




            ඇමුණුම 01 

විශ්රාම ටුප් අ දුම්පත්රු  දාා  ේඛන  මා්ගගගග  ්රමු  

ේුාමු කිරීම 

 

 

 

1. විශ්රාම ම ම ාම ප ්ධතියේේඅ දුම්පත්  ම මා්ගගගග ට ඇලත්  

ම් ්සු එහි ඇයේ Upload බ  ු Click ම  ේඛන  Upload ම් හුම. 

2. එවි  ඔබ  ්හ  යේ ු දිස්ටනු ඇ . 
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3. ඔබ විසින් ඉහ  ා මටා ඇයේ 1-10 ා මටා ඇයේ ේඛනප ්ධතියේු ලත   

ඇලත්  ම  යුලතු. ේමහිදී choose file ම  click  ම  දාා් ේඛනපු 

open ම න් . ඉන්්සු upload ම  click ම න් .(ඔබ විසින් upload ම නු 

්බ  එ ම document එමම උ්රිම size එම 2MB ට්  ටඩා දඩු විු 

යුලතු.) 

4. ඔබ විසින් මුද්රපු ම  ගගන් ා ්ා PD 03 දුම්පත්ේ හි විශ්රාමිම 

නි ිාරිුාේේ ප්රමායු  වියු ාා  නි ිාරිුාේේ ප්රමායු  හා 

ආු   ප්රිානිුාේේ ප්රමායු  ඳහහන් ස්ථාා  ට් දාා් ුදධතගග්ුන් 

විසින් ද ඳන් ේුාාා ඳපතූ්ප ම  ්රිේ්ෝම ු කිරීම ද යටයය 

ේේ.  

5.    ්කුණු ඳහහන් ම  ඇයේ ේඛනප දනිටා්ුේුන් ඇලත්  ම  

යුලතු. 

6. දේ  ම ේඛනප දටයය  පත ්මප ම ඇලත්  ම  හුම. 

7. ේට   දටයය ේඛනපු ම ඇලත්  කිරීම  ඇ  පත other document 

ු ේ  ඇලත්  ම න් . 

8. ඔබේේ ේඛනප නිසි ්රිදි upload වූ ්සු ්හ  ්රිදි successfully upload  

ේ්ඳ දිස් ේේ. 

 



 

ඔබ විසින් දුම්පත ්ේ හි ුපත නිටු දි කිරීම ම සිම් ම  ්සු (edit)   ුට  

දාා් ේඛනප upload කිරීේපතදී ්හ  රූ්ේඅ ආමා ු  ඔබ  ාුම ගග  

හුම.එහිදී ඔබ විසින් මී  ේ්  upload ම   ්ා documents ාුකිු හුකි ේේ. 

 

 

9. ඔබ විසින් upload ම   ්ා documents නිටු දිට upload වී  ුයේ  පත view 

හි ්හ  රූ්ු ේමන් දිස් ේේ. 

 



 
 

10.ඔබ විසින් documents upload ම  ්සු save & Exit click ම න් .  සිුළුම 

documents upload ම  ්සු දාා් දුම්පත්  හා දේ කු  documents විශ්රාම 

ටුප් අ ේා්ා් ේපතන්ලතට ේට  ේුාමු කිරීම ඳහහා ්හ  රූ්ේඅ 

ාු මේට  ්රිදි send බ  ු click ම න් . 

 

 

 

 

 



10. 11.එම බ  ු click ම  ්සු ්හ  ්රිදි successfully received application to 

the Department of pension ු   message  එම ඔබ  ාුම ගග  හුම.ඒ ඳමඟ 

දුම්පත්  විශ්රාම ටුප් අ ේා්ා් ේපතන්ලතට  ්ුණුණු බට  දාා් 

විශ්රාමිමුා ේට  ේම ප ්විවිඩු ම (SMS) ඔවුන්ේේ ජංගගම ම් මථා ු 

ේට  ේුාමු ම නු ්ුේේ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


