
අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය සථ්ාන මාරු කරන ද පාස අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1 ඩී.ටී.අබේසිංහ මයා 801052126

බ ො/රාජකීය මධ්ය මහා 

විද්යාය

බ ොබ ොන්නරුල ජාතික 

අධ්යා න විද්යාපිඨය

2 ටී.වී.පුෂ් ා කාන්ති මිය 705460795

බ ො/රාජකීය මධ්ය මහා 

විද්යාය

බ ොබ ොන්නරුල ජාතික 

අධ්යා න විද්යාපිඨය

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2023 (උතුරු මැද ) සසේවා සහයක - සේඛන සහාකාර



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1 ඩී.ටී.කේ.පරණවිතාන මිය 197266801201 ගා/වහිරා ජාතික පාව ගා/විදයාකෝක විදයාය
කේ.ජී.නාමල් පියංකර 

මයා
ගා/විදයාකෝක විදයාය

2 කේ.ජී.නාමල් පියංකර මයා 751470762V ගා/විදයාකෝක විදයාය ගා/වහිරා ජාතික පාව
ඩී.ටී.කේ.පරණවිතාන 

මිය
ගා/වහිරා ජාතික පාව

3 ටී.බී.ඒ.නිරංජා මිය 786350204 ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය ගා/වහිරා ජාතික පාව
බි.පි.ටී.එව.්ගුණකවේකර 

මිය
ගා/සිරිධම්ම විදයාය

4 බි.පි.ටී.එව.්ගුණකවේකර මිය 197560100123 ගා/සිරිධම්ම විදයාය ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය
කේ.ඩී.පු්පිකා 

වකරෝජනි මිය
ගා/වහිරා ජාතික පාව

5 කේ.ඩී.පු්පිකා වකරෝජනි මිය 787491774V ගා/වහිරා ජාතික පාව ගා/සිරිධම්ම විදයාය ටී.බීඒ.නිරංජා මිය ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය

6 එච්.ආර්.කුතංග මිය 707661941V මාර/සුජාතා විදයාය මාර/රාහු විදයාය ජී.එව්.ඩබ්.කුතංග මිය මාර/රාහු විදයාය

7 ජී.එව.්ඩබ්.කුතංග මිය 8105331427v මාර/රාහු විදයාය මාර/සුජාතා විදයාය එච්.ආර්.කුතංග මිය මාර/සුජාතා විදයාය

8 ජී.කේ.කේ.ඩී.විකේනායක මිය 745081126V ගා/ධර්මාකෝක විදයාය ගා/කර්ලත ජාතික පාව
ඩී.කේ.ඩබ්.විකේකවේකර 

අකබ්නායක මයා
ගා/කර්ලත ජාතික පාව

9
ඩී.කේ.ඩබ්.විකේකවේකර 

අකබ්නායක මයා
197980900577 ගා/කර්ලත ජාතික පාව ගා/ධර්මාකෝක විදයාය

ජී.කේ.කේ.ඩී.විකේනායක 

මිය
ගා/ධර්මාකෝක විදයාය

10
එච්.කේ.කේ.චමරි මදුලන්ති 

කශේලාලවම් මිය
197950802670 ගා/විදයාකෝක විදයාය ගා/සිරිධම්ම විදයාය

එම්.කේ.අයි.ප්රියදර්නී 

මිය
ගා/සිරිධම්ම විදයාය

11 එම්.කේ.අයි.ප්රියදර්නී මිය 715950251V ගා/සිරිධම්ම විදයාය ගා/විදයාකෝක විදයාය
එච්.කේ.කේ.චමරි 

මදුලන්ති කශේලාලවම් මිය
ගා/විදයාකෝක විදයාය

12
එම්.ඩබ්.ඒ.වන්ධයා ාන්ති 

මාලි මිය
765750954V ගා/විදයාකෝක විදයාය

ගා/ මීපාල අමරසරිය 

විදයාය
සි.බී.පි.පතිරකේ මිය

ගා/ මීපාල අමරසරිය 

විදයාය

13 සි.බී.පි.පතිරකේ මිය 695640072
ගා/ මීපාල අමරසරිය 

විදයාය
ගා/විදයාකෝක විදයාය

එම්.ඩබ්.ඒ.වන්ධයා 

ාන්ති මාලි මිය
ගා/විදයාකෝක විදයාය

14 ඒ.පී.රෑපිකා ප්රියංගනී මිය 777611674V ගා/විදයාකෝක විදයාය ගා/උපනන්ද විදයාය එච්.එම්.ජී.ප්රියන්ති මිය ගා/උපනන්ද විදයාය

15 එච්.එම්.ජී.ප්රියන්ති මිය 716791920V ගා/උපනන්ද විදයාය ගා/විදයාකෝක විදයාය ඒ.පී.රෑපිකා ප්රියංගනී මිය ගා/විදයාකෝක විදයාය

16 එව.්පි.ගුරුසිංශ මයා 681360786V මාර/අරෆා ජාතික පාව ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය

වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2023 (දකුණ) සසේවා සහයක - සේඛන සහාකාර



17 එන්.ඩී.අලත්ත මිය 727690697V
ගා/කතළුල මධය මශ 

විදයාය

ගා/වාන්ත ඇවිෂියව ්

විදයාය

කේ.කේ.ප්රියංකා ඩයව ්

මිය

ගා/වාන්ත ඇවිෂියව ්

විදයාය

18 කේ.කේ.ප්රියංකා ඩයව ්මිය 197681502365
ගා/වාන්ත ඇවිෂියන් 

ව්දයාය

ගා/කතළුල මධය මශ 

විදයාය
එන්.ඩී.අලත්ත මිය

      ගා/කතළුල මධය මශ 

විදයාය

19 යූ.ජි.ටී.පී.කේ.ජයත් මයා 770142806v ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය
රුහුණු ජාතික අධයාපන 

අධයාපන විදයා පීඨය

20 එන්.ආර්. ලියනකේ මිය 827360368
ගා/කිව්තකේල බාලිකා 

විදයාය
අධයාපන  අමාතයාංය

21 පී.ජි.ඒ.වාගරිකා මිය 197574401667 ගා/වංඝමිත්තා විදයාය
ගා/කිව්තකේල බාලිකා 

විදයාය

22
ඒ.ඩබ්.එඩ්නා අරුණකාන්ති 

මිය
78750268V ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය ශ්රි සුමංග මධය  විදයාය

23
එම්.කේ.එම්.සී.ඩබ්.ලනිගරත්න 

මිය
197977103341 ගා/වංඝමිත්තා විදයාය ගා/මහින්ද විදයාය

ජී.එච්.ඒ.කේ.මිල්රුේෂි 

මිය
ගා/මහින්ද විදයාය

24 ජි.එච්.ඒ.කේ.මිල්රුේෂි මිය 748493530V ගා/මහින්ද විදයාය ගා/වංඝමිත්තා විදයාය
එම්.කේ.එම්.සී.ඩබ්.ලනිග

රත්න මිය
ගා/වංඝමිත්තා විදයාය

25 එන්.පී.පරණවිතාන මිය 775480327V ගා/වංඝමිත්තා විදයාය
ගා/මානවි උපනන්ද 

ජාතික  පාව

පී.ඩබ්.ශ්රියානි චන්ද්රිකා 

මිය

ගා/මානවි උපනන්ද 

ජාතික  පාව

26 පී.ඩබ්.ශ්රියානි චන්ද්රිකා මිය 197062500808
ගා/මානවි උපනන්ද 

ජාතික පාව
ගා/වංඝමිත්තා විදයාය එන්.පී.පරණවිතාන මිය ගා/වංඝමිත්තා විදයාය

27 කේ.එම්.ප්රියංගනි මිය 708043079v ගා/වංඝමිත්තා විදයාය ගා/ලදුරඹ ජාතික පාව

28 එච්.ජී.කම්නකා කුමාරි මිය 197478601412 ගා/මහින්ද විදයාය ගා/සිරිධම්ම විදයාය එම්.එම්.අයි.ප්රියංගනී මිය ගා/සිරිධම්ම විදයාය

29 එම්.එම්.අයි.ප්රියංගනී මිය 198082002735 ගා/සිරිධම්ම විදයාය ගා/මහින්ද විදයාය
එච්.ජී.කම්නකා කුමාරි 

මිය
ගා/මහින්ද විදයාය

30 කේ.කේ.ප්රියන්ත මයා 680491178v
ගා/සුමංග මධය මශා 

විදයාය

ගා/මිපාල අමරසරිය 

විදයාය

31 කේ.එම්.එව.්කාරියලවම් මිය 197467502873 ගා/සිරිධම්ම විදයාය ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය

32 ඩී.සී.නානායේකාර මිය 197785202411
මාර/මාතර මධය මශා 

විදයාය
මාර/රාහු විදයාය එව.්එම්.ඒ.නදීානි මාර/රාහු විදයාය

33 එව.්එම්.ඒ.නදීානි 198359900907 මාර/රාහු විදයාය
මාර/මාතර මධය මශ 

විදයාය
ඩී.සී.නානායේකාර මිය

මාර/මාතර මධය මශ 

විදයාය

34 පී.කේ.චන්ද්රානි කුසුමතා මිය 197652501745
ගා/මානවි උපනන්ද 

ජාතික පාව

ගා/වාන්ත ඇවිෂියව ්

විදයාය
එම්.එව්.එෆ.්රුවන්ා මිය

ගා/වාන්ත ඇවිෂියව ්

විදයාය



35 එම්.එව.්එෆ.්රුවන්ා මිය 747191565v
ගා/වාන්ත ඇවිෂියව ්

විදයාය

ගා/මානවි උපනන්ද 

ජාතික පාව

පී.කේ.චන්ද්රානි 

කුසුමතා මිය

ගා/මානවි උපනන්ද 

ජාතික පාව

36 ඒ.එම්.මහින්ද මයා 702213770v
ගා/කිව්තකේල පිරිමි 

විදයාය
ගා/රිපන් බාලිකා විදයාය එම්.කේ.චන්දිමා මිය ගා/රිපන් බාලිකා විදයාය

37 එම්.කේ.චන්දිමා මිය 737951308v ගා/රිපන් බාලිකා විදයාය
ගා/කිව්තකේල පිරිමි 

විදයාය
ඒ.එම්.මහින්ද මයා

ගා/කිව්තකේල පිරිමි 

විදයාය

38 ජි.වමන්තා ප්රියදර්නී මිය 738100530v ගා/රිපන් බාලිකා විදයාය
ගා/මිපාල අමරසරිය 

විදයාය
බී.ජි.ජී.ප්රියදර්නි

ගා/මිපාල අමරසරිය 

විදයාය

39 බී.ජි.ජී.ප්රියදර්නි 197870701350
ගා/මිපාල අමරසරිය 

විදයාය
ගා/රිපන් බාලිකා විදයාය ජි.වමන්තා ප්රියදර්නී මිය ගා/රිපන් බාලිකා විදයාය

40 එම්.ඩබ්.සී.ප්රියංගනි මිය 197857600581 ගා/රිපන් බාලිකා විදයාය
රුහුණු ජාතික අධයාපන 

අධයාපන විදයා පීඨය

41
එන්.කේ.එම්.ක්රිාන්ත 

ේමාල් මයා
803264147v ගා/ලදුරඔ ජාතික පාව ගා/නාකගොඩ ජාතික පාව

42 සී.එම්.කගොඩකේ මයා 752112959v ගා/කේලපතිරාජ විදයාය
ගා/ාන්ත ඇවීෂියව ්

විදයාය

43 ඩබ්.අයිරාංගනී මිය 197668702379
ගා/වාන්ත ඇවිෂියව ්

විදයාය
ගා/වවුත්ඩ් විදයාය පී.කේ.පි.කාමන් මිය ගා/වවුත්න්ඩ් මිය

44 පී.කේ.පි.කාමන් මිය 746300999V ගා/වවුත්න්ඩ් විදයාය
ගා/වාන්ත ඇවිෂියව ්

විදයාය
ඩබ්.අයිරාංගනී මිය

ගා/වාන්ත ඇවිෂියව ්

විදයාය

45 යූ.එව.්ගමකේ මයා 701820100V
ගා/වාන්ත ඇවීසියව ්

විදයාය

2022 වථ්ාන මාරු 

නිකයෝගය එකවම 

46 කේ.ජි.කමොනිකා මාලි මිය 73690598V ගා/මහින්ද විදයාය ගා/වංඝමිත්තා විදයාය චම්පා දශනායක මිය ගා/සිරිධම්ම විදයාය

47 චම්පා දශනායක මිය 695741111V ගා/සිරිධම්ම විදයාය ගා/මහින්ද විදයාය කේ.ජි.කමොනිකා මාලි මිය ගා/මහින්ද විදයාය

48 අයි.එව.්වමරවික්රම මිය ගා/මහින්ද විදයාය ගා/සිරිධම්ම විදයාය



අනු 

අංකය
නම

හැදුනුම්පත් 

අංකය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථාන මාරු කරන ද 

පා 

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

ස ේලා  ්ථානය

1
ඩබ්.වි.සමාධි ක ෝකිා 

විරසිංහ මිය
847693290V අධ්යාපන අමාත්යාිංය ක ො/රාජකිය විද්යාය යූ.කේ.අල්ගලත්ත් මිය ක ො/රාජකීය විද්යාය

2 යූ.කේ.අල්ගලත්ත් මිය 797652458V ක ො/රාජකිය විද්යාය අධ්යාපන අමාත්යාිංය
ඩබ්.වි.සමාධි 

ක ෝකිා විරසිංහ මිය
අධ්යාපන අමාත්යාිංය

3 බී.ආර්.පී.චන්ද්රදාස මිය 19766740086
ශ්රී පඤ්ඤානන්ද  ජාතික 

පාස රද්දදොළුල

මිනු/දසනරත් පරණවිතාන 

මධ්ය විදයාය

ඩබ්.එම්.ජී.අයි.දේ.

දසෝමරත්න මිය

මිනු/දසනරත් පරණවිතාන 

මධ්ය විදයාය

4
ඩබ්.එම්.ජී.අයි.දේ.දසෝමර

ත්න මිය
775883138V

මිනු/දසනරත් පරණවිතාන 

මධ්ය විදයාය

ශ්රී පඤ්ඤානන්ද  ජාතික 

පාස රද්දදොළුල

බී.ආර්.පී.චන්ද්රදාස 

මිය

ශ්රී පඤ්ඤානන්ද  ජාතික 

පාස රද්දදොළුල

5 එච්.බී.ටි.දහනායක මිය 747131210V
අනුා විදයාය 

නුදේදගොඩ

ධ්ර්මපා විදයාය 

පන්නපිටිය

යූ.එන්.ගදන්දගොඩ 

මිය

ධ්ර්මපා විදයාය 

පන්නපිටිය

6 යූ.එන්.ගදන්දගොඩ මිය 197880603415
ධ්ර්මපා විදයාය 

පන්නපිටිය
අනුා විදයාය නුදේදගොඩ

එච්.බී.ටි.දහනායක 

මිය
අනුා විදයාය නුදේදගොඩ

7 පී.ඩී.අයි.ගයානි මිය 807944207v
ක/තිස්ස මධ්ය මහ 

විදයාය , කළුතර

ක/කේෂිා මධ්ය මහ 

විදයාය

ඒ.එස.්එස.්දරේමචන්ද්ර 

මයා

ක/කේෂිා මධ්ය මහ 

විදයාය

8 ඒ.එස.්එස.්දරේමචන්ද්ර මයා 736740850v
ක/කේෂිා මධ්ය මහ 

විදයාය

ක/තිස්ස මධ්ය මහ විදයාය 

, කළුතර
පී.ඩී.අයි.ගයානි මිය

ක/තිස්ස මධ්ය මහ විදයාය 

, කළුතර

9 එම්.ජි.සි.පි.විජයලර්ධ්න මය 19737440532
බප/දහෝ/සීතාලක මධ්ය 

මහා විදයාය

ර/ඇහැළියදගොඩ මධ්ය මහා 

විදයාය

10 පී.ඒ.යූ.සමරසිිංහ මිය 767521111V අධ්යාපන අමාතයාිංය මාර/රාහු විදයාය යූ.එන්.ගබඩාදේ මිය දකො/රාජකීය විදයාය

11 යූ.එන්.ගබඩාදේ මිය 198062404430 දකො/රාජකීය විදයාය අධ්යාපන අමාතයාිංය

12 ඒ.ඒ.එස.්පද්මිණි මිය 816192060V දකො/විාඛා විදයාය අධ්යාපන අමාතයාිංය

13
එම්.ජි.දේ.එච්.වීරලර්ධ්න 

මයා
873163798V අධ්යාපන අමාතයාිංය

පානදුර ාන්ත දජෝන් 

විදයාය
ඒ.ඒ.එස.්පද්මිණි මිය දකො/විාඛා විදයාය

14 එච්.ඒ.ඩී.කාිංචනා මිය 775462272v
ක/ශ්රි සුමිංගා  බාලිකා 

මධ්ය මහ විදයාය

ක/බණ්ඩාරගම මධ්ය මහ 

විදයාය
එම්.ඊ.වි.සිල්ලා මිය

ක/බණ්ඩාරගම මධ්ය මහ 

විදයාය

වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2023 (බසන්ාහිර ) සසේවා සහයක - සේඛන සහාකාර



15 එම්.ඊ.වි.සිල්ලා මිය 795241345v
ක/බණ්ඩාරගම මධ්ය මහ 

විදයාය

ක/ශ්රි සුමිංගා  බාලිකා 

මධ්ය මහ විදයාය
එච්.ඒ.ඩී.කාිංචනා මිය

ක/ශ්රි සුමිංගා  බාලිකා 

මධ්ය මහ විදයාය

16 බී.ඒ.එස.්බස්නායක මිය 778412802v
ගම්/බණ්ඩාරනායක 

විදයාය

ගම්/රත්නාලලි බාලිකා 

විදයාය

ලයි.ඒ.සී.චිත්රකාන්ති 

මිය

ගම්/රත්නාලලි බාලිකා 

විදයාය

17 ලයි.ඒ.සී.චිත්රකාන්ති මිය 196760001247
ගම්/රත්නාලලි බාලිකා 

විදයාය
ගම්/බණ්ඩාරනායක විදයාය

බී.ඒ.එස.්බස්නායක 

මිය

ගම්/බණ්ඩාරනායක 

විදයාය

18 ඩී.සි.නානායේකාර 807684019
බප/කැ/ශ්රි/ධ්ර්මාදෝක 

විදයාය
බප/කැ/ගුරුකූ විදයාය ආර්.ටී.දසේනාධීර මිය බප/කැ/ගුරුකූ විදයාය

19 ආර්.ටී.දසේනාධීර මිය 778452235
බප/කැ/ගුරුකූ 

විදයාය

බප/කැ/ශ්රි/ධ්ර්මාදෝක 

විදයාය
ඩී.සි.නානායේකාර බප/කැ/ශ්රි/ධ්ර්මාදෝක

20 දේ.එච්.රසන්න මයා 760942723V ශ්රී සුභූති ජාතික පාස ගා/සිරිධ්ම්ම විදයාය



අනු අංකය නම
හැදුනුම්පත් 

අංකය
ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1

එච්.එම්.ඩී.කේ.නීක ොල්

 මිය 776592749V

මහ/මහමායා බාලිකා 

විදුහ මහනුලර

මහ/උසස ්බාලිකා විදුහ 

මහනුලර

එල්.ඒ.ඩී.බී.පී.ලියනආරච්චි 

මිය

මහ/උසස ්බාලිකා විදුහ 

මහනුලර

2

එල්.ඒ.ඩී.බී.පී.ලියනආරච්චි

 මිය 878012763V

මහ/උසස ්බාලිකා විදුහ 

මහනුලර

මහ/මහමායා බාලිකා 

විදුහ මහනුලර

එච්.එම්.ඩී.කේ.නීක ොල් 

මිය

මහ/මහමායා බාලිකා 

විදුහ මහනුලර

3 කේ.එම්.පී.එස්.ජයසුන්දර 708661171V

මප/කදනු කඩු න්නාල 

ජාතික පාස

මහ/කදනු අල්මනාර්  

ජාතික පාස හන්කදස්ස

බී.එච්.එස්.විකේරත්න 

මැණිකේ මිය

මහ/කදනු අල්මනාර්  

ජාතික පාස හන් කදසස්

4

බී.එච්.එස්.විකේරත්න 

මැණිකේ මිය

19647770090

8

මහ/කදනු අල්මනාර්  

ජාතික පාස හන්කදස්ස

මප/කදනු කඩු න්නාල 

ජාතික පාස

කේ.එම්.පී.එස්.ජයසුන්දර 

මිය

මප/කදනු කඩු න්නාල 

ජාතික පාස

වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2023 (මධ්යම ) සසේවා සහයක - සේඛන සහාකාර



අනු 

අංකය
නම

හැදුනුම්පත් 

අංකය
ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1 බී.ජී.එන්.එම්.පියස ේන 

මිය

197965600258 ර/ශාන්ත ඇසෝසිය ් ර/ෆර්ග න් උ   ්

විදුහ

පී.එන්.එන්.ඒ.කුමාරතුංග 

මිය

ර/ෆර්ග න් උ   ්විදුහ

2 පී.එන්.එන්.ඒ.කුමාරතුංග 

මිය

197982503557 ර/ෆර්ග න් උ   ්විදුහ 

රත්නපුර

ර/ශාන්ත ඇසෝසිය ් බී.ජී.එන්.එම්.පියස ේන මිය ර/ශාන්ත ඇසෝසිය ්

3 ටී.සේ.ඒ.එ .්ජි.ඉලුක්පිටිය

 මිය

771881491 කෑගලු බාලිකා විද්යාය ශා.මරියා විද්යාය -  

කෑගල්

එ .්ඒ.එන්.ඩී.චන්ද්රස ෝම 

මිය

ශා.මරියා විද්යාය -  

කෑගල්

4 එ .්ඒ.එන්.ඩී.චන්ද්රස ෝම 

මිය

817492967 ශා.මරියා විද්යාය -  

කෑගල්

කෑගලු බාලිකා 

විද්යාය

ටී.සේ.ඒ.එ .්ජි.ඉලුක්පිටිය 

මිය

කෑගලු බාලිකා විද්යාය

වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2023 (සබරගමුව) සසේවා සහයක - සේඛන සහාකාර


