
 

‘ක ොළඹ ’ ශාස්ත්රීය සංග්රහය  

ලිපි සම්පාද යන් සඳහා  මාර්ක ෝපකේශ  

1. මානව ශාස්ත්ර ාා සමාීය  ිද්යා ිද   යට   අ ත් උසස් මට් මක ශාස්ත්රී  ාා යර්යේ ණ  ලිපි  
යළ කිරීම සඳාා යකොළඹ ශාස්ත්රී  ස්රා  කැය යවයි . එයමන්ම යවනත් ිද   යේ ්ත්ර න්  අ ත් ලිපි 
් ස්ස්කාරක මණ්ඩලයේ තීරණ  මත යළ කිරීම සඳාා සලකා බැයේ.  

 

2. යවනත් සඟරාවක යාෝ පුවත්යතක යළ කිරීම සඳාා ය ොමු කරන ල් ලිපි යකොළඹ ශාස්ත්රී  
සඟරායේ යළ කිරීම සඳාා බාර ගනු යනොලැයේ. 

 

3. මූලාශ්ර   ාා යතොරතුරු අධ්ය න කින් යුවව ලි ුණු සාරගර්භ ලිපි සඳාා යකොළඹ ශාස්ත්රී  
සඟරාව  ිදවෘත ව යවතින බව සැලකි  යුතු  . උසස් ගණයේ ශාස්ත්රී  රන්ට ේ ිදචාර   ලේ කරමින් 
ලි ැුණු රන්ට ිදචාර සඳාා ් අවස්ටාව ලැයේ.  

 

4. ලිපි සම්පාදනය  ළ යුතු ආ ාරය  
 

 ලිපි සම්යා්න  සඳාා Microsoft Word මෘදුකා්ග  ය ෝා ගත යුතු අතර FM අභ  
ය ොනුරුයවහි (font) 13  ප්රමාණ  අේ ර ස්ය ෝනන  සඳාා භාිදත කළ යුතු  . 

 වාකය අතර යරතර  1.5 ප්රමාණ  ිද  යුතු  . 
 A4 ප්රමාණය හි පිුවවක සතර යැත්ත අඟේ 1 බැිනන් ඩඩ තැිය  යුතු  . 
 FM අභ  ය ොනුරුයවහි 14 ප්රමාණයේ ත් කළු අකුරු (bold) ප්රධ්ාන මාතෘකා / අනුමාතෘකා 

සඳාා භාිදත කළ යුතු  . 
 යේ්  අතර අමතර  ඩඩ යනොතැිය  යුතු  . 
 රූය, සිති ම් ආදි  ඇතුළත් කරන්යන් නම් ඩාළ රූයම  අග කින් යුතු ( high resolution ) 

රූය යමණේ භාිදත කිරීම අතයවශය යේ. 
 වචන ප්රමාණ  3000 – 6000 අතර ිද  යුතු   ( රන්ට නාමාවලි  ාා යවනත් ස ාන් ාැර)  

 සෑම ලිපි ක ම වචන 100 – 150ක යමණ සාර ස්ේය ේය ේ ( abstract  ාා ප්රමු  ය් (  key 
words  ) 4 -5 අතර තිිය  යුතු  .  

 සෑම ලිපි ේ සමග ම කර්තෘයේ නම, මාතෘකාව, අධ්යායන ුවදුුවකම් ාා ආ තනික 
සම්බන්ධ්  ාා ිද්ුත් ලිපින   නාදී යතොරතුරු ඇතුළත් අමතර පිුවවේ එේ කළ යුතු  .  

 
5. මූලාශ්ර   ්ැේවීයම් දී  ාාවර්ඩ් ශශලි  ( කර්තෘ - වර්  ) භාිදත කළ යුතු  . කිසි ම් කරුණක  

අ්ාළව යා්ක ස ාන් ්ේවන්යන් නම් එම ස ාන් ලිපියේ අග  එකතු කළ යුතු  .  
 



6. බහුල වයවාාරයේ යනොමැති සි්ාල යාරිභාෂික ය් ( Technical terms) යේ ක ා ිදසින් භාිදත 
කරනු ලබන්යන්  නම් එහි ඩ්ග්රීසි ය්  වරාන් තුළ සඳාන් කිරීම අවශය යේ. 
 

7. ශාස්ත්රී  යේ න   උචිත භා ා ස්වරූය ේ  ලිපියේ භාිදත කිරීම අයේේ ා යකයර්. 
 

8. සි ලු ම ලිපි සම සමීේ ණ   ( peer review) ාා ිදධිමත් භා ා ස්ස්කරණ ක  ලේ  යකයරන 
අතර සම්මත භා ා වයවාාර  යකයරහි ිදයශේ   අවධ්ාන ේ ය ොමු යකයර්.  
 

 

9. 2019 වසයර් කලාය  සඳාා යළ කිරීම  අ්ාළ සි ලු ම ලිපි 2019 ජූනි 15 යයර ප්රධ්ාන 
ස්ස්කාරක - යකොළඹ ශාස්ත්රී  සඟරාව, ශාස්ත්ර පීඨ , යකොළඹ ිදශ්විද්යාල , යකොළඹ 3   න 

ලිපින   ය ොමු කළ යුතු  . ලිපියේ ඊ - පි යතේ   colomboeditor@arts.cmb.ac.lk   ය ොමු 
කළ යුතු  .  
 

10.  යකොළඹ ශාස්ත්රී  සඟරායේ යළ කිරීම සඳාා ලිපි යතෝරා ගැනීයම් අවසාන තීරණ  ස්ස්කාරක 
මණ්ඩල  සතු  .  

 

සංස් ාර  මණ්ඩලය 

මාාචාර්  සඳයගෝමි යකෝයරයාේවා ( ප්රධ්ාන ස්ස්කාරක) 
ආචාර්  නිර්මාේ ර්ජිත් යේවසිරි 
ආචාර්  ලලිතසිරි ගුණරුවන් 

ආචාර්  අනුත්තරා යේිද ිද්යාල්කාර 
යනය ්ඨ කකාකාචාර්  ධ්ම්ම දිසානා ක 

කකාකාචාර්  ුවමිත් චාමින්් 
කකාකාචාර්  ඔසඳ ගුණරත්න 
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