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l%Svdj iy jHjidhl;ajh 

idrdxYh 
 

l%Svdj udkjhdg muKla Wreu ls%hdldrula fkdfõ' th i;aj f,dalfha o oel.; yels fmdÿ 

iajNdúl ls%hdldrluls' i;ajfhdaa YdrSrsl j¾Okh" fh!jkh" cjh fkdkeiS mj;ajdf.k hdu  iy 

iylrejdf.a wdl¾IKh oskd.ekSu Wfoid úúO m%o¾Ykd;aul l%Svdjka ys ksr;fj;s' pd,aia 

vdúkaf.a mrsKdu kHdhg wkqj th Yla;sjka;hdf.a fkd keiS meje;au i|yd w;HjYH iajNdúl 

ls%hdldrluls' udkj iudcfha uq,a hq.fha l%Svd ls%hdldrlï ms<sn| meyeos<s Ñ;%hla oekg fYaIj 

mj;sk jir 60"000 la muK merKs ´iafÜ%,shdkq wefndrscka Aborigine  wdos;uhka ks¾udKh l< 

.=yd Ñ;% iy ol=Kq wms%ldfõ jir 30"000-12"000 merKs ieka ^nqIauka& San (Bushman)1 f.da;%lhkaf.a 

.=yd Ñ;% u.ska wjfndaO lr .; yel' fuf;la udkjhd miq l< iEu YsIagdpdrhlu tjeks igyka 

fYaIj mej;Sfuka l%Svdj udkj iudcfha hymeje;aug w;HjYH wx.hla hehs ks.ukh l< yel' 

 
iïNdjH .%Sisfha iy frdaufha mqoa., fm!reI;ajh WoaoSmkh lrk m%Odk idOlh jQfha wOHdmk hhs' 

ls%' mQ' miajk ishji jk úg wOHdmkh m%cd;ka;%jdofha uQ,sldx.hls' fy,ksld hq.fha .%Sl 

ixialD;sfha w;HjYH YslaIKh i|yd nqoaêuh iy ;dreKHfha cjh YdrSrsl wOHdmkh m%odkh l< 

w;r" YdrSrsl j¾Okh i|yd csïkdishï Gymnasium2 mdi, ;dreKHfha wdl¾IKh oskd.;a iqúfYaIS 

ia:dkhls' YdrSrsl wOHdmkh ^Gumnastike) Yla;sh" cjh" fõ.h" ord.ekSfï n,h ^iysIaKq;d n,h 

Stamina& tl, fm!r rdcHfha úiQ we;Skshdkqjdf.a meje;aug w;HjYH ffoksl osúfha uQ,sldx.hls' 

fmros. Ndr;Sh ixialD;sfha udkisl iy YdrSrsl tald.%;dj ^YslaIKh& i|yd l%svdj Wmfhda.s lr.;a 

j. olakg ,efí' ls%' mQ¾j fojk ishjfia oS m;dxc,Sf.a fhda.d jHdhdu wdY%ujdiS Y%ukhdf.a fukau 

.DyjdiS .syshdf.a fm!reIj¾Okh i|yd fhdod .;af;ah' ÿkq Ys,amh" u,a,j fmdr jeks l%Svd .ek o 

b;sydifha i|yka fõ' iyldrshl f;dard .ekSfï oS ^iajhxjrh& l%Svd fl!I,Hh ;reKhl= i;= b;d 

Wiia iqÿiqluls' Ökh" cmdkh iy fldrshdj Y%uKdY%u ;=< wd;audrlaIl igka l%u wLKavj 

mj;ajdf.k hdfuka iudc YslaIKh i|yd ls%vdj Ndú; l< nj olakg ,efí' 

 
maf,afgdag wkqj wOHdmkh foaYmd,k fufyjrls' tfyhska fyf;u ixjdofha oS lS%vdj ;reK 

wOHdmkfha YslaIK ud¾.hla hehs igyka lf<ah' wOHdmkfha iEu udkhlau ioa.=Kh j¾Okhg 

fhduql< hq;= hehs fyf;u wjOdrKh lf<ah'  hful= i;= iajYla;sh iy ffO¾h m%o¾Ykhjkafka 

l%Svdfjka hehs tl, ms<s.;a fmdÿ u;hls' maf,afgdaf.a welvñ3 wOHdmkfha oS iEu isiqfjlau tla 

fyda nyqúO ls%vd ls%hdldrlula f;dard.; hq;=h' tfukau fyf;u ffoksl osúfha úúO .eg,qj,g 

ms<s;=re iemhSfï oS kso¾Yk f,i l%Svd bijq f;drd .;af;ah' <udúfha oS u l%svdj iy ix.S;h u.ska 

,nk wOHdmkh iudc idOdrKh úksIaph i|yd m%dfhda.slj Ndú; l< yels hehs fyf;u úYajdi 

lf<ah' wersiafgdag,a ish wOHdmkfha oS uki iy isref¾ iunr;dj mj;ajdf.k ix;DIaáh 

fidhdhdfï YslaIK ud¾.hla f,i l%Svdj ye|skaùh' tfyhska l%Svdj iuia: udkj wOHdmkfha 

w;sYhskau jeo.;a wx.hls'.da,Sh lS%vd wdpdrO¾u deontology hk kdufhka ye|ska fõ' deon kue;s 

jofka .%Sl wre; rdcldrsh hkakhs' ksjeros wre; ioals%hdfõ uQ,O¾u hhs' tkï wfkld iu. 

isÿlrk hym;a udkqIsl iyin|;dj hehs c¾udkq od¾Yksl tïudkqfj,a ldkaÜ w¾:l:kh lf<ah' 

l%Svdj jHjidhl;ajh i|yd Ndú;lsrSfï oS Wla; wdpdr O¾u u; ia:Sridrj msysàu w;sYhskau 

jeo.;ah' 

                                                           
1 Anne Solomon, San rock arts, David Phillip Publication 1998, South Africa 
2 Classical Athens (508–322 BCE) Old Education in classical Athens consisted of two major parts – physical and intellectual. 
3 Will Durant, The Story of Philosophy, The Lives and Opinions of the Great Philosophers,1961 , The poket Books 2006 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gymnasium_(ancient_Greece)
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Athens
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l%Svdj iy jHjidhl;ajh 

1. ැඳින්වීම 

නිහචිත ඳළන වංවිධළනයක් ඇති නීතිරීති හශෝ මිනිවහ ශෆසිරීම් අරමුු  වශ සීමළ සිරිත් පිළිබ 

ඓතිශළසික ඳසුබිමක් ඇති ළරීරික ඳසු තයක් මත අලවන් ප්රතිඳ  ය නිහචය හකහරන අභිහයෝග 

වහිත ක්රියළ හව ක්රීඩළල අර්ථ දෆක්හේ. 

ක්රීඩළහේ නිරත වීහමන් විවිධ ප්රතිළභ බළගත ශෆයා බල අතීතහේ හමන්ම ලර්තමළනහේත්  හෝකයම 

දෆනසිටී. දෆඩි චිත්ත හේග ඳළනය යාරීමත්, හනොදෆමුු  ගති මෆඩ ඳෆලෆත්වීමටත්, තම හකෞයයන් 

ප්රදර්නය යාරීමත්, ඒලළ තුන්න් හප්රාක්කයන් කුේමත් යාරීමත්, ක්රීඩළලන් යාරිමට හනොශෆයා අයට ඒලළ 

නෆරඹීහමන් ක්රීඩළ යාරිමට  හනොශෆයාවීහමන් ඇතිලන අඩුඳළඩුල මගශෆර ගෆනීමටත් යන කරුු  පිළිබ 

ලෆඩි අලධළනයක් හයොමුකර ඇත. 

අතීතහේදී ලර්තමළනහේදී හමන් ක්රීඩළල වම්බන්ධහයන් අලධළනයක් හනොමෆතිවිය. ෙහශත් විවිතහේ 

ඳෆලති අතයලය කළර්යයන් ල ඔවුන් ක්රියළලින්ල නිරත විය. ඳසුල ෙම ක්රියළලන් විවිධ ක්රීඩළලන් බලට 

ඳරිලර්තනය විය. ක්රීඩළහේ ිතිශළවය වකන විට රීසිය, හරෝමය, ිිතතුතුල,ක්රීටය, ින්දියළල, ජඳළනය, 

ශ්රී ංකළල ලෆනි රටල විවිධ ිවේ වම්බන්ධ හතොරතුරු ඳලතී. ඔන්ම්පික් උහෂ ක්රි.  1370 සිට 9 ලන 

සියලව හතක් ඳලත්ලළ ඇති බලට වළක්ය ඇත.හබොහශෝවිට ධනලත් ඳංතිහේ අලයතළලයක් පිිසව 

හමය භළවිතළ කර ඇත. ඳෆලෆත්ව ක්රීඩළලන් හව හබොක්සින්, ඳංච ශිේඳ, කරත්ත තරඟ, අහල තරඟ, 

අවි වහිත තරඟ,   චිත්ර තරඟ, ිතම්නළවහිකක් ශළ මෂ ක්රීඩළලන් හේ. මින් මෂ ක්රීඩළලට මුේ  තෆනක් 

ෆබිනි. 

මශළ භළරතය, රළමළයනය යන ග්රන්ථ තු හමලෆනි ක්රීඩළ පිළිබල කරුු  ිදිරිඳත් කර ඇත. දඩයම් 

ක්රීඩළ, ක්ධ කටක්තු වශළ තරුණයන් හයදවීම වශළ හඳොෂඹන ලන සුළු ක්රීඩළ ඳලත්ලළ ඇත. ද්ද්ධ 

කළලීන වමළජය පිළිබල අලධළනය හයොමු කරන විට සිදුශත් කුමරළ යහවෝදරළ කුමරිය විලළශ 

කරගෆනීම වශළද වරඹ ක්රීඩළ උහෂක් ඳලත්ලළ ඇත. ක්රිවහතුන් ලශන්හවාහේ උඳතට හඳර  කළහේදී 

ින්දියළහේ අහලයන් පිටයම, තුරඟ තරඟ දික්ු  මට්ටමක තිබි ඇත. ිට අමතරල හයෝග ලයළයළම්, 

ළරීරික ලයයළයළම් ලෆනි ද බහු ලහයන් ින්දියළහේ ඳෆලත ඇත.   

ශ්රී ංකළල ගත්විට අන් ශිහචළචළර හමන්ම පිනුම් ගෆසීම, ඳෆනීම, මේල හඳොර , අසුන්පිට නෆග වටන් 

යාරීම,  දුනු ශිේඳය, අංගම් හඳොර,ජ ක්රීඩළ වශ හලනත් ජන ක්රීඩළ ඳෆලතින. ඳසු කළලීනල විහාහයන් 

අධිරළජයලළදී ඳළනයත් වමග හලනවහවී ඇති අතර අඳරදිග ක්රීඩළ ශළ මිර විමක්ද සිදුවී ඇත. ප්රහද්යක 

ඇති හභෞතික වහලරඳයට අනුල, අලයතළලයට අනුල රිකන් රටට ක්රිඩළහේ වහලරඳයන් නිර්මළණය වි 

ඇත. ිට අමතරල ක්රීඩළහේ ඳෆලති වහලරඳය,රමය, හේගය, අරමුු , තයළග පිරිනමන ආකළරයන් 

ලර්තමළනය ලනවිට වමළජ අරමුු ත් වමග නවීකරණය වී ඇත. 
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ක්රීඩාව හාකටතටාහැද්්ාහන්වන්ාඇ?  

ක්රීඩළල තුන්න් ෆහබන කළක ක නිහරෝගී බල ද්ද්ගයකුහේ මළනසික ලර්ධනය හකහරහි අතික න් 

බඳළක . මනහවහි ඇතිලන ප්රවන්න බල මිනිවළහේ ෛදනික කටක්තු කරහගන යළමට කිකුේහදක . 

ක්රීඩළහලහිදී මළනසික ඒකළග්රතළලයක් තිබිය ක්තුලළක් හමන්ම, ෛධර්යය, ආත්ම ක්තිය ශළ ිලසීමද ඒ 

ශරශළ ද්රුදු ද්හුු  වීමට අලවහථළල වෆහවක . ක්රීඩළ කරන්නළ ජයග්රශනහේදී උද්හයෝගීමත් ලන අතරම 

ඳරළජහේදී කම්ඳළ හනොහේ. ඳරළිතතයළ ගෆරහීමට ක් හනොකරක . අලවළනය දක්ලළම ෙනම් ජයග්රශනය 

හතක් කෆඳහලක . ක්රීඩළ පිිකහේදී  බළගන්නළ හමලෆනි අත්දෆකීම්  වළමළනය විවිතහේදි ප්රගුණණ විහමන් 

මනළ හඳෞරුයයාන් හශබි යශඳත් ද්රලෆසියන් පිරිවක් බිහිවීමට හශාතුහේ. ෙලෆනි ද්රලෆසියන් අතර 

ක්ිසක හකෝඳය , ිර්යළල, අන්මත හනොිලසීම ලෆනි වමළජයට ශළනිකර ආකේඳ ඇති හනොහේ. 

ෙලෆනි ද්රලෆසියන් කණ්ඩළයමක් වමළජයට ෙකතුවීම රටට ආදර්යයා. 

හෝකහේ වම රටක්ම ක්රීඩළල උහදවළ විළ මුදේ වම්භළරයක් වියදම් කරන්හන් ක්රීඩළල මන්න් 

ද්ද්ග වංලර්ධන හයන් ඔබ්බට හගොවහ රටකට ජළතයන්තරය ජයගෆනීහම් අලවහථළලක් බලටද ඳත්ල ඇති 

බෆවිනි. උදළශරණයක් හව ශ්රී ංකළල 1996 හෝක කුවළනය ක්රිකට් තරඟළලන්ය ජයග්රශනය  යාරී 

මත් වමගම අඳරටට හබොහශෝ හදොරගුණළු විලෘත විය. 

 

හයහා කත්හක 

ලයලවළයකත්ලය යනු හකිකහයන් යාලහශොත් ළබ උඳයන අදශසින් ලයළඳළරයක් නිර්මළණය කර 

ගෆනීමක . ක්රීඩළල වෆකක හෝකය තු ිතළ ජනප්රිය ක්රීඩළලන් රළශියක් දක්නට ඇත. ඒ වශළ විළ 

ජනකළයක් ෙක් හරොක්වී සිිකන බල අඳට දෆකගත ශෆක. ලර්තමළනය ලන විට විදුන් වංහද් ශළ 

හතොරතුරු තළක්ණ ක්හාත්රල දික්නුල නිවළ ිතළ විළ ජන රළශියකට හෝකහේ ෙක් තෆනක 

ඳලත්ලන ක්රීඩළලක්  විකළනය ක ශෆක. ඒ ශළ බෆඳුනු විළ ලයළඳළරයන් ගණනළලක් ඳලතින අතර 

ෙයට තලත් ක්හාත්ර ගණනළලක්ම ෙක් යාරීහම් ශෆයායළලද ඳලතී. 

ශ්රී ංකළල වෆකක රහට් වංලර්ධනය උහදවළ ක්රීඩළල ශළ ලයලවළයකත්ලය හයොදළගන්හන්  හකහවාදෆක  

යන්න අද ගෆඹුරින් වළකච්ඡළ යාරීහම් ප්රහේයකට අඳ ෙෂඹ ඇත. 

  



 
 

6 
 

 

2.ක්රීඩාව හාලින්න්ාවාාහ ායුක්තිය කා  ාහයහා කත්හකාා  ාවක ිත ා්රවේයකන් 

01.ත කහර්ධනාමධයා්ාථ නා/මධයා්ථ නාතමමා තුවහන් 

හද්ශහේ ශෆඩය(තරුණ) නිසි ආකළරල ඳලත්ලළ ගෆනීම ට වළමළනය මළනලයළ කෆමෆත්තක් දක්ලක . ෙය 

තමළහේ ආකර්නීය බල පිළිබල ශළ හවෞඛ්යය ශළ තිරල ඳලත්ලළ ගෆනීම (ිරියවු) වශළ ඳශසුලක් 

වඳයක . කළයලර්ධන මධයවහථළන මන්න්  හම ම අලයතළල රමළනුකල වද්රළ දිය ශෆයාය. හමහිදි 

විධිමත් ද්හුු ලක් වහිත ද්හුු කරුලන්, විධිමත් ද්හුු ලක් වහිත  හඳෝණහලදීන් ශළ ඖධහේදීන් 

අලයහේ. ෙහවාම ද්හුු  උඳකරණ නඩත්තු ශළ අළුත්ලෆඩියළ සිදුකරන රමිකක න් වශළද කියායළ 

අලවහථළ උදළහේ. 

 

02.ාක්රීඩාව ාඋඳ ං්ා 

ක්රීඩළ වශළ වම්මත ක්රීඩළ භළණ්ඩ අතයලයහේ. හමහිදී ප්රධළන ක්රීඩළ භළණ්ඩයට/ භළණ්ඩලට අමතරල 

ද්ද්ගයන් විසින් ඳෂදිනු බන උඳළංගයන් ද හලෂළම සිදුහේ. ෙහිදී අනතුරු ලකන උඳකරණ 

ප්රධළන තෆනක් ගනී. ෙහවාම ක්රීඩළ විනිහචය වශළ භළවිතළ කරන උඳකරණයන්ද ඳලතී. ෙහවා ෙක් ෙක් 

ක්රීඩක ක්රීඩිකළලන් භළවිතළකරන අතයලය හනොලන නමුත් අංකළරය වශළ භළවිතළ කරන උඳළංගයන් 

ද  ඳලතී. ෙක් ෙක් ක්රීඩළල අනුල ඒලළ ෆක වහතුගත කෂ ක්තුය. ෙහවා ක්රීඩළ උඳකරණ ශළ අහනකුත් 

උඳළංග විවිධ ගුණණත්ලයක් වමග ශළ විවිධ මි ගණන් ඳරළවයන් යටහත් විවිධ ික්ක කණ්ඩළයම් 

වශළ වඳයනු ෆහබ්. හමහි ප්රධළන ලහයන් කුඩළ ෂමක න් වශළ, ඳළවේ සිසුන් වශළ වශ ජළතික වශ 

ප්රහද්ලිය මට්ටහම් ක්රීඩකක න් වශළ වශ විනිහචය වශළ වශභළන්ලන ද්ද්ගක න් වශළ ලහයන් ද, 

ක්රීඩළ තම විහනෝදළවහලළදය ශළ විලන මට්ටම ඳලත්ලළ ගෆනීමට හයොදළ ගනු බන ද්ද්ගක න් වශළ 

ලහයන් හකොටවහ කර දෆක්විය ශෆයාය. 

 

03.වක ්ා  ාආක්ර්වේද 

හයෝග රමද ක්රීඩළලන් ලහයන් ශළ රීර සුලතළ රමහේදයක් හව භළවිතළහේ. ෙහවාම හයෝග 

ක්රීඩකක න් හේ නමයතළලය ශළ දරළ ගෆනීහම් ශෆයායළල , හරෝග නිලළරණය , අනතුරු ලන්න් ික්මන් 

සුලය ශළ සිදුවිය ශෆයා අනතුරු ලන්න් ශළ අතුරු  විඳළක ලෆෆක්වීහම් රමහේදය හව හයොදළ ශෆයාය. 

හමම හයෝග රම ෙක තෆන සිිකන ක්රියළලන් වශළද හයොදළ ගත ශෆක. ෙහවාම ෙය මළනසික 

ඒකළග්රතළලය ශළ වමලත් සුලය දික්නු කර ඳරි ර්න ක්රීඩකයකු වකවහ යාරීම වශළ වළර්ථකල හයොදළ ගත 

ශෆයාය. හයෝග උඳහද්කයන් ලහයන් සුදුසු ද්ද්ගයන් ද්හුු  යාරීම මන්න් ඳළවේ මට්ටහම් සිට 

හයෝග අධයළඳනය ශළ වංලර්ධන ක්රියළලන්ය හගොඩනෆන්ය ශෆයා අතර ෙමන්න් විළ පිරිවකට කියායළ 

අලවහථළ උදළහේ. ෙනම් ෙය ගුණරු විදයළ මට්ටමින් ඩිතුහෝමළ ඳළචමළළලන් හවද ඇරඹිය ශෆයාය. 

ෙහවාම ආක්ර්හේදය වළර්ථකල ක්රීඩළහේ කළර්යක්මතළලය, අනතුරු ශළ අතුරු ආබළධ නිලළරණය ද 

ෙහමන්ම අනතුරුලන්න් ික්මන් සුලය වශළද හයොදළ ගත ශෆක. ෙමන්න් මළනසික ඒකළග්රතළලය ශළ 

වමබරතළලයද, දරළගෆනීහම් ශෆයායළලන්ද ලර්ධනය කශෆක. ආක්ර්හේද රම මන්න් වළමළනය රම 

ලට ලඩළ කළර්යක්මල ක්රීඩළහේ සිදුවු අනතුරු හශෝ හදෝ ික්මනින් වමනය කශෆයාය. හමමන්න් 
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විහද් හලෂඳට පිවිසීමට ශෆයාය. විහද් ක්රීඩකයන් වශළද හවාලළ වෆඳක හමන් විහද් විනිමය 

ිඳක ය ශෆක. ෙහවාම ආක්ර්හේදය මන්න් නිර්හද්ශිත අනුක ආශළර පිළිබ උඳහද්නය ශළ ආශළර 

බළදීම මන්න් කියායළ අලවහථළ නිර්මළනය හේ. 

 

04.ව ෞ චිකි්ාත?න්ා 

වළමළනය චන ක්රීඩළ වශළ හභෞතචියාත්වකක න් අනිලළර්යහයන්ම අලයහේ. ංකළහේ නිසිඳරිදි 

ද්හුු  හභෞතචියාත්වකක න් වංඛ්යළල  සීමිතහේ. ෙක් ෙක් ක්රීඩළලට අදළ හභෞතචියාත්වකක න් වංඛ්යළල 

අධයයනය කක්තු අතර අදළ බධළරීන් ශළ ෙක්ල ජළතික අලයතළලය පින්බ තීරණ ගත ක්තු අතර 

ෙ වශළ රහමෝඳළයන් දියත් කක්තුය. හම් පිළිබ විධිමත් ද්හුු ලක් තරුණ ප්රජළල හලත බළ දීහමන් 

විධිමත්ල කියායළ ජනිත කශෆයා බල නිරීක්ණය හේ. ෙහවාම හමය ආක්ර්හේද ෛලදය තළක්ණය 

මත ඳදනම්ල ද සිදුකශෆක. ෙමන්න් නල මළනයක කියායළ ජනිත හේ. 

 

 

 

05.ාපිටිාාැතසුම්තුව 

ක්රිකට්, ඳළඳන්දු ලෆනි ක්රීඩළ  වශළද හටනිවහ , බෆඩ්මින්ටන්, ඳෆසිඳන්දු, දෆේ ඳන්දු ලෆනි ක්රීඩළ වශළ 

කෘතිම ශළ වහලළභළවික පිික භළවිතළ හේ. හම්ලළ වකවහ යාරීම ශළ නඩත්තුල රමළු කල ජළතයන්තර 

තත්ත්ල යටහත් සිදුකක්තුය. හම් වකවහ කරන අමුද්රලයයන් නිසි ඳරිදි හතෝරළගත ක්තුය. ෙහවා 

ජවම්ඳළදනය ආදිය දෆඩි ඳරිරමයක් හයොදළ සිදුක ක්තුය. ෙහවා පිික  වෆකසීම හශෝ ෙහි අමු ද්රලය ල 

ගෆටළු හශාතුහලන් ක්රීඩකක න් ශට අනතුරු සිදුවීහම් තත්ලයක් උදළවිය ශෆයාය. හමම තත්ලයන් 

මගශෆරීමට යාරීමට ද්හුු ලත් ක්රීඩළ පිික වකවන්නන්/ නඩත්තු කරුලන් අලය හේ. 

ක්රීඩළල දික්ු යාරීහම්දි ප්රහද්ලිය ලහයන්  හමම වශය අතයලය හේ. ප්රළහද්ලිය ක්රීඩළපිික ල 

ජළතයන්තර මට්ටහම් නිර්ණළය ක අනුල ද්හුු  පිිකවෆකසුම් කරුලන් අතින් නඩත්තු ලන්හන් නම් 

සියළුම ක්රීඩකයන් අගනුලරට වෆමවිටම ඳෆමිණීහම් අලයතළලයක් නෆතීවී යන අතර අමතර කියායළ 

ප්රළහද්ලියල ජනිත හේ. 

 

06.වඳ ෂාවේදීන්/ආක්ර්වේද 

හඳෝණහේදීන් ක්රීඩළලන් වම්බන්ධහයන් වෆකක ලෆදගත් කළර්යභළරයක් ිටුකරක . ෙක් ෙක් 

ක්රීඩළලට අනුල සිදුලන ක්රියළකළරකම් ශළ ඒ වශළ හයොදලන, ලෆයලන ක්තිය නෆලත බළගෆනීම 

නෆතහශොත් ඒ ඒ ක්රීඩළහේදී රීරහේ විභලය උඳරිම තයකට හගන ආ ශෆක්හක්  අදළ හඳෝක 

වංඝටක රීරයට බළ ගෆනීහම්දී ය. හම් වශළ අධයයනයන් කක්ත්හත් විහාඥ දෆනුම වහිත 

ද්ද්ගයන් වශභළන්ත්ලහයනි. ෙක් ෙක් ක්රීඩළල වශළ විහාෂිතව හඳෝණහේදීන් වම ක්රීඩළ 

කණ්ඩළයමක් වශළ ද සිටීනම් ක්රීඩළහේ තත්ත්ලය ගුණණළත්මක ලන අතර ෙමන්න් ජනිතලන කියායළ 

අලවහථළලන්ද වෆයාය ක්තු ප්රමළණයයා. හමය ක්රීඩළ ෛලදයවිදයළ ක්හාත්රය යටහත් ශෆදරිය ක්ත්තයා. 
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ශ්රී ංකළහේ හඳෝණහේදය වෆක විට ප්රධළන ඳද්ධතින් හදකක් හේ. ෙනම් බටහිර ෛලදය රමය ශළ 

ක්රීඩළ ෛලදය විදයළලට අනුල සිදුකරන හඳෝණහේදයට අදළ උඳහද්නයන් ශළ  හඳරදිග ෙනම් 

හද්ලිය ඥළන ඳද්ධතියට අනුකල  මළනල විභලයන්, දරළගෆනීහම් ක්තියත්  දික්ු යාරීමට ශෆයා මළනල 

වම්ඳතක . හමහි ආක්ර්හේදයට අදළ හයොදළගෆනීම් පිළිබල අධයයනයන් ශළ ඳර්හේණ ආරම්භ ක 

ක්තුය. චීනය සිය හද්ලිය දෆනුම  සියළුම ක්රීඩළලන් වශළ ලළහේ හයොදළගනිමින් ඳලතී. 

 

07.ාටන්ාතල හ(අං්ම්ාාටන්)ා 

තරුණ ප්රජළල උද්හේගය හකහරහි දෆඩි ආකර්නයක් දක්ලක . හම් අනුල විවිධ වටන් රම ශෆදරීම 

පින්බල දෆඩි ඇේමක් ඇත. හම් අනුල ජළතයන්තර වබතළ  ද හයොදළ ගනිමින්  චීන,ජඳන්,හකොරියළනු 

ආදි වටන් ල ක්රීඩළ වශළ හයොදගතශෆයා ෛලීන් පිළිබ ද්හුු  කරුලන්, ඇඳුම්, වටන් උඳකරණ 

වකවහකරන්නන් වශළ කියායළ අලවහථළ උදළකරගත ශෆක. හම් වශළ ද්ළුේ රළජය මෆදිශත් විමක් අලය 

ලන අතර ෙම ක්රීඩළ නියළමනය ශළ ක්රීඩකක න් හරාිසගත යාරීම ශළ ජළතික මට්ටහම් තරඟළලන්  

හනොකඩලළ ඳෆලෆත්වීම අතයලය හේ. 

ෙහවාම හද්ලිය වටන් කළහේ විවිධ ෛලීන් ද හම්ලනවිට වමළජ ගත වි ඇත.  නිලෆරදිල හමම 

ශිේඳරම ෙනම් අංගම් වටන් ශිේඳ රම අධයළඳන මධයවහථළන ඇතියාරීම  ෙම ශිේීනන් ආරක්ළ කර 

ගෆනීම වශළ  රමහේදයන් ඇති යාරීම, ප්රදර්න කණ්ඩළයම් ඇති යාරීම, විවිධ අලවහථළ වශළ ප්රදර්න 

කණ්ඩළයම් ආර්ථික පිරිලෆය අයකර ගෆනීහම් රම හේදයන් වමග හයදවීම.  ෙක න් කියායළ අලවහථළ 

බිහිකර ගත ශෆයා අතර හද්ශියත්ලය ශළ තළක්ණය ආරක්ළ කර ගත ශෆක. ෙහවාම අංගම් වටන් 

ආශ්රිත ලයයළම රම ද්ළුේ වමළජයට ගෆහඳන අක්රින් ප්රතිවංවිධළනය කර ගෆනීහමන් අංගම් වටන් 

රම ආශ්රිත ලයළයළම රම වශ ඒ පින්බ ද්හුු කරුලන්ට හලෂඳ ිේලුමක් නිර්මළණය ක 

ශෆයාහේ. 

අංගම් වටන් කළල/ශිේඳ වංචළරකයන් ආකර්නය කර ගෆනීම වශළ හයොදළ ගතශෆයා ප්රදර්න 

අංගයක්  හව දියූණූ යාරීහමන් ප්රහද්යට ජළතික ආර්ථිකය ක්තිමත් යාරීහම් උඳළය මළර්ගයක් 

ඇතිහේ. 

 

08.ක්රීඩාව ාඋඳ ං්/ඇඳුම් 

හමය ඳර්හේණය කක්තු ක්හාත්රයයා.විවිධ ක්රීඩළ සිදුකරන අතර ඳෆෂඳිය ශෆයා ඖධ ගේලන ද  

උඳළංග මන්න් ආබළධ අලම යාරීම ශළ දුහකරතළ මග ශෆරීම වශළ  ක්රියළ කශෆයා බලට මතයක් ඳලතී. 

හම් පිළිබ හද්ලිය ෛලදය අංහේ විහාඥයන් ශළ ක්රීඩළ උඳහද්කයන් අතර කතිකළලක් ඇති යාරීම 

මන්න් විවිධ ේ යලවළයකක න් වශළ හලෂඳ නිර්මළණය ක ශෆයාය.   

උදළ:-ඖධීය හතේ ගෆේව හලළුම් ඳික. 

 

09.උඳාවතොන්ත්ර ්ලි 

ලෆඩි ිේලුමක් ඳලතින ශළ අඩු පිරිලෆයයාන් නිඳදවිය ශෆයා ක්රීඩළ ඇඳුම් ශළ අධික හලෂඳ 

ලිකනළකමයාන් මිකශෆයා ක්රීඩළ ඇඳුම් ශළ ආශ්රිත ඳෆඳුම් කුඩළ ඳරිමළන ලයලවළයකක න් මන්න් 
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නිහඳළදනයට ඇති අලවහථළල හවොයළ බෆලීම ලෆදගත්හේ. හමම උඳකරණ buy back system යටහත් 

ප්රධළන ආයතනයන් මන්න් කුඩළ ඳරිමළන ඒකකයක් වමග උඳහකොන්ත්රළත් බළදීම මන්න් සිදුයාරීමට 

ශෆයායළල හවොයළ බෆලීම ලෆදගත්හේ. 

 

10.ාම ්ම්ාඅනුග්ර  ත්හක 

විවිධ ක්රීඩකයන් මධය ශළ මශළ ඳරිමළන ආයතනය වශළ ඇතුත් කරගෆනීම මන්න් ඔවුන්හේ අදශවහ 

ශළ ක්රියළමළර්ග මන්න් ආයතනහේ අහනකුත් ප්රජළල අභිහප්රාරනය කර කණ්ඩළයම් ශෆඟීම් ිශ නෆංවීම 

සිදුකෂ ශෆයාය. 

  

 

 

11.හෘ්තීකාක්රීඩාවත?න්ාහිකිකිමම 

ලර්තමළනහේ ක්රීඩකයන් හබොහශෝ හදහනකු හලනත් ආධළරක කියායළලන්හි නිරතහලමින් සිය ක්රීඩළ 

කටක්තු සිදුකරක . ක්රීඩළ වංගම් ශළ වම්හම්න නිසි ඳරිදි නියළමනය මන්න් ක්රීඩකයන් වශළ නිසි 

ිේලුමක් ජනනය ක ශෆයාය. ෙහවාම ක්රීඩළ වංවහකෘතියක් ඇති යාරීම ශළ හලෂ ප්රචළරනය ශළ 

වන්නළම ප්රචළරනය මන්න්ද ලෘත්තීයමය ක්රීඩකයන් බිහියාරීමට ඳදනම වෆකහවා. ලර්තමළනහේ ප්රධළන 

ලහයන් ත්රිවිධ ශමුදළ ආශ්රිතල  ර්ණ කළලීන ලෘත්තීයමය ක්රීඩකයන් වශළ අලවහථළල ඳලතී.  

 

12.ක්රීඩාව ාචිකි්ා හ (Sports Therapy) 

ආතතිය මුදළශෆරීහම් ෙක් මළර්ගයක් හව Sports Therapy ශෆඳින්විය ශෆක. විවිධ ආතති තත්ලයන් 

වහිතල විලත්වීම ද්ද්ගක න්ශට වමළවිය හමන්ම හවෞඛ්යමය ලහයන් ශළනිකර හේ. ෙබෆවින් ෙම 

තත්ත්ලයන්  නිලෆරදිල ශඳුනළ හගන (Sports Therapy) භළවිතළ කර යශඳත් හවෞඛ්ය තත්ත්ලයක් 

ඇතිකර ගෆනීමට හමම රමය භළවිතළ කරක . 

 

3.ාක්රීඩාව හාආරි ාකිකික  

 Sports Development Officer ඳළවේ, ක්රීඩළ වමළජ,හඳෞද්ගන්ක ආයතනල 

 ක්රීඩළ ශළ හයෝගයතළ උඳහද්නය 

 ළරීරික අධයඳන ගුණරුලරුන් 

 ක්රීඩළ හභෞත චියාත්වකක න් 

 ක්රීඩළල ආශ්රිත ලෘත්තීය නීතිඥලරයන් 

තරඟ හකොන්හද්සි, තරග න්විසුම් ශළ විවිධ හගවීම් ආදි කටක්තු ශළ තශනම් රීර උත්හත්ජක      

ලෆනි ගෆටළු වශළ ලෘත්තීය නිතිඥලරුන් අලයහේ 

 GYM Manager ලයළයළම මධයවහථළන කෂමනළකරු 

 ක්රීඩළ මහනෝචියාත්වකක න් 
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 ෛලදය වශකරුලන් 

 වම්භළශන ශිේීනන් 

 

ක්රීඩාව ං්නාආරි ාකිකික  

 ප්රහේ ඳත්ර නිකුතුල ඳළනය කරන්නන්/කෂමනළකරුලන් 

 කුු  ද්ලරු ශසුරුලන්නන් 

 ක්රීඩළ උඳකරණ කමනළකරුලන් 

 ක්රීඩළ උඳකරණ ගබඩළ කමනළකරුලන් 

 ක්රීඩළ විනිහචය කරුලන් ශළ තීරකයන් 

 

 

ක්රීඩාව හාආරි ාම ධයාඅංයවේාකිකික  

 ක්රීඩළ මළධයහේදිය 

 ක්රීඩළ ඡළයළරඳ ශිේීනන්(ලෘත්තීන්) 

 ක්රීඩළ තීරු න්පි වකවහ කරන්නන් 

 ක්රීඩළ අහවිකරණය(වමළජජළළ ශිේීනන්) 

 ක්රීඩළ මළධය වන්දර්න කථළ ඳශසුකරුලන්(Host) 

 ක්රීඩළ මළධය කතෘලරුන් ශළ ප්රකළකක න් 

 රඳලළහිනි ශළ ගුණලන්විදුන් ක්රීඩළ ලෆඩවටශන් නිහඳළදකක න් 

 

 

4.PESTEL විය්වේෂාක 

වද්යඳ ලයුත(Political) 

1.හද්ඳළනික දෆක්ම ප්රමළණලත් හේ 

2.උඳ ජළතික මට්ටහම් හද්ඳළනඥයන් අතර විය පිළිබ අලහබෝධය ප්රමළණලත් නෆත. 

3.වමබර/ ගතික ක්රීඩළ ප්රතිඳත්තියක්. 

4.ක්රීඩළ වංගම් /ක්රීඩකක න් හද්ඳළකක න් ජනතළල අතර අන්තර් වබතළලයක් හනොමෆත. 

5.ක්රීඩළ වංගම්ල වෆසුම් දුර්ලතළ. 

6.ක්රීඩළ වංගම්ල ධළරිතළල දුර්ලතළ. 

7.ක්රීඩළහේ හද්ඳළනය. 

8.ක්රීඩළ දෘහවාලළදයක් හනොමෆත. 

9.ක්රීඩළල විවිතහයහි ප්රමුඛ්තළ කළර්යයක් හව හගොඩනගළ නෆත. 

10.ක්රීඩළ වංවහකෘතියක් වශළ මළධය හගොඩනෆගී නෆත. 
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ාආර්ථිතමක(Economical)ා 

1.ලෆඩවටශන් ල හමහශක්ම් ඇගෆක්ම් දුර්ලය. 

2.අලවහථළ ශඳුනළහගන හනොමෆතිවීම. 

3.විවිධළංගීකරණය හනොවීම. 

4.ඳශසුකම් ප්රමළණලත් හනොවීම. 

5.දුබතළ වහිත ද්ද්ගක න් වශළ ප්රහේ ඳශසුකම් හනොමෆති වීම. 

6.නහලෝත්ඳළදනයන් ිදිරිඳත්වීම 

6.ප්රමුඛ්තළ ක්රීඩළ ශඳුනළහගන හනොතිමම. 

       I.ක්රීඩළ වංවහකෘතියක් හගොඩනෆගීහම් වෆෆවහමක්          II. ප්රමුඛ් ක්රීඩළ හගොඩනෆංවීහම් වෆෆවහමක් 

7.ක්රීඩළ වංගම් ආර්ථික ලහයන් දික්නු හනොවීම ශළ වහලළධීන හනොවීම. 

8.ක්රීඩළ වංගම් අහතුක්ෂිත අරමුු  වශළ ික්කගත හනොවීම. 

9. රළජය හඳෞද්ගන්ක වශහයෝන්තළ ලයඳෘති වශළ ප්රහේවීම අඩුක (PPP) 

10.ද්ද්ගන්ක අංහේ CSR ලයඳෘතී හමහශක්ම් ශළ ඇගක්ම් හනොවීම(monitoring) 

11.හද්ඳ රජයට හශෝ සුභවළධනයට හයොමුයාරීහම්දී මශජනතළලතු නල දර්නයක් හගොඩනගළ නෆත 

12.ක්රීඩළ භළණ්ඩ මි අධිකවීම. 

13.ගුණණළත්මක ක්රීඩළ භළණ්ඩ හද්ලියල නිහඳළදනය හනොවීම.(හද්ලියල අමුද්රලය වඳයළගතශෆයා) 

14.තශනම් උත්හත්ජක ඳරීක්ණ වශළ ඳශසුකම් නෆත 

15.දෆනුලත් ශළ ගුණණළත්මක ද්හුු කරුලන් ද්හුු කර ගෆනීහම්ජළතික ශළ අන්තර්ජළතික ලෆඩපින්හලක් 

හනොමෆතිවීම 

16.ආශළර වංවහකෘතිය හලනවහවීම 

17.වහලභළවික ිශ හප්රෝටීන අලයතළ වද්රළලීමට ඇති අඳශසුල 

 

ාම ජීක(Social) 

1.අවකම වමළජගතවීම. 

2.ඳවුටම වමළජගතවිය ශෆයා වහථළන අඩුවීම. 

3.දරුලන් වශළ සුරක්ෂිත වමළජයක් හනොමෆතිවීම. 

4.අධයළඳනහේ තරඟකළරීත්ලය. 

5.වහමෝධළනිත ද්ද්ගයන් හගොඩනෆංවීමක් සිදුහනොවීම. 

6.ලිකනළකම්,ආකේඳ ශළ ප්රමුඛ්තළ හනොඳෆලතීම. 

7.ප්රජළල තු මෘදු කුවතළ අලමවීම(E/Q) 

8.හදමළපියන් ශළ ගුණරුලරුන් නියමිත කළයට හඳර ක්රීඩකක න් දක්තළ අතරට හගනඒහම් 

මළනසිකත්ලය   
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  තිෂණිත(Technical) 

1. දරුලන් /ක්රීඩකක න් ද්හුු යාරීහම්දි ශළ ආශළර වෆඳයීහම්දී තළක්ණය අක්තු හව භළවිතළ යාරිම. 

2.ද්හුු  ලෆඩවටශන් (manuals )පින්බ තළක්ිසක (monitor) හනොවීම 

3.skilled based education (sports) අඩුවීම (Professional) නෆත 

4.ක්රීඩළ අධයළඳනය/උඳළධි ලෘත්තීමය හනොවීම. 

5.ක්රීඩළල නිරතව අය වශළ උවවහ අධයළඳන අලවහථළ අඩුවීම 

6.උඳළධි ලදිහශෝ උවවහ අධයඳන ආයතන ල ක්රීඩළ ඳශසුකම් යටහත් ඇතුත් ව අයට ක්රීඩළල 

නිරත වීමට අලවහථළ හනොමෆතිවීම 

7.නහලෝත්ඳළදන ශළ ක්රීඩළ ෛලදය අං වශළ තළක්ිසක ඳශසුකම් අලමවීම. 

8.දරුලන්හේ ශෆයායළ ශළ ෆදියළ ශඳුනළ ගෆනි හමහි ඳරීක්ණ වශළ ප්රහේ ඳශසුකම් අඩුවීම. 

9.ක්රීඩකක න්හේ දක්තළ ශළ ෆදියළ ශදුනළගෆනීහම් උඳහද්න ඳරීක්න අඩුවීම. 

10.ඳළවේ ක්රීඩළ උඳහද්කලරුන්හේ දෆනුම යළලත්කළලීන යාරීහම් ඳශසුකම් ප්රමළණලත් හනොවීම. 

11.භූහගෝලීය ශළ කළීනය ලහයන් ගෆහඳන ලර්ග ශඳුනළ හගන ලර්ධනය හනොවීම. 

 

 

 

ඳ රිාරිතා(Environmental)ා 

1.ආශළර ද්රලයල හඳෝණ ඌනතළලය. 

2.ඳළරිවරික කළඳ අනුල ක්රීඩළ වශළ ලඩළත් ලෆඩි විහාඥතළලයක් වහිත ක්රීඩකක න් හතෝරළගෆනීම ට 

හයොමු හනොවීම. 

3.වමළජ විල විදයළත්මක වළධක අනුල ක්රීඩළ ලර්න්කරණය. 

4.ජළතීන් ශළ ආගමික ජන කණ්ඩළයම් අනුල ගෆෂහඳන ක්රීඩළලන් ශඳුනළ ගෆනීම. 

5.ජළතයන්තර තරඟකළරී තරග අඩුවීම. 

6.ක්රීඩක න් පින්බ දත්ත ඳද්ධතියක් හනොමෆතිවීම. 

7.ජළතික වංලළදයක් හනොමෆතිවීම(අධයඳන ශළ ක්රීඩළ විචළරළත්මක) 

 

නනය තා(Legal) 

1.තශනම් උත්හත්ජක භළවිතහයන් පිළිබ ඳරීක්ණ වශළ හද්ලිය ඳශසුකම් අඩුක  

2.අන්තර්ජළතික වශහයෝගයන් උඳරිමයන් බළහනොගෆනීම. 

3.ක්රීඩළ වංගම් ල උඳළයමළර්න්ක වෆසුම් නෆතිවීම/දුර්ල වීම. 

4.ප්රතිඳත්තියක් ලහයන් වංගම්ලට රජහේ දළයකත්ලයක්ඇතුත් හනොවීම. 

5.සියළු ක්රීඩළ වශළ ඳරිඳළන හද්ශයක් හනොවීම(Governing Body) 

6.වංගම්ල ප්රධළනීන්හේ හඳෞද්ගන්ක අලයතළ ප්රමුඛ් වීම 

7.ද්හුු  කරුලන්හේ ආකේඳමය දුර්ලතළ හශාතුහලන් ක්රීඩකක න් දක් ද්හුු  කරුලන් වශළ 

හයොමුහනොයාරීම 
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7.වංගම්ල කෂමණළකරුහේ දුර්ලතළ  

8. වංගම්ලට අදළ හඳොදු නීති ඳද්ධතියක් හනොවීම. 

9.කෂමණළකරන උඳහද්වහ නිකුත්කර හනොමෆතිවීම 

10.ක්රීඩළමළධය  වශළ ශෆසිරවීමට උඳහදවහ බළ හනොදීම(මළධය උඳමළන) 

11.ක්රීඩළ කුවතළ මන්න් උවවහ අධයඳනයට හයොමුකරන ක්රීඩකක න් ක්රීඩළ ආයතන ලට අලයතළලය 

අනුල හයොමුයාරිහම් නීතිමය ශෆයායළල හනොමෆතිවීම. 
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5.ා්ැටළුා  ාවක ජන  

1.ක්රීඩාව වේාඅකණුණුාා  ාාම ජා  ාාම්වම්ලනායුක මනක 

ක්රීඩළ වංගම් ක්රීඩළහේ වංලර්ධනය යාරීම යන ප්රධළන අරමුණට බළහිරල හලනත් අරමුනු හකහරහි 

ක්රියළත්මක ලන බල නිරීක්ණය හේ. ක්රීඩකයන්හේ අභයන්තර හද්ඳළනයක් හගොඩනෆගී ඇත.හමම 

තත්ත්ලයන් ඳළනයකර සියළුම ශෆයායළලන් හකහරහි /ක්රීඩළහේ වංලර්ධනයට හයොමුකරමින් හඳොදු 

ක්රීඩළ ආචළරධර්ම ඳද්ධතියක් වකවහකර ක්රියළත්මක ක ක්තුයෆක  හයෝජනළ කර සිිකනු ෆහබ්. 

 

2.ආක නාඅ කාාම්බන්ධීතකාක 

ක්රීඩළ වංලර්ධනය වශළ ඳෂළත් වභළ ශළ ඳළත් ඳළන  ශළ ජළතික මට්ටම් අතර වම්බන්ධීකරනය 

දුර්ල මට්ටමක ඳලතීයෆක  නිරීක්නය හේ. හම් වශළ වංලළදයක් හගොඩනෆන්ම ශළ ෙමන්න් ඒකළබද්ධ 

ප්රහේයයාන් කටක්තු යාරීම සුදුසු යෆක  නිරීක්නය හකහර්. 

ඳළවේ ක්රීඩළ ක්හාත්රය , ජළතික ශළ වංගම් ඳළදක හකොට ඳෆලෆත්හලන ක්රිඩළ ක්හාත්ර ය අතර දුර්ල ලයක් 

ඳලතී. ෙබෆවින් ඳළවේ ක්හාත්රය වමග ඒකළබද්ධල ගමන් කරන්නළ වු ප්රහේයක් වද ශළ යළ ක්තුයෆක  

නිරීක්ණය හේ. 

3.ාම ජා  ාආර්ථිතා්ර්මනකාඋවදා ාක්රීඩාව වේාද කත්හකාපින්බහාඅධය ඳනකාළුළුේාකිමම 

ලර්තමළනහේ වමළජ ශළ ආර්ථික ප්රගමනය වශළ ක්රීඩළහේ දළයකත්ලය පිළිබල ශෆදරීම හයෝගය ලන 

බල නිරීක්ණය හේ.හම් යටහත් සියළුම ඳළර්ල කරුලන් දෆනුලත් යාරීහම් ලෆඩවටශන් ඳෆලෆත්වීම 

නිර්ණළයක ඳදනම් කරගත් ඳළවේ ශළ ක්රිඩළ වංගම් තක්හවාරු කරණය ඇගක හම් ලෆඩවටශන් 

ක්රියළත්මක යාරීම (ඳළවේ ක්රීඩළල අනුල ලර්ගීකරනය යාරිම) 

ද්හුු  කරුලන් වශළ වළකය ද්හුු  (TOT) බළදීම. 

හද්ලිය ක්රීඩළල ශළ ඒ ශළ ආශ්රිත නිහඳළදන ආර්ථිකය විදයළත්මකල ශඳුනළ ගතක්තුල ඳලතී. 

 

6.ක්රීඩාව හාපිබඳබහාද් ාඳද්ධය කති ාතා්ාකිමම 

ක්රීඩකයන් පින්බ වවිවහතරළත්මක දත්ත ඳද්ධතියක් යළලත්කළලීනල ඳලත්ලළ ගෆනීම.ෙහවාම ක්රීඩළ 

උඳකරන වඳයන්නන් ,ක්රීඩළ වමළජ ශළ වම්හම්න ශළ ක්රීඩළල වශළ ඍ හ ශළ ලරහව ඳශසුකම් 

වඳයන්නන් පිළිබ ද්ළුේ දත්ත ඳද්ධතියක් වකවහ හකොට යළලත්කළලීනල ඳලත්ලළ ගෆනීම. 

 

7.ා ම ජීකාහටින තම්ාපිබඳබාදැනුහ්ාකිමම 

ක්රීඩළහේ වමළජමය ලිකනළකම් පිළිබල වමළජ දෆනුලත් භළලය අලම මට්ටමක ඳලතී. හමහිදී කුටම්භ 

ලහයන් කිවහවී කළක ක මළනසික අධයළත්මික වමළජ සුලතළ වවළ ගෆනීහමහි අලවහථළ ශඳුනළ ගෆනීම ශළ 

ප්රචන්ත යාරීම සිදුක ක්තු යෆක  නිරීක්ණය හේ.හම් වශළ හඳොදු වහථළන ල ඳශසුකම් වෆඳක ය ක්තුය 

8.ඳ ාේාා  ායමකාසුහ  හකාහැඩාවාට න්ානැහ ා ඳුන්හ ාදීම 
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ලර්තමළන වළමළනය අධයඳන රමය තු ළරීරික ක්රියළකළරකම් වශළ හයදී ඇති අලවහථළලන් අේඳ හේ. 

ෙබෆවින් ක්රීඩළහලන් වහමෝධළනිත ද්රලෆසියකු බිහියාරීම වශළ ඳළවේ ලට රීර සුලතළ ලෆඩවටශන් 

ශඳුන්ලළ දීම. 

9.ක්රීඩාව ාා කි යකා්රචලන් ාකිමම 

ලර්තමළනහේ ක්රීඩළහේ වළහිතය හකහරහි ද්ලත්ඳත් ල, වමළජ ජළළ ශළ ඳළචකයන්හේ අලධළනය 

හයොමුයාරීම වශළ රමලත් ලෆඩ පින්හලක් හයදිය ක්තු යෆක  නිරීක්ණය හේ. 

 

10.ානවීනා  තිෂණීතාඋඳතකාාා  ාඳ සුතම්ාාැඳයීම 

ක්රීඩකක න් ට නිසි ඳරිදි ද්හුු  යාරීම වශළ අලය චන ශඳුනළ ගෆනිම ලෆනි අධි තළක්ණ උඳකරණ 

ශ්රී ංකළල තු හනොමෆතිවීම. ිරියවු නිලෆරදි කරගෆනීමට හම්ලළ අතයලය හේ.ෙමන්න් ිශ 

තළක්ණයයාන් ක්තු ක්රීඩකයන් බිහිකශෆයා ලනු අතර ජළතයන්තර මට්ටහම් ක්රීඩකයන් බිහියාරිම 

වශළ ිශත ද්හුු  උඳකරණ ලෆදගත්  කළර්යයක් ිටුකරක . 

 

11.වඳ ෂාාඅය වර්තාආනකනකාම ාකිඳීාඳැහතීම 

ආශළර අතිහර්ක වශළ විළ විහද් විනිමයක් ලෆයවීම ශළ ඒලළ හද්ලියල නිහඳළදනය හනොවීම. ශ්රී 

ංකළහේ ආශළර නිහඳළදන ආයතන ලට හමම තළක්ණය බළහගන නිහඳළදනහයන්   විහද් 

විනිමය  ිතිරිකර ගත ශෆක. 

 

12.ක්රීඩාව ානහදයාතිවෂාත්රවේාම නහාාම්ඳ්ාකිත  හක 

ක්රිඩළ ෛලදය අංය වෆක විට ක්රීඩළ ෛලදයලරුන්/ක්රීඩළ ෛලදය විහාඥක න්හේ වෆයාය ක්තු 

හිඟතළලයක් ඳළවේ මට්ටම, ක්රීඩළ වංගම් ශළ ජළතික මට්ටහම් යන ක්හාත්රයන්හේ ඳලතී. ඒ අනුල ක්රීඩළ 

ෛලදයලරුන් වශළ වෆයායක්තු හිඟයක් හම්ලනවිට ඳලතී. ඒ අඩුල පිරවීම වශළ විහලවිදයළ තු 

ක්රීඩළ ෛලදය විදයළ ඳළචමළළ ඇර ඹීම ශළ ඒ පිළිබ ඳර්හේණ ආරම්භ කක්තුය. 

 

13.ක්රීඩාව ාමවන විදය හා  ාක්රීඩාව ාමවන නහදයාඋඳවද්යත?න්ව ාකිත  හක 

ෙහවාම ක්රීඩළ කණ්ඩළයම් වශළ ක්රීඩළ මහනෝ විදයළල ද්හුු ලත් විහාඥයන්හේ අතිය හිඟයක්  

ඳලතී. ක්රීඩකක න්හේ මළනසික මට්ටම, තරඟයකට ඒකළග්රතළලයයාන් ක්තුල මුහුණ දීමට හමය 

අතයලය හවාලළලයා. ෙමන්න් සිදුකරන දීර්ඝ කළලීන උඳහද්නය මන්න් ක්රීඩකයන් අන්තර් ජළතික 

මට්ටම කරළ වංලර්ධනය කශෆයා හේ. හමය ක්රීඩළ ෛලදය විදයළහේම අනු අංයයා. හම් මන්න් ඳළවේ 

වංගම් ශළ ජළතික ශළ අන්තර්ජළතික මට්ටම වශළ ද්හුු  ක්රීඩළ චියාත්වකයන් ශළ උඳහද්කලරුන් 

වංවිධළනළත්මකල ද්හුු  ක ශෆයාය.හම් වශළ  ක්රීඩළ ෛලදය ආයතනය, හවෞඛ්ය අමළතයංය , ශ්රී 

ංකළ ෛලදය වභළල, ෛලදය ඳර්හේණ ආයතනය ලෆනි ආයතන ඒකළබද්ධල  කටක්තු යාරීම 

අතයලය හේ. ඒමන්න් අදළ ලෘත්තිකයන් රටට බිහියාරීම මන්න් අලයතළලය මත විවිධ මට්ටහම් 

ක්රීඩකයන් වශළ හවාලය වඳයන ආයතන ෙනම් ලයලවළයකයන් බිහිකශෆයාය. හමම ක්හාත්රය 

පිළිබ ඳර්හේණ යාරීම ශළ අධයයන කරන්නන්හේ හිඟයක් ද  අඳරට තු ලර්තමළනහේ ඳලතී. 
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හද්ලිය ක්රීඩළ ඳර්හේණ ලෘත්තිකයන්ද හද්ලිය ඳදනමක් වහිත ක්රීඩළලක් හගොඩනෆගීමට අතයලය 

කළරණයයා. ෙබෆවින් ක්රීඩළ ක්හාත්රහේ උන්නතියට හමන්ම රහට් කියායළ ප්රහනයටද විවඳුම් වෆඳක ය 

ශෆයා ක්හාත්රයක් ලන ක්රීඩළ ෛලදය අංය ශළ ෙහි අනු අංයන් හකහරහි නිසි අලධළනය හයොමුවීම 

අතයලයය. 

 

  14.ක්රිඩාව වේාළුළුේාවලාාවිදය ්මතාමටමටන්න්ා  වි  ාතල ැකිාවද්ශීකාවඳ ෂාාඅය වර්තා  වි කා

ා  ාවකොණුවීම 

ලර්තමළනහේ භළවිතළ කරන්නළව ප්රචන්ත හඳෝණ අතිහර්කයන් හලනුලට ආහද්ක හව භළවිතළ 

කශෆයා හද්ලිය නිහඳළදන පිළිබ ඳර්හේන ආයතන ශළ විහල විදයළ විසින් ආරම්භ කක්තු යෆක  

නිරීක්ණය හේ. ෙහවා ශඳුනළ ගන්නළ ද ශළ ෛලදය විදයළත්මක ක්හාත්ර ඳර්හේණ මන්න් තශවුරු 

කරන ද නිහඳළදන හද්ලිය නිහඳළදන ලයලවළයකයන් ලළ නිහඳළදනය කර අලම මි යටහත් හද්ලිය 

හලෂ ඳට ිදිරිඳත් කශෆයාය.ෙහවාම හමම නිහඳළදනයන් විහද් රටලට අඳනයනය මන්න් 

විහද් විනිමය උඳයළ ගෆනීහම් විභල තළලයක් ඳලතින බල නිරීක්නය හේ. ෙහවාම හමම වමවහථ 

ක්රියළලන්ය මන්න් විහද් ආශළර අතිහර්ක ආනයනයට ලෆයලන විහද් විනිමය අලම කරගත ශෆයාලන 

බල දෆක්විය ශෆයාය.  

 

15.වද්ශීකානහදයාවිදය වහකිාා කා-ඖෂධා  ාවඳ ෂාාඅය වර්තාා  ාවකොණුවීම 

ිශතින් දෆක්වු ඳරිදිම හද්ලිය ෛලදය ක්හාත්රය දෆනුම ශළ ඖධ හයොදළගනිමින් ලර්තමළන ආශළර 

අතිහර්කයන්ට වමගළමී ශළ අතුරු ආබළධ රහිත නිහඳළදන වකවහ කරගෆනීහම් ශෆයායළල ඳලතින බල 

ෙදින වළකච්ඡළහේදී වශන් විය.ඒ අනුල ඒ පිළිබල ආක්ර්හේද හදඳළර්තහම්න්තුල හද්ලිය ෛලදය ශළ 

අනිකුත් ආශළර තළක්ණ ීනචයන් වහිත විහල විදයළයන් ශළ ෛලදය පිචයන් ඳර්හේණ ආරම්භ 

කක්තු යෆක  හමහිදී හයෝජනළ කර සිිකනු ෆහබ්. ෙහවා ශඳුනළ ගන්නළ ද ශළ ෛලදය විදයළත්මක 

ක්හාත්ර ඳර්හේණ මන්න් තශවුරු කරන ද නිහඳළදන හද්ලිය නිහඳළදන ලයලවළයකයන් ලළ 

 නිහඳළදනය කර අලම මි යටහත් හද්ලිය හලෂ ඳට ිදිරිඳත් කශෆයාය.ෙහවාම හමම 

නිහඳළදනයන් විහද් රටලට අඳනයනය මන්න් විහද් විනිමය උඳයළ ගෆනීහම් විභලතළලයක් ඳලතින 

බල නිරීක්නය හේ. ෙහවාම හමම වමවහථ ක්රියළලන්ය මන්න් විහද් ආශළර අතිහර්ක ආනයනයට 

ලෆයලන විහද් විනිමය අලම කරගතශෆයාලන බල දෆක්විය ශෆයාය.  

 

16.ක්රීඩාව ාවඳ ෂාවේදකා  ාඅද ලාතිවෂාත්රවේාම නහාාම්ඳ්ාකිතක 

ක්රීඩකක න් ක්රීඩළ යාරීහම්දි වෆයාය ක්තු හඳෝණහේදය පිළිබ දෆනුමෆති විහාඥයන් 

අලයහේ.ක්රීඩකයන්හේ ෛජල විදයළත්මක ලයව, නිරතලන ිවවුල ශළ ිවවුලන් ශළ ක්රීඩළ කරන 

හද්ගුණණයන් ශළ උන්නතළං අනුල අලය හඳෝණය විවිධ හේ.ඒ අනුල ක්රීඩකයන් වශළ උඳහදවහ 

බළ දියශෆයා හඳෝණහේදීන් හේ හිගයක් ලර්තමළනහේ නිරීක්ණය හේ. ඒ අනුල අදළ ඳළචමළළ 

විහලවිදයළ මන්න් ක්රියළත්මක කරන්හන් නම් ඳළවේ ජළතික ශළ අන්තර්ජළතික මට්ටම දක්ලළව ක්රීඩළල 

වංලර්ධනයට මගඳහද්. හමම හඳෝණහේදීන් ශට හඳෞද්ගන්ක ආයතන ලහයන් හශෝ 
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ලයලවළයකයන් ලහයන් කියායළ අලවහථළ ජනිත ක ශෆයාය. හමම හඳෝණ හේදය ද ිශතින් වශන් 

ක්රීඩළ ෛලදය විදයළහේ අනු අංයයා. 

 

17.ක්රිඩාව වේාළුළුේාවලාාවිදය ්මතාවනොහනාමටමටන්න්ාවඳ ෂාාඅය වර්තා  වි ක 

ලර්තමළනහේ විහාහයන් ඳළවේ ක්රීඩළහේ සිටම හඳෝණ අතිහර්ක භළවිතය සිදුහේ. ලර්තමළනහේ ෙය 

හකිකකළලීන ප්රතිඳ ික්ක හකොටගත් විදයළත්මක හනොලන භළවිතයක් හව ශෆඳින්විය ශෆයාය. 

හදමේපියන් ඳලළ හකිකකළලීන අරමුනු හලනුහලන් ක්රීඩකයන් ශට ඇතිවිය ශෆයා අතුරු විඳළක 

හනොවකළ හයොදළගෆනීමට අනුබදීම කණගළටුලට කළරණයයා. හම් පින්බල ක් රීඩළ ෛලදය 

විහාඥයන්හේ ශළ හඳෝණහේදින් හේ වශය අතයලයය. හමම තත්ත්ලය අධයඳන බධළරීන් ශළ 

අදළ සියළුම ක්රීඩළ ශළ හවෞඛ්ය බධළරීන් නියළමනය කක්තුයෆක  හයෝජනළ කර සිිකනු ෆහබ්. 

 

18.  නම්ායමකාඋ්ව්ජතා  වි කා  ායුක මනක 

තශනම් රීර උත්හත්ජක භළවිතය පිළිබල ගෆටළු ඳෆලතීම, දෆනුලත් බල  හනොමෆතිවීම . ශ්රී ංකළහේ 

රමලත් ඳරීක්ණ සිදුකරගතෆයා වීහම් විදයළගළර ඳශසුකම් සීමිත වීම. 

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

  



6. උඳ කම ර්්ා  ාවක ිත ාත ර්කකන් 

උඳ කම ර්් ත ර්කකන් හ්කීමාදකනාආක න ාම්බන්ධාතක් ා ැකිාඅයුකු්ාආක න 
1.වද්යඳ ලන    

1.1ජළතික මට්ටම ශළ ඳළත් 
ශළ ඳෂළත් ඳළන ආයතන 
වමග වම්බන්ධීකරනය 

1.ජළතික මට්ටම ශළ ඳෂළත් ශළ ඳෂළත් ඳළන ආයතන 
අතර වංලළදයක් හගොඩනෆගීම. 

1.තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2.ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 

1.අධයළඳන අමළතයංය 
2.ඳෂළත් අධයඳන අමළතයංය ශළ කළඳ 
අධයඳන කළර්යළ 
3.සියළුම ක්රීඩළ වම්හම්න ශළ වංගම් 
4.ත්රිවිධ ශමුදළල 
5.ජළතික විහලවිදයළ 

1.2 ක්රීඩළ  වංගම් ජළතික 
ප්රතිඳත්තියට  අනුගතලන 
ඳරිදි නියළමනය වශළ ව 
ලෆඩපින්හලක් වෆකසීම 

1.මළර්හගෝඳහද්යක් වෆකසිම ශළ නියළමනය යාරීම 1.තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2.ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 

1.සියළුම ක්රීඩළ වම්හම්න ශළ වංගම් 
 

1.3වමළජ ශළ ආර්ථික 
ප්රගමනය උහදවළ ක්රීඩළහේ 
දළයකත්ලය පින්බල 
අධයළඳනය ද්ළුේ යාරීම. 

1.දෆනුලත් යාරීහම් ලෆඩ වටශන් වංවිධළනය යාරිම 
 
2.නිර්නළයක ඳදනම් කරහගන තක්හවාරුකරන 
ලෆඩවටශන් ශළ ඇගක ම් ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක 
යාරීම(ඳළවේ ක්රීඩළල අනුල ලර්ගීකරනය යාරීම) 
3.ද්හුු  කරුලන් වශළ වළකය ද්හුු ලක් බළදීම. 
දෆනුම,ආකේඳ,කුවතළ ශළ වමළජ කුවතළ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2.ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
3.අධයළඳන අමළතයංය 
4.ඳෂළත් අධයඳන අමළතයංය ශළ කළඳ 
අධයඳන කළර්යළ 
5.ජළතික විහලවිදයළ 

1.අධයළඳන අමළතයංය 
2.ඳෂළත් අධයඳන අමළතයංය ශළ කළඳ 
අධයළඳන කළර්යළ 
3.සියළුම ක්රීඩළ වම්හම්න ශළ වංගම් 
4.ත්රිවිධ ශමුදළල 
5.ජළතික තරුණ හවාලළ වභළල 
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2.ආර්ථිත    
2.1 ජළතික ආර්ථිකයට 
ක්රීඩළහේ දළයකත්ලය 
හකහවාවිය ක්තුද යන්න 
ශෆඳුන්ලළදීම  

ඒ වම්බන්ධල අලවහථළ ශඳුනළ ගෆනීම වශළ 
ඳර්හේණ සිදුයාරීම 
1.Tomato Festival in Japan 
2.sport Day 

1.තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2.ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
3. මිනිවහබ ශළ කිකීරක්ළ 
හදඳළර්තහම්න්තුල  
4.ජළතික විහලවිදයළ 
5.ජළතික රමවම්ඳළදන හදඳළර්තහම්න්තුල 

1.ප්රතිඳත්ති අධයයන ආයතනය(IPS) 
2.සියළුම ක්රීඩළ වම්හම්න ශළ වංගම් 
 

2.2 ක්රීඩළලට ප්රහේය වශළ 
වු ආර්ථික බළධළලන් අලම 
යාරීම 

හඳෞද්ගන්ක අංහේ වමළජ වංවිධළන(CSR) 
දළයකත්ලයන් ශඳුනළගත් ක්රීඩළලන්හේ ආර්ථික 
බධළලන් අලම යාරිහම් හදවට හයොමුයාරීම 

1.තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2.ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
3.ත්රිවිධ ශමුදළල 
4.ශළම්ද්තුන්හේ වම්හම්නය (EFC) 
 

1.අධයළඳන අමළතයංය ශළ ඳෂළත් 
අධයළඳන අමළතයංය 
2.සියළුම ක්රීඩළ වම්හම්න ශළ වංගම් 
3.අනුග්රළශක ආයතනයං 
4.ක්රීඩළ වියභළර ඳෂළත් අමළතයං 

2.3 ක්රීඩළල ආශ්රිත නිහඳළදන 
ආර්ථීකය විදයළත්මකල 
ශඳුනළ ගෆනීම ශළ ප්රලර්ධනය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ක්රීඩළල වම්බන්ධ නිහඳළදන ආයතනයන් පින්බ 
ජළතික දත්ත ඳද්ධතියක් වකවහයාරීම 
 
2.ක්රීඩළල ආශ්රිත නිහඳළදනල ගුණණත්ලය ප්රලර්ධනය 
වශළ ද්හුු  ලෆඩ වටශන් ක්රියළත්මක යාරීම 
 
3.ක්රීඩළල වම්බන්ධ කියායළ පින්බ ලෘත්තීය 
මළර්හගෝඳහද්නය දී දෆනුලත් යාරීම 

1.තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2.මිනිවහබ ශළ කිකීරක්ළ  
හදඳළර්තහම්න්තුල 
3.ආක්ර්හේද හදඳළර්තහම්න්තුල 
4.ජළතික විහලවිදයළ 
5.ක්රීඩළ ෛලදය ආයතනය 

1.සියළුම ක්රීඩළ වම්හම්න ශළ වංගම් 
2.කර්මළන්ත අමළතයංය 
3.ආහයෝජන මණ්ඩය 
4.හද්ශිය ෛලදය අමළතයංය ශළ 
ආක්ර්හේද ෛලදය වභළල 
5.කුඩළ ලයළඳළර වංලර්ධන අංය 
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3.ා ම ජීක    
3.1ක්රීඩළහේ වමළජමය 
ලිකනළකම් පින්බල 
දෆනුලත්භළලය  ප්රලර්ධනය 
යාරීම 

1.කුටුම්භ ලහයන් කිවහවී 

කළක ක,මළනසික,අධයළත්මික ශළ වමළවිය සුලතළ 
වවළ ගෆනීහම් විලෘත වහථළන ශඳුනළ ගෆනීම.  

1. තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2. අධයළඳන අමළතයංය 
3. ඳෂළත් අධයඳන අමළතයංය ශළ කළඳ 
අධයඳන කළර්යළ 
4. ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
5.සියළුම ඳළත්වභළ 

1.ජනමළධය අමළතයංය 
2.රළජය ශළ හඳෞද්ගන්ක රඳලළහිනි 
නළන්කළ 
3 රළජය ශළ හඳෞද්ගන්ක ගුණලන්විදුන් 
නළන්කළ 
4.ද්ලත්ඳත් ශළ වමළජජළ 
5.තරුණ හවාලළ වභළල 
6.හයොවුන් හවානළංකය 

3.2 ක්රීඩළල තුන්න් 
වහමෝධළනිත ද්රලෆසියකු 
බිහියාරීම  

1.ඳළවේල ෛදනික රීර සුලතළ ලෆඩවටශන් යන් 

ක්රියළත්මක යාරීම 
 

1. තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2. අධයළඳන අමළතයංය 
3. ඳෂළත් අධයඳන අමළතයංය ශළ කළඳ 
අධයඳන කළර්යළ 
4. ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
5.මිනිවහබ ශළ කිකීරක්ළ 
හදඳළර්තහම්න්තුල 

1.ජනමළධය අමළතයංය 
2.රළජය ශළ හඳෞද්ගන්ක රඳලළහිනි 
නළන්කළ 
3 රළජය ශළ හඳෞද්ගන්ක ගුණලන්විදුන් 
නළන්කළ 
4.ද්ලත්ඳත් ශළ වමළජජළ. 
5.හවෞඛ්ය අමළතයංය 
6.ආක්ර්හේද හදඳළර්තහම්න්තුල ශළ ඳළත් 
ආක්ර්හේද හදඳළර්තහම්න්තුල 
7.තරුණ හවාලළ වභළල 

3.3ක්රීඩළ වළහිතයයයක් 
හගොඩනෆගීම 

1.වළහිතය නිර්මළන තු ක්රීඩළහේ අගයන් විදයළමළන 
යාරීමට වළහිතය නිර්මළන ශිේීනන් දිරිගෆන්වීම 
 
2.ඳළවේ හඳෂහඳොත් ලට ක්රීඩළහේ අගයන් 
නිරඳනය ලන ඳළඩම් ෙකතුයාරීමට කටක්තු හයදීම 
 
3.ක්රීඩළහේ ලිකනළකම් නිරඳනය ලන චිත්ර,රචනළ 
හඳෝවහටර් ලෆනි තරග වංවිධළනය වශ ප්රදර්න 
ඳෆලෆත්වීම 

1. තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2. අධයළඳන අමළතයංය 
3. ඳෂළත් අධයඳන අමළතයංය ශළ කළඳ 
අධයඳන කළර්යළ 
4. ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
5.මිනිවහබ ශළ කිකීරක්ළ 
හදඳළර්තහම්න්තුල 
6.ජනමළධය අමළතයංය 
7.තරුණ හවාලළ වභළල 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.රළජය ශළ හඳෞද්ගන්ක රඳලළහිනි 
නළන්කළ 
2 රළජය ශළ හඳෞද්ගන්ක ගුණලන්විදුන් 
නළන්කළ 
3.ද්ලත්ඳත් ශළ වමළජජළ 
4.ජළතික විහලවිදයළ 
5.සියළුම ක්රීඩළ වම්හම්න ශළ වංගම් 
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4.  තිෂයුත    
4.1තළක්නික ක්රිඩළ භළවිතය, 
වමළජ ශළ ආර්ථීක වංදර්භයන් 
නිද්ණ මළනල වම්ඳතක් 
නිර්මළනය යාරීම උහදවළ 
නියළමණය යාරීම 

1.ක්රීඩකයළහේ ජළතික ශළ ජළතයන්තර දක්තළලයන්ට 

ගෆහඳන ඳරිදි NVQ මට්ටහමහි පින්ගෆනීම බළදීම 
2.ක්රීඩළල වම්බන්ධ උඳකරණ නිඳදලන නහලෝත්ඳළදකක න් 
ශළ ආහයෝජකක න් අතර වම්බන්ධීකරන ලෆඩවටශන් 
වම්ඳළදනය 
 
3ක්රීඩළල වම්බන්ධ උඳකරණ නිඳදලන නහලෝත්ඳළදකක න් 
ශළ ආහයෝජකක න් අතර වම්බන්ධීකරණ ලෆඩවටශන් 
වම්ඳළදනය 
 
4.ආක්ර්හේදය ශළ හද්ලිය හලදකම ඳදනම් කරහගන 
නිඳදලන ක්රීඩළ ආධළරක ශළ ඖධීය ගුණණවහිත හලළුම් ඳික, 
කඩිනමින් ආබළධ වශළ සුලය බළ හදන වංහයෝග 
නිහඳළදනය දිරිගෆන්වීම 
 
 
5.ක්රිඩකයන්හේ කුවතළ ප්රලර්ධනය වශළත් විවිධ 
ඳරීක්ණ සිදුයාරීම වශළත් අතයලය තළක්නික 
උඳකරන ශළ රමහේදල ලෆදගත්කම හඳන්ලළදීම(මිදී 
ගෆනීමට/නිඳදවීමට) 
 
6.ආනයනික හඳෝණ අතිහර්කයන්ට හද්ලියලහයන් 
නිඳදලළ ඇති හඳෝණ අතිහර්කයන් භළවිතහේ 
හයෝගයතළලය උහදවළ ඳරීක්ණළත්මකල 
හයොමුවීම.(විහාහයන් හදලිය ෛලදය තළක්ණහයන් 
නිඳදවිය ශෆයා) 
 

1. තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2. අධයළඳන අමළතයංය 
3.මිනිවහබ ශළ කිකීරක්ළ හදඳළර්තහම්න්තුල 
4.ජනමළධය අමළතයංය 
5.ජළතික විහලවිදයළ 
6.කර්මළන්ත අමළතයංය 
7.හවෞඛ්ය අමළතයංය 
8.ක්රීඩළ ෛලදය ආයතනය 
9.ජළතික ක්රීඩළ විදයළ ආයතනය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.තෘතීය ශළ ලෘත්තීය අධයළඳන හකොමින් 

වභළල(TVEC) 
2.ශ්රී ංකළ ආහයෝජන මණ්ඩය(BOI) 
3.කළර්මික වංලර්ධන මණ්ඩය(IDB) 
4.ද්ලත්ඳත් ශළ වමළජජළ 
5.රළජය ශළ හඳෞද්ගන්ක රඳලළහිනි නළන්කළ 
6.රළජය ශළ හඳෞද්ගන්ක ගුණලන්විදුන් නළන්කළ 
7.ලයළඳළරික ලහයන් ආශළර ශළ ඖධ 
අතිහර්ක නිහඳළදන වමළගම් 
8.ක්රීඩළ උත්හත්ජන මර්දන    
නිහයෝජයළයතනය 

4.2 ශෆයායළ ෆදියළ ඳර්හේන 
මත ලෘත්තීය විභලතළලයන් 
වහිත ක්රිඩකයන් ශඳුනළ ගෆනීම 
 
 
 
 
 
 

 
1.මහනෝමිතික ඳරීක්ණ ඳෆලෆත්වීම.(ලෘත්තීය යතුර 
ඳරීක්ණය) 

 
1. තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2. අධයළඳන අමළතයංය ශළ ඳෂළත් අධයළඳන 
අමළතයංය 
3.මිනිවහබ ශළ කිකීරක්ළ හදඳළර්තහම්න්තුල 

1.නිද්ණතළ වංලර්ධන, ලෘත්තීය අධයළඳන, 
ඳර්හේණ වශ නහලෝත්ඳළදන රළජය 
අමළතයළංය 

 
2. you lead ආයතනය 
 
3.Carrier ME ආයතනය 
 
4.ILO ආයතනය 

5.ඳ රිාරිත    
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5.1 ක්රීඩළලට  ලඩළත්හයෝගය    
ව හශ ආශළර 
වංවහකෘතියක් උහදවළ 
හයොමුවීම 

1.හද්ලිය ආශළර ප්රලර්ධනය යාරිහම් ලෆඩවටශන් 
ක්රියළත්මක යාරීම.(ඳළවේ,රළජය ආයතන,විහල 
විදයළ,ග්රළමිය වංලළධළන) 

1.මිනිවහබ ශළ කිකීරක්ළ 
හදඳළර්තහම්න්තුල 
2.ආක්ර්හේද හදඳළර්තහම්න්තුල ශළ ඳළත් 
ආක්ර්හේද හදඳළර්තහම්න්තු 
3.හවෞඛ්ය ශළ හද්ලිය ෛලදය අමළතයංය  
4.හද්ශිය ෛලදය විහල විදයළ 
5.ආක්ර්හේද ෛලදය වභළල 
6.ජළතික ක්රීඩළ විදයළයතනය 
7.ක්රීඩළ ෛලදයළයතනය 

1.කෘෂිකර්ම අමළතයංය 
2.විය ප්රමළිසක දෆනුම් වහිත වම්ඳත් 

දළයකක න්(Subject Specialist) 
3.සියළුම ජනමළධය ශළ වමළජජළළ 
4.අධයළඳන අමළතයංය 
5.වංචළරක අමළතයංය 
6.කර්මළන්ත අමළතයය 
7.ශ්රීංකළ ක්රීඩළ ෛලදය වංගමය 

5.2 භූහගෝලීය ශළ වමළවිය 
විමතළලයන් වෆයාේට 
හගන ප්රලර්ධනය කක්තු ක්රීඩළ 
ශඳුනළ ගෆනීම 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.වමීක්ණ ශළ ඳර්හේණ සිදුයාරීහමන් 
 
2.ක්රීඩකක න් පින්බ වවිවහතරළත්මක දත්ත ඳද්ධතිය වකවළ 
යළලත්කළන්නල ඳලත්ලළ ගෆනීම 

1.තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2.ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
3.ක්රීඩළ වංගම් ශළ වම්හම්න 
4. ජළතික ක්රීඩළ විදයළයතනය 

1.මිනිවහබ ශළ කිකීරක්ළ හදඳළර්තහම්න්තුල 
2. අධයළඳන අමළතයංය 
3.ඳළත් අධයඳන අමළතයංයන් ශළ කළඳ 
අධයළඳන නළර්යළ 
4.ක්රීඩළ විය භළර ඳෂළත් අමළතයංයන් 

6.නනය ත    
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6.1ක්රීඩළහේ ප්රලර්ධනය උහදවළ 
ෛනතික රළමුලක් ශළ නියළමන 
රමහේදයක් වහථළපිත යාරීම 

1.ක්රීඩළ ඳනත වං හෝධනය යාරීම  
 
2.අන්තර් ජළතික ආයතන /හලනත් රළජයයන් වමග 
අලහබෝධතළ න්විසුම් ලට ෙෂඹීම 
 
3.වමවහථ ක්රීඩළ නියළමන වශළ වහලළධීන නියළමන 
මන්ඩයක් ඳත්යාරීම 
4.ක්රීඩළ වංගම් හඳඩහර්න නියළමනය  වශළ ෛනතික 
රළමුලක් වහථළඳනය යාරීම  

1.තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2.ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
3. ක්රීඩළ උත්හත්ජන මර්දන    
නිහයෝජයළයතනය 

1.ක්රීඩළ විය භළර ඳෂළත් අමළතයංයන් 

6.2 ක්රීඩළ නිතිරීති හරගුණළසි 
ආචළර ධර්ම පින්බ ක්රිඩළ 
ක්හාත්රහේ දෆනුම ප්රලර්ධනය 
යාරීම 

1.දෆනුලත් යාරීහම් ලෆඩවටශන්,අත්ඳත්රිකළ මළධය 
ලෆඩවටශන් ඳෆලෆත්වීම 

1.තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2.ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
3.ක්රීඩළ වංගම්  ශළ වම්හම්න 
4.ක්රීඩළ උත්හත්ජන මර්දන    
නිහයෝජයළයතනය 
5.ජළතික ක්රීඩළ විදයළයතන 

1.ජනමළධය  
2.අධයඳන අමළතයංය 
3.ඳෂළත් අධයළඳන අමළතයංය  
4.ජළතික තරුණ හවාලළ වභළල 
5.හයොවුන් හවානළංකය 

6.3 ලෘත්තීය ක්රීඩකක න් හේ 
ආර්ථික ශළ වමළජ/හවෞඛ්ය 
සුරක්ෂිතතළල තශවුරු යාරීම 

1.ලෘත්තීය ක්රීඩකයකුට ප්රමළණලත් ලෘත්තීය හගවීමක් ශළ 
රක්ණ ආලරනයක් වෆඳයීම  
 
2.ලෘත්තීය ක්රීඩකයකුට විවිතහේ වෆෆවමය සුරක්ෂිතල 
ගතයාරීමට විරළම වෆසුම් රමයක් වෆකසීම වශළ 
ෛනතික රළමුලක් වහථළඳනය යාරීම 
 

1.තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2.ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
3.ක්රීඩළ වංගම්  ශළ වම්හම්න 
 

1.ශළම්ද්තුන්හේ වංගමය 
2.රළජය ශළ හඳෞද්ගන්ක රක්න ආයතන 
3.ක්රීඩළ ෛලදය වංගමය 

6.4ලෘත්තීය ක්රීඩකයන්හේ 
අධයඳනික ශළ කියායළ සුරක්ෂිත 
තළලය වහථළඳනය යාරීම 

1.චරහේඛ් මන්න් අලය ප්රතිඳළදන වෆසීම 
 
2.ජළතික අධයළඳන ප්රතිඳත්තිය පින්හය යාරීහම්දි ක්රීඩළලට 
ප්රමුඛ්තළලය බළදීම 

1.තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතයංය 
2.ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
3.ජළතික ක්රීඩළ විදයළයතන 
4.විහලවිදයළ ප්රතිඳළදන හකොමින් වභළල 

1.ජළතික විහලවිදයළ 
2.ක්රීඩළ වංගම්  ශළ වම්හම්න 
3. ක්රීඩළ උත්හත්ජන මර්දන    
නිහයෝජයළයතනය 

 

 

 

 

 



සුවංහේද - 2021 විද්ලත් කමිටුල 

 

01. ආචළර්ය සුනිේ රණසිංශ මශතළ 

මළනල විදයළඥ 
 

02. ආචළර්ය ිකක්ඩර් වීරසිංශ මශතළ 

හජයහච කථිකළචළර්ය - ශ්රීඳළන් මණ්ඩඳය හකොෂඹ විහලවිදයළය 
 

03. ආචළර්ය ජයන්ත ලත්හතවිදළන මශතළ 

හජයහච කථිකළචළර්ය - ශ්රී ංකළ විලෘත විහලවිදයළය 
 

04. ආචළර්ය හමොහශොමඩ් මහීහ මශතළ - මළර්ගගත රමය යටහත් වම්බන්ධ විය 

හජයහච කථිකළචළර්ය - හකොෂඹ විහලවිදයළය 
 

05. ආචළර්ය සිතුමිිස රත්නම මශතළ 

හජයහච  කථිකළචළර්ය වහමෝධළයන අධයයන අංය -හමොරටුල විහලවිදයළ 

 

 

රළජය අංය නිහයෝජනය කරුු  බන නිධළරීන් 

 

සුමිත් ම. හඳහර්රළ මශතළ - අධයක් ( වෆසුම්) - බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල  

විලන්ත කීර්තිනළයක මශතළ - ගණකළධිකළරි - සුර්ය බ සුෂං ශළ ජ විදුන් ජනක ලයළඳෘති වංලර්ධන රළජ ය 

අමළතයංය 

විකුම් වම්ඳත් ගමහේ මශතළ - වශකළර අධයළඳන අධයක් (පිරිහලන් අංය) 

 

වශභළගීත්ලය 

 

1. විමේ න්යනගම මශතළ - අධයක්(වංලර්ධන) - තරුණ වශ ක්රීඩළ අමළතයළංය 

2. ෙම්.ඒ.ටී.ඩී.ආරියරත්න මශත්මිය - වශකළර හේකම් - තරුණ වශ ක්රීඩළ අමළතයළංය 

3. ජූඩ් නිලුක්න්  මශතළ - අධයක් ජනරළේ - ජළතික අයලෆය හදඳළර්තහම්න්තුල 

4. හක්.ඒ.ීන.දමයන්ති  මශත්මිය- නිහයෝජය අධයක් - ජළතික රමවම්ඳළදන හදඳළර්තහම්න්තුල 

5. ෛලදය ෙවහ.ීන.කුඹුහර්හගදර මශත්මිය  - ශිේීනය හකොමවළරිවහ - ආක්ර්හේද හදඳළර්තහම්න්තුල 

6. වංවිල විහේලර්ධන මශතළ - හඳෞද්ගන්ක වම්බන්ධීකරණ හේකම් - තරුණ ශළ ක්රීඩළ අමළතය ගරු නළමේ 

රළජඳක් මෆතිතුමන් 

7. ජනනි අහබ්සිංශ  හමනවිය - වශකළර අධයක් - ජළතික හයොවුන් හවානළංකය 

8. යාංවහන් ගුණණතික මශතළ  - ක්රීඩළ ද්හුු කරු - ක්රීඩළ වංලර්ධන හදඳළර්තහම්න්තුල 
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9. ෙවහ.නළදන් මශතළ - ඳර්හේණ වශකළර - මළනල වම්ඳත් වංලර්ධන ජළතික වභළල 

10. ි .ෙේ.හක්. දිවළනළයක මශතළ - ILO 

11. නිහරෝන් ශද්ආරච්චි  මශතළ - අධයක් - වංරමණ ශළ මළර්හගෝඳහද් - You Lead ආයතනය 

12. වි.ෙම්.ඳද්මවංඛ් මශතළ - කමිටු වළමළිතක - ජළතික කබඩි වංගමය 

13. ි.ඒ.සී.රත්නළයක මශතළ - කමිටු වළමළිතක - ජළතික කබඩි වංගමය 

14. තිකළ ිතනදළව මශත්මිය  - හිටද් හනට්හබෝේ ජළතික ද්හුු කරු 

15. කළංචනළ ද සිේලළ මශත්මිය - ක්රීඩිකළ 

16. වශන් රංල මශතළ - කළහේදී 

 

හදඳළර්තහම්න්තු නිධළරීන් 

 
අනු අංකය 

 

 
නිධළරියළහේ නම 

 
තනතුර 

1 
 

අනුළ හගෝකුෂ ප්රනළන්දු 
 

 
අධයක් ජනරළේ 

 

2 ම.ෙච්.සී.ශිහරෝමළලී 

 
අධයක් - මළනල වම්ඳත් කෂමනළකරණ වශ 

විහද් වබතළ 
 

3 
 

සිතළරළ ජයහවාකර 
 

අධයක් - කියායළ නිර්මළණ ප්රලර්ධන, 
ලෘත්තීය මළර්හගෝඳහද් වශ මශජන කියායළ 

හවාලය 

4 
 

ෙේ.ීන.ෙේ.ගුණණරත්න 
 

 
නිහයෝජය අධයක් - රම හලෂහඳො 

හතොරතුරු වශ ඳර්හේණ 

 
5 

 
ඩී.ෙම්.ෙවහ.ආර්.දිවළනළයක 

 

 
වශකළර අධයක් - වෆසුම් ශළ ප්රගති 

හමහශක්ම් 

6 
 

 
ළනිකළ මළයළදුන්හන් මශත්මිය 

වශකළර අධයක් - ජළතික මළනල වම්ඳත් 
ප්රතිඳත්ති ශළ කිකීරක්ළ ප්රතිඳත්ති 

 

7 
හක්.හක්.ඩී.හක්.ෙවහ.හවෝමරත්න 

 
වංලර්ධන නිධළරී 

 
8 

 
වම්ඳත් අහබ්හකෝන් 

 

 
වංලර්ධන නිධළරී 

 
9 

 
හක්.ම.ෙම්.සී.ෙන්.විහේලර්ධන 

 

 
වංලර්ධන නිධළරී 

 
10 

 
ෙම්.ම.අක .ක්.බණ්ඩළර 

 

 
වංලර්ධන නිධළරී 
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11 

 
ීන.ඩබ්.සී.චන්හද්රවහන 

 

 
වංලර්ධන නිධළරී 

 
12 

 
ආර්.ෙම්.හේ.ෙච්.ගජනළයක 

 

 
වංලර්ධන නිධළරී 

13 
 

ඩී.ෙම්.ෙවහ.කුමළරි 
 

 
වංලර්ධන නිධළරී 

14 
 

ෙසහ.සහහෝරීඩළ 
 

 
වංලර්ධන නිධළරී 

15 
 

ීන.ඒ.හක්.ෙන්.අතුහකෝර 
 

 
වංලර්ධන නිධළරී 

16 
 

ෙවහ.ඒ.ෙසහ.වසහනළ 

 
අභයළවළ උ උඳළධිධළරී 

 
 


