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Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඉාංජිමේරු මවලළ අාංය, ப

ொறியியல் சேவை ் பிரிவு, Engineering

නිදශවහ චතුරශ්රය, මක ෂ 07, ශ්රි ාංකළ

Services Division

சு ந் ிரச் சதுக்கம் தகொழும்பு 07 இைங்லக.

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

දුරකතන

සෆක්වහ

த ொலைபபசி:

011-2696211-13

Telephone

011- 2698268

த ொலைநகல்

Fax

මමේ අාංකය

ின்னஞ்சல்

ඊ-මේල්
011- 2698268

ின்னஞ்சல்

desb@pubad.gov.lk

E-mail

මේ අාංකය

ES/A/ESC/33/G-VI

information@pubad.gov.lk

E-mail

සෆක්වහ

பணிப்பொளர்
Director

My No

ඊ-මේල්
011-2695279

Fax

අධ්යක්

எனது இை

த ொலைநகல்

දිනය

உது இை

ிக ி:

Your No

Date

2020.11.12

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 2020.08.25 ை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 இமணக்கப்ட்டுள்சதாடுசரினாதும் ,
2020 ன்ழுமநனாதுநா விண்ணப்ங்கள் த்நது ரிளதுமபயுடன்.12.18 ைள திகதிக்கு ன்ன்ர்
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. நிவர்த்தினாக பூர்த்தி சசய்னப்ட்ட விண்ணப்ங்களின் ன்ற்பிபதிகம desb@pubad.gov.lk
என் மின்ஞ்சல் ன்கவரிக்கு அனுப்பி மவக்குநாறு சநலும் அறினத்தருகின்சன்
04. 2020.12.18 ைள திகதிக்கு ன்ன்ர் 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 ன்டியும்.

சே.சே. பத்சிரி
சசனார்
அபச சசமவகள், நாகாண சமகள் நற்றும் த்ள்ளூபாட்சி அமநச்சு

இணைப்பு - 1
விண்ைப்பங்கள் ககோருலதற்கோன அறிவித்தல்
அசோங்க கசணல ஆணைக்குழு
இயங்ணக பபோறியியோரர் கசணலயின் ஆகு தத்தணை வித்ைகோகத்தர்கணர விகசை தத்தக்கு I
.பதவிர்ர்த்தல்
01.

இயக்கம் 1836/6 ற்றும் 2013-11-11 ஆகு ைகை அைவிகசை லர்த்தோனியில் பிசுரிக்கப்பட்ை

இயங்ணக பபோறியியோரர் கசணலப் பிோைக் குறிப்பின் (III) ஆம் அட்ைலணையின் 1 ஆம்
அத்ைோத்ைல் குறிப்பிைப்பட்ைள்ர விகசை தத்தணை பின்லரும் பதவிகளில் பலற்றிைங்கணர
நிப்புலதற்கோக அப்பிோைக் குறிப்பின்

10.3.1

ஆம்

பிரிவுக்கண விண்ைப்பங்கள் ககோப்படும்

இறுைத் ைகைக்கு தகுை பபற்ம 1 ஆகு தத்தணை வித்ைகோகத்தர்களில் பதவிக்குரித்தோன குழுவின் கீழ்
விண்ைப்பங்கள் ககோப்பட்டுள்ரன.
பின்லரும் பதவிகளில் ன்று அல்யத அதற்கு கற்பட்ை பதவிகளுக்கோன பலற்றிைங்கணர நிப்புலதற்கு
அசோங்க கசணல ஆணைக்குழுக்கு அைகோமுள்ரத.

பதோைரிய
க்கம்

அங்கீகரிக்கப்பட்ை பதவிகள்

அணச்சு

பதவி
விரித்தோகும்
லகுை

பலற்றிைோன
ைகை

1

கயைககச் பசயோரர் (பதோழில்நுட்பம்)

நக அபிவிருத்ை ,நீர் லறங்கல்
ற்றும் வீைணப்பு லசைகள்
அணச்சு

சகய
சிவில்

2020.04.01

2

கயைகச் பசயோரர் - ( நக
அபிவிருத்ை)

நக அபிவிருத்ை ,நீர் லறங்கல்
ற்றும் வீைணப்பு லசைகள்
அணச்சு

சகய
சிவில்

2020.01.29

3

கயைககச் பசயோரர் ( கட்டுோனம்)

நக அபிவிருத்ைநீர் லறங்கல் ,
வீைணப்பு லசைகள் ற்றும்
அணச்சு

சகய
சிவில்

2020.01.10

4

கயைகச் பசயோரர் – (நீர்ப்போசன
அபிவிருத்ை)

சிவில் 03

2020.08.24

5

கயைகச் பசயோரர் – ( நீர் லறங்கல்
முகோணத்தலம்)

கோலலி ,விலசோம் ,நீர்ப்போசனம்
ற்றும் கிோமி அபிவிருத்ை
அணச்சு.
கோலலி ,விலசோம் ,நீர்ப்போசனம்
ற்றும் கிோமி அபிவிருத்ை
அணச்சு.

சிவில் 03

2018.07.31

6

கயைகச் பசயோரர் பபோறியியோரர் பதோழில்நுட்ப )
(கசணல ற்றும் பபறுணக

கோலலி ,விலசோம் ,நீர்ப்போசனம்
ற்றும் கிோமி அபிவிருத்ை
அணச்சு.

சிவில் 03

2019.06.20

7

கயைகச் பசயோரர் – (நீர் லறங்கல்
முகோணத்தலம்)

கோலலி ,விலசோம் ,நீர்ப்போசனம்
ற்றும் கிோமி அபிவிருத்ை
அணச்சு.

சிவில் 03

2020.04.03

8

கயைககச் பசயோரர் ( பதோழில்நுட்பம்)

பணிகள் கபோக்குலத்த
முகோணத்தல அணச்சு

சிவில் 04
02 இகுை
01 மின்

2019.01.31

9

கயைககச் பசயோரர் (பதோழில்நுட்பம்)

விள்நோட்ைலுலல்கள் அணச்சு

சகய
சிவில்

2020.07.14

10

பணிப்போரர் நோகம் - (பபோறியில்)

கல்வி அணச்சு

சகய
சிவில்

2018.05.30

11

கயைகப் பணிப்போரர் நோகம் -

அச பதோழிற்சோணய

இகுை01

2019.05.01

12

கயைகப் பணிப்போரர் நோகம் (கட்டுோனம் ற்றும் அபிவிருத்ை)

நீர்ப்போசனத் ைணைக்கரம்

சிவில் 03

2020.05.18

13

கயைகப் பணிப்போரர் நோகம் (முணமசோர் முகோணத்தலம்)

நீர்ப்போசனத் ைணைக்கரம்

சிவில் 03

2020.03.13

14

கயைகப் பணிப்போரர் நோகம் ( ஆற்று முகோணத்தலம்)

நீர்ப்போசனத் ைணைக்கரம்

சிவில் 03

2019.05.05

15

கயைகப் பணிப்போரர் நோகம் –
(பபோறியில் கசணல)

கைகயோ போதகோப்பு ற்றும்
கைகயோ லர முகோணத்தலத்
ைணைக்கரம்

சிவில் 05

2019.11.03

16

கயைக பபோத முகோணோரர்
(விட்கட்ைணப்பு லசைகள்)

புணகயித ைணைக்கரம்

சிவில் 04

2019.02.01

17

கயைக பபோத முகோணோரர் ( இகுை)

புணகயித ைணைக்கரம்

இகுை 02

2020.05.04

18

பிைப் பித பசயோரர் ( பபோறியில் கசணல)

த்ை ோகோை சணப

சிவில் 07

2018.10.12

19

பிைப் பித பசயோரர் ( பபோறியில் கசணல)

லை த்ை ோகோை சணப

சிவில் 07

2018.10.12

20

பிைப் பித பசயோரர் ( பபோறியில் கசணல)

கல் ோகோை சணப

சிவில் 07

2018.10.12

21

பிைப் பித பசயோரர் (பபோறியில் கசணல)

சப்கமுல ோகோை சணப

சிவில் 07

2019.03.29

22

பிைப் பித பசயோரர் (பபோறியில் கசணல)

பதன் ோகோை சணப

சிவில் 07

2018.10.12

23

பிைப் பித பசயோரர் ( பபோறியில் கசணல)

ஊலோ ோகோை சணப

சிவில் 07

2019.10.28

 குறிப்பு
விண்ைப்பதோரி பதவிகள் பயலற்றிற்கு விண்ைப்பதோயின், விகசை தத்ைன் பதவிகள் அைகபட்சம் 05 இற்கு
விண்ைப்பதோரியின் விருப்ப ழுங்கிற்கு ஏற்ப விள்ரைக்குதல் கலண்டும்.
கநர்முகப் பரீட்ணசயின் கபோத தணகணகள் பரீட்சிக்கப்படுலத விண்ைப்பங்கள் ககோப்படும் இறுைத்
ைகையியோகும்.
02.

விகசை தத்தக்கு பதவிர்ர்த்தப்படுலதற்கு முழுணப்படுத்ையிருக்க கலண்டி தணகணகள்
I.

இயங்ணக பபோறியியோரர்

கசணலயின் முதயோம் தத்ைல் ஐகுத (05) லருைங்களுக்கு

முணனப்புைனோனதம் ைருப்ைகோனதம் கசணலக் கோயத்ணதப் பூர்த்ை பசய்ைருத்தல்
ற்றும் I ஆகு தத்ைற்கு பதவிர்ர்த்தப்பட்ைதன் பின்னர் ஐகுத (05) சம்பர ஏற்மங்கணர
விணறத்ைருத்தல்.
II. பதவிர்ர்விற்கோன தணகண பபறும் ைகைக்கு இயங்ணக பபோறியியோரர் கசணலயில் 18
லருைங்களுக்குக்

குணமோத

முணனப்புைனோன

கசணலக்

கோயத்ணதப்

பூர்த்ை

பசய்ைருத்தல்.
III. பதவிர்ர்விற்கோன தணகண பபறும் ைகைக்கு விைன்முன்னோன ஐகுத (05) லருைங்களினுள்
லருைோகுத பசயோற்றுணக ைருப்ைகோன அல்யத அதற்கு கற்பட்ை அரவில்
இருத்தல்.

IV. பதவிர்ர்விற்கோன தணகண பபறும் ைகைக்கு விைன்முன்னோன ஐகுத (05) லருைங்களினுள்
ைருப்ைகோன கசணலக் கோயத்ணதப் பபற்றிருத்தல் ற்றும் ழுக்கோற்று தண்ைணனக்கு
விட்பைோைருத்தல்.
V. (அ.) இயங்ணக பபோறியியோரர் நிறுலனத்ைன் அைவிர் அங்கத்தலத்ணதப் பபற்றிருத்தல்
அல்யத இயங்ணக பபோறியியோரர் நிறுலனத்ைனோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ை ஏணன
பபோறியியோரர் நிறுலனத்ைலிகுத பபற்றுக்பகோள்ரப்பட்ை அதற்குச் சனோன அைவிர்
அங்கத்தலத்ைணனப்

பபற்றிருத்தல். இங்கு பட்ைப் பபோறியில் நிணயணைகுத

பபோறியில் தணமயில் அைவிர் அங்கத்தலத்ணதப் பபற்று அவ்லங்கத்தலத்ைணன
பதோைர்ச்சிோக கபணிச் பசல்லத கட்ைோோன கதணலோகும்.
அல்யத
(ஆ.) 09 ோதங்களுக்குக் குணமோத போைபநறிக் கோயத்தன் பபோறியில் தணமயில் பட்ைப்
பின் பட்ை டிப்கரோோ / பட்ைப் பின் பட்ை தணகணணப் முழுணப்படுத்ையிருத்தல்
அல்யத முகோணத்தல தணமயில் அல்யத லணிக நிர்லோகம் பதோைர்போன பட்ைப் பின்
பட்ைச் சோன்றிதணறப் பபற்றிருத்தல் அத்தைன் பட்ை பபோறியில் நிணயண
பதோைர்ச்சிோக கபணிச் பசன்றிருத்தல்.


குறிப்பு
i.

இயங்ணக

பபோறியில்

அங்கத்தலத்ணதப்

நிறுலனம்

பபற்றிருப்பின்,

தவிர்குத

கலறு

அகுநிறுலனம்

நிறுலனபோன்றின்
இயங்ணக

அைவிர்

பபோறியியோரர்

நிறுலனத்ைனோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ை நிறுலனம் என விறுைப்படுத்தப்பட்ை கடிதத்ணத
சர்ப்பித்தல் கலண்டும்.
ii.

அைவிர்

அங்கத்தலத்ணத

லறங்கி

சோன்றிதழின்

சோன்றுப்படுத்தப்பட்ை

பிைண

சர்ப்பித்தல் கலண்டும்.
iii.

அைவிர் அங்கத்தலத்ணத

பதோைர்ச்சிோக கபணிச் பசல்லதோக விறுைப்படுத்தப்பட்ை

கடிதத்ணத சர்ப்பித்தல் கலண்டும்.
iv

விண்ைப்பதோரிகள் கற்படி சகய தணகணகணரர்ம் விண்ைப்பம் ககோப்படும் இறுைத்
ைகைக்கு சகய விதத்ைலும் முழுணப்படுத்ையிருத்தல் கலண்டும்.

03. பதவிர்ர்த்தப்படும் முணம
3.1 அசோங்க கசணல ஆணைக்குழுவினோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ை கநர்முகப் பரீட்ணசச் சணபயினோல்,
தணகணகணரப்

பூர்த்ை

பசய்தள்ர

வித்ைகோகத்தர்கள்

கநர்முகப்

பரீட்ணசக்கு

விட்படுத்தப்பட்டு கசணலக் கோயம் ற்றும் ைமணகள் கலனத்ைமக் பகோண்டு நியவுகின்ம
பலற்றிை எண்ணிக்ணகக்கு ஏற்ப விகசை தத்ைற்கு பதவிர்ர்த்தம் நைலடிக்ணக அசோங்க
கசணல ஆணைக்குழுவினோல் கற்பகோள்ரப்படும்.
3.2 கநர்முகப் பரீட்ணசயின் புள்ளி லறங்கும் நணைமுணம பின்லருோறு அணகுதள்ரத.
(அ) கசணல மூப்புநிணய - ( அைகபட்சம் 60 புள்ளிகள் )

இயங்ணக பபோறியியோரர் கசணலயில் முணனப்போன 18 லருை கசணலக் கோயம் ற்றும் I ஆகு
தத்ைல் 5 லருை முணனப்புைனோன கசணலக் கோயத்ைன் பின்னர் பதோைரும் வ்பலோரு
லருைத்ைலும் ரு லருைத்ைற்கு 06 புள்ளிகள் வீதமும், 6 ோதங்களுக்குக் குணமோத கோயத்ைற்கு
03 புள்ளிகள் வீதமும், 3 ோதங்களுக்குக் குணமோத கோயத்ைற்கு 1.5 புள்ளிகள் வீதமும் புள்ளிகள்
லறங்கப்படும். ( கசணல மூப்புநிணயயின் கீழ் புள்ளிகள் லறங்கப்படும் கபோத கசணலக்
கோயத்ணதக் கருத்ைற் பகோள்ரப்படுலத நிகுத கசணலயில் நிமிக்கப்பட்ைள்ர அல்யத
நிகுத கசணலயில் விள்ளீர்க்கப்பட்ை ைகை முதயோகும்.)

(ஆ) ைமண ( அைகபட்சம் 40 புள்ளிகள்)
(ஆ. 01) புத்தோக்கம் ற்றும் ஆக்கத்ைமன் (Innovativeness and Creativity) - 10 புள்ளிகள்

நிறுலனத்ைன் ற்றும் கசணலயின் தம் ற்றும் பனுறுைத் தன்ணண கம்படுத்தலதற்கோக
விண்ைப்பதோரியினோல் பலற்றிகோக பசற்படுத்ைர்ள்ர, ரு நிகழ்ச்சித்ைட்ைம் /
பசற்ைட்ைத்ைற்கோக 2.5 புள்ளிகள் வீதமும், நிகழ்ச்சித்ைட்ைங்கள் / பசற்ைட்ைங்கள் 04 இற்கு
அைகபட்சம் 10 புள்ளிகளும் லறங்கப்படும்.
 குறிப்பு
(அ) விண்ைப்பதோரியின் கைகுத 05 லருைத்ைன் பசயோற்றுணக அறிக்ணகண
அடிப்பணைோகக் பகோண்டு கற்படி, நிகழ்ச்சித்ைட்ைங்கள்/ பசற்ைட்ைங்கள்
இனங்கோைப்படும்.
(ஆ) விண்ைப்பதோர்கள் பலற்றிகோக முடிகுதணத விறுைப்படுத்தம் எகுதபலோரு
விருதகள், போோட்டுக்கள் அல்யத சோன்றிதழ்கணர கநர்முகப் பரீட்ணசயில் லறங்க
கலண்டும்.
அல்யத

(இ) கற்படித் ைட்ைங்கணர பசற்படுத்ைதோக விறுைப்படுத்த முடிர்ோன சோன்றிதழ் /
புணகப்பைங்கள் / லடிலணப்புக்கள் / ைட்ை லணபுகள் / பதோழில்நுட்ப அறிக்ணக
அல்யத ஏணன கடித ஆலைங்கணரச் சர்ப்பித்தல் கலண்டும்.
(ஆ .02) பதோழில் நிபுைத்தலம் ( அைகபட்சம் 15 புள்ளிகள் )

இயங்ணக பபோறியியோரர் கசணலயின் வித்ைகோகத்தோக III ஆகு தம் முதல் விகசை தம்
லண பதவிர்ர்த்தப்படும் கபோத பல்கலறு பபோறியில் தணமகளில் பபற்ம பபோறியில்
சோர்குத நிபுைத்தலம் இங்கு பரீட்சித்தப் போர்க்கப்படும்.
(அ) பபோறியில் சோர்குத விசோணைகள்/ ஆோய்ச்சி / லடிணலணப்பு ற்றும் ைட்ைமிைல்
(Engineering Investigation/ Research/ Design & Planning)
(ஆ) பபோறியில் சோர்குத கட்டுோனங்கள் ற்றும் நிர்ோைப் பணிகளின் விருத்ை
(Implementation of Engineering Construction & Development)
(இ) பபோறியில் சோர்குத கசணலகள் / போரிப்புக்கள்/ பசற்போட்டு ற்றும் அணப்பு /
பசற்ைட்ை முகோணத்தலம்
(Engineering Services/Maintenance/Operation & System/Project
Management)
கற்படி (அ), (ஆ) ற்றும் (இ) இன் கீழ் குறிப்பிைப்பட்டுள்ர ரு பசற்போட்டில் அைகபட்சம்
03 லருைங்களுக்கோன புள்ளிகள் 05 வீதம் என்மலோறு பின்லரும் பசற்போடுகள் மூன்றிற்கும் 15
புள்ளிகள் லறங்கப்படும். அச் பசற்போடுகள் நணைமுணமப்படுத்தப்பட்ைதோக விறுைப்படுத்த
முடிர்ோன லணகயில் சோன்றிதழ் /புணகப்பைங்கள் / லடிலணப்புக்கள் / ைட்ை லணபுகள் /
பதோழில்நுட்ப அறிக்ணக அல்யத ஏணன கடித ஆலைங்கணர சர்ப்பித்தல் கலண்டும்.
(ஆ. 03) பலர் பபோயின்ட் கோட்சிளிப்பு (Power Point Presentation) 10 புள்ளிகள்

கற்படி (ஆ 01) ற்றும் (ஆ 02) இற்கு விரி பசற்ைட்ைம் / நிகழ்ச்சித்ைட்ைம் பதோைர்போக
கைனி சோர்குத (Power Point) கோட்சிளிப்ணபத் தோரித்த 10 நிமிைங்களுக்கு அளிக்ணக பசய்தல்.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

இயக்குகள் ற்றும் பதோணயகநோக்கு (Objectives and Vision)

02 புள்ளிகள்

இணபுைண (Relevancy)
ஆக்கத்ைமன் (Creativity)
கந முகோணத்தலம் (Time Management)
ஏணன போழித் கதர்ச்சி

02 புள்ளிகள்
02 புள்ளிகள்

02 புள்ளிகள்
02 புள்ளிகள்

 குறிப்பு
(அ) கற்படி கதர்லரவுகளின் கீழ் புள்ளிகள் லறங்க முடிர்ோக இருப்பத விண்ைப்பதோரி
இயங்ணக பபோறியியோரர்
கசணலயில் இணைத்தக் பகோள்ரப்பட்ை போழிக்கு
கயைகோக அசகரு போழி
/
இணைகுத போழியின் மூயம் அளிக்ணக
பசய்ப்படுோயின் ோத்ைோகும்.

(ஆ) இம்முன்னளிப்பின் பின்னர் கநர்முகப் பரீட்ணசக் குழுவினோல்
விண்ைப்பதோரியிைம் ககள்விகள் ககட்கப்படும் .

05நிமிைங்களுக்கு

(இ) அளிக்ணக பசய்லதற்கு விரித்தோன லன்பிை கநர்முகப் பரீட்ணசச் சணபக்கு
அச்சகுதர்ப்பத்ைல் சர்ப்பித்தல் கலண்டும். கயைகோக ஆங்கிய போழியில்
தோரிக்கப்பட்டு
முன்னளிக்கப்பட்ை
கோட்சிளிப்பின்
லன்பிைணர்ம்
அச்சகுதர்ப்பத்ைல் சர்ப்பிப்பத கட்ைோோனதோகும்.
(ஆ. 04) கநர்முகப் பரீட்ணசயில் கோட்டும் ைமன்கள் - 05 புள்ளிகள்
கற்படி முன்னளிப்பின் பின்னர் கநர்முகப் பரீட்ணசக் குழுவினோல் முன்ணலக்கப்படும் பிைக்குகளுக்கு
ஏற்புணைதோக பின்லரும் விைங்களின் கீழ் விண்ைப்பதோரிகளுக்கு அைகபட்சம் 05 புள்ளிகள்
லறங்கப்படும்.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

தணயணத்தலம் (Leadership)
பதோைர்போைல் ைமண (Communication Skills)
தன்னம்பிக்கணக (Confidence)
முடிபலடுக்கும் ைமன் ற்றும் விகலகம் (Analytical Thinking)
பதோழில்சோர் பநறிமுணம (Professional Courtesy)

01 புள்ளி

01 புள்ளி
01 புள்ளி
01 புள்ளி
01 புள்ளி

 குறிப்பு
கநர்முகப் பரீட்ணசயின் கபோத அத்ைமணகணர விறுைப்படுத்தம் கடித
ஆலைங்கணர சர்ப்பித்தல் கலண்டும் என்பகதோடு கசணல அனுபலத்ணத
விறுைப்படுத்தம் கடிதங்களின் சோன்றுப்படுத்தப்பட்ை பிைகணர அத்தைன்
முன்ணலத்தல் கலண்டும்.
04. விண்ைப்பங்கள் ககோப்படும் இறுைத் ைகைக்கு தணகணண பூர்த்ை பசய்தள்ர வித்ைகோகத்தர்கள்
இத்தைன் இணைக்கப்பட்டுள்ர ோைரிப் படிலத்ைன் படி நிப்பி விண்ைப்பத்ணத அணச்சுக்களின்
பசயோரர்கள், ைணைக்கரத் தணயலர்கள் ஊைோக அச கசணலகள், ோகோை சணபகள் ற்றும் விள்ளூோட்சி
அணச்சின் பசயோரருக்கு 2020.12.18 ஆகு ைகைக்கு முன்னர் பைவுத் தபோலில் அல்யத கநடிோக லருணக
தகுத ணகளிக்க முடிர்ம். அத்ைகையின் பின்னர் கிணைக்கப்பபறும் விண்ைப்பங்கள் எவ்வித கோைமும்
இன்றி ஏற்றுக்பகோள்ரப்பை ோட்ைோத என்பதைன் பிணறோன தகலல்கள் ற்றும் முழுணற்ம
விண்ைப்பங்கள் நிோகரிக்கப்படும்.
05. கற்படி அடிப்பணை தணகணகணரப் பூர்த்ை பசய்தள்ர வித்ைகோகத்தர்கள் ோத்ைம்
விண்ைப்பங்கணர அனுப்புலதற்கு நைலடிக்ணக எடுத்தல் கலண்டும் என்பகதோடு, விண்ைப்பங்கள்
அனுப்பிர்ள்ர அடிப்பணை தணகணகணர முழுணப்படுத்ைர்ள்ர வித்ைகோகத்தர்கள் ோத்ைக
கநர்முகப் பரீட்ணசக்கு அணறக்கப்படுலோர்கள்.
“அசோங்க கசணல ஆணைக்குழுவின் கட்ைணரப் பிகோம்,”

கே.கே. த்னசிரி
பசயோரர்
அச கசணலகள், ோகோை சணபகள் ற்றும் விள்ளூோட்சி அணச்சு
2020.11.12

ANNEX-02
Application for Promotion of officers in Grade I of Sri Lanka Engineering Service to Special Grade.
For office use only
Number of the application
Part – (a) To be filled by the officer.
Post applied for

Category of the post

Preference
1
2
3
4
5

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: ………………………………………….

5.2 Mobile: …………………………………….

6.

E mail: ……………………………………………………………

7.

7.1

Present Post: ………………………………………………………………………………………………………………..

7.2

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

11.1 Official Telephone Number: …………………………………………….
11.2 Official Fax Number: ………………………………………………..

12.

Nature of the present appointment (Permanent/ Acting/ Contract Basis) ……………………….
12.1 Appointing Authority (P.S.C./ Cabinet of Ministers/ Line Ministry/ Provincial Councils)

13.

Date of Appointments and Promotions
13.1

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

13.2

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

13.3

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

13.4

Date of promotion on substantive basis to Grade I (Class I) of SLES

13.5

Date of promotion/ absorption to Grade I (Class I) of SLES

(Certified copy of the formal letter of promotion to Class1/,Grade 1 I should be attached as No.
13.3)
14.

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

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)

Duration

Number of days
by which the
service is
deducted
Y
M
D

From To

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 balance service period after deducting the period in above 14.3 from the service
period between the date of promotion to grade I and 18.12.2020 : ………………………….

15.

The following qualifications should be satisfied for promotion from Grade I to Special Grade
15.1

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)

15.2

Having completed a satisfactory period of service within five (05) years immediately
preceding the date of satisfying qualification for the promotion
15.2.1 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)
15.2.2 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)

15.3

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.
15.3.1 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)
15.3.2 If the officer has been subjected to a disciplinary punishment during the period
mentioned in 15.3.1 and comments have been made under 14.2 and further the date of
promotion is also revised, such date is : ………………………………..
15.3.3 The revised date, if the date is revised as per 15.2.2 and 15.3.2 : …………………

15.4

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 15.2, 15.3 above shall be indicated in the 1st column of following
table. Further certified copies of relevant 5 performance appraisal reports shall be
attached. Performance appraisal 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
Excellent/above
average/satisfactory/poor

Whether relevant authority has
signed/ not signed

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

15.5

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
15.5.1
Serial
No:

15.5.2
Name of
the
Post
Graduate
Diploma/
Post
Graduate
Degree

15.5.3
Scope

15.5.4
University
by which
the
Post
Graduate
Diploma/
Post
Graduate
Degree
was
awarded

15.5.5
Whether
the
Institute/
University
is
recognize
d by the
University
Grants
Commissi
on

15.5.6
Duration of
the Post
Graduate
Degree/
Diploma
(Date of
commence
ment and
conclusion)

15.5.7
Effective
date of the
Post
Graduate
Degree/
Diploma

1.
2.

( Certified copies of the Degree certificate and detailed certificate should be attached by
numbering them as 15.5.1)
(*Delete the words inappropriate)

15.6

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)
Application containing correct and all information from 01 to 15 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
Date : ……………………….

Designation & Official Stamp

Part (b) – To be filled by the Head of the Departments
Secretary/ Chief Secretary
Ministry of …………………………………………….……. / ………………………………..Provincial Council
1.

Particulars mentioned above by the officer are correct.

2.

Matters relevant to No. 13, 14 and 15 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.

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 : ……………………………

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 ....................2020.
*(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/ Chief Secretary
Ministry of …………………………………………….……. /
………………………………………..Provincial Council
Official Stamp

Date: ………………………….

