
 

  
එන්නත්කරණ මධ්ය ස්ථානන 

පනස්ල 

 

මධ්ය ස්ථානනට  අටත් පනස්ල් 

 
 

සිසුන් 

ස්ංඛ් නව 

එන්නත 

ලබන දෙන 

දිනට 

එන්නත ලබන 

දෙන දේලනව 

දස්ෞඛ්  

කනර්ටනලට 

දහෝ දරෝහල 

හ/හුංගම විජයබා ජාතික 
පාසල 

හ/හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 597 

2021.10.21 

පප.ව. 9.30-
11.30 

අම්බලන්ප ොට නිල්වලා ආනන්ද ම.වි  31 
පප.ව. 11.30-

12.30 
ශ්රී0 මංමුංගල විද ාරතන න රිවෙපවන 12 

හ/මුලන ම.වි.  3 

හ/ප ේරතනපුත්  ජාතික පාසල 

හ/ප ේරතනපුත්  ජාතික පාසල 664 

2021.10.22 

පප.ව. 9.00-
11.00 

අම්බලන්ප ොට 

හ/අම්බලන්ප ොට ම.වි. 88 
පප.ව. 11.00-

12.00 

සද්ධාතිසස් මහා රිවෙපවන 26 

ප.ව. 12.00-1.30 

හ/පබෝලාන ම.වි.  165 

හ/පකොග්ගල්ල ම.වි. 30 

හ/අල් අක්බර් ම.වි. 8 

හ/ලුණම දුටුගැමුණු ම.වි. 8 

හ/වැලිපටන්විල ම.වි. 9 

හ/වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 

හ/වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 204 

2021.10.24 

පප.ව. 9.00-
11.00 

අම්බලන්ප ොට 
හ/මුරතනවැසිපහේන ම.වි. 25 

පප.ව. 11.30-
12.30 

හ/මාමඩල ම.වි. 88 
පප.ව. 11.00-

12.30 

හ/ශාන්  පම්වෙ ජාතික පාසල 

හ/ශාන්  පම්වෙ ජාතික පාසල 290 

2021.10.21 

පප.ව. 9.00-
12.00 

හම්බන්ප ොට 

හ/මංචී ජාතික පාසල 122 ප.ව. 12.00-1.00 

හ/සහිරතනා ජාතික පාසල 54 ප.ව. 1.00-2.00 

හ/පදහිගහලන්ද ම.වි. 45 ප.ව. 2.00-3.00 

හ/මිවෙජ්ජවිල ම.වි. 17 ප.ව. 3.00-4.00 

හ/කුඩාපබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 61 ප.ව. 3.00-4.00 

හ/බඳගිවෙය ම.වි. 40 ප.ව. 4.00-5.00 

හ/මහආරතන ම.වි. 35 ප.ව. 4.00-5.00 

හ/උඩමලල ම.වි. 50 
ප.ව. 4.00-5.00 

මංපම්ධාරතනාම බුදුරතනජපවපහරතන 
රිවෙපවන  3 

ප.ව. 4.00-5.00 

හ/පදබරතනවැව ජාතික පාසල හ/පදබරතනවැව ජාතික පාසල 846 2021.10.21 පප.ව 9.00-4-00 තිස්සමහාරතනාම 

හ/තිසස්මහාරතනාම ම.වි. 

හ/තිසස්මහාරතනාම ම.වි. 265 

2021.10.22 

පප.ව 9.00-1.00 

තිස්සමහාරතනාම 
හ/මහපසන්පුරතන ම.වි. 109 ප.ව 12.00-1.00 

හ/කාවන්තිස්සපුරතන ම.වි. 12 ප.ව 12.00-1.00 

කාවන්තිස්ස රිවෙපවන  18 ප.ව 12.00-1.00 

හ/ශ්රී0 පද්වානන්ද ම.වි.  

හ/මාගම ම.වි.  76 

2021.10.23 

පප.ව 9.00-11.00 

තිස්සමහාරතනාම හ/ශ්රී0 පද්වානන්ද ම.වි.  63 පප.ව 11.00-1.00 

හ/කිවෙන්ද මුස්ලිම් ක.වි. 15 පප.ව 11.00-1.00 

හ/පන්පනගමුව රතනාජකීය ම.වි. 

හ/පන්පනගමුව රතනාජකීය ම.වි. 131 

2021.10.24 

පප.ව 9.00-11.00 

තිස්සමහාරතනාම හ/මැදවැලෑන ම.වි. 82 පප.ව 11.00-1.00 

හ/විද ාර්  ම.වි. 6 පප.ව 11.00-1.00 

හ/සූවෙයවැව ජාතික පාසල 

හ/සූවෙයවැව ජාතික පාසල 351 
2021.10.21 

පප.ව. 8.00-
11.30 

සූවෙයවැව 

හ/මීගහජඳුරතන ම.වි.  46 
පප.ව. 11.30-

12.00 

හ/විහාරතනගල ම.වි.  279 

2021.10.22 

පප.ව. 8.00-
11.00 

හ/නමඩගස්වැව ම.වි.   84 පප.ව. 11.00-
12.00 හ/වීවෙයගම ම.වි.   32 

හ/අන්දරතනවැව ධර්මදු  ම.වි.    12 
ප.ව. 12.00-

12.30 හ/ විද ාපලෝක ම.වි.     11 

හ/විහාරතනගල 550 ම.වි.      5 

හ/ලුණුගම්පවපහරතන ම.වි. 
හ/ලුණුගම්පවපහරතන ම.වි. 149 

2021.10.21 
පප.ව. 11.00-

1.00 

ලුණුගම්පවපහරතන හ/පබරතනලිපහල ක.වි. 
හ/පබරතනලිපහල ම.වි. 12 

2021.10.21 
පප.ව. 8.00-

11.00 

හ/සමන්පුරතන ම.වි. 
හ/සමන්පුරතන ම.වි. 32 

2021.10.21 
පප.ව. 11.00-

1.00 

මුළු ශිෂ්ය  ස්ංඛ් නව 5311 

කලනපට: හම්බන්දතො   

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

 

“අරි මංරැකි සැපවොම රතනකිමු” 


