
2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතට අනුව අමොතයංශය යටතේ ඇති රොජ්ය අමොතයොංශ, 

තදපොර්තතේන්තතු හො ආයතන වල  තතොරතුරු නිළධොරීන්තතේ හො නේ කළ නිළධොරීන්තතේ නොම තේඛනය 

 

අමොතයොංශය/තදපොර්තතේන්තතුව/ 

ආයතනය 

තතොරතුරු 

නිළධොරියොතේ 

නම හො තනතුර 

දුරකථන අංකය නේ කළ 

නිළධොරියොතේ නම හො 

තනතුර 

දුරකථන අංකය 

ජ්ංගම රොජ්කොරී  ජ්ංගම රොජ්කොරී 

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය 
80/5, “ග ාවිජන මන්දිරය”, 
රජමල්වත්ත් පාර, බත්ත්රමුල්ල 

ප්රියාං ා එච්. 
හඳුන්දගහේව මිය 
ගජෂේඨ සහකාර 
ගල්කම් (මා.ස.ස.) 

0715353327 0112034327 

Fax-

0112868910 

rtiagrimin@g

mail.com 

එච්.නිලක්ෂෂි එන්ද. 
ගුණගසේකර මිය, 
(පාලන හා මානව 
සම්පත් සාංවර්ධන) 

0712284308 

0768186605 

addlsecadmin@

agrimin.gov.lk 

0112034311 

Fax-

0112886509 

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය 
ගපාගහාර අාංශය 
80/5, “ග ාවිජන මන්දිරය”, 
රජමල්වත්ත් පාර, බත්ත්රමුල්ල 
 

බී.ජී.අනූෂා මිය 
ගජෂේඨ සහකාර 
ගල්කම් (පාලන) 

- 0112034362 
Fax-

0112886510 
addsec_fertili
zer@agrimin.

gov.lk 

මගහේෂේ  ම්මම්ිල 
මහත්ා, අතිගර්ක 
ගල්කම් (පාලන) 

- 

dvpfertilizer@g

mail.com 

0112034366 

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය  
පශු සම්පත් අාංශය 
80/5, “ග ාවිජන මන්දිරය”, 
රජමල්වත්ත් පාර, බත්ත්රමුල්ල 
  

ගම්නකා පී. 
අගේරත්න මිය 
අතිගර්ක ගල්කම් 
(පාලන) 

0774967159 

info@livest

ock.gov.lk 

0112883982 
Fax - 

0112883985 

ටී.එම්.ඩේ.එසේ. 
සමරිවාකර මහත්ා 
අතිගර්ක ගල්කම් 

0718611090 

stse.clivestock

@gmail.com 

0112883850 

Fax 

0112883991 

කෘෂිකර්ම ගෙපාර්ත්ගම්න්දුව 
පරණ  ලහ පාර,  න්දගනෝරුව, 
ගේරාගෙණිය 

එච්.එම්.ඩී.එසේ. 
විගේරත්න මිය 
නිගයෝජ 
අධක්ෂෂ 
(පාලන) 

0759192933 
dimuthusub
hashani@ya
hoo.com 

0812386062 
Fax-
0812388042 

ආචාර්ය  
එසේ.එච්.එසේ.ඒ. ෙ සිල්වා 
මහත්ා 
අධක්ෂෂ ජනරාල් 

0714157592 
dgagriculture@
gmail.com 

0812386484 
0812388157 
Fax-
0812388333 

කෘෂිකාර්මික හා ග ාවිජන 
රක්ෂෂණ මණ්ඩලය 
117, සුභද්රරාම මාවත්, 
 ාංග ාඩවිල, නුගේග ාඩ 
 

අයි.යූ.ගක්ෂ. 
කළුආරච්ි මහත්ා 
අධක්ෂෂ 

0715338482 
pension@ai
b.gov.lk 

0115384000 පණ්ුක වීරසිාංහ මහත්ා 
අධක්ෂෂ ජනරාල් 
 

0715338501 
dg@aib.gov.lk 

0112812574 
Fax-
0112812573 

සත්ත්ව නිෂේපාෙන හා ගසෞඛ් 
ගෙපාර්ත්ගම්න්දුව 
 න්දගනෝරුව, ගේරාගෙණිය 

වී.පී.ගක්ෂ. ිලිටිය 
මිය 
අධක්ෂෂ (පාලන) 

0718479297 
daphadmn.d
iv@gmail.c
om 

0812388236 
Fax 
0812385646 

වවෙ ගක්ෂ.ඒ.සීඑච්. 
ඒ. ගකාත්ලාවල මිය 
අධක්ෂෂ ජනරාල් 

0718589004 
dgdaph@sltnet.
lk 

0812388195 
Fax 
0812388619 
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මිල්ගකෝ (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් 
අාංක 345/6/1, ාලුපාර, ගකාළඹ 
03 

සුෙත් මුණසිාංහ 
මහත්ා 
සාමානාධිකාරි 

0773633894 
sudath@mil
ko.lk 

0114500571 
Fax 
0114500555 

සාරා ජයගකාඩි ගමය 
සැළසුම් සහ ඇ යුම් 
විධායක 

0716004768 
sara@milko.lk 

0114500506 
Fax 
0114500555 

ජාතික පශු සම්පත් සාංවර්ධන 
මණ්ඩලය හි ආශ්රිත් සමා ම් 
40, නාවල පාර, නාරාගහේන්දිට 

එම්.ඩී. 
කරුණාතිලක 
මහත්ා 
සහකාර 
සාමානාධිකාරී 
(සැළසුම් හා 
ආහාර සම්පත් 
සාංවර්ධන)  

0773782129 
nldbmonitor
ing@gmail.
com 

0115746319 
Fax 
0112058020 

මහාචාර්ය මාංජුල 
පී.එසේ. මා මගේ 
මහත්ා, 
සභාපති 

0773782128 
nldbch@gmail.
com 

0112501701 
Fax 
0112501613 

සීමාසහිත් මහවැලි ලයිවසේගටාක්ෂ 
එනටර්ප්රයිසේ සමා ම 
ජයමාවත්, ත්ඹුත්ගත් ම 

ඩී.එම්.ඒ.එසේ. 
කුමාර මහත්ා 
සහකාර 
කළමණාකරු 
(මූල) 

0768758320 
mlefarm@g
mail.com 

0252276192 
Fax 
0252276192 

එච්.ඒ.එසේ.එන්ද. 
රණුාං  මිය 
ග ාවිපල 
කළමණාකරු 

0768809131 
mlefarm@gmai
l.com 

0252276430 
Fax 
0252276192 

වී අගලවි මණ්ඩලය 
0112335411 
6වන මහල, නිවාස මහගල්කම් 
ග ාඩනැඟිල්ල, සර් ිත්ත්ම්පලම් 
ඒ.  ාඩිනර් මාවත්, ගකාළඹ 02 
 

ඩේ.එච්. දුමින්දෙ 

ප්රියෙර්ශන මහත්ා, 

නිගයෝජ 

සාමානාධිකාරි 

(වැ.බ.)                                                                                        

 

0717368456 
0718694708 
whdumidu@
yahoo.com 

011 2328104 

 
Fax 
0112335410 

 

   

ගහක්ෂටර් ගකාේබෑකුව ග ාවි 
කටයුු පර්ගේෂණ හා පුහුණු 
කිරීගම් ආයත්නය 
ගනා: 114, විගේරාම මාවත්, 
ගකාළඔ 07 
 

එසේ.ඒ.සී.යූ.ගසේනා
නායක මහත්ා 
ගජෂේඨ ගත්ාරුරු 
ප්රකාශන නිලධාරී 

0713234884 
sacusena@g
mail.com 
 

0112691360 මාලින්දෙ ගසගනවිරත්න 
මහත්ා 
අධක්ෂෂ/ප්රධාන 
විධායක නිලධාරී 

0777807556 
director@harti.
gov.lk 
malindadocs@g
mail.com 

0112696981 
Fax-
0112692423 

ශ්රී ලාංකා කෘෂිකාර්මික 
පර්ගේෂණ ප්රතිපත්ති සභාව 
ගනා:114/9, විගේරාම 
මාවත්,ගකාළඔ 07. 
0112697103,0112698001,011
2697648 
Fax- 0112682951 

ආචාර්ය 
පී.එච්.ඒ.පී.සී. 
ගිරිහා ම මිය 
නිගයෝජ 
අධක්ෂෂ(පර්ගේෂ
ණ) 

0710193796 
0774289944 
lakshikaslca
rp@gmail.c
om 

0112698001 
0112697103 
Fax-
0112682951 
 

ආචාර්ය එසේ.එම්.පී.සී. 
පද්මමිණී මිය 
ගජෂේඨ විොඥ 

0711712377 
chandra_smp@
yahoo.com 
 

0112698001 
0112697103 
Fax-
0112682951 
 එල්.ජී. ගහට්ටිආරච්ි 

මහත්ා 
පර්ගේෂණ නිලධාරි 

0713023601 
lakshikaslcarp
@gmail.com 
 

පී.ජී.සී.එල්. සුමනසිාංහ 0717196762 
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මහත්ා hithoshi1994@
gmail.com 
 

කෘෂි නවකරණ වාපෘතිය 
123/2, පන්දනිිටිය පාර, 
බත්ත්රමුල්ල 

අගසෝකා 
ජයගකාඩි මිය 
නිගයෝජ වාපෘති 
අධක්ෂෂ 

0710524121 
0772442134 
0112877559 
policyspecia
listasmp@h
otmail.com 

 
 

Fax-
0112877546 

ආචාර්ය ආර්.ආර්.ඒ. 
විගේගකෝන්ද මහත්ා 
වාපෘති අධක්ෂෂ 
 

0715328281 
projectdirectora
smp@hotmail.c
om 

Fax-
0112877546 

ගද්මශගුණ සුහුරු වාරි 
කෘෂිකාර්මික වාපෘතිය 
61/1, එම්.ඩී.එච්. ජයවර්ධන 
මාවත්, මාින්දනාග ාඩ, රාජගිරිය 

ආර්.එම්.බී. 
රාජකරුණා මහත්ා 
වාපෘති අධක්ෂෂ 

0718076077 
pdcsiap@g
mail.com 

0112871293 
Fax-
0112053167 

 
 

  

කුඩාපරිමාණ කෘෂිවාපාර 
සහභාගිත්ව වැඩසටහන 
214/ඒ, නාවල පාර, රාජගිරිය 
0112431426 

ගේ.ඩේ.අයි. 
ජයමිණී මිය 
නිගයෝජ 
කළමනාකරු(පාල
න හා මා.ස.ස.) 

0703458801 
jayamini@s
app.lk 

0112448097 
Fax- 
0112431345 

ආචාර්ය යසන්දත්ා 
මාපටුන මිය 
 වාපෘති අධක්ෂෂ 
 

0779675921 
yasantha@sapp.
lk 

0112431426 
Fax- 
0112431345 

 

mailto:hithoshi1994@gmail.com
mailto:hithoshi1994@gmail.com

