
 

රාජ්ය අමාා්යාාංශ සඳ අා ලා අම්වරු පත අ කෙ අමවම   

රාජ්ය අමාා්යාාං අවශා අඳකෙ අුණු නව අනල අ අු්ණරුලු  පත අඳකේ රු අි පි අපිැන්ව ප් ා අජ්නාතිඳ  අ

ු්ණරු අපී.බී. අජ්යසු පදර අාශ්ා අම  ප අමද අ(09) අඳව්ලු ුේ අජ්නාතිඳ  අණාර්යාුේ අදී අසිදු අවිය. 

රාජ්ය අමාා්යාාං අ අවශා අඳකෙුණු නව අනල අු්ණරුලු  පුේ අනරු අඳශ් අඳරිදි අුේ. 

01- එව්.එච්. අශරිව්ච පද්ර අාශ්ා  - ජ් අවරුඳාදන අඳශසුණරු අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
02- ාශාචාර්ය අරාංජිකෙ අදිවානායණ අාශ්ා - නා්රිණ අවාංලර්ධන අරාජ්ය අමාා්යාාංය අ 
03- එව්. අුවේනානායණ අාශ්ා  - ලාරිාාර්් අවශ අග්රාමිය ය අවාංලර්ධන අරාජ්ය අමාා්යාාංය අ 
04- එරු.සී අඑ්. අු ද්රිු්ම අාශ්ා  - ඉඩරු අශා අඉඩරු අවාංලර්ධන අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
05- එව්.එච්.ඒ.එ ප.ඩි අමුේරකෙන අාශකෙමිය ය - ආර්ථිණ අවශ අප්ර ඳකෙ  අවාංලර්ධන අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
06- බී.ුේ.එව්. අර්  පද්ර අාශ්ා  - රාජ්ය අඳරිඳාන අවශ අව්ලුේ අණතයුරාජ්ය අමාා්යාාංය 
07- ඩී.ඒ.ඩේි ේ. අලනි්සරිය අාශ්ා  - දුරුරිය අුවේලා අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
08- ාශාචාර්ය අසුන පද අාේදුාබණ්ඩාර අාශ්ා-  ු්ොරතුු  අශා අව පනිුේදන අ්ාේණ අමාා්යාාංය 
09- ඩී.එව්. අවිුජ්ුවේණර අාශකෙමිය ය  - කුඩා අශා අාධය අඳරිාාණ අේලවාය අවාංලර්ධන අමාා්යාාංය 
10- එ්.ඩී. අුවේනානයණ අාශකෙමිය ය  - ජ්ා්ය ප්ර අවශුයමීත්ා අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
11- ආර්.එව්.එරු.වි. අුවුනවිරකෙන අමිය ය - ුේශීය අවලදය අුවේලා අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
12- ඒ.එව්. අඳේා්ා අාශකෙමිය ය  - ණා ප්ා අශා අෂාා අණතයුතු අරාජ්ය අමාා්යාාංය අ 
13- ුේ.එච්.ඩී.ුේ. අවාරුණම ප අාශ්ා -  විදුි බ අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
14- එරු.ඒ.බී.් . අබණ්ඩාරනායණ අාශ්ා - ්ු ණ අණතයුතු අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
15- එරු. අුේලසුුර් පද්ර අාශ්ා  - බේ  අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
16- එව්.ජී. අවිජ්යබ පදු අාශ්ා   - රාජ්ය අණෂානාණරණ අශා අගිනවරු අණතයුතු අමාා්යාාංය 
17- එව්. අමු ුායිනාය්රු අාශ්ා  - ආුයමජ්න අප්රලර්ධන අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
18- එරු.එව්.එව්.එව්. අප්රනා පදු අාශ්ා  - වාංචාරණ අප්රලර්ධන අණතයුතු අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
19- සී.එව්. අුොකුුශට්ටි අාශ්ා  - ්ාේණ අශා අනුලමකෙඳාදන අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
20- ජී.සී. අණු ණාරකෙන අාශකෙමිය ය  - ාානල අහිමිය ණරු අශා අනී  අප්ර වාංව්ණරණ අමාා්යාාංය 
21- ඒ. අුවේනානායණ අාශ්ා   -  ාශලවි  අවාංලර්ධන අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
22- එරු.මයි. අමමීර් අාශ්ා   - මඳනයන අණෘෂිණර්ා අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
23- ඩී.ඩී. අාා්රආරච්චි අ   - වාංලර්ධන අබවාංකු අශා අණය අුයමජ්නා අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
24- එ ප.පී.් .සී. අපිය ණ අාශ්ා  - ලරාය අවාංලර්ධන අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
25- ඊ.එරු.එරු.ආර්.ුේ. අඒණනායණ අමිය ය - ප්රලාශන අුවේලා අණෂානාණරණ අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
26- ුේ.ඩේි ේ.ටී.එ ප. අමාරතුාං් අමිය ය - ාශාාාර්් අවාංලර්ධන අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
27- ඒ.ුේ.ඩේ.ඩේ.එරු.එ ප.ුේ අ් රුවේණර අමිය ය-  ලනජීවි අවරුඳකෙ අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
28- ඩේ.ඒ.ඩී.සී. අරෑඳසිාංශ අාශකෙමිය ය  - ඳරිවර අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
29- ුේ.ඒ.ුේ.ආර්. අධර්ාඳා අාශ්ා  - ධීලර අශා අමිය රිදිය අාකෙවය අණර්ාා ප් අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
30- ුේ.ජී.ඒ. අමලකේ අමිය ය   - වාාජ් අආරේණ අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
31- ආර්. අවිජ්යුච්චුමිය  අමිය ය   - ප්රජ්ා අවාංලර්ධන අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
32- මනුරාධ අවිුජ්ුණම ප අාශ්ා  - ුකෙ අණර්ාා ප් අවාංලර්ධන අරාජ්ය අමාා්යාාංය 
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