පිරිවෙන් ගණිත දිනය - 2016
දිස්ත්රික් ම ්ටමින්න් වැෙැ ව  ග ගණිත දැනු් න්නු් තරගය හා ගණිත නි¾udK තරගවයන් ජයග්රහයය ළ
ශිෂ්ය නා් වඛනනය
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දිස්ත්රික් මළය

ගණිත දැනු් න්නු් තරගය
පූජය ළලඛපිියව ිනනස්ත්ාර ිමන්
ගම්වහ
ගම්/විදයානන්ද පිරිවෙය,නිටමිඹුෙ
පූජය නිළවවාත ුම්නරක් මඛිතත ිමන්
වළා ඹ
වළා/වඤරඤානන්ද පිරිවෙය, ්හරග්
පූජය හුරරන්වළත වි්ලරතන ිමන්
ළළුතර
ළළු/ ශ්රී ගාගාලකලළ පිරිවෙය, වළවස්ත්ඛෙ වත
පූජය පවාත ්ිමන්ද ිමන්
ගාඛල
ගා/උළුවිියවේ ඉන්රවජ ලක පිරිවෙය, ගාඛල
පූජය ලකස්ත්රස්ත්්හාරා්ව අන්තරතන ිමන්
්ාතර
්ාර/ස්ත්මුරගිරරි මූලිළ පිරිවෙන,න්රිස්ත්රස්ත්,ෙැලිග්
පූජය අතව වල්ළන්ව දන්ත ිමන්
හම් න්වතාි
හම්/ශ්රී නාරද පිරිවෙය, ලකස්ත්රස්ත්්හාරා්ය
පූජය වළාස්ත්රෙැියව වහර්ාවල ළ ිමන්
්හනුෙර
්හ/ශ්රී සි ධාථ ම පිරිවෙය, උ ඉුරවතෙ වත, වදාළුෙ
පූජය ල්ොරගල ව් වතානන්ද ිමන්
්ාතවඛ
්ා/ විදයානන්ද පිරිවෙය, ්ාතවඛ
පූජය නිඛදණ් ිමන්වන් ස්ත්ාස්ත්නාලාළාර ිමන්
නුෙරඑළිය
නුඑ/ විදයාවිලාස්ත් පිරිවෙය, පවහ
පූජය එ්..සීෙී  ිමන්
වවාව ාන්නවතෙ
වවා/විජය ා ්හ පිරිවෙන ,වවාව ාන්නවතෙ
පූජය ්ැඛසිරිුසර ්ාගල ිමන්
ෙයඹ - I
ම්වත/ශාස්ත්රරාරවින්ර පිරිවෙය, වවාඛවගාඛල
පූජය අතරගඛවඛ සිරිුමනන්ද ිමන් - ම්ලි/ශ්රී වාලිත
ෙයඹ - II
පිරිවෙය, ස්ත්්දරාපිියය
පූජය මීගමුව ුසඤරඤරතන ිමන්
ර වනුසර
ර/ශ්රී විදයාප්රදීපව පිරිවෙය, අළුළැියය

ගණිත ks¾udK තරගය
පී.ඒ.අසිත ්ාලළ
ගම්/ නාලිවක් මරාරා් ධ්මායතන මූලිළ පිරිවෙය, මීවිියගම්්න
පූජය වද්ිවගා අවන ්දස්ත්රසි ිමන්
වළා/ශ්රී වැරම්ම් ා පිරිවෙය, ුල්ඛ වළ ටමවටම.
පූජය ෙුරරඹ ාායාලාළාර ිමන්
ළ/වි්ලකි වලක පිරිවෙන,වළවස්ත්ඛෙ වත,වානුරර
වක් ම.ඒ.ුරන්න්ද ප්රභාා ව
ගා/ශ්රී ස්ත්රයවාල පිරිවෙය, නාකියාවදණිය
පූජය ෙැියව ධම්්ානන්ද ිමන්
්ාර/රතනවාල ්හ පිරිවෙය,වළාටුෙ,්ාතර
පූජය ී..වරේ්රතන ිමන්
හම්/ධම්්දින්න පිරිවෙය, තාගඛල
එම්.ජී.ුමවම්ධ ප්රස්ත්න්න
්ා/සීගිරරි ළස්ත්රස්ත්ව පිරිවෙය, දඹුඛල
පූජය ජනවදග් ධම්්දස්ත්රසි ිමන්
නුඑ/වස්ත්රනානන්ද පිරිවෙය, ළදවවාල
පූජය උුපුසස්ත්රස්ත්ැඛලවව සීලානන්ද ිමන්
වවා/ජය්ග ්හ පිරිවෙන,ිමුරරක් මවගා
පූජය ්ම්වත්ව් නන්දරතන ිමන්
ම්වත/විදයාවථ ම දය පිරිවෙය, වවාඛගහවෙල
ඒ.එ්..අස්ත්ාළ ්ධුෂ්ාන්
ksl/ශ්රී ස්ත් ධානන්ද පිරිවෙය,mkdor.u
අළලාළ ණ් ාර
ර/ධ්මායතන ්හ පිරිවෙය, ්හෙල, ර වනුසර
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ව්ායරාගල

15.

අම්වාර
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ිම්යා්ලය
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ළවගඛල
ුරඛල

18.
19.

අනුරාධුසරය

පූජය ුරවත් නනන්ද ිමන්
ව්ා/විජයමුණි ීභාාෂ්ා පිරිවෙය, දියවළාඹල,බිබිල
පූජය දමු වගමුව දන්තොශ ිමන්
අම්/ශ්රී විදයාාාන පිරිවෙය, උ වතරුසර
පූජය අේව ුසර ස්ත්න්ත ිමන්
ි/ශ්රී ාානවි්ල පිරිවෙය,
වක් ම.නම.ලිමවත ක්රිෂ්ාන්ත
ළැ/ුමසිවල දය පිරිවෙන,වදිමපවිි
පූජය නුගවස්ත්ෙන නාරද ිමන්
/ශ්රී විදයා ෂණෂ්ය පිරිවෙන , ිමක් මළාපිියය
පූජය මීගහෙැව ධම්්රතන ිමන්
අනු/විදයාවජ ලක මූලිළ පිරිවෙන,අයායාගල රජ්හා
විහාරය,යාය 06,අාගමුෙ,රාජාාගනය

පූජය වන්නිපිියව ඤායසිරි ිමන්
ව්ා/ ඤායාවල ළ පිරිවෙය, වස්ත්ෙයගල
තරිඳු ්ධුෂ්ාන්
අම්/විදයාසිරි පිරිවෙය, වගායගල, අම්වාර
ඉස්ත්ාළ ්වන ජ්
ි/ ශ්රී රතනවජ ලක පිරිවෙය, වගා්රන්ළ ෙල
පූජය ගම්්න්නාවගා ධම්්ල්සිත ිමන්
ළැ/ශ්රී ්හාව  ප පිරිවෙන, අන්නාර්, ිමුරල

අනු/ශ්රී ාාවය දය ්හ පිරිවෙන,ජයගග ්ාෙත,තලාෙ

.Ks; ks¾udK ;r.hg wod, fldkafoais









uQ,l
s iy uy msßfjKays 1 jir isg 5 jir olajd " úoHdh;k msßfjKays 6-10 fY%aKs olajd bf.kqu ,nk YsIH NsCIQkj
a ykafia,dg yd YsIHhkag
iyNd.s úh yelsh'
ks¾udKh lsÍu i|yd meh foll ld,hla ,nd fokq ,efí
isiqjd lrkq ,nk ks¾udKh ;=<ska .Ks;uh ixl,amhla ms<ô
s nq úh hq;=hs'
ks¾udKh lsÍug ´kEu wuqøjHhla fhdod .; yelsh'
mß.Kl uDÿldx. wdY%s; ks¾udKhka isÿ l< fkdyelsh'
wod, ia:dkfha§ ks¾udKfha tl,ia lsÍï isÿ l< hq;= w;r wjYH wuqøjH iQodkï fldgf.k meñKsh yelsh'
tla isiqjl=g ;ksj l< yels ks¾udKhla úh hq;=h'
lrkq ,nk ks¾udKfhka ms<ô
s nq jk .Ks;uh ixl,amh ks¾udKlreg ksjerÈj yÿkajdoh yels úh hq;=h'

.Ks; ±kqu ñkqu ;r.hg wdod, fldkafoais



uQ,l
s iy uy msßfjKays 1 jir isg 5 jir olajd ^úoHdh;k msßfjKa i|yd wod, fkdfõ& bf.kqu ,nk YsIH NsCIQkj
a ykafia,dg yd YsIHhkag
iyNd.s úh yelsh'
;r.h jdÑl " ,sÅ; iy l%shdldrlï wdY%s;j meje;afõ'

ie'hq' - ;r.hg iyNd.S jk isiqka ;u wkkH;djh ;yjqre lsÍu i|yd ;u ku iy b.kqu ,nk fY%aKsh ioyka l, mßfjKdêm;s ysñhka úiska
iy;sl l, ,smshla /f.k meñKsh hq;=hs'

