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ஓய்வூதிய மீளாய்வுத் ததாகுதி 
 

1. PMS  அமைப்பில் உள்ள pd6 இனுள் நுமைக. 

i. உங்கள் கணினியில் desktop  இல் உள்ள Google chrome Icon  ஜக் click செய்க. 

ii. Address bar இல் www.pensions.gov.lk ஜ type செய்து ஓய்வூதியத் 

திமணக்களத்தின் வமைத்தளத்தினுள் பிரவவெிப்பதுடன், வமைத்தளத்தின் 

இமடமுகத்தில் (Interface) இருக்கும் PMS icon ஜக் click செய்க. 

 

 

படம் 01:  கணினியில் அணுகல்  

2. அந்தந்த நிறுவனத்திற்கு இவ்விடயத்திற்குப் சபொறுப்பொன அலுவைர் ஏறகனவவயுள்ள 

PD6 சதொகுதிமய, அவர்கள் தற்வபொது பயன்படுத்தும் user account ஜப் பயன்படுத்தி 

அணுகைொம். 

i. உங்களுக்கொக ஓய்வூதியத் திமணக்களத்தினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ட user name 

ைற்றும் password உள்ளீடு செய்வதன் மூைம் உங்கள் கணினியில்  login செய்க. 

ii. கீவை உள்ள விண்ணப்ப முகப்பு பக்கத்திற்கு நீங்கள் உள்நுமைவீர்கள். 

 

 

படம் 02:  முகப்புப் பக்கம் 
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iii. உங்களுக்கு புதிய ஓய்வூதிய ைீளொய்வு விண்ணப்ப படிவம் வதமவப்பட்டொல் PD6 

“registration” ஜக் “click” செய்து படிவத்மதப் சபற்றுக் சகொள்ளைொம். 

iv. பின்வரும் வமகயில் புதிய ஓய்வூதிய ைீளொய்வு விண்ணப்ப படிவம் வதொன்றும். 

 

படம் 03:  முகப்பு பக்கம் 

 

3. ஓய்வூதிய ைீளொய்வு விண்ணப்பத்மதப் பூர்த்தி செய்தல். 

i. முதைொவது படி 

 தனிநபர் விபரம் (Personal Information) 

 

a) இங்வக தகவல் தொனொகவவ  வதொன்றும்  அதில் நீங்கள் ைொற்றசைமதயும் 

செய்ய முடியொது அத்துடன் பூரணப்படுத்த வவண்டிய ெொியொன 

தகவல்கமளக் சகொண்டு ெொியொக புரணப்படுத்த வவண்டும். 

b) குறிப்பு – பதிவவற்றம் (upload) செய்யும்  புமகப் படம் வர்ணப்படைொக 

இருப்பதுடன்  1Mb ஐ விடக் குமறந்ததொகவும்  இருத்தல் வவண்டும். 

c) அமனத்து தகவல்களும் ெொியொக உள்ளிடப்பட்ட பின்னர் “continue” ஜக் 

click செய்க. 

 

 

படம் 04:  தனிநபர் விபரம் 
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ii. இரண்டொவது படி 

 வெமவத் தகவல்கள் (Service Information) 

 

a) இந்த வெமவ தகவலின் கீழ் ஓய்வூதியர் கடமையொற்றிய நிறுவனம், தரம், 

வெமவ,  பதவி, நியைனத் திகதி, நியைனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட திகதி, 

ஓய்வு வைங்கப்பட்டது எந்த பிொிவின் கீழ் வபொன்ற எல்ைொ தகவல்களும் 

ெொியொக உள்ளிடப்பட வவண்டும். 

b) குறிப்பு - retired officer belongs to –central government/ provincial/ 

military/ other இவற்றில் ஓய்வூதியருக்கு சபொருந்தும் ஓய்வு சபறும் 

அலுவைருக்கொன type ஒன்மற வதர்வு செய்யவும். 

 

 

 

 

 

 

படம் 05:  வெமவத் தகவல்கள் 

 

iii.   மூன்றவது படி 

 வங்கி சதொடர்பொன தகவல்கள் 

a) ஓய்வூதியக் சகொடுப்பனவு  ைற்றும் ஓய்வூதியப் பணிக் சகொமட  

ஆகியவற்றிற்கொக சவவ்வவறொன இரு வங்கிக் கணக்கிைக்கங்கமள 

உட்புகுத்த வெதிகள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 06:  வங்கி சதொடர்பொன தகவல்கள் 
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iv. நொன்கொவது படி 

 ைிளொய்வு ஓய்வூதிய விபரங்கள் (Revision Pension Information) 

a) ெம்பளக் குறியீடு, இறுதி ெம்பள உயர்வு திகதி ைற்றும் அடிப்பமட ெம்பளம்  

ஆகிய தகவமை திருத்தைொகக் குறிப்பிடுக. 

b) திருத்தப்பட வவண்டிய தகவல்கள் “revision” என்பதன் கீழ் 

பதிவிடப்படுவதுடன் திருத்தம் கொணப்படொதவிடத்து அவத சபறுைதிமய 

முன்னதொக வைங்கப்பட்ட தகவல்கமளப் பொர்க்க்கூடிய “present” என்பதன் 

கீழ் ைீண்டும் பதிவிடுக.  

 

படம் 07:  ைிளொய்வு ஓய்வூதிய விபரங்கள் 

 

 ஓய்வூதியரது வெமவ கொைம் பற்றிய தகவல் 

a) ஓய்வூதியர்களது தற்வபொமதய வெமவக் கொை தகவல்கமள உள்ளடக்கியது  

(திருத்தப்பட்டொத) வதமவப்படின் இத் தகவல் திருத்தப்பட்ட வவண்டும். 

b) ைீளொய்வின் கீழ் ெொியொன பயிற்ெி சநறிக் கொைம், விதமவகள் ைற்றும் 

அநொமதகள் ஓய்வூதியம் பங்களிப்பு செய்யப்பட்ட கொைம், நிரந்தர ஓய்வூதிய 

உொித்துமடய நியைனம் சபற்ற கொைம்  ஆகியவற்றுடன்  ஓய்வூதியக் 

சகொடுப்பனவிற்கொன சைொத்த வெமவக்கொைம் கணிப்பீடுகளிற்கமைய 

வைங்கப்படல் வவண்டும். 
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 ெம்பளைற்ற விடுமுமற பற்றிய விபரங்கள் (No-pay leaves) 

 

a) ஏற்கனவவ உள்ள தகவல்கள் ெம்பளைற்ற விடுமுமறக் கொைம், கைிக்கப்பட்ட 

ெம்பளைற்ற விடுமுமறக் கொைம் ைற்றும் சபறக்கூடிய நிகர ெம்பளைற்ற 

விடுமுமறக் கொைம் என்பதொக்க் கொட்டப்படுவதுடன் திருத்தங்கள்  

எமவவயனும் இருப்பின் “revision” என்பதனுள் திருத்தத்மத வைற்சகொள்ள 

முடியும். 

 

 ெம்பள விபரங்கள்(salary particulars) 

a) ைீளொய்வு செய்யப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்பமடயிலும் உங்களொல் 

ெைர்ப்பிக்கப்படும் தகவல்களின் அடிப்பமடயிலும், உொித்துமடய 

வருடொந்தச் ெம்பளம், ைீளொய்வுச் ெம்பளம், 2020.01.01 ஆம் திகதிக்கு ஏற்ப 

கணிக்கப்பட்ட வருடொந்தச்ெம்பளம் ைற்றும் உமைத்துப்சபற்ற ெம்பள  

ஏற்றங்கள் சுயைொகக் கணிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு சதொகுதியினூடொக 

கொட்ெியளிக்கும். 

 

 வெர்கப்படும் படிகள் (add allowance) 

a) முன்னதொக வைங்கப்பட்ட தகவல்கமளப் “present” பொர்கமுடிவதுடன் 

வவறுபொடுகள் இருப்பின் “revised” என்பதன் கீழ் கொட்டப்படும். 

வவறுபொடுகள் இல்மைசயனில் “present” இல் பதிவிட்ட சபறுைதிமயவய 

“revised” என்பதன் கீழும் பதிவிடுக. 

படம் 08:  வெர்கப்படும் படிகள் 

v.  ஐந்தொம் படி 

 சகொடுப்பனவு விபரங்கள் ( payment details) 

a) தங்களொல் பதிவிடப்பட்ட ஓய்வூதியரது  ைீளொய்வுத் தகவல்களின் பிரகொரம் 

ஓய்வூதிய வீதத்தில்  செய்யப்பட்ட ைொற்றம் கைிக்கப்பட்டது ைற்றும் 

கைிக்கப்படொதது என்பதொக குறிப்பிடப்படும். 
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b) இது தொனொகவவ உருவொக்கப்பட்டதொல், நீங்கள் தரவு பதிவிடல் 

செய்யக்கூடொது. 

 

படம் 09:  சகொடுப்பனவு விபரங்கள் 

 

 கைிப்பனவு விபரங்கள் ( deduction) 

a) இங்வக ஓய்வூதியொிடைிருந்து அரெொங்கம் அறவிட வவண்டிய சதொமக 

கொட்ெிப்படுவதுடன், கூறப்பட்ட  ைீட்சடடுப்புத் சதொமக 

ைீளொய்வுசெய்யப்பட வவண்டியிருப்பின் நீங்கள் “revised”  இனுள் நுமைந்து 

ைீளொய்மவ வைற்சகொள்ள வவண்டும். 

 

வைவை உள்ள எல்ைொ படிமுமறகமளயும் ெொிவர முடித்தவுடன், 

 

 தற்வபொமதய ஓய்வூதியத் சதொமக 

 ெம்பளம் திருத்தம் செய்யப்பட்ட பின்னர் புதிய ஓய்வூதியம். 

 2020 இல் உொித்துமடய ைொதொந்த ஓய்வூதியம். 

தொனொக கணக்கிடப்பட்ட தகவல்கள் மூைம் இத் தகவல்கமளப் சபறமுடியும். 


