
   
 

 

 
 

 

 

මගේ අංකය :  ED/04/58/01/01/නිල ගෙබ් අඩවිය 

ඔගබ් අංකය :  ---- 

ගෙතින් :  අතිගේක ගේකම් (අධ්යාපන ස ග ාො තය)ස   

ගෙ)  :  අධ්යක්ෂ  (ග) තුරු  )ාක්ෂ   අංයය  

දිසය  :  2021.02. 

වි යය           :  2021.01.11 දිස සිට 2021.02.05 දිස දක්ෂො ශ්රී ලංකා අධ්යාපන ස පන පාපන ාලස ග ාෙගේ 

නිලධ්ාරීන්  ම්බන්ධ්ගයන් ඉටු කතස ලද තාජකාපා  

 
 

 

අධ්යාපන ස ග ාො තය)ස යාවාෙ මගින් 2021.01.11 දිස සිට 2021.02.05 දිස දක්ෂො ශ්රී ලංකා අධ්යාපන ස 

පන පාපන ාලස ග ාෙගේ නිලධ්ාරීන්ගේ පන හ)  ඳහන් තාජකාපා කටයුුර ඉටු කත ඇති අ)ත ඊට අදාල අනුම) ලිපි 

)ැපන ෑල ගෙ) ගය මු කත ඇ). 

 

I. පන ත්වීම්  ්ථිත කිරීම් (ඇමුණුම 01                                                                             

II. ශ්රී ලංකා අධ්යාපන ස පන පාපන ාලස ග ාෙගේ 1 ගරාණියටයට ස  ් කිරීම්           (ඇමුණුම 02,03                                                        

III. ශ්රී ලංකා අධ්යාපන ස පන පාපන ාලස ග ාෙගේ 11 ගරාණියටයට ස  ් කිරීම්                                                                 

IV.  ්ථාස මාු  වීම් 

V. කාේයක්ෂ ම)ා කඩඉම්  හස ලබා දීම්            (ඇමුණුම 04  

VI. විරාම නැන්වීම්                                                                                             

                                                                             

02.  ඒ අනුෙ, ගමම ග) තුරු  අධ්යාපන ස අමා)යාංයගේ නිල ගෙබ් අඩවිගේ පන ර කතස ගමන් කාු ණියටකෙ 

දන්ෙමි. 

 

 

 

ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ගේ. පු ්පන කුමාත  

අතිගේක ගේකම්  

(අධ්යාපන ස ග ාො තය)ස  
 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී කා අ ්යඅපන ප පන පාපන අකප ව යේව  111 වරයණියේව  ්නුමත  රප කද පන ත්වීම්  ්ථිර කිරීම් 

2 ෙස මහර , ඉසුු පන ාය/ 2 nd Floor ISURUPAYA 

අධ්යාපන ස අමා)යාංයය / Ministry of Education  

දුතකථස  /Telephone – 2787330 

අභ්යන්)ත දිු   / Ext – 1260/1261 

අධ්යාපන ස ග ාො තය)ස  
Education   Services 

Establishment 
 

MEMO 



(2021.01.11 දිප සිට 2021.02.05 දිප දක්ේඅ තැපන ෑකට ව ොමු  රප කද ලිපි.) 

I. එච්.එම්.එ ්.බී.ගහාතත් මහ)ා (852143630 V  

II. ඒ.ඒ.ඒ.යූ.ගක්ෂ.තත්සායක මිය (817143806 V  

III. ඒ.තාේ ගතනුසිය ් මහ)ා (88212751 V  

IV. එම්.නගන් තාජා මහ)ා (672420474 V  

V. එ ්.ඒ.ඩී.ගක්ෂ. විදාසගේ මිය (756350463 V  

VI. ගක්ෂ. ෙ න්)මාතන් මහ)ා (197733100416   

VII. ඩී.ගක්ෂ.එන්. ගකෝදාගන ඩ මිය (618300757 V  

VIII. එම්.කුනසාදන් මිය (906532239 V  

 

 

රඅජ්ය ව යේඅ ව ොමිෂන්  භඅවේ ්යඅපන ප ව යේඅ  මිවේ වේත ව ොමු  රප කද ශ්රී කා අ 

්යඅපන ප පන පාපන අකප ව යේව  111 වරයණියේව  පන ත්වීම්  ථ්ිර කිරීම් 

(2021.01.11. දිප සිට 2021.02.05 දිප දක්ේඅ ) 
 
 

 

I. ඒ.එම්.පාම් ාන් මහ)ා (822773621 V  

II. එච්.පී.පී.ත සිංහ මිය (887831688 V  

III. පී.තේ.ඩී.චුරතංන මහ)ා (8135220125 V  

IV. එන්.එ ්.ලියසගේ මිය (827933589 V  

V. පී.ගක්ෂ.ඩබ්ලිව්.සී.ු  සිංහ මිය (90825004 V  

VI. ගක්ෂ.එ ්.ජී.ත සිංහ මිය (78094160 V  

VII. ජී.එ ්.ගක්ෂ.ජිසදා  මහ)ා (197831404000  

VIII. ගේ.ඩී.එන්.ක්රි ාන්ති මිය (788422997  V  

IX. පී.ඒ.එ ්.එම්.කු  ාතත්ස මහ)ා (886922710 V  

X. පී.එේ.එ ්. මන්) මහ)ා (802573243 V  

XI. ටී.තේ.ගක්ෂ.ග)න්සගකෝන් මහ)ා (817660290 V  

XII. තේ. තාජසීලන් මහ)ා (700171280 V  

XIII. ඩබ්ලිව්.එම්.එම්.පී.ගක්ෂ. ෙන්නිසායක මහ)ා (731412774 V  

XIV. තේ.ජී.එ ්. විගේසිංහ මහ)ා (632241054 V  

XV. ඊ.එම්.එන්.ඩී. ඒකසායක මහ)ා (898473740 V  

XVI. තේ.පී.ගක්ෂ. බණ්ඩාත මහ)ා (681180249 V  

XVII. එේ.ගක්ෂ. දයාසන්ද මහ)ා (730472064 V  
 

 
ශ්රී කා අ ්යඅපන ප පන පාපන අකප ව යේව  ්නුමත  රප කද 1 වරයණියේ ට ස  ් කිරීම් 
(2021.01.11 දිප සිට 2021.02.05 දිප දක්ේඅ තැපන ෑකට ව ොමු  රප කද ලිපි) 



I. ජී.එන්.ඩී. ු  තත්ස ගමගසවිය (657551066 V  

II. එ ්. ෙත)සීලන් මිය (616580698 V  

III. ගක්ෂ.පී.පී.සූපායප්ගපන ු ම ගමගසවිය (645200128 V  

 

 

රඅජ්ය ව යේඅ ව ොමිෂන්  භඅවේ ්යඅපන ප ව යේඅ  මිවේ වේත ව ොමු  රප කද ශ්රී කා අ 

්යඅපන ප පන පාපන අකප ව යේව  1 වරයණියේ ට ස  ් කිරීම් 

(2021.01.11 දිප සිට 2021.02.05 දිප දක්ේඅ) 
 

I. එච්.ජී.ආර්.ඊ. ගුණේර්ප මහතඅ (810820519 V  

II. වක්.එම්.එ .්වක්. රුණඅපඅ   මි  (605471102 V  

III. පී. මරසිාහ මි  (627740301 V  

 

 

 

ශ්රී කා අ ්යඅපන ප පන පාපන අකප ව යේව  ්නුමත  රප කද 11 වරයණියේ ට ස   ්කිරීම් 
(2021.01.11 දිප සිට 2021.02.05 දිප දක්ේඅ තැපන ෑකට ව ොමු  රප කද ලිපි) 

I. ඩබ්ලිේ. ජී.වක්.එම්.එ .් රත්පඅ   මි  (838003842 V  

II. ජී.ජී.ඩී.ගක්ෂ. ගේණුකා මිය (675170517 V  

III. ටී.ඒ.ඩී.ෙයි. ගී)ාංජලී ග)ෙතප්ගපන ු ම මිය (725630328 V  

IV. අයි.ගක්ෂ.ගක්ෂ.තේ.විජයෙංය මහ)ා (752192677 V  

V. ඒ.එ ්.සජීබ් මහ)ා (670680584 V  

VI. ගක්ෂ.අයි.පී.රූපන සිංහ මිය (797262412 V  

VII. සුසීමා වි)ාස මිය (595081726 V  

VIII. ඒ.වී. චාන්දනී මිය (797370924 V  

IX. එේ.ගක්ෂ.අයි. චිත්රානි මිය (767012217 V  

 

 

 

 

 

රඅජ්ය ව යේඅ ව ොමිෂන්  භඅවේ ්යඅපන ප ව යේඅ   මිවේ වේත ව ොමු  රප කද ශ ්රී කා අ 

්ධ්  අපන ප පන පාපන අකප ව යේව  11 වරයණියේ ට ස   ්කිරීම් 



(2021.01.11 දිප සිට 2021.02.05 දිප දක්ේඅ ) 

I. එ .්ආර්.එන්.විතඅපවේ මි  (777771795 V  

II. බී.ඩබ්ලිේ. මරව ය ර මි  (656272260 V  

III. එල්.එච්.ඩබ්ලිේ.ආර්.සිල්ේඅ මි  (638560917 V  

IV. ඩබ්ලිේ.ඒ.ටී. චන්ද්රසිපා මහතඅ (623260267 V  

V. එේ.ගක්ෂ.එ ්.ඩී.පීපා ් මිය (765612829 V  

VI. එම්.එච්.පායා ා මිය (856891704 V  

VII. තේ.එම්.ටී.තත්සායක මයා (876940248 V  

VIII. තේ.ඒ.ඩී. ගක්ෂ. එ ්.ු  ෙේධ්ස මහ)ා (748432582 V  

IX. එ ්.ඒ.එන්.ු  තිලක මහ)ා (797021008 V  

X. ටී.පී. ලියසගේ මිය (727441581 V  

XI. ගේ.ඒ.අයි.ජයලත් මිය (857513649 V  

XII. ටී.බී.එ ්.ජිසාදරී මිය (785151283 V  

XIII. ගේ.එම්.ඩී.ජයසුන්දත මහ)ා (780830301 V  

XIV. ටී.ජයන්)න් මහ)ා (198433000839 V  

XV. එන්.එ ්.ගරාමචන්ර මහ)ා (197413703262  

XVI. ඩබ්ලිව්.ඒ.එ ්.අයි. ද සිේො මිය (787610226 V  

XVII. එෆ.්ගේ. ාදික්ෂ මිය (726801959 V  

XVIII. අයි.ඊ.තිපාමාන්ස මහ)ා ( 807370235 V  

XIX. ටී.ඒ.අයි.ග)ලසිංහ මිය ( 198851503356 V  

XX. ටී.ගේෙදා ් මහ)ා (701171136 V  

XXI. පී.ජී.එ ්. සිසිතානි මිය (698502509 V  

XXII. එම්.ඩබ්ලිව්.පී.එම්. ද සිේො මහ)ා (730483678 V  

XXIII. පී.බී.ජී.ටී.බී. ෙෑනන්)ගේ මහ)ා (740812629 V  

XXIV. ගක්ෂ.ගක්ෂ. ඉෂිනි මිය (835823075  V  

 

 

 

 

 

                                        

ශ්රී කා අ ්යඅපන ප පන පාපන අකප ව යේව  නිකඅපා  ්ථඅප මඅරු වීම්  

(2021.01.11  දිප සිට 2021.02.05 දිප දක්ේඅ තැපන ෑකට ව ොමු  රප කද ලිපි) 



I. එල්.එන්.ඒ.්යි. ජ් ේර්ප මි  (696440824 V  
II. ගේ.ඩබ්ලිව්.තේ.ජයලත් මහ)ා (912342069 V  

III. එේ.එම්. වික්රමාදත මිය (79506190 V  
IV. ඒ.ජී. මන්ති මිය (758292360 V  

 

                                                                                                                                

රඅජ්ය ව යේඅ ව ොමිෂන්  භඅේ වේත  ේප කද ශ්රී කා අ ්යඅපන ප පන පාපන අකප ව යේව  නිකඅපා 

 ්ථඅප මඅරු වීම්  

(2021.01.11  දිප සිට 2021.02.05 දිප දක්ේඅ) 

I. ජී.පී.එන්. ගපන ගේතා මහ)ා (703122957 V  

II. ජී.ඩී. තත්බන්දු මහ)ා (710671290  V  

 

 

 

ශ්රී කා අ ්යඅපන ප පන පාපන අකප ව යේව  නිකඅපාන්  ඳහඅ ්නුමත  රප කද  අර් ක්ෂමතඅ 

 ඩඉම්  හප කබඅ දීම  

(2021.01.11  දිප සිට 2021.02.05 දිප දක්ේඅ තැපන ෑකට ව ොමු  රප කද ලිපි) 

I. ඩී.ඩබ්ලිේ.්යි.ඩී. විවේතාග මහතඅ (197928110015 ) 
II. එච්.ඩබ්ලිේ.ඩී.  රුණඅරත්ප මි  (846330291 V  

III. ඊ.ජී.පී.කු  ාතත්ස මහ)ා (611010702 V  
 

 

 

ය ්රී ලංකා අධ්යාපන ස පන පාපන ාලස ග ාෙගේ නිලධ්ාපාන්  ඳහා අනුම) කතස ලද විරාම නැන්වීම් 

(2021.01.11  දිප සිට 2021.02.05 දිප දක්ේඅ තැපන ෑකට ව ොමු  රප කද ලිපි) 
 

I. යූ. පුේපරඅජ්අ මි  (616170481 V  

II. එල්.ටී.එල්.පන ද්මසිපා මහතඅ (611171757 V  

III. ජී.එල්.ඩබ්ලිේ.එ ්. ඉන්ද්රකඅල් මහතඅ (195931500569) 

IV. සී.සී.වී.පන තිරණ මි  (615220736 V  

V. පී.ඩී.වීරසූපා  මහතඅ (611070683 V  

 


