
 

නර්තන  තරග  වඳශා අදාෂ ක ොන්කේසි 

(කපොදු උපකදව ්ශා ක ොන්කේසිලට අමතරල බපැලැත්කේ.) 

1) වෑම  ායතනය ටම තරග ශීර් කද  ට ඉදිරිපත් විය ශැකිය. (වමූශ කබර ලාදනය ඇතුඵල ) 
ඒ  ශා යුග කබර ලාදන ඉදිරිපත් විය ශැකි උපරිම වංඛ්යාල කද කි.  

 
2) දිව්ත්රික් ත තරග වදශා හුණු ඇ ඇදු ක  ටලට භාවිත  ර තරගයට ඉදිරිපත්ම ම                                                                                                                                                          
ප්රමාවලත් කේ.  
 

3)   සියළුම නර්තන තරග ඉදිරිපත් කිරීක කදී වශාය ලාදන ශා ගායන  ණ්ඩාය ක විනි්චය 
මණ්ඩයට දර්නය ලන ව්ථානය  සිට ගායන, වශාය ලාදනය  ෂ යුතුය.  ක ක සියළු කදනා  
එකී  ාර්යයට ගැෂකපන ඇඳුමකින් වැරසී සිටිය යුතුය.   ාන්තාලන් වශාය ලාදනය  රන්කන් 
න ක වාරිය / ඔවරිය කශෝ ලුංගියකින් වැරසී සිටීය යුතු අතර පිරිමි අය වඳශා වරම වමඟ කුරුතාල 
කශෝ  මිවය ඇදීම අනිලාර්ය කේ. 

 

4)   දිව්ත්රික් ත මටලටමින් තරගයට ඉදිරිපත් ලන තරග රුලන් කශෝ අරේකර්  තරග රුලන් ශැර කලනත් 
තරග රුකලකුට පෂාත් අලවාන තරගාලලියට වශභාගීවිය කනොශැකිය. 

 

5)  ඒක් ත එක් ත තරගලදී පශත වඳශන් නිර්වාය  ඔව්කවේ කු ඇ බාදීම සිදු  රනු ැකේ. 
 

 වා කප්රදාික  බල වශ නිලැරදි අංගශාර භාවිතය 

 රංග විනයාවයන්    නිර්මාවාත්ම  බල 

 විධිමත් ගායනය, ලාදන ශා තාරප, 

 අල ා භාවිතය ශා ප්රාවංගි  ඉදිරිපත් කිරීම 

( රංග ලව්ත්රාභරව වදශා කු ඇ බා කදනු කනොැකේ.) 

 
6) නර්තන තරග වඳශා එක් ත එක් ත දිව්ත්රික් ත කයන් ප්රථම ශා කදලන ව්ථානය බා ගන්නා නර්තනාංග 
පෂාත් අලවාන තරගය වඳශා සුදුසු  ක බන අතර, එකවේ ප්රථම ශා කදලන ව්ථාන බාගන්නා  
නර්තනාංග පෂාත් තරගය වඳශා සුදුසු මටලටම  කනොපලරේන්කන් න ක එම නර්තන අංගය පෂාත් 
තරගයට නිර්කේ කනොකිරීමට විනි්චය මණ්ඩයට බය පැලකරනු ඇත.  

 
ඉන්දියානු නර්තන වඳශා අලය විදයුත් උප රව ඔබ විසින්  කගන ආ යුතුය. පටිගත  ෂ 
වංගීත  ඛ්ණ්ඩ භාවිත  ෂ ශැකිය. 
 

7) ප්රව්තම තරග අංගයක් ත ඉදිරිපත් කිරීක කදී එ    ා  ෂමනා රවකය   සුඵ කලනවක් ත වුලද එය 
ව ා බැලීක ක අිකරේය විනි්චය මණ්ඩය වතුය. නියමිත  ාය ඉක් තමලා යන්කන් න ක, එය 
තරග නීරේ උල්ංඝනය කිරිමක් ත කව ව ා තරග පථකයන් ඉලත් කිරීක ක අිකරේය විනි්චය 
මණ්ඩය වතුය. 
 
 
 

 

     

 


