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බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ාංශය   

ටවර් හහෝල් රඟහල පදනම 

ටවර් නාට හා රංග කලා පාසහල් නාට හා රංග කලාව  පිළිබඳ   (හදවර්ෂ) පූර්ණ කාලීන  උසස් 

ඩිපහලෝමා පාඨමාලාව 

2022/2023 අධයන වර්ෂය සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම. (සිංහල මාධය)  

01. නාට හා රංග කලාව පිළිබඳ (හදවර්ෂ ) පූර්ණ කාලීන උසස් ඩිපහලෝමාව  (සිංහල මාධ) 

1.1 1978 අංක 1 දරන පාර්ිහේන්තු පනතින් සංස්ථාපිත්, යුහනස්හකෝවට අනුබද්ධ ජාත්න්ත්ර රංගකලා 

ආයත්නහේ (ITI) නිත් නිහයෝජිත් ටවර් හහෝල් රඟහල පදනම යටහේ පාලනය වන, ටවර් නාට හා රංග 

කලා පාසල (සිංහල මාධ) මගින් පවේවනු ලබන නාට හා රංගකලාව පිළිබඳ (හදවර්ෂ ) පූර්ණ කාලීන 

උසස් ඩිපහලෝමා පාඨමාලාව සඳහා 2022/23 අධයන වර්ෂයට නවක සිසුන් බඳවා ගනු ලැහේ. පාඨමාලා 

කාලය වසර 02කි. හමම පාඨමාලාව ශ්රී ලංකා සුදුසුකේ රාමුහවහි (SLQF) 03 වන හා 04 වන මට්ටේ 

ආවරණය කරනු ලබන අත්ර එහස් (SLQF ) 04 මට්ටමට අදාළ නාට හා රංගකලා උසස් ඩිපහලෝමාව 

ප්රදානය කරනු  ලැහේ. 

1.2 ශ්රී ලංකා විවෘත් විශ්වවිදාලය සමඟ අවහබෝධත්ා ගිවිසුමකින් ඇති කර ගේ එකඟත්ාව මත් හමම පාඨමාලාව 

ක්රියාේමක වන අත්ර  නාට හා රංගකලාව පිළිබඳ (හදවර්ෂ ) පූර්ණ කාලීන උසස් ඩිපහලෝමාව ලබා ගන්නා 

සිසුන් ශ්රී ලංකා විවෘත් විශ්වවිදාලහේ අධාපන පීඨහේ ද්විතීයික හා ත්ෘතියික අධාපන අධායනාංශය 

හමහහයවන අධාපනහේදී (නාට හා රංගකලා) උපාධි පාඨමාලාහේ අවසන් වර්ෂ 02 එනේ  (SLQF) 5 හා 

(SLQF)  6 මට්ටම සඳහා හයාමු හකහර්. හමම උපාධි වැඩසටහන විශ්වවිදාල ප්රතිපාදන හකාමිෂන් සභාව 

විසින් අනුමත් කර ඇත්. 

1.3 ප්රාහයෝගික ක්රියාකාරකේ සහිත් වුහගත් සේමුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් වැඩිම ලකුණු ලබා ගේ සිසු සිසුවියන්  

50 හදහනකු බඳවා ගනු ලැහේ.  

 1.4 හමම පාඨමාලාව සිංහල මාධහයන් පැවැේහේ. 

 1.5 හමම පාඨමාලාව සඳහා හේරා ගන්නා සිසු සිසුවියන් හන්වාසික පහසුකේ ත්මන් විසින් සපයා ගත් යුතුය. 

02 පාඨමාලාවට ඇතුළේ වීම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකේ:- 

 2.1 අධාපන සුදුසුකේ 

(අ)  හසෞන්දර්ය හා සිංහල විෂයයන් සඳහා  සේමාන සාමාර්ථ හා ගණිත්ය  විෂයය සඳහා සාමාන 

සාමාර්ථයක්  සහිත්ව සේමාන 03 ක් සමගින් විෂයයන් 06 කින්  අ. හපා. ස (සා. හපළ) විභාගය 

සමේව තිබිය යුතුය.   ( හමම සුදුසුකේ එක් සහතිකපත්කින් ඉදිරිපේ කල හැකි විය යුතුය. ) 

(ආ)      අ. හපා. ස (උ. හපළ) විභාගහේදී ඕනෑම විෂය ධාරාවකින් එකවර සමේව තිබීම. 

 (ඇ) හමම පාඨමාලාවට සිසුන් හත්ෝරා ගැනීහේදී අ. හපා. ස (උ. හපළ) සඳහා නාට හා රංගකලාව 

විෂයක් හලස හදාරා ඇති සිසුන්ට ප්රමුඛත්ාව ලබා දීම සලකා බැහල්. 

2.2 2023. 02. 28 වන දිනට අයදුේකරුවන්හේ වයස අවුරුදු 18 ට හනාඅඩු සහ අවුරුදු  23ට හනාවැඩි විය  

යුතුය. 
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2.3 හමම පාඨමාලාව නාට හා රංගකලා විෂය හක්හෂ්ත්රයට අදාළ ප්රාහයෝගික ක්රියාකාරකේ ඇතුළේ 

පාඨමාලාවක් බැවින් හේ සඳහා ඔබ හත්ෝරා ගත්හහාේ හමම පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා ශාරීරික හා මානසික 

වශහයන් හයෝග හසෞඛ ත්ේේවයකින් යුක්ත් බවට රජහේ වවදවරයකුහගන් ලබා ගේ වවද 

සහතිකයක් ඉදිරිපේ කළ යුතුය. 

2.4 පූජ පක්ෂය හා රජහේ හස්වහේ නියුතු අය හමම පාඨමාලාව සඳහා සුදුසුකේ හනාලබයි. 

03 අයදුේපේ කැඳවීම 

3.1 හමම පාඨමාලාව සඳහා අයදුේපේ  නිකුේ කිරීම සිදුකරනු ලබන්හන් මාර්ගගත් ක්රමයට (online) පමණි.       

www.towerhall.lk.si   හවේ අඩවියට පිවිස අයදුේපත් බාගත් කර ගත් හැකිය. 

3.2 අයදුේපේ  ගාස්තුව රුපියල් 2, 000/- කි. අයදුේකරු විසින් ලංකා බැංකුහේ හයිඩ් පාර්ක් ශාඛාහේ 2327541        

ගිණුේ අංකය හවත් ටවර් හහෝල් රඟහල පදනම නමින් ඉහත් මුදල බැර කළ යුතුය. මුදල් බැර කර 

ත්ැන්පේකරු හලස අයදුේකරු ලබා ගන්නා ලදුපත් එහි එක් දාරයක් අයදුේපහේ නියමිත් ස්ථානහේ 

හනාගැලහවන හලස අලවා එවීමට කටයුතු කළ යුතු හේ. අයදුේපේ  ගාස්තු සඳහා වූ මුදල් හගවා ලබා ගේ 

ලදුපත් අයදුේපත් සමඟ ඉදිරිපේ හනාකරන අයදුේකරුවන්හේ අයදුේපේ  ප්රතික්හෂප් කරනු ලැහේ. හගවන 

ලද ගාස්තුව කිසිදු හහ්තුවක් මත් ආපසු හගවීමක් හහෝ හවනේ විභාගයක් සඳහා මාරු කිරීමක් සිදු 

හනාහකහර්. එහස්ම ලදුපහේ ඡායා පිටපත්ක් ත්මා ළඟ ත්බා ගැනීම ප්රහයෝජනවේ වනු ඇත්. 

3.3 සියලු අයදුේපේ ියාපදිංචි ත්ැපෑහලන් පමණක් 2023.02.28 වැනි දිනට හහෝ ඊට හපර ලැහබන හස් 

අධක්ෂ ජනරාල්, ටවර් හහෝල් රඟහල පදනම, අංක 123, සේසිරිපාය, විහේරාම මාවත්, හකාළඹ 07 

ිපිනයට එවිය යුතුය. ප්රමාද වී ලැහබන අයදුේපේ  ප්රතික්හෂ්ප කරනු ලැහේ. ත්ැපෑහල්දී ප්රමාද වන හහෝ නැති 

වන හහෝ අයදුේපේ  පිළිබඳ ටවර් හහෝල් රඟහල පදනම විසින්  වගකීේ දරනු හනාලැහේ. 

3.4 අයදුේපේ බහා එවන කවරහේ වේපස ඉහළ හකළවර “2022-2023 ටවර් නාට පාසලට ඇතුළේ වීම” 

යන්න පැහැදිිව සඳහන් කළ යුතුය. 

3.5 අයදුේපහත්හි පිටු අංක 04 හි සඳහන් අධාපන සුදුසුකේ හා අේසන සහතික කිරීම අනිවාර්ය හේ. 

04 පාඨමාලා ගාස්තු  

1 පාඨමාලාව සඳහා ියාපදිංචි වීහේදී රු. 

50,000.00 
2 ඉතිරි මුදල පළමුවන වාරිකය රු 30,000/- 

හදවන  වාරිකය හා තුන්වන වාරිකය  රු 25,000/-  

බැගින් (හමම මුදල අධයන වර්ෂය ඇතුළත් අවස්ථා  

3 කදී අධයන වාර විභාගය සඳහා අයදුේ කිරීමට 

ප්රථම හගවිය යුතුය.) 
 

රු. 

80,000.00 

3 සේපූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රු130,000.00 

 

05 දුරකථන අංක 

   දුරකථන අංක සඳහන් කිරීහේදී  හවනස් හනාවන ජංගම දුරකථන අංකයක්, නිවහස් අංකයක් (ඇේනේ     

   පමණක් ) හා Whatsapp භාවිත්ා වන අංකය නිවැරදිව සඳහන් කළ යුතුය. පාඨමාලාවට බඳවා ගන්නා  

   හත්ක් හමම දුරකථන අංක ඒ ආකාරහයන්ම පැවතිය යුතු අත්ර යේකිසි හහ්තුවක් මත් හවනස් වන්හන් නේ  

   ටවර් හහෝල් රඟහල පදනම හවත් ඒ බව හනාපමාව දැන්විය යුතුය. 

 

දිනය:-       .............................................. 

        අධක්ෂ ජනරාල් 


