පරිපූරක උත්සව ණය බ ැංකු ගිණුම් කළමනාකරණ
පද්ධතිය (Festival Loan Bank Account Management
system )
01.

පරිපූරක උත්සවණය බ ැංකු ගිණුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය සඳහා පිවිසුම :

ඔබගේ පරිගණකගයහි ඇති Google Chrome Icon මත ග ෝ ස්ථාපනය කර ඇති ගවනත් බ්රවුසසරය්  මත
click කර අන්තර්ජාලයට පිවිගසන්න.
-

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

-

එගස් ගනාම ති නම් address bar එක මත www.pensions.gov.lk ගලස කිරීම මගින් විශ්රාම
ව ටුප් ගෙපාතජගම්න්තු ගවබ් අඩවිය ගවත පිවිගසන්න.

-

එහි ප තින් ෙ ් ගවන interface හි ඇති PENSION MANAGEMENT SYSTEM යන Icon
මත click කරන්න.

රූපය01: www.pensions.gov.lk

02.

පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට පරිශීලක ගිණුම් සකස් කර ග නීම.

ගමම පද්ධතියට පිවිසීමට, මීට ගපර ඔබ විසින් සකස් කරගන්නා ලෙ Username ා Password භාවිතා
කළ ක.

03.

භාවිත ගිණුම හරහා පද්ධතිය අභයන්තතරයට පිවිීමම

ප ත ආකාරයට Bank Account Transfer පද්ධතිය මත CLICK කර පද්ධතිය අභයන්තරය ගවත
පිවිගසන්න.

රූපය 02: පද්ධතියට පිවිසීම

එවිට ඔබට ප ත අතුරු මුහුණත දිස් ගේ.
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රූපය 02.1: පද්ධතියට පිවිසීම

පද්ධතියට පිවිසීම සඳ ා ගමම
“Login” බටනය මත “Click”
කරන්න.

1. සක්රීය පරිලකලක ගිණුමක Username ා Password භාවිත කර පද්ධතිය තුලට ඇතුලු වන්න.
පද්ධතිය තුළට ඇතුලු වීගම්දී කිසියම් අප සුතාවය්  ගේ නම් අපගේ ගතාරතුරු තා් ෂණ අැංයය
(011 5 920 403) අමතන්න.



එවිට ඔබ බ ැංකු ගිණුම් කළමනාකරණ පද්ධතිගේ මුල් පිටුවට පිවිගසන අතර එහි ඇති “Festival
Loan ”ගමනුව මත Click කරන්න.

එවිට ඔබට ප ත ආකාරගේ අතුරු මුහුණත්  දිස් වනු ඇත.

රූපය 03: Festival Loan ගමනුව ගත්රීම

I. ගමහි පරිපූරක උත්සව ණය ලබා ග නීමට අයදුම් කරන විශ්රාමිකයකයාගේ ර්ාතික
ඇතුලත් කරන්න.
II. Search බටනය මත Click කර ඊළඟ පිටුව ගවත පිවිගසන්න.
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ඳුනුම්පත් අැංකය

04.

පරිපූරක උත්සව ණය ලබාග නීමම් අයදුම්පත සම්පූණණ කිරීම

1

2
3

4

01. ගමහි සඳ න් Name, NIC No, Pension number, Preferred Bank Name (විශ්රාමිකයකයා
ට තමාට ආසන්තම බ ැංකුව්  ගතෝරා ග නීගම් කියාව පවතී), Branch Name ාAccount
No යන field වලට අොළ ගතාරතුරු ස්වයැංක්රීයව (Auto fill) සම්පූණජ ගේ.
02. Loan Amount : විශ්රාමිකයකයාගේ ලික ක විශ්රාම ව ටුපට (Basic Pension) අනුව ඔහුට ලබා ගත
කි ණය මුෙල (10,000, 25,000, 50,000) ගතෝරන්න.
03. Number of Installment : ණය මුෙල ආපසු ගගවිය

කි වාරික ගණන ගතෝරන්න.

04. අනතුරුව Loan no ඇතුලත් කර Submit Loan Details බටනය මත Click කරන්න.
අයදුම්පත මුද්රණය කිරීම ( Save application)

I.

Save application මත Click කර අනතුරුව Print Source document මඟින් එම අයදුම්පත
මුද්රණයගකාට එහි පිටපත්  බ ැංකු යාඛාගේ ණය ගගානුවට ඇතුලත් කර තබා ගන්න.

