
♦ රටක් වටින ප ොතක් ♦ 

 

දයාබර දරුවනි, 

 

වර්තමානපේ ප ොව පුරා  ැතිර යන COVID 19 වසංගත පරෝග තත්ත්වය ප ේතුපවන් 41  ක්ෂයකට 

ආසන්න  ාසැල් දූදරුවන් තම නිපවස්ව ට වී කා ය ගත කරති.එම දරුදැරියන් තුළ චිත්ත ශක්තිය 

වර්ධනය කිරීපේ  ා අභිපයෝග ජය ගැනීපේ ශක්තිය වර්ධනය කිරීපේ අරමුපෙන් අධයා න අමාතයාංශය 

 ා ශ්රී  ංකා ජාතික පුස්තකා ය  ා එක් ව ප ොත් 10,000 ලිවීපේ දී වයාප්ත ත වැටසට නක් යතයත් පකොට 

ඇත.  

 

ආදරණීය  ාසල් දුවා දරුවන් වර්තමානපේ ප ෝකපේ  ැතිර යන අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ප ේතුපවන් 

නිපවස් තුළට වී කා ය ගත කරයි. ප ොත ත කියවීපමන් පමම කා ය තුළ තම දැනුම වර්ධනය කර 

ගැනීමට දරුවන්ට සිදුව ඇත. ප ොත් කියවන දරුවන්ට තවත් කාර්යයක් කිරීමට අ  ආරාධනය කරමු. ඒ 

ප ොත් ලිවීමටයි. පේ වයසනය අතරතුර බබප  නිස   ැකියාවන් බප්ත නංවා ගැනීමට ප ළ ගැපසමු. 

ලියන්නට  ටන් ගනිමු. බබ ලියන  ද ප ොත් බපේ  ාස  ආරේභ කළ  සු ගුරුවරුන්  වා යළිත් 

සංපශෝධනය කරවාපගන විදු ල් තිතුමා ප ෝ තුමිය මගින් ක ා  අධයා න අධයක්ෂ තුමා ප ෝ තුමිය 

පවත යැවිය යුතුය. ක ා  අධයක්ෂ එම ප ොත් වලින් ප ොමම ප ොත් පතෝරා  ළාත් අධයා න අධයක්ෂ 

පවත යැවිය යුතු අතර   ාත් අධයා න අධයක්ෂ එම ප ොත්වලින් පතෝරාගත් ප ොමම ප ොත් අධයා න 

අමාතයාංශය පවත එවනු ඇත. ඒ අනුව අධයා න අමාතයාංශය ප ොමම ප ොත් දස ද සක් රකාශයට  ත් 

කරනු ඇත. සෑම  ාස ක්ම  එක් ප ොතක්වත් ඉයතරි ත් කරනු ඇතැයි බ ාප ොපරොත්තු පේ. පමය තරගයක් 

ආකාරයට  ැවැත්පේ. පේ මගින් බබට ළමා කතුවරුන් බවට  ත්විය  ැකිය.  එපසේම බබට රාජය සේමාන 

ද හිමි වනු ඇත. 

 

බබ 1 වසපර් සිට 13 වසර දක්වා රජපේ ප ෝ ජාතයන්තර   ාසැ ක ඉපගන ගන්නා දරුපවක් නේ 

COVID -19 තත්ත්වය ප ේතුපවන්  බා දී ඇති නිවාඩු කා ය තුළ පමම තරගය පවනුපවන් 

ග්රන්යයක් රචනා කළ  ැකයි. පේ සද ා වන  නීති රීති, නිර්ොයක   ත දැක්පේ. 

 

🔹නිර්ොයක 

 

1. වයස් කාණ්ට : 1 වසපර් සිට 13 වසර දක්වා  

         

2. සිං  / පදමළ/ ඉංග්රීසි යන භාෂා  ත්රිත්වපයන්ම ග්රන්යකරෙපේ පයදීමට  ැකිය.  

 

3. ප ොත් වර්ග (ශානර) 

       ළමා කතන්දර 

        දය රචනා 

       පයොවුන් සාහිතය කතති 

       පකටිකතා 

       නවකතා 

       නාටය රචනා 

        රිවර්තන 

       ඓති ාසික කතා  

       මායා කතා  

       මියයා කතා  

       අභිර ස් කතා  



       උ මා කතා  

       ජන කතා  

       විදයා රබන්ධ  

        රිසර විත්ති  

       චරිතා දාන  

       ස්වයංචරිතා දාන  

       සුරංගනා කතා  

       අතිශපයෝක්ති කතා  

       ආගමික කතා  

       වීර කතා 

       විෂයානුබද්ධ ප ොත්  

       පුරාවතත්ත 

       මිශ්ර යන නනෑම කාණ්ටයකින් එකක් පතෝරා ගත  ැකිය. 

 

5.  පකටිකතා සංග්ර යක් නේ, අවම වශපයන් පකටි කතා 5 ක් ඇතුළත් විය යුතුය.  

 

6.  දය සංග්ර යක් නේ  දය 20 කට වැි  50 කට පනොවැි  විය යුතුය. 

 

7. නවකතාවක් නේ,  රිගෙකගත කළ  සු A5 පිටු අවම වශපයන්   ටු 120 ක්  ැවතිය යුතුය.  

 

8. ළමා කතන්දර ප ොතක පිටු 16 ක් වත් තිබිය යුතුයි. අනිකුත් ප ොත්ව  පිටු ගෙන 49 ට වැි  

 ා 150ට අඩු විය යුතුයි.  

 

9. ද වන පශ්රේණිය ය දක්වා ඉපගන ගන්නා දූ පුතුන්ට ළමා කතන්දර ලියා එවිය  ැකිය. පමම ළමා 

කතන්දර ප ොත් වර්ෙ පිටු  ා චිත්ර සහිත විය  ැකිය. 

 

10. සෑම ප ොතක්ම A4 කටදාසිව  ලිවිය යුතුයි.  

 

11. සෑම ප ොතක් ම  රිගෙක යතුරු ලියනය කර තිබිය යුතුයි. 

 

12. සෑම ප ොතක්ම දතට පිට තක්  ා මතදු පිට තකින් යුක්ත විය යුතුය.  

 

13. ඡායාරූ  ඇත්නේ  ැකි සෑම විටම  ඒවා කළු සුදු ඡායාරූ  විය යුතුයි. වර්ෙ ඡායාරූ  4 

colours විය යුතුයි. ඡායාරූ  දක්වා ඇති අවස්යාව  කිසිදු පුද්ග යකු ප ෞද්ගලික ව  ඳුනා 

ගැනීමට පනො ැකි වන ආකාරපේ ඡායාරූ   මෙක් එකතු කළ යුතුය. (ඡායාරූ ව  මුහුෙ 

රපද්ශ අඳුරු කළ යුතුය.)  

 

14. සතය නේ ගේ සහිතව රචනා පනොකළ යුතුය. සියලු නේ ගේ මනඃකල්පිත විය යුතුය. 

 

15. ළමා කතන්දර ව   රිගෙක අකුරු රමාෙය 14 විය යුතුයි. අපනක් ප ොත්ව  අකුරු රමාෙය 

12 විය යුතුයි. පප්ත ළි අතර  රතරය 1.5 ක් විය යුතුය.  

  

16. මාතතකාවක්  ා පප්ත ළිය අතර  රතරය  රිගෙක පුවරුවට අනුව 2 ක් විය යුතුය. 

 



17. ලියනු  බන පිටුවක වට ඉට රමාෙය   ත  රියත විය යුතුය. වේ අත අ ල් 1.5 ක ඉටක් ද, 

ඉතිරි තුන්  ැත්ත අ    බැගින් ඉටක් ද තබා ලිවිය යුතුය. ( රිගෙක ආශ්රපයන් බව 

ස කන්න)  

 

18. අකුරු වර්ගය iskolepotha විය යුතුය. 

 

19.  පිට කවරය වර්ෙ ඡායාරූ  වලින් ප ෝ චිත්ර වලින් සැකසිය  ැකිය. 

 

20. කවි ප ොත් චිත්ර සහිත ප ෝ රහිත විය  ැකිය. එප ත් ඒවා  රිගෙක phlip art පනොවිය යුතුය.  

 

21. දතට පිට ත් wire binding මගින් අමුො තිබිය යුතුය. මතදු පිට ත් (CD) සංයුක්ත තැටි මගින් 

ඉයතරි ත් කළ යුතු අතර   ාත් කාර්යා ය මගින් පතෝරාගනු  බන ප ොත් ව  මතදු පිට ත 

  ත දක්වන විදුත් තැ ෑ ට pdf ලියවිල් ක් ආකාරයට එවිය  ැකිය.  

 

22.  ාස  මගින් ඉයතරි ත් කරනු  බන සියලු පිට ත්ව  මතදු පිට ත ක ා  කාර්යා ය පවත 

විදුත් තැ ෑප න් ද යැවිය  ැකිය. 

 

23. පවනත් අයකු  ළකර ඇති කිසිදු කරුෙක් අවසරයකින් පතොරව  ළ පනොකළ යුතුය. පවනත් 

අපයකුප  නිර්මාෙයක් ඉයතරි ත් පනොකළ යුතුය. 

 

24. 11 සිට 13 පශ්රේණිය  කාණ්ටය සම ා විෂයානුබද්ධ ප ොත්, වයා තති ප ෝ  ර්පේෂෙ ද ඉයතරි ත් 

කළ  ැකිය.  

 

25. එවැනි ප ොත්  ත් ඉයතරි ත් කරන දරුවන් සම ා   ත 26 සිට29 දක්වා වන නිර්ොයක 

අනුගමනය කළ යුතුය. 

 

26. විෂය කරුණු සහිත ප ොත් සම ා  ැ ැයතලි කිරීේ අවශයම අවස්යාව   මෙක් ඡායාරූ   ා චිත්ර 

ඇතුළත් කළ  ැකිය. 

 

27. එම කාණ්ටපේ ඉයතරි ත් කරනු  බන ප ොත් ත් අතර වයා තති ප ෝ  ර්පේෂෙ ඉයතරි ත් 

කරන්පන් නේ ඒ සම ා ද බබට අවසර  ැපේ. ඒ සම ා වන ආචාර ධර්ම බබ විසින් පිළි ැයතය 

යුතුය. 

 

28. උපුටා ගැනීේ දැක්විය යුතුය. ඒ සම ා ආශ්රිත ග්රන්ය නාම පල්නනයක් ඇමිණිය ය යුතුය. ආිතත 

ග්රන්ය  ළකිරීම APA ක්රමය ප ෝ Hawerd ක්රමය යන පදපකන් එකක් භාවිතා කර සිදු කළ 

යුතුය. 

 

බබට අවශය නේ   ත උදා රෙය බ න්න.  

කතුවරයාප  නම _ පී පත්නබදු  

වර්ෂය - 1959 

ප ොපත් නම - සිං   රචනය  ා සාහිතය රසාස්වාදය  

රකාශකයා - පකොළඹ ඇප ොතිකරීස් සමාගම 

රකාිතත නගරය - පකොළඹ.  

 

 



පමම පතොරතුරු ආශ්රිත ග්රන්ය නාම  පල්නනයක සම න් කරන්පන් පමපසේය.  

පත්නබදු, පී . (1959 ). සිං   රචනය  ා      සාහිතය රසාස්වාදය. පකොළඹ : ඇප ොතිකරීස්. යන 

ආකාරයට ය. 

 

29. පවනත් ඇමිණුේ දක්වන විට එම ඇමිණුේ ව ට අංකයක්  බාපදන්න. අංක පිළිපවළට 

ඇමිණුේ එකතු කරන්න. එම ඇමිණුේ අංක අවශය අවස්යාව  විමසා බැලීම සම ා සුදුසු  රියත 

සංවිධානාත්මකව ප ොපතහි  ැ ැයතලිව ඉයතරි ත් කරන්න. 

 

30. ප ොපත් පිටු පිළිපව  කිරීම   ත  රියත සිදු කරන්න.  

 

1. මුල් පිටුව (මාතතකාව  ා කතුවරයාප  නම මුල්පිටුපේ චිත්රය සමග තිබිය  ැකියි.)  

 

2. පදවන මුල් පිටුව - ඝන පිට කවරය ට අමතරව එවැනිම මුල් පිටුවක් සකස් කරන්න. 

(ප ොපත් නම, කතුවරයාප  නම, රකාශකයාප  නම සහිතව)  

 

3. පිදුම - බබට අවශය අපයකුට ප ොත පියතය  ැකිය. මමප  පමම ප ොත ................පවත 

ඉතා ආදපරන් පුදකරමිම වැනි වැකියක් පයොදා ගත  ැකිය.  

 

4. ස්තුතිය - පමම ප ොත එළිදැක්වීමට බබට උ කාර කළ අයට ස්තූතිය  ළ කිරීමට 

පයොදාගැපන්. (A -4 පිටුවකට සීමා විය යුතුය.)  

 

5. ප රවදන - ප ොත  ා කතුවරයා පිළිබම ලියන  ද විස්තරයකි.  

(A 4 පිටු පදකකට වටා පයොදා පනොගැනීමට වගබ ා ගතයුතුය.) 

 

6.  ටුන - රධාන මාතතකා අනුමාතතකා පිටු අංක සහිතව දැක්විය යුතුය. (ළමා කතන්දර 

ප ොත් සම ා අදා  පනොපේ.)  

පේ දක්වා පිටු අංක කිරීම පරෝම ඉ ක්කේ වලින් කළ යුතුය. ඉන් සුව අරාබි ඉ ක්කේ 

වලින් පිටුඅංක කරන්න.  

 

7.  රිච්පේද ප ෝ පකොටස් -   ළමු  රිච්පේදපේ ප ෝ පකොටපසේ සිට අවසානය දක්වා 

 රිච්පේද ප ෝ පකොටස් පවන් වශපයන් තිබිය යුතුය.  රිච්පේද ප ෝ පකොටස්ව  

අනුපිළිපව ක් තිබිය යුතුය. එය බපේ ප ොපතහි ක්රමානුූල  ග ායාම  ැ ැයතලි කරනු 

ඇත. 

 

ප ොදු නිර්නායක 

 

🔹 මැයි මස 28 වන යතනට ප ර ග්රන්යකරෙය නිම කළ යුතුය. 

 

🔹 ාසැපල් කමිටුවක් මගින් ප ොමම ග්රන්යය පතෝරා ක ා  අධයා න කාර්යා ය පවත නිනි මස 

10 පවනිදාට ප ර බාරයතය යුතුය.  

 

🔹ක ා  අධයා න කාර්යා  මගින් නිනි මස 15 යතනට රයම සියලු ග්රන්ය  ළාත් අධයා න කාර්යා  

පවත  බා යතය යුතුය 

 



🔹නිනි මස 25වන යතන වනවිට   ාත් අධයා න කාර්යා  විසින් එම ග්රන්ය අධයා න අමාතයාංශය 

පවත එවිය යුතුය. 

 

🔹රයම අයතයපර් දී පතෝරා ගන්නා ග්රන්ය 10,000 විදුත් ග්රන්ය බවට  ත් වී විදුත් පුස්තකා යට 

ඇතුළත් කරනු  ැපේ. 

 

🔹සුදුසුකේ  ත් නිර්පද්ශ කමිටුවක් මගින් ප ොමම ග්රන්ය 100 පතෝරාපගන මුද්රෙය කර රා්ය 

සේමාන පිරිනමනු  ැපේ. පමම ප ොත් මුද්රෙය සම ා අධයා න අමාතයාංශය ස  ශ්රී  ංකා 

ජාතික පුස්තකා ය එක්ව කටයුතු කරනු  ැපේ. 

 

පමම සේපූර්ෙ කාර්ය සේබන්ධීකරෙය කරනු  බන්පන්ද අධයා න අමාතයාංශය  ා ශ්රී  ංකා ජාතික 

පුස්තකා ය මගිනි. 
 


