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E-mail

දිනය,
ிக ி

2019.05.28

Date

සිය,ළුම අමතයාශ මල්කේවරුන්
පළත් ප්රධ්න මල්කේවරුන්,
මදපර්තමේන්තු ප්රධ්නීන්,
දිසත්රික් මල්කේවරුන් මවත.
ශ්රී පාංළා පඉාංජිනේරු පන ේලනේ පත් තුරු ප ඳාා ප යදුම්රත් පළැඳවීන.
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 මශ්රාණිම නිකධ්රීන් මවතින් අය,දුේපත්
කඳවනු කමේ
02 එම පුරප්පඩු තනතුරු සඳහ සුදුසුකේ සපුර ඇති තනතුර අය,ත් කණ්ඩය,ට අමතරව මවනත්
කණ්ඩය,න්මනන් යුතු නිකධ්රීන්ටද අය,දුේපත් ජදිරිපත් කළ හකි නමුත් ශ්රී කාක ජානේමන්රු මසාව
වයවසානුූලකව අදක තනතුරු අය,ත් කණ්ඩය,න්හි නිකධ්රීන් සඳහ ප්රමුතතවය, මදනු කමේ
03
බ ආය,තනම සුදුසුකේ සහිත නිකධ්රීන් මේ සේබන්ධ්මය,න් දනුවත් කර, වුන් අදළ තනතුරු සඳහ
අය,දුේ කරන්මන් නේ, මේ සමන ඇති අය,දුේපත්රය, සේූරර් කර ආය,තන ප්රධ්නිය,මේ නිර්මේශ සහිතව
2019.06.28 දිනට ප්රාම ම මවත කීමමට සකසවන්මන් නේ මනවි

නේ.නේ. පරත් සිිප,
 ප ප ප ප ප ප
මල්කේ,
රජ්ය පරිපකන හ ආපද කළමනකර

අමතයාශය,

ඇමුණුම 01

ආය,තනය,
01

තනතුර

තනතුර
අය,ත්
මශ්රාණිය,

තනතුර අය,ත්
කණ්ඩය,

තනතුරු
සාතයව

රජ්ය පරිපකන හ ආපද
කළමනකර
ප්රධ්න ජානේමන්රු
අමතයාශය,

I

සිවිල් 01

01

02

මහවලි සාවර්ධ්න හ
පරිසර අමතයාශය,

අධ්යක්ෂ තතක්ෂ
වින න)

I

සිවිල් 03

01

03

කඳුරට නව නේමන,
ය,ටිතක පහසුකේ හ ප්රජ්
සාවර්ධ්න අමතයාශය,

අධ්යක්ෂ
තජානේමන්රු)

I

සිය,ළු සිවිල්

01

මන ඩනගිලි
මදපර්තමේන්තුව

ප්රධ්න ජානේමන්රු

I

සිවිල් 01

05

05

රජ්ම කර්මන්තශක
මදපර්තමේන්තුව

ප්රධ්න ජානේමන්රු

I

ය,න්ත්රික 01

03

06

ජ්තික ප්රතිපත්ති, ආර්ථික
කටයුතු, නවත පදිාචි
කිරීේ හ පුනරුත්ාපන,
අධ්යක්ෂ
උතුරු පළත් සාවර්ධ්න
සහ මය,ෞවන කටයුතු
අමතයාශය,

I

සිවිල් 01

01

04

මුළු තනතුරු න

න

12

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

Signature of the Head of the Department
: ……………………………………………
: ……………………………………………
: ……………………………………………
: ……………………………………………

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.

