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කු/ කුලියාපිටිය ම.ම.වි.
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මාරු මණ්ඩ තීරණය

ප්ේ.ආර්.සී.එම්.දිවළනළයක මිය

කු/ ඳරගශප්ද්නිය මුවහලිම් ජළ.ඳළ.
කුරුණග

පුරලෆසි අධයළඳනය 2021/12/31 දක්ලා කු/මාලතගම ම.ම.වි.ට
ශළ රජළ ඳළනය
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ප්ේ.එච්.එම්.ප්කෝනළර මිය

කු/ ඳරගශප්ද්නිය මුවහලිම් ජළ.ඳළ.
කුරුණග

සිංශ

මශ/ ගලගදර ම.ම.වි.

ප්ේ.ඒ.එවහ.එවහ.ප්කොඩිතුලේකු ප්මය

කු/ ඳරළක්රමබළහු ම.ම.වි.
ප්ඳොල්ගශප්ලෂ

විද්යළල

නිර්ලේ ලනොලේ

එවහ.ඩබ්.ඊ.එවහ.ඒ.එන්.ඒ.සී.එවහ.මෆණිප්ේ
ප්මය
කු/ ඳෆරකුම්පුර ම.ම.වි. ප්වෝප්ල්පුර

ප්තොරතුරු
වන්නිප්ේද්න
තළේණය

අනු ලයොදා ඳසුලට
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ප්ේ.ඒ.ඩී.අයි.එම්.නිළදිනී ප්මය

කු/ ඳෆරකුම්පුර ම.ම.වි. ප්වෝප්ල්පුර

ප්තොරතුරු
වන්නිප්ේද්න
තළේණය

කු/කුලි/ ලේ.ආර්. ජයලර්ධන ජා.ඳා.
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ඩී.ඩී.ඩී.පී.දිවළනළයක ප්මය

කු/ ඳෆරකුම්පුර ම.ම.වි. ප්වෝප්ල්පුර

බුද්ධ ධර්මය

අ/ මමත්රීඳා ලවේනානායක ම.ම.වි.

28

එන්.ජී.අයි.දිල්ළනි ප්මය

කු/ ඳෆරකුම්පුර ම.ම.වි. ප්වෝප්ල්පුර

විද්යළල

නිර්ලේ ලනොලේ

ආර්.එම්.එවහ. රත්නළයක මයළ

කු/ ප්ඳොල්පිතිගම ජළ.ඳළ.
ප්ඳොල්පිතිගම

ඉංග්රිසි

කු/ මලියලේල බාලිකා වි.

ඩී.එම්.ටී.බී.දීගල්

කු/ ප්ඳොල්පිතිගම ජළ.ඳළ.
ප්ඳොල්පිතිගම

විද්යළල

අනු ලයොදා ඳසුලට

එන්.එච්.ජී.අයි.නළනළයේකළර

කු/ ප්ඳොල්පිතිගම ජළ.ඳළ.
ප්ඳොල්පිතිගම

විද්යළල

අනු ලයොදා ඳසුලට

එසහ.ආර්.අන්වළර් මිය

කු/ ප්ඳොල්පිතිගම ජළ.ඳළ.
ප්ඳොල්පිතිගම

විද්යළල

උවව් ලඳෂ රවායන විදයාල වමඟ ගැපීමට
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නම

ඳාවලේ නම

උගන්ලන වියය

මාරු මණ්ඩ තීරණය

ප්ේ.එච්.එම්.සී.ප්ේ. ජයවීර මිය

කු/ ප්ඳොල්පිතිගම ජළ.ඳළ.
ප්ඳොල්පිතිගම

ඉතිශළවය

34

ඩබ්.එම්.ප්ේ.එවහ.ප්ේ. විප්ේරත්න මිය

කු/ ප්ඳොල්පිතිගම ජළ.ඳළ.
ප්ඳොල්පිතිගම

ප්වෞඛ්ය ශළ ළරිරික
අධයළඳනය
අනු ලයොදා ඳසුලට

35

එවහ.එම්.එවහ.ප්ේ. කපුප්ගද්ර මිය

කු/ මයුරඳළද් ම.ම.වි. නළරම්ම

ඉංග්රිසි

ඒ.එම්.එන්. වමළලි මිය

කු/ මයුරඳළද් ම.ම.වි. නළරම්ම

ප්වෞඛ්ය ශළ ළරිරික
අධයළඳනය
අනු ලයොදා ඳසුලට

37

ඩබ්.ඒ.රභළත් ඕධික මයළ

ප්තොරතරු
කු/ මලියප්ද්ල බළලිකළ වි. කුරුණග තළේණය

කු/ නක්කාලත්ත මහින්ද ම.ම.වි.

38

ඕ.එන්.එන්.නලරත්න මිය

කු/ මශල විජයබළ ම.ම.වි. මශල

මශ/ ශ්රී රාහු ජා.ඳා.

39

ප්ේ.එවහ.නවහලියළ ප්මය

ප්තොරතරු
කු/ මීගල මශලෆලි ජළ.ඳළ. මීගෆල තළේණය

අනු ලයොදා ඳසුලට

40

ඊ.ඒ.එම්.එච්. කුමළරරත්න ප්මය

කු/ මීගල මශලෆලි ජළ.ඳළ. මීගෆල විද්යළල

නිර්ලේ ලනොලේ
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41

එල්.එම්.ආර්.එවහ.බී.ංකළනළයක මයළ

අනු ලයොදා ඳසුලට

කු/ මලියලේල බාලිකා වි.

ඉංග්රිසි

කු/ යු.බී. ලන්නිනළයක ජළ.ඳළ.
ගල්ගමුල

ප්තොරතුරු
වන්නිප්ේද්න
තළේණය

කු/ මලියලේල වි.

අනු ලයොදා ඳසුලට

42

ප්ේ.එම්.ප්ේ. ප්කෝනළර මයළ

කු/ වික්රමශිළ ජළ.ඳළ. ගිරිඋල්

ප්ද්ලන භළළලේ
ප්ව ප්ද්මෂ

43

එවහ.තරිදු තළරක මයළ

කු/ වික්රමශිළ ජළ.ඳළ. ගිරිඋල්

නළටය ශළ රංගකළල අනු ලයොදා ඳසුලට
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45

නම

එම්.ප්ේ.ප්ේ. නන්ද්ප්වේන මයළ

ප්ේ.වී.ජී.ජී. විතළරණ ප්මය

ඳාවලේ නම

උගන්ලන වියය

මාරු මණ්ඩ තීරණය

කු/ මලියලේල වි.

කු/ විහප්ලෝද්ළ ජළ.ඳළ. කුරුණග

නෆටුම්

කු/ විහප්ලෝද්ළ ජළ.ඳළ. කුරුණග

ප්වෞඛ්ය ශළ ළරිරික
අධයළඳනය
නිර්ලේ ලනොලේ

අනු ලයොදා ඳසුලට

46

එච්.ආර්.ඩී.ඩී. ද්යළනන්ද් මයළ

කු/ විහප්ලෝද්ළ ජළ.ඳළ. කුරුණග

ප්තොරතුරු
වන්නිප්ේද්න
තළේණය

47

ප්ේ.ආර්.ඒ.එන්. ජයතික මිය

කු/ ශ්රි රළහු ම.ම.වි. අේල

ඉංග්රිසි

කු/ මයුරඳාද ම.ම.වි.

අනු ඳැමිණි ඳසු කු/ ලේ.ආර්. ජයලර්ධන ජා.ඳා.

කු/ වි්ලලෝදා වි.

48

ඩබ්.පී.එච්.රනළන්දු මයළ

කු/ ශ්රි රළහු ම.ම.වි. අේල

ප්තොරතුරු
වන්නිප්ේද්න
තළේණය

49

එච්.ඒ.සී.එම්. ශපුආරච්චි මිය

කු/ ශ්රි සුමංග ම.ම.වි. ලළරියප්ඳොෂ

ප්ඳරදිග වංගිතය

එච්.එම්.ආර්.ඩබ්. ප්ශේරත් මිය

කු/ ශ්රී ඳරළක්රම ම.ම.වි.
ප්කොප්බයිගප්න්

පුරලෆසි අධයළඳනය
ශළ රජළ ඳළනය
කු/ මශලවන් ම.ම.වි.

51

ඩබ්.එම්.එවහ.එවහ. ලන්නිනළයක ප්මය

කු/ ශ්රී ඳරළක්රම ම.ම.වි.
ප්කොප්බයිගප්න්

ප්ඳරදිග වංගිතය

52

ප්ේ.එම්.ඩී.එවහ.වහලර්ණතළ මිය

කු/ ශ්රී සුමංග ම.ම.වි. ලළරියප්ඳොෂ

නළටය ශළ රංගකළල කු/ වි්ලලෝදා වි.

53

ජී.ඇම්.ශවන්තිකළ මධුභළෂිනී ප්මය

කු/ වංකළ ජළ.ඳළ. වංකළල

ගණිතය

අනු ලයොදා ඳසුලට

54

ජී.ඩී.සී.එම්. නන්ද්සිරි ප්මය

කු/ වංකළ ජළ.ඳළ. වංකළල

ගණිතය

අනු ලයොදා ඳසුලට

50

කු/ ශ්රී වරණංකර ම.ම.වි.
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55

56

නම

ඳාවලේ නම

උගන්ලන වියය

මාරු මණ්ඩ තීරණය

ඩබ්.එච්.නන්දිකළ මිය

කු/ වළරළනළත් වි. කුලියළපිටිය

කප්තෝලික ධර්මය

අනු ලයොදා ඳසුලට

එම්.ඩී.එවහ.ප්ඳප්ර්රළ මිය

කු/ම/ ප්ඳොල්පිතිගම ජළ.ඳළ.
ප්ඳොල්පිතිගම

ප්තොරතරු
තළේණය

අනු ලැඩ භාරගත් ඳසු ශා/ ධම්මිව්වර ම.ම.වි.

බඳ/කැ/ ාන්ත අන්ලතෝනි ම.වි.

57

එම්.සී.ප්ේ.ප්ඳප්ර්රළ ප්මය

පු/ ආනන්ද් ජළ.ඳළ. පුත්තම

ප්තොරතරු
තළේණය

58

එම්.එම්.එඒ.ඊ. මළන්නේප්ඳරුම මිය

ශළ/ ආනන්ද් ජළ.ඳළ. ශළලත

සිංශ

නිර්ලේ ලනොලේ

ශළ/ ප්ජොවේ ලළවහ වි. ප්ලන්නේපුල

ප්තොරතුරු
වන්නිප්ේද්න
තළේණය

බඳ/මීග/ නිවිව්ටඩ් බාලිකා ම.වි.

එම්.අයි.එවහ. ප්බ්ගම් මිය

ශළ/ ප්ජොවේ ලළවහ වි. ප්ලන්නේපුල

ප්ද්මෂ භළළල ශළ
වළහිතයය

අ/ අනුරාධපුර ම.වි.

බී.වී.වී. ප්රියද්ර්නී මිය

ශළ/ ධම්මිවහවර ම.ම.වි.
නළත්තණ්ඩිය

ප්වෞඛ්ය ශළ ළරිරික
අධයළඳනය
ලයඔ ඳෂාතට නිදශව්

අයි.එම්.පී.එවහ. ඉංගප්කෝන් මිය

ශළ/ ධම්මිවහවර ම.ම.වි.
නළත්තණ්ඩිය

ඉතිශළවය

ශා/ ලවේනානායක ම.ම.වි.
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ආර්.ඩී.සී.ප්ේ. රන්මුතුග මිය

ශළ/ ධම්මිවහවර ම.ම.වි.
නළත්තණ්ඩිය

චිත්ර කළල

කු/කුලි/ ලේ.ආර් ජයලර්ධන ජා.ඳා.

64

ඊ.ආර්.ඊ. සිල්ලළ මිය

ශළ/ ප්වේනළනළයක ම.ම.වි. මළද්ම්ප්ේ ගණිතය

අනු ලයොදා ඳසුලට

65

ඩබ්.ජී.එම්.එම්.බී.ප්වප්නවිරත්න මිය

ශළ/ ප්වේනළනළයක ම.ම.වි. මළද්ම්ප්ේ භුප්ගෝ විද්යළල

අනු ලයොදා ඳසුලට

59

60

61

62

ආර්.එවහ.එම්. ප්ශට්ටිආරච්චි ප්මය

6

අංකය

66

නම

ආර්.ආර්.ඩී.කරුණළනළයක ප්මය

ඳාවලේ නම

උගන්ලන වියය

මාරු මණ්ඩ තීරණය

ප්වෞඛ්ය ශළ ළරිරික
ශළ/ ප්වේනළනළයක ම.ම.වි. මළද්ම්ප්ේ අධයළඳනය
නිර්ලේ ලනොලේ
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