
                    

         
                  වර්ෂය .................   

කෘෂිකාර්මික හා ග ොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය 
අංක 117, සුභද්රාරාම මාවත,  ංග ොඩවිල, නුගේග ොඩ.  දු.ක: 011 5384000   ෆැක්ස්: 011 2812573 

වී ව ා හානි දැනුම් දීගම් අයදුම් පත්රය                                                                  
  ග ොවිජන ග ේවා මධ්ය ්ථානය :...................................................... කෘ.ප.නි.  ගකොට්ඨාශය/ව ා වයාපාරය..................... 

 
1. ග ොවි මහතාගේ/මහත්මියගේ නම :.......................................................................................................... 
2. හානි වූ ඔබගේ වී ව ාව  දහා රක්ෂණ ආවරණය ලබාග න තිගේද?  ඔව්                         නැත      

3.  ඔව් නම් රක්ෂණ  හතික පත් අංකය :................................................................................. 
 (කෘ.ප.නි.ස. ගහෝ මහවැලි ඒකක කළමනාකරු ගහෝ වාරිමාර්  වයාපෘති කළමනාකරු ගහෝ මණ්ඩලීය නිලධාරියකු විසින් මුල් පිටපත බලා සහතික                     

කරන ලද ජායා පිටපතක් අමුණන්න) 

4. ලිපිනය :................................................................................................................................................... 
5. දුරකථන අංකය:.......................................................... 4.1 ජා.හැ.අං: .................................................. 

6. ව ා කළ දිනය :.......................................................... 5.1 කන්නය          

7. රක්ෂිත කුඹුරු ඉඩගේ/යාගේ නම:.................................                                           
                        ඉඩගේ අංකය:.................................. 

 

8.  ව ා කළ වී වර් ය: .......................................  

9.  හානි සිදුවූ දිනය   : .......................................... 
10.  හානියට ගහේතුව (√ ගයොදන්න) 

 

11.  හානිගේ  ්වභාවය (√ ගයොදන්න) 
 

12.  ඔබගේ කුඹුරු ඉඩමට යාබද කුඹුරු ඉඩේ එම ගහේතුගවන් හානි වී තිගේද ?                             ඔව්  
                                                           නැත 

13. ඉල්ලුේ කරන වන්දි මුදල : රු............................................................ 
14. රක්ෂණ වන්දි මුදල බැර කළ යුතු බැංකු ගිණුේ අංකය :.................................................. 

   (බැංකු ගිණුගම් මුල් පිටුගේ ඡායා පිටපතක් අමුණන්න) 

15. රක්ෂණ  හතිකය ඇපයට තබා ණය ලබාග න තිගේද?        ඔව්                නැත            

16. ඔව් නම් බ ැංකුවව් නම .................................................. බැංකු ගිණුේ අංකය :..................................................            
                                         

ප්රගේශයට අදාල ව ා කාල ටහන තුල නිර්ගේශිත බීජ ව ා කරන ලද අතර ක්ගෂේත්ර කළමනාකාරීත්වයකින් යුතුව ව ාව 
පවත්වා ග න යන ලදී. උක්ත රක්ෂිත ව ාව හා එයට සිදුවූ හානිය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම  ඳහා ගමයින් දැනුේ ගදන අතර මා 
දන්නා තරමින්  තය වි ්තර නිවැරදිව ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් ගමම රක්ෂණාවරණය යටගත් වන්දි අයදුේ කිරීමට මා හට 
සුදුසුකේ ඇති බවටත්  හතික ගවමි. අ තය ගතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම වන්දි හිමිකම ගනොලැබීමට ගහේතුවන බව මම දනිමි. 
ගමම ඉඩගේ හානි දැන්වීම  ඳහා ගවනත් හානි දැන්වීේ පත් ඉදිරිපත් කර ගනොමැති බවද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.  
 
දිනය :............................   .............................................................. 
      ග ොවි මහතාගේ/මහත්මියගේ අත් න  
    (හානි වූ සෑම රක්ෂිත ව ාවක් සඳහාම ගවන ගවනම වන්දි ගල්ඛණ සම්පුර්ණ කළ යුතුය)  

A. ග ොවි සංවිධානගේ නිර්ගේශය - 

මනා ක්ගෂේත්ර කළමනාකාරීත්වයකින් යුතුව පවත්වාග න ග ො ්  ඇති / නැති උක්ත ව ාව ඉහත අංක 10 යටගත්  ඳහන් 
ගහේතුගවන් අංක 11 පරිදි හානියට පත්ව ඇත. එබැවින් ඉහත වි ්තර  තය හා නිවැරදි බවට  හතික කර ගයොමු කරමු. 
 
 
...............................................                       ............................. 
 භාපති  (අත් න හා නිල මුද්රාව ගහෝ නම)   ගල්කේ (අත් න හා නිල මුද්රාව ගහෝ නම)  
දිනය:................................................    දිනය: .................................................. 
දුරකථන අංකය:...............................    දුරකථන අංකය:................................... 

                 (අ ති රහිතයි) 

            

ආකෘති පත්ර අංකය  CI00005 A 

මහ   යල අතර  මැදි 

   

 ඉඩම අක්කර රූඩ් පර්චස් 

ව ා කළ වප රිය       

ව ාවට අව ර දුන් වප රිය       

රක්ෂණය කළ වප රිය    

හානි වූ වප රිය    

 ංවතුර  *නියඟය  වන අලි  ගිනි 
 ැනීේ 

 *ගරෝ  හා 
පලිගබෝධ් 

 *කෘමි උවදුරු  ගවනත් වන  තුන් 
(ලියන්න)....................       

 

පූර්ණ හානි  අර්ධ් හානි  සුළු හානි  

   
 

 

*සටහන - හදිසි ආපදා එනම් වන අලි හානි, අඛණ්ඩ  ංවතුර තත්වය හැර ගසසු අවදානමකින් සිදුවන ව ා හානි සඳහා රක්ෂණය ආරම්භ වනුගේ වාර මුදල් ග වූ දින 

සිට දින 21 ක්  ත වීගමන් අනතුරුවය. වන්දි මුදල් ලබා දීමට ගපර චන්ද්රිකා තාක්ෂණය මඟින් ලබා ත් ගතොරතුරු මත හානිය සිදු වූ කාල වකවානුව නිර්ණය කර 

සියලුම වන්දි ග වීම් සඳහා අවසන් තීරණ  නු ලැගේ.      



 

 

B. කෘ.ප.නි.ස. / මහවැලි ඒකක කළමනාකරු / වාරිමාර්  වයාපෘති කළමනාකරුගේ නිර්ගේශය - 

 
ඉහත වි ්තර  ඳහන් .....................................................................................................මහතා/මහත්මිය මනා ක්ගෂේත්ර 
කළමනාකාරීත්වයකින් යුතුව ව ාව පවත්වාග න ග ො ් ඇති උක්ත ව ාව ගමම කලාපගේ ව ා කාල ටහන් වලට අනුව 
සිදුකර ඇත. ගමම කෘ.ප.නි.  බල ප්රගේශගේ/මහවැලි කලාපගේ/ව ා වයාපාරගේ (පවත්නා කන්නගේ) ව ාවන් 
නියඟගයන්/ ංවතුගරන්/වන අලි ගහේතුගවන්................................. හානි සිදුවිය. උක්ත රක්ෂිතයාගේ ව ාවද උක්ත අවදානම 
යටගත් හානියට පත්ව ඇත. හානියට අදාල රක්ෂණ හිමිකේ  ඳහා අයදුේපත නිර්ගේශ කර ඉදිරිපත් කරමි / අයදුම්පත නිර්ගේශ 

ගනොකරමි. 

නිර්ගේශ ගනොකිරීමට ගහේතුව:.......................................................................................................................... 
 
 
දිනය :.........................   ........................................................................................  
    කෘ.ප.නි. ./ මහවැලි ඒකක කළමනාකරු/වාරිමාර්  වයාපෘති කළමනාකරු 
       (අත් න හා නිල මුද්රාව) 

C. ග ොවිජන සංවර්ධන ප්රාගේශීය නිලධාරි නිර්ගේශය -  
 
ගමම ග ොවිජන ග ේවා බල ප්රගේශගේ/මහවැලි කලාපගේ/ව ා වයාපාරගේ (පවත්නා කන්නගේ) ව ාවන් නියඟගයන්/ 
 ංවතුගරන්/වන අලි ගහේතුගවන්...................................හානිවිය. උක්ත රක්ෂිතයාගේ ව ාවටද එය  බලපාන ලද බව ගමයින්  
දන්වමි.  එබැවින් A හා B ගකොටග ේ  ඳහන් රක්ෂිතයාගේ ව ා හානියට අදාල රක්ෂණ හිමිකේ  ඳහා අයදුේපත නිර්ගේශ කර 
ප්රාගේශීය ව ා හානි තක්ග ේරු කමිටුවට ඉදිරිපත් කරමි / අයදුේපත නිර්ගේශ ගනොකරමි.  
නිර්ගේශ වනොකරන්වන් නම් ගහේතුව ................................................................................................. 

 
 
දිනය :.................................   .................................................................. 
                                         ග ො. ං. ප්රාගේශීය නිලධ්ාරි/මහවැලි ඒකක/වාරිමාර්  වයාපෘති කළමනාකරු 
        (අත් න හා නිල මුද්රාව) 
D. ප්රාගේශීය ව ා හානි තක්ගසේරු මණ්ඩලගේ නිර්ගේශය - අදාළ ගකොටුව ඉදිරිගේ √ගයොදන්න 

 

1. හානිගේ ස්වභාවය : 
                         පූර්ණ හානි                    අර්ධ් හානි           සුළු හානි  
 

2. ව ාගේ අවධිය : 
                    ප්රථම අව ්ථාව              ගදවන අව ්ථාව                    අව න් අව ්ථාව 
        
      විගශේෂ කරුණු  :.................................................................................................................. 

3. නිර්ගේශිත වන්දි මුදල : රු........................................................................................................... 
 

ඉහත  ඳහන්............................................................................................ මහතාගේ/මහත්මියගේ ව ාවට සිදුව 
ඇති හානිය  ඳහා ව ා හානි රක්ෂණ වන්දි මුදල් නිදහ ් කිරීම  ඳහා නිර්ගේශ කර තක්ග ේරු වාර්තාව ගේ  මඟ 
ඉදිරිපත් කරමු. 
     තක්ගසේරු කමිටුව   

සාමාජික නම තනතුර අත්සන 

   

   

   

   

2017/12/13 දින නිකුත් කරන ලද කෘෂිකර්ම අමාතයංශය අංක 7/12 දරන චක්ර ගල්ඛගේ අනුව තක්ගසේරු කමිටුව සමන්විත විය යුතුය. 

 
2017/12/13 දින නිකුත් කරන ලද කෘෂිකර්ම අමාතයංශය අංක 7/12 දරණ චක්ර ගල්ඛය අනුව ලබා දිය හැකි මුදල  
 
 
රු...........................................නිර්ගේශ කරමි / ගනොකරමි.   
දිනය :......................................                       
        ...................................................... 
          ප්රාගේශීය ගල්කේ (කමිටුගව්  භාපති) (අත් න හා නිල මුද්රාව) 
 

   

                   


