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දින.

ංභාත්යාකල සඛකම්්
දි්ත්රික් ල සඛකම්් / දිාඳති්
සදඳාර්ත්සම් තු ප්රධානී

ස ෞඛ්ය කළමනාකරණ

හකාර ස ේලසේ සිට රාජ්ය කළමනාකරණ

හකාර ස ේලසේ III ඳන්තියට/

සරේණියටයට ්න්්ග්රහණය ූ නිධාරීන්ට කාග්යක්ෂම්ා කඩඉම් ඳරීක්ෂණ

මත්වීම

හා

හන

කායක් බාදීම
සෞ ය කශභනාකයණ වකාය සේස
ං ත්ර්ග්රවණඹ ූ  නිරධාීන
ං ත්ර්ග්රවණසඹ

ිට

යාජ්ය කශභනාකයණ වකාය සේස

III න ඳ තිඹ

ඳවත් සකො සද්ිට ඹ සේ සෞ ය කශභනාකයණ වකාය සේස

ව

ඳුව යාජ්ය කශභනාකයණ වකාය සේස III න ඳ තිඹ නිඹමිත් කාර්ඹක් ලභත්ා කඩඉම්

ඳීනක් ලණඹ භේවීභ වා ංනුඹාත් විබාග ං්ථා 06ක වන කාරඹක් ල රඵාදීභ

යාජ්ය සේා සකොමි

බා

/III න ඳ තිඹ

ංදාශ

තීයණඹ කය ඇත්.
02.

ඒ ංනු සෞ ය කශභනාකයණ වකාය සේස

ප්රාථමික සශ්රේණියටඹ

කාර්ඹක් ලභත්ා කඩඉම් ඳීනක් ලණඹ භේවීභ / ම්පූර්ණ කිීනභ ප්රභාදවීභ සවේතුස

i. ඳිපා කාරඹ දීර්ඝ කශ / ැටුප් ර්ධක විරම්බනඹ ූ  නිරධාීන
ii. ඒ සවේතුස
නිරධාීන

ාභානය කාර්ඹ ාධනඹ භත් II න සශ්රේණියටස උ්වීභ නිඹමිත් කාරඹ ඩා ප්රභාද වී රැී  ඇති
ද

සම් ඹ සේ ිටඹ සජ්ය්්ේඹ
සවේතුස

ද

ඵරඳාන ඳිපදි දීර්ඝ කශ ඳිපා කාරඹ / විරම්බනඹ ූ  ැටුප් ර්ධක ව ඒ

ප්රභාද ූ  ාභානය කාර්ඹ ාධනඹ භත් II න සශ්රේණියටස

දිනැති ංති විසලේ ගැට් ඳත්රස

උ්වීම් (ංකක 1372/23 වා 2004.12.24

ඳශ කයන රද යාජ්ය කශභනාකයණ වකාය සේා ය්ථාස

2013.04.02 දින ිට ක්රිඹාේභක ංකක. 1840/34 වා 2013.12.11 දිනැති ංති විසලේ ගැට් ඳත්රස

11.3 ව

ඳශ කයන රද

යාජ්ය කශභනාකයණ වකාය සේා ය්ථාස 10.1 ග තිර ව ) ඳභණක් ල ඹථාේ කයගැනීභ වා
ිටඹ සදඳාර්ත්සම් තු ප්රධානිඹාසේ නිර්සද්ලඹ ද හිත් ඉඛලීභක් ල භා සත් ඉදිිපඳේ කශ යුතුඹ.
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03.

සභඹ ංතීත්ඹ

ද ඵරඳාන ඳිපදි ිටදුකයනු රඵන වන ැරසීභක් ල න සවයි

ං්ථා පිළිඵ කිිටඹම් පිළිඹභක් ල ර්ත්භානස
ක්රිඹාභාර්ගඹ

දී සඹදිඹ සනොවැකි සවයි

ංගතිඹක් ල සනොන ඳිපදි ක යුතු කශ යුතු සවයි

ද ංතීත්ස දී ංහිමි ූ 

ද එැනි ක්ණුරදී ගේ ංතීත්

ද ඳවත් දක් ලා ඇති ංහිමි ූ  ං්ථා පිළිඵ

ඉදිිපඳේ කයනු රඵන ංභිඹාචනා රකා ඵැලීභ ංකාල සනොභැති ඵ ංධායණඹ කයමි.

i. සභභ වනඹ හිමිවීභ සඳය ිටදුූ  ැටුප් ර්ධක විරම්බන සවේතුස

ංහිමි ූ  සනේ සේා

සවෝ උ්වීම් (ංකක 1372/23 වා 2004.12.24 දිනැති ංති විසලේ ගැට් ඳත්රස

පිවිසීභ

ඳශ කයන රද

යාජ්ය

කශභනාකයණ වකාය සේා ය්ථාස 2004.12.24 දිනැති සේා ය්ථාස 11.2 සවෝ 12.2 ග ති
ඹ සේ ව

සවෝ සනේ) වා ූ  සවෝ ත්යඟ විබාගඹ

සත්ෝයාගැනීභක් ල සනුස

/ ම්මු

ඳීනක් ලණඹ

සවෝ එැනි කිිටඹම්

ූ  ං්ථාක් ල වා සඳනී ිටටීසම් ං්ථාක් ල ංහිමිවීභ පිළිඵ වන ඉඛරා

ඉදිිපඳේ කයන ංභිඹාචනා.

ii. සභභ වනඹ හිමිවීභ සඳය ිටදුූ  ැටුප් ර්ධක විරම්බනඹ සවේතුස

ංහිමි ූ  ත්නතු් රැී සම් ං්ථා

පිළිඵ වන ඉඛරා ඉදිිපඳේ කයන ංභිඹාචනා.

iii. සභභ වනඹ හිමිවීභ සඳය ිටදුූ  ැටුප් ර්ධක විරම්බනඹවීම් වඳුනා සනොසගන / සනොරකමි
සරිට

උ්වීම් සවෝ සනඹම් ත්යඟ විබාගඹ

ංඹදුම්කය ඉ

භේ ම්මු

ඳීනක් ලණස

සනඹම් ඳුව ං්ථාක දී ැටුප් ර්ධක විරම්බනඹ වඳුනා ගැනීභ සවෝ ැරකීභ සවේතුස
සවෝ විබාගස

ාදය
දී සවෝ

ංදාශ උ්වීභ

ප්රතිපර භත් සකසයන ඳේවීභ සවෝ යප්රාදඹ රැී භ ංේහිටුා ඇති නිරධාීන

විිට

එභ

ංේහි ූ  ඳේවීම් / යප්රාදඹ රඵාගැනීභ ඉදිිපඳේ කයන ංභිඹාචනා.
2003.05.01 දින සඳය සෞ ය ිපපිකාය සේස II‘ආ’ ණ්ඩඹ ඵා ග නා රද 2003.05.01 දින ිට

04.

සෞ ය කශභනාකයණ වකාය සේස ප්රාථමික සශ්රේණියටඹ ං ත්ර්ග්රවණඹ ූ  නිරධාීන

ද 2003.05.01 දින ිට

සභභ චක්රසඛ ඹ ඹ සේ ංදාශ කාර්ඹක් ලභත්ා කඩඉභ ම්පූර්ණ කිීනභ වා සභභගි

ංනුඹාත් විබාග ං්ථා

06ක් ල හිමින නමුේ එදින
ම්ඵ ධසඹ

එනම් 2003.05.01 දින

සඳය කාර්ඹක් ලභත්ා කඩඉම් ඳීනක් ලණඹ භේ සනොවීභ

ූ  කිිටඹම් ැටුප් ර්ධක විරම්බනඹක් ල ස

නම් එඹ එසේභ ඳතිනු ඇති ංත්ය සභභගි

ඊ

වනඹක් ල හිමි සනොනු ඇත්.
ත් ද ඉවත් ව

05.
ිට

ංනුඹාත් විබාග ං්ථා 06 ගණනඹ කිීනසම් දී ප්රාථමික / III න සශ්රේණියටඹ ඳේ ූ  දින

ඳැැේූ  පූර් සෞ ය කශභනාකයණ වකාය සේඹ ඹ සේ රද

කශභනාකයණ වකාය සේඹ ඹ සේ රද විබාග ං්ථා ද ඇතුළු සේා

විබාග ං්ථා ද ඳුව යාජ්ය
සදසකහිභ III න ඳ තිඹ ංදාශ

ංනුඹාත් කාර්ඹක් ලභත්ා කඩඉම් ඳීනක් ලණ විබාග ං්ථා ගණන 06ක් ල විඹ යුතු ංත්ය එඹ ඉක් ලභා ඹාභ සභභගි
ං්ථාක් ල හිමි සනොනු ඇත්.

සක්.වී.පී.එම්.සේ. ගමසේ
ඒකාඵද්ධ සේා ංධයක් ල ජ්නයාඛ.
පිටඳත්:
ිටඹළුභ ඳශාේ බා ප්රධාන සඛකම්්

සත්

-
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