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விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் அங்கத்தவ 

இலக்கத்வத இயங்கவலயில் (online)  மீள்பதிவிடல் (W&OP 
Re-registration) 

1. W&OP Re-registration இவை அணுகல்: 

- உங்கள் கணிைியில், Google Chrome ஐ அல்லது மற்ற ாரு இவணய உலாவிவயத் 

அணுகவும். 

- அங்கு address bar இல் http://sathkara.pensions.gov.lk/wop_reregistration  அல்லது 

www.pensions.gov.lk எனும் இவணய முகவாிவய தட்டச்சிடுவகயில்  ததான்றும் 

ஓய்வூதியத் திவணக்கள வவலத் தளத்தில் W&OP Re-registration எனும்  Icon ஜக் 

click றசய்க. 

 

  

2. விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் அங்கத்தவ இலக்கத்வத இயங்கவலயில் 

மீள்பதிவிடல். 

மிக முக்கியமாைது - விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் அங்கத்தவ இலக்கத்வத றப  

சம்பந்தப்பட்ட ஆண்/றபண்அலுவலர் கணிைி வவலத்தளதில் உள்நுவைந்து அங்கு தரப்படும் 

இயங்கவல படிவத்வத பூர்த்தி றசய்ய தவண்டும். 

 

இத்றதாகுதியினுள் உள் நுவளய எந்த றவாரு கடவுச் றசால்தலா பயைர்றபதயதரா 

ததவவயற் தாகும். இதுகாறும்  விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் அங்கத்தவ 

இலக்கத்வத றப ாத அரச தசவவயில்  கடவமயாற்றும்  அலுவலர்கள் தமக்காை அங்கத்துவ  

இலக்கத்வத இவ் இயங்கவலத் றதாகுதிவய அணுகுவதன்  வாயிலாக றபற்றுக் றகாள்ள 

முடியும். (நீங்கள்  ஏற்கைதவ பதியப்பட்டுள்ளீர்களா  என்பவத ஓய்வூதியத் திவணக்களத்தின்  

இவணய தள முகவாிக்குச் றசன்று தசவவப் பட்டியலில்  (service menu)  வி.அ.ஓ பிாிவில் 

உங்களது ததசிய அவடயாள அட்வட இலக்கத்வத பதிவிட்டு அ ிந்து றகாள்ள முடியும். 

http://www.portal.pensions.gov.lk/wopcard/?q=node/21. அங்கு தங்களது தகவல்கள் ஏற்கைதவ 

காணப்படுமாயின் மீண்டும் இத்றதாகுதியில் பதிவிட தவண்டிய அவசியமில்வல.) 

படம் 1:www.pensions.gov.lk 

 

இவ் Icon ஜக் click றசய்க 

http://sathkara.pensions.gov.lk/wop_reregistration
http://www.pensions.gov.lk/
http://www.portal.pensions.gov.lk/wopcard/?q=node/21
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2.1 விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் அங்கத்தவ இலக்கத்வத 

இயங்கவலயில் மீள்பதிவிட , பின்வரும் முகப்புப் பக்கத்வத பார்வவயிடவும். 

 

 

 

 

 

2.2 தமதல உள்ள படத்தில் உள்ள வைிமுவ கவளப் வாசித்து விளங்கிக் றகாள்ளவும்.  

2.3 மீண்டும் பதிவு றசய்ய 'RE REGISTER' என்பவதக் கிளிக் றசய்க. 

அப்றபாழுது நீங்கள் விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் அங்கத்துவ இலக்கத்வத 

றபறுவதற்காை புதிய விண்ணப்பப் பதிவுக்காை முகப்புப் பக்கத்வத நீங்கள் அணுகமுடியும். 

(படம் 3) 

 

 

படம் 3: முகப்புப்பக்கம் றசல்க 

 

 

Main 

Navig

ation 

 

රූපය  6.2 

රූපය10: නව අයදුම්පත් ලියාපදිංචිය 

 

படம் 2:  

 

விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் அங்கத்தவ இலக்கத்வத மீள் 

பதிவு றசய்ய 'RE REGISTER' என்பவதக் click றசய்க  
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3. விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் ஓய்வூதிய  

பதிவிடுவதற்காை  விண்ணப்பப் படிவத்வதப் பூரணப்படுத்த்தல். 

3.1. படிமுவ  ஒன்று : தைிப்பட்ட தகவல் (Personal Information ) 

 

 

ஓய்வூதியர்கள் சுயவிபர தகவல்கவளப் பதிவிடுதல் (contact information). எல்லா 

தகவவலயும் பதிவிட்டு முடித்ததும் திவரயின் அடிப்பகுதியில் Continue றபாத்தாவை 

அழுத்தவும். 

படம் 4: தைிப்பட்ட தகவவல வைங்குதல் 
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3.2 படிமுவ  இரண்டு: தசவவத் தகவல் ( Service Information )  

 

படம் 5: தசவவத் தகவவல பதிவிடல் 

 

1. நீங்கள் ஏற்றகைதவ றபற்  விதவவ / தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகளின் இலக்கத்வத 

பதிவிடுக (உங்கள் தைிநபர் தகாவவக்கு றபாறுப்பாை அலுவலாிடம் அந்த இலக்கத்வத 

உறுதிப்படுத்தவும்). 

2. நிறுவைம் / பதவி / தசவவ / சம்பள கு ியீடு ஆகியவற்வ ப் பதிவிடவும். (இந்த தகவல் 

நீங்கள் தற்தபாது தசவவ றசய்யும் நிறுவைத்திற்குப் றபாருத்தமாைதாக இருக்க தவண்டும்). 

3. றபாருத்தமாை தகவல்கவள பதிவிட்டு முடித்தபிற்பாடு கீதை Continue றபாத்தாவைக் 

“click” றசய்க.  

முன்பு நீங்கள் றபற்  விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் 

அநாவதகள் உறுப்பிைர்களின் இலக்கத்வதக் 

கு ிப்பிடவும். 
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3.3 படிமுவ  மூன்று : தங்கி வாழ்தவார் தகவல்கள். (Dependant  

Information ) 

 

 

1. தமதல உள்ள படத்தின் படி திருமணம் றசய்துறகாண்டுள்ளீர்களா இல்வலயா என்பவத 

ததர்வு றசய்யவும். தமதல உள்ள இலக்கம் (01) படியலில் காட்டப்பட்டுள்ள 

(Field)Single, Married என்பதில் றபாருத்தமாை ஒன்வ த்  ததர்ந்றதடுக்கவும். “Single” 

என் ால் மற்  தகவல்கவள உள்ளீடு றசய்ய தவண்டிய அவசியம் இல்வல 

“Married” எைின் இவண பற் ிய தகவவல தசர்க்க தவண்டும். நீங்கள் மதகுரு ஆக 

இருந்தால் படம் 6 இல் கீதை காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இலக்கம் 2 இல் கு ிப்பிடவும். 

2. திருமண நிவல என்பதில் “Married” ததர்ந்றதடுக்கப்பட்டதும், பின்வருமாறு திவர 

ததான்றும். 

3. ஓய்வூதியர்கவளச் சார்ந்திருப்தபாரது தகவவல  பதிதவற்  இந்த தளம் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

படம் 07: சார்ந்திருப்தபாரது  தகவவல வைங்குதல் 

1 

படம் 6: திருமண நிவல 

 

 

 

 

நீங்கள் திருமணம் றசய்துள்ளீரா இல்வலயா என்பவதத் 

ததர்வு றசய்யவும் (தற்தபாவதய நிவலவயக் கு ிப்பிடுக.) 

3 

2 
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1. குைந்வத பற் ிய விவரங்கவள உள்ளிடுவதற்கு இலக்கம் (03) “Add Child” 

றபாத்தாவை “Click” றசய்யவும் றபயர், பால், பி ந்த தததி ஆகிய தரவுகவளப் 

பதிவிடவும். 

2. மாற்றுதி னுள்ள குைந்வத இருப்பின் அடுத்து ததான்றும் றபட்டியில் (√) கு ியீட்வட 

குறுப்பிடவும். 

3. குைந்வதகள் எண்ணிக்வக அதிகமாக இருக்கும்தபாது, “Add Child” றபாத்தாவை 

றசாடுக்கவும். இவற் ின் பின் “Add”  றபாத்தாவை றசாடுக்கவும். 

4. அவைத்து தகவல்கவளயும் தரதவற் ிய பின்ைர், “Continue” என்  றபாத்தாவைக் 

கிளிக் றசய்க. 

3.4. படிமுவ  நான்கு: ஆண்/றபண்அலுவலாின் முழுவமயாை தகவல்கள் 

 

படம் 8: முழுவமயாை தகவல்கள் 

1. நீங்கள் சார்ந்திருப்தபாரது விவரங்கவள பதிதவற் ிைால், படத்தின் உள்ளது தபான்று 

விவரங்கள் உங்கள் திவரயில் ததான்றும். 

2. நீங்கள் மீண்டும் தகவவல மாற்  விரும்பிைால் இல 4 ல் காட்டப்பட்டுள்ள முந்வதய 

தாவலுக்குச் றசல்வதுடன்  திருத்தங்களும்  றசய்யமுடியும். 

3. இறுதியாக, நீங்கள் தகவவல மீண்டும் சாிபார்த்து, சாிபார்த்த அந்த தகவவல, "submit" 

என்  றபாத்தாவை றசாடுக்கி சமர்ப்பிக்கவும். 

4 
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தற்தபாது நிறுவைத்தில் பணியாற்றும் அண்/றபண் அலுவலர்கள் விதவவகள், தபுதாரர் 

மற்றும் அநாவதகள் அங்கத்தவ இலக்கத்வத றபற்றுக்றகாள்ளல் றதாடர்பாக  

அலுவலாின் விண்ணப்பப்படிவத்வத சாிபார்த்தல்.  

ஓய்வூதியத் திவணக்கள வவலத்தளத்வத அணுகவும் அங்கு PMS ஜக் கிளிக் றசய்யவும். 

1. பயைர் கணக்கின் மூலம் கணிைி உள்ளக அணுகல் 

 

ஏற்கைதவ நீங்கள் உருவாக்கியுள்ள  பயைர் றபயர் மற்றும் கடவுச்றசால் ஆகியவற்வ ப் 

பயன்படுத்தி உள்நுவையலாம். 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 9: பயைர் கணக்வகப் பயன்படுத்தி கணிைியினுள் அணுகல் 

 

கணிைியில் உள்நுவைய “Login” என்பவதக் 

“Click”   றசய்க. 

பயன்பாட்டிலுள்ள கடவுச் றசால்வல 

பதிவிடுக 
பயைர் றபயவரக் 

கு ிப்பிடுக 
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2. விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் அங்கத்தவ இலக்கத்வத 

மீள் பதிவு றசய்வதற்கு அணுகல்.  

 
படம் 10: விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் உறுப்பிைர் இலக்கங்கவள  மீள் -

பதிவு றசய்தல் 

 

1. கணிைியில் உள்நுவைய உங்கள் பயைர் றபயர் மற்றும் கடவுச் றசால்வலப் 

பயன்படுத்தும் தபாது  நீங்கள் உங்கள் கணிைி திவரயில்  தமற்படி படத்வத பார்க்க 

முடியும். அங்கு இலக்கம் 05 இல் றதான்றும் W&OP மீள் –பதிவு என்பவத கிளிக் 

றசய்யவும். 

2.  அவதத் றதாடர்ந்து  கீதை காட்டப்பட்டுள்ளது தபான்று உங்களது திவர  ததான்றும். 

உங்கள் நிறுவைத்திலிருந்து மீள்பதிவு றசய்யப்பட்டுள்ள அலுவலர்களின்  றபயர்கவள 

இது காட்டுகி து. 

3. விபரங்கள் திவரயில் காண “Click” றசய்யவும். (இல - 06) 

 

 

படம் 11: விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் அங்கத்தவ இலக்கங்கவள 

மீள்பதிவு றசய்வதற்காை அணுகல் 

3. அலுவலர்களின் தகவவல உறுதிப்படுத்தல். 

1. கீதை உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி உங்கள் நிறுவைத்தில் மீண்டும் பதிவு 

றசய்யப்பட்டுள்ள அலுவலர்களின் முழு விவரங்கவளயும் நீங்கள் பார்க்கலாம். 

சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களின் தைிநபர் தகாவவவய சாிபார்பதன் ஊடாக 

தகவல்கவளச் சாிபார்க்கவும். 

2. தகவவல சாிபார்க்கும் தபாது நீங்கள் சில தரவுகவள மாற்  தவண்டும் 

அல்லது  திருத்த தவண்டும் எைின் றதாடர்புவடயவற்வ  “Edit” றபாத்தாவை “Click” 

றசய்து திருத்தலாம். 

3. தகவல் சாிபார்க்கப்பட்டால் அல்லது தகவல் றதாடர்புவடயதாக இல்வல என் ால், 

“Cancel” என்பவதக் “Click” றசய்யவும். 
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4. விதவவகள், தபுதாரர் மற்றும் அநாவதகள் உறுப்பிைர் இலக்கங்கவள   றபற்  

அலுவலர்கள், 2018.03.31 ஆம் திகதிக்கு பின்ைர் தமது விபரங்கவள இற்வ ப்படுத்த 

வசதிகள் வைங்குவதற்கு ஏற்பாடு றசய்யப்படும். 

 


