இணைப்பு 1

01. லணயணப்பிற்குள் உட்பிவலசிக்கும் URL பின்லருாறு அணயும்.
https://hrm.esamurdhi.gov.lk
02. வவய உள்ர URL  அல்யது சபர்த்தி web site ல் உள்ர HRM Link  Click சசய்து
லணயணப்பிற்குள் உட்பிவலசிக்க படியும்.

03. வற்குமிப்பிட்ட பணமில் லணயணப்பிற்குள் உட்பிவலசித்த பின்னர் பின்லரும் பக்கம்
சபமப்படும்.

Click சசய்வும்
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1) Create New Account ன்ம Tab Click சசய்வும்.

2) National ID no ன்ம இடத்தில் உங்கரது 12 இயக்கங்கணரயுணட புதி அணடார
அட்ணட இயக்கத்ணத பதிலிடவும்.

12
இயக்கங்கணரயுணட
புதி அணடார
அட்ணட இயக்கத்ணத
பதிலிடவும்.

அதன்பின்னர் Check Validation ன்ம Tab  Click சசய்த பின்னர் லணயணப்பிற்குள்
பிவலசிக்க படியும்.

அல்யது
3) பணற அணடார அட்ணட இயக்கபணட உத்திவாகத்தர்கள்
National ID no ன்ம இடத்தில் தங்கரது பணற அணடார அட்ணட இயக்கத்ணத பதிலிட்டு
Check

Validation

ன்ம

Tab



Click

சசய்த

பின்னர்

சுாக

(Auto)

12

இயக்கங்கணரயுணட அணடார அட்ணட இயக்கம் லணயணப்பினால் உருலாக்கபட்டு
உட்பிவலசிக்க படியும்.
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4)

வற்குமிப்பிட்ட பணமில் National ID no பதிலிட்ட பின்னர் கிணடக்கும் பக்கத்தில் 1. Basic
பகுதிிலுள்ர Basic Details பதிலிட்டு Save Basic Details

5)

2.Job

பகுதிிலுள்ர

Details

Current Appointment Details

Click சசய்வும்.

பதிலிட்டு

Save Appointment

Click சசய்வும்.
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லிருப்ப
சதாிவு

6) 3. Station பகுதிிலுள்ர Select Work Station Details பதிலிட்டு Save Work Station

Click

சசய்வும்

7)

4. Address பகுதிிலுள்ர Postal Address Details பதிலிட்டு Save Postal Address

Click

சசய்வும்.
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8) 5. Picture பகுதிிலுள்ர Profile Picture Details பதிலிட்டு Save/Refresh

Click

சசய்வும்.

Click சசய்வும்
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Photo  வதர்வு சசய்வும்

Photo  சாிசசய்து Save/Refresh
Button  Click சசய்வும்

9) 1,2,3,4,5 பகுதிகரிலுள்ர தகலல்கணர சாிாக பூனப்படுத்தி பின்னர் 6 பகுதிகரிலுள்ர
Submit

Click சசய்வும்.
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10) 6 பகுதிகரிலுள்ர Submit

Click පසු Emergency Contact Details பதிவுடவும்

அதன் பின்னர் 1அம்புக்குாிில் காட்டப்பட்டுள்ர சதுத்தினுள் Click சசய்வும்.

1.

2

11) 2 அம்புக்குாிில் காட்டப்பட்டுள்ர Create My Account சபாத்தாணன Click சசய்வும்.
பின்னர் பின்லருாறு தங்கரால் லறங்கப்பட்ட ின்னஞ்சல் பகலாிக்கு email என்று

email ல் தங்கரது User name ற்றும் Password
குமிப்பிடப்பட்டிருக்கும். Download My Profile information ன்ம Link பயம்
தங்கரது தகலல்கள் அடங்கி படிலம் PDF லடிலத்தில் பதிலிக்கம் (Download) சசய்து,
அச்சிடுதல் (Print Out) சசய்து சகாள்ரயாம்.
கிணடக்கப்சபறும்,

அந்த

Click சசய்வும்
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1975…………………
1111111

12) Download My Profile information ன்ம Link ன் பயம் சபற்றுக் சகாண்ட அச்சு பிதி
(Print Out) பின்லருாறு காைப்படும். (Save/Print ன்ம சபாத்தாணன Click சசய்து Print
Out சபற்றுக் சகாள்ர படியும்).
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Click

சசய்வும்
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13) வற்குமிப்பிட்ட லாறு அச்சுப் பிதி (Print Out) சபற்றுக்சகாள்ரப்பட்ட படிலத்திணன
I.

சகய சபர்த்தி லங்கிகரிலுள்ர (கி.உ.பிாிவு உட்பட) உத்திவாகத்தர்கள் சபர்த்தி லங்கி
பகாணாராின் பாிந்துணயுடன் தங்கரது தணயணப்பீட

காாிாயத்திற்கு அனுப்ப

வலண்டும்.
II.

சகய தணயணப்பீட பகாணாரர்கள் ாலட்ட சபர்த்தி பைிப்பாராின் பாிந்துணயுடன்
ாலட்ட காாிாயத்தின் தாபன லிட பகாணாரருக்கு அனுப்பவலண்டும், ணன
உத்திவாகத்தர்கரின் படிலங்கணர தணயணப்பீட பகாணாராின் பாிந்துணயுடன்
தணயணப்பீட காாிாயத்தில் ணலக்கப்படவலண்டும்.

III.

சகய ாலட்ட

தாபன லிட

பகாணாரர்கள் ாலட்ட சபர்த்தி

பைிப்பாராின்

பாிந்துணயுடன் (Scan copy or Mobile phone photo) தகலல் சதாறில்நுட்ப பிாிலின்
ின்னஞ்சல்

பலாிக்கு

அனுப்பிணலக்கப்பட

வலண்டும்.

(

email

Address:-

samurdhihrm@gmail.com )

IV.

பிதான

காாிாயத்தின்

நிர்லாக

பிாிலின்

தனிநபர்

வகாணலக்கு

சபாறுப்பான

உத்திவாகத்தர்கள், வயதிக பைிப்பாரர் நாகம் (நிர்லாகம் ற்றும் தாபனம்) ஊடாக
தகலல்

சதாறில்நுட்ப

பிாிவுக்கு

அனுப்ப

வலண்டும்,

ணை

பிாிவுகரிலுள்ர

உத்திவாகத்தர்கரின் படிலங்கணர தங்கரது பிாிவு சபாறுப்பதிகாாிின் பாிந்துணயுடன்
நிர்லாக

பிாிலின்

தனிநபர்

வகாணலக்கு

சபாறுப்பான

உத்திவாகத்தருக்கு

எப்பணடக்கப்படல் வலண்டும்.

V.

தவுகள் பதிலிடும் வபாது வதனும் பிணறகள் ற்பட்டிருந்தால் அலலர் வசணலயுாியும்
காாிாயத்ணத சபாருத்து தணயணப்பீட பகாணார், ாலட்ட சசயக தாபன லிட
பகாணாரர், பிதான காாிாய தகலல் சதாறில்நுட்ப பிாிவு ஆகிவாண சதாடர்பு
சகாண்டு தங்கரது தகலல்கணர திருத்தம் சசய்து பின்னர் அச்சுப் பிதிிணன (Print Out)
சபற்றுக்சகாள்ரவும்.

14)

இவ்லிடம் சதாடர்பாக வயதிக லிபங்கள் வதணலப்படுாின் பின்லரும் அலுலயர்கணர
சதாடர்பு சகாள்ரவும்.
1. அத்தநாக்க .வக.ிி.ம்.

1431 491 171

2. வதலன்ாத .ம்

071 439 6406 /076 149 4106

3. (தி சாறி) பத் கயநாதன்

1930 110 177
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