03 ஆம் காலாண்டுக்குரிய அமைச்சரமைத் தீர்ைானங்கள்
ததாடர்பான தகைல்கள் - 2019
ததாடர்

அமைச்சரமையின்

இலக்க

ைிடயம்

ம்

இலக்கமும் திகதியும்
ைருடாந்த அறிக்மக - 2017

01.

குறித்த தீர்ைான

இலங்மக ைிைசாய ஆராய்ச்சிக்

අමප/19/1381/118/071
2019.06.25

தகாள்மகக்கான சமப

02.

பசமைகமைக் தகாள்ைனவு தசய்தல் - 2019
(ஆடி)

අමප/19/1751/118/080/ටීබීආර්
2019.07.02

ைிைசாயப் பிரததசங்கைில் பயிரிடப்படும்
பயிர்களுக்கு பாதிப்மப ஏற்படுத்தும் ைன
03.

ைிலங்குகைினால் பாதிப்புகள் ஏற்படுைதன்
காரணைாக எழுகின்ற பிரச்சிமனகமை

අමප/19/1796/118/082
2019.07.07

குமறத்துக் தகாள்ைது பற்றிய நிமலயான
ஒரு நிகழ்ச்சித் திட்டத்மதத் தயாரித்தல்
சிறு அைவு ைிைசாயத் ததாழில்முயற்சிகமை
இலக்காகக் தகாண்டு அைற்றின் தபறுைான
சங்கிலிகமை அபிைிருத்தி தசய்ைதன் ஊடாக
04.

சார்க் பிராந்திய நாடுகைில் சிறு அைைில்

අමප/19/1832/118/091
2019.07.19

ைிைசாயம் தசய்யும் ைிைசாயிகைின்
ஜீைதனாபாய நிமலமய உயர்த்துைதற்கான
கருத் திட்டம்
05.

06.

1988 இன் 68 ஆம் இலக்க பசமைகள்
ஒழுங்குறுத்தல் சட்டத்மதத் திருத்துதல்
ைருடாந்த அறிக்மக - 2017
அறுைமடக்குப் பின்-ததாழில்நுட்ப நிறுைகம்

අමප/19/1830/118/090
2019.07.19

අමප/19/1795/118/081
2019.07.19

07.

ைருடாந்த அறிக்மக - 2016
இலங்மகத் ததசிய பட்டினி ஒழிப்புகள் சமப

අමප/19/1810/118/084
2019.07.19

கைத்ததாழில், கால்நமட ைைங்கள்
அபிைிருத்தி, நீர்ப்பாசனம் ைற்றும்
08.

கடற்தறாழில்கள் ைற்றும் நீரியல் ைைங்கள்
அபிைிருத்தி அமைச்சரின் ஆதலாசகர்

අමප/19/1738/118/079
2019.07.19

பதைிக்கு ஓய்வுதபற்ற திரு தஜ.எம். கபில
ஜயதசக்கர (இ.நி.தச. ைிதேட தரம்)
அைர்கமை நியைித்தல்
09.

10.

பசமைகமைக் தகாள்ைனவு தசய்தல் - 2019
(ஆைணி)
ைருடாந்த அறிக்மக 2016/17
ை/ப இலங்மக உரக் கூட்டுத் தாபனம்

අමප/19/1955/118/0193/ටීබීආ
ර්
2019.07.23

අමප/19/1809/118/083
2019.08.06

ைருடாந்த அறிக்மக - 2017
11.

தெக்தடர் தகாப்தபகடுை ைிைசாய ஆராய்ச்சி

අමප/19/1966/118/096
2019.08.06

ைற்றும் பயிற்சி நிறுைகம்
12.

13.

ைருடாந்த அறிக்மக - 2015
தநற் சந்மதப்படுத்தல் சமப
பசமைகமைக் தகாள்ைனவு தசய்தல் - 2019
(புரட்டாசி)
ைிலங்குத் தீனிகளுக்கு ததமையான தைலதிக

14.

தசாைத்மத இறக்குைதி தசய்து தபற்றுக்

අමප/19/1970/118/098
2019.08.13

අමප/19/2172/118/105/ටීබීආර්
2019.08.13

අමප/19/2173/118/106
2019.08.13

தகாள்ைல்
இந்திய ஏற்றுைதி - இறக்குைதி ைங்கியின்
(Exim Bank of India)கடன் ைசதிகைின் கீ ழ்,
15.

இலங்மகயின் ைிைசாயப் பண்மணகமைப்
இயந்திரையப்படுத்தும் கருத் திட்டம்
ததாடர்பான பிதரரமண

අමප/19/1964/118/095
2019.08.20

16.

அடிப்பமட ைிைசாயக் தகாள்மக (அ.ைி.தகா.)

අමප/19/2096/118/102
2019.08.20

கடந்த 04 ைருடக காலப் பகுதியினுள்
மகச்சாத்திடப்பட்ட புரிந்துணர்வு
17.

ஒப்பந்தங்கைின் (பு.ஒ.) முன்தனற்றம் பற்றிய

අමප/19/2281/118/107
2019.08.27

ைிபரம்
அரசாங்கத்தினால் தநல்மலக் தகாள்ைனவு
18.

தசய்யும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2019 சிறுதபாகம்

අමප/19/2282/118/108
2019.08.27

ஆசிய பசுபிக் பிராந்திய ஒன்றிமணந்த
கிராைிய அபிைிருத்திற்கான நிமலயத்தின்
(Centre for Integrated Rural Development in Asia and
19.

Pacific - CIRDAP) நிருைாக சமப ைற்றும்
நிமறதைற்றுக் குழு ஆகிய குழுக்கைின்

අමප/19/2375/118/110
2019.09.03

கூட்டத்மத 2019 ஆம் ஆண்டு இலங்மகயில்
ஏற்பாடு தசய்து நடத்துதல்
கட்டாயப் பயிர் காப்புறுதி நடைடிக்மககைின்
நிைித்தம் 2019/20 தபரும்தபாகத்திற்கும் ைற்றும்
20.

2020 சிறுதபாகத்திற்கும் அைசியைான
ைீ ள்காப்புறுதி அணைல் ைசதிகமைப் தபற்றுக்

අමප/19/2392/118/111
2019.09.03

தகாள்ைல்
உலக ைங்கியின் நிதியிடலின் கீ ழ்
தசயற்படுத்தப்படும் ைிைசாயத் துமற
நைனப்படுத்தல்
ீ
கருத் திட்டம்
குறித்த கருத் திட்டத்தினால் உதைி
21.

ைழங்கப்படும் ைிைசாயிகைின்
உற்பத்தியாைர் அமைப்புகளுக்கு (FPOs)
ைிைசாயத் ததாழில் நுட்ப அபிைிருத்திப்
தபட்மடகமை (ASMPs) ைடிைமைத்தல்,
தாபித்தல், இயக்குதல், நிருைகித்தல்,
மகயைித்தல் ததாடர்பான உசாதுமண

අමප/19/2436/118/112/ටීබීආර්
2019.09.03

சார்ந்த தசமைகளுக்கான தகள்ைி
ஒப்பந்தத்மத ைழங்குதல்

22.

ைிைசாயப் பணிப்பாைர் நாயகத்தின் பதைிற்கு
நியைித்தல்

අමප/19/2374/118/109
2019.09.10

