
අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

1
එච්.ඩී.විජිත කුමළර 

මයළ
752160309V

ක/බුත්සිංශ ජළතික 

පළව

කළු/ රළජකීය 

විදයළය, හශොරණ

හේ.ක්හමන් 

මයළ

කළු/ රළජකීය 

විදයළය, 

හශොරණ

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී

2
එච්.ඒ.එවහ.ආර්. 

හශට්ටි ආරච්චි මයළ
791363276V හකො/ රළජකීය විදයළය

හකො/ජනළධිපති 

විදයළය

තීරණහේ හලනවක් 

හනොමෆත. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

3
ඩබ්.ඒ.එන්.ටී.ලනසිංශ 

මයළ
732872329V සයන ජළ.අ.වි.පී.

කෆෂ/ ගුරුකුෂ 

විදයළය

ඩී.ඩී.එන්. 

හවේනළරත්න 

මයළ

කෆෂ/ ගුරුකුෂ 

විදයළය

තීරණහේ හලනවක් නෆත. 

වහථළන මළරුල ක්රියළත්මකයි

4 එම්.හක්.අනුර මයළ 662782750V හකො/ ආනන්ද ළවහත්රළය
හකො/මශළනළම 

විදයළය

ඩබ්.හක්. 

හසොන්හවේකළ 

මයළ

හකො/මශළනළම 

විදයළය

තීරණහේ හලනවක් 

හනොමෆත. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

5 හේ.ක්හමන් මයළ 731760802V කළු/ රළජකීය විදයළය
කළු/බුත්සිංශ 

ජළතික පළව

එච්.ඩී.විජිත 

කුමළර මයළ

කළු/බුත්සිංශ

 ජළතික පළව
අලිංගු කරන දී

6
ඩබ්.ඒ.එවහ.තිකරත්න

 මයළ
870284390V හකො/ ජනළධිපති විදයළය

මළර/නළරන්හදණිය

 මධය මශළ 

විදයළය

එච්.ඒ.එවහ.හශට්

ටි ආරච්චි මයළ

හකො/ රළජකීය 

විදයළය

මළර/හ ොඩපිටිය ජළතික 

පළවට වහථළනමළරු කර 

ඇත.

7
යූ.ජී.ප්රියන්ජන් පුහප 

කුමළර මයළ
හකො/ ආනන්ද ළවහත්රළය

හකො/ මශළනළම 

විදයළය

පී.හක්. 

වික්රමසිංශ මයළ

හකො/ මශළනළම 

විදයළය

තීරණහේ හලනවක් නෆත. 

වහථළන මළරුල ක්රියළත්මකයි

8
ඩබ්.හක්. 

හසොන්හවේකළ මයළ
811093246V හකො/මශළනළම විදයළය

හකො/ ආනන්ද 

ළවහත්රළය

එම්.හක්.අනුර 

මයළ

හකො/ ආනන්ද 

ළවහත්රළය
වහථළන මළරුල ක්රියළත්මකයි.



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

9 බී.ඇන්ටන් මයළ 822842100V
හශෝ/ රළජසිංශ මධය 

විදයළය

හකො/ළන්ත 

පළවුළු බළලිකළ 

විදයළය

ඩබ්.ඒ.ඩී. 

නුලන් හේලප්රිය 

මයළ

හකො/ළන්ත 

පළවුළු බළලිකළ 

විදයළය

තීරණහේ හලනවක් නෆත

10 ටී.නිශළල් මයළ 680452490V
 ළ/ හේලපතිරළජ ජළතික 

පළව

 ළ/ විදයළහෝක 

විදයළය

එන්.ඩබ්.පී.චන්ද්ර

හවෝම මයළ

 ළ/ 

විදයළහෝක 

විදයළය

තීරණහේ හලනවක් හනොහේ

11
එල්.එච්.ඩුළන්ත ද 

සල්ලළ මයළ
713423785V  ළ/ හර්ලත ජළතික පළව

බපිටිය ගුරු 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

12
ඩී.ඩබ්.රුලන් වළලින්ද 

මයළ
752480133V  ළ/ කතළුල ජළතික පළව

 ළ/වවුත්න්ඩ් 

විදයළය

ආර්.බී.හක්.බී.

හවේනළනළයක 

මයළ

 ළ/වවුත්න්ඩ් 

විදයළය

තීරණහේ හලනවක් 

හනොහේ. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

13 ආර්.පී.ජයරත්න මයළ 662341584V මළර/ සුජළතළ විදයළය
මළර/ සේධළර්ථ 

විදයළය

ඩබ්.ඒ.චුළනන්

ද මශතළ

මළර/ සේධළර්ථ 

විදයළය

තීරණහේ හලනවක් 

හනොහේ. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

14 ටී.ඩබ්.හශේමචන්ද්ර මයළ 710951136V  ළ/ සරිධම්ම විදයළය

 ළ/ බේහේ ම 

ක්රිවහතුහේල පිරිමි 

විදයළය

එවහ.ඒ.හක්.පුහප

 කුමළරසරි මයළ

 ළ/ බේහේ ම 

ක්රිවහතුහේල 

පිරිමි විදයළය

තීරණහේ හලනවක් 

හනොහේ. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

15
එන්.ඩබ්.පී.චන්ද්රහවෝම

 මයළ
720421828V  ළ/ විදයළහෝක විදයළය

 ළ/ හේලපතිරළජ 

ජළතික පළව
ටී.නිශළල් මයළ

 ළ/ 

හේලපතිරළජ 

ජළතික පළව

තීරණහේ හලනවක් 

හනොහේ. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

16
ආර්.බී.හක්.පී.හවේනළ

නළයක මයළ
730820054V  ළ/වවුත්න්ඩ් විදයළය

 ළ/ කතළුල ජළතික 

පළව

ඩී.ඒ.රුලන් 

වළලින්ද මයළ

 ළ/ කතළුල 

ජළතික පළව

තීරණහේ හලනවක් 

හනොහේ. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

17
ඩබ්.ඒ.හක්.ඩී.එන්.කු

මළර මයළ
783100169V

රුහුණ ජළතික අධයළපන 

විදයළපීඨය

 ළ/ රිච්මන්ඩ් 

විදයළය

ටී.ජී.එවහ.හරෝශ

ණ මයළ

 ළ/ රිච්මන්ඩ් 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

18

එවහ.ඩී.එවහ.ටී.සරිහවේන 

මයළ

793443617V ර/ඇශෆළියහ ොඩ ජළතික 

පළව

ර/ සර් වන් උවවහ 

බළලිකළ විදුශ

එම්.එවහ.පී. 

මුල මහේ මයළ

ර/ සර් වන් 

උවවහ බළලිකළ 

විදුශ

තීරණහේ හලනවක් 

හනොමෆත. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

19

හක්.යූ. ධර්මසරි මයළ 660292810V ර/හජයිළනි මධය මශළ 

විදයළය

ර/බිංහ ොඩ 

ආනන්ද මමහත්රය 

මධය මශළ විදයළය

ඩී.පී. වරත් 

පත්මසරි මයළ

ර/බිංහ ොඩ 

ආනන්ද 

මමහත්රය 

මධය මශළ 

විදයළය

තීරණහේ හලනවක් 

හනොමෆත. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

20

එම්.එවහ.පී. මුල මහේ 

මයළ

790174160V ර/ සර් වන් උවවහ 

බළලිකළ විදුශ

ර/ඇශෆළියහ ොඩ 

ජළතික පළව

එවහ.ඩී.එවහ.ටී.සරි

හවේන මයළ

ර/ඇශෆළියහ ො

ඩ ජළතික පළව

තීරණහේ හලනවක් 

හනොමෆත. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

21 එච්.ජී.සුබසිංශ මයළ 650111273
බ/ ආනන්ද මධය මශළ 

විදයළය

බ/ශ්රි/ ජනළනන්ද 

ජළතික පළව

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

22

එවහ.ඩබ්.ජී.එම්.හක්.වි

හේහකෝන් බණ්ඩළර 

මයළ

710061610V
නු/ ශ්රී සුමිං  ජළතක 

පළව

හකොත්/  ළමිණී 

දිවළනළයක ජළතික 

පළව

ඩී.ජී.එන්.රණතුිං

  මයළ

හකොත්/  ළමිණී 

දිවළනළයක 

ජළතික පළව

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී

23 එච්.එම්. ළමිණී මයළ 761643622V
නු/ හපොරමඩුල් මධය 

විදයළය

නු/ ශ්රී සුමිං  

ජළතික පළව

ඩබ්.එම්.විහේසු

න්දර මයළ

නු/ ශ්රී සුමිං  

ජළතික පළව

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී

24
ඩබ්.එම්.විහේසුන්දර 

මයළ
652163963V

නු/ ශ්රී සුමිං  ජළතක 

පළව

නු/ හපොරමඩුල් 

මධය විදයළය

එච්.එම්. ළමිණී 

මයළ

නු/ 

හපොරමඩුල් 

මධය විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

25
ඩී.ජී.එන්.රණතුිං  

මයළ
823421400V

හකොත්/  ළමිණී 

දිවළනළයක ජළතික පළව

නු/ ශ්රී සුමිං  

ජළතික පළව

එවහ.ඩබ්.ජී.එම්.

හක්.විහේහකෝ

න් බණ්ඩළර 

මයළ

නු/ ශ්රී සුමිං  

ජළතික පළව

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී

26
යූ.ආර්.තිකරත්න 

මයළ
702142490V

මශලෆලි ජළතික අධයළපන 

විදයළපීඨය

හේරළහදණිය 

ජළතික අධයළපන 

විදයළපීඨය

ඩී.ජී.සී.එන්.රත්

නළයක මයළ

හේරළහදණිය 

ජළතික 

අධයළපන 

විදයළපීඨය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී

27
ඩී.ජී.සී.එන්. 

රත්නළයක
791251206v

හේරළහදණිය ජළතික 

අධයළපන විදයළපීඨය

මශලෆලි ජළතික 

අධයළපන විදයළ 

පීඨය

ඒ.යූ.ආර්. 

තිකරත්න

මශලෆලි ජළතික 

අධයළපන විදයළ 

පීඨය

 ම්හපොෂ ගුරු විදුශට 

වහථළන මළරු කරන දී.



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

28
එච්.එම්.හේ.වීරරත්න 

මයළ

කු/ මලියහේල බළලිකළ 

විදයළය

වහථළන මළරු ෆබී 

හනොමෆත

ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට 

හනොශෆකිය

29
හේ.එම්.රුලන් 

ධර්මසරි බිංඩළර මයළ
793642253V

පුතිසපුර 

ජළ.අ.විදයළපීඨය

හපො/රළජකීය මධය 

මශළ විදයළය

වී.පී.හශේමන්ත 

මයළ

හපො/රළජකීය 

මධය මශළ 

විදයළය

තීරණහේ හලනවක් 

හනොමෆත. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

30 වී.පී.හශේමන්ත මයළ 703342398V
හපො/රළජකීය මධය මශළ 

විදයළය

පුතිසපුර ජළතික 

අධයළපන 

විදයළපීඨය

හේ.එම්.රුලන් 

ධර්මසරි මයළ

පුතිසපුර 

ජළතික 

අධයළපන 

විදයළපීඨය

තීරණහේ හලනවක් 

හනොමෆත. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

31 ඒ.ජී.විහේසරිය මයළ 1.96722E+11
හපො/මින්හන්රිය ජළතික 

පළව

අනු/කෆකිරළල 

මධය මශළ විදයළය

තීරණහේ හලනවක් 

හනොමෆත. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

32
ආර්.බී.ඒ.හශේමචන්ද්ර 

මයළ
843041663V

අම්/ හදහිඅත්තකණ්ඩිය 

ජළතික පළව

අම්/ඩී.එවහ.හවේනළ

නළයක ජළතික 

පළව

හක්.පී.ආර්.එන්.

පියරත්න මයළ

අම්/ඩී.එවහ.හවේ

නළනළයක 

ජළතික පළව

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී

33 වී.හවල්ලරළජළ 642033131V මඩකපුල ගුරු විදයළය මඩ/ වින්වන්ට් 

බළලිකළ ජළතික 

පළව

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

34
හක්.පී.ආර්.එන්.පියරත්

න මයළ
730280289V

අම්/ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

ජළතික පළව

අම්/ 

හදහිඅත්තකණ්ඩිය 

ජළතික පළව

ආර්.බී.ඒ.හශේමච

න්ද්ර මයළ

අම්/ 

හදහිඅත්තකණ්

ඩිය ජළතික 

පළව

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී

35
එවහ.විපුල් නිළන්ත 

මයළ
702263344V

අම්/ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

ජළතික පළව

අම්/අක්කහරයිේප

ත්තු මුවහලිම් මධය 

මශළ විදයළය

ආර්.ඩී.විමසරි 

මයළ

අම්/අක්කහරයි

ේපත්තු මුවහලිම් 

මධය මශළ 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී

36 එම්.හේ.ඒ.සත්තළශහ 862610997V

අඩ්ඩළච්හච්හනයි 

ජළතික අධයළපන 

විදයළපීඨය

අම්/අක්කහරයිේප

ත්තු මුවහලිම් මධය 

මශළ විදයළය

යූ.එල්.ඒ.රවුසහ 

මයළ

අම්/අක්කහරයි

ේපත්තු මුවහලිම් 

මධය මශළ 

විදයළය

තීරණහේ හලනවක් 

හනොමෆත. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

37 හක්.එම්.එම්.නසීර් 197001302781
මඩ/අලි ළර් ජළතික 

පළව

මඩ/ශිලළනන්දළ 

ජළතික පළව

ටී.නගුහල්හලර

න් මයළ

මඩ/ශිලළනන්දළ 

ජළතික පළව

තීරණහේ හලනවක් 

හනොමෆත. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි

38 පී.හයෝහේහලරන් 641492957V
මඩ/වින්වන්ට් උවවහ 

බළලිකළ විදයළය

මඩකපුල ගුරු 

විදයළය

වී.හවල්ලරළජළ 

මයළ

මඩකපුල ගුරු 

විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී

39 ඒ.එම්.ඒ.රසල් 623643514V
කමු/අල් මර්ජළන් මුවහලිම් 

මශළ විදයළය

කමු/කළර්හම්ල් 

සෆටිමළ විදයළය
ඒ. අන්හරෝ මයළ

කමු/කළර්හම්ල් 

සෆටිමළ විදයළය

වහථළන මළරුල අලිංගු 

කරන දී



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු 

කරන ද පා 

අනුප්රාප්තිකයා

සේ නම 

අංකය

අනුප්රාප්තිකයා

සේ ස ේලා 

 ්ථානය

 මාසෝචන මණ්ඩ 

තීරණය

 අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරුවීම්  මාසෝචන කමිටු 

තීරණ-2020 මුරකරු

40 ටී.නගුහල්හලරන් 681903259V
මඩ/ශිලළනන්දළ ජළතික 

පළව

මඩ/අලි ළර් 

ජළතික පළව

හක්.එම්.එම්.න

සීර් මයළ

මඩ/අලි ළර් 

ජළතික පළව

තීරණහේ හලනවක් 

හනොමෆත. වහථළන මළරුල 

ක්රියළත්මකයි


