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ක ොෂඹ මශා නගර වභාකේ මානල වම්ඳත් වංලර්ධන කදඳාර්තකම්න්තුල මඟින් 

කමකශයලනු බන පුහුණු ඳාඨමාා/ ලැඩමුළු කලනුකලන් වම්ඳත්දාය යින් / 

ආයතන ලියාඳදංචි කිරීම - 2022/2023 

 

ක ොෂඹ මශා නගර වභාල කදඳාර්තකම්න්තු 16න් වමන්විත ඳෂාත් ඳාන ආයතනයකි. වෑම ලෘත්තීය 

කේ්ත්රයේම ඳාකශ  ියකය නනය  රනු බන ියධාරීන් ශා කව ල  මශත්ම මශත්ීනන් 0000කින් ඳම  

වමන්විත කදඳාර්තකම්න්තුලකි. ඳලත්නා කව ලා අලයතාලයන් කමන්ම ියධාරීන් ශා කව ල  මශත්ම 

මශත්ීනන්කේ ලෘත්තීය ියපු ත්ලය කමන්ම මානසි  කවෞඛ්ය ලර්ධනය  රීමම ආී වූ අරමුණු ඳාද  

ක ොට ගියමින් ලාර්ෂි ල කබොකශ  ලැඩමුළු/ ඳාඨමාා ප්රමා යේ මානල වම්ඳත් වංලර්ධන 

කදඳාර්තකම්න්තුල ශරශා කමකශයලනු ැකේ. 

 

ක ොෂඹ මශා නගර වභාලට අයත් කදඳාර්තකම්න්තු  

1. නාගරි  කේ ම් කදඳාර්තකම්න්තුල 

2. නාගරි  භාණ්ඩාගාරි  කදඳාර්තකම්න්තුල 

3. නන කවෞඛ්ය කදඳාර්තකම්න්තුල 

4. නාගරි  ඳශු වලදය කදඳාර්තකම්න්තුල 

5. කර ග ියලාර  කදඳාර්තකම්න්තුල 

6. ව්ලකේශීය වලදය කදඳාර්තකම්න්තුල 

7. මානල වම්ඳත් වංලර්ධන කදඳාර්තකම්න්තුල 

8. නාගරි  තේකව රු කදඳාර්තකම්න්තුල 

9. මශනන පුව්ත ාය 

10. මශනනාධාර කදඳාර්තකම්න්තුල 

11. ක්රීඩා ශා විකන දාං කදඳාර්තකම්න්තුල 

12. නීති කදඳාර්තකම්න්තුල 

13. මධයම මිී ගැනීම් කදඳාර්තකම්න්තුල 

14. ගිිය ියවීම් කව ලා කදඳාර්තකම්න්තුල 

15. නාගරි  ඉංජිකන්රු කදඳාර්තකම්න්තුල 

16. අභයන්තර විග න කදඳාර්තකම්න්තුල 

 



 

ලෘත්තීන්හි ව්ලභාලයන් 

- ීඳ ලයාප්ත ත කව ලා ියධාරීන්  

( ශ්රී ං ා ඳරිඳාන කව ලා ියධාරීන්/වලදයලරුන්/ ඉංජිකන්රුලරුන්/ ශ්රී ං ා රම වම්ඳාදන කව ලා 

ියධාරීන්/ ඳශු වලදයලරුන්  ශ්රී ං ා විදයාත්ම  කව ලා ියධාරීන්   

- නීති ියධාරීන්  

- ග  ාධි ාරීලරුන් 

-  ාර්මි  ියධාරීන් 

- කේ්ත්ර ියධාරීන් 

- ඳරිඳාන ියධාරීන් 

- ගෘශ ියර්මා  ශීේපීන් 

- නගර වැසුම් ශිේපීන් 

- පුව්ත ායාධිඳති 

- කශද ියධාරීන් 

- වංලර්ධන ියධාරීන් 

-  ෂමනා ර  කව ලා ියධාරීන් 

- මශනන කවෞඛ්ය ඳරීේ ලරුන් 

- ආදායම් ඳරීේ ලරුන් 

- ගිිය ියවීම් කව ලා ියධාරීන් 

- ක්රීඩා දඳකේ ලරුන් 

- රියදුරන් 

- පුව්ත ා වශාය යින් 

- ලඩු  ර්මාන්තය/ කම්වන්  ර්මාන්තය ආී වූ  ාර්මි  ලෘත්තීන් 

-  ණි්ඨ කව ල යින් 

- පුහුණු / නුපුහුණු  ම් රුලන් 

 

 

 

 

 



 

අයදුම්කිරීමට අදා  රුණු ශා අයදුම්ඳත් වම්පර්  කිරීමට දඳකදව ් 

 සුදුසු ම්ත් අයදුම් රුලන් ශා ආයතන වම්මුඛ් ඳරීේ යකින් අනතුරුල ලියාඳදංචි ක කර්. 

 ආයතිය  අලයතාල මත ඳම ේ පුහුණු ඳාඨමාා / ලැඩමුළු ්රියාත්ම   රනු ැකේ 

 ලියාඳදංචි  රගනු බන වම්ඳත්දාය යින් ශා ආයතන වශා පුහුණු ලැඩවටශන් බාීම කශ  කනොීම 

පිළිබ අලවන් තීර ය ක ොෂඹ මශා නගර වභාල වතුකේ. 

 වෑම පුහුණු ලැඩවටශනේ අලවානකේීම අදා ලැඩවටශකන් වාර්ථ ත්ලය පිළිබ ඳසුවිඳරමේ සිදු  රනු 

බන අතර ඒ අනුල ඉදරි ලැඩවටශන් වශා අලව්ථාල වවා කදනු ැකේ. 

 භාා එ  ට ලැඩි ග නකින් ඳාඨමාා ඳැලැත්වීකම් ශැකියාල අතිකර්  සුදුසු මේ කව  වැකේ. 

 ියලැරදල වම්පර්   රනු බන අයදුම්ඳත  වමඟ අදා සියලු ලිපි කේඛ්  පිටඳත්ද අමු ා ඉදරිඳත් 

 ෂ යුතු අතර වම්මුඛ් ඳරීේ කේී අදා කේඛ් යන්හි මුේ පිටඳත් ඉදරිඳත්  ෂ යුතුය. 

 අවම්පර්  අයදුම්ඳත් ප්රතිේක ඳ  රනු ැකේ. 

 කව ලා අලයතාලයන් මත ඳලත්ලනු බන පුහුණු ඳාඨමාාලන් රාන ාරී කේාන්හි කශ  රාන ාරී 

කේාලන්කගන් ඳසුලද වති අන්තයන්හිී ද ඳැලැත්වීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඒ අනුල තම දාය ත්ලය බා 

ීමට අයදුම් රුලන් එ ඟවිය යුතුය. 

 තිය වම්ඳත්දාය කයකු කව කශ  ආයතනයේ කව කශ  ලියාඳදංචි වීකම්ී අදා පුහුණු කේන 

ඳැලැත්වීම කලනුකලන් ඳැය   ායේ වශා අය රනු බන ගාව්තුල කශ  ඳාඨමාා ගාව්තුල ඳැශැදලිල 

වශන්  ෂ යුතු අතර ඳාඨමාා මාධයයද ඳැශැදලිල දැේවිය යුතුය. 

 ආයතන ලකයන් ලියාඳදංචි වීකම්ී ආයතනකේ ලියාඳදංචි වම්ඳත්දාය යින්කේ සුදුසු ම් අමු ා 

ඉදරිඳත්  ෂ යුතුය. 

 ආයතන ලකයන් ලියාඳදංචි වීකම්ී ලාර්ෂි  පුහුණු ලැඩවටශන් කේ නම් ඒලා ඉදරිඳත් කිරීම කය ගය කේ. 

 වම්ඳත්දාය යින් කශ  ආයතන මඟින් සිදුකිරීමට ශැකියාල ඳලත්නා සියලුම පුහුණු ලැඩවටශන්හි විව්තර 

මි ග න් වහිතල ඉදරිඳත්  ෂ යුතුය. 

 එේ එේ පුහුණු ලැඩවටශන් වශා අලය ලන අලම ඳැය ග න වශන්  ෂ යුතු අතර ඳාඨමාා 

අන්තර්ගතයන්ද වැ වින් දැේවිය යුතුය 

 ඒ ඒ ඳාඨමාා වශා ඉේ  ගත ලෘත්ති යන් ශා කේ්ත්ර වම්බන්ධකයන්ද වශන්  ෂ යුතුය 

 

 

 

 



Application for Registration of Resource Personnel 

Human Resources Department 

Colombo Municipal Council 

 

 

     Training Programme: - ............................................................................................................ 

 

1) Name of the Applicant :-

………………………………………………………………………………………………………………………..…….…….. .  

      ………………………………………………………………………………………………………………………..…….…….. ...  

 

2) National Identity Card No :-………………………………………………………………………………………….. .  

 

3) A list of institutions to which training has been provided  

 

1) 

2) 

3) 

 

4) Address   Official :-………………………………………………………………………………………  

 …………………………………………………………………………………………………….  

 

 Private :-………………………………………………………………………………………  

 …………………………………………………………………………………………………….  



 

Telephone / Fax    Official :-………………………………………………………………………………………  

 Private :-……………………………………………………………………….………………  

 

5) E-mail   …………………………………………………………………………………………………….  

 

6) Highest Educational Qualification   ………………………………………………………………………………..  

  

7) Professional Qualification ………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….  

………………………………………………………………………………………………………………………….………………….  

 

8) Hourly Rate for a lecture (Rs.)  .............................................................................................  

 

9) Medium ……………………………… ..............................................................................................  

 

10) Following Documents are attached herewith 

 Resume  

 Copies of supporting documents to prove the previous experience in the field for 03 

consecutive years.    

 Breakdown of the course content. 

 

I hereby certify that the above furnished details are true and correct. I agree with the conditions 

imposed by the Director (Training & Development) of the Colombo Municipal Council in this regard. 

 

 

 ..................................................   .................................................  

Signature of the Applicant        Date 


