
                                                                                                                                                         

 

කෘෂිකාර්මික හා ග ොවිජන රක්ෂණ  ණ්ඩලය ; ගේශී  කෘෂිකර්ණාන්තගේ අවදානණ අවණකර, ග ොවි 

ජනතාවගේ ආර්ථික ස්ථායීතාව  සුරක්ෂිත කර, ගේශී  කෘෂිකර්ණාන්තගේ උන්නති  ගවනුගවන් 

ණහඟු ගසේවාවන් රැසක් ඉටුකරන කෘෂිකර්ණ අණාතාාංශ   ටගේ ක්රි ාේණක වන රාජ ආ තන ි. 

අඳගේ ගසේවාවන් ; 

සි ලුණ ආකාරගේ ව ා රක්ෂණ  
ඳශු සම්ඳේ රක්ෂණ  
ග ොවි හා ධීවර විශ්රාණ වුටු  ග ෝජනා ක්රණ 
ග ොවීන්ගේ සි ලු චාංචය / නිශ්චය ගේඳය රක්ෂණ  

 

ඔබ ක්රි ාශීද?දඉ ඉයක්ක ඳසුඳස හ ා  ා හුිදඉ ආේණ විශව්ාසග න් රිපුන්න්දඉ වෘේය   විවිතගේ සුවිගශේ  
රි වර තබමින්, අණතර ආදා ණක් යබමින් දියුණුව කරා ගඳරට  ාණට අඳ හා එක්වන්න. 

සුදුසුකම් හා ඳළන්රුේද : 

 ශ්රී යාාංකී  න්රවුසිග කු වීණ.  

 ව ස අවුරුදු 18ට වුඩි වීණ හා ණනා චපුත ින් යුක්තවීණ. 

 ක්රි ාේණක Smart ජාං ණ දුරකථන ක් සතුවීණ හා මූලික හුසිරවීගම් කටයුතු රිළිබ දුනුවේබව. 

 ණනා ගඳෞරුෂේව ින් යුක්ත වීණ හා සන්නිගේදන හුි ාවක් තිබීණ. 

 අ.ගඳො.ස.(සාණාන ගඳළ  විාා   සණේවීණ. 

 අගයවිකරණ  ගක්ෂේත්රගේ අේදුකීම් ගහෝ ගසේවා සුඳයීණ රිළිබ ඳයන්රුේදක් තිබීණ අණතර 

සුදුසුකණක් ගේ. 

 දුනටණේ රැි ාවක නියුතු වවකුටද ගම් සහා අ දුම් කළ හුක.  
 

කාර් ගේ ව කීම් : 

 ණ්ඩලයගේ විකුණුම් ඉයක්ක සන්රා  ුනීණ සහා අඳ ගසේවාවන් ජනතාව තුළ ප්රචලිත ිීමණ හා 

ප්රවර්ධන කටයුතු සිදු ිීමණ. 

 අගයවි  සම්බන්ධග න් වාඳාර සුයසුම් ිීමණ හා කළණණ ාකාීමේව  ගවත නිවුරදිව කාද?න 

වාර්තා යබා දීණ. 

 ඉයක්ක සන්රා  ුනීණට ප්රාගේශී  කළණණ ාකාීමේව ට උඳපුණග න් සහග ෝ   යබාදීණ. 

 නිරන්තරග න් අගයවි  වර්ධන  සහ ගවළඳය රිළිබව ණනා අවගබෝධග න් කටයුතු ිීමණ. 

 කළණණ ාකාීමේව ය රණ  සහා අවශ  ගතොරතුරු සුඳයීණ. 

 ඳාපුගාෝගික න් ගවත කාර් ක්ෂණ ගසේවාවක් සුඳයීණ. 

 ණ්ඩලයගේ අගයවි ප්රවර්ධන  හා ප්රචාරණ  කටයුතු සහා දා කේව  සුඳයීණ. 

 “කෘෂිකර්ණාන්තගේ අග්ර න රැකවයා” 
කෘෂිකාර්මික හා ග ොවිජන රක්ෂණ  ණ්ඩලය  

කෘෂිකර්ණ අණාතාාංශ  
 



 

ප්රතියාා : 

 ඔබ සිදුකරන කාර්  න්හි ප්ර ති  ණත ආකර්ෂීය  ග වීම් සිදුගකගරන අතර මූලික වුටු  රහිත .   

 හුි ාව ණත රුරි ල් 100,000ක් ඉක්ණවා ණාසික ආදා ණක් උඳ ා ත හුිවීණ. 

 රාජ අාංශ  සණ  එක්ව කටයුතු ිීමගණන් සණාවි  වශග න් ඇතිවන විශ්වසනී ාාව . 

 රැි ාවන්හි නියුතු අ ට අණතර ආදා ම් ණාර්  ක්වන අතර, රැි ා වියුක්ත අ ට ස්ව ාං 

රැි ාවක් ගයස ිීමගම් හුි ාව ඳුවය ණ. 

 ඉයක්ක සන්රන නිග ෝජිත න්ට ගනොමිගල් විවිත රක්ෂණ  ක් හා විශ්රාණ වුටුඳක්. 

 ණ්ඩලයගේ කාර්  ණ්ඩලය  සහා බවා න්නා විගටක අණතර සුදුසුකණක් වීණ. 

 ණ්ඩලද?  කටයුතු රිළිබව ගකටි කාද?න න්හුණුවින් ඳසු ගසේවගේ ග දවීණ. 

 

බවා  න්නා ප්රගේශ : 

 සි ලුණ දිස්ත්රික්ක ආවරණ   වන ඳපුදි නිග ෝජිතන්න් බවා  න්නා බුවින් ග්රාණ ගසේවා වසම් 

ණට්ටමින් අ දුම්කළ යුතු . 

 තනි න්ේ ය නමින්, ආ තන නමින්, සමිති / සණා ම් නමින් අ දුම්කළ හුි . 

 අර්ධ කාද?න හා සති අන්ත න්හි ගසේව  කළ හුි බුවින් සි ළුණ රාජ / අර්ධ රාජ නියධාීමන්ට 

අ දුම්කළ හුි . 

 

සුදුසුකම්යේ අ දුම්කරුවන්, ගණණ දුන්වීණ ඳළව දින සිට එනම් 2022.12.28 දින ගහෝ එදිනට ප්රථණ 

ඳහත ණාර්  ත දිගුව (Google Link  ාාවිතාකර අදාය ගතොරතුරු සම්පූර්ණ  කළ යුතු . ඉන්ඳසුව ඔබගේ 

අ දුම්ඳත ඳහත ලිරින ට ග ොමු කරන්න. අ දුම්ඳත්ර  www.aib.gov.lk ගවබ් අලවිග න් බා ත 

ිීමගණන් ගහෝ ඔබ දිසත්්රික්කගේ කෘෂිකාර්මික හා ග ොවිජන රක්ෂණ  ණ්ඩලයගේ කාර් ායග න් 

යබා ත හුි . තුඳුල් ණඟින් අ දුම් ිීමගම්දී, ලියුම් කවරගේ ඉහළ වම් ගකළවගරහි ගහෝ විදුේ 

තුඳෑය වන chairman@aib.gov.lk ණඟින් අ දුම් ිීමගම්දී විෂ  ය රුගේ අදාය තනතුර සහන් කළ 

යුතු . දිස්ත්රික් ණට්ටමින් කරනු යබන සම්මුප ඳීමක්ෂණ  න් ණඟින් අ දුම්කරුවන් බවා  ුගන්.  

Google Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8vwOCmY-zkaiUQVJFRv1FShDep5hmvCdXIFI60VqeiJBZ-

Q/viewform?usp=sf_link 

 

 

සාාඳති, 

කෘෂිකාර්මික හා ග ොවිජන රක්ෂණ  ණ්ඩලය , 

ගනො.117, සුාද්රාරාණ ඳාර, 

 ාංග ොලවිය, නුගේග ොල. 

 
වුඩි විස්තර :  සි ළුණ කෘෂිකාර්මික හා ග ොවිජන රක්ෂණ  ණ්ඩලයගේ ප්රධාන කාර් ායග න්  

   ( දු.ක. : 011 238 4000   ගහෝ ක්ෂණිකක ඇණතුම් : 1918 ණඟින් යබා ත හුක. 

 

http://www.aib.gov.lk/
mailto:chairman@aib.gov.lk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8vwOCmY-zkaiUQVJFRv1FShDep5hmvCdXIFI60VqeiJBZ-Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8vwOCmY-zkaiUQVJFRv1FShDep5hmvCdXIFI60VqeiJBZ-Q/viewform?usp=sf_link

