
 

අන්තර්ජාලය ඔසේ්සේ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරී්ම්දී ඇතිවන ගැටළු මග හරවා ගැනීමට  උප්ෙසේ: 

්සෞඛ්ය , ්පෝෂණ හා ්ේශීය වවෙය අමාතයංශ්ේ මානව සම්පත් සම්බන්ීකරණ අංශය සමඟ සන්ි්ේෙනය 

කිරීමට කරුණාකර පහත  දුරකථන අංකය සහ ඊ්ම්ල් ලිපිනය භාවිතා කරන්න.  

a. දුරකථන අංකය: 0112693955 (දුරකථන අංකය අතිශය කාර්යබහුල බව මතක තබා ගන්න) 

b. විෙුත් තැපෑල:  recruit@health.gov.lk   (සියලු ඊ්ම්ල් පැය 72 ක් ඇතුලත ප්රතිචාර ෙැක්විය හැක) 

 

 ගැටලුව 
 

අනුගමනය කල යුතු ක්රිය  
ම ර්ගය/ස  ය  බැලිය යුතු 

කරුණු  
 

උපසෙ ්  
 

1 පද්ධතියට ඇතුළුවිය  හැකි 
 ්ථ නය හඳුන  හත සන හැකි 
වීම   
 

ස ෞඛ්ය , සපෝෂණ හ  සද්ශීය 
වවෙය අම තයංශසේ සවබ් 
අඩවියට පිවිසීම  
 
අන්තර්ජාලය ඔසේ්සේ හෙ 
පරිපූරරක ්සේවා සඳහා බඳවා 

ගැනීම යන ්යදුම ඔසේ් සේ 

ඉදිරියට යාම  
 

ගැටළු  ඇත්නම් ම නව 
 ම්පත්  ම්බන්ධීකරණ 

අංශය  මඟ  න්ධිසේෙනය 
කරන්ධන  

 

2 කිසිස ත්් පද්ධතියට ඇතුළුවිය 
සන හැකිවීම  
 

පහත සුදුසුකම් ස  ය  බලන්ධන. 

1. 2016/2017 ව ර තුල 

අ.සප .  .උ  ්   සපළ 
විභ ගයට සපනී සිටීම 

2. ජීව විෙය  සහෝ ගතත 
අංශසයන්ධ සපනී සිටීම 

ඉහත සුදුසුකම්  පුර  
ඇත්නම් ම නව  ම්පත් 

 ම්බන්ධීකරණ අංශය  මඟ 
 න්ධිසේෙනය කරන්ධන  
(ඉහත සුදුසුකම්  පුර  
නැත්නම් ඔබ අයදුම් කිරීමට 

mailto:recruit@health.gov.lk


3. අ.සප .  .උ   / සපළ විභ ගය 

 ඳහ  ඔබ භ විත  කළ ජ තික 
හැඳුනුම්පත් අංකයම  ඇතුළු 
කිරීම  

 
 
 

මූලික සුදුසුකම්  පුර  නැත) 

 

3 ිවැරදි සත රතුරු ඇතුළු කලත් 
  ර්ථකව ලිය පදිංචි විය 
සන හැකි වීම   
 

පහත සත රතුරු ස  ය  බලන්ධන. 

1. අ.සප .  .උ   / සපළ විභ ගය 
 ඳහ  ඔබ භ විත  කළ ජ තික 

හැඳුනුම්පත් අංකයම  ඇතුළු 
කලයුතුය  

2. ජ තික හැදුනුම්පත උඩගත 

කිරීම  ඳහ  " jpg" ආකෘතිය 
භ විත  කලයුතුය  

3. ඉහත ගැටළු අංක 3 පරිදි 
මූලික සුදුසුකම  පුර  තිබිය 
යුතුය. 
 

ඉහත සුදුසුකම්  පුර  
ඇත්නම් ම නව  ම්පත් 
 ම්බන්ධීකරණ අංශය  මඟ 

 න්ධිසේෙනය කරන්ධන  

 

4   ර්ථකව ලිය පදිංචි වුවත් 
ඊසම්ල්  හ සකටි පතවුඩ 
සන ලැබීම  
 

පහත සත රතුරු ස  ය  බලන්ධන. 
1. විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය 

සකටි විය යුතුය  
2. දුරකථන අංකයට සකටි 

පතවුඩ ලැබිය හැකි විය 
යුතුය. 

3. අයදුම කරන  ්ථ නසේ 
අන්ධතර්ජ ල පහසුකම් ිසි 
පරිදි තිබිය යුතු සේ. 

ක ර්ය බහුල අව ්ත වලදී  

ඔබසේ ඊසම්ල්  හ සකටි 

පතවුඩ ලබ  ගන්ධන  සතක් 

පැය කිහිපයක්ම ඉව න්ධන 

 
පැය 24ක් තුල ඊසම්ල්  හ 
සකටි පතවුඩ සන ලැබුසේ 
නම් ම නව  ම්පත් 
 ම්බන්ධීකරණ අංශය  මඟ 



 
 

 න්ධිසේෙනය කරන්ධන  
 
ඊසම්ල් සහෝ  සකටි පතවුඩ 
පැය 24ක් තුල සන ලැබුසේ 
නම් ඔබසේ අයදුම ම නව 
 ම්පත්  ම්බන්ධීකරණ 

අංශය හරහ  යලි  ැකසුම් 
කිරීමට සිදු විය හැක එවිට 
ඔබට මුල සිට නැවත අයදුම් 
කිරීමට සිදුසේ. 
 
ඊසම්ල් හ   සකටි පතවුඩ 
යන සෙකම සන ලැබුසේ 
නම් යලි අයදුම් කිරීසම්දී ඒව  
සවන ් සක ට අයදුම් කිරීම 
සයෝගය සේ. 

 

5   ර්ථකව ලිය පදිංචි වී ලැබුණු  
ඊසම්ල්  හ සකටි පතවුඩ 
අංකය ඔ ්ස ් පද්ධතියට 
ඇතුළුවිය සන හැකිවීම  
 
 

පහත සත රතුරු ස  ය  බලන්ධන. 
1. ඊසම්ල්  හ සකටි 

පතවුඩ අංකය ලැබී 
පැය 24ක් තුල එක්  
වරක් සහෝ පද්ධතියට 
ඇතුළුවිය යුතුය. 

 

ඊසම්ල්  හ සකටි පතවුඩ 
ලැබී පැය 24ක් තුල 
පද්ධතියට ඇතුළුවිය 
සන හැකි වීනම් ම නව 
 ම්පත්  ම්බන්ධීකරණ 

අංශය  මඟ  න්ධිසේෙනය 
කරන්ධන  
 
ඔබසේ අයදුම ම නව  ම්පත් 
 ම්බන්ධීකරණ අංශය හරහ  
යලි  ැකසුම් කිරීමට සිදු විය 
හැක එවිට ඔබට මුල සිට 



නැවත අයදුම් කිරීමට සිදුසේ. 

 
6 සාර්ථකව ලියා පදිංචි වූ පසු 

අයදුම් කිරීම තුල ඇතිවන ගැටළු 
1. මුරපෙය සම්බන්ධ ගැටළු 

 

 
 
මුරපෙය අයදුම්කරු විසින් ලබා දී 

ඇති උප්ෙසේ අනුව පිළි්යළ 
කල යුතු්ේ.  
්මය විද්යුත් තැපැල් ලිපිනසේ 

මුරපෙය ්හෝ ඊසම්ල්  හ සකටි 

පතවුඩ අංකය සල  ලැබුණු 
ඒව  සන සේ. 

 
 
්මම මුරපෙය අයදුම් කරුට 

කිහිප වරක් අයදුම් කිරී්ම් 
්තාරතුරු ඇතුල් කිරීමට 

භාවිතා කල හැක 

 2. උපන්දිනය, පදිංචිය, 
විවාහක අවිවාහක බව 

ආදී ්තාරතුරු ඇතුළු  
කිරී්ම්දී සිදුවූ සුළු 

්වනසේකම්  

 ්ම්ලස වැරදි ්ලස සඳහන් 
වූ ්තාරතුර පැහැදීලිව 

සඳහන් ්කාට අයදුම් ප්තහි 

පිටපත සමග එවිය යුතු ්ේ. 
්ක්සේ ්වතත් ්ම් පිළිබඳව 
ම නව  ම්පත් 
 ම්බන්ධීකරණ අංශය අමත  
උපසෙ ් ලබ  ගත යුතු සේ. 
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