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අදා සියලුම අංග ආදේක ශා වෘජුකරණඥ නිධාරීන් / නිධාරිනියන් දලත,
ස්ථාන මාරු - අංග ආදේශක හා සෘජුකරණඥ
අංග ආදේක ශා වෘජුකරණඥ නල ඳත්වීම් වමඟ දම් වමඟ ඇති ඇමුණුදමහි වශන් ව්ථාන මාරු
අනුමත කර ඇති බල කාරුණිකල දන්ලමි.
02.

ඔබදේ ඉල්ලීම මත දමම ව්ථාන මාරු ක්රියාත්මක ලන බින්න්, දම් වශා ගමන් න්යදම් දශෝ

උඳදේන දීමනා හිමි දනොදේ. එදමන්ම බා දී ඇති ව්ථාන මාරු වංදෝධනය කිරීම දශෝ අලංගු
කිරීම කිසිඳු අයුරකින් සිදු කෂ දනොශිකි බල ඔබදේ දින ගිනීම පිණිව වශන් කර සිටින අතර,
අනිලාර්යදයන්ම ව්ථාන මාරු ිබූ ව්ථානදේ දවේලයට ලාර්තා කෂ යුතුය.
03. නල ඳත්වීම් දශෝ ව්ථානමාරු මගින් ඔබ දලත අනුප්රාප්තිතිකනන් බා දී ඇති බින්න්, ඒ පිළිබල
ඔබදේ ආයතන ප්රධානීන් දිනුලත් කර ඇති බලත් ලිිදදුරටත් දන්ලමි.

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

දල්කම්,

අධයේ පඳාන) 02.

දවෞඛ්ය, දඳෝණ වශ දේශීය වලදය අමාතයාංය.
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අනු අංකය (S/ No)

ඇමුණුම 02 (Annexture -02)
අිංග ආරේක ශා වෘජුකරණඥ - 2016
Prosthetist & Orthotist 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 way of getting a
replacement)

1

Mr. Jananthan Thavarajan

National Hospital of Sri Lanka, Colombo
Rehabilitation Hospital, Ragama
10

K.A. Sameera Maduranga

District General Hospital Trincomalee

2

වී.අයි. යාමලි මිය

ශික්ණ රරෝශ, කුරුණෑග

පුනරුත්තාපන රරෝශ, රාගම

ඩී.ඩී.අයි.එම්. මුතුමාලි මශත්මිය

නල පත්වීමකි

3

ආර්.ඩී.එව්.බී. කුමාරසිංශ මශතා

උතුරු පෂාත් වභාල

පුනරුත්තාපන රරෝශ, රාගම

පී. විත්තාකී රමනවිය

නල පත්වීමකි

4

රක්.ඒ. වමීර මධුරිංග මශතා

මශ රරෝශ, ත්රිකුණාමය

ජාතික රරෝශ, රකොෂඹ 10

රක්. කුවාකුමාරි රමනවිය

නල පත්වීමකි

5

එව්.රක්.පී.එම්. ද සල්ලා මිය

උතුරු පෂාත් වභාල

ජාතික රරෝශ, රකොෂඹ 10

ටී.එච්.ඩී.එව්. රොානි

නල පත්වීමකි

6

Mr. P. Andrew Melson

Teaching Hospital, Anuradhapura

National Hospital, Colombo 10

Miss D.N. Attygalla

New Appoinment

