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அமநச்சுக்கின் செனார்கள் 

இபாஜாங்க அமநச்சுக்கின் செனார்கள் 

நாகாண ிபதந செனார்கள் 

திமணக்கத் தமவர்கள் 
 

 

2019.08.22 ஆந் திகதின 2137/66 ஆம் இக்க இங்மக கணக்கார் செமவப் 

ிபநாணத்தின் 5வது திருத்தம் நற்றும் அபொங்க ிர்வாக சுற்ிக்மக 33/2019 இன் டி 

இங்மக கணக்கார் செமவனின் தபம் III இல் உள் உத்திசனாகத்தர்கம இங்மக 

கணக்கார் செமவனின் தபம் II க்கு தபம் உனர்த்துதல் 
 

2019.08.22 ஆந் திகதின 2137/66 ஆம் இக்க இங்மக கணக்கார் செமவப் 

ிபநாணத்தின் 5வது திருத்தம் நற்றும் அபொங்க ிர்வாக சுற்ிக்மக 33/2019 இன் டி 

இங்மக கணக்கார் செமவனின் தபம் III இல் உள் உத்திசனாகத்தர்கம இங்மக 

கணக்கார் செமவனின் தபம் II க்கு தபம் உனர்த்துவதற்கா சகாாிக்மககம இமணப்பு 

01இல் குிப்ிடப்ட்ட நாதிாிப் டிவத்தின் ஊடாக அனுப்ி மவக்குநாறு  அன்புடன் 

அினத்தருகிசன்.  
 

 

02. அதன்டி, 2021.11.23 அன்று இங்மகக் கணக்கார் செமவனின் தபம் II க்கு 

தவி உனர்வு சத் தகுதி சற் உத்திசனாகத்தர்கள் சதாடர்ில் இமணப்பு I இல் 

உள் விண்ணப்ப் டிவத்மத 2022/01/31 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் பமனாகப் பூர்த்தி 

செய்து ிறுவத் தமவாின் ாிந்துமபயுடன் சாதுச் செமவகள் ஆமணக்குழுவிற்கு 

அனுப்ி மவப்தற்காக தாநதநின்ி நக்கு அனுப்ி மவக்க டவடிக்மக டுக்குநாறு 

தனவுடன் அினத்தருகிசன். 

 

 
 

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்ெிி  

செனார் 

அபெ செமவகள், நாகாண ெம௧ள் நற்றும்  உள்ளூபாட்ெி அமநச்சு 

රාජ්ය ස ේලා, පළාත්  භා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය 

அபொங்க செமவகள், நாகாண ெம௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்ெி அமநச்சு 

Ministry of Public Service, Provincial Councils and Local Government 
නිදහස චතුරශ්රය  මක ළ  07  ශ්රි  ක 

சுதந்திப ெதுக்கம் சகாழும்பு 07 இங்மக.   

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 

 
 

                                          
 

මමේ අ කය 

து இ                      MPubAd/AcSd/10/Gr.II/Pro./2015 Batch          

My No 
 

 
 

 

 මබ් අ කය 
உநது இ               
Your No 

දිනය 

திகதி               2022.01.12 
Date  



இங்கை ைணக்ைார் சேகயனின் தபம் III இல் உள் உத்திசனாைத்தர்ைக இங்கை 

ைணக்ைார் சேகயனின் தபம் II க்கு தபம் உனர்த்துயதற்ைா யிண்ணப்த்கத பூர்த்தி 

சேய்யும் சாது ையத்தில் சைாள் சயண்டின யிடனங்ைள். 

 

01) சாதுச் சேகயைள் ஆகணக்குழுவுக்கு அனுப்புயதற்ைாை யமங்ைப்டும்  

யிண்ணப்ப் டியத்தில் ின்யரும் ஆயணங்ைின் ிபதிைள் இகணக்ைப்ட 

சயண்டும். 

 ினநக் ைடிதத்தின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதி 

 ைடகநப் சாறுப்புக்ைக ஏற்றுக்சைாண்ட ைடிதத்தின் ிபதி 

 சேகயனில் ிபந்தபப்டுத்தும் ைடிதத்தின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதி 

 பதாயது யிகத்தின் தகடதாண்டல் ாீட்கேனில் ேித்தி சற்தாை அல்து 

யிக்ைிக்ைப்ட்டகதக் குிக்கும் அகத்து ைடிதங்ைின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட 

ிபதிைள் (யிண்ணப்ப் டியத்கத பூர்த்தி சேய்யும் சாது ாீட்கே ஆபம்நா 

திைதி குிப்ிடப்ட சயண்டும்) 

 2014.01.21 ஆந் திைதினிட்ட 01/2014 ஆம் இக்ை அபோங்ை ிர்யாை சுற்ிக்கை, 

2017.10.17 ஆந் திைதினிட்ட 06/2017 ஆம் இக்ை அபோங்ை ிர்யாை சுற்ிக்கை 

நற்றும் 2020.10.16  ஆந் திைதினிட்ட 18/2020 ஆம் இக்ை அபோங்ை ிர்யாை 

சுற்ிக்கை ிபைாபம் அபே சநாமிைில் (ேிங்ைம் / தநிழ்) சதர்ச்ேி சசயண்டின 

சதகயைில் இருந்து யிக்ைிக்ைப்ட்ட ைடிதம், ோன்ிதழ் நற்றும் 

சதாடர்புகடன ஏகன ஆயணங்ைள். 

 இபண்டாயது தகடதாண்டல் ாீட்கேனில் ேித்தி சற்தாை அல்து 

யிக்ைிக்ைப்ட்டகதக் குிக்கும் அகத்துக் ைடிதங்ைின் 

ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிைள் (யிண்ணப்ப் டியத்கதப் பூர்த்தி சேய்யும் சாது 

ாீட்கே ஆபம்நா திைதி குிப்ிடப்ட சயண்டும்) 

 இகணப்பு சநாமித் சதர்ச்ேிப் ாீட்கேனில் ேித்தி சற்று நற்றும் 

யிக்ைிக்ைப்ட்டகதக் குிக்கும் ஆயணங்ைின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட 

ிபதிைள் 

 சதேின அகடனா அட்கடனின் ோன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதி 

 

02) யிண்ணப்த்தில் திகணக்ைத் தகயர் நற்றும் அகநச்ேின் சேனாாிால் 

பகனாைப் ாிந்துகபக்ைப்ட்டிருக்ை சயண்டும் 

         

 



Annexure 01 

Promotion of Officers in Grade III of Sri Lanka Accountants’ Service to Grade II as per 

the 5th Revision of the Minute of Sri Lanka Accountants' Service No: 2137/66 dated 

22.08.2019 and Public Administration Circular No: 33/2019 

 

Part I 
 

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

(b) Designation and present service station: 

…………………………………………………………………………………………… 

(c) Office address :- ………………………………………………………………………. 

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

(d) Personal address :- …………………………………………………………………… 

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

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

(e) National Identity Card No :- …………………………………………………………… 

 

02. (a) Date of appointment to Grade III of Sri Lanka Accountants’ Service :- ……………… 

(b) Date of assumption of duties in Grade III of Sri Lanka Accountants’ Service :-……… 

(c) Date of confirmation in Grade III of Sri Lanka Accountants’ Service :-………………   

(d) If the probation period has been extended, indicate the period of extension :- ……… 

 

03. Have you passed the following examinations or have you been exempted from the same? 

If so, details on the same:  

(i)  Date of passing the first Efficiency Bar examination:……………………………….. 

(ii)  Date of passing the second Efficiency Bar examination:…………………………… 

(iii) Date of passing the examination for proficiency in other official language or date on 

which you have been exempted from the same: ………………………………………. 

(iv) Date of passing the examination for link language proficiency or date on which you 

have been exempted from the same: ………………………………………………… 

(v) Date of completing capacity building level III :………………………………........ 

 

04. Accordingly, the date on which you are eligible to be promoted to Grade II of Sri Lanka 

Accountants’ Service: …………….. 

I hereby declare that I am eligible to be promoted to Grade II of Sri Lanka Accountants’ 

Service with effect from ..............and the particulars furnished in paragraphs 1 to 4 above 

are accurate according to my knowledge and belief.   

 

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

            Date                                                     Signature                       
          1 



 Part II 
 

Certification of the Head of the Department 

(The Heads of Departments should personally be responsible with regard to the 

following) 
 

01. (i)  Has the officer completed an active and satisfactory service period of 06 years from 

the date of appointment to Grade III and earned 06 salary increments? :- ………………... 

            (ii) Has the officer earned all the due salary increments within the 5 years immediately 

preceding the date on which she/ he has become qualified for promotion?:- ………….. 

 

Year Has/ has not earned the salary increments 

  

  

  

  

  

  

           (Certified copies of the salary increment certificates (Form General 185) should be 

attached)  

 

02. (i) Has the officer proved a performance at satisfactory level or above within the 06 years 

before the date of promotion as per the approved performance evaluation procedure? :- 

……………………………………………………………………………………… 
 

(ii) Has the officer completed a satisfactory service period within the 05 years 

immediately preceding the date on which he/ she has become qualified for promotion?:- 

…………………………………..................... 

 

Year Indicate the level of performance as {satisfactory (S)/ Average (A)/ 

Excellent (E)} as per the approved performance evaluation procedure 

  

  

  

  

  

  

            (Copies of the approved performance reports of which both sides are certified should be 

attached)                    2 

 



03. (i) Is any disciplinary action being taken against the officer or is it intended to take       

         disciplinary action against the officer in future?  :- ................................................. 

(ii) If yes, indicate whether it is in accordance with Schedule 01 or Schedule 02:- 

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

04. Has the officer obtained no-pay leave? …………………………………………… 

 If yes, indicate the period:- .................................................... 

Year Period 

 

  

  

  

 

I hereby certify that I have checked the particulars furnished here by Mr/Mrs/MS. 

....................  and they are accurate.  His/ her service within the past 06 years is 

satisfactory and I hereby recommend to promote he/ she to Grade II of Sri Lanka 

Accounts’ Service with effect from .................................  

 

         

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

           Date                                                                Signature of the Head of the Department  

                       Designation.................................................. 

 

 

 

Part III 

I hereby recommend to promote Mr./Mrs./MS. ....................................... to Grade II of Sri 

Lanka Accountants’ Service. 

 

 

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

            Date                                                                    Signature 

    Secretary (Name) 

    Official Stamp 

 

                                                          3 




