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All relevant Physiotherapists,

Transfer — Physiotherapists

I do here by kindly inform you that approval has been granted for the transfers given along
with the new appointments of Physiotherapists 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
ector (Adminstration) 02,

Indigenous Medicine

Health, Nutrition & Indigenous Meciicine,

"Suwasiripaya",

Baddegama Wimalawansa Them Idawaths,

Colombo 10.

ffiUJ ujGebus 01.1J60 60E5 Bc6Offrr tortswattass, Geurgaint 10.
385, gora @deees55 MGCoeo 656 57507, ems 10. 385,
J
385. Rev. Baddeeama Wimalawansa Thera Mawatha. Colombo 10. Sri Lanka.
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අනු අංකය (S/NO)

අයදුම්පත් අංකය
(APP- NO)

ඇමුණුම 02 / ANNEXTURE 02
ග ෞත චිකිත් ක
PHYSIOTHERAPISTS

1

31

එව්.එම්.ඒ.කේ. වංදිලිගම මිය

2

23

ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ. ක කේරා මයා

3

39

බී.එම්.කේ.එව්. ගුණතික මයා

ශ්රී ංකා ජාතික කරෝශ

ශිේණ කරෝශ - අනුරාධපුරය

එව්.එම්.එම්. තව්නීම් මයා

4

9

ලයි.සී.එව්.පී. විජයකවේන මිය

මශ කරෝශ - මශනුලර

මශ කරෝශ - කෑගල්

ආේ.ජී.යු. කුමාර මශතා

5

42

R.M.P.S. Rathnayaka

Base Hospital - Dehiyattakandiya (Eastern Province)

National Hospital of Sri Lanka

නල ත්වීම්

6

40

එව්.එම්.එම්. තව්නීම් මයා

පුනරුත්ථා න කරෝශ - රාගම

ශ්රී ංකා ජාතික කරෝශ

නල ත්වීම්

7

28

ආේ.එම්.කේ. තීේණ රත්නායක මයා

ජාතික මානසික කවෞඛ්ය විදයායතනය

ශ්රී ංකා ජාතික කරෝශ

නල ත්වීම්

8

29

බී.එච්.එව්. විකුම් බුද්ධික මයා

සිරිමාකලෝ බණ්ඩාරනායක ෂමා කරෝශ - කේරාකදණිය

ශිේණ කරෝශ - මශනුලර

නල ත්වීම්

Teaching Hospital - Kandy

නිලධාරියාගේ නම (NAME OF THE
OFFICER)

වර්තමාන ග ව
ේ ා ථ
් ානය (CURRENT WORKING
PLACE)

මශ කරෝශ - මශනුලර
ෂාත් මශ කරෝශ - බදුල්

9

18

T.B. Wickramasighe

General Hospital - Trincomalee

10

21

ඩබ්.ඒ.එව්.ඒ. කුමාර මයා

දිව්ත්රිේ මශ කරෝශ - කමොණරාග

11

27

එච්.ආේ.සී.ඩබ්. බණ්ඩාර මයා

12

11

එව්.ජී.එල්.එන්. නයනජිත් මයා

ෂාත් මශ කරෝශ - රත්නපුරය
මශ කරෝශ - අම් ාර

ථ
් ාන මාරු ලබන ථ
් ානය
(TRANSFERRED STATION)

ශිේණ කරෝශ - ගම්ක ො

අනුප්රාප්තික නිලධාරියා (NAME OF
THE REPLECEMENT OFFICER)

බී.එච්.එව්. විකුම් බුද්ධික මයා

මශ කරෝශ - කළුතර

ෂාත් මශ කරෝශ - බදුල්
දිව්ත්රීේ මශ කරෝශ - කමොණරාග

සිරිමාකලෝ බණ්ඩාරනායක ෂමා කරෝශ කේරාකදණිය
නල ත්වීම්
පුනරුත්ථා න කරෝශ - රාගම
ෂාත් මශ කරෝශ - බදුල්

නල ත්වීම්
එච්.ආේ.සී.ඩබ්. බණ්ඩාර මයා
එව්.ජී.එල්.එන්. නයනජිත් මයා

ෂාත් මශ කරෝශ - රත්නපුරය
දකුණු කකොෂඹ ශිේණ කරෝශ කළුකබෝවි

අනුප්රාප්තික නිලධාරියාගේ ආයතනය ග ෝ
ලැගබන අයුරු (WORKING PLACE OF THE
REPLECEMENT OFFICER OR THE WAY OF
GETTING A REPLACEMENT)

ෂාත් මශ කරෝශ - රත්නපුරය
මශ කරෝශ - අම් ාර
නල ත්වීම්

13

15

පී.එච්. අංජලී නදීකා මිය

ශිේණ කරෝශ - මශකමෝදර

14

2

ආේ.ජී.යු. කුමාර මශතා

ෂාත් මශ කරෝශ - බදුල්

ශිේණ කරෝශ - මශනුලර

නල ත්වීම්

15

3

එච්.කේ.ආේ. ප්රියදේන මශතා

ෂාත් මශ කරෝශ - බදුල්

ශිේණ කරෝශ - මශනුලර

නල ත්වීම්

16

17

M.P. Sanjeewa senevirathna

Lady Ridway Hospital

නල ත්වීම්

17

1

ටී.එව්.එව්. ශ්රීනාත් මශතා

18

33

එච්.එම්.කේ.බී. කශේරත් කමය

ශිේණ කරෝශ - මඩකපුල

ශ්රී ංකා ජාතික කරෝශ

නල ත්වීම්

19

13

M.B.F. Rajiya

Ashraff Memorial Hospital - Kalmunai

Teaching Hospital - Batticaloa

නල ත්වීම්

20

38

Ms. W.M.C.O. Weerasinghe

Teaching Hospital - Jaffna

Teaching Hospital - Kandy

නල ත්වීම්

21

37

අයි.යු.කේ.පී. අධිකාරි මයා

ශ්රී ංකා ජාතික කරෝශ

ලයඹ ෂාත් වභාල

General Hospital - Trincomalee
ෂාත් මශ කරෝශ - බදුල්

ශිේණ කරෝශ - මශකමෝදර

ටී.එව්.එව්. ශ්රීනාත් මශතා

ඩබ්.ඒ.එව්.ඒ. කුමාර මයා

ආේ.එම්.කේ. තීේණ රත්නායක මයා

ෂාත් මශ කරෝශ - බදුල්

දිව්ත්රිේ මශ කරෝශ - කමොණරාග

ජාතික මානසික කවෞඛ්ය විදයායතනය

