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අමළත්යළාං/රළජ්ය අමළත්යළාං සල්කේලරු  

සදඳළර්ත්සේ තු ප්රධළීන  

දිවහත්රික් සල්කේලරු  ශළ ප්රළසද්ය ය සල්කේලරු  

 

ඒකාබද්ධ සසේලසේ නිධාරීන්සේ ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022 
 
ඒකළබද්ධ සවේලසේ නිධළරී ට 2022 ලළර්ෂික වහථළන මළරු අයදුේ කිරීම වශළ මළර්ගගත් ක්රමයට ඳශසුකේ වවළ 

ඇති අත්ර ඒ වශළ LGN ඔවහසවේ අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළග ස  නේ http://10.250.1.112/misco සලබ් 

ලිපිනසය  ද සලනත් ජ්ළය  ඔවහසවේ අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළග ස  නේ http://43.224.125.68/misco 

ඔවහසවේ ද මළර්ගගත් ක්රමයට පිවිව අයදුේ ක භෆක. 

 

02. සමසත්ක් ෆබී ඇති ලළර්ෂික වහථළන මළරු ඉල්ලීේ වකළ බෆලීසේ දී භළ ෆසබන විමසීේ අනුල ඳශත් 

කරුණු වේබ ධසය  නිධළරී  ශට ගෆටළු ඳලතින බල නිරීක්ණය වී ඇත්. 

 

I. නිධළරියළ විසි  වහථළන මළරු අයදුේ කිරීසේදී ත්ම ලර්ත්මළන සවේලළ වහථළනය නිසි සව ඇතුත් 

සනොකිරීම. 

II. සේ දක්ලළ ලළර්ෂික සශෝ ලළර්ෂික සනොලන වහථළන මළරු යටසත් වහථළන මළරු ද නිධළරී  ත්ම සත්ොරතුරු 

නිසි සව සත්ොරතුරු ඳද්ධතිසයහි යළලත්කළලීන සනොකිරීම. 

III. ත්ම මූලික සත්ොරතුරු ඳද්ධතියට නිසි සව ඇතුත් සනොකිරීම සශේතුසල  නිධළරී ට ලළර්ෂික වහථළන 

මළරු අයදුේ ක සනොශෆකිවීම. 

IV. වහථළන මළරු බළ ආයත්නසය  පිටත්ට සගොවහ ඇති නිධළරී , අදළ ආයත්න විසි  ආයත්න පිවිසුම 

මඟි  පිවිව Termination ඔවහසවේ ආයත්නසය  ඉලත්කිරීම සශේතුසල  එම නිධළරී ට ඳද්ධතිය තුට 

පිවිසිය සනොශෆකි වීම. 

V. ආයත්න ප්රධළනියළස  නිර්සද් බළ දීසේ දී වශ අදළ ලළර්ත්ළ බළ ගෆීනසේ දී ඳලතින ගෆටළු. 

 

03. ඉශත් ගෆටළු ඇමුණුම 01හි දක්ලළ ඇති කරුණු අනුල කටයුතු කිරීම තුලි  නිරළකරණය ක ශෆකි බල 

කළරුණිකල ද ලළ සිටිමි. ත්ලද එම සත්ොරතුරු ලළර්ෂික වහථළන මළරු වශළ ඳමණක් සනොල ඒකළබද්ධ සවේලසේ 

නිධළරී ස  සත්ොරතුරු කෂමනළකරණය කිරීසේදී ද අලය ලන බෆවි , ඔබ ආයත්නසේ නිධළරී  සේ 

වේබ ධසය  දෆනුලත් කරන සව ද ලෆඩිදුරටත් ද ලළ සිටිමි. 

 

04. ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය සලති  සිදු කරන විමසීේ වශළ මළර්ගගත් ක්රමය සශෝ ඊසේල් සයොදළ ගත් ශෆකි 

අත්ර, මළස  වමළාංක ශළ 2021/08/19 ලිපිසේ ද ලළ ඇති විමසීේ සත්ොරතුරු ඔසබ් ඳශසුල වශළ ඇමුණුම 02හි  

දක්ලළ ඇත්. 

 

05. ඳලතින සකොවිඩ් ලවාංගත් ත්ත්ලය යටසත් වුලද ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය විසි  සිදු කරන කළර්යය  

සකසරහි ඔබ විසි  සමසත්ක් දක්ලන ද ඉමශත් වශසයෝගය සලත් වහතූතිල ත් ලන අත්ර ඉදිරිසේදී ද එම  

වශසයෝගය බළසඳොසරොත්තු ලන බලත් කළරුණිකල ද ලළ සිටිමි. 
  

 

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර   
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්     

මස  අාංකය  ඔසබ් අාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COM/Trans/Gen  2021.09.01 



                                                                                                                              ඇමුණුම 01 

ලළර්ෂික වහථළන මළරු වේබ ධ ගෆටළු නිරළකරණය කිරීම 

 

1. නිධළරියළ විසි  වහථළන මළරු අයදුේ කිරීසේදී ත්ම ලර්ත්මළන සවේලළ වහථළනය නිසි සව ඇතුත් සනොකිරීම 

 

නිධළරියළ විසි  ත්ම ලර්ත්මළන සවේලළ වහථළනය ඇතුත් ක යුත්සත් මූලික සත්ොරතුරු ල ලන අත්ර, ඒ වශළ 

Personal------personal information------add new employee-----employment details  යන මළර්ගය අනුගමනය 

ක යුතු සේ. වෆමවිටම ත්මළ සවේලය කරන සවේලළ වහථළනයම ලර්ත්මළන සවේලළ වහථළනය සව දෆ විය යුතු අත්ර, 

උඳ කළර්යළ ල සවේලය කරන නිධළරී  ප්රධළන කළර්යළය ත්ම සවේලළ වහථළනය සව දෆක්වීසම  ලෆකිය යුතුය 

(උදළ - මළත්ර කේකරු කළර්යළසේ සවේලය කරන නිධළරිසයකු ත්ම සවේලළ වහථළනය සව දෆක්විය යුත්සත් මළත්ර 

කේකරු කළර්යළය ලන අත්ර කේකරු සදඳළර්ත්සේ තුල සව දෆක්වීම සනොක යුතු සේ). 

 

2. ලළර්ෂික සශෝ ලළර්ෂික සනොලන වහථළන මළරු යටසත් වහථළන මළරු ද නිධළරී  ඒ වේබ ධසය  සත්ොරතුරු 

යළලත්කළලීන සනොකිරීම 

 

වහථළන මළරු බළ දීසේදී සම ම ඉදිරිසේදී ඇතිලන පුරප්ඳළඩු පිරවීසේද නිධළරී ස  වහථළනගත් වීම පිළිබ 

නිලෆරදි සත්ොරතුරු අලය ලන බෆවි  වහථළන මළරු වීේ සශේතුසල  ත්ම සවේලළ වහථළනය සලනවහ ව සියළු නිධළරී  

ඒ වේබ ධසය  සත්ොරතුරු යළලත්කළලීන ක යුතු සේ. ලළර්ෂික වහථළන මළරු වීේ ද නිධළරී ට සමය MISCO 

දත්ත් ඳද්ධතිය ඔවහසවේ සිදු කිරීමට ඳශසුකේ වවළ තිබුණද එය නිසියළකළරල සිදු සනොලන බල නිරීක්ණය සේ. 

ත්ලද ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය විසි  ලළර්ෂික සනොලන වහථළන මළරු මළර්ගගත් ක්රමයට සිදු කිරීම මත්දි ඇරඹ  බෆවි  

සේ වශළ ඳශත් ඳරිදි කටයුතු කරන සව ඔබ ආයත්නසේ නිධළරී ට දෆනුේ දීම මෆනවි. 
 

I. සඳර 1 හි දෆක්ව ඳරිදි මූලික සත්ොරතුරු හි ත්ම ලර්ත්මළන සවේලළ වහථළනය යළලත්කළලීන කිරීම 
 

II. සමනුසලහි Service ය න සත්ෝරළ Service----Service-----History-----Transfer History යන මළර්ගය 

ඔවහසවේ සගොවහ සඳර සවේලළ වහථළනසේ සවේලළ කළය යළලත්කළලීන කිරීම 

 

03. මූලික සත්ොරතුරු සියල් ඇතුත් කිරීම අනිලළර්යය සේ 

 

Add new Employee හි දක්ලළ ඇති සියළු සත්ොරතුරු ඇතුත් කිරීම අනිලළර්යය ලන අත්ර, ත්මළට අදළ සනොලන 

ඇත්ෆේ කරුණු උදළ - New NIC ය නට ( - ) සශෝ සයදිය යුතු සේ. එසම ම සත්ොරතුරු ඇතුත් කර සුරැකීමට 

යළසේදී (save) එය ක සනොශෆකි බල ද ලයි නේ, අඩුඳළඩු ඇති වහථළනය හි නිල් ඳළටි  අදළ කරුණ සඳ ලළ 

සදයි. අදළ ලෆරදි නිලෆරදි කර නෆලත් සුරැකීම සිදු කිරීම තුලි  නිධළරියළට ත්ම සත්ොරතුරු ඳශසුසල  දත්ත් 

ඳද්ධතියට ඇතුත් කරගත් ශෆකි සේ. 

 

04. ආයත්නසය  වහථළන මළරු ෆබ නිධළරී ස  සත්ොරතුරු යළලත්කළලීන කිරීම 

 

I. වහථළන මළරු බළ ආයත්නසය  පිටත්ට සගොවහ ඇති නිධළරී  ඉශත් 2 ඳරිදි සත්ොරතුරු යළලත්කළලීන 

කිරීම තුලි  ඳමණක් ත්ම ආයත්නය තුලි  ඉලත්කිරීමට කටයුතු කරන සව කළරුණිකල ද ලළ සිටින 

අත්ර, ඇත්ෆේ ආයත්න විසි  ආයත්න පිවිසුම ඔවහසවේ පිවිව සමනුසලහි Service----Termination ඔවහසවේ 

නිධළරී  ත්ම ආයත්නසය  ඉලත්කිරීම සිදු කරන බල නිරීක්ණය වී ඇත්. සමසවේ Termination ඔවහසවේ 

නිධළරියළ ඉලත් කිරීම සිදු ක යුත්සත් විශ්රළම යළම, ඉල්ළ අවහවීම ශළ මුදළ ශෆරීේ යනළදිය මගි  සවේලය 

අලව  කිරීමක් සිදුල ඇත්නේ ඳමණක් ලන බල කළරුණිකල සිහිඳත් කරමි. 

 

II. නිධළරිසයකුස  සවේලය අලව  කර ඇත්නේ ඳමණක් ඳශත් මළර්ගය ඔවහසවේ නිධළරියළ ආයත්නසය  

ඉලත් කිරීමට කටයුතු ක යුතු සේ. 

 

Service----Termination-----Details-----අදළ අතුරු මුහුණසත් ඇති Text Box තු නිධළරියළස  

ජ්ළතික ශෆදුනුේඳත් අාංකය ඇතුත් කර Find Employee Button Click කර න. නිධළරියළස  සත්ොරතුරු 

දිවහව ඳසු Termination Button Click කර න. එවිට දිවහලන අතුරු මුහුනසත් අදළ සත්ොරතුරු ඇතුත් 

කර Direct Terminate Button Click කර න. එවිට නිධළරියළ අදළ සවේලළසල  ඉලත් සේ. 

 



 

05. ආයත්න ප්රධළනියළස  නිර්සද් බළ දීම වශ අදළ ලළර්ත්ළ බළ ගෆීනම 

 

I. නිධළරී ස  වහථළන මළරු වේබ ධසය  නිර්සද් බළ දීම වශළ සම ම අසනකුත් සත්ොරතුරු ඳරීක්ළ 

කිරීම වශළ, පුරප්ඳළඩු යළලත්කළලීන කිරීම ආදී අසනකුත් සියළු කටයුතු වශළ  LGN ඔවහසවේ අ ත්ර්ජ්ළ 

ඳශසුකේ වඳයළග ස  නේ http://10.250.1.112/misco සලබ් ලිපිනසය  ද සලනත් ජ්ළය  ඔවහසවේ 

අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළග ස  නේ http://43.224.125.68/misco/ ඔවහසවේ ආයත්නික පිවිසුම තුලි  

MISCO සයදවුම තුට ඇතුත් විය ශෆක.  

 

II. නිධළරී ස  වහථළන මළරු ඉල්ලීේ වශළ ආයත්න ප්රධළනියළස  නිර්සද් බළ දීම වශළ ආයත්නික 

පිවිසුම ඔවහසවේ ඳද්ධතියට ඇතුත්ල සමනුසලහි Transfer----Entry----Recommendation(T) යන මළර්ගය 

අනුගමනය ක යුතු සේ. අදළ නිධළරියළ සත්ෝරළ Officer Recommendation හි ත්ම නිර්සද්ය දක්ලළ 

Add Decision Button ක්ලික් කර න. සේ වශළ සශේතු දෆක්වීේ සශෝ සලනත් කරුණු ඇතුත් ක යුතු 

නේ Reason වශ  Remarks හි දෆක්විය ශෆකි අත්ර, එවිට අදළ Field සියල් දෆක්වීසම  අනතුරුල Add 

Decision Button ක්ලික් ක යුතු සේ. එමගි  නිධළරී  වශළ නිර්සද් බළ දිය ශෆකි සේ. 

 

III. ලළර්ෂික වහථළන මළරු වශළ ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය සලත් එවිය යුතු ලවර 05 කට ලෆඩි කක් එකම සවේලළ 

වහථළනසේ සවේලය ක නිධළරී  ශළ වහථළන මළරු අයදුේ ක නිධළරී ස  ෆයිවහතුල බළ ගෆීනම වශළ, 

වශළ LGN ඔවහසවේ අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළග ස නේ http://10.250.1.112:7000 සලබ් 

ලිපිනසය ද සලනත් ජ්ළය  ඔවහසවේ අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළග ස  නේ 

http://43.224.125.68:7000 යන සලබ් ලිපිනය ඳමණක් භළවිත්ළ ක යුතු සේ. සේ වශළ ආයත්න පිවිසුම 

ඔවහසවේ පිවිව සමනුසලහි Transfer-----Reports-----Schedule I (5 List) ඔවහසවේ බළ ගත් ශෆකි අත්ර එහි 

දෘඩ පිටඳත් ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය සලත් සයොමු ක යුතු සේ. සමසවේම Schedule II (5 List) ඔවහසවේ ත්ම 

ආයත්නසේ නිධළරී ස  සත්ොරතුරු ඳශසුසල  බළ ගත් ශෆකි ලන අත්ර සත්ොරතුරු ඳරීක්ළ කිරීම ඒ 

තුලි  සිදු කිරීම ඳශසු සේ. 
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ඇමුණුම 02     

ඒකාබද්ධ සසේලා අංය සලතින් සිදු කරන විමසීම් සහා 

1. මළර්ගගත් ක්රමයට 

LGN ඔවහසවේ අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළග ස නේ http://10.250.1.112/misco සලබ් ලිපිනසය ද සලනත් 

ජ්ළය  ඔවහසවේ අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළග ස  නේ http://43.224.125.68/misco/ ඔවහසවේ ද ඳද්ධතියට 

ඇතුත්ල එහි සමනුසලහි ඇති CS Inquiry ඔවහසවේ ත්ම විමසීේ එහි දර්කසේ (Index ) දක්ලළ ඇති ඳරිදි අදළ 

අාං සලත් සයොමු ක ශෆක 

 

2. ඊසේල් ඔවහසවේ 

 

ත්නතුර ඊසේල් ලිපිනය 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල් dgcs.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් I (කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය) dcs1.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් II (බලළගෆීනේ ශළ විභළග, විනය ශළ 

ශ්රී.ාං.සත්ො.ව.ත්ළ.සවේ.) 

dcs2.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් III (කළර්යළ සවේලක සවේලළල, රජ්සේ භළළ 

ඳරිලර්ත්ක සවේලය, ශ්රී ාංකළ පුවහත්කළයළධිඳති සවේලය, ඒකළබද්ධ රියදුරු 

සවේලය 

dcs3.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් IV (වාංලර්ධන නිධළරී සවේලය) dcs4.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය I 

සශ්රේණිය) 

adcs1.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය II 

සශ්රේණිය) 

adcs2.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය 

III සශ්රේණිය) 

adcs3.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ නිසයෝජ්ය අධයක් (කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය-

වහථළනමළරු ශළ අධි සශ්රේණිය) 

ddcs4.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (කළර්යළ සවේලක සවේලළල) adcs5.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (රජ්සේ භළළ ඳරිලර්ත්ක සවේලය, 

ශ්රී ාංකළ පුවහත්කළයළධිඳති සවේලය, ඒකළබද්ධ රියදුරු සවේලය) 

adcs6.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ නිසයෝජ්ය අධයක් (ශ්රී.ාං.සත්ො.ව.ත්ළ.සවේ.) ddcs7.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (වාංලර්ධන නිධළරී සවේලය-වහථළන මළරු) adcsdos1.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (වාංලර්ධන නිධළරී සවේලය-වහථිර කිරීේ) adcsdos2.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (වාංලර්ධන නිධළරී සවේලය-උවවහ කිරීේ)  

adcsdos3.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (වාංලර්ධන නිධළරී සවේලය-වහථිර කිරීේ) adcsdos4.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (වාංලර්ධන නිධළරී සවේලය-ප්රතිඳත්ති ශළ 

අ ත්ර්ග්රශණ) 

adcsdos5.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (බලළගෆීනේ වශ විභළග ළඛළල) adcs.rec.pubad@gmail.com 

ඒකළබද්ධ සවේලළ වශකළර අධයක් (විනය ළඛළල) adcs.disc.pubad@gmail.com 

ඳරිඳළන නිධළරි (ඳළන ළඛළල) aocs.pubad@gmail.com 

PACIS මුරඳද බළ ගෆීනම ශළ මළර්ගගත්ල වහථළන මළරු ඇතුත් කිරීසේ 

ගෆටළු පිලිබල 

cspacis2021@gmail.com 
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