අධයාපන අමාතයාංසයන් පත් කරන ද අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලට අයත් නිධාරීන්සේ ලාර්ෂික ව්ථානමාරු - 2019
වනීපාරක්ක කම්කරු
අනු
අංකය

1

නම

ලයි.මශවලදවේ මයා

ශැඳුනුම්පත් අංකය

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

ව්ථාන මාරු කරන ද
පාව

අනුප්රාප්තිකයාසේ නම

670655130V

ව ො/ශංලැල් රාජසංශ
විදයාය

ව ො/සීතාල මධය
මශා විදයාය

අතිරික්ත වවේල පදනම
මත සදු ර ඇත.

797940895V

ව ො/ව ෝතමී බාලි ා
විදයාය

ව ො/සරිමාවලෝ
බණ්ඩාරනාය
විදයාය

එන්.ටී.විජිත මල්ලි ා මිය

පව්දුන්රට ජාති
අධයාපන විදයාපීඨය

අතිරික්ත වවේල පදනම
මත සදු ර ඇත.

ළු/තිව්ව මධය ම.වි

පව්දුන්රට ජාති
අධයාපන විදයාපීඨය

අතිරික්ත වවේල පදනම
මත සදු ර ඇත.

2

එව්.ඩී.විතාරණ මිය

3

එම්.වක්.ඩී.වරේමරත්න මයා 632203336V

4

වක්.ඩි.නා

5

ආර්.එම්. යාණි මිය

196384901338

ළු/ාන්ත වජෝන් මශා
විදයාය

ළු/ශ්රී සුමං  මශා
විදයාය

පී.සී.වපොතුවි මයා

6

එන්.ටී.විජිත මල්ලි ා මිය

638122138V

ව ො/සරිමාවලෝ
බණ්ඩාරනාය විදයාය

ව ො/ව ෝතමී බාලි ා
විදයාය

එව්.ඩී.විතාරණ මිය

මංජු මයා

871807955V

ළු/තිව්ව ජාති

පාව

අනුප්රාප්තිකයාසේ සවේලා
ව්ථානය

ව ො/සරිමාවලෝ
බණ්ඩාරනාය විදයාය

ළු/ශ්රී සුමං  මශා විදයාය

ව ො/ව ෝතමී බාලි ා විදයාය

7

පී.සී. වපොතුවි මයා

721983021V

ළු/ශ්රී සුමං  මශා
විදයාය

ළු/ාන්ත වජෝන් මශා
විදයාය

ආර්.එම්. යාණි මිය

8

ඊ.ශරිව්චන්ද්ර මයා

652293034V

ළු/ශ්රී සුමං  මශා
විදයාය

පව්දුන්රට ජාති
අධයාපන විදයාපීඨය

අතිරික්ත වවේල පදනම
මත සදු ර ඇත.

9

ඒ.එව්.වේ.රනාන්ද්රු මයා

641334049V

ළු/ශ්රි සුමං  මශා
විදයාය

පව්දුන්රට ජාති
අධයාපන විදයාපීඨය

අතිරික්ත වවේල පදනම
මත සදු ර ඇත.

10

ඒ.ඩබ්.මහින්ද මයා

693082986 V

ා/බවේමුල් ජාති
පාව

ා/ තළුල ජාති

11

වක්.ඒ.ගුණවවේන මයා

662511900V

ශ/ලව්මුල් ජාති
පාව

ශ/ ටුලන ජාති
පාව

වක්.එල්.සුනිල් මයා

ශ/ ටුලන ජාති

12

වක්.එල්.සුනිල් මයා

640831812V

ශ/ ටුලන ජාති

ශ/ලව්මුල් ජාති
පාව

වක්.ඒ.ගුණවවේන මයා

ශ/ලව්මුල් ජාති

13

එන්.ඒ.එම්.කුමාර මයා

810611901V

ෑ/ ෑ ලු විදයාය

ෑ/ඩඩ්ලි වවේනානාය
මශා විදයාය

ඒ.එම්.රත්නලර්ධන මයා

ෑ/ඩඩ්ලි වවේනානාය
විදයාය

14

එච්.බි.එම්.ඉන්ද්රානි මිය

676133216V

ර/ රවිට පඥ්ඥානන්ද
මධය විදයාය

ර/ාන්ත ඇවෝසයව්
විදයාය

අනුරාප්ති වයක් රහිතල
නිදශව් ර ඇත.

පාව

පාව

ළු/ාන්ත වජෝන් මශා විදයාය

අනුප්රාප්තිකයෙකු පසුව
ලබා යෙනු ලැයේ.

පාව

පාව

මශා

15

ඒ.එම්.රත්නලර්ධන මයා

672193630V

ෑ/ඩඩ්ලි වවේනානාය
මශා විදයාය

16

ටී.එම්.ඩි.එම්.යෙන්නයකෝන්
726591199V
මිෙ

මා/ක්රිස්තුයේව ජාතික
පාසල

ගම්/නිවුස්ටඩ් බාලිකා ම.වි

අතිරික්ත වවේල පදනම
මත සදු ර ඇත.

17

යේ.ජී.රත්නසිරි මො

631332722V

මා/ක්රිස්තුයේව ජාතික
පාසල

මා/අජ්මිර් ජාතික
පාසල - උකුයවල

එස්.එම්.පසීල් මො

මා/අජ්මිර් ජාතික පාසල උකුයවල

18

වී.ක්රිෂ්ණා මූර්ති මො

660883746V

මහවැලි ජාතික අධ්යාපන
විෙයා පීඨෙ

මහ/මදීනා ජාතික
පාසල

යසල්ලයෙොයර් මො

මහ/මදීනා ජාතික පාසල

19

යසල්ලයෙොයර් මො

723042461V

මහ/මදීනා ජාතික පාසල

මහවැලි ජාතික
අධ්යාපන විෙයා පීඨෙ

වී.ක්රිෂ්ණා මූර්ති මො

මහවැලි ජාතික අධ්යාපන විෙයා
පීඨෙ

20

එම්.ජී.ජෙමැණියේ මිෙ

676692568V

ශ්රී පාෙ ජාතික අධ්යාපන
විෙයා පීඨෙ

නු/ගාමිණි ජාතික පාසල

අතිරිේෙ යසේවක පෙනම
මෙ සිදු කර ඇෙ.

21

එස්.එම්.පසීල් මො

740453610V

මා/අජ්මිර් ජාතික පාසල උකුයවල

මා/ක්රිව්තුවේල ජාති
පාව

වක්.ජි.රත්නසරි මයා

මා/ක්රිව්තුවේල ජාති

22

යේ.යේ.ආර්.පුෂ්පකාන්ති
මිෙ

706113150V

මහ/ශ්රී රාහුල විෙයාලෙ

ර/ඇශැලියව ොඩ
ජාති පාව

පි.ජී.ඒ.පි.ඉං ව ෝන්

මශ/ශතරලියේද ජාති

ෑ/ ෑ ලු විදයාය

එන්.ඒ.එම්.කුමාර මයා

ෑ/ ෑ ලු විදයාය

පාව

පාව

23

එස්.එච්.එම්.සරූේ මො

696302700V

මහ/අල්-මනාර් ජාතික
පාසල

මශලැලි ජාති
අධයාපන විදයා පීඨය

අනුරාප්ති වයකු පසුල
බා වදනු ැවබ්.

24

ඒ.ටී.ඒ.ආර්.සුෙර්ශන මො

693650674V

නු/ජෙයහළ ජාතික පාසල

නු/වපොරමඩුල් ජාති
පාව

අනුරාප්ති වයක් රහිතල
නිදශව් ර ඇත.

25

පී.ජි.ඒ.පි.ඉලංගයකෝන් මො 702094070V

මහ/හෙරලිෙේෙ ජාතික
පාසල

මහ/ශ්රී රාහුල විෙයාලෙ

අතිරිේෙ යසේවක පෙනම
මෙ සිදු කර ඇෙ.

26

පී.එම්.මදුවරයි වීරන් මයා

650202970V

කු/ඉේබාගමුව මධ්ය විෙයාලෙ යකො/ආනන්ෙ විෙයාලෙ

27

වක්.වක්.සුජාතමාා මිය

746713522V

කු/එස්.බී.යහේරත් මධ්ය ම.වි

කළු/කළුෙර බාලිකා මහා අනුරාප්ති වයකු පසුල
විෙයාලෙ
බා වදනු ැවබ්.

28

ඩී.වක්.එව්.පී.වමරසංශ මයා -

අ/අනුරාධපුර මධය මශා
විදයාය

අ/ව්ලර්ණපාලි බාලි ා
පී.බි.යවලතී මිය
විදයාය

අ/ව්ලර්ණපාලි බාලි ා
විදයාය

29

පී.බි.යවලතී මිය

678272906V

අ/ව්ලර්ණපාලි බාලි ා
විදයාය

අ/අනුරාධපුර මධය
මශා විදයාය

ඩී.වක්.එව්.පී.වමරසංශ
මයා

අ/අනුරාධපුර මධය මශා
විදයාය

30

එච්.පී.වර්ණු ා දමයන්ති
වීරසංශ මිය

797111848V

අ/ශ්රී සේධාර්ථමධය මශා
විදයාය

කු/පැරකුම්පුර ජාති
පාව

අතිරික්ත වවේල පදනම
මත සදු ර ඇත.

අනුරාප්ති වයකු පසුල
බා වදනු ැවබ්.

අම්/ ාවමල් ෆාතිමා
ජාති පාව

අම්/වමන්තුවරයි
මුව්ලිම් මධය මශා
විදයාය

එම්.අයි.ඒ.වාම් මයා

අම්/වමන්තුවරයි මුව්ලිම් මධය
මශා විදයාය

අම්/ ාවමල් ෆාතිමා
ජාති පාව

වලල්යන්
වයෝවේ්ලරන් මයා

අම්/ ාවමල් ෆාතිමා ජාති
පාව

31

වලල්යන් වයෝවේ්ලරන්
850454442V
මයා

32

එම්.අයි.ඒ.වාම් මයා

781113573V

අම්/වමන්තුවරයි මුව්ලිම්
මධය මශා විදයාය

ඩී.එව්.වලල් මවේ මයා

883200128V

ව ො/වේල්ව් කුමර විදයාය ව ො/නාන්ද විදයාය

අනුරාප්ති යකු පසුල බා
වදනු ැවබ්

ඒ.වේ.එම්.වනත් නි්ං

මයා 702170192V

ව ො/ඩී.එව්.වවේනානාය
විදයාය

අතිරික්ත වවේල පදනම
මත සදු ර ඇත.

33

34

ව ො/නාන්ද විදයාය

