2021 ජනවාරි 19
ඒකාබද්ධ මාධය නිවේදනය: යුද පිටිවේ සිට පරිපාලන පුටුවට - ශ්රී ලංකාවේ හමුදාකරණය
ව ාහැන්නස්බර්ග්: විශ්රාම ගිය හමුදා නිලධාරීන් ත ාගයක් ශ්රී ලංකාතේ සිවිල් ත ේවය අත්පත් කරගනිමින්
ඉන්නා බව රටින් පිට සිටින මාධයතේදීහු හ නීතිඥතයෝ ප්රකාශ කරති.
යය හ යුක්තිය ඳහා වන
වයාපෘතිය (ITJP) හ ශ්රී ලංකාතේ ප්රජා න්රවාදය ඳහා මාධයතේදිතයෝ (JDS) විසින් පළ කරන ලද
වගුවකින් හිටපු හමුදා නිලධාරියකු වන ජනාධිපති රාජපක්ෂ විසින් ඉහල තපතල් නතුරු වලට පත් කරන
ලද හමුදා නිලධාරීන් 39 තදනකු නම් කර තිතේ.

“තමය කිලිතපාලායන සුළු අත්පත් කර ගැනීමකි,” යි ITJP විධායක අධයක්ිකා යැ මි
ේ න් සූකා පැවසුවාය.
“ජනාධිපති අ මධයග වී ඇති බලය, ඥාති ංග්රහය, ගජමිතුරු ංග්රහය හ නඩු හබ පැවති අව ථ
ේ ාවක
ආණ්ඩඩුතේ නිල ල වලට පත් කරනු ලැබු තිගැ ත
ේ න සුළු ංඛ්යාවක් වන පිරි මීට එකතු කර බලන්න.
තමය රාජයය පැහැරගැනීමට හැංගි තහාරා කරන කුමන්රණයක් දිසිය. ප්රජා න්රවාදය තනානවත්වාම
ත ෝදාපාලු තකතරමින් පවතී.”
තකෝවිඩ් ප්රතිචාරය, තපාලිසිය, ඔත්තු ත ේවා, බන්ධනාගාර, විතේශ ප්රතිපත්තිය, ගුවන් ත ාටුපල, වරාය,
තේගුව, උපතයෝගි ා, කෘිකේමය, ධීවර කටයුතු, ඉඩම් ංවේධනය, වනජීවී ංරක්ෂණය, හ ඒ ැම පරයා
අල්ල ේ තකාමි ම ආදී ථ
ේ ානවල හිත ෂී හමුදා නිලධාරීන් බලය විහිදුවා ඇති ආකාරය වගුතවන් දැක්තේ.

“තම් නම් තනාවූ විරූ ආකාරතයන් රාජය යාන්රනය හමුදාකරණයකි. විශ්රාමික හ ක්රිය හමුදා නිලධාරීහු
පරිපාලන ානාන් ර, පක්ෂ නිල ල හ බල ම්පන්න අමා ය ධූර අරා සිටිති. තමය රාජයතේ සිවිල්
ගතිලක්ෂණතේ අව ානය තීරණාත්මකව නිටුහන් කරනු ඇ ැ,” යි JDS ංවිධානතේ භාෂණ අතේවේධන
අනතුරු ඇඟවීය. “දශක තුනකට වැඩි කාලයක් ති ේත ේ ාමානය ජන ාවට එතරහිව කරන ලද කිව
තනාහැකි රතම් අපරාධ ම්බන්ධතයන් යුද හමුදාව තචෝදනා ලබා සිටී. තේශපාලන හ පරිපාලන ක්තෂේර
තුළ ඔවුන්තේ බලය හවුරු කරන්නට ඉඩදීම ආපසු හැරවිය තනාහැකි වනු ඇ .”
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(2021 ජනවාරි)
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පදවිය
කකෝවිඩ්A

නම

ඒකකය

කකාවිඩ් 19 වවරසය පාලනය සඳහා වන
ජාතික කමකහයුම් මධ්යස්ථානය (NOCPCO)
සහ ජාතික ක්රීඩා කේරීම් කමිටුව1
කකාවිඩ් 19 කසෞඛ්ය හා සමාජ සංරක්ෂණ
අරමුදල
කල්කම්, කසෞඛ්ය හා කේශීය වවදය කටයුතු
අමාත්යාංශය

කජනරාල් ශකේන්ද්ර සිල්වා, හමුදාපති

යුහ - ගජබා

විශ්රාමික කම්ජර් කජනරාල් කක්.බී. එකගාඩකවල,
ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල පරධ්ානී
කම්ජර් කජනරාල් සංජීව හර්මන්ද් මුණසිංහ 2

යුහ

අභ්යන්ද්ත්ර ආරක්ෂක, ස්ව කේශ කටයුතු සහ
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශකේ ආපදා
කළමනාකරණ අංශකේ අතිකර්ක කල්කම්
සහ ජාතික ආපදා සහන කස් වා
මධ්යස්ථානකේ අධ්යක්ෂ 3.

කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) සුදන්ද්ත් රණසිංහ

යුහ

කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) කමල් ගුණරේන
රියර් අේමිරාල් (විශ්රාමික) සරේ වීරකස්කර

යුහ - ගජබා
නාවික

කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) ජගේ අල්විස්. 2020
දී ජාතික බුේධි ප්රධ්ානී5
කම්ජර් කජනරාල් දර්ශන කහට්ටිආරච්චි

යුහ - ගජබා

කම්ජර් (විශ්රාමික කකාමාන්ද්කඩෝ) යාපා කහට්ටි
පතිරන්ද්නැහැලාකේ නිශ්ශංක යාපා කස්නාධිපති.
කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) වී.ආර්.සිල්වා

යුහ

කම්ජර් කජනරාල් රුවන්ද් කුලතුංග7
කම්ජර් ජනරාල් සුකර්ෂ් සකල්

යුහ
යුහ

අේමිරාල් (විශ්රාමික) ජයනාේ කකාළඹකේ 8

නාවික

කකාමකදෝරු චමීර රණවීර 9.

නාවික

වයිස් අේමිරාල් (විශ්රාමික) කමාහාන්ද් විකේවික්රම
අේමිරාල් (විශ්රාමික) පියල් ද සිල්වා

නාවික
නාවික

ජනරාල් (විශ්රාමික) දයා රේනායක 10

යුහ

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානකේ
අධ්යක්ෂ කජනරාල් 4.
ආරක්ෂාව SECURITYB
ආරක්ෂක කල්කම්
මහජන ආරක්ෂක අමාත්ය; පළාේ සභ්ා හා
පළාේ පාලන කටයුතු රාජය අමාත්ය

7

කල්කම්, මහජන ආරක්ෂක ආමාත්යාංශය

8

පුනරුේථාපන කකාමසාරිස් ජනරාල්

9

බන්ද්ධ්නාගාර කකාන්ද්රාේ6.

10

බන්ද්ධ්නාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන්ද්
පුනරුේථාපන රාජය අමාත්යාංශකේ කල්කම්
INTELLIGENCE බුද්ධි
ජාතික බුේධි ප්රධ්ානී
ජාතික බුේධි කස්වාව
FOREIGN POLICY විකද්ධශ ප්රතිපත්වතිය
විකේශ කල්කම්

11
12
13

15
16

සම්බන්ද්ීකරණ කල්කම්, විකේශ කටයුතු
අමාත්යාංශ කල්කම් කාර්යාලය.
පකිස්ත්ාන මහ කකාමසාරිස්
ඇෆ්ගනිස්ත්ාන ත්ානාපති

17

INFRASTRUCTURE යටිතල පහසුකම්
සභ්ාපති, ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය

14

යුහ

යුහ

යුහ

දිවයින පුරා සාමානය ජනත්ාවකේ කසෞඛ්ය භ්ාරව පේ කරන ලද කමම ලැයිස්තුකේ සිින හමුදා නිලධ්ාරීන්ද් ඇතුලේ කනාකේ:
https://itjpsl.com/assets/press/Final-ITJP-JDS-press-release-6-January-2021.pdf
B
Not including the Presidential Task Force members or most MOD & MOD related institutes or RALL officials. Or defence related
appointments, such as to the Ministry of Environment of a retired military officer to handle explosives ජනාධිපති කාර්ය සාධ්ක බලකාකේ කහෝ
ආරක්ෂක අමාත්යංශකේ හා ඊට අනුබේධ් කහෝ රක්නා ලංකා නිලධ්ාරීන්ද් කහෝ ඇතුලේ කනාකේ. එකමන්ද්ම, පුපුරන රවය පරිහරණය සඳහා පාරිසරික
අමාත්යාංශයට පේ කකාට ඇති වැනි ආරක්ෂාවට සම්බන්ද්ධ් පේ කිරීම් ඇතුලේ කනාකේ.
A
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කර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල් සහ වරාය අධිකාරිකේ
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය තුල කර්ගුකේ නිකයෝජිත්11
වරාය අධිකාරිකේ කමකහයුම් අධ්යක්ෂ 12
[ත්රිවිධ් හමුදා කඳවුරු ඇතුළත් කසෞඛ්ය
සුරක්ිත්ත්ාව සහතික කිරීම සඳහා වන
ජනාධිපති කාර්ය සාධ්ක බලකාකේද සාමාජික]
සභ්ාපති, සීමාසහිත් ගුවන්ද් කත්ාටුපළ සහ ගුවන්ද්
කස්වා සමාගම13
එකමන්ද්ම, ලංකා බැංකුකේ විධ්ායක කනාවන
අධ්යක්ෂ
ගුවන්ද් කත්ාටුපළ සහ ගුවන්ද් කස්වා සමාගකම්
සියලු ගුවන්ද් කත්ාටුපල සම්බන්ද්ධ් බුේධි හා
ආරක්ෂක කමකහයුම් නිකයෝජය ධුරකේ සිට14
ප්රධ්ානියා දක්වා උසස් කරන ලදී. ආරක්ෂක
කස්වා සම්බන්ද්ධ් වැඩබලන ප්රධ්ානියාද කමාහුය.

කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) ජී.වී රවිප්රිය

යුහ

අේමිරාල් (විශ්රාමික) සමරසිංහ ආරච්චිකේ
මැක්සිමස් ජයන්ද්ත් කපකර්රා

නාවික

කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) ජී. ඒ චන්ද්රසිරි

යුහ

ලුතිනන්ද් කර්නල් (විශ්රාමික) කක්.එච්ච.සී
කුමාරසිංහ15

යුහ - ගජබා

කනලුම් කුළුණ16, ප්රධ්ාන වයාපෘති
සම්බන්ද්ීකාරක නිලකේ සිට කළමනාකාර
ප්රධ්ානී දක්වා උසස් කරන ලදී
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලකේ උප සභ්ාපති

කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) ප්රසාේ සමරසිංහ

යුහ

කපිත්ාන්ද් (විශ්රාමික) නලින්ද්ද ඉලංගකකෝන්ද් 17

යුහ

සභ්ාපති, පාරිකභ්ෝගික කස්වා අධිකාරිය
අධ්යක්ෂ ජනරාල්, බහු කාර්ය සංවර්ධ්න කාර්ය
සාධ්ක බලකාය කදපාර්ත්කම්න්ද්තුව
අධ්යක්ෂ ජනරාල්, සිවිල් ආරක්ෂක
කදපාර්ත්කම්න්ද්තුව; ආර්ික පුනර්ජීවනය හා
දරිරත්ාව තුරන්ද් කිරීම සඳහා ජනාධිපති කාර්ය
සාධ්ක බලකාය.18 සකත්ාස සභ්ාපති.
කල්කම්, කෘිකර්ම, මහවැලි, ග්රාමීය සංවර්ධ්න
හා වාරිමාර්ග අමාත්යාංශය.20.
ආර්ික පුනර්ජීවනය හා දරිරත්ාව තුරන්ද් කිරීම
සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධ්ක බලකාය සහ
දරිරත්ාවය තුරන්ද් කිරීම සහ ජීවකනෝපාය
සංවර්ධ්නය සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධ්ක
බලකාය සහ ත්රිවිධ් හමුදා කඳවුරු ඇතුළත්
කසෞඛ්ය සුරක්ිත්ත්ාව සහතික කිරීම සඳහා
වන ජනාධිපති කාර්ය සාධ්ක බලකාය21
සභ්ාපති, ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධ්නය කිරිකම්
සංස්ථාව
නිකයෝජය සාමානයධිකාරී (මානව සම්පේ
සංවර්ධ්න) ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධ්නය කිරීකම්
සංස්ථාව (2020 ඔක්කත්ෝබර් 23)
වයාපෘති කළමනාකාර, ශ්රී ලංකා ඉඩම්
සංවර්ධ්නය කිරීකම් සංස්ථාව
අධ්යක්ෂ, ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධ්නය කිරීකම්
සංස්ථාව
අධ්යක්ෂ (කමකහයුම්), ශ්රී ලංකා ඉඩම්
සංවර්ධ්නය කිරීකම් සංස්ථාව
කළමනාකාර (පරිපාලන) ශ්රී ලංකා ඉඩම්
සංවර්ධ්නය කිරීකම් සංස්ථාව
කළමනාකාර (කමකහයුම්) ශ්රී ලංකා ඉඩම්
සංවර්ධ්නය කිරීකම් සංස්ථාව
සභ්ාපති, ීවර සංස්ථාව

කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) ශාන්ද්ත් දිසානායක
කම්ජර් ජනරාල් (විශ්රාමික) නන්ද්ද මල්ලවාරච්චි

යුහ - ගජබා
යුහ

රියර් අේමිරාල් (විශ්රාමික) ආනන්ද්ද පීරිස් 19

නාවික

කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) සුකම්ධ් කපකර්රා

යුහ - ගජබා

කම්ජර් ජනරාල් (විශ්රාමික) එම් ආර් ඩ්ලලිේ ද
කසායිසා 22
කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) ඊ. කක් ජගේ කක්
විජයසිරි 24

යුහ

කම්ජර් කජනරාල් කුමාර් කහ්රේ

යුහ

විශ්රාමික රියර් අේමිරාල් එච්ච. ආර් අමරවීර25

නාවික

කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) කමාහාන්ද් එම්
සුමනකස්න
කම්ජර් (විශ්රාමික) ජගේ කමාහාන්ද් ද සිල්වා

යුහ

කම්ජර් (විශ්රාමික) කරෝහිත් විකේපාල

යුහ

කම්ජර් කජනරාල් (විශ්රාමික) එස්. ඩලලිේ ලලිේ
දවුලගල 26
කම්ජර් (විශ්රාමික) ඩලලිේ. පී පාලිත් ප්රනාන්ද්දු;
ආරක්ෂක අමාත්යාංශකේ හිටපු හමුදා
සම්බන්ද්ීකරණ කල්කම්.

යුහ - ගජබා

උප සභ්ාපති, ශ්රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික්
කමිටුව27 සහ ශ්රී ලංකා මලල ක්රීඩා
සම්කම්ලනකේ සභ්ාපති28. 2020 අකගෝස්තු

යුහ

යුහ

යුහ

37
38
39

1

සිට විදුලි වැට, අගල් බැඳීම සහ නැවත්
වනවගා සහ වනජීවී සම්පේ ඇතුළුව වනජීවී
සංරක්ෂණ රාජය අමාත්යාංශකේ කල්කම්29.
POLITICAL කද්ධශපාලන
ආණ්ඩුකාර, බස්නාහිර පළාත
අල්ලස් කහෝ දූෂණ කචෝදනා විමර්ශන
කකාමිෂන්ද් සභ්ාව (CIABOC)
කේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබඳව කසායා බැලීම
සඳහා පේ කරන ලද ජනාධිපති පරීක්ෂණ
කකාමිෂන්ද් සභ්ාව

මාෂල් ඔෆ් ද එයාර් කෆෝස් (විශ්රාමික) කරාෂාන්ද්
ගුණතිලක
චන්ද්රා එන්ද් වාකිෂ්ඨ

ගුවන්ද්

හිටපු විශ්රාමික කපාලිස්පති චන්ද්රා ප්රනාන්ද්දු

කපාලිස්

කපාලිස්

https://www.dailynews.lk/2020/08/21/sports/226566/national-sports-council-play-key-role-taking-lankan-sports-next-level
https://www.newsfirst.lk/2020/05/11/president-appoints-seven-ministry-secretaries/
3 https://twitter.com/dmc_lk/status/1326913977188806661?s=11
4 http://www.colombopage.com/archive_20A/Jan03_1578069591CH.php
5 https://ceylontoday.lk/news/rtr-major-general-jagath-alwis-assumed-duties-today
6 http://www.dailynews.lk/2020/02/08/local/210827/avant-garde-rs1-bn-project-train-vocational-skills-employ-5000-prison?page=6
7 https://divaina.com/sunday/index.php/puwath-2/15992-2020-12-11-13-10-79
https://www.pressreader.com/sri-lanka/sunday-times-sri-lanka/20201213/281608128020697
8
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/882-sri-lanka-president-accepts-proposal-to-legaliseimpunity-video
9 https://mfa.gov.lk/secretarys-bureau/ https://lk.linkedin.com/in/chaminda-ranaweera-182bb1a2 has photo
https://www.facebook.com/chameera.h.ranaweera
10https://www.slpa.lk/port-colombo/board-of-directors
https://www.newsfirst.lk/2020/10/27/east-container-terminal-ect-back-in-operation-for-the-01st-time-in-05-years/
11 https://www.slpa.lk/port-colombo/board-of-directors
12
https://www.hellenicshippingnews.com/ports-and-shipping-minister-pays-special-port-inspection-visit-to-port-of-colombo/
Note: Ravi Wijeguneratne [See ITJP Navy report] served under him as Chief of Staff .http://www.defence.lk/Article/view_article/2149
13 http://www.ft.lk/business/Chandrasiri-appointed-Civil-Aviation-Authority-Chairman/34-691866
14
Deputy in 2010 according to https://www.yumpu.com/en/document/read/6549717/contd-the-parliament-of-sri-lanka
15 https://www.airport.lk/aasl/company_overview/our_leadership
16 https://archive.ceylontoday.lk/news-more/11855
https://economynext.com/sri-lanka-telecom-regulator-asked-find-businesses-to-use-lotus-tower-71097/
17
https://island.lk/army-veteran-appointed-vice-chairman-of-ceb-to-handle-optimizing-use-of-renewable-energy/
http://archives.sundayobserver.lk/2001/pix/PrintPage.asp?REF=/2013/06/02/fea06.asp
18 http://www.pmdnews.lk/presidential-task-force-on-economic-revival-and-poverty-eradication-established/
19 https://english.theleader.lk/news/1004-nushad-perera-removed-cwe-and-lanka-sathosa-to-get-two-new-heads
20 https://www.newsfirst.lk/2020/05/11/president-appoints-seven-ministry-secretaries/
21 http://bizenglish.adaderana.lk/12-member-high-powered-task-force-for-poverty-eradication-and-livelihood-development/
22 https://www.lrdcservices.lk/about.html
Newly appointed suggested by: http://www.ft.lk/news/Constructions-of-multiple-canals-stalled-for-three-years-expedited-in-Colombo/56692846
https://web.archive.org/web/20200321081047/http://landdevelopment.lk:80/web compared to 2019 website.
https://web.archive.org/web/20190423170200/https://landdevelopment.lk/web/
23
https://www.facebook.com/sllrdc/posts/1811628718976254/
24 https://landdevelopment.lk/web/senior-management-team/
25 https://www.lrdcservices.lk/about.html
26
https://www.cfc.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=60&catid=2&Itemid=101&lang=en#
27 https://olympic.lk/nocmpage/9 and https://www.hirunews.lk/goldfmnews/251716/athletics-chief-accuses-dilrukshi-dias-video
28 https://www.hirunews.lk/english/251716/athletics-chief-accuses-dilrukshi-dias-video
http://www.dailymirror.lk/sports/Yupun-Abeykoon-fastest-in-South-Asia/244-195606
29 [Government website: http://www.pmdnews.lk/පහළම-ත්ැන-සිට-වැඩ-අරඹා-තිකල/]
2

