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எனது இல            COMS/Trans/ලළ.වහ.නළ./2019       உமது இல: ප ප ප ප                                ප                            திகதி:         
My No              Your No.             ප පDate 

 

මනළ්යළාං පසල්ළේල්  

සාරළර්්සේ තු පප්රධළීන  / දිවහත්රික් පසල්ළේල්  පශළ පප්රළසද්ය ය පසල්ළේල්  

 

මාර්ගගත ක්රම  ස්සේ්  ්ංවර්ධන නිලධාරි ේ් වේේ, ශ්රී ලං ා ේතතුරුරු  ා ්නිනිේන න තාෂණ   

ේ් වේේ  ා ුාජ්ය  ළමනා ු  ්  ාු ේ් වේේ නිලධාරීනිේේ ේතතුරුරු රැ්සකිරීම ්ම්බනිධවයි 

 
2019 ප ලළර්ෂිළ ප වහථළ  ප නළ් ප වඳශළ ප නියමු ප ලයළරියකයක් ප සව ශ්රී ප ාංළළ ප ස්ොරතු් ප ශළ ප ව නිසේා  ප
්ළක්  පසවේලසේ පශළ ප රළජ්ය පළෂන ළළර  පවශළළර පසවේලසේ පනිධළරී  පවඳශළ පසයොාළගත් නළර්ගග් ප

නිදුළළාංගය ප (Online Application) ප වළර්ථළ ප වී ප ඇයක ප බෆවි , ප වාංලර්ධ  පනිධළිප ප සවේලය වඳශළා ප සනන ප

නළර්ගග් පනිදුළළාංගය ප(Online Application) පසයොාළ පගෆීනනට පතීර ය පළර පඇ්. ප 
 

02. පඒ පමනුල පඒළළබද්ධ පසවේලයට පමයත් පවාංලර්ධ  පනිධළිප පසවේලසේ, ශ්රී පාංළළ පස්ොරතු් පශළ පව නිසේා  ප
්ළක්  පසවේලසේ පශළ පරළජ්ය පළෂන ළළර  පවශළළර පසවේලසේ පනිධළරී  පවඳශළ පනළර්ගග් පනිදුළළාංගය ප
ඔවහසවේ ප නිධළරී සේ ප ාත්් ප ඇතුෂත් ප කිරීන ප මනිලළර්යය ප සේ. ප ්ලා ප සනස්ක් ප නළර්ගග් ප නිදුළළාංගය ප

(Online Application) පඔවහසවේ පාත්් පඇතුත් පස ොළ , ශ්රී පාංළළ පස්ොරතු් පශළ පව නිසේා  ප්ළක්  ප
සවේලසේ පශළ පරළජ්ය පළෂන ළළර  පවශළළර පසවේලසේ පනිධළරී  පවඳශළා පාත්් පඇතුත් පකිරීන පමනිලළර්ය ප
ල  පම්ර පසේ පල  පවිට පාත්් පඇතුත් පළර පඇයක පනිධළරී  පඑන පාත්් පයළලත්ළළලී  පළ පයුතු පසේ. 
 

03.එබෆවි  ඔබ ප පය් සේ ප සවේලය ප ළර  ප ඒළළබද්ධ ප සවේලයට ප මයත් ප සියළුන ප වාංලර්ධ  ප නිධළිප ප

සවේලසේ, ශ්රී ප ාංළළ ප ස්ොරතු් ප ශළ ප ව නිසේා  ප ්ළක්  ප සවේලසේ ප ශළ ප රළජ්ය ප ළෂන ළළර  ප වශළළර ප
සවේලසේ පනිධළරී  පසේ පපිළිබඳල පාෆනුලත් පළර  පසව පළළ්ණිළල පා ලළ පසිටිමි. 

 
04.ශ්රී පාංළළ පස්ොරතු් පශළ පව නිසේා  ප්ළක්  පසවේලසේ පශළ පරළජ්ය පළෂන ළළර  පවශළළර පසවේලසේ ප

නිධළරී  පවඳශළ පhttp://203.94.94.214/misco  ය  පසලබ් පලිපි ය පඔවහසවේා පවාංලර්ධ  පනිධළරී පසවේලසේ ප

නිධළරී ට පhttp://203.94.94.214/miscod  පය  පසලබ් පලිපි ය පඔවහසවේා පාත්් පරද්ධයකයට පපිවිසිය පශෆළ. ප
(ලෆඩි පවිවහ්ර පවඳශළ පඇමුණුන ප01, පඇමුණුන ප02 ප පශළ පඇමුණුන ප03 පබ  ) 

 

 

05. ප2018 පලර්සේ පසේ පවේබ ධසය  පඔබ පවිසි  පබළ පදු  පවශසයෝගයට පසබසශවි  පවහතයකපූර්ලළ පල  ප
ම්ර පසනන පාත්් පරද්ධයකසේ පඉදිිප පළටයුතු පවඳශළා පඔබසේ පඋරිපන පාළයළත්ලය පමසේක්ළ පළරමි. 
 

 

 

 ප ප 
සක්.වී.පී.එේ.සේ.ගනසේ 
ඒළළබද්ධ පසවේලළ පමධයක් පජ් රළල් 
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ඇමුණුම 01 

ශ්රී කා ත රකතුරු හ  ත ්නිවේරන ත කතෂණ ස ර ා් ත වේාරතන්නිරේ, ්ා ර්රත වේාරතන් ර ා් රේ  ත ුතජ්ය 

 ාමතත ුස ්  තු ර ා් ත වේාරතන්නිරේ රකතුරු හ මතර්ගගක මෘදු තාගයට (Online Application)  ත්ක 

ඇරුකත් කින්මට අ තක උපර ්් 

1. ශ්රී ංකා ත ොරතුරු ශා වන්නිතේදන  ාක්ණ තවේලතේ ශා රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර තවේලතේ 
නිධාරීන් වශා http://203.94.94.214/misco  යන තලබ් ලිපිනය ඔව්තවේද වංලර්ධන නිෂධාරී තවේලතේ 
නිෂධාරීන්ට http://203.94.94.214/miscod  යන තලබ් ලිපිනය ඔව්තවේද දත්  ඳද්ධතියට පිවිසිය 
ශැක.ජ්ංගම දුරකථන(Smart Phone) ඔව්තවේද මාර්ගග  මෘදුකාංගයට (Online Application) ප්රතේ විය 
ශැක. 

2. නිධාරියාට තලන් කර ඇති පිවිසුම (User Logging) තුළින් අදාෂ ත ොරතුරු ඇතුෂත් කිරීම නිධාරියා 
විසින්ම කෂ යුතුයි. (ජ්ංගම දුරක න මගින් ඳැය 24 පුරා ත ොරතුරු ඇතුෂත් කිරීතේ ඳශසුකේ වෂවා ඇති 
බැවින් රාජ්කාරි තේාතලන් ඳසුල වුලද නිධාරීන්ට දත්  ඇතුෂත් කෂ ශැක) 

3. ආය නතේ පිවිසුම (Institute Logging) නිධාරීන්තේ දත්  ඇතුෂත් කිරීම වශා තයොදා තනොග  යුතුය. 
වංලර්ධන නිෂධාරි තවේලතේ, ශ්රී ංකා ත ොරතුරු ශා වන්නිතේදන  ාක්ණ තවේලතේ ශා කෂමනාකරණ 
වශකාර තවේලතේ නිධාරීන් ඇතුෂත් කරන ද ත ොරතුරුල නිරලදය ාලය ඳරීක්ා කිරීම,නිධාරීන්තේ 
ව්ථාන මාරු ඉල්ලීේ නිර්තද් කිරීම, උඳ ආය න තල  තයොමු කිරීම ශා තවේලය අලවන් ක 
නිධාරීන්තේ ත ොරතුරු ඇතුත් කිරීමට ඳමණක් තමම පිවිසුම භාවි ා කෂ යුතුය. 

4. ආය නතේ පිවිසුම පිණිව PACIS මෘදුකාංගය වශා ඔබ ආය නය තල  බා දී ඇති මුර ඳදය (Pass 
Word) භාවි ා කෂ යුතුය.  

5. 2919/06/03 දිතනන් ඳසු වාමානය / ලාර්ෂික තනොලන ව්ථාන මාරු අයදුේ කරනු බන නිධාරීන්තේ 
අයදුේඳත් වශා මාර්ගග  ක්රමය ඔව්තවේ ආය න ප්රධානියා නිර්තද්ය බා දීම අනිලාර්ය ලන අ ර එම 

අයදුේඳත්ල දෘඩ පිටඳ  (Hard Copy) නිධාරියාතේ ආවන්න ම ආය න ප්රධානියාතේ නිර්තද්ය 
වහි ල ප්රධාන කාර්යාය මගින් කකාබද්ධ තවේලා අධයක් ජ්නරාල් තල  තයොමු කෂ යුතුය. 

6.  මා වේබන්ධ ව ය ත ොරතුරු ඇතුත් කිරීම වෑම නිෂධාරීතයකුතේම ලගකීම ලන අ ර අදා ත ොරතුරු 

ව ය බලට අදා නිධාරීයා ලර් මානතේ තවේලය කරන තවේලා ව්ථානතේ ආය න ප්රධානියා විසින් වනාථ 

ක යුතු තේ.  තමම ත ොරතුරු නැල  පුද්ගලික ලිපි තගොනු ශා වවා බන බැේන් අව ය ත ොරතුරු බා 

දීතමන් ලැකී සිටිය යුතුය. 

7. නිෂධාරින්තේ තවේලා ව්ථාන, වාමානය ව්ථාන මාරු තශ  201  ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වංත ධන මිනන් 

තලනව් වී ඇත්නේ මාර්ගග  මෘදුකාංගතේ (Online Application) Service History තමොඩියුය යටතත් 

Transfer History හි යාලත්කාලීන ක යුතු තේ. 

8. තේ වේබන්ධතයන් මතුලන ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීම වශා ඳශ  දුරකථන අංක ඔව්තවේ උඳතදව් 

බා ග  ශැක. 

ශ්රී කා ත රකතුරු හ  ත 

්නිවේරන ත කතෂණ ස ර ා් ය 
්ා ර්රත වේාරතරි ර ා් ය ුතජ්ය  ාමතත ුස ්  තු 

ර ා් ය 
011 2699966 0112673560 බී.එන්.ලියනතේ තමය(අධයක්-

01126 4300) 
  තක්.එේ.තක්.තක්.කුතුංග 

මිය(වශකාර අධයක්-ව්ථාන මාරු) 
-01126 376  
 

 

 ාක්ණික වශය වශා 

 තක්.එේ.තක්.තක්.කුතුංග මිය(වශකාර අධයක්-ව්ථාන මාරු) -01126 376  

 රංජිත් දිවානායක මයා(ත ොරතුරු  ාක්ණ නිෂධාරී)-01126 3316 

https://203.94.94.214/misco
https://203.94.94.214/miscod


ඇමුණුම 02 - නිළධාරීන් සහා 

රාජ්ය කළෂමාාළරා කවශළාර කේව ලේ  කශා කේර රතුු  කශා කව්නිවේදන  කරා්ෂා කේව ලේ  කිවෂාාීන්න  ක

http://203.94.94.214/misco  ය  ක ේලබ් ක ලිපි ය ක ඔව්ේව  ක නත්ර ක පද්ාතිය  ක පිවිසිය ක ශැළ.වංලර්ා  ක

ිවෂාාීන ක ේව ලේ  ක ිවෂාාීන්න  ක http://203.94.94.214/miscod ය  ක ේලබ් ක ලිපි ය ක ඔව්ේව  ක නත්ර ක

පද්ාතිය  කපිවිසිය කශැළ. 

01. ඳරිශීලකයෙකු යලස දත්ත ඳද්ධතිෙට පිවිසීයේදී  

 

ේපර කගිණුම්ෂ කවානා කඇත් ම් කඅනා කUser Name ශා කPassword කේය නා කනත්ර කපද්ාතිය කේලර කපිවිසිය කශැළ. 

 ල කගිණුම්ෂ කවිලෘර කකිීනම  කේශෝ කේපර කමුර කපනය කේය නාගර කේ  ශැකි ක ම් කSign Up click ළර්න . 

එවි  කපශර කේලබ් කපිටුල කේලර කේය මු කේද. 

 

පෂමුල ක ඔබ ක අයත් ක ල  ක ේව ලාල ක ේරෝරා ක ග්න .ඉ්නපසු කNIC වඳශා ක  කජ්ාතිළ ක ශැදුනුම්පත් ක අංළය කඇතුත් ක

ළර්න (ජ්ාතිළ කශැඳුනුම්පත් කඅංළය කඉංග්රීසි කඅ්ෂරයකි්න කවම්නවිර කිවාාීන්න කඒ කවඳශා ඉංග්රීසි කළැපි   කV ක

https://203.94.94.214/misco
https://203.94.94.214/miscod


ේශෝ කX කඅ්ෂරය කඇතුෂත් කළෂ කයුතු කඅරර ක ල කජ්ාතිළ කශැඳුනුම්පත් කඅංළය්ෂ කවහිර කිවාාීන්න කඉ්ෂළම් ක

12කි්න ක වම්නවිර ක අංළය කඇතුෂත් ක ළෂ ක යුතුය).ඉ්නපසු ක Email වඳශා ක රමාේේ ක විනුත් ක ලිපි ය ක ඇතුත් ක

ළර්න .එම කනත්ර කඇතුත් කළ කපසු කRetrieve Verification Code Button Click ළ කවි  කරශවුු  කකිීනේම් ක

ේ්ෂරය කඔබේේ කවිනුත් කලිපි ය කේලර කේය මු කේද. 

එවි  කපශර කන්ෂලා කඇති කපිටුල කේලර කේය මු කේද. කරමාේේ කවිනුත් කලිපි ය කේලර කේය මු කව ක  කරශවුු  කකිීනේම් ක

ේ්ෂරය Verification Code හි කව ශ්න කළර්න .ඉ්නපසු කdigit 5 ළ  කලැඩි කරමා කළැමති කමුරපනය්ෂ කේය නා ක

එය කConfirm Password කහි කව ශ්න කළර්න .එවි  ක ැලර කේපර කේලබ් කපිටුල කේලර කේය මු කේද. 

 

02. පරිශීළේයකු කේව කනත්ර කපද්ාතිය කේලර කපිවිසීේම්න කඅ තුු ල කඑ්ෂ කඑ්ෂ කේම ඩියු කවිලෘර කළ ක

පසු කඉශර කපරිදි කනත්ර කඇතුත් කළ කයුතු කඋප කේම ඩියු කේප්නනුම් කළරයි. 

 

01. Personal  02. Transfer-Entry  ක ක ක ක ක03. Transfer – Report 04. Service  

 

 

 

 

 

 

 

 



03. පුද්ගල යතොරතුරු 

03.1.මූලික යතොරතුරු 

Personal ේම ඩියුය ක විලෘර ක ළර කBasic Information උප ක ේම ඩියුය ක විලෘර ක ළ ක පසු ක ිවෂාාරියාේේ ක

මූලිළ කේර රතුු  කඇතුත් කකිීනම  කශැකිය. කඑහි කPersonal Details කහි කඇති කFields පිරවිය කයුතු කඅරර කName 

with Initial(Sinhala) වනශා ක නත්ර ක ඇතුත් ක කිීනම  ක Iskoola potha font භාවිරා ක ළර්න . ක ේමේවම ක

Contact details වඳශාන කනත්ර කඇතුත් කළර්න . 

 

 කEmployement Details වනශා කපශර කපරිදි කනත්ර කඇතුත් කළර්න . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01. Designation-ිවෂාාරියා කේම් කල  කවි  කේව ලය කළර  කර තුර කඅනා කල  කේව ලය කඇතුත් කළර්න  

02. Recruitment Basis-බන කලාගැනීම කසිදුළ කආළාරය(Permanent,Casual…..) 

03. Current Grade-ිවෂාාරියා ක කඅනා කල  කේර ණිය 

04. Current Class- කිවෂාාරියා ක කඅනා කල  කප්නතිය 

05. Service Status- කිවෂාාරියා කඑම කර තුේර් කව්ථිර කවී කඇත්න ක ැද්න කය්න  

06. Current Workplace- කිවෂාාරියා කලර්රමා ේ  කේව ලය කළර  කේව ලා කව්ථා ය 

07. First Appointment-ිවෂාාරියා කප්රථමේය්න කරාජ්ය කේව ලය  කඇතුත් කව කදි ය 

08. Date of Permanent-ිවෂාාරියා ක අනා ක ර තුේර් ක ව්ථිර ක ව ක දි ය ක ( ක ිවෂාාරියා ක රලමත් ක පරිලාව ක

ළාේ  කපසු කේද ක ම් කේම් කවඳශා කර තුර  කඇතුත් කව කදි ය කඇතුත් කළර්න ) 

09. Date of Current Appointment-රාජ්ය ක ේව ලේ  ක ේල ත් ක ේව ලයළ ක සි  ක ලර්රමා  ක ේව ලය  ක

ඇතුත් කවී කඇත් ම් කඑම කදි ය ක(උනා- කළාර්යා කළාර්ය කවශළාර කේව ලේ  කසි  කරාජ්ය කළෂමාාළර  ක

ේව ලය  කඇතුත් කවී කඇත් ම් කඑම කදි ය කඇතුත් කළ කයුතු කේද. කවිලෘර කබනලාගැනීම් කවඳශා කේමම ක

දි ය කFirst Appointment කදි යම කේද) 

10. Date of Duty assume at Current designation- ක ේම් ක වඳශා ක ලර්රමා  ක ේව ලේ  ක ලැඩ ක භාරගත් ක

දි ය කඇතුත් කළ කයුතු කේද 

11. Date of duty assume at current institute-ේම් කවඳශා කලර්රමා  කේව ලා කව්ථා ේ  කලැඩ කභාරගත් ක

දි ය කඇතුත් කළ කයුතු කේද 

 

03.2. අධයාඳන යතොරතුරු 

Personal ේම ඩියුය ක විලෘර ක ළර ක Educational Qualification උප ක ේම ඩියුය ක විලෘර ක ළ ක පසු ක

ිවෂාාරියාේේ කඅායාප  කේර රතුු  කඇතුත් කකිීනම  කශැකිය. ක(නත්ර කඇතුෂත් කළෂ කපසු කAdd Button Click 

ළර කSave ළර්න ) 

 



 

03.3.ඳවුයේ යතොරතුරු 

Personal ේම ඩියුය කවිලෘර කළර කFamily Details උප කේම ඩියුය කවිලෘර කළ කපසු කිවෂාාරියාේේ කපවුේ  ක

ේර රතුු  කඇතුත් කකිීනම  කශැකිය. ක 

 



03.4.නිවාඩු විස්තර 

Personal ේම ඩියුය කවිලෘර කළර කLeave උප කේම ඩියුය කවිලෘර කළ කපසු කිවෂාාරියාේේ කිවලාඩු කේර රතුු  ක

ඇතුත් කකිීනම  කශැකිය. ක 

ේමහිදී කිවලාඩු ක ලර්ගය ක ේත්රිය කශැකි ක අරර කිවෂාාීන්න කවිසි්න කබා ක ග්න ා ක ේල ත් කිවලාඩු ක (උනා-මඳ කවු  ක

භාලය  ක ප්රතිළාර ක බා ක ගැනීම  ක ග්න ා ක ිවලාඩු  ක ළ්රයා ක ේශෝ ක නු ේලකුේේ ක අවනීප ක රත්ලය ක මර ක බා ක

ග්න ා කිවලාඩු  කවිේද් කදර කමණ්ඩල කේව ලය කවඳශා ක කිවනශව් කකිීනම  කද්විතීයිළ කපන ම කමර කිවනශව් කකිීනම් ක

ආදිය.....) කය්න  කRemarks හි කව ශ්න කළර කAdd Button Click ළර්න . 

 

04. ස්ථාන මාරු ඉේලීේ 

Transfer කේම ඩියුය කවිලෘර කළර කRequest උප කේම ඩියුය කවිලෘර කළ කපසු කිවෂාාරියා කශ  කවථ්ා  කමාු  ක

වනශා ක ඉ ලීම් ක ඉදිරිපත් කළ ක ශැළ. ක ලාර්ෂිළ ක ව්ථා  ක මාු  ක ේම්නම ක වාමා ය ක ශා ක සුශන ක ව්ථා  ක මාු න ක ේම් ක

ය ේත් කඉ ලුම් කළ කශැළ. 

ලාර්ෂිළ ක ව්ථා  ක මාු  ක චක්රේ යය ක ිවකුත් ක ළ ක පසු ක ලාර්ෂිළ ක ව්ථා  ක මාු  ක ඉ ලීම් ක ඉදිරිපත් ක ළ ක

ශැළ.ේමමගි්න කලාර්ෂිළ කව්ථා  කමාු  කඉ ලීම් කවඳශා කTransfer Type ේරෝරා කAnnual ය්න  කේරෝර්න . ක

එහිදී ක ේව ලා ක ව්ථා  ක ේත්ීනේම්දී ක ප්රථමේය්න ක Institute Type ේරෝරා ක ඉ්නපසුල ක අනා ක ආයර ය ක ේරෝරා ක

ග්න . ක 

ව්ථා  කමාු  කඉ ලීම කසිදු කළර්නේ්න කකිසියම් කප්රේද්යළ  ක ම් කArea of Work හි කඑය කව ක ශ්න කළර්න . ක

එේම්නම කව්ථා  කමාු  කඉ ලීම කකිීනම කවනශා කේශ තු කList of Reasons මගි්න කේරෝරා කගර කශැකි කඅරර කේල ත් ක

අලය කවිව්රර කපශති්න කඇති කText box හි කව ශ්න කළර්න . 

වාමා ය ක ව්ථා  ක මාු  ක වඳශාන ක ේම් ක ක්රමයම ක අනුගම ය ක ළ ක ශැකි ක අරර ක එහිදී ක Transfer Type ේරෝරා ක

Normal ය්න  ක ේරෝර්න .සුශන ක ව්ථා  ක මාු  ක වනශා ක ඉ ලීම් කකිීනේම්දී ක Transfer Type ේරෝරා කMutual 

ය්න  කේරෝර්න .සුශන කවථ්ා  කමාු  කවඳශා කව්ලයංක්රීයල කඋත්පාන ය කල  කේ්ෂරය ක (Mutual Link Code) 

එම ක සුශන ක වථ්ා  ක මාු  ක චක්රේ  ක අේ ්ෂ කිවෂාාීන්න ක ේලර කබා ක දිය ක යුතු ක ේද. ක එේම්නම ක එම කිවෂාාීන්නන ක

ව්ථා  කමාු  කඉ ලීේම්දී කMutual Link Code කවනශා කඑම කේ්ෂරයම කභාවිරා කළ කයුතු කේද. 



 

 

ඉ ලීම කඇතුත් කළ කපසු ක ේමය කSave ළ කයුතු කඅරර කිවෂාාරියා ක විසි්න කඉදිරිපත් කළ කඉ ලීම් කපශති්න ක

බාගර කශැළ. 



 

 

04.1. ස්ථාන මාරු ඉේලීේ පිටඳත 

ආයර  ක ප්රාාිවයා ක විසි්න කිවර්ේද් ක බා ක දු්න ක පසු කිවෂාාරියා ක ශ  ක Transfer ක ේම ඩියුේ  ක  Report ක උප ක

ේම ඩියුය ක ය ේත් ක ේග ව ්ක ව්ථා  ක මාු  ක ඉ ලීම් ක පි පර ක බා ක ගර ක ශැළ. ක ිවෂාාරියාේේ ක අත්ව  ක ශා ක

ආයර  කප්රාාිවයාේේ කඅත්ව  කශා කිව කමු්ාල කේය නා කඒළාබද්ා කේව ලා කඅංය කේලර කඑවිය කයුතු කේද. 

 

04.2.වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභිොචනා 

ලාර්ෂිළ කව්ථා  කමාු  කවඳශා කඅභියාච ා කඉදිරිපත් කකිීනම කවඳශා කTransfer කේම ඩියුය කවිලෘර කළර කAppeal උප ක

ේම ඩියුය කවිලෘර කළ කපසු අනා කනත්ර කඇතුෂත් කඅභියාච ා කඉදිරිපත් කළ කශැළ. 



 

 

 

  



04.2.1.ස්ථාන මාරු අභිොචනා ඉේලීේ පිටඳත 

ආයර  ක ප්රාාිවයා ක විසි්න කිවර්ේද් ක බා ක දු්න ක පසු කිවෂාාරියා ක ශ  ක Transfer ක ේම ඩියුේ  ක  Report ක උප ක

ේම ඩියුය කය ේත් කේග ව් කඅභියාච ා කඉ ලීම් කපි පර කබා කගර කශැළ. කිවෂාාරියාේේ කඅත්ව  කශා කආයර  ක

ප්රාාිවයාේේ කඅත්ව  කශා කිව කමු්ාල කේය නා කඒළාබද්ා කේව ලා කඅංය කේලර කඅභියාච ා කඉ ලීම් කපි පර කඑවිය ක

යුතු කේද. 

 

4.3.වැඩ භාරගැනීම 

ලර්රමා ේ  කක්රියාත්මළ කල  කේම ඩියු කHome page හි ක නැකිය කශැකි කේද. ක එහි කඇති කDuty Assumption 

ේය මුල කතුලි්න කලැඩ කභාරගැනීම කයාලත්ළාලී  කකිීනම ක කශා කලැඩ කභාරගැනීේම් කලිපිය කමු්ාය කළ කශැකි කේද. 

ලැඩ කභාර කගැනීම කයාලත්ළාලී  කකිීනම කවඳශා කTransfer කේම ඩියුය කවිලෘර කළර කDuty උප කේම ඩියුය කවිලෘර ක

ළ කපසු ිවෂාාරියාේේ කවිව්රර කනැකිය කශැකි කල  කඅරර කිවෂාාරියා කවිසි්න කලැඩ කභාරගත් කදි ය කDate හි කඇති ක

Fields ල කඇතුත් කළර කAssume Button Click ළ කයුතු කේද. ක 

අනා කආයර  කප්රාාිවයාේේ කිවර්ේද් කන කපසු කReload Button Click ළර කPrint Button Click ළ කපසු ක

ලැඩ කභාරගැනීේම් කලිපිය කමු්ාය කළර කගර කශැළ. කිවෂාාරියාේේ කඅත්ව  කශා කආයර  කප්රාාිවයාේේ කඅත්ව  ක

ශා කිව කමු්ාල කේය නා කඒළාබද්ා කේව ලා කඅංය කේලර කලැඩ කභාරගැනීේම් කලිපිේ  කපි පර කඑවිය කයුතු කේද. 



 

 

ලැඩ ක භාර ක ගැනීම  ක ප්රථමේය්න ක ේපර ක ේව ලා ක වථ්ා ේය්න ක ිවෂාාරියාේේ ක මුනා ක ශැීනම ක නත්ර ක පද්ාතිේ  ක

යාලත්ළාලී  ක ළර ක ේ  මැති ක  ම් ක ිවෂාාරියා ක ශ  ක ේම් ක ඔව්ේව  ක ලැඩ ක භාරගැනීම ක යාලත්ළාලී  ක ළ ක

ේ  ශැළ. කඑවි  කපශර කපරිදි කMessage Box ේප්නනුම් කළරයි. 



 

05. යසේවා ඉතිහාසෙ 

 

05.1. ස්ථාන මාරු විස්තර 

ිවෂාාරියාේේ ක ේපර ක ේව ලා ක විව්රර කඇතුත් කකිීනම  ක Service ේම ඩියුය ක ේරෝරා ක ගර ක යුතු ක අරර ක අනා ක

Fields පුරලා කUpdate Transfer History Button Click ළර්න  

 

  



05.2. උසස්වීේ පිළිබද විස්තර 

ිවෂාාරියාේේ ක ේපර ක ේව ලා ක විව්රර කඇතුත් කකිීනම  ක Service ේම ඩියුය ක ේරෝරා ක ගර ක යුතු ක අරර ක අනා ක

Fields පුරලා කPromotion History Button Click ළර්න . 

 

 

යාලත්ළාලී  කළ කේර රතුු  කඉශර කපරිදි කUpdated Details ය ේත් කේප්නලයි. 



ඇමුණුම 03 - ආයතන සහා 

රාජ්ය කළමමාාළරා කහකළාර කේහ යේ  කකා කේර රතුු  කකා කහ්නිවේදන  කරා්ෂණා කේහ යේ  කිවමාාීන්න  කදනාවය කයතර ත කේවහ ක

නත්ර කපද්ාතිත  කhttp://203.94.94.214/misco  ත  කේයබ් කලිපි ත කඔහ්ේහ  කපිවිසිත කකැළ. 

හංයර්ා  කිවමාාීන කේහ යේ  කිවමාාීන්න  කදනාවය කයතර ත කේවහ කනත්ර කපද්ාතිත  කhttp://203.94.94.214/miscod  කත  කේයබ් ක

ලිපි ත කඔහ්ේහ  කපිවිසිත කකැළ. 

දත්ත ඳද්ධතියට පිවිසීම සහා  

 

යතර ත කේවහ කනත්ර කපද්ාතිත  කපිවිසීේේදී ක 

01.යතර ත කදතත් කය  කළාණ්ඩත කේරෝර්න  ක(උනා- කේනපාර්රේේ්නතු,දමාරයාංශ,පා,පාහ........) 

02. කයතර ේ  ක ම කේරෝර්න  

03. කPASIC මෘදුළාංගත කහනකා කවබා කදී කඇති කමුරපනත කභාවිරා කළර කනත්ර කපද්ාතිත කේයර කපිවිේහ්න  

Home Page ේයර කපිවිසි කවි  කේේ කය  කවි  කක්රිතාත්මළ කය  කේම යුල ව කේේ කපදි ප කේප්නම්ේ කළර.. 

 

  

https://203.94.94.214/misco
https://203.94.94.214/miscod


යතර ත කේවහ කනත්ර කපද්ාතිත  කඇතුවත් කවූ කපසු කපකර කපදි ප කයතර ත  කදනාව කය  කේම යුල ව කපකර කපදි ප කනැකිත කකැකි කේද 

Institute Menu: 

 

 

 

  



01. මූලික තතොරතුරු 

එ්ෂ කඑ්ෂ කිවමාාදිතා  කදනාවය කයතර ත කමගි්නන කේර රතුු  කඇතුවත් කළව කකැකි කදරර කඒ කහේබ්නා කඋපේනහ් කපදිශීවළ කහනකා ක

උපේනහ්හි කන්ෂයා කඇර. කිවමාාදිතා  කදනාව කේර රතුු  කිවමාාදිතා කවිසි්නම කඇතුවත් කකිීනම  කමග කේප්නවිත කල තු කේද. කක පසි ක

දයශ,පායරායත්ෂ කහහකා කපමා්ෂ කයතර  කපිවිසුම කකරකා කිවමාාීන්නේේ කේර රතුු  කඇතුවත් කළව කල තු කේද. 

 

අධයාඳන දුසුදුක  

 

  



ඳවුතේ විස්තර 

 

 

නිලාඩු විස්තර 

 

 

  



02. ස්ථාන මාරු  

02.1. ස්ථාන මාරු සහා නිර්තද් බා දීම 

ිවමාාීන්න කවිසි්න කහ්ථා  කමාු  කදතදුේ කළව කපසු කTransfer ේම යුල වේතහි ක Recommend(Transfer) කඋප කේම යුල වත කවියෘර කළව කවි  ක

පකර කපදි ප කනැකිත කකැළ.දනාව කිවමාාදිතා කේරෝරා, කිවමාාීනතාේේ කඉ පදිේත්න කඇති කSelect ත්න  කේරෝරා කOfficer Recommendation 

ත ේත් කිවර්ේද්ශ,පාත කේරෝරා කVerify Button click ළර්න .එමගි්න කහ්ථා  කමාු  කහහකා කිවර්ේද්ශ,පා කවබා ක පත කකැළ. 

 

02.2. ස්ථාන මාරු අභියාචනා සහා නිර්තද් බා දීම 

ිවමාාීන්න කවිසි්න කහ්ථා  කදතදුේ කළව කපසු කTransfer ේම යුල වේතහි ක Recommend(Appeal) කඋප කේම යුල වත කවියෘර කළව කවි  කපකර ක

පදි ප කනැකිත කකැළ.දනාව කිවමාාදිතා කේරෝරා, කිවමාාීනතාේේ කඉ පදිේත්න කඇති කSelect ත්න  කේරෝරා කOfficer Recommendation 

ත ේත් කිවර්ේද්ශ,පාත කේරෝරා කAdd Decision click ළර්න .එමගි්න කහ්ථා  කමාු  කහහකා කිවර්ේද්ශ,පා කවබා ක පත කකැළ. 

 

  



02.3. ආයතනතයන් නිදහස් කිරීම 

ිවමාාීන්න කහහකා කහ්ථා  කමාු  කිවේතෝග කිවකුත් කළව කපසු කTransfer ේම යුල වේතහි ක Releasement  කඋප කේම යුල වත කවියෘර කළව කවි  ක

පකර කපදි ප කනැකිත කකැළ.දනාව කිවමාාදිතා කේරෝරා, කිවමාාීනතාේේ කඉ පදිේත්න කඇති කSelect ත්න  කේරෝරා කRelease Button click 

ළර්න .එමගි්න හ්ථා  කමාු  කවන කිවමාාදිතා කේහ යා කහ්ථා ේත්න කිවනකහ් කකිීනම කළව කකැකි කදරර කLetter Button click ළව කවි  කදනාව ක

ලිපිත කමුද්රාත කළර කගර කකැකි කේද.එේම්නම කිවමාාදිේතකු කිවනකහ් ක කිීනම කදයශ,පාය කේ  ේද ේ කRemove Button click ළව කවි  

ිවමාාදිතා කදනාව කවැ.හ්තුේය්න කිවනකහ් කළව කකැකි කේද. ක ක 

 

02.3.1. ආයතනතයන් නිදහස් කිරීත  ලිපිය 

 

  



02.4. ආයතනය යටතත් ඇති තලනත් උඳ කාර්යායක් තලත නිළධාරිතයකු අනුයුක්ත කිරීම 

Transfer ේම යුල වේතහි කAttachment උප කේම යුල වත කවියෘර කළව කවි  කAttachment Place select ළර කදනාව කයතර ත කේරෝරා ක

Attach to Sub Office Button click ළව කවි  කඋප කළාර්තාවතළ  කදම්ල ්ෂර කළව කකැළ. කදම්ල ්ෂරත කඉයත් කකිීනම  කRemove 

Attachment Button Click ළර්න . 

 

02.5. තසේලයට ලාර්තා කිරීම සනාථ කිරීම 

ිවමාාදිේතකු කවිසි්න කේහ යත  කයාර්රා කකිීනම කහ ාථ කකිීනම කේේ කකරකා කසිදු කළව කකැළ. කේේ කහහකා කදනාව කිවවාාදිතා කේපර කේහ යත කළව ක

හ්ථා ේත්න කේමම කමෘදුළාංගත කකරකා කිවමාාදිතා කේපර කේහ යත කළව කයතර ේ  කේහ යේත්න කිවනකහ් කේළ   කරැබිත කල තු කේද. ක 

 

 

03.  ලාර්තා බා ගැනීම 

TRANSFER ත ේත් කReport ේත්ීනම කතුලි්න කහ්ථා  කමාු  කකා කහේබ්නා කයාර්රා කවබා කගර කකැළ. 

රම කයතර ත කත ේත් කසිටි  කහ්ථා  කමාු  ක කඉ..ලුේ කළර  කකා කඑළම කේහ යා කහ්ථා ේ  කයහර ක05 කළ  කයැයු ක

ළාවත්ෂ කේහ යත කකිීනම කේක තුේය්න කදිවයාර්ත කහ්ථා  කමාු  කයව  කත ත් කය  කිවමාාීන්නේේ කවිහ්රර ක

TRANSFER ත ේත්Report හි කlist-1 ත ේත් කඑ්ෂ කඑ්ෂ කේහ යාය  කදනාවය කවබා කගර කකැළ.ඒ කත ේත්ම ක

දේ කුත් කයාර්රා කඔහ්ේහ  කහ්ථා  කමාු  කවබා කයතර ත  කපැමිේ   කකා කයතර ේත්න කපි ර  කත  ක

ිවමාාීන්නේේ කවැ.හ්තුය කකා කඑම කිවමාාීන්නේේ කදභිතාච ා කහේබ්නා කතීරා කවබා කගර කකැළ. 

 



 

Transfer List Report I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Transfer List Report II: 

 

Appeal Report: 

 

 

 

  



04. තසේලා ඉතිහාසය 

Service ත ේත් කService History කේත්ීනේම්න කපසු කඑ්ෂ කඑ්ෂ කිවමාාදිතා  කදනාවය කහ්ථා  කමාු  කඉතිකාහත කේයර කේත මු කවිත කකැළ. ක

ේමහිදී කිවමාාීනතා කමගි්නම කකැකිරරේ කේහ යා කඉතිකාහත කතායත්ළාලී  කළව කල තු කදරර කදතිේර්ළය කයතර ත කේයර කේමම කපකසුළම ක

වබා කදී කඇර. 

 

04.1 තසේලය අලසන් කිරීම 

Service ත ේත් කService End කතේකිසි කිවමාාදිේතකු කේහ යේත්න කඉයත් කවු කවිගහම කඑත කේමම කනත්ර කපද්ාතිත කතුව කතායත්ළාලී  කකිීනම ක

ේමමගි්න කදේේ්ෂණා කළර..දනාව කිවමාාදිතාේේ කජ්ාතිළ කකැදුම්ේපත් කදංළත කඇතුවත් කළර කLoad Button click ළව කවි  කිවමාාදිතාේේ ක

ේර රතුු  කේප්නය  කදරර කType හි කඇති කදනාව කය  කළාරාත කේරෝරා කඉතිදි කවිහ්රර කඇතුවත් කළර්න .ේහ යේත්න කඉයත් කවූ ක ප ත ක

ේරෝරා කSave Button click ළර්න . 

 

 




