
     

පෂාත් පාන දෙපාර්තදේන්තුදේ පුව්තකා වඳශා දපොත් මිදී ගැනීදේ නිර්ණායක - 2022 

 

ලේඛකයන්ට ආධාර කිරීම වශා ලඳොත් මියට ගැනීලේ ලැඩවටශනක් දැනට ලමම ලදඳාර්තලේන්තුල විසින් 
ක්රියාත්මක කරනු  න රතර  ම ලැඩවටශන යටලත් ආධාර  ාගැනීමට කැම ල ලේඛකයන් වශා ආකි ල ඳරය 
පුරලා ඉේලුේ කරන ලව ලමයින් දැනුේ ලදනු ැලේ. ලමම ලැඩවටශන ලර්ය පුරාම ක්රියාත්මක ලේ.  ක්  ක් 
ග්රන්යලයන් ගනු  න ිටටඳත් ්රමායය ීරරයය කරනු  න්ලන්   වශා ඳත් කර ත ල ග්රන්ය වීකක්ය 
උඳලේක මණ්ඩය විසිනි. 

ලමම ලැඩවටශන යටලත් මියට ගනු ැබීම ිටණිව  ම ලඳොත් ිටළි ල ඳශත වශන් ලකොන්ලේසි වේපූර්ය කර 
 ලබීම රතයලය ලේ. 

 

01. ආවන්න ලවර ලදකක් (02) ක් තුෂ ්රකායට ඳත් ලකොට ත ල ග්රන්ය විය ුතතුය. (්රකාිතත ලර්ය 
නි්චිතලම ග්රන්යල  වශන් කෂ ුතතුය.)   
 

02. ග්රන්යය රලම ලලයන් මුද්රිත ිට 4  ක කින් වමන්විත විය ුතතුය. ෂමා කි ලයක් නේ රලම මුද්රිත ිට 4 ව්ඛයාල 
16 ක් විය ුතතුය. 

 
 

03.  ක් කර්තිලරලයකුට ලවරක් තුෂ ආධාර  ා ලදනුල  ්රකාන ලදකක් වේ න්ධලයන් ඳමණි 
 

04. රන්තර්ගතය, නිමාල ලකලරහි වැකිේක් දක්ලනු ැලේ. තත්ත්ලලයන්  ා මුද්රිත කඩදාසිලයහි මුද්රිත වශ 
මුද්රය ලද  වහිත ග්රන්ය ලනොවිය ුතතුයි. මුද්රය ලද  රහිතල උවව් නිමාලකින් ුතක්ත ීමම  

05. ව්ල තන්ර නිර්මායයක් නේ කර්ති විසින්ද, ඳරිලර්තනයක් නේ ඳරිලර්තකයා විසින්ද ලඳොත් ඉදිරිඳත් කෂ 
ුතතුය. 
 

06. නිලය ජිතයකු මගින් ලඳොත් ඉදිරිඳත් කරනු  න්ලන්නේ, කර්ති විසින්   වශා රලවර  ා දී ත ල 
ලිිටයක් ඉදිරිඳත් කෂ ුතතුය. (්රකාන ආයතන මගින් ඉදිරිඳත් කරනු  න ග්රන්ය ාාර ලනොගැලන්) 
 
 

07. ිටළිගත් ්රජාාලකට විජුලම ඳශර  ේ කරන කරුණු ලශ  වදාචාර වේමුීරන්ලට  ලරහි කරුණු තතුෂත් 
ලඳොත් ාාරගනු ලනොැලේ. 

08. විාාග වශා නියමිත ග්රන්ය (ඳාඨ ග්රන්ය) ශා ්ර්ලන ත්තර ව්ලරඳලයන් වකව් කර ත ල ග්රන්ය වශා 
ආධාර  ා දීමක් සිදු ලනොකරයි. 

09. කති ්රකානය ශා මනා නිමුතමකින් ුතත් ග්රන්ය වශා ්රමුඛත්ලය ලදනු ැලේ. ලඳොතක ්රමි ලය, 
ගුයාත්මක ාාලය, රන්තර්ගතය විලේලයන් වකා  නු ැලේ. 

10. ලඳොලත් මුේ ිට 4 ග්රන්ය විදයාත්මක ිට 4 වැකැව්මට රනුල  විය ුතතුය. ( තමුණුේ 01) 
 

11. ලිිට ව්ග්රශවලාර වරරාව ලාර ්රකාන වශා ලමම ලැඩිටළිලල යටලත් ුදදුුදකේ ලනොැලේ. 
 

12. පුව්තකා ග්රන්යයක් ලව රනුමැ ලය  ා ISBN ර්කය මුද්රයය කර ත ල ලඳොත් ලකලරහි ්රමුඛතාලය 
 ා ලදනු ැලේ. 
 

13. ග්රන්යල  ලලෂ මි මුද්රයය කර  ලියය ුතතුයි. 
 

14. මිදි ගැනිමට රනුමත ලඳොත් වශා 20% ක ලට්ටමක්  ාගනු ැලේ. 
 

15. පුව්තකා කමි 4ල ලලත ඉදිරිඳත් කිරිම වශා ාාර ලදනු  න වාේඳේ ලඳොත ලදඳාර්තලේන්තු 
පුව්තකාය ලලත ාාර ලදන  ැවින්  ය ආඳුද කර්ති ලලත ාාර ලදනු ලනොැලේ. ඔ  ලලත  ම ලඳොලතහි 
රලයතාලයක් ඳල ලන්ලන්නේ  ය ලිිතතල ඉදිරිඳත් කර  ා ගැනීමට ශැකියාල තත.                                                                                                                                                   
 

16. ග්රන්යයක ්රයම මුද්රයය ඳමයක් ඉදිරිඳත් කෂ ුතතුය. 
 
 
 

17.  දුර්ා, රතයාලය යැයි ීරරයය ලන ග්රන්ය ්රයම මුද්රයල  ලනොුනනද කමි 4ල ලලත ඉදිරිඳත් කිරීම වකා 
 නු ැලේ. 
 

18. ලඳොත් මිදී ගැනීම ලශ  ්ර ලක්ලේඳ කිරීලේ රලවාන ීරරයය ඳෂාත් ඳාන ලකොමවාරිව් වතුලේ. 
 

 

 

විමසීේ : පෂාත් පාන දෙපාර්තදේන්තුල,                                                                                       

ප්රජා වවලර්නන ංවය,   

                                                            204, පෂාත් වභා දගොඩනැගිල්,  
                                                                                දඩන්සිල් දකොබ්බෑකඩුල මාලත, බත්තරමුල්. 

                     දුරකතන ංවකය: 011 2093167 

ඒ.ඩී.පී.ංයි. ප්රවන්න 

පෂාත් පාන දකොමවාරිව්,                                                                                                                                          

පෂාත් පාන දෙපාර්තදේන්තුල (බ.ප)   

 



 

 

ඇමුණුේ 01 

 

 

ග්රන්  විෙයාත්මක ටු ස වැකැවම් 

 

01  ටු සල  - ංර්  ග්රන්  නාම ටු සල 

02  ටු සල  - කතෘදේ දලනත් කෘති 

03  ටු සල  - ග්රන්  නාම ටු සල 

04 ටු සල   - ග්රන්  විෙයාත්මක විව්තරය { මුද්රණය, මුද්රණ ලර්ය, ප්රකානද  ිමමි කම  

    (Copy right), ප්රකානය සුිකකරණ ෙත්ත, ISBN ංවය) 

05 ටු සල   - ටුදුම 

06 ටු සල   - ශැඳින්වීම 

07 ටු සල   - ව්තූතිය 

08 ටු සල   - ප සන 

 

වැ.යු.  

ෂමා කතාලකදී ඉශත ටු ස දයදීම ංනිලාර්ය දනොලන ංතර සුදුසු පරිදි ඒලා භාවිතා කෂ ශැක. ෂමා කෘතියක ංක්ර 

විනයාවය, පෙ දබදීේ, විරාම ක්ණ ිදිය නිලැරදිල දයදී තිය ය යුතුය. 

 


