
2014.05.29 දින පැවති හෙද නිළධාරී (මෙජන හ ෞඛ්යන) හ ෝරාගැනීහේ  ේමුඛ්ය පරීක්ෂණය 
 

පුරප්පාඩු  ංඛ්යනාව ුව ව රළමුඛ්ය ාවය ම  හ ෝරා ග්නනා දද හෙද නිළධාරී නාම හඛඛ්යණය 
 

අනු අංකය කුසලතා අංකය                         නම                    සසේවා ස්ථානය 

     1.         01 ටී.සේ.අයි.පීරිස් මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     2.          02 එච්.එම්.ඩී.ප්රිමයංකාකා මිය දිස්ත්රි.ේ ළික ක ස  රල,සතේසෙණිය 

     3.         03 ඒ.ඒ.ඩී.එන්.පී.අම සංර මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     4.         04 බී.ඩි.එන්.කරුණා ත්න මිය ප්රාසීය ය ස  රල, කඩුගන්නාව 

     5.         05  එච්.පී.එස්.පී.දිසානායක  මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     6.         06  සේ.ඒ.එස්.එන්.ජයසකොඩි මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     7.         07 ටී.එච්.බී.ආරිය ත්න මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ (2014.02.11 දින සට 

දින සට කළුත  නාසගොඩ ස  රලට  ස්ථාන 

මාරු ලබා සගොස් සටී.)  

     8.         08 එම්.ඩී.පී. ණසංර මිය ප්රාසීය ය ස  රල,  ත්සතොට 

     9.         09 ටී.එම්.ජයසංර මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     10.          10 බි.ජි.ස.එන්.සරිවර්ධන මිය දිස්ත්රි.ේ ළික ක ස  රල, ෙඹුේල 

     11.         12  අයි.සේ.ජී.එස්.ඩී.සේ.එම්.ඉරලසක  ාල මිය දිස්ත්රි.ේ ළික ක ස  රල, ෙඹුේල 

     12.         13 යූ.එන්.එස්.සස ම ත්න මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     13.          13  ආර්.එම්.එස්.එම්.සේ. ත්නායක මිය දිස්ත්රි.ේ ළික ක ස  රල, ෙඹුේල 

     14.         15 ඩී.එන්.ගේඅන්ග මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     15.          16  යූ.ටී.සේ.කරුණා ත්න මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     16.         18  එම්.එච්.ආර්.ගීතාණි මිය දිස්ත්රි.ේ ළික ක ස  රල,සතේසෙණිය 

     17.         19 සේ.එම්.එේ.කුමාරි මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     18.         19  ඩබ්.එම්.එස්.ගුණ ත්න මිය දිස්ත්රි.ේ ළික ක ස  රල, ෙඹුේල 

     19.         19 එන්.එන්.අලරසක න් මිය දිස්ත්රි.ේ ළික ක ස  රල, ෙඹුේල 

     20.         23  එම්.එස්.මුතුකුමරු මිය පුනරුත්ථාපන ස  රල, දිගන 

     21.         25 සී.ඩී.එම්.ඕ.ගුණතිලක මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     22.         26 ඒ.එම්.ආර්. සාංජලී මිය දිස්ත්රි.ේ ළික ක ස  රල ෙඹුේල(2014.02.05 

දින සට වයඔ පළාත් සභාසේ සපොේපිතිගම  

දිසා ස  රලට ස්ථානමාරු ලබා සගොස් සටී.)  

     23.         27 එම්.ජී.ආර්.ඩී.සකොඩිතුවේකු මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     24.         28 එම්.ජී.දිස්නා  ංජනී මිය දිස්ත්රි.ේ ළික ක ස  රල, ෙඹුේල 

     25.         29          ටී.එම්.ඒ.විසේතුංග මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

     26.         29 ඩබ්.යූ.අයි.ජී.කුල ත්න මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, නාවලපිටිය 

     27.         31 එම්.ඒ.ජී.එස්.ආර්.වේසපොල මිය දිස්ත්රි.ේ මර ස  රල, මාතසේ 

 

 ඉරත සේඛණසේ සෙරන් කුසලතා අංක 07 රා 26 ට අොළ නිළධාරිණීන් ෙැනට  සමම පළාත් සභාසවන් ස්ථාන  
මාරු ලබා සගොස් සටින බැවින් යම් සරයකින් අොළ පුහුණුවට සරභාගී සනොවන්සන් නම් ඒ සෙරා කුසලතා 
අංක 29 රා 31 සරභාකා ක වීම නිර්සීශ ක මි. 

 

 ඉරත සේඛණසේ කුසලතා අංක 11 , 17 , 22, 24 ෙ ණ නිළධාරිණීන් පුහුණුසවන් පසු පළාසත් පු ප්පාඩු පවතින    
      ඕනැම සසේවා ස්ථානයක සසේවය කිරීමට එකගතාවය ප්රකාශ ක  සනොමැති බැවින් සත  ා සනොගන්නා ලදි. 

 

 


