
නම සසේලා සථ්ානය ස්ථිර කිරීම හහේතුල

2020     

ලැටුප් 

ලර්ධක හහේතුල

Narayana, N.U. Mrs. හික්කඩුල ප්රා.සේ.කා නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත නැත කා.කා විභාගය සම්පූර්ණ නැත

Nilusha Chathurani Mrs කහලත්ත ප්රා.සේ.කා. ඇත ඇත

Nirmala. H.K.S. Mrs පැල්මඩුල් ප්රා.හල්.කා. හයොමු කර ඇත නැත

Panagoda, P.S.K. Mrs ඉබ්බාගමුල ප්රා.සේ.කා. නැත

නිධාරියා නිලාඩු 

ලාර්තාල,උපාධි විස්තරාත්මක 

ප්රතිඵ,උපාධි සහතිකය හයොමු 

කළ යුතුයි. නැත

Pathirana, L.P.S.N. Mrs. ඇහැටුලැල ප්රා .සේ.කා. ඇත ඇත

Perera, E.L.N.D. Mrs. ප්රධාන කාර්යාය නැත නිලාඩු හල්ඛනය ැබිය යුතුයි ඇත.

Pramodani, W.S. Mrs. ඇේපිටිය ප්රා.සේ.කා. ඇත නැත කටයුතු සිදු හලමින් පලතී

Preethimali E.A.I. Miss ලැලිවිටිය ප්රා.සේ.කා හයොමු කර ඇත නැත

Priyadarshani, D.R.N. Miss කුලියාපිටිය-නැසගනහිර නැත නිලාඩු හල්ඛනය ැබිය යුතුයි ඇත

Priyanthi, K.A.A. Mrs. නියාගම ප්රා.සේ.කා. නැත නැත

Pubuduni, H.A.I. Mrs. සනළුල ප්රා.සේ.කා නැත

නිධාරියා විසින් 

හපොදු160,හපොදු157,පරිශිෂ්ඨ 5 

,(2019-2020)හයොමු කළ යුතුයි නැත

Rajapaksha, D.M.D. Mr. නුලරඑළිය දි.සේ ඇත ඇත

Sagarika, K.A.L.N. Miss පසස්ගොඩ ප්රා.සේ.කා. නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත

Samarasinghe, G.R.L. Mrs. කෑගේ දි.සේ.කා. නැත

නිලාඩු,විස්තරාත්මක 

ප්රතිඵ,උපාධි 

සහතිකය,පරිශීෂිට 5,ැබීහමන් 

පසු ස්ථිර ක යුතුය නැත

Sandamali, J.D.S.P. Mrs. පඩුලසන්ුලර ප්රා.සේ.කා. හයොමු කර ඇත නැත

Senanayaka, H.R.G.N.K. ප්රධාන කාර්යාය නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත

Shanas Mirsa Mrs. හාලිඇ ප්රා.සේ.ක නැත

160,උපාධි 

සහතිකය,විස්තරාත්මක ප්රතිඵ 

හල්ඛනය ැබීහමන් පසු ස්ථිර 

ක යුතුය නැත

Shyamali, M.H.M.P. Miss සමොණරාග දි .සේ.කා. හයොමු කර ඇත නැත

Silva, M.D.S. Mrs. කළුතර ප්රා.සේ.කා. ඇත නැත කාර්ය සාදන ැබී නැත

Sirisena, K.H.M.A. Mrs. ප්රධාන කාර්යාය නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත

Sureka, G.A. Miss තංගේ ප්රා.සේ.කා නැත

2016.03.20-2016.12.22 හතක් 

නිලාඩු ලාර්තා ැබීහමන් පසු 

ස්ථිර කළ යුතුය

Thamel, W.D.H. Miss බංගිරිය ප්රා.සේ.කා. නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත

Thilakarathna, A.N. Mr. රත්නපුර දි.සේ.කා. නැත

2016.04.26-2019.11.30 දින 

දක්ලා පරිශීෂ්ඨ 5 ැබීහමන් පසු 

ස්ථිර කළ යුතුයි. නැත

Waduge, J.W.Y.U. Mrs. නාච්චදූල ප්රා.සේ.කා. ඇත ඇත

Warnasooriya, R.P.N.S. Mrs ප්රධාන කාර්යාය ඇත ඇත

Wasala, W.M.S.K. Mr. ගිරිබාල ප්රා.සේ.කා හයොමු කර ඇත නැත

Wasana Udayangani, A.H. Mrs. සබන්සතොට ප්රා.සේ.කා. නැත කටයුතු සිදු හලමින් පලතී නැත කටයුතු සිදු හලමින් පලතී

Wasanthi, I.D.K. Miss බුත්සංහ ප්රා.සේ.කා. නැත කා.ක  විභාගය සම්පූර්ණ නැත නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත

Weerakoon, W.G.C.N. Mrs. පන්වි ප්රා.සේ.කා නැත

පරිශිෂ්ඨ 4 ැබීහමන් පසු ස්ථිර 

ක යුතුයි ඇත

Wickramasinghe, P.M.N.D.P. Mrsපුත්තම දි.සේ.කා. හයොමු කර ඇත නැත

Wijayalatha R.D.D.S. - Mrs. පඩුලසන්ුලර - බටහිර නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත

Wijebandara, W.S. Mr. තිරප්පහන් ප්රා.හල්.කා. නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත

Wijesingha R.D.D. Mrs. කුරුණෑග ප්රා.සේ.කා. නැත

නිලාඩු හල්ඛනය ැබීහමන් පසු 

ස්ථිර කිරීමට යැවිය යුතුයි නැත

Wijesinghe,W.A.R.D.Miss කෑගේ දි.සේ.කා. ඇත ඇත

Wijewardhana, K.U.I. Mrs. ප්රධාන කාර්යාය හයොමු කර ඇත නැත

Wijitha, R.B.R. Mr. පදියතාල ප්රා.සේ.කා. නැත උපාධි සනාත කිරීම ැබී නැත නැත

Wimalarathna, M.D.S.S. Miss පඩුලසන්ුලර-නැසගනහිර. නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත

Wipulasiri, M.D.P.G. Mr. මාතසේ දි.සේ.කා. ඇත නැත කටයුතු සිදු හලමින් පලතී

Peeris W.A.D.N Mrs නුලරඑළිය දි.සේ නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත නැත කා.ක විභාගය සම්පූර්ණ නැත

Pushpamali A.G.N.D Mrs. අඹන්ගඟසකෝරසේ ඇත ඇත

Samarasinghe H.M.R.S Mrs මහියංගනය ප්ර.සේ.කා ඇත ඇත

Prasadini L.N.G.C

K.K.V.N.Srimalee Mrs ලුණුගම්වෙවෙර නැත. පරිලාස කාය අලසන් නැත නැත 2020 පත්වීම් හේ.2021 හගලා ඇත

B.P.T.M.Perera Mrs. ෙැලිමඩ ප්රා.වේ.කා ඇත

2021 ඇගයුම්ාභියාහේ අත්සන 

ගැනීමට හයොමු කර ඇත

M.M.N.N.Nakulugamuwa                                    හපෞද්ගලික ලිපි හගොනුල ැබී නැත

හපෞද්ගලික ලිපි හගොනුල ැබී නැත

හපෞද්ගලික ලිපි හගොනුල ැබී නැත


