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අනු අොකය

කෘෂිකාර්මික හා ග ොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය

කාර්යාලීය ප්රඩයෝජනය සදහා
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වී ව ා හානි දැනුම් දීගම් ග ෝරමය
දිස්ත්රික්කය

ඩගව.ඩසේ.ප.

වර්ෂය
(ය /පහ)

වගා වයාරාරාමය

උර ඩකවට්ඨාශය/කෘ.ර.නි.ඩකවට්ඨාශය

වගාව

1- රක්ෂිතයාගේ ගතොරතුරු
රාමක්ෂිතයාඩේ නප
ලිපිනය
ජා.හැදුනුම්රත් අොකය

දුරාමකථන අොකය

2- ව ා කිරීම පිළිබද ගතොරතුරු
වගාව පිහිටි යාඩේ/ වාන් ඇඩේ නප අොකය

පහා වාරි

ඉිම් රොතිය (  ඩයවදන්න)
සුළු වාරි
වර්ෂා ජ

ඉිඩම් වරසරිය
රූඩ්:
රර්:
වගා ක වී වර්ගය/ප්රඩදදය

අක්:

කුඹුඩර් නප/අොකය

ඉ.හිමි

ඉිඩම් අයිතිවාසිකප (  ඩයවදන්න)
අඳඩගවල,
බදුකරු
ඉිම් හිමි ඩගවල,

වගාවට අවසරාම දුන් වරසරිය
රූඩ්:
රර්:
වී වර්ගඩේ වයස
වගා ක දිනය

අක්:

අක්:

වගාක වරසරිය
රූඩ්:
රර්:
නැවත වගා කඩේ නම් එප දින

3- ව ා ණය ලබා ැනීම පිළිබද ගතොරතුරු:
ණය බාගත් බැොකුව/නගරාමය

බාගත් ණය මුද

ණය බාගන්නා ඉිඩම් වරසරිය

ණය බාගත් දිනය

ණය ඉේලුම්රත බැොකුවට ඉදි. ක දිනය

රාමක්ෂිතයාඩේ ගිණුම් අොකය

4- රක්ෂණය පිළිබඳ ගතොරතුරු:
බාගත් රාමක්ෂණ ආවරාමණය රු

අක්. 1 ට වාරාම මුද රු

කුල,තාන්සි අොකය

දිනය

මුලික රාමක්ෂණ වාරාම මුද
වන සත්ව ආවරාමණ
ගිනි රාමක්ෂණ ආවරාමණය

රු
රු
රු

අස්වැන්න කපඩතන් ඉවත් කරාමන ඩතක්

රු

ඩගවන ද මුළු මුද

රු

රාමක්ෂිත අක්කරාම ප්රපාණය
අක්:

රූඩ්

රර්:

5- ව ා හානිය පිළිබඳ ගතොරතුරු:
හානිය සිදුවු දිනය

* ඩවනත්

හානියට ඩහේතුව(  ඩයවදන්න)

ගොවතුරාම
නියඟය

ඩරාමෝග හා රළිඩබෝධ
ජ ය අඩුකප

කෘමි හානි
ජ ය වැඩිකප

ගිනි ගැනීප
වන සත්ව හානි

රාමක්ෂිත වගාව හා සිදුවු හානිය පිළිබද සතය ල,ස්තරාම පා දන්නා තරාමමින් නිවැරාමදිව ඉදිරිරත් කරාම ඇත. අසතය ඩතවරාමතුරු ඉදිරිරත් ිරරිප
වන්දි හිමිකප ඩනව ැබීපට ඩහේතුවන බව පප දනිමි. හානිය රීක්ෂා කිරීම සදහා ගමයින් දැනුම් ගදමි. ඩපප ඉිඩම් හානි දැන්වීප සදහා
ඩවනත් ඩරෝරාමප ඉදිරිරත් කරාම නැති බවද වැඩිදුරාමටත් දන්වා සිටිමි.
රාමක්ෂිතයාඩේ /දැනුම්ඩදන්නාඩේ නප..............................................................

අත්සන-------------------දිනය ------------------

6 - හානි දැන්වීම් ත භාර න්නා කාර්යාලය/මහවැලි ඒකක කාර්යාලගේ බලයලත් නිලධාරියාගේ ප්රකායය
ඉහත රාමක්ෂිතයා ල,සින් ඉදිරිරත් කරාම ඇති ඩතවරාමතුරු රරීක්ෂා ිරරීඩපන් අනතුරුව ඩපප හානි දැන්වීම් රත බාරාම ගතිමි.
ඩවනත් සටහන් ..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

නප.............................................................

දිනය ................................ අත්සන /නි මුද්රාව .....................................................
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වගා හානි තක්ඩසේරු වාර්තාව-(1-4 දක්වා තක්ඩසේරු කමිටුව ල,සින් පිරාමල,ය යුතුය)
1- හානිය පිළිබද ගතොරතුරු:

C - නිරීක්ෂණය වන හානි ඩහේතුව

a-ඩභෝගයට හානිය සිදුවු දිනය ඩහෝ වකවානුව:

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

b-රාමක්ෂිත වගාඩේ තක්ඩසේරු ක අස්වැන්න:(අක්කරාම 1 ට බුසේ)....................................
2 - ව ා ක්ගෂේත්රය පිළිබද නිරීක්ෂණ තත්වයන්:
ඩහවඳයි

පධයපයි

දුර්ව යි

ඉතා දුර්ව යි

* ක්ඩෂේත්ර කමපණාකරාමනය

---------

----------

------------

--------------

* වේ පර්ධනය ිරරීප

---------

----------

------------

--------------

* කුඹුඩර් පිහිටීප(වාරි ඇඩේ )

ආරාමම්භය

පැද ඩකවටස

අවසාන ඩකවටස

3- ව ා භූමිය පිලිබද ගතොරතුරු:

නිරීක්ෂණ සටහන්

a- වගා කරාම ඇති වරසරිය:

අක්.............රූඩ්.............රර්...............

b - කමිටුඩේ නිරීක්ෂණයට අනුව වගාඩේ වයස:...............................................
c - තක්ඩසේරු කමිටුඩේ නිගපන:................................................................................................................................................
4-හානි තක්ගසේරු කමිටුගේ නිර්ගේයය:- රසු පිඩට් හානි දැනුම් දී ඇති අදා රාමක්ෂිතයාඩේ රාමක්ෂිත වගාව සහිත ඉිප නිවැරාමදිව රරීක්ෂා
කරාම හානිය තක්ඩසේරු ක අතරාම ඉහත දක්වා ඇති ඩතවරාමතුරු සතය හා නිවැරාමදි බවට සහතික කරාමමු.
නප

තනතුරාම

අත්සන

දිනය

1-------------------------------------------

-----------------------------------

--------------------------

-------------------

2-------------------------------------------

-----------------------------------

--------------------------

-------------------

3-------------------------------------------

-----------------------------------

--------------------------

-------------------

5-රක්ෂිතයාගේ ප්රකායය: මා විසින් අදාල ඉඩම නිවැරදිව ග න්වා දුන් අතර, ඉහත හානි තක්ඩසේරු කමිටුව පගින්, පාඩේ හානිවු වගාව
රරීක්ෂා කරාම හානි තක්ඩසේරුව සිදු කරාමන දී.

රාමක්ෂිතයාඩේ නප....................................................................... අත්සන................................. දිනය....................................
6-බල ප්රගේයය භාර/තක්ගසේරු කල කෘ.ග ො.ර.මණ්ඩල නිලධාරියාගේ

රීක්ෂා කිරීමට අනුව සහතික කිරීම:

1- කුඹුරු නාප ඩේඛනයට අනුව වරසරිය

2. කන්නය සදහා අවසරාම දී ඇති වරසරිය

3 - කුඹුඩර් රාමක්ෂිත වරසරිය
4 - ඉිඩම් අයිතිවාසිකප

ඉිම් හිමි ඩගවල,

අඳ ඩගවල,

5 - ඉිම් රන්තිය

පහා වාරි

සුළු වාරි





බදු කරු

ඉිම් හිමි

වර්ෂා ජ

කුඹුඩර් අයිතිය/වගා ිරරීපට බ ය රවරාමන ද ලිපිය (  ඩයවදන්න)
හානිය කෘමි ඩරාමෝග නම් ඒ බව සනාථ ිරරීපට ප්රඩශශය බාරාම කෘෂිකර්ප උරඩශශකඩේ ලිපිය
රාමක්ෂණ කුල,තාන්සිඩේ සහතික ක පිටරතක්

ඉහත ඩතවරාමතුරු සතය හා නිවැරාමදි බවට සහතික කරාමමි. අසතය ඩතවරාමතුරු ිරසිවක් ඉදිරිරත් කරාම ඩනවපැති බව ද, පාඩේ නිරීක්ෂණයට අනුව
වන්දි ඉේලීප නීතයානුකු / නීතයානුල  ඩනවවන බව ද සහතික කරාමමි.
නප.............................................................
7-දිස්ත්රික් සහකාර අධයක්ෂකගේ නිර්ගේයය:

දිනය ................................ අත්සන /නි මුද්රාව ............................................

දි.ස.අ./නි.අ ඩේ ල,ඩශේෂ අධීක්ෂණ සටහන්

ඉහත රාමක්ෂිතයාඩේ ඩතවරාමතුරු රරිදි රාමක්ෂිත වගාව රරීක්ෂා ිරරිප සදහා, ඉහත තක්ඩසේරු කමිටුව ඩයවදවා ක්ඩෂේත්ර රරීක්ෂාවක් සිදුකරාමන දී. ප්රඩශශඩේ
රවතින හානි තත්වය පිළිබඳව පාඩේ අධීක්ෂණය අනුව ඉහත තක්ඩසේරුව පිළිගත හැිර බවද, ඒ අනුව රාමක්ෂණ ඩකවන්ඩශසි ප්රකාරාමව වන්දි ගැ ීමප සදහා
නීතයානුකු ඩේ./ඩනවඩේ. ඒ අනුව වන්දි සකස් ිරරීප සඳහා නිර්ඩශශ/ප්රතික්ඩෂේර කරාමමි.
නප.......................................................................

අත්සන /නි මුද්රාව .......................................................... දිනය ....................................

8 - රක්ෂණ අංයගේ වන්දි ණනය කිරීගම් නිලධාරියාගේ සහතික කිරීම:

රරිගණක ගත කරාමන දී.

පණ්ිලීය චක්රඩේක උරඩදස් රරිදි වන්දි ගැ ීමපට අදා වන රසුපිඩට් ඩතවරාමතුරු හා තක්ඩසේරු වාර්තාවටද දි.ස.අ/නි.අ ඩේ
නිර්ඩශශය අනුව වන්දිය ගණනය ිරරීප සුදුසු / නුසුදුසු ඩේ. ඒ අනුව වන්දි මුදේ නිදහස් ිරරීප සදහා සහතික කරාමමි/ඩනවකරාමමි.
නප.............................................................දිනය ................................

අත්සන /නි මුද්රාව ............................................

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

