
අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය

1 එම්.අයි.එම්. ඉෂ්හාඩ් මයා 80347634

අම්/සහීරා විද්යාය - 

කල්මුනේ

අම්/කානම්ල් ෆැටීමා ජාතික 

පාස - කල්මුනේ එම්. ජයකාේතේ මයා 

අම්/කානම්ල් ෆැටීමා ජාතික 

පාස - කල්මුනේ

2 එම්. ජයකාේතේ මයා 830543767

අම්/කානම්ල් ෆැටීමා ජාතික 

පාස - කල්මුනේ

අම්/සහීරා විද්යාය - 

කල්මුනේ එම්.අයි.එම්. ඉෂ්හාඩ් මයා 

අම්/සහීරා විද්යාය - 

කල්මුනේ

3 පී.ටී අලියාර් මයා 661702460 අඩ්ඩාච්නච්න ගුරු විද්යාය

අම්/අක්කනරයිපත්තු 

මුස්ලිම් මහා විද්යාය ඒ. නත්ලරාසා මයා

අම්/අක්කනරයිපත්තු 

මුස්ලිම් මහා විද්යාය

4 ඒ. නත්ලරාසා මයා 731860386

අම්/අක්කනරයිපත්තු මුස්ලිම් 

මහා විද්යාය අඩ්ඩාච්නච්න ගුරු විද්යායපී.ටී අලියාර් මයා අඩ්ඩාච්නච්න ගුරු විද්යාය

5 නක්. කිෂාේතේ මයා 920160484

අම්/අක්කනරයිපත්තු මුස්ලිම් 

මහා විද්යාය අඩ්ඩාච්නච්න ගුරු විද්යායඒ.එල්. අබූසාලි මයා අඩ්ඩාච්නච්න ගුරු විද්යාය

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2023  

(උතුර/නැයෙනහිර) යසේවා සහෙක - සනීපාරක්ෂක



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1 එල්. චන්ද්රාණි මිය
ආනන්ද බාලිකා ජාතික 

පාස- හිගුරක්ග ොඩ

ගපො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය

ගක්.එම්.එස.් තගනෝජා 

කුමාරි ගමය

ගපො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය

2
ගක්.එම්.එස.් තගනෝජා 

කුමාරි ගමය
795641408V

ගපො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය

ආනන්ද බාලිකා ජාතික 

පාස- හිගුරක්ග ොඩ
එල්. චන්ද්රාණි මිය

ආනන්ද බාලිකා ජාතික 

පාස- හිගුරක්ග ොඩ

3
ආර්.පී.පියසීලි රාජපක්ෂ 

මිය
196558505068

ගුරු ලෘත්තීය මධයසථ්ානය-

ගපොගළොන්නරුල

ගපො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය

එල්.එම්.වී. ධම්මි 

ඉගනෝකා මිය

ගපො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය

4
එල්.එම්.වී. ධම්මි ඉගනෝකා 

මිය
817420761V

ගපො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය

ගුරු ලෘත්තීය මධයසථ්ානය-

ගපොගළොන්නරුල

ආර්.පී.පියසීලි රාජපක්ෂ 

මිය

ගුරු ලෘත්තීය 

මධයසථ්ානය-

ගපොගළොන්නරුල

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2023 (උතුරුමැද) යසේවා 

සහෙක - සනීපාරක්ෂක



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය

1 ජී.එම්.ඉසුරු උදය කුමාර මයා 972673641V මාර/රාහු විදයාය
කු/වික්රමශීා මධ්ය මහා 

විදයාය

2 බී.ඒම්.ජි. සුජිලා ප්රියදර්නි මිය 795904140 මලියදේල බාලිකා විදයාය
මහ/මහාමායා බාලිකා 

විදයාය
එච්.ඒ.දහන් ප්රසාදි මිය

මහ/මහාමායා බාලිකා 

විදයාය

3 දේ.ජී. කාන්ති මිය 196481001163
රුහුණු ජාතික අධ්යාපන 

විදයා පීඨය
ගා/අමරසූරිය ගුරු විදයාය ඩී. බණ්ඩාරිදගොඩ මයා ගා/අමරසූරිය ගුරු විදයාය

4 ඩී. බණ්ඩාරිදගොඩ මයා 750283659V ගා/අමරසූරිය ගුරු විදයාය
රුහුණු ජාතික අධ්යාපන 

විදයා පීඨය
දේ.ජී. කාන්ති මිය

රුහුණු ජාතික අධ්යාපන 

විදයා පීඨය

5 එන්.එන්. දමන්ඩිස ්මිය 766434240V ගා/ ධ්ර්මාදෝක විදයාය බපිටිය ගුරු විදයාය බී.පී.එස.් ද සිල්ලා මිය බපිටිය ගුරු විදයාය

6 බී.පී.එස.් ද සිල්ලා මිය 787402372V බපිටිය ගුරු විදයාය ගා/ ධ්ර්මාදෝක විදයාය එන්.එන්. දමන්ඩිස ්මිය ගා/ ධ්ර්මාදෝක විදයාය

7 දේ.ඒ.එන්.ඩී. ගුණලර්ධ්න මයා 962070108V
නිල්ලා ජාතික අධ්යාපන 

විදයා පීඨය

මාර/දගොඩපිටිය ජාතික 

පාස
එම්.පී.ටී.ජී. මල්කාන්ති මිය

මාර/දගොඩපිටිය ජාතික 

පාස

8 එම්.පී.ටී.ජී. මල්කාන්ති මිය 197659500856
මාර/දගොඩපිටිය ජාතික 

පාස

නිල්ලා ජාතික අධ්යාපන 

විදයා පීඨය

දේ.ඒ.එන්.ඩී. ගුණලර්ධ්න 

මයා

නිල්ලා ජාතික අධ්යාපන 

විදයා පීඨය

9 ඩබ්ලිව්.එම්.එස.්චන්ද්රදසෝම මයා 732140468V ගා/විදයාදෝක විදයාය
ගා/බදේමුල් ජාතික 

පාස.
ඒ.ඩබ්.මහින්ද මයා

ගා/බදේමුල් ජාතික 

පාස.

10 ඒ.ඩබ්.මහින්ද මයා 693082986V 
ගා/බදේමුල් ජාතික 

පාස.
ගා/විද්යාලෝක විද්යාය

ඩබ්ලිව්.එම්.එස.්චන්ද්රදසෝම

 මයා
ගා/විද්යාලෝක විද්යාය

11 එස.්ආර්.ඩී.ප්රියදර්නී මිය 198277003672 හ/සූරියලැල ජාතික පාස
ර/ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති 

විදයාය

12
දේ.එල්.පී.එස.්එස.්ගුණලර්ධ්න 

මයා
911222426V 

ගා/ගාමිණී මධ්ය මහා 

විදයාය

කළු/තිස්ස මධ්ය මහා 

විදයාය

ඩබ්.එම්.ආර්.එච්.ඩබ්.බී. 

තල්දගොඩපිටිය

කළු/තිස්ස මධ්ය මහා 

විදයාය

අධ්යාපන අමාත්යාාංලයන් පත් කරන ද් අනධ්යයන ලවේලකයින්ලේලාර්ෂික වථ්ාන මාරු 2023 (ද්කුණ) ලවේලා 

වශයක - වනීපාරක්ක



අධ්යාපන අමාත්යාාංලයන් පත් කරන ද් අනධ්යයන ලවේලකයින්ලේලාර්ෂික වථ්ාන මාරු 2023 (ද්කුණ) ලවේලා 

වශයක - වනීපාරක්ක
13 ලයි.පී.ප්රියන්ත කුමාර මයා 808550229V ගා/දේලපතිරාජ විදයාය ගා/ධ්ර්මාදෝක විදයාය එන්.ඩි.රණසිිංහ මිය ගා/ධ්ර්මාදෝක විදයාය

14 එන්.ඩි.රණසිිංහ මිය 808320746V ගා/ධ්ර්මාදෝක විදයාය ගා/දේලපතිරාජ විදයාය ලයි.පී.ප්රියන්ත කුමාර මයා ගා/දේලපතිරාජ විදයාය



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය

1
ඩබ්.එම්.ආර්.එච්.ඩබ්.බී. 

තල්ගගොඩපිටිය මයා
771433944

කළු/තිව්ව මධය මශා 

විදයාය

ගා/ගාමිණී මධය මශා 

විදයාය

ගේ.එල්.පී.එව්.එව්.ගුණලර්ධන 

මයා

ගා/ගාමිණී මධය මශා 

විදයාය

2 ටී.එම්.එව්. ධර්මගවේන මයා 861000150V
ශාපිටිගම ජාතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

කෑ/මාල/පින්නල 

ජාතික ඳාව
එම්. පී. වරුලන් මයා

කෑ/මාල/පින්නල ජාතික 

ඳාව

3 පී.ජී.මංජු මයා 782372904V ගකො/ලුම්බිණි විදයාය ගකො/විාඛා විදයාය ඒ.එල්.වගරෝජා ජයන්ති මිය ගකො/විාඛා විදයාය

4 ඒ.එල්.වගරෝජා ජයන්ති මිය 755270890V ගකො/විාඛා විදයාය ගකො/ලුම්බිණි විදයාය පී.ජී.මංජු මයා ගකො/ලුම්බිණි විදයාය

5 ජී.සී. මුණසංශ මිය 777542184V
ක/ශ්රී සුමංග බාලිකා 

මධය විදයාය
ක/ශ්රී සුමංග විදයාය එල්.සී. ප්රියන්ති මිය ක/ශ්රී සුමංග විදයාය

6 එල්.සී. ප්රියන්ති මිය 748411143V ක/ශ්රී සුමංග විදයාය
ක/ශ්රී සුමංග බාලිකා 

මධය විදයාය
ජී.සී.මුණසංශ මිය

ක/ශ්රී සුමංග බාලිකා 

මධය විදයාය

7
ගේ.ඩී.එන්.ශර්නි ගඳගර්රා 

මිය
805941871V

ගම්/විශාර මශා ගේවී 

බාලිකා මශා විදයාය - 

කිරිබත්ගගොඩ

ගකො/සරිමාගලෝ 

බණ්ඩාරනායක 

විදයාය - ගකොෂඹ 7

සුගබෝධ රාජඳේ මයා

ගකො/සරිමාගලෝ 

බණ්ඩාරනායක විදයාය - 

ගකොෂඹ 7

8 සුගබෝධ රාජඳේ මයා 197710502029
ගකො/සරිමාගලෝ 

බණ්ඩාරනායක විදයාය - 

ගකොෂඹ 7

ගම්/විශාර මශා ගේවී 

බාලිකා මශා විදයාය - 

කිරිබත්ගගොඩ

ගේ.ඩී.එන්.ශර්නි ගඳගර්රා මිය

ගම්/විශාර මශා ගේවී 

බාලිකා මශා විදයාය - 

කිරිබත්ගගොඩ

9 එව්.ඒ.චන්ද්රතා මිය 686532283V
ගම්/විශාර මශා ගේවී 

බාලිකා මශා විදයාය - 

කිරිබත්ගගොඩ

බඳ/කැෂ ගුරුකු 

විදයාය
එල්.ගේ.බදුල්ගේ මයා බඳ/කැෂ ගුරුකු විදයාය

10 එල්.ගේ.බදුල්ගේ මයා 720514095V බඳ/කැෂ ගුරුකු විදයාය

ගම්/විශාර මශා ගේවී 

බාලිකා මශා විදයාය - 

කිරිබත්ගගොඩ

එව්.ඒ.චන්ද්රතා මිය
ගම්/විශාර මශා ගේවී 

බාලිකා මශා විදයාය - 

කිරිබත්ගගොඩ

11 අයි.එම්. අනුාලතී 728633204V
බඳ/ගම්/ගෂහිටියාල මධය 

මශා විදයාය

කු/එව්.බී.ගශේරත් මධය 

මශා විදයාය - 

නිකදළුගඳොත

ගේ.පී.ඩී. මිල්ටන් වමන්නායක 

මයා
බණ්ඩාරගම ම ම වි

12
ගේ.පී.ඩී. මිල්ටන් 

වමන්නායක මයා
198036610061

කළු/බණ්ඩාරගම මධය 

මශා විදයාය

බඳ/ගම්/ගෂහිටියාල 

මධය මශා විදයාය

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2023  (බස්නාහිර) 

යසේවා සහෙක - සනීපාරක්ෂක



අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2023  (බස්නාහිර) 

යසේවා සහෙක - සනීපාරක්ෂක

13 ආර්.ගේ.වායේකාර මයා 780042960V ගකො/නාන්ද විදයාය ගකො/ආනන්ද විදයාය එම්.එල්.එව්.එව්.ගඳගර්රා මයා ගකො/ආනන්ද විදයාය

14
එම්.එල්.එව්.එව්.ගඳගර්රා 

මයා
741551144V ගකො/ආනන්ද විදයාය ගකො/නාන්ද විදයාය ආර්.ගේ.වායේකාර මයා ගකො/නාන්ද විදයාය

15 ආර්.ඒ.ටී.පු්ඳකුමාර මයා 753320091V
ආනන්ද ාව්ත්රාය - 

ගකෝට්ගට්

ගකො/ගගෝතමී බාලිකා 

විදයාය
එව්.ඩී.විතාරණ මිය

ගකො/ගගෝතමී බාලිකා 

විදයාය

16 එව්.ඩී.විතාරණ මිය 797940895V
ගකො/ගගෝතමී බාලිකා 

විදයාය

ආනන්ද ාව්ත්රාය - 

ගකෝට්ගට්
ආර්.ඒ.ටී.පු්ඳකුමාර මයා

ආනන්ද ාව්ත්රාය - 

ගකෝට්ගට්

17 වී.මංගා කුගර් මිය 717190270V
ආනන්ද ාව්ත්රාය - 

ගකෝට්ගට්

ගකො/ඩී.එව්.ගවේනානාය

ක විදයාය - ගකොෂඹ 7
ඩී.එම්.සී.සුභාණ මයා

ගකො/ඩී.එව්.ගවේනානායක 

විදයාය - ගකොෂඹ 7

18 ඩී.එම්.සී.සුභාණ මයා 803413347V
ගකො/ඩී.එව්.ගවේනානායක 

විදයාය - ගකොෂඹ 7

ආනන්ද ාව්ත්රාය - 

ගකෝට්ගට්
වී.මංගා කුගර් මිය

ආනන්ද ාව්ත්රාය - 

ගකෝට්ගට්

19 එච්.ඒ.එම්.ගේ.තිකරත්න 767211015V
ගකො/ශ්රී සුභූති මධය මශා 

විදයාය - බත්තරමුල්

ගුරු ලෘත්තීය වංලර්ධන 

මධයව්ථානය - 

නාරගශේන්පිට

20
ජී.එන්.අයි.ගේ.ගගොඩගේ 

මිය
831030690V

ගකො/ාන්ත ඳාවුළු බාලිකා 

විදයාය - ගකොෂඹ 5

බඳ/කැෂ ගුරුකු 

විදයාය
ඒ.ජී.එව්.ගඳගර්රා මයා බඳ/කැෂ ගුරුකු විදයාය

21 ඒ.ජී.එව්.ගඳගර්රා මයා 197927000047 බඳ/කැෂ ගුරුකු විදයාය

ගකො/ාන්ත ඳාවුළු 

බාලිකා විදයාය - 

ගකොෂඹ 5

ජී.එන්.අයි.ගේ.ගගොඩගේ මිය
ගකො/ාන්ත ඳාවුළු බාලිකා 

විදයාය - ගකොෂඹ 5

22 බී.ජී.පී.ගඳගර්රා මයා 197734703056
ගකො/ාන්ත ඳාවුළු බාලිකා 

විදයාය - ගකොෂඹ 5
ගකො/මශානාම විදයාය අයි.පී.අගෝක විගේරත්න මයා ගකො/මශානාම විදයාය



අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2023  (බස්නාහිර) 

යසේවා සහෙක - සනීපාරක්ෂක

23
අයි.පී.අගෝක විගේරත්න 

මයා
197130502930 ගකො/මශානාම විදයාය

ගකො/ාන්ත ඳාවුළු 

බාලිකා විදයාය - 

ගකොෂඹ 5

බී.ජී.පී.ගඳගර්රා මයා
ගකො/ාන්ත ඳාවුළු බාලිකා 

විදයාය - ගකොෂඹ 5



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1
එව.් එම්. ජේ. ඒ. සිරිලර්ධන 

මිය
198075500543

මා/රංගිරි දඹුල් ජාතික 

පාව

කු/මාලතගම මධය මශා 

විදයාය - කුරුණෑග

2 එච්.ඒ.ජශන් ප්රවාදි මිය 755653160
මශ/මශාමායා බාලිකා 

විදයාය

මලියජේල බාලිකා 

විදයාය

බී.ඒම්.ජි. සුජිලා ප්රියදර්නි 

මිය

මලියජේල බාලිකා 

විදයාය

3 එව.් තනජච්චුමි මිය 797722251V
රජජේ ගුරු විදුශ - 

ජකොටග

ශ්රී පාද ජාතික අධයාපන 

විදයා පිඨය
වී. පරජම්්ලරි මිය

ශ්රී පාද ජාතික අධයාපන 

විදයා පිඨය

4 වී. පරජම්්ලරි මිය 796464364V
ශ්රී පාද ජාතික අධයාපන 

විදයා පිඨය

රජජේ ගුරු විදුශ - 

ජකොටග
එව.් තනජච්චුමි මිය

රජජේ ගුරු විදුශ - 

ජකොටග

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2023 (මධයම) යසේවා 

සහෙක - සනීපාරක්ෂක



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1 බි.ජී.ඩී.එම්.කුමාර මයා 931050630V 
කු/වික්රමශීා මධ්ය මහා 

විද්යාය

කු/එස.්බී.හහේරත් ජාතික 

පාස

ජී.එම්.ඉසුරු උද්ය කුමාර 

මයා
මාර/රාහු විද්යාය

2 හේ. හේ.සුජාත මාා මිය 746213522V
කු/එස.්බී.හහේරත් ජාතික 

පාස

කළු/කළුතර බාලිකා මහා 

විද්යාය

3 ඩී.ජී.හේ.එම්.ද්හනායක මිය 198185300706
කු/වික්රමශීා මධ්ය මහා 

විද්යාය

මාර/ඌරුහබොේක මධ්ය 

මහා විද්යාය - 

ඌරුහබොේක

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

වශයක - වනීපාරක්ක



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය

1 එම්. එම්. පී. මහයාය මයා 812914995
කෑ/විදයාචක්රලර්තී ජාතික 

ඳාස

කෑ/මාලතග ොඩ රිවිස 

ජාඳා
එස.් ආර්. විමදාස මයා

කෑ/මාලතග ොඩ රිවිස 

ජාඳා

2 එස.් ආර්. විමදාස මයා 700124444
කෑ/මාලතග ොඩ රිවිස 

ජාඳා

කෑ/විදයාචක්රලර්තී ජාතික 

ඳාස
එම්. එම්. පී. මහයාය මයා

කෑ/විදයාචක්රලර්තී ජාතික 

ඳාස

3 එම්. පී. සරුලන් මයා 883371828
කෑ/මාල/පින්නල ජාතික 

ඳාස

හාපිටි ම ජාතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය
ටී.එම්.එස.් ධර්මගසේන මයා

හාපිටි ම ජාතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

4 එම්.ඒ.යූ.ආර්. කුමාර මයා 197734502334
ගුරු ලෘත්තීය සංලර්ධන 

මධයසථ්ානය - කෑ ල්

කෑ/කෑ ලු බාලිකා 

විදයාය

5 එම් එම් ජී යු මාඳා මිය 888512810
කෑ/සහීරා මුසල්ිම් මහා 

විදයාය - මාලනැල්
කු/ඳන්න ජාතික ඳාස

අධයාපන අමාත්යාාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධයෙන යසේවකයින්යේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2023 (සබරගමුව) යසේවා 

සහෙක - සනීපාරක්ෂක


