ප ොදු චපෙපේඛ ලිපි අංක .
මපේ අංකය - ටිසිඑව්/ටි/11/2016
පවෞඛය ප ෝණ ශා පේශීය වලද්ය අමා්යාංය
සුලසිරි ාය, 385
පුජ්ය බේපේගම විමලං හිමි මාල්
පකොෂඹ 10.
2016.09.05
සියලුම ෂාත් පවෞඛය පවලා පේකමිලුන්  ,
සියලුම ෂාත් / නිපයෝජ්ය ෂාත් පවෞඛය පවලා අ්යක්ෂලුන් ,
සියලුම ශීක්ෂණ පරෝශේ අ්යක්ෂලුන් ,
සියලුම විපෂි් ලයා ෘති ප්ර්ානි් ,
ෂාත් පරෝශේ, දිව්ත්රික්ෂ මශා පරෝශේ වශ මුලික පරෝශේ වලද්ය අිකකාරිලුන් .
විශ ේෂඥ , ශරේණියේශව ද්ය ිලධාරින්  දාර විශශ තවවිට ඉපැයු ිල්රඩු ප්රාරය ිරිනට.
2017 ලර්ය තු ඉ ැයු නිලාඩු බා ගැනිමට ශැකියාල ඇති වශ ඒ වද්ශා කැමැත්්ක්ෂ ද්ක්ෂලන විපඥ
පරණියේපව වලද්ය නි්ාරි් පග්  අයදුමි ත් කැද්ලනු ැපේ. අයදුමි ත්ර පමම චපෙපේඛය ශා අමුණා ඇති අකෘති
ත්රයට අනුල වකව් ක යුතු අ්ර, අ්යක්ෂ (්ෘතියික වත්කාර පවලා) පවෞඛය ප ෝණ ශා පේශීය වලද්ය
අම්යාංය, සුලසිරි ාය, අංක 385, පකොෂඹ 10 යන ලිපිනයට ැපේන පව 2016.10.06 දින පශෝ ඊට ප ර එවිය
යුතුය. ්ලද් ප ොදු 126 අකෘති ත්රය (විපේ නිලාඩු වද්ශා ඉේලුමි ත්රය) අද්ා නි්ාරියා විසි්  නිසි රිදි වමිපුර්ණ
පකොට අයදුමි ත්රය වමග වාමානය කකාරයට එවිය යුතුය.
2)
බාපගන ඇති විපේ නිලාඩු පිලිබද් සියලු ප්ොරතුරැ (උද්ා : විපේක , වමිපුර්ණ , ලැටුප් වහි් අික ශියත්ල
කදිය) අයදුමි පත්රපයහි ඇතුත් ක යුතුය.
2'&
පමම නිලාඩු අද්ා ලවර තු භාවි්ා ක යුතු බැවි්  ප්ෝරා ගනු බන එම නි්ාරි්  2016 ජුනි 30 දිනට
ප ර දිලයිපන්  බැශැර විය යුතුය.
4).
ඉ ැයු නිලාඩු බාදිම වද්ශා ප්ෝරා ගනු බන නි්ාරි් පග්  ැයිව්තුල ප්රකායට ත්පකොට මාව 03ක්ෂ
ඇතු් ්මා නිලාඩු බා ග් ප් ද් යන ලග ඔහු / ඇය විසි්  පවෞඛය ප ෝණ ශා පේශීය වලද්ය අමා්යාංයට
ද්ැනුමි දිය යුතුය. නියමි් කාය තු නිලාඩු භාර ගැනිම ද්ැනුමි දිමට නි්ාරිපයකු අවමත් වු විපටක, පවෞඛය ශා
පේශීය වලද්ය අමා්යාංය විසි්  ැයිව්තුපේ ඊග නිෂ්ාරියාට ඉ ැයු නිලාඩු ප්රද්ානය කරනු ඇ්. 2016 ජුනි 30 ට
ප ර විපේ ග් විමට නි්ාරියා අවමත් වුලපශොත් ප්ර්ානය කරන ද් ඉ ැයු නිලාඩු ඔහුට පශෝ ඇයට අහිමි ලන
අ්ර, ඉදිරි ලවර පද්ක වද්ශා වකා බනු පනොැපේ.
5)

ඉ ැයු නිලාඩු ප්රද්ානය වද්ශා ලයව අවුරැදු 55 ලැඩි නි්ාරි් ටද් වකා බැපන බල අල්ාරනය පකපර්.

6)
පමම චපෙපේඛ ලිපිපව අ් ්රතග් කුනනු පිබදබද් ඔබ කය්නපව අද්ා සියලු නි්ාරි් පේ අල්ානය
පයොමු කරන පව කාුනණියේකල ද්් ලමි.
ද්ය ධ්ෂෂමි  ී  ශද ටුංගත
නිපයෝජ්ය අ්යක්ෂ ජ්නරාේ (වලද්ය පවලා) 1

ඉපැයු විශශ ිල්රඩු දාර ආර් අ දුි  පත්ර 01 7
1.

නි්ාරියාපේ නම : ………………………………………………………………………………

2.

උ ්  දිනය -

3.

්නතුර ………………………………………………………………………………………………

4.

ලර්්මාන රාජ්කාරි ව්ථානය :…………………………………………………………………………

5.

ලර්්මාන පරණියේයට ත්විම ද් දිනය ………………………………………………………………..

6.

විපඥ්ාලය තිපේ නමි වශ එයට ත්විමි ද් දිනය …………………………………………………

7.

දින කාය වශ අරමුණු වහි්ල බාපගන ඇති විපේ නිලාඩු පිබදබද් විව්්රය

ලර්ය ……………

මාවය ……………

දිනය …………………………

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
8.

(අ)

නිලාඩු කරමිභ කිරිමට අපප්ක්ෂෂි් දින වශ කාය

(ක)

නිලාඩු බා ගැනිමට අපප්ක්ෂෂි් අරමුණ ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
9.

දුරකථන අංකය ……………………………………………………………………………………….

10.

විප ඉේලිම ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

………………………….
අයදුමිකරැපේ අත්වන
දිනය 20

/

/

කය්න ප්ර්ානියාපේ නිර්පේය
………………………….
කය්න ප්ර්ානියාපේ අත්වන
දිනය 20

/

/

විම්යග් අං ප්ර්ානියාපේ නිර්පේය
………………………….
විම්යග් අං ප්ර්ානියාපේ අත්වන
දිනය 20

/

/

nghJ Rw;wwpf;if fbj ,y:
vdJ ,y:TCS/T/11/2016
Rfhjhu>Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R >
“Rtrpwpgha”
385> tz.gj;Njfk tpkytq;r NjNuh khtj;ij>
nfhOk;G 10.
05.08.2016.
khfhz Rfhjhu Nritfs; nrayhsh;fs;>
khfhz / gpujp Rfhjhu Nritfs; nrayhsh;fs;>
Nghjdh itj;jparhiyfspd; gzpg;ghsh;fs;
tpN\l ,af;fq;fspd; jiyth;fs;
khfhz itj;jparhiyfs; / khtl;l nghJ itj;jparhiyfs; /
Mjhu itj;jparhiyfspd; itj;jpa mj;jpal;rfh;fs; midtUf;Fk;>
tpN\l epGzj;Jt ju kUj;Jt mYtyh;fSf;F ntspehL nry;tjd;
nghUl;L mth;fs; Nrkpj;j yPtpid toq;Fjy; - 2017
2017 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; jhk; Nrkpj;j yPtpid ntspehl;by; nrytopg;gjw;F tpUk;Gk;
jifikAila tpN\l epGzj;Jt ju kUj;Jt mYtyh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs;
Nfhug;gLfpd;wd. ,e;j tpz;zg;gq;fs; ,r;Rw;wwpf;ifapy; jug;gl;Ls;s khjpupg; gbtj;jpw;fika
jug;gl;Ls;s toikahd eilKiwfspD}lhf 2016.10.06 Mk; jpfjp md;W my;yJ mjw;F
Kd;dh; gpd;tUk; Kftupia milaf; $ba tifapy; mDg;gpitf;fg;gl Ntz;Lk;. gzpg;ghsh;
(TCS) >Rfhjhu>Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R > “Rtrpwpgha” 385> tz.gj;Njfk
tpkytq;r NjNuh khtj;ij> nfhOk;G 10.
“nghJ 126” gbtk; (ntspehl;L yPTf;fhd tpz;zg;gk;) rk;ge;jg;gl;l mYtyuhy; rupahfg;
G+h;j;jp nra;ag;gl;L tpz;zg;gj;Jld; toikahd eilKiwfspD}lhf mDg;gg;gl Ntz;Lk;
vd;gijAk; ftdj;jpw; nfhs;sy; Ntz;Lk;.
02. mYtyuhy; Vw;fdNt vLf;fg;gl;l ntspehl;Lf;fhd yPTfs; gw;wpa rfy tpguq;fSk;
(Fwpg;ghf Xa;T yPT> KOr;rk;gsj;Jldhd yPT> cle;ijg; guprpy; yPT Nghd;wit)
tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.
03. ,e;j yPT Fwpj;j tUlj;jpy; gad;gLj;jg;gl Ntz;Lk; vd;gjhy; njupT nra;ag;gl;l
mYtyh;fs; 2016 [_d; 30 Mk; jpfjpf;F Kd; ehl;bypUe;J Gwg;gLjy; Ntz;Lk;.
04. Nrkpj;j yPtpidg; gad;gLj;jtjw;fhf njupT nra;ag;glgth;fs; njupT nra;ag;gl;Nlhupd;
gl;bay; ntspaplg;gl;L 03 khjq;fSf;Fs; mth; / mts; Fwpj;j yPtpid ntspehl;by;
gad;gLj;jtjw;F cld;gl;Ls;shuh vd;gJ gw;wp Rfhjhu mikr;rpw;F mwptpj;jy; Ntz;Lk;.
Fwpj;j fhyg;gFjpapDs; Vw;Wf; nfhz;lik gw;wp mwptpg;gjw;F jtWk; mYtyupd; tplaj;jpy;
Rfhjhu mikr;R gl;baypYs;s mLj;j mYtyUf;F me;j re;jh;;gj;ij toq;Fk;. 2016 [_d;
30 Mk; jpfjpf;F Kd;G Fwpj;j mYtyh; ehl;bypUe;J Gwg;glhtpl;lhy; mth; / mts; ntspehL
nry;tjw;F mDkjpf;fg;gl;l Nrkpj;j yPtpid ,of;f Ntz;b NeupLk;. mj;Jld; mLj;JtUk;
02 tUlq;fSf;F ,e;j yPtpid ngWtJ njhlh;gpy; mth;fs; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl
khl;lhh;fs;.
05. 55 taJf;F Nkw;gl;lth;fSk; Nrkpj;j yPtpid
nfhs;sg;gLth; vd;gijf; ftdj;jpy; nfhs;sTk;.

,t;thW

ngWtjw;F

ftdj;jpy;

06. ckJ epWtdj;jpy; gzprk;ge;jg;gl;l rfy mYtyh;fSf;Fk; ,r;Rw;wwpf;if fbjj;jpd;
tpguq;fis njupag;gLj;JkhW ePh; Ntz;lg;gLfpwPh.;

lhf;lh;. yf;\;kp NrhkJq;f
gpujpg; gzpg;ghsh; ehafk; (itj;jpa Nritfs;)

ntspehL nry;tjw;F Nrkpj;j yPtpidg; ngWtjw;fhd khjpup
tpz;zg;gg; gbtk; - 2017
01. mYtyupd; ngah;

:-…………………………………………….

02. gpwe;j jpfjp

:-…………………………………………….

03. gjtpg; ngah;

:-…………………………………………….

04. jw;NghJ gzpahw;Wk; epiyak;

:……………………………………………

05. jw;Nghija juj;Jf;F epakpf;fg;gl;l jpfjp

:-…………………………………………….

06. tpN\lj;Jtk; VNjDk; ,Ug;gpd; mjw;F
epakpf;fg;gl;l jpfjp

:-…………………………………………….

07. jpfjpfs; fhyg;gFjp Nehf;fk; vd;gtw;Wld;
ntspehl;by; gad;gLj;jg;gl;l yPT gw;wpa tpguk;:-…………………………………………….
08. m) jw;NghJ ntspehL nry;tjw;F
cj;Njrpj;Js;s jpfjpAk; tpz;zg;gpf;Fk;
yPTf;fhd fhyg;gFjpAk;
M) yPtpy; nry;tjw;fhd Nehf;fk;

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

09. njhiyNgrp ,y

:………………………………………………

10. VjhtJ tpN\l Nfhupf;iffs;

:-……………………………………………..

jpfjp:-………………

……………………………
(tpz;zg;gjhupapd; xg;gk;)

epWtdj; jiytupd; gupe;Jiu:-

jpfjp:-…………………

……………………………….
(epWtdj; jiytupd; xg;gk;)

gd;Kfg;gLj;jg;gl;l gpupTj; jiytupd; gupe;Jiu:epWtdj; jiytupd; gupe;Jiu:-

jpfjp:-…………………

………………………………………
(gd;Kfg; gpupTj; jiytupd; xg;gk;)

My No: TCS/T/11/2016
Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Mediceine
“Suwasiripaya”
No. 385, Rev Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha,
Colombo 10,
05.09. 2016
All Provincial Secretaries of Health Services
All Provincial / Deputy Provincial Directors of Health Services
All Directors of Teaching Hospitals
All Heads of Specialized Campaigns
Medical Superintendents of Provincial Hospitals, District General Hospitals & Base Hospitals

GRANT OF EARNED LEAVE FOR SPECIALIST GRADE MEDICAL OFFICERS
TO BE SPENT ABROAD - 2017.
Application are called from the Specialist Grade Medical Officers who are eligible and willing to avail
themselves of earned leave during the year 2017.This application should be made as per the specimen form
appended to this circular and should be sent to reach to the following address on or before
06.10.2016 through the normal channels. Director (Tertiary Care Services) Ministry of Health,
“Suwasiripaya”, No.385, Colombo 10. It should also be noted that form „General 126‟ (Application for
abroad leave) duly perfected by the officer concerned and should be sent through the normal channels along
with the application.
02).
All particulars of overseas leave taken (e.g: Vacation, Full pay, Fellowship, ect.) should be entered in
the application form..
03).
year.

Officers selected should leave the island before 30 June 2017, as this leave has to be utilized within the

04).
The officer selected for earned leave should inform the Ministry of Health whether he/she would
accept the leave within 03 months of publishing the list of selected officers. In the event of failure of an officer
to inform the acceptance within the stipulated time period Ministry of Health would award earned leave to the
next officer in the list. If the officer fails to leave before 30 June 2017 he/she shall forfeit the earned leave
granted and shall not be considered for the next 02 years.
05).

Please note that officers over 55 years of age will also be considered for earned leave.

06).

Please bring the contents of this circular letter to the notice of all officers concerned in your institution.

Dr. Lakshmi C Somatunga
Deputy Director General (Medical Services) I

SPECIMENS FORM OF APPLICATION FOR
EARNED LEAVE ABROAD – 2017
01. Name in Officer

:……………………………………..……………………

02. Date of Birth

:.…………………………...…………..…………………

03. Designation

:………………………………………..…………………

04. Present place of work

:………………………………………..…………………

05. Date of Appointment to Present Grade

:………………………………………..…………………

06. Specialty if any and date of Appointment to it

:…………………………………………………………..

07. Details of leave out of the Island availed of with
dates, period and the purpose

:…………………………………………………………..

08. a) Period of leave now applied for with probable
dates of commencement

:…………………………………………………………..

b) Purpose of which the leave is to be
available of

:…………………………………………………………..

09. Contact No.

:…………………………………………………………..

10. Any Special Claims

:…………………………………………………………..

Date:………………………….

………………………………….
(Signature of Applicant)

Recommendation of the Head of Institution.

Date:………………………….

………………………………….
(Signature of the Head of Institution)

Recommendation of the Head of the Decentralized Unit.

Date:………………………….

………………………………….
(Signature of the Head of the Decentralized Unit)

