
 

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය - අමාත් මණ්ඩල සාංදේශ සහ තීරණ පිළිබඳ දත්ාරතුරු 

  

අනු 

අංකය 
කාරණය තීරණයේ අංකය හා දිනය 

1.  

 

කෘෂිකර්ම යාන්ත්රීකරණ විද්යාව පිළිබඳ චීන ඇකඩමිය (China Academy of Agriculture 

Mechanization Science (CAAMS) සහ කෘෂිකර්ම යද්පාර්තයේන්ත්රුව අතර අවයබෝධතා 

ගිවිසුමක් අත්සන්ත්ර කිරීම. 

අමප/22/0394/323/016 

2022.03.21 

2.     2021/22 මහ කන්ත්රනය ුළ වී මිලදී ගැනීයේ වැඩසටහන අමප/22/0087/323/004 

2022.01.24 

3.  වාර්ෂික වාර්තාව - 2018 

කෘෂිකාර්මික හා යගාවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය 

අමප/22/0330/323/015 

2022.03.21 

4.  ආහාර හා කෘෂිකර්මය සඳහා වූ පැළෑටි ජාන සේපත් පිළිබඳ අන්ත්රතර් ජාතික සේුතියේ 

සාමාජිකත්වය යවනුයවන්ත්ර ද්ායක ුද්ල් යගවීම 

 

අමප/22/0134/323/009 

2022.02.14 

5.  සී/ස ලංකා යපායහාර සමාගම සහ සී/ස යකාළඹ යකාමර්ෂල් යපායහාර සමාගම ඒකාබද්ධ කිරීම 
අමප/22/0077/323/003 

2022.01.24 

6.  වී වගාව සඳහා ස්වභාවික යපාටෑසියේ ක්යලෝරයිඩ් අවශ්යතාවය සේූර්ණ කිරීම 
අමප/22/0090/323/006 

2022.01.24 

7.  යල කන්ත්රනයේ වී වගාව සඳහා යපාටෑසියේ ක්යලෝරයිඩ් (KCl)  යපායහාර ආනයනය කිරීම 
අමප/22/0092/323/007 

2022.01.24 



8.  කාබනික යපායහාර හා ස්වභාවික ඛනිජ කීයල්ටඩ් අංශු මාත්ර ශ්ාක යපෝෂක සැපයුේ ආනයනය 

අත්ිටුවීම - 2021/2022 මහ කන්ත්රනය 

අමප/22/0088/323/005 

222.01.24 

9.  වාර්ෂික වාර්තාව - 2019 

ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය 

අමප/22/0140/323/010 

2022.03.07 

10.  
2021/22 මහ කන්නය තුල හරිත් කෘෂිකාර්ික දයදවුම් භාවිත්ා කිරීම දෙනුදෙන් ඇගයීම් 

දිරිදීමනාෙ දගවීදම් ක්රමදේදය 

අමාත් මණ්ඩල සටහනකි 

අමප/22/0243/323/004-I 

2022.02.21 

11.  ජාතික කෘෂිකාර්ික ප්රතිපත්තතිය අනුමත් කිරීම 
අමප/22/0218/323/012 

2022.02.21 

12.  වාර්ෂික වාර්තාව - 2018/19 - සී/ස ලංකා යපායහාර සමාගම 
අමප/22/0302/323/013 

2022.03.21 

13.  යල කන්නදේ වී ෙගාෙ සඳහා ියුදර්ට් ඔෆ් දපාටෑෂ්  (දපාටෑසියම් කදලෝරයිඩ්) දපාදහාර 

ආනයනය කිරීම 

අමප/22/0308/323/014 

2022.02.28 

14.  ොර්ෂික ොර්ත්ාෙ 2019 

ශ්රී /ලාංකා හදබිම අධිකාරිය 

අමප/22/1338/612/015 

2022.09.15 

15.  2022 යල කන්නදේ වී ෙගාෙ සඳහා පරිසර හිත්කාමී දේශීයෙ නිෂ්පාදනය කරන ලද දපාදහාර 

ප්රසම්පාදනය 

අමප/22/0396/323/001-I 

2022.03.14 

16.  
ොර්ෂික ොර්ත්ාෙ - 2020 

දහකටර් දකාබ්බෑකඩුෙ දගාවිකටයුතු පර්දේෂණ හා පුහුණු කිරීදම් ආයත්නය 

 

අමප/22/0873/514/008 

2022.07.04 

17.  2022 යල කන්නදේ වී ෙගාෙ සඳහා පරිසර හිත්කාමී දේශීයෙ නිෂ්පාදනය කරන ලද දපාදහාර 

ප්රසම්පාදනය සඳහා අත්තතිකාරම් මුදල් ලබාදීම 

අමප/22/0514/323/001 – II 

2022.03.28 

18.  වී අදලවි මණ්ඩලය මගින් ිලදීදගන ඇති  ආරකෂිත් වී දත්ාගය සහල් කර උත්තසෙ සමය තුළ 

දෙදළඳදපාළට නිකුත්ත කිරීම. 

අමප/22/0529/323/019 

2022.03.28 

19.  වාර්ෂික වාර්තාව - 2020/21- සී/ස ලංකා යපාස්යේට් සමාගම 
අමප/22/0775/514/003 

2022.06.13 

20.  

ඕමාන් සුල්ත්ාන් රාජදේ කෘෂිකර්ම, ධීෙර සම්පත්ත හා ජල සම්පත්ත අමාත්ාාංශය සහ ශ්රී ලාංකා 

ප්රජාත්ාන්ික සමාජොදී ජනරජදේ කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය අත්ර කෘෂිකර්ම කදෂ්ත්රදේ 

සහදයෝගීත්ාෙ සඳහා අෙදබෝධත්ා ගිවිසුමක අත්තසන් කිරීම 

අමප/22/1174/612/004 

2022.08.22 

21.  ොර්ෂික ොර්ත්ාෙ 2020 

ශ්රී /ලාංකා හදබිම අධිකාරිය 

අමප/22/1340/612/017 

2022.09.12 



22.  2022/23 මහ කන්නය සඳහා වී ෙගා කිරීමට අෙශ රසායනික හා කාබනික දපාදහාර 

ප්රසම්පාදනය කිරීම 

අමප/22/0706/514/001 

2022.06.06 

23.  2022/23 මහ කන්ත්රනය සඳහා කෘෂිකාර්මික යයද්වුේ සේපාද්නය කිරීම 
අමප/22/0412/514/002 

2022.06.06 

24.  
එකෙ ෙෙමු - රට දිනෙමු 

ආහාර දබෝග නිෂ්පාදන ජාතික සාංග්රාමය - 2022 

ඒකාබේධ අමාත් මණ්ඩල සාංදේශයකි 

අමප/22/0872/514/007 

2022.06.27 

25.  
2022/23 මහ කන්නය සඳහා වී ෙගා කිරීමට අෙශ රසායනික හා කාබනික දපාදහාර 

ප්රසම්පාදනය කිරීම 

ඒකාබේධ අමාත් මණ්ඩල සාංදේශයකි 

අමප/22/0706/514/001 

2022.06.06 

26.  2022 යල සහ මහ කන්ත්රන සඳහා ඉන්ත්රදීය යර්ඛීය ණය ක්රමය යටයත් යූරියා යපායහාර යමට්රික් 

යටාන්ත්ර 65,000 සපයා ගැනිම 

අමප/220812/514/004 

2022.06.13 

27.  රසායනික යපායහාර සඳහා සහනාධාර ුද්ල් ප්රතිපාද්න නිද්හස ්කිරීයේදී පැන නැඟී ඇති ගැටළු 

නිරාකරණය කිරීම. 

අමප/22/0864/514/006 

2022.07.04 

28.  2022 යල කන්ත්රනයේ අස්වනු යනලීම හා යපායහාර ප්රවාහනය සඳහා ඉන්ත්රධන සපයා ගැනීම 

 

අමප/22/0928/514/009 

2022.07.04 

29.  වාර්ෂික වාර්තාව- ජාතික පසු අස්වනු කළමනානරණ ආයතනය 
අමප/22/1339/612/016 

2022.09.12 

30.  2022 යල කන්ත්රනය ුළ වී මිලදී ලබා ගැනීයේ වැඩසටහන 
අමප/22/1029/612/001 

2022.07.25 

31.  ඉන්ත්රදීය යර්ඛීය ණය ක්රමය යටයත් යත් වගාව සඳහා ඇයමෝනියේ සල්යේටි ආනයනය කිරීම   

ඒකාබේධ අමාත් මණ්ඩල සාංදේශයකි 

අමප/221198/612/009 

2022.08.22 

32.  2022/23 මහ කන්ත්රනය සඳහා වී වගා කිරීමට අවශ්ය රසායනික හා කාබනික යපායහාර 

ප්රසේපාද්නය කිරීම  

අමප/22/1090/612/002 

2022.08.01 

 

33.  
කෘෂිකාර්මික කටයුු සඳහා ඉන්ත්රධන ලබාදීම 

අමාත් මණ්ඩල සටහනකි 

 

අමප/22/1148/612/008 

2022.08.08 

34.  

කෘෂිකර්මය සඳහා වූ ජාතයන්ත්රතර අරුද්ල (IFAD) මගින්ත්ර අරුද්ල් සපයන කුඩා පරිමාණ කෘෂි 

වයාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහයනි (SAPP) වයාපෘති කාලය දීර්ඝ කිරීම. 

 

අමප/22/1175/612/005 

2022.08.22 

2022.09.05 



35.  චීන කාබනික යපායහාර සැපයුේ සමාගම හා රජයේ යපායහාර සමාගේ යද්ක අතර ඇති කර ගත් 

අධිකරණ සමථය ක්රියාත්මක කිරීයේදී පැන නැගී ඇති ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීම 

අමප/22/1197/612/008 

2022.09.05 

36.  2022/23 මහ කන්ත්රනයේ වී වගා කිරීමට අවශ්ය පරිසර ිතකාමී යපායහාර සහනාධාර ක්රමයට 

සැපයීම හා රසායනික යපායහාරවල මිල තීරණය කිරීම 

අමප/22/1273/612/013/ටීබීආර් 

2022.09.05 

37.  රසායනික යපායහාර ආනයනය කරන සමාගේ සුව 2021 යනාවැේබර් මස 30 වන  දිනට 

පැවති ආනයනික යපායහාර යතාග සඳහා යගවීේ සිදු කිරීම 

අමප/22/1225/612/011 

2022.09.05 

38.  යවළඳයපාළි ප්රමාණවත් සහල්  යතාග පවත්වායගන යාම සේබන්ත්රධයයන්ත්ර නිර්යද්ශ් සිත 

වාර්තාවක්  ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පත් කළ කමිටුයේ වාර්තාව  

අමප/221190/612/007 

2022.08.15 

39.  2022/23 මහ කන්ත්රනය සඳහා යූරියා ප්රසේපාද්නය කිරීම 
අමප/22/1249/612/012/ටීබීආර් 

2022.08.22 

40.  2022 යල කන්ත්රනය ුළ වී මිලදී ගැනීයේ වැඩසටහන සඳහා රාජය බැංකු මගින්ත්ර වී අයලවි 

මණ්ඩලය යවත ණය ලබාගැනීම 

අමප/22/1399/612/007 – I 

2022.09.12 

41.  සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාද්නය සඳහා අතයාවශ්ය  අුද්රවයයක් වන බඩඉරිඟුවල වර්තමානයේ 

පවතින උග්ර ිඟය සඳහා කඩිනේ  පියවර ලබාගැනීම 

අමප/22/1433/612/018 

2022.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


