
அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்கக : 26/2019  
 

எனது இயக்கம் : 75/10/CC/2007(3) III 

 பபாது நிருலாக, அனர்த்த பகாகத்துல ற்றும் 

 கால்நகை அபிலிருத்தி அகச்சு. 

 சுதந்தி சதுக்கம் 

பகாழும்பு 07. 

 

2019.08.29 
 

அகச்சுக்கரின் பசயாரர்கள் 

பித பசயாரர்கள் 

ஆகைக்குழுச்  பசயாரர்கள் 

ாலட்ைச்  பசயாரர்கள்/ அசாங்க அதிபர்கள் 

திகைக்கரத் தகயலர்கள் 

 

வெளிநாடுகளில் இலங்ககத்  தூதுக் குழுெில் சேகெயாற்றுெதற்காக இலங்கக 
நிர்ொக சேகெயின் அலுெலர்கள் இரண்டாம் நிகல அடிப்பகடயில் ெிடுெித்தல் 

 

பலரிநாடுகரில் இயங்ககத் தூதுக் குழுலில் சசகலாற்றுலதற்காக இண்ைாம் நிகய 
அடிப்பகைில் லிடுலிக்கப்படும் லககில் கீழ்க் குமிப்பிைப்பட்டுள்ர தகககககரப் பூர்த்தி 
பசய்திருத்தல் சலண்டும் என்பசதாடு,  அதற்காக இயங்கக நிர்லாக சசகலின் 
அலுலயர்கரிைிருந்து லிண்ைப்பங்கள் சகாப்படுகின்மன.  

 

02. பின்லரும் தகககககரப் பூர்த்தி பசய்துள்ர, இ.நி.சச. அலுலயர்கள் இதற்காக 
லிண்ைப்பிப்பதற்கு தகககககரப் பபறுலார்கள். 

I. பல்ககயக்கறக ானி ஆகைக்குழுலினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ை பட்ைதாரிாக இருத்தல். 

II. சசகலில் ஆறு (06) லருைங்ககரப் பூர்த்தி பசய்திருத்தல் ற்றும் 

a. சசகலில் நிந்தப்படுத்தப்பட்டிருத்தல். 

b. உரி லககில் குமித்த திகதிக்கு பதயாம் ற்றும் இண்ைாம் லிகனத்திமன் காண் 
தகைப் பரீட்கசில் சித்திபய்திருத்தல். 

III. லிண்ைப்பங்கள் சகாப்படும் இறுதித் திகதிக்கு 45 லதிகன லிை 
சற்பட்டிருக்காதிருத்தல். 

IV. லிண்ைப்பங்கள் சகாப்படும் இறுதித் திகதிக்கு உைன்பன்னான ஐந்து (05) லருை 
காயத்தினுள், உரி திகதிக்கு சகய சம்பர ஏற்மங்ககரயும் உகறத்திருத்தல். 

V. எந்தபலாரு ழுக்காற்றுத் தண்ைகனக்கும் உட்பைாதிருத்தல். 

VI. சராக ஆங்கியம்/ பலரிநாட்டு பாறிககர ககாரக் கூடிலாக இருத்தல். 

VII. கைனி அமிவுகைலாக இருத்தல். 

 

சநர்பகப் பரீட்கசின் சபாது பலரிக்காட்டும் பசயாற்றுககின் அடிப்பகைில் 
சதர்ந்பதடுக்கப்படுலார்கள். 

 

03. தகககககரப் பூர்த்தி பசய்துள்ர லிண்ைப்பதாரிகள், இகைப்பு 01 இல் 
குமிப்பிைப்பட்டுள்ர ாதிரிப் படிலத்துக்கு ஏற்ப தாரிக்கப்பட்ை லிண்ைப்பம் ற்றும் 
சான்றுப்படுத்தப்பட்ை குமித்த இகைப்புக்ககர சகாப்பபான்மினுள் இட்டு பசயாரர், (இயங்கக 
நிர்லாக சசகலப் பிரிவு) பபாது நிருலாக, அனர்த்த பகாகத்துல ற்றும் கால்நகை அபிலிருத்தி 
அகச்சு, சுதந்தி  சதுக்கம், பகாழும்பு 07 என்ம பகலரிக்கு 2019.09.12 ஆந் திகதிக்கு பன்னர் 
அனுப்பிகலத்தல் சலண்டும். 

 
 

 
 

        ப்பம்./ சே.சே. த்னசிரி 

         பசயாரர் 

பபாது நிருலாக, அனர்த்த பகாகத்துல ற்றும்  

                   கால்நகை அபிலிருத்தி அகச்சு 



 Annex 01 

Form of Application for Release on secondment to serve in Sri Lanka Mission Abroad 

 For Office Use only 

 Number of Application  

 

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

1. Name –  

 1.1 Name in full: Miss/Mrs/Mr.  . 
 1.2 Name indicate in the letter of appointment:    
 

2. NIC No:   

3. Date of Birth:   

4. Private Address:   

5. Telephone No -   5.1 Residence:    5.2 Mobile:  

6. Post:   

7. Ministry/ Department:   

8. Official Address:   

9. 9.1 Official Telephone Number:     9.2 Fax Number:   

10. Email Address:   

11. Service Details:   

11.1 Date of appointment to SLAS Grade II/II (Class III): (Annex 11.1) 

11.2 Date of Completion EB - I: (Annex 11.2) 

11.3 Date of completion EB – II: (Annex 11.3) 

11.14 Date of Confirmation: (Annex 11.4) 

11.5 Date of promotion to SLAS Grade II/II (Class II): (Annex 11.5) 

11.6 Date of Promotion SLAS Grade/ Class I: (Annex 11.6) 

11.7 Date of Promotion to SLAS Special Grade: (Annex 117.) 

 

(Certified copies of the letters; Completion of EB – I & EB – II, Confirmation of Appointment of 

SLAS promotion to Class II, Class I and Special Grade should be attached) 

 

12. No pay/ Half pay Leave has been/ has not been* obtained within the service period of SLAS 

*(Cross words inapplicable) 

(Annex 12 – Certified copies of letters by which the leave has been approved should be attached) 

 

13. Subjected/not subjected* to any disciplinary punishment during the service period of SLAS 

*(Cross words inapplicable) 

(Annex 13 – Certified copies of disciplinary decisions shall be attached) 

 

14. Has/ Has not* earned all salary increments during the period of 5 years prior to the closing date. 

*(Cross words inapplicable) 

S 

F 



15. Academic Qualifications (Degree/ Post Graduate Degree) 

15.1 
N. 

15.2 
Name of the 
Qualification 

15.3 
Medium 

15.4 
Filed  
of 
study 

15.5 
University/ 
Institute 

15.6 
Whether that 
university has 
been 
recognized by 
the *UGC as a 
university 

15.7 
Duration 
of the 
Course. 
(starting 
date and 
ending 
date) 

15.8 
Effective 
date of the 
qualification 

15.9 
Status 

1.         

2.         

3.         

4         

5.         

 

*UGC = University Grants Commissions 

(Certified copies of relevant certificates and the detailed results sheets shall be attached as Annex 15, 

15a etc.) 

16. Professional Qualifications & Computer Literacy (CIMA, CIM, ACA, ACCA, BCS, ACS, Attorney-at-Law 

etc.) 

16.1 
No 

16.2 
Name of the  
Qualification 

16.3 
Medium 

16.4 
Field of 
study 

16.5 
University/ 
Institute 

16.6 
Duration of the 
Course. 
(starting date 
and ending 
date) 

16.7 
Effective 
date of the 
qualification 

16.8 
Status 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
 

(Certified copies of relevant certificates and the detailed results sheets shall be attached as Annex 16, 

16a etc.) 

17. Language Proficiency (English & Other Foreign Languages) 

17.1 
No. 

17.2 
Language 

17.3 
Reading 

17.4 
Writing 

17.5 
Speech 

17.6 
Highest 
Qualification 
Obtained 

17.7 
University/ 
Institute 

17.8 
Effective 
date of the 
qualification 

1. English 1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

   

2.  1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

   

3.  1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

   

4.  1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

   

5.  1 2 3 
 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

   

 

1 Excellent 2 Average 3 Poor 
 

(Certified copies of relevant certificates and the detailed results sheets shall be attached as Annex 17, 

17a etc.) 

 

 



18. Service Records (Start from first appointment to the SLAS) 

18.1 
No. 

18.2 
Service Station 

18.3 
Designation 

18.4 
District 

18.5 
From Date 

(YYYY:MM:DD) 

18.6 
To Date 

(YYYY:MM:DD) 

18.7 
Duration 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 

Application containing all accurate information from 01 to 18 above and certified copies of all required 

documents are hereby submitted in a file. 

 

 

 

 

Part (b) – To be filled by the Head of the Departments. 

Secretary, 

Ministry of Public Administration, Management and Law And Order/ relevant Ministry 

1. Particulars mentioned above by the officer are correct. 

 

2. Matters relevant to No. 11,12,13,14, & 18 have been compared with particulars in the file. Accordingly, it 
is hereby certified that all particulars mentioned are correct, they have been submitted in perfect manner 
and further certified copies of all relevant documents are hereby attached. 

 

3. Whether any disciplinary action has been taken/ has not been taken* against the officer within the 
service period of SLAS. 
*(Cross words inapplicable) 

Date :- ……………………………….. ………………………………………… 
Signature of the Applicant 
Designation & Official Stamp 



If any disciplinary action has been taken,   
3.1 The date on which the officer committed the offense: 
3.2 Date of issuance of the charge sheet by disciplinary authority: 
3.3 Date of issuance of the disciplinary decision by the relevant authority: 
3.4 Other information: 

 

4. No pay/ Half pay leave has been/ has not been obtained by the officer within the service period od SLAS  
If obtained; 
Time period of Leave From:……………………. To:……………………… 
Duration: 

Years Months Dates 

Y Y M M D D 

 
5. Work, attendance and conduct of Mr. / Mrs. / Miss. …………………………………… are satisfactory. 

Further the officer’s performance, leadership, capability and the capacity to hold posts and responsibilities 

have been taken in to consideration. Accordingly, the release on secondment of the officer is here by 

recommended to serve in Sri Lanka Mission Abroad 

 

6. Application perfected in each and every way, and the file containing certified copies of relevant 

documents which have been numbered consecutively are herewith. 

 

 

 

 

 

 

Note :- Cross word in applicable. 

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

Secretary, 

Ministry of Public Administration, Management and Law And Order 

1. I agree/ do not agree with the recommendations made by the Head of Department/Institutions on the 
work and conduct of Mr./Ms./Miss.  ……………………., officer in Class ………….. of Sri Lanka 
Administrative Service. 

 

2. The works/conduct/special skill and performance of the officer have been duly evaluated. 
 
3. The release on secondement of Mr./Ms./Miss. …………………………… is here by recommended* to    

serve in Sri Lanka Mission Abroad. 
*(Indicate reasons if the release on secondment is not recommended) 

 
4. Application perfected in each and every way, and the file containing certified copies of relevant 

documents which have been numbered consecutively are herewith. 

 
 

  

 

 

 

Date :- ……………………………….. 
………………………………………… 
Signature of the Head of the 
Department/ Institution 
Designation & Official Stamp 
 

Date :- ……………………………….. ………………………………………… 
Secretary  
Ministry of ……………………………… 
Official Stamp 

O

f

f

i




