




வங்கிக் கணக்கு முகாமைத்துவ 

முமைமை(Bank Account Management System) 

1 வங்கிக் கணக்கு முகாமைத்துவ முமைமைக்கான அணுகல் : 

உங்கள் கணினியில்Google Chrome Iconஐக்click செய்து இமணயத்மை அணுகவும் 

-  Address bar இல்http://sathkara.pensions.gov.lk/pms எனும் முகவரிமயப் பைிவிட்டு 

அைன் இமணயப்பக்கத்ைில் உட்புகவும். 

- இல்மைசயனில்address bar  இல்www.pensions.gov.lkஎனும் முகவரிமய 

பைிவிடுவைன் மூைம் ஓய்வூைியத் ைிமணக்கள வமைத்ைளத்மைப் 

பார்மவயிடமுடியும். 

- கீழே காட்டப்பட்ட interface  இல் உள்ள PENSION MANAGEMENT SYSTEM எனும் Icon 

ஐக்click செய்க.   
 

 
 

 

அப்ழபாது நீங்கள் கீழ்காணும் இமடமுகத்மைக் (Interface)காண்பரீ்கள்.பின்வருைாறு 

காட்டப்பட்டுள்ள(PD – 03 / PD – 05 / PSPF / W&OP Refund / Railway Warrant)எனும் 

சைாகுைியில்Clickசெய்யவும். 
 

உரு 01 : www.pensions.gov.lk 

 

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


 

 

2 வங்கிக்கணக்கு முகாமைத்துவ  முமைமைக்கான அணுகல் 

 
உரு 03: முமைமையினுள் உள்நுமேகிைது  

01-அந்ை இமடமுகத்ைில் வேங்கிய Username ைற்றும் Passwordஐப் பயன்படுத்ைி 
முமைமையினுள் உள்நுமேக. 

அப்ழபாது  பின்வரும் இமடமுகம்(Interface)ழைான்றும்.“Bank Account Change”இன் 

ைீதுClick செய்யவும். 

 

உரு 02: முமைமைக்குள் அணுகவும் 

01 



 

 

 

 

 
உரு 04: முமைமைமய அணுகவும் 

 

அைன் பின் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாைான ஒரு இமட 

முகத்மைப்(Dashboard)சபறுவரீ்கள். 

 

 
உரு05:  உைவி இமடமுகம் 

01 02 03 04 

05 



 

ழைழை காட்டப்பட்டுள்ளமைப்  ழபான்ை இமடமுகத்ைில்(Dashboard), Pending , Approval , 

Rejected ைற்றும்Verified என 04 வமகயான கட்டங்கள் ழைான்றும். 

01. Pending -வங்கி கணக்மக ைாற்றுவைற்காக ழவசைாரு வங்கியால் உங்கள் 

வங்கியிடம் ழகாரப்பட்ட ழகாரிக்மககளின் அளமவக் குைிக்கிைது. 

02. Approval -வங்கி கணக்மக ைாற்றுவைற்கான ழகாரிக்மககள் ைற்றும் கணக்கு 

மவத்ைிருக்கும் வங்கியால்உறுைிப்படுத்ைப்பட்ட அளமவக் குைிக்கிைது. 

03. Rejected - வங்கி கணக்மக ைாற்றுவைற்கான ழகாரிக்மககள் ைற்றும் கணக்கு 

மவத்ைிருக்கும் முந்மைய வங்கியால் நிராகரிக்கப்பட்ட  ைடமவகமள இது 

குைிக்கிைது. 

04. Verified - வங்கி கணக்கு ைாற்றுவைற்கான ழகாரிக்மககள் 

ைற்றும்,ைிமணக்களத்ைால் ெரிபார்க்கப்பட்ட எண்ணிக்மகமய காட்டுகிைது. 

05. அழை  இமடமுகத்ைில் (Interface) New Request என்பைில் Click செய்வைன் மூைம் 

புைிய ழகாரிக்மகயினுள் நுமேயமுடியும். 

 

 

3 வங்கிக் கணக்மக ைாற்றுவைற்கான புைிய ழகாரிக்மகயினுள் 

நுமேைல்: 
 

ழைழை உள்ள 05 இல் “New Request”இல் “Click” செய்ைால் புைிய விண்ணப்பம் 

ஒன்ைினுள் நுமேவைற்கான பின்வரும் இமடமுகத்மைக் (Interface) காண்பிக்கும். 

 
 

 

 

விண்ணப்பைாரரின் அமனத்து விவரங்களும் அடங்கிய பின்வரும் படிவத்மைப் 

காண்பரீ்கள்.அங்கு உங்கள் வங்கியின் சபயர் புைிய வங்கியின் சபயராக இருக்கும். 

முமைமையில் உள்ள 

ைகவல்கமள அணுக 

“Search” சபாத்ைாமன 

அழுத்ைவும். 
உரு 06: பயனர் கணக்கு வேியாக கணினியில் உள்நுமேக 

 

ஓய்வூைியரது Pension 

இைக்கத்மை  

உள்ளிடவும் 

 



 
உரு07: புைிய கணக்குகமளத் ையாரித்ைல். 

 

01.உங்கள் வங்கி கிமள எது என்பமைத் ழைர்வுசெய்க. 

02.உங்கள் வங்கியால் வேங்கப்படும் புைிய கணக்கு இைக்கத்மை வேங்குக. 

03. “Submit Account Details” என்பைில் Click செய்வைன் மூைம் ஓய்வூைியரின் கணக்கு 

இைக்கம் ைற்றும் ழகாரிக்மகமய நீங்கள் ெைர்ப்பிக்கைாம். 

 

4 வங்கிக் கணக்கு முகாமைத்துவ முமைமைக்கான 

ைற்ழபாமைய ழகாரிக்மககளுக்கான அணுகல்  

ைிைக்கப்பட்ட புைிய கணக்குகளின் விவரங்கமள ெரிபார்க்க இமடமுகத்ைில் 

(Interface) உள்ளPrevious Request ஐக்  Clickசெய்க. அங்கு பின்வரும் 

இமடமுகம்(Interface) ழைான்றும்.நீங்கள் ெைர்ப்பித்ை ழகாரிக்மககளின் விவரங்கமள 

இமடமுகம் காட்டுகிைது. 

 
உரு08: வங்கி கணக்கு ைகவல் முமைமைக்கான அணுகல் 

 

01. பைிவிடப்பட்ட ைகவமை நீங்கள் பார்மவயிடைாம். 

02. நீங்கள் பைிவிட்ட  ைகவல்களில் ைாற்ைங்கமள ழைற்சகாள்ளைாம்.  

0
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ழைழை உள்ள இமடமுகத்ைில் NIC No.அல்ைது PensionNo.ஐப் பைிவிட்டுSearchஐக் 

Clickசெய்வைன் மூைம் ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் இருந்து  

சைாடர்புமடய விண்ணப்பத்மை நீங்கள் ழைர்ந்சைடுக்கைாம். 

Status ஐக் Click செய்ைால், Pending, Approved ைற்றும் Rejectedஆகியமவ சைாடர்புமடய 

விண்ணப்பங்கமள வமகப்படுத்ை முடியும்.  

 

5. உங்கள் வங்கிக்க கணக்குகள் ைாற்ைப்படுவமை உறுைிப்படுத்ை 

உள்நுமேக: 

 
உரு09:  ைிமணக்கள முமைமைக்குள் நுமேைல் 

 

01 –வங்கிக் கணக்மக ைாற்றுவைற்காக ைற்சைாரு வங்கியால் ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட 

விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்மகமய இது காட்டுகிைது. அமைக் Click செய்வைன் 

பின்வரும் (Interface)இமடமுகம் ழைான்றும். 

 
உரு10: ைங்கள் வங்கியில் செய்யப்பட்ட ழகாரிக்மககமள 

அனுைைித்ைல் 
 

ஏமனய வங்கிகளால் ைங்களது வங்கிக்கு ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ழகாரிக்மககள் அழை 

இமடமுகத்ைில் பட்டியைிடப்பட்டுள்ளன. ஒவ்சவாரு ழகாரிக்மகக்கும் அடுத்துள்ள 

Viewஐக் Click செய்வைன் மூைம் பின்வரும் இமடமுகம் ழைான்றும். 

01 

01 



 
உரு 11:ஒவ்சவாரு ஓய்வூைியரின் ழகாரிக்மககளுக்கும் அனுைைி 

 

அந்ை இமடமுகத்ைில் ழைான்றும் வங்கிக் கணக்மக ைாற்றுவைற்கான அனுைைி 
ழகாரிக்மகமய நீங்கள் அங்கீகரிக்கைாம் அல்ைது நிராகரிக்கைாம். 

இழைழபால், உரு 10 இல் காட்டப்பட்டுள்ள ஒவ்சவாரு ழகாரிக்மகயுடனடுத்து 

காணப்படும் ெிைிய கட்டத்ைில்  அமடயாளம் இடுவைன் மூைம் ஒழர ழநரத்ைில் பை 

ழகாரிக்மககமள அங்கீகரிக்க முடியும். 

நீங்கள் ஏழைனும் ழகாரிக்மகமயப் நிராகரிப்பைானால், Reject  ஐக் Click செய்யும் 

ழபாது பின்வரும் இமடமுகம் (Interface)ழைான்றும். ழகாரிக்மகமய நிராகரிக்க 

ழவண்டிய காரணத்மைப் குைிப்பிட்டு அமை  நிராகரிக்கைாம். 

 
உரு12:ழகாரிக்மககமள நிராகரித்ைல் 

நீங்கள் ஏழைனும் ழகாரிக்மகக்கு ஒப்புைல் அளிப்பைானால், Approve ஐக் 

Clickசெய்யைாம். 

உைவி ழகாரல்  இமடமுகத்ைில் ( Help Desk Interface) Approved கட்டத்ைில் ழகாரிக்மக 

ழெர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

அழை கட்டத்ைின்  ைீது Click செய்க, பின்வரும் இமடமுகத்ைில் (Interface) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ழகாரிக்மககளின் பட்டியமைக் காணைாம். 



 
உரு13:அங்கீகரிக்கப்பட்ட ழகாரிக்மககளின் பட்டியல் 

 

அந்ை ழகாரிக்மகக்கு அடுத்துள்ள Viewஐக் Click செய்கஅங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ழகாரிக்மகமய உள்ளடக்கிய பின்வரும் இமடமுகம்(Interface)ழைான்றும். 

 

 
உரு 14:அங்கீகரிக்கப்பட்ட ழகாரிக்மககள் 

அழைழபால், Reject கட்டத்மை  Clickசெய்வைன் மூைம், நிராகரிக்கப்பட்ட 

ழகாரிக்மககமள நீங்கள் காணைாம். 

உங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ழகாரிக்மக ஓய்வூைியத் ைிமணக்களத்ைால் உறுைி 
செய்யப்பட்டதும், அந்ைக் ழகாரிக்மக உங்கள் கணக்கின் உைவி ழகாரல் 

இமடமுகத்ைில் ( Help Desk Interface) Verified கட்டத்துடன் ழெர்க்கப்படும். 

அந்ை கட்டத்ைின்  ைீது Click செய்வைன் மூைம் உறுைிப்படுத்ைப்பட்ட 

ழகாரிக்மககளின் பட்டியலுடன் பின்வரும் இமடமுகத்மைக் (Interface)காண்பரீ்கள். 



 
உரு 5:உறுைிப்படுத்ைப்பட்ட ழகாரிக்மககள் 

Export To Excel ஐக் Clickசெய்வைன் மூைம், அந்ைக் ழகாரிக்மககளின் அைிக்மக 

உங்களுக்குக் கிமடக்கும். 


