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சக அமநச்சுக்கின் சசனார்கள் 

சக நாகாண ிபதந சசனார்கள் 

சக திமணக்கத் தமவர்கள் 
 

 

இங்மக கணக்கார் சசமவனின் III ஆம் தபத்துமைன அலுவர்கம II ஆந் தபத்துக்கு 

தவியுனர்த்தல் 

 

2018.12.15 ஆந் திகதின இங்மக கணக்கார் சசமவனின் II ஆந் தபத்துக்கு 

தவியுனர்த்துவதற்கா தமகமநனிமப் பூர்த்தி சசய்துள் அலுவர்கள் தங்கது 

ிறுவத்தில் காணப்டுவார்கானின் ின்வரும் விண்ணப்ப்டிவத்திம 2019.03.31 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் உாினவமகனில் பூபணப்டுத்தி ிறுவத் தமவாின் 

ாிந்துமபயுைன் அபசாங்க சசமவகள் ஆமணக்குழுவிற்கு அனுப்பும் சாருட்டு தாநதநின்ி 

எநக்கு அனுப்ி மவக்க ைவடிக்மக எடுக்குநாறு தனவுைன் அினத்தருகின்சன். 

 

ஒப்ம்/. பீ.ி.ி.எஸ். அசகுணபத் 

சநதிகச் சசனார் (அபசாங்க ிர்வாக) 

அபசாங்க ிர்வாக நற்றும் அர்த்த பகாமநத்துவ அமநச்சின் 

சசனாருக்கு  திாக 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රාජ්ය පරිපරා  පාා පපරාා පළමන ාළර  පමනා්යාාංශය 

அபசாங்க ிர்வாக நற்றும் அர்த்த பகாமநத்துவ அமநச்சு 

Ministry of Public Administration and Disaster Management 
නිදහස චතුරශ්රය  මක ළ  07  ශ්රි  කල. 

சு நத்ி சதுகக்் தகொழு்பு 07 இைங்லக.   
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 

 
මමේ අ කය 

எனது இை     MPubAd/AcSD/06/Promotion 

My No          2008 Batch 

 මබ් අ කය  
உது இை           
Your No 

දිනය  
திகதி      2019.01.31        

Date 



இலங்கை ைணக்ைாளர்  சேகையின் III ஆம் தரத்துகைய அலுைலர்ைகள இலங்கை ைணக்ைாளர் 

சேகையின் II ஆம் தரத்துக்கு பதைியுயர்த்துைதற்ைான ைிண்ணப்பப்படிைத்திகனப் பூர்த்தி சேய்யும் 

சபாது ைைனத்திற் சைாள்ள சைண்டிய ைிையங்ைள் 

 

01). அரோங்ை  சேகைைள் ஆகணக்குழுவுக்கு அனுப்புைதற்ைாை ைழங்ைப்பட்ை ைிண்ணப்பத்தில்   

       ைீழ்க் குறிப்பிைப்படும் ஆைணங்ைளின் பிரதிைள் உள்ளைக்ைப்பை சைண்டும். 

 
 

 நியமன ைடிதத்தின் ோன்றுபடுத்தப்பட்ை பிரதி 
 

 சேகையில் நிரந்தரப்படுத்தப்பட்ை ைடிதத்தின் ோன்றுப்படுத்தப்பட்ை பிரதி 
 

 முதலாம் ைிகனத்திறன் ைாண் தகைப்பாீட்கேயில் ேித்தியகைந்த அல்லது ைிடுைிக்ைப்பட்ைதாைக் 

ைருதப்படும் ேைல ைடிதங்ைளினதும் ோன்றுப்படுத்திய பிரதிைள் (ைிண்ணப்பப்படிைத்திகனப் 

பூர்த்தி சேய்யும் சபாது பாீட்கே ஆரம்பிக்ைப்பட்ை திைதிகய குறிப்பிைவும்) 

 

 2014.01.21 ஆம் திைதி சபாது நிர்ைாை சுற்றாிக்கை 01/2014 மற்றும் 2017.10.17 ஆம் திைதி 

சபாது நிர்ைாை சுற்றாிக்கை ைடித இல.  06/2017 இன் பிரைாரம்  (ேிங்ைளம்/தமிழ்) பாீட்கேயில் 

ேித்தியகைந்து ைிடுைிக்ைப்பட்ை ைடிதத்தின் ோன்றுப்படுத்திய பிரதிைள்         
 

 

 இரண்ைாம் ைிகனத்திறன் ைாண் தகைப்பாீட்கேயில் ேித்தியகைந்த அல்லது 

ைிடுைிக்ைப்பட்ைதாைக் ைருதப்படும் ேைல ைடிதங்ைளினதும் ோன்றுப்படுத்திய பிரதிைள் 

(ைிண்ணப்பப்படிைத்திகனப் பூர்த்தி சேய்யும் சபாது பாீட்கே ஆரம்பிக்ைப்பட்ை திைதிகய 

குறிப்பிைவும்) 
 

 இகணந்த சமாழித் சதர்ச்ேிப் பாீட்கேயில் (ஆங்ைிலம்) ேித்தியகைந்த மற்றும் 

ைிடுைிக்ைப்பட்ைதாைக் ைருதப்படும் ேைல ைடிதங்ைளினதும் ோன்றுப்படுத்திய பிரதிைள் 
 

 சதேிய அகையாள அட்கையின் ோன்றுபடுத்தப்பட்ை பிரதி 
 

 

 
 

02).     ைிண்ணப்பப்படிைப் பிரதிகய திகணக்ைளத் தகலைர் மற்றும் அகமச்ேின் சேயலாளாினால்    

          உாிய ைகையில் ேிபாாிசு சேய்யப்பட்டிருத்தல் சைண்டும். 



Application for Promotion to Grade II of the Sri Lanka Accounts’ Service 

 
 

 

Part  I 

 
01. (a) Name of the Officer :- …………………………………………………………………….. 

       (b) Designation and Present work place:- ……………………………………………………. 

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

       (c) Official Address :- ………………………………………………………………………… 

                  Telephone Number :-   ………………………..          Fax - ……………………….... ….. 

            (d) Personal Address :- ……………………………………………………………………….. 

                  Mobile Number :- …………………………… 

                  E mail   :- …………………………………………………………………………………. 

       (e) Identity card Number :- …………………………………………………………………… 

 - 

02. (a) Date of first appointment to Public Service and Post:- …………………………………… 

 (b) Date of  appointment of  SLAcS Grade III:- ……………………………………………... 

 (c) Date of  assumption of duties of  SLAcS Grade III:- …………………………………….. 

 

03.  Whether you have passed or been exempted from the following examinations in the         

       previous service minute. 

 If so give particulars:- 

(i) Date of passing 1
st
 EB Examination:- ………………………………………………….. 

(ii) Date of passing or exemption 2
nd

  EB Examination:- ………………………………...... 

(iii) Date of  passing or exemption Official Language (Sinhala/Tamil):- …………………... 

(iv) Date of  passing or exemption link language (English) :- ……………………………… 

 

04. Whether confirmed in SLAcS Grade III :- …………………………………………………… 

 

05. Present Annual salary:- ……………………………………………………………………..... 

 

06. Accordingly the Date entitle  to be placed on  Grade II of Sri Lanka Accountant Service :-  

       ……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 I declare that I am eligible for promotion to Grade II of the Sri Lanka Accountants’ Service      

      with effect from in terms of para 6 and that particulars given in paras 1-6 above are correct      

      to the best of my knowledge and belief. 

 

……………………  ……………………………. 

Date   Signature of Applicant 



 

Part II 
 

 

 

 

 

 

Certificate of the Head of Institution 

01. Whether no pay leave have been obtained? 

If any, duration? ……………………………………………………………………………… 

 

02. Date of completing 10 years active service period which is required for promotion? 

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

 

03. Whether an immediate proceeding 05 years of satisfactory service have been completed ? 

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

 

04. Whether a satisfactory or above performance have been demonstrated within the immediate 

proceeding 10 years to the date of promotion? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

05. Whether pending disciplinary matters exist against the officer? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

I certify that I have checked the particulars furnished by Mr./Mrs./Ms. …………………………… 

…………………………………..     in this form and found them correct. His/ Her Service during the past 

10 years was satisfactory. He/ She is eligible for promotion to Grade II of the Sri Lanka Accountants’ 

Service. 

 

……………………                   ………………………………………… 

Date                   Signature of the Head of the Department 

                  Designation ……………………………. 

   

 

Part III 
 

Mr./Mrs. ……………………………………………. is eligible for promotion to Grade II of the Sri Lanka 

Accountants’ Service. 

 

……………………                   …………………………………………           

 Date                                                                         Secretary  

                                                                                          Ministry of  …………………..                 

                                                                                 




