
කෙටි චිත්රපට තරඟාවලිය  
 

එය ආරම්භ වන්කන් තිර පිටපතකිනි  

 

ට්රාන්ස්කේරන්ි ඉන්ටනැෂනල් ශ්රී ලංො ආයතනය, කෙටි චිත්රපට තරගාවලියක් පැවැත්වීමට ෙටයුතු සම්පාදනය 

ෙර ඇති අතර දූෂණය මැඩලීම පිලිබඳ  කත්වමාවන් තුනක් යටකත්ව තිර පිටපත්ව කයාමු කිරීමට, කම් සඳහා ෙැමැත්වතක් 

දක්වන පුද්ගලයන්ට කහෝ ෙණ්ඩායම් වලට ආරාධනා ෙර ිටී. ිනමා ක්කෂ්ත්රකේ කීර්තතිමත්ව ප්රීණයන් කිහිප 
කදකනකුකගන් සමන්ිත ිනිශ්චය මණ්ඩලයක් මගින් තිර රචනාවන් කතාර ගැනීම ිදු ෙරනු ඇති අතර ජයග්රාහී 

තිර රචනා නිෂ්පාදනයටත්ව , මහජන ප්රදර්තශනයත්ව ිදු ෙර කදනු ලැකේ. TISL කද්ශීය චිත්රපට ක්කෂ්ත්රකේ කුසලතා 

පරිපුර්තණ පිරිස ්වැඩි දුරටත්ව ඔේනැංීමටත්ව, අල්ලස හා දුෂණයට එකරහිව අරගල ෙල යුතුය යන පණිිඩය චිත්රපට 

ෙරමාන්තය හරහා සමාජගත කිරීමටත්ව බලාකපාකරාත්වතු කේ. 

එක් එක් කත්වමාව යටකත්ව එක් ජයග්රාහී තිර රචනාවක් පමණක් නිෂ්පාදනය සඳහා කතෝරාගනු ඇත. තරගාවලිය සඳහා 

එෙ අයදුම්ෙරුකවකුට කයාමු ෙල හැක්කක් එක් තිර පිටපතක් පමණි. මුලිෙ තිර පිටපත කයාමු කිරීකමන් අනතුරුව, 

කෙටි ලැයිස්තු ගත ෙරනු ලබන අයදුම්ෙරුවන්ට, අල්ලස හා දුෂණය මැඩලීකම් යාන්ත්රනයන් පිලිබඳ පවත්වවනු 

ලබන වැඩමුළුවක් සඳහා ආරාධනා ෙරනු ඇත. කමම වැඩමුළුකේදී , චිත්රපට ක්කෂත්්රකේ ප්රීනයන් තිකදකනකු ිය 

අත්වදැකීම් සහභාගීවන්නන් සමග හුවමාරු ෙර ගැනීමට නියමිතයි. 

 

ට්රාන්ස්කේරන්ි ඉන්ටනැෂනල් ශ්රී ලංො අල්ලස හා දුෂණය මැඩලීම කවනුකවන් කගෝලීයව ක්රියාත්වමෙ වන ප්රමුඛතම 

ආයතනය වන ට්රාන්ස්කේරන්ි ඉන්ටනැෂනල් හි කද්ශීය ශාඛාවයි . ට්රාන්ස්කේරන්ි ඉන්ටනැෂනල් ආයතනය, 

අල්ලස හා දුෂණකේ හානිෙර බලපෑම පිළිබඳව දැනුවත්ව කිරීම් ිදු ෙරන අතරම, ඒවා පාලනය කිරීම සඳහා ඵලදායි 

ක්රියාමාර්තගයන් වැඩිදියුණු කිරීමත්ව ක්රියාත්වමෙ කිරීමටත්ව, රාජය පාර්තශවෙරුවන්, වයාපාර ක්කෂ්ත්රය හා ිිල් සමාජය 

සමග ෙටයුතු ෙරයි. 

 

තිර රචනා සඳහා තේමාවන්  

තිර රචනාවන්, පහත සඳහන් එක් කත්වමාවක් යටකත්ව රචනා ිය යුතුය. 

 

1. අල්ලස හා දුෂණය පිටු දැකීතේදී තරුණ පරපුතේ භූමිකාව  

කිියම් රටෙ අල්ලස හා දුෂණයට එකරහිව ෙටයුතු කිරීකම්දී තරුණ ප්රජාව කවත පැවරී ඇත්වකත්ව මගහැරිය කනාහැකි 

වගකීමකි. 2018 ගකලෝබල් ෙරේෂන් බැකරෝමිටර්ත සමීක්ෂණය අනුව ශ්රී ලංොකේ තරුණ ප්රජාකවන් 80%ක් පමණ, 

අල්ලස හා දුෂණය, රකේ පාලනය තුල පවතින ප්රධාන ගැටළුවක් බවට හදුනා කගන ඇත. කමම කත්වමාව යටකත්ව 

කයාමුෙරනු ලබන තිර රචනාවන්, අල්ලස හා දුෂණයට එකරහිව තරුණ ප්රජාවට ක්රියාොරීව සටන් වැදිය හැකි ිිධ 

මාධයන්, උදාහරණ වශකයන්, කතාරතුරු දැනගැනීකම් පනත භාිතා කිරීම, දැනුවත්ව කිරීම් උකදසා සමාජ මාධය 

භාිත කිරීම,අල්ලස් කහෝ දුෂණ ිමර්තෂණ කචෝදනා කොමිෂන් සභාව හා සම්බන්ධ ී ෙටයුතු කිරීම වැනි දෑ කෙකරහි 

අවධානය කයාමු ෙරමින් නිර්තමාණය ෙල යුතුය,. 

 

2. අල්ලස හා දුෂණය කාන්තාව තකතරහි අසාධාරණ තලස ඇති කරන බලපෑම  



 

අල්ලස හා දුෂණය ිිධ සමාජ ෙණ්ඩායම් කවත එල්ල ෙරන බලපෑම ිිධාොර කේ. කමවැනි අසමාන වූ බලපෑම් 

නිි පරිදි හදුනාගැනීම ඒවාට ිසදුම් කසීමට ඇති කහාදම මාර්තගයයි. ොන්තාව අල්ලස හා දුෂණයට සම්බන්ධ 

අවස්ථාවන්ට මුහුණ දීකම්දී අද්දකින දෑ, උදාහරණ වශකයන් ලිංගිෙ අල්ලස්,ොන්තාවන් කද්ශපාලනිෙව ක්රියාොරී 

ීකම්දී මුහුණ කදන ගැටළු හා කපාදු කස්වාවන් ලබා ගැනීමට යාකම්දී මුහුණ කදන ගැටළු වැනි අනුභූතීන් කමම 

කත්වමාව යටකත්ව කයාමු ෙරන තිර රචනාවන්හි අන්තර්තගත ිය යුතුය. 

 

3. මහා පරිමාණ දුෂණ වංචා සිදුවීේ  

 

ඉහල කපකල් නිලධාරීන් හා කද්ශපාලෙයන් මිලියන ගණනින් මුදල් රටට අහිමි කිරීම/ වංචා කිරීම කමම 

කත්වමාකවන් ිස්තර කෙකර්ත. කමවැනි අපරාධ කබාකහෝ ිට නීතිකේ රැහැනට හසු කනාවන අතර වැරදිෙරුවන් කිි 

ිකටෙ දඩුවම් කනාලබයි. කමවැනි මිලියන ගණනින් ිදු වන දුෂණ වංචා කහ්තුකවන් රකේ ජනතාව කෙකරහි ඇති 

ෙරන අහිතෙර බලපෑම සහ එවැනි වංචා සහගත ිදුීම් නීතිය හමුවට කගන ඒම සඳහා ිිධ පාර්තශවෙරුවන් සතු 

වගකීම කමම කත්වමාව යටකත්ව අන්තර්තගත ිය යුතුය. 

 

ප්රතිලාභ  

චිත්රපට ෙර්තමාන්තකේ ප්රීනයන් සමගින් ක්රියාොරී වැඩමුළුවෙට සහභාගී ීකම් අවස්ථාව  

ජයග්රාහී අයදුම්ෙරුවන් හට ඔවුන්කග කෙටි චිත්රපටය නිෂප්ාදනය කිරීමට හා අධයක්ෂණය කිරීමට අනුග්රහය 

ලැකබනු ඇත. 

 ජයග්රාහී කෙටි චිත්රපට මහජන  ප්රදර්තශනය උකදසා තිරගත ෙරනු ඇත. 

 

අයදුේ කිරීම  සඳහා උපතදස ්සහ නිේණායක  

 

තිර රචනා, ිංහල,කදමළ කහෝ ඉංග්රීි භාෂාවලින් කයාමු ෙල හැකිය  

තිර රචනාකවහි මුල පිටුව නිර්තමාණකයහි නම පමණක් සඳහන් ෙල යුතු අතර රචෙයාකග / රචෙයින්කග නම් ඇතුළු 

කවනත්ව කිිදු ිස්තරයක් අඩංගු කනාිය යුතුය. 

අයදුම්ෙරුවන් වයස අවුරුදු 35 කනායික්ම ිය යුතුය. 

ඉදිරිපත්ව  ෙරනු ලබන තිර රචනාවන් ෙතුවරයාකග / ෙතුවරුන්කගම නිර්තමාණයන් ිය යුතුය. 

තිර රචනාවන් පී ඩී එෆ් ආෙෘතිකයන්, "කෙටි චිත්රපට තරගාවලිය" කලින් සඳහන් ෙර යන ඊ කම්ල් ලිපිනයට 

(tisl@tisrilanka.org) කමහි සඳහන් අවසන් දින කහෝ ඊට කපර කයාමු ෙරන්න 

අයදුම්ෙරුවන් සම්බන්ධ ෙර ගත හැකි කතාරතුරු (දුරෙථන අංෙ / ලිපිනයන් සහ අකනකුත්ව කතාරතුරු ) ඊ කම්ලය 

තුල සඳහන් ෙරන්න    

 



විනිශච්ය කිරීම  

අයදුම් ෙරන ලද තිර රචනාවන් පහත සඳහන් නිර්තණායෙ පදනම් ෙර ගනිමින් ිනිශච්ය ෙරනු ඇත. 

1. සංෙල්පය  

2.අනුභූතිය  

3.චරිත 

4.කදබස්  

5.වුහය  

 

පළමු වටකේදී කතෝරා,කෙටි ලැයිස්තු ගත ෙරන ලද අයදුම්ෙරුවන් සඳහා ක්රියාොරී වැඩමුළුවක් සඳහා සහභාගී 

ෙරගනු ඇත. 

 

එක් කත්වමාවක් යටකත්ව එක් තිර රචනාවක් කලස කත්වමා ත්රිත්වවය යටකත්ව තිර රචනාවන් තුනක් කතෝරා ගනු ලැකේ. 

 

 

කාල රාමුව  

 

අයදුම් කිරීම ආරම්භ වන දිනය - ඔක්කතෝම්බර්ත 16 

අයදුම්පත්ර භාර ගැනීකම් අවසන් දිනය - ඔක්කතෝම්බර්ත 30 

 

අල්ලස හා දුෂණය මැඩලීම පිලිබඳව සහ ච්ත්ත්රපට නිර්තමාණෙරණය පිලිබඳ ක්රියාොරී වැඩමුළුව - කනාවම්බර්ත 07 

ජයග්රාහී අයදුම්ෙරුවන් ප්රොශයට පත්ව කිරීම  - කනාවැම්බර්ත 22 

 

ජයග්රාහී කෙටි චිත්රපටි තිර ගත කිරීම - 2020 ජනවාරි 13 

 

වැඩි ිස්තර සඳහා අමතන්න  

 

තරගයට අයදුම් කිරීම පිලිබඳ කිියම් ගැටළුවක් කේ නම් ෙරුණාෙර 0713018596 දුරෙථන අංෙය ඔස්කස් සාහිඩ් 

ආමන් ඇමතීකමන් කහෝ zaahid@tisrilanka.org  ඊ කම්ල් ලිපිනය  හරහා  සම්බන්ධ වන්න. 

 

 


