
අංකය නම පාවලේ නම
උගන්ලන 

විය
මාරු මණ්ඩ තීරණය

1 ජේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.ශංසිකා මිය

බ/ ආදාඋල්පත ජා.පා. 

මහියංගනය ගණිතය නිර්ලේ ලනොලේ

2 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.

4 පී.බී.එන්. ක්මිණි මිය

බ/ ආනන්ද  ම.ම.වි. 

ශල්දුම්මුල් ගණිතය නිර්ලේ ලනොලේ

5 ජක්.ඒ.ඩී.සී. ජකොඩිකාර මයා

බ/ ආනන්ද  ම.ම.වි. 

ශල්දුම්මුල් ගණිතය ර/ ඇශැලියලගොඩ ම.ම.වි.

6 ආර්.ටී.පී.කරුණාසුන්දර මයා

බ/ කන්ජදජගදර ම.ම.වි. 

කන්ජදජගදර

ජපරදිග 

වංගිතය බ/ ධර්මදූත  ා.පා.

7 ඩබ්.ඊ.එම්.විජේරත්න

බ/ කන්ජදජගදර ම.ම.වි. 

කන්ජදජගදර විදයාල බප/මතු/ ආනන්ද ාවත්්රාය

8 යූ.අයි. ජයසිංශ මිය

බ/ කන්ජදජගදර ම.ම.වි. 

කන්ජදජගදර විදයාල බ/ ධර්මදූත  ා.පා.

9

පජය ජක්.සුධම්මා 

ජමජශණින් ලශන්ජවේ

බ/ කුඩා කුසුම් බාලිකා ම.වි. 

බණ්ඩාරජල බුද්ධ ධර්මය

බ/ ආනන්ද  ම.ම.වි. වථ්ාන මාරුල 

ක්රියාත්මකයි

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

විය
මාරු මණ්ඩ තීරණය

10 ඒ.එම්.පී.ගුණතික මිය

බ/ ජකොව්න්ද ජා.පා. 

ජකොව්න්ද නැටුම් නිර්ලේ ලනොලේ

11 එව.්එම්.ආර්.එල්.වමරජකෝන් මියබ/ ධර්මදුත ජා.පා. බදුල් ඉංග්රිසි අනු ලයොදා පසුලට

12 ඒ.පී.එව.්ශ්රීනිකා මිය බ/ නාඋල් ම.ම.වි. ජදජමෝදර ගණිතය නිර්ලේ ලනොලේ

13 එම්.එන්.එෆ.්දිල්ානා මිය බ/ පවව්ර ම.ම.වි. පවව්ර ඉංග්රිසි අනු ලයොදා පසුලට

14 ජක්.ආර්.ටී.ජයතිව්ව බ/ පවව්ර ම.ම.වි. පවව්ර

කජතෝලික 

ධර්මය

අම්/ ලදහිඅත්තකණ්ඩිය  ා.පා.ට 

වථ්ාන මාරු කර ඇත

15 ආර්.එම්.අයි.ඒ.මැණිජක් බ/ පවව්ර ම.ම.වි. පවව්ර බුද්ධ ධර්මය බ/ විාකා උවව ්බාලිකා වි.

16

ආර්.ඩී.සුජීල අරුණ ාන්ත 

මයා බ/ පවව්ර ම.ම.වි. පවව්ර 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.එව.් වික්රමසිංශ මිය බ/ බදුල් ම.ම.වි. බදුල් විදයාල බ/ වරවල්තී ම.වි.

19 එම්.ඒ.ජවෞමයා දිලිනි මධුෂිකා

බ/ මහියංගනය ජා.පා. 

මහියංගනය ගණිතය බ/ නාඋේ ම.ම.වි.
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අංකය නම පාවලේ නම
උගන්ලන 

විය
මාරු මණ්ඩ තීරණය

20 ජී.එල්.ඩී.හිරන්ති ජමය

බ/ මහියංගනය ජා.පා. 

මහියංගනය ගණිතය නිර්ලේ ලනොලේ

21 ඩබ්.එම්.සී.ඩී. වීරසිංශ ජමය

බ/ මහියංගනය ජා.පා. 

මහියංගනය ඉංග්රිසි කු/ මලියලේල බාලිකා වි.

22 එව.්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

24 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 ආර්.එන්.පී.ජලඩිකන්දජේ මිය

බ/ ලංගියකුඹුර ජා.පා. 

ජබොරන්ද සිංශ බ/ විාකා ම.ම.වි.

27 ජී.ඩී. අමරසිංශ ජමය

බ/ වියලුල ඩි.එව.් 

ජවේනානායක වි. බදුල් ගණිතය නිර්ලේ ලනොලේ

28 ලයි.ජක්.ජක්.අමරසිංශ මිය

බ/ විාඛා උවව ්බාලිකා වි. 

බදුල්

ජතොරතුරු 

වන්නිජව්දන 

තාක්ණය බ/ ාන්ත ල ෝප්  ා.පා.

29

එච්.එම්.ජේ. විජයබණ්ඩාර 

මයා

බ/ විාඛා උවව ්බාලිකා වි. 

බදුල් සිංශ බ/ ශාලිඇ  ා.පා.

3



අංකය නම පාවලේ නම
උගන්ලන 

විය
මාරු මණ්ඩ තීරණය

30 ඒ.එව.් ලිජයෝ මිය

බ/ ාන්ත ජජෝප් ජා.පා. 

බණ්ඩාරජල

කජතෝලික 

ධර්මය ගම්/ ශ්රී පඤ්ඤානන්ද ම.වි.

31 යු.එව.්එල්.රාජපක් මයා

බ/ ාන්ත ජජෝප් ජා.පා. 

බණ්ඩාරජල බටහිර වංගිතය මා/ ාන්ත ලතෝමව ්වි.

32

ඒ.එම්.ඩී.එම්. අජබ්ජකෝන් 

ජමය

බ/ ාන්ත ජජෝප් ජා.පා. 

බණ්ඩාරජල විදයාල බ/ ලැලිමඩ ම.වි.

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.

36 එව.්පී.ලයි.ඩී.ඩී චමාලි ජමය

ජමො/ කතරගම ජනාධිපති 

ම.ම.වි. කතරගම විදයාල නිර්ලේ ලනොලේ

37 එල්.ඒ.රවිශාරි උජප්ක්ා මිය

ජමො/ කතරගම ජානාධිපති 

ම.ම.වි. කතරගම

ගෘශ ආර්ථික 

විදයාල නිර්ලේ ලනොලේ

38 ආර්.එම්.ඩී.ඩී. ආරියරත්න මිය

ජමො/ තණමල්වි ජා.පා. 

තණමල්වි

කෘෂි ශා ආශාර 

තාක්ණය නිර්ලේ ලනොලේ

39

ආර්.එම්.පී.එම්. තිකරත්න 

මිය ජමො/ දුටුගැමුණු ම.ම.වි. බුත්ත ඉංග්රිසි ලමො/ රා කීය වි.

4



අංකය නම පාවලේ නම
උගන්ලන 

විය
මාරු මණ්ඩ තීරණය

40 ජක්.ඒ.එව.් තාරිකා මිය ජමො/ දුටුගැමුණු ම.ම.වි. බුත්ත ගණිතය මාර/ කීර්තී අලේවික්රම  ා.පා.

41

ඩී.ඩබ්.එම්.එව.්එම්. 

ගුණජවේකර මයා ජමො/ දුටුගැමුණු ම.ම.වි. බුත්ත ගණිතය බ/බදුේ ම.ම.වි.

42 ජක්.එම්.එන්. ක්රිාන්ති මිය ජමො/ දුටුගැමුණු ම.ම.වි. බුත්ත සිංශ ලමො/ මශානාම ම.ම.වි.

43 ජක්.ලයි.එච්. මානලං මිය ජමො/ දුටුගැමුණු ම.ම.වි. බුත්ත

ගෘශ ආර්ථික 

විදයාල ලමො/ තණමේවි  ා.පා.

44 ඩබ්.ඩබ්.ආර්. ජයවීර මිය

ජමො/ නි්ංක ම.ම.වි. 

බඩල්කුඹුර ඉංග්රිසි නිර්ලේ ලනොලේ

45 එච්.බී.එම්.එම්. බණ්ඩාර මිය

ජමො/ නි්ංක ම.ම.වි. 

බඩල්කුඹුර නැටුම් බ/ කන්ලදලගදර ම.ම.වි.

46

එච්.එම්.එන්.ඩබ්.පී. 

ගුණජවේකර මිය

ජමො/ නි්ංක ම.ම.වි. 

බඩල්කුඹුර

පුරලැසි 

අධයාපනය ශා 

ප්රජා පානය නිර්ලේ ලනොලේ

47 සිතාර කැලුම් වීරජකෝන් මයා

ජමො/ නි්ංක ම.ම.වි. 

බඩල්කුඹුර

ජවෞඛය ශා 

ාරිරික 

අධයාපනය ලමො/ මශානාම ම.ම.වි.

48

එම්.ජක්.පද්මාලි චම්පා 

ගුණරත්න මිය

ජමො/ මශානාම ම.ම.වි. 

ජමොනරාග

ජබෞද්ධ 

ශි්ටාචාරය නිර්ලේ ලනොලේ
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අංකය නම පාවලේ නම
උගන්ලන 

විය
මාරු මණ්ඩ තීරණය

49

එන්.ඩබ්.පී.ජී.එන්. ජවේපාලිකා 

ජමය ජමො/ මැදගම ජා.පා. බිබි ගණිතය නිර්ලේ ලනොලේ

50

එන්.ඒ.එව.්එම්. රාජරත්න 

ජමය ජමො/ මැදගම ජා.පා. බිබි ගණිතය නිර්ලේ ලනොලේ

51 පී.ඩී.ටී. දීපානි මිය

ජමො/ රාජකිය ජා.පා. 

ජමොනරාග ඉතිශාවය

ලමො/ ලලේව්ව ම.ම.වි. ට වථ්ාන 

මාරු කර 2021/12/31 දක්ලා ලමො/ 

මැදගම  ා.පා ට අනියුක්ත කිරීම

52 එම්.පී.ආර්. වංජනා මිය

ජමො/ රාජකිය ජා.පා. 

ජමොනරාග

ජද්ශීය 

නර්තනය ලකො/ ලුම්බිණි වි.

53

එව.්එච්.එල්.නානී චතුරානි 

මිය

ජමො/ රාජකිය ජා.පා. 

ජමොනරාග

පුරලැසි 

අධයාපනය ශා 

ප්රජා පානය ශ/ලථේරපුත්ත  ා.පා.

54 ඩී.එම්.එව.්ආර්.දිවානායක මිය

ජමො/ රාජකිය ජා.පා. 

ජමොනරාග විදයාල බ/ බදුේ ම.ම.වි.

55 ආර්.ජක්.පී. මධුර්ම මයා ජමො/ ජලල්ව්ව ම.ම.වි. බිබි ගණිතය නිර්ලේ ලනොලේ
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