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බාලක රාසල් - සිංහල මාධ්යය 

 

අනු 

අිංකය 

රාසල් 

සිංගයන 

අිංකය 
රාසශ්ල් නම ලිපිනය 

කඩඉම් 

ලකුය 

1.  00045 රළජකීය විදයළය ක ොෂඹ 07 182 
2.  03350 ධර්මරළජ විදයළය මශනුලර 180 

3.  00046 ආනන්ද විදයළය ක ොෂඹ 10 179 
4.  17293 මලියකේල පිරිමි විදයළය කුරුණග 178 
5.  03380 කිංවහවුඩ් විදයළය මශනුලර 177 

6.  00047 නළන්ද විදයළය ක ොෂඹ 10 176 

7.  06367 රිච්මන්ඩ් විදයළය ගළල් 175 
8.  17295 ළන්ත ආනළ විදුශ කුරුණග 174 
9.  00060 ඩී.එවහ. කවේනළනළය  විදයළය ක ොෂඹ 07 174 
10.  07305 රළහු විදයළය මළතර 174 
11.  03384 ළන්ත සිල්කලවහතර විදයළය මශනුලර 173 
12.  06366 මහින්ද විදයළය ගළල් 172 

13.  00048 තර්වහටන් විදයළය ක ොෂඹ 03 170 
14.  01136 බණ්ඩළරනළය   විදයළය ගම්ඳශ 168 
15.  00077 ඉසිඳතන විදයළය ක ොෂඹ 05 168 
16.  18243 කජෝප් ලළවහ විදයළය කලන්නප්පුල 167 

17.  06371 ළන්ත ඇකෝසියවහ විදයළය ගළල් 167 

18.  03381 විදයළර්ථ විදයළය මශනුලර 166 
19.  00079 මශළනළම විදයළය ක ොෂඹ 03 166 

20.  03388 ලළරියකඳොෂ ශ්රී සුමිංග විදයළය මශනුලර 163 
21.  00064 අකෝ  විදයළය ක ොෂඹ 10 162 
22.  07317 ළන්ත කතෝමවහ කුමර විදයළය මළතර 161 
23.  24490  ගල් මශළ විදයළය  ගල් 161 
24.  04175 ළන්ත කතෝමවහ ජළති  ඳළව මළතකල් 161 
25.  19178 ළන්ත කජෝප් විදයළය අනුරළධපුර 160 
26.  24504 ළන්ත මරියළ මශළ විදයළය  ගල් 159 
27.  06373 විදයළකෝ  විදයළය ගළල් 158 
28.  23062 ළන්ත ඇකෝසියවහ ජළති  ඳළව  රත්නපුර 157 
29.  00166 කේල්වහ කුමර විදයළය කමොරටුල 157 

30.  07328 ළන්ත වර්කේවහ මළතර 155 
31.  02004 ශ්රී සුමිංග මශළ විදයළය ඳළනදුර 154 
32.  00282 ආදර් පිරිමි විදයළය  මළකේ 154 

33.  00165 ජනළධිඳති විදයළය රළජගිරිය 153 
34.  01478 නළන්දළ පිරිමි මශළ විදයළය මිනුලන්කගොඩ 153 
35.  00148 ආනන්ද ළවහත්රළය  ක ෝට්කට් 153 

36.  02243  ළුතර මශළ විදයළය  ළුතර 153 

37.  08073 තිංගල් පිරිමි ජළති  ඳළව තිංගල් 150 
38.  18168 ළන්ත මරියළ විදයළය  ශළලත 148 
39.  21172 ධර්මදූත ජළති  ඳළව බදුල් 148 
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බාලිකා රාසල් - සිංහල මාධ්යය 

 

අනු 

අිංකය 

රාසල් 

සිංගයන 

අිංකය 
රාසශ්ල් නම ලිපිනය 

කඩඉම් 

ලකුය 

1.  00081 විළඛළ විදයළය ලජිර ඳළර, ක ොෂඹ 05 181 

2.  00066 කේවි බළලි ළ විදයළය ක ොෂඹ 08 178 

3.  17292 මලියකේල බළලි ළ විදයළය කුරුණග 177 

4.  03351 මශළමළයළ බළලි ළ විදයළය මශනුලර 176 

5.  00074 සිරිමළකලෝ බණ්ඩළරනළය  බළලි ළ විදයළය ක ොෂඹ 07 175 

6.  06370 වවුත්න්ඩ්වහ විදයළය ගළල් 174 

7.  01137 රත්නළලලී බළලි ළ විදයළය ගම්ඳශ 174 

8.  07306 සුජළතළ විදයළය මළතර 174 

9.  17296 ශුේධ වු ඳවුකල් බළලි ළ මශළ විදයළය  කුරුණග 174 

10.  00150 අනුළ විදයළය නුකේකගොඩ 171 

11.  03379 උවවහ බළලි ළ විදයළය මශනුලර 171 

12.  06369 විංඝමිත්තළ බළලි ළ විදයළය ගළල් 169 

13.  00080 ළන්ත ඳළවුළු බළලි ළ විදයළය ක ොෂඹ 05 169 

14.  01319 විශළරමශළකේවි බළලි ළ විදයළය කරිබත්කගොඩ 169 

15.  06372 ශ්රී ශයදය  නයළරළමය ගළල් 166 

16.  17327 ජනළධිඳති බළලි ළ විදයළය වළරගම,කුරුණග 166 

17.  07318 ළන්ත කතෝමවහ උවවහ බළලි ළ විදයළය මළතර 166 

18.  03382 පුහඳදළන බළලි ළ විදයළය මශනුලර 166 

19.  01138 යකවෝදරළ කේවි බළලි ළ මශළ විදයළය ගම්ඳශ 165 

20.  23060 සර්ගියුවන් උවවහ බළලි ළ විදයළය රත්නපුර 165 

21.  18246 ශුේධ වු ඳවුකල් බළලි ළ මශළ විදයළය  කලන්නප්පුල 165 

22.  24505 ළන්ත කජෝප් බළලි ළ මශළ විදයළය  ගල් 165 
23.  02002 ඳළනදුර බළලි ළ මශළ විදයළය ඳළනදුර 163 
24.  04172 ශ්රී විංඝමිත්තළ බළලි ළ ජළති  ඳළව මළතකල් 163 

25.  19177 වහලර්ණඳළලි බළලි ළ මශළ විදයළය අනුරළධපුර 163 

26.  08346 ශ්රී ිං ළ සිිංගප්පරු මිත්රත්ල බළලි ළ ඳළව වීර ෆටිය 163 

27.  00099 ළන්ත කජෝප් බළලි ළ විදයළය නුකේකගොඩ 162 
28.  03389 වහලර්ණමළලි බළලි ළ විදයළය මශනුලර 162 

29.  00051 කගෝතමී බළලි ළ විදයළය ක ොෂඹ 10 162 
30.  03353 ළන්ත අන්කතෝනි බළලි ළ විදයළය මශනුලර 161 

31.  24489  ගලු බළලි ළ මශළ විදයළය  ගල් 160 
32.  06368 රිඳන් බළලි ළ විදයළය ගළල් 159 
33.  01590 විළඛළ බළලි ළ විදයළය මළක ොෂ 159 

34.  03401 විශළරමශළකේවි විදයළය මශනුලර 159 
35.  03383 කශේමමළලි බළලි ළ මශළ විදයළය මශනුලර 159 
36.  00151 වමුද්රකේවි බළලි ළ විදයළය නුකේකගොඩ 158 
37.  02005 ශ්රී සුමිංග බළලි ළ මශළ විදයළය ඳළනදුර 158 
38.  03398 සීතළකේවි බළලි ළ විදයළය මශනුලර 157 
39.  00050 ආනන්ද බළලි ළ විදයළය ක ොෂඹ 10 156 
40.  00057 යකවෝදරළ බළලි ළ විදයළය ක ොෂඹ 08 155 
41.  03499 ළන්ත කජෝප් බළලි ළ විදයළය ගම්කඳො 155 
42.  02039 අගමෆති බළලි ළ විදයළය ඳළනදුර 154 

43.  01289 මශළමළයළ බළලි ළ මශළ විදයළය  ඩලත 153 



44.  01340 නිේවහටඩ් බළලි ළ විදයළය මීගමුල 153 
45.  23061 සුමන බළලි ළ විදයළය රත්නපුර 153 
46.  00167 කේල්වහ කුමරි විදයළය කමොරටුල 153 

47.  02242  ළුතර බළලි ළ මශළ විදයළය දකුණු  ළුතර 153 
48.  08074 තිංගල් බළලි ළ මශළ විදයළය තිංගල් 153 
49.  00249 ශ්රී රළහු බළලි ළ මශළ විදයළය මළකේ 153 
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