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விதவைகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் 

பங்களிப்பு நிதிவை மீளசச்சலுத்துதல் 

சதாடர்பில் இைங்கவலயில் பதிவிடல் (W&OP 

Refund online Registration) 

PMS -01 சதாகுதியில் விதவைகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் 

பங்களிப்பு நிதிவை மீளசச்சலுத்துதல் சதாடர்பில் இைங்கவலயில் 

பதிவிடவல அணுகல்  
 

உங்கள் கணினியின் Desktop இல் Google Chrome இணணய உலாவிணயக் click 

செய்க. 

1. அங்கு address bar இல் http://sathkara.pensions.gov.lk/pms  எனும் முகவரிணயத ்

தட்டெச்ிடட்ு enter button ஜக் click செய்க.    

 

2. அல்லது www.pensions.gov.lk எனும் இணணய முகவரிணய 

தட்டெச்ிடுணகயில்  ததான்றும் ஓய்வூதியத் திணணக்கள வணலத ்

முகப்பில்  (interface) ததான்றும் PMS icon ஜக் click தளத்தின் 

செய்க. 
 

3. சதாடரப்ுணடய நிறுவனத்தின் இவ்விடயப் சபாறுப்பு அலுவலரால் 

தற்தபாது பயன்படுத்தப்படும் பயனர ் கணக்ணகப் (User Account) 

பயன்பயன்படுத்தி கணினியில் உள்நுணைந்து  “W&OP Refund” எனும் 

பட்டியணலக் click செய்ததும் பின்வரும் திணர ததான்றும்.  
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(ஓய்வூதிய முகாணமத்துவத ் சதாகுதியின் PMS Version 1.0 இல் தங்கள் 

நிறுவனம் ஏற்கனதவ பதியப்படவில்ணலசயனின் முதலில் பதிவு செய்ய 

நடவடிக்ணக எடுதத்ல் தவண்டும். ஓய்வூதியத ்  திணணக்களத்தின் 

இணணயத்தளத்தில் உள்ள வழிகாட்டல்களில் (Guidelines) ததணவயான 

தகவல்கணளப் சபறமுடியும்.  

04. அதன் பின்னர ்நீங்கள் கீதை உள்ளவாறான முதல்ப் பக்கதண்தப் 

சபறுவீரக்ள்.

 

 

 

 

 

 

 

05.தமதல உள்ள படதத்ில் காட்டப்பட்டுள்ள New Application           ஐக் click 

செய்யவும். அதன் பின்னர ்பின்வரும் முகப்பு (Interface) ததான்றும். 

மிக முக்கியமானது, 
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தங்களால் தரவுகள் 

பதிவிடப்படும், 

ஓய்வூதியத்  

திணணக்களத்தால் 

சபற்றுக் 

சகாள்ளப்படாத 

விண்ணப்பங்களுக்

கு. 

குணறபாடுகணளக் 

சகாண்டுள்ளணம

யால் ஓய்வூதியத்  

திணணக்களத்தால் 

நிராகரிக்கப்பட்ட 

விண்ணப்பங்கள். 

 

ஓய்வூதியத்  

திணணக்களத்தா

ல் ஏற்றுக் 

சகாள்ளப்பட்ட 

விண்ணப்பங்களு

க்கு. 

 

தங்களால் தரவுகள் 

பதிவிடப்படும், 

ஓய்வூதியத்  

திணணக்களத்தால் 

சபற்றுக் 

சகாள்ளப்பட்ட 

விண்ணப்பங்களுக்

கு. 

 

சதாடரப்ுணடய 

பங்களிப்பாளரக்ள் /சபண் 

பங்களிப்பாளரக்ளது 

பங்களிப்பு சகாடுப்பனவு 

விரங்கள் இங்கு 

காட்டப்படும்.  
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 இயங்கணலயினூடாக ஓய்வூதிய விண்ணப்பத்ணத ( online PD 03 ) 

ெமரப்்பித்த விண்ணப்பதாரிகள்  மட்டுதம  இெத்ெணவயின் கீை் 

விண்ணப்பிக்கும் தகுதியுணடயவரக்ள் ஆவர.்  

 

 

06. தமதல காட்டப்பட்டவாறு            இல் PD 03 ஐக் click செய்யவும். அதன் 

பின்னர ்பின்வரும் முகப்பு (Interface) ததான்றும். 

 

 

 

07. தமற்காட்டப்பட்ட படத்தில் உள்ளவாறு, விதணவகள், தபுதாரரக்ள் மற்றும் 

அநாணதகள் பங்களிப்பு மீள் சகாடுப்பனவுடன் சதாடரப்ுணடய 

பங்களிப்பாளரக்ள் /சபண் பங்களிப்பாளரக்ளது ததசிய  அணடயாள அடண்ட 

இலக்கத்ணதப் பதிவிடுவதுடன்  search செய்க. அங்கு பின்வருமாறு முகப்பு 

(Interface) ததான்றும். 
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08. அதன்படி, தங்களால் பூரணப்படுத்தப்பட்ட  PD 03 விண்ணப்பத்திற்கணமவாக 

தமற்காட்டப்படது தபான்று தரவுகள் ததான்றும். தமற்படி எந்தசவாரு 

விபரங்கணளயும் திருத்தம் (edit)செய்யதவா மாற்றம் செய்யதவா தங்களுக்கு 
அனுமதியில்ணல. விதணவகள், தபுதாரரக்ள் மற்றும் அநாணதகள் பங்களிப்பு மீள் 

சகாடுப்பனவுடன் சதாடரப்ுணடய பங்களிப்பாளரக்ள் /சபண் 

பங்களிப்பாளரக்ளது ணகயடக்கத் சதாணலதபசி இலக்கத்ணதப்  

 கூட்டினுள் பதிவிடுவதற்கு “proceed” சபாத்தாணன Click செய்யவும். 

 

 

 

 

அங்கு பின்வருமாறு முகப்பு (Interface) ததான்றும். 

 

 

1. முதலாம் படி : சகாடுப்பனவுத் தகைல்கள் 
 

 ெம்பந்தப்பட்ட அலுவலர ் / சபண் அலுவலரக்ளுணடய விதணவகள், 

தபுதாரரக்ள் மற்றும் அநாணதகள் பங்களிப்பு மீள் சகாடுப்பனவுக்கான  

காரணத்ணதத்      (Reason) சதரிவு செய்க. 

 

a) Unmarried எனின், முதல் நியமனத் திகதிணயப் பதிவிடுக. 

b) Divorced without child எனின், முற்றான தீரண்வ சபற்ற திகதிணயப் 

பதிவிடுக. 
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c) Divorced with child எனின், முற்றான தீரண்வ சபற்ற திகதி, கணடசிப் 

பிள்ணள பிறந்த திகதி மற்றும் அவர ் நிரந்தர சதாழிலில் உள்ளாரா 

என்பணத பதிவிடுக. 

d) Widow/ widower without child எனின், வாை்ணகத் துணண இறந்த 

திகதிணயப் பதிவிடுக. 

e) Widow/widower with child எனின், வாை்ணகத் துணண இறந்த திகதி, 

கணடசிப் பிள்ணள பிறந்த திகதி மற்றும் அவர ் நிரந்தர சதாழிலில் 

உள்ளாரா, அந் நிரந்தர சதாழிலில் நியமனம் சபற்ற திகதி 

ஆகியவற்ணறப் பதிவிடுக. 

 
தமற்கூறப்பட்ட தததிகள் விதணவகள், தபுதாரரக்ள் மற்றும் அநாணதகள் 

பங்களிப்பு மீள் சகாடுப்பனவுடன் சதாடரப்ுணடய பங்களிப்பாளரக்ள் 

/சபண் பங்களிப்பாளரக்ள் ஓய்வு சபற்ற திகதிக்கு முன்புள்ள திகதிகளாக 

இருக்க தவண்டும் 

 

 

 
 

 அணனத்து தகவல்கணளயும் ெரியாக பதிவிட்ட பின்னர ் continue ஐ 

click செய்யவும். 

 

2. இரண்டாைது படி : சகாடுப்பனவுத் தகைல்கள் Payment  

Information 

 

b 

c 
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”Payment  Information “ இன் கீை்:  

 தங்களால் விதணவகள், தபுதாரரக்ள் மற்றும் அநாணதகள் பங்களிப்பு மீள் 

சகாடுப்பனவுக்கான  காரணம் சதரிவு செய்யப்படட்ு Select செய்த 

பின்னர ் அங்கு பங்களிப்பு கால அளவு (Contribution Duration) கீை் 

உள்ளவாறு ததான்றும். அதற்கணமய ஒவ்சவாரு வருடங்களிற்கும் 

விதணவகள், தபுதாரரக்ள் மற்றும் அநாணதகள் பங்களிப்பு அறவீடட்ுத் 

சதாணகணய  ஒழுங்குமுணறயில் W&OP Contribution  கீை் பதிவிடுக. 

(விதணவகள், தபுதாரரக்ள் மற்றும் அநாணதகள் பங்களிப்பு சதாடரப்ான 

விரிவான அறிக்ணக விண்ணப்பத்துடன் ெமரப்்பிக்கப்படல் தவண்டும்). 

 (பங்களிப்பாளர ்வடட்ியுடன் பங்களிப்புக்குத் தகுதியானவராயின் 

அதற்கான வட்டி சதாகுதியால் சுயமாகக் கணிக்கப்படுத ்

ததான்றும்) 

 தமற்கூறப்பட்ட தரவுகள் பதிவிடப்பட்ட பின்னர ் submit  

சபாத்தாணன Click செய்யவும்.  

 

 

 

 

 

3. விண்ணப்பத்வத அசச்ுப்பிரதிசைடுத்தல் 
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விண்ணபப் படிவதண்த புரணப்படுத்தி  “submit” சபாத்தாணன  “click” செய்த 

பின்னர ்கீை் வரும் வணகயில் திணர ததான்றும்  நீங்கள் அவ்விண்ணப்பத்ணத   

“Print W&OP Refund source document ”  என்பணத “click”  செய்து அெச்ுப்பிரதி 

எடுக்க  முடியும். 

 

 

 

 
 

  அெச்ுப் பிரதி பின்வரும் வணகயில்த ்ததான்றும். 
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 தங்களால் எடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்தின் அெச்ுப் பிரதியின் திருத்தத் 

தன்ணம சதாடரப்ில் (Source Document) , பங்களிப்புெச்ெய்த தகுதிவாய்ந்த 

அலுவலர ் /சபண் அலுவலரக்ளால் விண்ணப்பத்தின்  ஒவ்சவாரு 

பக்கங்காளிகலும் ணகசயாப்பம் இடப்படட்ு அத்தாடெ்ச்ிப் படுத்தப்பட  

தவண்டும் என்பதுடன் திணணக்களத் தணலவர ் மற்றும் விடய அலுவலர ் 

ஆகிதயாரால் உறுதிப்படுத்திய பின்னர ் ஓய்வூதியத் திணணக்களத்திற்கு 

முன்னிணலப் படுத்தப்படல் தவண்டும். 

 

 

 

(1/2015) 

(Divisional Secretary’s Report on Civil Status) 


