රළජය මවලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතයළාංය
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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
த ொலைபபசி:

සෆක්වහ
011-2696211-13

Telephone

த ொலைநகல்

Fax

මේ අාංකය

ES/1/චක්රමල්ඛ

My No

ின்னஞ்சல்

information@pubad.gov.lk

E-mail

සෆක්වහ
011- 2698268

මමේ අාංකය
எனது இை

ඊ-මේල්
011-2695279

Fax

අධ්යක්
பணிப்பொளர்
Director

த ொலைநகல்

ඊ-මේල්
011- 2698268

ின்னஞ்சல்

desb@pubad.gov.lk

E-mail

දිනය

உது இை

ிக ி:

Your No

Date

2020 11 20

සියළුම අමළතයළාං මල්කේලරුේ
පෂළත් ප්රධ්ළන මල්කේලරුේ
මදපළර්තමේේතු ප්රධ්ළනීේ
දිවහත්රික් මල්කේලරුේ
ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මවලමේ මවලළ ලයලවහාළල අාංක 2138/27 ශළ 2019.08.28 දිනෆති අති විම ගෆවට්
පත්ර මගිේ ඇතුෂත් කරනු ෆබූ වාංමෝධ්නයේ ක්රියළත්මක කිරීම
ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මවලමේ තුේලන (III) මශ්රණිමේ සි මදලන (II) මශ්රණිය වශ මදලන (II) මශ්රණිමේ
සි පෂමුලන (I) මශ්රණිය උවවහ කිරීමේ අලම මවලළ කළය වාංමෝධ්නය කිරීම අදළෂ විධිවිධ්ළන ඇතුත්
කර අාංක 2138/27 ශළ 2019 අමගෝවහතු මව 28 දිනෆති ශ්රී ාංකළ ප්රජළතළේත්රික වමළජලළදී ජනරජමේ අති
විම ගෆවට් පත්රමේ පෂ කරන ද ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මවලමේ මවලළ ලයලවහාළම පවහලන මවලළ
ලයලවහාළ වාංමෝධ්නය අනුල දෆන මවලමේ සිටින ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මවලමේ නිධ්ළරීේමේ මශ්රණි උවවහ
කිරීේ වේබේධ්මයේ නිකුත් කරන ද අාංක 39/2019 ශළ 2019.12.31 දිනෆති රළජය පරිපළන චක්රමල්ඛය
මකමරහි බමේ අලධ්ළනය මය මු කරලමි
02
එකී චක්රමල්ඛමේ 2 1 ලගේතිය ශළ 2 2 ලගේතිය වාංමෝධ්නය කිරීම, රළජය මවලළ මක මිේ වභළල
විසිේ අනුමත කර ඇති බල එම මක මිේ වභළ මල්කේමේ අාංක PSC/EST/3/2/1/2012(ii) ශළ 2020 10 13
දිනෆති ලිපිය මඟිේ දේලළ ඇත ඒ අනුල නිකුත් කරන ද අාංක 39/2019(I) ශළ 2020.11.03 දිනෆති රළජය
පරිපළන චක්රමල්ඛය (ඇමුණුම 01) අලය ක යුතු වඳශළ බ මලත ඉදිරිපත් කරමි
03.
එමමේම දෆන මවලමේ සිටින ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මවලමේ නිධ්ළරීේ පෂමුලන (I) මශ්රණිය
උවවහ වීම වඳශළ ඉල්ලුේ කිරීමේදී මමම ලිපිය වමඟ අමුණළ ඇති ඉල්ලුේ පත්රය (ඇමුණුම 02) වේපූර්ණ කර
ආයතන ප්රධ්ළනීේ මඟිේ ඉදිරිපත් කෂ යුතු ලන අතර ඒ වේබේධ්මයේ අදළෂ නිධ්ළරීේ දෆනුලත් කරන
මව කළරුණිකල දේලළ සිටිමි
04.
තලද, බ ආයතනමේ සුදුසුකේ ත් ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මවලමේ නිධ්ළරීේ පෂමු (I) මශ්රණිය
උවවහ කිරීම වඳශළ නිර්මේයේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී, මමම ලිපිය වමඟ අමුණළ ඇති EST-11-A නල ආකෘති
පත්රය (ඇමුණුම 03) නිධ්ළරීේමේ පත්වීමේ දින අනුපිළිමල අනුල නිලෆරදිල වේපූර්ණ කර අදළෂ
අමළතයළාං මල්කේ මශෝ පෂළත් ප්රධ්ළන මල්කේ මඟිේ ඉදිරිපත් කරන මව දේලමි
05
උක්ත ඉල්ලුේ පත්රය වමඟ නිධ්ළරියළමේ පශත වඳශේ ලිපි මල්ඛනල වශතික කරන ද ඡළයළවහා
පි පත් එවීම පමණක් ප්රමළණලත් අතර මලනත් මල්ඛන ඇමුණුේ මව ඉදිරිපත් කිරීම අලය මන ලන බල
ලෆඩිදුර ත් දේලමි එමශයිේ නිධ්ළරීේමේ නිලෆරදි ශළ වතය මත රතුරු ඇතුෂත් කර අදළෂ ආකෘති පත්රය
වේපූර්ණ කිරීම වේබේධ්මයේ බමේ මපෞේගලික අලධ්ළනය මය මු කරේමේ නේ මෆනවි

I.

නිධ්ළරියළ ලරත් ඉාංජිමේරු තත්ත්ලය බළගත් බල වනළා කරන වශතිකය

II.

I මශ්රණිය උවවහ කිරීම නියමිත දින ලරත් ඉාංජිමේරු තත්ත්ලය අඛණ්ඩල පලත්ලළමගන යන
බල වනළා කරන වශතිකය

III.

නිධ්ළරියළ රළ පරි චක්රමල්ඛ 01/2014 අනුල අමනක් රළජය භළළ ප්රවීණතළලය බළගත් බල වනළා
කරන වශතිකය

06
තලද, මමම ලිපිය වමඟ අමුණළ ඇති රළජය පරිපළන චක්රමල්ඛ 39/2019(I), ඉල්ලුේ පත්රය ශළ EST11-A නල ආකෘති පත්රය www.pubad.gov.lk මලේ අඩවිමයහි පෂ කර ඇති බල ලෆඩිදුර ත් දේලමි

ඉාංජි ඩේ මක් එවහ වික්රමපළ
ඉාංජිමේරු මවලළ අධ්යක් (ලෆ බ )
රළජය මවලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන
අමළතයළාංමේ මල්කේ මලනුල

රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රලේඛ : 39/2019(I)
මලේේ අංකය: ES/1/ක්රලේඛ
රාජ්ය ලේවේලා, ඳෂාත් වභා ශා
ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාංය
නිදශව් කතුරස්රය
ලේකොෂඹ 07.
2020.11.03
අමාත්යාං ලේඛකරුල්
ඳෂාත් ප්රධාන ලේඛකරුල්
ලේදඳාර්ත්ලේරු තු ප්රධානී
දිව්ත්රික් ල ලේඛකරුල්
ප්රාලේීය ය ලේඛකරුල්

ශ්රී ංකා ජංනේලේ ් ලේවේලලේස ලේවේලා ලයලව්ාාල අංක 2138/27 ශා 2019.08.28 දිනැති
අති විලේේ ගැවට් ඳත්ර මගි ඇතුෂත් කරනු ැබූ වංලේෝධනය ක්රියාත්මක රීමම
ජශත් ක්ණ වරුබ ධලේය 2019.12.31 දිනැතිල නිකුත් කර ඇති රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රලේඛ
39/2019 ලේකලේරහි ඔබලේේ අලධානය ලේයොමු කරලමි.
02.

උක් ලත් ක්රලේඛ ලේයහි 2.1 (ආ) ලග තිය ඳසුල ඳශත් වශ

ව ශන ඇතුෂත් කරනු ැලේේ.

“ව ශන : ජශත් සුදුසුකරු වරුපූර්ණ කරනු බන දිනය ලේශෝ 2019.02.26 යන දින ලේදලේක
ඳසුල එෂලේඹන දිනලේස සි ඳෂමුලන (I) ලේරේණියටය උවව් කරනු ැලේේ.”
03.

එලේවේම 2.2 (අ) ලග තිය ඳශත් ඳිපදි වංලේෝධනය කරනු ැලේේ.
“2.2 (අ) II ලේරේණියටලේස ලවර ලේදක (02)ක වක්රීය ශා වතුදාදායක ලේවේලා කායක් ල වහිත්ල III වශ
II ලේරේණියටල ලවර ලේදොෂශක (12) වක්රීය ශා වතුදාදායක ලේවේලා කායක් ල වරුපූර්ණ
කර තිබීම ශා ලැදාප් ලර්ධක එලේකොෂශක් ල (11) උඳයාලේගන තිබීම.”

04.
වශ

ලේමම ක්රලේඛ ය මින වංලේෝිතත් විිතවිධාන ශැර රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රලේඛ
අලේනකුත් ලේකො ලේීසි ශා විිතවිධාන ත්ලදුර ත් ලේනොලේලනව්ල ක්රියාත්මක ලේ .

05.

ලේමම ක්රලේඛ ය රාජ්ය ලේවේලා ලේකොමි

39/2019හි

වභාලේ අනුමතිය අනුල නිකුත් කරනු ැලේේ.

ලේේ.ලේේ. රත්නසිිප
ලේඛකරු
රාජ්ය ලේවේලා, ඳෂාත් වභා ශා
ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාංය

ඇමුණුම 02
රාජ්ය පරිපරාන  පක්රලේඛ  පංක  ප9/2019/ පංනුව පශ්රී පනක ා පජකනේලේු ස පලේ යවලේ  පලේෙව  ප(II) ලේරයණිලේ  ප
නිනධාරීු පශ්රී පනක ා පජකනේලේු ස පලේ යවලේ  පරළමුව  ප(I) ලේරයණියට පඋ ් පකිරීම ප ඳහා පව  පජඛලුම් පරත්රය
I පලේ ොට
01.

(අ) නිලධාරියාගේ නම : ...........................................................................................................
(ආ) තුන්වන (III) ගරේණියට පත් වූ දිනය : ..................................................................................
(ඇ) තනතුගෙහි ස්ථිෙ කෙ ඇති දිනය : ........................................................................................
(ඈ) ගෙවන (II) ගරේණියට උසස් වූ දිනය : ...................................................................................

02.

(අ) වර්තමාන තනතුෙ හා ගසේවා ස්ථානය : ..................................................................................
................................................................................................................................................
(ආ) ොජකාරි ලිපිනය : ..............................................................................................................
................................................................................................................................................

03.

ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රු ගසේවයට බඳවා ගත් පිළිගවළ : විවෘත පෙනම මත / සීමිත පෙනම මත

04.

වෙලත් ඉංජිගන්රු තත්ත්වය ලබා ගත් දිනය : .............................................................................

05.

I ගරේණියට උසස් කිරීමට නියමිත දිනට වෙලත් ඉංජිගන්රු තත්ත්වය අඛණ්ඩව පවත්වාගගන
යන්ගන්ෙ? ...............................................................................................................................

06.

ො.පරි.චක්රගඛඛ 01/2014 අනුව අගනක් ොජය ාාාා ්රවීණතතාවය ලබා ගත් දිනය :.........................

07.

ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රු ගසේවග I ගරේණිග පිහිවීවීණමට හිමික ල ලබන දිනය : ...................................

08.

I ගරේණියට උසස් වීණ ල ලීම ම සඳහා ො.පරි.චක්රගඛඛ 39/2019 හි අොළ වන වගන්තිය : (2.1) / (2.2)

09.

ො.ගසේ.ගකො. සාා චක්රගඛඛ 01/2020 හි සඳහන් විිවවිධානයන්ට අනුූලලව විනයානුූලල ෙුවවමක්
ලබා තිගේෙ? ............................................................................................................................
(එගසේ න ල විස්තෙ) ...................................................................................................................

10.

II ගකොටගසේ අනු අංක i ගහෝ ii ගහෝ iii ගහෝ අනුව I ගරේණියට උසස් කිරීමට නියමිත දිනට අොළ
වීවීප් වර්ධක උපයාගගන තිගේෙ? .............................................................................................

11.

ඔබ ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රු ගසේවයට පත් වූ දින සිට ග ල ෙක්වා වීවීප් ෙහිත නිවාඩු ගහෝ අඩ වීවීප්
නිවාඩු ලබා ගගන තිගේෙ? .........................................................................................................
(එගසේ න ල විස්තෙ) ...................................................................................................................

12.

වර්තමාන වාර්ෂික වීවීප : .........................................................................................................

අනු අංක 07 වගන්තිග සඳහන් කෙ ඇති දිනට මා ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රු ගසේවග

I වන ගරේණියට උසස්

කෙනු ලීම මට සුදුසුක ල ලබා ඇති බවත්, අනු අංක 04, 05 හා 06 වගන්තිවල සඳහන් ගතොෙතුරු සනාථ
කිරීමට අොළ වන ගඛඛනයන්හි සහතික කෙන ලෙ පිටපත් ගමම අයඳු ලපත්රය සම

ඉදිරිපත් කෙ ඇති

බවත්, ඉහත අනු අංක 01 සිට 12 ෙක්වා ඇති විස්තෙ මාගේ ෙීනීග ල හා විශ්වාසග හීටියට නිවීෙදි බවත්
්රකාශ කෙමි.
දිනය :.................................

................................................
අයඳු ලකරුගේ අත්සන

II පලේ ොට
ලේෙරාර්තලේම්ුතු පප්රධානියාලේ  ප හික ය
(පහත ෙක්වා ඇති කරුණු ස ලබන්ධව ගෙපාර්තග ලන්තු ්රධානීන් ගප ්ගගලිකවම වගකිව ුතතු ග..)
................................................................................................................. මහතා / මහත්මිය / ගමනවිය
................................................................................................................................... අමාතයාංශග /
පළාත් සාාග. / ගෙපාර්තග ලන්තුග. ............................................................. ගලස ගසේවය කෙන බවත්,
i.

2019.02.26 දින වන විට II ගරේණියට උසස් කෙ ඇති අතෙ II ගරේණිග වසෙ ගෙකක (02)
සතුවීොයක ගසේවයක් ස ලපූර්ත කෙ ඇති බවත් / නීති බවත්,

ii.

සංගශෝිවත ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රු ගසේවා වයවස්ථාග. 10.1.1.1 වගන්තිය අනුව II ගරේණියට
උසස් කෙ ඇති අතෙ II ගරේණිග වසෙ හයක (06) සතුවීොයක ගසේවයක් ස ලපූර්ත කෙ
ඇති බවත් / නීති බවත්,

iii.

ො.පරි.චක්රගඛඛ 39/2019 හි 1.1වගන්තිය අනුව II ගරේණියට උසස් කෙ ඇති අතෙ II
ගරේණිග වසෙ ගෙක (02)ක සක්රීය හා සතුවීොයක ගසේවා කාලයක් සහිතව III හා II
ගරේණිවල වසෙ ගෙොළහක (12) සතුවීොයක ගසේවයක් ස ලපූර්ත කෙ ඇති බවත් / නීති
බවත්,

iv.

I වන ගරේණියට උසස් කිරීමට නියමිත දිනට වීවීප් වර්ධක 02ක් / 06ක් / 11ක් උපයාගගන
ඇති බවත් / නීති බවත්, (පිළිවලින් ඉහත i, ii හා iii වගන්තිවල අොළත්වය අනුව)
වර්ෂය

වැටුප් පවර්ධ  පනියමිත පදි ට පඋරයාලේෙ  පඇික ප2 ප ැික පබව

v.

අනුමත කාර්ය සාධන ඇගයී ල පරිපාටිය අනුව උසස් කිරීග ල දිනට ගපොතුව වූ වසෙ 02 /
06 / 12 තුළ සතුවීොයක මට්ටග ල ගහෝ ඊට ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ගපන්නු ල කෙ ඇති
බවත් / නීති බවත්, (පිළිවලින් ඉහත i, ii හා iii වගන්තිවල අොළත්වය අනුව)
වර්ෂය

තුටුොය  පමට්ටලේම් පලේහෝ පඊට පජහළ ප ාර්ය ප ාධ යක් පලේරුනුම් ප
ර පඇික ප2 ප ැික පබව
[සතුවීොයක (S) / සාමානය ්රමාතයට ඉහළ (A) / විශිා්ඨ (E)]

vi.

නිලධාරියා / නිලධාරිනිය ො.ගසේ.ගකො. සාා චක්රගඛඛ 01/2020 හි සඳහන් විිවවිධානයන්ට
අනුූලලව විනයානුූලල ෙුවවමක් ලබා ඇති බවත් / නීති බවත් ගහෝ එගසේ විනයානුූලලව
කටුතතු කිරීමට අෙහසක් ඇති බවත් / නීති බවත්,

vii.

නිලධාරියා / නිලධාරිනිය වීවීප් ෙහිත නිවාඩු ලබා ගනොමීති බවත්, ............................ දින
සිට ................................. දින ෙක්වා වීවීප් ෙහිත නිවාඩු ගහෝ අඩ වීවීප් නිවාඩු ලබා ගගන
ඇති බවත් / නීති බවත් සහතික කෙමි.

viii.

ගමම නිලධාරියාගේ / නිලධාරිනියගේ වීඩ, පීමිණීම හා හීසිරීම සතුවීොයක බීවින්
.................................... දින සිට ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රු ගසේවග I ගරේණියට උසස් කිරීම
නිර්ග්ගශ කෙමි.

දිනය : ............................

..........................................................
ගෙපාර්තග ලන්තු ්රධානියාගේ අත්සන
(නිල මුද්රාව)

* පංොළ පලේ ොව  පවෙුික ප ණ්ඩ පහා පවක  ප රා පහිපු .
III පලේ ොට
................................................................................................................. මහතා / මහත්මිය / ගමනවිය
............................ දින සිට ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රු ගසේවග
ගනොකෙමි.
දිනය : ............................

I ගරේණියට උසස් කිරීම නිර්ග්ගශ කෙමි /

............................................................................
අමාතයාංශ ගඛක ල / පළාත් ්රධාන ගඛක ල අත්සන
(නිල මුද්රාව)

Number

Prepared by : ...............................................
Signature / Name / Designation

Checked with
the relevant
documents by : ...............................................
Signature / Name / Designation

Note
Please indicate “N/A” (Not Applicable) for the columns which are not necessary to be filled.

Whether the officer has
satisfactory period of service of 05
years immediately preceding the
date of promotion

Year 01
Year 02
Year 03
Year 04
Year 05
Year 06
Year 07
Year 08
Year 09
Year 10
Year 11
Year 12
Year 01
Year 02
Year 03
Year 04
Year 05

......................................................
Signature and official stamp of the
Head of the Department

…………………………………....
Secretary
Ministry of …………………………
(Administrative authority)

Whether the
officer

Date which the officer qualified for
the promotion to Grade I

Has pending disciplinary
actions (1st / 2nd Schedule)

Has obtained no pay, half
pay leave (Specify
duration)

Date of obtaining FPQ & whether
maintained continuously

Whether the officer has
demonstrated a performance at
satisfactory level or above during
12 years before promotion date
[Mentioned as Unsatisfactory (D) /
Satisfactory (S) / Above average
(A) / Excellent (E)]

Whether the officer has 12 years
active & satisfactory service period
in Gr.III & II & earned 11 salary
increments

Under which provisions, officers
are recommended to promote

Extra time period to be added (If
available)

Due date of passing other official
language & date of passing other
official language

Due date of passing 1st EB & Date
of passing 1st EB

Extended probation period (Ecode
11:9, 11:10 or PSC rules 110, 111)

If officer is promoted to Grade II in
terms of PubAd Circular 39/2019
under which section (sec.1.1, 1.2,
1.3 or service minute)

Date of appointment to Gr.II

Date of Confirmation

Date of assuming duties

Date of appointment to Gr.III

NIC

Name

S/No.

Annex 03

EST – II-A

PROMOTION TO GRADE I

I certify that the above information are correct and in order as per the documents concerned. Accordingly promotion / s is / are recommended and submitted for approval
please.

