
 සසේවා කාලය වසර 05 කට වැඩි නිලධාරින්සේ/සසේවකයින්සේ ස ාරතුරු - ඖෂධ සංසයෝජක නිලධාරී 

     

                 ගාල්ල RD 

        
අනු 

අංකය 
නම සසේවා සේථානය වර් මාන සසේවා 

සේථානසේ සසේවයට වාර් ා 
කළ දිනය 

2021.12.31 දිනට වර් මාන සසේවා 
සේථානසේ සසේවා කාළය 

1 ජී.ඩබ්.එන්.සඳරුවනි ප්රාදේශීය ද ෝහල ඉඳුරුව 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

2 ජී.ඩබ්.එස්.නිදේෂා ප්රාථමික වවද්ය සත්කා  ඒකකය හබුරුගල 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

3 පී.ඒ.ආර්.මධූෂා මධ්යම දෙදහත් ශාලාව ඕපාත 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

4 ඩබ්.ඩී.දිල්රරුක්ෂි මධ්යම දෙදහත්ශාලාව අමුදගාඩ 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

5 ආර්.ජී වත්සලා ප්රාදේශීය ද ෝහල දනළුව 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

6 වයි.ආර්.යූ.ඩී ජයදනත් දිසා ද ෝහල හිනිදුම 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 (2017.07.29 වන 
දින ක න්දද්ණිය දිසා ද ෝහලට තාවකාලික 
අනුයක්ෂිය මත දස්වයට වාර්තා ක  ඇත) 

7 ඩබ්.එන්.දක්ෂ.ඩී.මධුිකා  ජදේ ද ෝහල හෙ ාදූව 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

8 දේ.සී.එච්.නානායකකා  ප්රාථමික වවද්ය සත්කා  ඒකකය අගලිය     

9 ඩී.පී.එස් අනු ාධ්නී ප්රාදේශීය ද ෝහල නියාගම 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

10 එන්.වී.වසන්ත කුමා  පර්යන්ත ඒකකය හික්ෂකඩුව     

11 ඩබ්.අදේෂ ප්රසාදික පර්යන්ත ඒකකය   ත්ගම 2016.12.01 වස  05 මාස 01 

12 පී.යූ සිතාරි ප්රාදේශීය ද ෝහල ඌ ගස්මංහන්දිය 2016.11.11 වස  05 මාස 01 දින 20 

13 දක්ෂ.ඩී.එස් දසනවි ත්න මධ්යම දෙදහත් ශාලාව අේෙලන්දගාඩ     

14 දක්ෂ.එේ. කාවින්දි මධ්යම දෙදහත් ශාලාව මහ ඉදුරුව 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

15 ජී.ටී.ඩී ප්රනාන්දු දිසා ද ෝහල හිනිදුම 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

16 දක්ෂ.ඩබ්.අයි.නිසංසලා මධ්යම දෙදහත් ශාලාව යක්ෂකලමුල්රල 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

17 සී.එච්.ොලසූරිය මධ්යම දෙදහත් ශාලාව කිරිඳිඇල 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

18 යූ.එස්.ඩී.චේමි ප්රාදේශීය ද ෝහල ඌ ගස්මංහන්දිය 2016.12.26 වස  05 දින 05 

19 ඩබ්.ඒ.එන්.මධුෂානි මධ්යම දෙදහත් ශාලාව පිලාන 2016.11.10 වස  05 මාස 01 දින 21 

20 මධුසංඛ දලාකුදේ දිසා ද ෝහල ෙේදේගම 2016.12.30 වස  05 දින 01 

21 දක්ෂ.පී.පී.පී විදේ ත්න පර්යන්ත ඒකකය ෙටදපාළ 2015.06.16 වස  06 මාස 06 දින 15 



22 ඒ.දක්ෂ.ගුණවර්ධ්න මධ්යම දෙදහත් ශාලාව ගංදතාට 2016.11.22 වස  05 මාස 01 දින 09 

23 
අයි.ඩී.අයි.එේ. 
විදේ ත්න දිසා ද ෝහල ක න්දද්ණිය 2016.11.30 වස  05 මාස 01 දින 01 

24 එස්.සී.අම සංහ දිසා ද ෝහල ඉමදූව 2016.11.18 වස  05 මාස 01 දින 23 

25 දෙෝධිකා ගලප්පත්ි ප්රාථමික වවද්ය සත්කා  ඒකකය අහංගම     

26 එච්.ජී ජය ත්න මධ්යම දෙදහත් ශාලාව නාකියාදද්ණිය 2012.05.18 වස  09 මාස 07 දින 13 

27 
ටී.එේ.එස්.පී 
නානායක්ෂකා  මධ්යම දෙදහත් ශාලාව කහදූව 2016.12.31 වස  05 

     

     

     

   මාත  RD    
අනු 

අංකය 

නම සසේවා සේථානය වර්ථමාන සසේවා සේථානසේ 

සසේවයට වාර් ා කලදිනය 

2021.12.31 දිනට වර් මාන සසේවා 

සේථානසේ සසේවා කාලය 

1 ජී.ඊ.එස්.චින්තන මයා ප්රාදේශිය ද ෝහල දමා වක 2010.02.15 අවු.11මාස10 දින16 

2 ඒ.එස්.විද්ානගම මිය ප්රාදේශිය ද ෝහල කිරින්ද් පුහුල්රවැල්රල 2016.11.19 අවු 5මාස 01 දින12 

3 බී.ඒ.අනු  මයා ප්රාදේශිය ද ෝහල රුහුණුගම 2014.07.22 අවු 7මාස 05 දින09 

4 එච්.ආර්.එේ.නුස්රි මයා ප්රාදේශිය ද ෝහල තලල්රල 2016.11.12 අවු 5මාස 01 දින 19 

5 එස්.විතාන මයා ප්රාථමික සත්කා  ඒකකය කඹුරුගමුව 2013.02.11 අවු 8 මාස10 දින 21 

6 දක්ෂ.ආර්.ප්රියන්ගනි මිය ප්රාථමික සත්කා  ඒකකය ිහදගාඩ 2013.02.02 අවු 8 මාස10 දින 29 

7 ජි.එස්.ධී සිංහ මිය ප්රාථමික සත්කා  ඒකකය යටියන 2016.11.31 අවු 5 මාස1  

8 අයි.ජි.සී. සින්ත මයා ප්රාදේශිය ද ෝහල දමා වක 2016.10.11 අවු 5 මාස02 දින 20 

9 අයි.එස්.ජයසිංහ මයා ප්රාදේශිය ද ෝහල ඌරුදොක්ෂක 2016.10.11 අවු 5 මාස02 දින 20 

10 යු.එස්.ඇහැලආ ච්චි 
මිය 

ප්රාථමික සත්කා  ඒකකය හක්ෂමණ 2016.10.11 අවු 5 මාස02 දින 20 

11 එේ.එච්.ජි.මාධ්ව මයා ප්රාථමික සත්කා  ඒකකය මිදිගම 2016.10.11 අවු 5 මාස02 දින 20 

12 පී.ඒ.එස්.ජයමිණි මිය ප්රාදේශිය ද ෝහල ඌරුගමුව 2016.10.11 අවු 5 මාස02 දින 20 

13 ජි.ඩබ්.දේ.මධු ංග මිය ප්රාදේශිය ද ෝහල ඌරුගමුව 2016.10.11 අවු 5 මාස02 දින 20 

14 එච්.එස්.පී.බී භාිණි 
මිය 

ප්රාදේශිය ද ෝහල මාව ල 2016.10.11 අවු 5 මාස02 දින 20 



15 එන්.ඒ.සී.අනු ාධි මිය ප්රාදේශිය ද ෝහල ගංදගාඩගම 2016.10.11 අවු 5 මාස02 දින 20 

16 අයි.එස්.මුණසිංහ මයා ප්රාදේශිය ද ෝහල කිරින්ද් පුහුල්රවැල්රල 2016.12.23 අවු 5 දින 8 

17 එස්.ඒ.පී.දිලූෂාන් මයා ප්රාදේශිය ද ෝහල අකුරැස්ස 2016.11.21 අවු 5 මාස01 දින 10 

     

     

 හම්බන්ස ාට RD  

අනු 
අංකය 

නම සසේවා සේථානය 

වර් මාන 
සසේවා 

සේථානසේ 

සසේවයට 

වාර් ා කල  
දිනය 

2021.12.31 දිනට වර් මාන සසේවා 
සේථානසේ සසේවා කාලය 

1 ශ්රියාණි ිලක ත්න රුහුණූ සුව නිවහන - හේෙන්දතාට 5/10/2009 අවු 12මාස07 දින21 

2 ඩබ්.පී.එස්.පී කුමා  ප්රාදේශීය ද ෝහල - කටුවන 1/7/2015 අවු 06මාස 11දින24 

3 එේ.එච්.සී පුශ්පකුමා  ප්රාදේශීය ද ෝහල - සූරියවැව 12/15/2016 අවු 05මාස00 දින 16 

4 ඩී.ටී විදේදස්ක  ප්රාදේශීය ද ෝහල - අගුණුදකාළ පැළැස්ස 8/18/2015 අවු06 මාස04 දින13 

5 ඒ.බී.පී සුභාිණී ළය චිකිත්සාගා ය 2/19/2010 අවු11 මාස 10දින12 

6 ජී.ජී.එස් කුමා  ප්රාදේශීය ද ෝහල - වී කැටිය 11/3/2016 අවු 05මාස01 දින28 

7 ඒ.ඩබ්.ටී චතු ංග ප්රාදේශීය ද ෝහල - අේෙලන්දතාට 11/6/2016 අවු05 මාස01 දින25 

8 දක්ෂ.ඒ.සී මදුශංක ප්රාදේශීය ද ෝහල - ෙැ ගම 11/11/2016 අවු 05මාස01 දින20 

9 සී.ඩී අදබ් ත්න ප්රාදේශීය ද ෝහල - හකුරුදවල 11/11/2016 අවු 05මාස01 දින20 

10 දක්ෂ.පි.ජි කරුණා ත්න ප්රා.වව.ස.ඒකකය - පළතුඩුව 11/11/2016 අවු 05මාස01 දින20 

11 එේ.වි.ඩි ලක්ෂශානි ප්රා.වව.ස.ඒකකය - ෙද්ගරිය 11/11/2016 අවු 05මාස01 දින20 

12 පී.ඒ.ඒ මධුවන්ි ප්රාදේශීය ද ෝහල - කාරියමඩිත්ත 11/11/2016 අවු 05මාස01 දින20 

13 ඒ.පී.බී චමාලිනී ප්රාදේශීය ද ෝහල - කාරියමඩිත්ත 11/11/2016 අවු 05මාස01 දින20 

14 ඒ.පී.එයි.එස් ප්රභාශිනී ප්රාදේශීය ද ෝහල -මිේදද්නිය 11/11/2016 අවු 05මාස01 දින20 

15 එන්.එච් දලාකුක විට ප්රාදේශීය ද ෝහල - ලුණුගේදවදහ  11/11/2016 අවු 05මාස01 දින20 

16 වී.ඩී පළිහවඩන ප්රාදේශීය ද ෝහල - මිේදද්නිය 11/11/2016 අවු 05මාස01 දින20 

17 ඒ.බී.එස් මදුශාන් ප්රාදේශීය ද ෝහල - අගුණුදකාළ පැළැස්ස 11/11/2016 අවු 05මාස01 දින20 

18 ජී.ජී.එස්.ඒ.එේ වී ිලක ප්රා.වව.ස.ඒකකය - දෙ ලිදහල 11/11/2016 අවු 05මාස01 දින20 

19 එන්.එේ.එස් නව ත්න ප්රාදේශීය ද ෝහල - අගුණුදකාළ පැළැස්ස 12/7/2016 අවු 05මාස00 දින24 

20 එච්.ඩබ්.යී ඉදුනිල්ර ප්රාදේශීය ද ෝහල - අේෙලන්දතාට 12/7/2016 අවු05 මාස00 දින24 



     

     

     

 ඇල්රපිටිය BH 

අනු 
අංකය 

නම සසේවා සේථානය සසේවා සේථානයට වාර් ා කල දිනය 

2021.12.31 

දිනට 

වර් මාන 

සසේවා 

සේථානසේ 

සසේවා කාලය 

අවු/මාස/දින 

1 
ආර්.පී.විද්ානදේ මිය 

මූලික ද ෝහල ඇල්රපිටිය 2016-11-19 
අවු.05 මාස 01 
දින 12 

     

     

 

     
 
 
උඩුගම BH 

අනු 

අංකය 

නම සසේවා සේථානය වර් මාන සසේවා සේථානසේ සසේවයට 

වාර් ා කළ දිනය 

2021.12.31 

දිනට වර් මාන 

සසේවා 

සේථානසේ 

සසේවා කාලය 

1 පී.එල්ර.ටී.සංජීව මයා මූලික ද ෝහල - උඩුගම 2016.11.18 අවු.05 
මාස.01.දින13 

2 එච්.එච්.එන්.දසව්වන්දි මිය මූලික ද ෝහල - උඩුගම 2016.11.04 අවු.05 
මාස.01.දින27 

3 දක්ෂ.ඩී.ඩී.ඩී.ඒකනායක දමය මූලික ද ෝහල - උඩුගම 2016.11.04 අවු.05 
මාස.01.දින27 

     

     

  
   



   

     

  කඹුරුපිටිය BH   

අනු 

අංකය 
නම සසේවා සේථානය 

වර් මාන සසේවා සේථානසේ සසේවයට 
වාර් ා කල දිනය 

2021.12.31 
දිනට වර් මාන 

සසේවා 

සේථානසේ 

සසේවා කාලය 

1 ඩබ්.ඒ.ඩී.අයි.ද් සිල්රවා මයා කඹුරුපිටිය මූලික ද ෝහල 2013.01.12 අවු 08 මාස 11 

2 දක්ෂ.ඒ.ඩී.මැණිදක්ෂ මිය කඹුරුපිටිය මූලික ද ෝහල 2016.11.18 අවු 06 මාස 01 

3 එච්.ජී.අයි.පී.ඩබ්.දක්ෂ.විදේසිරිවර්ධ්ක මයා කඹුරුපිටිය මූලික ද ෝහල 2016.11.18 අවු 06 මාස 01 

 

 
     

     

     

          සෙනියාය BH 

අනු 

අංකය 
නම සසේවා සේථානය 

වර් මාන සසේවා සේථානසේ සසේවයට 
වාර් ා කල දිනය 

2021.12.31 දිනට 
වර් මාන සසේවා 

සේථානසේ සසේවා 

කාලය 

1 S.A.W.Darmawardana Base Hospital Deniyaya 2016.11.10 
05Years 
01Month 21Days 

2 N.P.T.Abeykoon Base Hospital Deniyaya 2016.11.11 
05Years 
01Month 20Days 

     

 

 
 
 
 
 
 
  



තිසේසමහාරාමය BH 

අනු 

අංකය 
නම 

සසේවා සේථානය වර් මාන සසේවා සේථානසේ සසේවයට 
වාර් ා කල දිනය 

2021.12.31 දිනට 
වර් මාන සසේවා 

සේථානසේ සසේවා 

කාලය 

1 ිළින දහ්මන්ත මහගමදේ 

මූලික ද ෝහල, ිස්සමහා ාමය  1/10/2010 අවු 11  මාස11    
දින21 

2 එච්.එච්.සුමුදු මධුශාන් 
මූලික ද ෝහල, ිස්සමහා ාමය  11/15/2016 අවු 05  මාස 01   

දින16 

3 එච්.ඩබ්.නුවන් මධුශංඛ 

මූලික ද ෝහල, ිස්සමහා ාමය  11/4/2016 අවු 05   මාස01    
දින27 

 

 වලසේුල්ල BH   
      වර්තමාන දස්වා ස්ථානදේ 

දස්වයට වාර්තා කල දිනය 
2021.12.31 දිනට වර්තමාන දස්වා 

ස්ථානදේ දස්වා කාලය 

අනු 
අංකය 

නම දස්වා ස්ථානය අවුරුදු මාස  

1 යූ.බී.නිවුටන් මයා මූලික ද ෝහල - වලස්මුල්රල 2016.11.26 5 1 

2 තනුජා නි ංජි නේමුනිආ ච්චි මිය මූලික ද ෝහල - වලස්මුල්රල 2016.12.22 5 0 

            

     

      

  ංගල්ල BH   

අනු 
අංකය 

නම දස්වා ස්ථානය 
වර්තමාන දස්වා ස්ථානදේ දස්වයට වාර්තා කල  

දිනය 

2021.12.31 දිනට 
වර්තමාන දසව්ා 
ස්ථානදේ දස්වා 
කාලය  

1 S.H.Dayangani Tangalle Base Hospital 12/29/2016 5  
2 C.S.D.W.Samarasekara Tangalle Base Hospital 12/17/2016 5  
3 C.R.Liyanage Tangalle Base Hospital 12/17/2016 5  

 


