
 

2019 වර්ෂයේ යෙවන කාෙෂවුට අදාල අමාෙය මණ්ඩල තීරණ පිළිබඳ යොරතුරු 

අනු 
අංකය 

කාරණය 
අමාෙය මණ්ඩල තීරණයේ අංකය හා 

දිනය 

01.  
වාර්ෂික වාෙෂාව 2017 - ශ්රී ලංකා කෘෂිකාමෂික 

පයයෂේර්ණ ප්රතිපත්තති සභාව 
අමප/19/1381/118/071 

2019.06.25 

02.  යපායහාර ප්රසම්පාදනය කිරීම - 2019 (ජූලි) 
අමප/19/1751/118/080/ටීබීආෂ 

2019.07.02 

03.  

කෘෂිකාමෂික ප්රයේශවල වගාවට හානි කරනු ලබන 

වනසතුන්යගන් වන හානි නිසා මතු වන ගැටළු අවම 

කිරීම සම්බන්ධයයන් තිරසර වැඩපිළියවළක් සකසේ 

කිරීම 

අමප/19/1796/118/082 
2019.07.07 

04.  

සුළු පරිමාණ කෘෂි වයාපාර ඉලක්ක යකාට ගත්ත 

අගයදාම සංවධෂනය තුලින් සාක් කලාපීය රටවල සුළු 

පරිමාණ යගාවීන්යේ ජීවන ෙත්තත්තවය ඉහල නැංවීයම් 

වයාපෘතිය 

අමප/19/1832/118/091 
2019.07.19 

05.  
1988 අංක 68 දරන යපායහාර විධිමත්ත කිරීයම් පනෙ 

සංයශෝධනය කිරීම 
අමප/19/1830/118/090 

2019.07.19 

06.  
වාර්ෂික වාෙෂාව 2017 - පශේචාත්ත අසේවැන්න පිළිබඳ 
ොක්ර්ණ ආයෙනය 

අමප/19/1795/118/081 
2019.07.19 

07.  
වාර්ෂික වාෙෂාව - 2016 

ශ්රී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීයම් වයාපාර මණ්ඩලය  
අමප/19/1810/118/084 

2019.07.19 

08.  

කෘෂිකමෂ, පශු සම්පත්ත සංවධෂන, වාරිමාගෂ සහ ධීවර 

හා ජලජ සම්පත්ත සංවධෂන අමාෙයතුමායේ උපයේශක 

ෙනතුර සඳහා විශ්රාමික යේ.එම්.කපිල ජයයසේකර 

මහො (ශ්රී.ලං.ප.යසේ.- වියශේර් යශ්රේණිය) පත්තකිරීම 

අමප/19/1738/118/079 
2019.07.19 

09.  යපායහාර ප්රසම්පාදනය කිරීම අයගෝසේතු 2019 
අමප/19/1955/118/0193/ටීබීආෂ 

2019.07.23 

10.  
වාර්ෂික වාෙෂාව 2016/17 - සී/ස ලංකා යපායහාර 

සමාගම 
අමප/19/1809/118/083 

2019.08.06 

11.  
වාර්ෂික වාෙෂාව 2017 -  යහක්ටෂ යකාබ්බෑකඩුව 

යගාවි කටයුතු පයයෂේර්ණ හා පුහුණු කිරීයම් ආයෙනය 
අමප/19/1966/118/096 

2019.08.06 



12.  වාර්ෂික වාෙෂාව 2015 - වී අයලවි මණ්ඩලය අමප/19/1970/118/098 
2019.08.13 

13.  යපායහාර ප්රසම්පාදනය  කිරීම 2019 (සැප්ෙැම්බෂ) අමප/19/2172/118/105/ටීබීආෂ 
2019.08.13 

14.  
සත්තත්තව ආහාර සඳහා අවශය වන අතියෂක බඩඉරිඟු 

ප්රමාණය ආනයනය කර සපයා ගැනීම 
අමප/19/2173/118/106 

2019.08.13 

15.  

ඉන්ීය අපනයන - ආනයන බැංකුයේ ණය පහසුකම් 

යටයත්ත (Exim Bank of India) ශ්රී ලංකායේ යගාවිපල 

යාන්ීකරණය කිරීයම් වයාපෘති යයෝජනාව 

අමප/19/1964/118/095 
2019.08.20 

16.  
අදාල සියලු අංශ/උප අංශ ආවරණය වන කෘෂිකාමෂකි 

ප්රතිපත්තතිය (Overarching Agricultural Policy)  
අමප/19/2096/118/102 

2019.08.20 

17.  
පසුගිය වර්ෂ 04 තුළ අත්තසන් කරන ලද 

අවයබෝධො ගිවිසුම්වල (MoU) ප්රගතිය 
අමප/19/2281/118/107 

2019.08.27 

18.  
රජය මඟින් වී මිලී ගැනීයම් වැඩසටහන 2019 යල 

කන්නය 
අමප/19/2282/118/108 

2019.08.27 

19.  

ආසියා හා ශාන්තිකර කලාපයේ ඒකාබේධ ග්රාමීය 

සංවධෂනය පිළිබඳ මධයසේථානයේ (Centre for 

Integrated Rural Development in Asia and 

Pacific – CIRDAP) යමයහයුම් කවුන්සිලය හා 

විධායක කමිටු රැසේවීම 2019 වර්ෂයේ ී ශ්රී ලංකායේ 

සංවිධානය යකාට පැවැත්තවීම 

අමප/19/2375/118/110 
2019.09.03 

20.  

අනිවායෂ යබෝග වගා රක්ර්ණ කටයුතු සඳහා 

2019/20 මහ කන්නය හා 2020 යල කන්නය 

සඳහා ප්රතිරක්ර්ණ ආවරණ කටයුතු සිදු කිරීම 

අමප/19/2392/118/111 
2019.09.03 

21.  

යලෝක බැංකු මුලයාධාර මෙ ක්රියාත්තමක වන 

කෘෂිකමෂ අංශය නවීකරණය කිරීයම් වයාපෘතිය - 

කෘෂි ොක්ර්ණ ආදශෂන උදයාන සැලසුම් කර 

සේථාපනය යකාට, ක්රියාත්තමක කර, 

කළමනාකරණය යකාට වයාපෘතියේ සහාය ලබන 

යගාවි නිර්ේපාදන සංවිධාන යවෙ පැවරීම පිණිස 

උපයේශන යසේවාවක් සැපයීම සඳහා වන 

යකාන්රාත්තතුව පිරිනැමීම 

අමප/19/2436/118/112/ටීබීආෂ 
2019.09.03 

22.  කෘෂිකමෂ අධයක්ෂ ජනරාල් ෙනතුරට පත්ත කිරීම අමප/19/2374/118/109 
2019.09.10 

 


