
 

     විලෆ/ඳළ 02/අග්රශළර Online/2022                          2022.09.13 

 

විශ්රළම ලෆප් ද පාඳළතමේප්තුවපේ සියලුම නිධළරීතු පලේ, 

 
රළජ්ය නිධළරීතු වශළ වු පවෞඛ්ය ර්ෂ  ්රමය  අග්රශළර  -  ාත්ේ ඳද්ධතිය යළලත්කළලීන කිරීම. 

උ්ෂේ කරු  ව්බතුධපයතු ජ්ළතික ර්ෂ  භළර අරමුාහි ප්රධළන විධළයක නිධළරී විසිතු පයොමු කරන 

ා  අංක NITF/WEB PORTAL/2021ශළ 2022.08.30 දිනෆති  ලිපිය මඟිතු අග්රශළර වළමළජිකයිතු වශ 

ඔවුතුපේ ප්රතිළීනතු පිිබබ පේොරවරු මළතමගගේ  Online  ්රමපේාය ඔවහපවේ 2022.09.30 දිනට පඳර පතම  

ලපයතු ාත්ේ යළලත්කළලීන කරන පමතු ාතුලළ ඇේ. 

02. ප් වශළ ජ්ළතික ර්ෂ  භළර අරමුාපේ පලබ් අඩවියට (www.nitf.lk) පිවිව අාළ පේොරවරු 

යළලත්කළලීන කෂයුව ආකළරය පිිබබ උඳපාවහ මළළල ඇවෂත් අත්පඳොේ වශ වීඩිපයෝල ඳරිශීනපයතු ප් 

පිිබබ ලෆඩි විවහේර බළ ගේ ශෆකි අේර ඒ වශළ ඳශේ දිගු ඔවහපවේ ඔබට අලය ලෆඩිදුර  උඳපාවහ 

බළගෆනීප් ශෆකියළල ඳලතින බල ාතුලළ සිටිමි. ඒ අනුල ඔබපේ පේොරවරු 2022 වෆ දේෆ්බතම 21 දිනට පඳර 

යළලත්කළලීන කිරීමට කටයුව කරන පමතු කළරුණිකල ාතුලළ සිටිමි.  

පිවිසිප් දිගුල: https://nitf.lk/en/ilogin.php  

වීඩිපයෝ ඳටය වශළ දිගුල: https://www.youtube.com/watch?v=MWlJV2JfIa8 

ඳරිශීක අත්පඳොේ වශළ දිගුල: https://nitf.lk/f/admin/doc/AWP%20Login.pdf 

03. පමපව ාත්ේ ඇවත් කිරිප්දී ය් අඳශසුේළලය්ෂ පශෝ ාත්ේ ඇවත් කිරිමට පනොශෆකි 

වුලපශොත්, විශ්රළම ලෆප් ද පාඳළතමේප්තුවපේ ඳළන අංපේ විය භළර නිධළරිනිය (වී.පී.පවේනළරත්න පමය - 

0115921659 / 0112320041) ාෆනුලත් ක යුවය. 

04.  ේලා, මිතු පඳර ඔබට ශට ාෆනු් දී ඇති ඳරිදි විශ්රළම ලෆප් ද පාඳළතමේප්තුවල ශළ ව්බතුධ සියලුම 

නිධළරිතුපේ පේොරවරු යළලත්කළලීන කිරිම වශළ ාත්ේ රැවහකිරීමට පාඳළතමේප්තුවල මගිතු නිකුත් කරන  

ා ගූගේ පසෝරමය (Google Forms) ප් ලනපේ්ෂ ව්පුතම  කිරීමට පනොශෆකි ව සියලුම නිධළරිතු, ඳශේ 

දිගුල ඔවහපවේ ඇවෂත් වී 2022 වෆ දේෆ්බතම 20 ලන දිනට පඳර එම පසෝරමය ව්පුතම  කිරීමට කටයුව කරන 

පව කළරුණිකල ාතුලමි. එපවේම ාෆනට අග්රශළර ාත්ේ ඳද්ධතිය ව පේොරවරු ඇවත් පනොලන 

නිධරිතුපේ ාත්ේ යළලත්කළලින කරගෆනිම වශළ පමම ගූගේ පසෝරමය භළවිේ පකපරන බෆවිතු කඩිනමිතු 

ාත්ේ ඇවත් කිරිමට කටයුව කරන පමතු ේලදුරටත් ාතුලමි. 

 විශ්රළම ලෆප් ද පාඳළතමේප්තුව  ප්රධළන  කළතමයළ නිධළරීතුපේ පේොරවරු බළ ගෆනීප් ගූගේ 

පසෝරමය 

https://docs.google.com/forms/d/1ye9zf4zc9S3g47Up_waIjIhyieXgUxuM3qk6aJgwDHU/edit 

 විශ්රළම ලෆප් ද පාඳළතමේප්තුවලට ව්බතුධ දිවහත්රි්ෂ/ ප්රළපද්ශීය පේක් කළතමයළයතු හී පවේලපේ 

නියුව නිධළරීතුපේ පේොරවරු බළ ගෆනීප් ගූගේ පසෝරමය 

https://docs.google.com/forms/d/1xl5sT3QG755YCZ9-VCCWnj9mRQQNs-6V20E9h1vKLyE/edit 

http://www.nitf.lk/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUZWUFB2Z3NkZmRpRGlhV05VZl9qQ3JtUkg5QXxBQ3Jtc0ttOWRVR2dUanM1R0llb1QxLVM2MTdVM1otbkRDWTNUNkJoQ1Joa0wzSTFZR0FqQ1BISnlpeTNUbUJ1SWZxcXlGMXNuZzZtNTRUZFhRZVFTUnZPbGJMWS1HQjFiR0N4MUhwclhzQTM2VGdxeTdoQlZFcw&q=https%3A%2F%2Fnitf.lk%2Fen%2Filogin.php&v=MWlJV2JfIa8
https://www.youtube.com/watch?v=MWlJV2JfIa8
https://nitf.lk/f/admin/doc/AWP%20Login.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1ye9zf4zc9S3g47Up_waIjIhyieXgUxuM3qk6aJgwDHU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xl5sT3QG755YCZ9-VCCWnj9mRQQNs-6V20E9h1vKLyE/edit


05. ේලා ඉදිරිපේදී අග්රශළර ර්ෂ  හිමික් ව්බතුධ සියලු කටයුව මළතමගගේ ්රමය ඔවහපවේ සිදුකිරීමට 

අප ද්ෂළ කරන බෆවිතු නිලෆරදි ාත්ේ ඇවෂත් කිරීමට කටයුව කෂ යුව බල ා ලෆඩිදුරටත් ාතුලමි. 

06. ප් ව්බතුධපයතු ඔබපගතු ෆපබන වශපයෝගය ඉේළ අගය පකොට වකමි. 

 

 

 

 

 

ඩී.එ්.ආතම.දිවළනළයක 

අධය්ෂ (ඳළන) 

විශ්රළම ලෆප් ද අධය්ෂ ජ්නරළේ පලනුලට 

 


