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රාජ්ය පරිපරා  පශා පපරාා පළෂන ාළර  පමනා්යාාංය 

அரசாங்க ிர்வாக நற்றும் அர்த்த முகாமநத்துவ அமநச்சு 

Ministry of Public Administration and Disaster Management 
ඉාංජිනේරු පනවේලා පමාංය, ப ொறியியல் சேவை ் பிரிவு, Engineering Services Division 

නිදශවහ චතුරශ්රය, මක ෂ  07, ශ්රි ාකළ  சு ந் ிரச் சதுக்கம் தகொழும்பு 07 இைங்லக. 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 
Website : www.pubad.gov.lk 

 

    

මමේ අාකය   මේ අාකය            දිනය 

எனது இை  MPA/ESD/01/04/2018  உது இை                   ிக ி        2019.05.24 
My No    Your No                        Date    
 

 

සියළුම අමළතයළා මල්කේල්  

පෂළත් ප්රධ්ළන මල්කේල්  

මදපළර්තමේ තු ප්රධ්ළීන  

දිවහත්රික් මල්කේල්  මලත 
 

ශ්රී පාංළා පඉාංජිනේරු පනවේලන  පIII පනරේණියේන  පලධරාන්ේ පවාශා පනාල  පෂාා පරවීන ්ාලය (සාංශ) පබා පදීන 
 

රළජ්ය පිපපළන ච්රමල්  01/2014 හි 03 පිපච්මේදමේ 3 කළණ්ඩයට අදළෂල ශ්රී ාකළ ජානේම ් මවයලමේ III 

මශ්රයණියේමේ නිධ්ළන් , ජ්ළක ක ෂළළ අධ්යළපන වශ  හුණු ආයතනය මඟි  2019.11.02 දින සිට 2019.11.12 දින 

දක්ලළ පලත්ලන සිාශ ෂළළල පිළිබඳ ම ලළසික  හුණු පළඨමළළලක් වඳශළ වශෂළගී කරවීමට කටයුතු මය දළ 

ඇත   හුණු ලෆඩවටශන වඳශළ වියදම රළජ්ය පිපපළන ශළ ආපදළ කෂමනළකර  අමළතයළාය මඟි  දරණු ෆමේ  
 

02  උක්ත පළඨමළළල වඳශළ අයදුේ කින්මට උන දුලක් දක්ලන, රළජ්ය පිපපළන ච්රමල්  01/2014 අනුල මේ 

ලන විට මදලන ෂළළ ප්රවීනතළලය වේූරර්  කර මන මෆක  ාමිෂ ෂාා පනාරයනයේ පනවේලයට පබැදුණු පලධරාන්ේ, අප 

අමළතයළාමයහි නි මලේ අඩවිමයහි ශ්රී ාකළ ජානේම ් මවයලළ අාය යන පිවෙමලහි ප්රසි්ධධ් කර ඇක  අයදුේපත 

වේූරර්  කර මදපළර්තමේ තු ප්රධ්ළනියළමේ නිර්ම්ධය ද වම  2019 07.15 දිනට මපර පශත ලිපිනයට මය මු 

කර න  මේ වඳශළ මුලි  අප මලත අයදුේපත් ජදිිපපත් කරනු බන නිධ්ළන්  80 මදනළ පම ක්  වශෂළගී 

කරවීමට අමේක්ළ කරන බලත් කළ්ණියේකල ද ලමි  
 

03  අයදුේපත් මය මු ක යුතු ලිපිනය -  ජානේම ් මවයලළ අධ්යක්, 

      ශ්රී ාකළ ජානේම ් මවයලළ අාය, 

රළජ්ය පිපපළන ශළ ආපදළ කෂමනළකර  අමළතයළාය 

නිදශවහ චතුරස්රය 

මක ෂඹ 07 
 

 

04  මේ වඳශළ මතෝරළ ගනු බන නිධ්ළන්  වශෂළගි වීම අනිලළර්ය බලත් වශෂළගී වීමට මන ශෆකි නිධ්ළන්  

වඳශළ මලනත් දිනයක් වකළ මන බෆමන බලත් කළ්ණියේකල ද ලමි  
 

05  පළඨමළළල වඳශළ මතෝරළගත් නිධ්ළන් මේ නළමමල් නය ශළ පළඨමළළල පිළිබඳ මත රතු් 2019 08.30 

දිනට මපර අප අමළතයළාමේ නි මලේ අඩවිමයහි www.pubad.gov.lk ශ්රී ාකළ ජානේම ් මවයලළ අාය යන 

පිවෙමලහි ප්රසි්ධධ් කරනු ඇත  

 

 

 
 

නේ.නේ.රත් සිප 

මල්කේ  

රළජ්ය පිපපළන ශළ ආපදළ කෂමනළකර  අමළතයළාය 

 

 

https://www.pubad.gov.lk/


Application for the Second Language Training (Sinhala) 

For Grade III Engineers of Sri Lanka Engineering Service 

 

01. Name with Initials  :……………………………………………………………………………………. 

02. Date of Birth   :……………………………………………………………………………………. 

03. NIC Number   :……………………………………………………………………………………. 

04. Permanent Address  :……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

05. Postal Address   :……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

06. Date of Appointment  :……………………………………………............................................................. 

07. Date of Confirmation  :……………………………………………………………………………………. 

08. Present Work Place   

a) Address  :……………………………………………………………………………………. 

b) Designation  :……………………………………………………………………………………. 

c) Category  :…………………………………………………………………………................. 

09. Phone Number   :……………………………………………………………………………………. 

10. E-mail Address   :……………………………………………………………………………………. 

 

 

11. Date :……………………………     ……………………………………… 

 

Signature 

 

 

12. Recommendation of head of the Department 

 

The application of engineer……………………………………..…………………..for the above training is 

recommended and forwarded for necessary action. Officer can be released if selected for the above training. 

 

 

…………………………….     ……………………………………….. 

 Date       Signature of the Head of the Department 

 

       Name   :………………………………... 

       Designation   :...……………………………… 

Ministry/Department :………………………………... 

(Official stamp)  :………………………………... 

 

Note : Advance copy to be forward to Director (ESB) via Fax(0112698268) early as possible. 




