රළජ්ය ඳරිඳළන, කෂමනළකරණ වශ නීතිය ශළ වළමය පිළිබ අමළත්යළාංය
அரச நிருவாக முகாமைத்து வ ைற் றுை் சட்டமுை் ஒழுங் குை் பற் றிய அமைச்சு

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND LAW & ORDER
ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය

இமைந்த சசமவகள் பிரிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ාංකළල.

சுதந்திரச ் சதுக்க் , ககொழு் பு

දුරකත්න

සෆක්වහ

கதொகலபபசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதொகலநகல் :(94)

011- 2692254

Fax

මසේ අාංකය
எனது இல

CS/Rec/Vacancies (I)

My No

07,

இலங் கக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

மின்னஞ் சல் :dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தள் : www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අාංකය

ිසනය

உது இல

திகதி:

Your No

Date

2018.08.21

සියලුම අමළත්යළාං සල්කේල්
සදඳළර්ත්සේ තු ප්රධළනී

ිසවහ්රික් සල්කේල්

නලක රාජ්ය කමනනාකර

හකකාර ිලාාීන්ගේ ලැඩභාර ගැනීම් යාලත්කාලීන කිීනන

උක්ත් ක්ණ වේබ ධසය

මළසේ අාංක CS/ITU/01/PUBADHRM ශළ 2018.07.09 ිසනෆති ලිපිය

ශළ බෆසේ.
02.

ඒ අනුල එම ලිපියට අදළෂල http://203.94.94.214/csdutyrec-2018/ සලබ් ලිපිනය (ඇමුණුම 01)

මගි

ඔබ ආයත්නය සලත් ඳෆමිණි නලක රළජ්ය කෂමනළකරණ වශකළර නිධළීන සේ ලෆඩාළර ැෆනීේ

යළලත්කළලීන කරන සව කළ්ණිකල ඉල්මි. එම ලිපිය මඟි
කර සනොමෆතිනේ ඉත්ළ කඩිනමි
03.

ඉල්ළ ඇති සත්ොරතු් සමසත්ක් යළලත්කළලීන

එම සත්ොරතු් යළලත්කළලීන කරන සම

කළ්ණිකල ද ලළ සිටිමි.

රළජ්ය කෂමනළකරණ වශකළර සවේලයට බලළ ැෆනීේ සදලන අිසයසර් කටයුතු ඉිසරි වති කිහිඳය තුෂ සිදු

කිීනමට නියමිත් බෆවි

නලක රළජ්ය කෂමනළකරණ වශකළර නිධළීන සේ ලෆඩාළර ැෆනීේ කඩිනමි

යළලත්කළලීන සනොකසශොත් ඔබ ආයත්නසේ පුරප්ඳළඩු ප්රමළණය නිලෆරිසල ැණනය කරැත් සනොශෆකිලන
බෆවි

නලක නිධළීන

අනුයුක්ත් කිීනමට ක්රියළ කෂ සනොශෆකි බල ද ලෆඩිදුරටත් ද ලළ සිටිමි.

සක්.වී.පී.එේ.සේ. ැමසේ
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

ඇමුණුම 01

01. ප්රවේශ ීම

-රඳය 01පියලර :
1. ඉශත රඳයේ දැක්යලන ඳරිදි ඔබට බා දී ඇති “Username” ශා “Password” ඇතුල් කිරීයමන්

ඳසු “Login” click කරන්න.

02. උප කාර්යාල වේ ොරතුරු යාලත්කාලීන කිරීම (Re-structure Institute Menu)

-රඳය 00

–

පියලර : (ඔබ යටයේ ඳලේනා උඳ කාර්යාලට යලනම ප්රයශය බාදීම වශා යමය ව්පූරර්
කරන්න) (රඳය 02)
I.
II.

“Sub Institute” මගින් “Update” කිරීමට අලය උඳ කාර්යාය යතෝරාගන්න.
යතොරතුරු නිලැරදිල ඇතුේ කරන්න.එහි “Address” වශ “Grama Niladhari Division” type
කෂ යුතුය.අයනක් ඒලා dropdown menu මගින් යතෝරාගන්න.

III.

යතොරතුරු නිලැරදිල ඇතුේ කෂ ඳසු “Update” click කරන්න.

IV.

ඳශෂට scroll කරන්න.

03. ආය න ලුශය පරීෂාාල (Re-structure Institute Menu )
රඳය 03 ශා 04 හි දැක්යලන අතුරු මුහු ේ යලත ප්රයශීමම වශා Re-structure Institute යමනුල
ඳශතට scroll කර බන්න.

-රඳය 03(a) පියලර:
I.

ලැරදීමකින් යශෝ උඳ කාර්යා යලනව්ීමම මත යශෝ ඔබ ආයතන යටතට යනොගැයනන ආයතන
ඇතුෂේ ීම තිබිය ශැකිය.ඒලා ඉලේ කෂ යුතු බැවින් “Sub Institute list..” හි (1) මගින්, එම ඉලේ
කෂයුතු ආයතනය Select කර “Add” කරන්න.

II.
III.

තලේ එලැනි ඉලේ කෂයුතු ආයතන යශ න්ප නැලත Select කර “Add” කරන්න.
ඇතැ්ප විට ලැරදීමකින් යශෝ උඳ කාර්යා යලනව් ීමම මත යශෝ නල උඳ කාර්යායක් “Add”
කෂ යුතුල ඳලතීන්ප, එය ඉංග්රීසි අ අරිරින් ඳශත රමයට ඳැශැදිිවල ශා නිලැරදිල Type කරන්න.
උදා-: Rideewewa Irrigation Office of Rideewewa

-රඳය 04(b) පියලර:
I.

ඔබට ැබී ඇති අතුරු මුහු යතහි ඳශතින්ම දක්ලා ඇති ආයතන ැයිව්තුල (රඳය 04) නිලැරදි
දැයි ඳරීක්ා කරන්න. එයවේ නිලැරදි න්ප, “Details OK” click කරන්න.

II.

උඳ කාර්යා ැයිව්තුයශ යනොමැති විටදී ශා ඉලේ කෂයුතු විටදී ඉශත 3(a) හි පියලර අනුගමනය
කරන්න.

04. නලක නිධාරීන් / ව්ථාන මාරුී පැමිණි නිධාරීන් ලැඩ බාරගැනීම යාලත්කාලීන කිරීම
(Duty Assumption menu එක මගින් එම අතුරු මුහු තට ඇතුළුවූ ඳසු ඳශතින්ම දක්නට ැයබන ලගුල)

-රඳය 05-

05 රඳය මගින් දැක්යලන ලගුයශ ඔබ යලත අනුයුක්ත කර ඇති නිධාරීන් යකොටව් යදකකි.
1. නල බලාගැනී්ප මගින් ඔබ යලත අනුයුක්ත කෂ නිධාරීන්
2. නල බලාගැනී්ප යශේතුයලන් ඔබ යලත ව්ථානමාරු ීම ඳැමිය

න දැනට යවේලයේ සි අටින නිධාරීන්

එම නිධාරී නාමය ඉදිරිපිට යබොයශෝවිට තියබන්යන් ජා.ශැ.අංකය ලන අතර ඇතැ්ප විට යලනේ පුද්ග
ශඳුනාගැනීය්ප අංකයක් (PIN) තිබිය ශැකිය. එම ැයිව්තුලද ඳරීක්ාකර බන්න.

-රඳය 06පියලර:
I.
II.

06 රඳය මගින් දක්නට ැයබන්යන් Duty Assumption මුහු

යේ ඉශෂ යකොටවයි.

එහි “NIC/ Personal Identification Number” යලත අදා නිධාරියායේ ශැඳුනු්පඳේ අංකය
යශෝ දී ඇති ශඳුනාගැනීය්ප අංකය බාදී “Load” ක්ිවක් කිරීයමන් ඳසු, නිධාරියාට අදාෂ ලැඩිදුර
යතොරතුරු දක්නට ැයේ.යමහිදී ඔබ විසි අන් change කෂ යුේයේ කරුණු යදකක් ඳමණි.
1. නිධාරියා ඔබ ආයතනයේ රාජකාරි භාරගේ දිනය (Duty Assigned Date) නිලැරදිල ඇතුෂේ
කරන්න. නිධාරියායේ ඳේීමම ක්රියාේමක ලන්යන් එම දිනයේ සි අට බැවින් නිලැරදිල දිනය
ඇතුෂේ කරන්න.
2. එම නිධාරියා උඳ කාර්යායට අනුයුක්ත යකයරන්යන් න්ප ඳම

ක් “Attached Work Place”

හි Dropdown menu මගින් අදාෂ කාර්යාය යතෝරන්න. නැතයශොේ “NoChange” යන්න Select
කර “Update” කරන්න.

05. ලැඩ පරීෂාාල / ඇතුත් කිරීම් නිලැරදිල සිදුවූලාදැයි පරීෂාා කිරීම
I.

“Summary” යමනුල යතෝරාගේවිට එහි අදා උඳ කාර්යාලට අයේ නිධාරීන් ැයිව්තුලක්
යඳන්නු්ප කරයි.

II.

“List” යමනුල යතෝරාගේවිට උඳ කාර්යාල ැයිව්තුලක් “Work Place” හි යඳන්නු්ප කරන
අතර, අදා උඳකාර්යාය යතෝරා “Load” click කරන්න.

අලධානයට: Summary ශා List යමන භාවිතයයන් දැනට එම ැයිව්තු නිර් ය ක ශැකිය.

