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බළක ඳළවල් - සිංශ මළධයය 

 

අනු 
අිංකය 

ඳළවල් 
විංගයන 

අිංකය 
ඳළවශ්ල් නම ලිපිනය 

කඩඉම් 
කුය 

1 00045 රළජකීය විදයළය ශ්කොෂඹ 07 179 
2 03350 ධර්මරළජ විදයළය මශනුලර 178 

3 00046 ආනන්ද විදයළය ශ්කොෂඹ 10 176 
4 06367 රිච්මන්ඩ් විදයළය ගළල් 176 
5 17293 මලියශ්ේල පිරිමි විදයළය කුරුයග 176 
6 03380 කිංවහවුඩ් විදයළය මශනුලර 174 

7 00047 නළන්ද විදයළය ශ්කොෂඹ 10 174 

8 17295 ළන්ත ආනළ විදුශ කුරුයග 173 
9 00060 ඩී.එවහ. ශ්වේනළනළයක විදයළය ශ්කොෂඹ 07 172 
10 07305 රළහු විදයළය මළතර 172 
11 03384 ළන්ත සල්ශ්ලවහතර විදයළය මශනුලර 171 
12 18243 ශ්ජෝප් ලළවහ විදයළය ශ්ලන්නප්පුල 168 

13 00077 ඉසඳතන විදයළය ශ්කොෂඹ 05 167 
14 00048 තර්වහටන් විදයළය ශ්කොෂඹ 03 167 
15 01136 බණ්ඩළරනළයක  විදයළය ගම්ඳශ 166 
16 06371 ළන්ත ඇශ්ෝසයවහ විදයළය ගළල් 166 

17 03381 විදයළර්ථ විදයළය මශනුලර 165 
18 00079 මශළනළම විදයළය ශ්කොෂඹ 03 164 

19 03388 ලළරියශ්ඳොෂ ශ්රී මංමිංග විදයළය මශනුලර 163 
20 00064 අශ්ෝක විදයළය ශ්කොෂඹ 10 161 
21 07317 ළන්ත ශ්තෝමවහ කුමර විදයළය මළතර 161 
22 24490 කගල් මශළ විදයළය කගල් 160 
23 04175 ළන්ත ශ්තෝමවහ ජළතික ඳළව මළතශ්ල් 160 
24 06373 විදයළශ්ෝක විදයළය ගළල් 158 
25 24504 ළන්ත මරියළ මශළ විදයළය කගල් 157 
26 19178 ළන්ත ශ්ජෝප් විදයළය අනුරළධපුර 157 
27 23062 ළන්ත ඇශ්ෝසයවහ ජළතික ඳළව  රත්වනපුර 156 
28 07328 ළන්ත වර්ශ්ේවහ මළතර 155 
29 00166 ශ්ේල්වහ කුමර විදයළය ශ්මොරටුල 153 

30 02004 ශ්රී මංමිංග මශළ විදයළය ඳළනදුර 152 
31 00282 ආදර් පිරිමි විදයළය  මළශ්ේ 152 

32 00165 ජනළධිඳති විදයළය රළජගිරිය 152 
33 01478 නළන්දළ පිරිමි මශළ විදයළය මිනුලන්ශ්ගොඩ 152 
34 00148 ආනන්ද ළවහත්රළය  ශ්කෝට්ශ්ට් 152 

35 02243 කළුතර මශළ විදයළය කළුතර 152 

36 17120 කුමර විදයළය ඇතුගල්පුර 152 
37 08073 තිංගල් පිරිමි ජළතික ඳළව තිංගල් 150 
38 18168 ළන්ත මරියළ විදයළය  ශළලත 146 
39 21172 ධර්මදූත ජළතික ඳළව බදුල් 146 
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බළලිකළ ඳළවල් - සිංශ මළධයය 

 

අනු 
අිංකය 

ඳළවල් 
විංගයන 

අිංකය 
ඳළවශ්ල් නම ලිපිනය 

කඩඉම් 
කුය 

1 00081 විළඛළ විදයළය ලජිර ඳළර, ශ්කොෂඹ 05 182 

2 00066 ශ්ේවි බළලිකළ විදයළය ශ්කොෂඹ 08 177 
3 17292 මලියශ්ේල බළලිකළ විදයළය කුරුයග 177 

4 03351 මශළමළයළ බළලිකළ විදයළය මශනුලර 176 

5 00074 සරිමළශ්ලෝ බණ්ඩළරනළයක බළලිකළ විදයළය ශ්කොෂඹ 07 175 

6 06370 වවුත්වන්ඩ්වහ විදයළය ගළල් 175 
7 01137 රත්වනළලලී බළලිකළ විදයළය ගම්ඳශ 173 
8 07306 මංජළතළ විදයළය මළතර 173 

9 17296 ශුේධ වු ඳවුශ්ල් බළලිකළ මශළ විදයළය  කුරුයග 173 
10 00150 අනුළ විදයළය නුශ්ේශ්ගොඩ 171 
11 03379 උවවහ බළලිකළ විදයළය මශනුලර 170 
12 06369 විංඝමිත්වතළ බළලිකළ විදයළය ගළල් 170 
13 00080 ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ විදයළය ශ්කොෂඹ 05 169 
14 01319 විශළරමශළශ්ේවි බළලිකළ විදයළය කරිබත්වශ්ගොඩ 168 
15 06372 ශ්රී ශයදය කනයළරළමය ගළල් 167 

16 23060 සර්ගියුවන් උවවහ බළලිකළ විදයළය රත්වනපුර 166 
17 01138 යශ්වෝදරළ ශ්ේවි බළලිකළ මශළ විදයළය ගම්ඳශ 166 

18 03382 පුහඳදළන බළලිකළ විදයළය මශනුලර 165 
19 17327 ජනළධිඳති බළලිකළ විදයළය වළරගම,කුරුයග 164 
20 07318 ළන්ත ශ්තෝමවහ උවවහ බළලිකළ විදයළය මළතර 164 

21 24505 ළන්ත ශ්ජෝප් බළලිකළ මශළ විදයළය කගල් 164 
22 02002 ඳළනදුර බළලිකළ මශළ විදයළය ඳළනදුර 163 
23 04172 ශ්රී විංඝමිත්වතළ බළලිකළ ජළතික ඳළව මළතශ්ල් 163 

24 00099 ළන්ත ශ්ජෝප් බළලිකළ විදයළය නුශ්ේශ්ගොඩ 162 
25 19177 වහලර්යඳළලි බළලිකළ මශළ විදයළය අනුරළධපුර 161 

26 03389 වහලර්යමළලි බළලිකළ විදයළය මශනුලර 161 

27 00051 ශ්ගෝතමී බළලිකළ විදයළය ශ්කොෂඹ 10 161 
28 08346 ශ්රී ිංකළ සිංගප්පරු මිත්රත්වල බළලිකළ ඳළව වීරකෆටිය 161 

29 03353 ළන්ත අන්ශ්තෝනි බළලිකළ විදයළය මශනුලර 160 

30 01590 විළඛළ බළලිකළ විදයළය මළශ්කොෂ 160 

31 24489 කගලු බළලිකළ මශළ විදයළය කගල් 160 
32 00151 වමුද්රශ්ේවි බළලිකළ විදයළය නුශ්ේශ්ගොඩ 159 
33 06368 රිඳන් බළලිකළ විදයළය ගළල් 159 
34 02005 ශ්රී මංමිංග බළලිකළ මශළ විදයළය ඳළනදුර 157 
35 03401 විශළරමශළශ්ේවි විදයළය මශනුලර 157 
36 03383 ශ්ශේමමළලි බළලිකළ මශළ විදයළය මශනුලර 157 
37 00050 ආනන්ද බළලිකළ විදයළය ශ්කොෂඹ 10 157 
38 08074 තිංගල් බළලිකළ මශළ විදයළය තිංගල් 156 
39 03398 සීතළශ්ේවි බළලිකළ විදයළය මශනුලර 155 
40 00057 යශ්වෝදරළ බළලිකළ විදයළය ශ්කොෂඹ 08 155 
41 01289 මශළමළයළ බළලිකළ මශළ විදයළය කඩලත 154 
42 01340 නිේවහටඩ් බළලිකළ විදයළය මීගමුල 153 
43 23061 මංමන බළලිකළ විදයළය රත්වනපුර 153 



44 00167 ශ්ේල්වහ කුමරි විදයළය ශ්මොරටුල 152 

45 02242 කළුතර බළලිකළ මශළ විදයළය දකුණු කළුතර 152 
46 03499 ළන්ත ශ්ජෝප් බළලිකළ විදයළය ගම්ශ්ඳො 152 
47 00249 ශ්රී රළහු බළලිකළ මශළ විදයළය මළශ්ේ 152 
48 01589 කරිඳිලෆ විංඝමිත්වතළ බළලිකළ විදයළය කරිඳිලෆ 152 

49 01479 නළන්දළ බළලිකළ විදයළය මිනුලන්ශ්ගොඩ 152 
50 02039 අගමෆති බළලිකළ විදයළය ඳළනදුර 152 

51 06259 ක්රිවහතුශ්ේල බළලිකළ විදයළය බේශ්ේගම 152 
52 02131 ප්රජළඳී  බළලිකළ මශළ විදයළය ශ්ශොරය 152 

53 06039 ප්රජළඳී  ශ්ගෝතමී බළලිකළ මශළ විදයළය අම්බන්ශ්ගොඩ 152 

54 00157 ජනළධිඳති බළලිකළ විදයළය නළල 152 

55 00149 ආනන්ද බළලිකළ විදයළය ශ්කෝට්ශ්ට් 152 

56 00395 විදයළකර බළලිකළ විදයළය මශරගම 152 

57 20002 ආනන්ද බළලිකළ විදයළය හිඟුර්ෂශ්ගොඩ  150 

58 23068 ශ්ේමං බිළිළශ්ේ කනයළරළමය රත්වනපුර 148 

59 18353 දිංශ්කොටුල බළලිකළ විදයළය දිංශ්කොටුල 147 

60 18282 ශ්බෞේධ බළලිකළ විදයළය ලුණුවි 147 

61 21185 විශළර මශළ ශ්ේවි බළලිකළ මශළ විදයළය බදුල් 146 

62 21234 විළඛළ බළලිකළ මශළ විදයළය බණ්ඩළරශ්ල 146 

63 21241 කුඩළ කුමංම් බළලිකළ මශළ විදයළය බණ්ඩළරශ්ල 146 
64 22270 යශ්වෝදරළ බළලිකළ විදයළය බිබි 146 

65 21147 විළඛළ බළලිකළ විදයළය  බදුල් 146 
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මිර ඳළවල් - සිංශ මළධයය 

 

අනු 
අිංකය 

ඳළවල් 
විංගයන 

අිංකය 
ඳළවශ්ල් නම ලිපිනය 

කඩඉම් 
කුය 

1 23092 සීලලී මධය මශළ විදයළය රත්වනපුර 173 
2 02083 ත්ෂෂිළ මධය විදයළය ශ්ශොරය 169 

3 17321 මලියශ්ේල ආදර් මශළ විදයළය කුරුයග 168 
4 19176 අනුරළධපුර මධය මශළ විදයළය අනුරළධපුර 168 
5 08038 රළජඳ්ෂ මධය මශළ  විදයළය වීරකෆටිය 168 

6 17489 කුලියළපිටිය මධය විදයළය කුලියළපිටිය 166 
7 21233 බණ්ඩළරශ්ල මධය මශළ විදයළය බණ්ඩළරශ්ල 165 

8 22149 දුටුගෆමුණු මධය මශළ විදයළය බුත්වත 165 
9 00394 ධර්මඳළ විදයළය ඳන්නිපිටිය 164 
10 01083 බණ්ඩළරනළයක මධය මශළ විදයළය ශ්ේයන්ශ්ගොඩ 164 
11 24321 පින්නල මධය මශළ විදයළය රඹු්ෂකන 164 
12 06036 ධර්මළශ්ෝක මශළ විදයළය අම්බන්ශ්ගොඩ  164 
13 18199 ආනන්ද ජළතික ඳළව  ශළලත 164 
14 07406 මහින්ද රළජඳ්ෂ විදයළය වරවවි උයන, මළතර 163 
15 21026 මහියිංගන ජළතික ඳළව මහියිංගනය 163 
16 06511 සරිධම්ම විදයළය බුදූල, ගළල් 162 

17 19182 ලලිසිංශ ශරිවහචන්ද්ර  මශළ විදයළය අනුරළධපුර 162 

18 17199 ඉේබළගමුල මධය විදයළය ඉේබළගමුල 161 
19 02180 සී.ඩේ.ඩේ. කන්නන්ගර මධය විදයළය මතුගම 161 

20 19224 නිලන්තකශ්ච්තිය මශළ විදයළය අනුරළධපුර 161 
21 08106 විජයබළ ජළතික ඳළව හුිංගම 161 
22 17974 ලයඹ රළජකීය විදයළය කුරුයග 160 
23 23001 ඇශෆලියශ්ගොඩ මධය මශළ විදයළය ඇශෆලියශ්ගොඩ  160 
24 19429 කෆකරළල මධය විදයළය කෆකරළල 160 
25 22069 මශළනළම මධය මශළ විදයළය ශ්මොයරළග 160 
26 00457 මහින්ද රළජඳ්ෂ විදයළය ශ්ශෝමළගම 159 
27 21254 ධර්මඳළ මශළ විදයළය බණ්ඩළරශ්ල 159 
28 42024 විහශ්ලෝදළ ජළතික ඳළව කුරුයග 159 
29 01501 ජනළධිඳති විදයළය  ජළඳළලත්වත 

මිනුලන්ශ්ගොඩ 158 
30 06035 ශ්රී ශ්ේලළනන්ද විදයළය අම්බන්ශ්ගොඩ  158 
31 08339 රුහුණු විජයබළ ජළතික ඳළව ශ්බලිඅත්වත 158 
32 17490 වළරළනළත්ව විදයළය කුලියළපිටිය 158 
33 20069 රළජකීය මධය මශළ විදයළය ශ්ඳොශ්ෂොන්නරුල 158 
34 18302 ධම්මිවහවර මධය මශළ විදයළය නළත්වතන්ඩිය 158 
35 02181 ආනන්ද ළවහත්රළය මතුගම 157 
36 07335 ශ්කොටුල ජනළධිඳති මශළ විදයළය මළතර 157 
37 23209 ආනන්ද මමශ්ත්රය මධය මශළ විදයළය බිංශ්ගොඩ  157 
38 04189 ක්රිවහතුශ්ේල විදයළය මළතශ්ල් 157 

39 22086 රළජකීය විදයළය ශ්මොයරළග 157 

40 02110 රළජකීය විදයළය ශ්ශොරය 156 

41 17313 ශ්රීමත්ව ශ්ජෝන් ශ්කොතළල මශළ විදයළය කුරුයග 156 

42 07071 ශ්තලිේජවි මධය විදයළය ශ්තලිේජවි 156 

43 21173 බදුල් මධය මශළ විදයළය බදුල් 156 



44 01593 ත්ෂෂිළ මශළ විදයළය ගම්ඳශ 156 

45 24493 වහලර්ය ජයන්ති මශළ විදයළය කගල් 156 

46 03385 ශ්ප්රළශ්දණි ශය මධය විදයළය ශ්ප්රළශ්දණි ශය 156 

47 05428 ශ්ඳොරමඩුල් මධය විදයළය රිකල්ගවහකඩ 156 

48 08001 ලවහමුල් ජළතික ඳළව ලවහමුල් 156 

49 22146 මල්ලත්වතළල මධය මශළ විදයළය ලෆල්ලළය 156 

50 23465 ජනළධිඳති විදයළය ඇඹිලිපිටිය 155 

51 01301 ශ්රී ධර්මළශ්ෝක මශළ විදයළය ලරළශ්ගොඩ, කෆණි ශය 155 

52 08229 ශ්දබරලෆල මශළ විදයළය තිවහවමශළරළමය 155 

53 20073 ශ්තෝඳළලෆල මශළ විදයළය ශ්ඳොශ්ෂොන්නරුල 155 

54 17265 මයුරඳළද මධය විදයළය නළරම්ම 155 

55 23123 ගන්කන්ද මධය විදයළය ඳෆල්මඩුල් 155 

56 15067 ඩී.එවහ. ශ්වේනළනළයක මධය මශළ විදයළය  අම්ඳළර 155 

57 05031 ගිනිගත්වශ්ශේන මධය මශළ විදයළය ගිනිගත්වශ්ශේන 155 

58 02085 ශ්රීඳළලි මශළ විදයළය ශ්ශොරය 154 

59 19362 ගන්තිරියළගම මහින්ද මශළ විදයළය ඉඳශ්ෝගම 154 

60 03387 ශ්රී රළහු විදයළය කටුගවහශ්තොට 154 

61 06067 පී.ද.එවහ. කුරත්වන මශළ විදයළය අම්බන්ශ්ගොඩ  154 

62 02189 ළන්ත මරියළ මශළ විදයළය මතුගම 153 
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