
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 කේ.එම්. මනුති කමතාරා ප්රකාන
බප/ක/ සංඝමිත්තා බා. විදුහ, 

අළුත්ගම
10-11 කළුතර බස්නාහිර 0718284417

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.12

2 කේ.ඩබ්.කමහන්සා කමත්සරී ප්රකාන
බප/ක/ සංඝමිත්තා බා. විදුහ, 

අළුත්ගම
10-11 කළුතර බස්නාහිර 0718284417

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.13

3 එම්.එස.්ඒ. කුකේ ප්රකාන ක/ සිරිකුරුස විදුහ, පයාග. 10-11 කළුතර බස්නාහිර 0770066796
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.42

4 වී.ඩී.කසේනාරත්න සාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිේමාණ පානදුර බාලිකා විදයාය, පානදුර 10-11 කළුතර බස්නාහිර 0771027370
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 08
2.34

5 ඩී.ඩී. අමා මින්දුලි ද්රලය බා ඇදීම ශුද්ධව පවුකේ කනයාරාමය - කඵතර 10-11 කළුතර බස්නාහිර 0788331094
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 28
12.16

6 එස.්එස.්එස.් සිේලා ද්රලය බා ඇදීම ශුද්ධව පවුකේ කනයාරාමය - කඵතර 10-11 කළුතර බස්නාහිර 0772801340
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 28
12.23

7 ආේ.එච්. හේලතුර ද්රලය බා ඇදීම ශුද්ධව පවුකේ කනයාරාමය - කඵතර 10-11 කළුතර බස්නාහිර 0718081154
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 28
12.24

8 එේ.එච්. අවි්කා මධුලන්ති පිරීස් සාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිේමාන බප/කඵ/ ගුරුඵකගෝමී මහා .වි - කඵතර 12-13 කළුතර බස්නාහිර 0778644163
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.7

9 ජී.ඩබ්. අපූේලා ගිම්හානි සාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිේමාන බප/කළු/ ගුරැළුකගෝමී ම.වි 12-13 කළුතර බස්නාහිර 0740184348
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.23

10 ඒ. අේෆන් ඉසඩීන්
කද්ශීය සාම්ප්රදායික සැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිේමානාත්මක සැරසිලි චිත්ර
බප/ කළුතර බාලිකා විදයාය - පානදුර 12-13 කළුතර බස්නාහිර 0773758072

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.28

11 සී. සුකනර කපතන්කගොඩ
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
ගුරුළුකගෝමී ම.වි. කළුතර උතුර 12-13 කළුතර බස්නාහිර 0342237999 21.44

12 එම්.එච්. කවිදු දිේාන් සුගතදාස
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
පානදුර රාජකීය විදුහ, පානදුර 12-13 කළුතර බස්නාහිර 0701383543 21.56

13
කේ. තරුෂි ඩිේකි කනත්මිණි

ද්රලය බා ඇදීම
මහානාම විදුහ - පානදුර

12-13
කළුතර

බස්නාහිර 0774029483
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.24

                                                              වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                               බවන්ාහිර පෂාත                                          කළුතර 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)



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.ඩී.විවල් වින්දිය චන්ද්රෙව්න ප්රකාන
ශ්රී ධර්මාද්රෝක. විදුශ,ලරාද්රගොඩ, 

කැෂණිය
10-11 කැෂණිය බව්නාහිර 0711515945

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.27

2 ඩී.එන්.ද්රවෝංගආරච්චිද්රේ වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ බප/කැෂ/විාඛා බා.වි.,මාද්රකොෂ 10-11 කැෂණිය බව්නාහිර 0718026097
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.5

3 ඩී.ඒ.එම්.ඒ.දිවානායක වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ බප/කැෂ/ද්රශේද්රන්ගම ම.ම.වි 10-11 කැෂණිය බව්නාහිර 0714739525
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.9

4 ටී.ජී.එව.්විශංගා වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ බප/කැෂ/ද්රශේද්රන්ගම ම.ම.වි 10-11 කැෂණිය බව්නාහිර 0714739525
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 08
2.35

5 ලයි.එල්.ප්රමුදිත ඇසුරුම් ශා දලටන
බප/කැ/ශ්රි ධර්මාද්රෝක විදුශ 

කැණිය
10-11 කැෂණිය බව්නාහිර 0112946375

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.27

6 ටි.ඩබ්ලිව්.එව.්වංජලි ඇසුරුම් ශා දලටන
බප/කැ/යශපත් එද්රේරා බාලිකා 

විදුශ ශැද ලත්ත
10-11 කැෂණිය බව්නාහිර 0719901812

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 23
8.31

7 එන්.එම්.ද්රේ ප්රදීප් මායාදුන්න පරිඝනක චිත්ර බප/කැ/ විදයාද්රෝක ම.වි. 10-11 කැෂණිය බව්නාහිර 0775708931 10.28

8 එච්.එම්.සී.ඊ. ජයතික ෙලය බා ඇදීම
විශාරමශාද්රේවි බාලිකා විදයාය - 

කැෂණිය
10-11 කැෂණිය බව්නාහිර 0714465248

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.8

9 බී.දනන්යා සිතුමිණි සිල්ලා ප්රකාන - දිය වායම් බප/කැෂ/ාන්ත ආනන්ද බාලිකා ම.වි 12-13 කැෂණිය බව්නාහිර 0714790995
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.9

10 ඩී. හිමාා වමින්දි සිල්ලා
නලමය වූ විවිධ ශැඩද්රේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

බප/කැ/ වාන්ත ආනා බාලිකා මශ 

විදයාය- ලත්ත
12-13 කැෂණිය බව්නාහිර 0714790995

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.3

11 ටී. විශංගි ඕණි වව්මින්දිතා
නලමය වූ විවිධ ශැඩද්රේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර
ශ්රී සුමංග ජාතික පාව 12-13 කැෂණිය බව්නාහිර 0112940533

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.25

12 ඩබ්.වී.එන්. තිවරණි වික්රමතික
ද්රේශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර

බප/කැ/ ශ්රී ධර්මාද්රෝක මශා 

විදයාය - කැෂණිය
12-13 කැෂණිය බව්නාහිර 0717378590

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.10

13 ඩී.එව.්ඒ. වසින්දි ජයසිංශ
ද්රේශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර

ශ්රී ධර්මාද්රෝක මධය මශ විදයාය - 

කැෂණිය
12-13 කැෂණිය බව්නාහිර 0767378590

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.18

                                                              වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                බවන්ාහිර පෂාත                                          කැළණීය කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් පද්නු ැපේ.)



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

14 එන්.චී.එව.් පන්සිළු ද්රපද්රර්රා
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
ාන්ත ද්රජෝවප් විදුශ ලත්ත 12-13 කැෂණිය බව්නාහිර 0779211541 21.30

15
ඩී.ආර්. වමාධි බණ්ඩාර අරුප්ද්රපො

ෙලය බා ඇදීම බප/කැ/ගුරුකු විදයාය 12-13
කැෂණිය

බව්නාහිර 0718442602
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.6

16
ද්රේ.එච්. ලසුන්දරා රවිශංසි වික්රමසිංශ

ෙලය බා ඇදීම බප/කැ/ගුරුකු විදයාය 12-13
කැෂණිය

බව්නාහිර 0702435176
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.8

17
ජී.ඩබ්.ජී. ද්රමත්ති වශන්වා විතානද්රේ

ෙලය බා ඇදීම
බප/කැ/ද්රශේද්රන්ගම මධය මශා 

විදයාය
12-13

කැෂණිය
බව්නාහිර 0771489093

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.11

18
ද්රේ.ජී. උසිතා දැශැමි සිතුමිණි

ෙලය බා ඇදීම
බප/කැ දරණාගම ජාතික පාව

12-13
කැෂණිය

බව්නාහිර 0764006732
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.49

19 ටී.ඒ.ශද්රර්ා රවාංජලි ද්රපොත් පිටකලර ශ්රී ධර්මාද්රෝක විදුශ, ලරාද්රගොඩ. 12-13 කැෂණිය බව්නාහිර 0742606209
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.27

  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 එන්.ආර්. මුල්ලල්රියළල ප්රකළන
ලකො/ සිරිමළලලෝ බණ්ඩළරණළයක 

විදුශ, ලකොෂඹ
10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0778271391

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.23

2 එම්.එච්.අයි.එම්. ලවේනළරත්න ප්රකළන ලකො/ ලේවි බළලිකළ විදුශ 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0717632902
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.26

3 වී.එවහ. ශෆන්නදිලේ ප්රකළන මියුසියවහ විදුශ, ලකොෂඹ -07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0773542577
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.29

4 එච්.ජී.එන් දුන්වළ ප්රකළන මියුසියවහ විදුශ, ලකොෂඹ -07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0778991626
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.32

5 වමුදි කිත්මළ ලශන්දලශේලළ ප්රකළන ලකො/ මියුසියවහ විදුශ, ලකොෂඹ -07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0718278966
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.56

6 ලේ.එඒ.ටී.එවහ. කනුලන ආරච්චි ප්රකළන ලකො/ මියුසියවහ විදුශ, ලකොෂඹ -07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0773502386
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.60

7 එවහ.ඒ.එම්.එම්.සරියආරච්චි වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළණ විළකළ වි., ලජිර පළර, ලකොෂඹ 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0773160987
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.3

8
ඩබ්ලිව්.එන්.එවහ.සී.එන්.ලවලනවිරත්

න
වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළණ විළකළ වි., ලජිර පළර, ලකොෂඹ 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0718132661

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.12

9 බි.එම්.වි.ශසිකළ බන්ඩළර
ලේශිය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි 

නිර්මළණ

බප/ලකො/ සිරිමළලලෝ බංඩළරනළයක 

විදුශ ලකොෂඔ
10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0714166693

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.15

10 ලේ.ජි.යසිරු මන්දළර
ලේශිය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි 

නිර්මළණ

බප/ලකො/නළන්දළ විදුශ ලකොෂඔ 10 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 071333.132
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.16

11
ලේ.ලේ.ඩි.එවහ.එවහ.චංචළ 

කළරියලවම්

ලේශිය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි 

නිර්මළණ

බප/ලේවි බළලිකළ විදුශ ලනොෂඔ 08 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0707146349
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.25

12 පී.ඩබ්.පී. ශංවනී
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
බප/ ලකො/ ලේවි බළලිකළ වි. 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0773320550

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.2

13 වි.ටී. ගලගදර
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
යලවෝධරළ වි. ,කිංසි පළර , ලකොෂඔ 08 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0772554851

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.6

                                                              වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ගේ නාම ගල්ඛනය

                                 බවන්ාහිර පෂාත                                       කකොළඹ  කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



14 වී. තිනළදි බුත්සිංශ
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
විළඛළ විදයළය,ලජිර පළර,ලකොෂඹ 07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0773160987

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.11

15 ලේ.එල්.ඒ. උදුම්බරළ එමන්දි
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
යලෝධරළ විදයළය, ලකොෂඹ 07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0714065995

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.12

16 එච්.වී. ලශේළන් චලමෝදයළ
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
ලකො/ සිරිමළලලෝ බණ්ඩළරනළයක විදුශ 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 07048655355

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.15

17 එම්.ඩී. රණතංග
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
මියුසියවහ වි.  ලකොෂඹ 07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0771088924

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.22

18 එසහ. ආර්. රිවහලළන්
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
මුවහලිම් කළන්තළ වි. ලකොෂඔ 07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0786909483

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.23

19 එච්.එම්. ලමන්ඩිවහ
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
මියුසියවහ වි.  ලකොෂඹ 07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0773079195

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.24

20 සී ලයි. කරුණළලවේකර
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
විළඛළ විදයළය,ලජිර පළර,ලකොෂඹ 07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0774624010

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.27

21 එම්.පී.එවහ.වමරසිංශ
නල නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි චිත්ර 

නිර්මළණය
බප/ලකො/ලේවිබළලිකළ විදයළය 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0712638358

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.5

22 ලවයිනබ් එම්.ශවහම් ලපෝවහටර් චිත්ර මුවහලිම් කළන්තළ වි., බම්බපිටිය 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0768964519
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.18

23 ඩබ්.ලයි.පී.සනෆන්ලඩෝ වන්නිදර්න ලකො/මශළනළම .වි.-ලකොෂඹ 03 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0704904883
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.29

24
එවහ.ඒ.එච්.එම්.ආර්. වන්තහ ලරෝළන් 

බණ්ඩළර උේලගොඩ
වන්නිදර්න බප/ලකො/නළන්ද වි. -ලකොෂඹ -10 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0711969745

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.30

25
ආර්.බි.එවහ.ඩබ්ලිව්.එම්.සි.අනුපම 

ලනත්වර
ඇසුරුම් ශළ දලටන ආරේක ලවේලළ විදුශ ලකොෂඔ 02 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0772367146

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.4

26 වි.රහමිත ආකළහ ඇසුරුම් ශළ දලටන
බප/ලකො/ළන්ත මෆතිව් විදුශ 

ලදමටලගොඩ
10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0703837008

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.9

27 බි.ආර්.ටි. පිරිවහ ඇසුරුම් ශළ දලටන
සිරිමළලලෝ බණ්ඩළරනළයක වි.ලකොෂඔ 

07
10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0382244766

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.25

28 ජි.ජි.එවහ.එල්.ඒ.ගුණලර්ධන ඇසුරුම් ශළ දලටන
සිරිමළලලෝ බණ්ඩළරනළයක වි.ලකොෂඔ 

07
10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0777373428

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.26

29 එම්.ඩී. අකුරුලගොඩ ලපොත් පිටකලර නළන්ද විදයළය 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0714410054
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.18

30 ඩී.ටී.ලේ. ලනතන් වන්ලකත් ලපොත් පිටකලර නළන්ද විදයළය, ලකොෂඹ 10 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0704872191
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.23



31 ඩබ්. වචින්ත අකංක ලපොත් පිටකලර නළන්ද විදයළය, ලකොෂඹ 10 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0760594267
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.24

32 ආර්.එන්. භළගයළ ලපොත් පිටකලර
ලකො/විළඛළ විදයළය - ලජිර පළර, 

ලකොෂඹ 05
10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0775773112

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 26
9.34

33 ලයි.එන්.ේදුල ලශට්ටි පරිඝනක චිත්ර මශළනළම විදුශ - ලකොෂඹ 3 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0788422153 10.7

34 ලේ.එවහ.ටී. ලපලර්රළ පරිඝනක චිත්ර රළජකීය විදුශ - ලකොෂඹ 07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0702747626 10.11

35 ඒ.එවහ. මුණසිංශ ආරච්චි පරිඝනක චිත්ර මශළනළම විදුශ - ලකොෂඹ 3 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0777431183 10.20

36 ලේ.ඩබ්.ලේ. මහී ක්රිළන් පරිඝනක චිත්ර
ළන්ත ඇලෝසියවහ - ලකොෂඹ 8  ලදව් 

පන්ව
10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0773230014 10.27

37 පි.ලේ. ලදවුමි  කවිනයළ භුමි දර්න ( බළ ඇදීම )
විළකළ විදයළය, ලජිර පළර ලකොෂඔ 

05
10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0714312866 11.3

38 ඕ.එම්. උදු ලනත්වර බණ්ඩළර භුමි දර්න ( බළ ඇදීම ) ඩි. එවහ.ලවේනළනළයක වි.,ලකොෂඹ 07 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0712032345 11.4

39 ආර් ටී. මළනලේ භුමි දර්න ( බළ ඇදීම )
විළකළ විදයළය, ලජිර පළර ලකොෂඔ 

05
10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0714265604 11.19

40 ඩී.ඩී.පී. රත්නළයක ද්රලය බළ ඇදීම
ළන්ත පළවුඵ බළලිකළ විදුශ - 

මිළගිරිය
10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0736679901

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.2

41 බී.ඩී.අයි.එම් දර්නප්රිය ද්රලය බළ ඇදීම
විළකළ විදයළය, ලජිර පළර ලකොෂඔ 

05
10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0773419913

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 28
12.17

42 ඩබ්.එන්.ටී. ප්රනළන්දු කළටුන් චිත්ර ශුේධව පවුලල් කනයළරළමය 10-11 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0777841291
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.08

43 එච්.ඩී.ශංසිකළ ලවව්මිනි තූර්යළ ප්රකළන - දිය වළයම්
සිරිමළලලෝ බණ්ඩළරණළයක විදුශ, 

ලකොෂඹ -07
12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0713543326

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.8

44 බිනළදි ලේමිණි ධර්මපළ ප්රකළන - මිශ්ර මළධය
ළන්ත පළවුඵ බළලිකළ විදුශ - 

මිළගිරිය
12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0766449633

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 33
14.3.1

45 ලේ.එම්. අංජුලී ලවලනත්යළ වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන
බප/ ලකො/ විළකළ විදයළය - ලකොෂඹ 

05
12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0713140221

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.3

46 ආර්.පී. වදින්යළ නවිත්මි රණසිංශ
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර

බප/ලකො/ ලේවි බළලිකළ විදයළය - 

ලකොෂඹ 03
12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0776229155

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.5

47 ඩි.ජී. ලදව්මින් ආදිතය
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
මශළනළම විදුශ - ලකොෂඹ 3 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0707841874

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.13

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

 වර් ගජෝන් ගකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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

 වර් ගජෝන් ගකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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

 වර් ගජෝන් ගකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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



48 ඩබ්.ඒ. නිමුත වින්ලර
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
ඉසිපතන විදයළය - ලකොෂඹ 05 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0112878218

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.14

49 ලේ.ලේ. නවල් ගිවින් විමලවේන
නලමය ව විවිධ ශෆඩලේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
මශළනළම විදුශ - ලකොෂඹ 3 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 076690058

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.22

50 ලේ.එවහ.එවහ. ජයලර්ධන
ලේශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර
මශළනළම විදුශ - ලකොෂඹ 3 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0768026056

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.02

51 එල්.එම්. රණතංග ප්රතිරූප සිරිමළලලෝ බණ්ඩළරණළයක විදුශ 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0713543326
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.14

52 ලේ.ඒ. රිවජ වශවහ වදවිරු
       භුමි දර්න       (බළ 

ඇදීම)

ඩී.එවහ. ලවේනළනළයක  විදයළය 

ලකොෂඹ
12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0779422481 21.03

53 R .K . Zuhri
භුමි දර්න 

(නිර්මළනළත්මක)
බප/ලකො/ලින්ලවේ බළලිකළ විදුශ 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0719493235 22.15

54
ජී.එවහ.ඩී. ලවේනළසිංශ

ද්රලය බළ ඇදීම තර්වහටන් විදයළය, ලකොෂඹ 09 12-13
ලකොෂඹ

බවහනළහිර 0718167126
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.2

55
ලේ.එම්.පී. තරුණළසිංශ

ද්රලය බළ ඇදීම
විළකළ විදයළය, ලජිර පළර ලකොෂඔ 

05
12-13

ලකොෂඹ
බවහනළහිර 0779288548

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.9

56
එම්.ආර්.එසහ. ඉල්ශළ

ද්රලය බළ ඇදීම
ලකො/ ලශේමමළලි බළලිකළ ම. විදුශ - 

ලකොෂඹ 10 12-13
ලකොෂඹ

බවහනළහිර 0753151462
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.57

57
එන්.එවහ.ආර්. නලරත්න

ලපෝර්ටර් චිත්ර
ආනන්ද විදයළය - ලකොෂඹ 10

12-13
ලකොෂඹ

බවහනළහිර 0718188235
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.11

58 ඩී.පී.අධිකළරම් ලපොත් පිටකලර ලකො/ලේවී බළලිකළ විදුශ 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0760467758
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.4

59 ඊ.එ. තිලංක විමුේති උදයකුමළර ලපොත් පිටකලර
බප/ලකො/නළන්ද විදයළය , ලකොෂඹ -

10
12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0756727266

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.9

60 ආර්.ඒ.ඩී. ඉවංක ලපොත් පිටකලර බප/ ලකො/නළන්දළ විදයළය 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0760375430
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.13

61 ඒ.ලේ. චුේ ලච්තන ලපොත් පිටකලර බප/ලකො නළන්දළ විදයළය 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0760782447
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.18

62 එම්.මිහිරි වදමිණි ඇසුරුම් ශළ දලටන සිරිමළලලෝ බණ්ඩළරණළයත විදයළය 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0707818933
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.10

63 ලේ.එවහ. ජයවීර කළටුන් චිත්ර
ඩී.එවහ. ලවේනළනළයක  විදයළය 

ලකොෂඹ
12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0765505979

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.4

64 එවහ.ඩබ්.පී.එම්.එන්.ලේ. ලවේනළධීර කළටුන් චිත්ර මශළනළම විදයළය - ලකොෂඹ-03 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0774728026
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.19

  වර් ගජෝන් ගකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් ගජෝන් ගකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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



65 ආර්.ඒ.ඩී.ලේ. සී. කල්ශළර පරිඝනක චිත්ර රළජකීය විදයළය, ලකොෂඔ - 07 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0769011275 29.5

66 ටී.එච්.ගුණවීර පරිඝනක චිත්ර රළජකීය විදයළය, ලකොෂඔ - 07 12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0763306303 29.12

67 සී.එම්. යුළන්ත් කවිළන් වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන
බප/ලකො/සී.ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර 

විදයළය
12-13 ලකොෂඹ බවහනළහිර 0755433603

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.6

  අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්     ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

  අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්     ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)



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 කේ.පී. කවනුරි වත්වරනි ප්රකාන බප/පද්මාලතී ම.ම.විදුශ 10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0711399686
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.21

2 එව.්එල්.ගුණලර්ධන ප්රකාන ගම්/බණ්ඩාරණායක විදුශ 10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0777045070
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 05
1.64

3 ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ.සී.එම්.රත්නායක වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ බප/ගම්.යකෝධරා කද්වි බා.වි, ගම්පශ 10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0711397661
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.10

4 එම්.ඩි.චමුදි විශගනි
කද්ශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

බප/ගම්/තේෂිා ම.වි.ගම්පශ 10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0768344629
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.19

5 ආර්.පි.පි.නිමාා රාජපේ
කද්ශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

බප/ගම්/තිශාරිය මයුරුපාද ක.වි 

තිශාරිය
10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0755207766

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.27

6 කේ.පි.ඩි.වව්මිකා කරුණාරත්න
කද්ශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

බප/ගම්/කගෝතමි ක.වි. 10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0770629593
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.29

7 එච්. කවීා කනත්මිණි
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

බප/ගම්/ තිශාරිය මයුරපාද ක.වි. 

තිශාරිය
10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0763881432

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.3

8 එම්.ආර්.එම්. කරෂිඩ්.
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

බප/ගම්/ තිශාරිය මයුරපාද ක.වි. 

තිශාරිය
10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0771314832

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.10

                                                              වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ගේ නාම ගල්ඛනය

                                      බවන්ාහිර පෂාත                                         ගම්පහ කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



9 සී.පී.රාජපේ කපෝව්ටර් චිත්ර
බප/ගම්/බණ්ඩාරනායක 

ම.වි,කව්යන්කගොඩ
10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0718151175

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 17
6.31

10 එම්.කේ. වංජය පරිඝනක චිත්ර බප/අල්අාරා ම. විදුශ 10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0750110392 10.13

11 එම්.ඒ.එම්. අ්රාෆ් පරිඝනක චිත්ර බප/අල්අ්ශාර් ම. විදුශ 10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0779001550 10.26

12 ආර්.ඩබ්.එම්.ටී.එච්. ඊ්ලරී රත්නායක ද්රලය බා ඇදීම බප/ ගම්/ වංඝමිත්තා බාලිකා විදයාය 10-11 ගම්පශ බව්නාහිර 0777917140
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.7

13 එච්.පී.වචිනි. වංජනා කශේලා පතිරණ ප්රකාන - දිය වායම් බප/ගම්/අනුර මධය මශා විදයාය 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0702714043
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.7

14 ජී.ඒ. නිානි ශංසිකා කාවින්දි ප්රකාන - දිය වායම් රත්නාලලී බා. විදුශ - ගම්පශ 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0781247813
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.20

15 පී.ඩබ්. පූර්ණි කාවින්දයා වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන රත්නාලලී බා. විදුශ - ගම්පශ 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0718201896
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.1

16 එච්.ඒ. කසුන්තිකා කද්වින්දි වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
බප/ගම්/ පද්මාලතී මධය මශා විදයාය 

- ගම්පශ
12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0769269294

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.11

17 එච්.ඒ. අමා කශේනක ආරච්චි වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන රත්නාලලී බා. විදුශ - ගම්පශ 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0711397661
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.40

18 ඒ.ඒ. දිනිති කවව්මිණි අධිකාරි
කද්ශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ාවිතකයන් වැරසිලි චිත්ර
බප/ගම්/ යකෝදරා කද්වි බ.වි. - ගම්පශ 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0332237211

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 38
16.1

19 එම්.ඒ. අනුදි ඉශාරා ගුණලර්ධන
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර
බප/ගම්/ යකෝදරා කද්වි බ.වි. - ගම්පශ 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0711397661

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.11

20 එච්.ඩී.එච්.එම්. ගුණලර්ධන
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර
බප/ අනුර මධය මශ විදයාය - යේක 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0778153918

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.12

21 ලයි.ඒ. දුවිදු දුාංජන
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

බප/ගම්/ රාජසිංශ විදයාය - 

ඉඹුල්කගොඩ
12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0716153961

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.17

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)



22 එම්.ජී. ප්රභාත් රුචිර කපකර්රා
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

බප/ගම් අනුර මධය මශා විදයාය - 

යේක
12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0702714043

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.18

23 ඩී.එම්.පී.එව.් දිවානායක
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

බප/ගම් අනුර මධය මශා විදයාය - 

යේක
12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0710905954

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.19

24 එම්.ඒ. තුානි ගීතිකා ප්රනාන්දු
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

බප/ගම්/ පද්මාලතී මධය මශා විදයාය 

- ගම්පශ
12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0718024606

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.24

25 එච්.පී. පූර්ණිමා කශේානි
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම

බප/ගම්/ අනුර මධය මශා විදයාය - 

යේක
12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0770542053

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.23

26 ඩී.එම්.ඩබ්.සී. කනත්මිණි දිවානායක
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම

බප/ගම්/ බණ්ඩාරනායක මධය 

විදයාය - කව්යන්කගොඩ
12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0718088777

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.27

27 එව.්ටී. දශම් තාරින්ද කපකර්රා
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම
අනුර මධය මශා විදයාය - යේක 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0762073292

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.29

28 ඩි.ඒ. වචිනි කවව්ලන්දි
කද්ශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර

බප/ගම්/ රාජසිංශ විදයාය - 

ඉඹුල්කගොඩ
12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0771893584

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.04

29 කේ.ආර්.එම්. ද සිල්ලා
කද්ශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර

බප/අනුර මධය මශා විදයාය - 

යේක
12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0761877903

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.16

30 එන්. ජනාදරි විකේසිංශ ප්රතිරප රත්නාලලී බා. විදුශ - ගම්පශ 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0718201896
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.01

31 ඊ.පී. අවිනි ශංවනී මධුෂිකා
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)

බප/ගම්/බණ්ඩාරනායක 

ම.වි,කව්යන්කගොඩ
12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0332287221 21.11

32
එම්.ඒ. ාලිත ේවිරු මාපා

ද්රලය බා ඇදීම
බණ්ඩාරනායක මධය මශා විදයාය 

ගම්පශ
12-13

ගම්පශ
බව්නාහිර 0779219556

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.4

33
ඩබ්.ඒ. ජනිත් ඉකරෝණ

ද්රලය බා ඇදීම
ගම්/ පද්මාලතී ම.ම.විදයාය - 

කදකටන 12-13
ගම්පශ

බව්නාහිර 0772715039
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.21

34
එන්.ඒ. කදව්මිණි කාවින්දි වික්රමසරිය

ද්රලය බා ඇදීම
කිරිදිලැ ම.ම. විදයාය - කිරිදිලැ

12-13
ගම්පශ

බව්නාහිර 0716632034
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.26

35
පී. තරිදු දිල්ාන්

ද්රලය බා ඇදීම
ගම්/ පද්මාලතී ම.ම.විදයාය - 

කදකටන 12-13
ගම්පශ

බව්නාහිර 0710686546
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.39

36
ආර්.එම්.ඒ ශෂිනි වම්මානි රාජපේ

ද්රලය බා ඇදීම
බණ්ඩාරනායක මධය මශා විදයාය 

ගම්පශ 12-13
ගම්පශ

බව්නාහිර 0767905854
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.56

37
එන්. කවේමිණි යකවෝධා රත්නායක

කපෝර්ටර් චිත්ර
රත්නාලලී බා. විදුශ - ගම්පශ

12-13
ගම්පශ

බව්නාහිර 0714417375
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.20

38
එච්.පී. නිර්මාලි මධුෂිකා

වන්නිදර්න
බණ්ඩාරනායක මධය මශා විදයාය 

ගම්පශ 12-13
ගම්පශ

බව්නාහිර 0705227346
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.11

  වර් ගජෝන් ගකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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



39
ඩී.එම්.කේ.එන්.ජී. දිවානායක

වන්නිදර්න
බප/ගම්/ අනුර මධය මශා විදයාය - 

යේක 12-13
ගම්පශ

බව්නාහිර 0702714043
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.16

40 කේ.එ. චමිදු දිල්ාන් කපොත් පිටකලර ගම්/ බණ්ඩාරණායක ම.විදුශ 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0312287221
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.1

41 වී.එම්. ඉමල්ා කවිත්මි කපොත් පිටකලර
බප/ගම්/බණ්ඩාරනායක 

ම.වි,කව්යන්කගොඩ
12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0718508161

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.20

42 M .A.F . Shahla පරිඝනක චිත්ර බප/අල්.අවාර් මධය මශා විදයාය 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0772115855 29.1

43 M .R .F . N oha පරිඝනක චිත්ර බප/අල්.අවාර් මධය මශා විදයාය 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0774352625 29.2

44 M .R .F . M iska පරිඝනක චිත්ර බප/අල්.අවාර් මධය මශා විදයාය 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0768659925 29.3

45 ඩබ්.ඒ. විශාරා දැශැමි විජයත් පරිඝනක චිත්ර බප/ගම්/ යකවෝදරා කද්වී බාලිකා විදුශ 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0782552150 29.6

46 එම්. එන් එෆ.් නෆ්ා පරිඝනක චිත්ර බප/අල්.අවාර් මධය මශා විදයාය 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0702280106 29.14

47 එම්.එම්.එෆ.් නාඩා පරිඝනක චිත්ර බප/අල්.අවාර් මධය මශා විදයාය 12-13 ගම්පශ බව්නාහිර 0716623244 29.15

  අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්     ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

  අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්     ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

  අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්     ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

  අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්     ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

  අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්     ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

  අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්     ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ලරුණි යංගා පෙපේරා ජයසරිය ප්රකාන පකොට්ටාල උතුර ධේමො විදුශ 10-11 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0777213837
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 05
1.65

2 පේ.එල්.එල්.වමාධිනි වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිේමාණ
C.M .S. ශ්රී ජයලේධන පුර විදයාය, 

මින් ොර,  පකෝට්පට්
10-11 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0757506908

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.1

3 පේ.පටාන් තරූෙ වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිේමාණ බෙ/ජය/ආනන්ද ාව්ත්රාය, පකෝට්පට් 10-11 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 711620920
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.21

4 ආේ.එව.්වංජනා වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිේමාණ
C.M .S. ශ්රී ජයලේධන පුර 

විදයාය,පකෝට්පට්
10-11 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0711989690

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.25

5 ඩබ්ලිව්.එව.්එව.් ද සිල්ලා
පේශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිේමාණාත්මක වැරසිලි 

නිේමාණ

සුජාතා විදුශ නුපේපගොඩ 10-11 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0714294210
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.8

6 ඊ. ඒ. චරිත කණි්ක
නලමය වූ විවිධ ශැඩපේ භාණ්ඩ වදශා 

නිේමාණාත්මක චිත්ර

බෙ/ ජය පකොට්ටාල ධේමො වි. 

පශෝකන්දර ොර, ෙන්නිපිටිය
10-11 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0725095631

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.25

7 සී.පේ.ෙැතුම් ලියනපේ
නල නිේමාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිේමාණය
බෙ/ජය/පකො/උ.ධේමො විදයාය 10-11 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0712393940

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.6

8 පේ.ඒ.ේරුලන් පෙපේරා
නල නිේමාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිේමාණය
ශ්රි රාජසිංශ ජා.ො,කුඩා බුත්ගමුල 10-11 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0767153009

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.17

9 පේ.ඩී.උාරා පෙෝව්ටේ චිත්ර බෙ/ජය/ආනන්ද බා.වි 10-11 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0717095925
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.7

10 ආේ.පේ.අයි. පෙපේරා පෙොත් පිටකලර පකොට්ටාල උතුර ධේමො විදයාය 10-11 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0716282162
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 26
9.35

                                                              වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                       ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 බවන්ාහිර පෂාත                                        ශ්රී ජයලර්ධ්නපුර කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



11 පී.එම්. කලුෙශන ප්රකාන - ඝණ මාධය අනුා විදයාය - නුපේපගොඩ 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0787753352
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.13

12 එම්.පේ. ඉපනෝවි ෂිකා පෙපේරා
නලමය වූ විවිධ ශැඩපේ භාණ්ඩ වදශා 

නිේමාණාත්මක චිත්ර
නාල ජනාධිෙති බාලිකා විදයාය 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0714443384

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.8

13 එල්.එඒ. දිපනත් ර්මිත
නලමය වූ විවිධ ශැඩපේ භාණ්ඩ වදශා 

නිේමාණාත්මක චිත්ර
ආනන්ද ාව්ත්රාය පකෝට්පට් 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0711620920

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.10

14 පේ. අමාලි පේණිා පෙපේරා
නලමය වූ විවිධ ශැඩපේ භාණ්ඩ වදශා 

නිේමාණාත්මක චිත්ර

පකො/ විදයාකාර බාලිකා විදයාය - 

මශරගම
12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0755680675

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.27

15 එම්.සී. ලියනපේ
නලමය වූ විවිධ ශැඩපේ භාණ්ඩ වදශා 

නිේමාණාත්මක චිත්ර
බෙ/ජය/ අනුා විදයාය - නුපේපගොඩ 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0112852980

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.30

16 පේ.ආේ. වමාධි වංවා
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
පකො/විදයාකර බාලිකා විදුශ 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0724226668 21.16

17 එච්.ඩී. තරින්ද වශන්
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
ආනන්ද ාව්ත්රාය පකෝට්පට් 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0112822849 21.32

18 ඒ.ජී අපේන් වි්ලජිත්
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
බෙ/ජය/පකො/ආනන්ද ම.වි. 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0770595560 21.43

19 ටී. අමන්ද පමත්සිත්
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
ආනන්ද ාව්ත්රාය පකෝට්පට් 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0713763869 21.47

20 එච්.ධනංජය කුමාර
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
බෙ/ජය/මශරගම ම.ම. විදුශ 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0756212499 21.53

21 ජී.එච්. දලීා පනත්මි
භුමි දේන 

(නිේමානාත්මක)
බෙ/ජය/මශරගම ම.ම. විදුශ 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0770520548 22.14

22 පේ .වමාධි තත්වරණි පෙොත් පිටකලර බෙ/ජය/අනුා විදයාය 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0771655682
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.6

23 ආේ.එම්.ඉමාා දිල්රුේෂි පෙොත් පිටකලර
බෙ/ජය/පකොට්ටාල උතුර ධේමො 

ම.විදුශ
12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0755236975

ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.8

24 එන්.සී.අපන්සු කාටුන් චිත්ර බෙ/ජය/අනුා විදයාය 12-13 ශ්රී ජයලේධනපුර බව්නාහිර 0723936315
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.17

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් 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 මධයසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ඩබ්.ඒ.ඩි.සිඳු නිමේ වාේප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ බප/පිළි/පිලියන්ද ම.වි, පිලියන්ද 10-11 පිළියන්ද බව්නාහිර 0706009787
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.11

2 පී.එව.්ඒ.ඒ. අමරලං කාටුන් චිත්ර පිළියන්දෂ මධ්ය මශා විදයාය 10-11 පිළියන්ද බව්නාහිර 0112614289
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.13

3 ඩබ්. ක්මි
නලමය වූ විවිධ් ශැඩමේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

බප/පිළි/ ධ්ර්මමවේන ආටිග බාලිකා 

විදයාය
12-13 පිළියන්ද බව්නාහිර 0778184015

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.21

4 එව.් ඉමේෂිකා උමයංගනී මකෞය ප්රතිරූප
බප/පිළි/ධ්ර්මමවේන ආටිග බාලිකා 

විදයාය
12-13 පිළියන්ද බව්නාහිර 0772481602

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.17

5 බී.එේ.මක්.ඒ. බව්නායක
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
බප/පිළි/පිලියන්ද ම.වි, පිලියන්ද 12-13 පිළියන්ද බව්නාහිර 0112614289 21.12

6

ආර්.පී. චතුමිණී වදුනිකා රාජපක්

ද්රලය බා ඇදීම
ාන්ත මජෝවප් බාලිකා විදුශ - 

නුමේමගොඩ 12-13 පිළියන්ද බව්නාහිර 0763038352
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.47

7

සී.එල්. නානයක්කාර

වන්නිදර්න
බප/පිළි/ උවව් බාලිකා විදුශ

12-13 පිළියන්ද බව්නාහිර 0750200845
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.13

8 පී.ජී. අමයෝධ්යා කාටුන් චිත්ර බප/පිළි/පිළියන්ද ම.විදුශ 12-13 පිළියන්ද බව්නාහිර 0767791403
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.18

  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

                                බවන්ාහිර පෂාත                                          පිළියන්ද කෂාප අධ්යාපන 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 යු.තක්ෂිා මදුමාලි ඇසුරුම් ශා දලටන
බප/මතු/නවුන්තුඩුල ජාතික පාව 

මතුගම
10-11 මතුගම බව්නාහිර 0779674329

ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.6

2 ජේ.ඩී.ආර්. ඉන්දපම ජයසිංශ පරිඝනක චිත්ර ාන්ත ජම්රි විදුශ 10-11 මතුගම බව්නාහිර 0713929720 10.23

3 ජකවිසන් ාජරොන් පරිඝනක චිත්ර ාන්ත ජම්රි විදුශ ජා.පා. 10-11 මතුගම බව්නාහිර 0342247185 10.25

4 එව.්එම්.ඩී. දිමි නිමාා වමරවීර භුමි දර්න ( බා ඇදීම ) සී.ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර විදයාය 10-11 මතුගම බව්නාහිර 0710299290 11.20

5
එච්.ඩී. මජශේෂිකා ජවව්මිණී 

ජයජවේකර
ප්රකාන - ඝණ මාධ්ය

බ/මතු ජකොල්වින් ආර් ද සල්ලා ඡා. 

පාව - ඉත්තපාන
12-13 මතුගම බව්නාහිර 0702921211

ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.4

6 යූ.ජක්.ඩී. කවි්ක ජශාන්
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
බප/මතු/ාන්ත ජම්රි විදුශ 12-13 මතුගම බව්නාහිර 0342247185 21.38

7

පී.ඒ. ශපුජගොඩආරච්චි

ජපෝර්ටර් චිත්ර
සී.ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර ම.ම. 

විදයාය - මතුගම 12-13

මතුගම

බව්නාහිර 0774251177
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.13

8 ජක්.ජක්. කාලය තත්වර කාටුන් චිත්ර ක/ජකොල්වින් ආර්.ද සල්ලා ම.විදුශ 12-13 මතුගම බව්නාහිර 0773449808
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.11

                                                              වමව්ත ංකා ොවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                            බවන්ාහිර ෙෂාත                                         මතුගම කෂාෙ අධ්යාෙන කාර්යාය

 අධ්යාෙන අමාතයාංය ඉසුරුොය, බත්තරමුල්    ( 

ෙලත්ලන දිනය ෙසුල ද්ැනුම් පද්නු ැපේ.)

 අධ්යාෙන අමාතයාංය ඉසුරුොය, බත්තරමුල්    ( 

ෙලත්ලන දිනය ෙසුල ද්ැනුම් පද්නු ැපේ.)

 වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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

  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

ාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ඩී.කේ.දුලාරි ධනංජන ප්රකාශන මිනු/කෙජී ෙණතංග විද්යා විදුහල 10-11 මිනුවන්කගොඩ බස්නාහිෙ 0764227870
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 05
1.62

2 එම්.පී. එෂානි භාගයා පතිෙණ සාම්ප්රද්ායික චිත්ර ඇසුරින් නව නිර්මාන බප/මිනු/ ඩී.එස.් කසේනානායක ම.ම.වි 12-13 මිනුවන්කගොඩ බස්නාහිෙ 0778135605
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.59

3 ඩබ්.ඒ.පී. ආකාෂ් හිරුෂ සංජන
නවමය වූ විවිධ හැඩකේ භාණ්ඩ සද්හා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

මිනු/ ේකේටින් විද්යාලය - 

කහේන්පිටකගද්ෙ
12-13 මිනුවන්කගොඩ බස්නාහිෙ 0770507116

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.6

4
කේ. ගීත්මි බිනාෂා

කපෝර්ටර් චිත්ර
බප/මිනු/ පස්යාල ම.වි - පස්යාල

12-13
මිනුවන්කගොඩ

බස්නාහිෙ 0711620238
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.5

                                                              වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                බවන්ාහිර පෂාත                                         මිනුලන්ගගොඩකෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ආර්.සී.අදශන් ප්රකාන බප/මීග/ාන්ත සවබව්තියන් බා. වි 10-11 මීගමුල බව්නාහිර 0772315300
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.20

2 ඊ. කවී ප්රස ෝද් සිල්ලා ප්රකාන බප/මී/ජාඇ ජයන්ති විදුශ 10-11 මීගමුල බව්නාහිර 0777949817
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 05
1.61

3 එම්.එම්.ඒ. හිරුණ එව.් කුසර් ප්රකාන  ාරිව්සො විදුශ, මීගමුල 10-11 මීගමුල බව්නාහිර 0727874130
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 05
1.66

4 එම්.එම්.එම්.ඒ.ප්රනාන්දු
නල නිර් ාණාත් ක වැරසිලි චිත්ර 

නිර් ාණය
ආසල/  රියා කනයාරා ය,මීගමුල 10-11 මීගමුල බව්නාහිර 0715864257

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.8

5 ආර්.එම්. තිනික සනත්ලන් රත්නායක පරිඝනක චිත්ර ගම්/ආඩිඅම්බ  ජාතික පාව 12-13 මීගමුල බව්නාහිර 0779679440 29.8

                                බවන්ාහිර පෂාත                                          මීගමුල කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

  අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්     ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් දද්නු ැදේ.)

                                                                 වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                         

                                                         ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්දේ නාම දල්ඛනය



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 බී.ඒ.ටී. වින්දි පෙපේරා ප්රකාන ක/තක්ෂිා ම.ම. විදුශ, පශොරණ 10-11 පශොරණ බව්නාහිර 0710484128
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.22

2 ටී.ඩී. වත්වර විනුදිත ප්රකාන ක/මාපුටුගම ම.විදුශ,පෙෝරුලදණ්ඩ 10-11 පශොරණ බව්නාහිර 0714925924
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.36

3 පී.ටී.පක්.පී පෙපේරා ප්රකාන ශ්රීොලි විදුශ, පශොරණ 10-11 පශොරණ බව්නාහිර 0707703535
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.37

4 පී.ජී.ඩී.අදීා පවව්නුලී පෙෝව්ටේ චිත්ර බෙ/පශො/ප්රජාෙති බා.වි. පශොරණ 10-11 පශොරණ බව්නාහිර 0777211788
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.6

5 එව.්බි.විපේපවේකර පෙෝව්ටේ චිත්ර බෙ/පශො/ප්රජාෙති බා.වි. පශොරණ 10-11 පශොරණ බව්නාහිර 0762669874
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.1

6 ඊ.එල්.නිලුපුලි පවව්ලන්දි පෙපේරා වන්නිදේන
බෙ/පශෝ/ශ්රි සුමංග ම.වි ඔපබොඩුල 

පගෝනපෙො
10-11 පශොරණ බව්නාහිර 0729006848

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.21

7 පවේමික ආදිතය ඉදිගශපල භුමි දේන ( බා ඇදීම ) ශ්රී ොලි විදයාය 10-11 පශොරණ බව්නාහිර 0702412424 11.28

8 එම්.ඒ. කණි්ක භුමි දේන ( බා ඇදීම ) බෙ/ක/පගෝවින්න ම. විදුශ 10-11 පශොරණ බව්නාහිර 0342250268 11.29

9 ඒ. වයුරි පෝචනා ද්රලය බා ඇදීම බෙ/පශො/ තක්ෂිා ම. විදයාය 10-11 පශොරණ බව්නාහිර 0342260118
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.11

10 ඩබ්. ර්මි පදව්මිණි සිල්ලා ප්රකාන - ඝණ මාධ්ය
කඵ/පදොන් පේදිරික් ඡාතික ොව - 

පශොරණ
12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0778929280

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.15

                                                               වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                           

                                                       ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                බවක්ාහිර පෂාත                                          හහොරණ කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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

 වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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



11 පක්.පක්. ශපුආරච්චි ප්රකාන - ඝණ මාධ්ය
ක/පශො/ තක්ෂිා මධ්ය විදයාය - 

පශොරණ
12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0777296533

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.16

12 ඩබ්.පක්.ඡී මල් දුාංඡන වි පේසිරි ප්රකාන - ඝණ මාධ්ය
ක/පශො/ තක්ෂිා මධ්ය විදයාය - 

පශොරණ
12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0777296534

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.17

13 එච්.ඒ. වංජනා නලාංජලී වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිේමාන බෙ/පශො/ ශ්රී ොලි විදයාය 12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0768397617
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.24

14 අයි.ආේ. ශසිනි ප්රපමෝදයා රාජෙක් වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිේමාන බෙ/පශො/ ශ්රී ොලි විදයාය 12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0766539561
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.41

15 පී. පනත්මිණි කරුණාමුනි වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිේමාන
බණ්ඩාරගම ම.ම. විදයාය - 

බණ්ඩාරගම
12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0776140386

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.60

16 ජී.එන්. පනත්මි ඒකනායක
නල නිේමාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිේමාණය කිරීම

ක/ ගාමිණී මධ්ය මශා විදයාය - 

ඉංගිරිය
12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0741626295

ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.12

17 ඒ. උපේා යවන්ති
නල නිේමාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිේමාණය කිරීම

බෙ/පශො/ තක්ෂිා ම. විදයාය - 

පශොරණ
12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0762807149

ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.13

18 එම්.ඩී. වින්දයා ශංවනි පෙපේරා
නල නිේමාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිේමාණය කිරීම

ක/ ශ්රී පේලරක්ෂිත ජාතික ොව - 

මිල්නිය
12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0781368144

ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.14

19 ඒ. දුලී ප්රභාණ
නල නිේමාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිේමාණය කිරීම
ශ්රී ොලි විදයාය - පශොරණ 12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0342268783

ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.22

20 පක්.බී දසුන්ප්රභා ප්රතිරෙ රාජකීය ජාතික ොව, පශොරණ 12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0775461416
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.18

21 එම්.ඒ.ඩී. කවිදි පනත්මිණි වමරවීර
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
ශ්රීොලි විදුශ, පශොරණ 12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0774372053 21.06

22 ටී.එච්. රණසිංශ
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
තක්ෂිා මධ්ය මශා විදුශ , පශොරණ 12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0342261382 21.34

23 පක්.බී. තරිදි ශංසිකි පෙපේරා
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
ක/ලෑවිට මමත්රී මශා විදුශ 12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0770811821 21.37

24 වී.ජී. දිනුෂි උදයංගනී
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)

බණ්ඩාරගම ම.ම. විදයාය - 

බණ්ඩාරගම
12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0716619789 21.42

25 අයි.ඒ.ඩී. මලීා වාවින්දි
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
පශො/තක්ෂිා ම.ම.විදුශ 12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0342261386 21.45

26 පක්.ඒ. ආකා් ප්රපමෝදය
භුමි දේන 

(නිේමානාත්මක)

බෙ/පශො/විදයාරතන විදයායතන 

පිරිපලන
12-13 පශොරණ බව්නාහිර 0776270657 22.23

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් 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 කේ.ඩී.දිල්මි රන්දිකා තත්වරනි ප්රකාන ශංලැල් රාජසංශ විදුශ 10-11 කශෝමාගම බව්නාහිර 0774692810
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 05
1.67

2 එන් රත්නායක
කේශිය වාම්ප්රදායික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසලි 

නිර්මාණ

බප/කශෝ/සුභාරති මශාමාතයය ම.වි. 

කගොඩගම
10-11 කශෝමාගම බව්නාහිර 0775167362

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.9

3 ඩබ්.වංජලි නලන්දනා විකේසංශ වන්නිදර්න බප/කශෝ/විදයාදීප ම.වි, මත්කත්කගොඩ 10-11 කශෝමාගම බව්නාහිර 0712177943
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 20
7.38

4 එම්.ඩී.එව.් රුේෂිකා කපොත් පිටකලර රාජසංශ ම.ම.වී - ශංලැල් 10-11 කශෝමාගම බව්නාහිර 0766362274
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.15

5 ආර්.ඒ.එව.් මධුභාෂිණී කපොත් පිටකලර රාජසංශ ම.ම.වී - ශංලැල් 10-11 කශෝමාගම බව්නාහිර 0768410161
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.27

6 ආර්.ඒ. තිළිණිකා කේවින්දි රණසංශ ප්රකාන - දිය වායම් මහින්ද රාජපේ විදයාය- කශෝමාගම 12-13 කශෝමාගම බව්නාහිර 0770091164
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.18

7 ඒ.එව.්එච්.බී. ගමකේ
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර
කශෝ/ සරිපියරතන මධය මශා ජා.පාව 12-13 කශෝමාගම බව්නාහිර 0766014419

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.20

8 කේ.පී.කේ. ජයකවේකර
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම

බප/කශෝ කකොව්ගම ම. වි - 

අවිව්වාකේල්
12-13 කශෝමාගම බව්නාහිර 0779035750

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.7

9 යූ. චිනි කශාරා කපකර්රා ප්රතිරප බප/කශෝ/රාජසංශ මධය මශා විදයාය 12-13 කශෝමාගම බව්නාහිර 0712529433
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.10

10 ඒ.ඩී. මාරසංශ 
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)

බප/කශෝ/කකොව්ගම ම.විදුශ, 

අවිව්වාකේල්
12-13 කශෝමාගම බව්නාහිර 0362222973 21.20

11
රිවිත්මා මල්සළුණි වීරසංශ

ද්රලය බා ඇදීම
බප/කශෝ/ මහින්ද රාජපේ විදයාය - 

කශෝමාගම 12-13
කශෝමාගම

බව්නාහිර 0770316939
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.32

                                                                වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                          

                                                       ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                               බවන්ාහිර පෂාත                                          හහෝමාගම කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)
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ඒ.ජී. අමායා පන්සළු විමවීර

ද්රලය බා ඇදීම
බප/කශෝ/ මහින්ද රාජපේ විදයාය - 

කශෝමාගම 12-13
කශෝමාගම

බව්නාහිර 0705161773
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.46

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
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කේ.එව.්ඩී කරවිට

වන්නිදර්න
රාජසංශ ම.ම.වී ශංලැල්

12-13
කශෝමාගම

බව්නාහිර 0718572148
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.10

14
කේ.ඩබ්.කාලයා මල් කනත්මි 

කවේනාරත්න
කපොත් පිටකලර බප/කශෝ/ කකොව්ගම ම.විදුශ 12-13 කශෝමාගම බව්නාහිර 0763143040

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.11

15 බී.ජයමිණි නිපුනිකා වික්රමසංශ කපොත් පිටකලර රාජසංශ ම.ම.වී ශංලැල් 12-13 කශෝමාගම බව්නාහිර 0715311765
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.28

16 ආර් කුමාර ගමකේ ඇසුරුම් ශා දලටන රාජසංශ මධය මශා විදයාය 12-13 කශෝමාගම බව්නාහිර 0779829448
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.12

17 ආර්.ලයි. නකලෝේ මධුාන් ඇසුරුම් ශා දලටන රාජසංශ මධය මශා විදයාය 12-13 කශෝමාගම බව්නාහිර 0779829448
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.13

18 එව.්එම්.චමිදු දිල්ාන් ඇසුරුම් ශා දලටන රාජසංශ මධය මශා විදයාය 12-13 කශෝමාගම බව්නාහිර 0779829448
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 56
27.24


