
ඳෂමු ලර දෙලන ලර

1 DOME/01/07/HRDA/01
ඒ.ආර්.ඩබ්.එම්.එවහ.පී.අ

බබ්බ ෝන් මයළ
LMI - බත්තරමුල් ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/46314 ඇත

2 DOME/01/07/HRDA/02 ජී.බී.ඩී.අබබ්රත්න
ගබන්ලත්ත 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47858

3 DOME/01/07/HRDA/03 ඒ.එම්.අබබ්සිංශ මයළ
ප්රළ.බල්. ළ.-

ශතරලියද්ද
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/45809

4 DOME/01/07/HRDA/04
ඩී.බේ.ජි.ඒ.බේ.අබබ්

සිංශ  මයළ

ප්රළ.බල්. ළ.-

උඩපෂළත
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47924

5 DOME/01/07/HRDA/05 එම්.ඩී.ආර්.අබබ්ලර්ධන
ප්රළ.බල්. ළ - 

තිංගල් -PES
  

කා.ක.ඉ.විබාෙය වශා 

දඳනී සිට නැත.වං.නි. 

දවේලය වශා 

අන්තර්ෙශණය වී නැත.

දඳනී 

සිට නැත

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

6 DOME/01/07/HRDA/06 ඩී.ඒ.අජිත් මයළ
ප්රළ.බල්. ළ - 

අඟුණබ ොෂපෆෆවහව
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

7 DOME/01/07/HRDA/08 ඒ.ඒ.පී.ඩී.අමරසිංශ මිය ප්රළ.බල්. ළ. - ඉමදල ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

8 DOME/01/07/HRDA/09
ආර්.ඩී.එවහ.අයි.අමරසිං

ශ මිය

ඉබ්බළගමුල 

ප්රළ.බල්. ළ.

ඇත. 232 

නෆත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලරක් අවභත්. වං.නි. 

දවේලය වශා 

අන්තර්ෙශණය වී නැත.

අවභත් අවභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

9 DOME/01/07/HRDA/10
එල්.බේ.එම්.ආරච්චි 

මිය
ප්රළ.බල්. ළ - පවහවර ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/45726

10 DOME/01/07/HRDA/11
ඒ.පී.එන්.පී. 

ආරියරත්න මයළ

දි.බල්. ළ -  ගල් 

PES
ඇත වං.නි.ලිපිය ැබී නැත අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/46957

11 DOME/01/07/HRDA/12
ඩබ්.එම්.ආරියරත්න 

මිය
ප්රළ.බල්. ළ - බුත්ත ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47638

12 DOME/01/07/HRDA/13 ටී.ජී.අරුණ ළන්ති මිය  ඩුබල ප්රළ.බල්. ළ ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/44911

13 DOME/01/07/HRDA/14
පී.එච්.එවහ.අරුණළන්

ත මයළ
දි.බල්. ළ -  මශනුලර ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/46464 ඇත

14 DOME/01/07/DO/15
ඒ.එම්.එවහ.එවහ.බී.ආතළ

වුද

ප්රළ.බල්. ළ.-

පශතබශේලළශෆට
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත ඇත CS/DOS/A/44875 ඇත

15 DOME/01/07/HRDA/16
බී.එල්.ඩී.එවහ.පී.බළස

රිය බමය

ප්රළ.බල්. ළ - 

මිනුලන්බගොඩ
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/45847 ඇත

16 DOME/01/07/HRDA/17
බී.ඒ.ළන්ති බළසරිය 

මිය

ගබන්බිදුනු ලෆල 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්

වං.නි.ලිපි

ය ැබී 

නැත

17 DOME/01/07/HRDA/18
ආර්.එම්.එන්.ඩබ්.බන්

ඩළර මයළ

දි.බල්. ළ -  

මශනුලර (pes)
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

18 DOME/01/07/HRDA/19 ඒ.එච්.සී.බණ්ඩළර මයළ ප්රළ.බල්. ළ - මෆදගම ඇත.

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

19 DOME/01/07/HRDA/20
ඒ.එම්.ආර්.එවහ.ඒ. 

බණ්ඩළර මයළ
ප්රළ.බල්. ළ - ඇල් ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47805

20 DOME/01/07/DO/21
බේ.එම්.එල්. පී 

බණ්ඩළර මයළ

වීරඹුබගදර 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/44876 ඇත

21 DOME/01/07/HRDA/22
බේ.එම්.යු.බණ්ඩළර 

මිය
දි.බල්. ළ -  ගල් ඇත ප්රෙතිය අවභත් වභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

22 DOME/01/07/HRDA/23
ඩබ්.එම්.ජී.බණ්ඩළර 

මයළ
දි.බල්. ළ - ගම්පශ ඇත

වං.නි. 11 ලිපිය ැබී 

නැත
අවභත්

දඳනී සිට 

නැත
ඇත CS/DOS/A/47235

අන්තර්ග්රශණ අිං ය
II 

දරේණියට 

අයදුම්ඳත 

රා.ඳරි.අභා

අන්තර්ග්රශ

ණය වී 

කාර්යක්භතා 
ලිපි ග ොණු අංකය නම ස්ථානය

කාර්ය 

සාධන 

වාර්තාව 

ලැටුප් ලර්ධක දෙවීභ



23 DOME/01/07/HRDA/25
බී.එම්.බේ.එන්.බවහනළ

ය  මයළ
ප්රළ.බල්. ළ  - බදුල් නෆත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47807

24 DOME/01/07/HRDA/26
බී.බේ.එන්.බුත්සිංශ

 මිය

ඇෂපළත - 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/45765 ඇත

25 DOME/01/07/HRDA/27 එච්.පී.අයි.චළන්දනී මිය
ප්රළ.බල්. ළ. - 

ගළල්, ඩලත්වතර
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

26 DOME/01/07/HRDA/28 ඒ.ඒ.චන්ද්රදළව මයළ ප්රළ.බල්. ළ - ශේමණ ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත් ඇත CS/DOS/A/8083

27 DOME/01/07/HRDA/29 එවහ.චන්ද්රතළ මිය
ප්රළ.බල්. ළ - 

මශර, ඩලත
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/47668

28 DOME/01/07/HRDA/30
බේ.පී.ඩබ්.එවහ.චන්ද්රර

ත්න මයළ

තඹුත්බත්ගම - 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

29 DOME/01/07/DO/31 බේ.ඒ.චන්ද්රසරි මයළ
ප්රළ.බල්. ළ .- 

මුටියන
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/45762 ඇත

30 DOME/01/07/HRDA/32
සී.බේ.චන්ද්රබවෝම 

මයළ
අකුරණ ප්රළ.බල්. ළ. ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

31 DOME/01/07/HRDA/33 ඩී.එම්.චන්ද්රළලතී මිය
ප්රළ.බල්. ළ - බිබි .-

pes
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත්

අයදුම්ඳත 

යලා 

ඇත.අඩුඳා

ඩු ෙන්ලා 

ඇත.

32 DOME/01/07/HRDA/34
ඩබ්.ජී.ඩබ්.චතුරළණි 

මිය

ප්රළ.බල්. ළ  -  

ඔබේබල
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත්
දඳනී සිට 

නැත

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

33 DOME/01/07/HRDA/35
එච්.ආර්.එන්.චූළිංගනී 

මිය

දි.බල්. ළ - මළතර -

PES
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47559 ඇත

34 DOME/01/07/HRDA/36
අයි.ඩබ්.ලයි.දශනළය  

බමය
බත්තරමුල්-PES ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47144

35 DOME/01/07/HRDA/37 ඩී.එම්.එවහ.එන්.දශන 
පල්බබපො 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47920

36 DOME/01/07/HRDA/38 ටී.ඩී දෂදළලත්ත මිය
ප්රළ.බල්. ළ.- 

තිශබගොඩ
2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47490 ඇත

37 DOME/01/07/HRDA/39 බේ.ටී.දළුලත්ත මයළ
ප්රළ.බල්. ළ - 

අම්බන්බතොට
2022 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/45631 ඇත

38 DOME/01/07/HRDA/40
ආර්.බේ.එන්.දමයන්ති 

මිය

ප්රළ.බල්. ළ - 

තිංගල්
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත් ඇත CS/DOS/A/47705

39 DOME/01/07/HRDA/41 ටී.එවහ.දමයන්ති මිය
ප්රළ.බල්. ළ  - 

මදුරළ ල
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

40 DOME/01/07/HRDA/42
ඩී.එම්.එන්.දමයන්ති 

මිය

බ ොෂඹ දි.බල්. ළ. -

PES
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47299 ඇත

41 DOME/01/07/HRDA/43
ඩී.එච්.එම්.දයළනන්ද 

මිය
ප්රළ.බල්. ළ.-යටිනුලර ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

42 DOME/01/07/HRDA/44 ඩබ්.ඩී.ඩබ්.දීපි ළ බමය දි.බල්. ළ  - ගළල් ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත

මනළපය 

ප ර 

නෆත

43 DOME/01/07/HRDA/45 එච්.එල්.සී.දමයන්ති
ප්රළ.බල්. ළ -  

ලල්ළවිට
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47103 ඇත

44 DOME/01/07/HRDA/46 ඩබ්.ධම්මි ළ මිය  ගල් ප්රළ.බල්. ළ. ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47925 ඇත √

45 DOME/01/07/HRDA/47 බේ.එවහ.දර්ෂී බමය
ප්රළ.බල්. ළ - 

අගලත්ත
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්

වං.නි. 

ලිපිය 

ැබී නැත

46 DOME/01/07/HRDA/48
ඩබ්.සී.දිලීප් කුමළර 

මයළ

බ ොටබපො -  

ප්රළ.බල්. ළ

බ ොටවේ 

එලළ ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/45579 √



47 DOME/01/07/HRDA/49
ඒ.බේ.එන්.දිල්රුේෂි 

මිය
ප්රළ.බල්. ළ - ජළ ඇ ඇත

වං.නි. උවව්වීදම් ලිපිය 

ැබී නැත
අවභත් අවභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

48 DOME/01/07/HRDA/50 එන්.ඩී.දිවහනළ මිය
දි.බල්. ළ - මළතර -

PES
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

 අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/47990

49 DOME/01/07/DO/53
ඩී.එම්.බේ.දිවළනළය  

මයළ

ප්රළ.බල්. ළ - 

බණ්ඩළරබල
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/45844 ඇත

50 DOME/01/07/HRDA/55
ඊ.එවහ.බරෝහිත 

ඒ නළය  මයළ

ප්රළ.බල්. ළ - 

තිංගල් -PES
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/48102

51 DOME/01/07/HRDA/56
ඊ.ඩබ්.එවහ.බේ. 

ඒ නළය  මිය
දි.බල්. ළ  -  ළුතර ඇත

වං.නි. උවව්වීදම් ලිපිය 

ැබී නැත
අවභත්

දඳනී සිට 

නැත

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

CS/DOS/Absorb/3

007

52 DOME/01/07/HRDA/57
බේ.බී.එම්.එල්.ඒ නළ

ය  මිය
රිදිගම ප්රළ.බල්. ළ. 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

CS/DOS/Absorb/3

880

53 DOME/01/07/HRDA/58 විංජීල ඒ නළය  මයළ
දි.බල්. ළ  - 

මළතර(pes)
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/48017

54 DOME/01/07/HRDA/59 ආර්.බී.ඉිංගසිංශ මයළ
ගබල්බල 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත්

භනාඳය 

ඳ කර 

නැත

55 DOME/01/07/HRDA/60 බේ.පී.ඇතුග මිය ප්රළ.බල්. ළ.-බදොළුල ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

56 DOME/01/07/HRDA/61 ඒවහ.එම්.සළරීවහ මයළ පුත්තම ප්රළ.බල්. ළ නෆත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

ABS අවභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

57 DOME/01/07/HRDA/63
ආර්.එවහ.බේ.ගල්බශේන 

මයළ
CGD - බත්තරමුල් ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47414 ඇත

58 DOME/01/07/HRDA/64 ජී.ඒ.එවහ.ගමබේ මිය
ආරච්චි ට්ටුල 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

59 DOME/01/07/HRDA/65 එවහ.පී.ඩී.ගයනි මිය
MON - 

බත්තරමුල්
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47013 ඇත

60 DOME/01/07/HRDA/67
අයි.එම්.බේ.ගීතළනි 

මිය

ප්රළ.බල්. ළ - 

 ෆෂණිය
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

61 DOME/01/07/HRDA/68 ටී.ඒ.ඒ.ගීතළිංජලී මිය
කුලියළපිටිය -බටහිර 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

62 DOME/01/07/DO/69
ජී.එවහ.ඩී.බේ.ගුණමුණි 

මිය

අරණළය  

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවමත් අවමත් ඇත CS/DOS/A/45929 ඇත

63 DOME/01/07/HRDA/70
ඊ.එම්.ඩබ්.බේ.ගුණරත්

න මිය
දි.බල්. ළ -  මශනුලර ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47196 ඇත

64 DOME/01/07/HRDA/71
එම්.ඩී.ඒ.පී.ගුණරත්න 

මිය

බපොල්ගශබල 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

65 DOME/01/07/HRDA/72 ඒ.ගුණරත්න මයළ CGD - බත්තරමුල් ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

66 DOME/01/07/HRDA/73 රුවිනි ගුණබවේ ර මිය
දි.බල්. ළ. - ගළල් -

PES
නෆත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් ABS
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

67 DOME/01/07/DO/75
එන්.ජී.එන්.ගුණති  

මයළ

රුලන්ලෆල් 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/45234 ඇත

68 DOME/01/07/HRDA/76
එම්.ජී.ජී.එවහ.බේ.ගුණ

ති  මිය
දි.බල්. ළ -  මශනුලර ඇත 2021 ලැ.ල දෙලා ඇත. අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47355 ඇත √

69 DOME/01/07/DO/77
බේ.එන්.ගුණති  

මිය

MON - 

බත්තරමුල්
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/45395 ඇත

70 DOME/01/07/HRDA/78
බේ.ඩී.ගුණලර්ධන 

මයළ

ප්රළ.බල්. ළ - 

බවොරණළබතොට
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

71 DOME/01/07/HRDA/79
බේ.පී.එවහ.ගුණලර්ධන 

මිය

දි.බල්. ළ 

කුරුණෆග PES
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත් ඇත CS/DOS/A/47919

72 DOME/01/07/HRDA/81
ඩී.එච්.ජී.එවහ.ගුණලර්ධ

න මයළ

දි.බල්. ළ. - ගළල් -

PES
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

73 DOME/01/07/HRDA/82
ඩී.එම්.වී.බේ.ගුණලර්ධ

න මයළ

ප්රළ.බල්. ළ -  

බබ්රුල
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

දඳනී 

සිට නැත

දඳනී සිට 

නැත

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

74 DOME/01/07/HRDA/83
එච්.ඩි.අයි.යු.ශදුන්බේ 

මයළ

ලෆලි න්ද 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.



75 DOME/01/07/HRDA/84 ජී.අයි.ශර්නී මිය
ප්රළ.බල්. ළ  - 

බශොරණ
ඇත වං.නි. ලිපිය ැබී නැත අවමත් අවමත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

76 DOME/01/07/HRDA/85
ලයි.එම්.හීන්මෆණිබේ 

මිය

නි ලෆරටිය 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47869

77 DOME/01/07/HRDA/86 එච්.එන්.පී.බශේරත් මිය
දි.බල්. ළ 

කුරුණෆග -PES
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47891

78 DOME/01/07/HRDA/87
එච්.එම්.එන්.පී.බශේරත් 

මිය

බලන්නප්පුල 

ප්රළ .බල්. ළ
නෆත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47625 √

79 DOME/01/07/HRDA/88
එච්.එම්.එවහ.බේ.බශේර

ත් මිය

 ෆකිරළල  

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

80 DOME/01/07/HRDA/89
එච්.එම්.ජයරත්න 

බශේරත් මයළ

දි.බල්. ළ 

කුරුණෆග
ඇත

කා.ක.ඉ.නියමිත 

කායට වභත් වී නැති 

නිවා 

ලැ.ල.තාලකාලිකල 

අත්හිටුලා ඇත

අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/46138

81 DOME/01/07/HRDA/90 එච්.එම්.ජී.බශේරත් මයළ
දි.බල්. ළ -  ගල් 

-PES
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47402 √

82 DOME/01/07/HRDA/91
එච්.එම්.ටී.එන්. බශේරත් 

මයළ

පුත්තම දි.බල්. ළ 

PES
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/45344

83 DOME/01/07/HRDA/93 එච්.එම්.පි.බශේරත් මයළ පුත්තම දි.බල්. ළ ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

84 DOME/01/07/HRDA/94
බේ.පී.බශටිටිආරචිචි 

මයළ

ප්රළ.බල්. ළ - 

තිංගල් -PES
නෆත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/45849

85 DOME/01/07/HRDA/95
සී.එන්.බශට්ටිආරච්චි 

මිය
ප්රළ.බල්. ළ. - කිරින්ද ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත් ඇත CS/DOS/A/47654

86 DOME/01/07/HRDA/96
එච්.ඩබ්.ඩි.සී.බශට්ටිල

ත්ත මයළ

දි.බල්. ළ. - ගළල් -

PES
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

87 DOME/01/07/HRDA/97 ආර්.ජී.එවහ.ඉන්දි  මයළ
දි.බල්. ළ - 

ශම්බන්බතොට
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47641 ඇත

88 DOME/01/07/HRDA/98 එවහ.ඒ.එවහ.ඉන්දි ළ මිය
ප්රළ.බල්. ළ - 

මළලිම්බඩ

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

දඳනී 

සිට නැත

දඳනී සිට 

නැත

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

89 DOME/01/07/HRDA/99
බේ.ඩබ්.එම්.අයිරළිංගනී

 මිය

බන්බගොඩ 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

90 DOME/01/07/HRDA/100
බේ.එම්.සී.ඩබ්.ජයබ ො

ඩි මයළ

දි.බල්. ළ 

කුරුණෆග
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

91 DOME/01/07/HRDA/101 බේ.ඩි.ආර්.සී.ජයබ ොඩි
කිරිඇල්  

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

කාර්ය වාධන 

ලාර්තාදේ දකොටවක් 

එලා නැත

අවභත්
දඳනී සිට 

නැත

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

92 DOME/01/07/HRDA/102
බේ.ඒ.එම්.එවහ.බේ.ජය

ත්
පන්න  ප්රළ.බල්. ළ. ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47993



93 DOME/01/07/HRDA/103
පී.ආර්.එවහ.බේ.ජයත්

 මයළ
දි.බල්. ළ - ගම්පශ ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/45300

94 DOME/01/07/HRDA/104 ඩබ්.ඒ.ඩී.ජයමළලි මිය දි.බල්. ළ - ගම්පශ ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/45620

95 DOME/01/07/HRDA/105 එච්.ජයන්ති මිය
දි.බල්. ළ -  

මශනුලර (pes)
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/44881

96 DOME/01/07/HRDA/106
ආර්.එම්.එවහ.බේ.ජය

බව හන මයළ

ප්රළ.බල්. ළ - 

බඩල්කුඹුර .
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47549

97 DOME/01/07/HRDA/107
එම්.බේ.ඒ.සී.ජයබවේන 

මිය

මළලනෆල් 

ප්රළ.බල්. ළ
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47590 ඇත

98 DOME/01/07/HRDA/109 බේ.ඒ.එවහ.ජයසිංශ
නළරම්ම 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

99 DOME/01/07/HRDA/110 බේ.ටී.එවහ.ජයසිංශ අව්ල ප්රළ.බල්. ළ. ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

100 DOME/01/07/HRDA/111 ටී.බී.ජයසිංශ මයළ
මෆදලච්චිය 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

101 DOME/01/07/HRDA/112 බී.ඩී.ජී.පී.ජයසිංශ මිය
ගඟ ඉශෂ බ ෝරබල් 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

102 DOME/01/07/HRDA/113 ඩබ්. ජයසරි මයළ
ප්රළ.බල්. ළ -  

බ ොබොන්න
ෙැටළු

103 DOME/01/07/HRDA/114
බේ.එම්.ඊ.බේ.ජයසුන්

දර මිය

ප්රළ.බල්. ළ.-

නුලර, ඩලත්වතර 

ගඟලටබ ෝරබෂේ

ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත්

104 DOME/01/07/HRDA/116
එල්.ඩබ්.ඩී.පී.ජයලර්ධ

න

මළලතගම 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/44910

105 DOME/01/07/HRDA/117
ඩී.බේ.එවහ.ජයලර්ධන 

මයළ
බදහිඕවිට ප්රළ.බල්. ළ ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47913 ඇත √

106 DOME/01/07/HRDA/118
පි.බේ.ඊ.බේ.ජයලර්ධ

න මිය

ප්රළ.බල්. ළ 

හිඟුරේබගොඩ
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/44666 ඇත

107 DOME/01/07/HRDA/119
ඒ.වී.අයි.එවහ.ජයවීර 

මයළ
දි.බල්. ළ -  ගල් ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47653 ඇත

108 DOME/01/07/HRDA/120
ටී.ජි.පී.ආර්.ජිනළදීර 

මයළ

බදල්බතොට 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/46982

109 DOME/01/07/HRDA/121
පී.එවහ. ඩබශට්ටිබේ 

මිය

ලෆලිගම - 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47495 √

110 DOME/01/07/HRDA/122
ආර්.එම්.ටී.බේ. ම 

ර මයළ

ප්රළ.බල්. ළ - 

ශපුතබල්
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/48142

111 DOME/01/07/HRDA/123 එච්.බේ.සී. ළන්ති මිය
ප්රළ.බල්. ළ. - 

නළබගොඩ
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/47961 ඇත √

112 DOME/01/07/HRDA/124 බේ.ඒ.යු. ළන්ති මිය
බුත්බ ොහුපිටිය 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත්

ප්රතිප 

අලංගු 

කර ඇත

ඇත CS/DOS/A/47954

113 DOME/01/07/HRDA/125
ඩබ්.බී.එවහ.එම්. ළන්ති 

මිය
අම්පළර දි.බල්. ළ. ඇත

වං.නි. උවව්වීදම් ලිපිය 

ැබී නැත
අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/46156 √

114 DOME/01/07/HRDA/126
ඊ.ඒ.ලයි.එම්. රුණළර

ත්න මිය

කුරුණග   

ප්රළ.බල්. ළ.

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

අකැභැත්ත ප්රකා කර ඇත



115 DOME/01/07/HRDA/127
එන්.බේ.බී.ඩබ්.ආර්. 

රුණළරත්න

දි.බල්. ළ 

කුරුණෆග -PES
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත්

116 DOME/01/07/HRDA/128
එම්.වී.ඒ.ඩී.එන්.බේ. 

රුණළබවේ ර බමය
ප්රළ.බල්. ළ - මතුගම ඇත 2021 ලැ.ල දෙලා ඇත. අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47304 ඇත √

117 DOME/01/07/HRDA/129
ජී.ඒ.එවහ.පී. රුණළසරි 

මිය

ප්රළ.බල්. ළ .- 

බ ොටබපො
ඇත

වං.නි. උවව්වීදම් ලිපිය 

ැබී නැත
අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/47877

118 DOME/01/07/HRDA/130 ඒ.එම්.කීර්තිරත්න මයළ
බ ොටබලශර 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/46139

119 DOME/01/07/HRDA/131
බේ.ඩී.ආර්.සී.කිත්සරි 

මයළ

දි.බල්. ළ -  ළුතර  

PES
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47831

120 DOME/01/07/HRDA/132
බේ.ටී.එන්.බ ොඩිතුල

ේකු මිය
දි.බල්. ළ -  මශනුලර ඇත

වං.නි. උවව්වීදම් ලිපිය 

ැබී නැත
අවභත් වභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

121 DOME/01/07/HRDA/133
එන්.ඩබ්.එල්.බේ.කුඩළ

බශට්ටි මිය

දි.බල්. ළ - ගම්පශ 

PES
ඇත 232 අඩුඳාඩු වහිතයි අවභත් අවභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

122 DOME/01/07/HRDA/135 එවහ.කුසිංශ මිය
ප්රළ.බල්. ළ. - 

යේ මුල්
ඇත

වං.නි. උවව්වීදම් ලිපිය 

ැබී නැත
අවභත් වභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

123 DOME/01/07/HRDA/136 සී.කුසිංශ මිය
ප්රළ.බල්. ළ .- 

බදවිනුලර
ඇත

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

අනුල 2020 ලැ.ල. 

දෙලා ඇත

අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/47613 ඇත

124 DOME/01/07/HRDA/137
එච්.පී.පී.යූ එවහ.කුමළර 

මයළ

ප්රළ.බල්. ළ  -  

දිවුපිටිය .
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

CS/DOS/Absorb/8

167

125 DOME/01/07/HRDA/138 එම්.එවහ.කුමළර මයළ
ලළරියබපොෂ 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/47403

126 DOME/01/07/HRDA/139
එල්.එච්.ඒ.එවහ.කුමළර 

මයළ
දි.බල්. ළ  -  ළුතර ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/46179

127 DOME/01/07/HRDA/140
එවහ.එච්.එන්.කුමළර 

මයළ

මළතබල් දි.බල්. ළ. 

PES
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/47352 ඇත

129 DOME/01/07/HRDA/142 ඩබ්.ආර්.පී.කුමළර මයළ
ප්රළ.බල්. ළ - 

ලවහමුල්
ඇත වං.නි.ලිපිය ැබී නැත අවභත් අවභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

130 DOME/01/07/HRDA/143
ඩබ්.එම්.ඩබ්.කුමළර 

මයළ
දි.බල්. ළ -  ළුතර ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/45305 ඇත

131 DOME/01/07/HRDA/144
ඩී.එච්.එම්.එන් .කුමළර 

මයළ

රළජළිංගනය 

ප්රළ.බල්. ළ
ඇත වං.නි.ලිපිය ැබී නැත අවභත් වභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

132 DOME/01/07/HRDA/145
එච්.එම්.එවහ.කුමළරසිංශ

 මයළ

දෆරණියග  

ප්රළ.බල්. ළ
ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

133 DOME/01/07/HRDA/146
එච්.එම්.බේ.එම්.කුමළරි

 මිය

උඩබද්දළල 

ප්රළ.බල්. ළ.

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවමත් අවමත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

134 DOME/01/07/HRDA/147 එන්.ජි.අයි.කුමළරි මිය ලපබන් ප්රළ.බල්. ළ.

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

135 DOME/01/07/HRDA/148
එම්.ජී.එවහ.ඩී.කුමළරී 

මිය
තුම්පබන් ප්රළ.බල්. ළ. ඇත

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

136 DOME/01/07/HRDA/149 බේ.බේ.පී.කුමළරි මිය දි.බල්. ළ. - ගළල් ඇ වභත්

137 DOME/01/07/HRDA/150 බේ.එච්.දීපළ කුමළරි මිය
දි.බල්. ළ - 

බමොණරළග
ඇත ෙැටළු අවභත්

138 DOME/01/07/HRDA/151
ඩබ්.පී.එම්.ඩී.කුමළරි 

මිය
ප්රළ.බල්. ළ - ඉිංගිරිය 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/46185 ඇත

139 DOME/01/07/HRDA/152 ඩී.එම්.අයි.කුමළරි මිය
ප්රළ.බල්. ළ.-

කුන්ඩවළබල්
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/45763 ඇත √

140 DOME/01/07/HRDA/153 ඩී.ජී.ඒ.කුමළරි මිය

කුලියළපිටිය -

නෆබගනහිර 

ප්රළ.බල්. ළ.

ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/45623

141 DOME/01/07/HRDA/154
ඩබ්.ඒ.නයනළ කුමුදුනී 

මිය
පළදුේ  ප්රළ.බල්. ළ ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

142 DOME/07/07/HRDA/155 එච්.ජී.කුමුදිනි මිය
ප්රළ.බල්. ළ.- 

අකුරැවහව
2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

143 DOME/01/07/HRDA/156 ඩී.පී.සී.කුවළ නී මිය දි.බල්. ළ - ගම්පශ 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/45595 ඇත

144 DOME/01/07/HRDA/157
බේ.එච්.ඩී යනල් 

මයළ

දි.බල්. ළ- 

ශම්බන්බතොට
ඇත

කා.ක.ඉ.නියමිත 

කායට වභත් වී නැති 

නිවා 

ලැ.ල.තාලකාලිකල 

අත්හිටුලා ඇත

දඳනී 

සිට නැත

දඳනී සිට 

නැත

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

145 DOME/01/07/HRDA/158
සී.එමි.එච් ලියනබේ 

මිය

ප්රළ.බල්. ළ. - 

ලෆලිගම

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/47027

2011 ඳත්වීභක්



146 DOME/01/07/HRDA/159 සී.ඩබ්.ලියනබේ මිය මශරගම ප්රළ.බල්. ළ.

කා.ක.ඉ.විබාෙය 

දෙලනලර වභත්. 

ඒ.දවේ.අ.ජ. උඳදෙව් 

ැදඵන තුරු 

ලැ.ල.දෙවීභ අත්හිටුලා 

ඇත

අවභත් වභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

147 DOME/01/07/HRDA/160
ඩබ්.ඩී.එම්.මල් ළන්ති 

මිය

රවහනළය පුර 

ප්රළ.බල්. ළ
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/48011

148 DOME/01/07/HRDA/161
ජී.බී.එවහ .මල් ළන්ති 

මිය
ප්රළ.බල්. ළ- ඇපළත වභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

149 DOME/01/07/HRDA/162 ඊ.මල්ලආරච්චි මිය දි.බල්. ළ - ගම්පශ ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/47909

150 DOME/01/07/HRDA/163
බේ.ඒ.මල්ලි ළ 

ජයසිංශ
මශල ප්රළ.බල්. ළ.

කා.ක.ඉ.නියමිත 

කායට වභත් වී නැති 

නිවා 

ලැ.ල.තාලකාලිකල 

අත්හිටුලා ඇත

දඳනී 

සිට නැත

දඳනී සිට 

නැත

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

151 DOME/01/07/HRDA/164 ආර්.පී.මිංගලි ළ මිය දි.බල්. ළ  - රත්නපුර ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත
2011 

ඳත්වීභක්
ඇත CS/DOS/A/45851

152 DOME/01/07/HRDA/165 බේ.එම්.මිංගලි ළ මිය
ප්රළ.බල්. ළ - 

බමොණරළග
ඇත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

153 DOME/01/07/HRDA/167
ටී.ආර්.ඩී.බමන්ඩිවහ 

මයළ

ප්රළ.බල්. ළ. - 

අම්බන්බගොඩ
ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත්

මනළපය ප  ර 

නෆත

154 DOME/01/07/HRDA/168
බේ.එම්.සී.බේ.මෆණි

බේ මිය

රඹුේ න 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත 2021 ලැ.ල දෙලා ඇත. අවභත් අවභත් ඇත CS/DOS/A/47898 ඇත √

155 DOME/01/07/HRDA/169
බේ.ඒ.එවහ.බේ.මෆණි

බේ මිය
ප්රළ.බල්. ළ යටලත්ත

 ළ. .ඉ.විභළගය 

අවමත්. ලෆ.ල.අත්හිටුලළ 

ඇත

අවභත් අවභත්
අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.

156 DOME/01/07/HRDA/171
එන්.එල්.ඒ.ජී.බේ.මුණි

දළව මිය

ඇශෆලියබගොඩ 

ප්රළ.බල්. ළ.
ඇත ෙැටළු වභත් ඇත CS/DOS/A/47248

157 DOME/01/07/HRDA/173
එච්.බේ.බේ.ඒ.සී.දයළර

ත්න
අනුරළධපුර දි.බල්. ළ 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත අවභත් වභත් ඇත CS/DOS/A/46597 ඇත

158 DOME/01/07/DO/174
බේ.පී.ඩී.කුමළරපතිරණ

 මයළ
මළතබල් දි.බල්. ළ ඇත 2020 ලැ.ල.දෙලා ඇත වභත් ඇත CS/DOS/A/42103 ඇත

159 DOME/01/07/DO/175 එම්.ආර්.කුසුමතළ මිය
බදොඩන්බගොඩ 

ප්රළ.බල්. ළ
ඇත වං.නි. ලිපිය ැබී නැත අවභත් අවභත්

අයදුම්ඳත 

යලා ඇත.


