விளையாட்டு அளைச்சு
தேசிய விளையாட்டு விஞ்ஞான நிறுவனம்
தேசிய விளையாட்டு விஞ்ஞான நிறுவனம் 1979 ஆம் ஆண்டிலிருந்து விளையாட்டுக் கல்வித்துளையில்
பாடநநைிகளை நடாத்தும் முேன்ளை நிறுவனைாகும்

விளையாட்டுக் கல்விப் பாடநநைிகள் நோடர்பாக விண்ணப்பங்கள் தகாரல் - 2018
பயிற்றுவிப்பாைர் உயர் பாடநநைி - பூப்பந்ோட்டம்

விளையாட்டு டிப்தைாைா பாடநநைி

விளையாட்டுத் துளையில் அனுபவமுளடய பூப்பந்ோட்ட பயிற்றுவிப்பாைர்கள்
நோடர்பாக நவீன நோழில்நுட்ப அைிவிளனப் நபற்றுக் நகாடுக்கும் தநாக்கில்
இப்பாடநநைி இடம்நபறும்.
பாநநைியின் காலப்பகுேி : 06 ைாேங்கள் (03 ைாேங்கள் தகாட்பாட்டு ாீேியிலான
ைற்றும் நசயன்முளைப் பாடநநைிக் காலப்பகுேியிளனயும் அத்துடன் 03 ைாேங்கள்

பாராளுைன்ை சட்டநைான்ைின் வாயிலாக ோபிக்கப்பட்டுள்ை மூன்ைாம் நிளல ைற்றும்
நோழிற்கல்வி ஆளணக்குழு ஏற்றுக் நகாண்டுள்ை NVQ 05 ைட்டம் நகாண்ட
ஒதரநயாரு விளையாட்டு டிப்தைாைா பாடநநைி நோடர்பாக விண்ணப்பப் படிவங்கள்
தகாரப்படுகின்ைன.

ஆய்வுக் காலப்பகுேிநயான்றும் உள்ைடக்கப்படுவதுடன் கிழளை நாட்கைில் மு.ப. 9.00
ைணியிலிருந்து பி.ப. 4.00 ைணி வளர பாடநநைி இடம்நபறும்).

பாநநைியின் காலப்பகுேி: பன்னிநரண்டு ைாேங்கைாகும். (முழு தநர பாட நநைியாகும்).
பாநநைியின் ஊடக நைாழி : சிங்கைம் / ஆங்கிலம்
பாநநைிக் கட்டணம் : ரூபா. 60, 000.00

பாநநைியின் ஊடக நைாழி : சிங்கைம் / ஆங்கிலம்

பாடநநைி நோடர்பாக தசர்த்துக் நகாள்ைப்படும் வயநேல்ளல: வயது 18 - 35
வருடங்கள் (அரசாங்க தசளவயில்
விடக் கூடுேல் ஆகாது).

பாநநைிக் கட்டணம் : ரூபா. 40, 000.00
பாடநநைி நோடர்பாக தசர்த்துக்நகாள்ளுவேற்கான ேளகளைகள் :
1. தேசிய விளையாட்டு விஞ்ஞான நிறுவனத்ேின் விளையாட்டு டிப்தைாைா
பாடநநைியில்
சித்ேியளடந்ேிருத்ேல்
அத்துடன்
தேசிய
பாடசளலகள்,
பாடசாளலச் சங்கங்கைினால் ஏற்பாடு நசய்யப்படும் வலய ைட்டப் தபாட்டிகைில்
நவற்ைியீட்டிய அணிநயான்ைின் பயிற்றுவிப்பாைராகவிருத்ேல்.
அல்லது
2. 03 வருடங்கள் (கல்வியியற் கல்லூாி) உடற்கல்வி டிப்தைாைாப் பாடநநைியில்
சித்ேியளடந்ேிருத்ேல்
அத்துடன்
தேசிய
பாடசளலகள்,
பாடசாளலச்
சங்கங்கைினால் ஏற்பாடு நசய்யப்படும் வலய ைட்டப் தபாட்டிகைில்
நவற்ைியீட்டிய அணிநயான்ைின் பயிற்றுவிப்பாைராகவிருத்ேல்.
அல்லது
3. க.நபா.ே சாோரண ேரப் பாீட்ளசயில் சித்ேியளடந்ேிருத்ேல் அத்துடன் தேசிய
பூப்பந்ோட்டம் பயிற்சிப் பாடநநைி படிமுளை - 01 இல் சித்ேியளடந்ேிருத்ேல்
அத்துடன்
தேசிய
அல்லது
சர்வதேச
கனிட்ட
அணியிளனப்
பிரேிநிேித்துவப்படுத்ேிய வீரராேல் அத்துடன் தேசிய / தேசிய கனிட்ட
தபாட்டிகைில் நவற்ைியீட்டிய பயிற்றுவிப்பாைராகவிருத்ேல்.
அல்லது
4. க.நபா.ே

சாோரண

ேரப்

பாீட்ளசயில்

சித்ேியளடந்ேிருத்ேல்

அத்துடன்

ஏற்றுக்நகாள்ைப்பட்ட நிறுவனம் ஒன்ைின் விளையாட்டு டிப்தைாைாநவான்ைில்
(03 ைாேங்களுக்குக் குளையாே) சித்ேியளடந்ேிருத்ேல் அத்துடன் விளையாட்டு
அளைச்சில், தேசிய சங்கம் ஒன்ைின் மூலம் நடாத்ேப்படும் ைாகாண ைட்டப்
தபாட்டிநயான்ைிளன பிரேிநிேித்துவப்படுத்ேிய வீரராேல் அத்துடன் ைாகாண
ைட்ட
விளையாட்டு
அணிநயான்ைின்
பயிற்றுவிப்பாைராக
நவற்ைியீட்டியிருத்ேல்.
தைலேிக விபரங்கள் : பாடநநைி இளணப்பாைர் 0112684921 நீட்சி 235

விளையாட்டு விஞ்ஞான சான்ைிேழ் பாடநநைி - படிமுளை I
விளையாட்டுப் பயிற்றுவிப்பாைர்கள் நோடர்பாக சாியான நோழில்நுட்ப அைிவிளன
வழங்கும் தநாக்கில் நவாலிதபால், கயிைிழுத்ேல், ஓட்டப்பாளே ைற்றும் விளையாட்டு
ளைோனம் அளைத்ேல் என்பனவற்ைிற்கு ஏற்புளடய பாடநநைிகள் நடாத்ேப்படும்.

පාඨමාලාව

பாநநைியின் காலப்பகுேி : 60 ைணித்ேியாலங்கைாகும். (கிழளைநயான்ைிற்கு 02
நாட்கள் வீேம் நவள்ைிக்கிழளை ைற்றும் சனிக்கிழளை நாட்கைில் மு.ப. 9.00 இலிருந்து
பி.ப. 4.00 ைணி வளர பாடநநைி இடம்நபறும்).
பாநநைியின் ஊடக நைாழி : சிங்கைம் / ஆங்கிலம்
பாநநைிக் கட்டணம் :ரூபா. 7, 000.00
பாடநநைி நோடர்பாக தசர்த்துக்நகாள்ளுவேற்கான ேளகளைகள் :

1. ேிைந்ே ைட்டைாயின் ைாவட்டத்ேில் முேலாம், இரண்டாம் அல்லது ைாகாண,
தேசிய
தபாட்டிகைாயின்
இடங்ளைப்நபற்ை
வீர
பயிற்றுவித்ேிருத்ேல்.

முேலாம்,
இரண்டாம்
அல்லது
மூன்ைாம்
வீராங்ளனகளை
அல்லது
அணிகளைப்

அல்லது
2. பாடசாளல ைட்டைாயின் வலய ைட்டத்ேில் முேலாம், இரண்டாம் அல்லது
ைாகாண, தேசிய தபாட்டிகைாயின் முேலாம், இரண்டாம் அல்லது மூன்ைாம்
இடங்ளைப்நபற்ை
வீர
வீராங்ளனகளை
அல்லது
அணிகளைப்
பயிற்றுவித்ேிருத்ேல்.
 ஓட்டப்பாளே ைற்றும் விளையாட்டு நிலம் அளைத்ேல் பாடநநைி நோடர்பாக
ஏற்புளடய விண்ணப்போாி விளையாட்டுத் துளையில் 05 வருட தசளவக்
காலத்ேிளனப் பூரணப்படுத்ேியிருத்ேல் அவசியைாக அளைவதுடன் விளையாட்டு
நிலப் பராைாிப்பு ைற்றும் அபிவிருத்ேிநசய்ேல் நசயற்பாடுகைில் ஈடுபடும்
உத்ேிதயாகத்ேராகவிருத்ேல்.
தைலேிக விபரங்கள் : பாடநநைி இளணப்பாைர் 0112684921 நீட்சி 204
0113119823

விளையாட்டு விஞ்ஞான சான்ைிேழ் பாடநநைி - படிமுளை II

පාඨමාලාව

விளையாட்டுப் பயிற்றுவிப்பாைர்கள் நோடர்பாக சாியான நோழில்நுட்ப அைிவிளன
தைலும் வழங்கும் முன்தநாக்கிய கட்டநைான்ைாக வூசு, கூளடப்பந்ோட்டம் ைற்றும்
பாரந்தூக்கல் ஆகிய விளையாட்டுத் துளைகளுக்கு ஏற்புளடய பாடநநைிகள்
நடாத்ேப்படும்.
பாநநைியின் காலப்பகுேி : 120 ைணித்ேியாலங்கைாகும். (கிழளைநயான்ைிற்கு 02
நாட்கள் வீேம் - நவள்ைிக்கிழளை ைற்றும் சனிக்கிழளை நாட்கைில் மு.ப. 9.00 இலிருந்து
பி.ப. 4.00 ைணி வளர பாடநநைி இடம்நபறும்).
பாநநைியின் ஊடக நைாழி : சிங்கைம் / ஆங்கிலம்
பாநநைிக் கட்டணம் :ரூபா. 10, 000.00
பாடநநைி நோடர்பாக தசர்த்துக் நகாள்ளுவேற்கான ேளகளைகள் :
1. விளையாட்டு விஞ்ஞான சான்ைிேழ் பாடநநைி - படிமுளை I பாடநநைியில் (வூசு,
கூளடப்பந்ோட்டம் ைற்றும் பாரந்தூக்கல்) சித்ேியளடந்ேிருத்ேல்.
அல்லது
2. தேசிய விளையாட்டு விஞ்ஞான நிறுவனத்ேினால் வழங்கப்படும் விளையாட்டு
டிப்தைாைா பாடநநைியில் சித்ேியளடந்ேிருத்ேல்.
தைலேிக விபரங்கள் : பாடநநைி இளணப்பாைர் 0112684921 நீட்சி 204
0113119823

ஈடுபட்டிருப்தபாாின்

வயது 45 வருடங்களை

பாடநநைி நோடர்பாக தசர்த்துக் நகாள்ளுவேற்கான ேளகளைகள் :
1. கல்விப் நபாதுத் ேராேரப் பத்ேிரம் (சாோரண ேரம்) பாீட்ளசயில் சிங்கைம் / ேைிழ்
நைாழி ைற்றும் கணிேம் / எண் கணிேம் உள்ைடங்கைாக இரண்டு ேடளவகளுக்கு
தைற்படாது 06 பாடங்கைில் 03 ேிைளைச் சித்ேிகளுடன் சித்ேியளடந்ேிருத்ேல்.
அத்துடன்
2. ஏற்றுக் நகாள்ைப்பட்ட விளையாட்டு அல்லது உடற்கல்வி நோடர்பான கல்லூாி
ஒன்ைில் ஆகக் குளைந்ேது 06 ைாே பாடநநைிநயான்ைிளன நவற்ைிகரைாக
பயின்று பூரணப்படுத்ேியிருத்ேல்.
அல்லது
3. முப்பளடகள், நபாலிஸ் அல்லது சிவில் பாதுகாப்புப் பிாிவின் பயிற்றுவிக்கும்
நிறுவனம் ஒன்ைில், கல்லூாி ஒன்ைில் உடற்கல்வி ஆதலாசகராக 06
ைாேங்களுக்குக் குளையாே அடிப்பளட ைற்றும் உயர் பாடநநைிநயான்ைிளன
நவற்ைிகரைாக பயின்று பூரணப்படுத்ேியிருத்ேல்.
அல்லது
4. பாடசாளல விளையாட்டு ஆசிாியராக அல்லது ஆசிாிளயயாக அல்லது
உள்ளூராட்சி நிறுவனம் ஒன்ைில் விளையாட்டு நில ஆதலாசகர் ஒருவராக ஆகக்
குளைந்ேது 05 வருட அனுபவத்துடன் விளையாட்டுத்துளையில் விதசட
ஆற்ைல்களை நவைிக்காட்டியிருத்ேல்.
அல்லது
5. யாதேனும் விளையாட்டு நோடர்பாக தேசிய விளையாட்டு அணிநயான்ைின்
அங்கத்ேவராக
இருக்க
தவண்டியதுடன்
யாதேனும்
சர்வதேசப்
தபாட்டிநயான்ைிற்குப் பங்குபற்ைியிருத்ேல்.
அல்லது
6. விளையாட்டு அளைச்சின் வாயிலாக நடாத்ேப்படுகின்ை தேசிய விளையாட்டுப்
நபருவிழாவின் ைாவட்டைட்டப் தபாட்டிநயான்ைில் முேலாம் அல்லது இரண்டாம்
இடத்ேிளனப் நபற்ைிருத்ேல். அவ்வாறு இல்லாவிடின் தேசிய விளையாட்டுச்
சங்கம் ஒன்ைினால் நடாத்ேப்படும் தேசிய ைட்டப் தபாட்டிநயான்ைில் முேலாம்,
இரண்டாம் அல்லது மூன்ைாம் இடத்ேிளனப் நபற்ைிருத்ேல் தவண்டும்.
குைிப்பு : அரச, ைாகாண சளபகள் ைற்றும் நிறுவனங்கள், கூட்டுத்ோபனங்கள் ைற்றும்
நியேிச்சட்டச் சளபகைில் கடளையாற்றும் உத்ேிதயாகத்ேர்கைால் சைர்ப்பிக்கப்படும்
விண்ணப்பப் படிவங்கள் ஏற்புளடய ேிளணக்கை/நிறுவன ேளலவர்கைின் வாயிலாக
அனுப்பப்படுேல்
தவண்டும்.
அவ்வாறு
அனுப்பப்படாே
விண்ணப்பங்கள்
நிராகாிக்கப்படும்.
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பயிற்றுவிப்பாைர் ஆற்றுளக அபிவிருத்ேிப் பாடநநைி
இலங்ளகயில் விளையாட்டுப் பயிற்றுவிப்பாைர்கைின் விளையாட்டு அைிவிளனயும்
புலளையிளனயும்
அபிவிருத்ேி
நசய்யும்
தநாக்கில்
தைற்படி
பாடநநைிகள்
நடாத்ேப்படுவதுடன் தைளசப்பந்ோட்டம், கிாிக்கட், பாரந்தூக்கல் ைற்றும் ஜிம்நாஸ்டிக்
ஆகிய விளையாட்டுக்கள் நோடர்பாகவான பாடநநைிகளுக்கு விண்ணப்பப்பங்கள்
தகாரப்படுகின்ைன.
பாநநைியின் காலப்பகுேி : 03 ைாேங்கள் (சனிக்கிழளை ைற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழளை
நாட்கைில் மு.ப. 9.00 இலிருந்து பி.ப. 4.00 ைணி வளர பாடநநைி இடம்நபறும்).
பாநநைியின் ஊடக நைாழி : சிங்கைம் / ஆங்கிலம்
பாநநைிக் கட்டணம் : ரூபா. 8, 000.00
பாடநநைி நோடர்பாக தசர்த்துக் நகாள்ளுவேற்கான ேளகளைகள் :
1. பயிற்றுவிக்கப்படும் விளையாட்டிற்கு ஏற்புளடயோன படிமுளைப் பாடநநைி
ஒன்ைிளனப் பூரணப்படுத்ேியிருத்ேல்.
2. பயிற்றுவிப்பாைராக 05 வருட அனுபவம்.
3. சர்வதேச/தேசிய/ைாகாண/ைாவட்ட ைட்ட
பயிற்றுவித்ேிருத்ேல்.

நவற்ைிகளைப்நபற்ை

வீரர்களைப்

தைலேிக விபரங்கள் : பாடநநைி இளணப்பாைர் 0112684921 நீட்சி 236
விளையாட்டு உபாளேகளை முகாளைத்துவம் நசய்ேல் நோடர்பான சான்ைிேழ்
பாடநநைி
விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாட்டு உபாளேகளைத் ேவிர்த்துக்நகாள்ளுேல் ைற்றும்
விளையாட்டு உபாளேகளை முகாளைத்துவம்
පාඨමාලාව நசய்ேல் நோடர்பாக அடிப்பளட
அைிவிளன
வழங்கும்
தநாக்கில்
இப்
பாடநநைியானது
விளையாட்டுப்
பயிற்றுவிப்பாைர்கைின் நபாருட்டு நடாத்ேப்படுகின்ைது.
பாநநைியின் காலப்பகுேி : 100 ைணித்ேியாலங்கள் (கிழளைநயான்ைிற்கு இரண்டு
நாட்கள் வீேம் வியாழக்கிழளை ைற்றும் நவௌைிக்கிழளை நாட்கைில் மு.ப. 9.00
இலிருந்து பி.ப. 4.00 ைணி வளர பாடநநைி இடம்நபறும்).
பாநநைியின் ஊடக நைாழி : சிங்கைம் / ஆங்கிலம்
பாநநைிக் கட்டணம் : ரூபா. 15, 000.00
பாடநநைி நோடர்பாக தசர்த்துக் நகாள்ளுவேற்கான ேளகளைகள் :
விளையாட்டுப் பயிற்றுவிப்பாைராக அல்லது உடற்ைகவுநிளல ஆதலாசகராக ஆகக்
குளைந்ேது 02 வருட அனுபவம் இருத்ேல்.
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தயாகக்களலகள் ைற்றும் இயற்ளக சிகிச்ளசயியல்
நோடர்பான சான்ைிேழ் பாடநநைி
விளையாட்டு நோடர்பான அத்ேியாவசியக் காரணிகைான வளையுந்ேன்ளை, சைநிளல
පාඨමාලාව
ஆகியவற்ைிளன சிைப்பாக அபிவிருத்ேி நசய்யும் நுட்பமுளையாகவும் அவ்வாதை உை
நநகிழுளையிளன எைிோக அண்ைித்துத்ேந்து உடற்ைகளையிளன நிரந்ேரைாக
அண்ைித்துக்நகாள்ைக் கூடிய முளைளையியல் ஒன்ைாகவும் தயாகக்களலகள் ைிக
முக்கியைானளவயாக
அளைகின்ைன.
அளவ
ஆளுளை
விருத்ேிக்கும்
பக்கபலைானளவயாகும். அேனுடன் நோடர்ச்சியான விடயம் ஒன்ைாக இந்ேியாவின்
பிரபலைான இயற்ளக சிகிச்ளசயியளலயும் இப் பாடநநைியின் தபாது கற்பேற்கான
வாய்ப்பு ஏற்படும். அேன் வாயிலாக முளையான ைசாஜ் நுட்பமுளை ைற்றும் இயற்ளக
முளைகள் பயன்படுத்ேப்பட்டு தைற்நகாள்ைப்படும் சிகிச்ளசகள் நோடர்பான
தகாட்பாட்டு
ாீேியிலான
அைிவு
ைற்றும்
நசயன்முளை
பயிற்சியிளனயும்
நபற்றுக்நகாள்ளுவேற்கான சந்ேர்ப்பம் கிளடக்கப்நபறும்.
பாடநநைியின்
பிரோன
வைவாைர்கள்,
இந்ேியாவின்
தயாகக்களலகள்
உள்ைடங்கைாக பாரேத்ேின் பாரம்பாிய விளையாட்டுக்கள் நோடர்பான முன்தனாடி
நிறுவனைான இந்ேியாவின் அைராவேி பல்ளலக்கழகத்துடன் இளணந்ே ஶ்ரீஅனுைன்
அப்பியாச பிரசாரக் ைண்டல் பட்டம் வழங்கும் நிறுவனத்ேின் விாிவுளரயாைர்கள்
நோழிற்படுவர்.
பாநநைியின் காலப்பகுேி : இரண்டு கிழளைகைாகும். (கிழளைநயான்ைில் தவளல
நாட்கைில் இடம்நபறும்).
பாநநைியின் ஊடக நைாழி : ஆங்கிலம் (சிங்கை நைாழியில் நைாழிைாற்ைம்
வழங்கப்படும்).
பாநநைிக் கட்டணம் :ரூபா. 5, 000.00
பாடநநைி நோடர்பாக தசர்த்துக் நகாள்ளுவேற்கான ேளகளைகள் :
 தயாகக்களலகள் ைற்றும் இந்ேிய சிகிச்ளசயியல் நோடர்பாக அக்களையிளனச்
நசலுத்து தவாருக்கு.
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குைிப்பு: இப் பாடநநைிகள் நோடர்பாகதசர்த்துக் நகாள்ளும்தபாது தகாரப்பட்டுள்ை
ேகளைகளுக்கு
தைலேிகைாக
சைர்ப்பிக்கப்படும்
உயர்
ேிைளைகள்
ைற்றும்
விளையாட்டுக் கல்வித்
ேகளைகள் நோடர்பாக கூடுேலான முக்கியத்துவம்
கிளடக்கப்நபறும்.

விண்ணப்பங்கள் அனுப்பப்பட தவண்டிய முளை
சகல பாடநநைிகள் நோடர்பாக விண்ணப்பப் படிவங்கள்
www.niss.gov.lk இளணயேைத்ேில் அல்லது கிழளை நாட்கைில்
மு.ப. 9.00 இலிருந்து பி.ப. 4.00 ைணி வளர தேசிய
விளையாட்டு
விஞ்ஞான
நிறுவனத்ேின்
பேிவாைர்
அலுவலகத்ேில் நபற்றுக்நகாள்ை முடியும். பூரணப்படுத்ேப்பட்ட
விண்ணப்பப் படிவங்கள் 2018 நபப்ரவாி ைாேம் 15 ஆம்
ேிகேிக்கு முன்னர் பணிப்பாைர்,
தேசிய விளையாட்டு
விஞ்ஞான நிறுவனம், 100/7, சுேந்ேிர ைாவத்ளே, நகாழும்பு 07
எனும் முகவாிக்கு பேிவுத்ோைில் அனுப்புேல் தவண்டும்.
குைிப்பு விண்ணப்பப் படிவங்களை அனுப்பும் கடிே உளையின்
இடது
தைல்
மூளலயில்
விண்ணப்பிக்கும்
பாடநநைி/
விளையாட்டளனக் குறுப்பிடுேல் தவண்டும்.

பணிப்பாைர், தேசிய விளையாட்டு விஞ்ஞான நிறுவனம்,
100/7, சுேந்ேிர ைாவத்ளே, நகாழும்பு 07.
நோளலதபசி : 0112 684 921 நோளலநகல் : 0112 674 033
இளணயேைம் : www.niss.gov.lk

