foaYSh ffjµ wud;HdxYh
Y%S ,xld wdhq¾fõo ffjµ fiajfha ks,OdÍka
wê fY%aKshg Wiia lsÍu i|yd whÿïm;a le|ùu
Y%S ,xld wdhq¾fõo ffjµ fiajfha ks,OdÍka wê fY%aKshg Wiia lsÍu i|yd whÿïm;a
le|jk ,o wxl 1825 yd 2013'08'23 Èke;s .eiÜ ksfõokfha i|yka iïuqL mÍCIKhg
wod, ,l=Kq mßmdáh my; mßÈ ixfYdaOkh lrñ'
wdhq¾fõo ffjµ fiajfha wê fY%aKshg Wiia lsÍu
Íu i`oyd jk iïuqL mÍlaIKhg wod,
,l=Kq mßm
mßmdáh
ßmdáh
01'

fiajd ld,h

- Wmßu ,l=Kq 60

wdhq¾fõo ffjµ II fY%aKsfha i;=gqodhl jir 08l fiajd ld,hg wu;rj II
fY%AKsfha fiajh lr we;s tla jirlg ,l=Kq 03 ne.ska yd I fYa%Ksfha fiajh lr
we;s jirlg ,l=Kq 05 ne.ska
02' wOHdmk iqÿiqlï
i' o¾Ykm;s ^M.Phil&
ii. úµdm;s (M.Sc)
iii' wu;r mYapd;a Wmdê ämaf,daudjlg

- Wmßu ,l=Kq 15
- ,l=Kq 12
- ,l=Kq 10
- ,l=Kq 05

igyk
i. wdhq¾fõo ffjµ fiajd jHjia:dfõ III mßYsIaGfha we;=<;a hï úIhhla
iïnkaOfhka rcfha ms<s.;a foaYSh$úfoaYSh úYaj úµd,hlska fyda
foaYSh$úfoaYSh mYapd;a Wmdê wOHhk wdh;khlska ,nd f.k we;s Wla;
mYapd;a Wmdê iqÿiqlï i`oyd ,l=Kq ,nd fokq ,efí'
ii. mYapd;a Wmdê ämaf,daudjla fkdue;sj mYapd;a Wmdêhla muKla ,nd
we;akï th wju iqÿiqlula f,i i,lkq ,efí'
iii. Wla; mYapd;a Wmdê iqÿiqlï j,g wu;rj —mßmd,kh˜ úIhh lafIa;%hg
wod,j mYapd;a Wmdê iqÿiqlula ,nd we;akï" Wla; mYapd;a Wmdê iqÿiqlu
i`oyd ,ndfok ,l=Kq m%udKhg wu;rj ;j;a ,l=Kq 03la ,ndfokq ,efí'
03' ld¾hlaIu;dj
¸' wdhq¾fõo ffjµ lafIa;%fha iqN isoaêhg
wod,j m<lr we;s ksnkaOk i`oyd

- Wmßu ,l=Kq 15
- ,l=Kq 10

¸¸' lafIa;%hg wod,j m<lr we;s jd¾;d $ fmd;a i`oyd
^tla jd¾;djla $ fmd;la i`oyd ,l=Kq 02 ne.ska&
- ,l=Kq 05
04' fjk;a
i. fou< NdId m%ùk;djh
ii. mßmd,khg wod,j ,nd we;s i;s 02lg jeä
mqyqKq mdGud,d tllg ,l=Kq 02 ne.ska

- Wmßu ,l=Kq 10
10
- ,l=Kq 04
- ,l=Kq 06
^uq¿ ,l=Kq 100&

óg fmr whÿïm;a bÈßm;a fkdl< ffjµ ks,OdÍkag whÿïm;a tùug yelshdj mj;sk
w;r"

ta

i|yd

Wla;

.eiÜ

ksfõokfha

±lafjk

wdlD;sh

m%ldrj

^whÿïm;

www.ayurveda.gov.lk Tiafia o ,nd.; yel'& ilia lrk ,o wh÷ïm;la uÕska
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fj; iDcqju bÈßm;a l< hq;=h'&" ±kg úY%du ,ndwe;s wdhq¾fõo ffjµ ks,OdÍka
fm!oa.,slj o wdhq¾fõo flduidßia" wdhq¾fõo fomd¾;fïka;=j" kdúkak" uyr.u fj;
,efnk fia whÿïm; fhduql< hq;=h'

whÿïm;a nyd tjk ljrfha jïmi by<

fl<jf¾ "Y%S ,xld wdhq¾fõo ffjµ fiajfha ks,OdÍka wê fY%aKshg Wiia lsÍu i|yd
whÿïm;a le|ùu" hkqfjka i|yka l< hq;=h'

rdcH fiajd fldñIka iNdfõ kshuh mßÈ"

,,s;a lkakka.r
f,alï
foaYSh ffjµ wud;HdxYh
fld<U 08'
2014'01'27

சுேதச மருத்துவத்துைற அைமச்சு
இலங்ைக ஆயுேவத மருத்துவ ேசைவ உத்திேயாகத்தகைள அதியுய தரத்துக்கு
பதவியுயத்துவதற்காக விண்ணப்பம் ேகாரல் .
இலங்ைக

ஆயு ேவத

மருத்துவ

ேசைவ

உத்திேயாகத்த கைள

அதியுய

தரத்துக்கு

பதவியுய த்துவதற்கான விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்ட 2013.08.23 ஆம் திகதியிட்ட 1825 ஆம்
இலக்கமிடப்பட்ட

வ த்தமானியில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

ேந முகப்

பrட்ைசக்கு

உrயதான

புள்ளிகள் வழங்கும் நைடமுைறைய பின்வருமாறு திருத்தம் ெசய்கின்ேறன்.
ஆயுேவத

மருத்துவ

ேசைவ

உத்திேயாகத்தகைள

அதியுய

தரத்துக்கு

பதவியுயத்துவதற்கான ேநமுகப் பrட்ைசக்குrய புள்ளிகள் வழங்கும் நைடமுைற.
01.
01 ேசைவக் காலம்

- ஆகக் கூடியது 60 புள்ளிகள்

ஆயு ேவத மருத்துவராக II

ஆம் தரத்தில் திருப்திகரமாக 08 வருட காலத்திற்கு ேமலதிகமாக

II ஆம் தரத்தில் ேசைவயாற்றியுள்ள ஒரு வருடத்துக்கு 03 புள்ளிகள் வதமும்
<
I ஆம் தரத்தில்
ேசைவயாற்றியுள்ள ஒரு வருடத்துக்கு 05 புள்ளிகள் வதமும்
<
02.
02

கல்வித் தைகைமகள்

- ஆகக் கூடியது

i'

தத்துவ முதுமானி ^M.Phil&

12-புள்ளிகள்

ii.

விஞ்ஞான முதுமானி (M.Sc)

10-புள்ளிகள்

iii' ேமலதிக பட்டப்பின் படிப்புக்கு

06-புள்ளிகள்

15 புள்ளிகள்

குறிப்பு
i.

ஆயு ேவத மருத்துவ ேசைவ ேசைவப் பிரமாணக் குறிப்பின் III ஆம் அத்தியாயத்தில்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள

ஏேதனும்

பாடெமான்று

ெதாட பில்

அரசாங்கத்தினால்

அங்கீ கrக்கப்பட்ட உள்நாட்டு / ெவளிநாட்டு பல்ைலக் கழெமான்றிலிருந்து
உள்நாட்டு

/

ெவளிநாட்டு

ேமற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

பட்டப்படிப்பு

பட்டப்பின்படிப்பு

நிறுவெமான்றிலிருந்து

அல்லது
ெபற்றுள்ள

தைகைமகளுக்கும்

புள்ளிகள்

வழங்கப்படும்'
ii.

பட்டப்பின் டிப்ேளாமா

இல்லாது பட்டப்பின் படிப்பு மாத்திரம் இருப்பின் இது ஆகக்

குைறந்த தைகைமயாகக் கருதப்படும்'
iii

ேமேல

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
விடயப்

“நிருவாகம்˜
ெபற்றிருப்பின்

"

பட்டப்பின்

பரப்புக்கு

ேமேல

உrயதான

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

படிப்பு

தைகைமக்கு

பட்டப்பின்

படிப்பு

பட்டப்பின்

ேமலதிகமாக
தைகைமையப்

படிப்பு

தைகைமக்கு

வழங்குகின்ற புள்ளிகளுக்கு ேமலதிகமாக இன்னும் 03 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்'

03'

விைனத்திறன்
¸'

ஆயு ேவத

- ஆகக் கூடியது
மருத்துவத்

துைறயின்

நன்ைமகைள

ெவளியிடப்பட்டுள்ள ஆய்வுக் கட்டுைரகளுக்கு

¸¸'

15 புள்ளிகள்

ேநாக்காகக்

ெகாண்டு

10- புள்ளிகள்

துைறக்கு உrத்தானவாறு ெவளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்ைககளுக்கு $ புத்தகங்களுக்கு
^ஒரு அறிக்ைகக்கு $ ஒரு புத்தகத்துக்கு

02 புள்ளிகள் வதம்&
<

05- புள்ளிகள்

04' ேவறு

- ஆகக் கூடியது 10 புள்ளிகள்

i.

தமிழ் ெமாழித் ேத ச்சி

¸¸'

நிருவாகத்துக்கு

04- புள்ளிகள்

உrயவாறான

02

வாரங்களுக்கு

ேமற்பட்ட

பாடெநறிெயான்றுக்கு 02 புள்ளிகள் வதம்
<

பயிற்சி

06- புள்ளிகள்

(ெமாத்தம் 100 புள்ளிகள் )

இதற்கு

முன்ன

விண்ணப்பங்கைள

சம ப்பிக்காத

மருத்துவ

உத்திேயாகத்த களும்

விண்ணப்பங்கைள அனுப்பி ைவக்கலாம், இதற்காக ேமேல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வ த்தமானி
அறிவித்தலில்

காட்டப்பட்டுள்ள

மாதிrப்படிவத்துக்கு

அைமவாக

^விண்ணப்பத்ைத

www.ayurveda.gov.lk ஊடாகவும் ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம்'& தயாrக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்ைத 2014'03'08
ஆந்

திகதிக்கு

ஆயு ேவத
ெபற்றுள்ள

முன்ன

திைணக்களத்

ஆைணயாளருக்கு
ஆயு ேவத

ேநரடியாக

மருத்துவ

தைலவrன்

ஊடாகவும்

சம ப்பித்தல்

உத்திேயாகத்த கள்

^முதன்ைமப்

ேவண்டும்.)

தனிப்பட்ட

பிரதிைய

ஏற்கனேவ

rதியாகவும்

ஓய்வு

ஆயு ேவத

ஆைணயாளருக்கு கிைடக்கக் கூடியவாறு விண்ணப்பங்கைள அனுப்பி ைவத்தல் ேவண்டும்.
விண்ணப்பம்
ஆயு ேவத

அனுப்பப்படும்
மருத்துவ

கடித

உைறயின்

ேசைவையச்

ேச ந்த

இடது

பக்க

ேமல்

மூைலயில்

உத்திேயாகத்த கைள

அதியுய

பதவியுய த்துவதற்கான விண்ணப்பம் ேகாரல் ” எனக் குறிப்பிடல் ேவண்டும்.
அரசாங்க ேசைவகள் ஆைணக்குழுவின் கட்டைளப்படி"

லலித் கன்னங்கர
ெசயலாள
சுேதச மருத்துவத்துைற அைமச்சு
ெகாழும்பு 08'
2014'01'27

“

இலங்ைக
தரத்துக்கு

Ministry of Indigenous Medicine
Calling Applications to Promote Officers of the
Sri Lanka Ayurveda Medical Service in to Supra Grade

The marking scheme in relation to the interview mentioned in the Gazette Notification
No 1825 of 23.08.2013 for calling applications to promote officers of the Sri Lanka
Ayurveda Medical Service into Supra Grade will be amended as follows.

Marking Scheme in relation to the interview to promote officers of the Sri Lanka
Ayurveda Medical Service in to Supra Grade
01. Period of Service

- Maximum 60 marks

03 marks for each year served in Grade II of the Ayurveda Medical Service in
addition to 08 years of satisfactory service in Grade II and 05 marks for each year
served in Grade I

02. Educational Qualifications

- Maximum 15 marks

i. M.Phil
- 12 marks
ii. M.Sc
- 10 marks
iii. For additional Post Graduate Diplomas - 05 marks
Remark
i. Marks will be given for Post Graduate qualifications obtained from a
recognized local/foreign University or a local/ foreign Post Graduate Institute
in relation to a subject included in Appendix III of the Ayurveda Medical
Service Minute.
ii. If only a Master’s Degree is obtained without a Post Graduate Diploma, it
will be considered as the minimum qualification.
iii. 03 added marks will be given in addition to the marks provided for Post
Gradate qualifications, if a Post Graduate qualification is obtained in relation
to “Administration” in addition to the above Post Graduate qualifications.

03. Efficiency
i. Theses published for the advancement of the
field of Ayurveda medicine
ii. Reports/ books published in relation to the field
(02 marks per each report/book)

- Maximum 15 marks
- 10 marks

- 05 marks

04. Other
- Maximum 10 marks
i. Tamil language proficiency
- 04 marks
ii. 02 marks per each training course of over 02 weeks
in relation to administration
- 06 marks
(Total marks 100)

Medical Officers who have not submitted applications earlier can submit applications and
the applications in accordance with the format in the above Gazette Notification
(Applications could also be downloaded at www.ayurveda.gov.lk ) should be submitted
through the Head of institution (An advanced copy should be directly submitted to the
Commissioner of Ayurveda) while retired Ayurveda Medical Officers should personally
submit their applications to reach Commissioner of Ayurveda, Department of Ayurveda,
Nawinna, Maharagana on or before 08.03.2014. “Calling Applications to Promote Sri
Lanka Ayurveda Medical Officers in to Supra Grade” should be indicated on top left
hand corner of the envelope.

By order of Public Service Commission,

Lalith Kannangara
Secretary
Ministry of Indigenous Medicine
Colombo 08
27. 01.2014

