ක්රීඩා අමාතඅයඅාංශය
ජඅතිකමක්රීඩා අමද්යඅමතය ය
ජඅතිකමක්රීඩා අමද්යඅමතය යම1979මවසරේමසිටමක්රීඩා අ ාධ්යඅපන  මෂේර ්රරේ මපන අමතඅාඅමපන ව්වවු මාන ම්රමුඛ මතය යමර.

ක්රීඩා අ ාධ්යඅපන  මමපන අමතඅාඅමසඳහඅමායඳුම්පන ්වමකැඳවීතම-ම2018
පුහුණුකරුමඋසස්මපන අමතඅාඅවම-මනැඩ් න්ටන්
ක්රීඩා ක ෂේත ්රතේ පළපුරුද්දෂේ ඇති බැඩ්මින්ටන් පුහුණුකරුවන් සඳහක නවීන
තකෂේ ණික දැනුම ලබකදීතේ අරමුණින් තමම පකඨමකලකව පැවැත්තේ.
පන අමතඅාඅම කඅායම :ම මකස 06 ( මකස 3ක නයකයාතකත්මක හක කතයාතික ක පකඨමකලක
කකලයාතෂේ සහ මකස 3ක පර්තේ ණ කකලයාතෂේ අන්තර්ගත වන අතර සතිතේ දිනවල
තප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දෂේවක පකඨමකලකව පැවැත්තේ.)

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමක්රීඩා අමඩිලෝරාෝතඅමපන අමතඅාඅවම
පකර්ලිතේන්ව  පනතකින් ස්ථමකපිත කර ඇති තෘතීයික හක වෘත්තීයාත අධයකපන
තකොමි න් සාකව පිළිගත් NVQ 05 මමේටතමහි ක එකම ක්රීඩා ක ප්තලිමක පකඨමකලකව
සඳහක අයාතඳුේපත් කැඳවනු ලැතේ.
පන අමතඅාඅමකඅායමම:මමකස 12 (පූර්ණ කකලීන පකඨමකලකවකි)
පන අමතඅාඅමතඅධ්යමමම:මසිිංහල / ඉිංග්රීසි
පන අමතඅාඅ ගඅස්තුමමම:මරු. 60,000.00

පන අමතඅාඅමතඅධ්යමමමම:මසිිංහල / ඉිංග්රීසි

පන අමතඅාඅවම සඳහඅම නඳවඅගු ම ාන ම වයස්ම මතඅව:ම අවුරුදු 18-35 (රජතේ තස්වතේ

පන අමතඅාඅ ගඅස්තුමමමම:මරු. 40,000.00

නියුෂේතව සිටින්නන්ට වයාතස් සීමකව 45ට තනොවැ ද්යාත යුව යාත)

පන අමතඅාඅවමසඳහඅමනඳවඅමගැනීරම්මසුදුසුකම්ම:

පන අමතඅාඅවමසඳහඅමනඳවඅමගැනීරම්මසුදුසුකම්ම:ම

1.

2.

3.

4.

ජකතික ක්රීඩා ක ද්දයක තයාතතන ක්රීඩා ක ප්තලිමකව සමත් වීම සහ ජකතික
පකසල්, පකසල් සිංගේ මඟින් සිංද්ධකනයාත කරනු ලබන කලකප තරඟ වල
ජයාතග්රකහී කකණ්ඩා කයාතමක පුහුණුකරුතවකු ද්ම.
තහි
වසර 03ක (අධයකපන ද්දයක ඨ)ඨ) රකරීක ක අධයකපන ප්ප්තලිමක
පකඨමකලකව සමත් වීම සහ ජකතික පකසල්, පකසල් සිංගේ මඟින් සිංද්ධකනයාත
කරනු ලබන කලකප තරඟ වල ජයාතග්රකහි ක කකණ්ඩා කයාතමක පුහුණුකරුතවකු
ද්ම.
තහි
අ.තපො.ස. සකමකනය තපළ ද්ාකගයාත සමත්වීම සහ ජකතික බැඩ්මින්ටන්
පුහුණු පකඨමකලකව අදියාතර 01 සමත් වීම සහ ජකතික තහි ජකතික කණි ඨ
්
කකණ්ඩා කයාතම නිතයාතිජනයාත කළ ක්රීඩා කතයාතකු වීම සහ ජකතික/ජකතික
කණි ්ඨ තරඟයාතක ජයාතග්රහන ලබක ගත් පුහුණුකරුතවකු වීම.
තහි
අ.තපො.ස. සකමකනය තපළ ද්ාකගයාත සමත්වීම සහ පිළිගත් තයාතතනයාතක
ක්රීඩා ක ප්තලිමකවෂේ (මකස 03කට තනොඅඩු) සමත් වීම සහ ක්රීඩා ක
අමකතයකිංරතේ, ජකතික සිංගමයාතෂේ මඟින් පවත්වනු ලබන පළකත් මමේටතේ
තරඟයාතක නිතයාතිජනයාත කල ක්රීඩා කතයාතකු වීම සහ පළකත් මමේටතේ ක්රීඩා ක
කකණ්ඩා කයාතමක පුහුණුකරුතවකු වරතයාතන් ජයාතග්රහණ ලබක තිිම.

වැඩිදුරමරොරතුරුම:මපන අමතඅාඅමසම්නන්ධීකඅරකම011ම2684921 දිඟුවම235

ක්රීඩා අමද්යඅමසහතිකමපන රමපන අමතඅාඅවම-මාදියරමIම
ක්රීඩා ක පුහුණුකරුවන් සඳහක නිවැරදි තකෂේ ණික දැනුම ලබකදීතේ අරමුණින්
රවොලිරනෝල්,ම කඹම ඇදීත,ම ධ්අව ම පන ථම හඅම ක්රීඩා අාංග ම සැකමත ක්රීඩා කවන්ට අදකලව
පන අමතඅාඅවම
පකඨමකලක පැවැත්වීමට නියාතමිතයාත.
පන අමතඅාඅමකඅායමම:මපැයාත 60කි.(සතියාතට දින 02 බැඟින් සිකුරකදක සහ තසනසුරකදක
දිනවල තප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දෂේවක පකඨමකලකව පැවැත්තේ.)
පන අමතඅාඅමතඅධ්යමමම:මසිිංහල / ඉිංග්රීසි
පන අමතඅාඅ ගඅස්තුමමම: රු. 7,000.00මමමමමමමමමමමමම
පන අමතඅාඅවමසඳහඅමනඳවඅමගැනීරම්මසුදුසුකම්ම:ම
ද්වෘත මමේටතේ නේ, දිස්ත්රිෂේ ථමම, තදවන තහි පළකත්, ජකතික තරඟයාතක
නේ, ථමම, තදවන තහි තතවන ස්ථමකන දිනකගත් ක්රීඩා ක ක්රී කකවන් තහි
කණ්ඩා කයාතේ පුහුණුකර තිබීම,
තහි
2. පකසල් මමේටතේ නේ, කලකප ථමම, තදවන තහි පළකත්, ජකතික තරඟයාතක
නේ ථමම, තදවන තහි තතවන ස්ථමකන දිනකගත් ක්රීඩා ක ක්රී කකවන් තහි
කණ්ඩා කයාතේ පුහුණුකර තිබීම.
1.

ධ්අව ම පන ථම හඅම ක්රීඩා අම මි ම සැකමරම්ම පන අමතඅාඅව සඳහක අදකල
අයාතදුේකරුවන් ක්රීඩා ක ෂේත ්රතේ වසර 05ක තස්වක කකලයාතෂේ සේපූර්ණ
කර තිබීම අවරය වන අතර ක්රීඩා ක මිමි නඩා ත්ව ව හක සිංවර්ධනයාත කික තේ
කකර්යාතන්හි ක නිරත නිලධකක න්ද ද්යාතයුව  තේ.
වැඩිදුරමරොරතුරු:මපන අමතඅාඅමසම්නන්ධීකඅරකම011ම2684921මදිඟුවම204
මමමමමමමමමම0113119823මම


ක්රීඩා අමද්යඅමසහතිකමපන රමපන අමතඅාඅවම-මමාදියරමI I

1'ම අධයකපන තපොදු සහතික පර (සකමකනය තපළ) පක ෂේ ණතේදී සිිංහල / තදමළ
ාක කව සහ ගණිතයාත/අිංක ගණිතයාත ඇව ළුව තදවරකට තනොවැ වකර ගණනකදී
ද් යාතන් 06කින් සේමකන 03ෂේ සහි කතව සමත් වීම.
සහ
2. පිළිගත් ක්රීඩා ක තහි රකක ක ක අධයකපනයාත පිළිබඳ පකසැලක යාතටත් පිරීතසයින් මකස
06 පකඨමකලකවෂේ සකර්ථමක තලස සේපුර්ණ කර තීබීම.
තහි
3. ත්රිද්ධ හමුදකතේ, තපොලිසිතේ තහි සිද්ල් තරෂේ ක අිංරතේ පුහුණු කික තේ
තයාතතනයාතක, පකසලක තහි රකක රීක පුහුණු උපතද්රකවරතයාතකු/වරීයාතක
වරතයාතන් මකස 06කට තනොඅඩු මූලික සහ උසස් පකඨමකලකවෂේ සකර්ථමකව හදකරක
සමත්ව තිබීම.
තහි
4. පකසැල් ක්රීඩා ක රුරුවරයාතකු තහි රුරුවරීයාතෂේ වරතයාතන් තහි පළකත් පකලන
තයාතතනයාතක ක්රීඩා ක මිමි උපතද්රකවරතයාතකු තහි උපතද්රකවරීයාතෂේ වරතයාතන්
තහි යාතටත් පිරීතසයින් වසර 05ක පළපුරුද්දෂේ සහි කතව ක්රීඩා ක ෂේත ්රතේ ද්තර්
දෂේ තකවයාතෂේ දෂේවක තිබීම.
තහි
5. කිසියාතේ ක්රීඩා කවෂේ සේබන්ධතයාතන් ජකතික ක්රීඩා ක කණ්ඩා කයාතමක සකමකකයකයාතකු
ද්යාතයුව  අතර කිසියාතේ ජකතයන්තර තරඟයාතකට සහාකී  වී තිබීම.
තහි
6. ක්රීඩා ක අමකතයකිංරයාත මඟින් පවත්වනු ලබන ජකතික මහක ක්රීඩා ක උළතල් දී
දිස්ත්රිෂේක මමේතටේ තරඟයාතකදී ථමම තහි තදවන ස්ථමකනයාත ලබක තිබීම. එතස්
නැතතහොත් ජකතික ක්රීඩා ක සිංගමයාතකින් පවත්වනු ලබන ජකතික මමේටතේ
තරඟයාතකදී ථමම, තදවන තහි තතවන ස්ථමකනයාත ලබක තිියාත යුව යාත.
සැ යුම : රජතේ, පළකත් සාක හක තයාතතනයාතන්, සිංස්ථමක හක වයවස්ථමකපිත මණ්ඩා ල
තස්වතේ නියුව  නිලධකක න් ද්සින් ඉදිරීපත් කරනු ලබන අයාතදුේපත්, අදකල
තදපකර්තතේන්ව /තයාතතන ධකීනන් මඟින් එද්යාත යුව යාත. එතස් තනොවන අයාතදුේපත්
තිෂේත ්ප කරනු ලැතේ.
වැඩිදුරමරොරතුරුම:මපන අමතඅාඅමසම්නන්ධීකඅරකම011ම2684921 දිඟුවම232/233

පුහුණුකරුමකුසාඅමසාංවේධ් මපන අමතඅාඅව
ශ්රී ලිංකකතේ පුහුණුකරුවන්තක ක්රීඩා ක දැනුම සහ කුසලතක සිංවර්ධනයාත කික ම සඳහක
තමම පකඨමකලකව පවත්වනු ලබන අතර ම රම්සපන න්දු,ම ක්රික, ,ම නරඉසිලීතම හඅම
ජිම් අස්ටිෂේ යාතන ක්රීඩා ක සඳහක වනපන අමතඅාඅවම
පකඨමකලකවන්ට අයාතඳුේපත් කැඳවනු ලැතේ.
පන අමතඅාඅමකඅායම:මමකස 03 (තසනසුරකදක/ඉරීදක දිනවලදී තප.ව. 9.00 සිට
ප.ව. 4.00 දෂේවක පකඨමකලකව පැවැත්තේ.)
පන අමතඅාඅ ගඅස්තුම:මරු. 8,000 .00
පන අමතඅාඅමතඅධ්යම:මසිිංහල / ඉිංග්රීසි
පන අමතඅාඅවමසඳහඅමනඳවඅමගැනීරම්මසුදුසුකම්ම:
1. පුහුණු කරනු ලබන ක්රීඩා කවට අදකලව අදියාතර පකඨමකලකවෂේ සේපූර්ණ කර තිබීම.
2. පුහුණුකරුතවෂේ තලස වසර 05ක පළපුරුද්ද.
3. ජකතයකන්තර/ජකතික/පළකත්/දිස්ත්රිෂේ මමේටතේ ජයාතග්රහණ අත්කරගත් ක්රීඩා කයින්
පුහුණුකර තිබීම.

ක්රීඩා ක පුහුණුකරුවන් සඳහක නිවැරදි තකෂේ ණික දැනුම වැ දුරටත් ලබකදීතේ ඉදිරී
පියාතවරෂේ තලස වූෂු,ම පන ැසිපන න්දුම හඅම නරම ඉසිලීත යාතන ක්රීඩා ක ෂේත ්රයාතන්ට අදකලව
පන අමතඅාඅවම
පකඨමකලක පැවැත්වීමට නියාතමිතයාත.

වැඩිදුරමරොරතුරුම:මපන අමතඅාඅමසම්නන්ධීකඅරකම011ම2684921 දිඟුවම236

පන අමතඅාඅමකඅායමම:මපැයාත 120ම(සතියාතට දින 02 බැක න් - සිකුරකදක සහ තසනසුරකදක
දිනවල තප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දෂේවක පකඨමකලකව
පැවැත්තේ.)

ක්රීඩා කයින් ක්රීඩා ක තබකධ වලින් වලෂේවක ගැීනම සහ ක්රීඩා ක තබකධ කළමනකකරණයාත
පිළිබඳ මූලික දැනුම ලබකදීතේ අරමුණින් තමම පකඨමකලකව ක්රීඩා ක පුහුණුකරුවන්
පන අමතඅාඅවම
සඳහක පවත්වනු ලබයි.

පන අමතඅාඅමතඅධ්යමමම:මසිිංහල / ඉිංග්රීසි

ක්රීඩා අමතනඅධ්මකළත අකරණයමපිළිනඳමසහතිකමපන රමපන අමතඅාඅව

පන අමතඅාඅ ගඅස්තුමමම: රු. 10,000.00මමමමමමමමමමමමම

පන අමතඅාඅමකඅායම:මපැයාත 100ම(සතියාතට දින 02 බැඟින් - බ්රහස්පතින්දක සහ සිකුරකදක
දිනවලදී තප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දෂේවක පකඨමකලකව පැවැත්තේ.)

පන අමතඅාඅවමසඳහඅමනඳවඅමගැනීරම්මසුදුසුකම්ම:ම

පන අමතඅාඅමතඅධ්යමම:මසිිංහල / ඉිංග්රීසි

ක්රීඩා ක ද්දයක සහතික පර පකඨමකලකව - අදියාතර I පකඨමකලක (වූෂු, පැසිපන්දු,
බර ඉසිලීම) සමත්ව තිබීම,
තහි
2. ජකතික ක්රීඩා ක ද්දයක තයාතතන ද්සින් පිරීනමන ක්රීඩා ක ද්දයක ප්තලිමක
පකඨමකලකව සමත්ව තිබීම.
වැඩිදුරමරොරතුරුම:මපන අමතඅාඅමසම්නන්ධීකඅරකම011ම2684921 දිඟුවම204ම
මමමමමමම මමමමමමමමමමමමමමමමමමමම0113119823

පන අමතඅාඅ ගඅස්තුමම: රු. 15,000.00මමමමමමමමමමමමම

1.

පන අමතඅාඅවමසඳහඅමනඳවඅමගැනීරම්මසුදුසුකම්ම:ම
ක්රීඩා ක පුහුණුකරුතවෂේ තහි රකක රීක තයාතිගයතක උපතද්රකවරතයාතෂේ තලස අවම
වරතයාතන් වසර 02ක පළපුරුද්දෂේ තිබීම.
වැඩිදුරමරොරතුරුම:මපන අමතඅාඅමසම්නන්ධීකඅරකම011ම2684921 දිඟුවම235

රයෝගඅමසහමස්වභඅද්කමචිකි්වස මද්යඅවමම
පිළිනඳමසහතිකමපන රමපන අමතඅාඅව
ක්රීඩා කව සඳහක අතයවරය සකධකයාතන් වන රකක රීක නමයතකව, සමබරතකව තදියාත
මනකතස් සිංවර්ධනයාත කරන ක්රම ිලල්පයාතෂේ වරතයාතන් තමන්ම මකනසික ද්්කන්තියාත
පන අමතඅාඅවම
පහසුතවන් ළඟක කරතදමින් රකක රීක
තයාතිගයතකව නිරකයාතකරතයාතන් ළඟක කර ගත
හැකි ක්රමතේදයාතෂේ වරතයාතන්ද තයාතිගක රකස්රයාත ඉතක වැදගත් තේ. එයාත තපෞරු
වර්ධනයාතටද පිටුවහලකි. එතමන්ම තනු ිංක ක ද් යාතයාතෂේ වරතයාතන් ඉන්දියාතකතේ
චලලිත ස්වාකද්ක ිකකිත්සකවද තමම පකඨමකලකතේදී අධයයාතනයාත කළ හැකිතේ. එමඟින්
නිවැරදි සේාකහන ක්රම ිලල්ප සහ ස්වාකද්ක ද්ික්රම අනුසකරතයාතන් සිදු කරන
ිකකිත්සකවන් පිළිබඳ නයකයාතකත්මක දැනුම සහ කතයාතික ක පුහුණුවද ලබකගැීනමට
අවස්ථමකව හි කමිතේ.
පකඨමකලකතේ ධකන සේපත්දකයාතකයින් වන්තන් ඉන්දියාතකතේ තයාතිගක රකස්රයාත ඇව ළු
ාකරතීයාත පකරේපරීක ක්රීඩා ක සේබන්ධ පුතරිගක ආ තයාතතනයාතෂේ වන ඉන්දියාතකතේ
අමරකවතී ද්ර්වද්දයකලයාතට අනුබද්ධ ශ්රී හනුමකන් වයකයාතකේ සකරෂේ මණ්ඩා ල් උපකි
පිරීනමන තයාතතනතේ තද්රකවරුන් තේ.
පන අමතඅාඅමකඅායම:සති තදකකි (සතිතේ වැඩා  කරන දින) පූර්ණ කකලීන පකඨමකලකවකි.
පන අමතඅාඅමගඅස්තුමම: රු. 5,000/=
පන අමතඅාඅමතඅධ්යය: ඉිංග්රීසි (සිිංහල ාක කතවන් පරීවර්තනයාතන් සපයාතනු ලැතේ.)
පන අමතඅාඅවමසඳහඅමනඳවඅමගැනීරම්මසුදුසුකම්ම: ම


තයාතිගක රකස්රයාත සහ ඉන්දීයාත ිකකිත්සන ද්දයකව පිළිබඳ උනන්දුවෂේ
දෂේවන සැමට.

වැඩිදුරමරොරතුරුම:මපන අමතඅාඅමසම්නන්ධීකඅරකම011ම2684921 දිඟුවම225

වැග්වම : රතතම පන අමතඅාඅවන්ම සඳහඅම නඳවඅම ගැනීරම්දීම ඉල්ලුම්ම කරම ඇතිම
සුදුසුකම්ම වාටම ාතරවම ඉදිරිපන ්වම කරු ම ාන ම ඉහාම ෂේ අම සහම ක්රීඩා අම
ාධ්යඅපන  මසුදුසුකම්මසඳහඅමවැඩිම්රමුඛ අවෂේමිම ර.

ායඳුම්පන ්වමඑද්යයුතුමතකඅරය
සියාතළුම පකඨමකලක සඳහක අයාතඳුේපත් www.niss.gov.lk තවේ
අඩා ද්තයාතන් තහි සතිතේ දිනවල තප.ව. 9.00 සිට ප.ව.4.00 දෂේවක
ජකතික ක්රීඩා ක ද්දයක තයාතතනතේ තල්ාකකිකකක  කකර්යාතකලතයාතන්
ලබකගත හැක. සම්පුේණමකර මාමායදුම්පන ්වම2018මරපන නරවඅරිමතසම
15ම දි ටම රපන රම ාධ්යෂේ ,ම ජඅතිකම ක්රීඩා අම ද්යඅම තය ය,ම 100/7,ම
නිහස්ම තඅව,ම රකොළඹම 07 යාතන ලිපිනයාතට ලියාතකපදිිංික තැපෑතලන්
එද්යාත යුව යාත.
සැයු :ම ායදුම්පන ම නහඅඑව ම කවරරේ ම වම්පන සම ඉහාම රකළවරේම
ායඳුම්කර මපන අමතඅාඅව/මක්රීඩා අවමසඳහන්මකළමයුතුය

ාධ්යෂේ , ජඅතිකමක්රීඩා අමද්යඅමතය ය,
100/7,මනිහස්මතඅව,මරකොළඹම07.
දුරකථ ම:ම011ම2684921
ෆැෂේස් :ම011ම2667709ම
රවබ්මාඩා ද්යම:මwww.niss.gov.lk

