අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් නිධාරීන්සේ ලාර්ෂික ථ
් ානමාරු - 2019
ංලර්ධන හකාර / මූය හා ැසුම් හකාර / කළමනාකරණ හකාර (උපාධි)
අනු
අංකය

නම

තනතුර

1

එච්.ආර්.ඩබ්. පීරිස්
මිය

සංලර්ධන
සහකාර

2

ජේ.ජේ.ඒ.පී. මංජුා
ජමය

3

පී.ඒ.ටී. කරුණාරත්න
ජමය

4

ඊ.එම්.සමන්ති ජසේරම් සැසුම් හා
මූය සහකාර
ජමනවිය.

5

පි.ඒ.ඩී.පී.ත්ග මිය.

6

ඊ.එම්.ආර්.ඩී. ජසේරම් සැසුම් හා
මූය සහකාර
මිය

හැඳුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන ස ේලා
්ථානය

්ථාන මාරු කරන ද
අනුප්රාප්තිකයාසේ නම
පා ැ

අධයාඳන අමාත්යාංය

කළු/ ාන්ත් ජ ෝන්
විද්යාය

කළමනාකර
ණ සහකාර 725982445V
(උඳාධි)

ජහෝමාගම කාඳ
අධයාඳන කාර්යාය

ජකො/ හංලැල්
රා සංහ මධය මහා
විද්යාය

කළමනාකර
ණ සහකාර 728121777V
(උඳාධි)

ජකො/ හංලැල්
රා සංහ මධය මහා
විද්යාය

සයනෑ ාතික
අධයාඳන විද්යා පීඨය

සංලර්ධන
සහකාර

805560223V

785903544V

ගම්/ාන්ත් අන්ජත්ෝනි ගම්/ ක්රිස්තුරා
ාතික ඳාස,ලත්ත්. ඳාස

717363116V

කාඳ අධයාඳන
කළු/බණ්ඩාරගම මධය
කාර්යාය - පිළියන්ද් මහා විද්යාය

766042473V

ගම්/ ක්රිස්තුරා
ඳාස

ාතික

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන ස ේලා
්ථානය

අනුප්රාප්තිකජයකු ඳසුල
බා ජද්නු ැජබ්.

ජේ.ජේ.ඒ.පී. මංජුා ජහෝමාගම කාඳ
ජමය
අධයාඳන කාර්යාය

ඊ.එම්.ආර්.ඩී. ජසේරම්
මිය

ාතික ගම්/ාන්ත් අන්ජත්ෝනි ඊ.එම්.සමන්ති ජසේරම්
ාතික ඳාස,ලත්ත්. ජමනවිය.

ගම්/ ක්රිස්තුරා
ඳාස

ාතික

ගම්/ාන්ත් අන්ජත්ෝනි
ාතික ඳාස,ලත්ත්.

7

ඒ.පි.ඩී.එන්.ගුණරත්න සංලර්ධන
මයා.
සහකාර

801383599V

හ/ලස්මුල් ාතික
ඳාස

මාර/ ජද්යියන්ද්ර ාතික
ඳාස

ඒ. ටනූ ා දිල්රුේෂි මිය

8

ජේ.ඒ.ජේ.ආර්.සමර සංලර්ධන
වීර මයා.
සහකාර

743093500V

ගුරු මධයස්ථානය හම්බන්ජත්ොට

ගුරු මධයස්ථානය ඇඹිලිපිටිය

අතිරිේත් ජසේලක ඳද්නම
මත් සදු කර ඇත්.

9

එම්.ඩී.ගුණරත්න
මයා.

සැසුම්/මූය
660830600V
සහකාර

මාර/රාහු විදුහ

මාර/ ාන්ත් ජත්ෝමස්
පිරිමි විද්යාය

අනුප්රාප්තිකජයකු ඳසුල
බා ජද්නු ැජබ්.

10

ටී.එච්.ආරියඳා මයා.

සැසුම් හා
19623232190
මූය සහකාර

මාර/රාහු විදුහ

නිල්ලා ාතික
අධයාඳන විද්යාපීඨය

අනුප්රාප්තිකජයකු ඳසුල
බා ජද්නු ැජබ්.

11

ඒ.විත්ානලසම් මයා.

සැසුම් හා
653313152V
මූය සහකාර

මාර/රාහු විදුහ

නිල්ලා ාතික
අධයාඳන විද්යාපීඨය

අනුප්රාප්තිකජයකු ඳසුල
බා ජද්නු ැජබ්.

12

පි.වී.ජහේමත්ා මිය.

කළමණාකාර
665060756V
සහකාර
(උඳාධි)

මාර/ජද්යියන්ද්ර
ාතික ඳාස

මාර/ තිහජගොඩ ාතික
ඳාස

ඒ.පී.ඩී.එන්.
ගුණරත්න මයා

13

එස්.ඩබ්.ඒ.යු.ජහේලජේ සැසුම් හා
795761675V
මිය.
මූය සහකාර

මාර/ජද්යියන්ද්ර
ාතික ඳාස

මාර/ සු ාත්ා බාලිකා
විද්යාය

අනුප්රාප්තිකජයකු ඳසුල
බා ජද්නු ැජබ්.

මාර/තිහජගොඩ ාතික
ඳාස

හ/ ලස්මුල් ාතික
ඳාස

14

ඒ.ටනූජා දිල්රුක්ෂි
මිය.

සංලර්ධන
සහකාර

මාර/තිහග ොඩ ජාතික
පාස - මුටියන

හ/ ලස්මුල් ාතික
ඳාස

පී.වී. ජහේමත්ා මිය

මාර/ ජද්යියන්ද්ර ාතික
ඳාස

15

යූ.ජී.එන්.සී.රණසංහ
මිය.

සැසුම්/මූය
ගේරාගෙණිය ජාතික
197863302346V
සහකාර
අධයාපන විෙයා පීඨය.

මහලැලි ජාතික
අධයාපන විෙයාපීඨය

ඩී.එස්.පී.
කැටිගපආරච්චි මයා

මහලැලි ජාතික
අධයාපන විෙයාපීඨය

16

ඩී.එස්.පී.කැටිගේආරච් සංලර්ධන
චි මයා.
සහකාර

653310650V

මහලැලි ජාතික
අධයාපන විෙයාපීඨය ගපොල්ග ොල්

ගේරාගෙණිය ජාතික
අධයාපන විෙයා පීඨය.

යූ.ජී.එන්.සී.රණසංහ
මිය.

ගේරාගෙණිය ජාතික
අධයාපන විෙයා පීඨය.

17

ඩබ්.එච්.ඩබ්.ගහේමතා සංලර්ධන
මිය.
සහකාර

785573331V

මා/විජය ජාතික
පාස,මාතගල්

මා/ක්රිස්තුගේල ජාතික
පාස. - මාතගල්

ඒ.යූ.එස්.යාමලි මිය.

මා/ක්රිස්තුගේල ජාතික
පාස. - මාතගල්

18

ඒ.යූ.එස්.යාමලි මිය.

සංලර්ධන
සහකාර

746162162V

මා/ක්රිස්තුගේල ජාතික
පාස - මාතගල්

මා/විජය ජාතික
පාස,මාතගල්

ඩබ්.එච්.ඩබ්.ගහේමතා මා/විජය ජාතික
මිය.
පාස,මාතගල්

19

එම්.එස්.ප්රියන්ත් සල්ලා සැසුම් හා
මයා.
මූය සහකාර

802401221V

හා/ආනන්ෙ ජාතික
පාස

කු/ ගේ.ආර්. ජයලර්ධන
ජාතික පාස

එම්.ඒ.ඒ.ගක්. ගරේමොස
මිය

කු/ ගේ.ආර්. ජයලර්ධන
ජාතික පාස

20

එම්.එම්.ජේ.යජෝමාලි සංලර්ධන
මුණසංහ මිය.
සහකාර

786440033V

හා/ආනන්ෙ ජාතික
පාස

කුලි/ ශ්රී සරණංකර මධය
මහා විෙයාය

ගක්.පී.එම්.පී.
ගුණලර්ධන මිය

කුලි/ ශ්රී සරණංකර මධය
මහා විෙයාය

727792031V

21

එච්.එම්.ශ්රියානි
සංලර්ධන
මල්කාන්ති ජහේරත් මිය. සහකාර

777182927V

කු/ශ්රී සුමං  මධය මහා කු/ මහගසන් ජාතික
විෙයාය
පාස

22

ඒ.එම්.සුරංජිකා
විජේසරිය මිය.

197956101851

කු/ශ්රී සුමං  මධය මහා කු/ මලියගේල බාලිකා
විෙයාය
විෙයාය

23

ඒ.එම්.ඒ.එස්.සරිලර්ධන සංලර්ධන
මිය.
සහකාර

777992546V

කු/ශ්රී සුමං  මධය මහා කු/ එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.
අතිරික්ත ගසේලක පෙනම
විෙයාය
බණ්ඩාරනායක විෙයාය
මත සදු කර ඇත.

24

ටී.එම්.අයි.ජේ.ජත්න්න සැසුම් හා
ජකෝන් මිය.
මූය සහකාර

727491317V

කු/පරාක්රමබාහු මධය
මහා විෙයාය.ගපොල් හගල

කු/ මලියගේල බාලිකා
විෙයාය

25

ඩබ්.ජි.සී.ඩී. යජසේන
මිය.

සංලර්ධන
සහකාර

798352920V

කු/පරාක්රමබාහු මධය
මහා විෙයාය.ගපොල් හගල

කු/ අව්ල ශ්රී රාහු මධය අතිරික්ත ගසේලක පෙනම
මහා විෙයාය
මත සදු කර ඇත.

26

යූ.ආර්.එන්.පී.ජත්න්න
ජකෝන් මිය.

සැසුම් හා
මූය සහකාර

816683963V

කු/පරාක්රමබාහු මධය
මහා විෙයාය.ගපොල් හගල

කු/ අව්ල ශ්රී රාහු මධය අතිරික්ත ගසේලක පෙනම
මහා විෙයාය
මත සදු කර ඇත.

27

එම්.ඒ.ඒ.ජේ.ජප්මද්ාස
මිය.

සංලර්ධන
සහකාර

808483076V

කු/ගේ.ආර්.ජයලර්ධනම
ධය මහා විෙයාය. කුලියාපිටිය

හා/ ආනන්ෙ ජාතික
පාස

සංලර්ධන
සහකාර

ඒ.එම්.එස්. අතපත්තු මිය

කු/ මහගසන් ජාතික
පාස

අතිරිේත් ජසේලක ඳද්නම
මත් සදු කර ඇත්.

අනුරාේපතිකගයකු
පසුල බා ගෙනු ැගබ්.

එම්.එස්. ප්රියන්ත සල්ලා හා/ ආනන්ෙ ජාතික
මයා
පාස

28

ජේ.පි.එම්.පී.ගුණලර්ධ සැසුම් හා
න මිය.
මූය සහකාර

816730708V

කු/බංගිරිය ශ්රී සරණංකර
හා/ ආනන්ෙ ජාතික
මධය මහා විෙයාය පාස
බංගිරිය

29

ඒ.එම්.එස්. අත්ඳත්තු
මිය

සංලර්ධන
සහකාර

765302285V

නික/ මහගසන් ජාතික
පාස

30

පී.ඩී.ආර්.ඩී. යාමලී
මිය

සැසුම් හා
775632186V
මූය සහකාර

කු/ ශ්රී සුමං  ජාතික
පාස

කෑ/මාල/ රිවිස මධය කෑ/කෑගල් බාලිකා
විද්යාය
මහා විද්යාය

එම්.එම්.ගක්. යගෝමාලි හා/ ආනන්ෙ ජාතික
මුණසංහ මිය
පාස
එච්.එම්. ශ්රියානි
කු/ ශ්රී සුමං  ජාතික
මල්කාන්ති ගහේරත් මිය පාස

