
 
 
  

 

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

අධ්යක්          සෆක්වහ      ඊ-මේල් 

பணிப்பாளர்       011- 2698268         த ொலைநகல்             011- 2698268    ின்னஞ்சல்    desb@pubad.gov.lk 
Director      Fax       E-mail 

 

 

රළජ්ය මව ලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතයළාංය 

    அரச சசவைகள், மாகாண சவப௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமச்சு 

     Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
ඉාංජිමේරු මව ලළ අාංය, ப ொறியியல் சேவை ் பிரிவு, Engineering Services Division 

නිදශවහ චතුරශ්රය, මක ෂ  07, ශ්රි ාංකළ  சு ந் ிரச் சதுக்கம் தகொழும்பு 07 இைங்லக. 

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 
Website : www.pubad.gov.lk 

 
    

මමේ අාංකය   මේ අාංකය            දිනය 

எனது இை MPA/ESD/01/04/02/2020 உது இை       ிக ி:           2021.04.21 
My No    Your No   Date  

 
ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලමන නිධ්ළන්ේ මව ලමන නිතුතු    

සියළුම අමළතයළාං මල්කේලරුේ 

පෂළත් ප්රධ්ළන මල්කේලරුේ 

මදපළර්තමේේතු ප්රධ්ළීනේ 

දිවහත්රික් මල්කේලරුේ මලත 

 

ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලමන III මශ්ර ණියේමන නිධ්ළන්ේ වාශළ මදලන භළළ ප්රවීණතළලය (සිාංශ / මදමෂ) බළ දීම 

 

රළජ්ය පිපපළන ච්රමල්  8/20000 අදළෂල ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලමන මමමතක් අමනක් රළජ්ය භළළ 

ප්රවීණතළලය බළ මන මෆි නිධ්ළන්ේ වාශළ ජ්ළික භළළ අධ්යළපන වශ  හුණු ආයතනය මඟිේ ඉදිිපමනදී 

සිාංශ 2 මදමෂ භළළල පිළිබා මේලළසික  හුණු පළඨමළළලක් පෆලෆත්වීමට කටතුතු මය දළ ඇත  නිධ්ළන්ේ /0 

මදමනකු වාශළ පමණක්  මමම ලෆඩවටශන පෆලෆත්වීමට මයෝජිත අතර මේ වාශළ ලන වියදම රළජ්ය මව ලළ, පෂළත් 

වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතයළාංය මඟිේ දරණු ෆමේ  
 

00  උක්ත පළඨමළළල වාශළ අයදුේ කින්මට උනේදුලක් දක්ලන රළජ්ය පිපපළන ච්රමල්  8/20000 අනුල මේ 

ලන විට මදලන භළළ ප්රවීණතළලය වේපූර්ණ කර මන මෆි ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලමන නිධ්ළන්ේ, අප 

අමළතයළාංමයනි නි මලේ අඩවිමයනි ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලළ අාංය යන පිටුමලනි ප්රසි්ධධ් කර ඇි අයදුේපත 

වේපූර්ණ කර මදපළර්තමේේතු ප්රධ්ළනියළමේ නිර්ම්ධයද වමඟ 0001.05.31 දිනට මපර පශත ලිපිනයට 

ලියළපදිාංචි තෆපමේ මය මු ක තුතු බල කළරුණියේකල දේලමි  තලද නිලෆරදිල වේපූර්ණ කරන ද අයදුේපමතනි 

ප්රගමමන පිටපතක් desb@pubad.gov.lk විදුත් තෆපට මය මු කරන මමේ ලෆඩිදුරටත් දේලමි   
 

03  අයදුේපත් මය මු ක තුතු ලිපිනය -  ඉාංජිමේරු මව ලළ අධ්යක්, 

      ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලළ අාංය, 

රළජ්ය මව ලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතයළාංය. 

නිදශවහ චතුරස්රය, 

මක ෂඹ 07  
 

04  පළඨමළළල වාශළ මතෝරළගමත් නිධ්ළන්ේමේ නළමමල් නය ශළ පළඨමළළල පිළිබා මත රතුරු ඉදිිපමනදී අප 

අමළතයළාංමන නි මලේ අඩවිමයනි www.pubad.gov.lk ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මව ලළ අාංය යන පිටුමලනි ප්රසි්ධධ් 

කරනු ඇත  
 

05  මේ වාශළ මතෝරළ ගමනු බන නිධ්ළන්ේ වශභළගි වීම අනිලළර්ය බලත් වශභළගී වීමට මන ශෆකි නිධ්ළන්ේ 

වාශළ මලනත් දිනයක් වකළ මන බෆමන බලත් කළරුණියේකල දේලමි  
 

 

 

ඉාංජි  ඩේ මක් එවහ  වි්රමපළ 

ඉාංජිමේරු මව ලළ අධ්යක් වලෆ බ) 

රළජ්ය මව ලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන  

අමළතයළාංමන මල්කේ මලනුලට 

mailto:desb@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/


Application for the Second Language Training ( Sinhala/Tamil ) 

For Grade III Engineers of Sri Lanka Engineering Service 

 

01. Name with Initials :……………………………………………………………………………………. 

02. Date of Birth  :……………………………………………………………………………………. 

03. NIC Number  :……………………………………………………………………………………. 

04. Permanent Address :……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

05. Postal Address  :……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

06. Date of Appointment :……………………………………………......................................................... 

07. Present Work Place Details   

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

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

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

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

08. Phone Number  

Residence : …………………………………. Mobile : …………………………………. 

Office  : …………………………………. Fax : …………………………………. 

09. E-mail Address  :……………………………………………………………………………………. 

 

Date :……………………………   ……………………………………… 

                                                                                                                   Signature of the applicant 

 

Recommendation of head of the Department: 

 

The application of engineer Mr./Mrs./Miss ……………………………………..……………………………. 

for the above training is recommended and forwarded for necessary action. Officer can be released if selected 

for the above training. 

 

 

 

…………………………….     ……………………………………….. 

 Date       Signature of the Head of the Department 

 

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

Designation      : ………………………………........... 

Name of the Ministry /  : ………………………………........... 

             Department / Provincial Council       (Official Stamp) 

 

 

Note :  Advance copy must be forwarded to Director of Sri Lanka Engineering Service E-Mail to 

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

mailto:desb@pubad.gov.lk



