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චක්රලේඛ අංක :- 14/2020
සියලු ම පළාත් අධ්යාපන ලේකම්වරුන්,
සියලු ම පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්,
සියලු ම කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්,
සියලු ම ලකාට්ඨාස භාර අධ්යාපන නිලධ්ාරීවරුන්,
සයලු ම පරිලවණාධිපතී ස්වාමීන් වහන්ලස්ලා,
සියලු ම විදුහේපතිවරුන්,
සියලු ම ලපෞද්ගලික පාසේ ප්රධ්ානීන්,

“රටක් වටින ල ොතක්” ලිවීලේ ජොතික වැඩසටහන.
2020 වර්ෂලේ ලලාව පුරා පැතිර යන COVID 19 වසංගත ලරෝග තත්ත්වය ලහ්තුලවන් අප රලට්
හතළිස්තුන් ලක්ෂයකට ආසන්න පාසේ ශිෂය ශිෂයාවන් තම නිලවස්වලට ම වී කාලය ගත කරන අතර
ඔවුන්ලේ චිත්ත ශක්තිය, අභිලයෝග ජය ගැනීලම් ශක්තිය හා නිර්මාණ ශක්තිය වර්ධ්නය කිරීලම්
අරමුණින් ලමම වැඩසටහන හඳුන්වා ලෙනු ලැලේ. ලමම වකවානුලේ සිසු ෙරුවන්ලේ සිත් තුළ
බලපැවැත්ලවන “රටක් වටින අෙහස්” එක්කර ග්රන්ථයක් ලලස එළිෙැක්වීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව සලසා
දීමත්, ලපාතපත කියවීලමන් ලමම කාලය තුළ තම ෙැනුම, යහපත් ආකේප හා කුසලතා වර්ධ්නය
කරලගන එය නිර්මාණාත්මක ලලස ජාතිය ලවත පිරිනැමීමත්, අංකුර ලේඛක-ලේඛිකාවන් පිරිසක්
පාසේ පද්ධ්තිය තුළින් බිහි කරලීමත් ලමම වැඩසටහන ආරම්භ කිරීලම් අරමුණු ලවයි. ලමම
වැඩසටහන සඳහා දිවයිලන් සියලු ම පාසේ, පිරිලවන්, ලපෞද්ගලික හා ජාතයන්තර පාසේ වල
ඉලගනුම ලබන පළමුවන ලර්ණිලේ සිට ෙහතුන්වන ලර්ණිය ෙක්වා ශිෂය ස්වාමීන් වහන්ලස්ලා හා
ශිෂය ශිෂයාවන්ට ස්වකීය නිර්මාණ සිංහල, ලෙමළ හා ඉංග්රීසි යන ඕනෑ ම භාෂා මාධ්යයකින් ඉදිරිපත්
කළ හැකි ය. ලමම වැඩසටහන පාසේ, කලාප, පළාත් හා ජාතික මට්ටමින් ක්රියාත්මක ලකලර්.

02. ොසලේ කොර්යභොරය :පාසේ ඇගයීලම් කම්ුවක් විදුහේපතිලේ ප්රධ්ානත්වලයන් පිහිුවා ගත යුතුය. එම ඇගයීම් කමිුලේ
සභාපතිවරයා විදුහේපතිවරයා ලහෝ ඔහු විසින් නම් කරන ලෙ නිලයෝජය විදුහේපතිවරලයක් විය
යුතුය. ඊට අමතරව අොළ භාෂා විෂය භාර ප්රවීණ ආචාර්යවරයා සහ පාසේ පුස්තකාල භාර ගුරුභවතා
සමඟ විෂය ප්රවීණ ගුරුවරුන් ලෙලෙලනකු සහිත 05 ලෙලනකුලගන් කමිුව සමන්විත ලේ. සිසුන්ලේ
නිර්මාණ ඇගයීමට ලක් කිරීම ලමම කමිුලේ කාර්යය ලේ. විදුහේපතිවරයා විසින් සිසුන්
නිර්මාණකරණයට ලයාමු කරවීම සඳහා සියලුම ගුරුභවතුන් ෙැනුවත් කිරීම කළ යුතුය. පන්තිලේ
සියලුම ෙරුවන් නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා උනන්දු කරවීම පන්තිභාර ගුරුවරයාලේ වගකීම වන
අතර සිසුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන අත් පිටපත් පන්ති භාර ගුරුවරයා විසින් ශිෂයයාලේ ම ස්ව
නිර්මාණයක් බවට සහතික කර පාසේ ඇගයීම් කමිුව ලවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. පාසේ ඇගයීම්
කමිුලවන් ලතෝරා ගත් සාර්ථක නිර්මාණ ලකාට්ඨාස භාර අධ්යාපන නිලධ්ාරී ලවත ඉදිරිපත් කළ
යුතුය. ලමම වැඩසටහන පිළිබඳ පාසේ මට්ටලම් කටයුතු අධීක්ෂණය හා එහිදී මතුවිය හැකි ගැටලු
පිළිබඳ තීරණ ගැනීලම් බලය ලකාට්ඨාස භාර අධ්යාපන නිලධ්ාරීවරයා සතුලවයි.

ලකාට්ඨාස භාර අධ්යාපන නිලධ්ාරී විසින් පාසේවලින් ලබා ලෙන ප්රශස්ත කෘති පාසේවල සිටින ශිෂය
සංඛයාව අනුව ශිෂයයින් 200ට අඩු, 201 සිට 500 ෙක්වා සහ 500ට වැඩි ලලස කාණ්ඩ කළ යුතුය. එම
කාණ්ඩ නැවතත් 01 සිට 05 ලර්ණිය ෙක්වා, 06 සිට 10 ලර්ණිය ෙක්වා සහ 11 සිට 13 ලර්ණිය ෙක්වා
ලලස ලබො ඉසේ 09ක් අනුව වර්ග කර කලාප අධ්යාපන කාර්යාලයට භාර දිය යුතු ය.

03. කලො අධ්යො න කොර්යොලලේ කොර්යභොරය :කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ලහෝ ඔහු විසින් නම් කරන ලෙ නිලයෝජය අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයකු, පාසේ
පුස්තකාල සංවර්ධ්න විෂය භාර අධ්යාපන නිලධ්ාරී, අොළ භාෂා (සිංහල/ලෙමළ/ඉංග්රීසි) විෂය භාර
නිලධ්ාරී හා ග්රන්ථ කතුවරලයකු ලහෝ අොළ භාෂා ප්රවීණයකු ෙ, අොළ විෂය භාර අධ්යාපන
නිලධ්ාරිලයකු ෙ ඇතුලු 05 ලෙලනකුලගන් යුතු ඇගයීම් කමිුවක් පත්කර ගත යුතු ය. ලකාට්ඨාස භාර
නිලධ්ාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ශිෂය නිර්මාණ, ලමම කමිුව මඟින් ඇගයීමට ලක් කර නියමිත
දිනයට ලපර ඇගයීම්වල ලකුණු වාර්තා ෙ සමඟ ලතෝරාගත් ප්රශස්ත කෘති පහත අංක 06 යටලත්
ෙැක්ලවන වැඩසටහනට අොළ ලකාන්ලද්සිවලට අනුව කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ විසින් පළාත්
අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ලවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

04. ළොත් අධ්යො න ලෙ ොර්තලේන්තුලේ කොර්යභොරය :පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ලහෝ ඔහු විසින් නම් කරන ලෙ නිලයෝජිතලයක්, පළාත් පාසේ පුස්තකාල
සංවර්ධ්න විෂය භාර නිලධ්ාරී, අොළ භාෂා විෂය භාර නිලධ්ාරී (සිංහල/ලෙමළ/ඉංග්රීසි), ග්රන්ථ
කතුවරලයකු ලහෝ අොළ භාෂා ප්රවීණයකු ෙ, අොළ විෂය භාර අධ්යාපන නිලධ්ාරියකු ෙ ඇතුළත් පංච
පුද්ගල ඇගයීම් කමිුවක් පත්කර ගත යුතු ය. එම කමිුලවන් ලතෝරා ගත් ප්රශස්ත ම නිර්මාණ
අධ්යාපන අමාතයාංශලේ පාසේ පුස්තකාල සංවර්ධ්න අංශය ලවත ඇගයීම් ලකුණු වාර්තා සහ අත්
පිටපත් සමඟ මෘදු හා ෙෘඩ පිටපත් නියමිත දිනට ලපර එවිය යුතුය.

05. නියමිත කොලසටහන :-

ලමම වැඩසටහලන් නිර්මාණ භාර දිය යුතු කාල සටහන හා අවසන් දිනයන්
2020 වර්ෂය සඳහා
01 පාසේ නිර්මාණ ඇගයීම් ලකාට්ඨාස කාර්ය
භාර ලෙන අවසාන දිනය
02 ලකාට්ඨාස කාර්යාලය මඟින් කලාප
කාර්යාලයට භාර දිය යුතු අවසාන දිනය
03 කලාප ඇගයීම් සිදු කර පළාත් අධ්යාපන
ලෙපාර්තලම්න්තුව ලවත භාර දිය යුතු අවසාන
දිනය
04 පළාත් ඇගයීම් අවසන් කර අධ්යාපන
අමාතයාංශය ලවත එවිය යුතු අවසාන දිනය
05 ජාතික ප්රතිඵලය නිකුත් කළ යුතු දිනය

2021 වර්ෂය සහ ඉන්
ඉදිරියට

ජූනි 30

මැයි 31

ජූලි 15

ජූනි 15

අලගෝස්තු 15

ජූලි 15

සැප්තැම්බර් 15

අලගෝස්තු 15

ඔක්ලතෝබර් 15

සැප්තැම්බර් 15

06. වැඩසටහනට අෙොළ ලකොන්තලේසි :6.1.

6.2.

01 ලර්ණිය සිට 13 ලර්ණිය ෙක්වා සියලු ම සිසු-සිසුවියන් ට ලම් සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකිය.
01 සහ 02 ලර්ණිය වල සිසුන්ලේ ලතෝරාගත් නිර්මාණ ඇතුලත් කර සකස් කරන ලෙ
නිර්මාණ සංග්රහයක් (චිත්ර/ කවි/ ළමා කතා/ චිත්ර කතා/ කාුන් ආදී ළමා නිර්මාණ ඇතුළත්)
ලලස ඉදිරිපත් කළ හැක.
02
03 ලර්ණිය සිට 13 ලර්ණිය ෙක්වා සියලු සිසුන් ට පහත සඳහන් ශානරවලින් එකක්

ලතෝරාලගන නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
ල ොත් වර්ග (ශොනර)
ළමා කතන්ෙර
ලකටිකතා
පරිවර්තන
මිථයා කතා
ජන කතා
චරිතාපොන
අතිශලයෝක්ති කතා
විෂයානුබද්ධ් ලපාත්

කාවය රචනා
නවකතා
ඓතිහාසික කතා
අභිරහස් කතා
විෙයා ප්රබන්ධ්
ස්වයංචරිතාපොන
ආගමික කතා
පුරාවෘත්ත

ලයාවුන් සාහිතය කෘති
නාටය රචනා
මායා කතා
උපමා කතා
පරිසර විත්ති
සුරංගනා කතා
වීර කතා
මිර

6.3. සෑම නිර්මාණයක් ම තම අත් අකුරින් ලියන ලෙ පිටපතක් හා පරිගණක ගත කළ පිටපත ෙ
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. පරිගණක ගත කළ මෘදු පිටපත ඉදිරිපත් කිරීලම් දී එහි ෙෘඩ පිටපත ෙ
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. (පරිගණක ලියනය කර ලනාතිබීම වැඩසටහලනන් ඉවත්වීමට ලහ්තුවක්
ලනාලේ)
6.4. ලකටිකතා සංග්රහයක් නම්, අවම වශලයන් ලකටි කතා 5 ක් ඇතුළත් විය යුතු ය.
6.5. කාවය සංග්රහයක් නම් පෙය ලහෝ නිසෙැස් කවි පංති, 20 - 50 අතර විය යුතු ය.
6.6. නවකතාවක් නම්, පරිගණකගත කළ පසු A5 පිු අවම වශලයන් පිු 120 ක් පැවතිය යුතු ය.
6.7. ළමා කතන්ෙර ලපාතක A4 පිු 16 ක් වත් තිබිය යුතුයි. අනිකුත් ලපාත්වල පිු ගණන 49ට
වැඩි හා 150ට අඩු විය යුතු ය.
6.8. ළමා කතන්ෙර නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්ලන් නම්, වර්ණ පිු හා චිත්ර සහිත විය යුතු ය.
6.9. පරිගණක යතුරු ලියනය කරන්ලන් නම් අකුරු වර්ගය Iskoole Pota විය යුතු ය.
6.10. ළමා කතන්ෙරවල පරිගණක අකුරු ප්රමාණය 14 විය යුතුයි. අලනක් ලපාත්වල අකුරු ප්රමාණය
12 විය යුතුයි. ලප්ළි අතර පරතරය 1.5 ක් විය යුතු ය.
6.11. මාතෘකාවක් හා ලප්ළිය අතර පරතරය 02 ක් විය යුතු ය.
6.12. ලියනු ලබන පිුවක වට ඉඩ ප්රමාණය පහත පරිදි විය යුතු ය. වම් අත අඟේ 1.5 ක ඉඩක් ෙ,
ඉතිරි තුන් පැත්ත අඟල බැගින් ඉඩක් ෙ තබා ලිවිය යුතු ය.
6.13. ඡායාරූප ඇත්නම් ඒවා කළු සුදු ලහෝ වර්ණ ඡායාරූප විය යුතුයි. වර්ණ ඡායාරූප 4 colours විය
යුතුයි. ඡායාරූප ෙක්වා ඇති අවස්ථාවල කිසිදු පුද්ගලයකු ලපෞද්ගලික ව හඳුනා ගැනීමට
ලනාහැකි වන ආකාරලේ ඡායාරූප පමණක් එකතු කළ යුතුය.
6.14. නිර්මාණය සඳහා භාවිත කරන සියලු නම් ගම් මනඃකේපිත විය යුතුය.
.
6.15. පිට කවරය වර්ණ ඡායාරූප වලින් ලහෝ චිත්ර වලින් සැකසිය හැකිය.
6.16. කවි ලපාත් චිත්ර සහිත ලහෝ රහිත විය හැකිය. එලහත් ඒවා clip art ලනාවිය යුතුය.
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6.17. අතින් ලියන ලෙ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීලම් දී ලපාතක් ලලස බැඳ තිබිය යුතුය. එය ෙෘඩ

පිටපතක් ලලස ෙ ඉදිරිපත් කළ හැකිය. නමුත්, සිසුන් විසින් තම නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීලම් දී
මෘදු පිටපතක් සකස් කර ගැනීම ට ලනාහැකිවීම, ලමම වැඩසටහනට ඇතුලත්වීමට කිසිදු
බාධ්ාවක් කර ලනාගත යුතුය. එවැනි අවස්ථාවක දී අතින් ලියන ලෙ පිටපත භාරලගන
ඉදිරි ඇගයීම් සිදු කිරීම ට විදුහේපති ඇතුළු සියලු ම නිලධ්ාරීන් කටයුතු කළ යුතුය.
6.18. කලාපලේ ඇගයීම් මණ්ඩලය විසින් ලතෝරාගන්නා නිර්මාණවල මෘදු පිටපත් (CD) සංයුක්ත
තැටි මගින් ලහෝ ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර විෙුත් තැපෑලලන් pdf ලියවිේලක් ආකාරයට ෙ,
පළාත ලවත ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එලලස ම පළාත් ඇගයීම් මණ්ඩලය මඟින් ලතෝරා ගන්නා
නිර්මාණ ඉහත ආකාරලයන් අධ්යාපන අමාතයාංශය ලවත ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
6.19. මින් ලපර කිසිදු අවස්ථාවක ප්රසිද්ධ් ලියවිේලක් ලලසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලෙ
නිර්මාණයක ලහෝ කෘතියක ලකාටසක් නිසි පරිදී උපුටා ෙැක්වීමකින් ලතාරව ලහෝ නිසි
අවසරයකින් ලතාරව පළ කිරීම ලහෝ තම නිර්මාණයක ඇතුළත් කිරීම ලනාකළ යුතුය.
6.20. 11 සිට 13 ලර්ණි කාණ්ඩය සඳහා විෂයානුබද්ධ් ලපාත්, වයාපෘති ලහෝ පර්ලේෂණ වාර්තා ෙ
ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඒ සඳහා පහත අංක 6.20, 6.21, 6.22 පරිදී කටයුතු කළ යුතුය.
6.21. විෂය කරුණු සහිත ලපාත් සඳහා පැහැදිලි කිරීම් අවශය අවස්ථාවල පමණක් ඡායාරූප හා චිත්ර
ඇතුළත් කළ යුතුය.
6.22. උපුටා ගැනීම් ෙැක්වීලම් දී ආශ්රිත ග්රන්ථ නාම ලේඛනයක් ඇමිණිය යුතුය. එහිදී APA ක්රමය
ලහෝ Harvard ක්රමය අනුගමනය කළ යුතුය.
ඔබට අවශය නම් පහත උොහරණය බලන්න.
කතුවරයාලේ නම
වර්ෂය
ලපාලත් නම
ප්රකාශකයා
ප්රකාශිත නගරය

:- පී. ලත්නබදු
:- 1959
:- සිංහල රචනය හා සාහිතය රසාස්වාෙය
:- ලකාළඹ ඇලපාතිකරීස් සමාගම
:- ලකාළඹ.

ලමම ලතාරතුරු ආශ්රිත ග්රන්ථ නාම ලේඛනයක සඳහන් කරන්ලන් ලමලස්ය.
ලත්නබදු, පී . (1959 ). සිංහල රචනය හා සාහිතය රසාස්වාෙය. ලකාළඹ : ඇලපාතිකරීස්.
යන ආකාරයට ය.
6.23. එම කාණ්ඩලේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලපාත්පත් අතර වයාපෘති ලහෝ පර්ලේෂණ වාර්තා
ඉදිරිපත් කරන්ලන් නම් ඒ සඳහා වන ආචාර ධ්ර්ම ඔබ විසින් පිළිපැදිය යුතුය.
6.24. ලවනත් ඇමුණුම් ෙක්වන විට එම ඇමුණුම්වලට අංක ලබා දී, ඒ අනුව අත් පිටපතට
අමුණා තිබිය යුතු ය. ඇමුණුම් ෙ එකතු කරන්න.
6.25. ඔබලේ කෘතිලේ පිු පහත පරිදි සකස් කළ යුතු ලේ.
i.
ii.
iii.

මුේ පිටුව :- ලපාලත් නම, කතුවරයාලේ නම හා මුේපිුලේ චිත්රය ඇතුළත් විය යුතුය.
ලෙවන මුේ පිටුව :- පිට කවරයට අමතරව එවැනිම මුේ පිුවක් සකස් කරන්න. (ලපාලත්
නම, කතුවරයාලේ නම, ප්රකාශකයාලේ නම සහිතව)
පිදුම :- ඔබට අවශය අලයකුට ලපාත පිදිය හැකිය. "මලේ ලමම ලපාත ................ලවත
ඉතා ආෙලරන් පුෙකරමි" වැනි වැකියක් ලයාො ගත හැකිය.
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iv.
v.
vi.

සතුතිය :- ලමම ලපාත එළිෙැක්වීමට ඔබට උපකාර කළ අයට ස්ූතිය පළ කිරීමට
ලයාොගැලන්. (A -4 පිුවකට සීමා විය යුතුය.)
ල රවෙන :- ලපාත හා කතුවරයා පිළිබඳ ලියන ලෙ විස්තරයකි. (A 4 පිු ලෙකකට වඩා
ලයාො ලනාගැනීමට වගබලා ගතයුතුය.)
ටුන :- ප්රධ්ාන මාතෘකා අනුමාතෘකා පිු අංක සහිතව ෙැක්විය යුතුය. (ළමා කතන්ෙර
ලපාත් සඳහා අොල ලනාලේ.)

පුන ෙක්වා පිු අංක කිරීම ලරෝම ඉලක්කේවලින් ෙ, එතැන් සිට හින්තදු අරොබි ඉලක්කේවලින් ෙ කළ
යුතු ය.
ග්රන්ථකරණය පිළිබඳ වැඩි දුර ලතාරතුරු ෙැනගැනීම සඳහා http://www.natlib.lk,
http://www.moe.gov.lk, යන ලවේ අඩවි පරිශීලනය කළ හැකි අතර වැඩි දුර ලතාරතුරු සඳහා
අධ්යාපන අමාතයාංශලේ පාසේ පුස්තකාල සංවර්ධ්න ශාඛාව හා ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන ලස්වා
මණ්ඩලලයන් විමසිය හැකි ලේ.

07. කෘති ඇගයීේ කර සේමොන පිරිනැමීම සඳහො අෙොළ නිර්ණොයක :7.1.

පළාත් අධ්යාපන ලෙපාර්තලම්න්තු ඇගයීම්වලින් පසුව අධ්යාපන අමාතයාංශය ලවත එවනු
ලබන ප්රශස්ත මට්ටලම් කෘතිවලින් ජාතික මට්ටම ෙක්වා ලතෝරා ගත් ලහාඳම කෘති 10,000
විෙුත් කෘති බවට පත් කර විෙුත් පුස්තකාලයට ඇතුළත් කරනු ලැලේ. ඒ සමග ම සහභාගිත්ව
සහතික පත්ර ෙ පිරිනමනු ලැලේ.

7.2.

එම කෘති 10,000 අතරින් එක් එක් කාණ්ඩ යටලත් ලතෝරාගත් ලහාඳම කෘති 1,000කට
කුසලතා සහතික ෙ පිරිනමනු ලැලේ.

7.3.

එම වලින් විශිෂ්ටතම කෘති 100ක් ලතෝරාලගන විශිෂ්ට සම්මාන පිරිනමනු ලැලේ. ලමම කෘති
අධ්යාපන අමාතයාංශය හා ජාතික පුස්තකාල හා ප්රලේඛන ලස්වා මණ්ඩලය මඟින් මුද්රණය කර
ප්රකාශයට පත් කරනු ලැලේ.

ලමම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අොළ සියලුම නිලධ්ාරීන්ලේ සහාය අලප්ක්ෂා කරන
අතර, ලමය ජාතික වැෙගත්කමකින් යුත් කටයුත්තක් ලස් සලකා ක්රියා කළ යුතු බව ෙන්වමි. සිංහල,
ලෙමළ හා ඉංග්රීසි යන පිටපත් වල සඳහන් කරුණු අතර යම් ලනාගැලපීමක් ලහෝ ගැටලු සහගත
අවස්ථාවක් ඇති වුවලහාත් සිංහල පිටපත නිවැරදි ලස් සලකා කටයුතු කළ යුතුය.
ලමම සම්ූර්ණ කාර්ය සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබන්ලන්ෙ අධ්යපන අමාතයාංශය හා ශ්රී ලංකා ජාතික
පුස්තකාල හා ප්රලේඛන ලස්වා මණ්ඩලය මගිනි.

ලේකම්,
අධ්යාපන අමාතයාංශය.
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