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එච්.ජේ.එම්.සී. අමිත් ජයසුන්දර 

විභාග ජ ොමවාරිව් ජනරාල් 

අනු 

අං ය
විභාගජේ නම

 විභාග දින 

විභාගය 

ඳැලැත්ජලන 

ව්ථානය

01 
වංලර්ධන නිධාරී ජවේලජේ I ලන  ාර්යක්මතා  ඩඉම් විභාගය - 

2016 I (2023) 
4 

ඳෂාත් 09 

ප්රධාන 

 නගරල  
 

02 
වංලර්ධන නිධාරී ජවේලජේ II ලන  ාර්යක්මතා  ඩඉම් විභාගය - 

2018 I (2023) 
4 ජ ොෂඹ 

03 
ශ්රී ං ා ප්රාචීන භාජෝඳ ාර වමාගජම් විභාග - 2022 (2023)  

(ප්රාචීන ඳණ්ඩිත ප්රාරම්භ විභාගය  

13, 14, 16, 17, 

18, 20, 21 

ඳෂාත් 09  

ප්රධාන  

නගරල 

04 
ශ්රී ං ා ප්රාචීන භාජෝඳ ාර වමාගජම් විභාග - 2022 (2023)  

(ප්රාචීන ඳණ්ඩිත මධයම විභාගය   

13, 14, 16, 17, 

18, 20, 21, 23, 

24, 25 

ඳෂාත් 09  

ප්රධාන  

නගරල 

05 
ශ්රී ං ා ප්රාචීන භාජෝඳ ාර වමාගජම් විභාග - 2022 (2023) 

ප්රාචීන ඳණ්ඩිත අලවාන විභාගය (වාමානය උඳාධි  

13, 14, 16, 17, 

18, 20, 21, 23, 

24, 25, 27, 28 

ඳෂාත් 09  

ප්රධාන  

නගරල 

06 
ශ්රී ං ා මිනින්ජදෝරු ජවේලජේ (ශ්රී ං.මි.ජවේ.  II ජරේණිජේ නිධාරීන් 

වශා ලන ජදලන  ාර්යක්මතා  ඩඉම් විභාගය - 2020/2021 (2023) 
18 ජ ොෂඹ 

07 
 ෂමනා රණ ජවේලා නිධාරී ජවේලජේ අධි ජරේණියට උවව් කිරීජම් 

සීමිත තරග විභාගය 2019 (2023) 
18, 19 

ඳෂාත් 05   

ප්රධාන  

නගරල  
 

08 
ශ්රී ං ා  ෘෂි ාර්මි  ජවේලජේ III ජරේණියට බලා ගැනීජම් විලෘත 

තරග විභාගය -  2021 (2023) 
18, 19 ජ ොෂඹ 

09 
ශ්රී ං ා වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා ජවෞඛ්ය ජවේලජේ නිධාරීන් වශා ලන  

ජදලන  ාර්යක්මතා  ඩඉම් විභාගය - 2018 (2023) 
18, 19 ජේරාජදණිය 

10 

දිලයිජන් ජාති  ශා ඳෂාත් ඳාවල්ල ඳලතින සංශ, ජදමෂ ශා 
ඉංග්රීස මාධය ගුරු පුරේඳාඩු වශා රාජය ජවේලජේ නියුතු 
උඳාධිධාරීන් ශ්රී ං ා ගුරු ජවේලයට බලා ගැනීජම් තරග විභාගය 
- 2023 

25 දිලයින පුරා 

11 
ශ්රී ං ා වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා ජවෞඛ්ය ජවේලජේ නිධාරීන් වශා ලන 

ඳෂමුලන   ාර්යක්මතා  ඩඉම් විභාගය - 2018 (2023) 
25, 26 ජේරාජදණිය 

12 

ශ්රී ං ා විජේ ජවේලජේ නිධාරීන් වශා වූ ඳෂමු ශා ජදලන 

 ාර්යක්මතා  ඩඉම් විභාගය වශ විජේ භාාල පිළිබ ඳරීක්ණය - 

2019 (2023) 

25, 26, 27, 28, 

29, 30 

ජ ොෂඹ ශා 

 ශ්රී ං ා දූත 

මණ්ඩ 


