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"රටක් වටිනා ප ාතක්" ප ාත් 10,000ක් ලිවීපේ ජාතික වැඩසටහන 

ග්රන්ථ රචනා කිරීම සඳහා උපදෙස ්

දමම ව්යාපෘතිය මගින් දිව්යිදන් සියලුම පාසල්, පිරිදව්න්, දපෞද්ගලික හා ජාත්යන්ත්ර පාසල්ව්ල ඉදගනුම 
ලබන පළමුව්න දර්ණිදේ සිට 13 දර්ණිය ෙක්ව්ා ශිෂ්ය ස්ව්ාමීන් ව්හන්දස්,  ශිෂ්ය ශිෂ්යාව්නට ස්ව්කීය 
නිර්මාණ සිිංහල, දෙමළ හා ඉිංග්රීසි යන ඕනෑම භාෂ්ා මාධ්යයකින් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 
 

ළමා කෘති කාණ්ඩ 3ක් ඔසද්ස් නිර්මාණය කළ හැක. 
 

 1 ව්සදර් සිට 5ව්සර  
 6 ව්සදර් සිට 10 ව්සර 

 11 ව්සදර් සිට 13 ව්සර  
 

ඒ අනුව් දමම කාණ්ඩ සඳහා දව්න දව්නම නිර්නායක හා උපදෙස්. 
 
1. කතාපේ අන්තර්ගතය සකස් කිරීම 

 
කත්ා දත්මාව් දත්ෝරා ගැනීදේදී විවිධ් සාහිත්ය ශානර අත්රින් ත්මන් දත්ෝරා ගන්නා ශානර කාණ්ඩය 
දත්ෝරා ගැනීම සිදු කළ යුතුය. 01 දර්ණිය සිට 13 දර්ණිය ෙක්ව්ා සියලු සිසුන්ට පහත් සඳහන් 
ශානරව්ලින් එකක් දත්ෝරාදගන නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 
 

I.  ළමා කත්න්ෙර 
II. දයාවුන් සාහිත්ය කෘති 

III. පර්දේෂ්ණ කෘති 
IV. විෂ්යානුබද්ධ් කෘති  
V. නිර්මාණාත්මක සාහිත්ය කෘති -  නිර්මාණාත්මක කෘති යටදත් පහත් සඳහන් දක්ෂ්්ර 

ඔස්දස් ග්රන්ථ රචනා කළ හැක. 
 

 
 නව් කත්ා  දකටිකත්ා   කාව්ය රචනා  

 නාටය රචනා  පරිව්ර්ත්න  මිත්යා කත්ා  

 ජන කත්ා  දෙතිහාසික කත්ා  උපමා කත්ා 

 චරිත්ාපොන  මායා කත්ා  සුරිංගනා කත්ා 

 අතිශදයෝක්ති කත්ා  අභිරහස් කත්ා  පරිසර විත්ති 

 ස්ව්යිංචරිත්ාපොන  විෙයා ප්රබන්ධ්  ආගමික කත්ා  

 පුරාව්ෘත්ත්  වීර කත්ා  මිර 
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 ව්යස් කාණ්ඩය රචනා කළ හැකි දපාත් උපදෙස් 

01 1 ව්සදර් සිට 5 ව්සර  
 

ළමා කත්ාන්ෙර  
 

 පිටු ගණන අව්ම පිටු 16ක් වීම 

 අකුරු ප්රමාණය 14/16 

 අව්ම ව්ර්ණ චිර 5ක් සහිත් වීම 

 දේළි අත්ර පරත්රය Double Space 
 

02 6 ව්සදර් සිට 13 ව්සර 
 

ළමා කත්ාන්ෙර  පිටු ගණන අව්ම පිටු 16ක් වීම  

 අකුරු ප්රමාණය 14/16 

 අව්ම ව්ර්ණ චිර 5ක් සහිත් වීම 

 දේළි අත්ර පරත්රය Double Space 
 

දයාවුන් සාහිත්ය කෘති  මුද්රණදේදී පිටු අව්ම 49ක් විය යුතුය 

 අකුරු ප්රමාණය 12 

 දේළි අත්ර පරත්රය Single Space 

  

පර්දේෂ්ණ කෘති 
විෂ්යානුබද්ධ් කෘති 
ශාස්ීය කෘති 

 මුද්රණදේදී පිටු අව්ම 49ක් විය යුතුය 

 අකුරු ප්රමාණය 12 

 දේළි අත්ර පරත්රය Single Space 

 අොළ කෘතිව්ල අන්ත්ර්ගය පිළිබඳ 
ව්ගකීම ඔබ සතුය 

 විෂ්ය කරුණු සඳහා අව්ශය 
අව්ස්ථාව්ලදී පමණක් පින්ූර හා චිර 
භාවිත් කළ යුතුය 

 සාහිත්ය විමර්ශනයක් දහෝ උපුටා 
ගැනිමක් සිදු කරන අව්ස්ථාදේදී 
නිව්ැරදිව් පාෙ සටහන් දයදීම 

 දමව්ැනි කෘති රචනා කිරීදේදී 
අනුගමනය කළ යුතු මූලික ආචාර 
ධ්ර්ම අනුගමනය කිරීම  

 ආශ්රිත් ග්රන්ථ ෙැක්වීදේදී APA දහෝ 
Harvard ක්රමය භාවිත් කළ යුතුය 

 
 

නිර්මාණාත්මක සාහිත්ය 
කෘති 

 නව්කත්ා 

 දකටිකත්ා 

 පරිව්ර්ත්න 

 කවි 

 ගීත් 

 නාටය හා අදනකුත් 
නිර්මාණාත්මක 
සාහිත්ය කෘති 

 

 මුද්රණදේදී පිටු අව්ම 49ක් විය යුතුය 

 අකුරු ප්රමාණය 12 

 දේළි අත්ර පරත්රය Single Space 

 අොළ කෘතිව්ල අන්ත්ර්ගය පිළිබඳ 
ව්ගකීම ඔබ සතුය 

 දකටිකත්ා සිංග්රහයකදී අව්ම දකටි 
කත්ා 5ක්ව්ත් තිබිය යුතුය 

 පරිව්ර්ත්න කාර්යයක් සඳහා අව්ශය 
කරනු ලබන අව්සර ගැනීේ හා අොළ 
මූලික කටයුතු සිදු කර ගැනීම  

 පරිව්ර්ත්න කාර්යයට අොළ මුල් 
පිටපත් අත්පිටපත් සමග ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 
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මීට අමත්රව්  

 

 ළමා ග්රන්ථයක/ දව්නත් ප්රබන්ධ් කත්ාව්ක කත්ා ව්ස්තුව් දගාඩනැගීදේදී කත්ා දත්මාව්ට ගැලදපන 

අයුරින් කත්ා ව්ස්තුව් දගාඩනැගිය යුතුය. එදස්ම චරිත් හා සිංසිද්ීන් මනාව් සිංකලනය කරගැනීම 

සිදු කළ යුතුය. 

 

 දමහිදී කත්ාදේ ආරේභය, කත්ාව් ගලා දගන යාම, උච්ච අව්ස්ථාව් හා අව්සානය ඉත්ා දහාඳින් 

නිර්මාණය කර ගත් යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිෙසුන් : 

 

දලෝකදේ ෙරුව්න් අත්ර ජනප්රිය සුරිංගනා කත්ාව්ක් ව්න හිම කුමාරි කත්ාව් "එදකෝමත් එක රටක... යනුදව්න් 

ආරේභ කර කුමරිය නපුරු කුඩේමාදේ විවිධ් නපුරුකේව්ලට දගාදුරු දව්මින් කත්ාව් ගලාදගන යනු ලැදේ. 

එහිදී එක් අව්ස්ථාව්ක කුමරිය විෂ් සහිත් ඇපල් දගඩිය ආහාරයට දගන සිහිසුන් වීම කත්ාදේ උච්චත්ම 

අව්ස්ථාව්යි. පසුව් අසුපිටින් එන කුමාරයා හිම කුමරිය සනීප කර රැදගන යාම කත්ාදේ අව්සානයයි... "   

 

 

 ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන කෘති ස්ව්යිං නිර්මාණයක් වීම අනිව්ාර්ය අත්ර මීට දපර කිසිදු 

අව්ස්ථාව්ක ප්රසිද්ධ් ලියවිල්ලක් දලස ප්රකාශයට පත් වූව්ක් දනාවීම හා එව්න් කෘතියකින් උපුටා 

ගැනීමක් දනාවිය යුතුය. එදස්ම දව්නත් ආගමකට, ජාතියකට, සිංස්කෘතියකට දහෝ පුද්ගලදයකුට  

දමානම ආකාරයකින් ව්ත් හානියක් සිදු ව්න දද් අන්ත්ර්ගත් දනාවිය යුතුය. 

 

 පර්දේෂ්ණ කෘතියක් දහෝ ව්යාපෘති ව්ාර්ත්ා ඉදිරිපත් කිරීදේදී එය පර්දේෂ්ණ ව්ාර්ත්ා ආකෘතිදයන් 

බැහැරව් ග්රන්ථයක් දලස සකස් කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

 

 ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම අත්පිටපත්ක්ම පරිගණක ගත් කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. පරිගණක යතුරු 

ලියනය කිරීදේදී යුනිදකෝඩ්  (Iskoola Pota- Sinhala / Latha- Tamil) විය යුතුය. යේ දහයකින් ඔබට 

යුනිදකෝඩ් ද ාන්් භාවිත් කළ දනාහැකි නේ FMAbhaya, Times New Romen, FM Bamini භාවිත් 

කළ හැක. 

 

 ළමා කත්න්ෙර දපාත් සඳහා භාවිත් කරනු ලබන චිර/ ඡායාරූප අන්ත්ර්ජාලය මගින් ලබා ගත් චිර/ 

ඡායාරූප දනාවිය යුතුය අත්ර අොළ කෘතිය සඳහාම නිර්මාණය කළ ඒව්ා විය යුතුය. චිර අදිනු 

ලබන්දන් දව්නත් අයකු නේ ඔහුදේ / ඇයදේ නම ග්රන්ථ නාම පිටුදේ පසු පිටුදව්හි සඳහන් කළ 

යුතුය. 

ආරේභය 

උච්ච අව්ස්ථාව් 

අව්සානය 
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 උපුටා ගැනීේ දහෝ ආශ්රිත් ග්රන්ථ ෙැක්වීදේදී APA ක්රමය දහෝ Harvard ක්රමය අනුගමනය කළ 
යුතුය. පහත් උොහරණය බලන්න 

 
කතුව්රයාදේ නම  :- පී.දත්නබදු 
ව්ර්ෂ්ය    :- 1959 
දපාදත් නම   :- සිිංහල රචනය හා සාහිත්ය රසාස්ව්ාෙය 
ප්රකාශකයා   :- දකාළඹ ඇදපාතිකරීස් සමාගම 
ප්රකාශිත් නගරය  :- දකාළඹ. 
 
දමම දත්ාරතුරු ආශ්රිත් ග්රන්ථ නාම දල්ඛනයක සඳහන් කරන්දන් දමදස්ය 
 

පත්නබදු, පී. (1959). සිංහල රචනය හා සාහිතය රසාසව්ාදය. පකාළඹ : 

ඇප ාතිකරීස්.  
 

 ග්රන්ථදයහි දපළ සහිත් දකාටස සේමත් කඩොසි ප්රමාණය අනුව් දව්නස් විය හැකිය. සාමානය A5 
ප්රමාණදේ කෘතියක නේ උස අගල් 7 (දිදව්න ග්රන්ථ නාමය හා පාෙ සටහන් ඇතුලුව්), පළල අගල් 
4ක් විය යුතුය. එනේ ලියනු ලබන පිටුව්ක ව්ට ඉඩ ප්රමාණය ව්ේ පසින් අගල් 1.5ක් හා ඉතිරි තුන් 
පැත්ත් අගල් 1ක බැගින් ත්ැබිය යුතුය. 

 
 දපාදත් ප්රමාණය දත්ෝරා ගැනීදේදී ළමා ග්රන්ථ සඳහා ව්ැඩි ව්ශදයන් භාවිත් කරනු ලබන්දන් පහත් 

සඳහන් ප්රමාණයන්ට අනුව් සැකසූ කෘතිය. 

 

  A4 210mm x 297mm 

  B5 176mm x 250mm 

 

දව්නත් ශානරයන්හි කෘති සඳහා දපාදත් ප්රමාණය දත්ෝරා ගැනීදේදී  

 

A5  148mm x 210mm 

A4 210mm x 297mm 

  B5 176mm x 250mm 

 

යන ප්රමාණයන් භාවිත් කළ හැක.  

 

2. මුල්පිටු හා ිටකවරය සකස් කිරීම 

 

 මුල් පිටු සකස් කිරීදේදී ළමා ග්රන්ථයක නේ ග්රන්ථ නාම පිටුව් හා ග්රන්ථ නාම පිටුදේ පසු පිටුව් පමණක් 

දයදීම සුදුසුය. 

 

 නමුත් දව්නත් කෘතියකදී අර්ධ් ග්රන්ථ නාම පිටුව්, අර්ධ් ග්රන්ථ නාම පිටුදේ පසු පිටුව්, ග්රන්ථ නාම 

පිටුව්, ග්රන්ථ නාම පිටුදේ පසු පිටුව්, ස්ූතිය, දපරව්ෙන හා පටුන පිළිදව්ළින් දයදිය යුතුය. දේ සඳහා 

ව්ැඩි විස්ත්ර ජාතික පුස්ත්කාල හා ප්රදල්ඛන දස්ව්ා මණ්ඩලදේ නිව්හන් පිටුදේ ඇති "ග්රන්ථ සැකැස්දේ 

ක්රමදේෙය" හා "ළමා ග්රන්ථ සැකැස්දේ ක්රමදේෙය" නියමු ග්රන්ථ අධ්යයනය කිරීම සුදුසුය. 

(www.natlib.lk) 
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ළමා ග්රන්ථ සඳහා මුල්ප ිටු සකස් කිරීම 

I. ග්රන්ථ නාම පිටුව් (මුල් පිටුව්) - දපාදත් නම, කර්ත්ෘදේ නම, චිර නිර්මාණ කරුදේ නම  

 

II. ග්රන්ථ නාම පිටුදේ පසු පිටුව් (මුල් පිටුදේ පසු පිටුව්) -  කර්ත්ෘදේ නම, දපාදත් නම, 

ව්ර්ෂ්ය, ග්රන්ථය සඳහා ොයක වූ අය (චිර නිර්මාණ කරුදේ නම, ග්රන්ථදයහි පිටකව්ර 

සැලසුේකරණය, පරිගණක අක්ෂ්ර සිංදයෝජන, ඡායාරූප, යන කාර්යය සඳහා ොයක වූ 

පුද්ගලයන් දහෝ ආයත්න නාම සහ ලිපින අොළ ශීර්ෂ් යටදත් සඳහන් කළ හැකිය.)  

 

III. පිදුම -  අව්ශය ඕනෑම දකදනකුට සිංක්ිේත් හා සරලව් ත්නි පිටුව්ක දයදිය යුතුය. 

 

ව්ැඩිදුර දත්ාරතුරු සඳහා "ළමා ග්රන්ථ සැකැස්දේ ක්රමදේෙය" නියමු අත්දපාත් පරිශීලනය කරන්න. 

(www.natlib.lk) 

 

 

ළමා පනාවන පවනත් ශානර සඳහා මුල්ප ිටු සකස් කිරීම 

 

I. අර්ධ් ග්රන්ථ නාම පිටුව් (මුල් පිටුව්) - දපාදත් නම 

 

II. අර්ධ් ග්රන්ථ නාම පිටුදේ පසු පිටුව් (මුල් පිටුදේ පසු පිටුව්) - කර්ත්ෘදේ දව්නත් කෘති 

ඇත්නේ සඳහන් කරන්න 

 

III. ග්රන්ථ නාම පිටුව් (දෙව්න මුල් පිටුව්) - දපාදත් නම, කර්ත්ෘදේ නම 

 

IV. ග්රන්ථ නාම පිටුදේ පසු පිටුව් (දෙව්න පිටුදේ පසු පිටුව්) -  කර්ත්ෘදේ නම, දපාදත් නම, 

ව්ර්ෂ්ය, ග්රන්ථය සඳහා ොයක වූ අය (චිර නිර්මාණකරුදේ නම, ග්රන්ථදයහි පිටකව්ර 

සැලසුේකරණය, පරිගණක අක්ෂ්ර සිංදයෝජන, ඡායාරූප, යන කාර්යය සඳහා ොයක වූ 

පුද්ගලයන් දහෝ ආයත්න නාම සහ ලිපින අොළ ශීර්ෂ් යටදත් සඳහන් කළ හැකිය. )  

 

V. පිදුම -  අව්ශය ඕනෑම දකදනකුට සිංක්ිේත් හා සරලව් ත්නි පිටුව්ක දයදිය යුතුය. 

 

VI. දපරව්ෙන - අොළ කෘතිය පිළිබඳ දව්නත් ප්රවීණයකු විසින් ලියන ලෙ පිටු 2කට දනාව්ැඩි 

සටහන (දමහිදී දපරව්ෙන දව්නත් ප්රවීණයකු විසින් ලිවීම අත්යාව්ශය දනාව්න අත්ර 

කර්ත්ෘ විසින්ම ලිවීම සිදු කළ හැකිය.) 

VII. හැඳින්වීම - කර්ත්ෘ විසින් කෘතිය නිර්මාණය කිරීමට පසුබිේ වූ කරුණු පිළිබඳ සිංක්ිේත් 

සටහන. 

VIII. පටුන :- ප්රධ්ාන මාත්ෘකා අනුමාත්ෘකා පිටු අිංක සහිත්ව් ෙැක්විය යුතුය.  
 

 

 ග්රන්ථදයහි මුල් පිටු සඳහා දපරව්ෙන, හැඳින්වීම, ඇතුළත් කරන්දන් නේ දරෝම ඉලක්කේ දයදිය 

යුතුය. 

 

 ළමා කත්න්ෙරය දහෝ අන්ත්ර්ගත්ය ආරේභ ව්න පිටුදේ සිට පිටු අිංකනය කිරීම (පිටු අිංක 1) සිදු කළ 

යුතුය. 
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 පිටකව්රය නිර්මාණය කිරීදේදී කත්ාදේ සමස්ත් අර්ථය නිදයෝජනය ව්න අයුරින් නිර්මාණය කළ 

යුතුය. පිට කව්රය නිර්මාණය කිරීදේදී ව්ර්ණ භාවිත්ය හා ආකර්ශණය පිළිබඳව් සැළකිලිමත් විය 

යුතුය. පිටකව්රදයහි කර්ත්ෘදේ නම, ඉදගනුම ලබන දර්ණිය හා ග්රන්ථ නාමය පැහැදිලිව් සටහන් විය 

යුතුය. 

 

 දපාත් බැඳීදේදී Spiral ක්රමය භාවිත් කළ යුතුය. නිව්ැරදිව් සකස් කරන ලෙ පරිගණක අත්පිටපත්ත් 

සමග PDF කළ මෘදු පිටපත් (CD) සිංයුක්ත් ත්ැටියක් මගින් ලබා දිය යුතුය. 

 

 අත්පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීදේදී නිව්ැරදිව් පුරව්න ලෙ අයඳුේපරය අත්පිටපදත්හි, අමුණා ඒ සමග 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

සැ.යු -   නමුත්, සිසුන් විසින් ත්ම නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීදේදී මෘදු පිටපත්ක් සකස්කර ගැනීමට 

දනාහැකිවීම, දමම ව්ැඩසටහනට ඇතුළත්වීමට කිසිදු බාධ්ාව්ක් කර දනාගත් යුතුය. එව්ැනි අව්ස්ථාව්කදී 

පැහැදිලි අත් අකුරින් ලියන ලෙ පිටපත් භාරදගන ඉදිරි ඇගයීේ සිදු කිරීමට විදුහල්පති ඇතුළු සියලුම 

නිලධ්ාරීන් කටයුතු කළ යුතුය. එදස්ම ලකුණු ලබාදීදේදී නිර්මාණාත්මකභාව්ය හා භාෂ්ා භාවිත්ය සඳහා 

ව්ැඩි අව්ධ්ානයක් දයාමු කිරීම අව්ශය දේ. 
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රටක් ව්ටින දපාත්ක් 

දපාත් ඉදිරිපත් කිරීදේ අයදුේපරය 

 

01. කර්ත්ෘදේ නම : ..................................................................................................................... 

02. කර්ත්ෘදේ උපන්දිනය : ව්ර්ෂ්ය     මාසය    දිනය 

03. ඉදගනුම ලබන පාසල :.......................................................................................................... 

04. ඉදගනුම ලබන දර්ණිය :....................................................................................................... 

05. ඉදිරිපත් කරනු ලබන අත්පිටපදත් නම :................................................................................. 

06. විෂ්ය ක්දෂ්්රය :..................................................................................................................... 

07. පිටු ගණන :........................................................................................................................... 

08. ළමා කෘතියක් නේ චිර ගණන :.............................................................................................. 

09. ළමා කත්ාන්ෙර දපාත්ක් නේ චිර නිර්මාණකරුදේ නම :.......................................................... 

10. කෘතිය සකස් කර ඇති අකුරු ව්ර්ගය (Font Style) :……………………………………………………………… 
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