පවුල් ස ෞඛ්ය සේවා නිලධාරිනී පුහුණුවට අන්තර්ජාලය හරහා
අයදුම්පත

ම්ූර්ණ කිරීම

ඳහා උපසෙේ

අයදුම්පත සම්ූර්ණ කිරීමට පපර ගැසට් නිපේදනය හා අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම්පත
සම්ුර්ණ කිරීම සඳහා උපපදස් පහාඳින් කියවන්න.
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීසම් ක්රියාවලිය ආරම්භ කිරීසම්දී අයදුම්කරු
තිබිය යුතු සල්ඛ්න

මඟ

හ සතාරතුරු :

ෑම අයදුම්කරුවකුටම පහත ලියවිලි / සතාරතුරු තිබිය යුතුය ජාතික හ දුනුම්පත
උ

(ස .මි) වලින් ෙ ක්විය යුතුය

ඇමතුම් ලබාදියහ කි දුරකථන අංකයක්
සගවීම් සිදු කිරීසමන් බ ංකුසවන් ලබාගත් රිසිට්පත

1.

ජංගම දුරකථන අංකයක් ඇතුළත් කළ යුතුය. අයදුම්කරුවකුට පියාපේ පහෝ
මවපේ පහෝ සමීප ුද්ගලයකුපේ දුරකථන අංකයක් ඇතුළත් කළ හැකිය.

2. සගවීම් සිදු කිරීසමන් බ ංකුසවන් ලබාගත් රිසිට්පසත් පිටපතක් අයදුම්කරු

සතුව තිබිය යුතුය. ලංකා බැංකුපේ ඕනෑම ශාඛා කාර්යාලයකදී රු. 300 / - ක මුදලක්
ලංකා බැංකුපේ තැපරාපේන් ශාඛාපේ අංක 7041318 දරණ පසෞඛය පස්වා අධ්යක්ෂ
ජනරාල් විභාග ගාස්තු රැස්කිරීම ගිණුමට පගවා ලබාගත් ලදුපපත් මුද්රිත අංකය
(000/PF000000/00/000) අයදුම්පපතහි නියමිත ස්ථානයට ඇතුලත් කල යුතුය.
අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන ක්රියාවලිසේ පියවර:
අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම් කිරීම  අයදුම්පත උඩගත කිරීසමන් අනතුරුව ල සබන අංක 5 කින්
යුත් සක්තය ( ම්පුර්ණ කළ අයදුම්පසතහි මුද්රිත පිටපත් පසුව ලබාග නීසම් පහසුව
සුරක්ිතව තබාගන්න

1

ඳහා)

.යු. අන්තර්ජාල
ම්බන්ධතාවසේ බාධා කිරීම් සේතුසවන් සහෝ
සවනත් සේතුවක් නි ා අයදුම්පත් ක්රියාවලිය අව න් කළ
සනාහ කි වුවසහාත් , එය න වත නව අයදුම්පතක් සල
ම්ූර්ණ කළ යුතුය.

1. සම්ුර්ණ අයදුම්පත අන්තර්ජාලය හරහා ඉදිරිපත් කිරීපමන් පසුව එහි මුද්රිත
පිටපතක් ලබාපගන ඔබ සන්තකපේ තබාගන්න.
2. පමවර පසෞඛය, පපෝෂණ හා පද්ශීය වවදය අමාතයාංශය පවත අයදුම්පත
තැපෑපලන් එවීම අවශය පනාවන බැවින් එපස් කිරීපමන් වළකින්න.
අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි වීසම්දී

ලකිය යුතු ව ෙගත් කරුණු -

1. ඔබ අයදුම්පත සම්ූර්ණ කල යුතු වන්පන් ඉංග්රීසි භාෂාපවන් පමණි.
2. අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචිපම්දී අයදුම්කරු විසින් අ.පපා.ස.(උ.පපළ)

විභාගපේ දී පයාදාගත් ජාතික හැඳුනුම්පපත් අංකයම භාවිතා කළ යුතුය.
අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම්පත

ම්ූර්ණ කිරීසම්දී

ලකිය

යුතු ව ෙගත්

කරුණු 1. අදාළ විභාග අංක ඇතුළත් කළ පසු, අ.පපා.ස. (උසස් පපළ) විභාග රතිඵල සහ
අ.පපා.ස.(සා. පපළ) විභාග රතිඵල ස්වයංක්රීයව උත්පාදනය පේ. පකපස් පවතත්
එම රතිඵල වල කිසියම් විෂමතාවයක් තිපේ නම්, රතිඵලය සහ විෂය එම
ස්ථානපේම නිවැරදි කළ හැකිය.
2. අයදුම්පත පිරවීපම්දී ඔබට කිසියම් ගැටලුවක් තිපේ නම්, ඒ සම්බන්ධ්පයන්
පසෞඛය, පපෝෂණ

හා

පද්ශීය

වවදය

අමාතයාංශපේ

මානව

සම්පත්

කළමනාකරණය සහ සම්බන්ීකරණ අංශපයන් සතිපේ දිනවල (රජපේ නිවාඩු
දින හැර) උපද් 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වාත්, දුරකථන අංක
ඇමතීපමනුත් පතාරතුරු ලබාගත හැකිය.
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