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දි.ස ෞ.ස ේ.අ. කාර්යාලය -  ගාල්ල   

 
        

අනු 

අංකය නම සසේවා සේථානය 

වර් මාන 

සසේවා 
සේථානසේ 

සසේවයට 

වාර් ා කල 

දිනය 

2021.12.31 දිනට 

වර් මාන සසේවා 

සේථානසේ සසේවා 

කාලය 

1 එල්.එච්.බි.මංජුල 

ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය,  අම්බලනසගාඩ 2007-06-01 

14/06/30 

2 එම්.ඩි.එ ේ.කුමාර ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  කරනසද්නිය 2011-12-26 10/00/05 

3 යු.සේ.ජයනත ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  උඩුගම 2012-05-04 9/7/2027 

4 වි.පි.එ ේ.ජයසිරි ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  හබරාදුෛ 2012-06-09 09/06/22 

5 එන.සේ.පංචිසහේෛා ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  හබරාදුෛ 2012-06-17 09/06/14 

6 එච්.එල්.එන.ප්රිති කුමාර ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  උඩුගම 2012-08-15 09/04/16 

7 එම්.එ ේ.ජාසගාඩ ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  අේීමන 2013-09-16 08/03/15 

8 එ ේ.එම්.බි.සුමනස ේන ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  රත්ගම 2013-11-22 08/01/09 

9 ටි.සකා ේසගාල්ල ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය, අේීමන  2014-04-28 07/08/03 

10 ටි.එම්.එල්.සරෝහන ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  බලපිටිය 2015-05-21 06/07/10 

11 එල්.එච්.එ ේ.තුසිත කුමාර ලි.සරෝග මර්ධන ඒකකය, බලපිටිය 2015-06-08 06/06/23 

13 ප්රියනත හිරිමුතුසගාඩ ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  තෛලම 2015-12-23 06/00/08 

16 බි.එන.සේශප්රිය ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  කරනසද්නිය 2016-01-01 05/11/30 

17 ඒ.ජි.විපල සු නත ෛාහක සරෝග මර්ධන ඒකකය, උණෛටුන, ගාල්ල 2016-01-01 05/11/30 



18 ඩි.එන.ද් ස ායි ා අසේසිරිෛර්ධන 

ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය,  අම්බලනසගාඩ 2016-01-01 

05/11/30 

19 එම්.එ ේ.පි.මධු ංක ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  තෛලම 2016-01-01 05/11/30 

20 ඒ.සේ.පාලිත ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  ඉමදුෛ 2016-01-02 05/11/29 

21 එල්.ඒ.සේ.දිෛාකර ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  උඩුගම 2016-01-05 05/11/26 

22 සේ.යු.ජි.ඩි.කුමාර ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  කරනසද්නිය 2016-01-06 05/11/25 

23 ආර්.රණසිංහ 

ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය,  යේකලමුල්ල 2016-01-11 

05/11/20 

24 සේ.එච්.අයි.පි.ද් සිල්ෛා ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  ඇල්පිටිය 2016-01-12 05/11/19 

25 ඩේ.එම්.ජයසිංහ ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,  බේසේගම 2016-01-12 05/11/19 

26 ඩේ.ඩි.ආර්.කුමාර ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,ඇල්පිටිය 2016-01-12 05/11/19 

27 සේ.ඒ.චමිනද් කුමාර ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය,ඉමදුෛ 2016-01-13 05/11/18 

28 බි.ටි.ජාසගාඩ ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය, අේීමන 2016-01-18 05/11/13 

29 බි.ඩි.මල්ලෛාරච්චි 
ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය, 
සගෝනපීනුෛල 2016-02-02 

05/10/29 

30 විතානසේ සුනිල් ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය, රත්ගම 2016-02-13 05/10/18 

31 එන.වි.ජනිත ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය, අේීමන 2016-04-02 05/08/29 

32 එම්.ඩි.සිරිෛර්ධන ස ෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය, හබරාදුෛ 2016-05-05 05/07/26 
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අනු අංකය නම සසේවා සේථානය වර්ථමාන සසේවා 

සේථානසේ 

සසේවයට වාර් ා 

කලදිනය 

2021.12.31 දිනට 

වර් මාන සසේවා 

සේථානසේ සසේවා 

කාලය 

1 ඒ.ස ේනාදීර මයා ප්රාසේශිය සරෝහල ෛැලිගම 2012.05.17 අවු 9 මා 07 දින 14 

2 ඒ.සකෝද්ාසගාඩ මයා ප්රාසේශිය සරෝහල කැකණදුර 2016.11.07 අවු 5 මා 01 දින 24 

3 ජී.එ ේ.ප්රියනත මයා ලිංගා ේිත සරෝග මර්ධන ඒකකය 2014.01.01 අවු 7 මා 11 දින 20 

4 එන.සේ.සේ.එච් . ප්රාසේශිය සරෝහල ෛැලිගම 2016.04.22 අවු 5 මා 01 දින 09 

කු ලය මයා 

5 සේ.පී.සී.ලේමාල් මයා ප්රාසේශිය සරෝහල දිේෛැල්ල 2016.01.25 අවු 5 මා 11 දින 06 

6 එම්.ඒ.සී.ප්ර ාේ මයා ප්රාසේශිය සරෝහල මුලටියන 2016.01.13 අවු 5 මා 11 දින 18 

7 එච්.සේ.ටී.පී.රාජපේෂ මයා ප්රාසේශිය සරෝහල ප ේසගාඩ 2016.04.03 අවු 5 මා 8 දින 28 

8 එ ේ.ඩේ.ඒ.සුරංග මයා ප්රාසේශිය සරෝහල සමාරෛක 2016.06.01 අවු 5 මා 6 දින 30 

9 ඒ.එන.විසේසිංහ මයා ප්රාසේශිය සරෝහල අතුරලිය 2016.12.01 අවු 5 දින 30 

10 සේ.බී.ස නරත් මයා ප්රාසේශිය සරෝහල සමාරෛක 2016.06.01 අවු 5 මා 6 දින 30 

11 සේ.ඩී.ටී.සහේමෛං  මයා ප්රාසේශිය සරෝහල ප ේසගාඩ 2016.06.01 අවු 5 මා 6 දින 30 

12 එච්.එල්.ආර්.මහීෂාන මයා ප්රාසේශිය සරෝහල සමාරෛක 2016.06.01 අවු 5 මා 6 දින 30 

13 ඵම්.ජී.පී.ඒ.ගලප්පත්ති මයා ප්රාසේශිය සරෝහල හේමණ 2016.05.06 අවු5 මා 7 දින 25 

 

 
 
 
    



 
  

 දි.ස ෞ.ස ේ.අ. කාර්යාලය -  හම්බනසතාට   

     

අනු අංකය නම ස ේෛා  ේථානය 
ෛර්තමාන ස ේෛා 
 ේථානසේ ස ේෛයට 
ෛාර්තා කල  දිනය 

2021.12.31 දිනට 
ෛර්තමාන ස ේෛා 
 ේථානසේ ස ේෛා කාලය 

1 එම්. ජයලත් ස ෞ.වෛ.නි.කා සබලිඅත්ත 9/23/2013 අවු 08 මා 03 දින 08 

2 ඩී.එන ජයසිංහ ස ෞ.වෛ.නි.කා තංගල්ල 3/16/2012 අවු  09 මා 09 දින 15 

3 ඩේ.එ ේ ලේශාන ස ෞ.වෛ.නි.කා තංගල්ල 1/5/2016 අවු 05  මා 11 දින 26 

4 එල්.එච්.සී චතුරංග ස ෞ.වෛ.නි.කා තංගල්ල 1/5/2016 අවු05   මා  11දින26  

5 ඒ.සේ.ආර් විමල් ස ෞ.වෛ.නි.කා අම්බලනසතාට 1/29/2016 අවු  05 මා 11 දින02  

6 එම්.එම්.එම් ඉමාමුදීන ස ෞ.වෛ.නි.කා අම්බලනසතාට 2/6/2016 අවු 05  මා 10 දින24  

7 එ ේ.එච් චනද්න ස ෞ.වෛ.නි.කා ෛල ේමුල්ල 1/22/2016 අවු  05 මා 11 දින09  

8 එම් ෛ නත ස ෞ.වෛ.නි.කා අගුණුසකාළ පැළැ ේ  3/16/2012 අවු 09  මා  09දින 15 

9 එ ේ.සේ ජගත් ස ෞ.වෛ.නි.කා වීරකැටිය 6/1/2016 අවු 05  මා 06 දින 30 

10 චනද්න පරණමාන ස ෞ.වෛ.නි.කා හම්බනසතාට 2/16/2016 අවු 05  මා 10 දින15  

11 ටී.ඒ.එ ේ තිලකරත්න ස ෞ.වෛ.නි.කා හම්බනසතාට 2/1/2016 අවු 05  මා 10 දින 30 

12 පි.ජී චනදිම සපසර්රා ස ෞ.වෛ.නි.කා කටුෛන 1/13/2016 අවු05   මා 11 දින18  

13 එ ේ.එ ේ විද්ානපතිරණ ස ෞ.වෛ.නි.කා ති ේ මහාරාමය 10/19/2006 අවු 15  මා 02 දින 12  

14 එම්.ජී.සේ බණ්ඩාර ස ෞ.වෛ.නි.කා ති ේ මහාරාමය 4/2/2007 අවු 14  මා 08 දින 29  

15 සේ.ඩී.සේ.ඩී  ීර ස ෞ.වෛ.නි.කා ති ේ මහාරාමය 1/5/2016 අවු 05   මා 11 දින 26 

16 ටී.සේ ගුණතිලක ස ෞ.වෛ.නි.කා  ඕසකසෛල 1/23/2016 අවු 05  මා 11 දින 08 

17 සේ.පී.ඒ ලේශාන ස ෞ.වෛ.නි.කා අගුණුසකාළ පැළැ ේ  1/5/2016 අවු 05  මා 11 දින 26 

 


