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දැනට ඇතුළත් කර ඇති දත්ත වල පවතින දදෝෂ නිවැරදි කිරීම 

සුබසාධක ප්රතිලාභ දෙවීම ලැබීමට සුදුසු තැනැත්තන් /පවුල් හඳුනා ෙැනීම - 2022 

 

සුබසාධක ප්රතිලාභ ගෙවීම් ලැබීම පිණිස සුදුසු තැනැත්තන් හඳුනා ෙැනීම සඳහා ජනතාවගෙන් 

කැඳවන ලද අයදුම්පත් දැනටමත් පද්ධතියට ඇතුළත් කර ඇත. ඒ අනුව එම දත්ත ඇතුළත් 

කිරීගම්දී සිදුවූ  ගදෝෂ  නිවැරදි කිරීම සඳහා අනුෙමනය කළ යුතු ක්රමගේදය පිළිබඳ ප්රාගද්ශීය 

ගේකම් කාර්යාල දැනුවත් කිරීමට  ඉේලීම් කර ඇත. ඒ අනුව දත්ත පද්ධතිය තුළ  එම ගදෝෂ 

නිවැරදි කිරීගම් ක්රමගේදය පහත විස්තර ගකගර්.  

 දත්ත වල සුරක්ෂිත භාවය සනාත කිරීම සඳහා  පද්ධතිය තුළ ගමම ගදෝෂ නිවැරදි කිරීම සිදු 

කිරීමට පහසුකම් සලසා ඇත්ගත් සහ  අවසර ලබාදී ඇත්ගත් ප්රාගද්ශීය ගේකම්වරයාගේ 

ගිණුම හරහා පමණි.  

 ප්රාගද්ශීය ගේකම්වරයා විසින් නම් කරන ලද ගහෝ ඔහුගේ/ඇයගේ දැනුවත් කිරීම මත ගමම 

ක්රියාවලිය සිදුකළ යුත්ගත් ප්රාගද්ශිය ගේකම් කාර්යාලගේ සිටින එක් නිලධාරිගයකු හරහා 

පමණි. 

පද්ධතියට ඇතුලු වීම සහ අවශ්ය රාමුව (Dashboard) ලබා ෙැනීම 

01. පළමුව wbb දත්ත පද්ධතියට ඇතුලු වීගමන්  (log in )අනතුරුව පහත ගපන්නුම් කරන පළමු 

රාමුව ගවත පිවිසිය යුතුගේ.   

පළමු රාමුව 
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02- පළමු රාමුගේ සඳහන් “Corrections”  අයිතමය Click කරන්න. 

 

     එවිට ගදවන රාමුව දිස්ගේ. 

03.  දදවන රාමුව 

එම ගදවන රාමුගේ අයිතම 2ක් දිස්ගේ.  

01. View Suspicious 

02. Edit Application  

 

04.  අයදුම්පත් වල  නිවැරදිතාවය තහවුරු කිරීම - View Suspicious 
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ගදවන රාමුගේ සඳහන්“View Suspicious” click කිරීගමන් සමාන ලක්ෂණ ඇතැයි සිතිය 

හැකි (Duplicate) අයදුම්පත් ලයිසත්ුව දිස්ගේ. එම සමානකම් අතර එකම හැදුනුම්පත් 

අංකය  ඇති අයදුම්පත් උදාහරණ ගසේ දැක්විය හැකිය. (වගුගේ NIC  අංකය බලන්න ) 

 

05. ගමම අයදුම්පත් පරික්ෂා කිරීගමන් අනතුරුව සමානතා ඇති (Duplicate )අයදුම්පත් ගලස 

තීරණය කරන්ගන් නම් එම අයදුම්පත දත්ත පද්ධතිගයන් ඉවත් කිරීමට ප්රාගද්ශීය 

ගේකම්වරයාට හැකියාව ඇත.  

අයදුම්පත ඉවත් කිරීම සඳහා Duplicate අයදුම්පත ඉදිරිගේ ඇති                 ගබොත්තම click 

කරන්න. 

 

 

 

06. සියලුම අයදුම්පත් වල ඇති දදෝෂ සකස් කිරීම - Edit Application 

ගදවන රාමුගේ සඳහන් “Edit Application” අයිතමය click කරන්න. 

x
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එවිට අයදුම්කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම අයදුම්පත්වල ලයිස්තුවක් ගමම 

රාමුගේ  දිස්ගේ.  

 

07. එම අයදුම්පත්වල ගදෝෂ සහ අඩු පාඩු ඇතිනම් එවා නැවත නිවැරදි කිරීම (Edit) ගමම රාමුව 

තුළ සිදු කළහැක. එම අඩුපාඩු සකස් කිරීගමන් පසු අයදුම්පගත් ඉදිරිගයන් ගපන්නුම් කරන  

“save” ගබොත්තම click කිරීමන් අයදුම්පත save සිදුකළ යුතුගේ. 

 


