
 



බ ැංකු ගිණුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය 

(Bank Account Management System) 

1 බ ැංකු ගිණුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය සඳහා පිවිසුම : 
 

ඔබගේ පරිගණකගයහි ඇති Google Chrome Icon මත click කර අන්තර්ජාලයට පිවිගසන්න. 

-  Address bar එක මත http://sathkara.pensions.gov.lk/pms ඇතුලත් කර පද්ධතියට 

පිවිගසන්න. 

-  එගසේ ගනාම ති නම් address bar එක මත www.pensions.gov.lk ගලස ඇතුලත් කිරීම 

මගින් විශ්රාම ව ටුප් ගෙපාතජගම්න්තු ගවබ් අඩවිය ගවත පිවිගසන්න. 

- එහි පහතින් ෙ ක්ගවන interface හි ඇති  PENSION MANAGEMENT SYSTEM යන 

Icon මත click කරන්න. 

 

 

එවිට ඔබට පහත ආකාරගේ අතුරු මුහුණතක් (Interface) දිසේගේ. පහත ආකාරයට (PD – 03 / PD – 

05 / PSPF / W&OP Refund / Railway Warrant) පද්ධතිය මත Click කරන්න.  

 

 

එවිට ඔබට පහත ආකාරගේ අතුරු මුහුණතක් (Interface) දිසේගේ 

රූපය 01 : www.pensions.gov.lk 

 

රූපය 02 : පද්ධතියට පිවිසීම 

 

http://sathkara.pensions.gov.lk/pms/index.php/newpd3
http://www.pensions.gov.lk/


 

2 බ ැංකු ගිණුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය තුලට පිවිසුම : 

 

රූපය 03 : පද්ධතිය තුලට පිවිසීම 

01 - එකී අතුරු මුහුණගතහි ඔබ ගවත ලබා දී ඇති Username සහ Password ගයාො පද්ධතිය ගවත 

පිවිගසන්න.  

එවිට ඔබට පහත ආකාරගේ අතුරු මුහුණතක් (Interface) දිසේගේ. ඒ මත දිසේ වන Bank Account 

Change         Account Change මත Click කරන්න.  

 

 

01 



රූපය 04 : පද්ධතියට පිවිසීම 

 

එහි දී ඔබට පහත ආකාර වූ උපකාරක අතුරු මුහුණතක් (Dashboard) දිසේගේ. 

 

රූපය 05 : උපකාරක අතුරු මුහුණත 

ඉහත ආකාර වූ උපකාරක අතුරු මුහුණත (Dashboard) මත Pending , Approval , Rejected හා 

Verified ගලස වූ ටයිල්සේ 04 ක් දිසේගේ. 

01. Pending - බ ැංකු ගිණුම මාරු කරන ගලස ගවනත් බ ැංකුවකින් තම බ ැංකුවට ඉදිරිපත් කරනු 

ල බූ ඉල්ීම් ප්රමාණය ගපන්නුම් කරයි. 

02. Approval - බ ැංකු ගිණුම මාරු කරන ගලස වූ ඉල්ීම, මින් ගපර ගිණුම තිබූ බ ැංකුව මඟින් 

සහතික කරනු ල බූ ප්රමාණය ගපන්නුම් කරයි. 

03. Rejected - බ ැංකු ගිණුම මාරු කරන ගලස වූ ඉල්ීම, මින් ගපර ගිණුම තිබූ බ ැංකුව මඟින් 

ප්රතික්ගෂේප කරනු ල බූ ප්රමාණය ගපන්නුම් කරයි. 

04. Verified - බ ැංකු ගිණුම මාරු කිරීගම් ඉල්ීම්, ගෙපාතජගම්න්තුව මඟින් සහතික කරනු ල බූ 

ප්රමාණය ගපන්නුම් කරයි. 

05. එකී අතුරු මුහුණත (Interface) මත වූ New Request මත Click කිරීගමන් නව ඉල්ීමක් 

ඇතුලත් කල හ ක. 

3 බ ැංකු ගිණුම මාරු කිරීගම් නව ඉල්ීමක් ඇතුලත් කිරීම  : 
 

ඉහත 05 හි ආකාරය ට New Request මත Click කිරීගමන් නව අයඳුම්පත් ඇතුලත් කිරීගම් දී පහත 

ආකාරගේ අතුරු මුහුණතක් (Interface) දිසේගේ. 

 

පද්ධතිය තුල වූ ගතාරතුරු සඳහා 

පිවිසීමට ගමම “Search” බටනය 

මත “Click” කරන්න. 

 

විශ්රාමිකයාගේ NIC අැංකය 

ඇතුලත් කරන්න 

 

01 02 03 04 

විශ්රාමිකයාගේ Pension 

අැංකය ඇතුලත් කරන්න 

 

05 



 

එවිට එකී අයඳුම්කරුගේ ගතාරතුරු ඇතුලත් පහත ආකාරගේ අයඳුම්පතක් දිසේගේ. එහි නව බ ැංකුගේ 

නම ගලස ඔබගේ බ ැංකුගේ නම ඇතුලත්ව පවතී. 

  

රූපය 07 : නව ගිණුම් සකසේ කිරීම. 

01. ඔබගේ බ ැංකු ශාඛාව කුමක් ෙ යන්න ගතෝරන්න. 

02. ඔබගේ බ ැංකුව ලබා ගෙනු ලබන නව ගිණුගම් අැංකය ලබා ගෙන්න. 

03. Submit Account Details මත Click කිරීගමන් විශ්රාමිකයාගේ ගිණුම් අැංකය මාරු කිරීම සඳහා වූ           

ඉල්ීමක් ඉදිරිපත් කල හ ක. 

4 බ ැංකු ගිණුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය ගවත ෙ නට ලෙ ඉල්ීම් සඳහා පිවිසුම 
 

ආරම්භ කරන ලෙ නව ගිණුම් ඇතුලත් ගතාරතුරු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පවතින අතුරු මුහුණත 

(Interface) මත වූ Previous Request මත Click කරන්න. එවිට පහත ආකාරගේ අතුරු මුහුණතක් 

(Interface) දිසේගේ. එකී අතුරුමුහුණත මත ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරනු ල බූ ඉල්ීම් හි විසේතර ගපන්නුම් 

කරයි. 

 

රූපය 08 : බ ැංකු ගිණුම් ගතාරතුරු පද්ධතියට පිවිසීම. 

01. ඔබ විසින් ඇතුලත් කරන ලෙ ගතාරතුරු ෙ ක බලා ගත හ කිය. 

02. ඔබ විසින් ඇතුලත් කරන ලෙ ගතාරතුරු න වත ගවනසේ කිරීම කල හ කිය. 

0

1 
02 

03 

01 02 



ඉහත අතුරුමුහුණත මත NIC No ගහෝ Pension No ගයාො Search බටනය මත Click කිරීගමන් 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ අයඳුම්පත් අතුරින් අොළ අ යඳුම්පත ගතෝරා ගත හ ක. 

එහි පවතින Status බටනය මත Click කිරගම් දී Pending , Approved හා Rejected ගලස අොළ 

අයඳුම්පත් වගජීකරණය කර ගත හ ක.  

5 තම බ ැංකුව ගවත එවන ලෙ ගිණුම් මාරු කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා පිවිසුම : 

 

රූපය 09 : ගෙපාතජගම්න්තු පද්ධතිය තුලට පිවිසීම 

01 – එමඟින් බ ැංකු ගිණුම මාරු කරන ගලස ගවනත් බ ැංකුවකින් තම බ ැංකුවට ඉදිරිපත් කරනු ල බූ 

අයඳුම්පත් ප්රමාණය ගපන්නුම් කරයි. ඒ මත Click කිරීගමන් පහත ආකාර වූ අතුරු මුහුණතක් 

(Interface) දිසේගේ. 

 

රූපය 10: තම බ ැංකුව ගවත ලෙ ඉල්ීම් අනුමත කිරීම 

එකී අතුරු මුහුණත මත ගවනත් බ ැංකු මඟින් තම බ ැංකුව ගවත ඉදිරිපත් කරනු ල බූ ඉල්ීම් ල යිසේතු 

ගතව ඇත. එහි එක් එක් ඉල්ීම ඉදිරිගේ ඇති View බටනය මත Click කිරීගමන් පහත ආකාරගේ 

අතුරු මුහුණතක් (Interface) දිසේගේ. 

01 

01 



 

රූපය 11 : එක් එක් විශ්රාමිකයාගේ ඉල්ීම් අනුමත කිරීම 

එම අතුරු මුහුණත මත දිසේගවන බ ැංකු ගිණුම මාරු කිරීමට අවසර ගෙන ගලස කරන ලෙ ඉල්ීම 

අනුමත කිරීම ගහෝ ප්රතික්ගෂේප කිරීම කල හ ක. 

එගසේම රූපය 10 හි ගපන්නුම් කර ඇති එක් එක් ඉල්ීම ඉදිරිගේ ඇති (01 මඟින්) කුඩා ගකාටු සලකුණූ 

කිරීම මඟින් එකවර ඉල්ීම් කිහිපයක් අනුමත කිරීම කල හ ක.  

ඔබ විසින් යම් ඉලිීමක් ප්රතික්ගෂේප කරන්ගන් නම්,  Reject බටනය Click කිරීගම් දී පහත ආකාර 

අතුරු මුහුණතක් (Interface) දිසේ ගේ. ඒ මත ප්රතික්ගෂේප කිරීම ට ගහේතුව ගයාො එම ඉල්ීම ප්රතික්ගෂේප 

කල හ ක. 

 

රූපය 12 : ඉල්ීම් ප්රතික්ගෂේප කිරීම 

ඔබ විසින් යම් ඉලිීමක් අනුමත කරන්ගන් නම්,  Approve බටනය Click කිරීම කල හ ක. එහි දී එම 

ඉල්ීම උපකාරක අතුරු මුහුණත මත වූ Approved ටයිලයට එකතු ගේ.  

එම ටයිලය මත Click කිරීගමන් පහත ආකාර වූ අතුරු මුහුණතක් (Interface) මත, එම අනුමත කරන 

ලෙ ඉල්ීම් ල යිසේතුව ෙ ක ගත හ ක. 



 

 

රූපය 13 : අනුමත ඉල්ීම් ල යිසේතුව 

 

එකී ඉල්ීම ඉදිරිගේ ඇති View බටනය මත Click කිරීගමන් අනුමත කරන ලෙ ඉල්ීම ඇතුලත් පහත 

ආකාර වූ අතුරු මුහුණතක් (Interface) ෙ ක ගත හ ක. 

 

 

රූපය 14 : අනුමත ඉල්ීම් 

ඒ ආකාරයට ම Reject ටයිලය මත Click කිරීගමන් ප්රතික්ෂේප කරන ලෙ ඉල්ීම් ෙ ක ගත හ ක. 

ඔබ විසින් අනුමත කරන ලෙ ඉල්ීම විශ්රාම ව ටුප් ගෙපාතජගම්න්තුව මඟින් සේීර කිරීගමන් පසු එකී 

ඉල්ීම ඔබගේ ගිණුගම් උපකාරක අතුරු මුහුණත මත වූ Verified ටයිලයට එකතු ගේ.  

එම ටයිලය මත Click කිරීගමන් එගලස සේීර කරන ලෙ ඉල්ීම් ල යිසේතුව ඇතුලත් පහත ආකාර වූ 

අතුරු මුහුණතක් (Interface) ෙ ක ගත හ ක. 



 

රූපය 15: සේීර කරන ලෙ ඉල්ීම් 

ඒ මත වූ Export To Excel බටනය මත Click කිරීගමන් එම ඉල්ීම් ඇතුලත් වාතජාවක් ඔබට ලබා 

ගත හ ක. 

 

 

  

 

 

 


