වැන්දඹු හා අනත්දරු දායක මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාල ලියාපදිංචි කිරීමේ පද්ධතිය
(W&Op Refund Online Registration)
PMS පද්ධතිමයහි W&Op Refund Online Registration සඳහා පිවිසුම
ඔබගේ පරිගණකගේ desktop හි ඇති Google chrome Icon මත Click කරන්න.
01. එහි address bar මත http://sathkara.pensions.gov.lk/pms type කර enter button මත Click කරන්න.
02. එග ේ නැතිනම් address bar මත www.pensions.gov.lk ගෙ type කර විශ්රාම ටැප් ද ගාපාතමතගම්න් ව ගට අ විවි
ගටත පිවි , එම ගට අ විවිගේ මුහුණගතහි (interface) ඇති PMS icon
මත Click කරන්න.
1
1
1
1
1
1

03. එවිට පහත මුහුණත දි ් ටන වතර වාාෙ ආ තනගේ විෂ භාර නිෙධාරි විසින් ාැනට භාවිතා කරන User Name හ
Password භාවිතා කර ගම් ඳහා log වි හැක.

(ගම් ටන විටත් ඔබ ආ තන විශ්රාම කළමනාකරණ පද්ධති PMS Version 1.0 හි ලි ාපදිිංචි වී ගනොමැති නම්
පළමුගටන් ඒ ඳහා ලි ාපදිිංචි වි යු ව ගේ. ඒ ඳහා විශ්රාම ටැප් ද ගාපාතමතගම්න් ව ගට අ විවිග හි ඇති
Guidelines මඟින් වටශ්ය ගතොර වරු ෙබා ගත හැක.)
04. ඉන් පසු ඔබ පිවිග න්ගන් පහත ආකාරගේ මුල් පිප්ටට .
2
1
1

ාා ක මුාල්
වාාෙ
ාා ක/ාායිකාට
ගටත ගගවීම්
වි ්තර
ගපන්ටයි.

ඔබ විසින් ාත්ත
ඇ වෙත් කර විශ්රාම
ටැප් ද
ගාපාතමතගම්න් වට
ගටත ෙැබී ගනොමැති
ව ඳුම්පත්

ඔබ විසින් ාත්ත ඇ වෙත්
කර විශ්රාම ටැප් ද
ගාපාතමතගම්න් වට ගටත
ෙැබී ඇති ව ඳුම්පත්

විශ්රාම ටැප් ද
ගාපාතමතගම්න් වට
විසින් වඩු පාඩු නි ා
ආපසු හරටා එවූ
ව ඳුම්පත්

05. ඉහත රූපගේ ඇති ආකාර ට New Application මත click කරන්න. 2
(Interface).
1
1
ඉතා ටැාගත්,

විශ්රාම ටැප් ද
ගාපාතමතගම්න් වට
විසින් පිළිගත්
ව ඳුම්පත්

එවිට පහත පරිදි ව වරු මුහුණත දි ්ගේ

 ඔබට ගමම ග ේටාට ටගත් ව දුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැක්ගක් මාතමගගත ක්රම
ටැප් ද ව ඳුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ො ව දුම්කරුටන් ඳහා පමණි.
3
1
1

ටගත් ( online PD 03 ) විශ්රාම

06. ඉහත

හි පරිදි PD 03 මත click කරන්න. ඒ වනුට පහත මුහුණත ාැක්ගේ.

4
1
1

07. ඉහත රූප ටහන වනුට ටැන්ාඹු, ටැන්ාඹු පුරුෂ හා වනත්ාරු ාා ක මුාල් ආපසු ෙබා ගැනීමට වාාෙ
නිෙධාරි ා/නිොාරිණි ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් විංක Enter කර search කරන්න.
එවිට පහත ව වරු මුහුණත (interface) දි ්ගේ

5
1
1

08. ඒ වනුට, ඔබ විසින් ම්පූතමණ ම්පූතමණ කරන ො PD 03 ව ඳුම් පත්ර වනුට පද්ධතිග හි ඉහත ගතොර වරු
ගපන්ටයි. එම ගතොර වරු කිසිටක් ඔබට ගටන ් කළ ගනොහැක (edit). ටැන්ාඹු වනත්ාරු ාා ක මුාල් ආපසු ෙබා
ගන්නා නිෙධාරි ා / නිෙධාරිණි
ම්බන්ධ කර ගත හැකි ජිංගම දුරකථන විංක ක්
5 හි ඳහන් කර
proceed බටන Click කරන්න.
1
1

එවිට පහත ව වරු මුහුණත (interface) දි ්ගේ.

6
1
1a
1
1

1

පළමු පියවර : Payment Information
 වාාෙ නිෙධාරි ා/නිොාරිණි ටැන්ාඹු, ටැන්ාඹු පුරුෂ හා වනත්ාරු ාා ක මුාල් ආපසු ෙබා ගැනීමට වාාෙ
ගහේ වට (Reason) ගතෝරාගන්න.
6
1
a) Unmarried නම්, මුල් පත්වීම් දින
ාහන් කරන්න.
1
b) Divorced without child නම්, නියත තීන්දුව ෙබා දුන් දින
ඳහන් කරන්න.
c) Divorced with child නම්, නි ත තීන්දුට ෙබා දුන් දින , බාෙම ාරුටාගේ උපන්දින හා ඔහුට ්ථිර
රැකි ාටක් ඇත්ා, නැත්ා න්න ඳහන් කරන්න.
d) Widow/widower without child නම්, කෙත්ර ා ිය ිය දින
ඳහන් කරන්න.
e) Widow/widower with child කෙත්ර ා ිය ිය දින ,බාෙම ාරුටාගේ උපන්දින හා ඔහුට ්ථිර
රැකි ාටක් ඇත්ා,නැත්ා හා ථි
් ර රැකි ාටක් ඇත්නම් පත්වීම් දින
ඳහන් කරන්න.
උක්ත ඳහන් කරන ො දින න් ටැන්ාඹු, ටැන්ාඹු පුරුෂ හා වනත්ාරු ාා ක මුාල් ආපසු ෙබා ගැනීමට
වාාෙ නිෙධාරි ා/නිොාරිණි විශ්රාම ගන්ටන දින ට ගපර දින න් වි යු ව .

c
1
1

b
1
1

 එම සි ළු ගතොර වරු නිටැරදිට ඇ වෙත් කෙ පසු continue මත click කරන්න.

2

මදවන පියවර : Payment Information

7
1
1

”Payment Information “ ටගත්:
 ඔබ විසින් ටැන්ාඹු, ටැන්ාඹු පුරුෂ හා වනත්ාරු ාා ක මුාල් ආපසු ෙබා ගැනීමට වාාෙ වාාෙ ගහේ වට Select කළ
පසු ාා ක මුාල් වි ්තර ඉදිරිපත් කෙ යු ව කාෙ සීමාට (Contribution Duration) 7
ටගත් ගපන්නුම් කරයි.
ඒ වනුට, පිළිගටළින් ටතමෂග න් ටතමෂ ට, වාාෙ නිළධාරි ා/නිළධාරිණි ගගන් 1ටැන්ාඹු, ටැන්ාඹු පුරුෂ හා
1
වනත්ාරු ාා ක මුාල් ඳහා ව කළ මුාල් ප්රමාණ න් W&OP Contribution ටගත්
ඇ වෙත් කරන්න. (
ටැන්ාඹු, ටැන්ාඹු පුරුෂ හා වනත්ාරු ාා ක මුාල් ම්බන්ධ වි ්තර ටාතමතාටක් ව ඳුම්පත මඟ ඉදිරිපත් කළ
යු ව .)
 (ාා ක ාට ගපොළි ත් මඟ ාා ක මුාල් හිියකම් ඇත්නම් වාාෙ ගපොළි පද්ධති මඟින් ගණන කර ගපන්ටනු
ෙබයි.)
 එම ගතොර වරු ඇ වෙත් කෙ පසු submit බටන Click කරන්න.

3. ව දුම්පත මුද්රණ කිීම
ව දුම්පත වට ානගේ ඇති “submit” බටන මත “click”කළ පසු පහත තීර දි ට
් න වතර එහි ඇති “Print W&OP Refund
source document ” බටන මත “click” කළ පසු වාාෙ ව දුම්පත මුද්රණ කළ හැක.



මුද්රණ කරනු ෙබන ව දුම්පත පහත වයුරින් දි ්ගේ.

 ඔබ විසින් මුද්රණ කරගන්නා ො ව ඳුම්පත්ර (Source Document) ,ාා ක මුාල් හිිය
නිෙධාරි ා/නිෙධාරිණි ගගන් ගතොර වරු නිටැරදි බටට ව ඳුම් පත්රගේ මම පිප්ටකම වත් න්
කරගගන විෂ භාර නිෙධාරි ා හා ආ තන ප්රධානි ා විසින් හතික කර විශ්රාම ටැප් ද
ගාපාතමතගම්න් වට ගටත තැපැල් මඟින් ග ොමු කළ යු ව .

