


 
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. 
 

05. රමම  ්ථානමාරු ර ෝජනා  ම්බන්ධ්ව මධ්යම  ජ ට අ ත් රහද නිලධ්ාරීන්රෙන්  ම් පාර්ෂශව කට 

විර ෝධ්තා රහෝ නිවැ දි කිරීම් රහෝ අභි ාචනා රහෝ පවතී නම් එම විර ෝධ්තා / නිවැ දි කිරීම් හා අභි ාචනා අ ඳුම්පත් 

ඉදිරිපත් කළ යුත්රත් ර ෞඛ්ය අමාතයාංශ රවේ අඩවිරේ දක්වා ඇති http://www.health.gov.lk/NOIMS මගින් 

මාර්ෂෙෙත ක්රම  (online) ඔ ්ර ් අ ඳුම්පත්  ම්ූර්ෂණ කිරීම මගිනි. රම් මගින් අ දුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැක්රක් 

මධ්යම  ජ ට අ ත් රහද නිලධ්ාරීන්ට පමණක් බව කරුණාරවන්  ලකන්න.  

 

06. අ ඳුම්කරුවන් අනිවාර්ෂ ර න්ම ර ෞඛ්ය අමාතයාංශ නිල රවේ අඩවිරේ දක්වා ඇති 

http://www.health.gov.lk/NOIMS  ම්බන්ධ්තාව  (link) මගින් දැනටමත් ලි ාපදිංචිව ඇති ඔබ විසින් ඇතුලත් 

ක න ලද නාම  (User Name)  හ මු පද  (Pass Word) භාවිතා ක  අදාල මාර්ෂෙෙත අ ඳුම්පත  ම්ූර්ෂණ කිරීම 

  හා රවේ අඩවි  රවත පිවිසි  යුතු රේ. 

 

07. මාර්ෂෙෙත අ ඳුම්පත මගින් ඉේලා ඇති රතා තුරු අ ඳුම්කරු විසින්  ම්ූර්ෂණ ක  ඉදිරිපත් (submit) 

කළයුතු අත , ඉන් අනතුරුව අ ඳුම්කරු රවත ලැරබන 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 රපෞේෙලික ලිපිරොනුව විෂ  භා  නිලධ්ාරි ා මගින් තහවුරු ක වා ෙැනීරමන් අනතුරුව ර ෝහේ රේකම් / 

පරිපාලන නිලධ්ාරී මගින් ආ තන ප්රධ්ානි ාරේ නිර්ෂරේශ    හා ඉදිරිපත් කළ යුතු රේ.  

 

08. 2022.02.09 දින මාර්ෂෙෙත ක්රම  මගින් අභි ාචනා අ ඳුම්පත් ර ාමු කිරීමට ලබා දී ඇති අව න් දින  වන 

අත , ඉන් පසු ඒ   හා අව ්ථාව ලබා රදනු රනාලැරේ. 

 

09. උක්ත කරුණු  ම්බන්ධ්ර න් වැඩිදු ටත්  ම් පැහැදිලි කිරීමක් අවශයවන්රන් නම් දු කථන අංක 011-

2693753 මගින් විමසි  හැකි රේ.  

 

10. ආ තන ප්රධ්ානි ා විසින් නිර්ෂරේශ ක  නිල මුද්රා තබන ලද අ ඳුම්පත 2022.02.15 දිනට රප  අධ්යක්ෂ 

(පාලන) I, ර ෞඛ්ය අමාතයාංශ , සුවසිරිපා , රකාළඹ 10  න ලිපින ට අතින් රෙනවිත් භා  දීමට කටයුතු ක න 

රමන් වැඩිදු ටත් දන්වමි.  

 

11. අදාල අභි ාචනා / විර ෝධ්තා හා නිවැ දි කිරීම්  ම්බන්ධ්ව  ්ථානමාරු  මාරලෝචන කමිටුරේ නිර්ෂරේශ ද 

 ැලකිේලට රෙන 2020/2021 වාර්ෂික  ්ථානමාරු නිර ෝෙ ඇතුලත් අව න් රේඛ්න  නිකුත් ක නු ලැරේ.  

 

12. එම රේඛ්න  ර ෞඛ්ය අමාතයාංශ රවේ අඩවිර හි (http://www.health.gov.lk/) පල ක නු ලබන අත , 

අභි ාචනා / විර ෝධ්තා හා නිවැ දි කිරීම්  ම්බන්ධ් තී ණ  රපෞේෙලිකව කිසිම නිලධ්ාරිර කුට දැනුම් රදනු 

රනාලැරේ.  

 

අයඳුම්පත් දයාමු කිරීදම් දී  ැලකිය යුතු විදශ්ෂ  රුණු 

 

▪ 2020/2021  ්ථානමාරු කමිටුව විසින් වාර්ෂික  ්ථානමාරු නිර ෝෙ ලබා දුන් පසු පු ේපාඩු ඉතිරිව පවතින 

ර ෝහේ  හ ර ෞඛ්ය ආ තනවල ලැයි ්තුවක් ඇමුණුම 01 රල  දක්වා ඇත. 

▪ ඒ අනූව,  ්ථානමාරු   හා නිර්ෂරේශ රනාලැබූ රහද නිලධ්ාරීන්ට දැනට පු ේපාඩු ඉතිරිව පවතින ර ෝහේ  හ 

ර ෞඛ්ය ආ තන රවත පමණක්  ්ථානමාරු අ දුම් කිරීමට කටයුතු කළ හැකි . 

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






 
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. 
 

 

 

04. In the transfer list, it has been mentioned “Recommended” for the Nursing Officers who have been 

recommended for transfers by the Transfer Board and if “Recommended under provincial approval” is 

mentioned for the Nursing Officers whose transfers will be effected subject to the provincial consent.  

 

05. Any party representing the Nursing Officers belonging to the Central Government may raise 

objections, make corrections or lodge an appeal, if any. For this purpose, they shall complete and 

submit online the application given on the website of the Ministry via the link 

http://www.health.gov.lk/NOIMS . Please note that Nursing Officers belonging to the Central 

Government only may submit applications for this.  

 

06. Applicants who have already registered via the link http://www.health.gov.lk/NOIMS on the official 

website of the Health Ministry shall use the User Name and Password you have entered, to access the 

website to complete the online application.  

 

07. The applicant should complete the information requested in the online application and submit the 

application. The printed copy of the same where the applicant has placed his/her signature should be 

submitted for the recommendation of the Head of Institute through the Hospital Secretary / 

Administrative Officer after getting it verified by the officer in charge of the subject of personal files of 

the hospital where the applicant is serving.  

 

08. The closing date for submission of appeals online is 09.02.2022 and submission of appeals later 

than the above date is not allowed.  

 

09. If any further clarification on the above matters is required, inquiries can be made over the 

Telephone No. 011-2693753. 

 

10. It is further informed to submit by hand the application recommended by the Head of Institute 

placing his official frank there on to the address the Director (Admin) 1, Ministry of Health, 

Suwasiripaya, Colombo 10 before 15.10.2022. 

 

11. The final list of annual transfer orders 2020/2021 will be issued considering the recommendations 

made by the Transfer Evaluation Committee on the appeals / objections and corrections.  

 

12. The above list will be published on the website of the Ministry of Health 

(http://www.health.gov.lk/) and no officer will personally be informed the decisions taken on appeals 

/ objections and corrections.  

 

 

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