
තරග ඉසව් - නර්තන  

 
01. උඩරට ාසත්්රීය ව ලයස ුරුදු     2-23 

 
 

I. පිරිමි සමූහ     නුමාප්පුල 
II. ගැහැනු සමූහ  ආලැන්  ම 

 
 
නර්තනය සඳහා  ුලමය 06 කි.  උපරිමය  2 කි. 
සහාය කණ්ඩායම  උපරිමය 06 කි. 
කාය   ුලම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 
 
 

02. පහතරට ාසත්්රීය ව ලයස ුරුදු     2 – 23 
 
 

i. පිරිමි සමූහ   තතල්තම 
ii. ගැහැනු සමූහ   මල්යහන් කවි ගයමින් නැටීම 

 
 
නර්තනය සඳහා   ුලමය 06 කි.  උපරිමය  2 කි. 
සහාය කණ්ඩායම  උපරිමය 06 කි. 
කාය    ුලම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 

 

03. සබරගමු ාසත්්රීයව ලයස ුරුදු    2– 23   
 

i. පිරිමි සමූහ   මු  න් තාය  
ii. ගැහැනු සමූහ  සළඹ ාන්තිය හා සළඹ පද  

 
නර්තනය සඳහා    ුලමය 06 කි.  උපරිමය  2 කි. 
සහාය කණ්ඩායම  උපරිමය 06 කි. 
කාය   ුලම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 

 

   
  

04. නලතම ලන්නම් නිර්මාණ ව   ලයස ුරුදු    2– 23   
 මිශ්ර තරගයකි. 
 දැනට භාවිතතයහි පලතින ලන්නමක් ඇසුරින් තනොවිය යුතුයි. 
 උඩරට සම්ප්රදාත  ලන්නම් ආකතතියට ුනුල නිර්මාණය කර තිියය යුතුයි. 

(තබර පදය, තානම, කවිය, කස්තිරම, සීදු මාදුල, ුඩව්ල) 
  

 
 නර්තනය සඳහා   ුලමය 06 කි.  උපරිමය  2 කි. 
         සහාය කණ්ඩායම   උපරිමය  0 කි. 
        කාය  ුලම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 



 

05. ජන නැටුම් ව  ලයස ුරුදු    2 න් පහළ 
 

  නර්තනය සඳහා  ුලමය 06 කි.  උපරිමය  2 කි. 
  ගායන ලාදනය සඳහා  උපරිමය  0 කි. 
  කාය  ුලම විනාඩි 05, උපරිම විනාඩි 06 කි. 

 
 

පිරිමි සමූහ             කඩු හරඹ 
ගැහැනු සමූහ   සලරන් 
මිශ්ර   තාම්  

 

              
ඉන්දියානු නැටුම් 

 

06. භරත  -  ලයස ුරුදු     2 -23 
  

i. ගැහැනු සමූහ   මල්ාරි 
ii. මිශ්ර සමූහ   තීර්තනම් 

 
නර්තනය සඳහා   ුලමය 06 කි.  උපරිමය  2 කි. 
කාය   ුලම විනාඩි 05, උපරිමය විනාඩි 06 කි. 
 

07. කථක්  -  ලයස ුරුදු     2 -23 
 

i. ගැහැනු සමූහ   ථුම්රි 
ii. මිශ්ර සමූහ   තරාණා 

 
නර්තනය සදහා   ුලමය 06 කි. උපරිමය  2 කි. 
කාය   ුලම විනාඩි 05, උපරිමය විනාඩි 06 කි. 

 
08.  සමූහ ලාදනය - මිශ්ර (ුරු  2– 23) 

 
ලාදක කණ්ඩායම   ුලමය 08 කි.  උපරිමය 20 කි. 
කාය    ුලමය විනාඩි 05, උපරිමය විනාඩි 08 කි. 

 
තේශීය තර්ය භාණ්ඩ හා ආතේ භාණ්ඩ තයොදාගත යුතුය.   
උඩරට ,පහතරට,සබරගමු ාන්තිකර්මයන්හි ලාදන ආශ්රතයන් කළ නිර්මාණයක් 
විය යුතුය.එතසේ රුලත් එම තබර පද ඇසුතරන් සි   කළ නිර්මාණාත්මක තබර පද 
ුලස්තථෝචිත ල භාවිත කළ හැකිය.  
  
 
 
 

 


