




மரணப் பணிக்ககொடை  விண்ணப்பங்கடை இயங்கடையினூைொக (online) 

முன்னிடைப்படுத்தல்  (PD 05 Online Registration) 

 

01. PD 05 கதொகுதிடய அணுகல்  
 

01. உங்கள் கணினியில் இடணயஉைொவிடயக் click கெய்க. 

02. Address bar இல் www.pensions.gov.lk ஐ type  கெய்து ததொன்றும் ஓய்வூதிய திடணக்கை 

இடணயத்தைத்தின் முகப்பில் (interface) உள்ை PMS icon ஐக் click கெய்க. 

 

 
 

03. நிறுவனத்தில் உள்ை ஓய்வூதிய அலுவைரொல் பயன்படுத்தப்படும் பயனர் கணக்டக  user account 

பயன்படுத்தி கணனியின் PD05 கதொகுதியுள் பிரதவெிக்டகயில் பின்வரும் முகப்பு ததொன்றும். 
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04. உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ை பயனர் கணக்கிற்கு (User Account) தரப்பட்ை பயனர் கபயர் (User 

Name) மற்றும் கைவுச்கெொல் (Password) ஆகியவற்டைப் பயன்படுத்தி இதனுள் 

உள்நுடழயைொம் (log in). 

(தங்கைது நிறுவனம் ஓய்வூதிய முகொடமத்துவத் கதொகுதியில் ஏற்கனதவ பதிவு 

கெய்யப்பைவில்டைகயனில் முதலில் பதிவு கெய்தல் தவண்டும், இது 

கதொைர்பிைொனடதடவயொன தகவல் அைங்கிய வழிகொட்ைல் டகதயட்டை (Guidelines) ஓய்வூதிய 

திடணக்கைத்தின் இடணயத்தைத்தில் கபற்றுக் ககொள்ைமுடியும்.  

 

05. அதன் பின்னர், நீங்கள் கீதழ உள்ை வொைொன படிவத்தின் முதல் பக்கத்திற்கு உள்நுடைய 

முடியும். 

 
06.  

07. தமதை உள்ை பைத்தில் கொட்ைப்பட்டுள்ைவொறு PD05 ஐ click கெய்க. அதன் பின்னர் 

அம்முகப்பு(Interface) பின்வரும்வடகயில் ததொன்றும். 

 

 
 

08. தமதை உள்ை பைத்திற்கடமய இைந்த அலுவைர் நீதித்துடைடயச் தெர்தவரொ இல்டையொ 

என்படத ததர்ந்கதடுக்கவும். நீதித் துடைடயச் தெர்தவரொயின் கீழ்வரும் வடகயில் முகப்பு 

ததொன்றும். அங்கு, 

1.பதவிடயத் கதொிவுகெய்க. 

2.தெடவக் கொைத்டத பதிவிட்ைபின் “Proceed” கெய்க. 
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09. தமற்தரப்பட்ை 08 இன் பிரகொரம் தகவல் பதிவிைப்பட்ைபின்  அல்ைது “நீதிதித்துடை அல்ைொதது” 

(“Non Judicial”)  என்படதத் கதொிவு கெய்தொல் பின்வரும் முகப்பு (interface) ததொன்றும். 

 

 

1 முதலாம் படி : தனிப்பட்ை தகவல் (Personal Information) 

 

 இைந்தவரது கபயர், பிைந்த தததி, ததெிய அடையொை அட்டை இைக்கம் ஆகிய தகவல்கடை 

பதிவிைவும். அடனத்து தகவல்களும் ெொியொக பதிவிைப்பட்ை பின்னர் “continue” ஐ “click” 

கெய்க. 

 

 

 

 



2 இரண்டாம் படி : தெடவத் தகவல்கள் (Service Information) 
 

 

   

“Service Information” கீழ்:  

 இைந்த அலுவைொின் தெடவ, தரம், அவரது நியமனம் மத்திய அரெின் கீழொனதொ, உள்ளூர் 

ஆட்ெி தெடவயின் கீழொனதொ, பதவி,மரண பணிக் ககொடைக்கொன கொரணம், இைந்த நபருக்கு 

கபொருத்தமொன ெம்பை சுற்ைிக்டக  ஆகிய தகவல்கள் வழங்கப்பை தவண்டும். 

3 மூன்றாம் படி : தங்கி வாழ்வவார ்  தகவல்கள் (Dependent  

Information) 

 
 

 

 தமற் கொட்ைப்பட்ை பைத்தில் இைக்கத்தில் ததொன்றுவது தபொல், இைந்த அலுவைர் திருமணம் 

முடித்து, விதடவ/ தபுதொரர் உயிருைன் உள்ைொரொயின்  “widow” ஐச் “select” கெய்து  “add 

dependent” ஐ “select” கெய்க. பின்வரும் முகப்பு ததொன்றும். குைிப்பிைப்பட்ை தகவல்கடைப் 

பூரணப்படுத்தி add  கெய்க. பணிக் ககொடைடயப் கபறுதற் கபொருட்டு அரசு வங்கிக் 

கணக்ககொன்டைப் பதிவிைவும் (வங்கிக்கணகு; இைங்டக வங்கி, மக்கள் வங்கி 

அல்ைது ததெிய தெமிப்பு வங்கியொக இருத்தல் தவண்டும்).  அடதத் கதொைர்ந்து “children 

select” கெய்து கதொைர்புடைய குைித்த விபரங்கடை பதிவிட்டு “add” ஐ அழுத்துக. 
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 இைந்த அரெ அலுவைர் ஒரு மதகுருவொயின், அவரது “title”  இன் கீழ் “Ven”என்படதக் “select”  

கெய்க. அங்கு, அவரது பணிக் ககொடை வழங்குதல் கதொைர்பில் “தங்கிவொழ்தவொர் வடக” 

எனும் நிரலில் வழங்கப்பை கவண்டியவர்கள் ‘பங்கைிப்புச்  ெடபயொ’,  ‘கபற்தைொரொ’ என்பது 

கொட்ைப்படும்.   

 

 
 

 

 இைந்த அரெ அலுவைர் திருமணமொகொதவரொயின் அவரது திருமண நிடையின்  கீழ் 

“unmarried”என்படதக் “select”  கெய்க. அங்கு, அவரது பணிக் ககொடை வழங்குதல் 

கதொைர்பில் “தங்கிவொழ்தவொர் வடக” எனும் நிரலில் வழங்கப்பை கவண்டியவர்கள் 

கபற்தைொரொ, உைன்பிைப்புக்கைொ   என்பது கொட்ைப்படும்.   

 

 
 

 

 

 

 
 



4 நான்காம் படி : மரணப் பணிகக்காடடக்குத் 

கதாடரப்ுடடய தகவல்கள் (Information relevant to the death gratuity) 
 

 

 ெம்பைக் குைியீடு, அடிப்படை மொதொந்த ெம்பைம் ஆகியவற்டை பிடழயின்ைி பதிவிைவும். 

 

ஓய்வூதியரது தெடவக் கொை விபரங்கள் 

இைந்த திகதி அன்றுள்ைவொைொன பயிற்ச்ெிச் தெடவக்கொைம், பயிற்ச்ெி/ அடமய தெடவக் 

கொைம், அைவிை தவண்டிய விதடவகள், தபுதொரர் மற்றும் அநொடதகள் ஓய்வூதிய பங்கைிப்பு 

மற்றும் நிரந்தர ஓய்வூதிய உொித்துடைய தெடவக்கொைம்  ஆகியவற்டைத் ெொியொகப் பதிவிைல் 

தவண்டும்.  

 

 ெம்பைமற்ை விடுமுடை விபரங்கள் (No-pay leave) 

ெம்பைமற்ை கைடம விடுமுடை விபரங்கடைப் பதிவிடுக, கழிக்கப்படும் ெம்பைமற்ை கைடம 

விடுமுடை மற்றும்  ததைிய ெம்பைமற்ை கைடம விடுமுடை  ஆகியவற்டை பதிவிடுக. 

 

 ெம்பை விபரம் (salary particulars) 

இங்கு தங்கைொல் பதிவிைப்படும் தகவல்களுக்தகற்ப  வருைொந்த ெம்பை விபரத்டதப் 

பொர்டவயிை முடியும். வருைொந்தச் ெம்பைம் 2020.01.01 இல் உள்ைவொறு கணிப்பிைப்படும், 

அத்துைன் உடழத்துப் கபற்ை ெம்பை ஏற்ைம்  கதொகுதியொல் சுயமொகக் கணிக்கப்படும். 

 

 படிகடைச் தெர்த்தல் (add allowance) 

மரணப் பணிக் ககொடையுைன் கதொைர்புபடும் வடகயில் எடவயொவது படிகள் கொணப்படின்  

“add allowances”இன் கீழ் அவற்டைக் குைிப்பிடுக.  

 



5 ஐந்தாம் படி : மரணப் பணிக் ககாடட ககாடுப்பனவு 

விபரம் (Payment Details) 

 

மரணப் பணிக்ககொடைக்குப்  கபொருத்தமொன வீதம் கதொகுதியில் ததொன்றும். 

 

 குடைக்கப்பட்ை  ( deduction): அலுவைரொல் அரசுக்குச் கெலுத்தப்பை தவண்டிய நிலுடவத் 

கதொடககடைப் பதிவிட்டு “add deduction” கெய்க. 

 வழங்கப்பை தவண்டிய மரணப்பணிக் ககொடை “Gratuity distribution”  எனக் கொட்ைப்படும். 

6   விண்ணப்பத்டத பிரதிகயடுத்தல் 

விண்ணப்பம் பூரணப்படுத்தப்பட்டு இறுதியில்  “submit”  கபொத்தொடன  “click” கெய்ததும் 

பின்வரும் முகப்புத் ததொன்றுவதுைன்  அவ் விண்ணப்பத்டத  “Print” எனும் பச்டெ நிை 

கபொத்தொடன “click” கெய்து அச்சுப் பிரதிடயப் கபைமுடியும்.  விண்ணப்பத்டதப் 

பிரதிகயடுப்பதற்கு முன்னர் தரப்பட்ை தரவுகள் ஒழுங்குமுடையில் பின்பற்ைப்பட்டுள்ைனவொ 

என்படத கவனமொக வொெித்தைிதல் தவண்டும்.   

 

 
 

 

 

 



விண்ணப்பம் submit  கெய்யப்பட்ை பின்னர் கீழ் வரும் வடகயில் முகப்பு ததொன்றும்.  

 

7 விண்ணப்ப கெயல்முடற நிடலடய இனங்காணல் 

(Process Stage) 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

1. திருதத்தன்டம உறுதிப்படுத்தப்பைொத மற்றும் ஓய்வூதியத் திடணக்கைத்டத இன்னமும் 

வந்தடையொத விண்ணப்பங்கள் கதொைர்பொன விபரத்டத “Pending Application” ஐ 

அழுத்திப் கபை முடியும். 

2. ெொிபொர்க்கப்பட்ை விண்ணப்பங்கள் கதொைர்பொன விபரத்டத “Verified Application”ஐ 

அழுத்திப் கபை முடியும். 

3. நிரொகொிக்கப்பட்ை விண்ணப்பங்கள் கதொைர்பொன விபரத்டத “Rejected Application”  ஐ 

அழுத்திப் கபை முடியும். 

4. ஓய்வூதியத் திடணக்கைத்தொல் கபற்றுக் ககொள்ைப்பட்ை விண்ணப்பங்கள் கதொைர்பொன 

விபரத்டத “Received Application”  ஐ அழுத்திப் கபை முடியும். 

இத்கதடவக்கு, கூட்டிலுள்ை  “More Info" கபொத்தொடன click கெய்யவும். அதன்படி கதொைர்புடைய 

விபரங்கடை கபற்றுக் ககொள்ை முடியும்.  
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