................................................
…………………………………………………
………………………………………………..
දිනය………………………………………….
කෂමනාකාරතුමා,
දුම්බර මයික්රෝ ක්රඩිට් වමාගම,
ක්නො. 47,මීගමු පාර,
මීරිගම.

ණය පමා සහන අයදුම් පත්රය
Covid-19 හහේතුහෙන් බලපෑමට ලක්වූ ගණුහෙනුකරුෙන් සඳහා සහන කාලයක් ලබා දීම
ශ්රී ාකා මශ බකාකුල සින් හ ශන් හලා දු හ තශස වනශ හ වශනය මා ක්ලස බා ම ම වකා බකම ම වනශා මා සින් හ
ක්මහි පශස වනශ හ ක්සොරතුරු ඔබ ක්ලස තදිරිපත් කර න්ටිමි.
01) බා ගත් මය පශුකකක්ම් සිව්සරය
ගණුක්ෙණුකරුක්ේ නම:-............................................................................................
ගිසිුකම් අාකය:-………………………………….. බා ගත් ණය මුෙ:-…………………………………….
ලාශන අාකය/ ක්ේප/ක්ලනත්:-……………………………………………………………………………………..
ජාතික ශකන්නුම්පත් අාකය:-……………………………………………………………………………………………
ලත්ම හ ලිපිනය:-………………………………………………………………………………………………………….
දුරකථන අාක:- ජාගම………………………………………… නිලව…………………………………………….
02) රැකියාක්ේ ව්ලභාලය
මා,
රජක්ේ ක්වේලකක්යකි
ක්පෞේගලික අාක්ේ ක්වේලකක්යකි
ව්ලයා රැකියාලක් කරන අක්යකි
ව්ලයා රැකියා ව්ථානයක ක්වේලය කරන අක්යකි


ඔේ
ඔේ
ඔේ
ඔේ

නකස
නකස
නකස
නකස

තශස රජක්ේ ක්ශෝ ක්පෞේගලික අායක රැකියාල කරන අක්යක් නම්,
ක්වේලා ව්ථානක්ේ නම:- ………………………………………………………………………………………………………..
ලිපිනය:- ……………………………………………………………………………………………………
සනතුර:- ……………………………………………………………………………………………………
දු. අාකය:- ………………………………………………………………………………………………….
(ක්මය සශවුරු කිරීම වනශා ඔබ වතුල ඇති ක්වේලය වශතික කිරීක්ම් ලිපියක් වශ අලවානයට ගත් ලකටුප්
ලාර්ථාල ක්ම් වමඟ අමුණ හන)



ඔබ සින් හ ව්ලයා රැකියාලක් කර හක් හ නම් ක්ශෝ ව්ලයා රැකියා ව්ථානයක ක්වලය කර හක් හ නම් පශස
ක්සොරතුරු බා ක්ෙ හන
1. ව්ලයා රැකියාක්ේ ව්ලභාලය (ත්රී ක්රෝෙ රථ රියදුරු/ පාවක ළ ෂමු හ රලාශනය-ලෑ හ/ක්ොරි/ුකලු
භාණ්ඩ රලාශනය/බව් රථ මගි හ රලාශනය ලකනි ෙෑ ක්ශෝ ක්ලනත් ව්ලයා රැකියාලක්)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. මාන්ක ආොයම පිළිබන සිව්සර
……………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................
(ක්මය සශවුරු කිරීමට ලිපියක් ක්ම් වමඟ ඇමිණිය යුතුය)



ඔබ සින් හ ලයාපාරයක් කර හක් හ නම් පශස ක්සොරතුරු බා ක්ෙ හන
මාක්ේ/ අපක්ේ ලයාපාරය අො ල හක් හ …………………………………………………………………………………………..
( ක්රදිපිළි කර්මා හසය/ ක්සොරතුරු සාක්ණය/ ක්ත් කර්මා හසය/ කුලුබඩු කර්මා හසය/ ලකසිලි අාය/
තශස අාය හට අලය ්රලය වකපීමම/ක්ලනත්)
(ක්මය සශවුරු කිරීම වනශා ඔබ ලයාපාරක්ේ BR පිටපස ඇමිණිය යුතුය)

03) තශස සත්ලය බපා ඇති ආකාරය

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
04) ඇපකරුල හක්ේ සිව්සර
01) වම්පූර්ණ නම………………………………………………………………………………...
ලර්ථමාන ලිපිනය……………………………………………………………………………
දුරකථන අාකය………………………………………………………………………………
රැකියාල………………………………………………………………………………………
02)වම්පූර්ණ නම………………………………………………………………………………....
ලර්ථමාන ලිපිනය……………………………………………………………………………..
දුරකථන අාකය……………………………………………………………………………….
රැකියාල……………………………………………………………………………………….
ක්මම වශනය ඔබ ආයසනක්ය හ ත ළා න්ටීම පිළිබනල මා සින් හ මාක්ේ න්යලු ඇපකරුල හ ෙකනුලත් කෂ අසර ඊට
එකඟල ඔවු හ න්යලු ක්ෙනා සින් හ මා ක්ලස බා ම  ඇති ලිඛිස එකඟසාලය හ න්ය ළ ක්ම් වමග අමුණා ඔබ ක්ලස
තදිරිපත් කරමි.
05) ණය වශනය ත ළලුම් කරන කා සීමාල …………………………………………………………..
06) අප ආයසනක්ය හ ක්ලනත් ණය බා ඇත්නම් එය පිළිබන සිව්සර
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
07) 2020.03.27 ලන දිනට පලතින හිග මුෙ:-.....................................................
08) ඔබ අප ආයසනක්ය හ ලාශනයකට ණය මුෙක් බා ඇත්නම් එහි පූර්ණ රක්නාලරණය පිළිබන සිව්සර
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
මම / අපි ක්මමගි හ එකඟ ලන පරිදි,
 2020.03.27 දින ලන සිට තශස කී මය පශුකකම් වනශා කින්දු හිඟ මුෙක් ක්නොමකති බල.
 තශස ගිසිුකම යටක්ත් ෙකනටමත් පලතින ගිසිුකම් කාය ක්නොවකා ක්මයි හ ත ළා ඇති වශන කායට
වමාන කායකි හ තශස ෙකක්ක්ලන ගිසිුකක්මහි කාය ම ර්ඝ කිරීමට දුම්බර මයික්රෝ ක්රඩිට් වමාගමට
අයිතිලාන්කම් ඇස.
 මා/ අප ක්මයි හ ත ළා න්ටිනු බ හනා ව වශනය මා/අප ක්ලස රධාානය කිරීක්ම් පරම අිමමසානුවාරී බය
දුම්බර මයික්රෝ ක්රඩිට් වමාගම වතු බල.
 ණය පමා වශන නියමය හට එකඟ ලන අසර මා / අප බාක්කොක්ොත් වී ක්නොමකති බල රකා කරමි/කරමු.
 තශස මය පශුකකම ක්ලනුක්ල හ පරම අයිතිය යටක්ත් ුකරක්ිතසයක් / ගගවක් ලක්ය හ ඔබ ආයසනය
ක්ලස සබා ඇති තශස ෙකක්ක්ලන ලාශනය/ ක්ේප මාක්ේ / අපක්ේ ව හසකක්ේ පලතින අසර එය අ හවතු
කර ක්නොමකති බල ක්මයි හ වනාථ කරමි/ කරමු.
 මා/ අප සින් හ ක්මයි හ ත ළා ඇති වශනය දුම්බර මයික්රෝ ක්රඩිට් වමාගම සින් හ මා / අප ක්ලස රධාානය
කිරීමකම  එකී වමාගම සින් හ කරනු බ හනා ව යම් ක්රියාලක්, මගශකරීමක්,අත්ශකරීමක් ක්ශෝ
ක්නොකරශකරීමක් තශස වනශ හ මය පශුකකම යටක්ත් දුම්බර මයික්රෝ ක්රඩිට් වමාගම වතුල පලතින
හිමිකම් වශ රතිකර්ම අත්ශකරීමක් ක්ව ක්නොවකකීම.
 තශස මය පශුකකම යටක්ත් ක්ගසිය යුතු මුෙ ළ වම්පූර්ණක්ය හ මා / අප සින් හ ක්ගලා අලව හ ලනක්සක්
එකී මයමය පශුකකම වනශා ව තශස අාක ෙරන ගිසිුකම්/අර්පන ලිපික්ේ ෙකක්ක්ලන අක්නකුත් වෑම න්යලු
ක්කො හක්ේන් ශා නියමය හ ඒ ආකාරක්ය හම ලාගුල පලතින බල වශ ඒලා තටු කිරීමට මා/ අප බකඳී න්ටින
බල.
 මා/ අප සින් හ ක්මමගි හ බා ම  ඇති ක්සක්රතුරු වසය ශා නිලකරදි බලත් යම් ක්ශයකි හ ක්මකී ක්සරාරතුරු
අවසය බලට සශලරු වුලක්ශොත් ශ්රී ාකා මශ බකාකුල සින් හ ශන් හලා ම  ඇති තශස ෙකක්ක්ලන වශනය අයදුම්
කිරීමට නුුකදුව්ක්වකු ලන බල මා/ අප ෙකනුලත් බලත් ක්මයි හ එකඟල රකා කරනු කක් .
ව්තූතියි
ක්මයට සි්ලාසී
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