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Ministry of Health, Nutrition& Indigenous Medicine
ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංහ ලේහඅ ලං්යක්ෂ,
ශික්ෂ,ණ ලංහ ලේඅ/මේ ලංහ ලේඅ/්යක්ෂ,රුන්  ලංේජ
මූලි  ලංහ ලේඅ ලංරක ලංවරද්ය ලං්ික ජීන් 
ඇතුළු ලංසියළුම ලංහේද් ලංවිදුේඅපක රුන්  ලං ලංහරත.

විශ ේෂ ශරේණියේශහෙශ නෙලධාරි(අධ්රයිපන)

ෙෙරිෂික සෙථානි ෙරි ෙ-2014

විහ ,
ේ  ලං හරේණියේහහ ලං හේද් ලං ලධකජීනධ්යජප ත ලං ත තුහන ලං ලධකජීන් හ්්  ලං ථානජ  ලං මජුන ලං
ලධකුත් ලං
 ලංකද් ලං ලං්ා  ලං02-15/2015 ලංේජ ලං2015.02.05 ලංදි වක  ලංහපොදු ලංචක්ර ලංහඅයය ලංේජ ලංැවහීේ.

වීමටම  ලං

02. ලං ඔැ ලං ආයත හහ ලං හථේරය ලං
 ලං හේ ලං ථමඟ ලං ්මුණජ ලං ඇක  ලං උපහඅය හහ ලං ේ ලං ථීේ්  ලං විහ ේ, ලං
හරේණියේහහ ලංහේද් ලංලධකජීනධ්යජප ත ලංථානජ  ලංමජුනවිේ ලංථේැ් ර ලං්්  ජ ලංකද් ලංරණ ණය ලං්ද්ජක ලංලධකජීන් හ  ලං
ම  ලං ඉදිරිහය්  ලං ද්ක්ෂරජ ලං ඇත.ඒ ලං ්නුර ලං ලධනහේ ය ලං හකථ ලං “ ලධනහේ  ලං
මු”  ලං ය්   ලං ථීේ්  ලං  ලං ර  ලං
ලධකජීන් හ  ලංථානජ  ලංමජුන ලං2015.09.21 දි  ලංසි  ලං ලංක්රියජත්ම  ලංර  ලංපරිදි ලංන්්  ලංලධහයල් ලං න්.
03.
හමම ලංථානජ  ලංමජුන ලංකැජ ලංදීහේදී ලංචක්රහඅයහහ ලංථීේ්  ලංථානජ  ලංරක  ලංපමණක්ෂ ලං ලංරජනික  ලංථානජ  ලංමජුන ලං
කැජ ලංදීම  ලං යුතු ලං  ලංඇත. ලංහමහිදී ලං්ද්ජළ ලංලධකජීන්  ලංරනතමජ  ලංහථේරජ ලංථානජ ය  ලංරජනතජ ලං ළ ලංදි ය ලං්නුර ලං
හතය,ා්ත්රය ලංද්  ලං ලංරනතමජ  ලංහථේරජ ලංථානජ ය  ලංරජනතජ ලං ළ ලංදි ය ලංම ම ලංදි ය ලංර් හ්  ලං ේ ලංප ාචජේ ලංජනන්  ලං
හේද් ලංපුහුණුහේ ලං ලංකුථකතජරය ලංද් ලංථළ ජ ලංැකජ ලංරජනික  ලංථානජ  ලංමජුන ලංකැජ ලංදීම  ලං යුතු ලං  ලංඇත. ලං ලං
03.
හමහිදී ලං හථේරජ ලං ජකය ලං පිළිැී ලං හතො තුුන ලං කැජ ලං ්්  ජ ලං කේහේ ලං ්ද්ජක ලං ලධකජීන් හ  ලං ථානජ  ලං මජුන ලං
්යදුේපත් ලං රලි්  ලං  ලං ැවවි්  ලං මම ලං ්යදුේපත් ලං රක ලං ථීේ්  ලං හතො තුුන ලං රයජත/්ථතය ලං ැර ලං පුවර ලං හේළිද් ේ ලං
වුරහේොත් ලං මම ලංහතො තුුන ලංථපය  ලංකද් ලංලධකජීන්   ලංවි යජනුකූකර ලං
යුතු
 ලංැර  ලංද්් රජ ලංසිටි  ලං්ත  ලං
මරවලධ ලං රව දි ලං හතො තුුන ලං මත ලං කැජ ලං හද්  ලං කද් ලං ථානජ  ලං මජුන ලං ්රකාගු ලං කිීනම  ලං ද් ලං
යුතු ලං හ හන. ලං මරවලධ ලං
හතො තුුන ලංමත ලංථානජ  ලංමජුන ලං්යදුේපත් ලංථේක   ලං ක ලංේජ ලංලධනහේ  ලං ළ ලංලධකජීන්  ලංද් ලං ලංඒ ලංථීේජ ලංර්කිර ලංයුතු ලං
හේ.
06.
හේද් ලංවිදුේඅරක ලංහථේරජ ලංථවපයීම ලං්ඩජක ලංහ ොර  ලංහථේ ලංමජුනමටේ ලංථීේජ ලංලධකජීන්  ලංමුද්ජ ලංේවීනම ලංසිදු ලං ක ලං
යුතු ලං ්ත  ලං  ලං ආයත හහ ලං හතය,ා්තම ලං ලධකජරියජ  ලං මුයතජරය ලං හද්  ලං ආ ජ හය්  ලං ලධද්ේථා ලං  ලං කිීනම ලං හයල්ය ලං
හේ.
 ලං07.

හේ ලංථේැ් ර ලංඔැ ලංආයත හහ ලං්ද්ජක ලංසියළු ලංලධකජීන්  ලංද්වනුරත් ලංකිීනම  ලං

යුතු ලං

්  .

්නු  ලංතයවික්රම.
හඅ ේ
හථෞයය  ලංහපල,ණ ලං ලංේජ ලංහේශිය ලංවරද්ය ලං්මජතයජා ය.
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