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දුරළතන  ෆක්ස   ඊ-ොේල්  
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මොේ අාළය,   ොේ අාළය, දිනය, 

எனது இல MPA/PSD/Class1 Promotion உது இல   திகதி:        2016 06.29 
My No    Your No Date  

 
සියලුම අමාත්ාාං ම්වරුලරු,  

පෂාත් ප්රධාා  ම්වරුලරු,  

මෙපාර්ත්මරු,තු ප්රධාාීන, 

දිව්ත්රික් ල ම්වරුලරු,. 

 
ශ්රී ලංක  ා ලංක්රමසම්පාාන  ලංසමේවසෙහි ලංII ලංසරේණිසේ ලංනිකධාරීන් 

I ලංසරේණිෙඋ ලංසමමක ලංරීරීමස. 

 

         අාංව 1670/32 ෙරණ 2010.09.10 ල  දි ැති ගැවට් පත්රමය, ප්රවාය  පත් වරු  ැූ ශ්රී ාංවා 

ක්රමවරුපාෙ  මවේලා ලලව්ාාම  20 ල  මේෙමේ වඳශ, අ,ත්ර්වාලී  විධිවිධාා  ය මත් ශ්රී ාංවා ක්රමවරුපාෙ  

මවේලමයහි II මරේණිමේ නිධාාරී, I මරේණිය  උවව් කිරීම වඳශා අයදුරුපත් වැඳවීම  රාජ් මවේලා මව ිෂ, 

වභාම  අු මැතිය ැබී ඇත්. 

 

2. ශ්රී ාංවා ක්රමවරුපාෙ  මවේලා ලලව්ාාම  19.1 ii උප වගන්තිය, ය,ටොේ II ොශ්රේණීයටය,ට අන්තග්රහයය, 

ළරනු කබන නිකධරිොය,කු ොහෝ අන්තග් ළකය, තුළ II ොශ්රේණීයටය,ට උසස ළරනු කබන නිකධරිොය,කු  ශ්රී ාංවා 

ක්රමවරුපාෙ  මවේලාම  I මරේණිය  උවව් කිරීම  මවේලා ලලවා්ාම  20.1.2 මේෙමේ අලත්ාල, පශත් වඳශ, 

පරිදි ම . 

  

I. උවව් කිරීම වඳශා සුදුසුවරු බ  දි   පූර්ලාව,   ලවර  05 තුෂ වතුටුොයව මවේලා වායක් ල තිබීම ශා 

වි යාු කූ ෙඬුලමව  ක් ල ම  වී තිබීම.   

 

II. උවව ්කිරීම වඳශා සුදුසුවරු බ  දි   පූර්ලාව,   ලවර  05ළ ළකය,ක් නිය,මිත දිනය,න්හි දී වටුප් 

වග්ධළ සිය,ල්ක උපය,ොගන තිබීම   

  

 3. උවව් කිරීමරු ක්රමය 

3.1 රාජ් මවේලා මව ිෂ, වභාම  අු මැතිය මත් සුදුසුවරු අු ල පෙ රුල උවව්වීරු සිදු වෂ යුතු 

බැවි,  රාජ් මවේලා මව ිෂ, වභාල විසි, පත් වරු  බ  වාමාිකවින, 03 මෙම කු මග, 

වම,විත් වරුමුඛ පරීක් ලණ මණ්ඩයකි, වරු  බ  වරුමුඛ පරික් ලණි, පසුල, I මරේණිය  

පත් කිරීම වඳශා ල  නිර්මේය, ඉදිරිපත් වර  අත්ර, ඒ වඳශා පලත් ා පුරප්පාඩු වාංඛාල 

ම  වවා අයදුරුවරුල, වරුමුඛ පරීක් ලණය  භාජ් ය වරු  ැමේ. 

https://www.pubad.gov.lk/
mailto:secretary@pubad.gov.lk


 

 

 

3.2 නිධාාරී,මේ මජ්්්ත්ලය ළිබඳබඳ වමවා් ඇගමම පමණක් ල පෙ රු වරමග  I මරේණිය  උවව ්

කිරීම සිදු වරු  බ  අත්ර, 2016.01.01 දි   අොෂ මජ්්්ත්ා ම්ඛ ය  එම දි   උවව ්

වීම  සුදුසුවරු ැූ නිධාාරී, උවව් වීම  මපර පැලති මජ්්්ත්ා අු ළිබඳමලන්, වැවමවේ. 

 

4. උසසවීේ ළරනු කබන්ොන් වයවසාව ්රිය,ේමළ වන දිනට ොහෝ අදළ සුදුසුළේ සේපූග්ය ළරන දිනට 

ය,න දින ොදොළන් පසුව එකොෙන දිනට වන බැවි, සුදුසුවරු බ  නිධාාරි, ත්මා විසි,  මරු වමඟ ල  

ආවෘතිය  අු ල  වරුපූර්ණ වර  ෙ අයදුරුපත් අමාත්ාාං ම්වරුලරු,  ප්රධාා  ම්වරුලරු,  දිවත්්රික් ල 

ම්වරුලරු,, මෙපාර්ත්මරු,තු ප්රධාාීන, මින, මා මලත් 2016 07 12 දි   මපර ැමබ  මවේ එවිය 

යුතුය. එදි   පසුල එල  අයදුරුපත් කිසිදු මශේතුලක් ල මත් භාරගු  ම  බ  අත්ර වමෙ ව්ල ශා 

අවරුපූර්ණල එල  අයදුරුපත් ප්රතික් ලමේප වරු  ැමේ. 

 

5. ඉශත් වඳශ, මූන්ව සුදුසුවරු වපුරා ඇත් රු පමණක් ල, අයදුරුපත් ඉදිරිපත් කිරීම  ව යුතු වර  මව 

අොෂ නිධාාරී, ෙැු ලත් වර  මම, ෙ,ලා සිටි  අත්ර, ෙැ   විරාම මග  සිටිමේ වුලෙ, ඉශත් 03 

මේෙමේ වඳශ, සුදුසුවරු වපුරා ඇති  මපර උවව ්වීරු අලව්ාාම දී වරුමුඛ පරීක් ලණය  මපීන සිටි  මුත් 

උවව් වීරු ම  ෙ මශෝ ඉ්ලුරු කිරීම  ම  ශැකි ව නිධාාරී, ශ  මමම උවව් වීරු වඳශා ඉ්ලුරු වෂ 

ශැකිය.  

 

6. මරු වරුබ,ධාමය, අොෂ නිධාාරී, ෙැු ලත් වර,ම,  රු මැ වි. 

       

 

 

      

 සේ. ලංනඩල්කසේ. 

 ම්වරු  

රාජ් පරිපා  ශා වෂම ාවරණ 

අමාත්ාාංය 

 

 

 

 



 
Application for Selection for Promotion to 

Class I of Sri Lanka Planning Service   
 

 

Part I – To be filled in by the officer  

 
 

1.    Personal Information  :  

 
1.1   Name in Full : ……………………………………………………………. 

 
 ……………………………………………………………. 

 1.2   Mailing address :     Office  …………………………………………....... 
                                                                              ………………………………………….. 
                                                            Residence : ………………………………………… 

                                                                               …………………………………………. 
2. Service Record :  

 
2.1 Date of Promotion to SLPS II-I    : ………………………………... 
2.2 Number of years served in SLPS II-I  : ……………………………. 

2.3 Date of Appointment to Sri Lanka Planning Service II-II : ………. 
            2.4       Total Number of years served in SLPS : ………………………….. 
 

 (Give Details of post, Institution and duration in a separate sheet, if  necessary)   
 

 

 

             Post  

……………………… 
……………………… 

……………………… 
……………………… 
……………………… 

        Institution  

……………………… 
……………………… 

……………………… 
……………………… 
……………………… 

       Duration 

……………………… 
……………………… 

……………………… 
……………………… 
……………………… 

 
 

2.5 Details of no pay leave taken, if any : …………………………….. 
                                                                                                …………………………….. 
                                                                                                …………………………….. 

                                                                                                …………………………….. 
 

 
3. Information on the Current Post :  

 

3.1   Current Post held and the Organization  :  ……………………………….           
      ………………………………. 

3.2    Date of Appointment to the Post   : ……………………………………... 



 

4.  Information  on Annual Performance Evaluation : 

      
 

Give the ratings obtained for five (05) years 2007-2012 (Attach certified copies of the 
relevant page of the Performance Evaluation Sheet) 

 
 

                          2007 2008    2009   2010   2011  2012 
Excellent                           …….    …….   …….  …….  …….  ……. 
Above Average  …….    ……..  …….  …….  …….  ……. 

Average  …….    ……..  …….  …….  …….  ……. 
 

 
 
 

 

Part II – To be filled in by the Immediate Supervisor to whom the 

officer is attached  
 

 
   1. Has he/she earned all the increments on the due date within the period of                  

immediately preceding five (05) years of the date gaining eligibility for promotion? 

   (Please attach certified copies of increment forms)  

 

 ...…………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 

 
2.  Has he/she been subjected to disciplinary punishment for an offence committed                                                                       

within the period of immediately preceding five (05) years  of the date of gaining  

  eligibility for promotion?  if answer is  “Yes”  please give the details.  

 

……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Details of leave obtained during the following years:  

 

 
 

  2007     2008   2009   2010   2011    2012     
Casual                 …….    …….   ……   …….  …….  ……..     
Vacation              …….    …….   ……   …….  …….  …….. 

No Pay                …….    …….   ……   …….  …….  …….. 
Other                   …….    …….   ……   …….  …….  ……..  

 
 

 

 
4.   Whether officer could be released from the organization in the event of his/her 

being selected to be posted outside the organization.    

   

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

 
Date : …………………………                               Signature : ……………….. 

                                                                                          ……………………………. 
                                                                                          Name and Position 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 




