ජාතික ලේඛනාරක්ෂක ලෙපාර්තලේන්තුලේ ලපාත් සහ ප්රවෘත්ති පත්ර ලියාපදිංචි කිරිලේ
අිංශය
ජාතික ලේඛනාරක්ෂක ලෙපාර්තලේන්තුලේ ලපාත් සහ ප්රවෘත්ති පත්ර ලියාපදිංචි කිරිලේ අිංශය මගින්ත ආඥා පනත්
3ක් ක්රියාත්මක වන අතර, ඒවා පහත පරිද ලේ.
1 . මුද්රණාල ආඥා පනත (178 අධිකාරිය)
2 . මුද්රණ ශිේින්තලේ හා ප්රකාශකයින්තලේ ආඥා පනත (179 අධිකාරිය)
3 . පුවත්පත් ආඥා පනත (180 අධිකාරිය)

1 . මුද්රණාල ආඥා පනත (178 අධිකාරිය) අනුව
1.1

1902 අිංක 16 ෙරන මුද්රණාල ිළිබඳ ආඥා පනත, 1951 අිංක 20 ෙරන මුද්රණාල (සිංලශෝධන) පනත සහ
1983 අිංක 26 ෙරන මුද්රණාල (සිංලශෝධන) යන පනත් 3 අනුව දවයිලන්ත මුද්රණාල ලියාපදිංචිය සිදු ලේ.

1.2

මුද්රණාල ආඥා පනලත් 178 2(1)
වගන්තතිය අනුව මුද්රණාලයක් ආරේභ කිරීලේ ද
මලහසත්රාත්වරයකු ඉදරිලේ ප්රකාශයක් සිදු කළ යුුය.

1.3

“මුද්රණාල ආඥා පනලත් (178 ලවනි පරිච්ලේෙය) 2 (1) වගන්තතිය යටලත් කරනු ලබන ප්රකාශනය
යනුලවන්ත ලමම ලෙපාර්තලේන්තුව මඟින්ත සපයන රාජය ලේඛනාරක්ෂක ආර්.බී.එන්ත 01 ලපෝරමය භාවිත
කළ යුුය.) (කරුණාකර ඇමුණුම 01 බලන්තන)

1.4

මුද්රණාලලේ නම, මුද්රණාලලේ අයිතිය ලහෝ මුද්රණාලය ිහිටි සථානයක ලවනසක් ඇති වන සෑම
අවසථාවකදී ම ඒ බව මලහසත්ර
 ාත්වරලයකු ඉදරිිට දී කරනු ලබන නැවත ප්රකාශයකින්ත ෙැක්විය යුු ය.

1.5

මුද්රණය කරනු ලබන සෑම ලපාතක ලහෝ සඟරාවක ලහෝ පත්රිකාවක මුද්රණාලලේ නම සහ ලිිනය
(මුද්රණාලලේ නම පමණක් ප්රමාණවත් ලනාලේ) ප්රකාශකයාලේ සේූර්ණ නම සහ ලපාත, සඟරාව ලහෝ
පත්රිකාව ප්රසිද්ධ කරන සථානය සඳහන්ත කළ යුු ය.

1.6

“ලපාත” යනුලවන්ත හැඳින්තලවන මුද්රණය කරනු ලැබූ යේ කාණ්ඩයක්, කාණ්ඩලේ ලකාටසක් ලහෝ අිංශයක්,
යේ භාෂාවකින්ත වූ පත්රිකාවක් සහ සිංගීතය අඩිංගු සෑම කඩොසියක්, සිතියමක්, වගුවක් ලහෝ ිඹුරක් ලවන්ත
ලවන්ත වශලයන්ත මුද්රිත ලහෝ ලිලතෝ මුද්රිත ලලස හැඳින්තලේ. එලහත් මිල ලැයිසුවක්, අලලවි කිරීම සේබන්තධ
මිල ෙර්ශනයක් , ලවළඳ ලේඛනයක් ලහෝ ෙැන්තීමක් පමණක් අඩිංගු යේ පත්රිකාවක් එයට ඇුලත්
ලනාලේ.

1.7

මුද්රණාලය සිරව ලහෝ තාවකාලිකව වසා ෙමන්තලන්ත නේ ඒ බව ලිඛිතව ලමම කාර්යාලයට ෙැන්තවිය යුු ය.

1.8

මුද්රණාල ිළිබඳ ආඥා පනලත් (178 ලවනි අධීකාරිය ) 2 (1) ලවනි වගන්තතිය අනුව මලහසත්රාත්වරලයකු
ඉදරිලේ කරනු ලබන ප්රකාශය අනුව ලියාපදිංචි සියළු මුද්රණාලවල නේ ඇුලත් කර වාර්ිකව මුද්රණාල
නාමාවලියක් සකස කරනු ලබයි.

2. මුද්රණශිේින්ත සහ ප්රකාශකයින්තලේ ආඥා පනත (179 අධිකාරය) අනුව
2.1

1885 අිංක 1 ෙරන මුද්රණශිේින්ත සහ ප්රකාශකයින්තලේ ආඥා පනත සහ 1951 අිංක 28 ෙරන මුද්රණශිේින්ත
සහ ප්රකාශකයන්ත ිළිබඳ (සිංලශෝධන) පනත, 1976 අිංක 06 ෙරන මුද්රණශිේින්ත සහ ප්රකාශකයන්ත ිළිබඳ
(සිංලශෝධන) පනත සහ 1983 අිංක 27 ෙරන මුද්රණශිේින්ත හා ප්රකාශකයන්ත ිළිබඳ (සිංලශෝධන) පනත
අනුව ක්රියා කළ යුුය.

2.2

මුද්රණය කරනු ලබන ලහෝ මුද්රිත සෑම ලකාටසකම ිටපත් පහක් ( එයට අයත් සිතියේ සටහන්ත ලහෝ
කැටයේ සහිතව) මුද්රණලයන්ත නිකුත් ලකාට ලිත් මාසයක් ගතවන්තනට ලපර මුද්රණශිේීන්ත විසින්ත ලපාත්
සහ ප්රවෘත්ති පත්ර ලරජීසරාර් ලවත එවිය යුුය.

2.3

ලියාපදිංචිය සඳහා ලැලබන ිටපත් 05 න්ත එක් ිටපතක් නීතිමය තැන්තපත් ිටපත ලලස ලේඛනාගාරලේ
සිර සිංරක්ෂණය ලලස තැන්තපත් කරන අතර, අනිත් ිටපත් පහත පරිද ලේ.
01.
02.
03.
04.

2.4

ජාතික ලකෞුකාගාර ලෙපාර්තලේන්තුව
ලේරාලෙණිය විශවවිෙයාලය
ජාතික පුසතකාල හා ප්රලේඛන ලසවා මණ්ඩලය
බ්රිතානය ලකෞුකාගාරලේ පුසතකාලය
(ලමම ිටපත 1989 වර්ෂලේ සිට යවා නැති අතර , පසුව මෑත යුගලේ සිට එනේ
2004 වර්ෂලේ සිට ිටපත් රුහුණු විශව විෙයාලයට යැවිමට කටයුු කර ඇත.)

එවනු ලබන ප්රකාශන සමග විසතර පත්රිකා යනුලවන්ත සඳහන්ත ආර්. බී. එන්ත 1 ලපෝරමය ෙ සේූර්ණ කර
මුද්රණශිේියා අත්සන්තකර එවිය යුුය. එහි පහත සඳහන්ත විසතර අඩිංගු කළ යුුය. එනේ ,
ප්රකාශනලේ නම, භාෂාව, කර්තෘ, විෂයය, මුද්රණය කළ සථානය, ප්රසිද්ධ කළ සථානය, මුද්රණ ශිේියාලේ
ලහෝ මුද්රණ සමාගලේ නම හා ලිිනය, ප්රකාශකයාලේ ලහෝ ප්රකාශක සමාගලේ නම සහ ලිිනය,
මුද්රණාලලයන්ත නිකුත් වූ දනය, ිටු ගණන, ප්රමාණය, කී ලවනි සිංසකරණය ෙ , එම සිංසකරණයට ිටපත්
කීයක් මුද්රණය කරන ලද්ලද් ෙ , ප්රකාශනලේ යන්තත්රාලයක මුද්රිත ෙ නැතලහාත් ශිලා මුද්රිත ෙ , ප්රකාශනලේ
මිල , ප්රකාශනය ප්රසිද්ධ කිරීලේ සේූර්ණ අයිතිවාසිකේ ලහෝ ප්රසිද්ධ කිරීලේ අයිතිවාසිකමින්ත ලකාටසක්
ලහෝ හිමි තැනැත්තාලේ නම හා පදිංචි සථානය, මුද්රණශිේියාලේ අත්සන සහ දනය(වැඩි විසතර සඳහා
කරුණාකර ඇමුණුම 02 බලන්තන)

2.5.

සෑම මුද්රණ ශිේියකු විසින්ත ම සෑම මසකම පස ලවනිොට ලපර, ඉකුත් වූ මාසය ුලදී ඔහු විසින්ත මුද්රණය
කරන ලෙ ප්රකාශන සේබන්තධලයන්ත ආර්. බී. එන්ත 3 ලපෝරමය පුරවා එවිය යුුය. මුද්රණය කරන ලෙ සෑම
ලපාතකම , කතෘලේ සහ ප්රකාශකලේ නම සහ ලිිනය ෙ එහි සඳහන්ත විය යුුය. (කරුණාකර ඇමුණුම 03
බලන්තන)

2.6.

කිසිම ප්රකාශනයක් මුද්රණය ලනා කලළ නේ මුද්රණය ලනා කළ බවට හිස වාර්තාවක් අනිවාර්යලයන්ත ම
එවිය යුුය.

2.7

ලියාපදිංචිය සෙහා ලැලබන ප්රකාශන ිටපත සෙහා
1. දන මුද්රාව සහ ලපාත් සහ ප්රවෘත්ති පත්ර ලියාපදිංචි කිරිලේ කාර්යාලලේ මුද්රාව තැබීම
2. ලියාපදිංචි අිංකයක් ලබා දම

3. ිටපත් ලබො හැරිය යුු ආයතන ලවත ලවන්තකර ලගානු කිරීම
4. ලදුපත් ලිවිම
5. වර්ගීකරණය කිරීම
6. සහකාර ලපාත් සහ ප්රවෘත්ති පත්ර ලරජිසරාර් විසින්ත නිතීමය තැන්තපත් ලේඛනලේ හා විසතර පත්රිකාලේ
අත්සන්ත තැබිම
7. නිතීමය තැන්තපු ිටපත ලගානු කිරීම
2.8

ජාතික ලේඛනාරක්ෂක ලෙපාර්තලේන්තුලේ ලියාපදිංචි ී ඇති මුද්රණාලවලින්ත පමණක් ලපාත් මුද්රණය
කළයුු බවට ලේඛකයන්ත වග බලා යුුය

2.9

එවනු ලබන ප්රකාශන උපලයෝගි කරලගන අොල වර්ෂයට සිංඛයා ලේඛන ිළිලයල කිරිම හා අවශය
ආයතනවලට එම ලතාරුරු ලබාදීම

3 . පුවත්පත් ආඥා පනත (180 අධිකාරිය)
3.1

පුවත්පත් ආඥා පනලත් 180 අධිකාරිලේ (2) පරිච්ලේෙයට අනුව දසත්රික් විනිසුරුවරලයකු ඉදරිලේ ප්රකාශ
පත්රයක් අත්සන්ත ලකාට පුවත්පතක් මුද්රණය කිරීම ලහෝ ප්රකාශ කිරිම කළයුුය. ඒ සඳහා පුවත්පලත් මුද්රණ
ශිේි, ප්රකාශක, අයිතිකරු යන තිලෙනා දසා විනිසුරු ඉදරිලේ අත්සන්ත කළ යුුය.

3.2

පුවත්පත් ලියාපදිංචි කිරීම සේබන්තධ ලතාරුරු ලබාදීම, ඒ සේබන්තධ අවශය ආකෘති පත්ර ලබාදීම හා එම
ආකෘති පත්ර දසා විනිසුරු අත්සන්ත කර අධිකරණලයන්ත ලැබුණ පසු එම පුවත්පත් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා
කටයුු කිරීම.
1. පහත සෙහන්ත අවස්ථාවලදී අළුලතන්ත ප්රකාශන අත්සන්ත ලකාට ඉදරිපත් කළ යුු ලේ.
අ.
ආ.
ඇ.
ඈ.
ඉ.
ඊ.

මුද්රණශිේි ලහෝ ප්රකාශක ිළිබඳ ලවනසකේ ඇති වූ විට
මුද්රණශිේින්තලේ ලහෝ ප්රකාශකලේ ලිිනයන්ත ලවනස වූ විට
පත්රලේ අයිතිකරු ලවනස වූ විට ලහෝ ඔහු රටින්ත බැහැර වූ විට
පත්රය මුද්රණය කරනු ලබන මුද්රණාලය ලවනස වූ විට
පත්රය ප්රසිද්ධ කරන සථානය ලවනස වූ විට
ප්රවෘත්ති පත්රලේ නම ලවනස වූ විට

2. පළකරනු ලබන සෑම පත්රයකම සහ ඊට සේබන්තධ සෑම අතිලර්කයකම අවසානලේ පහත සෙහන්ත විස්තර
අඩිංගු කළ යුුය.
අ. මුද්රණකරුලේ ලපළපත් නම ඇුළු පුද්ගලික නම සහ පදිංචි සථානය
ආ. ප්රකාශකලේ ලපළපත් නම ඇුළු පුද්ගලික නම සහ පදිංචි සථානය
ඇ. ප්රවෘත්ති පත්රය මුද්රණය කරනු ලබන නිවස ලහෝ ලගාඩනැගිේල ිළිබඳව සහ එම පත්රය ප්රකාශයට පත්
කරනු ලබන නිවස ලහෝ ලගාඩනැගිේල ිළිබෙ සතය විසතරය
ඈ. ප්රවෘත්ති පත්රය ප්රකාශ කරනු ලබන සතිලේ දනය, මාසය සහ වර්ෂය

3.3

පුවත්පත් ආඥා පනලත් 180 අධිකාරිලේ 7 වගන්තතිය යටලත් මුද්රණය කරන ලෙ පුවත්පත්වලින්ත පුවත්පත්
ලෙකක් ලියාපදිංචිය සඳහා ජාතික ලේඛනාරක්ෂක ලෙපාර්තලේන්තුවට එවිය යුුය. එක් ිටපතක්
මුද්රණශිේිලේ අත්සන ලහෝ ප්රකාශකලේ අත්සන සහිතව ෙ, අනිත් ිටපත අත්සන්ත ලනා කර මුද්රණය
කරන දනට පසු දන ලමම කාර්යාලයට ලැලබන්තනට සැලැසවිය යුුය. (කරුණාකර ඇමුණුම 04
බලන්තන)

3.4

අත්සන්ත රහිත ිටපත ජාතික පුසතකාල හා ප්රලේඛන ලසවා මණ්ඩලයට යැීම

3.5

අත්සන්ත කළ ිටපත නිතීමය තැන්තපු ිටපත වශලයන්ත ජාතික ලේඛනාරක්ෂක ලෙපාර්තලේන්තුලේ
තැන්තපත් කිරීම

3.6

පුවත්පලත් විලාසම සඳහන්ත කර ඇද්ෙැයි පරීක්ෂා කිරීම (උසාවිලේ දී කරන ලෙ ප්රකාශලේ සඳහන්ත පරිද
මුද්රණාලලේ නම, ලිිනය, ප්රකාශකයාලේ නම ලහෝ ලිිනය ලමන්ත ම අයිතිකරුලේ නම ලහෝ ලිිනය ෙ
පුවත්පලත් ඒ අයුරින්ත ම සඳහන්ත විය යුුය)

3.7

යේකිසි අවසථාවක එම කරුණුවල ලවනසීේ සිදු ී ඇත්නේ ඒ සෑම වාරයකදී ම නැවත නැවතත්
උසාවිලේ දී නව ප්රකාශයක් කළ යුුය.

3.8

පුවත්පත් උධෘත නිකුත් කර අවශය අවසථාවලදී ,අධිකරණලේ නිතීමය තැන්තපත් භාරකරු ලලස ක්රියා
කිරීම

3.9

ලියාපදිංචි පුවත්පත් නාමාවලියක් වාර්ිකව ිළිලයළ කිරීම

3.10

දසා විනිසුරු ඉදරිලේ ප්රකාශයක් ලනා ලකාට යේකිසි පුවත්පතක් මුද්රණය කළ විට අධිකරණය මඟින්ත
ෙඩුවේ කිරීම

3.11

යේකිසි පුද්ගලලයකු ලහෝ ආයතනයක් දසා විනිසුරුවරලයකු ඉදරිලේ ප්රකාශයක් ලනා කර පුවත්පතක්
ආරේභ කළලහාත් රු. 5000/ ක ෙඩයක් ලහෝ අවුරුදු ලෙකක සිරෙඩුවමක් ලහෝ ලමම ෙඩුවේ ලෙක ම
පැනවිය හැකිය

3.12

එලස අවසර ලනා ලබා පුවත්පතක් ප්රකාශනය කරන සෑම දනකට ම රු.2000/ ක ෙඩයක් ලගීමට සිදුලේ

4.

සියළුම ලේඛකයන්ත තම ප්රකාශන මුද්රණය කිරීලේ දී ජාතික ලේඛනාරක්ෂක ලෙපාර්තලේන්තුලේ මුද්රණාලය
ලියාපදිංචි ී ඇත්ෙැයි ලසායාබලා ලියාපදිංචි ී ඇති මුද්රණාලයකට, මුද්රණ කටයුු භාරදම මඟින්ත, එම
ප්රකාශන නීතිමය තැන්තපුවට එකුවන අතර, දීර්ඝ කාලීනව ආරක්ෂා කිරීම සිදුවනු ඇත.

