මධ්යපම පළාත් කෙටි නාට්යප උකළල - 2021
ග්රී ෙ කප ර රායප යුගය කෙක් ඉො ඈෙ ඉතිහාසයෙට්ය උරුම ෙම් කියන කේදිො නාට්යප ෙලා සමාය යන ීවිතෙක
ක්රි යාොරෙම් සමග සහ සම්් ධිෙ ශෙ ර්ෂ ගණනා ක් පුරා ට්ය කපෝෂණය වී ගලාිතත් ඇෙ.ඒ මගි යන
ීවිතෙක එදිකනදා මුහුණ කදන සමාය සංසිද්ධී පාදෙ ෙරගනිමි චිත්ෙරූප ආකේගය කද්ස් තුලි හා ආංගිෙ
අභිනය තුලි ිතිතධ්ය ිතෂයානු ්ද්ධ්ය චරිෙ ඉදිරිපත් කිරීම් ල ප්රූතිලලය ූයක නාට්යප ෙලාකේ ිහිවවීමි.
එදිකනදා ීවිතෙක සමාය, ආර්ථිෙ හා ෘත්තීය ගැට්යලු සමග අන රෙ ීවිතෙ අරගලයෙ නිරෙ න සමායක
මානසිෙ පීඩනය
මුදාහැරීමට්යත් ක කහස සංසිඳ ා ගැනීමට්යත් එම සමාය සංසිද්ධී
පාදෙ ෙරගනිමි
ොලනුරූපී ිතොශනය ූය ෙලාඅංගයක් කලස කේදිො නාට්යප ෙලා හැදි වීමට්ය පුලු න.
මධ්යපම පළාත් සංස්ෙෘතිෙ ෙට්යයුතු කදපාර්ෙකම් තු මගි
ාර්ෂිෙ ක්රි යාත්මෙ ෙරනු ල්න කෙටි නාට්යප
උකළල මගි අකේක්ෂා ෙරනුක
ඈෙ ග්රී ෙ නාට්යප ෙලාක
කපෝෂණය ල්ා කමරට්ය ිහිවූය ිතදග්ධ්ය නාට්යප
අධ්යපක්ෂෙි අධ්යපක්ෂණය ෙරන ලදු සමාය සම්භා නා ට්ය පාත්ර  ූය අයුරි අකේම නාට්යප ෙලා ක් කපෝෂණය
කිරීමට්ය ක ර දරන නාට්යප අධ්යපක්ෂණක නිරෙ න අධ්යපක්ෂෙි කග් උත්සහයට්ය අත් ැලක් ක මි නාට්යප
අධ්යපක්ෂණයට්ය උන දු ෙරවීමත් ආධුනිෙ නාට්යප අධ්යපක්ෂෙි නාට්යප අධ්යපක්ෂණයට්ය කයොමු ෙරවීමත් මගි න
පරපුරක් කමම ක්කෂේත්ර යට්ය ිහිවෙරවීමි.
කමම උත්තුංග අරමුණ සාක්ෂාත් ෙරගැනීම සදහා මධ්යපම පළාත් සංස්ෙෘතිෙ ෙට්යයුතු කදපාර්ෙකම් තු
ාර්ෂිෙ පළාත් කෙටි නාට්යප උකළල සංිතධ්යානය ෙර ක්රි යාත්මෙ ෙරනු ඇෙ.

මගි

කෙටිනාට්යපක් කලස හඳු
ක - නාට්යපෙට්ය උචිෙ අනුභූතියක් පිට්යපෙ සදහා කෙෝරාගැනීකම පසු නාට්යප
අධ්යපක්ෂකණයිව ූලලිොංග ැකෙ ගනිමි ෙරනු ල්න නිෂ්පාදනයි. එය දිගු නාට්යපයෙ ොලය කෙටි ෙර
කප වීමක් කනොිතය යුතුය.
ඒ මගි
- උසස් රසඥො ය අගයන කප්රූක්ෂොගාරයක් සදහා අරුත්්ර කේදිො නාට්යප ෙලා ක් මධ්යපම
පළාෙ තුළ ඇති ෙරලීම අකේක්ෂා කෙකර්.
එම අරමුණ ඉටුෙර ගැනීකම

-

01.

පළාෙ තුළ පදිංචි කේදිො නාට්යප ෙලා ට්ය ලැදියා ක් ඇති නාට්යප අධ්යපක්ෂෙි හට්ය කේදිො ක්
ල්ාදීම.
02. රංගන කුසලො
ඇති න ෙි සදහා රංග කේදිො ක් ල්ාදීම මගි ඔවු කග් කුසලො
එළිදැක්වීමට්ය අ ස්ථා ක් ල්ාදීම.
03. ජුගුේසායනෙ කේදිො නාට්යප ෙලා ක් ක නු ට්ය නිර්මාණාත්මෙ රසිත දනකය යුතු ුදද්ධියට්ය
ආම ත්ර ණය ෙරනු ල්න නාට්යප ෙලා ක් ඇති කිරීම.
04. මධ්යපම පළාකත් රංග ප්රූතිභාක , රචනා හා අධ්යපක්ෂණ ප්රූතිභාක
යුතු න ෙි යාතිෙ ෙලයට්ය
හදු ා දීමට්ය අකේක්ෂිෙය.
ක්ර මකේදය 01. ප්රූාකද්යය කේෙම් කෙොට්ඨාශ මට්ට්යමි අයදුම්පත් හා කෙටිනාට්යප අත්පිට්යපත් ල්ාගැනීම.
02. අත්පිට්යපත් පූර් ිතනිශ්චයට්ය ලක්ෙර නිෂ්පාදනයට්ය සුදුසු නාට්යප අත්පිට්යපත් කෙෝරා ගැනීම.
03. නාට්යප අධ්යපක්ෂෙි හට්ය ක්කෂේත්ර ක ප්රූවීනය මින පුහුණු ැඩමුලු පැ ැත්වීම.
04. කෙෝරාගත් කෙටි නාට්යප ෙරාා ලියට්ය කයොමුෙර යය්ාහී න නාට්යප කෙෝරා ගැනීම.
05. යය්ාහී න නාට්යප හා ිලේපී ඇගීමමට්ය ලක්කිරීම.

යය්හණය ෙරනු ල්න නිර්මාණ හා ිලේපී
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

සඳහා ( කුසලාන, සහතිෙපත් හා මුදලි

ප්රූථම ස්ථානය
කද න ස්ථානය
කෙ න ස්ථානය
කහොඳම නළු ා
කහොඳම නිළිය
කහොඳම සහායෙ නළු ා
කහොඳම සහායෙ නිළිය
කහොඳම අධ්යපක්ෂණය
කහොඳම රචනය
කහොඳම රංගාකලෝෙය
කහොඳම රංග ස්ත්ර  නිර්මාණය
කහොඳම රංග භූමි අලංෙරණය
කහොඳම අංගරචනය
කහොඳමකේදිො පරිපාලනය
කහොඳම සංගීෙ නිර්මාණය

කුසලො යය්හණ සඳහා ( සහතිෙපත් හා මුදේ ෙපාගය )
01. හෙර න ස්ථානය
02. පස් න ස්ථානය
03. හය න ස්ථානක සිට්ය දස න ස්ථානය දක් ා ( 15,000 x 5 )
04. යය්හණ කනොල්න ෙණ්ඩායම් සඳහා සහභාගිත් ය ක නුක
ශකය මුදේ ෙපාග ,සහතිෙපත්,හා කුසලාන පිරිනැමීම සිදුකෙකර්.

ෙපාගය )
35,000.00
30,000.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00

( 7500 x 10 )

20,000.00
20,000.00
75,000.00
75,000.00

ෙරා කෙො කද්සි
01. මධ්යපම පළාකත් ස්ථිර පදිංචිෙරු
සහ පළාෙ තුළ පිිවටි උසස් අධ්යපාපන ආයෙන,ිතදපා පීඨ,ොර්මිෙ
ිතදපාල,ොක්ෂණිෙ ිතදපාල ,ගුරු අභපාස ිතදපාල,ෙරුණකසේ ා සභා හා කය න සමාය ලට්ය ඉදිරිපත් ිතය
හැකිය.
02. ස්ථිර පදිංචි අයදුම්ෙරු
අදාල ප්රූාකද්යය කේෙම් කෙොට්ඨාසක සංස්ෙෘතිෙ නිළධ්යාරිකග් සහතිෙය
සිවෙ හා අකනකුත් ආයෙන ල අයදුම්ෙරු
ආයෙන ප්රූධ්යානියාකග් සහතිෙය සිවෙ අයදුම්පත්
ඉදිරිපත් ෙල යුතුය.
03. අයදුම්ෙරු නාට්යපක අධ්යපක්ෂෙ ිතය යුකු අෙර ඔහු /ඇය නාට්යප රචෙයා කනො ක නම් රචෙයාකග්
පූර් අ සරය ල්ාගත් ලිපියක් අයදුම් පත්ර යට්ය ඇමිණිය යුතුය.
04. කිසියම් ආගමක්,යාතියක්,පුද්ගලකයක්,කද්ශපාලන පක්ෂයක් කහෝ ආයෙනයක් ිතකේචනය කනො න කලස
ෙම අභිමෙ කත්මා ක් යට්යකත් සියලුම සාමාජිෙි 30 කි යුතු අ ම ිතනාඩි 15 ෙට්ය හා ිතනාඩි 25 ෙ
උපරිම ොලයෙට්ය යට්යත් අසභප රංගන, ද හා මත්ද්ර  ප භාිතෙය පිළි්ඳ රංගන ඇතුලත් කනො න
නිර්මාණයක් ිතය යුතු අෙර ෙරා ෙරු
ස් කීය නමි ම ඉදිරිපත් ිතය යුතුය.
05. කුමන කහෝ ආොරක රායප නාට්යප උත්ස යෙට්ය ඉදිරිපත් ෙර යය්හණය කනොෙල , A4 ප්රූමාණක
ෙනි පිටුකේ පරිගණෙගෙ ෙර කහෝ පැහැදිලි අත්අකුරි ලියන ලද අත්පිට්යපත් 04 කි යුතු අයදුම්
පත්ර ක හැර අත්පිට්යපකත් කිසිඳු ෙැනෙ පුද්ගල නාම සඳහ කනොෙල අත්පිට්යපත්, ෙො සාරාංශය , නාට්යප
දෘෂ්ටිය, චරිෙ ිත්හය සමා 2021.04.30 දිනට්ය කපර
අධ්යපක්ෂ,සංස්ෙෘතිෙ ෙට්යයුතු
කදපාර්ෙකම් තු ,යටිනු ර වීදිය,මහනු ර. ලිපිනයට්ය අති කහෝ ෙැපෑකල එිතය යුතුය.ලිපි ෙ රය ඉහල
ම් පස කෙල කර් කෙටි නාට්යප උකළල 2021 සඳහ ෙල යුතුය. කමකසේ කනොමැති අත්පිට්යපත්
අ ෙර්ගෙය කනොසලො ප්රූතික්කෂේප ෙරනු ඇෙ.
06. ලැක්න අත් පිට්යපත් අෙරි කහොඳම අත් පිට්යපත් කෙෝරා නිෂ්පාදනය ෙරනු ල්න අත් පිට්යපත් සංඛ්පා
තීරණය ෙරන අෙර නිෂ්පාදනය ෙරනු ල්න නාට්යප ූලලිෙ ිතමර්ශනයෙට්ය කමම කදපාර්ෙකම් තු මින
ලක් ෙරනු ඇෙ.

07. සා දප කෙොරතුරු සපයා ඇති , ප ස්ථා උේලංනනය ෙර ඇති,ිතනිශ්චය මණ්ඩල ෙට්යයුතු ලට්ය ්ාධ්යා
කෙකරන,කෙටි නාට්යප උළකේ ෙට්යයුතු ලට්ය ්ාධ්යාෙරන, ෙරාා ලියට්ය ඉදිරිපත් වී සිටින කුමන ආොර
ිලේපිකයකුට්ය කහෝ ිලේපිනියෙට්ය අනර්ථයක් සිදුෙරන ෙ කරකුට්ය කහෝ කමම ෙරාා ලිකය කුමන කහෝ
අ ස්ථා ෙ ඉ ත් කිරීමට්ය කහෝ තිළිණ සම්මාන සහතිෙ ප්රූදානය සඳහා සලො ්ැලීම පිළි්ඳ අ ස
තීරණය පළාත් සංස්ෙෘතිෙ අධ්යපක්ෂ රයා සතුකේ.
08. කෙෝරාගනු ල්න අත්පිට්යපත් සංඛ්පා අනු , නිෂ්පාදනය ෙරනු ල්න නාට්යප අෙර ෙරාා ලිය ක්රි යාත්මෙ
ෙරන අෙර ෙරාා ලිය සදහා ඉදිරිපත් වී ඇති නට්යප පිළි්ඳ ිතකරෝධ්යො ෙරා අ ස්ථාකේ ඉදිරිපත් ෙල
යුතුය. ඉ පසු ෙරනු ල්න ිතකරෝධ්යො කනොසලො හැර , යය්ාහී න නාට්යප සදහා ෙපාග සම්මාන හා
කුසලාන ප්රූදානයට්ය ෙට්යයුතු කිරීමට්යත් ෙරා ප ත් න දිනය ස්ථානය කේලා ද ා සිටියදීත් ෙරායට්ය
ඉදිරිපත් කනො න නාට්යප ස් ෙැමැත්කෙ ඉ ත්ූය ා කසේ සලො ෙට්යයුතු කිරීමට්යත් සංස්ෙෘතිෙ ෙට්යයුතු
කදපාර්ෙකම් තු ට්ය ්ලය ඇෙ.
09. ිතනිශ්චය මණ්ඩල තීරණය පළාත් සංස්ෙෘතිෙ අධ්යපක්ෂකග් අනුමැතිකය අ ස තීරණය ් ට්ය පත් න
අෙර ෙපාග සම්මාන කුසලාන පිරිනැමීම පිළි්ඳ හා ෙරාා ලිය ක්රි යාත්මෙ ෙරන ආොරය පිළි්ඳ ත්
ප ස්ථා සංකශෝධ්යන පිළි්ඳ ත් අ ස තීරණ ්ලය සංස්ෙෘතිෙ ෙට්යයුතු කදපාර්ෙකම් තු සතුකේ.
යය්ාහී න නාට්යපය සම්මාන උත්ස ක දී ප්රූදර්ශනය කිරීමට්ය අකේක්ෂා ෙරන අෙර එය උත්ස ක ෙට්යයුතු
ලට්ය ්ාධ්යා ක් කනො න කලස ෙල යුතුය.
10. නාට්යප උකළලට්ය කපර අ ස ෙරා ප්රූතිලල ප්රූොශයට්ය පත් කනොෙරන අෙර කහොඳම නාට්යප අත්පිට්යපත්
අෙරට්ය කනොකත්රුන අත්පිට්යපත් පළාත් සංස්ෙෘතිෙ ෙට්යයුතු කදපාර්ෙකම් තුක
ල්ාගැනීමට්ය අ ස් ථා
ඇෙ.

අයදුම්පත්
# මධ්යපම පළාත් සංස්ෙෘතිෙ ෙට්යයුතු කදපාර්ෙකම් තු , යටිනු ර වීදීය, මහනු ර
# මධ්යපම පළාකත් සියලුම ප්රූාකද්යය කේෙම් ොර්යාල ල පළාත් සංස්ෙෘතිෙ නිළධ්යාරි
# මධ්යපම පළාත් සංස්ෙෘතිෙ ෙට්යයුතු කදපාර්ෙකම් තු ක බ් අඩිතය ( www.culture.cp.gov.lk )
ක ති

ල්ාගෙ හැකිය.

ස් ර්ණා කපකර්රා,
පළාත් අධ්යපක්ෂ,
සංස්ෙෘතිෙ ෙට්යයුතු කදපාර්ෙකම් තු ,
යටිනු ර වීදිය,මහනු ර.

මධ්යපම පළාත් සංස්ෙෘතිෙ ෙට්යයුතු කදපාර්ෙකම් තු
කෙටි නාට්යප ෙරාා ලිය 2021 අයදුම්පත්ර ය
01.
02.
03.
04.
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06.
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08.
09.
10.

අයදුම් ෙරුකග් නම ( අධ්යපක්ෂ ) ------------------------------------------------------------------------ලිපිනය -------------------------------------------------------------------------------------------------------හැදුනුම්පත් අංෙය ------------------------------------------------------------------------------------------ඊ මේල් ලිපිනය ---------------------------------------------------------------------------------------------දුරකතන අංක ජංගම------------------------------------ නිවස ------------------------------------------නාට්යනමේ  නම ---------------------------------------------------------------------------------------------නාට්යන රකකයාම නම --------------------------------------------------------------------------------------ලිපිනය -------------------------------------------------------------------------------------------------------දුරෙෙන අංෙය යංගම ----------------------------------- නි ස -------------------------------------------ප්රූාකද්යය කේෙම් කෙොට්ඨාශය --------------------------------------------------------------------------

මා ිතසි කමම ඉේලුම් පත්ර ක සපයා ඇති කෙොරතුරු සෙප හා නි ැරදි ් ත්, මාකග් නාට්යපය නට්යප උකළලට්ය
කෙෝරාගනු ලැුද කහොත් පළාත් සංස්ෙෘතිෙ කදපාර්ෙකම් තුකේ අ ශපො ට්ය අනුකූල ප්රූදර්ශනය කිරීමට්යත්,
මාිතසි සපයා ඇති කෙොරතුරු අසෙප ් ඔේපු වු කහොත් කහෝ ප ස්ථාකේ ෙරුණු උේලංනනය කිරීමක් සිදුවී
ඇති ් අනා රණය න කුමන අ ස්ථා ෙදී කහෝ මධ්යපම පළාත් සංස්ෙෘතිෙ කදපාර්ෙකම් තු කෙටි නාට්යප
ෙරාා ලිකය ඉ ත් කිරීමට්ය අිතිය ඇති ් පිළිග නා ් ත් කමි ප්රූොශ ෙරමි.
...............................
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දිනය අත්සන
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------උසස් අධ්යනාපන ආයතන /විද්යනා පීඨ / කාර්මික විද්යනාල / තාක්ෂණික විද්යනාල /ගුරු අභ්නාස විද්යනාල /තරුණ මසේවා
සහ මයෞවන සමාජ අයදුේකරුවන් සඳහා
කමම නිර්මාණය ඉහෙ නම සදහ

......................................................................................................

මයා / මිය / කමනිතය / ිලෂපයා /ිලෂපා කග් නිර්මාණයක් ් ත් ඔහු /ඇය කමම ආයෙනක / කය න සමායක
සාමාජිෙකයකු /සාමාජිො ෙ ් ත් සහතිෙ ෙරමි.
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දිනය
නිලමුද්ර ා
අත්සන
( ආයෙන ප්රූධ්යානියාකග් / කය න සමාය සභාපති/ කේෙම් )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------පළාත් සංස්ෙෘතිෙ නිළධ්යාරි නිර්කද්ශය
පළාත් අධ්යපක්ෂ,
සංස්ෙෘතිෙ ෙට්යයුතු කදපාර්ෙකම් තු ,
------------------------------------------------- නම සඳහ කමම අයදුම්ෙරු /ොරිය ------------------------ ප්රූාකද්යය
කේෙම් කෙොට්ඨාසක ----------------------------- ්ාම නිළධ්යාරි සකම් පදිංචි අයකු ් සහතිෙ ෙරමි.
දිනය -

අත්සන -

නිළමුද්ර ා -

