ය ොවුන් පුරවැසි න් ඡන්දහිමි නොමයේඛන ට ඇතුළත් කිරීම.
කයොවුන් පුරවැසියන් හට ඡන්දහිමි නොමකේඛනයට නම ඇතුළත්
පහසුකවන් මොර්ගග ව සිදු ල හැකිය.

රවො ගැනීම සඳහො අයදුම් කිරිම දැන් වඩොත්

01.
ඒ සඳහො https://eservices.elections.gov.lk/ යන මැතිවරණ ක ොමිෂන් සභොකේ ඊකසේවො කවබ්
අඩවියට පිවිකසන්න.
02.

එහි ගිණුමක් සොදොකගන කනොමැති නම් Sigh Up හරහො පිවිසී ගිණුමක් සොදො ගන්න

03.
ගිණුම සොදො ගැනීකම්දී මුරපදය (Password) සඳහො ඉංග්රීසි ැපිටේ අකුරක්, සිම්පේ අකුරක්,
ඉලක් මක් සහ @,#,&,!,~ වැි විකශේෂ සලකුණක් (සෑම වර්ගයකින්ම එ ක් කහෝ තිබිය යුතුය) අඩංගු වන
පරිදි ස සො ග යුතුය. [උදො - KAsun@2540.mee]
04.

ගිණුම සොදො ගැනීම පිළිබඳ අපහැදිලි ොවයක් කේ නම් එහි Instructions යටකත් ඇති උපකදසේ කියවන්න.

05.
ඔබ සොදොගත් ගිණුකම් පරීශීල
කයොදො ගිණුමට පිවිකසන්න.

නොමය (කමය අං

12 කින් යුත් අං යකි) සහ ඔබ ස සො ගත් මුරපදය

06.

පුරවැසියන් සඳහො වන කයොමුකවන් කයොවුන් පුරවැසියන් ලියොපදිංචි කිරීම කව පිවිකසන්න

07.

මැතිවරණ ය ොට්ඨොස : යන්කනන් ඔකබ් මැතිවරණ ක ොට්ඨොසය (දිසේික් ය) ක ෝරොගන්න

08.
ගෘහ මූලි යේ ජො.හැ.අ. : යන සේථොනයට මවකේ කහෝ පියොකේ ( ඔබ පදිංචි ගෘහකේ සිටින ඡන්ද හිමි
නොමකේඛනකේ ලියො පදිංචි අයකුකේ ) හැඳුනුම්පත් අං ය ඇතුළත් ර ✓ කයොදන්න.
09.
එවිට පහලින් ඇති ක ොරතුරු සම්ූර්ණ කේ. සම්ූර්ණ කනොකේ නම් ඔබ විසින් ඔබට අදොළ ක ොරතුරු
ඇතුළත් රමින් ඒවො ිවැරදිව සම්ූර්ණ ල යුතුය.
10.
නම : යන සේථොනයට ඔකබ් සම්ූර්ණ නම සිංහල කහෝ කදමළ අකුරින් ඇතුළත්
සමග නම ඇතුළත් කනො ල යුතුය). කමම නම ඡන්දහිමි නොමකේඛනයට ඇතුලත් ක කර්.

රන්න. (මුලකුරු

11.
ඇමුණුම් යන කබොත් ම ඔබො ඔබකේ හැඳුනුම්පකත් ඡොයොරූපයක් (කදපසම) ඇතුලත්
ර “ය ොමු රන්න” කබොත් ම ඔබො යළි කපර පිටුවට පැමිකණන්න.

රන්න. ඇතුලත්

12
“Im Not A Robot” ඉදිරිකේ ඇති  කයොදො “ය ොමු
රන්න.

රන්න” කබොත් ම ඔබො අයදුම්ප

13
ජංගම දුර
නයට ලැකබන කයොමු අං ය සුරැකිව බො ගන්න. අවශය නම් පමණක් “බොගත
කබොත් ම ඔබො මොර්ගග අයදුම්පක හි මෘදු පිටප බොග
ර ඔබ ලඟ බො ගන්න.
14.
අයදුම්ප කයොමු කිරීකම්දී වරදක් සිදු වූකේ යලි ගිණුම හරහො පිවිසී වරද ිවැරදි
රන්න” කබොත් ම ඔබො අයදුම්ප කයොමු කිරීම අ යොවශය කේ.
15
කමම

කයොමු
රන්න”

ර යලි “ය ොමු

කම් සම්බන්ධ අවශය සියළු උපකදසේ භොවි ය සඳහො උපකදසේ යටකත් දක්වො තිකබ්. එම උපකදසේ කියවො
ොර්ය සිදු කිරීම ඔබට පහසුවකි.

© මැතිවරණ ක ොමිෂන් සභොව - ක ොරතුරු හො සන්ිකේදන ොක්ෂණ අංශය
✉ eservices@elections.gov.lk

