ඇමුණුම 01

ව්යාපෘති තොරඋතුරු ඇොුරු් කොරීමේරී පොපෘත උොදපෘතර් පොලිපැපෘතිය යොතුරුය.
CRM මමොඩියුලයට ඇතුලත් වීමට -

crm.esamurdhi.gov.lk

ව්යපෘති  මරොතතුු  ඇතුලත් ිරීමමට

සමතද්ධි බ ැංකුමේ මහෝ ව්සමේ නිලධාරියාට ලබාදී ඇි 
පෘරිශීලක නාමයන් භාවිරමයන් පෘද්ධි යට ඇතුල්ව්න්න







ප්රධාන මමණුව් තුල ඇි  Project Applicants 2021 ට බ් එක click කත Add බටනය භාවිරමයන්
ව්යාපෘති  මරොතතුු  ඇතුලත් ිරීමමේ මපෘෝතමයට විවිය ය හ ිරය.
ව්යාපෘති  ්ල්ලුේකු මත මරොතතුු  න නට CRM මමොඩියුලය තුල සහනාධාතලාභිමයකු මලස මරොතතුු 
ඇතුලත්ව් ඇත්නේ උඩම ඇි  Check Profile Info and Load බටනය Click කත ව්යාපෘති  ්ල්ලුේකු මත
මුලික මරොතතුු  සේපුර්ණ කතගර හ ිරය. මේ ආකාතයට මරොතතුු  මනොල බුණි නේ ජාි ක හ ඳුනුේපෘත්
අැංකමේ ය ට මරොතතුු  ඇතුලත් කල යුතුය. තතුපෘාට * සටහන්ව් ඇි  මරොතතුු  අනිව්ාර්යමයන්ම ඇතුල් කල
යුතුය.
මමම ව්යාපෘති  කඩාඩායේ ගරව් ය කරකතන්මන් නේ Project Type යටමත් Group මත්ීමම කල යුතුය.
ක්රියාත්මක ිරීමමට බලාමපෘොතාත්තුව්න ව්යාපෘති මේ ප්රධාන ව්යාපෘති  ව්ර්ගය මරෝතාගත් පෘසු එයට අනාල අනු
ව්යාපෘති  මරෝතාගර යුතුය. න නට පෘද්ධි යට ඇතුලත්කත ඇි  අනු ව්යාපෘති ව්ලට අමරතව් යේ ව්යාපෘති 
ව්ර්ගයන් ්ල්ලුේකත ඇත්නේ ඒ ප්රධාන කාර්යාලය න නුව්ත් කත එම ව්යපෘති ය පෘද්ධි යට ඇතුලත් කතගර
හ ිරය.



ඇතුලත් කතනු ලබන ව්යාපෘති යට අනාල මර්ඛීය අමාරයාැංශයේ මේ ෙ මනපෘාර්රමේන්තුමේ ෙ ආයරනමේ ප්රි පෘානන
ලබාදීම, රාක්ෂණික උපෘමනස් ලබාදීම හා පුහුණුවීේ ලබාදීම ය කරව්න්මන් නේ එම ආයරනය The line
ministry of the department that advise on the project තුලින් මරෝතාගර යුතුය.



එම සහය මනනු ලබන ආයරනමේ නිලධාරිමයකු සතජුව් සේබන්ධ ව්න්මන් නේ එම නිලධාරියාමත මරොතතුු 
විතවිය යුතුය.



ව්යාපෘති යට මුනල ආමයෝජනය කතන ආකාතය Investment in the project තුලින් ඇතුලත් කතන්න.



ග්රාමීය ය කටුවේමේ අනුම ි ය ල බුමන්න න ද්න යන්න හා අනුම ි ය ලන නයනයන සටහන් කල යුතු අරත එම
කටුවේව්ට සේබන්ධ වු නිලධාරියාමත නම ්නයරිමයන් මකොවේව් තුල click කත සහභාගීත්ව්ය රහවුු කල යුතුය.



න නට ඔබ සතු මරොතතුු  මමම මමොඩියුලයට ඇතුලත් කල යුතු අරත ග්රාමීය ය කටුවේ අනුම ි  ව් නි රව්ත්
මරොතතුු  Edit භාවිරමයන් න ව්ර ඇතුලත් කල මරොතතුු  යාව්ත්කාලීන කල හ ිරය.



මමම මරොතතුු  නිව් තනය බව්ට සමතද්ධි සැංව්ර්ධන නිලධාීම හා කලාපෘ කළමණාකු මත අත්සන ව්යාපෘති 
්ල්ලුේ පෘත්රමේ මයදීමට අව්ශයේ ය වියව්ත ගන්න.



මරොතතුු  ඇතුලත් කත Submit කල විට සාර්ථකව් එම මරොතතුු  ඇතුලත් ව්න්මන් Successfully Save
යන්න මපෘන්නුේ කතයි.



Enter කල මරොතතුු  න ව්ර බ ලීමට Project Applications 2021 Click කල පෘසු මපෘන්නුේ කතනු ලබන
මමනුමේ පෘලාමත් ය ට අව්ශයේ ය ම්ටටම මරෝතා Submit කල පෘසු මල්ඛණය පෘහල නයස්මේ.

