සැලකිය යුතු: මෙෙ අයදුම්පත ඔමේ සහභාගීකරුමේ ොර්ගමයන් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

Fwpg;G: ,e;j tpz;zg;gk; cq;fs; gq;Fgw;Weh; Clhf rkh;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;
NOTE: This application should be submitted through your Participant

CDS 1 (A)
වෙත: මධ්යම තන්පතු  ්රමය

Individuals

අංක 04-01, බටහිර වකොටස, ව ෝක වෙවෙඳ මධ්යසථානයය, එච් ්ප චු රශ්රය, වකොෙ 01.

Authorized
Signature
and Stamp
of
Participant

nrd;l;uy; bNghrpl;lhp rp];lk;]; (gpiw) ypkpl;nll;.
# 04-01, Nkw;Fj; njhFjp> cyf th;j;jf epiyak;> vr;rpyd; rJf;fk;> nfhOk;G 1

TO: The Central Depository Systems (Pvt) Ltd
# 04-01, West Block, World Trade Centre, Echelon Square, Colombo 1.

ප්රකනනය කකතිය
ntspg;gLj;Jifg; gbtk
DECLARATION FORM
ො/අපි I/We

හි
of
vd;Dk; Kfthpiar; Nrh;e;j
(සම්පුර්ණ නෙ) (Kfthp)) (Full name)

(ලිපිනය) (ngah;) (Address)

හි
of
vd;Dk; Kfthpiar; Nrh;e;j
(සම්පුර්ණ නෙ) (Kfthp)) (Full name)

(ලිපිනය) (ngah;) (Address)

හි
of
vd;Dk; Kfthpiar; Nrh;e;j
(සම්පුර්ණ නෙ) (Kfthp)) (Full name)

(ලිපිනය) (ngah;) (Address)

වන ොමේ/අපමේ නමින්/නම්වලින් සුරැකුම්පත් ගිණුෙක් විවෘත කිරීෙට ෙධ්යෙ තැන්පතු ්රෙය මෙ.තැ.්ර.) කකවීමෙ ්රතිෂ්ඨාාමක ට මෙිනන් පහත සඳහන් පරිදි ්රකා
කරමි/මු.
Mfpa ehd;/ehk; nrd;l;uy; bNghrpl;lhp rp];lk;]; (gpiw) ypkpl;nll; (CDS) gpizaq;fs; fzf;nfhd;iw Muk;gpf;f cld;gLtjw;Ff;
fpuakhf> ,j;jhy; gpd;tUkhW ntspg;gLj;JfpdNwd(;Nwhk);.
in consideration of the Central Depository Systems (Pvt.) Ltd. (CDS) agreeing to open a Securities Account, hereby declare as follows:
* 1. (i) ො/අප විසින් ෙ.තැ.්ර. හි විවෘත කරු  තතිෂ සුරැකුම්පත් ගිණුෙ පවත්වාමගන යු  ලබන්fන් ොමේ/අපමේ අර්ථලාභය සඳහා පෙණි.
CDS ,y; vd;dhy;/vk;khy; Muk;gpf;fg;glTs;s gpizaq;fs; fzf;F vdJ/vkJ ed;ikf;fhf khj;jpuNk
The Securities Account to be opened by me/us in the CDS shall be maintained for my/our benefit only.
මහෝ
මඅර්ථලාභීන් ගණන තිෂමෙමනකුට වඩා ඉක්ෙවන අවසඨථාවක, පහත සඳහන් 1(ii) වන වගන්තිෂය පිරවිය යුතුය.)
my;yJ;
(gaDfhpfspd; vz;zpf;if %d;W Ml;fSf;F Nkw;glhjpUf;Fk;gl;rj;jpy;> fPNoAs;s thrfk; 1(ii) I epug;gTk;)
Or;
(In the event the number of beneficiaries does not exceed three persons, please complete clause 1(ii) below.)
(ii) ො/අප විසින් විවෘත කරු  තතිෂ සුරැකුම්පත් ගිණුෙ භාරකරුවකු/ භාරකාර බැැංකුවක්/ කළෙනාකරුවකු මලස, ොමේ/අපමේ තත්වමයන් පහත සඳහන්
පුද්ගලිනන්මේ ්රතිෂලාභය සඳහාය.
CDS ,y; Muk;gpf;fg;glTs;s gpizaq;fs; fzf;F ek;gpf;ifg;nghWg;ghsh;;/ghJfhtyh;/; Kfhikahsh; vd;w vdJ/vkJ jd;ikapy;
gpd;tUk; Ml;fspd; ed;ikf;fhfg; Ngzg;gLjy; Ntz;Lk;.
The Securities Account to be opened by us in the CDS shall be maintained for the benefit of the following persons in my/our
capacity as Trustee / Custodian / Manager.

නෙ / ngah / Name

ලිපිනය / Kfth / Address

ජාතිෂය / ehl;bdk; / Nationality

1.
2.
3
මහෝ / my;yJ / Or;
මඅර්ථලාභීන් ගණන තිෂමෙමනකුට වඩා අඩුවන අවසඨථාවක, පහත සඳහන් 1(iii) වන වගන්තිෂය පිරවිය යුතුය
(%d;Wf;F Nkw;gl;l gaDfhpfs; ,Uf;Fk;gl;rj;jpy; fPNoAs;s thrfk; 1(iii) I epug;gTk;)
(In the event there are more than three beneficiaries, please complete clause 1(iii) below.)
(iii) අොල අර්ථලාභින්මේ ්රතිෂලාභය තකා සුරැකුම්පත් ගිණුම් විවෘත කරන භාරකරු / භාරකාර බැැංකුව/ කළෙනාකරු වන ො/අප ගිණුමම් අවසාන අර්ථලාභින්ට
අයත් සියළු මත රතුරු පවත්වාමගන යන අතර ෙ.තැ.්ර. ට අව ය ුවවමහ ත් නනමෙ අවසඨථාවක අර්ථලාභින්ට අයත් කෙ මත රතුරු ෙ.තැ.්ර මවත වහාෙ
මුොහැරීෙට කකව මවමි/මවමු.

ek;gpf;ifg;nghWg;ghsh;;/ghJfhtyh;;/Kfhikahsh; vd;w vdJ/vkJ jd;ikapy fzf;fpd; ,Wjp gaDfhpfs; njhlh;gpyhd
ngah;fs;> Kfthpfs;> ehl;bdq;fs; vd;gd Nghd;w vy;yh jftiyAk; NgZNtd;/NgZNthk; vd;gJld; VNjDk; Neuj;jpy; CDS
My; Njitg;gLj;jg;gbd; mj;jifa jftiy CDS f;F cldbahf tpLtpg;gjidg; nghWg;Ngw;fpd;Nwd;/ nghWg;Ngw;fpd;Nwhk;.
I/We, in our capacity as Trustee / Custodian / Manager shall maintain all information such as names, addresses and nationalities
pertaining to the ultimate beneficiaries of the account and undertake to promptly release to the CDS such information pertaining to
the beneficiaries, at any time, if required by the CDS.
2.

අයදුම්පමත් හා ඊට අමුණා තතිෂ මේඛණවල සතය හා ිවවැරදි මත රතුරු අන්තර්ගත වන අතර සතය මත රතුරු වසන් කිරීෙට මහෝ මවනසඨ කිරීෙට, කිසිදු
මවනසඨ කිරීෙක්, අු වර්තනය කිරීෙක් මහෝ අසතය කරුණු කියාපමම් කිසිවක් කර මන ෙැත.
tpz;zg;gKk; mjDld; ,izf;fg;gl;Ls;s Mtzq;fSk;
cz;ikahditAk; rhpahditAkhd jftiyf; nfhz;Ls;sd
vd;gJld; cz;ikahd epfo;Tfis kiwg;gjw;F> my;yJ jpirjpUg;Gtjw;F khw;wk;> jphpGgLj;Jjy; my;yJ ngha;ahf;Fjy;
vJTk; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy
The application and the documents attached thereto bear true and correct information and no alteration, modification or
falsification was carried out to hide or deflect true facts.

3.

CDS 1 ආකෘතිෂමය හි, මෙෙ ්රකා ප්රමයහි සහ ෙ.තැ.්ර. ගිණුෙක් විවෘත කිරීෙට අයදුම්පත සෙව ො/අප විසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ අිවකුත් මත රතුරු වල
කිසියම් මත රතුරක් මවනසඨ කරු  ලැබුවමහ ත් කෙ මවනස සිදු කල දිනමේ සිට දින 14ක් තතුළත ලිඛිතව ෙ.තැ.්ර. මවත ෙැු ම් ීමෙට ෙෙ/අපි කකව
වන්මනමි/වන්මනමු.
CDS gbtk; I ,Yk;; ,e;j ntspg;gLj;JiifapYk;
CDS fzf;nfhd;iw Muk;gpg;gjw;fhd tpz;zg;gj;Jld; vd;dhy;/vk;khy;
rkh;g;gpf;fg;gl;l Vida jftypYk; NtWghL Vw;gLk;gl;rj;jpy; mj;jifa NtWghL Vw;gl;ljpypUe;J gjpdhY (14) ehl;fSf;Fs;
CDS f;F vOj;jpy; mwptpg;gjid ehd;/ehk; nghWg;Ngw;fpd;Nwd;/nghWg;Ngw;fpd;Nwhk;.
In the event of a variation of any information given in the CDS Form 1, this Declaration and other information submitted by me/us
along with the application to open a CDS Account, I/we undertake to inform the CDS in writing within fourteen (14) days of such
variation.

4.

ෙ.තැ.්ර. සෙව විවෘත කරු  තතිෂ, සුරැකුම්පත් ගිණුම් හරහා සුරැකුම් මිලදි ගැීමෙ සඳහා ආමයෝජනය කළ යුතු අරමුෙේ අයථා ආකාරමයන් මහෝ ්රසඨතවාීම
ක්රියාවන් ොර්ගමයන් මහෝ මවනත් ීමතිෂ විමරෝ ක ක්රියාවල අරමුෙේ සැපම්ම් ොර්ගමයන් ඉප අ අරමුෙේ වලින් ලබාගත් ාවා මන වු  තත.
CDS cld; Muk;gpf;fg;glTs;s gpizaq;fs; fzf;fpd; Clhf gpizaq;fspd; nfhs;tdTfF KjyPL nra;ag;glTs;s epjpfs;
gzk; J}a;jhf;Fk; VNjDk; nraw;ghw;;bypUe;J my;yJ gaq;futhj nraw;ghLfSf;F epjpaspf;Fk; my;yJ NtW rl;ltpNuhjkhd
nraw;ghl;bd; Clhf ngwg;gl;l gzkhf ,Uf;f khl;lhJ.
The funds to be invested for the purchase of securities through the Securities Account to be opened with the CDS will not be
Funds derived from any money laundering activity or funds generated through the financing of terrorist or any other illegal activity.

5.

පහත සඳහන් වැරදි වලට අොළව ශ්රී ලැංකාමහ මහෝ මවනයම් රටක යම් සාපරා/ස/සිවිේ විිව ඨායා/සකරයකින් මහෝ පරිපාලන බලධ්ාරීන් විසින් ො/අප තහනම්
කර සහ/මහෝ ්රතිෂක්ම්ප කර සහ/මහෝ අත් හිුවවා මන ෙැත.
ehd;/ehk; gpd;tUk; jtWfs; njhlh;gpy; ,yq;iapy; my;yJ NtW VNjDk; ehl;bYs;s VNjDk; Fw;wtpay;/Fbapay;
epahaeigahy; /eph;thf mjpfhu rigahy jilnra;a/epuhfhpf;f/,ilepWj;jk; nra;ag; gltpy;iy.
I/we have not been banned and/or rejected and /or suspended by any criminal/civil tribunal or administrative authority in Sri Lanka
or in any other country in connection with the following offences:

6.



2006 අැංක 6 ෙරණ මුලය ගණුමෙු  වාර්තා කිරීමම් පනමත් අර්ථ ිවරුපනය කර තතිෂ පරිදි යම් ීමතිෂ විමරෝ ක ක්රියාවකින් මහෝ කිසියම් ීමතිෂ විමරෝ ක
ක්රියාවකින් ලත් මුෙේ වලින් සෘජුවෙ මහෝඅිවයමින් ලබාගත් මහෝ උපලේධ්වූ යම් මද්පලකට අොළ යම් ගණුමෙු වකට සෘජුවෙ මහෝ අිවයම්ව
ිවයැලීෙ.
2006Mk; Mz;bd; 6Mk; ,yf;f epjp rhh;e;j nfhLf;fy; thq;fy;fis mwpf;ifapLk; rl;lj;jhy; tiutpyf;fzk; $wg;gl;lthW
VNjDk; rl;ltpNuhjkhd nraw;ghl;bypUe;J ngwg;gl;l my;yJ VNjDk; rl;ltpNuhjkhd nraw;ghl;bd; tUtha;fspypUe;J
Neubahf my;yJ kiwKfkhf ngwg;gll VNjDk; Mjdk; njhlh;gpy; VNjdk; nfhLf;fy; thq;;fypy; NeubahfNth
kiwKfkhfNth <LgLjy;.
Engaging directly or indirectly in any transaction in relation to any property which is derived or realized directly or indirectly,
from any unlawful activity or from the proceeds of any unlawful activity as defined by the Financial Transactions Reporting Act
No. 6 of 2006;



කිසියම් ීමතිෂ විමරෝ ක කටයුත්තකින් මහෝ ඉහත ෙක්වා තතිෂ කවර මහෝ ීමතිෂ විමරෝ ක ක්රියාවකින් ලබා ගත් මුෙේ වලින් සෘජුවෙ මහෝ අිවයමින් උපයන
ලෙ මහෝ උපලේධ් කල යම් මද්පලක් ශ්රී ලැංකාමහ මහෝ මවනයම් රටක ආමයෝජනය කිරීෙ මහෝ ශ්රී ලැංකාවට මහෝ මවන යම් රටකට මගන ාෙ සඳහා,
සන්තකය ෙැරීෙ, සැගීමෙ, බැහැරලීෙ.
NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;l VNjDk; rl;ltpNuhjkhd nraw;ghl;bypUe;J my;yJ VNjDk; rl;ltpNuhjkhd nraw;ghl;bd;
tUthapypUe;J Neubahf my;yJ kiwKfkhf ngwg;gl;l my;yJ Njwg;gl;l tUtha;fspypUe;J VNjDk; rl;ltpNuhjkhd
nrw;ghl;bypUe;J ngwg;gl;l my;yJ Njwg;gl;l VNjDk; Mjdj;ij ngw;Wf;nfhs;sy;> cilikapy; itj;jpUj;jy;>
kiwj;Jitj;jy;> ifAjph;j;jy; my;yJ ,yq;ifapy; my;yJ NtW VNjDk; ehl;by; KjyPL nra;tjw;fhf ,yq;iff;Fs;
my;yJ NtW VNjDk; ehl;bw;Fs; nfhz;L tUjy;.
Receiving, possessing, concealing, disposing, of or bringing into Sri Lanka or into any other country, or for investing in Sri
Lanka or in any other country, any property which is derived or realized, directly or indirectly, from any unlawful activity or from
the proceeds of any unlawful activity referred to above; or



2006 අැංක 5 ෙරණ මුලය විුද්/සකරණ පනත ෙඟින් හා කහි යම් සැංම ෝධ්න ෙඟින් මහෝ මලෝකමේ මවනයම් මපමෙසක ා හා සොන වයවසඨථා
සම්පාෙනයක් යටමත් වරෙක් බවට අර්ථ ිවරුපනය කළ හැකි කිසියම් වරෙක්.
2006Mk; Mz;bd; 5Mk; ,yf;f gzk; J}a;jhf;fiy jilnra;jy; rl;lj;jpd;fPo; my;yJ mjw;fhd VNjdk; jpUj;jj;jpd;fPo;
my;yJ mjidnahj;j VNjDk; rl;lthf;fj;jpd;fPo; cyfpd; VNjDk; ghfj;jpy; jnwhd;whf tiutpyf;fzk; $wg;gl;l NtW
VNjDk; jtW.
Any other offence which has been defined as an offence under the Prevention of Money Laundering Act No.5 of 2006 and any
amendment thereto or any similar legislation in any other part of the world.

ො/අප ඉහත සඳහන් වරෙවේ වලට අොලව ශ්රී ලැංකාමහ මහෝ මවනයම් රටක සාපරා/ස ෙඩුවම් කිරීෙ පිබඳබඳ වාර්තා රහිත යහපත් තත්වමේ
පුද්ගලයකු/පුද්ගලිනන් බව ෙෙ/අපි මෙිනන් තව දුරටත් ්රකා කර සිිමමි/සිිමමු.
ehd;/ehk; ey;y epiyikapYs;stUk;(cs;sth;fSk;) NkNy Fwpg;gplg;gl;l jtWfs; njhlh;gpy; ,yq;ifapy; my;yJ NtW
VNjDk; ehl;by; gjpTnra;ag;gl;l Fw;wtpay; Fw;wj;jPh;g;Gfs; vitAkpy;yhjtUkhd(th;fSkhd) Ms;/Ml;fs; MNtd;(MNthk;)
vd ,jjhy; NkYk; ntspg;gLj;Jfpd;Nwd;(Nwhk;).
I/We hereby further declare that I/We am/are person(s) of good standing with no record of criminal convictions in relation to the
offences stated above, in Sri Lanka or in any other country.

CDS 1 (A)
7.



පහත සඳහන් ාවා හැර මවිිව ඨාය සඳහා ිවයමිතව තිෂමබන යම් නඩු හබ වල සම්පුර්ණ විසඨතරයක් සපයන්න) ශ්රී ලැංකාමහ මහෝ මලෝකමේ මවන යම්
මපමෙසක, ඉහත සඳහන් කළ පරිදි යම් ෙඩුවම් කිරීෙකට/ විිව ඨායකට ිවයමිතව තතිෂ සාපරා/ස නඩුවකට සම්බන්ධ් සහ/මහෝ ආශ්රිත පුද්ගලිනන් මහෝ
ෙට/අපට කමරහිව තතිෂ ො/අප හා ආශ්රිත සහ/මහෝ ො/අප හා සම්බන්ධ් වයාපාරයන් මහුවේකරුමවකු, මක ටසඨකරුමවකු, අධ්යක්්වරමයකු මලස) ො/අප
මහෝ ො/අප ආශ්රිත යම් පුද්ගලමයකු/පුද්ගලිනන් කිසිවක් මන ෙැත.
ehd;/ehk; mj;Jld;/my;yJ vd;Dld;/vk;Kld; njhlh;Gila vtNuDk; Ms;(Ml;fs;) my;yJ vd;Dld;/vk;Kld; njhlh; Gila
VNjDk; mikg;G (gq;fhsh;> gq;Fjhuh;> gzpg;ghsh; xUtuhf) vdf;F/vkf;F my;yJ NkNy $wg;gl;lthW njhlh;Gila
mj;Jld;/my;yJ ,ize;Js;s Ml;fSf;F vjpuhf ,yq;ifapy; my;yJ cyfpd; NtW VNjdk; ghfj;jpy; gpd;tUtdtw;iwj;
jtpu (KbTWhjpUf;Fk; VNjDk; tof;fhly; gw;wpa tphpthd tptuzk; juTk;) vitNaDk; Fw;wj;jPh;g;Gfs;/KbTwhjpUf;Fk;
Fw;wtpay; tof;F eltbf;iffs; vitAkpy;iy.
I/We or any persons(s) associated with me/us and/or any entity connected to me/us (as a partner, shareholder, director) have
against me/us or persons connected and/or associated as aforesaid any convictions/pending criminal proceeding in Sri Lanka or in
any other part of the world except the following (give detailed description of any pending litigation);





8.

ෙ.තැ.්ර. ගිණුෙක් විවෘත කිරීෙට ොමේ/අපමේ අයදුම්පත සහ අොළ අිවකුත් මේඛන ්රතිෂක්ම්ප කර මන ෙැතිෂ බව සහ ෙ.තැ.්ර. හි මවනයම්
සහභාගිකරුමවකු විසින් කිසිදු වයාපාරික සබඳතාවක් මිට මපර ්රතිෂක්ම්ප කර මන ෙැතිෂ බව ෙෙ/අපි ්රකා කරමි/කරමු.
CDS fzf;nfhd;iw Muk;gpg;gjw;fhd vdJ/vkJ tpz;zg;gKk; ,iaghd Vida MtzKk; kWf;fg;gltpy;iy my;yJ
vitNaDk; njhopy; cwTfs; CDS
,d; NtW vtNuDk; gq;Nfw;g
; tuhy;
Kd;dh; epuhfhpf;fg;gltpy;iy vd ehd;/ehk;
ntspg;gLj;Jfpd;Nwd;(fpd;Nwhk;).
I/We declare that my/our application and other relevant documentation to open a CDS account has not been refused or any
business relationship has not been declined previously by any other Participant of the CDS.

9.

මක ළඹ වයාපාර වසඨතු හුවොරුව මමක .ව.ව.හු.) /ෙ.තැ.්ර. විසින් මෙහි ො/අපි විසඨතර කර තතිෂ ්රකා ඊට පටහැිවයින ීරරණය කළමහ ත් මමහෝ ්රසිද්ධ්
මත රතුරු ොර්ගමයන් මහෝ අනයාකාරමයන් කවැිව කරුණු වලට පටහැිව බව තහුවරු ුවවමහ ත්), කහි ගිණුෙ ෙරන්නාමේ මහෝ කෙ ගිණුම් ෙරන්නා
සම්බන්ධ් පාර් වකරුමවකුමේ ගණුමෙු  වලට අොළ ශ්රී ලැංකාමහ ීමතිෂ/මරලාලාසි ඉුවකළයුතු ආයතනයක් මලස කවැිව ගිණුම් ෙ.තැ.්ර ට හාිවොයක බව
මක .ව.ව.හු./ෙ.තැ.්ර. හි ෙතය ුවවමහ ත් ො/අප හා සම්බන්ධ් සියළු තැන්පතු හා කවැිව අිවකුත් මසවා ාක පාර්ශිකව සොප්ත කිරීෙට සහ අොළ පිරිවැය
මහෝ මෙෙ ගිණුෙ හා සම්බන්ධ් අිවකුත් වියෙම් අයකර ගැීමෙට මෙිනන් තවදුරටත් ෙ/තැ.්ර. ට බලය පවරා ීමෙට කකව මවමි/මවමු.
,jd;fz; vd;dhy;/vk;khy; nra;ag;gl;Ls;s vitNaDk; $w;Wf;fs; (my;yJ gfpuq;fkhff; fpilf;fTs;s jfty; Clhf my;yJ
NtW
tifapy;
mj;jifa
VNjDk;
tplak;)
mjd;
fzf;F
itj;jpUg;gth;fspd;
my;yJ
mj;jifa
fzfF
itj;jpUg;gth;fSld; njhlh;Gila jpwj;jth;fspd; nfhLf;fy; thq;fy; njhlh;gpy; CSE/CDS ,d; mgpg;gpuhag;gb ,yq;ifapd;
rl;lq;fSld;/xOq;FtpjpfSld; ,zq;fpnahOfNtz;ba epWtdnkhd;whf CDS ,w;F KuzhdJ vd CSE/CDS jPh;khdpj;jhy;
itg;gPLfs;
rhh;e;jitAk;
vd;Dld;;/vk;Kld;
njhlh;GilaitAkhd
mj;jifa
NtW
NritfisAk;
xUGilahf
KbTWj;Jtjw;Fk; ,f;fzf;F njhlh;g
; pyhd rhh;Gila nryTfisAk; Vida nrytpdq;fisAk; mwtpLtjw;Fk; CDS ,w;F
,j;jhy; mjpfhukspf;fg;gLfpd;wJ vd ehd;/ehk; ,j;jhy; NkYk; ntspg;gLj;;JtJld; cld;gl;Lf;nfhs;fpd;;Nwd;(Nwhk;).
I/We further declare and agree that, should the CSE/CDS determine any statements made by me/us herein to the contrary, (or any
such matter through publicly available information or otherwise) which would in the opinion of the CSE/CDS be detrimental to the
CDS as an institution having to comply with the laws/regulations of Sri Lanka pertaining to transactions of its account holders or
parties connected to such account holders, the CDS is hereby authorized to unilaterally terminate all depository and such other
services connected to me/us and recover related costs or other expenses pertaining to this account.

ඉහත “1” සිට “9” ෙක්වා තතිෂ මේෙ ෙට/අපට කියවා ීමමෙන් අනතුරුව ො/අප විසින් ාවා මත්රුම්මගන මෙෙ ්රකා යට ොමේ/අපමේ අත්සන් තැූ  බව ෙෙ/අපි මෙිනන්
සඨථිර කරමි/කරමු.
,e;j ntspg;gLj;Jifapy; ifnahg;gkpLtjw;FKd;dh; NkNyAs;s ”1”Kjy; “9” tiuapyhd ge;jpfs; vk;khy; Kiwahf thrpf;fg;gl;L
tpsq;fpf;nfhs;sg;gl;ld vd ,j;jhy; ehd;/ehk; ntspg;gLj;Jfpd;Nwd;(Nwhk;).
I/We hereby confirm that the paragraphs “1” to “9” above have been duly read over and understood by me/us prior to signing this
Declaration.

(අයදුම්කරුමේ අත්සන )
(tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;)
(Signature of the Applicant)

ම1 වන හුවේ අයදුම්කරුමේ අත්සන)
(tpz;zg;g
; jhuhpd; ifnahg;gk);
මSignature of the 1st Joint Applicant)
20

ෙස

20

khjk;

This

මෙදිනදිය.
Mk; jpfjp

day of

*අදනෙ යනි ඒෙන කතනහරි්පය
*Vw;Gilj;jpy;yhjijf; fPwptplTk;
* Delete whichever is inapplicable

20

ම2 වන හුවේ අයදුම්කරුමේ අත්සන)
(2Mk; $l;L tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;)
(Signature of the 2nd Joint Applicant)

