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පවුල් ස ෞඛ්ය ස ා
ථ ිලධා ිණී  ා ්ෂික
ා
ථ
ා ු - 2021 ිල්ිත
(ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ී  ්ය ධාධ
ා ර 05 ක් ම්පූ්ණ
අනු
අං ය

ා

ා සල්ඛ් ය

ධ ිලධා ිණණියන්

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

1

W.W.I.K.වාසල මැණිකේ මිය කසෞ.වව.නි.කා.බමුණාකකාටුව

දම්පිටිය

2012.05.25

2

D.M.P.දිසානායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බමුණාකකාටුව

බමුණාකකාටුව

2012.05.25

3

H.M.M.ක ේරත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බමුණාකකාටුව

පනාගමුව

2012.05.25

4

J.M.A.රත්නශීලී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බමුණාකකාටුව

වෑදන්ඩ

2012.05.25

5

T.H.M.D.K.කෙන්නකකෝන්
මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බමුණාකකාටුව

වතුකන

2012.05.25

6

W.G.M.චන්ුලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බමුණාකකාටුව

පානකඩුව

2013.10.10

7

A.P.C.R.අමරසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.උඩුබද්දාව

උඩුබද්දාව

2002.10.14

8

I.M.Tමල්කදණිය මිය

කසෞ.වව.නි.කා.උඩුබද්දාව

උඩදණිය

2005.01.06

9

A.M.S.I.අලගියවන්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.උඩුබද්දාව

ක ාරෙපල

2012.07.02

10

W.A.S.N.වීරේකකාඩි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.උඩුබද්දාව

කප්පන්ගමුව

2013.05.27

11

M.M.S.ක ේමන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.උඩුබද්දාව

යගම්පකවල

2013.06.13

12

D.M.N.P.මැනිකේ කමනවිය

කසෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

මූකලන්යාය

2011.10.05

13

D.M.A.S.දිසානායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

පන්නල

2008.03.10

14

S.M.S.ප්රියදශනී ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

කප/නැලව

1995.09.05

15

M.W.G.A.වික්රමසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

බේීකගාල්ල

2008.03.07

16

B.M.ිලකාවතී මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

නෑඹිලිකුඹුර

2004.02.26

17

H.M.N.C.කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

කැන්දවල

2013.06.03

18

R.P.D.I.කසනවිරත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

කපාල්කගාල්ල

2015.01.10

19

S.A.නිල්මිණී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

ගුරුසේස

2015.01.01
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අනු
අං ය

ා

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

20

D.M.G.M.කසනවිරත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

කගාකරැල්ල

2014.06.16

21

W.D.රාජිලක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

අඹන්කපාල

2007.04.16

22

W.A.U.P.අමරවිංී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

පන්ලියද්ද

2013.05.28

23

R.M.S.R. මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/බටහිර කඹුරාකපාල

2004.05.24

24

M.M.I.N.ක ේරත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/බටහිර ද කනකගදර

2006.05.06

25

P.P.D.R.ක ේමලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/බටහිර කදා්ේ ෙැල්ල

2006.10.03

26

W.B.M.R.වීරකසේකර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/බටහිර පඬුවසේුවර

2009.05.13

27

G.K.N.S.ධශනමලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/බටහිර බරම්පකපාල

2012.07.05

28

R.D.N.ප්රියදශනී ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/බටහිර ගකන්ගම

2013.07.01

29

M.B.Y.P.කේමදාස මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/බටහිර ගිරාෙලාන

2012.11.30

30

J.T.P.ිලකරත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/බටහිර කරදව

2013.03.15

31

W.S.M.W.පුෂේපකුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/බටහිර මිංඩාකපාල

2013.06.05

32

H.W.උපුල්කාන්ි මිය

33

H.P.S.රණවීර මිය

34

K.M.A.කරුණානායක මිය

35

W.M.P.කුසුමලො මිය

36

S.P.Y.M.ගුණකසේකර මිය

37

K.P.K.නන්ද ම මිය

38

කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/
නැකගනහිර
කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/
නැකගනහිර
කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/
නැකගනහිර
කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/
නැකගනහිර
කසෞ.වව.නි.කා.පඬුවසේුවර/
නැකගනහිර

කන්කදකගදර

2005.03.17

අුේකන්ක ේන 2

2005.06.24

ිංවැල්ල

2013.12.20

වැ ැිටිය

2007.06.12

අුේකන්ක ේන 1

2012.12.07

කසෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය

ොරණ

2012.11.10

W.M.D.ප්රියදශනී ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය

වීරකපාකුණ

1991.12.23

39

J.G.K.P.මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය

කකාසේවත්ෙ

2002.05.20

40

A.P.D.D.M.කසෝමරත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය

කළුගම

2003.07.15

41

M.P.රිංජ ම රාජපේෂ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය

වැල්ලරාව

2003.10.22
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අනු
අං ය

ා

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

42

B.M.S.M.කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය

කඩිගමුව

2005.06.24

43

Y.M.නන්ද ම කුසුම්පලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය

මාකනකලම්පුව

2008.05.08

44

J.Pසමන්ි ජයසුන්දර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය

ක න්ඩියකපාල

2012.12.06

45

R.M.U.S.ිලකරත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය

මාුළුිටිය

2012.11.19

46

H.A.C.D.ක ට්ටටිආරච්චි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය

බ්රා ේමණායාගම

2013.02.01

47

W.H.මල්ලිකා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල

කේරකපාල

2012.04.30

48

R.D.කමලාවතී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල

විලාකටුකපාල

2013.06.21

49

D.ක ේමාලා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල

එලවිටිගම

2011.11.19

50

W.M.S.කසකනක ලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල

වාරියකපාල

2003.03.10

51

L.A.S.ලිංසකාර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල

මැදගම

2014.08.15

52

W.A.P.S.කම්පනකා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල

මගුලාගම

2001.11.07

53

H.M.R.ක ේරත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල

මුවන්වැල්කල්කගදර

2013.04.23

54

H.A.S.ගුණකසේකර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල

දිවුලකැකල්

2011.08.16

55

M.A. සමරනායක කමනවිය

කසෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල

මිුවන්ගැකට්ට

2006.11.20

56

R.A.P.D.විකේතුිංග මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල

ඉපලව

2005.11.05

57

E.M.G.මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල

කගාලුවාව

2011.03.31

58

L.P.C.S.පිරණ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාරම්පමල

මාරවිට

2015.05.23

59

S.P.D.C.M.කසෝමිලක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාරම්පමල

කිවුල්ගල්ල

2013.01.01

60

W.M.U.M.විකේසුන්දර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාරම්පමල

ාල්වැල්ල

2012.12.09

61

R.M.A.රත්නායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාරම්පමල

කරලප්පල

2015.05.10

62

S.P.S.අත්ෙනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාරම්පමල

නාරම්පමල

2012.12.05

63

B.M.P.බාලසූරිය මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාරම්පමල

කඩ කපාල

2007.03.06
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අනු
අං ය

ා

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

64

E.M.W.S.ඒකනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාරම්පමල

දඹකදණිය

2015.05.15

65

W.M.S.S.විකේසුන්දර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාරම්පමල

ගකන්කගාඩ

2015.05.15

66

R.P.I.ජානකී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාරම්පමල

මැටියගකන්

2013.01.01

67

W.R.P.K.වික්රමනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ිිගම

මඩ කපාල

1992.04.02

68

D.M.I.R.කද්වගිරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ිිගම

කුඹුකුලාව

1993.01.16

69

H.M.කුසුමලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ිිගම

ෙලාදිටිය

2005.03.23

70

J.M.S.U.ජයවශනධන මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ිිගම

මකුල්කපාල

2005.06.24

71

D.M.G.කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ිිගම

ගල්ටැිංවැව

2008.11.06

72

I.M.C.K.කුමාරි ාමි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ිිගම

බලකගාල්ල

2010.08.17

73

G.G.N.D.ගලකගදර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ිිගම

කදමටගල

2013.05.02

74

P.මුදලිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

වැ ැර

2001.09.15

75

W.W.W.N.ගුණකසේකර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

පුබ්කබෝව

2002.10.16

76

W.K.A.S.ශ්රියාකාන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

මාකප්ගමුව

2004.01.05

77

R.A.S.රණතුිංග මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

මින්ක ට්ටටිය

2005.04.23

78

R.M.I.S.රත්නායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

වැවකගදර

2006.07.04

79

A.M.නන්දාවතී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

බමුණාවල 1

2007.03.01

80

H.M.S.D.ක ේරත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

විල්බාව

2007.03.15

81

E.M.S.ඒකනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

මල්කඩුවාව

2008.01.01

82

H.J.M.C.දමයන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

ප ළ ෙලම්පිටිය

2010.08.04

83

H.H.P.සමරනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

බමුණාවල 11

2011.04.01

84

R.M.P.S.රාජගුරු මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

කුඩාගල්ගමුව

2012.11.06

85

T.D.රණතුිංග මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

උඩදිගන

2012.11.28
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අනු
අං ය

ා

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

86

J.M.M.N.K.ජයසුන්දර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුරුණෑගල

යන්ෙම්පපලාව

2012.11.29

87

N.A.N.කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මල්ලවිටිය

කෝේ රයාය

2013.05.09

88

R.M.S.K.රාජපේෂ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මල්ලවිටිය

මල්ලවිටිය

2013.05.09

89

S.D.S.සමරවීර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මල්ලවිටිය

කදාරටියාව

2013.05.09

90

S.M.T.පද්මිණී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මල්ලවිටිය

කටුිටිය

2013.05.09

91

W.A.D.K.එදිරිසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගකන්වත්ෙ

ගකන්වත්ෙ/හිරිිටිය

2008.06.27

92

G.K.C.R.ගිංකගාඩවිල මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගකන්වත්ෙ

කපාතුවිල

2008.06.27

93

E.M.J.P.ඒකනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගකන්වත්ෙ

කපාතුවාකගාන්න

2009.12.22

94

M.A.T.කාන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගකන්වත්ෙ

කුඹුේගැකට්ට/අරිංකැකල් 2010.05.02

95

R.M.C.කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.අලේව

වඩුවාව

2011.08.29

96

D.M.K.රත්නායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

ඊරියකගාල්ල

2007.04.10

97

R.M.P.K.රන්කදණිය මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

බම්පමන්න

2007.04.10

98

B.P.D.R.ජයරත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

ඇලබඩගම

2007.11.30

99

K.J.I.ීයාමලී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

මාකුර

2011.06.09

100

A.M.C.K.චන්රකසේකර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

කගා්ේ ුල්ල

2005.04.01

101

G.M.S.නන්ද ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

කමාක ාත්ෙව

2008.01.13

102

H.M.R.R.ජිනකසේන මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

කේර ැර

2007.01.16

103

R.M.D.රණතුිංග මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

ුම්පමාන

2006.04.10

104

N.S.M.C.අුරුද්ිකා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

එළිබච්චිය

2012.12.04

105

M.M.K.I.විකේරත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

කටුගම්පකපාල

2011.05.08

106

K.R.Y.C.කපකශනරා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

කකාටුවැල්ල

1998.05.10

107

W.M.M.V.K.විකේකසේකර මිය කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

කබෝිටිය

2010.01.01
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108

H.N.D.ප්රනාන්ු මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

සඳලිංකාව

1992.03.26

109

R.D.කරාසලින් කනෝනා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

ගලයාය

1994.03.01

110

H.M.C.C.ගුණවශනධන මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

යේවිල

2001.01.01

111

A.M.M.මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

නාලවලාන

2005.06.30

112

W.A.A.නිල්මිණී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

කන්කදකපාල

2005.06.30

113

A.G.සු මො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

මිංගල්ල

2009.05.16

114

R.P.D.L.රාජපේෂ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

ැගව

2001.01.01

115

L.P.S.ජයසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

මැද්කදකපාල

2004.06.15

116

A.M.D.රමයා කාන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

ෙලම්පමැ ැර

2013.06.15

117

A.M.D.N.S.ජයකසේකර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පන්නල

මල්ගමුව

2012.12.05

118

W.I.විකේසූරිය මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුලියාිටිය

කුරුදැල්පෙ

2006.10.28

119

H.A.P.කරෝහි ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුලියාිටිය

වීරඹුව

2001.10.21

120

R.A.S.රණවීර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුලියාිටිය

අුේකකන්

2012.12.13

121

G.M.සරියලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුලියාිටිය

දණ්ඩගමුව

2005.06.17

122

P.N.නිලන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුලියාිටිය

දීයාවල

2007.05.03

123

M.A.I.C.කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුලියාිටිය

දිේ ැර

2007.04.07

124

M.M.N.අකබ්ගුණවශනධන මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුලියාිටිය

එලෙලව

2005.05.01

125

D.P.M.පැට්රීෂියායා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුලියාිටිය

කවරළුගම

2004.10.04

126

M.P.I.විජයසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුලියාිටිය

කිෙලව

2009.03.31

127

A.K.ඉන්රානිලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කුලියාිටිය

මාහිමිිටිය

2004.06.17

128

P.H.R.M.ජයලත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රසේනායකපුර

දිවුල්ලෑව

2012.01.01

129

L.P.D.දයානි චන්රලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රසේනායකපුර

කඩිගාව

2011.01.01
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ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
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පත් වූ දි ය

130

J.M.P.ඡයසුන්දර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රසේනායකපුර

ෙලාකකාලවැව

2012.12.10

131

K.D.P.ඉන්රානි සේවශනණලො
මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කටුකපාෙ

කුරිකකාටුව

2010.07.05

132

R.A.N.උකද්ශිකා රණසිං මිය කසෞ.වව.නි.කා.කටුකපාෙ

කනත්ිකපාල කගදර

2010.07.05

133

S.A.M.සුසලා අිකාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කටුකපාෙ

මැදැල්කපාල

2010.07.05

134

H.P.D.පද්මකාන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කටුකපාෙ

කපාතු ැර

2010.07.05

135

M.N.C.P.ජයසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කටුකපාෙ

මුරුෙැිංග

2010.07.05

136

H.P.D.S.වීරසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කටුකපාෙ

අරේයාල

2010.07.05

137

P.D.M.රූපලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කටුකපාෙ

කකෝුරුවාකපාල

2010.07.05

138

D.R.M.සුභාණි කද්විකා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කටුකපාෙ

කරිංගමුව

2013.12.11

139

M.G.සුදශනී ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කටුකපාෙ

පනාවිටිය

2013.06.14

140

H.A.චන්රා කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කකාටකවක ර

පළුකගාල්ල

2011.05.07

141

A.M.කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කකාටකවක ර

ම ම්පෙව

2012.12.08

142

W.M.T.S.විජය කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කකාටකවක ර

ීවැල්ලාව

2013.06.20

143

R.M.සේවශනණිලකා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.අඹන්කපාල

අඹන්කපාල

1991.12.23

144

P.K.D.J.B.කාන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.අඹන්කපාල

වරාගම්පමන

1998.07.02

145

W.M.D.M.වීරසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.අඹන්කපාල

කමාරවැව

2009.08.14

146

H.M.D.L.ක ේරත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.අඹන්කපාල

දෑෙව

2006.10.27

147

A.S.K.රත්නිලකා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

කපාල්ග කවල

2005.03.09

148

R.P.R.දිසේනා කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

බන්දාව

2004.01.05

149

P.C.නන්ද ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

කදනගමුව

2009.06.26

150

G.R.S.K.ගම්පලත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

අහුකගාඩ

2010.08.09

151

R.I.B.K.කුමාරි ාමි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

කපාතු ැර

2005.03.07
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පත් වූ දි ය

152

B.D.C.නිීාන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

මානිිංගමුව

2008.03.01

153

S.B.M.S.කුමාරි ාමි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

ඇඹලවත්ෙ

2011.03.02

154

H.A.M.කුසුමලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

කැබිකගාල්ලෑව

1994.07.01

155

M.M.වසන්ො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

බැවිල්කගාමුව

2005.05.24

156

T.M.A.D.M.යාපා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

ආරකගාඩ

2000.04.19

157

Y.අජන්ො පද්මි ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

කපාල්ිටිය

2003.02.28

158

B.R.නන්දාවතී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

කසරිසේවත්ෙ

1999.08.24

159

J.A.මාකනල් කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

පනලිය

1995.07.24

160

D.P.C.පද්මසරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කපාල්ග කවල

ක ාදැල්ල

2009.08.20

161

N.K.B.P.ඩිිංගිරි මැණිකා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම ව

දළදාගම

2007.07.20

162

B.M.N.බසේනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම ව

කදමටකගාල්ල

1991.12.23

163

E.M.W.ඒකනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම ව

දිගන

2006.05.13

164

A.K.N.J.ශ්රියාලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම ව

කුබඩගම

2007.03.01

165

E.M.L.G.ධම්පමිකා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම ව

මාකඩුවාව

1994.11.23

166

H.S.K.ජයිලක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම ව

අඹගසේවැව

2006.01.28

167

Y.M.ලීලාවතී මිය (2021
කපබරවාරි මස විශ්රාම යාමට
නියමිෙයි)

කසෞ.වව.නි.කා.කකාකබයිගකන්

පන්නව

2012.03.05

168

J.M.S.මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කකාකබයිගකන්

කකාකබයිගකන්

2012.03.05

169

W.M.A.කුමාරි ාමි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කකාකබයිගකන්

අමුණකකාකල්

2012.03.05

170

H.A.S.ක්රිෂාන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කකාකබයිගකන්

කබාරළුවැව

2012.03.05

171

H.N.M.R.දමයන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කකාකබයිගකන්

172

W.T.D.කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

ාෙලව

2012.03.05

ුල්නෑව

2012.07.26
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ා

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

173

W.E.M.M.K.වීරකසේකර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

ම ගල්කඩවල

1991.12.23

174

E.G.කේමලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

විලුකන්දාව

1992.07.01

175

P.M.S.පුෂේපලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

හිද්දෑව

2002.03.02

176

K.A.L.අයිරාිංග ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

අන්දරවැව

2001.09.17

177

G.R.P.කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

මඩකදාකේ

2001.09.18

178

H.M.M.ක ේරත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

ඉ ළගම

2005.08.03

179

H.R.කුමාරි ාමි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

නාන්කන්රිය

2008.01.17

180

C.M.S.K.චන්රකසේකර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

දිවුල්ලෑව

2010.03.08

181

R.M.S.P.රත්නායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

අෙරගල්ල

2008.11.23

182

H.M.S.K.N.ක ේරත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

කකා්ේ න්වැව

2001.11.23

183

H.M.සුමනාවතී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

ඇ ැටුවැව

2000.01.06

184

A.M.A.N.අත්ෙනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

වෑවරණවැටිය

2012.09.28

185

E.A.S.M.එදිරිසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව

පාලුකඩවල

2012.11.17

186

J.M.Y.K.ජයසුන්දර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගිරිබාව

ෙඹුත්ෙ

1998.09.24

187

W.U.P.කුමාරි ාමි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගිරිබාව

වරාවැව

2011.11.01

188

A.M.C.A.මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ගිරිබාව

බඹකර

1991.04.08

189

H.M.S.දමයන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නිකවැරටිය

හීකල්ගම

2009.02.03

190

S.M.W.M.ඒකනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

ෙල්ගසේිටිය

2013.05.27

191

R.M.N.I.කපාඩිමැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

රෑද්දකගාඩ

2006.10.30

192

R.G.R.M.වික්රමසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

කන්කදකගදර

2007.04.18

193

W.M.C.S.වීරකසේකර මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

පාරාකගාඩ

1998.07.16

194

S.D.A.දමයන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

රත්විට

2007.08.20
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ා

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

195

E.M.C.K.ඒකනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

ැවැන්කපාල

1995.09.31

196

K.A.A.N. ිංසකුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

රිදීගම

2005.03.21

197

K.A.N.D.කරුණාිලක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

වෑගම

2012.12.04

198

T.A.G.මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

මියණකදණිය

2013.06.15

199

E.W.S.I.විජයවශනධන මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

කැලෑමුල්ල

2005.05.12

200

R.U.C.J.විමපසූරිය මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

ඇල්වලිටිය

2008.05.23

201

M.D.A.S.ගුණිලක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

ෙරභාකේ

2003.04.03

202

A.A.S.N.අෙපත්තු මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

රම්පබඩගල්ල

2015.07.26

203

R.D.D.ියරත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

බලවත්ෙල

2013.05.27

204

U.G.C.රණසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.රිදිගම

ගල්ලව

1992.07.20

205

B.චන්රලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වීරඹුකගදර

කගාඩවිට

2012.05.25

206

S.V.C.ජයිලක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වීරඹුකගදර

කදහිකුඹුර

2012.05.25

207

H.M.P.S.ක ේරත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වීරඹුකගදර

උඩුගම

2012.05.25

208

M.M.C.මාපා මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වීරඹුකගදර

209

K.B.K.මධුවන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වීරඹුකගදර

මඩවල

2012.05.25

210

N.P.D.දමයන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වීරඹුකගදර

කව්ේ වැල්කපාල

2012.05.25

211

I.M.U.D.S.ඉලිංගකකාන් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.වීරඹුකගදර

කඩුන්න

2012.12.03

212

D.S.W.මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

කල්අඩිය

1998.08.21

213

K.A.P.N.වීරකුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

ප.ප.කසෞ.කසේ.නි.

1991.02.01

214

C.T.N.ප්රනාන්ු මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

කස්ේ නකුඩීරිප්පුව

1992.04.03

215

B.M.P.D.කබෝහිම්පගමුව මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

කබෝිරාජපුර

2001.02.01

216

D.S.K.අකබ්රත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

සමගිපුර

2007.04.19

ිංවැල්ල

2012.08.16
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අනු
අං ය

ා

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

217

M.N.කාිංචනා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

ිල්අඩිය

2009.06.04

218

Y.M.S.H.S.දිල්රුේෂියා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

නින්කදනිය

2007.12.10

219

G.K.S.ධම්පමිකා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

කපාත්තුවිල්ලුව

2007.03.26

220

J.A.S.ජයකකාඩි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

මනල්ගුන්ඩු

2013.06.20

221

N.A.C.සුදශනී ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

රත්මල්යාය

2012.11.22

222

M.T.සරිමාන්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

සවිවපුර

2013.06.01

223

P.W.I.දිල්රුේෂියා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පුත්ෙලම

සරම්පබඅඩිය

2015.05.27

224

K.H.M.බණ්ඩාර මැණිකා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කරුවලගසේවැව

කවකල්වැව

1995.07.03

225

M.D.කරෝහිණී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කරුවලගසේවැව

ප.ප.කසෞ.කසේ.නි.

1995.07.03

226

B.M.ලීලාවතී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කරුවලගසේවැව

ෙම්පමැන්නාවැටිය

1991.12.23

227

A.B.P.N.ඇ ැටුවැව මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කරුවලගසේවැව

නවගත්කත්ගම

2001.01.10

228

R.M.B.C.K.රත්නමලල මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කරුවලගසේවැව

කමාරග වැව

2007.07.30

229

S.P.D.N.P.අකබ්රත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කරුවලගසේවැව

 මලබැම්පම

2012.12.26

230

D.M.J.K.දිසානායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කරුවලගසේවැව

ඉගිනිමිටිය

2012.12.03

231

R.M.C. රත්නායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කරුවලගසේවැව

රජවිගම

2007.11.26

232

A.M.P.රත්නායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආණමඩුව

කකාට්ටටුකච්චිය

1997.07.01

233

A.M.S.අිකාරී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආණමඩුව

ධශනමපාලය

2013.06.24

234

M.I.B.දයාවතී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආණමඩුව

කකාෙලකකමියාව

2013.10.01

235

P.W.S.D.විකේරත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආණමඩුව

මුදලේකුලිය

2011.04.01

236

K.H..M.I.කේමලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආණමඩුව

වඩිගමිංගාව

2001.11.02

237

D.N.W.ිලකරත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආණමඩුව

කෙෝනිගල

2005.07.01

238

A.H.M.S.B.අකබ්සිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආණමඩුව

වල්පාලුව

2005.08.01
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අනු
අං ය

ා

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

239

G.R.T.N.ගම්පලත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආණමඩුව

ඌරියාව

2013.09.30

240

I.M.C.පුෂේපකුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආණමඩුව

ප.ප.කසෞ.කසේ.නි.

2014.01.24

241

R.M.S.S.රාජපේෂ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මුන්දලම

ප.ප.කසෞ.කසේ.නි.

1993.11.01

242

G.D.S.P.ගරුසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මුන්දලම

කීරියන්කල්ලිය

2006.10.16

243

J.A.N.S.ජයසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මුන්දලම

අගුණවිල

2006.10.16

244

I.M.N.S.K.ඉලිංගකකෝන් මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මුන්දලම

සීරගම

2012.11.19

245

A.H.M.N.P.අකබ්රත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මුන්දලම

කකාත්ෙන්ිේ

2012.11.19

246

H.A.W.S.රාජපේෂ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මුන්දලම

කඩයාමට්ටට

2012.11.19

247

H.D.N.S. පුආරච්චි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මුන්දලම

වීරපුර

2012.11.19

248

C.D.A.M.K.M.දිසානායක මිය කසෞ.වව.නි.කා.මුන්දලම

කේලාසය

2012.11.19

249

W.M.A. දිල් ානි මිය

මුන්දලම

2013.05.27

250

M.M.K. කුමාරි රත්නායක මිය කසෞ.වව.නි.කා.මුන්දලම

වීරකොකඩ

2015.12.30

251

W.M.M. චන්රලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.දිංකකාටුව

මැටිකකාටුව

2013.06.01

252

E.M.L.S.ඒකනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.දිංකකාටුව

මැල්ලව

2013.07.01

253

M.M.I.චන්ිකා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.දිංකකාටුව

කමාක ාට්ටටිමුල්ල

2004.01.01

254

R.K.M.A.රාජපේෂ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.දිංකකාටුව

ාල්දඩුවන

1998.07.01

255

J.A.I.කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.දිංකකාටුව

කළුවච්චිමුල්ල

2013.12.01

256

J.A.R.S.ජයසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.දිංකකාටුව

කිරිමැටියාන

2013.06.01

257

D.W.N.P.ගුණිලක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.දිංකකාටුව

කයෝගියාන

2012.12.28

258

K.A.S.N.කපකශනරා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.දිංකකාටුව

2020.11.30 දේවා
විකද්ී නිවාඩු (කම්ප වන 2013.05.30
කෙේ පැමිණ නැෙ.)

259

T.A.D.B.U.ෙලිංගම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.දිංකකාටුව

කටුකකන්ද

කසෞ.වව.නි.කා.මුන්දලම

2013.09.27
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අනු
අං ය

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

ා

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

260

J.P.P.ජයලත් මිය

කසෞ.වව.නි.කා. ලාවෙ

ම විලත්ෙව

1991.12.27

261

A.G.R.කුමුු ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා. ලාවෙ

නගරසභා-දකුණ

2001.01.11

262

R.M.C. බණ්ඩාර මැණිකේ මිය කසෞ.වව.නි.කා. ලාවෙ

එකගාඩවැල්ල

2004.08.21

263

N.A.S.ක ේමමාලා මිය

කසෞ.වව.නි.කා. ලාවෙ

මාුවන්ගම

2004.08.05

264

E.M.J.M.K.එදිරිසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා. ලාවෙ

දැුරුඔය

2001.01.01

265

A.H.C.අත්ෙනායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා. ලාවෙ

මුන්කන්ෂේවරම

2004.08.05

266

M.D.P.සුදශනී ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා. ලාවෙ

අලුත්වත්ෙ

2007.08.01

267

W.D.L.S.වීරසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා. ලාවෙ

අඹකදවිල

2012.11.25

268

S.M.V.N.කසේනානායක මිය

කසෞ.වව.නි.කා. ලාවෙ

කරවිටාගාරය

2010.09.05

269

W.E.M. P.සල්වා මිය

කසෞ.වව.නි.කා. ලාවෙ

මැරවල

2012.11.15

270

G.A.N. විකේමාන්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආරච්චිකට්ටටුව

ආනවිළුන්දාව

1992.03.26

271

S.M.M.කපාඩි මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආරච්චිකට්ටටුව

කදමටිටිය

1995.07.16

272

M.D.N. ලේමාලි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආරච්චිකට්ටටුව

විජයකටුකපාෙ

2012.12.05

273

R.M.I.නිකරෝෂණී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආරච්චිකට්ටටුව

ආරච්චිකට්ටටුව

2012.11.24

274

J.B.G.R.ඩයසේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආරච්චිකට්ටටුව

කරුකුපකන්

2012.12.05

275

P.D. සිංජීව ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආරච්චිකට්ටටුව

රාජකදළුව

2007.11.26

276

W.N.S.ප්රනාන්ු මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ආරච්චිකට්ටටුව

දිගන්වැව

2014.01.28

277

R.D. නන්දාවතී මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාත්ෙන්ඩිය

ුන්කන්නාව

2004.12.23

278

K.O.P.K.ප්රනාන්ු මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාත්ෙන්ඩිය

ප/කටුකන්රිය

2000.04.01

279

H.H.රිංජ ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාත්ෙන්ඩිය

සන්දනන්ගම

2004.12.23

280

P.R.D.E.N.අල්කම්පදා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාත්ෙන්ඩිය

ලිංසගම

2008.01.01

281

H. නිමාලි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාත්ෙන්ඩිය

වීරක ේන

2007.11.12
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අනු
අං ය

ා

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

282

H.A.S. සුභාෂියා ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.නාත්ෙන්ඩිය

ිළාකටුමුල්ල

2014.03.08

283

P.G.D.ියදිගම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පල්ලම

ොමරන්කුලම

1994.02.01

284

T.D.R.ජයවික්රම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පල්ලම

විල්පෙ

1991.12.23

285

R.C.රාජපේෂ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පල්ලම

ගල්කුලිය

1995.07.03

286

A.A.C.පද්මකාන්ි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පල්ලම

බරනන්කට්ටටුව

1991.04.03

287

B.R.D.ප්රනාන්ු මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පල්ලම

කවන්දකඩුව

2009.01.01

288

A.M.S. ප්රියදශනී ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පල්ලම

ෙම්පමන

2012.11.30

289

W.E.M.S.C.විකේසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පල්ලම

මදවේකුලම

2013.04.19

290

W.N.M.S.සරියලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පල්ලම

ෙම්පමන්දළුව

2013.04.19

291

W.M.A. වීරසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පල්ලම

පල්ලම

2013.05.27

292

W.N.D.වශනණකුලසූරිය මිය

කසෞ.වව.නි.කා.පල්ලම

සයඹලාගසේවැව

2013.05.27

293

M.A.A.J.මාරසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම වැව

මටටකකාටුව

2011.05.01

294

D.M.D.මැණිකේ මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම වැව

කුඩාවැව

2011.05.01

295

J.P.J.M.ගුණිලක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම වැව

වලාිටිය

2011.05.01

296

M.A.P.I.මාරසිං මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම වැව

වල ාිටිය

2011.05.01

297

D.K.සමරවික්රම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම වැව

කකාසේවාඩිය

2011.05.01

298

S.H.A.S.ජයිලක මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම වැව

ඉද්දමල්ගම

2011.05.01

299

E.D.A.J.සල්වා මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම වැව

මාරවිල

2012.11.15

300

D.G.B.අයිරාිංග ම මිය

කසෞ.වව.නි.කා.ම වැව

ඉරණවිල

2013.07.23

301

T.M.P.ශ්රියාලො මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කවන්නප්පුව

කිරිමැටියාන වත්ෙ

1996.01.01

302

B.K.I.C.රුිගු මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කවන්නප්පුව

ුම්පමලකදණිය

1998.08.10

303

R.A.T.කුමාරි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.කවන්නප්පුව

ලුණුවිල

2012.11.26
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අනු
අං ය

ා

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ිණ

්ය ධය

පවුල් ස ෞඛ්ය
පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ස ථා ිලධා ිණ
ිලධා ිණ ස ට්ඨ ශය ස ට්ඨ ශයට
පත් වූ දි ය

304

S.A.C.M.කෂ ානි මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මාදම්පකප්

ගල්මුරුව

2012.11.21

305

W.M.S.D.අකබ්රත්න මිය

කසෞ.වව.නි.කා.මාදම්පකප්

සුුවැල්ල

2008.01.01

පවුල් ස ෞඛ්ය ස ා
ථ ිලධා ිණී  ා ්ෂික

ා
ථ

ා ු - 2021 ිල්ිත

ා සල්ඛ් ය

(සරෝහල්ාධ
ා ර 05 ක් ම්පූ්ණ
අනු
අං ය

ා

ධ ිලධා ිණණියන්
සරෝහධ

සරෝහධට පත්වූ දි ය

1

G.L.I.ප්රියදශනී ම මිය

ප්රා.කරෝ.මාවෙගම

2010.04.20

2

G.M.N.කේමලො මිය

ප්රා.කරෝ.බිංගිරිය

2001.07.13

3

R.අකීෝකා රිංජ ම මිය

ප්රා.කරෝ.වැල්ලව

2008.01.14

4

B.L.K.කීශනිලො මිය

ප්රා.කරෝ.මූණමල්කදණිය

2005.07.08

5

R.M.D.සුදශනී ම මිය

ප්රා.කරෝ.මුවන්ක ල

2005.06.07

6

W.B.ලීලාවතී මිය

ප්රා.කරෝ.ම ගිරිල්ල

2009.07.17

7

K.A.M.K.U.T.K.කණ්ඩේකුලම මිය

ප්රා.කරෝ.ගිරිබාව

2011.09.25

8

P.P.රූිකා මිය

ප්රා.කරෝ.නිකවැව

2011.04.22

9

R.A.L.කසෝමලො මිය

ප්රා.කරෝ.නිකවැව

2007.05.05

10

L.රිංමැණිකේ මිය

ප්රා.කරෝ.නාරම්පමල

2011.07.19

11

R.P.D.M.රණසිං මිය

ප්රා.කරෝ.නාරම්පමල

2009.08.01

12

J.M.B.M.ිලකරත්න මිය

ප්රා.කරෝ.කගාකරැල්ල

2007.01.08

13

W.W.P.W.M.R.J.කගාපල්ලව මිය

ප්රා.කරෝ.කගාකරැල්ල

2009.04.28
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සරෝහධට පත්වූ දි ය

14

E.A.P.විජයකාන්ි මිය

ප්රා.කරෝ.ම මූකලන්යාය

2004.03.25

15

A.M.A.N.මල්කාන්ි මිය

ප්රා.කරෝ.ම ව

2006.05.07

16

A.M.W.මැණිකේ මිය

ප්රා.කරෝ.ම ව

2007.06.02

17

P.AG.P.පලි වඩන මිය

ප්රා.කරෝ.ෙලම්පිටිය

2007.02.24

18

M.N.P.ගුණරත්න මිය

ප්රා.කරෝ.ෙලම්පිටිය

2008.01.08

19

P.N.S.N.කුසුම්පසරි මිය

මූ.කරෝ.ගල්ගමුව

2012.10.05

20

W.M.N.වන්නිනායක මිය

මූ.කරෝ.ගල්ගමුව

2012.11.21

21

P.C.කජනිසේරාණි මිය

ප්රා.කරෝ.කදාකන්කගදර

2008.01.03

22

K.K.S.කළුආරච්චි මිය

ප්රා.කරෝ.කදාකන්කගදර

1992.07.03

23

D.A.N.A.ප්රසන්ි මිය

ප්රා.කරෝ.සඳලිංකාව

2002.11.10

24

J.M.D.C.ජයකකාඩි මිය

ප්රා.කරෝ.සඳලිංකාව

2002.05.26

25

P.N.දමයන්ි මිය

ප්රා.කරෝ.සඳලිංකාව

2003.08.03

26

E.R.Y.C.ඈපාකන්ද මිය

ප්රා.කරෝ.කපාල්ග කවල

2004.09.16

27

W.R.N.G.නවරත්න මිය

ප්රා.කරෝ.කටුකපාෙ

1992.07.05

28

S.P.සුසලාවතී මිය

ප්රා.කරෝ.කටුකපාෙ

2009.07.07

29

D.M.P.K.දිසානායක මිය

ප්රා.කරෝ.අඹන්කපාල

2010.07.06

30

J.S.D.ඥානිලක මිය

ප්රා.කරෝ.අඹන්කපාල

2013.03.30

31

N.S.M.ජයවශනධන මිය

මූ.කරෝ.දඹකදණිය

2008.10.06

32

M.P.ඉන්රානි මිය

මූ.කරෝ.දඹකදණිය

2010.09.01
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සරෝහධ

සරෝහධට පත්වූ දි ය

33

H.M.R.N.ක ේරත් මැණිකේ මිය

මූ.කරෝ.දඹකදණිය

2010.09.07

34

P.S.K.ගුණකසේන මිය

මූ.කරෝ.දඹකදණිය

2012.11.12

35

A.P.මාකනල් සේවශනණලො මිය

මූ.කරෝ.දඹකදණිය

2013.04.05

36

J.A.L.රිංජ ම මිය

මූ.කරෝ.නිකවැරටිය

2013.06.28

37

D.S.අකබ්කසේකර මිය

මූ.කරෝ.නිකවැරටිය

2013.06.25

38

K.S.ප්රියිංකා මිය

මූ.කරෝ.නිකවැරටිය

2013.06.18

39

G.L.I.වාසනා මිය

මූ.කරෝ.නිකවැරටිය

2013.06.05

40

R.M.A.රත්නායක මිය

මූ.කරෝ.කපාල්ිිගම

2007.05.30

41

W.A.M.J.වීරසූරිය මිය

මූ.කරෝ.කපාල්ිිගම

2008.11.12

42

A.M.N.P.කුමාරි ාමි මිය

ප්රා.කරෝ.මාදම්පකප්

2012.10.08

43

H.M.P.V.ක ේරත් මිය

ප්රා.කරෝ.ම කුඹුේකඩවල

2013.06.28

44

K. කකලයිවානි මිය

ප්රා.කරෝ.උඩප්පුව

2003.09.17

45

A.A.T.සජීව ම මිය

ප්රා.කරෝ.ආනවිලුන්දාව

2012.11.24

46

A.T.R.A.ප්රනාන්ු මිය

මූ.කරෝ.පුත්ෙලම

1992.04.03

47

U.B.චාන්ද ම මිය

මූ.කරෝ.පුත්ෙලම

2007.04.30

48

R.A.D.P.රණසිං මිය

මූ.කරෝ.පුත්ෙලම

2008.11.25

49

H.C.U.ප්රියදශනී ම මිය

මූ.කරෝ.පුත්ෙලම

2010.03.01

50

H.M.N.P.කපකශනරා මිය

මූ.කරෝ.පුත්ෙලම

2015.03.28

51

W.D.I.G.I.වශනෂමාන මිය

මූ.කරෝ.පුත්ෙලම

2003.08.24
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සරෝහධ

සරෝහධට පත්වූ දි ය

52

H.M. ඩිිංගිරිමැණිකා මිය

මූ.කරෝ.පුත්ෙලම

2004.02.28

53

W.M.L.K.වන්නිනායක මිය

මූ.කරෝ.පුත්ෙලම

2007.11.30

54

H.M.G.රන්කදනිගල මිය

මූ.කරෝ.පුත්ෙලම

2012.11.20

55

I.P.S. මුමාලි මිය

මූ.කරෝ.පුත්ෙලම

2013.05.30

56

S.M.I.චතුරි මිය

මූ.කරෝ.පුත්ෙලම

2013.05.30

57

J.A.D.කුමුු ම මිය

ප්රා.කරෝ.මුන්දලම

2013.06.15

58

W.M.A.ලිකේරා මිය

ප්රා.කරෝ.මුන්දලම

2014.01.24

59

S.වශනණකුලසූරිය මිය

ප්රා.කරෝ.වනාෙවිල්ලුව

2013.06.04

60

K.S. ක ාන්කසේකා මිය

ප්රා.කරෝ.වනාෙවිල්ලුව

2013.06.04

61

J.M.N.ජයසිං මිය

ප්රා.කරෝ.නවගත්කත්ගම

1999.12.04

62

P.M.ඉන්රා කුමාරි මිය

ප්රා.කරෝ.නවගත්කත්ගම

2013.06.13

63

D.A.K.D.කපකශනරා මිය

මූ.කරෝ.මාරවිල

1996.03.26

64

K.L.S.S.K.කපකශනරා මිය

මූ.කරෝ.මාරවිල

2013.11.20

65

H.M.W.C.J.K.B.මැණිකේ මිය

මූ.කරෝ.මාරවිල

2005.05.09

66

W.W.J.නිල්මිණි මිය

මූ.කරෝ.මාරවිල

1999.12.03

67

R.M.P.T.රත්නායක මිය

මූ.කරෝ.මාරවිල

1999.12.03

68

R.P.R.දසනායක මිය

මූ.කරෝ.මාරවිල

2001.09.04

69

T.G.T.K.බණ්ඩාර මිය

මූ.කරෝ.මාරවිල

2008.01.03

70

S.K.කරුණාරත්න මිය

මූ.කරෝ.මාරවිල

2007.04.04
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සරෝහධ

සරෝහධට පත්වූ දි ය

71

D.P.D.K.එදිරිසිං මිය

ප්රා.කරෝ.ලුණුවිල

2013.01.09

72

A.S.පුෂේපා මිය

මූ.කරෝ.ආණමඩුව

2007.01.08

73

E.P.M.ශ්රියාලො මිය

ප්රා.කරෝ.ගල්මුරුව

2010.10.22

74

R.L.A.D.සුසන්ි මිය

ප්රා.කරෝ.කකාට්ටටුකච්චිය

2007.07.15

75

J.M.N.ජයසිං මිය

ප්රා.කරෝ.දිංකකාටුව

2000.01.04 (2021.02.28 විශ්රාම)

76

D.C.N.දිසානායක මිය

ප්රා.කරෝ.දිංකකාටුව

2008.01.01

77

M.T.විකනෝද ම මිය

ප්රා.වව.ස.ඒ.මාම්පිරිය

2013.05.28

78

P.G.ශ්රියානි මිය

ප්රා.කරෝ.ෙබ්කබෝව

2014.04.25

79

N.M.අකීෝකා මිය

ප්රා.කරෝ.කකාකබයිගකන්

2004.10.30
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පවුල් ස ෞඛ්ය ස ථා ිලධා ිණී  ුරර්ප ු  සල්ඛ්ණය.
කුුණෑගධ දි ථික් ය.
ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ී 



අනු
අං ය
1

්ය ධ ුරර්ප ු 

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ී 
අලේව

්ය ධය

ුරර්ප ු 
ංඛ්ය ා
1

2

අඹන්කපාල

2

3

බමුණාකකාටුව

1

4

බිංගිරිය

5

5

ගල්ගමුව

4

6

ගකන්වත්ෙ

2

7

ගිරිබාව

1

8

ඉබ්බාගමුව

4

9

කටුකපාෙ

3

10

කකාකබයිගකන්

2

11

කුලියාිටිය

6

12

කුරුණෑගල

1

13

ම ව

5

14

මල්ලවිටිය

3

ුරර්ප ු  ක්සෂථත්රය
වළකුඹුර
අබකකාළවැව
කිරිමැටියාව
කබෝකගාඩ
විලත්ෙව
හිරුවල්කපාල
කුඩකලව
කඩිගමුව
බිංගිරිය
කප්ද්කද්ගම
කනාච්චියාව
මාකුලව
ගනන්ගමුව
හිරිිටිය
කුඹුේගැකට්ට
බඹකශන
කිරිබමුණ
කුඹුේවැව
කන්කද්කගදර
කනල්ලිය
ක ාකරාම්පබාව
කරග කගදර
ඉ ළ කපාතුවැව
පුබ්බලිය
ක ාලඹලෑව
කබලෑව
කිරින්දව
දියකදාර
වඩුකගදර
කකාසේක ේන
ේගමුව
වඳුරාගල
බලල්ල
පයිලීගම
කටුවන්නෑව
ෙම්පමිටගම
බේීග වත්ෙ
ඉඳුල්කගාඩ
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අනු
අං ය

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ී 

්ය ධය

ුරර්ප ු 
ංඛ්ය ා

15

මාවෙගම

3

16

නාරම්පමල

2

17

නිකවැරටිය

2

ුරර්ප ු  ක්සෂථත්රය
ඉඳුල්කගාඩකන්ද
ැවන
කගෝනාගල
ුලත්වත්ෙ
වැලිකගකපාල
පුසේකකාලකදණිය
ඇඹලකපාළ
දියගම
ගලකගදර
ගුරුත්ිපල

18

පඩුවසේුවර - බටහිර

5

19

පඩුවසේුවර - නැකගනහිර

2

20

පන්නල

5

21

කපාල්ග කවල

1

22

කපාල්ිිගම

5

23

රිදීගම

3

24

උඩුබද්දාව

3

25

වීරඹුකගදර

2

කමාරකගාල්ල
හිඳග වැව
ක ට්ටටිකපාල
අකුරණ
මාවීක ේන
කකනෝයාය
නාරිංගමුව
ක න්ඩියගල
ඇලබඩගම
රැද්දලබ
වැටකකයාව
ක ාදැල්ල
ෙලාකකාළවැව
ාිගමුව
ත්කපාකුණ
කපාන්නිලව
ඉරුකදනියාය
උඩක ාකරාම්පුව
ුළුවල
සයඹලාන්ගමුව
ුනකකදණිය
බබලාකදණිය
වතුවත්ෙ
ිුරුවැල්ල
හුරුේගමුව
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අනු
අං ය
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

සරෝහල් ුරර්ප ු 
සරෝහධ
මූලික කරෝ ල - නිකවැරටිය
මූලික කරෝ ල - දඹකදණිය
මූලික කරෝ ල - ගල්ගමුව
මූලික කරෝ ල - කපාල්ිිගම
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - ම ව
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - කගාකරැල්ල
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - රිදීගම
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - නිකවැව
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - කගෝනිකගාඩ
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - කපාල්ග කවල
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - සඳලිංකාව
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – අඹන්කපාළ
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - කදල්විට
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - නාරම්පමල
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – අලේව
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – බිංගිරිය
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – හිරිිටිය
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – මාවෙගම
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – වාරියකපාල
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – ක ට්ටටිකපාල
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – කදාකන්කගදර
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – කටුකපාෙ
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – ීගලෑව
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – ප ල ගිරිබාව
ප්රාකද්ශීය කරෝ ල – ෙලම්පිටිය

ුරර්ප ු  ංඛ්ය ා
03
08
12
02
02
03
05
03
02
01
03
02
03
02
02
04
05
02
02
02
03
02
05
04
03
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පවුල් ස ෞඛ්ය ස ා
ථ ිලධා ිණී  ුරර්ප ු  සල්ඛ්ණය.
ුරත්තධා දි ථික් ය.


අනු
අං ය
01
02
03
04

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ී 

්ය ධ ුරර්ප ු 

ස ෞඛ්ය ෛා්ය ිලධා ී 
්ය ධය
පුත්ෙලම
ආණමඩුව
ආරච්චිකට්ටටුව
ලාවෙ

ුරර්ප ු 
ංඛ්ය ා
1
1
2
4

05
06

මාදම්පකප්
කවන්නප්පුව

1
2

07

නාත්ෙන්ඩිය

2

08

කරුවලගසේවැව

1



අනු
අං ය

ුරර්ප ු  ක්සෂථත්රය
සමගිපුර
වඩත්ෙ
බත්තුළුඔය
ුරුෙකැකල්
ඉච්චචම්පිටිය
වීරකැකල්වත්ෙ
ිඹිල්ල
කවරළබඩ ඒ
නාන්කඩවර
අිංගම්පිටිය
නයිනමඩම
කමාරකැකල්
ගකඩාල්කගාඩවත්ෙ
ඉපකලෝගම

සරෝහල් ුරර්ප ු 
සරෝහධ

ුරර්ප ු  ංඛ්ය ා

01

මූලික කරෝ ල - මාරවිල

7

02

මූලික කරෝ ල - පුත්ෙලම

10

03

මූලික කරෝ ල - ආණමඩුව

3

04

ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - දිංකකාටුව

4

05

ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - මුන්දලම

2

06

ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - කල්ිටිය

2

07

ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - ලුණුුුවිල

3

08

ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - මාදම්පකප්

3

09

ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - ගල්මුරුව

2

10

ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - ආනවිළුන්දාව

1

11

ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - උඩප්පුව

2

12

ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - කකාට්ටටුකච්චිය

1

13

ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - නවගත්කත්ගම

1

14

ප්රාකද්ශීය කරෝ ල - ෙබ්කබෝව

1
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ා ්ෂික

ථා

පවුල් ස ෞඛ්ය ස ා
ථ ිලධා ිණී 
ා ුවීම්ප -2021 - ායඹ පධ ත් ස ෞඛ්ය ස ථා ස්ප ්තසම්පන්තුා.
“අ ”ස

ට .

01. සම්පිශනණ නම :-..............................................................................................................................
.................................................................................................................................
02. උපන් දිනය :- වශනෂය:-........................ මාසය:-................................ දිනය:-...............................
03.සේි/පුරුෂ භාවය :- ...............................................................................................................................
04.ෙනතුර :- ................................................................................................................................
මුල්පත්වීම්ප දිනය :- ................................................................................................................................
වශනෙමාන කශ්රේණිය :- ................................................................................................................................
එම කශ්රේණියට පත් වු දිනය :- .....................................................................................................................
05.කසේවා සේථානය ා ලිිනය :- ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
06.වශනෙමාන කසේවා සේථානයට පත් වු දිනය :-...................................................................................................
කසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී කාශනයාලයක නම්ප වශනෙමාන කෂේත්රකේ  නම ස එම කෂේත්රයට පත්වු දිනය :-............
..................................................................................................................................................................
07.කජයෂේාොවය
කණ්ඩායම්ප වශනෂය :-..................................................................................................................................
කුසලොවය :-...........................................................................................................................................
08.සේිර පදිිංි සේථානකේ  ලිිනය :-.................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
09.නිළධාරිණිය රාජය කසේවයට ඇතුළත් වු දිනකේ  සට එේ එේ කසේවා සේථානකේ  ගෙ කළ කසේවා කාලයන් ිළිබදව විසේෙර
(කරුණාකර අුිළිකවළින් සඳ න් කරන්න )
කසේවා සේථානකේ  නම
කසේවා කාලය දින සට දින දේවා
1.
2.
3.
4.
5.

.......................................................... ............................................................
.......................................................... ............................................................
.......................................................... ............................................................
......................................................... ............................................................
.......................................................... .............................................................
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10.සේථාන මාරු ලැබීමට අකප්ේෂියාෙ කසේවා සේථාන /පවුල් කසෞඛ්ය කසේවා නිලධාරී කකාට්ටාාී කැමැත්කත් අු
ිළිකවල අුව සඳ න් කරන්න.
1. ......................................................................... 6) ................................................................
2. ......................................................................... 7) ................................................................
3. ......................................................................... 8) .................................................................
4. ......................................................................... 9) .................................................................
5. .......................................................................... 10) ...............................................................
11.සේථාන මාරු ඉල්ලුම්ප කිරිමට ක ේතු :- .........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
මා විසන් කමහි දේවා ඇි කොරතුරු සෙය ා නිවැරදි බව ප්රකාී කරමි.
දිනය :- .......................................................... ........................................................................
නිළධාරිණියකේ අත්සන
ඉ ෙ දේවා ඇි 01සට 07 දේවා වු කොරතුරු සෙය බවට කපෞද්ගලිකවම ස ික කවමි.
දිනය :- .......................................................... ........................................................................
විෂය භාර නිළධාරියාකේ අත්සන
‘‘ආ” ස
ආයත

ට .
ප්රා ිලය ස ිලිණක්ෂණ :-

ඉ ෙ දේවා ඇි කොරතුරු සෙය ා නිවැරදි බව ස ික කරමි. අුප්රාප්ිකකයකු සහිෙව /රහිෙව නිළධාරිණිය මුදා ැරිය
ැකිය / කනා ැකිය .ඉල්ලුම්ප පත්රය නිශනකද්ී කරමි/කනාකරමි..
දිනය:-…………………………………… ……………………………………………..
ආයෙන ප්රධානියාකේ අත්සන
“ඇ” ස

ට .

ප්ර සීයය ස ෞඛ්ය ස ථා අායක්ෂ ස ිල්සීශය:අයුම්පකරු විසන් සපයා ඇි කොරතුරු කපෞද්ගලික ලිිකගාුව අුව නිවැරදි බවට ස ික කරමි. සේථාන මාරු ඉල්ලුම්ප
පත්රය නිශනකද්ී කරමි/කනාකරමි.
දිනය:-……………………………….. ………………………………………........

ප්රාකද්ශීය කසෞඛ්ය කසේවා අධයෂ කුරුණෑගල/පුත්ෙලම
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