
නිධාරියාගේ සම්පූර්ණ නම ගසේලා ස්ථානය තනතුර වමත්/අවමත්

බ ෝගශබ ොටුබේ බගදර නිබරෝණී 

දිබේෂි ළ විබේසිරි ම/ඳළ යම් ජළති  ඳළව බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්

බදගුරු ආරච්චිළබේ ප්රදීප් මදුවං ම/ඳළ යම් ජළති  ඳළව බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්

 ප්ඳ බගදර  ේදු වමේ කුමළර නු/සුමංග ජළති  ඳළව බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්

විබේබ ෝේ මුදියේබවේළබේ ප්රදීප් 

නිහං  කුමළර මළ/වහිරළ ජළ.ඳළ. බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්

ජයලර්ධන මුදියන්සවේළසේ චමිළ 

නිල්මිණි ජයලර්ධන මළ/විජය ජළතික ඳළව සවේලළ වශයක වමත්

රණසිංශ ආරච්චිළසේ ලත්වළ 

සුභළෂිණී සඳසර්රළ මළ/විජය ජළතික ඳළව සවේලළ වශයක වමත්

සයඹළ පිටියසේ ඳවිත්රළ ඉන්දීලරී 

විසේසිංශ මළ/ළන්ත සතෝමවහ විද්යළය සවේලළ වශයක වමත්

ගමරළළසේ නිලුපුලී ක්රිළන්තළ 

වීරසිංශ

මළ/මළතසල් ක්රිවහතුසේල ජළතික 

ඳළව සවේලළ වශයක වමත්

පී. එම්. රජිත් වංජය  ංඩළර 

විබේරත්න මළ/වහිරළ ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

මළ විටබේ නවීේ රහමි  ශ්රී 

බඳබේරළ මළ/විජය විදයළය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

ජයබවේ ර මුදියේබවේළබේ ශේ 

ඉබරෝේ ජයසිංශ මළ/ක්රිවහතුබේල ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

සේ.ජි.රත්නසරි මළ/ක්රිවහතුසේල ජළතික ඳළව වනීඳළරේක කම්කරු වමත්

සේ.වී.එවහ.චතුරළණි මළ/හින්දු ජළතික ඳළව වනීඳළරේක කම්කරු වමත්

ලයි.එම්.අනුෂිකළ මධුළනි මළ/ක්රිවහතුසේල ජළතික ඳළව වනීඳළරේක කම්කරු වමත්

රළජඳේ ආරච්චිසේ චූළනි 

වන්ති මළ/ශ්රී නළග ජළතික ඳළව සවේලළ වශයක වමත්

රේබ ොත්බේ ධනුහ  න ෟළල් ශ්රී 

ජයනේදන මළ/ශ්රී  නළග ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

එම්. ජී. අජිත් ප්රියේත  රුණළති මළ/ශ්රී  නළග ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

බුනලෆසේ සගද්ර සරෝශණ බිංඩළර 

කරුණළරත්න

මඳ/ග/වීරකෆප්සඳටිසඳො 

ජළතික ඳළව අරක් ෆමි වමත්

වීරසිංශ කිංකළනම්සේ උසප්ේඛළ 

සකෞළනි මශ/අමුපිටිය ජළතික ඳළව සවේලළ වශයක - පුවහතකළ වමත්



අමරබ ෝේ මුදියේබවේළබේ 

අචළ වමළලි අමරබ ෝේ බදනු/ශ්රී වහලේණබජෝති ජළ.ඳළ. බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්

තගශසගද්ර ප්රියිංගිකළ මළසනල් 

නන්ද්නී සද්ොෂපිහිල් ශ්රී වහලර්ණසජෝති ජළතික ඳළව සවේලළ වශයක - පුවහතකළ වමත්

එච්.පී.නිමල් වීරතුිංග ජයලර්ධන ශ්රී වහලර්ණසජෝති ජළතික ඳළව සවේලළ වශයක - පුවහතකළ වමත්

කළු ආරච්චිළසේ වළරළ නිකිණි 

ඳබවරළ මශ/කඩුගන්නළල ජළතික ඳළව සවේලළ වශයක වමත්

ජයලේධන මුදියේබවේළබේ සුබේහ 

වංජීල ජයලේධන

මශ/ඩී. බී. විබේතුංග ජළති  

ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

අසුරනළද ඳළබක්කියළබේ දමිත් 

ආනේද ලේණසුරිය ගිරළගම ගුරු විදයළය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

බඳරමුණබේ අංජන ඳෆතුම් 

දයළනේද ගිරළගම ගුරු විදයළය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

බමරගල් බප්ඩිබේ නිමල් ජයසිංශ මශ/ ඩුගේනළල ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

ආේ. පී. ප්රදීප් වංජීල කුමළර මශ/ ඩී. බී. විබේතුංග විදයළය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

වීරප්පුලිබේදිබේහ කුවල්  ල්ශළර මශ/ ඩුගේනළල ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

ඒ නළය  මුදියේබවේළබේ රංජිත් 

බවේඳළ ඒ නළය මශ/වහලේණබජෝති ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

ඊ.එම්.ලයි.එවහ.දවනළය මශ/අනුරුේද කුමළර ජළ.ඳළ. බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්



රවිචේද්රේ බරො බේේ මධුරංග ගම්බඳො ගුරු විදයළය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

ලේණකුසුරියබේ වේත අනුරළධ ගම්බඳො ගුරු විදයළය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

පිටිබේ කුඹුබේ බගදර ඉේදි  

ජීලප්රිය පිටිබේ කුඹුර මශ/විමධේම ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

රත්නම් රළබම්හකුමළේ මශ/විමධේම ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

 ට්ටිකුම් ලළසුබේලම් තිලිණ 

ජළන  සුබේේද්ර

මශ/අනුරුේධ කුමළර ජළති  

ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

බමොරබශෂ මෆදලත්බත්බගදර 

ජයේත පුහඳකුමළර මෆදලත්ත

මශ/අනුරුේධ කුමළර ජළති  

ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

අශංගම නළනළයක් ළරබේ ඳෆටී 

 සුේ තුළර

මශ/ අනුරුේධ කුමළර ජළති  

ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

සිලලිංගම් රුළේදේ මශ/රජලෆල් හිේදු ජළ.ඳළව බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්

මුශම්මදු කළසම් මුශම්මදු සුශයිල් මශ/මදීනළ ජළතික ඳළව සවේලළ වශයක වමත්

සි නු ආවයි තම්බි

මශ/එවහ. ඩබ්ලිේ. ආේ. ඩී. 

 ණ්ඩළරනළය  ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

පී.එච්.එච්.සවෝමවීර මශ/මදීනළ ජළතික ඳළව වනීඳළරේක කම්කරු වමත්

ගශසලසල් සගද්ර උඳළලි බණ්ඩළර

ගිරළගම සවෞන්ද්ර්ය ගුරු 

විද්යළය අරක් ෆමි වමත්



රංබශොටි බගදර ලවේතළ ජයසරිය මශ/උවවහ  ළ.වි. බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්

ලලියේසේ සශේරත් 

මුදියන්සවේළසේ අනුරළධළ 

චතුරිංගනී කුමළරි වීරසකෝන් උවවහ බළලිකළ විද්යළය සවේලළ වශයක වමත්

ගණිත සගද්ර ඉන්ද්රළනි ප්රියද්ර්නී 

කුමළරනළයක මශ/පුහඳද්ළන බළලිකළ විද්යළය සවේලළ වශයක වමත්

විද්ළන සශේසන්ළසේ ඉළනි 

සම්නකළ විද්ළනසේ මශ/පුහඳද්ළන බළලිකළ විද්යළය සවේලළ වශයක වමත්

සළතිමළ සසළනළ

මශ/බේ-උේදීන් මශමුේ බළලිකළ 

විද්යළය සවේලළ වශයක වමත්

පී.එච්.සුසන්ත්රළ පුහඳකළන්ති මශ/මශළමළයළ බළලිකළ විදුශ වනීඳළරේක කම්කරු වමත්

බේලවළයගම් නිබරෝේ මශ/මළරවහවන ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

අ ගශලත්බත් බගදර අවං  උදය 

කුමළර මශ/මළරවහවන ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

බශේරත් මුදියේබවේළබේ දමිත් 

තනුහ   ණ්ඩළර මශ/මළරවහවන ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

ආේ. එම්. අබෝ  කුමළර රත්නළය මශ/පුහඳදළන  ළලි ළ විදයළය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

කුමළර බප්ලි ආරච්චිබේ සිත් 

නිවයුරු බවේනළනළය මශ/ශ්රී රළහු විදයළය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

ආර්.පි.පී.ඉඳුනිල් කුමළර මශ/ධර්මරළජ විද්යළය වනීඳළරේක කම්කරු වමත්



එන්.පී.ඉන්දික කුමළර නිහිංක මශ/ධර්මරළජ විද්යළය වනීඳළරේක කම්කරු වමත්

එච්.එම්.සී.බී.බශේරත් මශ/නුගබල ජළ.ඳළ. බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්

එච්.පී.ජී.බේවි ළ ජයබ ොඩි  /අවහශේ ජළ.ඳළ. බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්

ඩබ්.එම්.ජී.මධුවිංඛ වීරබළහු

මශ/ගසගද්ර මධය මශළ 

විද්යළය වනීඳළරේක කම්කරු වමත්

බඳරුම් ඩ බප්ඩි දුරයළබේ 

බරොශළේ බ ෝකි අමරබවේ ර

මශ/ගබගදර මධය මශළ 

විදයළය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

රවහවළක් බමොශමඩ් රසීසහ

මශ/අකුරණ වහිරළ ජළති  

ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

අමළනුල්ළ නිබ්රළවහ

මශ/ අල් මනළේ මධය මශළ 

විදයළය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

ලේනිනළය  මුදියේබවළබේ 

වමිත චතුරංග  ණ්ඩළර 

ලේනිනළය මශ/ශතරලියෆේද ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

ඩබ්ලිේ.පි.නළලිකළ නිල්මිණී වීරසිංශ

මශ/අලතුසගොඩ මධය මශළ 

විද්යළය වනීඳළරේක කම්කරු EB DONE

එච්.පි.ගුණසරි නුලන් කුමළර මශ/ශතරලියේද් ජළතික ඳළව වනීඳළරේක කම්කරු AB

ඩබ්.ඒ.චමින්ද් ප්රදීප් කුමළර මශ/ශතරලියේද් ජළතික ඳළව වනීඳළරේක කම්කරු AB

ඒ.එම්.නී සර්ණුකළ මශ/ශතරලියේද් ජළතික ඳළව වනීඳළරේක කම්කරු AB



එවහ.ඒ.එම්.එන්.ඩී.අසබ්සකෝන් මශ/ශතරලියේද් ජළතික ඳළව වනීඳළරේක කම්කරු AB

ඩබ්.එම්.ජී.මධුවිංඛ වීරබළහු

මශ/ගසගද්ර මධය මශළ 

විද්යළය වනීඳළරේක කම්කරු AB

ටී.පී.උද්යිංග ජයමළල්

මශ/ගසගද්ර මධය මශළ 

විද්යළය වනීඳළරේක කම්කරු AB

ශමළදියළ සේලළසේ  සවෝමළලතී මශ/නුගසල මධය විද්යළය අරක් ෆමි වමත්

ගන්නිසල් සගද්ර ගයළන් 

අනුරුේධික කුමළරසිංශ

නු/ගළමිණි දිවළනළයක ජළතික 

ඳළව සවේලළ වශයක - පුවහතකළ EB1 DONE

ගසගොඩ ලත්සත් සගද්ර තුළර 

ප්රදීප් සරොළන් කුමළර නු/අල්-මින්ශළේ ජළතික ඳළව සවේලළ වශයක - පුවහතකළ වමත්

බවහනළයක මුදියන්සවේළසේ 

සගොසරොේගශසඳොසල් චන්ද්රකළ 

කුමළරි බවහනළයක අල්-මින්ශළේ ජළතික ඳළව සවේලළ වශයක - පුවහතකළ වමත්

ජී.ජි.ජි.ඒ.කුමළරසිංශ නු/ජයසශෂ ජළතික ඳළව වනීඳළරේක කම්කරු AB

එල්.ශිසරෝමි ද් සල්ලළ නු/ජයසශෂ ජළතික ඳළව වනීඳළරේක කම්කරු AB

ඩී.ජී.එවහ.පි.විමසවේන නු/ජයසශෂ ජළතික ඳළව වනීඳළරේක කම්කරු EB 1 DONE

යුසුසහ අවහම් නු/ අල්-මිේශළේ ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

බමොශම්මදු ජලළදු මුශම්මඩි ජශහරළවහ නු/ අල්-මිේශළේ ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්



 ළුඳශන සුසිල් ධම්මි  ජයසුේදර නු/ජයබශෂ ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් AB

වවුේදේ රළජේ ේමිළ නු/ගළමිණී ජළති  ඳළව බවේලළ වශය -රවළයනළගළර AB

ශත්නළසගොඩ ඒකනළයක 

මුදියන්සවේළසේ මසශේෂිකළ ඳේමිණි 

කුමළරි ශන්තළසගොඩ නු/ගළමිණී ජළතික ඳළව සවේලළ වශයක වමත්

රළජඳක් ඳතිරනබේ වරත් 

රළජඳක් නු/ගළමිණී ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

නඩරළජළ එගම් රම් නු/ගළමිණී ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

සේළතන්ත්රිසේ නිලන්ති සුධර්මළ 

සබොසත්ජු ශ්රී සුමිංග ජළතික ඳළව අරක් ෆමි වමත්

දිවළනළය  මුදියේබවේළබේ 

උක්ලත්බත් බගදර චළමර වරුලේ 

දිවළනළය නු/බඳොරමඩුල් මධය විදයළය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

විබේබවේ ර මුදියේබවේළබේ 

විබේසුේදර නුල/ශ්රී සුමංග ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

නේති  දුරයළබේ වමේ 

 රුණළරත්න නුල/ශ්රී සුමංග ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

සුේ්ය  විබේබ ෝේ ගුණලත් 

මුදියේබවේළබේ  පි කුමළර 

 ංඩළර විබේබ ෝේ නුල/ශ්රී සුමංග ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

ලර ළලත්බත් ලිත් පුහඳමළල් 

විබේරත්න

මශලෆලි ජළති  අධයළඳන 

විදයළපීඨය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්



ගබේලත්ත දුරයළබේ මලී 

ව ෆලුම් ගබේලත්ත

මශලෆලි ජළති  අධයළඳන 

විදයළපීඨය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

රම්ඳටි බේලබේ හිරු විමසිරි

මශලෆලි ජළති  අධයළඳන 

විදයළපීඨය බවේලළ වශය - ආරක් වමත්

වමරේසකොඩි මුදියන්සවේළසේ 

සුමිත් වමන් කුමළර

ජළතික අධයළඳන විද්යළ පීඨය 

සප්රළසද්ණිය අරක් ෆමි වමත්

එදිරිසිංශ ආරච්චිල්ළසේ ඉසනෝකළ 

රණසිංශ

සප්රළසද්ණිය ජළතික අධයළඳන 

විද්යළ පීඨය අරක් ෆමි AB

ළිගළල සගද්ර මධුරභළෂිණි මුණසිංශ

සප්රළසද්ණිය ජළතික අධයළඳන 

විද්යළ පීඨය අරක් ෆමි වමත්

රළජඳේළසේ සද්ොන් මළසනල් 

ප්රියද්ර්නී විසේසිංශ

සප්රළසද්ණිය ජළතික අධයළඳන 

විද්යළ පීඨය අරක් ෆමි වමත්

මළද්න හිටි බන්ඩළරළසේ උද්ය 

ප්රවන්න සශේරත්

සප්රළසද්ණිය ජළතික අධයළඳන 

විද්යළ පීඨය අරක් ෆමි වමත්

මශගම රළෂළසේ මල්ෂි අනීළ 

ද්යළරත්න

සප්රළසද්ණිය ජළතික අධයළඳන 

විද්යළ පීඨය අරක් ෆමි වමත්

රණසිංශ ආරච්චිළසේ අනුරුේධීකළ 

දිල්රුේෂි

සප්රළසද්ණිය ජළතික අධයළඳන 

විද්යළ පීඨය අරක් ෆමි වමත්

සශට්ට්ආරච්ච්සේ ශ්රියළනි රළජසිංශ

මශලෆලි ජළතික අධයළඳන විද්යළ 

පීඨය අරක් ෆමි වමත්

එවහ.ජී. ඳත්මිනී සරිමල්ලත්ත

සප්රළසද්ණිය ජළතික අධයළඳන 

විද්යළ පීඨය අරක් ෆමි වමත්



ගසල්  විතළරණළසේ කුරත්න 

බිංඩළ

සප්රළසද්ණිය ජළතික අධයළඳන 

විද්යළ පීඨය අරක් ෆමි වමත්

උඩසගද්ර වරත් වමරවීර

සප්රළසද්ණිය ජළතික අධයළඳන 

විද්යළ පීඨය අරක් ෆමි AB

මද් මුත්තු ද්ර්නී

සප්රළසද්ණිය ජළතික අධයළඳන 

විද්යළ පීඨය සවේලළ වශයක - පුවහතකළ වමත්

ශපුසගොඩ බවහනළයක 

මුදියන්සවේළසග මෆණිසේ චළරුමිත්රළ

මශලෆලි ජළතික අධයළඳන විද්යළ 

පීඨය සවේලළ වශයක - පුවහතකළ වමත්

සීදුල මුදියන්සවේළසේ නිමළලි 

ප්රියද්ර්නී බණ්ඩළර

මශලෆලි ජළතික අධයළඳන 

විද්යළපීඨය සවේලළ වශයක වමත්

රළජඳේ මුදියන්සවේළසේ නිමල් 

රළජඳේ

ශ්රී ඳළද් ජළතික අධයළඳන විද්යළ 

පීඨය අරක් ෆමි වමත්

රළමනළද්න් වකුන්තළ

ශ්රී ඳළද් ජළතික අධයළඳන විද්යළ 

පීඨය අරක් ෆමි වමත්

පී.මයිල්ලළශනම්

ශ්රී ඳළද් ජළතික අධයළඳන විද්යළ 

පීඨය අරක් ෆමි වමත්

නඩරළජළ බගොේරි ශ්රීඳළද විදයළ පීඨය බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්

ඳටුලන විතළනබේ දිනළ ජීලනී ශ්රීඳළද විදයළ පීඨය බවේලළ වශය -රවළයනළගළර වමත්

ලිිංසතොටසේ ගයළන් ඉසුරු වම්ඳත් 

ප්රනළන්දු ශ්රී සුමිංග ජළතික ඳළව සවේලළ වශළයක තළේණ පීඨ වමත්

ලෆලිගම ආරච්චිළබේ 

නිල්රුක් ඩයවහ මශ/මළරවහවන ජළති  ඳළව බවේලළ වශය - ආරක් වමත්












































































































