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01. හැ���ම 
1970 අංක 17 දරන පා��ෙ��� පන�� ස්ථා�ත කරන ලද  සහ 1998 අංක 51 දරන  
පනත අ�ව දැනට �යා�මක වන ජා�ක �ස්තකාල හා �ෙ�ඛන ෙස�වා ම�ඩලය 
අධ�ාපන අමාත�ාංශෙ� ප�පාලන අ�කා�යට යට� ෙ�. ෙම� �ධාන කා�යභාරය 
ව�ෙ� � ලංකා ජා�ක �ස්තකාලය පව�වාෙගන යාම� ජා�ක ම�ට�� �ස්තකාල හා 
ෙත�ර�� ෙස�වා සංව�ධනය ��ම�ය. � ලංකා ජා�ක �ස්තකාලය ස�ව පව�නා ��ත 
ෙත�ර�� මාධ� අ�ෙර� ෙත�රාග� ෙප�තපත �මා��ලව ��ට�කරණයට ල���ම 
ආර�භ කර �ෙබන අතර, අ�නවෙය� එ�වන ��ට� ෙත�ර�� ස�ප� ද ෙ� සඳහා 
ඒකරා� කර �ෙ�. ෙමම �ය�ම ��ට� ෙත�ර�� ඒකරා� කරග��� 2016 වසෙ�� 
ජා�ක ��ට� �ස්තකාලය සදහා ආර�භක �යවර තබන ල�. ඒ යටෙ� ��ට� එක�ව 
සංව�ධනය, ජා�ක �ස්තකාල ස�ප� ��ට�කරණය සහ පාඨක�� සඳහා ��ට� 
ෙත�ර�� ලබා�ම ඇ��ව ��ට�කරණය ��බඳ කා�යය� �ස� දැනටම� ඉ�ෙව�� 
පව�.  
 

02. ජා�ක ��ට� �ස්තකාලය 
��ට�කරණය (Digitization) ව�තමාන ෙත�ර�� �ෙෂ��ෙ� �ධාන �වණතාව�. 
�ස්තකාල ෙම�ම අෙන�� ආයතන තම ස�ප� සංර�ෂණය සහ ���  පාඨක �ෙ�ශ 
පහ�ක� ලබා�ෙ� අර�ණ ඇ�ව ��ට�කරණය ෙවත ෙය��� �ෙ�. ෙමම ත�වය 
යටෙ� ජා�ක �ස්තකාල හා �ෙ�ඛන ෙස�වා ම�ඩලය ම�� වඩා� සං�ධානා�මක සහ 
ඵලදා� ෙලස පව�වාෙගනයාම ජා�ක අවශ�තාවය� බවට ප�ව �ෙ�.  

 

03. ජා�ක ��ට� �ස්තකාලෙ� දැ�ම සහ ෙම ෙහවර 

දැ�ම  -  ��ට� �ස්තකාල ෙස�වා සහ ෙත�ර�� සපයන ජා�ක ඥාන ෙ���ය 
බවට ප��ම 

ෙම ෙහවර -   දැ�ව� සමාජය� ����ම උෙදසා ජා�ෙ� ���මය උ�මය ��ට� 
ස්ව�පෙය� ���ම සහ ��ට� ෙත�ර�� �ෙ�ශය සැල�ම ම�� 
ජා�ෙ�  ෙත�ර�� අවශ�තා ඉ���ම. 

 

04. ජා�ක ��ට� �ස්තකාලෙ� අර�� 

04.1 � ලංකාව �ළ ෙහ� ඉ� ප�බා�රව � ලංකාව ස�බ�ධෙය� ෙහ� � ලාං�ක�� 
��� �කාශයට ප�කරන ලද ��ට� �ස්තකාල ස�ප� ඒකරා� ��ම, 
සංර�ෂණය ��ම සහ පව�වාෙගන යාම. 

04.2 ජා�ක ��ට� �ස්තකාලය සඳහා ��� යැ� සැලෙකන ෙවන� ��ට� �ස්තකාල 
ස�ප� ලබාගැ�ම. 

04.3 �ය�ම �ජාවෙ� භා�තය සඳහා ඔ��ෙ� අවශ�තාවනට උ�ත ��ට� �ස්තකාල 
ස�ප� ��බඳ ජා�ක සං�තය� ෙග�ඩනැ�ම හා පව�වාෙගන යාම. 

04.4 ජා�ක ��ට� ෙත�ර�� ෙස�වාව� සඳහා ෙවන� ��ට� ස�ප� ස�ත 
�ස්තකාල සමග ස�බ�ධ �ම ම�� ඒකාබ�ධ ෙත�ර�� ෙස�වාව� සැප�ම. 

04.5 � ලංකාෙ� �ය�ම �ජාවෙ� අවශ�තා අ�ව ෙත�ර�� ෙය����� ෙස�වා සහ 
��ට� මාධ� ෙස�වාව� සැප�ම. 

04.6 පාඨක ෙත�ර�� අවශ�තා ස�රා�ම සඳහා ෙත�ර�� ස��ෙ�දන තා�ෂණය 
උපෙය��කර ග��� ��ට� �ස්තකාල ස�ප�වලට �ෙ�ශ පහ�ක� ලබා�ම. 

04.7 ජා�ක �ස්තකාල ස�ප� සංර�ෂණ උපායමා�ගය� වශෙය� ��ට�කරණයට 
ල���ම. 

04.8 �ස්තකාල සහ අෙන�� අදාළ ආයතන සමග ��ට� ස�ප� �වමා� කර ගැ�ම. 
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05. ��ට� �සත්කාල ස�ප�  හ�නාගැ�ම සහ එක� සංව�ධනය 

��ට� �ස්තකාල එක�ව �මා��ලව සංව�ධනය සඳහා අවශ� �යවර ගත �� අතර 
එ�� පහත සඳහ� ක�� ෙකෙර� �ෙශ�ෂ අවධානය ෙය�� ෙකෙ�.  
 

05.1 ��ට� �ස්තකාල ස�ප� අ�ප�කර ගැ�ම. 

��ධ �ලා� ඔස්ෙස� ලබාග�නා ��ට� ස�ප�ව�� ��ට� �ස්තකාලය සම��ත 
�ය�� අතර  ඒ යටෙ� පහත සඳහ� �ලා� ම�� ලබාග�නා ��ට� ස�ප� ජා�ක 
��ට� �ස්තකාලය ස� �ය ��ය.   

 

05.1.1 ජා�ක �ස්තකාල ��ට�කරණ  ව�ාපෘ�ය යටෙ�  ��ට�කරණය  කර� ලබන 
ජා�ක �ස්තකාල   ස�ප� 

ජා�ක �ස්තකාලෙ� ��ට�කරණ ව�ාපෘ�ය යටෙ� ��ට�කරණය  කර� ලබන  
ස�ප� ��ට� �ස්තකාලයට ඇ�ල� කර� ලැෙ�. ජා�ක �ස්තකාලෙ� ස�ප� 
��ට�කරණෙ� �ධාන අර�ණ එම ස�ප� සංර�ෂණය ��ම� ��� පාඨක �ෙ�ශය� 
ලබා�ම�ය. ජා�ක �ස්තකාලෙ� ස�ප� ��ට�කරණය ��ෙ�� ��ට�කරණය 
කළ�� ස�ප� ��ඛතා පදනම මත ෙත�රාගත ��ෙ�. ෙ� යටෙ�  �නාශ�ෙ� 
ත�ජනයට ල�ව ඇ� ස�ප� ෙකෙර� �ෙශ�ෂ ��ඛතාව� දැ��ය ��ය. එ�� 
��ට�කරණය කළ�� ස�ප� ��බඳව ��ඛතා ලැ�ස්� සකස් ��ම අවශ� ෙ�. 
��ට�කරණය සදහා ස�ප� ෙත�රා ගැ�ෙ�� ජා�ක �ස්තකාලෙ� අර��, සංර�ෂණ 
අවශ�තා ෙම�ම ජා�ක හා ජාත��තර වැදග�කම ද සැල��ලට ගත��ය.  
 

         05.1.2 ජා�ක ��ට� �ස්තකාලය සඳහා ��ට� ස�ප� අ�ප� කර ගැ�ෙ� �මෙ�දය 
 

� ලංකා ජා�ක �ස්තකාලය සඳහා �ස්තකාල ස�ප� (Library Resources) අ�ප� කර 
ගැ�ෙ� � අ�ගමනය කර� ලබන සාමාන� �මෙ�දය ෙම�� ද අ�ගමනය කර� ලැෙ�.  
ඒ අ�ව  

 ��මය තැ�ප� �ටප� �මය  

 �ල� ගැ�� 
 �වමා� ෙස�වා  
 ප�ත�ාග යන �ම යටෙ� ��ට� �ස්තකාල ස�ප� අ�ප� කර ගැ�ම  

��ෙ�.  
 

05.2 ��ට� �ස්තකාල ස�ප� 
 අ�ප�කරග� ලබන ��ට� �ස්තකාල ස�ප� �ධාන වශෙය� පහත ප�� ෙ�.  

1. �ද�� ��ථ - e books 
2. �ද�� සඟරා  - e journals 
3. �ද�� �ව�ප� - e newspapers 
4. ජායා�ප- images 
5. ��ට� �ව� ස�ප� - Audio Files 
6. ��ට� දෘශ�  ස�ප� - Video Files 
7. ��ට� ��ථ අ��ටප� - Digital Manuscripts 
8. ෙව� ස�ප� - Web Resources 
9. ද�ත පදන�  - Data bases 

  

 05.3    ��ට� ස�ප� ව��කරණය  
��ට� ස�ප� එක�ව ස� ස�ප�වලට අ��ල ව��කරණ �මය� යටෙ� 
ව��කරණය ��ම �� ෙ�. ෙම�� ජා�ක එක�ෙ� ස්වභාවය හා පාඨක එළ�� ද 
සැල��ලට ග� ලැෙ�. 
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06. ��ට� ෙත�ර�� ගබඩාකරණය සහ ආර�ෂණය  

��ට� ෙත�ර�� ගබඩා��ම �ය�ත ප�� �ද�ා��ලව කළ�� අතර �ය�ත ප�සර 
ත�වය� යටෙ�  තැ�ප� කර තබාගත ��ය.  �ට අමතරව ��ට� ස�ප�වල 
ආර�ෂාව තහ�� ��ම සඳහා ඒවාෙ� අමතර �ටප� (Backups) ෙවන� ���  බා�ර 
ස්ථානයක ආර��තව  තැ�ප� කර ��ම කළ�� ෙ�. තවද ප�ගණක ෛවරස් සහ 
අෙන�� උප�වය�ෙග� ��ට� ස�ප� ආර�ෂා කර ගැ�ම සදහා අවශ� ආර�ෂණ 
උපාය මා�ග ද අ�ගමනය කළ ��ය.  

 

07. ��ට� ස�ප� සංර�ෂණය 

��ට� ස�ප�වල �රසාරබව සහ ��කා�න පැවැ�ම සංර�ෂණෙ� අර�ණ ෙ�. ��ට� 
ස�ප� සංර�ෂණය සඳහා �ද�ා�මක �මෙ�ද සහ  න�න තා�ෂණ උපාය මා�ග 
අ�ගමනය කළ��ය. එ� ස�ප� සංර�ෂණෙ�� සංර�ෂණ �ෙශ�ෂඥය�ෙ� උපෙදස් 
හා සහාය ලබාගත හැ�ය. ��ට� ස�ප�වල  ඇ�වන අවදාන� ත�වය� අවම කර 
ගැ�මට ද කට�� කළ ��ෙ�. සංර�ෂණ ත�වය හා අවදාන� ත�වය� ස�බ�ධෙය� 
ව��වර අවදාන� ත�ෙස�� ��ම  (Risk Assessment) සහ ඊට අවශ� ��ය�  ෙය�ම 
කළ��ය.  

 

08. �කාශන ��ක� ��ය හා අෙන�� ආ�ත �� 

ජා�ක �ස්තකාල ස�ප� ��ට�කරණෙ�� හා ��ට� ස�ප� සඳහා මා�ගගත පහ�ක� 
සහ අෙන�� පහ�ක� සැල�ෙ�� �කාශන ��ක� අ��ය (copyright) ��බඳ ���� 
සහ අෙන�� අදාළ ���� වලට අ��ලව කට�� කළ ��ෙ�. 

 
09. ��ට� ස�ප� සඳහා පාඨක �ෙ�ශය 

��ට� ස�ප� ප�හරණය ��ෙ� පහ�ක� පාඨක �ජාවට ලබා�ය ��ය. එ�� මා�ගගත 
පහ�ක� ලබා�ය හැ� ස�ප� සඳහා ෙව� අඩ�ය හරහා �ෙ�ශ පහ�ක� ලබා�ය හැ� 
අතර අෙන�� ස�ප� ජා�ක �ස්තකාලය �ළට පමණ� �මා වන ප�� �ෙ�ශ පහ�ක� 
ලබා�ය හැ�ය. �කාශන ��ක� ��ය අ�ව  මා�ගගත පහ�ක� ලබා�ය ෙන�හැ� 
��ට� ස�ප�වල ��ථ �ද�ා�මක ෙත�ර�� සඳහා පමණ� මා�ගගත �ෙ�ශය ලබා�ය 
හැ�ෙ�. ��ට� ස�ප�වල �ටප� පාඨක��   ෙ� අවශ�තාවය ප�� ලබා�ය හැ�ය.  

 

10. ��ට� �සත්කාල ��� 

ජා�ක ��ට� �ස්තකාලයක කට�� පව�වාෙගන යෑමට අදාළ ��ට�කරණ ���, 
සංර�ෂණ ���, සහ ��ථ �ද�ා�මක ��� ඇ��ව අෙන�� �ය�ම ��� සකස් 
කර අ�ගමනය කළ ��ය.  ෙමම ��� සකස් ��ෙ�� �ස්තකාල �ෙෂ��ෙ� 
ජාත��තර ආයතන සකසක්ර ඇ� ��ට� �ස්තකාල ��� සැල��ලට ගත ��ය. 
අදාළ ��� කා�නව සංෙශ�ධනය කළ ��ය 
 

11. බා�ර ආයතන සමග සහෙය��තාවය හා ස�ප� �වමා�කර ගැ�ම.  
�ෙශ�ෂෙය�ම ස�ප� ��ට�කරණෙ�� අදාළ බා�ර ආයතන සමග සහෙය��තාවය 
ව�ධනය කර ගැ�ම ද අවශ� ෙ�. එවැ�  ආයතනවල ��ට�කරණ ව�ාපෘ� ��බඳ 
අවෙබ�ධය� ලබාගත �� අතර ඒ ම�� අනවශ� ���වකරණය (Duplication) 
වළ�වාගත ��ය. එෙම�ම එ� ආයතන සමග ��ට� ස�ප� �වමා� කර ගැ�ම  
(Resource sharing) ��කළ හැ�ය. 
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12. �ල� ��පාදන 
ජා�ක ��ට� �ස්තකාලෙ� �ය�ම  කට�� සඳහා �මාණව� වා��ක �ද� ��පාදන 
ජා�ක �ස්තකාල හා �ෙ�ඛන ෙස�වා ම�ඩලය ම�� ෙව�කර� ලැෙ�. �ට අමතරව 
ෙමම කට��වල�  බා�ර ආයතන ම�� �ල�ාධාර සහ අෙන�� අ��හය� 
ලබාගැ�මට අවශ� කට�� ෙය�ය හැ�ය. 
 

13. ය�තල පහ�ක� 
��ට� �ස්තකාලෙ� සංව�ධනයට අවශ� ය�තල පහ�ක� සැප�ම සඳහා �යවර ගත 
��ය. ෙ� යටෙ� ��ට� �ස්තකාලයට අදාළ  �ය�ම කට�� සඳහා ජාල පහ�ක�  
(Network facility)  සහ ස�ව� පහ�ක� (Server facility) සංව�ධනය කළ ��ය. 
 

14. ��ට� �සත්කාල උපෙ�ශක ක��ව 

ජා�ක ��ට� �ස්තකාලෙ� කා�යය� සා�ථකව පව�වාෙගන යාමට අදාළ උපෙදස් 
ලබගැ�ම සඳහා ��ට� �ස්තකාල උපෙ�ශක ක��ව� පව�වාෙගන යා ��ය. ��ට� 
�ස්තකාල කට��, �කාශන ��ක� සහ ��ට� සංර�ෂණය , තා�ෂ�ක කට�� ඇ�� 
අෙන�� අංශ ��බඳ උපෙදස් ලබැගැ�ම සඳහා එම �ෙෂ��වල �ෙශ�ෂඥ��  ෙමම 
ක��වට ඇ�ළ� �ය��ය.  

 

15. හැ�යා �ව�ධනය 
ජා�ක ��ට� �ස්තකාලෙ� කට�� ෙමෙහයවන  කා�ය ම�ඩලෙ� හැ�යා �ව�ධනය 
(Capacity Building) සඳහා අවශ� ����� ලබා�ය ��ය. ��ට� �ෙෂ��ෙ� නව 
�වණතා, මානව ස�ප� ප�පාලනය, අෙන�� ස�ප� කළමනාකරණය, ��ට�කරණය, 
ෙත�ර�� තා�ෂණය, සංර�ෂණය සහ �ස්තකාල හා �ඥාපන �ද�ාවට අදාළ �ෙෂ�� 
ෙකෙර� �ෙශ�ෂ අවධානය ෙය���ය ��ය.  
 

16. දැ�ව�භාවය �ව�ධනය 
ජා�ක ��ට� �ස්තකාලෙ� ස�ප� භා�තය සහ එ� ෙස�වාව� �ව�ධනය ��බඳ 
මහජනතාව �ළ දැ�ව�භාවය ව�ධනය සදහා කට�� කළ�� ෙ�. ෙ� සදහා ප�කා, 
ෙප�ස්ට�, අ�ෙප��, ෙව� අඩ� ආ� �ලා� ෙය�දාගත හැ�ය. 
 

17. ��ට� �සත්කාලය කළමනාකරණය 
ජා�ක ��ට� �සත්කාලෙ� කට�� ප�පාලනය සහ කළමනාකරණය ජා�ක �ස්තකාල 
හා �ෙ�ඛන ෙස�වා ම�ඩලය යටෙ�  ��ට� �ස්තකාල ඒකකය ම��   ෙමෙහයව� 
ලැෙ�. ෙමම ඒකකෙ� කට��වලට අෙන�� අංශවල සහෙය�ගය ලබාගත �� අතර එම 
අංශ ඒ සඳහා සහාෙය�ගය ලබා�ය ��ය. ��ට� �ස්තකාලෙ�  ප�පාලන සහ 
කළමනාකරණ කට�� ආයත�ක �රාව�යට යට�ව කළ �� ෙ�. එෙස�ම �ස්තකාල 
��ප��ය �යාවට නැං�ම සඳහා අවශ� ෙක�කා�න සහ ��කා�න �යාකා� සැළ�� 
සකස්කර �යා�මක කළ ��ය.  
 

18. ��ප��ය යාව�කා�න ��ම. 
ජා�ක ��ට� �ස්තකාල ��ප��ය කාලා��පව සංෙශ�ධනය කළ�� අතර අවම 
වශෙය� වසර �නකට වර� සංෙශ�ධනය ��ම ෙය�ග� ෙ�. 

 


