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ශ්රී ලංකා  ලංඳපාඳකන ලං ලංස ේවසෙහි ලංI ඳන්තිසේ ලංනිකධරීන් 

විස ේෂ ලංසරේණියටෙඋ ලංඋ   ලංරීරීභ ලං   ලංදෙදුපඳත 

 

       ර්ෙලීෙ ලංප්රසෙජනනෙ ලංිණණියට ි 

 ලං ලං ලං ලං        දෙදුපඳත් ලංදා ෙ 

 

(ද) ලංස ොඋ  ලං- ලංනිකධපාෙ ලංවිසින් ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 

1. නභ ලං- ලං 

 1.1  පපූර්ණ ලංනභ ලං:      සභෙ/මිෙ/භෙ 

 1.2 ඳත්වීප ලංලිිණසෙහි ලං  න් ලංනභ ලං: ලං 

2. නති  ලං ඳුනුපඳත් ලංදා ෙ ලං: 

3. උඳන් ලංදිනෙ ලං: 

4. සඳෞද්ගලි  ලංලිිණනෙ ලං: 

5. දුර ථන ලංදා ෙ ලං- ලං ලං ලං5.1 ලං ලං ලංනිව  ලං: ලං    5.2 ලං ලං ලංනාගභ ලං: ලං 

6. 6.1 ලං ලං ලංතනතුර ලං: 

 (දනඋ ලංදරණ ලං/ ලංදනඋ ලංවිරමි  ලංනප ලංවිරභ ලංෙන ලංදව ථ ලංසේදී ලංදර) 

 6.2 ලං ලං ලංදනඋ ලංවිරමි  ලංනප ලංවිරභ ලංගත් ලංදිනෙ ලං: 

7. දභතා ෙ ලං/ ලංසදඳර්තසපන්තුව ලං: ලං 

8.  ර්ෙලීෙ ලංලිිණනෙ ලං: 

9. 9.1 ලං ලං ලං ර්ෙලීෙ ලංදුර ථන ලංදා ෙ ලං:    

9.2 ලං ලං ලං ර්ෙලීෙ ලංෆක්  ලංදා ෙ ලං: 

10. ඳත්වීප ලං/ ලංඋ  වීප ලංදින ලං- ලං 

 10.1 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ඳ.ස ේ. ලංII/II සරේණියටෙඋ ලං(III ඳන්තිෙඋ) ලංඳත් ලංවීප ලංදිනෙ ලං : 

 10.2 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ඳ.ස ේ. ලංII/I සරේණියටෙඋ ලං(II ඳන්තිෙඋ) ලංඋ   ලංවීප ලංදිනෙ ලං ලං ලං: 

 10.3 ලං ලං ලංශ්රී ලංකා.ඳ.ස ේ.I සරේණියටෙඋ ලං(I ඳන්තිෙඋ) ලංඋ   ලංවීප ලංදිනෙ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං: ලං 

( ලංI ලංසරේණියටෙඋ ලං/ ලංI ඳන්තිෙඋ ලංඋ  වීප ලංලිිණසේ ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත ලං10.3 ලංව සෙන් ලංදා  ලං ර ලංඇමිණියටෙ ලං

යුතුෙ.) 
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11. I ලංඳන්තිෙඋ ලංඋ   ලංවීසභන් ලංඳසු ලංස ේවසේ ලංසනොසිටි ලං ක ලංසීභවන් ලං   ලංවිනෙනුකක ලංදඩුවප ලංකබීභ ලංභත ලං

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවීප ලං- ලං 

11.1 ලං ලං ලංනිවඩු ලංකඵ ලංගනීභ ලංභත ලංස ේව ලං කෙ ලංදඩුවීභ ලං(දදළ ලංසේ ලංනප ලංඳභණක් ලං පපූර්ණ ලං රන්න)  

දනු ලං

දා ෙ 

නිවඩු ලංදනුභතිෙ ලං   ලංදදළ ලං

ස ොන්සද්සි 

 ක ලංසීභව 

         

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං

දින ලංගණන 

සිඋ දක්

ව 

දවු: භ  දින 

i ආෙතන ලං ාග්ර සේ ‹ V:2.5.4      

ii ආෙතන ලං ාග්ර සේ ‹ XII:16      

iii  ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං

දා  10 

     

iv  ළභන රණ ලංස ේව ලංචක්රසඛ  ලං

දා  33 

     

v ආෙතන ලං ාග්ර සේ XII:36      

vi සවනත් ලංවටුප් ලංරහිත ලංනිවඩු      

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං පපූර්ණ ලංදින ලංගණන    

(නිවඩු ලංදනුභත ලං ළ ලංලිිණ ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං11.1.i, 11.1.ii, 11.1.iii ආදී ලංව සෙන් ලං

 රුණඋ ලංදළව ලංදා  ලං ර ලංඇමිණියටෙ ලංයුතුෙ.)  

11.2 විනෙ ලං රුණු ලංභත ලංස ේව ලං කෙ ලංදඩු ලංවීභ ලං(දදළ ලංසේ ලංනප ලංඳභණක් ලං පපූර්ණ ලං රන්න)  

විනෙ ලංතීරණෙ සචජදන ලංඳත්රෙ ලං

දනුව ලංවරද ලංසිදුව ලං

 ක ලංසීභව ලං 

 

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලංදින ලං

ගණන 

දවු: භ  දින 

i වටුප් ලංවර්ධ  ලං.........ක් ලංවිකපබනෙ ලං

රීරීභ 

    

ii සවනත්     

ස ේව ලං කෙ ලංදඩුවන ලං පපූර්ණ ලංදින ලංගණන    

 

(විනෙ ලංතීරණ ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං11.2.i, 11.2.ii ආදී ලංව සෙන් ලං රුණඋ ලංදදළව ලංදා  ලං

 ර ලංඇමිණියටෙ ලංයුතුෙ.)  

 

11.3 11.1 ලං  ලං11.2 ලංහි ලංමුළු ලංඑ තුව ලං: ලංදවු. ලං............ ලංභ  ලං.......... ලංදින ලං.............. 

11.4 I ඳන්තිෙඋ ලං ඳත්ව ලං දිසනන් ලං ඉදිපාෙඋ ලං ඉ ත ලං 11.3 ලං හි ලං  ක ලං සීභව ලං ඉවත් ලං  ක ලං විඋ ලං දිනෙ ලං : ලං

................................... 

12. පූර්ව න්න ලංඳ  ලංව ර ලංතුළ ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලංකඵ ලංතිබීභ. 

12.1 උ   ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලං කඵන ලං දිනඋ ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05 ලං තුළ ලං සිෙළු ලං වටුප් ලං වර්ධ ** ලං

උඳෙසගන ලංතිසේ ලං/ ලංනත.* 

(ආෙතන ලං ාග්ර සේ ලංXII:16:9, XII:16:10    ලංXII:36:1:4(i)   ලං (ii) ෙඋසත් ලංකඵ ලංඇති ලං

වටුප් ලංවර්ධ  ලංඋ   ලංවීප ලං   ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ.) 

  *(දදළ ලංසනොවන ලංවචනෙ ලං ඳ ලං පාන්න) 
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12.2 උ   ලං වීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනඋ ලංපූර්ව න්න ලංව ර ලං05 ලංතුළ ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලංකඵ ලංසනොභති ලං

නප ලංවටුප් ලංවර්ධ  ලං05 ලංකඵන ලංදින ලංසතක් ලංඋ   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ ලංනවත ලංගණනෙ ලං

 ළ ලංයුතුෙ. ලංඒ ලංදනුව ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ** ලං: ලං..................... 

**(වටුප් ලං වර්ධ  ලංඳත්රි  ලං ඳස ේ(05) ලං   ති  ලං ළ ලං ිණඋඳත් ලං 12.1 ලං සිඋ ලං 12.5 ලං දක්ව ලං දා  ලං ර ලං

දමුණන්න) 

 

13. ලං පූර්ව න්න ලංව ර ලං05 ලංතුළ ලංවිනෙනුකක ලංදඬුවභ උ ලංබනනෙ ලංවී ලංසනොතිබීභ. 

 

13.1 සගොනුව ලං දනුව, ලං උ   ලං වීභඋ ලං සුදුසු ප ලංකඵන ලං දිනඋ ලං පූර්ව න්න ලං ව ර ලං 05 තුළ ලංරීසිඳු ලං විනෙ ලං

දඬුවභ උ ලංකක් ලංවී ලංසනොභත. ලං(සදඳර්තසපන්තු ලංප්රධනිෙ ලංවිසින් ලංසප ලංඵව ලංලිිතත ලංප්ර  ෙරීන් ලං

  ති  ලං ළ ලංයුතුෙ ලං- ලංඉඛලුපඳසතහි ලං“ආ” ලංස ොඋ  ලංෙඋසත්) 

 

13.2 ලං 13.1 ලං හි ලං   න් ලං කසීභව ලං තුක ලං විනෙ ලං දඬුවභ උ ලංකක්ව ලංඇති ලං දතර ලං 11.2 ලං ෙඋසත් ලං රුණු ලං

  න් ලං  ර ලං ඇත්නප ලං    ලං ඒ ලං දනුව ලං උ   ලං වීප ලං දිනෙ ලං  ාස ජධනෙ ලං සේ ලං නප ලං එභ ලං දිනෙ ලං : ලං

...............................  

 

13.3 උ   ලංවීභඋ ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලංදිනෙ ලං12.2 ලං  ලං13.2 ලංදනුව ලං ාස ජධනෙ ලංසේ ලංනප ලංනව ලං ාස ජධිත ලං

දිනෙ ලං: ලං............................ 

 

14. පූර්ව න්න ලංඳ  ලංව ර ලංතුක ලංවර්ෂි  ලං ර්ෙ ලං ධන ලංඇගයුභ ලංදනුව ලංවඩ ලං සිරීභ ලංෙ ඳත් ලංඵව ලංිණලිබිඹු ලංවීභ 

 

 ඉ ත ලං 12 ලංස ජ ලං 13 ලං දනුව ලංසුදුසු ප ලංකඵන ලං දිනඋ ලංදදක ලංවර්ෂෙඋ ලං පූර්ව න්න ලංවර්ෂ ලං 05 ලංඳ ත ලංවගුසවහි ලං

ඳකමු ලංතීරුසේ ලං උ න් ලං ක ලංයුතුෙ. ලංදදක ලං ර්ෙ ලං ධන ලංවර්ත ලං 05 ලංහි ලං  ති  ලං ක ලංිණඋඳත් ලංඇමිණියටෙ ලං

යුතුෙ. ලං ර්ෙ ලං ධන ලංවර්තසේ ලංදව න ලංඇගයුසභහි ලංවි ඛඳ ලංනිර්සද්  ලංඑ  උ ලංවඩ ලං දක්ව ලංඇති ලං   ලං

දදළ ලංනිකධපාෙසේ ලංදත් න ලං  ලංනික ලංමුද්රව ලංතඵ ලංසනොභති ලංවර්ත ලංිණළිගනු ලංසනොකසේ. 

වර්ෂෙ දව න ලංඇගයුභ 

විශිෂඨි ලං/ ලං භන ලංප්රභණෙඋ ලංවඩ ලංඉ ළි ලං/ ලං තුටුදෙ ි ලං/ ලං

ද තුටුදෙ ි 

දදළ ලං

නිකධපාෙ ලං

දත් න් ලං

තඵ ලංඇත ලං/ ලං

නත 

   

   

   

   

   

 එක් ලංඑක් ලංවර්ෂසේ ලං ර්ෙ ලං ධන ලංවර්තව ලංදනුව ලං ්භ ලංසප්ළිෙක් ලං  ලංතීරුවක්භ ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 
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15. ස ේව ලංවව ථසේ ලං14 ලං(ඈ) ලංසුදුසු භ ලං පපූර්ණ ලං ර ලංතිබීභ 

  

15.1 

දනු ලංදා ෙ 

15.2 ලං 

ඳ චත් ලං

උඳධිසේ ලං

නභ 

15.3 

විෂෙ ලං

ක්සෂේත්රෙ  

15.4 

එභ ලං

උඳධිෙ ලං

ිණපානභන ලං

කද ලංවි ව ලං

විදකෙ 

15.5 

එභ ලංවි ව ලංවිදකෙ, ලං

වි ව ලංවිදකෙක් ලං

ව සෙන් ලංවි ව ලං

විදක ලංප්රතිඳදන ලං

ස ොමිෂන් ලං බව ලං

ිණළිසගන ලංතිසේද ලං

ෙන ලංවග 

15.6 

උඳධි ලං

 ක ලං

සීභව ලං

(ආරපබ

  ලං  ලං

දව න ලං

දිනෙ) 
 

15.7 

උඳධිෙ ලං

වකාගු ලං

දිනෙ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 (15.1 ලං ව සෙන් ලං දා  ලං සෙොද ලං උඳධි ලං   ති ෙ ලං    ලං වි තරත්භ  ලං ප්රතිපක ලං  උ සනහි ලං   ති  ලං  ළ ලං

ිණඋඳත් ලංඇමිණියටෙ ලංයුතුෙ.) 

 

ඉ ත ලංදා  ලං01 ලංසිඋ ලං15 ලංසතක් ලංනිරවද ලං  ලං පපූර්ණ ලංසතොරතුරු ලං හිත ලංඉඛලුපඳත ලං   ලංදමුණ ලංඑවන ලංසක  ලං  න් ලං

 ර ලං ඇති ලං සිෙළු ලං සඛ න ලං වක ලං   ති  ලං ළ ලං ිණඋඳත් ලං  රුණඋ ලං දදළ ලං දා ෙ ලං එක් ලං එක් ලං සඛ නසේ ලං දකුණු ලං ඉ ළ ලං

ස ළවසරහි ලං උ න් ලං ර ලංදා  ලංිණළිසවලින් ලංදමුණ ලංසගොනුවක් ලංව සෙන් ලං    ලං ර, ලංසප ලං භඟ ලංඉදිපාඳත් ලං රමි. 

 

දිනෙ ලං: ලං............................    ............................................ 

       ඉඛලුප රුසේ ලංදත් න  

       තනතුරු ලංනභෙ ලං   ලංනික ලංමුද්රව 
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(ආ) ලංස ොඋ  ලං- ලංසදඳර්තසපන්තු ලංප්රධනිෙ ලංවිසින් ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 

 

සඛ ප, 

රන ලංඳපාඳකන ලං  ලං වසද්  ලං උයුතු ලංදභතා ෙ ලං/ ලංදදළ ලංදභතා ෙ 

 

1. නිකධපාෙ ලංඉ ත ලං  න් ලං ර ලංඇති ලංසිෙළු ලං රුණු ලංනිවරදිෙ. 

2. දා  ලං11,12 ලං  ලං13 ලංඋ ලංදළ ලං රුණු ලංසගොනුව ලංදනුව ලං   ලංඵකන ලංකදී. ලං  න් ලං ර ලංඇති ලං රුණු ලංනිවරදි ලං

ඵවද ලංසිෙළු ලංසතොරතුරු ලං පපූර්ණව ලංඉදිපාඳත් ලං ර ලංඇති ලංඵවද ලංදළ ලංසිෙළු ලංසඛ න ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලං

දමුණ ලංඉදිපාඳත් ලං ර ලංඇති ලංඵවද ලං  ති  ලං රමි. 

3. නිකධපාෙඋ ලංඑසරහිව ලංවිනෙ ලං උයුතු ලංආරපබ ලංරීරීභඋ ලං උයුතු ලං රමින් ලංස ජ ලංවිනෙ ලංඳරීක්ෂණ ලංසිදු ලංසවමින් ලං

ඳවතිි ලං/ ලංසනොඳවතිි ලං 

 

3.1 ඉ ත ලංිණළිතුර ලං“ඳවතිි” ලංනප ලංවරද ලං ළ ලංදිනෙ ලං: 

3.2 විනෙ ලංඵකධපාෙ ලංවිසින් ලංසචජදන ලංඳත්රෙ ලංනිකුත් ලං ළ ලංදිනෙ ලං: 

 

4. ........................................ ලං භ ත ලං / ලං භ ත්මිෙ ලං / ලං සභනවිෙ ලං ස ජ ලං රන පා ලං / ලං ඳමිණීභ ලං / ලං  සිරීභ ලං

 තුටුදෙ ෙ. ලං ඔහුසේ ලං / ලංඇෙසේ ලං ර්ෙ ධනෙ, ලංනෙ ත්වෙ, ලං  රීෙව ලං  ලං ඊළඟ ලංඋ   ලං වීභඋ ලං දළව ලං

තනතුරු ලං  ලං වගකීප ලං දරීසප ලං  රීෙව ලං  ක  ලං ඵලීමි. ලං ඔහු ලං / ලංඇෙ ලං ශ්රී ලං කා  ලං ඳපාඳකන ලං ස ේවසේ ලං විස ේෂ ලං

සරේණියටෙඋ ලංඋ   ලංරීරීභ ලංනිර්සද්  ලං රමි. 

5. නිවරදිව, ලං දනනව ලං  පපූර්ණ ලං ක ලං දෙදුපඳතද, ලං එක් ලං එක් ලං රුණඋ ලං දදළ ලං දා ෙ ලං  උ න් ලං රමින් ලං දා  ලං

ිණළිසවළින් ලංදදළ ලංසඛ න ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලංද ලංදමුණ ලං    ලං රන ලංකද ලංසගොනුව ලංසප ලං භඟ ලංඑවමි. 

 

 

දිනෙ ලං: ලං.................................   .............................................. 

සදඳර්තසපන්තු ලං/ ලංආෙතන ලංප්රධනිෙසේ 

දත් න, ලංතනතුරු ලංනභෙ 

   ලංනික ලංමුද්රව 

 

 උ න ලං: ලංසනොගළසඳන ලංවචන ලං ඳ පාන්න. 

 

(ඇ) ලංස ොඋ  ලං- ලංදදළ ලංදභතා සේ ලංසඛ ප ලංවිසින් ලං පපූර්ණ ලං ළ ලංයුතුෙ. 

 

සඛ ප, 

රන ලංඳපාඳකන ලං   ලං වසද්  ලං උයුතු ලංදභතා ෙ. 

 

1. ශ්රී ලං කා  ලං ඳපාඳකන ලං ස ේවසේ ලං I ඳන්තිසේ ලං ................................................. ලං භ ත ලං / ලං භ ත්මිෙ ලං / ලං

සභනවිෙ ලං සේ ලං රන පා ලං   ලං  සිරීභ ලං ිණළිඵව ලං සදඳර්තසපන්තු/ ලං ආෙතන ලං ප්රධනිෙසේ ලං නිර්සද්  ලං  භඟ ලං

එ ඟ ලංසවමි ලං/ ලංඑ ඟ ලංසනොසවමි. 

 

2.  ලංනිකධපාෙසේ ලංරන පා ලං/ ලං සිරීභ ලං/ ලංවිස ේෂ ලංකු කත ලං  ලං ර්ෙ ලං ධනෙ ලංඇගයීභඋ ලංකක් ලං සළමි. 

 ............................................................. ලං භ ත ලං / ලං භ ත්මිෙ ලං / ලං සභනවිෙ ලං ශ්රී ලං කා  ලං ඳපාඳකන ලං

ස ේවසේ ලංවිස ේෂ ලංසරේණියටෙඋ ලංඋ   ලංරීරීභ ලංනිර්සද්  ලං රමි. ලං/ ලංසනො රමි.* 

 

 (*නිර්සද්  ලංසනො රන්සන්නප, ලංස ේතුව ලංස ටිසෙන් ලං  න් ලං රන්න.) 

 

3. නිවරදිව, ලං දනනව ලං  පපූර්ණ ලං ක ලං දෙදුපඳතද, ලං එක් ලං එක් ලං රුණඋ ලං දදළ ලං දා ෙ ලං  උ න් ලං රමින් ලං දා  ලං

ිණළිසවළින් ලංදදළ ලංසඛ න ලංවක ලං  ති  ලං ළ ලංිණඋඳත් ලංද ලංදමුණ ලං    ලං රන ලංකද ලංසගොනුව ලංසප ලං භඟ ලංඑවමි. 

 

 

දිනෙ ලං: ලං.................................    .................................. 

සඛ ප, 

.......................... ලංදභතා ෙ 

 ලංනික ලංමුද්රව 
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Form of Application for Promotion of officers in Class I of Sri Lanka Administrative Service to 
Special Grade 

 
        For office use only 
             
        Number of the Application                  
 
Part – (a) To be filled by the officer. 
 
1. Name - 
  
 1.1 Name in full : Miss/Mrs/Mr 
 1.2 Name indicated in the letter of appointment :  
 
2. Number of the N.I.C : 
 
3.  Date of Birth : 
 
4. Private Address : 
 
5. Telephone No -      5.1 Residence :    5.2 Mobile : 
 
6.  6.1  Post :  
 (Post hold at present/ If retired post held the time of retirement)  
 6.2  If retired, state the date of retirement     
 
7. Ministry/ Department :  

 
8. Official Address :  

 
9. 9.1 Official Telephone Number :    9.2 Official Fax Number :   

 
10. Date of Appointments and Promotions -  
 10.1 Date of appointment to SLAS Grade II/II (Class III)  : 
 10.2  Date of promotion to SLAS Grade II/I (Class II) : 
 10.3  Date of promotion to SLAS Grade/Class I : 

(Certified copy of the formal letter of promotion to Grade/ Class I should be attached as No. 10.3) 
 

11. Periods of absence from service and deductions from service period as disciplinary 
punishments after promotion to Class I  

 
11.1 Service deduction due to obtaining of leave (Complete only if relevant)  

  
Serial 
No. 

Conditions applied in granting approvals 
for Leave 

Duration Number of days by 
which the service is 

deducted 
To From Y M D 

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)      

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 11.1.i, 11.1.ii, 11.1 iii etc., as applicable) 

 
 

S 
F 
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11.2 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.Others     
Total number of days by which the service period is deducted    

    
 (Certified copies of disciplinary decisions shall be attached by numbering them as 11.2.i, 

11.2ii,etc., as applicable)        
 

11.3 Total of 11.1 & 11.2 – Year ………… Month ………… Date ……………  
 
 11.4 The date after removing the period in 11.3 above out of the period from the date of 
 appointment to Class I :  ……………. 

 
  

12. The requirement of having earned salary increments within period immediately preceding 5 
years. 

 
12.1  Has / Has not* earned all salary increments** falling within 5 years immediately preceding 

the date on which the officer becomes eligible for promotion.  
 (Salary Increments obtained under the section XII:16:9, XII:16:10 and XII:36:1:4:(i) and 
(ii) establishment code are not accepted for the promotion) 

 
  *(Delete words inapplicable)  

 
12.2   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 date of qualifications for 
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 12.1 to 
12.5) 

 
13. The requirement of not having subjected to a disciplinary punishment within the immediately 

preceding five years. 
 

13.1 As per the personal file the officer has not been subjected to any disciplinary punishment 
within the 5 years immediately preceding the date of qualifying for promotion (This should 
be confirmed by the Head of Department by a written statement - under part "b" of the 
application) 

 
13.2     If the officer has been subjected to a disciplinary punishment during the period mentioned in 

13.1 and comments have been made under 11.2 and further the date of promotion is also 
revised, such date is : …………….. 

 
 13.3      The revised date, if the date is revised as per 12.2 and 13.2 : ………………. 
 
15.  The requirement of indicating in the annual performance report that the officers’ work and 

conduct are satisfactory within the immediately preceding 5 years. 
 

Five years immediately preceding the year in relation to the date on which the officer becomes    
eligible as per 12, 13  above shall be indicated in the 1st column of following table.  Further certified 
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copies of relevant 5 performance reports shall be attached. Performance reports which have not 
been duly signed and selected 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/satisfactorily/poor 

Whether relevant authority has 
signed/ not signed 

 
   

   

   

   

   

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

 
 
15. The requirement of having fulfilled the qualification prescribed in 14(d) of the Service Minute.  

 
15.1 

Serial 
No. 

 

15.2 
Name of the Post 

Graduate 
Degree. 

 

15.3 
Field of 
study. 

 

15.4 
The 

University 
 

15.5 
Whether that 
university has 

been 
recognized by 
the University 

Grants 
Commissions 

as a 
University. 

15.6 
Duration 

of the 
degree. 
(starting 
date and 
ending 
date) 

 

15.7 
Effective 

data of the 
degree. 

 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 
(Certified copies of Degree certificate and the detailed results (Transcript) sheet shall be 
attached as 15.1) 

 
 
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 
Designation & Official Stamp 
 

Date: ………………….. 
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Part (b) – To be filled by the Head of the Departments. 
 
Secretary, 
Ministry of Public Administration and Home Affairs/relevant Ministry 
 

1. Particulars mentioned above by the officer are correct. 
 

2. Matters relevant to No. 11, 12,  13 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 Mr. /Mrs. /Miss. ………………………….are satisfactory.  Further the 

officer’s performance, leadership, capability and the capacity to hold posts and responsibilities in 
relations to next promotion have been taken in to consideration.  Accordingly, it is hereby 
recommended to promote to officer to Special Grade of SLAS. 

 
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, 
Designation and Official Stamp 

 
Date: ………………….. 
 
Note:- cross words in applicable 
 
Part (c) - To be filled by the Secretary of the respective Ministry. 
 
Secretary, 
Ministry of Public Administration and Home Affairs 
 

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 I of Sri Lanka 
Administrative Service. 

 
2. The works/conduct/special skill and performance of the officer have been duly evaluated. 

 
It is hereby recommended* to promote Mr./Mrs./Miss. ………………….. to Special Grade of Sri 
Lanka Administrative Service. 

   
  *(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 ………………………………. 
Official Stamp 

 
Date: ………………….. 
 


