
අයදුම්පත්

 අංකය     

  (Serial 

No.)

           නිලධාරියාගේ නම         

(Name of the Officer)

                      වර්තමාන ගසේවා ස්ථානය                   

(Current Working Place)

දැනට සිටින පළාත / 

ආයතනය (Current 

working Province/ 

Institution)

ස්ථානමාරුව සිදුකරන පළාත / ආයතනය  

(Transferred Province / Institution)

1 අයි.ජන්සිල් ප්රාදේශීය දරෝශ, ලනාතවිල්ලුල ලයඹ ඳෂාත උතුරු පළත

I. Jansil Divisinal Hospital ,  Wanathawilluwa North West P. Nothern Province

4 යු.බී. නිව්ටන් ප්රාදේශීය දරෝශ, ශම්දෙගමුල ඌල ඳෂාත දකුණු පළත

5 ඒ.පී.ජයදවේකර දිවා දරෝශ ලැදව්ගම ඌල ඳෂාත බසනහිර පළත

6 දේ.එව.්මධුභාෂිණී දිවා දරෝශ - දකොව්න්ද ඌල ඳෂාත වෙරගමු ඳෂාත

7 අයි.ඩබ්.ඒ.එන්.දේ. දවෝමතික දිවා දරෝශ ඌලඳරණගම ඌල ඳෂාත බසනහිර පළත

8 බී.ප්රියාන්ත ප්රාදේශීය දරෝශ, දවලනග ඌල ඳෂාත වෙරගමු ඳෂාත

9 ජී.දේ.එම්.පී.එව.්කුමාර ප්රාදේශීය දරෝශ , කතරගම ඌල පළත වෙරගමු ඳෂාත

10 එච්.එච්.ඩී.අයි.සිල්ලා මලික දරෝශ දදහිඅත්තකන්ඩිය නැදගනහිර ඳෂාත ඌල ඳෂාත

11 ආර්.එම්.සී.එව.්රත්නායක මුලික දරෝශ - මශඔය නැදගනහිර ඳෂාත ඌල පළත

12 දේ.පී.එව.්ප්රියදර්ණී මධයම දෙදශත් ාාල , මුලදග නැදගනහිර ඳෂාත සථනමරුල සිදු නනොකරන දී.

13 දේ.ඒ.සුභද්රා ප්රාථමික වලදය වත්කාර ඒකකය, ඳරගශනැදල්, අම්ඳාර නැදගනහිර ඳෂාත මශ දරෝශ -අම්ඳාර

14 ඩබ්.ඒ.එව.්චන්දිමා දිව්ත්රිේ ෂය වායනය , අම්ඳාර නැදගනහිර ඳෂාත ලයඹ ඳෂාත

15 එච්.දේ.යු.පී.අම්බුලුග ලිිංගාශ්රිත දරෝග වායනය, අම්ඳාර නැදගනහිර ඳෂාත සථනමරුල සිදු නනොකරන දී.

18 ටී.එම්.ගුණලර්ධන ප්රාදේශීය දරෝශ, දතොට්ටම, අම්ඳාර නැදගනහිර ඳෂාත සථනමරුල සිදු නනොකරන දී.

20 දේ.එම්.ඩබ්.වී.කරුණාරත්න ප්රාදේශීය දරෝශ - දමන නැදගනහිර ඳෂාත මධයම ඳෂාත

21 වී.ඩී.එව.්එව.්ආර්.කුමාර ප්රාදේශීය දරෝශ - ඳානම නැදගනහිර ඳෂාත දකුණු ඳෂාත

23 ඒ.එම්.එන්.ප්රභාත් තලමැදගම ප්රාථමික වලදය වත්කාර ඒකකය , තලමැදගම නැදගනහිර ඳෂාත වෙරගමු ඳෂාත

25 ඩබ්.ඩී.එව.්එව.්කුමාර ප්රාදේශීය දරෝශ - ඳානම නැදගනහිර ඳෂාත දකුණු පළත

26 සී.ආර්.ගල්ලත්ත මලික දරෝශ දදහිඅත්තකන්ඩිය නැදගනහිර ඳෂාත සබරගමු පළත

32 දේ.දේ.දේ.නාක ප්රා.දරො.දගොනාදගොල් නැදගනහිර ඳෂාත ඌල පළත

ඖෂධ සංයයෝජක ස්ථාන මාරු - 2016 

38 එන්.එම්.එව.්නලරත්න ප්රා.දරෝ. - උඩුපුව්වැල්ාල මධයම ඳෂාත දකුණු පළත

39 ජි.ජි.එව.්ප්රීතිකා ප්රා.වල.ඒ - කදදඳො මධයම ඳෂාත ඌල පළත

36 ඒ.බී.එම්.එව.්සුමිත් ප්රියන්ත ප්රා.දරෝ.- ලඳදන් මධයම ඳෂාත ඌල පළත

37 ආර්.එම්.එව.්කුමාර ප්රා.දරෝ. - මඩුල් මධයම ඳෂාත ඌල පළත

34 එම්.ඩබ්.එව.්ඊ.සිසිර කුමාර ප්රා.වල.ඒ.- දේදුනුපිටිය මධයම ඳෂාත සබරගමු පළත

35 ආර්.එම්.එන්.ටී.රත්නායක ප්රා.දරෝ. -දතරිඳැශැ මධයම ඳෂාත ඌල පළත

31 එම්.වික්රමසිිංශ ප්රාදේශීය දරෝශ දතෝපුර් නැදගනහිර ඳෂාත ඌල පළත

33 ටී.එන්.එල්.තදගොඩ ප්රා.දරෝ.- දුන්හින්න මධයම ඳෂාත සබරගමු පළත

29 එව.්පී.එච්.අයි.ඳතිරණ ප්රාදේශීය දරෝශ දගෝමරන්කඩල නැදගනහිර ඳෂාත බසනහිර පළත

30 ඩබ්.ඒ.ඩී.එව.්විදේසරිය මලික දරෝශ මුතර් නැදගනහිර ඳෂාත උතුරු මද පළත

27 එච්.එම්.ආර්.ඩබ්.බී.දශේරත් ප්රාදේශීය දරෝශ ඳදවි ශ්රීපුර නැදගනහිර ඳෂාත මධයම පළත

28 දේ.ජී.ඩී.එන්.එදිරිසිිංශ ප්රාදේශීය දරෝශ දවේරුනුලර නැදගනහිර ඳෂාත මධයම පළත

22 ඩබ්.එම්.එව.්අදබ්සිිංශ මධයම දෙදශත් ාාල , මඩලන්ද , අම්ඳාර නැදගනහිර ඳෂාත වෙරගමු ඳෂාත

24 ඩබ්.ජී.ඒ.පී.කුමාර මධයම දෙදශත් ාාල දකොේනාශර නැදගනහිර ඳෂාත මධයම පළත

17 එම්.ඩී.සී.පී.ජයදවේන ප්රාථමික වලදය වත්කාර ඒකකය උශන නැදගනහිර ඳෂාත මධයම පළත

19 පී.ඩී.එව.්දේ.වමරනායක මධයම දෙදශත් ාාල, නාමල්ඔය අම්ඳාර නැදගනහිර ඳෂාත මධයම පළත

2 ජී.සී.රුලන් ඳතිරණ ප්රාථමික වලදය වත්කාර ඒකකය, දලන්නප්පුල ලයඹ ඳෂාත බසනහිර පළත

3 එච්.එම්.ඒ.පී.රත්නායක ප්රාථමික වලදය වත්කාර ඒකකය, මැල්සිරිපුර ලයඹ ඳෂාත මධයම ඳෂාත



43 එච්.ඒ.එව.්බී.විමවීර ප්රාදේශීය දරෝශ ෙගලන්තාල මධයම ඳෂාත සබරගමු පළත

44 දේ.ඒ.වී.රත්නායක දිව්ත්රිේ ෂය චිකිත්වාගාරය - නුලරඑළිය මධයම ඳෂාත සබරගමු පළත

45 දේ.ඒ.එව.්ඒ.ජයසරිය ප්රා.දරෝ. - දරෝශ මධයම ඳෂාත බසනහිර පළත

46 එම්.ජී.ආර්.ඩී.දමොරලලියේද ප්රා.වල.ඒ. - අදේදල මධයම ඳෂාත ඌල පළත

47 එච්.පී.එන්.ලාව් ප්රා.වල.ඒ. - කීර්තිෙණ්ඩාරපුර මධයම ඳෂාත ඌල පළත

50 එල්.දේ.තුාරිකා ග්රාමීය දරෝශ අමිතිරිග වෙරගමු ඳෂාත බසනහිර පළත

51 පී.ජී.ඒ.ඩී.දඳොතුපිටිය ම.දෙ.ා.අල්ගම වෙරගමු ඳෂාත බසනහිර පළත

52 පී.ඩී.ඩී.එව.්දප්රේමරත්න ප්රා.වල.ප්ර.ඒ.නාඳාග වෙරගමු ඳෂාත බසනහිර පළත

ලශල්කඩ ප්රාදේශීය දරෝශ

58 එන්.එම්.පී.බී.නි්ිංක ප්රාදේශීය දරෝශ කපුදගොල්ෑල උතුරු මැද ඳෂාත ඌල ඳෂාත

59 ජී.එන්.ගුණතික වම්ඳත්නුලර ප්රාදේශීය දරෝශ උතුරු මැද ඳෂාත

නමහි පලතින පරිපන ගටළුල නිරකරණය 

කළ යුතුය.

61 දේ.එච්.ජී.දඳදර්රා රජදේ මධයම දෙදශත් ාාල දැඩිගමුල ෙව්නාහිර ඳෂාත සථනමරුල සිදු නනොකරන දී.

63 පී.එම්.ප්රභකර ඉත්ත්පන බසනහිර පළත දකුණු පළත

64 දේ.බී.එව.්යූ.ප්රනාන්දු ම.දෙ.ා. - තීනියාල ෙව්නාහිර ඳෂාත දකුණු ඳෂාත

65 එම්.ඒ.සී.ධනු්ක ම.දෙ.ාාල විමුල් දකුණු ඳෂාත දිව්ත්රිේ මශ දරෝශ - ශම්ෙන්දතොට

66 ඕ.ඒ.සී.රවාිංජන ම.දෙ.ාාල දෙරලිදශ දකුණු ඳෂාත නැදගනහිර දකොෂඹ  මලික දරෝශ

67 එල්.ජී.රණසිිංශ රජදේ දරෝශ - දෙන්දතොට දකුණු ඳෂාත වෙරගමු ඳෂාත

68 ටී.එම්.ටී.එන්.කුමාරි දිවා දරෝශ කාන මධයම රජය සථන මරුල සිදුකරන දී.

73 එම්.ඩී.එන්.නේ.අනේනකෝන් මධයම ෂය චිකිත්වාගාරය මධයම රජය බසනහිර පළත

74 එන්.එම්.සයිනේ අෂරෆ අනුසමරණ නරෝහ මධයම රජය නනගනහිර පළත

M.M.Zainab Ashroff Memmorial Hospital Line Ministry Eastern Province

75 නේ.ඒ.එම්.එස.ජයනකොඩි කසල් වීදිනේ කන්ත නරෝහ මධයම රජය සථනමරුල සිදු නනොකරන දී.

76 එච්.එන් ද නසොයිස කසල් වීදිනේ කන්ත නරෝහ මධයම රජය මුල්නල්රියල මූලික නරෝහ

71 එන්.එච්.විමල් දිවා දරෝශ දබ්රුල මධයම රජය දකුණු ඳෂාත

72 දේ.දේ.ඩී.දේ.දඳදර්රා ජාතික මානසික දවෞඛ්ය විදයායතනය මධයම රජය ෙව්නාහිර ඳෂාත

69 ආර්.එම්.එන්.පී.රත්නායක දිවා දරෝශ කාන මධයම රජය ෙව්නාහිර ඳෂාත

70 දේ.ජී.සුදන්ත්රා ව්ලවන දරෝග පිළිෙද ජාතික දරෝශ ලැලිවර මධයම රජය ශික්ෂණ නරෝහ - මහනමෝදර

60 යූ.ඒ.ඩී.එව.්එල්.විදේදවේකර ම.දෙ. ාාල දව්රග ෙව්නාහිර ඳෂාත දිස නරෝහ - නේරුල

62 මිරේ උදයකන්ත මූලික නරෝහ - නහෝමගම ෙව්නාහිර ඳෂාත මධයම ළය චිකිත්සගරය

56 ඩබ්.එම්.පී.යූ.දේ.ලනසරිය කැකිරාල ප්රාදේශීයදරෝශ උතුරු මැද ඳෂාත ඌල ඳෂාත

57 දේ.එන්.සී.ජයතික උතුරු මැද ඳෂාත ලයඹ ඳෂාත

54 ඩී.එම්.එල්.ඒ.ගාමිණී දම්මින්න මධයම දෙදශත් ාාල උතුරු මැද ඳෂාත ඌල ඳෂාත

55 එම.පී.නානුමුර දියදෙදුම ප්රාදේශීය දරෝශ උතුරු මැද ඳෂාත වෙරගමු ඳෂාත

49 පී.ඩී.සී.දඳදර්රා ප්රා.දරෝ- දුම්ෙර වෙරගමු ඳෂාත බසනහිර පළත

53 ඊ.වී.එව.්එරිංග මනම්පිටිය ඳර්යන්ත දරෝශ උතුරු මැද ඳෂාත ෙව්නාහිර ඳෂාත

42 දේ.එම්.ඩබ්.සි.දවෝමරත්න ප්රා.දරෝ.- ේඳාන මධයම ඳෂාත සබරගමු පළත

48 ආර්.ඒ.මිංජු ප්රියිංග ප්රා.වල.ප්ර.මධයව.- දමොරකැටිය වෙරගමු ඳෂාත දකුණු ඳෂාත

40 ආර්.එම්.දේ.ජී.ජී.ආර්.දේ. රත්නායක ප්රා.දරෝ - මුල්ඔය මධයම ඳෂාත සථනමරුල සිදු නනොකරන දී.

41 එච්.එම්.සි.දේ.දශේරත් ප්රා.දරෝ. - මනුදාරම්නුලර මධයම ඳෂාත ඌල පළත



77 නක්.එම්.ආර්.මණිනක් නපොනළොන්නරුල මහ නරෝහ මධයම රජය සථනමරුල සිදු නනොකරන දී.

79 අසංක ගජවීර රිේනේ ළම නරෝහ මධයම රජය කසල් වීදිනේ කන්ත නරෝහ

81 රුලන් කුමර ඌල පළත ඌල පළත

82 ඩී.එම්.ධර්මදස මශ දරෝශ - දමොනරාග මධයම රජය

80 ජී.ජී.එව.්කුමාර දිව්ත්රිේ මශ දරෝශ ශම්ෙන්දතොට මධයම රජය දකුණු ඳෂාත

මධයම රජය සහ ඌල පළත අතර සුහද 

මරුලක් නස ක්රියත්මක නකනර්.

78 ලජිර ශ්රීමල් රිේනේ ළම නරෝහ මධයම රජය මධයම ළය චිකිත්සගරය


