රඉජය ලංපරිපඉකන  ලං මමනඉ ර

 ලං හ ලංීතියි ලංහඉ ලං ඉමි ලංිළිබඳ  ලංමමඉතයඉා ි

அரச நிருவாக முகாமைத்துவ ைற்றுை் சட்டமுை் ஒழுங் குை் பற் றிய அமைச்சு

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND LAW & ORDER

මමේ අ කය
எனது இை

ඔමබ් අ කය

ES/A/ESC/33/G-III

දිනය

உது இை

My No

ிக

Your No

සියළු අමළතළ  මල්කේ ල්
මදපළර්තමේ තු ප්රධාළීන
පෂළත් වභළ ප්රධාළන මල්කේ ල්

Date

21.09.2018

මලත

ශ්රී ලංකා ඉ ලංජානේරු   ලං ලංර යෙරි  ලංI ලංරරයණියේරන ලංලධකරඉනු
විර යෂ ලංරරයණියේි  ලංඋ ් ලංකිනම ලංහඉ ලංතනතු  ෙක  ලංපත් ලංකිනම
ශ්රී  කළ ජ නේම ් මවයලමව විමය මශ්රයණියේමව 2018.05.30 දිනට පලත්නළ පුරප්පළඩු පිරවීම වඳශළ අයදුේපත්
කෆඳවීමට රළජ් මවයලළ මකොිෂ
වභළම අනුමෆතිය ෆබී ඇත. ඒ අනුල, ඔබ අමළතළ මව /
මදපළර්තමේ තුම / පෂළත් වභළම මවයලමව නියුතු, ශ්රී  කළ ජ නේම ් මවයලමව I මශ්රයණියේමව නිධාළන්
මලති අයදුේපත් කෆඳලනු ෆමබ්.
02. අයඳුේපත් කෆඳවීමේ නිම දනය (ඇමුණුේ 01) ශළ ආදර් අයදුේ පත්රය (ඇමුණුම 02) මේ වමඟ ඔබ
මලත ජදිරිපත් කරන අතර නිලෆරදිල වේපූර්ණ කරන ද අයදුේපත් ඔමබ් නිර්මේ වහිතල 2018.10.12
දිනට මපර ලියළපදි චි තෆපම මශෝ අති මෙනවිත් රළජ් පරිපළන, කෂමනළකරණ වශ ීනතිය ශළ
වළමය පිළිබඳ අමළතළ මව ජ නේම ් මවයලළ අ ය මලත ෆබීමට වවහලන මව අදළ නිධාළන්
දෆනුලත් කර ම නේ මෆනවි.
03. 2018.10.12 දිනට මපර සිය අයදුේපත්ර ඇමුණුම 02 හි ආකෘතිය පරිදි ජදිරිපත් කින්මට අමපොමශොවත්
ලන නිධාළන් විමය මශ්රයණියේයට සවවහ කරනු ෆබීම වඳශළ වකළ බනු මනොෆමබ්.
04. අයඳුේපත් කෆඳවීමේ නිම දනමව ශළ අදළ ආදර් අයඳුේ පත්රමව මෘදු පිටපත්
 ලං ලං ලං ලං ලං www.pubad.gov.lk ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංර යෙඉ

ශ්රී ලංකා ඉ ලංජානේරු   ලංර යෙි මලති

බළ ෙත ශෆක.

පද්මසිරි ලංජිමඉුන
මල්කේ
රළජ් පරිපළන, කෂමනළකරණ වශ
ීනතිය ශළ වළමය පිළිබඳ අමළතළ ය

දුරකතන
த ொலைபபசி

Telephone

සෆක්වහ
011-2696211-13
011-2166000

த ொலைநகல்

Fax

ඊ-මේල්
011-2695279

ின்னஞ்சல்

information@pubad.gov.lk

E-mail
මලබ් අඩවිය/ தவப்

ளம்

/ Website : www.pubad.gov.lk

ලිපිනය

නිදශවහ චතුරශ්රය, මකොෂඔ 07, ශ්රි  කළ.

முகவொி

சு ந் ிரச் சதுக்கம் தகொழும்பு 07இைங்லக.

Address

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

අයඳුම්පත් කැඳවීමම් නිමේදනය

රාජ්ය මවාා මකාිෂන්  වාාා
ශ්රී කාකා ඉාජිම් රු මවාමයහි I මරණිමේ නිකධාරී්  විම න මරණියඋ සවව රීරී
01.

අංක 1836/6 හා 2013-11-11 දිනැති අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රශන්  ්රකා න

ඉංජිශ් රු ශසේවා වයවසේ ා සං්රහශ
සඳහ් 

(III) උපශේඛනශ

1 වන පරිශිෂේඨශ

නතුරු පුනප්පාඩු පිනවීම සඳහා එම ශසේවා වයවසේ ා සං්රහශ

කැඳවීශම් අවස්  දින

සුදුසුකම් ැ්  1 ශරේණියේශ

ප්  කනු  ැැූ  ්රී ැංකා

සඳහ්  විශ ේෂ ශරේණියේශ

10.3.1 වග් තින

ලධැරාන්්  ශවති් 

නතුන

පහ

අු ව අනදුම්ප් 

අලාැ කාඩයනන්  න ශ් 

අනදුම්ප්  කැඳවු  ැැශේ.
අනු

තනතුර

අ ාතයාා ය

කාණ්ඩය

අාකය
01

අතිශේක දුම්රින සාමානයාධිකාකාන්
(කාමේික)

දුම්රින ශලපා ේශම්් තුව

නා් ික 02

02

අතිශේක අරයක්ෂෂ නනනාේ

නනශ කමේා් 

නා් ික 01

03

අතිශේක කම්කරු ශකාමසාරිසේ නනනාේ
(ඉංජිශ් රු)

කම්කරු ශලපා ේශම්් තුව

04

අතිශේක ශේකම්
(නැ සම්ප්  කළමනාකනණ)

මහවැලි සංවරේන හා පරිසන අමා යාං න

05

අතිශේක ශේකම් (නාගරික සංවරේන)

මහා නගන හා බසේනාහින සංවරේන
අමා යාං න

සිනළුම සිවිේ

06

අතිශේක වාරිමාගේ අරයක්ෂෂ නනනාේ
(ගංගාරාන කළමනාකනණ)

වාරිමාගේ ශලපා ේශම්් තුව

සිවිේ 03

07

අතිශේක අරයක්ෂෂ නනනාේ

ශවනළ සංනක්ෂෂණ හා ශවනළ සම්ප් 
කළමනාකනණ ශලපා ේශම්් තුව

සිවිේ 05

වාරිමාගේ ශලපා ේශම්් තුව

සිවිේ 03

වනඹ පළා

සිවිේ 07

08
09

අතිශේක වාරිමාගේ අරයක්ෂෂ නනනාේ
(ඉදිකින්ම් හා සංවරේන)
ලධශනෝනය ්රරාන ශේකම්
(ඉංජිශ් රු ශසේවා)

ාැා ශලපා ේශම්් තුව

සිවිේ 01
නා් ික 01
නසානන 01
සිවිේ 03

10

ලධශනෝනය ්රරාන ශේකම්
(ඉංජිශ් රු ශසේවා)

ඌව පළා

සිවිේ 07

11

ලධශනෝනය ්රරාන ශේකම්
(ඉංජිශ් රු ශසේවා)

උතුරු මැල පළා

සිවිේ 07

12

ලධශනෝනය ්රරාන ශේකම්
(ඉංජිශ් රු ශසේවා)

සබනගමුව පළා

සිවිේ 07

13

ලධශනෝනය ්රරාන ශේකම්
(ඉංජිශ් රු ශසේවා)

ලකුණූ පළා

සිවිේ 07

14

අතිශේක වාරිමාගේ අරයක්ෂෂ නනනාේ
(ක්රම කළමනාකනණ)

වාරිමාගේ ශලපා ේශම්් තුව

සිවිේ 03

15

අතිශේක ශේකම් ( ාක්ෂෂණ)

ආනක්ෂෂක අමා යාං න

සිනළුම කාඩයන

16

අතිශේක ශේකම් ( ාක්ෂෂණ)

නගන සැැසුම් හා නැ සම්පාලන
අමා යාං න

සිනළුම සිවිේ

17

අතිශේක ශේකම් (ඉංජිශ් රු ශසේවා)

ශසෞඛය,  ශපෝෂණ සහ ශශීයන ෛවලය
අමා යාං න

සිවිේ 01
සිවිේ 07

18

අතිශේක ශේකම් (ඉදිකින්ම්)

ලධවාස හා ඉදිකින්ම් අමා යාං න

සිනළුම සිවිේ

 වඋහන
අනදුම්කරු

නතුරු කිහිපනක

අනදුම් කන් ශ්  නම්,  විශ ේෂ ශරේණියේශ

නතුරු උපරිම ව ශන්  05 ක්ෂ

අනදුම්කරුශේ මනාපන අු පිළිශවැ ඇතුැ්  කළ යුතුන.
ශකශසේ වුවල ,  උසසේවීම් ක්රිනා් මක වන දිනන සම්මුඛ පන්ක්ෂෂණන පව් වන දිනන අවසාන දිනන වන බැවි් 
අනදුම්ප්  ඉදිරිප්  කින්ම සුදුසුකම් ැැබුවල,  අනදුම්ප්  කැඳවීම අවස්  වන දිනන හා සම්මුඛ පන්ක්ෂෂණ පව් වන
අවසාන දිනන අ න කාැන තුැ විරාම ග් නා ලධැරාන්් 

විශ ේෂ ශරේණියේශ

උසසේ වීම් සඳහා හිකමකමක්ෂ

ශනාැැශේ.
02.

විශ ේෂ ශරේණියේන උසසේ කින්ම සඳහා සපුනාලින යුතු සුදුසුකම්
I. ්රී ැංකා ඉංජිශ් රු ශසේවශ පළමු ශරේණියේශ වසන පහ (05) ක සක්රීන හා සතුදාලානක ශසේවා කාැනක්ෂ
සම්ූණේ කන තිබීම සහ I ශරේණියේන

උසසේ කින්ශම්  පසු වැදාප් වරේක පහ (05) ක්ෂ උපනාශගන

තිබීම.
II. උසසේ වීම සඳහා සුදුසුකම් ැබන දින

්රී ැංකා ඉංජිශ් රු ශසේවශ

වසන 18 ක

ශනාඅඩු සක්රීන

ශසේවා කාැනක්ෂ සම්ූණේ කන තිබීම.
III. උසසේ වීම සඳහා සුදුසුකම් ැබන දින

ූවේාස් න වසන පහ (05) තුළ වාෂේික කානේ සාරනන

සතුදාලානක ශහෝ ඉහැ මට් මක පැවතීම.
IV. උසසේ වීම සඳහා සුදුසුකම් ැබන දින ූවේාස් න වසන පහ (05) තුැ සතුදාලානක ශසේවා කාැනක්ෂ
තිබීම හා විනනාු කූැ ලඬුවමක ැක්ෂ ශනාවී තිබීම.
V. (අ.) ්රී ැංකා ඉංජිශ් රු ආන නශ

අධිකා සාමාජික් වන ැබා තිබීම ශහෝ ්රී ැංකා ඉංජිශ් රු

ආන නන විසි්  පිළිග්  ශවන්  ඉංජිශ් රුමන ආන නනකි්  ැබාග්  ඊ

සමාන අධිකා

සාමාජික් වන ැබා තිබීම.ශමහිදී වනැ්  ඉංජිශ් රු ් වන ැැූ  ඉංජිශ් රු ක්ෂශෂේත්රශ ම අධිකා
සාමාජික් වන ැබා එම සාමාජික් වන අඛඩයනව පව් වාශගන නාම අලධවානේ අව ය ාවනකි.
(ආ.) මාස 09 ක

මහෝ
ශනාඅඩු පාඨමාැා කාැනක්ෂ සහි

ඉංජිශ් රු ක්ෂශෂේත්රශ

ප ේාා්  උපාධිකා

ඩිප්ශැෝමා / ප ේාා්  උපාධිකා සුදුසුකම් සම්ූණේ කින්ම ශහෝ කළමනාකනණ ක්ෂශෂේත්රශ ශහෝ වයාපාන
පරිපාැනන පිළිබඳ ප ේාා්  උපාධිකා සහතිකන ැබා තිබීම සමග වනැ්  ඉංජිශ් රු

් වන අඛඩයනව

පව් වාශගන ශගාසේ තිබීම.


ස හන
i.

්රී ැංකා ඉංජිශ් රු ආන නන හැන ශවන්  ආන නනකි්  අධිකා සාමාජික් වන ැබා ඇ් නම්,  එම
ආන නන ්රී ැංකා ඉංජිශ් රු ආන නන විසි්  පිළිග් නා ආන නනක්ෂ බව සනා

ශකශනන

ලිපිනක්ෂ ඉදිරිප්  කළ යුතුන.
ii.

අධිකා සාමාජික් වන පිරිනමන ැල සහතිකශ සහතික කළ පි ප ක්ෂ ඉදිරිප්  කළ යුතුන.

iii.

අධිකා සාමාජික් වන අඛඩයනව පව් වාශගන ශගාසේ ඇති බව සනා ශකශනන ලිපිනක්ෂ ඉදිරිප්  කළ
යුතුන.

03.

උසසේ කින්ශම් ක්රමන
3.1 නානය ශසේවා ශකාකමෂ්  සාාව විසි්  අු ම

කනු  ැබන සම්මුඛ පන්ක්ෂෂණ මඩයනැනක්ෂ මගි් , 

සුදුසුකම් සම්ූණේ කනන ලධැරාන්්  සම්මුඛ පන්ක්ෂෂණක ාානනන කන ශසේවා කාැන හා කුසැ ාව
සැැකිේැ

ශගන පවතින පුනප්පාඩු සංඛයාව

අු ව විශ ේෂ ශරේණියේන

උසසේ කින්ම නානය ශසේවා

ශකාකමෂ්  සාාව විසි්  සිදු කනු  ැැශේ.
3.2 සම්මුඛ පන්ක්ෂෂණශ ැකුණු පරිපාටින පහ පරිදි ශේ.
(අ) මජ්යානඨතාාය

-

(සපරි කකුණු 60)

්රී ැංකා ඉංජිශ් රු ශසේවශ සක්රීන අවුරුදු 18ක ශසේවා කාැන හා I ශරේණියේශ වසන 5 ක සක්රීන හා
සතුදාලානක ශසේවා කාැශන්  පසුව එළශඹන සෑම වසනක්ෂ සඳහාම එක්ෂ වසනක
ැකුණු 06
බැගි් ල,  මාස 6 ක ශනාඅඩු කාැනක්ෂ සඳහා ැකුණු 03 බැගි් ල, මාස 3ක ශනාඅඩු කාැනක්ෂ
සඳහා ැකුණු 1.5 බැගි් ල ැකුණු ැබාශලු  ැැශේ. (ශනයෂේඨ ාවන න ශ්  ැකුණු ැබාදීශම්දී
ශසේවා කාැන සැකා බැු ශ ලධ ය ශසේවන ප්  කළ ශහෝ ලධ ය ශසේවන අ්  ්රේහණන කළ
දින සි න.)
(ආ) කුවකතාාය

-

(සපරි කකුණු 40)

(ආ .01) නායතාාය්  හා නමාෝත්පාදනය්  (Innovativeness and Creativity) - කකුණු 10
ආන නශ හා ශසේවශ ගුණා් මකාාවන හා ඵැලායි ාවන ඉහළ නැංවීම සඳහා අනදුම්කරු විසි් 
සා ේකව ක්රිනා් මක කනන ැල,  එක්ෂ වැනස හනක්ෂ/ වයාපිතිනක්ෂ සඳහා ැකුණු 2.5 බැගි් 
වැනස හ් / වයාපිති 04 ක්ෂ සඳහා උපරිම ැකුණු 10ක්ෂ ැබාශලු  ැැශේ.
 වඋහන
(අ) අනදුම්කරුව් ශේ පසුගින වසන 05 ක කානේ සාරන වා ේා පලනම් කනශගන උක්ෂ
වැනස හ් / වයාපිති හනානාගු  ැබයි, 
(ආ) ඒවා සා ේකව ලධම කනන ැල බව
හවුරු ශකශනන ්රලානන් ,්ර ංසා ශහෝ සහතික
පත්ර අනදුම්කරුව්  විසි්  සම්මුඛ පන්ක්ෂෂණශ දී ඉදිරිප්  කළ යුතුන.
ශහෝ
(ඇ) ඉහ කානේන්  ක්රිනා් මක කළ බව සනා කළහැකි සහතික/ යානාප/ප/ සැැසුම්/
පිඹුරුප් / ාක්ෂෂණියේක වා ේා ශහෝ ශවන්  ලිපි ශේඛණ ඉදිරිප්  කළ යුතු ශේ.
(ආ .02) ාෘත්ිය නිපුණතාාය - සපරි කකුණු 15
්රී ැංකා ඉංජිශ් රු ශසේවශ ලධැරාරිශනකු III ශරේණියේශ සි විශ ේෂ ශරේණියේන ලක්ෂවා උසසේ කින්ශම්දී
විවිර ඉංජිශ් රුමන අං තුළ ැබාග යුතු ඉංජිශ් රුමන ලධපුණ ාවන්  ශමහිදී පරික්ෂෂාව ැක්ෂ
කනු  ැැශේ.
(අ) ඉංජිශ් රුමන සමීක්ෂෂණ/ පශනේේෂණ/ සැැසුම් හා ක්රම සැැසුම්
(Engineering Investigation/ Research/ Design & Planning)
(ආ) ඉංජිශ් රුමන ඉඳිකින්ම් හා ලධමේාණ
(Implementation of Engineering Construction & Development)
(ඇ) ඉංජිශ් රුමන ශසේවා/ නන් තු/ ශමශහයුම් හා පශරති/ වයාපිති කළමනාකනණන
(Engineering Services/Maintenance/Operation & System/Project
Management)
ඉහ (අ), (ආ) හා (ඇ) න ශ්  සඳහ්  එක්ෂ කානේනක උපරිමන වෂේ 03 ක්ෂ සඳහා ැකුණු 05 බැගි් 
වන පරිදි ඉහ කානේන්  තුන ැකුණු 15 ක්ෂ ැබාශලු  ැැශේ. එම කානේන්  ක්රිනා් මක කළ බව
සනා කළහැකි සහතික/යානාප/ප/සැැසුම්/පිඹුරුප් / ාක්ෂෂණියේක වා ේා ශහෝ ශවන්  ලිපි ශේඛණ
ඉදිරිප්  කළ යුතු ශේ.

(ආ.03) ඉදිරිපත් රීරී (Power Point Presentation) - කකුණු 10
ඉහ (ආ 01) හා (ආ 02) අලාළ වයාපිතිනක්ෂ / වැනස හනක්ෂ සම්බ් රශන්  පරිගණකන ආරශන් 
(Power Point) සිදුකනු  ැබන විනාඩි 10ක ඉදිරිප්  කින්ම.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

අනමුණු හා ලැක්ෂම (Objectives and Vision)
අලාළ් වන (Relevancy)
ලධමේාණීයලි බව (Creativity)
කාැ කළමනාකනණන (Time Management)
ශවන්  ාාෂා ්රවීන ාවන

ැකුණු 02
ැකුණු 02
ැකුණු 02
ැකුණු 02
ැකුණු 02

 වඋහන
(අ) ඉහ
ලධණේානක න ශ්  ැකුණු ැබාග
හැක්ෂශක්ෂ අනදුම්කරු ්රී ැංකා
ඉංජිශ් රු ශසේවන බඳවා ගු  ැැබු ාාෂාව අනය ූ  නානය ාාෂාව / ස් රාන ාාෂාව
මඟි්  ශමම ඉදිරිප්  කින්ම සිදු කනු  ැබ් ශ්  නම් පමණියේ.
(ආ) ශමම ඉදිරිප්  කින්ශම්  පසු සම්මුඛ පන්ක්ෂෂණ මඩයනැන විසි්  විනාඩි 05ක
කාැනක්ෂ අනදුම්කරුශග්  ්ර ේන අසු  ැැශේ.
(ඇ) ඉදිරිප්  කිරිම අලාැ ලින පි ප සම්මුඛ පරික්ෂෂණ මඩයනැන එම අවසේ ාශේදි
ඉදිරිප්  කළ යුතුන. අම න ව ශන්  ඉංග්රීසි මාරයශන්  සකසන ැල ඉදිරිප්  කින්ශම්
ලින පි ප ක්ෂල ශමම අවසේ ාශේ ඉදිරිප්  කිරිම අලධවානේ ශේ.
(ආ .04) වම්ුඛ පරීක්නණමේදී දක්ාන කුවකතාාය - කකුණු 05
ඉහ ඉදිරිප්  කින්ශම්  පසු සම්මුඛ පන්ක්ෂෂණ මඩයනැන ඉදිරිප්  කනු  ැබන ගැ ලු වැ අලාළව
පහ කරුණු න ශ්  අනදුම්කරුව්  උපරිම ැකුණු 05 ක්ෂ ්රලානන කනු  ැැශේ.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

නානක් වන (Leadership)
ැකුණු 01
ස් ලධශේලන කුසැ ාවන්  (Communication Skills)
ැකුණු 01
ආ් ම වි ේවාසන (Confidence)
ැකුණු 01
තීනණ ගැනීශම් හැකිනාව සහ විාක්ෂෂණීයලි බව (Analytical Thinking) ැකුණු 01
වි් තීන ආාානීයලි බව (Professional Courtesy)
ැකුණු 01

 වඋහන
සම්මුඛ පන්ක්ෂෂණශ දී එම කුසැ ාවන්  සනා
යුතු වන අ න ශසේවා පැපුරුශල සනා

ශකශනන ලිපිශේඛන ඉදිරිප්  කැ

ශකශනන ලිපි සහතික කනන ැල පි ප් ල

සමගි්  ඉදිරිප්  කළ යුතුන.
04.

අනදුම්ප්  කැඳවන අවස්  දින සුදුසුකම් සම්ූණේ කනන ැල ලධැරාන්්  ශම් සමග වන ආකිතින අු ව

සම්ූණේ කනන ැල අනදුම්ප

අමා යාං

ශේකම්වරු් ,  ශලපා ේශම්් තු ්රරානී්  මගි්  නානය පරිපාැන, 

කළමනාකනණ සහ නීතින හා සාමන පිළිබඳ අමා යාං
ැපෑශැ්  ශහෝ අති්  ශගනවි්  ාාන දින යුතුන. එදින

ශේකම් ශව

2018.10.12 දින

ශපන ලිනාපදිංචි

පසුව එවන අනදුම්ප්  කිසිදු ශහේතුවක්ෂ ම

ශනාැබන අ න සශලාසේව හා අසම්ූණේව එවන අනදුම්ප්  ්රතික්ෂශෂේප කනු  ැැශේ.

ාානගු 

05.

ඉහ

මූලික සුදුසුකම් සම්ූණේ කන ඇති ලධැරාරි්  පමණක්ෂ අනදුම්ප්  ඉදිරිප්  කින්ම ක යුතු කනන

ශැස ල් වන අ න,  අනදුම්ප්  ඉදිරිප්  කන ඇති මූලික සුදුසුකම් සපුනා ඇති ලධැරාරි්  පමණක්ෂ සම්මුඛ
පන්ක්ෂෂණන සඳහා කැඳවු  ැැශේ.
“නානය ශසේවා ශකාකමෂ්  සාාශේ ලධනමන පරිදි”

පද් සිරි ජ්ය ා් න
ශේකම්
නානය පරිපාැන,  කළමනාකනණ සහ නීතින හා සාමන පිළිබඳ අමා යාං න
2018.09.21

Form of Application for Promotion of officers in Grade I of Sri Lanka Engineering Service to Special Grade.
For office use only

Part – (a) To be filled by the officer.

Post applied for

1

Name with initials

1.1

Name in full : Mr./Mrs./Ms.

1.2

Name indicated in the letter of
appointment

2

NIC Number

3

Date of Birth

4

Private Address

5

Telephone No

5.1

Residence

6.1

Present Post

6.2

Date of appointment to the Present Post

6.3

Type of Appointment

5.2 Mobile

6.3.1

6.4

Catergory of the post

Category of the officer

Psc

Permenent

Acting

Contract

Cabinet

Ministry

Provincial

Preference
1
2
3
4
5

7

Ministry/ Department/Provincial Council

8

Official Address

9.1

Official Telephone Number

9.2

Official Fax Number

10

Date of Appointments and Promotions

10.1

SLES Grade III (Class II/Grade II)

10.2

SLES Grade II (Class II/Grade I)

10.3

Class 1

Supernumerey basis

10.4

Class 1

Permanent basis

10.5

Absorption /Promotion to Grade 1

(Certified copy of the formal letter of promotion to Class1/,Grade 1 I should be attached as No. 10.3)

11
11.1

Periods of absence from service and deductions from service period as disciplinary punishments
Service deduction due to obtaining of leave (Complete only if relevant)

Serial No.

Conditions applied in granting approvals for Duration
Leave
From To

i

V:2:5:4 of Establishment Code

ii

XII:16 of Establishment Code

iii

Management Services Circular No.10

iv

Management Services Circular No.33

v

XII:36 of Establishment Code

vi

Other (No pay Leave)

Number of days by which
the service is deducted
Y

M

D

Total No. of Leave by which the service period is deducted

(Certified copies of letters by which the leave has been approved should be attached by numbering them as 11.1.i,
11.1.ii, 11.1 iii etc., as applicable)

11.2

Deduction of the service on disciplinary grounds. (Complete only if relevant)
Duration in which the
offence has been
committed as per charge
sheet

Disciplinary Decision

Number of days by which
the service period is
deducted
Y

M D

i. Deferring …………. salary increments
ii.Other
Total number of days by which the service period is deducted

(Certified copies of disciplinary decisions shall be attached by numbering them as 11.2.i, 11.2ii, etc., as applicable)

11.3

Total of 11.1 & 11.2 -

11.4

The date after removing the period in 11.3 above out of the period from the date of appointment to
Grade I -

12

12.1.A

12.1.B
12.1.C

12.1.D
12.1.E

Years

Months

Days

For the Promotion from Grade I to Special Grade the following qualifications should be satisfied

Having completed an active and satisfactory period of service of five (05) years in Grade I of
Sri Lanka Engineering Service and having obtained five (05) salary increments after being
promoted
to Grade I
Having completed active period of service not less than 18 years in Sri Lanka Engineering
Service as at the date of satisfying qualification for the promotion

YES/NO

Having achieved annual performance at satisfactory or above level during the period of 05
years immediately preceding the date of qualifying for the promotion

YES/NO

Having completed a satisfactory period of service within five (05) years immediately
preceding the date of satisfying qualification for the promotion

YES/NO

Having not being subjected to any Disciplinary action or punishment within five (05) years
immediately preceding the date of satisfying qualification for the promotion

YES/NO

12.1.F (a) Having obtained fellow membership of "The Institution of Engineers Sri Lanka" or obtained a
similar fellow membership of an institution of engineers recognized by the "The Institution of
Engineers Sri Lanka". It is a compulsory requirement to obtain the fellow membership in the
field that the states of Chartered Engineer was obtained and continued the fellow
membership

12.1F(b)

YES/NO

or
Having completed Post Graduate Diploma/Post Graduate Qualifications that contains course
duration of not less than 09 months, in the field of Engineering or obtain a Post Graduate
Degree Certificate in the field of Management and Business Administration and continued of
the status of Chartered Engineer

YES/NO

YES/NO

(Salary Increments obtained under the section XII:16:9, XII:16:10 and XII:36:1:4:(i) and (ii) of the establishment code
are not accepted for the promotion)

12.2

If the officer has not earned salary increments within the 5 years
immediately preceding the date on which the officer becomes eligible for
promotion, the eligible date of promotion shall be re-calculated until such
date on which the officer receives fifth salary increment. Accordingly, the
date on which the officer becomes eligible for promotion shall be * *
**(Attach the certified copies of 05 salary increment slips numbering them from 12.1 to 12.5)

13

13.1

The requirement of not having subjected to a disciplinary punishment within the immediately
preceding five years.
As per the personal file the officer has not been subjected to any disciplinary
punishment within the 5 years immediately preceding the date of qualifying
for promotion (This should be confirmed by the Head of Department by a
written statement - under part "b" of the application)

13.2

If the officer has been subjected to a disciplinary punishment during the
period mentioned in 13.1 and comments have been made under 11.2 and
further the date of promotion is also revised, such date is :

13.3

The revised date, if the date is revised as per 12.2 and 13.2 :_

14

The requirement of indicating in the annual performance report that the officers’ work and conduct are
satisfactory within the immediately preceding 5 years.
Five years immediately preceding the year in relation to the date on which the officer becomes eligible as
per 12, 13 above shall be indicated in the 1st column of following table. Further certified copies of
relevant 5 performance reports shall be attached. Performance reports which have not been duly signed
by the relevant officer and the reports where more than one alternative recommendation have been
indicated in final evaluations shall not be accepted.
Final evaluation
Year

Excellent/above average/satisfactory/poor

Whether relevant authority
has signed/ not signed

2013
2014
2015
2016
2017

Each row and column shall be filled in accordance with the performance evaluation report of each year

Application containing correct and all information from 01 to 14 above and certified copies of all
documents required to be attached, are hereby subjected as a file by numbering them consecutively and
indicating the number relevant to the facts at the top right corner of the each document.

Signature of the Applicant
Designation & Official Stamp

Date

Part (b) –

To be filled by the Head of the Departments
Secretary,
Ministry of………………………………………….

1

Particulars mentioned above by the officer are correct.

2

Matters relevant to No. 11, 12, and 13 have been compared with particulars in the file. Accordingly, it is
hereby certified that all the particulars mentioned are correct, they have been submitted in perfect
manner and further certified copies of all relevant documents are hereby attached.

3

Whether action is being taken to commence disciplinary action against the officer or disciplinary action is
being/ is not being taken.
3.1 If the answer is – “is being taken”, the date on which the offence has been committed
3.2 Date of issuance of the charge sheet by disciplinary authority.
Work/attendance/conduct of ........................................................are satisfactory. Further the officer’s
performance, leadership, capability and the capacity to hold posts and responsibilities in relation to next
promotion have been taken in to consideration. Accordingly, it is hereby recommended to promote
officer to Special Grade of SLES.
Application perfected correctly in each and every way, and the file containing certified copies of relevant
documents which have been numbered consecutively in accordance with each matter are sent herewith.

Signature of the Head of the
Department/Institution,
Date

Part (c) -

Designation and Official Stamp

To be filled by the Secretary of the relevant Ministry.
Secretary
Ministry of Public Administration, Management and Law & Order

1

I agree/ do not agree with the recommendations made by the Head of Department/Institutions on the
work and conduct of ……………………………………………………………., officer in Grade I of Sri Lanka Engineering
Service.

2

The works/conduct/special skill and performance of the officer have been duly evaluated
It is hereby recommended*/not recommended to promote……………………………………………………….. to special
Grade of Sri Lanka Engineering Service
*(Indicate reasons if the promotion is not recommended)

3

Application perfected correctly in each and every way, and the file containing certified copies of relevant
documents which have been numbered consecutively in accordance with each matter are sent herewith.

Secretary
Ministry of ………………………………………………………………………………….
Date

Official Stamp

