2019 ලර්ෂයේ පළමු කාර්තුලට අදා අමාත්ය ම්ඩල තීරණ පිළිබඳ යත්ොරතුරු
අනු
අංකය

කාරණය

අමාත්ය ම්ඩල තීරණයේ අංකය
හා දිනය

01.

ශ්රී ලංා ර ලංර ය ලංවශ ලංලිපීන ර ලංර ය ලංර ර ෘෂි ර්මය ලංශර ලංඒ ලං
ආශ්රි  ලං ෂේත්ර ලං ආලරයය ලං ලර ලං රලතධ ත ර ලං ිවිසසුම  ලං
එෂඹීම

රමප/19/0104/118/002
2019.01.14

02.

රති  ලං
ෘෂි රර්මි  ලං
පර්තේය ලං
පද්තතිතේ ලං
පර්තේ යන් ලං ිසතද්ශීය ලං ප්චරත් ලං උපරධි ලං ශැදෑරීම වඳශර ලං
තයොමු ලං රවීම ලංලිණිව ලිපීන රතේ ලංතොව් ලං ධරතර ව් ලං ිස්ල ලං
ිසදයරය ලංවමඅ ලංරලතධ ත ර ලංිවිසසුමෂේ ලංරත්වන් ලංරීරීම

රමප/19/0105/118/003
2019.01.14

03.

රවරයනි  ලංතපොතශොර ලංප්රව්පපරදරය

රමප/19/0165/118/009
2019.01.22

04.

වී ලංමිදී ලංගැනීම ලංවඳශර ලංවී ලංරතිස ලංමණ්ඩය ලංතල  ලං රර ය ලං
ධැාකුලපීන් ලං ධර ලං දී ලං ඇති ලං ඔඩපය ලං යය ලං මුදල්ල ලං
භරණ්ඩරගරර ලංඇප ර ලංලාගු ලං රය ලංදීර්ඝ ර ලංගැනීම

රමප/19/0136/118/006
2019.01.22

05.

තපොතශොර ලංප්රව්පපරදරය ලංරීරීම ලං2019 ලංපතපධරලරි//මරර්ු)

රමප/19/0167/118/011/ටීබීආර්
2019.01.22

06.

තව්රර ලං දෂඹුලර ලං පFall Armyworm ) තශ්ුතලන් ලං සිදුලර ලං
ලගර ලං ශරනි රනිලරර්ය ලං ලගර ලං රෂේය ලං තය රර ලං ක්රමය ලං
ය තත් ලංප්රතිුරර්යය ලංරීරීම

රමප/19/0166/118/010
2019.01.22

07.

2018/19 මශ ලං න්රය ලංුෂ ලංවී ලංමිදී ලංගැනීත්ප ලං
ලැඩව ශර

රමප/19/0137/118/007
2019.01.22

08.

රති  ලං මට් ත්ප ලං ිස්තල්යරත්ම  ලං ිසදයරගරරයෂේ ලං
ලිහිටුවීම ලංමඟින් ලංආශරර ලංසුරෂේෂි රල

රමප/19/0238/118/025
2019.01.29

09.

වී ලං රතිස ලං මණ්ඩය ලං වඳශර ලං රලුතින් ලං ගධඩර ලං ඉදිරීරී්ප ලං ශර ලං
පලතිර ලං ගධඩර ලං රලුත්ලැඩියර ලං රීරී්ප ලං වඳශර ලං ඉාජිතන්රුමය ලං
රර්යයන් ලං
ලිළිධඳ ලං
මතයම ලං
උපතද්  ලං
රර්යරාතේ උපතද් ත්ලය ලංධරගැනීම

රමප/19/0204/118/018
2019.01.29

10.

මශ ර ලංශර ලංපරි/වි/  ලංආරෂේයය ලංවශති  ලංරීරීම ලංවඳශර ලං
1980 ලංරා  ලං33 ලංදරය ලංපළිතධ තරර  ලංපරරය ලංරීරීත්ප ලං
පර  ලං ක්රියරත්ම  ලං රීරීත්ප ලං වශ ලං නියරමරය ලං රීරීත්ප ලං
යරන්රයය ලංෂේතිමත් ලංරීරීම

රමප/19/0237/118/024
2019.01.29

11.

2003 ලංරා  ලං22 ලංදරර ලංබී  ලංපර  ලංරනුල ලංබී  ලංශර ලංතර පය ලං
ද්රලයල ලංගුයරත්මය ලං ශුරරු ලංරීරීම

රමප/19/0205/118/019
2019.01.29

12.

ෘෂි ර්ම ලං තදපරර් ත්පන්ුතේ ලං බී  ලං ශර ලං තර පය ලං ද්රලය ලං
වැපයු්ප ලංපද්තතිය ලංරවී රයය ලංරීරීම

රමප/19/0201/118/015
2019.01.29

13.

තිරවරර ලං ෘෂි ර්ම ලංවාලර්තර ලංමතයව්ාරරයෂේ ලංලිහිටුවීම ලං
මිවන් ලංආශරර ලංආරෂේයය ලංඉශෂ ලංරැාවීම

රමප/19/0203/118/017
2019.01.29

14.

ෘෂි ර්ම, ලංග්රරමීය ය ලංආර්ක   ලං යුු, ලංප ස ලංව්පපත් ලං
වාලර්තර, ලංලරි/මරර්ග ලංවශ ලංධීලර ලංශර ලං   ලංව්පපත් ලං
වාලර්තර ලංරමර යලරයරතේ ලංඋපතද්  ලං රුර ලංවඳශර ලං
ිසශ්රරමි  ලංඩ.ජ.තප.න . ලංඑව්. ලංවීරත න් ලංමශත්මිය ලං ලං
(ශ්රී.ා.ප.තව්. ලංිසත් ලංතශ්ර්ණිය) ලංපත් ලංරීරීම

රමප/19/0116/118/004
2019.01.29

15.

2018 ලංය ලං න්රතේ ලංසි  ලංක්රියරත්ම  ලංලර ලංපි/දි ලං
තපොතශොර ලංවශරරතරර ලංප්රතිපත්තිය ලංවාත තරය ලංරීරීම

රමප/19/0239/118/026
2019.01.29

16.

ශ්රී ලංා රතේ ලංඑෂල ස ලංවශ ලංපෂුරු ලංවැපයු්පදරමතේ ලංසිදුලර ලං
පසු ලංරව්ලනු ලංශරනිය ලංරලම ලංරීරීම ලංවඳශර ලංආරෂේෂි  ලංඇසුරු්ප ලං
වශ ලංප්රලරශර ලංක්රම ලංශුනන්ලර ලංදීම

රමප/19/0202/118/016
2019.02.05

17.

තගොිස ර ලංවාලර්තර ලංතදපරර් ත්පන්ුල ලංය තත් ලංපලත්රර ලං
සු ස ලංලරි/මරර්ග ලංලැේල ලංආක්රමයශීී  ලං   ලංපැෂෑි  ලංඉලත් ලං
රීරීම

රමප/19/0316/118/034
2019.02.05

18.

තගොිස ර ලං වාලර්තර ලං තදපරර් ත්පන්ුල ලං
රෂේය ලංඋපතද්  ලං මිටු ලංපත්රීරීම

රමප/19/0266/118/027
2019.02.05

19.

2018/19 ලංමශ ලං න්රතේ ලංවී ලංමිදී ලංගැනීම ලංවඳශර ලංලරණි  ලං
ධැාකු ලංමඟින් ලංඔඩපය ලංයය ලංධරදීම

රමප/19/0320/118/035
2019.02.05

20.

ලරර්ෂි  ලංලරර් රල ලං2015 ලං- ලංශ්රී ලංා ර ලං රති  ලංවරිවනි ලංනිවීත්ප ලං
ලයරපරර ලංමණ්ඩය

රමප/19/0233/118/022
2019.02.12

21.

ලරර්ෂි  ලංලරර් රල ලං2016 ලං- ලංප්චරත් ලංරව්ලැන්ර ලංලිළිධඳ ලං
රෂේය ලංආය රය

රමප/19/0235/118/023
2019.02.12

22.

ජීලර ලංිසයද්ප ලංලිළිධඳ ලංරමර ය ලංමණ්ඩ ලංරනු මිටුල

රමප/19/0544/118/045
2019.02.26

23.

තපොතශොර ලංප්රව්පපරදරය ලං ලංරීරීම ලං- ලං2019 ලංපරතප්ර්ල්)

රමප/19/0699/118/054/ටීබීආර්
2019.03.06

වඳශර ලං

24.

ජීලර ලංිසයද්ප ලංලිළිධඳ ලංරමර ය ලංමණ්ඩ ලංරනු මිටුල

25.

රල රපී , ලංරනිය්ප ලංපදදනි ), ලංරතද් , ලංත ොන්රරත් ලං
තශ  ලංවශර ලංපදරම ලංම  ලංධඳලරතගර ලං2015 ලංරයලැය ලං
 ලංතය රර ලංරනුල ලංව්ක ර ලංපත්වී්ප ලංධර ලංදී ලංඇති ලං
තව්ල යින්තේ ලංපූර්ල ලං මිටු ලංතව්ලර ලං රය ලංිසශ්රරම ලංලැටු  ලං
ගයන් ලංධැී ත්ප ලං රර්යය ලංවඳශර ලංපමයෂේ ලංරදරෂ ලං ර ලං
ගැනීම
ලරර්ෂි  ලංලරර් රල ලං2016

රමප/19/0648/118/045-I
2019.03.06

රමප/19/0270/118/030
2019.03.12

සී/ව ලංත ොෂඹ ලංත ොමර්ල් ලංතපොතශොර ලංවමරගම

රමප/19/0232/118/021
2019.03.12

27.

ආරයනි  ලංරීි/ලිි  ලංවඳශර ලංතය ජි  ලංමි ලංසරය  ලංරමර ය ලං
මණ්ඩ ලංරනුමැතිය ලංධරගැනීම

රමප/19/0803/118/057
2019.03.12

28.

ජීලර ලංිසයද්ප ලංලිළිධඳ ලංරමර ය ලංමණ්ඩ ලංරනු මිටුල

29.

ලරර්ෂි  ලංලරර් රල ලං2014 ලං- ලංවී ලංරතිස ලංමණ්ඩය

රමප/19/0269/118/029
2019.03.12

30.

ෘෂි ර්ම ලංතදපරර් ත්පන්ුතලහි ලං ලංPL-1 ලංප්රරාමි  ලංල්ල්න ය ලං
තරොලර ලංගයතේ ලං ්ප රු ලං රුර  ලංධඳලර ලංගැනීත්පදී ලං
තදපරර් ත්පන්ුතලහි ලංතව්ලතේ ලංනියුු ලංත ොන්රරත් ලං
්ප රුලන්  ලංරයදු්ප ලංරීරීම  ලංශැරී ලංලර ලංපි/දි ලංධඳලර ලං
ගැනී්ප ලංක්රියරලපීය ලංවාත තරය ලංරීරීම

රමප/19/0267/118/028
2019.03.12

26.

රමප/19/0648/118/045-II
2019.03.12

