රළජ්ය පඳිපඳළන, වහ ල දේ 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 ிரிவு

නිදශවහ පචතුරශ්රය, දකොෂඔ ප07, ශ්රී පාංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொழும்பு

දුරකත්න
பதொபலசசி:(94)

සෆක්වහ
011- 2694560

Telephone

பதொபலகல்:(94)

Fax

මදේ පඅාංකය
எது இல

My No

011- 2692254

COM/TRANS/BR/GEN

07,

இலங்பக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-දේල්

දලබ් පඅඩවිය ප

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இபணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔදබ් පඅාංකය

දිනය

உநது இல

திகதி

Your No

Date

2022.07.11

ඒකළබේධ පදවේලදේ පසියලු පකෂමනළකරණ පදවේලළ පනිධළරීන්දේ පදෆන පගෆනීම පවශළ

කෂමනළකරණ පදවේලළ පනිධරයන්දේ පලළර්ෂික පදනොලන පවහථළන පමළරු පඉල්ලීේ පමළර්ගගත්ල (Online) පබළ පගෆනීම
කඩදළසි ප භළවිත්ය ප අලම ප කිරීම ප ශළ ප වන්නිදේදනය ප ඳශසු ප කිරීදේ ප පියලරක් ප දව ප ලළර්ෂික ප දනොලන ප වහථළනමළරු ප ඉල්ලීේ ප
මළර්ගගත්ල ප දගන්ලළ ප ගෆනීම ප දයෝගය ප ලන ප බෆවින් ප නියමු ප ලයළඳියකයක් ප දව ප කෂමනළකරණ ප දවේලළ ප නිධළරී ප දවේලදේ ප
නිධළරීන් ප වශළ ප ලළර්ෂික ප දනොලන ප වහථළන ප මළරු ප ඉල්ලීේ ප මළර්ගගත්ල (Online) ඉදිිපඳත් ප කිරීමට ප අලවහථළල ප වවළ ප ඇයක ප බල ප
කළරුණිකල පදන්ලළ පසිටිමි.
02.
මළර්ගගත් ප(Online) ඉල්ලීේ පඉදිිපඳත් පකිරීම පවශළ පMISCO මිදුකළාංගය පභළවිත්ළ පකෂ පයුතු අත්ර පමිදුකළාංගය පදලත් පඳශත් ප
ඳිපදි පපිවිසිය පශෆක.
අ) LGN ඔවහදවේ පඅන්ත්ර්ජ්ළ පඳශසුකේ පවඳයළගනු පබන්දන් පනේ පhttp://10.250.1.112/misco/ ප
ආ) දලනත් පජ්ළයන් පඔවහදවේ පඅන්ත්ර්ජ්ළ පඳශසුකේ පවඳයළගනු පබන්දන් පනේ ප පhttp://43.224.125.68/misco/
MISCO මිදුකළාංගය පදලත් පපිවිව එහි පඅතුරු පමුහුණදත් පඇයක පHelp වබෆඳිය පඔවහදවේ ප දගොවහ ප ඳිපශික පඅත්දඳොත් ප(User Guide)

ඳිපශීනය පකිරීදමන් පදේ පවශළ පඋඳකළර පලන පදත්ොරතුරු පබළගත් පශෆක.
03.
මළර්ගගත් පක්රමයට පවහථළන ප මළරු ප අයදුේ ප කිරීම ප තුලින් පසියළු පනිධළරීන්ට පවහථළන පමළරු ප බළ ප දීමක් පසිදු පදනොලන ප බලත් ප
දවේලළ ප අලයත්ළලය, ආයත්න ප ප්රධළනියළදේ ප නිර්දේය, අනුප්රළප්තියකක ප අලයත්ළලය, පුරප්තිඳළඩු ප ඳෆලතීම ප ශළ ප ප්රියමනළඳ ප දවේලළ ප
වහථළන පවශළ පවකළ පබනු පබන පඅලයත්ළලයන් පලෆනි පවළධක පවකළ පබමින් පඳමණක් පවහථළන පමළරු පනිදයෝග පනිකුත් පකරනු ප
බන පබලත් පකළරුණිකල පදන්ලමි.
04.
මළර්ගගත්ල පඉල්ලීේ පඉදිිපඳත් පකිරීම පඅඳශසු පඅලවහථළලන්හි පඒකළබේධ පදවේලළ පචක්රදල්ඛ ප02/2015 පමඟින් පශඳුන්ලළදී පඇයක ප
CST/01 ප ආකියකය ප මඟින් ප [A4 ප කඩදළසිදේ ප දදඳව ප (Both Sides) මුද්රිත්] ප ඉදිිපඳත් ප කිරීම ප ප්රමළණලත් ප වුලද ප ශෆකි ප වමවිටම ප
මළර්ගගත්ල පඉල්ලීේ පඉදිිපඳත් පකිරීම පතුලින් පලඩළ පකළර්යක්ම පදවේලළලක් පවෆඳයිය පශෆකි පබලද පදන්ලළ පසිටිමි.
05.
ත්ලද පමළර්ගගත් පක්රමයට පකරන පද පඉල්ලීේ පවශළ පවහථළන පමළරු පනිදයෝග පමළර්ගගත්ල පඳමණක්, වම පමවකම ප01 පලෆනි ප
ශළ ප15 පලෆනි පදිනලදී පනිකුත් පකරනු පබන පබලද පලෆඩිදුරටත් පදන්ලළ පසිටිමි.
06.
දේ ප වේබන්ධදයන් ප යේ ප ගෆටළුලක් ප ඳලතී ප නේ ප msotransfer.pubad@gmail.com ඊ ප ත්ෆඳෆල් ප ලිපිනය ප ඔවහදවේ ප ත්ම ප
ගෆටළුල පඉදිිපඳත් පකෂ පශෆකි පඅත්ර පදවේලළශ්රිත් පයේ පගෆටළුලක් පඳලතී පනේ පඳිපශීකදයකු පදව පදත්ත් පඳේධයකයට පඇතුත්ල පඑහි ප
දමනුදලහි ප වශන් ප CS Inquiry ඔවහදවේ ප ඔබදේ ප විමසීේ ප ඒකළබේධ ප දවේලළ ප අාංය ප දලත් ප ඉදිිපඳත් ප ක ප ශෆකි ප අත්ර ප ලෆඩිදුර ප
දත්ොරතුරු ප විමසීේ ප ඳේධයකය ප තු ප ඇයක ප ඳිපශීක ප අත්දඳොදත්හි (User Guide) වශන් ප දේ. ප ත්ලද ප නිධළරීන්දේ ප දත්ොරතුරු,
දත්ත් පඳේධයකයට පඇතුත් පකිරීම පවේබන්ධදයන් පදශෝ පඳේධයකය පවේබන්ධල පත්ළක්ණික පගෆටළු ප පඳලතීනේ පCS Inquiry ඔවහදවේ ප
දගොවහ පඉශ පඇයක පAdd Inquiry වබෆඳිය පදත්ෝරළ පCategory හි පSystem Related Matters ද පSection හි පPMO-TRANS යන්නද ප
දත්ෝරළ පදගන පDescriptions හි පත්ම පගෆටළුල පඉදිිපඳත් පක පශෆක.
07.
ඔබදේ පඉල්ලීම පවේබන්ධල පඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය පමගින් පගත් පපියලර පවේබන්ධදයන් පමුල් පපිටුදලහි ප(Home Page)
Notice ශරශළ පදෆනගත් පශෆකි පඅත්ර පSpecial Messages (Service) හි පදමම පඅාංය පවිසින් පගත් පපියලර පවේබන්ධදයන් පදෆනුලත් ප
කිරීේ පසිදුකිරීමට පකටයුතු පකර පඇත්. (දේ පවේබන්ධදයන් පදෆනුලත්වීම පවශළ පඇමුණුම ප01 පඳිපශීනය පකරන්න.)
08.
ඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය පවිසින් පඔබ පවශළ පබළ පදදන පදවේලළලන් පකළර්යක්මල පඳලත්ලළදගන පයළම පවශළ පගනු පබන ප
දමම පක්රියළමළර්ග පවශළ පඔබදේ පකළරුණික පවශදයෝගය පඅදප්තික්ළ පකරමි. ප

එවහ. පආදෝකබණ්ඩළර
ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල්

ඇමුණුම ප01

01. වහථළන පමළරු පවේබන්ධ පදෆනුලත් පවීේ
ඳිපශීක පපිවිසුම පඔවහදවේ ප ඳේධයකයට පපිවිසි පවිට පදිවහලන පමුල් පපිටුදේ (Home Page) හි පNotice ශරශළ පදෆනගත් ප
ශෆකි ප අත්ර ප Special Messages (Service) හි ප ඒකළබේධ ප දවේලළ ප අාංය ප මගින් ප සිදු ප කරන ප දෆනුලත් ප කිරීේ ප
වේබන්ධදයන් පදෆනුලත් පවිය පශෆක.

02. වහථළන පමළරු පවේබන්ධ පඅලයත්ළ පයළලත්කළලීන පකිරීම
දමහි පදිවහලන පAction යන්න පදත්ෝරළ පගත් පවිට පඳශත් පඳිපදි පඅතුරු පමුහුණත්ක් (Inter Face) දිවහලන පඅත්ර, එහි ප
ඇයක පCombo Box හි පඇයක පදත්ෝරළ පගෆනීේ පඅත්ිපන් පත්ම පඅලයත්ළලය පවටශන් පකරන්න.

එහි ප ඇයක ප දත්ෝරළගෆනීේ ප අත්ිපන් ප ත්ලදුරටත් ප වහථළන ප මළරු ප අලයත්ළලයක් ප දනොමෆයකනේ ප CANCEL යන්න ප
දත්ෝරළ පUPDATE Button දත්ෝරළ පclick පකරන්න.එවිට පවහථළන පමළරු පඉල්ලීම පඉලත් පලන පඅත්ර, පඑලෆනි පඉල්ලීේ ප
වේබන්ධදයන් පනෆලත් පවකළ පබෆලීමක් පසිදු පදනොදකදර්.
PENDING යන්න පදත්ෝරළ පගනී පනේ, පඅදළ පඉල්ලීම පවේබන්ධදයන් පඉදිිප පකටයුතු පවශළ පදත්ත් පඳේධයකය පතු ප
රලළ පගෆනීම පසිදු පකරයි.

Type your remarks දව පවටශන්ල පඇයක පText Box හි පඒකළබේධ පදවේලළ පඅාංය පදලත් පදෆන්විය පයුතු පකරුණක් ප
ඇත්නේ පඑය පඇතුත් පකර පUPDATE Button click කරන්න.
නිධළිපයළදේ පඉල්ලීම පඅනුල පවහථළන පමළරු පවීම පඅනුමත් පකර පඇත්නේ පHome Page හි පඇයක පNotice හි පඑය පදිවහ ප
දේ.

