
බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපනස ස්ස්තික ත  ා ත ා තුතු අ අතායා්ශය 
අන්ර් ත ායන රඟාවලිය 2018  

ත ායන රඟ සඳ ා අයඳුම් කිරීමම්  සුදුසුතම්  ා මපොදු මතොන්මේසි 
 

01. ඉදිරිපත් වන සෑම තරඟකරුවවක්ම තරඟකාරියක්ම බස්නාහිර පළාවත් ස්ථිර පදිිංචිකරුවවකු විය යුතු 
අතර  පදිිංචිය සනා  කළ යුතුයි. 
 

02. සිංස්කෘතික වෙපාර්තවේන්තුවේ ලියාපදිිංචි කලායතනයක් විය යුතු ය. 
 

03. තරඟ ඉසේ සඳහා ඉදිරිපත් වන සියඵම තරඟකරුවන්වේ උප්පැන්න සහතිකවේ සහතික කළ පිටපතක් 
සමඟ ජාතික හැදුනුේපත රැවෙන ඒම අනිවාර්ය අතර ජාතික හැදුනුේපත වනොමැතිනේ තැපැල් 
හැදුනුේපත වහෝ ග්රාම වසාවා නිලරාරි විසින් සහතික කරන ලෙ යායාපයපයක්  රැවෙන ආ යුතුය. 
 

04. තරඟ සඳහා අයඳුේපත්රය කලායතනාිපපති විසින්ම අත්සන් කර නිල මුද්රාව සමඟ ප්රාවේශීය වල්කේවේ 
නිර්වේශය ලබා වෙන පහත සඳහන් ලිපිනයට, අයඳුේ පත් කැඳවා ඇති අවසන් දින වහෝ එදිනට වපර 
ලැවබන වසා ලියාපදිිංචි තැපෑවලන් එවිය යුතුය. 
 

05. නර්තන තරඟ, වාෙන තරෙ සහ සිංගීත තරඟ සඳහා අමුණා ඇති තරඟ අයඳුේපත් මඟින් වවන වවනම 
අයඳුේ කළ යුතුය. 
 

06. විෂයක් වශවයන් නර්තනය උෙන්වනු ලබන කලායතනවලට නර්තන තරඟ සෙහා ෙ විෂයක් වශවයන් 
සිංගීතය උෙන්වනු ලබන කලායතනවලට සිංගීත තරඟ සඳහා ෙ අයඳුේ කළ හැකිය. 

 
07. කිසියේ කලායතනයක් තරඟවලට සහභාගී කරවූ සිසුන්වේ එකතුව අවම වශවයන් 12 ක් නේ හා 

ඉදිරිපත් වූ තරඟ අිංෙ ෙණන අවම වශවයන් 02 ක් නේ පමණක්  රු. 3000/- ක උපරිම සහභාගීත්ව 
දීමනාව හිමි වේ.  නැතවහොත් හිමි වන්වන් රු. 1500/- ක සහභාගීත්ව දීමනාවකි.  එවසා වුවෙ සහභාගී 
කරවූ සිසුන්වේ එකතුව 05 ක් වනොඉක්මවන්වන් නේ හිමි වන්වන් රු. 750/- ක සහභාගීත්ව දීමනාවකි. 
(තරඟ ජයග්රහනය කර ලැවබන තයාෙ මුෙල රු. 3000/- වඩා අඩු වන්වන් නේ රු. 3000/- ක උපරිම 
තයාෙ මුෙලක් වෙවනු ලැවේ.)  
 

08. ළමා තරඟ (අවුරුදු 12 න් පහළ) හා වයස් සීමාවන් ෙක්වා ඇති තරඟ ශීර්ෂ හැර අවනකුත් සියඵම තරඟ 
සඳහා සහභාගී වන්නන් වයස අවුරුදු 12 ත් 23 ත් අතර විය යුතුය.  සහාය වාෙන කටයුතු සඳහා සහභාගී 
වන ආචාර්යවරු හා කලායතනාිපපති සේබන්රවයන් වමම වයස් සීමාව බල වනොපායි. 
 

09. කිසියේ සිසුවවකු කලායතන කිහිපයක ඉවෙනුම ලැබූවත් තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් විය හැක්වක් එක් 
කලායතනයකින් පමණක් බව සැලකිය යුතුය. 
 

10. තරඟ සඳහා අතිවර්ක සිසුන් සිේ වෙවනකු නේකළ හැකිය.  එම සිසුන් තරඟ ඉසේවට ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවශය වනොවුවෙ, එම අවස් ාවට පැමිි  සිි  බවට අත්සන් වල්නනය මඟින් තහවුරු විය යුතුයි. 
 

11. දිස්ත්රික්ක මටමටවමන් තරඟයට ඉදිරිපත් වූ තරඟකරුවන් වහෝ අතිවර්ක තරඟකරුවන් හැර වවනත් 
තරඟකරුවවකුට පළාත් අවසාන තරඟාවලියට සහභාගී විය වනොහැක. 
 

12. කිසියේ තරඟ අිංෙයක් සඳහා පළමු  වහෝ වෙවන වහෝ වතවන ස් ාන ලබාදීමට තරේ සුදුසු තත්ත්වයක 
වනොමැති නේ ඒ බව නිර්වේශ කිරීමට විනිශ්චය මණ්ඩලයට බලය පැවවරනු ඇත. 
 

13. තරඟ පැවැත්වවන දින එම පරිශ්රවේ ූරර්ව ුහුණු  කටයුතු සිදු කරන බව අමාතයාිංශය වවත නිරීක්ෂණය 
වී ඇති අතර, එය තරඟ සිංවිරාන කටයුතු වලට බාරාවක් වන බැවින් එදින එම  පරිශ්රවේ ුහුණු  කටයුතු 
සිදු කිරීම සුහරා තහනේ වන අතර එවසා වනොවීමට කලායතනාිපපතිවරුන් විසින් තම ූරර්ණ අවරානය 
වයොමු කළ යුතුය. 
 



14. තරඟාවලිය ුහරා කලායතනාිපපති ඇතුළුව සියළුම තරඟකරුවන් ඉහල විනයක් හා සිංයමයකින් 
යුක්තව හැසිරීම අනිවාර්ය වන අතර, එකී වකොන්වේසි කඩ කිරීම තරඟ වලට සහභාගී වීමට ඉඩ 
වනොදීම, සහභාගී වූ තරඟ ඉසේ වලින් ඉවත් කලාවසා සැලකීම, ඉදිරි කලා උවළල එකක් වහෝ කීපයක් 
සඳහා සහභාගී වීමට  ඉඩ වනොදීම යන ෙඩුවේ වලට යටත් කිරීමට වහාතු වනු ඇත.  
 

15. වමම සියළු තරඟ සඳහා මා විසින් පත් කරනු ලබන විනිශ්චය මණ්ඩල මඟින් ෙනු ලබන තීරණ අවසාන 
තීරණය වන බව කරුණාවවන් සලකන්න. නියමිත වේලාව ඉක්මවීම, ොයකයින් වාෙකයින් සුදුසු 
ඇඳුමකින් සැරසී වනොසිටීම වහෝ වවනත් ඕනෑම තරඟ වකොන්වේසියක් උල්ලිංඝනය කිරීම ලකුු  කපා 
හැරීමට වහෝ තරඟ වහෝ තරඟාවලිවයන් ඉවත් කිරීමට වහෝ වහාතු සාරක වන බව සැලකිය යුතුය. 
 

16. කිසියේ තරඟ ඉසේවක් පැවැත්වීවේදී චක්රවල්න උල්ලිංඝනය කිරීේ හා වවනත් එවැනි විවරෝරතාවයක් 
ඇත්නේ අොල තරඟ ඉසේව පවත්වා පැය භාෙයක කාලයක් ඇතුලක ඔබවේ අභියාචනා ඉදිරිපත් කල 
හැකි අතර අොල තරඟ ඉසේව අවසාන වී පැය භාෙයකින් පසුව ලබාවෙන විවරෝරතා නිෂ්ප්රභා කරනු 
ලැවේ. 
 

17. අයඳුේපත් භාර ෙන්නා අවසාන දිනය 2018  අවප්රාල්  මස 20 දින වේ. 
 

18. තරඟකරුවන්වේ වයස් සීමාව 2018 ුහනි 30  දිනට ෙණනය කරනු ලැවේ. 
 

 අවුරුදු 12ට අඩු  2006 .06.30    දින සහ එම දිනට පසු  උපන් අය   
 අවුරුදු 12 -16 අතර 2002. 06.30    දින සිට 2006.06.29 දින ෙක්වා උපන් 
 අවුරුදු 12 -23  අතර 1995. 06.30    දින සිට 2006.06.29 දින ෙක්වා උපන් 
 අවුරුදු 15 -23 අතර 1995. 06.30    දින සිට 2003.06.29 දින ෙක්වා උපන් 
 අවුරුදු 15 ට අඩු 2003. 06.30    දින සහ එම දිනට පසු  උපන් අය 

 
19. දිස්ත්රික් හා පළාත් තරෙ 2018 මැයි මස සහ 2018  ලී මාසවේදී  පැවැත්වීමට නියමිතය. 

 
20. වැඩි විස්තර ෙැනෙැනීම සඳහා බස්නාහිර පළාවත් සිංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතයාිංශවේ දුරකතන 

අිංක 011 – 2871661 වහෝ 071-7891107 ලලනි එස්. වප්රාමසිරි මහත්මිය මන්න් වහෝ ප්රාවේශීය වල්කේ 
කාර්යාලවයහි බස්නාහිර පළාත් සිංස්කෘතික නිලරාරී/ සිංවර්රන නිලරාරී මන්න් ෙැනෙත හැකිය. 
 

21. වමම චක්රවල්නය හා අොල අයදුේ පත්රය වමම අමාතයාිංශවේ www.moe.wp.gov.lk ෙරන වවේ අඩවිය 
මන්න් ලබාෙත හැක. 
 

22. අයදුේපත්ර වයොමු කිරීවේදී ලිපිවයහි වේ පස ඉහළ වකළවවරහි  “බස්නාහිර පළාත් ත ායන රඟ 
2018 ” යන්න සඳහන් කළ යුතුය. 
 

23. අයදුේපත්ර වයොමු කලයුතු ලිපිනය : 
 

    වල්කේ, 
    සිංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතයාිංශය (බ.ප.) 
    අිංක: 89, 4 වන මහළ, 
    රන්මඟපාය,  
    බත්තරමුල්ල. 
 

 

 

 

https://www.moe.wp.gov.lk/


නර්න  රඟ  සඳ ා අදා  මතොන්මේසි  

(මපොදු උපමදස්  ා මතොන්මේසි ව ු අතරව බ පැවැත්මේ.) 

 

 සියළුම මිශ්ර සමූහ තරඟවලදී ෙැහැු  හා පිරිමි සම සමව සිි ය යුතු අතර එවසා ෙැහැු  සහ පිරිමි 
සමසමව ඉදිරිපත්කිරීමට වනොහැකි කලායතන සඳහා සියළුම සමූහ මිශ්ර තරඟ වලදී මුළු කණ්ඩායවමන් 

පිරිමි සහභාගීත්වය අවමය 30 % ෙක්වා අඩු කිරීමට අවස් ාව ලබාදිය හැක.  
 උො : කණ්ඩායවේ සාමාජිකයන්  ෙණන 11 සිට 12 ෙක්වා  -  පිරිමි  4 
          කණ්ඩායවේ සාමාජිකයන් ෙණන  07 සිට 10 ෙක්වා  -  පිරිමි  3 
          කණ්ඩායවේ සාමාජිකයන් ෙණන  06  නේ       -  පිරිමි  2 

 
  

 දිස්ත්රික් තරඟ සඳහා ුහුණු  ඇඳුේ අනිවාර්ය වන අතර පළාත් තරඟය සඳහා නර්තනයට අොල වන පරිදි 
ඇඳුේ සකස් කර ෙත යුතුයි. 
 

 සියළුම නර්තන තරඟ ඉදිරිපත් කිරීවේදී සහාය වාෙන හා ොයන කණ්ඩායේ විනිශ්චය මණ්ඩලයට 
ෙර්ශනය වන ස් ානයක සිට ොයන, සහාය වාෙනය කළ යුතුය.  වේ සියළුවෙනා  එකී කාර්යයට 
ෙැලවපන ඇඳුමකින් සැරසී සිි ය යුතුය.  කාන්තාවන් සහාය වාෙනය කරන්වන් නේ සාරිය / 
ඔසරියකින් වහෝ ලිංන්යකින් සැරසී සිටීය යුතු අතර පිරිමි අය සඳහා සරම සමඟ කුරුතාව වහෝ කමිසය 
ඇදීම අනිවාර්ය වේ. 

 
 ඒක් එක් තරඟ වලදී පහත සඳහන් නිර්නායක ඔස්වසා ලකුු  ලබාදීම සිදු කරනු ලැවේ. 

 

 සාේප්රොයික බව හා ිලල්ීයය හැඩතල 

 රිංෙ විනයාසය හා නිර්මාණාත්මක බව 

 තාලපයප, විිපමත් ොයනය, වාෙනය හා හඬ පාලනය 

 ප්රාසාිංන්ක බව, වේදිකා භාවිතය හා ඉදිරිපත් කිරීම 

 ඇඳුේ පැළඳුේ හා වේශ නිපයපණය 

 

 

 කලායතනයක් විසින් නර්තන අිංශවයන් අවම වශවයන් තරඟ ඉසේ වෙකකට ඉදිරිපත් විය  යුතු අතර 
උපරිම වශවයන් තරඟ ඉසේ 03 කට හා ළමා ඉසේවක් ඇතුළත් වකොට 04 කට ඉදිරිපත් විය හැක.  
 

 එක් තරඟ ඉසේවකින් ඉදිරිපත් විය හැක්වක් තරඟ ශීර්ෂ 01 කට පමි .  (වබර වාෙන තරෙය සඳහා සහ 
ඉන්දියානු නැටුේ පමණක් උෙන්වනු ලබන  කලායතන සඳහා වමය අොල වනොවේ) 

 උදා:-  රඟ ඉසේව - ප රු ශාස්ත්රීය 

  ශීර්ෂය - පිරිමි සමූ  (නානු මුරය) ම ෝ ගැ ැණු සමූ  (නාග තනයා - මුහුණු සහි ) 

 ම ෝ මිශ්ර (විගග පුනන) අ අරින් කත්  පති..   

 

 නර්තන තරඟ සඳහා එක් එක් දිස්ත්රික්කවයන් ප්ර ම හා වෙවන ස් ානය ලබා ෙන්නා නර්තනාිංෙ පළාත් 
අවසාන තරඟය සඳහා සුදුසුකේ ලබන අතර එවසා ප්ර ම හා වෙවන ස් ාන ලබාෙන්නා  නර්තනාිංෙ 
පළාත් තරඟය සඳහා සුදුසු මටමටමක වනොපවතින්වන් නේ එම නර්තන අිංෙය පළාත් තරඟයට නිර්වේශ 
වනොකිරීමට විනිශ්චය මණ්ඩලයට බලය පැවවරනු ඇත.  

 
 

 
 



 

අදා  රග ඉසේ 
 

01. උඩරු ශාස්ත්රීය : වයස අරුදදු  12 -23 
 

I. පිරිමි සමූහ   වැදියක් වකෝල් පාඩුව 
II. ෙැහැු  සමූහ   හත් තාලය 
III. මිශ්ර    පඬුවස් ක ාව 

 
 
නර්තනය සඳහා   අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
ොයන වාෙනය සඳහා   උපරිමය 06 කි. 
කාලය    අවම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 
 
 

02. ප රු ශාස්ත්රීය : වයස අරුදදු  12 - 23 
 

i. පිරිමි සමූහ   නානු මුරය 
ii. ෙැහැු  සමූහ   නාෙ කනයා ( මුුණු  සහිත ) 
iii. මිශ්ර සමූහ   වඩිෙ පටුන  

 
නර්තනය සඳහා අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
ොයන වාෙනය සඳහා උපරිමය 06 කි. 
කාලය අවම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 

 

03. සබරගමු ශාස්ත්රීය : වයස අරුදදු 12 – 23 
 

i. පිරිමි සමූහ   වේව වකෝල් පාඩුව 
ii. ෙැහැු  සමූහ  පත්තිනි මල් අස්න  
iii. මිශ්ර සමූහ   පටමටු තාල් 

 
නර්තනය සඳහා    අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
ොයන වාෙනය සඳහා  උපරිමය 06 කි.  
කාලය   අවම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 
 

04. නව නිර්තාණාත්තත නර්න : වයස අරුදදු 12 – 23 අර 
 

i. පිරිමි සමූහ සාේප්රොයික සටන් කලා ආ්රිත නිර්මාණ 
ii. ෙැහැු  සමූහ  දිය වකළි වැනුම (සිංවේශ කාවය ඇසුවරන් ) 
iii. මිශ්ර සමූහ  පතල් කර්මාන්තය ආ්රිත නිර්මාණ 

 
නර්තනය සඳහා   අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
ොයන වාෙනය සඳහා  උපරිමය 10 කි. 
කාලය   අවම විනාඩි 06, උපරිම විනාඩි 07 කි. 

 

 

 



05. අරුදදු 12 න් ප ළ ජන නැුනම් නිර්තාණ 
 

i. පිරිමි සමූහ  කඩු සටන් ිලල්පය 
ii. ෙැහැු  සමූහ  කුල 
iii. මිශ්ර සමූහ  වපොල්පිති හරක්, කුරුේබැටමි  මැෂිම, පයේ වපත්ත ඇතුලත් නිර්මාණයක්  

 
නර්තනය සඳහා    අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
ොයන වාෙනය සඳහා   උපරිමය 08 කි. 
කාලය    අවම විනාඩි 05, උපරිමය විනාඩි 06 කි. 

 

06. අරුදදු 12 – 16 අර වන්නම් ආශ්රි නිර්තාණාත්තත නර්නය : 
 

i. පිරිමි සමූහ  හනුමා වන්නම ඇසුරින්  
ii. ෙැහැු  සමූහ  මුසලඩි වන්නම ඇසුරින්  
iii. මිශ්ර සමූහ  සැවුලා  වන්නම ඇසුරින්  

 
නර්තනය සඳහා   අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
ොයන වාෙනය සඳහා  උපරිමය 08 කි. 
කාලය   අවම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 
 

07. ඉන්දියානු නැුනම් :  භර  -  වයස අරුදදු  12 -23 

  

i. ෙැහැු  සමූහ   වකෞත්තුවේ 
ii. මිශ්ර සමූහ   ශීව කීර්තනේ 

 
නර්තනය සඳහා   අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
කාලය   අවම විනාඩි 05, උපරිමය විනාඩි 06 කි. 
 

08. ඉන්දියානු නැුනම් :  තථ්   -  වයස අරුදදු  12 -23 
 

i. ෙැහැු  සමූහ   වහෝලී 
ii. මිශ්ර සමූහ   තරාණා 

 
නර්තනය සෙහා   අවමය 06 කි. උපරිමය 12 කි. 
කාලය   අවම විනාඩි 05, උපරිමය විනාඩි 06 කි. 

 

09. ඉන්දියානු දමිළ ජන නැුනම්  -   වයස අරුදදු  12 -23 
 

i. ෙැහැු  සමූහ   වෙොවි ජන නැටුේ (උලවර් ) 
ii. මිශ්ර සමූහ   ලී වකලී (වකෝලාටේ) 

 
 
නර්තනය සෙහා   අවමය 06 කි. උපරිමය 12 කි. 
කාලය   අවම විනාඩි 05, උපරිමය විනාඩි 06 කි. 

 

 



 

මබරවාදන රඟ සඳ ා අදා  මතොන්මේසි 

 

 ඒකල හා යුෙල වබර වාෙනය සඳහා ෙැහැු , පිරිමි වශවයන් වවන් වවන්ව ඉදිරිපත් විය යුතුය. 

 

 වබරවාෙන තරඟය දිරිෙැන්වීවේ ඉසේවක් වසා සැලවකන අතර එය ඉහත සහභාගී විය  හැකි උපරිම 

තරඟ ඉසේ 04 යටතට වනොවැවටන (නර්තන අිංශවයන්) බැවින් යේ කලායතනයකට සහභාගී වියහැකි 

පස්වන තරඟ ඉසේවක් වනුඇත. 

  

  වබර වාෙන තරඟය සඳහා එක් කලායතනයකට ඒකල හා යුෙල වශවයන් ඉදිරිපත් විය හැකි උපරිම 

තරඟ ඉසේ ෙණන 04 කි. සමූහ වබර වාෙන තරඟය සඳහාෙ ඉදිරිපත් වන්වන් නේ අවම තරෙ ඉසේවෙ 

සහිතව උපරිම තරඟ ඉසේ 05 සඳහා ඉදිරිපත් විය හැක. 

 

 තරඟ ශීර්ෂ, වසේ සීමාව හා කාලය පහත පරිදිවේ. 

 

 උඩරට/පහතරට/සබරෙමු වාෙන සේප්රොයන් සෙහා කලායතනයකට එක් තරෙ ශීර්ෂයක් යටවත් 
ඉදිරිපත් කළ හැක්වක් එක් තරෙ කරුවවකු පමි . 
 

 තරඟ ශීර්ෂ සේප්රොය වයස් සීමාව 
අවුරුදු 

කාලය විනාඩි අවම / 
උපරිමය 

 
01 
 

 
ඒකල වබර වාෙන 

 
උඩරට/පහතරට/සබරෙමු 

 
12 – 15 * 

 
විනාඩි 03 / විනාඩි 05 

 
02 

 
යුෙල වබර වාෙන 

 
උඩරට/පහතරට/සබරෙමු 

 
15 – 23 
 

 
විනාඩි 06 / විනාඩි 08 

  

* 2003. 06. 30 දින උපන් අය සඳහා ඒකල වබර වාෙන තරඟ සඳහා සහභාන් විය හැකි අතර යුෙල වබර 
සඳහා ඉදිරිපත් විය හැක්වක් 2003. 06. 29 දිනට වපර උපන් අයට පමි . 

 

අදා  රග ඉසේ 

 

01. ඒත  මබර වාදනය 
 

i. උඩරට  -  මගුල් වබර වාෙනය සහ අලිංකාර වබරපෙ ඇසුවරන් 
ii. පහතරට -  මගුල් වබර වාෙනය සහ අලිංකාර වබරපෙ ඇසුවරන් 
iii. සබරෙමු  -  මිංෙල ෙවුල් වාෙනය සහ අලිංකාර ෙවුල්පෙ ඇසුවරන් 

 
 



 

02. තුග  මබර වාදනය 

  i. උඩරට - සාේප්රොයික අතයා වබර කැමති තාල පයප 3 ක් අලිංකාර පෙ  
   උපවයෝගී කර ෙත යුතුය. 
 

  ii.          පහතරට - සතර වටමටේ සුරල් සහ කැමති තාල පයප 03කට අයත් සුවිවශාෂී  
      වූ පෙ අලිංකාර වයොො ෙත යුතුය. 
 

  iii.  සබරෙමු - අතයා ෙවුල් වාෙනය පෙ සහ තාල පයප 03 කට අයත් සුවිවශාෂී වූ පෙ,      
       අලිංකාර පෙ වයොො ෙත යුතුය 
 

 
 

03. සමූ  වාදනය - මිශ්ර (අරු 12 – 23) 
 

 වේශීය තූර්ය භාණ්ඩ හා ආවේශ භාණ්ඩ වයොොෙත යුතුය.  විවේශීය වබර වර්ෙ වේ 
සඳහා උපවයෝගී කර වනොෙත යුතුය.  සාේප්රොයික පෙ වමන්ම නිර්මාණාත්මක පෙ  
උපවයෝගී වකොට ෙත හැකිය. 

 ˝සන්නිමේදන තාධ්යය්  වශමයන් අවනේධ්ය භාිත රුනු ආතාර˝  යන වත්මාව යටවත් 
වන සමූහ වාෙනයක් විය යුතුයි. (අණවබර, රණවබර, මල වබර, වඩේමන වබර, වත්වා 
හා වෙ වබර යන අිංශ කිහිපයක් ඇතුලත් විය යුතුයි. ) 

 වාෙක කණ්ඩායම සඳහා අවමය 08 කි.  උපරිමය 20 කි. 
 කාලය අවමය විනාඩි 05, උපරිමය විනාඩි 08 කි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ස්ගී රඟ සද ා අදා  රඟ මතොන්මේසි 

(මපොදු උපමදස්  ා මතොන්මේසි ව ු අතරව බ  පැවැත්මේ.) 

 

 ළමා තරඟ හැර අවනකුත් සියලම තරඟ සඳහා සහභාගී වන්වන් වයස අවුරුදු 12 ත් 23ත් අතර විය 
යුතුය. සහය වාෙන කටයුතු සඳහා සහභාගී වන ආචාර්යවරු හා කලායතනාිපපති සේබන්රවයන් වමම 
වයස් සීමාව බල වනොපායි. 
 

 සිංගීත අිංශවයන් අවම තරෙ ඉසේ 02 සහ  උපරිම වශවයන් තරඟ ඉසේ 05 කට ඉදිරිපත් විය හැක. 
වමම ඉසේ 05 අතරට සමූහ තරඟ 02 සහ අවුරුදු 12 පහල  ළමා ඉසේවක්ෙ ඇතුළත් විය යුතුයි. ( ඒත  

රඟ සඳ ා පතණ්  ස භාගි ිතය මනො ැත) 
 

 ඒකල තරඟ ඉසේ සඳහා ෙැහැු  වහෝ පිරිමි එක් අවයකු ඉදිරිපත් විය හැක. 

 

 සිංගීත තරඟ සඳහා අොළ කාල සීමාවන් සහ ිලල්ීයන් සිංනයාව නිර්ණායකයන් හි ෙක්වා ඇත. 

 

අදා  රග ඉසේ 

01. ශාස්ත්රීය ඒත  ගායන රාගධ්ාරී - පිරිමි 
නිර්මේශි රාගය  -  භාමේශ්රී 
 

 වමම රාෙයට අයත් හින්දි බසින් රචිත නයාල් ලශලිවේ විලේභලය වහෝ මරයලය 
ගීතයක් විය යුතුය.  (විලමිභලය හා මරයලය යන ගීත 2 ක් වුවත් ොයනා කළ හැකිය.) 

 සේප්රොයික ශාස්ත්රීය ඒකල ොයන අිංෙවලින් වපෝෂිත විය යුතුය. 
 වවනත් ොයන ලශලීන් මිශ්ර කළ වනොහැක. 
 කාලය අවම විනාඩි 07 කි. උපරිමය විනාඩි 10 කි. 
 සහභාගී විය හැකි සිංනයාව තරඟකරු හැර සහය වාෙකයින් උපරිම සිංනයාව 04 කි. 

 

02. ශාස්ත්රීය ඒත  ගායන රාගධ්ාරී  - ගැ ැණු  
 නිර්මේශි රාගය  - ක  ් තාමතෝේ 
 

  වමම රාෙයකට අයත් හින්දි බසින් රචිත නයාල් ලශලීවේ විලේභලය වහෝ මරයලය 
ගීතයක් විය යුතුය. (විලේභලය හා මරයලය යන ගීත 2 ක් වුවත් ොයනා කළ හැක.) 

 සේප්රොයික ශාස්ත්රීය ඒකල ොයන අිංෙවලින් වපෝෂිත විය යුතුය. 
 වවනත් ොයන ලශලීන් මිශ්ර කළ වනොහැක. 
 කාලය අවම විනාඩි 07 කි. උපරිමය විනාඩි 10 කි. 

 සහභාගී විය හැකි සිංනයාව තරඟකරු හැර සහය වාෙකයින් උපරිම සිංනයාව 04 කි. 

 

 

 



 

03. ශාස්ත්රීය ඒත  වාදන  - පිරිමි (රාගධ්ාරී සව්ර වාදන)  
නිර්මේශි රාගය  - ම් දාර් 
 
 

 මරයලය (අවශයතාවය පරිදි මරය ලය හා ෙෘතලය වෙආකාරවයන්ම වයොොෙත හැක) 
රාෙරාරී ශාස්ත්රීය වාෙනයක් විය යුතුය. 

 සේප්රොයික ශාස්ත්රීය ඒකල වාෙන අිංෙවලින් වපෝෂිත විය යුතුය. 
 නිවැරදි ඉරියේ සහ හස්ත සාරනය පිළිබඳ අවරානය වයොමු කළ යුතුය. 
 කාලය අවම විනාඩි 05 කි.  උපරිමය විනාඩි 07 කි. 
 සහභාගී විය හැකි සිංනයාව තරඟකරු හැර සහය වාෙකයින් උපරිම සිංනයාව 04 කි. 
 නිර්වේිලත භාණ්ඩ (වයලින්, සිතාර්, බටනලා, එසර්ාජ්, දිල්රුබා, සවරෝේ, සාරිංගී,  

වබොක්ස් න්ටාර්, මැන්ඩලින්) 
 

04.  ශාස්ත්රීය ඒත  වාදන  - ගැ ැණු  (රාගධ්ාරි සව්ර වාදන)  
 නිර්මේශි රාගය  - තාල් මතෞන්ස්  
 

 මරය ලය (අවශයතාවය පරිදි මරය ලය හා ෙෘත ලය වෙයාකාරවයන්ම වයොොෙත හැක) 
රාෙරාරී ශාස්ත්රීය වාෙනයක් විය යුතුය. 

 සේප්රොයික ශාස්ත්රීය ඒකල වාෙන අිංෙවලින් වපෝෂිත විය යුතුය. 
 නිවැරදි ඉරියේ සහ හස්ත සාරනය පිළිබඳ අවරානය වයොමු කළ යුතුය. 
 කාලය අවම විනාඩි 05 කි.  උපරිමය විනාඩි 07 කි. 
 සහභාගී විය හැකි සිංනයෘව තරඟකරු හැර සහය වාෙකයින් උපරිම සිංනයාව 04 කි. 
 නිර්වේිලත භණ්ඩ (වයලින්, සිතාර්, බටනලා, එස්රාජ්, දිල්රුනා, සවරෝේ, සාරිංගී, 

වබොක්ස් න්ටාර්, මැන්ඩලින්) 
 
 

05. ශ්රාස්ත්රීය ඒත  වාදන (ා  වාදය - බ් ා) 
නිර්මේශි ා ය - ඒ්  ාල්  
 

 තරෙකරු හැර සහය වාෙනය සඳහා සහභාගී විය හැකි සිංනයාව උපරිම 02 කි. 
 කාලය අවම විනාඩි 07 කි.  උපරිම විනාඩි 10 කි. 

 ශාස්ත්රීය තේලා වාෙනයක ඇතුළත් විය යුතු පෙ පිළිවවලින් භාවිත කළ යුතුය. 
 සේූරර්ණ වාෙනය තාලයට අනුකූල වලවහරා වාෙනයක් සමඟ ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය 

වේ. 
 

06. ශ්රාස්ත්රීය සමූ  ගායන (රාගධ්ාරී ඛ්යාල් ශශලිය)  
නිර්මේශි රාගය - මජෞන්පූරි 
 

 හින්දි බසින් රචිත විලේභලය වහෝ මරයලය වලින් ගීත එක් වර්ෙයක් වහෝ වර්ෙ වෙකම 
වහෝ වයොො ෙත හැකිය. 

 නයාල් ලශලිවේ ොයන අිංෙ වන, ූරර්ව ආලාප, මරය ආලාප හා විවිර තාන වර්ෙ 
ආදියෙ හින්දුස්තානී සමූහ ොයන අිංෙෙ උචිත පරිදි වයොො ෙත හැක. 

 වවනත් ොයන ලශලීන් මිශ්ර කළ වනොහැක. 
 කාලය අවම විනාඩි 07 කි.  උපරිමය විනාඩි 10 කි. 
 සහභාගී විය හැකි සිංනයාව වාෙක මණ්ඩලය හැර අවම 12 කි. වාෙක මණ්ඩලය සමෙ 

උපරිම සිංනයාව 25 කි. 

 



07. ශාස්ත්රීය වාදන - සමූ  (රාගධ්ාරී ස්ගීය ආශ්රි නිර්තාණ)  
නිර්මේශි රාගය  -  ්සධ්වනී 
 

 රාෙරාරී ශාස්ත්රීය අිංෙ ඇතුළත් නිර්මාණයක් විය යුතුය. 

 වවනත් ොයන ලශලීන්මිශ්ර කළ වනොහැක. 
 තාලානුකූල නිර්මාණයක් විය යුතුය. 
 සහභාගී විය හැකි සිංනයාව වාෙක මණ්ඩලය හසුරුවන්නත් ඇතුඵව අවමය 12 කි.  

උපරිමය 25 කි. 
 කාලය අවම විනාඩි 07 කි.  උපරිමය විනාඩි 10  කි. 
 භාවිත කළ හැකි භාණ්ඩ  

(වයලීනය/සීතාර්/එස්රාජ්/බටනලා/ේවලොකන්/හාර්වමෝනියේ /ස්වර  
මණ්ඩල/තාේූරරා/සන්තූර්/ඉිංග්රීසි මැන්ඩලීනය/දිල්රුනා/සවරෝේ/න්ටාර්/තේලා/ පනවාප්/ 
වබොක්ස් න්ටාර්) 

 

08. ජන ගායන ඒත  - පිරිමි (අරු 15 - 23) 
 

 වකළි ගී ආ්රිත ොයනා තුලින් අවමය රීඩා වෙකක් නිවයෝජනය වන පරිදි ගීත ඉදිරිපත් 
කළයුතුය. 

 වේශීය අවනේර භාණ්ඩ හා  තාලේපට යන වාෙය භාණ්ඩ පමණක් සහාය වාෙනය සඳහා 
වයොො ෙත හැක. 

 ොයනයට උචිත වසා ඇඳුේ, රිංෙ භාණ්ඩ සහ අිංෙ චලන වයොො ෙත හැකිය. 

 කාලය අවම විනාඩි 03 කි.  උපරිමය විනාඩි 05 කි. 

 

09. ජන ගායන ඒත  - ගැ ැණු (අරු 15  - 23) 
 

 වනළුේ, කමත්, කුරක්කන් කවි, යන ක්වෂාත්ර වලින් අවමය ක්වෂාත්ර වෙකක් නිවයෝජනය 
වන පරිදි ගීත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. (වනළුේ යටවත් වනළුේ ඕවසා, වනළුේ සින්දු, 
වතතඟු ගී, තලමල කවි තාල වයොොෙත හැක.) 

 වේශීය අවනේර භාණ්ඩ හා තාලේපට යන වාෙය භාණ්ඩ පමණක් සහාය වාෙනය සඳහා 
වයොො ෙත හැක. 

 ොයනයට උචිත වසා ඇඳුේ, රිංෙ භාණ්ඩ සහ අිංෙ චලන වයොො ෙත හැකිය. 
 කාලය අවම විනාඩි 03 කි.  උපරිමය විනාඩි 05 කි. 

. 

10. ජන ගායනා ඒත  මිශ්ර (අරු 15 න් ප ළ) 

 
 කැමති ොයන ලශලියකට වහෝ ලශලීන් කිහිපයකට අොළව ොයන ඉදිරිපත් කළ 

හැකිය. 
 සහාය වාෙනය සඳහා වේශීය අවනේර හා තාලේපට භාවිත කළ හැකි අතර, අවශය නේ 

ශ්රැතිය සපයා ෙැනීමට පමණක් ශ්රැති වපටමි යක් වහෝ ස්වර ුහවරු භාණ්ඩයක් භාවිත කළ 
හැකිය.  (සැ.යු. තනුව වාෙනය වනොකළ යුතුය.) 

 ොයනයට උචිත වසා ඇඳුේ, රිංෙ භාණ්ඩ සහ අිංෙ චලන වයොො ෙත හැකිය. 
 කාලය අවම විනාඩි 03 කි.  උපරිමය විනාඩි 05 කි. 

 
 
 
 
 



11. ජන ගායන සමූ  
 

 උඩරට, පහතරට, සබරෙමු යන සේප්රොයන් තුවනන්ම නිපයපනය වන ශාන්ති කර්ම ඇසුවරන් 
වමම අිංෙය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 විෙුත් වනොවන ඕනෑම වාෙය භාණ්ඩයක් වේ සඳහා වයොො ෙත හැකිය. 
 ොයනයට හානි වනොවන පරිදි අිංෙ චලන සහ උචිත ඇඳුේ පැළඳුේ භාවිත කළ හැකි වේ. 
 ොයනය සඳහා සහභාගී විය හැකි අවම සිංනයාව 10 ක් වන අතර වාෙක මණ්ඩලයත් සමඟ 

සහභාගී විය හැකි උපරිම සිංනයාව 25 කට වනොවැඩි විය යුතුය. 
 කාලය අවම විනාඩි 05 ක් වන අතර උපරිමය විනාඩි 07 කි. 

 
 

12. ළතා සමූ  ගායනය ( සව්න්ත්ර නිර්තාණ )  වයස අරු.12න් ප ළ 
 

 “අමේ ම ෝතය අපු මදන්න ”  යන වත්මාව යටවත් ළමා මනසට උචිත ස්වතන්ත්ර නිර්මාණයක් 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 ොයනය සඳහා සහභාගී විය හැකි සිංනයාව අවමය 10 ක් සහ උපරිමය 15 කි. 
 වයස අවුරුදු 12 අඩු අය විය යුතුයි. 

 වාෙනය සෙහා සහභාගී විය හැකි සිංනයාව උපරිමය 08 කි. 
 ඕනෑම වාෙය භාණ්ඩයක් භාවිත කළ හැකිය. 
 කාලය අවම විනාඩි 03 ක් වන අතර උපරිමය විනාඩි 05 කි. 

 

13. ළතා ගී ඒත  - (අරු 12 න් ප ළ) 
 
නිර්මේශි ගී : 
 
i. රිලා රාළහාමි 
ii. උෙෑසනම වපොඩි අපි දිව එනවා 

 

 ඉහත ගීත අතුරින් ොයනා කළ හැක්වක් එක් ගීතයක් පමි . 
 වපරවාෙන අතුරු වාෙන ආදී ිලල්පාිංෙ සමන්න් මුල් නාෙ මාලාවට හානි වනොවන පරිදි ොයනය 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
 විෙුත්  වනොවන ඕනෑම වාෙය භාණ්ඩයක් වේ සඳහා වයොො ෙත හැකිය. 
 ොයනයට හානි වනොවන පරිදි අිංෙ චලන වයොො ෙත්තාට වරෙක් නැත. 
 සහාය වාෙනයට සහභාගී විය හැකි සිංනයාව තරෙකරු හැර උපරිමය 8 කි. 

 

14. නව නිර්තාණ ගී (සමූ ) 
 

 ˝ජන ජීිතමයන් පිළිබිඹු වන සිරිත් ිතරිත් ˝  යන මාතෘකාවක් වත්මාවකොට ෙත් රචනාවක් විය 
යුතු අතර මතවාෙ පැන වනොනන්න රචනාවක්ෙ විය යුතුයි. 

 ොයනය සඳහා සහභාගී විය හැකි අවම සිංනයාව 12 ක් වන අතර, වාෙක මණ්ඩලයත් සමඟ 
සහභාගී විය හැකි උපරිම සිංනයාව 25 කි. 

 කාලය අවම විනාඩි 3 ක් වන අතර උපරිමය විනාඩි 05 කි. 
 ේෙූත් වනොවන ඕනෑම වාෙය භාණ්ඩයක් වේ සඳහා වයොො ෙත හැකිය. 
 අවශය නේ පමණක් විදුලි ඕෙනය භාවිත කළ හැක. 
 විදුලි ඕෙනය භාවිතකරන්වන් නේ කලින් සකස් කරන ලෙ සිංගීත කාණ්ඩ භාවිත කළ වනොහැකි 

අතර  සජීවීව වාෙනය කිරීම අනිවාර්ය වේ. 

 

 



 

සැ.තු. 

 කිසියේ ආෙමකට ජන වකොටසකට වහෝ වේශීයත්වයට හානිකර හා ප්රවකෝපකාරී හැඟීේ ෙනවන 
එවමන්ම වේශපාලනික වශවයන් කිසියේ පක්ෂයක මතවාෙ කුල ෙැන්වවන පෙ රචනා භාවිතා 
කිරීම වක්රව වහෝ වයොො ෙැනීම සුහරා තහනේ වේ. 
 

 තරෙ අිංකය ඉදිරිපත් කිරීමට වපර නව නිර්මාණයට පාෙක කරෙත් පෙමාලාව ලිඛිතව විනිශ්චය 
මණ්ඩලය වවත ඉදිරිපත්ක ළයුතුය. 

 

 

15. නූර්ක  ගී - ඒත  ගැ ැණු  
  
 නිර්මේශි ගී 
 

i. රාමායනය 
ii. වහාමමාලි 

 
 

 ඉහත නූර්තියකට අයත් ගීතයක් ොයනා කළ යුතුය. 
 සහය වාෙනය සඳහා සහභාගී විය හැකි උපරිම සිංනයාව තරඟකරු හැර 05 කි. 
 විෙුත් භාණ්ඩ භාවිත කළ වනොහැක. 
 ොයනයට උචිත වන පරිදි නළු ඇදුේ කටමටල් භාවිත කළ හැකිය. 

 
 

16. නාඩගම් ගී - ඒත  පිරිමි  

  නිර්මේශි ගී 

i. ලියවනෝරා 
ii. බැලසන්ත 

 

 ඉහත නාඩෙමකට අයත් ගීතයක් ොයනා කළ යුතුය. 
 සහය වාෙනය සඳහා සහභාගී විය හැකි උපරිම සිංනයාව තරඟකරු හැර 05 කි. 
 විෙුත් භාණ්ඩ භාවිත කළ වනොහැක. 

 ොයනයට උචිත වන පරිදි නළු ඇදුේ කටමටල් භාවිත කළ හැකිය 

 

 

 

එස්.ජී. විජයබන්ධු 

වල්කේ, 

සිංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතයාිංශය, 

බස්නාහිර පළාත. 

 


