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පිට්පත් ඇගැයීම් වට්ළෙන් පොත් වට්ෙට් සුදුසුකම් ලද පාසල් ළල්ඛනෙ

[විකල්ප හා පර්ළේෂණාත්මක නාට්ය ප්රළේශෙන් පිළිබද 

(1.4.1 -  අවකාශ විළශ්ෂී රංගෙ) ළතාරතුරු පසුව දැනුම් ළදනු ලැළේ]

ශීර්ෂය පළාත පාසලේ නම ලිපිනය

1.1.1 උතුරු මැද ළපා/විජිත මධ්ය ම.වි ළපාළොන්නරුව

1.1.1 උතුරු මැද අ/රත්මල්ගහ වැව ම.විදයාලෙ රත්මල්ගහවැව

1.1.1 උතුරු මැද ළපා/මැදිරිගිරිෙ ජා.පා. මැදිරිගිරිෙ

1.1.1 උතුරු මැද අ/මහානාම ම. වි. තිරප්පළන්

1.1.1 උතුරු මැද දිඹු/නිකවතලන්ද ම.වි නිකවතලන්ද

1.1.1 ඌව බ / දිෙතලාව ම.ම.වි. දිෙතලාව

1.1.1 ඌව බ / ශාන්ත ළජෝසප් ජා.පා. බණ්ඩාරළවල

1.1.1 ඌව ළමා / නිශ්ශංක මධ්ය ම.වි බඩල්ුඹුර

1.1.1 ඌව බ / සිරිසුමන ම.වි බදුල්ල

1.1.1 ඌව බ / සීවලී නළවෝදයා ම.වි. බණ්ඩාරළවල

1.1.1 දුණ ගා / කතලුව ජා.පා. අහංගම

1.1.1 දුණ ගා / ශාන්ත ඇළලෝසිෙස් විදයාලෙ ගාල්ල

1.1.1 දුණ ගා / ක්රිස්තුළේව බාලිකා වි. ගාල්ල

1.1.1 දුණ මාර / ළතලිජ්ජවිල රාජකීෙ ම.වි. ළතලිජ්ජවිල

1.1.1 දුණ හ / විහාරගල ම.වි. සූරිෙවැව

1.1.1 නැළගනහිර අම් / ඩී .එස් ළස්නානාෙක ජා.පා. අම්පාර

1.1.1 බස්නාහිර මහළමේනාව ළබෞේධ් විදයාලෙ ළදමාලගම

1.1.1 බස්නාහිර බප/ පිළි/ සාන්ත ළජෝන් වි. නුළේළගාඩ

1.1.1 බස්නාහිර බප/ ළහෝ/ සුභාරති මහමාතය විදයාලෙ ළගාඩගම, ළහෝමාගම

1.1.1 බස්නාහිර බප/ ළහා/ විදයාරත්න විදයාතන පිරිළවන ළහාරණ

1.1.1 බස්නාහිර මීග/ මාරිස්ළට්ලා විදුහල තිඹිරිගස්කටුව

1.1.1 මධ්යම නු/ගාමිණි ජා.පා. බදුල්ල පාර,නුවරඑළිෙ

1.1.1 මධ්යම මප/ව/ඒ රත්නාෙක මධ්ය විදයාලෙ මැණික්හහින්න

1.1.1 මධ්යම මප/ කටු/ ළේදුනුපිටිෙ ම.වි. ළේදුනුපිටිෙ

1.1.1 මධ්යම කටු/ නුගළවල ආ. ප්රා. වි. නුගළවල

1.1.1 මධ්යම මහ / ලුම්ිණි රාජකීෙ විදයාලෙ ළබෝවල , මහනුවර

1.1.1 වෙඹ ු/මලිෙළේව ආදර්ශ ම.වි. ුරුණෑගල

1.1.1 වෙඹ ව/තු/ඉ ළේවපාල විදයාලෙ ළපාල්ළගාල්ල,ළගාකරැල්ල

1.1.1 වෙඹ හලා/මැදගම අභෙ ආදර්ශ ම.වි. පනිළරන්ඩාව

1.1.1 වෙඹ හලා/ළවන්/කටුළකන්ද ශ්රි සංඝළබෝධි ම.ම.වි. කටුළකන්ද,දංළකාටුව

1.1.1 වෙඹ විශ්ළවෝදා විදයාලෙ ළබෝෙගළන්,ුරුණෑගල

1.1.1 සබරගමුව ර/ශාන්ත ලූකස් විදයාලෙ රත්නපුර

1.1.1 සබරගමුව ර/ඇහ/ධ්ර්මපාල ම.වි. ඇහැළිෙළගාඩ

1.1.1 සබරගමුව කෑ/ළදහි/රුවන්වැල්ල ප්රාථමික විදයාලෙ රුවන්වැල්ල

1.1.1 සබරගමුව ර/නිවි/කහවත්ත ම.ම.වි. කහවත්ත

1.1.1 සබරගමුව ර/ඇඹිලිපිටිෙ රාජකීෙ වි. ඇඹිලිපිටිෙ

1.2.1 උතුරු මැද අ/නිවත්තක ළේතිෙ ම.වි අනුරාධ්පුර

1.2.1 ඌව බ / සුජාතා ම.වි බදුල්ල

1.2.1 ඌව ළමා / නන්නපුරාව ම.වි. ිිල

1.2.1 ඌව ළමා / ළතනගල්ලන්ද ම.වි. මාරාව , ළමාණරාගල



1.2.1 ඌව ළමා / මැදගම ජා.පා. මැදගම , ිිල

1.2.1 ඌව බ / ලුණුවත්ත මධ්ය ම.වි ලුණුවත්ත , වැලිමඩ

1.2.1 දුණ රිේමන්් විදයාලෙ ගාල්ල

1.2.1 දුණ ඕල්කට් ම.වි ගාල්ල

1.2.1 දුණ මාර / ළතලිජ්ජවිල රාජකීෙ ම.වි. ළතලිජ්ජවිල

1.2.1 නැළගනහිර ත්රී / කන් / කන්තළල් ම.ම.වි. ත්රිුණාමල පාර, කන්තළල්

1.2.1 නැළගනහිර කැප්පිටිළපාල ේවිතීක පාසල කැප්පිටිළපාල , මහඔෙ

1.2.1 බස්නාහිර බප/ ජෙ/ ශ්රී සුභූති ජා.පා. බත්තරමුල්ල

1.2.1 බස්නාහිර බප/ ළහා / ළදාන් ළප්ද්රික්හ ම.වි ළහාරණ

1.2.1 බස්නාහිර ළකාට්ට්ාව උතුර ධ්ර්මපාල විදයලෙ ළහාකන්දර පාර, පන්නිපිටිෙ

1.2.1 බස්නාහිර ක/ තක්හිලා මධ්ය විදයාලෙ අඟුරුවාළතාට් පාර, ළහාරණ

1.2.1 බස්නාහිර බප/ මතු/ ශාන්ත ළම්රි ම. වි. මතුගම

1.2.1 මධ්යම බප/නු/වට්ළගාඩ සිංහල විදයාලෙ වට්ළගාඩ

1.2.1 මධ්යම මප/ ළතල්/ රණසිංහ ළේමදාස ජා.පා. හසලක

1.2.1 මධ්යම මා / ක්රිස්තුළේව ජා.පා. මාතළල්

1.2.1 මධ්යම නු/ වික්හළට්ෝරිො ජා. පා. රජ මාවත, අධිකාරිගම

1.2.1 මධ්යම අලවතුළගාඩ ජා.පා. අලවතුළගාඩ

1.2.1 වෙඹ ු/ලක්හදාස් ද මැල් විදයාලෙ දඹුල්ල පාර,ුරුණෑගල 

1.2.1 වෙඹ හලා/බංගළදණිෙ ම.වි. බංගළදණිෙ

1.2.1 වෙඹ ු/විජෙබා මාධ්ය විදයාලෙ මහව 

1.2.1 වෙඹ ුලි/සාරානාත් ම.වි. ුලිොපිටිෙ

1.2.1 වෙඹ මලිෙළේව විදයාලෙ මීෙගමුව පාර,ුරුණෑගල

1.2.1 සබරගමුව ර/විදයාරාජ ම.වි බටු ළගදර,රත්නපුර

1.2.1 සබරගමුව ර/ප්රඥාධීර විදයාලෙ කහවත්ත

1.2.1 සබරගමුව ර/නිවි/කරංළගාඩ ම.වි කරංළගාඩ,රත්නපුර

1.2.1 සබරගමුව කෑ/ස්වර්ණජෙන්ති ම.වි ුමාරතුංග මුනිදාස මාවත,කෑගල්ල

1.2.1 සබරගමුව කෑ/ළදහි/තල්ූව ළබෞේධ් ම.වි තල්ූව,අවිස්සාළේල්ල

1.3.1 උතුරු මැද අ/ශාන්ත ළජෝශප් විදයාලෙ අනුරාධ්පුර

1.3.1 උතුරු මැද අ/මමත්රිපාල ළස්නානාෙක ජා.පා. කැිතිළගාල්ලෑව,අනුරාධ්පුර

1.3.1 ඌව බ / ඌව ම.වි බදුල්ල

1.3.1 ඌව බ / ශ්රී ළේවානන්ද ම.ම.වි. මීගහවත්ත,වැලිමඩ

1.3.1 ඌව ළමා / තණමල්විල ජා.පා. තණමල්විල

1.3.1 ඌව ළමා / මැදගම ජා.පා. මැදගම , ිිල

1.3.1 ඌව බ / ුට්ටිෙළගාල්ල ම.වි ුට්ටිෙළගාල්ල ,බදුල්ල

1.3.1 දුණ ගා / ඉහලළගාඩ සුමංගල ආදර්ශ විදයාලෙ

1.3.1 දුණ ගා / ප්රජාපතී ළගෝතමී බා.ම.වි. අම්බලන්ළගාඩ

1.3.1 දුණ හ / රුහුණු විජෙබා ජා .පා. ළබලිඅත්ත

1.3.1 දුණ මාර / සිේධ්ාර්ථ විදයාලෙ වැලිගම

1.3.1 දුණ ගා / මානවිල උපනන්ද විදුහල ගාල්ල

1.3.1 නැළගනහිර ත්රී / උ / ළගෝමරණ්කඩවල ම.වි ළගෝමරන්කඩවල

1.3.1 බස්නාහිර බප/ පිළි / විදයාළලෝක ම.වි ඇරෑේවල, පන්නිපිටිෙ

1.3.1 බස්නාහිර බප/ කළු/ වාේදුව මධ්ය විදයාලෙ වාේදුව

1.3.1 බස්නාහිර බප/ ජෙ/ ළකාතලාවල ම. වි. කඩුළවල

1.3.1 බස්නාහිර බප/ මීග/ ආඬි අම්බලම ම.වි ආඬි අම්බලම

1.3.1 බස්නාහිර බප/ මීග/ ළජෙරජ් ප්රනාන්දුපුල්ළල් ම. වි. මීගමුව

1.3.1 මධ්යම මප/හගු/දිෙතිලක ම.ම.විදයාලෙ හඟුරන්ළකත

1.3.1 මධ්යම මප/ළකාත්/හාල්ළපාෙ විදයාලෙ පූඩළු ඔෙ

1.3.1 මධ්යම මහ / වත් වත්ළත්ගම ම.ම.වි. වත්ළත්ගම

1.3.1 මධ්යම මප/ ළදනු/ ශ්රී ධිරානන්ද ම. වි. ධීරානන්ද මාවත, පිලිමතලාව

1.3.1 මධ්යම මහ / හතරලිෙේද ජා.පා. හතරලිෙේද



1.3.1 වෙඹ පු/ළකාට්ටුකේිෙ නළවෝදයා ම.වි. ළකාට්ටුකේිෙ

1.3.1 වෙඹ ව/ම/ළපාපි/නිකවැව ළේවානම්පිෙතිස්ස ම.ම.වි. ළමාරළගාල්ලාගම 

1.3.1 වෙඹ හලා/නාත්/කටුළන්රිෙ ශා:ළසබස්තිෙන් ම.ම.වි. කටුළන්රිෙ

1.3.1 වෙඹ පු/දලිව ශාන්ත අන්ළතෝනි ම.වි. මාම්පුරෙ,පුත්තලම

1.3.1 වෙඹ ව/ම/ගල්/ඇහැටුවැව බණ්ඩාරණාෙක නළවෝදයා පාසලඇහැටුවැව

1.3.1 සබරගමුව ර/ප්රඥාධීර විදයාලෙ කහවත්ත

1.3.1 සබරගමුව ර/ශ්රී පාද ම.ම.වි. රත්නපුර

1.3.1 සබරගමුව ර/ඇඹි/මාදම්ළප් විජෙ ම.වි මාදම්ළප,අට්කලම්පන්න,ඇඹිලිපිටිෙ

1.3.1 සබරගමුව ර/ඇඹි/උඩවලව ම.වි උඩවලව,ඇඹිලිපිටිෙ

1.3.1 සබරගමුව ර/නිවි/හවුළප් නාවලකන්ද ම.වි උඩහවුළප්,කහවත්ත

1.5.1 උතුරු මැද අ/ශාන්ත ළජෝශප් විදයාලෙ අනුරාධ්පුර

1.5.1 උතුරු මැද අ/නිවත්තක ළේතිෙ ම.වි අනුරාධ්පුර

1.5.1 ඌව බ / ශාන්ත ළජෝසප් ජා.පා. බණ්ඩාරළවල

1.5.1 ඌව ළමා / නිශ්ශංක මධ්ය ම.වි බඩල්ුඹුර

1.5.1 දුණ රිේමන්් විදයාලෙ ගාල්ල

1.5.1 දුණ ඕල්කට් ම.වි ගාල්ල

1.5.1 දුණ මාර / මහා මත්තින්ද පිරිළවන් විදයාතනෙ මාතර

1.5.1 බස්නාහිර බප/ කැෙ/ කරුණාරත්න ළබෞේධ් ම.වි රාගම

1.5.1 බස්නාහිර බප/ ළහා/ විදයාරත්න විදයාතන පිරිළවන ළහාරණ

1.5.1 බස්නාහිර බප/ ළහා/ ගාමිණි මධ්ය ම.වි ඉංගිරිෙ

1.5.1 බස්නාහිර ක/ තක්හිලා මධ්ය විදයාලෙ අඟුරුවාළතාට් පාර, ළහාරණ

1.5.1 බස්නාහිර බප/ ගම්/ ළේෙන්ළගාඩ ජනාධිපති විදයාලෙ ගම්පහ

1.5.1 මධ්යම බප/නු/වට්ළගාඩ සිංහල විදයාලෙ වට්ළගාඩ

1.5.1 මධ්යම මප/ළකාත්/හාල්ළපාෙ විදයාලෙ පූඩළු ඔෙ

1.5.1 මධ්යම මබ / ළකෝන් ගාමිණී දිසානාෙක ජා.පා. නව නගරෙ , ළකාත්මළල්

1.5.1 මධ්යම මා / ක්රිස්තුළේව ජා.පා. මාතළල්

1.5.1 මධ්යම මහ/ නුගළවල මධ්ය විදයාලෙ නුගළවල

1.5.1 වෙඹ ු/පරාක්රමබාහු ජා.පා.  ළපාල්ගහළවල 

1.5.1 වෙඹ ුළී/නාළගාල්ලාළගාඩ ම.ම.වි. නාළගාල්ලාළගාඩ

1.5.1 වෙඹ ු/විජෙබා මාධ්ය විදයාලෙ මහව 

1.5.1 වෙඹ ු.ආරක්හෂක ළස්වා වි. ුරුණෑගල

1.5.1 වෙඹ පු/තලවිල ශාන්ත ආනා ම.වි. තලවිල

1.5.1 සබරගමුව ර/විදයාරාජ ම.වි බටු ළගදර,රත්නපුර

1.5.1 සබරගමුව ර/නිවි ඇලපාත ම.වි. රත්නපුර

1.5.1 සබරගමුව කෑ/රාජකීෙ විදයාලෙ කෑගල්ල

1.5.1 සබරගමුව ර/නිවි/කලවාන ගාමිණි මධ්ය ම.වි ළකාස්වත්ත

1.5.1 සබරගමුව ර/කලවාන ජා.පා. කලවාන


