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සිය,ළුම අමතයාශ ොල්ළේවරුන් 

පළත් ප්රධ්න ොල්ළේවරුන් 

ොදපර්තොේන්තු ප්රධ්නීන් 

දිසත්රික් ොල්ළේවරුන් ොවත 

 

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

 

අාළ 1836/6 හ 2013 11 11 දිනති ශ්රී කාළ ජානේොන්රු ොසාව වයවසාො  17 වන වනන්තිය, අනුව 

ඇමුණුම 01හි සඳහන් පුරප්පඩු තනතුරු සඳහ ශ්රී කාළ ජානේොන්රු ොසාවො  I ොශ්රාණියේො  නිකධ්නන් ොවතින් 

අය,දුේපත් ළඳවනු කොේ   

 
02  එම පුරප්පඩු තනතුරු සඳහ තනතුර අය,ත් ළණ්ඩය,ට අමතරව ොවනත් ළණ්ඩය,න්ට අය,ත් සුදුසුළේ 
සපුර ඇති නිකධ්නන්ටද අය,දුේපත් ජදිරිපත් ළළ හකි නමුත් ශ්රී කාළ ජානේොන්රු ොසාව වයවසානුූලකව 
අදක තනතුරු අය,ත් ළණ්ඩය,න්හි නිකධ්නන් සඳහ ප්රමුතතවය, ොදනු කොේ  
 

03    බ ආය,තනො  සුදුසුළේ සහිත නිකධ්නන් ොේ සේබන්ධ්ොය,න් දනුවත් ළර,  වුන් අදළ තනතුරු 

සඳහ අය,දුේ ළරන්ොන් නේ, ොේ සමන ඇති අය,දුේපත්රය, සේූරර්  ළර ආයත්න ප්රධාාියයාේ  ිය්දේශය 

වහිත්ල 2021.05.05  දිනට ප්රාම ම ොවත කීමමට සකසවන්ොන් නේ මනි   

 

 

 

 

ේේ.ේේ. රත්නසිරි 
ොල්ළේ 
රජ්ය ොසාව, පළත් සා හ පළත් පකන අමතයාශය, 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ඇමුණුම 01 

 

ආයත්නය ත්නතුරු නාමය 

ත්නතුර 

අයත් 

ේර ණියේය 

ත්නතුර 

අයත් 

කාණ්ඩය 

ත්නතු

රු 

ගණන 

රජ්ය ොසාව පළත් සා හ පළත් පකන 
අමතයාශය, 

ප්රධ්න ජානේොන්රු I සිිල් 01 01 

තරු  හ ක්රීඩ අමතයාශය, අධ්යක්ෂ ඉජානේොන්රු) I සිිල් 01 01 

වනජීවී හ වන සාරක්ෂ  අමතයාශය, ප්රධ්න ජානේොන්රු I 
සිය,ලුම 
සිිල් 

01 

ධීවර අමතයාශය, අධ්යක්ෂ I සිිල් 05 01 

බුද්ධ්ශසන, ආනමිළ හ සාසළෘතිළ ළටයුතු 

අමතයාශය, 
ජානේොන්රු I සිිල් 01 01 

වරිමර්න අමතයාශය,  

ඉවරිමර්න ළළමනළර  අාශය,) 
අතිොර්ළ අධ්යක්ෂ I සිිල් 03 01 

අායන්තර ආරක්ෂළ, සවොද්ශ ළටයුතු හ ආපද 

ළළමනළර  රජ්ය අමතයාශය, 

(ආපද ළළමනළර  අාශය,) 

අධ්යක්ෂ I සිිල් 01 01 

නනරිළ සාවර්ධ්න, ොවරළ සාරක්ෂ , අපද්රවය 

බහරලීම හ ප්රජ් පිත්රත ළටයුතු රජ්ය 

අමතයාශය, 

අධ්යක්ෂ I සිිල් 05 02 

සූර්ය, බක, සුළා හ ජ්ක ිදුලි ජ්නන වයපෘති 

සාවර්ධ්න රජ්ය අමතයාශය, 
ප්රධ්න ජානේොන්රු I සිිල් 01 01 

වතු නිවස හ ප්රජ් ය,ිතතක පහසුළේ රජ්ය 

අමතයාශය, 

අධ්යක්ෂ ඉජානේොන්රු) I සිිල් 01 01 

ජානේොන්රු I සිිල් 01 01 

ිසිතුරු මසුන්, මිරිදිය, මත්සය හ ජසසන්  ඇති 
කිනම, ධීවර වරය, සාවර්ධ්න, බහුදින ධීවර ළටයුතු 
හ මත්සය අපනය,න රජ්ය අමතයාශය, 

අධ්යක්ෂ I සිිල් 05 01 

ග්රමීය ය, මර්න හ අවොශාෂ ය,ිතතක පහසුළේ රජ්ය 

අමතයාශය, 

අධ්යක්ෂ I සිිල් 02 01 

ග්රමීය ය, හ පසල් ක්රීඩ ය,ිතතක පහසුළේ ප්රවර්ධ්න 
රජ්ය අමතයාශය, 

ප්රධ්න ජානේොන්රු I සිිල් 01 
01 

ග්රමීය ය, ඹුරුරු හ ආශ්රිත ව , ජ්කශ හ වරිමර්න 

සාවර්ධ්න රජ්ය අමතයාශය, 

අධ්යක්ෂ  

 
I සිිල් 03 02 

මහවලි ළකප ආශ්රිත ඇකො ලි හ ජ්නවස ොප දු 

ය,ිතතක පහසුළේ රජ්ය අමතයාශය, 
අධ්යක්ෂ  I සිිල් 03 01 

වහන නිය,මනය,, බස රා ප්රවහන ොසාව හ දුේරිය, 
මදිරි හ ොමෝටර් රා ළර්මන්ත රජ්ය අමතයාශය, 

අධ්යක්ෂ I 
සිිල් / 
ය,න්ත්රිළ 

01 

පුරිදය ොදපර්තොේන්තුව ප්රධ්න ජානේොන්රු I සිිල් 01 01 

ොන ඩනගිලි ොදපර්තොේන්තුව 

ප්රධ්න ජානේොන්රු 
ඉය,න්ත්රිළ)  

I ය,න්ත්රිළ 01 01 

ප්රධ්න ජානේොන්රු 
ඉසිිල්) 

I සිිල් 01 04 

ජ්තිළ ප්රජ් ජ්ක සපයුේ ොදපර්තොේන්තුව 
අධ්යක්ෂ ඉප්රසේපදන) I 

සිය,ලුම 
සිිල් 

01 

ප්රධ්න ජානේොන්රු I 
සිය,ලුම 
සිිල් 

01 



රජ්ො  ළර්මන්තශක ොදපර්තොේන්තුව ප්රධ්න ජානේොන්රු I ය,න්ත්රිළ 01 03 

බහුළර්ය, සාවර්ධ්න ළර්ය, සධ්ළ බකළ 
ොදපර්තොේන්තුව 

අධ්යක්ෂ I 
සිිල් / 
ය,න්ත්රිළ 

01 

ොමෝටර් රා ප්රවහන ොදපර්තොේන්තුව (වහන වයූ 
ිොමෝචන ළර්ය,කය,) 

අධ්යක්ෂ ඉවහන වයූ 
ිොමෝචන) 

I ය,න්ත්රිළ 01 01 

ොළ ත්මොල් වරිමර්න හ ජ්ක ළළමනළර ය, 
පිළිබඳ ජ්තයන්තර පුහුණු ආය,තනය, 

අධ්යක්ෂ හ ොජ්යෂඨ 
ළථිළචර්ය, 

I සිිල් 03 01 

දිසත්රික් ොල්ළේ ළර්ය,කය,, ොප ොක න්නරුව දිසත්රික් ජානේොන්රු I සිිල් 01 01 

දිසත්රික් ොල්ළේ ළර්ය,කය,, ත්රිඹු මකය, දිසත්රික් ජානේොන්රු I සිිල් 01 01 

දිසත්රික් ොල්ළේ ළර්ය,කය,, රත්නපුර දිසත්රික් ජානේොන්රු I සිිල් 01 01 

දිසත්රික් ොල්ළේ ළර්ය,කය,, මුකති  දිසත්රික් ජානේොන්රු I සිිල් 01 01 

දිසත්රික් ොල්ළේ ළර්ය,කය,, මන්නරම දිසත්රික් ජානේොන්රු I සිිල් 01 01 

ජ්ක සේපදන අමතයාශය, 
 

අධ්යක්ෂ ඉතක්ෂ ) I 
සිය,ලුම 
සිිල් 

01 

අධ්යක්ෂ ඉවයපෘති) I 
සිය,ලුම 
සිිල් 

01 

මුළු ත්නතුරු ගණන 40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


