
2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතට අනුල අමාතයංය යටතඇ ඇති තදඳාතමතතේතුතු 

හා ආයතන ල  තතොරතුරු නිළධාරීතුතේ හා නේ කළ නිළධාරීතුතේ නාම තේඛනය 

 

තදඳාතමතතේතුතුල/ 

ආයතනය 

තතොරතුරු 

නිළධාරියාතේ නම හා 

තනතුර 

දුරකථන අංකය නේ කළ නිළධාරියාතේ 

නම හා තනතුර 

දුරකථන අංකය 

ජංගම රාජකාරී  ජංගම                        රාජකාරී 

කෘෂිකර්ම 
දෙපළර්තදේන්තුල 

ඩබ්.එවහ.පී. වික්රමරර්චි 
මිය 
වශකළර අධ්යක්ෂ 
(පළන) 

077 7436830 
shampri@ya
hoo.com 

081 2386516 රචළර්ය ඩබ්.එේ.ඩබ්. 
වීරදකෝන් මයළ 
- කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ 
ජනරළල් 

071 5337037 
dgagriculture
@gmail.com 

081 2388157
             

ද ොවිජන වංලර්ධ්න 
දෙපළර්තදේන්තුල 

ඒ.දක්ෂ.එන්. වික්රමිංංශ 
මයළ - දකොමවළරිවහ 
(දවේලළ) 

071 4429833 
aknwicky@
gmail.com 

011 2684728 එවහ.ෙයන්ත දක්ෂ. 
ප්රනළන්දු මයළ  
අතිදර්ක දකොමවළරිවහ 
ජනරළල් 

077  
7390782 
dayantha.fern
ando@yahoo
.com 

011 4884727 

දශක්ෂටර් දකොබ්බකඩුල 
ද ොවි කටයුතු 
පර්දේණ ශළ පුහුණු 
කිරීදේ රයතනය 

එවහ.ඒ.සී.යූ. 
දවේනළනළයක මයළ 
දජයහප ප්රලෘ්තති ශළ 
ප්රකළන ිලධ්ළරි 

071 3234884 
hartisipo@g
mail.com 

011 2691360 ඩී.එේ.ඒ. ඉන්දීලරී 
දිවළනළයක මිය 
ප්රලෘ්තති ශළ ප්රකළන 
ිලධ්ළරි (ිංංශ) 

071 7100879 
kachinthakap
erera@gmail.
com     

011 2696981 

ජළතික දපොදශොර 
දල්කේ කළර්යළය 

ටී.එේ.දක්ෂ.පී.දක්ෂ. 
දශේමර්තන  මයළ  
කෘෂි දමදශයුේ ිලධ්ළරි 

071 3798111 
khemaratna
@yahoo.co
m 

 ජී.ඒ. පුහපකුමළර මයළ 
අධ්යක්ෂ 

071 2260700 
apk3.gamage
@gmail.com 

011 2034336 

සී/ව ංකළ දපොදශොර 
වමළ ම 

සී.එවහ. දමොදශොට්ටි මිය 
- අදවි ශළ විකුණුේ 
ප්රලර්ධ්න 

077 3983486 
rtilakpohora
@gmail.com 

0112946939 ඒ. අදබ්ගුණදවේකර 
මශතළ - වභළපති 

077  
3683171 
chairman@la
kpohora.l                         

011 2947764
  

සී/ව දකොෂඹ 
දකොමර්ල් දපොදශොර 
වමළ ම 

විහවිණි විදේදවේන මිය 
වශකළර 
කෂමණළකළරිිල (නීති) 

076 8967186 
dimtags@ya
hoo.com 

011 4335705 රචළර්ය ජයන්ත 
වීරර්තන මයළ 
වළමළනයළධිකාකළරි 

076 6887287 
jayanthaweer
arathne@yah
oo.com 
 

011 4335752 

ශ්රී ංකළ ජළතික රශළර 
ප්රලර්ධ්න ම්ඩඩය 

ජී.ජී.ඩී.එවහ. ප්රියංකර 
මයළ 
වශකළර අධ්යක්ෂ 
(වංලර්ධ්න) 

071 4888429 
ffhc.srilanka
@gmail.com 

011 3085380 මළළ අදේපිටිය මිය 
වශකළර අධ්යක්ෂ 
(මූය) 
ffhc.srilanka@gmail.c
om 

071 8129008                                    011 3085382                    
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ශ්රී ංකළ කෘෂිකළර්මික 
පර්දේණ ප්රතිප්තති 
වභළල 

රචළර්ය එවහ.එේ.පී.සී. 
පද්මිණී මිය - දජයහප 
පර්දේණ ිලෂධ්ළරිණී 

071 1712377 
Chadra_smp
@yahoo.co
m 

011 2697103 රචළර්ය 
දේ.ඩී.එ්ච.විදේලර්ධ්න-
වභළපති 
wijehema@yahoo.com 

077 3884846 011 2697103 

ංකළ දසොවහදේට් 
ලිමිටඩ් 

එවහ.එේ.ඒ.රර්.දක්ෂ. 
මංචනළයක මයළ - 
පරිපළන ිලධ්ළරි 

071 4429620 
manchanaya
kamark@gm
ail.com 

025 3247515 
025 2249400 
F 

යූ.එවහ.පී.ජී. සූරියරර්චි 
මයළ 
වමළනයළධිකාකළරි 
psooriyaarachchi@yah
oo.com 

077 7032550 025 3858869 
025 3247557 

කෘෂිකළර්මික ශළ 
ද ොවිජන රක්ෂණ 
ම්ඩඩය 

අයි.යූ.දක්ෂ. කළුරර්චි 
මයළ - ිලදයෝජය 
අධ්යක්ෂ 

071 5338482 
finance@aib
.gov.lk 

011 5732207 
011 2812575 

දක්ෂ.ඩී.පී.රර්.වීරිංංශ 
මයළ - අධ්යක්ෂ ජනරළල් 

071 5338501 
dg@aib.gov.l
k 

011 2812574 

කෘෂිකර්ම අංය 
නවීකරණය කිරීදේ 
ලයළපෘතිය 

ටී.එවහ. වීරදකෝන් මිය - 
ලයළපෘති අධ්යක්ෂ 

077 7674231 011 3631448 දක්ෂ.ඩී.ඒවහ.. රුලන්චන්ද්ර 
මයළ දල්කේ, කෘෂිකර්ම 
අමළතයංය 

-  011 2872097 

පහචළ්ත අවහලෆන්න 
පිළිබඳ තළක්ෂණ 
රයතනය 

ඒ.පී.ඩී.එල්. අතප්තතු 
මයළ 
යළන්ත්රික ඉංනේදන්රු 

077 3132417 
daminda-
athapattu@y
ahoo.com 

025 3230025 ටී.එේ.රර්. දිවළනළයක 
මයළ 
අධ්යක්ෂ 

077 7592266 025 3230004 
mrdisanayake
@yahoo.com 

වී අදවි ම්ඩඩය වමන් පළලිත බ්ඩඩළර 
මශතළ 
ිලදයෝජය 
වළමළනයළධිකාකළරි 
(දමදශයුේ) 

071 1909020 
samanpb@y
ahoo.com 

011 2335469 නීතිඥ උපළලි 
දමොදශොට්ටි මශතළ 
වභළපති 

077 7594847 
chairmanpm
b@gmail.co
m 

011 2335411 

ශ්රී ංකළ ශෙමම 
අධිකාකළරිය 

ඩී.එේ.ඒ.බී. දිවළනළයක 
මශතළ,  
වශකළර අධ්යක්ෂ 
(වංලර්ධ්න) 

071 8133537 081 2388757 චමින්ෙ ඒකනළයක 
මශතළ 
විධ්ළයක අධ්යක්ෂ 

077 7778224 
ckekanayaka
84@gmail.co
m 

081 2388343 

 


