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පර ලන
ප්රධාන
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2
3
පතිසේක
1
2

ඳාවසල් නම

පඅකය

ඳාවසල් නම

පඅකය

මවිසි ක ල ඉශත වශ ල පෂ මතොරතුරු නිලැරදි බල වශතිප පරමි.
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දිනය
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9. කාඳ පධයාඳන පධයක්ෂකස ිරේසශය
9.1- නිධාන්යා ශ්රී ං.ු.ඳ.මවයලය් ඳත්වීම් බා ඇති දින සි ක් මම් දක්ලා ුඩ ලැටුප් වහිත /ලැටුප්
රහිත නිලාඩු බා තිමේද? ....................
බා ඇත්නම් ඒ ටලළිබල විව්තර
පදාෂ කාය ඳරිච්සේදය
විව්තර (පඩ ලැටුප් වහිත /ලැටුප් රහිත)

9.2- නිධාන්යා ශ්රී ං.ු.ඳ.මවයලය් ඳත්වීම් බා ඇති දින සි ක් මම් දක්ලා ඔහු් විරුද්ධල විනය
ටලයලර මගන තිමේද? ...................
විනය ටලයලර මගන ඇත්නම් ඒ ටලළිබ විව්තර
පදාෂ කාය ඳරිච්සේදය
විව්තර (විනය පියලර/ විනය ිරසයෝග)

9.3 රාජය මවයලා මපොමි ල වභාල මශෝ ුධයාඳන මවයලා පමිටුල විසි ක ලජ ජාතිප ඳාව අ විදුශ අඳතිලරු
මව ඳත් කිරීම් නුදුදුදු බල් ද ලලා ඇති නිධාරීයකුද ? ......................
ුයදුම්පරු විසි ක ල ඉදින්ඳත් පර ඇති මතොරතුරු නිලැරදි බලත්ජ ජාතිප ඳාව අ විදුශ අඳති තනතුරු වශා
පැවීම් නිමේදනය් ුනුල වාමානය දුදුදුපම් ය්මත් ලන ුලයතාල ල වරුරා ඇති බලත්ජ දැන් මමම
ුයදුම්පරු් විරුද්ධල කිසි කයම් විනය ඳරීක්ණයක් මනොඳැලැත්මලන/ඳැලැත්මලන බලත්ජ පූේලාව ලන
ුවුරුදු 05 ප වතුටුදායප මවයලා පායක් වහිත/රහිතජ උවාවියකි ල දඬුලම් බා ඇති / මනොමැති බලත්
මමයි ල වශතිප පරමි.
................................
දිනය
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ුත්වන
(පාඳ ුධයාඳන ුධයක්පමේ
නි මුද්රාල

10. ඳෂාත් පධයාඳන සල්කම්/ඳෂාත් පධයාඳන පධයක්ෂ/සදඳාේතසම්්තු ප්රධාිරයාස ිරේසශය
ුයදුම්පරු විසි ක ල ඉදින්ඳත් පර ඇති මතොරතුරු නිලැරදි බල්ත්ජ මමම ුයදුම්පරු් විරුද්ධල කිසි කයම්
විනය ඳරීක්ණයක් ඳැලැත්මලන/ මනොඳැලැත්මලන බල්ත් වශතිප පරමි. මමම
නිධාන්යා/නිධාන්නිය විදුශ අඳති තනතුරක් වශා මතෝරාගනු ැබුලමශොත් ඳෂාත් රාජය
මවයලමය ල/මවයලා ව්ථානමය ල ුනුප්රාප්තිපමයකු රහිතල නිදශව් කිරීම් එපඟ මලමි/මනොමලමි.
................................
දිනය

..............................
ුත්වන
(ඳෂාත් ුධයාඳන ම අපම්*/ුධයක්/මදඳාේතමම් ලතු
ප්රධානියාමේ නි මුද්රාල

*ඳෂාත් රාජය මවයලම නියුතු නිධාන් ල වශා ඳමණක් ුදාෂ මේ.

