2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතට අනුල අමාතයංය යටතඇ ඇති තදඳාතමතතේතුතු ා
ආයතන ල තතොරතුරු නිළධාරීතුතේ ා නේ කළ නිළධාරීතුතේ නාම තේඛනය
තදඳාතමතතේතුතුල/
ආයතනය
කෘෂිකර්ම
දෙපළර්තදේන්තුල
ද ොවිජන වංලර්ධ්න
දෙපළර්තදේන්තුල
දශක්ටර්
දකොබ්බකඩුල ද ොවි
කටයුතු පර්දේණ ශළ
පුහුණු කිරීදේ
රයතනය
ජළතික දපොදශොර
දල්කේ කළර්යළය
සී ව ංකළ දපොදශොර
වමළ ම
සී ව දකොෂඹ
දකොමර්ල් දපොදශොර
වමළ ම

තතොරතුරු
නිළධාරියාතේ නම ා
තනතුර
ඩබ්.එවහ.පී.
වික්රමරර්චි  ිය

දුරකථන අංකය

නේ කළ නිළධාරියාතේ
නම ා තනතුර

දුරකථන අංකය

ජංගම
077 7436830

රාජකාරී
081 2386516

ඒ.දක්.එන්. වික්රමිංංශ 071 4429833
මයළ - දකොමවළරිවහ
(දවේලළ)
දක්.ඩබ්.ඊ. කරල්ලියද්ෙ 077 3635118
මයළ - අධ්යක් ප්රධ්ළන
විධ්ළයක නිෂධ්ළරී

011 2684728
011 2689554

දක්.ඩබ්.ඊ.කරලියද්ෙ මයළ
- අධ්යක්

077 3635118

ජී.දක්.පී. දිවළනළයක
මයළ - වශකළර
අධ්යක්
සී.එවහ. දමොදශොට්ටි ිය
- අදවි ශළ විකුණුේ
ප්රලර්ධ්න
විහවිණි විදේදවේන ිය

077 8654366

011 2887447

ජී.ඒ. පුහපකුමළර මයළ

075 8961462

011 2034336

077 3983486

0112946939

දරෝණ ලඩුදේ මශතළ වභළපති

077
7486868

0112947764

076 8967186

-

චින්ෙ කුමළර ලියනදේ වභළපති

-

011 2930547

රචළර්ය රර්. රර්. ඒ.
විදේදකෝන් මයළ
- කෘෂිකර්ම අධ්යක්
එවහ.ෙයන්ත දක්. ප්රනළන්ු
මයළ

ජංගම
071
5328281

රාජකාරී
081 2388157

077
7390782

011 4884727
011 2689554

තදඳාතමතතේතුතුල/
ආයතනය
ශ්රී ංකළ ජළතික රශළර
ප්රලර්ධ්න ම්ඩඩය
ශ්රී ංකළ කෘෂිකළර්ික
පර්දේණ ප්රතිප්තති
වභළල
ංකළ දසොවහදේට්
ලිිටඩ්
කෘෂිකළර්ික ශළ
ද ොවිජන රක්ණ
ම්ඩඩය
කෘෂිකර්ම අංය
නවීකරණය කිරීදේ
ලයළපෘතිය
පහචළ්ත අවහලෆන්න
පිළිබඳ තළක්ණ
රයතනය

තතොරතුරු
නිළධාරියාතේ නම ා
තනතුර
ජී.ජී.ඩී.එවහ. ප්රියංකර
මයළ
රචළර්ය එවහ.එේ.පී.සී.
පද්ිණී ිය - දජයහඨ
පර්දේණ නිෂධ්ළරිණී
එවහ.එේ.ඒ.රර්.දක්.
මංචනළයක මයළ පරිපළන නිධ්ළරි
අයි.යූ.දක්. කළුරර්චි 
මයළ - නිදයෝජය
අධ්යක්
ටී.එවහ. වීරදකෝන් ිය ලයළේති අධ්යක්

දුරකථන අංකය

ඩී.එේ.එවහ.පී. බ්ඩඩළර
ිය

ජංගම
රාජකාරී
071 4888429 011 3085380

නේ කළ නිළධාරියාතේ
නම ා තනතුර

දුරකථන අංකය
ජංගම
071 8129008

රාජකාරී
011 3085382

රචළර්ය
දේ.ඩී.එ්ච.විදේලර්ධ්නවභළපති
වභළපති , ංකළ
දසොවහදේට් ලිිටඩ්

077 3884846

011 2697103

-

-

071 5338482 011 5732207
011 2812575

දක්.ඩී.පී.රර්.වීරිංංශ
මයළ - අධ්යක් ජනරළල්

071 5338501

011 2812574

077 7674231 011 3631448

එවහ. විජයර්තන මයළ කෘෂිකර්ම අමළතයංය

071 8025200 025 3230025

ටී.එේ.රර්. දිවළනළයක
මයළ

072 2357797 011 2697103
071 4429620 025 3247515

මළළ අදේපිටිය ිය

077 7592266

011 2872097
025 3230004

