
රළජ්ය පඳිපඳළන, වහලදේ පකටයුතු, පඳෂළත් පවභළ පශළ පඳෂළත් පඳළන පඅමළත්යළාංය 
பொது ிருவொக , உள்ொட்டலுவல்கள் , நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
 

 

 

ඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය                       இபணந்த சசபவகள் ிொிவு           COMBINED SERVICES DIVISION  
 

නිදශවහ පචතුරශ්රය, දකොෂඔ ප07, ශ්රී පාංකළල.          சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொழும்பு 07,  இலங்பக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්න                                 සෆක්වහ ඊ-දේල් දලබ් පඅඩවිය ප  
பதொபலசசி:(94) 011- 2694560 பதொபலகல்:(94) 011- 2692254 நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இபணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අමළත්යළාං පදල්කේල්  

දදඳළර්ත්දේ තු පප්රධළීන  ප  පිසවහ්රික් පදල්කේල්  

ප්රළදේය ය පදල්කේල්  

 

ඒකළබේධ පදවේලළල හි පනිධරය දේ පදත්ොරතු් පMISCO ඳේධතිය පමඟි  පයළලත්කළලීන පකිරීම 

ඒකළබේධ ප දවේලළල හි පනිධරය දේ ප දත්ොරතු් පකෂමනළකරණ ප ඳේධතිය ප (MISCO) පිළිබ ප පූර්ල ප

දෆනුලත් පකිරීේලටද පඔබදේ පකළ්ණික පඅලධළනය පදයොමු පකරලමි. ප 

02. ඒකළබේධ ප දවේලළල හි ප නිධරය දේ ප දත්ොරතු් ප රැවහ ප කිරීම, ප කළර්ය ප මණ්ඩ ප දත්ොරතු් ප

යළලත්කළලීන ප කිරීම, ප වහථළන ප මළ් ප ඉල්ලීේ ප ඉිසිපඳත් ප කිරීම ප ඇතුලුල ප කළර්යය  ප රැවක් ප මළර්ගගත්ල ප

සිදුකිරීදේ පඅරමුණි  පඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය පවිසි  පMISCO මෘදුකළාංගය පශඳු ලළ පදදන පදී. 

03. එම ප ඳේධතියට ප ඇතුෂත්කර ප ඇති ප දත්ොරතු් ප යළලත්කළලීන ප කිරීමත් ප ඇතුෂත් ප කර ප දනොමෆති ප

දත්ොරතු් පඇතුෂත් පකිරීමත් පසිදු පකෂ පයුතු පබෆවි  පඔබ පආයත්නදේ පදවේලදේ පනියුතු පඒකළබේධ පදවේලයට ප

අයත් පසියළු පනිධරය දේ පදත්ොරතු්, ප2023.05.02 ප  පිසනට පදඳර පMISCO ඳේධතියට පඇතුෂත් පකිරීම/ ප

යළලත්කළලීන පකිරීම ප වශළ ප උඳදදවහ ප බළ ප දදන ප දම  පකළ්ණිකල ප ද ලළ ප සිටිමි. ප ඒකළබේධ ප දවේලදේ ප

නිධරය දේ ප සියළු ප ආයත්නික ප කටයුතු ප වශළ ප දමම ප දත්ත් ප දයොදළ ප ගෆීනමට ප දයෝජිත් ප බෆවි  ප දමම ප

කළර්යය ප අනිලළර්යදය  ප සිදු ප කෂ ප යුතු ප දේ. ප තම දත්ත ඇතුළත් නනොකළ/ යාලත්කාලීන නනොකළ 

නිධරයන්නේ ස්ථිර කිරීම්, උසස්වීම්, ස්ථාන මාරුවීම් හා මුදාහැරීම් ලැනි ආයතනික කටයුතුල 

ප්රමාදයන් ඉදිරිනේදී සිදුවිය හැකි බලටද එම නිධරයන් දැනුලත් කරන්නන් නම් මැනවි. 

04. ප MISCO ඳේධතිය පදලත් පඳශත් පඳිපිස පපිවිසිය පශෆක. 

අ.) LGN ඔවහදවේ පඅ ත්ර්ජ්ළ පඳශසුකේ පවඳයළගනු පබ ද  පනේ පhttp://10.250.1.112/misco/  

ආ.) දලනත් ප ජ්ළය  ප ඔවහදවේ ප අ ත්ර්ජ්ළ ප ඳශසුකේ ප වඳයළගනු ප බ ද  ප නේ ප ප

http://43.224.125.68/misco/  

ඒ ප අනුල පMISCO ඳේධතිය ප දලත් ප පිවිව, ප එහි ප අතු් ප මුහුණදත් ප ඇති ප Help වබෆඳිය ප ඔවහදවේ ප දගොවහ ප

ඳිපශික පඅත්දඳොත් ප(User Guide) ඳිපය නය පකිරීදම  පදේ පවශළ පඋඳකළර පලන පදත්ොරතු් පබළගත් ප

ශෆක. 

05.  PACIS මෘදුකළාංගය පයළලත්කළලීන පකිරීම 

අ.) PACIS මෘදුකළාංගය පයළලත්කළලීන පකරමි  පඔබ පවිසි  පඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය පදලත් පබළ පදදන ප

ද පවශදයෝගය පඅගය පකරන පඅත්ර, පනිධරය දේ පදත්ොරතු් පශළ පවාංඛ්යළත්මක පදත්ත් පනිරලදයල පඳලත්ලළ ප

ගෆීනම පවශළ පPACIS මෘදුකළාංගය පඔවහදවේ පයළලත්කළලීන පකරන පද පදත්ත් පදයොදළ පගෆීනමට පඅදේක්ෂිත් ප 

 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     ිසනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COM/TRANS/MISCO  2023.03.15 



බෆවි  පවම පමවකම 01 පලන පිසන පශළ ප15 පලන පිසනට පඳලතින පදවේලක පවාංඛ්යළ පඑම පිසනය හිදී පයළලත්කළලීන ප

කරන පදම  පඔබ පයටදත් පඳලතින පසියළු පආයත්නය  පදෆනුලත් පකරන පදම  පකළ්ණිකල පද ලමි. ත්ලද ප

ඔබ පසියලු පදදනළදේ පඳශසුල පවශළ පPACIS මෘදුකළාංගයද, පMISCO ඳේධතිය පතුෂම පඇතුත් පකර පඇති ප

බලද පකළ්ණිකල පදෆනුේ පදදමි. 

 

ආ.) දවේලක ප වාංඛ්යළ ප යළලත්කළලීන ප කිරීම ප වශළ ප ඉශත් ප 04 ප දේදදේ ප වශ  ප වබෆඳිය  ප ඔවහදවේ ප ප

ආයත්න ප පිවිසුම(Institutional Login) ප තුළි  ප දත්ත් ප ඳේධතියට පඇතුෂත් ප විය ප යුතු ප අත්ර ප දමනුදලහි ප

(Menu)  පඇතුෂත් පPACIS දලත් ප දයොමු ප වීදම  පදවේලක පවාංඛ්යළ පඇතුෂත් පකිරීම පසිදු පකෂ පශෆකි ප දේ. ප

ආයත්න පවශළ පදේ පලන පවිටත් පබළ පදී පඇති පමුරඳද ප(Passwords) පදේ පවශළ පභළවිත් පකෂ පයුතු පඅත්ර, පත්ම ප

ආයත්නයට ප අදළෂ ප මුරඳදය ප (Password) ප දේ ප ලනදත්ක් ප බළදගන ප දනොමෆති ප නේ ප

ddcs4.pubad@gmail.com දලත් පආයත්න පප්රධළනියළ පවිසි  පඊදේල් පඳණිවිඩයක් පදයොමු පකිරීම පමින  ප

ආයත්නයට පඅදළ පමුරඳදය ප(Password) පබළ පගත් පශෆක. 

06. දබොදශෝ පඒකළබේධ පදවේලදේ පනිධරය  පMISCO ඳේධතිය පදලත් පපිවිව පනිරලදය පදව පදත්ත් ප

ඇතුෂත් පකර පදනොමෆති පබල පනිරීක්ණය පලන පබෆවි , 

අ.) ත්ම පදත්ොරතු් පයළලත්කළලීන පකිරීදේදී පනිරලදය පදත්ොරතු් පඇතුෂත් පකිරීම පඅදළෂ පනිධරයළදේ ප

ලගකීම පබල පආයත්න පප්රධළීන  පවිසි  පඅලධළරණය පකෂ පයුතු පදේ. 

ආ.) ආයත්නික ප පිවිසුම ප ඔවහදවේ ප පිවිව ප ත්ම ප ආයත්නදේ ප දවේලදේ පනියුතු පනිධරය  පඇතුෂත් පකෂ ප

දත්ත් පඳරීක්ළ පකිරීම පවශළ පක්රියළමළර්ග පගෆීනම පආයත්න පප්රධළීනදේ පලගකීම පදේ. 

ඇ.) වහථළන පමළ් පද පනිධරය  පවිසි  පත්ම පදත්ොරතු් පයළලත්කළලීන පදනොකිරීම පනිවළ ප ලර්ත්මළන ප

දවේලළ පවහථළනය පදලනවහවීම පමත් පආයත්නික පකටයුතු පඉටුකිරීදේදී පගෆටළුකළරී පත්ත්ලය  පඳෆන පනෆගී පඇති ප

බෆවි  ප වමවිටම ප නිරලදය ප දත්ොරතු් ප මෘදුකළාංගය ප දලත් ප ඇතුෂත් ප කිරීමට ප කටයුතු ප කරන ප දව ප ඔබ ප

ආයත්නය හි පදවේලය පකරන පනිධරය  ප දෆනුලත් පකිරීමටද, ප අදළෂ ප දත්ත් පනිලෆරිස ප දව පඇතුෂත් පකර ප

ඇත්ද පය න පනිලෆරිසල පඳරීක්ළ පකිරීමට පකටයුතු පකිරීමද පආයත්න පප්රධළීන පවිසි  පසිදු පකෂ පයුතුදේ 

07.  පඒකළබේධ පදවේලළදේ නිධරය දේ ආයත්නික කටයුතු ලඩළ කළර්යක්මල ඉටු කිරීම වශළ වු 

දමම ප්රයත්නය පවළර්ථක කරගෆීනම වශළ ඔබදේ කළ්ණික පවශදයෝගය ත්ලදුරටත් පඅදේක්ළ කරමි.   

 

 

 
  එවහ. පආදෝකබණ්ඩළර, 

  ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් ප 

 

mailto:ddcs4.pubad@gmail.com


රජ්ය පරිපරන, සලදේ පකටයුතු, පරළත් පසභ පහ පරළත් පරන පඅමත්යාංය 
பொது ிருவொக , உள்ொட்டலுவல்கள் , நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
 

 

 

ඒකබේධ පදසේල පඅාංය                       இபணந்த சசபவகள் ிொிவு           COMBINED SERVICES DIVISION  
 

නිදහස පචතුරශ්රය, දකොළඔ ප07, ශ්රී පාංකල.          சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொழும்பு 07,  இலங்பக.             Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්න                                 ෆක්ස ඊ-දේල් දලබ් පඅඩවිය ප  
பதொபலசசி:(94) 011- 2694560 பதொபலகல்:(94) 011- 2692254 நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk      இபணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அமச்சின் சசயாரர்கள் 

திமைக்கரத் தமயலர்கள் ප/ පாலட்ட சசயாரர்கள் 

பிததச சசயாரர்கள் 

 

இணைந்த சேணைகள் அலுையர்கரின் தகைல்கணர MISCO 

அணப்பின் ஊடாக புதுப்பித்தல் 

இமைந்த தசமலகரிலுள்ர அலுலயர்கரின் தகலல் முகாமத்துல அமப்பு முமம 

(MISCO) சதாடர்பான முன்கூட்டி அலதானத்திற்காக   தங்கள் கலனத்மத ஈர்க்க 

லிரும்புகிதமன். 

02. இமைந்த தசமலகரின் அலுலயர்கரின் தகலல்கமரச் தசகரித்தல், 

பைிாரர்கரின் தகலல்கமரப் புதுப்பித்தல், இடாற்மக் தகாரிக்மககமரச் 

சர்ப்பித்தல் உள்ரிட்ட பய சசற்பாடுகமர நிகழ்நிமயில் (online) தற்சகாள்ளும் 

தநாக்கத்துடன் இமைந்த தசமலகள் பிரிலால் MISCO சன்சபாருள் 

அமிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ரது. 

03. அந்த அமப்புமுமமில் உட்தசர்க்கப்பட்டுள்ர தகலல்கமர புதுப்பிக்கவும், 

ற்றும் உட்தசர்க்கப்படாத தகலல்கமர உட்தசர்ப்பு சசய்ப்பட தலண்டும் 

என்பதாலும், தங்கள் நிறுலனத்தில் பைிபுரிமம் இமைந்த தசமலின் அமனத்து 

அலுலயர்கரின் தகலல்கமர 2023.05.02 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் MISCO சன்சபாருள் 

அமப்பில் உள்ரிட/புதுப்பிப்பதற்கான அமிவுறுத்தல்கமர லறங்குாறு தவுடன் 

தகட்டுக்சகாள்கிதமன். இமைந்த தசமலின் அலுலயர்கரின் அமனத்து தாபன 

நடலடிக்மககளுக்கும் இந்தத் தவுகமரத பன்படுத்த முன்சாறிப்பட்டுள்ரதால் 

இந்த நடலடிக்மக கட்டாாக தற்சகாள்ரப்பட தலண்டும். தங்கள் தணை 

உள்ரிடாத/புதுப்பிக்காத அலுையர்கரின் உறுதிப்படுத்தல்கள், பதைி உர்வுகள், 

இடாற்மங்கள் ற்றும் ைிடுைித்தல்கள் சபான்ம தாபன நடைடிக்ணககரில் 

திர்காயத்தில் தாதங்கள் ற்படக்கூடும் ன்பதணன அந்த அலுையர்களுக்கு 

ததரிப்படுத்தவும். 

 

 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COM/TRANS/MISCO  2023.03.15 



04.  MISCO சன்சபாருள் அமப்மப பின்லருாறு அணுகயாம். 

அ.) LGN மூயம் இமை லசதிகள் லறங்கப்பட்டிருந்தால் ප http://10.250.1.112/misco/ ප 

 

ஆ.) பிம லமயமப்புக்கள் மூயம் இமை லசதிகள் லறங்கப்பட்டிருந்தால் ප

http://43.224.125.68/misco/  
 

அதன்படி MISCO சன்சபாருமர அணுகி, அதன் இமடமுகத்தில் உள்ர Help 

இமைப்மபப் பன்படுத்துலதன் மூயம், பனர் லறிகாட்டி (User Guide) குமிப்புகள் 

மூயம் இது சதாடர்பாக ததமலான தகலல்கமரப் சபமயாம். 

05.  PACIS சன்சபாருரிமன புதுப்பித்தல்  

அ.) PACIS சன்சபாருமரப் புதுப்பிப்பதில், இமைந்த தசமலகள் பிரிலிற்கு 

தங்கரால் லறங்கப்படும் ஆதலிமன பாாட்டுலதுடன், அலுலயர்கரின் தகலல்கள் 

ற்றும் எண் தவுகமர சரிாகப் தபை PACIS சன்சபாருள் மூயம் புதுப்பிக்கப்பட்ட 

தவுகமர பன்படுத்த எதிர்பார்ப்பதனால்,, வ்சலாரு ாதமும் 01 ஆம் ற்றும் 15 

ஆம் திகதிகரில் உள்ரலாமான அலுலயர்கரின் எண்ைிக்மகிமன அந்தந்த 

திகதிகரில் புதுப்பிக்குாறு தங்கரின் கீழ் உள்ர அமனத்து நிறுலனங்களுக்கும் 

அமிவுறுத்துாறு தவுடன் தகட்டுக் சகாள்கின்தமன். தலும், தங்கள் அமனலரின் 

லசதிக்காகவும், PACIS சன்சபாருள் MISCO அமப்புமுமமில் தசர்க்கப்பட்டுள்ரது 

என்பதமனமம் தவுடன் சதரிலித்துக் சகாள்கிதமன். 

 

ஆ.) அலுலயர்கரின் எண்ைிக்மகமப் புதுப்பிக்க, ததய உள்ர 04 ஆம் பந்திில் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர இமைப்புகள் லறிாக நிறுலன உள்நுமறவு (Institutional Login) 

மூயம் தவு அமப்பிற்குள் உள்நுமறந்து, அங்தகமள்ர பட்டியில் (Menu) PACIS ஐக் 

குமிப்பிடுலதன் மூயம் பைிாரர்கரின் எண்ைிக்மகம உள்ரிட முடிமம். 

நிறுலனங்களுக்காக ஏற்கனதல லறங்கப்பட்டுள்ர கடவுச்சசாற்கமர (Passwords) இந்த 

நமடமுமமக்காக பன்படுத்த தலண்டும் என்பதுடன், நிறுலனத்திற்கான கடவுச்சசால் 

(Password) ප இதுலம சபமப்படலில்மய என்மால், ddcs4.pubad@gmail.com  என்ம 

ின்னஞ்சல் முகலரிக்கு திமைக்கரத் தமயலரினால் ின்னஞ்சல் சசய்தி 
ன்மிமன அனுப்புலதன் மூயம் நிறுலனத்திற்கான கடவுச்சசால்மய (Password) 

சபற்றுக்சகாள்ர முடிமம். 

06. அதிகரலான இமைந்த தசமலகரின் அலுலயர்கள் MISCO அமப்பில் 

உள்நுமறந்து சரிான தவுகமர உள்ரிடால் இருப்பது அலதானிக்கப்படுலதால், 

அ.) தது தகலல்கமரப் புதுப்பிக்கும்தபாது சரிான தகலமய உள்ரிடுலது 

சம்பந்தப்பட்ட அலுலயர்கரின் சபாறுப்பு என்பமத திமைக்கரத்தமயலர்கரினால் 

லயிமறுத்தப்பட தலண்டும்.  
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ஆ.) நிறுலன உள்நுமறவு மூயம் உள்நுமறந்து, தங்கள் நிறுலனத்தில் பைிபுரிமம் 

அலுலயர்கரால் உள்ரிடப்பட்ட தவுகமர சரிபார்க்கும் சபாருட்டு நடலடிக்மக 

எடுப்பது திமைக்கரத்தமயலரின் சபாறுப்பாகும். 

இ.) இடாற்மம் சசய்ப்பட்ட அலுலயர்கரினால் தது தகலல்கள் 

புதுப்பிக்கப்படாததினால், அலர்கரது தற்தபாமத பைிிடம் தலறுபட்ட 

காைத்தினால் தாபனப்பைிகமர தற்சகாள்லதில் சிக்கயான நிமயமகள் 

ஏற்பட்டுள்ரதால், எல்யா தநங்கரிலும் சரிான தகலல்கமர சன்சபாருரில் 

உள்ரிட நடலடிக்மககள் எடுக்கப்பட தலண்டும் என்பதமன தங்கள் நிறுலனங்கரில் 

பைிபுரிமம் அலுலயர்களுக்கு அமிவுறுத்தவும், உரி தவுகள் சரிாக 

உள்ரிடப்பட்டுள்ரதா என்பமத முமமாக பரிசீயமன சசய் நடலடிக்மக எடுக்கவும் 

திமைக்கரத்தமயலரினால் உரி நடலடிக்மககள் தற்சகாள்ரப்படதலண்டும். 

07. இமைந்த தசமலகரின் அலுலயர்கரின் தாபன நடலடிக்மககமர ிகவும் 

லிமனத்திமனான முமமில் தற்சகாள்லதற்கான இந்த முற்சி சலற்மிமட 

தங்கரின் தலான ஆதமல தலும் எதிர்பார்க்கின்தமன். 

 

ப்பம்./ எஸ்.ஆதயாக்கபண்டா 

இமைந்த தசமலகள் பைிப்பாரர் நாகம் 

 

   


