
ඇමුණුම/HR/02 

උඳාධි/ ඳශ්චාත් උඳාධි/ වෘත්තීය සංවර්ධන ඳාඨමාලා හැදෑරීම සහා මූලය ්රතිපඳාදන ලාාීමේ   

ඉල්ලු ඳත්රය 

 

සමෘද්ධි සංවර්ධන ේ දඳාර්තේ  න්තුව - මානව ස ඳත් සංවර්ධන අංශය 

පුහුණු/අධයයනඳාඨමාලා සහා ඉල්ලු  ඳත්රය 

 

ඉල්ලු  කිරීමට අේ ේක්ෂිත ඳාඨමාලාේ ේ නම 

 

දිස්ත්රික් ය -: .............................     ්රාේ ද්ය ය ේ ල්   ේ  ්ඨාඨාශය -:.......................... 

1. ඉල්ලුම්කරුගේ වම්පුර්ණ නම - ................................................................................................ 

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

2. ව්ථීර ඳදිංචි ලිපිනය -: 

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

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

3. ව්ත්රී/පුරු භාලය 

4. තනතුර -: ................................................ 

5. ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අිංකය -:........................................ 

6. ලර්තමාන රාජකාරී ව්ථානය-: (බැිංකුල/ බැිංකු වමිතිය/ප්රා.ගල් කාර්යාය/ ද.ගල් /ප්රධාන කා.)  

7. ගවේලා ව්ථානගේ  ලිපිනය ............................................................................................ 

       රාජකාරී දුරකථන අිංක ............................. ගඳෞද්ගලික දු:අිං -: ..................................... 

8. ගවේලය කෂ කාය  -: 1. ලවර ...........  මාව ............... (අධිකාරීගේ ගවේලා කායද ඇතුෂත්ල) 

                                     11. ඉදරියට ඇති ගවේලා කාය  -: ලවර ...........  මාව ............... 

8. බා ඇති ඉශෂම අධයාඳන දුදුදුකම්  -: ............................................................... 

9. අධයනය ිරරීමට අගක්ෂිතත ඳාමමාාල පිිබබද ගත රතුරු 

    1. ඳාමමාාල ඳලත්ලන  අධයාඳන තයතනය  -: .......................................................................... 

   11. ඳාමමාා  ගාව්තුල -: රු.    ............................................................................................... 

  111.  ඳාමමාා අන්තර්ගතය/විය ්ෂගේත්රය - ........................................................................ 

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

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

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

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

iv. ඳාමමාාගේ කාය -: ...................................................................................................... 

v. ඳාමමාාලට ගතෝරා ගත් බල වනාථ ිරරීමට අදා ලිපිය - ................................................... 



10. මීට ගඳර ශදාරා ඇති පුහුණු / ඳාමමාා පිිබබ විවත්ර 

පුහුණු 
ඳාමමාාගේ 

නම 

තයතනය ඳාමමාාල ශදාරන 
ද විය 

ගාව්තුගගවු 
ලර්ය 

ගාව්තුල  
(රු) 

ගාව්තු ගගලන ද 
තයතනය ගශෝ 

පුද්ගයා 

1 ..................... 
........................ 
 
2 ..................... 
........................ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. බැිංකු ගිණුගම් ගත රතුරු:-  i. බැිංකුගේ නම 

ii.ගිණුම් අිංකය 

වමෘද්ධි විංලර්ධන ගදඳාර්තගම්න්තුල විසින් නිකුත් කර ඇති චගෙල්ටයට ප්රකාරල ශා 

ගක න්ගද්සිලට යටත්ල ඉශත ඳාමමාාල ශැදෑරීම වදශා ඳාමමාා ගාව්තු ඉල්ලුම් කරන අතර, 

ඉශත වදශන් ගත රතුරු නිලැරද බලත්, වාලදය ගත රතුරු බාී බලට ඔකපු වුලගශ ත්ගම් වදශා සියලු 

ලරප්රවාද අිමමිලන බලය, විනය ක්රියාමාර්ගයන්ට යටත් ලන බල දනිමි. 

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

අයදුම්කරුගේ අත්වන      දනය 

 

අංශ ්රධාී / සමෘද්ධි දිස්ත්රික් ්රධාී/ සමෘද්ධි ්රාේ ද්ය ය ්රධාී ේ   ිරර්ේ ද්ශය 

ගමම නිධාරියා රාජකාරි කරන විය අනුල ඉශත ඳාමමාාල ශැදෑරීම වශා දුදුදු බල නිර්ගද් 
කරමි. 

 
..................................     .................................... 
අත්වන (මුද්රාල විමතල)      දනය 
 
මානව ස ඳත් සංවර්ධන අංශේ ේ ිරර්ේ ද්ශය / අනුමැතිපය 
 
ඉශත නිධාරියා පුහුණු ලැඩ වටශනට වශභාගී ිරරිමට දුදුදු බලත්,  ඒ වශා ඳාමමාා ගාවත්ු 
ගගවීම දුදුදු බලත් වශතික කරමි. 

………………….                       
අධය්ෂ/ නිගයෝජය අධය්ෂ /වශකාර අධය්ෂ 

මානල වම්ඳත් විංලර්ධන අිංය              

 
 
කාර්යා ප්රගයෝජනය වදශා    ගග ණු අිංකය.................................. 

       ගච්ෂඳත ැබි ඇත/නැත 

 

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

නිෂධාරියාගේ අත්වන 

 

 

  

  



ඇමුණුම/HR/03 

උඳාධි/ ඳශ්චාත් උඳාධි/ වෘත්තීය සංවර්ධන ඳාඨමාලා හැදෑරීම සහා මූලය ්රතිපඳාදන ලාාීමේ   ිවිසුම  

ඳත්රය 
සමෘද්ධි සංවර්ධන ේ දඳාර්තේ  න්තුව 

අධයයන / පුහුණු ඳාඨමාලා ිවිසුම  ඳත්රය 
 

නිධාරියාගේ නම -: ................................... ජා.ශැ.අිංකය -: ................................   

තනතුර  -: .................................. 

ගවේලා ව්ථානය       -: ................................... 

20....................... 

අධය්ෂ ජනරාල් 

වමෘද්ධි විංලර්ධන ගදඳාර්තගම්න්තුල. 

  ......................................................................................................... ඳාමමාාල 

වදශා වමෘද්ධි විංලර්ධන ගදඳාර්තගම්න්තුල විසින් ගශෝ වමෘද්ධි ප්රජාම බැිංකුල ගශෝ වමෘද්ධි ප්රජාම 

බැිංකු වමිතිගේ පුහුණු අරමුදලින් මා ගලනුගලන් බාගදන ද  රු.................................. ක මුද 

නිතය  ලගයන්ම ඒ වදශා වියදම් කරන බලත්  ඳාමමාාල අලවානගේ වමෘද්ධි විංලර්ධන 

ගදඳාර්තගම්න්තුල ගලත මා ලවර 05 ක අටණ්ඩ ගවේලා දායකත්ලය බා ීමටත් ඳාමමාාල වාර්ථකල 

අලවන් ිරරිමටත් එගවේ ිරරිමට ගන ශැිර වුලගශ ත්, වමෘද්ධි විංලර්ධන ගදඳාර්තගම්න්තුල විසින් මා 

ගලත එකී ඳාමමාාල ශැදැරිම වදශා බාගදන ද ඳාමමාා ගාව්තුල තඳදු ගගවිමට එකගලන 

බලටත් කැමැත්ත ප්රකා කරමි. තලද ගදඳාර්තගම්න්තු අනුමත ීමමිත ප්රතිඳාදන මත ඉශත වදශන් 

ඳාමමාා ගාව්තුල මිව ගම් වදශා ිරසිදු ගගවිම්ෂ සිදුගන කරන බලද දනිමි. 

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

අයදුම්කරුගේ අත්වන 

 ........................................................මයා/මිය ඳාමමාා ගාව්තු අයදුම් කරන දනට විනය 

කටයුතු වම්බන්ධ ිරසිදු ඳරී්ෂණයකට භාජනය ගන වු බලටත්, ඒ ගශේතුගලන්ඔහුගේ/ඇයගේ ගවේලය 

අත්ිමටුවීමකට ්ෂකර ගන මැති බලටත් නිර්ගද් කරමි. 

දනය -:..................................  අත්වන  -:.................................... 
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ඇඳ රු ්ර ාශය 

අයදුම්කරු ඳාමමාාල වාර්ථකල ශදාරා අලවන් ිරරිම ඳැශැර ශරිනු ැබුලගශ ත් ගශෝ ගලනත් 

්ෂගේත්රයකට මාරු වුලගශ ත් ගශෝ ඔහු/ඇය විසින්  වමෘද්ධි විංලර්ධන ගදඳාර්තගම්න්තුගලන් 

ගශෝවමෘද්ධි ප්රජා ම බැිංකුල ගශෝ වමෘද්ධි ප්රජා ම බැිංකු වමිතිය ගමම පුහුණුල වදශා බා ගන්නා 

ද මුද ඔහුගේ/ඇයගේ ඇඳකරුලන් ලගයන් අඳගේ ලැටුගඳන් අයකර ගැනිමට එකඟ ගලමු. 
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1. ඇඳකරුගේ අත්වන/නම    2. ඇඳකරුගේ අත්වන/නම 
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ජා.ශැ.අ. -:................................                                           ජා.ශැ.අ. -:................................ 

ඉශත ගිවිදුම් ප්රකාරල...........................................................................මයා/මිය/ගමය වමග ගිවිදුම 

පිලිගැනිම තශවුරු කරමි. 

 

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

අධය්ෂ/ නිගයෝජය අධය්ෂ/වශකාර අධය්ෂ 

මානල වම්ඳත් විංලර්ධන 
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