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6 - එම බැංකුභේ නම හා නගරය: ..................................................................................................................................................
ඉහත භතොරතුරු නිවැරදි බවත්, භමම වගාව සඳහා අනුමත වී වර්ගය/බීජ වර්ගය/පැල වර්ගය උපභයෝගී භකොට නියමිත දින වකවානු තුල වගා කරන බවත්, භපොභහොර වර්ග හා
කෘමිනායක ආදිය නියමිත ප්රමිතියට අනුව භයොො භගන වගාව සාර්ථකව සිදු කරන බවත්, සහතික කරමි. තවෙ රක්ෂිත භහේතුවකින් වගා හානියක් සිදු ුවනි නම්, සතය හානිය
සෙහා වන වන්දි මුෙල වගා ණය ලබා ගත් බැංකුභවහි මා නමින් ඇති ගිණුමට බැර කරනු ලබනු බව, භහොඳාකාරව භත්රුම් භගන පහත අත්සන් කරමි.
දිනය.............................................

අයදුම් කරුභේ අත්සන.................................................................
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කෘෂිකර්ම පර්ගේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර/ඒකක කළමණාකාරතැනගේ සහතිකය:
භමම වගාකරු විසින් ඉහත විසථතර සෙහන් ඉඩභම්/ඉඩම්වල, ඉඩම් හිමි භගොවි/අඳ භගොවි/බදුකරු වයභයන් වගා කරනු ලබන බවත් භමම ඉඩම කුඹුරු නාම භල්ඛනභේ/ඉඩම්
භල්ඛනභේ/මහවැලි ඉඩම් භල්ඛන අනුව අොල අංකය හා නමට අනුව අක්............රූඩ්............පර්..... .......ඇති බවට සහතික කරන අතර භමම කන්නභේ වගා කටයුතු කිරීමට
නියමිත ය. ඉඩම් භල්ඛන ගත වී භනොමැති ුවවත් භගොවි සංවිධ්ානභේ වගා ඉඩම් ලැයිසථතුභේ අංක...............................ෙරණ.........................................................නමැති
අක්කර............................... ක, ඉඩම භමම වගාකරු විසින් වගා කටයුතු කිරීමට නියමිත ය. ඉඩභම් නිතයානුලල අයිතිකරු විසින් වගා කිරීම සඳහා ලබා දුන් බලය පැවරුම්
ලිපිය අමුණා ඇත.

අත්සන හා නිල මුද්රාව ....................................................................
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දිනය ..............................

ග ොවිජන සං ර්ධන නිලධාරිගේ /ගකොට්ඨාශ කළමණාකාර තැනගේ සහතිකය
ඉහත අංක 15 යටභත් ෙක්වා ඇති භතොරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි.
අත්සන හා නිල මුද්රාව ....................................................................

දිනය ............................

__________________________________________________________________________________________________________________.
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ගකොට්ඨාශය භාර කෘ.ග ො.ර.මණ්ඩලීය නිලධාරී සහතිකය
භමම වගාකරු විසින් ඉහත ෙක්වා ඇති භතොරතුරු මා විසින් පරීක්ෂා කභලමි. ඒ අනුව ඉහත භයෝජනාව පිළිගැනීම සුදුසු බව නිර්භේය කරමි/භනොකරමි.
භමහි මුලික රක්ෂණ වාරිකය සඳහා රු .......................... සහ අතිභර්ක රක්ෂණ ආවරණ සඳහා රු ...................... අයකල යුතුය. මුළු වාර මුෙල.............

කෘෂිකාර්මික සහ භගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලභේ බලය ලත් නිලධ්ාරියාභේ අත්සන හා නිල මුද්රාව................................................දිනය.......................

සහකාර අධයක්ෂකගේ නිර්ගශශය :
රක්ෂිත ආවරණය

වාර මුෙල අක්.01 කට

මුලික රක්ෂණ වාරිකය

ලබාගත් අමතර ආවරණ

අමතර ආවරණ සඳහා වාර මුෙල

අොල රක්ෂිත අක්කර ප්රමාණය

මුළු වාරික මුෙල

කුවිතාන්සී අංකය හා දිනය

සහකාර අධ්යක්ෂ අත්සන, දිනය සහ නිල මුද්රාව

සැ.යු.

ඉල්ලුම් කරු විසින් භමම භයෝජනා පත්රය සම්පුර්ණ භකොට කෘෂිකාර්මික හා භගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලභේ බලයලත් නිලධ්ාරි භවත නිර්භේයය සඳහා
ඉදිරිපත් කල යුතු අතර කරනු ලබන සියලු වගා ඉඩම්/කුඹුරු සඳහා භවන භවනම ඉල්ලුම් පත්ර ඉදිරිපත් කල යුතු ය.
1999 අංක 20 ෙරන කෘෂිකාර්මික හා භගොවිජන රක්ෂණ පනත යටභත් ක්රියාත්මක ය.

