
රංගනය පිලිබඳ සහතිකපත් පාඨමාලාව 2021 

රංගනයහහාාර්නහවවසථාාව් 

1981 වසරේදී රසෝමලතා සුබසිංහ මහත්මිය පටන් ගත්ම ලිංකා ළමා හා රයාවුන් රඟහල පදනරමන් 

(LCYTF) ආයතනරේ රිංගනය ගැන ඉරගනගැනීමට ඔබට අවස්ථාවක් ඇත.  වයස අවුරුදු 17ට රනාඅඩු 

නම් කැමරාවට සහ රේදිකාව ඉදිරිරේ රඟපෑමට අත්මදැකීම් සහිත ගුරු මණ්ඩලයක් යටරත්ම ඉරගනගත 

හැක.  

 

ඉගගනග්ග්හකාගග්ා? 

 

1981 දී පිහිටවූ අප ආයතනරයන් ශ්රී ලිංකාරේ රගෞරවණීය රිංගන ශිල්ප ශීල්පිනියන් ගණනාවක් 

රිංගනයට අත්මරපාත්ම තැබීය. අද අප ආයතනය ශ්රී ලිංකාරේ ළමා හා රයාවුන් නාටය රිංගනය  නි්්පාදනය 

හා පුහුණුකිරීම් සම්බන්ධ ප්රමුඛතතම ආයතනයි..   

 

අප ආයතනය කැප වී ඉන්රන් ළමා හා රයාවුන් ප්රජාව උරදසාම වූ නාටය සහ ප්රසිංග කලා නිමේාණ 

කරන්නටය. ආයතනරේ නාටය රිංගනය, නි්්පාදනය හා පුහුණුකිරීම් අිංශය වන රසෝමලතා සුබසිංහ 

ප්රල්හවුස් ආයතනය නළු නිළියන් පුහුණු කිරීම, රිංග කලා විධික්රම අධයනය හා පරයේ්්ණ කිරීම සදු 

කරි.. සම්මානිත ප්රධාන ධාරාරේ නිමේාණ රැසක් රම් ආයතනරයන් කර ඇත.  

 

එදා පටන් අද දක්වා එරතර රමරතර කරලියන්හි අභිනන්දනයට පාත්රවූ වූ සම්මානලාභී ප්රධානධාරා රේ 

නාටය නිමේාණ රැසක් නි්්පාදනය කර ඇත. තව ද ළමා හා රයාවුන් රේක්ශකාගාරය රවනුරවන් ඉතා 

රමණීය සිංගීතමය නාටය රබාරහාමයක් රමම ආයතනය විසන් නිමේාණය කර ඇත. 2007 ජනවාරි මස 

රමම ආයතනය ශ්රී ලිංකා පාලේිරම්න්ුව 2007 අිංක 3 දරණ ලිංකා ළමා හා රයාවුන් රඟහල පදනම 

පනත යටරත්ම රමම පදනම පිහිටුවන ලදී.  

 

ඉගගනග්ග්හගමානවාා? 

වැඩසටහරනහි අරමුඛණ සහභාගී වන්නන් හට රිංගනය, අධයක්්ණය, පිටපත්ම රචනය සහ සිංගීත නාටය 

පිළිබඳ මූලික අවරබෝධයක් හා පුහුණුවක් ලබා දීමි.. රේදිකා රිංගනය, කැමරාවට රිංගනය, පිටපත්ම 

රචනය හා විශ්රල්්ණය, අධයක්්ණය, චලන හා හඬ පුහුණු අභයාස ඇත.  

ඒවාි.න් ඔබට නිදහස් සහ ආකෘතිගත චලන සහ ඉරියේ, ශාරීරික නමයශීලිත්මවය හා සමබරතාව, 

කටහඬ, උච්චාරණය සහ කටහඬ ප්රක්රශ්පණය, ක්්ණික රිංගන නිමේාණ සහ දශේන රගාඩනැගීම 

ආදිය ඉරගනුමට අවකාශය ලැරේ. 
 

කැපවීමහතිගයනවාා? 

අවුරුදු 17 ට රනාඅඩු නම් ඔබට රමම පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ වීම සඳහා අයදුම් කළ හැක. එරහත්ම 

ඔබරගන් විරශ්් ගුණාිංග අරප්ක්්ා රකරේ. ඔබට රනාපසුබට වීයේයක්ද, රිංගන කලාව සඳහා රනාතිත්ම 

ඇල්මක් හා පුහුණුවීම් සඳහා සය පූණේ කැපවීම රයදවීමට සූදානමක් ද තිබිය යුු ය. රිංගනයට ඔරේ 

ආදරය  රගෞරවය තිබිය යුුය.  

 

ඔබ අයදුම් කළ පසු  සම්මුඛත පරීක්්ණයක් හරහා පාඨමාලාව සඳහා රතෝරා ගැරනන්රන් ය.  

සම්මුඛත පරීක්්ණය රසෝමලතා සුබසිංහ ප්රල්හවුස්, 166/1, කුඹුක්ගහදූව, පාලේිරම්න්ු පාර, රකෝට්රට් 

ස්ථානරේදී පහතින් දී ඇති දින සහ රේලාවන් වලදී පැවැත්මරේ. 

 ජනවාරි 09 දා (රසනසුරාදා)  රප. ව. 09.00 සට ප.ව. 01.00 දක්වා  

 ජනවාරි 10 දා (ඉරිදා)  රප. ව. 09.00 සට ප.ව. 01.00 දක්වා  



නැතගහාත්හසූම්හගහෝහවට්සථහඇප්හතා්ෂණයහඔසථගසථහසම්ුඛහපරී්ෂණහපවත්වනුහලගේ. 

 

විෂයහපාය් 

 

රමම පාඨමාලාවට සහභාගී වන්නන් හට පහත වි්ය පථයන්හි මූලික දැනුම ලබා ගැනීමට අවකාශය 

ලැරේ. 

(1) රේදිකා සහ කැමරාවට රිංගනය 

(2) ආකෘතික සහ නිදහස් චලන 

(3) පිටපත්ම රචනය සහ චරිත විශ්රල්්ණය 

(4) දශේන රගාඩනැගීම හා විකාශනය 

(5) හඬ පුහුණුව, කටහඬ ප්රක්ර්්පණය සහ උච්චාරණය 

(6) ක්්ණික රිංගන නිමේාණය    

 

උග්ව්ග්හකවුා? 

වැඩසටහන මූලික වශරයන් රමරහයවන්රන් රකෞ්ලයා ප්රනාන්දු ය.  රකෞ්ලයාට රිංගනය පුහුණුව 

හා ඉගැන්වීම පිලිබඳ ජාතයන්තර මට්ටරම් පුහුණුව සහ අත්මදැකීම් බහුලය. ඇයට අමතරව ප්රසන්න 

මහගමරේ, මයුර රපරේරා, නිලිංක දහනායක සහ චිල ප්රියිංක රිංගනය, පිටපත්ම රචනය සහ විග්රහය 

පුහුණු කිරීම් සඳහා සම්බන්ධ රවි.. රමම සයලු රදනා ට රිංගනය පුහුණුව හා ඉගැන්වීම පිලිබඳ රේශීය 

සහ ජාතයන්තර මට්ටරම් අත්මදැකීම් බහුලය. කැමරාවට රිංගනය පුහුණු කරන්රන් තරුණ චිත්රපට 

අධයක්්ක හා තිරනාටක රචක තිසර ඉඹුලාන ය.  මීට අමතරව රවනත්ම විරශ්් වි්ය ක්ර්්ත්රයන්හි 

නිරත වෘත්මීයමය කලාකරුවන් විසන් ද ඇතැම් පන්ති වාර රමරහයවනු ලැරේ. 

 

කවාාා? 

වැඩසටහරන් කාලසීමාව මාස අටකි  (8) කි. රමම කාලය ුල පන්ති වාර තිස්රදකක් (32) ක් සතිපතා 

පැවැත්මරේ. එක් සතියකට වාර එකක් රහෝ රදකක් බැගින් ඉරිදා සහ/රහෝ අරනකුත්ම රජරේ නිවාඩු 

දිනයන් වලදී (සහභාගිවන්නන්රේ වරණය පරිදි) එය පවත්මවනු ලබි.. 

පාඨමාලාව වසරකට එක් වරක් පැවැත්මරවන අතර සෑම වසරකම රපබරවාරි මස මුඛල් සතිරේදී ආරම්භ 

රේ. 

සහභාගී වන්නන් තම තමන්රේ ආහාර පාන රැරගන ආ යුු ය. තව ද ඔවුන් පුහුණුවීම් සඳහා සුදුසු ඇඳුම් 

ද සපයා ගත යුු ය. 

 

ඔගේහවියාම 

එක් සහභාගී වන්රනකු සඳහා පාඨමාලා ගාස්ුව රු. 50,000/= කි. සම්පූණේ ගාස්ුව පාඨමාලාව සඳහා 

ලියාපදිිංචි වීරම්දී රගවිය යුු බව කරුණාරවන් සලකන්න. එරස් වුවද, ආථේික අපහසුතා ඇති අයට 

ලියාපදිිංචි වීරම්දී රු. 35,000/= ක් රගවා ඉතිරිය වාරික 3 කින් මුඛල් මාස 3 ඇුලත රගවිය හැකි ය. 

පාඨමාලාවට අතන්ඩව සහභාගි වන සහ ගාස්ු සම්පූණේ කරන අය පමණක් ලිංකා ළමා හා රයාවුන් 

රඟහල පදනරමන් සහතික ලැබීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත. 

 

තැන 

පාඨමාලාව පැවැත්මරවන ස්ථානය වන්රන් බත්මතරමුඛල්ල සිංහ සමාජ ශාලාව, ජයන්තිපුර ප්රධාන පාර, 

බත්මතරමුඛල්ලය. 

 


