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የማመልከቻ መረጃ
ከሳጥኖቹ አንዱ ላይ ምልክት በማድረግ እየጠየቁት ያሉትን የማመልከቻ አይነት ይምረጡ*፡
የግድ መካተት ያለበት መረጃ እዚህ ይሙሉ።  የ ግድ መሞላት ያለባቸው መስኮች (ፊልድስ) የአስትሪስክ (*) ምልክት ተደርጎባቸዋል።

የአመልካች የንግድ ስምና አድራሻ 

የኮርፖሬሽኑ ስም *፡ የንግድ አድራሻ *፡:

የንግድ ቤቱ የተጸውዖ ስም (ትሬድ ኔም) ወይም ዲ.ቢ.ኤ. ስም*: የንግድ ስልክ ቁጥር *:

የመገኛ ስም እና ሀላፊነት *:

ሱቁ ያለበት ቦታ አድራሻ *: ከተማ*: ስቴት *: ዚፕ ኮድ*:   ዋርድ *:

የንግድ ፖስታ መላኪያ አድራሻ (መይሊንግ አድረስ) (የተለየ ከሆነ)*: ከተማ*: ስቴት*: ዚፕ ኮድ*:

የሞባይል ስልክ ቁጥር *:

የግል ተቋም (ሶል ፕሮፕርያቶርሺፕ)[ ሽርክና(ዎች) ኮርፖሬሽን (ለትርፍ የሚሰራ) ሌላ (ይግለጹ)

የባለቤትነት ለውጥ የንግድ ፈቃድ እድሳት

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በሙላት ይመልሱ፡
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ንግዱ የስቴትና ሎካል ግብሮች (ታክስስ)፣ ወለድ ወይም ቅጣቶች በመክፈል ዘንድ ዘግይቷል?

ንግዱ ተገቢ የሆነውን ታክስ ሪተርኖች ወደ ዲስትሪክቱ ፋይል ከማድረግ አንጻር ዘግይቷል?

የንግድ ባለቤት(ቶች) ባለፉት 10 አመታት ውስጥ በከባድ ወንጀል (ፌለኒ) በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተብለው ያውቃሉ? 

የንግድ ባለቤት(ቶች) ባለፉት 10 አመታት ውስጥ በማንኛውም ቦታ የሎተሪ ህጎች ተላልፈው ያውቃሉ?

የንግድ ባለቤት(ቶች) ባለፉት 10 አመታት ውስጥ ከቁማር ጋር ተዛማጅነት ባለው ወንጀል በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተብለው ያውቃሉ?

ንግዱ (ወይም ሰራተኛ ወይም ኤጀንት) ለሎተሪና ጌሚንግ ቢሮ (ኦፊስ ኦፍ ሎተሪ ኤንድ ጌሚንግ) ቁሳቁሶችና አገልግሎቶች አቅርበው ያውቃሉ? 

የንግድ ድርጅቱ ከስሬአለሁኝ በማለት አቤቱታ (ባንክራፕሲ) ፋይል አድርጎ ያውቃል?

*ከላይ ከተዘረዘሩት ጥያቄዎች መካከል "አዎ" ብለው የመለሱት ጥያቄ ካለ ማብራሪያ ማያያዝ ይኖርባቸዋል።

አዲስ ቸርቻሪ

በዋናነት የሚናገሩት ቋንቋ 

}የቤት ስልክ ቁጥር *፡

የባለቤትነት መረጃ
የባለቤትነት አይነት፡

ኤፍ.ኢ.አይ.ኤን. *:



የግል ኢመይል አድራሻ፡ የፋክስ ቁጥር፡ሀላፊነት *: ስልክ ቁጥር *፡
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ድህረ ቅጥያ (ሳፊክስ) (ጁንየር፣ 
ሲንየር፣ ወዘተ።)፡

የመጀመሪያ ስም *: የመጨረሻ ስም *፡መካከለኛ ስም፡:

የመጀመሪያ ስም *፡ መሀከለኛ ስም፡ የመጨረሻ ስም *፡ ድህረ ቅጥያ (ሳፊክስ) (ጁንየር፣ 
ሲንየር፣ ወዘተ።)፡

የግል ኢመይል አድራሻ፡

ሀላፊነት *፡

ስልክ ቁጥር *፡

አድራሻ *፡ አገር *፡

ስቴት/ፕሮቪንስ *፡  ከተማ *፡ ዚፕ ኮድ *፡

የባለቤትነት መቶኛ (የሚመለከት ከሆነ)፡

የሶሻል ሰኩሪቲ ቁጥር፡

የንግድ ባለቤት(ቶች) *ከሁለት ባለቤቶች በላይ ከሆኑ የተለየ ሉህ ያያይዙ።
*እያንዳንዱ ባለቤት ኦ.ኤል.ጂ. ኮርፖሬት ዳታ ሳፕሊመንት ፎርም የተባለውን ቅጽን የግድ መሙላት 
ይኖርበታል።

መገኛ መረጃ
 የዚህ ማመልከቻ መገኛ ስም 

የመጀመሪያ ስም *፡ መሀከለኛ ስም፡ የመጨረሻ ስም *፡ ድህረ ቅጥያ (ሳፊክስ) (ጁንየር፣ 
ሲንየር፣ ወዘተ።)፡

ሀላፊነት *፡

ስልክ ቁጥር *፡

አድራሻ *፡ አገር *፡

ስቴት/ፕሮቪንስ *፡  ከተማ *፡ ዚፕ ኮድ *፡

የባለቤትነት መቶኛ (የሚመለከት ከሆነ)፡

የሶሻል ሰኩሪቲ ቁጥር፡

የልደት ቀን *፡

የግል ኢመይል አድራሻ፡

የልደት ቀን *፡



የፈቃድ ሁኔታዎች
አመልካች በሚከተሉት ሁኔታዎች ይስማማሉ፡ 

ክሊን ሀንድስ (ለዲስትሪክት ከሚከፈል እዳ ነጻ መሆን)

በ"ክሊን ሀንድስ ቢፎር ረሲቪንግ ላይሰንስ ኦፍ ፐርሚት አክት ኦፍ 1996 (1996ቱ የንግድ ፈቃድ ከማግኘትዎ በፊት ለዲስትሪክቱ 
የሚከፈል እዳ እንደሌለብዎ ማረጋገጥ ይገባል በሚል ህግ) (DC Law 11-118, እንደ ተሻሻለው; D.C. Official Code Sec. 47-2861  
et  seq.) መሰረት አመልካች ለዲስትሪክት መክፈል ያለበት ግን ያለከፈለው ከ$100 በላይ እዳ ያለው ከሆነ የዲስትሪክት ኦፍ 
ኮሎምቢያ መንግስት (ዲስትሪክት) ለአመልካች የንግድ ፈቃድ ወይም ላይሰንስ መስጠት የለበትም።

ሪተይለር ቡለቲን ነምበር (የቸርቻሪ ቡለቲን ቁጥር) 97-0001

ማንኛውም ሎተሪ ወይም የደይሊ ነምበርስ ጌም ቲኬቶች በዲ.ሲ. ሎተሪ ከተመደበው ዋጋ በላይ መሸጥ አይገባም፣ ከባለፈቃዱና 
ከባለፈቃዱ ሰራተኞች በስተቀር በማንኛውም ሌላ ሰውም መሸጥ የለበትም። የሎተሪ ቴኬቶች የሚሸጡት 18 እና ከዛ በላይ እድሜ 
ላላቸው ሰዎች ብቻ ነው። ማንኛውም ይህንን አንቀጽ በመተላለፍ በፍርድ ቤት ጥፋተኛ የተባለ ሰው ከ$1000 የማይበልጥ የገንዘብ 
ቅጣት ወይም ከ6 ወራት የማይበልጥ እስራት፣ ወይም በሁለቱም ሊቀጣ ይችላል።

የሎተሪ ፈቃድዎ ወደ ሌላ ሰው አይተላለፍም (ናን-ትራንስፈራብል)። ንግድዎን ለመሸጥ እያሰቡ ከሆነ፣ የባለቤትነት ለውጥ ከመደረጉ 
ከ45 ቀናት በፊት አዲስ ባለቤቶች ፈቃድ እንዲሰጣቸው የግድ ማመልከቻ ፋይል ማድረግ ይገባቸዋል።

የሎተሪ ዋስትና ስምምነት (ሎተሪ ኢንደሚኒፊኬሽን አግሪመንት)

እንደ የፈቃድ መስጠት ሁኔታ፣ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ለባለ ፈቃድ የሎተሪ ችርቻሮ ፈቃድ በመስጠቱ ምክኒያት ዲስትሪክት ኦፍ 
ኮሎምቢያ ሊያጋጥሙት ከሚችሉ ማናቸውም እና ሁሉም እርምጃዎች፣ የይገባኛል ጥያቄዎች እና ማናቸውም የፍላጎቶች አይነቶችና 
ጠባዮች ላለመጉዳትና ለማዳን አመልካች ይስማማል።

የክረዲት ፍተሻ (ክረዲት ቸክ) እና የመረጃ መለቀቅ (ረሊዝ ኦፍ ኢንፎርሜሽን)

ይህን የዳራ ፍተሻ (ባክግራውንድ ቸክ)፣ የክረዲት ፍተሻ (ክረዲት ቸክ) እና የመረጃ መለቀቅ (ረሊዝ ኦፍ ኢንፎርሜሽን) ፈቃድ 
በመፈረም የሎተሪና ጌሚንግ ቢሮ (ኦፊስ ኦፍ ሎተሪ ኤንድ ጌሚንግ) (ኦ.ኤል.ጂ.) የሎተሪ ችርቻሮ ፈቃድ እንዳገኝ ብቁ መሆኔን 
እንዲወስኑ የሚረዳቸው የክረዲት ሪፖርት፣ እና የግልና የቢዝነስ ሰነዶች ያገኝ ዘንድ በግልጽ ፈቅጃለሁ።

ለኦ.ኤል.ጂ. በሰጡት መረጃ መሰረት ማንኛውም የሎካል፣ ስቴት ወይም ፌደራል መንግስት አካል፣ ወይም የቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ፣ 
ለትርፍ-የማይሰራ ድርጅት፣ ግለሰብ፣ ወይም ማንኛውም ሌላ ለኢ.ኤል.ጂ. መረጃ የሚሰጥ የህዝብ ወይም የግል ተቋም በዚህ 
በሰጠሁት ፈቃድ መሰረት ምንም ጉዳት ለዘላለም እንዳይደርሳቸው፣ ነጻ እንደለቀቅቋቸው በግልጽ ተስማምቻለሁ።

የውሸት ወይም አሳሳች መግለጫዎች መስጠት፣ ወይም የሚገባ መረጃ አለመስጠት በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ያደረግኩት የሎተሪ 
ችርቻሮ ፈቃድ ማመልከቻዬ እንዲከለከል ምክኒያት ሊሆን እንደሚችል እገነዘባለሁ። የዳራ ፍተሻ (ባክግራውንድ ቸክ)፣ የክረዲት 
ፍተሻ (ክረዲት ቸክ) እና የመረጃ መለቀቅ (ረሊዝ ኦፍ ኢንፎርሜሽን) ለማስረከብ ተስማምቻለሁ። 

በ D.C. Official Code § 22-2405 መሰረት አንድ ግለሰብ ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያለው (ማቲርያል የሆነ) ሆን ብሎ የውሸት ቃል 
በጽሑፍ፣ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ፣ ለማንኛውም የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ መንግስት ተቋም ቢያቀርብ፣ እና የቀረበው መረጃ 
ሁኔታውን ባገናዘበ መልኩ ውሳኔ ለመውሰድ እንደ እውነት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ከሆነ፣ የሐሰት መግለጫዎችን በመስጠት 
ወንጀል ሊያስከስስ ይችላል። ማንኛውም በፍርድ ቤት ሐሰት መግለጫዎችን በመስጠት ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ ግለሰብ በ D.C. Official 
Code § 22-3571.01 ከተጠቀሰ መጠን የማይበልጥ ቅጣት፣ ወይም ከ180 ቀናት የማይበልጥ እስራት፣ ወይም ሁለቱም 
ሊፈረድበት ይችላል።
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የችርቻሮ ፈቃድ ማመልከቻ ስምምነት

የዲ.ሲ. ሎተሪ ችርቻሮ ፈቃድ ማመልከቻ ማስረከብ (ሳብሚት ማድረግ) የተጠየቀው ፈቃድ እንደሚሰጥ ዋስትና አይሰጥም። 
ማመልከቻዎች የአመልካች የሎተሪ ቲኬቶች በመሸጥ የሎተሪ ኢኮኖሚያዊና ቀልጣፋ ክዋኔ የማገልገል ችሎታ ለመወሰን ይመዘናሉ። 
የሎተሪ ፈቃድ መስጠት የሎተሪው የሚከተሉት መሰረት ያደረገ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ቺፍ ፊናንስሻል ኦፊሰር  ቢሮና የሎተሪና 
ጌሚንግ ቢሮ (ኦፊስ ኦፍ ሎተሪ ኤንድ ጌሚንግ) ኤክዘከቲቭ ዲረክተር ውሳኔ ነው፡ (1) የንግድ ቤቱ በአካል ጉዳተኛ ግለሰቦች ያለው 
ተደራሽነት፣ (2) የንግድ ቤቱ የፋይናንስ መረጋጋትና ሀላፊነት፣ (3) የነባር ፈቃዶች ለህዝብ በምቾት የማገልገል ብቃት፣ (4) 
የሚጠበቀው የሽያጭ መጠን።

በተጨማሪ፣ አመልካች በሚከተሉት መስፈርቶችና ሀላፊነቶች ይስማማል መከተልም ይጠበቅበታል፡

1. አመልካች በ D.C. Code Section 3-1301, et seq, D.C. Mun. Regs. Title 30 በተዘረዘሩት አንቀጾች እንዲሁም ደግሞ ፈቃዱ 
ከተሰጠ ጀምሮ በሎተሪና ጌሚንግ ቢሮ (ኦፊስ ኦፍ ሎተሪ ኤንድ ጌሚንግ) የሚወጡት ማናቸውም ህጎች፣ መመሪያዎች፣ እና 
ደንቦች ለመታዘዝ እና ለማክበር ይስማማል። 

2. ፈቃዱ በስራ በሚቆይበት ጊዜ የአመሪካንስ ዊዝ ዲስኤቢሊቲስ ህግ (አካል ጉዳተኛ የሆኑ አመሪካውያን ህግ) (ኤ.ዲ.ኤ.)D.C. Mun. 
Regs tit. 30 §  311 ማክበሩን መቀጠል ይኖርበታል።

3. ኦ.ኤል.ጂ. አስፈላጊ ናቸው ባላቸው የስልጠና ክፍለ ጊዜዎች መሳተፍ። በተጠቀሰው መሰረት ይፋ የቸርቻሪ ስልጠና ሳይሰጥ 
ማንኛውም ፈቃድ አይሰጥም።

4. ፈቃዱን በሱቁ ውስጥ ክፍትና ህዝብ በግልጽ ሊያየው በሚችል ቦታ ማስቀመጥ።
5. በማንኛውም መደበኛ የስራ ሰአታት አመልካች ፈጣንና ኦን-ላይን ሎተሪ ቲኬቶችን ለመሸጥና ለማረጋገጥ (ቫሊዴት ለማድረግ) 

ይስማማል።
6. አመልካች የሁሉም ክንዋኔዎች ነባራዊ ሰነዶችና ደረሰኞች ለመያዝ ይስማማል። አመልካች በተጨማሪ ሁሉም ከቲኬት ሽያጭ 

የተገኙ ገቢዎችና ካሽ ለተደረጉ ወይም ካንስል ለተደረጉ ቲኬቶች እና ቆይተው ለክፍያ ወደ ኦ.ኤል.ጂ. ለቀረቡ ቲኬቶች ለኦ.ኤል.ጂ. 
የፋይናንስ ሀላፊነት ለመውሰድ ይስማማል።

7. በኦ.ኤል.ጂ. በተሰጡት መመርያዎች መሰረት ከቲኬት ሽያጭ ጋር በተያያዘ ጥቅም ላይ የሚውሉ የሽያጭ (ፖይንት ኦፍ ሴል) እና 
ሌሎች የማስተዋወቂያ ቁሳቁሶች በግልጽ በሚታይ ቦታ ማስቀመጥ።

8. አሸናፊው ቲኬት ከንግድ ቦታው ቢገዛም ባይገዛም፣ እስከ $600 የሚሆን መጠን ያላቸው ያሸነፉ ቲኬቶች በጥሬ ገንዘብ፣ ወይም 
በንግድ ቼክ መክፈል።

9. በኦ.ኤል.ጂ. የተቀመጡ አነስተኛ የሽያጭ ደረጃዎች ማሳካትና መጠበቅ። ይህን ካላደረጉ ፈቃዱ ሊታገድና ሊሰረዝ ይችላል።
10. ተርሚናሉን እና ተያያዥ ቁሳቁሶች በመስራትና በመንከባከብ ረገድ የሚጠበቅ ማድረግና ማንኛውም ብልሽት ሲያጋጥም 

ወዲያውኑ ኦ.ኤል.ጂ.ን ማሳወቅ።
11. ለሀያ-አራት (24) ሰአታት በቀን ለተርሚናል ጥቅም የሚውል የኤሌትሪክ መውጫ (አውትለት) ማቅረብ።
12. ባለ-ፈቃዱ ለጊዜው ከስራ ውጪ የመሆን እቅድ ያለው ቢሆን (ለምሳሌ ሽርሽር (ቫኬሽን)፣ ቆጠራ (ኢንቨንቶሪ)፣ ወዘተ) ኦ.ኤል.ጂ.ን 

ቢያንስ አስራ አራት (14) ቀናት አስቀድሞ ማሳወቅ፣ ወይም በድንገተኛ ምክኒያት (ህመም፣ የቤተሰብ ሞት፣ ወዘተ) ሲያጋጥም 
ደግሞ በተቻለ ፍጥነት ማሳወቅ።

13. በሴክሽኖች 206 እና 209 የዲ.ሲ.ኤል ወይም የኦ.ኤል.ጂ. ህጎች መሰረት የባለቤትነት ለውጥ፣ የንግድ ቦታ አድራሻ ለውጥ፣ ወይም 
የንግድ አይነት ለውጥ ሲኖር ኦ.ኤል.ጂ.ን ማሳወቅ። 

14. የሎተሪ ፈቃድ ወደ ሌላ ሰው አይተላለፍም (ናን-ትራንስፈራብል)።
15. የሎተሪ ቴኬቶች የሚሸጡት 18 እና ከዛ በላይ እድሜ ላላቸው ሰዎች ብቻ ነው።
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የተቀበሉበት ቀን

የኤ.ዲ.ኤ. ኢንስፔክሽን የተጠናቀቀበት ቀን መሳርያው የተገጠመበት ቀን 

የሎተሪ ፈቃድ ቁጥር ኦ.ኤል.ጂ. ላይሰንሲንግ ስፐሻሊስት

የስልጠና ቀን 

ለመንግስት ጥቅም ብቻ

ፈቃድ ያለው የዲ.ሲ. ሎተሪ የስፖርት መወራረድ የሚደረግበት (ስፖርትስ ዋጀሪንግ) ቦታ ለመሆን ፍላጎት አለኝ።

ፈቃድ ያለው የዲ.ሲ. ሎተሪ የስፖርት መወራረድ የሚደረግበት (ስፖርትስ ዋጀሪንግ) ቦታ መሆን በተመለከተ ተጨማሪ 
መረጃ ማግኘት እፈልጋለሁ።

• በዚህ ማመልከቻ ያሉ ጥያቄዎችና መግለጫዎች ገብተውኛል።
• በዚህ ማመልካቻ የተካተተ የህግ መረጃ አንብቤ ተረድቼአለሁኝ
• እኔ ለሎተሪ ችርቻሮ ፈቃድ ብቁ መሆኔን ለማረጋገጥ የሚያስፈልግ ማረጋገጫ ለማግኘት የሎተሪና ጌሚንግ ቢሮ (ኦፊስ ኦፍ 

ሎተሪ ኤንድ ጌሚንግ) ሌሎች ሰዎች ወይም ድርጅቶች ማነጋገር እንደሚችል ገብቶኛል ተስማምቼአለሁኝም። 

ሀላፊነት *፡ ድርጅት (ኦርጋኒዜሽን) *፡

የመጀመሪያ ስም *፡ መሀከለኛ ስም፡ የመጨረሻ ስም *፡

የሰጠኋቸው ምላሾች ባለኝ እውቀጥ ትክክልና የተሟሉ እንደሆኑ ይህን ማመልከቻ በመፈረም አረጋግጣለሁ።
በተጨማሪ የሚከተሉትን አረጋግጣለሁ፡

 ቀን *፡ፊርማ *፡



ኮርፖሬት ዳታ 
ሳፕሊመንት ፎርም

ኦ.ኤል.ጂ. ኮርፖሬት ዳታ ሳፕሊመንት ፎርም ገጽ 1 የ 1 የተሻሻለው 01/10/2020

የግል ኢመይል አድራሻ፡ ስልክ ቁጥር *፡

አድራሻ *፡ አገር *፡

ስቴት/ፕሮቪንስ *፡ ከተማ *፡ ዚፕ ኮድ *፡

የባለቤትነት መቶኛ (የሚመለከት ከሆነ)፡

የቁልፍ ሰዎች መረጃ
የአመልካቹ ንግድ በርካታ ባለቤቶች፣ ስራ አስኪያጆች (ማናጀርስ) ወይም ቁልፍ ሰዎች ያሉበት ከሆነ እባክዎ ይህንን ቅጽ ከያንዳንዱ ሰው መገኛ መረጃ ጨምረው ይሙሉ። 

ይህን የዳራ ፍተሻ (ባክግራውንድ ቸክ)፣ የክረዲት ፍተሻ (ክረዲት ቸክ) እና የመረጃ መለቀቅ (ረሊዝ ኦፍ ኢንፎርሜሽን) ፈቃድ በመፈረም 
ኦ.ኤል.ጂ. የሎተሪ ችርቻሮ ፈቃድ እንዳገኝ ብቁ መሆኔን ለመወሰን የሚረዳቸው የክረዲት ሪፖርት፣ እና የግልና የቢዝነስ ሰነዶች ያገኝ ዘንድ 
በግልጽ ፈቅጃለሁ።

ለኦ.ኤል.ጂ. በሰጡት መረጃ መሰረት ማንኛውም የሎካል፣ ስቴት ወይም ፌደራል መንግስት አካል፣ ወይም የቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ፣ ለትርፍ-
የማይሰራ ድርጅት፣ ግለሰብ፣ ወይም ማንኛውም ሌላ ለኦ.ኤል.ጂ. መረጃ የሚሰጥ የህዝብ ወይም የግል ተቋም በዚህ በሰጠሁት ፈቃድ መሰረት 
ምንም ጉዳት ለዘላለም እንዳይደርሳቸው፣ ነጻ እንደለቀቅቋቸው በግልጽ ተስማምቻለሁ።

የውሸት ወይም አሳሳች መግለጫዎች፣ ወይም የሚገባ መረጃ አለመስጠት በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የሎተሪ ችርቻሮ ፈቃድ ማመልከቻዬ 
እንዲከለከል ምክኒያት ሊሆን እንደሚችል እገነዘባለሁ።

የዳራ ፍተሻ (ባክግራውንድ ቸክ)፣ የክረዲት ፍተሻ (ክረዲት ቸክ) እና የመረጃ መለቀቅ (ረሊዝ ኦፍ ኢንፎርሜሽን) ለማስረከብ ተስማምቻለሁ። 

በ D.C. Official Code § 22-2405 መሰረት አንድ ግለሰብ ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያለው (ማቲርያል የሆነ) ሆን ብሎ የውሸት ቃል በጽሑፍ፣ 
በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ፣ ለማንኛውም የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ መንግስት ተቋም ቢያቀርብ፣ እና የቀረበው መረጃ ሁኔታውን ባገናዘበ 
መልኩ ውሳኔ ለመውሰድ እንደ እውነት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ከሆነ፣ የሐሰት መግለጫዎችን በመስጠት ወንጀል ሊያስከስስ ይችላል።
ማንኛውም በፍርድ ቤት ሐሰት መግለጫዎችን በመስጠት ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ ግለሰብ በ D.C. Official Code § 22-3571.01 ከተጠቀሰ 
መጠን የማይበልጥ ቅጣት፣ ወይም ከ180 ቀናት የማይበልጥ እስራት፣ ወይም ሁለቱም ሊፈረድበት ይችላል።
.

የመጀመሪያ ስም *፡  መሀከለኛ ስም፡ የመጨረሻ ስም *፡

ቀን *፡ፊርማ *፡

የሶሻል ሰኩሪቲ ቁጥር:የልደት ቀን *፡

የመጀመሪያ ስም *፡ መሀከለኛ ስም፡ የመጨረሻ ስም *፡ የመጨረሻ ስም *፡

ሀላፊነት *፡



ለኤሌክትሮኒክ ፈንድ 
ማስተላለፍ ፈቀዳ

ገጽ 1 የ 1 የተሻሻለው 01/15/2020

የባንክ ስም *፡ ቅርንጫፍ *፡

የባንክ አድራሻ *፡

ስልክ ቁጥር *፡

የንግዱ ባንክ ሂሳብ ስም (አካውንት ኔም) *፡

ከተማ *፡ ስቴት *፡ ዚፕ ኮድ *፡

የንግዱ ስም *፡

  የትራንዚት/ራውቲንግ ቁጥሮችዎን እዚህ ያስገቡ *፡ የባንክ ሂሳብ ቁጥሮችዎን እዚህ ያስገቡ *፡

ተንቀሳቃሽ ሂሳብ (ቼኪንግ አካውንት)   የቁጠባ ሂሳብ (ሴቪንግስ አካውንት)

የታተመ ስም *፡

ከታች የፈረመው የሎተሪ ቸርቻሪ (ቸርቻሪ) ከሎተሪ ሽያጭ ቸርቻሪው መክፈል ያለበት የተጣራ የገንዘብ መጠን በየሳምንቱ የሎተሪና 
ጌሚንግ ቢሮ (ኦፊስ ኦፍ ሎተሪ ኤንድ ጌሚንግ) እንዲወስድ ፈቅዷል። ቸርቻሪው ከታች ለተመለከተው ባንክ የተመለከተው የገንዘብ 
መጠን ከባንክ ሂሳቡ (ባንክ አካውንት) ደቢት ወይም ክረዲት ያደርግ ዘንድ ፈቅዷል።

የቸርቻሪው የባንክ መረጃ፡

ሀላፊነት *፡

የባለስልጣኑ ፊርማ *፡  ቀን *፡

የችርቻሮ ንግድ ፈቃድ ቁጥር የተቀበለበት ቀን -  አካውንቲንግ (የሂሳብ ስራ) ሂደት የተደረገበት ቀንየተቀበለበት ቀን - ላይሰንሲንግ

ለመንግስት ጥቅም ብቻ

ቮይድድ ቼክ እዚህ 
ያጣብቁ *፡

ኦ.ኤል.ጂ. ኮርፖሬት ዳታ ሳፕሊመንት ፎርምኦ.ኤል.ጂ. ኮርፖሬት ዳታ ሳፕሊመንት ፎርም
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