
අරක්කැමි   

       

අරක්කැමි - මූලික රරෝහල ඇල්පිටිය   

අනු     
අංකය 

නම ස ේවා  ේථානය 
වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවයට වාර්තා 
කල     දිනය 2021.12.31 දිනට වර්තමාන 

ස ේවා  ේථානසේ ස ේවා කාලය   

1 පී.සේ.ඩබ්.සිරිමාන්න මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2008-05-23 

අවු.  13   මා .    07   දින.    
00   

       

අරක්කැමි -  මූලික රරෝහල වලස්මුල්පල 
    

      

වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවයට වාර්තා 

කල දිනය 

2021.12.31 දිනට වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවා කාලය  

අනු 
අංකය 

නම ස ේවා  ේථානය අවුරුදු මා  

 

1 සුමිත් ගරුසිංහ මයා 
මූලික ස ෝහල - 
වල ේුල්පල 

2002.11.24 19 1 
 

2 ආර්.කරුණා ත්න මයා 
මූලික ස ෝහල - 
වල ේුල්පල 

2003.03.30 18 9 
 

       
 

 

 

 

 

     



අරක්කැමි - මූලික රරෝහල - බලිටිය 

       

අනු     

අංකය 
නම ස ේවා  ේථානය 

වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවයට වාර්තා 
කල     දිනය 2021.12.31 දිනට වර්තමාන 

ස ේවා  ේථානසේ ස ේවා කාලය   

1 එන්.සී.එම්.ස ේනානායක ුලික ස ෝහල,බලිටිය  

ස ෞ.කා.  1995-.06.01 

සිට 2008.08.08 දක්වා  අවු 13 මා  02 දින 17   

අ ක්කැමි - 2008.08.19 -

2021.12.31 දක්වා අවු 13.මා  04.දින 12   

2 සක්.ජි.චන්රානි මිය එම 

ස ෞ.කා. -2009.02.10-

2020.12.03 අවු 11 මා  09 දින 25   

අ ක්කැමි -2020.12.04 -

2021.12.31 දක්වා අවු 01 දින 27   
       
 

 

 

 

 
 

 

 

    



අරක්කැමි - මූලික රරෝහල තිස්මස්මහාරාම 

අනු 
අංකය 

නම ස ේවා  ේථානය 
වර්තමාන ස ේවා  ේථානසේ 
ස ේවයට වාර්තා කල දිනය 

2021.12.31 දිනට වර්තමාන ස ේවා  ේථානසේස ේවා කාලය 

1 
සුජිත් චමින්ද සුදුසිංහ 

මූලික ස ෝහල - 
ති ේ මහා ාම 

01-06-1995 26 6 30 

  අ ක්කැමි උ  ේී ම 15-06-2017 4 6 16 

2 
එච්.සක්.බුද්ධික මධුශංක 

මූලික ස ෝහල - 
ති ේ මහා ාම 

01-06-2011 10 6 30 

  අ ක්කැමි උ  ේී ම 04-12-2020 1 0 27 

 
 
 
අරක්කැමි - මූලික රරෝහල තංගල්පල     

අනු 

අංකය 
නම රස්මවා ස්මථානය 

වර්තමාන රස්මවා 

ස්මථානරේ රස්මවයට වාර්තා 

කළ දිනය 

2021.12.31 දිනට වර්තමාන 

රස්මවා ස්මථානරේ රස්මවා කාලය 

  
1 H.G.Prasanna 

Samarakkodi 
Base Hospital Tangalle 2003-03-16 18 

  

            

  
 
 

 

 
 

 

 

  

  



අරක්කැමි - ගාල්පල දිස්මි ක්කය  
     

  

 අනු 

අංකය  
 නම   රස්මවා ස්මථානය  

 වර්තමාන රස්මවා 

ස්මථානරේ රස්මවයට වාර්තා 

කළ දිනය  

 2021.12.31 දිනට වර්තමාන 

රස්මවා ස්මථානරේ රස්මවා කාලය  

  
1 ටී.බී. මසනෝේ දීපාල්ප 

මයා 
ප්රාසද්ධශිය ස ෝහල - 
බද්ධසද්ධගම 

2012.03.02 අවු.09 මා  09 

  
2 පී.  මන් ගුණස ේක  

මයා 
ප්රාසද්ධශිය ස ෝහල - 
උණවටුන 

2013.01.08 අවු.08 මා  11 

       

  
අරක්කැමි - මාතර දිස්මි ක්කය  

  

  

 අනු 

අංකය  
 නම   රස්මවා ස්මථානය  

 වර්තමාන රස්මවා 

ස්මථානරේ රස්මවයට වාර්තා 

කළ දිනය  

 2021.12.31 දිනට වර්තමාන 

රස්මවා ස්මථානරේ රස්මවා කාලය  
  

1 ජී.ඩි සිරිතංග  ප්රාසද්ධශීය ස ෝහල වැලිගම 2012-02-02 අවු 09 මා  10   

       

    

       
 


