
         යුගතර ශාස්ත්රී ය ස්ත්ංග්රහය        
උරුම අධ්යයන කේන්ද්රය, 
කැලණිය විශ්වවිද්යාලය, 

කැලණිය.  

 
 

යුගතර ශාස්ත්රීය ස්ත්ංග්රහය 
උරුම අධ්යයන කේන්ද්රය, කැලණිය විශ්වවිද්යාලය, කැලණිය 

විමසීම් : 071 345 4221 (ආචාර්ය මංගල කටුගම්කපාළ / අධ්යේෂක) / 076 784 3428 (සිතුමි ක ාකේජු / පර්කේෂණ සහකාර) 
විද්ුේ ලිපිනය : chs@kln.ac.lk 

ආකෘතිය 
• සියලුම ලිපි කගානු MS word අනුකූල ලිපි කේඛන කලස ඉදිරිපේ කළ යුතුය. 

(පිටුවක ප්රමාණය B5) 

 

ලිපියක ප්රමාණය • ආශ්රිත ග්රන්ද්ථ ද් ඇතුළේව ලිපිය පිටු 10 ක උපරිමයකින්ද් ඉදිරිපේ කළ හැක.    

ලිපි මාතෘකාව 

• වචන 20 කට කනාවැඩි මාතෘකාවේ සැපයිය යුතුය. 

• අේෂර වර්ගය -  FMAbhaya / Times New Roman, ප්රමාණය - 14, කේළි අතර 

පරතරය - 1.5 

කර්තෘ විස්තර 

• මුලකුරු සහිතව සෑම කර්තෘවරකයකුකේ ම නම (උද්ා:  ණ්ඩාර, ඒ.ඩබ්ලලිව්.එම්.) 

• කර්තෘ විස්තරය (උද්ා: කථිකාචාර්ය, කැලණිය විශව්විද්යාලය)  

• සම් න්ද්ධ් කරගත යුතු කර්තෘකේ විද්ුේ ලිපිනය 

සංේකෂ්පය 

• වචන 300 ක උපරිමයේ අඩංගු තනි කේද්යකින්ද් සමන්ද්විත විය යුතු ය.   

• පර්කේෂණ ගැටලුව, අරමුණු, සැලසුම්/ක්රමකව්ද්ය/ප්රකව්ශයන්ද්, ප්රතිඵල ඇතුළේ විය 

යුතු අතර නිගමනයේ සමඟ අධ්යයනකයහි අද්ාළතාවය ද් සඳහන්ද් කළ හැකිය.  

• අේෂර වර්ගය -  FMAbhaya / Times New Roman, ප්රමාණය - 12, කේළි අතර 

පරතරය - 1.5.  

මුඛය පද් • පත්රකේ ප්රධ්ාන මාතෘකා ඇතුළේ මූලික වචන 05 ේ ද්ේවා ල ාදිය යුතු කව්. 

ලිපි ආකෘතිය • ලිපි ඉදිරිපේ කිරීම පහත අනුපිළිකවලින්ද් අනුව සිදුකළ යුතුය: 

(II)     සංකෂ්පය, මුඛය පද්  

(III)     හැඳින්ද්ීම (අද්ාළ සාහිතය සහ පර්කේෂණ අරමුණු ඇතුළුව) 

(IV)     ක්රමකව්ද්ය 

(V)     ප්රතිඵල සහ සාකච්ඡාව 

(VI)     නිගමනය සහ නිර්කේශ 

(VII)  ස්ූතිය 

(VIII)  ආශ්රිත ග්රන්ද්ථ 

ලිපිකයහි කපළ • අේෂර වර්ගය -  FMAbhaya / Times New Roman, ප්රමාණය - 12, කේළි අතර 

පරතරය - 1.5.  

• විද්යාේමක නම් සඳහා SI ක්රමකව්ද්යේ මිනුම් ද්ැේීම සඳහා කමට්රිේ ක්රමයේ 

භාවිත කළ යුතුය. 

• සියලුම රූප සටහන්ද්, සංඛයා සහ වගු අද්ාළ ස්ථානයහි ම ද්ැේවිය යුතු කවයි. 

ආශ්රිත ග්රන්ද්ථ 
• කරුණාකර APA (American Psychological Association) ක්රමය භාවිතා 

කරන්ද්න. වැඩිදුර කතාරතුරු සඳහා, කරුණාකර American Psychological 

Association හි ප්රකාශන අේකපාත, හයවන සංස්කරණය (2010)  ලන්ද්න; 

http://www.apastyle.org/ සහ  http://blog.apastyle.org/ 

• ආශ්රිත ග්රන්ද්ථ පත්රිකාව අවසානකේ අකාරාදී පිළිකවලින්ද් සඳහන්ද් කළ යුතු කවයි. 

 

http://www.apastyle.org/
http://blog.apastyle.org/

