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அமநச்சுக்கின் சசனார்கள், 

நாகாண ிபதந சசனார்கள், 

திமணக்கத்தமயர்களுக்கும், 
நாயட்ட சசனார்கள், 

 

இங்மக திட்டநிடல் சசமயனின்  II ஆம் தபத்மதச் சசர்ந்த  அலுயர்கம  

I ஆம் தபத்திற்குப் தயியுனர்த்துதல்  

 

 

இக்கம் 1670/32 க் சகாண்ட 2010.09.10 ஆம் திகதின யர்த்தநாினில் ிபசுாிக்கப்ட்ட இங்மக 

திட்டநிடல் சசமய ிபநாணக் குிப்ின் 20  ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள்  இமடக்கா 

ற்ாடுகின் கீழ் இங்மக திட்டநிடல் சசமயனின் II ஆம் தபத்மதச் சசர்ந்த அலுயர்கம I ஆம் 

தபத்திற்கு தயியுனர்த்துயது சதாடர்ா யிண்ணப்ங்கம சகாருயதற்கு அபசாங்க  சசமய 

ஆமணக்குழு அனுநதினித்துள்து. 

 

2. இங்மக திட்டநிடல் சசமய ிபநாணக் குிப்ின் 19.1 ii உ ிாியின் கீழ் II ஆம் தபத்திற்கு 

உள்ீர்க்கப்ட்ட அலுயசபாருயர் அல்து இமடக்காப் குதினில் II ஆம் தபத்திற்கு 

தயியுனர்த்தப்ட்ட அலுயசபாருயர்,  இங்மக திட்டநிடல் சசமயனின் I ஆம் தபத்திற்கு 

தயியுனர்த்துயதற்கா சசமயப்ிபநாணக் குிப்ின் 20.1.2 ந்தினின்   சதமயப்ாடுகள் ின்யருநாறு: 

 

I.  தயியுனர்யிற்கா தமகமந சறுயதற்கு உாித்துமடன திகதிக்கு உடன் பன்பா 05 

யருடகா திருப்திகபநா சசமயக்காத்மதக் சகாண்டிருப்துடன், வ்யித எழுக்காற்றுத் 

தண்டமகளுக்கும் உட்டாதிருத்தல். 

 

II.  தயியுனர்யிற்கு உாித்துமடன திகதிக்கு உடன் பன்பா 05 யருட காப்குதினில் உாின 

திகதிகில் அமத்து சம் ற்ங்கமயும் ஈட்டினிருத்தல்.  

 

3. தயியுனர்த்தும் பம 

 

3.1 அபசாங்க சசமய ஆமணக்குழுயின்  அங்கீகாபத்தின் ிபகாபம்,  தமகமந அடிப்மடனில் 

நாத்திபம் தயியுனர்வு சநற்சகாள்ப்ட சயண்டினதுடன், அபசாங்க சசமய 

ஆமணக்குழுயிால் ினநிக்கப்ட்ட 03 உறுப்ிர்கம சகாண்ட சர்பகத் சதர்வுக் 

குழுயின் அயதாிப்ின் ின்ர், I ஆம் தபத்திற்கு ினநிப்தற்கா சிார்சுகள் 

சநர்ப்ிக்கப்டுயதுடன், அது சதாடர்ாக ிவுகின் சயற்ிடங்கின் ண்ணிக்மக 

கருத்தில் சகாள்ப்டாது யிண்ணப்தாாிகள் சர்பகப்ாீட்மசக்கு அமமக்கப்டுயர்  

. 
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3.2  அலுயபது சசமய பப்ின் பழுமநனா நதிப்பீட்டின் அடிப்மடனில் நாத்திபம்  I ஆம் 

தபத்திற்கு தயியுனர்த்தப்டுயதுடன், 2016.01.01 திகதினயிா சசமயபப்பு ட்டினல் 

ஆது, அத்தித்தில் தயியுனர்வு சத் தமகமநயுமடன அலுயர்கின்  சசமயபப்ின் 

அடிப்மடனில் தயியுனர்யிற்கு பன்பா சசமயபப்பு ட்டினலின் சதாடர்பமக்கமநன 

தனாாிக்கப்டும். 

 

4. தயியுனர்வுகள் யமங்கப்டுயது சசமயப்ிபநாணக் குிப்பு மடபமப்டுத்தப்டும் திகதி அல்து 

குித்த தமகமநகமப் பூர்த்தி சசய்யும் திகதி ஆகின இபண்டின் ின்ர் யரும் திகதி ஆயதால், 

தமகமநயுமடன அலுயர்கிால் இத்துடன் அனுப்ப்டும் நாதிாி யிண்ணப்ப் டியத்திற்கு ற் 

பூபணப்டுத்தப்ட்ட யிண்ணப்ங்கம அமநச்சுக்கின் சசனார்கள், ிபதந சசனார்கள், 

நாயட்டச் சசனார்கள், திமணக்கத் தமயர்கள் ஊடாக க்கு 2016.07.12  ஆந் திகதிக்கு பன்ர் 

கிமடக்கக் கூடினதாக அனுப்ிமயக்கப்டல் சயண்டும். க்காபணம் சகாண்டும் இத்தித்திற்கு 

ின்பாக கிமடக்கப் சறும் யிண்ணப்ங்கள் ற்றுக்சகாள்ப்ட நாட்டாது ன்துடன் பழுமநனற் 

யிண்ணப்ங்கள் ிபாகாிக்கவும்டும்.  

 

5. சநச குிப்ிடப்ட்டுள் அடிப்மட தமகமநகம பூர்த்தி சசய்தயர்கள் நாத்திபம், 

யிண்ணப்ங்கம சநர்ப்ிக்கும்டி குித்த அலுயர்கம அிவுறுத்துநாறு தங்கம சகட்டுக் 

சகாள்யதுடன், தற்சநனம் ஏய்வு சற்றுள் சாதிலும், சநற்டி தயியுனர்யிற்கு தமகமந சற் திகதி 

யமப அல்து அதற்குப்  ின்பா காப்குதி யமப சசமயனில் ஈடுட்டிருந்த நற்றும்  

தயியுனர்யிற்கா சநற்டி 03 ஆம் ந்தினில் கூப்ட்ட தமகமநகம பூர்த்தி சசய்துள், பன்ர் 

தயியுனர்யிற்கா சர்பகத் சதர்வுயிற்கு சதாற்ி தயியுனர்வு  கிமடக்கப்சாத அல்து 

யிண்ணப்ிக்க இனாதுசா  அலுயர்களும் யிண்ணப்ிக்க படியும்.  

 

6. இது சதாடர்ாக குித்த அலுயர்கம  அிவுறுத்துநாறு தனவுடன் சயண்டிக் சகாள்கின்சன். 

 

 

 

 

 

ச. தடல்சக, 

சசனார் 

அபசாங்க  ிர்யாக நற்றும் பகாமநத்துய அமநச்சு   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 




