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අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

1 ටී.මළදිලළදනී මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 708302805V මළ/ඳළකයම් ජළතික ඳළව මළතගේ මළ/හින්දු ජළතික ඳළව

2 වී.රළගේන්ද්රන්  මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 661920734V මළ/හින්දු ජළතික ඳළව මළතගේ මළ/ඳළකයම් ජළතික ඳළව

3 වී.ගජයකුමළර් මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 661772530V මළ/ඳළකයම් ජළතික ඳළව මළතගේ මළ/අමීනළ බළලිකළ මශළ විදයළය

4 ගේ.එවහ.එම්.සලළයිදළ  මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 707000040V මළ/අමීනළ බළලිකළ මශළ විදයළය මළතගේ මළ/වහිරළ ජළතික ඳළව

5 එවහ.ඒ.සී.එම්.ජිබ්රිේ මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 791004179V මළ/වහිරළ ජළතික ඳළව මළතගේ මළ/ඳළකයම් ජළතික ඳළව

6 බී.එම්.පී.බණ්ඩළර මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 730240201V ධර්මරළජ විදයළය-මශනුලර මශනුලර උවවහ බළලිකළ විදයළය

7 ගේ.ඩී.එවහ.ආර්.එන්.සිරිලර්ධන මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 655771816V මශ/උවවහ බළලිකළ විදයළය මශනුලර ධර්මරළජ විදයළය-මශනුලර

8 ගේ.බී.සී.දිවළනළයක මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 196430010060 මශ/ශ්රී රළහු විදයළය මශනුලර මශ/බදියුදීන් බළලිකළ විදයළය

9 ඩී.එච්.එම්.මංජු මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 197819702843 මශ/ගේකන්ද කණිහඨ විදයළය (ඳෂළත්) කටුගවහගතොට මශ/ශ්රී රළහු විදයළය

10 පී.ආර්.බී.තරංග ංකළජීල මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 823192436V
මඳ/ශඟු/විදයළතික ප්රළථමික 

විදයළය(ඳෂළත්)
ශඟුරන්ගකත නු/ගඳොරමඩුේ මධය මශළ විදයළය

11 ආර්.එම්.ජී.ගේ.වික්රමසිංශ මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 675681139V නු/ගඳොරමඩුේ මධය මශළ විදයළය ශඟුරන්ගකත මශ/මශළමළයළ බළලිකළ විදයළය

12 එම්.ඩබ්.එම්.එන්.විගේසිංශ මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 656410949V මශ/මශළමළයළ බළලිකළ විදයළය මශනුලර මශ/පජළපිටිය මධය මශළ විදයළය

13 ඩබ්.එම්.ඩී.සී.ඇරෑගගොඩ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 667560365V මශ/සීතළගේවී බළලිකළ විදයළය.(ඳෂළත්) මශනුලර මශ/මශළමළයළ බළලිකළ විදයළය

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

මධයම ඳෂළත
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අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

14 එවහ.සුදළශරන්  මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 713492779V
මඳ/ගතේ/කලයිමශේ කණිහඨ 

විදයළය.(ඳෂළත්)
ගතේගදණිය රජලෆේ හින්දු විදයළය

15 ඊ.එම්.ඒ.ගේ.ගවේනළරත්න මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 691860817V රජලෆේ හින්දු විදයළය ලත්ගත්ගම මශ/අමුපිටිය ජළතික ඳළව

16 එේ.ජී.එවහ.ඩබ්.කුමළර මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 681990542V මශ/අමුපිටිය ජළතික ඳළව ගතේගදණිය මශ/කංවහවුඩ් විදුශ

17 එවහ.එම්.පී.ගේ.වමරගකෝන් මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 693410274V මශ/කංවහවුඩ් විදුශ මශනුලර මශ/පජළපිටිය මධය මශළ විදයළය

18 ඩබ්.එම්.එම්.වීරගකෝන් මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 705882010V මශ/නුගගල මධය මශළ විදයළය කටුගවහගතොට මශ/සුජළතළ බළලිකළ ජළතික ඳළව

19 එච්.එම්.එේ.කුමළරිශළමි මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 716990869V
මඳ/කටු/උඩුලළල කණිහඨ 

විදයළය.(ඳෂළත්)
කටුගවහගතොට මශ/නුගගල මධය මශළ  විදයළය.

20 ඩබ්.එම්.ඩී.බණ්ඩළර මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 671810163V මශ/නුගගල මධය මශළ විදයළය කටුගවහගතොට කටු/ගගගදර මධය මශළ විදයළය

21 එච්.එම්.එවහ.ඩී.ගශේරත් මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 693550033V
මශ/කටු අංකුඹුර ආදර් ප්රළථමික 

විදයළය.(ඳෂළත්)
කටුගවහගතොට මශ/නුගගල මධය මශළ විදයළය

22 ඩී.එම්.ඩබ්.ජී.නිමේ බණ්ඩළර මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 751911190V
මඳ/ගකොත්/ගළමිණි දිවළනළයක ජළතික 

ඳළව
ගකොත්මගේ මධයම ඳෂළතට මුදළ ශෆරීම

23 පී.ජී.එවහ.ේහමන් මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 721292835V
මඳ/ගකොත්/ගඩේටළ ගෆමුණුපුර මශළ 

විදයළය(ඳෂළත්)
ගකොත්මගේ මඳ/ගකොත්/ගළමිණි දිවළනළයක ජළතික ඳළව

24 ඒ.ගේ.ගශේරත් මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 705061122V මශ/උවවහ බළලිකළ විදයළය මශනුලර මශ/මශළමළයළ බළලිකළ විදයළය

25 එච්.එම්.ආර්.වගරෝජනී මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 677692138V මශ/මශළමළයළ බළලිකළ විදයළය. මශනුලර මශ/උවවහ බළලිකළ විදයළය

26 ඒ.ඳතිරණගේ මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 196513001521 මශ/උවවහ බළලිකළ විදයළය මශනුලර මඳ/ගදනු/වහලර්ණගජෝති ජළතික ඳළව

27 අයි.සී.කරුණළලළව මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 716090213V මශ/ධර්මළගෝක විදයළය මශනුලර මශ/උවවහ බළලිකළ විදයළය

මධයම ඳෂළත

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග
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අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

28 එන්.එවහ.වීරගකෝන් මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 698402458V මළ/ක්රිවහතුගේල ජළතික ඳළව මළතගේ මළ/ළන්ත ගතෝමවහ ජළතික ඳළව

29 ආර්.ගේ.මනතුංග මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 726732000V
මළ/කලටයමුණ ආනන්ද මශළ 

විදයළය(ඳෂළත්)
මළතගේ මළ/ක්රිවහතුගේල ජළතික ඳළව

30 එච්.එම්.ලජිරළ නිේමිණී ගශේරත් මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 705880280V මශ/ශ්රී රළහු විදයළය මශනුලර මශ/කටු/අලතුගගොඩ මධය මශළ විදයළය.

31 ආර්.ඩී.වීරගකෝන් මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 197374500902 මශ/සිේධළර්ථ  මශළ විදයළය(ඳෂළත්) මශනුලර මශ/ශ්රී රළහු මශළ විදයළය

32  ඩබ්.එවහ.ඒ.පී.ගඳගර්රළ මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 731360030v ධර්මරළජ විදයළය-මශනුලර මශනුලර කටු/ශ්රී රළහු විදයළය

33 ජී.ඥළනින්ද හිමි ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 690031680V කටු/ශ්රී රළහු විදයළය කටුගවහගතොට ධර්මරළජ විදයළය-මශනුලර

34 ජී.සී.න්මුගම්  මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 19676520066 මළ/වංඝමිත්තළ බළලිකළ විදයළය මළතගේ මළ/හින්දු විදයළය

35 අයි.එච්.එම්.එවහ.ඩී.ගශේරත්  මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 747292515V මළ/සුජළතළ බළලිකළ විදයළය මළතගේ මළ/වංඝමිත්තළ බළලිකළ විදයළය

36 සී.එේ.ගුණගවේකර  මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 196860100260 මශ/විශළරමශළ ගේවී බළලිකළ විදුශ මශනුලර ගකො/විළකළ විදයළය

37 ඩී.එච්.සී.ආර්.කුරත්න මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 686491129V මශ/කටු/ධර්මවිජය මශළ විදයළය කටුගවහගතොට අම්/ඳදියතළල ජළතික ඳළව

38 පී.ජී.ජී.විගේරත්න මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 197229100915 මඳ/කටු/ලල ඳරළක්රම කණිහඨ විදුශ කටුගවහගතොට මශ/පජළපිටිය මධය මශළ විදයළය.

39 එවහ.එම්.පී.එවහ.කුමළර මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 792750389V මඳ/ශඟු/හීන්නපිට ප්රළථමික විදයළය ශඟුරන්ගකත නු/විේගටෝරියළ ජළතික ඳළව

මධයම ඳෂළත

ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය
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අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

40 ආර්.එම්.ගේ.රත්නළයක මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 798411381V මඳ/ශඟු/රිකේගවහකඩ ආදර් විදයළය ශඟුරන්ගකත

ගඳොරමඩුේ ජළතික ඳළව (ශ්රී ං.අ.ඳ.ගවේ. 

නිධළරියකු ලන ඩී.එම්.එවහ.දිවළනළයක මශතළ 

දෆනට ගදනුලර කළඳ අධයළඳන කළර්යළයට  

අනුයුේත වී ඇති බෆවින් එම නිධළරියළ වහථිරල 

වහථළන මළරු කර ඇතිලන  පුරප්ඳළඩුල වශළ )

41 එච්.එම්.ජී.ගේ.බී.ගශේරත් මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 197326403044 මළ/ලවුන්ගදණිය  විදයළය මළතගේ මළ/විජය ජළතික ඳළව

42 එවහ.සී.බී.අලත්ගත්ගම මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 703572782V මළ/කයිකළල මධය මශළ විදයළය මළතගේ මළ/විජය ජළතික ඳළව.

43 එවහ.බළසුබ්රමනියම් මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 702542200V
මළ/කලයිමශේ  මශළ 

විදයළය,කවුඩුඳෆෆේ
මළතගේ මළ/හින්දු ජළතික ඳළව

44 වී.මුරලිදරන් මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 730480229V මළ/සිරි සීලලී  මශළ විදයළය මළතගේ මළ/ඳළකයම් ජළතික ඳළව

45 ආර්.පී.එවහ.රළජඳේ මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 837790689V මළ/බණ්ඩළරගඳොෂ මශළ විදයළය මළතගේ මළ/ක්රිවහතුගේල ජළතික ඳළව

46
එවහ.ඩී.එම්.එවහ.එම්.පී.ඩී.ආර්.එන්.ටී.එ

ම්.ටී.එම්.ප්රීතිලර්ධන මිය
ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 846173897V මළ/සිරි සීලලී මශළ විදයළය මළතගේ මළ/ක්රිවහතුගේල ජළතික ඳළව

47 සී.ගුණගවේගරන් මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 800202086V මළ/රත්ගතොට හින්දු මශළ විදයළය මළතගේ මළ/ඳළකයම් ජළතික ඳළව

මධයම ඳෂළත

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග
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අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

48 ටී.ජී.ඩබ්.බණ්ඩළර මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 690290405V මශ/කපුලියේද මශළ විදයළය මශනුලර
මශ/මළරවහවන ජළතික ඳළව (2023.02.09 දින සිට 

ක්රියළත්මක ලන ඳරිදි)

49 ඩී.පී.දිවළනළයක මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 681853936V මළ/සීගිරිය මධය මශළ විදයළය. ගගේගල කෆක/විදයළර්ථ විදයළය

50 ආර්.එවහ.රවිචන්ද්ර කුමළර මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 641800546V මශ/වරවහලතී මධය මශළ විදයළය ගම්ගඳො මශ/රජලෆේ හින්දු විදයළය

51 ගේ.චන්ද්රගමෝශන් මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 683204617V මශ/ලළනි ගදමෂ විදයළය ලත්ගත්ගම මශ/රජලෆේ හින්දු ජළතික ඳළව

52 ඩබ්.ඒ.ඩී.එන්.වික්රමතික මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 735172360V මඳ/ග/තකරියළගම මශළ විදයළය ගගේගල මළ/රංගිරි දඹුලු ජළතික ඳළව

53 ඒ.එම්.එන්.නන්දන මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 781660973V මඳ/ග/දමුණුමුේ කණිහඨ විදයළය ගගේගල අ/කෆකරළල මධය මශළ විදයළය

54 එන්.එම්.ඩබ්.ගේ.එවහ.නලරත්න මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 857093593V මළ/සීගිරිය මධය මශළ විදයළය ගගේගල මළ/රංගිරි දඹුලු ජළතික ඳළව

55 වී.එවහ.වබළඳදී මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 700460568V මඳ/මශ/කලයිමශේ ගදමෂ විදයළය මශනුලර මශ/රජලෆේ හින්දු විදයළය

මධයම ඳෂළත

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග
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අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

56 බී.එච්.සුමිත් ජයළේ මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 196622900327 ගළ/වංඝමිත්තළ බළලිකළ විදුශ ගළේ ගළ/මළනවි උඳනන්ද විදුශ

57 එවහ.ඩී.විගේසිංශ  මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 197463702906 ගළ/ආචළර්ය රිචඩ් ඳතිරණ විදයළය(ඳෂළත්) ගළේ ගළ/වංඝමිත්තළ බළලිකළ විදුශ

58 ඩබ්.ඩබ්.සුජීල මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 740290878v මළර/ගවෞභගයළ කණිහඨ විදයළය(ඳෂළත්) අකුරුවහව මළර/ගතලිේජවි මධය විදයළය

59 ආර්.බී.එවහ.ඩී.ජයසිංශ මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 643650150V මළර/ගතලිේජවි මධය විදයළය අකුරැවහව මළර/මහින්ද රළජඳේ විදයළය

60 පී.වීරසිංශගේ මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 672240310V මළර/මහින්ද රළජඳේ විදයළය මළතර මළර/නළරන්ගදණිය ජළතික ඳළව

61 ඩබ්.ඒ.ගේ.විතළරණ මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 701731271V මළර/නළරන්ගදණිය ජළතික ඳළව මුටියන මළර/ගදයියන්දර ජළතික ඳළව

62 එේ.ඩී.පී. ජයගේල මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 681031022V මළර/ගදයියන්දර ජළතික ඳළව මුටියන මළර/තිශගගොඩ ජළතික ඳළව

63 එච්.ගේ.ඒ.ඳත්මසිරි මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 710770662V මළර/තිශගගොඩ ජළතික ඳළව මුටියන මළර/විජිත මධය මශළ විදයළය

64 ඩබ්.ඒ.ලිත් සිසිර කුමළර මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 673400078V මළර/විජිත මධය මශළ විදයළය,දිේලෆේ මළතර ශ/රළජඳේ මධය මශළ විදයළය

65 ජී.ඒ.විජිතළ ප්රියංගනී මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 696663076V ශ/රුහුණ විජයබළ ජළතික ඳළව තංගේ තංගේ බළලිකළ ජළතික ඳළව

66 එම්.ගේ.ගර්ණුකළ ශිරළණි මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 695670036V තංගේ බළලිකළ ජළතික ඳළව තංගේ ශ/රුහුණ විජයබළ ජළතික ඳළව

67 ඒ.පී.ආදිගශටිට් මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 197028403030 ගළ/මීඳළල අමරසරිය විදයළය ගළේ ගළ/මහින්ද විදයළය

68 තිකළ විගේනළයක මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 196981502281 ගළ/මහින්ද විදයළය ගළේ ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

69 එම්.ගේ.පියසිරි මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 663300210V ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය ගළේ ගළ/විදයළගෝක විදයළය

Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

අධ්යළපන අමළත්යළාංය

දකුණු ඳෂළත
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අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

70 ඩබ්.එච්.ගප්මරත්න මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 673160522V ගළ/ශ්රී ගේලළනන්ද විදයළය අම්බන්ගගොඩ ගළ/ධර්මළගෝක විදයළය

71 ඩී.ගකොඩිකළර මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 662380628V ගළ/ධර්මළගෝක විදයළය අම්බන්ගගොඩ ගළ/ශ්රී ගේලළනන්ද විදයළය

72 ගේ.එේ.ලියනගේ මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 690570467V ගළ/ලඳුරඹ මධය මශළ විදයළය ගළේ ගළ/මීඳළල අමරසරිය මශළ විදයළය

73 වී.සී.ගේ.ගේ.මුණසිංශ මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 652721745V ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය ගළේ ගළ/ලඳුරඹ මධය මශළ විදයළය

74 බී.සී.ඒ.ගශේමන්ත මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 652921078V ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය ගළේ ගළ/මහින්ද විදයළය

75 එච්.එේ.වරත් කුමළර මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 692391971V ගළ/මහින්ද විදයළය ගළේ ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

76 එවහ.එවහ.නළගශලත්ත මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 690302101V ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය ගළේ ගළ/ඇවීෂියවහ විදයළය

77 පී.ඒ.ධර්මරත්න  මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 680450935V ගළ/ඇවීෂියවහ විදයළය ගළේ ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

78 එච්.එවහ.යූ.එවහ.ප්රනළන්දු මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 196425800094 ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය ගළේ ගළ/ඇවීෂියවහ විදයළය.

79 අතු ජගත් රළජපුර මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 723240328V ගළ/ඇවීෂියවහ විදයළය ගළේ ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

80 ගේ.ජයලර්ධන මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 661971053V මළර/වළන්ත ගතෝමවහ විදයළය මළතර මළතර මධය මශළ විදයළය

81 ඒ.ගේ.පියරත්න මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 700671135V මළර/ මළතර මධය මශළ විදයළය මළතර මළර/මහින්ද රළජඳේ විදයළය

82 එච්.ඒ.පී.ගේ.මෆණිගේ මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 196964801687 මළර/මහින්ද රළජඳේ විදයළය මළතර මළර/වළන්ත ගතෝමවහ විදයළය

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

දකුණු ඳෂළත
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2022

අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

83 බී.එම්.එවහ.ඩී.බළසරිය මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 658341529V මළර/වළන්ත ගතෝමවහ විදයළය මළතර මළර/විජිත මධය මශළ විදයළය

84 එේ.ඒ.රමයතළ මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 706241884V මළර/විජිත මධය මශළ විදයළය මළතර මළර/වළන්ත ගතෝමවහ විදයළය

85 ඊ.එච්.එම්.චන්ද්රළනි මෆණිගේ මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 678360368V මළර/මළතර මධය මශළ විදයළය මළතර ගකො/ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ මශළ විදයළය

86 ගේ.ගේ.නි කුමළරි මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 675180300V මළර/රළහු විදයළය මළතර මළර/වළන්ත ගතෝමවහ  උවවහ බළලිකළ විදයළය

87 ඒ.ඩී.චන්ද්රතළ මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 666751469V
මළර/වළන්ත ගතෝමවහ  උවවහ බළලිකළ 

විදයළය
මළතර මළර/රළහු විදයළය

88 ආර්.ඩබ්.ජයසරිය මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 197030703484 ගළ/ආනන්ද මශළ විදයළය ඇේපිටිය ගළ/ධර්මළගෝක විදයළය

89 ටී.එම්.දයළරත්න මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 662980226V ගළ/ධර්මළගෝක විදයළය අම්බන්ගගොඩ ගළ/ආනන්ද මශළ විදයළය

90 ඩබ්.ඒ.පී.ගර්ණුකළ මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 717231090V ගළ/ජනළධිඳති බළලිකළ විදයළය ගළේ ගළ/ලඳුරඹ මධය මශළ විදයළය

91 ආර්.උගබ්ලර්ණ මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 676690581V හුංගම විජයබළ ජළතික ඳළව ශම්බන්ගතොට ශ/ගදබරලෆල ජළතික ඳළව

92 ආර්.පී.යූ.චළමින්ද මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 198017200501 ශ/ගදබරලෆල ජළතික ඳළව ශම්බන්ගතොට හුංගම විජයබළ ජළතික ඳළව

93 එච්.එේ.ගීතළ වමන්ති  මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 198063403170 මළර/ඉසිඳතන ප්රළථමික විදයළය(ඳෂළත්) මළතර මළර/සුජළතළ විදයළය

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

දකුණු ඳෂළත
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2022

අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

94 ආර්.එම්.ඩී.පී.රත්නළයක මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 877130460V බ/ලටගමුල විදයළය(ඳෂළත්) බණ්ඩළරගල බ/විළකළ බළලිකළ මශළ විදයළය

95 ඩී.එම්.අනුරසිරි මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ.1 662950726V බ/විළකළ බළලිකළ මශළ විදයළය බණ්ඩළරගල බ/ශේගප් මධය මශළ විදයළය

96  එම්.එම්.ගේ.බණ්ඩළර මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 731731497V බ/ශේගප් මධය මශළ විදයළය බණ්ඩළරගල බණ්ඩළරගල මධය මශළ විදයළය

97 ආර්.එම්.එවහ.බී.රත්නළයක මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 691881245V බණ්ඩළරගල මධය මශළ විදයළය බණ්ඩළරගල බ/ළන්ත ගජෝප් මශළ විදයළය

98 ගේ.ඩී.ගප්රේමළනී මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 648000324V බ/කුඩළකුසුම් බළලිකළ මශළ විදයළය බණ්ඩළරගල බණ්ඩළරගල මධය මශළ විදයළය

99 ඩී.එම්.ඩී.ඩී.දිවළනළයක මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 713171352V බණ්ඩළරගල මධය මශළ විදයළය බණ්ඩළරගල බ/කුඩළකුසුම් බළලිකළ මශළ විදයළය

100 ලයි.එන්.ඩී.ගුණතික මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 196568601657 බ/කුඩළකුසුම් බළලිකළ මශළ විදයළය බණ්ඩළරගල බණ්ඩළරගල මධය මශළ විදයළය

101 ගේ.එම්.ජී.එම්.කෆකුන්දර මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 746361327V බ/සීලලී මශළ විදයළය බණ්ඩළරගල බ/කුඩළකුසුම් බළලිකළ මශළ විදයළය

102 ආර්.එම්.ලීළලති මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 695532695V බ/ආළඋේඳත ජළතික ඳළව මහියංගනය බ/මහියංගන ජළතික ඳළව

103 ආර්.බී.ගේ.බණ්ඩළර  මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 2 681061924V බ/මහියංගන ජළතික ඳළව මහියංගනය බ/ආළඋේඳත ජළතික ඳළව

104 එච්.එම්.ඒ.යූ.ගේ.විජයරත්න මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 653272588V ගමො/මශළනළම මධය මශළ විදයළය ගමොණරළග ගමො/රළජකීය ජළතික ඳළව

105 ගේ.එම්.ධර්මතික මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 650211618V ගමො/රළජකීය ජළතික ඳළව ගමොණරළග ගමො/මශළනළම මධය මශළ විදයළය

106 ජී.අයි.දිේරුේෂි මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 198283101832 බ/ජනළනන්ද ප්රළථමික විදයළය බණ්ඩළරගල බ/ආනන්ද ජළතික ඳළව

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

ඌල ඳෂළත
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2022

අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

107 ඩබ්.බී.ජී.විසුරළධිඳති මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 671461320V බ/සීලලී මශළ විදයළය බණ්ඩළරගල බ/නළඋේ ජළතික ඳළව

108 ඩබ්.එච්.ගේ.යළමලී මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 807473115V බ/ඕබඩඇේ විදයළය බණ්ඩළරගල බ/ළන්ත ගජෝප් මශළ විදයළය

109 ඩී.සී.විගේගකෝන්  මිය ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 767260318V ගමො/මදුරුකෆටිය මශළ විදයළය ගමොණරළග ගමො/රළජකීය ජළතික ඳළව

අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

110 එවහ.තයළනන්දන්  මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 730100540V යළ/මධය මශළ විදයළය යළඳනය යළ/ශුේධ ව ඳවුගේ කනයළරළමය

111 වී.ක්රිහණරළජළ මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 198731100481 බ/ශේදුම්මුේ ගදමෂ මශළ විදයළය බණ්ඩළරගල යළ/මධය මශළ විදයළය

112 පී.අයි.කෲවහ මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 648271344V මන්/සිත්ති විනළයගර් හින්දු විදයළය මන්නළරම මන්/ළන්ත ගවේවියර් විදයළය

113 එන්.විමනළතන් මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 1 642982818V යළ/මධය මශළ විදයළය යළඳනය යළ/හින්දු විදයළය

114 පී.ලවන්තම්  මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 2 732853146V යළ/හින්දු විදයළය යළඳනය යළ/මධය මශළ විදයළය

115 ගේ.රකුන්  මයළ ශ්රී ං.වි.ගවේ. 3 852760982V යළ/ලරණි මධය මශළ විදයළය. ගතන්මළරච්චි යළ/චළලකච්ගච්රි හින්දු විදයළය

ඌල ඳෂළත

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

උතුරු ඳෂළත
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අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

116 පී.එම්.අනුර කමසිරි මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 670361977v ශළ/සවේනළනළයක මධ්ය විද්යළය ශළලත් ශළ/ළන්ත් ස ෝප් ලළවහ විද්යළය

117 ගේ.පී.ප්රියදර්නී මිය ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 697581588v ශළ/ළන්ත ගජෝප් ලළවහ විදයළය ශළලත් නළත්/ධ්ම්මිවහවර  ළතික පළව

118 ඩබ්.බී.එන්.පී.රුද්රිගු මිය ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 658610333V නළත්/ධ්ම්මිවහවර  ළතික පළව ශළලත් ශළ/ආනන්ද විදයළය

119 එම්.ඒ.ඒ.අගබ්සිරි මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 2 196727100480 ශළ/ආනන්ද විදයළය ශළලත් ශළ/සවේනළනළයක මධ්ය විද්යළය

120
ඊ.එම්.පී.කළන්ති ගවගනගශතළ 

මෆණිගේ මිය
ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 667650038v කු/පරළක්රමබළහු මධ්ය මශළ විද්යළය කුරුණග කු/මලියසේල බළලිකළ විද්යළය

121 අයි.සී.කන්නන්ගර මිය ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 197085101226 කු/මලියසේල බළලිකළ විද්යළය කුරුණග කු/පරළක්රමබළහු මධ්ය මශළ විද්යළය

122 එන්.ඒ.ජී.ඩී.ද සිේලළ මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 683630160v ගිරි/නේකළලත්ත ජළතික ඳළව ගිරිඋල් කුලි/වළරළනළත් විද්යළය

123 ගේ.බී.නිවුටන් ප්රනළන්දු මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 640640103v කුලි/වළරළනළත් විද්යළය කුලියළපිටිය නික/ශ්රී සුමාංග මධ්ය මශළ විද්යළය

124 සී.එම්.ආර්.චන්ද්රගවේකර මිය ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 698520140v නික/ශ්රී සුමාංග මධ්ය මශළ විද්යළය නිකලෆරටිය එවහ.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩළරනළයක විද්යළය

*125 පජය.ගේ.සුනීත හිමි ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 3 843384706V ගිරි/අහිටියළල ප්රළථමික විද්යළය(පෂළත්) ගිරිඋේ ගිරි/නක්කළලත්ත්  ළතික පළව

126 පී.එම්.සී.ඩී.ඳතිරළජ මිය ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 687770293v ගිරි/නේකළලත්ත ජළතික ඳළව ගිරිඋල් ගිරි/පන්න  ළතික පළව

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

ලයඹ ඳෂළත

*2022.08.01 බළදුන් නලක නිධළරීන් අනුප්රළප්තිකයන් ගව වකළ පජය ගේ.සුනීත හිමි බවහනළහිර ඳෂළත් රළජය ගවේලගයන් අනුප්රළප්තිකයකු රහිතල මුදළශරින්ගන් නම් ඳමණේ ගමම වහථළන මළරු චක්රය ක්රියළත්මක 

ගේ.
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අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

127 ඒ.ඒ.එවහ.ඒ.ගුණතික ගමය ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 657621234v කු/මලියසේල බළලිකළ විද්යළය කුරුණග කු/ඩී.එවහ.සවේනළනළයක මධ්ය මශළ විද්යළය

128 ඒ.එච්.එන්.ඩී.ගුණදළව මිය ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 3 776032506v කු/ඩී.එවහ.ගවේනළනළයක මධය මශළ විදයළය කුරුණග කු/මලියසේල පිරිමි විද්යළය

129 එවහ.ඩී.එම්.ගප්රේමදළව මිය ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 706460128V කු/මලියගේල පිරිමි විදයළය කුරුණග කු/ඩී.එවහ.සවේනළනළයක මධ්ය මශළ විද්යළය

130 පී.ජී.ඩී.රණසිංශ මිය ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 3 197554700775 කු/ඩී.එවහ.ගවේනළනළයක මධය මශළ විදයළය කුරුණග කු/මලියසේල බළලිකළ විද්යළය

131 ඒ.එන්.ධම්මික කුමළර මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 662041475v ඉබ්බළගමුල මධ්ය විද්යළය ඉබ්බළගමුල ලයඹ පෂළත්ට මුද්ළශෆරීම

132 එච්.එම්.ධනඳළ මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 721362175v ල/ඉ/අේකරඳනශ කනිටු විදයළය (ඳෂළත්) ඉබ්බළගමුල ඉබ්බළගමුල මධ්ය මශළ විද්යළය

133 ඒ.එම්.ජී.කරුණළනළයක මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 681000135v විජයබළ ජළතික ඳළව - මශල මශල නික/ශ්රී සුමාංග මධ්ය මශළ විද්යළය

134 ටී.එම්.ගේ.ගේ.බණ්ඩළර මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 2 743380177v නික/ශ්රී සුමාංග මධ්ය මශළ විද්යළය නිකලෆරටිය විජයබළ ජළතික ඳළව - මශල

135 ගේ.පී.ආර්.ගවෝමතික මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 3 730703350v කු/එවහ.බී.ගශේරත් මධය මශළ විදයළය ඉබ්බළගමුල ලයඹ පෂළත්ට මුද්ළ ශෆරීම

136 සී.එම්.එන්.චන්ද්රගවේකර මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 3 750500382v අඹගවහලෆල මශළ විද්යළය (පෂළත්) මශල කු/එවහ.බී.ගශේරත් මධය මශළ විදයළය

137 ජී.එවහ.ගේ.ගගොඩිගමුල මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 660600472V කු/මළලතගම මධය මශළ විදයළය කුරුණග කු/මලියසේල පිරිමි විද්යළය

138 ලයි.එම්.සී.බී.යළඳළ මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 670830195V කු/මලියගේල පිරිමි විදයළය කුරුණග කු/මළලත්ගම මධ්ය මශළ විද්යළය

139 බී.එම්.ඒ.ජී.බණ්ඩළර මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 653340806v කුලි/ශ්රී වරණාංකර මධ්ය මශළ විද්යළය කුලියළපිටිය කුලියළපිටිය මධ්ය මශළ විද්යළය

140 එච්.ඩී.එවහ.එම්.පී.සශට්ටිආරච්චි මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 696112029V කුලියළපිටිය මධ්ය මශළ විද්යළය කුලියළපිටිය කුලි/ශ්රී වරණාංකර මධ්ය මශළ විද්යළය

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

ලයඹ ඳෂළත
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2022

අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

141 එල්.ඒ.ඩබ්.එවහ.ගුණලර්ධ්න මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 692200764v ක/මයුරපළද් මධ්ය මශළ විද්යළය මළලනෆල් ක/ළන්ත් මරියළ විද්යළය

142 පී.ජී.ආර්. යසිරි මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 671211480V ක/ළන්ත් මරියළ විද්යළය කගල් ක/වහලර්ණ යන්ති මශළ විද්යළය

143 යු.ජී.සේ.එවහ.රත්නළයක මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 751372302v ක/වහලර්ණ යන්ති මශළ විද්යළය කගල් ක/කගලු විද්යළය

144 ආර්.කපි මුණසිාංශ මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 690671867v ක/කගලු විද්යළය කගල් ක/මයුරපළද් මධ්ය මශළ විද්යළය

145 ඩී.එවහ.මල්ලිකළරත්න මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 706230084v ර/ස යළනි  ළතික පළව බාංසගොඩ ර/බෂ/ආනන්ද් මමත්රීය මධ්ය මශළ විද්යළය

146 සී.නිළන්ති ස ෝවප් මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 665753115v ර/බෂ/ආනන්ද් මමත්රීය මධ්ය මශළ විද්යළය බාංසගොඩ ර/ස යළනි  ළතික පළව

147 එච්.ආර්.සක්.පල්සල්ගම මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 711512276v ක/වහලර්ණ යන්ති මශළ විද්යළය කගල් සත්ෝාංගමුල ඩඩ්ලි සවේනළනළයක මධ්ය විද්යළය

148 ඒ.සක්.පී.සක්.අතුසකෝරළ මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 196950300975 ක/වහලර්ණ යන්ති මශළ විද්යළය කගල්
ක/ළන්ත් ස ෝප් බළලිකළ මශළ විද්යළයට වහථළන 

මළරු

149 ජී.පී.ඩී.ඩබ්.ප්රියද්ර්නී මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 676221077v ක/ළන්ත් ස ෝප් බළලිකළ මශළ විද්යළය කගල් ක/වහලර්ණ යන්ති මශළ විද්යළය

150 ඩබ්.විසේසිාංශ මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 663521721V ක/මළල/පින්නල මධ්ය මශළ විද්යළය කගල් ක/මයුරපළද් මධ්ය මශළ විද්යළය

151 එල්.ඒ.ඩබ්.එවහ.ගුණලර්ධ්න මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 692200764v ක/මයුරපළද් මධ්ය මශළ විද්යළය කගල් ක/මළල/පින්නල මධ්ය මශළ විද්යළය

152 ඊ.ඒ.සේ.යු.එදිරිසිාංශ මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 690370492V ක/ළන්ත් මරියළ විද්යළය කගල් ඩඩ්ලි සවේනළනළයක මධ්ය විද්යළය, සත්ෝාංගමුල

153 එම්.පී.සවේනළධීර මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 196753500892
ඩඩ්ලි සවේනළනළයක මධ්ය විද්යළය , 

සත්ෝාංගමුල
කගල් ක/ළන්ත් මරියළ විද්යළය

154 ගේ.ඒ.ඩී.ගේ.ගුණරත්න මිය ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 3 735961527v මළනියම්ගම මශළ විදයළය(ඳෂළත්) සද්හිඕවිට බවහනළහිර පෂළත්ට මුද්ළ ශෆරීම

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

වබරගමුල ඳෂළත
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2022

අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

155 යු.එේ.ළහුේ ශමීඩ් මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 660033327V වමන්තුසර් මුවහලිම් මධ්ය මශළ විද්යළය වමන්තුසර් අල්/අහරළසහ මධ්ය විද්යළය

156 එච්.මීරළ බ්බි මිය ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 2 686310507v අල්/අහරළසහ මධ්ය විද්යළය වමන්තුසර් වමන්තුසර් මුවහලිම් මධ්ය මශළ විද්යළය

157 ටී.ශරිකරන් මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 687231465v ත්රි/ශ්රී සකෝසන්හලර හින්දු විද්යළය ත්රීකුණළමය ත්රි/න්මුග හින්දු කළන්තළ විදයළය

158 එවහ.න්මුගනළයගම් මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ.1 650652258v ත්රි/න්මුග හින්දු කළන්තළ විදයළය ත්රීකුණළමය ත්රි/ශ්රී සකෝසන්හලර හින්දු විද්යළය

159 ඒ.ගේ.එම්.නියළවහ මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 2 641771155V කල්/අල්-අහරක් මධ්ය මශළ විද්යළය කේමුගණ් අම්/අඩ්ඩළච්සච්න මධ්ය විද්යළය

*160 එච්.එම්.එම්.අනීවහ මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 2 693340241V කල්/අල්-අහරක් මශළ විද්යළය(පෂළත්) කේමුගණ් කල්/අල්-අහරක් මධ්ය මශළ විද්යළය

161 ආර්.කරුණළකරන් මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ.1 196528001129 කල්/ කළසමල් සළතිමළ විද්යළය කේමුගණ් කමු/මුශම්මේ බළලිකළ විද්යළය

162 ආර්.එම්.අවහමී මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ.2 680010820V කමු/මුශම්මේ බළලිකළ විද්යළය කේමුගණ් කල්/කළසමල් සළතිමළ විද්යළය

163 ඩී.ඒ.එන්.එවහ.කුමළර මයළ ශ්රී.ං.වි.ගවේ. 1 660110852v අම්/ඩී.එවහ.ගවේනළනයක මධය මශළ විදයළය අම්ඳළර අම්/බණ්ඩළරනළයක බළලිකළ මධය විදයළය

164 එවහ.ගවේඳළලිකළ මිය ශ්රී.ං.වි.ගවේ.1 687190432V
අම්/බණ්ඩළරනළයක බළලිකළ මධය මශළ 

විදයළය
අම්ඳළර අම්/ඩී.එවහ.ගවේනළනයක මධය මශළ විදයළය

Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

අධ්යළපන අමළත්යළාංය

නෆගගනහිර ඳෂළත

*2022.08.01 බළදුන් නලක නිධළරීන් අනුප්රළප්තිකයන් ගව වකළ එච්.එම්.එම්.අනීවහ මයළ නෆගගනහිර ඳෂළත් රළජය ගවේලගයන් අනුප්රළප්තිකයකු රහිතල මුදළශරින්ගන් නම් ඳමණේ ගමම වහථළන මළරු චක්රය 

ක්රියළත්මක ගේ.
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2022

අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

166 එම්.පී.ජී.ඩබ්.මෆද්ඇ මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 652821936v සපො/රළ කීය මධ්ය මශළ විද්යළය සපොසෂොන්නරුල සපො/සත්ෝපළලෆල  ළතික පළව

167 එච්.ඒ.ආනන්ද් මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 641980404v අනුරළධ්පුර මධ්ය විද්යළය අනුරළධ්පුර අ/වහලර්ණපළලි බළලිකළ  ළතික පළව

168 සී.එන්.සක්.දිවළනළයක මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 196556301755 අ/වහලර්ණපළලි බළලිකළ  ළතික පළව අනුරළධ්පුරය අනුරළධ්පුර මධ්ය විද්යළයට වහථළන මළරු

169 එවහ.එවහ.බාංඩළර මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 672513928V අනුරළධ්පුර මධ්ය විද්යළය අනුරළධ්පුරය අ/වහලර්ණපළලි බළලිකළ  ළතික පළව

170 ජී.ඒ.ගුණතික මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 683591173v අ/වහලර්ණපළලි බළලිකළ  ළතික පළව අනුරළධ්පුරය අනුරළධ්පුර මධ්ය විද්යළය

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

උතුරු මෆද ඳෂළත

*2022.08.01 බළදුන් නලක නිධළරීන් අනුප්රළප්තිකයන් ගව වකළ සී.ඩී.ගේ.මළගම්මන මයළ උතුරු මෆද ඳෂළත් රළජය ගවේලගයන් අනුප්රළප්තිකයකු රහිතල මුදළශරින්ගන් නම් ඳමණේ ගමම වහථළන මළරු චක්රය 

ක්රියළත්මක ගේ.

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග
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2022

අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

171 එම්.ජී.පී.රත්නළයක මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 693492343v මීග/ශරිවහචන්ද්ර විද්යළය මීගමුල සකො/ආනන්ද් විද්යළය

172 ඒ.එවහ.සරෝහිත් මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 642330780v සකො/ආනන්ද් විද්යළය සකොෂඹ සකො/ලුම්බිණි විද්යළය

173 ඒ.එවහ.සේ.ඩී.එවහ.ගුණරත්න මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 196433000940 සකො/ලුම්බිණි විද්යළය සකොෂඹ මීග/ශරිවහචන්ද්ර විද්යළය

*174 එච්.ඒ.ඒ.සප්රේමසිරි මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 3 778301091V සපොතුපිටිය මශළ විද්යළය(පෂළත්) කළුත්ර ක/ශ්රී සුමාංග මධ්ය විද්යළය

175 ටී.සේ.ප්රනළන්දු මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 676080589v ක/ශ්රී සුමාංග මධ්ය විද්යළය කළුත්ර මතුගම සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නාංගර මධ්ය මශළ විද්යළය

176 සක්.ඩී.ටී.විමසිරි මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 721050118V
මතුගම සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නාංගර මධ්ය මශළ 

විද්යළය
මතුගම සද්ොඩන්සගොඩ මිරිවහලත්ත්  ළතික පළව

177 සක්.ඩී.එවහ.සිරිලර්ධ්න මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 731071870V සද්ොඩන්සගොඩ මිරිවහලත්ත්  ළතික පළව කළුත්ර කළුත්ර තිවහව විද්යළය

178 එච්.එවහ.ශ්රී ගුණලර්ධ්න මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 693650739v කළුත්ර මශළ විද්යළය කළුත්ර ගහිටියළල මධ්ය විද්යළය

179 සක්.එච්.ඒ.එවහ.වි යන්ති මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 196976600364 ගහිටියළල මධ්ය විද්යළය ගම්පශ ගම්/බණ්ඩළරනළයක විද්යළය

180 එම්.බී.එවහ.සපසර්රළ මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 731133182V ගම්/බණ්ඩළරනළයක විද්යළය ගම්පශ බප/කෆෂ/ගුරුකු විද්යළය

181 පී.පී.ඩී.වීරමන් මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 196573700436 බප/කෆෂ/ගුරුකු විද්යළය කෆෂණීය සකො/ආරක්ක සවේලළ විද්යළය

182 සක්.සුනීත්ළ මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 196551101875 සකො/ආරක්ක සවේලළ විද්යළය සකොෂඹ ශාංලෆල් රළ සිාංශ මධ්ය විද්යළය

183 එම්.ජී.ටී.ප්රියන්ති මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 696510440V ශාංලෆල් රළ සිාංශ මශළ විද්යළය සශෝමළගම සීත්ළලක මධ්ය මශළ විද්යළය

184 ටී.එන්.අසෝක පීරිවහ මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 710292132V සීත්ළලක මධ්ය මශළ විද්යළය සශෝමළගම ඇශෆලියසගොඩ මශළ විද්යළය

Ministry of Education

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

බවහනළහිර ඳෂළත

*2022.08.01 බළදුන් නලක නිධළරීන් අනුප්රළප්තිකයන් ගව වකළ එච්.ඒ.ඒ.ගප්රේමසිරි මිය බවහනළහිර ඳෂළත් රළජය ගවේලගයන් අනුප්රළප්තිකයකු රහිතල මුදළශරින්ගන් නම් ඳමණේ ගමම වහථළන මළරු චක්රය ක්රියළත්මක 

ගේ.

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
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2022

අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

185 ඩබ්.ඒ.විමසවේන මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 680940304v මිනු/සවනරත් පරණවිත්ළන මධ්ය විද්යළය මිනුලන්සගොඩ කෆෂ/විශළරමශළසේවි විද්යළය

186 පී.වී.රාං නී මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 686910083V කෆෂ/විශළරමශළසේවි විද්යළය කෆෂණිය ශ්රී ධ්ර්මළසෝක විද්යළය

187 ඩී.එම්.එවහ.පී.දිවළනළයක මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 666900405v ශ්රී ධ්ර්මළසෝක විද්යළය කෆෂණිය සශේසන්ගම  ළතික පළව

188 එවහ.එවහ.එවහ.සපසර්රළ මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 677220350V සශේසන්ගම  ළතික පළව කෆෂණිය ගම්/බණ්ඩළරනළයක විද්යළය

189 පි.ඩබ්.ගුණරත්න මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 721401401v ගම්/බණ්ඩළරනළයක විද්යළය ගම්පශ මිනු/සවනරත් පරණවිත්ළන මධ්ය විද්යළය

190 ඒ.ඩී.ටී.වී.ආරියරත්න මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 19705310544 සකො/ළන්ත් පළවුළු බළලිකළ විද්යළය සකොෂඹ බවහනළහිර පෂළත්ට මුද්ළශෆරීම

191 එවහ.සවේනළනළයක මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 727891820v බප/පිළි/උවවහ බළලිකළ විද්යළය පිළියන්ද් සකො/ළන්ත් පළවුළු බළලිකළ විද්යළය

*192 ඊ.යූ.පී.සිල්ලළ මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 3 742472744V බප/කළු/රළ කීය විද්යළය(පෂළත්) කළුත්ර සමො/සේල්වහ කුමර විද්යළය

193 පී.ජී.පී.සක්.කරුණළරත්න මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 651061342v සමො/සේල්වහ කුමර විද්යළය පිළියන්ද් බප/පිළි/සප්රවහබිටීරියන් බළලිකළ විද්යළය

194 ඩී.මළනලඩු මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 710390274V බප/පිළි/සප්රවහබිටීරියන් බළලිකළ විද්යළය පිළියන්ද් පිළියන්ද් මධ්ය මශළ විද්යළය

195 ආර්.ඩී.සී.එවහ.රණලක මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 697552683v පිළියන්ද් මධ්ය මශළ විද්යළය පිළියන්ද් විද්යළ විද්යළය

196 බී.ඒ.එම්.එම්.රත්නළයක මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 717002539v විද්යළ විද්යළය පිළියන්ද් සමො/සේල්වහ කුමරි විද්යළය

197 සක්.එම්.වික්රමසවේකර මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 196683501034 සකො/ආනන්ද් විද්යළය සකොෂඹ පන්නිපිටිය ධ්ර්මපළ විද්යළය

198 සී.ඩී.සේළරත්න මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 681041443v පන්නිපිටිය ධ්ර්මපළ විද්යළය ශ්රී  යලර්ධ්නපුර ශ්රී සුභූති විද්යළය

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

බවහනළහිර ඳෂළත

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

*2022.08.01 බළදුන් නලක නිධළරීන් අනුප්රළප්තිකයන් ගව වකළ ඊ.යූ.පී.සිේලළ මයළ බවහනළහිර ඳෂළත් රළජය ගවේලගයන් අනුප්රළප්තිකයකු රහිතල මුදළශරින්ගන් නම් ඳමණේ ගමම වහථළන මළරු චක්රය ක්රියළත්මක ගේ.
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අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

199 ඩී.ඩබ්.ඩී.ආර්.රණවීර මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 703450890V සකො/විළඛළ විද්යළය සකොෂඹ සකො/ඉසිපත්න විද්යළය

200 එම්.එම්.ටී.යූ. කුමළරිශළමි මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ.2 678272279v සකො/රළ කීය විද්යළය සකොෂඹ සකො/ඩී.එවහ.සවේනළනළයක විද්යළය

201 සක්.අයි.යු.සක්.සපසර්රළ මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 720451115v සකො/ඩී.එවහ.සවේනළනළයක විද්යළය සකොෂඹ සකො/ත්ර්වහටන් විද්යළය

202 ඩබ්.ඩී.තික් චන්ද්රසිරි මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 653143680v සකො/ත්ර්වහටන් විද්යළය සකොෂඹ සකො/රළ කීය විද්යළය

203 එම්.ඒ.ඒ.ඩබ්. යසිාංශ මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 702101867V සකො/නළන්ද් විද්යළය සකොෂඹ සකො/ආරක්ක සවේලළ විද්යළය

204 ඒ.ඒ.ඩබ්.එවහ.එන්. යනන්ද් මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 682880511V සකො/ආරක්ක සවේලළ විද්යළය සකොෂඹ සකො/නළන්ද් විද්යළය

205 සක්.සක්.සී.රත්නළයක මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 197081502315 සකො/මශළනළම විද්යළය සකොෂඹ සගෝත්මී බළලිකළ විද්යළය

206 එල්.ඩී.මුතුකුඩ මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 738140052V සගෝත්මී බළලිකළ විද්යළය සකොෂඹ සකො/මශළනළම විද්යළය

207 ඒ.පී.එල්.ඩබ්.ගුණලර්ධ්න  මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 686410170v බප/කෆ/ගුරුකු විද්යළය කෆණිය කෆ/ශ්රී ධ්ර්මළසෝක විද්යළය

208 පී.ජී.වසරෝ නන්ද් මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 196636200371 කෆ/ශ්රී ධ්ර්මළසෝක විද්යළය කෆණිය බප/කෆ/ගුරුකු විද්යළය

209 ආර්.ඒ.එවහ.ජී.එම්.රණපුරආරච්චිසේ මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 715280647V ශ්රී වාංඝසබෝධි මධ්ය මශළ විද්යළය ගම්පශ ගම්/බණ්ඩළරනළයක මධ්ය විද්යළය, සේයන්සගොඩ

210 එච්.ඒ.ඩබ්.සක්. සශේරත් මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 683251267v
ගම්/බණ්ඩළරනළයක මධ්ය 

විද්යළය,සේයන්සගොඩ
ගම්පශ ශ්රී වාංඝසබෝධි මධ්ය මශළ විද්යළය

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

බවහනළහිර ඳෂළත
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අනු 

අංකය
නිධළරියළගේ නම ගරේණිය

ජළතික ශෆදුනුම්ඳත්  

අංකය
ලර්තමළන ගවේලළ වහථළනය කළඳය නල සවේලළ වහථළනය

211 පී.එම්.වමන්ත් කුමළර මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 662691488v සශො/ත්ක්ෂිළ මධ්ය විද්යළය සශොරණ ක/බණ්ඩළරගම මධ්ය මශළ විද්යළය

212 ඒ.ඩබ්.එන්.මෆණිසක් මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 705640810v ක/බණ්ඩළරගම මධ්ය මශළ විද්යළය සශොරණ සශො/රළ කීය විද්යළය

213 ටී.ඩී.විත්ළනසේ මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 705221251v සශො/ රළ කීය විද්යළය සශොරණ සශො/ත්ක්ෂිළ මධ්ය විද්යළය

214 පී.එන්.සක්.රුද්රිගූ මයළ ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 3 683570982v බප/කළු/ළන්ත් ස ෝන් මධ්ය විද්යළය කළුත්ර කළුත්ර මශළ විද්යළය

215 එල්.එම්.එවහ.ද්මයන්ති මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 19645060475 කළුත්ර මශළ විද්යළය කළුත්ර බප/කළු/ළන්ත් ස ෝන් මධ්ය විද්යළය

216 එච්.ඩී.පී.විසේරත්න මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 687240391V සකො/සේවී බළලිකළ විද්යළය සකොෂඹ සකො/රළ කීය විද්යළය

217 ලයි.අයි.ලියනසේ මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 657751421v සකො/රළ කීය විද්යළය සකොෂඹ සකො/සේවී බළලිකළ විද්යළය

218 එච්.එච්.ශ්රියළනි මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 1 687930444V අනුළ විද්යළය සකොෂඹ සකො/රළ කීය විද්යළය

219 සක්.ජී. වඳමළලි මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 2 738473017v සකො/රළ කීය විද්යළය සකොෂඹ අනුළ විද්යළය

220 ඩී.එල්.ඒ.පී.සක්.ලියනසේ මිය ශ්රී.ාං.වි.සවේ. 3 757231751v බප/මීග/ද්විවමර මශළ විද්යළය මීගමුල වබරගමුල පෂළත්ට මුද්ළ ශෆරීම

ශ්රී ංකළ විදුශේඳති ගවේලය ලළර්ෂික වහථළනමළරු නිගයෝග

බවහනළහිර ඳෂළත

අධ්යළපන අමළත්යළාංය
Ministry of Education

Page 19


