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Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine 

All relevant Medical Laboratory Technologists, 

Transfer — Medical Laboratory Technologists  

I do here by kindly inform you that approval has been granted for the transfers given along 

with the new appointments of Medical Laboratory Technologists according to the annexture. 

2. Since these transfers are made on your request you are not entitled to the travelling 

expenses. It is mentioned for your information that transfer made will not be amended or 

cancelled due to any reason and you are required to report to the transferred station 

compulsorily. 

3. You are further informed that replacement for you have been provided from new 

appointments or transfers and the Heads of your institution have been informed in this respect. 

• 	 
Sgd/by: Anura Jayawickrama, 

N.K.N. Harshani, 	 Secretary, 

Director (Admin) 02. 	 Ministry of Health, Nutrition & 

	

N. K. N. Harshani 	 Indigenous Medicine 

D irector (Adminstration) 02, 
if Health, Nutrition & Indigenous Medicine, 

"Suwasaipaya", 
w. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha, 

Colombo 10. 
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නිධාරියාගේ නම (NAME OF THE 

OFFICER)
ලර්තමාන ග ේලා  ්ථානය (CURRENT WORKING PLACE)  ්ථාන මාරු බන  ්ථානය (TRANSFERRED STATION)

අනුප්රාප්තික නිධාරියා (NAME 

OF THE REPLECEMENT OFFICER)

අනුප්රාප්තික නිධාරියාගේ ආයතනය ග ෝ ැගබන අයුරු 

(WORKING PLACE OF THE REPLECEMENT OFFICER OR THE 

WAY OF GETTING A REPLACEMENT)

1 8 කේ.එච්.බී.ටී.බී. කශේරත් මයළ ඳෂළත් මශ කරෝශ - බදුල්
ජළතික රුධිර මධයවහථළනය (කල් බෆැංකුල - ඳෂළත් මශ කරෝශ -

 බදුල්)
නල ඳත්වීම්

2 42 බී.ඒ. ගුණරත්න මයළ රිජ්කේ ආර්යළ ෂමළ කරෝශ (ශිේණ) මශ කරෝශ - කළුතර බී.එවහ. යවන්දි මිය වලදය ඳර්කේණ ආයතනය

3 86 එවහ.ඒ. ගුණකවේකර මිය රිජ්කේ ආර්යළ ෂමළ කරෝශ (ශිේණ) ශ්රී ැංකළ ජළතික කරෝශ එච්.එම්.ආර්. රත්නළයක මයළ මුලික කරෝශ - චළලකච්කච්රිය (උතුරු ඳෂළත)

4 34 කේ.එම්.එච්.එන්. කුතුැංග මිය වලදය ඳර්කේණ ආයතනය ශ්රී ැංකළ ජළතික කරෝශ නල ඳත්වීම්

5 77 ඊ.ඩී. ජයවීර මිය ඳෂළත් මශ කරෝශ - බදුල් මශ කරෝශ - කගල් නල ඳත්වීම්

6 238 එම්.ලයි.එසහ. මන්සිළ මිය අකේේළ කරෝශ - මශරගම බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල එම්.අයි.එම්. නවහරීන් මයළ
ේය කරෝග මර්ධන ශළ ෂය කරෝග පිළිබ ජළතික ලෆඩවටශන - 

කකොෂඹ 05

7 12 Mr. T. Suthakaran Eastern Province (District Hospital - Arayampathy) Teaching Hospital - Batticaloa නල ඳත්වීම්

8 32 එච්.ඩී.කේ. කුමුදුනී දීේතිකළ මිය උතුරු කකොෂඹ ශිේණ කරෝශ - රළගම දකුණු කකොෂඹ ශිේණ කරෝශ - කළුකබෝවි ඩබ්.පී.සී. වරුලන් මයළ වහලවන කරෝග පිළිබ ජළතික කරෝශ - ලෆලිවර

9 278 ඕ.එන්.ඩී. දශනළයක මයළ
ජළතික රුධිර මධයවහථළනය (දකුණු කළපීය රුධිර මධයවහථළනය - 

කඹුරුගමුල)
මශ කරෝශ - මළතර බී.කේ.ටී. අභයරත්න මයළ මශ කරෝශ - ශම්බන්කතොට

10 237 ටී.ඩී. ඉදුරුලකේ මිය අකේේළ කරෝශ - මශරගම ජළතික කවෞඛ්ය විදයළයතනය - කළුතර නල ඳත්වීම්

11 323 එවහ.එන්. නළනළයේකළර මයළ දකුණු ඳෂළත (මුලික කරෝශ - කඹුරුපිටිය) මශ කරෝශ - මළතර Mr. H.N.B. Nandana Eastern Province  - (STD Clinic - General Hospital - Trincomalee

12 277 ඩී.එම්.එන්. දිවළනළයක මයළ ඳෂළත් මශ කරෝශ - බදුල් ශිේණ කරෝශ - කුරුණග නල ඳත්වීම්

13 43 එම්.එම්.ඩී.එවහ. මළරසිැංශ මයළ ඳෂළත් කවෞඛ්ය කවේලළ අධයේ කළර්යළය - ලයඹ ඳෂළත් වභළල ශිේණ කරෝශ - කුරුණග නල ඳත්වීම්

14 71 ඩබ්.පී.සී. වරුලන් මයළ වහලවන කරෝග පිළිබ ජළතික කරෝශ - ලෆලිවර උතුරු කකොෂඹ ශිේණ කරෝශ - රළගම W.K.D. Fernando Northern Province (General Hospital - Vauniya)

15 9 ආර්.ජී. ගුරුකේ මිය උතුරු මෆද ඳෂළත (මෆදිරිගිරිය මූලික කරෝශ) මශ කරෝශ - කඳොකෂොන්නරුල නල ඳත්වීම්

16 202 එවහ. අමරසරිය මිය නෆකගනහිර කකොෂඹ මුලික කරෝශ - මුල්කල්රියළල බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

17 205 යු.ඒ. බතීගම මයළ මශ කරෝශ - අම්ඳළර දකුණු ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

18 214 ජී.වී.ඩී.ටී. කරේමළල් මිය මශ කරෝශ - නුලරඑළිය ශිේණ කරෝශ - කරළපිටිය නල ඳත්වීම්

19 219 එල්.පී.සී.පී. ජයකවේකර මයළ වලදය ඳර්කේණ ආයතනය - කකොෂඹ 08 බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

20 44 ආර්.එම්. බුද්ධික කුමළර මයළ ඌල ඳෂළත් වභළල - (මුලික කරෝශ - බිබි) ශිේණ කරෝශ - මශනුලර නල ඳත්වීම්

21 201 වී.එවහ. වරුලන් මයළ වහලවන කරෝග පිළිබ ජළතික කරෝශ - ලෆලිවර බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

22 231 එවහ.පී.එවහ. කවේනළනළයක මයළ
ේය කරෝග මර්ධන ශළ ෂය කරෝග පිළිබ ජළතික ලෆඩවටශන - 

කකොෂඹ 05
ලයඹ ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

23 84 කේ.එම්.එම්.ජී. කරුණළනළයක මිය මධයම ඳෂළත් වභළල (රළකද්ශීය කරෝශ - යටලත්ත) ලයඹ ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

24 90 එවහ.පී.බී.එවහ. උදයැංගනී මිය දිවහත්රිේ මශ කරෝශ - ශම්බන්කතොට දකුණු ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

25 57 අයි.ඩී.ඩී.ඩබ්. වමරකවේකර මයළ දිවහත්රිේ මශ කරෝශ - ශම්බන්කතොට දකුණු ඳෂළත් වභළල කකෝව වීරනළයක මයළ කළවල් වීදිකේ කළන්තළ කරෝශ

26 239 එම්.ආර්. කශට්ටිආරච්චි මයළ දිවළ කරෝශ - කදළන බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

27 19 සී.කජ්.ආර්. යළඳළ මිය දිවහත්රීේ මශ කරෝශ - ශම්බන්කතොට දකුණු ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්
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28 295 බී.කේ.ටී. අභයරත්න මයළ මශ කරෝශ - ශම්බන්කතොට
ජළතික රුධිර මධයවහථළනය (දකුණු කළළපීය රුධිර 

මධයවහථළනය - කඹුරුගමුල)
නල ඳත්වීම්

29 259 පී.ජී.අයි. වැංජීලනී මිය දකුණු ඳෂළත (රළකද්ශීය කරෝශ - අශැංගම)
ජළතික රුධිර මධයවහථළනය (දකුණු කළළපීය රුධිර 

මධයවහථළනය - කඹුරුගමුල)
වහථළන මළරු

30 73 Mr. H.N.B. Nandana Eastern Province  - (STD Clinic - General Hospital - Trincomalee Southern Province නල ඳත්වීම්

31 49 එච්.එල්.සී. මියුරැංග මයළ
ජළතික රුධිර මධයවහථළනය - (කල් බෆැංකුල - මශ කරෝශ - 

ත්රීකුණළමය)
ශිේණ කරෝශ - කරළපිටිය නල ඳත්වීම්

32 78 ආර්.එම්.ඒ.ආර්. රළජමන්ත්රි මිය
ජළතික රුධිර මධයවහථළනය - (කල් බෆැංකුල -  මශ කරෝශ - 

කඳොකෂොන්නරුල)

සිරිමළකලෝ බණ්ඩළරනළයක විකේෂිත ෂමළ කරෝශ - 

කේරළකදණිය
නල ඳත්වීම්

33 327 ආර්.ආර්. ප්රියදර්න මයළ ශිේණ කරෝශ - කගල් ලයඹ ඳෂළත් වභළල ඊ.ඩී. ජයවීර මිය ඳෂළත් මශ කරෝශ - බදුල්

34 101 කේ.එම්.ඩී.එවහ.එවහ. කකොේකගොල්න මිය වලදය ඳර්කේණ ආයතනය - කකොෂඹ 08 ශිේණ කරෝශ - කගල් නල ඳත්වීම්

35 87 ඒ.ඩබ්.එන්.යු. ධර්මරත්න මිය ඳෂළත් මශ කරෝශ - රත්නපුර ශිේණ කරෝශ - කේරළකදණිය එවහ.ඩී.එවහ.පී. කුමළරී මිය ශිේණ කරෝශ - අනුරළධපුරය

36 208 එම්.ඒ.කේ. මධුලන්ති මිය
ලෘේතකේද කළන්දු කඳරීම ශළ ලකුගඩු බද්ධ කිරීකම් ජළතික 

මධයවහථළනය - මළලිගළලත්ත
බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

37 232 යු.එල්.එන්.කේ. කශේමමළලී මිය අහරසහ අනුවහමරණ මුලික කරෝශ - කල්මුකණ් නෆකගනහිර ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

38 88 ඩී.සී. නළනළයේකළර මයළ ජළතික ලිැංගළශ්රිත කරෝග/ඒඩ්වහ මර්ධන ලයළඳළරය දකුණු කකොෂඹ ශිේණ කරෝශ - කළුකබෝවි නල ඳත්වීම්

39 33 Mr. M.T.M. Rizvi Eastern Province (STD Clinic - Kalmunai) Ashraff Memorial Hospital - Kalmunai නල ඳත්වීම්

40 45 Mr. Y.Vaveenthiran Eastern Province -  (Base Hospital - Kaluwanchikudy) Teaching Hospital - Batticaloa නල ඳත්වීම්

41 2 ඩී.එන්. මල්ලිකළරච්චි මශතළ ඳෂළත් මශ කරෝශ - බදුල් බවහනළහිර ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

42 309 බී.ඩී.එම්.එල්.ඒ. ජයරත්න මිය විකේදය වශ නීති වලදය ආයතනය - කකොෂඹ 10 ශ්රී ැංකළ ජළතික කරෝශ නල ඳත්වීම්

43 271 ඒ.ටී.එවහ. සිල්ලළ මිය ලිැංගළශ්රිත කරෝග/ඒඩ්වහ මර්ධන ලෆඩවටශන - කකොෂඹ 10 දකුණු කකොෂඹ ශිේණ කරෝශ - කළුකබෝවි නල ඳත්වීම්

44 17 ජී.ඒ.එල්. චතුරැංග මයළ ශිේණ කරෝශ - යළඳනය දකුණු ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

45 96 Mr. B.M.C. Bandaranayaka Northern Province (General Hospital - Vauniya) Teaching Hospital - Anuradhapura නල ඳත්වීම්

46 226 බී. කරෝශණධීර මයළ ජළතික රුධිර මධයවහථළනය (කල් බෆැංකුල - ශිේණ කරෝශ - යළඳනය) දකුණු ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

47 24 කජ්.එම්.එන්.ටී. ජයසුන්දර මිය ඌල ඳෂළත (මුලික කරෝශ - මහියැංගනය) මධයම ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

48 5 එවහ.ඩී.එවහ.පී. කුමළරී මිය ශිේණ කරෝශ - අනුරළධපුරය ඳෂළත් මශ කරෝශ - රත්නපුරය බී.එම්.සී.කේ. බළසරිය මයළ ආශළර තත්ලඳළන රවළයනළගළරය - අනුරළධපුරය

49 283 Ms. Nishanthinee General Hospital - Ampara Teaching Hospital - Batticaloa නල ඳත්වීම්

50 235 පී.ජී.පී. රවළැංග මයළ දිවහත්රිේ මශ කරෝශ - කමොණරළග ශිේණ කරෝශ - කරළපිටිය රැංග එකගොඩකශේලළ මයළ ජළතික රුධිර ඳළරවියන කවේලය (කල් බෆැංකුල - අම්ඳළර මශ කරෝශ)

51 332 එවහ.එම්.එවහ.ජී. කඳකර්රළ මිය ඌල ඳෂළත (දිවළ කරෝශ -ඳවහවර) ශිේණ කරෝශ - මශකමෝදර නල ඳත්වීම්

52 212 එම්.ඒ.ඒ.එම්. ශළයිවහ මයළ මශ කරෝශ - ත්රිකුණළමය නෆකගනහිර ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

53 241 බී.එවහ. යවන්දි මිය වලදය ඳර්කේණ ආයතනය - කකොෂඹ 08 රිජ්කේ ආර්යළ ෂමළ කරෝශ - කකොෂඹ - 08 නල ඳත්වීම්

54 221 එවහ.ඩබ්. රනළන්දු මිය වලදය ඳර්කේණ ආයතනය - කකොෂඹ 08 මශ කරෝශ - ශම්බන්කතොට නල ඳත්වීම්

55 30 එච්.ඒ.කේ.එන්. කඳකර්රළ මයළ ජළතික රුධිර ඳළරවියන කවේලය - නළරළකශේන්පිට ශ්රී ැංකළ ජළතික කරෝශ කජ්.ආර්.අයි.එම්. ජයත් මයළ වලදය ඳර්කේණ ආයතනය

56 91 එම්.එම්. දීඳළ කුමළරි මුණසිැංශ මිය වලදය ඳර්කේණ ආයතනය - කකොෂඹ 08 ශ්රී ැංකළ ජළතික කරෝශ නල ඳත්වීම්

57 26 කේ.ඒ.ඩී. තිලිණි මිය උතුරු මෆද ඳෂළත (හිගුරේකගොඩ දිවළ කරෝශ) ජළතික රුධිර ඳළරවියන කවේලය - නළරළකශේන්පිට නල ඳත්වීම්

58 3 එම්.ඒ.එච්. මශහජබීන් මිය රිජ්කේ ආර්යළ ෂමළ කරෝශ (ශිේණ) වබරගමුල ඳෂළත් වභළල ඩබ්.ආර්.එවහ.කේ. ඇකිරියග කමය මශ කරෝශ - ත්රිකුණළමය

59 58 එච්.එම්.ආර්. රත්නළයක මයළ උතුරු ඳෂළත (මුලික කරෝශ - චළලකච්කච්රිය) රිජ්කේ ආර්යළ ෂමළ කරෝශ - කකොෂඹ - 08 නල ඳත්වීම්

60 224 එම්.අයි.එම්. නවහරීන් මයළ
ේය කරෝග මර්ධන ශළ ෂය කරෝග පිළිබ ජළතික ලෆඩවටශන - 

කකොෂඹ 05
අකේේළ කරෝශ - මශරගම නල ඳත්වීම්

61 54 එම්.ආර්. සළතිමළ රිශළනළ මිය ේය කරෝග මර්දන ශළ ෂය කරෝග පිළිබ ජළතික ලෆඩවටශන ශ්රී ැංකළ ජළතික කරෝශ නල ඳත්වීම්



62 50 කේ. බටුවිටකේ කමය ජළතික රුධිර ඳළරවියන කවේලය (කල් බෆැංකුල - අම්ඳළර මශ කරෝශ) මශ කරෝශ - ශම්බන්කතොට නල ඳත්වීම්

63 1 කේ.ජී.කේ. මල්කළන්ති මිය වලදය ඳර්කේණ ආයතනය - කකොෂඹ 08 මධයම ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

64 98 K.P.D.I. Ariyasena Northern Province (General Hospital - Mannar) National Hospital of Sri Lanka නල ඳත්වීම්

65 302 ඩබ්.ආර්.එවහ.කේ. ඇකිරියග කමය මශ කරෝශ - ත්රිකුණළමය රිජ්කේ ආර්යළ ෂමළ කරෝශ - කකොෂඹ - 08 නල ඳත්වීම්

66 97 W.K.D. Fernando Northern Province (General Hospital - Vauniya)
National Programme For Tuberculosis Control and Chest 

Diseases - Chest Hospital - Walisara
නල ඳත්වීම්

67 51 ඩී.එම්.ටී.එවහ. දිවළනළයක ජළතික කබෝලන කරෝග විදයළයතනය - අැංකගොඩ ජළතික රුධිර ඳළරවියන කවේලය - නළරළකශේන්පිට නල ඳත්වීම්

68 25 බී.එම්.සී.කේ. බළසරිය මයළ ආශළර තත්ලඳළන රවළයනළගළරය - අනුරළධපුරය ශිේණ කරෝශ - අනුරළධපුරය නල ඳත්වීම්

69 49 රැංග එකගොඩකශේලළ මයළ ජළතික රුධිර ඳළරවියන කවේලය (කල් බෆැංකුල - අම්ඳළර මශ කරෝශ) දිවහත්රිේ මශ කරෝශ කමොණරළග නල ඳත්වීම්

70 218 ආර්.එම්.සී.පී. බණ්ඩළර මයළ අහරසහ අනුවහමරණ මුලික කරෝශ - කල්මුකණ් නෆකගනහිර ඳෂළත් වභළල Mr. M.T.M. Rizvi Eastern Province (STD Clinic - Kalmunai)

71 29 යු.ඩබ්.එන්.පී. සිල්ලළ මයළ ජළතික රුධිර ඳළරවියන කවේලය - නළරළකශේන්පිට රිජ්කේ ආර්යළ ෂමළ කරෝශ - කකොෂඹ - 08 කේ.ඒ.ඩී. තිලිණි මිය උතුරු මෆද ඳෂළත (හිගුරේකගොඩ දිවළ කරෝශ)

72 27 එවහ.එල්.එවහ. ද සිල්ලළ මිය අකේේළ කරෝශ - මශරගම රිජ්කේ ආර්යළ ෂමළ කරෝශ - කකොෂඹ - 08 නල ඳත්වීම්

73 92 ටී.එම්. ගමකේ මිය වලදය ඳර්කේණ ආයතනය ජළතික කබෝලන කරෝග විදයළයතනය - අැංකගොඩ නල ඳත්වීම්

74 60 ආර්.සී.ඒ. ජයතිවහව මිය ජළතික කබෝලන කරෝග විදයළයතනය - අැංකගොඩ ශිේණ කරෝශ - අනුරළධපුරය නල ඳත්වීම්

75 99 ඩබ්.ඒ.ආර්. මධුමළලි මිය වලදය ඳර්කේණ ආයතනය ජළතික කබෝලන කරෝග විදයළයතනය - අැංකගොඩ නල ඳත්වීම්

76 95 ඩබ්.බී.එල්. වමරවික්රම මශ කරෝශ - කඳොකෂොන්නරුල ශිේණ කරෝශ - අනුරළධපුරය ආර්.ජී. ගුරුකේ මිය උතුරු මෆද ඳෂළත (මෆදිරිගිරිය මූලික කරෝශ)

77 59 පී.එච්.සී.කජ්. ද සිල්ලළ මයළ ජළතික කබෝලන කරෝග විදයළයතනය - අැංකගොඩ ද කවොයිවළ කළන්තළ කරෝශ - කකොෂඹ 08 ඩබ්.ඒ.ආර්. මධුමළලි මිය වලදය ඳර්කේණ ආයතනය

78 47 බී.වී. තිලිණි රුලන්දිමළ කමය නෆකගනහිර කකොෂඹ මුලික කරෝශ ඳෂළත් මශ කරෝශ - බදුල් නල ඳත්වීම්

79 194 එම්.එඩ්.එවහ.එන්. ද සිල්ලළ කුරත්න මිය ශිේණ කරෝශ - මශ කමෝදර දකුණු ඳෂළත් වභළල එවහ.එම්.එවහ.ජී. කඳකර්රළ මිය ඌල ඳෂළත (දිවළ කරෝශ -ඳවහවර)

80 76 කජ්.ආර්.අයි.එම්. ජයත් මයළ වලදය ඳර්කේණ ආයතනය - කකොෂඹ 08 ජළතික රුධිර ඳළරවියන කවේලය (නළරළකශේන්පිට) නල ඳත්වීම්

81 274 කකෝව වීරනළයක මයළ කළවල් වීදිකේ කළන්තළ කරෝශ මශ කරෝශ - ශම්බන්කතොට ඩබ්.ජී. චන්දිමළල් මයළ උතුරු ඳෂළත (මුලික කරෝශ - කචට්ටිකුම්)

82 10 ඒ.එවහ.කේ. කබෝල මිය දිවහත්රීේ මශ කරෝශ, නළලපිටිය (මධයම ඳෂළත් වභළල) ශීේණ කරෝශ - කේරළකදණිය නල ඳත්වීම්

83 102 ඩබ්.ජී. චන්දිමළල් මයළ උතුරු ඳෂළත (මුලික කරෝශ - කචට්ටිකුම්) කළවල් වීදීකේ කළන්තළ කරෝශ නල ඳත්වීම්

84 103 Mr. A.M. Kafeel Eastern Province (Base Hospital - Trirukkovil) General Hospital - Ampara නල ඳත්වීම්

85 104 එවහ.එච්.ඩී.වී. දිල්රුේ මශතළ ඌල ඳෂළත (මුලික කරෝශ - දියතළල) මශ කරෝශ - ශම්බන්කතොට නල ඳත්වීම්

86 105 ඩබ්.එම්.එම්.පී.කේ. වික්රමසිැංශ මිය නෆකගනහිර ඳෂළත (මුලික කරෝශ - කදහිඅත්ත කණ්ඩිය) මධයම ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්

87 223 එච්.ඒ.එවහ.කේ. රණසිැංශ මයළ වලදය ඳර්කේණ ආයතනය - කකොෂඹ 08 ලයඹ ඳෂළත් වභළල නල ඳත්වීම්
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