
අධ්යළපන සේවවාලළේිටුලේවිසින්ේඅනුමතේපුරප්පන ළඩුේවේඛසයේ(ශ්රීේඅ.අ.පන .වවා.ේ1) 

අනු 
අඅිය 

ජළතිි පන ළවවේේසම 

1.  අනු/අනුරළධ්පුර මධ්යේමශළේවි්යළය 

2.  අනු/ිෆකිරළලේමධ්යේමශළේවි්යළය  

3.  ිළු/ශ්රීපන ළී වි්යළය 

4.  ිළු/සී.ඩබ්.ඩබ්.ින්සන්ගර මධ්යේමශළේවි්යළය 

5.  ි/ිගළු බළලිිළේමශළේවි්යළය 

6.  ි/ිගළු මශළේවි්යළය 

7.  කු/මලියවේලේබළලිිළේවි්යළය 

8.  විො/ඉසිපන තස වි්යළය 

9.  විො/සළන්්ළේවි්යළය 

10.  විො/මශළසළම වි්යළය 

11.  විො/මහින්් රළජපන ක්ේජළතිිේපන ළව 

12.  විො/ලුම්බිණි වි්යළය 

13.  විො/වේේවහ කුමරේමශළේවි්යළය 

14.  ගම්/ගහිටියළල මධ්යේමශළේවි්යළය 

15.  ගම්/වේයන්වගොඩ බණ්ඩළරසළයිේමධ්යේමශළේවි්යළය 

16.  ගළ/ධ්ර්මළවෝි මශළේවි්යළය 

17.  ගළ/මහින්් වි්යළය 

18.  නු/වපන ොරමඩුේ ජළතිිේපන ළව 

19.  බ/බදුේේමධ්යේමශළේවි්යළය 



20.  මශ/ධ්ර්මරළජ වි්යළය 

21.  මශ/පුහපන ්ළසේබළලිිළේවි්යළය 

22.  මශ/මශළමළයළේබළලිිළේවි්යළය 

23.  මළර/රළහු වි්යළය 

24.  ර/ආසන්් මමත්රීයේමධ්යේමශළේවි්යළය 

25.  ර/ඇඹිලිපිටිය ජසළධිපන තිේවි්යළය 

26.  ර/ඇශෆලියවගොඩේමධ්යේමශළේවි්යළය 

27.  ර/සුමස බළලිිළේවි්යළය 

28.  ශම්/ලවහමුේ මධ්යේමශළේවි්යළය 

29.  ශම්/වීරිෆටිය රළජපන ක්ේමශළේවි්යළය 

30.  ශළ/වජෝප්ලළවහ වි්යළය 

31.  ශළ/ධ්ම්ටවහවර මධ්යේමශළේවි්යළය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



අධ්යළපන සේවවාලළේිටුලේවිසින්ේඅනුමතේපුරප්පන ළඩුේවේඛසයේ(ශ්රීේඅ.අ.පන .වවා.ේ2/3) 

අනුේ
අඅිය 

ජළතිිේපන ළවවේේසම 

1.  අම්/ිළවම්ේ සළතිමළේජළතිිේපන ළව 

2.  අම්/ඩී.එවහ.වවාසළසළයි ජළතිිේපන ළව 

3.  ි/මළලතවගොඩ රිවිවඳේ(අරණළයි)ේමධ්යේවි්යළය 

4.  ි/රුලන්ලෆේ රළජසිඅශේමධ්යේමශළේවි්යළය 

5.  ි/වහීරළ මුවහලිම්ේමශළේවි්යළය 

6.  කු/ිෆකුණවගොේේමුවහලිම්ේවි්යළය 

7.  කු/විජයබළ ජළතිිේපන ළව 

8.  කු/ශ්රීේසුමඅගේමධ්යේමශළේවි්යළයේ(ලළරියවපන ො) 

9.  විො/ආසන්්ේබළලිිළේවි්යළය 

10.  විො/මුවහලිම් ිළන්තළේවි්යළය 

11.  ගම්/ගුරුකු මශළේවි්යළය 

12.  ගම්/සළන්්ළ පිරිටේමධ්යේමශළේවි්යළය 

13.  ගම්/ශරිහචන්ද්ර මශළේවි්යළය 

14.  ගළ/ආසන්් මධ්යේමශළේවි්යළය 

15.  ත්රි/අරවබෝධි ජළතිිේපන ළව 

16.  ත්රි/ශ්රී න්මුගේහින්දුේබළලිිළේවි්යළය 

17.  වපන ො/ මෆදිරිගිරියේමශළේවි්යළය 

18.  බ/මහියඅගසය ජළතිිේපන ළව 



19.  මඩ/ළන්ත මයිිේේවි්යළය 

20.  මශ/වතේව්ණිය ජළතිිේපන ළව 

21.  වමො/බුත්ත දුුගෆමුණුේමධ්යේමශළේවි්යළය 

22.  වමො/රළජකීය මශළේවි්යළය 

23.  යළ/වලම්බඩිේඋවවහේබළලිිළේවි්යළය 

24.  ර/වගොඩිවල රළහුේමධ්යේමශළේවි්යළය 

25.  ශම්/ව ාරපුත්ත මශළේවි්යළය 

26.  ශම්/ව්බරලෆල ජළතිිේපන ළව 

27.  ශම්/සරියලෆල ජළතිිේපන ළව 

28.  ශම්/හුඅගම විජයබළේමධ්යේවි්යළය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



අධ්යළපන සේවවාලළේිටුලේවිසින්ේඅනුමතේපුරප්පන ළඩුේවේඛසයේ(ශ්රීේඅ.විදු.වවා.ේ1) 

අනුේඅඅිය ජළතිිේපන ළවවේේසම 

1.  අනු/මමත්රීපන ළේවවාසළසළයිේමධ්යේමශළේවි්යළය 

2.  අනු/වහීරළ මුවහලිම්ේමශළේවි්යළය 

3.  අම්/අේ මර්ජළන්ේමුවහලිම්ේබළලිිළේවි්යළය 

4.  අම්/අහරසහ මශළේවි්යළය  

5.  අම්/උශස මශළේවි්යළය   

6.  අම්/තම්බිලුවිේ මධ්යේමශළේවි්යළය 

7.  අම්/වපන ොතුවිේ මධ්යේමශළේවි්යළය 

8.  අම්/බණ්ඩළරසළයි බළලිිළේමශළේවි්යළය 

9.  අම්/ශ්රී රළමක්රිහණේවි්යළය 

10.  ිළු/අේ-හුවමයිවරළ මුවහලිම්ේමධ්යේමශළේවි්යළය 

11.  ිළු/අලුත්ගම මශළේවි්යළය 

12.  ිළු/බුත්සිඅශ මශළේවි්යළය 

13.  ි/්ෆරණියග සිරිවමන්ේමධ්යේමශළේවි්යළය 

14.  කිලි/මුන්ිළවිේ ජළතිිේපන ළව 

15.  කු/ඉඳුේවගොඩින්් ශ්රීේශ්හඅිේමධ්යේමශළේවි්යළය 

16.  කු/එවහ.බී.වශාරත් මධ්යේමශළේවි්යළය 

17.  කු/ගිරි/මදීසළ ජළතිිේපන ළව 

18.  කු/වේ. ආර්.ේජයලර්ධ්සේමධ්යේමශළේවි්යළය 

19.  කු/සක්ිළලත්ත ජළතිිේපන ළව 



20.  කු/පන රගශව්ණිය මුවහලිම්ේමධ්යේමශළේවි්යළය 

21.  කු/වපන ොේගශවල පන රළක්රමබළහුේමධ්යේමශළේවි්යළය 

22.  කු/මළලතගම මධ්යේමශළේවි්යළය 

23.  කු/විහවලෝ්ළ ජළතිිේපන ළව 

24.  කු/වඳඅිළල මධ්යේමශළේවි්යළය  

25.  කු/වළරළසළත් වි්යළයේ(සල) 

26.  විො/ආසන්්ේළවහත්රළය 

27.  විො/විවේිළසන්් මශළේවි්යළය 

28.  ගම්/ක්රිවහතුරළජ වි්යළය 

29.  ගම්/ශ්රී වඅඝවබෝධිේමශළේවි්යළය 

30.  ගම්/සියස වි්යළය 

31.  ගම්/වවසරත් පන රණවිතළසේවි්යළය  

32.  ගම්/වශාවන්ගම මශළේවි්යළය  

33.  ගළ/වේලපන තිරළජ වි්යළය 

34.  ගළ/වබොසවහවිටළ වි්යළය 

35.  ගළ/මීපන ළල අමරසරියේවි්යළය 

36.  ගළ/වහීරළ මශළේවි්යළය 

37.  ත්රි/කින්ශ්යළ අේේඅක්ළේවි්යළය 

38.  ත්රි/කින්ශ්යළ මුවහලිම්ේබළලිිළේමශළේවි්යළය  

39.  ත්රි/මුරර් මධ්යේවි්යළය 

40.  ත්රි/රළජකීය වි්යළවෝිේමශළේවි්යළය 



41.  ත්රි/ළන්ත වජෝප්ේවි්යළය 

42.  ත්රි/සිඅශ මධ්යේමශළේවි්යළය 

43.  නු/ශ්ේ්ණ්ඩළහින්ස ශ්රීේසුමඅගේජළතිිේපන ළවේ(ලපන වන්) 

44.  නු/වික්වටෝරියළ ජළතිිේපන ළවේ(ඉඩමළන්්) 

45.  පු/අේ-අක්ළ මුවහලිම්ේමධ්යේමශළේවි්යළය 

46.  පු/ආසන්් මධ්යේමශළේවි්යළය 

47.  පු/වහීරළ මුවහලිම්ේමධ්යේමශළේවි්යළය 

48.  වපන ො/ආසන්් බළලිිළේජළතිිේපන ළව 

49.  වපන ො/වතෝපන ළලෆල මශළේවි්යළය  

50.  වපන ො/දිවුන්ිඩල මශළේවි්යළය  

51.  වපන ො/බිමණ මශවවන්ේමශළේවි්යළය  

52.  වපන ො/මුවහලිම් මශළේවි්යළය  

53.  වපන ො/වියළය මශළේවි්යළය 

54.  බ/ින්ව්වග්ර ජළතිිේපන ළව 

55.  බ/ිශවගොේ මධ්යේමශළේවි්යළය 

56.  බ/විොවහන්් මධ්යේමශළේවි්යළය 

57.  බ/සළඋේ මධ්යේමශළේවි්යළය 

58.  බ/මීගශකිවු ජළතිිේපන ළව 

59.  බ/ලුණුලත්ත ජළතිිේපන ළව 

60.  බ/ලෆලිමඩ මධ්යේමශළේවි්යළය 

61.  බ/වියළුල ඩී.එවහ.වවාසළසළයිේවි්යළය 



62.  බ/ශ්රී ජසළසන්්ේමධ්යේමශළේවි්යළය 

63.  බ/ළන්ත වජෝප්ේවි්යළය 

64.  බ/ශේවප් මධ්යේමශළේවි්යළය 

65.  බ/ශළලිඇ ජළතිිේපන ළව 

66.  මඩ/අලිගළර් මධ්යේවි්යළය 

67.  මඩ/ිෂ්ළලවයි මශළේවි්යළය 

68.  මඩ/ිළතන්කුඩි මධ්යේවි්යළය 

69.  මඩ/මළිර් වි්යළය 

70.  මඩ/මීරළ බළලිිළේමශළේවි්යළය 

71.  මඩ/ලළච්වච්වසයි හින්දුේවි්යළය  

72.  මඩ/ළන්ත සිසිලියළේබළලිිළේමශළේවි්යළය 

73.  මඩ/ශිලළසන්් වි්යළය 

74.  මන්/අේ-අවහශර් ජළතිිේපන ළව 

75.  මන්/මුවී මශළේවි්යළය 

76.  මන්/ළන්ත ක්වාවියර්ේපිරිටේමධ්යේමශළේවි්යළය 

77.  මන්/ළන්ත ක්වාවියර්ේබළලිිළේවි්යළය 

78.  මන්/සිත්තිවිසයගර් හින්දුේවි්යළය 

79.  මශ/අඅකුඹුර පන රළක්රමේමධ්යේමශළේවි්යළය 

80.  මශ/අටබළවේ විමධ්ර්මේජළතිිේපන ළව 

81.  මශ/අේ-මසළර් ජළතිිේපන ළව-ශන්ව්වහව 

82.  මශ/අලතුවගොඩ මධ්යේමශළේවි්යළය 



83.  මශ/එවහ.ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩළරසළයි ජළතිිේපන ළව 

84.  මශ/බේ-උේදින් බළලිිළේවි්යළය 

85.  මශ/වබෝපිටියේරළජසිඅශේජළතිිේපන ළව 

86.  මශ/මදීසළ ජළතිිේපන ළව 

87.  මශ/රණසිඅශ වරාම්ළවේජළතිිේපන ළව 

88.  මශ/වවාසළධිිළරීේජළතිිේපන ළව 

89.  මශ/ශතරලියේ් මධ්යේවි්යළය 

90.  මශ/හින්දු ජළතිිේපන ළව-පුවහවෆේළල 

91.  මළ/අමීසළ ජළතිිේපන ළව 

92.  මළ/ක්රිවහතුවේල වි්යළය 

93.  මළ/සළවුේ ශ්රීේසළගේජළතිිේපන ළව 

94.  මළ/වීර ිෆප්වපන ටිවපන ොෂේමධ්යේවි්යළය 

95.  මළර/අරසළේමධ්යේවි්යළය  

96.  මළර/ඌරුවබොක්ි මධ්යේමශළේවි්යළය 

97.  මළර/සිේධ්ළර්  වි්යළය 

98.  මු/වම්පන ත්නුලර ජළතිිේපන ළවේ(ලෆලිඹය) 

99.  වමො/ිතරගම ජසළධිපන තිේමධ්යේමශළේවි්යළය 

100.  යළපන /ශුේධ්ව පන වුවේේිසයළරළමය 

101.  ර/වේළශ් මශළේවි්යළය 

102.  ලේ/ගළටණි මශළේවි්යළය 

103.  ලේ/මඩුින්් මශළේවි්යළය 



104.  ලේ/රම්බයිකුම බළලිිළේමශළේවි්යළය 

105.  ශම්/ිුලස මධ්යේමශළේවි්යළය 

106.  ශම්/ගෆටමළන්ස විජයේජළතිිේපන ළව 

107.  ශම්/තඅගේ පිරිටේවි්යළය 

108.  ශම්/මශළසළග ජළතිිේපන ළව 

109.  ශම්/වහීරළ ජළතිිේවි්යළය 

110.  ශම්/සිඅගප්පූරු බළලිිළේවි්යළය 

111.  ශම්/සුචි ජළතිිේපන ළව 

 


