
අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1 එස.්තිපාහරන් මයා 199213602668 ගුරු විද්යාය- මඩකපුල
මඩකපුල ජාතික 

අධ්යාපන විද්යාපීඨය

2 එම්.එච්.තව්ෆීක් මයා 660134549
අම්/අක්කරරයිපත්තු 

මුසල්ිම් මහා විද්යාය

අඩ්ඩාච්රච්න ජාතික 

අධ්යාපන විද්යාපීඨය
ඒ.එම්.ජාහීර් මයා

අඩ්ඩාච්රච්න ජාතික 

අධ්යාපන විද්යාපීඨය

3 ඒ.එම්.ජාහීර් මයා 751490755
අඩ්ඩාච්රච්න ජාතික 

අධ්යාපන විද්යාපීඨය

අම්/අක්කරරයිපත්තු 

මුසල්ිම් මහා විද්යාය
එම්.එච්.තව්ෆීක් මයා 

අම්/අක්කරරයිපත්තු 

මුසල්ිම් මහා විද්යාය

4 ඒ.ඒ. රියාද් මයා  
මඩකපුල ජාතික 

අධ්යාපන විද්යාපීඨය

අම්/මුසල්ිම් මධ්ය මහා 

විද්යාය - සමන්තුරර්

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

ය ේවා  හෙක - ර ාෙනාොර



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1
කමල් අබේගුණලර්ධන 

මයා
781311090

බ ො/රාජකිය මධය මහා 

විද්යාය
බ ො/මින්බන්රිය ජාතික 

 ාස ඒ.ජි.ඊ .බි. බන්ඩාර මයා

බ ො/මින්බන්රිය ජාතික 

 ාස

2
ඒ.ජි.ඊ .බි. බන්ඩාර මයා 855192756

බ ො/මින්බන්රිය ජාතික 

 ාස

බ ො/රාජකිය මධය මහා 

විද්යාය

කමල් අබේගුණලර්ධන 

මයා

බ ො/රාජකිය මධය මහා 

විද්යාය

3 එම්.එම්. ජයන්තා මිය 706451706
බ ො/රාජකිය මධය මහා 

විද්යාය
බ ො/මින්බන්රිය ජාතික 

 ාස එච්.පී.වි. කුමාර මයා

බ ො/මින්බන්රිය ජාතික 

 ාස

4
එච්.පී.වි. කුමාර මයා 196735100647

බ ො/මින්බන්රිය ජාතික 

 ාස

බ ො/රාජකිය මධය මහා 

විද්යාය
එම්.එම්. ජයන්තා මිය

බ ො/රාජකිය මධය මහා 

විද්යාය

5
ටි.එම්.එන්.එස.්එස ්

අබේසිංහ මිය
798110438

බ ො/ආනන්ද් බාලිකා 

විද්යාය

බ ො/මැදිරිගිරිය ජාතික 

 ාස

එම්.එම්.වි.එස.් මාරසිංහ 

මිය

බ ො/මැදිරිගිරිය ජාතික 

 ාස

6 එම්.එම්.වි.එස.් මාරසිංහ මිය 83647451
බ ො/මැදිරිගිරිය ජාතික 

 ාස

බ ො/ආනන්ද් බාලිකා 

විද්යාය

ටි.එම්.එන්.එස.්එස ්

අබේසිංහ මිය

බ ො/ආනන්ද් බාලිකා 

විද්යාය

7 ඩි. ලසන්තා මයා 811530360
බ ො/මැදිරිගිරිය ජාතික 

 ාස

බ ො/ආනන්ද් බාලිකා 

විද්යාය
බේ.එල්.ඒ. බම්නක මයා

බ ො/ආනන්ද් බාලිකා 

විද්යාය

8 බේ.එල්.ඒ. බම්නක මයා 910441523
බ ො/ආනන්ද් බාලිකා 

විද්යාය

බ ො/මැදිරිගිරිය ජාතික 

 ාස
ඩි. ලසන්තා මයා

බ ො/මැදිරිගිරිය ජාතික 

 ාස

9
ජි.බේ.එන්. රාජ ේෂ මයා 715970716

අ/සල්ර්ණ ාලි බාලිකා 

මධය විද්යාය අ/සහිරා ජාතික  ාස යු.බි.ආර්. උබේ ා මයා අ/සහිරා ජාතික  ාස

10
යු.බි.ආර්. උබේ ා මයා 941720862 අ/සහිරා ජාතික  ාස

අ/සල්ර්ණ ාලි බාලිකා 

මධය විද්යාය ජි.බේ.එන්. රාජ ේෂ මයා

අ/සල්ර්ණ ාලි බාලිකා 

මධය විද්යාය

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (උතුරු මැද) 

ය ේවා  හෙක - ර ාෙනාගාර



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1

ටී.කේ.එච්.ප්රනාන්දු මිය 796762012V
බ/කුඩා කුසුම් බාලිකා මහා 

විද්යාය

බ/බණ්ඩාරකල මධ්ය මහා 

විද්යාය
එච්.ඒ.ආර්.නිරංජා මිය

බ/බණ්ඩාරකල මධ්ය 

මහා විද්යාය

2

එච්.ඒ.ආර්.නිරංජා මිය 777871803V
බ/බණ්ඩාරකල මධ්ය මහා 

විද්යාය

බ/කුඩා කුසුම් බාලිකා මහා 

විද්යාය
ටී.කේ.එච්.ප්රනාන්දු මිය

බ/කුඩා කුසුම් බාලිකා මහා 

විද්යාය

3

ඩී.එම්.අයි. රසිකා මිය 858633290 බ/ශ්රී ජනාන්ද් ජාතික පාස
බ/බණ්ඩාරකල මධ්ය මහා 

විද්යාය

ඩබ්.එම්.සිරිමල් 

විකේකකොන් මයා

බ/බණ්ඩාරකල මධ්ය 

මහා විද්යාය

4

ඩබ්.එම්.සිරිමල් 

විකේකකොන් මයා
197533303100

බ/බණ්ඩාරකල මධ්ය මහා 

විද්යාය
බ/ශ්රී ජනාන්ද් ජාතික පාස ඩී.එම්.අයි. රසිකා මිය බ/ශ්රී ජනාන්ද් ජාතික පාස

5

ටී.එම්.එන්. කුමාරි මිය 795791663
බ/බදුල් මධ්ය මහා 

විද්යාය

බ/ධ්ර්මදූත ජාතික පාස - 

බදුල්
කේ.එම්.එච්. කුමාර මයා

බ/ධ්ර්මදූත ජාතික පාස - 

බදුල්

6

කේ.එම්.එච්. කුමාර මයා 873172525
බ/ධ්ර්මදූත ජාතික පාස - 

බදුල්

බ/බදුල් මධ්ය මහා 

විද්යාය
ටී.එම්.එන්. කුමාරි මිය

බ/බදුල් මධ්ය මහා 

විද්යාය

7

ආර්. ලානිකේවි මිය 198077303630
බ/හල්කප මධ්ය මහා 

විද්යාය
බ/ශ්රී ජනාන්ද් ජාතික පාස ආර්.පි. නලරත්න මිය බ/ශ්රී ජනාන්ද් ජාතික පාස

8

ආර්.පි. නලරත්න මිය 677793309 බ/ශ්රී ජනාන්ද් ජාතික පාස
බ/හල්කප මධ්ය මහා 

විද්යාය
ආර්. ලානිකේවි මිය

බ/හල්කප මධ්ය මහා 

විද්යාය

9
ආර්.ඩබ්.එන්. සඳමාලි මිය 847540893 කමො/නි්ංක ජාතික පාස කමො/මහානාම ජාතික පාස කේ.ඩබ්.පී.ආර්. නානි මිය

කමො/මහානාම ජාතික 

පාස

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

 හෙක - ර ාෙනාගාර



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

 හෙක - ර ාෙනාගාර

10
කේ.ඩබ්.පී.ආර්. නානි මිය 697910484 කමො/මහානාම ජාතික පාස කමො/නි්ංක ජාතික පාස ආර්.ඩබ්.එන්. සඳමාලි මිය

කමො/නි්ංක ජාතික 

පාස

11

එන්.එම්.ඒ.සී. ශිකරෝමාලි 

මිය

කමො/මල්ලත්තාල මධ්ය 

මහා විද්යාය - ලැල්ලාය

කමො/තණමල්වි මධ්ය මහා 

විද්යාය



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය

1
එච්.ජි. කුසුමාලති මිය 665262251

මාර/තෙලිජ්ජවි මධ්ය 

විද්යාය

මාර/ත ොඩපිටිය ජාතික 

පාව
එව.්ජී. ධ්ම්මිකා මිය

මාර/ත ොඩපිටිය ජාතික 

පාව

2 එව.්ජී. ධ්ම්මිකා මිය 196579300865
මාර/ත ොඩපිටිය ජාතික 

පාව
මාර/තෙලිජ්ජවි මධ්ය 

විද්යාය එච්.ජි. කුසුමාලති මිය

මාර/තෙලිජ්ජවි මධ්ය 

විද්යාය

3 එල්.එච්.ආර්. වාරංගි 

ආරියතවේන මිය 197760701498

මාර/ඌරුත ොක්ක මධ්ය 

විද්යාය

මාර/තද්නියාය  ජාතික 

පාව
ඊ.එච්. ලන්නිආරච්චි

මාර/තද්නියාය  ජාතික 

පාව

4 ඊ.එච්. ලන්නිආරච්චි 835273059V
මාර/තද්නියාය  ජාතික 

පාව
මාර/ඌරුත ොක්ක මධ්ය 

විද්යාය

එල්.එච්.ආර්. වාරංගි 

ආරියතවේන මිය

මාර/ඌරුත ොක්ක මධ්ය 

විද්යාය

5
ටී.ඩී. සූරියආරච්චි මිය 797932302  ා/රිච්මන්ඩ් විද්යාය  ා/ඇවිෂියව ්විද්යාය

එම් ඩබ් ඒ යු තශේමාල් 

නිාන්ෙ මයා  ා/ඇවිෂියව ්විද්යාය

6 එම් ඩබ් ඒ යු තශේමාල් 

නිාන්ෙ මයා 672960207

 ා/ාන්ෙ ඇවිෂියව ්

විද්යාය  ා/රිච්මන්ඩ් විද්යාය ටී.ඩී. සූරියආරච්චි මිය  ා/රිච්මන්ඩ් විද්යාය

7
තක් ඒ ජි ෂිකා ලවන්ති මිය 197881702252  ා/රිච්මන්ඩ් විද්යාය

 ා/ාන්ෙ ඇවිෂියව් 

විද්යාය

එම්.එච්.ඒ.යූ.එච්. නිාන්ෙ 

මයා
 ා/ාන්ෙ ඇවිෂියව ්

විද්යාය

8
එම්.එච්.ඒ.යූ.එච්. නිාන්ෙ 

මයා
672960207V  ා/ාන්ෙ ඇවිෂියව ්

විද්යාය  ා/රිච්මන්ඩ් විද්යාය තක් ඒ ජි ෂිකා ලවන්ති මිය  ා/රිච්මන්ඩ් විද්යාය

9 රසිකා දිල්ශානි මිය 197960603211
 ා/ශ්රී සුමං  මධ්ය 

විද්යාය
 ා/තේලපතිරාජ විද්යාය එව.්වාලිකා වමන්මලී  ා/තේලපතිරාජ විද්යාය

10 එව.්වාලිකා වමන්මලී 797193208V  ා/තේලපතිරාජ විද්යාය
 ා/ශ්රී සුමං  මධ්ය 

විද්යාය
රසිකා දිල්ශානි මිය

 ා/ශ්රී සුමං  මධ්ය 

විද්යාය

11
බී.ඒ.ජී. රුවිනි මදුාන්තිනී 

මිය
198876201080

මාර/මාෙර මධ්ය මශා 

විද්යාය
මාර/සුජාො විද්යාය ජී.ඩබ්.එව.් තම්නකා මිය මාර/සුජාො විද්යාය

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

 හෙක - ර ාෙනාගාර



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

 හෙක - ර ාෙනාගාර

12 ජී.ඩබ්.එව.් තම්නකා මිය 197162602030 මාර/සුජාො විද්යාය
මාර/මාෙර මධ්ය මශා 

විද්යාය

බී.ඒ.ජී. රුවිනි මදුාන්තිනී 

මිය

මාර/මාෙර මධ්ය මශා 

විද්යාය

13 ටී.ඩී. සූරිආරච්චි මිය 797932302V  ා/රිච්මන්ඩ් විද්යාය
 ා/වංඝමිත්ො  ාලිකා 

විද්යාය
යූ.එම්.ජී.වමන් කුමාරි මිය

 ා/වංඝමිත්ො  ාලිකා 

විද්යාය

14 යූ.එම්.ජී.වමන් කුමාරි මිය 796133460V
 ා/වංඝමිත්ො  ාලිකා 

විද්යාය
 ා/රිච්මන්ඩ් විද්යාය ටී.ඩී. සූරිආරච්චි මිය  ා/රිච්මන්ඩ් විද්යාය

15 එම්.ඒ.ජී.ඩී. රං නී මිය 196985000794
 ා/ාන්ෙ ඇවිෂියව ්

විද්යාය

 ා/වංඝමිත්ො  ාලිකා 

විද්යාය
ඩී.ජී.සි.ප්රදීප් කුමාරි මිය

 ා/වංඝමිත්ො  ාලිකා 

විද්යාය

16 ඩී.ජී.සි.ප්රදීප් කුමාරි මිය 815481623V
 ා/වංඝමිත්ො  ාලිකා 

විද්යාය

 ා/ාන්ෙ ඇවිෂියව් 

විද්යාය
එම්.ඒ.ජී.ඩී. රං නී මිය

 ා/ාන්ෙ ඇවිෂියව ්

විද්යාය

17 ඩී.ජී.එම්. වමන්මලී මිය 777022849V
 ා/වංඝමිත්ො  ාලිකා 

විද්යාය
 ා/විද්යාතෝක විද්යාය තක්.ජී. චන්ද්රිකා මිය  ා/විද්යාතෝක විද්යාය

18 තක්.ජී. චන්ද්රිකා මිය 735670247V  ා/විද්යාතෝක විද්යාය
 ා/වංඝමිත්ො  ාලිකා 

විද්යාය
ඩී.ජී.එම්. වමන්මලී මිය

 ා/වංඝමිත්ො  ාලිකා 

විද්යාය

19 එම්.ජී.තක්. ශංවනී මිය 958150830V
 ා/නාත ොඩ රාජකීය 

ජාතික පාව  ා/තනළුල ජාතික පාව එම්.ජී.එව.් මදුානි මිය  ා/තනළුල ජාතික පාව

20
එම්.ජී.එව.් මදුානි මිය 916260873  ා/තනළුල ජාතික පාව

 ා/නාත ොඩ රාජකීය 

ජාතික පාව
එම්.ජී.තක්. ශංවනී මිය

 ා/නාත ොඩ රාජකීය 

ජාතික පාව

21 එච්.ඒ.පී. ශරින්ද්ර මයා 783253313V
මාර/තිශත ොඩ ජාතික 

පාව

මාර/වාන්ෙ තෙෝමව් උවව ්

 ාලිකා විද්යාය

එන්.එව.් එත ොඩතශේලතේ 

මිය

මාර/වාන්ෙ තෙෝමව ්උවව ්

 ාලිකා විද්යාය

22
එන්.එව.් එත ොඩතශේලතේ 

මිය
857530390V

මාර/වාන්ෙ තෙෝමව් උවව ්

 ාලිකා විද්යාය

මාර/තිශත ොඩ ජාතික 

පාව
එච්.ඒ.පී. ශරින්ද්ර මයා

මාර/තිශත ොඩ ජාතික 

පාව

23 ඒ.ඒ. අනූා ෙරං නී මිය 746000588V
 ා/කෙළුල මධ්ය මශා 

විද්යාය

වවුත්න්ඩ්ව ්විද්යාය  

 ාල්
එම්. රිේමි අප්වරා ඉන්දීලරී

වවුත්න්ඩ්ව ්විද්යාය  

 ාල්



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

 හෙක - ර ාෙනාගාර

24 එම්. රිේමි අප්වරා ඉන්දීලරී 1991781020978
වවුත්න්ඩ්ව් විද්යාය  

 ාල්

 ා/කෙළුල මධ්ය මශා 

විද්යාය
ඒ.ඒ. අනූා ෙරං නී මිය

 ා/කෙළුල මධ්ය මශා 

විද්යාය



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය

1 ජී.වී.ඊ නදීානි මිය 875820974
ගම්/සවනරත් පරණවිතාන 

මශා විද්යාය - 

උඩුගම්සපොෂ

ගම්/ශ්රී පඤඤ්ානන්ද් 

ජාතික පාව - 

රද්සද්ොළුල,සකොටුසගොඩ

ඩී.ඩී. එන්.ඩී.එන්. 

ධර්මරත්න

ගම්/ශ්රී පඤඤ්ානන්ද් ජාතික 

පාව - 

රද්සද්ොළුල,සකොටුසගොඩ

2
ඩී.ඩී. එන්.ඩී.එන්. 

ධර්මරත්න
797190306

ගම්/ශ්රී පඤඤ්ානන්ද් 

ජාතික පාව - 

රද්සද්ොළුල,සකොටුසගොඩ

ගම්/සවනරත් පරණවිතාන 

මශා විද්යාය - 

උඩුගම්සපොෂ

ජී.වී.ඊ නදීානි මිය

ගම්/සවනරත් පරණවිතාන 

මශා විද්යාය - 

උඩුගම්සපොෂ

3 ඹ්.ඒ.එව්.මධුවංඛ මයා 932721066
බප/ගම්/සියනෑ මධය මශා 

විද්යාය - 

පාළුගම,සද්ොම්සප

සකො/ශංලැල් රාජසිංශ 

මධය මශා විද්යාය
වී.පී.සේ.එව්.සපසර්රා

සකො/ශංලැල් රාජසිංශ 

මධය මශා විද්යාය

4 වී.පී.සේ.එව්.සපසර්රා 767301685
සකො/ශංලැල් රාජසිංශ 

මධය මශා විද්යාය

බප/ගම්/සියනෑ මධය මශා 

විද්යාය - 

පාළුගම,සද්ොම්සප

ඹ්.ඒ.එව්.මධුවංඛ මයා
බප/ගම්/සියනෑ මධය මශා 

විද්යාය - පාළුගම,සද්ොම්සප

5 බී.ජී. මසවේකර මිය 726791805
සකො/සිරිමාසලෝ 

බණ්ඩාරනායක විද්යාය - 

සකොෂඹ 7

සකො/ඩී.එව්.සවේනානායක 

විද්යාය - සකොෂඹ 7

එච්.සේ.එම්.පී. සපසර්රා 

මිය

සකො/ඩී.එව්.සවේනානායක 

විද්යාය - සකොෂඹ 7

6
එච්.සේ.එම්.පී. සපසර්රා 

මිය
696660255

සකො/ඩී.එව්.සවේනානායක 

විද්යාය - සකොෂඹ 7

සකො/සිරිමාසලෝ 

බණ්ඩාරනායක විද්යාය - 

සකොෂඹ 7

බී.ජී. මසවේකර මිය

සකො/සිරිමාසලෝ 

බණ්ඩාරනායක විද්යාය - 

සකොෂඹ 7

7
එම්.ඩී.එන්.එච්.ආරියසිංශ 

මිය
835044092v

සකො/සිරිමාසලෝ 

බණ්ඩාරනායක විද්යාය - 

සකොෂඹ 7

සකො/සද්වී බාලිකා 

විද්යාය - සකොෂඹ 8
ඒ.ජී.ඒ.ශිසරමිමනි මිය

සකො/සද්වී බාලිකා විද්යාය 

- සකොෂඹ 8

8 ඒ.ජී.ඒ.ශිසරමිමනි මිය 766280048V
සකො/සද්වී බාලිකා 

විද්යාය - සකොෂඹ 8

සකො/සිරිමාසලෝ 

බණ්ඩාරනායක විද්යාය - 

සකොෂඹ 7

එම්.ඩී.එන්.එච්.ආරියසිංශ 

මිය

සකො/සිරිමාසලෝ 

බණ්ඩාරනායක විද්යාය - 

සකොෂඹ 7

9 පී.එල්.එන්.වමන්තිකා මිය 768450560
සකො/ශ්රී සුභූති මධය මශා 

විද්යාය - බත්තරමුල්

සකො/සබෝමිරිය මධය මශා 

විද්යාය - කඩුසල ඩී.ඩී.ටී. දීපානි මිය 

සකො/සබෝමිරිය මධය මශා 

විද්යාය - කඩුසල

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (බ ්නාහිර) ය ේවා  හෙක - ර ාෙනාගාර



අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (බ ්නාහිර) ය ේවා  හෙක - ර ාෙනාගාර

10
ඩී.ඩී.ටී. දීපානි මිය 198462400853

සකො/සබෝමිරිය මධය මශා 

විද්යාය - කඩුසල

සකො/ශ්රී සුභූති මධය මශා 

විද්යාය - බත්තරමුල්
පී.එල්.එන්.වමන්තිකා මිය

සකො/ශ්රී සුභූති මධය මශා 

විද්යාය - බත්තරමුල්

11 එම්.ඩි. ආර්. ලවන්ත මයා 721781550v ක/තේෂිා මධය විද්යාය
ක/බණ්ඩාරගම මධය මශා 

විද්යාය

නිාදි ශවන්තිකා 

ජයසුන්ද්ර මිය

ක/බණ්ඩාරගම මධය මශා 

විද්යාය

12
නිාදි ශවන්තිකා 

ජයසුන්ද්ර මිය
915572235

ක/බණ්ඩාරගම මධය මශා 

විද්යාය
ක/තේෂිා මධය විද්යාය එම්.ඩි. ආර්. ලවන්ත මයා ක/තේෂිා මධය විද්යාය

13 එච්.ආර්.මුණසිංශ 720700921V
ගම්/බණ්ඩාරනායක මශා 

විද්යාය - ගම්පශ

ගම්/සවනරත් පරණවිතාන 

මශා විද්යාය - 

උඩුගම්සපොෂ

සේ.සේ.ඩී.අයි. 

කන්නන්ගර

ගම්/සවනරත් පරණවිතාන 

මශා විද්යාය - 

උඩුගම්සපොෂ

14
සේ.සේ.ඩී.අයි. 

කන්නන්ගර
765483174v

ගම්/සවනරත් පරණවිතාන 

මශා විද්යාය - 

උඩුගම්සපොෂ

ගම්/බණ්ඩාරනායක මශා 

විද්යාය - ගම්පශ
රච්.ර්.මුණසිංශ

ගම්/බණ්ඩාරනායක මශා 

විද්යාය - ගම්පශ

15

ඒ.සේ.ආර්. කුමාර මයා 862710401

ගම්/ගුරුකු මශා විද්යාය 

- කැණිය

සකො/මහින්ද් රාජපේ 

විද්යාය - පිටිපන, 

සශෝමාගම

ආර් එම් එන් උද්යංගනි 

මිය

මන්/ාන්ත ේසේවියර්  

පිරිමි විද්යාය

17 ඒ.ඩී.එව්. නිානි 748640150V
බප/සකො/ සකොටසශේන 

ම.ම.වි

සකො/ආනන්ද් විද්යාය - 

සකොෂඹ 10
එව්.වී. එව්.සිල්ලා

සකො/ආනන්ද් විද්යාය - 

සකොෂඹ 10

18 එව්.වී.එව්. සිල්ලා 788120834v
සකො/ආනන්ද් විද්යාය - 

සකොෂඹ 10

බප/සකො/ සකොටසශේන 

ම.ම.වි
ඒ.ඩී.එව්.නිානි

බප/සකො/ සකොටසශේන 

ම.ම.වි

19
සේ.එච්.ගයානි කුසුමසීලි 

මිය
845333432V

සකො/ සද්වි බාලිකා 

විද්යාය
සකො/අනුා වි ලයි ඩි එව් නන්ද්නි මිය සකො/අනුා වි

20 ලයි.ඩි.එව්. නන්ද්නි මිය 746212356 සකො/අනුා වි
සකො/ සද්වි බාලිකා 

විද්යාය

සේ.එච්.ගයානි කුසුමසීලි 

මිය
සකො/ සද්වි බාලිකා විද්යාය

21 සේ.ඒ.ඒව.්  මධුලන්ති 947561650V
සකො/පිළියන්ද් මධය මශා 

විද්යාය

පු/අල්-අේවා ජාතික 

පාව - කල්පිටිය



අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (බ ්නාහිර) ය ේවා  හෙක - ර ාෙනාගාර

22 ජි.ජි.පි. ප්රියද්ර්නි මිය 888272178
සකො/මහින්ද් රාජපේ 

විද්යාය - පිටිපන, 

සශෝමාගම

සකො/ශංලැල් රාජසිංශ 

මධය මශා විද්යාය
ඩී.පී.ලියනසේ මයා

සකො/ශංලැල් රාජසිංශ 

මධය මශා විද්යාය

23 ඩී.පී.ලියනසේ මයා 821200520v
සකො/ශංලැල් රාජසිංශ 

මධය මශා විද්යාය

සකො/මහින්ද් රාජපේ 

විද්යාය - පිටිපන, 

සශෝමාගම

ජි ජි පි ප්රියද්ර්නි මිය

සකො/මහින්ද් රාජපේ 

විද්යාය - පිටිපන, 

සශෝමාගම

24
එච්.ඒ.එන්.ඩී. ජයලර්ධන 

මයා
725762372

ගම්/රත්නාලලී බාලිකා 

විද්යාය - ගම්පශ

ගම්/බණ්ඩාරනායක  මධය 

මශා විද්යාය - 

සේයන්සගොඩ

එන් ඩි ආර් ප්රවන්න මයා

ගම්/බණ්ඩාරනායක  මධය 

මශා විද්යාය - 

සේයන්සගොඩ

25 එන්.ඩි.ආර්. ප්රවන්න මයා 197834201046
ගම්/බණ්ඩාරනායක  මධය 

මශා විද්යාය - 

සේයන්සගොඩ

ගම්/රත්නාලලී බාලිකා 

විද්යාය - ගම්පශ

එච් ඒ එන් ඩී ජයලර්ධන 

මයා

ගම්/රත්නාලලී බාලිකා 

විද්යාය - ගම්පශ

26 ආර්.එල්. රණසිංශ මයා 667701023v
කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ග

රමධය මශා විද්යාය

කළු/බුත්සිංශ මධය 

මශා විද්යාය

ඩබ් ඩබ් සේ සේ ප්රනාන්දු 

මයා

කළු/බුත්සිංශ මධය මශා 

විද්යාය

27
ඩබ්.ඩබ්.සේ.සේ ප්රනාන්දු 

මයා
197900100116

කළු/බුත්සිංශ මධය 

මශා විද්යාය

කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ග

රමධය මශා විද්යාය
ආර්.එල් රණසිංශ මයා

කළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර

මධය මශා විද්යාය

28
සේ.එ.ටී.සරෝනි ජයත් 

මිය
835272923v

ගම්/ගුරුකු මශා විද්යාය 

- කැණිය

ගම්/විශාර මශා සද්වී 

බාලිකා මශා විද්යාය - 

කිරිබත්සගොඩ

එව්.එල්.ජයසුන්ද්ර
ගම්/විශාර මශා සද්වී 

බාලිකා මශා විද්යාය - 

කිරිබත්සගොඩ

29 එව්.එල්.ජයසුන්ද්ර 896951122v
ගම්/විශාර මශා සද්වී 

බාලිකා මශා විද්යාය - 

කිරිබත්සගොඩ

ගම්/ගුරුකු මශා 

විද්යාය - කැණිය

සේ.එ.ටී.සරෝනි ජයත් 

මිය

ගම්/ගුරුකු මශා විද්යාය -

 කැණිය

30 සේ.සේ.ඩී වංජිලනි මිය 775761322v
කළු/ශ්රී සුමංග බාලිකා 

මශා විද්යාය - පානදුර

කළු/ශ්රී සුමංග මශා 

විද්යාය - පානදුර
පී.එච්.බී.ප්රියන්ත මයා

කළු/ශ්රී සුමංග මශා 

විද්යාය - පානදුර

31 පී.එච්.බී.ප්රියන්ත මයා 660734732v
කළු/ශ්රී සුමංග මශා 

විද්යාය - පානදුර

කළු/ශ්රී සුමංග බාලිකා 

මශා විද්යාය - පානදුර
සේ.සේ.ඩී වංජිලනි මිය

කළු/ශ්රී සුමංග බාලිකා 

මශා විද්යාය - පානදුර



අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (බ ්නාහිර) ය ේවා  හෙක - ර ාෙනාගාර

32 ඒ.එම්.ජයන්ති මිය 686041026v
කළු/ශ්රීපාලී විද්යාය - 

සශොරණ

කළු/තේෂිා විද්යාය - 

සශොරණ
ජී.ටී.සී.කුලර්ධන මයා

කළු/තේෂිා විද්යාය - 

සශොරණ

33 ජී.ටී.සී.කුලර්ධන මයා 198426301629
කළු/තේෂිා විද්යාය - 

සශොරණ

කළු/ශ්රීපාලී විද්යාය - 

සශොරණ
ඒ.එම්.ජයන්ති මිය

කළු/ශ්රීපාලී විද්යාය - 

සශොරණ

34 එව්.සී.කාරියලවම් 713213268v
සකො/නාන්ද් විද්යාය - 

සකොෂඹ 10

සකො/ඩී.එව්.සවේනානායක 

විද්යාය - සකොෂඹ 7
ජී.නදිා මධුානි මිය

සකො/ඩී.එව්.සවේනානායක 

විද්යාය - සකොෂඹ 7

35 ජී.නදිා මධුානි මිය 855772035v
සකො/ඩී.එව්.සවේනානායක 

විද්යාය - සකොෂඹ 7

සකො/නාන්ද් විද්යාය - 

සකොෂඹ 10
එව්.සී.කාරියලවම්

සකො/නාන්ද් විද්යාය - 

සකොෂඹ 10

36 ඩබ්.දිව්නා ශ්රිමාලි සපසර්රා 776381179v
කළු/රාජකීය විද්යාය - 

සශොරණ
ර/සුමනා බාලිකා විද්යාය

එම්.එව්.එච්.මධුභාෂිණී මිය
ර/සුමනා බාලිකා විද්යාය

37 ඩී.සී. අල්විව් මිය සගෝතමී බාලිකා විද්යාය ඉසිපතන විද්යාය 

38
පී.ආර්. වමන්මලී මිය ඉසිපතන විද්යාය සගෝතමී බාලිකා විද්යාය

39

එම්.වී.ඩී.ඩී.ඩී.පී. 

ගුණසවේකර මිය 786670012 සකො/මශානාම විද්යාය සකො/හින්දු විද්යාය එම්.එව්. චතුරංග මයා සකො/හින්දු විද්යාය

40 එම්.එව්. චතුරංග මයා සකො/හින්දු විද්යාය සකො/මශානාම විද්යාය

එම්.වී.ඩී.ඩී.ඩී.පී. 

ගුණසවේකර මයා සකො/මශානාම විද්යාය



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1
පි.ඩබ්.ඩි. ජිලනි මිය 845261873

ශ්රීපාද ජාතික අධ්යාපන 

විදයාපීඨය
නු/ගාමිණි ජාතික පාව සවෞදර්යරාජනි ර්මිා නු/ගාමිණි ජාතික පාව

2
සවෞදර්යරාජනි ර්මිා 915073921 නු/ගාමිණි ජාතික පාව

ශ්රීපාද ජාතික අධ්යාපන 

විදයාපීඨය
පි.ඩබ්.ඩි. ජිලනි මිය

ශ්රීපාද ජාතික අධ්යාපන 

විදයාපීඨය

3

එච්.පි.වකුන්තා මිහිරානි 

සශේරත් මිය
198954904089 මා/විජය ජාතික පාව

මා/වීර කැප්සපටිසපොෂ 

මධ්ය විදයාය - 

අකුරම්ස ොඩ

පී.එව.්සේ. සුභසිංශ මයා

මා/වීර කැප්සපටිසපොෂ 

මධ්ය විදයාය - 

අකුරම්ස ොඩ

4

පී.එව.්සේ. සුභසිංශ මයා

මා/වීර කැප්සපටිසපොෂ 

මධ්ය විදයාය - 

අකුරම්ස ොඩ

මා/විජය ජාතික පාව
එච්.පි.වකුන්තා මිහිරානි 

සශේරත් මිය
මා/විජය ජාතික පාව

5

ඩබ්.එම්. අසනෝමා 

දමයන්ති ලාව මිය
746131399V

මශ/ඩී.බි.විසේතිංග ජාතික 

පාව
මශ/උවව ් ාලිකා විදයාය

අයි ටී සේ සවසනවිරත්න 

මිය
මශ/උවව ් ාලිකා විදයාය

6

අයි ටී සේ සවසනවිරත්න 

මිය
676741437 මශ/උවව ් ාලිකා විදයාය

මශ/ඩී.බි.විසේතිංග ජාතික 

පාව

ඩබ්.එම්. අසනෝමා දමයන්ති 

ලාව මිය

මශ/ඩී.බි.විසේතිංග ජාතික 

පාව

7

ආර්.ජි.එව.්ආර්.විමසූරිය 

මිය
198556901205

මශ/පු්පදාන  ාලිකා 

විදයාය
මශ/ධ්ර්මරාජ විදයාය

සේ.ඩබ්.ට්.ඩබ්  ණ්ඩාර 

මයා
මශ/ධ්ර්මරාජ විදයාය

8

සේ.ඩබ්.ට්.ඩබ්  ණ්ඩාර 

මයා
670860809 මශ/ධ්ර්මරාජ විදයාය

මශ/පු්පදාන  ාලිකා 

විදුශ

ආර්.ජි.එව.්ආර්.විමසූරිය 

මිය

මශ/පු්පදාන  ාලිකා 

විදුශ

9

එච්.ඩී.ඒ.සේ.ශතරුසිංශ 

මයා
726370761

මා/ශ්රී විංඝමිත්තා  ාලිකා 

ජාතික පාව

මා/ාන්ත සතොමව ්

විදයාය

එච්.එම්.ඩබ්ලිව්.යු.බී සශේරත් 

මයා

මා/ාන්ත සතොමව ්

විදයාය

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

 හෙක - ර ාෙනාගාර



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

 හෙක - ර ාෙනාගාර

10

එච්.එම්.ඩබ්ලිව්.යු.බී 

සශේරත් මයා
822004024

මා/ාන්ත සතොමව ්

විදයාය

මා/ශ්රී විංඝමිත්තා  ාලිකා 

ජාතික පාව

එච්.ඩී.ඒ.සේ.ශතරුසිංශ 

මයා

මා/ශ්රී විංඝමිත්තා  ාලිකා 

ජාතික පාව

11
ඒව.් රුාන්දත් මයා 920541860

මශ/රජලැල් හිිංදු ජාතික 

පාව

මශ/සතල්සදණිය ජාතික 

පාව
ඒ.ජී.ජී.එන්.සරේමාචන්ද්ර මයා

මශ/සතල්සදණිය ජාතික 

පාව

12
ඒ.ජී.ජී.එන්.සරේමාචන්ද්ර මයා 716980502

මශ/සතල්සදණිය ජාතික 

පාව

මශ/රජලැල් හිිංදු ජාතික 

පාව
ඒව.් රුාන්දත් මයා

මශ/රජලැල් හිිංදු ජාතික 

පාව

13 ලයි. සකෝකිලානි මිය

ශ්රීපාද ජාතික අධ්යාපන 

විදයාපීඨය
නු/ගාමිණි ජාතික පාව



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය

1
ඩබ්.අනූා විජයන්ති මිය 805951796V ශා/ජජෝප්ලාව ්ජාතික 

පාව

ශා/ආනන්ද ජාතික පාව ඩී.එම්.එව්.එම්.දිවානායක 

මිය

ශා/ආනන්ද ජාතික පාව

2
ඩී.එම්.එව්.එම්.දිවානායක 

මිය

855923890V ශා/ආනන්ද ජාතික 

පාව

ශා/ජජෝප්ලාව් ජාතික 

පාව

ඩබ්.අනූා විජයන්ති මිය ශා/ජජෝප්ලාව ්ජාතික 

පාව

3
එව්.ඒ.එම්.සී. සුබසිංශ මිය 887433097V කු/ජේ.ආර්.ජයලර්ධන 

මධය විදයාය

කු/එව්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාර

නායක ජා.පා.

එච්.එම්.එම්.එව්. ජශේරත් 

මිය

කු/එව්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාර

නායක ජා.පා.

4
එච්.එම්.එම්.එව්. ජශේරත් 

මිය

198558900330 කු/එව්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාර

නායක ජා.පා.

කු/ජේ.ආර්.ජයලර්ධන 

මධය විදයාය

එව්.ඒ.එම්.සී. සුබසිංශ මිය කු/ජේ.ආර්.ජයලර්ධන 

මධය විදයාය

5
එල්.ඩබ්.ඒ.එම්.තනූජා 

කුමාරි ිංවකාර මිය

787511694V කු/මයුරපාද ජාතික පාව කු/පරාක්රම ජාතික පාව ජී.ඩී.සී.ජයකාන්ති මිය කු/පරාක්රම ජාතික පාව

6
ජී.ඩී.සී.ජයකාන්ති මිය 745292380V කු/පරාක්රම ජාතික පාව කු/මයුරපාද ජාතික පාව එල්.ඩබ්.ඒ.එම්.තනූජා 

කුමාරි ිංවකාර මිය

කු/මයුරපාද ජාතික පාව

7
ඩබ්.එච්.එම්.තක්වා 

අනුාන්ති විජේසිංශ මිය

198158902496 ශා/ආනන්ද ජාතික 

පාව
ශා/ජවේනානායක ජාතික 

පාව ඩබ්.එම්.ජි. මල්කාන්ති මිය

ශා/ජවේනානායක ජාතික 

පාව

8
ඩබ්.එම්.ජි. මල්කාන්ති මිය 198277903078

ශා/ජවේනානායක ජාතික 

පාව

ශා/ආනන්ද ජාතික පාව ඩබ්.එච්.එම්.තක්වා 

අනුාන්ති විජේසිංශ මිය

ශා/ආනන්ද ජාතික පාව

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

 හයක - ර ායනාගාර



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1 එම්.එස.්එච්. මධුභාෂිණී මිය 896953508V ර/සුමනා බාලිකා විද්යාය
කළු/රාජකීය විද්යාය - 

හ ොරණ
ඩබ්.දිසන්ා ශ්රිමාලි හෙහේරා

කළු/රාජකීය විද්යාය - 

හ ොරණ

2
එම්.ජී.රමය නීා ද්මයන්ති 

මිය
668430775V

කෑ/මාලතහ ොඩ රිවිසඳ 

මධ්ය විද්යාය - උසස්ාපිටිය

කෑ/මයුරොද් මධ්ය ම ා 

විද්යාය  - මාලනැල්
ඩබ් ආේ හේ බන්ඩාර මයා

කෑ/මයුරොද් මධ්ය ම ා 

විද්යාය  - මාලනැල්

3 ඩබ්.ආේ.හේ. බන්ඩාර මයා 197108900420
කෑ/මයුරොද් මධ්ය ම ා 

විද්යාය  - මාලනැල්

කෑ/මාලතහ ොඩ රිවිසඳ 

මධ්ය විද්යාය - 

උසස්ාපිටිය

එම්.ජී.රමය නීා ද්මයන්ති 

මිය

කෑ/මාලතහ ොඩ රිවිසඳ 

මධ්ය විද්යාය - උසස්ාපිටිය

4 බි.එස.්සි. ප්රියංකර මයා 197100700261
කෑ/මයුරොද් මධ්ය ම ා 

විද්යාය  - මාලනැල්

කෑ/පින්නල මධ්ය ම ා 

විද්යාය

5 ජි.එල්. ජයසුන්ද්ර මයා 800714184
කෑ/ාන්ත හජෝප් බාලිකා 

ම ා විද්යාය

කෑ/ආචාේය 

එන්.එම්.හෙහේරා මධ්ය 

ම ා විද්යාය

6 හේ.පී.එස.්පී. ජයත්
කෑ/පින්නල මධ්ය ම ා 

විද්යාය

කෑ/ාන්ත හජෝප් 

බාලිකා ම ා විද්යාය

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන ය ේවකයින්යේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023( බරගමුව) ය ේවා  හෙක - ර ාෙනාගාර


