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ප ොදු චක්ර.පඛ ංකය :- 02-120/2014
මපේ ංකය :- ටීසීඑස්/බී/34/2014
පසෞ ං ංමත්ංතකශ ,
“සුවසිරි ත “
385, පූජ්යං ද්දප්දමම ිමමවවකශ ිමි  මතව්,
පයොළඹ 10.
2014/08/27

සි
සි
සි
සි
සි

ළුම ළතත් පඛයම්වරුන්,
ළුම ළතත් / නිප ෝජ්යං ළතත්/ ප්රාතප්දය  පසෞ ං පසවවත ං්ංක්ෂකයවරුන්,
ළුම ිමම්ංම් පසෞ ං පසවවත ංකශ ප්රා්තීනන්,
ළුම ශික්ෂකණ ප ෝහඛ/ ළතත් මහ ප ෝහඛ සහ ිමපශවෂි් වංත ත ං්ංක්ෂකයවරුන්,
ළුම වවද්යං ංිකයතීවවරුන් සහ ිසස්්රිවක්ෂ වවද්යං නිව්තීවන්.
පසෞ ං පසවවත පද්ය ත්ත්පම්න්ුවප ිමපශවක ්තුවරු සහහත ං දුම් ත් යඳහීම.
(ංවසතත පසවවත ස්ථතත)

පසෞ ං පද්ය ත්ත්පම්න්ුවප
ං දුම් ත් යඳහවනු වඳපේ.

හ් සහහන් ්තුවරු සද්යහත සුදුසුයම් වත්

ිමපශවක

වවද්යංවරුන්පේ

ිමපශවක වරු පවස මණ්ඩවපේ සහතිය වත් නිව්තීවන්පේ ං දුම් ත් මණක්ෂ භත මනු වදත ං් ,
වවද්යං ිමද්යංතව ළිබඳදහ ශ්චතත් ා තික ත ්ත ිමසින් සිදු ය නු වදත ්තවයතලිය මණ්ඩව සහතිය කිීවම
ම් ං දුම් ය ත නිව්තීවන්පේ ං දුම් ත් භත පතොමඳපන්. පසෞ ං ංමත්ංතකශපේ වතිත ප් ාඩ තලවව
වඳයිස්ුවවක්ෂ ංද්යතව ප්ො ුවරු සමඟ හ් ද්යක්ෂවත ඇ්.
ස්ථතත

ශික්ෂකණ ප ෝහව මඩයවප්ව

්තුව

්තුවරු
මණත
01

වකුණු මණත ය නු
වදන්පන්
ං දුම් ත් භත මන්තත
ංවසන් ිසත ප්ක්ෂ

හෘද්ය ප ෝම ළිබඳදහ ිමපශවක

වවද්යං

ප්රාසව හත
තතරිප ද්ය
ිමපශවක වවද්යං

ළිබඳදහ

01

ං දුම් ත් භත මන්තත
ංවසන් ිසත ප්ක්ෂ

ළිබඳදහ ශවං

01

ං දුම් ත් භත මන්තත
ංවසන් ිසත ප්ක්ෂ

පතොපම්රු ළද්යරු ප ෝම ළිබඳදහ
ිමපශවක
වවද්යං/ ළමත ප ෝම
ළිබඳදහ ිමපශවක වවද්යං SCBU
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ං දුම් ත් භත මන්තත
ංවසන් ිසත ප්ක්ෂ

ාගු , යණ හත තතස
ිමපශවක වවද්යං

2001 මත්තුව 22 ිසතඳති ංකය 1176/15 ද්ය ණ මඳසට් ප
ත්ීම් පද්යනු වඳපේ.

ිම ප්රායතශි් පසෞ ං පසවවත වංවස්ථතව ංනුව

ත ්ත ප්රා්තීනන් ිමසින් පමම චපක්ර.ඛ
ළිබඳදහ ්ම ත ්තපේ පසවව ය නු වදත සි ළුම ිමපශවක
වවද්යං නිව්තීවන් ද්යඳනුවත් යළ ුතුව . සුදුසුයම් සප් ත ඇති ං දුම්යරුවන් පමිම ංමුණත ඇති තයෘති
ංනුව සයස් ය ත වද්ය ං දුම් ත් 2014/10/02 ිසත පහෝ ඊ ප ත ්ත ප්රා්තීනන් මඟින් සහ ිමම්ංම්
ංකශ ප්රා්තීනන් මඟින් පමම යත්ත තව
වඳපදත පසව එිම ුතුව . ං දුම් ත් භත මන්තත ංවසන් ිසත
සුව වඳපදත ං දුම් ත් ප්රාතික්ෂපකව ය නු වඳපේ.ඍජු ළි ්ක්ෂ හ් සහහන් ලිළිත
එවත පමන්
පමයින් ද්යන්වි .
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ං්ංක්ෂක (්ෘතියීය සත්යත පසවවත),
පසෞ ං ංමත්ංතකශ ,
“සුවසිරි ත “
385, පූජ්යං ද්දප්දමම ිමමවවකශ ිමි  මතව්,
පයොළඹ 10.

ං දුම් ත් ඉවත් ය මඳීනම ංපාඩක්ෂකත ය ත ං දුම්යරුවන් ං දුම් ත් භත මන්තත ංවසන් ිසත සි සති
පද්යයක්ෂ (02) ඇුවව් පසෞ ං පසවවත ං්ංක්ෂක ජ්යත තඛ පව් ලිිත්ව ද්යඳන්ීපමන් එපසව යළ ුතුව .
ං දුම් ත් ඉවත් ය මඳීනම සහහත සුව පයප ත ඉඛලීම් භත පතොමන්තත ං් , ං දුම්යරු ්තුව සහහත
ප්ෝ ත මනු වඳබුවපහොත් ඔහු/ඇ ්තුව භත ම් ුතුව .
ා තික සහ ශ්චතත් ා තික ඉමඳන්ීම් පසෞ ං පද්ය ත්ත්පම්න්ුවව ංනුුතක්ෂ් සි ළුම ිමපශවක වරුන්පේ
තජ්යයතරිපේ වඳද්යමත් පයො සකි. ප්ෝ ත මනු වදත ංපාඩක්ෂකයයින් පමම යත්ත ඉටු කිීවම එයඟ ිම
ුතුව .
වඳඩිදු
ඳහඳිසලි කිීවම් සහහත ්ෘතියීය සත්යත පසවවත ං්ංක්ෂක වවද්යං ී.එඛ.ං් ත්ුව මහ්තපමන්
ිමමසත පමන් සි ළුම ත ්ත ප්රා්තීනන්පමන් හත ිමපශවක වවද්යං නිව්තීවන්පමන් යතරුණියව ඉඛවත
සිටිි .

වවද්යං වක්ෂක්ි  සී. පසෝමුවකම
නිප ෝජ්යං ං්ංක්ෂක ජ්යත තඛ (වවද්යං පසවවත) I

ළි

ත්;
01. පඛයම්, ජ්යපේ වවද්යං නිව්තීවන්පේ සකමම
02. ං්ංක්ෂක, වවද්යං ිමද්යංතව ළිබඳදහ ශ්චතත් ා තික ත ්ත

ං/යපඛ: සු්්තමත යරුණත ත්ත
පඛයම්

