
අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාා මාධ්ය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

1 ආර්.ඩී.යූ.එව.්රාජසංශ VI1/01 සංශ තල්දෙන 42 වමත්

වකව ්කදෂේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා වමත්වූලා දවේ වකන දිනය 2017.12.31

පරීක්ා කදෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.දපදර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

        1 දපෂ ලෘත්තීය උපදේක කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 



අනු 

අංකය නම

විභාග 

අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය කුණු සමත්/අසමත්

1 ආර්.එම්.රංජිත් ප්රේමරත්න J/001 සංහ ලැලිකඩ A/b ප්ෙනී සට නැත

2 එච්.ජී.එන්.තරංග J/002 සංහ වීරවි 48 සමත් 

3 එච්.ඒ.ඩබ්ලිව්. සුදීප්ත J/003 සංහ වීරවි 56.5 සමත් 

4 ජී.එම්.එම්.ගජනායක J/004 සංහ වීරවි A/b ප්ෙනී සට නැත

5 එම්.එම්.පී.එස.්චන්ප්ෙස්කර J/005 සංහ වීරවි A/b ප්ෙනී සට නැත

6 එම්.එල්.ටී.ක්මාල් J/006 සංහ ලැලිකඩ 50 සමත් 

7 එම්.වී.ටී.කුමාර J/007 සංහ ලැලිකඩ A/b ප්ෙනී සට නැත

8 ආර්.එම්.ආර්.ඩබ්.ඒ.කුමාරසරි J/008 සංහ ලැලිකඩ 49 සමත් 

9 එච්.ජී.ඩී.ඒ.අමරසංහ J/009 සංහ ලැලිකඩ 48 සමත් 

10 ටී.එම්.ලයි.මධුසංඛ J/010 සංහ ලැලිකඩ 51 සමත් 

11 ඩී.ජී.සී.ජීප්ලෝද්දීෙන J/011 සංහ ලැලිකඩ 41 සමත් 

12 යූ.ජී.ආර්.එස.්ගුණරත්න J/012 සංහ ලැලිකඩ 50 සමත් 

13 ප්ක්.ප්ක්.ඒ.ජයප්සේකර J/013 සංහ ලැලිකඩ 42.5 සමත් 

14 එල්.පී.අප්බ්ගුනලර්ධ්න J/014 සංහ ලැලිකඩ 46.5 සමත් 

15 ජී.ඩබ්.ාංගනී J/015 සංහ ලැලිකඩ A/b ප්ෙනී සට නැත

16 එස.්ඒ.ජී.දිල්හානි J/016 සංහ ලැලිකඩ 48 සමත් 

17 ඩී.ජී.එන්.යංගිකා J/017 සංහ ලැලිකඩ 48.5 සමත් 

18 එස.්එච්.එම්.බී.එස.්කුමාර J/018 සංහ ලාරියප්ෙො 74.5 සමත් 

19 ටී.ජී.ඒ.ප්රේමරත්න J/019 සංහ ලාරියප්ෙො 68.5 සමත් 

20 ඩී.එම්.එස.්ප්සප්නවිරත්න J/020 සංහ ලාරියප්ෙො 56.5 සමත් 

21 එච්.එච්.එම්.ඩී.රනානාදු J/021 සංහ ලාරියප්ෙො 58 සමත් 

22 පී.රසන්නා J/022 ප්ෙමළ ලව්නියාල 60.5 සමත් 

23 ප්ක්.ජී.ප්රේමසරි J/023 සංහ ලටරැක 45.5 සමත් 

24 ප්ක්.ජී.සී.විප්ේබණ්ඩාර J/024 සංහ ලටරැක 55 සමත් 

25 එම්.එල්.එල්.යූ.සුමනො J/025 සංහ ලටරැක A/b ප්ෙනී සට නැත

26 යූ.ඩී.එච්.එස.්ප්සේනාරත්න J/026 සංහ ලටරැක A/b ප්ෙනී සට නැත

27 ඩී.ටී.රළෙනාල J/027 සංහ යාෙනය 54 සමත් 

28 ඒ.ජී.පී.කුමාර J/028 සංහ යාෙනය 63 සමත් 

29 එන්.එන්.ප්ේ.නිකුස් J/029 සංහ යාෙනය 71 සමත් 

30 ප්ක්.බී.අලත්ප්ත්ගම J/030 සංහ යාෙනය 38 අසමත්

31 ප්ක්.ඒ.ඩී.එන්.මිාල් J/031 සංහ යාෙනය 72.5 සමත් 

32 එස.්එච්.ඩබ්.රමයතික J/032 සංහ ප්මොනරාග 25 අසමත්

33 ඩී.පී.ඒ.සී.එස.්විතාරණ J/033 සංහ ප්මොනරාග 62 සමත් 

34 ටී.එච්.ඒ.නිප්රෝෂණ J/034 සංහ ප්මොනරාග 43.5 සමත් 

35 ප්ක්.ඩබ්.ප්රේමරත්න J/035 සංහ ප්මොනරාග 43.5 සමත් 

36 ඩබ්.සී.එස.්ෙ අල්විස් J/036 සංහ ප්මොනරාග 52 සමත් 

37 ටී.බී.එප්ගොඩප්ල J/037 සංහ ප්මොනරාග 33 අසමත්

38 පී.ඩී.අයි.කුමාරතංග J/038 සංහ මීගමුල 33.5 අසමත්

39 එම්.එම්.එල්.හරිසච්න්ෙ J/039 සංහ මීගමුල 33.5 අසමත්

40 ප්ක්.ඒ.පී.ප්ක්.කළුඅග්ග J/040 සංහ මීගමුල A/b ප්ෙනී සට නැත

සකස ්කප්ළේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා සමත්වූලා ප්සේ සකන දිනය 2017.12.31

ෙරීක්ෂා කප්ළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.ප්ෙප්ර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017

        11 ප්ෙළ ප්ේර් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය  



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාා මාධ්ය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

41 ටී.එම්.කේ.චන්කෙව්කර J/041 සංශ මීගමුල 24.5 අවමත්

42 කේ.ඒ.එන්.ප්රියදර්නී J/042 සංශ මීගමුල 34 අවමත්

43 එල්.එව.්පී.සල්ලා J/043 සංශ මීගමුල A/b කෙනී සට නැත

44 ඩී.ආර්.පී.ඩී.දවනායක J/044 සංශ මැගසන් 60 වමත් 

45 ඩබ්.ඩී.එච්.ංකාර J/045 සංශ මැගසන් 14.5 අවමත්

46 කේ.ඒ.ඩී.එල්.රුවින්ද J/046 සංශ මැගසන් 19.5 අවමත්

47 කේ.එම්.ඒ.කතන්නකකෝන් J/047 සංශ මැගසන් 37.5 අවමත්

48 එම්.යූ.එච්.විකේතික J/048 සංශ මැගසන් 51 වමත් 

49 එන්.එච්.පී.නින්ත J/049 සංශ මැගසන් 34 අවමත්

50 එල්.එච්.කේ.වඳරුලන් J/050 සංශ මාතර 44 වමත් 

51 ලයි.පී.ප්රියදර්න J/051 සංශ මාතර 51.5 වමත් 

52 කේ.පී.කශේමන්ත J/052 සංශ මාතර 21 අවමත්

53 ඊ.එම්.ජී.එල්.කවකනවිරත්න J/053 සංශ මශර 30 අවමත්

54 ඩබ්.ඒ.ඩී.යූ.ලටකගදර J/054 සංශ මශර 34 අවමත්

55 කේ.ඩී.පී.රංගන J/055 සංශ මශර 48 වමත් 

56 ටී.එන්.එම්.පීරිව් J/056 සංශ මශර 34 අවමත්

57 කේ.ජී.සී.සල්ලා J/057 සංශ මශර A/b කෙනී සට නැත

58 ඒ.ඩබ්.ආර්.හිරන්ත J/058 සංශ මශර 13 අවමත්

59 ටී.එල්.ඩී.එම්.ජයාන්ත J/059 සංශ මශර 18.5 අවමත්

60 ඒ.ටී.ඩී.මධුංක J/060 සංශ මඩකපුල 61.5 වමත් 

61 පී.ඩබ්.එච්.මධුවංඛ J/061 සංශ මඩකපුල 66 වමත් 

62 එම්.සී.වජිත් J/062 සංශ කබෝගම්බර 75 වමත් 

63 ආර්.එම්.ජී.ඩබ්.එව.්එම්.රත්නායක J/063 සංශ කබෝගම්බර 16 අවමත්

64 එච්.එම්.ආර්.ඩබ්.බංඩාර J/064 සංශ කබෝගම්බර 29.5 අවමත්

65 පී.ජී.ඩී.උදයංග J/065 සංශ බූව්ව 41 වමත් 

66 ඒ.පී.එව.්තරංග J/066 සංශ බූව්ව 60 වමත් 

67 සී.පී.ඉද්දකගොඩ J/067 සංශ බන්.කෙොලිසය 74 වමත් 

68 ඩබ්.එම්.කරේමාල් J/068 සංශ බදුල් A/b කෙනී සට නැත

69 ඩී.එම්.එන්.කරුණාරත්න J/069 සංශ බදුල් 38.5 අවමත්

70 එව.්ඩී.ආර්.ඒ.එව.්බී.වමරකකෝන් J/070 සංශ බදුල් 50 වමත් 

71 බී.එව.්අයි.කුමාර J/071 සංශ කෙොකෂොන්නරුල A/b කෙනී සට නැත

72 ආර්.එම්.එම්.සී.රත්නායක J/072 සංශ කෙොකෂොන්නරුල 63 වමත් 

73 ඩබ්ලිව්.එම්.ටී.එව.්වීරසංශ J/073 සංශ කෙොකෂොන්නරුල 72 වමත් 

74 ලයි.ජී.පී.එන්.විමරත්න J/074 සංශ ෙල්කකැකල් 53.5 වමත් 

75 එව.්කේ.රාජෙේ J/075 සංශ ෙල්න්කවේන 29 අවමත්

76 ඩබ්.එම්.ඒ.බී.විකේකකෝන් J/076 සංශ ෙල්න්කවේන 19.5 අවමත්

77 ආර්.ඒ.එව.්එව.්කෙකර්රා J/077 සංශ ෙල්න්කවේන 32.5 අවමත්

78 කේ.එව.්එම්.කෙකර්රා J/078 සංශ ත්රිකුණාමය 46 වමත් 

79 ආර්.ආර්.කේ.දිවානායක J/079 සංශ ත්රිකුණාමය 50 වමත් 

80 ඩී.එම්.සුනිල් J/080 සංශ තල්කදන 70 වමත් 

වකව ්කකෂේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා වමත්වූලා කවේ වකන දිනය 2017.12.31

ෙරීේා කකෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.කෙකර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය - 2017
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අනු 

අංකය නම

විභාග 

අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය කුණු සමත්/අසමත්

81 එන්.ජී.සී.ටී.කරුණාරත්න J/081 සංහ තල්දෙන 71 සමත් 

82 දේ.ඒ.ඩී.සී.ආර්.කුමාර J/082 සංහ තල්දෙන 45 සමත් 

83 එච්.පී.එන්.සංජය J/083 සංහ ගාල් 59.5 සමත් 

84 ඩී.ඒ.එස.්ප්රියන්ත J/084 සංහ ගාල් 50.5 සමත් 

85 දේ.එම්.ෙයාරත්න J/085 සංහ දකො.රි.බ 45 සමත් 

86 ඩී.යූ.ඒ.ඈපා J/086 සංහ දකො.රි.බ 47 සමත් 

87 එස.්ඩී.සී.ෙමින්ෙ J/087 සංහ දකො.රි.බ 42 සමත් 

88 එස.්එම්.එස.්ඩී.සුෙසංහ J/088 සංහ දකො.රි.බ 45.5 සමත් 

89 පී.ඒ.සී.දේ.කුමාර J/089 සංහ දකො.රි.බ 33 අසමත්

90 ආර්.ඒ.පී.රණසංහ J/090 සංහ දකො.රි.බ 59 සමත් 

91 ඩී.පී.ඩී.තාරුක J/091 සංහ දකො.රි.බ 49 සමත් 

92 එච්.ඩී.එස.්එම්.ගුණදසේකර J/092 සංහ කුරුවිට 16 අසමත්

93 එම්.දේ.ටී.යූ.ෙ සල්ලා J/093 සංහ කුරුවිට 48.5 සමත් 

94 ආර්.එම්.ඊ.ඉදරෝෂන් J/094 සංහ කුරුවිට A/b දපනී සට නැත

95 එස.්ඒ.එස.්දේ.සමරවීර J/095 සංහ කුරුවිට 12 අසමත්

96 ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.සුොරක J/096 සංහ කුරුවිට 20.5 අසමත්

97 ඩී.ඩබ්.එම්.එන්.එස.්මුතුකුමාර J/097 සංහ කුරුවිට 27 අසමත්

98 ඩී.එම්.ඒ.ටී.ෙ දිසානායක J/098 සංහ කෑගල් 41 සමත් 

99 ඊ.එච්.එම්.වීරදකෝන් බංඩා J/099 සංහ කෑගල් 56 සමත් 

100 දේ.ජී.ඩී.යූ.මහීපා J/100 සංහ කෑගල් 35 අසමත්

101 ආර්.ඒ.ඩී.එස.්රාමනායක J/101 සංහ කළුතර 54 සමත් 

102 දේ.වී.සී.එස.්ජයදසේකර J/102 සංහ කළුතර 29 අසමත්

103 සී.එන්.රාජපේෂ J/103 සංහ කළුතර 11.5 අසමත්

104 ජී.ඩී.සී.ඩී.කුමාර J/104 සංහ කළුතර 47.5 සමත් 

105 ආර්.එච්.එස.්යූ.දේ.ප්රනාන්දු J/105 සංහ කළුතර 46 සමත් 

106 ටී.එස.්ජයරත්න J/106 සංහ කළුතර 14.5 අසමත්

107 එන්.එස.්සංජීල J/107 සංහ කළුතර 42.5 සමත් 

108 ඒ.වී.එම්.හරිසප්්රිය J/108 සංහ කළුතර 35 අසමත්

109 ටී.බී.ආර්.ශ්රීමාල් J/109 සංහ කළුතර 23.5 අසමත්

110 දේ.ජී.පී.දකොසල්ත්ත J/110 සංහ කළුතර 29 අසමත්

111 ඩී.එම්.ඒ.ජී.දේ.අයි.දේ.ධ්නදසේකර J/111 සංහ අනුරාධ්පුරය 61 සමත් 

112 දේ.එම්.ජී.ටී.එස.්අමරසංහ J/112 සංහ අනුරාධ්පුරය 70 සමත් 

113 එම්.ඒ.එම්.පියසරි J/113 සංහ අනුරාධ්පුරය 66 සමත් 

114 එස.්එම්.දප්රේමතික J/114 සංහ අනුරාධ්පුරය 61.5 සමත් 

115 එම්.ඩී.දේ.ඒ.කුමාර J/115 සංහ අගුණදකොළපැැස්ස 16.5 අසමත්

116 ආර්.එල්.කාසදේ J/116 සංහ අගුණදකොළපැැස්ස 20 අසමත්

117 ඩී.පී.එස.්අදබ්සංහ J/117 සංහ අගුණදකොළපැැස්ස 30.5 අසමත්

118 බී.ජී.ඩී.කුමාර J/118 සංහ අගුණදකොළපැැස්ස 21 අසමත්

119 දේ.බී.ආර්.ආර්.ජින්ජර් J/119 සංහ අගුණදකොළපැැස්ස A/b දපනී සට නැත

120 ඩබ්.ඩී.එල්.එම්.තිකරත්න J/120 සංහ අගුණදකොළපැැස්ස A/b දපනී සට නැත

සකස ්කදළේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා සමත්වූලා දසේ සකන දිනය 2017.12.31

පරීේෂා කදළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.දපදර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017
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අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය කුණු සමත්/අසමත්

121 කේ.පී.කසේනාරත්න J/121 සංහ අකේපුස්ස 31.5 අසමත්

122 පී.පී.ප්රනාන්දු J/122 සංහ අකේපුස්ස 21 අසමත්

සකස ්කකළේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා සමත්වූලා කසේ සකන දිනය 2017.12.31

පරීේෂා කකළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.කපකර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017
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අනු 

අංකය නම විභග අංකය භෂ මධය ආයතනය කුණු සමත්/අසමත්

1 යූ.ඒ.එස.ටී. කුමරසිරි W/01 සිංහ බූසස 27.5 අසමත්

2 බී.කමල් ප්රසන්න W/02 සිංහ බූසස 22 අසමත්

3 ජී.පී.එස. අබේබසේකර W/03 සිංහ කළුතර 37 අසමත්

4 ජී.ඩී.එස.සන්ත W/04 සිංහ කළුතර 28 අසමත්

5 ඕ.ඩේ.එස. බෆොන්බසේක W/05 සිංහ යපනය 51 සමත්

6 ඩේ.ඩී.එන්.ඩී. බකොසත W/06 සිංහ ලලිකඩ A/b බපනී සිට නත

7 බේ.ආර්.ඩී.ආර්. අබේරත්න W/07 සිංහ කුරුවිට A/b බපනී සිට නත

8 යූ.එච්.රනිල් W/08 සිංහ අගුණබකොපසස 8 අසමත්

9 බේ.බේ.එස. ජයබසේකර මිය W/09 සිංහ අගුණබකොපසස 26.5 අසමත්

10 එච්.එන්.එම්.එස.එස. මණිබේ W/10 සිංහ අගුණබකොපසස 14 අසමත්

11 ආර්.එම්.ඩී.ටී. රත්නයක W/11 සිංහ බපොබොන්නරුල 50.5 සමත්

12 ඩේ.ජී.ලයි.ඒ. වික්රමතංග W/12 සිංහ තල්බදන 25.5 අසමත්

13 යූ.ජී.එල්.ටී.නිබරෝෂණී W/13 සිංහ ලටරැක 11 අසමත්

14 එච්.ආර්.එස. බණ්ඩර W/14 සිංහ ලටරැක 11 අසමත්

15 එම්.ජී. එස.පී. කුමර W/15 සිංහ බබෝගම්බර 43 සමත්

16 එම්.එම්.එම්.ආර්. කුමර W/16 සිංහ මීගමුල 51 සමත්

17 අයි.එච්.එස.එම්. දිසනයක W/17 සිංහ මීගමුල 54 සමත්

18 බේ.ඩී.සී.සී. ජයබසේන W/18 සිංහ ක්ගල් 50.5 සමත්

19 ඩේ.එම්.එස.බේ. වීරපන W/19 සිංහ පල්බකබල් 37 අසමත්

20 එච්.පී.එස. කුමර W/20 සිංහ පල්බකබල් 53 සමත්

21 ටී.එම්.සී. සුබර්ෂ W/21 සිංහ පල්බකබල් 60.5 සමත්

22 බී.එම්.අයි. ටී. බංඩර W/22 සිංහ පල්න්බසේන 34 අසමත්

23 ඩී.එච්.චන්ද්රබසේකර W/23 සිංහ ලලිකඩ 53 සමත්

24 ටී.එස.එන්.සුලරිස W/24 සිංහ ලලිකඩ 43 සමත්

සකස කබළේ : ඩේ.පී.ජී.මංගලික සමත්වූල බසේ සකන දිනය 2017.12.31

පරීේෂ කබළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.බපබර්ර

බන්ධනගර නිධරී කර්යේෂමත කඩඉම් විභගය - 2017

        11 බපළ පුනරුත්ථපන නිධරී කර්යේෂමත කඩඉම් විභගය 



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාා මාධ්ය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

1 සී.ාන්තන් VI2/01 දෙමෂ මීගමුල 41 වමත්

2 ආර්.එම්.එම්.එන්.එච්.රත්නායක VI2/02 සංශ ලැලිකඩ 38 අවමත්

වකව ්කදෂේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා වමත්වූලා දවේ වකන දිනය 2017.12.31

පරීක්ා කදෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.දපදර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

        11 දපෂ ලෘත්තීය උපදේක කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය කුණු සමත්/අසමත්

1 ඒ. ජසින්නත් GN/001 දෙමළ මැගසින් A/b දෙනී සිට නැත

2 ලයි.එම්. කසුන් මධුෂංක GN/002 සිංහ මැගසින් 43 සමත්

3 ඩබ්.ඩී. රංජිත GN/003 සිංහ මැගසින් 52 සමත්

4 එන්.ඩබ්.ඒ.එන් විදේරත්න GN/004 සිංහ මැගසින් A/b දෙනී සිට නැත

5 බී.ජී.ඩී. ගුණදසේකර GN/005 සිංහ මැගසින් 62 සමත්

6 ආර්.පී. වික්රමදේ GN/006 සිංහ මැගසින් 52 සමත්

7 දේ.ආර්.පී. කිෂාන් මල්ක GN/007 සිංහ මැගසින් 61 සමත්

8 දේ.එච්.සී.එස.් කාරියලසම් GN/008 සිංහ මැගසින් 50 සමත්

9 ඩබ්.දේ.හිරු ප්රසාද් GN/009 සිංහ මැගසින් 35 අසමත්

10 පී.එස.්ජී.ෙතිරණ GN/010 සිංහ මැගසින් A/b දෙනී සිට නැත

11 පී.ජී.ආර්.තිකසිරි GN/011 සිංහ මීගමුල 48 සමත්

12 දේ.ඒ.එන්.පී. කුමාර GN/012 සිංහ මීගමුල 59 සමත්

13 දේ.එස.්දේ. ගුණතික GN/013 සිංහ මීගමුල 46 සමත්

14 එන්.දේ.පී.පී. දසදනවිරත්න GN/014 සිංහ මීගමුල 57 සමත්

15 ජී.වී.පී.දේ. අදබ්ලර්ධ්න GN/015 සිංහ මීගමුල 52 සමත්

16 සී.ඩී. අදබ්දසේකර GN/016 සිංහ මීගමුල 42 සමත්

17 ආර්.චමත් හෂින්ත GN/017 සිංහ මීගමුල 56 සමත්

18 ඩී.එම්.එන්. සී.කුමාරසිංහ GN/018 සිංහ මීගමුල 58 සමත්

19 දේ.එච්.එම්.දේ.පී.බී. ජයෙද්ම GN/019 සිංහ මීගමුල 78 සමත්

20 දේ.දේ.සී.දසදනවිරත්න GN/020 සිංහ මීගමුල 78 සමත්

21 පී.දේ.ඩී.ටී.සී. ගුණතික GN/021 සිංහ මීගමුල A/b දෙනී සිට නැත

22 එම්.එම්.ඩී. උෙය කුමාර GN/022 සිංහ මීගමුල 80.5 සමත්

23 ටී.ඩී.එල්. කල්පිත GN/023 සිංහ මීගමුල A/b දෙනී සිට නැත

24 එම්.ඒ.දේ.එස.්දේ.එච්.මල්ලආරච්චි GN/024 සිංහ මීගමුල 40 සමත්

25 එස.්දේ.සුමිත් සිල්ලා GN/025 සිංහ මීගමුල A/b දෙනී සිට නැත

26 එච්.එම්.රුවිනි ේමාලි GN/026 සිංහ මීගමුල 35 අසමත්

27 එන්.ජී.යූ.මදුමාලි GN/027 සිංහ මීගමුල A/b දෙනී සිට නැත

28 එම්.බී.සී.අයි. මධුෂාණි GN/028 සිංහ මීගමුල 51 සමත්

29 ආර්.පී.ඩී.අනිල් කරුණාදසේන GN/029 සිංහ මීගමුල A/b දෙනී සිට නැත

30 දේ.දේ. සාලිය සම්ෙත් GN/030 සිංහ මීගමුල 43 සමත්

31 ජී.ටී.ඩී. බුද්ධ්ොස GN/031 සිංහ මීගමුල 48 සමත්

32 ඒ.ජී.ජී. දේ. ප්රියන්ත GN/032 සිංහ ගාල් 53 සමත්

33 දේ.ලයි. ප්රියංකර GN/033 සිංහ ගාල් 46 සමත්

34 ඒ.එන්.දහට්ටිආරච්චි GN/034 සිංහ ගාල් 45 සමත්

35 ඒ.ටී.නන්ෙසිරි GN/035 සිංහ ගාල් 57 සමත්

36 ජී.එච්.ඒ.ඩී.ජී.දහට්ටිආරච්චි GN/036 සිංහ කළුතර 55 සමත්

37 දේ.ඒ.එම්.එස.්එච්. කුරුප්පු GN/037 සිංහ කළුතර 59 සමත්

38 බී.ඒ.ආර්.චතුරිකා GN/038 සිංහ කළුතර 69 සමත්

39 ඩී.දේ.පී. දසෝමරත්න GN/039 සිංහ කළුතර 47 සමත්

40 ආර්.ඒ.එස.්එම්.කුමාර GN/040 සිංහ කළුතර A/b දෙනී සිට නැත

සකස ්කදළේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා සමත්වූලා දසේ සකන දිනය 2017.12.31

ෙරීේෂා කදළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.දෙදර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

       නියාමක 1 ලන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (නල)



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාා මාධ්ය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

41 එල්.සී. ජයවීර GN/041 සංශ කළුතර 50 වමත්

42 පී. සුජීපන් GN/042 දෙමෂ කළුතර 51 වමත්

43 එව.්ඒ.දේ.වමීර GN/043 සංශ කළුතර 43 වමත්

44 ජී.දේ.එව.්ඉදුනිල් GN/044 සංශ කළුතර 49 වමත්

45 දේ.ඒ.සී.පී.දකොඩිකාර GN/045 සංශ කළුතර 55 වමත්

46 දේ.ආර්.මධුාන් GN/046 සංශ කළුතර 60 වමත්

47 එම්.ෂී උෙයංග GN/047 සංශ කළුතර 40 වමත්

48 වී.පී. ෙමිත් රංගන GN/048 සංශ කළුතර 49 වමත්

49 දේ.ඒ.ලයි.පී. සරිතංග GN/049 සංශ කළුතර 38 අවමත්

50 ඒ.ඒ. ගමදේ GN/050 සංශ කළුතර 47 වමත්

51 ජී.පී.ටී.මධුංක GN/051 සංශ කළුතර 37 අවමත්

52 පී.එල්. ේමාල් GN/052 සංශ කළුතර 41 වමත්

53 ආර්.ඩී. වික්රමසංශ GN/053 සංශ කළුතර 66 වමත්

54 අයි.ඩී.ටී.වී. දරේමරත්න GN/054 සංශ කළුතර A/b දපනී සට නැත

55 ඩබ්.ජී.ෙසුන් චානක GN/055 සංශ කළුතර 52 වමත්

56 දේ.බී.සී. දේවින්ෙ GN/056 සංශ කළුතර 42 වමත්

57 එල්.එම්.ජී.අයි.මදුලන්ති GN/057 සංශ කළුතර 54 වමත්

58 එල්.පී.ආර්.එන්. ජයවීර GN/058 සංශ කළුතර 51 වමත්

59 දේ.බී.එව.්දිල්ාන් GN/059 සංශ කළුතර 62 වමත්

60 ඊ.එම්.ඩී.සී. එදිරිසංශ GN/060 සංශ අනුරාධ්පුර 37 අවමත්

61 ඩබ්.ඒ.යූ.එව.් විදේසංශ GN/061 සංශ දකො.රි.බ 55 වමත්

62 ඩී.පී.ඒ. ගප්පත්ති GN/062 සංශ කුරුවිට 46 වමත්

63 දේ.එම්.එච්.සී.ඩී.කීර්තිසංශ GN/063 සංශ කුරුවිට 47 වමත්

64 දේ.ඩී.ඩී.වමරසංශ GN/064 සංශ කුරුවිට 53 වමත්

65 ඊ.ඒ.එම්.එව.් එදිරිසංශ GN/065 සංශ කුරුවිට 45 වමත්

66 ඒ.ටී.චානක GN/066 සංශ වීරවි 49 වමත්

67 ඩී.එච්.එන්. ෙ සල්ලා GN/067 සංශ වීරවි 40 වමත්

68 ඩබ්.එම්.එව.්එව.්බණ්ඩාර GN/068 සංශ පල්න්දවේන 57 වමත්

69 ඊ.එම්.ආර්.එව.් ඒකනායක GN/069 සංශ මඩකපුල 43 වමත්

70 එව.්ඒ.ඒ.දේ.සී. රණසංශ GN/070 සංශ මඩකපුල 54 වමත්

71 දේ.ඒ.දේ. ම්මික GN/071 සංශ මඩකපුල 51 වමත්

72 එච්.ඩබ්. ඒ.ඒ.ජයරත්න GN/072 සංශ මඩකපුල 41 වමත්

73 ආර්.ඩබ්.එන්.එව.්කුමාර GN/073 සංශ මඩකපුල 57 වමත්

74 ආර්.පී.බී.ඩී.එව.්පියතිව්ව GN/074 සංශ මඩකපුල 47 වමත්

75 පී.ජී.දේ.ඒ.කල්පනී GN/075 සංශ මඩකපුල 47 වමත්

76 ඒ.එම්.ජී.දකෞයා GN/076 සංශ මඩකපුල 46 වමත්

77 ඩබ්.ජී.ආර්.පී.වික්රමරත්න GN/077 සංශ මඩකපුල 40 වමත්

78 දේ.ශ්රීෙරන් GN/078 දෙමෂ මඩකපුල 45 වමත්

79 පී. ලරෙ සුදර්් GN/079 දෙමෂ මඩකපුල 53 වමත්

80 එම්.වජීලන් GN/080 දෙමෂ මඩකපුල 53 වමත්

වකව ්කදෂේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා වමත්වූලා දවේ වකන දිනය 2017.12.31

පරීේා කදෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.දපදර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

       නියාමක 1 ලන කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය (නල)



අනු 

අංකය නම විභළග අංකය භළළ මළධය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

81 එවහ.කජන්ත් GN/081 දදමෂ මඩකපුල 53 වමත්

82 බී.ෂීන්ද්රන් GN/082 දදමෂ මඩකපුල 71 වමත්

83 එවහ.ටී.ඩී.ඉළර GN/083 සංශ මශර 50 වමත්

84 එවහ.ඒ.සී. ජයමළල් GN/084 සංශ මශර 59 වමත්

85 සී.එච්.දේ.එවහ මහීනළථ GN/085 සංශ මශර 51 වමත්

86 දේ.දකොනළත් GN/086 දදමෂ මශර 41 වමත්

87 එවහ.එසහ. දමොදශොමඩ් GN/087 දදමෂ මශර 50 වමත්

88 ජී.ඩබ්.ආර්.එන්.දසොන්දවේකළ GN/088 සංශ ත්රිකුණළමය 64 වමත්

89 දේ.වි.ඩී.ආර්.ආර්. දෙදර්රළ GN/089 සංශ ලව්නියළල 66 වමත්

90 ඒ.වී.එච්.පී. දරේමතික GN/090 සංශ ලව්නියළල 61 වමත්

91 බී.එම්.ඩී.එම්. බන්නෆශෆක GN/091 සංශ ලව්නියළල 67 වමත්

92 එවහ.එච්.ඩී.දේ. දවනරත් GN/092 සංශ ලව්නියළල 67 වමත්

93 ආර්.අයි.සී. ජයත් GN/093 සංශ ලව්නියළල 67 වමත්

94 දේ.ජී.එවහ. චතුරංග GN/094 සංශ ලව්නියළල A/b දෙනී සට නෆත

95 දේ.එවහ.එම්.ආර්. දවදනවිරත්න GN/095 සංශ ලව්නියළල 69 වමත්

96 ඩබ්.ජී.ආර්.ජී.බන්ඩළර GN/096 සංශ ලව්නියළල A/b දෙනී සට නෆත

97 පී.රවිලර්මන් GN/097 දදමෂ ලව්නියළල A/b දෙනී සට නෆත

98 එන්.තීහරළේ GN/098 දදමෂ ලව්නියළල 55 වමත්

99 ටී.අජිත් කළන්ත් GN/099 දදමෂ ලව්නියළල 53 වමත්

100 එවහ.කමදළවන් GN/100 දදමෂ ලව්නියළල 58 වමත්

101 දේ.ඩී.දලට්ටබ්රවුන් GN/101 දදමෂ ලව්නියළල 58 වමත්

102 එවහ.දේ.ජී. යූ.එවහ.ඩී. වීරසංශ GN/102 සංශ කගල් 44 වමත්

103 එවහ. ජසන්තන් GN/103 දදමෂ ලෆලිකඩ 55 වමත්

104 එම්.ආර්.යූ.ආර්.දේ.එම්.බන්ඩළර GN/104 සංශ ලෆලිකඩ 49 වමත්

105 කළසනළදර් රවළන්ත් GN/105 දදමෂ ලෆලිකඩ A/b දෙනී සට නෆත

106 දේ.පී.එන්.කුමළර් GN/106 සංශ ලෆලිකඩ 61 වමත්

107 එන්.එල්.ඒ.එම්.ගුණතික GN/107 සංශ ලෆලිකඩ 50 වමත්

108 දේ.එවහ.එවහ. ගුණතික GN/108 සංශ ලෆලිකඩ 54 වමත්

109 ආර්.ඒ.මනුප්රිය GN/109 සංශ ලෆලිකඩ 46 වමත්

110 ඩබ්.ජී.ඒ.ළන්ත GN/110 සංශ ලෆලිකඩ 61 වමත්

111 දේ.ඒ.එවහ.එල්.බී.කන්දදආරච්චි GN/111 සංශ ලෆලිකඩ 43 වමත්

112 ජී.දේ.වී.පී.ඒ. රභළත් GN/112 සංශ ලෆලිකඩ 49 වමත්

113 දේ.එච්.එවහ.රවළද් GN/113 සංශ ලෆලිකඩ 53 වමත්

114 ජී.ඒ. එන්.දේ. චූදවේන GN/114 සංශ ලෆලිකඩ 47 වමත්

115 ආර්.එම්.ඩී.සී. රළජසංශ GN/115 සංශ ලෆලිකඩ 54 වමත්

116 එච්.ජී.ඒ.භද්රළනි GN/116 සංශ ලෆලිකඩ 43 වමත්

117 එච්.එම්.ලියනදේ GN/117 සංශ ලෆලිකඩ 49 වමත්

118 ඒ.ඒ.වී.ජී.ඩී.දේ. අමරසංශ GN/118 සංශ ලෆලිකඩ 49 වමත්

119 යූ.ජී.යූ.ආර්. විමදවේන GN/119 සංශ ලෆලිකඩ 54 වමත්

120 එච්.එම්.පී.ජී.ඒ.ඩී.ධර්මදවේන GN/120 සංශ ලෆලිකඩ 54 වමත්

වකවහ කදෂේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකළ වමත්වලළ දවේ වකන දිනය 2017.12.31

ෙරීේළ කදෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.දෙදර්රළ

බන්ධනළගළර නිධළරී කළර්යේමතළ කඩඉම් විභළගය - 2017 

       නියළමක 1 ලන කළර්යේමතළ කඩඉම් විභළගය (නල)



අනු 

අංකය නම විභළග අංකය

භළළ 

මළධ්ය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

121 ඒ.ඒ.එම්.බී.කරුණළරත්න GN/121 සංශ තල්දෙන 69 වමත්

122 ආර්.ඩී.යූ.ක්මළල් GN/122 සංශ තල්දෙන 66 වමත්

123 ඩබ්.එච්.පී.එම්.ෙයළනන්ෙ GN/123 සංශ තල්දෙන 61 වමත්

124 එම්.එන්.එම්.පර්ෙවුවහ GN/124 දෙමෂ තල්දෙන 57 වමත්

125 එන්.කජීසහ GN/125 දෙමෂ තල්දෙන A/b දපනී සට නෆත

126 එච්.එම්.ජගත් කුමළර GN/126 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 38 අවමත්

127 එච්.එම්.එවහ.ඩී. දශේලළනළයක GN/127 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 52 වමත්

128 දේ.එච්.එල්.මධුංක GN/128 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 54 වමත්

129 ඒ.ඒ. විතළරණදේ GN/129 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 52 වමත්

130 ඩී.එම්.එම්.දක්.දක්.දිවළනළයක GN/130 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 50.5 වමත්

131 එම්.එවහ.එවහ.දමන්ඩිවහ GN/131 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 53 වමත්

132 දක්.එච්.එම්.ඩී.ආර්.බණ්ඩළර GN/132 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 72 වමත්

133 දක්.එවහ.ආර්. සල්ලළ GN/133 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 60 වමත්

134 ඩී.ඩී.එන්. කරුණළදවේන GN/134 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 47 වමත්

135 ඩී. රත්නළයක GN/135 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 47 වමත්

136 එල්.එවහ. කළුදබෝවි GN/136 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 50 වමත්

137 බී.ඩී.ඒ. උෙයංග GN/137 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 52 වමත්

138 ඩී.දක්.එල්.වන්ෙනළයක GN/138 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 65 වමත්

139 දක්.එච්.ආර්.සී.කුමළර GN/139 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 47 වමත්

140 ඩබ්.එම්.ඩී.එම්.ලනසංශ GN/140 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව A/b දපනී සට නෆත

141 අයි.එවහ.වෙරුලන් GN/141 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 42 වමත්

142 පී.දේ.දක්. ෙ සල්ලළ GN/142 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 57 වමත්

143 ඩී.එවහ. වික්රමරත්න GN/143 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 50 වමත්

144 එවහ.දක්. වෙමළලි GN/144 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 53 වමත්

145 දේ.බී.ඒ.එච්.මධුලන්ති GN/145 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව 66 වමත්

146 අයි.එම්.දක්.ආර්. ගුණලර්ධ්ණ GN/146 සංශ අගුණදකොපෆෆවහව A/b දපනී සට නෆත

147 ඩී.එම්.එවහ. ෙවනළයක GN/147 සංශ බදුල් 27 අවමත්

148 එච්.එම්.ඒ. කුමළර GN/148 සංශ බදුල් 47 වමත්

149 ජී.දක්.එච්. ප්රදිනන්දිවහ GN/149 සංශ බදුල් 52 වමත්

150 දක්.එච්.එල්. එවහ. ෙවනළයක GN/150 සංශ බදුල් 65 වමත්

151 එච්.ආර්.එම්. එම්. රුලන්ති GN/151 සංශ බදුල් 63 වමත්

152 පී.පී.එවහ.එවහ. පතිරණ GN/152 සංශ බදුල් 61 වමත්

153 එවහ.එන්. දෝරන්වහ GN/153 සංශ දබෝගම්බර 52 වමත්

154 ඒ. සයළනියවහ GN/154 දෙමෂ දබෝගම්බර 63 වමත්

155 එසහ.එම්. ඉර්සළන් GN/155 දෙමෂ දබෝගම්බර 50 වමත්

156 බී.එම්.ඒ.මධුභළණු GN/156 සංශ දබෝගම්බර 66 වමත්

157 ඩබ්.ඩී.අයි.දේප්ප්රිය GN/157 සංශ දබෝගම්බර 58 වමත්

158 ජී.එච්.යූ.එච්. ෙ සල්ලළ GN/158 සංශ දබෝගම්බර 36 අවමත්

159 එච්.එම්.එවහ.එවහ. දශන්නළයක GN/159 සංශ දබෝගම්බර 43 වමත්

160 එච්.ඒ.එවහ.එවහ. ප්රියෙර්න GN/160 සංශ දබෝගම්බර 54 වමත්

වකවහ කදෂේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකළ වමත්වූලළ දවේ වකන දිනය 2017.12.31

පරීක්ළ කදෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.දපදර්රළ

බන්ධ්නළගළර නිධ්ළරී කළර්යක්මතළ කඩඉම් විභළගය - 2017 

       නියළමක 1 ලන කළර්යක්මතළ කඩඉම් විභළගය (නල)



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාා මාධ්ය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

161 එච්.එම්.පී.එම්. හශේරත් GN/161 සංශ හබෝගම්බර 51 වමත්

162 ටී.මයුරන් GN/162 හෙමෂ හබෝගම්බර 61 වමත්

163 ජී.යූ. වමීර GN/163 සංශ හබෝගම්බර 58 වමත්

164 ඩබ්.හේ.ඒ.හේ.එව.් හෙහේරා GN/164 සංශ හබෝගම්බර 49 වමත්

165 එච්.එම්.අයි.එම්. හශේරත් GN/165 සංශ හබෝගම්බර 74 වමත්

166 ටී.හතන්නරවන් GN/166 හෙමෂ හබෝගම්බර 55 වමත්

167 හේ.ඒ.ටී.එන්. වමරසංශ GN/167 සංශ හබෝගම්බර 62 වමත්

168 ඒ.එම්.අයි.ජී. අමරතංග GN/168 සංශ හබෝගම්බර 64 වමත්

169 එව.්එම්.එව.්හේ. ජයත් GN/169 සංශ හබෝගම්බර A/b හෙනී සට නැත

170 එම්.එම්.අවංක ඉන්ද්රජිත් මහීො GN/170 සංශ හබෝගම්බර A/b හෙනී සට නැත

171 ඩබ්.ටී.ඩී  ෙ සල්ලා GN/171 සංශ ලටරැක 63 වමත්

172 හේ.අයි.ඩී. හෙහේරා GN/172 සංශ ලටරැක 59 වමත්

173 හේ.හේ.එල්.එන්. වෙරුලන් GN/173 සංශ ලාරියහෙොෂ A/b හෙනී සට නැත

174 එම්.ඩී.යවව ්අහේ්මන්ත GN/174 සංශ ලාරියහෙොෂ 71 වමත්

175 ලයි.එව.්ඩී. ගුණලේධ්න GN/175 සංශ ලාරියහෙොෂ 52 වමත්

176 ඩබ්.එම්.ඩී.එච්. බණ්ඩාර GN/176 සංශ ලාරියහෙොෂ 50 වමත්

177 ඩී.ආේ. ඒ.හේ.මධුමාෙල GN/177 සංශ ලාරියහෙොෂ A/b හෙනී සට නැත

178 බී.එම්.ජී.ජී.ඒ. බණ්ඩාර GN/178 සංශ ලාරියහෙොෂ 74 වමත්

179 හේ.පී.චතරිකා සුෙේනී GN/179 සංශ ලාරියහෙොෂ A/b හෙනී සට නැත

180 ආේ. නිාන්ත් GN/180 හෙමෂ යාෙනය 52 වමත්

181 පී.ඩී.යූ. දිවානායක GN/181 සංශ හකො.රි.බ 55 වමත්

182 ටී. ලිහරෝ්කාන්ත් GN/182 හෙමෂ යාෙනය 63 වමත්

183 හේ. නිහරෝජන් GN/183 හෙමෂ යාෙනය 57 වමත්

184 ටී.වදුන් GN/184 හෙමෂ යාෙනය 65 වමත්

185 ආේ.හබන්සී GN/185 හෙමෂ යාෙනය 53 වමත්

186 හේ.නිරාජ් GN/186 හෙමෂ යාෙනය 57 වමත්

187 එව.් මදුරාන්ෙකන් GN/187 හෙමෂ යාෙනය 60 වමත්

188 පී.වසකුමාේ GN/188 හෙමෂ යාෙනය 65 වමත්

189 එච්.එම්.එම්.එම්. හශේරත් GN/189 සංශ යාෙනය 41 වමත්

190 එම්.එන්. චතරංග GN/190 සංශ යාෙනය 51 වමත්

191 එව.් අජිත්රාජ් GN/191 හෙමෂ යාෙනය 43 වමත්

192 ජී. වජන් GN/192 හෙමෂ යාෙනය 50 වමත්

193 ජී.ජී.ඩී. මධුරංග GN/193 සංශ යාෙනය 65 වමත්

194 ඩී.ආේ. හකෞය GN/194 සංශ යාෙනය 40 වමත්

195 එල් මහනෝජිත් GN/195 හෙමෂ යාෙනය A/b හෙනී සට නැත

196 ඩබ්.එම්.ඒ. ලාව GN/196 සංශ යාෙනය 51 වමත්

197 එච්.එම්.එව.්එම්.හේ. හශේරත් GN/197 සංශ යාෙනය 58 වමත්

198 හේ.එම්.හේ.එව.් කරුණානායක GN/198 සංශ යාෙනය 56 වමත්

199 ජී.හේ.එච්. මධුානි GN/199 සංශ යාෙනය 50 වමත්

200 එව.්ඒ.අයි.යු. චන්ද්රසරි GN/200 සංශ හමොණරාග 58 වමත්

වකව ්කහෂේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා වමත්වූලා හවේ වකන දිනය 2017.12.31

ෙරීේා කහෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආේ.එල්.හෙහේරා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාේයේමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

       නියාමක 1 ලන කාේයේමතා කඩඉම් විභාගය (නල)



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාා මාධ්ය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

201 ආර්.පි.එම්.එව.්කේ. ආරියකවේන GN/201 සංශ කමොණරාග 44 වමත්

202 එන්.එම්. විදානාච්චි GN/202 සංශ අගුණකකොපැැව්ව 36 අවමත්

203 ඩබ්.ජී.ඩී.ටී.කලකගදර GN/203 සංශ කමොණරාග 60 වමත්

204 ලයි.අභිා් GN/204 කදමෂ කමොණරාග 51 වමත්

205 එව.්එම්.එන්. නිල්මිණි GN/205 සංශ කමොණරාග 44 වමත්

206 එව.්ඒ.ටී.එම්.සුභසංශ GN/206 සංශ කකො.රි.බ 59 වමත්

207 ටී.ඒ.එව.්තිකසරි GN/207 සංශ කකො.රි.බ 66 වමත්

208 එව.්එන්.එම්.කේ.එම්. නි්ංක GN/208 සංශ කකො.රි.බ 53 වමත්

209 ඩී.ජී.සී. එන්.ජයරත්න GN/209 සංශ කකො.රි.බ 53 වමත්

210 ලයි.පී.ඩී.ගුණතික GN/210 සංශ කකො.රි.බ 56 වමත්

211 එච්.ඒ.එල්.වම්පත් GN/211 සංශ කකො.රි.බ 64.5 වමත්

212 ස.කේ.කරුණාරත්න GN/212 සංශ කකො.රි.බ 49.5 වමත්

213 ආර්.එම්.ඩී.සී.රාජපේ GN/213 සංශ කකො.රි.බ 68 වමත්

214 කේ.ඒ.ඩී.එන්. කවේනාරත්න GN/214 සංශ කකො.රි.බ 59 වමත්

215 ආර්.ටී.කේ.මධුරංග GN/215 සංශ කකො.රි.බ 47 වමත්

216 එම්.ආර්.එල්.මැන්ඩිව් GN/216 සංශ කකො.රි.බ 46 වමත්

217 පී.එව.් කවකනවිරත්න GN/217 සංශ කකො.රි.බ 54 වමත්

218 කේ.එල්.එව.්එම්. පත්මරංග GN/218 සංශ කකො.රි.බ 54 වමත්

219 කේ.එච්.ආර්.ඩි.එම්. කරුණානායක GN/219 සංශ කපොකොන්නරුල 56 වමත්

220 ඩබ්.එම්.සී.බී.වීරකකෝන් GN/220 සංශ කපොකොන්නරුල 55 වමත්

221 එම්.එම්.එව.්ඊ. මාරසංශ GN/221 සංශ කපොකොන්නරුල A/b කපනී සට නැත

222 ඩී.ජී.සී.වදරුලන් GN/222 සංශ කපොකොන්නරුල 45 වමත්

223 එච්.පී.ටී.අයි. රපසංශ GN/223 සංශ කපොකොන්නරුල 67 වමත්

224 ආර්.එම්.අයි.අවංක GN/224 සංශ කපොකොන්නරුල 55 වමත්

225 එම්.ජී.එල්.එම්.කීර්තිරත්න GN/225 සංශ කපොකොන්නරුල 58 වමත්

226 ටී.එම්.ආර්.ප්රියංකර GN/226 සංශ කපොකොන්නරුල 47.5 වමත්

227 එව.්එම්.ඩී.එන්.වමරකකෝන් GN/227 සංශ කපොකොන්නරුල 54 වමත්

228 එම්.ආර්.එම්. රමී GN/228 සංශ කපොකොන්නරුල 60 වමත්

229 එල්.අජන්තන් GN/229 කදමෂ කපොකොන්නරුල 52 වමත්

230 එන්.කේ.ජී.අයි.එව.්කරුණානායක GN/230 සංශ කපොකොන්නරුල 61 වමත්

231 ආර්.කරොපාන් GN/231 කදමෂ ත්රිකුණාමය 45 වමත්

232 වී.කකෝගුකන්වන් GN/232 කදමෂ ත්රිකුණාමය 59 වමත්

233 ටී.බී.සී.එව.් බංඩාර GN/233 සංශ ත්රිකුණාමය 68 වමත්

234 ටී.එම්.ඩී.එම්.කතන්නකකෝන් GN/234 සංශ ත්රිකුණාමය 56 වමත්

235 එම්.එම්.කේ.ඩී.බණ්ඩාර GN/235 සංශ ත්රිකුණාමය 51 වමත්

236 ඩබ්.එම්.එන්.එව.් වීරසංශ GN/236 සංශ ත්රිකුණාමය 50 වමත්

237 එව.්එම්.ඒ.එල්. ජයරත්න GN/237 සංශ ත්රිකුණාමය 63 වමත්

238 එව.්ඒ.ස.එච්. කරුණාරත්න GN/238 සංශ ත්රිකුණාමය A/b කපනී සට නැත

239 එන්.යදී් GN/239 කදමෂ ත්රිකුණාමය 55 වමත්

240 එන්.ඩිකේව් GN/240 කදමෂ ත්රිකුණාමය A/b කපනී සට නැත

වකව ්කකෂේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා වමත්වූලා කවේ වකන දිනය 2017.12.31

පරීේා කකෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.කපකර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

       නියාමක 1 ලන කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය (නල)



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාා මාධය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

241 ආර්.විදූන් GN/241 දදමෂ ත්රිකුණාමය 54 වමත්

242 සි.එව.්දවදනවිරත්න GN/242 සිංශ ත්රිකුණාමය A/b දෙනී සිට නැත

243 ආර්.එම්.ආර්.දුංජලී GN/243 සිංශ දෙොදෂොන්නරුල 61 වමත්

244 එව.් වට්ීෙන් රාජ් GN/244 දදමෂ ත්රිකුණාමය 48 වමත්

245 ටී.සුබාජන් GN/245 දදමෂ ත්රිකුණාමය 41 වමත්

246 ඒ.එන්.ටී.එව.් වදරුලන් GN/246 සිංශ බූව්ව A/b දෙනී සිට නැත

247 දේ.ජදවෝෙන් GN/247 දදමෂ මූවථ්ානය 43 වමත්

248 දේ.එම්.සී.එන්.බන්ඩාර GN/248 සිංශ මූවථ්ානය 36 අවමත්

249 ඩී.එම්.යූ.එව.්බී. දිවානායක GN/249 සිංශ මූවථ්ානය 75.5 වමත්

250 එව.්එව.් දකෝරදේදගදර GN/250 සිංශ මූවථ්ානය 57 වමත්

251 ඒ.එච්.එව.් දේාන් GN/251 සිංශ මූවථ්ානය 64.5 වමත්

252 එච්.ඒ.එව.්ඩී.බංඩාර GN/252 සිංශ මූවථ්ානය 59 වමත්

253 එම්.ජී.පී.පී.බණ්ඩාර GN/253 සිංශ මූවථ්ානය 50 වමත්

254 පී.ආර්.එව.්ඕ.දේ. දශේරත් GN/254 සිංශ බන්ධ දෙොලිව් 67 වමත්

255 දේ.එන්. චානක GN/255 සිංශ මූවථ්ානය 53 වමත්

256 ඒ.ජී.දේ.ඩී. දවදනවිරත්න GN/256 සිංශ මූවථ්ානය 56 වමත්

257 ඩී.විග්දන්ව්ලරන් GN/257 දදමෂ මූවථ්ානය 69 වමත්

258 ඒ.යූ.ලියනදග් GN/258 සිංශ මූවථ්ානය 64 වමත්

259 පී.පී.ජී.එව.් වීරසිංශ GN/259 සිංශ මූවථ්ානය 47 වමත්

260 පී.ජී.එව.්දේ.කරුණාරත්න GN/260 සිංශ මූවථ්ානය 52 වමත්

261 දේ.ජී.දොකුනාරංදගොඩ GN/261 සිංශ මූවථ්ානය 85 වමත්

262 ඒ.පි.බී.චන්ද්රප්රිය GN/262 සිංශ මූවථ්ානය A/b දෙනී සිට නැත

263 ඒ.පී.ඩබ්.පී.අතාවුද GN/263 සිංශ මූවථ්ානය 52 වමත්

264 දේ.පි.එේ.ජී.ඒ.කුමාර GN/264 සිංශ බන්ධ දෙොලිව් 52 වමත්

265 සි.බී.නිතුේගශමුදුන GN/265 සිංශ බන්ධ දෙොලිව් 52 වමත්

266 ආර්.එම්.ටී.පී.රාජෙේ GN/266 සිංශ බන්ධ දෙොලිව් 54 වමත්

267 ඩබ්.එේ.දේ.මංජු ශ්රී GN/267 සිංශ බන්ධ දෙොලිව් 52 වමත්

268 ආර්.එේ.විදජ්මාන්න GN/268 සිංශ මූවථ්ානය 55.5 වමත්

269 ඩී.ආර්.විදජ්රාම GN/269 සිංශ මූවථ්ානය 59 වමත්

270 ලයි.සී.දේ.මමත්රී GN/270 සිංශ බන්ධ දෙොලිව් 51 වමත්

271 එච්.ඩී.ඩී.ප්රදමෝධ GN/271 සිංශ මූවථ්ානය 71 වමත්

272 එන්.එච්.එව.්එව.්ලනිගරත්න GN/272 සිංශ මූවථ්ානය 64 වමත්

273 දේ.ජී.පී.එව.් ංකා GN/273 සිංශ මූවථ්ානය 53 වමත්

274 පී.එව.්එව.්මුතුකුමාරණ GN/274 සිංශ බන්ධ දෙොලිව් 53 වමත්

275 ඩී.සී.දජ්.දමන්ඩිව් GN/275 සිංශ බන්ධ දෙොලිව් 52 වමත්

276 අයි.දේ.ඒ.ඊ.එම්.ඉදේදෙරුම GN/276 සිංශ බන්ධ දෙොලිව් 47 වමත්

277 ඒ.ඒ.ඩී.සී.අදබ්සිංශ GN/277 සිංශ බන්ධ දෙොලිව් 61 වමත්

278 එේ.ජී.එම්.දජ්. දොකු ගප්ෙත්ති GN/278 සිංශ බන්ධ දෙොලිව් 68 වමත්

279 ඩබ්.එව.්සී.වීරසිංශ GN/279 සිංශ මුවථ්ානය 63 වමත්

280 ඩබ්.එම්.ශ්රිමාලි නිදර්කා වීරසරිය GN/280 සිංශ මූවථ්ානය 70 වමත්

වකව ්කදෂේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා වමත්වලා දවේ වකන දිනය 2017.12.31

ෙරීේා කදෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එේ.දෙදර්රා

බන්ධනාගාර නිධාරී කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

       නියාමක 1 ලන කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය (නල)



අනු 

අංකය නම විභග අංකය භෂ මධ්ය ආයතනය ලකුණු සමත්/අසමත්

281 ටී.එම්.අයි.සී.දිඹුලන GN/281 සංහල මුලසථනය 72 සමත්

282 පී.ආර්.ශිර ෝමලි GN/282 සංහල මූලසථනය 70 සමත්

283 ආර්.බී.ඕ.චතුරික GN/283 සංහල මූලසථනය 66 සමත්

284 රේ.ඩී.මධුෂනි GN/284 සංහල මූලසථනය 59 සමත්

285 පී.වී.යූ.පුෂපකුමරි GN/285 සංහල මූලසථනය A/b රපනී සට නත

286 ජී.එච්.එම්.නිශන්ත GN/286 සංහල මගසන් A/b රපනී සට නත

287 ඩබ්.එම්.ඒ.සී.විරේරකෝන් GN/287 සංහල මූලසථනය 60.5 සමත්

288 එම්.ජී.එස.එල්. වී සූරිය GN/288 සංහල මූලසථනය 79 සමත්

289 ඊ.පී.ජී.දිල්රුේෂි GN/289 සංහල මත 56 සමත්

290 එස.එච්.රඩොෆලි නිල්සන් GN/290 සංහල බන්ධ් රපොලිස 75 සමත්

සකස කරළේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලික සමත්වූව රසේ සලකන දිනය 2017.12.31

පරීේෂ කරළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.රපරර් 

බන්ධ්නග  නිලධ්රී කර්යේෂමත කඩඉම් විභගය - 2017 

       නියමක 1 වන කර්යේෂමත කඩඉම් විභගය (නව)



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාා මාධ්ය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

1 ජේ.වව්මි G1/001 ජෙමෂ පල්ජකැජල් 4 අවමත්

2 එම්.ජී.පී.ටී. ධ්ර්මොව G1/002 සංශ පල්ජකැජල් 69 වමත්

3 ආර්.ඒ.එව.්එල්. රපසංශ G1/003 සංශ ලැලිකඩ 50 වමත්

4 ඩබ්.ඩී.සී.ඩී. මධුංක G1/004 සංශ මශර 40 වමත්

5 ජේ.එව.්ඒ. ජයරත්න G1/005 සංශ ලව්නියාල 43 වමත්

6 ජේ.සුොකරන් G1/006 ජෙමෂ මඩකපුල 62 වමත්

7 පී.ජී.පී. එව.් ජයවීර G1/007 සංශ කුරුවිට A/b ජපනී සට නැත

8 ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී.වික්රමආරච්චි G1/008 සංශ අනුරාධ්පුරය 44 වමත්

9 ඩබ්.ඒ.ඩී.සී.වික්රම ආරච්චි G1/009 සංශ අනුරාධ්පුරය 49 වමත්

10 ඩබ්.ජී.එව.්එව.්කණ්ඩම්බි G1/010 සංශ කළුතර A/b ජපනී සට නැත

11 එව.්ජී.ඒ.ඒ.යු.ශ්රී ගම්ප G1/011 සංශ ලැලිකඩ A/b ජපනී සට නැත

12 ආර්.ඒ.එන්.රණසංශ G1/012 සංශ කුරුවිට 28 අවමත්

13 ටී. සලජනොලි පලන් G1/013 ජෙමෂ ලව්නියාල

14 එල්.සී.ජේ.මැද්ජෙවිතාන G1/014 සංශ ලව්නියාල A/b ජපනී සට නැත

15 ඩී.පී. ජේ.බී.පතිරණ G1/015 සංශ පල්ජකැජල් 58 වමත්

16 ජේ.ඒ.සී.පී.ජයජකොඩි G1/016 සංශ ලැලිකඩ 40 වමත්

17 ඩී.ජේ.ජේ.එව.් කුමාර G1/017 සංශ ලැලිකඩ 40 වමත්

18 එව.්එව.්ස. සරිලර්ධ්න G1/018 සංශ ත්රිකුණාමය A/b ජපනී සට නැත

19 එන්.ආර්.සී.ජේ.ඒ.බණ්ඩාර G1/019 සංශ අජේපුව්ව 64 වමත්

20 එච්.පී.ප්රියාන්ත G1/020 සංශ මීගමුල 30 අවමත්

වකව ්කජෂේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා වමත්වූලා ජවේ වකන දිනය 2017.12.31

පරීේා කජෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.ජපජර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

        නියාමක 1 ලන කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය (පැරණි)

පසුල නිකුත් කරනු ැජබ්



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාා මාධ්ය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

1 පී.අරුල්වලන්දන් G2/001 වදමෂ මඩකපුල 66 වමත්

2 ටී.සී.ඇන්ඩෘෘෘ G2/002 වදමෂ මඩකපුල 69 වමත්

3 ටී.ජී.එව.් සිල්ලා G2/003 සිංශ කළුතර 62 වමත්

4 ආර්.එල්.එම් තරංගනී G2/004 සිංශ කළුතර A/b වෙනී සිට නැත

5 වේ.පී.වේ. චතුරංග G2/005 සිංශ ගාල් 41 වමත්

6 වේ.වේ.එම්.එව.් ජයසිංශ G2/006 සිංශ මීගමුල 57 වමත්

7 ආර්.පී.ආර්.පී. රන්දුනු G2/007 සිංශ මීගමුල 43 වමත්

8 ඩබ්ලිව්.පී.එම්. කුමාර G2/008 සිංශ මැගසින් A/b වෙනී සිට නැත

9 එච්.පී.වේ. මධුංක G2/009 සිංශ ලැලිකඩ 59 වමත්

10 වේ.එල්. උපුල් කුමාර G2/010 සිංශ ලැලිකඩ 55 වමත්

11 එව.්ඒ.පී.ඩබ්. වමරතුංග G2/011 සිංශ තල්වදන A/b වෙනී සිට නැත

12 ඩී.වේ.එව.්බී. ධ්ර්මසිංශ G2/012 සිංශ ලව්නියාල 51 වමත්

13 ටී.බී.එව.් සුමුදිනී G2/013 සිංශ ලව්නියාල 74 වමත්

14 ඒ.එම්.එව.්සී.අවබ්සිංශ G2/014 සිංශ ලව්නියාල 54 වමත්

15 එච්.ජි.අයි.එව.් රාජෙේ G2/015 සිංශ ත්රිකුණාමය 31 අවමත්

16 ඒ.ඩබ්.එම්.රහිම් G2/016 වදමෂ ත්රිකුණාමය 41 වමත්

17 ඒ.එච්.එච්.ප්රවන්න G2/017 සිංශ ත්රිකුණාමය A/b වෙනී සිට නැත

18 එම්.ඩබ්..එච්.එව.් ලල්ෙ G2/018 සිංශ වෙොවෂොන්නරුල 34 අවමත්

19 එච්.එම්.ආර්.පී.සුමනරත්න G2/019 සිංශ වකො.රි.බ 45.5 වමත්

20 ඒ.පි.ලයි. ශරින්ද G2/020 සිංශ වකො.රි.බ 40.5 වමත්

21 ඒ.ඒ.වේ. වම්ෙත් G2/021 සිංශ වකො.රි.බ A/b වෙනී සිට නැත

22 එච්.වේ.ඩි.වංජීල G2/022 සිංශ වකො.රි.බ A/b වෙනී සිට නැත

23 ආර්.එම්. එව.් කුමාර G2/023 සිංශ වකො.රි.බ 47 වමත්

24 එම්.එම්.එව.්යූ.වේ.මුශන්දිරම් G2/024 සිංශ වකො.රි.බ A/b වෙනී සිට නැත

25 වේ.පී.ජී.සී.එව.් චන්ද්රවවේන G2/025 සිංශ වකො.රි.බ A/b වෙනී සිට නැත

26 ආර්.එම්.ඊ. ඉදුනිල් G2/026 සිංශ වමොණරාග A/b වෙනී සිට නැත

27 පී.එම්.සී.පී.රණසිංශ G2/027 සිංශ වබෝගම්බර 45.5 වමත්

28 ඩී.ඩී.එව.් ේමාල් G2/028 සිංශ ත්රිකුණාමය A/b වෙනී සිට නැත

29 ඒ.ජී.එව.්වේ.කුමාර G2/029 සිංශ මීගමුල 57 වමත්

30 ආර්.එම්.සී.ශවංක G2/030 සිංශ බන්ධ්. වෙොලිව් 58 වමත්

31 එම්.ඩි.වී. ද සිල්ලා G2/031 සිංශ බන්ධ්. වෙොලිව් A/b වෙනී සිට නැත

32 ටී. සිලවනොලි ෙලන් G2/032 වදමෂ ලව්නියාල 40 වමත්

33 එල්.සී.වේ.මැද්වදවිතාන G2/033 සිංශ ලව්නියාල A/b වෙනී සිට නැත

34 ඩී.පී. වේ.බී.ෙතිරණ G2/034 සිංශ ෙල්වකැවල් 33 අවමත්

35 වේ.ඒ.සී.පී.ජයවකොඩි G2/035 සිංශ ලැලිකඩ 56 වමත්

36 ඩී.වේ.වේ.එව.් කුමාර G2/036 සිංශ ලැලිකඩ 60 වමත්

37 එව.්එව.්සි. සිරිලර්ධ්න G2/037 සිංශ ත්රිකුණාමය A/b වෙනී සිට නැත

38 එන්.ආර්.සී.වේ.ඒ.බණ්ඩාර G2/038 සිංශ අවේපුව්ව 30 අවමත්

39 එච්.පී.ප්රියාන්ත G2/039 සිංශ මීගමුල 24 අවමත්

වකව ්කවෂේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා වමත්වූලා වවේ වකන දිනය 2017.12.31

ෙරීේා කවෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.වෙවර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

        නියාමක 11 ලන කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය (ෙැරණි)



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය කුණු සමත්/අසමත්

1 එම්.ටී.ඒ.එස.්ප්රේමතික IF/01 සංහ ප්බෝගම්බර 38 අසමත්

සකස ්කප්ළේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා සමත්වූලා ප්සේ සකන දිනය 2017.12.31

පරීක්ෂා කප්ළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.ප්පප්ර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017

        ලැඩ මූලික කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2017 



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය

කාර්.පරි.හා 

ආය සං

මුදල් 

රෙගුලාසි සමත්/අසමත්

1 ඒ.එම්.ඒ. අරේරකෝන් SN/001 සිංහල රබෝගම්බෙ 35 64 අසමත්

2 එච්.ඩී.එම්.විමලෙත්න SN/002 සිංහල ප.වි.පු.ම 85.5 42.5 සමත්

3 එච්.එම්.පී.එම්.එස.් රහේෙත් SN/003 සිංහල බදුල්ල 35 24 අසමත්

4 එස.්ආර්.රේ.බසන්ායක SN/004 සිංහල බදුල්ල A/b A/b රපනී සිට නැත

5 එම්.ජී.එස.්රරේමසිරි SN/005 සිංහල බදුල්ල 28 17 අසමත්

6 රේ.ඩි.එන්.සෙත් SN/006 සිංහල බදුල්ල 36 53 අසමත්

7 ආර්.එම්.ඩී.එස.්රේ.උපතිස්ස SN/007 සිංහල බදුල්ල 27 28 අසමත්

8 පී.ඒ.ඩේ. ෙත්නායක SN/008 සිංහල මාතෙ 67 41 සමත්

9 ඩේ.රේ.රේ.වී.එස.් නිශාන්ත SN/009 සිංහල මාතෙ 57 51 සමත්

10 රේ.එම්.චිත්රා ජයවීෙ SN/010 සිංහල මාතෙ 57 59 සමත්

11 එම්.එම්.නසීර් SN/011 රදමළ ත්රිකුණාමලය 54.5 44 සමත්

12 එස.්ඩී.අනිල් වසන්ත රරේමචන්ද්ර SN/012 සිංහල ත්රිකුණාමලය 73 57 සමත්

13 එන්.පී.එස.් ජයෙත්න SN/013 සිංහල අරේපුස්ස A/b A/b රපනී සිට නැත

14 එම්.කුලෙත්න SN/014 සිංහල අරේපුස්ස A/b A/b රපනී සිට නැත

15 රේ.රුවන් පතිෙණ SN/015 සිංහල වටරැක 46 78 සමත්

16 ආර්.පි.එන්.එන්. ොජපේෂ SN/016 සිංහල වටරැක 42 13 අසමත්

17 සී.ඒ.රේ. ෙත්නායක SN/017 සිංහල වටරැක 16 4 අසමත්

18 එච්.පී.එල්. රහේවාවසම් SN/018 සිංහල වටරැක 34 19 අසමත්

19 එම්.ඩී.යූ.වී.එස.්තිස්ස කුමාෙ SN/019 සිංහල වටරැක 45 13 අසමත්

20 රේ.එච්.ඒ. ඩී.එන්.බී. කුමාෙ SN/020 සිංහල කුරුවිට 37 13 අසමත්

21 රේ.ආර්.එච්.සමෙතංග SN/021 සිංහල කුරුවිට 28 20 අසමත්

22 එම්.ඒ.සී.එස.්රේ. වීෙසිංහ SN/022 සිංහල කුරුවිට 51 34 අසමත්

23 රේ.එල්.ඒ.අයි. ගුණවර්ධ්න SN/023 සිංහල කුරුවිට 68 50 සමත්

24 එම්.ඒ.පී.මන්ත්රීෙත්න SN/024 සිංහල කුරුවිට 26 49 අසමත්

25 එම්.ොජාජී SN/025 රදමළ යාපනය 67 65 සමත්

26 ටී.ොගවන් SN/026 රදමළ යාපනය 63 54 සමත්

27 පී.ඇරලෝන් SN/027 රදමළ යාපනය 63 64 සමත්

28 එච්.එම්.ඩී.ඩේ.ටී. රහේෙත් SN/028 සිංහල වව්නියාව 79.5 48 සමත්

29 රේ.පී.පී.ආර්.රේ.ජයලත් SN/029 සිංහල වව්නියාව 76.5 59 සමත්

30 එම්.ජී.ඒ.පී.රේ. සුගතපාල SN/030 සිංහල වව්නියාව 67 64 සමත්

31 එච්.ජී.ඩී.එස.්ගම්ලත් SN/031 සිංහල රබෝගම්බෙ 64 69 සමත්

32 ඩේ.ඒ.නිරෙෝෂන SN/032 සිංහල ගාල්ල 21 11 අසමත්

33 ඩී.කපිල බුද්ධික SN/033 සිංහල ගාල්ල 33 28 අසමත්

34 අයි.පී.එස.්රේ. ප්රියන්ත SN/034 සිංහල මහෙ 55.5 59 සමත්

35 එන්.ඩේ.ඩී.ජයලත් SN/035 සිංහල මහෙ 44 33 අසමත්

36 එම්.ඩේ.එස.්බී. ෙඹුේවැල්ල SN/036 සිංහල මහෙ A/b A/b රපනී සිට නැත

37 ඒ.එම්.රේ.එස.්රේ. අතාවුද SN/037 සිංහල තල්රදන A/b A/b රපනී සිට නැත

38 ඩී.එම්.රසරනවිෙත්න SN/038 සිංහල රමොනොගල 29 8 අසමත්

39 රේ.ඩේ.ජී.අප්පුහාමි SN/039 සිංහල රමොනොගල 44 5 අසමත්

40 ටී.ොජෙත්න SN/040 සිංහල රමොනොගල A/b A/b රපනී සිට නැත

සකස ්කරළේ : ඩේ.පී.ජී.මංගලිකා සමත්වවා රසේ සලකන දිනය 2017.12.31

පරීේෂා කරළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.රපරර්ො

බන්ධ්නාගාෙ නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

        සැෙයන් 11 වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (නව)



අනු 

අංකය නම

විභාග 

අංකය භාෂා මාධය ආයතනය

කාර්.පරි හා 

ආය සං.

මුදල් 

රෙගුලාසි සමත්/අසමත්

41 එස.්පී.චින්තක SN/041 සිංහල අගුණරකොලපැලැස්ස A/b A/b රපනී සිට නැත

42 රේ. ොජපක්ෂ SN/042 සිංහල අගුණරකොලපැලැස්ස 31 40 අසමත්

43 ජී.ඒ.සී.සංජීව SN/043 සිංහල අගුණරකොලපැලැස්ස 87 73 සමත්

44 එම්.රනවිල් SN/044 සිංහල අගුණරකොලපැලැස්ස 40 53.25 සමත්

45 එස.්එච්.ටී. සමන් SN/045 සිංහල අගුණරකොලපැලැස්ස 15 43 අසමත්

46 එල්.ජී.පී. බණ්ඩාෙ SN/046 සිංහල රපොරළොන්නරුව 31 54 අසමත්

47 ඩබ්.එස.්එම්. කුමාෙසිංහ SN/047 සිංහල අනුොධපුෙ 44 42 සමත්

48 එච්.එස.්උදය කුමාෙ SN/048 සිංහල රපොරළොන්නරුව A/b A/b රපනී සිට නැත

49 ඩබ්.ඒ.තිලකෙත්න SN/049 සිංහල අනුොධපුෙ 40 18 අසමත්

50 ආර්.එල්.යූ.ජනකනාත් SN/050 සිංහල කළුතෙ A/b A/b රපනී සිට නැත

51 ඩබ්.සී.අල්විස් SN/051 සිංහල කළුතෙ A/b A/b රපනී සිට නැත

52 ඩබ්.ඒ.පී.රක්. රුද්රිගු SN/052 සිංහල කළුතෙ 25.5 40 අසමත්

53 රක්.ආර්.රක්. රුද්රිගු SN/053 සිංහල කළුතෙ 40 26 අසමත්

54 ඒ.එස.්ඒ.ඒ.රරේම සම්පත් SN/054 සිංහල කළුතෙ 47 41 සමත්

55 පී.අයි.පුෂ්පකාන්ත SN/055 සිංහල කළුතෙ 58 55 සමත්

56 පී.කැල්ලෑරගොඩ SN/056 සිංහල කළුතෙ 57.5 61 සමත්

57 ආර්.එම්.පී. රක්.චන්ද්රසිරි SN/057 සිංහල මීගමුව 58 3 අසමත්

58 ඒ.එම්.වී.ජී.රක්.ආර්.බි.අමෙසිංහ SN/058 සිංහල මීගමුව 40 21.25 අසමත්

59 පී.ඩී.ඒ. පනාපිටිය SN/059 සිංහල මිගමුව 71.5 58.5 සමත්

60 එම්.බී.ජයසංඛ SN/060 සිංහල මීගමුව 80 67.75 සමත්

61 පී.ඒ.ඒ.කුමාෙසිරි SN/061 සිංහල මැගසින්

62 පී.ජී.එච්.එම්. දිසානායක SN/062 සිංහල මැගසින් 23 18 අසමත්

63 එස.්එන්.රක්.ගුණරසේකෙ SN/063 සිංහල පල්රලකැරල් 48 44 සමත්

64 එස.්පී.පි.ජයසිංහ SN/064 සිංහල පල්රලකැරල් A/b A/b රපනී සිට නැත

65 එස.්එම්.ජී.ජී. බංඩාෙ SN/065 සිංහල පල්රලකැරල් A/b A/b රපනී සිට නැත

66 රක්.බි.ජී.ජයෙත්න SN/066 සිංහල පල්රලකැරල් 34 11 අසමත්

67 ඒ.පී.ජී.එම්.ආර්.ජයසිංහ SN/067 සිංහල පල්රලකැරල් 48 49 සමත්

68 වී.මධුකුමාෙ SN/068 සිංහල මලසථ්ානය 69 42 සමත්

69 ඩී.ආර්.එම්.වරුණ ඇහැලියරගොඩ SN/069 සිංහල මලසථ්ානය 38 13 අසමත්

70 ඩී.පී.එස.්ජයමංගල SN/070 සිංහල කෑගල්ල 37.5 29 අසමත්

71 පී.එස.්බී. රදොඩන්රදණිය SN/071 සිංහල කෑගල්ල 52 57 සමත්

72 ඩබ්. චන්ද්රරසේන SN/072 සිංහල කෑගල්ල A/b A/b රපනී සිට නැත

73 ආර්.ආර්.සී. රසේනාෙත්න SN/073 සිංහල කෑගල්ල 27 21 අසමත්

74 පී.එම්.ආර්.තිලකබංඩාෙ SN/074 සිංහල වැලිකඩ 10 19 අසමත්

75 පී.ඩී. වීෙසිංහ SN/075 සිංහල වාරියරපොල 60 26 අසමත්

76 රේ.ඒ.ඇඹිල්ලවත්ත SN/076 සිංහල අනුොධපුෙ 90 31 අසමත්

77 බී.එම්.එස.්සි.බසන්ායක SN/077 සිංහල අනුොධපුෙ 75.5 20 අසමත්

78 ඒ.ජී.එස.්අමෙසිංහ SN/078 සිංහල වාරියරපොල 34 18 අසමත්

79 පී.එම්.එන්.කරුණාෙත්න SN/079 සිංහල වාරියරපොල 73 17 අසමත්

80 රක්.එම්.රේ.සංජීව SN/080 සිංහල අනුොධපුෙ 81 32 අසමත්

සකස ්කරළේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා සමත්වූවා රසේ සලකන දිනය 2017.12.31

පරීක්ෂා කරළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.රපරර්ො

බන්ධනාගාෙ නිලධාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

        සැෙයන් 11 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (නව)

රතිඵල අවලංගු කෙන ලදී



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය

කාර්.පරි හා 

ආය සං.

මුදල් 

රෙගුලාසි සමත්/අසමත්

81 ඩබ්.ඒ.ඩී.පි.එස.් විජයසිංහ SN/081 සිංහල වාරියරපොල 62 40 සමත්

82 එස.්එම්.ටී.රේ. රසේමසිංහ SN/082 සිංහල අනුොධ්පුෙ 72 22.75 අසමත්

83 එම්.එම්.චන්ද්රකුමාෙ SN/083 සිංහල වැලිකඩ 32 28 අසමත්

84 ජි.පි.වික්රමසිංහ SN/084 සිංහල වැලිකඩ 51 63 සමත්

85 එල්.ටී.එස.්රේ. අල්ලිස් SN/085 සිංහල වැලිකඩ 72 62 සමත්

86 ඩබ්.ජී.එච්.බණ්ඩාෙ SN/086 සිංහල වැලිකඩ

87 ඩබ්.එම්.ඒ.වීෙසිංහ SN/087 සිංහල වැලිකඩ 44 47 සමත්

88 රේ.යු.ආර්.කුලෙත්න SN/088 සිංහල වැලිකඩ 44 54 සමත්

89 යු.එන්.විරේමාන්න SN/089 සිංහල වැලිකඩ A/b A/b රපනී සිට නැත

90 එච්. පද්ම ෙන්ජන SN/090 සිංහල රකො.රි.බ 22 9 අසමත්

91 ආර්.ඒ.යු.එච්.ෙන්රදනි SN/091 සිංහල පල්ලන්රසේන 50 9 අසමත්

92 සී.ඒ.රේ. පින්නදූව SN/092 සිංහල පල්ලන්රසේන 46 57 සමත්

93 ඩබ්.ඩී.දයානාත් SN/093 සිංහල මාතෙ 18 20 අසමත්

94 එම්.ඒ.එන්. පින්තු SN/094 සිංහල රකො.රි.බ A/b A/b රපනී සිට නැත

95 එස.්ඩී.ආර්.ආර්. අරබ්රසේකෙ SN/095 සිංහල ප.වි.පු.ම 49 36.75 අසමත්

96 එස.්ආර්.විතානවසම් SN/096 සිංහල වැලිකඩ A/b A/b රපනී සිට නැත

97 යූ.එල්.එස.්සී.ඩී.රපරර්ො SN/097 සිංහල වැලිකඩ 37 39 අසමත්

98 එස.්එම්.එම්.පි.ජයවීෙ SN/098 සිංහල වැලිකඩ A/b A/b රපනී සිට නැත

99 ආර්.බි.එච්.ගුණෙත්න SN/099 සිංහල වාරියරපොල A/b A/b රපනී සිට නැත

100 ඒ.එස.්නිශාන්ත SN/100 සිංහල වටරැක

101 රේ.ඒ.ොජෙත්න SN/101 සිංහල මාතෙ 44 60 සමත්

102 එම්.එච්.වසන්ත SN/102 සිංහල වව්නියාව A/b A/b රපනී සිට නැත

සකස ්කරළේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා සමත්වූවා රසේ සලකන දිනය 2017.12.31

පරීේෂා කරළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.රපරර්ො

බන්ධ්නාගාෙ නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

        සැෙයන් 11 වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (නව)

ප්රතිඵල අවලංගු කෙන ලදී

ප්රතිඵල අවලංගු කෙන ලදී



අනු 

අංකය නම

විභාග 

අංකය

භාෂා 

මාධය ආයතනය

කා.පරි හා 

ආය.සං.

මුදල් 

රෙගුලාසි සමත්/අසමත්

1 රේ.එම්.උපුල් කැකුලන්දෙ S2/001 සිංහල ත්රිකුණාමලය 62 52 සමත්

2 එච්.රරේමචන්ද්ර S2/002 සිංහල අරේපුස්ස A/b A/b රපනී සිට නැත

3 රේ.රේ. ජයසිංහ S2/003 සිංහල වටරැක 48 50 සමත්

4 ඩී.එච්. වල්පිට S2/004 සිංහල වටරැක 32 28 අසමත්

5 බී.ඒ.එස.්එල්.රේ. සමෙසිංහ S2/005 සිංහල වටරැක 24 38 අසමත්

6 ආර්.එම්.නිමල් ෙණසිංහ S2/006 සිංහල කුරුවිට A/b A/b රපනී සිට නැත

7 එල්.එන්. ලියනරේ S2/007 සිංහල කුරුවිට A/b A/b රපනී සිට නැත

8 රේ.එච්.ඉන්දික ජයසුන්දෙ S2/008 සිංහල කුරුවිට 80 62 සමත්

9 රේ.ඩබ්.යූ.සී. සමෙජීව S2/009 සිංහල කුරුවිට 29 40 අසමත්

10 ආර්.එම්.පුංචිබණ්ඩා S2/010 සිංහල වව්නියාව 58 82 සමත්

11 රේ.ඩී.ඒ.එන්. ජයසිංහ S2/011 සිංහල මලසථ්ානය 66 79 සමත්

12 රේ.ඩබ්.සුපුන් සමීෙ S2/012 සිංහල රබෝගම්බෙ 33 60 අසමත්

13 වී.පුබාලචන්ද්රන් S2/013 රදමළ රබෝගම්බෙ 52 52 සමත්

14 රේ.ඒ.එම්.එස.් ජයසිංහ S2/014 සිංහල රබෝගම්බෙ 48 58 සමත්

15 එච්.එම්.ඒ.මහානාම රහේෙත් S2/015 සිංහල රබෝගම්බෙ 32 38 අසමත්

16 ඩබ්.එම්.ආර්.එන්.රේ. වීෙසිංහ S2/016 සිංහල රබෝගම්බෙ 44 75 සමත්

17 වයි.ජී.ආරියසිංහ S2/017 සිංහල රබෝගම්බෙ 18 20 අසමත්

18 රේ.වී. කරුනාදාස S2/018 සිංහල ගාල්ල 60 27 අසමත්

19 ඊ.ජී.නන්දරසේන S2/019 සිංහල බූස්ස 29 28 අසමත්

20 ඩබ්.ඒ.එල්.සී.වීෙවර්ධන S2/020 සිංහල මහෙ A/b A/b රපනී සිට නැත

21 ආර්.එස.්අයි.සී. රපරර්ො S2/021 සිංහල මහෙ 61 47 සමත්

22 ආර්.රේ.එස.්චන්නසිරි S2/022 සිංහල මහෙ 30 46 අසමත්

23 ඒ.එල්.ජී. ප්රියන්ත අතපත්තු S2/023 සිංහල මහෙ A/b A/b රපනී සිට නැත

24 බී.එච්.එම්.වික්රමෙත්න S2/024 සිංහල තල්රදන 41 54 සමත්

25 රේ.එම්. ධර්ම ශ්රී S2/025 සිංහල තල්රදන A/b A/b රපනී සිට නැත

26 ඊ.එම්.ටිකිරිබංඩා S2/026 සිංහල අගුණරකොලපැලැස්ස 59 41 සමත්

27 එච්.ජී.පී. දයාෙත්න S2/027 සිංහල අගුණරකොලපැලැස්ස 31 39 අසමත්

28 එම්.ජී.හරිසච්න්ද්ර S2/028 සිංහල අගුණරකොලපැලැස්ස A/b A/b රපනී සිට නැත

29 පී.රේ.ආර්. ආර්. කුලෙත්න S2/029 සිංහල කළුතෙ 38 50 අසමත්

30 එම්.ඩී.රේ.ජගත් කුමාෙ S2/030 සිංහල මැගසින් 37 50 අසමත්

31 ජී.ඩී.රේ.කරුණානායක S2/031 සිංහල මැගසින් 61 67 සමත්

32 එම්.යූ.ජී. විරේසිරි S2/032 සිංහල වව්නියාව 42 75 සමත්

33 සී.එම්.එස.් ටිකිරි බණ්ඩාෙ S2/033 සිංහල අනුොධපුෙ 19 33 අසමත්

34 එස.්යූ.එස.්තුෂාෙ සිල්වා S2/034 සිංහල අනුොධපුෙ 86 76 සමත්

35 එම්.ජී.විරේ බණ්ඩාෙ S2/035 සිංහල පල්රලකැරල් 58 55 සමත්

36 ඒ.එම්. ඒකනායක බණ්ඩා S2/036 සිංහල පල්රලකැරල් A/b A/b රපනී සිට නැත

37 රේ.එස.්ජී.දිසානායක S2/037 සිංහල  කෑගල්ල 41 55 සමත්

38 එච්.පී.ගුණසිංහ S2/038 සිංහල පල්රලකැරල් A/b A/b රපනී සිට නැත

39 ටී.ඩී.ජී.ජයසිරි S2/039 සිංහල මලසථ්ානය 77 80 සමත්

40 රේ.රේ.රහේමසිරි S2/040 සිංහල මලසථ්ානය 49 32 අසමත්

සකස ්කරළේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා සමත්වූවා රසේ සලකන දිනය 2017.12.31

පරීේෂා කරළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.රපරර්ො

බන්ධනාගාෙ නිලධාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

සැෙයන් 11 වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (පැෙණි) 



අනු 

අංකය නම

විභාග 

අංකය

භාෂා 

මාධ්ය ආයතනය

කා.පරි.හා 

ආය.සං

මුදල් 

රෙගුලාසි සමත්/අසමත්

41 ජී.ආර්.සි.ඒ.සි.ගම්ලත් S2/041 සිංහල කෑගල්ල 14 53 අසමත්

42 එම්.ඒ.පී.රමනුවෙ ආෙච්චි S2/042 සිංහල කෑගල්ල 31 20 අසමත්

43 ආර්.ජී.ආර්. කරුණාතිලක S2/043 සිංහල කෑගල්ල A/b A/b රපනී සිට නැත

44 ඩබ්.එම්.ඩී.තිලකෙත්න S2/044 සිංහල කෑගල්ල 12 14 අසමත්

45 ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී.කුලෙත්න S2/045 සිංහල වාරියරපොල 56 92 සමත්

46 ඩබ්.එම්.එස.්විරේරකෝන් S2/046 සිංහල වාරියරපොල 46 32 අසමත්

47 ඒ.එම්.එස.්පී.අතපත්තු S2/047 සිංහල වාරියරපොල 26 58 අසමත්

48 ඩී.එම්.එස.් දසනායක S2/048 සිංහල වාරියරපොල A/b A/b රපනී සිට නැත

49 එම්.ඒ.පි.කරුණාෙත්න S2/049 සිංහල වාරියරපොල A/b A/b රපනී සිට නැත

50 ඩබ්.ඒ.එස.් සමන්ත S2/050 සිංහල වාරියරපොල 18 24 අසමත්

51 එච්.එම්.කාන්ති ගුණෙත්න S2/051 සිංහල වාරියරපොල 34 75 අසමත්

52 එච්.රේ.රේ.ශාන්ත S2/052 සිංහල වැලිකඩ 42 28 අසමත්

53 රේ.ඒ.ජි.කුරුප්පු ආෙච්චි S2/053 සිංහල වැලිකඩ A/b A/b රපනී සිට නැත

54 ආර්.තමෙෙත්න S2/054 සිංහල වැලිකඩ 30 43 අසමත්

55 එස.්එස.්දහනායක S2/055 සිංහල රකො.රි.බ 32 40 අසමත්

56 එච්.එන්.රේ. නාඔටුන්න S2/056 සිංහල මහෙ 33 36 අසමත්

57 පි.රේ.රෙෝහන කුමාෙසිරි S2/057 සිංහල කුරුවිට 34 15 අසමත්

58 එම්.එම්.දයානන්ද S2/058 සිංහල බදුල්ල 55 43 සමත්

59 ආර්.ඒ.එස.් අමෙරසේකෙ S2/059 සිංහල පල්රලකැරල් A/b A/b රපනී සිට නැත

60 ආර්.එම්.වීෙසිංහ S2/060 සිංහල අගුණරකොලපැලැස්ස A/b A/b රපනී සිට නැත

61 එච්.ඒ.එස.්රේ.කරුණාෙත්න S2/061 සිංහල රපොරළොන්නරුව 41 58 සමත්

62 සී.පී.බී.ඒකනායක S2/062 සිංහල වාරියරපොළ 40 46 සමත්

63 පී.ආර්.රේ.අරුණ ශාන්ත S2/063 සිංහල වාරියරපොළ A/b A/b රපනී සිට නැත

64 ඩබ්.සමෙවික්රම S2/064 සිංහල මීගමුව A/b A/b රපනී සිට නැත

65 එච්.එම්.එන්.පී.බංඩාෙ S2/065 සිංහල මීගමුව 32 36 අසමත්

66 ඩබ්.එම්.එස.්වීෙරකෝන් S2/066 සිංහල මීගමුව A/b A/b රපනී සිට නැත

67 රේ.ඒ.උපුල් ක්රිෂාන්ත S2/067 සිංහල පල්ලන්රසේන A/b A/b රපනී සිට නැත

68 බී.ජී.එස.්පුෂ්ප කුමාෙ S2/068 සිංහල පල්ලන්රසේන 32 15 අසමත්

69 රේ.ඒ.ජයරසේන S2/069 සිංහල වැලිකඩ A/b A/b රපනී සිට නැත

70 රේ.පී.රේ.මනනන්දනී මාෙසිංහ S2/070 සිංහල වැලිකඩ 28 8 අසමත්

සකස ්කරළේ : ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා සමත්වූවා රසේ සලකන දිනය 2017.12.31

පරීේෂා කරළේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.රපරර්ො

බන්ධ්නාගාෙ නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

සැෙයන් 11 වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (පැෙණි) 



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාා මාධ්ය ආයතනය කුණු වමත්/අවමත්

1 එච්.ඒ.එව.්ජේ. කරුණාරත්න S1/001 සංශ ජ ොජෂොන්නරුල 60 වමත්

2 ඩී.එම්.පී.බණ්ඩා S1/002 සංශ ලැලිකඩ A/b ජ නී සට නැත

3 ජේ.පී.ජේ.එම්.මාරසංශ S1/003 සංශ ලැලිකඩ 65 වමත්

4 ජේ.ඒ.ජයජවේන S1/004 සංශ ලැලිකඩ A/b ජ නී සට නැත

5 ජේ.ඒ. උපුල් ක්රිාන්ත S1/005 සංශ  ල්න්ජවේන A/b ජ නී සට නැත

6 බී.ජී.එව.් පු්  කුමාර S1/006 සංශ  ල්න්ජවේන 43 වමත්

7 යූ.ඩී.එච්.ජේ.අජේරත්න S1/007 සංශ මශර A/b ජ නී සට නැත

8 එම්.ඩේ.ඩී.එන්. මාදිල S1/008 සංශ ජකො.රි.බ A/b ජ නී සට නැත

9 එව.්ජේ.ඩී.සී.ජේ. ජකෝරා S1/009 සංශ ජකො.රි.බ A/b ජ නී සට නැත

10 ආර්.එම්.වීරසංශ S1/010 සංශ අගුණුජකො ැැව්ව A/b ජ නී සට නැත

11 ජේ.ලයි. දයාරත්න S1/011 සංශ අගුණුජකො ැැව්ව A/b ජ නී සට නැත

12 සී.පී.බී. ඒකනායක S1/012 සංශ ලාරියජ ො 55 වමත්

13 ජී.පී. බන්දු S1/013 සංශ අගුණජකො ැැව්ව A/b ජ නී සට නැත

14 පී.ආර්.ජේ.අරුණ ාන්ත S1/014 සංශ ලාරියජ ොෂ A/b ජ නී සට නැත

15 ඩේ.වමරවික්රම S1/015 සංශ මීගමුල A/b ජ නී සට නැත

16 එච්.එම්.එන්.පී.බංඩාර S1/016 සංශ මීගමුල 40 වමත්

17 ඩේ.එම්.එව.්වීරජකෝන් S1/017 සංශ මීගමුල A/b ජ නී සට නැත

වකව ්කජෂේ : ඩේ.පී.ජී.මංගලිකා වමත්වූලා ජවේ වකන දිනය 2017.12.31

 රීේා කජෂේ : එම්.ඒ.ඩී.ආර්.එල්.ජ ජර්රා

බන්ධ්නාගාර නිධ්ාරී කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය - 2017 

        වැරයන් 1 ලන කාර්යේමතා කඩඉම් විභාගය ( ැරණි)


