
ඇමුණුම I

අනු    

 

අංකය

 ාඛාල ාඛාවේ දැනට ව ේලය කරන  

නිධාරියා

නිධාරියා අනුයුක්ත 

කරන ද  නල ාඛාල

තනතුර  ාඛාල වලත අනුයුක්ත කරනු බන  

නල නිධාරියා

තනතුර අනුයුක්ත කරනු ැබු 

නිධාරියා දැනට                  

ව ේලය කරන ාඛාල

01. CLP/KD/B (මශනුලර) ඩී.ඒ.පී.පීරිව ්මශතා CLP/KD/E (මශනුලර) වි.අධි  පී.ජී.චන්ද්රතික මශතා වි.අධි CLP/KD/E (මශනුලර)

02. CLP/KD/C (මශනුලර) අයි.ජී.ඩබ්.ආර්.එව.්කුමාර මශතා NWP/KR/C (කුරුණෑග) වි.අධි ආර්.පී.ටී.ඩී.රාජඳක් මිය වි.අධි NWP/KR/C (කුරුණෑග)

03. CLP/KD/H (මශනුලර) එව.්එම්.විජේරත්න මශතා CLP/NE/B (නුලරඑළිය) වි.අධි එන්.එම්.පී.වික්රමසිංශ මිය වි.අධි NCP/AP/C (අනුරාධපුරය)

04. CLP/KD/J (මශනුලර) එව.්පී.වීරසිංශ මශතා NWP/KR/B (කුරුණෑග) වි.අධි එව.්ඩබ්.ඩී.එන්.වික්රමසිංශ මශතා වි.අධි UVP/BD/C (බදුල්)

05. CLP/NE/B (නුලරඑළිය) පී.ලියනජේ මශතා UVP/BD/C (බදුල්) වි.අධි

06. ENP/TN/B (ත්රිකුණාමය) යූ.අයි.අතුජකෝර මශතා ජකොෂඹ වි.අධි එච්.එම්.ඒ.ජක්.ජශේරත් මශතා වි.අධි RQC (ලාර්තා අිංය) 

2017.06.30 දින දක්ලා 

ක්රියාත්මකයි

07. NCP/PL/A (ජඳොජෂොන්නරුල) එන්.එච්.ඒ.ඒ. වරුලන් මශතා ENP/TN/B (ත්රිකුණාමය) වි.අධි එච්.එම්.ඒ.ජක්.ජශේරත් මශතා වි.අධි RQC (ලාර්තා අිංය) 

2017.07.01 දින සට  

ක්රියාත්මකයි

08.
ENP/BT/C (මඩකපුල) ඒ.එම්.මහීර් මශතා ENP/L (උතුරු නැජගනහිර) වි.අධි. බී.ඒ.ජජරූව ්මශතා (ලැඩ බැලීම වශා) වි.අධි. ENP/BT/A (මඩකපුල)

09. NCP/AP/A (අනුරාධපුරය) එව.්ඒ.ඩී.ජී.මාජනල් මිය ජකොෂඹ වි.අධි ජක්.ජක්.දිල්රුක්ෂි ජමය වි.අධි TRD (පුහුණු අිංය)

10. NCP/AP/B (අනුරාධපුරය)
එච්.එන්.එම්.එව.්ජශේරත් මශතා

NCP/L (උතුරු මැද) වි.අධි
ආර්.එම්.ඩී.එව.්රාජඳක් මශතා

වි.අධි
WSS/B (ජ වම්ඳාදන 

ලයාඳෘති)

11. HED/C (ජමොරටුල වි.වි) එම්.ඩබ්.අයි.ජයරත්න මශතා NCP/AP/C (අනුරාධපුරය) වි.අධි

12. NWP/KR/B (කුරුණෑග) එල්.ආර්.අයි.ඒ.තිකරත්න මශතා NWP/L (ලයඹ) වි.අධි

13. AGL/B (මිනින්ජදෝරු) ආර්.ඒ.සී.රණලක මශතා NWP/PT/A (පුත්තම) වි.අධි

14.
NNP/KN/A (කිලිජනොච්චිය) ජක්.ප්රතීඳන් මශතා NNP/MU/A (මුතිව්)

වි.අධි.
එච්.එම්.යූ.ජක්.කුමාර මශතා (ලැඩ 

බැලීම වශා)
වි.අධි.

NNP/MN/A (මන්නාරම)

15. SGP/RP/F (රත්නපුර) එම්.ජි.මදරසිංශ මශතා SNP/HM/A 

(ශම්බන්ජතොට)

වි.අධි එව.්රත්නවීර මිය වි.අධි. AGL/E (කෘෂි රක්ණ මණ්.)  

(2017.12.31 දින දක්ලා 

ඳමණි)

16. POE/B ( ඳරමානු බක්ති)  ජක්.ඩී.එල්.ශ්රීාල් මශතා SGP/L (වබරගමුල) වි.අධි

17.
TRE/F එන්.එව.්ජකොඩිතුලක්කු ජමය SGP/RP/T (රත්නපුර 

පුහුණු මධයවථ්ානය)

වි.අධි

18. SGP/KG/A (කෑගල්) ජක්.ජී.රත්නා රාණි මිය CLP/L (මධයම) වි.අධි එම්.ඩී.ඩබ්.මානී මිය වි.අධි WNP/CB/C (ජකොෂඹ)

විගණන අධිකාරිලරුන්වේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු වේඛණය 



19. SNP/GL/B (ගාල්) බී.ජී.දර්න මශතා SNP/L (දකුණ) වි.අධි ඊ.එම්.ජක්.එම්.ඳද්මාල් මශතා වි.අධි BAF/B (ිංකා බැිංකුල)

20. WNP/CB/E (ජදහිල ම.න.ව.) ආර්.එව.්ජක්.විජේමාන්න මශතා SNP/GL/C (ගාල්) වි.අධි

21. SNP/MR/B (මාතර) බී.එච්.සී.පී.ද සල්ලා මිය NCP/GL/F (ගාල්) වි.අධි  ඒ.ජී.ඒ.ජශල්මිණී මිය වි.අධි SNP/GL/F (ගාල්)

22. UVP/MG/B (ජමොණරාග) ජක්.කරුණාරත්න මශතා UVP/L (ඌල) වි.අධි  එව.්පී.ප්රතාඳජේ මශතා වි.අධි SNP/HM/A (ශම්බන්ජතොට)

23. UVP/MG/A (ජමොණරාග) ඒ.එම්.ඒ.එම්.ජශේමරත්න ජමය UVP/BD/A (බදුල්) වි.අධි බී.ඒ.ඳද්මතා මිය වි.අධි UVP/BD/A (බදුල්)

24. WNP/GP/B (ගම්ඳශ) එම්.ටී.ඉශෂගමජේ මිය ජකොෂඹ වි.අධි. එන්.ඒ.ජක්.එන්.කරුණාතික මශතා වි.අධි. TIP/A (විං.විං.අධි.)

25. WNP/KL/A (කළුතර) එම්.ඩී.ජක්.මග මිය ජකොෂඹ වි.අධි. එව.්එම්.වමරසිංශ මශතා වි.අධි. JPA/A (අධීකරණ අමා.)


