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இகைந்த பசகைகளின் அகனத்து அலுைலர்களுக்கும்,     

 

இபணந்த சசபவகளில் உள்ள அலுவலர்களின் வி ரங்கபள ஒன்பலன் (Online) முபையில் 
தரவுத் தளத்தினுள் சசகரித்தல்    
 
முகொகமத்துை பசகை உத்திபயொகத்தர் பசகை, இலங்கக தகைல் மற்றும் கதொடர்ேொடல் 
கதொழில்நுட்ே பசகை  மற்றும் அேிைிருத்தி உத்திபயொகத்தர் பசகை ஆகிய பசகைகளுக்குரிய 
அலுைலர்களின் கேொருட்டு கைற்றிகரமொக ேரிசீலிக்கப்ேட்ட ஒன்கலன் முகறயிகன (Online 

System) இகைந்த பசகையின் ஏகனய  பசகைகளுக்கும் ேயன்ேடுத்த முடிவு கசய்யப்ேட்டுள்ளது.   
  
 

02. அதன்ேடி தொங்கள் அேிைிருத்தி உத்திபயொகத்தர் பசகை அலுைலர் எனில்  
http://203.94.94.214/miscod எனும் இகையத்தளமுகைரி ஊடொகவும், தொங்கள் அரச கமொழி 
கேயர்ப்ேொளர்கள் பசகை, இலங்கக தகைல் மற்றும் கதொடர்ேொடல் கதொழில்நுட்ே பசகை, இலங்கக 
நூலகர் பசகை, முகொகமத்துை பசகை உத்திபயொகத்தர் பசகை,  இகைந்த சொரதிகள் பசகை 
மற்றும் அலுைலகப் ேைியொளர் பசகை ஆகிய பசகை அலுைலர் எனில்  
http://203.94.94.214/misco எனும் இகையத்தளமுகைரி ஊடொகவும் தரவுத்தளத்தினுள் உள் 
நுகழய முடியும். அங்குள்ள இகடமுகத்தில்(Interface) கொைப்ேடும் Help link ஊடொக ேயனர் 
ககபயட்டிகன (User Guide) ேொர்கையிட்டு தரவுத்தளம் கதொடர்ேொன ைிேரங்ககள கேற்றுக்ககொள்ள 
முடியும். 
 

03. பமலும் தங்களுக்கு பசகை கதொடர்ேொன ஏபதனும் ேிரச்சிகனகள் இருந்தொல்   
http://203.94.94.214/csinq ஊடொக தமது ேிரச்சிகனககள எங்கள்முன் கைக்க முடியும் என்ேதுடன் 
பமலதிக ைிேரங்கள் தரவுத்தளத்திலுள்ள ேயனர் ககபயட்டில் (User Guide) குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளன.  
 

04. அலுைலரின் தகைல்ககள தரவுத்தளத்தினுள் உட்கசலுத்துதல் கதொடர்ேொக அல்லது தரவுத்தளம் 
கதொடர்ேொன கதொழிநுட்ே சிக்கல்கள் இருந்தொல், தரப்ேட்டுள்ள http://203.94.94.214/csinq ஊடொக 
கசன்று, அங்பக உள்ள Add Inquiry இகன கதரிவு கசய்து  Category  இல்  System Related Matters 
இலுள்ள  Section இல் PMO-TRANS என்ேகத கதரிவு கசய்து Descriptions இல் தமது 
ேிரச்சிகனககள முன்கைக்க முடியும். 
 

05. தகைல்ககள உட்கசலுத்துைதற்கொன இறுதித் திகதி 2020/06/30 ஆகும். 
 

06. ககொபரொனொ கைரஸ் ேரைலினொல் சமூக இகடகைளி மற்றும் சுகொதொரத்திகன ேொதுகொக்கும் 
கேொருட்டு இகைந்த பசகைகள் ேிரிைினொல் தங்களுக்கு ைழங்கும் பசகைககள சரியொன 
முகறயில் கதொடர்ந்து பமற்ககொள்ைதற்கு எடுக்கப்ேட்ட இந்நகடமுகறக்கு தங்களின் தயைொன 
ஒத்துகழப்ேிகன எதிர்ேொர்த்திருக்கிபறன். 
 
 
ஒப்ேம்./ எஸ் ஆபலொக்கேண்டொர  

இகைந்த பசகைகள் ேைிப்ேொளர் நொயகம் 

මදේ අාංකය  ඔදබ් අාංකය     දිනය  
எனது இல  உமது இல  திகதி:         
My No Your No Date 

 

COMS/Trans-BR/OS  2020.05. 

http://203.94.94.214/miscod
http://203.94.94.214/misco
http://203.94.94.214/csinq
http://203.94.94.214/csinq
Administrator
Typewritten Text
06




