
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.එම්.ටී.කේ. රණසිංශ ප්රකාන
ල/ඉ/උඩකැන්දල සරි වරණිංකර 

විදුශ
10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0728116319

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.30

2 ඩී.එම්.කාලයා විංදීපනී දිවානායක වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ කු/ඉබ්බාගමුල මධ්ය වි.,ඉබ්බාගමුල 10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0767879232
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.14

3 බී.එම්.එම්.ජී.බව්නායක වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ කු/ඉබ්බාගමුල මධ්ය වි.,ඉබ්බාගමුල 10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0767879232
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.16

4 කේ.එම්.ඒ.කවව්ලන්දි  කවේනානායක කපෝව්ටර් චිත්ර එව.්බී.කශේරත් ජා.පා., ගකන්ලත්ත 10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0740468547
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.19

5 එව.්බී.ලයි.එම්.හිමායා කපෝව්ටර් චිත්ර කු/එව.්බී.කශේරත් ම.වි,ගකන්ලත්ත 10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0725759777
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 17
6.33

6 ආර්.ඩී.සුපුන් කාවින්ද ජයතික කපෝව්ටර් චිත්ර කු/ඉබ්බාගමුල ම.වි 10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0715605539
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 17
6.35

7 ඩබ්.ඒ.මලිදු ප්රියිංකර වන්නිදර්න
ල/ඉ/ගකන්/එව.්බි කශේරත් ජා.පා 

ගකන්ලත්ත
10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0788805626

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.23

8 ඒ.ඩි.ඒ.කාලයා ධ්ර්මසරි ඇසුරුම් ශා දලටන ල/ඉ/රිදි/ශ්රි ගාමිණි ම.ම.වි. රිදිගම 10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0763211220
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.1

9 එම්. ඩි.ටි.ප්රභාත් ගුණතික ඇසුරුම් ශා දලටන
ල/ඉ/රිදි/ශ්රි විදයාරාජ ම.වි. ලැල්ල 

කදොඩම්ගව්න්ද
10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0768649444

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.3

10 ආර්.ඩි.දිල්ශාරි කවනවිරත්න ඇසුරුම් ශා දලටන ශ්රි ගාමිණි ම.ම.වි කවිසගමුල 10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0701270326
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.10

11 ජි.ඩි.ටි.ඒ.ජයත් ඇසුරුම් ශා දලටන ශ්රි ගාමිණි ම.ම.වි කවිසගමුල 10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0761970798
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.24

12 ආර්.ඩී.එච්.සී. රාජපේ භුමි දර්න ( බා ඇදීම ) ල/ඉ/ගකන්/ කුඹේගැකේ ම.ම. වි. 10-11 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0765848790 11.21

13 එච්.පී.කමනයා ඉමන්දි ේජය
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම
ඉබ්බාගමුල මධ්ය විදයාය - ඉබ්බාගමුල 12-13 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0710416258

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.18

                                                             වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                             

                                                  ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 ලයඹ පෂාත                                         ඉබ්බාගමුල කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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



14 ඩී.පී.සී. නිපුන් නයන කුමාර ප්රතිරප ඉබ්බාගමුල මධ්ය විදයාය - ඉබ්බාගමුල 12-13 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0712461656
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.05

15
චින්තනී ඔමාලි තනුා අකබ්කකෝන්

වන්නිදර්න
ඉබ්බාගමුල මධ්ය විදයාය - ඉබ්බාගමුල

12-13
ඉබ්බාගමුල

ලයඹ 0719041261
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.2

16
අයි.ඒ.ටී. ේමාල් වික්රමසිංශ

වන්නිදර්න
ල/ඉ/රිදි/වීර/ ලෂගම්බා ම. විදුශ - 

මදුරාකගොඩ 12-13
ඉබ්බාගමුල

ලයඹ 0714808901
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.23

17 කේ.ඩී. වකයෝදයා වත්වරණි ඇසුරුම් ශා දලටන
ල/ඉ/රිදී/ කලසගමුල ශ්රී ගාමිණී මධ්ය 

මශා විදයාය
12-13 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0717172628

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.4

18 එන්. ජී .ශිංවමාලි පුන්වරා ඇසුරුම් ශා දලටන කවිසගමුල මධ්ය මශා විදයාය 12-13 ඉබ්බාගමුල ලයඹ 0740692115
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.6



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.සී.ඩී.ජෙනුල් බණ්ඩාර ප්රකාන කු/ මාලතගම ම.ම. විදුශ, මාලතගම 10-11 කුරුණෑග ලයඹ 0776506717
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.44

2 එම්.ඒ.ඩී. කාවින්දි මාරසිංශ ප්රකාන ලයඹ රාෙකීය විදුශ, කුරුණෑග. 10-11 කුරුණෑග ලයඹ 0710386829
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.46

3 එම්.ඩී.ඉසුරු ක්මාල් කරුණාරත්න ප්රකාන කු/ ඉදුල්ජගොඩ කන්ද ො. පාව 10-11 කුරුණෑග ලයඹ 0712678265
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.53

4 එන්.ඒ.එච්.එව.්ආරියරත්න වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ ාන්ත ආනා විදයාය, කුරුණෑග 10-11 කුරුණෑග ලයඹ 0774051060
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.15

5 ඩී.ඩී.වදුනි අජයෝධ්යා ආරියලිං
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය
කු/මාලතගම ම.ම.වි.,මාලතගම 10-11 කුරුණෑග ලයඹ 779053031

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.1

6 ඊ.එම්.කසුන්දි තරින්වා ඒකනායක ජපෝව්ටර් චිත්ර කු/මලියජේල බා.වි. 10-11 කුරුණෑග ලයඹ 0779186750
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 17
6.32

7 ඊ.ඩී.සී. සුදර්ෂිනි එදිරිසිංශ ජපොත් පිටකලර කු/මහින්ද විදයාය.කුරුණැග 10-11 කුරුණෑග ලයඹ 0776499923
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.14

8 ජේ.එම්. ට්මි අිංෙනා ෙයසුන්දර පරිඝනක චිත්ර මලියජේල බාලිකා විදුශ 10-11 කුරුණෑග ලයඹ 0773073007 10.12

9 එච්.එම්.වී.එව.් ජශේරත් ප්රකාන - දිය වායම් කැ/ මලියජේල විදුශ 12-13 කුරුණෑග ලයඹ 0710387076
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.12

10 එම්.එම්.ඒ. ක්ාණි ප්රකාන - මිශ්ර මාධ්ය කු/ මලියජේල බාලිකා විදයාය 12-13 කුරුණෑග ලයඹ 0372222372
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 33
14.3.5

11 ඒ.ජී ජෝචන මිහිරාන් පියරත්න වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන ාන්ත ආනා විදුශ - කුරුණෑග 12-13 කුරුණෑග ලයඹ 0713772744
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.16

12 එච්.එම්. දිනාලි රිේමිකා වීරසුරිය වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
කු/ මලියජේල ආදර් මශා විදයාය - 

කුරුණෑග
12-13 කුරුණෑග ලයඹ 0715476821

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.17

13 උවිදු නිලන්තක ෙයත් වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන කු/ මලියජේල පිරිමි විදයාය 12-13 කුරුණෑග ලයඹ 0713195141
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.26

14 ටී.ජී.එන් තාර්කිකා විජේවික්රම
ජේශීය වාම්ප්රදායික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසලි චිත්ර

කු/ ලයඹ රාෙකීය විදයාය - 

කුරුණෑග
12-13 කුරුණෑග ලයඹ 0713872115

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.12

                                                        වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                  

                                                      ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 ලයඹ පෂාත                                          කුරුණෑග කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් පද්නු ැපේ.)



15 ටී.එම්. චමලි ජතන්නජකෝන්
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
කු/ශුේධ් ව පවුජල් කනයාරාමය 12-13 කුරුණෑග ලයඹ 0710888898 22.8

16 ජක්.එම්. පබවරා ශිංවනී බිංඩාර
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
කු/මලියජේල බා.වි. 12-13 කුරුණෑග ලයඹ 0775622693 22.18

17
පී.ඒ.රවිදු චමල්ක

ද්රලය බා ඇදීම කු/මහින්ද විදයාය.කුරුණැග 12-13
කුරුණෑග

ලයඹ 037224223
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.18

18
යූ.ජක්.ඩී. කාවින්දි නජලෝදයා 

ජවජනවිරත්න ද්රලය බා ඇදීම කු/මලියජේල බා.වි. 12-13
කුරුණෑග

ලයඹ 0372222372
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.19

19
ආර්.ඒ. මිතිනි ආදිතයා

වන්නිදර්න
කැ/ මලියජේල බාලිකා විදුශ

12-13
කුරුණෑග

ලයඹ 00717682066
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.19

20 ජක්.ඩබ්.ලයි.ඩී. ගුණතික වන්නිදර්න කැ/ මලියජේල බාලිකා විදුශ 12-13 කුරුණෑග ලයඹ 0714904246
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.20

21
වමින්ති වදුනිකා ෙයජකොඩි

වන්නිදර්න
කු/ලයඹ රාෙසිංශ විදුශ - කුරුණෑග

12-13
කුරුණෑග

ලයඹ 0718887216
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.22

22
ඩබ්. එම් ඩිනාලි  වත්වරණි 

විජේජකෝන්
ජපොත් පිටකලර කු/මලියජේල බා.විදුශ 12-13 කුරුණෑග ලයඹ 0716751357

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.26

  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.ඩී.එව.් තරුනිමා ජයබිම ප්රකාන කුලි/ශ්රී වාරානන්ද ම.ම. විදුශ 10-11 කුලියාපිටිය ලයඹ 0714147190
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.43

2 ආර්.ඒ.යයොශානි බියංකා ජයරත්න ප්රකාන කුලි/විාකා විදුශ, කුලියාපිටිය. 10-11 කුලියාපිටිය ලයඹ 0714752192
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.45

3 අර්. ඒ. යය්මි බිශන්වා ජයරත්න ප්රකාන කුලි/විාකා විදුශ, කුලියාපිටිය. 10-11 කුලියාපිටිය ලයඹ 0714752192
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.51

4 ඩී.එම්.එම්.එව.්ජයත් ය ෝව්ටර් චිත්ර වාරානාත් ජා. ා, කුලියාපිටිය 10-11 කුලියාපිටිය ලයඹ 0773714723
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.2

5 බී.ජී.දුල්ලන් මින්දිය බව්නායක ය ෝව්ටර් චිත්ර කුලි/වාරානාත් ජා. ා., කුලියාපිටිය 10-11 කුලියාපිටිය ලයඹ 0714431880
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.29

6 එන්. පී. යටාන් කෂණ සූරසංශ භුමි දර්න ( බා ඇදීම ) කුළි/ශ්රී වාරානන්ද ම.ම. විදයාය 10-11 කුලියාපිටිය ලයඹ 11.22

7 ආර්.පී.ඩී.නවීන් ධනංජය රත්නායක භුමි දර්න ( බා ඇදීම ) කුළි/ශ්රී වාරානන්ද ම.ම. විදයාය 10-11 කුලියාපිටිය ලයඹ 11.23

8 ආර්.එම්.ඒ.පී. රණතංග ද්රලය බා ඇදීම කුලි/ වාරානාත් ජාතික  ාව 10-11 කුලියාපිටිය ලයඹ 0767270977
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.12

9 ඩබ්.එම්.එම්. අදී  වීරසංශ කාටුන් චිත්ර කුලි /ශ්රී වාරානන්ද  ම.ම.වි. 10-11 කුලියාපිටිය ලයඹ
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.07

10 එල්.ආර්. තරිදු යප්රේමරත්න ප්රකාන - දිය වායම් කුලි ශ්රී වාරානන්ද ම.ම. විදුශ 12-13 කුලියාපිටිය ලයඹ 07141471901
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.11

11
යේ.බී.එම්. රුලන්දික දිල්ාන් 

වීරයවේකර
ප්රකාන - මිශ්ර මාධය කුලි/ශ්රී වාරානන්ද ම.ම. වි - ලැලගම 12-13 කුලියාපිටිය ලයඹ 0714147190

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 33
14.3.6

12 ඩී. පියුමි ේානි වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
කුලි/ බිබිායදණිය ශ්රී ගුණානන්ද 

ම.ම.වි
12-13 කුලියාපිටිය ලයඹ 0741586351

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.25

13 එව.්ජී. තරු නිදුාන් මැල්වන්
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම

කුලි/ වාරානාත් ජාතික  ාව - 

කුලියාපිටිය
12-13 කුලියාපිටිය ලයඹ 0716601239

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.10

14 පී.ජී. වශිණි තාරුකා නලරත්න
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම

කුලි/ වාරානාත් ජාතික  ාව - 

කුලියාපිටිය
12-13 කුලියාපිටිය ලයඹ 0787854759

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.11

15 ඩී. දුණි පූර්ණිමා අමරසංශ
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම
කුලි/ වාරානාත් ජාතික  ාව 12-13 කුලියාපිටිය ලයඹ 0774211976

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.19

16 ඩබ්.එම්. ගමිත දිනජය වීරසංශ
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
කුලි/ශ්රී වාරානන්ද ම.ම. වි - ලැලගම 12-13 කුලියාපිටිය ලයඹ 0714147190 21.29

17 රිද්මි අත්තනායක
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
කුලි/වාරානාත් ජා. ා., කුලියාපිටිය 12-13 කුලියාපිටිය ලයඹ 0715720955 22.9

                                                           වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                               

                                                          ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                               ලයඹ පෂාත                                          කුළියාපිටිය  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)



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.ඒ. දුවිදු කේාන් ප්රකාන ල/ගිරි/වදංකාල  ජාතික පාව 10-11 ගිරිඋල් ලයඹ 0767526649
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.38

2 එච්.ජී.එව.්ඕධ මධුශංව වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ ල/ගිරි/මැටියගකන් ම.වි.,මැටියගකන් 10-11 ගිරිඋල් ලයඹ 0718215567
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.23

3 ඒ.එම්.නදින් ප්රමුද් මදුාන් වන්නිදර්න ල/ගිරි/කබෝපිටිය ම.වි 10-11 ගිරිඋල් ලයඹ 0741392938
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.3

4 ඩබ්.එම්.සි.දිල්ාන් ධර්මකවේන වන්නිදර්න ල/ගිරි/ හුම්බුඵල ජා.පා අව්ල, හුම්බුලුල 10-11 ගිරිඋල් ලයඹ 0701442426
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.4

5
ආර්.එච්.ඒ.එව.්එච්.එන්.කවේකනවිරත්

න
වන්නිදර්න ල/ගිරි/ හුම්බුඵල ජා.පා අව්ල, හුම්බුලුල 10-11 ගිරිඋල් ලයඹ 0778477736

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.7

6 ඩබ්.පි. ධනංජනා කදව්මිණි ජයාල් වන්නිදර්න
කු/හුම්බුලුල ම.ම.වි අව්ල (ජාතික 

පාව)
10-11 ගිරිඋල් ලයඹ 0740881103

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.24

7 ඩබ්.පී.රශිත් යසින්ත වන්නිදර්න
ගිරි/ගල්ගම්මුල්.මයුරාලති.ම.වී -

ගල්ගම්මුල්
10-11 ගිරිඋල් ලයඹ 076413654

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 20
7.31

8 එම්.පි.ඩි.ජනිත් ගිතාංජන ඇසුරුම් ශා දලටන
ල/ගිරි/කශොකරොම්බාල ම.වි. 

කශොකරොම්බාල
10-11 ගිරිඋල් ලයඹ 0716008054

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.5

9 එම්.ඒ.එම් පූජනී වේමා මුණසිංශ ප්රකාන - දිය වායම් ල/ ගිරි වික්රමශීා ජාතික පාව 12-13 ගිරිඋල් ලයඹ
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.3

10 කේ.එම්. දනිදු රුලන් කන්නාකගොඩ ප්රකාන - දිය වායම් ල/ ගිරි වික්රමශීා ජාතික පාව 12-13 ගිරිඋල් ලයඹ 0718054555
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.14

11 MNF. NIFLA
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

ගිරි/ කැකුණුකගොල් ජාතික පාව - 

කැකුණුකගොල්
12-13 ගිරිඋල් ලයඹ 0767358950

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.23

                                                           වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                               

                                                   ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                ලයඹ පෂාත                                        ගිරිඋල් කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



12
අආර්.ඩබ්. පැතුම් උදයන්ත 

කතන්නකකෝන්

කද්ශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර

ල/ගිරි/ මයුරපාද ජාතික පාව - 

නාරම්ම
12-13 ගිරිඋල් ලයඹ 0760148473

ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.25

13 කේ.එම්.ඩී.ජී.බී. කව්තුරි
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)

ල/ගිරි/ මයුරපාද ජාතික පාව - 

නාරම්ම
12-13 ගිරිඋල් ලයඹ 0774021939 22.25

14
එම්.ඒ. ජනිදු ේාන් කවකනවිරත්න

ද්රලය බා ඇදීම දඔකදනිය මධය මශා විදයාය 12-13
ගිරිඋල්

ලයඹ 0718745588
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.13

15 A.K . Zumrathul Lubna ද්රලය බා ඇදීම K u/ G iril M adeena N .J. 12-13 ගිරිඋල් ලයඹ 07680797687
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.50

16
M .R . R ashidha F arwin

කපෝර්ටර් චිත්ර
K u/ G iril M adeena N .S.

12-13
ගිරිඋල්

ලයඹ 0768097687
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.4

17
M .N . N asheefa

කපෝර්ටර් චිත්ර
G iri/ K ekunagolla N ational 

College 12-13
ගිරිඋල්

ලයඹ 0767358950
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.24

18
M .A.F  Salma

කපෝර්ටර් චිත්ර
G iri/ K ekunagolla N ational 

College 12-13
ගිරිඋල්

ලයඹ 0767358950
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.26

19
එච්.කේ. සුකනත් බණ්ඩාර

වන්නිදර්න
කු/ හුම්බුළුල ම.ම. විදුශ - හුමුබුළුල

12-13
ගිරිඋල්

ලයඹ 0762955517
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.21

20 A.P. Jesmin Shifa කපොත් පිටකලර ගිරි/කැකුණකගොල් ජාතික පාව 12-13 ගිරිඋල් ලයඹ 0741206207
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.19

21 R . R ifka Banu කපොත් පිටකලර ku/gi/M adeenaN ational School 12-13 ගිරිඋල් ලයඹ 0774842132
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.24

  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

ාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ආර්.ඩී. ලිනි නිමේශිකා ප්රකාන
නික/ශ්රී සුමංග ම.ම.විදුහ, 

ලාරියම ො
10-11 නිකලැරටිය ලයඹ 0767979185

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.31

2 මේ.එෆ.් හේනා ම ොත් පිටකලර
නික/ගල් නාල මුස්ලිේ 

විද්යාය,ගල් නාල
10-11 නිකලැරටිය ලයඹ 0763324099

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.17

3 බී.පී.ජී.එච්. සත්රුලන් ආරියරත්න  රිඝනක චිත්ර සංඝම ෝධි ජාතික  ාස -අවුමල්ගම 10-11 නිකලැරටිය ලයඹ 0721402074 10.19

4 ආර්.එේ.එේ මමත්සර  රිඝනක චිත්ර සංඝම ෝධි ජාතික  ාස -අවුමල්ගම 10-11 නිකලැරටිය ලයඹ 0724421212 10.21

5 එන්. නමලෝද්යා මසව්ලන්දි විමේරත්න සාේප්රද්ායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන නික/ ලාරි ශ්රී සුමංග ම.ම. විද්යාය 12-13 නිකලැරටිය ලයඹ 0773372841
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.30

6

එච්.එේ.ලයි. මකෞයා මහේරත්

සන්නිද්ර්න

නි/මාරි/ ශ්රී ඥාමනෝද්ය ජා.  ාස - 

ලාරියම ො
12-13

නිකලැරටිය

ලයඹ 0717191665
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.14

7 R . A. Shimra ඇසුරුේ හා ද්ලටන නික/නේමුලැල ම.ම. විදුහ 12-13 නිකලැරටිය ලයඹ 0777983960
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.8

                                                           වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                               

                                                       ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                   ලයඹ පළාත                                          නිකරලැරටිය කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් පද්නු ැපේ.)

 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

1 ඒ.බී.පී.රුද්රිගු වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ පු/කිවුකැලේ ම.වි.,කිවු 10-11 පුත්තම ලයඹ 0773311688
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.30

2 එච්.එම්. විශග නිම්වර
නලමය වූ විවිධ ශැඩලේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

පු/ අන්/ ශ්රී රතනපා ම.වි.(ජා.පා.) 

මශව් ලැල, ආණමඩුල
10-11 පුත්තම ලයඹ 0775079124

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.21

3 එච්.එම් තිනුරි වි්ලප් වන්නිදර්න පු/ාන්ත ඇන්ඩෘ ජා.පා - කුරුණෑග 10-11 පුත්තම ලයඹ 0781206050
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.6

4 බී.එම්. මිනු සුක්ඛන පරිඝනක චිත්ර පු/ නන්දිමිත්ර ජාතික පාව 10-11 පුත්තම ලයඹ 0766024336 10.18

5 එේ. වසික ක්ාන් කාටුන් චිත්ර පු/නන්දිමිත්ර ජාතික පාව 10-11 පුත්තම ලයඹ 0774337063
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.06

6 එේ. දිේකි මලශේා වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
පු/ආණ/ශ්රී රත්නපා ම.වි. ජාතික 

පාව - ආණමඩුල
12-13 පුත්තම ලයඹ 0702002981

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.20

7 ලක්.ඩබ්. චමික ජයමිත් කාටුන් චිත්ර පු/නන්දිමිත්ර ජාතික පාව 12-13 පුත්තම ලයඹ 0774190532
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.9

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් පද්නු ැපේ.)

                                                                 වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                         

                                                             ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 ලයඔ පෂාත                                 පුත්තම කෂාප 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 එච්.එම්.පී.බි.වීරසිංශ වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ විජයබා මධ්ය විදයාය,මශල 10-11 මශල ලයඹ 07768266
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.29

2

කේ.පී.ඩබ්.පී. තරුෂි ෂිකා

ද්රලය බා ඇදීම
ල/ම/බල් යූ.බී. ලන්නිනායක 

ජාතික පාව
12-13

මශල

ලයඹ 0715230361
ගම්/චන්ද්රජ ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.12

3
එච්.ඒ.එන්. කවව්ලන්දි ජයසුරිය

ද්රලය බා ඇදීම
ල/ම/බල් යූ.බී. ලන්නිනායක 

ජාතික පාව
12-13

මශල
ලයඹ 0702660571

ගම්/චන්ද්රජ ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.15

4

කේ.එම්. මලීා කේානි ජයවීර

ද්රලය බා ඇදීම

කපොල්පිතිගම ජාතික පාව - 

කපොල්පිතිගම 12-13

මශල

ලයඹ 0772783253
ගම්/චන්ද්රජ ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.60

                                                           වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                               

                                                        ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ජේ නාම ජල්ඛනය

                                 ලයඹ පෂාත                                       මහල කෂාප 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 එච්.එම්.වි.එම්. හශේරත් ප්රකාන හලන්/ශු.පවුහේ බා.වි, හලන්නප්පුල 10-11 ශාලත ලයඹ 0773242665
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.52

2 යූ.ආර්.එව.්වී.ප්රනාන්දු වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ හලන්/ශු.පවුහේ බා.වි, හලන්නප්පුල 10-11 ශාලත ලයඹ 0776726697
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 08
2.32

3 ඩබ්ලිව් ාහරෝන් ක්රිහලෝව්
හේශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

ශාා/වාන්ත මරියා පිරිමි විදුශ - 

ශාලත
10-11 ශාලත ලයඹ 0740409068

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.22

4  බී.එම්.ඉමනයා කාවින්දි
නලමය ව විවිධ ශැඩහේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර
ශා/ හලන් බාලිකා ම.වි. , දන්හකොටුල 10-11 ශාලත ලයඹ 0768591519

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.8

5 ආර්.ඩි. වංවා හනත්මි
නලමය ව විවිධ ශැඩහේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

හලන්/ ශුේධවු පවුහේ බා.මා.වි 

.හලන්නප්පුල
10-11 ශාලත ලයඹ 076580136

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.17

6 හේ.ඒ.ඒ.ඩි.සුපිපි අංජනා දුේවරණි වන්නිදර්න ශාා/නාත්/ ධමිමිව්වර ජා.පා 10-11 ශාලත ලයඹ 0775119977
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.5

7 එව.්ඒ.ලයි.ඩී. හේප්රිය පරිඝනක චිත්ර ශා/ ාන්ත මරියා ජාතික පාව 10-11 ශාලත ලයඹ 0760403627 10.6

8 හේ.ආර්.ඒ. හනත්මිණී හපහර්රා පරිඝනක චිත්ර
ශා/හලන්/ ශුේධව පවුහේ බාලිකා 

විදුශ
10-11 ශාලත ලයඹ 0761748801 10.8

                                                     වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                     

                ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ගේ නාම ගල්ඛනය

                                 .ලයඹ පෂාත                                          හාලත  කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)



9 ඩබ්.සී.එව.් නිම්ාන් ප්රනාන්දු පරිඝනක චිත්ර ශා/ ාන්ත මරියා පිරිමි විදුශ 10-11 ශාලත ලයඹ 0719556149 10.9

10 එව.්ඒ. දිනිේ ේමිර පරිඝනක චිත්ර ශ/ කරුේකුල සුගතානන්ද විදුශ 10-11 ශාලත ලයඹ 0767904400 10.15

11 ඩබ්.එම්.සී ර්මික ලඩුහගදර පරිඝනක චිත්ර ශා/ ාන්ත මරියා පිරිමි විදුශ 10-11 ශාලත ලයඹ 0776544156 10.16

12 එව.්ඒ.එම්.ඒ. හේප්රිය භුමි දර්න ( බා ඇදීම ) හේම්බ්රජ් ජාතයන්තර විදුශ 10-11 ශාලත ලයඹ 0768546349 11.26

13 ඩබ්.එම්. ප්රවාන් අංජන ප්රනාන්දු ප්රකාන - දිය වායම්
ශා/නාත්තන්ඩුල හතෝඩුලාල ාන්ත 

අන්හතෝනි වි.
12-13 ශාලත ලයඹ 0776971780

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.19

14
සුභසිංශ මුදියන්හවේාහේ පහබෝධා 

ශංවනී
වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන

ල/ශා/හලන්/ ශුේධ ව පවුහේ බාලිකා 

මශා විදයාය - හලන්නප්පුල
12-13 ශාලත ලයඹ 0718119546

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.18

15 එම්.එව.් චමුදිනී වේගාදු
හේශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර

ශා/හලන්/ ශුේධව පවුහේ බාලිකා 

විදුශ
12-13 ශාලත ලයඹ 0778382388

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.29

16 හජ්.ඒ.ඒ.එච්. හපහර්රා ප්රතිරූප
ල/ශා/හලන්/ ශුේධ ව පවුහේ බාලිකා 

මශා විදයාය - හලන්නප්පුල
12-13 ශාලත ලයඹ 0779896823

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.04

17

පී.ඩී. හරශානා

ද්රලය බා ඇදීම ශා/හලන්/දංහකොටුල බාලිකා විදුශ 12-13

ශාලත

ලයඹ 0771705270
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.16

18

ඒ.ඒ.කවි්කා භාෂිණී අමරසිංශ

හපෝර්ටර් චිත්ර

ශා/හලන්/ශුේධව පවුහේ බාලිකා 

විදුශ 12-13

ශාලත

ලයඹ 0777870058
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.9

19

ඩී.ඊ.ඒ. හකොව්තා

හපෝර්ටර් චිත්ර

ශා/හලන්/ශුේධව පවුහේ බාලිකා 

විදුශ 12-13

ශාලත

ලයඹ 0774053270
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.10

 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)



20

ඩබ්.ඒ.ඒ.ටී. ප්රනාන්දු

හපෝර්ටර් චිත්ර

ශා/හලන්/ ශුේධව පවුහේ බාලිකා 

ම.වි. 12-13

ශාලත

ලයඹ 0774199280
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.25

21

එම්. චනි කවීා වේගාදු

වන්නිදර්න

ශා/හලන්/ ශුේධව පවුහේ බාලිකා 

ම.වි. 12-13

ශාලත

ලයඹ 0766095688
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.1

22

යූ.ඒ. මරියා ජුලියා

වන්නිදර්න

ශා/හලන්/ ශුේධ ව පවුහේ බාලිකා ම. 

විදුශ 12-13

ශාලත

ලයඹ 0740825855
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.18

23 ඒ.ඒ. අදීපා දුේමිණි කුමාරසිරි
නලමය ව විවිධ ශැඩහේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර
ශා/හලන් දංහකොටුල බා.ම.වි. 10-11 ශාලත ලයඹ 0778458681

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.1


