
 

  

එන්නත්කරණ 
මධ්යතස්ථානනපානස්  

මධ්යතස්ථානනට  අදන පානස්ල් 
සිසුන්ප

ස්ංඛ්තනව 
2020 

සිසුන්ප

ස්ංඛ්තනව 
2021 

එන්නතප

 බනපදදන 
දිනට 

දේ නව 
දස්ෞඛ්තප

කනර්ටන ට 
දහෝපදරෝහ  

ගා/ආනන්ද ම.වි 

ගා/ආනන්ද ම.වි 541   2021.10.21 පෙ.ව 8.30-2.00 

ඇල්පිටිය 

ගා/ආනන්ද ම.වි   560 

2021.10.22 

පෙ.ව 8.30-12.00 

ගා/අමුපගොඩ ම.වි 45 36 ෙ.ව 12.00-1.00 

ගා/ඉඳිෙපල්පගොඩ ම.වි 44 71 ෙ.ව 1.00-2.00 

ගා/ශාන්ත පතපේසා 
බාලිකා ම.වි 

ගා/ගා/ශාන්ත පතපේසා බාලිකා 
ම.වි 72 72 

2021.10.22 

පෙ.ව 8.30-11.00 

ගා/ශාත්ත මරියා ම.වි 11 7 පෙ.ව 11.00-11.30 

ගා/කහදූව ම.වි 46 41 පෙ.ව 11.30-1.00 

ගා/ගපේපගොඩ ම.වි 
ගා/ගපේපගොඩ  ම.වි 23 18 

2021.10.21 

පෙ.ව 8.30-9.30 

ගා/නවදගල ම.වි 5 11 පෙ.ව 9.30-10.00 

ගා/අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි 37 33 පෙ.ව 10.00-12.00 

ගා/කරන්පදණිය ම.ම.වි  

ගා/කරන්පදණිය ම.ම.වි 509   2021.10.21 පෙ.ව 9.00 -12.00 

කරන්පදණිය 

ගා/කරන්පදණිය ම.ම.වි   519 2021.10.22 පෙ.ව9.00-12.00 

ගා/බන්දුල පසේනාධීර ම.වි 20   2021.10.21 ෙ.ව 12.00-12.30 

ගා/බන්දුල පසේනාධීර ම.වි   41 2021.10.22 ෙ.ව 12.00-12.30 

ගා/මඩකුඹුර ම.වි 27   2021.10.21 ෙ.ව 12.30-1.00 

ගා/මඩකුඹුර ම.වි   45 2021.10.22 ෙ.ව 12.30-1.00 

ගා/ යටගල ම.වි 
ගා/ යටගල ම.වි   105 78 2021.10.25 පෙ.ව 9.00-12.00 

ගා/ විපුලසාර ම.වි 8 3 2021.10.25 ෙ.ව 12.30-1.00 

ගා/හත්තක ම.වි ගා/හත්තක ම.වි 13 13 2021.10.22 පෙ.ව 8.30-9.30 

නියාගම ගා/පෙෝද්දිවල ම.වි. 

ගා/පෙෝද්දිවල ම.වි 61 82 

2021.10.21 

පෙ.ව 9.00-10.00 

ගා/නියාගම විජිත ම.වි 13 18 පෙ.ව 10.30.11.00 
ගා/වැයිපහේන සිරි ගුණරතන 
ම.වි 10 8 

පෙ.ව 10.00-10.30 

ගා/හත්තක ම.වි ගා/විදාාතිලක විදාායතනය 47 31 2021.10.22 පෙ.ව 9.30-12.30 

අම්පේගම ම.වි ගා/අම්පේගම ම.වි 44 56 2021.10.22 පෙ.ව 9.30-12.00 

වැලිවිටිය 
ගා/ඇත්කදුරසීවලී ම.වි 

ගා/සීවලී ම.වි 36 20 

2021.10.21 

පෙ.ව 8.30-10.30 

ගා/ධම්මතිලක ම.වි 6 0 පෙ.ව 10.30-11.00 

ගා/දිවිතුර පදමළ 7 3 පෙ.ව 11.00.11.30 

ගා/ගාමිණී ජාතික 

ොසල,පබන්පතොට 
ගා/ගාමිණී ම.වි 88 56 

2021.10.22 
පෙ.ව 8.30-11.00 

ඉදුරුව 

ගා/ගුරුකන්ද ම.වි 8 8 පෙ.ව 11.00-11.30 

ගා/ඇලකාක ම.වි 
ගා/ඇලකාක ම.වි 99 83 

2021.10.25 

පෙ.ව 8.30-11.00 

ගා/තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි 7 3 පෙ.ව 11.00-11.30 

ගා/පේ.එස්.එෆ්.විදාාලය 5 5 පෙ.ව 11.30-12.00 

ගා/රන්පතොටුවිල ම.වි 
ගා/ඌරගහ ම.වි 14 2 

2021.10.21 
පෙ.ව 9.30.10.30 

ගා/රන්පතොටුවිල ම.වි 8 9 පෙ.ව 8.30-9.30 

ගා/පගෝනගල ම.වි 
ගා/පගෝනගල ම.වි 50 37 

2021.10.22 
පෙ.ව 8.30-11.00 

ගා/ඉදුරුව ම.වි 7 9 පෙ.ව 11.00-11.30 

ගා/මිරිස්වත්ත ම.වි ගා/මිරිස්වත්ත ම.වි 65 59 2021.10.25 පෙ.ව 8.30-10.30 

මුළුපශිෂ්යතපස්ංඛ්තනව 2081 2037 
  

  

ක නාට:පඇල්පිටිටපප 

ානස්ල්පසිසුන්පස්ඳහන දකොවිඩ්ප19 එන්නත්කරණපවැඩස් හනප-ප1 අදිටරපස්ැ ැස්ථම 

 

“අපි සුරැකි සැපවොම රකිමු” 


