
2021 / 2023 අධ්යන වර්ෂ සඳහා සිසනු ්ඇතලුත ්කිරීම (අභ්යනත්)  
 

දිනය -:  2021 - 11 – 05 දින - වාණිජ අංශය 
 

පහත නම් සඳහන් ශිෂයාවන් තමන්අ අල ල දිනදයී අ අල ල දාලාවඅ ලිපි දලන න ර ගෙද න පාසලඅ පිණදෙන්න. 
 

Covid - 19 වසං ත තත්වය දහනතුදවන් පාසලන භ්ූණයඅ ඇතුලු විය හික්දක් සිසනු්අ පමෙක් බව සලකන්න. 
 

 නම දාලාව   නම දාලාව 
1  දහනවා මයිනාතත්ුද න පදබෝද්යා මලනශාි 

දප)ව)ි 
08.00 

 29  අමනද්ි දසනරිමා )ාජපක්ෂ. 

දප)ව)ි 
10.00 

2  දකෝො) මදියන්දසීලාද න චතුකි  යා)ා ක)ිො)තන්  30  )සදි කුදලෝත්මා ිලුපලුි පලනදලවත්ත 
3  දකෝල ද ාඩ බම්මනන්ද න ඉමාෂා දෂහාි උමයං නා  31  දබෝපිටියද න ලලිනද්ි ණහිරිකා  ලනවතත් 
4  )විශා පා)ණ  32  හඹුනාද න )ිවනය්ා දකනලු ිචිතා)ා  මද න 
5  කලුකපදු  තිමාලි මංජරි  33  හබ) ම)ුාලලාද න දිදනතණ් තිනරුි පීරිස.ී 
6  දිසානායක මදියන්දසීලාද න සාචිකා චි)ංජිවා  34  දරෝන තිසදි දිදනතය්ා අදේසිංහ  
7  චමදිනී කවිනධ්්යා විදේනායක   35  දලාකුදබෝ හවතත්ද න ඉමාෂි අපීස)ා 
8  විකරමසිංහ දකාිතතුවක්කුද න දසලිි දසිත්යා  36  ෂිමාෂි කාරින්දි මී හපල 
9  බල )ා දසනාන්ී සරූිආ)ච්චචි  37   දම් කංකානමද න දසල )ා )න්සිලුණි  
10  වී)ක්දකාිතද න දසනරි ිසංසලා අලනවිස ී  38  බී. වාසල මදියන්දසීලාද න ණහිි මලිත්මා  ුෙ)ත්න. 
11  කිටිදප ආ)ච්චචිද න දසලිි  දුලනවන්යා  39  ිසලනමා විදුලිනී අතුදකෝ)ල  
12  මරනදුමද න දරෝන නඳුි දනත්සලා  40  ද බලන ආ)ච්චචිද  දල න ්දෂනකි දමතයා ිෂාදි 
13  අරිි ඉමාෂා පරසාදි  41  )නදි අමායා කළුආ)ච්චචි 
14  )ෙසිංහද ්ී ශෂිපරභ්ා දසාවනද්ි. 

දප)ව)ි 
09.00 

 42   ාලනදලන කන්කානම්ද න හිමායා කවිශාි 

දප)ව)ි 
11.00 

15   ුෙසංිහ ආ)ච්චචිද න රක්ෂිතා මංජල ී  43  දකෝ)දලනද යි විශනණ )ං නා සං අපනී 
16  සසඳි අමාෂා විදේතුං    44  දල න්. සදිි සංජානා දකාිතතවුක්ක ු 
17  සිං පීපලුිද න එනරුි දුලනදනත්ණ   45  හංසිකා ිසංසනී  ෙුදසකී) )ාජපක්ෂ 
18  සලින්මා සවුනද්ි දකාතලාවල  46  අමදු ාඩ විල දනලාද න ිලනමාි කාවින්ද්යා අමදු ාඩ 
19  මහදතාඅ ආ)ච්චචිද න දකෞෂාි භ්ා යා  47  මනීෂා පදමා්ීදිනී දහන)න්ද ාඩ 
20  දම) ලන දපීලීයද න අදපීකෂ්ා දනත්ණ පරියංක)  48  තිරිවාන කිටියද න ිහිංසා සනා අ දපදර්)ා 
21  දනත්ණ හිමායා ජයවර්ධ්න  49  දලාකුලියනද න දමත්ණ සඳිත්මා අලනවිස ී 
22  අමායා සරල ිතත්ස)ණි දපදර්)ා   50  මාලිම්බඩ ලියනපති)නද  ඊශා දවනරුි 
23  දවත්තසිංහ වීබරනරද න සිනලි සතන්)ා දවතත්සිංහ  51  වී)සිංහද න ජනලුි රිහංසා ජයවර්ධ්න  
24  සිත්මා කසනුද්ි දපාදලානද්නෝවිඅ  52  දනත්ණ උදම්ීෂා මන්ීරද න 
25  කලදහ් ී දලාකුද න  ිම්නා ලසන්යා  53  යරනදරහිද න භ්ක්ති නදවෝද්යා දපරමීතිලක. 
26  ි විනද්ි ඔල )ා අලහදකෝන ්  54  ජයවී) ආ)ච්චචිද න සමුලනති කවිිමා ජයවී)  
27  දරවඅද  )ෙතුං  සදයාි දනතිශනමා  55  දක)වලන  ම)ාලලාද න දිසඳි කවින්යා. 

 



 නම දාලාව 
56  දිවයාං නා ලක්ෂාි තිතත් ලනල  මද න 

දප)ව)ි 
12.00 

57  )ත්නායක ආ)ච්චචිලාද න සවිති  දුලානා දපදර්)ා  

58  පසුීසල මංකඩ මදුියන්දසලීාද න ද ර) දනත්ණණි 
ආදිතයා න අශාි 

59  දහට්ටටිආ)ච්චචිද න දහසං ා දිලන)ිි ජයවර්ධ්න  
60  බිහාෂි   තී්මා  අලනද වතත් . 
61  යාපා මදියන්දසීලාද න දිලනෂා)ා  දනත්ණණි  යාපා  
62  වත්සලා  යන්තිර වතුමලුනලද න 
63  දකෝ)දලනද යි විශනණ )ං නා සං අපනී 

64  සම)දසක) ඔකරදපාල මහුන්දි)ම්ලාද  අදයෝධ්යා සත්ස)ි 

65  සම)දසීක) ඔකරදපාල මහුන්දි)ම්ලාද  අදයෝධ්යා 
සත්ස)ි 

66  රිෂීමා ත)ූෂි පති)ද න 
67  දරරනදුවද න හෂිි සංසලා පරනාන්දු  
68  අිෂි  දමවන්ණ  වර්ෙකලුසරිය  
69  කූ) මද න ද)සඳි තසනයා දපදර්)ා  
70  දහෝලුපති)ද න ජනීෂා )ිවින්දි කලනදරන)ා  
71  විදලෝචනා සං අපනී විලසි ී
72  කන්කානමලාද න රිවින්මා  සීඳී අලවත්ත 
73  දහට්ටටිආ)ච්චචිද න අනකි දුලා)ා දපදර්)ා  
74  ද ා)කදවල දසන ුි විලා)ා  ු)ිසිංහ 
75  දහනවද න දක්තකී සහනයා )න්ස)ි 
76  දකාළඹද  දල න ්තරිනද්ි දනත්ණණි 
77  කළුහින්නදිද න ත)ිෂි ශාණන්දි  
78  දවතා)ා වින්සකුී  ෙුවී) 

 

 

 

  

 

 



2021 / 2023 අධ්යන වර්ෂ සඳහා සිසනු ්ඇතලුත ්කිරීම (අභ්යනත්)  
 

දිනය -:  2021 - 11 – 08 දින - කලා අංශය 
 

පහත නම් සඳහන් ශිෂයාවන් තමන්අ අල ල දිනදයී අ අල ල දාලාවඅ ලිපි දලන න ර ගෙද න පාසලඅ පිණදෙන්න. 
 

Covid - 19 වසං ත තත්වය දහනතුදවන් පාසලන භ්ූණයඅ ඇතුලු විය හික්දක් සිසනු්අ පමෙක් බව සලකන්න. 
 

 නම දාලාව   නම දාලාව 
1  )ශනණ  පිහිස)ණි  ුෙවර්ධ්න  

දප)ව)ි 
08.00 

 29  බාලමලියද න )යිි චණලනකා 
දප)ව)ි 
10.00 

2  මායාදුනන්ද න දරෝන හංසි සිතුණණි   30  දනත්ණ කාවයා මතුුකුමා) විතානද න 
3  සජි දහලකන්ා )ෙතංු    31  දරෝන විනති අමලන  යා අතදුකෝ)ාල 
4  ජාන්වී ආකර්ෂා ත)ිමලී දපා)ව ම  32  දරහිවල මතුුි චංචලී ලියනද ් ී
5  දහනවා කු)ිපීපදු න රම්යා දරාසඳි      
6  මා ලද න ජනි උමයං නී දපදර්)ා.     
7  වින්දි  ිහන්සා පරනමදප)ිම.      
8  )ත්නායක මදියන්දසීලාද න තිසිි ති)න්දි )තන්ායක      
9  ඔෂාි  සඳ)ිවි දපරීමචන්ර     
10  චමති දපහනස්ා කුමා)ද න     
11  හසිි දිමන්ති කහවතත්      
12  තිසිි ති)න්දි )තන්ායක     
13  විදේවී) කංකාෙම්ද න නල )ා වින්හාරි 

දප)ව)ි 
09.00 

    
14  දකෝ)ලද න දිලනකි දිලංකා පත්මසිරි.     
15  දතනෂිු කාවින්ද්යා     
16  )විදි දරනශාි ර දසී)ම්     
17  හපතුන්තිරද න දල න් අනලු ිදුලාරි     
18  විදේතුං  මදියන්දසීලාද න දු)ං ි ීක්ෂො විදේ)තන්.     
19  මිදල ්ී කන්රද ් ීඔෂාි සභු්ාශි කුලතංු      
20  දරවලිද ාඩ  මද න ිදක්ෂලා පරභ්ාවි කාරියවසම්      
21  ිසරුි දිනා)ා අදේ අ)      
22  )න්ද ර) අගෙෂකිා )න්ණණි ලියනද      
23  ජිනායා අනදිි     ක)ිොතිලක      
24  කන්දරවතත් දවර)ාළලාද න සලනීා ෂයිි     
25  ද ාත්ණ සියා)ා ද ෝමසී අදේසිංහ වී)දකෝන ්

දප)ව)ි 
10.00 

    
26  දමදිි හර්ෂමාලා දමන්ිතසී     
27  )ෙසිංහ ආ)ච්චචිලාද න )ිවිි  ිම්හාි )ෙසිංහ     
28  දිනලුි දසහන්යා දුෙසුිංහ     

 


