மமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமம (Online)மமமமமமமமமமமமம
மமமமமம
(PD5 Online Registration)
01.

PMS – 01 மமமமமமமமமம (System) PD5ம மமமமமமமம :

மமமமமம மமமமமமமமமமம Google Chrome Icon ம மமமமமம மமமம மமமமமமமம ம click
மமமமமம மமமமமமமமமமமம மமமமம.
-

Address bar மமம https://sathkara.pensions.gov.lk/pms மம மமமமமமமம (type)
மமமமமம மமமமமமமமமம மமமமம.

-

மமமமமம Address bar மமம www.pensions.gov.lk மம மமமமமமமம (type) மமமமமம
மமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமமமமம மமமமம.

-

மமமமம மமமம மமமமமமமமம மமமமமமமமமமமம

PENSION MANAGEMENT

SYSTEM மமமமம Icon ம click மமமமம.

රූපය 01: www.pensions.gov.lk

02.

மமமமமமம மமமமமம

மமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமம மமமமமமமமமமம
மமமமம மமமமமமமமம மமமமமமமமமமமம மமமமம மமமமமமமம.

03. மமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமம மமமமமமம:
மமமம மமமமமமமமமமமமமமமமம PD – 05 மமமமம Click மமமமமம மமமமமமமமமமமம
மமமமம.

රූපය 02: පද්ධතියට පිවිසීම

மமமமமமம மமமமமமமமம மமமம மமமமமமமம.

1
9
2
3
1
m
a
n
රූපය 02.1: පද්ධතියට පිවිසීම
o

1. மமமமமமமமமம

மமமமமமமமமம
மமமமம
“Login” மமமமமமமம“Click”
மமமமம.

மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமம
மமமமமமம மமமமமம மமமமமமமம மமமமமமமமமமமம.
2. மமமமமமம மமமமமமம Pension Management System Version 1.0 மமம
மமமமமமமமமமமமமமமம
மமமமம
மமமமம
மமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமம மமமமமமமம மமமமமம மமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமம. மமமமம மமமமமமமம மமமம மமமமமமம மமமமமமமமம
மமமமமமமம
மமமமமமமமமம
மமமம
மமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமம
0115920403 மமமமம மமமமமமமம மமம மமமம மமமமமமம மமமமமமமமம.



மமமமமமம PD 5 system மமமமமமம மமமமமமமமமமமம மமமமம மமமமமமமம,
மமமமம PD5 Registration menu மமமமம click மமமமமமமமம.

மமமமமமம மமமமமமமமம மமமம மமமமமமமம..

மமமமம மமமமமமமமமமமமமம commissioned/noncommissioned மமம மமமமமம
மமமமமமமமம.
 மமமமமமமமமமம
மமமம
மமமமமமமமம
மமமமமம
மமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமம
மமமமம
மமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமம.
I.

04 மமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமம:
மமம 01: மமமமமமமமம மமமமமமமம
 மமமமமமமமமம மமமமமமமமம மமமமம, மமமமமம மமமமம, மமமமம மமமமமம
மமமமம மமமமமமம மமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமமமம மமமமமம continue
மமமமமமமம click மமமமமமமமம.

மமம 02: மமமம மமமமமமமம

 மமமமமமமமம மமமமமமமமம மமமம (Navy/Army/Air Force), மமமம (no grade),
மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமம(other), மமமம, மமம மமமமமமமமமமமமமம
மமமமமம
மமமமமமம
மமமம
மமமமம
மமமமமமமமமமமமமம
மமமம
மமமமமமமம மமமமமமம மமமமமம continue மமமமமமமம click மமமமமமமமம.

மமம 03: மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமம

 மமமமம மமமமமமமம மமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமம Add Dependent
மமமமமமமம Click மமமமமமமமம. மமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமம
மமமமமமமம.

 மமம மமமமமமமமமமமம மமமமமமமம மமமமமமம மமமமமம Add மமமமமமமம
click மமமமமமமம மமமமம மமம மமமமமமமம மமமமம மமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமம.

மமம 04: மமமமமமமமமம மமமமமமமம
 மமமமமமமமம மமமமமமமமம மமமமமமமம மமமமமமமமம மமமமமமம மமமமம.
மமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமம மமம மமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம
மமமமமம மமமமமமமமமமமம (system) மமமமமம மமமமமமமமமமமமமமமம.

 மமம மமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமம மமமமமமமம.

 மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமம மமமமமமம “Continue”
மமமமமமமம click மமமமமமமமம.

மமம 05: மமமமமமமமமம மமமமமமமமமம
 மமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமம மமமமமமமமம மமமம
மமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமம
மமமமமமமமமம
மமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமம.
மமம
மமமமமம
மமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமம
மமமம
மமமமமமமமமம
மமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமமமம.
 மமமமமமமமம மமமமமமமமம
மமமமமமம மமமமம 19.05.2009 மமமமம
மமமமமமம மமமமமம மமமமம மமமமம 19.05.2009 மமமமம மமமமமமம மமமமம
மமமமமம
15%
மமமம
மமமமம
மமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமம.

 மமம
மமமமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமம
மமமமமமமமம
மமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமம
Add
Deduction
மமமமமமமம click மமமமமம மமமமமம மமமமமமம மமமமம.
- மமமமமமமமம
மமமமமமமமம
மமமமம மமமமமமமமம மமமம,
மமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமம, மமமமமமமமம மமமமமமமமம மமமமம மமமமமமமமமமம
மமமம மமமமமம மமமமமமமம மமமமமமமம.
-

 மமமமமமம Continue மமமமமமமம Click மமமமமம, மமமம மமமம மமமமமமமம
submit மமமமமமமம click மமமமமமமமம. மமமமமமமம மமமமமம மமமமமம
மமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமம மமமம மமமமமமமம.

05 மமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமம:

I.

மமமமமமமமமமமமமம

மமமம மமமமமமம மமமமமமமம “Print PD-5 Source Document” மமமமமமமம click
மமமமமம, மமமமமமமம மமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமம மமமமமமம
Source Document மமம மமமமமமமம.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ix.

மமமமம மமமமமமமமம மமமமமமமமமம
மமமமமமமமம மமமமமமமமம மமமமமமமமமம
மமமமம மமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமமம மமமமம
மமமமமம மமமமமமமமம மமமமமம
மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமம மமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமம மமமமம
மமமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமம மமமம மமமமம
மமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமம (மமமமமம மமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமம).
மமமமமமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமம மமமமமமம
மமமமமமமமமமம,
மமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமம
மமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமம.
மமமமம
மமமமமமமமமமமம
மமமமமமமம
மமமமம
மமமமமமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமம.

