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SPH/EST/EA/03/.08/2022

දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ,
ගාල්ල/මාතර/හම්බනසතාට,
වවද්ය අධිකාරී,මූලික සරෝහල,
බලපිටිය/ඇල්පිටිය/උඩුගම/සද්ණියාය/කඹුරුපිටිය/තංගල්ල/තිස්ත්රස්ත්මහාරාමය/වලස්ත්රුල්ල,
සියළුම ආයතන ප්රධ්ානීන,
දකුණු පළාත තුළ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022
සසෞඛ්ය සස්වා සදපාර්ෂතසේන්තතුව.
රාජ්ය සස්ත්රවා සකාමිෂන ස්ත්භාසේ අංක 1589/30 ද්රණ අති විස රෂ ගැස්ත්ට් පත්රසේ කාර්ය පරිපාටික රීති (කාණ්ඩ
අංක 01) හි පරිච්සේද්යට යටත්ව, ද්කුණු පළාත් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා සද්පාර්තසම්නුව යටසත්
සස්ත්රවය කරන
සද්පාර්තසම්නුගත නිලධ්ාරීනසගන /සස්ත්රවකයිනසගන 2022 වර්ෂය ස්ත්ද්හා වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු අයදුම්පත් කැඳවනු
ලැසේ. (ප්රධ්ාන සල්කම් පත්ීම් බලධ්රයා වන පහත ස්ත්ඳහන තනුරු හැර)
• කළමනාකරණ සස්ත්රවා නිලධ්ාරී සස්ත්රවය
• ස්ත්ංවර්ධ්න නිලධ්ාරී සස්ත්රවය
•
වැඩස්ත්ටහන ස්ත්හකාර
• සතාරුරු තාක්ෂණ ස්ත්හකාර සස්ත්රවය
02.
2021.12.31 දිනට එකම සස්ත්රවා ස්ත්රථානයක අවුරුදු 05 ක් සහෝ ඊට වැඩිසයන සස්ත්රවය කර ඇති සියළුම
නිලධ්ාරීන / සස්ත්රවකයින ස්ත්රථාන මාරුීම් ලැබීමට යටත් වන අතර එකී සියළු සද්නාම ද්ැනුවත් කිරීම පිළිබඳ වගකීම
ඔබ ස්ත්ුසේ. තවද් එක සස්ත්රවා ස්ත්රථානයක වස්ත්ර 2කට වැඩි සස්ත්රවා කාලයක් ස්ත්හිත නිලධ්ාරීනට ද් ස්ත්රථාන මාරු ස්ත්ද්හා
අයදුම් කල හැක.ස්ත්රථාන මාරු අයදුම් කරන සියළු නිලධ්ාරීන SPH/EST/FOR/18 ප්රකාරව ස්ත්කස්ත්ා ගත් අයදුම්පත්රයක්
මගින ස්ත්රථාන මාරු අයදුම් කළ යුුය.අනතර් පළාත් ස්ත්රථානමාරු අයදුම්කර ඇති නිලධ්ාරීන ද් අද්ාල පරිදි වාර්ික
ස්ත්රථාන මාරු ස්ත්ද්හා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුුය.
03. එකම සස්ත්රවා ස්ත්රථානයක අවුරුදු 05 ක් සහෝ ඊට වැඩිසයන සස්ත්රවය කර ඇති නිලධ්ාරීන/සස්ත්රවකයින
ස්ත්රථාන මාරු අයදුම් කිරීසම්දී අනිවාර්යසයනම ස්ත්රථාන මාරු අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළයුු බැවින ස්ත්රථාන මාරු අයදුම්
කරනසන චක්රසල්ඛ් ප්රකාරව ද් නැතසහාත් සපෞද්ගලික අව යතාවය මත ස්ත්රථාන මාරු අයදුම් කරනසන ද් යනන
පැහැදිලිව අයදුම්පසතහි ස්ත්ඳහන කළ යුුය.
04. තවද් එක් එක් තනුර ස්ත්ද්හා සවන සවන ව සයන
SPH/EST/FOR/16 හා SPH/EST/FOR/17
ප්රකාරව උපසල්ඛ්න ස්ත්කස්ත්රකර 2022.01.31 දිනට සපර දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂවරුන හා මූලික සරෝහල්හි
වවද්ය අධිකාරිවරුන විසින මා සවත එවිය යුුය . ඒ ස්ත්ඳහා දී ඇති ආකෘතියට අනුව එක් එක් තනුර ස්ත්ද්හා සවන
සවන ව සයන ස්ත්ැකසූ A3 ප්රමාණසේ ආකෘතිපත්ර හා එහි ස්ත්ඳහන අංක අනුපිළිසවළ අනුව ස්ත්කස්ත්න ලද් අයදුම්පත්ර
ස්ත්මග මා සවත සයාුකළ යුු අතර අද්ාල ස්ත්ම්ුර්ණ කරන ලද් SPH/EST/FOR/16 හා SPH/EST/FOR/17 උප
සල්ඛ්නයනහි මෘදු පිටපත් estabpdhs@gmail.com යන Email ලිපිනයට සයාු කිරීමට කටයුු කළ යුුය.
( ස්ත්ැ.යු :- සස්ත්ෞඛ්ය කාර්ය ස්ත්හායක - කණිෂරඨ හා සස්ත්ෞඛ්ය කාර්ය ස්ත්හායක - ස්ත්ාමානය තනුරු ස්ත්ද්හා සවන සවනව
ආකෘති පත්ර ඉදිරිපත් කල යුු අතර අද්ාළ තනුර කණිෂරඨ ද් ස්ත්ාමානය ද් යනන පැහැදිලිව ස්ත්ද්හන කළ යුුය)
05.
තවද් ,සස්ත්රවා ස්ත්රථානසේ වස්ත්ර 05 කට වඩා වැඩි එසහත් ස්ත්රථාන මාරු අයදුම්පත් ඉදිරිපත් සනාකරන ලද්
නිලධ්ාරීනසේ/සස්ත්රවකයනසේ සතාරුරු ද් අනිවාර්යසයන SPH/EST/FOR/16 ආකෘතිපත්රසේ ඇුලත් කළ යුු
සේ.(එසස්ත්ර අයදුම් සනාකරන ලද් නිලධ්ාරීන සේ නම් ඔවුනසේ අයදුම්පත් සයාු කිරීම ස්ත්ඳහා ද්ැනුවත් කිරීම විෂය භාර
නිලධ්ාරීනසේ හා ආයතන ප්රධ්ානීනසේ වගකීම වන අතර එම සියලු නිලධ්ාරීන අනිවාර්ය ස්ත්රථාන මාරු කිරීම් වලට
යටත් සේ.)

1

06.
සියළුම නිලධ්ාරීන අයදුම්පසතහි ස්ත්රථාන මාරුී යාමට කැමති සස්ත්රවා ස්ත්රථාන ප්රමාණවත් ස්ත්ංඛ්යාවක් (අවමය
සස්ත්රවා ස්ත්රථාන 10 ක් වන සලස්ත්) ප්රුඛ්තාවය මත ස්ත්ඳහන කළ යුු අතර එසස්ත්ර සනාවුන අවස්ත්රථාවනහි දී ස්ත්රථාන මාරු
මණ්ඩලසේ අභිමතය පරිදි සවනත් සස්ත්රවා ස්ත්රථානයක් සවත ඔවුන ස්ත්රථාන මාරු කරනු ලබයි.
07. තවද් තමන ද්ැනට සස්ත්රවය කරන ස්ත්රථානසේ තවදුරටත් සස්ත්රවය කිරීමට කැමති නිලධ්ාරීන පළු මනාපය සලස්ත් එම
සස්ත්රවා ස්ත්රථානය ද්ැක්විය හැකි නුත් ඒ පිළිබඳව ස්ත්ලකා බැලීමට ස්ත්රථාන මාරු මණ්ඩලය බැඳී සනාසිටී.
08. සස්ත්රවා කාලය ස්ත්ම්ූර්ණව ඇතත් ස්ත්රථාන මාරු අයදුම්පත් ඉදිරිපත් සනාකරන නිලධ්ාරීන/සස්ත්රවකයින සස්ත්රවා
අව යතාවය හා සස්ත්රවා ුලනය මත ස්ත්රථාන මාරු මණ්ඩලසේ අභිමතය පරිදි ස්ත්රථාන මාරු කල විට එවැනි ස්ත්රථාන මාරු
ස්ත්ම්බනධ්සයන ලැසබන අභියාචනා කිසිවිසටක ස්ත්ලකා බලනු සනාලැසේ.
09. (I) ක්සෂරත්ර පවුල් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා නිලධ්ාරීන වර්තමානසේ සස්ත්රවය කරන සස්ත්ෞඛ්ය වවද්ය නිලධ්ාරී සකාට්ඨා සේ
සස්ත්රවා කාලය වස්ත්ර 05 ස්ත්ම්ූර්ණ ී තිබුණ ද් ක්සෂරත්ර අතර අභයනතර ස්ත්රථාන මාරු සිදුකර එම ස්ත්රථානසේ සස්ත්රවා කාලය
වස්ත්ර 03 ට අඩු නම් අද්ාල සස්ත්ෞඛ්ය වවද්ය නිලධ්ාරී සකාට්ඨාස්ත්සයන පිටතට ස්ත්රථාන මාරු සනාකිරීම පිළිබඳව ස්ත්රථාන
මාරු මණ්ඩලසේදී ස්ත්ලකා බැලිය හැක. සකසස්ත්ර වුවද්, අද්ාල සස්ත්ෞඛ්ය වවද්ය නිලධ්ාරී සකාට්ඨාස්ත්ය සවත සවනත් පවුල්
සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා නිලධ්ාරිනියක ස්ත්රථාන මාරු ඉල්ලුම් කර ඇති විටකදී එම සස්ත්ෞඛ්ය වවද්ය නිලධ්ාරී සකාට්ඨාස්ත්සේ
ුරප්පාඩු සනාමැති නම් අභයනතර ක්සෂරත්ර ස්ත්රථාන මාරු ලබා වස්ත්ර 03ක් ගතී සනාතිබුණ ද් , සස්ත්ෞඛ්ය වවද්ය නිලධ්ාරී
සකාට්ඨාස්ත්සේ වස්ත්ර 05කට වඩා සස්ත්රවය කර ඇති වැඩිම සස්ත්රවා කාලයක් ස්ත්හිත නිලධ්ාරීනියනට වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු
මගින සස්ත්ෞඛ්ය වවද්ය නිලධ්ාරී සකාට්ඨාස්ත්සයන පිටතට ස්ත්රථාන මාරු ලබාදීමට ස්ත්ැලකීමට සිදුවනු ඇත.එබැවින සස්ත්ෞඛ්ය
වවද්ය නිලධ්ාරී සකාට්ඨාස්ත්සේ වස්ත්ර 05කට වැඩි සස්ත්රවා කාලයක් පවතින සියළුම පවුල් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා නිලධ්ාරිනයන
වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය සේ.
(II) තවද් වර්තමාන සස්ත්රවා ස්ත්රථානය යටසත් අද්ාල නිලධ්ාරිනියන සස්ත්රවය කරන ක්සෂරත්රය ද් ස්ත්ඳහන කළ යුු අතර
අභයනතර ස්ත්රථාන මාරු ලැබ වස්ත්ර 03ක් ගත සනාවූ බව තහවුරු කිරීමට අද්ාල ලියවිලි අනිවාර්යසයනම ඉදිරිපත් කළ යුු
ය.එසස්ත්ර වස්ත්ර 03 ක් ුල ක්සෂරත්ර අතර ස්ත්රථාන මාරු වූ පවුල් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා නිලධ්ාරීනීන ඒ බව තහවුරු කිරීම ස්ත්ද්හා
අභයනතර ස්ත්රථාන මාරු නිසයෝගය නිකුත් කරන ලද් සස්ත්ෞඛ්ය වවද්ය නිලධ්ාරීසේ ලිපිය, නව ක්සෂරත්රයට වාර්තා කළ බවට
සස්ත්ෞඛ්ය වවද්ය නිලධ්ාරී ස්ත්හතික කළ ලිපිය, අද්ාළ ඉනසවනි භාර ගත් ලිපිය ස්ත්හ සම් වන විටත් නව ක්සෂරත්රසේ
රාජ්කාරි කරන බවට සස්ත්ෞඛ්ය වවද්ය නිලධ්ාරී විසින තහවුරු කරන ලද් ලිපිය ඇුළු එම අභයනතර ස්ත්රථාන මාරුවට අද්ාල
සියළු සල්ඛ්න තම අයදුම්පත ස්ත්මග ඉදිරිපත් කළ යුුය.එසස්ත්ර අභයනතර ස්ත්රථාන මාරුවට අද්ාල සියළු ලිපි සල්ඛ්න ඉදිරිපත්
සනාකරන ලද් නිලධ්ාරීන ක්සෂරත්ර අභයනතර ස්ත්රථාන මාරු සනාවූ සස්ත්ර ස්ත්ලකා කිසිදු විමසීමකින සතාරව සවනත් සස්ත්ෞඛ්ය
වවද්ය නිලධ්ාරී සකාට්ඨාස්ත්යකට ස්ත්රථාන මාරු කළ හැකි අතර ඒ පිළිබද්ව ස්ත්රථාන මාරු මණ්ඩලය වගකිමට බැඳී
සනාසිටින අතර අභියාචනා මණ්ඩලසේදී ස්ත්ලකා සනාබලන බවද් තවදුරටත් ද්නවා සිටිමි.
10. ස්ත්ෑම නිලධ්ාරිසයකු /සස්ත්රවකසයකු පිළිබඳවම නිවැරදි හා ස්ත්ම්ූර්ණ සතාරුරු ස්ත්ැපයීමට අද්ාල ආයතන ප්රධ්ානීන /
දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂවරුන / වවද්ය අධිකාරීවරුන වග බලා ගත යුුය . ස්ත්ාවද්ය අස්ත්ම්ූර්ණ සතාරුරු ඇති
බව සහළිද්රේ වුවසහාත් අද්ාල ආයතන ප්රධ්ානීන/ දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂවරුන / වවද්ය අධිකාරීවරුන, එම
ලැයිස්ත්රු ස්ත්කස්ත්ර කළ අය හා එහි නිවැරදි බව පරීක්ෂා කර තහවුරු කරන ලද් නිලධ්රයන ඒ පිළිබද්ව වගකීමට යටත් සේ.
11. වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු ස්ත්ද්හා සුදුසුකම් ස්ත්ුරා ඇති හා සස්ත්රවා කාලය අවුරුදු 05 කට වඩා සස්ත්රවය සකාට ඇති
නිලධ්ාරියකු/සස්ත්රවකයකු සවනත් සස්ත්රවා ස්ත්රථානයක් ඉල්ලුම් සකාට ඇති අවස්ත්රථාවක දී එකී ස්ත්රථානසේ ුරප්පාඩු
සනාමැති නම් , එම සස්ත්රවා ස්ත්රථානසේ අවුරුදු 05ක සස්ත්රවා කාලයක් ඉක්මවා වැඩිම කලක් සස්ත්රවය සකාට ඇති ස්ත්රථාන
මාරු ස්ත්ඳහා සුදුසුකම් ලබන තැනැත්තා ඉන පිටතට මාරු කරනු ලැසේ.ස්ත්මාන සස්ත්රවා කාලයක් ස්ත්හිත සස්ත්රවකයින කිහිප
සද්සනකුම එම සස්ත්රවා ස්ත්රථානසයහි සිටී නම් විවිධ් සහරු ස්ත්ාධ්ක පිළිබද්ව ස්ත්ලකා බැලීසමන පසුව ඉවතට මාරු කල
යුත්සත් කුමන නිලධ්ාරියා ද් යනන සිය අභිමතය පරිදි ස්ත්රථානමාරු මණ්ඩලය විසින තීරණය කරනු ඇත. තවද් එක්
ුරප්පාඩුවක් සවනුසවන වැඩි සද්සනකු ඉල්ලුම් කර ඇති අවස්ත්රථාවක ඔවුනසේ සජ්යෂරඨත්වය ප්රුඛ්ව ස්ත්ලකා අද්ාල ස්ත්රථාන
මාරුව සිදු කිරීම ස්ත්රථාන මාරු මණ්ඩලසේ අභිමතය පරිදි සිදු සකසර්.
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12. සමම නිසේද්නය නිකුත් කරනු ලබන දින සිට වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු ක්රියාත්මක කිරීමට නිසේද්නය කරන දින ද්ක්වා
සුහද් ස්ත්රථාන මාරු හා පළාත ුළ ස්ත්රථාන මාරු අයදුම්පත් භාර ගැනීම නතර කළ යුු ය.2021 වර්ෂසේ වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු
අතරින අමාතයං සල්කම්,පළාත් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ විසින සහෝ අභියාචනා මණ්ඩල තීරණය පරිදි කල් තබන ලද්
ස්ත්රථාන මාරු, අනුප්රාප්තිකසයකු ලද් පසු ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත,අනුප්රාප්තිකයකු රහිතව ස්ත්රථාන මාරු කිරීමට නිසයෝග
කල එසහත් සස්ත්රවා අව යතාවය මත ක්රියාත්මක සනාවු ස්ත්රථාන මාරු හා සවනත් පරිපාලන සහරු මත සමසතක් ක්රියාත්මක
සනාවූ ස්ත්රථාන මාරු හැර සස්ත්සු සියල්ල 2021.12.31 දිනට සපර ක්රියාත්මක කර අවස්ත්න කළ යුු ය.එසස්ත්ර ක්රියාත්මක
සනාවූ ඉහත ස්ත්ද්හන කළ කාණ්ඩ වල හැර අසනකුත් සියළු වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු 2022.01.01 දිසනන අවලංගු වන අතර
එසස්ත්ර අවලංගු වන සියළු වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු ස්ත්ම්බනධ්සයන ආයතන ප්රධ්ානීන සපෞද්ගලිකව වගකිව යුුය. ඒ අනුව
2021 වර්ෂසයහි ක්රියාත්මක සනාවූ ස්ත්හ අවලංගු වූ ස්ත්රථාන මාරු නිසයෝග ස්ත්හිත නිලධ්ාරීන / සස්ත්රවකයින විසින 2021
වර්ෂය ස්ත්ද්හා වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු ස්ත්ද්හා නැවත අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුු අතර,එම 2021 ස්ත්රථාන මාරු පිළිබද්
සතාරුරු අයදුම්පසත් පැහැදිලිව ස්ත්ටහන කළ යුුය.
13. 2021.12.31 දිනට වයස්ත් අවු.58 ඉක්මවූ නිලධ්ාරීන /සස්ත්රවකයින අද්ාල නිලධ්ාරීනසේ /සස්ත්රවකයිනසේ ඉල්ලිම පරිදි
හැර ඔවුන සවනත් සස්ත්රවා ස්ත්රථාන ස්ත්ඳහා ස්ත්රථානමාරු කරනසනද් යනන පිළිබද්ව ස්ත්රථාන මාරු මණ්ඩලය විසින අවස්ත්න
තීරණයක් ගනු ඇත.
(නුත් අයවැය සයෝජ්නා 2022 අනුව රාජ්ය සස්ත්රවකයින විශ්රාම ගැනීසම් වයස්ත් අවුරුදු 65 සලස්ත් ස්ත්ංස ෝධ්නය ීමට
සයෝජ්නා ී ඇති බැවින වයස්ත් අවුරුදු 58 ඉක්මවූ සියළුම නිලධ්ාරීන ද් ස්ත්රථාන මාරු අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළයුු අතර
අනිවාර්ය විශ්රාම ගැනීසම් වයස්ත් ස්ත්ංස ෝධ්නය කර නිකුත් කරනු ලබන චක්රසල්ඛ් ප්රකාරව අනිවාර්ය වාර්ික ස්ත්රථානමාරු
ස්ත්ඳහා සුදුසුකම් ලබන උපරිම වයස්ත්ර සීමාව පිළිබද්ව අවස්ත්න තීරණය ස්ත්රථාන මාරු මණ්ඩලය ස්ත්ු සේ.)
14. වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු නිසයෝගයක් ලබා ඇති රජ්සේ නිලධ්ාරියකු තම ආයතනසයන ුද්ා හැරිම ස්ත්ඳහා ඔහුසේ
අනුප්රාප්තිකයා පැමිසණන සතක් සනාසිට ඔහුසේ රාජ්කාරි කටයුු ආවරණය කිරීමට තාවකාලික වැඩපිලිසවළක්
අභයනතර ව සයන සයාද්ා ගැනීමට ආයතන ප්රධ්ානියා ක්රියා කළ යුු අතර අනුප්රාප්තිකයා පැමිසණන සතක් පමා
සනාසකාට ස්ත්රථාන මාරු නිසයෝග ලද් රජ්සේ නිලධ්ාරීයා හට නියමිත දිනසේ දී නව සස්ත්රවා ස්ත්රථානසේ රාජ්කාරි ස්ත්ද්හා
වාර්තා කළ හැකි වන ආකාරයට තම කාර්යාලසයන ුද්ා හැරිය යුුය.

15.

පහත ස්ත්ද්හන පරිදි ස්ත්රථාන මාරු අයදුම්පත් සයාුකල යුු සේ.

දිනය

විස්තරය

2022.01.05

දිනට සපර

ආයතන ප්රධ්ානීන සවත ස්ත්රථාන මාරු අයදුම්පත් භාර දීම

2022.01.10

දිනට සපර

ආයතන ප්රධ්ානීන විසින දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා
අධ්යක්ෂවරුන සවත අයදුම්පත් භාරදීම.(සපෞද්ගලික
ලිපි සගානු නඩත්ු කරනු ලබන මූලික සරෝහල් හැර)

2022.01.31

දිනට සපර

SPH/EST/FOR/18 අනුව ස්ත්ම්ූර්ණ කරන ලද් වාර්ික ස්ත්රථාන
මාරු අයදුම්පත් SPH/EST/FOR/16 හා SPH/EST/FOR/17 අනුව
උපසල්ඛ්න ගත කර දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂවරුන ස්ත්හ
මූලික සරෝහල් වල වවද්ය අධිකාරිවරුන විසින පළාත් අධ්යක්ෂ
සවත ඉදිරිපත් කිරිම.
(නියමිත දිනට ස්ත්රථාන මාරු අයදුම්පත් හා උපසල්ඛ්න මා සවත
සයාු කිරීසම් වගකීම දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂවරුන /
වවද්ය අධිකාරිවරුන ස්ත්ු වන අතර
ඉන පසු සයාු වන
අයදුම්පත් ප්රතික්සෂරප කරනු ලැසේ.වවද්ය අධිකාරීන විසින ඉහත
උප සල්ඛ්නයනහි පිටපත් දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂවරුන
සවත ද් සයාු කළ යුුය.)

16.
සමම නිසේද්නය සියළුම නිලධ්ාරීන / සස්ත්රවකයනසේ ද්ැන ගැනීමට ස්ත්ැලැස්ත්රීම සියළුම
ආයතන
ප්රධ්ානීනසේ ප්රධ්ානීනසේ වගකීමක් වන අතර එසස්ත්ර සනාීසම් සහරුව මත යම් නිලධ්ාරිසයකුට /සස්ත්රවකසයකුට
අස්ත්ාධ්ාරණයක් සිදුවනසන නම් සහෝ එකී සහරුව මත සද්පාර්තසම්නුව යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත්වනසන නම්
ඒ පිළිබද් ස්ත්ම්ූර්ණ වගකීම ආයතන ප්රධ්ානියාට පැවසරනු ඇත.
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17. දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ කාර්යාල ස්ත්හ මූලික සරෝහල් විසින සයාු කරන ලද් එම ස්ත්රථානවල සස්ත්රවය
කරනු ලබන වස්ත්ර 05කටඅධික නිලධ්ාරීන පිළිබඳ සතාරුරු ඉදීරිසේ දී ද්කුණු පළාත් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා සද්පාර්තසම්නුසේ
www.healthdept.sp.gov.lk යන සවේ අඩවිසේ පළ කිරීමට අසප්ක්ිත අතර ඒ අනුව ස්ත්ංස ෝධ්නය විය යුු සතාරුරු
සේ නම් ඒ පිළිබඳව ආයතන ප්රධ්ානී මගින මා සවත වාර්තා කළ යුුය.

විස රෂඥ වවද්ය චනදිම සිරිුංග
ද්කුණු පළාත් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා සද්පාර්තසම්නුව

පිටපත :- 01.සස්ත්ෞඛ්ය සල්කම් ,ද්කුණු පළාත - කාරුණික ද්ැ.ස්ත්.
02.අද්ාල විෂය නිලධ්ාරීන.
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SPH/EST/FOR/18
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුේපත්රය - සසෞඛ්ය සස්වා සදපාර්ෂතසේන්තතුව
(වර්තමාන සස්ත්රවා ස්ත්රථානසේ සස්ත්රවා කාලය අවු : 05 සහෝ ඊට වැඩි සියළුම නිලධ්ාරීන සමම අයදුම්පත්රය ස්ත්ම්ූර්ණ කිරීම
අනිවාර්ය සේ.)
සස්ත්රවය :
පනතිය හා සශ්රරණිය :

ස්ත්රථාන මාරු අයදුම් කිරීමට සහරුව : චක්රසල්ඛ් ප්රකාරව

සපෞද්ගලික අව යතා

අ.) සපෞද්ගලික සතාරතුරු
01.ස්ත්ම්ූර්ණ නම
02.ුලකුරු ස්ත්මග නම
03.උපන දිනය

04.ජ්ා.හැ.ප අංකය

05.2021/12/31 ට
වයස්ත්

06.ස්ත්රී /ුරුෂ භාවය

07.ස්ත්රථාන මාරු අයදුම් කිරීසම්දී ස්ත්ැලකිය යුු
ලිපිනය

08.දුරකථන අංකය
කාර්යාලය :
සපෞද්ගලික:

09.විවාහක /අවිවාහක
බව

10.කලත්රයාසේ නම

12.ද්රුවන ගණන

12.1. ඔවුනසේ වයස්ත්

11.කලත්රයාසේ රැකියාව හා සස්ත්රවා
ස්ත්රථානය

12.2.ඉසගනුම ලබන පාස්ත්ල්

ආ.) සස්වා සතාරතුරු
13..වර්තමාන සස්ත්රවා ස්ත්රථානය :

14.සස්ත්රවා ස්ත්රථානය පිහිටි නගරය :

15. වර්තමාන සස්ත්රවා ස්ත්රථානයට වාර්තා කල දිනය :

16.වර්තමාන සස්ත්රවා ස්ත්රථානසේ සස්ත්රවා කාලය :
(2021.12.31දිනට)
අවු ..............මාස්ත්.................දින............

17. තනුරට හා සස්ත්රවයට අද්ාලව ලබා ඇති විස රිත ුහුණුීම්
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18.රජ්සේ සස්ත්රවය ූර්ව සස්ත්රවා ස්ත්රථාන
සස්ත්රවා කාලය

සස්ත්රවා ස්ත්රථානය

සිට

ද්ක්වා

කාලය

1.
2.
3.
4.
5.
ඇ.) ස්ත්රථාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබද් සතාරුරු (තම කැමැත්සත් අනුපිළිසවළට සස්ත්රවා ස්ත්රථාන
10 ක් නම් කරනන.)
සස්ත්රවා ස්ත්රථානය

19.

පිහිටි නගරය

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20. විස රෂ කරුණු : (නිලධ්ාරීයා සහෝ යැසපනනන යම් ආබාධිත තත්වයකින සපසළනසන නම් ඒ බව වවද්ය ස්ත්හතික
වලින තහවුරු කිරීමට යටත්ව සමහි ස්ත්ද්හන කරනන ./ වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු ක්රියාත්මක වන කාලය ුල ප්රසූත නිවාඩු යාමට
නියමිතව ඇති නම් ඒ බව ස්ත්ද්හන කරනන.)

20.ඔබ 2021 වාර්ික ස්ත්රථාන මාරුීම් වලට යටත්ව ස්ත්රථාන මාරුීම ක්රියාත්මක සනාවූසේ නම් එසස්ත්ර
ීමට සහරුව

21.ඉහත ද්ක්වා ඇති සතාරුරු සියල්ල ස්ත්තය හා නිවැරදි බවටත් , අස්ත්තය සතාරුරු වාර්තා කිරීසමන මට විරුද්ධ්ව
විනයානුකූලව කටයුු කිරීමට හැකි බව ද්නනා බවටත් ස්ත්හතික සවමි.

....................................
අත්ස්ත්න

................................
දිනය

.
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ඈ.) ආයතන ප්රධානියාසේ නිර්ෂසද්ශය
22.
i.

නිලධ්ාරියා විසින අනු අංක 01 සිට 21 ද්ක්වා ස්ත්ම්ූර්ණ කර ඇති සතාරුරු ඔහුසේ / ඇයසේ සපෞද්ගලික
බවට ස්ත්හතික කරමි.

i i. නිලධ්ාරියාසේ ස්ත්රථාන මාරු ඉල්ලීම අනුප්රාප්තිකසයකු ( ස්ත්හිතව /රහිතව /පසුව ලබා ගැනීසම් පද්නම මත)
නිර්සද් සනාකරමි.
....................................
දිනය

ලිපිසගානුව අනුව නිවැරදි
නිර්සද් කරමි /

................................................
ආයතන ප්රධ්ානියා
අත්ස්ත්න හා නිල ුද්රාව

23.
i. නිලධ්ාරියා විසින අනු අංක 01 සිට 21 ද්ක්වා ස්ත්ම්ූර්ණ කර ඇති සතාරුරු ඔහුසේ / ඇයසේ සපෞද්ගලික ලිපිසගානුව අනුව නිවැරදි
බවට ස්ත්හතික කරමි.
i i. නිලධ්ාරියාසේ ස්ත්රථාන මාරු ඉල්ලීම අනුප්රාප්තිකසයකු ( ස්ත්හිතව /රහිතව /පසුව ලබා ගැනීසම් පද්නම මත) නිර්සද් කරමි / නිර්සද්
සනාකරමි.
...................................
දිනය

............................................................
දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ / වවද්ය අධිකාරි
අත්ස්ත්න හා නිල ුද්රාව
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SPH/EST/FOR/16
එක් එක් තනතුරු සදහා වෙන වෙනම ආකෘති සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කරන්න
වසේො ස්ථානයක අවුරුදු 05කට ෙැඩි කාලයක් වසේෙයකර ඇති සියළුම නිලධාරීන්වේ විස්තර වමහි අනිොර්යවයන්ම ඇතුළත් විය යුතු බෙ සලකන්න.( 2021.12.31 දිනට)
ෙැඩිම වසේො කාලයක් ඇති නිලධාරීන්වේ නම් මුලින් ඇතුලත් විය යුතු බෙ සලකන්න.
දිස්ත්රික්කය
: ……………………………………………………………………….
වර්තමාන සසේවා ස්ථානය : ……………………………………………………………………….
තනතුර / සරේණිය
: ……………………………………………………………………….
නිලධාරියාසේ
නම
මයා/මිය/සමය
යන්න
සදහන්
කරන්න

ජා .හැ.
අංකය

උපන්
දිනය

2021.12.
31
දිනට
වයස
අවු : මාස

වර්තමාන
සසේවා
ස්ථානයට
වාර්තා
කළ දිනය

සසේවා
කාලය
2021.12.
31
දිනට
අවු : මාස

සදපාර්ත
සේන්තුව
තුළ
සේපූර්ණ
සසේවා
කාලය

විවාහක/
අවිවාහක
බව කලත්රයා
සේ
සසේවා
ස්ථානය

පාසල්
යන
දරුවන්
පිළිබද
විස්තරය

ස්ථාන
මාරු සදහා
සලකා
බැලිය යුතු
ලිපිනය

දැනට
පදිංචි
ස්ථානසේ
සිට
වර්තමාන
සසේවා
ස්ථානයට
දුර

වර්තමාන
තනතුරට
පත් කළ
දිනය

වර්තමාන
සසේවා
ස්ථානසේ
සසේවා
කාලය

2021
වර්ෂසේ
වලංගු
ස්ථාන මාරු
නිසයෝගයක්
පවතීනේ ඒ
පිළිබද
විස්තර

අයදුේපත්
ඉදිරිපත්
කර
ඇති / නැති
බව

විස ේෂ
කරුණු

කාර්යාලයන්හි රදවා ගැනිමට අව ය සහ ෛවදය සහතික මිනන් සනාථ කර ඇති බරපතල සරෝගාබාධ වලින් සපසලන ස්ථාන මාරු මණ්ඩලසේ දී විස ේෂසයන් සලකා බැලිය යුතු නිලධාරීන්
සේබන්ධසයන් ආයතන ප්රධානියා ුද්ගගලිකව සනාථ කළ යුතු අතර ඒ සේබන්ධසයන් විස ේෂිත කරුණු යටසත් සකටිසයන් සඳහන් කළ යුතු ය.
වර්තමාන සසේවා ස්ථානසේ අවු : 05ට වැඩි සසේවා කාලයක් ඇති සියළුම නිලධාරීන් පිළිබඳ විස්තර සමම සල්ඛණයට ඇතුලත් කර ඇති බව හා සියළුම සතොරතුරු නිවැරදි බවට
සෑහීමකට පත්වීසමන් අනතුරුව සහතික කරමි. සාවදය සතොරතුරු සැපිමම සේබන්ධසයන් අදාල විනය නිලධාරියාට වාර්තා කිරීමට සිදු විය හැකි බව සැලකිල්ලට ගනිමින්
සහතික කරමි.
සකස් කසළේ :
පරීක්ෂා කසළේ:

නම :
නම :

……………………………………………………………………
ආයතන ප්රධාී
……………………………………………………………………
දිස්ත්රික් සස්ඛය සසේවා අධයක්ෂ/ ෛවදය අිකකාරි

අත්සන :
අත්සන :

SPH/EST/FOR/17
2021.12.31 දිනට ෙසර 02 ෙර්තමාන වසේො ස්ථානවේ වසේෙය කර ඇති නිලධාරීන් සහ වසේෙකයින් සදහා
(ෙර්තමාන වසේො ස්ථානවේ වසේො කාලය 02ට ෙැඩි හා අවු 05ට අඩු ස්ථාන මාරු ඉල්ලුම් කර ඇති නිලධාරීන්වේ වතොරතුරු පමණක් වමහි ඇතුලත් කල යුතුය.)
දිස්ත්රික්කය

: ……………………………………………………………………….

වර්තමාන සසේවා ස්ථානය : ……………………………………………………………………….
තනතුර / සරේණිය
අනු
අංකය

නිලධාරිසේ
නම/මයා
මිය/සමය
යන්න
සදහන්
කරන්න

: ……………………………………………………………………….
උපන්
දිනය

වර්තමාන
සසේවා
ස්ථානය හා
ක්සෂේත්රය

වර්තමාන
සසේවා
ස්ථානයට
වාර්තා
කළ දිනය

වර්තමාන
සසේවා
ස්ථානයට
2021.12.31
දිනට සසේවා
කාලය

දැනට පදිංචි
ලිපිනය (ස්ථිර
හා තාවකාලික
ලිපිනය)

දැනට
පදිංචි
ස්ථානසේ
සිට
වර්තමාන
සසේවා
ස්ථානයට
දුර

ස්ථාන මාරු
ඉල්ලුේ කරනු
ලබන ස්ථාන
03ක්(පිළිසවළි
න් සදහන්
කරන්න)

ස්ථාන
මාරු
ඉල්ලුේ
කිරීමට
සහේතු

දිස්ත්රික් සස්ඛය සසේවා අධයක්ෂ
/ෛවදය අිකකාරී කාර්යාලය විසින්
පිරවීම සදහා

අනුමත
තනතුරු
ගණන

ුදරප්පාඩු
ගණන

අතිරික්ත
ගණන

ඉහත සදහන් සතොරතුරු නිවැරදි බව සහතික කරමි.
සකස් කසළේ :
පරීක්ෂා කසළේ:

නම : ……………………………………….
නම : ……………………………………….

……………………………………………………………………
ආයතන ප්රධාී/ ෛවදය අිකකාරි (නිල මුද්රාව)
……………………………………………………………………
දිස්ත්රික් සස්ඛය සසේවා අධයක්ෂ/ ෛවදය අිකකාරි (නිල මුද්රාව)

අත්සන :……………………………………………..
අත්සන :……………………………………………..

තනතුර :……………………………………………..
තනතුර :……………………………………………..

