තවලම ප්රාදේශීය සභාදේ මහජන පුස්තකාලදේ
සාමාජිකත්වයක් ලබා ගැනීම
සඳහා අයදුම්පත්රය
මෙහි පහත සඳහන් කරන තවලෙ ප්රාමේශීය සභා සීොව තුළ
පදිංචිකරුවකු/රක්ෂාව කරන්නකු/ඉමෙනුෙ ලබන්නකු බවටද, ෙමේ වයස
අවුරුදු 12 අඩු මනාවන බව ද සතය මලස ප්රකාශ කරන අතර, බැහැර මදන
පුස්තකාලමයන් මපාත් ලබා ෙැනීෙ පිණිස සාොජික ටිකටිපතක්/පත්
මදකක් ො මවත නිකුත් කරන මෙන් මෙයින් ඉල්ලා සිටිමි. ඒ පිළිබඳව
අනුෙත කර ඇති හා අනුෙත කරනු ලබන වයවස්ථා ආදයට අනුකූලව
කටයුතු කිරීෙට ද එකඟ මේ.
සම්පූර්ණ නෙ :....................................................වයස:...................................................
වයාපාරික ලිපිනය:...............................................පුේෙලික ලිපිනය:.................................
..........................................
.......................................................
..........................................
.......................................................
රැකියාව :............................................................
දුරකථන අිංකය :...................................................
දනය :.................................................................

...........................................................
අයදුම්පකරුමේ අත්සන

නිර්මේශය, (ග්රාෙ නිලධාරී)
මෙහි පහත අත්සන් කරන ෙෙ ඉහත සඳහන් අයදුම්පකරු/කාරිය මහාඳින්
දන්නා බව ද ඔහු/ඇය මකමරහි විශ්වාසය තැබිය හැකි බව ද ප්රකාශ කරමි.
තෙ ප්රමයෝජනය සඳහා පුස්තකාලය සැලකිල්මලන් පරිහරණය කරනු
ඇතැයිද, පුේෙලිකව සහතික කරන අතර, ඒ අනුව ඔහු /ඇය පුස්තකාලය
සාොජිකත්වයක් ලැබීෙට සුදුසු බව මෙයින් නිර්මේශ කරමි.
නෙ :............................................................

අත්සන :....................................................

තරාතිරෙ :....................................................

දනය :.......................................................

සෑෙ අයදුම්පකරුමවක්/කාරියක් සාොජිකත්වය ලබා ෙැනීෙ සඳහා රු.50.00
ක තැන්පත් මුදලක් මෙවිය යුතු අතර, පහත සඳහන් මකමනකු ලවා මෙෙ
අයදුම්පපත සහතික කර ෙත යුතුය.

තවලෙ ප්රාමේශීය සභා සීොව තුළ පදිංචි:
ජාතික රාජය සභාමේ ෙන්ීවරමයකු/ සාෙදාන
විනිශ්චයකාරවරමයකු/ප්රාමේශීය සභාව නිමයෝජිතමයකු/ පැවිද මහෝ
නීතිඥවරමයකු රු.50000.00 කට මනාඅඩු මූලික වාර්ික වැටුපක් ලබන
ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශමේ පදිංචි රජමේ මහෝ පාලන ස්ීර
නිලධාරිවරමයකු/ ප්රමේශමේ රජමේ පාසලක විදුහල්පතිවරමයකු

ඇපකරුදේ ප්රකාශය
මෙහි පහත අත්සන් තබන ෙෙ ඉහත සඳහන් අයදුම්පකරු/කාරිය විසින් නැති
කරනු මහෝ හානි කරනු ලබන්නා වූ මහෝ යම්ප මපාතක්/මපාත් මවයි නම්ප එහි
වටිනාකෙ ඔහු/ඇය විසින් මෙවනු ඇතැයිද, පුස්තකාල අතුරු වයවස්ථා හා
මරගුලාසි අනුව ඔහුට/ඇයට මෙවීෙට සිදුවන සියළුෙ වන්ද ො විසින් ප්රාමේශීය
සභාවට මෙවීෙට වෙබලා ෙන්නා බවට ද, මෙයින් මපාමරාන්දු මවමි.
නෙ :............................................................

අත්සන

:......................................................
ලිපිනය :........................................................
දනය :.........................................................
.........................................................

සභාපති/මල්කම්ප,
තවලෙ ප්රාමේශීය සභාව.
ඉහත සඳහන් විස්තර අනුව
................................................................................................................... ෙයා/මිය/මෙනවිය
සාොජිකත්වය අනුෙත කිරීෙ නිර්මේශ කරමි./මනාකරමි.
දනය :.........................................................

පුස්තකාලයාධිපති,
ඉහත සඳහන් සාොජිකත්වය අනුෙත කරමි/මනාකරමි.
දනය :.........................................................
.......................................................

සභාපති/මල්කම්ප
සාොජික අිංකය :....................................................
අළුත් කර ෙැනීමම්ප දනය :.....................
තැන්පත් මුදල
:...................................................
............................................................
අවසන්වීමම්ප දනය :...................................................
අයපත් අිංකය :.....................................
දනය :.....................................................................
පුස්තකාලයාධිපති

............................................................

සැලකිය යුතුයි.
01.

එක් ඇපකරුමවකු සාොජිකයින් මදමදමනකුට අඩු සිංඛ්යාවකට
ඇපකරු මනාවිය යුතුය.

02. තෙ ඇපවීෙ අස්කර ෙැනීෙට ඇපකරුට යම්ප විමටක අවශය වූමේ නම්ප ඒ
බව පුස්තකාලයාධිපතිට ලියවිල්ලකින් දැනුම්පදය යුතුය. එවිට එෙ ඇපකරු
කිසි ෙ බැරකෙකට යටත්ව නැත්නම්ප ඇපවීමෙන් නිදහස් කරනු ඇත.

