රාජ්ය පරිපරා  පාා පළමන ාළර  පමනා්යාාංය
அரசொஙஂக நிர்வொக ற்றும் පமுகொல து
ஂ வ அலச்சு
Ministry of Public Administration and Management
නිදහස චතුරශ්රය, මක ළ 07 ශ්රි කාක

சு ந் ிரச் சதுக்கம் தகொழும்பு 07 இைங்லக.

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

දුරකතන
த ொலைபபசி:

ෆක්ස
(94) 011-2696211-13

Telephone

මමේ අාකය,
எனது இல

My No

ඊ-මේල්

த ொலைநகல்

(94) 011-2695279

Fax

MPubAd/AcSD/Promotion
2008 Batch

 ප

ின்னஞ்சல்

E-mail

මේ අාකය,

දිනය,

உமது இல

திகதி:

Your No

Date

secretary@pubad.gov.lk

 ප ප ප

2018.04.18

සියළුන මනා්යාාං පම්ළරුල්
සියළුන ප පරමාත් පප්රධාා  පම්ළරුල්
සියළුන පමෙරාර්්මරු තු පප්රධාාීන

ශ්රී පාංළා පක ළාකාළාිප පම යලම  ප ප පIII ප පමරයණියේම  පලධධාාිප  ප පII මරයණියේයඋ පස
 ප

ක පරීමන

2018.04.21 දිනට ශ්රී කාක කාකකාක ස මසයේම
II මශ්රයණියටය,ට සසස මටමට දුදුදුකේ සරනරන කද
නිකධරීන් බ ආය,තනම මේ නේ ඳහත අය,දුේඳත්රය, 2018.06.30 ප දි උ ප මරර නිසිමකස සේපූර්ා කර
ආය,තන ප්රධනිය,මේ නිර්මශයය, සිතතේ ර්ය මසයේ මක ිෂනන් සාේ මේත මය, ු  ිරරීම සහ මන ඳමේ
අඳ මේත එමටමට කටයුතු කරන මමන් කරුණියටකේ දන්ේ සිටිිෂ

බී.පී.පී.එ ක. පමමේගු රත්
මතිමර්ළ පම්ළරු ප(රාජ්ය පරිපරා
රාජ්ය පරිපරා  පාා පළමන ාළර  පමනා්යාාංම  පම්ළරු පමලටලඋ

ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරි ස ේවසේ III සරේණිසේ නිලධාරින් ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරි ස ව
ේ සේ II
සරේණි උ ස ක රීම ස ා ා වඉ ්ලුම් ප ්ර ිරවීමස පී  ලලරී ුතු  කුණු
01). පිටපත් 2 කින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය
i. රාජ්ය ේසාා ේක ිෂනන් සාාා ේා ේය ු  කිීම සහා ා
රාජ්ය පිපපාන

ii

ා ා කළ

ාකරණ ම ා යාාංශේේ පාති

මදාළ නිනධාිපයාේේ ේපෞද්ගලික ලිපි ේග නුාට

ඇතුනත් කිීම සහා ා
රාජ්ය ේසාා ේක ිෂනන් සාාා ේා ේය ු  කිීම සහා ා සැපයු මයදුම් පත්රේයහි පා  දැක්ේා

I.

ලිපි ේේඛ ාන

පිටපත් ඇතුනත් විය යුතුය


ේසාේේ ස්ථීර කර



පළු  කාර්යක්න

නද ලිපිේේ සා තික කර

නද පිටප ක්

ා කඩඉම් පීමක්නණය ස ත් ේා ෝ නිදා ස් බා දැක්ේා

සියළු ලිපිාන සා තික කර

නද

පිටපත්


මේ ක් රාජ්ය ාානා සිාංා න/ේද ළ) පීමක්නණය ස ත් ේා ෝ නිදා ස් බා දැක්ේා
කර



නද පිටපත් මදාළ ාන්ේන්

ේදා

කාර්යක්න

සියළු

ලිපිාන සා තික

ම් ප ණි)

ා කඩඉම් පීමක්නණය ස ත් ේා ෝ නිදා ස් බා දැක්ේා

සියළු ලිපිාන සා තික කර

නද පිටපත්


සන්ධා

ාානා ප්රවීණණ ා පීමක්නණය ස ත් ේා ෝ නිදා ස් බා දැක්ේා

ලිපිාන සා තික කර

නද පිටපත්

02.) මයදුම්පත්රාන පිටපත් ේදේකහි ේදපාර් ේම්න්තු ප්රධානියා ා ා ම ා යාාංශ ේේකම් විසින් නියිෂ පිප  
නිර්ේද්ශ කර තිබිය යුතුය

Application for Promotion to Grade II of the Sri Lanka Accounts’ Service
Part I
01. (a) Name of the Officer :- ……………………………………………………………………..
(b) Designation and Present work place:- …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
(c) Official Address :- …………………………………………………………………………
Telephone Number :- ………………………..

Fax - ……………………….... …

(d) Persional Address :- ………………………………………………………………………
Mobile Number :- ……………………………
E mail :- ………………………………………………………………………………….
-

02. (a) Date of first appointment to Public Service and Post:- ……………………………………
(b) Date of appointment of SLAcS Grade III:- ……………………………………………...
(c) Date of assumption of duties of SLAcS Grade III:- ……………………………………..
03. Whether you have passed or been exempted from the following examinations in the
previous service minute.
If so give particulars:(i)

Date of passing 1st EB Examination:- …………………………………………………..

(ii)

Date of passing or exemption 2nd EB Examination:- ………………………………......

(iii) Date of passing or exemption Official Language (Sinhala/Tamil):- …………………...
(iv) Date of passing or exemption link language (English) :- ………………………………
04. Whether confirmed in SLAcS Grade III :- ……………………………………………………
05. Present Annual salary:- …………………………………………………………………….....
06. Accordingly the Date entitle to be placed on Grade II of Sri Lanka Accountant Service :………………………………………………………………………………………………
I declare that I am eligible for promotion to Grade II of the Sri Lanka Accountants’ Service
with effect from in terms of para 6 and that particulars given in paras 1-6 above are correct
to the best of my knowledge and belief.
……………………

…………………………….

Date

Signature of Applicant

Part II

Certificate of the Head of Institution
01. Whether no pay leave have been obtained?
If any, duration? ………………………………………………………………………………
02. Date of completing 10 years active service period which is required for promotion?
………........................................................................................................................................
03. Whether an immediate proceeding 05 years of satisfactory service have been completed ?
………........................................................................................................................................
04. Whether a satisfactory or above performance have been demonstrated within the immediate
proceeding 10 years to the date of promotion?
…………………………………………………………………………………………………
05. Whether pending disciplinary matters exist against the officer?
…………………………………………………………………………………………………
I certify that I have checked the particulars furnished by Mr./Mrs./Ms. ……………………………
…………………………………..

in this form and found them correct. His/ Her Service during the past

10 years was satisfactory. He/ She is eligible for promotion to Grade II of the Sri Lanka Accountants’
Service.
……………………
Date

…………………………………………
Signature of the Head of the Department
Designation

…………………………….

Part III
Mr./Mrs. ……………………………………………. is eligible for promotion to Grade II of the Sri Lanka
Accountants’ Service.
……………………
Date

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

