ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු - 2020 ප්රමාද - ඌල පෂාත - මාරු මණ්ඩ තීරණ
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පාවලේ නම
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විය

මාරු මණ්ඩ තීරණය

ජේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.ශංසිකා මිය

බ/ ආදාඋල්පත ජා.පා.
මහියංගනය

ගණිතය

නිර්ලේ ලනොලේ
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ඩී.එම්.ඩී. අනුරසිරි මයා

බ/ ආදාඋල්පත ජා.පා.
මහියංගනය

ජබෞද්ධ
ශි්ටාචාරය

බ/ බණ්ඩාරලල ම.ම.වි.

3

එම්.ඩබ්.එම්.ඩී.ආර්. ප්රනාන්දු
මිය

බ/ ආනන්ද ම.ම.වි.
ශල්දුම්මුල්

කජතෝලික
ධර්මය

බ/ ාන්ත ල ෝප් ා.පා.

පී.බී.එන්. ක්මිණි මිය

බ/ ආනන්ද ම.ම.වි.
ශල්දුම්මුල්

ගණිතය

නිර්ලේ ලනොලේ
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ජක්.ඒ.ඩී.සී. ජකොඩිකාර මයා

බ/ ආනන්ද ම.ම.වි.
ශල්දුම්මුල්

ගණිතය

ර/ ඇශැලියලගොඩ ම.ම.වි.

6

බ/ කන්ජදජගදර ම.ම.වි.
ආර්.ටී.පී.කරුණාසුන්දර මයා කන්ජදජගදර

ජපරදිග
වංගිතය

බ/ ධර්මදූත ා.පා.

7

ඩබ්.ඊ.එම්.විජේරත්න

බ/ කන්ජදජගදර ම.ම.වි.
කන්ජදජගදර

විදයාල

බප/මතු/ ආනන්ද ාව්ත්රාය

8

යූ.අයි. ජයසිංශ මිය

බ/ කන්ජදජගදර ම.ම.වි.
කන්ජදජගදර

විදයාල

බ/ ධර්මදූත ා.පා.
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පජය ජක්.සුධම්මා
ජමජශණින් ලශන්ජවේ

බ/ කුඩා කුසුම් බාලිකා ම.වි.
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ක්රියාත්මකයි
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පාවලේ නම

බ/ ජකොව්න්ද ජා.පා.
ජකොව්න්ද

උගන්ලන
විය

මාරු මණ්ඩ තීරණය

නැටුම්

නිර්ලේ ලනොලේ

ඉංග්රිසි

අනු ලයොදා පසුලට
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ඒ.එම්.පී.ගුණතික මිය

11

බ/ ධර්මදුත ජා.පා. බදුල්
එව්.එම්.ආර්.එල්.වමරජකෝන් මිය

12

ඒ.පී.එව්.ශ්රීනිකා මිය

බ/ නාඋල් ම.ම.වි. ජදජමෝදර ගණිතය

නිර්ලේ ලනොලේ

13

එම්.එන්.එෆ්.දිල්ානා මිය

බ/ පව්වර ම.ම.වි. පව්වර

ඉංග්රිසි

අනු ලයොදා පසුලට
අම්/ ලදහිඅත්තකණ්ඩිය ා.පා.ට
ව්ථාන මාරු කර ඇත

14

ජක්.ආර්.ටී.ජයතිව්ව

බ/ පව්වර ම.ම.වි. පව්වර

කජතෝලික
ධර්මය

15

ආර්.එම්.අයි.ඒ.මැණිජක්

බ/ පව්වර ම.ම.වි. පව්වර

බුද්ධ ධර්මය

බ/ විාකා උවව් බාලිකා වි.

16

ආර්.ඩී.සුජීල අරුණ ාන්ත
මයා

බ/ පව්වර ම.ම.වි. පව්වර

විදයාල

නිර්ලේ ලනොලේ

17

ඩී.ජක්.එම්.යු.ඒ.දවනායක මිය බ/ බදුල් ම.ම.වි. බදුල්

නැටුම්

මශ/ මශමායා බාලිකා වි.

18

ලයි.එන්.එව්. වික්රමසිංශ මිය

විදයාල

බ/ වරව්ලතී ම.වි.

19

බ/ මහියංගනය ජා.පා.
එම්.ඒ.ජවෞමයා දිලිනි මධුෂිකා මහියංගනය

ගණිතය

බ/ නාඋේ ම.ම.වි.

බ/ බදුල් ම.ම.වි. බදුල්
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අංකය

නම

පාවලේ නම

උගන්ලන
විය

මාරු මණ්ඩ තීරණය

ජී.එල්.ඩී.හිරන්ති ජමය

බ/ මහියංගනය ජා.පා.
මහියංගනය

ගණිතය

නිර්ලේ ලනොලේ

ඩබ්.එම්.සී.ඩී. වීරසිංශ ජමය

බ/ මහියංගනය ජා.පා.
මහියංගනය

ඉංග්රිසි

කු/ මලියලේල බාලිකා වි.

22

එව්.ආර්. මාර්කව් මිය

බ/ මිගශකිවු ජා.පා.
මිගශකිවු

ඉංග්රිසි

බ/ බදුේ ම.ම.වි.

23

ඩී.එච්.ආර්.එම්. ගුණලර්ධන
මිය

බ/ මිගශකිවු ජා.පා.
මිගශකිවු

විදයාල

නිර්ලේ ලනොලේ

අයි.එම්.ප්රියදර්නී ජමය

බ/ මිගශකිවු ම.ම.වි.
මිගශකිවු

බුද්ධ ධර්මය

නිර්ලේ ලනොලේ

25

ඊ.ඩබ්.ඩී.එන්. පද්මසිරි මිය

බ/ ලංගියකුඹුර ජා.පා.
ජබොරන්ද

ගණිතය

නිර්ලේ ලනොලේ

26

බ/ ලංගියකුඹුර ජා.පා.
ආර්.එන්.පී.ජලඩිකන්දජේ මිය ජබොරන්ද

සිංශ

බ/ විාකා ම.ම.වි.

බ/ වියලුල ඩි.එව්.
ජවේනානායක වි. බදුල්

ගණිතය

නිර්ලේ ලනොලේ

ජතොරතුරු
වන්නිජව්දන
තාක්ණය

බ/ ාන්ත ල ෝප් ා.පා.

සිංශ

බ/ ශාලිඇ ා.පා.
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ජී.ඩී. අමරසිංශ ජමය
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ලයි.ජක්.ජක්.අමරසිංශ මිය

බ/ විාඛා උවව් බාලිකා වි.
බදුල්

29

එච්.එම්.ජේ. විජයබණ්ඩාර
මයා

බ/ විාඛා උවව් බාලිකා වි.
බදුල්
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අංකය

නම

පාවලේ නම

උගන්ලන
විය

මාරු මණ්ඩ තීරණය

ඒ.එව්. ලිජයෝ මිය

බ/ ාන්ත ජජෝප් ජා.පා.
බණ්ඩාරජල

කජතෝලික
ධර්මය

31

යු.එව්.එල්.රාජපක් මයා

බ/ ාන්ත ජජෝප් ජා.පා.
බණ්ඩාරජල

බටහිර වංගිතය මා/ ාන්ත ලතෝමව් වි.

32

ඒ.එම්.ඩී.එම්. අජබ්ජකෝන්
ජමය

බ/ ාන්ත ජජෝප් ජා.පා.
බණ්ඩාරජල

විදයාල

33

ඩබ්.එම්.ගාමිණි නන්දසිරි මයා බ/ ශ්රි ජනාන්ද ම.ම.වි. දියතාල ගණිතය

බ/ ාන්ත ල ෝප් ා.පා.

34

ජී.ආර්.ඩී. ජපජර්රා මිය

බ/ ශ්රි ජනාන්ද ම.ම.වි. දියතාල ගණිතය

නිර්ලේ ලනොලේ

35

ආර්.එම්.සී.ඩී.රත්නායක මිය

බ/ ශාලිඇ ජා.පා. ශාලිඇ

ගණිතය

කු/ මීගෑල මශලැලි ා.පා.

එව්.පී.ලයි.ඩී.ඩී චමාලි ජමය

ජමො/ කතරගම ජනාධිපති
ම.ම.වි. කතරගම

විදයාල

නිර්ලේ ලනොලේ

37
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