
බ ැංකු (BAN)

මූල්ය හා කල්බදු (FAL)

රක්ෂණය (INS)

මහා භාණ්ඩාගාරය සහ රාජ්ය ණය (TPD)

රාජ්ය ආදායම (PUR)

වෙළඳ හා ොණිජ්යය (TAC)

සන්නිවේදනය හා මාධ්ය (CAM)

සැංස්කෘතිය හා කල්ා (CAA)

ක්රීඩා හා තරුණ කටයුතු (SYA)

මහා මාර්ග හා මාර්ග (RAH)

ඉදිකිරීම් හා ඉැංජිවන්රු (CAE)

නිොස හා නාගරික සැංෙර්ධ්න (HUD)

ආරක්ෂක (DEF)

අධිකරණ, නීතිය හා සාමය (JLO)

අධ්යාපන (EDU)

උසස් අධ්යාපන (HED)

ෙෘත්තීය පුහුණු (VOT)

විදුලිබල් (PWR)

බල්ශක්ති (ENR)

ෙරාය හා නාවික කටයුතු (PAS)

ගුෙන්වතොටුපල් හා සිවිල් ගුෙන් වසේො (AAV)

කෘෂිකර්ම හා ආශ්රිති නිශ්පාදන (ARI)

ොරිමාර්ග, ජ්ල් සම්පත් හා පතල් ක ණීම් (IWR)

ජ්ල්ය හා සනීපාරක්ෂාෙ (WAS)

ෙන සැංරක්ෂණ, ෙන ජීවී සහ පරිසර (FWL)

ඉඩම් හා ෙ විලි (PAL)

ධීෙර හා පශු සම්පත් (FLS)

රාජ්ය පරිපාල්න හා විවේශ කටයුතු (PAF)

කම්කරු, වසේෙක සුභසාධ්න හා සමාජ් ආරක්ෂණ (LSW)

පාර්ලිවම්න්තු කටයුතු හා ස්ොධීන වකොමිෂන් සභා (PIC)

ඖෂධ් ස පයීම් (MSU)

ශික්ෂණ වරෝහල් (THO)

වෙදය පරිපාල්න (MED)

මගී ප්රොහන (COT)

කර්මාන්ත, නිෂ්පාදන හා කාර්මික (IMT)

සැංචාරක හා ආවයෝජ්න ප්රෙර්ධ්න (TIP)

විවේශ මුදල් සම්පාදිත ෙයාපෘති (FOP)

ආපදා කළමනාකරණය (DMG)

විවශේෂිත විගණනය (විමර්ෂණ හා වෙෝහාරික) (SIF)

කාර්යසාධ්න හා පරිසර විගණනය (PEA)

පුහුණු, පර්වේෂණ හා සැංෙර්ධ්න (TRD)

තත්ත්ෙ සහතිකකරණය (QUA)

නීති (LEG)

වතොරතුරු තාක්ෂණ විගණනය (ITA)

බදුකරණය (TAX)

අනුකූල්තා (COM)

පාර්ලිවම්න්තු ොර්තාකරණය හා සම්බන්ධීකරණය (PRO)

අධිභාර, පළාත් සභා හා පළාත් පාල්න ආයතන (PLG)

වකොළඹ (COA)

වකොළඹ (COB)

ගම්පහ (GMP)

කළුතර (KLU)

ගාල්ල් (GAL)

මාතර (MTR)

හම්බන්වතොට (HMB)

ත්රිකුණාමල්ය (TRC)

අම්පාර (AMP)

මඩකල්පුෙ (BTC)

යාපනය (JAF)

කිලිවනොච්චි, මුල්තිේ, ෙේනියා හා මන්නාරම (KVM)

පුත්තල්ම (PTL)

කුරුණෑගල් (KRG)

මාතවල් (MTL)

මහනුෙර (KDA)

මහනුෙර (KDB)

නුෙරඑළිය (NUE)

අනුරාධ්පුරය (ANP)

වපොවළොන්නරුෙ (POL)

රත්නපුර (RAT)

කෑගල්ල් (KGL)

බදුල්ල් (BDU)

වමොණරාගල් (MNG)

ෙයෙස්ථාපිත අරමුදල් හා අවනකුත් අරමුදල් 

විගණනය (SOF)

පළාත් මට්ටමින් මධ්යම රජ්වේ අරමුදල් 

උපවයෝජ්නය විගණනය  (CGL)

පරිපාල්නය   (ADM)
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අමාත්ාාංශ විගණනය (MIN)

වදපාර්තවම්න්තු විගණනය  (DEP)

විවශේෂිත ෙයාපාර  සහ විශ්ෙ විදයාල් වනොෙන 

අවනකුත් සැංස්ථා, මණ්ඩල් සහ අධිකාරී 

විගණනය (CBA)

මහා භාණ්ඩාගාරය සහ රාජ්ය ණය  (TPD)

විවශේෂ විගණන ප ෙරුම් (SPR)

පළාත් පාල්න ආයතන විගණනය   (MUP)

ජාතික විගණන කාර්යාලයේ සාංවිධාන වුහය
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සහකාර විගණකාධිපතිවරු
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පළාත් පාල්න හා පළාත් 

සභා විගණන හා සහතික 

වීම   (PDSA)

විශ්ෙ විදයාල් හා උසස් අධ්යාපන ආයතන 

විගණනය (UPG)

අතියර්ක 

විගණකාධිපතිවරු

මධ්යම රජ්වේ විගණනය 

හා සහතික කිරීවම් වසේො 

(CGSA)

පරිපාල්නය, ආයතනික 

උපායමාර්ග හා සැංෙර්ධ්න 

(ACSD)

විවශේෂිත ෙයාපාර ආයතන විගණනය        

(SBE)

රාජ්ය සමාගම් විගණනය (COM)

විවේශ අරමුදල් සම්පාදිත ෙයාපෘති විගණනය 

(FFP)

පළාත් සභා විගණනය (PRC)

රාජ්ය බ ැංකු හා මූල්ය ආයතන විගණනය 

(BAF)

නියයෝජ විගණකාධිපතිවරු


