ffjoH mrsmd,k fY%aKsfha jsoHdm;s yd jsoHd jsYdro WmdOsS ork ffjoH mrsmd,k yd
m%cd ffjoH jsfYaI{jreka m;alsrSu ms<sn|j wod, jsIh fCIa;%hka ms<sn|j ks¾foaY
,nd oSfuS lusgqj'
by; i|yka lreKg wod,j l,ska bosrsm;a lrk ,o jd¾;d jsu¾IKh fldg fiajhg
m;alsrSfus ks¾Kdhl iy tu ;k;=rej,g wod, ld¾hNdrh ks¾foaY lsrSu i|yd fi!LH
wud;HdxYfha f,alus jsiska my; i|yka lusgqj m;alr we;'
wdrshr;ak fyajf.a uy;d

- ysgmq f,alus" wOHdmk wud;HdxYh" iNdm;s'

ffjoH fcda m%kdkaoq uy;d

- ysgmq f,alus" fi!LH wud;HdxYh'

ffjoH ÆQQIka chiQrsh uy;d

- ysgmq w;sf¾l f,alus" fi!LH wud;HxYh" lusgq f,alus

ffjoH mrsmd,k fY%aKsfha ;k;=re i|yd ffjoH mrsmd,k iqoqiqlusj,g jevs ie,ls,a,la
oelajSug jsoHd, fol w;r" we;sjqKq tl.;djh ms<sn|j ie,ls,a,g Ndckh lrk f,i
lusgqfjka b,a,d isgskq ,efns'
lusgqfjs ld¾h Ndrh yd kshuhka my; mrsos fjs'
1

ffjoH fiajd jHjia:dfjs oelafjk ffjoH mrsmd,k fY%aKsj,g wod, ;k;=re ms<sn|j
w¾:l:kh fldg tajd ks¾kh lsrSu i|yd lusgqj jsiska ks¾foaY bosrsm;a l, hq;=h'

2

ksfhdacH ffjoH mrsmd,k fY%aKshg msjsiSfus iqoqiqlus wjYH fjshehs yef.a kus
ixfYdaOkh lsrSu'

3

fuu ;k;=rej,g wod, iqoqiqlusj,g jrKh oelajSfus l%uhla ilia lsrSu'

4

Wmf,aLkfha i|yka ;k;=rej,g wu;rj ffjoH fiajd jHjia:djg kj ;k;=re
we;=,;a lsrSu fyda bj;a lsrSu ms<sn|j i,ld ne,Su'

5

lusgqfjs ks¾foaY i|yd lKavdhus folgu wod, jsoHdm;S yd jsoHd jsYdro
WmdOsOdrSkaf.a ia:dkudre yd WiiajSus fukau ia:dk.; lsrSfus mgsmdgsh i|yd wjYH
ks¾foaY we;=,;a lsrSu

6

by; lreKq iusnkaOj Wkkaoqjla olajk whf.a woyia jsuiSug
.; hq;=h'

7

by; lreKq iusnkaOj Wkkaoqjla olajk jD;a;suh, wdh;kuh iy wfkl=;a
lKavdhusj, bosrsm;a lsrSus ,sLs;j yd jdpslj ,nd.ekSug iqoqiq l%u fjsohla lusgqj
jsiska ilialr .; hq;=h'

8

fomd¾Yjhg

9

Wkkaoqjla olajk md¾Yjhkag ;u woyia bosrsm;a lsrSug wjYH m%isoaOsh lusgqj
jsiska ,nd osh hq;=h'

lusgqj ie,ls,a,g

idOdrK jkfia Okd;aulj oqla.ekjs,s i,ld n,kq we;'

Wkkaoqjla olajk md¾Yjhka i;s folla we;==,; msgq ;=klg fkdjeä jkfia
bosrsm;alsrSus lrk f,i ldreKslj wdrdOkd lrkq ,efí'
úoaHq;a ;emE, lucianjayasuriya@gmail.com
;emE, ffjoH ÆIka chiqrsh
w;sf¾l f,alï -ffjoH fiajd ld¾hd,h
fi!LH fmdaIK yd foaYsh ffjoH wud;HdxYh
fkd 385 mqcH noafoa.u úu,jxY ysñ udj;
fld<U 10
,sí; m%ldY iuÕ Tng jdÉlj bosrsm;a lsrsfï wjia:djla ,nd fokq we;'
weu;=u - 0773954540

ffjoH ÆIka chiqrsh
lñgq f,alï

மருத்துவ நிர்வாகத்தர பதவிகளுக்கான நியமித்தலின்பபாது, துறைகளின் பகுதிகறள
வறரயறுத்தல், மருத்துவ நிர்வாக, சமுதாய மருத்துவ துறைகளில் வின்ஞானமாணி
மற்றும் கலாநிதி பட்டங்கறள ககாண்டுள்ளவர்கறள மருத்துவ நிர்வாக பதிவகளுக்கு
நியமித்தல் கதாடர்பான முறைறமகறள மீ ள ஒழுங்கறமத்தல் பற்ைிய சிபார்சுகறள
பமற்ககாள்வதற்கான குழு
முன்னைய

குழுக்களால்

செய்யவும்,

பதேிகனள

செய்யப்பட்ட
வேறுபடுத்தும்

பரிந்துனைகள்,
மீ ள்

பிைவேெ

ேனையனைகனள

தைாதைங்கள்

என்பேற்னை

வமற்சகாள்ளவும்

மீ ளாய்வு

வமற்குைிப்பிட்ட

குழு

சுகாதாை அனமச்ெின் செயலாளைால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

திரு. ஆரியைத்ை வேேவக – முன்ைாள் செயலாளர், கல்ேியனமச்சு – தனலேர்.
னேத்திய கலாநிதி. வ ா சபர்ைாண்வடா- முன்ைாள் செயலாளர், சுகாதாை அனமச்சு.
னேத்திய கலாநிதி. லூெியன் ச யசூரியா- முன்ைாள்வமலதிகசெயலாளர், சுகாதாை அனமச்சு.- செயலாளர்.

இருகல்லூரிகள், முனைப்பட்டாlளர்களுக்கினடயில் மருத்துே நிர்ோக பதேிகளில் மருத்துே
நிர்ோகதைாதைங்களுக்கு ேிருப்புரினம ேழங்குேது என்ை உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது என்பனத இந்தக்
குழு கேைத்தில் சகாள்ளுமாறு வேண்டப்படுகிைது.

இந்தக் குழுோல் பரிந்துனைக்கப்பட வேண்டிய ேிடயப்பைப்புகள் கீ ழ் ேருமாறு:
1.

மருத்துே நிர்ோகத்தைத்திற்கு மருத்துே வெனே ேிதிக்கக் வகாட்பாட்டில் ேிதந்துனைக்கப்பட்டோறு
சபாருத்தமாை துனைகளுக்குரிய பதேிநினலகனள தீர்மாைித்தல், பதேிகனள ேனையறுத்தல்
சதாடர்பாை ெிபார்சுகள் குழுேிடமிருந்துஎதிர்பார்க்கப்படுகிைது.

2.

இந்த செற்பாட்டின்வபாது கைிஷ்ட நிர்ோக தைத்திற்காை பிைவேெ ேனையனை அேெியவமற்படின்
திருத்தி அனமக்கப்பட் வேண்டும்.

3.

இந்த பதேிகளுக்காை ேிருப்புரினம ேழங்குேது சதாடர்பாக நனடமுனைசயான்று ேகுக்கப்பட
வேண்டும்.

4.

மருத்துே வெனே ேிதிக் வகாட்பாட்டின் பகுதிகளில் குைிப்பிடப்பட்ட பதேிகளுக்கு வமலதிகமாக
புதிய பதேிகள் உருோக்கப்படுதல் அல்லது அேெியவமற்படின் இருக்கும் பதேிகள் ெிலேற்னை
நீக்குதல் சதாடர்பில் கேைத்தில் சகாள்ளப்படல் வேண்டும்.

5.

இரு பிரிவுகனளயும் வெர்ந்த ேின்ஞாைமாணி மற்றும் கலாநிதி பட்டங்கனள சகாண்டுள்ளேர்கனள
பதேியில் அமர்த்துதல் சதாடர்பாை செயல் முனைகனளயும், இடமாற்ைம் மற்றும்
பதேிவயற்ைத்தின்வபாது கேைத்தில் சகாள்ளப்பட வேண்டிய ேிடயங்கனளயும் இந்தக்குழு
பரிந்துனைக்க முடியும்.

6.

வமற்குைிபிட்ட ேிடயங்கள் சதாடர்பாை ஆர்ேமுள்ளேர்களின் கண்வணாட்டங்கனளயும் கருத்தில்
சகாள்ளுமாறு குழு வேண்டப்படகிைது.

7.

இந்தக் குழுோைது தைது ேிருப்புக்குரிய ேனகயில் தகேல்கனள ஆர்ேமுள்ளேர்களிடமிருந்து
சபற்றுக்சகாள்ளும் முனைனய ேகுத்துக்சகாள்ள முடியும். இதற்காக ோய் மூல அல்லது எழுத்து
மூலமாை பரிந்துனைகனள தைிப்பட்டேர்களிடமிருந்வதா அல்லது சதாழில்ொர் அனமப்புகள்,
நிறுேைங்கள்அல்லது வேறு அணிகள் என்ை ரீதியில் குழுக்களிடமிருந்வதா சபற்றுக்சகாள்ள
முடியும்.

8.

குனைகனள ொதகமாக பரிெீலிப்பதன் மூலம் இரு தைப்புகளும் பாைபட்ெமின்ைி நடத்தப்படுேனத
உறுதி செய்தல் வேண்டும்.

9.

ஆர்ேமுனடய தைப்புகனள பரிந்துனைகனள செய்யுமாறு அனழப்பதற்கு இந்தக்குழு வதனேயாை
பைப்புனைகனள செய்ய முடியும்.

இந்தக் குழு ஆர்ேமுனடய தைப்புகனள இரு ோைங்களுக்குள் மூன்று பக்கங்களுக்கு வமற்படாமல்
பரிந்துனைகனள எழுத்து ேடிேில் ெமர்பிக்குமாறு ேிருப்புடன் அனழக்கிைது.
இதனைlucianjayasuriya@gmail.com என்ை மின்ைஞ்ெல் முகேரிக்வகா அல்லது

செயலாளர்,
மருத்துே நிர்ோக தைங்கள் சதாடர்பாை குழு,
வமலதிக செயலாளர், மருத்துே வெனேகள் அலுேலகம்.
சுகாதாை, வபாெனை மற்றும் சுவதெ னேத்திய அனமச்சு,
“சுேெிரிபாய”
385, ேண. பத்வதகம ேிமலேன்ெ வதவைா மாேத்னத.
சகாழும்பு-10.

என்ை முகேரிக்கு அஞ்ெலிவலா அனுப்பி னேக்க முடியும்.

இந்தப் பரிந்துனையுடன் ோய்மூல சேளிப்படுத்தலுக்காை ெந்தர்ப்பம் ஒன்னை சபற்றுக்சகாள்ேதற்காை
வேண்டுனக ஒன்னையும் தங்களால் ெமர்பிக்க முடியும்.

னேத்திய கலாநிதி. லூெியன் ச யசூரியா.
குழுேின் செயலாளர்.
சதாடர்பிலக்கம்:0773954540

The committee to make recommendations on defining the areas of discipline in placing the medical
administrative grade posts and restructuring deployment system of MSc and MD holders in respect of
Medical Administrators and Community Physicians.
The Secretary, Ministry of Health has appointed the following committee to review the earlier
committee reports and qualifications in respect of entry criteria and redefining the separation of posts.
Mr Ariyaratne Hewage – Former Secretary, Ministry of Education - Chairman
Dr Joe Fernando – Former Secretary, Ministry of Health
Dr Lucian Jayasuriya – Former Additional Secretary, Ministry of Health – Secretary
The committee is requested to note the consensus reached between the two colleges and the
petitioners to give preference to Medical Administrative Qualifications in Medical Administrative Posts.
The terms of reference of the committee are as follows:1. The committee is expected to make recommendations with regard to designating and defining
the posts in respect of relevant disciplines enumerated in the schedule of the Medical
Administrative Grade of the Medical Service Minute.
2. In doing so the entry criteria should be amended if necessary pertaining to the Deputy
Administrative Grade.
3. To device a system in giving preference to these posts.
4. The consider whether in addition to the above posts contained in the schedules therein of the
Medical Service Minute to include new posts or suppress some of those posts where necessary.
5. The committee recommendations may include procedural aspects of placement and matters
incidental to transfers and promotions for a suitable restructured deployment system of MSc
and MD holders of both categories.
6. The committee is requested to consider views of interested parties in respect of above.
7. The committee may devise its own way of gathering information from interested parties such as
oral or written submissions from individuals or groups belonging to the categories mentioned
above in the form of professional bodies, institutions and any other groups.
8. Treat the grievances positively in order to ensure fairness for both sides alike.
9. The committee may give necessary publicity in inviting interested parties for their submissions
The committee cordially invites interested parties to make written submissionsof a maximum of three
pages, within two weeks
by email to lucianjayasuriya@gmail.com or
by post to
The Secretary to the Committee on Medical Administrative Grades
Office of the Additional Secretary Medical Services
Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine
Suwasiripaya
385,BaddegamaWimalawansaTheroMawatha
Colombo 10
With the written submission, you may also request an opportunity to make an oral presentation.
Dr Lucian Jayasuriya
Secretary to the Committee
Contact Number 0773954540

