩළරම

489 7129

490 7137

491 7139

492 7141
සී/ව ගුලන් වතොටු  ශළ ගුලන් වවේලළ(ශ්රී ංළ) වමළවම් 

ෂමනළරණ වශළර වවේලළ වංමය

සී/ව ගුලන් වතොටු  ශළ ගුලන් වවේලළ(ශ්රී ංළ) 

වමළම,බණ්ඩළරනළය ජළතයන්තර ගුලන් 

වතොටු , රි ළන වොඩනෆගිේ,ටුනළය

493 7143



494 7150 ලෘත්තීය මළර්වෝ වේ නිධළරින්වේ ජළති වංමය
මිනිවහබ ශළ රැකිරක්ළ වද ළ. වවත්සිරි ළය, 

වදලන අදියර, 9 ලන මශ, බත්තරමුේ

495 7154 ංළ වටලිවොම් වවේලළ වංමය
අං 259/9,වවත්සිරි 

මළලත,,වොවහලත්ත,තංම

496 7158 උතුරු නෆවනහිර  ෂළත් රළජය නිධළරීන්වේ වම්ජම්නය 65/2, ජලින්වීදිය, ත්රිකුණළමය

497 7163

498 7166

499 7182
වහලළධීන

500 7187
24 මශ,බටහිර කුළුණ,වෝ වලෂද 

මධයවහථළනය,වොෂඹ 01

501 7188
No.27,MICH Buildind,Bristal Street,Colombo 

01

502 7189

503 7190
-70140

504 7196 වොෂඹ  ළර, මිේවිටිය, කුරුවිට

505 7198

506 7202

507 7215 වර්ටිවහ ංළ වමළම් වමශ වවේල වමිතිය

508 7219
ෆටල,වවි,මශනුලර



509 7220
Pilot Station ,SLPA,No.19,Church 

RD,Colombo 01

510 7223

511 7225 No.239,P.M.RD,Sainthamaruthu- 06

512 7228  රි ළන අං52,කුවල,නළච්චිදල,අනුරළධපුරය

513 7231

514 7232 වනො.942,මරදළන  ළර,වොෂඹ 08

515 7236
388/1ඒ,අනුළවේවී 

මළලත,මයිවහශංදිය,අ/පුරය

516 7239 / වවත්සිරි මළලත වොවහලත්ත තංම

517 7248 / වවත්සිරි මළලත වොවහලත්ත තංම

518 7265

ව.වෝ. ළර්යළය,244/3/2 

 ළත් වභළ වොඩනෆගිේ,ටුවහවතොට 

 ළර,මශනුලර

519 7271

520 7272

521 7277

522 7280



523 7285
වනො.327, වශේනලත්ත, හීනටි, තේවප් 

(ළේ)

524 7286

525 7287

526 7290

527 7291

528 7298
ලනජීවී වංරක්ණ වද ළර්තවම්න්තුල, 

ජයන්තිපුර, බත්තරමුේ

529 7300 උතුරු නෆවනහිර  ෂළත්

530 7310

 රිලළව ශළ ෂමළරක් වද ළර්තවම්න්තුල,බී 

වොටව,3 ලන මශ,වවත්සිරි ළය,2 

අදියර,බත්තරමුේ

531 7311

532 7312

533 7314

534 7318



535 7320 අං 259/9,වවත්සිරි මළලත,තංම,වොවහලත්ත

536 7321
ඩීවේ විදුලි ධළලනළළර ළර්යළය, ශ්රී ංළ 

දුම්රිය වවේලය, මරදළන , වොෂඹ 10

537 7323

538 7328

539 7333
වනො.34,ඩේ.ඒ.ඩී.රළමනළය මළලත,වොෂඹ 02

540 7335
/34,ලෆල ලත්ත උදයළනය,රළවහව 

 ළර,බංවොඩ

541 7344

542 7345 Sri Lanka Democratic Teachers Union

27 /01,”Dharussalam”,Small Mosque 

Road,Addalaichchenai 1

543 7346

544 7347
ම්රු වද ළර්තවම්න්තුවේ රළජය ෂමණළරණ වශළර

ජළති වංමය

වවීම් අංය, බිම් මශ, ම්රු මශ වේම් 

ළර්යළය, නළරළවශේන්පිට, වොෂඹ  05

545 7351

546 7354
විදයළපීඨ පුවහථළය, වළරිපුත්ත අධයළ න 

විදයළපීඨය, නිට්ටඹුල

547 7355 අං 259/9,වවත්සිරි මළලත,තංම,වොවහලත්ත



548 7360 Joint Plantation Trade Union Center No:89, Dharmapala, mawatha, Matale

549 7366 අං 259/9,වවත්සිරි මළලත,තංම,වොවහලත්ත

550 7368

551 7370 291/බී,අවෝළරළම  ළර,ආඩි අම්බම

552 7371

553 7377

554 7383 74/ඒ/4,ලවහමුේ  ළර,වබලිඅත්ත

555 7391
LECO 

556 7394

557 7396 අං 259/9,වවත්සිරි මළලත,තංම,වොවහලත්ත

558 7402
ජළති ජ වම් ළදන ශළ ජළ ලළශන මණ්ඩවේ අභයන්තර 

විණන නිධළරී වවේල වංමය

ජළති ජ වම් ළදන ශළ ජළ ලළශන 

මණ්ඩය,අභයන්තර විණන අංය,ප්රධළන 

ළර්යළය,ළලු ළර,රත්මළන

559 7405
ශ්රී ංළ ඉඩම් වංලර්ධනය කිරීවම් වංවහථළවේ තළක්ණ 

නිධළරීන්වේ වංමය

අං 03,ඉඩම් වොඩකිරීවම් ශළ 

වංලර්ධනයකිරීවම් වංවහථළල,ලෆලිඩ,රළජගිරිය

560 7407 ශිල්පිය වශළයයින්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය

ඉඩම් ඳරිශරණ වෆසුම් අිංය, ම්රු 

ළර්යළ ජොඩනෆගිල්, ඳශ ඩික්වන් ඳළර, 

ළල්



561 7410

562 7420 259-9, ජවත්සරි මළලත, ජොවහලත්ත, තිංම

563 7426

564 7428

565 7438

566 7442
මළරවහථ මගී ප්රලළශන අධිළරිජේ ඒළ ද්ධ ලෘත්තිය 

විංවිධළනය

අිං 59, ජරො ට් ගුණලර්ධන මළලත, 

 ත්තරමුල්

567 7446 National Trade Union Federation

568 7449
Institute Of Technology University Of Moratuwa 

Association Of Teachers(ITUMAT)

Institute Of Technology University Of 

Moratuwa,Diyagama,Homagama

569 7452 Peradeniya Faculty of Medicine Teachers' Association

570 7456

571 7459
අං 464/20,  න්නිපිටිය  ළර,  ෆලත්ත, 

බත්තරමුේ

572 7460

573 7464

574 7465

575 7472 ප්රතිශීලි ලන නිධළරීන්වේ වංමය අං 259/07, ශ බියන්වි,ඩලත

576 7474



577 7491 චළරුනී.පින්නන්ද ලත්ත  ළර,ලත්වත්ම

578 7493 වමවහත ංළ  රි ළන නිධළරීන්වේ වංමය

බවහනළහිර  ෂළත් අධයළ න වංවහෘති ශළ ක්රීඩළ 

අමළතයංය, රත් මශ  ළය,89, ඩුවල  ළර,  

බත්තර මුේ.

579 7496 උ ළධිධළරී පුහුණු ශළ  ර්වේණ නිධළරී ලෘත්තීය වමිතිය
රළම වංලර්ධන අභයළව ශළ  ර්වේණ 

ආයතනය,24/4,ළවේ වීදිය,වොෂඹ 08

580 7502

581 7505

582 7511
2/18/ඒ,පිරිජලන ඳළර,ෆේජඳට්ටිජඳො 

මළලත,ජොජෂොන්නළල

583 7512

584 7516 ම් ශ ප්රළවේශීය වභළල,මිරිවහලත්ත,ම් ශ

585 7527

586 7529 වටලිවොම්

587 7533

588 7534

589 7540 259/9,වවත්තිරි මළලත,වොවහලත්ත,තංම

590 7543

591 7546
දිවහත්රික් මිනින්වදෝරු ළර්යළය,රතබළලත්ත

 ළර,ේ.



592 7553

593 7555

594 7556

595 7560 Plantation Staff Congress Congress Labour Foundation,Kotagala

596 7561 259/9,වවත්සිරි මළලත,වොවහලත්ත,තංම

597 7564 Peradeniya Arts Faculty Teachers Association
Senior Common room,Faculty of 

Arts,University of Peradeniya,Peradeniya

598 7569 University of Colombo Computing Teachers Association
University of Colombo School of 

Computing,35,Reid Avenue,Colombo 07

599 7570 අං 68,වදහිවදනිය,වප්රළවදණිය

600 7581 වංචළර නිලළව,ිං.වි.ම.,නුලරඑළිය.

601 7583

602 7594 173/ඒ/3, ළුදල, ඳළනදුර

603 7598 The Academic Support Staff Union - Peradeniya
Dept. of Physical Education, University of 

Peradeniya, Peradeniya

604 7600

605 7603



606 7606

607 7607 වමෘේධි මළලත,නළලක්කුම,පණල

608 7621

609 7623
අං 90,ඩයවහ ව ොත්ශ,3 ලන මශ,වලින් 

වීදිය,රත්නපුර

610 7630
ඳරිලළව ශළ ෂමළ රක් ජවේලළ ළර්යළය, 

ලළරියජඳො

611 7636 Ruhuna Agriculture Faculty Teachers Association
Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, 

Mapalana, Kamburupitiya  

612 7644

613 7651

614 7655
වභෞති

615 7658

ශ්රී ංළ ඖධ නීතිත වංවහථළවේ විධළය නිධළරීන්වේ

වංමය (State Pharmaceuticals Corporation Executive 

Ofiicers' Association)

616 7662
අං 10/21 ඒ, ජයසුන්දර ජඳජදව, ඇල්ජශේන 

ඳළර,මශරම

617 7665 ළර අං /1/ඒ, ජදණිය, නළනුඔය, පිළිමතළල

618 7667

619 7673
Information and Communication Technology 

Professionals' Association

620 7684 259/9,වවත්සිරි මළලත,වොවහලත්ත,තංම



621 7685 Sri Lanka Workers Community Union

622 7689 Sammanthurai Pattu Mason Employees Union / II

623 7691
 (ජළති ඉතිරි කිරීජම් 

 ෆිංකුල)

624 7692

625 7693

626 7699

627 7706

628 7707

වංයළවේණ අංය ,වනො.1065, 

ඩී.එම්.සී.ඩී.වොඩනෆගිේ, මරදළන  ළර වොෂඹ 

08

629 7710 "ප්රභළත්", ලෆලියළය, ජමොණරළ

630 7720
වනො ඊ අලුව ොත  ළර බෆමිණිලත්ත

මළලනෆේ

631 7735 ඇන්

632 7738

633 7740

634 7741

635 7749 ධිළ

මළර් වංලර්ධන අධිළරිය, අං 216, 'ම 

නෆගුම', මශ මෆදුර, වඩන්සිේ වොේබඩුල 

මළලත, බත්තරමුේ

636 7751 වමවහත ංළ ලන වංරක්ණ වක්හත්ර නිධළරී වංමය



637 7755

638 7760 ටී තෆ.ජඳ.10,නුලරඑළිය

639 7766 පීඑේසී 24/16/ඒ,ශ්රී වවබෝ  ළර,වුඩළන,වදහිල

640 7775

641 7787

642 7788 Associaticn cf medical specialists වනො.06,විවේරළම මළලත,වොෂඹ 07

643 7789

644 7790

645 7792

646 7802

647 7803 වොෂඹ  ළර බණ්ඩළරලත්ත සීදල

648 7808

649 7815

650 7820

651 7821

652 7826 ඒ නෆවනහිර  තුර වොච්චිවඩ්

653 7832

654 7839 ඇපිටිල රළම



655 7844
අං 8ඒ,දුම්රිය   ළර,වොේලුපිටිය,වොෂඹ 

03

656 7845
Arts Faculty teachers association of the 

University of Colombo.

Office of the Dean ,Facalty of arts , 

University of Colombo, Colombo 03.

657 7854 ඥළනරත්න මළලත  ෆපිලියළන වබොරෆවහමුල

658 7860

659 7863 Northern Region Employees Trade Union. 

N.W.S & D.B , National Water Supply 

& Drainage Board , kandy Road 

,Jaffna.

660 7864
A

661 7872 Jaffna University Science Teachers Association.
Faculty of Science, University of 

Jaffna , Jaffna.

662 7874

663 7879
A

664 7882 වවත්සිරි මළලත වොවහලත්ත තංම

665 7883
වමවහත ංළ වංවහෘති මධයවහථළන ළර්ය මණ්ඩ

ලෘත්තීය වංමය

මෆද දුම්බර මෆද

මශනුලර

666 7889
E.D

667 7891



668 7896

669 7907

670 7909 චළම්,ඉශෂ නවබොඩ,නවබොඩ,ළුතර

671 7912 අං 321,අවෝළරළම  ළර,ආඩිඅම්බම

672 7921 189/6ඒ,නළල  ළර,නුවේවොඩ

673 7922
අළුත්වඩ් වීදීය වොෂඹ

674 7923

සුරළබදු වහථළනය ,ලයි ඒ 

නිහ ළදනළළරය,වනො.324,ශයිවලේ 

 ළර,වදර, ළදුක්

675 7928 ය

676 7930

677 7937 වවේලළ
/ඒ,පී.එවහ.ව වර්රළ 

මළලත,මළම්වප්,පිළියන්ද

678 7938
 ෂළත්  ළන වශළර වොමවළරිවහ

ළර්යළය,නවප්

679 7940

680 7944 Eastern Province Tamil Teachers Union .
No.145/40,17th Lane,Linganagar, 

Trincomale

681 7945
නිදශවහ චතුරස්රය,

682 7946 Workers Solidarity Union.
No.115/14,Bogodawatha 

Road,Suduhumpola,Kandy



683 7948
Architects Union of Central Engineering 

Consnltancy Burcan.
No.415,Banddhalok MW.Colombo07.

684 7953

685 7954
වමවහත ංළ ණ්ඩළයම් නළය වශ ම්රු

 රි ළලරුන්වේ (ලෘත්තීය) වංමය
B, ත, මුේ

686 7955

687 7956

688 7957

689 7960

690 7964 න්

691 7965
Aeronautical Communication officers Association-

Srilanka

Aeronautical Communication Center, 

Colombo, AirPort, Ratmalana

692 7969

693 7971 වංලර්ධන නිධළරි

694 7972

695 7974

696 7979
වශළර



697 7980

698 7982
අං 1200/6,මිහිත මෆදුර,රජමේලත්ත 

 ළර,බත්තරමුේ

699 7986

700 7999

701 8005
ශළ

702 8007
ය,

703 8008

704 8012
 ශු වලදය ඒය,ලනජීවී වංරක්න 

වද ළර්තවම්න්තුල,ලුණුම්වලවශර

705 8020

706 8021
ක්රීඩළ

707 8024

708 8026

709 8028

710 8039 න්



711 8040

712 8041

,ජන ලතු පියව,ටී.බි.ජයළ මළලත,වොඹ

713 8042
ශළ අධයළ න අනධයයන NMS  ලළල

714 8044

715 8049

716 8054

නළරි වේම් වද ළර්තවම්න්තුල වොෂඹ මශ

නර වභළල

717 8057
6/18,එෂදළුල 

 ළර,බංවොේ,මයිවහතෆන්න,බදුේ

718 8059

719 8060

720 8063 විදුශේ ති ලෘත්තියන්වේ වංමය
අිං.288/80,දිමුතු උයන,ජොවහලත්ත 

ඳළර,කිරිලත්තුඩුල,ජශෝමළම

721 8065

722 8066
The Association Of Health Education Officers Of 

Srilanka
86/5,Wickramasinghapura, Battaramulla.



723 8075

724 8078 Sammanthurai Threewheelar Owners Union
No.17, Hijra supermarket,   

Sammanthurai

725 8079 Teachers Association Of Estern University Estern University, Chenkalady.

726 8083 වනො.32,රවුම්  ළර,වශේනමුේ,වවවේලත්ත

727 8086

728 8089 LECO Accountants Association
Lanka Electricity Companey (pvt) 411, 

Galle road, Colombo 04.

729 8091

730 8092 -වබරමුල  ෂළත

731 8093

732 8094
Inter University Academic Support Staff Association- 

 Segment  I
116/4,වමොරුව ො,ම් ශ

733 8095 University of Moratuwa Teachers Association University of Moratuwa, Katubedda

734 8096 All Island Tamil Speaking Postal Employees Union Post Office, Batticaloa.

735 8098 වභළල
ජනො.9/6,ජඳොල්වහජල 

ඳළර,නත්තරම්ජඳොත,කුණ්ඩවළජල්

736 8099

737 8101

738 8102
proffessional & Technical Executive Association of 

SriLanka Insurance Corporation Ltd.

SriLanka Insurance Corporation Ltd, 

13th floor,No. 21, Vouxhall 

Street,Colombo 02



739 8104 Reserch Staff Association Arthur C Clarke Institute
 Arthur C Clarke Institute for Mordern 

Technologies, katubedda,Moratuwa

740 8107
Faculty Of Management & Finance Teachers 

Association

Dean's Office, Faculty Of Management & 

Finance,University of Colombo

741 8109 Peradeniya Dental Faculty Teachers Association
Faculty of Dental Science, University of 

Peradeniya

742 8111
ජළති ජ වම් ළදන ශළ ජළ ලශන මණ්ඩවේ 

අයෆමිලරුන්වේ වංමය

ජළති ජ වම් ළදන ශළ ජළ ලශන 

මණ්ඩය,ළලු  ළර,රත්මළන

743 8115

744 8116
ප්රධළන ඉංජිවන්රු ළර්යළය,ංවිම,අවහගිරිය 

 ළර,මශනුලර

745 8119

746 8122 ජර්මළනු

747 8128

748 8133 Democratic Peoples Congress

No.11,Haig 

Road,Bambalapitiya,Colombo 04

749 8134 ශිේපීය

750 8138

751 8139 ිංළ විදුලි   ජවේලළ ලෘත්තීය විංමය අිං 23,ඳශ රජ වීදිය, දුල්



752 8140

753 8141

754 8142

755 8146

756 8147
ම්ම

757 8148
Peradeniya University Agriculture Faculty Teachers 

Association (PUTA)

Faculty Of Agriculture, University Of 

Peradeniya,Peradeniya

758 8151 Fedaration Of University Teachers Association

Department Of Physics, The Open 

University Of Srilanka, p'O'Box 21, 

Nugegoda

759 8155 East Province Local  Government Employees Union
No.109, Poompukar East, palaiyoothum, 

Trincomalee

760 8163
මධයම ලෆඩ 

761 8164
Associaticn of Srilanka Airlines Licened Airlines 

Licened Aricraft Engineers

Hotel Green View,119/5,Rahula 

Mw,Adiambalama,Katunayaka

762 8168

763 8169

764 8170
වශද වන්ලළසිළළරය,ළවේ වීදිය ළන්තළ 

වරෝශ,වොඹ 08

765 8171

CTO 



766 8172

767 8173

768 8176 The Professinal Educators Union
155, Peoples  Bank road, Addalaichenai 

02.

769 8177

770 8179

771 8180 ම්රු මශ ජල්ම් 

ළර්යළය,ජොෂඹ 05

772 8182
Association of Labour Department Factory 

Inspecting Engineers Indrustrial safery Division

Industrial Safety Division ,No: 97, 

Jawatta Road, Colombo 05

773 8183
Peradeniya Unoversity Allied health Science 

Teachers Associaction (PUAHSTA) Faculty of Allied.

Faculty of Health Science, University of 

Peradaniya, Ausgusta hill, Peradeniya. 

774 8185

775 8186

776 8189

777 8192 ළලු

778 8193
Eastern Provincial Cultural Officers Union, Cultural 

Department, ministriy of Education 
Eastern Proviace, Trincomali



779 8194 අනධයයන
වතොරතුරු තළක්ණ වද ළර්තවම්න්තුල,වමොරටුල 

වි.වි.,වමොරටුල

780 8195 Colombo Faculty of Medicine Teachers Association No: 25, Kynsey Road, Colombo 08.

781 8197

782 8199
Subaragamuwa University Instructors Association 

Suberagamuwa University of Sri Lanka

Suberagamuwa University of Sri Lanka 

p.o. Box   02, Belihaloya

783 8201
, ජවත්සරි මළලත, ජොවහලත්ත, 

තිංම

784 8206

785 8208

786 8211

787 8212
I 

788 8213

789 8217 රළජය වවේලළ ධළරින්වේ

790 8220
ෂමළ මළර් උ වේන වශ

ලෘත්තීය පුහුණුආයතන ල වවේල

791 8221 ඨ ශළ උ ළධිධළරී ගු

792 8222 Working Womens Front 37,Bodhiyangana Mawatha Kandy.

793 8225

794 8226



795 8227 ලෆඩ  රීක්

796 8231 University of Jaffna Teachers Association, 
Student's  Complex, University of Jaffna, 

Jaffna

797 8235 අිං 24/150/ඊ/බී/3/1, ජෝතමී ඳළර, ජ ොරැල්

798 8238 ඒළබේධ වවෞය වවේල වංමය 49/53 බී,වල්මල් උයන,කිරිදිලෆ ඳළර,යක්

799 8242

800 8243

801 8245 වවේල

802 8248

803 8250 අං , සීතළම ඒ අවිවහවළවේේ

804 8252 වනො.180/7,මිහිර මළලත,මකුළුදල,පිළියන්ද

805 8253

806 8254
අිං 24/150/ඊ/8/3/1,එන්.එච්.ඩී.ඒ., ජෝතමී 

ඳළර, ජ ොරැල්, ජොෂඹ 08

807 8256

808 8257

809 8258 Kalkuda Electorate United Auto Drivers Association S 2 K COM. Main street Valaichenei



810 8267
ලරළය ශළ මශළමළර් අමළතයංය

811 8272

812 8273 218/4ඒ,ලෆේෆටිය  ළර,ව ොේවශේන,ෆෂණිය

813 8274
The Association of the Staff officers of the 

Department of the Commerce 

th floor Rakshana mandiraya No 21 

Vauxhall stret Colombo 02

814 8275

815 8278

816 8279 වනො ළන්ති  ළර ම් ශ

817 8280 , න්වි

818 8281
Kelaniya University Faculty of Medicine Teachers 

Association
p.o.Box 6, thalagolla rd,Ragama

819 8282

820 8283 Srilanka Insurance Motor Engineers Association no.21 Vauxhall street,Colombo 02

821 8287 University Scientific Executive officers Association

Postgraduate studies Division,Faculty of 

Architecture,University of 

Moratuwa,moratuwa.

822 8288
වංරක්ණ



823 8290

824 8291 105/14,අත්තිඩිය  ළර,රත්මළන

825 8293

826 8296

827 8297

828 8298

829 8301

830 8302 Engineers Association of Sri Lanka Ports Authority
Central Library, 45, Leyden Bastian Road, 

Colombo 01

831 8308 සිසි ෆළුම්,මළලියේද,මළලනෆේ

832 8309

833 8310
ලෆඩවටශන් වශළර ෘෂිර්ම නිධළරීන්වේ වංමය

ෘෂිර්ම වද ළර්තුවම්න්තුල

ශ්රලය දෘය මධයවහථළනය න්වනොරුල

වප්රළවදණිය

834 8312 Women Solidarity Front

No.114/15B,temple 

lane,Suduhumpola,kandy (P.O.Box 171 

Kandy

835 8316
ං වි ම

තෆ ව 

836 8317



837 8318  ටං

838 8321
අධයළ නඥ

ශළපිටිම මීරිම

839 8327 උ ළධිධළරි

840 8329

841 8330
වනො ආචළර්ය ඇන් ඇම් ව වර්රළ මළලත

වොෂඹ

842 8331

843 8333 ශ්රී ංළ ප්ළන්වට්න් ඔෆිවර්වහ

844 8335

845 8336

846 8337

847 8338
Sri lanka Education Administrative Service Officers 

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

848 8340

849 8341

850 8343 දංවොේ

851 8346

852 8347

853 8348



854 8350

855 8351

856 8353

857 8354 විටි

858 8356 Vavunaya Private Sector Labourers Union
Industrial Estate Centre Poonthoddam 

Vavunaya

859 8357

860 8358

861 8359 නී 259/9,වවත්සිරි මළලත,වොවහලත්ත,තංම

862 8360 Sri Lanka Planning Service Officers Union
Eastern Proviace, No.61, Beach Road, 

Addalaichenai

863 8361

864 8362

865 8363 Principles Union of kilinochchi District Zoonal Education office Kilinochchi

866 8364

867 8365 2/1,දංවොේළම,නිදළුව ොත

868 8366 Sri lanka Union of Prosthetists and Orthotists 
34/4,Alfresco Training College 

Rd,Nagoda,Kalutara

869 8367
15,ළන්ත චළේවහ  ටුම,විේවෝරළ 

ලත්ත,වමොරටුල



870 8369 All management Assistents trade union 101/ C,Jalaldeen Road,Adalaichenai.

871 8370

872 8371 78/4/ඒ,නීම්මශර  ළර,වොඩිමුල,මශරම

873 8372 A 

874 8373
A,

875 8374

876 8377

877 8378

878 8379

879 8380 අං 147,ආනන්ද මළලත,මතුම

880 8381

881 8382

882 8383 A 

883 8384

884 8385

885 8386 අං 348,ගුඩ්වඩ්  ළර,රත්නපුර

886 8388 Government Medical physicists Association National Cancer Institute,Maharagama

887 8390



888 8392 / , , , 

889 8393
වශළර , .99, 2

, , ,

890 8394
විදුලි  ළරිවබෝගි වවේලළ

මධයවහථළනය,ංවිම,ශෆටන්

891 8396
,

892 8399 SD & CC Engineers Union  
 State Development & Counstruction 

No.07 Borupana Road, Ratmalana.

893 8401
, , 

, .

894 8407 . /4, ,

895 8408 Sri Vigneswara three wheel owners Society Main Road Kiran

896 8410

897 8412
209 ශ්රී වශේමළවෝ 

මළලත,යටියන,අලත්ත,12200

898 8414
ආ දළ ෂමනළරණ මධයවහථළනය විදයළ

මළලත,වොෂඹ

899 8415

, 

,

, 

900 8416



901 8421

902 8423

903 8424
. . 

, . ,

904 8426
434/2,ඩෆනි ජශට්ටිආරච්චි 

මළලත,නජශේන, ත්තරමුල්

905 8427
, .

906 8430
රජවේ

907 8431 / 

908 8435

909 8438
ල

910 8439 අලතුවොඩ, මශනුලර

911 8442 Ceylon Worker's Uuity Alliance No.03, Glenfall  Road, Nuwaraliya

912 8445

913 8446

වනොලන

ණ වශ අර්ධ ශිල්පිය ජවේලළ ණජේ 
යළ

ටු

914 8447 Public Management Assistant Service Union No 65 Station road Vavuniya



915 8448 33,ශර්මන් ලත්ත,3 අදියර,ං ඉම,වදොඩංවොඩ

916 8449
Northern Province Cooperative Development Officers 

Trade Union 

Office of the Assistant Commissiouer of 

Cooperative Development A9 Road 

kilinochchi

917 8450
නිවයෝජය ෘෂිර්ම අධයක් ළර්යළය, 

පුත්තම

918 8451
" " 

919 8452

920 8453 වද ළර්වම්න්තුල ඒ

921 8454

922 8455
මිතුරු වවලණ,465/3,නල නුලර  ළර,වප්රවහ 

ශන්දිය,බියම

923 8456

924 8457

925 8458

926 8459 මළ

927 8460
ලන ජීවී වංරක්ණ වද ළර්තවම්න්තුල,811 

ඒ,ජයන්තිපුර,බත්තරමුේ



928 8461

929 8462

930 8466 Sammanthurai Educational Zone Teachers Union
70 Ampara Road Villiuayadi 

Sammauthurai

931 8467
The Eastern University Teachers Association for 

Democracy and Development

Eastern University Sri Lanka 

Vantharumoolai

932 8468
,

933 8469 . , , 

934 8470
, ,

935 8471 120/2සී,වශන්යළ,තනම්පිටිය  ළර,ළේ

936 8472
අං 171/1/7,ඩී.වක්.ඩේ,වළප්පු 

වංකීර්ණය,ශෆටන්

937 8475
B, , , 

938 8476 Jaffna University Democratic Employees Union University of Jaffna, Thirunelvely

939 8479

940 8480

941 8481 N



942 8482

943 8483

944 8485

945 8488

946 8491

947 8494
UP COUNTRY TEACHERS FRONT MALAYAN 

ASIRIYAR MUNNANI
4/11,Railway Quarters,Nuwara Eliya

948 8496
M.M.R.

949 8497

950 8498 NEW WORKERS FRONT HEADQUARTERS
20A, JINANANDA MAWATHA, 

KOTAHENA, COLOMBO - 13

951 8501
,වදමටවොඩ  ළර,වොෂඹ නර වභළ 

ළර්යළය,වොෂඹ 09

952 8502

953 8503 A

954 8504
Teachers' Association of South Eastern University of Sri 

Lanka (TASEU)

South Eastern University of Sri Lanka, 

Oluvil, 32360

955 8506

956 8507

957 8508



958 8510

959 8512

960 8513
D

961 8514

962 8515

963 8519

964 8521 වර්ගු මන්දිරය,

965 8522

966 8523

967 8525 ප්රළවේශිය වරෝශ,නෆම් ශ,අනුරළධපුරය

968 8526 A154/1, 

969 8527 All Ceylon Makkal CTB Union
57/2/D, UDA, Flats Mahawela Lane, 

Colombo - 9

970 8528

971 8534 වමවහත ංළ
292/01,ශතුරුසිංශ මළලත,ගිනිති ම උතුර, ෆපිලි 

වල,කිරිදිලෆ



972 8536

973 8537 Scientists  Association of NARA(SAN)  

SoioEconomi & Marketing Research 

Division,National Aquatic resources 

Research & Development Agency(NARA) 

Crow Island Mattakkuliya,Mattakkuliya 

Colombo 15

974 8538 දුම්රිය

975 8542

976 8544
රළජය වංලර්ධන ශළ නිර්මළණ නීතිත වංවහථළවේ

ෂමනළරණ වශළර වංමය

 

977 8545

978 8546

979 8547

980 8553 321/2,මශලත්ත  ළර,හිඹුටළන,මුේවේරියළල

981 8554

982 8555
වතළුේ,ඇතිලිලෆල

983 8559

984 8561 Veterinary Faculty Teacher's Union
Faculty of Veterinary Medicine & animal 

Science,University Of Peradeniya, Peradeniya

985 8562 A 



986 8563
G/14/A, 

987 8564 C, 

988 8565

989 8566
නි නිලව, ළරිවභෝගි වවේලළ 

මධයවහථළනය,මේලපිටිය,කුරුණ

990 8568 කු

991 8569

992 8570 People's Teachers Union. 52/3,Church Road, Kahawatta.

993 8571
ප්රළවේශීය ෘෂිර්ම උ වේ 

ළර්යළය,නළවොඩ,ළුතර

994 8572

995 8573

996 8574
a/14

997 8575 NWC Transport Workers Union. 10, Council Lane, Dehiwala.

998 8578

999 8579

1000 8581 Sri Lanka Education Community Organization 81/8F, Dunbara Road, Hatton.

1001 8582
අං 154/51,ේවොඩ 

ශන්දිය,තලතුවොඩ, න්නිපිටිය

1002 8583



1003 8584

1004 8585

1005 8588 -

1006 8589

1007 8593

1008 8594

1009 8595 Executive Association- Srilankan Airlines 88/c, Kotikawatta road, Gotatuwa.

1010 8596

1011 8597

1012 8598

1013 8600
වනො.66/68,වොඩවල 

ලත්ත,වන්වොඩ,ව ොේශවල

1014 8602

1015 8604 68 බී, ළහිංමුල,රිලර්විළඩ්න්,වලිඔය

1016 8605 New Plantation Workers Congress Up Country
B2/2/1, 797 HOUSING SEHEME, Temple 

Road, colombo 10

1017 8606

1018 8607

1019 8609



1020 8610

1021 8611

1022 8612

1023 8613
/ඒ,වයළර්ඩ්වහ  ළර,ශෆේවොක් ටවුම,වොෂඹ 

05

1024 8614

1025 8615
Northern Province Democratic Transport Employees 

Union
 Jaffna Depot, Kondavil

1026 8617 Scientific Officer"s unin of Sri Lanka Standards Istitution.
17, VictoriaPlace, Elvitigala Mawatha, 

Colombo - 08

1027 8619
Ampara District Land Administration Field Officers 

Union
Fiscal Road, Akkaraipa TTV - 03

1028 8620 /1,වොවොන්නළල  ළර,වොතටුල,අංවොඩ

1029 8621 /E/B

1030 8623 ගු න් ගු
ගු

1031 8625 ම්බි ර් /9, ජවත්සරි මළලත, ජොවහලත්ත, තිංම

1032 8626
Engineers Association of National Engineering Research 

& Development Centre.

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

ela.

1033 8628 ශ්රී ිංළ ජඳොදුජන ප්රලළශන ජවේල විංමය 95/45,නළල  ළර,නළරළවශේන්පිට,වොෂඹ 05

1034 8630



1035 8631

1036 8632
A /

1037 8633

1038 8635 Mannara District Buses Oweners Association Grand Bazaar, Mannar

1039 8637

1040 8639 Malaiya Tholilalar Udayam 88/ 2A, Dunbar Road, Hatton'

1041 8641 පීඳල්වහ මර්චන්ට් ෆිනන්වහ ජවේල විංමය අිං 21, නලම් මළලත, ජොෂඹ 02.

1042 8642 Sri Lanka Airlines Aircraft Engineers Guild
38, C Udyana  Mawatha, Gangoda Wila, 

Nugegoda.

1043 8643 ශ්රී ිංළ අධයළඳන ඳරිඳළන ජවේලළ ලෘත්තිය වමිතිය 286/ 1 / 1, මශල්ලරළල, ඳන්නිපිටිය.

1044 8644 රජජේ ර්මළන්තළලීය ශ්රී ිංළ නිදශවහ ලෘත්තීය වමිතිය රජජේ ර්මළන්ත ළළල, ජොජොන්නළල.

1045 8645 දුම්රිය ජවේලළ ලෘත්තීය වමිති එක්වත් ජඳරමුණ
දුම්රිය ජවේල විංමය, දුම්රිය ඳටුම, මරදළන, 

ජොෂඹ 10.

1046 8646
රළජය ඖධ නිහඳළදන විංවහථළජව් නිහඳළදන අිං ජවේල 

විංමය

අිං 11, වර්ජජොන්  ජොතළල මළලත, 

දලලත්ත, රත්මළන.

1047 8648 ජජෝ නල විදුලි ළර්මි ශිල්පීන්ජේ විංමය අිං 59, මිරිශළන ඳළර, නුජේජොඩ.

1048 8649 ශ්රී ිංළ ලෘත්තිය පුහුණු අධිළරීජේ ජඳොදු ජවේල විංමය

ශ්රී ිංළ  ලෘත්තීය පුහුණු අධිළරිය,වෆසුම් 

ඳර්ජේන ශළ විංලර්ධන අිංය, 

357/2,ඇල්විටි මළලත,ජොෂඹ 05

1049 8650 ලිපිරු ජවේලළ විංමය
ිංළ නෆව් විංවහථළල, අිං 27, M. C. H. 

ජොඩනෆගිල්, බ්රිවහටල් වීදීය, ජොෂඹ 01.

1050 8651 ිංළ විදුලි (ජඳෞද්) වමළම ජවේල විංමය
ජනො. 136/ 68 . ජදල්ලත්ත, වඟජ ෝමළලත, 

ජජවල්ලත්ත, ඳළනදුර.

1051 8653 නයිටළ දිවහත්රික් මනළරුලන්ජේ විංමය
නයිටළ ජොෂඹ දිවහත්රික් ළර්යළය, 242 

ශෆව්ජොක් ඳළර, ජොෂඹ 05.

1052 8654 වමවහථ ිංළ ලනජීවි විංරච ජවේල විංමය ජනො.71, මශනළපුර, අම්ඳළර.



1053 8655
ජඳොදු ජවේල විංමය - ශ්රි ිංළ විදුලි විංජද් නියළමන 

ජොම්න් වභළල
276, ඇල්විටි මළලත, ජොෂඹ 08.

1054 8656 වළමුහි ජවේල විංමය
ජනො. 17,  ෆරැක් ඳටුම, ජොම්ඳඤහඤවීදිය, 

ජොෂඹ 02.

1055 8657 වමවහථ ිංළ ලෘත්තීය වමිති වම්ජම්නය 259/ 9, ජවත්සරිමළලත, ජොවහලත්ත, තිංම.

1056 8658 Staff Officers Association of Sri Lanka Ports Authorty
No. 19, Chithya Road, P. O. Box 595, 

Colombo - 01.

1057 8660
District Divineguma Development Officers Trade Union - 

 Batticaloa

No: 266 New Kalmunai road, Kalladie, 

Uppodia, Batticaloa.

1058 8661 මිල්ජෝ සුරැකිජම් දුණ විජරෝධි ජවේල විංවිධළනය
237/ 24, තුන්ලෆනි ඳටුම, ජමොරටුලළජශේන ඳළර, 

අතුරුගිරිය.

1059 8662
 වහනළහිර ඳෂළත් මළර්වහථ මගි ප්රලළශන අධිළරිජේ 

වහථළනභළර නිෂධළරි මශතුන්ජේ වශ ජව්වටශන් මශතුන්ජේ 

විංමය

 . ඳ. මළර්වහථ ප්රලළශන අධිළරිය, ජොෂඹ 01. 

ප්රළජද්ශිය ළර්යළය,  ෆවහටියන් මළලත, 

පිටජොටුල.

1060 8663 ශ්රි ිංළ තළක්ණ වශය විංමය ජුවහදුල ලත්ත. මිටියළජොඩ

1061 8664
2005 ලර්ජේ ජමෝටර් රථ ප්රලළශන ජදඳළර්තජම්න්තුලට  ලළ 

ත් උඳළධීධළරින්ජේ ලෘත්තිය වමිතිය.
ජනො. 71, සයිේ ඳළර, ජොෂඹ 05.

1062 8665 ප්රජළතන්ත්රලළදී ත්රිවිධ ශමුදළ සවිල් ජවේලළ විංමය
අිං 62/ B, ඳළර්ලිජම්න්තු ඳළර, ඳෆලත්ත, 

 ත්තරමුල්.

1063 8666 දිවිනෆගුම දක්ෂිණ විංමය ජනො. 44, මශනෆවියළ ඳළර, ලල්ලිල, ලෆලිම.

1064 8667 ලළරිමළර් තළක්ණ වශරුලන්ජේ විංමය "කුඩළජව්"අළුත්ජල දකුණ, දියතළල.

1065 8668 ළර්මි අධයළඳන අධයයන උඳළධිධළරි විංමය ළර්මි විදයළය,ලෆරැල් ලත්ත,යක්

1066 8669 ඉිංජිජන්රු විංවහථළ ජළති නිදශවහ ජවේල විංමය
342/1/4,ඊ.ඩබ්.ජඳජර්රළ මළලත,ජෝට්ජට් 

ඳළර,පිටජෝට්ජට්

1067 8670 යුද්ධ ශමුදළ සවිල් ලළත්තිය වමිති ඒළ ද්ධ  මණ්ඩය 37/7 ඒ, සුජම්ද මළලත, ජන්මුල්.

1068 8671 රජජේ අධිරන භළන ඳරිලර්තන ලරුන්ජේ විංමය අිං 13,විල් ට්  ළසරිය මළලත,නජේ,මළතර

1069 8673
ශ්රි  ිංළ ලෘත්තිය පුහුණු අධිළරිජේ නල නිදශවහ රියදුරු 

විංමය

354/ 2. නිපුනතළ පියව, 4 ලන මශ, 

නළරළජශේන්පිට.

1070 8674 Northan Province Government Midwifes Union Dr, Subramaniyam Road, Chunnakam, Jaffna.



1071 8675 ජඳොල් විංලර්ධන අධිළරිජේ ඳරීක් ලරුන්ජේ විංමය
ජඳොල් විංලර්ධන අධිළරීය, ජනො. 11 - 1. 

ආධිඳළද වීධිය, ජොෂඹ 01.

1072 8676 වමවහථ ිංළ දුරථන ක්රීයළරු විංමය
ජනො. 259 - 9, ජවත්සරි මළලත, ජොවහලත්ත. 

තිංම.

1073 8677 ශ්රී ිංළ ජටලිජොම් ජමෝටර් රථ රියදුරු විංමය
ශ්රී ිංළ ජටලිජොම් මුවහථළනය, බිම්මශ, 

ජෝටවහ ඳළර, ජොෂඹ 01.

1074 8678 රජජේ ර්මළන්ත ළළජව් ජළති ජඳොදු ජවේල විංමය
රජජේ ර්මළන්ත ළළල, ජොජොන්නළල, 

ලෆල්ම්පිටිය.

1075 8679
ගුලන් ජතොටුඳ ශළ ගුලන් ජවේලළ (ශ්රි ිංළ ) වමළජම් ජඳොදු 

ජවේල විංමය

ප්රධළන ළර්යළය, ෂමණළරන අිංය, ගුලන් 

ම්මළනය,  . ජ. ගු . ටුනළය.

1076 8680
වමවහථ ිංළ වහජව්ච්ඡළ ගුරු වශය ලරුන්ජේ එමුතු 

විංමය

ප්රධළන ළර්යළය, අිං 282/1, ගුඩ්ජඩ් , 

මශනුලර.

1077 8681 ආසයළනු ම්රු විංමය 197, කුමළර ජදො ඳළර, ජමොණරළ.

1078 8682 රජජේ තක්ජවේරු රුලන්ජේ විංමය
146/C/3. 4ලන ඳටුම, රළජසිංශ මළලත, 

ජොරජතොට, ඩුජල.

1079 8683 ිංළ ධිලර විංවහථළ වහලළධින ෂමණළරුලන්ජේ විංමය ජනො. 15, ජරොක්ශවුවහ ඳටුමඟ, ජොෂඹ 15.

1080 8684
රළජය ජවේලළ (සවිල් /විදුලි /යළන්ත්රි) ළර්මි නිෂධළරීන්ජේ 

විංමය.

විධළය ඉිංජිජන්රු ළර්යළය, ව රමුල 

ඳෂළත් වභළල, ඇලන් පිටිය, ලිමුල නරය

1081 8685 රළජය දෆල විංවහථළයීය නළධිරණ ලෘත්තියන්ජේ විංමය. රජමල්ලත්ත ඳළර,  ත්තරමුල්.

1082 8686 ජඳොදු ළර්්ය ජවේල විංමය - (ගුලන් ජතොටුඳ ටුනළය) ජනො: 261/ A. ජව් ඩ ඳළර, කුරණ, ටුනළය

1083 8687 සුනිතය  ක්ති ජවේල විංමය
ශ්රි ිංළ සුනිතය   ක්තිද්  අධිළරිය, 

BMICH. ජොෂඹ 07.

1084 8688 රජජේ ජවෞය ජවේලළ රියදුරු විංමය - පුත්තම දිවහත්රික්ය දි.ජවෞ.ජවේලළ ළර්යළය, මළදම්ජඳ

1085 8689
ලයඹ ඳෂළත් ඳළන ආයතනය "යළලජිල" ණිහඨ ජවේල 

ලෘත්තිය විංමය
ප්රළජද්ශිය වභළල, ජඳොල්ශජල.

1086 8690
තක්ජවේරු ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ජජයහඨ තක්ජවේරු රුලන්ජේ 

ලෘත්තිය වමිතිය
ජනො. 111/ 3, සුභද්රළරළම ඳළර, නුජේජොඩ.



1087 8691 ගුලන් විදුලි විංවහථළ මළධයජව්දින්ජේ විංමය
ශ්රි ිංළ ගුලන් විදුලි විංවහථළල, නිදශවහ චතුරස්රය, 

ජොෂඹ 07.

1088 8692
දිවිනෆගුම විංලර්ධන ජදඳළර්තජම්න්තුජව් විධළය 

නිෂධළරීන්ජේ විංමය
අිං 176 / A, ශයිජලල් ඳළර, ඳන්නිපිටිය.

1089 8693 ඳෂළත් වභළ විණන නිධළරීන්ජේ විංමය

ප්රධළන ජල්ම් ළර්යළය ( . ඳ) අභයන්තර 

විණන ජදඳළර්තජම්න්තුල, ශ්රළලවහතිපුර මන්දිරය, 

ජොෂඹ 07.

1090 8694 ජළති පිරිජලන් ප්රලර්ධන ලය (NPDC)
ජනො. 125/ 14, ජොවහඳත් ඳටුම, ජදමටජොඩ 

ඳළර, ජොෂඹ 09.

1091 8695
උතුරු මෆද ඳෂළත් ජවෞය ජවේලළ ලෘත්තියන්ජේ ඒළ ද්ධ 

ලෘත්තීය විංමය

ප්රළජද්ශිය ජවෞය ජවේලළ අධයක් ළර්යළය, 

අනුරළධපුර

1092 8696 වමවහථ ිංළ ජේණිධළරී විදුශල්ඳති ජවේලළ විංමය ජනො.7/3,ඔරුජතොට, ම්ඳශ

1093 8697 ශ්රී ිංළ රක්ණ විංවහථළ අභන්තර විකුණුම් නිධළරී විංමය 21 ජලෝක්ජෝල් වීදිය, ජොෂඹ 02.

1094 8698
 ලයඹ ඳෂළත් ෘෂිර්ම ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ශ්රි ිංළ 

ෘෂිර්ම ජවේලජේ නිධළරීන්ජේ විංමය

ඳෂළත් ෘෂිර්ම ජදඳළර්ජම්න්තුල, දඹුල් ඳළර, 

කුරුණෆ

1095 8699
ල් දිවහත්රික් ඳළවල් අනධයන ළර්ය මණ්ඩ ලෘත්තීය 

වමිතිය

නිදශවහ ජවේල විංම් ළර්යළය, රතඹළලත්ත  

ඳළර, ල්.

1096 8700  ඩළ නිධළරීන්ජේ විංමය රළජය දෆල විංවහථළල
රළජය දෆල විංවහථළල අිං 82, රජමල්ලත්ත ඳළර, 

 ත්තරමුල්

1097 8701
මධයම ඳෂළත් ෘෂිර්ම ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ශ්රි ිංළ 

ෘෂිර්ම ජවේලජේ වශළර ෘෂිර්ම අධයක් ලරුන්ජේ 

විංමය

වශළර ෘෂිර්ම අධයක් ළර්යළය, ෂළඳ 

3, තෆ.ජඳ.20, වරවවි මළලත, ජේරළජදනිය

1098 8702 DEMOCRATICAL PEOPLES' UNION 136/1/1, Colombo Road, Hatton.

1099 8703 ජළති නිදශවහ ජවේල විංමය 21/1, ජයන්ති පුර, අජෝ මළලත,  ත්තරමුල්.

1100 8704  හුවිධ අිංයන්හි නිපුනතළ පර්ණ වලදය නිෂධළරි විංමය
330/E/ 4, ජළති මශල් නිලළව, වර්ඳන්ටයින් 

ඳළර, ජොෂඹ 08.

1101 8705
 වහනළහිර ඳෂළත් රළජය ජවේලළ තළක්ණ නිෂධළරි( වෆසුම්) 

විංමය

වෆසුම් ළර්යළය, නළරි ඉිංජිජන්රු 

ජදඳළර්තජම්න්තුල, ජොෂඹ මශ නර වභළල, 

ජොෂඹ 07.



1102 8706 වත්ල නිහඳළදන ශළ ජවෞය ජළති ජඳොදු ජවේල විංමය සරිජොත, අිං 400, පිටජෝට්ජට්, ජෝට්ජට්.

1103 8707
ඳළරිජභෝගි අධිළරිජේ ජජයහඨ විමර්න නිධළරින්ජේ 

විංමය

ජනො.27, ව.ජතො.ව. මශ ජල්ම් ළර්යළ 

ජොඩනෆගිල්, ජලොක්ජෝල් වීදිය, ජොෂඹ 02

1104 8708
 ඌල ඳෂළත් ෘෂිර්ම ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ණිහඨ 

ජවේලයන්ජේ විංමය

ෘෂිර්ම උඳජද් ළර්යළය, ජොවිජන 

ජවේලළ මධයවහථළනය, ජ ෝශ කුඹුර

1105 8709
උතුරු මෆද ඳෂළත් රළජය ෂමණළරන වශළර ජවේලළ 

නිධළරින්ජේ ලෘත්තීය විංමය

ඳෂළත් වභළ විංකිර්ණය, උතුරු මෆද ඳෂළත, 

අනුරළධපුර

1106 8710
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.

1107 8711
ජළති මෆණික් වශ වහලර්ණළභරන අධිළරිජේ අවළධළරණයට 

ක්වු ජවේලයින්ජේ විංමය
199, තක්ෂිළ උයන, මනම, ජශොරණ

1108 8712 නල ෂමණළරණ උඳළධිධළරි ජවේලළ විංමය
1615/2,ක්රිවහටල් ජටරවහ,මළජේ 

ඳළර,ජොට්ටළල,ඳන්නිපිටිය

1109 8713 තළක්ණි වෆසුම් ශිල්පී විංමය 130, W.A.D. රළමනළය මළලත, ජොෂඹ 02.

1110 8714
රජජේ තක්ජවේරු ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ජළති ජඳොදු ජවේලළ 

විංමය
748, මරදළන ඳළර, ජොෂඹ 10.

1111 8715 ලන විංරක්ණ ජවේලළ නිධළරීන්ජේ ලෘත්තිය විංමය ජනො.01.  ළ දක් මළලත, අවිවහවළජව්ල්.

1112 8716 ඒළ ද්ධ ලෘත්තිය විංමය
ගුලන් ජතොටුඳ ශළ ගුලන් ජවේලළ වමළම, ගුලන් 

ජතොටුඳ, ටුනළය.

1113 8717 ශ්රි ිංළ විදයළත්ම ජවේලජේ කීට විදයළඥලරුන්ජේ විංමය ජනො.135/7ඒ,ජශොන්නන්තර (උතුර),පිළියන්ද

1114 8718
වමවහථ ිංළ ඳෂළත් / ෂළපීය ඳරිණ මධයවහථළන 

උඳජද්යිජේ විංමය
554/ C,ඳළවල් මළලත, මීජොඩ.

1115 8719 ජොවිජන නිෂශඬ විංමය ජදොවහතර ලත්ත, දණ්ඩමුල, කුලියළපිටිය.

1116 8720
ජොෂඹ විහල විදයළළය ජද්ශිය වලදය විදයළ ආයතනජේ 

ආචළර්ය විංමය

ජද්ශිය වලදය විදයළ ආයතනය, ජොෂඹ විහල 

විදයළය, රළජගිරිය.



1117 8721 University Colleges Teachers' Association of Sri Lanka No-24' E.S. Fernando Mawatha, Colombo 06.

1118 8722 විදයළ ශළ තළක්ණ නිධළරින්ජේ ඒළ ද්ධ විංමය විදළතළ වම්ඳත් මධයවහථළනය, ඳවහජොඩ.

1119 8723 ජළති නිදශවහ විදුලි ක්ජේත්ර ජවේල විංමය 152/1, ඉශ ජ ෝමිරිය, ඩුජල.

1120 8724 වමවහත ිංළ නිදශවහ විදුශල්ඳති විංමය අිං 223,රජපිල් මළලත,මශනුලර

1121 8725 පුරළවිදයළ නිධළරින්ජේ විංමය
පුරළවිදයළ ජදඳළර්තජම්න්තුල, ශ්රීමත් මළවහ 

ප්රනළන්දු මළලත, ජොෂඹ 07.

1122 8726 යුද සවිල් ජද් හිතර්ෂි නිදශවහ ජවේල විංමය අිං 8/81, තිවහවපුර, ජමොල්ලිඳතළන

1123 8728 ජනතළ තෆඳෆල් ජවේලළ විංමය
24 C, රජමල් උයන,  ෆද්දළන ඳළර, 

පිටජෝට්ජට්, ජෝට්ජට්.

1124 8729 රජජේ ලෘත්තිය තක්ජවේරුරුලන්ජේ විංමය අිං 129/5, රළමනළර ඳළර, ජශෝමළම, ඩුජල.

1125 8730 මධයම ඳෂළත් ඳරිලළව නිධළරින්ජේ විංමය
ඳරිලළව ශළ ෂමළ රක් ජවේලළ ළර්යළය, 

උවළවි විංකීර්ණය, නළලපිටිය.

1126 8731 එටිජවළට් ඍජු අජවිරුලන්ජේ විංමය අිං 109, ළලු ඳළර, ජොෂඹ 03.

1127 8732
ශ්රී ිංළ ලෆවිලි ජභෝ ඳර්ජේණ ආයතන ජවේලළ අිං 

නිධළරින්ජේ විංමය

ජඳොල් ඳර්ජේණ ආයතනය,  ණ්ඩිරිේපුල 

ලත්ත, ලුණුවි.

1128 8733 ශ්රී ිංළ ලෆවිලි ජවේල ජොන්ග්රවය 13D,1st Floor,Park Road,Nuwaraeliya

1129 8734
සී/ව අධයළඳන ජවේලළ නියුක්තියින්ජේ වමඳළර 

වසුරුලම්ම් වශ ණය ජදන වමිතිජේ විධළය 

නිධළරින්ජේ ලෘත්තිය විංමය

66/42, සුශද මළලත, ලවුලත්ත, ඳළනදුර.

1130 8735 NIBM Academic Staff Members' Union 120/5, Wijerama Mawatha, Colombo 07.

1131 8736 ජනරජ ජවෞය ජඳොදු ජවේලළ විංමය 21/M/7, E.D. දළ ජර් මළලත, ජොෂඹ 05.

1132 8737 වමවහථ ජවේල වහලළධීන ලෘත්තීය විංමය ජනො.758, ජබ්වහයින් ඳළර, ජොෂඹ 09.

1133 8738 ිංළ විදුශල්ඳති විංමය "වන්තළනළ", ඳශෂ ලශපිටිය, නළත්තන්ඩිය.

1134 8739 ජශද ඳරිඳළන නිධළරීන්ජේ විංමය 233, ලෆන්ද ඳළර, රුලන්ලෆල්.

1135 8740 ජළති වමගි ජවේල ලෘත්තීය විංමය 324/3, මළදුපිටිය, ඳළනදුර.

1136 8741
ළල් දිවහත්රික් වහලළධීන රජජේ රළජය ෂමනළරණ වශළර 

නිෂධළරීන්ජේ ලෘත්තිය වමිතිය
ජනො.568/B, හිරිඹුර ඳළර, ළල්.



1137 8742 වමවහථ ිංළ ෂදරු අධයළඳන ගුරු විංමය
ජළති ෂමළ අධයළඳන ඳදනම, මුල්ජල්රියළල නල 

නරය.

1138 8743 ජළති රඳලළහිනී ලෆඩ වටශන් නිහඳළදලරුන්ජේ විංමය
ශ්රී ිංළ රඳලළහිනි විංවහථළල, නිදශවහ චතුරස්රය, 

ජොෂඹ 07.

1139 8744 ශ්රී ිංළ නිදශවහ ගුරු ජවේලළ විංමය 211/7 A, සීවිම මළලත, ජඳෝජර්, අතුරුගිරිය.

1140 8745 තළක්ණ නිධළරීන්ජේ විංමය
ශ්රී ිංළ රළජය ඉිංජිජන්රු විංවහථළල, ජනො.130, 

W.A.D. රළමනළය මළලත, ජොෂඹ 02.

1141 8746 දකුණු ඳෂළත් ලෘත්තීය ජනමළධයජව්දීන්ජේ විංමය ජම්ඳවහ ලත්ත, දන්ජදනිය, රත්මජල්.

1142 8747 වමවහත ිංළ ජශ්රේණිධළරි විදුශල්ඳති ජඳරමුණ අිං 162/1, මුතුමිණි, තල්ලත්ත, මශනුලර.

1143 8748 ඳළත් ඳළන ජළති නිදශවහ ජවේල විංමය 114/03, මලි ජරෝශ ඉදිරිපිට, පුත්තම

1144 8749
ජවෞෟ අමළතයිංය යටජත් ක්ය ජරෝ මර්දන ශළ ෂය ජරෝ 

පිළි ද ජළති ලෆඩවටශජන් ඳරිණ දත්ත ක්රියළරුලන්ජේ 

විංමය

නළශජොරටුල, ඉශ ිංජොඩ ඳළර, 

ලත්ජත්ම, දික්ලෆල්.

1145 8750
නිදශවහ ණිහඨ ජවේල විංමය - ශ්රී ිංළ ලෘත්තීය පුහුණු 

අධිළරිය

"නිපුණතළ පියව", ඇල්විටි මළලත, 

නළරළජශේන්පිට.

1146 8751
ජවෞන්දර්ය ළ විහලවිදයළයීය අධයයන ලෘත්තියින්ජේ 

විංමය

ජවෞන්දර්ය ළ විහලවිදයළය, අිං 21, 

ඇල් ට් චන්ද්රලිංය, ජොෂඹ 07.

1147 8752 ජළති ගුරු විංමය 276, එමල්ජඳොත, ලශජොට්ජට්

1148 8753
වමවහථ ිංළ මජනෝ වලදය වමළජ ජවේල නිෂධළරීන්ජේ 

විංමය

482/3, රළජසිංශ මළලත, උඩමුල්, මුල්ජල්රියළල 

නල නරය

1149 8754 ජළති නිදශවහ ලෘත්තීය වමිති මධයවහථළනය 21/1, අජෝ මළලත, ජයන්තිපුර,  ත්තරමුල්.

1150 8755
ජේරළජදණිය විහල විදයළජේ විනයළරක් නිධළරීන්ජේ 

විංමය

විනයළරක් අිංය, වනළථන මන්දිරය, 

ජේරළජදණිය විහල විදයළය, ජේරළජදණිය.

1151 8756 ත්රිවිධ ශමුදළ සවිල් ජවේලළ ලෘත්තීය වමිති වම්ජම්නය ජනො.111/09, වමගි මළලත, ජොඩම, ජශෝමළම.

1152 8757
රජජේ ඒළ ද්ධ ෂමනළරණ වශළර ජවේලළ 

නිධළරීන්ජේ විංමය
ප්රළජද්ශීය ජල්ම් ළර්යළය, ඇශෆටුලෆල.



1153 8758
2005 ලවජර් ලන විංරක්ණ ජදඳළර්තජම්න්තුලට  දලළත් 

උඳළධිධළරීන්ජේ නල ලෘත්තීය විංමය

ලන විංරක්ණ ජදඳළර්තජම්න්තුල,"වම්ඳත්ඳළය", 

 ත්තරමුල්.

1154 8759
ජළති පුවහතළ ශළ ප්ර ජල්න ජවේලළ මණ්ඩලීය ජළති ජඳොදු 

ජවේල විංමය
අිං 14, නිදශවහ මළලත, ජොෂඹ 07.

1155 8760 ිංළ වහලළධීන ගුරු ජවේලළ විංමය 336/1,ග්රීන් ජටරවහ,අරුක්ලත්ත උතුර,ඳළදුක්

1156 8761
මධයම ඳරිවර අධිළරිජේ ෂමනළරණ වශළර (තළක්ණ 

ශළ තළක්ණ ජනොලන) නිධළරීන්ජේ විංමය

මධයම ඳරිවර අධිළරිය, "ඳරිවර පියව", 104, 

ජඩන්සල් ජොබ් ඩුල මළලත,  ත්තරමුල්.

1157 8762 වළුව සුරකීම
සීමළවහිත ිංළ වළුව, අිං 93, ජළලත්ත ඳළර, 

ජොෂඹ 05

1158 8763 රළජය ජවේලළ ජඳොදු ජවේල විංමය අිං 17, දිවහත්රික් ජල්ම් ළර්යළය, මශනුලර

1159 8764 ෂමණළරණ වශළර වශ ලිපිරුලන්ජේ විංමය
ිංළ ධීලර ලරළය නීතිත විංවහථළල, 

තෆ.ජඳ.1747, ජරොක්ශවුවහ ඳටුම, ජොෂඹ 15

1160 8765 ඉල්මළ අධයළඳන ලෘත්තියින්ජේ මුවහලිම් ගුරු විංමය අිං 345/2, ඳළවෆල් මළලත, ෆකුණජොල්

1161 8766 රජජේ මුද්රණළයීය මුද්රණ විංවහළරලරුන්ජේ විංමය
රජජේ මුද්රණළය, ජනො.118, ආචළර්ය ඩෆනිවහටර් 

සල්ලළ මළලත, ජ ොරැල්, ජොෂඹ 08

1162 8767 වමවහත ිංළ නිදශවහ දුම්රිය ජවේල විංමය 775/3/B, රුක්මජල් ඳළර, ජොට්ටළල, ඳන්නිපිටිය

1163 8768 ශ්රී ිංළ තෆඳෆල් ජවේලළ මළණ්ඩලි නිධළරීන්ජේ විංමය
XB-4-G-4, එඩ්මන්ටන් මශල් නිලළව, 

කිරුඳන, ජොෂඹ 06

1164 8769
 සී/ව. ඳන්නිල්ඳත්තු විවිධ ජවේලළ වමඳළර වමිතිජේ 

වමඳළර ජවේල ලෘත්තීය විංමය
අිං 190, ජලින් වීදිය, ශලත්ත

1165 8770 රවළයනළළර වශළයලරුන්ජේ වමිතිය
ශ්රී ංළ තළක්ණ විදයළය, මරදළන, වොෂඹ 

10

1166 8771 ජළති නිදශවහ ජරෝයල් ජවේල විංමය
PHAPK ශේල ආරච්චි 

නිලව,466/3,මළහිංවොඩ,ඇශෆලියවොඩ

1167 8772 Northern Province Pre School Teachers Union No.51, Wyman Road, Jaffna



1168 8773 අධයළඳන රවළයනළළර වශළර ලෘත්තියන්ජේ විංමය
244/4, කුට්ටින්ද, උමංවදර, ඇේළල, 

රත්නපුර

1169 8774
රළජය ජවේලළ ජළති ඉිංජිජන්රු වශ තළක්ණ ජවේලළ නිධළරි 

විංමය

අං 400, "සිරිවොත", වෝට්වට්  ළර, 

පිටවෝට්වට්

1170 8775
ශ්රී ිංළ ෘෂිර්ම ජවේලජේ නිධළරීන්ජේ දීඳ ලයළේත 

විංමය

ලයඹ  ෂළත් ෘෂිර්ම අධයක් ළර්යළය, 

දඹුේ  ළර, කුරුණ

1171 8776 රළජය දෆල විංවහථළ ලෘත්තියින්ජේ එක්වත් විංමය
රළජය දෆල වංවහථළල, "වම් ත් ළය", අං 82, 

රජමේලත්ත  ළර, බත්තරමුේ

1172 8777
රුහුණු විහල විදයළජේ ධීලර වශ වළර විදයළ ශළ තළක්ණ 

පීඨ ආචළර්ය විංමය    (RUFFTA)

ධීලර ශළ වළර විදයළ තළක්ණ පීඨය, රුහුණු 

විහල විදයළය, මළතර

1173 8778 රජජේ ආශළර නිරීක්ෂිළ විංමය
ජනො.128/23, නිවිංව මළලත, තළජශේන, 

මළෂජේ

1174 8779 ෘෂිර්ම තළක්ණ වශළය විංමය අිං 77, වමනෂ පුර, මශඉළුේඳල්ම

1175 8780 ජළති නිදශවහ අධයළඳන අනධයන විංමය
ඊ.ඩබ්.ජඳජර්රළ මළලත, ජෝට්ජට් ඳළර, 

පිටජෝට්ජට්

1176 8781 ජටලිජොම් ඳරිඳළන නිධළරීන්ජේ විංමය
5 ලන මශ, "B" ජොඩනෆගිල්, ජටලිජොම් 

මවහථළනය, ජොෂඹ 01

1177 8782 ජළති නිදශවහ ගුරු විංමය 196/4,බුළුමුල්,කිරි ත්කුඹුර

1178 8783 රජජේ ජවෞය ෂමනළරණ වශළර නිධළරීන්ජේ විංමය ශ්රී ිංළ ජළති ජරෝශ, ජොෂඹ 10

1179 8784 වමවහත ිංළ විළිං ළර්මි නිධළරීන්ජේ විංමය ජනො. 169/1, ජව්ර, ඳළදුක්

1180 8785
වජතොව සුරක්ෂිත කිරීජම් ශළ ජවේල අයිතීන් සුරැකීජම් 

විංමය

වජතොව මශ ජල්ම් ජොඩනෆගිල්, ජනො. 27, 

ජලෝක්ජෝල් වීදීය, ජොෂඹ 02

1181 8786 ශ්රී ිංළ අධයයන ජවේල විංමය

ශ්රී ිංළ ලෘත්තීය පුහුණු අධිළරිය, සව්ලන 

මශ, නිපුණතළ පියව, නළරළජශේන්පිට, ජොෂඹ 

05

1182 8787 ශ්රී ිංළ නිදශවහ රජජේ උඳතෆඳෆල් වහථළනළධිඳති විංමය මන්ඩළල, ම්ඳශ (11061)

1183 8788
මළර් විංලර්ධන අධිළරිජේ ලෆඩ ඳරිඳළලරුන්ජේ නල 

විංමය
මෆදිලත්ත,ලිමුල නරය

1184 8789 වහථිර ජවේල විංමය ඳ.ම.ව.අ. ( /ඳ) අිං 59, ළන්ත ජව වහතියන් න්ද, ජොෂඹ 12



1185 8790
අධයළඳන ලෘත්තියන් වදශළ ව ජළති අධයළඳන ලෘත්තීය 

විංමය

ජළති අධයළඳන ආයතනය, ජනො. 21, 

ශයිජලල් ඳළර, මශරම

1186 8791
රළජය ෂමණළරණ වශළර ජවේලළජව් දීඳ ලයළේත රජජේ 

විංමය
අලතුජොඩ, මශනුලර

1187 8792
ශ්රී ිංළ ජතොරතුරු ශළ වන්නිජව්දන තළක්ණ ජවේලළ නිධළරී 

විංමය
"ක්මිණ", කුරුදුලත්ත, ලදුරඹ, ළල්

1188 8793 වළර විහලවිදයළලීය අධයළඳන ලෘත්තීයජව්දී විංමය
කුමළරසිංශ ජොඩනෆගිල්, ධීලර ලරළය, 

මළළල්, ළල්

1189 8794 SDB  ෆිංකු විධළය නිෂධළරීන්ජේ විංමය 139/7, ජජෝර්ේ ඊ.ඩී. ද සල්ලළ මළලත, මශනුලර

1190 8795 ශ්රී ිංළ ජොවිජන ප්රළජද්ශීය නිධළරී ජවේලළ විංමය
ජොවිජන ජවේලළ මධයවහථළනය, ෆණිය, නුලර 

ඳළර, මශර ශන්දිය, ඩලත

1191 8796
ශ්රී ිංළ ජු විංවහථළජව් ලෆවිලි වශළර ශළ ක්ජේත්ර වශළර 

නිෂධළරීන්ජේ විංමය

ජු විංලර්ධන නිධළරි, ප්රළජද්ශීය ජල්ම් 

ළර්යළය,ආණමඩුල

1192 8797 ඳෂළත් ආදළයම් ජවේලළ විංමය - දකුණු ඳෂළත ලරු විළ', ජ ෝශලත්ත, හික්ඩුල

1193 8798
වහලළධීන නිදශවහ අනියම් ජවේල විංමය - ජවලන සීනි 

වමළම
ජනො. 936, ජවලන ම, ජවලන

1194 8799
වමවහත ිංළ විදු අභිමළනි ලෆඩ  න විදුශල්ඳති ජවේලළ 

විංමය

ජනො.99/1, ළවන ජජෝති මළලත, ජතල, 

රත්මළන

1195 8800 ප්රජළතන්ත්රලළදී ඒළ ද්ධ ජවේලළ විංමය 146/20, ශෆව්ජොක් ඳළර, ජොෂඹ 05

1196 8801 ජළති විංලර්ධන  ෆිංකු ජවේල විංමය 241/D, මශජල ඳළර, ඳශ බියන්වි, ඩලත

1197 8802
The Association of Engineers Teachers' of the University 

of Moratuwa (AETUM)

University of Moratuwa, Katubedda, 

Moratuwa

1198 8803
රත්මළන දුම්රිය තළක්ණි ෂමණළරන වශළර 

නිධළරී විංමය

P.06.B, දුම්රිය නිලව, ජොතළලපුර, 

රත්මළන

1199 8804 වමවහථ ිංළ රළජය ජවේල ජවේලළ විංමය ෘෂිර්ම ජදඳළර්තජම්න්තුල, ජේරළජදණිය

1200 8805
මධයම ඳෂළත් ජවෞය ජදඳළර්තජම්න්තුජව් රළජය 

ෂමනළරණ වශළර නිධළරි විංමය
අිං 200/10, නළජොල් ඳළර, මළතජල්

1201 8806 Sri Lanka Mega Teachers Union
260 B, Maliga Road, Maligaikadu - Central, 

Karaithivu (EP)



1202 8807 ම නෆගුම විධළය නිධළරීන්ජේ විංමය ජනො.81/4,නල නුජේ ඳළර, ඳලියජොඩ

1203 8808
වමවහත ිංළ ඳෂළත් ඳළන ආයතන ජද්ඳ තශනම් කිරීජම් 

නිෂධළරි විංමය
ජනො.165, තළදල ඳළර, මීමුල

1204 8809 මළතර දිවහත්රික් විංලර්ධන නිෂධළරින්ජේ විංමය "සුසත", ජොඩම, මළතර

1205 8810 South Eastern University Executive Officers' Association PO Box - 01, University Park, Oluvil # 32360

1206 8811
ඉන්ඩවහට්රියල් ක්ජෝතින්ේවහ ලිමිටඩ් ටුනළය ර්මළන්ත 

ළළජව් වහලළධීන ජවේල විංමය

අදියර - 1, ආජයෝජන ප්රලර්ධන ළඳය, 

ටුනළය

1207 8812 දුම්රිය ඳරිඳළ විංමය 257/1,හිටියළල,ජන්මුල්

1208 8813 විංලර්ධන නිධළරී ජවේලළ විංමය 259/9, ජවත්සරි මළලත, ජොවහලත්ත, තිංම

1209 8814 තරුණ ජවේලළ ෂමණළරණ වශළර ජවේල විංමය අිං 65, ශයිජලල් ඳළර, මශරම

1210 8815 Northern Province Social Servicers Officer's Union State Elder's home complex, Kaithady, Jaffna

1211 8816 දක්ෂිණ ිංළ ජළති අධයළඳන පිරිජලන් ගුරු විංමය
ජතන්නජෝන් ලව්ල, ලල, මෆදම, 

අම් න්ජතොට

1212 8817
ජඳොල් ලළකිරීජම් මණ්ඩජේ ප්රළජද්ශීය ෂමණළරුලන්ජේ 

ලෘත්තීය වමිතිය

ජඳොල් ලළ කිරීජම් මණ්ඩය, ප්රළජද්ශීය 

ළර්යළය, ලෆශෆර, කුරුණ

1213 8818 දකුණු ඳෂළත් ජවෞය ජවේලළ සුල මිතුරු ලෘත්තීය විංමය
ළල් දිවහත්රික් ජවෞය ජවේලළ අධයක් 

ළර්යළය, උණලටුන, ළල්

1214 8819 ිංළ ලතු ශළ ර්මළන්ත ජවේල විංමය
457,ආචළර්ය ජොල්වින් ආර් ද සල්ලළ 

මළලත,ජොෂඹ 02

1215 8820 ලනජීවී අඩවි වශළර ලෘත්තියන්ජේ විංමය 11 බී, මළජක්විට, ජළ-ඇ

1216 8821 වම් න්ධීරණ ආදළයම් නිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය ජනො.363, නළල ඳළර, රළජගිරිය

1217 8822
University of Vocational Technology Teachers' 

Association

100, Kandawala, University of Vocational 

Technology, Ratmalana

1218 8823 ජවෞය ජදඳළර්තජම්න්තුජව් වලදය වෆඳයීම් ජවේල විංමය
357, පජය  ද්ජද්ම විමලිං හිමි මළලත, 

ජොෂඹ 10

1219 8824 දකුණු ඳළත් ෘෂිර්ම උඳජද්ලරුන්ජේ විංමය
ෘෂිර්ම උඳජද් ළර්යළය, ජොවිජන 

ජවේලළ මධයවහථළනය, කිරින්ද,පුහුල්ලෆල්



1220 8825 SD & CC අධිළරීලරුන්ජේ විංමය
රළජය විංලර්ධන ශළ නිර්මළණ නීතිත 

විංවහථළල,අිං 07,ජ ොරුඳන ඳළර,රත්මළන

1221 8826 වහලළධීන  ජවේල විංමය - වහලළධීන රඳලළහිනී මළධය ජළය
වහලළධීන රඳලළහිනී 

ජවේලය,වික්රමසිංශපුර, ත්තරමුල්

1222 8827 රජජේ වත්ල විංලර්ධන උඳජද්ලරුන්ජේ ලෘත්තීය විංමය 220,ජොඩන්ජදනිය,ජේරළජදණිය

1223 8828 එක්වත් ජවේල විංමය - ශ්රී ිංළ ලරළය අධිළරිය 520/68,බ්ලුමෆන්ඩල් ඳළර,ජොෂඹ 13

1224 8829 රළජය ජවේලළ ඒළ ද්ධ ජද්ශීය වලදය විංමය ජනො.63, රජ මළලත, ඒ

1225 8830 වමවහත ිංළ වත්ජලෝදයළන ජවේල විංමය
ජළති වත්ල උදයළන ජදඳළර්තජම්න්තුල, 

අනළළරි ධර්මඳළ මළලත, ජදහිල

1226 8831
මධයම ඳෂළත් මළර් විංලර්ධන අධිළරිජේ ඒළ ද්ධ ජවේල 

විංමය

D.S. කුමළරජේ  ළජර්, 69/1, ශලත්ත, 

අඹතෆන්න

1227 8832 අධිජව්ගී මළර් අයෆමි අධිළරීලරුන්ජේ විංමය
ජොෂඹ - ටුනළය අධිජව්ගී මළර්ය, මළර් 

විංලර්ධන අධිළරිය, ධීලර මළලත, සීදල

1228 8833   'ක්ති' ලෘත්තිය වමිති විංමය ජනො.48, විජොඩ ඳළර, කුරුණ

1229 8834 එවහ.එල්.ටී මන්ඳලර් ජවේල එමුතුල 532/43, මීමුල ඳළර, පුලත්ත, ජළඇ

1230 8835
ජළති නිලළව විංලර්ධන අධිළරිජේ නල විධළය 

නිධළරීන්ජේ විංමය

චිත්තේඳම් ඒ.ළර්ඩිනර් මළලත, තෆ.ජඳ.1826, 

ජොෂඹ 02

1231 8836 ලළරිමළරි ජවිදයළ ක්ජේත්ර වශළර නිධළරීන්ජේ විංමය
ජ විදයළ අිංය, ලළරිමළර් ජදඳළර්තජම්න්තුල, 

ජොෂඹ 07.

1232 8837
වමවහථ ිංළ අතයළලය ආශළර ද්රලය ජතො ශළ සල්ර ජලෂද 

ලයළඳළරියින්ජේ විංමය
ජනො.98, මළකර, ජශට්ටිමුල්, ල්.

1233 8838
මධයම ඳෂළත් රළජය ජවේලජේ (ඳෂළත් ඳළන) ආදළයම් 

ඳරීක්ලරුන්ජේ ලෘත්තිය වමිතිය

ආදළයම් ඳරීක් අිංය, මශනුලර මශළ නර 

වභළල, මශනුලර

1234 8839
Scientific Service Researchers' Association of the 

Department of Export Agriculture

Central Reasearch Station, Department of 

Export Agriculture, Matale

1235 8840 උතුරු මෆද ඳෂළත් ෘෂිර්ම උඳජද් විංමය
නිජයෝජය ඳෂළත් ෘෂිර්ම අධයක් (ලයළේති) 

ළර්යළය, උ.මෆ.ඳ., අනුරළධපුරය

1236 8841
ිංළ විදුලි  මණ්ඩජේ විධළය ජනොලන ජශ්රේණිජේ 

උඳළධිධළරී විංමය
ජනො.142, නළරළවි, ජොවහලත්ත



1237 8842 University of Peradeniya Science Teachers Association
විදයළ පීඨය, ජේරළජදණිය විහල විදයළය, 

ජේරළජදණිය

1238 8843
ඳෂළත් රළජය ෂමනළරණ වශළර නිධළරීන්ජේ ජළති 

එමුතුල
72/10, එදිරිසිංශ මළලත, මිරිශළන, නුජේජොඩ

1239 8844
Agriculture Graduates' Association of Sri Lanka 

Agriculture Service

P.O.Box 38, Department of Agriculture, 

Peradeniya

1240 8845 රළජය ෂමනළරණ වශළර නිධළරීන්ජේ ජළති එමුතුල 72/10, එදිරිසිංශ මළලත, මිරිශළන, නුජේජොඩ

1241 8846 North Ceylon Pharmacists Union 203, Hospital Road, Jaffna

1242 8847 වමළද්ධි ලෘත්තීය ජවේල විංමය අිං 37/1, ශළඳළර, හිද

1243 8848 ලෘත්තීයජව්දී විදුශල්ඳති විංමය අිං 23, දුනුජක්න්ද, ලෆජන්, මළවහජඳොත

1244 8849 ලරළය  ඩළභළරරුලන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය ජනො.84, ජශේකිත්ත, ලත්ත

1245 8850 විදුශල්ඳති ජවේලළ විංමය 259/9, ජවත්සරි මළලත, ජොවහලත්ත, තිංම

1246 8851
ශ්රී ිංළ දුම්රිය ෂමණළරන වශළර (තළක්ණ) මෆදිරි 

ඳරීක්ලරුන්ජේ විංමය

ජසෝමන්(ලළශන) 

ළර්යළය,මළළිළලත්ත,ජොෂම 10

1247 8852 වමවහථ ිංළ ජඳෞද්ලි අිංජේ වහලළධීන ජවේල විංමය
ජනො.311/ඒ, අක්ර 50, කිඹුළපිටිය ඳළර, 

මීමුල.

1248 8853 ිංළ ලුණු වමළම් එක්වත් ජවේල විංවිධළනය මශ ජල්ලළය, ශම් න්ජතොට

1249 8854 දුම්රිය ඒළ ද්ධ ජශ්රේණිත විංමය අිං D/7/B, දුම්රිය නිලළව, රත්මළන

1250 8855 ඳරිවරජව්දීන්ජේ විංමය - ශ්රී ිංළ මශලෆලි අධිළරිය
ඳරිවර ශළ ලන විංරක්ණ අිංය, ශ්රී ිංළ 

මශලෆලි අධිළරිය, රිලර්වයිඩ්, මළලතුර

1251 8856 ළර්මි ඳරිඳළ විංමය - ලරළය අධිළරිය
129/6/1, වහලර්ණ ජයන්ති මළලත, 

අවහගිරිලල්ජඳො, උඩුම්ජඳො

1252 8857
ශ්රී ිංළ ජර්මන් දුම්රිය ළර්මි අභයළව ආයතනජේ පුහුණු 

වුලන්ජේ විංමය

A-10-B, දුම්රිය නිලළව, ජොතළලපුර, 

රත්මළන

1253 8858
මුදුණ ජදඳළර්තජම්න්තුජව් මුද්රණ යන්ත්ර ඳරිචළරයින්ජේ 

විංමය

ජනො.118, රජජේ මුද්රණ ජදඳළර්තජම්න්තුල, 

ජොෂඹ 08

1254 8859 මිහින් ිංළ ජවේල විංමය
64, මහින්දළරළම ඳළර, ඇතුල් ජෝට්ජට්, 

ජෝට්ජට්

1255 8860 ජප්රොජටක්ට් ජනො.475/4, තිඹිරිවහයළය ඳළර, ජොෂඹ 05



1256 8861
ෘෂිර්ම ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ඳර්ජේණ විදයළඥයන්ජේ 

විංමය

ක්ජේත්ර ජ ෝ ඳර්ජේවන ශළ විංලර්ධන 

ආයතනය,මශඉලුේඳල්ම

1257 8862 Chief Immigration Officers’ Union 58/1A, Asiri Lane, Kalubowila, Dehiwala

1258 8863 ජළති යන්ජත්රෝඳරන ආයතනය සුරැකීජම් විංවිධළනය ජත්මළ උදයළනය, මීමුල ඳළර, ඳලියජොඩ

1259 8864 ලළණිජ, ර්මළන්ත ශළ ජවේලළ ප්රතිශීලි ජවේල විංමය
අිං 16316.ජනළුම් 

මළලත,ජයන්තිපුර, ත්තරමුල්

1260 8865 වමවහථ ිංළ විදුලි විංජද් ජවේල විංමය
තුන්ලන මශ, "ඒ" ජොඩනෆගිල්, ජෝටවහ 

ඳළර, ජොෂඹ 01

1261 8866 Kelaniya University Academic Support Staff Association 354/3, D.C. Weerasinghe Rd, Kirillawala

1262 8867 ිංළ උඳ දුම්රිය වහථළනළධිඳති විංමය 46/12, ඇලරිජශේන ඳළර, කිරුල්ඳන, ජොෂඹ 05.

1263 8868 විදළතළ ඳරිණ නිධළරීන්ජේ විංමය
ජනො94/3, ආටි මළලත, ජොමුන්න, 

පිලියන්ද

1264 8869 මශලෆලි ඉිංජිජන්රුලරුන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය
3 ලන මශ, අිං 500, ටී.බී. ජයළ මළලත, ශ්රී 

ිංළ මශලෆලි අධිළරිය, ජොෂඹ 10

1265 8870 ශ්රී ිංළ අධිරණ ජරජිවහට්රළර්ලරුන්ජේ විංමය ලළනිජ මශළධිරණය, ජොෂඹ

1266 8871 ශ්රී ිංළ දෘයළ ළධිත වුලන්ජේ ගුරු විංමය
ශ්රී අේජ ෝධි විශළරවහථළනය, 96 ජඳජදව, 

ජමොල්ලිජඳොතළන

1267 8872 වමවහථ ිංළ රජජේ ක්රියළළරී විදුශල්ඳතිලරුන්ජේ විංමය ජනො.358, ජඳොලිසය ඳළර, අඹන්ජඳො

1268 8873
වමවහථ ිංළ අධයළඳන ලෘත්තියන්ජේ අයිතිලළසම් 

සුරැකීජම් විංමය
ශ්රී විදයළ විජය ආරළමය, ඳළජොඩ ඳළර, නුජේජොඩ

1269 8874 ප්රතිශීලී ජවෞය ජවේලළ විංමය අිං 426/2, ඇඹරළුල දකුණ, ලෆලිජව්රිය

1270 8875
රජජේ දීඳ ලයළේත වෆසුම් ක්රියළත්ම කිරීජම් 

වශළරලරුන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය
ජනො.08, ශ්රීමළලි, තිශජොඩ, මළතර

1271 8876 ඳළත් ඳළන ආදළයම් ඳරීක් විංමය (උතුරු මෆද ඳෂළත) අිං 609/C, අඹයගිරි ඳළර, අනුරළධපුරය

1272 8877
Union of Level Crossing Rail Gate Keppers of Northern 

Province
Nawatkuly, Kaithady West



1273 8878 All Ceylon Tamil Speaking Sub Post Masters' Union Sub Post office, Puthupalliyadi, Akkaraiputtu

1274 8879 මධයම ඳෂළත් මගී ප්රලළශන ජවේලළ අධිළරී ජවේල විංමය
මගී ප්රලළශන ජවේලළ අධිළරිය, දිවහත්රික් 

ළර්යළය, ජ ෝම් ර, මශනුලර

1275 8880
වමවහත ළ අධිරණ ෂමණළරණ ජවේලළජව් අධිරණ 

ලිපිරු විංමය
දිවළ අධිරණය,  පිටිය

1276 8881
ලළරිමළර් ෂමනළරණ අිංජේ විංලර්ධන නිධළරීන්ජේ 

විංමය

ජන්ලළස ලයළඳළර ෂමණළරණ ළර්යළය, 

කිරිදිඔය මශළලළරි ලයළඳළරය, ලුණුම් ජලජශර

1277 8882
නෆජනහිර ඳෂළත් ග්රළම විංලර්ධන නිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය 

වමිතිය

ඳළත් ග්රළම විංලර්ධන ජදඳළර්තජම්න්තුල, 

ත්රිකුණළමය

1278 8883 දකුණු ඳෂළත් ආදළයම් ජවේලජේ විධළය නිධළරීන්ජේ විංමය 30, ලක්ලෆල් ඳළර, ළල්

1279 8884
ජඳොදු ජවේලයන්ජේ විංමය - ජශක්ටර් ජොබ් ඩුල ජොවි 

ටයුතු ඳර්ජේණ ශළ පුහුණු කිරීජම් ආයතනය
ජනො.114,විජේරළම මළලත, ජොෂඹ 07.

1280 8885 ර්මළන්තළලීය ප්රතිශීලි ජවේල වමිතිය රජජේ ර්මළන්තළළල, ජොජොන්නළල.

1281 8886 නිහඳළදනළළර ජවේල විංමය
ශ්රී ිංළ ආයුර්ජව්ද ඖධ විංවහථළල, ජනො.94, 

ඳරණ ජොට්ටළල ඳළර, නළවින්න, මශරම

1282 8887 වමවහත ිංළ ජවෞය ලෘත්තීය වමිති වම්ජම්නය 259/9, ජවත්සරි මළලත, තිංම, ජොවහලත්ත

1283 8888 ශ්රී ිංළ නිදශවහ ප්රජළතන්ත්රලළදී ම්රු ජළති වභළල
ශ්රී සුධර්මළරළම විශළර මළලත,ජොන්(ජ ෝපිටිය 

ලත්ත),ජදල්ජතොට

1284 8889 ශ්රී ිංළ භික්ෂු විහලවිදයළයීය ආචළර්ය විංමය
ශ්රී ිංළ භික්ෂු විහලවිදයළය, භික්ෂු විහලවිදයළ 

මළලත, පුත්තම් ඳළර, අනුරළධපුරය

1285 8890 D.T.H. ඒළ ද්ධ ජවේල විංමය 318, ඳලුවහදමන, ජඳොජොන්නරුල

1286 8891 ශ්රී ිංළ ගුලන් විදුලි විංවහථළ අධයක්ලරුන්ජේ විංමය
තෆ.ජඳ.574, ශ්රී ිංළ ගුනව් විදුලි විංවහථළල, 

නිදශවහ චතුරස්රය, ජොෂඹ 07

1287 8892 ශ්රී ිංළ නිදශවහ රජජේ ලෘත්තීය වමිති වම්ජම්නය අිං 301, ටී.බී. ජයළ මළලත, ජොෂඹ 10



1288 8893
රළජය ශළ ඳෂළත් රළජය ෂමනළරණ වශළර නිධළරීන්ජේ 

ලෘත්තීය වමිති වම්ජම්නය
72/10, එදිරිසිංශ ඳළර, මිරිශළන, නුජේජොඩ

1289 8894 2003 – 2005 වමෘද්ධි ෂමනළරුලන්ජේ ලෘත්තීය විංමය 192/5/2, M.C. ඳළර, මළතජල්

1290 8895 ඒළ ද්ධ සයෆට් ජවේල විංමය අිං 11/C,  මුණුමුල්,  ණ්ඩළරම

1291 8896 ශ්රී ිංළ ජඳොදුජන අධයළඳන ජවේලළ විංමය
ජනො.1316,ජනළුම් 

මළලත,ජයන්තිපුර, ත්තරමුල්

1292 8897 ශ්රී ිංළ ෘෂිර්ම ඳර්ජේණ ශළ නිහඳළදන වශළර විංමය 102,සයඹලළන.ගිරිඋල්

1293 8898 ප්රතිශීලී රළජය ජවේල ලෘත්තීය වමිති වම්ජම්නය
ජනො.1316,ජනළුම් 

මළලත,ජයන්තිපුර, ත්තරමුල්

1294 8899 නිදශවහ ජවේල ජොිංග්රවය
1/28, නුලරඑළිය ළර්ගිල්වහ වළේපු විංකීර්ණය, 

නුලරඑළිය

1295 8900 රජජේ මජනෝවිදයළ උඳජද්න නිධළරීන්ජේ විංමය ප්රළවේශීය වේම් ළර්යළය, ෆකිරළල

1296 8901 ඌල ඳළත් ෘෂිර්ම උඳජද්ලරුන්ජේ ලෘත්තීය විංමය
නිජයෝජය ෘෂිර්ම අධයක් ළර්යළය, 

රත්ලත්ත මළලත,  දුල්

1297 8902 එක්වත් ජඳොදු ජවේලළ විංවදය (මළර් විංලර්ධන) "මිං", කිරිමෆටියළන උතුර, ලුණුවි

1298 8903
තළක්ණි නිෂධළරීන්ජේ විංමය - ශ්රී ිංළ ජේර්ම ශළ 

ඇලුම් ආයතනය
A - 8, 1/3, ජවොයිවළපුර, ජමොරටුල

1299 8904 රජජේ ඖධජව්දීන්ජේ විංමය 873 1/1, වදලන මරදළන, වොෂඹ 10

1300 8905 Northern Province Probation Officers' Union Probation Unit, Court Complex, Jaffna

1301 8906 ශ්රී ිංළ ලරළය අධිළරිජේ උඳළධිධළරී විංමය ජනො.147/D, ජ ොල්ත, ජන්මුල්

1302 8907 ප්රතිශිලි ජොවිජන ලෘත්තීය විංමය 58/44,හිරිපිටිය,ඳන්නිපිටිය

1303 8908 ලකීම් ශළ අයිතීන් වදශළ ව ජවේල ජඳරමුණ අිං 04, ජයපුර, ජොට්ටළල, ඳන්නිපිටිය

1304 8909 ර්මළන්ත ශළ ජවේලළ ජවේල විංමය
ජනො.762, ජරොමියල් මළලත, ඳනළජොඩ, 

ජශෝමළම

1305 8910 විජේ අධයළඳන ලෘති විංමය
අිං 56, අරලිය මළලත, රවහතෆන්න, 

නළරන්ඳනළල

1306 8911 ආර්ථි විංලර්ධන නිධළරීන්ජේ විංමය ජනො.17/3, අරන්ජල ඳළර, ජ ලිඅත්ත

1307 8912 දකුණු ඳළත් ප්රජළ විංලර්ධන නිධළරීන්ජේ විංමය 15/12, තිලිණි උයන, මෆදලත්ත, මළතර



1308 8913
මශලෆලි ෘෂිර්ම උඳළධිධළරි විංමය - ශ්රී ිංළ මශලෆලි 

අධිළරිය

ෘෂිර්ම විංලර්ධන අිංය, 5 ලන මශ, ශ්රි 

ිංළ මශලෆලි අධිළරිය, 500, ටී.බී. ජයළ මළලත, 

ජොෂම 10

1309 8914 වමවහථ ිංළ ත්රීජරෝද රථ ලයලවළය එමුතු විංමය
C.M.U., අිං 03,  ළළ තම්ජඳෝ ඳටුම, 

ජොෂඹ 03

1310 8915 ඌල ඳෂළත් ග්රළම විංලර්ධන නිධළරීන්ජේ විංමය
ජවොරණළජතොට ප්රළජද්ශීය ජල්ම් ළර්යළය, 

රීදිඳළන.  දුල්

1311 8916 ශ්රී ිංළ ඳෂළත් රළජය ජවේලළ නීති නිෂධළරී විංමය වනො.218, බිම්මශ, උවළවිය  ළර, වොෂඹ 12

1312 8917 වවි  ජවේල විංමය 292 ඒ, සුධර්මළරළම ඳළර, දිේපිටිජොඩ, ෆෂණිය

1313 8918
රත්නපුර දිවහත්රික් පර්ල ෂමළවිය විංලර්ධන මධයවහථළන හිමි 

ගුරුලරුන්ජේ විංමය
"ටයිනි කිඩ්වහ" ඳර ඳළව, ජදල්මුල, කුරුවිට

1314
8919

වහලළධීන ජවේල විංමය - රළජය ඖධ නිහඳළදන විංවහථළල
ජනො.11, වර්. ජජෝන් ජොතළල මළලත, 

දලලත්ත, රත්මළන

1315 8920 Up Country Plantation Workers Congress No. 325, Nuwara Eliya Road, Pussellawa

1316
8921 ශ්රී ිංළ ජත් මණ්ඩජේ ෂමණළරන වශළර 

(තළක්ණි ජනොලන) නිෂධළරීන්ජේ විංමය
547, ළලු ඳළර, ජොෂඹ 03

1317
8922

අන්තර් විහලවිදයළයීය විනයළරක් ජවේලළ නිධළරී විංමය
විනයළරක් අිංය, ජොෂඹ විහල විදයළය, 

ජනො.94, කුමළරතුිං මුණිදළව මළලත, ජොෂඹ 03

1318
8923

ඳළත් ආදළයම් ජවේලළ විංමය -  වහනළහිර ඳළත
204, ජඩන්සල් ජොබ් ඩුල මළලත, 

 ත්තරමුල්

1319
8924

ශ්රී ිංළ ලරළය අධිළරිජේ වෆසුම් ලිපිරුලන්ජේ විංමය
වෆසුම් ලිපිරු අිංය, ජය ශළු ඳර්යන්තය, ශ්රී 

ිංළ ලරළය අධිළරිය, ජොෂඹ 01

1320
8925

ජවෞය අමළතයළිංජේ ජතොරතරු තළක්ණජව්දින්ජේ විංමය
ජනො.385, පජය  ද්ජද්ම විමලිං හිමි මළලත, 

ජොෂඹ 10

1321
8926 ජවේලළ නියුක්තියන්ජේ භළර අරමුදල් මණ්ඩජේ ජඳොදු ජවේල 

විංමය (ETF ජඳොදු ජවේල විංමය)

1 ලන මශ, ජවේලළ නියුක්තියන්ජේ භළර අරමුදල් 

මණ්ඩය, තෆ.ජඳ.807, ජොෂඹ 05



1322
8927

ිංළ විදුලි  මණ්ඩජේ මන් ඳලර් ජවේල විංමය
94/1/6, ජයෝක් ජොඩනෆගිල්, ජයෝක් වීදිය, 

ජොෂඹ 01

1323
8928

 වහනළහිර ඳෂළත් රළජය ජවේලජේ වමළජ ජවේලළ නිධළරීන්ජේ 

විංමය

 වහනළහිර ඳෂළත් වමළජ ජවේලළ 

ජදඳළර්තජම්න්තුල, 229, ජදඳළනම, ඳන්නිපිටිය

1324
8929 අඳනයන ෘෂිර්ම ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ශ්රී ිංළ විදයළත්ම 

ජවේලළ නිධළරීන්ජේ විංමය
454/4, ජොවින්ද, පිලිමතළල

1325
8930

South Eastern University Independent Staff Union
South Eastern University of Sri Lanka, 

P.O.Box - 01, Oluvil # 32360

1326
8931

පුවහතළ විඥළඳන නිධළරීන්ජේ විංමය
ප්රධළන පුවහතළය, ජේරළජදණිය විහල විදයළය, 

ජේරළජදණිය

1327
8932 තළක්ණ නිධළරීන්ජේ විංමය - භූ විදයළ වමීක්ණ ශළ 

ඳතල් ළර්යළිංය

භූ විදයළ වමීක්ණ ශළ ඳතල් ළර්යළිංය, අිං 

569, එපිටමුල් ඳළර, පිටජෝට්ජට්

1328
8933 අන්තර් විහල විදයළලීය ලෆඩ ඉිංජිජන්රුලරුන්ජේ ශළ ලයළඳෘති 

ෂමණළළරලරුන්ජේ විංමය

ශ්රී ිංළ විලෘත විහල විදයළය, නළල, 

නුජේජොඩ

1329
8934

ගුලන්ජතොටුජඳො වන්නිජව්දන වශළරියන්ජේ ලෘත්තීය 

විංමය

දුරථන අිංය, ගුලන් ජතොටුජඳො ශළ ගුලන් 

ජවේලළ විංමය,  ණ්ඩළරණළය ජළතයන්තර 

ගුලන් ජතොටුජඳො, ටුනළය

1330
8935 ිංළ විදුලි (ජඳෞද්ලි) වමළජම් මළනල වම්ඳත් ශළ 

ඳරිඳළන ලෘත්තියන්ජේ විංමය

අිං 21, එම්.ජේ.සී. ප්රනළන්දු මළලත, ඉඩම, 

ජමොරටුල

1331
8936

විහල විදයළ විදයළයතන අනධයන ජවේල එමුතුල
අිං 391/4, මෆදජව්ල් ඳළර, සුමිං උදයළනය, 

ජමොරවින්න, ඳළනදුර

1332
8937 සී/ව ශ්රී ජයලර්ධනපුර විවිධ ජවේලළ වමඳළර වමිතිජේ ජඳොදු 

ජවේල විංමය
ජනො.745, ජෝට්ජට් ඳළර, ඇතුල්ජෝට්ජට්

1333
8938

ඊ.ටී.එසහ. සුරැකීජම් ජවේල විංමය
ජවේ.නි.භළ. අරමුදල් මණ්ඩය, තෆ.ජඳ.807, 

ජොෂඹ 05

1334 8939 Democratic Health Services Union
No.80/57,  3rd Floor, JMC Complex, 

Kasthuriyar Road, Jaffna

1335 8940 වමවහථ ිංළ නයිටළ ඳරීක් නිධළරීන්ජේ විංමය 660/1,ජයත් මළලත,හිඹුටුලෆල්ජොඩ,ෆෂණිය



1336 8941 ඌල ඳෂළත් ෘෂිර්ම තළක්ණ නිධළරීන්ජේ විංමය
නිජයෝජය ෘෂිර්ම අධයක් ළර්යළය, 

රත්ලත්ත මළලත,  දුල්

1337 8942 රළජය දෆල විංවහථළජව් උඳළධිධළරින්ජේ විංමය
විණන අිංය, රළජය දෆල විංවහථළල, අිං 82, 

රජමල්ලත්ත ඳළර, "වම්ඳත්ඳළය",  ත්තරමුල්

1338 8943 ිංළ ධීලර ලරළය වහලළධීන ජවේල විංමය අිං 15, ජරොක් ශවුවහ ඳටුම, ජොෂඹ 15

1339 8944 අධයළඳන ෂමනළරණ වශළර ලෘත්තියන්ජේ විංමය ධර්මළජෝ විදයළය, අම් න්ජොඩ

1340 8945
උතුරු මෆද ඳෂළත් රළජය ජවේලජේ ඳරිඳළන නිධළරීන්ජේ 

විංමය
අිං 2245/10, III පියලර, අනුරළධපුරය

1341 8946 ඒළ ද්ධ ජෝට්වහ ජවේල විංමය අිං 114, ඳන්වි න්ද, නන්වි, ජශොරණ

1342 8947
Executive Officers Union of the Board of Investment of 

Sri Lanka

Level 9, West Tower, World Trade Centre, 

Colombo 01

1343 8948 සී/ව ිංළ විදුලි (ජඳෞද්) වමළජම් රියදුරු ජවේල විංමය
ජනො.136/68, ජදොජල්ලත්ත, වජ ෝ මළලත, 

ජජවල්ලත්ත, ඳළනදුර

1344 8949 ශ්රී ිංළ මශජන ජවෞය ක්ජේත්ර නිධළරි විංමය
ප්රළජද්ශීය මෆජල්රියළ නිධළරි ළර්යළය, 

ජවෞය විංකීර්ණය, කුරුණ.

1345 8950
ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ ජළඳලළශන මණ්ඩජේ එක්වත් 

ම්රු ජවේල විංමය

එක්වත් ම්රු ජවේල විංමය,රළජසිංශ 

ජළළරය,උඩුමුල් ඳළර,මුල්ජල්රියළල

1346 8951
දකුණු ඳෂළත් ෂමණළරන වශළර තළක්ණි ජනොලන 

ජවේලළ විංමය

31/B, ලියනළරච්චි ජඳජදව, ළුලඩුමුල්, 

අම් න්ජොඩ.

1347 8952
ජලරෂ ඩ දිවහත්රික් ජදමෂ තළරන තෆඳෆල් ජවේලයන්ජේ 

විංමය
තෆඳෆල් ළර්යළය, අක්රඳත්තුල

1348 8953
ජළති ලයළඳළර ෂමනළළරිත්ල විදයළයතන ශරිත වරවවිජේ 

විධළය නිෂධළරීන්ජේ ශළ අනධයයන ළර්යය මණ්ඩජේ 

ලෘත්තීය වමිතිය

ඳරිඳළන ජොඩනෆගිල්, ජළති ලයළඳළර 

ෂමනළළරිත්ල විදයළයතනය, NSBM ශරිත 

වරවවිය, මළජශේනලත්ත, පිටිඳන, ජශෝමළම

1349 8954 වහලළධීන ජවේල ජොන්ග්රවය
ජනො.8/1, ජරජශන් න්ඩ් ජඳජදව, 

ජොල්ලුපිටිය, ජොෂඹ 03.

1350 8955 වමවහථ ිංළ ලනජීවී අඩවිවශළර නිෂධළරීන්ජේ විංමය
ලනජීවී විංරක්ණ ජදඳළර්තජම්න්තුල, අිං 

811/A, ජයන්තිපුර ඳළර,  ත්තරමුල්



1351 8956 වමවහථ ිංළ උඳ දුම්රිය වහථළනළධිඳති එමුතු විංවදය
අිං 11/5, නු ජවලන, මෆල්ලන් ජඳජදව, 13 

ණුල, උකුජල

1352 8957 ක්රම වම්ඳළදන ජවේලළ විංමය

ඳෂළත් ෘෂිර්ම අමළතයළිංය, ඳෂළත් වභළ 

ජොඩනෆගිලි විංකීර්ණය, ධර්මඳළ මළලත, 

අනුරළධපුරය

1353 8958
ව රමුල විංලර්ධන නිෂධළරීන්ජේ ඒළ ද්ධ ලෘත්තීය 

විංමය

අිං 618, උවළවි විංකීර්ණය ඉදිරිපිට, නල 

නරය, රත්නපුර

1354 8959 ජවේල සුරක්ෂිතතළල වදශළව විංවිධළනය
ශ්රී ිංළ රළජය ඉිංජිජන්රු විංවහථළජව් 

යන්ජත්රෝඳරණ අිංය,  ඩමුල, ජතෝරයළය

1355 8960 එක්වත් ිංළ නිදශවහ ජවේල විංමය 28/3, 2ලන ඳටුම, මළඉටිජඳ, ළල්

1356 8961
Managerial Officers Association of Sri Lanka Standards 

Institution

Sri Lanka Standards Institution, No.17, 

Victoria place, Elvitigala Mawatha, Colombo 
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1357 8962 වශළර  ඩළභළරරුලන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය
ජය ශළු 3/4, ශ්රී ිංළ ලරළය අධිළරිය, ජොෂඹ 

01

1358 8963
ජළති ජවම්ඳළදන ශළ ජළඳලශන මණ්ඩලීය ජතොරතුරු 

තළක්ණජව්දී විංමය

ප්රධළන ළර්යළය, ලළණිජ අිංය, ජළති 

ජවම්ඳළදන ශළ ජළඳලශන මණ්ඩය, ළලු 

ඳළර, රත්මළන

1359 8964 ශ්රී ිංළජව් වමඳළර ජවේල ජළති විංමය
ජදලන මශ, අිං 128, ශයිජලල් ඳළර, 

නුජේජොඩ

1360 8965
කුඩළ ජත්ලතු විංලර්ධන අධිළරිජේ තළක්ණි නිධළරීන්ජේ 

වහලළධීන විංමය
අිං 4/62,  ණ්ඩළරජල ඳළර, ශළලි ඇ

1361 8966
ිංළ විදුලි  මණ්ඩජේ ජළති ලෘත්තීය සුදුසුම් 

ළභීන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය
ර දුල ලත්ත, ශජොඩ, බවහව

1362 8967 ප්රතිශීලි තෆඳෆල් ජඳොදු ජවේලළ විංමය
අිං 1316, ජනළුම් මළලත, ජයන්තිපුර, 

 ත්තරමුල්

1363 8968
මන්නළරම ෘෂිර්ම ඳර්ජේණ ශළ නිහඳළදන වශළර 

ලෘත්තිය වමිතිය
වහටළර් ජවහට් ශවුවහ, මර් විදිය, මන්නළරම

1364 8969 එමුතු රියදුරු විංමය

ඉිංජිජන්රුමය ළර්යයන් පිළි ද මධයම 

උඳජද් ළර්යළිංය, ජනො.415, 

ජ ෞද්ධළජෝ මළලත, ජොෂඹ 07



1365 8970 ශ්රී ිංළ මශජන ගුරු විංමය ජනො.25, ලින්ක්වුඩ් ජඳජදව, ලෆශෆර, කුරුණ

1366 8971 ිංළ විදුලි  මණ්ඩය තළක්ණි ජවේල විංමය ිංවිම ග්රිඩ් උඳජඳොෂ,  ටහිරමළමුල්, ඳළනදුර

1367 8972 ෘෂිර්ම උඳජද්ලරුන්ජේ විංමය - ව රමුල
වශළර ෘෂිර්ම අධයක් ළර්යළය, 

මළජශේන, ලරළඳ

1368 8973 අධයළඳන ජවේලළ විංමය
78/1,ඳළවල් 

මළලත,දියම,කිරිලත්තුඩුල,ජශෝමළම

1369 8974 මෆක්වන්වහ ටයිල් ිංළ ජවේල විංමය
ජනො.265, අටළුම ඳළර, රද්ජදජොඩ, 

ඳරවහජතොට

1370 8975 දුම්රිය තළක්ණ ශිල්පී වශයයින්ජේ ලෘත්තීය එමුතුල 254/B, ඳශන්ම, ලඩ, ඳළනදුර

1371 8976 ජවම්ඳළදන ම්රු ජවේල විංමය
ජළති ජවම්ඳළදන ශළ ජළඳලළශන මණ්ඩය, 

ළලු ඳළර, රත්මළන

1372 8977 වමවහථ ිංළ අධිජව්ගී මළර් ජවේල විංමය
ශතුඩුල අන්තර් හුලමරු ළර්යළය, දක්ෂිණ 

අධිජව්ගී මළර්ය, ශතුඩුල, ජඳොල්වහඕවිට.

1373 8978
රළජය ඉිංජිජන්රු විංවහථළ ඳරිඳළන ජවේලළ නිධළරින්ජේ 

විංමය

ශ්රී ිංළ රළජය ඉිංජිජන්රු විංවහථළල, 130, 

ඩබ්.ඒ.ඩී.රළමනළය මළලත, ජොෂඹ 02.

1374 8979
ශ්රී ිංළ ජතොරතුරු ශළ වන්නිජව්දන තළක්ණ අධයළඳන 

ලෘතියන්ජේ විංමය
අිං 20/2B, ජෝන්ලෆල, තඹුත්ජත්ම

1375 8980
කුරුණ ෘෂිර්ම  ර්වේණ ශළ නිහ ළදන වශළර 

ලෘත්තීය වමිතිය

වොවිජන වංලර්ධන වද ළර්තවම්න්තුල, 

වොවිජන වවේලළ මධයවහථළනය, වශොවරොම්බළල, 

කුලියළපිටිය.

1376 8981
ඉංජිවන්රු වංමය - උතුරු මෆද  ෂළත් මළර් වංලර්ධන 

අධිළරිය

උතුරු මෆද  ළත් මළර් වංලර්ධන අධිළරිය, 

ප්රධළන ළර්යළය, එච්.බී.වවේමසිංශ මළලත, 

අනුරළධපුරය

1377 8982
නල වමවහත ංළ ෘෂිර්ම  ර්වේණ ශළ නිහ ළදන 

වශළර නිෂධළරීන්වේ ලෘත්තීය එමුතුල
වනො.157/5, නේලත්ත  ළර, මශරම.

1378 8983 ංළ වවෞය වවේලළ ගින්රථ නියළමලරුන්වේ වංමය වනො.24/3A, ලටරැ - බටහිර, ගිංවතොට, ළේ.



1379 8984
නුලරඑළිය දිවහත්රික් ෘෂිර්ම වද ළර්තවම්න්තු නිහඨ 

වවේල ලෘත්තීය වමිතිය

ෘෂිර්ම උ වේ ළර්යළය, වොවිජන 

වවේලළ මධයවහථළනය, ල වන්.

1380 8985 නල ශ්රී ංළ නිදශවහ වංචළර රියදුරු එමුතුල - වබන්වතොට වනො.200, ළලු  ළර, වබන්වතොට.

1381 8986 ජළති ගුරු බය 71/5/A,  ෂමු  ටුම, මෆද ලෆලිඩ, රළජගිරිය.

1382 8987 දුම්රිය ම්රු එතුල

බවේ ධළලනළළරය, ධළලන බ උ  

වද ළර්තවම්න්තුල, ශ්රී ංළ දුම්රිය වවේලය, 

මළලිළලත්ත, වොෂඹ 10.

1383 8988 Northern Province Government Drivers' Union
Office of the Deputy Provincial, Director of 

Agriculture, Jaffna.

1384 8989
ළර්මි නිධළරීන්වේ වංමය - උතුරු මෆද  ෂළත් මළර් 

වංලර්ධන අධිළරිය

විධළය ඉංජිවන්රු ළර්යළය,  ෂළත් මළර් 

වංලර්ධන අධිළරිය, වශවරොේ තළන.

1385 8990 වමවහත බඩළභළරරුලන්වේ ලෘත්තිය වමිතිය
F 22, සෆෆන්න් ලත්ත, මළදුරුවොඩ  ළර, 

වේයන්වොඩ.

1386 8991
ජළති වම ළර වංලර්ධන ආයතනවේ එක්වත් වවේල 

වංමය

එක්වත් වවේල වංමය, ජළති වම ළර 

වංලර්ධන ආයතනය, ව ොේවොේ.

1387 8992 ප්රති බෆංකු වවේල වංමය 420/7, තිඹිරිවහයළය  ළර, වොෂඹ 05.

1388 8993 ශ්රී ංළ  රි ළන රළම නිධළරී වංමය වනො.251, ළලු  ළර, බෂපිටිය.

1389 8994 Ceylon Electricity Board Engineering Assistants' Union No.331 - E, 7th Lane, Isurupura, Malabe.

1390 8995 All Ceylon Development Officers’ Union Ampanai west, Chunnakam

1391 8996
බදුේ ෘෂිර්ම  ර්වේණ ශළ නිහ ළදන වශළර ලෘත්තීය 

වමිතිය
අං 20, රත් ශ,  ශම, බදුේ.

1392 8997 වමවහථ ංළ ඒළබේධ ලනජීවී නිධළරීන්වේ වංමය

වශළර අධයක් ළර්යළය, ලනජීවී වංරක්ණ 

වද ළර්තවම්න්තුල, අං 823, ධර්ම ළ මළලත, 

අම් ළර.

1393 8998 දුම්රිය විධළය නිෂධළරීන්වේ වංමය 78/18ඒ, බෆවහටියන් මළලත, වොෂඹ 11.

1394 8999 පුරළවිදයළ වශළර නිධළරින්වේ වංමය
පුරළවිදයළ වද ළර්තවම්න්තුල, ශ්රීමත් මළවහ 

ප්රනළන්දු මළලත, වොෂඹ 07.



1395 9000 වමවහථ ංළ උප් ෆන්න මරණ වලදය වරජිවහට්රළර් වංමය
අං 42, වේරම්පිට  න්ව  ළර, උයන්ලත්ත, 

මළතර.

1396 9001 රළජය වවේලළ එක්වත් ගුරු වංමය
530, ශ්රී අභයළරළමය, පජය මුරුත්වතට්ටුවේ 

ආනන්ද හිමි මළලත, නළරළවශේන්පිට.

1397 9002 ජළති නිදශවහ වවෞය වවේලළ වංමය 342/1/4, වෝට්වට්  ළර, පිටවෝට්වට්.

1398 9003 මුදේ අමළතයළංවේ ජළති ව ොදු වවේල වංමය
මශභළණ්ඩළළර වොඩනෆගිේ, වෝටවහ  ළර, 

වොෂඹ 01.

1399 9004
වමවහත ිංළ විංවහෘති මධයවහථළන වහථළනභළර නිෂධළරී 

ලෘත්තීය විංමය

ෆවහ ල විංවහෘති 

මධයවහථළනය,ඳෆෆන්ලත්ත, ඳන්නිපිටිය

1400 9005 දුම්රිය මළර් අංවේ තළක්ණ ශිේපි වවේල වංමය
14/2, වේවහයින් මළලත, දුම්රිය නිලළව, 

වදමටවොඩ.

1401 9006 ශ්රී ංළ ලන නිෂධළරී වංමය දිවළ ලන ළර්යය, එම්.සී. ළර, මළතවේ.

1402 9007 ශ්රී ංළ ව ොදුජන ලතු වවේල වංමය 1316, වනළුම් මළලත, ජයන්තිපුර, බත්තරමුේ.

1403 9008 බණ්ඩළරවල මශ නර වභළ වවේලයින්වේ ලෘත්තීය වමිතිය උදයළන  ළර, මශ නර වභළල, බණ්ඩළරවල.

1404 9009 ආරක් නිෂධළරි වංමය - ංළ විදුලිබ මණ්ඩය
අං 157/1, වශේවන්ව ොලත්ත, බුළුමුේ, 

කිරිබත්කුඹුර.

1405 9010 එක්වත් ජළති වවේල ආරක්ණ වංමය වනො.32, ඉශ මළය, ම්   ළර, නළලපිටිය.

1406 9011 වික්රමළරච්චි වලදය නිධළරින්වේ වංමය 122/2, බන්ඩළරම  ළර, ජඹුරලිය, මඩ ළත.

1407 9012 දුම්රිය වවේල වවේලළ වංමය 338 - B, හිටියළල, වන්මුේ.

1408 9013 එක්වත් ජළති ව ොදු වවේල වංමය මුදේ අමළතයළංය මශළ භළණ්ඩළළර වොඩනෆගිේ, වොෂඹ 01.

1409 9014 Sri Lanka Foreign Service Association
Ministry of Foreign Affairs, Republic 

Building, Colombo 01.

1410 9015 ශ්රී ංළ නිදශවහ දුරට ලෘත්තීය වමිතිය අං 34,  ේවේවල  ළර, ම්ව ො.

1411 9016 දකුණු ඳෂළත් වමඳළර විංලර්ධන නිධළරී විංමය
ශර් ශරීන්ද්ර ජත්නුලර  ළජර්,ජනො.161,ඇල්පිටිය 

ඳළර,දකුණු ලතුජදර,ලතුජදර



1412 9017 අධිරණ ජඳොත්  ෆදුම් නිෂධළරින්ජේ විංමය
23/C/1,ජළති නිලළව,දළ ජර් 

මළලත,නළරළජශේන්පිට,ජොෂඹ 05

1413 9018 ජළති ධීලර ලෘත්තීය විංමය ජනො.10,මල්ලත්ත ඳළර,මිමුල

1414 9019
රළජය ෂමනළරණ වශළර නිධළරීන්ජේ දක්ෂිණ 

ක්රියළළරිත්ලය
ජනො.19, ණ්ඩරලත්ත,ඳඹුරණ,මළතර

1415 9020 ජළති නිදශවහ දිවි නෆගුම නිෂධළරී විංමය
342/1/4,ඊ.ඩබ්.ජඳජර්රළ මළලත,ජෝට්ජට් 

ඳළර,පිටජෝට්ජට්

1416 9021
ළර්යළ ළර්ය වශය ශළ ණිහඨ ජවේල ලෘත්තීය විංමය 

- ශ්රී ිංළ මශලෆලි අධිළරිය
500,ටී.බී.ජයළ මළලත,ජොෂඹ 10

1417 9022 Mutur Workers Union Nooraniya street, Shafi nagar, Mutur.

1418 9023 නෆජනහිර ඳෂළත් ඒළ ද්ධ රියදුරු ජවේලළ ලෘත්තීය විංමය

ඉිංජිජන්රුමය ළර්යයන් පිළි ද මධයම 

උඳජද් ළර්යළිංය, ජනො.415, 

ජ ෞද්ධළජෝ මළලත, ජොෂඹ 07

1419 9024 Government Incorporated Engineer’s Association
1

st
 Floor,No-240,High Level 

Road,Kirulapone,Col-06

1420 9025 ගුලන් විදුලි නිජව්ද විංමය
ශ්රී ිංළ ගුලන් විදුලි විංවහථළල,සටි එසහ එම් 

ළර්යළය,නිදශවහ චතුරස්රය,ජොෂඹ 07

1421 9026 Government Siddha Medical Officers' Union Siddha Teaching Hospital,Kaithady

1422 9027 ශ්රී ිංළ නිදශවහ ජඳොදු තෆඳෆල් ජවේල විංවදය ප්රධළන තෆඳෆල් ළර්යළය,මශනුලර

1423 9028 ිංළ වජතොව එක්වත් ලෘත්තීය වමිතිය අිං 27,ජලොක්ජොල් විදිය,ජොෂඹ 02

1424 9029
ඳෂළත් වශ දිවහත්රික් ඳරිඳළන මශජන ජවෞය 

ඳරීක්ලරුන්ජේ විංමය
82බී,උඩුමුල්,මුල්ජල්රියළල නල නරය

1425 9030 එක්වත් ශ්රී ිංළ නිදශවහ දුම්රිය මළර් ජවේල එමුතුල 80/A2,දුම්රිය නිලළව,මළලිළලත්ත,ජොෂඹ - 10

1426 9031
ජඳොල් ලළ කිරීජම් මණ්ඩජේ ණිහඨ ෂමණළරුලන්ජේ 

ඒළ ද්ධ ලෘත්තීය වමිතිය

ජඳොල් ලළ කිරීජම් මණ්ඩය,ප්රළජද්ශීය 

ළර්යළය,ලෆශෆර,කුරුණ

1427 9032
ිංළ විදුලි   මණ්ඩජේ ජනන පුහුණු තළක්න 

ලෘත්තියන්ජේ විංමය
ජනො.56/C3,ජජශල්ජොඩ,ජලිඔය

1428 9033 තෘතියි අධයළඳන ජඳොදු  ජවේල විංමය
354/2, “නිපුණතළ පියව”,ඇල්විටි 

මළලත,නළරළජශේන්පිට,ජොෂඹ 05



1429 9034
ස/ව දුනශ ජඳොල් නිඳදලන්ජන් වමඳළර වමිතිජේ ජවේල 

සුරැකුම් විංමය

ස/ව දුනශ ජඳොල් නිඳදලන්ජන් වමඳළර 

වමිතිය,ජජශල් ඇල්, ඩල්ම

1430 9035 Sri Lanka Technological Service union-Northern Province
55/20,Vanniyasingham 

Road,ThavadyNorth,Kokuvil

1431 9036
වමවහථ ිංළ ලනජීවී මළර්ජෝඳජද්යන්ජේ ලෘත්තීය 

වමිතිය

ලනජීවී විංරක්ණ ජදඳළර්තජම්න්තුල,කුමන 

ජළති උදයළනය,ඔද,ඳළනම,ජඳොතුවිල්

1432 9037 රජජේ එක්වත් ජවෞය ජවේලයින්ජේ විංමය අිං - 110,ජජශල් ද්දර,උඩුම්ජඳො.

1433 9038 ලයඹ ඳෂළත් ග්රළම විංලර්ධන නිධළරින්ජේ ලෘත්තීය විංමය
ග්රළම විංලර්ධන පුහුණු ශළ ඳර්ජේණ 

ආයතනය,අටමුජන්,ජතෝරයළය

1434 9039 ශ්රී ිංළ රජජේ ආයුර්ජව්ද වලදය නිධළරීන්ජේ විංමය අිං 72,ඳරණ ඳළර,ඳන්නිපිටිය

1435 9040 මශනුලර නළරි ජවේලළ විංමය මශ නර වභළල,මශනුලර

1436 9041
රැකියළළභී උඳළධිධළරී වමෘද්ධි විංලර්ධන නිධළරි විංමය - 

වමෘද්ධි විංලර්ධන ජදඳළර්තජම්න්තුල
32,ජමොරැද,පිළියන්ද

1437 9042 ආඳදළ ෂමනළරණ මධයවහථළනජේ ජවේල ලෘත්තීය වමිතිය
ආඳදළ ෂමනළරණ මධයවහථළනය,විදයළ 

මළලත,ජොෂඹ 07

1438 9043 ම්රු ජදඳළර්තජම්න්තුජව් නීති නිධළරි විංමය
නීති ක්රියළ අිංය,ම්රු 

ජදඳළර්තජම්න්තුල,ජොෂඹ 05

1439 9044
ව රමුල මළර්වහථ මගී ප්රලළශන අධිළරිජේ ජවේල ලෘත්තීය 

වමිතිය
ඳෂළත් වභළ විංකීර්ණය,නල නරය,රත්නපුර

1440 9045 වහලළධීන වමෘද්ධි නිෂධළරින්ජේ එමුතුල යළය - 17,ඳශ මළර ශ ලෆල

1441 9046 නල ශ්රී ිංළ නිදශවහ දුම්රිය  ජඳොදු ජවේල ලළත්තීය වමිතිය අිං පි8ඒ,දුම්රිය නිලළව,රත්මළන

1442 9047
එක්වත් ලෆවිලි ප්රජළ වන්නිජව්දන ඳශසුම් වවහලන 

නිධළරින්ජේ විංමය
ඩි 37/8,දනළම,මළලනෆල්

1443 9048 ජනක්ති අයිතිලළසම් සුරැකීජම් විංමය ජනො.193,රත්නපුර ඳළර,ජශොරණ

1444 9049
ශ්රී ිංළ ගුලන් විදුලි විංවහථළ මධයම විධළය නිධළරින්ජේ 

විංමය

ශ්රී ිංළ ගුලන් විදුලි විංවහථළල,ජටොරින්ටන් 

චතුරස්රය,ජොෂඹ 07

1445 9050
ළර්මි විදයළ තළක්ණි රවළයනළළර වශළරලරුන්ජේ 

විංමය
ළර්මි විදයළය,මුල්,ළුතර

1446 9051
මධයම රජජේ වමඳළර විංලර්ධන ජදඳළර්තජම්න්තුජව් 

වමඳළර විංලර්ධන නිධළරින්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය

B/8/2/4,හිඹුට උයන නිලළව ජයෝජනළ 

ක්රමය,මුල්ජල්රියළල



1447 9052 ප්රතිශීලි රජජේ රියදුරු විංමය
අිං 1316,ජනළුම් 

මළලත,ජයන්තිපුර, ත්තරමුල්

1448 9053
Sri Lanka University Administrative and Financial 

Officers’ Association
University of Peradeniya,Peradeniya

1449 9054
වමවහත ිංළ විංවහෘති මධයවහථළන වශළර විංවහෘති 

ප්රලර්ධන නිධළරින්ජේ ලෘත්තීය විංමය

ජල්ම්,ජදනිපිටිය විංවහෘති 

මධයවහථළනය,අකුරැවහව ඳළර,ජදනිපිටිය

1450 9055 ශ්රි ිංළ රජජේ ලියළඳදිිංචි වලදය නිධළරීන්ජේ විංමය ෆේජඳටියලත්ත,ජදොජේමඩ,රඹුක්න

1451 9056 ජවෞය ජවේලළ අරක්ෆමි විංමය 318/6,දිේපිටිජොඩ ඳළර,හුණුපිටිය,ලත්ත

1452 9057 ජ වම්ඳළදන නල විදුම් ශිල්පීන්ජේ විංමය
ජළ.ජ.ව. ශළ ජ. මණ්ඩය,භූත ජ 

අිංය,ජතල,රත්මළන

1453 9058
නෆජනහිර ඳළත්,ඳෂළත් ඳළන විමර්න නිධළරින්ජේ 

ලෘත්තිය වමිතිය
අිං 293/1,ජින්නළ ඳළර,අක්රඳත්තුල 05

1454 9059
මධයම ඳෂළත් ග්රළම විංලර්ධන නිධළරින්ජේ ඒළ ද්ධ 

ලෘත්තිය එමුතුල
318/ඒ,රිජන්ස ජටරවහ,ජයමළපුර,ම්ජඳොෂ

1455 9060 වමවහථ ිංළ අධිජව්ගී මළර් රථ ලළශන ඳළන විංමය

අධිජව්ගී මළර් ජමජශයුම් නඩත්තු ශළ 

ෂමණළරණ ඒය,ජොක්මළදුල අන්තර් 

හුලමළරු ළර්යළය,ජොක්මළදුල,ලෆලිම

1456 9061
ඒළබේධ පුරළ විදයළ උ ළධිධළරී වංමය,මධයම වංවහෘති 

අරමුද

අභයගිරි ලයළ ෘතිය, මධයම වංවහෘති අරමුද 

,අනුරළධපුරය

1457 9062 මධයම රළජය වවෞය වවේලළ ගින් රථ රියදුරු වංමය වලදය වෆ යීම් අංය,ඩීන්වහ  ළර,වොෂඹ 10

1458 9063
ශ්රී ංළ  රමළණු බක්ති නියළමන වභළවේ වවේල 

ලෘත්තීය වමිතිය

ශ්රී ංළ  රමළණු බක්ති නියළමන 

වභළල,අං 977/18,NCNDT 

වොඩනෆගිේ,තුන්ලන මශ,බුළුශ 

ශන්දිය,ෆෂණිය

1459 9064 විවේ රැකියළ වංලර්ධන නිෂධළරී වංමය 99,මුණසිංශම,මළම්මන,වශෝමළම

1460 9065 ව ොදු වවේල වංමය - සුතදළව ක්රීඩළ වංකීර්ණය වනො.198/19, ංචිළලත්ත  ළර,මරදළන

1461 9066
ජන වේන ශළ වංයළ වේන වද ළර්තවම්න්තුවේ වංලර්ධන 

නිධළරින්වේ වංමය
306/71,ජඳොල්දල ඳළර, ත්තරමුල්



1462 9067 වමගි නිලශේ ජළති ගුරු වංමය
අිං 93,ජශ ඳශ,මීජදණිය 

උතුර,ජශට්ටිමුල්,ල්

1463 9068 Eastern Province Local Government Assistant Union 123A,Old Cinema Road,Akkaraipattu-01

1464 9069
Northern province Ever Green Rural Development 

Officer’s Union

Multi-Purpose Training Centre, Inner 

Circular Road,vavuniya

1465 9070 ංළ ජනජය වවෞය වවේලළ වංමය ජනො.549/19,තම්මෆන්නළකුම,අනුරළධපුරය

1466 9071 රජවේ නීති නිධළරීන්වේ වංමය

4 ලන මශ,ම්රු මශ වේම් 

වොඩනෆගිේ,ම්රු 

වද ළර්තවම්න්තුල,නළරළවශේන්පිට

1467 9072 රජජේ ආයුර්ජව්ද විජේඥ වලදය නිධළරී විංමය
“ෆ්රීඩම් ඳළර්ක්”,බුදජම් 

ලත්ත,විල්ජොඩ,කුරුණ

1468 9073 ජළති අධයළඳන ආයතනජේ අනධයයන ජවේල විංමය ජළති අධයළඳන ආයතනය,මශරම

1469 9074 ජද්ශීය වලදය නිෂධළරී විංමය 123/ඊ,දුජ ොඩ,ජදල්ජොඩ

1470 9075 ජළති ප්රජළතන්ත්රලළදී ගුරු විංමය
(ශ්රී රළම් ජුලරි),ජනො.57,නුලරඑළිය 

ඳළර,තලළෆජල්

1471 9076 අධයළඳන ශිය නිලළවළධිළරී ජවේලළ විංමය මධය විදයළය,ඉබ් ළමුල

1472 9077
නිජඳෝන් ිංළ ජරෝේ ආයතනජේ ජවේලයින්ජේ ලෘතීය 

වමිතිය
රණවිරු ඳළර,හිදමඩ,යල්,ඉබ් ළම්ල

1473 9078
උඳළධිධළරී,ඩිේජෝමළධළරී ඇතුළු වමවහථ ිංළ ග්රළම නිධළරී 

විංමය
අිං119,ශල් ඳළර,ජශොරණ

1474 9079
ලළරිමළර් ඉිංජිජන්රුමය ද්රලය ඳර්ජේණ වශළර 

නිධළරීන්ජේ විංමය

ඉිංජිජන්රුමය ද්රලය අිංය,ලළරිමළර් 

ජදඳළර්තජම්න්තුල,ජොෂඹ 07

1475 9080 වමවහත ිංළ ලන ලයළේති නිෂධළරීන්ජේ විංමය
අඩවි ලන ළර්යළය,නල තළනළයම 

ඳළර,මහියිංනය

1476 9081 ජළති වත්ජලෝදයළන ක්රියළළරි ජවේල විංමය අනළරි ධර්මඳළ මළලත,ජදහිල

1477 9082 ජද්ජප්රේමී ගුරු විංමය 250/3,අලුත්ලත්ත,හුඹුටියළල,නිට්ටඹුල

1478 9083  වහනළහිර ඳෂළත් ඳරිලළව නිධළරීන්ජේ විංමය
 ත්තරමුල් ඳරිලළව ළර්යළය,ජනො.46 

ඒ,ජ ල්න්තර ඳළර,ජදහිල

1479 9084
ඌල ඳෂළත් අධයළඳන ඳරිඳළන ජවේලජේ නිධළරීන්ජේ 

විංමය
අිං-432,6 ලන වෆතපුම,උඩුලර,ශළලිඇ



1480 9085 ශ්රී ිංළ ණිහඨ ජවේලයින්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය ප්රළජද්ශීය ජල්ම් ළර්යළය,නිලෆරටිය

1481 9086
ළර්මි අධයළඳන ජජයහඨ රවළයනළළර වශළරලරුන්ජේ 

විංමය
ශ්රී ිංළ තළක්ණ විදයළය,ජොෂඹ 10

1482 9087
ලයඹ ඳෂළත් ෘෂිර්ම ජදඳළර්තජම්න්තුජව් විංලර්ධන 

නිෂධළරීන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය

ළඳ ෘෂිර්ම වම්ඳත් මධයවහථළනය,නල 

නරය,මළදම්ජේ

1483 9088
අන්තරළය ඖධ ඳළ ජළති මණ්ඩලීය ජජයහඨ ජවේල 

ලෘත්තීය විංමය

300 ඒ,ජදල්ශලත්ත,ශ්රී ජද්ලළනන්ද 

ඳළර,තුම්ජ ෝවි,පිලියන්ද

1484 9089 ජවෞය ජවේලළ ළර්යළ ළර්ය වශළය විංමය අිං 63/ඒ,මශ ළජේ ඳළර,රළම

1485 9090 ජෝට්ජට් ඳෂළත් ඳළන ජවේල විංමය
ශ්රී ජයලර්ධනපුර ජෝට්ජට් මශ නර 

වභළල,රළජගිරිය

1486 9091 විංගීත පීඨ ලෘත්තීයජව්දීන්ජේ විංමය

විංගීත පීඨය,ජවෞන්දර්ය ළ විහල 

විදයළය,ජනො.21,ඇල් ට් චන්ද්රලිංය,ජොෂඹ 

07.

1487 9092
වමවහත ිංළ වමෘද්ධි  ෆිංකු ,මශ විංම් ශළ ක්ජේත්ර 

නිෂධළරීන්ජේ විංමය
477/F/1,ජදණියලත්ත ඳළර, ත්තරමුල්

1488 9093
ජමෝටර් රථ ප්රලළශන ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ජදඳළර්තජම්න්තු 

ලිපිරු විංමය

ජමෝටර්රථ ප්රලළශන 

ජදඳළර්තජම්න්තුල,ඇල්විටි 

මළලත,නළරළජශේන්පිට

1489 9094
ජද්ශීය වලදය විදයළ ආයතනජේ අනධයන ජඳොදු ජවේල 

විංමය
ජද්ශීය වලදය විදයළ ආයතනය,රළජගිරිය

1490 9095 Ceylon Plantation Services Union
“Estaff” House,Ground Floor,No.6,Aloe 

Avenue ,Colombo 03.

1491 9096 දුරට ජනතළ විමුක්ති ජඳරමුණ අිං - 25,වුටන් නරය,ජොට

1492 9097 දුම්රිය ජශ්රේණිත නිජයෝජිතයන්ජේ ඒළ ද්ධ විංමය
B ½, දුම්රිය නිලළව,විනිසුරු අක් ළර් 

මළලත,ජොෂඹ 02

1493 9098
ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ ජළඳලශන මණ්ඩජේ මළනල 

වම්ඳත් ෂමනළරණ නිධළරීන්ජේ විංමය
ජළ.ජ. ශළ ජ. මණ්ඩය,ළලු ඳළර,රත්මළන

1494 9099
විශ්රළම ලෆටුේ ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ෂමනළරන 

වශළර(තළ.ජනො.)නිධළරීන්ජේ විංමය
208,ශ්රී ජිනරතන මළලත, ටෆත්තර,මඩඳළත

1495 9100 Northern Province Principal’s Union J/Vayavilan Central College ,Vayavilan



1496 9101
ශ්රී ිංළ ඉඩම් ජොඩකිරීජම් වශ විංලර්ධනය කිරීජම් 

විංවහථළජව්  ර යන්ත්ර ජමජශයුම් ශිල්පීන් වශ වශයයින්ජේ 

එමුතුල

අිං 95,කිරිමණ්ඩ 

මළලත,නළරළජශේන්පිට,ජොෂඹ 05.

1497 9102 Plantation Employees Peramuna Clift hill,Ladymaclum Road,Nuwara Eliya

1498 9103 ලළරි මළර් ජදඳළර්තජම්න්තුජව් වෆසුම් ශිල්පීන්ජේ 164ඒ,ඳල්ලිය ඳළර,අළුත්ම,ජ ෝමුල,යක්

1499 9104 RDA Engineering Diplomates

“Maga Naguma”Maha 

Madura,No.216,Srimath Densil 

Kobbakaduwa 

Mawatha,Koswaththa,Battaramulla

1500 9105 Northern Province Development Officers’ Union 59,Sangilian Road,Nallur,Jaffna

1501 9106 ශ්රී ිංළ ලෘත්තීය ණළධිළරී ජවේලළ විංමය
අිං 492,ග්රළමීය ආර්ථිය පිලි ද 

අමළතයළිංය,ආර්.ඒ. ද මෆල් මළලත,ජොෂඹ 03

1502 9107 විංලර්ධන ක්ජේත්ර වශළර නිධළරීන්ජේ විංමය ජනො.693/3,ජේරළජදණිය ඳළර,මශනුලර

1503 9108 ශ්රී ිංළ රජජේ ගුරුලරුන්ජේ විංමය අිං 1/84,නළශජඳො,අකුරම්ජ ොඩ,මළතජල්

1504 9109
ජඳොල් ලළකිරීජම් මණ්ඩජේ ජජයහඨ ෂමනළරුලන්ජේ 

ලෘත්තීය වමිතිය

ජඳොල් ලළකිරීජම් මණ්ඩය,9/428,ජඩන්සල් 

ජොබ් ඩුල මළලත, ත්තරමුල්

1505 9110 ිංළ වහලළධීන උඳ දුම්රිය වහථළනළධිඳති විංමය ජනො.15,රණවිරුම,වළළල,ජොවහම

1506 9111 වමවහත ිංළ එක්වත් ජවෞය ජවේලළ විංමය මලි ජරෝශ,කුලියළපිටිය

1507 9112 රජජේ ජවෞය ජවේල විංමය 330/F/1,ජළ.ම.නි.,වර්ඳන්ටයින් ඳළර,ජ ොරැල්

1508 9113
ලයඹ ඳෂළත් ඉඩම් ජොමවළරිවහ ජදඳළර්තජම්න්තුජව් විංලර්ධන 

නිධළරී විංමය

ඳෂළත් ඉඩම් ජොමවළරිවහ 

ජදඳළර්තජම්න්තුල(ලයඹ),කුරුණ

1509 9114
නල ශ්රී ිංළ නිදශවහ ඳළත් ඳළන ජවේල විංමය- ජද/ මශ 

නර වභළල

ජදහිල ල්කිවහව මශ නර වභළල,ළලු 

ඳළර,ජදහිල

1510 9115
ලයඹ ඳෂළත් ග්රළම විංලර්ධන ජදඳළර්තජම්න්තුජව් විංලර්ධන 

නිධළරින්ජේ ලෘත්තීය විංමය
ප්රළජද්ශීය ළර්යළය, ම්නළජොටුල

1511 9116
නවීන තළක්ණ පිලි ද ආතර් සී.ක්ළක් ආයතනජේ එක්වත් 

ජවේල විංමය

නවීන තළක්ණ පිලි ද ආතර් සී.ක්ළක් 

ආයතනය,ටු ෆද්ද,ජමොරටුල



1512 9117 උඳළධිධළරී ජවේලළ නියුක්තියන්ජේ ලෘත්තීය එමුතුල
අිං 220,වහතුරි උයන,ජටරන්වහ ජඳජර්රළ 

මළලත,හිගුර,පුලක්පිටිය

1513 9118 නල දුම්රිය ජවේල එමුතුල ජනො.75/17,ලනළත ඳළර,ිංජොඩවි,නුජේජොඩ

1514 9119 ලනජිවීඋ ළධිධළරි එමුතුල අිං 811/ඒ,ජයන්තිපුර ඳළර, ත්තරමුල්

1515 9120 නිදශවහ මළධය ලෘත්තියන්වේ වංමය
අිං 44ඒ/1 1/26,නලජෝ ජලෂද 

විංමය,ජොෂඹ 11

1516 9121 ශ්රී ංළ දුම්රිය වහලක්ති වංමය
ඒ/02/02,දුම්රිය මශල් නිලළව,ශ්රී වද්ධර්ම 

මළලත,මළළිළලත්ත

1517 9122
ශ්රී ංළ දුම්රිය වද ළර්තවම්න්තු ජ ක්ති ධළලනළළර 

වවේල එමුතුල

ශ්රී ිංළ දුම්රිය ධළලන   උඳ 

ජදඳළර්තජම්න්තුල,ජ ක්ති 

ධළලනළළරය,ජොෂඹ 09.

1518 9123
ශ්රී ිංළ ඉඩම් ජොඩකිරීජම් ශළ විංලර්ධනය කිරීජම් විංවහථළ 

ජළති නිදශවහ ලෘත්තීය ජවේල විංමය

342/01/04,ඊ.ඩබ්. ජඳජර්රළ මළලත,ජෝට්ජට් 

ඳළර,පිටජෝට්ජට්

1519 9124 වමවහත ිංළ ලනජීවී රියදුරු විංමය

ලනජීවී විංරක්ණ 

ජදඳළර්තජම්න්තුල,811/ඒ,ජයන්තිපුර ඳළර 

, ත්තරමුල්

1520 9125
ජවේලළ නියුක්තයන්ජේ භළර අරමුදල් මණ්ඩජේ 

ෂමනළරණ වශළර ශළ වමළන්තර ජශ්රේණි විංමය

10 ලන මශ,ම්රු මශ ජල්ම් 

ළර්යළය,තෆ.ජඳ.807,ජොෂඹ 05.

1521 9126 ගුරු ලෘත්තීය මධයවහථළන ෂමනළරුලන්ජේ විංමය ලඩුමුල්,ලතුජදර,අම් න්ජොඩ

1522 9127 ජවේල  ය ම්රු විංමය අිං 46,සරදවුර ඳළර,ට්ටුල,මීමුල

1523 9128 UNITE ජතොරතුරු තළක්ණ ලෘත්තීයජව්දීන්ජේ විංමය අිං.19,තල්ශලත්ත මළලත,ජ ොරෆවහමුල

1524 9129 ඳළත් ඳළන ප්රතිශීලි ජවේල විංමය 1316,ජනළුම් මළලත,ජයන්තිපුර, ත්තරමුල්

1525 9130 ිංළ ධීලර ලරළය නීතිත විංවහථළ එක්වත් ජවේල විංමය
ිංළ ධීලර ලරළය නීතිත විංවහථළල,ජරොක් ශවුවහ 

ඳටුම,ජොෂඹ 15

1526 9131 රජජේ ජීල වලදය ඉිංජිජන්රුලරුන්ජේ විංමය 34/13,එලිශවුවහ ඳළර,ජොෂඹ 15

1527 9132 Sri Lanka General Progressive Teachers Union
60/7,17

th
 Lane,Murugan kovil,Addi 

Linganagar,Trincomalee

1528 9133
ෂමණළරණ වශළර ශළ වමළන්තර ජශ්රේණි ලෘත්තීය වමිතිය-

 ඳෂළත් මළර් විංලර්ධන අධිළරිය

උතුරු මෆද ඳළත් මළර් විංලර්ධන 

අධිළරිය,ප්රධළන ළර්යළය,එම්.බී.ජවේමසිංශ 

මළලත,අනුරළධපුරය



1529 9134
රජජේ උඳජල්ණත නිධළරීන්ජේ ජවේලජේ ජරජිවහට්රළර් 

ලරුන්ජේ ලෘත්තීය විංමය
අිං 176,ආර්.බී.3,ඳලුවහදමන,ජඳොජෂොන්නරුල

1530 9135 උඳජල්ණත අධිරණ ඝුජල් විංමය මශළධිරණය,ජොෂඹ 12

1531 9136 ශ්රී ිංළ අධිරණ ආරක්යින්ජේ විංමය
අිං 5/1 බී,ලත්ජත්ජදර,නල දින 

ඳළර,කුණ්ඩවළජල්

1532 9137 රජජේ වළයනි ජඳෝණජව්දීන්ජේ විංමය ජනො.165/3,සද්ධමුල්,පිළියන්ද

1533 9138
ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ ජඳලළශන මණ්ඩ ජළති නිදශවහ 

ලෘත්තීය ජවේල විංමය

342/01/04,ඊ.ඩබ්.ජඳජර්රළ මළලත,ජෝට්ජට් 

ඳළර,පිටජෝට්ජට්

1534 9139 ජළති නිදශව උජදවළ ගුරු ලයළඳළරය
342/01/04,ඊ.ඩබ්.ජඳජර්රළ මළලත,ජෝට්ජට් 

ඳළර,පිටජෝට්ජට්

1535 9140 කුරුණ දිවහත්රික් රියදුරු ඳළවල් හිමියන්ජේ විංමය අිං 21,කුරුණ ඳළර,ඳන්න

1536 9141
Super Numerary Cadre Principal’s Union-Nothern 

Province

“Saravanabavan”,32/1,Teachers 

Lane,Chavakachcheri

1537 9142 අන්තර් විහල විදයළයීය ආරක් නිෂධළරීන්ජේ විංමය
ප්රධළන ආරක් ළර්යළය,ෆණිය විහල 

විදයළය,දළුම,ෆෂණිය

1538 9143 නල වහලළධීන ජවේල විංමය - මිල්ජෝ පුද්ලි වමළම
සී/ව මිල්ජෝ පුද්ලි වමළම,අිං 45,නළල 

ඳළර,ජොෂඹ 05

1539 9144 ිංළ ගුරු ශඩ වමිතිය 9ඊ,අිංමුල ඳළර,අරුක්ලත්ත,ඳළදුක්

1540 9145 වමවහත ිංළ ජොරි රථ රියදුරන්ජේ විංමය 196/ ඩී,ජොටනඳ,අකුරම්ජ ොඩ

1541 9146 ජවෞය ජවේලළ උඳළධිධළරී ලෘත්තියන්ජේ විංමය -2005 23/1ඒ, ිංළලත්ත,විළළ ඳළර,ම්ඳශ

1542 9147 ශ්රී ිංළ අඩවි ලන නිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය විංමය
23/137,ලරජරොදලත්ත,ලෆලිමඩ 

ඳළර, ණ්ඩළරජල

1543 9148 ජළති වහලළධීන ආයුර්ජව්ද විංමය 576/ඒ,ජොජ ෝදල ඳළර,කුඩළලවහඩුල,ලවහඩුල

1544 9149 ලරළය මුදල් ජොට්ඨළශීය වහලළධීන ජවේල විංමය 23 ඩී/1,ඳශෂ ඉඹුල්ජොඩ,ඉඹුල්ජොඩ

1545 9150 ජවෞය විමර්න නිධළරී විංමය
98/03,එච්.ඩී.පී. ජඳජර්රළ 

මළලත,ඳෆෆන්ලත්ත,ඳන්නිපිටිය

1546 9151 ජමෝටර් රථ ප්රලළශන උඳළධිධළරි ප්රතිශීලි ජවේල විංමය අිං 114/ඒ,ටුලළල,ජ ොරෆවහමුල



1547 9152 ශ්රී ිංළ එක්වත් ම්ඳත ග්රළම නිෂධළරී විංමය
88/2(11/1),ම්ඳති ඳටුම,නල 

නරය,කුණ්ඩවළජල්,මශනුලර

1548 9153 එක්වත් ජළති දුම්රිය ජවේල ජඳරමුණ දුම්රිය වහථළනය,ජොෂඹ ජොටුල

1549 9154 රජජේ මුද්රණ ෂමණළරණ වශළරලරුන්ජේ විංමය

රජජේ මුද්රණ ජදඳළර්තජම්න්තුල,ප්රධළන 

ළර්යළය,ජනො.118,ඩෆනිවහටර් ද සල්ලළ 

මළලත,ජොෂඹ 08

1550 9155 ම්රු ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ළර්යළ ජවේල විංමය
ආයතන අිංය,3 ලන මශ,ම්රු 

ජදඳළර්තජම්න්තුල

1551 9156 ශ්රී ිංළ රළජය නිධළරී ලෘත්තීය වමිති වම්ජම්නය
අිං 270/ටී,නල ජරෝශ ඳළර,තඳත්පිටිය,ශ්රී 

ජයලර්ධනපුර ජෝට්ජට්

1552 9157 වමවහත ිංළ නර වභළ ඳෂළත් රළජය ජවේලයින්ජේ වමිතිය
ජනො.53/4,සුමිත්රළරළම 

මළලත,ජොටජශේන,ජොෂඹ 13

1553 9158 Prajasakthy Staff Union No.29/3,Sunday Fair Road, Hatton

1554 9159 Employees’ Union of the Vavuniya Campus Vavuniya Campus,Park Road,Vavuniya

1555 9160
විලෘත විහල විදයළලීය ප්රළජද්ශීය අධයළඳන ජවේලළ 

විධළයයන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය

ජොෂඹ ප්රළජද්ශීය මධයවහථළනය,ශ්රී ිංළ විලෘත 

විහල විදයළය,නළල,නුජේජොඩ

1556 9161 ශ්රී ිංළ සයළු විදුලි විංජද් ජවේල විංමය
2 ලන මශ,ප්රධළන ළර්යළ ජොඩනෆගිල්,ශ්රී 

ිංළ ජටලිජොම් ,ජොඹ 01

1557 9162
ශ්රී ිංළ උවවහ තළක්ණ අධයළඳන ආයතනජේ එක්වත් 

අනධයයන ළර්ය මණ්ඩ ලෘත්තීය වමිතිය

ජනො.320,ජනලතු පියව,ටී.බී.ජයළ මළලත,ජොෂඹ 

10

1558 9163
ඳෂළත් ආදළයම් ජවේලළ විධළය නිධළරි එමුතුල - මධයම 

ඳෂළත
244,ටුවහජතොට ඳළර,මශනුලර

1559 9164 ඳෂළත් ආදළයම්  දු නිධළරි එමුතුල - මධයම ඳෂළත 244,ටුවහජතොට ඳළර,මශනුලර

1560 9165 නිලළව විංලර්ධන අධිළරිය,ජළති නිදශවහ ජවේල විංමය 342/01/01,ජෝට්ජට් ඳළර,පිටජෝට්ජට්

1561 9166 ශ්රී ිංළ ජඳොදුජන රජජේ මුද්රණ නිදශවහ ජවේල විංමය
රජජේ මුද්රණ ජදඳළර්තජම්න්තුල, 

ජනො.118,ඩෆනිවහටර් ද සල්ලළ මළලත,ජොෂඹ 08



1562 9167
ජේරළජදණිය විහල විදයළජේ ලෘත්තීය ප්රලළශන ජවේල 

විංමය

වනළතන ජොඩනෆගිල්,ජේරළජදණිය විහල 

විදයළය

1563 9168 Government Physiotherapy Officer’s Association 579,Heenkenda,Ragama

1564 9169
ඉඩම් නිධළරීන්ජේ,ජනඳද නිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය වමිති 

විංමය-ඉඩම් ජොමවළරිවහ ජනරළල් ජදඳළර්තජම්න්තුල
කුසුම් ජවලන,5 ඇ,මළඳළඩලෆල,මහියිංනය

1565 9170 ලෘත්තීය පුහුණු ජවේල විංමය
259/9,ජවත්සරි මළලත,ජොවහලත්ත,තිංම 

උතුර

1566 9171 ශ්රී ිංළ වමළජ ජවේලළ නිධළරීන්ජේ විංමය
වමළජ ජවේලළ ජදඳළර්තජම්න්තුල,ජවත්සරි ඳළය 

II, ත්තරමුල්

1567 9172 විමර්න වශළර(ඉඩම් අත්ඳත්)නිධළරී විංවදය
ඒ.එච්.ජී.මල්ලිළ,1296/3,ජශෝන්දර 

ඳළර,ඳන්නිපිටිය

1568 9173 උතුරු ඳෂළත් ජවෞය ජවේලළ රියදුරු විංමය ප්රළජද්ශීය ජවේලළ අධයක් ළර්යළය,ලව්නියළල

1569 9174 ජමෝටර් රථ ප්රලළශන ජදඳළර්තජම්න්තු ම්රු ලෘත්තීය වමිතිය ජනො.341,ඇල්විටි මළලත,ජොෂඹ 05

1570 9175 නළරළ රියදුරු විංමය ළ දඳත,මට්ටක්කුලිය,ජොෂඹ 15

1571 9176 ජක්ති ඳර්ජේණ වශළර නිධළරීන්ජේ විංමය
ජක්ති ඳර්ජේනළළරය,ලළරි මළර් 

ජදඳළර්තජම්න්තුල,ජළලත්ත ඳළර,ජොෂඹ 05

1572 9177 අනුරළධපුර දිවහත්රික් රියදුරු ඳළවල් හිමියන්ජේ විංමය
අිං 403/2, ණ්ඩළරනළයමළලත,ඩ 

12,අනුරළධපුරය

1573 9178 Corporate and Professional Association 4/216,Nelum Place,Kalapaliwawa,Rajagiriya

1574 9179  ඩළ ලෘත්තියන්ජේ විංමය
වභළඳති,ලයළඳෘති අිංය,ගුලන් ජතොටුඳ ශළ 

ගුලන් ජවේලළ වමළම,ටුනළය

1575 9180
2001 ලවජර් ජද්ඳළන ඳළිෆනීම් ලට ක්වලන්ජේ දුම්රිය 

විංමය

ජේ-10-ඒ,දුම්රිය 

නිලළව,ජොතළලපුර,රත්මළන

1576 9181
Livestock development Instructor’s Trade Union – 

Northern province

Govt.Veterinary 

Office,Sandilipay,Pandatharippu,Jaffna

1577 9182 ිං.වි.ම. නල ජවේල විංමය ජනො.125/10,විජය මළලත,තළජශේන,මළජේ

1578 9183  ජලද ආයතන ජවේල ලෘතිය වමිතිය
 න්ඩළරජල,ඇත්තපිටිය,ඳළවල් මළලත,”සුමුදු 

නිලව”



1579 9184 ජවෞය ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ජවේල ලෘත්තීය වමිතිය අිං 162/336,මළදම්පිටිය ඳළර,ජොෂඹ 15

1580 9185 ජමෝටර් ලළශන ඳරීක් ජවේලළල සුරැකීජම් විංමය
ජමෝටර් රථ ප්රලළශන 

ජදඳළර්තජම්න්තුල,ජව්රශෆර,ජ ොරෆවහමුල

1581 9186 ප්රජළතන්ත්රලළදී දුම්රිය ජවේලළ ජවේල විංමය 49/1,විනයළිංළර මළලත,ජොෂඹ 10

1582 9187 දුම්රිය අභයන්තර තළක්ණ ජවේලළ විංමය ඩීවල් විදුලි ධළලනළළරය,මරදළන,ජොෂඹ 10

1583 9188
ජළති නිදශවහ ලෘත්තීය ජවේල විංමය,වශළධිඳතය 

ෂමනළරණ අධිළරිය

වශළධිඳතය ෂමනළරණ අධිළරිය,ඳෂමු 

මශ,ජළති නිලළව ජොඩනෆගිල්,වර් 

චිත්තම්ඳම් ඒ. ළඩ්නර් මළලත,ජොෂඹ 02

1584 9189 ශ්රී ිංළ ජටලිජොම් ජතොරතුරු තළක්ණජව්දීන්ජේ විංමය

HQ 5 ලන මශ,ජතොරතුරු තළක්ණ ඳර්දය,ශ්රී 

ිංළ ජටලිජොම් මවහථළනය,ජෝටවහ 

ඳළර,ජොෂඹ 01

1585 9190 ඳරිඳළන ජවේලළ විංමය,මළර් විංලර්ධන අධිළරිය
“ම නෆගුම මශ මෆදුර”,අිං 216,ජඩන්සල් 

ජොබ් ඩුල මළලත,ජොවහලත්ත, ත්තරමුල්

1586 9191
අධයක්ලරුන්ජේ ලෘත්තීය විංමය - ශ්රී ිංළ උවවහ 

තළක්ණ අධයළඳන ආයතනය

16 , උවවහ තළක්ණ ආයතනය,ෆේජඳට්ටිජඳො 

මළලත,මශනුලර

1587 9192
ජරජිවහට්රළර් ජනරළල් ජදඳළර්තජම්න්තුජව් වමවහථරළජය ජල්න 

වශළර නිෂධළරින්ජේ විංමය

බී 39/1,”ළන්ති නිලව”,ඳශෂ 

ජමොරදනජමොජරොජතොට

1588 9193
ඉිංජිජන්රුමය ළර්යයන් පිළි ද මධයම උඳජද් ළර්යළිං 

ණළධිළරීලරුන්ජේ විංමය
ජනො.415.ජ ෞද්ධළජෝ මළලත,ජොෂඹ 07

1589 9194 ශ්රී ිංළ නිදශවහ ජවේල විංමය -ජළති තරුණ ජවේලළ වභළල
ජළති තරුණ ජවේලළ වභළල,අිං 65,ශයිජලල් 

ඳළර,මශරම

1590 9195 Colombo Port Private Lorry Owners Association 278, ටජඳො,දුනශ

1591 9196 New Government General Employees Union of Sri Lanka 28,Dharmalingam Street,Vavunia

1592 9197 වමවහත ිංළ ෘෂිර්ම උඳජද්ලරුන්ජේ වම්ජම්නය නල්දරන්ට්ටුල,ශළලත

1593 9198 ජජෝ ආදළයම් නිෂධළරීන්ජේ විංමය අිං 359,ජදර,ඳළදුක්



1594 9199 නිදශවහ ණිහඨ ජවේල විංමය-ජළති තරුණ ජවේලළ වභළල
ජළති තරුණ ජවේලළ වභළල,අිං 65,ශයිජලල් 

ඳළර,මශරම

1595 9200
ශ්රී ිංළ විහල විදයළයීය මළණ්ඩලි ෂමනළරණ 

වශළරලරුන්ජේ විංමය

ශ්රී ජයලර්ධනපුර විහල 

විදයළය,ිංජොඩවි,නුජේජොඩ

1596 9201 වමවහත ිංළ ලනජීවී අඩවි ආරක් ලෘත්තියන්ජේ විංමය අිං 618,නළරම්ම ඳළර,අව්ල

1597 9202
Association of Hydro geologists and Engineers of Water 

Resources Board

Water Resources Board,2A,Hector 

Kobbekaduwa Rd,Colombo 07

1598 9203 ශ්රී ිංළ රජජේ ආයුර්ජව්ද විජේඥ වලදය නිධළරී විංමය
215C,ජදල්ශලත්ත ඳළර,මුල්ජල්රියළල නල 

නරය

1599 9204
ජළති ජොඩනෆගිලි ඳර්ජේණ විංවිධළනජේ ණිහඨ 

ෂමණළළර ශළ ෂමණළරන වශළරලරුන්ජේ විංමය

ජළති ජොඩනෆගිලි ඳර්ජේණ 

විංවිධළනය,1/99,ජළලත්ත ඳළර,ජොෂඹ 05

1600 9205
ජමෝටර් රථ ප්රලළශන ජදඳළර්තජම්න්තුලට 1999 ලවජර්දී 

 දලළත් උඳළධිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය
82/2/105,ශ්රී රළමනළදන් නිලළව,ජොෂඹ 13

1601 9206
ඳළත් ජවෞය ජවේලළ නල ප්රලළශන ශළ ගින් රථ රියදුරු 

එමුතු විංමය
මළනන්දුල,ඳනළපිටිය,ලවහඩුල,ළුතර උතුර

1602 9207 නිදශවහ ෂමණළරුලන්ජේ ලෘත්තීය විංමය අිං144,අමුණුම,ගුන්නඳළන

1603 9208 නල එක්වත් රැකියළළභී තරුණ විංමය
ජළති යන්ජත්රෝඳරණ ආයතනය,ජත්මළ 

උදයළනය ජොඩනෆගිල්,මීමු ඳළර,ඳලියජොඩ

1604 9209
ලයඹ ඳෂළත් ආයුර්ජව්ද 

ඖධජව්දී(වභවේජ)නිධළරීන්ජේ විංමය

ලයඹ ඳෂළත් ආයුර්ජව්ද 

ජදඳළර්තජම්න්තුල,කුරුණ

1605 9210 වහලළධීන රඳලළහිනී සුරැකීජම් එමුතුල
වහලළධීන රෑඳලළහිනී 

ජවේලය,වික්රමසිංශපුර, ත්තරමුල්

1606 9211 ඒළ ද්ධ ලීවන් ිංළ ජවේල විංමය අිං 336/ඒ/04,ජදොඹවහන්ද,ඉිංගිරිය

1607 9212 ිංළ ප්රමුතළ ගුරු විංමය 464/8,පිටිඳන දකුණ,ජශෝමළම

1608 9213 නිජ ලෆලි විධළය නිධළරීන්ජේ විංමය ිංළ නිජ ලෆලි වමළම,පුල්මුජඩ්

1609 9214
ශ්රී ිංළ මශලෆලි අධිළරිජේ ෂමනළරණ 

වශළරලරුන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය
31/9/ජක්,වපුමල් උයන,ෂජඩිජශේන



1610 9215
දකුණු ඳෂළත් ජතොරතුරු ශළ වන්නිජව්දන තළක්ණ ජවේලළ 

ලෘත්තියන්ජේ විංමය
ලෆලජදනිය,රුපීල,බවහව

1611 9216 රළජය ජවේලළ ලළවහතු විදයළඥයින්ජේ විංමය 120/7,විදයළ මළලත,ජොෂඹ 07

1612 9217 ඳළවල් පුවහතළ ඩිේජෝමළධළරීන්ජේ විංමය අිං 35/1,ඕලුම,ලිංගිය කුඹුර,ජ ොරන්ද

1613 9218 වශළර පුපුරන ද්රලය ඳළලරුන්ජේ විංමය
පුපුරන ද්රලය ඳළන අිංය,දිවහත්රික් ජල්ම් 

ළර්යළය,ජොෂඹ

1614 9219 ප්රජළතන්ත්රලළදී එක්වත් ජළති ජවේල විංමය ජනො.54,යමුනළ,පිටිජේ ජදර,ජ ම්මුල්

1615 9220 වහලර්ණලළහිනී වමවහත ජවේල ලෘත්තීය වමිතිය ජනො.622,හියල ඳළර ,ඳන්න

1616 9221
ණිහඨ ළර්යළලීය ජවේල විංමය - ෘෂිර්ම 

ජදඳළරතජම්න්තුල

ජළති ෘෂිර්ම ජතොරතුරු ශළ වන්නිජව්දන 

මධයවහථළනය,න්ජනොරුල

1617 9222
ජවෞය ජදඳළර්තජම්න්තුජව් වලදය වෆඳයීම්  ඩළරු 

විංමය
අිං 258/2ඩී,ඉශ යළජොඩ,ඉඹුල්ජොඩ

1618 9223
වහලළධීන රඳලළහිනී මළධය ජළජේ විධළය නිධළරීන්ජේ 

විංමය

වහලළධීන රඳලළහිනි 

ජවේලය,වික්රමසිංශපුර, ත්තරමුල්

1619 9224 එක්වත් ප්රතිශීලි ජඳොදු ජවේල විංමය 1003 1/1,ශ්රී ජයලර්ධනපුර ඳළර,රළජගිරිය

1620 9225 ක්ජන ජවෞය ජවේලළ විංමය අිං 300,නළශජඳො,අකුරම්ජ ොඩ,මළතජල්

1621 9226 ජේඩ් යනියන්  ෆක් ඔේ බිජයොන්ඩ් ජදහිශ ඇ  ෆක් ඔේ බිජයොන්ඩ්, ජදහිශ ඇ, සීගිරිය

1622 9227 ළුතර දිවහත්රික් විංලර්ධන නිධළරින්ජේ විංමය ජනො.09,සරිජමලන්ම,ජඳොකුණුවිට

1623 9228 Sri Lanka Railway Engineers’ Association 417,CSTE Office,Baseline Road,Colombo 09

1624 9229  වහනළහිර ඳෂළත් ඳරිඳළ ජවේලළ නිධළරී විංමය
අිං 175,නළරි ර්මළන් ළළල,ටී.බී.ජයළ 

මළලත,ජොෂඹ 10

1625 9230 ජළති නෂ ලිිං ඉදිකිරීම් ලයළඳළරියන්ජේ විංමය 312/1,මීමුල ඳළර,කුරුණ

1626 9231 ිංවිම ගිණුම් වශළර විංමය
540,මුදල් ෂමනළරණ අිංය,ිංළ විදුලි   

මණ්ඩය ප්රධළන ළර්යළය,ජොෂඹ 02

1627 9232 උඳරමළධිරණ ජවේල විංමය 259/9,ජවත්සරි මළලත,ජොවහලත්ත,තිංම

1628 9233 ඳළරිජභෝගි ටයුතු පිළි ද අධිළරිජේ ජඳොදු ජවේල විංමය

ඳළරිජභෝගි ටයුතු පිළි ද 

අධිළරිය,ජනො.27,වජතොව 

ජොඩනෆගිල්,ජලොක්ජෝල් වීදිය,ජොෂඹ 02



1629 9234 Employees Union of Axis Bank Sri Lanka No.356,Galle Road,Colombo 03

1630 9235
උතුරු මෆද ඳෂළත් රජජේ ජවෞය ජවේලළ ගින් රථ ශළ ප්රලළශන 

රියදුරු විංමය
ප්රළජද්ශීය ජරෝශ,නෆම්ඳශ,අනුරළධපුරය

1631 9236
දකුණු ඳෂළත් ජවෞය ජවේලළ රළජය ෂමනළරණ වශළර 

නිධළරීන්ජේ විංමය

දිවහත්රික් ජවෞය ජවේලළ අධයක් 

ළර්යළය,ඳරමුල්,මළතර

1632 9237
ජළති ජොඩනෆගිලි ඳර්ජේන විංවිධළනජේ දිවහත්රික් 

නිධළරීන්ජේ / වහථළනභළර නිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය
ජනො.99/1,ජළලත්ත ඳළර,ජොෂඹ 05

1633 9238 ඳෂළත් ෂමනළරණ වශළර නිධළරීන්ජේ විංමය

නළරි භළණ්ඩළළරි 

ජදඳළර්තජම්න්තුල,ජොෂඹ මශ නර 

වභළල,පුරශ,ජොෂඹ 07

1634 9239 අජවි විධළයයින්ජේ විංමය ජනො.21,ජලොක්ජෝල් වීදිය,ජොෂඹ 02

1635 9240 ජළති ජමෝවහතර මධයවහථළනජේ එක්වත් ජවේල විංමය
ජළති ජමෝවහතර මධයවහථළනය,අිං 10,ද මෆල් 

මළලත,ටු ෆද්ද,ජමොරටුල

1636 9241 ශ්රී ිංළ විලෘත විහල විදයළජේ විදයළළර වශළය විංමය
රවළයන විදයළ අිංය,ශ්රී ිංළ විලෘත විහල 

විදයළය,නළල,නුජේජොඩ

1637 9242
රළජය භළළ ජදඳළර්තජම්න්තුජව් ජදඳළර්තජම්න්තුත භළළ 

ඳරිලර්ත විංමය
අිං 59,ජ ොරැල් ඳළර,ජදඳළනම,ඳන්නිපිටිය

1638 9243 ලිට්ජරෝ සුරැකීජම් ජළති එමුතුල 267,යනියන් ජඳජදව,ජොෂඹ 02

1639 9244 ශ්රී ිංළ තටළ ලෆඩමලි ඳරිඳළලරුන්ජේ විංමය තෆ.ජඳ.906,නෆව් තටළළිංනය,ජොෂඹ15

1640 9245 අධයළඳන ඳරිඳළන ජවේලළ විංමය 452/3,ශයිජලල් ඳළර,නළවින්න

1641 9246
ජළති වමළජ ආයතනජේ වමළජ ලෆඩ අධයළඳනඥයින්ජේ 

ලෘත්තීය විංමය
ජනො.488 ඒ,නළල ඳළර,රළජගිරිය

1642 9247
 වහනළහිර ඳෂළත් ජවෞය ජවේලළ ජදඳළර්තජම්න්තුජව් 

විංලර්ධන නිෂධළරීන්ජේ විංමය
ශ්රී ජ ෝධිමළු විශළරය,ජදල්ද,නුජේජොඩ

1643 9248 නළරළ ජවේල මශ විංමය
නළරළ ආයතනය,ළ 

දඳත,මට්ටක්කුලිය,ජොෂඹ 15

1644 9249
ිංළ විදුලි  මණ්ඩජේ එමුතු විදුලි ළර්මි ශිල්පීන්ජේ 

විංමය

ිං.වි.ම. ඳළරිජභෝගි ජවේලළ 

මධයවහථළනය,දෂදළම,මශල

1645 9250
ඳෂළත් රළජය ජවේලළ විංලර්ධන නිධළරී විංමය,ව රමුල 

ඳෂළත
27/F,ඳරණ දුම්රිය ඳළර,ෆටශෆත්ත



1646 9251 පී එල් සී ජවේල විංමය අිං 1161,මරදළන ඳළර,ජොෂඹ 08

1647 9252 ශ්රී ිංළ නිදශවහ අධයළඳන ජවේලළ විංමය අිං 301,ටී.බී.ජයළ මළලත,ජොෂඹ 10

1648 9253 වමවහත ිංළ යුධ ශමුදළ සවිල් ලෘත්තීය විංමය රළලළ ඇ - තළජොලෆල

1649 9254 ජළති ආරක්ළල වදශළ ව වජතොව ජවේල එමුතුල

වජතොව මශ ජල්ම් 

ජොඩනෆගිල්,ජනො.27,ජලොක්ජෝල් 

වීදිය,ජොඹ 02

1650 9255
රළජය ෂමනළරණ වශළර ජවේලජේ දුම්රිය  ඩළ භළර 

නිධළරීන්ජේ විංමය

අිං 352,ප්රධළන  ඩළ භළරරු නි 

නිලව,දුම්රිය  ඩළල,මරදළන ඳළර,ජොෂඹ 10

1651 9256
එක්වත් ග්රළම විංලර්ධන නිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය විංමය-

 වහනළහිර ඳෂළත
852/10,සුසතපුර,තිංම උතුර,මළජේ

1652 9257
ශ්රී ිංළ රළජය ඉිංජිජන්රු විංවහථළයීය ෂමනළරණ 

වශළරලරුන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය

ශ්රී ිංළ රළජය ඉිංජිජන්රු විංවහථළල,අිං 

130,ඩබ්.ඒ.ඩී.රළමනළය මළලත,ජොෂඹ 02

1653 9258
ඳරිවර අමළතයළිංයීය ඳරිවර අිංජේ අමළතයළිංත විධළය 

නිධළරීන්ජේ වමිතිය
416/සී/1,ජරො ට් ගුණලර්ධන මළලත, ත්තරමුල්

1654 9259
ශ්රී ිංළ ජඳොදුජන වත්ජලෝදයළන ජදඳළර්තජම්න්තු ජවේල 

විංමය

අිං 1316,ජනළුම් 

මළලත,ජයන්තිපුර, ත්තරමුල්

1655 9260 ශ්රී ිංළ පුද්ලි අිංජේ විකිරණ ශිල්පීන්ජේ විංමය 3/7,නුිංමුල,ඳල්ජජල,ජව්යන්ජොඩ

1656 9261 වමගි ජවේල විංමය-ිංළ ධීලර ලරළය නීතිත විංවහථළල ධීලර ලරළය,ජබ්රුල

1657 9262 ත්රිකුණළමය නර වභළ ලෆඩ අිංජේ ම්රු විංමය නර වභළල,ත්රිකුණළමය

1658 9263 Medical officer’s General Association Base Hospital,Homagama

1659 9264 ලරළය ජළති නිදශවහ ජවේල විංමය
ජනො.342/01/04,ඊ.ඩබ්.ජඳජර්රළ 

මළලත,ජෝට්ජට් ඳළර,පිටජෝට්ජට්

1660 9265
ලයඹ ඳෂළත් රජජේ ජවෞය ජවේලළ ගින් රථ ශළ ප්රලළශන 

රියදුරු විංමය
ප්රළජද්ශීය ජරෝශ,ජශට්ටිජඳො

1661 9266 දකුණු ඳෂළත් ක්රීඩළ නිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය විංමය
ජනො.725/බී,ජත්ක්ලත්ත,ලදල 

උතුර,ලදල

1662 9267 ශ්රී ිංළ ජඳොදු වශන ජවේල විංමය අිං 58,ධර්මඳළ මළලත,රත්නපුර

1663 9268 ජළති වමෘද්ධි ජවේල විංමය ජනො.106,පිිංමුල,කිරිදිලෆ

1664 9269
ආඳදළ ෂමනළරණ මධයවහථළනජේ ඒළ ද්ධ වශෘද ජවේල 

ලෘත්තීය වමිතිය

ආඳදළ ෂමනළරණ මධයවහථළනය,විදයළ 

මළලත,ජොෂඹ 07



1665 9270 ශ්රී ිංළ විදයළ උඳළධි ගුරු විංමය 12,මළතජල් ඳළර,ලත්ජත්ම

1666 9271 වමවහත ිංළ රජජේ ආයුර්ජව්ද වලදය නිධළරී විංමය ජනො.259/9,ජවත්සරි මළලත,ජොවහලත්ත,තිංම

1667 9272
ඌල ඳෂළත් වත්ල නිහඳළදන ශළ ජවෞය ජවේලළ 

ජදඳළර්තජම්න්තුජව් එක්වත් දිවහජඳන්වරි වශය විංමය
අිං 06,ජවේනමජල්,ජෝට්ජට්ජොඩ,වහ රිංලෆලි

1668 9273 ජජෝ  ඩළ ලෘත්තියින්ජේ ජවේල විංමය 305ඒ,ජශේජන්ම,ජඳොකුණුවිට

1669 9274
ළර්මි අධයළඳන ලෘත්තීය මළර්ජෝඳජද්ලරුන්ජේ 

විංමය
ළර්මි විදයළය,මුල්,ළුතර

1670 9275
ජළති ජ වම්ඳළදන ශළ ජළඳලශන මණ්ඩජේ වෆඳයීම් 

නිධළරීන්ජේ විංමය

වෆඳයීම් අිංය,ප්රධළන ළර්යළය, ජ වම්ඳළදන 

මණ්ඩය,ළලු ඳළර,රත්මළන

1671 9276 ඒළ ද්ධ ජ වම්ඳළදන ජවේලළ විංමය
අිං 49/53-බී,වල්මල් උයන.කිරිදිලෆ 

ඳළර,යක්

1672 9277
Sri Lanka Professional Public accountant’s 

Association(SLPPAA)
No.126,Kirula Road,Narahenpita

1673 9278 වී අජවි මණ්ඩජේ ජඳොදු ජවේල විංමය වී අජවි මණ්ඩය,දුරුජල,ජඳොජොන්නරුල

1674 9279 මශජන විංලර්ධන වමළජය
22/37,ජලන්ඩර්  වළර්, ලන්තළල 

ඳළර,ජනෝවුඩ්

1675 9280 ප්රතිශීලී විංලර්ධන නිධළරී ජවේල විංමය
ජනො.1316,ජනළුම් 

මළලත,ජයන්තිපුර, ත්තරමුල්

1676 9281 වමවහත ිංළ ජඳොදු ජනරජ දුම්රිය ජවේල විංමය ජනො.10/16,වළරභූමි, ටෆත්තර,මඩඳළත

1677 9282
වමවහත ිංළ ජවෞය ජවේලළ වෆසුම් වශ ලෆඩවටශන් 

වශළර නිෂධළරීන්ජේ විංමය
අිං 14,ඳවන්පුර,ඳදින්ජනොරුල,මිංඩළල,ළල්

1678 9283 ෘශ විදයළ ශළ  ෘෂි විදයළ ඩිේජෝමළධළරී ගුරු විංමය 228/3,ඳිංව ඳළර,මරදළන,ජොෂඹ 10

1679 9284 විංවහෘති ටයුතු ජදඳළර්තජම්න්තු ශිල්පීය ජවේල විංමය
ජනො.106,ජළති ළ භලන,ආනන්ද 

කුමළරවහලළමි මළලත,ජොෂඹ 07

1680 9285 රජජේ ජවෞය ඕලසයර් නිධළරීන්ජේ විංමය 7/1, ටඅත,හුිංම

1681 9286
සීමළවහිත දිවුපිටිය විවිධ ජවේලළ වමඳළර වමිතිජේ එක්වත් 

වමිතිය

එම්.ඒ.ගුණසිංශ 

ජඳජර්රළ,173/2,ඉශෂම,මළජ ොද



1682 9287 ප්රතිශීලී ෂමනළරණ ජවේලළ නිධළරී විංමය ජනො.125,කිව්ඳළර,ජොම්ඳඤහඤ වීදිය,ජොෂඹ 01

1683 9288 ශ්රී ිංළ ළර්මි අධයළඳන ශිල්ඳප්රදර් විංමය ළර්මි විදයළය,ජශෝමළම

1684 9289 ජනමළධයජව්දීන්ජේ ජල්ක් ශවුවහ විංවදය
අිං 35,ඩී.ආර්.විජයලර්ධන මළලත,ජල්ක් 

ශවුවහ,ජොෂඹ 10

1685 9290 ිං.වි.ම. අභයන්තර විණන නිෂධළරීන්ජේ විංමය
අභයන්තර විණන අිංය,ඳෂමු මශ,ිංළ 

විදුලි   මණ්ඩය,තෆ.ජඳ.540,ජොෂඹ 02

1686 9291 ශ්රී ිංළ රක්ණ විංවහථළ රියදුරු ලෘත්තීය ජවේල විංමය
අිං 21,ජලොක්ජෝල් වීදිය,රක්ණ 

මන්දිරය,ජොෂඹ 02

1687 9292 ශ්රී ිංළ නෆව් අළුත්ලෆඩියළ අයිතිරුලන්ජේ විංමය 487/සී,ජොවහඳෆන,දළන

1688 9293
ජළති වමළජ විංලර්ධන ආයතනජේ අනධයයන ජවේල 

ලෘත්තීය වමිතිය
488ඒ,නළල ඳළර,රළජගිරිය

1689 9294
එක්වත් ඳරිණ ජවේලළ වහථළන වශළරලරුන්ජේ විංමය,ශ්රී 

ිංළ ලරළය අධිළරිය
ජනො.2/7,විපුජවේන මළලත,ජොෂඹ 10

1690 9295
රළජය දෆල විංවහථළ එක්වත් ජඳොදු ජවේල අයිතිලළසම් 

සුරැකීජම් විංමය

විණන අිංය,රළජය දෆල 

විංවහථළල,82,රජමල්ලත්ත ඳළර, ත්තරමුල්

1691 9296 Local Government Engineers’ Association
Colombo Municipal Council,Town 

Hall,Colombo 07

1692 9297 එක්වත් තටළ ළර්මි ජවේල විංමය
93/79,ෆෂණි  ජමො 

ඳළර,මට්ටක්කුලිය,ජොෂඹ 15

1693 9298
Executive Officers’ Union of Telecommunucation 

Regulatary Commission of Sri Lanka
276,Elvitigala Mawatha,Colombo 8

1694 9299 ඌල ඳෂළත් ළර්යළ ජවේල ජවේලජේ ලෘත්තීය වමිතිය

ජල්ම්,ළ.ජවේ.ජවේ. ලෘත්තීය වමිතිය,නිජයෝජය 

ප්රධළන ජල්ම්(ක්රම 

වම්ඳළදන)ළර්යළය,ඌ.ඳ.ව., දුල්

1695 9300 ඌල ඳළජත් ක්රීඩළ ක්ජේත්ර නිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය ජනො.83/1,ආරම ඳළර,අළුත්ජල, දුල්

1696 9301
Peradeniya Faculty of Management Teachers’ 

Association

Faculty of Management,University of 

Peradeniya,Peradeniya,20400

1697 9302 ජළති නිදශවහ ජවේල විංමය ශ්රී ිංළ ජටලිජොම්
342/1/4,ඊ.ඩබ්.ජඳජර්රළ මළලත,ජෝට්ජට් 

ඳළර,පිටජෝට්ජට්



1698 9303
භූ විදයළ වමීක්ණ ශළ ඳතල් ළර්යළිංජේ ක්ජේත්ර 

වශරුලන්ජේ විංමය

භූ විදයළ වමීක්ණ ශළ ඳතල් ළර්යළිංය, 

569,එපිටමුල් ඳළර,පිටජෝට්ජට්

1699 9304
මළණ්ඩලි නිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය විංමය-විංලර්ධන 

ජොතරැයි මණ්ඩය

ජනො.356ආචළර්ය ජොල්වින් ආර් ද සල්ලළ 

මළලත,ජොෂඹ 02

1700 9305
භූ විදයළ වමීක්ණ ශළ ඳතල් ළර්යළිංජේ ජවේල අයිතීන් 

සුරැකීජම් ලෘත්තීය වමිතිය
569,එපිටමුල් ඳළර,පිටජෝට්ජට්

1701 9306 වශළර ජල්ළධිළරී එක්වත් ලෘත්තීය වමිතිය උවවහ තළක්ණ ආයතනය,නල නරය,රත්නපුරය

1702 9307 එක්වත් ිංළ ගුරු ලෘත්තියන්ජේ විංමය 173/01/බී,ජල්තර,ශිංලෆල්

1703 9308 වහලළධීන ජවෞය ජවේලළ විංමය
වලදය වෆඳයීම් අිංය,ජවෞය 

අමළතයළිංය,57,ඩීන්වහ ඳළර,ජොෂඹ 10

1704 9309 ශ්රී ිංළ ජඳොදුජන ලෆඩ න විදුශල්ඳති ජවේලළ විංමය
අිං 1316,ජනළුම් 

මළලත,ජයන්තිපුර, ත්තරමුල්

1705 9310 දුම්රිය ෂමනළරණ නිධළරීන්ජේ විංමය අිං 167,දල ඳළර,උතුරු  ටම,ජළ ඇ

1706 9311
නෆජනහිර ඳෂළත් ෘෂිර්ම උඳජද්ලරුන්ජේ ලෘත්තීය 

විංමය

වශළර ඳෂළත් ෘෂිර්ම අධයක් 

ළර්යළය,අම්ඳළර ඳළර,අක්රඳත්තුල 8/2

1707 9312
ප්රතිශීලී ජමෝටර් රථ ප්රලළශන ජදඳළර්තජම්න්තු ජවේල 

විංමය
ජමෝටර් රථ ප්රලළශන ජදඳළර්තජම්න්තුල,ජව්රශෆර

1708 9313
උඳළධිධළරී ලෘත්තීය විංමය(ශ්රී ිංළ ඉඩම් විංලර්ධනය 

කිරීජම් විංවහථළල)

ජනො.03,ශ්රී ජයලර්ධනපුර 

මළලත,ලෆලිඩ,රළජගිරිය

1709 9314 SLIATE ශිල්ඳ ප්රදර්යන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය
උවවහ තළක්ණ ආයතනය,ජනො.42,ජරොද්රිගු 

ජඳජදව,ජොෂඹ 15

1710 9315
නෆජනහිර ඳෂළත් වමළජ ජවේලළ නිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය 

වමිතිය

දිවහත්රික් වමළජ ජවේලළ 

ළර්යළය,ල්ලියන්ළඩු,මඩපුල

1711 9316 ප්රතිශීලී ෘෂිර්ම ජවේල විංමය
ජොවිඳ යළන්ත්රි අභයළව 

මධයවහථළනය,පුලියන්කුම,අනුරළධපුරය

1712 9317
ලයඹ ඳෂළත් රළජය ජවෞය ජවේලළ ෂමනළරණ 

වශළරලරුන්ජේ ලෘතීය වමිතිය

දිවහත්රික් ජවෞය ජවේලළ අධයක් ළර්යළය,මීමු 

ඳළර,කුරුණ

1713 9318
ශ්රී ිංළ අඳනයන විංලර්ධන මණ්ඩජේ විධළය නිධළරී 

විංමය

ශ්රී ිංළ අඳනයන විංලර්ධන මණ්ඩය,අිං 

42,නලම් මළලත,ජොෂඹ 02



1714 9319 ඌල ඳෂළත් රජජේ යළන්ත්රි ජඳොදු ජවේලළ විංමය
ඳෂළත් යළන්ත්රි අධයක් 

ළර්යළය,ශජොල්,දියතළල

1715 9320 නුලරඑළිය මශ නර වභළ ම්රුලන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය අිං 6
C
 ෆල්ජව් ම්මළනය,නුලරඑළිය

1716 9321 වහලළධීන ලතු ජවේල විංමය 7/ජී/31,සුඳර් මළර්ට්,ජ ොරැල්

1717 9322
ඌල ඳෂළත් මළර්වහථ ප්රලළශන ජවේලළ අධිළරිජේ ලෘත්තීය 

වමිතිය

ඒ.එවහ.දවනළය,4ණුල,ජොරඩියජොල්,ඌල 

ඳරණම

1718 9323 සීනි ර්මළන්ත ජවේලළ ලෘතියන්ජේ විංමය,ජවලන
ිංළ සීනි වමළම,ජවලන 

ඒය,ජවලන

1719 9324 ඉිංජිජන්රුමය තළක්ණි ශිල්පීන්ජේ විංමය
113/එසහ,ශල්ජොඩ 

ඳළර,ජන්ල,ජඳොකුණුවිට,ජශොරණ

1720 9325
ඒ  ලර් වශ වමළජම් ජඳෝණ ශළ ඳළරිජභෝගි අිං ජවේල 

විංමය
512 එසහ,ජඳොල්පිතිමළන,දළන

1721 9326  25/2014(I) ඳත්වීම්ළභීන්ජේ ඒළ ද්ධ ජවේල විංමය 4/203,ජනළුම් ජඳජදව,ඳලුලළල,රළජගිරිය

1722 9327 ෂමනළරණ ජවේලළ නිධළරි ඳවුර

ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් ජදඳළර්තජම්න්තුල,නල මශ 

ජල්ම් ළර්යළ ජොඩනෆගිල්,3 ලන 

මශ,මළළිළලත්ත,ජොෂඹ 10

1723 9328
ශ්රී ිංළ ජඳොදුජන ජමෝටර් රථ ප්රලළශන ජදඳළර්තජම්න්තුත 

ඒළ ද්ධ ප්රතිශීලි ජවේල ලෘත්තීය වමිතිය
33/16,ශ්රියළ ඳළර,ලෆල්ලත්ත

1724 9329 University of Kelaniya All Teachers’ Association
Senior Common Room,University of 

Kelaniya,Kelaniya 11600

1725 9330 විලෘත වමෘද්ධි ෂමණළරුලන්ජේ ජඳොදු විංමය
142/5,ල්ණුල 

ඳළර,ජොරළන,ජජවල්ලත්ත,ඳළනදුර

1726 9331 ගුරු ඳවුර අිං 544ඒ,නළල ඳළර,රළජගිරිය

1727 9332 ඌල ඳෂළත් එමුතු රියදුරු විංමය
නි.ප්ර.ජල්ම්(ඉිංජිජන්රු ජවේලළ)ළර්යළය,පිිං 

අරළල, දුල්

1728 9333 වමෘද්ධි  ෆිංකු ඳරිණ වශළර ලෘත්තීය වමිතිය
ජනො.83/සී/6,ජොඩපිටිතෆන්න,හික්ජොඩ,අකුරැවහ

ව

1729 9334 තෆඳෆල් ජදඳළර්තජම්න්තුජව් විධළය නිධළරීන්ජේ එමුතුල 253ඒ,අළුත් ඳළර,ජදොම්ජේ



1730 9335 පීඳල්වහ ඉන්ෂුලරන්වහ ජවේල විංමය ජනො.7,ශෆව්ජොක් ඳළර,ජොෂඹ 05

1731 9336 ජර්ගු නිහඳළදන  දු නිධළරීන්ජේ විංමය

නිහඳළදන  දු අිංය,ජර්ගු 

ජදඳළර්තජම්න්තුල,අිං 40,ජළින් 

වීදිය,ජොෂඹ 11

1732 9337 එක්වත් ප්රතිශීලී ජවේල එමුතුල
විසර වියන කිරි ර්මළන්ත ළළල,මිල්ජෝ 

වමළම,අජේජල

1733 9338 ගුරු වවිය

530,ශ්රී අභයළරළම විශළරවහථළනය,පජය 

මුරුත්ජතට්ටුජව් ආනන්ද හිමි 

මළලත,නළරළජශේන්පිට,ජොෂඹ 05

1734 9339 රජජේ මෆනුම් ඕලර්සයර් ලරුන්ජේ විංමය අිං 352/2,උඩුමුල්,මුල්ජල්රියළල,නලනරය

1735 9340 ිංවිම වමවහත ිංළ ඳළරිජභෝගි වම් න්ධීළර විංමය 259/9,ජවත්සරි මළලත,ජොවහලත්ත, ත්තරමුල්

1736 9341 රජජේ ජවෞය කීට විදයළ නිධළරීන්ජේ විංමය 474බී,වමුද්ර මළලත,අරිං,ජශෝන්දර උතුර

1737 9342 අ ළන්වහ මුදල් ප්රලළශන එක්වත් විංමය රත්මන්ජතොල්,කිතල්ම  ටහිර,තිශජොඩ

1738 9343
වමවහථ ිංළ රජජේ විංචළර  ිංළ භළරරුලන්ජේ 

විංමය
අිං 16,ඳරණ ච්ජච්රිය ඳළර,ජමොණරළ

1739 9344 ප්රතිශීලී අන්තර් ඳෂළත් ආදළයම් නිෂධළරීන්ජේ විංමය 1316,ජනළුම් මළලත, ත්තරමුල්

1740 9345 ෘෂි රක්ණ වහලළධීන ජවේල විංමය අිං 17,සුභද්රළරළම ඳළර,ිංජොඩවි,නුජේජොඩ

1741 9346 වහලළධින ෂමනළරණ ජවේලළ නිධළරී විංමය 349/ඒ/9,සුල මළලත,ලල්ම,අතුරුගිරිය

1742 9347 ජේරළජදණිය විහල විදයළලීය ලෘත්තීය ලෆඩ වශය විංමය

ජල්ම්,ජේරළජදණිය විහල විදයළලීය ලෘත්තීය 

ලෆඩ වශය විංමය,වනළථන මන්දිර,තෆඳෆල් 

අිංය

1743 9348 ඒළ ද්ධ විංලර්ධන නිධළරි මධයවහථළනය
අිං 49/53බී,වල්මල් උයන,කිරිදිලෆ 

ඳළර,යක්

1744 9349 රජජේ ජවෞය ජවේලළ දුරථන ක්රියළරුලන්ජේ විංමය ජනො.20/1,ශල,ඳළදුක්

1745 9350
ජළති ක්රීඩළ විදයළ ආයතනජේ ක්රීඩළ අධයළඳන 

ලෘත්තියන්ජේ විංමය

ජළති ක්රීඩළ විදයළ ආයතනය,ජනො.100/7,නිදශවහ 

මළලත,ජොෂඹ 07



1746 9351
ලයලවළයත්ල විංලර්ධන පුහුණු නිධළරීන්ජේ ඒළ ද්ධ 

විංමය

කුඩළ ලයළඳළර විංලර්ධන 

අිංය,ජනො.420,ජ ෞද්ධළජෝ මළලත,ජොෂඹ 

07

1747 9352 මළධය ජවේල එමුතුල අිං 09,උඩමළපිටිම,මල්ලළන

1748 9353 ිංවිම රියදුරු විංමය 275, ක්මීජදණිය,ජදහිඅත්තන්ඩිය

1749 9354 වමවහත ිංළ වමෘද්ධි ජඳොදු ජනතළ ජවේල විංමය ජනො.236,වහමයිල් ඳළර,ඉවදින් නරය,මළතර

1750 9355
වමවහථ ිංළ අධිජව්ගී මළර් ජමජශයුම් ශළ ෂමනළරණ 

ජඳොදු ජවේල විංමය

 දජද්ම අන්තර් හුලමළරු 

ළර්යළය,නයළඳළමු, ද්ජද්ම

1751 9356 ශ්රී ිංළ ජඳොදුජන වමඳළර ජවේල විංමය අිං 36,ජයන්තිපුර,ජනළුම් මළලත, ත්තරමුල්

1752 9357
විදයළපීඨ,ගුරු පුහුණු මධයවහථළන,ගුරු විදයළ අනුයුක්ත 

ථිළචළර්ය වංමය
ජ ෝශලත්ත,හින්නටිය( ටහිර),මළතර

1753 9358 පුරළවිදයළ වොන්ත්රළත් රැකියළ ළභීන්වේ ලෘතීය වංමය 28 බී,ෆමුණු මළලත,මෆඩිල්,තිංල්

1754 9359 ඒළබේධ ෆමෆන්ඩර් වවේල වංමය විදළනජලත්ත,තල්ජඳ උතුර,උණලටුන

1755 9360 ශ්රී ංළ  ලනජීවී ෂමනළරණ නිධළරීන්වේ වංමය අිං 811/ඒ,ජයන්තිපුර ඳළර, ත්තරමුල්

1756 9361 ංවිම වෆබ ක්රියළළරීන්වේ වංමය ජනො.61,ත්රිජොමරන්,ඩල

1757 9362 ශ්රී ංළ වනලුම ලෘත්තීය වමිතිය 272/ඩී.රණබිම මළලත,මුල්ජල්රියළල උතුර

1758 9363 ශ්රී ංළ ව ොදුජන වංමය
ජොල්ඉන් ජොඩනෆගිල්,3 ලන මශ,ලෆලිමඩ 

ඳළර, ණ්ඩළරජල

1759 9364 රජවේ ශ්රලණ විදයළ නිධළරීන්වේ වංමය අිං 248,ජයසරිපුර,අනුරළධපුරය

1760 9365
වමවහතංළ වබෞේධ ටයුතු උ ළධිධළරී නිෂධළරීන්වේ ලෘතීය 

වමිතිය

ශ්රී ෂයළණළරළම පුරළණ මශ 

විශළරය,ළුලළජමෝදර,අළුත්ම

1761 9366 බවහනළහිර  ෂළත් රළජය වවේලළ රියදුරු වංමය

මළර් ප්රලළශන අමළතයළංය(බ. .),වනො.204,9 

ලන මශ,රියදුරු අංය,වොේබඩුල 

මළලත,බත්තරමුේ

1762 9367
වමවහත ංළ ව ෞේලි බවහ රථ ලෘත්තියන්වේ ව ොදුජන 

වවේල වංමය

කුමළර නිලව,518/බී, බවහනෆලතුම්  

අව,අචින්නළල,වන්වොඩ

1763 9368 ඒළබේධ වවේමවේ වශ වමළම (පුේ) වවේල වංමය
අං 49/53-බී,වේමේ උයන,කිරිදිලෆ 

 ළර,යක්



1764 9369 ජීවිත රක්ණ නිවයෝජිතයන්වේ වංමය
ඩේ.සී.ටී. වීරසිංශ බළවර්,වහනළල 

 ළර,වතෝංමුල

1765 9370 ශ්රී ංළ මළනල හිමිම් වොමින් වභළ වවේල වංමය අං 14,ආර්. ඒ.ද වමේ මළලත,වොෂඹ 04

1766 9371
කුඩළ ලයළ ළර වංලර්ධන අංවේ වද ළර්තවම්න්තුත වශළර 

අධයක්ලරුන්වේ ඒළබේධ වමිතිය
අං 420 , වබෞේධළවෝ මළලත, වොෂඹ 07

1767 9372
ශ්රී ංළ රළජය ඉංජිවන්රු වංවහථළයීය ලළවහතු විදයළඥ වශ 

ප්රමළණ වමීක් ලෘත්තීයවේදීන්වේ වංමය

වනො.130,ඩේ.ඒ.ඩී. රළමනළය මළලත,වොෂඹ 

02

1768 9373 ව ෞේලි වවේල මධයවහථළනය
වනො.49/53බී,වේමේ උයන,කිරිදිලෆ 

 ළර,යක්

1769 9374 විදුශේ ති වශ්රේණිධළරීන්වේ වංමය
245/3/ඒ, වෆනසුම ව වදව,සිේධමුේ 

,පිළියන්ද

1770 9375
ශ්රී ංළ රක්ණ වංවහථළවේ ප්රතිශීලි රක්ණ 

නිවයෝජිතයන්වේ ලෘත්තීය වමිතිය

අං 1316,වනළුම් 

මළලත,ජයන්තිපුර,බත්තරමුේ

1771 9376 Airport Managers’ Association (AMA)
Airport Management Division,Airport & 

Aviation Services(SL) Ltd, Katunayake

1772 9377
වත්ත්ල නිහ ළදන ශළ වවෞය වද ළර්තවම්න්තුවේ මධයම 

 ෂළත් දිවහ ෆන්වරි වශයයින්වේ වංමය

ඒේ.බී.ජී.වක්.වක්. එරත්නළය , 

වනො.99/4,යටිශ, මශනුලර

1773 9378 ඒක්වත් ම්රු ප්රජළල වනො.266,යළයින්න,ශලත්ත

1774 9379 ඒළබේධ  රි ළන නිධළරීන්වේ වංමය
අං 129/6,4ලන  ටුම,සරිය මළලත,තංම 

උතුර,බත්තරමුේ

1775 9380 රජවේ මශජන වවෞය ක්වේත්ර නිධළරීන්වේ වංමය
348 ඩී,මඩ තම,වොශළංවොඩ 

 ළර,ටුවහවතොට

1776 9381 ම නෆගුම රියදුරු යන්ත්ර ක්රියළරු රිය වශයයින්වේ වංමය අං 81/4,නල නුවේ  ළර, ලියවොඩ

1777 9382
ම් ශ වික්රමළරච්චි ආයුර්වේද ශික්ණ වරෝශේ වලදය 

නිධළරීන්වේ වංමය

වනො.110/ඒ/42,ජය වවලන 

 ළර,අලුත්ම,වබෝමුල,යක්

1778 9383 එක්වත් ලෘත්තීය වවේල වංමය

තෆ.ව . අං 14,ජළති ජ වම් ළදන ශළ 

ජළ ලශන මණ්ඩය,ප්රධළන ළර්යළය,ළලු 

 ළර,රත්මළන



1779 9384 වප්රළවදණිය විහල විදයළයීය උ ළළධි ති වංමය
හිද ළළල,වප්රළවදණිය විහල 

විදයළය,වප්රළවදණිය

1780 9385 ක්රීඩළ නිධළරීන්වේ ලෘත්තීය වමිතිය බවහනළහිර  ෂළත වනො.113,පී.ඒවහ.ව වර්රළ මළලත,පිළියන්ද

1781 9386 ජ වම් ළදන ලෘත්තීය ණළධිළරීන්වේ වංමය ජ වම් ළදන මණ්ඩය,මුදේ අංය ,රත්මළන

1782 9387 ධීලර ලරළය ෂමනළරණ වංවදය
ංළ ධීලර ලරළය නීතිත වංවහථළල, වරොක් ශවුවහ 

 ටුම,වොෂඹ 15

1783 9388 ජළති විදුශේ ති ඒමුතුල වනො.96,මළන්දන මුේ,වමොනරළ

1784 9389
මළර් වංලර්ධන අධිළරිවේ ඒක්වත් ෂමනළරණ වශළර 

වවේල වංමය

ම නෆගුම මශ මෆදුර,මළර් වංලර්ධන අධිළරිය 

,වොවහලත්ත,බත්තරමුේ

1785 9390
ඒළ ද්ධ විහල විදයළ ළරීරි අධයළඳන 

උඳජද්ලරුන්ජේ විංමය

ළරීරි අධයළඳන අිංය,ෆෂණිය විහල 

විදයළය,දළුම,ෆෂණිය

1786 9391 ශ්රී ංළ ව ොදුජන ඒළබේධ වවේල වංමය 173/3ඒ,ේල මුේ,ලටරැ, ළදුක්

1787 9392 වමවහථ ංළ කුලීරථ ආයතන හීමියන්වේ වංමය
අං 27/14 ඒච්,සිරිව වබෝ  ළර 

,වුඩළන,වදහිල

1788 9393
ෂමනළරන වශළර වංමය,භූ විදයළ වමීක්ණ ශළ  තේ 

ළර්යළංය
569,ඒපිටමුේ  ළර ,පිටවෝට්වට්

1789 9394 2005 දුම්රිය වහථළනළධි තිලරුන්වේ වමිතිය 337,වෝරෂඉම,ම, ළදුක්

1790 9395 වමවහත ංළ ව ර ළවේ හිමියන්වේ වංමය අං 212/2, ෂමු  ටුම,ඒේවහවමෝර් ,ඉංගිරිය

1791 9396
ලන වංරක්ණ වද ළර්තවම්න්තුවේ ශරිත ංළ ඒළබේධ 

ලන නිධළරීන්වේ ලෘත්තීය වංමය
වනො.01,බළදක් මළලත,අවිවහවළවේේ

1792 9397 මනම්පිටිය ඒළබේධ ලෆලි වවේල වංමය වනො.278,ලරළපිටිය,රුහුණුම,අරංවි

1793 9398 ලළරිමළර් ළර්මි ශිේපීන්වේ වංමය
ළ  යළන්ත්රි ඉංජිවන්රු ළර්යළය,ලළරිමළර් 

වද ළර්තවම්න්තුල,මිහින්තළ  ළර,රඹල

1794 9399 ජළති ගුරු ව රමුණ 14/3,ඇේවිටි මළලත,වබොරැේ

1795 9400 වමගි ප්රලළශන වවේල වමිතිය ඊ.403/1,උ/වෝන,වෝන,රුලන්ලෆේ

1796 9401 ශ්රී ංළ ම්රු ජනතළ ව රමුණ අං 04,බවහනෆලතුම,ශෆට්රි,දික්ඔය



1797 9402 ළර්යළ වවේලළ වහලළධීන වංමය(ං.වි.ම.)

ප්රධළන ළර්යළය(ං.වි.ම.),තෆ.ව .540,3ලන 

මශ ,චිත්තප් ම් ඒ. ළඩ්නර් මළලත,වොෂඹ 

02

1798 9403 වමවහත ංළ  ළවේ ක්රීඩළ පුහුණුරුලන්වේ වංමය බ /වශො/විදයළවෝ මශළ විදයළය, රවහවතොට

1799 9404 වමවහත ංළ තෆ ෆේ වවේලළ වංමය
අං 70,ආචළර්ය ඇන්.ඇම්.ව වර්රළ 

මළලත,වබොරැේ,වොෂඹ 08

1800 9405 වමවහථ ංළ ක්රිඩළ නිධළරීන්වේ වංමය 306/ඒ ,සුවම්ධ මළලත,වන්මුේ

1801 9406 රළජය ඉංජිවන්රු වංවහථළ ප්රජළතන්ත්රලළදී වවේල වංමය අං 224/1,7 ණුල,වලිඔය

1802 9407
ළර්මි වංලර්ධන මණ්ඩයීය මනළරණ වශළර 

ලෘත්තියන්වේ වංමය
615,ළලු  ළර,ටුබෆේද,වමොරටුල

1803 9408 වමවහත ංළ ව ොදුජන වමෘේධි නිධළරීන්වේ වංමය 69/ඒ,මෆදමුන,වීරෆටිය

1804 9409 ශ්රී ංළ ලෘත්තීයවේදී විදුශේ තිලරුන්වේ වංමය
716/35ඒ,කුවවලන මළලත,වොට්ටළල 

, න්නිපිටිය

1805 9410 වමවහථ ංළ උ ළධිධළරී වමෘේධි නිධළරී වංමය එසහ/156/1,ව ොේවශේන,වටල,ේ

1806 9411
භූ විදයළඥයින්වේ ලෘත්තීය වමිතිය-ජළති වොඩනෆගිලි 

 ර්වේණ වංවිධළනය

ජළති වොඩනෆගිලි  ර්වේණ 

වංවිධළනය,99/1,ජළලත්ත  ළර,වොෂඹ 05

1807 9412 වේශීය ආදළයම් වොමවළරිවහ වංමය

වේශීය ආදළයම් 

වද ළර්තවම්න්තුල,වර්.චිත්තම් ම් ඒ.ළඩ්නර් 

මළලත,වොෂඹ 02

1808 9413 ශ්රී ංළ විණන වවේලළ වංමය වනො.306/72,ව ොේදල  ළර,බත්තරමුේ

1809 9414 ජළති මලි අධයයන ආයතන ව ොදු වවේල වංමය
ජළති මලි අධයයන ආයතනය,ශන්තළන 

 ළර,මශනුලර

1810 9415
මනෆගුම මළර් ඉදිකිරීම් ශළ යන්වත්රෝ රණ වමළවම් 

තළක්ණ නිධළරී වංමය
81/4,නල නුවේ  ළර, ලියවොඩ

1811 9416 ලෘත්තීය පුහුණු උ වේ වංමය ළේවලත්ත,වන්ම බටහිර,බේවේම

1812 9417 ලෘත්තීය මජනෝවිදයළ උඳජද්න ජවේලළ විංමය 68/බී/1,මල්ශල,ල්එළිය,මීරිම

1813 9418 State Library Professional Association 
Main Street,National college of Education 

,Batticaloa 



1814 9419 Anna Chandrasekaran Workers Front No.2/16,Hemachandra Mawatha,Talawakelle

1815 9420 උඳජල්ණත රජජේ නිධළරීන්ජේ විංමය(අධිරණ) ලළණිජ මශළධිරණ ජොඩනෆගිල්,ජොෂඹ 12

1816 9421 ශ්රී ිංළ ජත් මණ්ඩජේ නියළමන නිෂධළරීන්ජේ විංමය
ජනො.53,164/බී,ප්රති මළලත,මළල් 

ලත්ත,නළජොඩ,ලුතර

1817 9422 වමගි ජවේල විංමය ජනො.815,ජෝට්ජට් ඳළර,ඇතුල්ජෝට්ජට්

1818 9423 E.T.F. ක්රියළළරීන්ජේ ජඳොදු ජවේල විංමය
වහලයිං රැකියළ අිංය,ජවේලළ නියුක්තියන්ජේ 

භළර අරමුදල් මණ්ඩය,92,කිරු 

ඳළර,නළරළජශේන්පිට,ජොෂඹ 05

1819 9424
අනධයයන ජවේල එමුතුල,රත්මළන විහලවිදයළ 

විදයළයතනය

විහල විදයළ විදයළයතනය,ජනො.1ඒ,දුම්රියජඳො 

ඳළර,රත්මළන

1820 9425 ඒළ ද්ධ ඉිංජිජන්රු විංවහථළ ජවේල විංමය
ජනො.49/53බී,වල්මල් උයන,කිරිදිලෆ 

ඳළර,යක්

1821 9426 1990 සුලවෆරිය ජවේල විංමය ජනො.133,ල් අමුණ,ෆන්දජොල්,කිරිදිලෆ

1822 9427 රජජේ මජනෝ වලදය වමළජ ජවේල නිධළරීන්ජේ විංමය
433ඩී,දුටු ෆමුණු මළලත,තිංම 

උතුර, ත්තරමුල්

1823 9428 ශ්රී ළිංකීය ජඳෞද්ලි ජවේල ලෘතීය වමිතිය ජනො.304,මශ වීදිය,ඳළනදුර

1824 9429
ණිහඨ ජවේල විංමය,භූ විදයළ වමීක්ණ ශළ ඳතල් 

ළර්යිංය
569,එපිටමුල් ඳළර,පිටජෝට්ජට්

1825 9430 Technology Faculty Teachers’ Association

Faculty of Technology,University of Sri 

Jayewardenepura,Mahena Watta,Pitipana 

Homagama

1826 9431
රළජය විංලර්ධන ශළ නිර්මළණ නීතිත විංවහථළජව් ජළති 

නිදශවහ ජවේල විංමය
අිං7,ජ ොරුඳන ඳළර,රත්මළන

1827 9432
ඌල ඳෂළජත් 1999 ලර්ජේ රජජේ ප්රමුතළ ළර්යයන් 

ක්රියළත්ම කිරීජම් ශෆකියළලන්  ප්රලර්ධනයට  දලළ ත් 

උඳළධිධළරී නිධළරීන්ජේ ලෘත්තීය වමිතිය

අිං 83/16 සී,ඉසුරු උයන,මෆද ඳතන, දුල්



1828 9433 වමවහත ංළ ලතු නිෂධළරී වමිතිය වනො.11,ට්ටසීය,මීපිලි ළන,නුලරඑළිය

1829 9434 වවෞය වංලර්ධන නිෂධළරී වංමය-ලයඹ  ෂළත
දිවහත්රික් වවෞය වවේලළ අධයක් ළර්යළය,මීමු 

 ළර,කුරුණ

1830 9435
ශ්රී ංළ වබෞේධ ශළ  ළලි විහල විදයළයීය වහලළධීන ආචළර්ය 

වංමය

ශ්රී ංළ වබෞේධ ශළ  ළලි විහල 

විදයළය,වශෝමළම

1831 9436 ශ්රී ිංළ ආජයෝජන මණ්ඩ විධළය ජනොලන ජවේල 

ජඳොදුජන ලෘත්තීය විංමය

ජනො.246සී,ශ්රී ආරිය ජජෝති මළලත,ඉවදින් 

නරය,මළතර

1832 9437 ඌල ඳෂළත් විදුශල්ඳති විංමය ජනො.3/4,වම්ඳත් උයන,ඳවහවර ඳළර, දුල්

1833 9438 අජේක්ළ ජශද විංමය අජේක්ළ ජරෝශ,මශරම

1834 9439 දෆල වංවහථළ විධළය ලෘත්තියන්වේ වංමය
අං82,වම් ත්  ළය,රජමේලත්ත 

 ළර,බත්තරමුේ

1835 9440 ජේහඨ ලන විංරක්ණ නිධළරීන්ජේ විංමය දිවළ ලන ළර්යළය,ලව්ලත්ත ඳළර,ම්ඳශ

1836 9441 වංලර්ධන නිර්මළණ ශළ යන්වත්රෝ රණ අධිළරිය සුරැකීවම් 

වංවිධළනය

වංලර්ධන නිර්මළණ ශළ යන්වතො රහ රණ 

අධිළරිය, ෆරඩයිවහ,කුරුවිට

1837 9442 Northern Province Sri lanka accountant's Service 

association

No.Chanthama Matha 

veethy,Chundukkudi,Jaffna

1838 9443 ලෘත්තීය මජනෝවිදයළ උඳජද්න නිධළරීන්ජේ 

විංමය(ළන්තළ ශළ ෂමළ ටයුතු අමළතයළිංය)
අිං 12/4,චිත්රළ  ජඳජදව,චිත්රළ ඳළර,ම්ඳශ

1839 9444 රජවේ විදයළ ශළ ෘෂිර්ම වංලර්ධන නිධළරී වංමය අං 106 ඒ/1,ක්රිවහවටෝ ර්  ළර,වප්රළවදණිය

1840 9445
 හචළත් උ ළධි රජවේ ආයුර්වේද වලදය නිධළරීන්වේ 

වංමය
අං 79/5,ජයන්ති  ළර,අතුරුගිරිය

1841 9446 ඒළබේධ ලරළය වවේල වංමය
වනො.49/53 බී,වේමේ උයන,කිරිදිලෆ 

 ළර,යක්


