රජ්ය පරිපරන, ස ල දේ පකටයුතු, පරළත් පසභ පහ පරළත් පරන පඅමත්යාංය
பொது ிருயொக, உள்ொட்டலுயல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government
ඒකබේධ පදසේල පඅාංය

இபணந்த சசபயகள் ிொிவு

නිදහස පචතුරශ්රය, දකොළඔ ප07, ශ්රී පාංකල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொளம்பு

දුරකත්න

07,

ෆක්ස

பதொபசசி:(94)

பதொபகல்:(94)

011- 2694560

Telephone

011- 2692254

Fax

මදේ පඅාංකය

COM/TRANS/BR/GEN

து இ

COMBINED SERVICES DIVISION

இங்பக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-දේල්

දලබ් පඅඩවිය ප

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இபணனத்தம்: www.pubad.gov.lk
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දිනය

Your No

Date

உநது இ

My No

2022.07.11

திகதி

அபநச்சின் பசனொர்கள்
திபணக்கத் தபயர்கள் / நொயட்ட பசனொர்கள்
ிபசதச பசனொர்கள்
இபணந்த சசபயகள் அலுயர்கின் ஆணி சதபய யிபங்கப PACIS பநன்பொருில்
புதுப்ித்தல் நற்றும் MISCO பநன்பொருள் மூம் முகொபநத்துய சசபய உத்திசனொகத்தர்
சசபயனில் உள் அலுயர்கின் யருடொந்தம் அல்ொத இடநொற் சகொொிக்பககப
ிகழ்ிபனில் (Online) பற்றுக்பகொள்ல்
இபணந்த சசபயகள் அலுயர்கின் யருடொந்த இடநொற்க் சகொொிக்பககப ிகழ்ிபனில்
(Online) பற்றுக்பகொள்ளும் பசனற்ொட்டிற்கு தங்கொல் யமங்கப்டும் ஆதபபய ொன் நிகவும்
நதிப்துடன், அடுத்த கட்ட ணிகின் பயற்ிக்கும் அசத ஆதபபய திர்ொர்க்கிசன்.
ிகழ்ிப

02.

மூம்

(Online)

இடநொற்க்

சகொொிக்பககபச்

சநர்ப்ித்தல்,

ஆணினிொின் ண்ணிக்பகபனப் புதுப்ித்தல் அத்துடன் அலுயர்கின் இடநொற்க்
சகொொிக்பககளுக்கொ ொிந்துபபகப யமங்குதல் ன்யற்றுக்கொக MISCO பநன்பொருள்
னன்டுத்தப்ட சயண்டும் ன்துடன் பநன்பொருப ின்யருநொறு அணுகொம்.
அ)

LGN மூம் இபணன யசதிகள் யமங்கப்ட்டிருந்தொல் පhttp://10.250.1.112/misco/ ප

ஆ)

ி
யபனபநப்புக்கள்
http://43.224.125.68/misco/

MISCO

பநன்பொருப

அணுகி,

மூம்

இபணன

யசதிகள்

அதன்

இபடமுகத்தில்

உள்

யமங்கப்ட்டொல்
Help

இபணப்பப்

னன்டுத்துயதன் மூம், னர் யமிகொட்டி (User Guide) குிப்புகள் மூம் இது பதொடர்ொக
சதபயனொ தகயல்கபப் பொம்.
03. පPACIS பநன்பொருபப் புதுப்ித்தல்
அ)

இபணந்த

சசபயகள்

ிொியில்

திர்கொ

அபத்து

ஆட்சசர்ப்பு

நற்றும்

பயற்ிடங்கப ிபப்புதல் பதொடர்ொக PACIS பநன்பொருின் மூம் புதுப்ிக்கப்ட்ட
தபவுகப பற்றுக்பகொள் திர்ொர்ப்தொல், எவ்பயொரு நொதமும் 01 நற்றும் 15 ஆம்
திகதிகில்

உள்யொொ

ஆணினிொின்

ண்ணிக்பகபன

அந்தந்த

திகதிகில்

புதுப்ிக்குநொறு தங்கின் கீழ் உள் அபத்து ிறுயங்களுக்கும் அியிக்குநொறு தனவுடன்
பதொியித்துக் பகொள்கிசன். சநலும் தங்கள் அபயொின் யசதிக்கொகவும் PACIS பநன்பொருள்
MISCO

பநன்பொருில்

பகொள்கிசன்.

சசர்க்கப்ட்டுள்து

ன்பதயும்

தனவுடன்

பதொியித்துக்

ஆ. පஆணினிொின் ண்ணிக்பகபனப் புதுப்ிக்க, சநச உள் 02 இல் குிப்ிடப்ட்டுள்
இபணப்புகள் மூம் ிறுய நுபமவு (Institutional Login) ஊடொக தபவு அபநப்ில் உள்ிட
முடியும் ன்துடன் பநனுயில் (Menu) உள்நுபமந்து PACIS இல் உள் குிப்பு மூம்
ஆணினிொின் ண்ணிக்பகபன உள்ிடொம். ிறுயம் பதொடர்ொக இதுயபபனில்
யமங்கப்ட்டுள்
ன்துடன்,

கடவுச்பசொல்லிப

தநது

ிறுயத்திற்கொ

யமங்கப்டயில்பபனில்,

இதற்கொக

(Password)

னன்டுத்த

சயண்டும்

(Password)

இதுயபப

நின்ஞ்சல்

முகயொிக்கு

கடவுச்பசொல்
ன்

ddcs4.pubad@gmail.com

திபணக்கத்தபயொிொல் நின்ஞ்சல் என்ிப அனுப்புயதன் மூம் ிறுயத்திற்கொ
கடவுச்பசொல்லிப (Password) பற்றுக்பகொள் முடியும்.
இ)

PACIS இல் உள் ஆணி ண்ணிக்பகபனப் புதுப்ிப்சதொடு, பதொடர்புபடன

தபவுகின் உண்பநத்தன்பநனிப உறுதிப்டுத்தும் பொருட்டு, இபணந்த சசபயகபச்
சசர்ந்த அபத்து அலுயர்களுக்கும் 2022/08/31ஆந் திகதிக்கு முன் MISCO பநன்பொருில்
தங்கள்

யிபங்கப

உள்ிடுநொறு/புதுப்ிக்குநொறு

அிவுபப

பதொியித்துக் பகொள்கிசன். இபணந்த சசபயகள்
டயடிக்பககளுக்கும்
பசனற்ொட்டிப

இந்தத்

கண்டிப்ொக

தபவுகபப்

தனவுடன்

அலுயர்கின் அபத்து தொ

னன்டுத்த

சநற்பகொள்

யமங்குநொறு

உத்சதசித்துள்தொல்,

சயண்டும்

ன்பத

இந்தச்

அலுயர்களுக்கு

அினத்தருநொறு தனவுடன் பதொியித்துக் பகொள்கிசன். சநலும் திர்கொத்தில் தபவுகப
உள்ிடொத/புதுப்ிக்கொத அலுயர்கின் தொ டயடிக்பககில் தொநதம் ற்டொம்
ன்தபயும் பதொியித்துக் பகொள்கிசன்.
04. ප MISCO பநன்பொருள் மூம் யருடொந்தம் அல்ொத இடநொற்க் சகொொிக்பககப
ிகழ்ிபனில் (Online) சநர்ப்ித்தல்
அ)

கொகிதப்

ொயபனிபக்

குபப்தற்கும்

நற்றும்

பதொடர்ொடப

ிதொக்குயதற்குநொ எரு யமிமுபனொக இடநொற்க் சகொொிக்பககப ிகழ்ிபனில்
பற்றுக்பகொள்யபதன்து

பொருத்தநொதொபகனிொல்,

எரு

முன்சொடித்

திட்டநொக

முகொபநத்துய சசபய உத்திசனொகத்தர் சசபயனின் அலுயர்களுக்கொக யருடொந்தம் அல்ொத
இடநொற்

சகொொிக்பககப

ிகழ்ிபனில்

(Online)

சநர்ப்ிக்க

சந்தர்ப்ம்

யமங்கப்ட்டுள்து. ஆொல், ிகழ்ிப முபனில் இடநொற்ங்களுக்கொக யிண்ணப்ிக்கும்
சொது, அந்த அலுயர்கள் அபயருக்கும் இடநொற்ம் யமங்கப்டநொட்டொது ன்தப
தனவுடன் அினத்தருயதுடன், சொதொபணநொக இடநொற்ம் யமங்கப்டும் சொது இதுயபபனில்
ின்ற்ப்ட்ட பகொள்பக முடிவுகள் இதற்கும் பசல்லுடினொகும் ன்தபயும் தனவுடன்
பதொியித்துக் பகொள்கிசன்.
ஆ)

ிறுயத்தின்

தபயொிொல்

இந்த

இடநொற்ங்களுக்கொ

ொிந்துபபகப

ிகழ்ிபனிசசன யமங்கப்ட சயண்டும் ன்துடன், சசபய நற்றும் திலீட்டு சதபயகள்
ன்யற்றுடன் பயற்ிடங்கின் இருப்பு சொன் கொபணிகபக் கருத்தில் பகொண்சட
இடநொற்ங்கள்
ன்பதயும்

யமங்கப்டும்

சநலும்

ன்தபயும்

பதொியித்துக்

அலுயர்களுக்கு

பகொள்கின்சன்.

அினத்தப

ிகழ்ிபனில்

சயண்டும்

சகொொிக்பககபச்

சநர்ப்ிப்து கடிநொக இருக்கும் சந்தர்ப்ங்கில், இபணந்த சசபயகள் சுற்ிக்பக இ:
02/2015 மூம் அிமுகப்டுத்தப்ட்ட CST/01 [A4 தொின் இருபுமும் (Both Sides)
அச்சிடப்ட்ட] டியத்தில் இடநொற்க் சகொொிக்பககபச் சநர்ப்ித்தொல் சொதுநொது.

இ)

ிகழ்ிபனில்

(Online)

சநர்ப்ிக்கப்டும்

யருடொந்தம்

அல்ொத

இடநொற்க்

சகொொிக்பககளுக்கு, ிறுயங்கின் தபயர்கொல் தங்கள் ொிந்துபபகப ிகழ்ிபனில்
யமங்கும்சொது, அது பதொடர்ில் MISCO பநன்பொருின் பநனுயில் உள்,
TRANSFER

RECOMMENDATION (T) இபணப்பு மூம் யமங்க சயண்டும்

ENTRY

ன்துடன், முகப்புப் க்கத்தில் (Home Page) குிப்ிடப்ட்டுள் Step 01 (Transfer) இல்
SPECIAL TRANSFER LIST 01 இப அளத்தி (CLICK) அங்சக to page இபணப்பு மூம்
இடநொற்

கட்டபகப

MISCO

பநன்பொருின்

மூம்

பற்றுக்பகொள்

முடியும்

ன்தபயும் சநலும் பதொியிக்கின்சன். (சநதிக யியபங்களுக்கு இபணப்பு 01 ப்
ொர்க்கவும்)
ஈ)

யருடொந்தம்

அல்ொத

இடநொற்க்

சகொொிக்பககப

ிகழ்ிபனில்

(Online)

சநர்ப்ித்தல் பதொடர்ில் சதனும் சிக்கல்கள் இருந்தொல், msotransfer.pubad@gmail.com ன்
நின்ஞ்சல் முகயொி மூம் தங்கள் ிபச்சபபனச் சநர்ப்ிக்க முடியும் ன்தப தங்கள்
ிறுயங்கில்

ணினொற்றும்

முகொபநத்துய

சசபய

உத்திசனொகத்தர்

சசபய

அலுயர்களுக்கு பதொியிக்குநொறு சகட்டுக்பகொள்கிசன்.
05. ප உங்கள் ிறுயங்கில் ணிபுொியும் இபணந்த சசபயகள் அலுயர்கின் தொ
டயடிக்பககப சநலும் யிபத்திொகச் பசய்யதற்கொ இந்த முனற்சினிப பயற்ி
பச்பசய்ன தங்கின் ஆதபபய பதொடர்ந்தும் திர்ொர்க்கிசன்.

எப்ம்./ ஸ்.ஆசொக்கண்டொப
இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம்

இணைப்பு 01

01.

இடாற்மங்களுக்கான பரிந்துணகணர லறங்குதல்

MISCO மன்மபாருரின் மனுலில் உள்ர TRANSFER

ENTRY

Recommendation(T)

இணைப்பு மூயம் பரிந்துணகள் லறங்கப்பட வலண்டும்.

இடாற்மங்களுக்கான

பரிந்துணகணர

லறங்க,

சம்பந்தப்பட்ட

அலுலயரின்

மபணத்

வதர்ந்மதடுத்து, முன்னால் உள்ர

Select என்பணதத் வதர்ந்மதடுக்கவும். அதில் உள்ர Officer

அங்கு மகாடுக்கப்பட்டுள்ர

இல் உள்ர பட்டியியிருந்து மபாருத்தான காைத்திணன

Recommendation இல் உள்ர பட்டியியிருந்து மபாருத்தான பரிந்துணணத் வதர்ந்மதடுக்கவும்.

வதர்ந்மதடுத்து,

Reason

Remarks இல் வலவமவதனும் குமிப்புக்கள் குமிப்பிட வலண்டி வதணல இருந்தால்
அலற்ணமமம் உள்ரிட்டு Add Decision Button ஐ Click மசய்வும்.

02.

இடாற்மக்கட்டணரகணர லறங்குதல்

தங்கள் நிறுலனத்தில் பைிபுரிமம் அலுலயர்களுக்கு இடாற்மம் லறங்கப்பட்டிருந்தால், அதணன

Step 01 (Transfer) இல் உள்ர SPECIAL TRANSFER LIST 01 ஐக் கிரிக்
(CLICK) மசய்து, to page இணைப்பு மூயம் இடாற்மம் லறங்கப்பட்ட அலுலயர்கரின்
முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ர

பட்டிணய அணுகி, உரி இடாற்மக்கட்டணரகணர மபற்றுக்மகாள்ர முடிமம்.

தது நிறுலனத்தில் பைிபுரிமம் அலுலயர்கரிற்குரி இடாற்ம கட்டணரகணர இதன் மூயம்

மபற்றுக்மகாள்ர முடிமமன்பதுடன், இடாற்மம் லறங்கப்பட்டுள்ரதா என்பணத பரிசீயிக்க,

Search என குமிப்பிட்டுள்ர Text Box இல் வதசி அணடார அட்ணட இயக்கத்திணன அல்யது
மபரின்

ஒரு

பகுதிண

உள்ரிட்டு

அலுலயர்

அமிந்து

மகாள்ர

முடிமம்.

அங்வகமள்ர

அட்டலணைின் முதல் மநடுலரிணசில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

Circle ID என்ம இணடமுகத்தின்
(Interface) வல் உள்ர By Circle ID இல் உள்ர Radio Button ஐ Tick மசய்து அங்குள்ர Text Box
இல் Circle ID என குமிப்பிட்டுள்ர இயக்கத்ணத குமிப்பிட்ட பின் Letter List என குமிப்பிட்டுள்ர
Button ஐ Click மசய்து இடாற்ம கட்டணரிணனப் மபற்றுக்மகாள்ர முடிமம். இந்த
இடாற்மக்கட்டணரகள் MISCO அணப்பில் சுாகவல உருலாக்கப்படுலதால் (Auto Generate)
ீ ண்டும்

அது

மதாடர்பில்

லறங்கப்படாட்டாது.

இணைந்த

வசணலகள்

பிரிலால்

கடிதங்கள்

எதுவும்

03.

இடாற்மக்கட்டணர லறங்கப்படாத அலுலயர்கரின் வகாரிக்ணககள்
மதாடர்பாக

இடாற்மக்கட்டணரிணன லறங்க முடிாலிட்டால், இது மதாடர்பில் அமிந்துமகாள்ர Non

Circle Decision Transfer இல் To Page இனுள் மசன்று பார்ணலிட முடிமம்.

04.

இடாற்மம் மசய்ப்பட்ட அலுலயர்கணர லிடுலித்தல் ற்றும்
கடணிணன மபாறுப்வபற்மல்

இடாற்மம் மசய்ப்பட்ட அலுலயர்கணர நிறுலனத்தில் இருந்து லிடுலித்தல் மதாடர்பாக
முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ர

STEP 02 (Transfer)

RELEASE FROM INSTITUTE (TRANSFER)

இணனமம், மலரி நிறுலனத்தில் இருந்து இடாற்மம் மபற்று லரும் அலுலயருக்கு நிறுலனத்தில்
கடணிணன மபாறுப்வபற்மல் மதாடர்பாக

DUTY ASSUME இணனமம்
பன்படுத்த முடிமம் என்பதுடன், உரி மசற்பாடுகளுக்கு வவய குமிப்பிட்டுள்ர To Page
மூயம் மதாடர்புணட இணடமுகத்ணத (Inter Face) பார்க்கவும்.
STEP 03 (Transfer)

