
 

 

 

 

 



වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව- 2021 

ඖෂධවේදි නිලධාරීන් - කුරුණැගල 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 05ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරීන් 

අනු අංක නිලධාරියාවේ නම වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානය වර්ෂතමාන වස්වා 

ස්ථානයට පත් වු දිනය 

01 ජේ.පී.ඩී. ජයවීර මයා ප්රාජීය ය ජරල   - හිරිපිටිය 2009-12-03 

02 ඩබ්.ජී.එන්. ඩී. ගුණවර්ධන මයා ප්රාජීය ය ජරල   - දඹජදනිය 2008-04-07 

03 ඩී.ජේ.වී. ජ ේමන්ිකා මිය දිස්ත්ේිේ ජරල   - වාරියජ ා  2008-02-09 

04 ඒ.එච්.එම්. අනු ා මිය දිස්ත්ේිේ ජරල   - ජ ට්ටටිජ ා  2005-10-05 

05 එම්.පී.ඒ.එස්ත්ේ. ි කරත්න මයා ප්රාජීය ය ජරල   - බිංගිරිය 2009-07-14 

06 එම්.එම්.සී.එම්. මුදන්නායක මයා ප්රාජීය ය ජරල   - ස්ත්ද ිංකාව 2009-12-04 

07 යු.පී.එස්ත්ේ. ජේමි ක මයා මුලික ජරල  -නිකවැරටිය 2010-11-18 

08 එම්.ඒ.එන්. ප්රියදර්ිනි මිය මුලික ජරල  -නිකවැරටිය 2011-02-28 

09 එම්.එච්.එම්.ජේ.නායකරත්න මයා මුලික ජරල   - දඹජදනිය 2013-03-28 

10 එස්ත්ේ.එන්.එස්ත්ේ.බී.අයි.ජයවර්ධන මයා මුලික ජරල  -නිකවැරටිය 2011-08-24 

11 බ.පි.ඩි. ජේ. බටව  මයා මුලික ජරල   - ගල්ගමුව 2011-07-21 

12 පී.ඩි.එස්ත්ේ. කුමාර මයා දිස්ත්ේිේ කාර්යා ය- කුරුණැග  2013-12-18 

13 ආර්.ඒ.ටී. ජය ත් මයා දිස්ත්ේිේ ජරල   - අ ව්ව 2014-09-17 

14 ජී.ටී. නි ිංග මයා මුලික ජරල  -නිකවැරටිය 2015-12-20 

15 ආර්.එම්. ටී. රාජ ේෂ මයා මුලික ජරල   - දඹජදනිය 2015-12-09 

16 යු.පී.එස්ත්ේ. ජේ මි ක මයා මුලික ජරල  -නිකවැරටිය 2010-11-18 

වාර්ෂික ස්ථානමාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව- 2021 

ඖෂධවේදි නිලධාරින් - කුරුණැගල 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 02ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරින් 

අනු අිංක නි ධාරියාජේ නම වර්තමාන ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථානය වර්තමාන ජස්ත්ේවා 

ස්ත්ේථානයට  ත් වු දිනය 

01 එච්.එම්.ඒ. ජ ේරත් මයා මුලික ජරල  -නිකවැරටිය 2018-08-23 

 



වාර්ෂික ස්ථානමාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ු ව- 2021 - කුරුණෑගල 

ඖෂධ සංවයෝජක නිලධාරින් 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 05ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරින්) 

අනුඅංක නිලධාරියාවේ නම වර්ෂතමානවස්වා ස්ථානය වර්ෂතමානවස්වා 

ස්ථානයට පත්වු 

දිනය 

01 එච්.එම්.එල්. බී. ජ ේරත් මයා දිස්ත්ේිේ ජරල  - මාවතගම 2015-08-14 

02 ජේ.එම්.එල්.  ීමකාන්ි මිය ප්රාජීය ය ජරල   - වීරජ ාකුණ 2015-03-16 

03 එච්.ඩබ්.ජේ.ඩී. වීරසිං  මිය ප්රාජීය ය ජරල   - ඉදුල්ජගාකන්ද 2015-08-10 

04 එච්.ඒ.එන්.එස්ත්ේ. කුමාරි මිය ප්රාජීය ය ජරල   - ජකාටජවජ ර 2014-07-08 

05 පී.ඒ. ආර්.ජේ. උඩජදනිය මයා ප්රාජීය ය ජරල   - ජදල්ිට 2015-08-03 

06 ඩබ්. ජී. එන්. ිජේසිං  මිය ප්රා. වවදය ස්ත්. ඒකකය- නාරිංජගාඩ 2013-04-12 

07 එම්.ඒ.එල්.මස්ත්ාහිමා මිය ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- කැකුණජගාල්  2015-03-18 

08 එච්.එම්.ආර්.එස්ත්ේ. ජ ේරත් මයා ප්රාජීය ය ජරල   - ජකාජබයිගජන් 2014-07-07 

09 එම්.ජී.එස්ත්ේ.ජේ. කීර්ි මයා ප්රාජීය ය ජරල   - ජගලනිජගාඩ 2015-07-22 

10 ජේ.එම්.වයි. ජේ. කු තිංග  ප්රාජීය ය ජරල   - වැල් ව 2015-04-24 

11 එම්.ඒ.පී. ජය ත්මැණිජේ මිය ප්රාජීය ය ජරල   - කටුජ ාත 2011-05-03 

12 අයි.එම්.සී. රත්නායක මිය ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- තාරණ- උඩජව  2011-10-04 

13 එන්. ආර්.ටී. කුජර් මිය ප්රාජීය ය ජරල   - බිංගිරිය 2015-05-19 

14 ඊ.එම්.ඒ.පී. ඒකනායක මිය ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- ජ ාත ැර 2015-06-10 

15 ටි.එම්.එස්ත්ේ.සී. ජතන්නජකලන් මුලිකජරල  - නිකවැරටිය 2014-09-03 

16 ආර්.එම්.ඩී. යු. පියජස්ත්ේන මිය ප්රාජීය ය ජරල   - අඹන්ජ ා  2015-09-01 

 

 

 

 

 

 



වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ු ව- 2021 - කුරුණෑගල 

ඖෂධ සංවයෝජන නිලධාරීන් (වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 02ක් සම්පුර්ෂණ 

කල 

අනුඅිංක නි ධාරියාජේ නම වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානය වර්ෂතමාන 

වස්වා 

ස්ථානයට 

පත්වු දිනය 

01 ආර්.බී.ටී.එල්. දිස්ත්ානායක මයා දිස්ත්ේිේ ජරල   - මාවතගම 2016-12-01 

02 එම්.ජේ.එෆේ. රිස්ත්ේකා මිය ප්රාජීය ය ජරල   - වීරජ ාකුණ  2017-04-05 

03 බී.ඩී. අයි.එස්ත්ේ.ිජේවර්ධන ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- කඵගල්  2016-11-04 

04 ඩබ්.ඒ.එස්ත්ේ. චන්දිමා මිය දිස්ත්ේිේ ජරල   - රීදීගම 2016-11-29 

05 ඩබ්.එම්. ආර්.එස්ත්ේ. වන්නිනායක මයා දිස්ත්ේිේ ජරල   - රීදීගම 2016-11-21 

06 ඩබ්.ජේ.ඩී.එම්. රත්නකුමාර මයා ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- දිවුරුමිජ ා  2017-03-20 

07 ආර්.එම්.එස්ත්ේ.ජේ. රත්නායක මිය ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- ජදලතැල්  2016-11-04 

08 ඒ.එම්. සී. රණසිං  මිය ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- රස්ත්ේනායකපුර 2017-04-01 

09 එච්.එම්.එස්ත්ේ.එම්. ජ ේරත් මයා ප්රාජීය ය ජරල   - ම නාන්ජන්රිය 2016-11-09 

10 ඒ.එම්.එම්.ඒ. ි කරත්න මයා ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- කිඹුල්වානාඔය 2017-03-24 

11 ආර්.එම්.වයි. යු. රාජ ේෂ මිය ප්රාජීය ය ජරල   - අතරගල්  2017-04-19 

12 ඒ.එම්.සී.එම්. අත්තනායක මයා ප්රාජීය ය ජරල   - නාජගාල් ාගම 2016-11-22 

13 එස්ත්ේ .එස්ත්ේ. සුබසිං  මයා ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- ජ ාති  2016-11-09 

14 එම්.එස්ත්ේ ස්ත් ානා මිය ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- උහුමීය 2018-06-09 

15 එස්ත්ේ.ඩබ්.ඊ.එස්ත්ේ.ඒ.එම්.ඩි.පි. බණඩාර මිය ප්රාජීය ය ජරල   - කරජේ 2017-04-03 

16 ඩි.එම්. පි. ඩබ්. දිස්ත්ානායක මයා ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- දිවුල් ෑජගාඩ 2016-11-04 

17 ජේ.ඒ.යු.එම්. ම  ජස්ත්ේකර මයා ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- ත ාජකාළවැව 2017-03-20 

18 බ.එම්.ටි.යු.ජේ. බස්ත්ේනායක මිය ප්රා.වවදය ස්ත්. ඒකකය- ජකාළඹගම 2016-07-05 

19 ඊ.එම්. වයි. ගීතිංජලි  ප්රාජීය ය ජරල   - කදාජන්ජගදර 2019-02-26 

20 එච්.එම්.එන්.සී. ජයි ක  ළය ජරල   - කුරුණැග  2017-04-04 

21 ආර්.ජි.ටී. ආර්. කුමාරි මිය මුලික ජරල   - ජ ාල්පිිගම 2017-04-05 

22 ඒ.එම්. අයි. ඩි. අත ත්ත මිය මුලික ජරල   - ජ ාල්පිිගම 2017-04-05 

23 වයි.එස්ත්ේ. බී. කිරින්ජීජගදර මයා මුලික ජරල   - ජ ාල්පිිගම 2017-09-17 



අනුඅිංක නි ධාරියාජේ නම වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානය වර්ෂතමාන 

වස්වා 

ස්ථානයට 

පත්වු දිනය 

24 ආර්.එම්.ස.එම්.රත්නායක මිය ප්රා .වවදය ස්ත්. ඒකකය- වැලිකජර් 2016-07-07 

25 එම්.එන්.එන්. නස්ත්ේරින් මිය ප්රා .වවදය ස්ත්. ඒකකය- මිනුවන්ගැජට්ට 2017-04-03 

26 අයි.එම්.එස්ත්ේ.එස්ත්ේ අජබ්සිං  මයා ප්රා .වවදය ස්ත්. ඒකකය- කඩිගාව 2016-11-04 

27 වයි.ජේ.අයි.එම්. රත්නකුමාරි මිය ප්රා .වවදය ස්ත්. ඒකකය- ජ ාරතැජ ා  2017-03-25 

28 පි.එම්.එස්ත්ේ.එල්.ජේ.  ිරාජ මිය  ප්රාජීය ය ජරල   - ජකාස්ත්ේජ ේන 2017-01-16 

29 එස්ත්ේ.ඒ.ඩී.එස්ත්ේ.දයානන්ද මයා ප්රාජීය ය ජරල   - ජකාස්ත්ේජ ේන 2016-01-27 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව- 2021 - කුරුණෑගල 

මහජන වසෞඛ්ය ක්වෂ්්ර නිලධාරීන් (වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 05ක් සම්පුර්ෂණ කල 

නිලධාරීන්) 

අනු අිංක නි ධාරියාජේ නම වර්ෂතමාන  

වස්වා ස්ථානය 

වර්ෂතමාන වස්වා 

ස්ථානයට පත්වු 

දිනය 

01 ඩී.එම්.එල්. ප ජ මරත්න මයා බරවා ජරලග ම. ඒකකය - කුරුණෑග  1999-05-14 

02.  පී.එම්. රත්නසරි මයා  ප්රා. මැ.නි. කාර්යා ය- ම ව 1987-06-06 

03 පී.ඒ.එන්.සී. ජේම වර්ධන මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය.ඉබ්බාගමුව 2000-01-17 

04 ඊ.එල්. එම්. නියාස්ත්ේ මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය. රිදිගම 2008-08-05 

05 ඒ.එම්. ආර්. අත ත්ත මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය. අ ව්ව 2011-07-11 

06 ජේ.එම්.එස්ත්ේ.ජේ. බණ්ඩාර මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය. කුලියාපිටිය 2005-03-31 

07 ඒ.එම්. ජී. චන්දනායක මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය. නාරම්ම  2006-02-02 

08 ආර්.එම්.එස්ත්ේ. ජයවීර මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය. ම ව 1993-03-01 

09 ජී.ඩී.එම්.ජේ. දිස්ත්ානායක මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- වීරඹුජගදර 2013-06-03 

10 එච්.ටී.යු.එන්. අමරවිංි මිය ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- ජ ාල්පිිගම 1999-04-08 

11 එස්ත්ේ.ඒ.සී.පී. ජයජකාඩි මිය ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය-  ඩුවස්ත්ේනුවර 2013-04-22 

12 ටී.ඒ.පී. ජ ජර්රා මයා ප්රා .මැ.නි. කාර්යා ය- කුරුණෑග  2014-01-01 

13 එච්.එම්.ජේමචන්ර මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය-  න්න  2012-02-23 



අනු අිංක නි ධාරියාජේ නම වර්ෂතමාන  

වස්වා ස්ථානය 

වර්ෂතමාන වස්වා 

ස්ථානයට පත්වු 

දිනය 

14 පී.ජී.සී. කුමාරි මිය ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- ගල්ගමුව 2005-03-03 

15 ඩී.ජේ.සී. දයාිංජන මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- 

ජ ාල්ග ජව  

2006-02-05 

16 ජේ.ඒ. ජයසුරිය මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- ගල්ගමුව 2001-01-01 

17 එච්.එම්. චන්රරත්න මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- 

ජකාජබයිගජන් 

2012-05-12 

18 එච්.එම්.යු. ජී.ජ ේරත් මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- 

ජකාටජවජ ර 

2011-05-12 

19 ජේ .ජී. සරිවර්ධන මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- 

ජ ාල්ග ජව  

2011-12-10 

20 ඩබ්.එම්.ඒ.ජේ.ිජේසුරිය මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- මාවතගම 2011-08-01 

21 ඩබ්.ඒ.ඩී.යු.ජේ.ිජේසිං  මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- මාවතගම 2003-09-29 

22 ආර්. ඒ. ගුණවර්ධන මයා ප්රා .මැ.නි. කාර්යා ය- කුරුණෑග  2014-03-01 

23 ජේ.එම්.ජේ. නාරිංව  මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- මල් වපිටිය 2014-03-14 

24 එච්.එම්.යු. ජී. ජ ේරත් මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි. කාර්යා ය- 

ජකාටජවජ ර 

2011-05-12 

වාර්ික ස්ත්ේථානමාරු නිර්මිත  ැයිස්ත්ේතව- 2021 - කුරුණෑග  

ම ජන ජස්ත්ෞඛ්ය ේජෂ්ර නි ධාරින් 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 02ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරින්) 

අනුඅිංක නි ධාරියාජේ නම වර්ෂතමාන  

වස්වා ස්ථානය 

වර්ෂතමානවස්වා 

ස්ථානයට පත්වු 

දිනය 

01. එස්ත්ේ.එස්ත්ේ.සුමි ා  මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි.කාර්යා ය- අඹන්ජ ාළ 2018-06-30 

02. බී. එල්. එල්. පී. සරිවර්ධන මයා ජස්ත්ෞ.වව.නි.කාර්යා ය- ගිරිබාව 2018-06-30 

 
වාර්ික ස්ත්ේථානමාරු නිර්මිත  ැයිස්ත්ේතව- 2021 

වවදය රස්ත්ායනාගාර කාර්මික ිදයාඥ- කුරුණැග  
(වර්තමාන ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථානජේ වස්ත්ර 05 ේ ස්ත්ම්පුර්ණ ක  නි ධාරින් 

අනු අංක නිලධාරියාවේ නම වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානය වර්ෂතමාන වස්වා 

ස්ථානයට 

පත් වු දිනය 

01 එම්.ටී.ජේ. ගුණරත්න මයා දිස්ත්ේිේ ජරල   -කටුජ ාත 2015-05-20 



අනු අංක නිලධාරියාවේ නම වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානය වර්ෂතමාන වස්වා 

ස්ථානයට 

පත් වු දිනය 

02 බී.එම්. අයි.සී. ජස්ත්ේනාරත්න මයා දිස්ත්ේිේ ජරල   - ජ ට්ටටිජ ා  2012-10-31 

03 එච්.ඒ. ඩි.එන්.  පුආරච්ි මයා මුලික ජරල   - දඹජදනිය 2015-07-07 

04 එච්.එච්.එස්ත්ේ.සී. ජේ. ජ ේරත් මයා දිස්ත්ේිේ ජරල   - ගල්ගමුව 2005-05-17 

05 ජී.එස්ත්ේ. වර්ණකු සුරිය මිය දිස්ත්ේිේ ජරල   - ගල්ගමුව 2010-02-08 

06 එස්ත්ේ.එම්. අ මඩ් මයා දිස්ත්ේිේ ජරල   - රිදීගම 2015-03-01 

07 ආර්.එම්. ඒ.ජේ.ිජේනායක මයා මුලික ජරල   - දඹජදණිය 2013-07- 

08 එච්.එම්.ආර්.එස්ත්ේ. කුමාරි ජ ේරත් මිය දිස්ත්ේිේ ජරල   - ිස්ත්ාවැව 2014-04-04 

09 එච්. ජේ.  වුජියා මිය දිස්ත්ේිේ ජරල   - මාවතගම 2015-12-10 

10 ජේ. අයි. එස්ත්ේ. ජ ජර්රා මයා ලිිංග්රා ජරල ම. ඒ. කුරුණෑග  2008-03-23 

11 එච්.එම්.එස්ත්ේ.බී. නිිේිිංක මයා මුලික ජරල   - නිකවැරටිය 2009-09-09 

12 එච්.එම්.එල්.අයි.ටී.ජ ේරත් මිය මුලික ජරල   - නිකවැරටිය 2014-06-14 

13 ඊ.එම්.ආර්.එස්ත්ේ.එස්ත්ේ.ඒකනායක මයා මුලික ජරල   - දඹජදනිය 2014-08-19 

14 එච්.එම්.ආර්.එස්ත්ේ.ජේ.ජ ේරත් මයා ප්රාජීය ය ජරල   - ිස්ත්ාවැව 2014-04-04 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව- 2021 

වවද්ය රසායනාගාර කාර්ෂික ිදද්යාඥ- කුරුණෑගල 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 02 ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරීන් 

අනු අිංක නි ධාරියාජේ නම වර්තමාන ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථානය වර්තමාන ජස්ත්ේවා 
ස්ත්ේථානයට 

 ත් වු දිනය 

01 ඩී.එම්.ජේ. දස්ත්නායක මයා ප්රාජීය ය ජරල   - නාරම්ම  2018-06-13 

02 ජී.ඩි.ඩබ්. සුමාලි මයි  ප්රාජීය ය ජරල   - අ ව්ව 2018-05-07 

 

වාර්ෂික ස්ථානමාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව- 2021 

ඖෂධවේදී නිලධාරින් - ප්රාවීය ය වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ - ුත්තලම 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 05 ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරින්) 

අනු 
අිංක 

නි ධාරියාජේ නම වර්තමාන ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථානය වර්තමාන ජස්ත්ේවා 
ස්ත්ේථානයට  ත්වු දිනය 



01 ඒ. පී. වැන්ඩර් න් මුලික ජරල   - මාරි  2002-01-30 

02 ඩී.එම්.ඒ. ික්රමසිං   මුලික ජරල   - මාරි  2009-06-15 

03 ජේ. ආර්. එන්. ප්රනාන්දු මුලික ජරල   - මාරි  2010-02-10 

04 ජේ. ඒ. එස්ත්ේ. පුෂේ මා ා මුලික ජරල   - මාරි  2011-08-05 

05 එච්. ඩී.ජමන්ඩිස්ත්ේ මුලික ජරල   - මාරි  2014-07-01 

06 එස්ත්ේ.ඒ. යු. ජේමරත්න මුලික ජරල   - මාරි  2014-08-12 

07 එම්.එන්.එම්. නස්ත්ේින් මුලික ජරල   - පුත්ත ම 2014-06-25 

08 ජේ.පී.එන්.එස්ත්ේ. ජය ත් මුලික ජරල   - පුත්ත ම 2009-03-11 

 

 

වාර්ෂික ස්ථානමාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව- 2021 

ඖෂධවේදී නිලධාරින් 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 02 ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරින්) 

අනු 

අිංක 

නි ධාරියාජේ නම වර්තමාන ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථානය වර්තමාන ජස්ත්ේවා 

ස්ත්ේථානයට  ත්වු 

දිනය 

01. එම්. පී. පී.  ේෂාන්ත මුලික ජරල   - පුත්ත ම 2016-11-04 

02 එච්.එම්.ජේ.එන්.ජ ේරත් මුලික ජරල   - ආණමඩුව 2017-11-04 

03 එම්.එම්.එච්.පී. ඒකනායක මුලික ජරල   - මුන්ද ම 2019-02-11 

වාර්ෂික ස්ථානමාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව- 2021 

මහජන වසෞඛ්ය ක්වෂ්්ර  නිලධාරි- ප්රා වීය ය වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ කාර්ෂයාලය - ුත්තලම 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 05 ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරින් 

අනු 

අංක 

නිලධාරියාවේ නම වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානය වර්ෂතමාන 

වස්වා  

ස්ථානයට 

පත් වු දිනය 

01 එච්.එම්.එස්ත්ේ. ප්රියන්ත ප්රාජීය ය මැජල්රියා නි ධාරි කාර්යා ය -

පුත්ත ම 

2014-02-03 

02 ආර්.එස්ත්ේ. ජේමචන්ර ජස්ත්ෞඛ්ය වවදය නි. කාර්යා ය - ආරච්ිකට්ටටුව 2001-07-31 



03 එල්.ඒ.එන්.ඩී. කරුණාසී  ජස්ත්ෞඛ්ය වවදය නි. කාර්යා ය - ම වැව 2012-10-01 

04 ආර්.එම්.ටී. ඩබ්. කාිංචන ජස්ත්ෞඛ්ය වවදය නි. කාර්යා ය - නාත්තන්ඩිය 2007-02-12 

05 ජේ.එන්.ජේ. ජ ජර්රා ජස්ත්ෞඛ්ය වවදය නි. කාර්යා ය - දිංජකාටුව 2005-09-24 

06 එම්.එස්ත්ේ. ඉන්දික ප්රාජීය ය බරවා මර්ධන ඒකකය - මාදම්ජප 2009-12-11 

07 ආර්.ඒ.ඩී.එන්.ඩී. රණවන ජස්ත්ෞඛ්ය වවදය නි. කාර්යා ය - ජවන්නපපුව 2015-05-28 

 

 

 

 

 

වාර්ෂික ස්ථානමාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ු ව- 2021 

මහජන වසෞඛ්ය ක්වෂ්්ර  නිලධාරි- ප්රා වීය ය වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ කාර්ෂයාලය - ුත්තලම 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 02 ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරින් 

අනුඅංක නිලධාරියාවේ නම වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානය වර්ෂතමාන වස්වා 

ස්ථානයට පත්වු 

දිනය 

01 ටී.සී. කුමාර ප්රාජීය ය මැජල්රියා නි ධාරි කාර්යා ය -පුත්ත ම 2018-07-02 

02 යු.එම්. එදිරිසිං  ප්රාජීය ය මැජල්රියා නි ධාරි කාර්යා ය -පුත්ත ම 2018-07-02 

03 එච්.එම්.එම්.එම්. ජ ේරත්  ප්රාජීය ය මැජල්රියා නි ධාරි කාර්යා ය -පුත්ත ම 2018-07-02 

04 ජේ. ජී. ජේ.  ැතම්  ප්රාජීය ය මැජල්රියා නි ධාරි කාර්යා ය -පුත්ත ම 2018-07-02 

05 එච්.ඒ. ඊ. ජයරත්න  ප්රාජීය ය මැජල්රියා නි ධාරි කාර්යා ය -පුත්ත ම 2018-07-02 

06 එම්. ඩී. ආර්. මධුිිංක ජස්ත්ෞඛ්ය වවදය නි. කාර්යා ය - කල්පිටිය 2018-06-30 

07 එස්ත්ේ.එම්.ඒ.ටී.පී. මිංචනායක ජස්ත්ෞඛ්ය වවදය නි. කාර්යා ය -   ාවත 2018-06-30 

08 ඩී.එම්. ජේ.එස්ත්ේ. දිස්ත්ානායක ජස්ත්ෞඛ්ය වවදය නි. කාර්යා ය - මුන්ද ම 2009-11-27 

09 එල්.බී.පී. නිජරලෂන් මුලික ජරල   - මාරි  2018-07-03 

10 එම්.එච්.පී. ි කරත්න බරවා ජරලග මර්ධන ඒකකය- මාදම්ජප 2018-06-29 

11 එස්ත්ේ.එන්.එස්ත්ේ.බී.එන්. ඊ. 

නවරත්න 

ජස්ත්ෞඛ්ය වවදය නි. කාර්යා ය - ආණමඩුව 2018-07-02 



 

 

 

 

 

වාර්ෂික ස්ථානමාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ු ව- 2021 

වවද්ය රසායනාගාර කාර්ෂික ිදද්යාඥ නිලධාරි- ප්රාවීය ය වසෞඛ්ය වස්වා අ.කාර්ෂයාලය 

-ුත්තලම 

(වර්ෂතමාන වසව්ා ස්ථානවේ වසර 05ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරින්) 

අනුඅංක නිලධාරියාවේ නම වර්ෂතමානවස්වා ස්ථානය වර්ෂතමානවස්වා 

ස්ථානයට පත්වු 

දිනය 

01 ජේ.එච්. ඒ. කුමාරසිං   මුලික ජරල   - මාරි  2008-05-05 

02 ජි.එස්ත්ේ.එස්ත්ේ. කුමාරසරි මුලික ජරල   - මාරි  2009-09-05 

03 ආර්.එච්.එම්.පී. රාජකරුණ මුලික ජරල   - මාරි  2010-02-21 

04 ජේ.ඒ.එස්ත්ේ.බී. ජස්ත්ජනිරත්න මුලික ජරල   - මාරි  2011-02-09 

05 එන්.එන්. ජයරත්න මුලික ජරල   - ආණමඩුව 2015-07-30 

06 එම්.එම්.ස්ත්හීම් මුලික ජරල   - පුත්ත ම 2014-10-03 

07 එස්ත්ේ.එච්.ඒ. මලිේ මුලික ජරල   - පුත්ත ම 2009-09-03 

08 එස්ත්ේ.ඒ.එස්ත්ේ. නිර්මලී ප්රාජීය ය ජරල   - දිංජකාටුව 2014-03-05 

09 ඒ.ඩබ්.එම්. අෆේ ාල් දිස්ත්ා ජරල   - කල්පිටිය 2015-12-22 

 

12 ආර්.පී.ජේ. මධුස්ත්ිංඛ් බරවා ජරලග මර්ධන ඒකකය- මාදම්ජප 2018-06-29 

13 ඩී.ඒ.එස්ත්ේ. ස්ත්ම් ත් බරවා ජරලග මර්ධන ඒකකය- මාදම්ජප 2018-06-29 

14 

15 

ආර්.ඒ. මධුෂේක 

එස්ත්ේ.එච්.අයි.ආර්.ප්රියදර්ින 

මුලික ජරල   – පුත්ත ම 

ජස්ත්ෞඛ්ය වවදය නි. කාර්යා ය - කරුව ගස්ත්ේවැව 

2018-07-02 
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වාර්ෂික ස්ථානමාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ු ව- 2021 

වවද්ය රසායනාගාර කාර්ෂික ිදද්යාඥ නිලධාරින් 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 02ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරින්) 

අනුඅිංක නිලධාරියාවේ නම වර්ෂතමානවස්වා ස්ථානය වර්ෂතමානවස්වා 

ස්ථානයට පත්වු 

දිනය 

01 ඩබ්.ඩබ්.එස්ත්ේ. බී. ජ ේරත් මුලික ජරල   - පුත්ත ම 2018-04-27 

02 එච්.ජී.එල්. මධුස්ත්ිංක මුලික ජරල   - පුත්ත ම 2018-04-27 

03 එම්.එන්.එස්ත්ී. ජයමාන්න දිස්ත්ා ජරල   - මුන්ද ම 2018-04-25 

 

 

 

 

වාර්ෂික ස්ථානමාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව- 2021 

ඖෂධ සංවයෝජක නිලධාරින් - ප්රාවීය ය වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ කාර්ෂයාලය - ුත්තලම 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 05 ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරින්) 

අනුඅිංක නි ධාරියාජේ නම වර්තමාන ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථානය වර්තමානජස්ත්ේවා 

ස්ත්ේථානයට  ත්වු 

දිනය 

01 එම්.එම්.එස්ත්ේ. බණ්ඩාර මයා  මුලික ජරල   - පුත්ත ම 2009-07-01 

02 එච්.එම්.එන්.එස්ත්ේ. ජ ේරත් මයා  ප්රා . වවදය ස්ත්ත්කාර ඒකකය- හිදායත්නගර් 2017- 03-20 

03 ආර්.එම්.එම්.ිජේසිං  මයා ප්රා වවදය ස්ත්ත්කාර ඒකකය-  ල් ම 2015-03-02 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිර්ෂිත ලැයිස්ු ව- 2021 

ඖෂධ සංවයෝජන නිලධාරීන් ප්රාවීය ය වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ කාර්ෂයාලය- ුත්තලම 

(වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානවේ වසර 02 ක් සම්පුර්ෂණ කල නිලධාරින්) 



අනුඅංක නිලධාරියාවේ නම වර්ෂතමාන වස්වා ස්ථානය වර්ෂතමාන 

වස්වා 

ස්ථානයට 

පත්වු දිනය 

01. ඒ.ඩී. එෆේ. අස්ත්ේරිෆා මිය ප්රාජීය ය වවදය ස්ත්ත්කාර ඒකකය- ත ි  2017-03-20 

02 ආර්.එම්.ආර්.ජේ. බණ්ඩාර මයා ප්රාජීය ය ජරල   - මාම්පුරීය 2017-03-20 

03 ආර්.පි.ඩි. ස්ත්දමාලි මිය ප්රාජීය ය වවදය ස්ත්ත්කාර ඒකකය- ත ි  2017-03-20 

04 එස්ත්ේ.එම්.ඩී.ඒ. ස්ත්මරජකලන් ප්රාජීය ය වවදය  ස්ත්ත්කාර ඒකකය- 

වනාතිල්ුව 

2017-07-05 

05 ඒ.එම්.ඒ.ඒ. ි කරත්න ප්රාජීය ය ජරල   – ම කුඹුේකඩව  2017-03-20 

06 ජේ.එම්. ස්ත්දමාලි මිය ප්රාජීය ය ජරල   - අුත්ගම 2017-03-20 

07 එන් ඒ.ඩී. පී. දයාරත්න ප්රාජීය ය වවදය  ස්ත්ත්කාර ඒකකය- තඹගල්  2017-03-20 

08 එන්.එච්.වී.ජේ. නවරත්න ප්රාජීය ය ජරල   - ජකාට්ටටුකච්ිය 2017-03-20 

09 එම්.ඒ.එස්ත්ේ.බී. ජස්ත්ජනිරත්න ප්රාජීය ය ජරල   - මාදම්ජප 2017-03-01 

10 එම්.පී.පී.එල්.එස්ත්ේ.අජබ්සුන්දර ප්රාජීය ය ජරල   - ුණුි  2017-03-20 

11 එම්.ඒ.ඩී.ඩී. ජේමසරි ප්රාජීය ය වවදය  ස්ත්ත්කාර ඒකකය- ිල් ත 2017-03-25 

12 ඒ.එල්. දමිත් ප්රනාන්දු ප්රාජීය ය ජරල   - ජකාත්තන්ිව් 2017-07-03 

13 එන්.එම්.ඩී.සී. රාජගුරු මයා ප්රාජීය ය වවදය  ස්ත්ත්කාර ඒකකය- ිල් ත 2016-11-04 

14 එස්ත්ේ. අජබ්සිං  මිය ප්රාජීය ය ජරල   - ගල්මුරුව 2016-12-22 

15 එස්ත්ේ. ආර් අජබ්සිං  මයා ප්රාජීය ය ජරල   - තබ්ජබලව 2016-11.14 

16 එම්. ආර්. ඒ. ගුණරත්න මයා දිස්ත්ේිේ ජරල   - උඩපපුව 2016-11-15 

17 ජේ.ඒ.එන්.සී.කරුණාි ක දිස්ත්ේිේ ජරල   - මුන්ද ම 2016-11-16 

18 එස්ත්ේ.එච්. එෆේ. සු ානා මිය ප්රාජීය ය වවදය  ස්ත්ත්කාර ඒකකය- කන්දකුඩා 2016-11-10 

19 එස්ත්ේ.ඒ.එන්.එස්ත්ේ. සුභසිං  ප්රාජීය ය ජරල   - ුණුි  2016-12-06 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2021- ුරප්පාඩු වේඛ්නය 

ප්රාවීය ය වසෞඛ්ය වසව්ා අධයක්ෂ කාර්ෂයාලය - ුත්තලම 

වවද්ය රාසායනාගාර කාර්ෂික ිදද්යාඥ 

අනු අිංක ආයතනය පුරප ාඩු ගණන 

1 මුලික ජරල   පුත්ත ම ිජිේෂ 01 



2 ග්රාමීය ජරල   01 

ඖෂධවේදී නිලධාරි 

අනු අිංක ආයතනය පුරප ාඩු ගණන 

1 ප්රාජීය ය ජරල   - මාදම්ජප 01 

2 ප්රාජීය ය ජරල   - ුණුි  01 

3 ප්රාජීය ය ජරල   - උඩපපුව 01 

4 ලිිං ජරලග මර්දන ඒකකය-   ාවත 01 

5 ප්රා .ජස්ත්ෞ.ජස්ත්ේ.අධය. කාර්යා ය 01 

 

 

 

ඖෂධස්ත්ිංජයලජක නි ධාරි 

අනු අංක ආයතනය ුරප්පාඩු ගණන 

1 ප්රාජීය ය ජරල   - තබ්ජබලව 01 

2 මුලික ජරල   - මාරි  01 

3 මුලික ජරල  - පුත්ත ම 01 

4 ප්රාජීය ය ජරල   -නවගත්ජත්ගගම 02 

වාර්ික ස්ත්ේථාන මාරු 2021- පුරප ාඩු ජල්ඛ්නය ප්රාජීය ය ජස්ත්ෞඛ්ය ජස්ත්ේවා අධයේෂ 

කාර්ෂයාලය ුත්තලම - මහජන වසෞඛ්ය ක්වෂ්ර නිලධාරි 

අනු 

අංක 

ආයතනය ුරප්පාඩු 

සංඛ්යාව 

01 ප්රා. මැ.නි ධාරි කර්යා ය- පුත්ත ම 11 

02 මුලික ජරල   – පුත්ත ම 0 

03 මුලික ජරල   – මාරි  0 

04 ප්රාජීය ය ජරල   - ආණමඩුව 1 

05 දිස්ත්ා ජරල   – දිංජකාටුව 1 

06 ප්රාජීය ය ජරල   - කල්පිටිය 1 

07 ප්රාජීය ය ජරල   - ුුුණුි   1 

08 දිස්ත්ා ජරල   - මුන්ද ම 1 



අනු 

අංක 

ආයතනය ුරප්පාඩු 

සංඛ්යාව 

09 ප්රාජීය ය ජරල   - උඩපපුව 1 

10 ප්රාජීය ය ජරල   - ආනිුන්දාව 1 

11 ප්රාජීය ය ජරල   - ආනිුන්දාව  1 

12 ප්රාජීය ය ජරල   – ජකාටිටුකච්ිය  1 

13 ප්රාජීය ය ජරල   – මාදමිජප  1 

14 ප්රාජීය ය ජරල   – නවගත්ජත්ගම  1 

15 ප්රාජීය ය ජරල   – තබ්ජබලව  1 

16 ප්රාජීය ය බරවා මර්ධන ඒකකය- මාදම්ජප 0 

17 ජස්ත්ෞ. ව වදය නි. කාර්යා ය- ආණමඩුව 1 

18 ජස්ත්ෞ.  වවදය නි කාර්යා ය-ආරච්ිකට්ටටුව 1 

19 ජස්ත්ෞ.  වවදය නි. කාර්යා ය-   ාවත  0 

20 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය- දිංජකාටුව  0 

21 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය- කල්පිටිය 0 

22 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය-කරුව ගස්ත්ේවැව 0 

23 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය- මාදම්ජප 0 

24 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය-ම කුඹුේකඩව  0 

25 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය - ම වැව 0 

26 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය - මුන්ද ම 0 

27 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය - නාත්තන්ඩිය 0 

28 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය - නවගත්ජත්ගම 0 

29 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය -  ල් ම 1 

30 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය - පුත්ත ම 1 

31 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය - වනාතිල්ුව 0 

32 ජස්ත්ෞ. වවදය නි. කාර්යා ය - ජවන්නපපුව 0 

 

වාර්ෂික ස්ථානමාරු 2021- ුරප්පාඩු වේඛ්නය ප්රාවීය ය වසෞඛ්ය වසව්ා අධයක්ෂ 

කාර්ෂයාලය ුත්තලම - මහජන වසෞඛ්ය ක්වෂ්ර නිලධාරි 

ප්රාවීය ය වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ කාර්ෂයාලය - කුරුණෑගල 

අනු අංක ආයතනය ුරප්පාඩු 

සංඛ්යාව 

01 මැජල්රියා මර්ධන වයා ාරය-ම ව 2 

02 මුලික ජරල   බී- ගල්ගමුව 1 

03 මුලිකජරල   බී- නිකවැරටිය 1 

04 මුලික ජරල   බී- ජ ාල්පිිගම - 

05 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ-අ ව්ව 1 



අනු අංක ආයතනය ුරප්පාඩු 

සංඛ්යාව 

06 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ-බිංගිරිය 1 

07 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- ජගාකරැල්  1 

08 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- හිරිපිටිය 1 

09 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- ම ව 1 

10 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ - මාවතගම 1 

11 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- ජ ාල්ග ජව  1 

12 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ-රිදිගම 1 

13 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- ස්ත්ද ිංකාව 1 

14 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- වාරියජ ා  1 

15 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- අඹන්ජ ා  1 

16 ප්රාජීය ය ජරල   බී- කදාජන්ජගදර 1 

17 ප්රාජීය ය ජරල   බී- කටුජ ාත 1 

18 ප්රාජීය ය ජරල   බී- මීග ෑව 1 

19 ප්රාජීය ය ජරල   බී- නාරම්ම  1 

20 ප්රාජීය ය ජරල   බී-    ගිරිබාව 1 

21 ප්රාජීය ය ජරල   බී- ත ම්පිටිය 1 

22 ප්රාජීය ය ජරල   සී- අතරගල්  1 

23 ප්රාජීය ය ජරල   සී- ජබලපිටිය 1 

24 ප්රාජීය ය ජරල   සී ජදල්ිට 1 

25 ප්රාජීය ය ජරල   සී දුනකජදනිය 1 

26 ප්රාජීය ය ජරල   සී ැ ැටුවැව 1 

27 ප්රාජීය ය ජරල   සී ැ ැටුවැව 1 

28 ප්රාජීය ය ජරල   සී ජගලනිජගාඩ 1 

29 ප්රාජීය ය ජරල   සී ඉදුල්ජගාඩකන්ද 1 

30 ප්රාජීය ය ජරල   සී කරජේ 1 

31 ප්රාජීය ය ජරල   සී ජකාජබයිගජන් 1 

32 ප්රාජීය ය ජරල   සී ජකාස්ත්ේජ ේන 1 

33 ප්රාජීය ය ජරල   සී ජකාටජවජ ර 1 



අනු අංක ආයතනය ුරප්පාඩු 

සංඛ්යාව 

34 ප්රාජීය ය ජරල   සී ම මුක න්යාය 1 

35 ප්රාජීය ය ජරල   සී ම නන්ජන්රිය 1 

36 ප්රාජීය ය ජරල   සී මුවන්ජ   1 

37 ප්රාජීය ය ජරල   සී නාජගාල් ාගම 1 

38 ප්රාජීය ය ජරල   සී රාජාිංගනය 1 

39 ප්රාජීය ය ජරල   සී වීරජ ාකුණ 1 

40 ප්රාජීය ය ජරල   සී වැල් ව 1 

41 ප්රාජීය ය ජරල   සී ම ගිරිල්  1 

42 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය-අඹන්ජ ා  1 

43 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය-බමුණාජකාටුව 1 

44 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය-බිංගිරිය 1 

45 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය- අ ැටුවැව 2 

46 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය- ඉබ්බාගමුව 1 

47 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය- ජකාජබයිගජන් 3 

48 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය- ම ව 1 

49 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය- මාස්ත්ේජ ාත 1 

50 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය- මාවතගම 1 

51 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය- නිකවැරටිය 3 

52 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය-  ඩුවස්ත්ේනුවර(නැ) 2 

53 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය-  ඩුවස්ත්ේනුවර(බටහිර) 3 

54 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය- ජ ාල්පිිගම 1 

55 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය- රස්ත්ේනායකපුර 1 

56 ජස්ත්ෞ.වවදය.නි ධාරි කාර්යා ය- රිදීගම 2 

 

වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021- ුරප්පාඩු වේඛ්නය- ඖෂධවේදී 

ප්රාවීය ය වසෞඛ්ය වසව්ා අධයක්ෂ කාර්ෂයාලය - කුරුණෑගල 



අනුඅිංක 
ආයතනය පුරප ාඩු 

ස්ත්ිංඛ්යාව 

01 මුලික ජරල   බී- දඹජදනිය - 

02 මුලික ජරල   බී- ගල්ගමුව - 

03 මුලිකජරල   බී- නිකවැරටිය 03 

04 මුලික ජරල   බී- ජ ාල්පිිගම - 

05  ය ජරල   - කුරුණෑග  - 

06 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ-අ ව්ව 01 

07 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- බිංගිරිය 01 

08 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- ජගාකරැල්  01 

09 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- හිරිපිටිය 01 

10 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- ම ව 01 

11 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- මාවතගම 01 

12 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- ජ ාල්ග ජව  01 

13 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- රිදිගම 01 

14 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- ස්ත්ද ිංකාව 01 

15 ප්රාජීය ය ජරල   ඒ- වාරියජ ා  - 

16 ප්රාජීය ය ජරල   බී- අඹන්ජ ා  01 

17 ප්රාජීය ය ජරල   බී- ජ ට්ටටිජ ා  - 

18 ප්රාජීය ය ජරල   බී- කදාජන්ජගදර 01 

19 ප්රාජීය ය ජරල   බී- කටුජ ාත - 

20 ප්රාජීය ය ජරල   බී- මීග ෑව 01 

21 ප්රාජීය ය ජරල   බී- නාරම්ම  - 

22 ප්රාජීය ය ජරල   බී- නිකවැව 01 

23 ප්රාජීය ය ජරල   බී-    ගිරිබාව 01 

24 ප්රාජීය ය ජරල   බී- ත ම්පිටිය 01 

24 ප්රාජීය ය ඖෂධ ස්ත්ැ යුම් ඒකකය-කුරණෑඝ  01 

24 ප්රාජීය ය ඖෂධ ස්ත්ැ යුම් ඒකකය-කුරණෑඝ  02 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්ප - 2021 වයඹ පළාත් වසෞඛ්ය වසව්ා වද්පාර්ෂතවම්පන්ුව 

“ අ” ජකාටස්ත් 

01. ස්ත්ම්පුර්ණ නම:- ………………………………………………………………….. 

02. උ න් දිනය :- වර්ෂය………... මාස්ත්ය………….. දිනය ……………………. 

2020.12.31 දිනට වයස්ත්: - ………………………………………………………... 

03. ස්ත්ේි/ පුරුෂ භාවය ;-……………………………………………………………….. 

04. ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථානය  ා ලිපිනය:-……………………………………………………….. 

05. තනතර:-………………………………………………………………………….. 

මුල් ත්වීම් දිනය:-…………………………………………………………………. 

වර්තමාන ජරේණිය :-……………………………………………………………….. 

එම ජරේණියට  ත් වු දිනය:-……………………………………………………….. 

06. වර්තමාන ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථානයට  ත් වු දිනය:-………………………………………….. 

07. ස්ත්ේිර  දිිංි ස්ත්ේථානජේ ලිපිනය:-……………………………………………………. 

08.  දිිංි ස්ත්ේථානජේ සට ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථානයට ැි දුර:-…………………………………….. 

09. ජ ෞීගලික ජතාරතරු:-…………………………………………………………. 

(1) ිවා ක / අිවා ක බව:-………………………………………………………. 



(02) ිවා ක නම්:-………………………………………………………………... 

ක ්රයා රජජේ ජස්ත්ේවකජයේ ද:-…………………………………………………... 

රජජේ ජස්ත්ේවකජයේ නම්:- 

(අ) ජස්ත්ේවය:-………………………………………………………………………. 

(ආ) දැනට දරණ තනතර:-………………………………………………………... 

(ැ)ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථානජේ ලිපිනය:-……………………………………………………. 

10. දරුවන් පිළිබද ිස්ත්ේතර:- 

නම ජරේණිය ඉජගනුම  බන  ාස්ත්   

1. ………………………. ……………. ……………………………………….. 

2. ………………………. ……………. ………………………………………. 

3 ………………………… ……………. ……………………………………… 

4 …. ……. ……………… …... ………. ……………………………………... 

5 ……………………. ... ….. ………... ……………………………………. 

 

11. නි ධාරියා රාජය ජස්ත්ේවයට ැත ත් වු දිනජේ සට එේ එේ ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථානජේ ගත 

ක  ජස්ත්ේවා කා ජයන් පිළිබදව ිස්ත්ේතර(කරුණාකර අනුපිළිජවලින් ස්ත්ද න් කරන්න) 

නම ජස්ත්ේවා කා ය දින සට දින දේවා 

1)………………………………………………… ………………………………… 

2)…………………………………………………. …………………………………  

3)…………………………………………………. ………………………………… 

4)…………………………………………………. ……………………………….. 

5)…………………………………………………. ……………………………….. 

12. ස්ත්ේථානමාරු  ැබීමට අජපේිත ජස්ත්ේවා ස්ත්ේථාන 06 ේ කැමැත්ජතන් අනුපිළිජව  අනුව ස්ත්ද න් 

කරන්න.  

1)……………………………………………. 2)……………………………….. 

3)…………………………………………….. 4)………………………………… 

5)……………………………………………… 6)…………………………………. 

13. ස්ත්ේථානමාරු ඉල්ුම් කිරිමට ජ ේත 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 



මා ිසන් ජමහි දේවා ැි ජතාරතරු ස්ත්තය  ා නිවැරදි බව ප්රකාි කරමි. 

 

දිනය ;-………………. …………………  

නි ධාරියාජේ අත්ස්ත්න. 

“ආ” 

ආයතන ප්රධානියාජේ නිරිේෂණ  

ඉ ත දේවා ැි ජතාරතරු ස්ත්තය  ා නිවැරදි බව ස්ත් ික කරමි. අනුප්රාපිකජයකු ස්ත්හිතව/රහිතව නි ධාරියා 
මුදා ැරිය  ැකිය / ජනා ැකිය. ඉල්ුම් ්රය නිර්ජීි කරමි / ජනාකරමි. 

 

දිනය;-…………… …………………….. 

 

ආයතන ප්රධානියාජේ අත්ස්ත්න 

 

 

ප්රාජීය ය ජස්ත්ෞඛ්ය ජස්ත්ේවා අධයේෂජේ නිර්ජීිය 

අයදුම්කරු ිසන් ස්ත් යා ැි ජතාරතරු ජ ෞීගලිකව ලිපිජගානුව අනුව නිවැරදි බවට ස්ත් ික කරමි. 

ස්ත්ේථානමාරු ඉල්ුම් ්රය නිර්ජීි කරමි/ ජනාකරමි. 

 

දිනය;-…………………. ………………………… 

ප්රාජීය ය ජස්ත්ෞඛ්ය ජස්ත්ේවා අධයේෂ  

කුරුණෑග  / පුත්ත ම 

 

 

 

 

 


