
අනු 

අංකය
නම ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය ස්ථාන මාරු කරන ද පාස අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ ලර්තමාන  

සසේලා ස්ථානය

1 ඩී.ටී.අබේසිංහ මයා  බ ො/රාජකීය විද්යාය
පුතිසපුර ජාතික අධ්යා න 

විද්යාපිඨය
එන්.පී.මල්ලිකා මිය හ/සහිරා විද්යාය, හම්බන්බ ොට

ලාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2022 -උතුරුමැද්  ළා  - බල්ඛන සහකාර



අනු 

අංක

ය

නම ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය ස්ථාන මාරු කරන ද පාස අනුප්රාප්තිකයාසේ නම
අනුප්රාප්තිකයාසේ ලර්තමාන  

සසේලා ස්ථානය

1 ටී.එම්.ටී.ඩී.තෙන්නත ෝන් මිය බ/ලැලිමඩ මධ්ය මහා විද්යාය
බ/ගුරුොල මුස්ලිම් මධ්ය මහා 

විද්යාය
එම්.එච්.මාලි ා සංජීලනී මිය.

බ/ගුරුොල මුස්ලිම් මධ්ය මහා 

විද්යාය

2 සුධ්ර්මා විතේනාය  මිය
බ/කුඩා කුසුම් බාලි ා මහා 

විද්යාය, බණ්ඩාරතල
බ/ාන්ෙ තජෝප් ජාති  පාස ආර්.එම්.ඊ.එල්.සමරපා මයා බ/ාන්ෙ තජෝප් ජාති  පාස

3 එම්.එච්.මාලි ා සංජීලනී මිය.
බ/ගුරුොල මුස්ලිම් මධ්ය 

මහා විද්යාය
බ/ලැලිමඩ මධ්ය මහා විද්යාය ටී.එම්.ටී.ඩී.තෙන්නත ෝන් මිය බ/ලැලිමඩ මධ්ය විද්යාය

4 ආර්.එම්.ඊ.එල්.සමරපා මයා බ/ාන්ෙ තජෝප් ජාති  පාස
බ/කුඩා කුසුම් බාලි ා මහා 

විද්යාය
සුධ්ර්මා විතේනාය  මිය

බ/කුඩා කුසුම් බාලි ා විද්යාය, 

බණ්ඩාරතල

ලාර්ෂි  සථ්ාන මාරු 2022 -ඌල පළාෙ - තල්ඛන සහ ාර



අනු 

අංකය නම ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය  ්ථාන මාරු කරන ද පා  අනුප්රාප්තිකයාසේ නම
අනුප්රාප්තිකයාසේ ලර්තමාන 

ස ේලා  ්ථානය

1

ආර්.එම්.මනුලි සමුද්රා කුමාරි මිය ගා/කතළුල මධය මහා විදයාය ගා/බටේමුල් ජාතික පාස ටේ.ඒ.ආර්.ජගත්කුමාර මයා ගා/බටේමුල් ජාතික පාස

2

ලයි.එච්.දීපිකා මිය ගා/විදයාටෝක විදයාය ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය. ටේ.එල්.අයි.ටී.ද සිල්ලා මිය
ර/ඇහැලියටගොඩ මධය මහා 

විදයාය

3

ජේ.ජී.චන්ද්රිකා මිය මාර/සිද්ධාර්ථ විදයාය ගා/කතළුල මධය මහා විදයාය ජී.එච්.ජී.ටී.ජයමිණී මිය
මාර/සුමංග බාලිකා 

විදයාය, ලැලිගම

4

එම්.ජේ.රංගන සුජීල මයා. ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය ගා/සහිරා විදයාය,ගංටතොට ලයි.එච්.දීපිකා මිය ගා/විදයාටෝක විදයාය

5

ජේ.එච්.ආර්.තරංගා වීරසංහ මිය ගා/ක්රිස්තුටද්ල පිරිමි විදයාය
ගා/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය, හිේකඩුල
ටී.ඩී.එම්.ප්රමිතා ද සිල්ලා  මිය

ගා/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය, හිේකඩුල

6

ජේ. ජේ.ප්රියන්ත මයා
ගා/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය, හිේකඩුල
ගා/ලඳුරඹ මධය මහා විදයාය ටනල්කා වික්රමනායක මිය

ගා/ලඳුරඹ මධය මහා 

විදයාය

7

ටී.ඩී.එම්.ප්රමිතා ද සල්ලා  මිය.
ගා/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය, හිේකඩුල
ගා/ක්රිස්තුටද්ල පිරිමි විදයාය ටේ.එච්.ආර්.තරංගා වීරසිංහ මිය ගා/ක්රිස්තුටද්ල පිරිමි විදයාය

8

ඒ.ඒ.ඩී.මංගලිකා මිය ගා/ටනළුල ජාතික පාස
ගා/විදයාරාජ ජාතික පාස, 

තලම

9

එච්.ජේ.ලයි.සංජීලනී මිය ගා/සාන්ත ඇවිසියස ්විදයාය ගා/මානවි උපනන්ද විදයාය පී.ඩබ්.ශ්රියානි චන්ද්රිකා මිය
ගා/මානවි උපනන්ද 

විදයාය

ලාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2022 - දකුණු  පළාත - ටල්ඛන සහකාර.



10

ආර්.එම්.වී.බණ්ඩාර මිය. ගා/සාන්ත ඇවිසියස ්විදයාය ගා/විදයාටෝක විදයාය ඒ.පී.නානී නන්දනි මිය ගා/විදයාටෝක විදයාය

11

යූ.එස.්ජේ.ගමජේ මයා ගා/සාන්ත ඇවිසියස ්විදයාය
ගා/ක්රිස්තුටද්ල බාලිකා 

විදයාය

12

ජේ.ඒ.ආර්.ජගත් කුමාර මයා ගා/බටේමුල් ජාතික පාස ගා/කතළුල මධය මහා විදයාය ආර්.එම්.මනුලි සමුද්රා කුමාරි මිය
ගා/කතළුල මධය මහා 

විදයාය

13

පී.ඩබ්.ශ්රියානි චන්ද්රිකා මිය ගා/මානවි උපනන්ද විදයාය
ගා/සාන්ත ඇවිසියස ්

විදයාය
එච්.ටේ.ලයි.සංජීලනී මිය

ගා/සාන්ත ඇවිසියස ්

විදයාය

14

ඒ.පී.නානී නන්දනි මිය ගා/විදයාටෝක විදයාය
ගා/සාන්ත ඇවිසියස ්

විදයාය
ආර්.එම්.වී.බණ්ඩාර මිය

ගා/සාන්ත ඇවිසියස ්

විදයාය

15

ජනල්කා වික්රමනායක මිය ගා/ලඳුරඹ මධය මහා විදයාය
ගා/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය, හිේකඩුල
ටේ.ටේ.ප්රියන්ත මයා

ගා/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය, හිේකඩුල

16

ජී.ආර්.මල්කාන්ති මිය ගා/නාටගොඩ රාජකීය විදයාය ගා/මිපාල අමරසූරිය විදයාය

17

අයි.එල්.මාරසංහ මිය. මාර/සාන්ත ටතෝමස ්විදයාය මාර/ටදවිනුලර ජාතික පාස

18

එන්.පී.මල්ලිකා මිය.
හ/ සහිරා ජාතික 

පාස,හම්බන්ටතොට
ටපො/රාජකීය විදයාය එම්.ටේ.රංගන සුජීල මයා. ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය.



අනු 

අංක

ය

නම ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය  ්ථාන මාරු කරන ද පා  අනුප්රාප්තිකයාසේ නම
අනුප්රාප්තිකයාසේ ලර්තමාන 

ස ේලා  ්ථානය

1 ඒ.කේ.වී.දිල්මිනි මිය
ක ො/ක ොටක ේන  මධය ම ා 

විදයාය

ක ො/නාන්දා 

විදයාය,ක ොළඹ 10

එස්.එස්.නානායක් ාර 

ආගරකේ මයා.

ක ො/නාන්දා 

විදයාය,ක ොළඹ 10

2
එස්.එස්.නානායේකාර 

ආගරකේ මයා.

ක ො/නාන්දා 

විදයාය,ක ොළඹ 10

ක ො/ක ොටක ේන මධය ම ා 

විදයාය
ඒ.කක්.වී.දිල්මිනි මිය

ක ො/ක ොටක ේන  මධය ම ා 

විදයාය

3 ආර්.ටී.කසේනාධීර මිය බප/ ැ/ගුරුකු විදයාය
ගම්/බණ්ඩාරනාය  විදයාය, 

ගම්ප 
කක්.කක්.චන්ද්රි ා මිය

ගම්/බණ්ඩාරනාය  

විදයාය, ගම්ප 

4 කේ.කේ.චන්ද්රිකා මිය
ගම්/බණ්ඩාරනාය  විදයාය, 

ගම්ප 
බප/ ැ/ගුරුකු විදයාය ආර්.ටී.කසේනාධීර මිය බප/ ැ/ගුරුකු විදයාය

5 අර්.පී.ඩී.සී.රත්නාය  මිය
 ාපිටිගම ජාති  අධයාපන 

විදයපීඨය

මිනු/ඩී.එස.් කසේනානාය  

ජාති  පාස.මීරිගම

6 එම්.ඊ.වී. සිල්ලා මිය
 ළු/බණ්ඩාරගම මධය ම ා 

විදයාය.බණ්ඩාරගම

 ළු/ශ්රී සුමංග විදයාය 

පානදුර
ඩබ්.එන්.එච්. කසොයිසා මිය

 ළු/ශ්රී සුමංග විදයාය 

පානදුර

7 ඩබ්.එන්.එච්. කසොයිසා මිය
 ළු/ශ්රී සුමංග විදයාය 

පානදුර

 ළු/බණ්ඩාරගම මධය ම ා 

විදයාය.බණ්ඩාරගම
එම්.ඊ.වී. සිල්ලා මිය

 ළු/බණ්ඩාරගම මධය ම ා 

විදයාය. බණ්ඩාරගම

8 ජී.ඩී.එන්.පී.කපකර්රා මිය
 ළු/ශ්රී සුමංග විදයාය 

පානදුර
 ළු/ ළුතර බාලි ා වීදයාය කක්.කක්.දිස්නා  ශ්රියානි මිය  ළු/ ළුතර බාලි ා වීදයාය

ලාර්ෂි  සථ්ාන මාරු 2021 - බසන්ාහිර පළාත -කල්ඛන ස  ාර



9 පි.කේ.එස්. ප්රනාන්දු මිය
 ළු/ශ්රී සුමංග විදයාය 

පානදුර
 ළු/ ළුතර විදයාය ලයි.එච්.පි.කගොඩ න්ද මිය  ළු/ ළුතර විදයාය

10 ලයි.එච්.පි.කගොඩ න්ද මිය  ළු/ ළුතර විදයාය
 ළු/ශ්රී සුමංග විදයාය 

පානදුර
පි.කේ.එස්. ප්රනාන්දු මිය

 ළු/ශ්රී සුමංග විදයාය 

පානදුර

11 එම්.වී.ටී.එම්.ති රත්න මිය
ක ෝ/රාජසිං  ම ා විදයාය 

 ංලැල්
 ෑ/කදහිඕවිට ජාති  පාස ජී.ආර්.ආර්.ක ේමමාලි මිය.  ෑ/කදහිඕවිට ජාති  පාස

12 කක්.කක්.දිස්නා  ශ්රියානි මිය  ළු/ ළුතර බාලි ා විදයාය
 ළු/ශ්රී සුමංග විදයාය 

පානදුර
ජී.ඩී.එන්.පී.කපකර්රා මිය

 ළු/ශ්රී සුමංග 

විදයාය.පානදුර

13 ආර්.එන්.කේ.ක ේරත් මිය අධයාපන අමාතයාංය ම /කතල්කදණිය ජාති  පාස



අනු 

අංකය
නම ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය  ්ථාන මාරු කරන ද පා  අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

1 ආර්.එස්.ජේ.රාජපක්ෂ මිය.
මප/දදනු/කඩුගන්නාල ජාතික 

පාස
කෑ/ කෑගලු බාලිකා විදයාය

2 ඩබ්.ජී.එම්.ඩී.ප්රියදර්ශනී මිය.
මා/ශ්රී සංඝමිත්තා බාලිකා 

විදයාය, මාතදේ

මහ/කටු/අලතුදගොඩ මධය 

මහා විදයාය

 

ඩබ්.එම්.එම්.එම්.ආර්.දේ.වීර

රත්න මිය

මා/ාන්ත දතෝමස ්

විදයාය,මාතදේ

3
ඩබ්.එම්.එම්.එම්.ආර්.දේ. 

වීරරත්න මිය

මා/ාන්ත දතෝමස ්

විදයාය,මාතදේ

මා/ශ්රී සංඝමිත්තා බාලිකා 

විදයාය,මාතදේ

දේ.එම්.ජී.එස්.එස්.දේ.කරු

ණාරත්න මිය

මහ/අලතුදගොඩ මධය 

මහා විදයාය

4
දේ.එම්.ජී.එස්.එස්.දේ. 

කරුණාරත්න මිය

මහ/කටු/අලතුදගොඩ මධය 

මහා විදයාය

මා/ාන්ත දතෝමස ්

විදයාය,මාතදේ
ඩබ්.ජී.එම්.ඩී.ප්රියදර්නී මිය.

මා/ශ්රී සංඝමිත්තා බාලිකා 

විදයාය,මාතදේ

ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2022 - මධයම පළාත - දේඛන සහකාර



අනු 

අංකය
නම ලර්තාන ස ේලා  ්ථානය  ්ථාන මාරු කරන ද පා ල් අනුප්රාප්තිකයාසේ නම  හ අංකය

අනුප්රාප්තිකයාසේ ලර්තමාන 

ස ේලා  ්ථානය

1 ඩබ්.එන්.පී.පියරත්න මිය ර/සීලලි මධය මහ විදයය
ර/න්ත ඇලෝෂියස 

විදයය
ඩබ්.එච්.එච් .පි.සමරතුංග  මිය

 ර/ෆර්ගසන් බලික විදයය 

රත්නපුර

2 ඩබ්.එච්.එච් .පි.සමරතුංග මිය
 ර/ෆර්ගසන් බලික විදයය 

රත්නපුර
ර/සීලලි මධය මහ විදයය

3
ලදල්ඳලගොඩලේ සලර්ණතික 

මිය

ර/න්ත ඇලෝෂියස 

විදයය

ර/ඇහලියලගොඩ මධය 

මහ විදයය
ඩබ්.එන්.පී.පියරත්න මිය ර/සීලලි මධය මහ විදයය

4 එන් .පී. කන්තිල් මිය
ක්/මලතලගොඩ රිවිස මහ 

විදයය

ක්/පින්නල මධය මහ 

විදයය
පී.බී.එස.ඩී. කුමරසුංහ  මිය

ක්/පින්නල මධය මහ 

විදයය

5 පී.බී.එස.ඩී. කුමරසුංහ මිය
ක්/පින්නල මධය මහ 

විදයය

ක්/මලතලගොඩ රිවිසමහ 

විදයය
එන් .පී. කන්තිල් මිය

ක්/මලතලගොඩ රිවිස මහ 

විදයය

6 ජී.ආර්.ආර්.ලහේමමලි මිය ක්/ලදහිඕවිට ජතික ඳස
ලහෝ/රජසුංහ විදයය, 

හුංලල්
එම්.වී.ටී.එම්.තිකරත්න මිය

ලහෝ/රජසුංහ විදයය, 

හුංලල්
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