
 

MISCO මෘදුකාාංගයට පිවිසීම සහා අදා උඳදදස්-ආයතන සහා 

1. LGN ඔව්සවේ අන්තර්ජා ඳශසුකම් වඳයාගන්සන්නම් http://10.250.1.112/misco/ සලබ් ලිපිනසයන්ද සලනත් 

ජායන් ඔව්සවේ අන්තර්ජා ඳශසුකම් වඳයාගන්සන්නම්   http://43.224.125.68/misco/ යන සලබ් ලිපිනයද 

වශන් කර  අදා අතුරුමුහුණතට වම්බන්ධ ලන්න. සමහිදී ආයතනය වතු සතොරතුරු ඇතුත් කිරීමට “Institute” 

icon භාවිතා කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MISCO මෘදුකාාංගය සලත පිවිසීම වශා “Institute”   Icon එක “Click” කර ඊට අදා සතොරතුරු ඳශත ඳරිදි ඇතුත් 

කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

උදා:-   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Type 43.224.125.68/misco/ or 10.250.1.112/misco/ 

A 

B 

C 

D 

http://43.224.125.68/misco/


කෘෂිකර්ම සදඳාර්තසම්න්තුල / Agriculture Department 

  A -  Department   B -  Agriculture Department 

  C -  ආයතනයට අදා මුරඳදය D -    “Institute Login” බටනය ක්ලික් කරන්න. 

 

Home Page 

 

Home Page සලත පිවිසි විට සම් ලන විට ක්රියාත්මක ලන සමොියු ඉශත ඳරිදි සඳන්නුම් කරයි.සමහිදී Graguate මගින් 2020 

ලර්සේ ව්ථිර ඳත්වීම් බා දුන් වාංලර්ධන නිධාරීන්සේ සතොරතුරු බා ගත ශැකි සේ.   සවේලක සතොරතුරු යාලත්කාලීන කිරීම 

වශා PACIS සමොියුය භාවිතා ක ශැක. ඒ වශා ලන ඳරිශීක අත්සඳොත Login පිටුසලහි Help හි දක්ලා ඇත. 

නිධාරියාදේ දතොරතුරු-Personal 

එක් එක් නිෂධාරියාට අදාල ආයතනය මගින්ද සතොරතුරු ඇතුත් ක ශැකි අතර ඒ වම්බන්ධ උඳසදව් ඳරිශීක වදශා 

උඳසදව්හි දක්ලා ඇත. නිෂධාරියාට අදා සතොරතුරු නිෂධාරියා විසින්ම ඇතුත් කිරීමට මග සඳන්විය යුතු සේ.ශදිසි 

අලයතාලයක් වශා ඳමණක් සම් ශරශා නිෂධාරීන්සේ සතොරතුරු ඇතුත් ක යුතු සේ. 

 

සමහි Personal Information click කර ඳසු ඳශත පිටුල දිව් සේ. 



 

Employee Details click ක විට ඳහත පිටුල දිස් දේ. 

 

 එහි ඇති Personal යන්න click ක විට ඳහත පිටුල දිස් ලන අතර නිධාරීන්ට අදා දතොරතුරු ඇතුත් ක හැකි දේ. 

 



Service යන්න Click ක විට ඳශත පිටුල දිව් සේ.එමගින් නිධාරීන්ට අදා සවේලා විව්තර ඇතුත් ක ශැක. 

 

Termination දතෝරා ගැනීම තුලින් ආයතනය තු සිටින නිධාරීන් කිසියම් දහේතුලක් මත දසේලය අලසන් කර ඇත්නම් එම 

දතොරතුරු ඇතුත් ක හැකි දේ. නමුත් ස්ථාන මාරු ැබීම මත ආයතනදේ දනොමැති නිධාරීන් දමමගින් ආයතනදයන් ඉලත් 

කිරීම දනොක යුතු දේ. 

 

 

 

 

 



ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම් 

ස්ථාන මාරු සදහා නිර්දේ බා දීම සහා දමනුදලහි Transfer යන්න දතෝරා ගන්න. 

 

එහි  Entry click ක විට ඳහත පිටුලට දයොමු දේ. 

 

Transfer Request Recommendation: 

නිෂධාරීන් විසින් ව්ථාන අයදුම් ක ඳසු, Transfer සමොියුසයහි  Recommend(T) උඳ සමොියුය විලෘත ක විට ඳශත ඳරිදි 

දැකිය ශැක.අදා නිෂධාරියා සතෝරා, නිෂධාරීයාසේ ඉදිරිසයන් ඇති Select යන්න සතෝරා Officer Recommendation යටසත් 

නිර්සේය සතෝරා Add Decision Button click කරන්න.එමගින් ව්ථාන මාරු වශා නිර්සේ බා දිය ශැක. 

 

 

 



Appeal Recommendation: 

නිෂධාරීන් විසින් ව්ථාන අයදුම් ක ඳසු Transfer සමොියුසයහි  Recommend(A) උඳ සමොියුය විලෘත ක විට ඳශත ඳරිදි 

දැකිය ශැක.අදා නිෂධාරියා සතෝරා, නිෂධාරීයාසේ ඉදිරිසයන් ඇති Select යන්න සතෝරා Officer Recommendation යටසත් 

නිර්සේය සතෝරා Add Decision click කරන්න.එමගින් ව්ථාන මාරු වශා නිර්සේ බා දිය ශැක. 

 

Public Service commission Recommendation: 

නිෂධාරීන් විසින් ව්ථාන අයදුම් ක ඳසු Transfer සමොියුසයහි  Recommend(PSC) උඳ සමොියුය විලෘත ක විට ඳශත ඳරිදි 

දැකිය ශැක.අදා නිෂධාරියා සතෝරා, නිෂධාරීයාසේ ඉදිරිසයන් ඇති Select යන්න සතෝරා Officer Recommendation යටසත් 

නිර්සේය සතෝරා Add Decision click කරන්න.එමගින් ව්ථාන මාරු වශා නිර්සේ බා දිය ශැක. 

 

 

 



Release from the Institute: 

නිෂධාරීන් විසින් ව්ථාන අයදුම් ක ඳසු Transfer සමොියුසයහි  Releasement  උඳ සමොියුය විලෘත ක විට ඳශත ඳරිදි 

දැකිය ශැක.අදා නිෂධාරියා සතෝරා, නිෂධාරීයාසේ ඉදිරිසයන් ඇති Select යන්න සතෝරා Release Button click කරන්න.එමගින් 

ව්ථාන මාරු ද නිෂධාරියා සවේලා ව්ථානසයන් නිදශව් කිරීම ක ශැකි අතර නිෂධාරිසයකු ශට නිදශව් කිරීමක් කිරීම අලය 

සනොසේනම් Remove Button click ක විට නිෂධාරියා අදා ැයිව්තුසලන් නිදශව් ක ශැකි සේ.   

 

Attachment 

තම ආයතනය යටසත් උඳ කාර්යා වශා නිධාරීන් අනුයුක්ත කිරීම සම් ඔව්සවේ සිදු ක ශැක. ආයතනය යටසත් ඇති සලනත් 

උඳ කාර්යායක් සලත නිෂධාරිසයකු අනුයුක්ත කරයි නම් ඳසු Transfer සමොියුසයහි  Attachment උඳ සමොියුය විලෘත ක 

විට Attachment Place select කර අදා ආයතනය සතෝරා Attach to Sub Office Button click ක විට උඳ කාර්යායකට 

අනුයුක්ත ක ශැක. අනුයුක්තය ඉලත් කිරීමට Remove Attachment Button Click කරන්න. 

 



Duty Assume 

නිෂධාරීන් විසින් ව්ථාන අයදුම් ක ඳසු Transfer සමොියුසයහි  Duty assume උඳ සමොියුය විලෘත ක විට ඳශත ඳරිදි දැකිය 

ශැක.අදා නිධාරියා සතෝරා ගැනීම වශා select click කරන්න. 

 

 

Reports 

ව්ථාන මාරු වම්බන්ධ ලාර්තා  බා ගැනීම වශා සමනුසලහි Transfer  යටසත් Reports යන්න සතෝරා ගන්න. 

 

එවිට ඳශත පිටුලට සයොමු ලන අතර ඒ ඒ වබැඳියන් තුලින් ලාර්තා බා ගැනීමට ශැකියාල ඇත.  

 

Report - ආයතනය තු ස්ථාන මාරු ඉල්ා ඇති නිධාරීන්දේ සාරාාංය 

Shedule-I - දසේලා ස්ථානදේ ලසර  5 කට ලඩා දසේලය කර ඇති නිධාරීන්දේ දතොරතුරු 



Shedule-II - දසේලා ස්ථානදේ ලසර  5 කට ලඩා දසේලය කර ඇති නිධාරීන්දේ ලැඩිදුර දතොරතුරු 

Report I-ආයතනදයන් පිටතට ස්ථාන මාරු ද නිධාරීන්දේ දතොරතුරු 

Report II- ආයතනය දලත ස්ථාන මාරු ද නිධාරීන්දේ දතොරතුරු 

Appeal Request List-අභියාචනා කරන ද නිධාරීන්දේ දතොරතුරු 

Appeal Report-ආයතනයට අදා අභියාචනා ක නිධාරීන්දේ අභියාචනා තීරණ 

 

නිධාරීන්දේ දසේලා විස්තර ඇතුත් කිරීම 

සවේලා විව්තර ඇතුත් කිරීම වශා සමනුසලහි Service යන්න සතෝරන්න. 

 

සමහි Service History Click ක විට ඳශත පිටුලට සයොමු සේ. 

 

සමහි Service Histry යන්න click ක විට ඳශත පිටුලට සයොමු සේ.සමය Personel හිද ඇතුත් සේ. 

 



සමහි Termination යන්න click ක විට ඳශත පිටුලට සයොමු සේ.සමය Personel හිද ඇතුත් සේ. 

 

 

 

 

  



MISCO மன்மபொருளர அணுகுலதற்கொன அமிவுறுத்தல்கள் - நிறுலனத்திற்கொனது 

1. LGN மூயொக இளை லசதிிளன அணுகுலதொின் http://10.250.1.112/misco/ எனும் 

இளைதர முகலொிளமம்  பிம லளயப்பின்னல் மூயொக இளை லசதிிளன 

அணுகுலதொின் http://43.224.125.68/misco/எனும் இளைதர முகலொிளமம் பன்படுத்தி 

இதனுடன் மதொடர்புளட இளடமுகத்ளத(Interface) மபமயொம். இங்கு நிறுலனத்தின் தகலல்களர 

உள்ரீடுலதற்கு “Institute” icon ஐப் பன்படுத்தவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MISCO மன்மபொருளர அணுகுலதற்கு “Institute”   Icon ஐ “Click”  மசய்து அதனுடன் 

மதொடர்புளட தகலல்களரப் பின்லருொறு உள்ரிடவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type 43.224.125.68/misco/ or 10.250.1.112/misco/ 

A 
B 

C 

D 

http://43.224.125.68/misco/


உதொைம்:- லிலசொத் திளைக்கரம் / Agriculture Department  
    A -  Department            B -  Agriculture Department 

    C -  நிறுலனத்திற்கொன கடவுச்மசொல்    D - “Institute Login” Button ஐ “Click” மசய்வும். 

 

Home Page 

 

Home Page இனுள் உள்நுளறமம் பபொது தற்பபொது மசற்பொட்டிலுள்ர Module பபய 

கொட்டப்பட்டிருக்கும். இங்கு Graguate மூயொக 2020 ஆம் ஆண்டில் நிந்த நினம் லறங்கப்பட்ட  

அபிலிருத்தி உத்திபொகத்தர்கரின் லிபங்களரக் கொை முடிமம். அலுலயர்கரின் தகலல்களர 

புதுப்பிப்பதற்கு PACIS Module ஐப் பன்படுத்த முடிமம். இதற்கொன பனர் லறிகொட்டி Login பக்கத்தில் 

Help இல் கொைமுடிமம். 

 
அலுலயொின் தகலல் - Personal 

வ்மலொரு அலுலயருக்கும் உொி நிறுலனத்தினூடொக தகலல் உள்ரீடு மசய் முடிமமன்பபதொடு அது 

மதொடர்பொன பனர் லறிகொட்டயொனது அமிவுறுத்தலில் மபற்றுக் மகொள்ர முடிமம். குமித்த தகலல்கள் 

அலுலயொினொல் உள்ரீடு மசய்மொறு அமிவுறுத்தப்பட பலண்டும். அலச பதளலின் மபொருட்டு 

ொத்திப இதன் மூயொக அலுலயர்கரின் தகலல்கள் உள்ரீடு மசய்ப்பட பலண்டும். 



 

இங்கு Personal Information ஐ click மசய்த பின்னர், பின்லரும் பக்கம் பதொன்றும். 

  

Employee Details ஐ click மசய்மம் பபொது, பின்லரும் பக்கம் பதொன்றும்.  

 

  

 

 

 



அங்பக கொைப்படும் Personal என்பளத click மசய்மம் பபொது, பின்லரும் பக்கம் பதொன்றுலபதொடு அங்கு 

அலுலயருடன் மதொடர்புளட தகலளய உள்ரீடு மசய் முடிமம்.  

 

Service என்பளத Click மசய்மம் பபொது பின்லரும் பக்கம் பதொன்றும். அதனூடொக  அலுலயருடன் 

மதொடர்புளட பசளல லிபங்களர உள்ரீட்ட முடிமம் 

 

Termination என்பதிளன மதொிவு மசய்லதன் மூயம் நிறுலனத்திலுள்ர அலுலயர்கள் ஏபதனும் 

கொைத்தொல் பசளலள நிறுத்திிருப்பொர்கரொின் அத்தகலளய உள்ரிட முடிமம். இருப்பினும் 

இடொற்மம் மபற்மதனொல் நிறுலனத்தில் இல்யொத அலுலயர்களர நிறுலனத்திலிருந்து நீக்க முடிொது.  



 

இடொற்மங்களுக்கொன பகொொிக்ளக 

இடொற்மங்களுக்கொன பொிந்துளகளர லறங்க Menu இல் Transfer என்பளத மதொிவு மசய்வும். 

 

அங்கு Entry ஐ click மசய்லதன் மூயம்  பின்லரும் பக்கத்துடன் இளைக்கப்படுவீர்கள். 

 

Transfer Request Recommendation: 

அலுலயர்கரினொல் இடொற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்த பின்னர், Transfer Module இல் Recommend(T) 

எனும் Sub Module ஐ திமக்கும் பபொது, பின்லருொறு கொைப்படும். உொி அலுலயள மதொிவு மசய்து, 

அலுலயொின் மபருக்கு முன்னொலுள்ர Select என்பளத மதொிவு மசய்த பின்னர், Officer 



Recommendationக்கு கீழுள்ர பொிந்துளள மதொிவு மசய்து Add Decision Button ஐ click  மசய்வும். 

இதனூடொக இடொற்மத்திற்கொன பொிந்துளள லறங்க முடிமம். 

  

Appeal Recommendation: 

அலுலயர்கரினொல் இடொற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்த பின்னர், Transfer Module இல் Recommend(A) எனும்  

Sub Module ஐ திமக்கும் பபொது, பின்லருொறு கொைப்படும். உொி அலுலயள மதொிவு மசய்து, 

அலுலயொின் மபருக்கு முன்னொலுள்ர Select என்பளத மதொிவு மசய்த பின்னர், Officer Recommendationக்கு 

கீழுள்ர பொிந்துளள மதொிவு மசய்து Add Decision ஐ click மசய்வும். இதனூடொக இடொற்மத்திற்கொன 

பொிந்துளள லறங்க முடிமம். 

 

Public Service commission Recommendation: 



அலுலயர்கரினொல் இடொற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்த பின்னர், Transfer Module இல் Recommend(PSC) எனும்  

Sub Module ஐ திமக்கும் பபொது, பின்லருொறு கொைப்படும். உொி அலுலயள மதொிவு மசய்து, 

அலுலயொின் மபருக்கு முன்னொலுள்ர Select என்பளத மதொிவு மசய்த பின்னர், Officer Recommendationக்கு 

கீழுள்ர பொிந்துளள மதொிவு மசய்து Add Decision ஐ click மசய்வும். இதனூடொக இடொற்மத்திற்கொன 

பொிந்துளள லறங்க முடிமம். 

 

Release from the Institute: 

அலுலயர்கரினொல் இடொற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்த பின்னர், Transfer Module இல் Releasement எனும் Sub 

Module ஐ திமக்கும் பபொது, பின்லருொறு கொைப்படும். உொி அலுலயள மதொிவு மசய்து, அலுலயொின் 

மபருக்கு முன்னொலுள்ர Select என்பளத மதொிவு மசய்த பின்னர், Officer Recommendationக்கு கீழுள்ர 

பொிந்துளள மதொிவு மசய்து Release Button ஐ click மசய்வும். இதனூடொக இடொற்மம் மபற்ம 

அலுலயள பசளல நிளயத்திலிருந்து லிடுலிக்க முடிமமன்பபதொடு அலுலயருக்கு தொம் லிடுலிக்கப்பட 

பலண்டி அலசிில்ளயொின் Remove Button ஐ click மசய்லதன் மூயம் குமித்த பட்டிலிலிருந்து 

அலுலயள லிடுலிக்க முடிமம்.  

 



 

 

 

Attachment 

தங்கள் நிறுலனத்திற்கு கீழுள்ர உப அலுலயகங்களுக்கு அலுலயர்களர இதன் மூயொக இளைக்க 

முடிமம். தங்கள் நிறுலனத்திற்கு கீழுள்ர பலமமொரு உப அலுலயகத்திற்கு  அலுலயள இளைத்த  

பின்னர் Transfer Module இல் Attachment எனும்  Sub Module ஐ திமக்கும் பபொது,  Attachment Place ஐ 

select மசய்து, உொி நிறுலனத்ளத மதொிவு மசய்து, Attach to Sub Office Button ஐ click மசய்லதன் மூயம் 

உப அலுலயகத்திற்கு இளைக்க முடிமம். இளைப்ளப அகற்றுலதத்கு Remove Attachment Button ஐ 

click மசய்வும். 

 



Duty Assume 

அலுலயர்கரினொல் இடொற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்த பின்னர், Transfer Module இல் Duty assume எனும் Sub 

Module ஐ திமக்கும் பபொது, பின்லருொறு கொைப்படும். உொி அலுலயள மதொிவு மசய்லதற்கு select ஐ 

click மசய்வும். 

 

 

Reports 

இடொற்மங்கள் மதொடர்பொன அமிக்ளககளர மபற்றுக் மகொள்ளுலதற்கு Menu இல் Transfer இற்கு கீழுள்ர 

Reports என்பளத மதொிவு மசய்வும்.  

 

பின்லரும் பக்கத்திற்கு மசன்று, அந்தந்த  இளைப்புக்கள் மூயொக அமிக்ளககளரப் மபற்றுக் மகொள்ர 

முடிமம்.  



 

Report -     நிறுலனத்தினுள் இடொற்மத்திளன பகொரும் அலுலயர்கரின் சுருக்கம்  

Shedule-I - பசளல நிளயத்தில் 5 லருடங்களுக்கு பயொக பசளலொற்றும் அலுலயர்கரின் தகலல்   

Shedule-II- பசளல நிளயத்தில் 5 லருடங்களுக்கு பயொக பசளலொற்றும் அலுலயர்கரின் பயதிக 

தகலல்   

Report I-    நிறுலனத்திலிருந்து மலரிப இடொற்மம் மபற்ம அலுலயர்கரின் தகலல்   

Report II-   நிறுலனத்திற்கு இடொற்மம் மபற்று லந்த அலுலயர்கரின் தகலல்   

Appeal Request List- பன்முளமமடு மசய்துள்ர அலுலயர்கரின் தகலல்  

Appeal Report-   நிறுலனத்திற்குொி பன்முளமமடு மசய்துள்ர அலுலயர்கரின் பன்முளமமட்டு 

முடிவுகள்  

 

அலுலயர்கரின் பசளல லிபங்களர உள்ரிடுதல்  

பசளல லிபங்களர உள்ரீடு மசய்லதற்கு Menu இல் Service என்பளத மதொிவு மசய்வும்.  

 

இங்கு Service History ஐ Click மசய்மம் பபொது, பின்லரும் பக்கத்துடன் இளைக்கப்படுவீர்கள்.  

 

இங்கு Service History என்பளத Click மசய்மம் பபொது, பின்லரும் பக்கத்துடன் இளைக்கப்படுவீர்கள். இது 

Personel இல் உள்ரடக்கப்பட்டுள்ரது. 



 

இங்கு Termination என்பளத click மசய்மம் பபொது, பின்லரும் பக்கத்துடன் இளைக்கப்படுவீர்கள். இது 

Personel இல் உள்ரடக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

 


