
 

  

එන්නත්කරණ මධ්යිස්ථානනපානස්  මධ්යිස්ථානනට  අදන පානස්ල් වේ නව 
එන්නතප බනප

වදන දිනට 
වස්ෞඛ්යි 
කනර්ටන ට  

මාර/කුමාරතුංග මු.ම.වි. මාර/කුමාරතුංග මු.ම.වි. 
පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.12.30 

2021.10.21 දික්වැල්ල 

මාර/විජිත ම.ම.වි 

මාර/විජිත ම.ම.වි 
පෙ.ව.08.30-
පෙ.ව.10.30 

2021.10.22 දික්වැල්ල 

මාර/පෙමටපිටිය ම.වි. 
පෙ.ව.10.30-
පෙ.ව.11.15 

මාර/බතීගම ම.වි 
පෙ.ව.10.30-
පෙ.ව.11.15 

මාර/අප ෝක විෙයාලය 
පෙ.ව.10.30-
පෙ.ව.11.15 

මාර/පෙොඩම්ෙහල ම.වි 
පෙ.ව.10.30-
පෙ.ව.11.15 

මාර/දික්වැල්ල උතර ම.වි. 
පෙ.ව.10.30-
පෙ.ව.11.15 

මාර/මින්හාත් ජාතික ොසල 
පෙ.ව.11.15-
ෙ.ව.12.00 

මාර/පගොඩඋඩ ම.වි. 

මාර/පගොඩඋඩ ම.වි. 
පෙ.ව.08.30-
පෙ.ව.09.30 

2021.10.25 දික්වැල්ල 

මාර/පබලිපෙනිය ම.වි. 
පෙ.ව.08.30-
පෙ.ව.09.30 

මාර/බඹරැන්ෙ සද්ධර්මරාජ ම.වි මාර/බඹරැන්ෙ සද්ධර්මරාජ ම.වි 
පෙ.ව.09.45-
පෙ.ව.10.15 

2021.10.25 දික්වැල්ල 

මාර/රෙම්ෙල ම.ම.වි 

මාර/රෙම්ෙල ම.ම.වි 
පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.11.30 

2021.10.25 දික්වැල්ල 

මාර/මුරුතගස්පිටිය ම.වි 
පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.11.30 

මාර/සුමුංගල බාලිකා විෙයාලය 

මාර/සුමුංගල බාලිකා විෙයාලය 
පෙ.ව.8.00 - 
පෙ.ව.10.00 

2021.10.21 වැලිගම 

මාර/සිද්ධාර්ථ බාලක විෙයාලය 
පෙ.ව.10.00-
පෙ.ව.12.00 

මාර/අර්ෆා ජාතික ොසල 

මාර/අර්ෆා ජාතික ොසල 
පෙ.ව.8.00-
පෙ.ව.9.30 

2021.10.22 වැලිගම 

මාර/කඹුරුගමුව ම.වි 

පෙ.ව.9.30-
පෙ.ව.11.00 

මාර/මිරිස්ස ම.ම.වි 

මාර/පෙොල්වතපමෝෙර ම.වි 

මාර/පකොටවිල රතනොල ම.වි 

මාර/මිදිගම ම.වි. 

මාර/ෙැලෑණ වජිරඥාණ ම.වි. 

ක නාට:පමනතරප(පදික්වැල් පහනපවැලිගමපවකොට්ඨනස්) 

ානස්ල්පසිසුන්පස්ඳහන වකොවිඩ්ප19 එන්නත්කරණපවැඩස් හනප-ප1 අදිටරපස්ැ ැස්ථම 

 

“අපි සුරැකි සැපවොම රකිමු” 



 

  

 
එන්නත්කරණ මධ්ය0ස්ථානන 

පනස්ල 
මධ්ය0ස්ථානනට  අදනල පනස්ල් වේලනව 

එන්නත ලබන 

වදන දිනට 
වස්ෞඛ්ය0 
කනර්ටනලට  

මාර/මහාමායා බාලිකා ම.වි 

මාර/මහාමායා බාලිකා ම.වි 
පෙ.ව.8.30-
පෙ.ව.10.30 

2021.10.21 මාතර මාර/සාන්ත මරියා කන්යාරාමය 

මාර/න්ාදුගල ම.වි 

මාර/සර්පේසස් විදුහල 

මාර/සර්පේසස ්ම.වි. 
පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.12.30 

2021.10.21 මාතර මාර/පරෝහණ ම.වි. 

මාර/ධාරැල් උළුම් ම.වි. 

මාර /පකොටුව ජන්ාධිෙති වි. 

මාර /පකොටුව ජන්ාධිෙති වි. 

පෙ.ව.8.30-
ෙ.ව.10.30 

2021.10.21 මාතර  මාර/ඉල්මා විදුහල 

මාර/අත්තුඩාව ම.වි 

මාර/න්ායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 

මාර/වල්ගම මහාන්ාම ම.වි. 

මාර/වල්ගම මහාන්ාම ම.වි. 

පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.12.30 

2021.10.21 මාතර  
මාර/හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 

මාර/ොලටුව ගුණරතන් ම.වි 

මාර/අනුර විද්යයාලය 

මාර/සාන්ත පතෝමස් කුමර මාර/සාන්ත පතෝමස් කුමර 
පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.12.30 

2021.10.22 මාතර  

මාර/ෙඹුරණ ශ්රාාරිත්රි ම.වි මාර/ෙඹුරණ ශ්රාාරිත්රි ම.වි 
පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.12.30 

2021.10.22 මාතර  

මාර/මාතර ම.ම.වි මාර/මාතර ම.ම.වි 
පෙ.ව.8.30-
පෙ.ව.10.30 

2021.10.22 මාතර  

මාර/සාන්ත පතෝමස් උ.බා.වි මාර/සාන්ත පතෝමස් උ.බා.වි 
පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.12.30 

2021.10.22 මාතර  

මාර/රාහුල විදුහල මාර/රාහුල විදුහල 
පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.12.30 

2021.10.23 මාතර  

මාර/සුජාතා බාලිකා විදුහල මාර/සුජාතා බාලිකා විදුහල 
පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.12.30 

2021.10.23 මාතර  

මාර/තල්ොවිල ම.ම.වි. 

මාර/තල්ොවිල ම.ම.වි. 

පෙ.ව.8.30-
පෙ.ව.10.30 

2021.10.21 කැකන්දුර 
මාර/පකොකාවල ම.ම.වි. 

මාර/දීයගහ බටහිර ම.ම.වි. 

මාර/පමොටාපගද්යර ම.වි. 

මාර/ මහින්ද්ය රාජෙක්ෂල විදුහල මාර/මහින්ද්ය රාජෙක්ෂ වි. 
පෙ.ව.8.30-
පෙ.ව.10.30 

2021.10.22 කැකන්දුර 

මාර/පද්යවිනුවර ජා ො  මාර/පද්යවිනුවර ජා ො  
පෙ.ව.8.30-
පෙ.ව.10.30 

2021.10.21 පද්යවිනුවර 

මාර/තලල්ල ද්යකුණ ම.වි. මාර/තලල්ල ද්යකුණ ම.වි. 
පෙ.ව.8.30-
පෙ.ව.10.31 

2021.10.22 පද්යවිනුවර 

මාර/ගන්ද්යර ම.වි. 
මාර/ගන්ද්යර ම.වි. පෙ.ව.8.30-

පෙ.ව.10.30 
2021.10.22 පද්යවිනුවර 

මාර/අල්-අස්හර් ම.වි. 

මාර/තලල්ල උතුර ම.වි මාර/තලල්ල උතුර ම.වි 
පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.12.30 

2021.10.25 පද්යවිනුවර 

මාර/අෙරැක්ක ම.වි. මාර/අෙරැක්ක ම.වි. 
පෙ.ව.10.30-
ෙ.ව.12.30 

2021.10.25 පද්යවිනුවර 

කලනපට: මනතර  (මනතර හන වදවිනුවර  වකොට්ඨනස්) 

පනස්ල් සිසුන් ස්ඳහන වකොවිඩ් 19 එන්නත්කරණ වැඩස් හන - 1 අදිටර ස්ැලැස්ථම 

 

“අපි සුරැකි සැපවොම රකිමු” 


