General Circular Letter No:02-116/2015
My No:D/DS/PH/92/2015
Ministry of Health Nutrition & Indigenous Medicine
Director [Dental Services] Unit,
“Suwasiripaya”
Colombo 10.
2015.09.10
All Provincial Secretaries of Health,
All Provincial/Regional Directors of Health Services,
All Heads of Decentralized Units of Health Services,
All Directors of Teaching Hospitals & Specialized Campaigns,
All Medical Superintendents & District Medical Officers of Provincial & Base Hospitals
ONE POST [01] OF DENTAL SURGEON TO POLICE HOSPITAL -NARAHENPITA
ON SECONDEMNET BASIS FOR TWO YEARS.
Applications are invited for the above post from the Grade Dental Surgeons in the Department of Health
Services with less than 10 years of service and confirmation in the service. The officer get selected for
this post will not lose his/her seniority in the Department.
Applications should be made on the specimen form appearing in the advertisement and should be
forwarded to the following address, through the respective Heads of institutions /Heads of special
Campaigns /Decentralized Units to reach on or before 21st September 2015.

Dr.Indrakumari Fernando
Director [Dental Services]
Ministry of Health & Indigenous Medicine
Colombo 10.

Selection to the above post would be based on Grade Seniority.
Those who are already on transfer orders are not eligible to apply for this post.
Under no circumstances the assigned officer will be released from the above post during the stipulated
period of Two Years.

Dr.J.M.W.Jayasundara Bandara
Deputy Director General [Dental Services],
Ministry of Health Nutrition & Indigenous
Medicine.

Sgd.Dr.D.M.R.B.Dissanayake
Secretary,
Ministry of Health Nutrition & Indigenous
Medicine.

ONE POST [01] OF DENTAL SURGEON TO POLICE HOSPITAL-NARAHENPITA
ON SECONDEMNET BASIS FOR TWO YEARS.
01.(a) Name of Applicant: ……………………………………………………………………………………
(b) Designation & date of appointment to the present post:………………………………………...
(c) Present place of work: ………………………………………………………………………….
(d) Permanent address & contact no: ………………………………………………………………
(e) National ID No: ………………………………………………………………………………..
02. Date of 01st appointment: ……………………………………………………………………………….
03.

(a) present grade : ………………………………………………………………………………….
(b) Date of appointment to present grade: ………………………………………………………...

04. Date of birth & age: ……………………………………………………………………………
05. List of appointments held with period: [Include stations in chronological order]
Appointments

Post & Station
From
DD

MM

Period
To
YY
DD

MM

YY

06. Exeperince in the relevant field: ………………………………………………………………………...
07. Whether you are on transfer order, Yes/No – If yes state the details: ………………………………….
I certify that the above particulars are given by me is true and Correct.
Date:…………………

……………………….
Signature of applicant
Recommendation of the Head of Institutions

Recommended/ Not Recommended.
I certify that the particulars given at 01 to 07 in the application are correct.
Date: …………………..

………………………...
Signature of Head Institution
Recommendation of the Head of Decentralized Unit

Recommended/ Not Recommended.
I certify that the particulars given at 01 to 07 in the application are correct.

Date: …………………………………

………………………………
Signature of Decentralized Unit

ප ොදු චක්රපඛ ිපි  ංකයය 02-116 /2015
මපේ ංකයය D/DS/PH/92/2015
පවෞ ය ප  ශ පශීයය ෛල්ය ංම ්යකය
ංධ්යක්ෂ ද්්ත් පවල
පයොෂඹ 10.
2015.09.10
සියළුම ෂ ත් පවෞ ය පඛය්වලුන්ත,
සියළුම ෂ ත්/දිව්ත්රික්ෂ පවෞ ය පවල ංධ්යක්ෂලුන,
සියළුම විපෂි් ආය්නල ප්රධ් ින්ත
සියළුම ශික්ෂ පර ශඛල ංධ්යක්ෂලුන්ත,
සියළුම මුිපය පර ශඛල ෛල්ය ංිකය ිවලුන්ත
නාරාහශේන්පිට ශ්රි ා ා හ ිස්වර හරලශ වාශා ාන්ශ ෂය ෛලාය ිළෂාාියයු  ්විතියිනනය ිරියම.
්්ත් ෂය ෛල්ය ිනෂධ් ිව ංවුුනදු 10යට ලඩ ංඩු පවලපේ පයදි සිටින ිනෂධ් ිව්තපේත ඉශ් ්නතුර
ව්ශ ංයදු්ව ත් යැ්ලනු ැපේ.ය්ව ිනෂධ් ිවයකු පමම ්නතුර ව්ශ පත්ිව ත්වුල පශොත් එම
ිනෂධ් ිවය පේ පේයඨත් ලය ංඩුපනොලනු ත්.
ංයදු්වයුනල්ත පමම ිනපේ්නය වමෙ ලන ංයදු්ව ත්රය ව්වුර්ණ යර ්ම ආය්න ප්රධ් ින්ත මගි්ත
වැප්්ැ්වබ්ණ මව 21 ලන දිනට ප්රථමම ශ් ිපි නයට පයොමුයරන පව ය ුනිකයල ඉඛ සිටිි..
ෛලාය නන්්රු මාිය ්රනාන්ු
අායක්ෂ දාන්ශ හවේලා
හවෞඛ්ය හ ල ශා හ්වීයය ෛලාය අමාශයාය
හ ිෂඹ 10.
ඉශ් ්නතුර ව්ශ ප් ර ෙැිනම සිදුයරනුපේ ිනෂධ් ිව්තපේ පේයඨත් ලය ම්ය.
ල ්ණෂිය ව්ථම න ම ුන ව්ශ සුදුසුය්ව ැබු ිනෂධ් ිව්ත පමම ්නතුර ංයදු්වකිිවම ව්ශ සුදුසුය්ව
පනොබයි.
පමම ්නතුර ව්ශ ප් ර ේතන ිනෂධ් ිවය ං්  ංවුුනදු 02ය ය ය තුදි ්ච ත් ෛල්ය ුරුණුවල
ව්ශ ින්ශව් ය පනොශැය.

ෛල්ය පේ.එ්ව.ඩේ.යයසු්ත්ර බ්ඩඩ ර
ිනපය යය ංධ්යක්ෂ යනර ඛ ද්්ත් පවල

ංත්.යපෂ.ංච ්ණය ඩි.එ්ව.ආ්ණ.බි.දිව න යය
පඛය්ව,
පවෞ ය ප  ශ පශශිය ෛල්ය ංම ්යකය

නාරාහශේන්පිට හ ිස්වර හරලශට අවුරුු හා
්වවීියිනනය ිරරීම

ායක්ෂ වඳශා ාන්ශ ෂය ෛලාය ිළෂාාියහයු 

1. දa) ංයදුි.යුනපේ නම .........................................................................................................................
දb) ්නතුර ශ ල්ණ්ම න ්නතුරට ත් ව දිනය.....................................................................................
(c) ල්ණ්ම න පවල ව්ථම නය................................................................................................................
ද d) ව්ථිර ිපි නය ශ දුරයථමන ංකයය ..................................................................................................
දe ය තිය ශැදුනු්ව ත් ංකයය .............................................................................................................
2. ත්වීි. දිනය ......................................................................................................................................
3. දa)ල්ණ්ම න පරිකය .........................................................................................................................
දb) ල්ණ්ම න පරිකයට ත් ව දිනය ..................................................................................................
4. උ ්ත දිනය ශ ලයව ..........................................................................................................................
5. ප්ව ්ක්ෂල පවල යෂ ව්ථම න
ත්වීම
්නතුර ශ ව්ථම නය
ය ය
සිට
්ක්ෂල
දිනය
ම වය
දිනය
ම වය
ංවු:
ංවු:

6. ං්  ්නතුපරහි ෂුරුනශ් ................................................................................................................
7. ඔබ ල ්ණෂිය ව්ථම න ම ුන වඳශ සුදුසුය්ව බ තශ් ? ඔේ / නැ්
ඉශ් වඳශ්ත ප්ොරතුුන ිනලැරදි ශ ව්ය බල වශතිය යරි..
...............................

.

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

දිනය

ංයදු්වයුනපේ ංත්වන
ආයශන ්රාාිළයාහ ිළ්දහ්වය

ින්ණපශ යෂ ශැය/ පනොශැය
ංකය 01-07 ්ක්ෂල යුනුව ිනලැරදිය.
...................................

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

දිනය

ආය්න ප්රධ් ිනය පේ ංත්වන
ිතහේ ආයශන ්රාාිළයාහ ිළ්දහ්වය

ින්ණපශ යෂ ශැය/ පනොශැය
ංකය 01-07 ්ක්ෂල යරැුව ිනලැරදිය
..............................................
දිනය

.................................................
විප ආය්න ප්රධ් ිනය පේ ංත්වන

