ප ොදු චක්රපේඛ ලිපි අංක -02-54/2016

ෂාත් පවෞඛය පේක්වලුන්,
ෂාත් පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂලුන්,
ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂලුන්,
ශික්ෂණ පරෝශේ අ්යක්ෂලුන්,
ිමපෂි් ලයා ාර අ්යක්ෂලුන් වශ යය්

මපේ අංකය; ටීසීඑව්/එච්/02/2016
පවෞඛය, ප ෝණ ශා පේශිය වලද්ය අමා්යාංය,
“සුලසිරි ාය”,
385, පජ්ය දේපේගම ිමමලං හිමි මාල්,
පකොෂඹ 10.
2016.04.04

ප්ර්ාීන්

2014.10.11 දිනැති වෛද්ය ේවෛ ෛයෛවථා ේ III ෛන පරිශිෂථඨේෙහි වද්හන් නිේෙෝජ්ය වෛද්ය
පරිප ලන ේරණියේේත තනරුරු රප්පාප  ප රව්මම.

2014.10.11 දි ැති වලද්ය පවලා ලයලව්ාාප III ල
රිශි්ඨපයහි වද්ශ් යකාරයට නිපයෝජ්ය
වලද්ය රි ා පරණියේපද ද්ැ ට ශ් වද්ශ් පුරපා ා ප ල. . අ අව ල පමම නිප ද් පද 4 ල
පේද්ය වශ එකී පරණියේය වද්ශා ල වලද්ය පවලා ලයලව්ාාප 11.1.2.2 ලග්තිය අව ල අලය
සුදුසුක්ව වපුරා ඇති පවෞඛය පවලා පද් ා්ත්ප්ව්ුවප වලද්ය නි්ාීන්පග් ශා ද්්් ය
වලද්ය නිෂ්ාීන්පග් ප්ව වද්ශා අයදු්ව ත් කැද්ලව  ැප.. යද්්ත අයදු්ව ප්හි ද්ක්ෂලා ඇති
යකාරයට ප්රාම ල්ාලට ත් ිරීනම වද්ශා ්ම් කැමති ව්ාා අංක අව පිිවපල අව ල ද්ක්ෂලමි්
අයදු්ව ත් ඉදිරි ත් ක යුුවය.

1. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, කාවේ ීදදිපද කා්්ා පරෝශ
2. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ද් පවොිසවා කා්්ා පරෝශ
3. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ජ්ාතික මා සික පවෞඛය ිමද්යාය් ය, අංපගොඩ
4. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, සිරිමාපලෝ ද්ඩඩාර ායක ිමපෂි් ෂමා පරෝශ
5. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ජ්ාතික පිිවකා යය් ය, මශරගම
6. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ජ්ාතික පවෞඛය ිමද්යාය් ය, කතර්ර
7. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, පු ුනත්්ා
පරෝශ, රාගම
8. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ූලලික පරෝශ, ුලේපේරියාල
9. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ය පරෝශ, පකොෂඹ
10. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, මාලිගාලත්් ජ්ාතික ලකක්ෂකප ද් කා්දු ප ීන්ව ශා ලුගග ප දේ්
ිරීනප්ව යය් ය
11. වලද්ය අධිකාරි, ුලඛ පවෞඛය යය් ය, මශරගම
12. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ෂය පරෝශ, ලැලිවර
13. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ්ක. ිසක වත්කාර පවලා
14. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, වලද්ය පවලා
15. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ුණණාත්මකාාලය ශා ්ත්ත්ල යරක්ෂණ අකකය

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ලරාය පවෞඛය පවලා අකකය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, පවෞඛය පවලා පුුණු
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, වලද්ය ්තපදණ යය් ය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ුලේ පවෞඛය කා්තයාංය
නිපයෝජ්ය ලවංග් පරෝග ිමද්යාඥ, , ලවංග් පරෝග අංය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, මැපේරියා ම්තද් ලයා ාරය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දරලා ම්තද් ලයා ාරය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ක්ෂය පරෝග ම්තද් ජ්ාතික ලැඩවටශ
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ාරිවරික ශා ලකත්. ය පවෞඛය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ප ෝණ ව්වද්ීකකරණ අකකය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ප ෝණ අකකය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, මා සික පවෞඛය අකකය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ලිංගා්රි් පරෝග ශා අස්ව් ම්තද් ජ්ාතික ලයා ාරය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ජ්ාතික ුනධිර ාරිම පවලාල
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, පදෝ ප ොල පරෝග ම්තද් අකකය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ්ුනණ, ලැිහහිි  ශා යදාධි්
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, ග්ව ශ
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, කතර්ර
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, මශව ලර
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, මා්පේ
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, කේුලප්ඩ
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, අ්ව ාර
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, ිරලිප ොච්චිය
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, ුලතිුල
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, ලුලනියාල
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, ම් ාරම
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, ප ොපෂෝ ුනල
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, අව රා්පුරය
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අධ්යක්ෂ, ුගුනණෑග
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, පුත්්ම
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, ත්රිුගණාමය
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, කෑගේ
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, රත් පුර
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, ගාේ
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, මා්ර
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, ශ්වද්ප්ොට
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, පමො රාග
නිපයෝජ්ය ප්රාපේයය පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂ, දදුේ
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, කතර්ර
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, ප ොපෂෝ ුනල
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, අ්ව ාර
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, ශ්වද්ප්ොට

58. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, මා්ර
59. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, ව ලරඑිවය
60. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, ග්වප ො
61. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, ග්ව ශ
62. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, ගමගුලල
63. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, මා්පේ
64. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, ාලපිි ය
65. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, පමො රාග
66. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, කෑගේ
67. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, ිරලිප ොච්චිය
68. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, ම් ාරම
69. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, ුලතිුල
70. නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, දිව්ත්රික්ෂ මශ පරෝශ, ලුලනියාල
71. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, කේුලප්ඩ (උුවර)
72. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ප.ුනල
73. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, අිමව්වාප ේ
74. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, පශෝමාගම
75. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ා දුර
76. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ලුවපිි ල
77. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, පිඹුර
78. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ිරරිදත්පගොඩ
79. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, පශොරණ
80. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ද්ඹුේ
81. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, දික්ෂඔය
82. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ප්ේපද්ණියේය
83. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, රිිරේගව්කඩ
84. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, මහියංග ය
85. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ලැලිමඩ
86. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, සියඹා් පල
87. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, බිබි
88. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, කැබිතිපගොේෑල
89. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ්ඹුත්පත්ගම
90. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ද්ිමය
91. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, මැදිරිගිරිය
92. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ුගලියාපිි ය
93. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, පුත්්ම
94. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ගේගුලල
95. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, නිකලැරි ය
96. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ප ොේපිතිගම
97. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ද්ඹපද්ණියේය
98. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, මාරිම
99. වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ිර්නියා
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වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, පද්හිඅත්්ක්ඩිහය
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, මශඔය
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ප ොුවිමේ
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, අක්ෂකප්ත ත්ුවල
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, කල්චිුගිහ
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ුලත්තූ්ත
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, එරාවූ්ත
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, වම්ුවප්ත
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, නි්්වූ්ත
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ලාච්පච්
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ඇඹිලිපිි ය
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ද්පගොඩ
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, කශලත්්
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, කලා
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, කරල ැේ
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, මාල ැේ
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ලරකාප ොෂ
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ඇේපිි ය
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, දපිි ය
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ්ංගේ
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, කඹුුනපිි ය
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, පද්ණියේයාය
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, තිව්වමශාරාම
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ලව්ුලේ
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, උ පගම
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, ප්ලිපා පිස
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, කිසට්ව්
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, පචට්ි ුග්ව
වලද්ය අධිකාරි, ූලලික පරෝශ, චාලකච්පච්රි
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ (් ුවුන 02), ශික්ෂණ පරෝශ, පපාරාපද්ණියේය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ (් ුවුන 02), ශික්ෂණ පරෝශ, යා ය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ (් ුවුන 02), ශික්ෂණ පරෝශ, අව රා්පුර
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ (් ුවුන 02), ශික්ෂණ පරෝශ, කරාපිි ය
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ (් ුවුන 02), ශික්ෂණ පරෝශ, උුවුන පකොෂඹ (රාගම)
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ශික්ෂණ පරෝශ, ද්ුගු පකොෂඹ (කතරපදෝිම)
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ශික්ෂණ පරෝශ, මශපමෝද්ර
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ, ශික්ෂණ පරෝශ, මශව ලර
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ (් ුවුන 02), ෂාත් මශ පරෝශ, දදුේ
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ (් ුවුන 02), ෂාත් මශ පරෝශ, රත් පුර
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ (් ුවුන 02), ෂාත් මශ පරෝශ, ුගුනණෑග

2. පමම ලිපියට අුලණා ඇති යද්්ත අයදු්ව ත් ප්රකාරල පිිවපය කර ග් ා ද් අයදු්ව ත් ලියා දිංචි
්ැ ෑප් 2016. 05. 03 දි ට ප ර ැපද අයුරි් ශ් වඳශ් ලිපි යට එිමය යුුවය.

පේක්ව,
පවෞඛය, ප ෝණ ශා පේයය වලද්ය අමා්යාංය.
සුලසිරි ාය,
385, පජ්ය දේපේගම ිමමලං හිමි මාල්,
පකොෂඹ 10.
අයදු්ව ත් පමම අමා්යාංපද පේක්වලරයාපේ පශෝ පල ත් නි්ාරිපයුගපේ පුේගලික
ප ොඑිමය යුුවය.

මට

3. ්ම අයදු්ව ත් ඉලත් කර ගැීනමට අපපාක්ෂා කර අයදු්වකුනල් අයදු්ව ත් ාාර ගැීනප්ව අලව්
දි යට වති පද්කකට ප ර එපව කෂ යුුවය. අයදු්වකුන ප්ෝරාගව  ැබුලපශොත් ඔුණ/ඇය නිපයෝජ්ය
වලද්ය රි ා පරණියේපද ඉශ් වඳශ් ් ුවරකට නිප ද් පද ෂුලල පේද්පද වඳශ් රිදි ත්
කරව  ැප..

4.

සුදුසුකම්

4.1 කුනණාකර 2014.10.11 දි ැති ශ්රී ංකා පවෞඛය පවලපද වලද්ය පවලා ලයලව්ාා වං්රශපද 11.1.2.1
ලග්තිය යටපත් ද්ක්ෂලා ඇති ප්රති ාද් ද් . එපම්ම ප ොදු මා්තපගෝ පේ 11.1.1 ද් පමයට අද්ා
ප .

4.2 (අ) සියතරම නි්ාීන් ද්ැ ටමත් රාජ්ය පවලපද සිි ් ් ල
ප ොප .

දැිම් උ රිම ලයව් සීමාල අද්ා

(ආ) අයදු්වකුනල් 2016.05.03 දි ට අුලුනදු 08 ක අඛ්ඩඩ පවලා කායක්ෂ වහි් II පරණියේපද වලද්ය
නිෂ්ාීන් / ද්්් ය වලද්ය නිෂ්ාීන් / ිමපඥ,  වලද්ය නිෂ්ාීන් ිමය යුුව අ්ර
කා්තයක්ෂම්ා කඩඉ්ව ිමාාගය වමත්ල සිි ය යුුවය. ( අුලුනදු 08 ක පවලා කාය ප්රාාමික පරණියේයට
ත් ිරීනම සිදු කර ද් දි පද සිට ගණ් ගව  ැප..
(ඇ) 1991.05.17, 1994.05.09, 2001.03.22, 2006.10.20, 2007.04.16 වශ 2014.10.11 මගි් වංපෝධි්
1991 වලද්ය පවලා ලයලව්ාාප I වශ II ඇුලු්ව ල ඇුවත් ්චාත් උ ාධි සුදුසුක්ව වහි්
නිෂ්ාීන් ිමය යුුවය.
(ඈ) පමම පරණියේයට අයදු්ව ත් ාාර ගැීනප්ව අලවා
යුුවය.

දි ට ප ර ලවර 05 ක පවලා කාය වුවදාද්ායක ිමය

5. නිෙමෙන් වහ ේකොන්ේේසි

(අ) පමම පරණියේය ව්ර ර ශා ිමරාම ලැදාපා වහි්ය. ප්ෝරාගත් අයදු්වකුනල් යය් වං්රශපද II
රිච්පේද්පද 11.3 ලග්තිය ප්රකාර ප්රාමපය් ලවර 1 ක කායක්ෂ වද්ශා ලැඩ දැලීප්ව ද් ම ම් ත්
කරව  ැප.. ප්ෝරාගත් නිෂ්ාරියා ලැඩ දැලීප්ව කාය ුව පශෝ එය අලවා පද පශෝ ුගම පශෝ
අලව්ාාලකදී කලර පශුවලක්ෂ නිවා එම පරණියේය ද්ැීනමට ප ොසුදුසු දලට ඔපාපු වූලපශොත් ඔුණ පශෝ ඇය
කලි් ද්රණ ද් ් ුවරට ැල්ත් ත් කරව  ැප..
(ආ) පමම පරණියේපද ් ුවුන ලට ත් කර ද් වලද්ය නිෂ්ාීන්ට / ද්්් ය වලද්යලුන්ට
පුේගලික වලද්ය ලකත්තිපද පයදීමට අලවර ප ොැපදව  ඇ්.
(ඇ) පමම පරණියේයට කරව  ද
ත්ීදම 2014.10.11 දි ැති වලද්ය පවලා ලයලව්ාාප 12.3 ලග්තිය
ප්රකාර ව්ාා මාුන ිරීන්ව ලට යටත්ල සිදුකරව  ැප..
(ඈ) සුදුසුක්ව අයදු්ව ත් කැද්ීදප්ව අලව් දි ය ද්ක්ෂලා මණක්ෂ වකා දව  ැප..
(ඇ) සියලුම ත්ීද්ව ඉදිරි දි යක සිට ක්රියාත්මක ල
රිදි දා පද් අ්ර පමම පරණියේපද ද්ැ ටමත්
් ුවරක්ෂ ද්රණ පශෝ එම ් ුවරක රාජ්කාීන ඉදා ිරීනම පශෝ රාජ්කාීන යලරණය ිරීනම පශෝ ලැඩ
දැලීප්ව පයදී සිි  නි්ාරිපයුග / නි්ාරිනියකට අද්ා ් ුවරට ත් ිරීනම වද්ශා ප්ෝරාග් පශොත්
ඔුණ / ඇයපේ ් ුවර ප රද්ා්ම ිරීනමට අයදු්ව ිරීනම වද්ශා අිසතියක්ෂ ඔුණට පශෝ ඇයට ප ොැප..

6. ෛැටුපා පරිම ණෙ

(අ) අංක 6/2006 රාජ්ය රි ා චක්රපේඛපද SL 1/2006 ලැදාපා කා්ඩඩපද 12 ල
මවකට ුන.30,175,00 ක ලැදා පමම පරණියේයට අද්ා ප .
(ආ)

ලැදාපා පියලර ල

්චාත් උ ාධි සුදුසුක්ව වහි් වලද්ය රි ා පරණියේපද නිෂ්ාීන් ශට අප ුගත් දීම ාලට
අම්රල මවකට ුන.6,000,00 වලද්ය රි ා ිමරාම ලැදාපා වහි් දීම ාලක්ෂ පගලව  ැප..

(ඇ) ිමපඥ,  වලද්ය නිෂ්ාරිපයුග පමම පරණියේය වද්ශා ප්ෝරාගව  ැවහලපශොත් ිමපඥ,  වලද්ය
නිෂ්ාරිපයුගට හිමි ලැදාපා ශා දීම ා පගලව  ැප..

7. වම්මුඛ පරීක්ෂණෙ වද්හ ලකුණු ලබ දීේම් ක්රමෙ
7.1 ේවෛ ක ලෙ (මුළු ලකුණු 65)

7.1.1 II ල

පරණියේය (ලවරකට ුගු 01 දැගි් ලවර 10 වඳශා උ රිම ුගු 10)

7.1.2 I ල

පරණියේය (ලවරකට ුගු 01 දැගි් සීමාලක්ෂ ප ොමැතිල)

7.1.3 නිපයෝජ්ය වලද්ය රි ා
උ රිම ුගු 10).

පරණියේපද ලැඩ දැලීම, රාජ්කාරි ඉදා ිරීනම (ලවරකට ුගු 02 දැගි්

වටහන
(අ) ූලලික සුදුසුක්ව යටපත් වකා දව  ද

පවලා කාය වඳශා ුගු දාපද්ව  ප ොැප..

(ආ) ප්ව යටපත් ුගු දාදීමට ිමධිමත් ත්ීද්ව ද්ාරියා ිමසි් ත්ීද්ව දාදී තිබිය යුුව අ්ර වක්රීය
පවලා කාය වඳශා මණක්ෂ ුගු දාපද්ව  ැප..
(ඇ) ප්ව යටපත් ුගු දාග් ශැක්ෂපක්ෂ එක්ෂ ය්තයක්ෂ යටපත් එක්ෂ නි්චි් කා සීමාලක්ෂ වඳශා මණක්ෂ
ල අ්ර, පල ත් ය්තයක්ෂ යටපත් එම කා සීමාල වඳශාම ුගු දාග් ප ොශැක.

7.2 අධ්ය පන සුදුසුකම් - (මුළු ලකුණු 15 )

7.2.1 වලද්ය ිමාරද් උ ාධිය (MD)

- ුගු 15

7.2.2 ිමද්යා ති උ ාධිය (MSc)

- ුගු 10

7.2.3 ්චාත් උ ාධි ිහපාපෝමා

- ුගු 08

වටහන
ූලලික සුදුසුක්ව යටපත් වකා දව  ද
වඳශා වකා දව  ප ොද

ිරසිදු ්චාත් උ ාධි සුදුසුකමක්ෂ ප්ව යටපත් ුගු දාදීම

අ්ර ඉශම සුදුසුකම වඳශා මණක්ෂ ුගු දාපද්ව  ැප..

7.3වෛද්ය ක්ේෂ්රේත සිදුක්න ලද් පර්ේතෂණ / ප්රක නන ( මුළු ලකුණු 10 )

(එක්ෂ ්තපදණයක්ෂ /ප්රකා යක්ෂ වඳශා ුගු 02 දැගි්)

වටහන
(අ) ්චාත් උ ාධි පශෝ වලද්ය ිමාරද් උ ාධිය වඳශා ඉදිරි ත් කර
ප්ව යටපත් ුගු දාපද්ව  ප ොැප..
(ය) ව්වුලඛ ීනක්ෂණපදදී ඉදිරි ත් කරව  ද

ලිපිපේඛ

ද් ්තපදණ/ ප්රකා

වඳශා

වඳශා මණක්ෂ ුගු දාපද්ව  ැප..

7.4 වම්මුඛ පරීක්ෂණෙ ( මුළු ලකුණු 10 )
 අයදු්ව ත් ිමම්යග් අකක, ිමපෂි් ලයා ාර , ප්ර්ාීන් මගි් අයදු්ව ත් ාාර ගැීනප්ව දි ට පශෝ
එදි ට ප්රාම ඉදිරි ත් කෂ යුුව අ්ර , ටට සුල ැපද අයදු්ව ත් ප්රතික්ෂප කරව  ැප..
 ශ්රී ංකා ප්රජ්ා්්්රලාදී වමාජ්ලාදී ජ් රජ්පද ගැවට් ්රපද I ල පකොටපව II–I ලග්තිල ඇුවෂත්
ප ොදු පකෝපේසි පකපරහි අල්ා ය පයොුල කරල අ්ර , යය් වං්රශපද II රිශි්ඨපද 10- 12
ලග්ති අද්ාෂ ප .
 පමම චක්රපේඛපද සිංශ වශ ඉංග්රීසී ාඨ අ්ර ය්ව අව ලත්ාලයක්ෂ ඇතිුලලපශොත් සිංශ ාඨය ද
ැලැත්ප .

8. ෛැටුපා ්හිත නිෛ  ප වද්හ අ ප කිරිම්: 2007.04.16 වශ 2014.10.11 දි ැති වලද්ය පවලා ලයලව්ාාප 9:4:1 XI වශ 2001.03.22 දි ැති
වංපෝධි් වලද්ය පවලා ලයලව්ාාප 6:1:3:7 වශ 6:1:3:8 ප්රකාරල ුගු දා පද්ව  ැප..
රාජ්ය පවලා පකොමි් වාාප නියමය රිදි

ේේකම්
ේවෞඛය, ේපෝෂණ හ ේේශීෙ වෛද්ය අම තය ාංනෙ

ආද්ර්න අෙදුම්ප්රෙ
2014.10.11 දිනැති වෛද්ය ේවෛ ෛයෛවථා ෛට අුවෛ නිේෙෝජ්ය වෛද්ය පරිප ලන ේරණියේේත
රප්පාප  ප රව්මම.
1. නිෂ්ාරියාපේ
ව්වප්තණ

(i)

ම (ුලුගුන වමග) :-…………………………………………………………………………………………
ම :- …………………………………………………………………………………………………………………

2. ලිපි ය :-…………………………………………………………………………………..………………………………...........
(i) කා්තයාලීය :-…………………………………………………………………………………..………………………………….
(ii) පුේගලික:-…………………………………………………………………………………..………………………………........
3. උ ් දි ය :-…………………………………………………………………………………..………………………………........
ලයව :- අුල:……………….
4.
5.
6.
7.
8.

මාව :…………………

දි

:…………………

ිමලාශක අිමලාශක දල :-…………………………………………………………………………………..………………………..
ජ්ාතික ශැඳුව ්ව ත් අංකය :- ……………….……………….
දුරක් අංකය :- ……………….……………….
ිමද්ුත් ්ැ ැේ ලිපි ය :-……………….……………….……………….……………….……………….……………….
(i) ප්රාාමික පරණියේයට ත් ක දි ය:-…………………………………………………………………………………..…
(ii) II ල පරණියේයට ත් ක දි ය:-…………………………………………………………………………………..……..
(iii) I ල පරණියේයට ත් ක දි ය:-…………………………………………………………………………………..……..
(iv) නිපයෝජ්ය වලද්ය රි ා පරණියේයට ත් ක දි ය:-……………….……………….……………….………

9. ූලලික වලද්ය සුදුසුක්ව:10. ලකත්. ය වශ පශෝ ශිේපීය සුදුසුක්ව (ූලලික සුදුසුක්ව යටපත් වකා දව  ද
සුදුසුකමක්ෂ ප්ව යටපත් ුගු දාදීම වඳශා වකා දව  ප ොැප.):-

I.
II.
III.

ිරසිදු ්චාත් උ ාධි

වලද්ය ිමාරද්
ිමද්යා ති උ ාධිය
්චාත් උ ාධි ිහපාපෝමා

්චාත් උ ාධිපද

ම :-……………….……………….……………….……………….……………….……………….

11. ලැදාපා රහි් නිලා ප :අාංකෙ
ආ්ම්භක දිනෙ

අෛවන් දිනෙ

ක ලෙ (ෛව්
/ම වෙ/ දිනෙ)

ේහරුෛ

1
2
3
12. ්තපදණ/ප්රකා :අාංකෙ
පර්ේතෂණ/ ප්රක නනේත නම
1
2
3
4
5

13. පමප්ක්ෂ ද්ර
අාංකෙ
1
2
3

ග්රන්ාෙ/වග් ෛ

ෛව්

ද් ් ුවුන :තනරු්

ආෙතනෙ

ක ලසිම ෛ

14. ඔදපේ පවලා කාය ුව ුගම පශෝ අලව්ාාලක ඔද ිම ය නිපයෝගයකට යටත්ීද තිප.ද් ය
එපව තිප. ්ව අ පිිවදද් ිමව්්ර:…………………………………………………………………………………..………

ලග ,

15. ිමප හිමික්ව :…………………………………………………………………………………..…………………………………..
අුව
අාංකෙ

නිේෙෝජ්ය පරිප ලන ේරණියේෙට ප ක කිරීම වද්හ මන ප
තනරුරු

කැමැ කේ ක අුවරවළිේෛල

වටහන:නිපයෝජ්ය රි ා පරණියේපද ම ා ් ුවුන ැිසව්ුවල ඇුලුම I හි ද්ක්ෂලා ඇ්. ඔද ිමසි් ද්ක්ෂල
ම ා වංඛයාල ලැිහ වූ ්රමට ප්රාම අලව්ාාප දීම පමම පරණියේපද පුරපා ා ප ව්ාා යකට ඔදල ත්
ිරීනප්ව ඇති ඉඩ ප්රව්ාා ලැිහ ල දල කුනණාපල් වක් . පමහි ද්ක්ෂලා ඇති ඉඩ ප්රමාණය
ප්රමාණලත් ප ොප
්ව (ඇුලුම 1) වද්ශා ඔදට පල ත් ත්ඉුනලක්ෂ ාාිම්ා කෂ ශැිරය.
පමම අයදු්ව ප්හි මා ිමසි් ද්ක්ෂලා ඇති ප්ොරුවුන ව්ය ශා නිලැරදි දල වශතික කරමි. එපම්ම
අයදු්ව ත් කැද්ිමම වද්ශා ඉදිරි ත් කර ද් චක්ර පේඛය ශා 1991.05.17 දි ැති අංක 662/11 ,
1994.05.09 දි ැති අංක 818/01 , 2001.03.22 දි ැති අංක 1176/15, 2006.10.20 දි ැති අංක 1467/32
වශ 2007.04.16 දි ැති අංක 1493/3 මගි් වංපෝධි් වශ ිමපපය් 2014.10.11 දි ැති අංක
1883/17 ද්රණ අලව් (වංපෝධි්) වලද්ය පවලා ලයලව්ාාප ද්ක්ෂලා ඇති සියලුම නියමය් ශා
පකෝපේසි ලට මම එකඟ පලමි.
මා ප්ෝරා ග් පශොත් ෂුලල
රිශි්ඨපද ඇුවත් නිපයෝජ්ය වලද්ය රි ා පරණියේය යට්ට
ගැප
් ුවුන ලලි් එකකට ප්රාම අලව්ාාප දී මා චක්රපේඛපද ඇුවත් උ මා ය අව ල මා ත්
කර දලත් එය මාුන ීද්ව සිදුක ශැිර ් ුවරක්ෂ දලත් මා ද්් ා දලට පමිස් ප්රකා කර සිි මි.

...............................................
අෙදුම්කරුේේ නම

................................
අ කවන

...........................
දිනෙ

ආෙතන ප්රධ් නිෙ ේේ නිර්ේේනෙ හ නිරීක්ෂණෙ
................................
දිනෙ

................................
ආෙතන ප්රධ් නිෙ ේේ අ කවන

පළ  ක ේවෞඛය ේවෛ අධ්යක්ෂ / පළ  ක ේවෞඛය ේේකම්ේේ නිර්ේේනෙ හ නිරීක්ෂණෙ

...............................
දිනෙ

...............................
පළ  ක ේවෞඛය ේවෛ අධ්යක්ෂ /
පළ  ක ේවෞඛය ේේකම්

(Annexure – 01)

Job Description of
Deputy Medical Administrative Grade
1. Assists the Director in establishing and achieving the hospital’s vision, mission, goals and
objectives.

2. Serves as second in command of the hospital and Deputy Director shall act as the Director in
his/her absence.
3. Assist the Director in his/her duties to fulfill the targeted output.
4. Liaise with and maintain cordial relationships with superiors, trade unions and other stakeholders
of the healthcare facility using accepted line of authority.
5. Organize and conduct staff meeting, clinical audit meetings, infant death reviews, dengue death
reviews, maternal death reviews, peri-natal conference, infection control and other public health
activities, drug review meetings, etc. She/he will chair such meetings in the absence of the Director.
6. Coordinate the hospital management committee meetings Attend meetings organized by the
Ministry of Health (Health Development Committee meeting, Line Ministry Hospital Directors
Meeting and any others) in the absence of the Director.
7. Perform regular hospital rounds including night rounds.
8. Monitor the drugs/ surgical consumables situation in the hospital and act accordingly to
minimize out of stock situation.
9. Ensure rational use of drugs and surgical consumables.
10. Oversee the preparation and monitoring of annual drugs estimates.
11. Assist to carry out preliminary investigations into alleged offenses.
12. Assist the Director in disaster preparedness and response and carry out drills for a disaster
situation routinely.
13. Assist the Director to plan and monitor clinical supportive functions (laboratory, radiology,
blood bank, pathology laboratory, physiotherapy etc.)
14. Operational research
Assist the Director in disaster preparedness and response and carry out drills for a disaster situation
routinely.

Financial Management
15. Assist Director in the management of annual budget and financing (financial planning,
including procurements and development projects)

General Administrative Functions
Human Resource Management

16. Assist in Human resource management including performance appraisal, staff motivation, staff
training, review of staffing as per workload, staff welfare.

Academic Activities

17. Be a resource person for medical and non-medical education

Planning
18. Shall support Hospital Director in all planning functions through management of the planning
unit comprising of the following sections (planning, costing, health information, healthcare quality
and patient safety, public health including hospital infection control, disaster preparedness and
response, etc.)

19. Ensure the quality and reliability of hospital data.
20. Prepare project proposals for the development projects of the hospital
21. Prepare the Quarterly and Annual Hospital performance report.
22. Develop results framework and results based monitoring and evaluation system
23. Analyze routine performance reports submitted by different wards/ units to give timely
feedback to the Head of the institution
24. Carry out operational research with the objective of service improvement

Healthcare Quality & Patient safety
25. Implementation of the healthcare quality and patient safety program.

26. Develop institutional policies on admission, infection control, Health promotion, adverse event
reporting etc. according to the requirement of the hospital.

Utility Services
27. Assist the Director to plan and monitor utility services (laundry, kitchen, mortuary, water,
sanitation, waste disposal and security

28. Authorizing issuing of drugs from indoor dispensaries to the wards.
29. Assist to carry out preliminary investigations into alleged offenses
30. Assist the Director to plan and monitor clinical supportive functions (laboratory, radiology,
blood bank, pathology laboratory, physiotherapy etc.)
31. Operational research
32. Perform any other relevant duty assigned by the Director

General Circular Letter No: - 02-54/2016

My No. : TCS/H/02/2016
Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine
“Suwasiripaya”,
No. 385,
Rev. Baddegama Wimalawansha Thero Mawatha,
Colombo 10
2016.04.04
Provincial Health Secretaries,
Provincial Directors of Health Services,
Regional Directors of Health Services,
Directors of Teaching Hospitals,
Directors of Specialized Campaigns and Head of Institutions

FILLING OF VACANCIES IN THE POSTS OF DEPUTY MEDICAL
ADMINISTRATIVE GRADE MENTIONED IN SCHEDULE III OF THE
MEDICAL SERVICE MINUTE DATED 2014.10.11
The following vacancies are existing in the Deputy Medical Administrative Grade as
mentioned in Schedule III of the Medical Service Minute dated 2014.10.11.
Accordingly applications are invited from Medical Officers and Dental Surgeons in
the Department of Health Services, who have fulfilled qualifications under para 4 of
this advertisement and section 11.1.2.2 of the said Service Minute for the above
Grade. Applications should be forwarded indicating the preferential choices in a
chronological order to be appointed at the first instance to a station as per the given
format of the specimen.

1. Deputy Director, Castle Street Hospital for Women
2. Deputy Director, De Zoysa Maternity Hospital
3. Deputy Director, National Institute of Mental Health, Angoda
4. Deputy Director, Sirimawo Bandaranayake Special Hospital for Children
5. Deputy Director, National Cancer Institute, Maharagama
6. Deputy Director, National Institute of Health Sciences - Kalutara
7. Deputy Director, Rehabilitation Hospital, Ragama
8. Deputy Director, Base Hospital, Mulleriyawa
9. Deputy Director, Eye Hospotal
10. Deputy Director, National Institute for Nephrology Dialysis and Transplant,
Maligawatta
1

11. Medical Superintendent, Oral Health Unit, Maharagama
12. Deputy Director, Chest Hospital Welisara
13. Deputy Director, Tertiary Care Services
14. Deputy Director, Medical Services
15. Deputy Director, Health Care Quality and Safety
16. Deputy Director, Port Health Services
17. Deputy Director, Training Services
18. Deputy Director, Medical Research Institute
19. Deputy Director, Family Health Bureau
20. Deputy Epidemiologist, Epidemiology Unit
21. Deputy Director, Anti Malaria Campaign
22. Deputy Director, Anti Filarasis Campaign
23. Deputy Director, National Programme of Tuberculosis Control & Chest
Diseases
24. Deputy Director, Environment & Occupational Health
25. Deputy Director, Nutrition Coordination Unit
26. Deputy Director, Nutrition Unit
27. Deputy Director, Mental Health
28. Deputy Director, National STD and AIDS Control Programme
29. Deputy Director, National Blood Transfusion Services
30. Deputy Director, Non Communicable Diseases Unit
31. Deputy Director, Youth, Elderly and Disable Patients Unit
32. Deputy Regional Director of Health Services, Gampaha
33. Deputy Regional Director of Health Services, Kalutara
34. Deputy Regional Director of Health Services, Kandy
35. Deputy Regional Director of Health Services, Matale
36. Deputy Regional Director of Health Services, Kalmune
37. Deputy Regional Director of Health Services, Ampara
38. Deputy Regional Director of Health Services, Kilinochchi
39. Deputy Regional Director of Health Services, Mullativu
40. Deputy Regional Director of Health Services, Vavuniya
41. Deputy Regional Director of Health Services, Mannar
42. Deputy Regional Director of Health Services, Polonnaruwa
43. Deputy Regional Director of Health Services, Anuradhapura
44. Deputy Regional Director of Health Services, Kurunegala
45. Deputy Regional Director of Health Services, Puttalam
46. Deputy Regional Director of Health Services, Trincomalee
47. Deputy Regional Director of Health Services, Kegalle
48. Deputy Regional Director of Health Services, Rathnapura
49. Deputy Regional Director of Health Services, Galle
50. Deputy Regional Director of Health Services, Matara
51. Deputy Regional Director of Health Services, Hambantota
52. Deputy Regional Director of Health Services, Monaragala
53. Deputy Regional Director of Health Services, Badulla
54. Deputy Director, District General Hospital, Kaluthara
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55. Deputy Director, District General Hospital, Polonnaruwa
56. Deputy Director, District General Hospital, Ampara
57. Deputy Director, District General Hospital, Hambantota
58. Deputy Director, District General Hospital, Matara
59. Deputy Director, District General Hospital, Nuwara Eliya
60. Deputy Director, District General Hospital, Gampola
61. Deputy Director, District General Hospital, Gampaha
62. Deputy Director, District General Hospital, Negambo
63. Deputy Director, District General Hospital, Matale
64. Deputy Director, District General Hospital, Nawalapitiya
65. Deputy Director, District General Hospital, Monaragala
66. Deputy Director, District General Hospital, Kegalle
67. Deputy Director, District General Hospital, Killinochchi
68. Deputy Director, District General Hospital, Mannar
69. Deputy Director, District General Hospital, Mulathive
70. Deputy Director, District General Hospital, Vavniya
71. Medical Superintendent- Base Hospital, Kalmunai(North)
72. Medical Superintendent-Base Hospital, Beruwala
73. Medical Superintendent-Base Hospital, Awissawella
74. Medical Superintendent-Base Hospital, Homagama
75. Medical Superintendent-Base Hospital, Panadura
76. Medical Superintendent-Base Hospital, Wathupitiwela
77. Medical Superintendent-Base Hospital, Pimbura
78. Medical Superintendent- Base Hospital, Kiribathgoda
79. Medical Superintendent- Base Hospital, Horana
80. Medical Superintendent-Base Hospital, Dambulla
81. Medical Superintendent-Base Hospital, Dikoya
82. Medical Superintendent-Base Hospital, Teldeniya
83. Medical Superintendent-Base Hospital, Rikillagaskada
84. Medical Superintendent-Base Hospital, Mahiyanganaya
85. Medical Superintendent- Base Hospital, Welimada
86. Medical Superintendent-Base Hospital, Siyabalanduwa
87. Medical Superintendent-Base Hospital, Bibile
88. Medical Superintendent-Base Hospital, Kabethigollawa
89. Medical Superintendent-Base Hospital, Thambuththegama
90. Medical Superintendent-Base Hospital, Padaviya
91. Medical Superintendent-Base Hospital, Madirigiriya
92. Medical Superintendent-Base Hospital, Kuliyapitiya
93. Medical Superintendent-Base Hospital, Puttalam
94. Medical Superintendent-Base Hospital, Galgamuwa
95. Medical Superintendent-Base Hospital, Nikawaratiya
96. Medical Superintendent-Base Hospital, Polpitigama
97. Medical Superintendent-Base Hospital, Dambadeniya
98. Medical Superintendent- Base Hospital, Marawila
99. Medical Superintendent-Base Hospital, Kinniya
3

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Medical Superintendent-Base Hospital, Dehiathtakandiya
Medical Superintendent-Base Hospital, Mahaoya
Medical Superintendent-Base Hospital, Pothuvil
Medical Superintendent-Base Hospital, Akkaraipattu
Medical Superintendent-Base Hospital, Kalawanchikudi
Medical Superintendent-Base Hospital, Muttur
Medical Superintendent-Base Hospital, Eravur
Medical Superintendent-Base Hospital, Sammanthurai
Medical Superintendent-Base Hospital, Ninthavur
Medical Superintendent- Base Hospital, Valachchenai
Medical Superintendent-Base Hospital, Embilipitiya
Medical Superintendent- Base Hospital, Balangoda
Medical Superintendent-Base Hospital, Kahawatta
Medical Superintendent-Base Hospital, Kalawana
Medical Superintendent-Base Hospital, Karawenalla
Medical Superintendent-Base Hospital, Mawanella
Medical Superintendent-Base Hospital, Warakapola
Medical Superintendent-Base Hospital, Elpitiya
Medical Superintendent-Base Hospital, Balapitiya
Medical Superintendent-Base Hospital, Tangalle
Medical Superintendent-Base Hospital, Kamburupitiya
Medical Superintendent-Base Hospital, Deniyaya
Medical Superintendent-Base Hospital, Thissamaharama
Medical Superintendent-Base Hospital, Walasmulla
Medical Superintendent- Base Hospital, Udugama
Medical Superintendent-Base Hospital, Thelippalai
Medical Superintendent-Base Hospital, Kayts
Medical Superintendent-Base Hospital, Chettikulum
Medical Superintendent- Base Hospital, Chavakachcheri
Deputy Director-Teaching Hospital, Peradeniya (2 Posts )
Deputy Director-Teaching Hospital, Jaffna (2 Post )
Deputy Director-Teaching Hospital, Anuradhapura (2 Posts )
Deputy Director-Teaching Hospital, Karapitiya (2 Posts )
Deputy Director-Teaching Hospital-Colombo North – Ragama (2 Post)
Deputy Director-Teaching Hospital-Colombo South – Kalubowila
Deputy Director-Teaching Hospital, Mahamodara
Deputy Director-Teaching Hospital, Kandy
Deputy Director-Provincial General Hosital, Badulla (2 Posts )
Deputy Director-Provincial General Hosital, Rathnapura (2 Posts )
Deputy Director- Provincial General Hosital, Kurunegala (2 Posts )

4

02. Applications made on the specimen form attached to this letter should be sent
under registered cover to reach the Secretary, Ministry of Healthcare and
Nutrition, No. 385, Rev. Baddegama Wimalawansha Thero Mawatha, Colombo
10 on or before 2016/05/03 Applications should not be addressed personally to the
Secretary or any other officer of this Ministry.

03. Applicants who wish to withdraw their applications are permitted to do so, before
02 weeks of the closing date of applications. If the applicant is selected, he/she
will be appointed to the Deputy Medical Administrative grade as indicated under
para one of this circular.

04. QUALIFICATIONS
4.1.
Please refer the provisions stated under section 11.1.2.1 of the Medical
Services Minute published on the 2014.10. 11. General guidelines 11.1.1 shall
also apply.

4.2 (a)

Since all the officers are already in the public service, maximum age
limit will not apply.

(b)

Should be Medical officers / Dental Surgeons / Medical Specialists in
the Grade II with 08 years continues service as at 2016/05/03, and
passed the Efficiency Bar Examination. (The period of 08 years will be
counted from the dated appointment to the Preliminary Grade)

(c)

Should be officers with Post Graduate qualifications mentioned in
Annexure I and II of the Medical Service Minute of 1991 as amended
vide 17.05.1991, 09.05.1994, 22.03.2001, 20.10.2006, 16.04.2007 and
11.10.2014.

(d)

The period of 05 years immediately prior to the closing date of
application for this Grade should be satisfactory.
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05. TERMS AND CONDITIONS
(a) The Grade is permanent and Pensionable. The selected candidate will be
appointed in the first instance on acting basis for a period of 01 year in terms
of section 11.3 of the chapter 11 of the Establishment Code. If the officer
selected is disqualified to hold the said Grade due to any reason at any stage of
the acting period or at the end of if, he / she will be reverted to his / her former
post.
(b) The Medical Officers / Dental Surgeons who are assigned to posts in this
Grade are not entitled to engage in private practice.
(c) Assignment in this Grade will be made subject to transfers in term of section
12.3 of the Medical Service Minute dated 2014.10.11.
(d) Qualifications are considered only up to the closing date of applications.
(e) All the appointments will be given effect from a future date and if an officer
already holding or acting in this Grade or perform or covering up duties in this
post is selected for appointment he/she will not have any right to apply for ante
dating his / her appointment.

06. SALARY SCALE
(a) The 12th Salary step of the Salary group SL 1/2006 of the P.A. Circular No.
06/2006 is applicable to this Grade is Rs. 30,175/- per month.
(b) The officers in the Medical Administrative Grade with Post Graduate
Qualifications will receive a Medical Administrative pensionable allowance of
Rs. 6,000/= per month in addition to the other due allowances.
(c) If a Specialist Medical Officer is selected to this Grade he / she is entitled to
receive the salary and allowances of a Specialist Medical Officer.
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07. SCHEME OF MARKING FOR THE INTERVIEW
7.1. Seniority - (Total 65 marks)
7.1.1. Grade II (01 point per year maximum 10 marks up to 10 years of service)
7.1.2 Grade I (01 point per year without limit)
7.1.3 Acting or covering up duties in Deputy Administrative Grade ( 02 points
per year up to a maximum of 10 points)
Note:(a) Marks will not be given for the service period considered as basic
qualification.
(b) To obtain marks under this scheme the appointment should be granted by the
proper appointing authority and marks will be given only for the active period
of service.
(c) Under this scheme marks can be given for a specific period under one service
category and no marks will be given for a different category for the same
period.

7.2 EDUCATIONAL QUALIFICATIONS- (Total 15 Marks)
7.2.1. Doctor of Medicine (MD) – Marks 15
7.2.2. Master of Science (MSc) – Marks 10
7.2.3. Postgraduate Diploma
– Marks 08
Note
Under this category any postgraduate qualification submitted as basic
qualification will not be considered for allocation of marks and marks will be
allocated only for the highest qualification obtained.
.

7

7.3 RESEARCH / PUBLICTIONS - (Total 10 Marks)
(02 points per Research/ Publication)
Note:
a) Research submitted for postgraduate qualifications (MSc, MD) will not be
considered for marks.
b) Marks will be allocated only for the documents submitted during the
interview.

7.4 INTERVIEW - (Total 10 marks)
a. Applications should be forwarded through the Heads of Decentralized Units,
Specialized Campaigns on or before the closing date. Applications received after
the closing date will be rejected.
b. Attention is invited to the general conditions in the part I section 11-1 of the
Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Section 10-12 in the
Chapter II of the Establishment Code will apply.
c. In the event of any inconsistency between the Sinhala and English version, the
Sinhala Test shall prevail.

8. Deduction for No pay:Marks will be assigned in terms of section 9.4.1 – XI of the Medical Service
Minute of 16.04.2007 and 11.10.2014 and in terms of 6.1.3.7 and 6.1.3.8 of
the amended Medical Service minute dated 22.03.2001.
In accordance with the directions of the Public Services commission

Secretary
Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine
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SPECIMEN FORM OF APPLICATION

Filling of Vacancies in the Deputy Medical Administrative Grade as per Medical
Service Minute dated 2014.10.11
1. Name of the Officer (with initials): -…………………..…….…….…….…………
...................................................................................................................................
(i)

Name in full:-…………………………………………………………….…
……….………… ………………… ……………………………….. ..........

2. Address :
(i)
Official:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(ii)
Private:
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
3. Date of Birth: - ………………………………………………….
(i)

Age: - Years. …………………Months: ………………

Dates: ...........

4. Marital Status: - …………………………………………………..
5. National Identity Card Number: -………………………………………..
6. Telephone Number: Home………………………… Mobile…………………….
7. Email: -………………………………………………………….
8. (i)
(ii)
(iii)
(iv)

Date of Appointment to the Preliminary Grade: - ……………………..
Date of Appointment to the Grade II: - ………………………………..
Date of Appointment to the Grade I: - ………………………………….
Date of Appointment to Deputy Administrative Grade: _ ………………

9. Basic Medical Qualification: - ………………………………………………..
10. Professional and/or Technical Qualifications: - (postgraduate qualifications that
are considered under the basic professional qualifications will not be given any
marks under this scheme)
MD
MSc
Postgraduate Diploma
Name of the postgraduate qualification: -…………………………………………..
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11. No pay leave details
No
Start date

End date

Period

12. Research/Publication
No
Title of the Research/Publication
1

Reason

Journal

Year

2
3
4
5
13. Post held up to date
Post

Institute

Period

14. Whether you have been subjected to a disciplinary action at any time, during the
period of your service?
Yes
No
If Yes please give brief detail:-…………………………………………………
………………………………………………………………………………….

.
15. Special claims……………………………………………………………………..
16. Preferred positions in chronological order
Serial Posts preferred to be appointed to the Deputy Order of choice
No.
Administrative Grade
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NOTE:
Posts preferred in the Deputy Administrative Grade are depicted in Annexure 01. Please
note that the more preferences you prefer the more chances you may get to be assigned to
a station in the first instance in this Grade. If the space provided is not enough you may
use a separate sheet for Annexure 1.
I do hereby certify that the particulars furnished above by me true and accurate. Further I
do agree with all terms and conditions stipulated in the Circular calling for applications
and the Medical Service Minute published in Government Gazette bearing No. 662/11
dated 17.05.1991 as amended by No 818/01 of 09.05.1994, No 1176/15 of 22.03.2001,
No 1467/32 of 20.10.2006, No 1493/3 of 16.04.2007 and specifically the last amendment
dated 11.10.2014 bearing No. 1883/17.
I undertake and declare that in case if I am selected I will be appointed to one of the Post
in the first instance coming under the Deputy Medical Administrative Grade listed in
Appendix 01 based on the criteria mentioned in this circular and I am aware that it is a
transferable post.

…………………………………….
Name of Applicant

……………..
Signature

............
Date

Recommendation and Observations of the Head of Institutions

Head of Institution ……………………………

Date:-............................

Recommendation and Observations of the Provincial Director of Health Services /
Provincial Secretary Health

Date: - …………………………………
....................................
Provincial
Director
of
Health Services / Secretary
Health

11

(Annexure – 01)

Job Description of
Deputy Medical Administrative Grade
1. Assists the Director in establishing and achieving the hospital’s vision, mission,
goals and objectives.

2. Serves as second in command of the hospital and Deputy Director shall act as the
Director in his/her absence.
3. Assist the Director in his/her duties to fulfill the targeted output.
4. Liaise with and maintain cordial relationships with superiors, trade unions and
other stakeholders of the healthcare facility using accepted line of authority.
5. Organize and conduct staff meeting, clinical audit meetings, infant death reviews,
dengue death reviews, maternal death reviews, peri-natal conference, infection control
and other public health activities, drug review meetings, etc. She/he will chair such
meetings in the absence of the Director.
6. Coordinate the hospital management committee meetings Attend meetings
organized by the Ministry of Health (Health Development Committee meeting, Line
Ministry Hospital Directors Meeting and any others) in the absence of the Director.
7. Perform regular hospital rounds including night rounds.
8. Monitor the drugs/ surgical consumables situation in the hospital and act
accordingly to minimize out of stock situation.
9. Ensure rational use of drugs and surgical consumables.
10. Oversee the preparation and monitoring of annual drugs estimates.
11. Assist to carry out preliminary investigations into alleged offenses.
12. Assist the Director in disaster preparedness and response and carry out drills for a
disaster situation routinely.
13. Assist the Director to plan and monitor clinical supportive functions (laboratory,
radiology, blood bank, pathology laboratory, physiotherapy etc.)
14. Operational research
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Assist the Director in disaster preparedness and response and carry out drills for a
disaster situation routinely.

Financial Management
15. Assist Director in the management of annual budget and financing (financial
planning, including procurements and development projects)

General Administrative Functions
Human Resource Management

16. Assist in Human resource management including performance appraisal, staff
motivation, staff training, review of staffing as per workload, staff welfare.

Academic Activities

17. Be a resource person for medical and non-medical education

Planning
18. Shall support Hospital Director in all planning functions through management of
the planning unit comprising of the following sections (planning, costing, health
information, healthcare quality and patient safety, public health including hospital
infection control, disaster preparedness and response, etc.)

19. Ensure the quality and reliability of hospital data.
20. Prepare project proposals for the development projects of the hospital
21. Prepare the Quarterly and Annual Hospital performance report.
22. Develop results framework and results based monitoring and evaluation system
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23. Analyze routine performance reports submitted by different wards/ units to give
timely feedback to the Head of the institution
24. Carry out operational research with the objective of service improvement

Healthcare Quality & Patient safety
25. Implementation of the healthcare quality and patient safety program.

26. Develop institutional policies on admission, infection control, Health promotion,
adverse event reporting etc. according to the requirement of the hospital.

Utility Services
27. Assist the Director to plan and monitor utility services (laundry, kitchen,
mortuary, water, sanitation, waste disposal and security

28. Authorizing issuing of drugs from indoor dispensaries to the wards.
29. Assist to carry out preliminary investigations into alleged offenses
30. Assist the Director to plan and monitor clinical supportive functions (laboratory,
radiology, blood bank, pathology laboratory, physiotherapy etc.)
31. Operational research
32. Perform any other relevant duty assigned by the Director
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