
අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ 

තීරණ

1 ජී.එන්. ප්රියංගි මිය 845870160 ක ො/විා ා විදයාය
ක ො/සිරිමාකලෝ 

බණ්ඩාරනාය  විදයාය
එව.්එම්. අමරසිංශ මිය

ක ො/සිරිමාකලෝ 

බණ්ඩාරනාය  විදයාය
කදකදනාකේම ව්ථාන 

මාරු අලංගු  ර ඇත

2 එව.්එම්. අමරසිංශ මිය 797542856
ක ො/සිරිමාකලෝ 

බණ්ඩාරනාය  විදයාය
ක ො/විා ා විදයාය ජී.එන්. ප්රියංගි මිය ක ො/විා ා විදයාය කදකදනාකේම ව්ථාන 

මාරු අලංගු  ර ඇත

3 ඩබ්.එල්.වී. අනුරුද්ධ මයා 831900024
 ළු/තක්ෂිා විදයාය - 

කශොරණ

 ළු/බණ්ඩාරගම මධය 

මශා විදයාය
ටී.සී.දමයන්ති මිය

 ළු/බණ්ඩාරගම මධය මශා 

විදයාය

කදකදනාකේම ව්ථාන 

මාරු වීම් ලවරකින්  

දීර්ඝ  ර ඇත

4 ටී.සී.දමයන්ති මිය
 ළු/බණ්ඩාරගම මධය 

මශා විදයාය

 ළු/තක්ෂිා විදයාය - 

කශොරණ
ඩබ්.එල්.වී. අනුරුද්ධ මයා

 ළු/තක්ෂිා විදයාය - 

කශොරණ

කදකදනාකේම ව්ථාන 

මාරු වීම් ලවරකින්  

දීර්ඝ  ර ඇත

5 කක්.පී.එන්. දමයන්ති මිය
ක ො/ඩී.එව.්කවේනානාය  

විදයාය - ක ොෂඹ 7

ක ො/ාන්ත පාවුළු බාලි ා 

විදයාය - ක ොෂඹ 5

ඩී.එම්.ඩී.ආර්.විසුද්ධී ද 

සිල්ලා මිය

ක ො/ාන්ත පාවුළු බාලි ා 

විදයාය - ක ොෂඹ 5
ව්ථාන මාරු එකවම 

ක්රියාත්ම  කේ

6
ඩී.එම්.ඩී.ආර්.විසුද්ධී ද 

සිල්ලා මිය
756350382V

ාන්ත පාවුලු බාලි ා 

විදයාය - මිාගිරිය

ක ො/ඩී.එව.්කවේනානාය  

විදයාය - ක ොෂඹ 7
කක්.පී.එන්. දමයන්ති මිය

ක ො/ඩී.එව.්කවේනානාය  

විදයාය - ක ොෂඹ 7 ව්ථාන මාරු එකවම 

ක්රියාත්ම  කේ

7 එම්.එච්.වි.ටි වංජීල මයා 810474505 ක ො/තර්ව්ටන් විදයාය
ක ො/රාජකීය විදයාය - 

ක ොෂඹ 7
ඒ.කක්. ජගත් චාමින්ද මයා

ක ො/රාජකීය විදයාය - 

ක ොෂඹ 7

එම්.එච්.වි.ටි වංජීල 

මයාේ ව්ථාන මාරු 

අලංගු  ර ඇත

8 ඒ.කක්. ජගත් චාමින්ද මයා ක ො/රාජකීය විදයාය
සියනෑ ජාති  අධයාපන 

විදයාපීඨය

සියනෑ ජාති  

අධයාපන විදයාපීඨය

9
කක්.එඒ.එම්  රුණාරත්න 

මයා
798662791  ළු/ ළුතර මශා විදයාය

 ළු/තිව්ව මධය මශ 

විදයාය
ටී.ඩී.කර්ණු ා මිය

 ළු/තිව්ව මධය මශ 

විදයාය ව්ථාන මාරු එකවම 

ක්රියාත්ම  කේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (බ ්නාහිර) ර ායනාගාර  හකාර



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ 

තීරණ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (බ ්නාහිර) ර ායනාගාර  හකාර

10 ටී.ඩී.කර්ණු ා මිය 727292942
 ළු/තිව්ව මධය මශ 

විදයාය
 ළු/ ළුතර මශා විදයාය

කක්.එඒ.එම්  රුණාරත්න 

මයා
 ළු/ ළුතර මශා විදයාය ව්ථාන මාරු එකවම 

ක්රියාත්ම  කේ

11 පී.කක්.එන්. ධම්මි  මයා 773642672
 ළු/බුත්සිංශ මධය 

මශා විදයාය

 ළු/ශ්රීපාලී විදයාය - 

කශොරණ

කක්.එම්.කක්.එන්. 

පියකවේන මිය

 ළු/ශ්රීපාලී විදයාය - 

කශොරණ

ව්ථාන මාරු එකවම 

ක්රියාත්ම  කේ

12
කක්.එම්.කක්.එන්. 

පියකවේන මිය
766362670

 ළු/ශ්රීපාලී විදයාය - 

කශොරණ

 ළු/බුත්සිංශ මධය 

මශා විදයාය
පී.කක්.එන්. ධම්මි  මයා

 ළු/බුත්සිංශ මධය මශා 

විදයාය

ව්ථාන මාරු එකවම 

ක්රියාත්ම  කේ

13 එම්.ජී.එව.් ප්රනාන්දු 682771186
 ළු/ශ්රී සුමංග බාලි ා 

මශා විදයාය - පානදුර

ක ො/කේල්ව් කුමර මශා 

විදයාය

ව්ථාන මාරු එකවම 

ක්රියාත්ම  කේ

14 යු.කක්.ඩී.ඒ. ඉන්දි  මයා 801293034
 ළු/ශ්රීපාලී විදයාය - 

කශොරණ
 ළු/ආනන්ද ශ්රාව්ත්රාය ටී.ආර්.කක්. කපකර්රා මයා  ළු/ආනන්ද ශ්රාව්ත්රාය

ව්ථාන මාරු එකවම 

ක්රියාත්ම  කේ

15 ටී.ආර්.කක්. කපකර්රා මයා 707942460  ළු/ආනන්ද ශ්රාව්ත්රාය
 ළු/ශ්රීපාලී විදයාය - 

කශොරණ
යු.කක්.ඩී.ඒ. ඉන්දි  මයා

 ළු/ශ්රීපාලී විදයාය - 

කශොරණ

ව්ථාන මාරු එකවම 

ක්රියාත්ම  කේ

16 ඒ ක ෝව රුලන් කුමාර 862710401

ගම්/ගුරුකු මශා විදයාය 

-  ැණිය

ක ො/මහින්ද රාජපක් 

විදයාය - පිටිපන, 

කශෝමාගම ආර් එම් එන් උදයංගනි මිය

මන්/ාන්ත ක්කේවියර්  

පිරිමි විදයාය
ව්ථාන මාරු අලංගු 

 ර ඇත

17

ඩබ් ඩබ් කක් කේ ප්රනාන්දු 

මයා
197900100116

 /බුත්සිංශ මධය 

විදයාය

 ළු/සී.ඩබ්.ඩබ්. න්නන්ගර

මධය මශා විදයාය
ආර්.එල් රණසිංශ මයා

 ළු/සී.ඩබ්.ඩබ්. න්නන්ගර

මධය මශා විදයාය
ව්ථාන මාරු අලංගු 

 ර ඇත

18

කේ.පී.එන්.එව.් ජයකවේ ර 

මිය

ගම්/කවනරත් පරණවිතාන 

මශා විදයාය - 

උඩුගම්කපොෂ

සියනෑ ජාති  අධයාපන 

විදයාපීඨය ව්ථාන මාරු අලංගු 

 ර ඇත



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1
ඊ.එච්.ඒ.ඒ.එස ්කුසිංහ මිය 815320689

කෑ/කෑගළු බාලිකා මහා 

විදයාය

කෑ/ශාන්ත මරියා මහා 

විදයාය බී.එල්.සී බණ්ඩාර මයා

කෑ/ශාන්ත මරියා මහා 

විදයාය

සථ්ාන මාරු එලසම 

ක්රියාත්මක ලේ

2
බී.එල්.සී බණ්ඩාර මයා 672873339

කෑ/ශාන්ත මරියා මහා 

විදයාය

කෑ/කෑගළු බාලිකා මහා 

විදයාය ඊ.එච්.ඒ.ඒ.එස ්කුසිංහ මිය

කෑ/කෑගළු බාලිකා මහා 

විදයාය

සථ්ාන මාරු එලසම 

ක්රියාත්මක ලේ

3
එල්.ජී.ජගත් කුමාර මයා

ර/ලකොලළොන්න මධය මහා 

විදයාය

ර/ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති 

විදයාය එච්.පී. ක්ෂ්මන් මයා

ර/ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති 

විදයාය

සථ්ාන මාරු එලසම 

ක්රියාත්මක ලේ

4
එච්.පී. ක්ෂ්මන් මයා

ර/ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති 

විදයාය

ර/ලකොලළොන්න මධය මහා 

විදයාය එල්.ජී.ජගත් කුමාර මයා

ර/ලකොලළොන්න මධය මහා 

විදයාය

සථ්ාන මාරු එලසම 

ක්රියාත්මක ලේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 ( බරගමුල) ර ායනාගාර  හකාර



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 එච්.ඒ.ඒ.එස.් ශ්යාමලී මිය

මා/ශ්රී සංඝමිත්ත බාලිකා 

විදයාලය - මාතලේ

මා/විජය මහා විදයාලය - 

මාතලේ

සථ්ාන මාරු එලලසම 

ක්රියාත්මක ලේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (මධයම) ර ායනාගාර  හකාර


