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සියළුම අමළත්යළාං ේල්ළේලරුේ 

පෂළත් ප්රධ්ළන ේල්ළේලරුේ 

ේදපළර්ත්ේේේතු ප්රධ්ළනීේ 

දිවහත්රික් ේල්ළේලරුේ 

 

ශ්රී ාංළළ ඉාංජිේේරු ේව ලේේ I ේශ්ර ණියේේේ ත්නතුරු වඳශළ අයදුේපත් ළෆඳවීම 

 

අාංළ 1836/6 ශළ 2013 11 11 දිනෆති ශ්රී ාංළළ ඉාංජිේේරු ේව ලළ ලයලවහාළේ  17 ලන ලනේතිය අනුල 

ඇමුණුම 01හි වඳශේ පුරප්පළඩු ත්නතුරු වඳශළ ශ්රී ාංළළ ඉාංජිේේරු ේව ලේේ I ේශ්ර ණියේේේ නිධ්ළනේ ේලතිේ 

අයදුේපත් ළෆඳලනු ෆේේ   

 

02  එම පුරප්පළඩු ත්නතුරු වඳශළ ත්නතුර අයත් ළළණ්ඩයට අමත්රල ේලනත් ළළණ්ඩයේට අයත් සුදුසුළේ 

වපුර ඇති නිධ්ළනේටද අයදුේපත් ඉදිරිපත් ළෂ ශෆකි නමුත් ශ්රී ාංළළ ඉාංජිේේරු ේව ලළ ලයලවහාළනුූලල 

අදළ ත්නතුරු අයත් ළළණ්ඩයේහි නිධ්ළනේ වඳශළ ප්රමුතත්ළලය ේදනු ෆේේ  

 

03    බ ආයත්නේේ සුදුසුළේ වහිත් නිධ්ළනේ ේේ වේබේධ්ේයේ දෆනුලත් ළර,  වුේ අදළෂ ත්නතුරු 

වඳශළ අයදුේ ළරේේේ නේ, ේේ වමන ඇති අයදුේපත්රය වේූරර්  ළර ආයත්න ප්රධ්ළනියළේේ නිර්ේශය 

වහිත්ල 2021 02.12  දිනට ප්රාම මළ ේලත් ෆීමමට වවහලේේේ නේ මෆනි.   

 

 

 

ේේ ේේ  රත්නසිරි 

ේල්ළේ 

රළජ්ය ේව ලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළත්යළාංය 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

ඇමුණුම 01 

 

ආයත්නය ත්නතුරු නළමය 

ත්නතුර 

අයත් 

ේශ්ර ණියේය 

ත්නතුර අයත් 

ළළණ්ඩය 

ත්නතුරු 

න න 

අභයේත්ර ආරක්ළ, වහලේශ ළටුතතු ශළ ආපදළ 

ළෂමනළළර  රළජ්ය අමළත්යළාංය 

(ආපදළ ළෂමනළළර  අාංය) 

අධ්යක් I සිි.ල් 01 01 

ලනජීවී ශළ ලන වාංරක්  අමළත්යළාංය ප්රධ්ළන ඉාංජිේේරු I සියලුම සිි.ල්  01 

නළනරිළ වාංලර්ධ්න, ේලරෂ වාංරක් , අපද්රලය 

බෆශෆරලීම ශළ ප්රජ්ළ පි.ත්රත්ළ ළටුතතු රළජ්ය 

අමළත්යළාංය 

අධ්යක් I සිි.ල් 05 02 

ග්රළමීය ය ඹුරුරු ශළ ආශ්රිත් ලෆ , ජ්ළ ශළ ලළරිමළර්න 

වාංලර්ධ්න රළජ්ය අමළත්යළාංය 

අධ්යක්  

 
I සිි.ල් 03 02 

මශලෆලි ළළප ආශ්රිත් ඇේ ලි ශළ ජ්නළලළව ේප දු 

යටිත් පශසුළේ රළජ්ය අමළත්යළාංය 
අධ්යක්  I සිි.ල් 03 01 

ලතු නිලළව ශළ ප්රජ්ළ යටිත් පශසුළේ රළජ්ය 

අමළත්යළාංය 

අධ්යක් ඉඉාංජිේේරු) I සියලුම සිි.ල් 01 

ඉාංජිේේරු I සියලුම සිි.ල් 01 

ලළරිමළර්න අමළත්යළාංය  

ඉලළරිමළර්න ළෂමනළළර  අාංය) 
අතිේර්ළ අධ්යක් I සිි.ල් 03 01 

බුශධ්ළවන, ආනමිළ ශළ වාංවහළෘතිළ ළටුතතු 

අමළත්යළාංය 
ඉාංජිේේරු I සිි.ල් 01 01 

ග්රළමීය ය මළර්න ශළ අලේ  යටිත් පශසුළේ රළජ්ය 

අමළත්යළාංය 
අධ්යක් I සිි.ල් 02 01 

ග්රළමීය ය ශළ පළවෆල් රීඩළ යටිත් පශසුළේ ප්රලර්ධ්න 
රළජ්ය අමළත්යළාංය 

ප්රධ්ළන ඉාංජිේේරු I සිි.ල් 01 01 

ලළශන නියළමනය, බවහ රා ප්රලළශන ේව ලළ ශළ දුේරිය 
මෆදිරි ශළ ේමෝටර් රා ළර්මළේත් රළජ්ය අමළත්යළාංය 

අධ්යක් I 
සිි.ල් / 
යළේත්රිළ 

01 

ේළ ත්මේල් ලළරිමළර්න ශළ ජ් ළෂමනළළර ය 
පිළිබඳ ජ්ළත්යේත්ර පුුණණු ආයත්නය 

අධ්යක් ශළ ේජ්යහඨ 
ළථිළළචළර්ය 

I සිි.ල් 03 01 

ේන ඩනෆගිලි ේදපළර්ත්ේේේතුල 

ප්රධ්ළන ඉාංජිේේරු 
ඉයළේත්රිළ)  

I යළේත්රිළ 01 01 

ප්රධ්ළන ඉාංජිේේරු ඉසිි.ල්) I සිි.ල් 01 04 

ජ්ළතිළ ප්රජ්ළ ජ් වෆපුතේ ේදපළර්ත්ේේේතුල අධ්යක් ඉප්රවේපළදන) I සියලුම සිි.ල් 01 

රජ්ේේ ළර්මළේත්ළළ ේදපළර්ත්ේේේතුල ප්රධ්ළන ඉාංජිේේරු I යළේත්රිළ 01 03 

දිවහත්රික් ේල්ළේ ළළර්යළය, ේප ේ ේනරුල දිවහත්රික් ඉාංජිේේරු I සිි.ල් 01 01 

දිවහත්රික් ේල්ළේ ළළර්යළය, ත්රිඹු ළමය දිවහත්රික් ඉාංජිේේරු I සිි.ල් 01 01 

ජ්නළධිපති ේල්ළේ ළළර්යළය ඉබුණළළර්ය වාංලර්ධ්න 
ළළර්යවළධ්ළ බළළය) 

අධ්යක් I 
සිි.ල් / 
යළේත්රිළ 

01 

මුළු ත්නතුරු න න 27 

 

 

 

 



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 : ………………………………..                

7) Present Work Place Details 

a) Work Place   : ………………………………..                                          

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

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

d) Category (Civil / Mechanical / Electrical)     :  ……….…………………….. 

8) Previous Work Places (please attach necessary details )                                                      

9) Phone number    

    a)   Mobile : ………………………                          b) Office : …………………….. 

    c)   Fax      :  

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

 

…………………………                                                             ………………………………… 

Date                             Signature of the Applicant 

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 

                                (Official stamp)                              
 

Name of the certifying officer      : ……………………………… 

Designation                                   : ……………………………… 

Ministry/Department                     : ……………………………… 
 

 

12) Approved/ not approved 

 

 

………………………………                                       ………………………… 

Date                                       Signature of Secretary/ Chief Secretary 

                                      (Official stamp) 
 

Note: Advance copy to be forward to Director of Sri Lanka Engineering Service  via Fax (0112698268) or E mail 

to desb@pubad.gov.lk as early as possible. 


