
 

ස ෞඛ්ය රියදුරු    
      

 අවුරුදු 05 ට වැඩි ස ේවා කාලයක්  හිත රියදුරු මහතුන්සේ  ංස ෝධිත නාම සේඛ්නය 
 

 
    

 

1.     දි ේික් ස ෞඛ්ය ස ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, ගාේල 
  

 

   

අනු 

අංකය 
      නම වර්තමාන ස ේවා  ේථානය 

ස ේවා  ේථානයට 

වාර්තා කල දිනය 

2021.12.31 දිනට 

වර්තමාන ස ේවා 

 ේථානසේ ස ේවා කාලය 

 

1 කේ.ඩබ්.කේ.යු. ජයක ේකර මයා දි ේිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, ගාල්ල 2016.09.15 
අවු. 05 මා  03 

 

2 ජී.එච්. ජයලත් චන්දන මයා දි ේිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, ගාල්ල 2016.02.15 
අවු. 05 මා  01  

3 එන්.ජී. ලලිත් කුමාර මයා දි ේිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, මාතර 2016.03.28 
අවු. 05 මා  09  

4 එන්.ජී. අතුල ධ්ම්මික මයා දි ේිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, ගාල්ල 2015.01.02 
අවු. 06 මා  11  

5 බි.එච්. චනුක  චිර මයා දි ේිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, ගාල්ල 2016.09.19 
අවු. 05 මා  03  

6 කනෝබට් ගුණතිලක මයා  දි ේිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, ගාල්ල 2016.09.09 
අවු. 05 මා  03  

7 කේ. කිත්ිරි මයා දි ේිේ කරෝහල, හබරාදුව 2016.03.08 අවු. 05 මා  09  

8 ජී.එල්.එන්. ලේමාල් මයා දි ේිේ කරෝහල, හිේකඩුව 2016.02.19 අවු. 05 මා  01  

9 
එන්.ඩබ්.ජී.ඒ.එ ේ. වරුණශාන්ත 
මයා 

දි ේිේ කරෝහල, උණවටුන 2014.09.15 
අවු. 07 මා  03  

10 පී.කේ.ඩී.ආර්.එන්. අලහකකාන් මයා ක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය, යේකලමුල්ල 2016.02.19 
අවු. 05 මා  01  

11 ජී.එ ේ.  මන්ත මයා ක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය, කබන්කතාට/ඉදුරුව 2013.04.16 
අවු. 08 මා  08  

12 කේ.එච්.සී. කරෝහන මයා ක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය, හිේකඩුව 2016.01.21 අවු. 05 මා  11  

13 
ආර්.ඩබ්.ජී.සී. ධ්ම්මික වැලිකුඹුර 
මයා 

ක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය, වැලිවිටිය දිවිතුර  2014.10.24 
අවු. 07 මා  02  

14 එච්.වී.සී. රුවන් විතාන මයා ක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය, අම්මබලන්කගාඩ 2016.09.09 අවු. 05 මා  03  



15 කේ.කේ. ප්රියන්ත පුෂේපකුමාර මයා ක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය, ඉමදුව 2016.03.09 
අවු. 05 මා  09  

16 ජී.එච්.එ ේ. මහින්ද කුමාර මයා දි ේිේ කරෝහල, ඕපාත 2016.06.30 අවු. 05 මා  06  

      

2. මුලික ස ෝහල, ඇේිටිය  
    

    

අනු 

අංකය 
      නම වර්තමාන ස ේවා  ේථානය 

ස ේවා  ේථානයට 

වාර්තා කල දිනය 

2021.12.31 දිනට 

වර්තමාන ස ේවා 

 ේථානසේ ස ේවා කාලය 

 

1 එන්.වයි.පියරත්න මයා මූලික කරෝහල, ඇල්පිටිය 2011.02.23 අවු. 10 මා  02  

2 ඒ.එච්.වී.එන්.ගුණවර්ධ්න මයා මූලික කරෝහල, ඇල්පිටිය 2013.07.27 අවු. 08 මා  05  

3 යූ.එ ේ.තරංග ප්රියදර්ශන මයා මූලික කරෝහල, ඇල්පිටිය 2015.02.06 අවු. 06 මා  01  

      

3. මුලික ස ෝහල, 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 එ ේ.ටී.අරුණ ව න්ත මයා මූලික කරෝහල, උඩුගම 2013.08.24 අවු. 08 මා  04  

2 කේ.වී.ප්රියංක මයා මූලික කරෝහල, උඩුගම 2015.06.12 අවු. 06  මා  06  

      

4. දි ේික් ස ෞඛ්ය ස ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, මාත  
   

   

අනු 

අංකය  
නම  ස ේවා  ේථානය  

වර්තමාන ස ේවා 

 ේථානසේ ස ේවයට 

වාර්ථා කල දිනය  

2021.12.31 දිනට 

වර්තමාන ස ේවා 

 ේථානසේ ස ේවා කාලය 

 

1 ජී.ජී.එ ේ.පුෂේපකුමාර මයා ප්රාකේශීය කරෝහල, කමාරවක 2016.07.04 අවු. 05 මා  05  

2 එම්ම.ජී.ගුණති ේ  මයා මක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරී කාර්යාලය, කමාරවක  2016.06.25 අවු. 05 මා  06  

3 එම්ම.සුරංග මයා ප්රාකේශීය කරෝහල, ඌරුගමුව 2016.05.30 අවු. 05 මා  07  

4 බී.එච්.එ ේ.නිශාන්ත මයා දි ේිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යේෂ කාර්යාලය,  මාතර  2016.09.23 අවු. 05 මා  03  

5 ඩබ්.එම්ම.බී.ගුණතුංග මයා ප්රාථික වවදය  ත්කාර ඒකකය, පල්කල්ගම  2015.05.07 අවු. 05 මා  07  

6 කේ.ආරියරත්න මයා ක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරී කාර්යාලය, ප ේකගාඩ 2015.04.04 අවු. 05 මා  08  

7 කේ.ඩබ්.ලයනල් මයා ප්රාකේශීය කරෝහල, රුහුණුගම  2013.03.05 අවු. 08 මා  09  

8 පි.ඒ. ිල්ටන් මයා  බරවා කරෝග මර්දන ඒකකය, මාතර 2013.01.04 අවු. 08 මා  11  

9 ටි.ජී. ප්රියංක කුමාර මයා  දි ේිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, මාතර 2012.09.28 අවු. 09 මා  03  

 
 

   

 

 



 

 

 

5. මුලික ස ෝහල, කඹුරුිටිය 
    

    

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  බී.ඒ. මංගල මයා   මුලික කරෝහල,  කඹුරුපිටිය  2016.03.09 අවු. 05 මා  09  

      

6. දි ේික් ස ෞඛ්ය ස ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, හම්බන්සතාට  
   

   

අනු 
අංකය 

නම ක ේවා  ේථානය 
වර්තමාන ක ේවා 
 ේථානකේ ක ේවයට 
වාර්තා කල දිනය 

2021.12.31 දිනට 

වර්තමාන ස ේවා 

 ේථානසේ ස ේවා කාලය 

 

1 එ ේ.එන් දිලන්ත මයා ප්රාකේශීය කරෝහල, අම්මබලන්කතාට 2016.01.01 අවු. 05 මා  11  

2 ඩබ්.ඒ පියක ේන මයා දි ේතිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, හම්මබන්කතාට 2016.09.28 අවු. 05 මා  03  

3 ඩබ්.එච්.ආර් මදුෂංක මයා ලිංගාශ්රිත කරෝග මර්දන ඒකකය, හම්මබන්කතාට 2015.12.01 අවු. 06  

4 ඩී.සී.එ ේ දහනායක මයා දි ේතිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, හම්මබන්කතාට 2015.10.14 අවු. 06 මා  02  

5 අයි.ඩී ප්රදීප් මයා ප්රාකේශීය කරෝහල, ඉහළ කබලිගල්ල  2016.02.23 අවු. 05 මා  01  

6 එම්ම.කේ නිමල් මයා දි ේතිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, හම්මබන්කතාට 2016.02.16 අවු. 05 මා  01  

7 එච්.ඩබ්.එම්ම.ඩී කුමාර මයා දි ා කරෝහල, කාරියමඩිත්ත 2016.09.22 අවු. 05 මා  03  

8 එන්.ටී ඩිේ න් මයා 
ක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය, 
අඟුණුකකාලපැලැ ේ  

2015.04.08 
අවු. 06 මා  08 

 

9 ජී.ආර් ක ේදර මයා ක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය, වීරකැටිය 2015.04.09 අවු. 06 මා  08  

10 වී.ඒ මහින්ද මයා ක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය,  ඕකකකවල 2013.02.16 අවු. 08 මා  01  

11 ඩී.රාජපේෂ මයා ක ෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය, කටුවන 2013.09.06 අවු. 08 මා  03  

12 කේ.බී ඇන්ටන් මයා දි ේතිේ ක ෞඛ්ය ක ේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, හම්මබන්කතාට 2015.07.02 අවු. 05 මා  04  

13 එච්.කේ.ආර් නිමන්ත මයා ප්රාකේශීය වවදය  ැපයුම්ම අංශය, හම්මබන්කතාට 2014.09.11 අවු. 07 මා  03  

14 එල්.එච්.ජී චන්රකුමාර මයා ප්රාකේශීය වවදය  ැපයුම්ම අංශය, හම්මබන්කතාට 2012.11.01 අවු. 09 මා  01  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



7. පළාත් ස ෞඛ්ය ස ේවා සෙපාර්තසම්න්තුව 
   

   

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  වී.ජී.  නත් චාින්ද මයා   පළාත් ක ෞඛ්ය ක ේවා කදපාර්තකම්මන්තුව 2015.04.22 අවු. 06 මා  08  

2 බී.වී. චින්ද කුමාර මයා  පළාත් ක ෞඛ්ය ක ේවා කදපාර්තකම්මන්තුව 2015.10.05 අවු. 06 මා  02  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 


