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Date

சக அமநச்சுக்களிதும் சசனார்கள்
நாகாண பிபதந சசனார்கள்
திமணக்கத் தமவர்கள்
நாவட்டச் சசனார்கள்

இலங்கை ப ொறியியலொளர் சேகையின் ைள ரரத்கக ய த்த் சயொைத்ரர்ைகள I
விசே ரரத்கக்கு ரவியுயர்த்ரல் மற்றும் ரவிைளில் நியமித்ரல்
இங்மக சாறியினார் சசமவயின் விசசட தபத்தில் 2022.01.10 ஆந் திகதியில் நிவுகின்
சவற்றிடங்கம நிபப்புவதற்கா விண்ணப்ங்கம சகாருவதற்கு
அபசாங்க சசமவ
ஆமணக்குழுவின் அங்கீகாபம்
கிமடக்கப்சற்றுள்து. அதற்கமநன, உநது அமநச்சில் /
திமணக்கத்தில் / நாகாண சமயில் சசமவனாற்றும், இங்மக சாறியினார் சசமவயின் I
ஆந் தபத்துமடன உத்திசனாகத்தர்களிடமிருந்து விண்ணப்ங்கள் சகாபப்டுகின்.
விண்ணப்ங்கள்
சகாரும் அறிவித்தாது (இமணப்பு 01) நற்றும் நாதிரி
விண்ணப்ப்டிவம் (இமணப்பு 02)
இத்துடன் இமணக்கப்ட்டுள்சதாடு, சரினாதும்
முழுமநனாதுநா விண்ணப்ங்கள் உநது ரிந்துமபயுடன் 2022.10.10 ஆந் திகதிக்கு முன்ர்
திவுத் தால் மூம் அல்து மகயிால் சகாண்டு வந்து சாது நிர்வாகம், உள்ாட்டலுவல்கள்,
நாகாண சமகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அமநச்சின் சாறியினார் சசமவப் பிரிவுக்கு
கிமடப்தற்கு டவடிக்மக எடுக்குநாறு குறித்த உத்திசனாகத்தர்களுக்கு தனவு சசய்து அறிவிக்கவும்.
02.

விண்ணப்த்தின் முன்கூட்டின கம மின்ஞ்சல் மூம் அனுப் சவண்டும். (மின்ஞ்சல்
முகவரி esbpubad@gmail.com)
03.

04.

2022.10.10 ஆந் திகதிக்கு முன்ர் தநது விண்ணப்ப்டிவ இமணப்பு 02 இன் நாதிரிப்
டிவத்திற்கமநன சநர்ப்பிக்கத் தவறும் உத்திசனாகத்தர்கள் விசசட தபத்திற்கு தவியுனர்த்த
கவத்திற் சகாள்ப்ட நாட்டார்கள்.
05.

விண்ணப்ங்கமக் சகாரும் அறிவித்தலில் நற்றும் குறித்த நாதிரிப் டிவத்தின் சநன் பிபதிகள்
www.pubad.gov.lk
சேகை
இலங்கை ப ொறியியலொளர் சேகை
இமணனத்தத்திலிருந்து சற்றுக்சகாள் முடியும்.

ஒப்ம்./ எம்.எம்.பீ.சக. நானாதுன்ச
சசனார்
சாது நிர்வாகம், உள்ாட்டலுவல்கள்,
நாகாண சமகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அமநச்சு
சதாமசசி / சதாமகல் : 0112698268
மின்ஞ்சல் - esbpubad@gmail.com

இகணப்பு 01

விண்ணப்ங்கள் ககோருவதற்கோ அறிவித்தல்
அபசோங்க கசவவ ஆவணக்குழு

இங்வக போறியினோர் கசவவயின் I ஆந் தபத்துவைன உத்திகனோகத்தர்கவ விகசை
தபத்துக்கு தவியுனர்த்தல்
இக்கம் 1836/6 நற்றும் 2013/11/11 ஆந் திகதின அதிவிசேட யர்த்தநானியில் பிபசுரிக்கப்ட்ட இங்கக
பாறியினார் சேகயப் பிபநாணக் குறிப்பின் இக்கம் 2190/26 நற்றும் 2020.08.25 ஆந் திகதி
சநற்பகாள்ப்ட்ட 6 ஆயது திருத்த ற்ாடுகளின் டி நற்றும் இக்கம் 2233/27 நற்றும் 2021.06.23 ஆந்
திகதி சநற்பகாள்ப்ட்ட 7 ஆயது திருத்த ற்ாடுகளின் டி 2022.01.01 ஆந் திகதிக்கு விசேட தபத்தில்
அங்கீகரிக்கப்ட்ட தவி ண்ணிக்ககயில் நிவுகின் பயற்றிடங்கக நிபப்புயதற்கா
தகககநயுகடன உத்திசனாகத்தர்களிடமிருந்து விண்ணப்ங்கள் சகாபப்டுகின்.

பதோைரி
க்கம்

பின்யரும் தவிகளில் என்று அல்து அதற்கு சநற்ட்ட தவிகளுக்கா பயற்றிடங்கக
நிபப்ாதிருக்க அபோங்க சேகய ஆகணக்குழுவுக்கு அதிகாபமுண்டு.

1
2
3
4

விகசை தபத்தின் தவிகள்
ணிப்ார் ானகம்
(பாறியினல்)
சநதிக பதாழில்
ஆகணனார் ானகம்
(பாறியினல் )
பிபதி பிபதந பேனார்
(பாறியினார் சேகய)
சநதி ணிப்ார்
ானகம் (பாறியினல்
சேகய)

அவநச்சு / திவணக்கம்

தவி
உரித்தோகும்
வகுதி

பவற்றிை
நோகக்
கருதப்டு
ம் திகதி

மின்ேக்தி அகநச்சு

ேக மின்

2020.09.04

பதாழில் திகணக்கம்

இனந்திப 01
சிவில் 01
இபோன 01

2021.09.14

சநல் நாகாண ேக

சிவில் -07

2021.09.15

ககபசனாபப் ாதுகாப்பு ககபசனாப
யங்கள்
முகாகநத்துய சிவில் 05
திகணக்கம்

2021.10.01

02. விகசை தபத்துக்கு தவியுனர்த்தப்டுவதற்கு பூர்த்தி பசய்திருக்க கவண்டின தவகவநகள்
I.

இங்கக பாறியினார் சேகயயின் முதாம் தபத்தில் ந்து (05) யருடங்களுக்கு
முகப்புடாதும் திருப்திகபநாதும் சேகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பேய்திருத்தல் நற்றும் I
ஆந் தபத்திற்கு தவியுனர்த்தப்ட்டதன் பின்ர் ந்து (05) ேம் ற்ங்கக
உகமத்திருத்தல்.

II.

தவியுனர்விற்கா தகககந பறும் திகதிக்கு இங்கக பாறியினார் சேகயயில் 18
யருடங்களுக்குக் குகனாத முகப்ா சேகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பேய்திருத்தல்.

III.

தவியுனர்விற்கா தகககந பறும் திகதிக்கு உடன்முன்பா ந்து (05) யருடங்களினுள்
யருடாந்த பேனாற்றுகக திருப்திகபநா அல்து அதற்கு சநற்ட்ட அவில் இருத்தல்.

IV.

அபோங்க சேகய ஆகணக்குழுச் சுற்றிக்கக 1/2020
இல் குறிப்பிடப்ட்டுள்
ற்ாடுகளுக்கு எத்திகேயாக எழுக்காற்றுத் தண்டகக்கு உட்டாதிருத்தல் சயண்டும்.

V.

(அ.) இங்கக பாறியினார் நிறுயத்தின் அதிஉனர் அங்கத்துயத்கதப் பற்றிருத்தல்
அல்து இங்கக பாறியினார் நிறுயத்திால் அங்கீகரிக்கப்ட்ட சயறு
பாறியினார் நிறுயத்திலிந்து பற்றுக்பகாள்ப்ட்ட அதற்குச் ேநா அதிஉனர்

அங்கத்துயத்திகப் பற்றிருத்தல். இங்கு ட்டன பாறியினார் நிககனப் பற்றுள்
பாறியினல் துகயில் அதிஉனர் அங்கத்துயத்கதப் பற்று அவ்யங்கத்துயத்கத
பதாடர்ச்சினாக சணுயது கட்டானத் சதகயனாகும்.
அல்து
(ஆ.) 09 நாதங்களுக்குக் குகனாத ாடபறிக் காத்துடன் பாறியினல் துகயில் ட்டப்
பின் ட்ட டிப்சாநா / ட்டப் பின் ட்ட தகககநகனப் முழுகநப்டுத்தியிருத்தல்
அல்து முகாகநத்துய துகயில் அல்து யணிக நிர்யாகம் பதாடர்ா ட்டப் பின்
ட்டச் ோன்றிதகமப் பற்றிருத்தல் அத்துடன் ட்டன பாறியினார் நிககன
பதாடர்ச்சினாக சணிச் பேன்றிருத்தல்.
குறிப்பு :

03.

04.

I.

இங்கக பாறியினல் நிறுயம் (IESL) தவிர்ந்த சயறு நிறுயபநான்றில் அதிஉனர்
அங்கத்துயத்கதப் பற்றிருப்பின், அந்நிறுயம் இங்கக பாறியினார்
நிறுயத்திால் அங்கீகரிக்கப்ட்ட நிறுயம்  உறுதிப்டுத்தப்ட்ட கடிதத்கத
ேநர்ப்பித்தல் சயண்டும்.

II.

இங்கக பாறியினார் நிறுயத்தில் அதிஉனர் அங்கத்துயத்கத யமங்கின
ோன்றிதழின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட பிபதிகன ேநர்ப்பித்தல் சயண்டும்.

III.

அதிஉனர் அங்கத்துயத்கத பதாடர்ச்சினாக சணிச் பேல்யதாக உறுதிப்டுத்தப்ட்ட
கடிதத்கத ேநர்ப்பித்தல் சயண்டும்.

தவியுனர்த்தப்டும் முவ
3.1

சேகயப் பிபநாணத்தில் 2190/26 நற்றும் 2020.08.25 ஆந் திகதி யர்த்தநானி அறிவித்தலின்
மூம் பயளியிடப்ட்டுள் 6 ஆயது திருத்தத்தின் டி 10.32 நற்றும் 11.3 ( ஈ) ந்திக்கு
ற் அபோங்க சேகய ஆகணக்குழுவின் அங்கீகாபத்தின் டி சேகய மூப்புநிகயின்
அடிப்கடயில் தவியுனர்வுகள் சநற்பகாள்ப்டும் ன்தால், அபசோங்க கசவவ
ஆவணக்குழுவிோல்
நினமிக்கப்ட்ை
கர்முகப்
ரீட்வச
சவயிோல்
சநற்பகாள்ப்டும் சர்முகப் ரீட்கேயின் பின்ர், சேகய மூப்புநிக
அடிப்கடயில் விசேட தபத்துக்கு நினநம் பேய்யதற்கா ரிந்துகபகள்
யமங்கப்டும்.

3.2

அந்த சர்முகப் ரீட்கேக்காக 2022.01.01
ஆந் திகதியில் நிவும்
பயற்றிட
ண்ணிக்கககனப் சான்று இபட்டிப்பு நடங்கிக விஞ்ோத யககயில் 10.3.1 இன்
தகககநககப் பூர்த்தி பேய்துள் விண்ணப்தாரிகள் சர்முகப் ரீட்கேக்கு
அகமக்கப்டுயார்கள்.

3.3

இ. பா. சே. I ஆந் தபத்தில் சேகய மூப்புநிக எழுங்கிற்கு ற் உத்திசனாகத்தர்கள்
விசேட தபத்தில் நிவுகின் பயற்றிடங்களுக்கு தவியுனர்த்தப்டுயார்கள் ன்சதாடு
2022.01.01 ஆந் திகதிக்குரின விசேட தபத்தின் சேகய மூப்புநிக ஆயணம், அத்திகதிக்கு
தபமுனர்த்துயதற்கு தகககந பற்றுள் உத்திசனாகத்தர்கள் தவியுனர்வுக்கு முன்ர்
காணப்ட்ட சேகய மூப்பு நிக எழுங்கிற்கு ற் தனாரிக்கப்டும்.

பயற்றிடம் நிவின திகதினாக தவிக்கு முன்ால் குறிப்பிடப்ட்டுள் திகதிக்கு அவ்யந்த
பயற்றிடங்களுக்கா தவியுனர்வுகள் கிகடக்கப்பறும் ன்தால் விண்ணப்பிக்கும் தவிகனக்
குறிப்பிடும் சாது அப்தவிக்கு முன்ால் காட்டப்ட்டுள் திகதிக்கு அயசினப்டும் தகககநகப்
பூர்த்தி பேய்திருத்தல் சயண்டும். இத்துடன் இகணக்கப்ட்டுள் நாதிரிப்டியத்துக்கு ற் பூர்த்தி

பேய்னப்ட்டுள் விண்ணப்ங்கக அகநச்சுக்களின் பேனார்கள், பிபதந
பேனார்கள்,
நாயட்டச் பேனார்கள், திகணக்கத் தகயர்களின் ஊடாக க்கு 2022.10.10 ஆந் திகதிக்கு
முன்ர் கிகடக்கும் யககயில் அனுப்புதல் சயண்டும். அத்திகதியின் பின்ர் கிகடக்கப்பறும்
விண்ணப்ங்கள் வ்விதக் காபணமும் இன்றி ற்றுக்பகாள்ப்ட நாட்டாது ன்துடன் பிகமனா
தகயல்கள் நற்றும் முழுகநனற் விண்ணப்ங்கள் நிபாகரிக்கப்டும்.
05.

சநற்டி அடிப்கட தகககநககப் பூர்த்தி பேய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் நாத்திபம்
விண்ணப்ங்கக அனுப்புயதற்கு டயடிக்கக டுக்கும் யககயில் குறித்த உத்திசனாகத்தர்களுக்கு
அறினப்டுத்துநாறு சகட்டுக்பகாள்கின்சன். சநலும், தற்சாது ஏய்வு பற்றிருந்தாலும், பயற்றிடம்
நிவின திகதிக்கு சநற்டி இக்கம் 03 இல் குறிப்பிடப்ட்டுள் தகககநககப் பூர்த்தி
பேய்திருப்பின், தான் ஏய்வு பற்றுச் பேல்லும் திகதிக்கு முன்பா திகதிபனான்றில் ற்ட்ட
பயற்றிடத்திற்காக விண்ணப்பிக்க முடியும்.
யசபனும் எரு அலுயர் விசேட தபத்திற்கு திவி உனர்த்தப்ட்ட பின்ர் யமங்கப்டும்
நினநத்திற்கு ற்க் கடகநகனப் பாறுப்சற்கத் தயறிால், அது பதாடர்ாக இக்கம் 01/2021
நற்றும் 2021.06.30 ஆந் திகதியுகடன, நற்றும் 01/2021(I) நற்றும் 2022.02.28 ஆந் திகதியுகடன அபே சேகய
ஆகணக்குழுவின் சுற்று நிரூங்களுக்கு ற் டயடிக்கக சநற்பகாள்ப்டும்.
06.

07.

இவ் அறிவித்தல் சிங்கம், தமிழ் நற்றும் ஆங்கிம் ஆகின பநாழிகளில் பிபசுரிக்கப்டும்
அறிவித்தல்களுக்கிகடசன சதனும் இணக்கப்ாடின்கந இருப்பின், அவ்யாா ேந்தர்ப்ங்களில்
சிங்க பநாழியிா அறிவித்தச யலுயாதாகவிருக்கும்.
"அபோங்க சேகய ஆகணக்குழுவின் கட்டகப் பிபகாபம்"

எப்ம்./ ம்.ம்.பீ.சக. நானாதுன்ச
பேனார்
பாது நிர்யாகம், உள்ாட்டலுயல்கள்,
நாகாண ேககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு
2022.09.14

ஆந் திகதி

பதாகசசி / பதாககல் : 0112698268
மின்ஞ்ேல் - esbpubad@gmail.com

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

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 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

17.0

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:
……………………………….
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.

Final evaluation
Excellent/above
average/satisfactory/poor

Year

Whether relevant authority has
signed/ not signed

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

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

18.6

18.7

Effective date of the Post Graduate
Degree/Diploma

18.5

Duration of the Post Graduate
Degree/ Diploma (Date of
commencement and conclusion)

18.4

Whether the Institute/ University
is recognized by the University
grants Commission

18.3

Scope

18.2

Name of the Post Graduate
Diploma/ Post Graduate Degree

18.1

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

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

Serial No:

18.0

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.
2.

3.

4.

5.

Particulars mentioned above by the officer are correct.
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.
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/ not recommended to promote
officer to Special Grade of SLES*.
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.

Date: ……………………………
* Note: Delete the inapplicable words

…………………………………………..
Signature of the Head of the
Department/Institution,
Designation and Official Stamp

Part (c) -To be filled by the Secretary of the relevant Ministry.
Secretary
Ministry of Public Administration, Home Affairs, 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

