
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 ඩබ්ලිව්.ටී.සවේනානි වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ
ර/ඇඹි/සදොරපසන් 

ම.වි.,සදොරපසන්,ඕමල්සේ
10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0763171308

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.26

2 ඩබ්ලිව්.එව.්මාලින්දි  අතපත්තු සපෝව්ටර් චිත්ර සදොරපසන් ම.වි, සදොරපසන් 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0763171308
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.13

3 ඒ.ශංසිකා සවව්ලන්දි සපෝව්ටර් චිත්ර
ර/ඇඹි/සදොරපසන් ජා.පා, 

සදොරපසන්,ඕමල්සේ
10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0717636497

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.23

4 ඊ.බි.තවිා දිල්ානි වන්නිදර්න
ර/ඇඹි/ජනාධිපති විදයාය නලනගරය 

ඇඹිලිපිටිය
10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0719575492

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.2

5 ලයි.ඒ.සනතුග විදුාන් වන්නිදර්න ර/ඇඹි/ජනාධිපති. වි.  ඇඹිලිපිටිය 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0764637876
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.27

6 ඩබ්.සේ. ජනිත්මා සපොත් පිටකලර ර/ඇඹි/සදොරපසන් ම. ල.0 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0763171308
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.5

7 ටී. නුක දිනාල් සපොත් පිටකලර ර/ඇඹි/සදොරපසන් ජා.පා. - සදොරපසන් 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0763171308
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.12

8 ජී. මලී මධුවංක සපොත් පිටකලර
ර/ඇඹි/සදොරපසන් ජාතික පාව, 

සදොරපසන්
10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0769668906

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.16

9 එම්.ඒ. රවිදු චන්මිර මුණසිංශ පරිඝනක චිත්ර සපො/ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදුශ 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 10.4

                                                              වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                       ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 වබරගමුල පෂාත                                          ඇඹිලිපිටිය කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් පද්නු ැපේ.)



10 එම්. නිදීා සවව්ලන්දි ජයරත්න පරිඝනක චිත්ර ර/ඇඹි නියාගම විදුශ 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0740870262 10.22

11 ඩබ්.ජී.එව.් විරාේ වික්රමසිංශ පරිඝනක චිත්ර ර/ඇඹි/ නියංගම විදයාය 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0711421061 10.24

12 ජී.එච්. ඒ. ශරින්දි වත්වරණි භුමි දර්න ( බා ඇදීම )
ර/ ඇඹිලිපිටිය චන්ද්රකා ලැල චන්ද්රකා 

ම.වි, පදංග
10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0767957679 11.17

13 පී.ඩබ්. සදව්නි සමතාවා ද්රලය බා ඇදීම ර/ඇඹි/ උල්ලිදුලාල විදයාය 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0774180970
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.1

14 පී.එව.් වික්රමසිංශ කාටුන් චිත්ර ර/ඇඹි/ ජනාධිපති බාලිකා විදුශ 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0717766828
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.01

15 ඒ. ඉරුෂි තිසවේරා ජයත් කාටුන් චිත්ර ර/ඇඹි/ ජනාධිපති බාලිකා විදුශ 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0724668727
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.05

16 එව.්ඒ. අමාා සදව්මිණි කාටුන් චිත්ර ර/ඇඹි/උල්ලිදුලාල විදයාය 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0764040610
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.09

17 ඊ.එම්. වංජානි දිල්ාරා කාටුන් චිත්ර ර/ඇඹි/ජනාධිපති බාලිකා විදුශ 10-11 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0712621939
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.29

18 එම්.පී. පදමිනී සගොවින්න වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
ර/ ඇඹි ශ්රී සබෝධිරාජ විදයාය - 

ඇඹිලිපිටිය
12-13 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0710345883

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.13

19 ඩී. චරිත දිල්ාන් වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන ර/ඇඹි/ සදොරපසන් ම.වි 12-13 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0701543808
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.48

20 ජී.ඒ. සශේාණි සකෞයා
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)

ර/ඇඹි/සදොරපසන් 

ම.වි.,සදොරපසන්,ඕමල්සේ
12-13 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0716483125 21.19

21 එන්. කාවින්දයා සවව්මිණි ද්රලය බා ඇදීම ර/ඇඹි/ සමොරකැටිය ම.වි 12-13

ඇඹිලිපිටිය

වබරගමුල 0714202251
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.22

22 බී.ජී. අනුජි දිල්ාරා සපොත් පිටකලර ර/අඇඹි චන්ද්රිකා ලැල ජයන්ති ම.වි. 12-13 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0768023444
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.10

23 සේ.ඒ.සදවිනි සමෝවින්දි ඇසුරුම් ශා දලටන ර/ඇඹි/ ශ්රී සබෝධිරාජ විදයාය 12-13 ඇඹිලිපිටිය වබරගමුල 0716118492
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.2

 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)

 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 ඩබ්.අර්.කවි්ක දේවින්ද වන්නිදර්න
ර/කිරිඇල් ම.ම.වි.ඉඩංද ොඩ 

කිරිඇල්
10-11 ඇශැලියද ොඩ වබර මුල 0712520430

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.12

2 දේ.පි.පලන්දි නියං ා කුතං වන්නිදර්න
ර/කිරිඇල් ම.ම.වි.ඉඩංද ොඩ 

කිරිඇල්
10-11 ඇශැලියද ොඩ වබර මුල 0716136846

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.14

3 පී.බී.එච්. නිං නී රත්නකුමාර දපොත් පිටකලර ර/කිරිඇල් ම.ම.වි. 10-11 ඇශැලියද ොඩ වබර මුල 0762803091
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.9

4 දේ.ඒ. දිනිති අප්වරා දපොත් පිටකලර ර/කිරිඇල් ජාතික පාව 10-11 ඇශැලියද ොඩ වබර මුල 0701299998
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 26
9.36

                                                     වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                     

                                             ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                          වබරගමුල පෂාත                                       ඇහැළියගගොඩ 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 කේ.ටී.සී. මල්ලිකාරච්චි ප්රකාන කෑ/කෑගලු බාලිකා විදුශ 10-11 කෑගල් වබරගමුල 0770272859
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.8

2 එම්.එච්.ඒ. ශෂීන් අශමඩ් ප්රකාන කෑ/ර/බාබුල් ශවන් ම.ම. විදුශ 10-11 කෑගල් වබරගමුල 0776793615
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.54

3 ආර්.එම්.එව.්කෙශංවා ජයතික වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ කෑ/ාන්ෙ කජෝප් බා.වි. 10-11 කෑගල් වබරගමුල 0710186103
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 08
2.36

4 පී.ර්නි ෂිටානි ගුණලර්ධන
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
කෑ/බණ්ඩාරණායක ජාතිකපාව, 10-11 කෑගල් වබරගමුල 0715297057

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.7

5 ජී.සී.අයි.කෙන්නකකෝන් කපෝව්ටර් චිත්ර ාන්ෙ මරියා ම.වි., කෑගල් 10-11 කෑගල් වබරගමුල 0773056186
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.1

6 එම්.ජී.ඔ. කැලුම් චන්දුසිරි පරිඝනක චිත්ර කෑ/ලර/ගාමිණී මශා විදාය 10-11 කෑගල් වබරගමුල 0772258195 10.2

7 එම්.ඒ. කමොකශොමඩ් අව්ෆාත් කාටුන් චිත්ර කෑ/ රාජකීය විදයාය කෑගල් 10-11 කෑගල් වබරගමුල 0773269980
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.17

8 එම්.ඒ.පී ඉමාෂි මීලආරච්චි වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන කෑ/ ව්ලර්ණ ජයන්ති මශ. වි 12-13 කෑගල් වබරගමුල 0769658848
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.22

9 ඊ. කවී වකේව් වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන කෑ/ කෑගලු විදයාය 12-13 කෑගල් වබරගමුල 0775952388
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.27

10 ආර්.එම්. උකප්ේා කනත්මි වික්රමසිංශ වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන කෑ/ කෑගලු බාලිකා විදයාය 12-13 කෑගල් වබරගමුල 0774225644
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.29

11 කේ.ඩී.කේ. වමාධි එදිරිසිංශ
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම

බණ්ඩාරනායක ජාතික පාව - 

කශට්ටිමුල්
12-13 කෑගල් වබරගමුල 0352022303

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.30

12 එල්.කේ. ර්මි ප්රකබෝධා කපකර්රා
කේශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර
 කෑ/ බාලිකා විදයාය - කෑගල් 12-13 කෑගල් වබරගමුල 072597015

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.30

                                                       වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                   

                                                   ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                             වබරගමුල පෂාත                                         කෑගල් කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් පද්නු ැපේ.)



13 කේ.වී.පී. පියුමිකා මධුරසිංශ
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
කෑ/ව්ලර්ණ ජයන්ති ම.වි. 12-13 කෑගල් වබරගමුල 0765462684 21.08

14 ජී. ඩබ්.ඩබ්.ඩී. ජයසිංශ
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
කෑ/ාන්ෙ කජෝප් බා.වි. 12-13 කෑගල් වබරගමුල 0352222436 21.51

15
සී.බී.බී. කාලයා ඉදුලරි කපකර්රා

ද්රලය බා ඇදීම කෑ/ාන්ෙ කජෝප් බා.වි. 12-13
කෑගල්

වබරගමුල 0777640203
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.10

16
ජී. භාගයා මධුභාෂිණි ගුණරත්න

වන්නිදර්න
කෑ/ බණ්ඩාරනායක ජා.පාව

12-13
කෑගල්

වබරගමුල 0742252005
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.15

17 ඒ.ජී.සී.එව් අරකේකගදර කාටුන් චිත්ර කෑ/ාන්ෙ කජෝප් බා.වි. 12-13 කෑගල් වබරගමුල 0712095889
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.1

  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 මධයසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 කේ.ඒ.විශාරි කේතනා ප්රකාන
ශ්රී සීානන්ද ම. විදුශ, 

බුත්කකොහුපිටිය.
10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0717883721

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.24

2 එේ.ආර්. චතුමි හිමාා ප්රකාන
කෑ/කදහි/රාජසිංශ ම.ම.විදුශ, 

රුලන්ලැල්.
10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0740583758

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.34

3 එව.්ජී.එව.්ඩී.මධුානි වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ කෑ/කදහි/මුශන්දිරම් වි. දැරණියග 10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0714466585
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.4

4 ඩී.ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ.සරිතික වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ කෑ/කදහි/මුශන්දිරම් වි. දැරණියග 10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0714466585
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.6

5 ඒ.වි.එන් එම් අකබ්ගුණකවේකර
කේශිය වාම්ප්රදායික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසලි 

නිර්මාණ

කැ/කදහි/දැර/මුශන්දිරම් විදුශ, 

දැරණියග
10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0728093715

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.1

6 එම්.ආර්.ෆාතිමා වාරා
කේශිය වාම්ප්රදායික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසලි 

නිර්මාණ

කැ/කදහි/තල්දුල මුව්ලිම් ම.වි.තල්දල 

අවිව්වාකව්ල්
10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0740433556

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.17

7 එව.්අෆ්නානි
කේශිය වාම්ප්රදායික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසලි 

නිර්මාණ

කැ/කදහි/තල්දුල මුව්ලිම් ම.වි.තල්දල 

අවිව්වාකව්ල්
10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0766403242

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.26

8 ඒ.ඒ. කවනුරි කාවින්දයා
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

ර/ නිවි/ කගොඩකුඔු ර වියනවිට ම.වි. 

නිවිතිග, කශලත්ත
10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0771390634

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.13

9 කේ. කේාන් වතයජිත් අකබ්රත්න
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

කෑ/කදහි/ ලදගල්  කණි්ඨ 

විදයාය,කදහිඹවිට
10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0775781963

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.14

10 ටී.එම්.ඩි. හිරනයා ජයසිංශ
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර
කැ/ කදහි/ මුශන්දිරම් ක.වි. 10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0762626807

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.20

                                                               වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                           

                                                          ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ගේ නාම ගල්ඛනය

                         වබරගමුල පෂාත                                        දදහිඕවිට කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



11 කේ.මාලින්දි පාශැවරා කපෝව්ටර් චිත්ර
කදහි/ ශීානන්ද ම.ම.වි - යේකෑල්, 

බුත්කකොහුපිටිය
10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0717883721

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 17
6.36

12 ලයි.එව.්එන්. ගුණරත්න කපොත් පිටකලර කෑ/සරිවමන් ම.ම.වි. 10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0715187373
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.6

13 බී.කේ.බී. පියුමිකා කුමාරි කපොත් පිටකලර කෑ/කදහි/මුශන්දිරිම් විදයාය 10-11 කදහිඕවිට වබරගමුල 0714466585
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.7

14 ඊ.වී. යකෝධා ඉන්ධීලරී ප්රකාන - දිය වායම් සරිවමන් ජාතික පාව - දැරණියග 12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0775361306
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.16

15 ඩබ්. වී. දර්ශිකා රපසිංශ ප්රකාන - ඝණ මාධය
කෑ/කදහි/ අටඵගම මායාදුන් ම. 

විදයාය
12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0751329967

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.19

16 චාමික වදරුලන් ප්රකාන - ඝණ මාධය
කෑ/කදහි/ අටඵගම මායාදුන් ම. 

විදයාය
12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0773851735

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.20

17 පී. දුමිදු යාන් වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන කෑ/කදහි/ පන්න ම.වි - පන්න 12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0778314417
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.5

18 කේ. චාමික දිනුාන් රුලන්දික වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන කෑ/කදහි/ රුලන්ලැල් රාජකීය වි. 12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0714660596
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.43

19 එන්.එම්. චාමිකා කේානි ජයවීර වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන කෑ/කදහි/ රුලන්ලැල් රාජකීය වි. 12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0713206660
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.44

20 කමොකශොමඩ් අ්රාෆ් ෆාතිමා ශිම්ා වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
KG/Dehi, Sulaimariyd National 

College
12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 072587473

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.46

21 එම්.එෆ.් ෆාතිමා වබ්රා
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම

කැ/කදහි/ ගරාකගොඩ මුව්ලිම් ම.වි. - 

යටියන්කතොට
12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0714542291

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.15

22 කේ. වල්මා
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම

කැ/කදහි/ ගරාකගොඩ මුව්ලිම් ම.වි. - 

යටියන්කතොට
12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0777653905

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.16

23 කවල්ලරාජා පජා
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම
කැ/කදහි/ කල්දල මුව්ලිම් ම.වි. - කල්දල 12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0770021753

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.17

24 අරුානන්දම් චාලි
කේශීය වාම්ප්රදායික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසලි චිත්ර

කෑ/කදහි/ තල්දුල මුව්ලිම් ම.වි - 

අවිව්වාකව්ල්
12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0777620058

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.08

25 එම්.එෆ.් ෆාතිමා රිම්වා
කේශීය වාම්ප්රදායික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසලි චිත්ර
කෑ/කදහි තල්දල මුව්ලිමි ම.වි - තල්දල 12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0765558897

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.14



26 ආර්.එම්.එව.්එව.් ආරියසිංශ ප්රතිරප කෑ/කදහි/රුලන්ලැල් රාජකීය විදයාය 12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0711644276
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.09

27 ජී. මධු ඩිල්වානි
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
කෑ/කදහි/තල්දල මුව්ලිම් ම.විදුශ 12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0771394578 21.15

28 එම්.එෆ.්එෆ.් රුදාව්
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
කෑ/කදහි/තල්දල මුව්ලිම් ම.විදුශ 12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0764237716 22.13

29 එම්.එෆ.්එෆ.් රිම්වා
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
කෑ/කදහි/තල්දල මුව්ලිම් ම.විදුශ 12-13 කදහිඕවිට වබරගමුල 0765558897 22.22

30
ජී. නිපුන් කවිදු ේාන්

ද්රලය බා ඇදීම
කෑ/කදහි/ ඉඹුාන ශ්රී කවේන ජාතික 

පාව 12-13
කදහිඕවිට

වබරගමුල 0773835114
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.53

  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)



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

58 එම්.එම්.ශසිදු ඉමා උදය කුමාර ප්රකාන ඇපාත ම. විදුශ රත්නපුර 10-11 නිවිතිග වබරගමුල 0715493618
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.58

87 කේ.ඒ.ඩී.ටී.සී.කශඳල වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ ර/නිවි/කශලත්ත ම.ම.වි, කශලත්ත 10-11 නිවිතිග වබරගමුල 0452271078
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.18

181 ටී.ඩබ්.මලී චංජන
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
ර/කරවිට ම.ම.වි 10-11 නිවිතිග වබරගමුල 0719006244

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.15

393 පී.බි. මලිදු ේමාල් ජයසිංශ භුමි දර්න ( බා ඇදීම ) රා/ දිමියාල ම.වි. , දිමියාල , රත්නපුරය 10-11 නිවිතිග වබරගමුල 0771681755 11.13

395 එව.්එ්් . දුත්මි විනුජනා භුමි දර්න ( බා ඇදීම )
රා/ ගාමිනි ම.ම.ල., කකොව්ලත්ත 

,කලාන
10-11 නිවිතිග වබරගමුල 073363801 11.15

448 ජී.එව.් වදඵ දිනාල් වපරමාදු කාටුන් චිත්ර ර/කලාන ජාතික පාව කලාන 10-11 නිවිතිග වබරගමුල 0715946673
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.10

490 කේ. වදමිණී අප්වරා කුමාරි ප්රකාන - ඝණ මාධ්ය
ර/ හිවිදෑ රාජකීය විදයාය- 

උඩකරවිට
12-13 නිවිතිග වබරගමුල 0702053052

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.3

497  කේ.ටී. චිරාන් ගිදුණු ආදිතය ඡයත් ප්රකාන - ඝණ මාධ්ය ර/ කශලත්ත ජාතික පාව - කශලත්ත 12-13 නිවිතිග වබරගමුල 0717676641
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.10

619 එව.් නිමාදි මධුභාෂිණි
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම

ර/ කෂලාන ගාමිණි ජාතික පාව - 

කකොව්ලත්ත
12-13 නිවිතිග වබරගමුල 0763936162

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.9

739 එන්.ඩී. විරාජ් තීේණ
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
ර/ගාමිණී මධ්ය මශා විදුශ 12-13 නිවිතිග වබරගමුල 0452255790 21.49

756 එම්.ජී. පුබුදු චාමර විකජ්ලර්ධ්න
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
ර/දිමියාල මශා විදයාය රත්නපුර 12-13 නිවිතිග වබරගමුල 0703532055 22.6

 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)

                                                            වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                                  ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                    වබරගමුල පෂාත                                                     නිවිතිග කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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



811
ඒ. සුකර්ඛා දුංජලී

ද්රලය බා ඇදීම
ර/කිවි/සුමන ම.ම. වි. - නිවිතිග

12-13
නිවිතිග

වබරගමුල 0717890759
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.31

814
කේ.එච්. කසුනි ානිකා චන්ද්රසිරි

ද්රලය බා ඇදීම
ර/ කශලත්ත ජාතික පාව - කශලත්ත

12-13
නිවිතිග

වබරගමුල 0711755890
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.34

843
එම්.ඒ.එව.් දිල්රුේෂි කවේනාරත්න

කපෝර්ටර් චිත්ර
ර/ කශලත්ත ම.ම.වි

12-13
නිවිතිග

වබරගමුල 0717676641
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.3

847
ඩබ්.ඒ. උාර ඉමල් වීරකකෝන්

කපෝර්ටර් චිත්ර
ර/ කශලත්ත ම.ම.වි

12-13
නිවිතිග

වබරගමුල 0778392003
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.7

856
එච්. හිරුනි දුාංජි කවව්මිණි

කපෝර්ටර් චිත්ර
ර/ කශලත්ත ම.ම.වි

12-13
නිවිතිග

වබරගමුල 0717676641
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.16

857
ඒ.එම්. අානි වින්දයා

කපෝර්ටර් චිත්ර
ර/ කශලත්ත ම.ම.වි

12-13
නිවිතිග

වබරගමුල 0779394530
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.17

858
එල්.කේ. ශසිදු ශංසික

කපෝර්ටර් චිත්ර
ර/ කශලත්ත ම.ම.වි

12-13
නිවිතිග

වබරගමුල 0717676641
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.18

859
ඩබ්.එම්. කදව්මිණි අකංවනි

කපෝර්ටර් චිත්ර
ර/ කශලත්ත ම.ම.වි

12-13
නිවිතිග

වබරගමුල 0718939827
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.19



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 ජේ. ජනත්මි කවීා ප්රකාන ර/ රත්මල්වින්න ම. විදුශ, බංජ ොඩ 10-11 බංජ ොඩ වබර මුල 0763822359
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.5

2 ජේ.ජේ.එම්.ජනඵා ශංවමාලි ප්රකාන
ර/රත්මල්වින්න ජාතික පාව 

බංජ ොඩ
10-11 බංජ ොඩ වබර මුල 0774903990

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.19

3 එල්.වී.ආර්.ලියනජේ වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ ර/රත්නමවින්න ම.වි. 10-11 බංජ ොඩ වබර මුල 0776753982
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.2

2 ටි.පි.එම්.මිහිර ජපජර්රා
ජේශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

ශ්රි බුේධ ජයන්ති ම.ම.වි.තුබජ ොඩ 

බංජ ොඩ
10-11 බංජ ොඩ වබර මුල 0454980241

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.10

4 ටී. ජකෞාන් භුමි දර්න ( බා ඇදීම )
ර/ රත්මල් වින්න ම.වි., 

රත්මල්වින්න,බංජ ොඩ
10-11 බංජ ොඩ වබර මුල 0778053292 11.18

5 එම්.ඒ. සුපුන් චතුරං  වමරවීර ද්රලය බා ඇදීම ර/ හුනුල ධර්මරාජ විදයාය 10-11 බංජ ොඩ වබර මුල 0750754692
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 28
12.20

3 ටී.පී.එම්.එම්. ජපජර්රා ද්රලය බා ඇදීම ශ්රී බුේධජයන්ති ම.ම.වි - බන්ජ ොඩ 10-11 බංජ ොඩ වබර මුල 0724082483
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 28
12.25

6 එව.්ජී.  යනි ශිකා ජවව්න්දි කාටුන් චිත්ර ර/බ/ආනන්ද මමජත්රය ජාතික පාව 10-11 බංජ ොඩ වබර මුල 0714633315
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.14

                                                         වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                 

                                                     ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                             වබරගමුල පෂාත                                        බංගගොඩ කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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



7 වී.එම්.ෂිනි ඔජන්කා ප්රකාන - දිය වායම් ර/බ/ආනන්ද මමත්රිය ම.ම. වි. 12-13 බංජ ොඩ වබර මුල
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.10

4 බී.වී. ජයනි චතුරිකා වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන ර/බ/ උඩ ම ජාතික පාව 12-13 බංජ ොඩ වබර මුල 0765838263
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.37

8 ඩී.එම්. ඉජම් සුධීර ජවේනාධීර වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන ර/ බ ආනන්ද මමත්රී ජා.පා 12-13 බංජ ොඩ වබර මුල 0779160563
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.42

9 බී. ඔවදිනි නුලන්දි ගුණජවේන
ජේශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර

ර/ බංජ ොඩ ආනන්ද මමත්රී ජාතික 

පාව
12-13 බංජ ොඩ වබර මුල 0752079503

ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.27

5 ජී. ජවනිත පවන්දිල් පතිරණජේ
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
ර/බ/ආනන්ද මමජත්රය ජාතික පාව 12-13 බංජ ොඩ වබර මුල 0452237191 21.36

10

ජේ.ඩී. ආා උදයං නී වමරසිංශ

වන්නිදර්න

ර/ ආනන්ද මමත්රී ම.ම.විදයාය - 

බංජ ොඩ 12-13

බංජ ොඩ

වබර මුල 0769426641
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.5

  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

18 ලයි.එම්. මිාන් අවි්ක ප්රකාන කෑ/මාල/බැද්දෙදල ම.වි. 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0712911302
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.18

25 ඒ.වී.ටී.ඒ. විතානාග් ප්රකාන කැ/මාල/ජයපා ම.වි. දමොදගොඩ 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0767828966
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.25

33 ලයි.කවිදු ජයසිංශ ප්රකාන කෑ/මාල/බැද්දෙදල ම.වි. 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0719556484
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.33

40 වී.වී.ඩී. විමසරි ප්රකාන කෑ/මාල/ජයපා ම.විදුශලු 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 077186520
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.40

57 ඩබ්.ඒ.රවිදු ක්ාන් විරදවේකර ප්රකාන කෑ/මාල/ බැද්ෙලම.විදුශ 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0718099371
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.57

129
ආර්.ආර්.ඒ.ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.එන්.කුමා

රි පිටල

දද්ශිය වාම්ප්රොයික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසලි 

නිර්මාණ

කැ/මාල/මයුරපාෙ ජාතික පාව 

මාලනැල්
10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0740714030

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.21

165 ඩබ්.ඩි.ආර්.ඩි. විදේසිංශ
නලමය වූ විවිධ ශැඩදේ භාණ්ඩ වෙශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

කෑ/ මාල/ උව්වාපිටිය ශ්රී සුමිංග ම.වි. 

උව්වාපිටිය
10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0768166407

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.28

175 එච්.ජී. ජනිති ශසන්තා ඒකනායක
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය
කෑ/මාල/ගදන්තැන්න ම.වි 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0715297057

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.9

191 එම්.ඩබ්.මදශේා මදුභාෂිණි රණසිංශ
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය
කෑ/මාල/උව්වාපිටිය ශ්රී සුමිංග ම.එ.වි 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0770456493

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.25

215 ඩබ්ලිව්.පී. ජනනි පර්ණිමා විරසිංශ දපෝව්ටර් චිත්ර ශ්රී සුමිංග ම.වි, උව්වාපිටිය 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0773534793
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.2

361 දක්.ඩබ්. දනත්මාල් නිලුමින්ෙ පරිඝනක චිත්ර කැ/මාල/හිරිලඩුන්න ම.විදුශ 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0768095604 10.10
 අධ්යාපන අමාත්යාංය ඉසුරුපාය, බත්ත්රමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් දද්නු ැදේ.)

                                                            වමව්ත් ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර ත්රගය - 2022                                                                              

                                                        ජාතික ත්රග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්දේ නාම දල්ඛනය

                  වබරගමුන පෂාත්                                         මාලනැල් කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



412 ජී. දටරන් ගිදම්් කවින්ෙ සල්ලා ද්රලය බා ඇදීම කැ/මාල/ අරුත්ම  ම.විදුශ 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0352266431
ගම්/කැප්දපටිදපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත්,මුදුන්දගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.3

418 එම්.එන්. මිා ද්රලය බා ඇදීම කැ/මාල/ වහීරා ජාතික පාව 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0777979497
ගම්/කැප්දපටිදපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත්,මුදුන්දගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.9

440 එම්.එව.්එෆ.් ෂිම්රා කාටුන් චිත්ර වහිරා ජාතික පාව 10-11 මාලනැල් වබරගමුල 0740054680
ගම්/කැප්දපටිදපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත්,මුදුන්දගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.02

441 ආර්.ඒ. වාජිත් කාටුන් චිත්ර කෑ/මාල/උඩමාතබලර ක.වි 10-11 මාලනැල් වබරගමුල
ගම්/කැප්දපටිදපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත්,මුදුන්දගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.03

495 එම්.ආර්. චමිදු හිරුාන් දවේනාරත්න ප්රකාන - ඝණ මාධය
කෑ/මා/ පින්නල ම.ම. විෙයාය - 

රඹුක්කන
12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0352264552

ගම්/කැප්දපටිදපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත්,මුදුන්දගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.8

505 එම්.ආර්. ශෆ්වා ප්රකාන - ඝණ මාධය කෑ/මාල/ වහිරා විෙයාය - මාලනැල් 12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0770541215
ගම්/කැප්දපටිදපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත්,මුදුන්දගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.18

559 ඩබ්.දක්. හිරුණි කුමාරි වමරවීර වාම්ප්රොයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන කෑ/මාල/ පින්නල ජා.පා. 12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0704488796
ගම්/කැප්දපටිදපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත්,මුදුන්දගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.45

561 එම්.එන්. ෆාතිමා නුව්ශා වාම්ප්රොයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
KG/MW/ Baduriya National 

College
12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0777574277

ගම්/කැප්දපටිදපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත්,මුදුන්දගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.47

582 එල්.ඒ.ඩී. ශාන්
නලමය වූ විවිධ ශැඩදේ භාණ්ඩ වෙශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර
කෑ/මාල/ අදෝක ම.වි. - රඹුක්කන 12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0771907502

ගම්/කැප්දපටිදපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත්,මුදුන්දගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.2

609 ඩී.එම්. වවිදු මල්ාන්
නලමය වූ විවිධ ශැඩදේ භාණ්ඩ වෙශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර
කෑ/මාල/ අදෝක ම.වි. - රඹුක්කන 12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0771907502

ගම්/කැප්දපටිදපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත්,මුදුන්දගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.29

612 ඩබ්. වි්මි ක්ෂිකා ජයසිංශ
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම
කෑ/මාල/ උව්වාපිටිය ශ්රී සුමිංග ම.වි 12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0742196641

ගම්/චන්ද්රදජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.2

614 සී.එම්. ප්රභාත් වාලිය
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම
කෑ/මාල/ ගදන්තැන්න මශා විෙයාය 12-13 මාලනැල් වබරගමුල

ගම්/චන්ද්රදජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.4

631 එම්.එච්. ෆාතිමා ශම්නා
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම

කෑ/මාල/ බාදුරිය ජාතික පාව - 

මාලනැල්
12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0352246036

ගම්/චන්ද්රදජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.21

638 එම්.එල්. මන්නාල්
නල නිර්මාණාත්මක වැරසලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම
කෑ/මාල/ වහිරා විෙයාය - මාලනැල් 12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0352246386

ගම්/චන්ද්රදජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.28

651 එච්.ඩී.එන් කුමාරි
දද්ශීය වාම්ප්රොයික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසලි චිත්ර

කෑ/මාල/ පරාක්රම මශා විෙයාය - 

රඹුක්කන
12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0703517290

ගම්/චන්ද්රදජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.11

653 එම්.එෆ.් දරොයුස
දද්ශීය වාම්ප්රොයික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසලි චිත්ර
කෑ/මාල/ වහිරා විෙයාය - මාලනැල් 12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0779736496

ගම්/චන්ද්රදජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.13

692 එම්.එච්.එෆ් නරා
       භුමි ෙර්න       (බා 

ඇදීම)
කෑ/මාල/බදුරියා ජාතික පාව 12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0762166567 21.02

  වර් දජෝන් දකොත්ාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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



694
දක්.ජී. දනත්මින්ෙ නිාන් චාමිකර 

දිවානායක

       භුමි ෙර්න       (බා 

ඇදීම)

කෑ/මාල/ පරාක්රම මශා විෙයාය - 

රඹුක්කන
12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0718971117 21.04

697 ඩබ්.ඩබ්. අදයෝෙයා විරාජනී රපසිංශ
       භුමි ෙර්න       (බා 

ඇදීම)
කෑ/මාල/ පින්නල මධය මශා විදුශ 12-13 මාලනැල් වබරගමුල 21.07

740 එම්.එන්. හීන් අශමඩ්
       භුමි ෙර්න       (බා 

ඇදීම)
කෑ/මාල/බදුරියා ජාතික පාව 12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0762273443 21.50

742 දක්.එච්.අයි. එරන්දි
       භුමි ෙර්න       (බා 

ඇදීම)
කෑ/මාල/ජයපා ම.විදුශලු 12-13 මාලනැල් වබරගමුල 0762298012 21.52

877
ශිංව ශසදු හිරුාන් දවදනවිරත්න

වන්නිෙර්න
කෑ/මාල/බලත්ගම ම.විදුශ

12-13
මාලනැල්

වබරගමුල 0770532119
ගම්/චන්ද්රදජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.7

878
නිපුන දත්ජාන් කුරත්න

වන්නිෙර්න
කෑ/මාල/ පරාක්රම මශා විෙයාය - 

රඹුක්කන 12-13
මාලනැල්

වබරගමුල 0704264528
ගම්/චන්ද්රදජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.8

887
අයි.පී. දකෞයා වෙමිණි

වන්නිෙර්න
කෑ/මාල/ පරාක්රම මශා විෙයාය - 

රඹුක්කන 12-13
මාලනැල්

වබරගමුල 0710521017
ගම්/චන්ද්රදජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.17

  වර් දජෝන් දකොත්ාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් දජෝන් දකොත්ාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් දජෝන් දකොත්ාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් දජෝන් දකොත්ාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  දප.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

01 ජී.එවහ.එච්. වමරනළයක ප්රකළන ර/සුමනළ බළලිකළ විදුශ, රත්නපුර 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0713727516
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.1

02 එම්.එල්. ඳෆතුම් නනත්වර ප්රකළන ර/ධර්මළනෝක ම.ම.වි. ඳෆල්මඩුල් 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0701838769
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.2

06 ආර්.එල්. රහමි රත්නළයක ප්රකළන ර/නබෝපිටිය  විදුශ, ඳෆල්මඩුල් 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0713261517
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.6

49 එච්.ඒ.එල්. වදීඳ ගුණරත්න ප්රකළන ර/ධර්මළනෝක ම.ම.වි. ඳෆල්මඩුල් 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0776300790
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.49

77 ඒ.ඩබ්ලිව්.එම්.එවහ.පී.බංඩළර වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළණ
ර/ධර්මළනෝක ම.වි., රක්ලළන ඳළර, 

ඳෆල්මඩුල්
10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0717559436

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.8

82 ඒ.ලයි.නක්.සිසිරනළථ වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළණ
ර/ධර්මළනෝක ම.වි., රක්ලළන ඳළර, 

ඳෆල්මඩුල්
10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0714431301

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.13

100 එල්.ජී.ලයි.භළෂිත වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළණ ර/ගංකන්ද ම.ම.වි, ඳෆෆමඩුල් 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0703258915
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 08
2.31

141 නක්.වි. උචිනි ක්ළනි නප්රේමකුමළර
නලමය වූ විවිධ ශෆඩනේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර

ර/ශ්රී රළහු ම.වි. නල්නෝ  

පිටිය,රත්නපුර
10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0701170031

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.4

153 එච්.එම්.එන්. රන්දිනි නශේරත්
නලමය වූ විවිධ ශෆඩනේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර
ර/ ගන්කන්ද ම. විදුශ- ඳෆල්මඩුල් 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0719110187

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.16

180 එච්.එවහ.වී.දිවළනළයක
නල නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි චිත්ර 

නිර්මළණය
ර/ළන්ත ඇනෝසියවහ ජළතික ඳළව 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0718017958

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.14

                                                                     වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                     

                                                             ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ගේ නාම ගල්ඛනය

                             වබරගමුලපෂාත                                          රත්නපුර  කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



188 එන්.ඩී.ඒ.එම්.ජයවික්රම
නල නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි චිත්ර 

නිර්මළණය
ර/ඇල්ගළල විදයළය,ඇල්ගළල 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0715762756

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.22

189 එම්.ඩබ්.ආර්.මනවේකර
නල නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි චිත්ර 

නිර්මළණය
ර/ඇල්ගළල විදයළය 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0772018772

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.23

190 එන්.ඩී.ඒ.එම්.ජයවික්රම
නල නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි චිත්ර 

නිර්මළණය
ර/ඇල්ගළල විදයළය 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0715762756

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.24

195 එල්.ඒ.උදයංග ලියනආරච්චි
නල නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි චිත්ර 

නිර්මළණය
ර/ධර්මළනෝක ම.වි,ඳෆල්මඩුල් 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0703704748

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.29

206 ජී.එම්.නකෝවළ ප්රනබෝධළ නඳෝවහටර් චිත්ර ර/නබෝපිටිය වි, ඳෆල්මඩුල් 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0752460959
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.11

207 නක්.නේ.මතීහ පුහඳකුමළර නඳෝවහටර් චිත්ර ර/නබෝපිටිය වි, ඳෆල්මඩුල් 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0760508443
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.12

209 එම්.එච්.රවිඳු දිල්ළන් මුණසිංශ නඳෝවහටර් චිත්ර ර/නබෝපිටිය වි, ඳෆල්මඩුල් 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0713261517
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.14

210 ඩබ්ලිව්.නක්.චමුඳු සුභළෂිනී නඳෝවහටර් චිත්ර ර /ධර්මළනෝක ම.වි රක්ලළන ඳළර, 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0769303944
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.15

211 එච්.පි.දිමුතු ප්රභළත් මුතුකුමළර නඳෝවහටර් චිත්ර ර/නබෝපිටිය වි, ඳෆල්මඩුල් 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0711862292
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.16

212
ඩබ්ලිව්.පී.එවහ.නිවංවළ 

නවනනවිරත්න
නඳෝවහටර් චිත්ර ශ්රී රළහු ම.වි,නල්ලුපිටිය,රත්නපුර 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0714769000

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.17

253 එවහ.එම්.සිලිනි ලිවළරළ මළනලනේ වන්නිදර්න
ර/ධර්මළනෝක ම.වි රක්ලළන ඳළර 

ඳෆල්මඩුල්
10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0452274817

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.19

290 නේ.එල්.දිනෝන් ඇසුරුම් ශළ දලටන ර/බුළුගශතෆන්න ම.වි.ඳරණගම ද 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0713258894
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.17

295 එල්.වි.පි.බී. ගුණතික ඇසුරුම් ශළ දලටන
ර/ඇරනඳොෂ ශ්රි මහින්ද ම.වි.ඇරනඳොෂ 

ඇශෆලියනගොඩ
10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0362258788

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.22

296 ඩබ්ලිව්.එම්.ඩි.එන්.කුමළර ඇසුරුම් ශළ දලටන ර/බුළුගශතෆන්න ම.වි.ඳරණගම ද 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0702991262
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.23



306 එච්.එම්.ටි.ආර්.නශේරත් ඇසුරුම් ශළ දලටන ර/ගන්කන්ද ම.ම.වි.ඳෆල්මඩුල් 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0714431344
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 23
8.33

315 නක්.වී.යු.එල්. නප්රේමකුමළර නඳොත් පිටකලර
ර/ශ්රි රළහු මශළ විදයළය, 

නල්නෝපිටිය
10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0713416461

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.3

320 එච්.ඒ. සුපුන් ගිම්ශළන නඳොත් පිටකලර ර/බුළුගශතෆන්න ම.වි. 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0717729192
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.8

322 පී.ඒ. අනන් සුක්ණ නඳොත් පිටකලර ර/බුළුගශතෆන්න ම.වි. 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0717729192
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.10

323 එච්.ඩී. තිනෝක තිකරත්න නඳොත් පිටකලර ර/ඇරෑනඳො ශ්රි මහින්ද ම.වි. ඇරෑනඳො 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0715143492
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.11

333 එම්.ඩී.අයි. වරුලන් නඳොත් පිටකලර ර/ශ්රි  අභයතිවහව විදයළය, බෆරැන්ඩුල 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0711758169
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.21

344 ඒ.ඩබ්.එම්. මින් නදි නඳොත් පිටකලර ර/බුළුගශතෆන්න ම.වි. - ඳනගමද 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0767248362
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 26
9.32

345 පී.ජී.නක්.පී. මුදුභළෂිණි නඳොත් පිටකලර
ර/ශ්රි රළහු මශළ විදයළය - 

නල්නෝපිටිය, රත්නපුර
10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0713416461

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 26
9.33

356 ටී.ඒ. වවහමිතංකළ ඳරිඝනක චිත්ර ර/ ඇරදනඳො ශ්රී මහින්ද මශ විදුශ 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0716928806 10.5

388 ආර්.ඒ. වළරළ භුමි දර්න ( බළ ඇදීම )
ර/ අල් - අක්වළ මුවහලිම් වි. 

ඇශෆලියනගොඩ
10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0774304035 11.8

396 නක් සී. චළමිකර රණතුංග භුමි දර්න ( බළ ඇදීම ) ර/ සිලලි ම.වි. ශෆදෆල්, රත්නපුර 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0715419641 11.16

415 ඩබ්. මලිදු කවිළන් ද්රලය බළ ඇදීම ර/ ඳළනකඩ නබෞද්ධ ම. විදයළය 10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0455613829
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.6

422 අයි.නක්. ඩිමල්කළ ඉදුරන්පිටිය ද්රලය බළ ඇදීම
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
10-11 රත්නපුරය වබරගමුල 0719416131

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.13

468 ජී .ඒ. තවිදු රුලන් කුමළර ප්රකළන - දිය වළයම් ර/ ළන්ත ඇනෝසියවහ විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0718300443
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14   .1.1

 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)



482 එච්.නක්.ටී. වින්දයළ ප්රකළන - දිය වළයම් ර/ ගන්කන්ද ම. විදුශ- ඳෆල්මඩුල් 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0703258915
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.15

488 පී.පී. ඔළති ශර්ෂිකළ ප්රකළන - ඝණ මළධය ර/ ගන්කන්ද ම. විදුශ- ඳෆල්මඩුල් 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0703258915
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.1

493 නක්.ඒ. වත්වරණි ප්රකළන - ඝණ මළධය ර/ විදයළරළජ විදයළය - රත්නපුර 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0712405329
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.6

498 ආර්.පී. ඡසින්තළ නක්ළණි ප්රකළන - ඝණ මළධය ර/ විදයළදීඳ ජළතික ඳළව - ඳෆල්මඩුල් 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0715336153
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.11

501 පී.ඩබ්. වචිනි නවව්ලන්දි කුරත්න ප්රකළන - ඝණ මළධය ර/ ගන්කන්ද ම. විදුශ- ඳෆල්මඩුල් 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0768371731
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.14

516 ආර්.ඩී. චළතුර්යළ වත්වරණි විරනවේකර වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන ර/ සිලලි ම.වි. ශෆදෆල්, රත්නපුර 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0719795967
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.2

518 නක්.එම්. දිනනත් වංජුක කරුණළරත්න වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන ර/නදොඩම්නඳ ශ්රී රළහු ම.වි 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0763882928
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.4

523 එච්. මනීළ වංදීඳනී තිකරත්න වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන
ර/ ඇශෆලියනගොඩ ධර්මඳළ ම.වි ජළ. 

ඳළ.
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0767564992

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.9

542 නක්.ඩබ්. ශර්ණී මධුශිකළ වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0722168873

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.28

545 එන්.එම්. උනේක්ළ වදමිණි වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0717999755

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.31

546
ඩබ්.නක්. ඳසිදු දිලීක කරුණළරත්න 

බණ්ඩළර
වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන ර/ සිලලි ම.වි. ශෆදෆල්, රත්නපුර 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0711931476

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.32

547 එච්.ඒ. ඉතිනි උත්ඳළ ගුණරත්න වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0761342572

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.33

548
යූ.ඒ. ක්ෂික වදරුලන් මධුවංඛ 

විනේරත්න
වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන

ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0761859176

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.34

549 එම්.නේ.සී ඉසුරුමිණි වම්ඳත් වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන ර/ ගන්කන්ද ම. විදුශ- ඳෆල්මඩුල් 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0452275777
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.35



550 ඩබ්.ඒ. අමන්ති අනේළ නවව්ලන්දි වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන ර/ ගන්කන්ද ම. විදුශ- ඳෆල්මඩුල් 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0774572671
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.36

576 බී.ජී ශෂිණි ශංසිකළ ජයවීර
නද්ශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ළවිතනයන් වෆරසිලි චිත්ර

ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0718282355

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 38
16.2

581 නක්.එම්. විජිනි ලත්වළ
නලමය වූ විවිධ ශෆඩනේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර

ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0718282355

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.1

587 ජී.එච්. හුළනි වසිකළ නශට්ටිආරච්චි
නලමය වූ විවිධ ශෆඩනේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර

ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0718282355

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.7

596 ඩබ්.එවහ.එන්. ලතුකළරනේ
නලමය වූ විවිධ ශෆඩනේ භළණ්ඩ වදශළ 

නිර්මළණළත්මක චිත්ර

ර/ ශ්රී රළහු මශළ විදයළය - 

නල්නෝපිටිය
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 071457812

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.16

615 වී. කවිතළ ගිම්ශළනි
නල නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි චිත්ර 

නිර්මළණය කිරීම
ර/ ගන්කන්ද ම. විදුශ- ඳෆල්මඩුල් 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0716685319

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.5

616 එම්.එන්. සළතිමළ වසහනළ
නල නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි චිත්ර 

නිර්මළණය කිරීම

ර/ අල් - අක්වළ මුවහලිම් වි. 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0362258041

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.6

618 ඩී.පී. නිළනි මංජුළ
නල නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි චිත්ර 

නිර්මළණය කිරීම

ර/ බඹනබොටුල ජළතික ඳළව - 

ලෆල්ලත්ත
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0716857154

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.8

643 ඩබ්. ඉදුමිණි ප්රනබෝධළ විනේසුන්දර
නද්ශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර
ර/ විදයළකර මශළ විදයළය - ඕඳනළයක 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0762380018

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.03

645 එම්.එන්. සළතිමළ ශසහවළ
නද්ශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර

ර/ අල් - අක්වළ මුවහලිම් වි. 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0362258041

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.05

646 එම්.ආර්.එසහ. සුශළ
නද්ශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර

ර/ අල් - අක්වළ මුවහලිම් වි. 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0777620058

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.06

647 එම්.එවහ.එසහ. ම්ශළ
නද්ශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර

ර/ අල් - අක්වළ මුවහලිම් වි. 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0777620058

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.07

649 එම්.එච්.එසහ. හුවහරළ
නද්ශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර

ර/ අල් - අක්වළ මුවහලිම් වි. 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0761225851

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.09

655 නක්.වී.සී. උනේක්ළ චතුරංගනී
නද්ශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර

ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0718282353

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.15



659 එම්.නේ. සළතිමළ
නද්ශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර

ර/ අල් - අක්වළ මුවහලිම් වි. 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0740199352

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.19

661 එම්.එම්. සළතිමළ නශළ
නද්ශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර

ර/ අල් - අක්වළ මුවහලිම් වි. 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0756668728

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.21

664 නක්.ඒ.ආර්. සුභළණි රත්නනවේකර
නද්ශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර

ර/ ශ්රී රළහු මශළ විදයළය - 

නල්නෝපිටිය
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0713416461

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.24

666 ඒ.එම්.යු. වංජලී ආරියේනඳරැම
නද්ශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර
ර/ සුමනළ බළලිකළ විදයළය - ගෆටන්ගම 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0719390720

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.26

673 නේ. සුනබෝදළ තත්වරණි ප්රතිරඳ ර/සර්ගවන් උවවහ බළලිකළ විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0768340304
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.03

678 ජී.ආර්.එච්. එරන්දිකළ ගම්ත් ප්රතිරඳ ර/සීලලී මධය මශළ විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0716616848
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.08

691 නයෝගනළදන් තරුෂි ක්මළලි
       භුමි දර්න       (බළ 

ඇදීම)
ර/ සිලලි ම.වි. ශෆදෆල්, රත්නපුර 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0775077324 21.01

695 එම්.ආර්.එසහ. ආයිළ
       භුමි දර්න       (බළ 

ඇදීම)

ර/අල්/අක්වළ මුවහලිම් විදුශ - 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0772393335 21.05

707 එච්.එච්.පී නයනතළරළ නශේලනේ
       භුමි දර්න       (බළ 

ඇදීම)
ර/සීලලී මධය මශළ විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0452228629 21.17

708 එම්.එන්.එසහ. සිම්ළ
       භුමි දර්න       (බළ 

ඇදීම)

ර/අල්/අක්වළ මුවහලිම් විදුශ - 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0362258041 21.18

711 එම්.එම්. අවහමළ
       භුමි දර්න       (බළ 

ඇදීම)

ර/අල්/අක්වළ මුවහලිම් විදුශ - 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0775078630 21.21

712 ඩබ්. නනත්මි ශංසිකළ මධුළණි
       භුමි දර්න       (බළ 

ඇදීම)
ර/ඳළතගම ම.විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0717903074 21.22

723 ඩී.එන්. ගයත්රි නකෞයළ අමරසිංශ
       භුමි දර්න       (බළ 

ඇදීම)
ර/ගන්කන්ද ම.ම.වි.ඳෆල්මඩුල් 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0452274343 21.33

725 පී.එච්.ඒ. ඕනී අදීළ
       භුමි දර්න       (බළ 

ඇදීම)
ර/සීලලී මධය මශළ විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0452228629 21.35

  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)

  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)

  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)



762 ආර්.එම්.එම්.පී. වික්රම
භුමි දර්න 

(නිර්මළනළත්මක)
ර/ධර්මළනෝක ම.විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0718856351 22.12

767 M .M .F . Zahra
භුමි දර්න 

(නිර්මළනළත්මක)

ර/අල්/අක්වළ මුවහලිම් විදුශ - 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0777104158 22.17

769 එච්. ප්රභළෂිණී නවේනළරත්න
භුමි දර්න 

(නිර්මළනළත්මක)
ර/ධර්මළනෝක ම.විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0741977339 22.19

770 ඒ.ටී. ඩිල්ළන් ආරියනවේන
භුමි දර්න 

(නිර්මළනළත්මක)
ර/ධර්මළනෝක ම.විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0713240076 22.20

771 ඩබ්.එම්.එන්.එන්. විනේසුන්දර
භුමි දර්න 

(නිර්මළනළත්මක)

ර/ශ්රී රළහු ම.වි. නල්නෝ  

පිටිය,රත්නපුර
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0717722336 22.21

778 එච්. දිල්ළනි මධු නවේවින්දි
භුමි දර්න 

(නිර්මළනළත්මක)
ර/ඇරනඳො ශ්රී මහින්ද ම. විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0761165179 22.28

803

එම්. අනේළ කළවින්දි

ද්රලය බළ ඇදීම

ර/ ඇශෆලියනගොඩ ධර්මඳළ ම.වි ජළ. 

ඳළ. 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0776623426
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.23

834

ආර්. ලිදුර්ළ

ද්රලය බළ ඇදීම

ර/ ශ්රී නළලර් විදයළය - රත්නපුර

12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0711662648
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.54

846

බී.එම්.එන්.එවහ. මල්ලිකළරච්චි

නඳෝර්ටර් චිත්ර

ර/ ශ්රී රළහු මශළ විදයළය - 

නල්නෝපිටිය 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0713416461
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.6

852

ජී.එම්. නශේළනි ශංසිකළ විනේසිංශ

නඳෝර්ටර් චිත්ර
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0760059308

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.12

868

ඩබ්.එම්. නිර්මිතළ නනලෝදි විනේසුන්දර

නඳෝර්ටර් චිත්ර

ර/ ශ්රී රළහු මශළ විදයළය - 

නල්නෝපිටිය 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0717722336
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.28

873

ඒ. තළරක ඩිල්ළන්

වන්නිදර්න
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0713240076

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.3

874

එච්.ඒ.සී.ඒ. ගුණරත්න

වන්නිදර්න
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0776300790

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.4

894

එච්. නිනරෝළ ප්රභළෂිනි නවේනළරත්න

වන්නිදර්න
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0760059308

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.24

  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)

  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)



895

එවහ.එම්.නක්. දසුමි ඉදුරංග

වන්නිදර්න
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0718282355

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.25

896

නේ.ඒ.නක්. ශර්ෂිකළ

වන්නිදර්න
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0716875173

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.26

897

පී. නිර්මළල් යසිත නුලන් නිහංක

වන්නිදර්න
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0762336195

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.27

898

ඩී.එච්. මලී මිහිරංග

වන්නිදර්න
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0711972033

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.28

899

අයි.ඩබ්. උදයංග කසුන් රණසිංශ

වන්නිදර්න
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0704455393

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.29

900

බී.එම්. හිරු ආකළහ

වන්නිදර්න
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0742410606

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 52
25.30

902 පී.ඒ මධුෂිකළ ක්මළලි ධර්මනවේන නඳොත් පිටකලර ර/මල්ල නනලෝදයළ ම.වි 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0771752116
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.2

905 M .M .F . Zahara නඳොත් පිටකලර
ර/අල්/අක්වළ මුවහලිම් විදුශ - 

ඇශෆලියනගොඩ
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0777104158

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.5

907 එච්.ටී.වශන් නිලුපුල් නඳොත් පිටකලර ර/ඇරුනඳො ශ්රී මහින්ද ම. විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0716492970
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.7

916 ඩබ්.ෂිනි නනලුනිකළ ලතුකළරනේ නඳොත් පිටකලර
ර/ශ්රී රළහු ම.වි. නල්නෝ  

පිටිය,රත්නපුර
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0714858812

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.16

921 නක්.එච්. නකෞයළ නඳොත් පිටකලර ර/ශ්රි රළහු ම.වි. නල්නෝපිටිය 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0717558787
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.21

922 නක්.වී. වශශ්රළ රහමි ගුණරත්න නඳොත් පිටකලර ර/ඇශෆ/ධර්මඳළ ජළ.ඳළව 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0774921679
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.22

923 පී.එන්.ලයි.එන්. නිහංක නඳොත් පිටකලර
ර/ධර්මළනෝක ම.වි., රක්ලළන ඳළර, 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0762336195

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.23

925 එවහ.එම්.ඩී. බිම්වර බුද්ධික කුනවේකර නඳොත් පිටකලර
ර/ධර්මළනෝක ම.වි., රක්ලළන ඳළර, 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0772304921

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.25



929 පී.ජී. අකිත්මළ නචත්මිණි රණසිංශ නඳොත් පිටකලර ර.සීලලී මධය මශළ විදයළය- හිදෆල් 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0776161459
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.29

931 එවහ.එම්. අකි ඉළන් මළනනේ ඇසුරුම් ශළ දලටන
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0716729885

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.1

944 එම්.ඒ. කවිදු කිත්මින දම්වර ඇසුරුම් ශළ දලටන ර /ධර්මළනෝක ම.වි රක්ලළන ඳළර, 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0760059308
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.14

946 ඒ.ජී. සුජළනි රන්දිමළ ඇසුරුම් ශළ දලටන ර/සීලලී මධය මශළ විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0718300475
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 56
27.16

948 ආර්.එම්. මදුෂිකළ ප්රියංගනී ඇසුරුම් ශළ දලටන
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0760059308

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 56
27.18

949 නක්.වී. ඉදුරංග ඇසුරුම් ශළ දලටන
ර/ ධර්මළනෝක මශ විදයළය - 

ඳෆල්මඩුල්
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0717559436

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 56
27.19

951 ඩබ්. ටී. තරු උනේක ප්රනළන්දු ඇසුරුම් ශළ දලටන ර/ධර්මළනෝක මශළ විදයළය 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0760059308
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 56
27.21

952 ඉසුරු වම්ඳත් වදරුලන් ඇසුරුම් ශළ දලටන ර/ධර්මළනෝක මශළ විදයළය 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0717559436
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 56
27.22

953 එවහ.නක්. සුමුදු මංගළ ඇසුරුම් ශළ දලටන ර/ධරමළනෝක මශළ විදයළය 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0760059308
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 56
27.23

959 ජී.එම්.එවහ. දිමන්ත කළටුන් චිත්ර ර /ධර්මළනෝක ම.වි රක්ලළන ඳළර, 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0702341198
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.5

961 එවහ.ඩබ්.පී.දිදු තළරුක කළටුන් චිත්ර ර/ධර්මළනෝක ම.වි 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0452274694
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.7

969 එවහ.ඒ. දිල්ළන් විනේතික කළටුන් චිත්ර
ර/ශ්රී රළහු ම.වි. නල්නෝ  

පිටිය,රත්නපුර
12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 078553456

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.15

970 එච්.ඒ.සී. ගුණරත්න කළටුන් චිත්ර ර/ධර්මළනො හක ම.විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0741375183
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.16

978 ඒ.එම්. පියුමි ශංසිකළ ඳරිඝනක චිත්ර ර/බළුගශතෆන්න මශළ විදයළය 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0718171539 29.4
  අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්     ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)



981 නක්.නිළන් ධනංජය නප්රේමකුමළර ඳරිඝනක චිත්ර ර/සීලලී මධය මශළ විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0762844092 29.7

983 ටී.ඩබ්. නයවරුලළ නදවිමිණි ඳරිඝනක චිත්ර ර/බුළුගශතෆන්න මශළ විදයළය 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0786379371 29.9

984 එන්.ඩබ්. ගයන්ත මධුළන් රණතුංග ඳරිඝනක චිත්ර ර/සීලලී මධය මශළ විදුශ 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0761964322 29.10

985 ටී.එල්.ආර්. දුංජිළ කුමළරි ඳරිඝනක චිත්ර ර/ඇරෑනඳො ශ්රි මහින්ද ම.වි. ඇරැනඳො 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0717422433 29.11

987 පී.ඩබ්. දමිත උදයංග ඳරිඝනක චිත්ර ර/ඇරෑනඳො ශ්රි මහින්ද ම.වි. ඇරැනඳො 12-13 රත්නපුරය වබරගමුල 0716234870 29.13

  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.)

  අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්     ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)


