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த ொலைநகல்

ඔමේ අාකය

ES/E/03 ( III ) උර පන ොනුල පI ප

My No

දිනය

உது இை

ிக ி:

Your No

2016.06.09

Date

සියළුම අමළතයා මල්කේලන්
පෂළත් වභළ ප්රධ්ළන මල්කේලන්,
මදපළර්තමේ්තු ප්රධ්ළීන්,
දිවහත්රික් මල්කේලන් මලත.
ශ්රි පාංළා පඉාංජිනේරු පන ේලනත ප් රුරු ප ාාා පමයම්පතර ක පළවාමන.
පශත වඳශ් තනතුන වඳශළ ශ්රී ාකළ ජානේම්න මවයලම I මශ්රයණිම නිධ්ළරි්මේ අයදුේපත් කෆඳලනු
ෆමේ
ආය් ය

් රුර

නරේණිය

ළාණ්ඩය

් රුරු ප
ාංඛ්යාල

අධ්යක් ( ප්රවේපළදන)

I

සියළුම සිවිල් කළණ්ඩ

01

අධ්යක් ( තළක්ණ )

I

සියළුම සිවිල් කළණ්ඩ

01

අධ්යක් ( යටිත
පශසුකේ)

I

සියළුම සිවිල් කළණ්ඩ

01

ජළතික ප්රවේපළදන මකොිෂ් වභළල අධ්යක් ( ජානේම්න )

I

සියළුම කළණ්ඩ

01

ප්රලළශන ශළ සිවිල් ුවල් මවයලළ
අමළතයාය

අධ්යක්

I

සිවිල්- 04 /යළ්ත්රික 02 / විදුලි -01

01

අධ්යක් ( ජානේම්න )

I

සියළුම සිවිල් කළණ්ඩ

01

බ්ධ්නළෙළර මදපළර්තමේ්තුල

අධ්යක් ( ජානේම්න )

I

සිවිල් -01 / සිවිල් -07

01

ආරක්ක අමළතයාය

අධ්යක් ( ජානේම්න )

I

සියළුම කළණ්ඩ

01

කෘෂිකර්ම මදපළර්තමේ්තුල

ප්රධ්ළන ජානේම්න

I

සිවිල්- 03 /යළ්ත්රික 01 / විදුලි -01

01

මවෞඛ්ය මප ණ වශ මශීයය
වලඳය අමළතයාය

අධ්යක් ( ජානේම්න )

I

සිවිල් 01

01

ලළරිමළර්ෙ ශළ ජ වේපත්
කමනළකරණ අමළතයාය

අධ්යක් ( යළ්ත්රික )

I

යළ්ත්රික -01

01

නෙර වෆසුේ ශළ ජ වේපළදන
අමළතයාය

නිපුණතළ වාලර්ධ්න ශළ ලෘත්තීය
පුහුණු අමළතයාය

03. ඉහත තනතුරු සහා ඔබ ආයතනයේ සුදුසුකම් සහිත නිධාරීන් යම් සම්බන්ධයයන් දැනුලත් කර, ඔවුන් අදාළ
තනතුරු සහා අයදුම්කරන්යන් නම්, යම් සමඟ ඇති අයදුම් ඳත්රය සම්ූර්ණ
සහිතල 2016.07.15 දිනට ප්රථමම මා යලත ැීමමට සසවලන්යන්නම් මැනි.

කර ආයතන ප්රධාීනන්ය නි්ණයශ

Application for the Post of
………………………………………………………………………………………………………………………
In Sri Lanka Engineering Service
1) Name with Initials

: …….........................................................................................................................

2) Date of Birth

: ……………………………………………………….............................................

3) NIC Number

: …………………………………………………………….....................................

4) Permanent Address

: ………………………….………………………………………………………....

5) Present Class / Grade

: ………………………………………………………….........................................

a) Date of appointment to SLES

: ………………………………………………...............................

b) Date of promotion to grade II

: …………………………………………………………...............

c) Date of promotion to grade I

: …………………………………………………………...............

6) Date of appointment to the Present Post

: …………………………………………………………................

a) Present Employee

: …………………………………………………………..........................................

b) Address

: …………………………………………………………...........................................

c) Designation

: …………………………………………………………...........................................

7) Previous Work Places (please attach necessary detail) :….......................................................................................
8) Phone number

: …………………………………………………………............................................

9) E-mail Address

: ………………………………………………………….............................................

10) Date: ……………………………………..

…………………………………………
Signature

11) Recommendation of head of the Department :
The Application of Engineer ……………………………………… for the above position is recommended and
forwarded for necessary action. Officer is employed in this Ministry / Department as a permanent Officer, and
disciplinary action against him / her has been taken / not taken. Office can be released without replacement if
selected for the post.

Date :

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

...........................................................................
Signature of the Head of the Department

Name of the certifying officer
Designation
Ministry/Department
(Official stamp)

: …………………………………………
: ………………………………………..
: ………………………………………..
: …………………………………………….

Note: Advance copy to be forward to Director (ESB) via Fax (0112698268) or E mail to esbpubad@gmail.com
as early as possible.

