




1 

 

පාරිත ෝෂික නැව  තෙවීම් කළමනාකරණ පද්ධතිය 

(Gratuity Refund Management System )  

1 PMS - 01 පද්ධතියෙහි පාරිය ෝෂික නැව  යෙවීම් කළමනාකරණ පද්ධතිෙ සඳහා 
පිවිසුම : 

 

ඔබතේ Computer හි Desktop ඇති Google Chrome  Icon ම  ත ෝ ස්ථාපනය කර ඇති තවනත් 

බ්රවුසසරය්  ම  click  කිරීම. 

1. එහි address bar  එක ම  http://sathkara.pensions.gov.lk/pms Type කිරීම ස  Enter කිරීම. 

- ත ෝ address bar  එක ම  www.pensions.gov.lk තෙස කිරීම මගින් විශ්රාම වැප්  

තෙපාර් තම්න්තු තවබ් අඩවිය තව  පිවිස 

- එහි ප තින් ෙැ් තවන Interface හි ඇති  PMS යන Icon ම  click කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 1: www.pensions.gov.lk 

http://sathkara.pensions.gov.lk/pms/index.php/newpd3
http://www.pensions.gov.lk/
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2 භාවි  ගිණුම හරහා පද්ධතිෙ අභයන්ත රෙ  පිවිසීම : 
 

ඔබ විසින් සකස් කරන ෙෙ භාවි  ගිණුම විශ්රාම (User Account) වැප්  තෙපාර් තම්න්තුව විසින් 
නිවැරදි බව    වුසරු කළ පසු සකස් කළ User Name ස  Password තම් සඳ ා භාවි ා කර තම් 
සඳ ා Log විය  ැක. 
 

 

 

 

 

තම් ආකාරයට User Name ස  Password ෙබා දුන් පසු ඔබ වැන්ෙඹු අනත්ෙරු සඳ ා ලියාපදිිංචි 
වීතම්දි ෙබා දී ඇති ජිංෙම දුරකථන අිංකය තව  විශ්රාම වැප්  තෙපාර් තම්න්තුව මන්න් තයුකරකරන 
  වුසරු අිංකය් (Verification code) සහි  තකටි පණිවිඩය්  ෙැතබනු ඇති අ ර, ප   රුපතේ පරිදි 
එම අිංකය ඇතුෙත් කර   වුසරු (Verify) කර ඉදිරියට යන්න.  

 

රූපය 02.1 : භාවි  ගිණුම  ර ා පද්ධතියට පිවිසීම   වුසරු කිරීම. 

භාවි  නාමය 
ඇතුෙත් කරන්න 

පද්ධතියට පිවිසීම සඳ ා තමම 

“Login” බටනය ම  “Click”  

කරන්න. 

භාවි  කරර පෙය 
ඇතුෙත් කරන්න 

රූපය 02: භාවි  ගිණුම  ර ා පද්ධතියට පිවිසීම 
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3 පාරිත ෝෂික නැව  තෙවීම් කළමනාකරණ පද්ධතිය තව  පිවිසීම : 
     

User Name ස  Password ෙබා දුන් පසු පාරිත ෝෂික නැව  තෙවීම් කළමනාකරණ පද්ධතිතේ කරල් 
පිප්වට පිවිතසනු ඇති අ ර එහි ඇති “Gratuity Refund Mgt” තමනුව ම  Click කෙ විට ප   
ෙැ් තවන ආකාරයට පිප්ව දිස්තේ. එහි ඇති  “Apply For Refund” තමනුව ම  Click කරන්න.  

 

 

4 පාරිත ෝෂික නැව  තෙවීම් ෙණනය කිරිම සඳ ා පිවිසීම : 
 

 රූපය 04 : පාරිත ෝෂික නැව  තෙවීම් ෙණනය කිරීම සඳ ා පිවිසීම  

 ත ුරතුරු නිවැරදිව ඇතුෙත් කර “ Go to Application “ ම  “ Click ” කරන්න.  

(ෙැනට තෙවීම් සඳ ා මධයම  ෙත්  පද්ධතිය තුළ ඇතුෙත් කර ඇති ජාතික  ැඳුනුම්පත් අිංකය, විශ්රාම වැප්  
අිංකය  ා විශ්රාමිකයකයා සිවිල් ෙ  කරො ෙ යන්න ඇතුෙත් කෙ යුතු අ ර ඔබට ඉදිරියට යාමට පද්ධතිය විසින් ඉඩ 
ෙබා තනුදි  ඔබතේ නිවැරදි ත ුරතුරු මධය ෙත්  පද්ධතිය තුෙ යාවත්කාීන කෙ යුතුය.) 

 

 

රූපය 03 : පාරිත ෝෂික නැව  තෙවීම් කළමනාකරණ පද්ධතිතේ කරල් පිප්ව  

පාරිත ෝෂික නැව  තෙවීම් 

ෙණනය කිරීම සඳ ා පිවිසීම. 

විශ්රාමිකයකයාතේ 
විශ්රාම වැප්  අිංකය 

අොෙ විශ්රාමිකයකයාතේ 
ජාතික  ැඳුනුම්පත් අිංකය 

විශ්රාමිකයකයා සිවිල් ෙ, 
 කරො ෙ යන්න 
ත ෝරන්න. 
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ඉ   සඳ න් කෙ පරිදි ජාතික  ැඳුනුම්පත් අිංකය  ා විශ්රාම වැප්  අිංකය ඇතුෙත් කෙ පසු එම ත ුරතුරු 
නිවැරදි තනුතේ නම් ප   ආකාරතේ ඇතුෙත් කෙ ෙත්  තෙෝෂ සහි  බවට පණිවුසඩය්  (Error Massage) 
ඔබට දිස්වනු ඇති අ ර නිවැරදි ත ුරතුරු මධය ෙත්  පද්ධතිය තුෙ යාවත්කාීන කෙ යුතුය. 

 

රූපය 04.1 : ත ුරතුරු නිවැරදි තනුතේ නම් ඇතුෙත් කෙ ෙත්  තෙෝෂ සහි  බවට පණිවුසඩය (Error Massage) 

 

5 විශ්රාමිකොයේ යපෞද්ෙලික ය ොරතුරු : 
 

 

රූපය 05 : විශ්රාමිකයකයාතේ තප්ද්ෙලික ත ුරතුරු   

තමහිදි  විශ්රාමිකයකයාතේ ජාතික  ැඳුනුම්පත් අිංකය, විශ්රාම වැප්  අිංකය, සම්පුර්ණ නම, විශ්රාමිකයකයාතේ බැිංවේතේ 
නම, බැිංවේ ශාඛාව, ගිණුම් අිංකය, යන විශ්රාමිකයකයාතේ කරලික ත ුරතුරු ඔබට දිස්වනු ඇ . අොෙ ත ුරතුරු 
දිස්වීතමන් අනතුරුව “ NEXT “ බටනය ම  “Click” කරන්න. (ඉ   තපන්නුම්කරන ත ුරතුරු වෙ යම් 
තවනස්  ඇත්නම් මධයම  ෙත්  පද්ධතිය මගින් අොෙ නිවැරදි කිරීම් සිදුකර ෙ  යුතුය.) 
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6 විශ්රාමිකොයේ විශ්රාම ෙැන්තවීයම් ය ොරතුරු: 

 

 

රූපය 06 : විශ්රාමිකයකයාතේ  විශ්රාම ෙැන්වීතම් ත ුරතුරු 

එවිට ප   ආකාරයට දිස්වන අ ර විශ්රාම ෙැන්වීතම් ත ුරතුරු නිවැරදිව ඇතුෙත් කරන්න. 

 

 

 

රූපය 06.1 : විශ්රාමිකයකයාතේ  පළකරවර විශ්රාම ෙැන්වීමට අොෙ ත ුරතුරු ඇතුෙත් කිරීම 

 

 

සියළු ත ුරතුරු නිවැරදිව ඇතුෙත් කර “ SAVE & CLOSE” බටනය ම  “Click” කරන්න. 

 

පැරණි විශ්රාම ෙැන්වීතම් ත ුරතුරු ස  නව විශ්රාම 
ෙැන්වීතම් ත ුරතුරු ඇතුෙත් කිරීමට තම් ම  “ Click” 
කරන්න. 

විශ්රාම වැප්  
අිංකය ඇතුෙත් 
කරන්න 

පළකර විශ්රාම 
ෙැන්වීතම්දී තෙවන ෙෙ 
පාරිත ෝෂික කරෙෙ 

පළකරව විශ්රාම ෙැන්වුස දිනය 

ප්රථම පත්වීම් දිනය පළකර විශ්රාම ෙැන්වීතම්දී හිමිකය 
වුස අඩු තනුකෙ විශ්රාම වැප්ප 

පළකර විශ්රාම ෙැන්වීතම්දී හිමිකය 
වුස අඩු කෙ විශ්රාම වැප්ප 

විශ්රාම වැප්  ප්රොනප්ර 
වෙ PDF පිටපත් Upload 

කෙ යුතුය. 
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 නැව  තසේවයට බඳවා ෙැනීතම් විශ්රාම ත ුරතුරු ඇතුෙත් කිරීමට ප   රූපතේ දිස්වන පරිදි  “ADD 

RETIREMENT INFORMATION” බටනය ම  “Click” කර ඉ   ේ වා ඇති පරිදි තෙවන විශ්රාම ෙැන්වීමට අොෙ 
ත ුරතුරු ඇතුෙත් කරන්න. 

 

රූපය 06.2 : විශ්රාමිකයකයාතේ  තෙවනවර විශ්රාම ෙැන්වීතම් ත ුරතුරු ඇතුෙත් කිරීම 

ත ුරතුරු නිවැරදිව ඇතුෙත් කෙ පසු “NEXT” බටනය  ම  “Click” කර ඉදිරියට යන්න. (විධිමත් පරිදි විශ්රාම 

ෙන්වා ඇති නිෙධාරියවේ කිහිප වර්  නැව  තසේවයට බඳවා තෙන ඇත්නම් ඒ සෑම අවස්ථාව්  සඳ ාම “Add 

Retirement Information “ යටතත් ඉ   ත ුරතුරු ඇතුෙත් කිරීම් කටයුතු කෙ යුතුය.) 

7 පාරිය ෝෂි  නැව  යෙවීම් ෙණනෙ  : 

 

රූපය 07 : විශ්රාමිකයකයාතේ පාරිත ෝෂි  නැව  තෙවීම් ෙණනය   

 

 

ෙණනය කිරිම් වෙ ෙැටළුව්  තනුමැති නම් “NEXT” බටනය ම  “Click” කරන්න. එවිට ප   රූපතේ පරිදි 
ඔබතේ ඇතුෙත් කිරීම සාර්ථක බවට පණිවුසඩය්  දිස්වනු ඇ . 

 

විශ්රාමිකයකයාතෙන් 
අයකරෙත් කරළු කරෙෙ 

වැඩිපුර තෙවීම් සඳ ා ආපසු 
අයකර ෙැනීම් 

නැව  තෙවිය යුතු 
ශුද්ධ පාරිත ෝෂි  

කරෙෙ 

තෙවිය යුතු 
කරළු කරෙෙ 

වාරික 
ප්රමාණය 

වාරිකතේ වටිනාකම 

“ADD RETIREMENT 
INFORMATION” ම  
“Click” කර ඉ   ේ වා 
ඇති පරිදි විශ්රාම ෙැන්වීමට 
අොෙ ත ුරතුරු ඇතුෙත් 
කරන්න. 
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රූපය 08 :  ඇතුෙත් කිරීම සාර්ථක බවට පණිවුසඩය 

 

 

“SUBMIT APPLICATION” ම  Click කිරීතමන් පසු පැමිකයතණන පණිවිඩ “Verify” කිරිතමන් පසු ප   පරිදි 
“PRINT SOURCE DOCUMENT” button එක්  ඔබට දිස්වනු ඇ .  

 

රූපය 09 :  PRINT SOURCE DOCUMENT පණිවුසඩය 

 

ඒ ම  Click කිරිතමන් ප   පරිදි “SORCE DOCUMENT” එක PRINT කිරීම සඳ ා දිස්වනු ඇ . 
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ඉ   ෙැ් තවන අයඳුම්ප  කරද්රණය කර ෙැනීතමන් පසු අොෙ විශ්රාමිකයක නිෙධාරියා, සකස් කෙ නිෙධාරියා 
(විශ්රාම වැප්  නිෙධාරිංසිංවර්ධන නිෙධාරි ) නිර්තද්ශ කරන නිෙධාරියා ස අනුම  කරන නිෙධාරියා විසින් 
අත්සන් කර නම සහි  නිෙ කරද්රාව  බා විශ්රාම වැප්  තෙපාර් තම්න්තුව තව  තයුකරකරන්න.  

පරී් ෂා කිරීමට අොෙ තල්ඛණ අකරණා Upload 

කර ඇත්නම් තමහි සළවේණු කරන්න. 
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