ස ෞඛ්ය අමාත්යාාංශසේ
වෛද්ය කර්මය ඳහා වූ පරිපූරක හා අතුරු වෛද්ය ස ේෛාසේ පුහුණුෛට
අන්ත්ර්ජාලය හරහා අයදුම්පත් ම්පූර්ණ කිරීමට උපසද් ේ
අයදුම්පත සම්ූර්ණ කිරීමට පපර ගැ ට් නිසේද්නය හා අන්ත්ර්ජාලය හරහා අයදුම්පත් ම්පුර්ණ කිරීම ඳහා
ලබාදී ඇති උපසද් ේ පහාඳින් කියවන්න.
අයදුම්පත් කැඳවීපම් අවසන් දිනය 2020.11.30 පේ.

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීසම් ක්රියාෛලිය ආරම්භ කිරීසම්දී අයදුම්කරු තුෛ තිබිය යුතු සේඛ්න හ සත්ාරතුරු :

ෑම අයදුම්කරුෛකුටම පහත් ලියවිලි / සත්ාරතුරු තිබිය යුතුය ජාතික හැදුනුම්පත්
උ (ස .මි) ෛලින් ද්ැක්විය යුතුය
ඇමතුම් ලබාදියහැකි ජාංගම දුරකථන අාංකයක්
සගවීම් සිදු කිරීසමන් පසු බැාංකුසෛන් ලබාගත් රිසිට්පත්

1.

ජාංගම දුරකථන අාංකයක් ඇතුළත් කළ යුතුය. අයදුම්කරුට තමාපේ සහ පියාපේ පහෝ මවපේ පහෝ
භාරකරුපේ පහෝ ජංගම දුරකථන අංකයද ඇතුළත් කළ හැකිය.

2. සගවීම් සිදු කිරීසමන් පසු බැාංකුසෛන් ලබාගත් රිසිට්පසත් පිටපත්ක් අයදුම්කරු සතුව තිබිය යුතුය. ලංකා

බැංකුපේ ඕනෑම ශාඛා කාර්යාලයකදී රු. 500 / - ක මුදලක් ලංකා බැංකුපේ තැපරාපේන් ශාඛාපේ අංක
7041318 දරණ පසෞඛය පසේවා අධ්යක්ෂ ජනරාල් පවත පගවා ලබාගත් ලදුපපත් මුද්රිත අංකය අයදුම්පපතහි
නියමිත සේථානයට ඇතුලත් කල යුතුය.

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ක්රියාෛලිසේ පියෛර:

අන්ත්ර්ජාලය හරහා අයදුම් කිරීම → අයදුම්පත් උඩගත් කිරීසමන් අනතුරුෛ ලැසබන අාංක 5 කින් යුත්
සක්ත්ය, පසුෛ අයදුම්පසත්හි මුද්රිත් පිටපත් ලබාගැනීසම් පහසුෛ ඳහා සුරක්ිත්ෛ ත්බාගන්න.

1

ැ.යු.
•

අන්තර්ජාල සම්බන්ධ්තාවපේ බාධ්ාවීම් පහේතුපවන් පහෝ පවනත් පහේතුවක් නිසා පහෝ
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීපම් ක්රියාවලිය අවසන් කළ පනාහැකි වුවපහාත් , එය නව අයදුම්පතක්
පලස නැවත සම්ූර්ණ කළ යුතුය.

•

ඔබ පාඨමාලාවන් එකකට වඩා වැඩි සංඛයාවක් සඳහා අයදුම් කරන්පන් නම්, එකී
පාඨමාලාවන් ඔබපේ මනාපය අනුව රමුඛතා අනුපිළිවලට පතෝරාගත යුතුය. එපලස ඔපේ
මනාපය අනුව සත්ෝරාගත් ප්රමුඛ්ථා අනුපිළිසෛල අයදුම්පත් සයාමු කිරීසමන් පසුෛ කිසිඳු
කරුණක් මත් සෛන ේ කිරීමට ඉඩ සද්නු සනාලැසේ.

1. සම්ුර්ණ අයදුම්පත අන්තර්ජාලය හරහා ඉදිරිපත් කිරීපමන් පසුව එහි මුද්රිත පිටපතක් ලබාපගන ඔබ
සන්තකපේ තබාගන්න.
2. සමෛර ස ෞඛ්ය අමාත්යාාංශය සෛත් අයදුම්පත් ත්ැපෑසලන් එවීම අෛශය සනාෛන බැවින් එස ේ කිරීසමන්
ෛළකින්න.
අන්ත්ර්ජාලය හරහා ලියාපදිාංචි වීසම්දී

ැලකිය යුතු කරුණු -

1. ඔබ අයදුම්පත සම්ූර්ණ කල යුතු වන්පන් ඉංග්රීසි භාෂාපවන් පමණි.
2. අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි වීපම්දී අයදුම්කරු විසින් අ.පපා.ස.(උ.පපළ) විභාගපේ දී පයාදාගත්

ජාතික හැඳුනුම්පපත් අංකයම භාවිතා කළ යුතුය.
අන්ත්ර්ජාලය හරහා අයදුම්පත් ම්පූර්ණ කිරීසම්දී ැලකිය යුතු කරුණු 1. අදාළ විභාග අංක ඇතුළත් කළ පසු, අ.පපා.ස. (උසසේ පපළ) විභාග රතිඵල සහ අ.පපා.ස.(සා. පපළ)
විභාග රතිඵල සේවයංක්රීයව උත්පාදනය පේ. පකපසේ පවතත් එම රතිඵල වල කිසියම් විෂමතාවයක් තිපේ
නම්, රතිඵලය සහ විෂය ඉන්පසු ඇති පකාටපසේ නිවැරදි කළ හැකිය.
2. අයදුම්පත පිරවීපම්දී ඔබට කිසියම් ගැටලුවක් තිපේ නම් පමණක් ඒ සම්බන්ධ්පයන් පසෞඛය
අමාතයාංශපේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය සම්බන්ීකරණ අංශපයන් සතිපේ දිනවල (රජපේ
නිවාඩු දින හැර) උපේ 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වා දුරකථන අංක 0112 340 007 ඔසේපසේ ඇමතීපමන්
පතාරතුරු ලබාගත හැකිය.
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