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8. ලියාපදිංචි කිරීම 

 8.1 පුස්තකාල ලියාපදිංචි කිරීයම් ගාස්තු රු. 500/= කි. සෑම වර්ෂ 5කට වරක් ම ලියාපදිංචිය අලුත්ත 

  කළ යුතු ය. 

 8.2 ලියාපදිංචි ගාස්තු යගවීම 

 මුදලින් : සතියේ දිනවල කාර්යාල යව්ලාවන් තුළ (යප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා) 

මණ්ඩලයේ මුදල් අං ය යවත මුදල් යගවා ලබාගත්ත ලදුපතක් සමග අයදුම්පත ඉදිරිපත්ත කළ 

යුතු ය. 

 යෙක්පත්ත මගින් : “සභාපති, ජාතික  පුස්තකාල හා ප්රයල්ඛ්න යස්වා මණ්ඩලය, අංක 14, 

නිදහස් මාවත, යකාළඹ 07” නමට ලියා ලබාගත්ත යෙක්පත සමග අයදුම්පත ඉදිරිපත්ත කළ 

යුතු ය. 
 

 මහජන බැංකුව, යකාළඹ පුරහල  ාඛ්ායව් අංක 167 - 1 - 001 - 6 - 3170315 දරන ජාතික 

පුස්තකාල හා ප්රයල්ඛ්න යස්වා මණ්ඩලයේ ගිණුමට බැරවන පරිදි ශ්රී ලංකායව් ඕනෑම බැංකු 

 ාඛ්ාවකින් මුදල් තැන්පත්ත කර ලබාගත්ත රිසිට්පයතහි මුල් පිටපත අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත්ත 

කිරීම තුළින් ද ලියාපදිංචිය සිදුකළ හැකි ය. 

 ප්රමාණය  ප්රමාණය 
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............................................................................. (පුස්තකාලයේ නම) නමින් පුස්තකාලයක් පවත්තවායගන 
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ඉදිරිපත්ත කරන යමම අයදුම්පයතහි අන්තර්ගත කරුණු නිවැරදි බවත්ත සහතික කරමි. 
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         (නිල මුද්රාව) 

 

    


