
අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන 

ද පා 

අනුප්රාප්තිකයාසේ

 නම අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 කේ.කේ.ඩී.කළන්තිතළ මිය 196476101389 කළුතර බළලිකළ 

විදයළය

කළු/ තිවහව විදයළය එවහ.එම්.වීරේකකොඩි

 මිය

කළු/ තිවහව 

විදයළය

ක්රියළත්මකයි.කලනවේ 

කනොමෆත.

2 එච්.කේ.එම්.පී.කෙකේරළ මිය 696660255 කකො/ 

ඩී.එවහ.කවේනළනළයක 

විදයළය

වහථළන මළරු ෆබී 

කනොමෆත

කකො/පිළියන්ද 

ම.ම.විදයළයට වහථළන 

මළරු කරන දී.

3 එල්.කේ.එන්.ප්රනළන්දු මිය 816290961 කප්රවහබිටීරියන් බළලිකළ 

විදයළය

කකො/ කේල්වහ කුමරි 

විදුශ

ක්රියළත්මකයි.කලනවේ 

කනොමෆත.

4 එම්.ඒ.අරුණ ජීලනී මිය 855240548 ක/ බුත්සිංශ 

ජළතික ෙළව

වහථළන මළරු 

ෆබී කනොමෆත

ර/ඇඹිලිපිටිය ජනළධිෙති 

විදයළයට වහථළන මළරු 

කරන දී.

5 ඩබ්.ඒ.ඩී.ඩබ්.කේ.වික්රමසිංශ

 මිය

685883244 කකො/ ඉසෙතන 

විදයළය

කකො/ ආනන්ද 

ළවහත්රළය

එම්.කේ. අනුර මයළ කකො/ ආනන්ද 

ළවහත්රළය

ශිංලෆල් රළජසිංශ 

විදයළයට වහථළන මළරු 

කරන දී

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

2020   ර ායානාගාර ස ේලක



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන 

ද පා 

අනුප්රාප්තිකයාසේ

 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   ර ායානාගාර ස ේලක

6 වී.පී.කේ.එවහ.කෙකේරළ මිය 767301685 කශෝ/ රළජසිංශ මධය 

මශළ විදයළය

කකො/ මහින්ද 

රළජෙේ විදයළය

ටී.ඒ.ප්රවළද් චතුරිංග 

මයළ

කකො/ මහින්ද 

රළජෙේ 

විදයළය

අභියළචනය 

පිළිගනී.වහථළන මළරුල 

අලිංගුය.

7 ආේ.එම්.එවහ.රත්නළයක මිය 715662973 මිනු/ නළන්දළ පිරිමි 

විදයළය

මිනු/ කවනරත් 

ෙරණවිතළන ජළතික 

ෙළව

කේ.කේ.ඩී.අයි.කන්

නන්ගර මිය

මිනු/ කවනරත් 

ෙරණවිතළන 

ජළතික ෙළව

ගම්/ ඩි.එවහ කවේනළනළයක 

ම.ම. විදයළයට වහථළන 

මළරු කරන දී.

8 එවහ.එම්.වීරේකකොඩි මිය 65760221 කළු/ තිවහව විදයළය කළුතර බළලිකළ 

විදයළය

කේ.කේ.ඩී.කළන්ති

තළ මිය

කළුතර බළලිකළ 

විදයළය

කලනවේ කනොමෆත.

9 එවහ.ඒ.ඩී.එවහ.දේනී මිය 857994175 කකො/ කද්වි බළලිකළ 

විදයළය

කකො/සරිමළකලෝ 

බණ්ඩළරනළයක 

විදයළය

එම්.ඩී.එන්.එච්.ආරි

යසිංශ මිය

කකො/සරිමළකලෝ 

බණ්ඩළරනළයක 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගුයි.

10 කේ.ඩී.ඩී.දිල්රුේෂි මිය 826672692 කළු/ බණ්ඩළරගම 

ජළතික ෙළව

වහථළන මළරු ෆබී 

කනොමෆත

කශොරණ ශ්රීෙළලි 

විදයළයට වහථළන මළරු 

කරන දී



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන 

ද පා 

අනුප්රාප්තිකයාසේ

 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   ර ායානාගාර ස ේලක

11 පී.කේ. වික්රමසිංශ මයළ 702210046 කකො/ මශළනළම 

විදයළය

කකො/ ආනන්ද 

ළවහත්රළය

යූ.ජී.පී.පුහෙකුමළර 

මයළ

කකො/ ආනන්ද 

ළවහත්රළය

කකො/ ආනන්ද විදයළයට 

වහථළන මළරු කරන දී

12 එම්.ඩී.එන්.එච්.ආරියසිංශ 

මිය

835044092 කකො/සරිමළකලෝ 

බණ්ඩළරනළයක 

විදයළය

කකො/ කද්වි බළලිකළ 

විදයළය

එවහ.ඒ.ඩී.එවහ.දේනී 

මිය

කකො/ කද්වි 

බළලිකළ විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගුයි.

13 එච්.එම්.ඩී.කශේරත් මිය 907650570 කකො/සරිමළකලෝ 

බණ්ඩළරනළයක 

විදයළය

වහථළන මළරු ෆබී 

කනොමෆත

ඉල්ලීම ඉටු කෂ 

කනොශෆකිය

14 ඒ.ජී.එන්.කරොද්රිගු මිය 807602713 ශමීඩ් අල් හුකවයිනි 

ජළතික ෙළව

කකො/විකේකළනන්ද 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී

15 බී.එවහ.ඩබ්.ෙතිරණ මයළ 791803462 මළර/ නළරන්කදනිය 

ජළතික ෙළව

මළර/තිශකගොඩ 

ජළතික ෙළව

එන්.පී.කේ .ගමකේ මළර/තිශකගොඩ 

ජළතික ෙළව

වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි. කලනවේ 

කනොමෆත.



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන 

ද පා 

අනුප්රාප්තිකයාසේ

 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   ර ායානාගාර ස ේලක

16 ගීතළ නිල්මිණී රළමනළයක 

මිය

196855  800438 ගළ/ ලඳුරඹ ජළතික 

ෙළව

ගළ/නළකගොඩ 

රළජකීය විදයළය

ෙද්මළ වික්රම 

කවකනවිරත්න මිය

ගළ/නළකගොඩ 

රළජකීය විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

17 එන්.ජී.වීරසිංශ 845634521 මළර/ රළහු විදයළය මළර/ ළන්ත 

කතෝමවහ උවවහ 

බළලිකළ විදයළය

නිරිංජළ යළමලී 

එකගොඩකශේලළකේ 

මිය

මළර/ ළන්ත 

කතෝමවහ උවවහ 

බළලිකළ විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

18 එච්.කේ.හිරිමුතුකගොඩ මිය 857000188 ගළ/ ධේමළකශෝක 

විදයළය

වහථළන මළරු ෆබී 

කනොමෆත

ඉල්ලීම ඉටු කෂ 

කනොශෆකිය.

19 ටී.ඩී.සරියආච්චි මිය 797932302 ගළ/ රිච්මන්ඩ් විදයළය ගළ/ නළකගොඩ 

රළජකීය විදයළය

පී.නින්ති ෙතිරණ 

මිය

ගළ/ නළකගොඩ 

රළජකීය විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

20 පී.නින්ති ෙතිරණ මිය 797631540 ගළ/ නළකගොඩ රළජකීය 

විදයළය

ගළ/ රිච්මන්ඩ් 

විදයළය

ටී.ඩී.සරියආච්චි මිය ගළ/ රිච්මන්ඩ් 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන 

ද පා 

අනුප්රාප්තිකයාසේ

 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   ර ායානාගාර ස ේලක

21 ෙද්මළ වික්රම කවකනවිරත්න 

මිය

618023036 ගළ/ නළකගොඩ රළජකීය 

විදයළය

ගළ/ ලඳුරඹ ජළතික 

ෙළව

ගීතළ නිල්මිණී 

රළමනළයක මිය

ගළ/ ලඳුරඹ ජළතික 

ෙළව

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

22 චන්දිම විරළේ ගුණළවහකර 

මයළ

871180911 ගළ/ මහින්ද විදයළය ගළ/ කතළුල ජළතික 

ෙළව

ඒ.ඒ.ඒ.තරිංගනී මිය ගළ/ කතළුල 

ජළතික ෙළව

වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි.

23 යූ.එම්.ජී.එවහ.කුමළරි මිය 197961 303430 ගළ/විංඝමිත්තළ 

බළලිකළ විදයළය

ගළ/මහින්ද විදයළය සී. විරළේ 

ගුණකවේකර මයළ

ගළ/මහින්ද 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

24 ආේ.මදනළයක මිය 655012389V ගළ/විංඝමිත්තළ 

බළලිකළ විදයළය

ගළ/ මහින්ද විදයළය පී.කකෝ.ඉකනෝකළ 

කුමළරි මිය

ගළ/ මහින්ද 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

25 කේ.එම්.එවහ.එවහ.ද සල්ලළ 

මිය

806053511V ගළ/විංඝමිත්තළ 

බළලිකළ විදයළය

ගළ/මහින්ද විදයළය පී.කේ.ඉකනෝකළ 

කුමළරි මිය

ගළ/මහින්ද 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

26

එම්.ටී.එසහ. රිල්ලළනියළ මිය 800462509

කෆ/ කදහි/ 

රුලන්ලෆල් ජළතික 

ෙළව

මළල/ වහිරළ විදයළය
වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන 

ද පා 

අනුප්රාප්තිකයාසේ

 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   ර ායානාගාර ස ේලක

27

අයි.පී.ඩබ්.එවහ.අතුරුෙළන 

මිය
696842566

ක/ පින්කදනිය ජළතික 

ෙළව

ක/සරිවමන් මධය 

මශළ විදයළය

කේ.ආේ.එවහ.රළජවි

ක්රම මයළ

ක/සරිවමන් 

මධය මශළ 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

28

ජී.ආේ.එල්.පී.කුමළරි මිය 905061720
ර/ කේසුබිලින්දළාකේ 

කනයළරළමය ජළ.ෙළ.

වහථළන මළරු ෆබී 

කනොමෆත

වහථළන මළරුකේ කලනවේ 

කනොමෆත.ඉල්ලීම ඉටු කෂ 

කනොශෆකිය.

29 ඩබ්.ඩබ්.ආේ.එන්.වීරසිංශ 

මිය

725161859 ර/ කලළන ජළතික 

ෙළව

ර/සේගවන් උවවහ 

බළලිකළ විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

30

එම්.පී.එන්.කේ.විකේසිංශ 

මිය
706753095

ක/ළන්ත කජෝප් 

බළලිකළ විදයළය

වහථළන මළරු ෆබී 

කනොමෆත

ඉල්ලීම ඉටු කෂ 

කනොශෆකිය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන 

ද පා 

අනුප්රාප්තිකයාසේ

 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   ර ායානාගාර ස ේලක

31

එවහ.කේ.ඉනළයළ මිය 705431531 මළල/ වහිරළ විදයළය

කෆ/ කදහි/ 

රුලන්ලෆල් ජළතික 

ෙළව

එම්.ටී.එසහ. 

රිල්ලළනියළ මිය

කෆ/ කදහි/ 

රුලන්ලෆල් 

ජළතික ෙළව

රුලන්ලෆල් රළජසිංශ 

විදයළයට වහථළන මළරු 

කරන දී

32 කේ.ඩබ්.එන්.විංජීල මයළ 792523889 කමො/ මල්ලත්තළල 

ජළතික ෙළව

ගළ/කද්ලෙතිරළජ 

විදයළය

එන්.ඒ.පී.වමරවීර 

මයළ

කමො/ දුටුගෆමුණු 

ජළතික ෙළව

වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි. කලනවේ 

කනොමෆත.

33 කේ.කේජිනි 858244072V බ/වරවහලති මධය මශළ 

විදයළය

බ/ ධේමදත විදයළය කේ.එම්.කශේමන්ත 

කුමළර මයළ

බ/ ධේමදත 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

34 කේ.කේ.ටී.කේ.කුතික 

මිය

808402629 කු/ කෙොල්පිතිගම 

ජළතික ෙළව

කු/ එවහ.බී.කශේරත් 

ජළතික ෙළව

එවහ.බී.ලයි.එම්. 

ඒකනළයක මිය

කු/ එවහ.බී.කශේරත් 

ජළතික ෙළව

වහථළන මළරුල ක්රියළත්මකයි

35 ඒ.ජී.අයි.බී.බණ්ඩළර මිය 855192756 කෙො/ මින්කන්රිය 

ජළතික ෙළව

කෙො/ රළජකීය මධය 

මශළ විදයළය

එච්.පී.බී.කරොළන් 

මයළ

කෙො/ රළජකීය 

මධය මශළ 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන 

ද පා 

අනුප්රාප්තිකයාසේ

 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   ර ායානාගාර ස ේලක

36 එච්.පී.ඩබ්.කුමළර මයළ 1967351006 47 කෙො/ මින්කන්රිය 

ජළතික ෙළව

කෙො/ආනන්ද 

බළලිකළ විදයළය

වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකය.

37 ආේ.එම්.ඒ.කේ.රත්නළයක 

මිය

828660080 අ/ ශ්රී සද්ධළේථ මධය 

මශළ විදයළය

අ/ කෆකිරළල මධය 

විදයළය

ජී.එම්.බී.එවහ.ජයසුන්

දර මයළ

අ/ කෆකිරළල මධය 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

38 කේ.එම්.බී.එවහ.ජයසුන්දර 

මයළ

800452295 අ/ කෆකිරළල මධය 

විදයළය

අ/ ශ්රී සද්ධළේථ මධය 

මශළ විදයළය

ආේ.එම්.ඒ.කේ.රත්

නළයක මිය

අ/ ශ්රී සද්ධළේථ 

මධය මශළ 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

39 ඒ.පී.ඉද්රීවහ මයළ 691570541V කමු/කමු/අල්-අහරේ 

මධය මශළ  විදයළය

කමු/තිකකෝ/ශ්රී 

රළමක්රිහණළ විදයළය

ආේ.කමෝශන් මයළ කමු/තිකකෝ/ශ්රී 

රළමක්රිහණළ 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන 

ද පා 

අනුප්රාප්තිකයාසේ

 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   ර ායානාගාර ස ේලක

40 ඒ.එල්.නියළවහ මයළ 783064413V අේකකරයිප්ෙත්තු 

මුවහලිම් මධය මශළ 

විදයළය

කමු/තිකකෝ/ශ්රී 

රළමක්රිහණළ විදයළය

එවහ.කකේන්දිරන් 

මයළ

කමු/තිකකෝ/ශ්රී 

රළමක්රිහණළ 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.

41 එසහ.එම්.ඉේවළත් මයළ 198816502528 ත්රි/ශ්රී කකෝකන්හලරළ 

හින්දු විදයළය

ත්රි/මතූේ මධය මශළ 

විදයළය

ඒ.අල්සතළශහ මයළ ත්රි/මතූේ මධය 

මශළ විදයළය

ත්රි/ළන්ත කජෝප් 

විදයළයට වහථළන මළරු 

කරන දී.

42 එවහ.ෙට්කුණරළවළ මයළ 801671284V මඩ/වින්වන්ට් උවවහ 

බළලිකළ විදයළය

මඩකපුල ජළතික 

අධයළෙන විදයළපීඨය

එම්.දේමෙළන් මයළ මඩකපුල 

ජළතික අධයළෙන 

විදයළපීඨය

මඩ/ළන්ත මයිකල් 

ජළ.ෙළවට වහථළන මළරු 

කරන දී.

43 එවහ.කකේන්දිරන් මයළ 198223601765 කමු/තිකකෝ/ශ්රී 

රළමක්රිහණළ විදයළය

අේකකරයිප්ෙත්තු 

මුවහලිම් මධය මශළ 

විදයළය

ඒ.එල්.නියළවහ මයළ අේකකරයිප්ෙත්තු 

මුවහලිම් මධය මශළ 

විදයළය

කමු/කළේකම්ල් සළටීමළ 

ෙළවට වහථළන මළරු 

කරන දී.



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන 

ද පා 

අනුප්රාප්තිකයාසේ

 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   ර ායානාගාර ස ේලක

44 එවහ.එල්.එම්.ආවළත් මයළ 831170247V ත්රි/ළන්ත කජෝවප් 

විදයළය

ත්රි/මතූේ මධය මශළ 

විදයළය

එම්.අයි.එම්.මුබීන් 

මයළ

ත්රි/මතූේ මධය 

මශළ විදයළය

වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි.

45 ආේ.කමෝශන් මයළ 860963280V කමු/තිකකෝ/ශ්රී 

රළමක්රිහණළ විදයළය

කමු/කමු/අල්-

අහරේ මධය මශළ  

විදයළය

ඒ.පී.ඉද්රීවහ මයළ කමු/කමු/අල්-

අහරේ මධය මශළ 

 විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී.


