
"රටක් වටින ප ොතක් " ප ොත් 10,000ක් ලිවීපේ වයො ෘතිය - ඔපේ  ැනයට පිළිතුරු 

 

01. ප්රශ්නය - ප ොත් නිර්මොණය සඳහො භොවිත කරන අකුරු ප්රමොණය  

 

පිළිතුර - ළමො කතන්දර ප ොත් සඳහො - 14/16/18 

ළමො පනොවන පවනත්  ර්පේෂණ, ශොසරීය, නිර්මොණොත්මක සොහිතයය කෘති සඳහො - 12 

 

02. ප්රශ්නය - එක් එක් ප ොත් අවසන් මුද්රණය කිරීපේදී පිටුපවහි ප්රමොණය පකො මණද? 

 

පිළිතුර - ළමො කතන්දර ප ොත් සඳහො - A4 

ළමො පනොවන පවනත් කෘති සඳහො - A5 

 

03. ප්රශ්නය - එක් එක් නිර්මොණය සඳහො අවශය අවම පිටු ප්රමොණය පකො මණද? 

 

පිළිතුර - ළමො කතන්දර ප ොත් සඳහො අවම - පිටු 16 (පිටකවරය හැර), චිත්ර 05ක් සමග 

ළමො පනොවන පවනත් සියලු නිර්මොණ සඳහො අවම - පිටු 49 (පිටකවරය හැර) 

 

04. ප්රශ්නය - නිර්මොණ  රිගණකගත කිරීපේදී පේළි අතර ප්රමොණය පකො මණද?  

 

පිළිතුර - ළමො කතන්දර ප ොත් සඳහො පේළි අතර  රතරය - 1.5  

ළමො පනොවන පවනත් නිර්මොණ සඳහො පේළි අතර  රතරය  - Single Space 

 

05. ප්රශ්නය - එක් එක් කෘතිවල මුල් පිටු සකසර කරන්පන් පකපසරද? 

 

පිළිතුර - ළමො කතන්දර ප ොත් සඳහො - ග්රන්ථ නොම පිටුව, ග්රන්ථ නොම පිටුපේ  සු පිටුව හො 

පිදුම ප්රමොණවත්ය. 

 

උදො :-  

 

(ආදර්ශ පිට තකි)     (ආදර්ශ පිට තකි) 

ග්රන්ථ නොම පිටුව                     ග්රන්ථ නොම පිටුපේ  සු පිටුව 

 

 



 

 ළමො පනොවන පවනත් කෘති සඳහො -  අර්ධ ග්රන්ථ නොම පිටුව, අර්ධ ග්රන්ථ නොම පිටුපේ  සු පිටුව, 

ග්රන්ථ නොම පිටුව, ග්රන්ථ නොම පිටුපේ  සු පිටුව, පිදුම, සරූතිය, ප රවදන හො  ටුන පිළිපවළින් 

පයදිය යුතුය. පේ සඳහො වැඩි විසරතර ජොතික පුසරතකොල හො ප්රපල්ඛන පසරවො මණ්ඩලපේ නිවහන් 

පිටුපේ ඇති "ග්රන්ථ සැකැසරපේ ක්රමපේදය" හො "ළමො ග්රන්ථ සැකැසරපේ ක්රමපේදය" නියමු ග්රන්ථ 

අධයයනය කිරීම සුදුසුය. (www.natlib.lk) 

 

06. ප්රශ්නය - කෘති  රිගණක ගත කිරීපේ අකුරු වර්ගය ? 

 

පිළිතුර - ඉදිරි ත් කරනු ලබන අත්පිට ත  රිගණක ගත කර ඉදිරි ත් කළ යුතුය. ( රිගණක 

ගත පිට තක් ඉදිරි ත් කිරීමට අවසරථොවක් පනොමැතිනේ  මණක් අතින් ලියන ලද පිට ත ඉදිරි ත් 

කළ හැක).  රිගණක යතුරු ලියනය කිරීපේදී යුනිපකෝඩ්  (Iskoola Pota- Sinhala / Latha- Tamil) 

විය යුතුය. යේ පහයකින් ඔබට යුනිපකෝඩ් ප ොන්් භොවිත කළ පනොහැකි නේ FMAbhaya, Times 

New Romen, FM Bamini භොවිත කළ හැක.  

 

 

07. ප්රශ්නය - ප ොත් භොර පදන අවසොන දිනය කවදොද? 

 

පිළිතුර - සියලුම නිර්මොණ 2020 ජූලි මස 30වනදොට ප ර දරුවොපේ  ොසලට භොර දිය යුතුය. 

 

 

08. ප්රශ්නය - නිර්මොණ භොර දිය යුත්පත් පකපසරද? 

 

පිළිතුර - නිවැරදිව සකසර කරන ලද  රිගණක ගත කරන ලද නිර්මොණ එම  රිගණක ගත 

කරන ලද පිට ත, එහි PDF කළ මෘදු පිට ත ඇතුළත් CD තැටිය සමග නිර්මොණ භොර ගන්නො 

අවසොන දින පහෝ එදිනට ප ර දරුවොපේ  ොසලට භොර දිය යුතුය. 

 

පේ වැඩිදුර සවිසරතරොත්මක පතොරතුරු (www.natlib.lk) පවබ් අඩවිය මගින් ලබො ගත හැක. 

  

 

http://www.natlib.lk/

