
අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 එව.්ඉලන්ද්රරාජා 761861123V ගුරු විදයාය - මඩකපුල

මඩ/ාන්ත මිලචල් 

විදයාය - මඩකපල ලේ. පාකියලිංගම් මයා 

ගුරු මධයවථ්ානය - 

මඩකපුල

ව්ථාන මාරු එලසින්ම 

ක්රියාත්මක ලේ

2 ලේ. පාකියලිංගම් මයා 

මඩ/ාන්ත මිලචල් විදයාය 

- මඩකපල ගුරු විදයාය - මඩකපුල එව.්ඉලන්ද්රරාජා ගුරු විදයාය - මඩකපුල

ව්ථාන මාරු එලසින්ම 

ක්රියාත්මක ලේ

3 කමලල්්ලරන් මයා මඩකපල විදයාපීඨය

අම්/අේකලරයිපත්තු 

මුව්ලම් මශා විදයාය
ව්ථාන මාරු එලසින්ම 

ක්රියාත්මක ලේ

4 ලේ. ලයෝලේ්ලරන් මයා ලකෝපායි ගුරු විදයාය

යා/ලලම්බඩි උවව ්බාලකා 

විදයාය
ව්ථාන මාරු එලසින්ම 

ක්රියාත්මක ලේ

5 ටී. කබින් මයා ලකෝපායි ගුරු විදයාය

යා/මනිපායි හින්දු 

විදයාය යාපනය
ව්ථාන මාරු අලිංගු ලේ

6 ලේ.එම්.එම්. නාසීර් මයා

මඩ/ශිලනන්ද ජාතික පාව -

 මඩකපල

මඩ/අලගාර් මධය 

විදයාය - එරාවූර් ටී.නගුලල්ව්ලරන් 

මඩ/අලගාර් මධය විදයාය 

- එරාවූර්

ව්ථාන මාරු එලසින්ම 

ක්රියාත්මක ලේ

7 ටී.නගුලල්ව්ලරන් 

මඩ/අලගාර් මධය විදයාය - 

එරාවූර්

මඩ/ශිලනන්ද ජාතික 

පාව - මඩකපල ලේ.එම්.එම්. නාසීර් මයා

මඩ/ශිලනන්ද ජාතික 

පාව - මඩකපල
ව්ථාන මාරු එලසින්ම 

ක්රියාත්මක ලේ

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2023 

(උතුර/න ැයෙනහිර) යසේවා සහෙක - ආරක්ෂක



අනු 

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

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1
කේ.පී.ආර්.බී කවිටක ොඩ 

මයා
812181432V

බණ්ඩාරනායක මධ්ය මහා 

විද්යාය - කේයන්ක ොඩ

ඩී.එව.්සවේනානායක විදයාය - 

මීරිගම

කේ.ඒ.ටී.එස.් කුමාර 

මයා
සියනෑ ජාතික අධයාපන විදයාපීඨය

වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

2 කේ.ඒ.ටී.එස.් කුමාර මයා 801482554V
සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

බණ්ඩාරනායක මධ්ය මහා 

විද්යාය - කේයන්ක ොඩ වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

3 එච්.වමන්ත කුමාර මයා 752440204V
මහින්ද රාජපක් විදයාය - 

සශෝමාගම

බප/ජය/ශ්රී රාජසිිංශ ජාතික 

පාව
ඒ.එව.්සක් සිල්ලා මයා බප/ජය/ශ්රී රාජසිිංශ ජාතික පාව වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

4 ඒ.එව.්සක් සිල්ලා මයා 801630286V
බප/ජය/ශ්රී රාජසිිංශ ජාතික 

පාව

මහින්ද රාජපක් විදයාය - 

සශෝමාගම
එච්.වමන්ත කුමාර මයා මහින්ද රාජපක් විදයාය - සශෝමාගම වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

5 එච්.ඩී. විජිත කුමාර මයා 752160309V
කළු/බුත්සිිංශ මධය මශා 

විදයාය

කළු/රාජකීය විදයාය - 

සශොරණ

සක්.සරොාන් නින්ත 

මයා
කළු/රාජකීය විදයාය - සශොරණ

සදසදනාසේම වථ්ාන මාරු 

අලිංගු සේ

6 සක්.සරොාන් නින්ත මයා 781032247V කළු/රාජකීය විදයාය - සශොරණ
කළු/බුත්සිිංශ මධය මශා 

විදයාය
එච්.ඩී. විජිත කුමාර මයා කළු/බුත්සිිංශ මධය මශා විදයාය

සදසදනාසේම වථ්ාන මාරු 

අලිංගු සේ

7 ඩී.එල්. මදුවිංඛ මයා 952401955V
කළු/ශ්රී සුමිංග බාලිකා මශා 

විදයාය - පානදුර

සකො/සිරිමාසලෝ බණ්ඩාරනායක 

විදයාය - සකොෂඹ 7
වථ්ාන මාරු අලිංගු සේ

8 බී.ජී.ඒ.ඒ.ගමසේ මයා 690200791V
සකො/සකොසොන්නාල බාලිකා 

මශා විදයාය

බප/ජය/ශ්රී රාජසිිංශ ජාතික 

පාව

එන්.සක්. නලගමුලසේ 

මයා
බප/ජය/ශ්රී රාජසිිංශ ජාතික පාව

සදසදනාසේම වථ්ාන මාරු 

අලිංගු සේ

9 එන්.සක්. නලගමුලසේ මයා 671390059V
බප/ජය/ශ්රී රාජසිිංශ ජාතික 

පාව

සකො/සකොසොන්නාල බාලිකා 

මශා විදයාය
බී.ජී.ඒ.ඒ.ගමසේ මයා

සකො/සකොසොන්නාල බාලිකා මශා 

විදයාය

සදසදනාසේම වථ්ාන මාරු 

අලිංගු සේ

10 පී.ඩී.ආර්.ආර් කුමාර මයා 813640368V
සකො/ආනන්ද විදයාය - 

සකොෂඹ 10

සකො/රාජකීය විදයාය - 

සකොෂඹ 7

සක්.ආර්.ආර්.පී. කුමාර 

මයා
සකො/රාජකීය විදයාය - සකොෂඹ 7

සදසදනාසේම වථ්ාන මාරු 

විම ලවරකින් දීර්ඝ කර ඇත

11 සක්.ආර්.ආර්.පී. කුමාර මයා 732272097V
සකො/රාජකීය විදයාය - 

සකොෂඹ 7

සකො/ආනන්ද විදයාය - 

සකොෂඹ 10
පී.ඩී.ආර්.ආර් කුමාර මයා සකො/ආනන්ද විදයාය - සකොෂඹ 10

සදසදනාසේම වථ්ාන මාරු 

විම ලවරකින් දීර්ඝ කර ඇත

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේ වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2023 (බසන්ාහිර)  යසේවා සහෙක - ආරක්ෂක

 
)  



අනු 

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

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේ වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2023 (බසන්ාහිර)  යසේවා සහෙක - ආරක්ෂක

12 බී.එව.්ආර්. සපසර්රා මයා 681351035V

සකො/සකොටසශේන මධය 

විදයාය - සකොටසශේන,සකොෂඹ 

13

සකො/රාජකීය විදයාය - 

සකොෂඹ 7
පී.සක්.ටී ගීගන මයා සකො/රාජකීය විදයාය - සකොෂඹ 7 වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

13 පී.සක්.ටී ගීගන මයා
සකො/රාජකීය විදයාය - 

සකොෂඹ 7

සකො/සකොටසශේන මධය 

විදයාය - සකොටසශේන,සකොෂඹ 

13

බී.එව.්ආර්. සපසර්රා 

මයා

සකො/සකොටසශේන මධය විදයාය - 

සකොටසශේන,සකොෂඹ 13 වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

14 යූ.ජී.පී. පු්පකුමාර මයා 693014298V සකො/ආනන්ද ාවත්්රාය
සකො/විාඛා විදයාය - 

සකොෂඹ 4
බී.ඒ.වනත් ප්රියිංකර මයා සකො/විාඛා විදයාය - සකොෂඹ 4

සදසදනාසේම වථ්ාන මාරු 

විම ලවරකින් දීර්ඝ කර ඇත

15 බී.ඒ.වනත් ප්රියිංකර මයා 751971699V
සකො/විාඛා විදයාය - සකොෂඹ 

4
සකො/ආනන්ද ාවත්්රාය යූ.ජී.පී. පු්පකුමාර මයා සකො/ආනන්ද ාවත්්රාය

සදසදනාසේම වථ්ාන මාරු 

විම ලවරකින් දීර්ඝ කර ඇත

16 සක්.යූ.පී නිාන්ත මයා 683402648V
කළු/තක්ෂිා විදයාය - 

සශොරණ

කළු/රාජකීය විදයාය - 

සශොරණ

ජී.ඩබ්.එව.් වමන්තික 

මයා
කළු/රාජකීය විදයාය - සශොරණ වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

17 ජී.ඩබ්.එව.් වමන්තික මයා 711654224V කළු/රාජකීය විදයාය - සශොරණ
කළු/තක්ෂිා විදයාය - 

සශොරණ
සක්.යූ.පී නිාන්ත මයා කළු/තක්ෂිා විදයාය - සශොරණ වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

18 එම්.එම්.එම්. පීරිව ්මයා 822303410V
සකො/ඩී.එව.්සවේනානායක 

විදයාය - සකොෂඹ 7

සකො/ාන්ත පාවුළු බාලිකා 

විදයාය - සකොෂඹ 5

ඩබ්.ඒ.ඩී.එන්. සේලප්රිය 

මයා

සකො/ාන්ත පාවුළු බාලිකා විදයාය - 

සකොෂඹ 5
වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

19 ඩබ්.ඒ.ඩී.එන්. සේලප්රිය මයා 831262737V
සකො/ාන්ත පාවුළු බාලිකා 

විදයාය - සකොෂඹ 5

සකො/ඩී.එව.්සවේනානායක 

විදයාය - සකොෂඹ 7
එම්.එම්.එම්. පීරිව ්මයා

සකො/ඩී.එව.්සවේනානායක විදයාය - 

සකොෂඹ 7 වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

20 සක්.ජී මලිත් යවන්ත මයා 720681870V
සකො/ාන්ත පාවුළු බාලිකා 

විදයාය - සකොෂඹ 5

සකො/පිළියන්ද මධය මශා 

විදයාය
යූ.ඩී.එව.් රිංජීල මයා සකො/පිළියන්ද මධය මශා විදයාය වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

21 යූ.ඩී.එව.් රිංජීල මයා 752912165V
සකො/පිළියන්ද මධය මශා 

විදයාය

සකො/ාන්ත පාවුළු බාලිකා 

විදයාය - සකොෂඹ 5

සක්.ජී මලිත් යවන්ත 

මයා

සකො/ාන්ත පාවුළු බාලිකා විදයාය - 

සකොෂඹ 5 වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

22 එල්.ඩී.පී.එව.් කුමාර මයා 670573524V
සකො/මශානාම විදයාය - 

සකොෂඹ 3

ගම්/බණ්ඩාරනායක  මධය මශා 

විදයාය - සේයන්සගොඩ වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

23
සක්.ඒ.සේ.එව.්ආර්. ජයසකොඩි 

මයා
812741268V

ගම්/රත්නාලලී බාලිකා විදයාය 

- ගම්පශ

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය
එච්.ඩබ්.ඩී.ඩී. කුමාර මයා සියනෑ ජාතික අධයාපන විදයාපීඨය වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

 
)  



අනු 

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

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේ වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2023 (බසන්ාහිර)  යසේවා සහෙක - ආරක්ෂක

24 එච්.ඩබ්.ඩී.ඩී. කුමාර මයා 732850635V
සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

ගම්/රත්නාලලී බාලිකා 

විදයාය - ගම්පශ

සක්.ඒ.සේ.එව.්ආර්. 

ජයසකොඩි මයා
ගම්/රත්නාලලී බාලිකා විදයාය - ගම්පශ වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

25 සක්.ඩී.සී.ටී. සිරිලර්ධන මයා අළුත්ගම මධය මශා විදයාය
සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මධය 

මශා විදයාය වථ්ාන මාරු එසසින්ම ක්රියාත්මක 

සේ

 
)  



අනු 

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

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1
ඩබ්.ජේ.ඒ.ඩී.පී. ජයජ ොඩි 

මයා
198109304930

කු/ජේ.ආර්.ජයලර්ධන මධය මහා 

විදයාය - දුම්මසූරිය
ලයඹ ජාති  අධයාපන විදයාපීඨය ආර්.ඒ.යූ.පී.රණසිංහ මයා ලයඹ ජාති  අධයාපන විදයාපීඨය

ස්ථාන මාරු එජසන්ම ක්රියාත්ම  

ජේ

2 ආර්.ඒ.යූ.පී.රණසිංහ මයා 801360904V ලයඹ ජාති  අධයාපන විදයාපීඨය
කු/ජේ.ආර්.ජයලර්ධන මධය මහා 

විදයාය - දුම්මසූරිය

ඩබ්.ජේ.ඒ.ඩී.පී. ජයජ ොඩි 

මයා

කු/ජේ.ආර්.ජයලර්ධන මධය මහා 

විදයාය - දුම්මසූරිය
ස්ථාන මාරු එජසන්ම ක්රියාත්ම  

ජේ

3 ඩබ්.එච්. රුණාරත්න මයා 651201616V කු/මාලතගම මධය මහා විදයාය
කු/මලියජේල බාලි ා විදයාය - 

කුරුණෑග
ස්ථාන මාරු වීම අලිංගු ජේ

4 ජී.එම්.සී. බණ්ඩාර මයා 840523756V කු/නක් ාලත්ත ජාති  පාස
කු/කුලියාපිටිය මධය මහා 

විදයාය
එම්.එස්.එම්. සහිලීන් මයා

කු/කුලියාපිටිය මධය මහා 

විදයාය
ස්ථාන මාරු එජසන්ම ක්රියාත්ම  

ජේ

5 එම්.එස.්එම්. සහිලීන් මයා 862751310V කු/කුලියාපිටිය මධය මහා විදයාය කු/නක් ාලත්ත ජාති  පාස ජී.එම්.සී. බණ්ඩාර මයා කු/නක් ාලත්ත ජාති  පාස ස්ථාන මාරු එජසන්ම ක්රියාත්ම  

ජේ

6 ඒ.එම්.එස ්අතපත්තු මයා
ශ්රී පරාක්රම ජාති  පාස - 

ජ ොජබයිගජන්

මහජසන් ජාති  පාස - 

නි ලැරටිය
ආර්.ඩී. ති රත්න මයා

මහජසන් ජාති  පාස - 

නි ලැරටිය

ස්ථාන මාරු  රන ද 

පාස - මහජසන් ජාති  

පාස - නි ලැරටිය

7 ආර්.ඩී. ති රත්න මයා මහජසන් ජාති  පාස - නි ලැරටිය
ශ්රී පරාක්රම ජාති  පාස - 

ජ ොජබයිගජන්
ඒ.එම්.එස ්අතපත්තු මයා

ශ්රී පරාක්රම ජාති  පාස - 

ජ ොජබයිගජන්

ස්ථාන මාරු  රන ද 

පාස  - ශ්රී පරාක්රම ජාති  

පාස - ජ ොජබයිගජන්

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන යවේලකයින්යේ ලාර්ෂික වථ්ාන මාරු 2023 (ලයඹ) යවේලා වශයක - 

ආරක්ක



අනු 

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

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 පී.කේ.කේ. ක ෞය මයා 198322802499
මාර/රාහු විදයාය - 

මාතර

මාර/කදවිනුලර ජාති  පාව - 

කදවිනුලර
ව්ථාන මාරු එකසින්ම 

ක්රියාත්ම  කේ

2
එච්.ඒ.ඩබ්.එම් නුලන් කුමාර 

මයා
923112405V

මාර/කදවිනුලර ජාති  

පාව - කදවිනුලර

කු/වික්රමශීා මධය මශා 

විදයාය
පී.කේ.කේ. ක ෞය මයා මාර/රාහු විදයාය - මාතර ව්ථාන මාරු එකසින්ම 

ක්රියාත්ම  කේ

3 එන්.ඩබ්.පී. චන්ද්රකවෝම මයා 720421828V ගා/විදයාකෝ  විදයාය
ගා/රිච්මන්ඩ් මශා විදයාය -

ගාල්
ටී.ජී. වමන්ත කරෝශණ මයා ගා/රිච්මන්ඩ් මශා විදයාය -ගාල් ව්ථාන මාරු එකසින්ම 

ක්රියාත්ම  කේ

4 ටී.ජී. වමන්ත කරෝශණ මයා 19760273112
ගා/රිච්මන්ඩ් මශා විදයාය 

-ගාල්
ගා/විදයාකෝ  විදයාය

එන්.ඩබ්.පී. චන්ද්රකවෝම 

මයා
ගා/විදයාකෝ  විදයාය ව්ථාන මාරු එකසින්ම 

ක්රියාත්ම  කේ

5 එච්.ලයි.එම්. අක්රම් මයා
ගා/මල්ශරු සුල්හියා 

ජාති  පාව -ගාල්

ගා/ශ්රී සුමංග මධය මශා 

විදයාය - හිේ ඩුල
ව්ථාන මාරු එකසින්ම 

ක්රියාත්ම  කේ

6 එච්.එම්.ටී.සුකේ ්කශේරත් මයා 942453892V
ශම්/සුචි ජාති  පාව - 

ශම්බන්කතොට
කු/විජයබා ජාති  පාව

ව්ථාන මාරු  රන ද කු/විජයබා 

ජාති  පාව

7
එන්.ජී.එව.්කේ. 

නානායේ ාර මයා
901310890V

මාර/රාහු විදයාය - 

මාතර

කු/අේල ශ්රී රාහු මධය මශා 

විදයාය
ව්ථාන මාරු එකසින්ම 

ක්රියාත්ම  කේ

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේවාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2023 (දකුණ) යසේවා සහෙක - ආරක්ෂක



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 ජේ.ඒ.ඒ. ජයසිංහ මයා 692501691V

කෑ/ආචාර්ය 

එන්.එම්.ජෙජර්රා මධය 

මහා විදයාය

කෑ/රාජසිංහ මධය මහා 

විදයාය - රුලන්ලැල්

ඒ.ඩබ්.එස.්එම්. ජහේමාල් 

මයා

කෑ/රාජසිංහ මධය මහා 

විදයාය - රුලන්ලැල් සථ්ාන මාරු එජසන්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

2
ඒ.ඩබ්.එස.්එම්. ජහේමාල් 

මයා
760120103V

කෑ/රාජසිංහ මධය මහා 

විදයාය - රුලන්ලැල්

කෑ/ආචාර්ය 

එන්.එම්.ජෙජර්රා මධය 

මහා විදයාය

ජේ.ඒ.ඒ. ජයසිංහ මයා
කෑ/ආචාර්ය එන්.එම්.ජෙජර්රා 

මධය මහා විදයාය සථ්ාන මාරු එජසන්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

3 ජේ.ඒ.සී. ගුණතික මයා 862701470V
කෑ/කෑගළු බාලිකා මහා 

විදයාය

කෑ/ාන්ත මරියා මහා 

විදයාය
ජී.ජේ.සී. වීරසූරිය මයා කෑ/ාන්ත මරියා මහා විදයාය

සථ්ාන මාරු එජසන්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

4 ජී.ජේ.සී. වීරසූරිය මයා 813150450V
කෑ/ාන්ත මරියා මහා 

විදයාය

කෑ/කෑගළු බාලිකා මහා 

විදයාය
ජේ.ඒ.සී. ගුණතික මයා

කෑ/කෑගළු බාලිකා මහා 

විදයාය සථ්ාන මාරු එජසන්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේවාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2023 (සබරගමුව) යසේවා 

සහෙක - ආරක්ෂක



අනු 

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

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 ඒ.ජී. විජේසූරිය මයා 196721800872
ජ ො/මින්ජන්රිය මහා 

විදයාය
අනු/සල්ර්ණ ාලී බාලිකා විදයාය ඩී.ජී.සුනිල් මයා

පුතිසිපුර ජාතික අධයා න 

විදයාපීඨය
සථ්ාන මාරු එජසින්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

2 ඩී.ජී.සුනිල් මයා 70221416V
පුතිසිපුර ජාතික 

අධයා න විදයාපීඨය
ජ ො/මින්ජන්රිය මහා විදයාය සථ්ාන මාරු එජසින්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

3
ඊ.එම්.එන්. ඉසංක 

දසනායක මයා
198430401663

අනු/ශ්රී සිද්ධාර්ථ මධය මහා 

විදයාය - එප් ාල

කු/එස.්බී.ජහේරත් මධය මහා 

විදයාය - නිකදළුජ ොත
සථ්ාන මාරු එජසින්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේවාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2023 (උතුරු මැද ) යසේවා සහෙක - ආරක්ෂක



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා ස්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 ටී. ශ්රීධරන් මයා 730744307V
පේරාපෙණීය ජාතික 

අධයාපන විෙයාපීඨය

මහ/ධර්මරාජ විෙයාය - 

මහනුලර

එම්.ආර්.බී.ජී.සී.ජී. 

විපේපකෝන් මයා
මහ/ධර්මරාජ විෙයාය - මහනුලර

ස්ථාන මාරු එපසින්ම ක්රියාත්මක 

පේ

2
එම්.ආර්.බී.ජී.සී.ජී. 

විපේපකෝන් මයා
815351304V

මහ/ධර්මරාජ විෙයාය - 

මහනුලර

පේරාපෙණීය ජාතික 

අධයාපන විෙයාපීඨය
ටී. ශ්රීධරන් මයා පේරාපෙණීය ජාතික අධයාපන විෙයාපීඨය

ස්ථාන මාරු එපසින්ම ක්රියාත්මක 

පේ

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේවාර්ෂික සථ්ාන මාරු 2023 (මධයම) යසේවා සහෙක - 

ආරක්ෂක


