
අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තික

යාසේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

ස ේලා  ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩසේ 

තීරණ

1 කපි තික් හශට්ටි 

ආරච්චි

753092692v හේල්ව් කුමර විදුශ, 

හමොරටුල

ක/බුත්සිංශ 

මධය මශා 

විදයාය

කප/ රාජකීය විදයායට 

ව්ථාන මාරුල විංහෝධනය 

කරන දී

2 විංජීලනී මිංජුා අමරසිංශ 797542865V සරිමාහලෝ 

ඵණ්ඩාරනායක 

විදයාය, හකොෂඹ 07

ආනන්ද 

ාව්ත්රාය, 

හකෝට්හට්

ව්ථානමාරුල ක්රියාත්මකයි.

3 නයන් විජයන්ති 

උඩුලනහේ

සරිමාහලෝ 

ඵණ්ඩාරනායක 

විදයාය, හකොෂඹ 07

හකො/ නාන්දා 

විදුශ

ව්ථානමාරුල ක්රියාත්මකයි.

4 ටී.සී දමයන්ති 197573702762v ක/ඵණ්ඩාරගම ජාතික 

ඳාව, ඵණ්ඩාරගම

කලුතර විදයාය මාව 03කට ව්ථාන මාරු 

අත්හිටුලන දී.

5 ඒ. හකෝව රුලන් කුමාර 862710401V ගුරුකු විදයාය, 

කැෂණිය

හකො/මිාගිරියා

න්ත ඳාවුෂ 

ඵාලිකා විදයාය

ව්ථානමාරුල ක්රියාත්මකයි.

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

2020 ර ායනාගාර  හකාර



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තික

යාසේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

ස ේලා  ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩසේ 

තීරණ

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

2020 ර ායනාගාර  හකාර

6 එව.්සී කාරියලවම් 713213268v හකො/නාන්දා විදයාය, හකොෂඹ 10හකො/සරිමාහලෝ ඵණ්ඩාරනායක විදුශහක්.පී.නිර්මා දමයන්තිහකො/ඩී.එව.්හවේනානායක විදයායව්ථානමාරුල ක්රියාත්මකයි.

7 සී. විංජීල රණලක 730061021 v මාර/ හදණියාය මධය 

විදයාය/ හදනියාය

ගා/හනපල ජාතික 

ඳාව

අයි.එම්.ජී. 

ඳද්මිණි

ගා/හනපල ජාතික 

ඳාව

ව්ථාන මාරුල අලිංගු කරන 

දී

8 අයි.එම්.ජී.ඳද්මිණී 677630493v ගා/හනපල ජාතික 

ඳාව

මාර/හදණියාය 

මධය විදයාය

ව්ථාන මාරුල අලිංගු කරන 

දී

9 අයි.එල්.චමිා රවාිංගිකා 745462529v මාර/නාරන්හදනිය 

ජාතික ඳාව

මාර/හදයියන්දර 

ජාතික ඳාව

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි.

10 ටී.හක්.ඩී.ඒ. කැලුම් 

ජිනදාව

721374114V ආචාර්ය ඇන් ඇම් 

හඳහර්රා ම. ම.වි, 

යටියන්හතොට

කෑ/හදහි/හදහිඕවි

ට ජාතික ඳාව

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තික

යාසේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

ස ේලා  ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩසේ 

තීරණ

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

2020 ර ායනාගාර  හකාර

11 බී.එල්.චන්ද්රසරි ඵණ්ඩාර 672873339V කෑ/ාන්ත මරියා 

විදුශ, කෑගල්

කෑ/කෑගලු 

ඵාලිකා විදුශ

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි

12 ටී.එම්.පී.එව.් හේමසරි 810810670V ර/ඇ/ම.ම.වි ර/රුලන්ලැල් 

රාජසිංශ ම.ම.වි.

හදහිඕවිට ජාතික ඳාවට 

ව්ථාන මාරුල විංහෝධනය 

කරන දී.

13 ටී.එම්.එව.්ශ්රියා කුමාරි 1979545040    98 කෑ/හදහි/රාජසිංශ 

මධය විදයාය

ර/ ඇශැළියහගොඩ 

ම.ම.වි

ව්ථාන මාරුල අලිංගු කරන 

දී.

14 ලයි.ජී.කුමුදිනී මල්කාන්ති 685691400V කෑ/හදහිහදහිඕවිට 

ජාතික ඳාව

කෑ/හදහි.ආචාර්ය 

ඇන් ඇම් 

හඳහර්රා ම.ම.වි

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි.

15 ඩී.සී. රන්දිම උමගලිය 1979198         

04262

ර/ සුමන ඵාලිකා 

විදයාය

ව්ථාන මාරු ැබී 

හනොමැත

කලු/රාජකීය විදයායට 

ව්ථාන මාරු කරන දී.

16 අයි.ආර්.එම්.මිංගලිකා 626400230v මලියහද්ල විදයාය, 

කුරුණෑග

යූ.බී.ලන්නිනායක 

ජාතික ඳාව

ව්ථාන මාරුල අලිංගු කරන 

දී.



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තික

යාසේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

ස ේලා  ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩසේ 

තීරණ

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

2020 ර ායනාගාර  හකාර

17 හේ.ටී.ඉහරෝණී 837833361v ල/ගිරි/වඳිංකා මධය 

විදයාය

ල/ගිරි/මයුරඳාද 

මධය විදයාය

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි

18 ආර්.එම්. කුමාරසරි 

රණතිංග

643002035v ල/ගිරි/මයුරඳාද මධය 

විදයාය

ල/ගිරි/විංකා 

ජාතික ඳාව

හේ.ඒ.ටී. 

ඉහරෝණී

ගිරි /වදිංකා ජාතික 

ඳාව

ව්ථාන මාරුල ක්රියාත්මකයි


