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මධ්ය රජයේ සියලුම අමාත්යාාංශ  යේකම්වරුන්,

පළාත් සභා ප්රධ්ාන යේකම්වරුන් සහ යෙපාර්ත්යම්න්තු 

ප්රධ්ානීන්,

මධ්ය රජයේ සියලුම යෙපාර්ත්යම්න්තු ප්රධ්ානීන්, වයවස්ථාපිත් 

මණ්ඩල, සාංස්ථා සභාපතිවරුන්, 

පළාත් පාලන ආයත්න ප්රධ්ානීන්,

පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්යේ යේකම්වරුන්, 

පළාත් රාජය යසේවා යකොමිෂන් සභා යේකම්වරුන්,

දිසාපතිවරුන්, ප්රායේශීය යේකම්වරුන් සහ 

රජයේ සමාගම්වල ප්රධ්ානීන්,

විගණකාධිපති, 

යවත්ටයි



i. පුස්තකාල ද්රව්ය

පාඨකයන්යේ පරිහරණය සඳහා පුස්ත්කාලවලට අත්පත්

කර ගන්නා ලිඛිත්, මුද්රිත්, ශ්රවය ෙෘශය හා ඉයලක්යරොනික

මාධ්ය, පුස්ත්කාල ද්රවය වශයයන් සලකනු ලැයේ.

පුස්ත්කාල ද්රවය නිරතුරු පරිහරණය නිසා කැයඩන,

බියෙන හා ඉයරන ස්වභාවයයන් යුක්ත් බැවින් ඒවා

ජාංගම වත්කම් වශයයන් පිළිගනු ලැයේ.

නැතිදවූදපුස්තකාල ද්රව්යදපිළිබඳදාටයුතුදකිරීම



i.i පුස්තකාල ද්රව්යදනැතිවීම

පාඨකයන්යේ නිරන්ත්ර පරිහරණයට ලක්වන පුස්ත්කාල

ද්රවය කිසියම් ප්රමාණයක් විවිධ් යහේතු මත් නැතිවීම යහෝ

ප්රතිසාංස්කරණය කළ යනොහැකි වන යසේ හානියට පත්වීම සිදු

යේ. එයසේ නැති වූ පුසත්්කාල ද්රවය සම්බන්ධ්යයන් කටයුතු

කිරීයම් දී පහත් සඳහන් විධි විධ්ාන අනුගමනය කළ හැකිය.

එයහත් පාඨකයන්/කාර්ය මණ්ඩලය බැහැර යගන යගොස්

නැති වූ පුස්ත්කාල ද්රවය යමහිදී අොළ යනොයේ.



2. පුස්තකාල දඋපදේශාදාමිටු්

සෑම ආයත්නයකටම /පුස්ත්කාලයකටම උපයේශක

කමිටුවක් තිබිය යුතුය. යමම කමිටුව නැති වූ

පුස්ත්කාල ද්රවය පිළිබඳව කටයුතු කරන අත්ර

අවශය නම් පමණක් යම් සඳහා අනු කමිටුවක් පත්

කළ හැකිය. යමම අනු කමිටුයේ සාංයුතිය පහත්

ෙැක්යවන පරිදි සකස් විය යුතුය.



ආයත්න ප්රධ්ාන/උප ප්රධ්ාන (කමිටු සභාපති)

ආයත්න ප්රධ්ානියා විසින් නම් කරනු ලබන ආයත්නයේ අාංශ 

ප්රධ්ානීන් යෙයෙයනක්

ද්නත්දආයකනයාදදස්ේ්යදාරනදපුස්තකාල යලධිපති්රදයකද

සැලකිය යුතු අධ්යාපනයක් ලැබූ පුස්ත්කාලයේ පාඨකයන් 

යෙයෙයනක් 

(යමම පාඨකයින් යෙයෙනා ආයත්න ප්රධ්ානීයායේ අභිමත්ය පරිදි

යහෝ පුස්ත්කාලයට අනුබේධ් පාඨක සමාජයක් ඇත්නම් එහි 

නිර්යේශ අනුව යත්ෝරා ගත් හැකිය.)

පුස්ත්කාලයාධිපති (කමිටු යේකම්)



නැති වූ පුස්තකාල ්රව්ය ස්ම්බන්ධදයන් මතු දැක්ද්න විධි

විධලන අනු් ගක යුතු ක්රියල මලර්ග පිළිබඳ නිර්දේශය ඉදිරිපත්

කිරීදම් දී ප්රධලන ්ගකීම් පැ්දරනුදේ දමම ාමිටු්ට ය.



දකොගදස්මීක්ෂණදපැ්ැත්වීම

3.1 වාර්ෂිකව යත්ොග සමීක්ෂණ අනිවාර්යයන්ම
පැවැත්විය යුතුය. යම් සඳහා අොළ

පුස්ත්කාලයේ පුස්ත්කාලයාධිපති යහෝ පුසත්්කාල
ද්රවය භාරව සිටින නිලධ්ාරියා ඇතුළුව භාණ්ඩ
සමීක්ෂණ මණ්ඩලයක් ආයත්න ප්රධ්ානියා විසින්
පත් කළ යුතුය. භාණ්ඩ සමීක්ෂණ මණ්ඩලය
විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්ත්ාව, පුසත්්කාල
උපයේශක කමිටුයේ නිර්යේශ සහිත්ව, බලධ්ාරියා
විසින් මාස තුනක් ඇතුළත් ක්රියාත්මක කළ යුතුය.



3.2 ත්වෙ පුස්ත්කාල ද්රවය භාරකාරත්වය පැවරී ඇති යකයනකු
ස්ථාන මාරු ලබා යන විට යහෝ විශ්රාම ගැන්වීමට මාස
තුනකට යපර සහ නව
පුස්ත්කාලයාධිපතිවරයයකු/භාරකරුයවකු අොල
පුස්ත්කාලයේ රාජකාරි භාර ගන්නා විට දී ඉහත් අාංක 3.1
යේෙයේ විධිවිධ්ාන අනුව කටයුතු කළ යුතු ය.

3.3 ලක්ෂ තුනකට අධික පුසත්්කාල ද්රවය තියබන, වර්ෂයකට
විශාල පාඨක සාංඛ්යාවක් පරිහරණය කරනු ලබන යහෝ
පාඨකයන් සෙහා දිනපත්ා විවෘත්ව පවතින විශාල
පුස්ත්කාලවල යත්ොග සමීක්ෂණය අාංශ වශයයන් සිදු කළ
යුතුය. වර්ෂය පුරාම ඒ ඒ අාංශවල පුසත්්කාල ද්රවය
සමීක්ෂණය යමම සමීක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සිදු
කළ යුතුය. යමවැනි පුස්ත්කාලවල අනිවාර්යයයන් ම අවුරුදු
යෙකකට වරක් අසථ්ාන ගත් වූ පුස්ත්කාල ද්රවය සාංඛ්යාව
ගණනය කළ යුතු යේ.



4. නැතිදවූදපුස්තකාල ද්රව්යදස්ම්බන්ධදයන්ද

දයෝජිකදක්රියලමලර්ග

4.1 ස්ලමලනය නැති වීම් දස්ේ ස් ාල පරිග්රහණ

දේඛනනදයන් ාපල හැරීම

යත්ොග සමීක්ෂණයේ දී අනාවරණය වන පරිදි නැති

වූ පුස්ත්කාල ද්රවය එකතුයේ වටිනාකමින් උපරිම

වශයයන් 25% ක් පුස්ත්කාල උපයේශක කමිටුයේ

නිර්යේශය අනුව ආයත්න ප්රධ්ානියායේ අනුමැතිය

අනුව වාර්ෂිකව පරිග්රහණ යේඛ්නයයන් කපා හැරීම

සිදු කළ හැකිය. 25%ට අොළ පුස්ත්කාල ද්රවය

කවයර්ෙැයි තීරණය කිරිම පුස්ත්කාල උපයේශක

කමිටුයේ වගකීම යේ.



 පුස්ත්කාලයාධිපතිට යහෝ එම කාර්ය මණ්ඩලයට

පාලනය කළ යනොහැකි පහත් සඳහන් යහේතු මත්

පුස්ත්කාල උපයේශක කමිටුයේ නිර්යේශ අනුව

ආයත්න ප්රධ්ානියා/අොළ බලධ්ාරියා යහෝ අොළ

පාලක සභායේ අනුමැතිය අනුව ඉතිරි 75% යහෝ

ඉන් යකොටසක් යහෝ පිළිබඳ වගකීයමන්

පුස්ත්කාලයාධිපති ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය නිෙහස්

යකොට, පරිග්රහණ යේඛ්නයයන් කපා හැරිම සිදු

කළ හැකිය.



4.1.1 නියමිත් ප්රමිති අනුගමනය කරමින් සැලසුම් කරන ලෙ 
පුස්ත්කාල යගොඩනැිලේලක් යනොමැති වීම

4.1.2 පුස්ත්කාල යසේවාව සාර්ථකව පවත්වායගන යාමට යනොහැකි යසේ 
කාර්ය මණ්ඩල පුර්පපාඩු අොළ කාලය තුළ පැවැතීම

4.1.3 පුස්ත්කාල ද්රවය සාංඛ්යාවට සහ පුස්ත්කාල යසේවාවන්ට අනුව
කාර්ය මණ්ඩලය ප්රමාණවත් යනොවීම

4.1.4 විධිමත් ආරක්ෂක වැඩ පිළියවලක් යනොමැති වීම



4.1.5 වාර්ෂික යත්ොග සමීක්ෂණ පැවැත්වීමට අවශය පියවර

අධිකාරී ආයත්න මිලන් යනොගැනීම

4.1.6 ස්වභාවික යහේතු හා ආපොවලින් පුස්ත්කාල ද්රවය

විනාශ වීම.

4.1.7 පුස්ත්කාලයාධිපතිට හා කාර්ය මණ්ඩලයට පාලන

කළ යනොහැකි යවනත් යහේතු



4.2 ්ටිනලාමදඅයදාරදගැීම

නැති වූ පුසත්්කාල ද්රවයවලට වගකිව යුතු නිලධ්ාරීන් නිශ්චිත්ව

හඳුනා යගන පහත් ෙැක්යවන අාංක 4.3.1 සිට 4.3.12 ෙක්වා

කරුණු පිළිබඳව ෙ සැලකිේලක් යගන පුස්ත්කාල උපයේශක

කමිටුයේ නිර්යේශ මත් නැති වූ පුසත්්කාල ද්රවයවල වටිනාකම

අය කර ගත් යුතුය. එයසේ වගකිව යුතු පුේගලයා/පුේගලයන්

නිශ්චිත්ව හඳුනාගත් යනොහැකි වූ විට පුස්ත්කාලයේ සියළුම

කාර්ය මණ්ඩලය වගකිව යුතුය. වටිනාකම අය කර ගැනීයම් දී

පුස්ත්කාල කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටු්ප පරිමාණ අනුව සුදුසු

අනුපාත් තීරණය කිරීම පුස්ත්කාල උපයේශක කමිටුව යවත්

පැවයර්. වෘත්තීය පුසත්්කාලයාධිපතිවරයයකු යනොමැති

පුස්ත්කාලවල එහි අධීක්ෂණ නිලධ්ාරියා පුසත්්කාල ද්රවය පිළිබඳ

වගකීමට බැඳී සිටී. ්ටිනලාම අය ාර ගැීම ස්ම්බන්ධදයන්

අදල පලර්ශ්යට අභියලචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අ්ස්තථල්ක්

ඇක.



4.3 නැතිදවූදපුස්තකාල ද්රව්ය් ද්ටිනලාමදඅයාරද

ගැීදම්දදීදස් ාලදබැියයදයුතුදාුණු

4.3.1 අනුමත් පුස්ත්කාල ප්රමිති අනුගමනය යනොකිරීම

4.3.2 ස්ථානයට/යගොඩනැිලේලට ගැළයපන පරිදි පුස්ත්කාලයේ
අභයන්ත්රය සැලසුම් යනොකිරීම

4.3.3 පුස්ත්කාල ද්රවය නියමිත් පරිදි සාංවිධ්ානය යනොකිරීම

4.3.4 විධිමත් යලස පරිග්ර හණ යේඛ්නය පවත්වායගන යනොයාම

4.3.5 ඒ ඒ අාංශ සඳහා විධිමත් අධීක්ෂණ වැඩපිළියවලක් යනොයයදීම

4.3.6 පුස්ත්කාල ද්රවය නිකුත් කිරීම හා පරිහරණය පිළිබඳව ඇති
නීති රීති හා ප්රතිපත්ති අනුගමනය යනොකිරීම



4.3.7 විධිමත් අපහරණ ප්රතිපත්තියක් යනොතිබීම

4.3.8 පාඨක අධ්යාපන වැඩසටහන් තුළින් පුස්ත්කාල
සම්පත් හා යසේවාවන් පිළිබඳව පාඨකයා ෙැනුවත්
යනොකිරීම

4.3.9 පුස්ත්කාල කාර්යමණ්ඩල සාමුහිකව වගකීයමන් කටයුතු
යනොකිරීම

4.3.10 පුස්ත්කාල ද්රවය නැතිවීම වැලැක්වීමට සුදුසු ආරක්ෂක

ක්රියාමාර්ග අනුගමනය යනොකිරීම

4.3.11 යත්ොග සමීක්ෂණ විධිමත්ව පැවැත්වීමට අොළ

ක්රියාමාර්ග යනොගැනීම

4.3.12 පුස්ත්කාල ද්රවයවල ආරක්ෂාව පිළිබඳව කටයුතු කර ඇති
ආකාරය සතුටුොයක යනොවීම

4.3.13 පුස්ත්කාල උපයේශක කමිටුව විසින් සාධ්ාරණ යැයි
සලකනු ලබන යවනත් යහේතු


