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Ministry of Health , Nutrition& Indigenous Medicine
සියළුම ආයතන ප්රධානීන්  ෙලත
පශ්චාද් ප්රාථමික හ දහප හුණුවට බ වා ා නීම - 2015
ඉනීන්වී සහ අධීක්ෂණය( ාස 12)වින්නඹු හර් ය/ ානසිහ දහපහ ( ාස 06)අඩංගු අවුරුදු 1 ½ හ
ඩිප්දලෝ ා පාඨ ාලා
ප්චනද් ප්රනථමික හ ෙශප හුණුවටල බඳලන ගැීනම -2015 ඉගැ් වීම වශ අධීක්ණය(මනව 12) වි් නඹු
හර්මය/මනනසිහ ෙශපහම (මනව 06)අඩංගු අවුරුදු 1 ½ හ ඩිප්ෙෝමන පනඨමනනල වම්බ් ධාල අභියනචනන
හැඳලක ්  නිකුත් හරන ප මෙේ වමනංහ ශන 2016.01.27 දිනැති ලිපිය ශන බැෙඳේ.
02.
එම ෙේඛණය වම්බ් ධාල යම් පනර්ලයහ විෙරෝධාතන ශන නිලැරදි කිරීම් පලතී නම් එම විෙරෝධාතන ශන
නිලැරදි කිරීම් ඉදිරිපත් කිරීම බන දී තිබූ හනය 2016.03.11 දින පක්ලන ක ්  දීර්ඝ හරක . එෙවේම ඔබ විසි් 
අභියනචනන නිර්ෙද් කිරීෙම් දී පශත වඳශ්  හරුවට පිළිබඳල ප අලධානනය ෙයොමු කිරීම හ යුතු හරන ෙව
ලැඩිදුර ත් ප් ලන සිටික .
(I)

හනර්ය වනධාන ලනර්තනල පිළිබඳ අභියනචනන නිර්ෙද් හර් ේ  නම් අභියනචනන හක ටුල
ෙයොමු කිරීම වඳශන නිර්ෙද්ය අපනෂ හරගත් ලර්ෙේ හනර්ය වනධාන ලනර්තනෙලහි වතය බල
වශතිහ හරන ප පි පතක් අමුණන එවිය යුතුය.

(II)

11 ෙරේණියටය සවව් ෙනොවීම මත නුසුදුසු වී ඇති නිධානරී් ෙේ අභියනචනන නිර්ෙද් හර් ේ 
නම් අභියනචනන හක ටුල ෙයොමු කිරීම වඳශන ඔවු්  II ෙරේණියටය සවව් හරන ප ලිපිෙේ
වතය බල වශතිහ හරන ප පි පතක් අමුණන එවිය යුතුය.

වලපය ී..ී..මීපපන.
ෙවෞඛය ෙවේලන අධායක් නනරනේ.

385" mQcHnoafoa.ujsu,jxYysusudj;" fld<U 10' 385,tzf;fj;Jf;Fhpagj;Njfktpkytq;rNjNuhkhtj;ij,nfhOk;G 10.
385, Rev. BaddegamaWimalawansaTheroMawatha, Colombo 10, Sri Lanka.

¥rl:k
njhiyNgrp
Telephone

) 0112669192 , 0112675011
) 0112698507 , 0112694033
) 0112675449 , 0112675280

*elaia
ngf;];
Fax

) 0112693866
) 0112693869
)0112692913

uf.awxlh

vdJ ,y
My No.
Tfnswxlh

ckJ ,y
Your No. :

úoaHq;a ;emE,
)postmaster@health.gov.lk
kpd;dQ;ry; Kfthp )
e-mail
)
fjíwvúh
,izaj;jsk;
website

) www.health.gov.lk
)
)

&
&NA/04/TUTOR/2015

iqjisrsmdh
Rtrphpgha
SUWASIRIPAYA

oskh

jpfjp
Date

&
&
&
&
&2016.02.
&

fi!LH,fmdaIK iy foaYSh ffjoH wud;HdxYh
Rfhjhu>Nghrizkw;Wk; RNjritj;jpamikr;R
Ministry of Health, Nutrition& Indigenous Medicine

Recruitment to the Post Besic Nursing Training -2015
Diploma Course of 1½ years whichinclude Teaching and Supervision (12 months)
Midwife/ Matel nursing (06 months)
With reference to the letter of my even no detad 27.01.2016 which was issued
calling appeals in respect of recruitment to post Besic Nursing. Training 2015 and
Diploma course of 1½ years which includes Teaching and Supervision (12 months)
Midwifery /Mental Nursing (06 months)
02. The period given for submitting objections to and rectifications of that document is
hereby extended up to 11.03.2016 if any party have objection and rectifications and
your aer further informed to pay your attention on followings facts when your
recommend appeals.
I.

II.

A certified copy of the performance report of the year concerned for
recommendation should be attached to forward to the comnuecommittee on
appeals if you recommend appeals which were disqualihed due to non ailabillty
of perfotmance report or not reaching to the required performance level.
A certified copy of the letter of pormotion to grade ii, if prometed, shuld be
attach, if you recommend the applais of officers who have been disqualified due
to not promotoing to grade ii.

Dr. P.G.Mahipala
Director General of Health service
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