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අධ ක්ෂ,
ෙද්ශීය ෛවද කම පිළිබඳ ජාතික ආයතනය/
ආයුර්ෙව්ද ශික්ෂණ ෙරෝහල, ෙබොරැල්ල/
ආයුර්ෙව්ද පර්ෙය්ෂණායතනය, නාවින්න/
ආයුර්ෙව්ද පර්ෙය්ෂණ ෙරෝහල, හම්බන්ෙතොට/
විකමාරච්චි ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල, යක්කල/
ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල, අම්පාර.
කාර්යභාර ෛවද නිලධාරී, ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල, කයිතඩි/ මන්චන්ෙතොඩුවායි, ෙකෝෙන්ෂ්පූරි
පළාත් ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස්
(බස්නාහිර/ දකුණු/ ඌව/ සබරගමුව/ වයඹ/ උතුරුමැද/ මධ ම/ උතුරු/ නැෙගනහිර) පළාත
පළාත් පාලන ෙකොමසාරිස්
(බස්නාහිර/ දකුණු/ ඌව/ සබරගමුව/ වයඹ/ උතුරුමැද/ මධ ම/ උතුරු/ නැෙගනහිර) පළාත

ශි ලංකා ආයුර්ෙව්ද ෛවද නිලධාරීන් I වන ෙශේණියට උසස් කිරීම සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම
ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ෛවද ෙසේවෙය් I වන ෙශේණියට උසස් කිරීම සඳහා ෙම් සමඟ දැක්ෙවන අයඳුම්පත්
කැඳවීෙම් නිෙව්දනය පකාරව සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන මධ ම රජෙය්/ පළාත් සභා / පළාත් පාලන
ආයතනවල ෙසේවය කරන ආයුර්ෙව්ද ෛවද නිලධාරීන්ෙගන් අයඳුම්පත් කැඳවනු ලැෙබ්.
02. නියමිත ආකෘතිය පකාරව සකස්කරන ලද අයදුම්පත් 2015'11.30 දිනට ෙපර අදාල ආයතන පධානියා මඟින්
මා ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ෙලසත්, එම අයඳුම්පෙත් පගමන පිටපතක් මා ෙවත ඉදිරිපත් කරන
ෙලසත් ඔබ ආයතනෙය් ෙසේවය කරන ආයුර්ෙව්ද ෛවද නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ෙමන් කාරුණිකව දන්වමි.
අයදුම්පත බහාලන කවරෙය් වම්පස ඉහල ,ශි ලංකා ආයුර්ෙව්ද ෛවද නිලධාරීන් I වන ෙශේණියට උසස් කිරීම
සඳහා අයඳුම්පත, ෙලස සදහන් කරන ෙලසද දන්වමි.

පී.එස්.ෙක්.ආර්.වීරෙකෝන්
ආයුර්ෙව්ද ෙකොමසාරිස්
පිටපත:
ෙල්කම් - fi!LH" fmdaIK yd ෙද්ශීය ෛවද අමාත ාංශය

Y%S ,xld wdhq¾fõo ffjµ fiajfha 1 jk fY%aKshg Wiia lsÍu i|yd
whÿïm;a le|ùu
Y%S ,xld wdhq¾fõo ffjµ fiajfha m<uq fY%aKshg Wiia lsÍu i|yd 2015'07'01 Èkg Y%S
,xld wdhq¾fõo fiajfha jHjia:d ix.%yfha 20" 21 j.ka;s wkqj my; iqÿiqlï iïmQ¾K
lrk uOHu rcfha $ m<d;a iNd iy m<d;a md,k wdh;kj, fiajh lrk wdhq¾fõo
ffjµ ks,OdÍkaf.ka wh÷ïm;a le|jkq ,efí'
01&'

 wod, ks,Or .Kfha II fY%aKsfha ;k;=rl jir 12l i;=gqodhl fiajd ld,hla
iïmQ¾K lr ;sîu'
 Y%S ,xld wdhq¾fõo ffjµ fiajfha jHjia:d ix.%yfha II mßYsIaGfha olajd we;s
mYapd;a Wmdê ämaf,daud iy;slhla fyda Bg jvd by< wOHdmk iqÿilï ,nd
;sîu'

02&'

by; i|yka mßÈ iqÿiqlï iïmQ¾K lrk ,o whÿïlrejka fï iuÕ ±lafjk

wdlD;sh m%ldrj ^whÿïm; www.ayurveda.gov.lk Tiafia o ,nd.; yel'& ilia lrk
,o whÿïm;la uÕska 2015'11'30 Èkg fmr wdh;k m%Odkshd uÕska "wdhq¾fõo
flduidßia" wdhq¾fõo fomd¾;fïka;=j" kdúkak" uyr.u" fj; ,efnk fia fhduq l<
hq;=h'
rdcH fiajd fldñIka iNdfõ kshuh mßÈ"
wkqr chúl%u
f,alï
fi!LH yd foaYSh ffjµ wud;HdxYh
mQcH noafoa.u úu,jxY udj;
fld<U 10
2015'11'16

I fY%aKshg Wiia lsÍfï whÿïm;
1. uq,l=re iuÕ ku ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2. iïmQ¾K ku (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3. ks,Or .Kh ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
4. ^I& fiajd ia:dkfha ,smskh(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
^II& ÿrl:k wxlh (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5. ^I& iaÓr ,smskh(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
^II& ÿrl:k wxlh (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
6. cd;sl ye÷kqïm;a wxlh(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
7. ^I& II fY%aKshg Wiia jQ Èkh('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
^II& 2015'07'01 Èkg wod, ks,Or .Kfha fiajd ld,h ^wjqreÿ&( ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
8. ,ndwe;s mYapd;a Wmdê ämaf,daud$ mYapd;a Wmdê iqoiqlï ^Y%S ,xld wdhq¾fõo ffjµ
jHjia:d ix.%yfha II mßYsIaGh wkqj&
wdh;kh

mdGud,dfõ ku

ld,h

iïmq¾K l< Èkh

9. ,nd we;s mYapd;a Wmdê ämaf,daudj$ mYapd;a Wmdêh Y%S ,xld wdhq¾fõo ffjµ
fiajfha jHjia:d ix.%yfha II mßYsIaGfha l=uk úIh Odrdjg wh;a jkafkao hk j.(
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
by; olajd we;s f;dr;=re i;H njg iy;sl lrñ'

'''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Èkh

w;aik

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' uhd$ ñh$ fukúh úiska Y%S ,xld
wdhq¾fõo ffjµ fiajfha m<uq fY%aKshg Wiia lsÍu iïnkaOfhka bÈßm;alr we;s
whÿïm; fï iuÕ bÈßm;a lrkq ,nk w;r" tys i|yka f;dr;=re ksjerÈ nj;a"
mQ¾jdikak jir 05 ;=< ks,Odßhdg$ ks,Odßkshg úreoaOj úkh l%shdud¾.hla f.k
we;s*$ fkdue;s nj;a iy;sl lrñ'
'''''''''''''''''''''''''''''''''
Èkh

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
wdh;k m%Odkshdf.a w;aik
yd ks, uqødj

* úkh l%shdud¾.hla f.k we;skï ta ms<sn| i|yka l< hq;=h'
^wiïmQ¾K f,i bÈßm;a lrk ,o whÿïm;a iïuqL mÍlaIKh fj; bÈßm;a lsÍu
m%;slafIam lrk nj o jeäÿrg;a okajñ'&

wdhq¾fõo fomd¾;fïka;j
=
MAHNtj jpizf;f sk ;

mrK fldÜgdj mdr" kdúkak" uyr.u
gioa nfhl;l ht tPj p> ehtpd;d > kfufk.
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பணிப்பாள,
சுேதச மருத்துவத்துைற முைற பற்றிய ேதசிய நிறுவனம் /
ஆயுேவத ேபாதனா மருத்துவமைன, ெபாரல்ல/
ஆயுேவத ஆராய்ச்சி நிறுவனம், நாவின்ன/
ஆயுேவத ஆராய்ச்சி மருத்துவமைன, ஹம்பாந்ேதாட்ைட/
விக்ரமாரச்சி ஆயுேவத மருத்துவமைன, யக்கல/

MAu;Ntj kUj;Jtkid>mk;ghiw
ெபாறுப்பு

மருத்துவ

உத்திேயாகத்த

,

ஆயுேவத

மருத்துவமைன,

ைகதடி/

மஞ்சத்ெதாடுவாய்/

NfhNz^;G,,up
மாகாண ஆயுேவத ஆைணயாள
(ேமல்/ ெதற்கு/ ஊவா/ சபரகமுவ/ வடேமல்/ வட மத்திய/ மத்திய/ வடக்கு/ கிழக்கு) மாகாணம்
உள்ளூராட்சி ஆைணயாள
(ேமல்/ ெதற்கு/ ஊவா/ சபரகமுவ/ வடேமல்/ வட மத்திய/ மத்திய/ வடக்கு/ கிழக்கு) மாகாணம்
இலங்ைக ஆயுேவத மருத்துவ உத்திேயாகத்தகைள I ஆம் தரத்துக்கு பதவியுயத்துவதற்கான
விண்ணப்பங்கள் ேகாரல்.
இலங்ைக ஆயுேவத மருத்துவ ேசைவயின் I ஆம் தரத்துக்கு பதவியுயத்துவதற்கு இத்துடன் உள்ள
அறிவித்தலின் பிரகாரம் தைகைமகைள பூத்தி ெசய்துள்ள மத்திய அரசாங்கத்தில் / மாகாண சைபகளில்/
உள்ளூராட்சி மன்றங்களில்

ேசைவயாற்றும் ஆயுேவத

மருத்துவ உத்திேயாகத்தகளிடமிருந்து

விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்படுகின்றன.

02.

உrய மாதிrப் படிவத்துக்கு அைமவாக தயாrக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள்

முன்ன

உrய

திைணக்களத்

தைலவrன்

ஊடாக

எனக்கு

அனுப்பி

2015'11'30 ஆந் திகதிக்கு

ைவப்பதற்கு

நடவடிக்ைக

எடுக்குமாறும், இந்த விண்ணப்பத்தின் முதன்ைமப்பிரதிைய எனக்கு அனுப்பி ைவக்குமாறும் தங்களது
நிறுவனத்தில்

ேசைவயாற்றும்

ஆயுேவத

தயவுடன் ெதrவித்துக் ெகாள்ளுகின்ேறன்.

பீ.எஸ்.ேக.ஆ வரக்ேகான்,
B
ஆயுேவத ஆைணயாள

மருத்துவ

உத்திேயாகத்தகைள

அறிவுறுத்துமாறும்

இலங்ைக ஆயு ேவத மருத்துவ ேசைவயின் I ஆம் தரத்திற்கு பதவியுய த்துவதற்கான
விண்ணப்பங்கள் ேகாரல்

இலங்ைக

ஆயு ேவத

மருத்துவ

ேசைவயின்

ஆம்

I

தரத்திற்கு

பதவியுய த்துவதற்காக

2015.07.01 ஆம் திகதியன்று இலங்ைக ஆயு ேவத மருத்துவ ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின் 20,21
பிrவுகளுக்கைமய பின்வரும் தைகைமகைள பூ த்தி ெசய்துள்ள மத்திய அரசாங்க / மாகாண
சைபகள்

மற்றும்

உள்ளூராட்சி

நிறுவனங்களில்

பணியாற்றுகின்ற

ஆயு ேவத

மருத்துவ

உத்திேயாகத்த களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்படுகின்றன.
01)

* உrய பதவி வகுதியின் II ஆம் தர பதவிெயான்றில் திருப்திகரமான பன்னிரண்டு (12)
வருட கால
*

இலங்ைக

ேசைவக்காலத்ைத பூ த்தி ெசய்திருத்தல்.
ஆயு ேவத

பின்னிைணப்பில்

மருத்துவ

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள

ேசைவப்

பிரமாணக்

பட்டப்பின்

டிப்ேளாமா

குறிப்பின்

II

ஆம்

சான்றிதழ்

அல்லது

அதற்கு ேமலான கல்வித் தைகைமகைளக் ெகாண்டிருத்தல்.
02)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு தைகைமகைளப் பூ த்தி ெசய்துள்ள விண்ணப்பதாrகள்

இத்துடன்

உள்ள

மாதிrப்படிவத்தின்

பிரகாரம்

(விண்ணப்பப்

படிவத்ைத

www.ayurveda.gov.lk

ஊடாகவும் ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம்) தயாrக்கப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தின் மூலம்
திகதியன்றுக்கு

முன்ன

திைணக்களத்

தைலவrன்

ஆயு ேவத திைணக்களம், நாவின்ன, மஹரகம."

ஊடாக

அரசாங்க ேசைவகள் ஆைணக்குழுவின் பணிப்பின் பிரகாரம்,

mEu \atpf;uk
ெசயலாள ,
சுகாதார‚ ேபாசைண மற்றும் சுேதச ைவத்திய அைமச்சு,
2015.11.16

ஆைணயாள ,

எனும் முகவrக்கு கிைடக்கக் கூடியதாக

அனுப்பி ைவத்தல் ேவண்டும்.

இல.385, “சுவசிrபாய”, ெகாழும்பு - 10.

"ஆயு ேவத

2015.11.30

I ஆம் தரத்திற்கு பதவியுய த்துவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம்

01. முதெலழுத்துக்களுடன் ெபய

: ................................................................................................................................

02.

முழுப்ெபய

: .....................................................................................................................................................................

03.

பதவி வகுதி : ....................................................................................................................................................................

04.

(I)

கடைம நிைலய முகவr: ...................................................................................................................................

(II) ெதாைலேபசி இலக்கம் : ......................................................................................................................................
05.

(I)

நிரந்தர முகவr : .....................................................................................................................................................

(II) ) ெதாைலேபசி இலக்கம் : ...................................................................................................................................
06.
07.

ேதசிய அைடயாள அட்ைட இலக்கம் : ...............................................................................................................
(I)

II ஆம் தரத்திற்கு பதவியுய த்தப்பட்ட திகதி: .........................................................................................

(II) 2014.07.01 ஆம் திகதியன்று உrய பதவி வகுதியின் ேசைவக் காலம் (வருடம்): ...................
08.

ெபற்றுள்ள

பட்டப்பின் டிப்ேளாமா / பட்டப்பின் படிப்பு தைகைமகள் (இலங்ைக ஆயு ேவத

மருத்துவ ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின் II ஆம் பின்னிைணப்புக்கு அைமவாக)
நிறுவனம்

09.

ெபற்றுள்ள

பாடெநறியின் ெபய

காலப்பகுதி

பூ த்தி ெசய்த திகதி

பட்டப்பின் டிப்ேளாமா / பட்டப்பின் படிப்பு தைகைமகள் இலங்ைக ஆயு ேவத

மருத்துவ ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின் II ஆம் பின்னிைணப்பின் எந்த விடயப் பரப்புக்கு
உrத்தானது என்பது பற்றி: - ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ேமேல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் உண்ைமெயன உறுதிப்படுத்துகின்ேறன்.

.........................................

.............................................

திகதி

ஒப்பம்

திரு/திருமதி/ெசல்வி .............................................................................. அவ களினால் இலங்ைக ஆயு ேவத
மருத்துவ

ேசைவயின்

விண்ணப்ப
சrயானைவ
ஒழுக்காற்று

படிவத்ைத
எனவும்

I

ஆம்

தரத்திற்கு

இத்துடன்
கிட்டிய

நடவடிக்ைககள்

05

பதவியுய த்துவது

அனுப்புவதுடன்
ஆண்டு

இதில்
/

சம ப்பிக்கின்ற

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

காலப்பகுதிக்குள்

எடுக்கப்பட்டுள்ளது

ெதாட பில்

தகவல்கள்

உத்திேயாகத்தருக்கு
எடுக்கப்படவில்ைல

எதிராக
எனவும்

உறுதிப்படுத்துகின்ேறன்.
.........................................

.........................................

திகதி

திைணக்களத் தைலவrன் ஒப்பமும்
பதவி இலச்சிைனயும்

* ஒழுக்காற்று நடவடிக்ைககள் எடுக்கப்பட்டிருப்பின் அது ெதாட பில் குறிப்பிடல்
ேவண்டும்.
(பூரணப்படுத்தாமல்

அனுப்பப்படுகின்ற

விண்ணப்பப்

படிவங்கள்

ேந முகப்

சம ப்பிப்பது நிராகrக்கப்படும் என ேமலும் ெதrவித்துக் ெகாள்கின்ேறன்.)

பrட்ைசக்கு

Calling Applications for Promotion to Class I of the
Sri Lanka Ayurveda Medical Service

Applications are invited from Sri Lanka Ayurveda Medical Officers, who serve in the
Central Government / Provincial Councils and Local Government Institutions and have
fulfilled the following qualifications by 01.07.2015 as per Sections 20 and 21 of the
Service Minute of the Sri Lanka Ayurveda Medical Service, to be promoted in to Class I
of the Sri Lanka Ayurveda Medical Service.

01)

 Completion of satisfactory service of 12 years in a post in Class II of the
respective service
 Post Graduate Diploma or above educational qualifications as stipulated in
Appendix II in the Service Minute of the Sri Lanka Ayurveda Medical Service.

02)

Eligible applicants should forward an application prepared according to the

specimen attached hereto,(application could be downloaded from www.ayurveda.gov.lk )
through respective Heads of Institutions to reach “Commissioner of Ayurveda,
Department of Ayurveda, Nawinna, Maharagama” on or before 30.11.2015
By order of Public Service Commission,
Anura Jayawickrama
Secretary
Ministry of Health and Indigenous Medicine
Ven. Baddegama Wimalawansa Thero mawatha
Colombo 10
16 .11.2015

Application for Promotion to Class I
1. Name with initials : ……………………………………………………………………
2. Name in full : ………………………………………………………………………..…
3. Officer Category : ……………………………………………………………………...
4. (I) Official Address : …………………………………………………………………...
(II) Telephone No : ……………………………………………………………………..
5. (I) Permanent Address : ………………………………………………………………...
(II) Telephone No : ……………………………………………………………………..
6. National Identity Card No : …………………………………………………………….
7. (I) Date promoted to Class II : ………………………………………………………….
(II) Service as at 01.07.2015 in the officer category (years) : …………………………
8. Post Graduate Diploma / Masters Degree obtained (as per Appendix II of the Service
Minute of the Sri Lanka Ayurveda Medical Service)
Institution

Course Title

Duration

Date completed

9. The subject stream in to which the Post Graduate Diploma / Masters Degree is related as
per Appendix II of the Service Minute of the Sri Lanka Ayurveda Medical Service :

…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………
I certify that the above particulars are true and accurate.
……………………..
Date

……………………………..
Signature

Application submitted by Mr. / Mrs. / Miss ……………………………………… for
promotion to Class I of the Sri Lanka Ayurveda Medical Service is forwarded herewith
and I certify that the particulars mentioned therein are accurate and disciplinary action
has been taken * / has not been taken against the officer within 05 immediate years.
……………………..
Date

……………………………..
Signature and official Stamp of
the Head of the Institution

* Any disciplinary action taken should be mentioned
(Further be informed that applications not duly perfected will not be submitted to the
interview board)

