
         

      බසන්ාහිර පළාත් අයදුම්කරුවන් සදහා                             WP »» 

යයෝජිත පාඨමාලා යේඛණය - 2018 

    

අනු 

අංක 
පාඨමාලා 

අංක 
පාඨමාලාව දින 

ගණන 
සහභාගි 

සංඛයාව 
දිනයන් 

1 A     1'1'1 මළල ක්රී ඩා ස තිකපත්රු ්සමමසලස  ³ 09 25 තකපයේ දින 

2 1'2'1 ්ස්න්දු  තිකපත්රු ්සමමසලස  ³  07 25 තකපයේ දින 
3 1'3'1 ය ොලිය ෝල්  තිකපත්රු ්සමමසලස  ³ 07 25 තකපයේ දින 
4 1'4'1 දැල්්න්දු   තිකපත්රු ්සමමසලස  ³ 07 25 තකපයේ දින 
5 1'5'1 ත ඩි තිකපත්රු ්සමමසලස  ³ 07 25 තකපයේ දින 
6 1'6'1 පිහිණුම් තිකපත්රු ්සමමසලස  ³   07 25 තකපයේ දින 
7 1'7'1 ය ොක්ෂිං තිකපත්රු ්සමමසලස  ³ 07 25 තකපයේ දින 
8 1'8'1 එල්යල්a තිකපත්රු ්සමමසලස  ³ 07 25 තකපයේ දින 
9 1'9'1  ැඩ්මින්ටන් තිකපත්රු ්සමමසලස  ³ 07 25 තකපයේ දින 
10 1'10'1 යම්ත්න්දු  තිකපත්රු ්සමමසලස  ³ 07 25 තකපයේ දින 
11 A A 1'1'2 මළල ක්රී ඩා ස හුණුණුත ප ්සමමසලස  ³ 12 20 තකප අන්ත 

12 1'2'2 ්ස්න්දු    හුණුණුත ප ්සමමසලස  ³ 12 20 තකප අන්ත 
13 1'3'2 ය ොලිය ෝල්    හුණුණුත ප ්සමමසලස  ³ 12 20 තකප අන්ත 
14 1'4'2 දැල්්න්දු    හුණුණුත ප ්සමමසලස  ³ 12 20 තකප අන්ත 
15 1'6'2 පිහිණුම්   හුණුණුත ප ්සමමසලස  ³ 12 20 තකප අන්ත 
16 1'9'2  ැඩ්මින්ටන්    හුණුණුත ප ්සමමසලස   ³ 12 20 තකප අන්ත 
17 C    3'2'1 ය ෝග ක්ර'ම හුණුණු ්සමමසලස  ³ ^1 අදි ර & 08 25 තකප අන්ත 

18 3'3'1 ශරීර සු තස උ්යේශත ්සමමසලස   ³ ^1 අදි ර & 08 25 තකප අන්ත 
19 3'4'1 එයරොබික් උ්යේත ්සමමසලස   ³ ^1 අදි ර & 06$08 25 තකප අන්ත/තකපයේ දින   

20 D    4'3'1 ශසරීරිත අභ්යාසත උ්යේශත ්සමමසලස  ³^1 wÈhr & 08 25 තකප අන්ත 

21 4'6'1 කිඩ්ත් ඇත්ලටික් ්සමමසලස  ³ 05$08 25 තකප අන්ත/තකපයේ දින   

22 DD 4'3'2 ශසරීරිත අභ්යාසත උ්යේශත ්සමමසලස  ^11 අදි ර & 05 25 තකපයේ දින 

23 F        6'1 ය ොලිය ෝල් තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 තකපයේ දින 

24 6'2 මළල ක්රී ඩා ස  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 තකපයේ දින 
25 6'3 ්ස්න්දු  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 තකපයේ දින 
26 6'4 තරසයත් යදෝ  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
27 6'5 දැල්්න්දු  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 තකපයේ දින 
28 6'6 තඹ ඇදීම  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
29 6'7 මල්ල  ය්ොර  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
30 6'8  ැඩ්මින්ටන්  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 තකපයේ දින 
31 6'9 යම්ත්න්දු  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 තකපයේ දින 
32 6'10 ජිම්නසත්ටික්  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
33 6'11 එල්යල්  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 තකපයේ දින 
34 6'12 තස  ර්ධන  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
35 6'13 ්ස්ැදි   තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
36 6'14 පිහිනුම් තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  ³     03 25 තකපයේ දින 
37 6'15 වුෂු  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
38 6'16 යිොකි  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
39 6'17 ්ැසි්න්දු  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
40 6'18 තරග ඇවිදීම  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
41 6'19 ක්රිේත් තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 තකපයේ දින 
42   6'20 ත ඩි  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  ³ 03 25 තකපයේ දින 
43        6'21  ර ඉසිලීම  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
44 6'22 ජූයඩා ෝ  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 
45 6'23 ය ෝක්ෂිං  තසක්ෂණ නිලධසරි ්සමමසලස  03 25 තකපයේ දින 



මුදේ අය කරනු ලබන පාඨමාලා යේඛණය 

්ිත යල්ඛණයේ දක් ස ඇකප ්සමමසලස තදිස  මුදල් අ  කිරීමට ය ෝජිත  ඇකප අතර  ත්නසහිර ්ළසත් ක්රී ඩා ස 
විදාස තනයේ ්සමමසලස ිදසරස තක්රී    හුණුණු තටතු ව  ල නිරත හුණුණුත ප න් ිස උ්යේශතන්න් ුවුන්ය  

ක්රිේ සතසරී ම්ටම අනු  යගම්ම් තළ තු ව  න අතර සුදුසුතම් මත අ ශා ්සමමසලස  තදිස  ඉල්ලුම් තළ ිැත. 

පාඨමාලා ගාස්තු විෂය නිර්යේශය හා අදාල ප්රාායයෝගික රි යාකාරකම් අනුව යවනස් විය හැක.   
      

අනු 

අංක 
පාඨමාලා 

අංක 
පාඨමාලාව දින 

ගණන 
සහභාගි 

සංඛයාව 
දිනයන් 

 46 G        7'1 යෙත් ආධුනිත ක්රී ඩා ත හුණුණු ්සමමසලස  05 80 තකපයේ දින 

47 7'2 පිහිණුම්  ආධුනිත ක්රී ඩා ත හුණුණු ්සමමසලස  05 80 තකපයේ දින 
48 7'3 යම්ත්න්දු ආධුනිත ක්රී ඩා ත හුණුණු ්සමමසලස  05 80 තකපයේ දින 
49 7'4  ැඩ්මින්ටන්  ආධුනිත ක්රී ඩා ත හුණුණු ්සමමසලස  05 80 තකපයේ දින 
50 H        8'1 යේෂ්ම හුර ැසි න් තදිස ක්රී ඩා ස  ැඩා තටින 05 40 තකපයේ දින 

51 8'7 ක්රී ඩා ස අමසතාසිංශයේ ක්රී ඩා ස නිලධසරින් තදිස දැනුම 
 ස ත්තසලීන කිරීයම් හුනරීක්ෂණ  ැඩා මුළු    

05 50 තකපයේ දින 

52 8'8 අධාස්න අමසතාසිංශයේ ක්රිේඩා ස රු ප  පන් තදිස  දැනුම 
 ස ත්තසලීන කිරීයම් හුනරීක්ෂණ  ැඩා මුළු    

05 30 තකපයේ දින 

53        8'9 වියශේෂ අ ශාතස තහිතවු න් හුණුණුතරනු ල න 

හුණුණුත ප න් තඳිස හුණුණු  ැඩා තටින 

   03 30 තකපයේ දින 

අනු 

අංක 
පාඨමාලා අංක පාඨමාලාව දින 

ගණන 
සහභාගි 

සංඛයාව 
දිනයන් අනු අංක 

01 B          2'1'1 ක්රී ඩා ස හුණුණු කිරීම් නාස  ්සමමසලස  ³  ^1 අදි ර& 08 25 8000$} තකප අන්ත 
02 2'2'1 ය්ෝෂණ  ිස ක්රී ඩා ස රමථමමසධසර ්සමමසලස  ^1 අදි ර& 08 25 8000$} තකප අන්ත 
03 2'3'1 ශක්කප  ිස ය ෝගාතස  උ්යේශත ්සමමසලස ³ 

^1අදි ර& 

08 25 8000$} තකප අන්ත 

04 2'4'1 ක්රී ඩා ස අන ව ප නි සරණ  තදිස ආතුර්යේද රමකපතර්ම 
්සමමසලස  ^1 අදි ර & 

08 25 8000$} තකප අන්ත 

05     2'5'1 ක්රී ඩා ස විදාස  ිස ක්රී ඩා ස ද දා විදාස   ^1 අදි ර& 08 25 8000$} තකප අන්ත 
06 BB       2'1'2 ක්රී ඩා ස හුණුණු කිරීම් නාස  ්සමමසලස  ³  ^11 අදි ර) 12 25 15000$} තකප අන්ත 

07       2'2'2 ය්ෝෂණ  ිස ක්රී ඩා ස රමථමමසධසර ්සමමසලස ^11 අදි ර& 12 25 15000$} තකප අන්ත 
08 2'3'2 ශක්කප  ිස ය ෝගාතස  උ්යේශත ්සමමසලස ³ ^11 

අදි ර& 

12 20 15000$} තකප අන්ත 

09 2'4'2 ක්රී ඩා ස අන ව ප නි සරණ  තදිස ආතුර්යේද රමකපතර්ම 
්සමමසලස  ^11 අදි ර & 

12 25 15000$} තකප අන්ත 

10 C       3'1'1 තස  ර්ධන ශසලස උ්යේශත ්සමමසලස  ³ ^1 අදි ර& 08 25 8000$} තකප අන්ත 
11 CC     3'1'2 තස  ර්ධන ශසලස උ්යේශත ්සමමසලස ³ ^11 අදි ර&  12 25 15000$} තකප අන්ත 

12  3'4'2 එයරොබික් උ්යේශත ්සමමසලස  ³ ^11 අදි ර & 12 20 15000$} තකප අන්ත 
13 D       4'1'1 ඉිළ උන්නතසිංශ උ්යේශත ්සමමසලස  ^1 අදි ර& 08 25 15000$} තකප අන්ත 
14 4'5'1 ක්රී ඩා සිංගන නඩා ත් ව  ිස තැතම්ම් පිබද ද ්සමමසලස  08 25 8000$} තකප අන්ත 
15 4'7'1 ක්රී ඩා ස තළමනසතරණ තිකපත්රු ්සමමසලස  24 50 15000$} තකප අන්ත 
16 E           5'1'1 ක්රී ඩා ස  තදිස මයනෝභ්යස  තිං ර්ධන  ැඩා මුළු  03 40 6000$} තකප අන්ත 
17 5'2'1 ක්රී ඩා ස  තදිස මයනෝතසන්ත ලිහිලන ක්ර'ම උ්ස  

 ැඩා මුළු  

03 40 6000$} තකප අන්ත 

18 5'3'1 ක්රී ඩා ත ය්ු පෂ තිං ර්ධන  ැඩා මුළු  03 40 6000$} තකප අන්ත 
19 5'4'1 ක්රී ඩා ස නස තත්   ැඩා මුළු  ³ 03 40 6000$} තකප අන්ත 
20 5'5'1 ශරීර සු තස$මයනෝතසන්ත ලිහිලන$ත්රීකඩා ස 

නස තත් $එක්දින  ැඩා මුළු 

01 50 1500$} තකප අන්ත 

21 H        8'5 ය රළආශ්රිීත හුණුණු තටතු ව කිරීම පිබද ද දැනු තක් 

කිරීයම්  ්සමමසලස  ³ 

02 20 200000$} තකපයේ දින 


