
 

තරග ඉවව් - වංගීත 

  01.ාවත්්රීය ල  ගායර රාගරා  - පිරිමි   

 නිර්දේශිත රාගය  -  යමන් 
 

 

  02. ාවත්්රීය ල  ගායර රාගරා   - ගැශැණු  
 

  නිර්දේශිත රාගය  - භිම්පාශ්රී 
 
   

  තරග අං  01 ශා 02 ශීර් වඳශා ද ොන්දේසි 

I. දමම රාගය ට අයත් හින්දි බසින් රචිත විම්භය වශ මරයයට අයත් ඛ්යාල 

ශලිදේ  ගීත 02ක් ඇතුත් විය යුතුය.  

II. ාව්ත්රීය ගායර ෘ ියටයට අනුල ඉදිරිපත්  ෂ යුතු..  

III. දලරත් ගායර ශලීන්ලට අයත් අංග මිශ්ර  ෂ දරොශැිය.. 

IV.  ාය අලම විරාඩි 06ිය. උපරිමය විරාඩි 08 ිය. 

V. වශභාගී විය ශැිය වංඛ්යාල තරග රු ශැර වශය ලාද .න් උපරිම වංඛ්යාල 04 ිය. 

 

03.ාවත්්රීය රාගරා  ල  ලාදර  - පිරිමි  
    නිර්දේශිත රාගය  - බශාර් 
 

04.ාවත්්රීය ල  ලාදර  - ගැශැණු  
    නිර්දේශිත රාගය  - දේ ්
 

                 තරග අං  03 ශා 04 ශීර් වඳශා ද ොන්දේසි  

I. විම්භය මරයය ශා දිතය ලාදිත ඇතුත්  ර ගත ශැියය. ( විම්භය  
   ලාදරයක් අනිලාර්ය දව්. ) 

II. ාව්ත්රීය ල  ලාදර ෘ ියටයට අනුල ඉදිරිපත්  ෂ යුතු..  
III. නිලැරදි ඉරියව් වශ ශව්ත වාරරය පිළිබඳ අලරාරය දයොමු  ෂ යුතුය. 
IV.  ාය අලම විරාඩි 06 ිය.  උපරිමය විරාඩි 08 ිය. 
V. වශය ලාදරය වඳශා ඉදිරිපත් විය ශැක්දක්  උපරිම වංඛ්යාල 04 ිය. 
VI. නිර්දේශිත භාණ්ඩ (ලයලින්, සිතාර්, බටරා, එව්රාජ්, දිලරුබ්, වදරෝේ, වාරංගී,  

   දබොක්ව් ගිටාර්, මැන්ඩලින්,දමෝශන්වීරා,වන්තූර් ) 
 

  05. ාවත්්රීය ල  ලාදර - (තබ්ා) 
     නිර්දේශිත තාය - ඣප් තාල  
 

I. වශය ලාදරය වඳශා වශභාගී විය ශැිය වංඛ්යාල උපරිම 02 ිය. 
II.  ාය අලම විරාඩි 06 ිය.  උපරිම විරාඩි 08 ිය. 



III. ාව්ත්රීය ල  තබ්ා ලාදර ෘ ියටයට අනුල ඉදිරිපත්  ෂ යුතුය. 
IV. දදශරා ලාදරයත් වමඟ ඉදිරිපත් ිය ම අනිලාර්ය දව්. 

 

06.ාවත්්රීය වහ ශ ගායර  

 නිර්දේශිත රාගය - ශංවධ්ලනි 
 

I. හින්දි බසින් රචිත මරයය ඛ්යාල ගීතයක් විය යුතුය. 
II. ඛ්යාල ගායරයට අයත් ාව්ත්රීය ෘ ියටයට අනුකූල ඉදිරිපත්  ෂ යුතුය.  

III. දලරත් ගායර ශලීන්ලට අයත් අංග මිශ්ර දරො ෂ යුතුය. 
IV. වහ ශ ගායර අංග මගින් විචිත්රලත්  ර ගත ශැියය.  
V.  ාය අලම විරාඩි 06ිය.  උපරිමය විරාඩි 08 ිය. 

VI. ගායරය වඳශා වශභාගී විය ශැිය වංඛ්යාල අලම 06 ිය. උපරිම වංඛ්යාල 10 ිය. 
   ලාද  මණ්ඩය වඳශා වශභාගීවිය ශැිය වංඛ්යාල උපරිම 05 ිය.  

 

    07.ාවත්්රීය රාගරා  වහ ශ ලාදරය  

      නිර්දේශිත රාගය  - ශිලරංජනි 
 

i. මරයය, දිතය ලාදිත ඇතුත්  ර ගත යුතුය.  
ii. ාව්ත්රීය ලාදර ෘ ියටයට අනුකූ විය යුතුය.  

iii. වහ ශ ලාදර අංග දයොදා ගැනීදමන් විචිත්ර  ර ගත ශැියය. 
iv. නිලැරදි ඉරියව් වශ ශිලපීය ක්රම අනුගමරය  ෂ යුතුය.  
v. වශභාගී විය ශැිය වංඛ්යාල ලාද  මණ්ඩය ශසුරුලන්රා ඇතුඵල අලමය 12 ිය. උපරිමය 15 ිය. 

vi.  ාය අලම විරාඩි 06 ිය.  උපරිමය විරාඩි 08  ිය. 
vii. භාවිත  ෂ ශැිය භාණ්ඩ (ලයලීන්,සීතාර්,එව්රාජ්,බටරා, දිලරුබා,වදරෝේ,වාරංගි, දබොක්ව ්

 ගිටාර්,දමෝශන්වීරා ,වන්තූර්,මැන්ඩලීන්,තබ්ා, පඛ්ාලාජ්, තාම්පුරා, ඉදක්දරොනික් තාම්පුරා, 
 ව්ලර මණ්ඩ, ශාදමෝනියම්) 
 

08.ජර ගායර ල  - පිරිමි (අවු 15 - 23) 

 
i.  සීපද වශ ාන්යට  ර්ම යර ගායර ශලින් දද ටම අයත්ල ගායර දතෝරා ගත යුතු..  

ii.  දේශීය අලරේර භාණ්ඩ ශා  ඝර ලාදය භාණ්ඩ පමණක් වශය ලාදරය වඳශා දයොදා ගත ශැියය. 
iii.  ගායරය ශලීන්ට උචිත අංගචර,රංග භාණ්ඩ භාවිත  ෂ ශැියය.  
iv.   ාය අලම විරාඩි 03 ිය.  උපරිමය විරාඩි 05 ිය. 

 

09.ජර ගායර ල  - ගැශැනු (අවු 15  - 23) 

 
i.  ලැපුම් වශ රබන් ගායර ශලින් දද ටම අයත් ලර පරිදි  ගායර දතෝරා ගත යුතු..  

ii.  දේශීය අලරේර භාණ්ඩ ශා ඝර ලාදය භාණ්ඩ පමණක් වශය ලාදරය වඳශා දයොදා ගත  
  ශැියය. 

iii.  ගායර ශලින්ට උචිත රංග භාණ්ඩ වශ අංග චර දයොදා ගත ශැියය. 
iv.   ාය අලම විරාඩි 03 ිය.  උපරිමය විරාඩි 05 ිය. 

 

 



 

10.   ජර ගායර වහ ශ    (අවු: 12 – 23) 
 
i. දරලුම්, දගොයම්, මත්,කුඵ යර ගායර ශලීන් අතුරින් අලම ගායර ශලීන් තුරක් භාවිත  ෂ      

යුතුය.  
ii. විදුත් දරොලර ෑරෑම ලාදය භාණ්ඩයක් දම් වඳශා දයොදා ගත ශැියය. 

iii. ගායරයට ශානි දරොලර පරිදි අංග චර වශ උචිත ඇඳුම් පැෂඳුම් භාවිත  ෂ ශැිය දව්. 
II. ගායරය වඳශා වශභාගී විය ශැිය අලම වංඛ්යාල 10 ක් ලර අතර ලාද  මණ්ඩයත් වමඟ වශභාගී 

විය ශැිය උපරිම වංඛ්යාල 15  ට දරොලැඩි විය යුතුය. 
III.  ාය අලම විරාඩි 05 ක් ලර අතර උපරිමය විරාඩි 07 ිය. 

 
 

11.වහ ශ ගායරය ( වල්තන්ත්ර නිර්මාණ )   අවු.12න් පශෂ 

 
i.      “සුදලන් සිටිමු රටක් රියමු    යර දත්මාල යටදත් ෂමා මරවට උචිත ව්ලතන්ත්ර නිර්මාණයක් 

ඉදිරිපත්  ෂ යුතුය. 
ii. ගායරය වඳශා වශභාගී විය ශැිය  අලම වංඛ්යාල 08 ක් ලර අතර ලාද   ණ්ඩායම වමඟ උපරිම 

වංඛ්යාල 15 ිය. 
iii. ෑරෑම ලාදය භාණ්ඩයක් භාවිත  ෂ ශැියය. 
iv.  ාය අලම විරාඩි 03 ක් ලර අතර උපරිමය විරාඩි 05 ිය. 

 

 

12. ෂමා ගීත ල  - (අවු 12 න් පශෂ ගැශැනු / පිරිමි )  
නිර්දේශිත ගීත : 
 
 සීනි ද ෝපි දත් ියරි දත් (සීනිදබෝ දශෝටදල) 
 අදප අම්මා ද ොෂඹ ගිහිලා 

 
i. ඉශත ගීත අතුරින් ගායරා  ෂ ශැක්දක් එක් ගීතයක් පමණි. 

ii. දපරලාදර, අතුරුලාදර ෘදී ශිලපාංග වමඟින් මුල රාද මාාලට ශානි දරොලර පරිදි ගායරය 
ඉදිරිපත්  ෂ යුතුය. 

iii.    ෑරෑම ලාදය භාණ්ඩයක් දම් වඳශා දයොදා ගත ශැියය. 
iv.    ගායරයට ශානි දරොලර පරිදි අංග චර දයොදා ගත්තාට ලරදක් රැත. 
v.    වශය ලාදරයට වශභාගී විය ශැිය වංඛ්යාල තරග රු ශැර උපරිමය 08 ිය. 
vi.    විදුලි ෑගරය භාවිත  රන්දන් රම්  ලින් ව ව්  රර ද වංගීත ඛ්ණ්ඩ භාවිත  ෂ දරොශැිය     
අතර, වජීවීල ලාදරය  ෂ යුතු..  
 

13.රල නිර්මාණ ගී (වහ ශ) 
 

i. ˝ සුරියමු අපි ලර වම්පත ˝  යර මාති ාල දත්මාද ොට ගත් රචරාලක් විය යුතු..  
ii. ගායරය වඳශා වශභාගී විය ශැිය අලම වංඛ්යාල 10 ක් ලර අතර, ලාද  මණ්ඩයත් වමඟ වශභාගී විය 

ශැිය උපරිම වංඛ්යාල 15 ිය. 
iii.  ාය අලම විරාඩි 03 ක් ලර අතර උපරිමය විරාඩි 05 ිය. 
iv. ෑරෑම ලාදය භාණ්ඩයක් දම් වඳශා දයොදා ගත ශැියය. 

විදුලි ෑගරය භාවිත  රන්දන් රම්  ලින් ව ව්  රර ද වංගීත ඛ්ණ්ඩ භාවිත  ෂ දරොශැිය අතර, වජීවීල 
ලාදරය  ෂ යුතුය.   



 

වැ.යු. 

 ියසියම් ෘගම ට ජර ද ොටව ට දශෝ දේශීයත්ලයට ශානි ර ශා ප්රද ෝප ා  ශැඟීම් දරලර 
එදමන්ම දේපානි  ලදයන් ියසියම් පක්ය  මතලාද කුලු ගැන්දලර පද රචරා විජුල 
දශෝ ලක්රල දශෝ දයොදා ගැනීම වපුරා තශරම් දව්. 
 

 තරග අං ය ඉදිරිපත් ිය මට දපර රල නිර්මාණයට පාද   රගත් පදරචරය වශ වංගීත 
රචරය විනි්චය මණ්ඩය දලත ඉදිරිපත්  ෂ යුතුය. 

 

 

14.නර්යට ගී - ල   (ගැශැණු ) 
  
 නිර්දේශිත ගීත 
 

 දලව්වන්තර 
 ශ්රී වික්රම 

 
I. ඉශත නුර්යටය ට අයත් ගීතයක් ගායරා  ෂ යුතුය. 
II.    වශය ලාදරය වඳශා වශභාගී විය ශැිය උපරිම වංඛ්යාල 05 ිය. 
III.   විදුත් භාණ්ඩ භාවිත  ෂ දරොශැ . 
IV.   ගායරයට උචිත ලර පරිදි ඇදුම් වශ අංග චර භාවිත  ෂ ශැියය. 

 
 

15. රාඩගම් ගී - (ල  පිරිමි ) 

  නිර්දේශිත ගීත  

o ලියදරෝරා 
o බ්රම්දපෝ් 

 
i. ඉශත රාඩගම ට අයත් ගීතයක් ගායරා  ෂ යුතුය. 

ii. වශය ලාදරය වඳශා වශභාගී විය ශැිය උපරිම වංඛ්යාල 05 ිය. 
iii. විදුත් භාණ්ඩ භාවිත  ෂ දරොශැ . 
iv. ගායරයට උචිත ලර පරිදි ඇදුම් වශ අංග චර භාවිත  ෂ ශැියය. 

 

 

සිරිදවෝම දොකුවිතාර 
දල ම්, 
වංව් ියට  ශා  ා  ටයුතු අමාතයාංය, 
බව්රාහිර පෂාත. 

 

 

 


