ක්රීඩා සහ තරුණ කටයුතු අමාතාාංශය

ජාතික ක්රීඩා විද්ා ආයතනය
ජාතික ක්රීඩා විද්ා ආයතනය 1979 වසරේ සිට ක්රීඩා අධ්ාපන කරෂේත්රරේ පාඨමාලා පවත්වනු ලබන ප්රමුඛ ආයතනය රේ.

ක්රීඩා අධ්ාපන පාඨමාලා සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම - 2020
පුහුණුකරු උසසේ පාඨමාලාව - මලල ක්රීඩා
ක්රීඩා ක්ෂේත්ර්ේ පළපුරුද්දක ඇති මලල ක්රීඩා
ලබාදී්ේ අරමුණින් ්මම පාඨමාලාව පැවැත්්ේ.

ක්රීඩා ඩිපරලෝමා පාඨමාලාව

පුහුණුකරුවන් සඳහා නවීන තාකෂණික දැනුම

පාඨමාලා කාලය : මාස 06 ( මාස 3ක නයායාත්මක හා ප්රා්යෝගික පාඨමාලා කාලයක සහ මාස 3ක
පර්්ේෂණ කාලයක අන්තර්ගත වන අතර සති්ේ දිනවල ්ප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දකවා
පාඨමාලාව පැවැත්්ේ.)
පාඨමාලා මාධ්

: සිිංහල / ඉිංග්රීසි

පාඨමාලා ගාසේතු

: රු. 30,000.00

පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීරම් සුදුසුකම් :
1.
2.

ජාතික ක්රීඩා විදයා ආයතන ක්රීඩා ඩිප්ලෝමාව සමත් වීම සහ අවම වශ්යන් පළාත්, ජාතික
පාසල් තරඟ වල ජයග්රහණය කල ඉසේවක පුහුණුකරු්වකු විම.
්හෝ
වසර 03ක (අධ්යාපන විදයා පීඨ) ශාරිරීක අධ්යාපන ඩීප්ලෝමා පාඨමාලාව සමත් වීම සහ
අවම වශ්යන් පළාත්, ජාතික පාසල් තරඟ වල ජයග්රහණය කල ඉසේවක පුහුණුකරු්වකු
විම.

ක්රීඩා හා ශාරීරික අධ්යාපන විෂය ක්ෂේත්ර්ේ රැකියා කරන, රැකියාවක අ්පකෂා කරන
පුද්ගලයින් සඳහා විදයාත්මක ක්රීඩා පුහුණුකරණය පිළිබඳ 1973 අිංක 25 දරණ ජාතික ක්රීඩා
පනත මඟින් සථාපිත කර ඇති එකම ක්රීඩා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයඳුේපත් කැඳවනු
ලැ්ේ.
පාඨමාලාව හැද්ෑරීම තුළින්ධ රේශීය හා විරේශීය වශරයන්ධ පිළිගත් NVQ 05 මට්ටරම් සහතිකයක
හිමිරේ.
පාඨමාලා කාලය : මාස 12 (පූර්ණ කාලීන පාඨමාලාවකි)
පාඨමාලා මාධ් : සිිංහල / ඉිංග්රීසි
පාඨමාලා ගාසේතු : රු. 60,000.00
පාඨමාලාව සඳහා බඳවාගනු ලබන වයසේ සීමාව: අවුරුදු 18-35 (රජ්ේ ්සේව්ේ නියුකතව
සිටින්නන්ට වයසේ සීමාව 45ට ්නාවැඩි විය යුතුය)
පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීරම් සුදුසුකම් :
1' අධ්යාපන ්පාදු සහතික පත්ර (සාමානය ්පළ) පරීකෂණ්ේදී සිිංහල / ්දමළ භාෂාව සහ
ගණිතය/අිංක ගණිතය ඇතුළුව ්දවරකට ්නාවැඩි වාර ගණනකදී විෂයන් 06 කින්
සේමාන 03ක සහිතව සමත් වීම.
සහ
2. පිළිගත් ක්රීඩා ්හෝ ශාරීරීක අධ්යාපනය පිළිබඳ පාසැලක යටත් පිරි්සයින් මාස 06
පාඨමාලාවක සාර්ථක ්ලස සේපුර්ණ කර තීබීම.
්හෝ
3. ිවිධ් හමුදා්ේ, ්පාලිසි්ේ ්හෝ සිවිල් ආරකෂක අිංශ්ේ පුහුණු කිරී්ේ ආයතනයක,
පාසලක ්හෝ ශාරීරික පුහුණු උප්ද්ශකවර්යකු/වරියක වශ්යන් මාස 06කට ්නාඅඩු
මූලික සහ උසසේ පාඨමාලාවක සාර්ථකව හදාරා සමත්ව තිබීම.
්හෝ
4. පාසැල් ක්රීඩා ගුරුවරයකු ්හෝ ගුරුවරියක වශ්යන් ්හෝ පළාත් පාලන ආයතනයක ක්රීඩා
භූමි උප්ද්ශකවර්යකු ්හෝ උප්ද්ශකවරියක වශ්යන් ්හෝ යටත් පිරි්සයින් වසර 05ක
පළපුරුද්දක සහිතව ක්රීඩා ක්ෂේත්ර්ේ වි්ශේෂ දකෂතාවයක දකවා තිබීම.
්හෝ
5. කිසියේ ක්රීඩාවක සේබන්ධ්්යන් ජාතික ක්රීඩා කණ්ඩායමක සාමාජිකයකු වියයුතු අතර
කිසියේ ජාතයන්තර තරඟයකට සහභාගී වී තිබීම.
්හෝ
6. ක්රීඩා අමාතයාිංශය මඟින් පවත්වනු ලබන ජාතික මහා ක්රීඩා උළ්ල් දී දිසේිකක මට්්ටේ
තරඟයකදී ප්රථම ්හෝ ්දවන සේථානය ලබා තිබීම. එ්සේ නැත්හාත් ජාතික ක්රීඩා
සිංගමයකින් පවත්වනු ලබන ජාතික මට්ට්ේ තරඟයකදී ප්රථම, ්දවන ්හෝ ්තවන
සේථානය ලබා තිබිය යුතුය.

වැඩිදුර රතාරතුරු : පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක 011 2684921 දිඟුව 235

ක්රීඩා විද්ා සහතික පත්ර පාඨමාලාව - අදියර I
ක්රීඩා පුහුණුකරුවන් සඳහා නිවැරදි තාකෂණික දැනුම ලබාදී්ේ අරමුණින් මලල ක්රීඩා, පැසිපන්ධදු
ක්රීඩාවන්ට අදාලව පාඨමාලා පැවැත්වීමට නියමිතය.

පාඨමාලාව

පාඨමාලා කාලය : පැය 60කි. (සතියට දින 02 බැඟින් සිකුරාදා සහ ්සනසුරාදා
දිනවල ්ප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දකවා පාඨමාලාව පැවැත්්ේ.)
පාඨමාලා මාධ් : සිිංහල / ඉිංග්රීසි
පාඨමාලා ගාසේතු : රු. 7,000.00
පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීරම් සුදුසුකම් :
විවෘත මට්ට්ේ නේ, දිසේික ප්රථම, ්දවන ්හෝ පළාත්, ජාතික තරඟයක නේ, ප්රථම, ්දවන
්හෝ ්තවන සේථාන දිනාගත් ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් ්හෝ කණ්ඩායේ පුහුණුකර තිබීම,
්හෝ
2. පාසල් මට්ට්ේ නේ, කලාප ප්රථම, ්දවන ්හෝ පළාත්, ජාතික තරඟයක නේ ප්රථම, ්දවන
්හෝ ්තවන සේථාන දිනාගත් ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් ්හෝ කණ්ඩායේ පුහුණුකර තිබීම.
්හෝ
3. ජාතික ක්රීඩා විදයා ආයතන විසින් පිරිනමන ක්රීඩා විදයා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සමත්ව තිබීම.
1.

වැඩිදුර රතාරතුරු: පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක 011 2684921 දිඟුව 204, 0112674636

ක්රීඩා සම්භාහන චිකිත්සාව පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව
ක්රීඩා්ේදී ඇතිවන අනතුරු වලකවා ගැනීම හා ක්රීඩා දකෂතාව වර්ධ්නය කර ගැනීම සඳහා ක්රීඩා
සේභාහන චිකිත්සාව පිළිබඳ නූතන විදයාත්මක දැනුම ලබාදී්ේ අරමුණින් ක්ෂේත්ර්ේ ප්රවීන
පාඨමාලාව
වවදයවරුන් හා ්භෞතචිකිත්සකවරුන්්ේ සහභාගීත්ව්යන් ්මම පාඨමාලාව පැවැත්්ේ.

සැ.යු : රජ්ේ, පළාත් සභා හා ආයතනයන්, සිංසේථා හා වයවසේථාපිත මණ්ඩල ්සේව්ේ නියුතු
නිලධ්ාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුේපත්, අදාල ්දපාර්ත්ේන්තු/ආයතන ප්රධ්ානීන්
මඟින් එවිය යුතුය. එ්සේ ්නාවන අයදුේපත් ප්රතික්ෂේප කරනු ලැ්ේ.
වැඩිදුර රතාරතුරු : පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක 011 2684921 දිඟුව 232/233

පුහුණුකරු කුසලතා සාංවේධ්න පාඨමාලාව

ශ්රී ලිංකා්ේ පුහුණුකරුවන්්ේ ක්රීඩා දැනුම සහ කුසලතා සිංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා ්මම
පාඨමාලාව
පාඨමාලාව පවත්වනු ලබන අතර අත්පන්ධදු,
පාපැදි ක්රීඩාව, පාපන්ධදු, රවාලිරබෝල්, ජීවිත
ආරකෂණ (Life Saving), ද්ැල්පන්ධදු සහ රහාකී යන ක්රීඩා සඳහා වන පාඨමාලාවන්ට අයඳුේපත්
කැඳවනු ලැ්ේ.

පාඨමාලා කාලය : මාස 12 (ඉරිදා දිනවලදී ්ප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දකවා
පාඨමාලාව පැවැත්්ේ.)
පාඨමාලා මාධ් : සිිංහල / ඉිංග්රීසි
පාඨමාලා ගාසේතු : රු. 50,000.00

පාඨමාලා කාලය : මාස 03 (්සනසුරාදා/ඉරිදා දිනවලදී ්ප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දකවා
පාඨමාලාව පැවැත්්ේ.)

පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීරම් සුදුසුකම් :
1. අධ්යාපන ්පාදු සහතික පත්ර (සාමානය ්පළ) විභාගය ඉිංග්රීසි භාෂාව සහ විදයාව යන විෂයන්ට
සේමාන සාමාර්ථයන් සහිතව සමත්ව තිබීම.
්හෝ
2. ක්රීඩා සේභාහක චිකිත්සකයකු ්ලස වසර ්දකක ්සේවා පළපුරුද්ද.
්හෝ

පාඨමාලා ගාසේතු : රු. 8,000 .00
පාඨමාලා මාධ් : සිිංහල / ඉිංග්රීසි
පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීරම් සුදුසුකම් :
1. පුහුණු කරනු ලබන ක්රීඩාවට අදාලව අදියර පාඨමාලාවක සේපූර්ණ කර තිබීම.
2. පුහුණුකරු්වක ්ලස වසර 05ක පළපුරුද්ද.

3. අධ්යාපන ්පාදු සහතික පත්ර (උසසේ ්පළ) විභාගය සමත්ව තිබීම.

3. ජාතයන්තර/ජාතික/පළාත්/දිසේික මට්ට්ේ ජයග්රහණ අත්කරගත් ක්රීඩකයින් පුහුණුකර
තිබීම.
වැඩිදුර රතාරතුරු : පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක 011 2684921 දිඟුව 241

වැඩිදුර රතාරතුරු : පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක 011 2684921 දිඟුව 236

වැද්ගත් : ්මම පාඨමාලාවන් සඳහා බඳවා ගැනී්ේදී ඉල්ුේ කර ඇති සුදුසුකේ වලට
අමතරව
ඉදිරිපත්
කරනු සම්බන්ධීකාරක
ලබන ඉහල 011
දකෂතා
සහ දිඟුව
ක්රීඩා204,
අධ්යාපන
සුදුසුකේ සඳහා
වැඩිදුර රතාරතුරු
: පාඨමාලා
2684921
0112674636
ප්රමුඛතාවක හිමි්ේ.

අයඳුම්පත් එවියයුතු ආකාරය
සියළුම පාඨමාලා සඳහා අයඳුේපත් www.niss.gov.lk ්වේ අඩවි්යන් ්හෝ සති්ේ දිනවල
්ප.ව. 9.00 සිට ප.ව.4.00 දකවා ජාතික ක්රීඩා විදයා ආයතනය ්වත පැමිණ ලබාගත හැක.
සම්පුේණ කරන ලද් අයදුම්පත් 2020 ජනවාරි මස 30 දිනට රපර අධ්කෂ, ජාතික ක්රීඩා
විද්ා ආයතනය, 100/7, නිද්හසේ මාවත, රකාළඹ 07 යන ලිපිනයට ලියාපදිිංචි තැපෑ්ලන්
එවිය යුතුය.
සැයු : අයදුම්පත බහාඑවන කවරරේ වම්පස ඉහල රකළවරේ අයඳුම්කරන පාඨමාලාව/
ක්රීඩාව සඳහන්ධ කළ යුතුය.

ක්රීඩා ආබාධ් කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව
ක්රීඩකයින් ක්රීඩා ආබාධ් වලින් වලකවා ගැනීම සහ ක්රීඩා ආබාධ් කළමනාකරණය පිළිබඳ මූලික
දැනුම ලබාදී්ේ අරමුණින් ්මම පාඨමාලාව
ක්රීඩා පුහුණුකරුවන් සඳහා පවත්වනු ලබයි.
පාඨමාලාව
පාඨමාලා කාලය : පැය 100 (සති්ේ දින ්දකකදී ්ප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දකවා පාඨමාලාව
පැවැත්්ේ.)
පාඨමාලා මාධ් : සිිංහල / ඉිංග්රීසි
පාඨමාලා ගාසේතු : රු. 17,250.00
පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීරම් සුදුසුකම් :
ක්රීඩා පුහුණුකරු්වක ්හෝ ශාරීරික ්යෝගයතා උප්ද්ශකවර්යක ්ලස ්සේවා පළපුරුද්දක
තිබීම.
වැඩිදුර රතාරතුරු : පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක 011 2684921 දිඟුව 235

අධ්කෂ, ජාතික ක්රීඩා විද්ා ආයතනය,
100/7, නිද්හසේ මාවත, රකාළඹ 07.
දුරකථන : 011 2684921

ෆැකසේ : 011 2667709

රවබ් අඩවිය : www.niss.gov.lk

tpisahl;Lj;Jiw kw;Wk; ,isQh; tptfhu mikr;R

Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhdj;Jiw epWtdk;
Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhdj;Jiw epWtdkhdJ 1979Mk; tUlj;jpypUe;J
tpisahl;Lf; fy;tpj; Jiwapy; ghlnewpfis elj;Jk; Kd;dzp epWtdkhFk;

tpisahl;Lf; fy;tpj;Jiw ghlnewpfSf;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhuy; - 2020
gapw;Wtpg;ghsh; cah; ghlnewp - jlfsk;
tpisahl;Lj; Jiwapy; mDgtKila jlfs tpisahl;L gapw;Wtpg;ghsu;fs; njhlu;ghf
etPd njhopy;El;g mwptpidg; ngw;Wf; nfhLf;Fk; Nehf;fpy; ,g;ghlnewp elhj;jg;gLk;.
ghlnewpapd; fhyg;gFjp
: 06 khjq;fs; (03 khjq;fs; Nfhl;ghl;L uPjpapyhd
kw;Wk; nrad;Kiwg; ghlnewpf; fhyg;gFjpapidAk;
mj;Jld; 03 khjq;fs; Ma;Tf; fhyg;gFjpnahd;Wk;
cs;slf;fg;gLtJld; fpoik ehl;fspy; K.g. 9.00
kzpapypUe;J gp.g. 4.00 kzp tiu ghlnewp ,lk;ngWk;).
ghlnewpapd; Clf nkhop
: rpq;fsk;/Mq;fpyk;
ghlnewpf; fl;lzk;
: &gh.30>000.00
ghlnewpf;F Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhd jifikfs; :
1. Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhd epWtdj;jpd; tpisahl;L bg;Nshkh ghlnewpapy;
rpj;jpaile;jpUj;jy; mj;Jld; Njrpa ghlrhiyfs;> ghlrhiyr; rq;fq;fspdhy;
Vw;ghL nra;ag;gLk; tya kl;lg; Nghl;bfspy; ntw;wpaPl;ba mzpnahd;wpd;
gapw;Wtpg;ghsuhftpUj;jy;.
my;yJ
2. 03 tUlq;fs; (fy;tpapaw; fy;Y}up) clw;fy;tp bg;Nshkhg; ghlnewpapy;
rpj;jpaile;jpUj;jy; mj;Jld; Njrpa ghlrhiyfs;> ghlrhiyr; rq;fq;fspdhy;
Vw;ghL nra;ag;gLk; tya kl;lg; Nghl;bfspy; ntw;wpaPl;ba mzpnahd;wpd;
gapw;Wtpg;ghsuhftpUj;jy;.
Nkyjpf tpguq;fs;
: ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; 0112684921 ePbg;G 235

tpisahl;L tpQ;Qhd rhd;wpjo; ghlnewp - gbKiw I
tpisahl;Lg; gapw;Wtpg;ghsu;fs; njhlu;ghf rupahd njhopy;El;g mwptpid toq;Fk;
Nehf;fpy; jlfs tpisahl;Lfs;> $ilg;ge;J tpisahl;L vd;gdtw;wpw;F ,iaghd
ghlnewpfs; elhj;jg;gLk;.
ghlnewpapd; fhyg;gFjp

: 60 kzpj;jpahyq;fshFk;. (thuj;jpw;F 02 ehl;fs; tPjk;
nts;spf;fpoik kw;Wk; rdpf;fpoik ehl;fspy; K.g. 9.00
,ypUe;J gp.g. 4.00 kzp tiu ghlnewp ,lk;ngWk;).
ghlnewpapd; Clf nkhop
: rpq;fsk;/Mq;fpyk;
ghlnewpf; fl;lzk;
: &gh.7>000.00
ghlnewpf;F Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhd jifikfs; :
1. jpwe;j kl;lkhapd; khtl;lj;jpy; Kjyhk;> ,uz;lhk; my;yJ khfhz> Njrpa
Nghl;bfshapd; Kjyhk;> ,uz;lhk; my;yJ %d;whk; ,lq;fisg; ngw;w tPu
tPuhq;fidfis my;yJ mzpfisg; gapw;Wtpj;jpUj;jy;.
my;yJ
2. ghlrhiy kl;lkhapd; tya kl;lj;jpy; Kjyhk;> ,uz;lhk; my;yJ khfhz>
Njrpa Nghl;bfshapd; Kjyhk;> ,uz;lhk; my;yJ %d;whk; ,lq;isg;ngw;w tPu
tPuhq;fidfis my;yJ mzpfisg; gapw;Wtpj;jpUj;jy;.
my;yJ
3. Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhdj;Jiw epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; tpisahl;L
tpQ;Qhdj;Jiw bg;Nshkh ghlnewpapy; rpj;jpaile;jpUj;jy;.
Nkyjpf tpguq;fs;
: ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; 0112684921 ePbg;G 204> 0112674636

tpisahl;L clw;gpbg;ghsh; (Massage Therapist) rhd;wpjo; ghlnewp
tpisahl;Lfspd; NghJ Vw;gLk; tpgj;Jf;fisj; jtph;j;Jf;
nfhs;sy; kw;Wk;
tpisahl;Lf;fspy;
jpwikfis
tsh;j;Jf;
nfhs;tjw;fhf
tpisahl;Lj;Jiw
clw;gpbg;ghsh; njhlh;ghd E}jd tpQ;Qhd hPjpahd mwpitg; ngw;Wf;nfhs;Sk;
Nehf;fpy; ,j;Jiwapy; gpurpj;jkhd kUj;Jth;fs; kw;Wk; clw;gapw;rp epGzh;fspdhy;
,e;j ghlnewp elhj;jg;gLk;.
ghlnewpapd; fhyg;gFjp

: 12 khjq;fs; (Qhapw;Wf;fpoik ehl;fspy; K.g. 9.00
,ypUe;J gp.g. 4.00 kzp tiu ghlnewp ,lk;ngWk;).

ghlnewpapd; Clf nkhop

: rpq;fsk;/Mq;fpyk;

ghlnewpf; fl;lzk;

: &gh.50>000.00

ghlnewpf;F Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhd jifikfs; :
1. fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpug; (rhjhuz juk;) guPl;irapy; Mq;fpy nkhop kw;Wk;
tpQ;Qhdk; Nghd;w ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jpfSld; rpj;jpaile;jpUj;jy;.
my;yJ
2. tpisahl;Lj;Jiw clw;gpbg;ghsuhf ,uz;L tUl fhy Nrit mDgtk;
my;yJ
3. fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpug;; (cah; juk;) guPl;irapy; rpj;jpaile;jpUj;jy;
Nkyjpf tpguq;fs;

: ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; 0112684921 ePbg;G 236

Kf;fpak;: ,g; ghlnewpfSf;F Ml;Nrh;f;fg;gLk;NghJ Nfhug;gl;Ls;s jifikfSf;F
Nkyjpfkhf rku;g;gpf;fg;gLk; cau; jpwikfs; kw;Wk; tpisahl;Lf;
fy;tpj; jifikfSf;F Nkyhd Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gl Ntz;ba Kiw
rfy ghlnewpfs; njhlu;ghd tpz;zg;gg; gbtq;fis www.niss.gov.lk ,izajsj;jpy;
my;yJ fpoik ehl;fspy; K.g.9.00 ,ypUe;J gp.g.4.00 kzp tiu Njrpa
tpisahl;L tpQ;Qhdj;Jiw epWtdj;jpw;F tUif je;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 2020 ngg;uthp khjk; 25Mk; jpfjpf;F
Kd;du; gzpg;ghsu;> Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhdj;Jiw epWtdk;> 100/7> Rje;jpu
khtj;ij> nfhOk;G - 07 vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
Fwpg;G: tpz;zg;gg; gbtq;fis mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lJ Nky; %iyapy;
tpz;zg;gpf;Fk; ghlnewp/tpisahl;bidf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

tpisahl;L tpQ;Qhd bg;Nshkh ghlnewp
tpisahl;L kw;Wk; clw;fy;tp ghlj;Jiwapay; njhopy; GhpAk;> njhopiy
vjph;ghh;j;jpUf;Fk; egh;fSf;fhf mwptpay; hPjpahf tpisahl;Lfisg; gapw;Wtpj;jy;
njhlh;gpy; 1973,d; 25Mk; ,yf;f Njrpa tpisahl;Lj;Jiw rl;lnkhd;wpd; thapyhf
jhgpf;fg;gl;Ls;s xNunahU tpisahl;L tpQ;Qhd bg;Nshkh ghlnewpf;fhf
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
ghlnewpiaf; fw;gjd; Clhf cs;ehl;by; kw;Wk; ntspehLfspy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;
NVQ 05 kl;l rhd;wpjo; chpj;jhFk;.
ghlnewpapd; fhyg;gFjp
: gd;dpnuz;L
khjq;fshFk;.
(KO
Neu
ghl
newpahFk;).
ghlnewpapd; Clf nkhop
: rpq;fsk;/Mq;fpyk;
ghlnewpf; fl;lzk;
: &gh.60>000.00
ghlnewpf;Fr; Nru;j;Jf;
nfhs;sg;gLk; tanjy;iy
: 18 - 35 taJ. (murhq;f Nritapy; <Lgl;bUg;Nghupd;
45 taJf;F Nkw;glyhfhJ).
ghlnewpf;F Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhd jifikfs; :
1. fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpug;; (rhjhuz juk;) guPl;irapy; rpq;fsk;/jkpo;
nkhop kw;Wk; fzpjk;/vz; fzpjk; cs;slq;fshf ,uz;Lf;F Nkw;glhj
mkh;Tfspy; 06 ghlq;fspy; 03 jpwikr; rpj;jpfSld; rpj;jpaile;jpUj;jy;.
mj;Jld;
2. mq;fPfhpf;fg;gl;l
tpisahl;Lj;Jiw
my;yJ
clw;fy;tp
njhlu;ghd
ghlrhiynahd;wpy;; Mff; Fiwe;jJ 06 khj fhy ghlnewpnahd;wpid
ntw;wpfukhf gapd;W g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.
my;yJ
3. Kg;gilfs;> nghyp]; my;yJ rptpy; ghJfhg;Gg; gpuptpdiug; gapw;Wtpf;Fk;
epWtdnkhd;wpy; my;yJ ghlrhiynahd;wpy;
clw;gapw;rp MNyhrfuhf
06 khjq;fSf;Ff; Fiwahj mbg;gil kw;Wk; cau; ghlnewpnahd;wpid
ntw;wpfukhf gapd;W g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.
my;yJ
4. ghlrhiy tpisahl;L Mrpupauhf my;yJ Mrpupiaahf my;yJ cs;@huhl;rp
epWtdnkhd;wpy; tpisahl;Lj; jply; MNyhrfuhf Mff; Fiwe;jJ 05 tUl
mDgtj;Jld; tpisahl;Lj;Jiwapy; tpNrl Mw;wy;fis ntspf;fhl;bapUj;jy;.
my;yJ
5. VjhtJ
tpisahl;L
njhlu;ghf
Njrpa
tpisahl;L
mzpnahd;wpd;
mq;fj;jtuhf ,Uf;f Ntz;baJld; VjhtJ ru;tNjrg; Nghl;bnahd;wpw;Fg;
gq;Fgw;wpapUj;jy;.
my;yJ
6. tpisahl;Lj;Jiw
mikr;rpdhy;
elhj;jg;gLfpd;w
Njrpa
tpisahl;L
ngUtpohtpd; khtl;l kl;lg; Nghl;bnahd;wpy; Kjyhk; my;yJ ,uz;lhk;
,lj;jpidg; ngw;wpUj;jy;. mt;thW my;yhtpbd; Njrpa tpisahl;Lr;
rq;fnkhd;wpdhy; elhj;jg;gLk; Njrpa kl;lg; Nghl;bnahd;wpy; Kjyhk;>
,uz;lhk; my;yJ %d;whk; ,lj;jpidg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
Fwpg;G : mur> khfhz rigfs; kw;Wk; epWtdq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk;
epajpr;rl;lr; rigfspy; flikahw;Wk; cj;jpNahfj;ju;fshy; rku;g;gpf;fg;gLk;
tpz;zg;gg; gbtq;fs; ,iaGila jpizf;fs/epWtd jiytu;fspd;
thapyhf mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;. mt;thW mDg;gg;glhj tpz;zg;gq;fs;
epuhfupf;fg;gLk;.
Nkyjpf tpguq;fs;

: ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; 0112684921 ePbg;G 232/233

gapw;Wtpg;ghsH jpwd; mgptpUj;jpg; ghlnewp
,yq;ifapy; tpisahl;Lg; gapw;Wtpg;ghsu;fspd;
tpisahl;L mwptpidAk;
jpwikapidAk;; mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy; Nkw;gb ghlnewpfs; elhj;jg;gLtJld;
ifg;ge;jhl;lk; (Handball)> irf;fpNshl;lk;> fhw;ge;jhl;lk;> nthypNghy;> caph; fhg;G
(Life Saving), tiyg;ge;jhl;lk; kw;Wk; n`hf;fp Nghd;w tpisahl;Lf;fs; Nghd;w
ghlnewpfSf;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
ghlnewpapd; fhyg;gFjp
: 03 khjq;fs; (rdpf;fpoik kw;Wk; Qhapw;Wf;fpoik
ehl;fspy; K.g. 9.00 ,ypUe;J gp.g. 4.00 kzp tiu
ghlnewp ,lk;ngWk;).
ghlnewpapd; Clf nkhop

: rpq;fsk;/Mq;fpyk;

ghlnewpf; fl;lzk;

: &gh. 8>000.00

ghlnewpf;F Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhd jifikfs; :
1. gapw;Wtpf;fg;gLk; tpisahl;bw;F Vw;Gilajhd gbKiwg; ghlnewp xd;wpidg;
G+uzg;gLj;jpapUj;jy;.
2. gapw;Wtpg;ghsuhf 05 tUl fhy mDgtk;.
3. ru;tNjr/Njrpa/khfhz/khtl;lkl;l ntw;wpfisg; ngw;w tPuu;fisg;
gapw;W tpj;jpUj;jy;.
Nkyjpf tpguq;fs;
: ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; 0112684921 ePbg;G 241

tpisahl;L cghijfs; Kfhikj;Jtk; njhlHghd rhd;wpjo; ghlnewp
tpisahl;L tPuu;fs; tpisahl;L mq;ftPdq;fisj;; jtpu;j;Jf; nfhs;Sjy; kw;Wk;
tpisahl;L cghijfis Kfhikj;Jtk; nra;jy; njhlu;ghd mbg;gil mwptpid
toq;Fk; Nehf;fpy; ,g; ghlnewpahdJ tpisahl;Lg; gapw;Wtpg;ghsu;fspd; nghUl;L
elhj;jg;gLfpd;wJ.
ghlnewpapd; fhyg;gFjp
: 100 kzpj;jpahyq;fs; (fpoiknahd;wpw;F ,uz;L
ehl;fs; tPjk; K.g. 9.00 ,ypUe;J gp.g. 4.00 kzp
tiu ghlnewp ,lk;ngWk;).
ghlnewpapd; Clf nkhop
: rpq;fsk;/Mq;fpyk;
ghlnewpf; fl;lzk;
: &gh.17>250.00
ghlnewpf;F Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhd jifikfs; :
1. tpisahl;Lg; gapw;Wtpg;ghsuhf my;yJ clw; jfTepiy MNyhrfuhf Mff;
Fiwe;jJ 02 tUl mDgtk; ,Uj;jy;.
Nkyjpf tpguq;fs;
: ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; 0112684921 ePbg;G 235

gzpg;ghsu;> Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhdj;Jiw epWtdk;>
100/7> Rje;jpu khtj;ij> nfhOk;G-07.
100/
njhiyNgrp : 0112684921 njhiyefy; : 0112667709 ,izajsk; : www.niss.gov.lk

