අපනයන කෘෂි ෙබෝග වගා පවර්ධන ආධාර කමය
රු. 10
මුද්දරය
අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව
නව වගාව සඳහා ඉල්ලූම් පතය
ෙයොමු අංකය ............................................
_____________________________________________________________________________
1. අයදුම්කරුෙග් නම:......................................................................................
ජා.හැ.අ. ..............................
දු.ක.අං. ..............................
ලිපිනය :- .......................................................................................................
2. ඉඩෙම් නම ෙහෝ ෙලොට් අංකය :................................
මුළු බිම් පමාණ :
(ඔප්පු අංකය, ලි.ප. දිස්තක්
ි කය හා දිනය)
අක්:.......... රූඞ්............ පර්:........
ඉඩම පිහිටි
ගම

ගාම නිලධාරී
ෙ◌කාට්ඨාශට
හා අංකය

පා.ෙ◌ල්
ෙ◌කාට්ඨාශය

ෙ◌ගාවිජන
ෙ◌ස්වා කමිටු
බලප ෙ◌ද්ශය

මැතිවරණ
ෙ◌කාට්ඨාශය

දිස්තික්කය

3. ඉල්ලූම්කරු ඉඩෙම් තනි අයිතිකරුය / හවුල් අයිතිකරුය / අයිතිකරුෙග් බලයලත් නිෙයෝජිතයාය. (ඔබ
ඉඩෙම් තනි අයිතිකරු ෙනොෙව් නම්, අනිත් හවුල්කරුවන්ෙග් එකඟතාවය දැක්ෙවන ලිපි ගාම නිලධාරි මඟින්
සහතික කර පා.ෙල්. මඟින් අනු අත්සන් කර සහ අයිතිකරුවන්ෙග් බලයලත් නිෙයෝජිතයා නම්
අයිතිකරුවන්ෙග් එකඟතාවය දැක්ෙවන ලිපියක් ඉහත ආකාරෙයන්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.)
ෙබෝග වර්ගය
වගාව ආරම්භ කිරීමට අෙප්ක්ෂිත වර්ෂය හා
4. වගා කිරීමට අෙප්ක්ෂිත බිම් පමාණය ෙහක්.
කන්නය (යල/මහ) වගාවට ෙයෝජිත බිෙම් දැනට වගා කර ඇති ෙවනත් ස්ථිර ෙබෝග
5.
් වර්ගය
වගා කිරීමට අෙප්ක්ෂිත බිම් ෙ◌බා◌ග
පමාණය හක්.

්
බිෙ◌ම්
වගාව අ◌ාරම්භ කිරීමට අෙ◌ප්ක්ෂිත වගාවට ෙ◌යා◌ජිත
දැනට වගා කර අ◌ැති
වර්ෂය හා තන්නය (යල/මහ)
්
ෙ◌වනත් ස්ථීර ෙ◌බා◌ග

6. වගා කිරීමට අෙප්ක්ෂිත ඉඩෙම් දළ සටහන (මායිම් සහිතව) ෙම් සඳහා ෙවනම ෙකොළයක් (A4*
භාවිතා කර එහි ඔබෙග් නම හා ඉඩෙම් නම සඳහන් කර ෙමම ඉල්ලූම්පතට අමුණන්න. (ෙහක්. 2 ට
වැඩි නම් පරික්ෂා කළ අවස්ථාෙව් ඔප්පුෙව් සහ මිනින්ෙදෝරු සැලැස්ෙම් සහතික කළ ඡායා පිටපත්
ලබාදිය යුතුයි.)
______________________________________________________________________
7. ෙමකී ඉඩම වගා කිරීම සඳහා අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයකින් මීට ෙපර
ආධාර ලබාෙගන ඇති ඉඩම් සඳහා වසර අටකට පසු පවතින වගාවන්ට ආධාර ලබාගත හැක.
ආධාර ලබාෙගන ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර:....................................................
ආධාර ලබාගත් ආයතනය:.....................................................
අවසන් වරට මුදල් ෙගවු දිනය
:.....................................................
______________________________________________________________________
8.
ඉඩමට ළගාවිය හැකි මාර්ගය:(ඉතා කිට්ටු නගරෙය් සිට විස්තර හා මාර්ග සළකුණු දක්වන්න.*)
_____________________________________________________________________
ඉහත සඳහන් විස්තර සත්ය බවත්, නිවැරදි බවත් සහතික කරමි. ෙම් පිළිබඳව අපනයන කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීති රීති සහ උපෙදස් පිළිපැදීමට මම එකඟ වන අතර අපනයන කෘෂිකර්ම ෙබෝග වගා ආධාර
සඳහා බලපතයක් ලබා ගැනීම අදාල ඉඩෙම් අයිතිය සනාථ කරන සාක්ෂියක් ෙනොවන බවද දනිමි.

දිනය

: ..........................

............................................
ඉල්ලූම්කරුෙග් නම හා අත්සන

මූලික ඉඩම් පරීක්ෂණ වාර්තාව
(වැදගත්:- ඉල්ලූම්කරු විසින් ෙනොපිරවිය යුතුයි. පරීක්ෂණ නිලධාරියාෙග් පෙයෝජනය සඳහා පමණයි.*
______________________________________________________________________________
01.
03.
04.
05.
06.

ෙයොමු අංකය : ..............................
02. ඉඩම් පරීක්ෂා කළ දිනය : ..........................
පරීක්ෂණයට සහභාගී වූ අයෙග් නම: .........................................................................
ඉඩෙම් වගාවන් පිළිබඳ විස්තර:
.....................................................................................
ෙමකී ඉඩමට ෙවනත් ආධාර බලපතයක් නිකුත් කර තිෙබ් නම් එහි විස්තර: ..................
ඉල්ලූම්කරු ඉඩෙම් අයිතිකරු බවට සෑහීමකට පත්වන්ෙන් ද ෙනොඑෙසේ නම් ඊට ෙහේතුව:
................................................................................................................................................

07.
i. පස් mia ;o fndr¿$ fndr¿$ ueá$ f,dau$jeලි)

bvï o, igyk ( ^b;d jeo.;a&
udhsï yd iaÒr i,l=Kq olajkak'

ii. bvfï iaNdjh( iu;,d$nEjqï$j, f.dve,s ^'''''']&
iys;.
iii. jdßud¾. fyda fjk;a c, myiqlï ;sfío @
iv. jd¾Isl j¾Idm;kh (
v. mia .eUQr( wä 2lg wvqhs$wä 2-5 olajd$wä 5g jeä
vi. c, jykh ( fydohs$ÿ¾j,hs
vii. fijk ms<sn| ksÍlaIKh
viii. uqyqÿ uÜgfï isg Wi (
ix. me< isgqùug fhdað; Èkh (
x. isgqùu i|yd ks¾foaY lrk me< j¾.h yd ixLHdj
08'

ks¾foaY
දිග මීටර්
ගල් වැටි
ජීව ශාඛ වැටි
ෙසමා◌්ච්ච කාණූ
කාබනික ෙපොෙහොර අවශ්යතා නිර්ෙද්ශ - ෙපොෙහොර ඝන අඩි ...........................................
mia ixrlaIK i|yd

09.
10.

(අ) අපනයන කෘෂිකර්ම පවර්ධන ආධාර කමය යටෙත් (වගාෙව් නම) .....................නව වගාව
සඳහා අක්කර ................... රූඞ් .........පර් .......... කට බලපතයක් නිකුත් කිරීම නිර්ෙද්ශ කරමි /
ෙනොකරමි. වගා පවර්ධන ආධාර ෙල්ඛනෙය් අංක ............පිටුෙවහි ......... අනුකමික අංකය යටෙත්
සටහන් කර ඇත.

...................................
ව්යාප්ති නිලධාරිෙග් අත්සන
ව්යා /නි: නම:- ...........................
ෙකොට්ඨාශය:- ............................
(ආ)
නිර්ෙද්ශ ෙනොකිරීමට ෙහේතු ..............................................................................................
(අදාල නම්)
11.
ඊළඟ ඉඩම් පරීක්ෂණයට ෙයෝජිත දිනය: .................................................................
12. ව්යාප්ති නිලධාරි මූලික පරික්ෂණ වාර්තාෙවන් සහ වගාකරුෙග් ඉල්ලූම්පතෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇති විස්තර
පරික්ෂා කරන ලදී. ඒ අනුව අක්:....................... රූඞ් ........................ පර් ................... ක්
.................... (ෙබෝගය) සඳහා බලපතයක් නිකුත් කිරීමට නිර්ෙද්ශ කරමි / ෙනොකරමි.
දිනය

.........................

20.........................

..............................................

ව්යාප්ති නිලධාරි / මූලස්ථාන
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