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රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරීන් රැකියළගත් කිරීසේ ලෆඩවටශන - 2020 

මළර්ගගත් ක්රමයට සත්ොරතුු  ාළ ගෆීම - 2 

 

රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළ සල් ේ සස වමළාං  ශළ 2021.08.11 දිනෆති ලිපිය ශළ 

ාෆසේ. 

 

02. ඒ අනුල 2021.08.23 දින සිට රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරීන් රැකියළගත් කිරීසේ ලෆඩවටශන - 2020 

මළර්ගගත් ක්රමයට සත්ොරතුු  ාළ ගෆීම වශළ ක්රියළත්ම  ලන දත්ත් ඇතුෂත් කිරීසේ වෆෆවහම සේ වමඟ 

අමුණළ ඇත්. එම වෆෆවහමට අනුල සත්ොරතුු  ඇතුෂත්  රන සමන්  ළු ණි ල දන්ලළ සිටිමි. 

 

03. වහථළන මළු වීේ ාළ සලනත් ප්රළසීය ය සල් ේ  ළර්යළය ට ඇතුෂත් වීම මත් සශ  සලනත් 

ත්ළක්ණි   ු ණක් මත් සත්ොරතුු  ඇතුෂත් කිරීමට සනොශෆකිලන අභයළවළ න නිධළන්න්ට සුදුසු වළධළරණ 

 ළ සිමළලක් ාළ දීමට ඉදින්සේදී  ටයුතු  රනු ෆසබ්.  

 

 

එවහ. ආස  ාණ්ඩළර 

ඒ ළාීධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල් 

රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංසේ සල් ේ සලනුලට 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මසස අාං ය  ඔසබ් අාං ය     දිනය  
எது இல  உநதுஇல  திகதி:         
My No Your No Date 

 

PS/GT/2020-I 

 

 2021.08.20 

 



 

 

රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරීන් රැකියළගත් කිරීසේ ලෆඩවටශන - 2020 

සත්ොරතුු  ඇතුෂත් කිරීසේ වෆෆවහම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වෆ.යු :-   

මළර්ගගත් මෘදු ළාංගයට ප්රසශ වී දත්ත් ඇතුෂත් කිරීසේ  වාෆි    (Links) භළවිත් කිරීසේ දී ඇමණුමහි 

වශන් දිනට නියමිත් ප්රමළණයට ඳමණක් ඳශසු ේ වවළ ඇත්. දිනට නියමිත් මුල් අාං  1000 දක්ලළ 

ඳෂමු වාෆි ය ද (Link), 1001 – 2000 දක්ලළ සදලන වාෆි ය ද, 2001 – 3000 දක්ලළ සත්ලන වාෆි ය වශ 

3001 – 4000 දක්ලළ සිශලන වාෆි ය ද  සත් රළ ගෆීසමන් ප්රසශ වීසේ අලහිරත්ළල අලම  රගත් ශෆකිය 
 
 

 

විමසීේ       

           අභයළවළ න උඳළධිධළන් ළවළල -   0112696068 

                                                            -   0715253192 

අනු 
අාං ය 

      නියමිත් දිනය 
දත්ත් ඇතුෂත්  ෂ ශෆකි අදළෂ 

ඳත්වීම අාං  

1 23-අසග වතු-2021 

GAM-02-05820  - GAM-02-06187 
KAL-03-00001 - KAL-03-04095 
KAN-04-00001 - KAN-04-00258 

2 24-අසග වතු-2021 KAN-04-00259 - KAN-04-04957 

3 25-අසග වතු-2021 

KAN-04-04958 -  KAN-04-05038 
MTL-05-00001 -  MTL-05-01733 
NWE-06-00001 - NWE-06-01112 
GAL-07-00001 - GAL-07-01713 

4 26-අසග වතු-2021 
GAL-07-01714 - GAL-07-04379 

MTR-08-00001 - MTR-08-02098 

5 27-අසග වතු-2021 

MTR-08-02099 -  MTR-08-03560 
HAM-09-00001 - HAM-09-02057 

JAF-10-00001 - JAF-10-01057 

6 28-අසග වතු-2021 

JAF-10-01058 - JAF-10-02817 
MAN-11-00001 - MAN-11-00529 
VAU-12-00001 - VAU-12-00554 
MUL-13-00001 - MUL-13-00320 

KIL-14-00001 - KIL-14-00354 
BAT-15-00003 - BAT-15-01462 

7 30-අසග වතු-2021 

BAT-15-01463 - BAT-15-02611 
AMP-16-00001 - AMP-16-2922 
TRI-17-00001 - TRI-17-00926 

8 31-අසග වතු-2021 
TRI-17-00927 - TRI-17-01760 

KUR-18-00001 - KUR-18-03896 

9 1-වෆප්ත්ෆේාර්-2021 

KUR-18-03897 - KUR-18-06508 
PUT-19-00002 - PUT-19-01029 
ANU-20-00001 -ANU-20-00981 

10 2-වෆප්ත්ෆේාර්-2021 

ANU-20-00982 - ANU-20-03123 
POL-21-00001 - POL-21-00777 
BAD-22-00001 - BAD-22-01719 

11 3-වෆප්ත්ෆේාර්-2021 

BAD-22-01720 - BAD-22-03291 
MON-23-00001 - MON-23-03985 

RAT-24-00001 - RAT-24-00640 

12 4-වෆප්ත්ෆේාර්-2021 
RAT-24-00641 - RAT-24-03983 
KEG-25-00002 - KEG-25-01249 

13 6-වෆප්ත්ෆේාර්-2021 KEG-25-01250 - KGE-25-03658 


