
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්ය හා රංග කලා උළෙල 2020

අයදුම් කර ඇති පාසල් හා ශීර්ෂ ලැයිස්ුව (අසංළ ෝධිත) 
(චක්රළල්ඛයට් පට්හැනි අයදුම්පත් හා ශීර්ෂ ඉවත් කර ඇත)

මධ්යම පළාත (සිංහල මාධ්ය)

ශීර්ෂය පාසලේ නම ලිපිනය

1.3.1 අනුරුද්ධකුමාර ජා. පා. නාවලපිටිය

3.2.4 අනුරුද්ධකුමාර ජා. පා. නාවලපිටිය

1.2.1 අලවුළගාඩ ජා.පා. අලවුළගාඩ

1.5.1 අලවුළගාඩ ජා.පා. අලවුළගාඩ

3.1.3 අලවුළගාඩ ජා.පා. අලවුළගාඩ

1.4.1 උසස් බාලිකා විදුහල මහනුවර

3.2.1 උසස් බාලිකා විදුහල මහනුවර

3.2.3 උසස් බාලිකා විදුහල මහනුවර

2.1.1 එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක ජා.පා. කුන්ඩසාළල්

1.1.1 කටු/ නුගළවල ආ. ප්රා. වි. නුගළවල

3.1.1 කටු/ නුගළවල ආ. ප්රා. වි. නුගළවල

2.3.1 ත්රිත්ව විද්යාලය මහනුවර මහනුවර

3.2.3 ත්රිත්ව විද්යාලය මහනුවර මහනුවර

1.1.1 නු/ විකළට්ෝරියා ජා. පා. රජ මාවත, අධිකාරිගම

1.2.1 නු/ විකළට්ෝරියා ජා. පා. රජ මාවත, අධිකාරිගම

1.1.1 නු/ගාමිණි ජා.පා. බදුල්ල පාර,නුවරඑළිය

3.1.5 නු/ගාමිණි ජා.පා. බදුල්ල පාර,නුවරඑළිය

3.2.4 නු/ගාමිණි ජා.පා. බදුල්ල පාර,නුවරඑළිය

1.2.1 බප/නු/වට්ළගාඩ සංහල විද්යාලය වට්ළගාඩ

1.5.1 බප/නු/වට්ළගාඩ සංහල විද්යාලය වට්ළගාඩ

3.1.1 බප/නු/වට්ළගාඩ සංහල විද්යාලය වට්ළගාඩ

3.1.2 බප/නු/වට්ළගාඩ සංහල විද්යාලය වට්ළගාඩ

2.2.2 මප / ළකාත් / ළඩල්ට්ා ගැමුණුපුර ම.වි ළකාත්මළල්

3.1.4 මප / ළකාත් / ළඩල්ට්ා ගැමුණුපුර ම.වි ළකාත්මළල්

1.1.1 මප / ග / ගළල්ළවල මධය ම.වි ගළල්ළවල

1.2.1 මප / ගම් / ජිනරාජ බාලිකා විද්යාලය ගම්ළපාල

3.1.4 මප / ගම් / ජිනරාජ බාලිකා විද්යාලය ගම්ළපාල

2.1.1 මප / ළතල් / උඩුදුම්බර ද්විතීක පාසල උඩුදුම්බර

2.3.1 මප / මා/ විජයපාල ම. වි. හරස්ගම, මාතළල්

3.1.2 මප / මා/ විජයපාල ම. වි. හරස්ගම, මාතළල්

3.2.3 මප / මා/ විජයපාල ම. වි. හරස්ගම, මාතළල්

2.3.1 මප / වත් / ළකන්ගල්ල ම.වි. ළකන්ගල්ල

3.1.2 මප / විල් / මිණිපුර ඩිජය ම.වි. ද්ාස්ිරිය , හත්ළතාට්අමුණ

1.1.1 මප / විල් ඥාණිස්සර විද්යායතන පිරිළවන හදුන්ගමුව , මාතළල්

3.1.2 මප / විල් ඥාණිස්සර විද්යායතන පිරිළවන හදුන්ගමුව , මාතළල්

3.2.3 මප / විල් ඥාණිස්සර විද්යායතන පිරිළවන හදුන්ගමුව , මාතළල්

2.3.1 මප / හගු / රිකිල්ලගස්කඩ  ආද්ර්  විද්යාලය හගුරන්ළකත

3.1.3 මප / හගු / රිකිල්ලගස්කඩ  ආද්ර්  විද්යාලය හගුරන්ළකත

3.1.5 මප / හගු / රිකිල්ලගස්කඩ  ආද්ර්  විද්යාලය හගුරන්ළකත

2.2.2 මප / හැ / ශ්රීපාද් ම.ම.වි. හැට්න්



3.2.1 මප / හැ / ශ්රීපාද් ම.ම.වි. හැට්න්

1.1.1 මප/ කටු/ ළද්දුනුපිටිය ම.වි. ළද්දුනුපිටිය

3.1.2 මප/ කටු/ ළද්දුනුපිටිය ම.වි. ළද්දුනුපිටිය

3.1.5 මප/ කටු/ ළද්දුනුපිටිය ම.වි. ළද්දුනුපිටිය

1.1.1 මප/ ග/ මකුළුගස්වැව ම. වි. මකුළුගස්වැව, ළද්වහූව

3.1.4 මප/ ග/ මකුළුගස්වැව ම. වි. මකුළුගස්වැව, ළද්වහූව

1.1.1 මප/ ග/ මිල්ලවාන ම. වි. මිල්ලවාන

3.1.1 මප/ ග/ මිල්ලවාන ම. වි. මිල්ලවාන

3.1.2 මප/ ග/ මිල්ලවාන ම. වි. මිල්ලවාන

1.3.1 මප/ ළත/ පිල්හත ම. වි. මහයාය, හසලක

3.1.1 මප/ ළත/ පිල්හත ම. වි. මහයාය, හසලක

3.1.3 මප/ ළත/ පිල්හත ම. වි. මහයාය, හසලක

1.2.1 මප/ ළතල්/ රණසංහ ළේමද්ාස ජා.පා. හසලක

3.1.2 මප/ ළතල්/ රණසංහ ළේමද්ාස ජා.පා. හසලක

3.2.1 මප/ ළතල්/ රණසංහ ළේමද්ාස ජා.පා. හසලක

1.3.1 මප/ ළද්නු/ ශ්රී ධිරානන්ද් ම. වි. ධීරානන්ද් මාවත, පිලිමතලාව

3.2.4 මප/ ළද්නු/ ශ්රී ධිරානන්ද් ම. වි. ධීරානන්ද් මාවත, පිලිමතලාව

1.1.1 මප/ මා/ කයිකාවල ම. ම. වි. කයිකාවල, මාතළල්

3.1.3 මප/ මා/ කයිකාවල ම. ම. වි. කයිකාවල, මාතළල්

3.1.5 මප/ මා/ කයිකාවල ම. ම. වි. කයිකාවල, මාතළල්

1.1.1 මප/ මා/ මහින්ද් රාජපකෂ නළවෝද්යා ම. වි. කුරිළවල, උකුළවල

3.1.1 මප/ මා/ මහින්ද් රාජපකෂ නළවෝද්යා ම. වි. කුරිළවල, උකුළවල

1.3.1 මප/ ව/ බට්ළගාල්ල පුෂ්පළද්ව ද්වි. විද්යාලය වලපළන්

3.1.2 මප/ ව/ බට්ළගාල්ල පුෂ්පළද්ව ද්වි. විද්යාලය වලපළන්

3.1.4 මප/ ව/ බට්ළගාල්ල පුෂ්පළද්ව ද්වි. විද්යාලය වලපළන්

1.2.1 මප/ වත්/ මහනුවර ආද්ර්  විද්යාලය උයන්වත්ත, ළපාල්ළගාල්ල

1.5.1 මප/ වත්/ මහනුවර ආද්ර්  විද්යාලය උයන්වත්ත, ළපාල්ළගාල්ල

3.1.3 මප/ වත්/ මහනුවර ආද්ර්  විද්යාලය උයන්වත්ත, ළපාල්ළගාල්ල

1.3.1 මප/ හගු/ පල්ළල්ළබෝවල ද්විතික විද්යාලය පල්ළල්ළබෝවල

3.1.4 මප/ හගු/ පල්ළල්ළබෝවල ද්විතික විද්යාලය පල්ළල්ළබෝවල

3.2.4 මප/ හගු/ පල්ළල්ළබෝවල ද්විතික විද්යාලය පල්ළල්ළබෝවල

1.3.1 මප/ළකාත් හැදුනුවැව මධය විද්යාලය ළකාත්මළල්

3.1.3 මප/ළකාත් හැදුනුවැව මධය විද්යාලය ළකාත්මළල්

3.2.3 මප/ළකාත් හැදුනුවැව මධය විද්යාලය ළකාත්මළල්

1.3.1 මප/ළකාත්/හාල්ළපාෙ විද්යාලය පූඩළු ඔය

1.5.1 මප/ළකාත්/හාල්ළපාෙ විද්යාලය පූඩළු ඔය

3.1.1 මප/ළකාත්/හාල්ළපාෙ විද්යාලය පූඩළු ඔය

3.1.2 මප/ළකාත්/හාල්ළපාෙ විද්යාලය පූඩළු ඔය

1.3.1 මප/ළකාත්/හැදුණු වැව මධය විද්යාලය හැදුණු වැව,හැට්න් හරහා

3.1.2 මප/ළකාත්/හැදුණු වැව මධය විද්යාලය හැදුණු වැව,හැට්න් හරහා

3.1.3 මප/ළකාත්/හැදුණු වැව මධය විද්යාලය හැදුණු වැව,හැට්න් හරහා

3.2.3 මප/ළකාත්/හැදුණු වැව මධය විද්යාලය හැදුණු වැව,හැට්න් හරහා

2.3.1 මප/ග/ද්/වීර ළමාහාන් ජයමහ ම.වි. ද්ඹුළුගම,ද්ඹුල්ල

3.2.3 මප/ග/ද්/වීර ළමාහාන් ජයමහ ම.වි. ද්ඹුළුගම,ද්ඹුල්ල

2.3.1 මප/ළතල්/උඩළවල බණ්ඩාරනායක ද්විතික විද්යාලය බරවර්ධන ඔය

3.1.3 මප/ළතල්/උඩළවල බණ්ඩාරනායක ද්විතික විද්යාලය බරවර්ධන ඔය

3.2.3 මප/ළතල්/උඩළවල බණ්ඩාරනායක ද්විතික විද්යාලය බරවර්ධන ඔය

2.3.1 මප/ළතල්/ළසනරත්ළවල ම.වි දිගන,රජවැල්ල

3.1.4 මප/ළතල්/ළසනරත්ළවල ම.වි දිගන,රජවැල්ල

3.1.5 මප/ළතල්/ළසනරත්ළවල ම.වි දිගන,රජවැල්ල



1.1.1 මප/ළද්නු/පිළිමතලාව මධය ම.වි පිළිමතලාව

1.4.1 මප/ළද්නු/පිළිමතලාව මධය ම.වි පිළිමතලාව

3.1.2 මප/ළද්නු/පිළිමතලාව මධය ම.වි පිළිමතලාව

3.2.3 මප/ළද්නු/පිළිමතලාව මධය ම.වි පිළිමතලාව

1.2.1 මප/ළද්නු/ශ්රී ප්රඥාරතන ම.වි ළගලිඔය

3.1.2 මප/ළද්නු/ශ්රී ප්රඥාරතන ම.වි ළගලිඔය

1.3.1 මප/නු/ව/ශ්රී සුමංගල ජා.පා. නිල්ද්ණ්ඩාහින්න

3.1.3 මප/නු/ව/ශ්රී සුමංගල ජා.පා. නිල්ද්ණ්ඩාහින්න

3.1.4 මප/නු/ව/ශ්රී සුමංගල ජා.පා. නිල්ද්ණ්ඩාහින්න

2.2.1 මප/මහ/රිසකලා ළසෞන්ද්ර්ය විද්යාලය මාවිල් ඔය

2.2.2 මප/මහ/රිසකලා ළසෞන්ද්ර්ය විද්යාලය මාවිල් ඔය

3.2.1 මප/මහ/රිසකලා ළසෞන්ද්ර්ය විද්යාලය මාවිල් ඔය

3.2.3 මප/මහ/රිසකලා ළසෞන්ද්ර්ය විද්යාලය මාවිල් ඔය

1.1.1 මප/ව/ඒ රත්නායක මධය විද්යාලය මැණිකහින්න

1.3.1 මප/ව/ඒ රත්නායක මධය විද්යාලය මැණිකහින්න

3.1.5 මප/ව/ඒ රත්නායක මධය විද්යාලය මැණිකහින්න

3.2.2 මප/ව/ඒ රත්නායක මධය විද්යාලය මැණිකහින්න

3.1.1 මප/වත් මහපතන කනිටු විදුහල මඩුල්කැළල්

3.1.2 මප/වත් මහපතන කනිටු විදුහල මඩුල්කැළල්

1.1.1 මප/වත්/පාතදුම්බර ම.වි වලල,මැණිකහින්න

3.1.3 මප/වත්/පාතදුම්බර ම.වි වලල,මැණිකහින්න

3.1.1 මප/හගු හගුරන්ළකත සී.සී.විද්යාලය හඟුරන්ළකත

1.1.1 මප/හගු/දියතිලක ම.ම.විද්යාලය හඟුරන්ළකත

1.3.1 මප/හගු/දියතිලක ම.ම.විද්යාලය හඟුරන්ළකත

3.1.3 මප/හගු/දියතිලක ම.ම.විද්යාලය හඟුරන්ළකත

3.2.4 මප/හගු/දියතිලක ම.ම.විද්යාලය හඟුරන්ළකත

2.3.1 මප/හගු/සරිමාළවෝ බණ්ඩාරනායක බා.වි. හඟුරන්ළකත

3.1.2 මප/හගු/සරිමාළවෝ බණ්ඩාරනායක බා.වි. හඟුරන්ළකත

3.2.1 මප/හගු/සරිමාළවෝ බණ්ඩාරනායක බා.වි. හඟුරන්ළකත

2.3.1 මප/හැ/අඹගමුව ම.ම.වි. අඹගමුව,උඩුබුලත්ගම

3.2.4 මප/හැ/අඹගමුව ම.ම.වි. අඹගමුව,උඩුබුලත්ගම

1.1.1 මබ / ළකෝන් ගාමිණී දිසානායක ජා.පා. නව නගරය , ළකාත්මළල්

1.5.1 මබ / ළකෝන් ගාමිණී දිසානායක ජා.පා. නව නගරය , ළකාත්මළල්

3.1.2 මබ / ළකෝන් ගාමිණී දිසානායක ජා.පා. නව නගරය , ළකාත්මළල්

2.3.1 මහ / කටු/ පූජාපිටිය ම.ම.වි. පූජාපිටිය

3.1.5 මහ / කටු/ පූජාපිටිය ම.ම.වි. පූජාපිටිය

1.3.1 මහ / කරගස්කඩ ම.ම.වි. ළද්ල්ළතාට්

3.2.3 මහ / කරගස්කඩ ම.ම.වි. ළද්ල්ළතාට්

3.2.4 මහ / කරගස්කඩ ම.ම.වි. ළද්ල්ළතාට්

2.1.1 මහ / ළතල්ළද්ණිය ජා.පා. ළතල්ළද්ණිය

2.2.1 මහ / ළතල්ළද්ණිය ජා.පා. ළතල්ළද්ණිය

3.2.3 මහ / ළතල්ළද්ණිය ජා.පා. ළතල්ළද්ණිය

3.2.4 මහ / ළතල්ළද්ණිය ජා.පා. ළතල්ළද්ණිය

1.1.1 මහ / ළද්නු ශ්රී ස්වර්ණළජෝති ජා.පා. කිරිබත්කුඹුර

3.1.5 මහ / ළද්නු ශ්රී ස්වර්ණළජෝති ජා.පා. කිරිබත්කුඹුර

3.2.1 මහ / ළද්නු ශ්රී ස්වර්ණළජෝති ජා.පා. කිරිබත්කුඹුර

2.2.2 මහ / නිල්ලඹ ම. වි. නිල්ලඹ

3.1.4 මහ / නිල්ලඹ ම. වි. නිල්ලඹ

2.3.1 මහ / ළබරවට්ස් ම.වි. අම්පිටිය , මහනුවර

2.2.2 මහ / මහාමායා බාලිකා විද්යාලය මහනුවර



2.3.1 මහ / මහාමායා බාලිකා විද්යාලය මහනුවර

3.1.4 මහ / මහාමායා බාලිකා විද්යාලය මහනුවර

3.2.1 මහ / මහාමායා බාලිකා විද්යාලය මහනුවර

1.4.1 මහ / රණබිම රාජකීය විද්යාලය ගන්ළනෝරුව , ළේරාළද්ණිය

1.1.1 මහ / ලුම්බිණි රාජකීය විද්යාලය ළබෝවල , මහනුවර

3.1.5 මහ / ලුම්බිණි රාජකීය විද්යාලය ළබෝවල , මහනුවර

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

1.5.1 මහ / වත් වත්ළත්ගම ම.ම.වි. වත්ළත්ගම

3.1.2 මහ / වත් වත්ළත්ගම ම.ම.වි. වත්ළත්ගම

3.1.3 මහ / වත් වත්ළත්ගම ම.ම.වි. වත්ළත්ගම

2.1.1 මහ / විහාරමහාළද්වි බා . වි. මහනුවර

2.2.1 මහ / විහාරමහාළද්වි බා . වි. මහනුවර

3.1.2 මහ / විහාරමහාළද්වි බා . වි. මහනුවර

3.1.4 මහ / විහාරමහාළද්වි බා . වි. මහනුවර

2.2.2 මහ /  ාන්ත අන්ළතෝනි පරිමි විදුහල මහනුවර

2.3.1 මහ /  ාන්ත අන්ළතෝනි පරිමි විදුහල මහනුවර

3.2.2 මහ /  ාන්ත අන්ළතෝනි පරිමි විදුහල මහනුවර

3.2.3 මහ /  ාන්ත අන්ළතෝනි පරිමි විදුහල මහනුවර

1.3.1 මහ / හතරලියද්ද් ජා.පා. හතරලියද්ද්

3.1.4 මහ / හතරලියද්ද් ජා.පා. හතරලියද්ද්

3.2.2 මහ / හතරලියද්ද් ජා.පා. හතරලියද්ද්

2.1.1 මහ / ළහ්වාහැට් මධය විද්යාලය තලාුඔය

2.2.1 මහ / ළහ්වාහැට් මධය විද්යාලය තලාුඔය

3.1.5 මහ / ළහ්වාහැට් මධය විද්යාලය තලාුඔය

1.3.1 මහ කඩුගන්නාව ජා.පා. කඩුගන්නාව

2.3.1 මහ වික්රමභාහු ජා.පා. ගම්ළපාෙ

3.1.4 මහ වික්රමභාහු ජා.පා. ගම්ළපාෙ

3.1.5 මහ වික්රමභාහු ජා.පා. ගම්ළපාෙ

1.1.1 මහ ශ්රී රාහුල විද්යාලය කටුගස්ළතාට්

3.1.1 මහ ශ්රී රාහුල විද්යාලය කටුගස්ළතාට්

3.2.3 මහ ශ්රී රාහුල විද්යාලය කටුගස්ළතාට්

1.1.1 මහ ළස්නාධිකාරී ජා.පා. උඩළහ්න්තැන්න

3.2.1 මහ ළස්නාධිකාරී ජා.පා. උඩළහ්න්තැන්න

3.2.4 මහ ළස්නාධිකාරී ජා.පා. උඩළහ්න්තැන්න

1.2.1 මහ/ කිංස්ුඩ් විද්යාලය මුල්ගම්පල, මහනුවර

1.5.1 මහ/ කිංස්ුඩ් විද්යාලය මුල්ගම්පල, මහනුවර

3.1.1 මහ/ කිංස්ුඩ් විද්යාලය මුල්ගම්පල, මහනුවර

3.1.2 මහ/ කිංස්ුඩ් විද්යාලය මුල්ගම්පල, මහනුවර

1.1.1 මහ/ ඩි. බි. විළේුංග ජා. පාසල ද්ස්තර, මුරුතගහමුල 

3.1.2 මහ/ ඩි. බි. විළේුංග ජා. පාසල ද්ස්තර, මුරුතගහමුල 

3.2.4 මහ/ ඩි. බි. විළේුංග ජා. පාසල ද්ස්තර, මුරුතගහමුල 

1.2.1 මහ/ නුගළවල මධය විද්යාලය නුගළවල

1.5.1 මහ/ නුගළවල මධය විද්යාලය නුගළවල

3.1.3 මහ/ නුගළවල මධය විද්යාලය නුගළවල

3.2.1 මහ/ නුගළවල මධය විද්යාලය නුගළවල

1.4.1 මහ/ මහ/ වාරියළපාල සුමංගල විදුහල අස්ිරිය, මහනුවර

3.1.5 මහ/ මහ/ වාරියළපාල සුමංගල විදුහල අස්ිරිය, මහනුවර

3.2.4 මහ/ මහ/ වාරියළපාල සුමංගල විදුහල අස්ිරිය, මහනුවර

1.4.1 මහ/  ා. ළජා ේ බාලිකා ම. වි. අඹගමුව පාර, ගම්ළපාෙ

3.1.2 මහ/  ා. ළජා ේ බාලිකා ම. වි. අඹගමුව පාර, ගම්ළපාෙ



3.1.3 මහ/  ා. ළජා ේ බාලිකා ම. වි. අඹගමුව පාර, ගම්ළපාෙ

1.1.1 මහ/ ස්වර්ණමාලි බා. වි. මහනුවර 

1.3.1 මහ/ ස්වර්ණමාලි බා. වි. මහනුවර 

3.2.1 මහ/ ස්වර්ණමාලි බා. වි. මහනුවර 

3.2.3 මහ/ ස්වර්ණමාලි බා. වි. මහනුවර 

2.1.1 මහ/ධර්මරාජ විදුහල මහනුවර මහනුවර

2.2.1 මහ/ධර්මරාජ විදුහල මහනුවර මහනුවර

3.1.5 මහ/ධර්මරාජ විදුහල මහනුවර මහනුවර

3.2.2 මහ/ධර්මරාජ විදුහල මහනුවර මහනුවර

2.1.1 මහ/පුෂ්පද්ාන බාලිකා විදුහල මහනුවර

2.2.1 මහ/පුෂ්පද්ාන බාලිකා විදුහල මහනුවර

3.1.2 මහ/පුෂ්පද්ාන බාලිකා විදුහල මහනුවර

3.1.4 මහ/පුෂ්පද්ාන බාලිකා විදුහල මහනුවර

2.2.1 මහ/යහපත් එළඩ්රාළේ කනයාරාම විද්යාලය ළේරාළද්නිය පාර,මහනුවර

3.2.1 මහ/යහපත් එළඩ්රාළේ කනයාරාම විද්යාලය ළේරාළද්නිය පාර,මහනුවර

3.2.4 මහ/යහපත් එළඩ්රාළේ කනයාරාම විද්යාලය ළේරාළද්නිය පාර,මහනුවර

2.1.1 මහ/ ාන්ත සල්ළවස්තර විදුහල මහනුවර

2.3.1 මහ/ ාන්ත සල්ළවස්තර විදුහල මහනුවර

3.1.3 මහ/ ාන්ත සල්ළවස්තර විදුහල මහනුවර

3.2.4 මහ/ ාන්ත සල්ළවස්තර විදුහල මහනුවර

1.1.1 මහ/සරසවි උයන ම.වි ළේරාළද්ණිය 

1.3.1 මහ/සරසවි උයන ම.වි ළේරාළද්ණිය 

3.1.2 මහ/සරසවි උයන ම.වි ළේරාළද්ණිය 

3.1.5 මහ/සරසවි උයන ම.වි ළේරාළද්ණිය 

2.3.1 මහ/සීතාළද්වී බාලිකා විදුහල මහනුවර

3.1.3 මහ/සීතාළද්වී බාලිකා විදුහල මහනුවර

1.3.1 මහ/හගු/පදියපැලැල්ල ද්විතීක පාසල පදියපැලැල්ල

3.1.2 මහ/හගු/පදියපැලැල්ල ද්විතීක පාසල පදියපැලැල්ල

3.2.3 මහ/හගු/පදියපැලැල්ල ද්විතීක පාසල පදියපැලැල්ල

2.1.1 මහ/ළහ්මමාලී බාලිකා විද්යාලය මහනුවර

2.2.2 මහ/ළහ්මමාලී බාලිකා විද්යාලය මහනුවර

3.2.1 මහ/ළහ්මමාලී බාලිකා විද්යාලය මහනුවර

3.2.4 මහ/ළහ්මමාලී බාලිකා විද්යාලය මහනුවර

2.2.2 මහානාම විදුහල මහනුවර

2.3.1 මහානාම විදුහල මහනුවර

3.1.2 මහානාම විදුහල මහනුවර

3.2.3 මහානාම විදුහල මහනුවර

1.2.1 මා / ක්රිස්ුළද්ව ජා.පා. මාතළල්

1.5.1 මා / ක්රිස්ුළද්ව ජා.පා. මාතළල්

3.1.5 මා / ක්රිස්ුළද්ව ජා.පා. මාතළල්

2.3.1 මා/ තැන්න ම. වි. තැන්න, මාතළල්

3.1.3 මා/ තැන්න ම. වි. තැන්න, මාතළල්

1.1.1 මා/ ශ්රී සංඝමිත්තා බා. ජා. පා. මාතළල්

3.1.4 මා/ ශ්රී සංඝමිත්තා බා. ජා. පා. මාතළල්

1.3.1 මා/ සා. ළතාමස් ජා. පා. මාතළල්

2.1.1 රංිරි ද්ඹුල්ල මධය ම.වි ද්ඹුල්ල

2.3.1 රංිරි ද්ඹුල්ල මධය ම.වි ද්ඹුල්ල

3.1.4 රංිරි ද්ඹුල්ල මධය ම.වි ද්ඹුල්ල

3.1.5 රංිරි ද්ඹුල්ල මධය ම.වි ද්ඹුල්ල

2.2.2 ශ්රී චන්රානන්ද් ළබෞද්ධ විද්යාලය අස්ිරිය පාර,මහනුවර



2.3.1 ශ්රී චන්රානන්ද් ළබෞද්ධ විද්යාලය අස්ිරිය පාර,මහනුවර

3.1.1 ශ්රී චන්රානන්ද් ළබෞද්ධ විද්යාලය අස්ිරිය පාර,මහනුවර

3.2.4 ශ්රී චන්රානන්ද් ළබෞද්ධ විද්යාලය අස්ිරිය පාර,මහනුවර

සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්ය හා රංග කලා උළෙල 2020

අයදුම් කර ඇති පාසල් හා ශීර්ෂ ලැයිස්ුව (අසංළ ෝධිත) 
(චක්රළල්ඛයට් පට්හැනි අයදුම්පත් හා ශීර්ෂ ඉවත් කර ඇත)

නැලෙනහිර පළාත (සිංහල මාධ්ය)

ශීර්ෂය පාසලේ නම ලිපිනය

1.2.1 අම් / කැේපිටිළපාල ද්විතීක පාසල කැේපිටිළපාල , මහඔය

3.1.5 අම් / කැේපිටිළපාල ද්විතීක පාසල කැේපිටිළපාල , මහඔය

3.2.3 අම් / කැේපිටිළපාල ද්විතීක පාසල කැේපිටිළපාල , මහඔය

1.1.1 අම් / ඩී .එස් ළස්නානායක ජා.පා. අම්පාර

3.1.5 අම් / ඩී .එස් ළස්නානායක ජා.පා. අම්පාර

3.2.2 අම් / ඩී. එස් ළස්නානායක ජා.පා. අම්පාර

2.3.1 අම් / ළද්හි දියවිද්ද්ාගම ම.වි. නවමැද්ගම

3.2.3 අම් / ළද්හි දියවිද්ද්ාගම ම.වි. නවමැද්ගම

2.3.1 අම් / බණ්ඩාරනායක බාලිකා ජා.පා. අම්පාර

3.2.1 අම් / බණ්ඩාරනායක බාලිකා ජා.පා. අම්පාර

2.2.2 අම් / වැරැන්කැට්ළගාඩ ම.වි අම්පාර

3.2.1 අම් / වැරැන්කැට්ළගාඩ ම.වි අම්පාර

1.3.1 ත්රී / උ / ළගෝමරණ්කඩවල ම.වි ළගෝමරන්කඩවල

1.2.1 ත්රී / කන් / කන්තළල් ම.ම.වි. ත්රිකුණාමල පාර, කන්තළල්

සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්ය හා රංග කලා උළෙල 2020

අයදුම් කර ඇති පාසල් හා ශීර්ෂ ලැයිස්ුව (අසංළ ෝධිත) 
(චක්රළල්ඛයට් පට්හැනි අයදුම්පත් හා ශීර්ෂ ඉවත් කර ඇත)

උතුරු මැද පළාත (සිංහල මාධ්ය)

ශීර්ෂය පාසලේ නම ලිපිනය

2.3.1 අ/කලංකුට්ටිය මහා විද්යාය කලංකුට්ටිය

3.1.2 අ/කලංකුට්ටිය මහා විද්යාය කලංකුට්ටිය

2.1.1 අ/මිහින්තලා ම.වි මිහින්තලය

2.3.1 අ/විජිතපුර ම. වි. විජිතපුර

3.1.2 අ/විජිතපුර ම. වි. විජිතපුර

3.1.4 අ/විජිතපුර ම. වි. විජිතපුර

2.1.1 රාජකීය විද්යාලය නවනගරය,ළපාළොන්නරුව

2.2.1 රාජකීය විද්යාලය නවනගරය,ළපාළොන්නරුව

3.2.1 රාජකීය විද්යාලය නවනගරය,ළපාළොන්නරුව

3.2.2 රාජකීය විද්යාලය නවනගරය,ළපාළොන්නරුව



2.3.1 අ/ළක/බී රත්නායක විද්යාලය අනුරාධපුර

3.1.1 අ/ළක/බී රත්නායක විද්යාලය අනුරාධපුර

3.1.2 අ/ළක/බී රත්නායක විද්යාලය අනුරාධපුර

1.1.1 ළපා/විජිත මධය ම.වි ළපාළොන්නරුව

3.1.2 ළපා/විජිත මධය ම.වි ළපාළොන්නරුව

3.1.3 ළපා/විජිත මධය ම.වි ළපාළොන්නරුව

1.1.1 අ/රත්මල්ගහ වැව ම.විද්යාලය රත්මල්ගහවැව

3.1.1 අ/රත්මල්ගහ වැව ම.විද්යාලය රත්මල්ගහවැව

3.1.3 අ/රත්මල්ගහ වැව ම.විද්යාලය රත්මල්ගහවැව

1.1.1 අ/මහදිුල්වැව විද්යාලය ඇට්විරළගාල්ලෑව

1.1.1 ළපා/මැදිරිිරිය ජා.පා. මැදිරිිරිය

3.1.2 ළපා/මැදිරිිරිය ජා.පා. මැදිරිිරිය

3.2.3 ළපා/මැදිරිිරිය ජා.පා. මැදිරිිරිය

2.1.1 උ.මැ.ප/තඹු/මකුලෑව ම.වි තඹුත්ළත්ගම

3.2.1 උ.මැ.ප/තඹු/මකුලෑව ම.වි තඹුත්ළත්ගම

3.2.4 උ.මැ.ප/තඹු/මකුලෑව ම.වි තඹුත්ළත්ගම

2.3.1 ළපා/පලුගස්ද්මන ම.වි පලුගස්ද්මන

3.1.4 ළපා/පලුගස්ද්මන ම.වි පලුගස්ද්මන

1.4.1 අ/රඹෑව ම.ම.වි රඹෑව

3.1.3 අ/රඹෑව ම.ම.වි රඹෑව

3.1.4 අ/රඹෑව ම.ම.වි රඹෑව

2.3.1 අ/ස්වර්ණපාලි බා.ම.වි අනුරාධපුර

3.1.2 අ/ස්වර්ණපාලි බා.ම.වි අනුරාධපුර

3.1.3 අ/ස්වර්ණපාලි බා.ම.වි අනුරාධපුර

2.3.1 අ/රජාංගනය යාය 10 හරිස්චන්ර ම.වි රජාංගනය

3.1.5 අ/රජාංගනය යාය 10 හරිස්චන්ර ම.වි රජාංගනය

3.2.3 අ/රජාංගනය යාය 10 හරිස්චන්ර ම.වි රජාංගනය

2.3.1 අ/හබරණ ම.වි හබරණ

3.2.2 අ/හබරණ ම.වි හබරණ

3.2.3 අ/හබරණ ම.වි හබරණ

2.3.1 අ/කලත්තෑව ම.වි කුරුන්ද්න්කුලම,අනුරාධපුර

3.1.4 අ/කලත්තෑව ම.වි කුරුන්ද්න්කුලම,අනුරාධපුර

1.3.1 අ/ ාන්ත ළජෝ ේ විද්යාලය අනුරාධපුර

1.5.1 අ/ ාන්ත ළජෝ ේ විද්යාලය අනුරාධපුර

3.1.2 අ/ ාන්ත ළජෝ ේ විද්යාලය අනුරාධපුර

3.1.3 අ/ ාන්ත ළජෝ ේ විද්යාලය අනුරාධපුර

1.2.1 අ/නිවත්තක ළේතිය ම.වි අනුරාධපුර

1.5.1 අ/නිවත්තක ළේතිය ම.වි අනුරාධපුර

3.1.3 අ/නිවත්තක ළේතිය ම.වි අනුරාධපුර

3.1.5 අ/නිවත්තක ළේතිය ම.වි අනුරාධපුර

2.2.1 අ/පහෙ කුඩාපට්ටිය ම.වි කහට්ගස්දිිලිය,ගළලන්බිඳුණුවැව

2.2.2 අ/පහෙ කුඩාපට්ටිය ම.වි කහට්ගස්දිිලිය,ගළලන්බිඳුණුවැව

3.2.1 අ/පහෙ කුඩාපට්ටිය ම.වි කහට්ගස්දිිලිය,ගළලන්බිඳුණුවැව

3.2.2 අ/පහෙ කුඩාපට්ටිය ම.වි කහට්ගස්දිිලිය,ගළලන්බිඳුණුවැව

1.4.1 අ/විද්යාද්ර්  ම.විද්යාලය ළනාේියාගම,අනුරාධපුර

3.1.3 අ/විද්යාද්ර්  ම.විද්යාලය ළනාේියාගම,අනුරාධපුර

3.2.1 අ/විද්යාද්ර්  ම.විද්යාලය ළනාේියාගම,අනුරාධපුර

1.1.1 අ/මධය විද්යාලය අනුරාධපුර

3.1.4 අ/මධය විද්යාලය අනුරාධපුර

3.1.5 අ/මධය විද්යාලය අනුරාධපුර



1.3.1 අ/මමත්රිපාල ළස්නානායක ජා.පා. කැබිතිළගාල්ලෑව,අනුරාධපුර

3.1.3 අ/මමත්රිපාල ළස්නානායක ජා.පා. කැබිතිළගාල්ලෑව,අනුරාධපුර

3.1.4 අ/මමත්රිපාල ළස්නානායක ජා.පා. කැබිතිළගාල්ලෑව,අනුරාධපුර

1.1.1 අ/මහානාම ම. වි. තිරේපළන්

3.1.4 අ/මහානාම ම. වි. තිරේපළන්

1.1.1 දිඹු/නිකවතලන්ද් ම.වි නිකවතලන්ද්

3.2.1 දිඹු/නිකවතලන්ද් ම.වි නිකවතලන්ද්

1.1.1 අ/තඹුත්ළත්ගම ම.ම.වි තඹුත්ළත්ගම

1.4.1 අ/තඹුත්ළත්ගම ම.ම.වි තඹුත්ළත්ගම

3.1.3 අ/තඹුත්ළත්ගම ම.ම.වි තඹුත්ළත්ගම

3.2.2 අ/තඹුත්ළත්ගම ම.ම.වි තඹුත්ළත්ගම

සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්ය හා රංග කලා උළෙල 2020

අයදුම් කර ඇති පාසල් හා ශීර්ෂ ලැයිස්ුව (අසංළ ෝධිත) 
(චක්රළල්ඛයට් පට්හැනි අයදුම්පත් හා ශීර්ෂ ඉවත් කර ඇත)

වයඹ පළාත (සිංහල මාධ්ය)

ශීර්ෂය පාසලේ නම ලිපිනය

1.2.1 ඉ/ඉබ්බාගමුව ආද්ර්  ම.වි ඉබ්බාගමුව

3.1.2 ඉ/ඉබ්බාගමුව ආද්ර්  ම.වි ඉබ්බාගමුව

3.2.1 ඉ/ඉබ්බාගමුව ආද්ර්  ම.වි ඉබ්බාගමුව

1.1.1 කු.ආරකෂක ළස්වා වි. කුරුණෑගල

1.5.1 කු.ආරකෂක ළස්වා වි. කුරුණෑගල

3.1.2 කු.ආරකෂක ළස්වා වි. කුරුණෑගල

3.1.4 කු.ආරකෂක ළස්වා වි. කුරුණෑගල

2.1.1 කු/ ශුද්ධ වූ පුළල් බා.ම.වි. කුරුණෑගල

3.1.3 කු/ ශුද්ධ වූ පුළල් බා.ම.වි. කුරුණෑගල

3.1.4 කු/ ශුද්ධ වූ පුළල් බා.ම.වි. කුරුණෑගල

1.1.1 කු/ඉඩල්ළගාඩ කන්ද් ශ්රි නි ් න්ක ජා.පා. ඉඩල්ළගාඩ කන්ද්,කුරුණෑගල

3.1.4 කු/ඉඩල්ළගාඩ කන්ද් ශ්රි නි ් න්ක ජා.පා. ඉඩල්ළගාඩ කන්ද්,කුරුණෑගල

3.1.5 කු/ඉඩල්ළගාඩ කන්ද් ශ්රි නි ් න්ක ජා.පා. ඉඩල්ළගාඩ කන්ද්,කුරුණෑගල

2.3.1 කු/ඉබ්බාගමුව මධය විද්යාලය ඉබ්බාගමුව

3.1.3 කු/ඉබ්බාගමුව මධය විද්යාලය ඉබ්බාගමුව

3.2.4 කු/ඉබ්බාගමුව මධය විද්යාලය ඉබ්බාගමුව

1.1.1 කු/එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බංඩාර ම.ම.වි. කුරුණෑගල

3.1.4 කු/එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බංඩාර ම.ම.වි. කුරුණෑගල

3.2.4 කු/එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී.බංඩාර ම.ම.වි. කුරුණෑගල

1.1.1 කු/ිරි පන්නල ජා.පා. පන්නල

3.1.5 කු/ිරි පන්නල ජා.පා. පන්නල

3.2.3 කු/ිරි පන්නල ජා.පා. පන්නල

1.4.1 කු/ජනාධිපති බාලිකා වි. සාරගම,කුරුණෑගල 

3.1.3 කු/ජනාධිපති බාලිකා වි. සාරගම,කුරුණෑගල 

1.3.1 කු/පරාක්රමබාහු ජා.පා.  ළපාල්ගහළවල 

1.5.1 කු/පරාක්රමබාහු ජා.පා.  ළපාල්ගහළවල 

3.2.2 කු/පරාක්රමබාහු ජා.පා.  ළපාල්ගහළවල 

3.2.3 කු/පරාක්රමබාහු ජා.පා.  ළපාල්ගහළවල 



1.1.1 කු/මලියළද්ව ආද්ර්  ම.වි. කුරුණෑගල

3.1.3 කු/මලියළද්ව ආද්ර්  ම.වි. කුරුණෑගල

3.2.1 කු/මලියළද්ව ආද්ර්  ම.වි. කුරුණෑගල

2.1.1 කු/මලියළද්ව බා.වි. කුරුණෑගල

2.3.1 කු/මලියළද්ව බා.වි. කුරුණෑගල

3.1.4 කු/මලියළද්ව බා.වි. කුරුණෑගල

3.2.4 කු/මලියළද්ව බා.වි. කුරුණෑගල

2.2.1 කු/යූ.බී.වන්නිනායක ජා.පා.  ගල්ගමුව 

1.2.1 කු/ලකද්ාස් ද් මැල් විද්යාලය ද්ඹුල්ල පාර,කුරුණෑගල 

1.2.1 කු/විජයබා මාධය විද්යාලය මහව 

1.5.1 කු/විජයබා මාධය විද්යාලය මහව 

3.1.2 කු/විජයබා මාධය විද්යාලය මහව 

2.3.1 කු/ ා අනා විදුහල කුරුණෑගල

3.1.3 කු/ ා අනා විදුහල කුරුණෑගල

3.1.5 කු/ ා අනා විදුහල කුරුණෑගල

2.3.1 කු/ශ්රීමත් ළජෝන් ළකාතලාවල ම.වි. ද්ඹුල්ල පාර,කුරුණෑගල 

3.1.4 කු/ශ්රීමත් ළජෝන් ළකාතලාවල ම.වි. ද්ඹුල්ල පාර,කුරුණෑගල 

3.1.5 කු/ශ්රීමත් ළජෝන් ළකාතලාවල ම.වි. ද්ඹුල්ල පාර,කුරුණෑගල 

1.1.1 කුරු/කීරිගම ම.වි කීරිගම,ළකාහිල ළගද්ර

3.1.3 කුරු/කීරිගම ම.වි කීරිගම,ළකාහිල ළගද්ර

2.3.1 කුලි/ වීරළපාකුණ විජිත ම.ම.වි. වීරළපාකුණ

3.1.2 කුලි/ වීරළපාකුණ විජිත ම.ම.වි. වීරළපාකුණ

1.1.1 කුලි/J.R.ජයවර්ධන මධය ම.වි දුම්මලසූරිය

3.1.4 කුලි/J.R.ජයවර්ධන මධය ම.වි දුම්මලසූරිය

3.2.2 කුලි/J.R.ජයවර්ධන මධය ම.වි දුම්මලසූරිය

2.3.1 කුලි/කිතලව පූගල්ල ම.වි පූගල්ල,කිතලව

3.1.1 කුලි/කිතලව පූගල්ල ම.වි පූගල්ල,කිතලව

3.2.3 කුලි/කිතලව පූගල්ල ම.වි පූගල්ල,කිතලව

2.2.1 කුලි/ජයළස්න රාජකරුණා ම.වි. ද්හනැත්ළගද්ර,මූණමල්ළද්ණිය

3.1.2 කුලි/ජයළස්න රාජකරුණා ම.වි. ද්හනැත්ළගද්ර,මූණමල්ළද්ණිය

3.2.4 කුලි/ජයළස්න රාජකරුණා ම.වි. ද්හනැත්ළගද්ර,මූණමල්ළද්ණිය

2.2.1 කුලි/ධර්මරාජ ආද්ර්  ම.වි. කුලියාපිටිය

3.1.5 කුලි/ධර්මරාජ ආද්ර්  ම.වි. කුලියාපිටිය

3.2.1 කුලි/ධර්මරාජ ආද්ර්  ම.වි. කුලියාපිටිය

2.3.1 කුලි/මහින්ළද්ෝද්ය ම.වි. ළහට්ටිළපාල

3.1.2 කුලි/මහින්ළද්ෝද්ය ම.වි. ළහට්ටිළපාල

2.2.1 කුලි/වි ාකා විද්යාලය කුලියාපිටිය

3.1.1 කුලි/වි ාකා විද්යාලය කුලියාපිටිය

3.2.1 කුලි/වි ාකා විද්යාලය කුලියාපිටිය

1.2.1 කුලි/සාරානාත් ම.වි. කුලියාපිටිය

3.1.3 කුලි/සාරානාත් ම.වි. කුලියාපිටිය

3.2.3 කුලි/සාරානාත් ම.වි. කුලියාපිටිය

1.2.1 කුලි/සුරදූත බාලිකා ම.වි. කුලියාපිටිය

3.1.1 කුලි/සුරදූත බාලිකා ම.වි. කුලියාපිටිය

3.1.4 කුලි/සුරදූත බාලිකා ම.වි. කුලියාපිටිය

3.1.2 කුළි/ළකාෙඹගම විමලසීල ම.වි. කනත්ළත් වැව 

2.2.1 කුළි/දීගල්ල ම.ම.වි. දීගල්ල

3.2.1 කුළි/දීගල්ල ම.ම.වි. දීගල්ල

3.2.2 කුළි/දීගල්ල ම.ම.වි. දීගල්ල

2.1.1 කුළි/මධය විද්යාලය මීගහළකාටුව,කුළියාපිටිය 



2.2.2 කුළි/මධය විද්යාලය මීගහළකාටුව,කුළියාපිටිය 

3.2.1 කුළි/මධය විද්යාලය මීගහළකාටුව,කුළියාපිටිය 

3.2.3 කුළි/මධය විද්යාලය මීගහළකාටුව,කුළියාපිටිය 

1.2.1 කුළී/නාළගාල්ලාළගාඩ ම.ම.වි. නාළගාල්ලාළගාඩ

1.5.1 කුළී/නාළගාල්ලාළගාඩ ම.ම.වි. නාළගාල්ලාළගාඩ

3.2.3 කුළී/නාළගාල්ලාළගාඩ ම.ම.වි. නාළගාල්ලාළගාඩ

3.2.4 කුළී/නාළගාල්ලාළගාඩ ම.ම.වි. නාළගාල්ලාළගාඩ

1.3.1 ිරි/ආර්.පී.ළස්නානායක කුලියාපිටිය-නාරම්මල නාරම්මල

3.1.3 ිරි/ආර්.පී.ළස්නානායක කුලියාපිටිය-නාරම්මල නාරම්මල

1.1.1 ිරි/කඩහළපාල ධර්ම් විජය කඩහළපාල,පහමුළණ්

3.2.3 ිරි/කඩහළපාල ධර්ම් විජය කඩහළපාල,පහමුළණ්

1.2.1 ිරි/නකකාවත්ත ජා.පා. නකකාවත්ත

3.1.5 ිරි/නකකාවත්ත ජා.පා. නකකාවත්ත

3.2.3 ිරි/නකකාවත්ත ජා.පා. නකකාවත්ත

2.2.2 ිරි/මයුරපාද් මධය විද්යාලය කුරුණෑගල,ිරිඋල්ල

3.1.2 ිරි/මයුරපාද් මධය විද්යාලය කුරුණෑගල,ිරිඋල්ල

3.1.5 ිරි/මයුරපාද් මධය විද්යාලය කුරුණෑගල,ිරිඋල්ල

1.2.1 ිරි/රතනාලංකාර ම.වි. අලව්ව

3.1.1 ිරි/රතනාලංකාර ම.වි. අලව්ව

3.1.5 ිරි/රතනාලංකාර ම.වි. අලව්ව

1.1.1 ිරි/සද්ලංකා ජා.පා. සද්ලංකාව

3.1.2 ිරි/සද්ලංකා ජා.පා. සද්ලංකාව

3.2.4 ිරි/සද්ලංකා ජා.පා. සද්ලංකාව

1.3.1 ිරි/හුංගමුව ද්වළසන් ම.ම.වි. හුංගමුව,යටිගල් ඔලුව

3.1.3 ිරි/හුංගමුව ද්වළසන් ම.ම.වි. හුංගමුව,යටිගල් ඔලුව

3.2.1 ිරි/හුංගමුව ද්වළසන් ම.ම.වි. හුංගමුව,යටිගල් ඔලුව

2.3.1 ිරි/හුම්බුළුව ම.ම.වි. හුම්බුළුව-අලව්ව

3.1.5 ිරි/හුම්බුළුව ම.ම.වි. හුම්බුළුව-අලව්ව

3.2.4 ිරි/හුම්බුළුව ම.ම.වි. හුම්බුළුව-අලව්ව

1.4.1 නාත්/ධම්මිස්සර ම.ම.වි. නාත්තන්ඩිය

3.1.3 නාත්/ධම්මිස්සර ම.ම.වි. නාත්තන්ඩිය

3.1.5 නාත්/ධම්මිස්සර ම.ම.වි. නාත්තන්ඩිය

1.1.1 නික/I.M.R.A.ඊරියළගාල්ල ම. ම. වි. ළබාරළුවැව

2.3.1 නික/ජයන්ති ම.ම.වි නිකවැරටිය

3.1.1 නික/ජයන්ති ම.ම.වි නිකවැරටිය

3.2.4 නික/ජයන්ති ම.ම.වි නිකවැරටිය

1.1.1 නික/මහළසන් ජා.පා.  නිකවැරටිය,කුරුණෑගල 

3.1.2 නික/මහළසන් ජා.පා.  නිකවැරටිය,කුරුණෑගල 

3.1.5 නික/මහළසන් ජා.පා.  නිකවැරටිය,කුරුණෑගල 

1.1.1 නික/රජබිම විදුහල නිකවැරටිය

3.2.3 නික/රජබිම විදුහල නිකවැරටිය

2.3.1 නික/ශ්රී සුමංගල ජා.පා.  හලාවත පාර,වාරියළපාල 

3.2.3 නික/ශ්රී සුමංගල ජා.පා.  හලාවත පාර,වාරියළපාල 

3.2.4 නික/ශ්රී සුමංගල ජා.පා.  හලාවත පාර,වාරියළපාල 

1.2.1 පු/ආණ/ශ්රී රතනපාල ම.වි. මහ උස්වැව, ආණමඩුව

3.1.4 පු/ආණ/ශ්රී රතනපාල ම.වි. මහ උස්වැව, ආණමඩුව

3.1.5 පු/ආණ/ශ්රී රතනපාල ම.වි. මහ උස්වැව, ආණමඩුව

2.2.1 පු/ආනන්ද් ජා.පා. පුත්තලම

2.2.2 පු/ආනන්ද් ජා.පා. පුත්තලම

3.1.3 පු/ආනන්ද් ජා.පා. පුත්තලම



3.1.5 පු/ආනන්ද් ජා.පා. පුත්තලම

1.1.1 පු/කල්/නිර්මල මාතා සංහල ම.වි.  ාන්ත මරියා පාර,තල්පිටිය 

3.1.5 පු/කල්/නිර්මල මාතා සංහල ම.වි.  ාන්ත මරියා පාර,තල්පිටිය 

1.1.1 පු/කිුලකැළල් ම.වි. ළකාට්ටුකේිය

3.1.2 පු/කිුලකැළල් ම.වි. ළකාට්ටුකේිය

3.1.5 පු/කිුලකැළල් ම.වි. ළකාට්ටුකේිය

1.3.1 පු/ළකාට්ටුකේිය නළවෝද්යා ම.වි. ළකාට්ටුකේිය

1.3.1 පු/තලවිල  ාන්ත ආනා ම.වි. තලවිල

1.5.1 පු/තලවිල  ාන්ත ආනා ම.වි. තලවිල

3.1.3 පු/තලවිල  ාන්ත ආනා ම.වි. තලවිල

3.2.4 පු/තලවිල  ාන්ත ආනා ම.වි. තලවිල

1.1.1 පු/ද්ලිව  ාන්ත අන්ළතෝනි ම.වි. මාම්පුරය,පුත්තලම

1.3.1 පු/ද්ලිව  ාන්ත අන්ළතෝනි ම.වි. මාම්පුරය,පුත්තලම

3.1.1 පු/ද්ලිව  ාන්ත අන්ළතෝනි ම.වි. මාම්පුරය,පුත්තලම

3.1.2 පු/ද්ලිව  ාන්ත අන්ළතෝනි ම.වි. මාම්පුරය,පුත්තලම

1.1.1 පු/නන්දිමිත්ර ම.ම.වි. පල්ලම 

3.1.2 පු/නන්දිමිත්ර ම.ම.වි. පල්ලම 

3.2.3 පු/නන්දිමිත්ර ම.ම.වි. පල්ලම 

2.2.1 ම/ළපාපි අඹගස්වැව ම.වි. අඹගස්වැව 

2.2.2 ම/ළපාපි අඹගස්වැව ම.වි. අඹගස්වැව 

3.1.3 ම/ළපාපි අඹගස්වැව ම.වි. අඹගස්වැව 

3.1.4 ම/ළපාපි අඹගස්වැව ම.වි. අඹගස්වැව 

1.2.1 මලියළද්ව විද්යාලය මීයගමුව පාර,කුරුණෑගල

3.1.3 මලියළද්ව විද්යාලය මීයගමුව පාර,කුරුණෑගල

3.2.3 මලියළද්ව විද්යාලය මීයගමුව පාර,කුරුණෑගල

2.3.1 මාරවිල ශුද්ධ වූ පුළල් බාලිකා ම.ම.වි. මාරවිල

3.1.2 මාරවිල ශුද්ධ වූ පුළල් බාලිකා ම.ම.වි. මාරවිල

3.1.4 මාරවිල ශුද්ධ වූ පුළල් බාලිකා ම.ම.වි. මාරවිල

2.3.1 ව/ඉ/ නාමල් අංග ම.වි. මැල්සරිපුර

3.1.4 ව/ඉ/ නාමල් අංග ම.වි. මැල්සරිපුර

3.2.4 ව/ඉ/ නාමල් අංග ම.වි. මැල්සරිපුර

2.2.1 ව/ඉ/මැද්මුල්ල  ද් මැල් ම.වි. මැල්සරිපුර 

3.1.3 ව/ඉ/මැද්මුල්ල  ද් මැල් ම.වි. මැල්සරිපුර 

1.5.1 ව/ඉ/රිදී රම්බඩගල්ල ම.ම.වි. ඉබ්බාගමුව 

3.2.1 ව/ඉ/රිදී රම්බඩගල්ල ම.ම.වි. ඉබ්බාගමුව 

3.2.3 ව/ඉ/රිදී රම්බඩගල්ල ම.ම.වි. ඉබ්බාගමුව 

1.1.1 ව/ඉ/රිදී ශ්රී ගාමිණී ම.වි කව්සගමුව,ළමාරතිහ 

3.2.3 ව/ඉ/රිදී ශ්රී ගාමිණී ම.වි කව්සගමුව,ළමාරතිහ 

1.1.1 ව/ිරි/ද්ඹළද්ණිය ම.ම.වි. ද්ඹළද්ණිය

3.1.5 ව/ිරි/ද්ඹළද්ණිය ම.ම.වි. ද්ඹළද්ණිය

3.2.3 ව/ිරි/ද්ඹළද්ණිය ම.ම.වි. ද්ඹළද්ණිය

1.1.1 ව/ිරි/ළබෝපිටිය ම.වි ළබෝපිටිය

3.1.4 ව/ිරි/ළබෝපිටිය ම.වි ළබෝපිටිය

3.2.1 ව/ිරි/ළබෝපිටිය ම.වි ළබෝපිටිය

2.3.1 ව/ිරි/මයුරපාද් කනිෂ්ට් වි. නාරම්මල 

3.1.3 ව/ිරි/මයුරපාද් කනිෂ්ට් වි. නාරම්මල 

1.1.1 ව/ු/ඉ ළද්වපාල විද්යාලය ළපාල්ළගාල්ල,ළගාකරැල්ල

3.1.4 ව/ු/ඉ ළද්වපාල විද්යාලය ළපාල්ළගාල්ල,ළගාකරැල්ල

3.2.1 ව/ු/ඉ ළද්වපාල විද්යාලය ළපාල්ළගාල්ල,ළගාකරැල්ල

2.2.2 ව/ු/පිඹුරුවැල්ළල්ගම ම.ම.වි. ළගෝණගම,කුරුණෑගල



2.3.1 ව/ු/පිඹුරුවැල්ළල්ගම ම.ම.වි. ළගෝණගම,කුරුණෑගල

3.2.1 ව/ු/පිඹුරුවැල්ළල්ගම ම.ම.වි. ළගෝණගම,කුරුණෑගල

1.3.1 ව/ම/ගල්/ඇහැටුවැව බණ්ඩාරණායක නළවෝද්යා පාසල ඇහැටුවැව

3.1.3 ව/ම/ගල්/ඇහැටුවැව බණ්ඩාරණායක නළවෝද්යා පාසල ඇහැටුවැව

3.2.1 ව/ම/ගල්/ඇහැටුවැව බණ්ඩාරණායක නළවෝද්යා පාසල ඇහැටුවැව

1.2.1 ව/ම/ිරි ළසෝළල් ම.වි යාය 05,ළසෝළල් වැව 

1.3.1 ව/ම/ළපාපි/නිකවැව ළද්වානම්පියතිස්ස ම.ම.වි. ළමාරළගාල්ලාගම 

3.1.2 ව/ම/ළපාපි/නිකවැව ළද්වානම්පියතිස්ස ම.ම.වි. ළමාරළගාල්ලාගම 

1.2.1 ව/ම/ළපාපි/පන්සයගම ම.වි පන්සයගම

1.3.1 ව/ම/ළපාපි/පන්සයගම ම.වි පන්සයගම

3.1.1 ව/ම/ළපාපි/පන්සයගම ම.වි පන්සයගම

3.2.3 ව/ම/ළපාපි/පන්සයගම ම.වි පන්සයගම

1.2.1 ව/ම/ම ගජනැේගම ම.වි. රිඳීබැඳිඇල්ල,මහව 

3.1.2 ව/ම/ම ගජනැේගම ම.වි. රිඳීබැඳිඇල්ල,මහව 

3.1.5 ව/ම/ම ගජනැේගම ම.වි. රිඳීබැඳිඇල්ල,මහව 

2.3.1 ව/ම/ම/ගුණපාල මලලළස්කර ආද්ර්  වි. වලස් වැව,මහව

3.1.2 ව/ම/ම/ගුණපාල මලලළස්කර ආද්ර්  වි. වලස් වැව,මහව

3.2.3 ව/ම/ම/ගුණපාල මලලළස්කර ආද්ර්  වි. වලස් වැව,මහව

2.1.1 ව/ම/ම/නාළගාල්ලාගම ම.ම.වි. නාළගාල්ලාගම

2.3.1 ව/ම/ම/බලල්ල යු.බි.වන්නිනායක ම.වි බලල්ල

3.1.5 ව/ම/ම/බලල්ල යු.බි.වන්නිනායක ම.වි බලල්ල

3.2.4 ව/ම/ම/බලල්ල යු.බි.වන්නිනායක ම.වි බලල්ල

1.1.1 ව/ම/ම/යාපහුව ම.වි. මහව

2.2.1 වයඹ රාජකීය විදුහල පුත්තලම් පාර,කුරුණෑගල

3.1.5 වයඹ රාජකීය විදුහල පුත්තලම් පාර,කුරුණෑගල

3.2.2 වයඹ රාජකීය විදුහල පුත්තලම් පාර,කුරුණෑගල

1.1.1. වි ්ළවෝද්ා විද්යාලය ළබෝයගළන්,කුරුණෑගල

3.2.1 වි ්ළවෝද්ා විද්යාලය ළබෝයගළන්,කුරුණෑගල

3.2.2 වි ්ළවෝද්ා විද්යාලය ළබෝයගළන්,කුරුණෑගල

2.3.1 ළවන්/ ා ළජෝෂේ වාස් විද්යාලය ළවන්නේපුව

3.1.3 ළවන්/ ා ළජෝෂේ වාස් විද්යාලය ළවන්නේපුව

3.1.5 ළවන්/ ා ළජෝෂේ වාස් විද්යාලය ළවන්නේපුව

1.2.1 ශ්රී රාහුල ජා.පා. අලව්ව

3.1.5 ශ්රී රාහුල ජා.පා. අලව්ව

3.2.2 ශ්රී රාහුල ජා.පා. අලව්ව

2.3.1 හලා/ආනන්ද් ජා.පා. හලාවත

3.2.1 හලා/ආනන්ද් ජා.පා. හලාවත

3.2.4 හලා/ආනන්ද් ජා.පා. හලාවත

2.1.1 හලා/කරුකකුව සුගතානන්ද් ම.වි. මාද්ම්ළේ

3.1.2 හලා/කරුකකුව සුගතානන්ද් ම.වි. මාද්ම්ළේ

3.1.4 හලා/කරුකකුව සුගතානන්ද් ම.වි. මාද්ම්ළේ

1.3.1 හලා/නාත්/කටුළන්රිය  ා:ළසබස්තියන් ම.ම.වි. කටුළන්රිය

3.1.5 හලා/නාත්/කටුළන්රිය  ා:ළසබස්තියන් ම.ම.වි. කටුළන්රිය

1.2.1 හලා/බංගළද්ණිය ම.වි. බංගළද්ණිය

3.1.2 හලා/බංගළද්ණිය ම.වි. බංගළද්ණිය

3.2.4 හලා/බංගළද්ණිය ම.වි. බංගළද්ණිය

1.1.1 හලා/මැද්ගම අභය ආද්ර්  ම.වි. පනිළරන්ඩාව

3.2.1 හලා/මැද්ගම අභය ආද්ර්  ම.වි. පනිළරන්ඩාව

3.2.4 හලා/මැද්ගම අභය ආද්ර්  ම.වි. පනිළරන්ඩාව

1.1.1 හලා/ළවන් ශ්රි ජිනරතන ම.වි. ළපාුවට්වන



1.1.1 හලා/ළවන්/කටුළකන්ද් ශ්රි සංඝළබෝධි ම.ම.වි. කටුළකන්ද්,ද්ංළකාටුව

3.1.2 හලා/ළවන්/කටුළකන්ද් ශ්රි සංඝළබෝධි ම.ම.වි. කටුළකන්ද්,ද්ංළකාටුව

3.2.3 හලා/ළවන්/කටුළකන්ද් ශ්රි සංඝළබෝධි ම.ම.වි. කටුළකන්ද්,ද්ංළකාටුව

2.2.1 හලා/ළවන්/ද්ංළකාටුව බා.වි. ද්ංළකාටුව

1.2.1 හලා/ළවන්/ළබෞද්ධ බාලිකා ම.වි. කිරිමැටියාන,ලුණුවිල 

3.1.4 හලා/ළවන්/ළබෞද්ධ බාලිකා ම.වි. කිරිමැටියාන,ලුණුවිල 

2.3.1 හලා/ළවන්/ශුද්ධ වූ පුළල් බාලිකා ම.වි ළවන්නේපුව 

1.3.1 හලා/ළස්නානායක මාධය ම.වි.  මාද්ම්ළේ

සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්ය හා රංග කලා උළෙල 2020

අයදුම් කර ඇති පාසල් හා ශීර්ෂ ලැයිස්ුව (අසංළ ෝධිත) 
(චක්රළල්ඛයට් පට්හැනි අයදුම්පත් හා ශීර්ෂ ඉවත් කර ඇත)

සබරෙමුව පළාත (සිංහල මාධ්ය)

ශීර්ෂය පාසලේ නම ලිපිනය

2.1.1 කෑ/කෑගලු විද්යාලය කෑගල්ල

3.1.3 කෑ/කෑගලු විද්යාලය කෑගල්ල

3.2.2 කෑ/කෑගලු විද්යාලය කෑගල්ල

1.4.1 කෑ/ගලිගමුව ම.ම.වි. ගලිගමුව

1.2.1 කෑ/ද්ැදි පැරකුම්භා ම.වි ද්ැදිගම,ුංළතාට්,කෑගල්ල

3.2.1 කෑ/ද්ැදි පැරකුම්භා ම.වි ද්ැදිගම,ුංළතාට්,කෑගල්ල

3.2.3 කෑ/ද්ැදි පැරකුම්භා ම.වි ද්ැදිගම,ුංළතාට්,කෑගල්ල

1.1.1 කෑ/ළද්හි ආචාර්ය ඇන්.ඇම් ළපළර්රා ම.ම.වි. යටියන්ළතාට්

1.3.1 කෑ/ළද්හි ආචාර්ය ඇන්.ඇම් ළපළර්රා ම.ම.වි. යටියන්ළතාට්

2.3.1 කෑ/ළද්හි පන්නල ම.වි. පන්නල

1.1.1 කෑ/ළද්හි මුහන්දිරම් විද්යාලය ද්ැරණියගල

3.1.5 කෑ/ළද්හි මුහන්දිරම් විද්යාලය ද්ැරණියගල

2.3.1 කෑ/ළද්හි රාජසංහ ම.වි. රුවන්වැල්ල

3.1.3 කෑ/ළද්හි රාජසංහ ම.වි. රුවන්වැල්ල

3.2.4 කෑ/ළද්හි රාජසංහ ම.වි. රුවන්වැල්ල

2.3.1 කෑ/ළද්හි වලගම්භා ම.වි. ගලපිට්මඩ

1.2.1 කෑ/ළද්හි/තල්දූව ළබෞද්ධ ම.වි තල්දූව,අවිස්සාළව්ල්ල

1.3.1 කෑ/ළද්හි/තල්දූව ළබෞද්ධ ම.වි තල්දූව,අවිස්සාළව්ල්ල

3.1.2 කෑ/ළද්හි/තල්දූව ළබෞද්ධ ම.වි තල්දූව,අවිස්සාළව්ල්ල

3.1.4 කෑ/ළද්හි/තල්දූව ළබෞද්ධ ම.වි තල්දූව,අවිස්සාළව්ල්ල

1.1.1 කෑ/ළද්හි/රුවන්වැල්ල ප්රාථමික විද්යාලය රුවන්වැල්ල

3.1.1 කෑ/ළද්හි/රුවන්වැල්ල ප්රාථමික විද්යාලය රුවන්වැල්ල

1.2.1 කෑ/ළද්හි/රුවන්වැල්ල රාජකීය විද්යාලය රුවන්වැල්ල

3.1.2 කෑ/ළද්හි/රුවන්වැල්ල රාජකීය විද්යාලය රුවන්වැල්ල

3.1.5 කෑ/ළද්හි/රුවන්වැල්ල රාජකීය විද්යාලය රුවන්වැල්ල

1.3.1 කෑ/ළද්හි/ශ්රී සීලානන්ද් ම.වි යකඇල්ල,බුලත්ළකාහුපිටිය

1.2.1 කෑ/ළද්හිඕවිට් ජා.පා. ළද්හිඕවිට්

1.3.1 කෑ/ළද්හිඕවිට් ජා.පා. ළද්හිඕවිට්

3.2.2 කෑ/ළද්හිඕවිට් ජා.පා. ළද්හිඕවිට්

3.2.3 කෑ/ළද්හිඕවිට් ජා.පා. ළද්හිඕවිට්

1.2.1 කෑ/පින්ළද්නිය ජා.පා. පින්ළද්නිය,අට්ාල



3.1.4 කෑ/පින්ළද්නිය ජා.පා. පින්ළද්නිය,අට්ාල

3.2.3 කෑ/පින්ළද්නිය ජා.පා. පින්ළද්නිය,අට්ාල

1.1.1 කෑ/මයුරපාද් මධය ම.වි මාවනැල්ල

1.5.1 කෑ/මයුරපාද් මධය ම.වි මාවනැල්ල

2.2.2 කෑ/මහානාග ම.වි කෑගල්ල

1.1.1 කෑ/මාව/පරාක්රම ම.වි. රඹුකකන

2.2.1 කෑ/මාව/පින්නවල ජා.පා. පින්නවල,රඹුකකන

3.1.4 කෑ/මාව/පින්නවල ජා.පා. පින්නවල,රඹුකකන

3.1.5 කෑ/මාව/පින්නවල ජා.පා. පින්නවල,රඹුකකන

3.1.1 කෑ/මාව/මංගලගම ප්රාථමික විද්යාලය ළමාෙළගාඩ

1.5.1 කෑ/රාජකීය විද්යාලය කෑගල්ල

3.1.1 කෑ/රාජකීය විද්යාලය කෑගල්ල

3.1.2 කෑ/රාජකීය විද්යාලය කෑගල්ල

2.3.1 කෑ/වර විද්යාප්රකා  විද්යාතනය වරකාළපාෙ

3.2.3 කෑ/වර විද්යාප්රකා  විද්යාතනය වරකාළපාෙ

1.4.1 කෑ/වර/අළේපුස්ස ම.වි අළේපුස්ස,වරකාළපාෙ

3.1.5 කෑ/වර/අළේපුස්ස ම.වි අළේපුස්ස,වරකාළපාෙ

3.2.2 කෑ/වර/අළේපුස්ස ම.වි අළේපුස්ස,වරකාළපාෙ

2.2.1 කෑ/වැල්ලව ම.ම.වි. වැල්ලව

3.2.4 කෑ/වැල්ලව ම.ම.වි. වැල්ලව

2.2.1 කෑ/ ාන්ත ළජෝසෆ් ම.වි කෑගල්ල

2.3.1 කෑ/ ාන්ත ළජෝසෆ් ම.වි කෑගල්ල

3.1.3 කෑ/ ාන්ත ළජෝසෆ් ම.වි කෑගල්ල

3.2.1 කෑ/ ාන්ත ළජෝසෆ් ම.වි කෑගල්ල

2.1.1 කෑ/ ාන්ත මරියා වි. කෑගල්ල

3.1.2 කෑ/ ාන්ත මරියා වි. කෑගල්ල

3.1.5 කෑ/ ාන්ත මරියා වි. කෑගල්ල

2.3.1 කෑ/සරිසමන් ම.ම.වි. ද්ැරණියගල

3.2.3 කෑ/සරිසමන් ම.ම.වි. ද්ැරණියගල

1.2.1 කෑ/සුවර්ණජයන්ති ම.වි කෑගල්ල

1.5.1 කෑ/සුවර්ණජයන්ති ම.වි කෑගල්ල

3.2.1 කෑ/සුවර්ණජයන්ති ම.වි කෑගල්ල

3.2.2 කෑ/සුවර්ණජයන්ති ම.වි කෑගල්ල

1.4.1 කෑ/ළහට්ටිමුල්ල නව ම.වි ළහට්ටිමුල්ල,කෑගල්ල

3.1.4 කෑ/ළහට්ටිමුල්ල නව ම.වි ළහට්ටිමුල්ල,කෑගල්ල

3.2.1 කෑ/ළහට්ටිමුල්ල නව ම.වි ළහට්ටිමුල්ල,කෑගල්ල

2.2.2 ඩඩ්ලි ළස්නානායක මධය ම.ම.වි. ළතෝලංගමුව

2.3.1 ඩඩ්ලි ළස්නානායක මධය ම.ම.වි. ළතෝලංගමුව

3.2.1 ඩඩ්ලි ළස්නානායක මධය ම.ම.වි. ළතෝලංගමුව

3.2.2 ඩඩ්ලි ළස්නානායක මධය ම.ම.වි. ළතෝලංගමුව

1.2.1 ර/අමුළහ්න්කන්ද් ශ්රී විමලසාර ම.වි පරකඩුව

3.1.4 ර/අමුළහ්න්කන්ද් ශ්රී විමලසාර ම.වි පරකඩුව

3.1.5 ර/අමුළහ්න්කන්ද් ශ්රී විමලසාර ම.වි පරකඩුව

1.1.1 ර/අයගම ශ්රී රාහුල ම.ම.වි. අයගම,නිවිතිගල

3.1.3 ර/අයගම ශ්රී රාහුල ම.ම.වි. අයගම,නිවිතිගල

3.2.3 ර/අයගම ශ්රී රාහුල ම.ම.වි. අයගම,නිවිතිගල

1.1.1 ර/ඇඹි කුලරත්න ම.ම.වි. ළගාඩකළවල

3.1.4 ර/ඇඹි කුලරත්න ම.ම.වි. ළගාඩකළවල

3.2.3 ර/ඇඹි කුලරත්න ම.ම.වි. ළගාඩකළවල

1.2.1 ර/ඇඹි/ඇඹිලිපිටිය ම.වි උඩගම,ඇඹිලිපිටිය



3.2.1 ර/ඇඹි/ඇඹිලිපිටිය ම.වි උඩගම,ඇඹිලිපිටිය

3.2.2 ර/ඇඹි/ඇඹිලිපිටිය ම.වි උඩගම,ඇඹිලිපිටිය

1.3.1 ර/ඇඹි/උඩවලව ම.වි උඩවලව,ඇඹිලිපිටිය

1.5.1 ර/ඇඹි/උඩවලව ම.වි උඩවලව,ඇඹිලිපිටිය

3.1.2 ර/ඇඹි/උඩවලව ම.වි උඩවලව,ඇඹිලිපිටිය

2.2.2 ර/ඇඹි/චන්ිකාවැව ජයන්ති ම. වි ඇඹිලිපිටිය

3.1.5 ර/ඇඹි/චන්ිකාවැව ජයන්ති ම. වි ඇඹිලිපිටිය

2.3.1 ර/ඇඹි/ජනාධිපති ම.ම.වි. ඇඹිලිපිටිය

3.1.4 ර/ඇඹි/ජනාධිපති ම.ම.වි. ඇඹිලිපිටිය

3.2.3 ර/ඇඹි/ජනාධිපති ම.ම.වි. ඇඹිලිපිටිය

2.1.1 ර/ඇඹි/ළද්මුවාත ම.වි ළද්මුවාත,රත්නපුර

3.2.1 ර/ඇඹි/ළද්මුවාත ම.වි ළද්මුවාත,රත්නපුර

3.2.2 ර/ඇඹි/ළද්මුවාත ම.වි ළද්මුවාත,රත්නපුර

1.3.1 ර/ඇඹි/මාද්ම්ළේ විජය ම.වි මාද්ම්ළප,අට්කලම්පන්න,ඇඹිලිපිටිය

3.2.1 ර/ඇඹි/මාද්ම්ළේ විජය ම.වි මාද්ම්ළප,අට්කලම්පන්න,ඇඹිලිපිටිය

3.2.4 ර/ඇඹි/මාද්ම්ළේ විජය ම.වි මාද්ම්ළප,අට්කලම්පන්න,ඇඹිලිපිටිය

2.1.1 ර/ඇඹි/රාහුල ජා.පා. ළගාඩකළවල

3.1.2 ර/ඇඹි/රාහුල ජා.පා. ළගාඩකළවල

3.2.2 ර/ඇඹි/රාහුල ජා.පා. ළගාඩකළවල

1.1.1 ර/ඇඹිලිපිටිය රාජකීය වි. ඇඹිලිපිටිය

3.1.1 ර/ඇඹිලිපිටිය රාජකීය වි. ඇඹිලිපිටිය

1.1.1 ර/ඇහ/ධර්මපාල ම.වි. ඇහැළියළගාඩ

3.1.2 ර/ඇහ/ධර්මපාල ම.වි. ඇහැළියළගාඩ

3.2.4 ර/ඇහ/ධර්මපාල ම.වි. ඇහැළියළගාඩ

2.2.2 ර/ඇහැලියළගාඩ ම.ම.වි. ඇහැලියළගාඩ

3.1.2 ර/ඇහැලියළගාඩ ම.ම.වි. ඇහැලියළගාඩ

3.1.3 ර/ඇහැලියළගාඩ ම.ම.වි. ඇහැලියළගාඩ

1.3.1 ර/කලවාන ජා.පා. කලවාන

1.5.1 ර/කලවාන ජා.පා. කලවාන

3.1.4 ර/කලවාන ජා.පා. කලවාන

1.2.1 ර/කිරිඇල්ල මධය ම.වි කිරිඇල්ල

3.1.4 ර/කිරිඇල්ල මධය ම.වි කිරිඇල්ල

3.2.4 ර/කිරිඇල්ල මධය ම.වි කිරිඇල්ල

1.4.1 ර/කුරුවිට් මධය ම.වි කුරුවිට්,රත්නපුර

1.5.1 ර/කුරුවිට් මධය ම.වි කුරුවිට්,රත්නපුර

2.3.1 ර/කුරුවිට් මධය ම.වි කුරුවිට්,රත්නපුර

3.2.3 ර/කුරුවිට් මධය ම.වි කුරුවිට්,රත්නපුර

1.3.1 ර/ගන්කන්ද් මධය විද්යාලය විද්යාල මාවත, පැල්මඩුල්ල

3.1.4 ර/ගන්කන්ද් මධය විද්යාලය විද්යාල මාවත, පැල්මඩුල්ල

3.2.4 ර/ගන්කන්ද් මධය විද්යාලය විද්යාල මාවත, පැල්මඩුල්ල

1.2.1 ර/ධර්මාළලෝක ම.වි රකවාන පාර, පැල්මඩුල්ල

3.1.4 ර/ධර්මාළලෝක ම.වි රකවාන පාර, පැල්මඩුල්ල

3.1.5 ර/ධර්මාළලෝක ම.වි රකවාන පාර, පැල්මඩුල්ල

1.3.1 ර/නිවි ඇලපාත ම.වි. රත්නපුර

1.5.1 ර/නිවි ඇලපාත ම.වි. රත්නපුර

3.1.5 ර/නිවි ඇලපාත ම.වි. රත්නපුර

3.2.2 ර/නිවි ඇලපාත ම.වි. රත්නපුර

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

1.5.1 ර/නිවි/කරංළගාඩ ම.වි කරංළගාඩ,රත්නපුර

3.1.1 ර/නිවි/කරංළගාඩ ම.වි කරංළගාඩ,රත්නපුර



3.1.2 ර/නිවි/කරංළගාඩ ම.වි කරංළගාඩ,රත්නපුර

1.2.1 ර/නිවි/කලවාන ගාමිණි මධය ම.වි ළකාස්වත්ත

1.5.1 ර/නිවි/කලවාන ගාමිණි මධය ම.වි ළකාස්වත්ත

3.2.3 ර/නිවි/කලවාන ගාමිණි මධය ම.වි ළකාස්වත්ත

1.1.1 ර/නිවි/කහවත්ත ම.ම.වි. කහවත්ත

3.1.5 ර/නිවි/කහවත්ත ම.ම.වි. කහවත්ත

3.2.1 ර/නිවි/කහවත්ත ම.ම.වි. කහවත්ත

1.4.1 ර/නිවි/සංහලළගාඩ විද්යාලය මැද්ගලුර,රත්නපුර

3.1.1 ර/නිවි/සංහලළගාඩ විද්යාලය මැද්ගලුර,රත්නපුර

1.3.1 ර/නිවි/හුළේ නාවලකන්ද් ම.වි උඩහුළේ,කහවත්ත

3.1.1 ර/නිවි/හුළේ නාවලකන්ද් ම.වි උඩහුළේ,කහවත්ත

3.1.4 ර/නිවි/හුළේ නාවලකන්ද් ම.වි උඩහුළේ,කහවත්ත

1.2.1 ර/ප්රඥාධීර විද්යාලය කහවත්ත

1.3.1 ර/ප්රඥාධීර විද්යාලය කහවත්ත

3.1.3 ර/ප්රඥාධීර විද්යාලය කහවත්ත

1.1.1 ර/බටුළහ්න ම.වි හිද්ැල්ලන,රත්නපුර

3.1.2 ර/බටුළහ්න ම.වි හිද්ැල්ලන,රත්නපුර

1.1.1 ර/බල වැලිපතයාය ම.වි. වැලිපතයාය,බලංළගාඩ

2.2.2 ර/බල සාන්ත ඇේනස් බා.වි. බලංළගාඩ

3.1.3 ර/බල සාන්ත ඇේනස් බා.වි. බලංළගාඩ

3.1.4 ර/බල සාන්ත ඇේනස් බා.වි. බලංළගාඩ

1.1.1 ර/බල/ශ්රී බුද්ධ ජයන්ති මධය ම.වි බලංළගාඩ

1.2.1 ර/බල/ශ්රී බුද්ධ ජයන්ති මධය ම.වි බලංළගාඩ

3.1.5 ර/බල/ශ්රී බුද්ධ ජයන්ති මධය ම.වි බලංළගාඩ

3.2.2 ර/බල/ශ්රී බුද්ධ ජයන්ති මධය ම.වි බලංළගාඩ

2.3.1 ර/රත්නපුර මිහිඳු විද්යාලය රත්නපුර

3.1.4 ර/රත්නපුර මිහිඳු විද්යාලය රත්නපුර

3.2.3 ර/රත්නපුර මිහිඳු විද්යාලය රත්නපුර

1.2.1 ර/විද්යාරාජ ම.වි බටු ළගද්ර,රත්නපුර

1.5.1 ර/විද්යාරාජ ම.වි බටු ළගද්ර,රත්නපුර

3.1.1 ර/විද්යාරාජ ම.වි බටු ළගද්ර,රත්නපුර

3.1.3 ර/විද්යාරාජ ම.වි බටු ළගද්ර,රත්නපුර

1.2.1 ර/ ාන්ත ඇළලෝසයස් ජා.පා. රත්නපුර

1.5.1 ර/ ාන්ත ඇළලෝසයස් ජා.පා. රත්නපුර

3.1.2 ර/ ාන්ත ඇළලෝසයස් ජා.පා. රත්නපුර

3.2.3 ර/ ාන්ත ඇළලෝසයස් ජා.පා. රත්නපුර

1.1.1 ර/ ාන්ත ලූකස් විද්යාලය රත්නපුර

3.1.2 ර/ ාන්ත ලූකස් විද්යාලය රත්නපුර

3.1.3 ර/ ාන්ත ලූකස් විද්යාලය රත්නපුර

1.3.1 ර/ශ්රී පාද් ම.ම.වි. රත්නපුර

2.1.1 ර/සුමන බාලිකා ජා.පා. රත්නපුර

3.1.3 ර/සුමන බාලිකා ජා.පා. රත්නපුර

3.2.3 ර/සුමන බාලිකා ජා.පා. රත්නපුර

1.2.1 ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්යාලය රත්නපුර



සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්ය හා රංග කලා උළෙල 2020

අයදුම් කර ඇති පාසල් හා ශීර්ෂ ලැයිස්ුව (අසංළ ෝධිත) 
(චක්රළල්ඛයට් පට්හැනි අයදුම්පත් හා ශීර්ෂ ඉවත් කර ඇත)

දකුණු පළාත (සිංහල මාධ්ය)

ශීර්ෂය පාසලේ නම ලිපිනය

2.2.1 සුජාතා විද්යාලය මාතර

3.1.2 සුජාතා විද්යාලය මාතර

2.1.1 ගා / උණවටුන ම.වි උණවටුන

3.1.4 ගා / උණවටුන ම.වි උණවටුන

1.3.1 මාර /  ාරිපුත්ර ම.වි මාතර

2.2.1 හ / තංගල්ල බාලිකා ම.වි තංගල්ල

3.1.2 හ / තංගල්ල බාලිකා ම.වි තංගල්ල

3.1.3 හ / තංගල්ල බාලිකා ම.වි තංගල්ල

2.3.1 ගා / ශ්රී හෘද්ය කනයාරාමය ගාල්ල

3.2.1 ගා / ශ්රී හෘද්ය කනයාරාමය ගාල්ල

2.3.1 ගා / සුත්ලන්ඩ්ස් විද්යාලය ගාල්ල

3.1.4 ගා / සුත්ලන්ඩ්ස් විද්යාලය ගාල්ල

3.2.1 ගා / සුත්ලන්ඩ්ස් විද්යාලය ගාල්ල

1.1.1 ගා / ධර්මාළ ෝක විද්යාලය අම්බලංළගාඩ

3.1.2 ගා / ධර්මාළ ෝක විද්යාලය අම්බලංළගාඩ

3.2.1 ගා / ධර්මාළ ෝක විද්යාලය අම්බලංළගාඩ

1.1.1 මාර / ළගාඩපිටිය ජා.පා. අකුරැස්ස

3.2.3 මාර / ළගාඩපිටිය ජා.පා. අකුරැස්ස

1.1.1 ගා / සාරාලංකාර ම.වි ළගෝනාපීනුවල

3.1.5 ගා / සාරාලංකාර ම.වි ළගෝනාපීනුවල

1.1.1 ගා / කළූතර ජා.පා. අහංගම

3.2.4 ගා / කළූතර ජා.පා. අහංගම

1.1.1 හ / ළද්හිගහලන්ද් ම.වි. අම්බලන්ළතාට්

3.1.2 හ / ළද්හිගහලන්ද් ම.වි. අම්බලන්ළතාට්

3.1.4 හ / ළද්හිගහලන්ද් ම.වි. අම්බලන්ළතාට්

1.1.1 ගා /  ාන්ත ඇළලෝසයස් විද්යාලය ගාල්ල

3.1.2 ගා /  ාන්ත ඇළලෝසයස් විද්යාලය ගාල්ල

3.1.5 ගා /  ාන්ත ඇළලෝසයස් විද්යාලය ගාල්ල

1.2.1 රිේමන්ඩ් විද්යාලය ගාල්ල

1.5.1 රිේමන්ඩ් විද්යාලය ගාල්ල

3.1.2 රිේමන්ඩ් විද්යාලය ගාල්ල

3.1.3 රිේමන්ඩ් විද්යාලය ගාල්ල

1.1.1 හ / විජයබා ජා.පා. හුංගම

1.1.1 ගා / ක්රිස්ුළද්ව බාලිකා වි. ගාල්ල

3.1.4 ගා / ක්රිස්ුළද්ව බාලිකා වි. ගාල්ල

3.2.3 ගා / ක්රිස්ුළද්ව බාලිකා වි. ගාල්ල

1.2.1 ඕල්කට් ම.වි ගාල්ල

1.5.1 ඕල්කට් ම.වි ගාල්ල

3.2.4 ඕල්කට් ම.වි ගාල්ල

2.1.1 ගා / කරන්ළද්ණිය ම.ම.වි. කරන්ළද්ණිය

2.2.2 ගා / කරන්ළද්ණිය ම.ම.වි. කරන්ළද්ණිය



3.2.2 ගා / කරන්ළද්ණිය ම.ම.වි. කරන්ළද්ණිය

3.2.3 ගා / කරන්ළද්ණිය ම.ම.වි. කරන්ළද්ණිය

2.3.1 සාන්ත ළතෝමස් උසස් බාලිකා විද්යාලය මාතර

3.2.1 සාන්ත ළතෝමස් උසස් බාලිකා විද්යාලය මාතර

2.3.1 ගා / රිපන් බාලිකා විද්යාලය ගාල්ල

3.1.2 ගා / රිපන් බාලිකා විද්යාලය ගාල්ල

3.1.4 ගා / රිපන් බාලිකා විද්යාලය ගාල්ල

1.2.1 මාර / විහාරළහ්න ක.වි. ළද්ණියාය

3.1.4 මාර / විහාරළහ්න ක.වි. ළද්ණියාය

1.1.1 ගා / ක්රිස්ුළද්ව පිරිමි වි. බද්ළද්ගම , ගාල්ල

3.1.2 ගා / ක්රිස්ුළද්ව පිරිමි වි. බද්ළද්ගම , ගාල්ල

3.2.3 ගා / ක්රිස්ුළද්ව පිරිමි වි. බද්ළද්ගම , ගාල්ල

2.2.2 මාර / ළතලිේජවිල මධය විද්යාලය ළතලිේජවිල

2.3.1 මාර / ළතලිේජවිල මධය විද්යාලය ළතලිේජවිල

3.1.4 මාර / ළතලිේජවිල මධය විද්යාලය ළතලිේජවිල

3.2.3 මාර / ළතලිේජවිල මධය විද්යාලය ළතලිේජවිල

2.3.1 සුචී ජා.පා. හම්බන්ළතාට්

3.1.2 සුචී ජා.පා. හම්බන්ළතාට්

3.2.4 සුචී ජා.පා. හම්බන්ළතාට්

2.1.1 ගා / ශ්රී කලයානතිස්ස විද්යාලය බට්ළපාල

2.3.1 ගා / ශ්රී කලයානතිස්ස විද්යාලය බට්ළපාල

3.1.1 ගා / ශ්රී කලයානතිස්ස විද්යාලය බට්ළපාල

3.2.4 ගා / ශ්රී කලයානතිස්ස විද්යාලය බට්ළපාල

1.3.1 ගා / ඉහලළගාඩ සුමංගල ආද්ර්  විද්යාලය

3.1.3 ගා / ඉහලළගාඩ සුමංගල ආද්ර්  විද්යාලය

2.1.1 ගා / ළගෝනගල ම.වි. ළගෝනගල

2.3.1 ගා / ළගෝනගල ම.වි. ළගෝනගල

3.1.1 ගා / ළගෝනගල ම.වි. ළගෝනගල

3.1.2 ගා / ළගෝනගල ම.වි. ළගෝනගල

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

3.1.1 ගා / ප්රජාපතී ළගෝතමී බා.ම.වි. අම්බලන්ළගාඩ

3.2.3 ගා / ප්රජාපතී ළගෝතමී බා.ම.වි. අම්බලන්ළගාඩ

2.2.1 ගා / සංගමිත්තා බා.වා. ගාල්ල

3.2.1 ගා / සංගමිත්තා බා.වා. ගාල්ල

3.2.3 ගා / සංගමිත්තා බා.වා. ගාල්ල

2.1.1 ගා / මහින්ද් විද්යාලය ගාල්ල

2.2.1 ගා / මහින්ද් විද්යාලය ගාල්ල

3.1.3 ගා / මහින්ද් විද්යාලය ගාල්ල

3.1.5 ගා / මහින්ද් විද්යාලය ගාල්ල

1.3.1 හ / රුහුණු විජයබා ජා .පා. ළබලිඅත්ත

3.1.2 හ / රුහුණු විජයබා ජා .පා. ළබලිඅත්ත

3.2.2 හ / රුහුණු විජයබා ජා .පා. ළබලිඅත්ත

1.3.1 මාර / පරදූව ආද්ර්  ක.වි. ළතලිේජවිල

3.1.1 මාර / පරදූව ආද්ර්  ක.වි. ළතලිේජවිල

3.1.2 මාර / පරදූව ආද්ර්  ක.වි. ළතලිේජවිල

1.5.1 මාර / මහා මත්තින්ද් පිරිළවන් විද්යාතනය මාතර

3.1.2 මාර / මහා මත්තින්ද් පිරිළවන් විද්යාතනය මාතර

1.1.1 මාර / ළතලිේජවිල රාජකීය ම.වි. ළතලිේජවිල

1.2.1 මාර / ළතලිේජවිල රාජකීය ම.වි. ළතලිේජවිල

3.1.4 මාර / ළතලිේජවිල රාජකීය ම.වි. ළතලිේජවිල



3.1.5 මාර / ළතලිේජවිල රාජකීය ම.වි. ළතලිේජවිල

1.1.1 හ / විහාරගල ම.වි. සූරියවැව

3.1.2 හ / විහාරගල ම.වි. සූරියවැව

3.1.5 හ / විහාරගල ම.වි. සූරියවැව

1.3.1 මාර / සද්ධාර්ථ විද්යාලය වැලිගම

3.1.3 මාර / සද්ධාර්ථ විද්යාලය වැලිගම

3.1.5 මාර / සද්ධාර්ථ විද්යාලය වැලිගම

1.1.1 සාන්ත සර්ළව් ස් විද්යාලය මාතර

1.1.1 ඌරුළබාකක ජා.පා. ඌරුළබාකක

3.2.3 ඌරුළබාකක ජා.පා. ඌරුළබාකක

1.4.1 ගා / ළනලුව ජා.පා. ගාල්ල

1.3.1 ගා / මානවිල උපනන්ද් විදුහල ගාල්ල

සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්ය හා රංග කලා උළෙල 2020

අයදුම් කර ඇති පාසල් හා ශීර්ෂ ලැයිස්ුව (අසංළ ෝධිත) 
(චක්රළල්ඛයට් පට්හැනි අයදුම්පත් හා ශීර්ෂ ඉවත් කර ඇත)

ඌව පළාත (සිංහල මාධ්ය)

ශීර්ෂය පාසලේ නම ලිපිනය

2.2.1 බ / මහියන්ගනය ජා.පා. මහියංගනය

3.1.3 බ / මහියන්ගනය ජා.පා. මහියංගනය

3.2.1 බ / මහියන්ගනය ජා.පා. මහියංගනය

2.3.1 බ / වි ාඛා උසස් බාලිකා විද්යාලය බදුල්ල

3.2.3 බ / වි ාඛා උසස් බාලිකා විද්යාලය බදුල්ල

2.3.1 බ / වැලිමඩ මධය විද්යාලය වැලිමඩ

3.1.3 බ / වැලිමඩ මධය විද්යාලය වැලිමඩ

3.1.4 බ / වැලිමඩ මධය විද්යාලය වැලිමඩ

2.3.1 බ / වි ාඛා  බාලිකාම.ම.වි. බණ්ඩාරළවල

3.1.4 බ / වි ාඛා  බාලිකාම.ම.වි. බණ්ඩාරළවල

2.2.2 බ / නාඋල්ල ම.ම.වි. නාඋල්ල , ළද්ළමෝද්ර

2.1.1 ළමා / පැල්වත්ත නළවෝද්යා (ද්විතික) ම.වි. ඌව පැලවත්ත

3.1.2 ළමා / පැල්වත්ත නළවෝද්යා (ද්විතික) ම.වි. ඌව පැලවත්ත

1.3.1 බ / ඌව ම.වි බදුල්ල

3.1.5 බ / ඌව ම.වි බදුල්ල

1.1.1 බ / දියතලාව ම.ම.වි. දියතලාව

3.1.3 බ / දියතලාව ම.ම.වි. දියතලාව

1.1.1 බ /  ාන්ත ළජෝසේ ජා.පා. බණ්ඩාරළවල

1.5.1 බ /  ාන්ත ළජෝසේ ජා.පා. බණ්ඩාරළවල

3.1.5 බ /  ාන්ත ළජෝසේ ජා.පා. බණ්ඩාරළවල

1.1.1 බ / ශ්රී ළද්වානන්ද් ම.ම.වි. මීගහවත්ත,වැලිමඩ

1.3.1 බ / ශ්රී ළද්වානන්ද් ම.ම.වි. මීගහවත්ත,වැලිමඩ

3.1.4 බ / ශ්රී ළද්වානන්ද් ම.ම.වි. මීගහවත්ත,වැලිමඩ

3.2.1 බ / ශ්රී ළද්වානන්ද් ම.ම.වි. මීගහවත්ත,වැලිමඩ

1.2.1 බ / සුජාතා ම.වි බදුල්ල

3.2.4 බ / සුජාතා ම.වි බදුල්ල

2.2.1 බ / බදුල්ල ම.ම.වි. බදුල්ල



3.2.4 බ / බදුල්ල ම.ම.වි. බදුල්ල

2.2.1 බ / බණ්ඩාරළවල ම.ම.වි. බණ්ඩාරළවල

3.1.2 බ / බණ්ඩාරළවල ම.ම.වි. බණ්ඩාරළවල

3.2.2 බ / බණ්ඩාරළවල ම.ම.වි. බණ්ඩාරළවල

3.1.1 බ / පස්සර ප්රාථමික විද්යාලය පස්සර

1.3.1 බ / ධර්මාළ ෝක ම.ම.වි. බණ්ඩාරළවල

3.1.4 බ / ධර්මාළ ෝක ම.ම.වි. බණ්ඩාරළවල

3.2.1 බ / ධර්මාළ ෝක ම.ම.වි. බණ්ඩාරළවල

2.3.1 බ / පස්සර ම.වි. පස්සර

3.1.3 බ / පස්සර ම.වි. පස්සර

3.1.5 බ / පස්සර ම.වි. පස්සර

1.3.1 ළමා / තණමල්විල ජා.පා. තණමල්විල

3.1.3 ළමා / තණමල්විල ජා.පා. තණමල්විල

3.2.2 ළමා / තණමල්විල ජා.පා. තණමල්විල

1.2.1 ළමා / නන්නපුරාව ම.වි. බිබිල

3.2.2 ළමා / නන්නපුරාව ම.වි. බිබිල

3.2.3 ළමා / නන්නපුරාව ම.වි. බිබිල

2.3.1 ළමා / සයඹලාන්ඩුව ද්. පා. සයඹලාන්ඩුව

3.1.3 ළමා / සයඹලාන්ඩුව ද්. පා. සයඹලාන්ඩුව

3.2.3 ළමා / සයඹලාන්ඩුව ද්. පා. සයඹලාන්ඩුව

1.3.1 ළමා / මැද්ගම ජා.පා. මැද්ගම , බිබිල

3.2.4 ළමා / මැද්ගම ජා.පා. මැද්ගම , බිබිල

1.1.1 ළමා / නි ් ංක මධය ම.වි බඩල්කුඹුර

1.5.1 ළමා / නි ් ංක මධය ම.වි බඩල්කුඹුර

3.1.3 ළමා / නි ් ංක මධය ම.වි බඩල්කුඹුර

3.2.4 ළමා / නි ් ංක මධය ම.වි බඩල්කුඹුර

1.2.1 ළමා / ළතනගල්ලන්ද් ම.වි. මාරාව , ළමාණරාගල

3.1.4 ළමා / ළතනගල්ලන්ද් ම.වි. මාරාව , ළමාණරාගල

1.2.1 ළමා / මැද්ගම ජා.පා. මැද්ගම , බිබිල

3.1.1 ළමා / මැද්ගම ජා.පා. මැද්ගම , බිබිල

1.1.1 බ / සරිසුමන ම.වි බදුල්ල

3.1.3 බ / සරිසුමන ම.වි බදුල්ල

1.2.1 බ / ලුණුවත්ත මධය ම.වි ලුණුවත්ත , වැලිමඩ

1.1.1 බ / සීවලී නළවෝද්යා ම.වි. බණ්ඩාරළවල

3.1.1 බ / සීවලී නළවෝද්යා ම.වි. බණ්ඩාරළවල

3.1.5 බ / සීවලී නළවෝද්යා ම.වි. බණ්ඩාරළවල

1.3.1 බ / කුට්ටියළගාල්ල ම.වි කුට්ටියළගාල්ල ,බදුල්ල

3.2.2 බ / කුට්ටියළගාල්ල ම.වි කුට්ටියළගාල්ල ,බදුල්ල

3.2.4 බ / කුට්ටියළගාල්ල ම.වි කුට්ටියළගාල්ල ,බදුල්ල

1.1.1 බ / ජනාධිපති විද්යාලය වැලිමඩ, අඹගස්ළද්ෝව

3.2.4 බ / ජනාධිපති විද්යාලය වැලිමඩ, අඹගස්ළද්ෝව



සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්ය හා රංග කලා උළෙල 2020

අයදුම් කර ඇති පාසල් හා ශීර්ෂ ලැයිස්ුව (අසංළ ෝධිත) 
(චක්රළල්ඛයට් පට්හැනි අයදුම්පත් හා ශීර්ෂ ඉවත් කර ඇත)

බස්නාහිර පළාත (සිංහල මාධ්ය)

ශීර්ෂය පාසලේ නම ලිපිනය

2.2.2 බප/ මීග/  නිුස්ළට්ඩ් බාලිකා විද්යාලය මීගමුව

3.2.1 බප/ මීග/ නිුස්ළට්ඩ් බාලිකා විද්යාලය මීගමුව

2.2.2 බප/ පිළි/ ශුද්ධ වූ පුළල් කනයාරාමය 100, ගාලු පාර, ළද්හිවල

3.1.2 බප/ පිළි/ ශුද්ධ වූ පුළල් කනයාරාමය 100, ගාලු පාර, ළද්හිවල

3.1.4 බප/ පිළි  ශුද්ධ වූ පුළල් කනයාරාමය 100, ගාලු පාර, ළද්හිවල

1.1.1 බප/ කළු/ පානදුර බාලිකා ම. වි. පානදුර

3.1.4 බප/ කළු/ පානදුර බාලිකා ම. වි. පානදුර

3.1.1 බප/ මීග/ කුඩහකළපාල පඤ්ඤාවාස ක. ද්වි. වි. කුඩහකළපාල, ජා ඇල

3.1.2 බප/ මීග/ කුඩහකළපාල පඤ්ඤාවාස ක. ද්වි. වි. කුඩහකළපාල, ජා ඇල

2.2.1 බප/ ළහා/ බුලත්සංහල ජා.පා. බුලත්සංහල

2.2.2 බප/ ළහා/ බුලත්සංහල ජා.පා. බුලත්සංහල

3.1.2 බප/ ළහා/ බුලත්සංහල ජා.පා. බුලත්සංහල

3.1.5 බප/ ළහා/ බුලත්සංහල ජා.පා. බුලත්සංහල

2.3.1 ඩී. ඒ. රාජපකෂ විද්යාලය කැෙණිය

3.1.5 ඩී. ඒ. රාජපකෂ විද්යාලය කැෙණිය

3.2.3 ඩී. ඒ. රාජපකෂ විද්යාලය කැෙණිය

2.2.2 ළලාළයෝලා විද්යාලය ළබෝපිටිය, පමුණුගම

3.1.4 ළලාළයෝලා විද්යාලය ළබෝපිටිය, පමුණුගම

3.1.5 ළලාළයෝලා විද්යාලය ළබෝපිටිය, පමුණුගම

3.1.1 බප/ ජය/ රුකමළල් ම.වි. පන්නිපිටිය

3.1.2 බප/ ජය/ රුකමළල් ම.වි. පන්නිපිටිය

2.2.1 ගම්/ රත්නාවලී බා. වි. ළකාෙඹ පාර, ගම්පහ

2.2.2 ගම්/ රත්නාවලී බා. වි. ළකාෙඹ පාර, ගම්පහ

2.3.1 බප/ ගම්/ ළහනරත්ළගාඩ කැේපිටිළපාල ම. වි. ගම්පහ

3.1.2 බප/ ගම්/ ළහනරත්ළගාඩ කැේපිටිළපාල ම. වි. ගම්පහ

3.2.4 බප/ ගම්/ ළහනරත්ළගාඩ කැේපිටිළපාල ම. වි. ගම්පහ

2.2.2 බප/ මිනු/ පල්ළලළවල ම. වි. පල්ළලළවල

3.1.4 බප/ මිනු/ පල්ළලළවල ම. වි. පල්ළලළවල

2.2.1 බප/ ජය/ ළබෝමිරිය ම. ම. වි. කඩුළවල

3.1.2 බප/ ජය/ ළබෝමිරිය ම. ම. වි. කඩුළවල

3.2.2 බප/ ජය/ ළබෝමිරිය ම. ම. වි. කඩුළවල

2.3.1 බප/ මිග/ ද්විසමර ම. වි. සීදූව

3.1.3 බප/ මිග/ ද්විසමර ම. වි. සීදූව

2.1.1 ළහෝමාගම මධය ම. වි. උසාවිය පාර, ළහෝමාගම

3.2.2 ළහෝමාගම මධය ම. වි. උසාවිය පාර, ළහෝමාගම

2.2.2 බප/ මිග/ පඤ්ඤානන්ද් ජා.පා. ළකාටුළගාඩ

3.1.5 බප/ මිග/ පඤ්ඤානන්ද් ජා.පා. ළකාටුළගාඩ

2.1.1 බප/ පිළි/ ළව්ල්ස් කුමරි විදුහල ළමාරටුව

2.3.1 බප/ පිළි/ ළව්ල්ස් කුමරි විදුහල ළමාරටුව

3.1.4 බප/ පිළි/ ළව්ල්ස් කුමරි විදුහල ළමාරටුව

3.2.1 බප/ පිළි/ ළව්ල්ස් කුමරි විදුහල ළමාරටුව



2.1.1 බප/ කැෙ/ සා. ආනා බාලිකා ම. වි. වත්තල

2.3.1 බප/ කැෙ/ සා. ආනා බාලිකා ම. වි. වත්තල

3.2.1 බප/ කැෙ/ සා. ආනා බාලිකා ම. වි. වත්තල

3.2.3 බප/ කැෙ/ සා. ආනා බාලිකා ම. වි. වත්තල

2.3.1 බප/ ජය/ එදිරිවීර සරත්චන්ර විද්යාලය මුල්ළල්රියාව, නව නගරය, හිඹුට්ාන

3.1.4 බප/ ජය/ එදිරිවීර සරත්චන්ර විද්යාලය මුල්ළල්රියාව, නව නගරය, හිඹුට්ාන

3.2.3 බප/ ජය/ එදිරිවීර සරත්චන්ර විද්යාලය මුල්ළල්රියාව, නව නගරය, හිඹුට්ාන

1.3.1 බප/ කැෙ/ වි ාකා බාලිකා විද්යාලය මා ළකාෙ

3.2.3 බප/ කැෙ/ වි ාකා බාලිකා විද්යාලය මා ළකාෙ

1.1.1 බප/ පිළි/ වීර අේපු ආද්ර්  විදුහල ළමාරටුව

3.2.3 බප/ පිළි/ වීර අේපු ආද්ර්  විදුහල ළමාරටුව

1.1.1 බප/ ළහෝ/ සුභාරති මහමාතය විද්යාලය ළගාඩගම, ළහෝමාගම

3.2.3 බප/ ළහෝ/ සුභාරති මහමාතය විද්යාලය ළගාඩගම, ළහෝමාගම

1.1.1 බප/ මිනු/ ළහාරගස්මුල්ල ප්රා. වි. දිුලපිටිය

1.2.1 බප/ මීග/ ජී. බී. ළස්නානායක ම. වි. ඒකල

1.2.1 බප/ ළහා / ළද්ාන් ළේික ම.වි ළහාරණ

1.3.1 බප/ ළහා / ළද්ාන් ළේික ම.වි ළහාරණ

1.1.1 බප/ ළහා/ විද්යාරත්න විද්යාතන පිරිළවන ළහාරණ

1.5.1 බප/ ළහා/ විද්යාරත්න විද්යාතන පිරිළවන ළහාරණ

1.3.1 බප/ ගම්/ ළගෝතමී ක. වි. වි ාකා පාර, ගම්පහ

3.1.4 බප/ ගම්/ ළගෝතමී ක. වි. වි ාකා පාර, ගම්පහ

3.2.4 බප/ ගම්/ ළගෝතමී ක. වි. වි ාකා පාර, ගම්පහ

1.2.1 ළකාට්ට්ාව උුර ධර්මපාල විද්යලය ළහාකන්ද්ර පාර, පන්නිපිටිය

3.1.4 ළකාට්ට්ාව උුර ධර්මපාල විද්යලය ළහාකන්ද්ර පාර, පන්නිපිටිය

3.1.5 ළකාට්ට්ාව උුර ධර්මපාල විද්යලය ළහාකන්ද්ර පාර, පන්නිපිටිය

1.2.1 බප/ පිළි/ ධර්මරාජ ම. වි. මාම්ළේ, පිළියන්ද්ල

3.1.2 බප/ පිළි/ ධර්මරාජ ම. වි. මාම්ළේ, පිළියන්ද්ල

1.1.1 බප/ කැෙ/ විහාරමහාළද්වී බා. වි. කිරිබත්ළගාඩ

3.1.1 බප/ කැෙ/ විහාරමහාළද්වී බා. වි. කිරිබත්ළගාඩ

3.1.3 බප/ කැෙ/ විහාරමහාළද්වී බා. වි. කිරිබත්ළගාඩ

1.1.1 බප/ ජය/ ශ්රී ජයවර්ධනපුර බාලිකා විදුහල ළකෝට්ළට්

3.1.4 බප/ ජය/ ශ්රී ජයවර්ධනපුර බාලිකා විදුහල ළකෝට්ළට්

3.2.4 බප/ ජය/ ශ්රී ජයවර්ධනපුර බාලිකා විදුහල ළකෝට්ළට්

1.2.1 බප/ ළහා/ ගාමිණි මධය ම.වි ඉංිරිය

1.5.1 බප/ ළහා/ ගාමිණි මධය ම.වි ඉංිරිය

3.1.4 බප/ ළහා/ ගාමිණි මධය ම.වි ඉංිරිය

3.2.4 බප/ ළහා/ ගාමිණි මධය ම.වි ඉංිරිය

2.3.1 බප/ ගම්/ සංඝමිත්තා බාලිකා ම.වි කිරිඳිවැල

3.1.4 බප/ ගම්/ සංඝමිත්තා බාලිකා ම.වි කිරිඳිවැල

3.2.3 බප/ ගම්/ සංඝමිත්තා බාලිකා ම.වි කිරිඳිවැල

2.2.1 බප/ ජය/ මහාමාතය විද්යාලය ළගාඩගම පාර, අුරුිරිය

2.3.1 බප/ ජය/ මහාමාතය විද්යාලය ළගාඩගම පාර, අුරුිරිය

3.1.5 බප/ ජය/ මහාමාතය විද්යාලය ළගාඩගම පාර, අුරුිරිය

3.2.3 බප/ ජය/ මහාමාතය විද්යාලය ළගාඩගම පාර, අුරුිරිය

2.2.1 බප/ ගම්/ අනුර මධය ම.වි යකකල

2.2.2 බප/ ගම්/ අනුර මධය ම.වි යකකල

3.1.5 බප/ ගම්/ අනුර මධය ම.වි යකකල

3.2.2 බප/ ගම්/ අනුර මධය ම.වි යකකල

1.2.1 ක/ තකිලා මධය විද්යාලය අඟුරුවාළතාට් පාර, ළහාරණ

1.5.1 ක/ තකිලා මධය විද්යාලය අඟුරුවාළතාට් පාර, ළහාරණ



3.1.4 ක/ තකිලා මධය විද්යාලය අඟුරුවාළතාට් පාර, ළහාරණ

3.1.5 ක/ තකිලා මධය විද්යාලය අඟුරුවාළතාට් පාර, ළහාරණ

1.1.1 බප/ ගම්/ කිරිඳිවැල ම. ම. විද්යාලය ගම්පහ

3.1.2 බප/ ගම්/ කිරිඳිවැල ම. ම. විද්යාලය ගම්පහ

3.2.1 බප/ ගම්/ කිරිඳිවැල ම. ම. විද්යාලය ගම්පහ

1.4.1 ළබෝලවලාන ආළව් මරියා කනයාරාමය අකකර පනහ, මීගමුව

3.1.3 ළබෝලවලාන ආළව් මරියා කනයාරාමය අකකර පනහ, මීගමුව

3.1.4 ළබෝලවලාන ආළව් මරියා කනයාරාමය අකකර පනහ, මීගමුව

1.2.1 බප/ ළහා/ ළපාළල්ළගාඩ මධය විද්යාලය මනගම, ළපාළල්ළගාඩ

3.1.4 බප/ ළහා/ ළපාළල්ළගාඩ මධය විද්යාලය මනගම, ළපාළල්ළගාඩ

3.1.5 බප/ ළහා/ ළපාළල්ළගාඩ මධය විද්යාලය මනගම, ළපාළල්ළගාඩ

1.2.1 බප/ ගම්/ ධර්මාළ ෝක ම.වි කෙළගඩිළහ්න

1.1.1  ාන්ත පීතර විද්යාලය ළකාෙඹ 04

1.5.1  ාන්ත පීතර විද්යාලය ළකාෙඹ 04

3.1.3  ාන්ත පීතර විද්යාලය ළකාෙඹ 04

3.2.4  ාන්ත පීතර විද්යාලය ළකාෙඹ 04

1.1.1 බප/ ගම්/ බණ්ඩාරනායක මධය විද්යාලය ළව්යන්ළගාඩ

1.1.1 බප/ කැෙ/ ළහ්ළන්ගම මධය විද්යාලය කැෙණිය

3.1.3 බප/ කැෙ/ ළහ්ළන්ගම මධය විද්යාලය කැෙණිය

3.2.3 බප/ කැෙ/ ළහ්ළන්ගම මධය විද්යාලය කැෙණිය

1.1.1 බප/ ළකා/ යළසෝද්රා විද්යාලය ළකාෙඹ 08

1.5.1 බප/ ළකා/ යළසෝද්රා විද්යාලය ළකාෙඹ 08

3.1.4 බප/ ළකා/ යළසෝද්රා විද්යාලය ළකාෙඹ 08

3.2.4 බප/ ළකා/ යළසෝද්රා විද්යාලය ළකාෙඹ 08

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

3.2.2 බප/ මීග/ ආඬි අම්බලම ම.වි ආඬි අම්බලම

1.1.1 බප/ ජය/ සාන්ත ළජාසේ පිරිමි විදුහල නුළේළගාඩ

3.1.2 බප/ ජය/ සාන්ත ළජාසේ පිරිමි විදුහල නුළේළගාඩ

3.2.4 බප/ ජය/ සාන්ත ළජාසේ පිරිමි විදුහල නුළේළගාඩ

1.1.1 බප/ කැෙ/ ද්රණගම ම.වි සයඹලාළප

1.1.1 ආරකෂක ළස්වා විද්යාලය ළකාෙඹ 02

3.1.4 ආරකෂක ළස්වා විද්යාලය ළකාෙඹ 02

3.2.4 ආරකෂක ළස්වා විද්යාලය ළකාෙඹ 02

1.1.1 බප/ ගම්/ කිරිඳිවැල ම.වි කිරිඳිවැල

3.1.3 බප/ ගම්/ කිරිඳිවැල ම.වි කිරිඳිවැල

3.2.3 බප/ ගම්/ කිරිඳිවැල ම.වි කිරිඳිවැල

1.1.1  ාන්ත ළලෝරන්ස් කනයාරාමය ළකාෙඹ 06

3.1.1  ාන්ත ළලෝරන්ස් කනයාරාමය ළකාෙඹ 06

3.1.3  ාන්ත ළලෝරන්ස් කනයාරාමය ළකාෙඹ 06

1.3.1 බප/ පිළි/ ආටිගල බාලිකා ම. විද්යාලය ළහාරණ පාර, කස්බැව

3.1.1 බප/ පිළි/ ආටිගල බාලිකා ම. විද්යාලය ළහාරණ පාර, කස්බැව

3.2.1 බප/ පිළි/ ආටිගල බාලිකා ම. විද්යාලය ළහාරණ පාර, කස්බැව

1.1.1 බප/ ළහෝ/ සීතාවක ජා.පා. අවිස්සාළව්ල්ල

1.5.1 බප/ ළහෝ/ සීතාවක ජා.පා. අවිස්සාළව්ල්ල

3.1.5 බප/ ළහෝ/ සීතාවක ජා.පා. අවිස්සාළව්ල්ල

3.2.3 බප/ ළහෝ/ සීතාවක ජා.පා. අවිස්සාළව්ල්ල

1.1.1 අළසෝක විද්යාලය, ළකාෙඹ 10 ළකාෙඹ 10

3.1.3 අළසෝක විද්යාලය, ළකාෙඹ 10 ළකාෙඹ 10

3.2.3 අළසෝක විද්යාලය, ළකාෙඹ 10 ළකාෙඹ 10

2.3.1 බප/ කැෙ/ ගුරුකුල විද්යාලය කැෙණිය



3.1.2 බප/ කැෙ/ ගුරුකුල විද්යාලය කැෙණිය

2.2.1 බප/ ජය/ මහමායා බා. වි. නුළේළගාඩ

2.2.1 ගම්/ බණ්ඩාරනායක විද්යාලය ගම්පහ

3.1.2 ගම්/ බණ්ඩාරනායක විද්යාලය ගම්පහ

3.2.2 ගම්/ බණ්ඩාරනායක විද්යාලය ගම්පහ

2.3.1 ජයලත් අප ස්වාමිදූළේ කනයාරාමය ළමාරටුව

3.2.1 ජයලත් අප ස්වාමිදූළේ කනයාරාමය ළමාරටුව

2.2.1 බප/ ළහෝ/ රාජසංහ මධය විද්යාලය හංවැල්ල

3.1.4 බප/ ළහෝ/ රාජසංහ මධය විද්යාලය හංවැල්ල

2.1.1 ළකා/ ඩි. එස්. ළස්නානායක විද්යාලය ළකාෙඹ 07

2.2.2 ළකා/ ඩි. එස්. ළස්නානායක විද්යාලය ළකාෙඹ 07

3.1.2 ළකා/ ඩි. එස්. ළස්නානායක විද්යාලය ළකාෙඹ 07

3.2.4 ළකා/ ඩි. එස්. ළස්නානායක විද්යාලය ළකාෙඹ 07

2.3.1 බප/ ගම්/  ාන්ත මරියා ම. වි. ළව්යන්ළගාඩ

3.2.1 බප/ ගම්/  ාන්ත මරියා ම. වි. ළව්යන්ළගාඩ

3.2.4 බප/ ගම්/  ාන්ත මරියා ම. වි. ළව්යන්ළගාඩ

3.1.1 බප/ ළහා/ ගුරුළගාඩ ක. වි. කිරිගල ළහ්න, ළහාරණ

2.3.1 බප/ කැෙ/  ා. පාුළු බා. වි. වරාළගාඩ, කැලණිය

3.2.1 බප/ කැෙ/  ා. පාුළු බා. වි. වරාළගාඩ, කැලණිය

1.1.1 මීග/ මාරිස්ළට්ලා විදුහල තිඹිරිගස්කටුව

3.1.2 මීග/ මාරිස්ළට්ලා විදුහල තිඹිරිගස්කටුව

3.2.4 මීග/ මාරිස්ළට්ලා විදුහල තිඹිරිගස්කටුව

1.1.1 බප/ ළකා/  ා. අන්ළතෝනි බා. වි. ළකාෙඹ 03

3.1.3 බප/ ළකා/  ා. අන්ළතෝනි බා. වි. ළකාෙඹ 03

1.1.1 බප/ ගම්/ ළබෝධිරාජ විද්යාලය ඕවිටිගම, පූළගාඩ

3.1.4 බප/ ගම්/ ළබෝධිරාජ විද්යාලය ඕවිටිගම, පූළගාඩ

3.1.5 බප/ ගම්/ ළබෝධිරාජ විද්යාලය ඕවිටිගම, පූළගාඩ

1.1.1 බප/ මු/  ාන්ත ළම්රි ම. වි. මුගම

1.2.1 බප/ මු/  ාන්ත ළම්රි ම. වි. මුගම

3.1.2 බප/ මු/  ාන්ත ළම්රි ම. වි. මුගම

3.1.4 බප/ මු/  ාන්ත ළම්රි ම. වි. මුගම

2.2.1 බප/ ගම්/ යළසෝද්රා බා. වි. ගම්පහ

3.1.3 බප/ ගම්/ යළසෝද්රා බා. වි. ගම්පහ

3.2.3 බප/ ගම්/ යළසෝද්රා බා. වි. ගම්පහ

2.3.1 බප/ පිළි/ ශ්රිමත් ළජෝන් ළකාතලාවල ම. වි. ළකාලමුන්න, පිළියන්ද්ල

3.1.2 බප/ පිළි/ ශ්රිමත් ළජෝන් ළකාතලාවල ම. වි. ළකාලමුන්න, පිළියන්ද්ල

3.1.5 බප/ පිළි/ ශ්රිමත් ළජෝන් ළකාතලාවල ම. වි. ළකාලමුන්න, පිළියන්ද්ල

2.2.1 ළකා/ ආනන්ද් විද්යාලය ළකාෙඹ 10

3.1.2 ළකා/ ආනන්ද් විද්යාලය ළකාෙඹ 10

2.3.1 වි ාකා විද්යාලය වජිර පාර, ළකාෙඹ 05

3.1.2 වි ාකා විද්යාලය වජිර පාර, ළකාෙඹ 05

3.2.4 වි ාකා විද්යාලය වජිර පාර, ළකාෙඹ 05

2.3.1 බප/ ළහා/ තකිලා ම. වි. ළපාලිසය ඉදිරිපිට්, ළහාරණ

3.1.2 බප/ ළහා/ තකිලා ම. වි. ළපාලිසය ඉදිරිපිට්, ළහාරණ

3.2.3 බප/ ළහා/ තකිලා ම. වි. ළපාලිසය ඉදිරිපිට්, ළහාරණ

2.1.1 බප/ පිළි/ උසස් බාලිකා විද්යාලය ගල්කිස්ස

3.2.4 බප/ පිළි/ උසස් බාලිකා විද්යාලය ගල්කිස්ස

2.2.2 බප/ මිනු/ ශ්රී ඥාළනෝද්ය ම. ම. වි. දිුලපිටිය

3.2.1 බප/ මිනු/ ශ්රී ඥාළනෝද්ය ම. ම. වි. දිුලපිටිය

3.2.3 බප/ මිනු/ ශ්රී ඥාළනෝද්ය ම. ම. වි. දිුලපිටිය



2.3.1 බප/ මු/ කඹුරාවල ම. වි. කඹුරාවල

3.1.4 බප/ මු/ කඹුරාවල ම. වි. කඹුරාවල

3.2.1 බප/ මු/ කඹුරාවල ම. වි. කඹුරාවල

2.2.1 බප/ ළකා/ ලුම්බිණි විද්යාලය ළකාෙඹ 05

3.2.1 බප/ ළකා/ ලුම්බිණි විද්යාලය ළකාෙඹ 05

3.2.2 බප/ ළකා/ ලුම්බිණි විද්යාලය ළකාෙඹ 05

2.2.1 බප/ ළකා/ නාලන්ද්ා විද්යාලය ළකාෙඹ 10

2.3.1 බප/ ළකා/ නාලන්ද්ා විද්යාලය ළකාෙඹ 10

3.1.2 බප/ ළකා/ නාලන්ද්ා විද්යාලය ළකාෙඹ 10

3.1.5 බප/ ළකා/ නාලන්ද්ා විද්යාලය ළකාෙඹ 10

2.2.1 ශ්රී පාලි විද්යාලය වෑවල, ළහාරණ

2.2.2 ශ්රී පාලි විද්යාලය වෑවල, ළහාරණ

3.1.1 ශ්රී පාලි විද්යාලය වෑවල, ළහාරණ

3.2.2 ශ්රී පාලි විද්යාලය වෑවල, ළහාරණ

1.1.1 බප/ මිනු/ ජනාධිපති විද්යාලය මිනුවන්ළගාඩ

3.1.2 බප/ මිනු/ ජනාධිපති විද්යාලය මිනුවන්ළගාඩ

3.2.2 බප/ මිනු/ ජනාධිපති විද්යාලය මිනුවන්ළගාඩ

1.3.1 බප/ පිළි/ ළමළතාදිස්ත උසස් විද්යාලය ළමාරටුව

3.1.2 බප/ පිළි/ ළමළතාදිස්ත උසස් විද්යාලය ළමාරටුව

3.1.3 බප/ පිළි/ ළමළතාදිස්ත උසස් විද්යාලය ළමාරටුව

1.3.1 බප/ පිළි/ ඇස්. ද්. ඇස්. ජයසංහ මධය විද්යාලය ළද්හිවල

3.1.3 බප/ පිළි/ ඇස්. ද්. ඇස්. ජයසංහ මධය විද්යාලය ළද්හිවල

3.2.4 බප/ පිළි/ ඇස්. ද්. ඇස්. ජයසංහ මධය විද්යාලය ළද්හිවල

1.4.1 බප/ ගම්/ ළව්යන්ළගාඩ ජනාධිපති විද්යාලය ගම්පහ

1.5.1 බප/ ගම්/ ළව්යන්ළගාඩ ජනාධිපති විද්යාලය ගම්පහ

3.1.4 බප/ ගම්/ ළව්යන්ළගාඩ ජනාධිපති විද්යාලය ගම්පහ

3.1.5 බප/ ගම්/ ළව්යන්ළගාඩ ජනාධිපති විද්යාලය ගම්පහ

1.5.1 ළලාළයාලා විද්යාලය ළකාේිකළඩ්

3.1.1 ළලාළයාලා විද්යාලය ළකාේිකළඩ්

2.1.1 බප/ පිළි/ හර්මන් මයිනර් විද්යාලය පිළියන්ද්ල

3.1.2 බප/ පිළි/ හර්මන් මයිනර් විද්යාලය පිළියන්ද්ල

3.1.3 බප/ පිළි/ හර්මන් මයිනර් විද්යාලය පිළියන්ද්ල

1.4.1 බප/ ජය/ ආද්ර්  විද්යාලය මාලළේ

3.1.3 බප/ ජය/ ආද්ර්  විද්යාලය මාලළේ

3.2.3 බප/ ජය/ ආද්ර්  විද්යාලය මාලළේ

1.3.1 බප/ පිළි/ ළබෞද්ධ බා. වි. ගල්කිස්ස

3.2.1 බප/ පිළි/ ළබෞද්ධ බා. වි. ගල්කිස්ස

1.1.1 බප/ ගම්/ ළහ්මමාලි ම. වි. ගළණ්මුල්ල

3.1.2 බප/ ගම්/ ළහ්මමාලි ම. වි. ගළණ්මුල්ල

3.1.4 බප/ ගම්/ ළහ්මමාලි ම. වි. ගළණ්මුල්ල

1.3.1 බප/ මීග/ ළජයරේ ප්රනාන්දුපුල්ළල් ම. වි. මීගමුව

1.3.1 බප/ පිළි/ මාකන්ද්න ශ්රී සුද්ර් න ආද්ර්  විද්යාලය පිළියන්ද්ල

2.1.1 ළකා/  ාන්ත පාුළු බා. වි. ළකාෙඹ

2.2.2 ළකා/  ාන්ත පාුළු බා. වි. ළකාෙඹ

3.1.3 ළකා/  ාන්ත පාුළු බා. වි. ළකාෙඹ

3.2.1 ළකා/  ාන්ත පාුළු බා. වි. ළකාෙඹ

1.1.1 ළකා/ රත්නාවලී බාලිකා වි. ළකාෙඹ 08

3.2.3 ළකා/ රත්නාවලී බාලිකා වි. ළකාෙඹ 08

3.2.4 ළකා/ රත්නාවලී බාලිකා වි. ළකාෙඹ 08

1.1.1 බප/ ගම්/ සරිකුරුස විදුහල ගම්පහ



3.1.4 බප/ ගම්/ සරිකුරුස විදුහල ගම්පහ

3.2.1 බප/ ගම්/ සරිකුරුස විදුහල ගම්පහ

1.3.1 බප/ ජය/ ජනාධිපති විද්යාලය මහරගම

1.5.1 බප/ ජය/ ජනාධිපති විද්යාලය මහරගම

3.1.2 බප/ ජය/ ජනාධිපති විද්යාලය මහරගම

3.2.3 බප/ ජය/ ජනාධිපති විද්යාලය මහරගම

2.1.1 ශ්රී සුමංගල බා. ම. වි. පානදුර

3.1.3 ශ්රී සුමංගල බා. ම. වි. පානදුර

3.2.1 ශ්රී සුමංගල බා. ම. වි. පානදුර

2.3.1 බප/ ගම්/ තකිලා විද්යාලය ගම්පහ

3.1.2 බප/ ගම්/ තකිලා විද්යාලය ගම්පහ

3.2.1 බප/ ගම්/ තකිලා විද්යාලය ගම්පහ

1.3.1 බප/ පිළි / විද්යාළලෝක ම.වි ඇරෑව්වල, පන්නිපිටිය

3.1.2 බප/ පිළි / විද්යාළලෝක ම.වි ඇරෑව්වල, පන්නිපිටිය

3.2.4 බප/ පිළි / විද්යාළලෝක ම.වි ඇරෑව්වල, පන්නිපිටිය

1.3.1 බප/ කළු/ වාද්දුව මධය විද්යාලය වාද්දුව

3.2.1 බප/ කළු/ වාද්දුව මධය විද්යාලය වාද්දුව

3.2.2 බප/ කළු/ වාද්දුව මධය විද්යාලය වාද්දුව

1.1.1 ශ්රී සුමංගල විද්යාලය, පානදුර පානදුර

3.1.3 ශ්රී සුමංගල විද්යාලය, පානදුර පානදුර

3.2.3 ශ්රී සුමංගල විද්යාලය, පානදුර පානදුර

1.4.1 බප/ පිළි/ මධය විද්යාලය පිළියන්ද්ල

3.1.4 බප/ පිළි/ මධය විද්යාලය පිළියන්ද්ල

3.2.3 බප/ පිළි/ මධය විද්යාලය පිළියන්ද්ල

1.2.1 බප/ ජය/ ශ්රී සුභූති ජා.පා. බත්තරමුල්ල

1.5.1 බප/ ජය/ ශ්රී සුභූති ජා.පා. බත්තරමුල්ල

3.1.3 බප/ ජය/ ශ්රී සුභූති ජා.පා. බත්තරමුල්ල

3.1.4 බප/ ජය/ ශ්රී සුභූති ජා.පා. බත්තරමුල්ල

1.1.1 බප/ ළහෝ/ ප්රජාපතී බාලිකා විද්යාලය ළහාරණ 

1.2.1 ආනන්ද්  ාස්ත්රාලය ජා.පා. මුගම

3.2.2 ආනන්ද්  ාස්ත්රාලය ජා.පා. මුගම

1.1.1 බප/ මිනු/ නාලන්ද්ා බාලිකා මධය ම. වි. මිනුවන්ළගාඩ

1.4.1 බප/ මිනු/ නාලන්ද්ා බාලිකා මධය ම. වි. මිනුවන්ළගාඩ

3.1.3 බප/ මිනු/ නාලන්ද්ා බාලිකා මධය ම. වි. මිනුවන්ළගාඩ

3.2.4 බප/ මිනු/ නාලන්ද්ා බාලිකා මධය ම. වි. මිනුවන්ළගාඩ

1.1.1 බප/ පිළි/ සැලීනා විදුහල ළමාරටුව

3.1.1 බප/ පිළි/ සැලීනා විදුහල ළමාරටුව

1.4.1 බප/ කැෙ/ කරුණාරත්න ළබෞද්ධ ම.වි රාගම

1.5.1 බප/ කැෙ/ කරුණාරත්න ළබෞද්ධ ම.වි රාගම

1.1.1 මහළමව්නාව ළබෞද්ධ විද්යාලය ළද්මාලගම

3.1.2 මහළමව්නාව ළබෞද්ධ විද්යාලය ළද්මාලගම

3.1.3 මහළමව්නාව ළබෞද්ධ විද්යාලය ළද්මාලගම

1.1.1 බප/ පිළි/ විද්යා විද්යාලය ගල්කිස්ස

3.2.2 බප/ පිළි/ විද්යා විද්යාලය ගල්කිස්ස

3.2.3 බප/ පිළි/ විද්යා විද්යාලය ගල්කිස්ස

1.4.1 බප/ කැෙ/ මහාමායා බාලිකා ම. වි. කඩවත

1.5.1 බප/ කැෙ/ මහාමායා බාලිකා ම. වි. කඩවත

3.1.4 බප/ කැෙ/ මහාමායා බාලිකා ම. වි. කඩවත

3.2.2 බප/ කැෙ/ මහාමායා බාලිකා ම. වි. කඩවත

1.3.1 සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර විද්යාලය ළකාෙඹ 08



3.1.2 සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර විද්යාලය ළකාෙඹ 08

3.2.4 සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර විද්යාලය ළකාෙඹ 08

1.4.1 බප/ ගම්/ ශ්රී සංඝළබෝධි ම. ම. වි. නිට්ට්ඹුව

3.2.1 බප/ ගම්/ ශ්රී සංඝළබෝධි ම. ම. වි. නිට්ට්ඹුව

3.2.3 බප/ ගම්/ ශ්රී සංඝළබෝධි ම. ම. වි. නිට්ට්ඹුව

1.3.1 බප/ ජය/ ළකාතලාවල ම. වි. කඩුළවල

3.1.5 බප/ ජය/ ළකාතලාවල ම. වි. කඩුළවල

1.1.1 බප/ පිළි/ සාන්ත ළජෝන් වි. නුළේළගාඩ

1.5.1 බප/ පිළි/ සාන්ත ළජෝන් වි. නුළේළගාඩ

1.2.1 බප/ කැෙ/ කිරිල්ලවල ම. ම. වි. කඩවත

2.2.1 බප/ජය/අනුලා විදුහල නුළේළගාඩ

3.2.1 බප/ජය/අනුලා විදුහල නුළේළගාඩ


