
අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 පී.එච්.එම්. විජේජවේකර 

මිය

197772601410 ජකො/අනුා 

විද්යාය

ජකො/ ජනාධීපති 

විද්යාය

අධ්යාපන අමාත්යාාංය 

ජලත් ව්ථාන මාරුල 

වාංජෝධ්නය කරන දී

2 ආර්.ටී. ජවේනාධීර මිය 778452235 ගම්/ගුරුකු 

විද්යාය

ව්ථාන මාරු ැබී 

ජනොමැත්

අභියාචනය පිළිජනොගනී.

3 යූ.එල්.ඒ. ද්මයන්ති මිය 708262048 ජකො/මශානාම 

විද්යාය

බප/ අනුා 

විද්යාය

එච්.බී.ටී. 

ද්ශනායක

ජකො/ අනුා 

විද්යාය

අද්ාෂ ජනොජේ. ත්නතුර 

ඒකාබද්ධ් ජවේලයට අයත් 

ත්නතුරකි

4 එච්.බී.ටී. ද්ශනායක මිය 747131210 ජකො/අනුා 

විද්යාය

ජකො/ මශානාම 

විද්යාය

2021-01-01 දින සිට 

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මක 

ජේ.

5 එව.්එව.් නානායක්කාර 

ආගරජේ මයා

762272253 ජකො/නාන්ද්ා 

විද්යාය

ගමි/බණ්ඩාරනායක

 විද්යාය

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි.

6 ජක්.ජක්.චන්ද්රිකා මිය 785322703 ගම්/බණ්ඩාරනායක 

විද්යාය, ගම්පශ

ජකො/ නාන්ද්ා 

විද්යාය

ව්ථාන මාරුල අලාංගු 

කරන දී.

අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 සේඛන  හකාර



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 සේඛන  හකාර

7 ආර්.පී.ඩී.සී. රත්නායක 

මිය

785140990 ශාපිටිගම ජාතික 

අධ්යාපන විද්යාපීඨය

ව්ථාන මාරු 

ැබී ජනොමැත්

ඉල්ලීම ඉටු කෂ 

ජනොශැකිය.

8 ජේ.වී. ජමොජශොට්ටි මිය 197365901685 කළු/කළුත්ර මශා 

විද්යාය

සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්

ගර ම.ම.වි.

ඉල්ලීම ඉටු කෂ 

ජනොශැකිය.

9 එම්.ජක්. සුරාංග නදීානි 

මිය

798041495 කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්. 

කන්නාංගර මධ්ය 

මශා විද්යාය

ව්ථාන මාරු ැබී 

ජනොමැත්

අභියාචනය පිළිජනොගනී.

10 ජී.ආර්. මල්කාන්ති මිය 635870508 ගා/නාජගොඩ 

රාජකීය ජාතික 

පාව

ව්ථාන මාරු ැබී 

ජනොමැත්

ඉල්ලීම ඉටු කෂ 

ජනොශැකිය.

11 එන්.පි. මල්ලිකා මිය 725532601 ශ/වහිරා ජාතික 

පාව

ජකො/ ආනන්ද් 

බාලිකා විද්යාය

2021-01-01 සිට 

ක්රියාත්මක ජේ.



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 සේඛන  හකාර

12 ජේ.ජී. චන්ද්රිකා මිය 666280636 මාර/සිද්ධ්ාර්ථ 

විද්යාය

මාර/ ාන්ත් 

ජත්ෝමව ්විද්යාය

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි.

13  ආර්.එම්. විරාජනී 

බණ්ඩාර මිය

878363940 ගා/ාන්ත් 

ඇවීෂියව ්විද්යාය

ගා/ බජට් මුල් 

ජාතික පාව

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි.

14 අයි.එල්. මාසිාංශ මිය 815611110 මාර/වාන්ත් ජත්ෝමව ්

විද්යාය

මාර/ සිද්ධ්ාර්ථ 

විද්යාය

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි.

15 ජක්.පී. රසිකා ශ්රීමතී 

කුමාරි මිය

808091453 ගා/නාජගොඩ 

රාජකීය ජාතික 

පාව

ව්ථාන මාරු බා 

දී ජනොමැත්

ඉල්ලීම ඉටු කෂ 

ජනොශැකිය.

16 ඒ.ඒ.පී.පී. අධිකාරි මිය 737141810 කෑ/ඩඩ්ලි 

ජවේනානායක මධ්ය 

මශා විද්යාය

කෑ/පින්නල මශා 

විද්යාය

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි.



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 සේඛන  හකාර

17 එන්.පී. කාන්ති ාල් මිය 656062983 කෑ/මාලත්ජගොඩ 

රිවිවඳ මධ්ය 

විද්යාය

කෑ/පිාංජද්නිය ම.ම.වි ව්ථාන මාරුල අලාංගු 

කරන දි.

18 පී.බී.එව.්ඩී. කුමාරසිාංශ 

මිය

196878101577 කෑ/පින්නල මධ්ය 

මශා විද්යාය

කෑ/ඩඩ්ලි 

ජවේනානායක ම.ම.වි

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි.

19 ඩබ්.එච්. ත්රාංගා ද් 

සිල්ලා මිය

695371306 බ/කුඩාකුසුම් 

බාලිකා විද්යාය

ගුරුත්ාල මුව්ලිම් 

විද්යාය

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි.

20 වී.ඒ. රමයා මිය 198062102318 ජමො/දුටුගැමුණු 

මධ්ය මශා විද්යාය

ජමො/ මශානාම 

විද්යාය

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි.

21 එම්.එච්. මාලිකා 

වාංජීලනී මිය

815350197 බ/මුව්ලිම් මධ්ය මශා 

විද්යාය, ගුරුත්ාල

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි.



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 සේඛන  හකාර

22 ආර්.එව.්ජේ. රාජපක් 

ජමය

676251291 මශ/කඩුගන්නාල 

ජාතික පාව

ව්ථාන මාරු ැබී 

ජනොමැත්

ඉල්ලීම ඉටු කෂ 

ජනොශැකිය.

23 ඊ.ඒ.නින්ති ලිානි 686861902 මශ/ අනුරුද්ධ් 

කු.ජාතික පාව

ශ්රී පාද් අධ්යාපන 

විද්යා පීඨය

ජකොත්මජල් ගාමිණී 

විද්යාය ජව 

වාංජෝධ්නය කරන දී.

24 ආර්.එම්.බී.ජක්. කුමාරි 

බාංඩාර මිය

828103130 කු/විජයබා මධ්ය 

මශා විද්යාය

කු/සුමාංග ජා.පා. ව්ථාන මාරුල අලාංගු 

කරන දී.

25 ජක්.වී.අයි. නිජරෝෂිණී 

විත්ානජේ මිය

747921474 කු/ශ්රී සුමාංග මධ්ය 

මශා විද්යාය

කු/ විජයබා මධ්ය 

මශා විද්යාය

ව්ථාන මාරුල අලාංගු 

කරන දී.


