අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් නිධාරීන්සේලාර්ෂික ථ
් ානමාරු - 2019
පු ්තකා ස ල
ේ ක
අනු
අංකය

නම

හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා ්ථානය

්ථාන මාරු කරන ද
පා ැ

අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන ස ේලා ්ථානය

1

ටී.එවහ. සුමිත් මයළ

680560455V

ක ො/ලුම්බිණි විද්යළය

ක ො/ පිළියන්ද් ජළති
පළව

අනුප්රළප්ති කයක් රහිතල
නිද්ශවහ ර ඇත.

2

කේ.එම්.පී. ගයළනි මිය

795741330V

ක ො/ඉසිපතන විද්යළය

ක ො/ ළන්ත පළවුළු
බළලි ළ විද්යළය

කක්.ජී. වහලර්ණතළ මිය

3

යූ.ජී. ද්මයන්ති මිය

745940331V

ද්ර්ගළ නගර ජළති
අධ්යළපන විද්යළපීඨය

ළු/අළුත්ගමවීදිය මුවහලිම්
එම්.ආර්.එම්. රිජළ මයළ
බළලි ළ විද්යළය

ළු/ ශ්රී සුමංග බළලි ළ
විද්යළය

4

පී.එල්.කේ.කක්. ජයකවේන
866051534V
මිය

ක ො/පිළියන්ද් මධ්ය
මශළ විද්යළය,

ළු/ බණ්ඩළරගම ජළති
පළව

ක ො/ ලුම්බිණී විද්යළය

5

කක්.ජී. වහලර්ණතළ මිය

696350051V

ක ො/ළන්ත පළවුළු
බළලි ළ විද්යළය

ක ො/ ඉසිපතන විද්යළය කේ.එම්.පී. ගයළනි මිය

6

එම්.ආර්.එම්. රිජළ මයළ

722480139 V

ක ො/ශ්රී සුමංග බළලි ළ
විද්යළය

ද්ර්ගළ නගරය ජළති
අධ්යළපන විද්යළපීඨය

අතිරික්ත කවේල පද්නම
මත සිදු ර ඇත.

775171448V

ගම්/කේයන්කගොඩ
බණ්ඩළරනළය ජළති
පළව

ගම්/බණ්ඩළරනළය
ජළති පළව - ගමිපශ

එල්.අරුණ ළන්ත මයළ

7

ආර්. චන්ද්ර ළන්ති මිය

ටී.එවහ. සුමිත් මයළ

ක ො/ ළන්ත පළවුළු
බළලි ළ විද්යළය

ක ො/ ඉසිපතන විද්යළය

ගම්/බණ්ඩළරනළය
පළව - ගමිපශ

ජළති

8

ටී. ප්රදීප් අරුණසිරි මයළ

841691966V

ළු/බුත්සිංශ මධ්ය
මශළ විද්යළය

ළු/සී.ඩබ්.ඩබ්. න්නන්ග
ළු/සී.ඩබ්.ඩබ්. න්නන්ගර
එේ.ඩී.ලවන්ති කර්ණු ළ මිය
ර ජළති පළව
ජළති පළව
ගම්/බණ්ඩළරනළය
ජළති පළව කේයන්කගොඩ

ආර්.චන්ද්ර ළන්ති මිය

9

එල්. අරුණළන්ත මයළ

772792182V

ගම්/බණ්ඩළරනළය
විද්යළය

10

එම්.එල්.පී. චමි පර්ණි
මයළ

841601149V

ක ො/ඩී.එවහ. කවේනළනළය
විද්යළය

ක ො/ආනන්ද් බළලි ළ
විද්යළය

අතිරික්ත කවේල පද්නම
මත සිදු ර ඇත.

11

යූ.ජී. ජී. අවං

782950231V

ක ො/ඩී.එවහ. කවේනළනළය
විද්යළය

ක ො/කගෝතමී බළලි ළ
විද්යළය

අනුප්රළප්ති කයකු පසුල
බළ කද්නු ෆකබ්.

12

සී.එල්. ගීකියනකේ මයළ

802164688V

ක ො/ඩී.එවහ. කවේනළනළය
විද්යළය

කශෝ/මහින්ද් රළජපක්
ජළති පළව

අතිරික්ත කවේල පද්නම
මත සිදු ර ඇත.

13

පී.ජී.පී. වීරසරිය මිය

19717390326V

ක ො/ධ්ර්මපළ විද්යළය

කශෝ/මහින්ද් රළජපක්
ජළති පළව

අතිරික්ත කවේල පද්නම
මත සිදු ර ඇත.

14

එේ.ඩී. ලවන්ති කර්ණු ළ
මිය

845380821V

15

ඩබ්.ඒ.ඊ.එේ. විකේතුංග
මිය

836604199V

ක ො/මහින්ද් රළජපක්
ජළති පළව

කු/මශකවන් ජළති

16

එම්.ඩී.සී. ලල්කපො මිය

708482005V

ක ො/ මශළනළම විද්යළය

ක ො/ක ොකෂොන්නළල
බලි ළ විද්යළය

මයළ

ළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.
න්නන්ගර ජළති

ළු/බුත්සිංශ මධ්ය
පළව මශළ විද්යළය

ටී.පී.අරුණසිරි මයළ

පළව පී.ජී.පී. වීරසරිය මිය

ආර්.කක්.කක්.රත්නළය
මයළ

ගම්/බණ්ඩළරනළය ජළති
පළව - කේයන්කගොඩ

ළු/බුත්සිංශ මධ්ය
මශළ විද්යළය

ක ො/ ධ්ර්මපළ විද්යළය

කු/මශලෆලි ජළති

පළව

17

ඩබ්.ජී. අමි උපුල් කුමළර
1.98712E+11
මයළ

ගළ/මළනවි උපනන්ද්
ජළති පළව

ගා/ මහින්ද විදයාලය

කේ.එම්.ආර්. ප්රියන්ත
මයා

රුහුණු ජාතික අධයාපන
විදයාපීඨය

18

ඒ. සිරිපළ මයළ

643291509V

ශම්/මශළනළග ජළති
පළව

ශම්/ ළන්ත කම්රි ජළති
පළව

එම්.එම්.කක්. නින්ති මිය

ශම්/ ළන්ත කම්රි ජළති
පළව

19

එේ.කක්. රමයතළ මිය

665291294V

ශම්/මශළනළග ජළති
පළව

හම්/ තංගල්ල බාලිකා
විදයාලය

අනුප්රළප්ති කයක් රහිතල
නිද්ශවහ ර ඇත.

20

ඩී.එේ. රණතුංග මිය

707062550V

මළර/නළරන්කද්නිය ජළති
පළව

මළර/ තිශකගොඩ ජළති
පළව

එම්.එේ.ඒ. චන්ද්රළණි මිය

මළර/ තිශකගොඩ ජළති
පළව

21

ඩී. කශේමමළලි ද්මයන්ති
මිය

796900342V

මළර/නළරන්කද්නිය ජළති
පළව

නිල්ලළ ජළති
විද්යළපීඨය

කක්.ඒ. කුසුමතළ මිය

නිල්ලළ ජළති
විද්යළපීඨය

22

එම්.එම්.ආර්. ප්රදීප් කුමළර
762390469V
මයළ

ශම්/ ටුලන ජළති

පළව

ශ/ ලවහමුල් ජළති
පළව

ජී.කේ. චමින්ද් මයළ

ශම/ ලවහමුල් ජළති
පළව

23

ඒ.පී. ජයසිංශ මයළ

703040128V

ශම්/ ටුලන ජළති

පළව

ශම්/ ලවහමුල් ජළති
පළව

අනුප්රළප්ති කයකු පසුල
බළ කද්නු ෆකබ්.

24

ඒ.එල්.පී. බර්නි මිය

858460662 V

මළර/ විජිත ජළති

මළර/ අරසළ ජළති

ඩබ්.ඒ.ඩී. ධම්මිකා මිය

25

කේ.එම්. ක ෝහණ
ප්රියන්ත මයා

7520110779V

රුහුණු ජාතික අධයාපන
විදයාපීඨය

පළව

අධ්යළපන

පළව

ගළ/ මළනවි උපනන්ද්
විද්යළය

අනුප්රළප්ති කයකු පසුල
බළ කද්නු ෆකබ්.

මළර/ අරසළ ජළති

අධ්යළපන

පළව

ශම්/ තංගල් පිරිමි
ජළති පළව

අනුප්රළප්ති කයකු පසුල
බළ කද්නු ෆකබ්.

මළර/රළහු විද්යළය

මළර/ තිශකගොඩ ජළති
පළව

කක්.ජී.සී. පුහපකුමළර මයළ

මළර/ තිශකගොඩ ජළති
පළව

ශම්/සරියලෆල ජළති
පළව

ශම්/ක ර
ේ පුත්ත ජළති
පළව

බී.ජී.වමිත් ශර් කුමළර මයළ

ශම්/තංගල් පිරිමි ජළති
පළව

එම්.එම්.කක්. නින්ති මිය 7160107240V

ශම්/ළන්ත කම්රී විද්යළය

ශම්/ මශළනළග ජළති
පළව

ඒ. සිරිපළ මයළ

ශම්/ මශළනළග ජළති

30

එම්.එච්.ඒ. චන්ද්රානි මිය

678004855V

මා /තිහකගොඩ මධය මහා
විදයාලය

මළර/ නළරංකද්ණිය ජළති
පළව

ඩී.එේ. රණතුංග මිය

මළර/ නළරංකද්ණිය ජළති
පළව

31

කක්.එේ.ජී.වමන් මයළ

722950267V

මා /තිහකගොඩ මධය මහා
විදයාලය

නිල්ලළ ජළති
විද්යළපීඨය

එම්.ලයි. වවීන්ද්ර මයළ

නිල්ලළ ජළති
විද්යළපීඨය

32

කක්.ජී. චන්ද්න
පුහපකුමළර මයළ

772471971V

මා /තිහකගොඩ මධය මහා
විදයාලය

මළර/ රළහු විද්යළය

ආර්.ජී.ඒ. ප්රවළද් මයළ

මළර/ රළහු විද්යළය

33

කක්.ඒ. කුසුමතළ මිය

687051025V

නිල්ලළ ජළති
විද්යළපීඨය

අධ්යළපන මළර/ නළරංකද්ණිය
ජළති පළව

ඩී.එේ. ද්මයන්ති මිය

මළර/ නළරංකද්ණිය
ජළති පළව

34

එච්.ජී. ගංගානි මිය

688382033V

නිල්ලළ ජළති
විද්යළපීඨය

අධ්යළපන මළර/ කගොඩපිටිය ජළති

26

වී.ජී.ඩී. චතුරංග මයළ

833132300V

ශම්/විජයබළ ජළති

27

ආර්.ජී. අකෝ
මයළ

198103303570

28

වී.පී. චන්ද්රන් මයළ

703203701V

29

ප්රවළද්

පළව

පළව

අධ්යළපන

අනුප්රළප්ති කයකු පසුල
බළ කද්නු ෆකබ්.

පළව

අධ්යළපන

35

එම්.වයි. සවින්ද්ර මයා

803250766V

නිල්ලළ ජළති
විද්යළපීඨය

අධ්යළපන මා /තිහකගොඩ ජාතික
පාසල

36

එේ.පී. ජයන්ත මයළ

652890733V

නිල්ලළ ජළති
විද්යළපීඨය

අධ්යළපන මළර/ කගොඩපිටිය ජළති

37

ජී. ජගත් චමින්ද් මයළ

753582495V

ශම්/ලවහමුල් ජළති
පළව

ශ/ ටුලන ජළති

38

ජී.එන්. ලියනකේ මිය

787982450V

ගළ/ක්රිවහතුකද්ල පිරිමි
විද්යළය

ගළ/විද්යළකෝ
පළව

39

ඩබ්.ඒ.ඩී. ධ්ම්මි ළ මිය

705430691V

මළර/අරසළ ජළති

මළර/ විජිත ජළති

40

වී.ජී. වමිත් ශර් කුමළර
මයළ

780392258V

ශම්/තංගල් පිරිමි ජළති
පළව

ශ/සරියලෆල ජළති
පළව

වී.ජී.ඩී. චතුරංග මයළ

ශම්/විජයබළ ජළති
පළව

41

ඩී. ජගත් ළන්ත මයළ

671812311V

ගළ/ශ්රී සුමංග මධ්ය මශළ
විද්යළය

ගළ/වළන්ත ඇවිෂියවහ
විද්යළය

ඩී.ඒ.අයි.එල්. ගුනරත්න
මයළ

ගළ/වළන්ත ඇවිෂියවහ
විද්යළය

42

එවහ.එේ. පත්මසිරි මයළ

630870607 V

ගළ/විද්යළකෝ

ගළ/ක්රිවහතුකද්ල පිරිමි
විද්යළය

ජී.එන්. ලියනකේ මිය

ගළ/ක්රිවහතුකද්ල පිරිමි
විද්යළය

43

ඩී.ඒ.අයි.එල්. ගුනරත්න
මයළ

798660926V

ගළ/වළන්ත ඇවිෂියවහ
විද්යළය

ගළ/ශ්රී සුමංග ජළති
පළව

ඩී. ජගත් ළන්ත මයළ

ගළ/ශ්රී සුමංග ජළති
පළව

පළව

පළව

විද්යළය

පළව

ජළති

කක්.එේ.ජී.වමන් මයළ

මා /තිහකගොඩ ජාතික
පාසල

අනුප්රළප්ති කයකු පසුල
බළ කද්නු ෆකබ්.
එම්.එම්.ආර්. ප්රදීප් කුමළර
ශ/ ටුලන ජළති
මයළ

එවහ.එේ. පත්මසිරි මයළ

පළව ඒ.එල්.පී. බර්නි මිය

ගළ/විද්යළකෝ
පළව

පළව

ජළති

මළ/ විජිත ජළති

පළව

44

ඩබ්.ඩී. ඉළරළ සුභළෂීණී
වීරසිංශ මිය

816523117V

ර/ ඇශෆළියකගොඩ ජළති
පළව

/ඩඩ්ලි කවේනළනළය
ජළති පළව

අනුප්රළප්ති කයක්
රහිතල නිද්ශවහ ර ඇත

45

කේ.පී.ජී. ංජනී ජයලත්
මිය

748432302V

මහ/වික්රමබාහු ජාතික
පාසල

මහ/අල් මින්හාේ ජාතික ජී.ජී.ටී.පී. ක ොෂාන්
පාසල
කුමා මයා

මප/අල් මින්හාේ ජාතික
පාසල

46

එල්.එම්. පුෂ්පලතා කුමාරි
716162583V
මිය

මා/විජය ජාතික පාසල

මා/ශ්රී සංඝමිත්තා
බාලිකා ජාතික පාසල

වයි.ජී. ත ංග කිත්සිරි
මයා

මා/ශ්රී සංඝමිත්තා බාලිකා
ජාතික පාසල

47

එම්.ජී.ආර්. මැන්ඩිස් මයා

මහ/සුජාතා විදයාලය

කු/ නිශ්ශංක ජාතික පාසල

අනුප්රාප්තිකකයකු පසුව
ලබා කදනු ලැකබ්.

48

එච්.පී.එන්.ඩබ්.ජයවර්ධන
683503428V
මයා

මහ/බද්උද්දීන් ජාතික
පාසල

මහ/සහී ා ජාතික පාසල කේ. මකහේෂ්වරී මිය

මහ/සහී ා ජාතික පාසල.

49

ජී.ජී.ටී.පී. ක ොෂාන් කුමා
මයා

801200915V

නු/අල් - මින්හාේ ජාතික
පාසල

මහ/වික්රමබාහු ජාතික
පාසල

කේ.පී.ජී. ංජනී ජයලත්
මිය

මහ/වික්රමබාහු ජාතික
පාසල

50

වයි.ජී. ත ංග කිත්සිරි
මයා

793183798V

මා/ශ්රී සංඝමිත්තා බාලිකා
ජාතික පාසල

මා/ විජය ජාතික පාසල

එල්.එම්. පුෂ්පලතා
කුමාරි මිය

මා/ විජය ජාතික පාසල

51

කේ. මකහේෂ්වරී මිය

717721128 X

මහ/සහී ා ජාතික පාසල

මහ/බද්උද්දීන් ජාතික
පාසල

එච්.පී.එන්.ඩබ්.ජයවර්ධන මහ/බද්උද්දීන් ජාතික
මයා
පාසල

52

එේ.එම්. ආනන්ද් වරත්
කුමළර මයළ

682010169 V

කු/මහවැලි ජාතික පාසල

අනු/ ශ්රී සිද්ධාර්ථ ජාතික
පාසල

අනුප්රාප්තිකකයකු පසුව
ලබා කදනු ලැකබ්.

53

ආර්.කක්.කක්. රත්නළය
මයළ

801863086V

කු/මහවැලි ජාතික පාසල

කකො/ මහානාම විදයාලය

අතිරිේත කසේවක පදනම
මත සිදු ක ඇත.

54

කක්.ඇම්.

රුණළලතී මිය

705112045V

කු/විජයබා ජාතික පාසල

කු/ශ්රී සුමංගල මධය මහා
විදයාලය

අනුප්රාප්තිකකයකු පසුව
ලබා කදනු ලැකබ්.

55

කේ.ඒ.එවහ.සී. ජයසිංශ මයළ

831510790V

කු/නේකාවත්ත ජාතික
පාසල

කු/ කකොකබයිගකන් ජාතික අතිරිේත කසේවක පදනම
පාසල
මත සිදු ක ඇත.

56

එවහ.එම්.ඒ. කවේනළනළය
මයළ

811803960V

කු/ යූ.බී. වන්නිනායක
ජාතික පාසල

කු/ මහව විජයබා ජාතික
පාසල

57

එේ.එම්.චන්ද්රළලතී මිය

668050530V

කමො/දුටුගෆමුණු ජළති

58

කේ.ඩබ්. විකේතුංග මයළ

772984413V

පුතිසිපුර ජළති
අධ්යළපන විද්යළපීඨය

59

එන්.එවහ. විජය කුමළර මිය

60

ඒ.ජී. අකබ්රත්න බංඩළ
මයළ

61

ඒ.සී.යූ. විකේසිංශ මයළ

762721481V

අනුප්රාප්තිකකයේ හිතව
නිදහස් ක ඇත.

පළව

අනුප්රාප්තිකකයේ හිතව
නිදහස් ක ඇත.

කපො/මින්කන්රිය ජළති
පළව

ඒ.සී.යූ. විකේසිංශ මයළ

කපො/මින්කන්රිය ජළති
පළව

අනු/අනුරළධ්පුර මධ්ය මශළ අනු/ ෆකිරළල ජළති
විද්යළය
පළව

ඒ.ජී. අකබ්රත්න බංඩළ
මයළ

අ/ ෆකිරළල ජළති

අනු/ ෆකිරළල ජළති
පළව

අ/අනුරළධ්පුර මධ්ය
විද්යළය

එන්.එවහ. විජය කුමළර මිය

අ/අනුරළධ්පුර මධ්ය
විද්යළය

කපො/මින්කන්රිය ජළති
පළව

පුතිසිපුර ජළති
අධ්යළපන විද්යළපීඨය

කේ.ඩබ්. විකේතුංග මයළ

පුතිසිපුර ජළති
අධ්යළපන විද්යළපීඨය

පළව බප/සුභූති ජළති

පළව

62

එේ.එල්. පුහපළ ප්රියන්ති
මිය

755540048V

කපො/ මින්කන්රිය ජළති
පළව

කපො/ රළජකීය විද්යළය

අනුප්රළප්ති කයකු පසුල
බළ කද්නු ෆකබ්.

63

පී. පලරළජන් මයළ

800160855V

මඩ/ළන්ත වින්වන්ට්
බළලි ළ විද්යළය

මඩ/ ලළේකේන අන් නූර්
විද්යළය

අනුප්රළප්ති කයකු පසුල
බළ කද්නු ෆකබ්.

64

ටී. ජීලළනන්ද් මයළ

මඩ/ ළන්ත මයි ල්
ජළති පළව

නිත්තති ඒහලරන් මයළ

මඩ/ ළන්ත මයි ල් ජළති
පළව

65

නිත්තති ඒහලරන් මයළ

772120923V

මඩ/ ළන්ත මයි ල් ජළති
පළව

මඩ/ ශිලළනන්ද් ජළති
පළව

ටී. ජීලළනන්ද් මයළ

මඩ/ ශිලළනන්ද් ජළති
පළව

66

එවහ. තුළන්තන් මයළ

760080519V

යළපනය ජළති
විද්යළ පීඨය

යළ/ කලම්බඩි බළලි ළ
විද්යළය

කේ. විේකන්හලරන් මිය

කලම්බඩි බළලි ළ
විද්යළය

67

කේ. විේකන්හලරන් මිය

718001340V

යළ/කලම්බඩි බළලි ළ
විද්යළය

යළපනය ජළති
විද්යළපීඨය

එවහ. තුළන්තන් මයළ

යළපනය ජළති
විද්යළපීඨය

68

ඒ.උළන්ත් මයළ

යළපනය ජළති
විද්යළ පීඨය

මඩ/පදිරිප්පු ජළති
පළව

ඩබ්.දිකන්හ කුමළර මයළ

මඩ/පදිරිප්පු ජළති
පළව

69

ඩබ්.දිකන්හ කුමළර මයළ

මඩ/පදිරිප්පු ජළති

යළපනය ජළති
අධ්යළපන විද්යළ පීඨය

ඒ.උළන්ත් මයළ

යළපනය ජළති
අධ්යළපන විද්යළ පීඨය

මඩ/ ශිලළනන්ද් ජළති

පළව

අධ්යළපන

අධ්යළපන

පළව

අධ්යළපන

අධ්යළපන

