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රැකියළ  විරහිත් උඳළධිධළරින් රැකියළගත් කිරිසේ ලෆඩවටශන - 2020 

මළර්ගගත් ක්රමයට සත්ොරතුු  ාළ ගෆීම 

 

මළර්ගගත් ක්රමයට උක්ත් මෆසයන් රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංසේ සල් ේ  

විසින් 2021.08.11 දිනෆතිල ඳෂ  රන ද නිසේදනය වේාන්ධසයන් වු මළසේ 2021.08.27 දිනෆති ලිපිය ශළ 

ාෆසේ.  

 

02. ඒ අනුල මළර්ගගත්ල සත්ොරතුු  ාළ ගෆීම වශළ ක්රියළත්ම  ලන දත්ත් ඇතුෂත් කිමේසේ වෆෆවහමට 

අදළෂල සමසත්ක් කිසිදු සත්ොරතුරක් ඇතුෂත් කිමේමට සනොශෆකි වු අභයළවළී උඳළධිධළමේන් වශළ වෆප්ත්ෆේාර් 

මව 12, 13 වශ 14 යන දිනයන්හී සත්ොරතුු  ඇතුෂත් කීරිමට  ටයුතු වවළ ඇත්. 

 

03. එසමන්ම ත්ළක්ණි   ු ණු මත් ඉත්ළ ලෆදගත් දත්ත් ඇතුෂත් කිරිමට සශෝ සලනවහ කිමේමට සනොශෆකි වු 

උඳළධිධළමේ අභයළවළන්න්ට එම සත්ොරතුු  ඇතුෂත් කිමේමට ඉදිරි දින කිහිඳය දී අලවහථළල වවළ සදනු ෆසබ්.  

 

04. සේ ලන විටත් සත්ොරතුු  ඇතුෂත්  රන ද අභයළවළන් උඳළධිධළරින්ශට දත්ත් ඇතුෂත් කිමේසේදී 

ගෆටලු සිදුල ඇත්නේ ශළ සලනත් සත්ොරතුු  ඇතුෂත්  ර ඇත්නේ ඳශත් විදුත් ත්ෆඳ (E-mail) ශරශළ එකී 

දෆනුලත් වීේ සිදු  ර ඒ වේාන්ධසයන් ලන වාංසෝධනය සිදු  ර ගෆීමට ද  ඉඩ වවළ ඇත්. එහි දී ත්මළ අයත් 

දිවහත්රික් යට අදළෂල ඳශත් දක්ලළ ඇති විදුත් ත්ෆඳ (E-mail) ඔවහසවේ ඳමණක්  ගෆටලුල ඉදිරිඳත්  රන සව 

ද දන්ලළ සිටිමි.  

 

 දිවහත්රික්  විදුත් ත්ෆඳෆල් ලිපින (Email Address) 

1 රත්නපුර gtbrathnapura2020@gmail.com 

2  ළුත්ර gtbkaluthara2020@gmail.com 

3 ශේාන්සත්ොට gtbhambantota2020@gmail.com 

4 නුලරඑළිය gtbnuwaraeliya2020@gmail.com 

5 යළඳනය gtbjaffna.kilinochchi2020@gmail.com 

6 කිළිසනොච්චි gtbjaffna.kilinochchi2020@gmail.com 

7 අේඳළර gtbampara.vavuniya@gmail.com 

මසේ අාං ය  ඔාසේ අාං ය     දිනය  
எது இல  உநது இல   திகதி:         

My No Your No Date 
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8 ලේනියළල gtbampara.vavuniya@gmail.com 

9  ගල් gtbkegalla2020@gmail.com 

10 සමොනරළග gtbmonaragala2020@gmail.com 

11 ගේඳශ gtbgampaha2020@gmail.com 

12 මළත්සල් gtbmathale2020@gmail.com 

13 ගළල් gtbgalle2020@gmail.com 

14 අනුරළධපුර gtbanuradhapura2020@gmail.com 

15 සඳොසෂොන්නු ල gtbpolonnaruwa2020@gmail.com 

16 මශනුලර gtbkandy2020@gmail.com 

17 ස ොෂඹ gtbcolombo2020@gmail.com 

18 කුු ණග gtbkurunegala2020@gmail.com 

19 ාදුල් gtbbadulla2020@gmail.com 

20 මළත්ර gtbmathara2020@gmail.com 

21 පුත්ත්ම gtbputtalam2020@gmail.com 

22 ත්රිකුණළමය gtbtri.man2020@gmail.com 

23 මඩ පුල gtbbatticaloamullaitivu@gmail.com 

24 මන්නළරම gtbtri.man2020@gmail.com 

25 මුතිේ gtbbatticaloamullaitivu@gmail.com 

 

වෆ.යු - අභයළවළී ඳත්වීේ ෆ   දිවහත්රික් සයන් පිටත්ට වහථළන මළු  වී සලනත් දිවහත්රික් ය ට පුහුණුල වශළ 

 ඳෆමිණි අභයළවළී නිධළමේන් විමසීේ කිමේසේදී දෆනට පුහුණුල ාන දිවහත්රික් සේ විදුත් ත්ෆඳ    

(E-mail)  භළවිත්  රන්න. 

 

 

එවහ. ආසෝ ාණ්ඩළර 

ඒ ළාද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්  

රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාං සල් ේ සලනුලට 
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