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                                                                                    ඇමුණුම්- 02 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශයේ පාසල් ක්රීඩා පුහුණුකරුවන් සඳහා  

        ඩිපයලෝමා පාඨමාලාව (සතිඅන්ත්) -2020/2022 

                                        විෂය නිර්යේශය 

 

2019 වර්ෂයේ රජයේ පාසල් සඳහා බඳවා ගත් ක්රීඩා පුහුණුකරුවන් සඳහා වන දෑ අවුරුදු 

ක්රීඩා පුහුණුකරු ඩිපයලෝමා පාඨමාලාව.යමම පාඨමාලාවට අයත් විෂය නිර්යේශය පහත 

සඳහන් යකාටස් පයහන්  සමන්විත යේ. පාඨමාලාව සදහා දින 100 ක් වන අතර මුථ පැය 

ගණන 600 කි. 

අ (A) යකාටස - පුහුණුවීයේ සාමානය සිේධාන්ත 

ආ (B) යකාටස       - අවම වශයයන් ප්රධාන ක්රීඩා 06 ක් හා වවකල්ිත ක්රීඩා 04 ක්  

                                ිළිබද  නයායාත්මක හා ප්රායයෝගික දැනුම   

ඇ (C) යකාටස  - මලල ක්රීඩාව ිළිබද වියශ්ෂඥතාව  

    ( නයායාත්මක හා ප්රායයෝගික) 

 ඈ (D) යකාටස  - යතෝරාගත් ක්රීඩාවක් ිළිබද වියශ්ෂඥතාව 

        ( නයායාත්මක හා ප්රායයෝගික) 

ඉ (E ) යකාටස   - ක්රීඩායේ ප්රවර්ධනය සදහා ඉවහල් වන විදයාත්මක  විෂයයන්  

 

ඉහත විෂය නිර්යේශයට අයත් යකාටස් 05 ට අදාල  විෂයන් පහතින් දැක්යේ.  

 

අ (A) යකාටස -  සාමානය පුහුණු නයාය   - පැය 60 

    (ලිඛිත පරික්ෂණයක් පැවැත්යේ) 

     වාචික පරික්ෂණය (වයිවා) 
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ආ (B) යකාටස *මුලික ක්රීඩා 06 කී (එක් විෂයක් සදහා පැය 27කි) ( මුථ පැය 162) 

  1.   යනටයබෝල් (සාමානය) 

2. යවාලියබෝල් (සාමානය) 

3. පාපන්දු (සාමානය) 

4. බර ඉසිලිම (සාමානය) 

5. කබඩි 

6. ජිේනාස්ික්   

 *වවකල්ිත ක්රීඩා 04කී. පළාත අනුව සුදුසු ක්රීඩා 04ක් පමණක් කළ     

                           යුතුය ( එක් විෂයක් සදහා පැය 15කි) (මුථ පැය 60).) 

 1.පැසිපන්දු 

 2.බැඩ්මින්ටන් 

 3.ිහිණුේ 

 4.ටයියකාන්යඩෝ 

 5.යේසපන්දු 

 

ඇ (C) යකාටස- මලල ක්රීඩා (මුථ පැය108) 

 1.යකි /මැදි/දිගු දුර ධාවනය - පැය 30 

 2.ධාවන පථ සලකුණු කිරිම හා මලල ක්රීඩා නීතිරිති -පැය 36 

     (මලල ක්රීඩා ධාවන පථ සලකුණු කිරිම - පැය15, 

     කණ්ඩායේ තරග සදහා ක්රීඩාාංගන සලකුණු කිරිම -පැය21)   

 3.පැනීේ ඉසේ - පැය 21 

 4.විසිකිරීේ ඉසේ - පැය 21 
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ඈ (D) යකාටස - වියශ්ෂඥතාව ( එක් විෂයකට පැය 27 කි)  

 1.පාපන්දු (වියශ්ෂ) 

2.යවාලියබෝල් (වියශ්ෂ) 

3.දැල්පන්දු (වියශ්ෂ) 

4.බර ඉසිලීම (වියශ්ෂ) 

ඉ (E ) යකාටස - ආධාරක විෂයයන් 

  (ක්රීඩා අධයාපන පරිපාලනය හා ක්රීඩා කළමනාකරණය සදහා පැය 30ක්ද යසසු              

විෂයක් සදහා පැය 24බැගින් ලබායේ) මුථ -  පැය 150 

 1.ක්රීඩා යපෝෂණය 

 2.ක්රීඩා මයනෝවිදයාව/ක්රීඩා සමාජ විදයාව 

 3 . ක්රීඩා වවදය විදයාව /ප්රථමාධාර 

 4.ජීව යාන්ික විදයාව 

 5.ක්රීඩා කායික විදයාව 

 6. ක්රීඩා අධයාපන පරිපාලනය හා ක්රීඩා කළමනාකරණය 

 

* ලිඛිත හා ප්රායයෝගික විභාග යමම යේශන පැය ගණනට අයත් යේ.  

  පාඨමාලාව සදහා පැය ගණන යවන් කිරිම.  

අ (A) යකාටස - සාමානය පුහුණු නයාය       = පැය 60  

ආ (B) යකාටස- මුලික ක්රීඩා 06 කී . වවකල්ිත ක්රීඩා 04 (පැය162+60) = පැය 222 

ඇ (C) යකාටස- මලල ක්රීඩා       = පැය 108 

ඈ (D) යකාටස - වියශ්ෂඥතාව       = පැය 27 

ඉ (E ) යකාටස - ආධාරක විෂයයන්      = පැය150 

ඇගයිේ          = පැය 33 

          -------------- 

          මුථ පැය 600 


