
ස ෞඛ්ය ස ේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

 

1. මූලික ස ෝහල් 
1.1.  මූලික ස ෝහල් (A කාණ්ඩය)   
  

කුරුණෑගල දි ේික්කය  පුත්තලම දි ේික්කය 

නිකවැරටිය පුත්තලම  

 

1.2. මූලික ස ෝහල් (B කාණ්ඩය)  

කුරුණෑගල දි ේික්කය 

 

පුත්තලම දි ේික්කය 

අනු අංකය ස ෝහසල් නම අනු අංකය ස ෝහසල් නම 

1 ගල්ගමුව 1 ආණමඩුව 

2 දඹදදනිය 2 මාරවිල 

3 ද ාල්ිතිගම 3 කල්ිටිය 

 

 

2. ප්රාසේශීය ස ෝහල් 

2.1. ප්රාසේශීය ස ෝහල් (A කාණ්ඩය) 

 

අනු අංකය දිස්ත්රික්කය ප්රාදේශීය දරෝහදල් නම 

1 

කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය 

අලව්ව 

2 දගාකරැල්ල 

3 හිරිිටිය 

4 මාවතගම 

5 රිදීගම 

6 මහව 

7 ස්ත්දලංකාව 

8 වාරියද ාල 

 

9 පුත්තලම දිස්ත්රික්කය දංදකාටුව  

   

 

 

 



2.1. ප්රාසේශීය ස ෝහල් (B කාණ්ඩය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 
අංකය 

දිස්ත්රික්කය ප්රාදේශීය දරෝහදල් නම 

 
1 

කුරුණෑගල 

බංගිරිය 

 
2 දකාදෙයිගදේ  

 
3 දහට්ට්ද ාල  

 
4 කටුද ාත  

 
5 නාරම්මල  

 
6 නිකවැව  

 
7 ද ාල්ගහදවල 

 
8 කදාදේදගදර  

 
9 මීගලෑව  

 
10 අඹේද ාල  

 
11 තලම්ිටිය  

 
12  හලගිරිොව 

 
 

 
13 

පුත්තලම 

මුේදලම  

 
14 උඩප්පපුව  

 
15 ලුණුවිල  



2.3. ප්රාසේශීය ස ෝහල් (C කාණ්ඩය) 

දිස්ත්රික්කය අනු අංකය ප්රාදේශීය දරෝහදල් නම අනු අංකය ප්රාදේශීය දරෝහදල් නම 

කුරුණෑගල 

1 අතරගල්ල  11 නාදගාල්ලාගම  

2 දෙෝිටිය  12 නවතල්වත්ත  

3 දදල්විට  13 මහමූකලේයාය  

4 ඇහැටුවැව  14 රාජංගනය  

5 දගෝනිදගාඩ  
15 වීරද ාකුණ  

6 කරදේ  16 වැල්ලව  

7 ඉදුල්දගාඩකේද  17 වීරඹුදගදර (දගෝනව ) 

8 දකාස්ත්රදහරන  18 දුණකදදණිය  

9 දකාටදවදහර  19 මහනාේදේරිය  

10 මහගිරිල්ල  20 මුවේදහල  

 

පුත්තලම 

21 ආනවිලුේදාව 24 තබදෙෝව 

22 ගල්මුරුව 25 නවගත්දත්ගම 

23 මාදම්දප්ප 26 දකාට්ටුකච්චිය 

  



4. ස ෞඛ්ය වවෙය නිලධාරී කාර්යාල 

 

දිස්ත්රික්කය 
අනු 

අංකය 

ස ෞඛ්ය වවෙය නිලධාරී 

කාර් යාල  
අනු අංකය ස ෞඛ්ය වවෙය නිලධාරී කාර්යාල 

කුරුණෑගල 

1 
කුරුණෑගල මහ නගර 
ස්ත්භාව 

16 ෙමුණාදකාටුව 

2 මාවතගම 17 ගල්ගමුව 

3 අලව්ව 18 මල්ලවිටිය 

4 ගිරිොව 19 කුලි/ නැදගනහිර (කටුද ාත) 

5 ඉබොගමුව 20 ද ාල්ගහදවල 

6 අඹේද ාල 21 නිකවැරටිය 

7 කුලියාිටිය 22 රිදීගම 

8 උඩුෙේදාව 23 බංගිරිය 

9 ද ාල්ිතිගම 24  ඩු/ නැදගනහිර 

10  ේනල 25  ඩු/ෙටහිර 

11 කුරුණෑගල 26 මහව 

12 වාරියද ාල 27 
දකාටදවදහර 

13 නාරම්මල 28 මාස්ත්රද ාත 

14 ගදේවත්ත 29 වීරඹුදගදර 

15 දකාදෙයිගදේ   

  

පුත්තලම 

30 ආරච්චිකට්ටුව 37 නාත්තේිය 

31 මාදම්දප්ප 38 මුේදලම 

32 ආණමඩුව 39 දංදකාටුව 

33 මහවැව 40 කල්ිටිය 

34  ල්ලම 41 හලාවත 

35 පුත්තලම 42 
කරුවලගස්ත්රවැව 

36 දවේනප්පපුව   



 

4. ප්රාථමික වවෙය  ත්කා  ඒකක 
4.1. කුරුණෑගල දි ේික්කය  

  
අනු 

අංකය 
ප්රාථමික වවෙය  ත්කා  ඒකකය 

අනු 

අංකය 
ප්රාථමික වවෙය  ත්කා  ඒකකය  

1 ඇලෙඩගම  28 ෙලල්ල   

2 ඉගුරුවත්ත  29 බහල්ද ාල  
 

3 ඊතණවත්ත  30 බුළුවල  
 

4 උඩද ාලවත්ත  31 දොරළුවැව 
 

5 උඩුෙේදාව  32 දෙෝයවලාන  
 

6 උඩුමුල්ල  33 මකුල්ද ාත  
 

7 උස්ත්රගල සියඹලේගමුව   34 මඩහද ාල 
 

8 උහුමීය  35 මාස්ත්රද ාත  
 

9 කට්ටිමහන  36 මැල්සිරිපුර  
 

10 කලුගල්ල   37 මිනුවේගැදට්  
 

11 කහ ත්වල  38 මූණමල්දදණිය  
 

12 කැකුණදගාල්ල  39 දමාදහාත්ුවාදගාඩ  
 

13 කැදල්ගම 40 රස්ත්රනායකපුර  
 

14 කිඹුල්වානාඔය  41 වදාකඩ   
 

15 කුඩාගල්ගමුව  42 වැවගම  
 

16 කුඹුක්වැව   43 වෑඋඩ   
 

17 දකාළඹගම 44 හිරුවල්ද ාල  
 

18 දගෝනාගම 45 දදෝතැල්ල 
 

19 තලාදකාලවැව  46 කිගාව 
 

20 තලාව  47 දකාස්ත්රදදණිය 
 

21 දිවුල්ලෑදගාඩ  48 දහාරතැද ාල 
 

22 දදාඩම්ගස්ත්රලේද  49 තාරණ උඩදවල 
 

23 ෙණ්ඩාරදකාස්ත්රවත්ත  50 තිදස්ත්ෝගම 
 

24 ෙතලදගාඩ  51 දිගම්ිටිය 
 

25 නාරංදගාඩ   52 දිව්රුම්ද ාල 
 

26 නෑටිය  53 ද ාුහැර   
 

27 
ද ාුවිල  

54 
වැලිකදේ 
 

 

     



 

 

 

 5. විස ේෂ  ත්කා  ඒකක :- 

5.1.කුරුණෑගල  දි ේික්කය 

                

අනු අංකය විස ේෂ  ත්කා  ඒකකසේ නම 

1 ජලභීතිකා මේදන ඒකකය -කුරුණෑගල 

2 දේත ස්ත්ායනය-සුවමැදුර 

3 ෙරවා මේදන ඒකකය -කුරුණෑගල 

4 මැදල්රියා මේදන ඒකකය -කුරුණෑගල 

5 මැදල්රියා මේදන ඒකකය -මහව 

6 ලය දරෝහල-කුරුණැගල 

7 ලිංගාශ්රිත දරෝග මේදන ඒකකය - සුවමැදුර 

අනු 

අංකය 
ප්රාථමික වවෙය  ත්කා  ඒකකය 

අනු 

අංකය 
ප්රාථමික වවෙය  ත්කා  ඒකකය  

1 ආලංකුඩා 18 මදවක්කුලම  

2 අල් - කාසිම් 19  ල්ලම  

3 කේදකුඩා 20 ද ාුවටවන  

4 කරදේ 21 පුලදිවායල්  

5 කරතිව් 22 තඹගල්ල  

6 කිරිමැටියාන 23 දතාඩුවාව  

7 දකාක්කවිල 24 වලහිටිය  

8 දකාස්ත්රවත්ත 25 වනාතවිල්ලුව  

9 මදුරේකුලිය 26 දවේනප්පපුව  

10 මහකුඹුක්කඩවල 27 දවප්ප මඩුව  

11 මැල්ලව 28 විජය කටුද ාත  

12 මාමිපුරිය 29 විල්ද ාත  

13 මානිේගල 30 යටකලාන  

14 මුදලක්කුලිය 31 හිදයානගේ  

15 නයිනමඩම 32 දකාත්තේතිවු  

16 නාත්තේිය 33 අලුත්ගම  

17 තලවිල 34 නාගවිල්ලුව  



5.2. පුත්තලම  දි ේික්කය 

 

අනු අංකය විස ේෂ  ත්කා  ඒකකසේ නම 

1 ජලභීතිකා මේදන ඒකකය - මාදම්දප්ප 

2 ෙරවා මේදන ඒකකය - මාදම්දප්ප 

3 මැදල්රියා මේදන ඒකකය - පුත්තලම 

4 ලය දරෝහල- පුත්තලම 

5 ලිංගාශ්රිත දරෝග මේදන ඒකකය - හලාවත 



 


