
 

 
 

නව වගා ඉල්ලුම් පත්රය 

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදම්න්තුව 
 

1. අයදුම්කරුගේ සම්ූර්ණ නම : .............................................................................................................................. 

  ලිපිනය  : ............................................................................................................................................................. 

 දුරකථන අංකය : ......................................... 

  ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය : .............................................  සරී / පුරුෂ භාවය : සරී  පුරුෂ  

  සමෘද්ධි ප්රතිලාභිගයක්ද  : ඔව්   නැත  (අදාල ගකාටුගව්  x ලකුණ ගයාදන්න) 

 

2. වගා කිරීමට අගේක්ිත ඉඩගම් විසරතර හා ග ෝග විසරතරය: 

දිසරික්කය   ප්රා. ගේ.  ගකාට්ඨාසය  

ග්රාම නිළධාරී ගකාට්ඨාසය   ගගාවිජන ගසරවා  ල  ප්රගද්ධශය  

ඉඩම පිහිටි ගම  ඉඩගම් නම   

ඔේපු අංකය  ඉඩගම් මුළු වපසරිය  අක්. රූඩ්. පර්. 

ඔේපුව ලියාපදිංචි දිනය     

වගා කිරීමට  අගේක්ෂිත ග ෝග වර්ගය  වගා කිරීමට අගේක්ෂිත බිම් 

ප්රමාණය 
 අක්. රූඩ්. පර්. 

අගේක්ෂිත වගාගව් සරවභාවය 
තනි/අතුරු 

 
   

වගාව ආරම්භ කිරීමට අගේක්ෂිත 
වර්ෂය හා කන්නය (යල/මහ) 

 
  

 

3. ඉඩගම් අයිතිය :- තනි / හවුේ /  ලයලත් නිගයෝජිතයාය. (අනවශය වචන කපා හරින්න) 

(තනි අයිතිකරු ගනාගව් නම් ගසසු හවුේකරුවන්ගේ එකඟතාවය දැක්ගවන ලිපි, ග්රාම නිලධාරි ලවා සහතික කර, ප්රා. ගේ. අනු 
අත්සන්   කළ යුතුය. අයිතිකරුවන්ගේ  ලයලත් නිගයෝජිතයා නම් අයිතිකරුවන්ගේ එකඟතාවන් දැක්ගවන ලිපියක් ඉහත 
ආකාරගයන්ම ගහෝ නීතිඥවරගයකු මඟින් සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඉඩගම් අයිතිය සනාථ කිරීගම් ලිපි ගේඛනවල 
පිටපත් අමුණා ගනාමැති ඉේුම් පත්ර ලියාපදිංචිය සඳහා ගයාමු ගනාගකගර්.) 

 

4. වගා කිරීමට අගේක්ෂිත ඉඩගම් දළ සටහන (මායිම් සහිතව): (ඇමුණුමක් ගලස) 

 (අක්කර 5ට වැඩි නම් මිනුම් සැලැසරමක් ඉේුම් පත්රයට ඇමිණිය යුතුය.) 
 

5. ගමකී ඉඩම වගා කිරීම සඳහා ගමම ආයතනගයන් ගහෝ ගවනත් ආයතනයකින් ගහෝ මීට ගපර සහනාධාර ල ාගගන තිගේ 
නම් ඒ පිළි ඳ විසරතර සඳහන් කරන්න 

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

............................................................................................................................................................................................. 
6. ඉඩමට ළගාවිය හැකි 

මාර්ගය:- 

       (ආසන්න නගරගේ සිට)  

 

 

 

 

ඉහත සඳහන් විසරතර සතය  වත්, නිවැරදි  වත් සහතික කරමි. අපනයන කෘිකර්ම ගදපාර්තගම්න්තුගව් නීතිරීති සහ උපගදසර 

පිළිපැදීමට මම එකඟ වන අතර ගමය අදාල ඉඩගම් අයිතිය සනාථ කරන සාක්ියක් ගනාවන  වද දනිමි. 

 

දිනය : ..........................      ............................................ 

                                    ඉේුම්කරුගේ අත්සන 
 
 
 
 
 

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

  
 
 

නව වගා ඉල්ලුම් පත්ර  ලදුපත 
 

අයදුම්කරුගේ නම:-............................................................................................................................................................................... 
ලියාපදිංචි අංකය:- ...........................................................   භාර ගත් දිනය:- ............................................................. 
 
ඉහත නම සඳහන් අයගේ නව වගා ඉේුම් පත්රය භාර ගතිමි. අදාළ ගගාවි පුහුණුව ......../........../.......... දින............................................................. 
...................................................................... සරථානගේදි  ගප.ව./ප.ව. ...............ට පැවැත් ගව්. (යම් විමසීමක් ඇගතාත් ගහෝ පුහුණු වැඩසටහන් _ 

දිනය/සරථානය ගවනසර විය හැකි  ැවින්, සහභාගී වීමට ගපර පහත සඳහන් දුරකථන අංක අමතන්න) 
 
භාරගත් නිලධාරියාගේ නම සහ අත්සන:-.....................................................................දු.අංකය දිසරික් කාර්යාලය:-.............................. 
 
          දු.අංකය වයාේති නිලධාරි:-................................. 
 නිල මුද්රාව (ඇත්නම්)          
 

ලියාපදිංචි අිංකය ....................... 

වගා කාණ්ඩය     1 / 2 / 3 / 4 

කාර්යාලීය ප්රදයෝජනය සඳහා පමණි 



 

 (වැදගත්:-ඉේූම්කරු විසින් ගනාපිරවිය යුතුයි.)     ලියාපදිංචි අංකය ................................. 

පරීක්ෂණ නිලධාරියාගේ ප්රගයෝජනය සඳහා පමණයි._ 
 

නව වගා මූලික ඉඩම් පරික්ෂණ වාර්තාව 
 

පරික්ෂා කළ දිනය:...............................පරික්ෂණයට සහභාගි වු අයගේ නම : ............................................................. 

විස්තරය නිවැරදයි වැරදයි වැරදයි නම් සිංද ෝධනය විය යුු ආකාරය 

1. ඉේුම්කරුගේ නම    

2. ලිපිනය    

3. දුරකථන අංකය    

4. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය    

5. ඉඩගම් නම    

6. ඉඩගම් පිහිටීම    
 

01. තාක්ෂණික ඇගයීම 

 විසරතරය ✓ x   විසරතරය ✓ x 
i ඉඩගම් නිරවුේ අයිතිය සනාථ කිරීම    iii පාංශු සංරක්ෂණය කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලි කිරීම   

ii වගා භූමිගේ ගයෝගයතාවය    iv වළවේ සකසර කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලි කිරීම   

පගසර තත්වය    v ආධාරක සිටුවීම පිළි ද උපගදසර ල ා දීම   

උච්චත්වය    vi පාංශු pH අගය   

ගද්ධශගුණික අවශයතා      ල ා දුන් විගශරෂ උපගදසර (ඇමුණුමකින් ල ා දිය හැක) 

ආගලෝකය    

 ගසවන    
 ෑවුම    
ජල සම්පාදනය කළ යුතු ආකාරය    

 

(නිවැරද/ සිදුකර ඇත / දයෝගය දේ නම් ✓ ලකුණෙ  නිවැරද දනාදේ / සිදුකර නැත / දයෝගය දනා දේ නම් x ලකුණෙ දයාෙන්තන) 

 

02. වයාප්ති නිලධාරි නිර්දේ ය 

(අ) අපනයන කෘි ග ෝග වගා ප්රවර්ධන වැඩසටහන යටගත් ....................................... ග ෝගය නව/අතුරු වගාවක් ගලස 

සරථාපනය කිරීම සඳහා අක්කර ............ රූඩ් ............. පර් ............ ක් සඳහා නව වගා වැඩසටහනට ඇතුලත් කිරීම නිර්ගද්ධශ 

කරමි / ගනාකරමි. නව වගා ගේඛනගේ පිටු අංක ...........හි .........අනුක්රමික අංක..................යටගත්  සටහන් කර ඇත. 
ඉඩම සකසර කර ගැනීම සඳහා අවසර පත්රයක් නිකුත් කරන ලදී. එම අවසර පත්රය ............... දින ගතක් වලංගු ගව්. 

(ආ)       නිර්ගද්ධශ ගනාකරන්ගන් නම් ඊට ගහරතු දක්වන්න...................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................ 
 

 දිනය ................................   .............................................................................. 

                   වයාේති නිලධාරිගේ අත්සන සහ නිල මුද්රාව 

03. දස්ික් වයාප්ති නිලධාරිදේ නිර්දේ ය 

වයාේති නිලධාරිගේ මූලික පරික්ෂණ වාර්තාගවන් සහ වගාකරුගේ ඉේූම් පත්රගයන් ඉදිරිපත් කර ඇති විසරතර පරික්ෂා කරන 

ලදී. ඒ අනුව, ඉහත සඳහන් ඉඩගම් ................................ ග ෝගය අක්: .............රූඩ්:.......... පර්:.......... ක වපසරියක් වගා කිරීම 

සඳහා ගදපාර්තගම්න්තු වැඩසටහනට ඇතුලත් කර ගැනීම අනුමත කරමි. 
 

දිනය .........................    ...................................................................................  

       දිසරික්  වයාේති නිලධාරිගේ අත්සන හා නිල මුද්රාව 

04. නිදයෝජය /  සහකාර අධයක්ෂදේ අනුමැිය 

ඉහත සඳහන් ඉඩගම් ................................ ග ෝගය අක්: .............රූඩ්:.......... පර්:.......... ක වපසරියක් වගා කිරීම සඳහා 

ගදපාර්තගම්න්තු වැඩසටහනට ඇතුලත් කර ගැනීම අනුමත කරමි.  
 

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

 දිනය : ..................................   නිගයෝජය /  සහකාර අධයක්ෂගේ අත්සන සහ නිල මුද්රාව  

 

      


