
අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය ලකුණු සමත්/අසමත්

1 ඩී.එම්.නිහල් කරුණාරත්න J/001 සංහල බදුල්ල 93 සමත්

2 එන්.බී.එම්.උදයකාන්ත J/002 සංහල ගාල්ල 78 සමත්

3 එල්.ඩබ්ලිව්.නානායක්කාර J/003 සංහල ගාල්ල 55.5 සමත්

4 ටී.බී.එගගාඩගෙල J/004 සංහල තල්ගදන 85 සමත්

5 එස්.එච්.ජී.චන්රෙංශ J/005 සංහල මූලස්ථානය 40 සමත්

6 ගක්.බී.අලෙත්ගත්ගම J/006 සංහල යාපනය 50.5 සමත්

7 ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.සුදාරක J/007 සංහල ෙටරැක 66 සමත්

8 එන්.එච්.පී.නිලන්ත J/008 සංහල මැගසන් 48 සමත්

9 ඩබ්ලිව්.ඩී.එච්.ලංකාර J/009 සංහල මැගසන් 65 සමත්

10 ගේ.එම්.ඒ.ගතන්නගකෝන් J/010 සංහල මැගසන් 67 සමත්

11 ගක්.ඒ.ඩී.එල්.රුවින්ද J/011 සංහල මැගසන් 59 සමත්

12 සුගත් අමරසංහ J/012 සංහල ත්රිකුණාමලය 55 සමත්

13 ඩී.පී.එස්.අගබ්ලසංහ J/013 සංහල අගුණගකාළපැලැස්ස 79 සමත්

14 ගේ.පී.ගහ්මන්ත J/014 සංහල අගුණගකාළපැලැස්ස 57 සමත්

15 ගක්.ජී.ගේ.තරින්රනාත් J/015 සංහල අගුණගකාළපැලැස්ස 40 සමත්

16 එම්.එම්.එල්.හරිශ්චන්ර J/016 සංහල මීගමුෙ 75 සමත්

17 ටී.එම්.ගක්.චන්රගස්කර J/017 සංහල මීගමුෙ 76 සමත්

18 පී.ඩී.අයි.කුමාරතංග J/018 සංහල මීගමුෙ 75 සමත්

19 එල්.එස්.පී.සල්ො J/019 සංහල මීගමුෙ 70 සමත්

20 එස්.එම්.යූ.ආර්.බණ්ඩාර J/020 සංහල මීගමුෙ 46 සමත්

21 සී.එන්.රාජපක්ෂ J/021 සංහල කළුතර 65 සමත්

22 ටී.එස්.ජයරත්න J/022 සංහල කළුතර 40 සමත්

23 ඒ.බී.එම්.හරිස්ිය J/023 සංහල කළුතර 69 සමත්

24 ගක්.වී.සී.එස්.ජයගස්කර J/024 සංහල කළුතර 71.5 සමත්

25 ටී.බී.ආර්.ශ්රීමාල් J/025 සංහල කළුතර 69 සමත්

26 එච්.එස්.ගපගර්රා J/026 සංහල කළුතර 67 සමත්

27 ඊ.එම්.ජී.එල්.ගසගනවිරත්න J/027 සංහල මහර 76 සමත්

28 ටී.එල්.ඩී.එම්.ජයශාන්ත J/028 සංහල මහර 70 සමත්

29 එස්.එච්.ඩබ්ලිව්.රමයතිලක J/029 සංහල මහර 69 සමත්

30 එම්.එල්.එල්.යූ.සුමනපාල J/030 සංහල ෙටරැක 43.5 සමත්

31 පී.ඒ.පී.ගපගර්රා J/031 සංහල ෙටරැක

32 යූ.ඩී.එන්.එස්.ගස්නාරත්න J/032 සංහල ෙටරැක 65 සමත්

33 එම්.පී.ගේ.නයනජිත් J/033 සංහල ෙටරැක 64 සමත්

34 ඒ.ඩබ්ලිව්.ආර්.හිරන්ත J/034 සංහල ෙැිකඩ 40 සමත්

35 එම්.ඩබ්ලිව්.ඩී.කුමාර J/035 සංහල ෙැිකඩ

36 පී.ඒ.එන්.ජයසංහ J/036 සංහල ෙැිකඩ

37 ගක්.ඒ.එස්.එස්.කස්තරිආරච්ි J/037 සංහල ෙැිකඩ (කාන්තා අංශය) 40.5 සමත්

38 ආර්.එල්.කාසගේ J/038 සංහල වීරවිල 83 සමත්

39 ජී.එම්.එම්.ගජනායක J/039 සංහල වීරවිල 60 සමත්

40 ටී.එන්.එම්.පීරිස් J/040 සංහල මහර 78 සමත්

සකස් කගළ් - ඩබ්ල.පී.ජී.මංගිකා

සමත් වූො ගස් සැලගකන දිනය - 2018.12.31

පරීක්ෂා කගළ් - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

බන්ධ්නාගාර නිලධ්ාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

II ගපළ ගේලර් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය

ගපනී සට නැත

ගපනී සට නැත

ගපනී සට නැත



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය ලකුණු සමත්/අසමත්

41 ජී.ඩබ්ලිව්.සී.දේවිකා J/041 සංහල පල්දල්කැදල්

42 පී.ඒ.සී.දේ.කුමාර J/042 සංහල දකා.රි.බ 64 සමත්

43 බී.ජී.ඩී.කුමාර J/043 සංහල දකා.රි.බ 40 සමත්

44 දේ.පී.දසේනාරත්න J/044 සංහල පදබෝධ් දමත් දසවණ 69.5 සමත්

45 ඩී.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.එසේ.මුතුකුමාර J/045 සංහල කුරුවිට 72 සමත්

46 එච්.ඩී.එසේ.එම්.ගුණදසේකර J/046 සංහල කුරුවිට 75 සමත්

47 එසේ.ඒ.පී.එසේ.සමරසංහ J/047 සංහල කුරුවිට 40 සමත්

48 එම්.පී.පී.බැසල් J/048 සංහල කුරුවිට

49 ආර්.එම්.ඊ.ඉදරෝෂන් J/049 සංහල කුරුවිට 70 සමත්

50 දේ.බී.ආර්.ආර්.ජින්ජර් J/050 සංහල කුරුවිට 67 සමත්

51 ඩබ්ලිව්.එම්.පී.ඒ.බණ්ඩාර J/051 සංහල දබෝගම්බර 93.5 සමත්

52 එච්.එම්.ආර්.ඩබ්ලිව්.බංඩාර J/052 සංහල දබෝගම්බර 82 සමත්

53 ආර්.එම්.ජී.ඩබ්ලිව්.එසේ.එම්.රත්නායක J/053 සංහල දබෝගම්බර 89 සමත්

54 ඒ.පී.උදය දේම ගුණපාල J/054 සංහල දබෝගම්බර 42 සමත්

55 ආර්.එම්.ඒ.එසේ.දේ.රත්නායක J/055 සංහල දබෝගම්බර 83 සමත්

56 යූ.ටී.එම්.බී.ජයරත්න J/056 සංහල පල්දල්කැදල් 75 සමත්

57 දේ.ඒ.එන්.ප්රියදර්ශනී J/057 සංහල ප.වි.පුම 82 සමත්

58 ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ.බී.විදේදකෝන් J/058 සංහල දළුපත - මීගමුව (පල්ලන්දසේන) 45 සමත්

59 එම්.ඩී.දේ.ඒ.කුමාර J/059 සංහල දළුපත - මීගමුව 51 සමත්

60 එසේ.දේ.රාජපේෂ J/060 සංහල දළුපත - මීගමුව 86 සමත්

61 ආර්.ඒ.එසේ.එසේ.දපදර්රා J/061 සංහල දළුපත - මීගමුව (පල්ලන්දසේන) 53 සමත්

62 දේ.ජී.ඩී.යූ.මහීපාල J/062 සංහල කෑගල්ල 67 සමත්

63 එසේ.ඒ.එසේ.දේ.සමරවීර J/063 සංහල මූලසේථානය 66.5 සමත්

සකසේ කද ේ - ඩබ්ල.පී.ජී.මංගිකා

සමත් වූවා දසේ සැලදකන දිනය - 2018.12.31

පරීේෂා කද ේ - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

බන්ධ්නාගාර නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

II දප  දේලර් කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය

දපනී සට නැත

දපනී සට නැත



බන්ධනාගාර නිලධාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

II පෙළ පුනරුත්ථාෙන නිලධාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය

අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධය ආයතනය ලකුණු සමත්/අසමත්

1 ජී.ඩී.එස්.සාන්ත W/001 සංහල ගාල්ල 57.5 සමත්

2 ඩබ්.ජී.වයි.ඒ.වික්රමතංග W/002 සංහල තල්පෙන 73 සමත්

3 යූ.ජී.එල්.ටී.නිපරෝෂණී W/003 සංහල වටරැක 44 සමත්

4 ඩබ්ිව්.එම්.එස්.පක්.වීරොන W/004 සංහල ෙල්පලකැපල් 71.5 සමත්

5 එම්.එම්.පී.පක්.මනම්පේරි W/005 සංහල පබෝගම්බර 89.5 සමත්

6 ජී.පී.එස්.අපබ්පස්කර W/006 සංහල කළුතර 87 සමත්

7 බී.එම්.අයි.ටී.බංඩාර W/007 සංහල ෙළුෙත - මීගමුව 80 සමත්

8 පක්.පී.බබරැන්ෙපේ W/008 සංහල බූස්ස 76.5 සමත්

9 යූ.ඒ.එස්.ටී.කුමාරසරි W/009 සංහල බූස්ස 72 සමත්

10 එම්.ඩී.එන්.හිමකාන්ත W/010 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස (කදුරුගස්ආර) 84 සමත්

11 එච්.එන්.එම්.එස්.එස්.මැණිපක් W/011 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස 66 සමත්

12 පේ.පක්.එස්.ජයපස්කර W/012 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස 91 සමත්

13 එල්.එම්.එම්.සල්වා W/013 සංහල පකා.රි.බ 57 සමත්

සකස් කපළ් - ඩබ්.පී.ජී.මංගිකා

සමත් වූවා පස් සැලපකන දිනය - 2018.12.31

ෙරීක්ෂා කපළ් - පී.වී.ටී.එච්.ධනංජය



අනු අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය ලකුණු සමත්/අසමත්

1 එස්.කේ.ඩී.සී.කේ.කකෝරාල SI/001 සංහල කකා.රි.බ

සකස් කක ් - ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා

සමත් වූවා කස් සැලකකන දිනය - 2018.12.31

පරීේෂා කක ් - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

බන්ධ්නාගාර නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

සැරයන් I වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (පැරණි)

කපනී සට නැත



අනු 

අංකය නම

විභාග 

අංකය

භාෂා 

මාධ්ය ආයතනය කා.පරි.හා ආය.සං. මුදල් රෙගුලාසි සමත්/අසමත්

1 ඩබ්.ඒ.එස්.සමන්ත SII/001 සිංහල වාරියරපාල (කුලි/සි/මැ)

2 එම්.ඒ.පී.කරුණාෙත්න SII/002 සිංහල වාරියරපාල (කුලි/සි/මැ)

3 එම්.ඩී.රේ.රේ.කුමාෙ SII/003 සිංහල රකා.රි.බ 48 63 සමත්

4 රේ.වී.කරුනාදාස SII/004 සිංහල ගාල්ල

5 ආර්.එම්.එස්.බී.ෙත්නායක SII/005 සිංහල තල්රදන 40 40 සමත්

6 එච්.රේ.රේ.ශාන්ත SII/006 සිංහල වැලිකඩ 40 54 සමත්

7 පී.ලියනගමරේ SII/007 සිංහල වැලිකඩ

8 ආර්.තමෙෙත්න SII/008 සිංහල වැලිකඩ 43 52 සමත්

9 රේ.ඒ.ගාමිණී SII/009 සිංහල වැලිකඩ

10 ජී.නාලිනී චන්රලතා SII/010 සිංහල වැලිකඩ 53 63 සමත්

11 අයි.ඩී.එම්.ආර්.ඥාණෙත්න SII/011 සිංහල මැගසින් 57 60 සමත්

12 ආර්.ඒ.එස්.අමෙරස්කෙ SII/012 සිංහල පල්රල්කැරල් 29 31 අසමත්

13 එච්.ජී.පී.දයාෙත්න SII/013 සිංහල අගුණරකාළපැලැස්ස 40 40 සමත්

14 වයි.ජී.ආරියසිංහ SII/014 සිංහල රබෝගම්බෙ

15 එන්.ජී.රේ.රස්නාධීෙ SII/015 සිංහල රබෝගම්බෙ

16 රේ.ඩබ්ලිව්.එස්.සමීෙ SII/016 සිංහල රබෝගම්බෙ 63 60 සමත්

17 රේ.පී.රේ.එම්.මාෙසිංහ SII/017 සිංහල රබෝගම්බෙ 51 23 අසමත්

18 රේ.රේ.රහ්මසිරි SII/018 සිංහල මූලස්ථානය

19 බී.ජී.එස්.පී.කුමාෙ SII/019 සිංහල දළුපත - මීගමුව (පල්ලන්රස්න) 40 42 සමත්

20 එම්.පී.එස්.වීෙරස්කෙ SII/020 සිංහල පරබෝධ්ා රමත් රසවණ 24 14 අසමත්

21 රේ.ඩබ්ලිව්.ජී.කරුණාතිලක SII/021 සිංහල පරබෝධ්ා රමත් රසවණ රපනී සිට නැත

22 එම්.එම්.එස්.ප්රියදර්ශන SII/022 සිංහල රකා.රි.බ 40 60 සමත්

23 ඩබ්ලිව්.ඩී.දයානාත් SII/023 සිංහල මාතෙ

24 බී.ඒ.එස්.එල්.රේ.සමෙසිංහ SII/024 සිංහල වටරැක 84 42 සමත්

25 ඩී.එච්.වල්ිට SII/025 සිංහල වටරැක

26 ඩබ්ලිව්.ජී.රේමසිරි SII/026 සිංහල වටරැක 92 60 සමත්

27 ආර්.ඒ.ජී.එච්.ජී.විජය ොජපේෂ SII/027 සිංහල රමානොගල

28 එම්.ඩබ්ලිව්.සෙත් විතාන SII/028 සිංහල කළුතෙ 72 62 සමත්

29 පී.රේ.ආර්.ආර්.කුලෙත්න SII/029 සිංහල කළුතෙ 43 58 සමත්

30 ආර්.ඒ.ඩී.එල්.එස්.කුමාෙසිරි SII/030 සිංහල කළුතෙ 27 40 අසමත්

31 එස්.එස්.දහනායක SII/031 සිංහල රකා.රි.බ 40 25 අසමත්

32 එච්.එන්.රේ.නාඹටුන්න SII/032 සිංහල මහෙ 40 30 අසමත්

33 ඒ.එල්.ජි.පී.අතපත්ු SII/033 සිංහල මහෙ (මීතිරිගල.එ.වැ.ක) 25 25 අසමත්

34 රේ.එම්.රහ්මචන්ර SII/034 සිංහල මහෙ (මීතිරිගල.එ.වැ.ක)

35 ජී.ඩබ්ලිව්.එස්.ආරියෙත්න SII/035 සිංහල කුරුවිට

36 පී.රේ.ආර්.කුමාෙසිරි SII/036 සිංහල කුරුවිට 40 21 අසමත්

37 එල්.එන්.ලියනරේ SII/037 සිංහල කුරුවිට

38 ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.විරේරකෝන් SII/038 සිංහල වාරියරපාල 40 40 සමත්

39 ඒ.එම්.එස්.පී.අතපත්ු SII/039 සිංහල වාරියරපාල

40 එච්.එම්.රේ.ගුණෙත්න SII/040 සිංහල වාරියරපාල 57 80 සමත්

සකස් කරළ් - ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා

සමත් වූවා රස් සැලරකන දිනය - 2018.12.31

පරීේෂා කරළ් - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

බන්ධ්නාගාෙ නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

සැෙයන් II වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (පැෙණි)

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය කා.පරි.හා ආය.සං. මුදල් රෙගුලාසි සමත්/අසමත්

41 ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී.තිලකෙත්න SII/041 සිංහල කෑගල්ල 40 40 සමත්

42 එස්.ආර්.ඒ.එස්.බණ්ඩාෙ SII/042 සිංහල කෑගල්ල 46 70 සමත්

43 එම්.ඒ.පී.රමනුවෙආෙච්චි SII/043 සිංහල කෑගල්ල 28 60 අසමත්

44 ඊ.පියල් SII/044 සිංහල කෑගල්ල

45 ආර්.ජී.ආර්.කරුණාතිලක SII/045 සිංහල කෑගල්ල

46 ජී.ආර්.සී.ඒ.සී.ගම්ලත් SII/046 සිංහල කෑගල්ල 50 65 සමත්

47 සී.ඒ.රර්වල් SII/047 රදමළ මඩකලපුව 44 11 අසමත්

48 ආර්.බී.සෙත්චන්ද්ර SII/048 සිංහල බදුල්ල 27 26 අසමත්

49 ටී.රේ.එන්ද්.යූ.කුලෙත්න SII/049 සිංහල බදුල්ල 54 43 සමත්

50 රේ.ඩබ්ලිව්.යූ.සී.සමෙජීව SII/050 සිංහල බදුල්ල 41 48 සමත්

සකස් කරළ් - ඩබ්ල.පී.ජී.මංගිකා

සමත් වූවා රස් සැලරකන දිනය - 2018.12.31

පරීේෂා කරළ් - පී.වී.ටී.එච්ච.ධ්නංජය

බන්ද්ධ්නාගාෙ නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

සැෙයන්ද් II වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (පැෙණි)

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත



අනු 

අංකය නම

විභාග 

අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය කාර්.පරි.හා ආය. සං. මුදල් රෙගුලාසි සමත්/අසමත්

1 එච්.එම්.පී.එම්.එස්.රහ්ෙත් SN/001 සිංහල බදුල්ල 53 79 සමත්

2 රේ.ශ්රීරමෝහන් SN/002 රදමළ යාපනය 53.5 45 සමත්

3 රේ.ොජපේෂ SN/003 සිංහල මාතෙ 55.5 84 සමත්

4 පී.එම්.ආර්.තිලක බංඩාෙ SN/004 සිංහල වැලිකඩ 31.5 40 අසමත්

5 සී.ඒ.රේ.ෙත්නායක SN/005 සිංහල වැලිකඩ 72 79 සමත්

6 එම්.එම්.චන්ර කුමාෙ SN/006 සිංහල කදුරුගස්ආෙ වැ.කඳවුෙ 68 90 සමත්

7 යූ.එන්.විරේමාන්න SN/007 සිංහල වැලිකඩ 75 80 සමත්

8 ඩබ්.රේ.එස්.ද.සිල්වා SN/008 සිංහල වැලිකඩ 66 86 සමත්

9 එම්.එල්.ඒ.එන්.පින්ු SN/009 සිංහල වැලිකඩ 61.5 89.5 සමත්

10 ඊ.එල්.ඒ.එච්.සිල්වා SN/010 සිංහල වැලිකඩ 48.5 73 සමත්

11 රේ.ජානක SN/011 සිංහල වැලිකඩ 52 50 සමත්

12 එල්.ඩබ්.පී.රේ.සී.දයානන්ද SN/012 සිංහල වැලිකඩ 66 93 සමත්

13 ඊ.බී.ඒ.රේ.නන්දෙත්න SN/013 සිංහල වැලිකඩ

14 රේ.ඒ.ඩබ්.සුදර්ශනී SN/014 සිංහල වැලිකඩ 48 60 සමත්

15 රේ.ආර්.රේ.රුද්රිගු SN/015 සිංහල මැගසින් 56 62.5 සමත්

16 එච්.එම්.පී.ගුණෙත්න SN/016 සිංහල මැගසින් 40 58.5 සමත්

17 ආර්.එම්.තිලකෙත්න SN/017 සිංහල රමාණොගල 40 65 සමත්

18 ඩබ්ලිව්.එච්.කාලිංගෙත්න SN/018 සිංහල රමාණොගල (අම්පාෙ සි.මැ) 14 67 අසමත්

19 රේ.එම්.රේමචන්ර SN/019 සිංහල රමාණොගල 64 81 සමත්

20 රේ.එම්.බන්ඩාෙ SN/020 සිංහල රමාණොගල 42 79 සමත්

21 එච්.ආර්.ධ්ර්මරස්න SN/021 සිංහල රමාණොගල 40 41 සමත්

22 රේ.ඩබ්.ජී.අප්පුහාමි SN/022 සිංහල රමාණොගල 40 40 සමත්

23 ඩී.එම්.රසනවිෙත්න SN/023 සිංහල රමානොගල 41 72 සමත්

24 එල්.ඩී.එස්.රේ.ද ඉරසඩ් කවිෙත්න SN/024 සිංහල කළුතෙ 40 70 සමත්

25 රේ.එස්.රබෝදෙගම SN/025 සිංහල කළුතෙ 45.5 62 සමත්

26 ඩී.ඩිේෂන් SN/026 සිංහල රකා.රි.බ 54 71.5 සමත්

27 ඩබ්.ඩී.එන්.පී.අමෙනන්ද SN/027 සිංහල මහෙ 49.5 72 සමත්

28 එච්.පී.ෙන්ජන SN/028 සිංහල රකා.රි.බ

29 ආර්.ඒ.එන්.රේ.කුමාෙ SN/029 සිංහල රකා.රි.බ 49.5 41 සමත්

30 රේ.බී.ජී.ජයෙත්න SN/030 සිංහල පල්රල්කැරල්

31 ඒ.එම්.ඒ.අරබ්රකෝන් SN/031 සිංහල පල්රල්කැරල් 61 81 සමත්

32 රේ.එම්.එන්.ෙත්නායක SN/032 සිංහල පල්රල්කැරල් 57.5 91 සමත්

33 ඩී.එස්.ජී.යූ.එස්.ධ්ර්මරස්න SN/033 සිංහල පල්රල්කැරල් 34.5 69 අසමත්

34 එච්.ඩබ්.එන්.ජයමාන්න SN/034 සිංහල අගුණරකාළපැලැස්ස

35 එස්.එච්.අමෙවර්ධ්න SN/035 සිංහල අගුණරකාළපැලැස්ස 59.5 69 සමත්

36 එච්.රේ.එස්.කුමාෙ SN/036 සිංහල අගුණරකාළපැලැස්ස 55.5 79 සමත්

37 එස්.එච්.ටී.සමන් SN/037 සිංහල අගුණරකාළපැලැස්ස 41 46 සමත්

38 ඩී.එල්.ඩී.ක්රිෂාන්ත SN/038 සිංහල මාතෙ 43.5 52.5 සමත්

39 බී.ජී.ඒ.ප්රියංක SN/039 සිංහල මාතෙ 48 85 සමත්

40 රේ.පී.ඒ.ආරියසිංහ SN/040 සිංහල මහෙ (වැ/ක/කන්දවත්ත) 57 40 සමත්

සකස් කරළ් - ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා

සමත් වූවා රස් සැලරකන දිනය - 2018.12.31

පරීේෂා කරළ් - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

රපනී සිට නැත

බන්ධ්නාගාෙ නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

සැෙයන් II වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (නව)

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත



අනු 

අංකය නම

විභාග 

අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය කාර්.පරි.හා ආය. සං. මුදල් රෙගුලාසි සමත්/අසමත්

41 ජී.ටී.රේමලාල් SN/041 සිංහල කළුතෙ

42 බී.එම්.එස්.සී.බස්නායක SN/042 සිංහල අනුොධ්පුෙය 56 89 සමත්

43 රේ.එම්.ජනක සංජීව SN/043 සිංහල අනුොධ්පුෙය 51 44 සමත්

44 එස්.එම්.ටී.රේ.රස්මසිංහ SN/044 සිංහල අනුොධ්පුෙය 40 66 සමත්

45 එම්.එන්.රෙෝහිත SN/045 සිංහල අනුොධ්පුෙය 33 54 අසමත්

46 එම්.එම්.අයි.මුණසිංහ SN/046 සිංහල අනුොධ්පුෙය

47 ජී.අයි.ජයතිලක SN/047 සිංහල වවුනියාව 42 70 සමත්

48 බී.එම්.ප්රියජීව SN/048 සිංහල ප.වි.පු.ම 40 67 සමත්

49 ආර්.ඒ.ඒ.එස්.ෙණතංග SN/049 සිංහල මූලස්ථානය 41 64 සමත්

50 ඩී.ආර්.එම්.ඩබ්.ඇහැලියරගාඩ SN/050 සිංහල මූලස්ථානය 57 79 සමත්

51 එන්.එම්.එන්.බී.එන්.බණ්ඩාෙ SN/051 සිංහල මූලස්ථානය 61 82 සමත්

52 ඩී.පී.ඒ.සී.ෙණසිංහ SN/052 සිංහල මූලස්ථානය 80 93 සමත්

53 එම්.ඒ.පී.මන්ීෙත්න SN/053 සිංහල මූලස්ථානය 85 94 සමත්

54 ඒ.එච්.එම්.රේ.අරබ්සිංහ SN/054 සිංහල වාරියරපාල 40 70 සමත්

55 ජී.ඩබ්.ජී.සී.හරිස්චන්ර SN/055 සිංහල වාරියරපාල 46 61 සමත්

56 ආර්.එම්.චන්රෙත්න SN/056 සිංහල වාරියරපාල 24.5 46.5 අසමත්

57 ඒ.ජී.එස්.අමෙසිංහ SN/057 සිංහල වාරියරපාල

58 පී.ඩී.වීෙසිංහ SN/058 සිංහල වාරියරපාල 59 61.5 සමත්

59 අයි.ඒ.රේ.ඩී.ඉමි ආෙච්ි SN/059 සිංහල වාරියරපාල 43 66 සමත්

60 ඩී.එම්.පී.අයි.පලාපත්වල SN/060 සිංහල වාරියරපාල (මහව/සි/මැ) 45 60 සමත්

61 පී.ජී.එච්.එම්.දිසානායක SN/061 සිංහල කෑගල්ල 44.5 60 සමත්

62 ආර්.ආර්.සී.රස්නාෙත්න SN/062 සිංහල කෑගල්ල 57.5 84 සමත්

63 එස්.පී.ින්තක SN/063 සිංහල කෑගල්ල 44.5 66 සමත්

64 ඒ.ජී.පී.එල්.චාල්ස් SN/064 සිංහල කෑගල්ල 50 68 සමත්

65 ඩී.එම්.නිමල් SN/065 සිංහල කෑගල්ල 53 70 සමත්

66 ඒ.ඒ.එස්.අතාවුද SN/066 සිංහල කෑගල්ල 37.5 61 අසමත්

67 එස්.එම්.සී.එස්.බන්ඩාෙ SN/067 සිංහල කෑගල්ල 56 82 සමත්

68 ඒ.ආර්.ටී.පී.බණ්ඩාෙ SN/068 සිංහල කෑගල්ල 40.5 62 සමත්

69 එම්.ජී.ආර්.පී.චන්රසිරි SN/069 සිංහල කෑගල්ල 51.5 81 සමත්

70 ඒ.එම්.ටී.බංඩාෙ SN/070 සිංහල කෑගල්ල (කු/සි/මැ)

71 ඒ.ජී.ඩී.එස්.ගුණසිංහ SN/071 සිංහල කෑගල්ල (කු/සි/මැ) 40 58.5 සමත්

72 ඩබ්ලිව්.ඒ.රේ.බණ්ඩාෙ SN/072 සිංහල කෑගල්ල (කු/සි/මැ)

73 ආර්.ඒ.යූ.එච්.ෙන්රදණි SN/073 සිංහල දළුපත - මීගමුව (පල්ලන්රස්න) 43 69 සමත්

74 එම්.එච්.වසන්ත SN/074 සිංහල වව්නියාව 41 60 සමත්

75 ඩී.එන්.ඈපා SN/075 සිංහල බූස්ස

76 එල්.අයි.කාසිරේ SN/076 සිංහල බූස්ස 30.5 69 සමත්

77 පී.යූ.බී.ද සිල්වා SN/077 සිංහල ගාල්ල 57 77 සමත්

78 රේ.ඒ.බුද්ධිසිරි SN/078 සිංහල මහෙ 40.5 69 සමත්

79 එස්.ඒ.පී.ඒ.රේ.රසෝලංගආෙච්ි SN/079 සිංහල මහෙ 52.5 77 සමත්

80 එස්.එස්.බී.ඩී.එස්.ප්රියංකෙ SN/080 සිංහල මහෙ 50.5 84 සමත්

සකස් කර ් - ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා

සමත් වූවා රස් සැලරකන දිනය - 2018.12.31

පරීේෂා කර ් - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

බන්ධ්නාගාෙ නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

සැෙයන් II වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (නව)

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත



අනු 

අංකය නම

විභාග 

අංකය

භාෂා 

මාධ්ය ආයතනය කාර්.පරි.හා ආය. සං. මුදල් රෙගුලාසි

සමත්/අසම

ත්

81 එම්.රේ.ජයනන්ද SN/081 සිංහල මහෙ 58 88 සමත්

82 ඩබ්.ආර්.ඒ.රේ.ප්රියන්ත SN/082 සිංහල මහෙ (ගම්පහ/සි/මැ) 41 65 සමත්

83 එන්.ඩබ්.ඩිේසන් ජයලත් SN/083 සිංහල මහෙ 40 62 සමත්

84 ඊ.ඩී.එම්.රේ.සී.එල්ලාවල SN/084 සිංහල මහෙ (ගම්පහ/සි/මැ) 40 62 සමත්

85 පී.එම්.නිලන්ත කරුණාෙත්න SN/085 සිංහල වාරියරපාල 41 53.5 සමත්

86 ඩබ්.ඒ.නිරෙෝෂණ SN/086 සිංහල ගාල්ල

87 ඒ.අජිත් ද සිල්වා SN/087 සිංහල ගාල්ල 51 80 සමත්

88 ඩබ්ිව්.ඒ.සී.ලිත් ධ්ර්මදාස SN/088 සිංහල ගාල්ල 63 83 සමත්

89 ඩබ්.රේ.වසන්ත ගාමිණී SN/089 සිංහල ගාල්ල 55 83 සමත්

90 ජී.එච්.ඒ.චන්රනාත් SN/090 සිංහල ගාල්ල 57 90 සමත්

91 ඒ.ජී.බුද්ධික චන්දන ගුණරසේකෙ SN/091 සිංහල ගාල්ල 55 79 සමත්

92 එසේ.ඩී.අයි.සමෙරකෝන් SN/092 සිංහල වටරැක 64.5 86 සමත්

93 එම්.ඩී.යූ.වී.එසේ.තිසේස කුමාෙ SN/093 සිංහල වටරැක 42 67 සමත්

94 එච්.පී.එල්.රහේවාවසම් SN/094 සිංහල වටරැක 57.5 83 සමත්

95 රේ.එච්.ඒ.ඩී.නීල් භාතිය කුමාෙ SN/095 සිංහල වටරැක 60.5 74 සමත්

96 පී.පී.එන්.එන්.ොජපේෂ SN/096 සිංහල වටරැක

97 එම්.ඒ.සී.එසේ.රේ.වීෙසිංහ SN/097 සිංහල කුරුවිට 62 71 සමත්

98 රේ.ආර්.එච්.සමෙතංග SN/098 සිංහල කුරුවිට 41.5 92 සමත්

99 පී.රේ.එච්.ඒ.රේමකීර්ති SN/099 සිංහල කුරුවිට 41 80 සමත්

100 එන්.ඒ.නිශාන්ත රසේනක SN/100 සිංහල බදුල්ල 40 62.5 සමත්

101 පී.බී.පී.රකවිටියාගල SN/101 සිංහල කුරුවිට (අවිසේසාරව්ල්ල සි.මැ) 40 46 සමත්

102 ඩබ්.ජී.එච්.බණ්ඩාෙ SN/102 සිංහල කුරුවිට 46.5 65 සමත්

103 ඒ.එම්.සමන්ත SN/103 සිංහල මීගමුව (පුත්තලම සි.මැ) 29.5 60 අසමත්

104 එච්.එම්.එසේ.එල්.උදයකාන්ත SN/104 සිංහල මීගමුව (හලාවත සි.මැ) 40 60 සමත්

105 ආර්.ඇම්.පී.රේ.චන්රසිරි SN/105 සිංහල මීගමුව 46.5 73.5 සමත්

106 පී.ඒ.ඒ.කුමාෙසිරි SN/106 සිංහල මීගමුව 43.5 72.5 සමත්

107 ඒ.එම්.වී.ජී.රේ.ආර්.බී.අමෙසිංහ SN/107 සිංහල මීගමුව 45 65.5 සමත්

108 ජී.ටී.ගමරේ SN/108 සිංහල මීගමුව 48.5 70 සමත්

109 ඒ.සී.අනිල් කුමාෙ SN/109 සිංහල පල්ලන්රසේන 48 63 සමත්

110 පී.එම්.ජයනන්දන SN/110 සිංහල මීගමුව

111 එසේ.ඒ.මුණසිංහ SN/111 සිංහල ත්රිකුණාමලය

112 ටී.සුගුනකුමාර් SN/112 රදමළ ත්රිකුණාමලය 44.5 45 සමත්

113 ඒ.පී.ප්රදීප් අසංග ජයසිංහ SN/113 සිංහල රකා.රි.බ 41 67 සමත්

114 වයි.වී.ඒ.එල්.ශිෙන්ත SN/114 සිංහල අගුණරකාළපැලැසේස (හම්බන්රතාට සි.මැ)

115 ඩී.කපිල බුද්ධික SN/115 සිංහල ගාල්ල 40 66 සමත්

116 ජී.ඩී.එන්.ගමරේ SN/116 සිංහල රපාරළාන්නරුව 

117 එම්.එම්.විරේරසේකෙ බණ්ඩා SN/117 සිංහල රපාරළාන්නරුව 48 23 අසමත්

118 යූ.ජී.එම්.යූ.කරුණාෙත්න SN/118 සිංහල රපාරළාන්නරුව 56.5 51 සමත්

119 ඩී.එම්.පී.බී.දිසානායක SN/119 සිංහල රබෝගම්බෙ (ගම්රපාල සි.මැ) 21 23 අසමත්

120 සී.එච්.එන්.ඒ.ඩබ්ිව්.එම්.ආර්.එසේ.ඒ.රමාළරගාඩ SN/120 සිංහල රබෝගම්බෙ (මාතරල් සි.මැ) 42 48 සමත්

සකසේ කරළේ - ඩබ්.පී.ජී.මංගිකා

සමත් වූවා රසේ සැලරකන දිනය - 2018.12.31

පරීේෂා කරළේ - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

බන්ධ්නාගාෙ නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

සැෙයන් II වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (නව)

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත



අනු 

අංකය නම

විභාග 

අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය

කාර්.පරි.හා ආය. 

සං. මුදල් රෙගුලාසි සමත්/අසමත්

121 එම්.රේ.වර්ණසිංහ SN/121 සිංහල රබෝගම්බෙ 51 64 සමත්

122 ඩී.ඒ.පී.බී.රදල්ගහපිටිය SN/122 සිංහල රබෝගම්බෙ (හැටන් සි.මැ) 51 71 සමත්

123 එම්.ජී.සමන් පුෂ්ප කුමාෙ SN/123 සිංහල රබෝගම්බෙ 29 54 අසමත්

124 ඊ.එම්.පී.ඒකනායක SN/124 සිංහල හැටන් (සි.මැ) රබෝගම්බෙ 55 48 සමත්

125 ටී.ජී.ඩී.එම්.ෙණසිංහ බණ්ඩාෙ SN/125 සිංහල රබෝගම්බෙ 40.5 48 සමත්

126 ජී.ආර්.අයි.ගරන්රගාඩ SN/126 සිංහල රබෝගම්බෙ 42 42.5 සමත්

127 බී.එම්.එල්.එන්.රතන්නරකෝන් SN/127 සිංහල රබෝගම්බෙ 50.5 65 සමත්

128 රේ.ජී.අරසෝකා නන්ද බණ්ඩාෙ SN/128 සිංහල රබෝගම්බෙ 40 50 සමත්

129 එම්.එස්.යූ.ප්රියංකෙ SN/129 සිංහල රබෝගම්බෙ 32 74 අසමත්

130 රේ.ජී.ජගත් කරුණාරස්න SN/130 සිංහල රබෝගම්බෙ

131 ඩී.එස්.ජයමංගල SN/131 සිංහල රබෝගම්බෙ 45 58 සමත්

132 එල්.ජී.අරනෝමා සුගතදාස SN/132 සිංහල රබෝගම්බෙ

133 ආර්.එම්.ඩී.එස්.රේ.උපතිස්ස SN/133 සිංහල බදුල්ල

134 එම්.ජී.සුනිල් රේමසිරි SN/134 සිංහල බදුල්ල 29 56 අසමත්

135 එච්.එම්.නිමල් ශාන්ත SN/135 සිංහල බදුල්ල 29 61 අසමත්

136 එස්.ටී.ධ්ර්මෙත්න SN/136 සිංහල බදුල්ල 40 61 සමත්

137 ආර්.එම්.ජයන්ත ෙණසිංහ SN/137 සිංහල බදුල්ල 40 65 සමත්

138 එන්.එස්.ජයසිංහ SN/138 සිංහල බදුල්ල 40 77 සමත්

139 එස්.ඩී.සී.සමෙවීෙ SN/139 සිංහල බදුල්ල

140 රේ.ඩී.නිහාල් සෙත් SN/140 සිංහල බදුල්ල 43.5 73 සමත්

141 ආර්.එම්.සෙත් ෙත්නායක SN/141 සිංහල පල්රල්කැරල් 27 72 අසමත්

142 එල්.ජී.පී.බණ්ඩාෙ SN/142 සිංහල රපාර ාන්නරුව 57.5 59 සමත්

143 ඒ.පී.බී.සී.ගුණරස්කෙ SN/143 සිංහල ගාල්ල

144 පී.ආර්.ආර්.අයි.කුරර් SN/144 සිංහල කළුතෙ 44.5 76 සමත්

145 එන්.රලස්ි පීරිස් SN/145 සිංහල කළුතෙ (පානදුෙ සිෙ මැදිරිය) 47.5 83 සමත්

146 බී.ඩී.මාලනී SN/146 සිංහල කළුතෙ 44.5 77.5 සමත්

147 ජී.එම්.එම්.එස්.රේ.ගස්රේ SN/147 සිංහල අනුොධ්පුෙය 29.5 50 අසමත්

148 රේ.ඒ.ඇඹිල්ලවත්ත SN/148 සිංහල අනුොධ්පුෙය 64 70 සමත්

149 පී.එල්.ඒ.ියනරේ SN/149 සිංහල අනුොධ්පුෙය 50 48 සමත්

150 යූ.එල්.එම්.ජිෆ්්රි SN/150 රදම මඩකලපුව 26.5 24 අසමත්

151 ඩී.යූ.ජයතිලක බංඩාෙ SN/151 සිංහල වටරැක 34 43 අසමත්

152 එස්.ඒ.එල්.පී.රපරර්ො SN/152 සිංහල වටරැක 29.5 53 අසමත්

153 ටී.පී.පී.එස්.ගුණරස්කෙ SN/153 සිංහල පල්ලන්රස්න 42.5 58 සමත්

154 ඩබ්.අරශෝක පුෂ්ප කුමාෙ රුද්රගු SN/154 සිංහල පල්ලන්රස්න 49.5 73 සමත්

155 ඒ.සී.සම්පත් කුමාෙ SN/155 සිංහල මහෙ 56 80 සමත්

156 ආර්.එස්.රසනවිෙත්න SN/156 සිංහල රකා.රි.බ 49 75 සමත්

157 ඩබ්.ඒ.පී.රේ.විසිංහ SN/157 සිංහල මූලස්ථානය 70.5 73 සමත්

158 ඩී.එම්.අනුෙ දිසානායක SN/158 සිංහල රපාර ාන්නරුව 68.5 50 සමත්

159 යූ.එල්.එස්.සී.ඩී.රපරර්ො SN/159 සිංහල වැිකඩ 51.5 73 සමත්

160 අයි.යූ.විරේතංග SN/160 සිංහල අගුණරකා පැලැස්ස 51 58 සමත්

සකස් කර ් - ඩබ්.පී.ජී.මංගිකා

සමත් වූවා රස් සැලරකන දිනය - 2018.12.31

පරීේෂා කර ් - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

රපනී සිට නැත

බන්ධ්නාගාෙ නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

සැෙයන් II වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (නව)

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය ලකුණු සමත්/අසමත්

1 බී.ඒ.ඒ.පී.අයි.අතපත්ු GI/001 සංහල මමානරාගල 40 සමත්

2 මේ.සී.පී.මේ.කහඳවල GI/002 සංහල මහර 40 සමත්

3 ඩබ්.ජී.පී.පී.මේ.ජයමසේන GI/003 සංහල මබෝගම්බර 49 සමත්

4 පී.ජී.පී.එසේ.ජයවීර GI/004 සංහල කුරුවිට 78 සමත්

5 ආර්.ඒ.නිශාන්ත රණසංහ GI/005 සංහල කුරුවිට 53 සමත්

සකසේ කම ේ - ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා

සමත් වූවා මසේ සැලමකන දිනය - 2018.12.31

පරීේෂා කම ේ - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

බන්ධ්නාගාර නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

නියාමක I වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය (පැරණි)



බන්ධනාගාර නිලධාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

නියාමක II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (පැරණි)

අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධය ආයතනය ලකුණු සමත්/අසමත්

1 ඩබ්ලිව්.එම්.ජයසිරි GII/001 සිංහල වාරියපපාල (කුි.සි.මැ)

2 එච්.පක්.ඩී.සංජීව GII/002 සිංහල පකා.රි.බ 40 සමත්

3 එම්.එම්.එස්.යූ.පක්.මුහන්ිරම් GII/003 සිංහල පකා.රි.බ 42 සමත්

4 ඩබ්ලිව්.එස්.ප්රදීප් නන්දන GII/004 සිංහල පල්පල්කැපල් 52 සමත්

5 ඩී.පී.පක්.බී.පතිරණ GII/005 සිංහල පල්පල්කැපල් 45 සමත්

6 එච්.ජී.අයි.එස්.රාජපක්ෂ GII/006 සිංහල ත්රිකුණාමලය 64 සමත්

7 එස්.එස්.සී.සිරිවර්ධන GII/007 සිංහල ත්රිකුණාමලය

8 එස්.ඒ.පී.ඩබ්ලිව්.සමරතංග GII/008 සිංහල අගුණපකාළපැලැස්ස 53 සමත්

9 පක්.සී.පී.පක්.කහඳවල GII/009 සිංහල මහර 57 සමත්

10 එම්.ඩබ්ලිව්.එච්.එස්.වල්පල GII/010 සිංහල පපාපළාන්නරුව 46 සමත්

11 පේ.ඩබ්ල.ජී.ඩී.පහ්රත් GII/011 සිංහල පබෝගම්බර (ගම්පපාල සි.මැ) 27 අසමත්

12 ආර්.ඒ.එස්.එල්.රූපසිංහ GII/012 සිංහල වැිකඩ 42 සමත්

13 ඒ.පේ.එස්.ජයලත් GII/013 සිංහල පමානරාගල 66 සමත්

14 ඒ.ඒ.පක්.සම්පත් GII/014 සිංහල පකා.රි.බ 43 සමත්

15 ආර්.ඒ.එන්.රණසිංහ GII/015 සිංහල කුරුවිට 27 අසමත්

16 එච්.ඒ.සී.බී.ජයවීර GII/016 සිංහල කුරුවිට 46 සමත්

17 ආර්.එම්.පක්.ටී.ජයසූරිය GII/017 සිංහල කෑගල්ල

18 එන්.ආර්.සී.පේ.ඒ.බණ්ඩාර GII/018 සිංහල පපබෝධා පමත් පසවණ

19 ටී.සිවපනාිපවන් GII/019 පදමළ වව්නියාව 16.5 අසමත්

සකස් කපළ් - ඩබ්ල.පී.ජී.මංගිකා

සමත් වූවා පස් සැලපකන ිනය - 2018.12.31

පරීක්ෂා කපළ් - පී.වී.ටී.එච්.ධනංජය

පපනී සිට නැත

පපනී සිට නැත

පපනී සිට නැත

පපනී සිට නැත



බන්ධනාගාර නිලධාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

නියාමක I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (නව)

අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධය ආයතනය ලකුණු සමත්/අසමත්

1 ඩී.එම්.එස්.දසනායක GN/001 සංහල බදුල්ල පෙනී සට නැත

2 පක්.එම්.සී.එන්.බණ්ඩාර GN/002 සංහල බුද්ධි 86 සමත්

3 වයි.පයෝපේන්රන් GN/003 පදමළ යාෙනය 40.5 සමත්

4 ආර්.එස්.විපේසංහ GN/004 සංහල මාතර 51 සමත්

5 අයි.ජී.එන්.එම්.කුමාර GN/005 සංහල වැලිකඩ 62 සමත්

6 එම්.පක්.ආර්.බී.ලක්මාල් GN/006 සංහල වැලිකඩ 54 සමත්

7 ඒ.එච්.පරාහාන් මපනෝරත්න GN/007 සංහල වැලිකඩ 89 සමත්

8 එම්.ජී.එම්.එස්.පමාරවැටිය GN/008 සංහල වැලිකඩ 89.5 සමත්

9 පී.ජී.අමිත් GN/009 සංහල වැලිකඩ 64 සමත්

10 සී.එස්.වීරසංහ GN/010 සංහල වැලිකඩ 69 සමත්

11 එස්.පී.ආදිපහට්ටටි GN/011 සංහල වැලිකඩ 51.5 සමත්

12 එච්.පක්.එල්.එරන්දික GN/012 සංහල වැලිකඩ 60 සමත්

13 එම්.ජී.එස්.ජී.අමරසංහ GN/013 සංහල වැලිකඩ 72.5 සමත්

14 පී.එච්.ජී.පරෝහණ දිලීෙ GN/014 සංහල වැලිකඩ (බන්ධ පරෝහල)

15 ඩබ්.එම්.එච්.ටී.කුමාර GN/015 සංහල වැලිකඩ 50 සමත්

16 ඩබ්.පක්.ලහිරු ප්රසාද්ධ GN/016 සංහල මැගසන් 64.5 සමත්

17 ආර්.පී.ඩී.අනිල් කරුණාපස්න GN/017 සංහල මීගමුව 62 සමත්

18 ඒ.එම්.ඩබ්.එස්.අරම්ෙත් GN/018 සංහල මීගමුව

19 ජී.ටී.පක්.එස්.රුපබ්රු GN/019 සංහල මීගමුව 69 සමත්

20 ආර්.ඒ.එච්.යූ.එස්.පක්.රණවක GN/020 සංහල මීගමුව 73 සමත්

21 පී.පක්.ඩී.ටී.සී.ගුණතිලක GN/021 සංහල මීගමුව

22 ඒ.එච්.එම්.ටී.එස්.අපබ්සංහ GN/022 සංහල මීගමුව (ස/මැ/පුත්තලම)

23 එච්.පී.පී.එස්.ගුණසංහ GN/023 සංහල ෙල්පලකැපල් 83 සමත්

24 ආර්.ඩබ්.ඊ.රාජපවද GN/024 සංහල ෙල්පලකැපල් 68 සමත්

25 ඊ.ඩී.සුනිල් ශාන්ත GN/025 සංහල ෙල්පලකැපල් 44 සමත්

26 පී.එස්.පී.ජී.අනුරාධ GN/026 සංහල පකා.රි.බ 56 සමත්

27 එන්.ඒ.ඒ.සංජීව GN/027 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස 76 සමත්

28 එච්.එම්.ජගත් කුමාර GN/028 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස 81.5 සමත්

29 යූ.ජී.පී.එල්.උඩුවර GN/029 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස 74 සමත්

30 එම්.එස්.මදනායක GN/030 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස 58 සමත්

31 බී.ආර්.එච්.බී.කපුපගවත්ත GN/031 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස 65.5 සමත්

32 පක්.ඒ.වයි.පී.සරිතංග GN/032 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස 62 සමත්

33 එන්.එම්.විදානාච්ි GN/033 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස 67 සමත්

34 ඊ.පී.අයි.යූ.එස්.එදිරිසංහ GN/034 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස 66 සමත්

35 එල්.ජී.ජී.සමන්මාලී GN/035 සංහල අගුණපකාළෙැලැස්ස 54 සමත්

36 එම්.ජී.දිපන්ෂ් GN/036 සංහල මහර 70.5 සමත්

37 එම්.එම්.එස්.ඊ.මාරසංහ GN/037 සංහල පොපළාන්නරුව 58.5 සමත්

38 එන්.ජී.යූ.මදුමාලි GN/038 සංහල පොපළාන්නරුව 61 සමත්

39 පක්.එම්.එන්.එන්.විපේතිලක GN/039 සංහල පබෝගම්බර 64 සමත්

40 ජී.පක්.පේ.වීරසූරිය GN/040 සංහල පබෝගම්බර 42.5 සමත්

සකස් කපළ් - ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා

සමත් වූවා පස් සැලපකන දිනය - 2018.12.31

ෙරීක්ෂා කපළ් - පී.වී.ටී.එච්.ධනංජය

පෙනී සට නැත

පෙනී සට නැත

පෙනී සට නැත



බන්ධනාගාර නිලධාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

නියාමක I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (නව)

අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධය ආයතනය ලකුණු සමත්/අසමත්

41 ඩබ්.එම්.සී.සසනවිරත්න GN/041 සංහල සබෝගම්බර 58 සමත්

42 ආර්.ජී.බී.පී.ජයසංහ GN/042 සංහල සබෝගම්බර 69 සමත්

43 ආර්.එම්.වයි.එම්.රත්නායක GN/043 සංහල සබෝගම්බර

44 ඩබ්ිව්.ජී.එම්.එම්.අමිල නිශාන්ත GN/044 සංහල සබෝගම්බර 28 අසමත්

45 එස්.ජී.ලලන්ත සංජීව GN/045 සංහල සබෝගම්බර 61 සමත්

46 එල්.ආර්.ඊ.එන්.වික්රමසංහ GN/046 සංහල සබෝගම්බර 58 සමත්

47 ඒ.ජසන්දන් GN/047 සදමළ යාපනය 68 සමත්

48 සේ.ඒ.එම්.එන්.ජයසංහ GN/048 සංහල සමාණරාගල 68.5 සමත්

49 ඒ.ජී.එස්.ආර්.සක්.වීරරත්න GN/049 සංහල සමාණරාගල 80.5 සමත්

50 එච්.ඒ.එල්.මධුශංක GN/050 සංහල සකා.රි.බ 79 සමත්

51 එච්.ඩී.එල්.එම්.ගුණසස්කර GN/051 සංහල සකා.රි.බ 76.5 සමත්

52 එස්.ඒ.චමින්ද GN/052 සංහල මාතර 61 සමත්

53 එම්.එස්.රත්නායක GN/053 සංහල මාතර 60.5 සමත්

54 ටී.ඩී.සී.රවින්රජිත් GN/054 සංහල මාතර 60 සමත්

55 එල්.එස්.කුමාර GN/055 සංහල මාතර 67 සමත්

56 ඩී.යූ.ජයතිලක බංඩාර GN/056 සංහල මහර (මීතිරිගල වැ.ක)

57 එම්.ජී.එම්.රණසංහ GN/057 සංහල අනුරාධපුරය 57 සමත්

58 ජී.ජී.එම්.එස්.කුලරත්න GN/058 සංහල අනුරාධපුරය 81 සමත්

59 පී.එම්.එස්.මධුශංක GN/059 සංහල අනුරාධපුරය 83 සමත්

60 සක්.ජී.සී.මාිංග GN/060 සංහල අනුරාධපුරය 59 සමත්

61 එම්.එල්.සම්පත් GN/061 සංහල අනුරාධපුරය 81 සමත්

62 වී.සක්.සක්.ජී.විතාන ආරච්ි GN/062 සංහල අනුරාධපුරය 69 සමත්

63 ඩබ්.එල්.සේ.ඩී.සහ්රත් GN/063 සංහල අනුරාධපුරය 54 සමත්

64 ඩබ්.ඩී.ඩී.එන්.සේ.වීරසූරිය GN/064 සංහල අනුරාධපුරය

65 ආර්.පී.එල්.මාධව GN/065 සංහල අනුරාධපුරය 69 සමත්

66 සේ.යූ.සක්.ජීවන්දර GN/066 සංහල අනුරාධපුරය 68 සමත්

67 එච්.පී.එස්.එන්.පතිරණ GN/067 සංහල වාරියසපාල 66 සමත්

68 පී.වී.සේ.ආර්.තිලකරත්න GN/068 සංහල වාරියසපාල 65 සමත්

69 ඒ.ඒ.අමිල නුවන් GN/069 සංහල කෑගල්ල 46.5 සමත්

70 ඩා.දිසන්ශන් GN/070 සදමළ වව්නියාව 65 සමත්

71 පී.ඒ.සී.ජයසරි GN/071 සංහල බූස්ස 48 සමත්

72 එල්.ජී.එම්.රවින්ර GN/072 සංහල බූස්ස 44 සමත්

73 ඒ.එන්.ටී.එස්.සඳරුවන් GN/073 සංහල බූස්ස 71 සමත්

74 එන්.එච්.සක්.සේ.පබසර GN/074 සංහල වැිකඩ 61.5 සමත්

75 ඩී.එම්.එස්.බී.දිසානායක GN/075 සංහල මහර 66.5 සමත්

76 සක්.බී.අසංක සම්පත් GN/076 සංහල මහර 76 සමත්

77 ටී.රකුලන් GN/077 සදමළ මහර

78 පී.එම්.එන්.එම්.බී.සසසනවිරත්න GN/078 සංහල මහර 61 සමත්

79 ටී.ඒ.ආරිස් GN/079 සංහල මහර 68 සමත්

80 ඩී.වි.විරාේ GN/080 සංහල මහර 65 සමත්

සකස් කසළ් - ඩබ්.පී.ජී.මංගිකා

සමත් වූවා සස් සැලසකන දිනය - 2018.12.31

පරීක්ෂා කසළ් - පී.වී.ටී.එච්.ධනංජය

සපනී සට නැත

සපනී සට නැත

සපනී සට නැත

සපනී සට නැත



බන්ධනාගාර නිලධාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

නියාමක I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය (නව)

අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධය ආයතනය ලකුණු සමත්/අසමත්

81 එච්.ජී.ආර්.එම්.හෙට්ටිගම GN/081 සංෙල මෙර 66 සමත්

82 පී.ඩී.එම්.අනුරුද්ධ GN/082 සංෙල මෙර 59 සමත්

83 හක්.ඩිලක්ෂන් GN/083 හෙමළ මෙර 62.5 සමත්

84 එම්.එෆ්.එම්.ෆර්ෂාන් GN/084 හෙමළ මෙර 56.5 සමත්

85 වී.ජී.බී.හේ.ෙ සල්වා GN/085 සංෙල මෙර 66 සමත්

86 එම්.සතීශ් කුමාර් GN/086 හෙමළ මෙර 64.5 සමත්

87 එන්.ඊ.එම්.එන්.හක්.ඒකනායක GN/087 සංෙල මෙර 61.5 සමත්

88 එම්.එම්.ඒ.අයි.මහීපාල GN/088 සංෙල මෙර 55 සමත්

89 ජී.එච්.යූ.එච්.ෙ සල්වා GN/089 සංෙල හබෝගම්බර 52.5 සමත්

සකස් කහළ් - ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා

සමත් වූවා හස් සැලහකන දිනය - 2018.12.31

පරීක්ෂා කහළ් - පී.වී.ටී.එච්.ධනංජය



අනු 

අංකය නම

විභාග 

අංකය

භාෂා 

මාධ්ය ආයතනය ආයතන සංග්රහය මුදල් රෙගුලාසි සමත්/අසමත්

1 එස්.ඩී.රසනවිෙත්න P2/001 සිංහල වටරැක 45 46 සමත්

2 එච්.ජී.ආර්.ශානක P2/002 සිංහල වැලිකඩ 41 52 සමත්

3 බී.ආර්.සී.රේ.ර ෝරගාඩ P2/003 සිංහල වැලිකඩ 57 62 සමත්

4 එස්.කලුර ෝවිලරේ P2/004 සිංහල මැගසින්

5 පී.පී.ජයන්ත P2/005 සිංහල අනුොධ්පුෙය

6 රේ.ජී.එන්.රේශප්රිය P2/006 සිංහල වීෙවිල 26 13 අසමත්

7 ඩී.එම්.එන්.ඩී.දිසානායක P2/007 සිංහල  දුල්ල 43 40 සමත්

සකස් කර ් - ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා

සමත් වූවා රස් සැලරකන දිනය - 2018.12.31

පරීේෂා කර ් - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

 න්ධ්නාගාෙ නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

ඖෂධ් සංරයෝජක II වන කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය

රපනී සිට නැත

රපනී සිට නැත



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය ලකුණු සමත්/අසමත්

1 ආර්.ඒ.ජී.රංජිත් IF/01 සංහල වීරවිල 40 සමත්

2 ඒ.ඩබ්ලිව්.සී.පී.කේ.රඹුේවැල්ල IF/02 සංහල පල්කල්කැකල්

3 එම්.ටී.ඒ.එස්.කේමතිලක IF/03 සංහල කබෝගම්බර 54 සමත්

4 එච්.ඒ.එස්.එල්.ඒකනායක IF/04 සංහල කබෝගම්බර 66 සමත්

සකස් කක ් - ඩබ්ල.පී.ජී.මංගිකා

සමත් වූවා කස් සැලකකන දිනය - 2018.12.31

පරීේෂා කක ් - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

බන්ධ්නාගාර නිලධ්ාරී කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

වැඩ මූික කාර්යේෂමතා කඩඉම් විභාගය

කපනී සට නැත



අනු 

අංකය නම විභාග අංකය භාෂා මාධ්ය ආයතනය

බන්.ආඥා පනත හා 

දෙපා.නිතය නිදයෝග

ආයතන සංග්රහය හා 

මුෙල් දෙගුලාසි සමත්/අසමත්

1 ආර්.එම්.එම්.එන්.එච්.ෙත්නායක VI2/01 සිංහල වැලිකඩ 40 65 සමත්

සකස් කද ් - ඩබ්.පී.ජී.මංගලිකා

සමත් වූවා දස් සැලදකන දිනය - 2018.12.31

පරීක්ෂා කද ් - පී.වී.ටී.එච්.ධ්නංජය

බන්ධ්නාගාෙ නිලධ්ාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

II දප  වෘත්ීය උපදේශක කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය


