
අනු 

අංකය

නම ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය  ්ථාන මාරු කරන ද පා  අනුප්රාප්තිකයාසේ නම අනුප්රාප්තිකයාසේ ස ේලා 

 ්ථානය
1 එච්.එන්.ඒ.සිරිසවේන මිය ස ො/ස ොසොන්නළල 

බළලි ළ විදයළය

ස ො/ මශළනළම විදයළය එවහ.ඩී.එවහ.ශර්ණ මයළ ස ො/ මශළනළම විදයළය

2 ඩි.ඩි.එවහ.එල්.සේ. සුරවීර මිය  ළු/ සුමංග (පිරිමි)ජළති  

ඳළව

 ළු/සුමංග බළලි ළ විදයළය සේ.සේ.ඩී. වංජීලනී කුති  

මිය

 ළු/සුමංග බළලි ළ 

විදයළය,ඳළනදුර

3 එල්.පී. ඳළලිත මයළ බඳ/පිළි/සේල්වහ කුමර 

විදුශ, සමොරටුල

 ළු/සුමංග බළලි ළ විදයළය එවහ.ඒ.රසි ළ නිල්මිණි  ළු/සුමංග බළලි ළ 

විදයළය,ඳළනදුර

4 බී.එම්.ලයි.ජී.බන්නෆශෆ  මිය ස ො/ආනන්ද ළවහත්රළය - 

ස ෝට්සට්

ස ො/ශංලෆල් රළජසිංශ 

විදයළය

ඩී.පී.සේ.එවහ.සඳසර්රළ මිය ස ො/ශංලෆල් රළජසිංශ 

විදයළය

5 ඒ.සේ.ආර්.කුමළර මයළ බඳ/ ෆ/ගුරුකු විදයළය ස ො/රළජකීය විදයළය ඕ.සේ.පී.ප්රනළන්දු ස ො/රළජකීය විදයළය

6 එම්.පී.ඒ.කුමළර මයළ බඳ/පිළි/සේල්වහ කුමර 

විදයළය

ස ො/මහින්ද රළජඳේ 

විදයළය

7 ඩබ්.ඒ.එවහ.එන්.වසර්ණු ළ මිය බඳ/සශෝ/සීතළල  මධය 

මශළ විදයළය, 

අවිවහවළසලල්

ර/ඇශෆලියසගොල මධය මශළ 

විදයළය

යූ.ඩී.සේ.මදුළනි මිය ර/ඇශෆලියසගොලමධය මශළ 

විදයළය

8 සේ.සේ.ඩී. වංජීලනී කුති  මිය  ළු/ශ්රී සුමංග බළ.ම.විදුශ 

-ඳළනදුර

 ළු/ශ්රි සුමංග පිරිමි විදුශ ඩි.ඩි.එවහ.එල්.සේ. සුරවීර මිය  ළු/ශ්රි සුමංග පිරිමි විදුශ

9 ඒ.එන්.නළගශලත්තසේ  මිය ස ො/ ලුම්බිණි විදයළය ස ො/ඉසිඳතන විදයළය ඒ.ඒ.එම්.ඩී.අයි.පී.වරත්චන්ද්ර 

මයළ

ස ො/ඉසිඳතන විදයළය

10 ඒ.ඒ.එම්.ඩී.අයි.පී.වරත්චන්ද්ර මයළ ස ො/ඉසිඳතන විදුශ ස ො/ලුම්බිණි විදයළය ඒ.එන්.නළගශලත්තසේමිය ස ො/ලුම්බිණි විදයළය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු -2022    ස ේලා  හායක(ර ායනාගාර)



11 ඕ.සේ.පී.ප්රනළන්දු මයළ ස ො/රළජකීය විදයළය බඳ/ ෆ/ගුරුකු විදයළය ඒ.සේ.ආර්.කුමළර මයළ බඳ/ ෆ/ගුරුකු විදයළය

12 සේ.සුසයිමළන් ජුනයිදීන් රිවහ ළන් 

 මයළ

බඳ/ ෆ/අල්-මුබළරේ 

ජළති  ඳළව

මශ/මදීනළ ජළති  ඳළව

13 සේ.ඒ.එම්. රුණළරත්න  ළු/ ළුතර මශළ විදයළය බඳ/පිළි/සේල්වහ කුමර විදයළය එවහ.ඒ. අසබ්සවේ ර බඳ/පිළි/සේල්වහ කුමර 

විදයළය

14 එවහ.ඒ.ඩබ්ලිේ.වමළලි  ළු/බණ්ඩළරගම මධය මශළ 

විදයළය

 ළු/ තේෂිළ මධය විදයළය සේ.ඩී.සී.ප්රියංගනී  ළු/ තේෂිළ මධය විදයළය

15 සේ.ඩී.සී.ප්රියංගනී මිය  ළු/ තේෂිළ මධය විදයළය  ළු/බණ්ඩළරගම මධය මශළ 

විදයළය

එවහ.ඒ.ඩබ්ලිේ.වමළලි  ළු/බණ්ඩළරගම මධය මශළ 

විදයළය

16 එවහ.ඒ. අසබ්සවේ ර මයළ බඳ/පිළි/සේල්වහ කුමර 

විදයළය

  ළු/ ලුතර මශළ විදයළය සේ.ඒ.එම්. රුණළරත්න   ළු/ ලුතර මශළ විදයළය

17 එවහ.ඒ.රසි ළ නිල්මිණි මිය  ළු/ශ්රී සුමංග බළලි ළ 

මශළ විදයළය

බඳ/පිළි/සේල්වහ කුමර විදයළය එල්.පී.ඳළලිත මයළ බඳ/පිළි/සේල්වහ කුමර 

විදයළය

18 එවහ.ඩී.එවහ.ශර්ණ මයළ ස ො/මශනළම විදයළය ස ො/ස ොසොන්නළල බළලි ළ 

විදයළය

එච්.එන්.ඒ.සිරිසවේන මිය ස ො/ස ොසොන්නළල බළලි ළ 

විදයළය

19 ආර්.බී.ඉසර්ළ උමයංගනී මිය ස ො/ඳන්නිපිටිය ධර්මඳළ 

විදයළය

නු/ගළමිනී ජළති  ඳළව

20 එවහ.ජී.වීරේස ොඩි මිය ස ො/ස ොසොන්නළල 

බළලි ළ විදයළය

ස ො/සබෝමිරිය ජළති  ඳළව

21 එම්.එම්.එන්.මීරළ මිය ගළ/මල්ශරුවහසුල්හියළ ජළති  

ඳළව

ගළ/මහින්ද විදයළය ඩබ්.සේ.මෆදලත්ත ගළ/මහින්ද විදයළය

22 පී.සේ.අයි.කුමළරි මිය ගළ/මහින්ද විදයළය ගළ/වංඝමිත්තළ බළලි ළ විදයළය

23 ඩබ්.සේ.මෆදලත්ත මිය ගළ/මහින්ද විදයළය ගළ/මල්ශරුවහසුල්හියළ ජළති  

ඳළව

එම්.එම්.එන්.මීරළ මිය ගළ/මල්ශරුවහසුල්හියළ ජළති  

ඳළව



24 බී. ශ්රීයළනි මිය මළර/මළතර මධය මශළ 

විදයළය

මළර/නළරන්සදනිය ජළති  ඳළව

25 යූ.ඩී.සේ.මධුළනි මිය ර/ඇශෆලියසගොඩ මධය මශළ 

විදයළය

සශෝ/සීතළල  මධය මශළ 

විදයළය

ඩබ්.ඒ.එවහ.එන්.වසර්ණු ළ මිය සශෝ/සීතළල  මධය මශළ 

විදයළය

26 ඉසර්ළ යළමලී රණමු  මිය ර/ඇසෝසියවහ විදයළය  /මයුරඳළද මධය මශළ 

විදයළය,මළලනෆල්

27 සේ.එම්.සවසනවිරත්න  මයළ බ/බණ්ඩළරසල මධය මශළ 

විදයළය

බ/ශල්සේ ජළති  ඳළව ඩබ්.ඩී.නිළන්ත රුලන් ඳතිරණ බ/ශල්සේ ජළති  ඳළව

28 ඩබ්.ඩී.නිළන්ත රුලන් ඳතිරණ 

මයළ

බ/ශල්සේ ජළති  ඳළව බ/බණ්ඩළරසල මධය මශළ 

විදයළය

සේ.එම්.සවසනවිරත්න බ/බණ්ඩළරසල මධය මශළ 

විදයළය

29 ජී.එම්. සප්රේමති  මයළ සමො/ දුටුගෆමුණු ජළති  

ඳළව

සමො/රළජකීය ජළති  ඳළව

30 ඩි.එම්.එන්.ඩී. දවනළය  මිය මඳ/ස ොත්/ ගළමිණි 

දිවළනළය  ජළති  ඳළව

ශ්රී රළහු මශළ 

විදයළය, ටුගවහසතොට

ඩබ්.ජී.ඉදුනිල් ආනන්ද බණ්ඩළර මශ/ගම්/ සවේනළධී ළරි ජළති  

ඳළව

31 එච්.ඩි.එන්.එම්. ජයරත්න මිය මශ/විමධර්ම ජළති  ඳළව  ළු/අලුත්ගම මශළ විදයළය එම්.එල්.රළජරත්න මයළ මශ/ගම්/ගම්සඳො වහිරළ 

විදයළය

32 ආර්.එම්.එම්. රත්නළය  මිය මළ/ විජය ජළති  ඳළව බඳ/ ෆෂ/ධර්මළසෝ  විදයළය

33 බී.එම්.ඒ.අයි.බවහනළය  මිය මශ/ ටු/අවහශර් ජළති  

ඳළව

මළ/ශ්රී වංඝමිත්තළ ජළති  ඳළව

34 ඩබ්.ජී.ඉදුනිල් ආනන්ද බණ්ඩළර  

මයළ

මශ/ගම් සවේනළධී ළරි ජළති  

ඳළව

මඳ/ගළමීණි දිවළනළය  ජළති  

ඳළව

35 එම්.එල්.රළජරත්න මයළ ගම්/ගම්සඳො වහීරළ විදුශ මශ/විමධර්ම ජළති  ඳළව

36 ජී.ඩී.සී.ජය ළන්ති මිය කු/ඳරළක්රමබළහු මධය මශළ 

විදයළය

කු/ශ්රී රළහු මධය මශළ විදයළය ඩී.ඒ.එච්.ප්රියදර්නී මිය කු/ශ්රී රළහු මධය මශළ 

විදයළය



37 ආර්.එම්.ආර්.එවහ.ජයරත්න මිය කු/එවහ.බී.සශේරත් ජළති  

ඳළව

නි /සුමංග ජළති  ඳළව ආර්.එම්.ඩබ්. කුමළරි නි /සුමංග ජළති  ඳළව

38 ඩී.ඒ.එච්.ප්රියදර්නී මිය ල/ගිරි/ශ්රී රළහු ජළති  

ඳළව

කු/ඳරළක්රමබළහු මධය මශළ 

විදයළය

ජී.ඩී.සී.ජය ළන්ති මිය කු/ඳරළක්රමබළහු මධය මශළ 

විදයළය

39 ආර්.එම්.ඩබ්. කුමළරි මිය නි /ලළරි ශ්රී සුමංග මධය 

මශළ විදයළය

කු/එවහ.බී.සශේරත් මධය මශළ 

විදයළය

ආර්.එම්.ආර්.එවහ.ජයරත්න මිය කු/එවහ.බී.සශේරත් මධය මශළ 

විදයළය

40 ඒ.එම්. නිරළවහ මයළ BT/BC/Alighar Central 

College

මඩ/අන්නර් මධය මශළ විදයළය එම්.එවහ.ශම්සියළ මඩ/අන්නර් මධය මශළ 

විදයළය

41 එම්.එවහ.ශම්සියළ මිය මඩ/අන්නර් මධය මශළ 

විදයළය

මඩ/අලිගළර් මධය මශළ විදයළය ඒ.එම්. නිරළවහ මයළ BT/BC/Alighar Central 

College

42 එන්.පී.සළතිමළ සළයි ළ මිය  මු/ මු/අල්-අහරේ මධය 

මශළ විදයළය

අඩ්ඩළසච්නයි ජළති  

අධයළඳන විදයළ පීඨය

ඒ.එම්.ජළහීර් මයළ අඩ්ඩළසච්නයි ජළති  

අධයළඳන විදයළ පීඨය

43 වළමිත්තම්බි ඳට්කුණරළවළ මයළ මඩ/වින්වන්ට් උවවහ බළලි ළ 

විදයළය

මඩ/ළන්ත මයි ල් විදයළය ඒ.ආර්.ඒ.ශිලකුමළර් මයළ මඩ/ළන්ත මයි ල් විදයළය

44 ඒ.එම්.ජළහීර් මයළ අඩ්ඩළසච්නයි ජළති  

අධයළඳන විදයළ පීඨය

 මු/ මු/අල්-අහරේ මධය මශළ 

විදයළය

එන්.පී.සළතිමළ සළයි ළ  මු/ මු/අල්-අහරේ මධය 

මශළ විදයළය

45 සේ.ස ෝකුදළවන් මයළ අඩ්ඩළසච්නයි ජළති  

අධයළඳන විදයළ පීඨය

 මු/අේ/අඩ්ඩළච්සච්නයි මධය 

මශළ විදයළය

ඒ.එල්.මුබීන්  මු/අේ/අඩ්ඩළච්සච්නයි 

මධය මශළ විදයළය

46 සුබ්රමණියම් සවල්ලකුමළර් මයළ  මු/තිස ෝ/තම්බිලුවිල් 

මධය මශළ  විදයළය

 මු/වමන්තුසර් මුවහලිම් මධය 

මශළ විදයළය

ශයිරුන් අමළන් මයළ  මු/වමන්තුසර් මුවහලිම් මධය 

මශළ විදයළය

47 ඒ.එල්.මුබීන් මයළ  මු/අේ/අඩ්ඩළච්සච්නයි 

මධය මශළ විදයළය

අඩ්ඩළසච්නයි ජළති  

අධයළඳන විදයළ පීඨය

සේ.ස ෝකුදළවන් මයළ අඩ්ඩළසච්නයි ජළති  

අධයළඳන විදයළ පීඨය

48 අරම්ඳමර්ති ශිලකුමළර් මයළ මඩ/ළන්ත මිසචල් විදයළය මඩ/වින්වන්ට් උවවහ බළලි ළ 

විදයළය

වළමිත්තම්බි ඳට්කුණරළවළ මඩ/වින්වන්ට් උවවහ බළලි ළ 

විදයළය

49 ශයිරුන් අමළන් මයළ  මු/වමන්තුසර් මුවහලිම් මශළ 

විදයළය

 මු/තම්බිලුවිල් මධය මශළ  

විදයළය

සුබ්රමණියම් සවල්ලකුමළර්  මු/තම්බිලුවිල් මධය මශළ  

විදයළය



50 සමොසශොමඩ් රූනිවහ මයළ අම්/ශ්රී රළමක්රිහණළ ජළති  

ඳළව

අම්/අඩ්ඩළසච්නයි ජළති  

ජළති  ඳළව

ආර්. න්නදළවන් අම්/අඩ්ඩළසච්නයි ජළති  

ජළති  ඳළව

51 අආර්. න්නදළවන් මයළ අම්/අඩ්ඩළසච්නයි ජළති  

ජළති  ඳළව

අම්/ශ්රී රළමක්රිහණළ ජළති  ඳළව සමොසශොමඩ් රූනිවහ අම්/ශ්රී රළමක්රිහණළ ජළති  

ඳළව

52 එන්.සේ.ඉංගසිංශ මිය අනු/  ෆකිරළල මධය විදයය අනු/  ෆකිරළල මධය විදයය ඊ.එම්.එන්.එම්.සේ. උනම්බුල අනු/  ෆකිරළල මධය විදයය

53 ඊ.එම්.එන්.එම්.සේ. උනම්බුල අ/ශ්රී සිද්ධළර්ථ ජළති  ඳළව අ/ශ්රී සිද්ධළර්ථ ජළති  ඳළව එන්.සේ.ඉංගසිංශ මිය අ/ශ්රී සිද්ධළර්ථ ජළති  ඳළව

54 එච්.පී.ලවන්ත කුමළර සඳො/මෆදිරිගිරිය ජළති  

ඳළව

සඳො/මෆදිරිගිරිය ජළති  ඳළව ඩී. ලවන්ත සඳො/මෆදිරිගිරිය ජළති  ඳළව

55 ඩී. ලවන්ත සඳො/මින්සන්රිය ජළති  

ඳළව

සඳො/මින්සන්රිය ජළති  

ඳළව

එච්.පී.ලවන්ත කුමළර සඳො/මින්සන්රිය ජළති  

ඳළව

56 එච්.ඩී.වමන් බන්දු ජයවීර අම්/ඳදියතළල ජළති  ඳළව සමො/මෆදගම ජළති  ඳළව


