
 

  

දුරකථන ජංගම යෙදවුම භාවිතයෙන් දත්ත රැස්කිරීමට යෙර සිදුවිෙ යුතු 

ප්රධාන කාර්ෙෙන්. 

 

Enumerator / ගණන් ගන්නා නිලධාරීන්ට ෙද්ධතිෙ තුල ලිොෙදංචි වීම සහ දුරකතන ජංගම මෘදුකාංගෙ 

මගින් ෙද්ධතිෙට සම්බන්ධවී දත්ත රැස්කිරීම සඳහා User Name හා Password ලබා ගැනීම සිදුවන ආකාරෙ 

පිළිබද යමම උෙයදස් සංග්රහයෙන් ඉදරිෙත් කරනු ලබයි. 

 



දුරකථන ජංගම යෙදවුම භාවිතයෙන් දත්ත රැස්කිරීමට යෙර සිදුවිෙ යුතු ප්රධාන කාර්ෙෙන් 

Enumerator / ගණන් ගන්නා නිලධාරීන්ට ෙද්ධතිෙ තුල ලිොෙදංචි වීම සහ දුරකතන ජංගම මෘදුකාංගෙ 

මගින් ෙද්ධතිෙට සම්බන්ධවී දත්ත රැස්කිරීම සඳහා User Name හා Password ලබා ගැනීම සිදුවන 

ආකාරෙ පිළිබද යමම උෙයදස් සංග්රහයෙන් ඉදරිෙත් කරනු ලබයි 

 

නිලධාරීන් ලිොෙදංචිෙ 

 

  

පියවර 01     

තේරීම් කමිටුතේ ගණන් ගන්නා සියලුම නිලධාරින් ලියාපදිංචි විය යුතුය. 

1. පළමු පියවර තලස නිලධාරීන් පද්ධතිතේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා අන්තර්ජාල ඔස්තසේ සිදුකල 

යුතුය. 

2. ලියාපදිංචි වීම සඳහා www.wbb.gov.lk තවබ් අඩවියට ප්රතේශ වන්න. තම් සඳහා අන්තර්ජාල 

පහසුකම් අවශයතේ. 

I. Click Officer Registration  

 

II. Click Selection Committee Registration  

https://www.wbb.gov.lk/


 

  

3. Click Enumerator Registration 

 

4. ඔබතේ තතොරතුරු ඇතුලේ කිරීතම්දී ඔබ විසින් ඇතුලේ කරන  

User name – ඔබතේ NIC අිංකය 

Password -  ඔබ විසින් ඇතුලේ කරන්න  

 සැ.යු 

1. ඔබ පද්ධතියට ලියාපදිංචි වීතමන් පසු ඔබට පද්ධතියට ප්රතේශ වී තහෝ දුරකතන මෘදුකාිංගය 

මගින් දේත රැස්කිරීමට තුල තනොහැකිය. ඒ සඳහා ඔබට ප්රාතද්ශීය තේකම්වරයා විසින් තේරීම් 

කමිටු සඳහා පද්ධතිය මගින් තයොමුකල යුතුය. තමම කමිටු පේකිරීම කල හැකිවන්තන් ප්රතද්ශීය 

තේකම්වරයාට පමණි. 

 

• Officers need to register with the LIHS system as 1st member, 2nd member and 3rd member 

• 3rd member will be the enumerator 

• DS need to form the committees in DS level 

• Upon committee formation, Enumerators will get the access to the Aswasuma App 

• Upon committee formation, WBIU officers can generate QR sheets for data collection 

 

 

කමිටුව ෙත්කිරීම පියවර 02   



 

  තමම පියවර සඳහා අවකාශ ඇේතේ ප්රාතද්ශීය තේකම්වරයාට පමණි. 

 

01. ප්රතද්ශීය තේකම්වරයා විසින් පළමු පියවතර්දී ලියාපදිංචි වූ තේරීම් කමිටු නිලධාරීන් පද්ධතිය තුලින් 

පේකිරීම. 

-සභාපති 

 -සාමාජික 01  

 -සාමාජික 02 (ගණන් ගන්නා නිලධාරී) තලස කමිටු වලට  

පේකිරීම සඳහා පද්ධතිතේ පහසුකම් සපයා ඇේතේ ප්රතද්ශීය තේකම්වරයාට පමණි. 

02. ප්රතද්ශීය තේකම්වරයා විසින් පද්ධතිට ප්රතේශ වී අදාළ ලියාපදිංචි නිලධාරීන් කමිටුවට පේකිරීම සඳහා 

පද්ධතිය පහත පරිදී පහසුකම් සපයා ඇත. 
කමිටු පේකිරීම අවසන් කරන තතක් නිලධාරියාට පද්ධතියට ප්රතේශ විය තනොහැකිය. 

 



 

  01. ඉන් පසු “Create Committee” යන අයිතමය  Click කරන්න.  

 

යදවන රාමුව 

02. එවිට තේරීම් කමිටුව නම සහිත (Selection Committee) තදවන රාමුතේ දස්තේ.   

03. තමම රාමුතේ සඳහන් අයිතමයන් වන, කමිටුතේ නම (Committee Name ) සව්යිංක්රීයව 

දස්තේ. තමම නම ඔබට අවශය නම්  සුදුසු තලස තවනස් කරගත හැකිය. 

 

04. තමම රාමුතේ තපන්වන පළමු සාමාජිකයාතේ නම (1st Member Name)   සහ තදවන 

සාමාජිකයාතේ නම (2nd Member Name) යන ස්ථාන  Click කර Select කරන්න.  

 
05. ඉන්පසු එම තතොරතුරු (Submit) තබොේතම Click කර තේරීම් කමිටු සකස් කරගත හැකිය. 

 

06. තේරීම් කමිටුව Submit කිරීතමන් පසු  කමිටුව සකසව්ූ බවට පණිවිඩයක් කමිටුතේ නම 

සහිතව පද්ධතිය තුළ දස්තේ. එය තුන්වන රාමුතවන් දස්තේ. 

 



 

  තුන්වන රාමුව 

 යත්රීම් කමිටුවට තුන්වන සාමාජිකො ඇතුළත් කිරීම සදහා උෙයදස ්- 

 
තේරීම් කමිටුවට තුන්වන සාමාජිකයාතේ නම ඇතුළේ කිරීම සඳහා රාමුතේ සදහන් 

“Selection Committee” Click කර “View Committees”යන අයිතමය Click  කිරීතමන් 

පහත රාමුතවන් දස්තේ .  

 හතරවන රාමුව 



 

 

  

07. එම රාමුතේ සඳහන් “3rd Member” යන අයිතමය අසල ඇති ධන(+) සලකුණ Click  
කිරීතමන් තුන්වන සාමාජිකයා ඇතුළේ කළ හැකිය.  

 08. තුන්වන සාමාජිකයා ඇතුළේ කිරීම සදහා ඉහත සදහන් පරිදී “3rd Member” යන අයිතමය 

අසල ඇති ධන(+) සලකුණ Click  කිරීතමන් පහත සඳහන් පස්වන රාමුව දස්තේ. 

 ෙසව්න රාමුව 

09. තමම රාමුතේ සඳහන් වන “GND Name”  යන අයිතමය Select  කරන්න. 

10. තමම රාමුතේ සඳහන් වන යන “Officer Name” අයිතමය මගින් තුන්වන සාමාජිකයාතේ නම  

Select  කරන්න. 

 

11. ඉන් පසු එම රාමුතේ සඳහන් “Add Member” යන අයිතමය Click කිරීතමන් තුන්වන 

සාමාජිකයා කමිටුවට ඇතුළේ තේ.  

 
පියවර 03   ෙද්ධතිෙ තුල කමිටුයේ කාර්ෙෙ 

01. ඉහත තදවන පියවතර් ප්රතද්ශීය තේකම්වරයා විසින් කමිටු පේකිරීම අවසන් කිරීතමන් පසු කමිටු සාමාජිකයන්ට 

පද්ධතියට ප්රතේශ වීමට පහසුකම් ලැතබ්.ඒ අනුව සාමාජිකයන්ට පහත පහසුකම් ලැතබනු ඇත. 

 

- සභාපති - රැස්කරන දේත පරීක්ෂා කිරීම අනුමත කිරීම. 

- සාමාජික 01 - රැස්කරන දේත පරීක්ෂා කිරීම අනුමත කිරීම. 

- සාමාජික 02 - ක්තෂේත්රයට තගොස් ජිංගම දුරකථනය භාවිතා කරමින් දේත රැස්කිරීම. 

 



 

  02. Enumerator (තතවන සාමාජික) තලස ලියාපදිංචි වූ සියලුම නිලධාරීන්ට තම ජිංගම දුරකථනයට ජිංගම තයදවුම් 

මෘදුකාිංගය ස්ථාපිත කිරීතමන් පසු ප්රධාන පද්ධතිය සමඟ සම්බන්ධතාව පවේවාගත හැකිය.  

 

03. තතවන සාමාජික ඔබ විසින් ලියාපදිංචි වීතම්දී ඇතුලේ කල User name හා Password එක භාවිතා කරමින් ඔබට 

යාවේකාලීන කරන ලදී ජිංගම තයදවුම් මෘදුකාිංගය බාගත කල හැක. 

 

 

04. දත්ත රැස්කරන ක්ය ේත්ර නිලධාරීො මෘදුකාංගෙට ප්රයේශවීම සදහා ලබා දෙ යුතු නිවැරද Username & Password 

• URL – https://kc.wbb.gov.lk   

• Username – simple 'u' අකුර සමග ඔයේ NIC අංකෙ ඇතුලත් කරන්න. NIC අංකෙ අග ඇති 

V අකුර simple v අකුයර් යලස යෙොදන්න.  

      - උදා: u123456789v   

• Password – සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩයේ ලිොෙදංචි වීයම්දී ඔබ ඇතුලත් කළ මුරෙදෙ ඇතුළත් කරන්න.  

• යතොරතුරු නිවැරදව ඇතුළත් කළ ෙසු "Add"  යබොත්තම ඔබන්න.  

 

• මෘදුකාගෙ විවිධ අවස්ථාවලදී ොවත්කාලීන වීම් සිදුයේ එවැනි ොවත්කාලීන වන ජංගම යෙදවුම Version 

1,2,….20…n යලස නම්කර අන්තර්ජාලෙට මුදාහරිනු ලබයි 

• ඔබ සෑම විටම ොවත්කාලීන වූ මෘදුකාංගෙ දත්ත රැසක්ිරීමට යෙර සෑම විටම ඇතුළත් කරන්න 

 

පියවර 04   නිවාස වලට යගොස් දත්ත රැස්කිරීම 



  05. දැන් ඔබතේ ජිංගම තයදවුමට අලුතින්ම තයදුම  Download කරගන්න. 

06. දැන් ඔබට දේත රැස්කිරීමට ජිංගම දුරකතන සූදානම්ය.ඔබට ප්රතද්ශීය තේකම් කාර්යාලතේ WBIU නිලධාරියාතේ 

නිවාස ඒකක වලට යාමට තපර QR මුද්රණය කරවා ගන්න. 

 

07. WBIU නිලධාරියා විසින් ඔබ සමඟ සාකච්ඡා කර නිතවස් වලට යාමට වැඩසටහන සකස් කල හැකිය. ඒ අනුව 

පද්ධතිය තුල Schedule කිරීම සඳහා පහසුකම් ඇත. 

 
පියවර 05  QR මුද්රණෙ 

 

තම් පියවරට පැමිණිමට තපර පහත සදහන් පියවරයන් අනුගමනය කර ඇද්දැයි පරීක්ෂාකරන්න  

1. Enter Basic Application 

2. Edit Application (if needed) 

3. Confirm Application 

4. Edit Applications by DS (Optional) 

5. Delete Suspicious Applications if needed (Optional) 

6. Generate QR Codes 

 08. ක්තෂේත්රයට යන නිලධාරියාට දේත රැස්කිරීම සඳහා මුද්රිත QR ලැයිස්තුවක් ලබාදීම ප්රතද්ශීය තේකම් කාර්යාලය 

තුල පිහිටි WBIU ඒකකතේ සිදුකල යුතුය. 

a. Pre-requirements  

i. Applications should be confirmed by the WBIU Officers 

b. WBIU Logged into the system 

c. System is providing relevant GN Divisions under DS Division 

d. WBIU select the GN Division to generate QR codes 

e. WBIU select enumeration date to generate QR codes 

f. When submit, system is generating QR code list for given GN division and given visiting dates 

g. System will disable the feature for WBIU to regenerate QR codes for already generated 

households 

 



 

  

ෙද්ධතිෙ තුලින් සිදුකිරීම 

 



 

 

• QR Generation will block for already QR generated applications 

• DS can re-generate QR codes for already generated application for exceptional cases 

 
09. තමම ලබාදුන් QR සකස් කරමින් දේත නිතවස් වලට තගොස් රැස්කල හැකිය. යම්කිසි ගැටළුවක් නිසා එදන එම 

නිවාසයට යාමට තනොහැකි වූවද එම QR එක පසුදන වූවද අදාල නිවසම යාමට භාවිතා කල හැකිය. 

 

සැ.යු- QR Print කරන අවස්ථාතවදී අදාල දනට නිලධරිතයකු පැමිතණන බව  දක්වා  SMS පණිවිඩයක් 

අයදුම්කරුට ලැතබනු ඇත. 

 

10. Enumerator විසින් රැස්කරන දරණ කමිටුතේ සාමාජික 02 සහ සභාපති විසින් පරීක්ෂා කරනු ඇත. එය 

පද්ධතිය මගින් ම සිදුකල යුතුය. 

 

11. අවසන් නිවැරද දේත තලස ප්රතිලාභීන් තතෝරා ගැනීම සඳහා භාවිත කරනුතේ තමම කමිටුව විසින් අනුමත 

කරන ලද දේතයන්ය. 

 


