
දුරකථන ක්රියාකරු 

     
දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය- ගාල්ල   

අනු 
අංකය නම ස ේවා  ේථානය 

වර්තමාන ස ේවා  ේථානසේ ස ේවයට 
වාර්තා කළ දිනය 

2021.12.31 දිනට වර්තමාන 
ස ේවා  ේථානසේ ස ේවා 
කාලය 

1 ඩබ්.ජී. ලංකාතිලක මිය 
දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ 

කාර්යාලය- ගාල්ල 2013.05.16 අවු.08 මා  07 

     

මූලික සරෝහල - ඇල්ිටිය 
   

අනු 
අංකය නම ස ේවා  ේථානය 

වර්තමාන ස ේවා  ේථානසේ ස ේවයට 
වාර්තා කළ දිනය 

2021.12.31 දිනට වර්තමාන 
ස ේවා  ේථානසේ ස ේවා 
කාලය 

1 ශ්රීමතී අසබ්වික්රම මූ.සරෝ.ඇල්ිටිය 2012.11.13 
අවු.  09   මා .    01   දින.    
18 

2 එච්.ඩබ්.ඩී.සර්ණුකා මූ.සරෝ.ඇල්ිටිය 2014.01.21 
අවු.  07   මා .    11   දින.    
10 

3 ඩබ්.ඩබ්.එන්.තරංගිකා මූ.සරෝ.ඇල්ිටිය 2014.01.21 
අවු.  07   මා .    11   දින.    
10 

     
 
 

මූලික සරෝහල - උඩුගම    

අනු 
අංකය 

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

2021.12.31 දිනට වර්තමාන 
ස ේවා  ේථානසේ ස ේවා 
කාලය 

1 ආර්.ඩී.ගුරුසංහ මිය මූලික සරෝහල - උඩුගම 2013.05.23 අවු.08 මා .07දින.08 

2 එම්.එ ේ.චමිලා ප්රියංගනී මිය මූලික සරෝහල - උඩුගම 2014.02.06 අවු07 මා .10දින.25 



     

මූලික සරෝහල - කඹුරුිටිය    

අනු 
අංකය 

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

2021.12.31 දිනට වර්තමාන 
ස ේවා  ේථානසේ ස ේවා 
කාලය 

1 S.Y.Rasika B.H.Kamburupitiya 2012-02-03 09/10/28 

2 W.K.A.Mangalika B.H.Kamburupitiya 2012-07-12 09/05/19 

3 A.P.Rohini B.H.Kamburupitiya 2012-12-17 09/00/14 

     

මූලික සරෝහල - තංගල්ල    

අනු 
අංකය 

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

2021.12.31 දිනට වර්තමාන 
ස ේවා  ේථානසේ ස ේවා 
කාලය 

1 W.A.K Malkanthi Base Hospital Tangalle 2014-01-22 7 

2 N.K.N Asela Base Hospital Tangalle 2014-01-22 7 

     
 

 

මූලික සරෝහල - තිස්ත්රස්ත්මහාරාමය    

අනු 
අංකය 

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

2021.12.31 දිනට වර්තමාන 
ස ේවා  ේථානසේ ස ේවා 
කාලය 

1 සේ.පී.ශ්රියාණි මූලික සරෝහල - තිස්ත්රස්ත්මහාරාම 25-06-2013 අවු.08 මා  06 

2 එ ේ.ඒ.ප්රීත්ලාල් මූලික සරෝහල - තිස්ත්රස්ත්මහාරාම 08-06-2013 අවු.08 මා  06 

     

මූලික සරෝහල - සෙණියාය    

අනු 
අංකය 

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

2021.12.31 දිනට වර්තමාන 
ස ේවා  ේථානසේ ස ේවා 
කාලය 

1 C.D.Shiyani Weerasinghe Base Hospital Deniyaya 2013.06.01 08Years 05Month 00Days 

     



     

දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය -මාතර   

අනු 
අංකය 

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

2021.12.31 දිනට වර්තමාන 
ස ේවා  ේථානසේ ස ේවා 
කාලය 

1 ටී.ජී.සී ඉන්රශාන්ත 
දිස්ත්රික් සස්ත්ෞඛ්ය සස්ත්රවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය -

මාතර 2016-04-28 අවු 05 මා  08 

     
 
මූලික සරෝහල - වලස්ත්රු ල්ල    

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 අයි.ප්රියංකා දමයන්ති මිය මූලික සරෝහල - වලස්ත්රුල්ල 01-06-2013 අවු 08 මා  06 දින 30 

2 සේ.එම්.තිලකලතා මිය මූලික සරෝහල - වලස්ත්රුල්ල 20-06-1995 අවු 26 මා  06 දින 11 

 


