
අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 එච්.එම්.එන්.එම්. හශේරත් ප්රකාන අ/මධ්ය මශා විදුශ, අනුරාධ්පුර 10-11 අනුරාධ්පුර උතුරු මැද 0714459009
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.47

2 බී.එල්.හේ.ඩී.එන්.රනවීර වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ
හේ.බි.රත්නායක ම.වි, මයිගව් 

ශන්දිය,අනුරාධ්පුර
10-11 අනුරාධ්පුර උතුරු මැද 0713416366

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.20

3 ඩි.එව.්එම්.හශාරා ගුණරත්න
හේශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

අ/මමත්රිපා හවේනනායක ම.ම.විදුශ 

අනුරාධ්පුර
10-11 අනුරාධ්පුර උතුරු මැද 0764117098

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.3

4 ඒ.ජි.පි.නහලෝදයා බංඩාර
හේශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

අ/රපනාල ජනපදය විදුශ 10-11 අනුරාධ්පුර උතුරු මැද 0769049612
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.4

5 ටී.එම්. විනුප ලන්සිඵ හෙන්නහකෝන් ද්රලය බා ඇදීම අනුරාධ්පුර මධ්ය මශ විදයාය 10-11 අනුරාධ්පුර උතුරු මැද 0786499879
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 28
12.19

6 එච්.එම්.ඒ.ටී. මධුභාෂිණි වම්පත්
හේශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර

අ/ තිරප්පහේ මශානාම මශ විදුශ - 

තිරප්පහන්
12-13 අනුරාධ්පුර උතුරු මැද

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.17

7 එව.්ඩී. හනත්මිණි
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
අ/නිලන්ෙකහච්තිය ජා.පා. 12-13 අනුරාධ්පුර උතුරු මැද 070545984 21.26

8 යූ.ඩී.සී. හනත්මිණි
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
අ/නිලන්ෙකහච්තිය ජා.පා. 12-13 අනුරාධ්පුර උතුරු මැද 0769244390 21.27

9 හනත්මි පැශැවරා මේදුමබණ්ඩාර
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
අ/නිලන්ෙකහච්තිය ජා.පා. 12-13 අනුරාධ්පුර උතුරු මැද 0779209679 21.28

10 බී.ඩී. හවන්දනායක
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
අ/නිලන්ෙකහච්තිය ජා.පා. 12-13 අනුරාධ්පුර උතුරු මැද 0719030467 21.54

11 ආර්.එම්.එන් වි්විනී ගුණලර්ධ්න
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
අ/මධ්ය මශා විදුශ, අනුරාධ්පුර 12-13 අනුරාධ්පුර උතුරු මැද 0712942266 21.57

                                                     වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                     

                                      ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                           උතුරු මැද පෂාෙ                                                                                    අනුරාධ්පුර කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ආර්.පී. නිමේෂි ක්මිණි වික්රමරත්න ප්රකාන - දිය සායේ අ/පඩිකාරමඩුල ම. විදුහ 12-13 ගමන්බිදුනුලැල උතුරු මැද 0714533054
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.17

2 මක්.ජී.සී.එච්. රත්නායක ප්රතිරූප අ/ගමන්බිදුණුලැල ම.ම. විදුහ 12-13 ගමන්බිදුනුලැල උතුරු මැද
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.02

3 ඊ.එේ.ආර්. ලාසනා ඒකනායක
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
අ/පඩිකාරමඩුල ම. විදුහ 12-13 ගමන්බිදුනුලැල උතුරු මැද 0714533054 21.39

4 එේ.ජී.ඩික්ෂි මේලියා කුමාරි
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
අ/මිහින්තා ම. විදුහ 12-13 ගමන්බිදුනුලැල උතුරු මැද 0716227938 21.40

                                                            වමව්ත ංකා ොවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පෙ.ල. 8.00 සිට ෙ.ල. 4.00 ද්ක්ලා)

                                 උතුරු මැද් ෙෂාත                                                                                  ගපන්බිදුනුලැල කෂාෙ අධ්යාෙන කාර්යාය

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පෙ.ල. 8.00 සිට ෙ.ල. 4.00 ද්ක්ලා)



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ඩබ්.එස.්පී.ඩී.ඩී. රූපසිංහ ද්රලය බා ඇදීම අ/ හුරිගස්ලැල විදයාය 10-11 තඹුත්තත්ගම උතුරු මැද 0718523165
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 28
12.22

2 එච්.ඩී. උමයිංගනී තරුෂිකා සදමාලි සාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන අ/ හරි්චන්ද්ර ම.වි. - රාජාිංගනය 12-13 තඹුත්තත්ගම උතුරු මැද 0713709713
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.52

3 එච්.එම්.ලයි. අිංජන ප්රතිරූප අ/තඹුත්තත්ගම ම.ම. විදුහ 12-13 තඹුත්තත්ගම උතුරු මැද 0703546280
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.19

4
එස.්එම්. දුක්ෂි දිසානායක

ද්රලය බා ඇදීම අ/ශ්රී සද්ධාර්ථ මධය මහා විදයාය 12-13
තඹුත්තත්ගම

උතුරු මැද 0714326332
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.3

                                                            වමව්ත ංකා ොවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                  උතුරු මැද් ෙෂාත                                                                                  තඹුත්පත්ගම කෂාෙ අධ්යාෙන කාර්යාය



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 යූ.එච්.ඕ. ජලිත ධර්මදාව ප්රකාන ප ො/කදුරුපල නගර ම. විදුශ 10-11 ප ොපෂොන්නරුල උතුරු මැද 0783741740
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.16

2 බී.පේ. වි්ල මධුවර ප්රකාන ප ො/කදුරුපල නගර ම. විදුශ 10-11 ප ොපෂොන්නරුල උතුරු මැද 0783741740
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.17

3 ඩබ්ලිව්.එච්.එම්.අයි. ආර්.කුමාරි වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ
 ලුගව්දමන 

ම.වි., ලුගව්දමන,ප ොපොන්නරුල
10-11 ප ොපෂොන්නරුල උතුරු මැද 0711684850

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.27

4 බි.ඒ.කවිා මධුානි වන්නිදර්න ප ො/සිලලී ම.වි.ප ොපෂොන්නරුල 10-11 ප ොපෂොන්නරුල උතුරු මැද 0718608947
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.15

5 එන්.ජි.එන්.ඩි.අනුරුද්ධිකා ඇසුරුම් ශා දලටන ප ො/රාජකිය ම.ම.වි.ප ොපොන්නරුල 10-11 ප ොපෂොන්නරුල උතුරු මැද 0707584939
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.20

6 ආර්.පී. තිවර නුලන් දිල්රුක් භුමි දර්න ( බා ඇදීම ) ප ො/කදුරුපල නගර ම. විදුශ 10-11 ප ොපෂොන්නරුල උතුරු මැද 0783741740 11.25

7 පක්.ඩී. දුන පමත්වර භුමි දර්න ( බා ඇදීම ) ප ො/කදුරුපල නගර ම. විදුශ 10-11 ප ොපෂොන්නරුල උතුරු මැද 0783741740 11.27

8
පක්.ඒ. ටයනි බුද්ධිකා ක්ාණි 

කුරුප්පු
ප්රකාන - මිශ්ර මාධය

ප ො/ රාජකීය ම.ම.වි - 

ප ොපෂොන්නරුල
12-13 ප ොපෂොන්නරුල උතුරු මැද 0765518529

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 33
14.3.4

9 පිනිති උපප්ා වන්දනායක ප්රතිරූ ප ො/රාජකීය මශා විදයාය 12-13 ප ොපෂොන්නරුල උතුරු මැද 0718584939
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.11

10 පී. ජී මල්මි චමත්කා ප්රතිරූ ප ො/රාජකීය මශා විදයාය 12-13 ප ොපෂොන්නරුල උතුරු මැද 0719194530
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.13

 වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

(2022-11-05  පප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)

                                                            වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                   උතුරු මැද් පෂාත                                                                         පපොපෂොන්නරුල කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

(2022-11-05  පප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ඩී.එම්.එන්. වවින්ද්යා දිවානායක ප්රකාන ප ො/ ආනන්ද් බා. ජාතික  ාව 10-11 හිඟුරක්ප ොඩ උතුරු මැද් 0772118091
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.11

2 පී.ජී.ප ත්මි රවංජනා
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය

ප ො/ ආනන්ද් බා. ජාතික 

 ාව,හිගුරක්ප ොඩ
10-11 හිඟුරක්ප ොඩ උතුරු මැද්  0767161658

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.10

3 පක් ජි.තරු ප්රවින් ඇසුරුම් ශා ද්ලටන ජනාධි ති ජාතික  ාව දිව්න්කඩල 10-11 හිඟුරක්ප ොඩ උතුරු මැද් 0761098821
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.2

4 ඩී.එම්. එන්. වවිද්යා දිවානායක  රිඝනක චිත්ර ප ො/ ආනන්ද් බාලිකා ජාතික  ාව 10-11 හිඟුරක්ප ොඩ උතුරු මැද් 0772118091 10.3

5 ටී. ජී.  ැතුමිණි නිංජනා භුමි ද්ර්න ( බා ඇදීම ) ප ො/ මැදිරිගිරිය වි. 10-11 හිඟුරක්ප ොඩ උතුරු මැද් 0719540102 11.12

6 එච්.එම්. උපම්ා පනත්මි පශේරත්
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම

ප ො/ රජරට ජාතික  ාව - 

ප ොපෂොන්නරුල
12-13 හිඟුරක්ප ොඩ උතුරු මැද් 0716696691

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.20

7 ඩී.එන්.එම්. පියුමි මපශේෂිකා නලරත්න
       භුමි ද්ර්න       (බා 

ඇදීම)
ප ො/මැදිරිගිරිය ජාතික  ාව 12-13 හිඟුරක්ප ොඩ උතුරු මැද් 0755403070 21.58

8
ආර්. ජනනී ටානියා කුසූරිය

ද්රලය බා ඇදීම
ප ො/ කවුඩුල් මශා විද්යාය

12-13
හිඟුරක්ප ොඩ

උතුරු මැද් 0774396613
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.48

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)

                                                            වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                   උතුරු මැද් පෂාත                                                                            හිගුරක්පගොඩ කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් පද්නු ැපේ.)

 වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

(2022-11-05  පප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)


