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නර්තන  තරග  සඳහා අදාළ ක ාන්කේසි  

(ක ාදු උ කදස් හා ක ාන්කේසිවලට අමතරව බල ැවැත්කේ.) 

1) සෑම කලායතනයකටම ඒකල තරග ශීර්ෂ උපරිම දෙකකටෙ සමූහ තරග ශීර්ෂ උපරිම තුනක්ෙ 
ඇතුඵව තරග ශීර්ෂ උපරිම 05 කට ඉදිරිපත් විය හැකිය. (සමූහ දෙර වාෙනය ඇතුඵව ) මීට 
අමතරව ඒකල දහෝ යුගල දෙරවාෙන තරග ඉසව් උපරිම 03 කට සහභාගී විය හැකිය. 

 
2) දිසරික් හා පළාත් තරග සෙහා පුහුණු ඇදුම් කට්ටල භාවිත කර තරගයට ඉදිරිපත්ීම                                                                                                                                                          

ප්රමාණවත් දව්. (රදට් පවත්නා දකාවිඩ් 19 වසංගත තත්වය මත දමම වර්ෂයට පමණක්  දමම 
තීරණය අොළදව්.)  
 

3)   සියළුම නර්තන තරග ඉදිරිපත් කිරීදම්දී සහායවාෙන හා ගායන කණ්ඩායම් විනිශරචය මණ්ඩලයට 
ෙර්ශනය වන සරථානයක සිට ගායන, සහාය වාෙනය කළ යුතුය.  දම් සියළු දෙනා  එකී කාර්යයට 
ගැළදපන ඇඳුමකින් සැරසී සිටිය යුතුය.  කාන්තාවන් සහාය වාෙනය කරන්දන් නම් සාරිය / 
ඔසරිය දහෝ ලංගියකින් සැරසී සිටීය යුතු අතර පිරිමි අය සඳහා සරම සමඟ කුරුතාව දහෝ කමිසය 
ඇදීම අනිවාර්ය දව්. 

 

4) දිසරික් මට්ටමින් තරගයට ඉදිරිපත් වන තරගකරුවන් දහෝ අතිදර්ක තරගකරුවන් හැර දවනත් 
තරගකරුදවකුට පළාත් අවසාන තරගාවලියට සහභාගීවිය දනාහැකිය. 

 

5)  ඒක් එක් තරගවලදී පහත සඳහන් නිර්ණායක ඔසරදසර ලකුණු ලොදීම සිදු කරනු ලැදේ. 
 

• සාම්ප්රොයික ෙව සහ නිවැරදි අංගහාර භාවිතය 

• රංග විනයාසයන්ි  නිර්මාණාත්මක ෙව 

• විධිමත් ගායනය, වාෙන හා තාලරූප, 

• අවකාශ භාවිතය හා ප්රාසංගික ඉදිරිපත් කිරීම 

( රංග වසරරාභරණ සෙහා ලකුණු ලො දෙනු දනාලැදේ.) 

 
6) නර්තන තරග සඳහා එක් එක් දිසරික්කදයන් ප්රථම හා දෙවන සරථානය ලො ගන්නා නර්තනාංග 

පළාත් අවසාන තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලෙන අතර, එදසර ප්රථම හා දෙවන සරථාන ලොගන්නා  
නර්තනාංග පළාත් තරගය සඳහා සුදුසු මට්ටමක දනාපවතින්දන් නම් එම නර්තන අංගය පළාත් 
තරගයට නිර්දේශ දනාකිරීමට විනිශරචය මණ්ඩලයට ෙලය පැවදරනු ඇත.  

 
ඉන්දියානු නර්තන සඳහා අවශය විෙුත් උපකරණ ඔෙ විසින් රැදගන ආ යුතුය. අවශයනම් 
පටිගත කළ සංගීත  ඛණ්ඩ භාවිත කළ හැකිය. 
 

7) කාලය පිළිෙඳ සැලකිලිමත් විය යුතුය. එදහත් ප්රශසරතම තරග අංගයක් ඉදිරිපත් කිරීදම්දී එි 
කාල කළමනාකරණදයි සුඵ දවනසක් වුවෙ එය සලකා ෙැලීදම් අයිතිය විනිශරචය මණ්ඩලය 
සතුය. නියමිත කාලය ඉක්මවා යන්දන් නම්, එය තරග නීති උල්ලංඝනය කිරිමක් දලස සලකා 
තරග පථදයන් ඉවත් කිරීදම් අයිතිය විනිශරචය මණ්ඩලය සතුය. 
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තරග ඉසේ 
 

01. උඩරට ශාස්ීය : වයස අවුරුදු  15-23 
 

 
i. පිරිමි සමූහ - දුනුමාලප්පපුව 

ii. ගැහැණු සමූහ    -  ආවැන්දුම 
iii. මිශ්ර                  -  මඩුපුරය සිත මල්හත්පෙය 

 
 
නර්තනය සඳහා  -  සාමාජික අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
සහාය කණ්ඩායම -  උපරිමය 06 කි. 
කාලය   - අවම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 
 
 

02.  හතරට ශාස්ීය : වයස අවුරුදු  15 – 23 
 

 

i. පිරිමි සමූහ - දතල්දම 
ii. ගැහැණු සමූහ - මල්යහන් කවි ගයමින් නැටීම 
iii. මිශ්ර සමූහ - දෙදවාල්   

 
නර්තනය සඳහා  - සාමාජික අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
සහාය කණ්ඩායම -     උපරිමය 06 කි. 
කාලය   -  අවම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 

 

03. සබරගමු ශාස්ීය : වයස අවුරුදු 15 – 23 
 

 
i. පිරිමි සමූහ - මුදුන් තාලය  
ii. ගැහැණු සමූහ - සළඹ ශාන්තිය හා සළඹ පෙ  
iii. මිශ්ර සමූහ - යහන් ෙැක්ම 

 
නර්තනය සඳහා  -  සාමාජික අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
සහාය කණ්ඩායම    -   උපරිමය 06 කි. 
කාලය -    අවම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 

 

  ඒ ල තරග  
 

  වයස - අවුරුදු 19-23 අතර 
  සහාය කණ්ඩායම - උපරිමය 06 කි. 
  කාලය - අවම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 
 

04.     උඩරට ශාස්ීය 
 

i. පිරිමි  - යක්තුන් පෙය  
ii. ගැහැණු  - යහන් මුට්ටි පෙය   

 

05  හතරට ශාස්ීය 
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i. පිරිමි  - දතාරන් යාගය  
ii. ගැහැණු  - යහන් ෙැක්ම 

06 සබරගමු  ශාස්ීය 
 

i. පිරිමි  - දෙදවාල් කවිතාල හා පන්ෙම් පෙ  
ii. ගැහැණු  - යාදිනි මාරය 

 
 

 වයස අවුරුදු 15 – 23 අතර මිශ්ර තරග 
 
  අං  07,08,09 තරග ඉසේ සදහා ක ාන්කේසි 

   
           නර්තනය සඳහා              -  සාමාජික අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
        සහාය කණ්ඩායම             - උපරිමය 10 කි.  
        කාලය                             - අවම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 

 

07 උඩරට ,පහතරට දහෝ සෙරගමු උඩැක්කි ගායන සහ වාෙන සිත නර්තනයක්  
 

08 පන්දත්රු නර්තනය  
 

09 නව නිර්මාණාත්මක නර්තනය - දත්මාව    “ වන විනාශය වළකමු” 
 
 

10 වයස අවුරුදු 15 – 18 අතර නවතම වන්නම් නිර්මාණ 
 

 නර්තනය සඳහා -   සාමාජික අවමය 06 කි.  උපරිමය 12 කි. 
         සහාය කණ්ඩායම -   උපරිමය 10 කි. 
        කාලය -  අවම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 
 

11  ජන නැටුම්   වයස අවුරුදු 14 -23 අතර   
 

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

 
 

i. පිරිමි සමූහ  -        මැණික් කර්මාන්තය 
ii. ගැහැනු සමූහ  -  පන් දනලීම 

iii. මිශ්ර   - අත් රෙන්  

             ඉන්ියානු නැටුම් 

12    භරත  -  වයස අවුරුදු  15 -23 
  

i. ගැහැනු සමූහ - මල්ලාරි 
ii. මිශ්ර සමූහ - තීර්තනම් 

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

13   ථක්  -  වයස අවුරුදු  15 -23 
 

i. ගැහැනු සමූහ       - ථුම්රි 
ii. මිශ්ර සමූහ       - තරාණා 
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නර්තනය සෙහා      -       සාමාජික අවමය 06 කි. උපරිමය 12 කි. 
කාලය      -   අවම විනාඩි 05, උපරිමය විනාඩි 06 කි. 

14   මනිපුරි         -   වයස අවුරුදු  15 -23 

i. මිශ්ර       - රාසරලීලා ආශ්රිත නර්තනයක් 
 
නර්තනය සෙහා       - සාමාජික අවමය 06 කි. උපරිමය 12 කි. 
කාලය       - අවම විනාඩි 05, උපරිමය විනාඩි 06 කි. 
 

15 සමූහ වාදනය - මිශ්ර (අවු 15– 23) 
 

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

 
දේශීය තූර්ය භාණ්ඩ හා ආදේශ භාණ්ඩ දයාොගත යුතුය.   
උඩරට ,පහතරට,සෙරගමු ශාන්තිකර්මයන්ි වාෙන ආශ්රදයන් කළ නිර්මාණයක් 
විය යුතුය.එදසර වුවත් එම දෙර පෙ ඇසුදරන් සිදු කළ නිර්මාණාත්මක දෙර පෙ 
අවසරදථෝචිත ව භාවිත කළ හැකිය.  
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කබර වාදන තරග සඳහා අදාළ ක ාන්කේසි 
 

❖ ඒකල හා යුගල දෙර වාෙනය සඳහා ගැහැනු පිරිමි වශදයන් දවන් දවන්ව ඉදිරිපත් විය යුතුය. 
 

❖ දෙරවාෙන තරගය දිරිගැන්ීදම් ඉසව්වක් දසර සැලදකන අතර කලායතනයකට සහභාගී විය 

හැකි උපරිම තරග ඉසව් ගණන 03 කි.  
❖ තරග ශීර්ෂ, වසය් සීමාව හා කාලය පහත පරිදිදව්. 

 

 

 අදාළ තරග ඉසේ 

01. ඒ ල කබර වාදනය 
 
➢ උඩරට  -   මගුල් දෙර වාෙනය  
➢ පහතරට -   මගුල් දෙර වාෙනය  
➢ සෙරගමු  -    මංගල ෙවුල් වාෙනය  
 

02. යුගල කබර වාදනය 
 

➢ උඩරට  -  අතයා දෙර පෙ සහ නිර්මාණාත්මක දෙර පෙ  
➢ පහතරට  -  පහතරට දෙර දපෝය දහරවිසි ආශ්රිත පෙ වාෙනය 
➢ සෙරගමු  - අතයා ෙවුල් පෙ සහ නිර්මාණාත්මක ෙවුල් පෙ 

 

 

සිරිදසෝම දලාකුවිතාන 

දල්කම් 

සංසරකෘතික හා කලා කටයුතු අමාතයාංශය (ෙ.ප) 

 තරග ශීර්ෂ සම්ප්රොය වයසර සීමාව 
අවුරුදු 

කාලය විනාඩි අවම / 
උපරිමය 

 
01 
 

 
ඒකල දෙර වාෙන 

 
උඩරට/පහතරට/සෙරගමු 

 
15 -18 අතර 

 
විනාඩි 03 / විනාඩි 05 

 
02 

 
යුගල දෙර වාෙන 

 
උඩරට/පහතරට/සෙරගමු 

 
15 – 23 අතර 
 

 
විනාඩි 06 / විනාඩි 08 


