




 

 

වැඩිපුර ගෙවීම් ( අධිභාර) අය කර ෙැනීගම් පද්ධතිය 

 

(Surcharge) 

මෙෙ පද්ධතිය දැනට විශ්රාෙ වැටුප් මෙවනු ලබන විශ්රාමිකයන් සඳහා 

වැඩිපුර මෙවීම් සිදු වී ඇති බව අනාවරණය වු අවස්ථා වලදී එෙ වැඩිපුර 

මෙවීම් නැවත අය කර ෙැනීෙ සඳහා භාවිතා මේ. 

 

ගෙෙ ග ාරතුරු  ාක්ෂණ පද්ධතිය භාවි ා කරන නිලධාරින් පහ  පරිදි කාණ්ඩ 

ෙ  කළ හැක. 

 

කාණ්ඩ A - දත්ත පද්ධතියට දත්ත ඇතුළත් කරන නිලධාරින්  

 

I.  විශ්රාෙ වැටුප් ගෙපාර් ගම්න්තුව ෙඟින් ප්රාගද්ශීය ගේකම් කාර්යාල ගව  

අනුයුක්  කරන ලෙ විශ්රාෙ වැටුප් නිලධාරින්, සංවර්ධන නිලධාරින්, ගේඛණ 

සහකාර සහ විශ්රාෙ වැටුප් විෂයට අොළව රාජකාරි සිදු කරන නිලධාරින් 

 

II. ප්රධාන කාර්යාලගේදී වැඩිපුර ගෙවීෙක් අනාවරණය වූ අවස්ථාවකදී ඒ 

සම්බන්ධගයන් කටයුතු කරන විෂය භාර නිලධාරින්  

 

 

කාණ්ඩ B – මෙවීම් නිර්මද්ශ කරන සහ එෙ මෙවීම් අනුෙත කරන 

නිලධාරින් 

 

I.   ප්රාගද්ශීය ගේකම් කාර්යාල වල ෙණකාධිකාරිවරුන් 

II.  විශ්රාෙ වැටුප් ගෙපාර් ගම්න්තුගේ විෂය භාර ෙණකාධිකාරි 

III. විශ්රාෙ වැටුප් ගෙපාර් ගම්න්තුගේ ප්රධාන ෙණකාධිකාරි 

IV. විශ්රාෙ වැටුප් අධයක්ෂ ජනරාේ 

 

 

පද්ධතිය සඳහා පිවිසුෙ 

1 පද්ධතිය අභයන්තරයට පිවිසීෙ සඳහා පරිශීලක ගිණුම් 

සැකසීෙ : 

 

ෙැනටෙත් ඔබට දුම්රිය බලපත්ර නිකුත් කිරීෙට, 14/2019 විෂෙ ා ඉවත් කිරීගම් 

පද්ධතියට ඇතුළත් වීෙට සක්රිය ගිණුෙක් පවතී නම් එෙ user name  සහ  password 

භාවි ගයන්ෙ ගෙෙ පද්ධතියට ඇතුළත් වීෙට  හැකියාව ඇ . 



 

පරිශීලක ගිණුම් ගනාෙැති නිලධාරීන් පහ  ආකාරයට නව ගිණුෙක් සකස් කර 

ෙ  යුතුය. 

01. ඔබගේ පරිෙණකගයහි ඇති Google Chrome Icon ය ෙ  click කර 

අන් ර්ජාලයට පිවිගසන්න එගස් ගනාෙැති නම් address bar එක ෙ  

www.pensions.gov.lk  ගලස ඇතුළත් කිරීෙ ෙගින් විශ්රාෙ වැටුප් ගෙපාර් ගම්න්තු 

ගවබ් අඩවිය ගව  පිවිගසන්න ගෙපාර් ගම්න්තු ගවබ් පිටුව හි වූ PENSION 

MANAGEMENT SYSTEM ෙ  Click කරන්න 

 

 

 

 

 

 

 

02. පද්ධති අභයන් රය ගව  පිවිස පහ  ආකාරයට දිස්වන අතුරු මුහුණ  

(Interface) ෙ වූ පළමු ටයිලය ෙ  Click කරන්න 

 

http://www.pensions.gov.lk/


 

 

 

 

03. එවිට ෙැක්ගවන පහ  අතුරු මුහුණ  (Interface) ෙ  නව පරිශීලක ගිණුෙක් 

සාො ෙැනීෙ සඳහා වූ පහසුකම් ඔබට සලසා ඇ . ඒ සඳහා Sign Up Here ෙ ට 

පිවිගසන්න. 

 

 

 

 

 

 

රූපය2.1: නව ගිණුම් සැකසීම සඳහා 

පද්ධතියට පිවිසීම 

 



04. එවිට දිස්වන අතුරු මුහුණ  පහ  පරිදි ගේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. එහි පළමු තීරගේ ඔබගේ ආය න කාණ්ඩය ග ෝරන්න. 

 

 



 

06. ගෙවන තීරගේෙ ආය න වර්ීකරණය ග ෝරන්න. 

 

 

 

 

07. ග වන තීරගේ ඔබගේ ආය නගේ නෙ (ප්රාගද්ශීය ගේකම් කාර්යාලය) නිවැරදිව 

ග ෝරා Register Now බටනය ෙ  click කරන්න.

 

08. ඉන්පසු අොළ ආය නය යටගත් ලියාපදිංචි වීෙට බලාගපාගරාත්තු වන විෂය 

භාර නිලධාරියාගේ ගපෞද්ෙලික ග ාරතුරු, නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න. පසුව 



Register User ෙ  click කර ග ාරතුරු  හවුරු කරන්න. ( ග ාරතුරු ඇතුළත් 

කිරීගම්දී ලබා දී ඇති උපගෙස් අනුව නිවැරදිව ෙත්  ඇතුළත් කරන්න. යම් 

ෙැටළුවක් ඇති ගේ නම් 0115920403 අංකගයන් ග ාරතුරු  ාක්ෂණ අංශය 

අෙ න්න.) 

සාර්ථක ගලස ෙත්  ඇතුළත් වූගේ නම් ඒ පිළිබෙ  හවුරු පණිවුඩයක් (Successfully 

Registered) ගලස තිරගේ දිස්වන අ ර නව ගිණුෙ විශ්රාෙ වැටුප් ගෙපාර් ගම්න්තුව 

ෙඟින් සක්රිය කල පසු ගිණුෙට පිවිසිෙට හැකි ගේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 භාවිත ගිණුෙ හරහා පද්ධතිමේ අභයන්තරයට පිවිසීෙ හා 

දත්ත ඇතුළත් කිරීෙ : 

 

PMS ෙත්  පද්ධතියට පිවිසිගෙන් පසු ලැගබන පහ  අතුරු මුහුණග හි තුන්වන 

Tile එක ෙ  Click කරන්න. 

 

 

 

01. User name සහ password ඇතුළත් කර Login බටනය ෙ  click කරන්න. 



 

02. එගලස ගිණුෙට පිවිගසන විට  ඔබ විසින් ගිණුෙ සකස් කිරීගම්දී ලබා දුන් 

දුරකථන අංකයට රහස් ගක් යක් ලැගබන අ ර එෙ ගක් ය ඇතුළත් කර 

Confirm බටනය click කරන්න. ඉන් පසු ලැගබන අතුරු මුහුණග හි අොළ 

ආය නය නිවැරදිව ග ෝරන්න.  

 

 



 

 

 

03.  එවිට ෙත්  ඇතුළත් කරන විෂය නිලධාරින් හට පහ  ආකාරගේ අතුරු 

මුහුණ ක් (Interface) දිස්ගේ.  

 

 

 

 

අොළ ෙත්  ඇතුළත් කිරිෙ ආරම්භ කිරිෙ සඳහා එහි වම්පස ගකළවගරහි ඇති New 

Surcharge ෙ  Click කරන්න. 



 

 

04. ෙකුණු පස NIC ගලස ඇතුළත් කර ඇති ගකාටුව තුළ අොළ විශ්රාමිකයාගේ 

ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය ෙධයෙ ෙත්  පද්ධතිගේ සඳහන් පරිදි නිවැරදිව 

ඇතුළත් කරන්න. ඉන්පසු Search Pensioner ෙ  click කරන්න. එවිට පහ  

පරිදි අොළ විශ්රාමිකයාගේ ග ාරතුරු දිස් ගේ. 



 

05.  PENSION DETAILS යටගත් විශ්රාමිකයාට ගෙවනු ලබන සියළුෙ විශ්රාෙ වැටුප් 

ග ාරතුරු දිස් වන අ ර ඒ අතුරින් වැඩිපුර ගෙවීම් අයකර ෙැනීෙට අොළ 

විශ්රාෙ වැටුප් වර්ෙය Action යටගත් Select කරන්න. 



 

06. ඉන්පසු SURCHARGE DETAILS යටගත් පහ  උපගෙස් අනුෙෙනය කරමින් 

ස්වයංක්රියව දිස් වන ග ාරතුරු හැර ඉතිරි ෙත්  නිවැරදිව සම්පුර්ණ 

කරන්න. 

1. Forces salary යටගත් ෙත්  ඇතුළත් කිරිෙට ඇත්නම් එෙ ග ාරතුරු ඇතුළත් 

කරන්න. 

2. Surcharge Vote යටගත් civil /widow  ෙ යන්න ග ෝරන්න. 

3. Over Payment Amount යටගත් අොළ මුෙල ඇතුළත් කරන්න. 

4. Surcharge Reason යටගත් අොළ කරුණ ග ෝරන්න. 

5. ඊට අෙ රව ගවනත් කරුණක්  තිගබ් නම් එය Description box එක තුල type 

කරන්න. 

6. නිවැරදිව ග ාරතුරු ඇතුළත් කල පසු පහළෙ ඇති Submit බටනය click 

කරන්න. 



 

07. එවිට පහ  පරිදි පණිවුඩයක් දිස් වන අ ර ඔබට ඇතුළත් කර ෙත්  වලට 

අෙ ර Calculation sheet එකක් upload කිරිෙට අවශය නම් OK ෙ  click කර 

ඉදිරියට යාෙට හැකි අ ර එගස් ගනාෙැති නම් ගෙෙ පණිවුඩය cancel 

කරන්න. 

 

08. පණිවුඩය OK කගේ නම් ඉන් පසු පහළ ඇති Browse බටනය ෙ  click කර 

ඔබට අවශය file ඒක ග ෝරා ගෙන upload කරන්න. (pdf ආකාරගයන් සකස් 

කර ෙත් ගොනු පෙණක් ඇතුළත් කල යුතුය) 



 

ඇතුළත් කරන ලෙ අයදුම්පත් පිළිබඳ ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරිෙ. 

ගම් සඳහා වම් පස ඇති Dashboard ෙ  Click කරන්න. 

එවිට ෙකුණු පසට වන්න submitted Surcharges සහ Rejected By DS ACC/ HO SO 

ගලස Tile ගෙකක් විවෘ  ගේ. 

 ගපර ඇතුළත් කර ඇති අයදුම්පත් ගසායා ෙැනීෙ සඳහා submitted surcharges Tile 

එක ෙ  click කරන්න.   

 



එවිට පහ  පරිදි මුහුණ ක් විවෘ  වන අ ර ඇතුළත් කරන ලෙ අයදුම්ප  ජාතික 

හැදුනුම්පත් අංකය ෙඟින් ගහෝ ගයාමු අංකය ෙඟින් Search කල හැක. 

 

එවිට පහ  ආකාරගේ මුහුණ ක් දිස් වන අ ර, ඇතුළත් කරන ලෙ ග ාරතුරු 

දිස්ගේ. නමුත් ගෙෙ ග ාරතුරු edit කිරීගම් පහසුකෙ ලබා දී ගනාෙැති අ ර යම් 

ගවනසක් සිදු කිරීෙට අවශය නම් ඉහළ නිලධාරියකු අයදුම්ප  reject කර තිබිය 

යුතුය. 

 



 

 

 

 

3    විෂය භාර නිලධාරීන් විසින් පද්ධතියට දත්ත ඇතුළත් කල 

පසු ප්රාමද්ශීය මේකම් කාර්යාල ෙණකාධිකාරී කාර්යභාරය 

 

01. විෂය භාර නිලධාරි විසින් ඇතුළත් කරන ලෙ නව අයදුම්ප ක නිවැරදි බව 

පරික්ෂා කර අනුෙ  කිරීෙ සහ නිවැරදි ගනාවන අයදුම්ප ක් ප්රතික්ගේප 

කිරීෙ ප්රාගද්ශීය ගේකම් කාර්යාල ෙණකාධිකාරිවරයාගේ කාර්යභාරය ගේ. 

02. ෙණකාධිකාරි විසින්  ෙ සක්රිය ගිණුෙ භාවි ගයන් අොළ පද්ධතියට පිවිස 

වම් පස ඇති Dashboard ෙ  Click කල විට පහ  පරිදි  Tile 3 කින් යුත් අතුරු 

මුහුණ  දිස් ගේ. 

03. Pending Surcharges - විෂය භාර නිලධාරි විසින් ඇතුළත් කරන ලෙ නව 

අයදුම්පත්   

Reject Surcharges   - ප්රධාන කාර්යාලය ෙඟින් ප්රතික්ගේප කරන ලෙ 

අයදුම්පත් 

Approved Surcharges - ප්රධාන කාර්යාලය ෙඟින් අනුෙ  කරන ලෙ අයදුම්පත් 

 



 

 

04. Pending Surcharge(s) ෙ  click කල පසු විෂය භාර නිලධාරි විසින් ඇතුළත් 

කර ඇති අයදුම්පත් සියේල ෙර්ශනය වන අ ර ඒ අ රින් අොළ අයදුම්ප  

ඉදිරිගයන් Option යටගත් ඇති view බටනය ක්රියාත්ෙක කල යුතුය.  

 

 

1 2 3 



05. ඉන් පසු අයදුම්ප  පහ  පරිදි විවෘ  වන අ ර එෙ ග ාරතුරු නිවැරදි නම් 

ෙකුණු පස ඉහළ ගකළවගරහි ඇති Approve බටනයෙ ග ාරතුරු නිවැරදි 

ගනාගේ නම් Reject බටනයෙ ක්රියාත්ෙක කල යුතුය. 

 



විශ්රාෙ වැටුප් ගෙපාර් ගම්න්තුව ගව  අයදුම්ප ක් ලෙ පසු අොළ ක්රෙගේෙය. 

ප්රාගද්ශීය ගේකම් කාර්යාල වල විෂය භාර නිලධාරි විසින් ඇතුළත් කරන ලෙ 

අයදුම්පත්, ප්රාගද්ශීය ගේකම් කාර්යාලීය ෙණකාධිකාරි විසින්  හවුරු කල පසු 

විශ්රාෙ වැටුප් ගෙපාර් ගම්න්තු පද්ධතිය ගව  ඇතුළත් ගේ. 

 

4   විශ්රාෙ වැටුප් මදපාර්තමම්න්තු විෂය භාර නිලධාරියාමේ 

කාර්යභාරය 

 

i. ප්රාගද්ශීය ගේකම් කාර්යාල ෙඟින් ගයාමු කරන අයදුම්පත් පරික්ෂා 

කර නිවැරදි නම් approve සහ ගෙෝෂ සහි  නම් එෙ අයදුම්පත් Reject 

කිරිෙ. 

ii. ගෙපාර් ගම්න්තුව ෙඟින් විශ්රාමිකයකු ගව  වැඩිපුර ගෙවීෙක් ඇති 

බවට හදුනා ෙත් විට එෙ ග ාරතුරු පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීෙ. 

iii. පද්ධතියට ෙත්  ඇතුළත් කර අනුෙැතිය ලැබ වාරික ගෙවමින් 

පවතින අයදුම්ප ක ගෙවීෙට ඇති සම්ූර්ණ මුෙල ගහෝ මුෙලින් 

ගකාටසක් එකවර ගෙවීෙට අොළ කටයුතු ෙත්  පද්ධතිගයහි සිදු 

කිරිෙ. 

සක්රිය ගිණුෙක් ඇති ගෙපාර් ගම්න්තුෙ  විෂය භාර නිලධාරියා විසින්  ෙ 

පරිශීලක නාෙය සහ මුරපෙය ඇතුළත් කර පද්ධතියට පිවිස වම් පස ඇති 

Dashboard ෙ  click කල විට පහ  පරිදි අතුරු මුහුණ ක් දිස් ගේ. 

 

 

එෙ අතුරු මුහුණ  පහ  පරිදි විස් ර කල හැක. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 



01.Rejected Surcharge(s) - ගෙපාර් ගම්න්තු විෂය භාර නිලධාරි විසින්ෙ ප්රතික්ගේප 

කල අයදුම්පත් 

ගෙහිදි ගෙපාර් ගම්න්තු විෂය භාර නිලධාරියා හට  ෙන් විසින් ප්රතික්ගේප කරන 

ලෙ අයදුම්ප  බැලීෙට හැකි ගේ. 

02.Pending Surcharge(s) - ප්රාගද්ශීය ගේකම් කාර්යාල ෙණකාධිකාරී විසින් අනුෙ  

කරන ලෙ නව අයදුම්පත් 

 

ගෙෙ අයදුම්පත් නිවැරදි නම් අනුෙ  කර (Approve) ඉදිරි කටයුතු සඳහා 

ෙණකාධිකාරි ගව  ගයාමු කිරීෙ සහ නිවැරදි ගනාගේ නම් ප්රතික්ගේප කිරීෙ 

(Reject) 

03.Rejected Surcharge(s) by Acc - විශ්රාෙ වැටුප් ගෙපාර් ගම්න්තු විෂයභාර 

ෙණකාධිකාරී විසින් ප්රතික්ගේප කර ඇති අයදුම්පත්  

ගෙහිදි ෙණකාධිකාරි විසින් ප්රතික්ගේපි  අයදුම්පත් නැව  පරික්ෂා කර 

ප්රතික්ගේප කල යුතු නම් Reject කල යුතු අ ර පරික්ෂා කිරීගම්දී නිවැරදි බව 

 හවුරු ගේ නම් Approve ෙඟින් නැව  විශ්රාෙ වැටුප් ගෙපාර් ගම්න්තු විෂය භාර 

ෙණකාධිකාරි ගව  ගයාමු කිරීෙ. 

04.Approved Surcharge(s) - ගෙපාර් ගම්න්තු විෂය භාර නිලධාරි විසින් අනුෙ  කර 

ඉදිරියට ගයාමු කරන ලෙ අයදුම්පත් සහ ගෙපාර් ගම්න්තු විෂය භාර නිලධාරි 

විසින් ඇතුළත් කරන ලෙ නව අයදුම්පත්  

ගෙෙඟින් අයදුම්පත් නිරීක්ෂණය කිරීෙට පෙණක් හැකි අ ර කිසිදු ගවනස් කෙක් 

අයදුම්පග හි සිදු කිරීෙට ගනාහැක. 

05.Submitted Settlements –  එකවර ගෙවීෙ සම්බන්ධව ගයාමු කරන ලෙ අයදුම්පත් 

06.Approved Settlements- විෂය භාර ෙණකාධිකාරි විසින් අනුෙ  කරන ලෙ 

අයදුම්පත් 

07.Rejected Settlements - විෂය භාර ෙණකාධිකාරි විසින් ප්රතික්ගේප  කරන ලෙ 

අයදුම්පත් 

 

5   විශ්රාෙ වැටුප් මදපාර්තමම්න්තු විෂය භාර ෙණකාධිකාරී 

කාර්යභාරය 

 

i. ගෙපාර් ගම්න්තු විෂය භාර නිලධාරි විසින් අනුෙ  කර ,ගයාමු කරන 

අයදුම්පත් වල නිවැරදි ාවය පරික්ෂා කර ප්රධාන ෙණකාධිකාරි ගව  

ගයාමු කිරීෙ. 



ii. ගෙපාර් ගම්න්තු විෂය භාර නිලධාරි විසින් ගයාමු කරන settlement 

Application වල නිවැරදි ාව පරික්ෂා කර අනුෙ  කිරීෙ. 

 

සක්රිය ගිණුෙක් ඇති ගෙපාර් ගම්න්තු විෂය භාර ෙණකාධිකාරි විසින්  ෙ 

පරිශීලක නාෙය සහ මුරපෙය ඇතුළත් කර පද්ධතියට පිවිස වම් පස ඇති 

Dashboard (surcharge) ෙ  click කල විට පහ  පරිදි අතුරු මුහුණ ක් දිස් ගේ. 

 

 

 

එෙ අතුරුමුහුණ  පහ  පරිදි විස් ර කල හැක. 

01. Rejected Surcharge (s) - විෂය භාර ෙණකාධිකාරී විසින්ෙ ප්රතික්ගේප කල 

අයදුම්පත් 

02. Pending Surcharge (s) -  ගෙපාර් ගම්න්තු විෂය භාර නිලධාරි විසින්  හවුරු 

කර ගයාමු කරන ලෙ නව අයදුම්පත් 

03. Rejected by CAcc – ප්රධාන ෙණකාධිකාරී විසින් ප්රතික්ගේප කරන ලෙ 

අයදුම්පත් 

04. Submitted to CAcc - ප්රධාන ෙණකාධිකාරී ගව  අනුෙ  කර ගයාමු කරන ලෙ 

අයදුම්පත් 

05. Rejected by DG - අධයක්ෂ ජනරාේ විසින් ප්රතික්ගේපි  අයදුම්පත් 

06. Apporved by DG - අධයක්ෂ ජනරාේ විසින් අනුෙ  කරන ලෙ අයදුම්පත් 

07. Active Surchrge (s) -  ෙැනට සක්රීය කර ඇති සියළුෙ අයදුම්පත් 

 

 

1 
2 

 

3 4 

5 6 7 



Settlement  විෂය භාරව කටයුතු කරන ෙණකාධිකාරි විසින් පද්ධතියට පිවිස වම් 

පස ඇති Dashboard (settlement) ෙ  click කල විට පහ  පරිදි අතුරු මුහුණ ක් දිස් 

ගේ. 

 

 

 

01. Pending Settlements - ගෙපාර් ගම්න්තු විෂය භාර නිලධාරි විසින් ඇතුළත් 

කල අයදුම්පත් 

02. Approved Settlements - ෙණකාධිකාරී විසින්ෙ අනුෙ  කරන ලෙ අයදුම්පත් 

03. Rejected Settlements - ෙණකාධිකාරී විසින් ප්රතික්ගේප කරන ලෙ අයදුම්පත් 

 

6  විශ්රාෙ වැටුප් මදපාර්තමම්න්තු  ප්රධාන ෙණකාධිකාරී 

කාර්යභාරය 

 

ගෙපාර් ගම්න්තු ප්රධාන ෙණකාධිකාරි විසින්  ෙ පරිශීලක නාෙය සහ 

මුරපෙය ඇතුළත් කර පද්ධතියට පිවිස වම් පස ඇති Dashboard ෙ  click කල 

විට පහ  පරිදි අතුරු මුහුණ ක් දිස් ගේ. 

 

1 3 2 



 

 

01 .Rejected Surcharge(s) - ප්රතික්ගේපි  අයදුම්පත් 

02. Pending Surcharge (s) - විෂය භාර ෙණකාධිකාරි විසින් ගයාමු කරන ලෙ 

අයදුම්පත් 

03. Approved Surcharge (s) - අනුෙ  කරන ලෙ අයදුම්පත් 

 

 

7   විශ්රාෙ වැටුප් අධ යක්ෂ ජනරාේ කාර්යභාරය   

 

සක්රිය ගිණුෙ භාවි ගයන් අධයක්ෂ ජනරාේ විසින් පද්ධතියට පිවිස වම් පස 

ඇති Dashboard ෙ  click කල විට පහ  පරිදි අතුරු මුහුණ ක් දිස් ගේ. 

 

 

1 2 3 



 

 

1 .Rejected Surcharge(s) - අධයක්ෂ ජනරාේ විසින් ප්රතික්ගේපි  අයදුම්පත් 

2. Pending Surcharge (s) - ප්රධාන ෙණකාධිකාරි විසින් අනුෙ  කර ගයාමු කරන ලෙ 

අයදුම්පත් 

3. Approved Surcharge (s) - අධයක්ෂ ජනරාේ විසින් අනුෙ  කරන ලෙ අයදුම්පත් 

4.Active Surcharge(s) - ෙැනට සක්රියව පවතින අයදුම්පත් 

විශ්රාෙ වැටුප් අධයක්ෂ ජනරාේ විසින් Pending Surcharge(s) Tile එක ෙ  click කල 

විට පහ  පරිදි අතුරු මුහුණ  දිස් ගේ. අවශය අවස්ථා වලදී ජාතික හැදුනුම්පත් 

අංකය ගහෝ ගයාමු අංකය ගයාො අයදුම්පත් Search කල හැකි අ ර ඉන් පසු view 

ෙ  click කල විට අයදුම්ප  විවෘ  ගේ.  
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එගලස විවෘ  වූ අයදුම්ප ක් පහ  ආකාරගයන් දිස් වන අ ර විශ්රාෙ වැටුප් 

අධයක්ෂ ජනරාේ විසින් ගයාමු කර ඇති අයදුම්ප  පරික්ෂා කර අයකල යුතු 

ොසික වාරිකය තීරණය කල යුතුය. 

 

ඒ අනුව අධයක්ෂ ජනරාේ විසින්  Monthly Recovery Amount තීරය ගහෝ  

Installements තීරය ඉදිරිපස ඇති කව අ රින් අොළ කවය ග ෝරා ෙත් විට එෙ 

තීරය edit කිරීෙට හැකි අ ර,එහි අධයක්ෂ ජනරාේ විසින් තීරණය කරන මුෙල 

ගහෝ වාරික ෙණන සටහන් කර enter කල යුතුය. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


