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දකුණු ඳළාත් මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය  ෙවාින්  ය  මුදක් 

 කබා ගැනීම සහා ධ දුම් ඳත්ර . 
 

නම      : ………………………………………………………………….. 

ලිපින       : ………………………………………………………………….. 

දුරාථන ධංා      : ………………………………………………………………….. 

මගී ෙසේවාා බකඳත්ර ධංා  : ………………………………………………………………...... 

දකුණු ඳළාෙත් ෙඳොදු ප්රවාාහන ෙසේවාාවා්  ඳැවාැත්ීමම  තෙත් මාෙ  හහ  බකඳත්රෙ ි  ෙසේවාෙ ි  ෙ ොදවාා 

ඇින ඳහ  නම් සහ්  ිය දුරු ොෝ ෙදොස් ර මහතු් ත ඳවාිනන  ත්ත්වා  හමුෙේ මා විසි්  මකයම  

වාශෙ ්  සහන ් සැකසීම මලීා ොොත එ් පුද්ගකෙ කුත රු.5000 බැගි්  කබාදීම සහා රු. 

10000/- ා (දස දහසා)  ය  මුදක් ධිකාාිය  ෙවාින්  ධ දුම් ාර සිටිමි.  

 

1. ිය දුරු මහ ාෙ  නම  : ……………………………………………………………… 

2. ොෝ ෙදොස් ර මහ ාෙ  නම : ……………………………………………………… 

3. ධ දුම් ාර ඇින ය  මුදක බැර ාළ යුතු බකඳත්ර  කාභි ා වාන  මාෙ  ගිණුම් විස් ර ඳහ  ඳියදි 

ෙේ. 

i. ගිණුම් ි මි ාෙ  නම  : ................................................................. 

ii. බැංකුවා    : …………………………….. 

iii. බැංකු ශාඛාවා  : ……………………...……..   

iv. බැංකු ගිණුම් ධංා  : ……………….....………… 

ෙම් සමග මීත ධදාක සහ්  ාරන කද ගිණුෙම් විස් ර ඇතුකත් ඡා ා පිතඳ ් ධමුයා එවි  යුතු . 

 (ෙමම ය  මුදක ධදාක ගිණුමත ස්වා ංක්රී වා බැංකු ග  වාන බැවි්  බැංකු ේ ාංා  හා ශාඛා ධංා  

කබා ගැණීමත හැකිවාන ඳියදි හහ  සහ්  ගිණුෙම් ඡා ා පිතඳ  ධනිවාාර් ෙ ්  ෙ ොමු ාක යුතුෙේ. 

 වාද ධදාක ය  මුදක බකඳත්ර කාභි ා කබා ගත් බවාත ෙම්  තෙත්ම සහිනා වාන ධ ර ඒ පිළිබවා 

ගැතළුවා් ඇිනවුවාෙහොත් ධදාක බැංකුවා  තෙත් ඳරී්ෂා ාර  හවුරු කිරීම සිදු ාරනු කබන බවාද 

ද් වාමි.) 
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ෙඳොලී රි   ෙමම ය  මුදක ධිකාාිය  විසි්  ද්වාා ඇින ය  ොෝ ෙද්සී්  වාකත  තත්වා භාරග් නා  

ධ ර එ  මාස දහ ්  (10) තුක මාසිාවා ෙහෝ ොොතස් වාශෙ ්  පි ීමමත මා එාඟ ෙවාමි. ඒ ධනුවා 

ධදාක ය  මුදක සම්බ් ධෙ ්  වාගකිම් ෙකස මාෙ  හහ  ධංා සහ්  බකඳත්ර  

................................  ම් ෙහ කි්  ධදාක ය  මුදක පි ීමමත ධෙඳොෙහොසත් වුවාෙහොත් එි  සමස්  

වාගකීම දැරීමත ඇඳ ් ෙකස මි්  ධිකාාිය ත ඳවාරමි. 

 

ධදාක ෙ ොරතුරු පිළිබ මනා දැනුමකි්  හා ධවාෙබෝධ කි්  යුතුවා ධදාක ය  මුදක කබා ගැනීමත ධ දුම් 

ාරන බැවි්  මා ෙවා  එකී ය  මුදක නිකුත් ාරන ෙම්  හල්කා සිටිමි. 

 

ධ දුම් ාරුෙ  ධත්සන :  ..................................   දින  : …………………. 

 

ාාර් ාලී  ප්රෙ ෝනන සහා 

 

2020/   /    දින ධදාක බස් රථ ි මිාරුත රු.......................... නිදහස් ාර ඇ . 

ගයාාිකාාරී ධත්සන ...................................  දින  ................................. 


