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Anders पुस्तकालय प्रयोगका सर्तहरू 

यी प्रयोगका सर्तहरू Anders  का सबै पुस्तकालयको हकमा 1 सेपे्टम्बर 2017 देखि लागू 

भएको हो । Anders सँग Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi र 

Toholampi मा सार्तजनिक पुस्तकालय छि् ।  

पुस्तकालय सेर्ा प्रयोग गदात, पुस्तकालय कार्त प्राप्त गदात र्ा इिचाजतको रूपमा काम गदात 

र्पाईं यी प्रयोगका सर्तहरू र भनर्ष्यमा नयिका संशोधि गररयो भिे सो संशोधिको 

पालिा गित राजी हुिु हुन्छ ।  

 

यी पुस्तकालय सबैका लागि खुला छन् 

सबै के्षत्रमा रहेका Anders पुस्तकालय (अबदेखि पुस्तकालय भनििे) सबैका लानग िुला 

छि् ।  ग्राहक नियमार्लीको पालिा गिे जोकोहीले पुस्तकालय सेर्ा र सुनर्धा प्रयोग गित 

र पुस्तक नलएर जाि पाउिे छि् । 

पुस्तकालयमा नििः शुल्क र्ाइ-फाइ सेर्ा उपलब्ध छ । यो िेटर्कत  सुरनक्षर् िेटर्कत  

िभएकाले यो िेटर्कत को प्रयोग गिे ग्राहकहरूले िै आर्श्यक हुि सके्न सुरक्षाको प्रबन्ध 

गिुत पिे छ । िुला िेटर्कत  र्ा पुस्तकालयमा भएका उपकरणको प्रयोगबाट हुि सके्न 

समस्या र्ा क्षनर्का लानग पुस्तकालय नजमे्मर्ार हुिे छैि ।   

पुस्तकालयले नर्नभन्न कायतक्रमको लानग आफ्िो भर्ि भार्ामा नदिे गछत  ।  भार्ा कनर् 

लाग्छ भने्न बारेमा जािकारी प्रयोगका सर्तहरूको पूरक अंश “भुक्तािी” र पुस्तकालयको 

रे्बसाइटमा नदइएको छ ।  पुस्तकालय सेर्ा निदेशकसँग पुस्तकालय सेर्ालाई सम्बधति 



गिे िालका कायतक्रम र पुस्तकालयसँगको संयुक्त आयोजिामा हुिे कायतक्रमका लानग 

पुस्तकालय भर्ि नििः शुल्क प्रयोग गित नदिे अनधकार हुन्छ ।  

पुस्तकालय कार्ड  र गपन कोर् 

पुस्तक घरमा लगेर पढ्ि पुस्तकालय कार्तको आर्श्यकर्ा पछत  । र्पाईं आफ्िो पररचय 

पत्र, िाम, ठेगािा र पररचय पत्र संख्या उपलब्ध गराएर पुस्तकालय कार्त प्राप्त गित 

सकु्नहुन्छ । र्पाईंले उपलब्ध गराएको जािकारी पुस्तकालयको ग्राहक रनजस्टरमा प्रनर्नि 

गररिे छ । प्रते्यक व्यखक्तसँग रे्टाबेसमा रहेको आफ्िो जािकारीको जाँच गिे अनधकार 

हुन्छ (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) । 

15 र्र्त कमको र्ा अन्य कुिै कारणले अयोग्य व्यखक्तको हकमा कुिै र्यस्क र्ा 

सामुदानयक प्रयोगकर्ात (नर्द्यालय, रे् केयर सेन्टर, संस्था र्ा अन्य समुदाय)  को ग्यारेन्टी 

चानहिे छ । र्ी र्यस्कले आफ्िो फोटो भएको पररचय पत्र देिाउिु पछत  र आफ्िो 

व्यखक्तगर् पनहचाि िम्बर र सम्पकत  जािकारी उपलब्ध गराउिु पिे छ । 

पुस्तकालय कार्त एक व्यखक्तगर् कागजार् हो र उक्त कार्त प्रयोग गरी लनगएका सबै 

सामग्रीको लानग यसका मानलक उत्तरदायी हुिु पछत  । पनहलो पुस्तकालय कार्त नििः शुल्क 

हुन्छ । कार्त हरायो, ठेगािा र्ा िाम पररर्र्ति भयो भिे चाँर्ोभन्दा चाँर्ो पुस्तकालयलाई 

जािकारी नदिु पछत  । कार्त हराएको ररपोटत गररएको छैि भिे उक्त कार्त प्रयोग गरी अरू 

कसैले पुस्तक लगेको िण्डमा पनि सम्बखन्धर् कार्तका मानलकलाई िै उत्तरदायी ठहयातइिे 

छ । 

पुस्तकालय कार्त र नपि कोर् प्रयोग गरी रे्ब पुस्तकालयको प्रयोग गित सनकन्छ । नपि 

कोर् प्राप्त गित आफ्िो पुस्तकालय कार्त र पररचय पत्र पेस गिुत पछत  ।  

 

पुस्तकालयका पुस्तकहरूको प्रयोि,  घर लगे्न र ररजर्ड िने काम 

पुस्तकालयबाट नर्द्युर्ीय र गैर-नर्द्युर्ीय सामग्री प्राप्त गित सनकन्छ ।  पुस्तकालय र्ी 

सामग्रीमा भएको कुरा, जािकारीको शुद्धर्ाको लानग र सो जािकारीले ग्राहकलाई हािी 

पुयातइहाल्यो भिे सो हानिको लानग जर्ाफदेही हुिे छैि ।  

लग्न नमल्िे अर्नध: 

पुस्तक     28 नदि 

अनर्योबुक     28 नदि 

30 भन्दा बढी ररजभेसि भएका पुस्तकहरू  14 नदि 

छोटो समय सीमा र्ोनकएका पुस्तकहरू  14 नदि 



म्यागानजि, CD-ROM, CD, रेकर्त , टेप  14 नदि 

DVD र BluRay    14 नदि 

बुकमोबाइल, संस्थागर् पुस्तकालय र गृह सेर्ाको हकमा नर्शेर् अर्नध निधातरण गित 

सनकिे छ । 

कुिै सामग्रीको िर्ीकरण पाँच पटकसम्म गित सनकिे छ र्र उक्त सामग्री ररजभत भएको 

हुिु हँुदैि । निनिर् प्रकारको सामग्रीको हकमा िर्ीकरणसम्बन्धी सीमा र्ोक्न सनकिे छ 

। रै्धानिक उमेर िपुगेका ग्राहकहरू नफल्म र गेमहरू लग्न पाउिे छैिि् । 

सामग्री पुस्तकालय र्ा रे्ब पुस्तकालयमा ररजभत गित सनकिे छ । ररजभत गरेको सामग्री 

उपलब्ध हँुदा, इमेल, म्यासेस र्ा पत्रबाट जािकारी नदइिे छ । ररजभेसिका लानग शुल्क 

लागै्दि । ररजभत गररएका सामग्री उपलब्ध भएको सूचिा पाएको नमनर्ले 9 नदिनभत्र सो 

सामग्री नलइसकु्न पिे छ ।  यसको िगरेका िण्डमा जररर्ािा लागे्न छ । 

कुिै सामग्री कुिै पुस्तकालयमा िभएको िण्डमा नफिल्याण्डका अरू पुस्तकालय र्ा 

नर्देशी पुस्तकालयबाट उक्त सामग्री मगाउि सनकिे छ । अन्तर-पुस्तकालय शुल्क र सो 

सामग्री नलि िआउँदा लागे्न जररर्ािाको जािकारी यो प्रयोगका सर्तहरूको पूरक अंश 

“भुक्तािी”  नदइएको छ । 

 

तोगकएमा म्यादमा सामग्री गिताड ल्याउने  

लनगएका सामग्रीहरू पुस्तकालय िुल्िे समयमा म्यादभन्दा अगानर् नफर्ात ल्याउिु पिे छ 

। म्याद कटेपनछ जररर्ािा लाग्न थाल्िे छ ।   

सामग्री ग्राहकले आफ्िो जोखिममा नफर्ात नदिु पिे छ र मागेको िण्डमा सो बापर् भपातई 

प्राप्त गित सनकन्छ । र्र प बक्समा नफर्ात गदात ग्राहककै जोखिममा नफर्ात गररिु पछत  र यसरी 

नफर्ात गदात जुि नदि नफर्ात गररएको हो त्यसको भोनलपल्ट नफर्ात भएको मानििे छ । म्याद 

सनकएपनछ र्र प बक्समा नफर्ात गररएमा सामग्रीमा पनि जररर्ािा लागे्न छ ।  

बालबानलका र नकशोरनकशोरीको सामग्रीको हकमा जररर्ािा लागे्न छैि र्र म्याद िाघ्यो 

भिेर स्मरण नदलाउि गररिे सञ्चारको िचत भिे लागे्न छ । 

सामग्री नलएको भपातइमा सामग्री नफर्ात गिे अखन्तम म्याद उले्लि गररएको हुिे छ । 

इमेलबाट पनि म्याद िाघेको ररमाइन्डर प्राप्त गित सके्न छ ।  पुस्तकालयले म्याद िाघेको 

जािकारी नदिे ररमाइन्डर पठाउिे उत्तरदानयत्व स्वीकादैि । पुस्तकालयले ग्राहकलाई 

म्याद िाघेको जािकारी नदिे ररमाइन्डर पठाउिे छ ।  यस बारेमा थप जािकारी पूरक 

अंश “भुक्तािी” मा नदइएको छ ।  



पुस्तकालय प्रयोिकताडको उत्तरदागयत्वहरू 

पुस्तकालयमा आउँदा प्रयोगकर्ातले अरू प्रयोगकर्ात र्ा पुस्तकालयका कमतचारीलाई र्ाधा 

गिे छैिि् र्था पुस्तकालयको सुनर्धा र सुरक्षामा िलल पुयातउिे छैिि् । पुस्तकालयका 

प्रयोगकर्ातहरूले पुस्तकालयका सबै सामग्री नहफाजर्का साथ प्रयोग गिे छि् । 

 

गनिः शुल्क सेवा र शुल्क लागे्न अवस्था 

पुस्तकालयको आफ्िै सामग्री, मागतदशति र परामशत सेर्ाको प्रयोग र ररजभेसि नििः शुल्क 

गित सनकिे छ । म्याद सनकएपनछ सामग्री नफर्ात नदएमा, ररजभत गरेका सामग्री नलि 

िआएमा, ग्राहकलाई सूचिा पठाउिे परेमा, अरू पुस्तकालयबाट सामग्री मगाउिु परेमा 

र्ा सामग्री हराएमा र्ा क्षनर् भएमा र्ा नप्रन्ट र्ा फोटोकपी गिुत परेमा शुल्क नलइिे छ । 

यससम्बन्धी जािकारी पूरक अंश “भुक्तािी” मा नदइएको छ ।  

 

सामग्री घरमा लग्न गनषेध िनड सगकने  

मानथ उखल्लखिर् शुल्क र जररर्ािा ग्राहकको िार्ामा चढाइन्छ । यो रकम 10 युरोभन्दा 

बढी भयो भिे सामग्री घरमा लग्न निरे्ध गित सनकिे छ । म्याद सनकएपनछ पनि बुझाउि 

िल्याएका सामग्री नफर्ात ल्याएपनछ,  हराएको र्ा क्षनर् भएको सामग्रीको हकमा क्षनर्पूनर्त 

नदएपनछ र नर्िुत पिे सबै शुल्क नर्रेपनछ यो निरे्ध फुकुर्ा गित सनकिे छ ।  Kokkola 

िगरको पुस्तकालयमा र्र्तको एक पटक माचत मनहिामा कायातलय िुल्िे पनहलो नदि बाँकी 

रकमको पूणत भुक्तािी गररिु पछत  ।  

 

पुस्तकालय प्रयोि िनड गनषेध 

कुिै ग्राहकले बारम्बार पुस्तकालय सञ्चालिमा बाधा पुयातउँछ, पुस्तकालयको सुरक्षामा 

िलल पुयातउँछ र्ा पुस्तकालयको सम्पर्ीको क्षनर् गछत  भिे पुस्तकालय सेर्ा निदेशक र्ा 

निजले र्ोकेको व्यखक्तले सो ग्राहकलाई निनिर् अर्नध (बढीमा 30 नदि सम्म) का लानग 

पुस्तकालय प्रयोग गित निरे्ध गित सके्न छि् ।  (Kirjastolaki 1492/2016, § 15).  

यो निरे्ध लागू गिुतअगानर् सम्बखन्धर् ग्राहकको कुरा पनि सुनििु पछत  र स्थािीय सरकारी 

अनधकारीले यो निरे्धाज्ञाको सन्दभतमा निणतय गिुत पछत  । र्ी ग्राहकले स्थािीय शासि 

ऐिअिुसार यो निणतयमा पुिनर्तचार गिुत पिे दाबी पेस गित सक्छि् । 


