2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පනතේ 8 තලනි ලගන්තිය
ප්රකාරල පකකක ුතතු ලා්ත ාල
2019.01.01 සිට 2019.06.30 දක්ලා

01. අමා ාංත නම

- ලැවිලි ක්තමාන් අමා ාංය



ලිපිනය

- 11 ලන භශ, සවත්සිරිඳාය සදලන අදියර, ඵත්තරමුල්



දුරකථන අංකය

- 0112186160



විදුත් තෑඳ 

- infor@plantation.gov.lk



සලබ් අඩවිය

- www.plantationindustries.gov.lk



අභාතාංසේ භාණ්ඩලික නිධාරීන්

අනු
තනතුර
අංකය
01
සල්කම්

නභ

දුරකථන අංකය

සේ.ඒ.රංජිත් භශතා

0112186017

02

අතිසේක සල්කම් (වංලේධන)II

ජානක ධේභකීේති භශතා

0112187167

03

අතිසේක සල්කම්(වංලේධන)I

ඩබ්.එම්.ඩී.ටී. වික්රභසිංශ ිය

0112186207

04

අතිසේක සල්කම් (ඳාන)

අරුණි එව් රණසිංශ ිය

0112187244

05

අධක්ෂ ජනරාල් (වෑසුම්)

ආේ.ඒ.ආේ.එව්. භායාදුන්න ිය

0112187070

06

සජ්ස වශකාර සල්කම්

සක්ෂ.එව්. විජයකීේති භශතා

0112186232

07

ප්රධාන ණණකාිකකාරී

සක්ෂ.බී. ගුරුසේ භශතා

0112186053

08

ප්රධාන අබන්තර විණණක

ඩබ්.ඒ.ඩී.ඩී.ඩී.එම්. ප්රියන්ත භශතා

0112186208

09

එම්.ඒ.එල්.එව්.එන්.සක්ෂ.
භන්ත්රීනායක භශතා

0112187072

10

අධක්ෂ (ලෑවිලි
කෂභනාකරණ අධීක්ෂණ
අංය)
අධක්ෂ (වංලේධන)

ආේ.ඒ.ඩී.එව්. රණතුංණ භශතා

0112186206

11

අධක්ෂ (වංලේධන)

එව්.එන්.අත්තනායක ිය

0112186223

12

අධක්ෂ (වංලේධන)

එම්.සේ.එව්. රවිසිංශ භශතා

0112186204

13

අධක්ෂ (වෑසුම්)

එන්.එව්. ලනසිංශ භශතා

0112187074

14

වශකාර සල්කම්

සේ.පී.ඒ.නිසරෝනී ිය

0112186235

15

වශකාර අධක්ෂ

ඩබ්.බී.පී. සිල්ලා ිය

0112186202

16

වශකාර අධක්ෂ

ඩබ්.සක්ෂ. චතුරංගි ිය

0112186242

17

වශකාර අධක්ෂ

ආේ.එම්.පී.සී. ජයරත්න භශතා

0112186200

18

ණණකාිකකාරී

ඩී.එම්.එම්. දිවානායක ිය

0112187166

19

වශකාර අධක්ෂ (වෑසුම්)

ඩබ්.ඒ.එව්. ඉසරෝන් භශතා

0112186219

20

වශකාර අධක්ෂ (වෑසුම්)

ඩී.එව්. ඳරණභාන භශතා

0112187073

21

වශකාර අධක්ෂ (වෑසුම්)

සක්ෂ.ඩබ්.සක්ෂ.අයි. සිල්ලා සභය

0112186238

22

වශකාර අධක්ෂ (වෑසුම්)

ඩබ්.තිකරත්න ඵණ්ඩා භශතා

0112187078

23

නීති නිධාරී

ජී.ඒ.සී. දිල්ශානි ඵණ්ඩාර ිය

0112187070

සේ.එම්.සී. ප්රියදේනී ිය

0112879102

එච්.එම්.බී.පී. වීරසිංශ භශතා

0112879103

26

වශකාර අධක්ෂ (ලෑවිලි
කෂභනාකරණ අධීක්ෂණ
අංය)
වශකාර අධක්ෂ (ලෑවිලි
කෂභනාකරණ අධීක්ෂණ
අංය)
ඳරිඳාන නිධාරිනි

එම්.ආේ.ඒ සවේනාරත්න ිය

0112186237

27

බාා ඳරිලේතක

සක්ෂ.එන්. දිල්රුක්ෂෂි සභය

0112186192

24
25

02. අමා ාංයට අයේ තපොඅධ අාරකා්න්





















රඵේ වංලේධන සදඳාේතසම්න්තුල
ජාතික ලෑවිලි කෂභනාකරණ ආයතනය
ශ්රී ංකා සත් භණ්ඩය
කුඩා සත් ලතු වංලේධන අිකකාරිය
සත්, රඵේ වශ සඳොල් ලතු (කෑඵලි කිරීභ ඳාන) භණ්ඩය
සත් ක්ෂති අරමුද
තුරුවවිය අරමුද
සත් ඳේසේණ ආයතනය
රඵේ ඳේසේණ ආයතනය
උක්ෂ ඳේසේණ ආයතනය
සඳොල් ලණා කිරීසම් භණ්ඩය
සඳොල් වංලේධන අිකකාරිය
සඳොල් ඳේසේණ ආයතනය
සීභාවහිත කළුසඵෝවිටියාන සත් කේභාන්ත ාාල
ශ්රී ංකා රඵේ නි්ඳාදන ශා අඳනයන වංව්ථාල
සීභාවහිත ඇල්කඩුල ලෑවිලි වභාණභ
සීභාවහිත කුරුණ ණ ලෑවිලි වභාණභ
සීභාවහිත ශාලත ලෑවිලි වභාණභ
ණල්ඔය ලෑවිලි (පුද්ණලික) වභාණභ
ශ්රී ංකා කජු වංව්ථාල





සීභාවහිත හිඟුරාන සීනි කේභාන්ත වභාණභ
සීභාවහිත ංකා සීනි (පුද්ණලික) වභාණභ
කන්තසල් සීනි වභාණභ

03.අමා ාංය තුක ාපිාපි අං










සල්කම් කාේයාය
ඳාන අංය
ගිණුම් අංය
අබන්තර විණණන අංය
වංලේධන අංය ( I ,II )
වංලේධන අංය (III)
වෑසුම් අංය
ලෑවිලි කෂභනාකරණ අධීක්ෂණ අංය
සත්, රඵේ වශ සඳොල් ලතු (කෑඵලි කිරීභ ඳාන) භණ්ඩය

04.අමා ාංත ාංවි ාන ාට න
අභාතාං සලබ් අඩවිසයන් ඵා ණත ශෑකිය.

05.අමා ාංත බ 





















ජාතික ලෑවිලි කෂභනාකරණ ආයතන ඳනත (1979 අංක 45)
ංකා සත් භණ්ඩ ඳනත (1970 අංක 15)
රඵේ නෑලත ලණා කිරීසම් වශනාධාර ඳනත (1953 අංක 36)
රඵේ ඳේසේණ භණ්ඩ ආඥාඳනත (1930 අංක 10)
රඵේ ඳාන ඳනත (1956 අංක 11)
සත් (ඵදු ශා අඳනයන ඳානය) ඳනත (1959 අංක 16)
සත් ශා රඵේ ලතු (කෑඵලි කිරීභ ඳාන) ඳනත (1958 අංක 02)
සත් ඳාන ඳනත (1957 අංක 51)
සත් ක්ෂති අරමුදල් ඳනත (2000 අංක 47)
කුඩා සත් ලතු වංලේධන ඳනත (1975 අංක 35)
සත් අධාර මුදල් ඳනත (1958 අංක 12)
තුරුවවිය අරමුදල් ඳනත (2000 අංක 23)
සත් ඳේසේණ භණ්ඩ ඳනත (1993 අංක 52)
සඳොල් ලණා කිරීසම් භණ්ඩ ඳනත (1971 අංක 46)
සඳොල් වංලේධන ඳනත (විසේ විිකවිධාන) (1984 අංක 45)
සඳොල් වංලේධන ඳනත (1971 අංක 46)
සඳොල් නි්ඳාදන ආඥාඳනත (1935 අංක 13)
සඳොල් ඳේසේණ භණ්ඩ ඳනත (1950 අංක 37)
උක්ෂ ඳේසේණ ආයතන ඳනත (1981 අංක 75)
සලනත් අභාතාංයක්ෂ සලත නි්චිතල ඳලරා සනොභෑති අභාතාංසේ විය ඳථයද අදා
අසනකුත් සියළුභ ලලව්ථාලන්

06.කා්තයයන් ා ක්රියාකාරකේ












ලෑවිලි කේභාන්ත වියද වශ අභාතාංය යදසත් ඇති සදඳාේතසම්න්තු, ලලව්ථාපිත
ආයතන ශා රාජ වංව්ථාලන්හි වියන්ද අදා ප්රතිඳත්ති, ලෑඩවදශන් වශ ලාඳිති
වම්ඳාදනය කිරීභ, ක්රියාත්භක කිරීභ, ඳසු විඳරම් කිරීභ ශා ඇණමභ.
ලෑවිලි සඵෝණල පදාල ඉශෂ නෑංවීභ වශා අල වානුඵ වශ අසනකුත් ඳශසුකම්
වෑසීභ
ලෑවිලි කේභාන්ත ක්ෂසේත්රසේ පදායිතාලය වශා අන්තේජාතික තරඟකාරිත්ලය ඉශෂ
නෑංවීභ.
ලෑවිලි සඵෝණ භත ඳදනම් වූ එකතු කෂ ලටිනාකභ ලෑඩි කිරීභ වම්ඵන්ධ කේභාන්ත නණා
සිටුවීභ වශා අල පියලර ණෑනීභ
සත් ශා රඵේ වම්ඵන්ධ ඵඳත්ර නිකුත් කිරීභ
සත් අඳනයනය වශා අලවර ඳත්ර නිකුත් කිරීභ
සත් රඵේ ශා සඳොල් ලතු කෑඵලි කිරීභ වම්ඵන්ධල ඵඳත්ර නිකුත් කිරීභ වශ ඳානය කිරීභ
ඵහු සඵෝණ ලණාලන් වශ වංණත සණොවිඳ ක්රභ තුලින් ලෑවිලි ඉඩම් ප්රව්ථ භ්ටදින්
ප්රසයෝජනයද ණෑනීභ වශ එභගින් නි්ඳාදනය ශා සවේලා නිුකක්ෂතිය ලෑඩි කරීභ
සත්, රඵේ වශ සඳොල් කේභාන්ත වංලේධනය, ප්රලේධනය වශ ඳේසේණයන්ද අදා කදුකතු
අභාතාංය යදතද ඳෑලරී ඇති සියළු ආයතනයන්හි සියළු වියන්ද අදා කදුකතු ශා ඒලා
අධීක්ෂණය කිරීභ

07.අමා ාංය යටතේ ලන තපොඅධ අාරකා්න්ල විාප ර
අභාතාං සලබ් අඩවිසයන් ඵා ණත ශෑකිය.
08. අමා ාංත

ත ොරතුරු නි ා්න් පිළිබඳ විාප ර
නභ
තනතුර
දුරකථන අංකය
ආයතනසේ විදුත් ලිපිනය

- ජානක ධේභකීේති
- අතිසේක සල්කම්
- 0112187167
- infor@plantation.gov.lk

නභ
තනතුර
දුරකථන අංකය
ආයතනසේ විදුත් ලිපිනය

- සේ.පී.ඒ. නිසරෝනී
- වශකාර සල්කම්
- 0112186235
- infor@plantation.gov.lk

2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනත
අමාතාංතො තතොරතුරු ධාධා් හා ශා නේක ධාධාා යා පිළිබ ්තවතර
නේක ධාධාා යා
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
්තදුත් පිපිනය

- තේ.ඒ.රංජිත්
- තේකේ
- 0112186017
- Secypi2016@gmail.com

තතොරතුරු ධාධා් හා
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
්තදුත් පිපිනය

- බී.එේ.ඒ.ජානක ධර්මකීර්ති
- අතිතර්ක තේකේ
- 0112187167
- janakds@yahoo.com

නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
්තදුත් පිපිනය

- තේ.පී.ඒ. ධාතරෝනී
- වශකාර තේකේ
- 0112186235
- ayeshaniroshani@yahoo.com

තතොරතුරු බා ගැනීමට ඉේලුේ කි් ම
01. තතොරතුරු බා ගැනීමට ලිඛිත RT 01 අයදුම්ඳත්රය තශ ලිපියක් ලාචික ඉල්ලීමක් තතොරතුරු
නිධාරියා තලත ඉදිරිඳත් කර එය ැබුණු බලට ලිපියක් බා ගන්න.
02. ඔතේ ඉල්ලීමට අදාල තතොරතුරු වැඳයිය ශැකිද යන්න පිළිබල ශැකි ඉක්මනින් තකතවේ වුලද
දින 14 ක් ඇතුත දන්ලනු ැතේ.
03. ඉල්ා සිටින ද තතොරතුරු ඔබට දීමට තීරණය කතශොත් තකොමින් වභාල නියමකරන
ගාව්තුලක් තගවිය යුතු නම් එය දන්ලා එලනු ඇත.ගාව්තු තගවිය යුතු තනොතේ නම් දින 14ක්
ඇතුත පිළිතුරක් බා තදනු ඇත.
04. දින 14ක් ඇතුත තතොරතුරු බා දීම අඳශසුතේනම් තතොරතුරු නිධාරියා විසින් එකී කාය
දීර්ඝ කිරීමට අලය තශේතු වශන් කරමින් දින 11 කට තනොලැි  අිරතර්ක කායක් තු ඔබ
ඉල්ා සිටි තතොරතුරු බා තදනු ඇත.
05. තතොරතුරු බා ගැනීම වශා ලන ඉල්ලීම් යම් පුරලැසියකුතේ ජීවිතය ශා පුද්ගලික නිදශව
වම්බන්ධතයන් ලන අලව්ථාලක ඉල්ලීම වශා ප්රිරාාර දැක්ීමම ඉල්ලීම ැී  ඳැය 4කක් තු සිදු
කරනු ඇත.
06. තතොරතුරු බා ගැනීම වශා කරන ද ඉල්ලීමකට අදාල තතොරතුරු නිධාරීන් විසින්
තතොරතුරු බා දීම ප්රිරක්තේඳ කිරීම මත අතප්තිරයට ඳත් ලන්තන් නම් නම්ක නිධාරියා තලත
දින 14ක් තු අභියාානා ක ශැකිය.
07. නම්ක නිධාරියාතේ තීරණය තශේතුතලන් පීඩාලට ඳත්ලන්තන් නම් තකොමින් වභාල තලත
අභියාානා ක ශැකිය.
තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිපිබ තකොමිහා වභාල තලත අභියාචනා ඉදිා ඳත් කෂ යුතු
පිපිනය ඳශත දැක්තේ.
වභාඳති
තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිපිබ තකොමිහා වභාල
කාමර අංක 203 – 204
බණ්ඩාරනායක අනුවමරණ ජාතහාතර වේමහාත්රණ ාාල
තකොෂඹ 07
දුරකථන අංකය - 0112691625

තතොරතුරු දැනගැනීතේ ඳනත පිළිබද ්තවතර
ඳනත - 2016 අංක 12 දරන තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනත
ධාතයෝග- 2017 තඳබරලාා  03 දින ශා අංක 2004/66 දරන අති ්තතේ ගැවට් ඳත්රය
ඳනත ශා ධාතයෝග www.documents.gov.lk තලබ් අඩ්තතයහා බාගත කරගත ශැකිය.

