ස ෞඛ්ය ියදදුු  ස යස යර්ෂික

ථාරන ාරු  ඳිපඳරිපද.

හැදින්වීම.
1.0. රරජ්ය ස යර ස ිෂන්  ාරය ිසින්  2009/02/20 දිනැති 1588/30 දරණ අතිිසස න
ගැ ට් ඳත්රස ඳ
රන ද ර්ෂද ඳිපඳරිප ීතති 1 යැි  ර්ඩඩස
XVIII යැි 
ඳියච්සේදස
202 ීතතිස ිසධිිසධරන අනුය ස ෞඛ්ය සඳෝනණ හර සේශීද වයදය
අාරත්යරාං ස ස ෞඛ්ය ියදදුු  ස යද හර යන යර්ෂික
ථාරන ාරු  ඳියඳරිපද

2 0 යර්ෂික ය ථාරන ාරු  හර දටත්යන ි  ධරිය්  පිළිබ ිස ත්
ථ ර
1. ශ්රී රාංය ද ස ෞඛ්ය ස යරයට අදත්
සරෝහල් හර ස ෞඛ්ද ආදත්න ය
III,II,I හර ිසස න සරණිවලය
ස
දහ්  ස යර ර ද්  ම්පු්ෂණ
හර දටත් යනු ඇත්

30

යර්ෂික

ා
ථ රන ාරු 

යර්ෂික
i.
ii.
iii.

4.0

ස්ෂියද අාරත්යරාං ද දටසත් ඳර න යන ිනද ා
ස යද රනු බන ස ෞඛ්ය ියදදුු  ස යස
ෞඛ්ය ියදදුු  ාහතු්  05 සේදස 5 1 හර 5 2
ර ඇති ිනද ා ි  ධරිය්  යර්ෂික
ථාරන ාරු 

ිෂටුසේ ාංයුතිද පිළිබ ිස ථත්ර.

ථ රන ාරු  ිෂටුය
ා
ාංයුතිද ඳහත් ඳියදි සේ
ි සදෝජ්ය අධයක්ෂන ජ්නරරල් පඳර න I
අධයක්ෂන පඳර න V
යර්ෂික
ථාරන ාරු  ිෂටුසේ ිසනද ඳාදට අදත් යන ි  ධර ්ඩඩරදම්
ය ට හර ස යරයට අදත් රජ්ස ි  ධරද් සග්  අයා ය සද්  15%
ි සදෝජ්නදක්ෂ
හිත්
ෑා යෘත්තිද
මීතිදක්ෂ ිසින් ා නම්
ළ
ි සදෝජිත්සදක්ෂ සහෝ පු්ෂණ රලීනය යෘත්තිද
මීති
ටයුතු
හර
ි  ධරියසදකු මුදර හැර ඇති ෑා යෘත්තීද
ාංගාද ා නම්
ළ
ි සදෝජිත්සදක්ෂ

යර්ෂික
ථාරන ාරු  සදෝජ්නර ාරස ෝචනර
 ස ෞඛ්ද සල් ම්

ිෂටුසේ ාංයුතිද පිළිබ ිස ත්
ථ ර

 ස ෞඛ්ය ස යර අධයක්ෂන ජ්නරරල්
 අතිස්ෂ සල් ම් පඳර න

50

යර්ෂික

ථාරන ාරු  බරදීසම්දී ැ කිල් ට ග් නර සයනත් සඳ දු

ු ණු

5 1 ත්ා ස යර

ථාරනස අඛ්්ඩඩය ය ර 02 ක්ෂ ස යද ර තිබිා
හ නය ඳත්ිසාක්ෂ
ැබු
ි ළධරසදකු නම් මුල් ස යර ථාරනස ය ර 03 ක්ෂ යත් ස යද ර
තිබිා ථාරන ාරු ිසාක්ෂ හර අදදුම් කිියාට සුදුසු ම් සේ

5 2 ය ර 05 ට යැඩි

ර දක්ෂ එ ා ස යර ථාරනද
ාරු ිසම් ය ට දටත් ය් ස් ද

5 3 යර්ෂික

ස යද

ර ඇති ි  ධරිය් 

ථාරන

ථ රන ාරු වීම් අදදුම්ඳත් ඉදිියඳත් කිියසම්දී
ා
ර බ නු බ් ස්  ඒ හර
ථ ර හඳු් යර සදනු බන ආද්ෂ ආ ෘති ඳත්රදට අනුයා
ථ ළ
අදදුම්ඳත්
පිළිබය ඳාණිවල

5 4 ාරු වීම් අදදුම් රන ියදදුු  ාහතු්  කිිනදම් ප්රසේ ද

ි  ථිත් සරෝහ
ට/
ආදත්නද ට ඳාණක්ෂ ාරු වී දරාට අසේක්ෂනර ර් ස් නම් ප්රසේ ස නා
සරෝහ
/ ආදත්නද
නා දන සද ා හ්  කිියා සුදුසුද ත්ා්  ාරු වී
දරාට අසේක්ෂනර ර් ස්  කිිනදම් ප්රසේ ද ට දරසම් අය යත්රයද ාත්ද
නැත්සහ ත් ත්ා් 
ැාැති සරෝහ
ට සහෝ ආදත්නද ට දරාට වුයානරසය් ද
ද් න අදදුම් ඳසත් හ්  කිීතා සුදුසුද ඒ අනුය ත්ා් සේ ැාැත්ත් අනුපිළිසයලි් 
දැක්ෂසයන ඳියදි ප්රසේ සහෝ සරෝහ /ආදත්න නම් ළ යුතු සේ

5 5 දම් ි  ධරියසදකුසේ

ත්රදර සඳ ලීිනස සහෝ ්රිිසධ හමුදරසේ රරජ් රියස ි රත්ය
ිනිපන/ ක්රිද් ිසත් රරජ් රියසදදී ආබරධිත් ත්ත්යදට ඳත්ය ඇති බයට ලිියත් රක්ෂික
ඉදිියඳත් රන ි  ධරියද් සේ ථාරන ාරු ිසා ළයුතු ය් ස්  ඔවු් සේ ඉල්ලීම්
අනුය ඳාණිවල එස ා එයැි  ථාරන ාරු වීම් ඉල්ලීම් පිළිබය ප්රමුඛ්ත්යදක්ෂ දැක්ෂිසද
යුතු සේ සායැි  ි  ධරද්  ස යර ථාරනදකි්  පිටත්ට ාරු  කිියාට ිනදුය් ස් 
නම් ඊට ආ ් නා සරෝහ
ට /ආදත්නද ට සහෝ ඉල්ලිා ට අදර සරෝහ
ට
/ආදත්නද ට ාරු 
යුතුද

56

ෑා ිසටා ි  ධරදරසේ ඉල්ලීා අනුය ත්ා
ප්රසේ දට ආ ් නස යර ථාරනද ට ාරු වීා
දැියද යුතුද

ත්රදරසේ ස යර ථාරනද අදත්
බර දීාට හැකි ෑා උත් රහදක්ෂා

5 7 ඳර ැල් දන දු ය්  ආබරධිත් දු ය්  දි්ෂඝ

රලින අ ි ඳ ාත් එක්ෂත්ැ් ය ිනිපන
ත්රද්  හර
ත්රදර ිසසේ ගත්ය ිනිපන අය ථාරය් හි යැි  පිළිගත් හැකි ු ණු
ඇතිය ත්ා ආදත්න ප්රධරි දරසේ ි ්ෂසේ ද්  හිත්ය ඉදිියඳත් රන ඉල්ලිම් පිළිබ
ැ කිල් ට සගන ාරු වීම්
යුතුසේ

5 8 ි  ධරසදකුසේ ඉල්ලීාක්ෂ අනුය

රන ද ාරු වීාක්ෂ අය ාංගු රන ස
සහෝ ල්
දාන ස ට ඳසුය අභිදරචනර කිීතාට එා ි  ධරදරට සහෝ ඒ පිළිබය ි ්ෂසේ
ඉදිියඳත් කිීතාට ආදත්න ප්රධරි දරට සහෝ හිිෂ ාක්ෂ නැත්

5 9 ාරු 

ිෂටු ිසින්  ි  ධරද්  ාරු  කිීතසම්දී ආදත්නය /සරෝහල්ය ස යර
අය යත්රයද් ද එා ආදත්න ය
ණිවලනථඨ/සජ්යනථඨත්රයස
ාබරත්රයද කීය ාට ද
ැාිසටා උත් රහ ළ යුතුසේ

5 10 යර්ෂික

ථ රන ාරු  ඳිපඳරිපස 5 5 5 6 5 7 හ්  සේදද්  දටත්ට ගැසනන
ා
ියදදුු  ාහතු්  5 1 ට අනුය සයනත් ථාරනද ට ාරු වීාට ඉල් ර ඇති ිසසට එා
ඉල්ලිා ඉටු කිියා දහර එහි 5 2 සේදස අය යත්ර පුරර ඇති එා ථාරනස යැඩිා
ස යර ර දක්ෂ හිත් ස ය යි්  ඉ්  පිටත්ට ාරු 
හැකිද

5 11 දම් ස යර ථාරනද ය ර 05 ට යඩර ස යද
ි  ධරද් සේ නරා
සල්ඛ්ණදක්ෂ ඔවු් සේ යද ,ස යර ර ද, ඳදිාංි ප්රසේ ද, ථාරන ාරු  ළසහ ත්
ාරු වී දරාට යඩරත් ැාති ථාරන 03 දනරදි ිනද සත් රතුු  අදර අ ෘතිසද් 
ි යැරදිය ම්පු්ෂණ ර ස ෞඛ්ය සල් ම් / ස ෞඛ්ය ස යර අධයක්ෂන ජ්නරරල් ිසින් 
ද් යනු බන දිනට සඳර අදර සරෝහ /ආදත්න ප්රධරීන්  ිසින්  එිසද යුතුද

5 11 1 ස යර

ර ද ගණනද කිියා

පඅ යර්ෂික

ථ රන ාරු ිසම් ය දී ර
ා
ගණනද රනු බනුස සඳර ය්ෂනස
සද ැම්බ්ෂ ා 31 යන දිනටද උදරහරණ :- ප2015 යර්ෂික
ථාරන ාරු වීම් හර
2014 12 31 දිනද

පආ ස යර

ර ද්  ගණනද කිීතසම්දි ස යස ආරම්ා දිනද ස
ැ කිද යුත්සත්
ස යදට යර්ෂාර
ය්ෂනස ජ්නයරිය ා ඳළමු දිනදයි නමුත් ි  ධරදරසේ ඳර න
ිසනද ඉක්ෂායර ගිද ු ණක්ෂ සහතුසය්  ස යදට යර්ෂාර
දිනද ඳසු දිනදක්ෂ සේ
නම් ාරු  ිෂටුය ඒ පිළිබය ැ කිල් සද මු රයි

පඇ ස යර

ර ද ගණනද කිීතසම්දි සරෝහ
/ආදත්නය අඛ්්ඩඩ ස යර ර ද සහෝ
අඛ්්ඩඩය ස යද
ස යර ර ය එ තුය මු ස යර ර දක්ෂ ස ගණ්  ගනු
ැසේ එස ා ි  ධරසදකු ස ෞඛ්ය ස යස ා එක්ෂ ත්නතුර ිනට ත්යත් ත්නතුර ට
ඳත්ය සහෝ උ ථ ිසම් බර ඳැාණිවල ිසසට එා ස යර සදස හිා ගත්
ර
ඳරච්සේද මු ස යර ර දක්ෂ ස
ගණ්  ගත් හැකිද

පඈ කිිනදම් ආදත්නදක්ෂ දටසත් කුාන දි ථ්රික්ෂ ද

ස යද
ද එා ස යර ර ද එා
ආදත්නස ස යර ර ද ය සද්  ගණ්  ගනු ැසේ දි ථ්රි ක්ෂදක්ෂ තු ස යර
ර ද ගණ්  ගැීනසම්දි එා දි ථ්රික්ෂ ද තු කුාන සරෝහ
/ආදත්නද ස යද
ළද දි ථ්රික්ෂ ස යර ර ද ස
ගණ්  ගැස් 

පඉ ආදත්නද

ස යද ළ ර ද ගණ්  ගැි සම්දි ි  ධරසදකුසේ ඳර න ිසනද
ඉක්ෂායර ගිද සහතුයක්ෂ ාත් ස යස සන ිනිප ර ද ගණ්  ගනු සන ැසේ

5 11 2 යර්ෂික

ථාරන ාරු වීම් ය ට දටත් සන යන ි  ධරිය් 

පඅ අවුු දු 53 ඉක්ෂාවු ි  ධරද්  දි ථ්රික්ෂ ද තු

සයනත් ස යර ථාරනද ට ාරු 
හැකි වුයද ඔවු් සේ ඉල්ලිාක්ෂ සන ාැතිය දි ථ්රික්ෂ සද්  පිටත්ට ාරු  සන
යුතුද

පආ අදදුම්ඳත් ාරර දිද යුතු අය රන දිනට අවුු දු 58 ක්ෂ ඉක්ෂාවු ි  ධරිය්  ඔවු් සේ
ඉල්ලිාක්ෂ සන යන ල්හි දි ථ්රික්ෂ ද තුළ වුයද ාරු  සන
යුතුද දැනට ස යද
රන ථාරනස ිනිපන අවුු දු 59 ක්ෂවු ි  ධරයි්  ඔවු් සේ ඉල්ලීාක්ෂ සන ාැති
හි ථාරන ාරු  සන
යුතුද

6 0 යර්ෂික

ා
ථ රන ාරු 

ජුනි මස 30 වන දිනට පෙර

ර

ටහන

- වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම් ෙත්ර කැදවිම පිළිබඳව
දැන්විම් නිකුත් කිරීම.

ජුලි ා 31 දිනට සඳර

- අාරත්යරාං සල් ම් සයත් යර්ෂික
අදදුම්ඳත්ර ාරර
දීා

අසේ ථතු ා 15 දිනට සඳර

- අාරත්යරාං සල් ම් සයත් ැසබන යර්ෂික
ථාරන
ාරු  අදදුම්ඳත්ර
අදරළ යර්ෂික
ථාරන ාරු 
ිෂටුයට ාරර දීා

අසගෝ ථතු ා 31 දිනට සඳර

- යර්ෂික
ථාරන ාරු 
ිෂටුසේ ථාරන ාරු 
සදෝජ්නර අාරත්යරාං සල් ම් සයත් ලිියත්ය ාරර
දීා

ැේත්ැම්බ්ෂ ා 15 දිනට සඳර

- සදෝජිත් යර්ෂික
ි කුත්
කිීතා

ැේත්ැම්බ්ෂ ා 15 දිනට සඳර

-

ඔක්ෂසත්ෝබ්ෂ ා

15 දිනට සඳර

යර්ෂික
කිීතා

ථාරන ාරු 

ථාරන ාරු  පිළිබ දැ් ිසම්

ථාරන ාරු 

ාරස ෝචන

ිෂටු ඳත්

- යර්ෂික
ථාරන ාරු  සදෝජ්නර ාරස ෝචන
ිෂටුය ිසින්  සදෝජිත් යර්ෂික
ථාරන ාරු 
ම්බ් ධසද්  යන ත්ා ලිියත් ි ්ෂසේ
අාරත්යරාං සල් ම් සයත් ාරර දිා

සන යැම්බ්ෂ ා 01 දිනට සඳර

- යර්ෂික

ථාරන ාරු  ි සදෝග ි කුත් කිීතා

ජ්නයරිය ා 01 දින ිනට

- යර්ෂික

ථාරන ාරු  ි සදෝග බ රත්ා

7 0 යර්ෂික

7.1

සේ

ථාරන ාරු  තීරණය ට එසරහි අභිදරචනර ම්බ් ධ ක්රිදර

ථාරන ාරු  කිියාක්ෂ පිළිබය සදන ද ි දාද ට එසරහිය කිිනදම් රජ්ස
ි  ධරසදකු ිසින්  රරජ්ය ස යර ස ිෂන්  ාරය සයත් අභිදරචනදක්ෂ ඉදිියඳත්
ර් ස්  නම්, එා අභිදරචනද රරජ්ය ස යර ස ිෂන්  ාර ර්ෂද ඳිපඳරිප ීතති
ාංග්රහසදහි අාං 23 ඳියශිනථඨද ප්ර රරය ඳාණක්ෂ ඉදිියඳත් ළ යුතු ය් ස් ද
ත්ය ද, ත්ා්  ිසින්  ඉදිියඳත්
රනු බන ු ණු ත්හවුු  කිීතාට අදරළ ලිදිසලි
ය
හති
ළ පිටඳත්එා අභිදරචනද ාඟ ඉදිියඳත් කිීතාටද ඔහු ක්රිදර
යුතු ය් ස් ද

7 2 රජ්ස ි  ධරසදකු ිසින්  රරජ්ද ස යර ස ිෂන් 
ාරය සයත් අභිදරචනදක්ෂ
ඉදිියඳත්
ළ යුතු ය් ස්  ස ෞඛ්ය සඳෝනණ හර සේශීද වයදය අාරත්යරාං ස සල් ම් ාගි් 
යන අත්ර,එා අභිදරචනස පිටඳත්ක්ෂ අදරළ ඳියදි ආදත්න ප්රධරන හර ස ෞඛ්ය සඳෝනණ
හර සේශීද වයදය අාරත්යරාං ස සල් ම් සයත් ද සද මු ළ යුතු ය් ස් ද ත්ා් 
සයත් ඉදිියඳත් යන අභිදරචනද අප්රාරදයා ත්ා ි ියක්ෂනණ
හිත්ය රරජ්ය ස යර
ස ිෂන් 
ාරය සයත් සද මු කිියා ස ෞඛ්ය සඳෝනණ හර සේශීද වයදය
අාරත්යරාං ස
සල් ම්සේ යගය ා ය් ස් ද ි  ධරදරට ත්ා
ැාැත්ත් ඳියදි,
අභිදරචනස ප්රගාන පිටඳත්ක්ෂ ෘජුයා රරජ්ය ස යර ස ිෂන්  ාරය සයත්ඉදිියඳත්
ළ හැක්ෂසක්ෂද

7 3 ස ෞඛ්ය සඳෝනණ හර සේශීද වයදය අාරත්යරාං ස සල් ම් ිසින්  රන ද ථාරන
ාරු 
කිියසම් ි දාද ට එසරහිය ඉදිියඳත්
රනු බන අභිදරචනදක්ෂ, එා
ථාරන ාරු  කිීතසම් ි දාද අදර රජ්ස ි  ධරදර සයත් ද දින ිනට දින 14 ක්ෂ
ඇතුළත් ඉදිියඳත් ළ යුතු ය් ස් ද ි දිෂත් ර ද තුළදී සන යන අභිදරචනර රරජ්ය
ස ිෂන්  ාරය ිසින්  ප්රතික්ෂසනඳ රනු බ් ස් ද
7 4 ස ිෂන්  ාරය සයත් සද මු කිීතා හර ි  ධරසදකු ිසින්  ාරර සදනු බන
අභිදරචනද අදරළ ිනද ලිපිසග නු, ලිපි සල්ඛ්ණ හර යර්ෂත්ර ආදිදද, ඊට අදරළ ත්ා
ි ීතක්ෂනණද ,ි ්ෂසේ ද හිත්ය එා අභිදරචනද ැබී දින 15 ක්ෂ ඇතුළත් රරජ්ය ස යර
ස ිෂන්  ාරසේ සල් ම් සයත් ඉදිියඳත් කිීතාට අදරළ ආදත්න ප්රධරන, ඳත්කිීතම්
බ ධරදර හර ස ෞඛ්ය සඳෝනණ හර සේශීද වයදය අාරත්යරාං ස සල් ම් යරදර යග
බ ර ගත් යුතු ය් ස් ද එත්කුදු වුයත් රරජ්ය ස යර ස ිෂන්  ාර ර්ෂද ඳිපඳරිප ීතති
ාංග්රහසදහි XVIII යැි  ඳියච්සේදස
හ්  යර්ෂික
ථාරන ාරු  ම්බ් ධ අභිදරචනර
අදරළ ලිපිසග නු,ලිපි සල්ඛ්ණ,යර්ෂත්ර,ි ීතක්ෂනණ හර ි ්ෂසේ
ාඟ සද ැම්බ්ෂ ා 01
යැි  දිනට ප්රාා රරජ්ය ස යර ස ිෂන්  ාරය සයත් ඉදිියඳත් ළ යුතු ය් ස් ද
7 5 සාා ඳියච්සේදසදහි හ්  ි දාද් ට අනුගත්ය ත්ා අභිදරචනර ඉදිියඳත් කිීතා ෑා
රජ්ස
ි  ධරසදකුසේා යගය ා යන අත්ර,ඊට ඳටහැි ය ඉදිියඳත් රනු බන
අභිදරචනර රරජ්ය ස යර ස ිෂන්  ාරය ිසින් 
ර බ නු සන බ් ස් ද
7 6 ඉහත් 7 4 යග් තිස
හ්  ලිදිසලි ැබී දින 15 ක්ෂ ඇතුළත් ථාරන ාරු  කිියසම්
ි දාද ට එසරහිය රජ්ස ි  ධරසදකු ිසින්  ඉදිියඳත්
ර ඇති අභිදරචනර
ම්බ් ධසද්  තීරණදක්ෂ රරජ්ය ස යර ස ිෂන්  ාරය ිසින්  ගනු ඇත්සත්ද
7 7 ඉහත් හ්  ඳියදි ඉදිියඳත් ර ඇති අභිදරචනදක්ෂ ම්බ් ධසද්  යන රරජ්ය ස යර
ස ිෂන්  ාරසේ තීරණද ෘජුයා අභිදරච සයත් ද් යනු බන අත්ර එහි පිටඳත්
අදරළ ඳියදි ස ෞඛ්ය සඳෝනණ හර සේශීද වයදය අාරත්යරාං ස සල් ම් හර ආදත්න
ප්රධරන සයත් දයනු බ් ස් ද
7 8 රරජ්ය ස යර ස ිෂන්  ාරසේ ි සදෝගදකි්  සහෝ තීරණදකි්  සහෝ අත්ෘේතිදට
ඳත්යන රජ්ස ි  ධරසදකුට 2002 අාං 04 දරණ ඳියඳර න අභිදරචනර ිසි  ථචද
අධි රරද ඳනසත් හ්  ිසධිිසධරන ය ට අනුකු ය ඳියඳර න අභිදරචනර ිසි  ථචද
අධි රරද සයත් අභිදරචනදක්ෂ ඉදිියඳත් කිීතාට හිිෂ ම් ඇත්සත්ද

8 0 අදදුම්ඳත් ඉදිියඳත් කිීතා
අදාළ ආදර්ශ අකෘති ෙත්රයට අුවවම සකස් කළ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්ෙත් සහ
අභියාචනා අයදුම්ෙත් චක්ර පඛයපයි  සඳහන් අයදුම්ෙත් ාාර නන්නා අවසාන දිනට පෙර
පසෞයය සඳෝනණ පේශීය වවදය අමා්යාාංශපේ පඛකම් පව් පය කළ කළ ුය.ය.

ස ෞඛ්ය    ියදුරු    ා
ථ නන  මනු   යදුර්   ඳ්රද  
1. නිලධනියදනසේ  නම

:

2. වර්තමනන  නිල  නනමද  -  සරේණිය/දනඳතියද :
3. එම  සරේණිය/දපනඳතියදප  ඳත්  වු  දිනද

:

4. උඳති  දිනද

:

5. විස ේෂ  පුහුණුවක්  යසේ  න්   වි ථතර

:

6. භනෂන  ප්රවීණතතන  ම්ටපම

:සිංහල

7.

ථථිර  ඳදිිංචිද  හන  දි ථත්රික්කද

සේමළ

ඉිංග්රීස

:

8. විවනහකනයවිවනහක  බව

:

9. (ය)    එස ේ  න්   ඔහුසේන  ඇදසේ  නම

:

(ආ)   ැමිදන  නබිිය  රැකිදනවක්  කරයිද?

:

(ඇ)  නිල  නනමද

:

(ඇ)  ස ේවද  කරන   ථානනසේ  නම

:

10. (ය)    ඳන ල්  දන  ළමයිති  ගතන   හ  වද
(ආ)  ඳන ල්  සනොදන  ළමයිති  ගතන   හ  වද

:
:

11.ස ේවද  කර  ඇය  ස ේවන   ථානන  -  වර්තමනන  ස ේවන   ථානනද  යගප  සටිනස ේ   හති  කරතින.

යනු  යිංකද

ස ේවන   ථානනද

ස ේවන  කනලද
සප

I
Ii
Iii
Iv
V
vi

දක්වන

12.වඩනත්  කැමය  ස ේවන   ථානනද  ( ථානන  මනු   වීණම  යසේක්ෂන  සනොකරන  යද  විසති  වර්තමනන  ස ේවන  

ථානනද  ඳලමු      මනනඳද  ස ේ  දැක්විද  යුතුද.)  මනනඳද  යනුපිළිවලිති  ස ේවන   ථානන  06  ක්  දැක්වීණම  
යනිවනර්දද.
යනු  
යිංකද
I
Ii
Iii
Iv
V
vi

ස ේවද  කිරීමප  කැමය  ස ව
ේ න   ථානනද

13.ඉල්ලු්   කිරීමප  සහේතු  :

14.වර්ාමනන  ස ේවන   ථානනසදති  මනු   කිරීමප  විු ේධව  විස ේෂ  සහේතු  ඇත්න්   ඒ  කවසර්ද  දතින   පහති  
කරතින  :

ඉහත  සතොරතුු    තය  බවත්  නිවැරදි  බවත්  මිති   හයක  කරමිත

                                                                                                                                                                                                                     ..........................................
දිනද    :
            ඉල්ලු් කු සේ   යත් න

ආදතන  ප්රධනනනදන  නකනර්දභනර  නිලධනියදන  විසති  පිරවීණද  යුතුද.

(ය)   ථානන  මනු   වීණම  නිර්සේ   කරමි  නසනොකරමි.
(ආ)යදුර් ඳසත්  1,2,3,4  හන  11  හි   හති  කු ණු  නිවැරදි  බව  සමයිති   හයක  කරමි.
(ඇ)  යනුප්රනේයකද න  සනොමැයව  ඉල්ලු් කු   මුදනලිද  හැකනමුදනලිද  සනොහැක.

                                                                                                                                                                                                                       ........................................
දිනද    :
    ආදතන  ප්රධනනිදනසේ    යත් න
විමධයගත  සකෝටාන   ප්රධනනිදනසේ  නිර්සේ ද.

                                                                                                                                                                                                                      ........................................
දිනද    :
          යත් න  හන  නිල  නනමද

Rfhjhu rhujpfs; Nritapd; tUlhe;j ,lkhw;wj; jpl;lk;
mwpKfk;
1.0

murhq;f Nrit Mizf; FOtpdhy; 2009/02/20 Mk; jpfjpa 1588/30 Mk; ,yf;f
mjptpN\l Rw;Wep&gj;jpy; gpuRupf;fg;gl;l eilKiw tpjpfspd; njhFjp (I) ,d;
XVIII Mk; mj;jpahaj;jpd; 202 Mk; rl;l Vw;ghLfSf;F mikthf Rfhjhu
Ngh\iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; Rfhjhu rhujpfs; NritAld;
njhlh;Ggl;l tUlhe;j ,lkhw;wj;jpl;lk;.

2.0

tUlhe;j ,lkhw;w jpl;lj;jpd; fPo;tUk; cj;jpNahfj;jh;fs; gw;wpa tpguk;
i.

3.0

,yq;if
Rfhjhu
mikr;rpdhy;
epUtfpf;fg;gLk;
midj;J
itj;jparhiyfs; kw;Wk; Rfhjhu epWtdq;fspYk; flik GupAk; Rfhjhu
rhujpfs; Nritapd; juk; III, II, I kw;Wk; tpN\l juj;jpYs;s midj;J
rhujp cj;jpNahfj;jh;fSk;
05Mk; gpuptpd; 5.1 kw;Wk;
5.2 ,y;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
Nritf;fhyj;jpidg;
G+h;j;jp
nra;Js;s
midj;J
cj;jpNahfj;jh;fSk;
,t;
tUlhe;j
,lkhw;wj;
jpl;lj;jpd;
fPo;
mlq;Ffpd;wdh;.

tUlhe;j ,lkhw;w FOtpd; mikg;G tpguk;
tUlhe;j ,lkhw;wf; FOtpd; mikg;G gpd;tUkhW mikjy; Ntz;Lk;.
i.
ii.
iii.

gpujpg; gzpg;ghsh; ehafk; (epUthfk;) I
gzpg;ghsh; (epUthfk;) V
tUlhe;j
,lkhw;wf;
FOtpd;
tplag;gug;gpw;Fl;gl;l
cj;jpNahfj;jh;
FOtpw;Fk;
NritfSf;Fk;
cl;gl;l
murhq;f
cj;jpNahfj;jh;fspy;
Fiwe;jJ
15%
gpujpepjpj;Jtj;ijf;
nfhz;l
midj;J
njhopw;rq;fq;fspdhYk; ngah; Fwpg;gplg;gl;l xU gpujpepjp my;yJ
epue;jukhf njhopw;rq;f eltbf;iffSf;fhf tpLtpf;fg;gl;bUf;Fk; midj;J
njhopw; rq;fq;fspdhYk; ngauplg;gl;l xU gpujpepjp.

4.0

tUlhe;j
i.
ii.
iii.

,lhkhw;w Kd;nkhopT kPsha;Tf; FOtpd; mikg;G tpguk;
Rfhjhu nrayhsh;>
Rfhjhu Nrit gzpg;ghsh; ehafk;
Nkyjpf nrayhsh; (epUthfk;)

5.0

tUlhe;j ,lhkw;wk; toq;Fk; NghJ ftdj;jpw;nfhs;s Ntz;ba NtW nghJ tpjpfs;
5.1 Fwpj;j Nrit epiyak; xd;wpy; njhle;J 02 tUlq;fis Nrit Gupe;jpUg;gJ
kw;Wk; Gjpjhf epakdk; ngw;wtuhapd; jdJ KjyhtJ Nrit epiyaj;jpy;
njhlh;e;J
03
tUlq;fs;
Nrit
Gupe;jpUg;gJ
,lhkhw;wk;
Nfhup
tpz;zg;gpg;gjw;fhd jFjpahf mikAk;.
5.2 xNu Nrit epiyaj;jpy; 05 tUlq;fSf;Fk; Nkyhf
cj;jpNahfj;jh;fs; ,lkhw;wj;Jf;Fs;shthh;fs;.
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Nrit

Gupe;jpUf;Fk;

5.3 tUlhe;j ,lkhw;wj;Jf;fhf tpz;zg;gpf;Fk; NghJ mjw;nfd
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s
khjpup
tpz;zg;gg;gbtj;Jf;F
jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs; khj;jpuNk fUj;jpw;nfhs;sg;gLk;.

jahupj;J
,iathf

5.4 ,lkhw;wj;Jf;fhf tpz;zg;gpf;Fk; rhujp cj;jpNahfj;jh;fs; VjhtJ xU
gFjpapYs;s Fwpg;gpl;l itj;jparhiyf;Nfh / epWtdj;Jf;Nfh ,lkhw;wk;
ngw;Wr; nry;y tpUk;Gthuhapd; mg;gpuNjrj;jpd; ngah;> itj;jparhiyapd; /
epWtdj;jpd; ngah; Mfpa ,uz;bid Fwpg;gpl KbAk;. mt;thW VjhtJ
gpuNjrj;Jf;F ,lkhw;wk; ngw;Wr; nry;Yk; mgpg;gpuhak; ,y;yhjtplj;J
tpUk;Gk; itj;jparhiyf;F/epWtdj;Jf;F ,lkhw;wk; ngw;Wr; nry;Yk;
NjitapUg;gpd; mjidAk; tpz;zg;gg;gj;jpuj;jpy; Fwpg;gpl KbAk;. mjd;gb
jkJ tpUg;gj; Njh;Tf;Fupa gpuNjrk; my;yJ itj;jpahiyapid /
epWtdj;jpid xOq;fpd; gpufhuk; ngaupl Ntz;Lk;.
5.5 xU cj;jpNahfj;juJ tho;f;ifj; Jizahdth; nghyp]; kw;Wk; Kg;gilfspy;
Nrit GupAk; NghJ / Aj;j flikfspd; NghJ cghijfSf;F
cl;gl;bUg;gjhf
Mtzq;fis
rkh;g;gpj;jpUg;ghuhapd;
mth;fSf;F
mth;fsJ Ntz;LNfhs;fSf;F ,zq;fNt ,lkhw;wq;fs; ,lk; ngWk;.
mt;thNw mj;jifa tpz;zg;gq;fSf;F Kd;Dupik mspf;fg;gl Ntz;Lk;.
mth;fis Nrit epiyaq;fSf;F ntspNa ,lkhw;wq;fis nra;a Ntz;b
Vw;gbd; mjw;F mUfpYs;s itj;jparhiyf;F / epWtdj;Jf;F my;yJ
Ntz;LNfhs; tpLf;fg;gl;l itj;jparhiyf;F / epWtdj;Jf;F khw;wg;gl
Ntz;Lk;.
5.6 vt;NtisapYk; cj;jpNahfj;juJ Ntz;LNfhSf;F Vw;g jdJ tho;f;ifj;
Jiz Nrit GupAk; gpuNjrj;Jf;F mz;kpj;j Nrit epiyaj;Jf;F
,lkhw;wk; ngw;Wf; nfhLg;gjw;F Kbe;jsT Kaw;rpfis nra;jy; Ntz;Lk;.
5.7 ghlrhiy nry;Yk; gps;isfs;> cghijf;Fs;shd gps;isfs;> ePz;l fhy
Neha; fhuzkhf Xuplg;gl;bUf;Fk; tho;f;ifj;Jiz kw;Wk; tho;f;ifj;
Jiz ntspehl;bypUj;jy; Nghd;w mq;ff
P upf;fj;jf;f fhuzpfs; ,Ue;J
jkJ
epWtdj;
jiytupd;
gupe;jiufSld;
ifaspf;fg;gl;Ls;s
Ntz;LNfhs;fis fUj;jpw;nfhz;Nl ,lkhw;wq;fs; nra;ag;gl Ntz;Lk;.
5.8 cj;jpNahfj;jh; xUtuJ Ntz;LNfhs; xd;wpd; Ngupy; nra;ag;gl;l ,lkhw;wk;
xd;wpid ,uj;Jr; nra;AkhNwh fhye;jho;j;JkhNwh KiwapL nra;tjw;Fk;>
mJ njhlh;gpy; epWtdj; jiytUf;F gupe;Jiunra;tjw;Fk; cupj;Jf;
fpilahJ.
5.9 ,lkhw;w rig %yk; cj;jpNahfj;jh;fs; ,lkhw;wk; nra;ag;gLk; NghJ
itj;jparhiyapd; / epWtdj;jpd; Nritj; Njitg;ghLfis ftdj;jpw;
nfhs;tNjhL fdp\;l / rpNu\;l epiyfspy; rkdpiy NgZtjw;Fk;
vg;NghJk; Kaw;rp nra;a Ntz;Lk;.
5.10

tUlhe;j ,lkhw;w jpl;lj;jpd; 5.5> 5.6> 5.7 Mfpa gpupTfSf;Fl;gLk; rhujp
cj;jpNahfj;jh;fs; 5.1 Mk; guptpd; gpufhuk; NtW Nrit epiyak; xd;Wf;F
,lkhw;wk; NfhupapUf;Fk; Ntisapy; mt;Ntz;LNfhspid epth;j;jp nra;Ak;
nghUl;L 5.2 Mk; gpuptpd; Njitg;ghLfis g+h;j;jpnra;J me;j Nrit
epiyaj;jpy; ePz;l fhyk; Nrit GupAk; cj;jpNahfj;jh;fis mjd; gpd;dh;
,lkhw;wk; nra;a KbAk;.
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5.11

Fwpj;jnjhU Nrit epiyaj;jpy; 05 tUlq;fSf;F Nkyhf Nrit GupAk;
cj;jpNahfj;jh;fsJ ngah; tpguk;> taJ> Nritf;fhyk;> tjpAk; tpyhrk;>
,lkhw;wk; nra;ag;gLk; NghJ nry;y tpUk;Gk; 03 Nrit epiyaq;fs;
Mfpa midj;J tpguq;fisAk; cupa gbtq;fspy; G+uzg;gLj;jp Rfhjhu
nrayhsh; / Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; ehafj;jpdhy; mwptpf;fg;gLk;
jpfjpf;F
Kd;duhf
itj;jparhiy
/ epWtdj;
jiyth;
Clhf
mDg;gpitf;fg;gly; Ntz;Lk;.

5.11.1

Nritf; fhyj;jpid fzpg;gPL nra;jy;

(m)

tUlhe;j ,lkhw;wj;jpd; NghJ Nritf;fhyj;jpid fzpg;gPL nra;tJ
Ke;ija tUlj;jpd; brk;gh; 31 Mk; jpfjptiuahFk;. cjhuzkhf:
2015 k; Mz;Lf;fhd ,lkhw;wj;Jf;fhd fzpg;gPL 2014.12.31 Mk;
jpfjptiuahFk;.

(M)

Nritf;fhyj;jpid fzpg;gPL nra;Ak; NghJ Nrit njhlq;fpa
jpdkhf fzpf;fg;gLtJ Nritf;F r%fkspj;j tUlj;jpd; [dtup
khjj;jpd; Kjyhk; jpfjpahFk;. ,Ug;gpDk; mtuJ fl;Lg;ghl;Lf;F
mg;ghw;gl;l tplak; xd;wpdhy; gpe;jpa jpdk; xd;wpy; Nritf;F
rKfk; je;jpUg;gpd; mJ gw;wp ,lkhw;w rig ftdk; nrYj;Jk;

(,)

Nritf; fhyj;jpid fzpf;Fk; NghJ xU itj;jparhiyapy; /
epWtdj;jpy;
njhlh;e;Nju;rpahf
Mw;wpa
Nritf;
fhyq;fspd;
$l;Lj;njhif KO Nritf;fhykhf fzf;fpnyLf;fg;gLk;. mt;thNw
cj;jpNahfj;jh; xUth; Rfhjhu NritapNyNa xU gjtp epiyapy;
,Ue;J kw;WnkhU gjtpepiyf;Nfh my;yJ gjtpcah;T ngw;W
tUk;NghJ mit ,uz;L NritfspYk; gzpahw;wpa nkhj;jf; fhy
mstpid KO Nritf; fhykhf fzf;fpnyLf;fg;gl Ntz;Lk;.

(<)

VjhtJ epWtdk; xd;wpd; fPo; VjhtJ xU khtl;lj;jpy; Nrit
Gupe;jpUg;gpd; mr;Nritf;fhyk; me;j epWtdj;Jila Nritf;fhykhf
fzpf;fg;gl Ntz;Lk;. khtl;lk; xd;wpw;Fs; gupe;j Nritapid
fzf;fpnyLf;Fk;
NghJ
mf;Fwpj;j
khtl;lj;jpDs;
VjhtJ
itj;jparhiyapy;
/epWtdj;jpy;
Nrit
gupe;jpUg;gpd;
mJ
mk;khtl;lj;Jf;Fupa Nritf;fhykhf fzf;nfLf;fg;gl Ntz;Lk;.

(c)

epWtdk; xd;wpy; Nrit Gupe;j fhyj;jpid fzf;nfLf;Fk; NghJ
cj;jpNahfj;juJ fl;Lg;ghl;Lf;F mg;ghw;gl;l tplak; xd;wpdhy;
Nritf;F tuKbahJ ,Ue;j fhyg;gFjp fzf;fpnyLf;fg;glhJ.

5.11.2

tUlhe;j ,lkhw;wj;Jf;F cl;glhj cj;jpNahfj;jh;fs;

(m)

53 tajpidf; fle;j cj;jpNahfj;ju;fSf;F khtl;lj;jpw;Fs; NtW
Nrit
epiyaq;fSf;F
,lkhw;wk;
nra;a
KbkhapUg;gJld;
khtl;lj;jpw;F
ntspapyhapd;
mJ
mth;fsJ
Ntz;LNfhspd;
NgupNyNa nra;ag;gl Ntz;Lk;.

(M)

tpz;zg;gq;fis ifaspg;gjw;fhd ,Wjpj;jpdj;jpy; 58 tajpidf;
fle;j cj;jpNahfj;jh;fSf;F mth;fsJ Ntz;LNfhs; ,y;yhj NghJ
khtl;lj;jpw;Fs;Sk; ,lkhw;wk; nra;ag;glyhfhJ. 59 taJila
cj;jpNahfj;jh;fSf;F
mth;fsJ
Ntz;LNfhspd;wp
,lkhw;wk;
nra;ag;glyhfhJ.
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6.0

tUlhe;j ,lkhw;w fhy ml;ltid
[{d; khjk; 30 Mk; jpfjpf;F tUlhe;j
,lkhw;wj;Jf;fhd
tpz;zg;gk;
Kd;
Nfhug;gLtJ gw;wpa mwptpj;jiy ntspaply;
[_iy khjk; 31 Mk; jpfjpf;F tUlhe;j
,lkhw;w
tpz;zg;gq;fis
Kd;
mikr;rpd; nrayhsuplk; ifaspj;jy;
Mf];l; khjk; 15 Mk; jpfjpf;F mikr;rpd;
nrayhsuplk;
ifaspf;fg;gl;l
Kd;
tUlhe;j ,lkhw;w tpz;zg;gq;fis cupa
,lkhw;w rigaplk; ifaspj;jy;
Mf];l; khjk; 31 Mk; jpfjpf;F tUlhe;j
,lkhw;w
rigapd;
,lkhw;w
Kd;
Kd;nkhopTfis
mikr;rpd;
nrayhsuplk;
vOj;J %yk; ifaspj;jy;
nrg;nlk;gh;
khjk;
jpfjpf;F Kd;

15

Mk; gupe;Jiuf;fg;gl;l
,lkhw;wq;fs;
mwptpj;jiy ntspaply;

gw;wpa

nrg;nlk;gh;
khjk;
jpfjpf;F Kd;

15

Mk; tUlhe;j ,lkhw;w Kd;nkhopT kPsha;Tf; FO
epakpf;fg;gly;

xf;Nlhgh;
khjk;
jpfjpf;F Kd;

15

Mk; tUlhe;j ,lkhw;w Kd;nkhopT kPsha;Tf;
FOtpdJ
gupe;jiufs; mlq;fpa vOj;J
%y Mtzj;ij mikr;rpd; nrayhsuplk;
ifaspj;jy;

Etk;gh; khjk; 01 Mk; jpfjpf;F tUlhe;j ,lkhw;wf; fl;lis ntspaply;
Kd;
[dtup khjk; 01 Mk; jpfjpapy; tUlhe;j ,lkhw;wq;fs; mKyhFk;
,Ue;J

7.0

tUlhe;j ,lkhw;w jPu;khdq;fSf;F vjpuhf Nky; KiwaPL nra;jy;
7.1

tUlhe;j ,lkhw;wf; fl;lis xd;;W toq;fg;gLk; NghJ mjw;nfjpuhf
cj;jpNahfj;jh; xUth; murhq;f Nritfs; Mizf;FOtplk; Nky; KiwaPL
nra;thuhapd;> mk; Nkd;KiwaPL murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpd;
eilKiw tpjpf; Nfhitapd; 23 Mk; ,yf;f gpd;dpizg;gpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
mwpTWj;jy;fspd; gpufhuk; nra;ag;gl Ntz;Lk;. NkYk; jhk; Kd;itf;Fk;
epahaq;fs; njhlh;gpy; cupa Mtzq;fspd; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l gpujpfis mk;
Nkd; KiwaPl;Lld; ,izg;gjw;Fupa eltbf;iffis mt; cj;jpNahfj;jh;
nra;a Ntz;Lk;.

7.2

cj;jpNahfj;jh; xUtu; murhq;f Nritfs; Mizf;FOTf;F Nky; KiwaPL
xd;wpid rkh;g;gpf;Fk; NghJ mJ Rfhjhu Ngh\iz kw;Wk; RNjr itj;jpa
mikr;rpd; nrayhsu; %ykhf rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gJld; mk;
KiwaPl;bd; gpujpfs; KiwNa epWtdj; jiyth; kw;Wk; Rfhjhu Ngh\iz
kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; nrayhsUf;F mDg;gpitf;fg;gl Ntz;Lk;.
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jkf;F fpilf;fg; ngWk; Nky; KiwaPl;bid fhyjhkjk; ,d;wp Nkw;ghh;it
nra;J
mjid
murhq;f
Nritfs;
Mizf;FOTf;F
mDg;gpitf;f
NtzbaJ Rfhjhu Ngh\iz kw;Wk; RNjr mikr;rpd; nrayhsupd;
nghWg;ghFk;. cj;jpNahfj;ju; tpUk;gpdhy; Nky; KiwaPL njhlu;gpyhd
Kd;Ndw;wq;fspd;
Mtzg;
gpujpfis
Neubahf
murhq;f
Nritfs;
Mizf;FOtf;F rkh;g;gpf;fTk; KbAk;.

7.3

Rfhjhu Ngh\iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; nrayhsh; %yk;
nra;ag;gLk; ,lkhw;wk; xd;Wf;F vjpuhf Nky; KiwaPL nra;tjhapd;> mt;
,lkhw;w fl;lis cupa murhq;f cj;jpNahfj;jUf;F fpilf;fg; ngw;w
jpdj;jpypUe;J
14
ehl;fSf;Fs;
nra;ag;gl
Ntz;Lk;.
fhye;jho;j;jpa
Nkd;KiwaPLfs; murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpdhy; epuhfupf;fg;gLk;.

7.4

murhq;f Nrit Mizf;FOTf;F rkh;g;gpg;gjw;fhf cj;jpNahfj;jh; xUtuhy;
ifaspf;fg;gl;Ls;s
KiwaPl;bdJ
midj;J
Mtzq;fs;>
Nfhitfs;>
mwpf;iffs; kw;Wk; mjDld; njhlh;ghd mtjhdq;fs; kw;Wk; gupe;jiufs;
midj;ijAk; KiwaPL fpilf;fg; ngw;W 15 jpdq;fSf;Fs; murhq;f
Nritfs; Mizf;FOtpd; nrayhsuplk; rkh;g;gpf;f epWtdj; jiyth;> epakd
mjpfhup kw;Wk; Rfhjhu Ngh\iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd;
nrayhsu;
Mtz
nra;a
Ntz;Lk;.
MapDk;
murhq;f
Nritfs;
Mizf;FOtpdJ eilKiw tpjpf; Nfhitapd; XVIII Mk; mj;jpahaj;jpy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
tUlhe;j
,lhkhw;wk;
rk;ge;jkhd
Nky;
KiwaPl;L
Mtzq;fs;> Nfhitfs;> mwpf;iffs;> mtjhdq;fs; kw;Wk; gupe;jiufSld;
brk;gh;
khjk;
01
Mk;
jpfjpf;F
Kd;duhf
murhq;f
Nritfs;
Mizf;FOTf;F rkh;g;gpj;jhf Ntz;Lk;.

7.5

,t; mj;jpahaj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;F mikthf jkJ
Nky; KiwaPLfis rkh;g;gpf;f Ntz;baJ rfy murhq;f cj;jpNahfj;juJk;
nghWg;ghf miktNjhL mt; mwpTWj;jy;fSf;F Kuzhf fpilf;fg; ngw;w
Nky; KiwaPLfs; murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpdhy; guprPyidf;F
vLj;Jf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

7.6

gpupT 7.4 y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mtzq;fs; fpilf;fg; ngw;W 15 jpdq;fSf;Fs;
murhq;f cj;jpNahfj;juhy; rkh;g;gpf;fg;gl;l ,lkhw;w fl;lisf;F vjpuhd Nky;
KiwaPL njhlh;gpyhd jPu;khdk; murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpdhy;
vLf;fg;gLk;.

7.7

Nkw;gb Kd;itf;fg;gl;Ls;s Kiwg;ghL njhlh;gpyhd murhq;f Nritfs;
Mizf;FOtpdJ jPukhdj;ij Kiwg;ghl;lhsuplk; Neubahf njuptpg;gJld;
mjd; gpujpfis KiwNa Rfhjhu Ngh\iz kw;Wk; RNjr itj;jpa
mikr;rpd; nrayhsh; kw;Wk; epWtdj; jiytUf;F mDg;gpitf;fg;gl
Ntz;Lk;.
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7.8

8.0

murhq;f Nritfs; Mizf;FOtpd; fl;lisf;F my;yJ jPu;khdj;jpy;
mjpUg;jpailAk; murhq;f cj;jpNahfj;jh; xUth; 2002k; Mz;L 04Mk; ,yf;f
epUthf
KiwaPl;L
epaha
rigr;
rl;lj;jpy;
toq;fg;gl;Ls;s
rl;l
Vw;ghLfSf;F mikthf epUthf KiwaPl;L epaha rigf;F Kiwg;ghL
xd;wpidr; nra;tjw;F cupj;Jilatuhthh;.

tpz;zg;gq;fis ifaspj;jy;
cupa khjpup tpz;zg;gg;gbtj;Jf;F mikthf jahupf;fg;gl;l tUlhe;j ,lkhw;w
tpz;zg;gq;fs;
kw;Wk;
Nky;
KiwaPl;L
tpz;zg;gq;fis
Rw;Wep&gj;jpy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpz;zg;gq;fis ifaspg;gjw;fhd ,Wjpj; jpdj;Jf;F Kd;duhf
Rfhjhu Ngh\iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; nrayhsUf;F mDg;gpitf;f
Ntz;Lk;.
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Rfhjhu rhujpfs; ,lkhw;w tpz;zg;gg;gbtk;
01.

cj;jpNahfj;jupd; ngah;

02.

jw;Nghja gjtpapd; ngah; - juk;/tFg;G :

03.

me;j juk;/tFg;Gf;F epakpf;fg;gl;l jpfjp :

04.

gpwe;j jpfjp

05.

rpwg;Gg; gaw;rpfs; ,Ug;gpd;> mjd; tpguk; :

06.

nkhopj;jpwik

: rpq;fsk;

07.

epue;ju tjptplk; kw;Wk; khtl;lk;

:

08.

jpUkzkhdth;/ jpUkzkhfhjth;

:

09.

(m)

10.

11.

:

:

Mapd;> fztd; / kidtpapd;
ngah;

jkpo;

Mq;fpyk;

:

(M)

fztd;/kidtp Ntiynra;gtuh ?:

(,)

gjtpg; ngah;

:

(<)

flik GupAk; ,lk;

:

(m)

ghlrhiy nry;yhj gps;isfspd; vz;zpf;ifAk; taJk;

:

(M)

ghlrhiy nry;Yk; gps;isfspd; vz;zpf;ifAk; taJk;

:

Nrit Gupe;Js;s epiyaq;fs; - jw;rkak; Nrit GupAk; epiyaj;jpid ,Wjpahf
Fwpg;gpLf.
Nritf;fhyk;
,y

Nrit epiak;
,Ue;J

I
II
III
IV
V
VI
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tiu

12.

tpUg;Gf;Fupa Nrit epiyak; (,lkhw;wk; ngw tpUk;ghjth;fs; jw;rkak; Nrit
GupAk; ,lj;jpid jkJ Kjy; tpUg;gj;Njh;thf Fwpg;gpl Ntz;Lk;) tpUg;gj;
Njh;Tf;Fupa 06 Nrit epiyaq;fis KiwNa Fwpg;gpl Ntz;Lk;.
njh. ,y
I

Nrit Gupa tpUk;Gk; epiyaq;fs;

II
III
IV
V
VI
13.

NfhUfpd;wikf;fhd fhuzk;:

14.

jw;rkak; Nrit GupAk; epiyaj;jpypUe;J khw;wk; nra;tjw;F vjph;g;G njuptpg;gjw;F
tpN\l fhuzq;fs; ,Ug;gpd; mit ahit vd;gij Fwpg;gpLf.

Nkw;gb
Fwpg;gplg;gl;l
cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

tplaq;fs;

ahTk;

rupahditAk;

cz;ikahdJk;

vd

……………………………………
tpz;zg;gjhupapd; xg;gk;

jpfjp:

epWtdj; jiyth; / tplag; nghWg;G cj;jpNahfj;jh; %yk; G+uzg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;
(m)
(M)

,lkhw;wj;Jf;F gupe;Jiu nra;fpd;Nwd; / nra;atpy;iy
tpz;zg;gj;jpuj;jpd; 1> 2> 3> 4 kw;Wk; 11 Mk; gFjpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fs;
rupahdit vd ,j;jhs; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

(,)

gjpyPl;L cj;jpNahfj;jh; ,d;wp tpLtpf;f KbAk; / KbahJ

……………………………………
epWtdj; jiytupd; xg;gk;

jpfjp:

gd;Kfg;gLj;jg;gl;l gpupTfspd; nghWg;Gj; jiytupd; gupe;Jiu

……………………………………
gjtpg;ngah; kw;Wk; xg;gk;

jpfjp:
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Health Service Drivers Annual Transfer Procedure
Introduction
1.0

Published in extraordinary gazette notification
1588/30
dated 20/02/2009 by the Public Service Commission as per formula regulation 1
section XVIII paragraph 202 provisions in the Ministry of Health Nutrition and Ingenious Medicine
Drivers Service Annual Transfer Procedure

2.0

Information on officers who are coming under the annual transfers
1

3.0

Managing under the Linear Ministry of Sri Lanka Health Service all hospitals and institutes
drivers who are employed in Health Service III, II, I and special grades Health service
drivers in paragraph 05 mentioned in 5.1 and 5.2 completed service periods of all officers
who are coming under the annual transfers.

Description of the composition of Annual Transfer Committee.
Composition of Annual Transfer Committee is as follows.
I
II
III

4.0

Description of the composition of Annual Transfer Proposals Review Committee
●
●
●

5.0

Deputy Director General ( Administration ) 1
Director ( Administration ) V
Coming under the scope of the annual transfer committee, officers groups and
Government services officers minimum 15% represented all Trade Unions
nominate a representative or
officer has been released for union activities
fulltime all such unions nominate a representative.

Health Secretary
Director General of Health Services
Additional Secretary ( Administration )

When granting transfers common facts which are considered.
5.1

In the service location continuously served for 02 years and if an officer who has newly
appointed in service location served for at least 03 years at initial service location are
eligible to apply for transfers.

5.2

Officers who have served in same service location for more than 05 years comes under
the transfers.

5.3

When applying for annual transfers considers only the applications which are prepared
according to the prepared and introduced specimen forms.

5.4

Drivers who are applying for transfers if expect to get a transfer to any area or any
hospital / institute only, it is appropriate to mention the both area name of the hospital
/institute and its name. If the person expect to get a transfer to certain area as the
necessity otherwise person prefer hospital or institute with the need, it is appropriate
to mention in the application. Accordingly to the preferred area or hospital/institute
should be nominated in that order.

5.5

Any officer’s spouse is on duty in Police or

three

armed forces / disabled while in

operational duty provided written evidences, transfers should be made only on their
request. On such transfer requests priority should be given. If such officers to be
transferred to
outside the service location
relevant to the request closest
hospital/institute or relevant to request hospital, transfer should be made.
5.6

Every effort must be made according to the request of the officer to transfer to the area
or closest location where spouse is serving.

5.7

School going children disabled children due to longtime illness bedridden spouses and
on the occasions where spouse is in abroad with acceptable reasons and with the
recommendations of the Institute Head on appeals to be considered and transfers are
made.

5.8

On a request of an officer when a transfer is made, subsequently such officer or
Institute Head has no right to make recommendations to request to cancel it or
postpone such transfers.

5.9

When transferring officers by transfer committees on
service necessities of
institutes/hospitals and always efforts should be taken to keep those institutes junior
/seniority equilibrium.

5.10

In annual transfer procedure under the paragraphs 5.5, 5.6, 5.7 drivers as per 5.1.
request is made to transfer to other location in order to implement such request in it
5.2 paragraph necessities are implemented in that location employees of
highest
service period can be transferred out of that location.

5.11

In any service location for officers who have served more than 05 years, a name list
with their age, service period, residing address, if transferred most preferable 03 service
locations such information in the relevant form correctly completed
before the date
indicated by Health Secretary/ Director General of Health Services should be sent by
relevant hospital/ Institute head.
5.11.1

Calculating the period of service

(a)

In annual transfers calculating the service period previous year
December. Example :- ( In 2015 annual transfers on 31.12.2014)

(b)

In calculating the service period in the year reported to work first of January
should be considered as starting date. But officer’s reason beyond subject
matter if the starting date is subsequent date transfer committee will, consider
on that matter.

(c

When calculating the service period hospital/institute continuous service
period or total of continuous service periods calculated considered as total
service period. An Officer who is in one post in health service and appointed to
another post or promoted, then both service periods can be considered as
total service period.

(d)

Even though serving in any district under any institute that service period is
calculated as service period of that institute. When calculating district in that
district whatever hospital/ institute served it is calculated as district service
period.

31st of

(e)

When calculating service period an officer’s beyond
not in the service period is not calculated.

relevant subject reason

5.11.2

Officers who are not coming under annual transfers

(a)

Officers who are over
53 years even it is possible to transfer to another
service location in the district
without their request, they should not be
transferred out of the district.

(b)

On the final date of handing over the application of officers who are over 58
years where there is no request from them, should not be transferred even
within the district. Officers who are now serving over 59 years when there is
no request from them, transfers should not be made.

6.0 Annual transfer schedule
Before 30 June

-

Issuing the notice of
annual transfers.

Before 31 July

-

Handing over of transfer
Secretary of the Ministry.

Before 15 August

-

Annual
transfer applications which are
received by the Secretary of the Ministry
handing over to the relevant Annual Transfer
Committee.

Before 31 August

-

Written Transfer proposals of annual Transfer
committee to be handed over to the Secretary
of the Ministry.

Before 15 September

-

Issuing notice on proposed annual transfers.

Before 15 September

-

Appointing
committees.

Before October 15

-

Handing over of written recommendation on
proposed annual transfers to the Secretary of
the Ministry by the Annual Transfers Proposal
Reviewing committee.

Before 01 November

-

Issuing orders of annual transfers.

From 01 January

-

Annual transfer orders are effective.

7.0

calling application for

annual

applications

transfer

to

reviewing

Acting in connection with appeals against decisions of annual transfers.
7.1

If any government officer is submitting an appeal to the Public Service Commission against
orders given on a transfer, that appeal should be submitted only as per appendix Public
Service Commission procedure regulation code No. 23. Further, he should take steps in

order to prove the facts, in relevant documents certified copies should be submitted with
the appeal.

8.0

7.2

A government officer should submit an appeal through Secretary of the Ministry of Health,
Nutrition and Indigenous Medicines to the Public Service Commission and, copy of that
appeal as may be relevant should submit to Institute Head and Secretary of the Ministry
of Health, Nutrition and Indigenous Medicines. It is the responsibility of the Secretary of the
Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicines to forward without delay the appeal
with his observation to the Public Service Commission. If the officer wishes a information
copy can be directly submitted to the Public Service Commission.

7.3

An appeal made against the transfer order given by the Secretary of the Ministry of Health,
Nutrition and Indigenous Medicines, that order of transfer received government officer
should submit it within 14 days. Appeals which are not submitted within the stipulated
time period will be rejected by the Public Service Commission.

7.4

An officer who submitted an appeal with relevant files, documents and reports etc., with the
observation and recommendation within 15 days after receiving the appeal steps to be
taken to submit to the Secretary of the Public Service Commission by relevant Head of
Institute, Appointing Authority and Secretary of the Ministry of Health, Nutrition and
Indigenous Medicines. However, as mentioned in Public Service Commission procedure
regulations code paragraph XVIII annual transfers with relevant files, documents, reports,
observations and recommendations should be submitted to the Public Service Commission
before 01 December.

7.5

Compliance to the provisions of this paragraph appeal submission is the responsibility of all
government officers and in contrary to that submitted appeals Public Service Commission
will not be taken into consideration.

7.6

On receipt of the above clause 7.4 mentioned documents, Public Service Commission will
take a decision within 15 days against orders of transfers submitted by an officer of the
government.

7.7

As indicated above for an appeal submitted, the decision of the Public Service Commission
directly inform the appellant and copy of it as it may be relevant sent to the Secretary of
the Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicines and Head of Institute.

7.8

A government officer who is not satisfied with the decision or order of the Public Service
Commission according to the provisions of 2002 No 04 Administration Appeal Tribunal Act
entitled to make an appeal to the Administration Appeal Tribunal.

According to the relevant specimen form prepared annual transfer applications and Appeals
indicated in the circular before the final date of acceptance to be submitted to the Secretary of
the Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicines.

Application form for Health Drivers Transfers

01.

Name of the Officer

:

02

Present Designation –Grade/Class

:

03.

Appointed date for that Grade/Class

:

04.

Date of Birth

:

05.

Information if having special training

:

06

Level of Language Proficiency

:

07

Permanent address and District

:

08.

Civil Status

:

09

10

11.

(a) If so his/her name

:

(b) Is husband/Wife employed ?

:

(c) Designation

:

(d) Name of the Employer

:

(a) Number of School not going
children and age

:

(b) Number of School not going
children and age

:

Sinhala

Tamil

English

Locations where served – Present service location indicate at the end

Serial No

Service Location

Service Period
From

To

I
II
III
IV
V
VI

12. Most preferable service location ( By the persons who does not expect transfers
should indicate present service location as first preference ) It is compulsory to indicate 06
service locations in preferential order.

Serial No

Service locations which prefers to serve

I
II
III
IV
V
VI
13. Reasons behind requesting :

14. Indicate if against transferring from present service location:

This is certify that the above particulars are true and correct.

Date:

……….………………………………
Signature of Applicant

Fill by the Head of the Institute / Officer in Charge
(a) Transfer recommended/not recommended.
(b) Hereby certify that the information in 1,2,3,4 and 11 in the application.

(c) Without Successor applicant can be released/not released.

Date :

………………………………………………………….
Signature of the Head of the Institute

Recommendation of the decentralized Head of the Division

Date :

………………………………………………………….
Signature and Designation

