
 

 

 පාසල් කඩඉම් ලකුණු - සිංහල මාධ්ය - බාලක පාසල් 

 

අනු අිංකය 

සිංගණන 

අිංකය 
පාසල ලිපිනය 

කඩඉම් 

ලකුණු 

1 00045 රාජකීය විද්යාලය ක ාළඹ 07 193 

2 03350 ධර්මරාජ විද්යාලය මහනුවර 192 

3 00046 ආනන්ද් විද්යාලය ක ාළඹ 10 191 

4 17293 මලියකේව පිරිමි විද්යාලය කුරුණෑගල 191 

5 03380 කිංස්වුඩ් විද්යාලය මහනුවර 190 

6 00047 නාලන්ද් විද්යාලය ක ාළඹ 10 189 

7 06367 රිච්මන්ඩ් විද්යාලය ගාල්ල 189 

8 17295 ශාන්ත ආනා විදුහල කුරුණෑගල 189 

9 00060 ඩී.එස්ව. කස්වනානාය  විද්යාලය ක ාළඹ 07 187 

10 03384 ශාන්ත සිල්කවස්වතර විද්යාලය මහනුවර 187 

11 06366 මහින්ද් විද්යාලය ගාල්ල 187 

12 07305 රාහුල විද්යාලය මාතර 187 

13 00077 ඉසිපතන විද්යාලය ක ාළඹ 05 185 

14 00048 තර්ස්වටන් විද්යාලය ක ාළඹ 03 183 

15 01136 බණ්ඩාරනාය   විද්යාලය ගම්පහ 183 

16 03381 විද්යාර්ථ විද්යාලය මහනුවර 182 

17 06371 ශාන්ත ඇකලෝසියස්ව විද්යාලය ගාල්ල 182 

18 00079 මහානාම විද්යාලය ක ාළඹ 03 181 

19 18243 කජෝශප් වාස්ව විද්යාලය කවන්නප්ුව 180 

20 00064 අකශෝ  විද්යාලය ක ාළඹ 10 179 

21 03388 වාරියකපාළ ශ්රී මංමිංගල විද්යාලය මහනුවර 179 

22 07317 ශාන්ත කතෝමස්ව කුමර විද්යාලය මාතර 178 

23 24490  ෑගල්ල මහා විද්යාලය  ෑගල්ල 178 

24 04175 ශාන්ත කතෝමස්ව ජාති  පාස්ල මාතකල් 177 

25 24504 ශාන්ත මරියා මහා විද්යාලය  ෑගල්ල 176 

26 06373 විද්යාකලෝ  විද්යාලය ගාල්ල 174 

27 19178 ශාන්ත කජෝශප් විද්යාලය අනුරාධුර 174 

28 07328 ශාන්ත ස්ර්කේශස්ව මාතර 172 

29 00166 කේල්ස්ව කුමර විද්යාලය කමාරටුව 171 

30 23062 ශාන්ත ඇකලෝසියස්ව ජාති  පාස්ල  රත්නුර 171 

31 02004 ශ්රී මංමිංගල මහා විද්යාලය පානදුර 170 

32 00282 ආද්ර්ශ පිරිමි විද්යාලය  මාලකේ 170 

33 00165 ජනාධිපති විද්යාලය රාජගිරිය 169 

34 01478 නාලන්ද්ා පිරිමි මහා විද්යාලය මිනුවන්කගාඩ 169 

35 00148 ආනන්ද් ශාස්වරාලය  ක ෝට්කට් 169 

36 02034 රාජකීය විද්යාලය පානදුර 169 

37 02243  ළුතර මහා විද්යාලය  ළුතර 169 

38 08073 තිංගල්ල පිරිමි ජාති  පාස්ල තිංගල්ල 164 

2020 වර්ෂයේ 5 යරේණි ශ ෂ්ෂයත්වව පීක්ෂණය 



 
2020 වර්ෂයේ 5 යරේණි ශ ෂ්ෂයත්වව පීක්ෂණය 

පාසල් කඩඉම් ලකුණු - සිංහල මාධ්ය - බාලිකා පාසල් 

අනු 

අිංකය 

සිංගණන 

අිංකය 
පාසල ලිපිනය 

කඩඉම් 

ලකුණු 
1 00081 විශාඛා විද්යාලය වජිර පාර, ක ාළඹ 05 194 

2 00066 කේවි බාලි ා විද්යාලය ක ාළඹ 08 191 

3 17292 මලියකේව බාලි ා විද්යාලය කුරුණෑගල 191 

4 03351 මහාමායා බාලි ා විද්යාලය මහනුවර 190 

5 00074 සිරිමාකවෝ බණ්ඩාරනාය  බාලි ා විද්යාලය ක ාළඹ 07 189 

6 06370 ස්ුත්ලන්ඩ්ස්ව විද්යාලය ගාල්ල 189 

7 01137 රත්නාවලී බාලි ා විද්යාලය ගම්පහ 188 

8 07306 මංජාතා විද්යාලය මාතර 188 

9 17296 ශුේධ ු පුකල් බාලි ා මහා විද්යාලය  කුරුණෑගල 188 

10 00150 අනුලා විද්යාලය නුකේකගාඩ 186 

11 03379 උස්ස්ව බාලි ා විද්යාලය මහනුවර 186 

12 00080 ශාන්ත පාුළු බාලි ා විද්යාලය ක ාළඹ 05 185 

13 06369 ස්ිංඝමිත්තා බාලි ා විද්යාලය ගාල්ල 185 

14 17327 ජනාධිපති බාලි ා විද්යාලය ස්ාරගම,කුරුණෑගල 184 

15 01319 විහාරමහාකේවි බාලි ා විද්යාලය කරිබත්කගාඩ 183 

16 03382 ුෂවපද්ාන බාලි ා විද්යාලය මහනුවර 183 

17 01138 යකස්ෝද්රා කේවි බාලි ා මහා විද්යාලය ගම්පහ 182 

18 06372 ශ්රී හයද්ය  නයාරාමය ගාල්ල 182 

19 23060 ෆර්ගියුස්න් උස්ස්ව බාලි ා විද්යාලය රත්නුර 182 

20 00099 ශාන්ත කජෝශප් බාලි ා විද්යාලය නුකේකගාඩ 181 

21 07318 ශාන්ත කතෝමස්ව උස්ස්ව බාලි ා විද්යාලය මාතර 181 

22 24505 ශාන්ත කජෝශප් බාලි ා මහා විද්යාලය  ෑගල්ල 181 

23 03389 ස්වවර්ණමාලි බාලි ා විද්යාලය මහනුවර 180 

24 02002 පානදුර බාලි ා මහා විද්යාලය පානදුර 179 

25 00051 කගෝතමී බාලි ා විද්යාලය ක ාළඹ 10 178 

26 03353 ශාන්ත අන්කතෝනි බාලි ා විද්යාලය මහනුවර 178 

27 04172 ශ්රී ස්ිංඝමිත්තා බාලි ා ජාති  පාස්ල මාතකල් 178 

28 19177 ස්වවර්ණපාලි බාලි ා මහා විද්යාලය අනුරාධුර 178 

29 00151 ස්මුද්රකේවි බාලි ා විද්යාලය නුකේකගාඩ 177 

30 01590 විශාඛා බාලි ා විද්යාලය මාක ාළ 177 

31 08346 ශ්රී ලිං ා සිිංගප්ුරු මිරත්ව බාලි ා පාස්ල වීර ැටිය 177 

32 24489  ෑගලු බාලි ා මහා විද්යාලය  ෑගල්ල 177 

33 02005 ශ්රී මංමිංගල බාලි ා මහා විද්යාලය පානදුර 176 

34 03401 විහාරමහාකේවි විද්යාලය මහනුවර 176 

35 06368 රිපන් බාලි ා විද්යාලය ගාල්ල 176 

36 03383 කහවමමාලි බාලි ා මහා විද්යාලය මහනුවර 175 

37 00050 ආනන්ද් බාලි ා විද්යාලය ක ාළඹ 10 174 

38 03398 සීතාකේවි බාලි ා විද්යාලය මහනුවර 173 

39 00057 යකස්ෝද්රා බාලි ා විද්යාලය ක ාළඹ 08 172 

40 01340 නිේස්වටඩ් බාලි ා විද්යාලය මීගමුව 172 

41 08074 තිංගල්ල බාලි ා මහා විද්යාලය තිංගල්ල 172 

42 00167 කේල්ස්ව කුමරි විද්යාලය කමාරටුව 170 

43 01289 මහාමායා බාලි ා මහා විද්යාලය  ඩවත 170 

44 02242  ළුතර බාලි ා මහා විද්යාලය ද්කුණු  ළුතර 170 



 
 

  

45 03499 ශාන්ත කජෝශප් බාලි ා විද්යාලය ගම්කපාල 170 

46 18353 ද්ිංක ාටුව බාලි ා විද්යාලය ද්ිංක ාටුව 170 

47 23061 මංමන බාලි ා විද්යාලය රත්නුර 170 

48 00249 ශ්රී රාහුල බාලි ා මහා විද්යාලය මාලකේ 169 

49 01589 කරිඳිවැල ස්ිංඝමිත්තා බාලි ා විද්යාලය කරිඳිවැල 169 

50 01479 නාලන්ද්ා බාලි ා විද්යාලය මිනුවන්කගාඩ 169 

51 02039 අගමැති බාලි ා විද්යාලය පානදුර 169 

52 02131 ප්රජාපී  බාලි ා මහා විද්යාලය කහාරණ 169 

53 06259 ක්රිස්වේකේව බාලි ා විද්යාලය බේකේගම 169 

54 06039 ප්රජාපී  කගෝතමී බාලි ා මහා විද්යාලය අම්බලන්කගාඩ 169 

55 17500 මංරදූත බාලි ා විද්යාලය කුලියාපිටිය 169 

56 20002 ආනන්ද් බාලි ා විද්යාලය හිඟුරකකගාඩ  168 

57 21185 විහාර මහා කේවි බාලි ා මහා විද්යාලය බදුල්ල 167 

58 18293 ශුේධ ු පුකල් බාලි ා මහා විද්යාලය මාරවිල 165 

59 23068 කේමං බිළිඳාකේ  නයාරාමය රත්නුර 165 

60 21234 විශාඛා බාලි ා මහා විද්යාලය බණ්ඩාරකවල 164 

61 21241 කුඩා කුමංම් බාලි ා මහා විද්යාලය බණ්ඩාරකවල 164 

62 22270 යකස්ෝද්රා බාලි ා විද්යාලය බිබිල 163 

63 18282 කබෞේධ බාලි ා විද්යාලය ලුණුවිල 163 
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01 23092 සීවලී මධය මහා විද්යාලය රත්නුර 186 

02 02083 තකිලා මධය විද්යාලය කහාරණ 185 

03 17321 මලියකේව ආද්ර්ශ මහා විද්යාලය කුරුණෑගල 185 

04 19176 අනුරාධුර මධය මහා විද්යාලය අනුරාධුර 183 

05 21233 බණ්ඩාරකවල මධය මහා විද්යාලය බණ්ඩාරකවල 183 

06 08038 රාජපකෂ මධය මහා  විද්යාලය වීර ැටිය 182 

07 17489 කුලියාපිටිය මධය විද්යාලය කුලියාපිටිය 182 

08 00394 ධර්මපාල විද්යාලය පන්නිපිටිය 181 

09 01083 බණ්ඩාරනාය  මධය මහා විද්යාලය කේයන්කගාඩ 181 

10 07406 මහින්ද් රාජපකෂ විද්යාලය ස්රස්වි උයන, මාතර 181 

11 18199 ආනන්ද් ජාති  පාස්ල  හලාවත 181 

12 22149 දුටුගැමුණු මධය මහා විද්යාලය බුත්තල 181 

13 24321 පින්නවල මධය මහා විද්යාලය රඹුක න 181 

14 06036 ධර්මාකශෝ  මහා විද්යාලය අම්බලන්කගාඩ  180 

15 17199 ඉේබාගමුව මධය විද්යාලය ඉේබාගමුව 180 

16 17974 වයඹ රාජකීය විද්යාලය කුරුණෑගල 180 

17 19182 වලිසිිංහ හරිස්වචන්ද්ර  මහා විද්යාලය අනුරාධුර 179 

18 02180 සී.ඩේ.ඩේ.  න්නන්ගර මධය විද්යාලය මේගම 178 

19 06511 සිරිධම්ම විද්යාලය ලබුදූව, ගාල්ල 178 

20 42024 විශවකවෝද්ා ජාති  පාස්ල කුරුණෑගල 178 

21 00457 මහින්ද් රාජපකෂ විද්යාලය කහෝමාගම 177 

22 19224 නිවන්ත කච්තිය මහා විද්යාලය අනුරාධුර 177 

23 21254 ධර්මපාල මහා විද්යාලය බණ්ඩාරකවල 177 

24 23001 ඇහැලියකගාඩ මධය මහා විද්යාලය ඇහැලියකගාඩ  177 

25 17314 ආරකෂ  කස්වවා විද්යාලය කුරුණෑගල 176 

26 19429  ැකරාව මධය විද්යාලය  ැකරාව 176 

27 

01501 ජනාධිපති විද්යාලය  ජාපාලවත්ත 

මිනුවන්කගාඩ 175 

28 01301 ශ්රී ධර්මාකලෝ  මහා විද්යාලය වරාකගාඩ,  ැලණිය 175 

29 02110 රාජකීය විද්යාලය කහාරණ 175 

30 06035 ශ්රී කේවානන්ද් විද්යාලය අම්බලන්කගාඩ  175 

31 08339 රුහුණු විජයබා ජාති  පාස්ල කබලිඅත්ත 175 

32 17313 ශ්රීමත් කජෝන් ක ාතලාවල මහා විද්යාලය කුරුණෑගල 175 

33 17490 ස්ාරානාත් විද්යාලය කුලියාපිටිය 175 

34 20069 රාජකීය මධය මහා විද්යාලය කපාකළාන්නරුව 175 

35 21173 බදුල්ල මධය මහා විද්යාලය බදුල්ල 175 

36 23465 ජනාධිපති විද්යාලය ඇඹිලිපිටිය 175 

37 01593 තකිලා මහා විද්යාලය ගම්පහ 174 

38 02181 ආනන්ද් ශාස්වරාලය මේගම 174 

39 04173 විජය ජාති  පාස්ල මාතකල් 174 

40 07071 කතලිේජවිල මධය විද්යාලය කතලිේජවිල 174 

41 07335 ක ාටුව ජනාධිපති මහා විද්යාලය මාතර 174 

42 08106 විජයබා ජාති  පාස්ල හුිංගම 174 

43 08229 කද්බරවැව මහා විද්යාලය තිස්වස්මහාරාමය 174 

44 18302 ධම්මිස්වස්ර මධය මහා විද්යාලය නාත්තන්ිය 174 

45 20073 කතෝපාවැව මහා විද්යාලය කපාකළාන්නරුව 174 
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46 21026 මහියිංගන ජාති  පාස්ල මහියිංගනය 174 

47 23209 ආනන්ද් මමකරය මධය මහා විද්යාලය බලිංකගාඩ  174 

48 24493 ස්වවර්ණ ජයන්ති මහා විද්යාලය  ෑගල්ල 174 

49 04189 ක්රිස්වේකේව විද්යාලය මාතකල් 173 

50 17265 මයුරපාද් මධය විද්යාලය නාරම්මල 173 

51 23123 ගන් න්ද් මධය විද්යාලය පැල්මඩුල්ල 173 

52 02085 ශ්රීපාලි මහා විද්යාලය කහාරණ 172 

53 03385 කප්රාකද්ණිය මධය විද්යාලය කප්රාකද්ණිය 172 

54 17305 ලකද්ාස්ව ද් කමල් විද්යාලය කුරුණෑගල 172 

55 19362 ගන්තිරියාගම මහින්ද් මහා විද්යාලය ඉපකලෝගම 172 

56 22086 රාජකීය විද්යාලය කමාණරාගල 172 

57 15067 ඩී.එස්ව. කස්වනානාය  මධය මහා විද්යාලය  අම්පාර 172 

58 02189 ශාන්ත මරියා මහා විද්යාලය මේගම 171 
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