
අංකය නම පළවලේ නම උගන්ලන විය මළරු මණ්ඩ තීරණය

1

එම්.පී.චමිා ප්රියංගනී විජේසංශ 

මිය

කෑ/ ආචාර්ය එන්.එම්. ජෙජර්රා 

ම.ම.වි. යටියන්ජ ොට ඉතිශාවය අනු ලයොදළ පසුලට

2 පී.ආර්.එව.්නදීානි මිය

කෑ/ ආචාර්ය එන්.එම්. ජෙජර්රා 

ම.ම.වි. යටියන්ජ ොට භුජගෝ විද්යාල අනු ලයොදළ පසුලට

3 ඒ.ජේ.ජී.එල්. අම්බකන්ද් මිය

කෑ/ ආචාර්ය එන්.එම්. ජෙජර්රා 

ම.ම.වි. යටියන්ජ ොට ශිල්ෙ කා අනු ලයොදළ පසුලට

4

එම්.කල්ෙනා නදිානි ජෙජර්රා 

ජමය කෑ/ කෑගලු බාලිකා ම.වි. කෑගල් විජේ අධ්යාෙනය නිර්ලේ ලනොලේ

5 ඩී.ඒ.පී.පී. ගුණලර්ධ්න මිය කෑ/ කෑගලු වි. කෑගල් ඉංග්රිස අනු ලයොදළ පසුලට

6 එම්.ඩී.ඩී.එව.් රත්නායක මිය කෑ/ කෑගලු වි. කෑගල් ජේශීය නර් නය ක/ ළන්ත මරියළ ම.වි.

7

එල්.එච්.ඒ.එව.්ඩී.වික්රමසංශ 

ජමය

කෑ/ ඩඩ්ලි ජවේනානායක ම.ම.වි. 

ජ ෝංගමුල විජේ අධ්යාෙනය ශ/ ගෆටමළන්න විජය ජළ.පළ.

8

ජේ.එල්.ඉවංකා මධුලන්ති 

කරද්න මිය කෑ/ ජද්හිඕවිට ම.වි. ජද්හිඕවිට ගණි ය

අනු ලෆඩ භළරගත් පසු ර/ සීලලී 

ම.ම.වි.

9 ආර්.යු.එන්.වද්මාලි මිය කෑ/ ජද්හිඕවිට ම.වි. ජද්හිඕවිට

පුරලැස 

අධ්යාෙනය ශා 

ප්රජා ොනය ක/ රළජසංශ ම.ම.වි.

10 ඒ.පී. ගුණජවේකර මිය කෑ/ මයුරොද් ම.ම.වි. මාලනැල් සංශ ලකො/ ලගෝතමී බළලිකළ වි.

11 ඩබ්.එන්.පී. ශතුරුසංශ මිය කෑ/ රාජසංශ ම.ම.වි. රුලන්ලැල්

පුරලැස 

අධ්යාෙනය ශා 

ප්රජා ොනය අනු ලයොදළ පසුලට

12 පී.ජී.ආර්.ජේ.බී. ගම්ත් මයා කෑ/ රාජසංශ ම.ම.වි. රුලන්ලැල් විද්යාල ක/ ළන්ත මරියළ ම.වි.

ලළර්ෂික වහථළන මළරු - 2020 ප්රමළද - වබරගමුල පෂළත - මළරු මණ්ඩ තීරණ

1



අංකය නම පළවලේ නම උගන්ලන විය මළරු මණ්ඩ තීරණය

13

එව.්ජේ.ජර්ඛා මල්කාන්ති 

වික්රමරත්න කෑ/ රිවිවඳ ම.වි. උවව්ාපිටිය සංශ අනු ලයොදළ පසුලට

14 ජේ.එම්.පී.ජේ.කෑද්රාගම මිය

කෑ/ ාන්  ජජෝප් බාලිකා ම.වි. 

කෑගල්

ජවෞඛය ශා 

ාරිරික 

අධ්යාෙනය ක/ ඩඩ්ලි ලවේනළනළයක ම.ම.වි.

15 පී.එව.්ඒ.ජයමාන්න මිය කෑ/ ාන්  මරියා ම.වි. කෑගල් ඉංග්රිස ක/ ළන්ත ලජෝප් බළලිකළ ම.වි.

16 එච්.ජේ.පී. නිමල්කා ජමය කෑ/ වහිරා ම.ම.වි. මාලනැල් ගණි ය අනු ලයොදළ පසුලට

17 ඩබ්.එම්.ජේ.ඩී. රත්නායක මිය කෑ/ සරිවමන් ම.ම.වි. ද්ැරණියග විද්යාල අනු ලයොදළ පසුලට

18

ජේ.ජේ.ඩී.සී.එව.් ජයජනත්ති 

මිය

ර/ ආනන්ද් මමත්රීය ම.ම.වි. 

බංජගොඩ ඉංග්රිස නිර්ලේ ලනොලේ

19 පී.ජේ.එම්.ඩී. ජප්රේමරත්න මිය

ර/ ආනන්ද් මමත්රීය ම.ම.වි. 

බංජගොඩ ඉංග්රිස ලකො/ මශළනළම වි.

20 ඩී.ඒ.එන්.එන්.ද්ම්බුළුලන මිය

ර/ ආනන්ද් මමත්රීය ම.ම.වි. 

බංජගොඩ

ජ ොරතුරු 

වන්නිජේද්න 

 ාේණය ර/ සුමන බළලිකළ වි.

21 අයි.ඒ.ආර්.වම්ෙත් මයා

ර/ ආනන්ද් මමත්රීය ම.ම.වි. 

බංජගොඩ

ජවෞඛය ශා 

ාරිරික 

අධ්යාෙනය බප/කළු/ අළුත්ගම ම.ම.වි.

22 එම්.ඩි.ජවේනානායක මිය

ර/ ඇඹිලිපිටිය ජනාධිෙති වි. 

ඇඹිලිපිටිය

ජවෞඛය ශා 

ාරිරික 

අධ්යාෙනය ශ/ වීරකෆටිය රළජපක් ම.ම.වි.

23 එච්. ගුණො මයා

ර/ ඇශැලියජගොඩ ම.ම.වි. 

ඇශැලියජගොඩ සංශ බප/ලශෝ/ සීතළලක ම.ම.වි.

24 ඩබ්.එම්.එච්.බී.විජේජකෝන් මයා ර/ කරවිට ම.වි. උඩකරවිට නැටුම් නිර්ලේ ලනොලේ

25

ඒ.එම්.නදුනි ධ්නුකා උද්යංගී 

ජමනවිය ර/ කලාන ම.ම.වි. කලාන විද්යාල නිර්ලේ ලනොලේ

2



අංකය නම පළවලේ නම උගන්ලන විය මළරු මණ්ඩ තීරණය

26 සී.ඩී.ජකොඩිකාර ජමය ර/ ගන්කන්ද් ම.ම.වි. ෙැල්මඩුල්

නාටය ශා 

රංගකාල අම්/ උශන ජළ.පළ.

27 ඒ.ජී.එව ්ජීලන්ති ලල්පිට මිය ර/ ගන්කන්ද් ම.ම.වි. ෙැල්මඩුල් විද්යාල ර/ සීලලී ම.ම.වි.

28 ජේ.පී.ඒ.චතුරංග ර/ ගන්කන්ද් ම.ම.වි. ෙැල්මඩුල් වාමාජීය විද්යාල අනු ලයොදළ පසුලට

29 ජේ.ජේ. අමරජකෝන් ර/ ගන්කන්ද් ම.ම.වි. ෙැල්මඩුල් ගණි ය ර/ ලේසු බිළින්දළලේ කනයළරළමය

30 ජේ.පී.ඒ.චතුරංග ර/ ගන්කන්ද් ම.ම.වි. ෙැල්මඩුල් වාමාජීය විද්යාල අනු ලයොදළ පසුලට

31 ඩබ්.එම්. විජි  කුමාරි මිය ර/ ජජයිානි ම.වි. බංජගොඩ සංශ

2021.12.31 දක්ලළ ර/ ආනන්ද 

මමත්රීය ම.ම.වි.ට අනියුක්ත කිරීම

32 එම්.ඒ.ඩී.සී.විජයසරි ජමය ර/ ජජයිානි ම.වි. බංජගොඩ

ජවෞඛය ශා 

ාරිරික 

අධ්යාෙනය

2021.12.31 දක්ලළ ර/ ආනන්ද 

මමත්රීය ම.ම.වි.ට අනියුක්ත කිරීම

33 ටී.එම්.ටී.තිකරත්න මයා

ර/ ජේසු බිළින්ඳාජේ කනයාරාමය 

රත්නපුර ජෙරදිග වංගි ය ර/ ඇශෆලියලගොඞ ම.ම.වි.

34 ජේ.වී.එව.්සුධ්ර්ම ා මිය

ර/ ජේසු බිළින්ඳාජේ කනයාරාමය 

රත්නපුර

ජබෞේධ් 

ශි්ටාචාරය අනු ලයොදළ පසුලට

35 පී.එම්.රාජෙේ මයා ර/ රාහු ම.ම.වි. ජගොඩකජල ගණි ය අනු ලයොදළ පසුලට

36 ඩී.ජී.එව.්ේමිණි මිය ර/ රාහු ම.ම.වි. ජගොඩකජල ජෙරදිග වංගි ය නිර්ලේ ලනොලේ

37 ජේ.පී.ඩී.ඩී. පු්ෙකුමාරි මිය ර/ රාහු ම.ම.වි. ජගොඩකජල විද්යාල නිර්ලේ ලනොලේ

38

අයි.එම්.ඒ.අයි.එව.්ඉේද්මල්ජගො

ඩ ර/ ාන්  ඇජෝසයව් වි. රත්නපුර ඉංග්රිස ර/ සර්ගවන් උවවහ වි.
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අංකය නම පළවලේ නම උගන්ලන විය මළරු මණ්ඩ තීරණය

39 ඩබ්.ඒ.ජේ.එම්. නන්ද්ද්ාව මයා ර/ ාන්  ඇජෝසයව් වි. රත්නපුර විද්යාල අනු ලයොදළ පසුලට

40

ඩබ්.වී.ඩී.ඉන්දික චාමින්ද් 

වි ානජේ මයා ර/ ාන්  ඇජෝසයව් වි. රත්නපුර

ජවෞඛය ශා 

ාරිරික 

අධ්යාෙනය ර/ සීලලී ම.ම.වි.

41 ජේ.ඒ.ඩී.එම්. කුමාරි මිය ර/ සීලලී ම.ම.වි. රත්නපුර සංශ නිර්ලේ ලනොලේ

42 ආර්.ඒ.පී. ද්මයන්ති මිය ර/ සීලලී ම.ම.වි. රත්නපුර

ජවෞඛය ශා 

ාරිරික 

අධ්යාෙනය අනු ලයොදළ පසුලට

43 එම්.එම්.එම්.එල්. රණවීර මිය ර/ සීලලී ම.ම.වි. රත්නපුර ගණි ය ශ/ හංගම විජයබළ ම.ම.වි.

44 එම්.ආර්.එන්.කුජර් ර/ ෆර්ගවන් උවව ්වි. රත්නපුර ඉංග්රිස ර/ ළන්ත ඇලෝසවහ වි.

45

ආර්.පී.එම්.අවංක රත්නායක 

මයා ර/ ෆර්ගවන් උවව ්වි. රත්නපුර ඉතිශාවය ර/ ආනන්ද මමත්රීය ම.ම.වි.

46

එල්.එම්.එව.්සී.එම්.ජවෝමද්ාව 

මිය ර/ ෆර්ගවන් උවව ්වි. රත්නපුර භුජගෝ විද්යාල වබරගමුල පෂළතට නිදශවහ

47 ඒ.එන්.එල්.ඩී. නන්ද්නී මිය ර/ ෆර්ගවන් උවව ්වි. රත්නපුර සංශ වබරගමුල පෂළතට නිදශවහ
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