
අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1
එවහ. ජෙයරළම් මයළ 198001101757 යළපනය ගුරු මධයවහථළනය

යළපනය ෙළතික අධයළපන 

විදයළපීඨය

2
එවහ. බළෂීර් මයළ 683164160

අඩ්ඩළච්ජච්න ගුරු 

විදයළය

අඩ්ඩළච්ජච්න ෙළතික 

අධයළපන විදයළපීඨය ඒ.ඩබ්.එම්. අළර් මයළ

අඩ්ඩළච්ජච්න ෙළතික 

අධයළපන විදයළපීඨය

3
ඒ.ඩබ්.එම්. අළර් මයළ 780991097

අඩ්ඩළච්ජච්න ෙළතික 

අධයළපන විදයළපීඨය

අඩ්ඩළච්ජච්න ගුරු 

විදයළය එවහ. බළෂීර් මයළ

අඩ්ඩළච්ජච්න ගුරු 

විදයළය

4
පී.එම්.රළජු මයළ 760200220

අඩ්ඩළච්ජච්න ගුරු 

විදයළය

අම්/අක්කජරයිපත්තු 

මුවහලිම් මශළ විදයළය එම්.ඒ.එම්. ෆිර්නළවහ මයළ 

අම්/අක්කජරයිපත්තු 

මුවහලිම් මශළ විදයළය

5
එම්.ඒ.එම්. ෆිර්නළවහ මයළ 841811895

අම්/අක්කජරයිපත්තු 

මුවහලිම් මශළ විදයළය

අඩ්ඩළච්ජච්න ගුරු 

විදයළය පී.එම්.රළජු මයළ 

අඩ්ඩළච්ජච්න ගුරු 

විදයළය

6
එන්.එම්. ප්රියළන් මයළ 871013381

අඩ්ඩළච්ජච්න ගුරු 

විදයළය

අම්/අක්කජරයිපත්තු 

මුවහලිම් මශළ විදයළය එම්. බළෂිර් මයළ

අම්/අක්කජරයිපත්තු 

මුවහලිම් මශළ විදයළය

7
එම්. බළෂිර් මයළ 732722327

අම්/අක්කජරයිපත්තු 

මුවහලිම් මශළ විදයළය

අඩ්ඩළච්ජච්න ගුරු 

විදයළය එන්.එම්. ප්රියළන් මයළ 

අඩ්ඩළච්ජච්න ගුරු 

විදයළය

8

ජේ. එවහ. ෙයසිංශ මයළ 19855003263

අම්/අක්කජරයිපත්තු 

මුවහලිම් මශළ විදයළය

අම්/ශ්රී රළමක්රිහණ විදයළය 

- අක්කජරයිපත්තුල

9

එච්.එම්.රූෆීයළ මිය 19845804001

මඩ/ඔඩ්ඩමළලඩි මධය මශළ 

විදයළය - ඔඩ්ඩමළලඩි

මඩ/මීරළ බළලිකළ මශළ 

විදයළය - කළතන්කුඩි

10

ඒ.එල්.එසහ. ආමිනළ මිය 887971153

මඩ/ඔඩ්ඩමළලඩි මධය මශළ 

විදයළය - ඔඩ්ඩමළලඩි

මඩ/අන්නූර් මශළ විදයළය 

- ලළච්ජච්න

11
එවහ.ජවන්තිල් කුමළර් මයළ 801613985 ගුරු විදයළය - ජකෝපළයි 

යළ/මනිපළයි හින්දු 

විදයළය යළපනය එවහ. කජන්රළවළ මයළ

යළ/මනිපළයි හින්දු විදයළය 

යළපනය

12
එවහ. කජන්රළවළ මයළ 700563669

යළ/මනිපළයි හින්දු විදයළය 

යළපනය ගුරු විදයළය - ජකෝපළයි එවහ.ජවන්තිල් කුමළර් මයළ ගුරු විදයළය - ජකෝපළයි 

13
එල්. සලගළමි මයළ 725911912

ලව්/ලව්නියළල ජදමෂ මධය 

මශළ විදයළය

ලව්/රම්බයිකුම් බළලිකළ 

මශළ විදයළය එවහ. න්මුගම් මයළ 

ලව්/රම්බයිකුම් බළලිකළ 

මශළ විදයළය

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 

(උතුර/නැයෙනහිර) ය ේවා  හෙක



අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 

(උතුර/නැයෙනහිර) ය ේවා  හෙක

14
එවහ. න්මුගම් මයළ 673164811

ලව්/රම්බයිකුම් බළලිකළ 

මශළ විදයළය

ලව්/ලව්නියළල ජදමෂ මධය 

මශළ විදයළය එල්. සලගළමි මයළ

ලව්/ලව්නියළල ජදමෂ මධය 

මශළ විදයළය

15
එවහ.එල් ජමොහිදීන් මයළ 731552118

ගුරු පුහුණූ මධයවහථළනය -  

කළත්තන්කුඩි

මඩ/කළත්තන්කුඩි මධය 

විදයළය - කළතන්තුඩි



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1 බී.එන්. ම ෝගන්  යා 8507734712V
බ/පවව්ර  මද ෂ  ධය  ශා 

විදයාය

බ/වරවල්තී  ධය විදයාය -

 බදුල්

ආර්.එම්.දිල්ානි 

ම ෞයා විමේසිංශ  යා

බ/වරවල්තී  ධය විදයාය 

- බදුල්

2
ආර්.එම්. දිල්ානි 

ම ෞයා විමේසිංශ  යා
967630322V

බ/වරවල්තී  ධය විදයාය - 

බදුල්

බ/පවව්ර  මද ෂ  ධය 

 ශා විදයාය
බී.එන්.ම ෝගන්  යා

බ/පවව්ර  මද ෂ  ධය 

 ශා විදයාය

3 ඒ. ගීතා මිය 796432420V
බ/බණ්ඩාරමල  ධය  ශා 

විදයාය

බ/ශ්රි ජනානන්ද ජාති  

පාව
එව.් මයෝගමච්චමි මිය

බ/ශ්රි ජනානන්ද ජාති  

පාව

4 එව.් මයෝගමච්චමි මිය 19806410163
බ/ශ්රි ජනානන්ද ජාති  

පාව

බ/බණ්ඩාරමල  ධය 

 ශා විදයාය
ඒ. ගීතා මිය

බ/බණ්ඩාරමල  ධය 

 ශා විදයාය

5 පී. රමම්්  යා 791423694V
බ/නාඋල්  ධය  ශා 

විදයාය - බණ්ඩාරමල

බ/ශල්මේ  ධය  ශා 

විදයාය

ඩි.එම්.මේ.එව.් දිවානාය  

 යා.

බ/ශල්මේ  ධය  ශා 

විදයාය

6
ඩි.එම්.මේ.එව.් දිවානාය  

 යා.
742270777V

බ/ශල්මේ  ධය  ශා 

විදයාය

බ/නාඋල්  ධය  ශා 

විදයාය - බණ්ඩාරමල
පී. රමම්්  යා

බ/නාඋල්  ධය  ශා 

විදයාය - බණ්ඩාරමල

7
ආර්.එම්.ඒ. නුලන් වම්පත් 

 යා
198335101718

බ/ බදුල්  ධය  ශා 

විදයාය
බ/ධර් දූත ජාති  පාව ආර් එම් එන් ප්රියන්ත  යා බ/ධර් දූත ජාති  පාව

8 ආර් එම් එන් ප්රියන්ත  යා 860342375V බ/ධර් දූත ජාති  පාව
බ/ බදුල්  ධය  ශා 

විදයාය

ආර්.එම්.ඒ. නුලන් වම්පත් 

 යා

බ/ බදුල්  ධය  ශා 

විදයාය

9 ආර්.එම්.අනුර කු ාර  යා 772692633V ම ො/නි්ිං  ජාති  පාව ම ො/දුටුගැමුණු  ධය විදයාය
මේ.එම්.එන්.සී.ද යන්ති 

මිය
ම ො/දුටුගැමුණු  ධය විදයාය

10
මේ.එම්.එන්.සී.ද යන්ති 

මිය
836981995V ම ො/දුටුගැමුණු  ධය විදයාය

ම ො/නි්ිං  ජාති  

පාව
ආර්.එම්.අනුර කු ාර  යා

ම ො/නි්ිං  ජාති  

පාව

11
ඩබ්ලිව්.එම්.නයනා න්ද 

විරරත්ත බිංඩාර  යා
772982690V

ඉිංග්රිස ගුරු පුහුණු 

 ධයවථ්ානය
ම ො/ ැදග  ජාති  පාව

මේ.එම්.එව.්මේ.  ැණිමේ 

මිය
ම ො/ ැදග  ජාති  පාව

12
මේ.එම්.එව.්මේ.  ැණිමේ 

මිය
198077504459 ම ො/ ැදග  ජාති  පාව

ඉිංග්රිස ගුරු පුහුණු 

 ධයවථ්ානය

ඩබ්ලිව්.එම්.නයනා න්ද 

විරරත්ත බිංඩාර  යා

ඉිංග්රිස ගුරු පුහුණු 

 ධයවථ්ානය

13 ඒ.එම්.ඩී.  මනෝේ  යා 862720997V බ/ලූණුලත්ත ජාති  පාව බ/ලැලි ඩ  ධය විදයාය එව.්පී.ර යතා බ/ලැලි ඩ  ධය විදයාය

14 එව.්පී.ර යතා 746413220V බ/ලැලි ඩ  ධය විදයාය බ/ලූණුලත්ත ජාති  පාව ඒ.එම්.ඩී.  මනෝේ  යා බ/ලූණුලත්ත ජාති  පාව

15 ඩී.එම්.ඩී.සී. ැණිමේ මිය 738352254V ම ො/ ැදග  ජාති  පාව ගුරු  ධයවථ්ානය -  ැදග මේ.ඩි.එම්.මේ.බිංඩාර  යා ගුරු  ධයවථ්ානය -  ැදග 

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (ඌව) ය ේවා 

 හෙක



අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (ඌව) ය ේවා 

 හෙක

16 මේ.ඩි.එම්.මේ.බිංඩාර  යා 760421251V ගුරු  ධයවථ්ානය -  ැදග ම ො/ ැදග  ජාති  පාව ඩී.එම්.ඩී.සී. ැණිමේ මිය ම ො/ ැදග  ජාති  පාව

17 මේ.එම්.පී.එව.් ජයසිංශ  යා 791991684
බ/පවව්ර   ධය  ශා 

විදයාය
ගුරු  ධයවථ්ානය - පවව්ර



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1 එම්.ජී.ඩී.ඩී.කුමාර මයා 770322073V ගා/මහින්ද විදයාය ගා/විදයාලෝක විදයාය ඕ.එම්.ලේ.ප්රවාද් කුමාර මයා ගා/විදයාලෝක විදයාය

2 ඕ.එම්.ලේ.ප්රවාද් කුමාර මයා 762880687V ගා/විදයාලෝක විදයාය ගා/මහින්ද විදයාය එම්.ජී.ඩී.ඩී.කුමාර මයා ගා/මහින්ද විදයාය

3 බී.ඒ.සී.රවාදරී මිය 935960940V
ගා/වංඝමිත්තා බාලිකා 

විදයාය
ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය සී.ලේ.ලශට්ටිආරච්චි මිය ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය

4 සී.ලේ.ලශට්ටිආරච්චි මිය 199055902890 ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය
ගා/වංඝමිත්තා බාලිකා 

විදයාය
බී.ඒ.සී.රවාදරී මිය

ගා/වංඝමිත්තා බාලිකා 

විදයාය

5
එව.්එන්.එම්. ප්රදීප් වමීර 

වරුලන්  මයා
198915800096 ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය

පු/වහීරා මුවල්ිම් මධය මශා 

විදයාය - පුත්තම

6 ඒ.පී. ාන්ත මයා 753092528V
ගා/ක්රිව්තු ලද්ල පිරිමි 

විදයාය - බද්ලද්ගම
ගා/සිරිධම්ම විදයාය එන්.එම්. ල ොනල්ඩ් මයා ඒ.පී. ාන්ත මයා

7 එන්.එම්. ල ොනල්ඩ් මයා 197219500514 ගා/සිරිධම්ම විදයාය
ගා/ක්රිව්තු ලද්ල පිරිමි 

විදයාය - බද්ලද්ගම
ඒ.පී. ාන්ත මයා

ගා/ක්රිව්තු ලද්ල පිරිමි 

විදයාය - බද්ලද්ගම

8 ඒ.පි. තරංගා මිය 815904672V
ගා/ශ්රී සුමංග මධය මශා 

විදයාය
ගා/ශ්රී ලද්ලානන්ද විදයාය එන්. ප්රියංකා කුමුදුනී මිය ගා/ශ්රී ලද්ලානන්ද විදයාය

9 එන්. ප්රියංකා කුමුදුනී මිය 746581041V ගා/ශ්රී ලද්ලානන්ද විදයාය
ගා/ශ්රී සුමංග මධය මශා 

විදයාය
ඒ.පි. තරංගා මිය

ගා/ශ්රී සුමංග මධය මශා 

විදයාය

10
එම්.එම්. ානිකතා 

දිල්රුේෂි  මිය
956741122V

මාර/මාතර මධය මශා 

විදයාය

මාර.වාන්ත ලතෝමව ්කුමාර 

විදයාය

එච්.ලයි.එන්.එව.් වම්ඳත් 

කුමාර මයා

මාර/වාන්ත ලතෝමව ්

කුමාර විදයාය

11
එච්.ලයි.එන්.එව.් වම්ඳත් 

කුමාර මයා
813300753V

මාර/වාන්ත ලතෝමව ්

කුමාර විදයාය

මාර/මාතර මධය මශා 

විදයාය

එම්.එම්. ානිකතා 

දිල්රුේෂි  මිය

මාර/මාතර මධය මශා 

විදයාය

12
එන්.ජී.එල්.ආර්. නිලන්ත 

මයා
8234453590V ගා/උඳනන්ද විදයාය

ලෘත්තිය වංලර්ධන 

මධයවථ්ානය  පිල්ලගො 
 බ්.ඩී. අකි මයා

ලෘත්තිය වංලර්ධන 

මධයවථ්ානය  පිල්ලගො 

13  බ්.ඩී. අකි මයා 773521026V
ලෘත්තිය වංලර්ධන 

මධයවථ්ානය  පිල්ලගො 
ගා/උඳනන්ද විදයාය

එන්.ජී.එල්.ආර්. නිලන්ත 

මයා
ගා/උඳනන්ද විදයාය

14 ආර්.එම්.ඒ. නන්දික මයා 710714045V මාර/වර්ලේව ්විදයාය
මා/ාන්ත ලතෝමව ්උවව ්

බාලිකා විදයාය
එම්.එච්. දිලුම් සුදන්ති මිය

මා/ාන්ත ලතෝමව ්උවව ්

බාලිකා විදයාය

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (දකුණ) ය ේවා 

 හෙක



අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (දකුණ) ය ේවා 

 හෙක

15 එම්.එච්. දිලුම් සුදන්ති මිය 196964602798
මා/ාන්ත ලතෝමව ්උවව ්

බාලිකා විදයාය
මාර/වර්ලේව ්විදයාය ආර්.එම්.ඒ. නන්දික මයා මාර/වර්ලේව ්විදයාය

16
එල්. ජී.එව.් බ්.වී. 

මුණසිංශ මිය
838383262V

ගා/ාන්ත ඇවිෂියව ්

විදයාය

කු/අේල ශ්රී රාහු මධය 

මශා විදයාය

17 පී. ලශේලාවිතාරණ මයා 1980225100030
රුහුණූ ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය
ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය

18 පි.එල්.එව.් තේෂිා මිය 886443781V ගා/ධර්මාලෝක විදයාය
කු/වංකාල මධය මශා 

විදයාය

19 පී. වීරරත්න මයා 673322433V මාර/ශ්රී රාහු විදයාය
මාර/මහින්ද රාජඳේ 

විදයාය

පී.එල්.බී. වංජිල ලද්බන්දු 

මයා

මාර/මහින්ද රාජඳේ 

විදයාය

20
පී.එල්.බී. වංජිල ලද්බන්දු 

මයා
197923302862

මාර/මහින්ද රාජඳේ 

විදයාය
මාර/ශ්රී රාහු විදයාය පී. වීරරත්න මයා මාර/ශ්රී රාහු විදයාය

21  බ්.පී. චමිා මිය 19807200183
මාර/ලදනියාය මධය මශා 

විදයාය

මාර/ ලමොරලක කීර්ති 

අලබ්වික්රම ජාතික ඳාව
ලේ.ජී.පී. අවංගිකා මිය

මාර/ ලමොරලක කීර්ති 

අලබ්වික්රම ජාතික ඳාව

22 ලේ.ජී.පී. අවංගිකා මිය 848481114V
මාර/ ලමොරලක කීර්ති 

අලබ්වික්රම ජාතික ඳාව

මාර/ලදනියාය මධය මශා 

විදයාය
 බ්.පී. චමිා මිය

මාර/ලදනියාය මධය මශා 

විදයාය



අනු 

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

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය

1
එන්.ඩබ්ලිව්.ඒ. අනුරාධා 

ප්රීයදර්නි මිය
197873800522

කළු/රාජකීය විදයාය - 

හශොරණ

අනු/ව්ලර්ණඳාලී බාලිකා 

විදයාය

2

ඩබ්ලිව්.එම්.අචිනි 

නුලන්තිකා කුමාරි ලාවා 

මිය

937790236V
බඳ/ගම්/සියනැ ජාතික 

ඳාව

අනු/ව්ලර්ණඳාලී බාලිකා 

විදයාය

3 ටී.ලජිර චානක මයා 198216902539
කළු/ශ්රී සුමංග මශා 

විදයාය - ඳානදුර

හකො/හව්ල්ව් කුමරි මශා 

විදයාය

එම්.ඩී.සී.එව.්ගුණතික 

මයා

හකො/හව්ල්ව් කුමරි මශා 

විදයාය

4
එම්.ඩී.සී.එව.්ගුණතික 

මයා
802422423V

හකො/හව්ල්ව් කුමරි මශා 

විදයාය

කළු/ශ්රී සුමංග මශා 

විදයාය - ඳානදුර
ටී.ලජිර චානක මයා

කළු/ශ්රී සුමංග මශා 

විදයාය - ඳානදුර

5
එච්.ඒ.මධුරී ාන්තිහල්ඛා 

ජයලර්ධන
807611186V

හකො/හව්ල්ව් කුමර මශා 

විදයාය

කෑ/ඩඩ්ලි හවේනානායක මශා 

විදයාය
එව.්ඩී.ඇන්ඩර්වන් මිය

හකො/ආරක්ක  හවේලා 

විදයාය

6 එව.්ඩී.ඇන්ඩර්වන් මිය 837733910V
හකො/ආරක්ක  හවේලා 

විදයාය

හකො/හව්ල්ව් කුමර මශා 

විදයාය

7 එච්.එම්.සී.වී සුරියලං මයා 977041643V
ගම්/ශරි්චන්ද්ර මශා 

විදයාය - මීගමුල

කු/වංකාල මධය මශා 

විදයාය

8
එම්.ඒ.ශ්රිමාලි ප්රියංකා 

වීරසුරිය මිය
918170707V

සියනෑ ජාතික අධයාඳන 

විදයාපිඨය

කු/ඳරාක්රමබාහු මධය මශා 

විදයාය - හඳොල්ගශහල
ඩබි.ප්රීයංකා විතානගේ

කු/ඳරාක්රමබාහු මධය මශා 

විදයාය - හඳොල්ගශහල

9
එච්.පි. හවේනක වම්ඳත් 

අමරහවේකර මයා
841722876V

ගම්/බණ්ඩාරනායක මශා 

විදයාය - ගම්ඳශ

ශා/හවේනානායක මධය 

විදයාය  - මාදම්හඳ

10
එම්.ආර්.පී. යමුනා කුමාරි 

අමරසිංශ මිය
786783372V

සියනෑ ජාතික අධයාඳන 

විදයාපිඨය

ගම්/නාන්දා පිරිමි මධය 

මශා විදයාය - 

මිනුලන්හගොඩ

11 එම්.ඩබ්ලිව් හකොව්තා මිය 776673650V
හකො/විාකා විදයාය - 

හකොෂඹ 04
ක ො/ඉසිපතන විදයාය ඩබ් ඒ පි රජින්ද මයා ක ො/ඉසිපතන විදයාය

අධයාපන අමාතයාාංකයන් පත්  රන ද අනධයයන ක ේල යින්කේ ලාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ක ේලා 

 හය 



අධයාපන අමාතයාාංකයන් පත්  රන ද අනධයයන ක ේල යින්කේ ලාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ක ේලා 

 හය 

12 ඩබ් ඒ පි රජින්ද මයා 810151340V හකො/ඉසිඳතන විදයාය
හකො/විාකා විදයාය - 

හකොෂඹ 04
එම්.ඩබ්ලිව් හකොව්තා මිය

හකො/විාකා විදයාය - 

හකොෂඹ 04

13 එච්.එමි.ඩි.එන් විහේසිංශ 906520290V
හකො/ධර්මඳා විදයාය - 

ඳන්නිපිටිය

කු/මලියගේව බාලිකා 

විද්යාලය
බ්.ඒම්.ජි.සුජිවා ප්රියසද්ර්ශනි

කු/මලියගේව බාලිකා 

විද්යාලය

14
හක්.ටී. චම්පිකා නිල්මිනි 

මිය
736953196V හකො/ලූම්බිනි විදයාය

හකො/මශානාම විදයාය - 

හකොෂඹ 3
ටි.ජි.පි. ප්රියදර්න මයා

හකො/මශානාම විදයාය - 

හකොෂඹ 3

15 ටි.ජි.පි. ප්රියදර්න මයා 792712363V
හකො/මශානාම විදයාය - 

හකොෂඹ 3
හකො/ලූම්බිනි විදයාය

හක්.ටී. චම්පිකා නිල්මිනි 

මිය
හකො/ලූම්බිනි විදයාය

16 පී.එල්.යු. ක්ාන් මයා 198701500601 හකො/ලූම්බිනි විදයාය

හකො/සිරිමාහලෝ 

බණ්ඩාරනායක විදයාය - 

හකොෂඹ 7

2022 ව්ථාන මාරුල 

එහවම ක්රියාත්මක කරන 

දි

17
එම්.ඩී.ශර් මධුරංග 

හඳහර්රා මයා
8528115010V කළු/කළුතර මශා විදයාය

කළු/බණ්ඩාරගම මධය මශා 

විදයාය
පී.ධී. විජයකුමාර මයා

කළු/බණ්ඩාරගම මධය මශා 

විදයාය

18 පී.ධී. විජයකුමාර මයා 740613080V
කළු/බණ්ඩාරගම මධය මශා 

විදයාය
කළු/කළුතර මශා විදයාය

එම්.ඩී.ශර් මධුරංග 

හඳහර්රා මයා
කළු/කළුතර මශා විදයාය

19
එල්.එව.්එල්. කරුණාලං 

මයා
811944688V

ශංලැල් ගුරුපුහුණු 

මධයවථ්ානය

සියනෑ ජාතික අධයාඳන 

විදයාපිඨය
පි.පි. ඳද්මසිරි මයා

බඳ/ගම්/සියනෑ මධය මශා 

විදයාය - ඳාළුගම,හදොම්හඳ

20 පි.පි. ඳද්මසිරි මයා
බඳ/ගම්/සියනෑ මධය මශා 

විදයාය - ඳාළුගම,හදොම්හඳ

ශංලැල් ගුරුපුහුණු 

මධයවථ්ානය

21 පි.එල්.එල්. ප්රියන්ත මයා 196908401444 හකො/ආනන්ද විදයාය
බඳ/ජය/හබෝමිරිය මධය 

මශා විදයාය - කඩුහල
එච්.පී.ඩී කුමාර මයා

බඳ/ජය/හබෝමිරිය මධය 

මශා විදයාය - කඩුහල

22 එච්.පී.ඩී කුමාර මයා 863031176V
බඳ/ජය/හබෝමිරිය මධය 

මශා විදයාය - කඩුහල
හකො/ආනන්ද විදයාය පි.එල්.එල්. ප්රියන්ත මයා හකො/ආනන්ද විදයාය



අධයාපන අමාතයාාංකයන් පත්  රන ද අනධයයන ක ේල යින්කේ ලාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ක ේලා 

 හය 

23 එච්.ඒ.එව ්දිල්රුක්ෂි මිය 765090725V
බඳ/ජය/ජනාධිඳති විදයාය 

- රාජගිරිය
හකො/හද්වි බාලිකා විදයාය එච්.එල් ශ්රියානි දිපිකා මිය හකො/හද්වි බාලිකා විදයාය

24 එච්.එල් ශ්රියානි දිපිකා මිය 726102287V හකො/හද්වි බාලිකා විදයාය
බඳ/ජය/ජනාධිඳති විදයාය 

- රාජගිරිය
එච්.ඒ.එව ්දිල්රුක්ෂි මිය

බඳ/ජය/ජනාධිඳති 

විදයාය - රාජගිරිය

25 බී.ඩී. නිල්මිණි 197961701693
බඳ/ජය/හබෝමිරිය ජාතික 

ඳාව
බඳ/ජය/ශ්රී රාජසිංශ විදයාය

26 ඩි.හවේනක මයා
හකො/ඉසිඳතන විදයාය - 

හකොෂඹ 5

හකො/ශ්රී සුභූති මධය මශා 

විදයාය - බත්තරමුල්

27 ආර්.සී. දඹරහේ මයා
හකො/ශ්රී සුභූති මධය මශා 

විදයාය - බත්තරමුල්

බඳ/ජය/හබෝමිරිය ජාතික 

ඳාව
ඩි.හවේනක මයා

හකො/ඉසිඳතන විදයාය - 

හකොෂඹ 5

28 එච්.අවංක ක්මින්ද මයා 782050060V හකො/නාන්දා විදයාය
හකොහෂොන්නාල බාලිකා 

විදයාය
එව.් තරංගා මිය

ගම්/ගුරුකු මශා විදයාය 

- කැණිය

29 එව.් තරංගා මිය
ගම්/ගුරුකු මශා විදයාය - 

කැණිය
හකො/නාන්දා විදයාය

30 එම්.සී. මධුානි මිය 916933347V
හකොහෂොන්නාල බාලිකා 

විදයාය

ර/ඇශැලියහගොඩ මධය මශා 

විදයාය
එච්.අවංක ක්මින්ද මයා හකො/නාන්දා විදයාය

31 එම්.එම්.ක්රිාන්ත මයා 198207101769
හකො/මහින්ද රාජඳක් 

විදයාය - පිටිඳන, 

හශෝමාගම

හකො/නාන්දා විදයාය

32 එච්. චමින්ද ප්රනාන්දු මයා 813275643V හකො/නාන්දා විදයාය
හකො/සිරිමාහලෝ 

බණ්ඩාරනායක විදයාය - 

හකොෂඹ 7

මදාරා මුණසිංශ

හකො/සිරිමාහලෝ 

බණ්ඩාරනායක විදයාය - 

හකොෂඹ 7

33 මදාරා මුණසිංශ මයා

හකො/සිරිමාහලෝ 

බණ්ඩාරනායක විදයාය - 

හකොෂඹ 7

හකො/නාන්දා විදයාය එච්.චමින්ද ප්රනාන්දු මයා හකො/නාන්දා විදයාය



අධයාපන අමාතයාාංකයන් පත්  රන ද අනධයයන ක ේල යින්කේ ලාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ක ේලා 

 හය 

34
ඩබ්.ඒ.එන්.වික්රමආරච්චි 

මයා
961582512V

හකො/ආරක්ක  හවේලා 

විදයාය

කු/වික්රමශීා මධය මශා 

විදයාය

35 එච්.ටි.අයි. හිරිපිටිය මයා 932633280V
හකො/හගෝතමි බාලිකා 

විදයාය
හකො/රාජකීය විදයාය බි.එල්.එව.් රත්නායක මයා හකො/රාජකීය විදයාය

36 බි.එල්.එව.් රත්නායක මයා හකො/රාජකීය විදයාය
හකො/හගෝතමි බාලිකා 

විදයාය
එච්.ටි.අයි. හිරිපිටිය මයා

හකො/හගෝතමි බාලිකා 

විදයාය

37
එව.්පී.එව.් ඉන්ද්රා කුමාරි 

මිය

ශාපිටිගම ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය

කුරුණෑග ගුරු 

මධයවථ්ානය

38 බි.එව.්පි.ඩබ්. සිල්ලා මයා 911830965V
හකො/මශානාම විදයාය - 

හකොෂඹ 3
හකො/රාජකීය විදයාය අරුණ චමින්ද මයා හකො/රාජකීය විදයාය

39 අරුණ චමින්ද මයා හකො/රාජකීය විදයාය
හකො/මශානාම විදයාය - 

හකොෂඹ 3
බි.එව.්පි.ඩබ්. සිල්ලා මයා

හකො/මශානාම විදයාය - 

හකොෂඹ 3

40 එන්.වි.ජි.බි. කුමාරසිරි මයා 830250735V
හකො/මශානාම විදයාය - 

හකොෂඹ 3
හකො/රාජකීය විදයාය එම්.ජී. අජිත් මයා හකො/රාජකීය විදයාය

41 එම්.ජී. අජිත් මයා හකො/රාජකීය විදයාය
හකො/මශානාම විදයාය - 

හකොෂඹ 3
එන් වි ජි බි කුමාරසිරි මයා

හකො/මශානාම විදයාය - 

හකොෂඹ 3

42
ආර්.ඩි.එව.් චන්හද්රව්කර 

මයා
681943749V

හකො/මශානාම විදයාය - 

හකොෂඹ 3
ගම්/ගුරුකු මශා විදයාය - 

කැණිය

43 හක්.ඩි.එව.් කුමාරි මිය 718662079V
හකො/හින්දු විදයාය - 

හකොෂඹ 4
හකො/රාජකීය විදයාය

බී.එල්.එන්.එව.් රත්නායක 

මයා
හකො/රාජකීය විදයාය

44
බී.එල්.එන්.එව.් රත්නායක 

මයා
හකො/රාජකීය විදයාය

හකො/හින්දු විදයාය - 

හකොෂඹ 4
හක්.ඩි.එව.් කුමාරි මිය

හකො/හින්දු විදයාය - 

හකොෂඹ 4

45 එම්.ඒ.සී. හකොව්තා මයා හකො/රාජකීය විදයාය
හකො/ධර්මඳා විදයාය - 

ඳන්නිපිටිය



අධයාපන අමාතයාාංකයන් පත්  රන ද අනධයයන ක ේල යින්කේ ලාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ක ේලා 

 හය 

46
හක්.එච්.ඩී.එව.් සුගතදාව 

මයා

කළු/බුත්සිංශ මධය මශා 

විදයාය

කළු/රාජකීය විදයාය - 

හශොරණ



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1
එච්.පී.එම්.සමන් කුමාරි 

මිය.
198455000924

මහ/ඩී.බී.විජේතුංග ජාතික 

පාස

ජේරාජදණිය ජාතික 

අධයපාන විදයාපිඨය
ජේ. රාේ මයා

ජේරාජදණිය ජාතික 

අධයපාන විදයාපිඨය

2 ජේ. රාේ මයා 19690343932
ජේරාජදණිය ජාතික 

අධයපාන විදයාපිඨය

මහ/ඩී.බී.විජේතුංග ජාතික 

පාස
එච්.පී.එම්.සමන් කුමාරි මිය.

මහ/ඩී.බී.විජේතුංග ජාතික 

පාස

3 ඒ.ඩබ්.ආර්. කුමාර මයා 730564589V
මහ/අලතජගොඩ ජාතික 

පාස

මා/ශ්රී සුංගමිත්තා බාලිකා 

ජාතික පාස
ඩී.පි.ජී ප්රියුංලදා රණවිර

මා/ශ්රී සුංගමිත්තා බාලිකා 

ජාතික පාස

4
ඩී.පි.ජී ප්රියුංලදා රණවිර 

මයා
197971500266

මා/ශ්රී සුංගමිත්තා බාලිකා 

ජාතික පාස

මහ/අලතජගොඩ ජාතික 

පාස
ඒ.ඩබ්.ආර්. කුමාර මයා

මහ/අලතජගොඩ ජාතික 

පාස

5
එච්.එම්.එස.්යූ.ලයි. 

බණ්ඩාර මයා
821863686V රජලැල් හුංදු ජාතික පාස

මහ/ජතල්ජේණිය ජාතික 

පාස
ජේ.ජී.පී.ජනළුම් කුමාරි මිය

මහ/ජතල්ජේණිය ජාතික 

පාස

6 ජේ.ජී.පී.ජනළුම් කුමාරි මිය 817910840V
මහ/ජතල්ජේණිය ජාතික 

පාස

රජලැල් හුංදු ජාතික 

පාස

එච්.එම්.එස.්යූ.ලයි. 

බණ්ඩාර මයා
රජලැල් හුංදු ජාතික පාස

7
එම්.ජී.සී.බී ඒකනායාක 

මයා
773552521V මා/සාන්ත ජතෝමස ්විදයාය

මා/ක්රිස්තජේල ජාතික 

පාස මාතජල්

එම්.එස.්එස.්එම්. 

සමරදිලාකර මිය

මා/ක්රිස්තජේල ජාතික 

පාස මාතජල්

8
එම්.එස.්එස.්එම්. 

සමරදිලාකර මිය
857340787V

මා/ක්රිස්තජේල ජාතික 

පාස මාතජල්

මා/සාන්ත ජතෝමස ්

විදයාය
එම්.ජී.සී.බී ඒකනායාක මයා

මා/සාන්ත ජතෝමස ්

විදයාය

9 එස.්සී.දර්න මයා 823457083V ගුරු මධයසථ්ානය - නාවු
ගුරු මධයසථ්ානය - 

නිට්ටඹුල

10
ඉ.ජී.ඒ.එන්.ජේ.මානිුංගමුල 

මිය
825431519V

මා/රුංගිරි දඹුල් මධය මහා 

විදයාය

මා/වීර කැේජපටිජපොළ 

මධය විදයාය - 

අකුරම්ජබොඩ

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (මධයම) ය ේවා 

 හෙක



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය

1 ඩබි.ප්රීයංකා විතානගේ මිය 197183502363
කු/පරාක්රමබාහු මධය මහා 

විදයාය - පපොල්ගහපල

කෑ/ාන්ත ප ෝප් 

බාලිකා මහා විදයාය

බී.ඒම්.ජි.සුජිලා 

ප්රියවදර්නි මිය

කෑ/ාන්ත ප ෝප් බාලිකා 

මහා විදයාය

2
බී.ඒම්.ජි.සුජිලා 

ප්රියවදර්නි මිය
795904140V

කු/මලියගේල බාලිකා 

විදයාය

මහ/මහාමායා බාලිකා 

විදයාය
ඩබි.ප්රීයංකා විතානගේ මිය

මහ/මහාමායා බාලිකා 

විදයාය

3 ඒ.ඒම්.සි. ගශේරත් මයා 688571944V
ආනන්ද මධය මහා 

විදයාය - හාලත

බිංගිරිය ජාතික අධ්යාපන 

විදයාපීඨය

ඒ.ඒ. සගම්ධ් චරිත් ශ්රිමාල් 

මයා

බිංගිරිය ජාතික අධ්යාපන 

විදයාපීඨය

4
ඒ.ඒ. සගම්ධ් චරිත් ශ්රිමාල් 

මයා
198910104503

බිංගිරිය ජාතික අධ්යාපන 

විදයාපීඨය

ආනන්ද මධය මහා 

විදයාය - හාලත
ඒ.ඒම්.සි. ගශේරත් මයා

ආනන්ද මධය මහා 

විදයාය - හාලත

5
ඩබ්.ගේ ධ්ම්මිකා 

ප්රියදර්නි මිය
197283703130V

කු/මලියපේල බාලිකා 

විදයාය - කුරුණෑග

කු/එස්.බී.පහේරත් මධය 

මහා විදයාය - 

නිකදළුපපොත

ගේ.එන්.එව් ධ්ර්මතික 

මිය

කු/එස්.බී.පහේරත් මධය 

මහා විදයාය - 

නිකදළුපපොත

6
ගේ.එන්.එව් ධ්ර්මතික 

මිය
858653363V

කු/එස්.බී.පහේරත් මධය 

මහා විදයාය - 

නිකදළුපපොත

කු/මලියපේල බාලිකා 

විදයාය - කුරුණෑග

ඩබ්.ගේ ධ්ම්මිකා 

ප්රියදර්නි මිය

කු/මලියපේල බාලිකා 

විදයාය - කුරුණෑග

7
ගේ.ඒම්. තුාරි දිව්ශා 

කුමාරි මිය
847362391V

කුලි/පඬු/ ඒව.්ඩබ්.ආර්. ඩී 

බණ්ඩාරණායක ජාතික 

පාව

බිංගිරිය ජාතික අධ්යාපන 

විදයාපිඨය

ගේ.එම්.වගේවිකා 

මධුමාලි ජයලර්ධ්න මිය

බිංගිරිය ජාතික අධ්යාපන 

විදයාපිඨය

8
ගේ.එම්.වගේවිකා මධුමාලි 

ජයලර්ධ්න මිය
928101843V

බිංගිරිය ජාතික අධ්යාපන 

විදයාපිඨය

කුලි/පඬු/ ඒව.්ඩබ්.ආර්. ඩී 

බණ්ඩාරණායක ජාතික 

පාව

ගේ.ඒම්. තුාරි දිව්ශා 

කුමාරි මිය

කුලි/පඬු/ ඒව.්ඩබ්.ආර්. ඩී 

බණ්ඩාරණායක ජාතික 

පාව

9 ජී.ඒ.සී ජයසුන්දර මිය 716850978V
කු/වික්රමශීා මධය මහා 

විදයාය

කු/අව්ල ශ්රී රාහු මධය 

මහා විදයාය

10
එම්.එම්.යමුනා කුමාරි 

මාපා මිය
777141180V

හා/ ප ෝප්ලාස ්

විදයාය - පලන්නප්පුල

ගිරිඋල් ගුරු 

මධයස්ථානය

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

 හයක



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

 හයක

11
එම්.ඒ සුමිත් ලවන්ත 

ආරියදාව මයා
710983402V

කු/එස්.බී.පහේරත් මධය 

මහා විදයාය - 

නිකදළුපපොත

කු/වි යබා  ාතික පාස
ගේ.ඒ කමාලති 

ජයගකොඩි මිය
කු/වි යබා  ාතික පාස

12
ගේ.ඒ කමාලති ජයගකොඩි 

මිය
196867810077 කු/වි යබා  ාතික පාස

කු/එස්.බී.පහේරත් මධය 

මහා විදයාය - 

නිකදළුපපොත

එම්.ඒ සුමිත් ලවන්ත 

ආරියදාව මයා

කු/එස්.බී.පහේරත් මධය 

මහා විදයාය - 

නිකදළුපපොත

13 ජී.ඩී.ගේ. විරසිංශ මයා 912511073V
ආනන්ද මධය මහා 

විදයාය - හාලත

හා/ධම්මිස්සර මධය මහා 

විදයාය - නාත්තන්ඩිය

එම්.එච්.එව්.චන්ද්රකාන්ති 

මිය

හා/ධම්මිස්සර මධය මහා 

විදයාය - නාත්තන්ඩිය

14
එම්.එච්.එව්.චන්ද්රකාන්ති 

මිය
766521126V

හා/ධම්මිස්සර මධය මහා 

විදයාය - නාත්තන්ඩිය

ආනන්ද මධය මහා 

විදයාය - හාලත
ජී.ඩී.ගේ. විරසිංශ මයා

ආනන්ද මධය මහා 

විදයාය - හාලත

15 ටි ටි ප්රියදර්නි මිය 775704152V
කු/මහපසන්  ාතික පාස 

- නිකලැරටිය

නිකලැරටිය ගුරු 

මධයස්ථානය

ඩී.එම්.සී.පේ 

බන්නනැහැක මිය

නිකලැරටිය ගුරු 

මධයස්ථානය

16
ඩී.එම්.සී.පේ 

බන්නනැහැක මිය
805561645V

නිකලැරටිය ගුරු 

මධයස්ථානය

කු/මහපසන්  ාතික පාස 

- නිකලැරටිය
ටි ටි ප්රියදර්නි මිය

කු/මහපසන්  ාතික පාස 

- නිකලැරටිය



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1 ඩබ්.වී. අන ෝමා මිය 648301219V
කෑ/ආචාර්ය 

එන්.එම්.නෙනර්රා මධ්ය 

මහා විද්යාය

කෑ/සිරිසමන් මධ්ය මහා 

විද්යාය - ද්ැරණියග
බී.ජී. ද්යාලං මයා

කෑ/සිරිසමන් මධ්ය මහා 

විද්යාය - ද්ැරණියග

2 බී.ජී. ද්යාලං මයා 671970870V
කෑ/සිරිසමන් මධ්ය මහා 

විද්යාය - ද්ැරණියග

කෑ/ආචාර්ය 

එන්.එම්.නෙනර්රා මධ්ය 

මහා විද්යාය

ඩබ්.වී. අන ෝමා මිය
කෑ/ආචාර්ය 

එන්.එම්.නෙනර්රා මධ්ය 

මහා විද්යාය

3 නේ.ඒ. තිකරත්  මයා 652740540V
කෑ/ආචාර්ය 

එන්.එම්.නෙනර්රා මධ්ය 

මහා විද්යාය

කෑ/රාජසිංහ මධ්ය මහා 

විද්යාය - රුලන්ලැල්

4
ඩබ්.ඒ.එස.්නසේ ා ායක 

මයා
7021910099V

කෑ/පංනද්නිය 

විද්යාචක්රලර්ති ජාතික ොස

කෑ/කෑගලු බාලිකා 

විද්යාය
එච්.ශ්රියානි බංඩාරලත්ත මිය

කෑ/කෑගලු බාලිකා 

විද්යාය

5 එච්.ශ්රියානි බංඩාරලත්ත මිය 196658803213
කෑ/කෑගලු බාලිකා 

විද්යාය

කෑ/පංනද්නිය 

විද්යාචක්රලර්ති ජාතික ොස

ඩබ්.ඒ.එස.්නසේ ා ායක 

මයා

කෑ/පංනද්නිය 

විද්යාචක්රලර්ති ජාතික 

ොස

6
ඩී.එම්.මංජුා දිසා ායක 

මිය
786793955V

කෑ/මාල/පන් ල ජාතික 

ොස

කු/ඉබ්බාගමුල මධ්ය 

විද්යාය

7 ඉ.එච්.ජී. ස ත් බංඩාර මයා 730123078V
කෑ/මාලතනගොඩ රිවිසඳ 

මධ්ය විද්යාය - උසස්ාපටිය

කෑ/සහීරා මුසල්ිම් මහා 

විද්යාය - මාල ැල්
ඒ.එස.්එම්.මුහම්ද් මයා

කෑ/සහීරා මුසල්ිම් මහා 

විද්යාය - මාල ැල්

8 ඒ.එස.්එම්.මුහම්ද් මයා 197128602645
කෑ/සහීරා මුසල්ිම් මහා 

විද්යාය - මාල ැල්

කෑ/මාලතනගොඩ රිවිසඳ 

මධ්ය විද්යාය - උසස්ාපටිය
ඉ.එච්.ජී. ස ත් බංඩාර මයා

කෑ/මාලතනගොඩ රිවිසඳ 

මධ්ය විද්යාය - 

උසස්ාපටිය

9
එන්.එම්.නේ . ජී. තනුර 

ප්රීයද්ර්ශිනි නිල්මිනි කුමාරි
198280901565

ර/නකොනළොන්  මධ්ය මහා 

විද්යාය

කෑ/ආචාර්ය 

එන්.එම්.නෙනර්රා මධ්ය 

මහා විද්යාය

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන යවේලකයින්යේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු 2023 (වබරගමුල) යවේලා වශයක



අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන යවේලකයින්යේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු 2023 (වබරගමුල) යවේලා වශයක

10 නේ.ඒ.ජී.ප.ජයසුරිය 753443355V
කෑ/රාජසිංහ මධ්ය මහා 

විද්යාය - රුලන්ලැල්

ගම්/බණ්ඩාර ායක මහා 

විද්යාය - ගම්ෙහ

11
එල්.අයි.ඩි.එම්.ඩි.එන්. 

ංසාකාර මිය
908551958V

කෑ/රාජසිංහ මධ්ය මහා 

විද්යාය - රුලන්ලැල්

පු/ආ න්ද් මධ්ය මහා 

විද්යාය - පුත්තම

12
ඩබ්.පී.එන්. සඳමාලි 

වීරේනකොඩි මිය
198783100586

කෑ/ඩඩ්ලි නසේ ා ායක 

මහා විද්යාය

ගම්/ගුරුකු මහා විද්යාය 

- කැණිය

එච්.ඒ.මධුරී ාන්තිනල්ඛා 

ජයලර්ධ් 

නකො/නේල්ස් කුමර මහා 

විද්යාය

13 එච්.පී.ටී.සඳමාලි මිය 806413801V ර/සීලලී මහා විද්යාය
ගම්/බණ්ඩාර ායක මහා 

විද්යාය - නේයන්නගොඩ

....................................

එච්. ඒ.එව.්එන්. යපයර්රා 

පරිපාන නිධාරි

 (පාන ාඛාල)  

.......................................

ඩබ්.ඒ.එම්.ඩී. රණසාංශ  

වශකාර අධයාපන අධයක්

(ජාතික පාවල් ාඛාල) 

...................................

සී.ඩී.සී ජීලනි

වශකාර යල්කම්

(ඒකාබද්ධ යවේලා යනොලන)

............................................

එන්.ජී.ඩබ්.එම්.වී.එව.් වියේතික

වශකාර යල්කම්    

(පාන ාඛාල)     

....................................

ඒ.ඩී.එන්.ඩී. බණ්ඩාර                    

අධයාපන අධයක්                      

(ක්රීඩා ාඛාල)

..........................................

ඩී.ඒ.එච්. ඉයරෝනි  

නි. අධයාපන අධයක්

(ගුරු අධයාපන පරිපාන)        

.......................................

යක්.ඒ.එන් ප්රවාංජිත්

යකොෂඹ දිව්ත්රික් වාංවිධායක

(අධයාපන අනධයන යවේලක වාංගමය)

.......................................

ඒ.යක්.ඩබ්. වියේයවේකර

යල්කම්

(ශ්රී ාංකා අධයාපන අනධයයනලෘත්තීකයන්යේ ඒකාබද්ධ වාංගමය)  

2023 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කමිටුයේ වභාපති වශ වාමාජික වාමාජිකයින්යේ අත්වන් - 


