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ප ොදු චක්රපඛ ංකය: - 02-145/2014
මපේ ංකය: - ටීසීඑස්/බී/57/2014
පසෞ ය ංමත්යතකශ:,
“සුවසිරි ත:“
385, පූජ්ය ද්දප්දමම ිමමවවකශ ිමි  මතව්,
පයොළඹ 10.
2014/10/20

සි:ළුම ළතත් පඛයම්වරුන්,
සි:ළුම ළතත් / නිප:ෝජ්ය ළතත්/ ්තප්දය : පසෞ ය පසවත ං්යක්ෂකයවරුන්,
සි:ළුම ිමම්යම් පසෞ ය පසවත ංකශ ්්තීනන්,
සි:ළුම ශික්ෂකණ ප ෝහඛ/ ළතත් මහ ප ෝහඛ සහ ිමපශෂි් වයත ත ං්යක්ෂකයවරුන්,
සි:ළුම වවද්ය ංිකයතීවවරුන් සහ ිසස්්රික්ෂ වවද්ය නිව්තීවන්.
ස ෞඛ්ය සස ා  සසපා ්තමසන්තුවස  සිශසෂඥ  සමතුවු  ස හා  සයදුමනා්  සැඳහීම.
(යා ත සස ා  ස ්ථ ත)
පසෞ ය පද් ත්ත්පම්න්ුවප
ං:දුම් ත් යැහවනු වැපේ.

හ් සහහන් ්තුවරු සද්හත සුදුසුයම් වත්

ිමපශක

වවද්යවරුන්පේ

ිමපශක වරු පවස මණ්ඩවපේ සහතිය වත් නිව්තීවන්පේ ං:දුම් ත් මණක්ෂ භත මනු වදත ං් ,
වවද්ය ිමද්යතව ළිබඳදහ ශ්චතත් ා තික ත:්ත: ිමසින් සිදු ය නු වදත ්තවයතලිය මණ්ඩව සහතිය කිීවම
ම් ං:දුම් ය ත නිව්තීවන්පේ ං:දුම් ත් භත පතොමැපන්. පසෞ ය ංමත්යතකශපේ වතිත ප් ාඩ තලවව
වැයිස්ුවවක්ෂ ංද්තව ප්ො ුවරු සමඟ හ් ද්ක්ෂවත ඇ්.
්ථ තද

ජ්තතිය ප ෝහව, පයොළඹ

මතුවර
ිමයවතකම ළිබඳදහ ිමපශක
ශවය වවද්ය

මතුවු  ස
ගණත
01

ලකුණු සගණතද සැරනු ස
ලබ්තස්ත
යදුමනා්  සභ රග්තත  සයා ්ත ස
දිත සපක්ා

සිරිමතපවෝ
දණ්ඩත තත:ය ිමකි ණප දී
ිමපශෂි් ළමත ප ෝහව
වවද්ය

ිමපශක

01

යදුමනා්  සභ රග්තත  සයා ්ත ස
දිත සපක්ා

ශික්ෂකණ ප ෝහව - තමම

ංන්ත්රප දී
වවද්ය

ිමපශක

01

යදුමනා්  සභ රග්තත  සයා ්ත ස
දිත සපක්ා

ශික්ෂකණ ප ෝහව - තමම

යතයිය
ප ෝම
ිමපශක වවද්ය

ළිබඳදහ

01

යදුමනා්  සභ රග්තත  සයා ්ත ස
දිත සපක්ා

- යතයිය
ප ෝම
ිමපශක වවද්ය

ළිබඳදහ

01

යදුමනා්  සභ රග්තත  සයා ්ත ස
දිත සපක්ා

01

යදුමනා්  සභ රග්තත  සයා ්ත ස
දිත සපක්ා

ශික්ෂකණ
යළුපදෝිමව

ප ෝහව

ශික්ෂකණ ප ෝහව - මහපමෝද්

නි්තිමන්ද්ත
වවද්ය

ිමපශක

2001 මත්තුව 22 ිසතැති ංකය 1176/15 ද් ණ මැසට් පත්ර:ිම ්යතශි් පසෞ ය පසවත වයවස්ාතව ංනුව
ත්වීම් පද්නු වැපේ.
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ත:්ත ්්තීනන් ිමසින් පමම චපක්රඛ : ළිබඳදහ ්ම ත:්තපේ පසව: ය නු වදත සි:ළුම ිමපශක
වවද්ය නිව්තීවන් ද්ැනුවත් යළ ුතුව:. සුදුසුයම් සප් ත ඇති ං:දුම්යරුවන් පමිම ංමුණත ඇති තයෘති:
ංනුව සයස් ය ත වද් ං:දුම් ත් 2014/11/24 ිසත පහෝ ඊ ප ත:්ත ්්තීනන් මඟින් සහ ිමම්යම්
ංකශ ්්තීනන් මඟින් පමම යත්ත:තව: වැපදත පස එිම: ුතුව:.යදුමනා්  සභ රග්තත  සයා ්ත සදිතට
ාසුා සලඳසබත සයදුමනා්  සප්රතිකක්සඥා සැරනු සලඳස.  සඍජු ළි ්ක්ෂ හ් සහහන් ලිළිත: එවත පමන්
පමයින් ද්න්වි .
යධ්යක්ඥ ස(මතතිකීකැ ස ් ැ ර සස ා )
ස ෞඛ්ය සය. මය ාංෂද
“සුාසිරිා ද“
385  සපූජ්ය සබ්දස්දග. සිශ.ලාාංෂ සිමි  ස. ාම
සැොළඹ ස10

ං:දුම් ත් ඉවත් ය මැීනම ංපාඩක්ෂකත ය ත ං:දුම්යරුවන් ං:දුම් ත් භත මන්තත ංවසන් ිසත සි සති
පද්යක්ෂ (02) ඇුවව් පසෞ ය පසවත ං්යක්ෂක ජ්ත තඛ පව් ලිිත්ව ද්ැන්වීපමන් එපස යළ ුතුව:.
ං:දුම් ත් ඉවත් ය මැීනම සහහත සුව පයප ත ඉඛලීම් භත පතොමන්තත ං් , ං:දුම්යරු ්තුව සහහත
ප්ෝ ත මනු වැබුවපහොත් ඔහු/ඇ: ්තුව භත ම් ුතුව:.
ා තික සහ ශ්චතත් ා තික ඉමැන්වීම් පසෞ ය පද් ත්ත්පම්න්ුවව ංනුුතක්ෂ් සි:ළුම ිමපශක වරුන්පේ
තජ්යතරිපේ වැද්මත් පයො සකි. ප්ෝ ත මනු වදත ංපාඩක්ෂකයයින් පමම යත්ත: ඉටු කිීවම එයඟ ිම:
ුතුව:.
වැඩිදු
ැහැිසලි කිීවම් සහහත ්ෘතියීය සත්යත පසවත ං්යක්ෂක වවද්ය ී..එඛ.ං් ත්ුව මහ්තපමන්
ිමමසත පමන් සි:ළුම ත:්ත ්්තීනන්පමන් හත ිමපශක වවද්ය නිව්තීවන්පමන් යතරුණියව ඉඛවත
සිටිි .

පඛයම්
පසෞ ය ංමත්යතකශ:

ළි

ත්;

01. පඛයම්, ජ්පේ වවද්ය නිව්තීවන්පේ සකමම:
02. ං්යක්ෂක, වවද්ය ිමද්යතව ළිබඳදහ ශ්චතත් ා තික ත:්ත:

3
ස ෞඛ්ය සසපා ්තමසන්තුවස  සිශසෂඥ  සමතුවර ස හා  සයදුමනා්රද ස( සීසීඑස /් ී/57/2014)
ං:දුම්යරුපේ තම

1

ව්ත්මතත ්තුව සහ එම ්තුව
ිසත:
්තාි ය පරණි: ත්වූ ිසත:

2
3

ත්වූ

4

II වත පරණි:

ත් වූ ිසත:

5

I වත පරණි:

ත් වූ ිසත:

6

මණ්ඩවපේ සහතිය කිීවම වද් ිසත:

7

වදතපමත ඇති වැටුාඩ ිම් නිවතල ළිබඳදහ
ිමස්්

සි (ිසත:)

ද්ක්ෂවත (ිසත:)

ඉඛලුම් ය නු වදත ංවසතත ස්ාතත: 1
2
(මතත : ංනුව ංනු ළිබඳවව )

8

3
1
2
3

සුදුසුයම්

9

10

11

ිමපශක ඉඛලීම්

දු යාත ංකය:

තජ්යතීව
ප ෞ්දමලිය

ඉහ් සහහන් ප්ො ුවරු ස්ය හත නිවැ ිස දව සහත්ය ය ි .

ිසත:...............................................................

ං:දුම්යරුපේ ංත්සත

ත:්ත ්්තනි:තපේ නි්තප්දශ:.
ිසත:...............................................................

ංත්සත

ළතත් පසෞ ය පසවත ං්යක්ෂක/ ්තප්දය : පසෞ ය පසවත ං්යක්ෂකයපේ නි්තප්දශ:.

ිසත:...............................................................

ංත්සත

nghJ Rw;wwpf;if fbj ,y: 02-145/2014
vdJ ,y: TCS/B/57/2014
Rfhjhu mikr;R>
“Rtrpwpgha”
385> tz.gj;Njfk tpkytq;r Njuh; khtj;ij>
nfhOk;G – 10.
2014/10/20
midj;J khfhz nrayhsh;fs;>
khfhz /gpujpkhfhz / gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;fs;>
gd;Kfg;gLj;jg;gl;l Rfhjhu Nritfs; gpupTfspd; jiyth;fs;>
Nghjdh itj;jparhiyfs;> khfhz nghJ itj;jparhiyfs; kw;Wk;
tpN\l ,af;fq;fspd; gzpg;ghsh;fs;>
itj;jpa mjpfhupfs; kw;Wk; khtl;l itj;jpa mjpfhufs; midtUf;Fk;>
Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; tpN\l itj;jpa epGzh; gjtpf;fhd
[ ,Wjp Nrit epiyak; (End Posts)]

tpz;zg;gq;fs;.

Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpy; gpd;tUk; gjtpfspd; nghUl;L cupa jifikfisAila
tpN\l itj;jpa epGzh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpN\l itj;jpa
epGzh;fshf
rigapdhy;
mq;fPfupf;fg;gl;lth;fsplkpUe;J
khj;jpuNk
tpz;zg;gq;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. gl;lg;gbg;gpd; gpd;duhd kUj;Jt epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; Fwpj;j
jtizf;fhf
rig
mq;ff
P huj;ij
vjph;ghh;jpUg;gth;fspd;
tpz;zg;gq;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.
Fwpj;j tpguq;fSld; Rfhjhu mikr;rpy; fhzg;gLk; ntw;wplq;fs; njhlh;ghd gl;bay; fPNo
jug;gl;Ls;sJ.

Posts

National Hospital - Colombo

Consultant Orthopaedic
Surgeon - Accident &
Orthapaedic Service

01 gjtp

Closing Date

Consultant Radiologist

01 gjtp

Closing Date

Consultant
Gastroenterologist

01 gjtp

Closing Date

Teaching Hospital - Ragama

Consultant General
Physician

01 gjtp

Closing Date

Teaching Hospital - Kalubowila

Consultant General
Physician

01 gjtp

Closing Date

01 gjtp

Closing Date

Sirimavo Bandaranayake
Specialized Children’s Hospital Peradeniya
Teaching Hospital - Ragama

Teaching Hospital -Mahamodara Consultant Anaesthetists

No of Posts

Points will be
Calculated up
to

Station

epakdq;fs; 2001 khh;r; 22 Mk; jpfjpa 1176/15 mk; ,yf;f th;j;jkhdp mwptpj;jypy; cs;s
Rfhjhu Nritfs; gpukhzf; Fwpg;gpd; gpufhuk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
epWtdj; jiyth;fs;. mth;fspd; epiyaq;fspy; gzpahw;Wk; rfy tpN\l itj;jpa
epGzj;Jt ju kUj;Jt mYtyh;fspd; ftdj;jpw;F ,r;Rw;wwpf;ifapd; tpguj;ij
njupag;gLj;Jk;gb Ntz;lg;gLfpd;wdh;. jifikAila midj;J tpz;zg;gjhupfSk; ,jpy;

cs;s khjpup gbtj;jpw;fika jkJ tpz;zg;gq;fisj; jahupj;J 2014/11/24 Mk; jpfjpad;W
my;yJ mjw;F Kd;G ,e;j mYtyfj;ij milAk; tifapy; jkJ epWtdj; jiyth;fs;
kw;Wk;
gd;Kfg;gLj;jg;gl;l
gpupTfspd;
jiyth;fspD}lhf
rkh;g;gpf;Fk;
gb
Ntz;lg;gLfpd;wdh;.KbTj;
jpfjpapd;
gpd;dh;
ngwg;gLk;
tpz;zg;gq;fs;
ftdj;jpy;
nfhs;sg;glkhl;lhJ. gpd;tUk; Kftupf;F tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.
gzpg;ghsh; (TCS)
Rfhjhu mikr;R
“Rtrpwpgha”
385> tz.gj;Njfk tpkytq;r Njuh; khtj;ij>
nfhOk;G – 10.
tpz;zg;gq;fis kPsg; ngw (withdraw) tpUk;Ggth;fs; tpz;zg;g KbT jpfjpapd; ,uz;L(2)
thuq;fSf;Fs; Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOj;J%yk; mwptpj;jy;
Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; tpz;zg;gq;fs; thg]; ngw mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. ,g; gjtpf;fhf
tpz;zg;gjhup njupTnra;ag;gl;lhy; mtd; / Fwpj;j gjtpia Vw;Wf;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.
gy;fiyf;fof khzth;fs; kw;Wk; gl;lg;gbg;gpd; gpd; gl;lg;gbg;G khzth;fSf;Ff; fw;gpj;jy;
Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpw;F ,izj;Jf; nfhs;sg;gLk; midj;J itj;jpa epGzh;fspd;
flikfspy;
Kf;fpakhd
xU
gFjpahFk;.
njupTnra;ag;gl;lth;fs;
,g;gzpia
epiwNtw;Wtjw;F tpUg;gKilath;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
midj;J epWtdj; jiyth;fSk; kw;Wk; tpN\l epGzj;Jt itj;jpa mYtyh;fSk;
VNjDk; Nkyjpf tpguq;fSf;F lhf;lh;.gp.vy;.mj;jg;gj;J gzpg;ghsh; ((TCS) mtUld;
njhlh;Gnfhs;SkhW ntz;lg;gLfpd;wdh;.(mYtyf (njh.Ng.,y.011-2699145)

nrayhsh;
Rfhjhu mikr;R
gpujpfs;:

1. nrayhsh; - GMOA
2. gzpg;ghsh; - PGIM

Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpy; tpN\l itj;jpa epGzh;fs; gjtpf;fhd (,Wjp
Nrit epiyak;) tpz;zg;gg; gbtk; (TCS/B/57/2014)
(END POSTS)
1
2
3
4
5
6
7

tpz;zg;gjhupapd; ngah;
jw;Nghja gjtpAk; mjd; epakdj;
jpfjpAk;
Muk;gj; juj;jpw;F epakpf;fg;gl;l jpfjp
juk; 11,w;F epakpf;fg;gl;l jpfjp
juk;1,w;F epakpf;fg;gl;l jpfjp
rig mq;fPfhuk; ngw;w jpfjp
njhlf;fk; (jpfjp)

tiu(jpfjp)

ngwg;gl;l rk;gskw;w tpLKiwfs;
gw;wpa tpguq;fs;
8

tpz;zg;gpf;Fk; ,Wjp Nrit
epiyaq;fs; (tpUg;Gupik
mbg;gilapy;)

9

jifikfs;

10

tpN\l Nfhupf;iffs;

11

njhiyNgrp ,yf;fk;

1
2
3
1
2
3

mYtyfk;
jdpg;gl;lJ

Nkw;gb tpguq;fs; cz;ikahdJk; rupahdJk; vd cWjpg;gLj;JfpNwd;.

tpz;zg;gjhupapd; ifnahg;gk;
jpfjp…………………………………………….
jpizf;fsj; jiytupd; mtjhdk;

ifnahg;gk;
jpfjp………………………….....................
khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; / gpuhe;jpa Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gupe;Jiu

ifnahg;gk;
jpfjp………………………….....................
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General Circular Letter No:02-145/2014
My No: TCS/B/57/2014,
Ministry of Health,
“Suwasiripaya”
385, Rev.Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha,
Colombo-10.
20/10/2014

To: All Provincial Secretaries,
All Provincial/Deputy Provincial/Regional Directors of Health Services,
All Heads of Decentralized Units of Health Services,
All Directors of Teaching Hospitals, Provincial General Hospitals & Specialized Campaigns,
All Medical Superintendents & District Medical Officers

Applications for Specialists Post in the Department of Health Services
(End posts)
Applications are hereby called from suitably qualified Specialists for the following posts in the
Department of Health. Applications are accepted only from those officers who are Board
Certified as Specialists and not from those who claim eligibility pending Board Certification by
Postgraduate Institute of Medicine.
A list of existing vacancies in Ministry of Health with relevant details is given below.

Station

Posts

National Hospital - Colombo

Consultant Orthopaedic
Surgeon - Accident &
Orthapaedic Service

01 Post

Closing Date

Consultant Radiologist

01 Post

Closing Date

Consultant
Gastroenterologist

01 Post

Closing Date

Teaching Hospital - Ragama

Consultant General
Physician

01 Post

Closing Date

Teaching Hospital - Kalubowila

Consultant General
Physician

01 Post

Closing Date

Teaching Hospital -Mahamodara

Consultant Anaesthetists

01 Post

Closing Date

Sirimavo Bandaranayake
Specialized Children’s Hospital Peradeniya
Teaching Hospital - Ragama

No of
Posts

Points will be
Calculated up
to

Appointments will be made as per the health services minute appearing in the Gazette No:
1176/15, dated 22nd March 2001.
Heads of Institutions are requested to bring the contents of this circular to the notice of all
Specialist Medical Officers, in their institutions. All eligible applicants are hereby requested to
send in their applications in the format annexed herewith through their Heads of Institutions and
Heads of Decentralized Units to reach this office on or before 24/11/2014. Applications

2
received at this office after the closing date will not be entertained. Please send a direct
copy to:

Director (Tertiary Care Services)
Ministry of Health
“Suwasiripaya”
385, Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha
Colombo 10.

Those who wish to withdraw their applications should do so in writing to the Director General of
Health Services within two (2) weeks of the closing date of applications. No subsequent
withdrawals will be entertained and if the applicant is selected to the post he/she will have to
accept the post.
Undergraduate and postgraduate teaching is an important part of duties of all Specialists attached
to the Department of Health. The selected candidates should be willing to perform this function.
All Heads of Institutions and Specialist Medical Officers are kindly requested to contact Dr.P.L
Athpattu, Director (TCS) for any further clarifications (Office Tel. No. 011-2699145).

Secretary
Ministry of Health

Cc: 1. Secretary, GMOA
2. Director, PGIM
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APPLICATION FORM (TCS/B/ 57/2014)
FOR SPECIALISTS POSTS IN THE DEPARTMENT OF HEALTH (END POSTS)
1

Name of the applicant

2
3
4
5
6
7

Present post and date of appointment there
Date of appointment to Preliminary Grade
Date of appointment to Grade 11
Date of appointment to Grade 1
Date of Board Certification
From (Date)

To (Date)

Details of no pay leave obtained

8

End Stations applied for( According to the
order of preference)

9

Qualifications

10

Special Claims

11

Contact Numbers

1
2
3
1
2
3

Official
Private

I do hereby certify that the above particulars are true and correct

Signature of the applicant
Date…………………………………………….
Observations of the Head of the Institution

Signature
Date………………………….....................
Recommendation of the PDHS /RDHS

Date

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

Signature

