
அசாங்க சசவல ஆவைக்குள 
 

இயங்வக கைக்காரர் சசவலப் பிாைத்தின் 5 ஆம் திருத்தத்திற்கு ற்ப  

இயங்வக கைக்காரர் சசவலின்  II ஆந் தத்துவை உத்திசாகத்தர்கவர I  ஆந் 

தத்துக்கு பதலியுர்த்தல் 

 

01. இயக்கம் 1670/33 ற்றும் 2010.09.10 ஆந் திகதி இயங்வக கைக்காரர் சசவலப் பிாைம் 10.02, 

இயக்கம் 2137/66 ற்றும் 2019.08.22 ஆந் திகதி கைக்காரர் சசவலப் பிாைத்தின் 5 ஆம் 

திருத்தத்தில் 10.2.1.1 ற்றும் அதற்கு ற்புவைதாக 2019.11.08 ஆந் திகதி அசாங்க நிர்லாக 

சுற்மமிக்வக 33/2019 இன் ற்பாடுகரின் படி இயங்வக கைக்காரர்  சசவலின் I  ஆந் தத்துக்கு 

பதலியுர்த்துலதற்குாி  தவகவவப் பூர்த்தி சசய்துள்ர II தத்துவை 

உத்திசாகத்தர்கரிைிருந்து லிண்ைப்பங்கள் சகாப்படுகின்மன. 

 

02. I  ஆந் தத்துக்கு லிண்ைப்பிக்க பூர்த்தி சசய்திருக்க சலண்டி தவகவகள்  

   

 2.1 சசவலப் பிாைத்தின்  05 ஆம் திருத்தத்தின் படி II ஆந் தத்துக்கு பதலியுர்த்தப்பட்ை  

உத்திசாகத்தர்கரினால் பளவப்படுத்திிருக்க சலண்டி தவகவகள் 

 

I. இ.க.சச II ஆம் தத்தில் இண்டு (02) லருைங்களுக்கு பவனப்பானதும் 

திருப்திகானதுான சசவலக் காயத்வதப் பூர்த்தி சசய்திருத்தல் ற்றும் II ஆந் தத்திற்கு 

பதலியுர்த்தப்பட்ைதன் பின்னர் இண்டு (02) சம்பர ற்மங்கவர உவறத்திருத்தல். 

 

II. II  ஆம் லிவனத்திமன் காண் தவைப் பாீட்வசில் சித்திசய்தல் 

 

III. 2020.01.01 ஆந் திகதி அசாங்க சசவல ஆவைக்குளச் சுற்மமிக்வக இயக்கம்  01/2020 இல் 

குமிப்பிைப்பட்டுள்ர ற்பாடுகளுக்கு ஒத்திவசலாக ஒளக்காற்றுத் தண்ைவனக்கு 

உட்பைாதிருத்தல். 

 

IV. அங்கீகாிக்கப்பட்ை சசயாற்றுவக திப்பீட்டு நவைபவம ஒளங்கிற்கு ற்ப 

தபர்த்துலதற்கு பன்னான இண்டு (02) லருைங்கரினுள் திருப்திகான ட்ைத்தில் 

அல்யது அதவன லிைக் கூடி சசயாற்றுவகவ சலரிப்படுத்திிருத்தல்  

 

V. இயங்வக கைக்காரர்  சசவலப் பிாைத்தின் 5 ஆம் பின்னிவைப்பில் குமிப்பிைப்பட்டுள்ர 

சதனுசாரு தவகவவப் பூர்த்தி சசய்திருத்தல்.  

 

VI. இயங்வக கைக்காரர் சசவலின் II ஆந் தத்துக்கு பதலியுர்த்தல் கடிதத்தின் 04 பிாிலின் கீழ்  

சசவலப் பிாைத்தின் 10:1:1:1 (VII) ஆம்  பிாிலில் குமிப்பிைப்பட்டுள்ர தவகவகவரப் பூர்த்தி 

சசய்ப்பைல் சலண்டும் ன குமிப்பிைப்பட்டுள்ர உத்திசாகத்தர்கரினால் இயங்வக 

அபிலிருத்தி நிருலாக நிறுலகத்தினால் நைாத்தப்படும் திமன் லிருத்தி ட்ைம் III ஆம் பாைசநமிவ 

நிவமவு  சசய்து சான்மிதவறப்  சபற்மிருத்தல். 

 
 

03. பதலியுர்த்தப்படும் பவம -  

 தவகவகவர பளவப்படுத்தியுள்ர உத்திசாகத்தர்கரிைிருந்து லிண்ைப்பங்கள்  

சகாப்பட்டு இயங்வக கைக்காரர் சசவலப் பிாைம் ற்றும் 2019.11.08 ஆந் திகதி 

அசாங்க நிர்லாக சுற்மமிக்வக 33/2019 இன் பயம் லறங்கப்பட்டுள்ர ற்பாடுகளுக்கவ  

சற்படி 2  இன் கீறவந்துள்ர தவகவகவரப் பூர்த்தி  சசய்துள்ர உத்திசாகத்தர்கள்  I ஆந் 

தத்துக்கு பதலியுர்த்தப்படுலார்கள். 

 

 

 



04. பதலிகரில் நினம்  சசய்தல் 

 I ஆந் தத்துக்கு பதலியுர்லிவனப்  சபறும் உத்திசாகத்தர்கரின்  சசவல பப்புநிவய ற்றும் 

லிருப்பத்திவன அடிப்பவைாகக்  சகாண்டு  I ஆந் தத்துவை சலற்மிைங்களுக்குாி 

பதலிகரில் நினம் சசய்ப்படுலார்கள். 
 

 

05. தவகவவ பூர்த்தி சசய்துள்ர உத்திசாகத்தர்கள் இத்துைன் இவைக்கப்பட்டுள்ர ாதிாிப் 

படிலத்தின் படி பளவப்படுத்தி லிண்ைப்பத்வத  அவச்சுக்கரின் சசயாரர்கள்/ பித  

சசயாரர்கள்  ஊைாக அச சசவலகள், ாகாை சவபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சின்  

சசயாரருக்கு 2021.09.17 ஆந் திகதிக்கு பன்னர் கிவைக்கும் லவகில் அனுப்பி வலத்தல் 

சலண்டும். அத்திகதிின் பின்னர் கிவைக்கப்சபறும் லிண்ைப்பங்கள் வ்லிதக் காைபம் இன்மி 

ற்றுக்சகாள்ரப்பை ாட்ைாது ன்பதுைன்  பிவறான தகலல்கள் ற்றும் பளவற்ம 

லிண்ைப்பங்கள் நிாகாிக்கப்படும். 

 

06. தற்சபாது ஓய்வு சபற்மிருந்தாலும் பதலியுர்வு கிவைப்பதற்கு தவகவ சபறும் திகதி லவ 

கைவிலீடுபட்ை  ற்றும் பதலியுர்வு கிவைக்க சற்படி 02 ஆம் பந்திில் குமிப்பிைப்பட்ை 

தவகவகவரப் பூர்த்தி சசய்துள்ர உத்திசாகத்தர்களுக்கு இப்பதலியுர்லிற்காக லிண்ைப்பிக்க 

படியும். 

 

 

குமித்த லிண்ைப்பப்படிலத்வத www.pubad.gov.lk  இன் ஊைாக சபற்றுக்சகாள்ர படியும். 

 

அசாங்க சசவல ஆவைக்குளலின் கட்ைவரப் பிகாம், 

 

 

 

 

திகதி : 2021.08.10      ஒப்பம்./ சே. சே. த்னசிாி 

சசயாரர் 

அச சசவலகள், ாகாை சவபகள் ற்றும்  

உள்ளூாட்சி அவச்சு 

https://www.pubad.gov.lk/


Application for Promotion of Officers in Grade II of Sri Lanka Accountants’ 

Service to Grade I 

 

For office use only. 

 

 

 

 

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

1. Name : 

1.1 Full name : 

1.2 Name indicated in the letter of appointment : 

2. National Identity Card No : 

(A certified copy of the NID card should be attached, numbering it as 02.) 

3. Date of birth  : 

4. Personal address : 

5. Telephone No - 5.1   Residence :    5.2   Mobile : 

6. 6.1   Post : 

(Post held at present/post held at the time of retirement, if already retired)  

6.2    Date of retirement, if already retired : 

7. Ministry / Department  : 

8. Official address : 

9. 9.1   Official telephone number  :   

9.2   Official fax number : 

10. Date of appointment/promotion   : 

10.1 Date of appointment to Grade III of S.L.Ac.S.: 

10.2 Date of promotion to Grade II of S.L.Ac.S. : 

(Certified copy of the letter of promotion to Grade II should be attached, numbering it as 

10.2)   

 

 

 

F Application No 

Very important 

It is the responsibility of the applicant to submit the supporting documents of the 1-19, 

certified on both sides of every page along with the application formally.  

 



11. Periods of absence from service and deductions from service period due to disciplinary 

punishments  

 

11.1 Deduction of the period of service due to obtaining leave (Complete only if 

relevant)  

Serial 
No.  
 

Conditions applied in granting approvals 
for Leave 
 

Period  Number of days 
deducted from the 
service  

From To Years Months Days 

I.  V:2.5.4 of the Establishments Code       

II.  XII: 16 of the Establishments Code       

III.  XII: 36 of the Establishments Code       

IV.  Management Services Circular No. 33       

V.  Management Services Circular No. 
01/2016  

     

VI.  Other no-pay leave       

Total number of days deducted from the service     

(Certified copies of the letters, by which leave has been approved, should be attached, 

numbering them as 11.1.I, 11.1.II, 11.1.III etc., as applicable.) 

 

11.2 Deduction of the period of service on disciplinary grounds (Complete only if 

relevant) 

Disciplinary decision  
 

Duration in 
which the 
offence has 
been 
committed as 
per the charge 
sheet  

Number of days 

deducted from the 

service period 

Period 

 

  Years Months Days From To 

I. Deferment of …..salary 

increments  

      

II. Other       

Total number of days deducted from the 

service  

     

(Certified copies of the disciplinary decisions should be attached, numbering them as 11.2.I, 

11.2.II etc., as applicable.)  

11.3   Total of 11.1 and 11.2 : Years ...................  Months ....................  Days ........................ 

 

 



12. The requirement of having earned salary increments. 

12.1 Has / has not earned *two salary increments in Grade II.    

*( Delete the words inapplicable)  

**( Certified copies of the salary increment certificates (General 185) of the years 2018, 

2019, 2020, on which the signature and official stamp of a staff officer have been placed,  

should be attached, numbering them as 12.1, 12.2, 12.3. ) 

(When applying as per 20.1.2 of the service minute, all the certified copies of the salary 

increments earned on due dates during the 05 years immediately preceding the date on which 

the officer is due to be promoted to Grade I, should be attached. ) 

 

 

13. Having been/ not been subjected to a disciplinary punishment. 

13.1 Has the officer been subjected to a disciplinary punishment during the past 

period of service? Yes/No* 

13.2 If the answer for 13.1 is “Yes”, mention the relevant disciplinary order and 

disciplinary punishment: 

(Certified copies of the relevant decisions should be attached.) 
 

14. Date on which the officer passed the second efficiency bar examination :  

(Certified copy of the relevant result sheet should be attached numbering it as 14.1.) 

 

15. Date on which the officer completed the course of Capacity Building level - III 

(Certified copy of the relevant certificate should be attached, numbering it as 15.1.) 

 

16. The requirement of having proved a performance at satisfactory level or above within two 

(02) years immediately preceding the date of promotion after being promoted to Grade II, as 

per the approved performance evaluation procedure.  

 

Two years immediately preceding the year in relation to the date on which the officer 

becomes eligible as per 12 or 13 above shall be indicated in the 1st column of the following 

table. Certified copies of the relevant 03 performance reports should be attached in which 

every page should have been certified by a staff officer by placing his/ her signature and 

official stamp. The performance reports where no recommendations or more than one 

recommendation have been indicated in the final evaluations and the performance reports on 

which signatures and official stamps of the appraiser and moderator have not been placed, 

shall not be accepted. 

 

 

 



Year 

Final evaluation  The relevant 
officer has/ has 
not placed the 
signature  

Excellent  Above 
average  

Satisfactory  Unsatisfactory  

 

2018 

     

2019      

2020      

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

each year. 

 

 

 

17. Particulars on having satisfied the qualifications prescribed in 10.2.1.1.(v) of the Minute of 

Sri Lanka Accountants’ Service: 

Serial 

number 
Certificate Institution Effective date 

01    

02    

03    

 

 

(Certified copies of the Post Graduate Degree certificate and the detailed result sheet should 

be attached.) 

 

18. Date on which the officer becomes eligible to be promoted to Grade I of Sri Lanka 

Accountants’ Service: 

 

19. Application containing correct and all information from 01 to 16 above and certified copies 

of all documents required to be attached, are hereby submitted as a file by numbering 

them consecutively and indicating the number relevant to the facts in the top right corner of 

each document.  

Date: ......................................  

Signature of the applicant 

Designation and official stamp  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Secretary, 

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government / relevant Ministry 

1. All the particulars mentioned above by the officer are correct.  

2. Matters relevant to No. 11, 12, 13,14 and 15 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. 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  Number and date of the charge sheet issued by the disciplinary authority: 

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

 

4. Work/attendance/conduct of Mr. /Mrs. /Miss. ………………………….are satisfactory. 

Accordingly, it is hereby recommended to promote the officer to Grade I of Sri Lanka 

Accountants’ Service. 

 

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. 

 

Date : …………………………………. 

 

Signature of the Head of the Department/ Institution,  

Designation and official stamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note:- cross inapplicable words. 

 

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

Secretary,  

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 

 

1. I agree/ do not agree with the recommendations made by the Head of the 

Department/Institution on the work and conduct of Mr./Ms./Miss. ……………………., 

officer in Grade II of Sri Lanka Accountants’ Service. 

 

2. The work/conduct/special skills and performance of the officer have been duly evaluated. It 

is hereby recommended/ not recommended to promote Mr./Mrs./Miss. ………………….. 

to Grade I of Sri Lanka Accountants’ Service with effect from …………………… .* 

 

(*Indicate reasons in brief 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 . 

 

Date :………………………………. 

Secretary, 

Ministry of 

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

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

Official stamp 




