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 අාංය

இவணந்த சசவைகள் ிரிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ාංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකත්න

සෆක්වහ

கதாவலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதாவலகல்:(94)

011- 2692254

Fax

මසේ අාංකය
எது இல

My No

CS/ITU/01/PACIS

07,

இலங்வக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අාංකය

දිනය

உநது இல

திகதி:

Your No

Date

2021.07.14

අමළත්යළාං සල්කේලරුන්
රළජ්ය අමළත්යළාං සල්කේලරුන්
සදඳළර්ත්සේන්තු ප්රධළනීන් / දිවහත්රික් සල්කේලරුන්
ප්රළසද්ය ය සල්කේලරුන්

ඒකළබද්ධ සවේලළලන්හි නිධරයන්සේ සවේලක වාංඛ්යළ සත්ොරතුරු යළලත්කළන න රීමම
ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංසේ ඉදිරි සියළු බලළගෆනීේ වශ පුරප්ඳළඩු පිරවීම වශළ PACIS මෘදුකළාංගය
ඔවහසවේ යළලත්කළන න කරන ද දත්ත් සයොදළ ගෆනීමට අසප්ක්ෂිත් බෆවින් වම මවකම 01 ලන දින ශළ
15 ලන දිනට ඳලතින සවේලක වාංඛ්යළ ම දිනයන්හි ය යළලත්කළන න කරන සමන් සියළු තයත්න
ප්රධළනීන් සලත් කළරුිකකල දෆනුේ සදි.
02. මෘදුකළාංගය සලත් පිවිසීම වශළ LGN ඔවහසවේ අන්ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළගන්සන්නේ
http://10.250.1.112/misco/ සලබ් ලිපිනසයන්ද සලනත් ජ්ළයන් ඔවහසවේ අන්ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ
වඳයළගන්සන්නේ
http://43.224.125.68/misco/ ඔවහසවේද ඒකළබද්ධ සවේලසේ සත්ොරතුරු
කමණළකරණ ඳද්ධතිය (MISCO) සලත් පිවිසිය ශෆරී අත්ර, අතුරු මුහුණසත් ඇති Help වබෆඳිය
ඔවහසවේ සගොවහ ඳරිය ක අත්සඳොත් (User Guide) ඳරිය නය රීමසමන් දත්ත් ඳද්ධතිය වේබන්ධල
විවහත්ර බළ ගත් ශෆක.
03. PACIS සලත් පිවිසීම වශළ, සවේලක වාංඛ්යළ යළලත්කළන න රීමම වශළ තයත්න පිවිසුම තුලින්
දත්ත් ඳද්ධතියට ඇතුත් විය යුතු අත්ර සමනුසලහි ඇතුත් PACIS සලත් සයොමු වීසමන් සවේලක
වාංඛ්යළ ඇතුත් රීමම සිදු ක ශෆරී ස . තයත්න වශළ සේ ලන විටත් බළ  ය ඇති මුරඳද සේ වශළ
භළවිත් කයුතු අත්ර, ත්ම තයත්නයට අදළ මුරඳද සේ ලනසත්ක් බළසගන සනොමෆති නේ
cspacis2021@gmail.com සලත් තයත්න ප්රධළනියළ විසින් ඊසේල් ඳිකවිඩයක් සයොමු රීමම මිනන්
තයත්නයට අදළ මුරඳද බළ ගත් ශෆක.
04. දත්ත් ඳද්ධතියට දත්ත් ඇතුත් රීමම වේබන්ධසයන් සශෝ දත්ත් ඳද්ධතිය වේබන්ධල ත්ළක්ිකක
ගෆටළු ඳලතීනේ තයත්න පිවිසුම ඔවහසවේ ඇතුත්ල, සමනුසලහි ඇතුත් CS Inquiry හි ඉශ ඇති
Add Inquiry වබෆඳිය සත්ෝරළ Category හි System Related Matters ද Section හි PMO-TRANS
යන්නද සත්ෝරළ සගන Descriptions හි ත්ම ගෆටළුල ඉදිරිඳත් ක ශෆක.

05. PACIS හි සවේලක වාංඛ්යළ යළලත්කළන න රීමමට අමත්රල, අදළ දත්ත් ල නිරලදයත්ළලය වනළ
කර ගෆනීම වශළ ඒකළබද්ධ සවේලයට අයත් සියළු නිධළමන්ට ත්ම විවහත්ර 2021/08/31 දිනට සඳර
MISCO මෘදුකළාංගය සලත් ඇතුත් රීමම වශළ උඳසදවහ බළ සදන සමන් කළරැිකකල දන්ලළ සිටිි.
ඒකළබද්ධ සවේලළ නිධළමන්සේ තයත්නික කටයුතු සියල් වශළ සමම දත්ත් සයොදළ ගෆනීමට සයෝජිත්
බෆවින් සමම කළර්යය අනිලළර්යසයන් සිදු ක යුතු බලට නිධළමන් දෆනුලත් ක යුතු ස .
06. සකොසරෝනළ වලරවසේ ලයළප්තිය වමග වමළජ් දුරවහ භළලය ශළ සවෞඛ්යළරක්ෂිත්භළලය රැසකන
ඳරිදි ඒකළබද්ධ සවේලසේ නිධළමන් වශළ ලළර්ෂික සනොලන වහ ළන මළරු ඉල්න ේ මළර්ගගත්ල (Online)
ඉදිරිඳත් රීමමට අලවහ ළල වෆසීමට ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය කටයුතු කරින් සිටී. හි නියමු
ලයළඳෘතියක් සව වාංලර්ධන නිධළම සවේලසේ ශළ කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළම සවේලසේ නිධළමන්
වශළ ලළර්ෂික සනොලන වහ ළන මළරු ඉල්න ේ ඉදිරිඳත් රීමමට අලවහ ළල වවළ ඇත්. නමුත් මළර්ගගත්
ක්රමයට වහ ළන මළරු අයදුේ රීමම තුලින් ම නිධළමන් සියළු සදනළට වහ ළන මළරු බළ  යමක් සිදු
සනොලන බල කළරුිකකල දෆනුේ සදන අත්ර වළමළනය වහ ළන මළරු බළ  යසේ ය සමසත්ක් අනුගමනය
ක ප්රතිඳත්තිමය තීරණ සේ වශළද ලාංු  ස . තයත්න ප්රධළනියළ විසින් සමම වහ ළන මළරු වීේ වශළ
මළර්ගගත් ක්රමයට නිර්සද් බළ දිය යුතු අත්ර, සවේලළ අලයත්ළලයන් ශළ පුරප්ඳළඩු ඳෆලතීම යන වළධක
මත් වහ ළන මළරු බළ  යම සිදු ලන බල නිධළමන් දෆනුලත් ක යුතු ස .
07. ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය විසින් සිදුකරන තයත්නික කටයුතු වශළ රීසිදු මුදල් අයරීමමක් සිදු
සනොකරන බලද, ඔබ තයත්නසේ ඒකළබද්ධ සවේලළ නිධළමන් ඒ පිළිබල දෆනුලත් කරන සමන්ද
කළරුිකකල දන්ලි.

වහ. තසෝකබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

