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තයෝජිෙ පාඨමාලා තේඛණය - 2018 
අනු 
අංක 

පාඨමාලා 

අංක 

පාඨමාලාව දින 

ගණ

න 

සහභාගි 

සංඛයාව 
පාඨමාලා 

ගාස්තු 
දිනයන් a 

1 A    1'1'1 මළල ක්රී1ඩා ස තිකපත්රඛ ්සමමසලස  ³ 09 20 5000$} තකපයේ දින 
2 1'2'1 ්ස්න්දු තිකපත්රඛ ්සමමසලස  ³ 07 20 4000$} තකපයේ දින 
3 1'3'1 ය ොලිය ෝල් තිකපත්රඛ ්සමමසලස  ³ 07 20 4000$} තකපයේ දින 
4 1'4'1 දැල්්න්දු තිකපත්රඛ ්සමමසලස   ³ 07 20 4000$} තකපයේ දින 
5 1'5'1 ත ඩි තිකපත්රඛ ්සමමසලස  ³ 07 20 4000$} තකපයේ දින 
6 1'6'1 පිහිනුම් තිකපත්රඛ ්සමමසලස  ³ 07 20 5500$} තකපයේ දින 
7 1'7'1 ය ොක්ෂිං තිකපත්රඛ ්සමමසලස  ³ 07 20 4000$} තකපයේ දින 
8 1'8'1 එල්යල් තිකපත්රඛ ්සමමසලස  ³ 07 20 4000$} තකපයේ දින 
9 1'9'1  ැඩ්මින්ටන් තිකපත්රඛ ්සමමසලස  ³ 07 20 5500$} තකපයේ දින 
10 1'10'1 යම්ත්න්දු තිකපත්රඛ ්සමමසලස  ³ 07 20 4000$} තකපයේ දින 
11 AA  1'1'2 මළල ක්රී1ඩා ස හුණුකරත ප ්සමමසලස  ³ 12 20 12000$} තකප අන්ත 

12 1'2'2 ්ස්න්දු  හුණුකරත ප ්සමමසලස  ³  12 20 12000$} තකප අන්ත 
13 1'3'2 ය ොලිය ෝල්  හුණුකරත ප ්සමමසලස  ³ 12 20 12000$} තකප අන්ත 
14 1'4'2 දැල්්න්දු හුණුකරත ප ්සමමසලස  ³ 12 20 12000$} තකප අන්ත 
15 1'6'2 පිහිකරම්  හුණුකරත ප ්සමමසලස  ³    12 20 12000$} තකප අන්ත 
16 1'9'2  ැඩ්මින්ටන් හුණුකරත ප ්සමමසලස  ³ 12 20 12000$} තකප අන්ත 
17 B   2'1'1 ක්රී1ඩා ස හුණුකර රීම්ම් නාසය ප ්සමමසලස  ³  ^1 අදිය පර& 08 25 8000$} තකප අන්ත 

18 2'2'1 ය්ෝෂණය ප ිස ක්රී1ඩා ස රපථමමසධසර ්සමමසලස^1 අදිය පර& 08 25 8000$} තකප අන්ත 

19 2'3'1 ක්රී1ඩා ස ද්දාස  ිස ක්රී1ඩා ස ද දා ද්දාස   ^1 අදිය පර& 08 25 8000$} තකප අන්ත 
20 2'4'1 ශක්කපය ප ිස යය පෝග්යාතස  ප්යශශත ්සමමසලස ³ ^1අදිය පර& 08 25 8000$} තකප අන්ත 
21 2'5'1 ක්රී1ඩා ස අනරු ප වා සරණය ප තදිස ආයුර්යේද රපකපතර්ම 

්සමමසලස  ^1 අදිය පර & 

08 25 8000$} තකප අන්ත 

22 BB 2'1'2 ක්රී1ඩා ස හුණුකර රීම්ම් නාසය ප ්සමමසලස  ³  ^11 අදිය පර) 12 25 15000$} තකප අන්ත 

23 2'2'2 ය්ෝෂණය ප ිස ක්රී1ඩා ස රපථමමසධසර ්සමමසලස ^11 අදිය පර& 12 25 15000$} තකප අන්ත 
24 2'3'2 ශක්කපය ප ිස යය පෝග්යාතස  ප්යශශත ්සමමසලස ³ ^11 අදිය පර& 12 25 15000$} තකප අන්ත 
25 2'4'2 ක්රී1ඩා ස අනරු ප වා සරණය ප තදිස ආයුර්යේද රපකපතර්ම 

්සමමසලස  ^11 අදිය පර & 

12 25 15000$} තකප අන්ත 

26  C   3'1'1 තසය ප ර්ධන ශසලස ප්යශශත ්සමමසලස  ³ ^1 අදිය පර& 08 25 8000$} තකප අන්ත 

27 3'2'1 යය පෝග්ය ක්රපම හුණුකර ්සමමසලස  ³ ^අදිය පර & 08 25 8000$} තකප අන්ත  
28 3'3'1 ශම්ර සු තස ප්යශශත ්සමමසලස  ³ ^1 අදිය පර & 08 25 8000$} තකප අන්ත 
29 3'4'1 එයරොබික් ප්යශශත ්සමමසලස  ³ ^1 අදිය පර & 08 25 8000$} තකපඅන්ත 
  එයරොබික් ප්යශශත ්සමමසලස  ³ ^1 අදිය පර & 06 25 5000$} තකපයේ දින 

30 CC 3'1'2 තසය ප  ර්ධන ශසලස ප්යශශත ්සමමසලස ^11 අදිය පර & 12 25 15000$} තකප අන්ත 
31 3'4'2 එයරොබික් ප්යශශත ්සමමසලස  ³ ^11 අදිය පර & 12 20 15000$} තකප අන්ත 
32 D    4'1'1 ඉිළ පන්නතසිංශ ප්යශශත ්සමමසලස  ^1 අදිය පර& 08 25 15000$} තකප අන්ත 

33 4'3'1 ශසම්රිත අභ්යාසත ප්යශශත ්සමමසලස  ³ ^1 අදිය පර & 08 25 8000$} තකප අන්ත 
34 4'5'1 ක්රී1ඩා සිංග්යන නඩා තුරු  ිස තැතම්ම් පිබද ද ්සමමසලස  08 25 8000$} තකප අන්ත 
35 4'6'1 රීඩ්ත් ඇතුලටික් ්සමමසලස  ³ 08 25 8000$} තකපඅන්ත/තකපයේ 

දින 
36 DD 4'3'2 ශසම්රිත අභ්යාසත ප්යශශත ්සමමසලස  ³ ^11 අදිය පර& 05 25 5000$} තකපඅන්ත/තකපයේ 

දින 
37 E    5'1'1 ක්රී1ඩා ස  තදිස මයනෝභ්යස  තිං ර්ධන  ැඩා ළුව  03 40 6000$} තකප අන්ත 
38   5'2'1       ක්රී1ඩා ස  තදිස මයනෝතසක ත ලිහිලන ක්රපම ප්සය ප  ැඩා ළුව  03 40 6000$} තකප අන්ත 
39 5'3'1 ක්රී1ඩා ත ය්ු පෂ තිං ර්ධන  ැඩා ළුව  03 40 6000$} තකප අන්ත 
40 5'4'1 ක්රී1ඩා ස නසය පතතු   ැඩා ළුව  ³ 03 40 6000$} තකප අන්ත 

අනු පාඨමාලා පාඨමාලාව දින 

ගණ

න 

සහභාගි 

සංඛයාව 
පාඨමාලා 

ගාස්තු 
දිනයන් a 



 
 

 පාඨමාලා ගාස්තු විෂය නිර්තේශය හා අදාල ප්රාාතයෝගික රි යාකාරකම් අනුව තවනස් විය හැක. 

අංක අංක 

41 F      6'1 ය ොලිය ෝල් තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 1500$} තකපයේ දින 
42 6'2 මළල ක්රී1ඩා ස  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 1500$} තකපයේ දින 
43 6'3 ්ස්න්දු  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 1500$} තකපයේ දින 
44 6'4 තරසයතු යදෝ  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 5000$} තකපයේ දින 
45 6'5 දැල්්න්දු  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25  1500$} තකපයේ දින 
46 6'6 තඹ ඇදීම  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
47 6'7 මල්ල  ය්ොරතසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
48 6'8  ැඩ්මින්ටන්  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
49       6'9 යම්ත්න්දු  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
50      6'10 ජිම්නසත්ටික් තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
51      6'11 එල්යල්  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
52 6'12 තසය ප ර්ධන  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
53 6'13 ්ස්ැදි   තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
54 6'14 පිහිකරම්  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
55 6'15 වුෂු   තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
56 6'16 යිොකී තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
57 6'17 ්ැසි්න්දු තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
58 6'18 තරග්ය ඇද්දීම  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
59 6'19 ක්රිේත්  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
60     6'20 ත ඩි  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
61      6'21  ර  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
62 6'22 ජූයඩා ෝ තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
63 6'23 ය ොක්ෂිං  තසක්ෂණ වාලධසරි ්සමමසලස  03 25 1500$} තකපයේ දින 
64 H      8'1 යේෂ්ම හුර ැසිය පන් තදිස ක්රී1ඩා ස  ැඩා තටින 02 40 5000$} තකපයේ දින 

65 8'5 ය රළආශ්රියත හුණුකර තටයුරු රීම්ම පිබද ද දැනු තක් රීම්යම්  
්සමමසලස  ³ 

02 40 6000$} තකපයේ දින 

66 8'7 ක්රී1ඩා ස අමසතාසිංශයේ ක්රී1ඩා ස වාලධසරින් තදිස දැනුම 

ය පස තුතසලීන රීම්යම් හුනම්ක්ෂණ  ැඩා ළුව    

05 50 5000$} තකපයේ දින 

67 8'8 අධාස්න අමසතාසිංශයේ ක්රී1ඩා ස රු ප  පන් තදිස  දැනුම 
ය පස තුතසලීන රීම්යම් හුනම්ක්ෂණ  ැඩා ළුව    

05 30 5000$} තකපයේ දින 

68 8'9 ද්යශේෂ අ ශාතස තහිතවු න් හුණුකරතරනු ල න හුණුකරත ප න් 

තඳිස හුණුකර  ැඩා තටින 

03 25 1500$} තකපයේ දින 


