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2014 - 1 සටහන් ඳත්රය 
 

මධයම ජයේ   ේ සේවේ යන් ඉවත් කජන ලද නැවත ජයේ   ේ සේවයට බවා ේ නොගත යුතු නිලධජයන් පිළිබ විස්තජ 

 
                 උඳ ේ ේඛන අංක: 01 
 

අනු 

අංකය 

සම්පුර්ණ නම අමාතයාංශය / 

ේ දඳාර්තේ ම්න්තුව 

/ ජායකාරි ස්ථානය 

ලිපිනය යාතික 

හැඳුනුම්ඳත් 

අංකය 

තනතුජ කිසියම් ේ සේවයකට 

අයත් නම් එම 

ේ සේවය 

ේ සේවයට 

බැඳුණු දිනය 

ේ සේවය නතජ 

කළ දිනය 

ේ සේවය අවසන් 

කිරීමට ේ හේතුව 

(ේ සේවේ යන් ඳහ 

කිරීම/ තනතුජ අත 

හැජ යාම/ 

අකාර්යක්ෂමතාව

ය ේ හේතුේ වන්  

විශ්රාම ගැන්මම) 

ේ සේවේ යන් ඳහ 

කේ ළේ නම් එයට 

ේ හේතු 

01 අතුක ෝරල්ළකේ 
චමින්ද අතුක ෝර  

කයෞලන  ටයුතු 
ශළ නිපුණතළ 
වංලර්ධන 
අමළතළංය- කුඩළ 
ලළපළර වංලර්ධන 
අංය 

අං  487, 
එ  කේරමුල්, 
ලත්ත 

692940504V ලලවළය ත්ල 
වංලර්ධන 
පුහුණු නිධළරී 

 කදපළර්තකේන්තුගත 2000.05.19 2011.11.01 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

02 ආරච්චිළකේ 
විපුකවේන 

කගොවිජන කවේලළ 
ශළ ලන ජීවී 
අමළතළංය -
කගොවිජන 
වංලර්ධන 
කදපළර්තකේන්තුල- 
අරණළය  
කගො.කවේ.ම  

හීන්ලෆල්, අටළ 631752345V  ෘෂි ර්ම 
පර්කේණ ශළ 
නිහපළදන 
වශ ළර 

කදපළර්තකේන්තුගත 2000.01.03 2006.11.11 කවේලකයන් පශ 
කිරීම 

ලළජ අධළපන 
වශති  
ඉදිරිපත් කිරීම. 

03 ඉකලෝන් ප්රියංකා ළ 
ජයත් පතිරණකේ  

කයෞලන  ටයුතු 
ශළ නිපුණතළ 
වංලර්ධන 
අමළතළංය- කුඩළ 
ලළපළර වංලර්ධන 
අංය 

“අනුර කවලණ”, 
බමුණුගම, 
කලල්පල් 

725672730V ලලවළය ත්ල 
වංලර්ධන 
පුහුණු නිධළරී 

කදපළර්තකේන්තුගත 2000.05.19 2009.04.29 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 
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04 එවුල් 
ගේද්දළකේ 
සුනීතළ සුභසංශ 

කගොවිජන කවේලළ 
ශළ ලන ජීවී 
අමළතළංය - 
කගොවිජන 
වංලර්ධන 
කදපළර්තකේන්තුල-
අරණළය  
කගො.කවේ.ම  

එමුල්, 
පර ඩුල 

657823660V  ෘෂි ර්ම 
පර්කේණ ශළ 
නිහපළදන 
වශ ළර 

කදපළර්තකේන්තුගත 1999.05.03 2010.08.29 කවේලකයන් පශ 
කිරීම 

ලළජ අධළපන 
වශති  
ඉදිරිපත් කිරීම. 

05  ටුල ලත්තකේ 
ගීතළනි මන්ජුවළ 
කපකර්රළ 

පුද්ගයින් 
ලියළපදිංචි කිරීකේ 
කදපළර්තකේන්තුල 

උඩුමුල් පළර, 
ගකන්තෆන්න, 
හිඟු 

716114376V බළත්ම  
නිධළරී 

ආශ්රිත කවේලළ  2005.06.16 2010.06.04 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

06  රුණළරත්න 
දිවළනළය කේ 
ලජිර ප්රවන්න 
දිවළනළය  

ජළති  
ක ෞතු ළගළර 
කදපළර්තකේන්තුල 

ජයන්තළ කේඩර්වහ 
බළකර්, මීවිට  ය, 
 ගල් 

722121686V ක ෞතු ළගළර 
වශළය  

කදපළර්තකේන්තුගත 2012.04.24 2012.04.25 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

07 කිරිඇල් කේ 
අකේලර්ධන 

ජළති  
ක ෞතු ළගළර 
කදපළර්තකේන්තුල 

249/5, රතනකජෝති 
මළලත, කගොඩිගමුල, 
රත්නපුර 

630780802V  ළර්යළ 
කවේල  කවේලය 
II 

 ළර්යළ කවේල  
කවේලය 

2001.10.01 2012.04.24 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

08 ගල්කන්ලත්කත් 
කගදර අනුරසරි 
ජිනකවේන 

කගොවිජන කවේලළ 
ශළ ලන ජීවී 
අමළතළංය -
කගොවිජන 
වංලර්ධන 
කදපළර්තකේන්තුල 
- අරණළය  
කගො.කවේ.ම  

ලෆලිලත්ත, 
අරණළය  

660204776V  ෘෂි ර්ම 
පර්කේණ ශළ 
නිහපළදන 
වශ ළර 

කදපළර්තකේන්තුගත 2000.01.03 2009.05.16 කවේලකයන් පශ 
කිරීම 

ලළජ අධළපන 
වශති  
ඉදිරිපත් කිරීම. 

09 ගළර්දියලවේ 
පුවහවලකේ 
නිකරෝන් වංජීල  

කයෞලන  ටයුතු 
ශළ නිපුණතළ 
වංලර්ධන 
අමළතළංය 

වීරතුංග වහකටෝර්වහ, 
කබෝවිටයමුල්, 
ලඳුරඹ 

773664757V  ළර්යළ 
කවේල  කවේලය 
III 

 ළර්යළ කවේල  
කවේලය 

2007.06.22 2010.06.21 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

10 ජයසංශ 
ආරච්චිළකේ 
නදී ළ තරංගනී 
ජයසංශ 

පුද්ගයින් 
ලියළපදිංචි කිරීකේ 
කදපළර්තකේන්තුල 

23 අරුණ, ශ්රී 
කදොඩේගශකශේන,  
කගොතටුල  
නල නගරය 

798201409V රළජ 
 ෂමනළ රණ 
වශ ළර III 

රළජ 
 ෂමනළ රණ 
වශ ළර කවේලය 

2005.04.01 2011.08.10 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 



 3 

11 තුේපකන් කගදර 
වරත් කශන්රි 
ශතුරුසංශ 

ජළති  
ක ෞතු ළගළර 
කදපළර්තකේන්තුල 

කනො 199 
කුඹුකර්ගම, 
මශනුලර 

691610160V ක ෞතු ළගළර 
මුර රු 

කදපළර්තකේන්තුගත 2012.09.13 2012.09.14 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

12 කතල්ශලඩිකේ 
සුනිල් රංජිත් 
ධර්මසරි 

කගොවිජන කවේලළ 
ශළ ලන ජීවී 
අමළතළංය -
කගොවිජන 
වංලර්ධන 
කදපළර්තකේන්තුල-
අරණළය  
කගො.කවේ.ම  

සරිකවලන, 
පෆන, තෆලිගම 

740263080V  ෘෂි ර්ම 
පර්කේණ ශළ 
නිහපළදන 
වශ ළර 

කදපළර්තකේන්තුගත 2000.01.03 2008.09.26 කවේලකයන් පශ 
කිරීම 

ලළජ අධළපන 
වශති  
ඉදිරිපත් කිරීම. 

13 දිවළනළය  
මුදියන්කවේළකේ 
ශෆන්රි රංජිත් 
දිවළනළය  

පුද්ගයින් 
ලියළපදිංචි කිරීකේ 
කදපළර්තකේන්තුල 

30/40, 
දුේරියකපො පළර, 
 ළුතර උතුර 

681310851V  ළර්යළ  ළර්ය 
වශළය  

 ළර්යළ කවේල  
කවේලය 

1988.07.28 2011.01.10 කවේලකයන් පශ 
කිරීම 

අල්වහ   
කචෝදනළලක් 
වේබන්ධකයන් 
ලරද රු වීම 

14 කදොළුකපකේ සුරංග 
කුමළර 

ජළති  
ක ෞතු ළගළර 
කදපළර්තකේන්තුල 

ලගුරුකදනිය, 
කශට්ටමුල්, 
 ගල් 

852364220V ක ෞතු ළගළර 
මුර රු 

කදපළර්තකේන්තුගත 2011.12.01 2012.06.20 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

15 නදුන් චළමර 
ගප්පත්ති  
 
 
 
 
 

කශෝමළගම 
ප්රළකද්ය ය කල් ේ 
 ළර්යළය 

11/9ඒ, 
ගළබෆඳිකශේන, 
ග්රීන්කරෝ ගළනන්, 
ලටරැ , මීකගොඩ 
 
 
 

810271710V රළම නිධළරී 
III 

රළම නිධළරී කවේලය 2009.03.02 2013.04.24 කවේලය අලවන් 
කිරීම 

නිධළරියළට 
එකරහිල ෆබුණ 
පෆමිණිල්ක් 
අනුල සදු  ෂ 
මලි  
විමර්නකේදී 
බළ ලයවහ ළර 
දරුකලකු 
අපකයෝජනයට 
ක්  ර ඇති 
බල අනළලරණය 
වීම. 

16 නන්දළ කගදර 
කශේරත් 
මුදියන්කවේළකේ 
උපළලි ජ යසංශ 

ජළති  
ක ෞතු ළගළර 
කදපළර්තකේන්තුල 

91,  ඉඹුල්පිටය, 
නළලපිට  ය 

680570507V ක ෞතු ළගළර 
මුර රු 

කදපළර්තකේන්තුගත 2012.09.13 2012.09.14 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 
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17 නළනළයක් ළර 
පල්ලියගුරුකේ 
නින්ති 
නළනළයක් ළර 

කගොවිජන කවේලළ 
ශළ ලන ජීවී 
අමළතළංය -
කගොවිජන 
වංලර්ධන 
කදපළර්තකේන්තුල- 
අරණළය  
කගො.කවේ.ම  

පිටකල, 
හිරිලඩුන්න 

706930701V  ෘෂි ර්ම 
පර්කේණ ශළ 
නිහපළදන 
වශ ළර 

කදපළර්තකේන්තුගත 1999.05.03 2011.10.19 කවේලකයන් පශ 
කිරීම 

ආයතන 
වංරශකේ 
XLVIII 
පරිච්කේදකේ 
24:3:1 
ලගන්තියට 
අනුල 

18 නිළන් ධේමි  
දිවළනළ ය  

ජළති  
ක ෞතු ළගළර 
කදපළර්තකේන්තුල 

ඉන්දන්කුම, 
මශබුත්කුම 

681920722V  ළර්යළ 
කවේල  කවේලය 
II 

 ළර්යළ කවේල  
කවේල ය 

1997.09.24 2011.10.10 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

19 කපත්තළ තන්ත්රිකේ 
සුමිත්ර දවනළය   

කයෞලන  ටයුතු 
ශළ නිපුණතළ 
වංලර්ධන 
අමළතළංය 

අං  126, 
යුනිලවල් සට, 
බටුලන්තුඩළල පළර, 
ශපුග, ගළල් 

662982890V රියදුරු  II „ආ‟ රියදුරු කවේලය 2007.02.22 2011.12.27 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

20 කබෝබිරියකේ 
කදොන් වමන් 
කුමළර  

ලෘත්තිය ශළ 
 ළර්මි  පුහුණු 
අමළතළංය 

අං  58, මරික් ළර් 
පළර,  
දර්ගළ නගරය 

740640615V රියදුරු  II „ආ‟ රියදුරු කවේලය 2007.02.22 2009.09.25 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

21 මරක් මළනකේ 
අජිත් කරෝශන 
සල්ලළ 

කයෞලන  ටයුතු 
ශළ නිපුණතළ 
වංලර්ධන 
අමළතළංය 

අං  194, මෆදගම, 
නලමෆදගම 

623273202V නිපුණතළ 
වංලර්ධන 
වශ ළර 

ආශ්රිත නිධළරී 2005.07.04 2012.06.18 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

22 මරල රළළකේ 
පර්ස පද්ම 
ජයති   

 ේ රු 
කදපළර්තකේන්තුල  

ලල්ගම, යටගම, 
රඹුක් න  

691960048V ක්කේත්ර නිධළරි කදපළර්තකේන්තුගත 2000.08.31 2007.06.14 කවේලකයන් පශ 
කිරීම 

අල්වහ 
 කචෝදනළලක් 
වේබන්ධකයන් 
ලරද රු වීම 

23 කමොර න්දකගොඩ 
 ං ළනේකේ 
කදොන් අනුර කුමළර  

කයෞලන  ටයුතු 
ශළ නිපුණතළ 
වංලර්ධන 
අමළතළංය 

අං  244, 
කිරිමෆටතෆන්න, 
බංකගොඩ 

740591800V  ළර්යළ 
කවේල  කවේලය 
III 

 ළර්යළ කවේල  
කවේලය 

2008.06.23 2010.05.03 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 
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24 ලඩිකේල් 
කුමළරදළවන් 

ජළති  කභෞති  
වෆසුේ 
කදපළර්තකේන්තුල 

6/1, කේලි පළර, 
මඩ පුල 

631650210V වශ ළර 
අධක් 
(ඉංජිකන්රු) 

ශ්රී ං ළ ඉංජිකන්රු 
කවේලය 

1992.11.16 2009.12.24 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

25 ලන්නිආරච්චිකේ 
ලත්වළ සුමුදු 
ලන්නිආරච්චි 

කයෞලන  ටයුතු 
ශළ නිපුණතළ 
වංලර්ධන 
අමළතළංය 

ක ොවහලත්තකගොඩ 
පළර, මතුගම 

775851120V ලෆඩවටශන් 
වශ ළර 

ආශ්රිත නිධළරී 2005.10.19 2011.09.01 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

26 විකේවික්රම 
වමරක ෝන් විදළන 
මුශන්දිරේකේ 
රංජිත් 

හික් ඩුල 
ප්රළකද්ය ය කල් ේ 
 ළර්යළය  

51/8, වළධුජන 
මළලත, මිලිද්දුල, 
ගළල් 

582440590V රළම නිධළරී රළම නිධළරී කවේලය 1984.06.18 2012.11.19 අ ළර්යක්මතළල 
මත විශ්රළම ගෆන්වීම 

_ 

27 වීරසංශ 
මුදියන්කවේළකේ 
අනුළ ක්මිණි 
වීරසංශ 

මශළභළර ළර 
කදපළර්තකේන්තුල 

6, ගගුකල් මළලත, 
සුලළරකපොෂ, 
පිළියන්ද 

755170534V  ළර්යළ 
කවේල  කවේලය 
III 

 ළර්යළ කවේල  
කවේලය 

2009.11.01 2012.04.19 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

28 වමරක ෝන් 
මුදියන්කවේළකේ 
අනුර ජයන්ත 

මෆදදුේබර 
ප්රළකද්ය ය කල් ේ 
 ළර්යළය  

අං 363, 
අඹක ොකට්, 
ක න්ගල් 

580011675V රළම නිධළරී රළම නිධළරී කවේලය 1981.03.05 2012.12.21 කවේලකයන් පශ 
කිරීම 

අල්වහ 
කචෝදනළලක් 
වේබන්ධකයන් 
ලරද රු වීම. 

29 සංගප්පුලි 
ආරච්චිකේ මිහිරි 
තක්ෂිළ 

ජළති  
ක ෞතු ළගළර 
කදපළර්තකේන්තුල 

80 ඒ, 
තිත්තපත්තර 

887360375V ක ෞතු ළගළර 
වශළය  

කදපළර්තකේන්තුගත 2012.04.26 2012.04.27 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

30 ශපුආරච්චිළකේ 
ඉකනෝ ළ ප්රභළෂිණි 
උපතිවහව 

කගොවිජන කවේලළ 
ශළ ලන ජීවී 
අමළතළංය -
කගොවිජන 
වංලර්ධන 
කදපළර්තකේන්තුල-
අරණළය  
කගො.කවේ.ම  

කනො 86A, 
අල්ලියලත්ත පළර, 
දියලළ, රදළලළන 

837983126V කගොවිජන 
වංලර්ධන 
නිධළරි 

කදපළර්තකේන්තුගත 2010.08.04 2011.06.01 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 
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31 ශබරකගොඩ 
මුදියන්කවේළකේ 
ඇන්ටන් සුරංග 
කපකර්රළ 

රළජ වේපත් වශ 
ලලවළය 
වංලර්ධන 
අමළතළංය 

අං  373, සුරංකා, 
ළ. මළටන්ද 
කපෝරවහ මළලත, 
කලන්නපුල 

841850300V  ළර්යළ 
 ේ රු 

 ළර්යළ කවේල  
කවේලය 

2009.06.05 2010.07.30 තනතුර අතශෆර 
යළම 

_ 

32 කශේලළලඩුකේ 
වමන් ති  

තිවහවමශළරළමය 
ප්රළකද්ය ය කල් ේ 
 ළර්යළය  

726/A,  
කුඩළ ගේමළන 07, 
වීරකශ, 
තිවහවමශළරළමය 

672141087V රළම නිධළරී රළම නිධළරී කවේලය 1991.03.01 2012.10.27 අ ළර්යක්මතළල 
මත විශ්රළම ගෆන්වීම 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

ඳළාත් ජායය ේ සේවේ යන් ඉවත්කජන ලද නැවත ේ සේවයට බවා ේ නොගතයුත්තන්ේ   නාම ේ ේඛනය 
                 
 

                 උඳ ේ ේඛන අංක:  02     
 

අනු 

අංකය 

සම්පූර්ණ නම  අමාතයාංශය/ 

ේ දඳාර්තේ ම්න්තුව/ 

ජායකාරි ස්ථානය 

යාතික 

හැඳුනුම්ඳත් 

අංකය 

ලිපිනය තනතුජ ේ සේවයට 

බැඳුනු දිනය 

ේ සේවය නතජ 

කළ දිනය 

ේ සේවේ යන් ඳහ කජන 

ලද්ේ ද්ද, ධුජය 

අතහැජ ගිේ  ද, 

අකාර්යක්ෂමතාවය 

ේ හේතුේ වන් විශ්රාම 

ගන්වන ලද්ේ ද්ද යන 

වග 

ේ සේවේ යන් 

ඳහ කේ ළේ 

නම් එයට 

ේ හේතු 

01 උලළයිසුල්  ර්නළයින් 

රමීවහ 

ගේ/ උඩුකගොඩ අර්නළ 

මුවහලිේ මශළ විදළය 

761502077 V 66/21ඒ, ලළරණ 

පළර, තිශළරිය, 

 ෂකගඩිකශේන. 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

3 - I 

2005.09.13 2012.08.20 තනතුර අතශෆර යළම _ 

02  න සලළනළය ේ 

තළරණි  

යළ/සුන්තරමර්ති නළයනළර් 

විදළය 

805123397 V තන්නීර්තල්ව, 

 නඩුලළන්, 

කතල්ලිපල 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

3 – I 

2006.07.24 2011.05.21 තනතුර අතශෆර යළම _ 

03 ගේත් රළළකේ වචිනි 

උදළරිකද්වි දිවළනළය  

 /කදහි/හිගුර න්ද මශළ 

විදළය  

857110579 V වළමය, 

 රඬුකපොන, 

 ගල් 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

3 – I 

2013.05.20 2014.02.04 තනතුර අතශෆර යළම _ 

04 කතන්නක ෝන් 

මුදියන්කවේළකේ මනුජළ 

උදයන්ති කතන්නක ෝන් 

මිනු/නළන්දළ බළලි ළ 

මශළ විදළය 

775841850 V කනො129/බී/1, 

ලටනළපශ, 

මිනුලන්කගොඩ 

උපගුරු 2002.07.22 2013.07.31 තනතුර අතශෆර යළම _ 

05 දිල්ශළනි මෆදකගොඩ ගේ/අනුර මධ් ය මශළ 

විදළය 

716433617 V කනො. 173, 

මිරිවහලත්ත, 

මුදුන්කගොඩ. 

උප ගුරු 2000.09.01 2012.04.04 තනතුර අතශෆර යළම _ 

06 නසීේ  ළන් පළතිමළ 

නුවහරන් 

 

 

ර/ පින්නල කදමෂ 

විදළය 

876933152  V කනො.37, 

 ශටපිටය පළර, 

මිරිවහලත්ත, 

බංකගොඩ. 

උපළධි උපගුරු 2012.07.04 2013.01.29 

 

 

 

තනතුර අතශෆර යළම _ 
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07 නයි ලුකේ අකේළ 

දුළන්ති සල්ලළ  

වත්ත්ල නිහපළදන ශළ 

කවෞඛ් කදපළර්තකේන්තුල 

717232062 V 21/1,ජයති  

මළලත, පළනදුර 

වත්ත්ල 

නිහපළදන ශළ 

කවෞඛ් 

කවේලය   II - II 

2006.03.13 2013.08.09 තනතුර අතශෆර යළම _ 

08 නිළේඩීන් සළතිමළ 

නවුෂිඩළ 

බ/ රසීක් සරීවහ විදුශ 857040783 V 140/38, 

අඹතෆන්නලත්ත, 

බණ්ඩළරකල 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

3 – II 

2007.10.22 2008.04.07 තනතුර අතශෆර යළම _ 

09 පතිරන්නෆශෆළකේ 

චන්දන කුමළර මුණසංශ  

මිනු/ක ොරව රණසංශ 

මශළ විදළය 

722232194 V 53/A, 

කුකුල්නළකප්, 

පල්කකල 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ. 

 2 – II 

1995.05.02 2012.10.01 තනතුර අතශෆර යළම  

10 මිහිරි ප්රියං ළ ද කවොයිවළ මීග/ නිමමරියළ බළලි ළ 

විදුශ. 

659202048  V ' කමනග්රින්', 126 

ඒ, 2, පළව පළර, 

අලතුපිටය, සීදල. 

උප ගුරු 1988.04.06 2010.10.01 තනතුර අතශෆර යළම _ 

11 මීකප් ගමකේ චන්දිමළ 

කුමුදුනී  

ර/බටුකදර මශළ විදළය 746122950 V වත්වර, 

බණ්ඩළරකශේන, 

 න්දඋඩ, 

කල්ලුපිටය, 

රත්නපුර 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

3 – I 

2002.06.02 2012.07.19 තනතුර අතශෆර යළම _ 

12 කේන ළ නළකේන්දිරන් මු/තණ්ණීරේරු ඉ.කද.මිශ්ර 

පළවෆ 

855662221 V වීරප්පදිරළයළන්, 

 රණලළේ දකුණ 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

3 – I 

2009.06.26 2013.05.28 තනතුර අතශෆර යළම _ 

13 කමොරල කේ කුමුදුනී 

මළළ ධර්මසරි 

ගේ/ ඉඹුල්කගොඩ  

විශළර මශළ කද්වී  නිහඨ 

විදළය 

 635900482 V 329 A, 

මුදුන්කගොඩ, 

ගේපශ. 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ. 

 2 - I 

1989.03.30 2013.02.01 කවේලය අලවන් කිරීම ලළජ 

වශති  

ඉදිරිපත් 

කිරීම 

14 කමොශේමන සුබයිර් 

කමොශේමන ඉමළේ 

 /මළල/බදුරියළ මුවහලිේ 

මශළ විදළය 

682911220 V කනො.01, 

කදල්ගශකගොඩ, 

හිඟු. 

 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

2 – I 

 

 

 

1992.09.01 2013.03.21 තනතුර අතශෆර යළම _ 

15 කමොශේමදු හුකවයින් 

කමොශමන අනවහ 

ගේ/ ශකටෝවිට මුවහලිේ 

බළලි ළ විදළය 

 

 

740090372 V 34 බී,  ශකටෝවිට, 

කේයන්කගොඩ. 

උප ගුරු 2000.07.21 2011.10.17 තනතුර අතශෆර යළම _ 
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16 කමොකශොමන සළරිවහ ළමිළ 

නළවහ  

 /කදහි/ගරළංකගොඩ 

මුවහලිේ විදුශ 

857390369 V 75 B/  

පරුවහවෆල් පළර, 

යටයන්කතොට 

 

 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

3 – II 

2007.05.11 2012.10.12 තනතුර අතශෆර යළම _ 

17 කේළ නයන්ති රළජපක් ර/ සරිවමන්පුර විදළය 755951765 V 'මළකනල්', 

කදහිගශපිටය, 

අවිවහවළකේල්. 

උපළධිධළරී  

ගුරු 

2010.09.27 2013.01.02 තනතුර අතශෆර යළම _ 

18 කයෝගළේබිලග 

ඉංකගෝලන් 

මු/මුල්ලියලල 

කරෝ. .ත. මිශ්ර පළවෆ 

675922497 V 3 ලන පටුමග, 

මුල්ලියලල, 

මුතිේ 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ. 

 3 – II 

2003.06.19 2010.04.22 තනතුර අතශෆර යළම  

19 රණමුඛ් ආරච්චිල්ළකේ 

රුලන්මළලි මංජුළ 

ප්රියදර්නී රණසංශ 

මීග/ජළ-ඇ ජයන්ති 

විදුශ. 

726363820 V 40/1071, කිංේවහ 

ඩ්රයිේ පළර්ක්, 

ලෆලිගේපිටය,  

ජළ-ඇ. 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ. 

 2 - I 

1997.07.22 2010.08.11 තනතුර අතශෆර යළම _ 

20 රැටය සුමන හිමි.  /කදහි/අටුළුගම 

මළයළදුන්න මශළ විදළය 

673452914 V විකේලර්ධනළරළමය, 

රවහනක් න්ද, 

දෆරණියග 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ. 

 2 – I 

1994.05.04 2014.03.24 තනතුර අතශෆර යළම _ 

21 කෝකානි  ප්රීතීවේරළේ  මු/පුදුකුඩිරිප්පු කරෝමළනු 

 කතෝලි  විදළය 

857493427 V 4 ලන  පටුමග, 

පුදුකුඩිරිප්පු 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ. 

 3 – I 

2011.01.07 2013.10.24 තනතුර අතශෆර යළම _ 

22 වික්රම ආරච්චිළකේ 

වමදරළ වික්රමසරිය 

පරිලළව ශළ ෂමළරක්  

කවේලළ කදපළර්තකේන්තුල  

885984177 V   අගකල් කුඹුර, 

මශලතෆන්න, 

බංකගොඩ. 

නිලළව මළතළ 2011.03.21 2012.07.05 තනතුර අතශෆර යළම _ 

23 විකේසංශ දවනළය ළකේ 

භළගළ  මධුළණි 

බුදළකගොඩ 

 /කදහි/අඹමල් 

 ණිහඨ විදළය 

866940479 V බී 126/3,  

නල මීපිටය පළර, 

මීපිටය,  ගල් 

 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ. 

 3 – II 

2012.07.05 2014.03.21 තනතුර අතශෆර යළම _ 

24 වින්වන්කනෝකප්න 

රළවකුමළරි  

මු/ආනන්දපුරේ කදමෂ 

මිශ්ර පළවෆ 

776113115 V 9 ලන පටුමග, 

පුදුකුඩිරිප්පු 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

3 – II 

 

2005.11.25 2013.05.23 තනතුර අතශෆර යළම _ 

25 වීරතුංග මුදියන්කවේළකේ 

රවංජලී න්ති වීරතුංග 

බ/ගශගම ධර්මරළජ 

විදුශ 

826240377 V "වෆනසුම", 

අලුත්තෆන්න, 

උඩුශළලර 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

3 - I 

2007.09.06 2010.04.26 තනතුර අතශෆර යළම _ 
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26 සට්වකේවවර්මළ සුමිත්රළ  යළ/ආචළර්ය ඒ. තියගරළජළ 

මධ මශළ විදළය 

826391936 V ශ්රී විදළ ඉල්ේ, 

ඉනුවිල් 

නෆකගනහිර, 

ඉනුවිල් 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ. 

 3 – I 

2007.08.01 2010.03.02 තනතුර අතශෆර යළම _ 

27 සුජිත ාළ නඩරළවළ  මු/ විත්තියළනන්ද විදුශ 848082228 V කපරිය කතෝට්ටේ, 

 රකලනඩි මධම, 

 රකලනඩි 

 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ. 

3 – I 

2010.10.12 2013.04.29 තනතුර අතශෆර යළම _ 

28 සුප්පයියළ සුජි ළන්ත්  /කදහි/ රුලන්ලෆල් 

කදමෂ විදළය 

833302183 V   කනො. 266/5, 

පනළලත්ත පළර, 

ගරළකගොඩ, 

යටයන්කතොට. 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

3 – II 

2007.05.03 2013.03.29 තනතුර අතශෆර යළම _ 

29 කවල්ලරළේ සුමිත්රළකේරි  /කදහි/ ඩබළර් කදමෂ 

විදුශ 

 

 837960967V  කනො.43, ප්රධළන 

වීදිය, ක ොටග. 

නුපුහුණු ගුරු 2007.06.21 2011.10.21 තනතුර අතශෆර යළම _ 

30 ශ්රීවහ න්තරළවළ 

යුතිවහදළරළණි 

යළ/ආචළර්ය ඒ. තියගරළජළ 

මධ මශළ විදළය 

 

668200680 V ලන්දල, 

 ලරනගර් 

ශ්රී.ං.ගු.කවේ.  

3 – I 

1997.01.01 2010.09.09 තනතුර අතශෆර යළම _ 
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අසාධු ේ ේඛනගත කිරීේ මන් ඳසු නැවත ේ සේවේ   පිහිටවූ නිලධාරීන්ේ   නම් අසාධු ේ ේඛනේ යන් ඉවත් කිරීම 

උඳ ේ ේඛන අංක: 03 

 

අනු 

අංකය 

නම ලිපිනය තනතුජ සටහන 

01 කවල්යියළ දයළන් අං :139/26, එදළුල පළර,  

මයිගශතෆන්න, බදුල් 

ආධුනි  ගුරු කමම නිධළරියළ වේබන්ධකයන් 2005 – II 

වටශන් පත්රකේ පෂව ලළර්තළල කමයින් අලංගු 

 රමි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


