රණවිරුලන්ට ඉඩම් බාදීම වඳශා ලන තාලකාලික ඉඩම් හිමිකම් වශතිකයේ ආකෘතිය
(අදාෂ ප්රායීය ය යමකම් කායායායේ ලිනයනය යශ ලිනය ය යාය
................................................
(ඉඩම් ාභියායේ නම ශා ලිනයනය
................................................
මශත්මයායණනි / මශත්මියනි / යමයනවියනි,

නිලාව ඉදිකරගැනීම වඳශා රණවිරුලන් යලනුයලන් රජයේ ඉඩම් යකොටව් බාදීම.
......................... ප්රායීය ය යමකම් යකොඨාසාවය
රණවිරුලන්ට යබදාදීම වඳශා යමම ප්රායීය ය යමකම් යකොඨාසාවයේ අංක : .................ග්රාම නිරාි ලවයම්
යලන්කර ඇති ....................ඉඩයමන් ඉඩම් යකොටවක් බාදීම වඳශා ඔබ සුදුසුකම් වපුරා ඇති බල වතුටින්
දැනුම් යදමි.
යමම ඉඩම් යකොටවට අදාල බපත්රයක් / දීමනාපත්රයක් බායදන යතක් යමම තාලකාලික හිමිකම් වශතිකය
ඔබ යලත බායදනු ැයේ. ඉඩම් යකොටයවේ විව්තර ශා යකොන්යීසි පශත වඳශන් යේ.
............... පෂායත් .................. දිව්ත්රික්කයේ ................... ප්රායීය ය යමකම් යකොඨාසාවයේ අංක
........................ග්රාම නිරාි ලවයම් නයහිටි වයායේයයා ජනරාමයේ අංක : ......................... දරන
අනුයයාඛණයේ / නයඹුයයා කැබලි අංක : ............ දරන පශත වඳශන් මායිම් තුෂ නයහිටි ඉඩම් යකොටව යේ. (ඉඩම්
යකොටව දැක්යලන අනුයයාඛණයේ / නයඹුයයා නයටපතක් අමුණා ඇත.
උතුරට
:- ..............................
නැයගනහිරට :- ..............................
දකුණට
:- ..............................
බව්නාහිරට :- ..............................
ප්රමාණය

:- ...............................

යකොන්යීසි :
01.
යමම ඉඩම බායදනු බන්යන් රණවිරු නිලාව අලයතාල වම්ූරයාණ කර ගැනීම වඳශා ලන බැවින්
ඉඩම් යකොටයවේ මායිම් ඔබ යලත යපන්ලාදුන් දින සිට / යමම තාලකාලික හිමිකම් වශතිකය ඔබ යලත බාදුන්
දින සිට යතමවක් ගත වීමට යපර ව්ථිර ලැටක් වකව් කෂ යුතුය.
02.
ඉශත දින සිට ලවරක් ගතවීමට ප්රථමම නිලයවේ ඉදිිරීමම් කටයුතු ආරම්භ කෂ යුතු ලන අතර ලවර
යදකක් ගත වීමට ප්රථමම එම නිලයවේ පදිංචි විය යුතුය. (ග්රාම නිරාි වශතික ශා ඡන්ද හිමි නාම යමඛන මගින්
පදිංචිය තශවුරු ිරීමයම් ශැිරයාල තිබිය යුතුය.
03.
ඉශත වඳශන් පිදි යතමවක් ඇතුෂත ලැටක් වකව් යනොකරන යශ ලවර යදකක් ඇතුෂත පදිංචි
යනොලන ප්රතිාභින්යේ ඉඩම් හිමිකම අයශ සි කරනු ැයේ.
04.
තමා වතුල ඉඩම් යශ නිලාව යනොමැති බලට ලයාජ යතොරතුරු ඉදිිපත් කර ඉඩම් බා ගැනීමට
උත්වාශ කරන බලට යශළිදරේ ලන ප්රතිාභින්යේ ඉඩම් හිමිකම අයශ සි කරනු ඇත.
05.
රජයේ ඉඩම් බැශැර ිරීමයම් නීති යරගුාසි අනුල ශැර යලනත් ිරසිම යශේතුලක් මත යමම ඉඩම්
යකොටව විිරණීම යශ අන් අයයකුට පැලීමම කෂ යනොශැක.
06.
ඔබයේ ඉඩම් යකොටව වඳශා ඉශත යදලැනි යකොන්යීසියේ වඳශන් පිදි පදිංචිය තශවුරු ිරීමයමන් පසු
බපත්ර / දීමනාපත්ර බා දීමට කටයුතු කරනු ඇත.
ඉශත වඳශන් යකොන්යීසි යටයත් කටයුතු යනොකරන ප්රතිාභින්යේ ඉඩම් යකොටව් ආපසු රජයට පලරා
ගැනීමට කටයුතු කරන බලද ලැඩිදුරටත් දන්ලා සිටිමි.
යමයට,
වි්ලාසී,
...........................
ප්රායීය ය යමකම්

...............................
දිනය

