
         රාජ්ය ේව ලා, පළාත් වභා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය 
             அரச சசவைகள், நாகாண சவ௧ள் நற்றும் உள்ளூராட்சி அவநச்சு 

              Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government   
         ඉාංජිේේරු ේව ලා අාංය, ப ொறியியல் சேவை ் பிரிவு, Engineering Services Division 

නිදශවහ චතුරශ්රය, ොළ ෂ  07, ශ්රි ාළළ  சுதந்திரச் சதுக்கம் ககாழும்பு 07 இலங்வக. 
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 

Website : www.pubad.gov.lk 
දුරළතන සෆක්වහ   ඊ-ොේල්  
கதாவலசசி:      011-2696211-13  கதாவலகல்            011-2695279    நின்ஞ்சல்    info@pubad.gov.lk  
Telephone  Fax       E-mail     
 

අධ්යක්          සෆක්වහ      ඊ-ොේල් 

ணிப்ாளர்       011- 2698268          கதாவலகல்            011- 2698268     நின்ஞ்சல்    desb@pubad.gov.lk  
Director      Fax       E-mail 
                 
මොේ අාළය   ොේ අාළය            දිනය 

எது இல   MPA/ESD/10/01/06/2021 உநது இல        திகதி:              2022.01.06 
My No    Your No   Date  

 

 
සියළුම අමළතයළා ොල්ළේලරුන් 

පෂළත් ප්රධ්ළන ොල්ළේලරුන් 

ොදපළර්තොේන්තු ප්රධ්ළනීන් 

දිවහත්රික් ොල්ළේලරුන් 

 

ශ්රී ාංකා ඉාංජිේේරු ේව ලේේ I ේර ණියේේේ ත්නතුරු වඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම 

 

අාළ 1836/6 ශළ 2013 11 11 දිනෆති ශ්රී ාළළ ජානේොන්රු ොවාලළ ලයලවහාළො  17 ලන ලනන්තිය අනුල 

ඇමුණුම 01හි වඳශන් පුරප්පළඩු තනතුරු වඳශළ ශ්රී ාළළ ජානේොන්රු ොවාලො  I ොශ්රාණියේො  නිධ්ළනන් ොලතින් 

අයදුේපත් ළෆඳලනු ෆොේ   

 
02  එම පුරප්පළඩු තනතුරු වඳශළ තනතුර අයත් ළළණ්ඩයට අමතරල ොලනත් ළළණ්ඩයන්ට අයත් 
සුදුසුළේ වපුරළ ඇති නිධ්ළනන්ටද අයදුේපත් ජදිරිපත් ළෂ ශෆකි නමුත් ශ්රී ාළළ ජානේොන්රු ොවාලළ 
ලයලවහාළනුූලල අදළ තනතුරු අයත් ළළණ්ඩයන්හි නිධ්ළනන් වඳශළ ප්රමුඛතළලය ොදනු ෆොේ  
 

03   බ ආයතනො  සුදුසුළේ වහිත නිධ්ළනන් ොේ වේබන්ධ්ොයන් දෆනුලත් ළර,  වුන් අදළෂ තනතුරු 

වඳශළ අයදුේ ළරන්ොන් නේ, ොේ වමන ඇති අයදුේපත්රය වේූරර්  ළර ආයත්න ප්රධාාියයාේ  ිය්දේශය 

වහිත්ල 2022.02.10  දිනට ප්රාම මළ ොලත ෆීමමට වවහලන්ොන් නේ මෆනි.   

 

 

 

 

ේේ.ේේ. රත්නසිරි 

ොල්ළේ 

රළජ්ය ොවාලළ, පෂළත් වාළ ශළ පෂළත් පළන අමළතයළාය 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ඇමුණුම 01 

 

ආයත්නය ත්නතුරු නාමය 

ත්නතුර 

අයත් 

ේර ණියේය 

ත්නතුර 

අයත් 

කාණ්ඩය 

ත්නතුරු 

ගණන 

රළජ්ය ොවාලළ, පෂළත් වාළ ශළ පෂළත් පළන 
අමළතයළාය 

ප්රධ්ළන ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

අධිළර  අමළතයළාය අධ්යක් ඉජානේොන්රු) I 
සියලුම 
ළළණ්ඩ 

01 

තරු  ශළ ක්රීඩළ අමළතයළාය අධ්යක් ඉජානේොන්රු) I සිි.ල් 01 01 

ලනජීවී ශළ ලන වාරක්  අමළතයළාය ප්රධ්ළන ජානේොන්රු I 
සියලුම 
සිි.ල් 

01 

බුද්ධ්ළවන, ආනමිළ ශළ වාවහළෘතිළ ළටයුතු 

අමළතයළාය ඉබුද්ධ්ළවන අාය) 
ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

ලළරිමළර්න අමළතයළාය  අධ්යක් I සිි.ල් 03 02 

ලළරිමළර්න අමළතයළාය  

ඉලළරිමළර්න ළෂමනළළර  අාය) 
අතිොර්ළ අධ්යක් I සිි.ල් 03 01 

ජ් වේපළදන අමළතයළාය 

අධ්යක් ඉතළක් ) I 
සියලුම 

සිි.ල් 
01 

අධ්යක් ඉලයළපෘති) I 
සියලුම 

සිි.ල් 
01 

ජ්ළතිළ ආරක්ළ ශළ ආපදළ ළෂමනළළර  රළජ්ය 
අමළතයළාය 
(ආපදළ ළෂමනළළර  අාය)  

අධ්යක් I සිි.ල් 01 01 

නළනරිළ වාලර්ධ්න, අපද්රලය බෆශෆරීමම ශළ ප්රජ්ළ 

පි.ත්රතළ ළටයුතු රළජ්ය අමළතයළාය 
අධ්යක් I සිි.ල් 01 01 

සූර්ය බ, සුෂා ශළ ජ් ි.දුලි ජ්නන ලයළපෘති 

වාලර්ධ්න රළජ් ය අමළතයළාය 
ප්රධ්ළන ජානේොන්රු I 

සියලුම 

ළළණ්ඩ 
01 

ලතු නිලළව ශළ ප්රජ්ළ යිතත පශසුළේ රළජ්ය 

අමළතයළාය 

අධ්යක් ඉජානේොන්රු) I සිි.ල් 01 01 

ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

ි.සිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්වය ශළ ජවහවන්  ඇති 
කිනම, ධීලර ලරළය වාලර්ධ්න, බහුදින ධීලර ළටයුතු 
ශළ මත්වය අපනයන රළජ්ය අමළතයළාය 

අධ්යක් I සිි.ල් 05 01 

ග්රළමීය ය මළර්න ශළ අලොා යිතත පශසුළේ රළජ්ය 

අමළතයළාය 

අධ්යක් I සිි.ල් 02 01 

ග්රළමීය ය ශළ පළවෆල් ක්රීඩළ යිතත පශසුළේ ප්රලර්ධ්න 
රළජ්ය අමළතයළාය 

ප්රධ්ළන ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

ග්රළමීය ය කුඹුරු ශළ ආශ්රිත ලෆ , ජ්ළ ශළ ලළරිමළර්න 

වාලර්ධ්න රළජ්ය අමළතයළාය 

අධ්යක්  

 
I සිි.ල් 03 02 

මශලෆලි ළළප ආශ්රිත ඇො ලි ශළ ජ්නළලළව ොප දු 

යිතත පශසුළේ රළජ්ය අමළතයළාය 
අධ්යක්  I සිි.ල් 03 01 

ලළශන නියළමනය, බවහ රා ප්රලළශන ොවාලළ ශළ දුේරිය 
මෆදිරි ශළ ොමෝටර් රා ළර්මළන්ත රළජ්ය අමළතයළාය 

අධ්යක් I 
සිි.ල් / 
යළන්ත්රිළ 

01 

බන්ධ්නළනළර ළෂමනළළර  ශළ සිරළරුලන් 
පුනරුත්ාළපන ළටයුතු රළජ්ය අමළතයළාය 

ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

පශු වේපත්, ොන ි.ොප ෂ ප්රලර්ධ්න වශ කිරි ශළ 
බිත්තර ආශ්රිත ළර්මළන්ත රළජ්ය අමළතයළාය 

අධ්යක්  I සිි.ල් 01 01 



ගුදේ පශසුළේ, බශළලුේ අානන, ලරළය වෆපයුේ 
පශසුළේ වශ ොබෝට්ටු ශළ නෆ  ළර්මළන්ත වාලර්ධ්න 
රළජ්ය අමළතයළාය 

අධ්යක් ඉජානේොන්රු) I 
සියලුම 
ළළණ්ඩ 

01 

පුරළි.දයළ ොදපළර්තොේන්තුල ප්රධ්ළන ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

ොන ි.ජ්න වාලර්ධ්න ොදපළර්තොේන්තුල 
ප්රධ්ළන ජානේොන්රු 
ඉජ් ළෂමනළළර ) 

I සිි.ල් 03 01 

ොන ඩනෆගිලි ොදපළර්තොේන්තුල 

ප්රධ්ළන ජානේොන්රු 
ඉයළන්ත්රිළ)  

I යළන්ත්රිළ 01 01 

ප්රධ්ළන ජානේොන්රු 
ඉි.දුලි)  

I ි.දුලි 01 01 

ප්රධ්ළන ජානේොන්රු 
ඉසිි.ල්) 

I සිි.ල් 01 05 

ජ්ළතිළ ප්රජ්ළ ජ් වෆපයුේ ොදපළර්තොේන්තුල 
අධ්යක් ඉප්රවේපළදන) I 

සියලුම 
සිි.ල් 

01 

ප්රධ්ළන ජානේොන්රු I 
සියලුම 
සිි.ල් 

01 

රජ්ො  ළර්මළන්තළළ ොදපළර්තොේන්තුල ප්රධ්ළන ජානේොන්රු I යළන්ත්රිළ 01 04 

බහුළළර්ය වාලර්ධ්න ළළර්ය වළධ්ළ බළළ 
ොදපළර්තොේන්තුල 

අධ්යක් I 
සිි.ල් / 
යළන්ත්රිළ 

01 

ොමෝටර් රා ප්රලළශන ොදපළර්තොේන්තුල (ලළශන ලළයූ 
ි.ොමෝචන ළළර්යළය) 

අධ්යක් ඉලළශන ලළයූ 
ි.ොමෝචන) 

I යළන්ත්රිළ 01 01 

බවහනළහිර පෂළත ඉජානේොන්රු ළළර්යාය) අධ්යක් ඉජානේොන්රු) I සිි.ල් 07 01 

දිවහත්රික් ොල්ළේ ළළර්යළය, ොප ොෂ න්නරුල දිවහත්රික් ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

දිවහත්රික් ොල්ළේ ළළර්යළය, ත්රිකු ළමය දිවහත්රික් ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

දිවහත්රික් ොල්ළේ ළළර්යළය, රත්නපුර දිවහත්රික් ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

දිවහත්රික් ොල්ළේ ළළර්යළය, මුති  දිවහත්රික් ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

දිවහත්රික් ොල්ළේ ළළර්යළය, මන්නළරම දිවහත්රික් ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

දිවහත්රික් ොල්ළේ ළළර්යළය, නුලරඑයය දිවහත්රික් ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

දිවහත්රික් ොල්ළේ ළළර්යළය, යළපනය දිවහත්රික් ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

දිවහත්රික් ොල්ළේ ළළර්යළය, ළළුතර දිවහත්රික් ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

දිවහත්රික් ොල්ළේ ළළර්යළය, ොළ ෂඹ දිවහත්රික් ජානේොන්රු I සිි.ල් 01 01 

මුළු ත්නතුරු ගණන 52 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) Grade of the present post : ………………………………………………………… 

e) 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 esbpubad@gmail.com as early as possible. 

mailto:esbpubad@gmail.com

