රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය

இவணந்த சசவைகள் ிரிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ාංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකත්න

සෆක්වහ

கதாவலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதாவலகல்:(94)

011- 2692254

Fax

මසේ අාංකය
எது இல

CS/ITU/01/PACIS

My No

07,

இலங்வக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අාංකය

නය

உநது இல

திகதி:

Your No

Date

2021.07.14

ඒකළබද්ධ සවේලසේ සියළු නිධළරීන්

ඒකළබද්ධ සවේලළලන්හි නිධරයන්සේ ලළර්ෂික සනොලන වහථළන මළරු
සකොසරෝනළ වලරවසේ ලයළප්තිය ය වමස වමළජ් දුරවහථභළලය ශළ සවෞයළරක්ෂිත්භළලය කෙසකන ඳදි
ඒකළබද්ධ සවේලසේ නිධළරීන් වශළ ලළර්ෂික සනොලන වහථළන මළරු ඉල්ලීේ මළර්සසත්ල (Online) ඉ දිඳත්
කිරීමට අලවහථළල වෆසීමට ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය කටයුතු කරමින් සිටී.එහි නියමු ලයළඳිය යක් සව
වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ ශළ කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලසේ නිධළරීන් වශළ ලළර්ෂික සනොලන
වහථළන මළරු ඉල්ලීේ ඉ දිඳත් කිරීමට අලවහථළල වවළ ඇත්.
02. සේ වශළ MISCO මිදුකළාංසය භළවිත්ළ කරන අත්ර, මිදුකළාංසය සලත් පිවිසීමට LGN ඔවහසවේ
අන්ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළසන්සන්නේ http://10.250.1.112/misco/ සලබ් ලිපිනසයන්ද සලනත් ජ්ළයන්
ඔවහසවේ අන්ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළසන්සන්නේ http://43.224.125.68/misco/ ඔවහසවේද MISCO දත්ත්
ඳද්ධය යට පිවිසිය ශෆකි අත්ර අතුරු මුහුණසත් ඇය  Help වබෆඳිය ඔවහසවේ සසොවහ ඳදිශීක අත්සඳොත් (User
Guide) ඳදිශීනය කිරීසමන් දත්ත් ඳද්ධය ය වේබන්ධල විවහත්ර බළ සත් ශෆක.
03. වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ ශළ කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලසේ නිධළරීන් වශළ ලළර්ෂික
සනොලන වහථළන මළරු මළර්සසත්ල අයදුේ කිරීමට අලවහථළල බළ දුන්නද වහථළන මළරු නිසයෝස නිකුත්
කිරීමට ශෆකියළල ඳලය න්සන් ආයත්න ප්රධළනියළසේ නිර්සද්ය, සවේලළ අලයත්ළලය ශළ ුරරප්තිඳළු  ඳෆලීමම
අනුල ඳමණක් බලද දන්ලළ සිටිමි.
04. ඒකළබද්ධ සවේලසේ නිධළරීන්සේ ශදුනළසත් ආයත්නික කටයුතු MISCO මිදුකළාංසය ඔවහසවේ සිදු
කිරීමට බළසඳොසරොත්තු ලන බෆවින්, ඒකළබද්ධ සවේලයට අයත් සියළු නිධළරීන් ත්ම සත්ොරතුරු
2021/08/31 නට සඳර MISCO මිදුකළාංසය සලත් ඇතුත් කිරීම අනිලළර්යය සේ.
05. ත්ලද ඔබ ශට සවේලළශ්රිත් යේ සෆටළුලක් ඳලීම නේ ඳදිශීකසයකු සව දත්ත් ඳද්ධය යට ඇතුත්ල එහි
සමනුසලහි වශන් CS Inquiry ඔවහසවේ ඔබසේ විමසීේ අඳ සලත් ඉ දිඳත් ක ශෆකි අත්ර ලෆඩිදුර
සත්ොරතුරු විමසීේ ඳද්ධය ය තු ඇය  ඳදිශීක අත්සඳොසත්හි (User Guide) වශන් සේ. ත්ලද
නිධළරීන්සේ සත්ොරතුරු, දත්ත් ඳද්ධය යට ඇතුත් කිරීම වේබන්ධසයන් සශෝ ඳද්ධය ය වේබන්ධල
ත්ළක්ණික සෆටළු ඳලීමනේ CS Inquiry ඔවහසවේ සසොවහ ඉශ ඇය  Add Inquiry වබෆඳිය සත්ෝරළ
Category හි System Related Matters ද Section හි PMO-TRANS යන්නද සත්ෝරළ සසන Descriptions
හි ත්ම සෆටළුල ඉ දිඳත් ක ශෆක.
06. ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය විසින් ඔබ වශළ බළ සදන සවේලළලන් කළර්යක්මල ඳලත්ලළසසන යළම වශළ
සනු බන සමම ක්රියළමළර්ස වශළ ඔබසේ කළරුණික වශසයෝසය අසප්තික්ළ කරන අත්ර ඒකළබද්ධ සවේලළ
අාංය මගින් සිදුකරන ආයත්නික කටයුතු වශළ කිසිදු මුදල් අයකිරීමක් සිදු සනොකරන බෆවින් ලාංචනික
ක්රියළලන්ට සනොකෙලසටන සවද කළරුණිකල දන්ලළ සිටිමි.

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

