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Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine
අදා සියලුම අක්ෂි තාක්ණවේදී නිධාරීන් / නිධාරිනියන් වලත,
ස්ථාන මාරු - අක්ෂි තාක්ෂණවේදී
අක්ෂි තාක්ණවේදී නල ඳත්වීම් වමඟ වම් වමඟ ඇති ඇමුණුවමහි වශන් ව්ථාන මාරු අනුමත කර
ඇති බල කාරුණිකල දන්ලමි.
02.

ඔබවේ ඉල්ලීම මත වමම ව්ථාන මාරු ක්රියාත්මක ලන බින්න්, වම් වශා නමන් න්යදම් වශෝ

උඳවේන දීමනා හිමි වනොවේ. එවමන්ම බා දී ඇති ව්ථාන මාරු වංවෝධනය කිරීම වශෝ අලංගු
කිරීම කිසිඳු අයුරකින් සිදු කෂ වනොශිකි බල ඔබවේ දින නිනීම පිණිව වශන් කර සිටින අතර,
අනිලාර්යවයන්ම ව්ථාන මාරු ිබූ ව්ථානවේ වවේලයට ලාර්තා කෂ යුතුය.
03. නල ඳත්වීම් වශෝ ව්ථානමාරු මගින් ඔබ වලත අනුප්රාප්තිතිකනන් බා දී ඇති බින්න්, ඒ පිළිබල
ඔබවේ ආයතන ප්රධානීන් දිනුලත් කර ඇති බලත් ලිිදදුරටත් දන්ලමි.

අ.ක. අනුර ජයන්ක්රම,
එන්.වක්.එන්. ශර්නී,

වල්කම්,

අධයක් පඳාන) 02.

වවෞඛ්ය, වඳෝණ වශ වේශීය වලදය අමාතයාංය.
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අනු අංකය (S/ No)

ඇමුණුම 02 (Annexture -02)
අේෂි හේණරේදී - 2016
Opthalmic Technologist Transfer -2016

නිලධාරිනියගේ නම (Name of the
officer)

වර්තමාන ගසේවා ස්ථානය (Current
Working Place)

ස්ථාන මාරු ලබන ස්ථානය
(Transferred Station)

අනුප්රාප්තික නිලධාරියා (Name of
the Replecment officer)

අනුප්රාප්තික
නිලධාරියාගේ
ආයතනය ග ෝ
ලැගබන අයුරු
(working place
of the
replacement
officer or the

1

ටී.එම්.අයි. තිරකසිරිර්ධන මිඹ

ඵයගමු ඳශහත් බහ

භව රයෝවර, කෑගල්ර

2

ඒ.එස. රේනහනහඹක භඹහ

භව රයෝවර, වම්ඵන්ර ොට

භව රයෝවර, භහ ය

එම්.ජී.එල්. චතුයංග භඹහ

භව රයෝවර, අම්ඳහය

3

එම්.ජී.එල්. චතුයංග භඹහ

භව රයෝවර, අම්ඳහය

භව රයෝවර, වම්ඵන්ර ොට

ඩී.එම්.යි.එස. දනහඹක මිඹ

න ඳත්වීභකි

4

රේ.ඩී.එන්. ත්රහ ජඹවීය මිඹ

ජහතික අේෂි රයෝවර

දකුණු ඳශහත් බහ

ඩබ්.ටී. නිංරහ රභනවිඹ

න ඳත්වීභකි

5

ඒ.එම්.එස. ගිම්වහනි ආරිඹංල මිඹ

භව රයෝවර, නුයපළිඹ

ඵසනහහිය ඳශහත් බහ

ජී.රේ.අයි. රරනවියත්න රභනවිඹ

න ඳත්වීභකි

6

ටී.ඩී. ඳනහරගොඩ මිඹ

ශිේණ රයෝවර, භඩකරපු

භව රයෝවර, වම්ඵන්ර ොට

එස.එම්. භල්ලිකහ ආයච්චි භඹහ

න ඳත්වීභකි

7

එච්.ඩී. හයක ගුණරේකය භඹහ

අසරයොෂස අනුසභයණ රයෝවර, කල්මුරන්

රිජ්රේ ආර්ඹහ ශභහ රයෝවර

එස.පී.යහජඳේ රභනවිඹ

න ඳත්වීභකි

8

එච්.පී.එන්. දනහඹක මිඹ

ජහතික අේෂි රයෝවර

භධයභ ඳශහත් බහ

ඒ.අයි.පී. ප්රනහන්දු රභනවිඹ

න ඳත්වීභකි

9

එච්.රේ.රජ්. රේනහනහඹක භඹහ

භව රයෝවර, ත්රිකුණහභරඹ

ශිේණ රයෝවර, කයහපිටිඹ

ටී.එස.ජී. ද සිල්හ භඹහ

න ඳත්වීභකි

10 එච්.එම්.සී.එල්. කුභහරි රවේයත් රභනවිඹ භව රයෝවර, නුයපළිඹ

ශිේණ රයෝවර, ගම්රඳොර

එච්.ජී.ඩී.එස. කරුණහතිරක මිඹ

න ඳත්වීභකි

11 ඩී.එම්.ඒ. ඉසුරිකහ මිඹ

ජහතික අේෂි රයෝවර

ශිේණ රයෝවර, භවනුය

ඩබ්.ඒ.එන්.එස. විරජ්සිංව මිඹ

න ඳත්වීභකි

12 එස.එම්. රවේහවිස රභනවිඹ

ජහතික අේෂි රයෝවර

ශිේණ රයෝවර, භවනුය

එම්.අයි.ඩි. ම්භහනි රභනවිඹ

න ඳත්වීභකි

13 ඒ.එන්. භහලි මිඹ

උතුරු ඳශහත් බහ

ජහතික අේෂි රයෝවර

න ඳත්වීභකි

14 එච්.ටී.ඒ. ගි හනී මිඹ

ඹම ඳශහත් බහ

යහගභ ශිේණ රයෝවර

න ඳත්වීභකි

න ඳත්වීභකි

