
                                                                              කාර්ය පත්රිකාව 

නිපුණතාව  2.0     නාට්ය ාා ංග  කාාව ිෂයය ිළිබඳ  නයායාමක ක පමන  රගුණණ කංි. 

නිපුණතා  ට්ට්   2.1     නාට්ය ාා ංග  කාාව ය්නන ිෂ යි. 

 නිවැංදි ිළිබතුං තතෝංා යටි්න ඉංක් අඳි්නන. 

 

01. නාට්ය ාා ංග  ලාා  නන ෙපදපන ාා ම්බන්ධ  මා පය ්රලායන  ්ධේධ   
i.  නාට්ය න්ධෙන්ධ ෙද  ිර්මාා  ාා ටට් ම්බන්ධ  මා ්මා ාා ිද්ධ ා්ධ  ර්මව ්  ෙ.  

ii. ංග  ලාා  න්ධෙන්ධ ෙ.දිලා  ා  ංග නන රංමුණු ෙලොට් ්  ිදනළු රග න්ධන  
iii. ොා දප ෙපල ාඟි්ධ ්රාෙනික ල ාා නයානා් ාල  දමයකන ප ෙද්ධම්්බ ලං.  
iv. දප ෙපෙ ප මගලානෙන්ධ එකිෙනලට් න්ධ  ෙනොවී නාට්ය ිර්මාා න බිහි ෙ.  
v. නාට්ය න්ධෙන්ධ ෙදොුවෙ. ෙද  ප ූපද ාහිිර   ුව ්ධ ිදුවියනට්  ලාෙදන කලාංෙන්ධ දදියකද්  කිීමා් න  

02. ංග  ලාාෙ හි ්ර ාන රග න ූ  ිර්පදාපන ්රිනා ියෙම මියල   ම ා පං  ද්්ධ ානා  ්ධේධ   
i. ිර්පදාපන 

ii. ර ය ප්ල 
iii. ර්මවදති 
iv. ෙ.දිලා දයකදාාන 

v. ෙද  ා  පලං්ධනා 

03. නාට්ය ෙද ල මියලාග  ාා ම්බන්ධ   ාා්  ිර ලංදි ලා්ඩාන  ්ධේධ   
i. ේ ාා    ම ං රභිනන   ංග  ිද ාන   මග ාප 

ii.  ලටුා   ේ ාා    ංග  ිද ාන   මග ාප 
iii. චයක     ලටුා   ංග  ිද ාන   මාාෙංිදන 

iv. ේ ාා     ලටුා   ූපද න   මග ාප  
v. නාට්ය ත් ්රාමන   කම්යගක ල රග    ංග  

ිද ාන   මග ාප 

 
04. ංග  ලාා ට් රන්  මියලාග න ප ෙනො ්ධේධ   

i. ම ං රභිනන 
ii. ංග  ිදනයාමන 

iii. කම්යාගක ල රග  
iv.  ා ප්  තදක්රා 

v. ල ා මපතු 

 
05. නළු ිරළි ංග  ලා්මනන මඳාා පානල  න ලාා   ්ධේධ   

i. මාාෙංිදන 
ii. ම ං රභිනන 
iii. ූපදනන 

iv. කම්යාගක ල රග  
 

v. රම්ලං න

 තකටි ිළිබතුරු යපය්නන  
06. නාට්ය ාා ංග  ලාා ිද්න ාලපරීමේබී  නාට්ය නන මගල්පදනට් රන්  ිද්න ෙලොට්මප න්බ ලං්ධන  

 

07. ංග  ලාා  නන මගල්පදනට් රන්  ිද්න ෙලොට්මප න්බ ලං්ධන  
 

 

08. නාට්ය ිටට්ද ල පලකින ාලකි ා ප්  ප ප ්ධන  
 

09. කම්්ගක ල ලාා ම නප ? ඒ ා න්බ ලං්ධන  
 

 

10. නාට්ය ලාා  ාලං ෙමු  ්රාමගක ල ලාා න්බ ලං්ධන  
 

 ංචනා රශ්නන ියය්ලාට්  ිළිබතුරු යපය්නන. 
 

11. ංග  ශයලීන ාා ිදචාංන  ලිර මගල්පද නාට්ය මා ්මා ෙලොට්මට් ෝධා ංග  ලාා  නන ්රාෙනික ල ෙලොට්ම මාද ප 
එකිෙනලට් ම්බන්ධ  ෙ.  නන කිනාන දලාලදිළි ලං්ධන  
 

12. නාට්ය ාා ංග  ලාා නන මගල්පද ෙපල ානා  ු මගෙනිනනන කිීමා ාඟි්ධ නාට්ය ිර්මාා න්ධ බිහි න රුරු  බන ුවටු 
නාට්යන ප සු ු  ෙලොට්ෙ න දලාලදිළි ලං්ධන  

13. බෙදංා   නලේප   මුද්ර නන ලාා ්ධ නාට්ය මා ්මා රම්  මලමප වී සති කලාංන ෙලෙමේපල. දලාලදිළි ලං්ධන  
 

14. ංග  ලාා ට් ේරේ ප්ල මාගාක ්  ෙම සති  නානාලා ර න්ධන  

12 ෙරේණින 

ෙ  න මතින 

               මලලු ා : රෙනිමී තාෙ පං 

නාට්ය ාා ංග  ලාා  

මනං මු  ද ා්  ර යාදන ෙපදා්ම ේබ්ධතු  - මති දාම්ප 


