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2017 ලර්යට අදා අමාත්ය ම්ඩල වදේශ පිළිබඳ ේත්ොරතුරු  

අනු 

අදකය 
කාරණය 

අදා අමාත්ය ම්ඩල ීරරණේ  අදකය ශා 

දිනය 

1.  
කාබනික පඳොපශොර නි්ඳාදනය කිරීම, ශීතාගාර ව්ථාපිත කිරීම ශා 

විදුලිබ ජනනය කිරීපේ ලයාඳියකය ඇ ඇයක කිරීම 
අමඳ/17/0212/728/004 

2017.02.14 

2.  
ලාර්ෂික ලාර්තාල 2015 - පශ ඇටර් පකොබ්බෑකඩුල පගොවි කටයුතු 

ඳර්පේණ ශා පුහුණු කිරීපේ ආයතනය 
අමඳ/17/0591/728/009 

2017.05.09 

3.  
ජායකක පඳොපශොර පේකේ කාර්යාය වශා අධය ඇලරපය ඇ 

ඳත්කිරීම 
අමඳ/17/0389/728/007 

2017.03.21 

4.  

නියඟය පශේතුපලන් ආශාර සුර ඇෂිතතාලයට සිදුලන බඳෑම අලම 

කිරීම වශා ඳශතරට පතත් කෂාඳය තුෂ ව පුරන් කුඹුරු යලි ලගා 

කිරීම 

අමඳ/17/0388/728/006 
2017.02.28 

5.  

ඳලයකන නියං තත්ත්ලය යටපත් 2016/17 මශ කන්නපේ වී ලගා 

ලඳවරිය අඩුවීම පශේතුපලන් 2017 ය වශ 2017/18 මශ කන්න 

වශා බීජ වී හිඟ තත්ත්ලය ඇ ඇයක වීම මත ලගා ලඳවරිය අඩුවීම 

ල ඇලාලීම 

අමඳ/17/0387/728/005 
2017.02.28 

6.  

අපවි වංලර්ධන පදඳාර්තපේන්තුල 1980.12.31 දින ඈලර කිරීමට 

පඳර පේඳාන පශේතූන් මත පවේලය අහිමි ව පවේලකයින් වශා 

විශ්රාම හිමිකම බාමම 

අමඳ/17/1472/728/029 
2017.09.26 

7.  

නියං තත්ත්ලයන්ට මුහුණ පදමින් වියළි කාඳපේ කිෂිකාර්මික 

කටයුතු යකරවාර පව ඳලත්ලාපගන යෑම වශා අාභශානි වී ඇයක  

ලගා ළිං ප්රයකවංව්කරණය කිරීම ශා කාර්ය ඇම ජ කෂමනාකරණ 

ක්රමය ඇ ශුනන්ලාමම 

අමඳ/17/0749/728/012 
2017.04.25 

8.  ලාර්ෂික ලාර්තාල - 2015/2016 - සී/ව ංකා පඳොව්පේට් වමාගම 
අමඳ/17/0748/728/011 

2017.05.23 

9.  

2017 දිළිුනකමින් පිටුදැකීපේ ලර්ය, බගතු ශ්රී ංකාල ඇ ෙපදවා ව 

රජපේ ආර්ථික ප්රයකඳත්යකය පිළිබ දැනුලත් කිරීම ශා ඳලයකන නියං 

කාගුණික තත්ත්ලය විසින් මතු කරනු බන අභිපයෝග ජයගැනීම 

වශා කිෂිකාර්මික අංය සදානේ කිරීම වශා 2017.01.18 දින 

ඳැලැත්ව විපේ ලැඩවටශන පිළිබලයි 

අමඳ/17/0418/728/008 
2017.03.14 

10.  ග්රාමීය ය ලැ එ ්ේංගා ඳේධයක ලැදිදියුණු කිරීම 
අමඳ/17/0752/728/015 

2017.04.25 

11.  
ශ්රී ංකා කිෂිකර්ම පවේලපේ III පශ්රේණිපේ .එ.්න්.්න්.ජයපනත්යක 
මශතා කිෂිකර්ම අමාතයාංපේ අධය ඇ හශවුේකාරීත්ල වබතා  
තනතුරට ඳත්කිරීම වශා අනුමැයකය බාගැනීම 

අමඳ/17/0750/728/013 
2017.05.23 

12.  
පවෝයා පබෝංචි නි්ඳාදනය, පවෝයා පබෝංචි ආශාර නි්ඳාදනය ශා 
ආශ්රිත අතුරු නි්ඳාදන ප්රලර්ධනය කිරීම 

අමඳ/17/1076/728/024 
2017.06.06 

13.  
කිෂිකාර්මික ශා පගොවිජන ර ඇණ මණ්ඩය වශා ෙඳපේන 
පවේලාල ඇ බාගැනීම 

අමඳ/17/0751/728/014 
2017.05.23 

14.  
ඳැෂෑටි ජාන වේඳත් මධයවථ්ානපේ බීජ වංර ඇණ අංපේ 
අලුත්ලැදියා කටයුතු වශා අරමුදේ බාගැනීම 

අමඳ/17/1075/728/023 
2017.06.06 



2 
 

15.  
2016/2017 මශකන්නපේ නියඟය නිවා විඳතට ඳත් පගොවි ඳවුේ 
වශා වශන වැසීම 

17/0736/728/010 
2017.04.04 

16.  
දියගම ජාතයන්තර ්රීඩා වංකීර්ණපේ පිහිටුලා ඇයක ඳරිවර හිතකාමීය  
කිෂි තා ඇණ ඒකකය කිෂිකර්ම පදඳාර්තපේන්තුල පලත ඳලරා 
ගැනීම 

අමඳ/17/2158/728/037 – 2017.10.24 

17.  
කිෂිකර්ම අමාතයාංපේ අධය ඇ හමාධය  හශ්රී ං.ඳ.පවේ. පනොලන  
තනතුර වශා ඩබ්.පේ.ඒ.්න්.වරුලන් ජයසරිය මශතා ඳත් කිරීම 

අමඳ/17/0929/728/018 
2017.06.13 

18.  

ශ්රී ංකාප එ කිෂිකාර්මික ඳර්පේණ ප්රයකඳත්යක වභාල හSLCARP  

වශ මැපේසියාප එ කිෂිකාර්මික ඳර්පේණ වංලර්ධන ආයතනය 

හMARDI  වමඟ ජායකක කිෂිකර්ම ඳර්පේණ ඳේධයකපේ 

විදයාඥයියින්පම මානල වේඳත් වංලර්ධනය වේබන්ධපයන් අත්වන් 

කර ඇයක අලපබෝධතා ගිවිසුම 

අමඳ/17/1038/728/021 
2017.05.30 

19.  

ආශාර ශා කිෂිකර්මය වශා ව ඳැෂෑටි ජාන වේඳත් පිළිබ 

අන්තර්ජායකක වේමුයකපේ වාමාජිකත්ලය පලනුපලන් දායක මුදේ 

පගවීම 

අමඳ/17/1402/728/027 
2017.07.11 

20.  

බත්තරමුේ රජමේලත්පත් පගොවිජන මන්දිරපේ පිහිටුලා ඇයක 

කිෂිකර්ම අමාතයාංය කුලී ඳදනම මත බාගත් රාජගිරිපේ DPJ 

TOWERS පගොඩනැගිේ තුෂ ව්ථාපිත කිරීම 

අමඳ/17/0850/728/017 
2017.05.02 

21.  
පගොශාපගොඩ අඳද්රලය ආශ්රිතල පකොේපඳෝව්ට් /බ ඇයකය  

නි්ඳාදනය කිරීපේ ලයාඳියකය 
අමඳ/17/0842/728/016 - 2017.04.25 

අමඳ/17/0842/728/016-I – 2017.09.12 

22.  ප්රයකර ඇණ පයෝජනා ක්රමය ඇ ව්ථාඳනය කිරීම 
අමඳ/17/0937/728/019 

2017.05.30 

23.  
ලාර්ෂික ලාර්තාල 2015 

සී/ව පකොෂඹ පකොමර්ේ පඳොපශොර වමාගම 
අමඳ/17/1400/728/025 

2017.08.15 

24.  

ශ්රී ංකාප එ ලැදිදියුණු කෂ ්ෂලලු බීජ නි්ඳාදනය ඉශෂ නැංවීම ශා 

බංමාපේපේ දියුණු ්ෂලලු බීජ නි්ඳාදන තා ඇණය ශ්රී ංකාලට 

බාගැනීපේ අරමුණින් කිෂිකර්ම පදඳාර්තපේන්තුල ශා 

බංමාපේපේ සීමාවහිත ාේටියර් බීජ වමාගම වමඟ ඒකාබේධල 

ලයාඳියකය ඇ යාත්මක කිරීම 

අමඳ/17/1074/728/022 
2017.06.06 

25.  
ලාර්ෂික ලාර්තාල - 2015 

ශ්රී ංකා කිෂිකාර්මික ඳර්පේණ ප්රයකඳත්යක වභාල 
අමඳ/17/1401/728/026 

2017.08.15 

26.  

කිෂිකර්මාන්තපේ ආඳදා අලදානම කෂමනාකරණය ශා කාගුණ 

විඳර්යාවලට අනුගත වීම වශ ආශාර සුර ඇෂිත ප්රමිීනන්  ඇයකමත් 

කිරීපේ අන්තර් ජායකක වමුළු ඳැලැත්වීම 

අමඳ/17/1842/728/031 
2017.08.29 

27.  
2015 ලර්පේ 2ලන, 3ලන ශා 4ලන කාර්තුල පඳොපශොර වශනාධාර 

පගවීපේ ක්රමප එදය ීනරණය කිරීම 
අමඳ/17/1617/728/030 – 2017.08.01 
අමඳ/17/1617/728/030 – 2017.08.22 

28.  
ශ්රී ංකා කිෂිකාර්මික පවේලපේ අනිලාර්ය විශ්රාම ගැනීපේ ලයව 

ඉශෂ නැංවීම 
අමඳ/17/1471/728/028 

2017.08.15 

29.  
සුළු ලාරිමාර්ග ආශ්රිතල ශුනනාගත් යටිත ඳශසුකේ ප්රමුතතාල අනුල 

වංලර්ධනය කිරීම 
අමඳ/17/1969/728/033 

2017.09.26 
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30.  

2017/2018 මශ කන්නපේ බීජ වී හිඟ තත්ලය ඇ  ඇයක වීම 

පශේතුපලන් රපටහි වී නි්ඳාදනය  අඩු වීම මඟශරලා ගැනීම වශා 

ඳැවීම වශයකක කෂ බීජ වී වැඳයීපේ කදිනේ ලැඩවටශන 

අමඳ/17/1900/728/032 
2017.09.12 

31.  
ජායකක කිෂි ඳර්පේණ ඳේධයකපේ ඳර්පේකයින් විපේශීය ඳ්චාත් 

ෙඳාධි ශැදෑරීම වශා පයොමු කරවීම 
අමඳ/17/1992/728/034 

2017.09.26 

32.  

ව්ලභාවික සිසිව ශා අඩු ආර්ද්රතාලය යටපත් ආර ඇණ බීජ පතොග 

ඳලත්ලාපගන යාම තුළින් රපටහි අතණ්ඩ වී ශා අයකපර්ක ආශාර 

පභෝග  නි්ඳාදනය තශවුරු කිරීම වශා රශංග  පඳොලිව් අභයාව 

විදයාය ඳලත්ලාපගන යනු බන බීජ ගබඩා වහිත වේපූර්ණ භූමි 

භාගය නැලත කිෂිකර්ම පදඳාර්තපේන්තුලට ඳලරා ගැනීම 

අමඳ/17/2079/728/035 
2017.10.03 

33.  

කුඩා ලැ එ පිළිවකර කිරීම, පුනරුත්ථාඳනය ශා පරොන්මඩ ඉලත් 

කිරීමට අදා ඉංජිපන්රුමය ඇව්තපේන්තු පිළිපයෂ කිරීම ශා 

ඉදිකිරීේ අධී ඇණ කටයුතු වශා බාහිර ඳාර්ලයන්පම පවේලය බා 

ගැනීම 

අමඳ/17/2333/728/040 
2017.10.24 

34.  විධිමත් කිෂි රක්ෂණ පයෝජනා ක්රමය ඇ රටතුෂ ව්ථාඳනය කිරීම 
අමඳ/17/2053/728/019 

2017.09.26 

35.  පඳොපශොර ප්රවේඳාදනය  කිරීම - 2017 හ අපගෝව්තු   
අමඳ/17/2159/728/038/ටීබීආර් 

2017.10.03 

36.  කිෂිකර්ම අමාතයාංය වශා නල පගොඩනැගිේ ඇ ඉදිකිරීම 
අමඳ/17/2157/728/036 

2017.10.03 

37.  

ජාතයන්තර වී ඳර්පේණ ආයතනය ශා වේබන්ධ පමපශයුේ 

කාර්යාය ඇ ශ්රී ංකාප එ  ව්ථාපිත කිරීම වශා අලපබෝධතා 

ගිවිසුම ඇ අත්වන් කිරීම 

අමඳ/17/2284/728/039 
2017.10.17 

38.  2017/18 මශ කන්නය වශා පඳොපශොර වැඳයීම 
අමඳ/17/2370/728/041 - 2017.10.24 

අමඳ/17/2398/728/041-I – 2017.10.24 

  

 


