
අංකය නම ඳාවලේ නම උගන්ලන විය මාරු මණ්ඩ තීරණය

1 එඑ.එම්.එවහ.පී.හශේරත් මිය නු/ ගළමිණි ජළ.පළ. නුලරඑළිය ගණිතය බ/ ාන්ත ල ෝප්  ා.ඳා.

2 පී.ජී.දුයන්ත බණ්ඩළර අහේසිංශ නු/ ගළමිණි ජළ.පළ. නුලරඑළිය විද්යළල මඳ/ලතේ/ රණසංශ ලරේමදාව  ා.ඳා.

3

ආර්.බී.ක්මිණි චන්දිමළ 

අත්තනළයක මිය නු/ ගළමිණි ජළ.පළ. නුලරඑළිය සිංශ නිර්ලේ ලනොලේ

4 ඩේ.පී.පතිරණ මිය

නු/ ගළමිණි දිවළනළයක ජළ.පළ. 

හකොත්මහේ ගණිතය අනු ලයොදා ඳසුලට

5 ජී.ජී.ටී.එම්. ජයවික්රම මිය

නු/ ගළමිණි දිවළනළයක ජළ.පළ. 

හකොත්මහේ විද්යළල නිර්ලේ ලනොලේ

6 ඩී.ජී.ටී.එවහ. බණ්ඩළර මිය

නු/ ගළමිණි දිවළනළයක ජළ.පළ. 

හකොත්මහේ විද්යළල අනු ලයොදා ඳසුලට

7 ලයි.හේ.ආර්.රළජපක් මිය නු/ ජයහශ ජළ.පළ. හකොත්මහේ විද්යළල අනු ලයොදා ඳසුලට

8 ඩී.සුහම්ධ හිමි නු/ වික්හ ෝරියළ ජළ.පළ. අධිකළරිගම බුද්ධ ධර්මය නිර්ලේ ලනොලේ

9 සී.එන්.ගමහේ මිය නු/ වික්හ ෝරියළ ජළ.පළ. අධිකළරිගම විද්යළල අනු ලයොදා ඳසුලට

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු - 2020 රමාද - මධයම ඳෂාත - මාරු මණ්ඩ තීරණ
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අංකය නම ඳාවලේ නම උගන්ලන විය මාරු මණ්ඩ තීරණය

10 ඩී.ඩී.එච්.ඒ.ද්වනළයක

නු/ ශ්රි සුමිංග ජළ.පළ. 

නිේද්ණ්ඩළහින්න ඉිංග්රිස මා/ ක්රිව්තුලේල ම.වි.

11 ආර්.එන්.එවහ.රළජකරුණළ මයළ

මප/කටු/ සුජළතළ බළලිකළ වි. 

ගහගද්ර

ප්රළහයෝගික 

තළක්ණ 

කුවතළ අනු ලයොදා ඳසුලට

12 පී.ජී.චමිළ සුරිංගි වමරජීල හමය

මප/හතේ/ අමුපිටිය ජළ.පළ. 

උඩිවහපත්තුල ගණිතය නිර්ලේ ලනොලේ

13 ලයි.ජී.සී.අයි. හප්රේමචන්ද්ර මිය

මප/හතේ/ අමුපිටිය ජළ.පළ. 

උඩිවහපත්තුල ගණිතය අනු ලයොදා ඳසුලට

14 සී.හේ. ප්රනළන්දු මිය

මප/හතේ/ අමුපිටිය ජළ.පළ. 

උඩිවහපත්තුල ඉිංග්රිස බඳ/ගම්/  ාන්ත අන්ලතෝනි වි.

15 ඩී.එම්.සී.එම්. ද්වනළයක මිය

මප/හතේ/ රණසිංශ හප්රේමද්ළව 

ජළ.පළ. ශවක විද්යළල නිර්ලේ ලනොලේ

16 ඩේ.එම්.ඊ.බී.එවහ.ප්රනළන්දු මිය

මප/හතේ/ හතේහද්ණිය ජළ.පළ. 

හතේහද්ණිය

ගෘශ ආර්ථික 

විද්යළල මධයම ඳෂාතට නිදශව්

17 හක්.එම්.ඩේ.ජී.බිංඩළර මෆණිකළ මිය

මප/හතේ/ හතේහද්ණිය ජළ.පළ. 

හතේහද්ණිය බුද්ධ ධර්මය කු/ මාලතගම ම.ම.වි.

18 ඒ.එම්.ඒ.බී.ජයතික

මප/හතේ/ හතේහද්ණිය ජළ.පළ. 

හතේහද්ණිය විද්යළල මශ/ එව.්ඩබි.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනායක  ා.ඳා.

19

ආර්.එම්.අනුත්තරළ චනි වික්රමසිංශ 

හමනවිය

මශ/ අනුරුද්ධ කුමළර ජළ.පළ. 

නළලපිටිය නෆටුම් නිර්ලේ ලනොලේ
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අංකය නම ඳාවලේ නම උගන්ලන විය මාරු මණ්ඩ තීරණය

20

එච්.එම්.එච්.ඒ.ගුණතික හශේරත් 

මිය

මශ/ අනුරුද්ධ කුමළර ජළ.පළ. 

නළලපිටිය

සිංශ භළළල ශළ 

වළහිතයය කෑ/ මයුරඳාද ම.ම.වි.

21 එච්.එම්.එන්.එම්. හශේරත් මිය

මශ/ අනුරුද්ධ කුමළර ජළ.පළ. 

නළලපිටිය ඉිංග්රිස මශ/ ශ්රී රාහු  ා.ඳා.

22 ඩී.අහේසිංශ මිය

මශ/ එවහ.ඩේ.ආර්.ඩී. 

බණ්ඩළරනළයක ජළ.පළ. 

කුණ්ඩවළහේ ඉිංග්රිස මඳ/ලතේ/ අමුපිටිය  ා.ඳා.

23 ඒ.එම්.සී.කුමළර මයළ

මශ/ එවහ.ඩේ.ආර්.ඩී. 

බණ්ඩළරනළයක ජළ.පළ. 

කුණ්ඩවළහේ චිත්ර කළල මා/ වීර. කැප්ඳැටිලඳො  ා.ඳා.

24

ඒ.ආර්.එම්.හක්.එන්. විහේරත්න 

හමය

මශ/ එවහ.ඩේ.ආර්.ඩී. 

බණ්ඩළරනළයක ජළ.පළ. 

කුණ්ඩවළහේ නෆටුම් අනු ලයොදා ඳසුලට

25 ඩේ.ඩේ.එම්.පී.බී.එවහ. පළමකුඹුර

මශ/ එවහ.ඩේ.ආර්.ඩී. 

බණ්ඩළරනළයක ජළ.පළ. 

කුණ්ඩවළහේ විද්යළල නිර්ලේ ලනොලේ

26 ලයි.ඩේ.එන්.එච්. හප්රේමතික මයළ

මශ/ කඩුගන්නළල ජළ.පළ. 

කඩුගන්නළල ඉිංග්රිස කෑ/ රිවිව ම.වි.

27 ඩේ.ඒ.එන්.එන්.වීරසිංශ මිය

මශ/ කඩුගන්නළල ජළ.පළ. 

කඩුගන්නළල සිංශ මශ/ උවව ්බාලිකා වි.

28 පජය එච්.කුමළරලිං හිමි මශ/ කිංවහවුඩ් වි. මශනුලර බුද්ධ ධර්මය නිර්ලේ ලනොලේ

29 ඒ.එම්.එේ.මධුළනි මිය මශ/ කිංවහවුඩ් වි. මශනුලර

විහේ අධයළපන

ය අනු ලයොදා ඳසුලට
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අංකය නම ඳාවලේ නම උගන්ලන විය මාරු මණ්ඩ තීරණය

30 ඩී.එම්.පී.එවහ. දිවළනළයක

මශ/ ඩී.බී. විහේතුිංග ජළ.පළ. 

මුරුතගශමු

හතොරතුරු 

වන්නිහේද්න 

තළක්ණය අනු ලයොදා ඳසුලට

31 පි.පි.ආර්.එවහ.බණ්ඩළර මයළ

මශ/ ඩී.බී. විහේතුිංග ජළ.පළ. 

මුරුතගශමු බුද්ධ ධර්මය නිර්ලේ ලනොලේ

32 එම්.ජී.එම්. ගුණලර්ධන මයළ මශ/ ධර්මරළජ වි. මශනුලර ඉතිශළවය මඳ/ලකොත්/  ගාමිණී දිවානායක  ා.ඳා.

33 එච්.එම්.එන්.එේ.ඩී. විහේහකෝන් මිය මශ/ නුගහල ජළ.පළ. නුගහල චිත්ර

ඉේා සටින ඳාවලේ පුරප්ඳාඩු නැත. 

පුරප්ඳාඩු වහිත ඳාවක් ඉේා සටින ලව 

දන්ලන්න.

34 හක්.එච්.එන්.එවහ. විළකළ හමය මශ/ නුගහල ජළ.පළ. නුගහල

පුරලෆස 

අධයළපනය ශළ 

ප්රජළ පළනය

අනු ඳැමිණි ඳසු බඳ/කැ/ ශ්රී ධර්මාලෝක 

ම.ම.වි.

35 එම්.ජී.නිහරෝළ රණවීර මිය මශ/ නුගහල ජළ.පළ. නුගහල සිංශ නිර්ලේ ලනොලේ

36 එච්.පී.කමේ ශ්රී ළනී පියරත්න මිය මශ/ නුගහල ජළ.පළ. නුගහල සිංශ මශ/ කඩුගන්නාල  ා.ඳා.

37 ඊ.එන්.තරිංග මයළ මශ/ පුහපද්ළන බළලිකළ වි. මශනුලර නෆටුම් මශ/ ධර්මරා  වි.

38 පී.ජී.එවහ.හක්.චන්ද්රරත්න මිය මශ/ පජළපිටිය ම.වි. පජළපිටිය විද්යළල අනු ලයොදා ඳසුලට

39 හේ.එම්.ඒ.ජී.එේ. ගුණරත්න මයළ මශ/ මළරවහවන ජළ.පළ. මළරවහවන කෘෂි  විද්යළල අනු ලයොදා ඳසුලට
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අංකය නම ඳාවලේ නම උගන්ලන විය මාරු මණ්ඩ තීරණය

40 එච්.එම්.සී.එම්.හශේරත් මශ/ විමධර්ම ජළ.පළ. අ බළහේ ඉිංග්රිස මශ/ වික්රමබාහු  ා.ඳා.

41 එච්.පි.එම්.යූ.රණසිංශ මිය

මශ/ ශ්රි වහලර්ණහජෝති ජළ.පළ. 

කරිබත්කුඹුර

හතොරතුරු 

වන්නිහේද්න 

තළක්ණය මශ/ කඩුගන්නාල  ා.ඳා.

42 ආර්.ඒ.ජී.හක්.ක්මළලි හමනවිය මශ/ වහිරළ වි. ගම්හපොෂ

හතොරතරු 

තළක්ණය මශ/ උවව ්බාලිකා වි.

43 එම්.එම්.ඒ.එම්.චිත්රහවේන මිය

මශ/ ශතරලියද්ද් ජළ.පළ. 

ශතරලියද්ද් විද්යළල නිර්ලේ ලනොලේ

44 හක්.ඩේ.ජී.ඩී.හක්. හවේපළ මිය

මශ/ ශතරලියද්ද් ජළ.පළ. 

ශතරලියද්ද්

හතොරතුරු 

වන්නිහේද්න 

තළක්ණය මඳ/කටු/  සු ාතා බාලිකා වි.

45

 

හේ.එවහ.ඩේ.එම්.ආර්.අයි.එවහ.ගිරළගම

 මිය

මශ/ බද් උද්දීන් මශමුද් බළලිකළ 

වි. මශනුලර සිංශ ලකො/ ලගෝතමී බාලිකා වි.

46

එම්.ඩී.ඩේ.ආර්.එවහ.හක්.ඩේ.එම්.ආර්

.බී. මළරපන හමය මළ/ අේමීර් ම.ම.වි. උකුහල ඉිංග්රිස නිර්ලේ ලනොලේ

47 පී.එච්.ඒ. මධුළණි මිය මළ/ ක්රිවහතුහද්ල වි. මළතහේ ඉිංග්රිස අ/ වල්ර්ණඳාලි බාලිකා ම.වි.

48 එේ.ජී.එම්.ඩී. වමරතුිංග මිය මළ/ ක්රිවහතුහද්ල වි. මළතහේ චිත්ර මා/ වි ය වි.

49 ආර්.එම්.ඒ.ඩේ. කුමළරිශළමි මිය මළ/ රිංගිරි ද්ඹුේ ජළ.පළ. ද්ඹුේ විද්යළල නිර්ලේ ලනොලේ
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අංකය නම ඳාවලේ නම උගන්ලන විය මාරු මණ්ඩ තීරණය

50 එන්.හක්.හවේනළනළයක මිය මළ/ විජය වි. මළතහේ ගණිතය මා/ ශ්රි වංඝමිත්තා බාලිකා වි.

51 ජී.ජී.එන්.එේ.ගමහේ මළ/ විජය වි මළතහේ විද්යළල මශ/ අලතුලගොඩ  ා.ඳා.

52 එම්.ජී.එවහ.එච්.හක්. හශේරත් මිය මළ/ විජය වි මළතහේ සිංශ අනු ලයොදා ඳසුලට

53 ආර්.එම්.එවහ.එවහ.මළනල මිය මළ/ විජය වි මළතහේ සිංශ මශ/ අලතුලගොඩ  ා.ඳා.

54 ජී.එම්.හක්. ජයසරිය මිය

මළ/ වීර කෆප්හපටිහපො ජළ.පළ 

අකුරම්හබොඩ ප්රිං අනු ලයොදා ඳසුලට

55 පජය එම්. සුමිංග හිමි

මළ/ වීර කෆප්හපටිහපො ජළ.පළ 

අකුරම්හබොඩ බුද්ධ ධර්මය ලඳො/ රා කීය ම.ම.වි.

56 ඒ.එම්.එවහ. නන්ද්න මයළ

මළ/ වීර කෆප්හපටිහපො ජළ.පළ 

අකුරම්හබොඩ විද්යළල මශ/ නුගලල  ා.ඳා.

57 පජය හක්.සරිවලළව හිමි

මළ/ වීර කෆප්හපටිහපො ජළ.පළ 

අකුරම්හබොඩ සිංශ අනු ලයොදා ඳසුලට

58 එම්.හක්.එසහ. ඉම්වළනළ මිය

මළ/ වීර කෆප්හපටිහපො ජළ.පළ 

අකුරම්හබොඩ

හද්ලන භළළලක් 

හව හද්මෂ නිර්ලේ ලනොලේ

59 එම්.ජී.එන්.ටී.බී. අතපත්තු මිය මළ/ ළන්ත හතෝමවහ  වි මළතහේ

නළ ය ශළ 

රිංගකළල අනු ලයොදා ඳසුලට
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අංකය නම ඳාවලේ නම උගන්ලන විය මාරු මණ්ඩ තීරණය

60 හේ.එම්.හේ.සී. ජයසුන්ද්ර මයළ මළ/ ළන්ත හතෝමවහ  වි මළතහේ නෆටුම් මා/ ක්රිව්තුලේල වි.

61 පජය ඒ. නන්ද්වළර හිමි මළ/ ළන්ත හතෝමවහ  වි මළතහේ බුද්ධ ධර්මය ලකො/ ඩී.එව.් ලවේනානායක වි.

62 එම්.ජී.එම්.ජී. අහේරත්න මිය මළ/ ළන්ත හතෝමවහ  වි මළතහේ

හවෞඛ්ය ශළ 

ළරිරික 

අධයළපනය මා/ වි ය වි.

63 අර්.බී.එම්.රළමනළයක මිය මළ/ ශ්රී නළග ජළ.පළ නළඋ කෘෂිකර්මය අනු ලයොදා ඳසුලට

64 ටී.ජී.එවහ.බණ්ඩළර මයළ මළ/ ශ්රී නළග ජළ.පළ නළඋ බ හිර විංගිතය මා/ ාන්ත ලතෝමව ්වි.

65 ඩේ.එච්.ලවන්ති හශේමතළ මළ/ ශ්රී නළග ජළ.පළ නළඋ සිංශ නිර්ලේ ලනොලේ

66 එන්.එවහ.එම්.ජී.හවේනළනළයක මයළ

මළ/ ශ්රී විංඝමිත්තළ බළලිතළ වි 

මළතහේ ඉිංග්රිස මා/ හින්දු ම.වි.

67 අයි.අහබදීර මය මළ/ වහිරළ ජළ.පළ මළතහේ භුහගෝ විද්යළල ශ/ ලදබරලැල ම.වි.
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