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Ministry of Health & Indigenous Medicine
ශ්රී කා ජ තජක  හ ලේහඅ ්ධයක්ෂ,
ශික්ෂ,ණ හ ලේඅ/මේ හ ලේඅ/්ධයක්ෂ,රුන්  ේජ
මූලි හ ලේඅ රක වරදය ්ික ජීන් 
ඇතුළු සියළුම හේද විදුේඅඳක රුන්  හරත.

1වන ශ්රේණියේශ් ශ්ෙද නිලධාරි(අධයාපන) වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2014
ඔබ ආයතනය යටහේ ඳජකනය රන හේද විදුේඅරක හසේරය
න හේ සමඟ ්මුණජ ඇක 
උඳහඅඛනහේ නේ සේ්  1 රන හරේණියේහේ හේද ලධකධජීනධ්ධයජඳන) ලධකධජීන් හේ ස්ථජන මජුනවිේ
සේබ් ධර ග් නජ කද තී ණය ්දජක ලධකධජීන් හේ නමට ඉදිරිහය්  දක්ෂරජ ඇත.ඒ ්නුර ලධර්හේශය හකස
“ ලධර්හේශ
මු” ය් න සේ්  රන ලධකධජීන් හේ ස්ථජන මජුන 2015.07.01 දින සිට ක්රියජේම රන ඳරිදි
මි්  ලධහයලග
මි.
03.
2014.12.31 දිනට රර්තමජන හසේරජ ස්ථජනහේ ්වුුනදු 02
ලධකධජීන් ට රජර්ෂි ස්ථජන මජුන කබජ දීමට ටයුතු
ඇත.

හසේරජ

ජකයක්ෂ සේපූර්ණ

ඇක 

04.
හමහිදී හසේරජ ජකය පිළිබ හතො තුුන කබජ ග් නජ කේහේ ්දජක ලධකධජීන් හේ ස්ථජන මජුන
්යදුේඳේ රලි්  බැවි්  එම ්යදුේඳේ රක සේ්  හතො තුුන රයජත/්සතය බර ඳුවර හේළිද ්  වුරහේොේ
එම හතො තුුන සඳයන කද ලධකධජීන් ට එහ හිර විනයජනුකූකර ටයුතු
න බරට ද් රජ සිටින ්ත එරැලධ
රැ දි හතො තුුන මත කබජ හදන කද ස්ථජන මජුන ්රකාගු කිීනමට ද ටයුතු හ හර්. එරැලධ හතො තුුන මත
ස්ථජන මජුන ්යදුේඳේ සේක 
ක ේජ ලධර්හේශ ළ ලධකධජීන්  ද ඒ සේජ රගකිර යුතු හ් .
06.
හේද විදුේඅරක හසේරජ සැඳයීම ්ඩජක හනොරන හසේ මජුනවීේ කද ලධකධජීන්  මුදජ ේැීනම සිදු ක යුතු
්ත ආයතනහේ හතය,්මතම ලධකධජරියජට රමුඛතජරය හදන ආ ජ හය්  ලධදේස් කිීනම හයලගය හ් .
07.

හේ සේබ් ධර ඔබ ආයතනහේ ්දජක සියළු ලධකධජීන්  දැනුරේ කිීනමට

ටයුතු

් න.

ආචජර්ය. ඩී.එේ.ආර්.බී. දිසජනජය
හඅ ේ
හසෞඛය ේජ හේශිය වරදය ්මජතයජාශය
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