
සංගීත තරග සදහා අදාළ ක ාන්කේසි 
(කපාදු උපකදස් හා ක ාන්කේසිවලට අමතරව බල පැවැත්කේ.) 

 

1. වයස සීමාව දක්වා න ාමැති තරග ශීර්ෂ සඳහා සහභාගීවිය හැක්නක් වයස අවුරුදු12- 23ත් අතර 

තරගකරුවන්ට පමණි. සහය වාද  කටයුතු සඳහා සහභාගී ව  ආචාර්යවරු හා 

කලායත ාධිපතිවරුන්  සම්බන්ධනයන් නමම වයස් සීමාව බල න ාපායි. 

 

2. එක් කලායත යක් සඳහා  ඒකල තරග ඉසව් 05 ක් සහ සමූහ තරග ඉසව් 02 ක් වශනයන් 

සහභාගීවිය හැකි උපරිමය තරග ඉසව් 07 කි. (ඒකල තරග ඉසව් සදහා එක් තරගකරුනවකුට තරග 

ශීර්ෂ නදකකට පමණක් ඉදිරිපත් වීමට අවස්ථාව නදනු ලැනේ. එම තරගකරුවන්ට සමූහ තරගවලට 

ඉදිරිපත් විය හැකිය.)  
 

 

3. එක් එක් තරග ඉසව් සදහා අදාල කාලසීමාව න ාඉක්මවා යාමට තරගකරුවන් වගබලා ගතයුතු 

අතර, එනස් කාලය ඉක්මවා ය  තරග අංක ප්රතික්නෂ්ප කිරීනම් අයිතිය විනිශ්චය මණ්ඩලය සතුය.  

 

4.  සංගීත තරග සඳහා අදාළ කාල සීමාවන් සහ ශිල්පීන් සංඛ්යාව නිර්ණායකයන් හි දක්වා ඇත. 

 
 

5.  නකාවිඩ් වසංගත තත්වය යටනත් සමූහ තරග ශීර්ෂ සදහා සහභාගීවිය හැකි උපරිම 

තරගකරුවන්නේ සංඛ්යාව 15 කට සීමා කිරීමට සිදුවී ඇති බව සැලකිය යුතුයි. 

 

6. ශාස්ීය ඒකල හා සමූහ ගාය  වාද  අංග සදහා ඉනලක්නරානික තාම්ුරාව භාවිත කළ හැකි 

අතර,එය තරගය සදහා සහභාගීවියහැකි සංඛ්යාවට අදාල කරගනු න ා ලැනේ. 
 

 

7. ශාස්ීය රාගධාරී ඒකල ගාය  තරග ශීර්ෂ වලදී ස්වර වාදය භාණ්ඩයක් සහය කර ගත හැක්නක් 

ශ්රැති වාද ය සදහා පමණි.  

 

8. එක් එක් තරග ශීර්ෂ සදහා උචිත ඇඳුම් පැලඳුම් භාවිත කළ හැකිය. ලකුණු ලබාදීනම්දී ඒ සදහා 

විනශ්ෂ ඇගයීමක් සිදු න ානකනර්. 

 
 

9. අංක,13, 14 හා 15 තරග ශිර්ෂ සදහා ඕ ෑම සංගීත භාණ්ඩයක් නයාදා ගත හැකිය.  

➢ විදුලි ඕග ය භාවිත කරන්නන්  ම් කලින් සකස් කර  ලද සංගීත ඛ්ණ්ඩ භාවිත කළ 

න ාහැකි අතර, සජීවීව වාද ය කළ යුතුය.  

 

 

 

 



අදාල තරග ඉසේ 

01.  ශාස්ී ය ඒ ල ගායන රාගධාරී - පිරිමි   

 නිර්කේශිත රාගය  -  යමන් 
 
 

 02 . ශාස්ීය ඒ ල ගායන රාගධාරී  - ගැහැණු  
 

  නිර්කේශිත රාගය  - භිම්පලාශ්රී 
    

     තරග අංක 01 හා 02 ශීර්ෂ සදහා නකාන්නේසි 

i. නමම රාගයකට අයත් හින්දි බසින් රචිත විලම්භලය සහ මධයලයට අයත් ඛ්යාල්ප ශශලිනේ  

ගීත 02ක් ඇතුලත් විය යුතුය.  

ii. ශාස්ීය ගාය  ආකෘතියට අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.  

iii. නව ත් ගාය  ශශලීන්වලට අයත් අංග මිශ්ර කළ න ාහැකියි. 

iv. කාලය අවම වි ාඩි 06කි. උපරිමය වි ාඩි 08 කි. 

v. සහභාගී විය හැකි සංඛ්යාව තරගකරු හැර සහය වාදකයින් උපරිම සංඛ්යාව 04 කි. 

 

03.ශාස්ීය රාගධාරී ඒ ල වාදන  - පිරිමි  
නිර්කේශිත රාගය  - බහාර් 
 

04.ශාස්ීය ඒ ල වාදන  - ගැහැණු   
 නිර්කේශිත රාගය  - කේශ ්
 

                තරග අංක 03 හා 04 ශීර්ෂ සදහා නකාන්නේසි 

i. විලම්භලය මධයලය හා දෘතලය වාදිත ඇතුලත් කර ගත හැකිය. ( විලම්භලය   

  වාද යක් අනිවාර්ය නව්.) 

ii. ශාස්ීය ඒකල වාද  ආකෘතියට අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.  

iii. නිවැරදි ඉරියව් සහ හස්ත සාධ ය පිළිබඳ අවධා ය නයාමු කළ යුතුය. 

iv. කාලය අවම වි ාඩි 06 කි.  උපරිමය වි ාඩි 08 කි. 

v. සහය වාද ය සදහා ඉදිරිපත් විය හැක්නක්  උපරිම සංඛ්යාව 04 කි. 

vi. නිර්නේශිත භාණ්ඩ (වයලින්, සිතාර්, බට ලා, එස්රාජ්, දිල්පරුේ, සනරෝේ, සාරංගී,   

  නබාක්ස් ගිටාර්, මැන්ඩලින්,නමෝහන්වී ා,සන්ූර් ) 
 

05 . ශාස්ීය ඒ ල වාදන - (තබ්ලා) 
නිර්කේශිත තාලය - ඣප් තාල්  
 

i. සහය වාද ය සඳහා සහභාගී විය හැකි සංඛ්යාව උපරිම 02 කි. 

ii. කාලය අවම වි ාඩි 06 කි.  උපරිම වි ාඩි 08 කි. 

iii. ශාස්ීය ඒකල තේලා වාද  ආකෘතියට අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

iv. නලනහරා වාද යත් සමඟ ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය නව්. 

 
 
 
 



06 .ශාස්ී ය සමූහ ගායන  
 නිර්කේශිත රාගය - හංසධ්වනි 
 
i. හින්දි බසින් රචිත මධයලය ඛ්යාල්ප ගීතයක් විය යුතුය. 

ii. ඛ්යාල්ප ගාය යට අයත් ශාස්ීය ආකෘතියට අනුකූලව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

iii. නව ත් ගාය  ශශලීන්වලට අයත් අංග මිශ්ර න ාකළ යුතුය. 

iv. සමූහ ගාය  අංග මගින් විචිත්රවත් කර ගත හැකිය.  

v. කාලය අවම වි ාඩි 06කි.  උපරිමය වි ාඩි 08 කි. 

vi. ගාය ය සඳහා සහභාගී විය හැකි සංඛ්යාව අවම 06 කි. උපරිම සංඛ්යාව 10 කි. 

vii. වාදක මණ්ඩලය සදහා සහභාගීවිය හැකි සංඛ්යාව උපරිම 05 කි.  
 

07 .ශාස්ී ය රාගධාරී සමූහ වාදනය  
නිර්කේශිත රාගය  - ශිවරංජනි 
 

i. මධයලය, දෘතලය වාදිත ඇතුලත් කර ගත යුතුය.  

ii. ශාස්ීය වාද  ආකෘතියට අනුකූල විය යුතුය.  

iii. සමූහ වාද  අංග නයාදා ගැනීනමන් විචිත්ර කර ගත හැකිය. 

iv. නිවැරදි ඉරියව් සහ ශිල්පීය ක්රම අනුගම ය කළ යුතුය.  

v. සහභාගී විය හැකි සංඛ්යාව වාදක මණ්ඩලය හසුරුවන් ා ඇතුඵව අවමය 12 කි. උපරිමය 15 කි. 

vi. කාලය අවම වි ාඩි 06 කි.  උපරිමය වි ාඩි 8  කි. 

vii. භාවිත කළ හැකි භාණ්ඩ (වයලීන්,සීතාර්,එස්රාජ්,බට ලා, දිල්පරුබා,සනරෝේ,සාරංගි, නබාක්ස ්

 ගිටාර්,නමෝහන්වී ා   ,සන්ූර්,මැන්ඩලීන්,තේලා, පඛ්ාවාජ්, තාම්ුරා, ඉනලක්නරානික් 

තාම්ුරා,  ස්වර මණ්ඩල, හානමෝනියම්) 
 

08 .ජන ගායන ඒ ල - පිරිමි (අවු 15 - 23) 
 

i. සීපද සහ ශාන්ති කර්ම ය  ගාය  ශශලින් නදකටම අයත්ව ගාය  නතෝරා ගත යුතුයි.  

ii. නේශීය අව ේධ භාණ්ඩ හා  ඝ  වාදය භාණ්ඩ පමණක් සහය වාද ය සඳහා නයාදා ගත හැකිය. 

iii. ගාය ය ශශලීන්ට උචිත අංගචල ,රංග භාණ්ඩ භාවිත කළ හැකිය.  

iv. කාලය අවම වි ාඩි 03 කි.  උපරිමය වි ාඩි 05 කි. 
 

09 .ජන ගායන ඒ ල - ගැහැණු (අවු 15  - 23) 
 

i. වැලුම් සහ රබන් ගාය  ශශලින් නදකටම අයත් ව  පරිදි  ගාය  නතෝරා ගත යුතුයි.  

ii. නේශීය අව ේධ භාණ්ඩ හා ඝ  වාදය භාණ්ඩ පමණක් සහය වාද ය සඳහා නයාදා ගත  හැකිය. 

iii. ගාය  ශශලින්ට උචිත රංග භාණ්ඩ සහ අංග චල  නයාදා ගත හැකිය. 

iv. කාලය අවම වි ාඩි 03 කි.  උපරිමය වි ාඩි 05 කි. 
 

 

10 .ජන ගායනා ඒ ල (ගැහැණු / පිරිමි අවු 15 න් පහළ) 
 

i. කැමති ගාය  ශශලීන් නදකකට නහෝ කිහිපයකට අදාලව ආඝාත්මක සහ අ ාඝාත්මක නලස 

ගාය ය ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

ii. සහය වාද ය සදහා නේශීය අව ේධ හා  ඝ  වාදය භාණ්ඩ භාවිත කළ හැකි අතර, අවශය ම් ශ්රැතිය 

පවත්වා ගැනීමට පමණක් ස්වර ුවරු සංගීත භාණ්ඩයක් ගත කළ හැකිය. (සැ.යු.තනු වාද ය න ාකළ 

යුතුය.) 
 

iii. ගාය  ශශලියට උචිත අංග චල  රංග භාණ්ඩ නයාදා ගත හැකිය.  

iv. කාලය අවම වි ාඩි 03 කි.  උපරිමය වි ාඩි 05 කි. 

 
 
 



11.ජන  ාවය සාහිතයය ආශ්රිත  වි ගායනය (අවු 15 න් පහළ ගැහැණු/ පිරිමි ) 
 
i. වදන් කවි නපාත සහ සුනදෝ සුදු කාවය ග්රන්ථ නදකටම අයත් ව  පරිදි කවි ගාය  කළ යුතුයි. 

ii. උච්චාරණ විලාශය සහ ගාය  විලාශය පිළිබඳ සැලකිලිමත්විය යුතුය.  

iii. කාලය අවම වි ාඩි 03 කි.  උපරිමය වි ාඩි 05 කි. 

iv. සංගීත භාණ්ඩ වාද ය න ාකළ කළ යුතුය. 
 

 

 

12.ජන ගායන සමූහ (අවු: 12 – 23) 
 

i. න ලුම්, නගායම්,කමත්,කුඵ ය  ගාය  ශශලීන් අතුරින් අවම ගාය  ශශලීන් තු ක් 

භාවිත කළ      යුතුය.  

ii. විදුත් න ාව  ඕ ෑම වාදය භාණ්ඩයක් නම් සඳහා නයාදා ගත හැකිය. 

iii. ගාය යට හානි න ාව  පරිදි අංග චල  සහ උචිත ඇඳුම් පැළඳුම් භාවිත කළ හැකි නව්. 

iv. ගාය ය සඳහා සහභාගී විය හැකි අවම සංඛ්යාව 10 ක් ව  අතර වාදක මණ්ඩලයත් සමඟ 

සහභාගී විය හැකි උපරිම සංඛ්යාව 15 කට න ාවැඩි විය යුතුය. 

v. කාලය අවම වි ාඩි 05 ක් ව  අතර උපරිමය වි ාඩි 07 කි. 

 
 

අංක 13,හා 14, 15සදහා ඕ ෑම සංගීත භාණ්ඩයක් නයාදා ගත හැකිය.  

විදුලි ඕග ය භාවිත කරන්නන්  ම් කලින් සකස් කර  ලද සංගීත ඛ්ණ්ඩ භාවිත කළ න ාහැකි 

අතර, සජීවීව වාද ය කළ යුතුයි.  
 

13.සමූහ ගායනය ( සව්තන්ර නිර්මාණ )   අවු.12න් පහළ 
 

i.      “සුකවන් සිටිමු රටක් රකිමු ”  ය  නත්මාව යටනත් ළමා ම සට උචිත ස්වතන්ත්ර නිර්මාණයක් 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

ii. ගාය ය සඳහා සහභාගී විය හැකි  අවම සංඛ්යාව 8 ක් ව  අතර වාදක කණ්ඩායම සමඟඋපරිම 

සංඛ්යාව 15 කි. 

iii. ඕ ෑම වාදය භාණ්ඩයක් භාවිත කළ හැකිය. 

iv. කාලය අවම වි ාඩි 03 ක් ව  අතර උපරිමය වි ාඩි 05 කි. 
 

14.ළමා ගීත ඒ ල - (අවු 12 න් පහළ ගැහැණු / පිරිමි ) 
 
නිර්කේශිත ගීත : 
 

o සීනි නකෝපි නත් කිරි නත් (සීනිනබෝල නහෝටනල්ප) 

o අනප අම්මා නකාළඹ ගිහිල්පලා 

i. ඉහත ගීත අතුරින් ගාය ා කළ හැක්නක් එක් ගීතයක් පමණි. 

ii. නපරවාද , අතුරුවාද  ආදී ශිල්පපාංග සමගින් මුල්ප  ාද මාලාවට හානි න ාව  පරිදි ගාය ය 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

iii. ඕ ෑම වාදය භාණ්ඩයක් නම් සඳහා නයාදා ගත හැකිය. 

iv. ගාය යට හානි න ාව  පරිදි අංග චල  නයාදා ගත්තාට වරදක්  ැත. 

v. සහය වාද යට සහභාගී විය හැකි සංඛ්යාව තරගකරු හැර උපරිමය 08 කි. 

vi. විදුලි ඕග ය භාවිත කරන්නන්  ම් කලින් සකස් කර  ලද සංගීත ඛ්ණ්ඩ භාවිත කළ 

න ාහැකි අතර, සජීවීව වාද ය කළ යුතුයි.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



15.නව නිර්මාණ ගී (සමූහ) 
 

i. ˝ සුරකිමු අපි වන සම්පත ˝  ය  මාතෘකාව නත්මානකාට ගත් රච ාවක් විය යුතුයි.  

ii. ගාය ය සඳහා සහභාගී විය හැකි අවම සංඛ්යාව 10 ක් ව  අතර, වාදක මණ්ඩලයත් සමඟ සහභාගී 

විය හැකි උපරිම සංඛ්යාව 15 කි. 

iii. කාලය අවම වි ාඩි 03 ක් ව  අතර උපරිමය වි ාඩි 05 කි. 

iv. ඕ ෑම වාදය භාණ්ඩයක් නම් සඳහා නයාදා ගත හැකිය. 

විදුලි ඕග ය භාවිත කරන්නන්  ම් කලින් සකස් කර  ලද සංගීත ඛ්ණ්ඩ භාවිත කළ න ාහැකි 

අතර, සජීවීව වාද ය කළ යුතුය.  

 

සැ.යු. 

➢ කිසියම් ආගමකට ජ  නකාටසකට නහෝ නේශීයත්වයට හානිකර හා ප්රනකෝපකාරී හැඟීම් 

ද ව  එනමන්ම නේශපාලනික වශනයන් කිසියම් පක්ෂයක මතවාද කුලු ගැන්නව  පද 

රච ා සෘජුව නහෝ වක්රව නහෝ නයාදා ගැනීම සුරා තහ ම් නව්. 

 

➢ තරග අංකය ඉදිරිපත් කිරීමට නපර  ව නිර්මාණයට පාදක කරගත් පදරච ය සහ සංගීත 

රච ය විනිශ්චය මණ්ඩලය නවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
 

 

16.නුර්ි ගී - ඒ ල  (ගැහැණු ) 
  

 නිර්කේශිත ගීත 
 

o නවස්සන්තර 
o ශ්රී වික්රම 

 

i. ඉහත නුර්තියකට අයත් ගීතයක් ගාය ා කළ යුතුය. 

ii. සහය වාද ය සඳහා සහභාගී විය හැකි උපරිම සංඛ්යාව 05 කි. 

iii. විදුත් භාණ්ඩ භාවිත කළ න ාහැක. 

iv. ගාය යට උචිත ව  පරිදි ඇදුම් සහ අංග චල  භාවිත කළ හැකිය. 

 

17.නාඩගම් ගී - (ඒ ල පිරිමි ) 

  නිර්කේශිත ගීත  

o ලියන ෝරා 
o බ්රම්නපෝට් 

 
i. ඉහත  ාඩගමකට අයත් ගීතයක් ගාය ා කළ යුතුය. 

ii. සහය වාද ය සඳහා සහභාගී විය හැකි උපරිම සංඛ්යාව 05 කි. 
iii. විදුත් භාණ්ඩ භාවිත කළ න ාහැක. 
iv. ගාය යට උචිත ව  පරිදි ඇදුම් සහ අංග චල  භාවිත කළ හැකිය. 

 

 
සිරිනසෝම නලාකුවිතා  

නල්පකම්, 

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතයාංශය, 

බස් ාහිර පළාත. 


