රළජ්ය ගවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකළබද්ධ ගවේලළ අංය

இவணந்த சசவைகள் ிாிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07,ශ්රී ංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකත්න

සෆක්වහ

கதாவலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

මගේ අංකය
எனது இல

கதாவலகல்:(94)

011- 2692254

Fax

PS/GT/2019-1

My No

07,

இலங்வக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔගේ අංකය

දිනය

உமது இல

திகதி:

Your No

Date

2021.03.31

ගකොමින් වභළ ගල්කේලරුන්/ අමළත්යළං ගල්කේලරුන්/
ගදඳළර්ත්ගේන්තු ප්රධළීනන්/ දිවහ්රික් ගල්කේලරුන් ගලත්
වංලර්ධන නිධළරි ගවේලගේ III ගශ්රේණියේගේ ත්නතුරකප ඳත් කරන දුල 2021.04.01 දින නල ගවේලළ
වහථළනල ගවේලය වශළ ලළර්ත්ළ කරන වංලර්ධන නිධළරින් වේබන්ධගයන් අනුගමනය කෂ යුතු ක්රියළ
ඳටිඳළටිය

1. ඳත්වීේ ලිපිය
I) ගමම නිධළරින් වශළ මළ විසින් 2021.03.15 දිනෆතිල විධිමත් ඳත්වීේ ලිපියක් නිකුත් කර ඇත්.
II) නිධළරියළ අනුයුක්ත් කර ඇති අමළත්යළංය/ ගකොමින් වභළල / ගදඳළර්ත්ගේන්තුල/ දිවහ්රික් ගල්කේ
කළර්යළය එහි ඳෂමු ගේදගේ වශන් කර ඇත්. ඒ අනුල එම නිධළරියළ අනුයුක්ත් කෂ යුතු ලන්ගන්
එම ආයත්නගේ ශිර්ය යපගත් ඳළනය ලන ආයත්නයකප ඳමණියේ.
ඳත්වීේ ලිපිගයහි ,
අ) ඳෂමු පිපඳත් අනුයුක්ත් කරන ද අමළත්යළංගේ / ගකොමින් වභළග / ගදඳළර්ත්ගේන්තුග / දිවහ්රික්
ගල්කේ කළර්යළගේ ප්රධළනියළ ගලත්ද
ආ) මීෂඟ පිපඳත් ගමගත්ක් අභයළවළ න නිධළරියළ හුහුව ල ෆබු ගවේලළ වහථළනගේ ප්රධළනියළ ගලත් ද නේ
කර ඇත්.

2. ඳත්වීේ ලිපි භළරදිගේදී අනුගමනය කෂ යුතු ක්රියළ පිවෙගලත්
I) ඇත්ෆේ අමළත්යළං/ ගකොමින් වභළ / ගදඳළර්ත්ගේන්තු / දිවහ්රික් ගල්කේ කළර්යළලප නිධළරින්
විළ ප්රමළයයක් අනුයුක්ත් කර ඇත්. එබෆවින් එම නිධළරින්ගේ අනනයත්ළලය ත්ශවුරු කර රළජ්කළරි
භළරදීගේ කපයුත්ත් වශළ ප්රමළයලත් කළර්ය ම්ඩඩයක් ගයොදළ ගත් යුතු ලනු ඇත්.
 කිසිදු ඳත්වීේළ නගයකුප රළජ්කළරි වශළ ලළර්ත්ළ ගකොප, අත්වන් ත්ෆබීගමන් ගත්ොරල ඳත්වීේ
ලිපියක් නිකුත් ගනොකෂ යුතුය.
II) රළජ්කළරි භළරදීගේ කපයුත්ත් misco මෘදුකළංගගේ සිදු කරනු බන යළලත්කළලීන කිරීමප වමගළමිල
සිදුලන්නක් බෆවින් ඒ වශළ ප්රමළයලත් ඳරිගයක ප්රමළයයක් ුදදළනේ කර ගෆීනම අත්යළලය ග .

උදළ: නිධළරින් 500 ඉක්මලළ ඳත්විේ භළරගන්නළ අලවහථළලක ඳරිගයක 8-10 ප්රමළයයක්
(අන්ත්ර්ජ්ළ ඳශුදකේ වහිත්) ුදදළනේ කර ගෆීනම ුදදුුදය.
III) ඳෆමිගයන ඳත්විේළ නයළගේ අනනයත්ළලය ඳරික්ළ ගකොප අත්වන් ගල්නනගේ අත්වන් ත්බළ ගත්
යුතුය.
IV) misco මෘදුකළංගයප ඔබ ගලත් දෆනපමත් බළ දී ඇති username , password ඇතුත් ගකොප පිවිව
එහි “INSTITUTE Login” ගලත් ප්රග  වී “ click here to see duty assume list” මත් click
කරන්න. ඉන්ඳුද ඳත්වීේළ නයළගේ ශෆදුනුේඳත් අංකය/ ඳත්වීේ අංකය මගින් search කර එම නම
ඉදිරිගයන් “DO Duty assume” යන්න click කරන්න.
එවිප රළජ්කළරි භළරගන්නළ නිධළරින්ගේ නේ ෆයිවහතුල ඳශවෙන් ප්රදර්නය ග . එහි print list
මත් click කරන්න. එවිප දිවහලන ෆයිවහතුග ඳත්වීේළ නයළගේ නමප ඉදිරිගයන් එම නිධළරියළප
අදළෂල වේහුර්ය කර ඇති රළජ්ය ගවේලළ ගකොමින් වභළ කළර්ය ඳටිඳළටි රීති 3,4 ඳරිශිහප දෆක්ග .
එම ඳරිශිහප මුද්රයය කර ගෆීනම වශළ print button ඔවහගවේ ඳශුදකේ වවළ ඇත්. 3 ඳරිශිහපගේ
පිපඳත් 1 ක් ගවද, 4 ඳරිශිහපගේ පිපඳත් 2 ක් ගව ද මුද්රයය කර ඳත්විේ ලිපිය ද වමඟ
නිධළරියළ ගලත් භළරගදන්න.
 ගමම මුද්රයය කෂ ඳරිශිහපල ඳගවක නිධළරියළප අදළෂ ගත්ොරතුරු ඇතුෂත් QR ගක්ත්ය
මුද්රයය වී ඇති අත්ර, එම ගක්ත්ය රහිත් ගලනත් අයුරකින් වකවහ කෂ ඳරිශිහප මළ විසින් භළර
ගනොගන්නළ බල කරුයළගලන් වෂකන්න
V) රළජ්කළරි භළරගත් බලප නිධළරියළ අත්වන් ත්ෆබු ඳුද ඳරිශිහප ගගොනු කර ගන්න.

03. ප්රළගද්ය ය ගල්කේ කළර්යළ /උඳ කළර්යළ ගලත් අනුයුක්ත් කිරීම
2021.04.01 දින නිධළරින් ප්රධළන කළර්යළගේ රලළ ගත් යුතුලන අත්ර ගවේලළ වහථළන ගලනවහවීේ ඉල්ළ
සිටින නිධළරින් ශෆර ගවුද නිධළරින් 2021.04.05 දින සිප උඳ කළර්යළලප අනුයුක්ත් කෂ ශෆකිය. ඒ
වශළ ඳශත් උඳගදවහ අනුගමනය කරන්න.
I) 2021.04.05 දින misco ඳද්ධතිගේ “INSTITUTE login” ගලත් ප්රග  වී “Attachment” ගලත්
පිවිගවන්න.
II) අදළෂ උඳ කළර්යළය/ ප්රළගද්ය ය ගල්කේ කළර්යළය ගලත් නිධළරියළ අනුයුක්ත් කරන්න. (Dropdown
menu භළවිත් කර)
III) උඳ කළර්යළයප / ප්රළගද්ය ය කළර්යළයප අනුයුක්ත් කරන ද ලිපිය මුද්රයය කර ගන්න. (එහි එක්
පිපඳත්ක් ඒකළබද්ධ ගවේලළ අධයක් ජ්නරළල් වශළ ග . ආයත්නගේ ලිපි ශිර්යප ඉඩ ත්බළ ඇත්.)
IV) අදළෂ උඳ කළර්යළය / ප්රළගද්ය ය ගල්කේ කළර්යළය ගලත් ගනොඳමළල ලළර්ත්ළ කරන ගව
නිධළරියළප උඳගදවහ ගදන්න.
 යේ ගශයකින් උඳ කළර්යළලප/ ප්රළගද්ය ය ගල්කේ කළර්යළලප ගවේලය වශළ අනුයුක්ත්
කිරීමප ගඳර නිධළරින්ප හුහුව ලක් බළ දීමප අගේක්ළ කරන්ගන්නේ ඒ වශළ ඉශත් ක්රියළ
ඳටිඳළටිය බළධළලක් කර ගනොගන්න.

04. උඳ කළර්යළලප/ ප්රළගද්ය ය ගල්කේ කළර්යළලප අනුයුක්ත් කරන ද නිධළරින්
ගවේලයප ලළර්ත්ළ කිරිම.
I) නිධළරියළ අනුයුක්ත් කිරිගේ ලිපිය ද රැගගන ප්රළගද්ය ය කළර්යළයප/ උඳ කළර්යළයප ඳෆමිණියේ ඳුද
අනනයත්ළලය ත්ශවුරු කර ගන්න.
II) උඳ කළර්යළ ප්රධළීනන් / ප්රළගද්ය ය ගල්කේලරු ගලත් දෆනපමත් බළ දී ඇති misco හි “INSTITUTE
Login” ගලත් පිවිව username , password භළවිත්ළ කර ඳද්ධතියප ප්රග  වී confirmation
attachment මගින් නිධළරියළගේ ලළර්ත්ළ කිරීම යළලත්කළලීන කරන්න.

05. ගවේලළ වහථළන ගලනවහ කිරීම
 ගවේලළ වහථළන ගලනවහ කිරීම වේබන්ධ ගයොමු ලන කිසිදු ලිඛිත් ඉල්ලීමක් භළරගත් ගනොශෆකි බල
වෆකුල මෆනවි.
 ගවේලළ වහථළන ගලනවහ කිරිේ කෂ ශෆක්ගක් ආයත්න ප්රධළීනන් විසින් ගවේලළ අලයත්ළලය මත් සිදු
කරන ඉල්ලිේ වශ ගලනත් ුදවිගේෂි ගශේතුලක් ඳදනේ කර ගගන ඳමණියේ.

එහිදී අනුගමනය කෂ යුතු ක්රියළ පිවෙගලත්,
I) 2021.04.01 ඳ.ල. 02.00 සිප ඳත්විේළ න නිධළරිගයකුප සිය username , password මගින් misco
ඳද්ධතියප ප්රග  වී ගවේලළ වහථළන ගලනවහ විේ ඉල්ළ සිීමමප ඳශුදකමක් වවළ ගදනු ෆගේ.
 යේ නිධළරිගයකු ගවේලළ වහථළන ගලනවහ කරන්ගන් නේ ඉල්ළ සිීමම වශළ රළජ්කළරි භළරගත් බලප
misco හී යළලත්කළලීන (update) වී තිබිය යුතුය.
II) වහථළන මළරුල වශළ ආයත්න 3ක් ඉල්ලීමප ශෆකියළල ෆගේ. ඒ වශළ “Request to amended
placement” මත් පිවිගවන්න.
ආයත්න select කරන අයුරු

a) ඳෂමුගලන් වහථළන මළරුල ඉල්ළ සිටින ආයත්න ලර්ගය ගත්ොරන්න.
TYPE

CM - ගකොමින් වභළ
MN - අමළත්යළං
DP - ගදඳළර්ත්ගේන්තු
DI - දිවහ්රික් ගල්කේ කළර්යළ
OT - ගලනත්

b) එගව ගත්ොරළගත් ආයත්න ලර්ගයප අදළෂ ආයත්නගේ නම ගත්ොරන්න
type

c) වහථළන මළරුවීමප අගඳක්ළ කරන්ගන් උඳ කළර්යළයකප නේ එකී ආයත්නයප අයත් උඳ
කළර්යළගයහි නම ගත්ොරන්න

type

d) ත්ලදුරපත් උඳ කළර්යළයක් ගත්ොරන්ගන් නේ ඳශත් ඳරිදි select කරන්න
type

e) රළජ්කළරි කිරිමප මනළඳ ප්රගද්ය ද ගත්ොරන්න
AREA OF WORK
SELECT

f) ගශේතුල වශන් කරන්න
LIST OF REASONS
SELECT

(විගේ ගශේතුලක් ඇත්නේ සිංශගන්/ ගදමගෂන්/ ඉංග්රීසිගයන් type කිරීමප ඳශුදකේ වවළ
ඇත්. )
g) Save කරන්න.
III) ඳත්විේළ න නිධළරියළ රළජ්කළරි භළරගත් ආයත්නගේ ප්රධළනියළ “INSTITUTE Login” හී transfer
ගලත් ප්රග  වී ඳත්විේළ නයළගේ ඉල්ලීම recommend කෂ යුතුය.

IV) ආයත්න ප්රධළනියළ විසින් recommend කරන ද ඉල්ලීම වේබන්ධගයන් මළ විසින් අලය
කපයුතු සිදු කර
a) ඉටු කෂ ගනොශෆකි ඉල්ලීේ වේබන්ධගයන් misco ශරශළ දෆනුේ දීමක් කරනු ෆගේ.
b) ඉටු කෂ ශෆකි ඉල්ලීමක් නේ වහථළන මළරු ලිපිගේ පිපඳත් ආයත්න ප්රධළනියළප මුද්රයය
කර ගෆීනමප ඳශුදකේ වවනු ෆගේ.
වහථළන මළරු ෆබු නිධළරියළ අදළෂ ලිපිය ද රැගගන වහථළන මළරු කෂ ආයත්නය ගලත් ගගොවහ
රළජ්කළරිය වශළ ලළර්ත්ළ කෂ ඳුද නල ආයත්න ප්රධළීනයළ misco හී “INSTITUTE Login” ගලත්
ප්රග  වී නිධළරියළගේ ඳෆමිණියේම යළලත්කළලීන (update) කෂ යුතුය.
c)

එවිප නිධළරියළගේ නල ගවේලළ වහථළනගේ රළජ්කළරි වශළ ලළර්ත්ළ කිරීගේ ලිපිය මුද්රයය
කර ගෆීනගේ ඳශුදල වෆගවේ.

06. ඒකළබද්ධ ගවේලළ අධයක් ජ්නරළල් ගලත් එවිය යුතු ගල්නන,
i) 3 ඳරිශිහපය
ii) 4 ඳරිශිහපගේ එක් පිපඳත්ක්
iii) උඳ කළර්යළයකප අනුයුක්ත් කගල් නේ එම ලිපිගේ ඒකළබද්ධ ගවේලළ අධයක් ජ්නරළල්
පිපඳත්
iv) Misco ශරශළ වහථළන මළරුලක් ඉල්ළ සිටිනේ එකි අයදුේඳගත් මුද්රිත් පිපඳත්
 නලක ඳත්විේළ න වංලර්ධන නිධළරින්ගේ ආයත්නික / ඳරිඳළන කපයුතු misco ඳද්ධතිය
භළවිත්ගයන් ලඩළත් කළර්යක්මල සිදු කිරිම අගේක්ළ කරන බෆවින් ඉශත් ඳරිදි කපයුතු කරමින්
ඔබ දක්ලන වශගයෝගය අගය කරමි.

එවහ. ආගෝක බ්ඩඩළර
ඒකළබද්ධ ගවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

ආයත්න ප්රධළීනන්ප misco ගලත් ප්රග  විය ශෆකි වබෆි  (Links)
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