
ඉසින යන්ත්ර ක්රියාකරු 
     

ගාල්ල දිස්ත්රි ක්කය  
  

අනු 

අංකය 
නම සස්ත්රවා ස්ත්රථානය 

වර්තමාන සස්ත්රවා 

ස්ත්රථානසේ සස්ත්රවයට 

වාර්තා කළ දිනය 

2021.12.31 දිනට 

වර්තමාන සස්ත්රවා ස්ත්රථානසේ 

සස්ත්රවා කාලය 

1 අයි.ජී. රංජිත් මයා වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 2016.03.01 අවු.05 මාස 09  

2 එස්.එම්.රේ. ප්රසන්න මයා වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 2013.03.01 අවු.08 මාස 09 

3 ඒ. ඩබ්. පී. එස්. කුමාර මයා වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 2009.02.07 අවු.12 මාස 10 

4 ජී.වී.එස්. විරේවීර මයා වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 2009.02.07 අවු.12 මාස 10 

5 පී.එච්.පී. ඉන්ික මයා වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 2013.03.01 අවු.08 මාස 09 

6 සී.වීරමුණි මයා වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 2016.03.01 අවු.08 මාස 09 

7 ඩබ්.ිශාන්ත මයා වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 2013.03.01 අවු.08 මාස 09 

8 එම්.රේ.ජී.එස්.එස්.ප්රියදර්ශන 
මයා 

වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 2014.10.01 අවු.07 මාස 02 

9 රේ.ඩබ්. ප්රියාලාල් මයා වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 2016.03.01 අවු.05 මාස 09  

10 සී.ඒ. බුද්ධරකෝරාල මයා වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 2013.03.01 අවු.08 මාස 09 

11 ඩී.ඒ.එස්. ඇරලේසැන්ඩර් 
මයා 

වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 2009.02.07 අවු.12 මාස 10 

12 එච්.ඒ. සිරිල් මයා වාහක රරෝග මර්දන ඒකකය 1986.01.02 අවු.35 මාස 11 

13 බී.ඒ. රරාෂෘන් මධුශංක මයා රසෞ.වව.නි.කාර්යාලය - අම්බලන්රගාඩ 2013.06.01 අවු.08 මාස 06 

     



 

 

මාතර දිස්ත්රි ක්කය 

අනු 

අංකය 
නම සස්ත්රවා ස්ත්රථානය 

වර්තමාන සස්ත්රවා 

ස්ත්රථානසේ සස්ත්රවයට 

වාර්තා කළ දිනය 

2021.12.31 දිනට 

වර්තමාන සස්ත්රවා ස්ත්රථානසේ 

සස්ත්රවා කාලය 

1 ේ.රශ්ි ජීවන් බරවා රරෝග මර්ධන ඒකකය -මාතර  2015-03-09 අවු 06 මාස 09 

2 පී.බී වසන්ත කිත්සිරි රුධිර මධයස්ථානය - කඹුරුගමුව                                 2011// අවු10 

3 එස්.රේ ගාිණී රසෞ.වව.නි.කා මාතර  2013-05-15 අවු 07 මාස 07 

4 එල්.ජි උපනන්ද  රසෞ.වව.නි.කා වැලිගම    2013-06-27 අවු 07 මාස 06 

     

     

හම්බන්ත්සතාට දිස්ත්රික්කය 

අනු 
අංකය නම රස්වා ස්ථානය 

වර්තමාන රස්වා ස්ථානයට 
වාර්තා කල ිනය 

2021.12.31 ිනට වර්තමාන 
රස්වා ස්ථානරේ රස්වා 

කාලය  

1 එච්.රේ.ජගත් මයා ප්රාරද්ශීය මැරල්රියා මර්ධන ඒකකය - හම්බන්රතාට 5-3-2013 8 අවුරුදු 7 මාස 28 ින  

2 රේ.මුතුකුමාරණ මයා 
රසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී කාර්යාලය - 
ලුණුගම්රවරහර 3-9-2015 6 අවුරුදු 9 මාස 22 ින  

3 ඩබ්.එම්.ඒ.සම්පත් මයා ප්රාරද්ශීය මැරල්රියා මර්ධන ඒකකය - හම්බන්රතාට 5-15-2013 අවු.08 මාස 05 ින 15 

4 රේ.එ. රසෝමදාස මයා ිසා රරෝහල - රගෝණරදණිය 7-13-2001 අවු.20 මාස 05 ින 18 

5 පී.බී.එම්.පුෂ්පකුමාර මයා රසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී කාර්යාලය - තිස්සමහාරාමය 5-15-2012 අවු. 09 මාස 07 ින 16 

6 එම්.එම්.විමල් මයා 
රසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී කාර්යාලය - 
ලුණුගම්රවරහර 8-31-2004 අවු. 07 මාස 4  


