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චක්රදේඛ් අං   - 01-36/2021 
 

ශ්රී ලංකා ජාතික ර ෝහරේ නිර ෝජය අධ්යක්ෂ ජන ාේ 

අධ්යක්ෂ, ජාතික ර ෝහල මහනුව  

මධ්යම  ජ ට අ ත් සි ළුම ශික්ෂණ ර ෝහේ, මහ ර ෝහේ, මූලික ර ෝහේ, ර ෞඛ්ය ආ තන ප්රධ්ානීන් 

 

දෙද / දෙදි නිලධාරීන්දේ වාර්ෂි   ්ථාන මාරු - 2020/2021  

 

රේඛී  අමාතයාංශ   ටරත් පාලන  වන සි ලුම ර ෝහේ  හ ර ෞඛ්ය ආ තනවල ර ේව  ක න 

 ේථානමාරු අරේක්ෂාරවන් සිටින III, II, I  හ අධි රරේණිවලට අ ත් රහද නිලධ්ාරීන්රෙන් 2020/2021 

වේෂ ට අදාළව වාේික  ේථානමාරු  ඳහා අ ඳුම්පත් කැඳවනු ලැරේ. I රරේණිරේ, අධිරරේණිරේ  හ 

විරශේෂ රරේණිරේ (ර ෝහේර ේවා, අධ්යාපන, මහජන ර ෞඛ්ය) තනතුරුධ්ාරීන්ට රම්  ඳහා අ ඳුම් කළ 

රනාහැකි අත , එම තනතුරු  ඳහා  ේථානමාරු කැඳවීම පසුව සිදු ක නු ලැරේ. 

 

02. පහත සුදුසුකම්  පු ා ඇති රහද නිලධ්ාරී / නිලධ්ාරිනි න්ට රම්  ඳහා අ ඳුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකි 

රේ. 

I. උතුරු හා නැරෙනහි  පළාත්වල මධ්යම  ජ ට අ ත් ර ෝහේවල ර ේව  ක න 2021.12.31 

දිනට වේතමාන ර ේවා  ේථානරේ ව   02 ක අවම ර ේවා කාල ක්  ම්පුේණ ක න රහද / රහදි 

නිලධ්ාරීන්ට 

II. මහ ෙම අරේක්ෂා ර ෝහල, ජාතික මානසික ර ෞඛ්ය විදයා තන  (NIMH), ජාතික ර ෝවන 

ර ෝෙ විදයා තන  (IDH)  හ වැලි   ළ  ර ෝහල  න ආ තන න්හි ර ේව  ක න 

2021.12.31 දිනට ව   02 ක අවම ර ේවා කාල ක්  ම්පුේණ ක න රහද / රහදි නිලධ්ාරීන්ට 

III. උක්ත I  හ  II හි  ඳහන් රනාවන අරනකුත් සි ළුම මධ්යම  ජ ට අ ත් ර ෝහේවල ර ේව  

ක න 2021.12.31 දිනට වේතමාන ර ේවා  ේථානරේ ව   04 ක අවම ර ේවා කාල ක්  ම්පුේණ 

ක න රහද / රහදි නිලධ්ාරීන්ට 

IV. ර ෞඛ්ය අමාතයාංශරේ අධ්යක්ෂ (පාලන) V මගින් යුධ් හමුදා ර ෝහල, ශ්රී ජ වේධ්නපු  ර ෝහල 

 හ විජ  කුමා තුංෙ අනු ේම ණ ර ෝහල රවත ද, කා ේ වීදිරේ කාන්තා ර ෝහල මගින්  

දුර ථන   ) 0112669192, 0112675011 
njhiyNgrp   ) 0112698507, 0112694033 

Telephone   ) 0112675449, 0112675280 

 

ෆැක් ්   ) 0112693866 

ngf;];   ) 0112693869 

Fax    ) 0112692913 
 
 

විදුත් තැපෑල  ) postmaster@health.gov.lk 

kpd;dQ;ry; Kfthp ) 

e-mail   )   
 

දවබ් අඩවිය   ) www.health.gov.lk 

,izaj;jsk;   ) 

Website   ) 

මදේ අං ය &  
vdJ ,y & NA/06/NEW/07/2021 වා. ්.මා 
My No. &  
  

 

ඔදබ් අං ය & 
ckJ ,y ) 
Your No.        & 
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වවදය රනවිේ ප්රනාන්දු ශීක්ෂණ ර ෝහල රවත ද, අනුයුක්ත ක  සිටින 2021.12.31 දිනට 

අදාල ර ෝහේවල ර ේවා කාල  ව   02 ක්  ම්ූේණ ක න ලද රහද /රහදි නිලධ්ාරීන්ට 

V. 2018/2019 වාේික  ේථානමාරු නිර ෝෙ ල ා අනුප්රාේතික නිලධ්ාරිර කු ලද රමරතක් 

 ේථානමාරුව රො ේ රනාමැති නමුත්, එම  ේථානමාරු අවලංගු කිරීම  ඳහා ඉේලුම්ක  රනාමැති  

නිලධ්ාරීන්රේ  ේථානමාරු නිර ෝෙ, තවදු ටත් ඒ අයුරින්ම වලංගු වන අත , ඔවුන් විසින් 

නැවත  ේථානමාරු  ඳහා අ ඳුම් කළ යුතු රනාරේ. අරනකුත් සි ළුම වාේික  ේථාන මාරු 

නිර ෝෙ රමයින් අවලංගු රේ. 

VI. 2018/2019 වාේික  ේථානමාරු නිර ෝෙ ල ා අනුප්රාේතික නිලධ්ාරිර කු ල ා දීරමන් 

අනතුරුව එකී  ේථානමාරු නිර ෝෙ  අවලංගු ක  ෙැනීමට ඉේීම රහේතුරවන් ව   04 ක් 

දක්වා  ේථානමාරු  ලකා රනා ැීමට  ටත්ව එකී  ේථානමාරු අවලංගු ක න ලද නිලධ්ාරීන්ට 

රමව  වාේික  ේථානමාරු අ ඳුම්පත් ඉදිරිපත් කළ රනාහැක.   

 

03. අ ඳුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුත්රත් ර ෞඛ්ය අමාතයාංශ රවේ අඩවිරේ දක්වා ඇති 

www.health.gov.lk/NOIMS මගින් මාේෙෙත ක්රම  (online) ඔ ේර ේ අ ඳුම්පත්  ම්ූේණ කිරීම මගිනි. 

 

අයඳුම්  රන්නන්  ඳො උපදද ්  

 

I. අ ඳුම්කරුවන් අනිවාේ ර න්ම ර ෞඛ්ය අමාතයාංශ නිල රවේ අඩවිරේ දක්වා ඇති 

www.health.gov.lk/NOIMS  ම් න්ධ්තාව  (link) මගින් රහද නිලධ්ාරීන්  ඳහා ආ ම්භ ක  

ඇති රතා තුරු පද්ධ්තිරේ ලි ාපදිංචි වි  යුතු රේ. ඒ  ඳහා අ ඳුම්කරුරේ ජාතික හැඳුනුම්පත් 

අංක  භාවිතා කළ යුතු . එම ලි ාපදිංචිරේ දී ඔ  රවත ලැර න නාම  (User Name)  හ 

මු පද  (Pass Word) සුරැකිව ත ා ෙැනීමට කටයුතු කළ යුතු .  
 

II. රම්  ඳහා දැනටමත් ලි ාපදිංචිව ඇති රහද / රහදි නිලධ්ාරීන් ඔවුන් විසින් ඇතුලත් ක න ලද 

නාම  (User Name)  හ මු පද  (Pass Word) භාවිතා ක  අදාල මාේෙෙත අ ඳුම්පත 

 ම්ූේණ කිරීම  ඳහා රවේ අඩවි  රවත පිවිසි  යුතු රේ. 

III. එක් නිලධ්ාරිර කු විසින් එක් අ ඳුම්පතක් පමණක් ඉදිරිපත් කිරීමට ත රේ වෙ  ලා ෙත යුතු . 

IV. 2021.11.05 දින මාේෙෙත ක්රම  මගින් අ ඳුම්පත් ර ාමු කිරීමට ල ා දී ඇති අව න් දින  වන 

අත , ඉන් පසු ඒ  ඳහා අව ේථාවක් ල ා රදනු රනාලැරේ. 

V.  ම් නිලධ්ාරිර කුට අ ඳුම්පරත්  ඳහන් රතා තුරුවල රවන ේකම් කිරීමට අවශය නම් ඒ  ඳහා 

2021.11.05 දින දක්වා අව ේථාව ලැරේ. එ ඳු අව ේථාවලදී අව න්ව ට නිවැ දි ක න ලද 

අ දුම්පරතහි මුද්රිත පිටපත ර ෝහරේ රපෞද්ෙලික ලිපිරොනුව විෂ  භා  නිලධ්ාරි ා රවත 

ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු . 
 

VI. මාේෙෙත අ ඳුම්පත මගින් ඉේලා ඇති සි ළුම රතා තුරු අ ඳුම්කරු විසින්  ම්ූේණ ක  

ඉදිරිපත් (submit) කළයුතු අත , ඉන් අනතුරුව අ ඳුම්කරු රවත ලැර න අ ඳුම්පරත් PDF 

මෘදු පිටපත (Softcopy) පරිෙණක මුදුණ  න්ර ක් ආධ්ා ර න් මුද්රණ  ක , අ ඳුම්කරුරේ 

අත් න හා දින   ටහන් කිරීරමන් පසු, අ ඳුම්කරු ර ේව  ක න ර ෝහරේ ප්රධ්ාන විරශේෂ 

http://www.health.gov.lk/NOIMS
http://www.health.gov.lk/NOIMS


 
385, පුජ්ය බද්දද්ගම විමලවංශ හිමි මාවත, ද ාළඔ 10.  385,tzf;fj;Jf;Fhpa gj;Njfk tpkytq;r NjNuh khtj;ij, nfhOk;G 10. 

385, Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka. 
 

රරේණිරේ රහද නිලධ්ාරී / නිලධ්ාරිනි  මගින් තහවුරු ක වා ෙැනීරමන් අනතුරුව,අ ඳුම්කරුරේ 

රපෞද්ෙලික ලිපිරොනුව විෂ  භා  නිලධ්ාරි ා රවත භා  දීමට කටයුතු කළ යුතු රේ.  

 

VII. අදාල විෂ  ලිපිකරු විසින් අ ඳුම්කරු විසින් අ ඳුම්පරත්  ඳහන් ක  ඇති සි ළුම රතා තුරු 

ඔහුරේ රහෝ ඇ රේ රපෞද්ෙලික ලිපිරොනුවට අනුව නිවැ දි  වට තහවුරු ක , ර ෝහේ 

රේකම් / පරිපාලන නිලධ්ාරී මගින් ආ තන ප්රධ්ානි ාරේ නිේරද්ශ   ඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු 

රේ. 

VIII. ආ තන ප්රධ්ානි ා විසින් නිේරද්ශ ක  නිල මුද්රා ත න ලද අ ඳුම්පත් රමම චක්රරේඛ්රේ 

ඇමුණුම 01 රල  දක්වා ඇති උප රේඛ්න  අනුව  ම්ූේණ ක , ආව ණ ලිපි ක් ද,  මඟ 

පහත ලිපින  රවත අතින් රෙනවිත් භා  දීමට කටයුතු කළ යුතු රේ.  

අධ්යක්ෂ (පාලන) I 

රහද පාලන ශාඛ්ාව I 

ර ෞඛ්ය අමාතයාංශ , ූජය  ද්රද්ෙම විමලවංශ හිමි මාවත, 

    රකාළඹ 10     

IX. වැඩිදු ටත්  ම් පැහැදිලි කිරීමක් අවශයවන්රන් නම් දු කථන අංක 011-2693753 මගින් විමසි  

හැකි රේ.  

 

04. අයඳුම්පත් මාර්ෂගගත ක්රමය ඔ ්ද ් ඉදිරිපත් කිරීමට ලබා දී ඇති  ාලය 2021.11.05 දිදනන් අව න් 

දේ. ආයතන ප්රධානී විසින් නිර්ෂදද්ශ  ළ අයඳුම්පත්, අයඳුම්පත් භාර ගනු ලබන අව න් දිනය වන 

2021.11.15 දිනට ප්රථම දමම අමාතයාංශදේ දෙද පාලන I ශාඛ්ාව දවත ලැබිමට  ැලැ ්ීම ආයතන 

ප්රධානියාදේ වගකීමක් දේ. ප්රමාද ී ලැදබන අයඳුම්පත් කිසිදු දැනුම්දීමකින් දතාරව ප්රතික්දෂ්ප  රනු 

ලැදබ්.       

 

05. අයඳුම්පත් දයාමු කිරීදම් දී  ැලකිය යුතු විදශ්ෂ  රුණු  

I. මාේෙෙත ක්රම  ඔ ේර ේ අ ඳුම්පත් ර ාමු කළ ද, එහි මුද්රිත පිටපතක් අනිවාේ ර න් ආ තන 

ප්රධ්ානි ාරේ නිේරද්ශ  ද  හිතව ඉදිරිපත් කළ යුතු අත , එර ේ රනාක න ලද අ ඳුම්පත් කිසිදු 

දැනුම් දිමකින් රතා ව ප්රතික්රෂේප ක නු ලැරේ. 

II.  ැම අ ඳුම්කරුරවක්ම නිවැ දි හා  ම්ූේණ රතා තුරු ඉදිරිපත් කිරීමට වෙ ලා ෙත යුතු අත , 

 ැම නිලධ්ාරි කු පිළි ඳවම නිවැ දි හා  ම්ූේණ රතා තුරු ඉදිරිපත් ක නු ල න  වට  ැම 

ආ තන ප්රධ්ානිර ක් විසින්ම වෙ ලා ෙත යුතු .  

III. රමම නිරේදනරේ  ඳහන් කරුණු  ම් න්ධ්ර න් සි  ආ තනරේ ප්රසූත නිවාඩු, විරශේෂ නිවාඩු, 

තාවකාලික  ේථානමාරු ආදි  ලැ  සිටින රහද නිලධ්ාරීන් ද ඇතුළුව අදාල  ෑම 

නිලධ්ාරිර කුටම දැන ෙැනීමට  ැලැ ේවි  යුතු .  ාවදය රතා තුරු  ැපයීරමන් රහෝ 

සුදුසුකම්ලත් නිලධ්ාරීන්ට අ ඳුම් කිරීමට අව ේථාව රනාලැබීරමන් රහෝ ඇතිවන අපහසුතාවන් 

පිළි ඳව රමම අමාතයාංශ  වෙ රනාකි න අත , ඒ  ම් න්ධ්ර න් අදාල ආ තන ප්රධ්ානීන් 

වෙකීමට  ැරඳන  ව කාරුණිකව දන්වමි. 

IV. පළාත්  ාජය ර ේව ට අනුයුක්ත විමට අරේක්ෂා ක න, වින  කරුණු රනාමැති නිලධ්ාරීන් පහත 

දැක්රවන ලි කි විලි ද  ේථානමාරු අ ඳුම්පර   මඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු රේ. 

▪  ම්ූේණ ක න ලද  ාජය ර ේවා රකාමිෂන්  භා කාේ  පරිපාටික රීති හි 10 පරිශිෂේඨ  



 
385, පුජ්ය බද්දද්ගම විමලවංශ හිමි මාවත, ද ාළඔ 10.  385,tzf;fj;Jf;Fhpa gj;Njfk tpkytq;r NjNuh khtj;ij, nfhOk;G 10. 

385, Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka. 
 

▪ පත්විම් ලිපිරේ  හතික කළ පිටපතක් 

 

 

▪ ර ේව   ේි  කිරීරම් ලිපිරේ  හතික කළ පිටපතක් 

▪ රමරතක් ර ේව   ේි   ක  රනාමැති නම් විභාෙ රදපාේතරම්න්තුරවන්  නාථ ක  

ෙන්නා ලද අ.රපා.  ( ා.රප)  හ (උ.රප) අධ්යාපන  හතිකවල පිටපත්  

V. රමම චක්රරේඛ් ට අනුව  ේථානමාරු අ ඳුම්පත් ඉදිරිපත් ක න සි ලු රදනාට  ේථානමාරු ල ා 

රදන  වක් රමහි  ඳහන් වෙන්ති කිසිවකින් අදහ ේ රනාක න අත , එර ේ රත්රුම් ෙත යුතු ද 

රනාරේ. 

VI. කුරුණෑගල,  ෑගේල  ෙ මෙරගම දන්තායතනය  ඳො ද දමම චක්රදේඛ්ය මගින්  ්ථානමාරු 

ඉේුම්  ළ ෙැකි දේ. 

VII.  ේථානමාරු  ලකා  ලනු ල න අව ේථාරේ දී පු ේපාඩු රනාමැති ර ෝහේවලට ක න ලද 

ඉේීම්  ලකා  ලනු රනාලැරේ. 

VIII. පළාත්  භා  ටරත් පාලන  වන ර ෝහේ  හ ර ෞඛ්ය ආ තන  ඳහා  ේි  ව මුදාහැරීමට 

ඉේලුම් ක , සුදුසුකම්  පු ාලන නිලධ්ාරින්  ඳහා අදාල පළාරත් පු ේපාඩු පවතී නම් පළාත් 

එකඟතාව  ල ා ෙැනීමට  ටත්ව  ේථානමාරු නිර ෝෙ නිකුත් ක නු ලැරේ. එර ේ වුව ද අදාල 

පළාත් එකඟතාව න් ල ා ෙැනීරමන් අනතුරුව ඔවුන් පළාත රවත මුදාහරින රල  ආ තන 

ප්රධ්ානීන් රවත දැනුම් රදන තුරු ඔවුන් මුදාරනාහැරි  යුතු  ව අවධ්ා ණ  ක මි. 

 

06. වාර්ෂි   ්ථානමාරු  ාල ටෙන 

 

අංක  ාර්ෂයය දිනය 

01. වාේික  ේථානමාරු කමිටු පිහිටුවීම 2021 ඔක්රතාම් ේ 13 ට රප  

02. වාේික  ේථානමාරු  ඳහා අ ඳුම්පත් කැඳවීම 2021 ඔක්රතෝම් ේ 15 ට රප  

03. මාේෙෙත (online) ක්රම  මගින් අ ඳුම්පත්  ම්ූේණ ක  ඉදිරිපත් 

(submit) කිරීම  

2021 රනාවැම් ේ 05 ට රප  

 

04. 

මාේෙෙත (online) ක්රම  මගින් ඉදිරිපත් කළ අ ඳුම්පත්වල මුද්රිත 

පිටපත් ආ තන ප්රධ්ානි ාරේ නිේරද්ශ  හිතව ර ෞඛ්ය අමාතයාංශ  

රවත ඉදිරිපත් කිරීම  

2021 රනාවැම් ේ15 ට රප  

05. වාේික  ේථානමාරු ඉේීම් ඇතුලත් ක  ලැයි ේතු  ක ේ ක  අව න් 

කිරීම 

2021 රනාවැම් ේ 22 ට රප  

06. වාේික  ේථානමාරු කමිටු රැ ේකිරීම  හ  ේථානමාරු නිේරද්ශ ල ා 

ෙැනීම 

2021 රනාවැම් ේ 30 ට රප  

07. වාේික  ේථානමාරු නිේරද්ශ අමාතයංශ රවේ අඩවිරේ පල කිරීම  හ 

අභි ාචනා කැඳවීම 

2021 රද ැම් ේ 06 ට රප  

08. මාේෙෙත (online) ක්රම  මගින් අභි ාචනා  අ ඳුම්පත්  ම්ූේණ 

ක  ඉදිරිපත් (submit) කිරීම 

2021 රද ැම් ේ 20 ට රප  

09. අභි ාචනා ඉේීම් ද ඇතුලත් ක  නැවත  ේථානමාරු ලැයි ේතු  ක ේ 

ක  අව න් කිරීම 

2021 රද ැම් ේ 25 ට රප  



 
385, පුජ්ය බද්දද්ගම විමලවංශ හිමි මාවත, ද ාළඔ 10.  385,tzf;fj;Jf;Fhpa gj;Njfk tpkytq;r NjNuh khtj;ij, nfhOk;G 10. 

385, Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka. 
 

10. අභි ාචනා මණ්ඩල  රැ ේක  අභි ාචනා  ඳහා නිේරද්ශ ල ා ෙැනීම 2021 රද ැම් ේ 27 ට රප  

11. වාේික  ේථානමාරු  ඳහා අව න්  ේථානමාරු නිර ෝෙ නිකුත් කිරීම 2021 රද ැම් ේ 31 ට රප  

 

07. ලැර න සි ළුම  ේථානමාරු ඉේීම් ඇතුලත් ක , ඉේලුම්කරු වේතමාන ර ේවා  ේථාන ට වාේතා 

කළ දින ට අනුව රජයෂේඨතා රේඛ්න ක්  ක ේ ක න අත , එකම දින ර ේව ට වාේතා කළ 

නිලධ්ාරීන්රේ සිසු රහද පුහුණුරේ අව න් පරීක්ෂණරේ දී ල ාෙත් දිවයිරන් කු ලතාව ට අනුව, 

රජයෂේඨතාව  තී ණ  ක නු ලැරේ.  එම රේඛ්න    ේථානමාරු මණ්ඩල ක් රවත ර ාමු ක , එම 

මණ්ඩලරේ නිේරද්ශ අනුව 2021.12.31 දිනට 02 රේදරේ  ඳහන් සුදුසුකම්  පු ාලන රහද නිලධ්ාරීන්,                       

නිලධ්ාරිනි න්  ඳහා  ේථානමාරු නිර ෝෙ නිකුත් ක නු ලැරේ. එම නිර ෝෙ www.health.gov.lk 

අමාතයාංශ රවේ අඩවිරේ පල ක  අභි ාචනා කැඳවන අත , අභි ාචනා මණ්ඩලරේ නිේරද්ශ ද  ලකා 

 ලා  ක ේ ක නු ල න  ේථානමාරු නිර ෝෙ  හිත අව න් රේඛ්න  නැවත www.health.gov.lk  

අමාතයාංශ රවේ අඩවිරේ පල ක නු ලැරේ. එර ේම පවතින රකාවිඩ් 19 ව ංෙත තත්ත්ව  තුළ  

 ේථානමාරු  ම් න්ධ්ව විමසිම් කිරීම  ඳහා වරින් ව  රමම අමාතයාංශ  රවත පැමිණිම අනවශය  වට 

නිලධ්ාරීන් දැනුවත් කිරීම මැනවි. 

 

08. 2020/2021 වේෂ   ඳහා  ේථානමාරු නිර ෝෙ ලද රහද / රහදි නිලධ්ාරින්  ඳහා අනුප්රාේතිකයින් 

2017 සිසු රහද කණ්ඩා ම මගින් ල ා දීමට නි මිත අත , අනුප්රාේතිකයින් පිළි ඳ වි ේත  ද ඇතුලත්ව 

 ේථානමාරු ල න නිලධ්ාරීන් පිළි ඳව ලිඛිතව ආ තන ප්රධ්ානීන් දැනුවත් ක නු ලැරේ.  

 

09. ර ෝගී  ත්කා ක ර ේවාව  ාවත්කාීනව පවත්වා රෙන  ාම රහද ර ේවාරේ මූලික අ මුණ  ැවින් 

 ේථානමාරු නිර ෝෙ ලැබූව ද අනුප්රාේතික න්  හිතව, ර ෝහේ ර ේවාව අඩාලවන අයුරින් මුදා හැරීමට 

කටයුතු රනාක න  ව අවධ්ා ණ  ක මි. 

 

10.  ්ථානමාරු මණ්ඩලදේ නිර්ෂදද්ශ දෙෝ වාර්ෂි   ්ථානමාරු නිදයෝග කිසිදවකුටත් දපෞද්ගලි ව 

දැනුම් දදනු දනාලැදබ්.  

 

11. රමහි  ඳහන් රනාවන  ේථානමාරු  ම් න්ධ්ර න්  ලපානු ල න රවනත් කරුණු  ම් න්ධ්ර න් 

 ාජය ර ේවා රකාමිෂන්  භා කාේ  පරිපාටික රීති  හ ආ තන  ංග්රහ  ප්රකා ව අව න් තී ණ  

ෙැනීරම්  ල  මා  තු රේ. රමම චක්රරේඛ්රේ සිංහල, රදමළ හා ඉංග්රීසි භාෂා අත  අනනුකූලතාවක් ඇති 

වුවරහාත් සිංහල පාඨ   ලපැවැත්රේ. 
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රේකම් 

ර ෞඛ්ය අමාතයාංශ  

 

01. ර ෞඛ්ය ර ේවා අධ්යක්ෂ ජන ාේ - දැ.ෙැ.පි 

02. වෘත්තී   මිති    - දැ.ෙැ.පි 

http://www.health.gov.lk/
http://www.health.gov.lk/




 ඇමුණුම 01 

හෙද / හෙදි නිලධාරීන්හේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු 2020/2021 

 

ආයතනයේ නම - ........................................................................................... 

 

අනු 

අංකය 

 

 

ස්ථානමාරු අහේක්ෂිත නිලධාරියාහේ නම 

 

 

ජාතික ෙැඳුනුම්පත් 

අංකය 

 

 

හර්ණිය 
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iqjisrsmdh 
Rtrphpgha 

SUWASIRIPAYA 
 

ස ෞඛ්ය අමාත්යාාංශය 
Rfhjhu mikr;R 
Ministry of Health  

   
 

Rw;wwpf;if ,yf;fk; - 01-36/2021  

 

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpujpg;gzpg;ghsu; ehafk; 

gzpg;ghsu;> Njrpa itj;jparhiy fz;b 

kj;jpa murpd; fPOs;s midj;J Nghjdh itj;jparhiyfs;> nghJ itj;jparhiyfs;>  

Mjhu itj;jparhiyfs;> Rfhjhu epWtdj; jiytu;fSf;Fk;                    

                                                                                                   

jhjp cj;jpNahfj;ju;fspd; tUlhe;j ,lkhw;wk; - 2020/2021 

 

kj;jpa murpd; fPo; epu;tfpf;ffg;gLk; midj;J itj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fspy; 

gzpahw;Wfpd;w ,lkhw;wq;fs; ngWtjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w III, II, I kw;Wk; mjp juj;ij Nru;e;j jhjp 

cj;jpNahfj;ju;fsplkpUe;J 2020/2021  tUlj;jpw;Fupa ,lkhw;wj;jpw;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.       

I Mk; ju> mjp ju kw;Wk; tpN\l ju (itj;jparhiy Nrit,  fy;tp>  nghJ Rfhjhuk;) gjtp tfpf;Fk; 

cj;jpNahfj;fu;fs; ,e;j ,lkhw;wj;jpw;F tpz;zg;gpf;f KbahJ vd;gJld;> ,g; gjtpfSf;fhd ,lkhw;wk; 

gpd;du; Nfhug;gLk;.                                    

 

02. gpd;tUk; jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s cj;jpNahfj;ju;fs; ,e;j ,lkhw;wj;jpw;fhf tpz;zg;gpf;f 

KbAk;.   

I. tlf;F kw;Wk; fpof;F khfhzq;fspd; kj;jpa murpd; fPOs;s itj;jparhiyfspy; 

gzpahw;Wfpd;w 2021.12.31 Mk; jpfjpad;W jw;Nghija Nrit epiyaj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 02 

tUl Nritf; fhyj;ij G+u;j;jp nra;Js;s jhjp cj;jpNahfj;ju;fs; 

 

II. k`ufk mNgf;\h itj;jparhiy> Njrpa csey Rfhjhu epWtdk; (NIMH)> Njrpa njhw;W 

Neha; epWtdk; (IDH) kw;Wk; ntypriu khu;G itj;jparhiy Mfpa epWtdq;fspy; 

gzpahw;Wfpd;w 2021.12.31 Mk; jpfjpad;W Fiwe;jgl;rk; 02 tUl Nrit fhyj;ijg;G+u;j;jp 

nra;Js;s jhjp cj;jpNahfj;ju;fs;  

 

III. NkNy I kw;Wk; II ,y; Fwpg;gplg;glhj kj;jpa murpd; fPOs;s Vida midj;J 

itj;jparhiyfspYk; gzpahw;Wk; 2021.12.31 Mk; jpfjpf;F jw;Nghija Nrit epiyaj;jpy; 

Fiwe;jgl;rk; 04 tUl Nrit fhyj;ijg;G+u;j;jp nra;Js;s jhjp cj;jpNahfj;ju;fs;  

 

දුරකථන   ) 0112669192, 0112675011 
njhiyNgrp   ) 0112698507, 0112694033 

Telephone   ) 0112675449, 0112675280 

 

ෆැක් ්   ) 0112693866 

ngf;];   ) 0112693869 

Fax    ) 0112692913 
 
 

විද්යුත් ත්ැපෑල  ) postmaster@health.gov.lk 

kpd;dQ;ry; Kfthp ) 

e-mail   )   
 

සෙබ් අඩවිය   ) www.health.gov.lk 

,izaj;jsk;   ) 

Website   ) 

මසේ අාංකය &  

vdJ ,y & NA/06/NEW/07/2021 ො. ්.මා 
My No. &  
  

 

ඔසබ් අාංකය & 
ckJ ,y ) 
Your No.        & 

 
 

දිනය & 

jpfjp & 2021.10. 
Date                 & 
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IV. Rfhjhu mikr;rpd; gzpg;ghsu; (epu;thfk;) V ,d; Clhf ,uhZt itj;jparhiy> = 

[atu;jdGu itj;jparhiy kw;Wk; tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiyapYk;> fhry; 

tPjp kfspu; itj;jparhiy Clhf lhf;lu; netpy; ngu;dhz;Nlh Nghjdh itj;jparhiyapYk;  

 
 

Nritf;F ,izf;fg;gl;l 2021.12.31 Mk; jpfjpad;W cupa itj;jparhiyfspy; 02 tUl 

Nritf; fhyj;ijg; G+u;j;jp nra;Js;s jhjp cj;jpNahfj;ju;fs;  

 

V. 2018/2019  tUlhe;j ,lkhw;wf;fl;lis ngw;W gjpyhsu; toq;fg;gl;L ,Jtiu ,lkhw;wj;jpy; 

nry;yhj MdhYk;> me;j ,lkhw;wj;ij ,uj;Jr; nra;tjw;fhd vt;tpj Nfhupf;iffSk;; 

rku;g;gpf;fhj cj;jpNahfj;ju;fspd; ,lkhw;wf; fl;lis njhlu;e;Jk; mt;thNw nry;YgbahFk; 

vd;gJld;> mtu;fs; kPz;Lk; ,lkhw;wj;jpw;fhf tpz;zg;gpf;f Ntz;bajpy;iy. Vida 

midj;J ,lkhw;wf; fl;lisfSk; ,jd; %yk; ,uj;Jr;nra;ag;gLk;. 

 

VI. 2018/2019 tUlhe;j ,lkhw;wf;fl;lis ngw;W gjpyhsu; toq;fg;gl;l gpd;du; me;j ,lkhw;w 

fl;lisia ,uj;Jr; nra;AkhW Nfhupa fhuzj;jhy; 04 tUlq;fs; tiu ,lkhw;wk; njhlu;ghf 

ftdj;jpy; nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gjd; mbg;gilapy; me;j ,lkhw;wk; ,uj;Jr; nra;ag;gl;l 

cj;jpNahfj;ju;fs; ,k;Kiw tUlhe;j ,lkhw;wj;jpw;fhf tpz;zg;gpf;f KbahJ.  

 

03. Rfhjhu mikr;rpd; ,izaj;jsj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s http://www.health.gov.lk/NOIMS  ,d; Clhf 

Md;iyd; (online) %yk; tpz;zg;gq;fis G+u;j;jp nra;J mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

 

tpz;zg;gjhuu;fSf;fhd mwpTWj;jy;fs;  

 

I. tpz;zg;gjhupfs; fl;lhakhf Rfhjhu mikr;rpd; cj;jpNahfG+u;t ,izaj;jsj;jpy; 

Fwpg;gpl;Ls;s http://www.health.gov.lk/NOIMS njhlu;gpd; (link) Clhf jhjp 

cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf Muk;gpf;fg;gl;Ls;s jfty; mikg;gpy; gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. 

mjw;fhf tpz;zg;gjhupfspd; Njrpa milahs ml;il ,yf;fj;ij gad;gLj;j Ntz;Lk;. me;j 

gjptpd; NghJ cq;fSf;F toq;fg;gLk; gadu; ngau; (User Name) kw;Wk; flTr;nrhy;iy 

(Pass Word) ePq;fs; ghJfhf;f eltbf;if vLf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 

II. Vw;fdNt gjpT nra;ag;gl;l jhjp cj;jpNahfj;ju;fs; mtu;fspdhy; cs;sPL nra;ag;gl;l ngau; 

(User Name) kw;Wk; flTr;nrhy;iy (Pass Word) gad;gLj;jp Md;iyd; (online) %yk; 

tpz;zg;gq;fis G+u;j;jp nra;a Ntz;Lk;. 

 

III. xU cj;jpNahfj;ju; xU tpz;zg;gj;ij kl;LNk rku;g;gpg;gij cWjp nra;jy; Ntz;Lk;. 

 

IV. Md;iyd; (online) Clhf tpz;zg;gq;fis mDg;Gtjw;fhd ,Wjpj; jpfjp 2021.11.05 

vd;gJld;> mjd; gpd;du; mjw;fhd re;ju;g;gk; toq;fg;gl khl;lhJ. 

 

V. ahNjDNkhu; cj;jpNahfj;jUf;F tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fspy; khw;wq;fs; 

nra;tjw;F Neupl;lhy; 2021.11.05 Mk; jpfjptiu mjw;fhd re;ju;g;gk; toq;fg;gLk;. mt;thwhd 

re;ju;g;gj;jpy; ,Wjpahf rupnra;ag;gl;l tpz;zg;gj;jpd; mr;Rg; gpujpia itj;jparhiyapd; 

Ratpguf; Nfhit tplajhdj;jpw;Fg; nghWg;ghd cj;jpNahfj;juplk; rku;g;gpg;gjw;F eltbf;if 

vLj;jy; Ntz;Lk;. 

 

VI. Md;iyd; (online) tpz;zg;gj;jpy; Nfhug;gl;l midj;J tpguq;fSk; tpz;zg;gjhupapdhy; 

G+u;j;jp nra;J rku;g;gpj;jy; (submit) Ntz;Lk; vd;gJld;> mjd; gpd;du; tpz;zg;gjhupf;F 

fpilf;fg;ngWk; PDF nkd;nghUs; gpujp (Softcopy) fzpdp mr;R ,ae;jpuj;jpd; cjtpAld; 

mr;rpl;L> tpz;zg;gjhupapd; ifnahg;gKk; jpfjpAk; ,lg;gl;l gpd;du;> tpz;zg;gjhup gzpahw;Wk; 

http://www.health.gov.lk/NOIMS
http://www.health.gov.lk/NOIMS
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itj;jparhiyapd; gpujhd tpN\l ju jhjp cj;jpNahfj;jupdhy; rhd;WWjp nra;ag;gl;l gpd;du; 

tpz;zg;gjhupapd; Ratpguf;Nfhit tplajhdj;jpw;Fg; nghWg;ghd cj;jpNahfj;juplk; 

rku;g;gpg;gjw;F eltbf;if vLj;jy; Ntz;Lk;. 

 

 

 

VII. cupa tplajhd vOJduhy; tpz;zg;gjhupapdhy; tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; 

mtu;fspd; Ratpguf; Nfhitf;F mika rupahdit vd cWjpg;gLj;jp itj;jparhiy 

nrayhsu; / epUthf cj;jpNahfj;jupdhy; epWtdj; jiytupd; gupe;Jiuf;fhf rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.  

 

VIII. epWtdj; jiytupdhy; gupe;Jiu nra;J> gjtp Kj;jpiuaplg;gl;l tpz;zg;gq;fs; ,e;j 

Rw;wwpf;ifapd; ,izg;G 01 vd Fwpg;gplg;gl;Ls;s cg ml;ltizf;F mika G+u;j;jp 

nra;J ,izg;Gf;fbjj;Jld; gpd;tUk; Kftupf;F Neubahf nfhz;Lte;J xg;gilg;gjw;F 

eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

gzpg;ghsu; (epu;thfk;) I 

jhjpau; epu;thff;fpis I 

Rfhjhu mikr;R> rq;iff;Fupa gj;Njfk tpkytq;r NjNuh khtj;ij> 

nfhOk;G 10 

 

IX. ,J njhlu;ghd njspTgLj;jy;fs; Njitg;gbd; 011-2693753 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij 

njhlu;G nfhs;sTk;. 

 

04. Md;iyd; (online) Clhf tpz;zg;gq;fis rku;g;gpg;gjw;fhf toq;fg;gl;Ls;s fhyk; 2021.11.05 

jpfjpAld; epiwtilAk;. epWtdj; jiytupdhy; gupe;Jiu nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; Vw;Fk; ,Wjpj; 

jpdkhd 2021.11.15 Mk; jpfjpf;F Kd;du; ,e;j mikr;rpd; jhjpau; epu;thfk; I fpisf;F fpilf;fg;ngwr; 

nra;tJ epWtdj;jiytu;fspd; nghWg;ghFk;. jhkjpj;Jf;fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; vt;tpj 

mwptpj;jy;fSk; ,d;wp epuhfupf;fg;gLk;. 

 

05. tpz;zg;gq;fs; rku;g;gpf;Fk; NghJ ftdpf;fg;gl Ntz;ba tplaq;fs; 

 

I. Md;iyd; (online) Clhf tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jhYk;> mjd; mr;Rg; gpujpnahd;iw 

fl;lhakhf epWtdj; jiytupd; gupe;JiuAld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> mjw;F  

khw;wkhd rfy tpz;zg;gq;fSk; vt;tpj mwptpj;jy;fSk; ,d;wp epuhfupf;fg;gLk;. 

 

II. Xt;nthU cj;jpNahfj;ju;fSk; rupahd kw;Wk; KOikahd jfty;fisr; rku;g;gpg;gij cWjp 

nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> Xt;nthU cj;jpNahfj;ju; njhlu;ghf rupahd kw;Wk; KOikahd 

jfty;fis toq;FtJ xt;nthU epWtdj; jiytupdJk; nghWg;ghFk;. 

 

III. ,e;j mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fs; njhlu;ghf epWtdj;jpd; gpurt tpLKiw> 

tpN\l tpLKiw> jw;fhypf ,lkhw;wk; Nghd;wit toq;fg;gl;l jhjp cj;jpNahfj;ju;fs; cl;gl 

midj;J cj;jpNahfj;ju;fSf;Fk; njupag;gLj;Jtjw;fhd eltbf;if vLf;fg;gl Ntz;Lk;. 

Nghypahd jfty;ifis toq;Ftjhy; my;yJ jifikAila cj;jpNahfj;ju;fSf;F 

tpz;zg;gpf;f re;ju;g;gk; fpilf;fhikahy; Vw;gLk; ve;jnthU rpukj;jpw;Fk; ,e;j mikr;R 

nghWg;gy;y vd;gJld;> ,J njhlu;ghf cupa epWtdq;fspd; jiytu;fs; nghWg;Ngw;f Ntz;Lk; 

vd;gijAk; njuptpf;fpd;Nwd;. 

 

IV. khfhz mur Nritf;F ,iztjw;F vjpu;ghu;f;Fk; xOf;fhw;W eltbf;iffs; mw;w 

cj;jpNahfj;ju;fs; gpd;tUk; Mtzq;fis ,lkhw;w tpz;zg;gj;Jld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

G+u;j;jp nra;ag;gl;l mur Nritfs; Mizf;FO Nritg; gpukhzf; Fwpg;gpd; 10 tJ 

gpupT  
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epakdf; fbjj;jpd; rhd;WWjp nra;ag;gl;l xU gpujp 

Nritia epue;jukhf;fg;gl;l fbjj;jpd; rhd;WWjp nra;ag;gl;l xU gpujp 

,Jtiu Nrit epue;jukhf;fg;gltpy;iy vdpd; guPl;ir jpizf;fsj;jpdhy; 

cWjpg;gLj;jg;gl;l f.ngh.j (rh.juk;) kw;Wk; (c.juk;) fy;tpr; rhd;wpjo;fs;. 

 

 

V. ,e;j Rw;wwpf;iff;F mikthf tpz;zg;gpf;Fk; rfyUf;Fk; ,lkhw;wk; toq;fg;gLtjhf ,q;F 

ve;j ,lj;jpYk; Fwpg;gplg;gltpy;iy vd;gij Gupe;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

 

VI. FUzhfy;> Nffhiy itj;jparhiyfs; kw;Wk; k`ufk gy; epWtdj;jpw;Fk; ,r;Rw;wwpf;ifapd; 

Clhf  ,lkhw;wj;jpw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;. 

 

VII. ,lkhw;wq;fs; fUj;jpw;nfhs;Sk; NghJ ntw;wplq;fs; fhzg;glhj itj;jparhiyfSf;fhd 

Nfhupf;iffs; njhlu;ghf fUj;jpw;nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

 

VIII. khfhz rigapd; fPo; epUtfpf;fg;gLk; itj;jparhiyfs; kw;Wk; Rfhjhu epWtdq;fSf;F 

epue;ju tpLtpg;gpw;fhf tpz;zg;gpj;J> jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s cj;jpNahfj;ju;fSf;F 

cupa khfhzj;jpy; ntw;wplq;fs; fhzg;gbd; cupa khfhzq;fspd; ,zf;fj;ij ngw;Wf; 

nfhs;sy; vDk; mbg;gilapy; ,lkhw;wf;fl;lis toq;fg;gLk;. vdpDk;> cupa khfhzj;jpd; 

cld;ghL vl;lg;gl;l gpd;du; mtu;fis khfhzq;fSf;F tpLtpf;Fk;gb epWtdj; 

jiytu;fSf;F mwptpf;Fk; tiu mtu;fis tpLtpg;G nra;a Ntz;lhk; vd;gij mtjhdj;jpw;F 

cl;gLj;Jfpd;Nwd;. 

 

06. tUlhe;j ,lkhw;w fhy ml;ltiz 

 

,y tplak; jpfjp 

01. tUlhe;j ,lkhw;w FOf;fis epakpj;jy; 2021 xf;Nlhgu; 13 ,w;F 

Kd;du; 

02. tUlhe;j ,lkhw;wj;jpw;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhuy; 2021 xf;Nlhgu; 15 ,w;F 

Kd;du; 

03. Md;iyd; (online) KiwapD}lhf tpz;zg;gq;fis G+u;j;jp nra;J 

rku;g;gpj;jy; (submit)  

2021 etk;gu; 05 ,w;F 

Kd;du; 

04. Md;iyd; (online) KiwapD}lhf rku;g;gpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fspd; 

mr;Rg;gpujpia epWtdj; jiytupd; gupe;JiuAld; Rfhjhu 

mikr;rpw;F rku;g;gpj;jy;  

2021 etk;gu; 15 ,w;F 

Kd;du; 

05. tUlhe;j ,lkhw;wf; Nfhupf;iffis cs;slf;fp xU gl;baiy 

jahupj;J epiwT nra;jy; 

2021 etk;gu; 22 ,w;F 

Kd;du; 

06. tUlhe;j ,lkhw;wf;FO xd;W$b ,lkhw;w gupe;Jiufis ngWjy; 2021 etk;gu; 30 ,w;F 

Kd;du; 

07. tUlhe;j ,lkhw;w gupe;Jiufis mikr;rpd; ,izaj;jsj;jpy; 

ntspapLjy; kw;Wk; Nkd;KiwaPLfs; Nfhuy; 

2021 brk;gu; 06 ,w;F 

Kd;du; 

08. Md;iyd; (online) KiwapD}lhf Nkd;KiwaPl;L tpz;zg;gq;fis 

G+u;j;jp nra;J rku;g;gpj;jy; (submit) 

2021 brk;gu; 20 ,w;F 

Kd;du; 

09. Nkd;KiwaPl;Lf;; Nfhupf;iffis cs;slf;fp kPz;Lk; ,lkhw;w 

gl;baiy jahupj;J epiwT nra;jy; 

2021 brk;gu; 25 ,w;F 

Kd;du; 

10. Nkd;KiwaPl;Lf;FO xd;W$b Nkd;KiwaPl;Lf;fhd gupe;Jiufis 

ngWjy; 

2021 brk;gu; 27 ,w;F 

Kd;du; 

11. tUlhe;j ,lkhw;wj;jpw;fhd ,Wjp ,lkhw;wf;fl;lisia toq;Fjy; 2021 brk;gu; 31 ,w;F 

Kd;du; 
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07. fpilf;fg; ngWk; midj;J tpz;zg;gq;fisAk; cs;slf;fp> tpz;zg;gjhup jw;Nghija Nrit 

epiyaj;jpw;F Nritf;F r%fkspj;j jpdj;jpd; gpufhuk; Nrit %g;G gl;bay; jahupg;gJld;> xNu jpdj;jpy; 

Nritf;F r%fkspj;j cj;jpNahfj;ju;fspd; khzt jhjpau; gapw;rpapd; ,Wjpg;guPl;irapy; ehlshtpa uPjpapy; 

ntspf;fhl;ba jpwikia fUj;jpw;nfhz;L Nrit %g;G gl;bay; jPu;khdpf;fg;gLk;. mg;gl;bay; ,lkhw;w 

rigf;F rku;g;gpf;fg;gl;L> me;j rigapd; gupe;Jiuf;F mika 2021.12.31 Mk; jpfjp ,yf;fk; 02 ,d; fPo;  

 

 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfisg;G+u;j;jp nra;Js;s jhjp cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd ,lkhw;wf;fl;lis 

toq;fg;gLk;. mf;fl;lis www.health.gov.lk  vDk; mikr;rpd; ,izaj;jsj;jpy; ntspapl;L Nkd;KiwaPL 

Nfhug;gLtJld;> Nkd;KiwaPl;L rigapd; gupe;Jiuapid fUj;jpw;nfhz;L jahupf;fg;gLk; ,lkhw;w 

fl;lisAldhd ,Wjpg; gl;bay; kPz;Lk; www.health.gov.lk  vDk; mikr;rpd;  ,izaj;jsj;jpy;  ntspaplg;gLk;. 

NkYk;> epyTk; Nfhtpl; 19 njhw;W Neha; epiyikapd; fPo; ,lkhw;wk; njhlu;ghf tprhupg;gjw;fhf ,e;j 

mikr;rpw;F mbf;fb tUtJ mtrpakw;wJ vd;gij cj;jpNahfj;ju;fSf;F mwptpf;FkhW mwpaj;jUfpd;Nwd;. 

 

08. 2020/2021 Mk; Mz;bw;fhd ,lkhw;wf;fl;lis ngwg;gl;l jhjp cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd gjpyhsu;fs;; 

2017 khzt jhjpau; Fohkpd; Clhf toq;Ftjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLtJld;> gjpyhsu;fs; njhlu;ghd 

tpguq;fisAk; cs;slf;fp ,lkhw;wk; ngWk; cj;jpNahfj;ju;fs; njhlu;ghf vOj;J%yk; epWtdj; 

jiytu;fSf;F mDg;gg;gLk;.   

 

09. Nehahsu; guhkupg;G Nritfis njhlu;e;J Nkw;nfhs;tJ jhjpau; Nritapd; Kjd;ik Nehf;fk;  

vd;gjhy;> ,lkhw;wf; fl;lis ngwg;gl;l NghjpYk; gjpyhsu;fs; ,d;wp itj;jparhiy Nritfs; ghjpf;Fk; 

tz;zk; tpLtpg;G nra;a eltbf;if vLf;f Ntz;lhk; vd;gij ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

 

10. ,lkhw;w rigapd; gupe;Jiu my;yJ tUlhe;j ,lkhw;w fl;lis njhlu;ghf vtUf;Fk; jdpg;gl;l uPjpapy; 

mwptpf;fg;gl khl;lhJ. 

 

11. ,e;j mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;glhj ,lkhw;wk; njhlu;ghf jhf;fk; nrYj;jf;$ba gpw tplaq;fs; njhlu;ghf 

mur Nrit Mizf;FOtpd; eilKiw tpjpfs; kw;Wk; jhgd tpjpf;Nfhitapd; gb ,Wjpj;jPu;khdk; vLf;f 

vdf;F mjpfhuk; cz;L. ,e;j Rw;wwpf;ifapd; rpq;fsk;> jkpo; kw;Wk; Mq;fpyk; Mfpa nkhopfSf;fpilNa 

Kuz;ghLfs; Vw;gLkplj;J> rpq;fs nkhopNa mjpfhuj;jpy; ,Uf;Fk;. 

 

 

 

 

itj;jpau; v];.vr; Kdrpq;f 

nrayhsu; 

Rfhjhu mikr;R 

 

01. Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; ehafk;  - jftYf;fhf 

02. njhopw;rq;fq;fs;    - jftYf;fhf 
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                                  ,izg;G 01 

jhjp cj;jpNahfj;ju;fspd; tUlhe;j ,lkhw;wk; - 2020/2021 

epWtdj;jpd; ngau;  - ........................................................................................... 

 

 
,y 

 
,lkhw;wk; ngWtjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w 

cj;jpNahfj;jupd; ngau; 
 
 

 
Njrpa milahs 
ml;il ,yf;fk; 

 
 

juk; 

 
cq;fs; epWtdj;jpw;F 
Nritf;F r%fkspj;j 

jpfjp 

 
Md;iyd; 

(online) tpz;zg;g 
,yf;fk; (Index 

No) 
      

      

      

      

      

      

      

 

tUlhe;j ,lkhw;w Rw;wwpf;iff;F mika jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s ,lkhw;w tpz;zg;gq;fs; rku;g;gpj;Js;s rfy 
cj;jpNahfj;ju;fspdJk; tpz;zg;gq;fs; ,e;j cg ml;ltizapy; cs;thq;fg;gl;Ls;sJ vd cWjp nkhopfpd;Nwd;. 

 

jahupj;jtu;           guprPypj;jtu; 

ifnahg;gk;  - ..............................................     ifnahg;gk; - .............................................. 

ngau;    - ..............................................     ngau;   - .............................................. 

jpfjp    - ..............................................     jpfjp   - .............................................. 
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iqjisrsmdh 
Rtrphpgha 

SUWASIRIPAYA 
 

ද ෞඛ්ය අමාතයාංශය 
Rfhjhu mikr;R 
Ministry of Health  

   
 

Circular No  - 01-36/2021  

 

Deputy Director General, National Hospital of Sri Lanka 

Director, National Hospital, Kandy 

All Heads of Teaching Hospitals, General Hospitals, Base Hospitals and Health Institutions  

under the Line Ministry 
 

Annual Transfers of Nursing Officers – 2020/2021 
 

Applications for Annual Transfers 2020/2021 are called from Nursing Officers in Grade III, II, I and 

Supra Grade of all hospitals and health institutions under the Line Ministry who expect transfers. 

Officers in Grade I, Supra Grade and Special Grade (Hospital Service, Education and Public Health) are 

not eligible to apply for these transfers and calling of applications for transfers of the officers in such 

posts will be notified later. 
 

02. Nursing Officers who have satisfied following qualifications are eligible to apply for this. 
 

I. Nursing Officers who are serving in hospitals in Northern and Eastern Provinces which are 

under the Central Government and have completed a minimum service period of 02 years at 

the present service station as at 31.12.2021 

II. Nursing Officers who are serving in Apeksha Hospital, Maharagama, National Institute of 

Mental Health, National Institute of Infectious Diseases, National Hospital for Respiratory 

Diseases, Welisara and complete a minimum service period of 02 years as at 31.12.2021  

III. Nursing Officers who are serving in all hospitals under the Central Government which are not 

listed under above I and II and have completed a minimum service period of 04 years at the 

present service station as at 31.12.2021 

IV. Nursing Officers attached to Army Hospital, Sri Jayewardenepura General Hospital and Wijaya 

Kumaranatunga Memorial Hospital by Director (Admin) V of Health Ministry and Nursing 

Officers attached to Dr. Neville Fernando Teaching Hospital by Castle Street Hospital for  

 

දුර ථන   ) 0112669192,  0112675011 
njhiyNgrp   ) 0112698507,  0112694033 

Telephone   ) 0112675449,  0112675280 

 

ෆැක් ්   ) 0112693866 

ngf;];   ) 0112693869 

Fax    ) 0112692913 
 
 

විද්යුත් තැපෑල  ) postmaster@health.gov.lk 

kpd;dQ;ry; Kfthp ) 

e-mail   )   
 

දවබ් අඩවිය   ) www.health.gov.lk 

,izaj;jsk;   ) 

Website   ) 

මදේ අං ය &  
vdJ ,y & NA/06/NEW/07/2021 වා. ්.මා 
My No. &  
  

 

ඔදබ් අං ය & 
ckJ ,y ) 
Your No.        & 

 
 

දිනය & 

jpfjp & 2021.10.  
Date                 & 
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Women and have completed a minimum service period of 02 years at the hospitals concerned 

as at 31.12.2021 

V. Transfer orders of the officers who received annual transfer orders 2018/2019 but have 

neither assumed duties at the new station nor requested for cancellation of the said transfer 

shall further remain valid and such officers do not need apply for transfers again. All other 

transfer orders are hereby cancelled. 

VI. Officers who received annual transfer orders 2018/2019 and cancelled such transfers subject 

to no application for a transfer being entertained for a period of 04 years due to requesting 

cancellation of such transfer orders after provision of a successor, cannot submit applications 

for transfers this time. 
 

03. Applications should be filled and submitted online through the website of the Ministry of Health 

http://www.health.gov.lk/NOIMS . 

 

Instructions for Applicants 
 

I. Applicants should register at the Information System launched for the Nursing Officers 

through the official website of Ministry of Health http://www.health.gov.lk/NOIMS . For that, 

applicants should use their National Identity Card. Applicant should keep the user name and 

the password they get at the registration with them. 

II. Nursing Officers who have already registered should access the website to fill the online 

application using the user name and password they entered.  

III. Applicants should strictly ensure that they submit only one application. 

IV. Closing date for online applications is 05.11.2021 and no application will be accepted later 

than the above date. 

V. The officers may edit the particulars furnished in the application up to 05.11.2021, if 

necessary. The applicant should submit the printed copy of the application edited for the last 

time, to the officer in charge of the subject of personal files. 

VI. The applicant should fill all the particulars required in the application and submit the 

application online. Then the softcopy (PDF) should be printed using a computer printer and 

the hard copy printed as such should be submitted to the officer in charge of the subject of 

personal files placing thereon the date and signature of the applicant with the certification of 

the chief Nursing Officer in Special Grade of the hospital where the applicant is serving. 

VII. The subject clerk concerned should certify that the particulars furnished in the application by 

the applicant are correct according to his / her personal file and forward it for the 

recommendation of the Head of Institution through the Hospital Secretary / Administrative 

Officer. 

VIII. Applications recommended by the Head of Institution placing his / her official frank should be 

perfected in compliance with the schedule given in Annexure 01 and delivered by hand along 

with a covering letter to the following address. 

http://www.health.gov.lk/NOIMS
http://www.health.gov.lk/NOIMS
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  Director (Admin) I 

  Nursing Administration Branch I 

  Ministry of Health, Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha 

  Colombo 10 

IX. Inquiries can be made through 011-2693753 if need of further clarification. 
 

04. Closing date for online applications is 05.11.2021. The Head of Institution is held 

responsible for sending the applications to reach the Nursing Administration I Branch of 

Ministry of Health before 15.11.2021, the closing date for submission of applications 

recommended by the Head of Institution. Applications received after the closing date of 

applications, will be rejected without any notice. 
 

05. Matters to be considered in submission of applications. 
 

I. Even if the applications are submitted online, a printed copy thereof should compulsorily be 

sent with the recommendation of the Head of Institution. In case the printed copy is not 

received, such applications are rejected without any notice. 

II. Every applicant should ensure that they submit accurate and complete information and the 

Head of Institution should ensure that accurate and complete information in respect of every 

officer is furnished. 

III. Arrangements should be made to bring the contents of this Circular to the notice of all Nursing 

Officers of your Institution including those who are on maternity leave, special leave and 

received temporary transfer. Where any false information is provided or eligible officers are 

deprived of their opportunity to apply and thereby causes any inconvenience, the respective 

Head of Institution will be held responsible but not the Ministry of Health.  

IV. Officers who expect to be attached to Provincial Public Service and against whom there are no 

disciplinary proceedings should submit the application for transfer along with the following 

documents. 

▪ Appendix 10 of Procedural Rules of Public Service Commission which is completed    

▪ A certified copy of the appointment letter  

▪ A certified copy of the letter of confirmation in the appointment 

▪ If the officer has not yet been confirmed in the service, certified copies of educational 

certificates i.e. G.C.E (O/L) and G.C.E (A/L) verified by the Department of Examinations.  

V.  No section in the circular implies that all who submit transfer applications in terms of this 

circular are granted transfers and it should not be construed so. 

VI. Under this circular, officers may apply for transfers to Teaching Hospital, Kurunegala, 

Teaching Hospital, Kegalle and Institute of Oral Health, Maharagama.  

VII. Applications for the hospitals where there are no vacancies at the time of considering the 

applications will not be entertained. 
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VIII. Officers who have requested to release them permanently to the hospitals and health 

institutions under the Provincial Councils and are eligible will be issued transfer orders subject 

to obtaining the consent of the respective Provincial Council if vacancies exist. However, even 

after the receipt of the consent of the province, no officer should be released until the Head of 

Institute is informed to release them to the province concerned.  
 

06. Time table for transfers 

No Function  Date 

01 Setting up of Annual Transfer Committees Before 13 October 2021 

02 Calling applications for annual transfers Before 15 October 2021 

03 Filling and submitting application online  Before 05 November 2021 

04 Submitting printed copies of applications submitted 

online to the Ministry of Health with the 

recommendation of the respective Head of Institute 

Before 15 November 2021 

05 Preparation and finalization of lists of annual transfer 

applications 

Before 22 November 2021 

06 Summoning annual transfer committees and obtaining 

recommendations 

Before 30 November 2021 

07 Publishing recommendations on the website of the 

Ministry and calling appeals 

Before 06 December 2021 

08 Completing the applications for appeals and submitting 

the same online  

Before 20 December 2021 

09 Finalization of transfer lists again, after considering the 

appeals  

Before 25 December 2021 

10 Summoning the Board of Appeal and obtaining 

recommendations  

Before 27 December 2021 

11 Issuance of final transfer orders for annual transfers Before 31 December 2021 

 

07. A seniority list will be prepared including all transfer applications received based on the date the 

officer reported to the present service station. Where there are officers whose date of assumption of 

duties is same, the seniority will be determined based on the Island merit obtained at the final year 

examination of Student Nurses’ Training. The said list is forwarded to a Transfer Board and transfer 

orders are issued on the recommendation of the said Transfer Board to the officers who have satisfied 

qualifications given in the paragraph 02 as at 31.12.2021. Such transfer orders will be published on 

the website of the Ministry www.health.gov.lk and appeals will be called. The final list containing the 

transfer orders which is prepared considering the recommendations of the Appeal Board will be 

published again on the website of the Ministry www.health.gov.lk . You may kindly inform the officers 

not to visit the Ministry to make inquiries in respect of transfers due to present Covid – 19 pandemic 

situation. 

http://www.health.gov.lk/
http://www.health.gov.lk/
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08. Successors for the Nursing Officers who received transfer orders 2020/2021 are to be provided 

from the Student Nurses’ Batch – 2017 and the Heads of Institutions will be informed in writing on the 

officers who are issued transfer orders with the details of successors. 
 

09. Main objective of the Nursing Service is to maintain patient care services up to date. Therefore, it is 

emphasized that no officer will be released without a replacement as the patient care services are 

affected even though the officer is on transfer order.  
 

10.  Recommendation of the Transfer Board or annual transfer orders will not be informed personally.  
 

11. Final decision on the other matters in respect of transfers which are not mentioned herein will be 

taken by me in terms of the Procedural Rules of Public Service Commission and Establishments Code. 

In the event of any inconsistency between the texts in Sinhala, Tamil and English language, Sinhala text 

shall prevail.   

 

 

 

Dr. S.H. Munasinghe 

Secretary 

Ministry of Health 
 

 

01. Director General of Health Services  - F.N.A 

02. Trade Unions     - F.N.A 

 





 Annexure 01 

Annual Transfer of Nursing Officers - 2020/2021 

 

Name of the Institute  - ........................................................................................... 

 

 

No 

 

Name of the Officer Who applied for the 

transfer 

 

National ID Card 

No 

 

Grade 

 

Date reported to the 

current working place 

Index number as 

per the online 

application 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

It is certified that all names of the Nursing Officers Who have completed requirement of the Annual Transfer Circular and  applied for annual 

transfers have been included in this sub document.  

 

Prepared by           Checked by  

 

Signature - ..............................................      Signature - .............................................. 

Name  - ..............................................      Name  - .............................................  

Date  - ..............................................      Date  - .............................................. 

 

 

 




