
 

රාජ්ය ඳරිඳාන චක්රලේඛ : 33/2017 

මලේ අංකය : EST 7/ALLOW/03/2014 

රාජ්ය ඳරිඳාන ශා 

කෂමනාකරණ අමාත්යාංය 

නිදශව් චතුරස්රය  

ලකොෂඹ 07. 

                                                                                       

2017.12.07 

අමාත්යාං ලේකරුලරු  

ඳෂාත් ප්රධාන ලේකරුලරු   

ලදඳාර්ත්ලරු තු ප්රධාීන  

 

ක්ෂ ේත්ර නිධර ගණයට අයත් රාජ්ය ෂවේලෂ  ව  ළාාත් රාජ්ය ෂවේලෂ  නතුරු 

 

“ක්ලේත්ර නිධරයා” ය න ඳැශැදිලි කිරීම ශා රාජ්ය ලවේලල  වශ ඳෂාත් රාජ්ය ලවේලය  අයත් 

ක්ලේත්ර නිධර ගණය  අදාෂ ත්නතුරු ශුනනා ගැීනම වශා රාජ්ය ඳරිඳාන චක්රලේඛයක් නිකුත් 

කෂ යුතු බල  2017.12.05 දින ඳැලති අමාත්ය ම්ඩල ැසව්ීමලරු ී  ීරරණය කරු  ැබ තත්.  

 

02. 2013.10.31 දින ඳැලති අමාත්ය ම්ඩල ැසව්ීමලරු ී  ද අමාත්ය ම්ඩල අු මතිය අු ල 

නිකුත් කෂ ශ්රී ංකා ප්රජ්ාත්ා ්රික වමාජ්ලාී  ජ්නරජ්ල  වංලිත ත් තයත්න වංරශල  VIII ලැනි 

ඳරිච්ලේදල  4 ලග තිය ලලත් ඔබලේ අලධානය ලයොමු කරලමි. එම ලග තිය  අු ල  
 

“ක්ෂ ේත්ර නිධරෂයු    එනරු ප්රධාන ලලය  ක්ලේත්ර ලැල ක යුතු ඳැලරී තති, එක් 

ව්ථානයක  සීමා ලනොලන, යරු කාර්යායක සීමාලලි  පි ත් පිහිටි ලැලබිරුල  නිතිඳත්ා යා 

යුතු අධීක්ණ ව්ලභාලල  රාජ්කාරි ඳැලරී තති, ඳරීක්ණ, චාරිකා යනාදිය සිය රාජ්කාරිය  

තතුෂත් නිධරලයකි.” 

 

03. තයත්න වංරශය  අු ල ක්ලේත්ර නිධරයා යන අර්ථ දැක්ීමම ය ත්  ගැලනන නිධරය  

අයත් ත්නතුරු වශා මශා භා්ඩලාගාරල  ද එකඟත්ලය තතිල මවක  රු.300/- ක ක්ලේත්ර ී මනාලක් 

දැන  ලගලු  ැලේ. එලව ක්ලේත්ර ී මනාලක් වශා හිමිකරු බන මධයම රජ්ය  අයත් ත්නතුරු  

වශ ඳෂාත් රාජ්ය ලවේලය  අයත් ත්නතුරු පිළිලලළි  තමුණුම 01 වශ තමුණුම 02 මගි  දැක්ලේ. 

 

04. ඉශත් අංක 03 හි වදශ  තමුණුම 01 හි ලශි තමුණුම 02 හි වශ  ලනොලන ත්නතුරක් 

“ක්ලේත්ර නිධර” ගණය  අයත් ල ල  ද ය න පිළිබල ගැ ලුලක් මතුවුලලශොත් එය තයත්න 

අධයක් ජ්නරාේ ලලත් ඉදිරිඳත් කෂ යුතු අත්ර අදාෂ ඳාර්ල විමවා ගැ ලුල  නි්චිත් ඳැශැදිලි 

කිරීමක් තයත්න අධයක් ජ්නරාේ විසි  බා ලදු  තත්.   

 

 

 

 

             ලේ.ලේ. රත්නසිරි 

                     ලේකරු 

රාජ්ය ඳරිඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යාංය 

 

 

  



ඇමුණුම 01 

මධයම රජ්ෂ  ක්ෂ ේත්ර නිධරයන් 

 
නතුරර 

1 ලගොවිජ්න වංලර්ධන නිධාරී 

2 කෘෂිකර්ම ඳර්ල ණ ශා නි්ඳාදන වශකාර 

3 වශකාර හිමිකරු විමර්න නිධාරී 

4 බීට්ටු ලන නිධාරී 

5 ලෘත්ීරය මාර්ලගිඳලේන නිධාරී 

6 ෂමා හිමිකරු ප්රලර්ධන වශකාර 

7 ප්රජ්ා විලිධන නිධාරී 

8 ප්රජ්ා ලව ඛය වංලර්ධන නිධාරී 

9 වමූඳකාර වංලර්ධන නිධාරී 

10 වංලර්ධන වශකාර 

11 වංලර්ධන නිධාරී 

12 ඳරිවර කෂමනාකරණ නිධාරී 

13 ලයාප්තිති නිධාරී 

14 
ක්ලේත්ර නිධාරී (කරුකරු ලදඳාර්ත්ලරු තුල/ ලලරෂ වංරක්ණ ශා ලලරෂ වරුඳත් 
කෂමනාකරණ ලදඳාර්ත්ලරු තුල ) 

15 තශාර ශා ඖධ ඳරීක්ක 

16 ලන ලයාප්තිති නිධාරී 

17 ලන ඳාක/ වශකාර දිවා ලන නිධාරී 

18 උදයාන වංලර්ධන වශකාර 

19 රාම නිධාරී 

20 මානල වරුඳත් වංලර්ධන වශකාර 

21 මිු රු ඒකක, ප්රමිති ශා ලවේලා ඳරීක්ක 

22 මිු රු ලවේලා ශා උඳක්රම ඳරීක්ක 

23 කරුකරු නිධාරී 

24 ඉලරු ඳරිශරණ වැසුරු වශකාර 

25 ඳශු වරුඳත් වංලර්ධන නිධාරී 

26 ජ්ාතික ඒකාබේධත්ා වරුබ ධීකාරක 

27 ජ්ාතික ඒකාබේධත්ා ප්රලර්ධන වශකාර 

28 මුේ ෂමාවිය වංලර්ධන වශකාර 

29 ලයාඳෘති වංලර්ධන වශකාර 

30 
ලයාඳෘති නිධාරී (ක්රීලා වංලර්ධන ලදඳාර්ත්ලරු තුල/ ලබ ේධ ක යුතු ලදඳාර්ත්ලරු තුල / 
මිනිව්බ ශා ැසකීරක්ා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

31 අලවි ලන නිධාරී 

32 වශන ලවොයුරිය 

33 ඳර්ල ණ ශා වංලර්ධන නිධාරී 

34 රබර් වංලර්ධන නිධාරී  

35 නිපුණත්ා වංලර්ධන වශකාර 

36 වංඛයාලේඛන නිධාරී 

37 කාර්මික නිධාරී 

38 කාර්මික වශකාර 

  



39 ලාප්තිපු ක්ලේත්ර නිධාරී 

40 ලනිත්ා වංලර්ධන නිධාරී 

41 ලැල ඳරීක්ක (ප්රජ්ා ඳාදක විලිධක ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

42 ලන වත්ල අලවි තරක්ක 

43 ලන වත්ල නියාමක 

44 ඳර්ල ණ වශකාර 

45 කෘෂිකර්ම ලයාප්තිති ලවේලා නිධාරී 

46 ධීලර ඳරීක්ක 

47 වැසුරු ශිේපී 

48 ජ් විදයා ක්ලේත්ර වශකාර 

49 සිවිේ ඉංජිල රු ද්රලය වීකක්ක 

50 ඉංජිල රු වශකාර 

51 ත්ාක්ණ වශායක 

52 ලන වත්ල අලවි වශකාර 

53 විමර්න නිධාරී 

54 ලජ්ය්ව විමර්න නිධාරී 

55 කෘෂිකර්ම උඳලේක 

56 ජ්නඳද නිධාරී 

57 වංලර්ධන ක්ලේත්ර වශකාර 

58 ල ලාසික ලයාඳාර කෂමනාකරු 

59 තයත්න වංලර්ධන නිධාරී 

60 ෂමා හිමිකරු ප්රලර්ධන නිධාරී 

61 
උඳලේන නිධාරී - ෂමා වංලර්ධන ශා කා ත්ා ක යුතු අමාත්යංය 
(ප්රාලේය ය ශා දිව්්රික් ලේකරු කාර්යාල  අු යුක්ත් කරන ද) 

62 වංලර්ධන නිධාරී (වමථ)/ ලැලව ශ  වශකාර (වමථ) 

63 දිව්්රික් ක්රීලා නිධාරී 

64 කී  විදයා වශකාර (ලව ඛය අමාත්යංය) 

65 ලව ඛය අධයාඳන නිධාරී 

66 කර්මා ත් ඳරීක්ක 

67 විමර්න වශකාර (ඉලරු අත්ඳත්) 

68 ඳවුේ ලව ඛය ලවේලා නිධාරිීන (ලව ඛය අමාත්යංය) 

69 ලැලව ශ  නිධාරී (ක්රීලා වංලර්ධන ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

70 මලනි වලදය වමාජ්  ලවේලක 

71 මශජ්න ලව ඛය ක්ලේත්ර නිධාරී (ලව ඛය අමාත්යංය-මැලේරියා මර්ධන ලැලව ශන) 

72 මශජ්න ලව ඛය ඳරීක්ක (ලව ඛය අමාත්යංය) 

73 ක්රීලා පුණුණුකරු 

74 ක්රීලා නිධාරී (ක්රීලා වංලර්ධන ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

75 
කා ත්ා වංලර්ධන නිධාරී  
(ප්රාලේය ය ශා දිව්්රික් ලේකරු කාර්යාල  අු යුක්ත් කරන ද) 

76 වංඛයාලේඛන වශකාර 

77 වංලර්ධන වරුබ ධීකාරක 

78 ඳව් වීකක්ක (ලාරිමාර්ග ලදඳාර්ත්ලරු තුල/ කෘෂිකර්ම ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

79 ලැල ඳරිඳාක (ලාරිමාර්ග ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

80 විදුරු වශකාර (ලාරිමාර්ග ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

81 ධීලර වමාජ් වංලර්ධන වශකාර (ධීලර ශා ජ්ජ් වරුඳත් ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

  



82 
වශකාර ඉලරු ඳරිශරණ වැසුරු නිධා රී  
(ඉලරු ඳරිශරණ ප්රතිඳත්ති වැසුරු ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

83 ඉලරු ඳරිශරණ වැසුරු නිධාරී(ඉලරු ඳරිශරණ ප්රතිඳත්ති වැසුරු ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

84 වංව්කෘතික වංලර්ධන වශකාර (වංව්කෘතික ක යුතු ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

85 ලබ ේධ ක යුතු වමාලයිජ්ක (ලබ ේධ ක යුතු ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

86 
ලලරෂ වංරක්ණ වැරය   
(ලලරෂ වංරක්ණ ශා ලලරෂ වරුඳත් කෂමනාකරණ ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

87 
ලලරෂ වංරක්ණ ඳරීක්ක  
(ලලරෂ වංරක්ණ ශා ලලරෂ වරුඳත් කෂමනාකරණ ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

88 
ලලරෂ වංරක්ණ නියාමක 
(ලලරෂ වංරක්ණ ශා ලලරෂ වරුඳත් කෂමනාකරණ ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

89 වංව්කෘතික ප්රලර්ධන නිධාරී (වංව්කෘතික ක යුතු අමාත්යංය) 

90 උඳලේන වශකාර (වමාජ් ලවේලා අමාත්යංය) 

91 වංලර්ධන නිධාරී (උඳලේන) (වමාජ් ලවේලා අමාත්යංය) 

92 
ප්රාලේය ය ලේකරු කාර්යාල  අු යුක්ත් වමාජ් ලවේලා නිධාරී   
(වමාජ් ලවේලා අමාත්යංය) 

93 
ලයලවායකත්ල වංලර්ධන පුණුණු නිධාරී  
(නිපුණත්ා වංලර්ධන අමාත්යංය) 

94 ව්ථිර මාර්ග ඳරීක්ක (දුරුරිය ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

95 ඳාරු ඳරීක්ක (දුරුරිය ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

96 
ඳරිවර නිධාරී  (ඳෂාත් ඳාන තයත්න)  
(ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යංය) 

97 වමෘේත  කෂමනාකරු (වමෘේත  වංලර්ධන ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

98 වමෘේත  වංලර්ධන නිධාරී (වමෘේත  වංලර්ධන ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

99 වැසුරු වශකාර (ලලරෂ වංරක්ණ ශා ලලරෂ වරුඳත් කෂමනාකරණ ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

100 ලැලව ශ  වශකාර (කෘෂිකර්ම) (කෘෂිකර්ම ලදඳාර්ත්ලරු තුල)) 

101 ලයාඳෘති වශකාර (ක්රිව්තියානි තගමික ක යුතු ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

102 වමාජ් වංලර්ධන වශකාර (වමාජ් ලවේලා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

103 ප්රාලේය ය ගලේක (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

104 ප්රාලේය ය කැම්රු ශා ලක තුකාගාර නිධාරී (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

105 ප්රාලේය ය වංරක්ණ (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

106 ගලේන නිධාරී (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

107 කැම්රු නිධාරී (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

108 අභිලේඛන ශා නාණක නිධාරී (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

109 ලැලබිරු කෂමනාකරු (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

110 ගලේන වශකාර (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

111 කැම්රු වශකාර (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

112 කැම්රු ශා ලක තුකාගාර වශකාර (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

113 රවායනාගාර වශකාර (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

114 රවායන වංරක්ණ වශකාර (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

115 වංරක්ණ වශකාර (ලාව්තු විදයා/ කාර්මික නිධාරී) (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

116 පුරාවිදයා ඳර්ල ණ වශකාර (පුරාවිදයා ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

117 ලවරු ශා ලතු ඒකක භාර වමෘේත  වංලර්ධන නිධාරී (වමෘේත  වංලර්ධන ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

 

 

 

 

  



ඇමුණුම 02 

ළාාත් වභා ක්ෂ ේත්ර නිධරයන් 

 නතුරර 

1 කෘෂිකර්ම උඳලේක 

2 ජ්ජීීම වංලර්ධන නිධාරී 

3 ජ්නඳද නිධාරී 

4 ප්රජ්ා වංලර්ධන නිධාරී 

5 ප්රජ්ා ලව ඛය වලදය වශකාර 

6 වමුඳකාර වංලර්ධන නිධාරී 

7 වංව්කෘතික නිධාරී 

8 වංලර්ධන නිධාරී 

9 ක්ලේත්ර උඳලේක 

10 තශාර ශා ඖධ ඳරිඳාක 

11 ලව ඛය අධයාඳන නිධාරී 

12 වත්ල වංලර්ධන උඳලේක 

13 ඳෂාත් ඳාන වශකාර 

14 ඳරිලාව නිධාරී 

15 මශජ්න ලව ඛය ක්ලේත්ර නිධාරී 

16 මශජ්න ලව ඛය ඳරීක්ක 

17 ඳවුේ ලව ඛය ලවේලා නිධාරිීන 

18 රාම වංලර්ධන නිධාරී 

19 ලජ්ය්ව ජ්නඳද නිධාරී 

20 ලජ්ය්ව වත්ල වංලර්ධන උඳලේක 

21 ලජ්ය්ව ඳරිලාව නිධාරී 

22 ලජ්ය්ව වමාජ් ලවේලා නිධාරී 

23 ලජ්ය්ව ක්රීලා නිධාරී 

24 වමාජ් ලවේලා නිධාරී 

25 ක්රීලා නිධාරී 

26 ඳෂාත් ක්රීලා නිධාරී 

27 විමර්න නිධාරී 

28 ලජ්ය්ව විමර්න නිධාරී 

29 කාර්මික නිධාරී 

30 කාර්මික වශකාර 

31 වැසුරු ශිේපී (ශ්රී ංකා ත්ාක්ණ ලවේලය) 

32 කී  විදයා වශකාර (ලව ඛය අමාත්යංය) 

33 ලමලශයුරු නිධාරී (දකුණු ඳෂාත් ලමි ර් රථ ප්රලාශන ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

34 
ත්ාක්ණ නිධාරී (දකුණු ඳෂාත් වභාල/ බව්නාහිර ඳෂාත් ලාරිමාර්ග 
ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

35 
වංලර්ධන වශකාර 
(දකුණු ඳෂාත් වභාල/ බවන්ාහිර ඳෂාත් ප්රධාන ලේකරු කාර්යාය/ මධයම ඳෂාත් 
ඉලරු ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

36 දිව්්රික් රාම වංලර්ධන නිධාරී (දකුණු ඳෂාත් වභාල) 

37 කෂමනා වශකාර (දකුණු ඳෂාත් කර්මා ත් වංලර්ධන ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

38 තදායරු ඳරීක්ක (දකුණු ඳෂාත්, ඳෂාත් ඳාන ලදඳාර්ත්ලරු තුල) 

39 ලයාඳෘති නිධාරී  (බව්නාහිර ඳෂාත් ප්රධාන ලේකරු කාර්යාය) 

40 ත්ාක්ණ වශායක (ඌල ඳෂාත් වභාල) 

 


