
 

                                                                                             

 

                                                                                                 
 

පළාත් පාලන ආයතනවලට සම්බන්ධ මහජන පුස්තකාලයන්ි 

"ඔක්තෝබර් - ජාතික කියවී්ම් මාසය වැඩසටහන" ක්රියාත්මක කිරීම 
 

01. හැඳින්වීම 
 

2004 වසරේ සිට ඔකරතෝබේ මාසය ජාතික කියවීරේ මාසය රෙස රජය විසින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර, 

2018 ඔකරතෝබේ ජාතික කියවීරේ මාසය රවනුරවන් කියවීේ ප්රවේධනය සඳහා වි් ්ෂ වැඩසටහන් සහ 

වි් ්ෂ වයාපෘති ක්රියාත්මක කරන රමන් සියලුම මහජන පුස්තකාෙවලින් ඉල්ො සිටිනු ෙැරේ. 2018 

වේෂරේ සිට ජාතික කියවීරේ මාසය සඳහා නිශ්ිත රත්මාවක යටරත් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීමට 

ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන ලස්වා මණ්ඩලය බොරපාරරාත්ු රේ. ඒ  අනුව රමම වසරේ ජාතික 

කියවීරේ මාසය “ජාතීන් අතර අව්බෝධය සඳහා කියවමු” යන්න රත්මා කරගනිමින් වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය . 
 

02.   කියවී්ම් මාස්ේ වයාපෘති කමිටුව 
 

ජාතික කියවීරේ මාසය රවනුරවන් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සඳහා “කියවීරේ මාසරේ වයාපෘති 

කමිටුවක” පත් කර ගැනීම සුදුසු ය. දැනට පුස්තකාෙ කමිටුවක තිරේ නේ එම කමිටුව මඟින් හා පාඨක 

සමාජරේ  සහභාගිත්වරයන් රමම කටයුත්ත සිදු කළ හැකි අතර, ප්රධාන රමරහයුේ කමිටුවක පත් කර 

ගැනීම ද සුදුසු ය.  එහි සංයුතිය පහත පරිදි විය යුුය. 

 

 ආයතන ප්රධාන රහෝ නිරයෝජය ප්රධාන - කමිටු සභාපති 

 නාගරික රකාමසාරිස් රහෝ පළාත් පාෙන ආයතනරේ රල්කේ - උප සභාපති 

 පුස්තකාෙයාධිපති/ භාරකරු  - කමිටු රල්කේ 

 ප්රජා සංවේධන නිෙධාරී 

 ආයතන ප්රධානියා විසින් නේ කරනු ෙබන සාමාජිකයින් තිරදරනක  
 

03. ්ත්මාවට අදාළව ක්රියාත්මක කළ හැකි වි් ෂ් වැඩසටහන් 

 රත්මාවට අදාෙව පුස්තකාෙය සු විවිධ ශානර (වේග) යටරත් ඇති ග්රන්ථ එකුව හඳුනා ගැනීම 

o නිේමාණාත්මක සාහිතය (නවකතා/රකටිකතා/ළමා සාහිතය/රයාවුන් සාහිතය/කාවය/නාටය) 

o සාමානය කෘති 

o ශාස්ීය කෘති 

o විචාර ග්රන්ථ 

o චරිතාපදාන 

 එම ග්රන්ථ එකුව වේෂය ුළ විරශ්ෂිතව සංවිධානය කර ප්රචාරණය කිරීම හා පාඨක කියවීේ 

ප්රවේධනය සේබන්ධරයන් කටයුු කිරීම. 

 රයෝජිත රත්මාවට අදාළව දැනට පුස්තකාෙ  එකුරේ රනාමැති රේශීය / විරේශීය විවිධ ග්රන්ථ 

හඳුනා ගැනීම හා එම ග්රන්ථ අත්පත් කර ගැනීමට කටයුු කිරීම. 

 පාඨක නිේමාණශීලීත්වය එළිදැකරවන නිේමාණ ඇුළත් සඟරාවක එළි දැකවීම. 

 

ජාතික පුසත්කාල හා ප්රලේඛන ලස්වා මණ්ඩලය 

උපලේශක චක්රලේඛය 2004/පුස/02(අ) (සංලශෝධිත 2018) 



 

 

 බිත්ති පුවත්පත්, ග්රන්ථ නාමාවලි, අනුක්රමණිකා, පුවත්පත් කැපුේ එකු,  එළිදැකවීම  

 විරශ්ෂ  තරග පැවැත්වීම (රචනා, ිත්ර, කථික, විවාද, නාටය, ගායනා) 

 සේමන්ත්රණ හා රේශන සංවිධානය කිරීම (ප්රබන්ධකරණරේ රයරදන ප්රරේශරේ ජීවත්වන 

රල්ඛකයන්,විේවුන් සේබන්ධ කර ගැනීම වඩා උිතය) 

 බැනේ/උදෘත පාඨ හා රපෝස්ටේ ප්රදේශනය කිරීම, අත් පත්රිකා මුද්රණය කර රබදා හැරීම 

 රපාත් ප්රදේශනය පැවැත්වීම 

 අන්තේජාෙය හරහා රත්මාවට අදාළ රතාරුරු ගරේෂණය කර සකස් කරන ෙද පරිගණක 

වැඩසටහන් (power point presentation ) , Face book දැන්වීේ  නිේමාණය කිරීම 
 

 කතන්දර පැය, ිත්රපට හා වීඩිරයෝ දේශන ආදී විවිධ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 
 
 

04. ්පාදු්ේ ක්රියාත්මක කළ හැකි වැඩසටහන් 

 කියවීේ කඳවුරු, කියවීරේ තරග සංවිධානය කිරීම 

 පාඨක සමාජ පිහිටුවීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම 

 පුස්තකාෙ සාමාජිකත්වය වේධනය කිරීම සඳහා එකදින වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම 

 පළාරත් අරනකුත් පුස්තකාෙ සමඟ කියවීේ ප්රවේධන සහරයෝගිතා වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම 

 පළාත් පාෙන බෙ ප්රරේශය ුළ සෑම නිවසකම ආලින්දරේ අවම වශරයන් රපාත් රාකකයකින් 

සමන්විත පුස්තකාෙයක ආරේභ කිරීරේ සංකල්පය තහවුරු කිරීම සඳහා ක්රියා කිරීම / ඒ සඳහා 

ස්ටිකේ, රපෝස්ටේ, අත්පත්රිකා නිේමාණය කර රබදා හැරීම 

 මුහුණු රපාතට (face book) සේබන්ධ වී සිටින පාඨකයන් හඳුනා රගන අරනකුත් අය මුහුණු 

රපාතට සේබන්ධ කර ගැනීරේ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. මුහුණු රපාරත් කියවීම සේබන්ධ 

උධෘත හා අදහස් හුවමාරු කිරීම. 

 ඉටු කරනු ෙබන වැඩසටහන් පිළිබඳ රතාරුරු විදුත් හා මුද්රිත මාධයවෙ පළ කිරීම (පුවත්පත්) 

 කුසෙතා ඇගයීම සඳහා තයාග හා සහතිකපත්ර ප්රදාරනෝත්සවයක සංවිධානය කිරීම 

 කියවීේ ප්රවේධනය සේබන්ධ රවනත් නිේමාණශීලි වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම  

උදා : මුේදර කියවිම 

05.  අරමුදල් 

රේ සඳහා අවශය අරමුදල් සපයා ගැනීම අදාළ පළාත් පාෙන ආයතනය මඟින් රහෝ මහජන පුස්තකාෙ 

මඟින් සිදු කළ හැකිය.   

 
 

06.  වාර්තාව සකස ්කිරීම 

 සිදු කරන ෙද සියලු වැඩසටහන් පිළිබඳ පැහැදිලි ක්රමවත් වාේතාවක (මුද්රිත/සංයුකත තැටි) සකස ්

කර අදාළ පළාත් පාෙන ආයතනරේ ප්රධානියාරේ නිේරේශ සහිතව 2019 ජනවාරි මස 31 වන දිනට 

රපර අං  ප්රධාන, වයාප්තති ්ස්වා අං ය, ජාතික පුස්තකාල හා ප්ර්ල්ඛන ්ස්වා මණ්ඩලය, අංක 14, 

නිදහස් මාවත, ්කාළඹ 07 යන ලිපිනයට රයාමු කළ යුුය.  

 

 
 



 

 ජාතික කියවීරේ මාසරේ ජයග්රාහක පුස්තකාෙ රතෝරා ගැනීම සඳහා මූලිකව සෙකා බෙනු ෙබන 

වාේතාව සකස් කිරීරේදී ඉහත දකවන ෙද වැඩසටහන් ඇුළුව කියවීේ ප්රවේධනය සේබන්ධරයන් 

සිදුකරන ෙද වැඩසටහන් සඳහා පමණක ෙකුණු ෙබාදීරේ ක්රමරේදයක අනුගමනය රකරේ.එබැවින් 

පුස්තකාෙය විසින් කරන ෙද රවනත් ප්රජා රස්වාවන් සේබන්ධ රතාරුරු වාේතාවට ඇුළත් රනාවිය 

යුුය.    උදා: ශ්රමදාන / දන්සැල් / රල් දන්දීේ 
 

 

 වාේතාව සකස් කිරීරේදී පිටකවරය /රපාරත් බැේම වැනි රේ සඳහා අමතර  කාෙයක හා වියදමක 

වැයකර කොත්මක වටිනාකේ සහිතව සකස් කිරීම අනවශය වන අතර විධිමත් අයුරින් ඡායාරූප හා 

තහවුරු කළ හැකි රවනත් සාධක සහිතව ඉදිරිපත් කිරීම ප්රමාණවත්ය. 
 

07.  ඇගයීම 

 ජාතික කියවීරේ මාසරේ ඵෙදායි වැඩසටහන් ඉටු කළ පුස්තකාෙ රවත 2019 ජාතික කියවීරේ 

මාසරේ රාජය උත්ස වරේ දී තයාග, සහතිකපත් හා සේමාන පිරිනමනු ෙැරේ. ඇගයීේ කටයුු පුස්තකාෙ 

මට්ටමින් සිදුකරන බැවින් එක එක පළාත් පාෙන ආයතන සු මහජන පුස්තකාෙ හා ශාඛා පුස්තකාෙ 

රවන් රවන් වශරයන්  වාේතා එවිය යුුය. අවසන් වශරයන් රත්රී පත්වන පුස්තකාෙ ජාතික පුස්තකාෙ 

හා ප්රරල්ඛන රස්වා මණ්ඩෙය මගින්  නීරීකෂණය කිරීරමන් අනුරුව සේමාන හිමිකරගනු ෙබන 

පුස්තකාෙ කවරේද යන්න තීරණය කිරීමට නියමිතය. 

 

 

 

 

 
    නීතිඥ පී.එේ. දීපාල් චන්ද්රරත්න 

    සභාපති  

    විමසීේ - දුරකථන අංකය - 011-2698847, ෆැකස්  011-2674387, රවේ අඩවිය -  www.natlib.lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natlib.lk/


 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

ප්රා්ේශීය සංස්කෘතික මධයස්ථාන / විදයා පීඨ / කාර්මික විදයාලවල  

" ජාතික කියවී්ම් මාසය වැඩසටහන - ඔක්තෝබර්"  ක්රියාත්මක කිරීම 
 

 

01. හැඳින්වීම 
   

2004 වසරේ සිට  සෑම වසරකම ඔකරතෝබේ මාසය ජාතික කියවීරේ මාසය රෙස රජය විසින් ප්රකාශයට පත් 

කර ඇති අතර, 2018 ඔකරතෝබේ ජාතික කියවීරේ මාසය රවනුරවන් කියවීේ ප්රවේධනය සඳහා වි් ්ෂ 

වැඩසටහන් සහ වි් ්ෂ වයාපෘති ක්රියාත්මක කරන රමන් සියලුම සංස්කෘතික මධයස්ථාන/විදයා පීඨ/ 

කාේමික විදයාෙවලින් ඉල්ො සිටිනු ෙැරේ. 2018 වේෂරේ සිට ජාතික කියවීරේ මාසය සඳහා නිශ්ිත 

රත්මාවක යටරත් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීමට ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන ලස්වා මණ්ඩලය 

බොරපාරරාත්ු රේ. ඒ  අනුව රමම වසරේ ජාතික කියවීරේ මාසය “ජාතීන් අතර අව්බෝධය සඳහා 

කියවමු ” යන්න රත්මා කරගනිමින් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය . 

 

02.  කියවී්ම් මාස්ේ වයාපෘති කමිටුව 
  

ජාතික කියවීරේ මාසය රවනුරවන් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සඳහා “කියවීරේ මාසරේ වයාපෘති 

කමිටුවක” පත් කර ගැනීම සුදුසු ය. දැනට පුස්තකාෙ කමිටුවක තිරේ නේ එම කමිටුව මඟින් හා පාඨක 

සමාජරේ  සහභාගිත්වරයන් රමම කටයුත්ත සිදු කළ හැකි අතර, ප්රධාන රමරහයුේ කමිටුවක පත් කර 

ගැනීම ද සුදුසු ය.  එහි සංයුතිය පහත පරිදි විය යුුය. 

 

 ආයතන ප්රධානියා රහෝ නිරයෝජය ප්රධාන - කමිටු සභාපති 

 පුස්තකාෙයාධිපති/භාරකරු - කමිටු රල්කේ 

 විෂය භාර නිෙධාරීන් රදරදරනක  

 ආයතන ප්රධානියා විසින් නේ කරනු ෙබන සාමාජිකයින් තිරදරනක (ශිෂය, ශිෂයාවන්) 

 

03. ්ත්මාවට අදාළව ක්රියාත්මක කළ හැකි වැඩසටහන් 

 රත්මාවට අදාළව පුස්තකාෙය සු විවිධ ශානර (වේග) යටරත් ඇති ග්රන්ථ එකුව හඳුනා ගැනීම 

o නිේමාණාත්මක සාහිතය (නවකතා/රකටිකතා/ළමා සාහිතය/රයාවුන් සාහිතය/කාවය/නාටය) 

o සාමානය කෘති 

o ශාස්ීය කෘති 

o විචාර ග්රන්ථ 

o චරිතාපදාන 

 එම ග්රන්ථ එකුව වේෂය ුළ විරශ්ෂිතව සංවිධානය කර ප්රචාරණය කිරීම හා පාඨක කියවීේ 

ප්රවේධනය සේබන්ධරයන් කටයුු කිරීම. 

ජාතික පුසත්කාල හා ප්රලේඛන ලස්වා මණ්ඩලය 

උපලේශක චක්රලේඛය 2004/පුස/02(අ) (සංලශෝධිත 2018) 



 

 

 

 රයෝජිත රත්මාවට අදාළව දැනට පුස්තකාෙ  එකුරේ රනාමැති රේශීය / විරේශීය විවිධ ග්රන්ථ 

හඳුනාගැනීම හා එම ග්රන්ථ අත්පත් කර ගැනීමට කටයුු කිරීම. 

 පාඨක නිේමාණශීලීත්වය එළිදැකරවන නිේමාණ ඇුළත් සඟරාවක එළිදැකවීම. 

 බිත්ති පුවත්පත්, ග්රන්ථ නාමාවලි, අනුක්රමණිකා, පුවත්පත් කැපුේ එකු  එළිදැකවීම  

 විරශ්ෂ  තරග පැවැත්වීම (රචනා, ිත්ර, කථික, විවාද, නාටය, ගායනා) 

 සේමන්ත්රණ හා රේශන සංවිධානය කිරීම  

 බැනේ/උදෘත පාඨ හා රපෝස්ටේ ප්රදේශනය කිරීම, අත් පත්රිකා මුද්රණය කර රබදා හැරීම 

 රපාත් ප්රදේශන පැවැත්වීම 

 අන්තේජාෙය හරහා රත්මාවට අදාළ රතාරුරු ගරේෂණය කර සකස් කරන ෙද පරිගණක 

වැඩසටහන් (power point presentation )  

 කතන්දර පැය, ිත්රපට හා වීඩිරයෝ දේශන ආදී විවිධ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 
 
 

04. ්පාදු්ේ ක්රියාත්මක කළ හැකි වැඩසටහන් 

 කියවීේ කඳවුරු, කියවීරේ තරග සංවිධානය කිරීම 

 පාඨක සමාජ පිහිටුවීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම 

 පුස්තකාෙ සාමාජිකත්වය වේධනය කිරීම සඳහා එකදින වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම 

 ඉටු කරනු ෙබන වැඩසටහන් පිළිබඳ රතාරුරු විදුත් හා මුද්රිත මාධයවෙ පළ කිරීම (පුවත්පත්) 

 කුසෙතා ඇගයීම සඳහා තයාග හා සහතිකපත්ර ප්රදාරනෝත්සවයක සංවිධානය කිරීම 

 කියවීේ ප්රවේධනය සේබන්ධ රවනත් නිේමාණශීලි වැඩසටහන් සංවිධානය  කිරීම 

05.  අරමුදල් 

 රේ සඳහා විශාෙ වශරයන් මුදල් රයදවීම කළ යුු රනාරේ. ඔබ ආයතනරේ රපාදු අරමුදලින් 

රකාටසක ද, පුස්තකාෙ අරමුදලින් රකාටසක ද රයදවීම ප්රමාණවත් රේ.  රේ සඳහා වයාපෘති කමිටුව 

සේබන්ධ කර ගත යුුය. 

 
 

06.  වාර්තාව සකස ්කිරීම 

 පුස්තකාෙවලින් සිදු කරන ෙද වැඩසටහන් පිළිබඳ වාේතාවක, ඡායාරූප/සංයුකත තැටි හා රවනත් 

සාධක සහිතව 2019 ජනවාරි මස 31 වන දිනට රපර ෙැරබන රස් පුස්තකාෙ භාර නිෙධාරීන් විසින් 

සකස් රකාට තම ආයතන ප්රධානියාරේ නිේරේශය සහිතව අං  ප්රධාන, වයාප්තති ්ස්වා අං ය, ජාතික 

පුස්තකාල හා ප්ර්ල්ඛන ්ස්වා මණ්ඩලය, අංක 14, නිදහස් මාවත, ්කාළඹ 07 යන ලිපිනයට රයාමු කළ 

යුුය.  

 

 

 

 

 



 

 

 ජාතික කියවීරේ මාසරේ ජයග්රාහක පුස්තකාෙ රතෝරා ගැනීම සඳහා මූලිකව සෙකා බෙනු ෙබන 

වාේතාව සකස් කිරීරේදී ඉහත දකවන ෙද වැඩසටහන් ඇුළුව කියවීේ ප්රවේධනය සේබන්ධරයන් 

සිදුකරන ෙද වැඩසටහන් සඳහා පමණක ෙකුණු ෙබාදීරේ ක්රමරේදයක අනුගමනය රකරේ. එබැවින් 

පුස්තකාෙය විසින් කරන ෙද රවනත් ප්රජා රස්වාවන් සේබන්ධ රතාරුරු වාේතාවට ඇුළත් රනාවිය 

යුුය.    උදා: ශ්රමදාන / දන්සැල් / රල් දන්දීේ 
 

 

 වාේතාව සකස් කිරීරේදී පිටකවරය /රපාරත් බැේම වැනි රේ සඳහා අමතර  කාෙයක හා වියදමක 

වැයකර කොත්මක වටිනාකේ සහිතව සකස් කිරීම අනවශය වන අතර විධිමත් අයුරින් ඡායාරූප හා 

තහවුරු කළ හැකි රවනත් සාධක සහිතව ඉදිරිපත් කිරීම ප්රමාණවත්ය. 

07.  ඇගයීම 

 ජාතික කියවීරේ මාසරේ ඵෙදායි වැඩසටහන් ඉටු කළ පුස්තකාෙ රවත 2019 ජාතික කියවීරේ 

මාසරේ රාජය උත්ස වරේ දී ඇගයීමට ෙක කරනු ෙැරේ. 

 

 

 

 

 
නීතිඥ පී.එේ. දීපාල් චන්ද්රරත්න 

සභාපති  

විමසීේ - දුරකථන අංකය - 011-2698847, ෆැකස්  011-2674387, රවේ අඩවිය -  www.natlib.lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.natlib.lk/


 

 

 

 
 

පාසල්වල " ජාතික කියවී්ම් මාසය වැඩසටහන -  ඔක්තෝබර් " ක්රියාත්මක කිරීම 

 
 

01. හැඳින්වීම 
 

2004 වසරේ සිට සෑම වසරකම ඔකරතෝබේ මාසය ජාතික කියවීරේ මාසය රෙස රජය විසින් ප්රකාශයට පත් 

කර ඇති අතර, 2018 ඔකරතෝබේ ජාතික කියවීරේ මාසය රවනුරවන් කියවීේ ප්රවේධනය සඳහා වි් ්ෂ 

වැඩසටහන් සහ වි් ්ෂ වයාපෘති ක්රියාත්මක කරන රමන් සියලුම පාසල්වලින් ඉල්ො සිටිනු ෙැරේ. 2018 

වේෂරේ සිට ජාතික කියවීරේ මාසය සඳහා නිශ්ිත රත්මාවක යටරත් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීමට 
ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන ලස්වා මණ්ඩලය බොරපාරරාත්ු රේ. ඒ  අනුව රමම වසරේ ජාතික 

කියවීරේ මාසය “ජාතීන් අතර අව්බෝධය සඳහා කියවමු ” යන්න රත්මා කරගනිමින් වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය . 

. 
 

02.   කියවී්ම් මාස්ේ වයාපෘති කමිටුව 

ජාතික කියවීරේ මාසය රවනුරවන් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සඳහා වයාපෘති කමිටුවක පත් කර ගැනීම 

සුදුසු ය.  දැනට ක්රියාත්මක පුස්තකාෙ කමිටුව මඟින් (අධයාපන අමාතයාංශරේ පාසල් පුස්තකාෙ උපරදස් 

සංග්රහයට අනූව පාසල් පුස්තකාෙ කමිටුවක තිබීම අනිවාේය රේ.) රමම කටයුු සිදු කළ හැකි අතර, එරස ්

රනාමැති නේ ප්රධාන රමරහයුේ කමිටුවක පත් කර ගැනීම සුදුසු ය.  එහි සංයුතිය පහත පරිදි විය යුුය. 
 

  විදුහල්පතිුමා / නිරයෝජය විදුහල්පතිුමා - කමිටු සභාපති 

  ගුරු පුස්තකාෙයාධිපති / පුස්තකාෙයාධිපති රහෝ පුස්තකාෙය භාර නිෙධාරි - කමිටු රල්කේ 

 විදුහල්පතිුමා/ුමිය විසින් නේ කරනු ෙබන රවනත් ගුරුවරුන් රදරදරනක  

 ගුරු රදගුරු සංගමරේ සාමාජික මහත්ම මහත්ීන් රදරදරනක  

 ශිෂය නිරයෝජිතයින් හයරදරනක 
 

03. ්ත්මාවට අදාළව ක්රියාත්මක කළ හැකි වැඩසටහන් 

 රත්මාවට අදාළව පුස්තකාෙය සු විවිධ ශානර (වේග) යටරත් ඇති ග්රන්ථ එකුව හඳුනා ගැනීම 

o නිේමාණාත්මක සාහිතය (නවකතා/රකටිකතා/ළමා සාහිතය/රයාවුන් සාහිතය/කාවය/නාටය) 

o සාමානය කෘති 

o ශාස්ීය කෘති 

o විචාර ග්රන්ථ 

o චරිතාපදාන 

 එම ග්රන්ථ එකුව වේෂය ුළ විරශ්ෂිතව සංවිධානය කර ප්රචාරණය කිරීම හා පාඨක කියවීේ 

ප්රවේධනය සේබන්ධරයන් කටයුු කිරීම. 

 රයෝජිත රත්මාවට අදාළව දැනට පුස්තකාෙ  එකුරේ රනාමැති රේශීය / විරේශීය විවිධ ග්රන්ථ 

හඳුනාගැනීම හා එම ග්රන්ථ අත්පත් කර ගැනීමට කටයුු කිරීම. 

 පාඨක නිේමාණශීලීත්වය එළිදැකරවන නිේමාණ ඇුළත් සඟරාවක එළිදැකවීම. 

 බිත්ති පුවත්පත්, ග්රන්ථ නාමාවලි, අනුක්රමණිකා, පුවත්පත් කැපුේ එකු  එළිදැකවීම  

 

ජාතික පුසත්කාල හා ප්රලේඛන ලස්වා මණ්ඩලය 

උපලේශක චක්රලේඛය 2004/පුස/02(අ) (සංලශෝධිත 2018) 



 

 

 

 විරශ්ෂ  තරග පැවැත්වීම (රචනා, ිත්ර, කථික, විවාද, නාටය, ගායනා) 

 සේමන්ත්රණ හා රේශන සංවිධානය කිරීම  

 බැනේ/උදෘත පාඨ හා රපෝස්ටේ ප්රදේශනය කිරීම, අත් පත්රිකා මුද්රණය කර රබදා හැරීම 

 රපාත් ප්රදේශන පැවැත්වීම 

 අන්තේජාෙය හරහා රත්මාවට අදාළ රතාරුරු ගරේෂණය කර සකස් කරන ෙද පරිගණක 

වැඩසටහන් (power point presentation )  
 

 කතන්දර පැය, ිත්රපට හා වීඩිරයෝ දේශන ආදී විවිධ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 
 
 

04. ්පාදු්ේ ක්රියාත්මක කළ හැකි වැඩසටහන් 

 කියවීේ කඳවුරු, කියවීරේ තරග සංවිධානය කිරීම 

 පාඨක සමාජ පිහිටුවීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම 

 පුස්තකාෙ සාමාජිකත්වය වේධනය කිරීම සඳහා එකදින වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම 

 ඉටු කරනු ෙබන වැඩසටහන් පිළිබඳ රතාරුරු විදුත් හා මුද්රිත මාධයවෙ පළ කිරීම (පුවත්පත්) 

 කුසෙතා ඇගයීම සඳහා තයාග හා සහතිකපත්ර ප්රදාරනෝත්සවයක සංවිධානය කිරීම 

 කියවීේ ප්රවේධනය සේබන්ධ රවනත් නිේමාණශීලි වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම 

 

05.  අරමුදල් 

 රේ සඳහා විශාෙ වශරයන් මුදල් රයදවීම කළ යුු රනාරේ. ඔබ විදයාෙරේ පාසල් සංවේධන සමිති 

අරමුදලින් රකාටසක ද, පුස්තකාෙ අරමුදලින් රකාටසක ද රයදවීම ප්රමාණවත් රේ.   

 
 

06.  වාර්තාව සකස ්කිරීම 

 පුස්තකාෙවලින් සිදු කරන ෙද වැඩසටහන් පිළිබඳ වාේතාවක, ඡායාරූප/සංයුකත තැටි හා රවනත් 

සාධක සහිතව 2019 ජනවාරි මස 31 වන දිනට රපර ෙැරබන රස් පුස්තකාෙ භාර නිෙධාරීන් විසින් 

සකස් රකාට තම විදුහල්පතිවරයාරේ  නිේරේශය සහිතව අං  ප්රධාන, වයාප්තති ්ස්වා අං ය, ජාතික 

පුස්තකාල හා ප්ර්ල්ඛන ්ස්වා මණ්ඩලය, අංක 14, නිදහස් මාවත, ්කාළඹ 07 යන ලිපිනයට රයාමු කළ 

යුුය.  
 

 ජාතික කියවීරේ මාසරේ ජයග්රාහක පුස්තකාෙ රතෝරා ගැනීම සඳහා මූලිකව සෙකා බෙනු ෙබන 

වාේතාව සකස් කිරීරේදී ඉහත දකවන ෙද වැඩසටහන් ඇුළුව කියවීේ ප්රවේධනය සේබන්ධරයන් 

සිදුකරන ෙද වැඩසටහන් සඳහා පමණක ෙකුණු ෙබාදීරේ ක්රමරේදයක අනුගමනය රකරේ.එබැවින් 

පුස්තකාෙය විසින් කරන ෙද රවනත් ප්රජා රස්වාවන් සේබන්ධ රතාරුරු වාේතාවට ඇුළත් රනාවිය 

යුුය.    උදා: ශ්රමදාන / දන්සැල් / රල් දන්දීේ 

 
 

 
 

 



 

 වාේතාව සකස් කිරීරේදී පිටකවරය /රපාරත් බැේම වැනි රේ සඳහා අමතර  කාෙයක හා වියදමක 

වැයකර කොත්මක වටිනාකේ සහිතව සකස් කිරීම අනවශය වන අතර විධිමත් අයුරින් ඡායාරූප හා 

තහවුරු කළ හැකි රවනත් සාධක සහිතව ඉදිරිපත් කිරීම ප්රමාණවත්ය. 

 

07.  ඇගයීම 

 ජාතික කියවීරේ මාසරේ ඵෙදායි වැඩසටහන් ඉටු කළ පුස්තකාෙ රවත 2019 ජාතික කියවීරේ 

මාසරේ රාජය උත්ස වරේ දී ඇගයීරේ ෙකකරනු ෙැරේ. 
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සභාපති  
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