2.1 ෙැන්ෙඹු, ෙැන්ෙඹු පුරුෂ ා අනත්ෙරු ක්රමගේ සාමාජික අංකෙ සඳ ා නැෙත ලිොපදංචිෙ ආරේභ
කිරීගේදී ප ත ෙැක්ගෙන මුල් පිටුෙට පිවිගසනු ඇත.

ෙැන්ෙඹු ,ෙැන්ෙඹු පුරුෂ ා අනත්ෙරු ක්රමගේ සාමාජික අංකෙ සඳ ා
නැෙත ලිොපදංචිෙ සඳ ා RE REGISTER මත click කරන්න.

රූපෙ 2:

2.2 ඉ ත රූපගේ ෙක්ො ඇති උපගෙස් ග ොඳින් කිෙෙන්න
2.3 නැෙත ලිොපදංචිෙ සඳ ා ‘RE REGISTER’ click කරන්න. එවිට ෙැන්ෙඹු ,ෙැන්ෙඹු පුරුෂ ා
අනත්ෙරු ක්රමගේ සාමාජික අංකෙ සඳ ා නෙ අෙදුේපතක් ලිොපදංචි කිරීගේ මුල් පිටුෙ සඳ ා ඔබට
පිවිසිෙ ැක. (රූපෙ 3).
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රූපෙ 3: මුල් පිටුෙට පිවිසීම

3.ෙැන්ෙඹු ,ෙැන්ෙඹු පුරුෂ ා අනත්ෙරු ක්රමගේ ලිොපදංචි අෙඳුේපත සේපූර්ණ කිරිම
3.1.පළමු පියවර : පුද්ගලික යතොරතුරු (Personal Information )

රූපෙ 4: පුද්ගලික ගතොරතුරු ෙබා දීම

විශ්රාමිකොගේ ජීෙ ෙත්ත ගතොරතුරු ා සේබන්ධ කර ගැනීගේ ගතොරතුරු (contact information)
ඇතුෙත් කරන්න. එම සිෙලු ගතොරතුරු සේපුර්ණ කර, තිරගේ ප ළ ඇති Continue බටනෙ මත
“click” කරන්න.
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3.2 යදවන පියවර : යසේවා යතොරතුරු ( Service Information )
ඔබ විසින් මීට ගපර ෙබා ගගන ඇති ෙැන්ෙඹු, ෙැන්ෙඹු පුරුෂ ා
අනත්ෙරු සාමාජික අංකෙ සඳ න් කරන්න.

රූපෙ 5: ගසේො ගතොරතුරු ෙබා දීම

1.ඔබ විසින් ගේ ෙන විටත් ෙබා ගගන ඇති ෙැන්ෙඹු /ෙැන්ෙඹු පුරුෂ ා අනත්ෙරු අංකෙ සඳ න්
කරන්න. (එම අංකෙ ඔබගේ පුද්ගලික ලිපි ගගොනු විෂෙ භාර නිෙධාරීගගන් ත වුරු කර ගන්න).
2.ගසේෙෙ කරන ආෙතනෙ/ තනතුර/ගසේෙෙ/ෙැටුප් ගක්තෙ ඇතුෙත් කරන්න. (ගමම ගතොරතුරු ඔබ
ෙර්තමානගේ ගසේෙෙ කරන ආෙතනෙට අොෙ ගතොරතුරු විෙ යුතුෙ.)
3.අොෙ ගතොරතුරු සේපූර්ණ කර තිරගේ ප ළ ඇති Continue බටනෙ මත “click” කරන්න
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3.3 යතවන පියවර: යැයපන්නන්යේ යතොරතුරු (Dependant Information )

ඔබ විො කෙ අවිො කෙ ෙන්න select කරන්න.(ෙර්තමාන
තත්ෙෙ සඳ න් කරන්න.)
1

2

රූපෙ 6: විො ක අවිො ක බෙ

2. ඉ ත රූපෙ අනුෙ ඔබ විො කෙ අවිො කෙ ෙන්න select කරන්න. ඉ ත අංක
(01) ගෙසින්
ෙක්ො ඇති ගමනුගව් (Field) Single, Married ෙන ඒොගෙන් ඔබට අොෙ ෙත්තෙ ගතෝරන්න.
එෙ Single නේ අගනක් ගතොරතුරු ඇතුළු කිරීම අනිොර්ෙ ගනොෙන අතර Married නේ ඔබගේ
කෙත්රොගේ ගතොරතුරු ඇතුෙත් කළ යුතුෙ. ඔබ පූජ්ය පක්ෂගේ අගෙකු නේ ඉ ත රූපෙ 06 හි
ෙක්ො ඇති අංක 02 ස්ථානගෙහි ඒ බෙ සඳ න් කරන්න.
3. විො ක ෙන්න select කළ පසු ප ත තිරෙ දස්ගව්.
4. විශ්රාමිකොගේ ෙැගපන්නන්ගේ ගතොරතුරු ඇතුෙත් කිරීමට ගමම පිටුෙ සකස් කර ඇත.

3
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රූපෙ 07: ෙැගපන්නන්ගේ ගතොරතුරු ෙබා දීම

1. ෙරුෙකු සේබන්ධ ගතොරතුරු ඇතුෙත් කිරීමට“Add Child” අංක (03) බටනෙ මත Click
කරන්න.එහි විමසන නම, ස්ත්රී පුරුෂ භාෙෙ, උපන් දනෙ සට න් කරන්න.
2. ෙරුො ආබාධිත නේ ඊට ඉදරිගෙන් ෙක්ො ඇති ගකොටුෙ තුෙ ( ) ෙකුණ ගෙොෙන්න.
3. ෙරුෙන් ගණන එකට ෙඩා ෙැඩි අෙස්ථා ෙෙදී “Add Child” ගබොත්තම මත Click කරන්න.
එහි විමසන කරුණු ඇතුෙත් කළ පසු “Add” බටනෙ මත “Click” කරන්න.
4. සිෙලු ගතොරතුරු ඇතුෙත් කිරීගමන් පසු Continue බටනෙ මත Click කරන්න.

3.4.සිේවන පියවර : නිලධාරියා/නිලධාරිණියයේ සේපූර්ණ යතොරතුරු
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රූපෙ8: සේපූර්ණ ගතොරතුරු

1.ඔබ විසින් ෙැගපන්නන්ගේ ගතොරතුරු ඇතුෙත් කිරීගමන් පසු ඉ ත රූපගේ ආකාරෙට ඔබගේ
ගතොරතුරු තිරගේ දස්ගෙනු ඇත.
6

2.එම ගතොරතුරු ෙෙ ෙේ ගෙනස් කිරීමක් කළ යුතු නේ නැෙත අංක 04 හි ෙක්ො ඇති ආකාරෙට ගපර
ගමනුෙ (tab) ගෙත ගගොස් නිෙැරද කිරීම සිදු කළ ැක.
3.අෙසානගේදී, ඔබගේ ගතොරතුරු නිෙැරද ෙැයි නැෙතත් පරීක්ෂා කර එම ගතොරතුරු නිෙැරද නේ
“submit” බටනෙ මත “click”කරන්න.

නිලධාරියා දැනට යසේවයකරන ආයතනයේ වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු
සාමාජික අංකය ලබා ගැනීමට අදාලව විෂය භාර නිලධාරියා/නිලධාරිණිය විසින්
අයඳුේපත තහවුරු කිරීම.
විශ්රාම ෙැටුප් ගෙපාර්තගේන්තු ගෙබ් අඩවිෙට පිවිස එහි PMS “Click” කරන්න.

1.භාවිත ගිණුම හරහා පද්ධතිය අභයන්තරය පිවිසීම
ඔබ විසින් ගේ ෙන විටත් සකස් කරගගන ඇති User Name ස Password භාවිතා කර පද්ධතිෙ
තුෙට log විෙ ැක.
.
භාවිත නාමෙ ඇතුෙත්
කරන්න

භාවිත මුර පෙෙ ඇතුෙත්
කරන්න

පද්ධතිෙට පිවිසීම සඳ ා ගමම
“Login” බටනෙ මත “Click”
කරන්න.

රූපය9: භාවිත ගිණුම හරහා පද්ධතිය අභයන්තරය පිවිසීම
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2.වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු සාමාජික අංකය සඳහා නැවත ලියාපදංචිය
සඳහා පිවිසීම

5

රූපය10: වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු සාමාජික අංකය සඳහා නැවත ලියාපදංචිය සඳහා පිවිසීම

1. ඔබගේ User Name ස

Password භාවිතා කර පද්ධතිෙ තුළට පිවිසීගමන් පසු ඉ ත රූපගේ
මුහුණත ආකාරෙට ඔබට ෙැකගත ැකිෙ.එහි අංක 05හි ෙක්ො ඇති wop Reregistrationමත
click කරනන්.

එවිට ප ත රූපගේ ආකාරෙට ගපන්ෙයි.එහි ඔබගේ ආෙතනනෙට අොෙෙ නැෙත ලිොපදංචි වී ඇති
නිෙධාරින්ගේ නාම ගල්ඛණෙ ගපන්ෙයි.
3. එම මුහුණගතහි view Details click කරන්න.(අංක 06)
2.

රූපය11: වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු සාමාජික අංකය සඳහා නැවත ලියාපදංචිය සඳහා පිවිසීම

3.නිලධාරියායේ යතොරතුරු තහවුරු කිරීම
1. ඔබගේ ආෙතනනෙට අොෙෙ නැෙත ලිොපදංචි වී ඇති නිෙධාරින්ගේ සේපූර්ණ විස්තර ප ත රූපගේ
ආකාරෙට ගපන්ෙයි.එහිදී අොෙ නිෙධාරිොගේ පුද්ගලික ලිපිගගොනුෙ පරීක්ෂා කර ගතොරතුරු ත වුරු
කරගන්න.

2. ගතොරතුරු ත වුරු කර ගැනීගේදී ෙේ ගතොරතුරක් සංගශ්ෝධනෙ කිරීමට අෙශ්ය වුෙග ොත් edit
(අංක 07) බටනෙ click කර අොෙ සංගශ්ෝධනෙ කළ ැක.
3. ගතොරතුරු නිෙැරද නේ verify (අංක 08) ග ෝ ගතොරතුරු අොෙ ගනොගව් නේ cancel ග ෝ කරන්න.
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