මරණ ඳාරිතතෝෂික අන්තර්ජා ලියාඳදිංචිකිරීතේ ඳද්ධතිය
(PD5 Online Registration)
01.

PMS - 01 ඳද්ධතියෙහි PD5 සහා පිවිසුම :

ඔබතේ ඳරිගණකතයහි ඇති Google Chrome Icon මත තශෝ ව්ථාඳනය කර ඇති තලනත් බ්රවුවරය්  මත
click කර අන්තර්ජායට පිවිතවන්න.
-

Address bar එක මත https://sathkara.pensions.gov.lk/pms ඇතුෂත් කර ඳද්ධතියට
පිවිතවන්න.

-

එතවේ තනොමැති නේ address bar එක මත www.pensions.gov.lk තව ඇතුෂත් කිරීම මගින්
විශ්රාම ලැප් ද තදඳාර්තතේන්තු තල අ අිවිය තලත පිවිතවන්න

-

එහි ඳශතින් දැ් තලන interface හි ඇති PENSION MANAGEMENT SYSTEM යන Icon
මත click කරන්න.

රඳය 01: www.pensions.gov.lk

02.

ඳද්ධතිෙ භාවිතා කිරීමට ඳරිශීලක ගිණුම් සකස් කර ගැනීම.

තමම ඳද්ධතියට පිවිසීමට, මීට තඳර ඔබ විසින් වකව් කරගන්නා ද Username ශා Password භාවිතා
කෂ ශැක.

03.

භාවිත ගිණුම හරහා ඳද්ධතිෙ අභයන්තතරෙට පිවිීමම

ඳශත ආකාරයට PD – 05 ඳද්ධතිය මත CLICK කර ඳද්ධතිය අභයන්තරය තලත පිවිතවන්න.

රඳය 02: ඳද්ධතියට පිවිසීම

එවිට ඔබට ඳශත අතුරු මුහුණත දව් තේ.

1

රඳය 02.1: ඳද්ධතියට පිවිසීම

ඳද්ධතියට පිවිසීම වශා තමම
“Login” බටනය මත “Click”
කරන්න.

1. වක්රීය ඳරිලකක ගිමකමක Username ශා Password භාවිත කර ඳද්ධතිය තුට ඇතුලු ලන්න.
(තේ ලන විටත් ඔබ ආයතනය විශ්රාමික ක කෂමනාකරණ ඳද්ධතිය PMS Version 1.0 හි ලියාඳදිංචි
වී තනොමැති නේ ඳෂමුතලන් ඒ වශා ලියාඳදිංචි විය යුතු අතර ඒ වශා විශ්රාම ලැප් ද
තදඳාර්තතේන්තු තල අ අිවිතයහි ඇති Guidelines මඟින් අලය තතොරතුරු බා ගන්න.)
ඳද්ධතිය තුෂට ඇතුලු වීතේදී කිසියේ අඳශසුතාලය්  තේ නේ අඳතේ තතොරතුරු තා් ණ අිංය
(011 5 920 403) අමතන්න.



අනතුරුල ඔබ PD 5 ඳද්ධතිතේ මුල් පිප්ලට පිවිතවන අතර එහි ඇති “ PD5 Registration”
තමනුල මත Click කරන්න.

එවිට ඔබට ඳශත ආකාරතේ අතුරු මුහුණත්  දව් තේ.

I.

මික ය ගිය නිධාරියා/ නිධාරිණියට අදාල commission/ non commission ද යන්න select
කරන්න.

 මාර්ගගත මරණ ඳාරිතතෝෂික අයදුේඳත මඟින් තවේලතේ තයදී සිටියදී මික ය ගිය ශමුදා නිෂධාරීන්තේ
අයදුේඳත් ඳමණ්  ඉදරිඳත් කෂ ශැක.

04 මරණ ඳාරියතෝෂික අෙදුම්ඳත සම්පූර්ණ කිරීම
ඳළමු පිෙවර පුද්ගලික යතොරතුරු (Personal Information)
 මික ය ගිය පුද්ගයාතේ නම, උඳන්දනය, ජාතික ශැඳුනුේඳත් අිංකය ලැනි තතොරතුරු නිලැරදල
ඇතුෂත් කර “continue” බටනය මත click කරන්න.

යෙවන පිෙවර යසේවා යතොරතුරු (Service Information)

 තමහි මික යගිය නිධාරියාතේ තවේලාල (Navy/ Army/ Air force ) , තශ්රේණිය ( no Grade තව) ,
නිධාරියාතේ ආයතනය අයත් ලන අිංය (Other තව) , තනතුර, මරණ ඳාරිතතෝෂිකයට අදා
තශේතුල, මික ය ගිය පුද්ගයාට අදා ලැප් ද චක්රතල්ඛය යන තතොරතුරු ඇතුෂත් කර “continue”
බටනය මත click කරන්න.

යතවන පිෙවර ෙැයඳන්තනන්තයේ යතොරතුරු ( Dependent Information )

 යැතඳන්නන්තේ තතොරතුරු ඇතුෂත් කිරීම වශා ”Add Dependent” බටනය මත click කරන්න.
එවිට ඳශත ආකාරතේ අතුරු මුහුණත්  දව්තේ.

 එම අතුරු මුහුණත මත ව තතොරතුරු ඇතුෂත් කර ”Add” බටනය මත click කිරීම මඟින් එම
තතොරතුරු ඳද්ධතිය තුට ඇතුෂත් තේ.

සිව්වන පිෙවර විශ්රාමික යතොරතුරු (Pensionable Information)
 තමහි මික යගිය නිධාරියාතේ විශ්රාම තතොරතුරු ඇතුෂත් කෂ යුතුය . එම තතොරතුරු ඇතුෂත්
කිරීතේදී විශ්රාම ලැප්ඳ පිබඳබ ව ගණනය කිරීේ ඳද්ධතිය විසින් ව්ලයිංක්රීයල ගණනය කරනු
ැත අ.

 එම ගණනය කිරීේ ඳශත ආකාර ව අතුරු මුහුණත්  මත දව්තේ.

 අනතුරුල එම තතොරතුරු ල නිරලදයතාලය තවොයා බා ”Continue” බටනය මත click කරන්න.

ඳස්වන පිෙවර යගවීම් යතොරතුරු (Payment Details)
 තමහි ඔබ ඇතුෂත් ක මික ය ගිය නිධාරියාතේ තවේලා තතොරතුරු අනුල විශ්රාම ලැප් ද රතිතයන්
තඳන්නුේ කරනු බයි.තමය ව්ලයිංක්රීයල ගණනය ලන බැවින් ඔබ විසින් දත්ත ඇතුෂත් කිරීම්  සිදු
තනොක යුතුය.
 මික ය ගිය නිධාරියාතේ ඳත්වීේ දනය 2009.05.19 ලන දනට ඳසු දනය්  නේ තශෝ මික ය ගිය දනය
2009.05.19 ලන දනට තඳර දනය්  නේ 15% රතිතය්  ගණනය ලන රතිත වශා එකතු
තනොතේ.

 එම නිධාරියාතගන් රජය තලත අය විය යුතු තගවීේ ඳලතී නේ Add Deduction බටනය මත click
කර එම අයවීේ ඇතුෂත් කරන්න.
-

මික යගිය නිධාරියාට ැබිය යුතු ඳාරිතතෝෂිකතේ දෂ ලටිනාකම, මික යගිය නිධාරියාතගන්
රජයට අය විය යුතු රමාණයන්, ඳාරිතතෝෂිකය තව හිමික ලන ශුද්ධ ලටිනාකම යන අගයන්
තේ යටතත් දැ් තේ.

 අනතුරුල Continue බටනය මත click කර , ඳසුල දව්ලන Submit බටනය මත click කරන්න
එවිට එම තතොරතුරු නිලැරදල ඇතුෂත් වතේ නේ ඳශත ආකාරතේ අතුරු මුහුණත්  දව්තේ.

05 මරණ ඳාරියතෝෂික අෙදුම්ඳත මුද්රණෙ කිරීම

I.

ඉන්ඳසු එහි දව්ලන Print PD-5 Source Document බටනය මත click කර ඔබ විසින් ඇතුෂත්
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