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 අංය

இவணந்த சசவைகள் ிாிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

Local Government රළජ්ය සවේ ලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළ

අමළත්යළාංය

දුරකතන
கதாவலசசி:(94)

Telephone
Telephone

07,

COMBINED SERVICES DIVISION

இலங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

සෆක්වහ
ඊ-සේල්
සලබ් අඩවිය
0112694560
(94) 0112692254நற்றும்
நின்ஞ்சல்:
dgcs@pubad.gov.lk
அபச
சசவைகள்கதாவலகல்:
நாகாண
சவகள்
உள்ளூபாட்சி
அவநச்சு இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk
Fax
E-mail
Site
Ministry of Public
Services, Provincial
Councils and LocalWebGovernment

මසේ අංකය
எது இல

My No

ඔසබ් අංකය

Fax
CS/ITU/01/PACIS

දිනය

E-mail

உநது இல

Web
திகதி:

Your No

Date

Site

2020.11.06

අමළතළං සල්කේලරුන්
රළජ් අමළතළං සල්කේලරුන්
සදඳළර්තසේන්තු ප්රධළීනන් /දිවහත්රික් සල්කේලරුන්
ප්රළසද්ය ය සල්කේලරුන්

ඒකළබද්ධ සවේලළලන්හි සවේලක වාංඛ්යළ සත්තරරු ය යළලත්කළන න රීමම
ඒකළබද්ධ සවේලළලන්හි සවේලක සතොරතුරු යළලත්කළලීන කිරීම ශළ කෂමනළකරණය කිරීම වශළ
PACIS මෘදුකළංගය ශඳුන්ලළ දී ඇති අතර, ලඩළ කළර්යක්ම ශළ ඳරිය නසේ ඳශසුල තකළ එම
මෘදුකළංගය ලෆඩිදියුණු කර MISCO මෘදුකළංගය ශඳුන්ලළ දී ඇත.
02. LGN ඔවහසවේ අන්තර්ජ්ළය සලත පිවිසවන්සන්නේ, http://10.250.1.112/misco ඔවහසවේ ද,
සලනත් අන්තර්ජ්ළ ඳශසුකේ භළවිතළ කරන්සන්නේ, http://43.224.125.68/misco ඔවහසවේ ද,
MISCO මෘදුකළංගය සලත පිවිසිය ශෆකි අතර MISCO මෘදුකළංගය ඔවහසවේ තම සතොරතුරු ඇතුත්
සනොකෂ ඒකළබද්ධ සවේලයට අයත් නිධරයන්ට දත්ත ඇතුත් කිරීම වශළ ඔබ ආයතනසයහි සුදුසු
ලෆඩ පිළිසලක් සයොදන සවද කළරුණිකල දන්ලමි.
03. ඒකළබද්ධ සවේලළලන්හි බලළ ගෆීනේ වශ පුරප්ඳළඩු පිරවීම වශළ PACIS මෘදුකළංගය ඔවහසවේ
යළලත්කළලීන කරන ද දත්ත සයොදළ ගෆීනමට අසප්ක්ෂිතය. ඒ අනුල, සවේලක සතොරතුරු
යළලත්කළලීන කිරීමට ආයතන (Institute) වශළ වූ පිවිසුම ඔවහසවේ මෘදුකළංගය සලත පිවිව එහි
සමනුසේ පිහිටි PACIS යන්න සතෝරළ සවේලක සතොරතුරු යළලත්කළලීන කිරීම සිදු ක ශෆකි බල ද,
වම මවකම 01 ලන දින ශළ 15 ලන දිනට සවේලක වංඛ්ළ සතොරතුරු යළලත්කළලීන කිරීමට කටයුතු
කරන සව ද ලෆඩිදුරටත් දන්ලළ සිටිමි.
04. සේ වේබන්ධසයන් සියලු විමසීේ වශළ ඒකළබද්ධ සවේලළ අංසේ විමසුේ වශළ වූ CSINQ
මෘදුකළංගය

භළවිතළ

ක

ශෆක.

LGN

ඔවහසවේ

අන්තර්ජ්ළය

සලත

පිවිසවන්සන්නේ

http://10.250.1.112/csinq ඔවහසවේ ද සලනත් අන්තර්ජ්ළ ඳශසුකේ භළවිතළ කරන්සන්නේ
http://43.224.125.68/csinq ඔවහසවේ ද CSINQ මෘදුකළංගය සලත පිවිසිය ශෆකි අතර, ඒ ඔවහසවේ
මෘදුකළංගය සලත පිවිව, විමසුම CDR-SEC1 (PACIS update troubles and information) සලත
සයොමු කෂ ශෆක.
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05. සියලු කෆබිනට් ශළ රළජ් අමළතළංය වශළ කෂමනළකරණ සවේලළ සදඳළර්තසේන්තුල විසින්
අනුමත කරන ද ඒකළබද්ධ සවේලළලන්හි 2020.10.31 දිනට අනුමත තනතුරු වංඛ්ළල, දෆනට සිටින
සවේලක වංඛ්ළල ශළ පුරප්ඳළඩු වංඛ්ළල පිළිබ සතොරතුරු 2020.11.30 දිනට සඳර සේ වමඟ ඇති
ඇමුණුම I හි වශන් ආකෘතිය අනුල, dgcs@pubad.gov.lk විදුත් ලිපිනය ඔවහසවේ ඒකළබද්ධ
සවේලළ අධක් ජ්නරළල් සලත එවීමට කටයුතු කිරීම මෆනවි.
06. ඒකළබද්ධ සවේලළලන් වේබන්ධ සතොරතුරු වේබන්ධීකරණය කර ගෆීනම වශළ, ඔබ ආයතනසේ
විය භළර නිධරයන්සේ සතොරතුරු (විධළයක නිධළරියකු ද ඇතුළුල) ඳශත ආකෘතිය අනුල එවීමට
කටයුතු කරන ව ද, කළරුණිකල දන්ලමි.

නම ශළ ත්නරුර

දුරකථන අාංකය

සෆක්වහ අාංකය

විද්යුත් ත්ෆඳ

07. රළජ් සවේලසේ මළනල වේඳත් කෂමනළකරණ ක්රියළලලිය ලඩළ විමතමත් කිරීම වශළ ගනු බන
සමම ප්රයත්නයන් වශළ ඔබසේ කළරුණික වශසයෝගය අසප්ක්ළ කරමි.

සේ.සේ. රත්නසිරි
සල්කේ
රළජ් සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතළංය
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ඇමුණුම I
අමළත්යළාංය/සද්යඳළර්ත්සේන්රුල/ආයත්නය : අාංය :- (අාංයන් සව අනුමත් කර ඇත්නේ, ඒ ඒ අාං වශළ සලන සලනම ඉදිරිඳත් කරන්න)

ත්නරු ය නළමය
කෂමනළකරණ
සවේලළ නිධළම

ත්නරු ය නළමය
අධි සරේණිය ය (MN 07)
I, II, III (MN 02)
සිාංශ / සද්යමෂ (MN 06)

භළළ ඳරිලර්ත්ක
සවේලය

සිාංශ / ඉාංග්රීසි (MN 06)
ඉාංග්රීසි / සද්යමෂ (MN 06)
අධයක්
වශකළර
අධයක් /
නිසයෝජ්ය
අධයක්

සත්තරරු ය ත්ළක්ණ
සවේලය

සත්තරරු ය
ත්ළක්ණ
නිධළම
සත්තරරු ය
ත්ළක්ණ
වශකළර

වාංලර්ධන නිධළම
සවේලය
පුවහත්කළයළධිඳති සවේලය

1-I (SL 01)

1-II
1-III (SL 01)

2 –I (MN 06)
2 –II (MN 06)

I , II, III
(MT 01)

I, II, III (MN 04)
අධි සරේණිය ය (MN 07)
I, II, III (MN 03)

කළර්යළ සවේලක සවේලය

විසේ, I, II, III, (PL 01)

රියදු ය සවේලය

විසේ, I,II,III, (PL 03)

අනුමත්
වාංඛ්යළල

ද්යෆනට
සිටින
වාංඛ්යළල

පුරප්ඳළඩු
වාංඛ්යළල

