
 

නාගරික සීමාව තුල සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුේපත - වැඩිහිටි අංශය 

සීතාවකපුර නගර සභා මහජන පුස්තකාලය - උක්වත්ත / පුවක්පිටිය 
 

සාමාජික අංකය :- ..................................... 
සාමාජිකත්වය ලැබූ දිනය:- ........................  
රිසිට්පත් අංකය:- ....................................... 
සාමාජිකත්වය අවසාන වන දිනය:- ............. 

 
මමහි පහත අත්සන් කරන මා, සීතාවකපුර නගර සභා බල ප්ර.මශයය ුලල පදිංිකකුවමවු / රැකියාව කරන්මනු / 
පාසල් සිසුමවු වන මහයින් බැහැර මෙන අංයමයන් බැහැර මගන යාම සඳහා පුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබා 
මෙන මමන් ඉල්ලා සිටිමි. 
තවෙ පුස්තකාල මරගුලාසි හා ව වස්ාා පිළිපැදීමට එකඟ මවමි. 
 

නම:- .................................................................................. අත්සන:- ........................................... 

පුශගලික ලිපිනය:- ......................................................................................................................... 

රැකියා ස්ාානමේ / පාසමල් ලිපිනය:- .............................................................................................. 

තරාතිරම:- ..................................................... උපන් දිනය:- .......................................................... 

ජාතිය:- ........................ ආගම:- ........................ දුරකාන අංකය:- ................................................ 

ග්රාාමමසාවා වසම:- ........................................ ගෘහ මූලිකයාමේ නම:- ........................................... 
 

 

 අත්සන හා පදංචිය සහතික කිරීම ( විදුහල්පති, ග්රාාම මසාවා ලධලරාරී, ආයතන ප්ර රාලධ තැන විින්) 
 
  මමහි ඉහත නම් සඳහන් කර ඇති අයදුම්කුව /අයදුම්කාරිය ............................................................... 
  විදුහමල් / ග්රාාම මසාවා වසමම් / ආයතනමේ ඉගනුම ලබන ඉහත ලිපිනමේ පදිංික අමයු බව / මසාවය    
  කරන අමයු බවට සහතික කරන අතර ඔහු/ ඇය මකමරහි විය්වාසය තැබිය හැකි බව මමයින් සහතික    
  කරමි. 
  නම:- ................................................................................. අත්සන:- .................................... 

  ලිපිනය:- ................................................................................................................................ 

  නිල මුද්රාාව:- ............................................................................................................................ 

 

ඇප වීම 
 
සීතාවකපුර නගර සීමාව ුලල වරිපනම් බදු මගවන ස්ථිර පදිංිකව සිටින / ඉහත සඳහන් විදුහමල්  ............. 
මේාණියේමේ පංතිභාර ගුුවවරයා වයමයන් / මමහි පහත අත්සන් කරන මම  ඉහත නම සඳහන් බාහිර පාඨකයා 
විසින් නැතිකරනු ලබන්නා වූ මහෝ අලාභහානි කරනු ලබන්නා වූ යම් මපොතක් මේ නම් එහි වටිනාකම ඔහු විසින් 
/  ඇය විසින් මගවනු ඇතයි වග බලා ගැනීමට මමයින් මපොමරොන්දු වන අතර, එමසා මනොමගවනු ලැබුවමහොත්, 
එම මුෙල් මගවීමටෙ මමයින් මපොමරොන්දු මවමි. 
 

නම:- ................................................................................................. අත්සන:- .......................................... 
ලිපිනය:- ............................................................................................ දිනය:- ............................................. 

ග්රාාම මසාවා වසම හා අංකය:- ............................................................... දුරකාන අංකය:- ............................. 

ගෘහ මූලිකයා මනොවන්මන්නම් ගෘහ මූලිකයාමේ නම:- ................................................................................. 

 

පාඨකයාට උපමෙස් 
 
1-වැඩිහිටි සාමාජික ගාස්ුලව ුව.50/- කි. ළමා සාමාජික ගාසු්ලව ුව.10/- කි. 
2-ඇපකුව අයදුම්කුවමේ නිවමසා පදිංික අමයු මනොවිය යුුලය. 
3-ඇපකුවමේ පදිංිකය සනාා කිරීම සඳහා ඔහු විසින් ආසන්න දිනකදී වරිපනම් මගවන ලෙ රිසිට්පතක්  
   අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කිරීම අත ාවය  මේ. 
4-පුස්තකාලමයන් ලබා ගන්නා මපොත පමා කිරීම සඳහා ප්ර.මාෙ ගාස්ුලව දිනකට ුව.01.00 කි. 
5-අලාභහානි මහෝ නැති කරනු ලබන මපොත් සෙහා මපොමත් වටිනාකම, හා එම වටිනාකමින් 25% ක ෙඩ මුෙලක්    
   අයමකමේ. 
6-ආපසු භාර මනොමෙන මපොත සඳහා නීති මඟින් කටයුුල කරනු ලැමේ. 
7-ඔමේ සාමාජික ප්ර.මේය ප්රඳයට අන් අය සඳහා මපොත් බැහැර මෙනු මනොලැමේ. 
 

 
 

කාර්යාලීය කටයුතු සඳහා 
 

වරිපනම් අංකය:- ................................. 

ඇපකුවමේ පදිංිකය වැරදි/නිවැරදි බව:- ......................... 

සාමාජිකත්වය ලබා දීම නිේමශය කරමි/මනොකරමි 

පුස්තකාලයාධිපති    අත්සන:- ....................................... දිනය:- ....................... 

අයදුම්කුව මවත ෙැනුම් මෙන ලදී 

පුස්තකාල සහායක    අත්සන:- ....................................... දිනය:- ....................... 



 

 නාගරික සීමාව තුල සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුේපත - ළමා අංශය 

සීතාවකපුර නගර සභා මහජන පුස්තකාලය - උක්වත්ත / පුවක්පිටිය 
 

සාමාජික අංකය :- ..................................... 
සාමාජිකත්වය ලැබූ දිනය:- ........................  
රිසිට්පත් අංකය:- ....................................... 
සාමාජිකත්වය අවසාන වන දිනය:- ............. 

 
මමහි පහත අත්සන් කරන මා, සීතාවකපුර නගර සභා බල ප්ර.මශයය ුලල පදිංිකකුවමවු / රැකියාව කරන්මනු / 
පාසල් සිසුමවු වන මහයින් බැහැර මෙන අංයමයන් බැහැර මගන යාම සඳහා පුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබා 
මෙන මමන් ඉල්ලා සිටිමි. 
තවෙ පුස්තකාල මරගුලාසි හා ව වස්ාා පිළිපැදීමට එකඟ මවමි. 
 

නම:- .................................................................................. අත්සන:- ......................................................... 

පුශගලික ලිපිනය:- ....................................................................................................................................... 

රැකියා ස්ාානමේ / පාසමල් ලිපිනය:- ............................................................................................................ 

තරාතිරම:- ..................................................... උපන් දිනය:- ........................................................................ 

ජාතිය:- ........................ ආගම:- ........................ දුරකාන අංකය:- .............................................................. 

ග්රාාමමසාවා වසම:- ........................................ ගෘහ මූලිකයාමේ නම:- ....................................................... 
 

 

 අත්සන හා පදංචිය සහතික කිරීම ( විදුහල්පති, ග්රාාම මසාවා ලධලරාරී, ආයතන ප්ර රාලධ තැන විින්) 
 
  මමහි ඉහත නම් සඳහන් කර ඇති අයදුම්කුව /අයදුම්කාරිය ............................................................... 
  විදුහමල් / ග්රාාම මසාවා වසමම් / ආයතනමේ ඉගනුම ලබන ඉහත ලිපිනමේ පදිංික අමයු බව / මසාවය    
  කරන අමයු බවට සහතික කරන අතර ඔහු/ ඇය මකමරහි විය්වාසය තැබිය හැකි බව මමයින් සහතික    
  කරමි. 
  නම:- ................................................................................. අත්සන:- .................................... 

  ලිපිනය:- ................................................................................................................................ 

  නිල මුද්රාාව:- ............................................................................................................................ 

 

ඇප වීම  
 
සීතාවකපුර නගර සීමාව ුලල වරිපනම් බදු මගවන ස්ථිර පදිංිකව සිටින / ඉහත සඳහන් විදුහමල්  ............. 
මේාණියේමේ පංතිභාර ගුුවවරයා වයමයන් / මමහි පහත සඳහන් අත්සන් කරන මම  ඉහත නම සඳහන් බාහිර 
පාඨකයා විසින් නැතිකරනු ලබන්නා වූ මහෝ අලාභහානි කරනු ලබන්නා වූ යම් මපොතක් මේ නම, එහි වටිනාකම 
ඔහු විසින් /  ඇය විසින් මගවනු ඇතයි වග බලා ගැනීමට මමයින් මපොමරොන්දු වන අතර, එමසා මනොමගවනු 
ලැබුවමහොත්, එම මුෙල් මගවීමටෙ මමයින් මපොමරොන්දු මවමි. 
 

නම:- ................................................................................................. අත්සන:- ......................................... 
ලිපිනය:- ............................................................................................ දිනය:- ............................................ 

ග්රාාම මසාවා වසම හා අංකය:- ............................................................... දුරකාන අංකය:- .............................. 

ගෘහ මූලිකයා මනොවන්මන්නම් ගෘහ මූලිකයාමේ නම:- .................................................................................. 

 

පාඨකයාට උපමෙස් 
 
1-වැඩිහිටි සාමාජික ගාස්ුලව ුව.50/- කි. ළමා සාමාජික ගාසු්ලව ුව.10/- කි. 
2-ඇපකුව අයදුම්කුවමේ නිවමසා පදිංික අමයු මනොවිය යුුලය. 
3-ඇපකුවමේ පදිංිකය සනාා කිරීම සඳහා ඔහු විසින් ආසන්න දිනකදී වරිපනම් මගවන ලෙ රිසිට්පතක් 
අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කිරීම අත ාවය  මේ. 
4-පුස්තකාලමයන් ලබාගන්නා මපොත පමා කිරීම සඳහා ප්ර.මාෙ ගාසු්ලව දිනකට ුව.01.00 කි. 
5-අලාභහානි මහෝ නැති කරනු ලබන මපොත් සෙහා මපොමත් වටිනාකම, හා එම වටිනාකමින් 25% ක ෙඩ මුෙලක්  
අයමකමේ. 
6-ආපසු භාර මනොමෙන මපොත සඳහා නීති මඟින් කටයුුල කරනු ලැමේ. 
7-ඔමේ සාමාජික ප්ර.මේය ප්රඳයට අන් අය සඳහා මපොත් බැහැර මෙනු මනොලැමේ. 
 

 
 

කාර්යාලීය කටයුතු සඳහා 
 

වරිපනම් අංකය:- ................................. 

ඇපකුවමේ පදිංිකය වැරදි/නිවැරදි බව:- ......................... 

සාමාජිකත්වය ලබා දීම නිේමශය කරමි/මනොකරමි 

පුස්තකාලයාධිපති    අත්සන:- ....................................... දිනය:- ....................... 

අයදුම්කුව මවත ෙැනුම් මෙන ලදී 

පුස්තකාල සහායක    අත්සන:- ....................................... දිනය:- ....................... 


