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  කකාළඹ මහා නගර සභාව 

මහජන පුසත්කාලය 

ශාලා  කවන්කිරීකේ හා භාවිතා ිරීකේ කකාන්කකේසි 

 

1.  ලිපිෙක් මගින්ත් ඉල්ලීමක් කල යුතු අතර  අදොළ ඉල්ලුේපත්රෙ සේූර්ණ කර භොර දිෙ යුතුෙ. 
( පක්ෂ, සමිති, සංගේ හො ආෙතන මගින්ත් කකකරන ඉල්ලීේ සිෙ ලිපි ශීර්ෂ මගින්ත් කළ යුතුෙ.) 

2.  කල්ල කේලො ඇතිව කවන්ත් කරවො ගන්ත්නො ශොලො සඳහො දින 14 ක් ඇතුළතත්ත, හදිසි කවන්ත් කිරීේ සඳහො දින 03 කට 

කපරත්ත සේූර්ණ ශොලො ගොස්තු හො ඇප මුදල්ල කගවිෙ යුතුෙ. ( දිනෙ කවන්ත් කරවො ගත්ත පමණින්ත් ශොලොවන්ත් ස්ිරව 

කවන්ත් කර ගැනීමක් කනොවන අතර සේූර්ණ මුදල්ල කගවීකමන්ත් පසු පමණක් එෙ ස්ිර කේ.) 

3.  ඔබ විසින්ත් දින කවන්ත් කර එකහත්ත මුදල්ල කගවො කනොමැති අවස්ථොවකදී එම දිනෙන්ත් ආෙතනකේ අවශයතො මත 

කවනත්ත පොර්ශව කවත ලබොදීමට සිදුවිෙ හැකි බැවින්ත් එවැනි අවස්ථොවකදී ශොලො කවන්ත් කර තබො ගැනීකේ වගකීම 

කමම ආෙතනෙ භොර ගනු කනොලැකේ.  

4.  මුදල්ල කගවො ශොලො කවන්ත් කර ගත්ත දිනට දින 14 කට කපර ඔබ විසින්ත් කරන ලිඛිත ඉල්ලීමකට අනුව පමණක් දිනෙ 

හුවමොරු කර ගත හැකි අතර, සේූර්ණකෙන්ත්ම අවලංගු කරන්ත්කන්ත් නේ ශොලො ගොස්තුකවන්ත් 25% ක් රඳවො, ඉතිරිෙ 

ආපසු කගවීමට කටයුතු කල හැක.  එකස්  කනොමැති අවස්ථොවලදී දිනෙ හුවමොරු කිරීම කහෝ මුදල්ල ආපසු කගවීම සිදු 

කරනු කනොලැකේ.   

5.  ශොලොවන්ත් භොවිතො කල හැක්කක් කප.ව. 9.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වො කහෝ ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වො කහෝ 

කප.ව.9.00 සිට ප.ව.6.00 දක්වොයි. නිෙමිත කේලොවට අනිවොර්ෙකෙන්ත්ම ඉවත්ත විෙ යුතුයි. සවස 6.00 න්ත් පසුව 

අවශය වන්ත්කන්ත් නේ අමතර පැෙ 01 ක් කහෝ 02 ක් නිෙමිත අමතර ගොස්තු කගවො ලබො ගත හැකි අතර එම ගොස්තු 

කල්ල කේලො ඇතුව රොජකොරී කේලොව තුල කොර්ෙොලෙට කගවො රිසිට් පත්ත ලබො ගත යුතුයි. අමතර කොලෙ සඳහො  කගවූ 

ගොස්තු ඇතුළත්ත රිසිට්පත ශොලො භොරකරු කවත ඉදිරිපත්ත කළ යුතුෙ. එකස් කනොවන්ත්කන්ත් නේ නිෙමිත කොලෙ සඳහො 

පමණක් ශොලො කවන්ත් කිරීම වලංගුකේ. 

6.  අෙදුේපත්රකේ සඳහන්ත් පිරිස කනොඉක්මවිෙ යුතුෙ. (ශ්රවණොගොරෙ - 450, ප්රකේශොගොරෙ - 50, සේමන්ත්ත්රණ ශොලොව - 

30) 

7.  ශොලො කවන්ත්කිරීේ වලට අදොළ බැනර්, කපෝස්ටර් නිසි ස්ථොනවල පමණක් (දැන්ත්වීේ පුවරුවල) ප්රදර්ශනෙ කල යුතු 

අතර වැඩසටහන්ත් අවසොනකේදී සිෙල්ලල සේූර්ණකෙන්ත්ම ඉවත්ත කරවො ගත යුතුෙ. 

8.  ශොලොවන්ත් හො එහි උපකරණ පරිශ්රකේ ඇති වැසිකිලි ඇතුු අකනකුත්ත දෑ කිසිදු හොනිෙක් කනොවන කස් භොවිතො 

කිරීමට වග බලො ගත යුතු අතර කිසිදු හොනිෙක් කහෝඅලොභෙක් සිදුවී තිබුනකහොත්ත අෙදුේකරු ඊට වග කිව යුතු අතර 

ඒ සඳහො නිෙම කරන ගොස්තු කගවීමට බැඳී සිටී. ශ්රවණොගොර වැසිකිලි භොවිතෙට මුදල්ල අෙකරනු ලැකේ.  

9.  තම තමන්ත්කේ බඩු බොහිරොදිෙ තම තමන්ත් විසින්ත් ආරක්ෂො කර ගත යුතු අතර, ඒ සඳහො කොර්ෙ මණ්ඩලෙ වග කිෙනු 

කනොලැකේ. 

10. ශොලොව ඇතුළත හො ඒ පරිශ්රකේ දුේීම හො මත්තපැන්ත් පොනෙ තහනේ අතර කිසිදු කලහකොරී තත්තත්තවෙක් ඇති 

කනොවීමට වග බලො ගත යුතුෙ. කමම නීති කඩන්ත්නන්ත් කනරපීමට පුස්තකොල ආරක්ෂක නිලධොරීන්ත්ට බලෙ ඇත. 

11. ප්රධොන පුස්තකොලෙොධිපතිකේ ලිඛිත අවසරෙකින්ත් කතොරව ජංගම ආහොර රථ පරිශ්රෙට කගන ඒමට කනොහැකි අතර 

ආහොර අකලවිෙ සේූර්ණකෙන්ත්ම තහනේෙ.  

12. කගන එනු ලබන විදුලි බුබුු ෆ්ලෑෂර් ආදිෙ භොවිතො කල කනොහැකි අතර ඒවො භොවිතො කරන්ත්කන්ත් නේ අමතර විදුලිෙ 

සඳහො වූ ගොස්තු කගවිෙ යුතුෙ. 

13. වැඩසටහන්ත් අවසොනකේදී තබන ලද ඇප තැන්ත්පත්ත (අදොළ වසර තුල දී) ඉල්ලුේ කල යුතු අතර ඒ සඳහො ලිඛිත 

ඉල්ලීමක් කොර්ෙොලෙට භොර දිෙ යුතුෙ. (අදොළ කෙක්පත ලැීමට සැලකිෙ යුතු කොලෙක් ගතකේ.) ඇප තැන්ත්පත්ත 

නිෙමිත කොලෙ තුල දී ආපසු ඉල්ලුේ කනොකිරීකමන්ත් එෙ ආදොෙමට බැරවීමටද ඉඩ ඇත. 

14. කිසිෙේ අවසථ්ොවක අෙදුේකරු විසින්ත් ඉහත කකොන්ත්කේසි කහෝ කකොන්ත්කේසිෙක් උල්ලලංඝණෙ කරනු ලැබුවකහොත්ත 

ශොලො පරිහරණෙ කිරීකේ අවසරෙ අවලංගු කිරීකේ සේූර්ණ බලෙ කකොළඹ මහො නගර සභොව සතු බවත්ත එවැනි 

අවස්ථොවක අලොභ හො ගොසත්ු මුදල්ල ආපසු ඉල්ලලො සිටීමට අෙදුේකරුට කිසිදු අයිතිෙක් කනොමැති බවත්ත සැලකිෙ 

යුතුෙ. 

15. කමහි සදහන්ත් කවර  කකොන්ත්කේසිෙක් වුවද සංකශෝධනෙ කිරීමට/ අවලංගු කිරීමට කහෝ ඉවත්ත කිරීමට කකොළඔ මහො 

නගර සභොවට බලෙ ඇත.        
 

ප්රධොන පුස්තකොලෙොධිපති  
              


