
 
 
  
 
 
 
 
 
දුරකතන ෆක්ස   ඊ-මේල්  
த ொலைபபசி:      011-2696211-13  த ொலைநகல்            011-2695279     ின்னஞ்சல்   information@pubad.gov.lk  
Telephone  Fax       E-mail     
 

අධ්යක්ෂ          ෆක්ස      ඊ-මේල් 

பணிப்பாளர்       011- 2698268         த ொலைநகல்            011- 2698268     ின்னஞ்சல்   esbpubad@gmail.com  

Director      Fax       E-mail 
 

 

   රාජ්ය පරිපරා,  ප්වලේශ පටයුතු,  පරාා්  ප්ාා පාා පරාා්  පරා, පමාා්යාාංය 

    பபாது  நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள்  மாகாண சபப௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அபமச்சு 

     Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
ඉාංජිේේරු පේ ේ්ලා පමාංය, ப ொறியியல் சேவை ் பிரிவு, Engineering Services Division 

නිදහස චතුරශ්රය,, මක ළ  07, ශ්රි කාක  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/10/01/02/2020 உது இை         ிக ி:           2020.07.14 
My No    Your No   Date  
 
 

සිය,ළුම අමතයාශ මල්කේවරුන් 

පළත් ප්රධ්න මල්කේවරුන් 

මදපර්තමේන්තු ප්රධ්නීන් 

දිසත්රික් මල්කේවරුන් මවත 

 

ශ්රී පාංටා පඉාංජිේේරු පේ්ේලේේ පI පේරේණියේේේ ප්,ු,රු ප්ඳාා පමයදුම්ර්  පටැඳවීා 

 

අාක 1836/6 හ 2013 11 11 දිනති ශ්රී කාක ජානේමන්රු මසාව වයවසාම  17 වන වනන්තිය, අනුව 

ඇමුණුම 01හි සඳහන් පුරප්පඩු තනතුරු සඳහ ශ්රී කාක ජානේමන්රු මසාවම  I මශ්රාණියේම  නිකධ්නන් මවතින් 

අය,දුේපත් කඳවනු කමේ   

 

02  එම පුරප්පඩු තනතුරු සඳහ තනතුර අය,ත් කණ්ඩය,ට අමතරව මවනත් කණ්ඩය,න්ට අය,ත් සුදුසුකේ 
සපුර ඇති නිකධ්නන්ටද අය,දුේපත් ජදිරිපත් කළ හකි නමුත් ශ්රී කාක ජානේමන්රු මසාව වයවසානුූලකව 
අදක තනතුරු අය,ත් කණ්ඩය,න්හි නිකධ්නන් සඳහ ප්රමුතතවය, මදනු කමේ  
 

03    බ ආය,තනම  සුදුසුකේ සහිත නිකධ්නන් මේ සේබන්ධ්මය,න් දනුවත් කර,  වුන් අදළ තනතුරු 

සඳහ අය,දුේ කරන්මන් නේ, මේ සමන ඇති මයදුම්රත්රය ප්ම්ූර්ණ  පටර පයය්, ප්රධාාියයාේ  පිය්ණේශය 

්හි්ල ප2020.08.10  දිනට ප්රාම ම මවත කීමමට සකසවන්මන් නේ මනි.   

 

 

 
 

ේේ.ේේ. පර් ,සිිප  ප ප ප ප ප ප 
මල්කේ 

රජ්ය පරිපකන, සවමශශ කටුතතු, 
පළත් සභ හ පළත් පකන අමතයාශය, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ඇමුණුම 01 

 

 

ආයතනය තනතුරු නාමය තනතුර අයත් 

කාණ්ඩය 

තනතුරු 

ගණන 

ප්රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු 
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන 
අමාතාංශය 

අධක්ෂ (ඉංජිනන්වරු)  සියලුම සිවිල් 01 

නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන 
සහ නිවාස පහසුකම් අමාතාංශය 

අධක්ෂ (බසන්ාහිර ප්රනේශ 
සංවර්ධන) 

සියලුම සිවිල් 01 

අධක්ෂ (යාන්වික) යාන්වික 01 01 

නගාඩනැගිලි නදපාර්තනම්න්වතුව 
ප්රධාන ඉංජිනන්වරු (යාන්වික)  යාන්වික 01 01 

ප්රධාන ඉංජිනන්වරු (සිවිල්) සිවිල් 01 05 

පුරාවිදා නදපාර්තනම්න්වතුව ප්රධාන ඉංජිනන්වරු සිවිල් 01 01 

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් 
නදපාර්තනම්න්වතුව 

අධක්ෂ (තාක්ෂණ) සියලුම සිවිල් 01 

නකාත්මනල් වාරිමාර්ග හා ජල 
කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ජාතන්වතර පුහුණු ආයතනය 

අධක්ෂ සහ නජෂඨ් 
කථිකාචාර්ය 

සිවිල් 03 01 

ජනාධිපති නල්කම් කාර්යාලය 
(බහුකාර්ය සංවර්ධන 
කාර්යසාධක බලකාය) 

අධක්ෂ සිවිල් / යාන්වික 01 

නකාළඹ මහානගර සභාව 
අධක්ෂ (ඉංජිනන්වරු) 
කර්මාන්වතශාලා 

යාන්වික 03 01 

මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග 
සහ ග්රාමීය සංවර්ධන 
අමාතාංශය 

අධක්ෂ (තාක්ෂණ) සිවිල් 03 01 

මුළු තනතුරු ගණන 15 



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  : ...………………………………............... 

d) Date of promotion to Class I Supernumerary      : ………………………………. 

6) Date of appointment to the Present Post : ………………………………................. 

a) Present Employee : ………………………………........................................... 

b) Address  : …………………………………......................................... 

c) Designation  : …………………………………......................................... 

d) Category  : …………………………………......................................... 

7) Previous Work Places (please attach necessary details )  ................................................... 

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. Officer can be released with/ 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)                             : …………………………………………… 

 

 

12) Approved/ not approved 

 

 

………………………………    ………………………… 

                 Date                                               Signature of Chief Secretary/ Secretary 

 

Note: Advance copy to be forward to Director (ESB) via Fax (0112698268) or E mail to 

esbpubad@gmail.com as early as possible. 

mailto:esbpubad@gmail.com



