
අනු 

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

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

සසේලා ස්ථානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1
ඊ. එම්. දිස ේෂා ඒකනායක 

මිය
956170540V ර/ඇඹි/රාහු ජාතික පා 

කු/පරාක්රමබාහු මධය මහා 

විදයාය - සපොල්ගහසල

 ්ථාන මාරු එසසින්ම 

ක්රියාත්මක සේ

2
පී. එ .් එන්. සේ. විසේතුුංග 

මයා
197010304562

ර/ඇසෝසිය  ්ජාතික 

පා 

ර/ඇහැලියසගොඩ මධය මහා 

විදයාය

යු.එල්.සේ. දි ානායක 

මිය

ර/ඇහැලියසගොඩ මධය 

මහා විදයාය

සදසදනාසේම  ්ථාන මාරු 

අලුංගු සේ

3 යු.එල්.සේ. දි ානායක මිය 706992847V
ර/ඇහැලියසගොඩ මධය මහා 

විදයාය
ර/ඇසෝසිය  ්ජාතික පා 

පී. එ .් එන්. සේ. 

විසේතුුංග මයා

ර/ඇසෝසිය  ්ජාතික 

පා 

සදසදනාසේම  ්ථාන මාරු 

අලුංගු සේ

4
ජී. ප්රියානි සගොඩසලසේ 

මිය
197660300653 කෑ/පින්නල ජාතික පා 

කෑ/මාල/මයුරපාද ජාතික 

පා 

ආර්.ඩී.යූ. මන්තිකා 

මිය

කෑ/මාල/මයුරපාද 

ජාතික පා 

සදසදනාසේම  ්ථාන මාරු 

අලුංගු සේ

5 ආර්.ඩී.යූ. මන්තිකා මිය 746790406V
කෑ/මාල/මයුරපාද ජාතික 

පා 
කෑ/පින්නල ජාතික පා 

ජී. ප්රියානි 

සගොඩසලසේ මිය

කෑ/පින්නල ජාතික 

පා 

සදසදනාසේම  ්ථාන මාරු 

අලුංගු සේ

6 සේ. ඒ. එ .් චිත්රා කුමාරි මිය 766440380V ර/සුමන බාලිකා විදයාය
පු/ආනන්ද මධය මහා 

විදයාය - පුත්තම

ආර්.එම්.සේ.සී.රත්නායක 

මියසේ අනුප්රාප්තිකයා 

ස  - කු/ශ්රී පරාක්රම මධය 

මහා විදයාය - 

සකොසබයිගසන් පා ට 

 ්ථාන මාරු කර ඇත

7
එල්. ඒ. ටී. එන්. සුමනපා 

මයා
817890458V

කෑ/පිුංසදනිය 

විදයාචක්රලර්තී ජාතික පා 

කෑ/ආචාර්ය ඇන්. ඇම්. 

සපසර්රා ජාතික පා 

ඩබ්ලිේ. ආර්. ඒ. කුමාරි 

මිය

කෑ/ආචාර්ය ඇන්. ඇම්. 

සපසර්රා ජාතික පා 

 ්ථාන මාරු එසසින්ම 

ක්රියාත්මක සේ

8 ඩබ්ලිේ. ආර්. ඒ. කුමාරි මිය 716811310V
කෑ/ආචාර්ය ඇන්. ඇම්. 

සපසර්රා ජාතික පා 

කෑ/පිුංසදනිය විදයාචක්රලර්තී 

ජාතික පා 

එල්. ඒ. ටී. එන්. 

සුමනපා මයා

කෑ/පිුංසදනිය 

විදයාචක්රලර්තී ජාතික 

පා 

 ්ථාන මාරු එසසින්ම 

ක්රියාත්මක සේ

9 ඩබ්.ආර්.ධම්මිකා මිය 695644655V කෑ/කෑගලු විදයාය කෑ/කෑගලු බාලිකා විදයාය
එම්.ටී.සේ මුහන්දිරම් 

මිය

කෑ/කෑගලු බාලිකා 

විදයාය

 ්ථාන මාරු එසසින්ම 

ක්රියාත්මක සේ

10 එම්.ටී.සේ මුහන්දිරම් මිය 765312280V
කෑ/කෑගලු බාලිකා 

විදයාය
කෑ/කෑගලු විදයාය ඩබ්.ආර්.ධම්මිකා මිය කෑ/කෑගලු විදයාය

 ්ථාන මාරු එසසින්ම 

ක්රියාත්මක සේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 ( බරගමුල) ය ේලා  හයක - 

පු ්ත්කා



අනු 

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

අනුප්රාප්තිකයාසේ 

සසේලා ස්ථානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 ( බරගමුල) ය ේලා  හයක - 

පු ්ත්කා

11 ඒ.ඒ.එන්.එන්. අධිකාරී මිය 875310755V
කෑ/කෑගලු බාලිකා 

විදයාය
කෑ/කෑගලු විදයාය

ඩබ්.ඒ.සේ.ජී.වික්රමසිුංහ

 මිය
කෑ/කෑගලු විදයාය

 ්ථාන මාරු එසසින්ම 

ක්රියාත්මක සේ

12 ඩබ්.ඒ.සේ.ජී.වික්රමසිුංහ මිය 765212308V කෑ/කෑගලු විදයාය කෑ/කෑගලු බාලිකා විදයාය
ඒ.ඒ.එන්.එන්. අධිකාරී 

මිය

කෑ/කෑගලු බාලිකා 

විදයාය

 ්ථාන මාරු එසසින්ම 

ක්රියාත්මක සේ



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 ජී.කේ.වී.ටී.ගයාත්රි මිය 826200251V
බ/බණ්ඩාරකල මධය 

මශා විදයාය

බ/විාකා බාලිකා මශා 

විදයාය - බණ්ඩාරකල
කේ.කේ.ජී.එම්.ක ෝස ්මිය

බ/විාකා බාලිකා මශා 

විදයාය - බණ්ඩාරකල

කදකදනාකේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු කේ

2 කේ.කේ.ජී.එම්.ක ෝස ්මිය
බ/විාකා බාලිකා මශා 

විදයාය - බණ්ඩාරකල

බ/බණ්ඩාරකල මධය 

මශා විදයාය
ජී.කේ.වී.ටී.ගයාත්රි මිය

බ/බණ්ඩාරකල මධය 

මශා විදයාය

කදකදනාකේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු කේ

3 ඊ.සී.එව.්ගුණකවේකර මිය 828553895V
බ/බණ්ඩාරකල මධය 

මශා විදයාය

බ/ාන්ත ක ෝප් මධය 

මශා විදයාය

පී.ජී.එන්.එව.්වමරනායක 

මිය

බ/ාන්ත ක ෝප් මධය 

මශා විදයාය
වථ්ාන මාරු එකවම  

ක්රියාත්මක කේ

4
පී.ජී.එන්.එව.්වමරනායක 

මිය
728431202V

බ/ාන්ත ක ෝප් මධය 

මශා විදයාය

බ/බණ්ඩාරකල මධය 

මශා විදයාය
ඊ.සී.එව.්ගුණකවේකර මිය

බ/බණ්ඩාරකල මධය 

මශා විදයාය
වථ්ාන මාරු එකවම  

ක්රියාත්මක කේ

5 ඩී.එම්.පියදාව මයා 683293555V
බ/ආාඋල්ඳත  ාතික 

ඳාව

බ/ඩී.එව.්කවේනානායක 

විදයාය - කන්කදකැටිය

එව.්එච්.ඒ.ජී.කරුණාරත්න 

මිය
බ/ඇටම්පිටිය  ාතික ඳාව වථ්ාන මාරු එකවම  

ක්රියාත්මක කේ

6
එව.්එච්.ඒ.ජී.කරුණාරත්න 

මිය
197956903025 බ/ඇටම්පිටිය  ාතික ඳාව

බ/ආාඋල්ඳත  ාතික 

ඳාව
වථ්ාන මාරු එකවම  

ක්රියාත්මක කේ

7
ඩබ්.ඩී.අනුර ාන්ත කුමාර 

මයා
790094646V

බ/ලංගිරියකුඹුර  ාතික 

ඳාව
බ/ලැලිමඩ මධය විදයාය

ආර්. 

එම්.ඩී.එව.්බී.රත්නායක 

මයා

බ/ලැලිමඩ මධය විදයාය
වථ්ාන මාරු එකවම  

ක්රියාත්මක කේ

8

ආර්. 

එම්.ඩී.එව.්බී.රත්නායක 

මයා

782580663V බ/ලැලිමඩ මධය විදයාය
බ/ලංගිරියකුඹුර  ාතික 

ඳාව

ඩබ්.ඩී.අනුර ාන්ත කුමාර 

මයා

බ/ලංගිරියකුඹුර  ාතික 

ඳාව

වථ්ාන මාරු එකවම  

ක්රියාත්මක කේ

9 ඩී.බී.ඉන්දික නිාන්ත මයා 791951992V
ගුරුතාල මුවල්ිම්  ාතික 

ඳාව

බ/ශ්රී  නානන්ද  ාතික 

ඳාව
ඩී.ඩී. රා ගුරු මිය

බ/ශ්රී  නානන්ද  ාතික 

ඳාව

කදකදනාකේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු කේ

10 ඩී.ඩී. රා ගුරු මිය 198582603549
බ/ශ්රී  නානන්ද  ාතික 

ඳාව

ගුරුතාල මුවල්ිම්  ාතික 

ඳාව
ඩී.බී.ඉන්දික නිාන්ත මයා

ගුරුතාල මුවල්ිම්  ාතික 

ඳාව

කදකදනාකේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු කේ

11
ඩබ්.එම්.ආර්.විකේසුන්දර 

මයා
663411810V

බ/කුඩා කුසුම්  ාතික 

ඳාව

කමො/මශානාම  ාතික 

ඳාව
වථ්ාන මාරු එකවම  

ක්රියාත්මක කේ

12 ඩබ් එල් එම් පු්ඳකුමාර මයා 772010605
කමො/දුටුගැමුණු මධය මශා 

විදයාය - බුත්ත

කමො/නි්ංක මධය මශා 

විදයාය - බඩල්කුඹුර

වථ්ෘන මාරු කරන ද - 

කමො/නි්ංක මධය මශා 

විදයාය - බඩල්කුඹුර

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (ඌල) ය ේලා  හයක - පු ්ත්කා



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

ස්ථානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 ටී.පී.තේනුලර මිය 717233360V
මහලැලි ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

ධර්මරාජ විදයාය - 

මහනුලර

යලයි.එල්.ඩබ්.එස.්එස.්තේ 

යාපාබණ්ඩාර මිය

ධර්මරාජ විදයාය - 

මහනුලර

ස්ථාන මාරු එතසම  

ක්රියාේමක තේ

2
ලයි.එල්.ඩබ්.එස.්එස.්තේ 

යාපාබණ්ඩාර මිය
777353632V

ධර්මරාජ විදයාය - 

මහනුලර

මහලැලි ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය
ටී.පී.තේනුලර මිය

මහලැලි ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

ස්ථාන මාරු එතසම  

ක්රියාේමක තේ

3
තේ.එම්.එන්.ටී.අයි.ද සිල්ලා 

මිය
787783481V

මහ/තසේනාධිකාරී ජාතික 

පාස - උඩතහේන්තැන්න

මහ/අනුරුද්ධ කුමාර ජාතික 

පාස - නාලපිටිය ස්ථාන මාරු එතසම  

ක්රියාේමක තේ

4 එච්.පී.පී.ජී.පී.පල්තල්පිටිය මිය 196875501028 ගිරාගම ගුරු විදයාය
ධර්මරාජ විදයාය - 

මහනුලර
ඩබ්.ජී. රංජිේ මයා

ධර්මරාජ විදයාය - 

මහනුලර

ස්ථාන මාරු එතසම  

ක්රියාේමක තේ

5 ඩබ්.ජී. රංජිේ මයා 670882632V
ධර්මරාජ විදයාය - 

මහනුලර
ගිරාගම ගුරු විදයාය එච්.පී.පී.ජී.පී.පල්තල්පිටිය මිය ගිරාගම ගුරු විදයාය

ස්ථාන මාරු එතසම  

ක්රියාේමක තේ

6 ආර්.එම්.සී.පී.රේනායක මිය 725222025V
මහ/පුෂ්පදාන බාලිකා 

විදයාය
මහාමායා බාලිකා විදයාය ඩබ්.ජි. සම්පේ අලුේගම මයා

ධර්මරාජ විදයාය - 

මහනුලර

තදතදනාතේම ස්ථාන මාරු 

අලංගු තේ

7 ඩබ්.ජි. සම්පේ අලුේගම මයා 871651973V
ධර්මරාජ විදයාය - 

මහනුලර

මහ/පුෂ්පදාන බාලිකා 

විදයාය

තදතදනාතේම ස්ථාන මාරු 

අලංගු තේ

8 පී.ආර්. චන්දිමා කුමාරි මිය 197578403013 මහාමායා බාලිකා විදයාය කෑ/කෑගලු බාලිකා විදයාය ආර්.එම්.සී.පී.රේනායක මිය
මහ/පුෂ්පදාන බාලිකා 

විදයාය
ස්ථාන මාරු එතසම  

ක්රියාේමක තේ

9
ඒ.එම්.එල්.එච්.තේ.රේනායක 

මිය
815140834V මහ/ශ්රී රාහු විදයාය මහ/මදීනා ජාතික පාස

ඩබ්.එච්.බී.තේ.තේ. 

ගුණතික මයා
මහ/මදීනා ජාතික පාස

ස්ථාන මාරු එතසම  

ක්රියාේමක තේ

10
ඩබ්.එච්.බී.තේ.තේ. 

ගුණතික මයා
822172610V මහ/මදීනා ජාතික පාස මහ/ශ්රී රාහු විදයාය

ඒ.එම්.එල්.එච්.තේ.රේනායක 

මිය
මහ/ශ්රී රාහු විදයාය

ස්ථාන මාරු එතසම  

ක්රියාේමක තේ

11 එස.්එම්.අයි.එන්.සුබසිංහ මිය 917450544V
මහ/නුගතල මධය 

විදයාය

කු/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය - ලාරියතපොළ
ස්ථාන මාරු එතසම  

ක්රියාේමක තේ

12 ඒ.එස.්තේ.විතානතේ මයා 782932691V
රජතේ ගුරු විදුහ - 

තකොටග

නු/ගාමිණී ජාතික පාස - 

නුලරඑළිය

ස්ථාන මාරු එතසම  

ක්රියාේමක තේ

13 එන්.සී. විදානගමතේ මිය 856381390
මහ/බද් උද්දින් බාලිකා 

විදයාය - මහනුලර
මහ/අලතුතගොඩ ජාතික 

පාස ඒ.ජී. උපාලි සිරිලර්ධන මයා 

මහ/අලතුතගොඩ ජාතික 

පාස

තදතදනාතේම ස්ථාන මාරු 

අලංගු තේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (මධයම) ය ේලා  හයක - පු ්ත්කා



අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (මධයම) ය ේලා  හයක - පු ්ත්කා

14

ඒ.ජී. උපාලි සිරිලර්ධන මයා 

මහ/අලතුතගොඩ ජාතික 

පාස

මහ/බද් උද්දින් බාලිකා 

විදයාය - මහනුලර
එන්.සී. විදානගමතේ මිය

මහ/බද් උද්දින් බාලිකා 

විදයාය - මහනුලර

තදතදනාතේම ස්ථාන මාරු 

අලංගු තේ

15 ඩබ්.එම්.එස.්ඩි. නයනානන්ද 

මිය

878290593
මහ/මාරස්සන ජාතික 

පාස

නික/ශ්රී සුමංග ජාතික 

පාස

ස්ථාන මාරු කරන ද 

පාස - නික/ශ්රී සුමංග 

ජාතික පාස



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1
ඩබ්ලිව්. එම්. එල්. 

ඉන්ද්රනාත් මයා
722282337V

ප ො/මින්පන්රි ජාතික 

 ාස

ප ො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය

ටී.එම්.නුලන් තුසිත කුමාර 

මයා

ප ො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය

සථ්ාන මාරු එපසම  

ක්රියාත්මක පව්

2
ටී.එම්.නුලන් තුසිත කුමාර 

මයා
772884575V

ප ො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය

ප ො/මින්පන්රි ජාතික 

 ාස

ඩබ්ලිව්. එම්. එල්. 

ඉන්ද්රනාත් මයා

ප ො/මින්පන්රි ජාතික 

 ාස

සථ්ාන මාරු එපසම  

ක්රියාත්මක පව්

3
එච්.පී.ආර්. මංජු හසන්ත 

බංඩාර මයා
198108800210    

ප ො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය

පුතිසිපුර ජාතික 

අධයා න විදයාපීඨය
එච්.එම්. යාමලී ජයවීර මිය

පුතිසිපුර ජාතික 

අධයා න විදයාපීඨය
සථ්ාන මාරු එපසම  

ක්රියාත්මක පව්

4 එච්.එම්. යාමලී ජයවීර මිය 847461594V
පුතිසිපුර ජාතික 

අධයා න විදයාපීඨය

ප ො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය

එච්.පී.ආර්. මංජු හසන්ත 

බංඩාර මයා

ප ො/රාජකීය මධය මහා 

විදයාය
සථ්ාන මාරු එපසම  

ක්රියාත්මක පව්

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (උතුරු මැද) ය ේලා  හයක - 

පු ්ත්කා



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 ජේ.ඒ.එන්.ජයසරිය මයා 632132468V
කු/ඉබ්බාගමුල මධය මහා 

විදයාය

කු/මලියජේල බාලිකා 

විදයාය
පී.එච්.ජී.ජේ.ජෙජේරා මිය

කු/මලියජේල බාලිකා 

විදයාය

ජදජදනාජේම සථ්ාන මාරු 

අලංගු ජේ

2 පී.එච්.ජී.ජේ.ජෙජේරා මිය 715532816V
කු/මලියජේල බාලිකා 

විදයාය

කු/ඉබ්බාගමුල මධය මහා 

විදයාය
ජේ.ඒ.එන්.ජයසරිය මයා

කු/ඉබ්බාගමුල මධය මහා 

විදයාය

ජදජදනාජේම සථ්ාන මාරු 

අලංගු ජේ

3 ජේ.ශ්රී රාම් 752391726V
හා/ාන්ත ජජෝසප් ලාස ්

විදයාය
හා/ආනන්ද විදයාය එම්.ඒ.අයි.එච්.මධුරසංහ මිය හා/ආනන්ද විදයාය

සථ්ාන මාරු එජසන්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

4
එම්.ඒ.අයි.එච්.මධුරසංහ 

මිය
838112501V හා/ආනන්ද විදයාය

හා/ාන්ත ජජෝසප් ලාස ්

විදයාය
ජේ.ශ්රී රාම්

හා/ාන්ත ජජෝසප් ලාස් 

විදයාය

සථ්ාන මාරු එජසන්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

5 ඩී.එම්.ජේ.කුමාරිහාමි මිය 626781780V
නික/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය

කු/ශ්රී ෙරාක්රම ජාතික 

ොස
ආේ.එම්.ජේ.සී.රත්නායක මිය කු/ශ්රී ෙරාක්රම ජාතික ොස

ඩී.එම්.ජේ.කුමාරිහාමි මියජේ 

සථ්ාන මාරුල අලංගු ජේ.

6
ආේ.එම්.ජේ.සී.රත්නායක 

මිය
738562577V කු/ශ්රී ෙරාක්රම ජාතික ොස

නික/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය
ඩී.එම්.ජේ.කුමාරිහාමි මිය

නික/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය

ආේ.එම්.ජේ.සී.රත්නායක 

මියජේ සථ්ාන මාරුල 

ක්රියාත්මක ජේ

7 ආේ.සුමිත්රා රත්නායක මිය 705410640V විජයබා ජාතික ොස ජෙොල්පිතිගම ජාතික ොස අයි.එම්.අජබ්සංහ මයා ජෙොල්පිතිගම ජාතික ොස
සථ්ාන මාරු එජසන්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

8 අයි.එම්.අජබ්සංහ මයා 770534747V ජෙොල්පිතිගම ජාතික ොස විජයබා ජාතික ොස ආේ.සුමිත්රා රත්නායක මිය විජයබා ජාතික ොස
සථ්ාන මාරු එජසන්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

9 එස.්එම්.එම්.මිසල්ේදීන් මයා 703430708V ගිරි/මදීනා ජා.ො
කු/කැකුණජගොල් 

මුසල්ිම් මධය මහා විදයාය
එම්.ටී.අතිරා

කු/කැකුණජගොල් මුසල්ිම් 

මධය මහා විදයාය

සථ්ාන මාරු එජසන්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

10 එම්.ටී.අතිරා
කු/කැකුණජගොල් මුසල්ිම් 

මධය මහා විදයාය
ගිරි/මදීනා ජා.ො එස.්එම්.එම්.මිසල්ේදීන් මයා ගිරි/මදීනා ජා.ො

සථ්ාන මාරු එජසන්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 (ලයඹ) ය ේලා  හයක - පු ්ත්කා



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 (ලයඹ) ය ේලා  හයක - පු ්ත්කා

11
ජේ.එම්.යු.ඒ. ධේමො 

මයා
856681769

කු/මීගෑල මහලැලි ජාතික 

ොස

කු/මදීනා මුසල්ිම් මධය 

මහා විදයාය

සථ්ාන මාරු එජසන්ම 

ක්රියාත්මක ජේ

12 ජේ එම් කරුණාලති මිය 705112045

කු/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය - ලාරියජෙොළ
කු/විජයබා ජාතික ොස

ජි එච් එම් ඩී ඩි ජහේරත් මිය

කු/විජයබා ජාතික ොස
සථ්ාන මාරු කරන ද ොස -

 කු/විජයබා ජාතික ොස

13 ජි එච් එම් ඩී ඩි ජහේරත් මිය 197378402509

කු/විජයබා ජාතික ොස
කු/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය - ලාරියජෙොළ

ජේ එම් කරුණාලති මිය

කු/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය - ලාරියජෙොළ

සථ්ාන මාරු කරන ද ොස -

 කු/ශ්රී සුමංග මධය මහා 

විදයාය - ලාරියජෙොළ

14 ජේ ඒ පි පි කුමාරි මිය 666440331

කු/මයුරොද මධය මහා 

විදයාය - නාරම්ම

කු/වික්රමශීා මධය මහා 

විදයාය

සථ්ාන මාරු කරන ද ොස -

 කු/වික්රමශීා මධය මහා 

විදයාය



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 බී.එම්.එල්.ක්රිාන්ති මිය 736850028V
ගා/සංඝමිත්තා බාලිකා 

විදයාය
ගා/විදයාලෝක විදයාය ටී.පී.බී.මල්ලආරච්චි මිය ගා/විදයාලෝක විදයාය

සථ්ාන මාරු එලසම  

ක්රියාත්මක ලේ

2 ටී.පී.බී.මල්ලආරච්චි මිය 197558600662 ගා/විදයාලෝක විදයාය
ගා/සංඝමිත්තා බාලිකා 

විදයාය
බී.එම්.එල්.ක්රිාන්ති මිය

ගා/සංඝමිත්තා බාලිකා 

විදයාය

සථ්ාන මාරු එලසම  

ක්රියාත්මක ලේ

3  ප්රියන්ත දහනායක මයා 791121230V ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය ගා/සිරිධම්ම විදයාය ඩබ්.ලේ.සී.එම්.වීරසිංහ මිය ගා/සිරිධම්ම විදයාය
ලදලදනාලේම සථ්ාන මාරු 

විම් ලසරකින් දීර්ඝ කර ඇත

4 ඩබ්.ලේ.සී.එම්.වීරසිංහ මිය 198671903510 ගා/සිරිධම්ම විදයාය ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය  ප්රියන්ත දහනායක මයා ගා/රිච්මන්ඩ් විදයාය
ලදලදනාලේම සථ්ාන මාරු 

විම් ලසරකින් දීර්ඝ කර ඇත

5 එච්.කුසුමතා මිය 706461361V ගා/සිරිධම්ම විදයාය
ගා/ බලේමුල් ජාතික 

පාස
ටී.එච්.සම්පත් මයා

ගා/ බලේමුල් ජාතික 

පාස

සථ්ාන මාරු එලසම  

ක්රියාත්මක ලේ

6 ටී.එච්.සම්පත් මයා 810516038V
ගා/ බලේමුල් ජාතික 

පාස
ගා/සිරිධම්ම විදයාය එච්.කුසුමතා මිය ගා/සිරිධම්ම විදයාය

සථ්ාන මාරු එලසම  

ක්රියාත්මක ලේ

7 ජී.එන්.ලේ.රත්නසිංහ මයා 783040859V
මාර/මාතර මධය මහා 

විදයාය
මාර/ාන්ත ලතෝමස ්විදුහ ඊ.එස.්විජිත ප්රියන්ත මයා මාර/ාන්ත ලතෝමස ්විදුහ

සථ්ාන මාරු එලසම  

ක්රියාත්මක ලේ

8 ඊ.එස.්විජිත ප්රියන්ත මයා 710141460V මාර/ාන්ත ලතෝමස ්විදුහ
මාර/මාතර මධය මහා 

විදයාය
ජී.එන්.ලේ.රත්නසිංහ මයා

මාර/මාතර මධය මහා 

විදයාය

සථ්ාන මාරු එලසම  

ක්රියාත්මක ලේ

9 එච්.පී.ජයන්ත මයා 652890733V
නිල්ලා ජාතික අධයාපන 

විදයා පීඨය
මාර/රාහු විදයාය ආර්.ලේ.රත්නායක මිය මාර/රාහු විදයාය සථ්ාන මාරු එලසම  

ක්රියාත්මක ලේ

10 ආර්.ලේ.රත්නායක මිය 735742809V මාර/රාහු විදයාය
නිල්ලා ජාතික අධයාපන 

විදයා පීඨය
එච්.පී.ජයන්ත මයා

නිල්ලා ජාතික අධයාපන 

විදයා පීඨය
සථ්ාන මාරු එලසම  

ක්රියාත්මක ලේ

11 යූ.පී.උදයලං මයා 710994455V
ගා/ආනන්ද මධය මහා 

විදයාය

ගා/ධර්මාලෝක මධය මහා 

විදයාය

ඩබ්.ඩී. සචිරංගා චන්දිමාලී 

මිය

ගා/ධර්මාලෝක මධය මහා 

විදයාය

ලදලදනාලේම සථ්ාන මාරු 

විම් ලසරකින් දීර්ඝ කර ඇත

12
ඩබ්.ඩී. සචිරංගා චන්දිමාලී 

මිය
878052522V

ගා/ධර්මාලෝක මධය මහා 

විදයාය

ගා/ආනන්ද මධය මහා 

විදයාය
යූ.පී.උදයලං මයා

ගා/ආනන්ද මධය මහා 

විදයාය

ලදලදනාලේම සථ්ාන මාරු 

විම් ලසරකින් දීර්ඝ කර ඇත

13 වී.පී. චන්ද්ර  මයා 703203701V හ/ලථේරපුත්ත ජා.පා හ/සුරියලැල ජාතික පාස
සථ්ාන මාරු එලසම  

ක්රියාත්මක ලේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (දකුණ) ය ේලා  හයක - පු ්ත්කා



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ්ථාන මාරු 2023 (දකුණ) ය ේලා  හයක - පු ්ත්කා

14 ආර්.සුසන්තද සිල්ලා මයා 752270473 ගා/ලර්ලත ජාතික පාස ගා/අමරසරිය ගුරු විදයාය ලේ.ලේ.රූපිකා මිය ගා/අමරසරිය ගුරු විදයාය

ආර්.සුසන්තද සිල්ලා 

මයාලේ සථ්ාන මාරුල 

ක්රියාත්මක ලේ

15 ලේ.ලේ.රූපිකා මිය ගා/අමරසරිය ගුරු විදයාය ගා/ලර්ලත ජාතික පාස ආර්.සුසන්තද සිල්ලා මයා ගා/යර්ලත් ජාතික පා  ලේ.ලේ.රූපිකා මියලේ  

සථ්ාන මාරුල අලංගු ලේ

එච්.එස.්මධුලන්ති මිය 937682249 මාර/රාහු විදයාය
 පු/ආනන්ද මධය මහ 

විදයාය

සථ්ාන මරු කර ද 

පාස - පු/ආනන්ද මධය 

මහ විදයාය



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 එම්.ඒ.එම්. රාෆීක් මයා 712132256

ගුරු විදයාය  - 

අඩ්ඩාච්චච්න

අම්/අක්කචරයිපත්තු 

මුසල්ිම් මහා විදයාය එම්.බී.එම්. ඉර්ෆාන් මයා

අම්/අක්කචරයිපත්තු 

මුසල්ිම් මහා විදයාය

සථ්ාන මාරු  එචසම 

ක්රියාත්මක චේ

2 එම්.බී.එම්. ඉර්ෆාන් මයා 197705302868
අම්/අක්කචරයිපත්තු මුසල්ිම් 

මහා විදයාය

ගුරු විදයාය  - 

අඩ්ඩාච්චච්න එම්.ඒ.එම්. රාෆීක් මයා

ගුරු විදයාය  - 

අඩ්ඩාච්චච්න

සථ්ාන මාරු  එචසම 

ක්රියාත්මක චේ

3 ආර්. සරනපාලම් මයා

මඩකපුල ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

මඩ/වින්සන්ට් උසස ්

බාලිකා විදයාය සථ්ාන මාරු අලංගු චේ 

4 එන්. චේතනයාගම් මයා 702751861
මඩ/පදිරිප්පු මධය මහා 

විදයාය - කලංචිකුඩි

මඩකපුල ජාතික 

අධයාපන විදයාපීඨය සථ්ාන මාරු අලංගු චේ 

5 එම්. සිලකුමාර් මයා 672862132

මඩ/වින්සන්ට් උසස ්බාලිකා 

විදයාය ගුරු විදයාය - මඩකපුල

සථ්ාන මාරු  එචසම 

ක්රියාත්මක චේ

අධයාපන අමාත්යාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 (නැයෙනහිර) ය ේලා 

 හයක - පු ්ත්කා



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

1 රමණි කුසිරිලර්ධන මිය 716842142V
පානදුර ශ්රී සුමංග බාලිකා 

විදයාය

රාජකීය විදයාය - 

හශොරණ
ඩී.තාරකා කශවිට හමය

රාජකීය විදයාය - 

හශොරණ

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

2 ඩී.තාරකා කශවිට හමය 878356855V රාජකීය විදයාය - හශොරණ
පානදුර ශ්රී සුමංග බාලිකා 

විදයාය
රමණි කුසිරිලර්ධන මිය

පානදුර ශ්රී සුමංග බාලිකා 

විදයාය

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

3 ජී.අගිහේන්දුරන් මයා 773303770V හකො/ හින්දු විදයාය
හකො/රාමනාදන් හින්දු 

විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

4 එච්.ඩී.එේ.ප්රියංගිකා මිය 805513713V
විශාරමශා හේවී බාලිකා 

විදයාය - කිරිබත්හගොඩ

රත්නාලලී බාලිකා 

විදයාය -ගම්පශ
ඊ.එම්.ඩි.පී. ඉංගහකෝන් මිය

රත්නාලලී බාලිකා 

විදයාය -ගම්පශ

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

5 ඊ.එම්.ඩි.පී. ඉංගහකෝන් මිය 766352090V
රත්නාලලී බාලිකා විදයාය 

-ගම්පශ

විශාරමශා හේවී බාලිකා 

විදයාය - කිරිබත්හගොඩ
එච්.ඩී.එේ.ප්රියංගිකා මිය

විශාරමශා හේවී බාලිකා 

විදයාය - කිරිබත්හගොඩ

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

6 එන්.ඒ.සී.පී.නිවව්ංක මයා 197808404590
මිනු/හවනරත් පරණවිතාන 

ජාතික පාව.

මිනු/නාන්දා පිරිමි මධය 

මශා විදයාය
ඩී.ඩබ්.කුසුමතා මිය

මිනු/නාන්දා පිරිමි මධය 

මශා විදයාය

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

7 ඩී.ඩබ්.කුසුමතා මිය 716120163V
මිනු/නාන්දා පිරිමි මධය 

මශා විදයාය

මිනු/හවනරත් 

පරණවිතාන ජාතික පාව.
එන්.ඒ.සී.පී.නිවව්ංක මයා

මිනු/හවනරත් 

පරණවිතාන ජාතික පාව.

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

8 ඊ.ඩී.ප්රවාලි දුංජනී මිය 907663345V කළු/ශ්රී සුමංග විදයාය
රාජකීය විදයාය - 

හශොරණ

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

9 එම්.ඩී.සී.ලේහපො මිය 708482005V
හකො/සිරිමාහලෝ 

බණ්ඩාරනායක විදුශ

හකොහොන්නාල බාලිකා 

විදයාය
නිලුකා ප්රියදර්ණි මිය

හකොහොන්නාල බාලිකා 

විදයාය

වථ්ාන මාරු කරන ද 

පාව - හකොහොන්නාල 

බාලිකා විදයාය

10 නිලුකා ප්රියදර්ණි මිය
හකො/හකොහොන්නාල 

බාලිකා මශා විදයාය

හකො/සිරිමාහලෝ 

බණ්ඩාරනායක විදුශ
එම්.ඩී.සී.ලේහපො මිය

හකො/සිරිමාහලෝ 

බණ්ඩාරනායක විදුශ

හමම වථ්ාන මාරු වීම  

අලංගු හේ

11
ඩබ්.ඒ.ඩි.නිලුනිකා ප්රියදර්නි 

මිය
197656100800

නාන්දා විදයාය - 

හකොෂඹ
හකො/ලුම්බිණි විදයාය පී.ටී.එව.්හපහර්රා මිය හකො/ලුම්බිණි විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

අධයාපන අමාතයාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ය ේලා  හයක - පු ්තකා



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාතයාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ය ේලා  හයක - පු ්තකා

12 පී.ටී.එව.්හපහර්රා මිය 198285901878 හකො/ලුම්බිණි විදයාය
නාන්දා විදයාය - 

හකොෂඹ

ඩබ්.ඒ.ඩි.නිලුනිකා ප්රියදර්නි 

මිය

නාන්දා විදයාය - 

හකොෂඹ

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

13 ඒ.ඩී.ඒ.ාන්ත මයා 710090459V හකො/ආනන්ද විදයාය
ධර්මපා විදයාය 

පන්නිපිටිය
ආර්.පි. රවාංජලි මිය හකො/රාජකීය විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

14 ඒ.පී.හේ.ලියනහේ මයා 780800747V
ධර්මපා විදයාය 

පන්නිපිටිය
හකො/රාජකීය විදයාය ඒ.ඩී.ඒ.ාන්ත මයා හකො/ආනන්ද විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

15 ආර්.පි. රවාංජලි මිය හකො/රාජකීය විදයාය හකො/ආනන්ද විදයාය ඒ.පී.හේ.ලියනහේ මයා
ධර්මපා විදයාය 

පන්නිපිටිය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

16 එම්.එේ.පී.සී.පර්ණ මයා 841601149V
හකො/ඩී.එව.්හවේනානායක 

විදයාය - හකොෂඹ 7

හකො/හගෝතමී බාලිකා 

විදයාය
ඩබ්.යූ.එම්.ප්රනාන්දු මයා

හකො/හගෝතමී බාලිකා 

විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

17 ඩබ්.යූ.එම්.ප්රනාන්දු මයා 723140323V
හකො/හගෝතමී බාලිකා 

විදයාය

හකො/ඩී.එව.්හවේනානායක 

විදයාය - හකොෂඹ 7
එම්.එේ.පී.සී.පර්ණ මයා

හකො/ඩී.එව.්හවේනානායක 

විදයාය - හකොෂඹ 7

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

18 ආර්.ඒ.ඩී.එව.්හපහර්රා මයා 852983272V
ධර්මපා විදයාය 

පන්නිපිටිය

බප/ජය/ආනන්ද 

ශ්රාවත්්රාය, හකෝට්හට්

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

19 ආර්.පී.ඩී. ලරුණ රාජපේ මයා 842610338V
බප/ජය/ආනන්ද 

ශ්රාවත්්රාය, හකෝට්හට්

බප/පිළි/යේල් ් කුමරි 

විදුහ
ආර්.ඒ.ඩී.එව.්හපහර්රා මයා

ධර්මපා විදයාය 

පන්නිපිටිය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

20 යේ.ඩී.කරුණතා 638383063V
බප/පිළි/යේල් ් කුමරි 

විදුහ

රාජකීය විදයාය - 

හශොරණ
ආර්.පී.ඩී. ලරුණ රාජපේ මයා

බප/ජය/ආනන්ද 

ශ්රාවත්්රාය, හකෝට්හට්

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

21 යේ.යේ.එම්.එ .්රණවීර මිය 738183320V ක/කළුතර මහා විදයාය
ක/හදොඩන්හගොඩ 

මිරිවල්ත්ත ජා.පා
පී.ගාමිණි මයා

ක/හදොඩන්හගොඩ 

මිරිවල්ත්ත ජා.පා

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

22 පී.ගාමිණි මයා 842340888V
ක/හදොඩන්හගොඩ 

මිරිවල්ත්ත ජා.පා
ක/කළුතර මහා විදයාය යේ.යේ.එම්.එ .්රණවීර මිය ක/කළුතර මහා විදයාය

වථ්ාන මාරුල ලවරකින් 

දීර්ඝ කරනු ැහබ්



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාතයාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ය ේලා  හයක - පු ්තකා

23 ඊ.ඩී.සී.කිත්සිරි මයා 731673314V
ධර්මපා විදයාය 

පන්නිපිටිය

හකො/ශංලැේ රාජසිංශ 

මධය මශා විදයාය
ආර්.එන්. හගෝවින්නහේ මිය

හකො/ශංලැේ රාජසිංශ 

මධය මශා විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

24 ආර්.එන්. හගෝවින්නහේ මිය 685220156V
හකො/ශංලැේ රාජසිංශ 

මධය මශා විදයාය

ධර්මපා විදයාය 

පන්නිපිටිය
ඊ.ඩී.සී.කිත්සිරි මයා

ධර්මපා විදයාය 

පන්නිපිටිය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

25 හේ.එම්.එව.්ගයානි මිය 776441775V හකො/ලුම්බිණි විදයාය
අනුා විදයාය-

නුහේහගොඩ

ආර්.ඒ.එව.්ප්රවාදි 

හවහනවිරත්න මිය

අනුා විදයාය-

නුහේහගොඩ

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

26
ආර්.ඒ.එව.්ප්රවාදි 

හවහනවිරත්න මිය
885670245V අනුා විදයාය-නුහේහගොඩ හකො/ලුම්බිණි විදයාය හේ.එම්.එව.්ගයානි මිය හකො/ලුම්බිණි විදයාය

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

27 එව.්එම්.බී.පී.වත්කුමාර මයා 940862582V හකො/ලුම්බිණි විදයාය
මශ/උවව ්බාලිකා 

විදයාය - මශනුලර
වථ්ාන මාරු අලංගු හේ

28 පී.එම්.වමරසිංශ මයා 892100101V බප/හශෝ/ සීතාලක ම.ම.වි.
හකො/ශංලැේ රාජසිංශ 

මධය මශා විදයාය
එච්.ඩබ්.ටී කුමාරි මිය

හකො/ශංලැේ රාජසිංශ 

මධය මශා විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

29 එච්.ඩබ්.ටී කුමාරි මිය
හකො/ශංලැේ රාජසිංශ 

මධය මශා විදයාය
බප/හශෝ/ සීතාලක ම.ම.වි. පී.එම්.වමරසිංශ මයා බප/හශෝ/ සීතාලක ම.ම.වි.

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

30 එේ.පී.ආර්.පී.කුමාර මයා 833091727V
සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

ශාපිටිගම ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය
හේ.හේ.එන්. ජයලර්ධන මිය

ශාපිටිගම ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

31 හේ.හේ.එන්. ජයලර්ධන මිය 197959600392
ශාපිටිගම ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය
එේ.පී.ආර්.පී.කුමාර මයා

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

32 එම්.පී.එව.්සී.විහේසිංශ මයා 790062396V
සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

බණ්ඩාරනායක මධය 

විදයාය - හේයන්හගොඩ
එව.්ඩී.අයි.එම්. රණසිංශ මයා

බණ්ඩාරනායක මධය 

විදයාය - හේයන්හගොඩ

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

33 එව.්ඩී.අයි.එම්. රණසිංශ මයා 830461752V
බණ්ඩාරනායක මධය 

විදයාය - හේයන්හගොඩ

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය
එම්.පී.එව.්සී.විහේසිංශ මයා

සියනෑ ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාතයාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ය ේලා  හයක - පු ්තකා

34
එව.්ඕ.ඒ.ඩී.එව.්වමරහවේකර 

හමය
866662231V

බප/ගම්/සියනෑ ජාතික 

පාව

හකො/ශංලැේ රාජසිංශ 

මධය මශා විදයාය
එම්.හේ.යු.හේ. මේකාන්ති මිය

හකො/ශංලැේ රාජසිංශ 

මධය මශා විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

35 එම්.හේ.යු.හේ. මේකාන්ති මිය 677560444V
හකො/ශංලැේ රාජසිංශ 

මධය මශා විදයාය

බප/ගම්/සියනෑ ජාතික 

පාව

එව.්ඕ.ඒ.ඩී.එව.්වමරහවේකර 

හමය

බප/ගම්/සියනෑ ජාතික 

පාව

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

36 ආර්.එච්.හේ.ඹ්.රණසිංශ 756882171V
මිනු/හවනරත් පරණවිතාන 

ජාතික පාව.

ගම්/ගහිටියාල මධය 

විදයාය

එම්.ඒ.එේ.ආර්.සී. මුණසිංශ 

මයා

ගම්/ගහිටියාල මධය 

විදයාය

හදහදනාම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

37
එම්.ඒ.එේ.ආර්.සී. මුණසිංශ 

මයා
790480791V

ගම්/ගහිටියාල මධය 

විදයාය

මිනු/හවනරත් 

පරණවිතාන ජාතික පාව.
ආර්.එච්.හේ.ඹ්.රණසිංශ

මිනු/හවනරත් 

පරණවිතාන ජාතික පාව.

හදහදනාම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

38 ආර්.පී.සී.එන්.රත්නායක මිය 741100622V
බණ්ඩාරනායක මධය 

විදයාය - හේයන්හගොඩ

බප/මිනු/ඩී.එව.් 

හවේනානායක මමවි
එව.්ආර්.හේ.එේ වමරතංග මයා

බප/මිනු/ඩී.එව.් 

හවේනානායක මමවි

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

39 එව.්ආර්.හේ.එේ වමරතංග මයා 670670481V
බප/මිනු/ඩී.එව.් 

හවේනානායක මමවි

බණ්ඩාරනායක මධය 

විදයාය - හේයන්හගොඩ
ආර්.පී.සී.එන්.රත්නායක මිය

බණ්ඩාරනායක මධය 

විදයාය - හේයන්හගොඩ

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

40 එව.්ඒ. විමරත්න මයා 740770748V
විශාරමශා හේවී බාලිකා 

විදයාය - කිරිබත්හගොඩ

ගම්/බණ්ඩාරනායක 

විදයාය
එච්.ඒ.ඩී. මිහිරාන් මයා

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

41 එච්.ඒ.ඩී. මිහිරාන් මයා 818040450V
ගම්/බණ්ඩාරනායක 

විදයාය

විශාරමශා හේවී බාලිකා 

විදයාය - කිරිබත්හගොඩ
එව.්ඒ. විමරත්න මයා

විශාරමශා හේවී බාලිකා 

විදයාය - කිරිබත්හගොඩ

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

42 එන්.රවිචන්ද්රන් මයා 701090837V හකො/හින්දු විදයාය හකො/රාජකීය විදයාය ආර්.එව.් විතානාච්චි මයා හකො/රාජකීය විදයාය
වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

43 ආර්.එව.් විතානාච්චි මයා 790193911 හකො/රාජකීය විදයාය හකො/හින්දු විදයාය එන්.රවිචන්ද්රන් මයා හකො/හින්දු විදයාය
වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

44 හේ.ඩී.සී.ඒ. කුමාර මයා 732783040V
වාරිපුත්ත ජාතික අධයාපන 

විදයා පීඨය

ගම්/බණ්ඩාරනායක 

විදයාය
එච්.පී.එව.්චන්ද්ර කුමාර මයා

ගම්/බණ්ඩාරනායක 

විදයාය

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාතයාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ය ේලා  හයක - පු ්තකා

45 එච්.පී.එව.්චන්ද්ර කුමාර මයා 753370609V
ගම්/බණ්ඩාරනායක 

විදයාය

වාරිපුත්ත ජාතික අධයාපන 

විදයා පීඨය
හේ.ඩී.සී.ඒ. කුමාර මයා

වාරිපුත්ත ජාතික අධයාපන 

විදයා පීඨය

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

46 පී.එම්.ආර්.කුමාර මයා 782731500V හකො/නාන්දා විදයාය
සිරිමාහලෝ බණ්ඩාරනායක 

විදයාය
එේ.එව.්ආර්.හපහර්රා මයා

සිරිමාහලෝ බණ්ඩාරනායක 

විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

47 එේ.එව.්ආර්.හපහර්රා මයා 723620147V
සිරිමාහලෝ බණ්ඩාරනායක 

විදයාය
හකො/නාන්දා විදයාය පී.එම්.ආර්.කුමාර මයා හකො/නාන්දා විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

48 ඩබ්.ඒ.ඩී.එන්.ප්රියදර්නී මිය 765610800V හකො/නාන්දා විදයාය
හකො/තර්වට්න් විදයාය - 

හකොෂඹ07
ඩී.හේ.පී. වමන්ති මිය

හකො/තර්වට්න් විදයාය - 

හකොෂඹ07

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

49 ඩී.හේ.පී. වමන්ති මිය 726430292V
හකො/තර්වට්න් විදයාය - 

හකොෂඹ07
හකො/නාන්දා විදයාය ඩබ්.ඒ.ඩී.එන්.ප්රියදර්නී මිය හකො/නාන්දා විදයාය

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

50 ඩබ්.ඒ.එේ.ඩී.විහේහකෝන් මිය 836323599V
සිරිමාහලෝ බණ්ඩාරනායක 

විදයාය

හකො/ආරේක හවේලා 

විදයාය - හකොෂඹ 2
ඩී.එව.් රාජපේ මිය

හකො/ආරේක හවේලා 

විදයාය - හකොෂඹ 2

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

51 ඩී.එව.් රාජපේ මිය 197874303820
හකො/ආරේක හවේලා 

විදයාය - හකොෂඹ 2

සිරිමාහලෝ බණ්ඩාරනායක 

විදයාය
ඩබ්.ඒ.එේ.ඩී.විහේහකෝන් මිය

සිරිමාහලෝ බණ්ඩාරනායක 

විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

52 එච්.එන්.ආර්.පී.හපහර්රා මයා 672451469V හකො/ඉසිපතන විදුශ ාන්ත පාවුළු බාලිකා වි එච්.ඩී.සි.ටී. සිරිමාන්න ාන්ත පාවුළු බාලිකා වි
වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

53 එච්.ඩී.සි.ටී. සිරිමාන්න 738552059V ාන්ත පාවුළු බාලිකා වි හකො/ඉසිපතන විදුශ එච්.එන්.ආර්.පී.හපහර්රා මයා හකො/ඉසිපතන විදුශ
වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

54 හේ.ඒ.ඒ.එම්.ජයහකොඩි මිය 887431396V
මිාගිරිය ාන්ත පාවුළු 

බාලිකා විදයාය

කු/මීගෑල මශලැලි ජාතික 

පාව

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

55
ටී.එම්.යු.එන්.ටී. අමරහවේකර 

මිය

බප/මිනු/ඩී.එව.් 

හවේනානායක මමවි

ශාපිටිගම  ජාතික 

අධයාපන විදයාපීඨය
ආර්.පී.එන්.පී.රත්නායක මිය

ශාපිටිගම ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාතයාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ය ේලා  හයක - පු ්තකා

56 ආර්.පී.එන්.පී.රත්නායක මිය 827892068V
ශාපිටිගම ජාතික අධයාපන 

විදයාපීඨය

බප/මිනු/ඩී.එව.් 

හවේනානායක මමවි

ටී.එම්.යු.එන්.ටී. අමරහවේකර 

මිය

බප/මිනු/ඩී.එව.් 

හවේනානායක මමවි

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

57 එේ.පී.ආර්. දමයන්ති මිය 826960400V
රත්නාලලී බාලිකා විදයාය 

-ගම්පශ

කැ/අේ මුබාරේ ජාතික 

පාව
ඩබ්.ඒ.ඒ. කාංචනා මිය

කැ/අේ මුබාරේ ජාතික 

පාව

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

58 ඩබ්.ඒ.ඒ. කාංචනා මිය 827820440V
කැ/අේ මුබාරේ ජාතික 

පාව

රත්නාලලී බාලිකා 

විදයාය -ගම්පශ
එේ.පී.ආර්. දමයන්ති මිය

රත්නාලලී බාලිකා 

විදයාය -ගම්පශ

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

59 ඒ.ඒ. සුරංජි මිය 197551101805
රත්නාලලී බාලිකා විදයාය 

-ගම්පශ

ශ්රී ධර්මාහෝක ජා.පා -

කැෂණිය
ඒ.පී.ජනිත රංග සිරිදාව මයා

ශ්රී ධර්මාහෝක ජාතික 

පාව -කැෂණිය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

60 ඒ.පී.ජනිත රංග සිරිදාව මයා 803123349V
ශ්රී ධර්මාහෝක ජාතික 

පාව -කැෂණිය

රත්නාලලී බාලිකා 

විදයාය -ගම්පශ
ඒ.ඒ. සුරංජි මිය

රත්නාලලී බාලිකා 

විදයාය -ගම්පශ

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

61 එේ.ආර්.මාහනේ මිය 756441809V කැ/ගුරුකු විදයාය
ශ්රී ධර්මාහෝක ජාතික 

පාව -කැෂණිය
චන්ද්රතා විජයමුණි මිය

ශ්රී ධර්මාහෝක ජාතික 

පාව - කැෂණිය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

62 චන්ද්රතා විජයමුණි මිය 67531189V
ශ්රී ධර්මාහෝක ජාතික 

පාව -කැෂණිය
කැ/ගුරුකු විදයාය එේ.ආර්.මාහනේ මිය කැ/ගුරුකු විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

63

ඩබ්.අයි.හේ.වීරේහකොඩි මයා

801741207V
බප/පිළි/හේේව් කුමර 

විදුශ

හකො/පිළියන්ද මධය මශා 

විදයාය

පී.එම්.ආර්. ප්රියංගනි මිය
හකො/පිළියන්ද මධය මශා 

විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

64

පී.එම්.ආර්. ප්රියංගනි මිය

676977391V
හකො/පිළියන්ද මධය මශා 

විදයාය

බප/පිළි/හේේව් කුමර 

විදුශ

ඩබ්.අයි.හේ.වීරේහකොඩි මයා
බප/පිළි/හේේව් කුමර 

විදුශ

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

65

එම්.පී.පත්මතා මිය

7253902183V
බප/පිළි/හේේව් කුමර 

විදුශ

ක/හදොඩන්හගොඩ 

මිරිවල්ත්ත ජාතික පාව

එච්.ඒ.සුමිත් ජානක මයා ක/හදොඩන්හගොඩ 

මිරිවල්ත්ත ජාතික පාව
වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

66

එච්.ඒ.සුමිත් ජානක මයා

831740205V

ක/හදොඩන්හගොඩ 

මිරිවල්ත්ත ජාතික පාව
බප/පිළි/හේේව් කුමර 

විදුශ

එම්.පී.පත්මතා මිය
බප/පිළි/හේේව් කුමර 

විදුශ

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ



අනු 

අංකය
නම හැදුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන සසේලා සථ්ානය

සථ්ාන මාරු කරන ද 

පාස
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ සසේලා 

සථ්ානය
අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ

අධයාපන අමාතයාාංයයන් පත් කරන ද අනධයයන ය ේලකයින්යේ ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු 2023 (බ න්ාහිර) ය ේලා  හයක - පු ්තකා

67

හේ.ඩී.පී.හේ ගුණතික මයා

198018700970

හකො/මශානාම විදයාය
කු/අේල ශ්රී රාහු මධය 

මශා විදයාය

වථ්ාන මාරු  එහවම 

ක්රියාත්මක හේ

68

ඩී.ඩබ්.කුසුමතා මිය
මිනු/නාන්දා පිරිමි මධය 

මශා විදයාය

මිනු/හවනරත් 

පරණවිතාන ජාතික පාව.
එන්.ඒ.සී.පී.නිවව්ංක මයා

මිනු/නාන්දා පිරිමි මධය 

මශා විදයාය

හදහදනාහේම වථ්ාන මාරු 

අලංගු හේ

69
යේ.යේ.එම්.එ .්රණවීර මිය ක/කළුතර මහා විදයාය

ක/හදොඩන්හගොඩ 

මිරිවල්ත්ත ජා.පා
පී.ගාමිණි මයා ක/කළුතර මහා විදයාය

වථ්ාන මාරුල ලවරකින් 

දීර්ඝ කරනු ැහබ්


