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சக அமநச்சுக்களிதும் சசனார்கள் 

நாகாண பிபதந  சசனார்கள் 

திமணக்கத் தமவர்கள் 

நாவட்டச்  சசனார்கள் 

 

இங்மக சாறியினார்  சசமவயின்  ைள தபத்துமடன த்த்திசனாகத்தர்கம I 

விசசட தபத்துக்கு தவியுனர்த்தல் நற்றும் தவிகளில் நினமித்தல் 

 

இங்மக சாறியினார்  சசமவயின் விசசட தபத்தில் 2021.06.  30  ைள திகதியில் நிவுகின் 

சவற்றிடங்கம நிபப்புவதற்கா விண்ணப்ங்கம சகாருவதற்கு  அபசாங்க சசமவ 

ைமணக்குழுவின் அங்கீகாபம்  கிமடக்கப்சற்றுள்து. அதற்கமநன, த்நது அமநச்சில் / 

திமணக்கத்தில் / நாகாண சமயில் சசமவனாற்றும், இங்மக சாறியினார்  சசமவயின்  

I ைள தபத்துமடன  த்த்திசனாகத்தர்களிடமிருளது விண்ணப்ங்கள் சகாபப்டுகின். 

 

02. விண்ணப்ங்கள்  சகாரும் அறிவித்தாது (இமணப்பு 01) நற்றும் நாதிரி 

விண்ணப்ப்டிவம் (இமணப்பு 02)  இத்துடன் இமணக்கப்ட்டுள்சதாடு, சரினாதும் 

முழுமநனாதுநா விண்ணப்ங்கள் த்நது ரிளதுமபயுடன் 2021.10.22 ைள திகதிக்கு முன்ர் 

திவுத் தால் மூம் அல்து மகயிால் சகாண்டு வளது அபச  சசமவகள், நாகாண சமகள் 

நற்றும் த்ள்ளூபாட்சி அமநச்சின் சாறியினார் சசமவப் பிரிவுக்கு கிமடப்தற்கு 

டவடிக்மக எடுக்குநாறு குறித்த த்த்திசனாகத்தர்களுக்கு தனவு சசய்து அறிவிக்கவும். 

 

03. விண்ணப்த்தின் முன்கூட்டின கம மின்ஞ்சல் மூம் அனுப் சவண்டும். 

(மின்ஞ்சல் முகவரி desb@pubad.gov.lk) 

 

04. 2021.10.22 ைள திகதிக்கு முன்ர் தநது விண்ணப்ப்டிவ இமணப்பு 02 இன் நாதிரிப் 

டிவத்திற்கமநன சநர்ப்பிக்கத் தவறும்  த்த்திசனாகத்தர்கள் விசசட தபத்திற்கு தவியுனர்த்த 

கவத்திற் சகாள்ப்ட நாட்டார்கள். 

 

05. விண்ணப்ங்கமக் சகாரும் அறிவித்தலில் நற்றும் குறித்த நாதிரிப் டிவத்தின் சநன் 

பிபதிகள் 

  www.pubad.gov.lk               சசமவ                  இங்மக சாறியினார்  சசமவ 

இமணனத்தத்திலிருளது சற்றுக்சகாள் முடியும். 

 

 

 

 

சே.சே. பத்சிரி  

சசனார் 

அபச சசமவகள், நாகாண சமகள் நற்றும் த்ள்ளூபாட்சி அமநச்சு 
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யிண்ணப்ங்கள் ககோருயதற்கோ அியித்தல் 

அபசோங்க கசவய ஆவணக்குள 

இங்வக போினினோர்  கசவயனின்  I ஆந் தபத்துவைன உத்திகனோகத்தர்கவ யிகசை 

தபத்துக்கு தயியுனர்த்தல் 

 

இக்கம் 1836/6 நற்ரம் 2013/11/11 ஆந் திகதின அதியிகசை யர்த்தநோினில் ிபசுோிக்கப்ட்ை 

இங்வக போினினோர் கசவயப் ிபநோணக் குிப்ின் இக்கம் 2190/26 நற்ரம் 2020.08.25 

ஆந் திகதி கநற்பகோள்ப்ட்ை 6 ஆயது திருத்த ற்ோடுகின் டி நற்ரம் இக்கம் 2233/27 

நற்ரம் 2021.06.23 ஆந் திகதி கநற்பகோள்ப்ட்ை 7 ஆயது திருத்த ற்ோடுகின் டி 2021.06.30 

ஆந் திகதிக்கு யிகசை தபத்தில் அங்கீகோிக்கப்ட்ை தயி ண்ணிக்வகனில் ிவுகின் 

பயற்ிைங்கவ ிபப்புயதற்கோ தவகவநயுவைன உத்திகனோகத்தர்கிைநிருந்து யிண்ணப்ங்கள் 

ககோபப்டுகின். 

 

பின்வரும் பதவிகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மற்பட்ட பதவிகளுக்கான வவற்றிடங்களை நிரப்பாதிருக்க 

அரசாங்க மசளவ ஆளைக்குழுக்கு அதிகாரமுண்டு. 
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யிகசை தபத்தின் 

தயிகள் 
அவநச்சு / திவணக்கம் 

தயி 

உோித்தோகும் 

யகுதி 

பயற்ிை

நோகக் 

கருதப்டு

ம் திகதி 

1 
ிபதி ிபதந  பசனோர் 

(போினினோர் கசவய)  
பதன் நோகோண சவ சியில் -07 2020.08.27 

2 
கநதிகச் பசனோர்   

(ீர்ப்ோச அியிருத்தி) 

கிபோநின யனல்கள் நற்ரம் அது 

சோர்ந்த  குங்கள்,ீர்த்கதக்கங்கள்  

நற்ரம் ீர்ப்ோச அியிருத்தி 

இபோஜோங்க அவநச்சு  

சியில் 03 2020.08.27 

3 
 ணிப்ோர் ோனகம்               

( போினினல்) 
வகத்பதோமில் அவநச்சு  

சக 

இனந்திப 
2020.09.04 

4 
 ணிப்ோர் ோனகம்               

( போினினல்) 
நின்சக்தி அவநச்சு சக நின் 2020.09.04 

5 
 ணிப்ோர் ோனகம்                  

( போினினல்) 

ீர்ப்ோச அவநச்சு 
இனந்திப -01 2020.09.04 

6 
 ணிப்ோர் ோனகம்                       

( போினினல்) 

யியசோன  அவநச்சு 
சக யகுதி 2020.09.04 

7 
 ணிப்ோர் ோனகம்               

( போினினல்) 

கைற்போமில் அவநச்சு 
சக யகுதி 2020.09.04 

8 
 ணிப்ோர் ோனகம்               

( போினினல்) 

கிபோநின நற்ரம் ோைசோவ  

யிவனோட்டு உட்கட்ைவநப்பு 

யசதிகள் கநம்ோட்டு இபோஜோங்க 

அவநச்சு 

சக சியில் 2020.09.04 

9 
 ணிப்ோர் ோனகம்                

( போினினல்) 

கதோட்ை வீைவநப்பு நற்ரம்  

உள்கட்ைவநப்பு யசதிகள் 

இபோஜோங்க அவநச்சு  

சக சியில் 2020.09.04 

10 
 ணிப்ோர் ோனகம்                

( போினினல்) 

கிபோநின வீைவநப்பு, ிர்நோணத் 

துவ நற்ரம்  கட்டிை போருட்கள் 

வகத்பதோமில் கநம்ோட்டு 

இபோஜோங்க அவநச்சு  

சக சியில் 2020.09.04 

இவணப்பு 01 



 

11 
 ணிப்ோர் ோனகம்                

( போினினல்) 

கிபோநின வீைவநப்பு, ிர்நோணத் 

துவ நற்ரம்  கட்டிை போருட்கள் 

வகத்பதோமில் கநம்ோட்டு 

இபோஜோங்க அவநச்சு ( 

நீள்குடிகனற்ப் ிோிவு)  

சக சியில் 2020.09.04 

12 
 ணிப்ோர் ோனகம்                   

(போினினல்) 

கிபோநின வீதிகள் நற்ரம் வன  

உட்கட்ைவநப்பு யசதிகள் 

இபோஜோங்க அவநச்சு  

சக சியில் 2020.09.04 

13 
 ணிப்ோர் ோனகம்               

( போினினல்) 

பல், தோின யவககள், கசத 

உணவுகள், நபக்கிகள், 

மயவககள், நிகோய், 

பயங்கோனம் நற்ரம் 

உருவக்கிமங்கு பசய்வக 

கநம்ோடு,யிவத உற்த்தி நற்ரம் 

உனர் பதோமில்நுட் கநத்பதோமில் 

இபோஜோங்க அவநச்சு 

சக யகுதி 2020.09.04 

14 
 ணிப்ோர் ோனகம்              

( போினினல்) 

யோக எளங்குரத்துவக, கருந்து 

கோக்குயபத்துச் 

கசவயகள்,புவகனிபதப் பட்டிகள்,  

நற்ரம் கநோட்ைோர் யோக 

வகத்பதோமில் இபோஜோங்க 

அவநச்சு  

சக 

இனந்திப 

நற்ரம் சக 

நின்  

2020.09.04 

15 
 ணிப்ோர் ோனகம்              

( போினினல்) 

கோல்வை யங்கள், ண்வணகள் 

கநம்ோடு, ோல் நற்ரம் பட்வை 

சோர்ந்த வகத்பதோமில்கள் 

இபோஜோங்க அவநச்சு 

சக யகுதி 2020.09.04 

16 
 ணிப்ோர் ோனகம்                

( போினினல்) 

யசீயபோசிகள் ோதுகோப்பு, 

னோவ கயலி நற்ரம் அகமிகவ 

ிர்நோணித்தல் உள்ிட்ை 

ோதுகோப்பு ையடிக்வககள், 

கோடுகவ நீண்டும் யர்த்தல் 

நற்ரம் யய அியிருத்தி 

இபோஜோங்க அவநச்சு 

சக யகுதி 2020.09.04 

17 
கநதிககச் பசனோர் -                

( பதோமில்நுட்ம்) 

கிபோநின வீைவநப்பு, ிர்நோணத் 

துவ நற்ரம்  கட்டிை போருட்கள் 

வகத்பதோமில் கநம்ோட்டு 

இபோஜோங்க அவநச்சு  

சியில் -01 2020.10.01 

18 
ணிப்ோர் ோனகம் 

(பதோமில்நுட்ம்) 

 கப அியிருத்தி, கமிவுப் போருள் 

அகற்ரவக நற்ரம் சபக 

துப்பகயற்ோட்டு அலுயல்கள் 

இபோஜோங்க அவநச்சு 

சக யகுதி 2020.10.02 

19 
ிபதி ிபதந  பசனோர் 

(போினினோர் கசவய)  
கிமக்கு நோகோண சவ சியில்-07 2020.12.15 

     



 

02.  யிகசை தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்டுயதற்கு பூர்த்தி பசய்திருக்க கயண்டின தவகவநகள் 
 

I. இங்வக போினினோர்  கசவயனின் பதோம் தபத்தில் ந்து (05) யருைங்களுக்கு 

பவப்புைோதும் திருப்திகபநோதும் கசவயக் கோத்வதப் பூர்த்தி பசய்திருத்தல் 

நற்ரம் I ஆந் தபத்திற்கு தயியுனர்த்தப்ட்ைதன் ின்ர் ந்து (05) சம் ற்ங்கவ 

உவமத்திருத்தல். 

 

II. தயியுனர்யிற்கோ தவகவந பரம் திகதிக்கு இங்வக போினினோர்  கசவயனில் 

18 யருைங்களுக்குக் குவனோத பவப்ோ கசவயக் கோத்வதப் பூர்த்தி பசய்திருத்தல்.  

 

III. தயியுனர்யிற்கோ தவகவந பரம் திகதிக்கு உைன்பன்போ ந்து (05) 

யருைங்கினுள் யருைோந்த பசனோற்ரவக திருப்திகபநோ அல்து அதற்கு கநற்ட்ை 

அயில் இருத்தல். 

 

IV. அபசோங்க கசவய ஆவணக்குளச் சுற்ிக்வக 1/2020  இல் குிப்ிைப்ட்டுள் 

ற்ோடுகளுக்கு எத்திவசயோக எளக்கோற்ரத் தண்ைவக்கு உட்ைோதிருத்தல் கயண்டும். 

 

V. (அ.) இங்வக போினினோர் ிரயத்தின் அதிஉனர் அங்கத்துயத்வதப் 

பற்ிருத்தல் அல்து இங்வக போினினோர் ிரயத்திோல் அங்கீகோிக்கப்ட்ை 

கயர போினினோர் ிரயத்திலிந்து பற்ரக்பகோள்ப்ட்ை அதற்குச் சநோ 

அதிஉனர் அங்கத்துயத்திவப்  பற்ிருத்தல். இங்கு ட்ைன போினினோர் 

ிவவனப் பற்ரள் போினினல் துவனில் அதிஉனர் அங்கத்துயத்வதப் பற்ர 

அவ்யங்கத்துயத்வத பதோைர்ச்சினோக  கணுயது கட்ைோனத் கதவயனோகும். 

அல்து 

  (ஆ.) 09 நோதங்களுக்குக் குவனோத ோைபிக் கோத்துைன் போினினல் துவனில் 

ட்ைப் ின் ட்ை டிப்கோநோ  /  ட்ைப் ின்  ட்ை தவகவநவனப் 

பளவநப்டுத்தினிருத்தல் அல்து பகோவநத்துய துவனில் அல்து யணிக ிர்யோகம் 

பதோைர்ோ ட்ைப் ின் ட்ைச் சோன்ிதவமப் பற்ிருத்தல் அத்துைன் ட்ைன 

போினினோர் ிவவன பதோைர்ச்சினோக கணிச் பசன்ிருத்தல். 
 

     

20 
ணிப்ோர் ோனகம் 

( கப அியிருத்தி) 

கப அியிருத்தி, கவபகனோபப் 

ோதுகோப்பு, கமிவுப் போருள் 

அகற்ரவக நற்ரம் சபக 

துப்பகயற்ோட்டு அலுயல்கள் 

இபோஜோங்க அவநச்சு 

சக சியில் 2021.02.25 

21 

கநதிகச் பசனோர்   

( பரவக நற்ரம் 

பதோமில்நுட்ம் ) 

ீர்ப்ோச அவநச்சு சியில் 03 2021.05.30 

22 
ிபதி ிபதந  பசனோர் 

(போினினோர் கசவய)  
யை நத்தின நோகோண சவ சியில் -07 2021.06.23 

23 

கநதிக  போது  

பகோவநனோர் - ( 

இனந்திப) 

புவகனிபத  திவணக்கம் இனந்திப 02 2021.06.07 



குிப்பு :  

I. இங்வக போினினல் ிரயம் (IESL) தயிர்ந்த கயர ிரயபநோன்ில் 

அதிஉனர் அங்கத்துயத்வதப் பற்ிருப்ின், அந்ிரயம் இங்வக 

போினினோர் ிரயத்திோல் அங்கீகோிக்கப்ட்ை ிரயம்  

உரதிப்டுத்தப்ட்ை கடிதத்வத சநர்ப்ித்தல் கயண்டும். 

II. இங்வக போினினோர் ிரயத்தில் அதிஉனர் அங்கத்துயத்வத யமங்கின 

சோன்ிதமின் சோன்ரப்டுத்தப்ட்ை ிபதிவன சநர்ப்ித்தல் கயண்டும். 

III. அதிஉனர் அங்கத்துயத்வத  பதோைர்ச்சினோக கணிச் பசல்யதோக 

உரதிப்டுத்தப்ட்ை கடிதத்வத சநர்ப்ித்தல் கயண்டும். 

 

 

03.  தயியுனர்த்தப்டும் பவ 

 

3.1  கசவயப் ிபநோணத்தில் 2190/26 நற்ரம் 2020.08.25 ஆந் திகதி யர்த்தநோி 

அியித்தலின் பம் பயினிைப்ட்டுள் 6 ஆயது திருத்தத்தின் டி 10.32 நற்ரம் 

11.3 ( ஈ) ந்திக்கு ற் அபசோங்க கசவய ஆவணக்குளயின் அங்கீகோபத்தின் டி 

கசவய பப்புிவனின் அடிப்வைனில் தயியுனர்வுகள் கநற்பகோள்ப்டும் 

ன்தோல், அபசோங்க கசவய ஆவணக்குளயிோல் ினநிக்கப்ட்ை கர்பகப் 

ோீட்வச சவனிோல் கநற்பகோள்ப்டும் கர்பகப் ோீட்வசனின் ின்ர், கசவய 

பப்புிவ அடிப்வைனில் யிகசை தபத்துக்கு ினநம் பசய்யதற்கோ 

ோிந்துவபகள் யமங்கப்டும். 

 

3.2 அந்த கர்பகப் ோீட்வசக்கோக 2021.06.30  ஆந் திகதினில் ிவும்  பயற்ிை 

ண்ணிக்வகவனப் கோன்ர இபட்டிப்பு நைங்கிவ யிஞ்சோத யவகனில்  10.3.1 இன்  

தவகவநகவப் பூர்த்தி பசய்துள்  யிண்ணப்தோோிகள்  கர்பகப் ோீட்வசக்கு 

அவமக்கப்டுயோர்கள். 

 

3.3 இ.  போ. கச. I ஆந் தபத்தில்  கசவய பப்புிவ எளங்கிற்கு ற் 

உத்திகனோகத்தர்கள் யிகசை தபத்தில் ிவுகின் பயற்ிைங்களுக்கு 

தயியுனர்த்தப்டுயோர்கள் ன்கதோடு 2021.06.30 ஆந் திகதிக்குோின யிகசை 

தபத்தின்  கசவய பப்புிவ ஆயணம், அத்திகதிக்கு தபபனர்த்துயதற்கு தவகவந 

பற்ரள் உத்திகனோகத்தர்கள் தயியுனர்வுக்கு பன்ர் கோணப்ட்ை  கசவய பப்பு 

ிவ எளங்கிற்கு ற் தனோோிக்கப்டும். 

 

04. பயற்ிைம் ியின திகதினோக தயிக்கு பன்ோல் குிப்ிைப்ட்டுள் திகதிக்கு அவ்யந்த 

பயற்ிைங்களுக்கோ தயியுனர்வுகள் கிவைக்கப்பரம் ன்தோல் யிண்ணப்ிக்கும் தயிவனக் 

குிப்ிடும் கோது அப்தயிக்கு பன்ோல் கோட்ைப்ட்டுள் திகதிக்கு அயசினப்டும் தவகவநகப் 

பூர்த்தி பசய்திருத்தல் கயண்டும். இத்துைன் இவணக்கப்ட்டுள் நோதிோிப்டியத்துக்கு ற் பூர்த்தி 

பசய்னப்ட்டுள் யிண்ணப்ங்கவ அவநச்சுக்கின் பசனோர்கள், ிபதந  பசனோர்கள், 

நோயட்ைச்  பசனோர்கள், திவணக்கத் தவயர்கின் ஊைோக க்கு  2021.10.22 ஆந் திகதிக்கு 

பன்ர் கிவைக்கும் யவகனில் அனுப்புதல் கயண்டும். அத்திகதினின் ின்ர் கிவைக்கப்பரம் 

யிண்ணப்ங்கள் வ்யிதக் கோபணபம் இன்ி ற்ரக்பகோள்ப்ை நோட்ைோது ன்துைன்  

ிவமனோ தகயல்கள் நற்ரம் பளவநனற் யிண்ணப்ங்கள் ிபோகோிக்கப்டும். 
 

 

05. கநற்டி அடிப்வை தவகவநகவப் பூர்த்தி பசய்துள் உத்திகனோகத்தர்கள் நோத்திபம் 

யிண்ணப்ங்கவ அனுப்புயதற்கு ையடிக்வக டுக்கும் யவகனில் குித்த உத்திகனோகத்தர்களுக்கு 

அினப்டுத்துநோர ககட்டுக்பகோள்கின்கன். கநலும், தற்கோது ஏய்வு பற்ிருந்தோலும், 

பயற்ிைம் ியின திகதிக்கு கநற்டி இக்கம் 03 இல் குிப்ிைப்ட்டுள் தவகவநகவப் 



பூர்த்தி பசய்திருப்ின், தோன் ஏய்வு பற்ரச் பசல்லும் திகதிக்கு பன்போ திகதிபனோன்ில் 

ற்ட்ை பயற்ிைத்திற்கோக யிண்ணப்ிக்க படியும். 

 

06.  யகபனும் எரு அலுயர் யிகசை தபத்திற்கு தியி உனர்த்தப்ட்ை ின்ர் யமங்கப்டும் 

ினநத்திற்கு ற்க் கைவநவனப் போரப்கற்கத் தயிோல், அது பதோைர்ோக  இக்கம் 

01/2021 நற்ரம்  2021.06.30 ஆந் திகதியுவைன, நற்ரம் 01/2021(I) நற்ரம் 2021.08.02 ஆந் 

திகதியுவைன அபச கசவய ஆவணக்குளயின் சுற்ர ிரூங்களுக்கு ற் ையடிக்வக 

கநற்பகோள்ப்டும். 

 

07.  இவ் அியித்தல் சிங்கம், தநிழ்  நற்ரம் ஆங்கிம் ஆகின பநோமிகில்  ிபசுோிக்கப்டும் 

அியித்தல்களுக்கிவைகன  கதனும் இணக்கப்ோடின்வந இருப்ின், அவ்யோோ சந்தர்ப்ங்கில் 

சிங்க பநோமினிோ அியித்தக யலுயோதோகயிருக்கும். 

 

"அபசோங்க கசவய ஆவணக்குளயின் கட்ைவப் ிபகோபம்" 
 

 

 

 

கஜ.கஜ. பத்சிோி  

பசனோர் 

போது  கசவயகள், நோகோண சவகள் நற்ரம் உள்ளூபோட்சி அவநச்சு 

 

2021.09.17 



Annex 02 
 

For office use only 
Number of the application 

 

 

Application for Promotion of officers in Grade I of Sri Lanka Engineering Service to Special Grade. 

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

Post applied for Category of the post Preference 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

 

1.0 Name with initials: ………………………………………………………………………………………….............………………. 

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Name indicated in the letter of appointment: ………………………….………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.0 NIC Number: ……………………………………………………………… 

3.0 Date of Birth: …………………………………………………………….. 

4.0 Private Address: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.0 Telephone No:  

5.1 Residence: ………………………………………….  5.2 Mobile: ……………………………………. 

6.0 E mail: …………………………………………………………… 

7.0  7.1 Post: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

(Post held at present/ if retired, post held at the time of retirement) 

7.2  Date of appointment to the said Post: ……………………………………………………………….. 

7.3  If retired, date of retirement: ……………………….…………………………………………………… 

8.0 Category to which the officer belongs: …………………………………………………………………………… 

9.0 Ministry/ Department/Provincial Council: ……………………………………………………………………… 

10.0 Official Address: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11.0 11.1  Official Telephone Number: ……………………………………………. 

11.2  Official Fax Number: ……………………………………………….. 

 

 



12.0 Nature of the present appointment (Permanent/ Acting/ Contract Basis) ………………………. 

12.1  Appointing Authority (P.S.C./ Cabinet of Ministers/ Line Ministry/ Provincial Councils) 

13.0 Date of Appointments and Promotions 

13.1 Date of appointment to Grade II/II (Grade III) of  SLES : ………………………………… 

13.2 Date of promotion to Grade II/I (Grade II) of  SLES : ……………………………………… 

13.3 Date of promotion to Grade I (Grade I) of  SLES 

13.4 Date of promotion on super numerical basis to Class I of  SLES : …………………………… 

13.5 Date of promotion to Class I or Grade I on permanent basis : ………………………………. 

13.6 Date of promotion/ absorption to Grade I of  SLES : …………………………… 

(Certified copy of the formal letter of promotion to Class1/,Grade 1 I should be attached 

as No. 13.3) 

14.0 Periods of absence from service and deductions from service period due to disciplinary punishments 

after being promoted to Grade I 

14.1 Service deduction due to obtaining of leave (Complete only if relevant) 

Serial No. Conditions applied in granting 
approvals for Leave 

Duration Number of days 
by which the 
service is 
deducted 

From  To 

Y       M       D 

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)   

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 14.1.i, 14.1.ii, 14.1 iii etc., as applicable) 

14.2 Deduction of the service on disciplinary grounds. (Complete only if relevant) 

Disciplinary Decision 

Duration in which 
the offence has been 

committed as per 
charge sheet 

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 14.2.i, 

14.2.ii, etc., as applicable) 



 

 

 

 

14.3 Total of 14.1 and 14.2 -Years:………………… Months:……………….. Days:……………….. 

14.4 The service period in Grade I in between the date mentioned under 13.5 and 

01.07.2021after deducting the period mentioned under 14.3 : ………………….……………. 

  

14.5 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 :     Yes/No 

*(Delete the words inapplicable) 
 

15.0 Having completed a satisfactory period of service within five (05) years immediately 

preceding the date of satisfying qualification for the promotion 

15.1 Have earned/ have not earned all the salary increments** within five (05) years 

immediately preceding the date of satisfying qualification for the promotion* : Yes/No   

(The salary increments earned under XII:16:9, XII:16:10 and XII:36:1:4(i) and (ii) of the 

Establishments Code shall not be accepted) 

  (*Delete the words inappropriate) 

15.2 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 15.2.1 

to 15.2.5) 

16.0 The requirement of not having subjected to a disciplinary punishment within the five years 

immediately preceding the date on which the officer becomes eligible for promotion. 

16.1 As per the personal file the officer has not been subjected to any disciplinary 

punishment within the 5 years immediately preceding the date on which the officer 

becomes eligible for promotion. (This should be confirmed by the Head of 

Department by a written statement - under part "b" of the application) 

16.2 If the eligible date for promotion is revised due to the punishment mentioned in 14.2 

during the period in 16.1, mention the revised date: ……………………………….. 

16.3 If the eligible date for promotion is revised due to 15.2 and 16.2, The revised date: 

………………………………. 

17.0 The requirement having annual performance at satisfactory level or above within the 5 

year immediately preceding the date on which the officer becomes eligible for 

promotion. : Yes/No 

Five years immediately preceding the year in relation to the date on which the officer 

becomes eligible as per 15, 16 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. 

 



 

 

Year 
Final evaluation 

Whether relevant authority has 
signed/ not signed 

Excellent/above 
average/satisfactory/poor 

   

   

   

   

   

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

 

 

18.0 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 status of Chartered Engineer was obtained and 

continued the fellow membership:  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 

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 
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1.           

2.       

3.       

4.       

5.       



(Certified copies of the Degree certificate and detailed certificate should be attached 
by numbering them as "18.1.1, 18.1.2"…..  so on)  (*Delete the words inappropriate) 

 

19.0 Have completed/ not completed an active period of 18 years in Sri Lanka Engineering 

Service as at the date on which the officer becomes eligible for promotion.* 

(*Delete the words inappropriate)  

A file containing the duly filled application from 1-19 with true and correct information and 

all the certified copies of the relevant certificates numbered on the top right corner as per 

the respective number in application, is submitted herewith. Further I aware that I am 

subjected to action could be taken under the Public Service Commission circular no 

01/2021 dated 30.06.2021 and 01/2021(i) dated 02.08.2021 if failed to assume duty of the 

post to which I would be appointed after promotion. 

 

       …………………………………………………………. 

Signature of the Applicant  

Date : ……………………….   Designation & Official Stamp 

 

Part (b) – To be filled by the Head of the Departments 
Secretary / Chief Secretary  
Ministry / State Ministry / Provincial Council of……………………………………………………………………….. 
 

1. Particulars mentioned above by the officer are correct. 
2. Matters relevant to No. 13 - 19 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: 

…………………… 
4. 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/ not recommended to promote 

officer to Special Grade of SLES*.  

5. A file containing the duly filled application with true and correct information and all the 

certified copies of the relevant certificate numbered as per the respective number in 

application, is sent herewith. 

………………………………………….. 

Signature of the Head of the 
Department/Institution, 

Date: ……………………………    Designation and Official Stamp 
* Note: Delete the inapplicable words 

 



 

 

Part (c) -To be filled by the Secretary of the relevant Ministry. 

Secretary 
Ministry of Public Services Provincial Councils and Local Government 
 

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 

Mr./Mrs./Miss………………………………………………………... to special Grade 

of Sri Lanka Engineering Service on..................... 

*(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 

   




