
 
  

  
  
  
  

 ප්රධ්ාන පාසල අෙත් පාසල් පාසල් පවුර භ්ාර 

අධ්යක්ෂකශේ නම 

1 
මිෙ/මුන්නක්කරෙ 
සා.නිකුලා සිං. වි. 

 

මිෙ/ තිල්ලන්දුව ක.වි.  
 
 
ඒ.ඒ.ඩී.අජිත් අධිකාරී මො 
ස.අ.අ.(මසෞ.ො ශා.අ.) 

එස්.ඒ.එස්.ගුණමස්කර මමෙ 
ස.අ.අ.(මසෞන්දර්ෙ) 

මිෙ/මන්කුලිෙ සා.අන්ම ෝනි වි.. 
මිෙ/ ලාමේන ම.වි. 
මිෙ/දුව ක.ේවි.වි. 
මිෙ/අසිරිමත් මේව මා ා 
මිෙ/දුන්ෙල්පිටිෙ ක.ේවි.වි. 
මිෙ/බසිෙවත්  සා.පී ර ක.වි. 

මිෙ/කැපුන්මොඩ සා.අන්ම ෝනි ක.ේවි.වි. 
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මිෙ/මබෝලවලාන 
නිමලමරිො ම.වි. 

 

මිෙ/මකාච්ිකමඩ් ම.වි  
 
 
 
 

එම්.ඩේ.ජී.මපමර්රා මිෙ 
ස.අ.අ.(සිංෙල) 

මිෙ/දළුප  ම.වි . 

මිෙ/කුරණ සා.ආනා ම.වි. 

මිෙ/වැල්ලවීදිෙ සා.මසබසත්ිෙන් ම.වි. 

මිෙ/මීෙමුව සා.මජෝශප් ක.ේවි.වි. 

මිෙ/කුඩාපාඩුව සිං. මිර වි. 

මිෙ/පලෙතුමර් සිං.මිර ක.වි. 

මිෙ/ඒත්ූකාල සා.සිල්මවස්ටර් සිං.මිර වි. 

3 
මිෙ/මරිෙරාජිනි 
ක.ේවි.වි. 

මිෙ/සා.මජෝන් ද බැප්ටිස්ට් මෙ විදුෙල  
 
 

 

 
එම්.ඒ.ආර්.පී.මක් .ගුණතිලක 

මො 
ස.අ.අ.(විමශ්ෂ අධ්යාපනෙ) 

 

මිෙ/වැලිමේන සිං.මිර ක.වි. 
මිෙ/ම ාප්පුව සා.පිලිප්මන්රි ක.වි. 

මිෙ/මුරු ාන ක.වි. 

මිෙ/කඳවල සා.මජෝශප් ක.ේවි.වි. 
මිෙ/ඇත්ොල මරෝ.ක.ක.වි. 

මිෙ/ශ්රී විජෙ ක.වි. 

මිෙ/විදයාමලෝක මෙ විදුෙල 

 
 
 
 
 
4 

 
 

මිෙ/බණ්ඩාරනාෙක 
ක.ේවි.වි. 

 

මිෙ/වලාන ලක්ෂ්මි ක.ේවි.වි.  
 
 

 
 
 
 

ඩී.සී.මක්.මෙට්ටිආරච්ි මිෙ 
ස.අ.අ.(ඉංග්රීසී)රා.ආ. 

මිෙ/රේමදාළුෙම ක.ේවි.වි. 

මිෙ/අලවතුපිටිෙ ක.ේවි.වි. 
මිෙ/අචාර්ෙෙ කුලසිංෙ මෙ විදුෙල 

මිෙ/බණ්ඩාරවත්  සා මරිො ක.ේවි.වි. 

මිෙ/ශ්රී මජෝතිර න ක.ේවි.වි. 

මිෙ/කුස්වල ක.ේවි.වි. 

මිෙ/රේමදාළුෙම ක.ේවි.වි. 

මිෙ/අමන්මදාළුව මෙ විදුෙල 
මිෙ/කටුනාෙක මරෝ.ක.ම.විදුෙල 

මිෙ/සීදුව මරෝ.ක.ප්රා.වි. 

මිෙ/මකාටුමොඩ මරෝ.ක.ප්රා.වි. 
මිෙ/ශ්රී පඤඤ්ානන්ද ප්රා.වි. 

මිෙ/අමන්මදාළුව මරෝ.ක. ප්රා.වි. 

පාසල් පවුරු නාම ශල්ඛ්ණෙ 



 

 
 

මිෙ/කටුනාෙක මරෝ.ක.ම.විදුෙල 

මිෙ/සීදුව මරෝ.ක.ප්රා.වි. 

මිෙ/සීදුව මමම ෝදිස්  ප්රා.වි. 

මිෙ/මිරිස්වත්  ප්රා.වි. 
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මිෙ/හීනටිෙන 
ධ්ම්මාමලෝක මෙ 

විදුෙල 
 

 

මිෙ/කටුවපිටිෙ සා.මසබසත්ිෙන් ක.ේවි.වි.  
 
 
 

 
 

 

 
 
 

එන්.ඒ.වී .මසෝමසිරි මිෙ 
ස.අ.අ.(ෙණි ෙ) 

මිෙ/මකාන්දෙම්මුල්ල ක.ේවි.වි. 
මිෙ/කදිරාන ක.විදුෙල 

මිෙ/මජ්ෙරාජ් ප්රනාන්දුපුල්මල් මෙ විදුෙල 

මිෙ/මඩ්විඩ් ද සිල්වා ක.වි. 
මිෙ/කටුනාෙක මෙ විදුෙල 

මිෙ/කිඹුලපිටිෙ මරෝ.ක. ප්රා.වි. 

මිෙ/කිඹුලපිටිෙ මරෝ.ක. ප්රා.වි. 
මිෙ/ආඩිඅම්බලම මරෝ.ක .ප්රා.වි. 

මිෙ/ආඩිඅම්බලම මබෞේධ් ප්රා.වි. 

මිෙ/අභෙරාජ ප්රා.වි. 
මිෙ/ශ්රී මම්ධ්ංකර ආදර්ශ ප්රා.වි. 

මිෙ/ශ්රී ර නසාර ප්රා.වි. 

මිෙ/ශ්රී ලංකා ගුවන් ෙමුදා ප්රා.වි. 
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මිෙ/ධ්ර්මාමශෝක ම.වි. 

 

මිෙ/ජා ඇල සා.මරිො ම.වි  
 

 
 
පී.යු .නෙනා පුෂ්පකුමාරි මිෙ 

ස.අ.අ.(විදයාව) 

මිෙ/නාමොඩ සා.මජෝන් ද බැප්ටිස්ට් ම.වි. 

මිෙ/ෙපුමොඩ සා.මරිො ආදර්ශ වි. 

මිෙ/කරුණාරත්න ම.වි. 
මිෙ/ධ්ර්මර න ක.ේවි.වි. 

මිෙ/උතුරු බටෙම ක.වි. 

මිෙ/ජා ඇල ජෙන්ති ක.ේවි.වි. 
මිෙ/මප්රලන්ද සා.මජෝශප් ක.ේවි.වි. 

මිෙ/සා.මස්විෙර් වි. 

මිෙ/ශ්රී ධ්ර්මරක්ි  ප්රා.වි. 
මිෙ/සිරිවර්ධ්න ප්රා.වි. 

මිෙ/ධ්ර්මරාජ ප්රා.වි. 

මිෙ/සිේධ්ාර්ථ ප්රා. වි. 

මිෙ/නාරංමොඩපාළුව ප්රා.වි 
මිෙ/කළඑළිෙ ප්රා.වි. 

මිෙ/වෑවල ප්රා.වි. 
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මිෙ/පමුණුෙම ම.වි. 

මිෙ/ජී.බී.මස්නානාෙක ම.වි.  
 

 
 

 
 

එෆ්.එස්.විමජ්සිංෙ මිෙ 
ස.අ.අ.(ම ාරතුරු  ාක්ෂණෙ) 

මිෙ/උස්වැටමකයිොව සා.මරිො ම.වි. 

මිෙ/මොන්සල්මව්ස් ම.වි. 

මිෙ/කණුවන සා.මජෝශප් ක.ේවි.වි. 
මිෙ/කුඩෙකමපාල පඤ්ඤාවාස ක.ේවි.වි. 

මිෙ/ලංකා සභා ක.ේවි.වි 

මිෙ/මෙෝලි මරාසරි වි. 

මිෙ/දෑලතුර ක.ේවි.වි. 
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මිෙ/බැසිලිකා ම.වි 

 

මිෙ/විදයාලංකාර ම.වි.  
 

ඩේලිව්.එල් .කුලතිලක මො මිෙ/කඳාන සා.මසබස්තිෙන් පිරිමි ම.වි. 

මිෙ/බටුවත්  ම.වි. 



 

 
 

 

 

මිෙ/ජිනරාජ ම.වි. ස.අ.අ.(මනාවිධිමත් අධ්යාපනෙ) 

මිෙ/මුදලිදු මඩ්විඩ් මමන්ඩිස් ම. විදයාලෙ 

මිෙ/දවිසමර මෙ විදුෙල 

මිෙ/ආඩිඅම්බලම මෙ විදුෙල 
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මිෙ/පිටිපන ම.වි. 

 

මිෙ/මීෙමුව සා.පී ර ම.වි.  
 
 
 
 
 
 

බී.ඒ .ඉන්දිකා මිෙ 
ස.අ.අ.(සමාජ විදයාව) 

මිෙ/කඳාන සා.මසබස්තිෙන් බා.ම.වි. 

මිෙ/නිමලමරිො බා.ම.වි. 
මිෙ/මීෙමුව සා.මරිො ම.වි. 

මිෙ/දළුවමකාටුව සා.ආනා ම.වි. 

මිෙ/කඳාන සා.මසබස්තිෙන් බා.ප්රා.වි. 

මිෙ/දළුවමකාටුව සා.ආනා ප්රා.වි. 
මිෙ/පල්ලන්මස්න මරෝ.ක.ප්රා.වි 

මිෙ/බැසිලිකා ප්රා.වි. 

මිෙ/බටුවත්  ප්රා.වි 
මිෙ/නිවන්දම මරෝ.ක.ප්රා.වි 

මිෙ/ෙක්කඩුව ප්රා.වි. 

මිෙ/නිවන්දම මරෝ.ක.ප්රා.වි 

10 
මිෙ/විමජ්රත්නම් 
හි.ම.ම.වි. 

 

මිෙ/අල්හිලාල් ම.වි.  
එස් .චාන්දනී අභෙකීර්ති මිෙ 
ස.අ.අ.(කෘෂී  ාක්ෂණෙ) 

මිෙ/අල්ෆලාල් ම.වි. 

මිෙ/ම ාප්පුව මරෝ.ක.මද.මෙ විදුෙල 

මිෙ/වැලිමේන මරෝ.ක.මද.ම.විදුෙල 

11 
මිෙ/ ෙරිේචන්ද්ර ජාතික 

පාසල 

මිෙ/ නිව්ස්ටඩ් ජාතික පාසල  
ඩේ.එස්.එස්.ආර්.ප්රනාන්දු 

නි.අ.අ.(අසං) 
මිෙ/ ක්රිස්තුරාජ ජාතික පාසල 

මිෙ/ පඤ්ඤානන්ද ජාතික පාසල 




