
අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

සසේලා ස්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ 

තීරණ

1 ඩී එම් එන් ඩී දසනායක මිය 826740272
කු/මහසසන් ජාතික පාස -

 නිකලැරටිය දඹසදනිය ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

ස්ථාන මාරු එසසම 

ක්රියාත්මක සේ

2 ඒ එම් ටී පී ගුණතික මිය 848040800
කු/මහසසන් ජාතික පාස -

 නිකලැරටිය දඹසදනිය ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

ස්ථාන මාරු එසසම 

ක්රියාත්මක සේ

3 පී ආර් කුමුදිනි මිය 835481433
කු/මහසසන් ජාතික පාස -

 නිකලැරටිය
බිංගිරිය ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

ස්ථාන මාරු වීම 

අලිංගුසේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023(ලයඹ) ය ේලා  හයක - 

අරක්කැමි



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 එම්.ඒ.එව.්එල්. ද මංචනායක මයා 197055600137

ගම්/බණ්ඩාරනායක  මධය 

මශා විදයාය - 

වේයන්වගොඩ

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය
ආර්.ඒ.සී.පී. රත්නසිරි මයා

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

වදවදනාවේම ව්ථාන මාරු 

අලංගුවේ

2 ආර්.ඒ.සී.පී. රත්නසිරි මයා 765622417
සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

ගම්/බණ්ඩාරනායක  මධය 

මශා විදයාය - 

වේයන්වගොඩ

එම්.ඒ.එව.්එල්. ද 

මංචනායක මයා

ගම්/බණ්ඩාරනායක  මධය 

මශා විදයාය - 

වේයන්වගොඩ

වදවදනාවේම ව්ථාන මාරු 

අලංගුවේ

3 ඩබ්.ජී.ආර්. දමයන්ති මිය 716112055

ගම්/බණ්ඩාරනායක  මධය 

මශා විදයාය - 

වේයන්වගොඩ

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය
බී.වේ.ඒ. ප්රියන්තිකා මිය

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

ව්ථාන මාරු එවවම 

ක්රියාත්මක වේ

4 බී.වේ.ඒ. ප්රියන්තිකා මිය 19717890086
සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

ගම්/බණ්ඩාරනායක  මධය 

මශා විදයාය - 

වේයන්වගොඩ

ඩබ්.ජී.ආර්. දමයන්ති මිය

ගම්/බණ්ඩාරනායක  මධය 

මශා විදයාය - 

වේයන්වගොඩ

ව්ථාන මාරු එවවම 

ක්රියාත්මක වේ

5 එල්.එව.්ආර්.අයි. ප්රනාන්දු මිය 915550452
පව්දුන්රට ජාතික 

අධයාපන විදයාපීඨය

වකො/විාඛා විදයාය - 

වකොෂඹ 4
ඩී.එච්.රසිකා මිය

කළු/තේෂිා විදයාය - 

වශොරණ

ව්ථාන මාරු එවවම 

ක්රියාත්මක වේ

6 ඩී.එච්.රසිකා මිය 808602156
කළු/තේෂිා විදයාය - 

වශොරණ

පව්දුන්රට ජාතික 

අධයාපන විදයාපීඨය

ව්ථාන මාරු එවවම 

ක්රියාත්මක වේ

7
එම්.ඒ.ඩබ්.ජී.එව.්එව.්වගොඩිගමුල 

මිය
905673076

වකො/විාඛා විදයාය - 

වකොෂඹ 4

මශ/පු්පදාන බාලිකා 

විදයාය - මශනුලර

එල්.එව.්ආර්.අයි. ප්රනාන්දු 

මිය

පව්දුන්රට ජාතික 

අධයාපන විදයාපීඨය

ව්ථාන මාරු එවවම 

ක්රියාත්මක වේ

8 වේ.පී.ආර්. කුමාර සිරිවවේන මයා 812312995
වාරිපුත්ත ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය - නිට්ටඹුල

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

ඩබ්.එන්.ආර්.ඒ.පී.ඩී.විවේර

ත්න මයා

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

වදවදනාවේම ව්ථාන මාරු 

එවවම ක්රියාත්මක වේ

9
ඩබ්.එන්.ආර්.ඒ.පී.ඩී.විවේරත්න 

මයා
882844951

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

වාරිපුත්ත ජාතික 

අධයාපන විදයාපීඨය - 

නිට්ටඹුල

වේ.පී.ආර්. කුමාර සිරිවවේන 

මයා

වාරිපුත්ත ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය - නිට්ටඹුල

වදවදනාවේම ව්ථාන මාරු 

එවවම ක්රියාත්මක වේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (බ ්නාහිර) ය ේලා  හයක - අරක්කැමි



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 සී.කේ. මාවක ෝරා මයා 711760270
මශලැලි ජාති  අධයාපන 

විදයාපීඨය

මශ/මශාමායා බාලි ා 

විදයාය

ජී.ජී.එම්.කවේනානි 

ගකේලත්ත

මශ/මශාමායා බාලි ා 

විදයාය

කදකදනාකේම වථ්ාන මාරු 

එකවම ක්රියාත්ම  කේ

2
ජී.ජී.එම්.කවේනානි 

ගකේලත්ත මිය
198375000869

මශ/මශාමායා බාලි ා 

විදයාය

කවෞේදාර්ය ගුරු විදයාය - 

ගිරාගම
සී.කේ. මාවක ෝරා මයා

කවෞේදාර්ය ගුරු විදයාය -

 ගිරාගම

කදකදනාකේම වථ්ාන මාරු 

එකවම ක්රියාත්ම  කේ

3 එම්.ඒ.ඩී.කේ.කපකර්රා මිය 867513256
මශලැලි ජාති  අධයාපන 

විදයාපීඨය

මශ/මශාමායා බාලි ා 

විදයාය
පී.ඒ.අයි.බී.පිටුනුගම මිය

මශ/මශාමායා බාලි ා 

විදයාය

කදකදනාකේම වථ්ාන මාරු 

එකවම ක්රියාත්ම  කේ

4 පී.ඒ.අයි.බී.පිටුනුගම මිය 198673001976
මශ/මශාමායා බාලි ා 

විදයාය

මශලැලි ජාති  අධයාපන 

විදයාපීඨය
එම්.ඒ.ඩී.කේ.කපකර්රා මිය

මශලැලි ජාති  අධයාපන 

විදයාපීඨය

කදකදනාකේම වථ්ාන මාරු 

එකවම ක්රියාත්ම  කේ

5
ටි.ඩබ්.ඩී.එේ.කතොටගමුල 

මිය
897111900

මශලැලි ජාති  අධයාපන 

විදයාපීඨය

මශ/මශාමායා බාලි ා 

විදයාය

කේ.පී.ාේතිතා 

 රුණාරත්න මිය

මශ/මශාමායා බාලි ා 

විදයාය

කදකදනාකේම වථ්ාන මාරු 

එකවම ක්රියාත්ම  කේ

6
කේ.පී.ාේතිතා 

 රුණාරත්න මිය
797530905

මශ/මශාමායා බාලි ා 

විදයාය

මශලැලි ජාති  අධයාපන 

විදයාපීඨය

ටි.ඩබ්.ඩී.එේ.කතොටගමුල 

මිය

මශලැලි ජාති  අධයාපන 

විදයාපීඨය

කදකදනාකේම වථ්ාන මාරු 

එකවම ක්රියාත්ම  කේ

7 ඩී ජී චේද්ර ාේති මිය 766561080
මා/ශ්රී වංඝමිත්ත බාලි ා 

විදයාය - මාතකේ

මශ/මශාමායා බාලි ා 

විදයාය

වථ්ාන මාරු එකවම 

ක්රියාත්ම  කේ

8 පී ජී ඉේදි ා ප්රියදර්නි මිය 796550627
මා/ශ්රී වංඝමිත්ත බාලි ා 

විදයාය - මාතකේ

මශ/පු්පදාන බාලි ා 

විදයාය - මශනුලර

වථ්ාන මාරු එකවම 

ක්රියාත්ම  කේ

9
ලයි එම් කුඩා බණ්ඩා මයා 

මයා

මශලැලි ජාති  අධයාපන 

විදයා පීඨය

කේරාකදණිය ජාති  

අධයාපන විදයාපීඨය

වථ්ාන මාරු  රන ද 

පාව - කේරාකදණිය 

ජාති  අධයාපන විදයාපීඨය

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023(මධයම) ය ේලා  හයක - අරක්කැමි



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 ජේ අයි මධුසංඛ මයා 932491397
බ/කන්ජෙජගෙර ජාතික 

පාස - 

කන්ජෙකැටිය,හාලි-ඇ

මහ/කංස්වුඩ් විෙයාය - 

මහනුලර

ස්ථාන මාරු එජසම 

ක්රියාත්මක ජේ

2
එස.්එම්.එස.් ලන්නිආරච්චි 

මයා

ඌල ජාතික අධ්යාපන 

විෙයාපීඨය

ඉබ්බාගමුල මධ්ය මහ 

විෙයාය

ස්ථාන මාරු කරන ෙ 

පාස -  ඉබ්බාගමුල මධ්ය 

මහ විෙයාය

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (ඌල) ය ේලා  හයක - 

අරක්කැමි



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන ද 

පා 
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

ස ේලා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ 

තීරණ

1
එස.්ඒ.විනීතා ශ්රියාකාන්ති 

මිය
665774076

ර/ෆර්ගසන් උසස ්

විදයාය

රුලන්පුර ජාතික 

අධයාපන විදයාපීඨය
පුෂ්පා ඉන්ද්රානි

රුලන්පුර ජාතික 

අධයාපන විදයාපීඨය

දදදදනාදේම ස්ථාන 

මාරු අලංගු දේ

2 පුෂ්පා ඉන්ද්රානි මිය
රුලන්පුර ජාතික 

අධයාපන විදයාපීඨය

ර/ෆර්ගසන් උසස ්

විදයාය

එස.්ඒ.විනීතා 

ශ්රියාකාන්ති මිය

ර/ෆර්ගසන් උසස ්

විදයාය

දදදදනාදේම ස්ථාන 

මාරු අලංගු දේ

3
අයි.එච්.එම්.දරෝහන් 

ගුණතික මයා
821081416

කෑ/පින්නල මධය 

මහා විදයාය

සාරිපුත්ත ජාතික 

අධයාපන විදයාපීඨය

ස්ථාන මාරු එදසම 

ක්රියාත්මක දේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 202323 ( බරගමුල) ය ේලා 

 හයක - අරක්කැමි



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

සසේලා ස්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ 

තීරණ

1 අයි.කේ.ටී. රත්නායක මයා 19782301602
අනු/මමත්රීපා 

ක ේනානායක මධ්ය මහා 

විද්යාය

ලවුනියා ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය

 ථ්ාන මාරු එක ම 

ක්රියාත්මක කේ

2 එන්.එච්. ඉංගරත්න මයා 865610360
අනු/ ල්ර්ණපාලී බාලිකා 

විද්යාය

ලවුනියා ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය
 ථ්ාන මාරු අලංගුකේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (උතුරු මැද) ය ේලා 

 හයක - අරක්කැමි



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 පී. ර ොෂාන් මදුසංඛ මයා 922562091
ගා/රිච්මන්ඩ් මහා විද්යාලය 

-ගාල්ල

මහ/කංසව්ුඩ් විද්යාලය - 

මහනුව 

සථ්ාන මාරු එරලසම 

ක්රියාත්මක රේ

2 ටී.රේ. ර ොනල්ඩ් මයා 752893039
මා /රෙලිජ්ජවිල මධ්ය 

විද්යාලය - රෙලිජ්ජවිල

නිල්වලා ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය
සථ්ාන මාරු එරලසම 

ක්රියාත්මක රේ

3 රේ.පී.එච්. නදීකානි මිය 8750243361 බලපිටිය ගුරු විද්යාලය
රුහුණූ ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය
සථ්ාන මාරු එරලසම 

ක්රියාත්මක රේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (දකුණ) ය ේලා  හයක - අරක්කැමි



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 එච්.එම්. නියාස ්මයා 783232081
අඩ්ඩාලච්චච්න ගුරු 

විද්යාලය

අම්/අක්කචෙයිපත්තු මුසල්ිම් 

මහා විද්යාලය
එම්.එයි. ලතීෆ ්මයා 

අම්/අක්කචෙයිපත්තු 

මුසල්ිම් මහා විද්යාලය

සථ්ාන මාරු එචලසම 

ක්රියාත්මක චේ

2 එම්.එයි. ලතීෆ ්මයා 197133601020
අම්/අක්කචෙයිපත්තු 

මුසල්ිම් මහා විද්යාලය

අඩ්ඩාලච්චච්න ගුරු 

විද්යාලය
එච්.එම්. නියාස ්මයා 

අඩ්ඩාලච්චච්න ගුරු 

විද්යාලය

සථ්ාන මාරු එචලසම 

ක්රියාත්මක චේ

3 පී. කයල්විලි මයා ගුරු විද්යාලය - මඩකලපුව
මඩ/වින්සන්ට් උසස ්බාලිකා 

විද්යාලය

සථ්ාන මාරු එචලසම 

ක්රියාත්මක චේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (නැයෙනහිර) ය ේලා  හයක - 

අරක්කැමි


