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අමළත්යළාං පදල්කේලරුන් 

දිවහත්රික් පදල්කේලරුන් 

දදඳළර්ත්දේන්තු පප්රධළීනන්       

 

ඒකළබේධ පදවේලළලන්හි පනිධරයන්දේ පවිවහත්ර පමළර්ගගත් පක්රමයට Online) දත්ත් පඳේධතියට පඇතුත් පකිරීම 

 
කෂමනළකරණ පදවේලළ පනිධළරී පදවේලය ප, පශ්රී පාංකළ පදත්ොරතුරු පශළ පවන්නිදනදන පත්ළක්ණ පදවේලය ප පශළ පවාංලර්ධන ප

නිධළරී ප දවේලය ප යන ප දවේලළලන්ට ප අයත් ප නිධළරීන් ප වශළ ප වළර්ථකල ප අත්ශදළ ප බළ ප ඇති ප මළර්ගගත් ප දත්ත් ප

ඳේධතිය Online System) ඒකළබේධ පදවේලදේ පඅදනකුත් පනිධළරීන් පවශළද පදයොදළ පගෆීනමට පතීරණය පකර පඇත්. ප 

 

02. ප වාංලර්ධන ප නිධළරී ප දවේලදේ ප නිධළරීන් ප වශළ ප http://203.94.94.214/miscod ඔවහදවේද ප රජ්දේ ප භළළ ප

ඳිපලර්ත්ක පදවේලය, ශ්රී පාංකළ පදත්ොරතුරු පශළ පවන්නිදනදන පත්ළක්ණ පදවේලය, පශ්රී පාංකළ පරජ්දේ පස්වහත්කළයළපතඳති ප

දවේලය, කෂමනළකරණ පදවේලළ පනිධළරී ප දවේලය, ඒකළබේධ ප ිපයදුරු පදවේලය පශළ පකළර්යළ ප දවේලක පදවේලය පයන ප

දවේලළලන්හි පනිධළරීන් පවශළ ප පhttp://203.94.94.214/misco පඔවහදවේද පදත්ත් පඳේධතියට පපිවිසිය පශෆකි පඅත්ර පඅතුරු ප

මුහුණදත් පඇති ප Help වබෆඳිය පඔවහදවේ ප දගොවහ ප ඳිපශීක පඅත්දඳොත් ප  User Guide) ඳිපශීනය පකිරීදමන් ප දත්ත් ප

ඳේධතිය පවේබන්ධල පවිවහත්ර පබළ පගත් පශෆක. 

 

03. පදත්ත් පඳේධතියට පදත්ත් පඇතුත් පකිරීම පවේබන්ධදයන් පදශෝ පදත්ත් පඳේධතිය පවේබන්ධල පත්ළක්ණික පගෆටළු ප ප

ඳලතීනේ පඒකළබේධ පදවේලළලන්හි පනිධරයන්දේ පදවේලළ පආශ්රිත් පගෆටළු පවශළ පමළර්ගගත් පක්රමයට පපිළිතුරු පවෆඳයීම ප

වශළ ප බළ ප දී ප ඇති ප http://203.94.94.214/csinq ඔවහදවේ ප දගොවහ ප ඳිපශීකදයකු ප දව ප ලියළඳදිාංචි ප වීදමන් ප ඳසු ප

ඉශ පඇති පAdd Inquiry වබෆඳිය පදත්ෝරළ පCategory හි පSystem Related Matters ද පSection හි පPMO-TRANS 

යන්නද පදත්ෝරළ පදගන පDescriptions හි පත්ම පගෆටළුල පඉදිිපඳත් පක පශෆක. 

 

04. ප දත්ත් පඇතුත් පක පයුතු ප අලවළන ප දිනය ප 2020/06/30 ප දන.එබෆවින් ප ඊට ප දඳර ප දත්ත් පඇතුත් පකිරීම පවශළ ප

නිධළරීන් පදෆනුලත් පකිරීමට පකටයුතු පකරන පදව පකළරුණිකල පදන්ලළ පසිටිමි. 

 

05. ප දකොදරෝනළ ප වලරවදේ ප ලයළප්තිතිය ප වමග ප වමළජ් ප දුරවහථභළලය ප ශළ ප දවෞයළරක්තභත්භළලය ප කෙදකන ප ඳිපදි ප

ඒකළබේධ පදවේලළ ප අාංය පවිසින් පඳලත්ලළදගන පයනු පබන පදවේලළලන් පනිසි පඳිපදි ප ඳලත්ලළදගන පයළම පවශළ ප ගනු ප

බන පදමම පක්රියළමළර්ග පවශළ පඔබදේ පවශදයෝගය පඅදප්තික්ළ පකරන පඅත්ර පඒකළබේධ පදවේලයට පඅයත් පනිධළරීන් ප

දේ පවේබන්ධදයන් පදෆනුලත් පකරන පදමන් පශළ පඅලය පක්රියළමළර්ග පගන්නළ පදව පකළරුණිකල පදන්ලළ පසිටිමි. 

 

 

 
  එවහ. පආදෝකබණ්ඩළර 

  ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් ප 

 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல  திகதி:         
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