
දයාබර දරුලනි, 

ලර්තමානයේ යොල පුරා ඳැතිර යන COVID 19 ලවංගත යරෝග තත්ත්ලය යශේතුයලන් 41 

ක්යකට අවන්න ඳාවැල් දදරුලන් තම නියලව්ලට වී කාය ගත කරති.එම දරුදැරියන් 

තුෂ චිත්ත ක්තිය ලර්ධනය කිරීයේ ශා භියයෝග ජය ගැනීයේ ක්තිය ලර්ධනය කිරීයේ 

රමුයෙන් ධයාඳන මාතයාංය ශා ශ්රී ංකා ජාතික පුව්තකාය ශා එක් ල යඳොත් 10,000 

ලිවීයේ දීඳලයාප්ත ලැඩවටශනක් දියත් යකොට ආත.  

අදරණීය ඳාවල් දුලා දරුලන් ලර්තමානයේ යෝකයේ ඳැතිර යන ලාවනාලන්ත තත්ත්ලය 

යශේතුයලන් නියලව් තුෂට වී කාය ගත කරයි. යඳොතඳත කියවීයමන් යමම කාය තුෂ තම 

දැනුම ලර්ධනය කර ගැනීමට දරුලන්ට සිදුල ආත. යඳොත් කියලන දරුලන්ට තලත් කාර්යයක් 

කිරීමට ඳ අරාධනය කරමු. ඒ යඳොත් ලිවීමටයි. යේ ලයවනය තරතුර ඔබයේ නිවඟ 

ශැකියාලන් ඔප්නංලා ගැනීමට යඳෂ ගැයවමු. ලියන්නට ඳටන් ගනිමු. ඔබ ලියන ද යඳොත් 

ඔයේ ඳාව අරේභ කෂ ඳසු ගුරුලරුන් ලා යළිත් වංයෝධනය කරලායගන විදුශල්ඳතිතුමා 

යශෝ තුමිය මගින් කාඳ ධයාඳන ධයක් තුමා යශෝ තුමිය යලත යැවිය යුතුය. කාඳ 

ධයක් එම යඳොත් ලලින් යශොම යඳොත් යතෝරා ඳෂාත් ධයාඳන ධයක් යලත යැවිය යුතු 

තර ඳාත් ධයාඳන ධයක් එම යඳොත්ලලින් යතෝරාගත් යශොම යඳොත් ධයාඳන 

මාතයාංය යලත එලනු ආත. ඒ නුල ධයාඳන මාතයාංය යශොම යඳොත් දව දශවක් 

ප්රකායට ඳත් කරනු ආත. වෑම ඳාවක්ම  එක් යඳොතක්ලත් ඉදිරිඳත් කරනු ආතැයි 

බායඳොයරොත්තු යේ. යමය තරගයක් අකාරයට ඳැලැත්යේ. යේ මගින් ඔබට ෂමා කතුලරුන් 

බලට ඳත්විය ශැකිය.  එයවේම ඔබට රාජය වේමාන ද හිමි ලනු ආත. 

ඔබ 1 ලවයර් සිට 13 ලවර දක්ලා රජයේ යශෝ ජාතයන්තර  ඳාවැක ඉයගන ගන්නා දරුයලක් 

නේ COVID -19 තත්ත්ලය යශේතුයලන් බා දී ආති නිලාඩු කාය තුෂ යමම තරගය යලනුයලන් 

ග්රන්යයක්  රචනා කෂ ශැකයි. යේ වදශා ලන  නීති රීති, නිර්ොයක ඳශත දැක්යේ. 

නිර්ොයක 

1. ලයව් කාණ්ඩ : 1 ලවයර් සිට 13 ලවර දක්ලා         

2. සිංශ/ යදමෂ/ ඉංග්රීසි  යන භාා  ත්රිත්ලයයන්ම ග්රන්යකරෙයේ යයදීමට ශැකිය.  

3. යඳොත් ලර්ග (ානර) 

 ෂමා කතන්දර 
 ඳදය රචනා 
 යයොවුන් වාහිතය කෘති 
 යකටිකතා 
 නලකතා 
 නාටය රචනා 
 ඳරිලර්තන 
 ඓතිශාසික කතා  
 මායා කතා  
 මියයා කතා  
 භිරශව් කතා  
 උඳමා කතා  
 ජන කතා  
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 විදයා ප්රබන්ධ  
 ඳරිවර විත්ති  
 චරිතාඳදාන  
 ව්ලයංචරිතාඳදාන  
 සුරංගනා කතා  
 තියයෝක්ති කතා  
 අගමික කතා  
 වීර කතා 
 වියානුබද්ධ යඳොත්  
 පුරාලෘත්ත 

       මිශ්ර යන ඕනෑම කාණ්ඩයකින් එකක් යතෝරා ගත ශැකිය. 

5.  යකටිකතා වංග්රශයක් නේ, ලම ලයයන් යකටි කතා 5 ක් ආතුෂත් විය යුතුය.  

6. ඳදය වංග්රශයක් නේ ඳදය 20 කට ලැඩි 50 කට යනොලැඩි විය යුතුය. 

7. නලකතාලක් නේ, ඳරිගෙකගත කෂ ඳසු A5 පිටු ලම ලයයන්  ඳටු 120 ක් ඳැලතිය 

යුතුය.  

8. ෂමා කතන්දර යඳොතක පිටු 16 ක් ලත් තිබිය යුතුයි. නිකුත් යඳොත්ල පිටු ගෙන 49 ට 

ලැඩි ශා 150ට ඩු විය යුතුයි.  

9. දශලන යශ්රේණිය දක්ලා ඉයගන ගන්නා ද පුතුන්ට ෂමා කතන්දර ලියා එවිය ශැකිය. යමම 

ෂමා කතන්දර යඳොත් ලර්ෙ පිටු ශා චිත්ර වහිත විය ශැකිය. 

10. වෑම යඳොතක්ම A4 කඩදාසිල ලිවිය යුතුයි.  

11. වෑම යඳොතක් ම ඳරිගෙක යතුරු ලියනය කර තිබිය යුතුයි. 

12. වෑම යඳොතක්ම දෘඩ පිටඳතක් ශා මෘදු පිටඳතකින් යුක්ත විය යුතුය.  

13. ඡායාරඳ ආත්නේ ශැකි වෑම විටම  ඒලා කළු සුදු ඡායාරඳ  

විය යුතුයි. ලර්ෙ ඡායාරඳ 4 colours විය යුතුයි. ඡායාරඳ දක්ලා ආති ලවය්ාල කිසිදු 

පුද්ගයකු යඳෞද්ගලික ල ශඳුනා ගැනීමට යනොශැකි ලන අකාරයේ ඡායාරඳ ඳමෙක් එකතු 

කෂ යුතුය. (ඡායාරඳල මුහුෙ ප්රයද් ඳුරු කෂ යුතුය.)  

14. වතය නේ ගේ වහිතල රචනා යනොකෂ යුතුය. සියලු නේ ගේ මනඃකල්පිත විය යුතුය. 

15. ෂමා කතන්දර ල ඳරිගෙක කුරු ප්රමාෙය 14 විය යුතුයි. යනක් යඳොත්ල කුරු 

ප්රමාෙය 12 විය යුතුයි. යප්ළි තර ඳරතරය 1.5 ක් විය යුතුය.  

16. මාතෘකාලක් ශා යප්ළිය තර ඳරතරය ඳරිගෙක පුලරුලට නුල 2 ක් විය යුතුය. 

17. ලියනු බන පිටුලක ලට ඉඩ ප්රමාෙය ඳශත ඳරිදි විය යුතුය. ලේ ත ඟල් 1.5 ක ඉඩක් ද, 

ඉතිරි තුන් ඳැත්ත ඟ  බැගින් ඉඩක් ද තබා ලිවිය යුතුය. (ඳරිගෙක අශ්රයයන් බල 

වකන්න)  
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කතුලරයායේ නම _ පී යත්නබදු  

ලර්ය - 1959 

යඳොයත් නම - සිංශ රචනය ශා වාහිතය රවාව්ලාදය  

ප්රකාකයා - යකොෂඹ ආයඳොතිකරීව් වමාගම 

ප්රකාිත නගරය - යකොෂඹ.  

18. කුරු ලර්ගය iskolepotha විය යුතුය. 

19.  පිට කලරය ලර්ෙ ඡායාරඳ ලලින් යශෝ චිත්ර ලලින් වැකසිය ශැකිය. 

20. කවි යඳොත් චිත්ර වහිත යශෝ රහිත විය ශැකිය. එයශත් ඒලා ඳරිගෙක phlip art යනොවිය 

යුතුය.  

21. දෘඩ පිටඳත් wire binding මගින් මුො තිබිය යුතුය. මෘදු පිටඳත් (CD) වංයුක්ත තැටි 

මගින් ඉදිරිඳත් කෂ යුතු තර ඳාත් කාර්යාය මගින් යතෝරාගනු බන යඳොත් ල මෘදු 

පිටඳත ඳශත දක්ලන විදුත් තැඳෑට pdf ලියවිල්ක් අකාරයට එවිය ශැකිය.  

22. ඳාව මගින් ඉදිරිඳත් කරනු බන සියලු පිටඳත්ල මෘදු පිටඳත කාඳ කාර්යාය යලත 

විදුත් තැඳෑයන් ද යැවිය ශැකිය. 

23. යලනත් යකු ඳෂකර ආති කිසිදු කරුෙක් ලවරයකින් යතොරල ඳෂ යනොකෂ යුතුය. 

යලනත් යයකුයේ නිර්මාෙයක් ඉදිරිඳත් යනොකෂ යුතුය. 

24. 11 සිට 13 යශ්රේණි කාණ්ඩය වශා වියානුබද්ධ යඳොත්, ලයාඳෘති යශෝ ඳර්යේෙ ද 

ඉදිරිඳත් කෂ ශැකිය.  

25. එලැනි යඳොත් ඳත් ඉදිරිඳත් කරන දරුලන් වශා ඳශත 26 සිට29 දක්ලා ලන නිර්ොයක 

නුගමනය කෂ යුතුය. 

26. විය කරුණු වහිත යඳොත් වශා ඳැශැදිලි කිරීේ ලයම ලවය්ාල ඳමෙක් ඡායාරඳ ශා 

චිත්ර ආතුෂත් කෂ ශැකිය. 

27. එම කාණ්ඩයේ ඉදිරිඳත් කරනු බන යඳොත්ඳත් තර ලයාඳෘති යශෝ ඳර්යේෙ ඉදිරිඳත් 

කරන්යන් නේ ඒ වශා ද ඔබට ලවර ැයේ. ඒ වශා ලන අචාර ධර්ම ඔබ විසින් පිළිඳැදිය 

යුතුය. 

28. උපුටා ගැනීේ දැක්විය යුතුය. ඒ වශා අශ්රිත ග්රන්ය නාම යල්ඛනයක් ආමිණිය යුතුය. 

අිත ග්රන්ය ඳෂකිරීම APA ක්රමය යශෝ Hawerd ක්රමය යන යදයකන් එකක් භාවිතා කර සිදු 

කෂ යුතුය. 

ඔබට ලය නේ ඳශත උදාශරෙය බන්න.  
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යමම යතොරතුරු අශ්රිත ග්රන්ය නාම  යල්ඛනයක වශන් කරන්යන් යමයවේය. යත්නබදු, පී . 

(1959 ). සිංශ රචනය ශා      වාහිතය රවාවල්ාදය. යකොෂඹ : ආයඳොතිකරීව්. යන අකාරයට 

ය. 

29. යලනත් ආමිණුේ දක්ලන විට එම ආමිණුේ ලට ංකයක් බායදන්න. ංක පිළියලෂට 

ආමිණුේ එකතු කරන්න. එම ආමිණුේ ංක ලය ලවය්ාල විමවා බැලීම වශා සුදුසු ඳරිදි 

වංවිධානාත්මකල යඳොයතහි ඳැශැදිලිල ඉදිරිඳත් කරන්න. 

30. යඳොයත් පිටු පිළියල කිරීම ඳශත ඳරිදි සිදු කරන්න.  

1. මුල් පිටුල (මාතෘකාල ශා කතුලරයායේ නම මුල්පිටුයේ චිත්රය වමග තිබිය ශැකියි.)  

2. යදලන මුල් පිටුල - ඝන පිට කලරය ට මතරල එලැනිම මුල් පිටුලක් වකව් කරන්න. 

(යඳොයත් නම, කතුලරයායේ නම, ප්රකාකයායේ නම වහිතල)  

3. පිදුම - ඔබට ලය යයකුට යඳොත පිදිය ශැකිය. "මයේ යමම යඳොත ................යලත ඉතා 

අදයරන් පුදකරමි" ලැනි ලැකියක් යයොදා ගත ශැකිය.  

4. ව්තුතිය - යමම යඳොත එළිදැක්වීමට ඔබට උඳකාර කෂ යට ව්තූතිය ඳෂ කිරීමට 

යයොදාගැයන්. (A -4 පිටුලකට සීමා විය යුතුය.)  

5. යඳරලදන - යඳොත ශා කතුලරයා පිළිබ ලියන ද විව්තරයකි.  

(A 4 පිටු යදකකට ලඩා යයොදා යනොගැනීමට ලගබා ගතයුතුය.) 

6. ඳටුන - ප්රධාන මාතෘකා නුමාතෘකා පිටු ංක වහිතල දැක්විය යුතුය. (ෂමා කතන්දර යඳොත් 

වශා දා යනොයේ.) 

යේ දක්ලා පිටු ංක කිරීම යරෝම ඉක්කේ ලලින් කෂ යුතුය. ඉන්ඳසුල රාබි ඉක්කේ ලලින් 

පිටු ංක කරන්න.  

7. ඳරිච්යේද යශෝ යකොටව් -  ඳෂමු ඳරිච්යේදයේ යශෝ යකොටයවේ සිට ලවානය දක්ලා ඳරිච්යේද 

යශෝ යකොටව් යලන් ලයයන් තිබිය යුතුය. ඳරිච්යේද යශෝ යකොටවල් නුපිළියලක් තිබිය 

යුතුය. එය ඔයේ යඳොයතහි ක්රමානුූ ගායාම ඳැශැදිලි කරනු ආත. 

යඳොදු නිර්නායක 

 මැයි මව 28 ලන දිනට යඳර ග්රන්යකරෙය නිම කෂ යුතුය. 

 ඳාවැයල් කමිටුලක් මගින් යශොම ග්රන්යය යතෝරා කාඳ ධයාඳන කාර්යාය යලත 

ජුනි මව 10 යලනිදාට යඳර බාරදිය යුතුය.  

 කාඳ ධයාඳන කාර්යා මගින් ජුනි මව 15 දිනට ප්රයම සියලු ග්රන්ය ඳෂාත් ධයාඳන 

කාර්යා යලත බා දිය යුතුය 

 ජුනි මව 25ලන දින ලනවිට ඳාත් ධයාඳන කාර්යා විසින් එම ග්රන්ය ධයාඳන 

මාතයාංය යලත එවිය යුතුය. 

 ප්රයම දියයර් දී යතෝරා ගන්නා ග්රන්ය 10,000 විදුත් ග්රන්ය බලට ඳත් වී විදුත් 

පුව්තකායට ආතුෂත් කරනු ැයේ. 
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 �සුදුසුකේ ත් නිර්යද් කමිටුලක් මගින් යශොම ග්රන්ය 100 යතෝරායගන මුද්රෙය කර 

රාජය වේමාන පිරිනමනු ැයේ. යමම යඳොත් මුද්රෙය වශා ධයාඳන මාතයාංය වශ 

ශ්රී ංකා ජාතික පුව්තකාය එක්ල කටයුතු කරනු ැයේ. 

යමම වේපර්ෙ කාර්ය වේබන්ධීකරෙය කරනු බන්යන්ද ධයඳන මාතයාංය ශා ශ්රී ංකා 

ජාතික පුව්තකාය මගිනි. 
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