
 eChannelling සසේවාව සඳහා වන නියමයන් සහ ස ාන්සේසි 

 

1 මෙෙ මසේවාව විමේශීය පුේගලයින් සඳහා භාවිතා කළ ම ාහැක. (විමේශිකයින් සඳහා ප්රමුඛතාවයක් 

ලබා දීෙ සිදුව  බැවින් මවන්කර ගැනීම් අවශ්ය ම ාමේ.) 

 

2 වවද්ය වාර්තාව ලබා ගැනීෙට අවශ්ය පුේගලයාමේ ජාතික හැඳුණුම්පත් අංකය, දුරකත  අංකය සහ 

අම කුත් නිරවද්ය මතාරතුරු ඇතුලත් කිරීෙ අනිවාර්යය මේ. 

 

3 පැමිණීමම්දී ඔබ සතුව රියදුරු බලපත්රයක් ඇත් ම් එයද් (අසේථා  ගතවී ඇත් ම් මපාලිසේ වාර්තාවක්ද්), 

සෙඟින් පැහැඳිලි ජාතික හැඳුණුම්පත මහෝ වලංගු විමේශ්ගෙන් බලපත්රය රැමග  ඒෙ අනිවාර්යය මේ. 

 

4 කිසිදු අයුරකින් ඔබ විසින් සිදු කර  ලද් මවන්කර ගැනීෙක් සඳහා මව ත් පුේගලමයකු මයාමු කළ 

ම ාහැක. 

5 වවද්ය වාර්තාව සඳහා අයකර සාො ය මුද්ල ව රු 800.00ක මුද්ල සහ E-Channelling මසේවා

ගාසේතුව ව රු 99.00 ඔබ විසින් මගවිය යුතු අතර, සියලුෙ මගවීම් අන්තර්ජාලය ඔසේමසේ සිදු කළ

යුතුය  (වවද්ය වාර්තාව සඳහා මව ත් කිසිදු අෙතර ගාසේතුවක් අය ම ාමකමර්.) 

 

6 ආයතනික අවශ්යතාවයක් ෙත මවන් කර  ලද් දි ය තුලදී ඔබ මවත මසේවාවන් සැපයිය ම ාහැකි 

අවසේථාවකදී, ඒ සඳහා මව ත් දි යක් ඔබමේ පහසුව ෙත ලබා මද්නු ලබ  අතර එහිදී ඔබ මවත 

දුරකථ  පණිවිඩයක් මහෝ මකටිපණිවිඩයක් ෙඟින් ද්ැනුම්වත් කරනු ලැමේ. 

 

7 මුද්ල් මගවීමෙන් අ තුරුව ඉහත කී කරුනු මහෝ මව යම් කරුණක් මහේතු මකාටමග  මුද්ල්  ැවත 

මගවීෙක් අප විසින් (NTMI මහෝ eChannelling) සිදු කරනු ම ාලැමේ. 

 

එබැවින් මවන්කරගැනීෙ සිදු කිරීෙට ප්රථෙ ඔබට වවද්ය පරීක්ෂණය සඳහා පැමිණිය හැකි දි ය, සතය මලසෙ 

ඔබට වවද්ය වාර්තාවක් අවශ්යද් ය  වග පිළිබඳව සැලකිලිෙත් විය යුතු අතර එහි වගකීෙ ඔබ විසින් බාර 

ගත යුතු මේ. 

 

තවද් නිමයෝජිතයින් ෙඟින් සිදුකර  මවන්කරගැනීම් සඳහා එෙ දි ය ඇතුලතදී පෙණක් අවලංගු කිරීම් සිදු 

කළ හැකි අතර, ඒ සඳහා නිමයෝජිතයින් පෙණක් සම්බන්ධ කර ගත යුතු මේ. 

 

 

8 eChannelling මසේවාව භාවිතමේදී ඔබ විසින් සිදු කර  ලද් අතපසුවීම් හමුමේ අප ආයත ය 

(NTMI) මහෝ eChanneling වඟකීෙක් ම ාගනී. 

 

9 සිදුව  අපහසුතා සීො කර ගැනීෙ සඳහා අප ආයතනයට ඔබ මවත eChannelling මසේවාව ෙඟින් 

ලැබුණු ස ාත කිරීමම් මකටිපණිවිඩය මපන්විය යුතුය. 

 

10 eChannelling ආයත ය විසින් සිදු කරනු ලබනුමේ වවද්ය සහතිකය ලබා ගැනීෙ සඳහා මේලාවක් 

මවන් කර දීමම් ක්රියාවලිය පෙණි. 

 

11 NTMI හරහා වවද්ය වාර්තාව ලබා ගැනීෙට මේලාවක් මවන් කරවා ගැනීෙට ඔබමේ පුේගලික 

මතාරතුරු භාවිත කිරීෙට eChannelling මවත මෙයින් අවසර ලබා මද්නු ලැමේ.   

 

 


