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(அ) அநினெகம் 

ல்ன ஆட்சிக்கு டிஜிட்டல் ஆட்சி னெரந  

உனககங்கிலும் உள்ப அரணத்து அசாங்கங்களும் ல்ன ஆட்சிர ககாண்டு டத்துற்காக  

உரத்து னோகின்நண, தலும் அது குடிக்களுக்கு அசாங்கம் ங்கும்  தசரகபின் 

ிர்தார்ப்னகரப ிரநதற்ந தண்டினள்பது.  

 

அசாங்கத்ின் ஆம்த கானங்கபில் அச தசரகள் கிதக்க த்துாிகபால் 

கிணிாக்கப்தட்டது அசாங்கங்கபின் தூ தாக்கு சிந்ரண  ல்ன ஆட்சிாக இனோந்து. 

ல்ன ஆட்சி ன்தது இனக்குகள் ற்ன்ம் துர தாக்கங்கரபக் ககாண்டாக இனோந்ாலும், தன 

அசாங்கங்கள் ற்ன்ம் சிில் சனேகங்கள் ல்ன ஆட்சிின் தூண்கபாக ட்டு னெக்கி 

குநிக்தகாள்கள் அரடாபம் காப்தட்டுள்பண.  

 

ணத, ல்ன ஆட்சிின் னெக்கி தாக்கம், அரடாபம் காப்தட்ட ல்ன ஆட்சி ககாள்ரககரப 

ரடனெரநதடுத்துாகும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வீண காில்தட்தம் தன காங்களுக்காக அசாங்கத்ால் ற்ன்க்ககாள்பப்தட்டது,  இன் 

தசர காாக அசாங்கத்ின் கசல் ிநன் தலும் அிகாித்து. ஆம்தகான கிணிகபில்  

கூட ங்கள் கசல்ிநன், துல்லிம் ற்ன்ம் கதாி திச்சுரகரபக் ரகாள்ற்காக  

அசாங்கங்கபால் தன்தடுத்ப்தட்டண. உாாக 1942 ஆம் ஆண்டில் அகாிக்க க்கி 

ாடுகபில் தற்ககாள்பப்தட்ட தசி க்கள் காரக கக்ககடுப்னகபின் தகுப்தாய்வுகரப 

ிரவுதடுத்துற்கு IITAC ..டி..சி (1940) IIVAC ..ி..சி (1946) ன்ந னெல் கிணி 

ENIAC (1946) தன்தடுத்ப்தட்டது. ணினும் கல் ற்ன்ம் காடர்ன காில்தட்தத்ின் 

அிதக பர்ச்சி அசாங்கங்கபின் னெக்கி குநிக்தகாள்கரப அரடற்கு இத்ரக 

காில்தட்தங்கபின் தன்தாட்ரட ிாிவுதடுத்ிது. குநிப்தாக இர அடிப்தரடினாண 

ல்ன ஆட்சிின் ட்டு 

ககாள்ரககள் 

1. தனுள்ப ிநராண ஆட்சி 

2. கதான்ப்ன 

3. சாண உாிரகள் 

4. ரக  

5. கபிப்தரடாண ண்ர  

6. தங்தகற்ன 

7. எனோித் கனோத்து 

8. சட்டத்ின் ஆட்சிரத் 

காடர்ந்து  டத்ல் 
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தம்தட்ட ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்தம்அரணத்து ல்ன ிர்ாக 

அம்சங்கரபனம் ின்ாக துரநில் தசர்த்துள்பது. ணத  டிஜிட்டல் கசற்தாடாணது ல்ன 

ஆட்சிக்கு னெக்கி கனோிாகும். 

 

உண்ராண ிட ஆய்வுகள் ற்ன்ம் ல்ன ஆட்சி இனக்குகரப அரடில் டிஜிட்டல் 

அசாங்கத்ின் ிநன்கரப காட்டுற்காக இரப்ன 1 இல் டிஜிட்டல் அச டுத்துக்காட்டுகபின் 

தட்டிரன உங்களுக்கு ங்கினள்தபாம். 

 

டிஜிட்டல் அசாங்க ககாள்ரகின் சீதத்ி ினோத்த்ிற்க்கு அராக  ங்கள் கனோப்கதானோப, 

ல்ன ஆட்சிக்கு இனக்காக டிஜிட்டல் அசாங்கத்ின் ிநன்கரப அடிப்தரடாகக் ககாண்டு, 

ாம் "ல்ன ஆட்சி ககாள்ரககரப ரடனெரந கசய்துதபாம்   

 

 இதுராண  தம், 

இனங்ரகின் னெனாது டிஜிட்டல் அசாங்க ககாள்ரகாணது, 2009-2012 கானப்தகுிில் 

அரணத்து அசாங்க அரப்னகபாலும் தற்ககாள்பப்தட்டு, ரடனெரநப்தடுத்ப்தட்டு 

னோகின்நது. 2009 ஆம் ஆண்டு அரச்சரிணால் அங்கீகாிக்கப்தட்டது. ககாள்ரககரப 

ீபாய்வு கசய்வும், ககாள்ரககரப ன்தாிசீனரண கசய்வும், தராண ினோத்ங்கரப 

கசய்வும் அரச்சர உத்வு ங்கிது  ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த 

ின்ணம் 

அசாங்கத்ின் தனாபர்கரப உள்படக்கி காடர்ச்சிாண ாாடுகள் ற்ன்ம் தட்டரநகரப 

டத்ிது. ற்ன்ம் ஆய்வுகள்  டிஜிட்டல் அசாங்க ககாள்ரகர அல்தடுத்துில் ற்தட்டுள்ப 

னென்தணற்நம் ன்தண  ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ண  

இரபத்ில் ிாிக்கப்தட்டுள்பது.  

ற்ன்ம் அதாதணாடு  தங்குகதன்ம் ின்ணங்கபின் னெற்சிகள் இனோந்ததாிலும், அசாங்க 

அரப்னகபில் டிஜிட்டல் அசாங்க ககாள்ரககரப  கற்நிகாக கசல்தடுத்ப்தட்ட ிகிம் 

ிகவும் குரநாகத உள்பது. ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம்2010, 

2011, 2012 ற்ன்ம் 2013 ஆம் ஆண்டுகபில் டிஜிட்டல் அசாங்க ககாள்ரகர 

ரடனெரநப்தடுத்துன் னோடாந் ிப்தாய்வுகரப தற்ககாண்டது.  காில்தட்த ின்ணம் 

ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம். 

குரநாண அனெனாக்கத்ிற்காண காங்கரப  தகுப்தாய்வு கசய் தின்ணர், னெக்கி 

தங்குார்கபின் ஈடுதாட்தடாடு ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த 

ின்ணிணால் தின்னோம் னெடிவுகள் டுக்கப்தட்டண. 
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 டிஜிட்டல் அசு ககாள்ரக ிகவும் சிக்கனாண ககாள்ரக தரகரப ககாண்டுள்பது. 

 ககாள்ரக ிகவும் ிாிாணது. இில் 29 ககாள்ரக அநிக்ரககள் ற்ன்ம் 177 ககாள்ரக 

ிகாட்டுல்கள் இனோகின்நண , அர அரணத்ரனம்  அசாங்க ின்ணங்கள் கவ்தன் 

டிஜிட்டல் அசு னெிர்ச்சி அபரப் கதானோட்தடுத்ால் கசல்தடுத்ப்தட தண்டும். 

 ககாள்ரகர அனெல்தடுத்துற்கும் அரண அபவீடு கசய்ற்கும் கதானோத்ாண 

அபவீடு இனோக்கில்ரன.   

 ககாள்ரக  அனெனாக்கத்ிற்கு கதாதுாக கதான்ப்தாண ரனர கண்டுதிடிப்ன 

உத்ிதாகத்ர்கள் (CIO)அர வ்ான் கசய்து ன்தில் கபிாண கனோத்து இல்ரன. 

தலும், (CIO) க்களுக்கு அந் அிகாத்ர ங்குற்காண அிகாம் இல்ரன. 

 அர்கள் ன் டிஜிட்டல் ககாள்ரகர அனெல்தடுத் தண்டும் ண அசாங்கத்ிற்கு 

கபிாக காிில்ரன. (ககாள்ரக தாக்கங்கள் கபிாக இல்ரன) 

 

டிஜிட்டல் அசு ககாள்ரக ீபாய்வு குள 

ககாள்ரகின் ினோத்ப்தட்ட திப்ரத ாாிப்தற்காக, ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் 

காில்தட்த ின்ணத்ின்   ரனர் எனோ டிஜிட்டல் அசாங்க ககாள்ரக ன்ஆய்வுக் குளர 

ிித்ார், அில் உன்ப்திணர்கள் ற்ன்ம் அர்கபின் னோரக ஆகிர இரப்ன 2 இல் 

காட்டப்தட்டுள்பண. 

 

ககாள்ரக ீபாய்வுக் குளாணது தல்னெரநனைட்டு திச்சிரணகரபத் ீர்க்க எனோ தம் 

தற்ககாண்டது, தரப்தடும் ததாது ககாள்ரககரப ினோத்துல்  ற்ன்ம் னதுப்தித்ல். ககாள்ரக 

அநிக்ரககள் ற்ன்ம் ிகாட்டுல்கரப காகுத்ல், ற்ந ாடுகபில் ஆப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

அத்ரக தரகள் ற்ன்ம் ககாள்ரக அனுதங்கள் ன்தண னெல் திப்தில் 

தசர்க்கப்தட்டுள்பண ீபாய்வு  குளக்கள் இரண ஆய்வு கசய்ண. 

 

இந் ீபாய்வு குள  எனோ னி கனோத்ர குள ற்ன் ககாண்டது 32 ககாள்ரக அநிக்ரககள் 

அரடாபம் காப்தட்டு  10 ககாள்ரக இனக்குகள் உனோாக்கதட்டுள்பது . 

 

தலும் ககாள்ரக ிகாட்டுல்கரப ாாிப்தற்கு குள எனோ குளர ிித்து. டிஜிட்டல் 

ககாள்ரக காடர்தாண  (கதான்ப்னகூநல், ரக கூநல், ஆதனாசரண கூநல்) தசரகரப 

கசய்ன் னேனம் தட்ாிக் கசற்குள ககாள்ரக அனெனாக்கரபனம் ிகாட்டுல்கரபனம் கசய்து 

னோகின்நது.  ககாள்ரகத் தரகரப ிரநதற்நவும், அர்கபின் ின்ணங்கபின் டிஜிட்டல் 

அச னெிர்ச்சி ிரனர அரடாபம் காவும் அசு ின்ணங்களுக்கு எனோ சிாண 

அணுகுனெரநனம் தரன குள அரடாபம் கண்டு கசற்தடுத்துகின்நது.  
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ஆதனாசரண கசல்னெரந 

ாாிக்கப்தட்ட உத்தச ககாள்ரக ரடனெரந, அசாங்க CIO - ரனர கண்டுதிடிப்ன அலுனர் 

ற்ன்ம் அசாங்கத்ின் சிதஷ்ட அிகாாிகள், கல் காில்தட்த அடிப்தரடினாண ற்ன்ம் 

கல் காில்தட்த அடிப்தரடில்னா   ணிார் துரந னெகாரபர்கள் , கல்ிில் ற்ன்ம் 

சிில் சனொ உன்ப்திணர்கள் ஆகிதானோடன்  தந் கனந்துராடரனப் தற்ககாண்டு 

ஆதனாசரணர கதன்ற்காக இது ங்கப்தடுகிநது. கதாதுக்கபிடினோந்தும், ஆதனாசரண 

ங்கப்தட தண்டும். 

 

ககாள்ரக வ்ான் ரடனெரந தடுத் தடுகின்நது ன்தர அாிக்கும்சாிதார்ப்னப் 

தட்டிரனப் தன்தடுத்ி ககாள்ரக  ரடனெரநப்தடுத்ப்தட தண்டும் 

ஆதனாசரண கசல்னெரந  

 

டிஜிட்டல் அசு னெிர்வு ிரனகரபப் தன்தடுத்ி ககாள்ரககரப ரடனெரநப்தடுத்துற்காண 

எனோ பி அணுகுனெரநர கசற்குள குள கண்டநிந்து ஆப்தடுத்ிது. 

 

அரடாபம் காப்தட்ட அணுகுனெரந தின்தற்நப்தட்டவுடன், அசாங்க ின்ணங்கள் ங்கள் 

டிஜிட்டல் அசாங்கத்ின் னெிர்ச்சிின் அபர அடிப்தரடாகக் ககாண்ட ககாள்ரக 

தரகரப கணிக்க னெடினம். உாாக, எவ்கானோ அசாங்க  அரப்னகளும்  டிஜிட்டல் 

அசாங்க ககாள்ரக தரககரப  கசல்தடுத்ப்தட தண்டும், இது "கல்" ிரனனடன் 

காடர்னரடது, இது குரநந்தட்ச டிஜிட்டல் அசாங்க னெிர்வு ிரன ஆகும். "கல்" ிரன 

காடர்தாண ககாள்ரக தரகரப அர்கள் கசல்தடுத்ிவுடன். அடுத் கட்டத்துடன்  

காடர்னரட ககாள்ரகத் தரகரப அர்கள் கசல்தடுத் னெடினம், இது "ஊடாடும்" ிரன 

ஆகும். ந் எனோ ின்ணனெம் எனோ கட்டத்ில் காடர்னரட தரகபில் குரநந்தட்சம் 70% 

கசல்தடுத்ப்தடாிட்டால், அர்கள் அடுத் ிரனக்குத் காடக்கூடாது. ந்கானோ அசாங்க 

அரப்னம் "இங்கு ிரன" ிரனக்கு அப்தால் கசல்ன னெடிாிட்டால், அற்ரந "இங்கு " 

ிரனில்  இல்ரன ண அரடாபம் காட்டுதாம். 

 

இனோப்தினும், அர்கள் உர் ிரனகளுடன் காடர்னரட தரகரப ரடனெரநப்தடுத்ி, 

அற்தகற்த கசனாக்க சாிதார்ப்ன தட்டிலுக்கு ற்த கசல்கின்நா  ன்தரச் சாிதார்க்கனாம். 

ககாள்ரக ரடனெரநப்தடுத்ல் ிப்னடு 

அசு ின்ணங்கபால் டிஜிட்டல் அசாங்க ககாள்ரக அனெனாக்கம் ிப்னடு கசய்ப்தட்டு 

சாிதார்தற்கு "ககாள்ரக ரடனெரநப்தடுத்ல் தட்டில்" தன்தடுத்ப்தடும். ரடனெரநச் 

சாிதார்ப்னக் தட்டில் ககாள்ரககரப ரடனெரநப்தடுத்துற்க்கு  ஆாாக அசாங்க 

அரப்னகபால் சர்ப்திக்கப்தட தண்டி  காகுப்ன ஆங்கரப அரடாபம் கண்டுள்பது. 

சாிதார்ப்ன கசல்னெரநக்கு தராண அரணத்து கசற்தாடுகரபனம் டிங்கரபனம் 

ார்ப்னகரபனம் ககாள்ரகக் குள உனோாக்கினள்பது. எவ்கானோ அரப்திணதும் சர்ப்திக்கப்தட்ட 

கசனாக்கக் ார்னகபின் அடிப்தரடில் எவ்கானோ அரப்திதும்  ககாள்ரக இக்க ிகித்ர 

ிப்னடு கசய் ிர்தார்க்கப்தடுகிநது. இக்க ிகி ிப்னடு னெடிவுகள் கபிிடப்தடும் 

அத்துடன்  எவ்கானோ அரப்திணதும்  இக்க ிகிம் தற்நி  கதாது க்களுக்கு காிதடுதடும்.  
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அ1) தாக்கு  

"டிஜிட்டல் ஆட்சி  னேனம்  குடிக்கள் ற்ன்ம் அசாங்கத்ின் உநவு இனோக்கரடகின்நது. " 

 அ 2) தின்ணி 

1983 ஆம் ஆண்டின் தசி கம்ப்னொட்டர் ககாள்ரகர  (COMPOL)  ICTA - கல் ற்ன்ம் 

காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ின் னேனம் அநினெகதடுத்தட்டது இன் பர்ச்சிக்காண 

தரர இனங்ரக  அசாங்கம் னென்னெனாக அங்கீகாித்து. இனங்ரகின் இற்ரக பங்கள், 

ாிசக்ி ற்ன்ம் ிஞ்ஞாண ஆரக்குளின் (NARESA) னேனம் இந் னெல் னெற்சி 

டுக்கப்தட்டது. தின்ணர் ஜணாிதிிணால்  ிிக்கப்தட்ட  எனோ குள தசி கிணி 

ககாள்ரகர உனோாக்கிது. 

1984 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இனக்க ாடாளுன்நச் சட்டத்ின் கீழ் தடிாகச் கசற்தட, 

இனங்ரகின் கம்ப்னொட்டர் ற்ன்ம் கல் காில்தட்த கவுன்சில் (சி.இ.இ.டி.சி) 

ஸ்ாதிக்கப்தட்டது. தின்ணர்  ஜணாிதிின் கீழ்  கசற்தடுகின்நது . 

இனங்ரக கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம் (ICTA) 2003 ஆம் ஆண்டு 

ஜூரனில் ின்ப்தட்டது ற்ன்ம் 2003 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இனக்க கல் காடர்தாடல் 

காில்தட்த சட்டத்ிற்க்கு  (.சி.டி.டி) அராக , ICTA  அராக CINTEC ன்ந ின்ணம் 

சட்ட ாீிாண தங்காபாக அரடாபம் காப்தட்டது, ஜணாிதி கசனகத்ின் 

தர்தார்ரின் கீழ் இது ற்ததாது  ற்ததாது கசல்தட்டு னோகின்நது.   

2003 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இனக்க ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்தம்சட்டத்ின் 

கீழ் அசாங்க ற்ன்ம் ணிார் துரநிலுள்ப உத்ிகள் ற்ன்ம் ிட்டங்கரப உனோாக்கவும் 

கசல்தடுத்வும் அிகாபிக்கப்தட்டினோந்துடன் கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காினுட்தத்ின் 

ீது ICTA ிணால் ாாிக்கப்தட்ட ிட்டங்கள் ற்ன்ம் கசல்ிட்டங்கரப ரடனெரநப்தடுத்வும், 

e ஸ்ரீனங்கா அதிினோத்ி ிட்டம் னேனம் கசற்தடுப்தடுகின்ற்து". 

2002 - 2005 ஆண்டு கானப்தகுிில் உனோாக்கப்தட்ட (e- Sri Lanka)"ின்-இனங்ரக அதிினோத்ி 

ிட்டாணது இனங்ரக சனேகத்ின் அரணத்து திாிவுகளுக்கும் .சி.டி. கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் 

காில்தட்த ின்ணின் தங்கபிப்ன ற்ன்ம் ாட்டின் சனேகப் கதானோபாா அதிினோத்ிர 

தம்தடுத்துர இனக்காகக் ககாண்டுள்பது. இந் ிட்டத்ர கசல்தடுத்துன் னேனம் தன 

ன்ககாரட ிிகரப கதற்ன், கசல்தடுத்க்கூடி தராண உள்கட்டரப்ரத 

உனோாக்கவும், டிஜிட்டல் அசாங்க தசரகரப ின்வும் தங்குார்களுடன் கூட்டு தசர்ந்து 

கசல்தடவும்  அசாங்கால் னெடிந்துள்பது. 
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அக்தடாதர் 2004 ல் அரச்சர "e ஸ்ரீனங்கா அதிினோத்ி ிட்டத்ர" அசாங்கத்ின் தசி 

கல் காில்தட்த கசற்தாட்டு ிட்டாக அரடாபம் கண்டுள்பது, தலும் (ICTA) கல் 

காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணத்ர  ஆர கதற்ந  சட்டனர்ாண ின்ணாக 

அங்கீகாித்து.  

E-Sri Lanka அதிினோத்ிக் கனோத்ிட்டத்ின் அரணத்து கூன்கரபனம் அனெல்தடுத் ICTA க்கு 

குநிப்திட்ட அங்கீகாம் ற்ன்ம் கட்டரபகளும் ங்கப்தட்டுள்பண  

 கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம்  அதிினோத்ி கசற்ிட்டத்ர 

அனெல்தடுத்துற்கு தராண ககாள்ரக ற்ன்ம் கட்டுப்தாடடுகள்  கட்டரப்ன 

சிககபின் ங்குற்கு அரச்சர  இனங்ரக கல் காடர்தாடல் அதிினோத்ி 

ின்ணத்துக்கு  தாிந்துர கசய்துள்பது. 

  (ICTA) கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணத்துக்கு அவ்ப்ததாது தற்தடி 

கனோத்ிட்ட கூன்கரப ீபாய்வு கசய்ற்கும் அசாங்கத்ின் அங்கீகாிக்கப்தட்ட 

ககாள்ரகக்கு இங்க அவ்ப்ததாது தரப்தடும் ாற்நங்கரப கசய்ற்கும் (ICTA) 

கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்த்ர  அங்கீகாித்து அிகாம் 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

அன் தின்ணர் 2008 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் இனக்க கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த 

(ினோத்) சட்டம், எப்னல் அபிப்தற்காக அரச்சரக்கு சர்ப்திப்தற்காக  தசி (ICT)  

கல் காடர்தாடல் காில்தட்த ககாள்ரகக் கட்டரப்ரத உனோாக்கும் இரடிரன 

அரச்சர  குளிற்கு தாிந்துரகரப சர்ப்திப்தற்கு உனோாகப்தட்டுள்பது.  

ததன குநிப்திடப்தட்டுள்பதடி தல்தன் டிங்கபில் அரச்சரிணால் (ICTA)  கல் 

ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம் க்கு ங்கப்தட்ட கட்டரபகளுக்கு இந் ஆம் 

உனோாக்கப்தட்டது.
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அ3) ககாள்ரக தாக்கங்கள் 

குநிக்தகாள் 1  அசாங்க கல்கரப தல்தன் ிகபில் கதாது  க்களுக்கு ங்குல்  

குநிக்தகாள்  - கதாது க்களுடன்  ட்ன னெரநில் தல்தன் னேனங்கள்  ிாக அரணத்து 

குடிக்களுக்கும் அசாங்க தசரகரப இனத்ிணில் னெரநில் அணுகுவும் 

ாய்ப்னகரப  ங்குல்.  

குநிக்தகாள் 3  குடிக்கரப  ராக ககாண்ட அசாங்க கசற்தாடுகரப னென்கணடுத்ல் 

இனோக்க தண்டும் 

குநிக்தகாள் 4 (ICT) கல் காடர்தாடல் காில்தட்த  உள்கட்டரப்ன, கல் தசகாிப்ன, 

அச கசல்னெரநகள் ற்ன்ம் I (ICT) கல் காடர்தாடல் காில்தட்த ீர்வு 

ததான்ந துரநகபில் ததாலிாண ிடங்கள் அசாங்க ின்ணங்களுக்குள் 

ஊடுன்வுர டுக்க தண்டும்.  

குநிக்தகாள் 5    அரணத்து அசாங்க தசரககபிலும் ரன்க்கப்தட்ட தசர அபர 

அபிட,  ற்ன்ம் கண்காிக்க  கபிிட  (ICT) கல் காடர்தாடல் 

காில்தட்தத்ர  தன்தடுத்வும் 

குநிக்தகாள் 6      (ICT) கல் காடர்தாடல் காில்தட்தம் னேனம் ஏங்கட்டப்தட்ட 

சனேகங்கபின்   தரகள்/தரகரப னர்த்ி கசய்லும் கபிப்தடுலும். 

 

குநிக்தகாள் 7 (ICT) கல் காடர்தாடல் காில்தட்த தன்தாட்டின் ஊடாக ிகவும் 

கதான்ப்னாய்ந் தினபிக்கக்கூடி ரகில் அசாங்க அரப்னகபில் 

கசல்னெரநகள் ற்ன்ம் அரப்னனெரநகரப ரடனெரநப்தடுத்துல் 

 

குநிக்தகாள் 8 அசாங்க  ககாள்ரககள்  ற்ன்ம் னெடிகடுக்கும் கசல்னெரந ஆகிற்நில் 

இனத்ிணில் ினெரநகள்  னேனம் குடிக்கள்  ஈடுதாட்ரட ினோத்ி கசய்ல்  

 

குநிக்தகாள் 9   (ICT) கல் காடர்தாடல் காில்தட்தத்ர  தன்தடுத்துன் னேனம் 

சட்டத்ின் ஆட்சிர ிரனின்த்துல் 

 

குநிக்தகாள்10    கற்நிகாண டிஜிட்டல் அனெல்தடுத்ளுக்கு  னெரநாண கசல்தாட்டு 

கட்டரப்ரத ின்வுலும் கசல்தடுத்ளும்  
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அ) கசல்தாட்டு கட்டரப்ன 

1. தாக்கம் 

இந் ககாள்ரககளும் ரடனெரநகளும் அரணத்து அசாங்க அரப்னகபாலும் அசாங்க, ாகா 

சரதகள், ாட்ட கசனகங்கள் ற்ன்ம் திதச கசனகங்கள் ற்ன்ம் உள்ளூாட்சி அிகா 

சரதகள், அசாங்க ின்ணங்கள், ிிச்சட்ட ின்ணங்கள், ற்ன்ம் அசாங்கத்துக்கு  

னெளராக கசாந்ாண கம்தணிகள். எவ்கானோ அசாங்க அரப்னக்கும் இந் ககாள்ரககரப 

தின்தற்ந தண்டும் ற்ன்ம் தரப்தட்டால் ாடிக்ரக  தசராக கசய் தண்டும். 

 

2. கான ல்ரன  

இந் ிட்டம் அனெல்தடுத்ப்தட்ட கானப்தகுி னேன்ன் ஆண்டுகள் ஆகும், ஜணாி 2014 காடங்கி 

இந் ிட்டம் கசற்தடுப்தடுகின்நது, அவ்ப்ததாது இந் ிட்டம்  ீட்டிக்கப்தட தண்டும், 

அசாங்கத்ால் ிர்ிக்கப்தட்டதடி, கதானோத்ாண ாற்நங்கள் ற்ன்ம் அரணத்து அசாங்க 

அரப்னகளும் ிிக்கப்தட்ட தத்ிற்குள் ககாள்ரக ற்ன்ம் ரடனெரநகரப தின்தற்ந 

தண்டும். இந் ஆத்ின் கீழ் ிட்டிடப்தட்ட ககாள்ரககள் ற்ன்ம் ரடனெரநகள் 

ிரனாணாக இனோக்காது. சுற்ன்ச்சூலின்  ாற்ந ததாக்குகள், காில்தட்தம் ற்ன்ம் ிகச் 

கசற்தாடுகபின் ாற்நங்கள் ஆகிற்ரநப் கதான்த்து  இது அடிக்கடி னதுப்திக்கப்தடும். 

 

2. ககாள்ரக ற்ன்ம் ிகாட்டுல்கபில் ிிப்னர்வு 

டிஜிட்டல் அசாங்கக் ககாள்ரகில் ிிப்னர்ர உனோாக்குற்கும், ககாள்ரகர 

ரடனெரநப்தடுத்துற்கு தராண உிகரப ங்குற்கும், (ICTA) கல் ற்ன்ம் 

காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம் ரண ின்ணங்கபின் ரனர்களுக்கும் திாண 

கண்டுதிடிப்ன உத்ிதாகத்ர்களுக்கும் கனோத்ங்குகள் ற்ன்ம் திற்சி குப்னகள் டத்தும். 

தலும், தந் அபில் கதாது க்கபிடம் ிிப்னர்ர ற்தடுத்துற்காக அசாங்க 

அரப்னகபிரடத சுற்நநிக்ரககள் ற்ன்ம் ரகதடுகள் ாாிக்கப்தட்டு 

ிிதாகிக்கப்தடுகின்நது.  

கசல்தாட்டு கட்டரப்ன 

3. கசல்தடுத்ல் ிப்னடு 

எவ்கானோ னோட னெடிிலும் ககாள்ரக அனெனாக்கத்ின் அபர ிப்னடு கசய்ற்காக (ICTA) 

கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம் னோடாந் கக்ககடுப்ன டத்தும். இந் 

தாக்கத்ிற்காக (ICTA) கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம்  அசிாண 

வுகரப தசகாித்ல் ற்ன்ம் னி டிங்கள் ாாிப்தது ற்ன்ம் எவ்கானோ ஆய்ிரணப் 

தற்நினம் (ICTA) கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணின் இரபத்ில் 

கபிிடப்தடும். 
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எவ்கானோ அசாங்க அரப்திணதும் டிஜிட்டல் அசாங்க னெிர்வு ிரனகரப அரடாபம் கா 

எனோ பி கனோிர ICTA உனோாக்கும். இந் கனோி எவ்கானோ சுிர் ின்ணத்ிற்கும் 

ங்கள் சு ிப்னட்ரடக் ரகாளுற்கு ங்கப்தடும். இது னெிர்வுத் த்ர அரடாபம் 

காண்தற்காண எனோ கதாநினெரநாக  ட்டும் அல்னாது அடுத் னெிர்ச்சி அபர அரட 

எவ்கானோ அசாங்க அரப்னகளும்  டுக்கும் டடிக்ரககரபனம் குநிக்கும். 

4. கதான்ப்ன ற்ன்ம் உாிர 

ககாள்ரககரப அனெல்தடுத்ல் ற்ன்ம் ரடனெரநகபின் உனோாக்கம், தாாிப்ன ற்ன்ம் 

னதுப்தித்ல் ஆகிற்நிற்கு ICTA கதான்ப்தாக இனோக்கும். ககாள்ரககள் ற்ன்ம் ரடனெரநகரப 

ற்ன்க்ககாள்ற்கும் அரண  அனெல்தடுத்துற்கும் ணிப்தட்ட ற்ன்ம் அசு அரப்னககளுக்கு 

ஆதனாசரண கூன்துடன்  கதான்ப்ன. ககாள்ரககள் ற்ன்ம் ரடனெரநகரப கசல்தடுத்துர 

கண்காிப்தற்காண ICTA கதான்ப்தாக இனோக்கும். 

(ஆ) ககாள்ரககள் ற்ன்ம் ிகாட்டுல்கள் 

திாிவு 1 - குநிக்தகாள் 1 க்காண ககாள்ரககள் 

ல்ன ஆட்சி இனக்கு - கல் கபிப்தரடாண கல்  அணுகல் 

குநிக்தகாள் 1 - அசாங்க கரன கதநலும்  ற்ன்ம் ின்ணில்  

அணுகு னெரநனம்   

 

 

 

 

 

 

 

1.1 வு ற்ன்ம் கல் ரகப்தடுத்ல் 

ககாள்ரக அநிக்ரககள்  ின்ண வுகள் ன்தண  , குடிக்கபின் ணினாிரர உன்ி கசய்னம் 

அத சத்ில் கல் தகிர்வுக்காண அடிப்தரடர அரடாபம் காணும் கதானோட்டு 

ரகப்தடுத்ப்தட தண்டும் 

 

திாிவு 1 உத ரனப்ன  

1.1 வு ற்ன்ம் கல் ரக 

1.2 தன ினெரநகப ஊடாக வு ற்ன்ம் கல் கதன்ல்  

1.3 ின்ணணு டித்ில் உள்ப வுகள்  

1.4 கல் தாதுகாப்ன 
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ரடனெரந ிகாட்டுல்கள் 

1.1.1 கல் தாதுகாப்ன ககாள்ரகால் ிர்ிக்கப்தட்ட திாங்களுக்கு ின்ணின்   

வுகள் கல்கள் ரகப்தடுத்ப்தட தண்டும். 

1.1.2 ின்ண வு / கரன ங்குற்காண அரணத்து சாத்ிாண தார்ராபர்கபிடனெம் 

ிணிதாக  அரனாிரசகபின் உர்ிநன் அரடாபம் காவும். இரப்ன 03 இல் 

ககாடுக்கப்தட்ட கடம்ப்தபட் இந் தாக்கத்ிற்காக தன்தடுத்ப்தடனாம். (இரப்ன 03 - கல் 

/ வு ரகப்தடுத்ல் கட்டரப்ன  ிகாட்டுல்கள் கசய்ப்தடும்) 

1.1.3 .சி.சி..இ.ஆால் கபிிடப்தட்ட .சி..சி. ில் உள்ப கதானோத்ாண திாிின் 

ினெரநகரப ரடனெரநப்தடுத்துன் னேனம் குடிகண கல் தாதுகாப்ன உன்ிப்தடுத்வும் 

(HTTP://www.icta.lk/images/secPolicy/ ணினாிர _ & _ Citizen_Information_Protection. Doc). 

1.1.4 தகிப்தட்ட கல் / தசரகள் ங்குற்கு அசிாண கபிப்னந (அசு ற்ன்ம் அசு 

சாா) கல் / வு ஆாங்கரபக் கண்டநிவும். இத்ரக ரப் கதன்ற்காண  தசர 

எப்தந்ங்கள், னாிந்துர்வு எப்தந்ங்கள் ஆகிற்நின் னேனம் உன்ி கசய்ப்தட தண்டும். ற்ந 

ின்ணங்களுடன்  தகிர்ந்பிக்கும் தசரகள் னாிந்துர்வு எப்தந்ங்கள்  ற்ன்ம் / அல்னது 

உடன்தடிக்ரககள் னேனம் னெரநப்தடுத்ப்தடுத்ல்  தண்டும். 

எனோ கூட்டுநவுச் சங்கத்ின் ார்ப்னனோ இரப்ன 04 இல் (வு ற்ன்ம் கல்காடர்ன தகிர்வுக்கு 

துர இரப்ன 04 ப் தார்க்கவும்) ற்ன்ம் எனோ தசர ிரன எப்தந்த்ின் (SLA) ார்ப்னனோ 

இரப்ன05இல்ககாடுக்கப்தட்டுள்பது.
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1.2 தல்தன்  தசணல்கபின் னேனம் ரனம் கரனனம் கதன்ல் 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அரணத்து அசு ின்ணங்களும் வு ற்ன்ம் 

கல்கள் கிரடக்கும் ன்ரர உன்ிப்தடுத் தண்டும். இது தல்தன் 

ிகபால் ங்கப்தடும். 

1.2.1 கல் தாதுகாப்னக் ககாள்ரக "காடர்ச்சிாண னெகாரத்துத்ின் " கீழ் 

ரகப்தடுத்ப்தட்டுள்ப ககாள்ரககள் அரணத்தும் அசு அரப்னகபால் 

கசல்தடுத்ப்தடதண்டும். 

(Http://www.icta.lk/images/secPolicy/Business_Continuity_Management.doc) 

1.2.2 சகன அசாங்க அரப்னகளும் சிங்கபம் ற்ன்ம் ிழ் னணிதகாட்ரட அரணத்து கிணி 

தரனகளுக்காகவும் தன்தடுத் தண்டும் (ஆங்கரப உனோாக்குல், ரன பங்கள், 

கன்கதானோள் அரப்னகள் ற்ன்ம் கல் தாிாற்நம்). SLS 1134: 2004, SLS 1326: 2008 

ஆகிற்ரந உள்படக்கி SLAS 1134: 2004 ன்ந னெரநின் கீழ் சிங்கப ற்ன்ம் ிழ் 

னணிதகாட் ிரச கி  டிரப்ன ற்ன்ம் உள்பீட்டு னெரநகரப ிரனப்தடுதுற்கு 

தன்தடுத்ல் தண்டும். 

1.2.3 குல் அடிப்தரடினாண வு ற்ன்ம் கல் தசரகள் 1919 ஜி..சி. அரப்ன 

ிரனத்ின் னேனம் ங்கப்தடும். 

 

1.2.4  கல் தசரகள் ின்ண ரனத் பங்கபினூடாகவும் ாட்டினூடாகவும் ங்கப்தடும் 

 

1.2.5 சனேக ரனபங்கள், ஆர்.ஸ்.ஸ், ன்நங்கள் ற்ன்ம் திந கதானோத்ாண சனேக ஊடகங்கள் 

ததான்ந இர எனோங்கிரப்ன காில்தட்தங்கள் னேனம் கல்கரப ங்குற்காண 

அரணத்து னெற்சிகரபனம் அசு ின்ணம் கசய் தண்டும். 

 

1.2.6 காரதல் வு ற்ன்ம் கல் தசரகள் அசு காரதல் ததார்ட்டல் ற்ன்ம் அசு சின் 

கசய்ி தசர னேனம் ங்கப்தட தண்டும் (GovSMS - 1919). 
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இனத்ிணில்  டித்ில் உள்ப வு 

ககாள்ரக அநிக்ரக - வுத் ாாிப்ன ற்ன்ம் உனோாக்கம், தசிப்ன, க்கரத்ல், இடம்கதர்வு 

ற்ன்ம் காப்தகப்தடுத்துல் ஆகிற்நிற்காக  அிக அபவு கணம் கசலுத்துரகில், ின்ணணு 

டித்ில் ின்ணின்  கசல்தாடுகரப கசல்தடுத்துற்கும் அசிாண வுகரப   

அரணத்து அசு ின்ணங்களும் தாாிக்க தண்டும் 

1.3.1 அசாங்க கல் அரப்னகள் னேன்ன் காிகபில் ந் காிிளும் , அாது சிங்கபம், 

ிழ் ற்ன்ம் ஆங்கினம் ஆகி காிகபில்  தார்ரிடவும் , தசித்து ரக்கவும், 

கசல்தடுத்வும் னெடினம். 

1.3.2 வு காகுப்ன  னெளரர அரடற்கு, உள்ளூர் காிகபில் னெலில் ரகப்தற்நப்தட்ட 

வுகள், ஆங்கின காிில் எலிகதர்ப்ன, காிகதர்ப்ன கசய்ப்தட்டு  தசிக்கப்தட 

தண்டும். 

1.3.3 வு அடிப்தரடில் அசாங்க அரப்னகபில் கிரடக்கக்கூடி கல்கள் தசகாிக்கப்தட்டு, 

ஆய்வு கசய்ப்தட்டு, தாிதசாிக்கப்தட்டு  , தம்தடுத்ப்தட்டு, ின்ணணு டித்ிற்கு 

ாற்நப்தட்டு வுகபின் எனோரப்தாட்ரட உன்ி கசய்து ரக்கதடுத்ல்  தண்டும். 

1.3.4 உள்பக ற்ன்ம் அசு ிக்ரகத் தரகள் ற்ன்ம் தசி ஆக் காப்தகச் சட்டத்ின் 

குநிப்திட்ட ிதங்கரப  கிரடக்கக்கூடி ங்களுடன் ரக்க தண்டும். 

1.3.5 2006 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இனக்க ின்ணணு தாிர்த்ரணச் சட்டத்ின் 5 ஆம் ற்ன்ம் 6 

ஆம் திாிின் தடி, அசாங்க அரப்னகபாணது இனத்ிணில் ஆங்கள், ின்ணணு 

ஆங்கள் அல்னது இனத்ிணில் ங்கல் ததான்நற்ன்க்கு ங்கப்தட்ட ிிகளுக்கு  

இங்குன் னேனம் திந கல்கரப  தன்தடுத் தண்டும்.
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1.4 கல் தாதுகாப்ன 

ககாள்ரக அநிக்ரக - எவ்கானோ அசாங்க அரப்னனம்  எனோ கல் தாதுகாப்ன ககாள்ரகர 

உனோாக்கி ற்ன்க்ககாண்டு ரடனெரந   தண்டும். 

1.4.1 எவ்கானோ அசாங்க அரப்னம் கல் தாதுகாப்ன ககாள்ரகர உனோாக்கி ரடனெரந 

தடுத் தண்டும் ICTA ிணால் கபிிட்டுள்ப கல் தாதுகாப்ன ககாள்ரக  ிகாட்டுல் 

ஆத்ில் உள்ப உள்ப ிடங்கரப தின்தற்ன்ல் தண்டும்.  

(http://www.icta.lk/en/programmes/re-engineering-government/129-policy-documents/911-

information-security-policy.html).  

1.4.2 ணிப்தட்ட வுகளும் கல்களும் ஆளும் சட்டங்கள், எளங்குனெரநகள் ற்ன்ம் 

ிினெரநகபின் தடி, அரப் தாாிக்க தண்டும். அத்ரக வுகளும் கல்களும்  அத்ரக 

கபினைட்ரட ிர்கிக்கும் ிிகள் ற்ன்ம் ிினெரநகளுக்கு ற்த ட்டுத கபிப்தடுத்ப்தட 

தண்டும். (னெரநாண கல் ிகாட்டு கநினெரநகள் வு தாதுகாப்ன தகாட் ஆப் ப்ாக்டீஸ் 

கிரடக்கும் ) 

 

1.4.3 இகசித்ன்ரர உன்ிப்தடுத் ற்ன்ம் அங்கீகாிக்கப்தடா அணுகல், ாற்ன்ல், 

தாிாற்நம் கசய்ல்  அல்னது ீக்குல் / ீக்குல் ஆகிற்ரநத் டுக்க ின்ணணு திவுகரப 

தாாிக்க தண்டும். 

 

1.4.4 கக்காய்ாபர் ிக்ரகத் ிரக்கபம் ict. ர கக்காய்வு கசய்கின்நததாது ICT 

ிணால் திற்ன்ிக்கப்தட்ட கக்காய்வு அிகாாிகபிணால் ாத்ித கக்காய்வு  ஆடிட்டுகள் 

தற்ககாள்பப்தட்டால் ட்டுத தற்ககாள்பப்தடுல் தண்டும்  

 

1.4.5 ஆங்கள் ற்ன்ம் கல்களுடன் காடர்னரட கல் ற்ன்ம் கசாத்துக்கபின் 

ற்ன்க்ககாள்பத்க்க தன்தாட்ரட ஆப்தடுத்துல். (கல் தாதுகாப்னக் ககாள்ரகின் கீழ் 

ககாடுக்கப்தட்ட ிகாட்டுல்கரபப் தார்க்கவும் – அன்தடி  ஆப்தடுத்ப்தட தண்டும்) 

 

1.4.6 வு தசிப்ன சாணங்கரப தன்தடுத்தும் ததாது கல் தாதுகாப்ன ககாள்ரகர 

கரடப்திடித்து அகற்ன்ல் / தளது தார்த்ல் கசய் தண்டும் 
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திாிவு 2 - குநிக்தகாள் 2 க்காண ககாள்ரககபல்ன ஆட்சி இனக்கு - 

கசல்ிநன், ிரண ிநன் 

குநிக்தகாள் 2 - எனோ குடினுக்கு  ட்ன னெரநில் அசாங்க தசரகரப 

இனத்ிணில் னெரநில் கிரடக்க கசய்ல்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 தசரகரப ரகப்தடுத்ல் 

ககாள்ரக அநிக்ரக – எவ்கானோ  ின்ணத்ிணாலும்  ங்கப்தடும் தசரகள், தசரர 

ங்குற்காண அடிப்தரடர அரடாபம் காணும் கதானோட்டு ரகப்தடுத்ப்தட தண்டும் 

2.1.1 அசாங்க ின்ணங்கள் அரணத்தும் சாத்ிாண ாடிக்ரகாபர்கரபனம் சாத்ிாண 

தசர ிிதாக ினெரநகரபனம் அரடாபம் கா தண்டும். ககாடுக்கப்தட்ட கடம்ப்தபட் 

(இரப்ன 06 - தசரகள் ரகப்தாடு கட்டரப்னம் ிகாட்டுல்களும்) இந் தாக்கத்ிற்காக 

தன்தடுத்ப்தடனாம். 

2.2 தல்தன் ினெரநகள் னேனம் தசரகரப கதநல்  

ககாள்ரக அநிக்ரக - அரணத்து ரக அசு ின்ணங்களும் தசர ரகப்தடுத்ல் அி னேனம் 

ரன்க்கப்தட்ட தன இனிணில் ினெரநகள் னேனாக  தசரகரப ங்குர உன்ி 

கசய் தண்டும். 

2.2.1 குடிக்கலுக்கு  ட்னாீிாண  தசரகரப ிநம்தட ங்குற்கு, அசாங்க ின்ணங்கள் 

ங்கள் னெக்கிாண  கசற்தாடுகரப கசய்ற்கு டிஜிட்டல் னேனாண  ீர்வுகரப (SOLUTION) 

கசல்தடுத் தண்டும். 

 

திாிவு துர ரனப்னகள் 

2.1   தசரகரப  ரகப்தடுத்ல் 

2.2   தல்தன் ிகள்  னேனம் தசரகரப கிரடக்க கசய்ல். 

2.3   டிஜிட்டல் அசாங்கத்ின் ிநன், கசல்ிநன் ற்ன்ம் ிரனத்ன்ர. 

2.4    இரக்கப்தட்டுள்ப அசாங்கத்ிற்கு எத்துரப்ன 

2.5   வுகபின் இங்கு ண்ர. 

2.6    ிநந் வு 

2.7   குடிக்கரப  ரப்தடுத்ப்தட்ட தசர ங்கள்  
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2.2.2 குடிகன் ட்ன தசரகரப ிநம்தட ங்குற்கு, கல் தசரககரப  காடர்ச்சிாக 

ங்கப்தட தண்டும், ற்ன்ம் 24/7 இன் அடிப்தரடில்  ங்க னெற்சிக்கவும். . 

2.2.3 அரணத்து அச  அரப்னகளும் அசாங்க கல் ற்ன்ம் தசரககரப  

எனோங்கிரக்கப்தட்ட னென் அலுனகம் னேனாக  (என்-ஸ்டாப்-ாப்), ின்ணஞ்சல், ரன, குல், 

ஸ்ம்ஸ், காரதல் ததான்ந அரணத்து சாத்ிாண தசணல்கரபனம் தன்தடுத்ி 

தசரகரப ங்க தண்டும். கல்களும் தசரகளும் ங்கப்தடும் ினெரநகள் ற்ன்ம் 

சாணங்கரப அரடாபம் கான்தற்கு, இரப்ன 7 இல் ககாடுக்கப்தட்டுள்பது. தசரகரப 

ங்குற்கு தல்தன் கட்டரப்ன சிகள்   தன்தடுத்ப்தட தண்டும். 

2.2.4 இனங்ரகில் உள்ப அரணத்து டிஜிட்டல் அசாங்க தசரகளுக்குாண   (இது இரப்ன 08 

- னங்கா தகட் ணவும்) னங்கா தகட் ஊடாக இனத்ிணில்  பங்கள் னேனம் அசாங்க தசரகள் 

ங்கப்தட தண்டும். 

2.2.5 அசாங்க ின்ணங்கள், குடிக்கள் ற்ன்ம் ிக ின்ணங்கள், குநிப்திட்ட இர 

காில்தட்தங்கள் அல்னது இர உனாிகள் ததான்நற்நில் கசற்தாடுகரப கசய்ர 

உன்ி கசய் தண்டும். டிஜிட்டல் அசு ீர்வுகரப(SOLUTION)  ாாிப்ததற்கு  ற்ன்ம் 

காில்தட்த ார்த் ிிகரப தன்தடுத் தண்டும். 

2.2.6 சட்டப்னர்ாண , eTransaction கசல் ிிகபின் தடி இனத்ிணின தசரகரப ங்க 

னெடினம். அசாங்க ிி சுற்நநிக்ரக 447 இன் தடி அசாங்கத்ால் ங்கப்தட்ட இனத்ிணில் 

தசரகளுக்கு  கட்டம் கசலுத்ப்தடனாம். EServices  ங்குற்காண சட்ட தரகள் 

ற்ததாதுள்ப சட்டங்கபால் ிரநதற்நதடில்ரன ன்நால், eTransaction கசல் ிிகபின் கீழ் 

னி ிினெரநகரப உனோாக்க தண்டும். 

2.2.7 அரணத்து டிஜிட்டல் கசல்தாட்டு தசரகலுக்குாண  ரகதடு / கசல்னெரந 

ரகதடுகரப தங்குார்கபின் தன்தாட்டிற்காக கிரடக்க கசய் தண்டும். (துர இரப்ன 

ரகதடு / கசல்னெரந ரகதடுக்காண இரப்ன). 

2.3 டிஜிட்டல் அசாங்கத்ின் ிரணத்ிநன், கசல்ிநன் ற்ன்ம் 

ிரனத்குன்ர 

ககாள்ரக அநிக்ரக - டிஜிட்டல் னேனாண அச ீர்வுகள்(SOLUTION) ங்குர  உன்ிப்தடுத் 

ிகழ்சிகள் டிரக்கப்தட தண்டும் ததாதுாண ிி ற்ன்ம் / அல்னது சனேக னோாணம் னெலீடு 

ன்தணற்நில் எனோ ிரனாண ண்ர இனோக்க தண்டும்.  

2.3.1 ந்கானோ டிஜிட்டல் அசாங்க ிட்டத்ரனம் கசல்தடுத் னென், உாிராபர், னெலீட்டின் 

ீாண னோாணத்ர  கக்கிட தண்டும் RoI - னெலீட்டு ீாண னோாய் 

ற்ன்க்ககாள்பப்தட்ட னெரநரரப் தன்தடுத்ி உன்ிப்தடுத்லுக்காக (கக்கிடுற்காண 

RoI - னெலீட்டு ீாண னோாய் 
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ார்ப்னனோ - இரப்ன 10) டிஜிட்டல் அசாங்க அரப்னகள் ). RoI - னெலீட்டு ீாண னோாய் 5 

னெல் 10 ஆண்டுகளுக்கு குரநந்து கக்கிடப்தட தண்டும். 

 

2.3.2 தர்ரநாண RoI - னெலீட்டு ீாண னோாய்RoI - னெலீட்டு ீாண னோாய் க்கள் 

அல்னது கிசாண சனேக ாக்கம் ககாண்ட ிட்டங்கள் ட்டுத கசல்தடுத்ப்தட தண்டும் 

2.3.3     .சி.டி. ீர்வுகபின் னோடாந்ி தாாிப்ன / கசல்தாட்டுச் கசனிணத்ர காடர்ச்சிாண 

உன்ிப்தடுத்லுக்காண ிட்ட ாழ்க்ரக சுற்சிர அடிப்தரடாகக் ககாண்ட ின்ணத்ின் 

ன்சீரப்ன வு கசனவுக ிட்டத்ில்  இரத்ல்.
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2.4 இரக்கப்தட்ட அசாங்கத்ின் எத்துரப்ன 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அரணத்து அசு ின்ணங்களும் இரந் தசரகள் (இரக்கப்தட்ட 

அசாங்க தசரகள்) ரடற்ந ாடிக்ரகாபர்  ர  தசரர  ங்குரன உன்ி கசய் 

தண்டும். அவ்ான் கசய், தங்தகற்ன ின்ணங்கள் வுகரப தகிர்ந்து ககாள்பவும், 

எப்னக்ககாள்பப்தட்ட ஆளுர கட்டரப்ரத அடிப்தரடாகவும், தி தகிர்வு ககாள்ரக 

அடிப்தரடில் கசல்தடவும் தண்டும். 

 

2.4.3 கல் / வு ரகப்தாட்டின் அடிப்தரடில், 2.4.1 அரணத்து தங்குார்கரபனம் 

உள்படக்கி கல் ற்ன்ம் வு தகிர்வுக்காண எனோ ஆட்சி கட்டரப்ரத உனோாக்குல் ற்ன்ம் 

கரடப்திடித்ல் (ஆட்சி கட்டரப்தின் காடர்தாண தலும் ிங்களுக்கு 2.9.1 ப் தார்க்கவும்). 

 

2.4.2 அச ின்ணங்கள் அற்நின் இரந் தசரகள் சம்தந்ப்தட்ட தங்குார்களுடனும் 

எத்துரக்க தண்டும். இந் தரர பிாக்கும் ரகில் வு உாிராபர்கள் அரணத்து 

அசு ின்ணங்கபிணது அங்கீகாத்ிற்காகவும், தஸ்த னாில் காடர்தாண தசரகரப 

ங்கவும் அடிப்தரட கல்கரப ங்க தண்டும். 

அச வுகரப இரத்து ங்குற்கு அசாங்க அரப்னகள், அசாங்க வு தகிர்வுக் 

ககாள்ரகின் அடிப்தரடில் தசர ங்குர்க்கு ங்குல் தண்டும் அரப்தின் 

தண்டுதகாபின்தடி அற்நின் ர ங்க தண்டும். வு தாிாற்ந கசல்னெரநில் 

ஈடுதட்டுள்ப ந்கானோ ின்ணனெம் கசல்னெரநக்கு உவுற்கும், ரனிடுற்கும் ICTA - 

கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணின் உிர  தகானாம். ICTA - கல் 

ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ண தங்குார்கபின் தங்கபிப்னடன் வு தகிர்வு குள" 

என்ரந அரப்தன் னேனம் எனோங்கிரப்ன கசல்னெரநரத் காடங்க தண்டும். 

  

2.4.4 தசரகள் ங்கும் திந ின்ணங்களுக்கு ர ங்கும்ததாது, அத்ரக ின் 

ணினாிர ற்ன்ம் இகசித்ன்ரர உன்ி கசய்ற்கு சிநப்ன கணம் கசலுத்ப்தட 

தண்டும். 

 

2.4.5 ாடிக்ரகாபர்களுக்கு தசரகரப ங்குற்குத் தரப்தடும் வு ற்ன்ம் 

தசரகபின் கதன்ரன உன்ி கசய்ற்கு தராண தின்னன ற்ன்ம் னென்-இன்ிப் 

தன்தாடுகரப தம்தடுத்துன் னேனம் தங்குார்கபின் ின்ணங்களுடன் கூட்டுநவுடன் 

கசற்தடுல் தண்டும்.   

 

2.4.6 அசாங்க ின்ணங்கள், அச தசரகரப ங்குற்காக ற்ந அசாங்க 

அரப்னகளுடன் தாதுகாப்தாண ற்ன்ம் ரடற்ந இனத்ிணில் கல்காடர்னகரப 

உன்ிப்தடுத்துற்கு LGN  தன்தடுத் தண்டும். 
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2.4.7 அரப்னகபால் ங்கப்தடுகின்ந தசரகள் னங்கா தகட் னேனம் வுகரப ங்குற்கும், 

அசாங்கத்ின் கசய்ி தாிாற்நத்ிற்கும் டுத்-ப்திணனோக்கும் ங்குன் னேனம் 

கதன்ாின் அரப்னகபால் ங்கப்தடும். அத்ரக வுகள் ல்..ஈ. னேனம் 

காிிக்கப்தடும். www.developer.icta.lk இல் கிரடக்கும்.
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2.5 ின் இரடிரனப்தாடு 

ககாள்ரக அநிக்ரக - இரந் தசர ங்கல் (குடிகன் ட்ன தசர ) அரணத்து அசாங்க 

ின்ணங்களும், னங்கா இன்டர்கதாலிட்டி ஃதிதம்தர் (LIFe) ிநந் ிரனகரப 

தன்தடுத்ல் தண்டும்.  

 

2.5.1 அரணத்து அசு ின்ணங்களும் ிநந் ிரனகரப தன்தடுத் தண்டும், அர கசல் 

ிநன், ிற்தரணாபர் டுிரனர ற்ன்ம் ககிழ்வுத்ன்ர ஆகிற்ரந உன்ிப்தடுத் 

தண்டும். இது டிஜிட்டல் அசாங்க அரப்னகபின் அதிினோத்ிில் சிநப்தாக கனோப்தட 

தண்டும், IT ாாிப்னகரப ாங்குல் ற்ன்ம் திவுகரபப் தாதுகாத்ல் ன்தண ிகவும் 

னெக்கிாகும். 

 

2.5.2 அரணத்து அசாங்க ின்ணங்களும்  னங்கா இண்டர்கதாலிட்டி ஃதிதம்கார்க் (LIFe) 

னேனம் குநிப்திட்ட ிடதுக்காக அரடாபம் காப்தட்ட கல் தாிாற்ந கநினெரநகரபச் 

கதநப்தட்ட கல் கபங்கபிலினோந்து அரடாபம் கா தண்டும். Www.life.gov.lk ல் 

கபிிடப்தட்டதடி,Life இன் சீதத்ி திப்தில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ங்களுக்கு அசு 

அரப்னகள் இங்க தண்டும். 

 

2.6 ிநந் வு 

ககாள்ரக அநிக்ரக - ிநந் வு தசரகரப கதன்ர பிாக்கும் கதானோட்டு, அரணத்து 

அசு அரப்னகளும் தசரகள் ரகப்தடுத்லுக்கு இங்க வுகரப  ங்க தண்டும் 

 

2.6.1 கதன்ி  தசர்க்கப்தட்ட தசரகரப ங்குற்கு, அசு ின்ணங்கள் வு ற்ன்ம் / 

அல்னது வு தசரகரப ிநந் வுகபாக ங்க தண்டும். இத்ரக ிநந் வு தசி 

தாதுகாப்ன, ற்ன்ம் ின்ண ககாள்ரககள், ணினாிர ஆகிண ீநா ரகில் இனோக்க 

தண்டும். ீநாது, அரடாபம் கா னெடிா (தர்கள், குநிப்திட்ட இடங்கள் ததான்நர) 

ற்ன்ம் ந் அசினரப்ன அல்னது சட்ட கநினெரநகரப ீநா ரகில் இனோக்க தண்டும். 

ற்ன்க்ககாள்பப்தட்ட ிநந் வு ககாள்ரககரப இரப்ன 11 - ிநந் வு ககாள்ரக 

ககாடுக்கப்தட்டுள்பது. 
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2.7 குடிகன் ரப்தடுத்ப்தட்ட தசரகள் ங்குல் 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அரணத்து அசு ின்ணங்களும் குடிகன் ரப்தடுத்ி தசரகரப 

ங்குில் எத்துரக்க தண்டும் 

 

2.7.1 அசு ின்ணங்கள் அர்கபது இரந் தசரகள் சம்தந்ப்தட்ட தங்குார்களுடன் 

எத்துரக்க தண்டும். இந் தரர பிாக்கும் ரகில் வு உாிராபர்கள் அரணத்து 

அசு ின்ணங்களுக்கும் இரண ிரநதற்ன்ம் கதானோட்டு , தஸ்த னாில் காடர்தாண 

தசரகரப ங்ககுதுடன்  அடிப்தரட கல்கரபனம்  ங்க தண்டும். 

 

2.7.2 அசாங்க ின்ணங்கள், அசு தசரகரப ங்குற்காக ற்ந அசாங்க 

அரப்னகளுடன் தாதுகாப்தாண ற்ன்ம் ரடற்ந இனத்ிணில் கல் காடர்னகரப 

உன்ிப்தடுத்துற்கு LGN  தன்தடுத் தண்டும். 

 

2.7.3 அரணத்து அசு ின்ணங்களும் தசி காரதல் ததார்ட்டல் (http://mobile.icta.lk/) ற்ன்ம் 

அசாங்க ஸ்.ம்.ஸ் ிாக கல் ற்ன்ம் தசரகள் ததான்நற்ரந ங்க னெற்சிக்க 

தண்டும். 

 

2.7.4 னக்ட்ாணிக் தசரகள் அசாங்கத்ின் கசல்ிநரண தம்தடுத்துற்காக அர்கபின் 

ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்தம் அரப்னகரப ங்குற்காக அசாங்க 

தசரர தன்தடுத் தண்டும். அரணத்து அசு ின்ணங்களும் LGN உடன் 

இரக்கப்தட்டுள்பால், அசாங்க தசரகரப ங்குற்காண தராண இரப்னகரப 

LGN னேனம் ிநம்தட ங்க னெடினம். 

 

2.7.5 கல் தசரகரப ரடற்ந ித்ில் ங்குற்காக அசாங்க ின்ணங்கள் 1919 ஆம் 

இனக்கத்ிற்கு தசர காடர்தாண கல்கரப ங்க தண்டும். 

 

2.7.6 அரணத்து அசாங்க ின்ணங்களும்  னங்கா இண்டர்கதாலிட்டி ஃதிதம்கார்க் (ரனஃப்) 

னேனம் குநிப்திட்ட கடாரனுக்காக அரடாபம் காப்தட்ட இங்குப வுகரப  அரடாபம் 

கா தண்டும். 

 

2.7.7 அரணத்து னெக்கி அசாங்க அரப்னகளும் அற்நின் உட்னந தரகரப  ததனனள்ப  

த்துக்கு அராக  தன்தடுத்ி னர்த்ி கசய்ப்தட தண்டும் ன்தர உன்ி கசய் 

தண்டும். 
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 3 திாிவு 3 - குநிக்தகாள் 3 க்கா ககாள்ரக 

சிநந் ஆளுர இனக்கு - தனுள்ப, ிநராண 

குநிக்தகாள் 3 - குடிகன் ராக இனோக்கும் / ன்-

கதாநிினாபர் அசாங்க கசல்னெரநகரப தம்தடுத்ல்  

 

 

 

 

3.1 இன்ட்தா ின்ண ஜி.தி.ஆர் 

ககாள்ரக அநிக்ரக – குடிக்கரப  ரப்தடுத்ி  தசரகரப ங்குற்கும் டிஜிட்டல் 

அசாங்க ீர்வுகரப ரடனெரநப்தடுத்துற்கும்  ன்சீரப்ன ககாள்ரககரப 

ரடனெரநப்தடுத்துன் னேனம் அரணத்து அசு ின்ணங்களும் ங்கள் கசல்னெரநகரப 

தம்தடுத் தண்டும். 

 

3.1.1 அரணத்து அசு ின்ணங்களும் அற்நின் தசர ிரனகரப ிப்னடு கசய் தண்டும் 

ற்ன்ம் சிக்கலுக்கு காாண ிடங்கள் ற்ன்ம் அது காடர்தாண கசல்னெரநகரபனம்  

அரடாபம் கா தண்டும். 

 

3.1.2 அரணத்து அச ின்ணங்களும் ரடனெரநில் இனோக்கும் கசல்னெரநகரப ன்சீரக்க 

தண்டும், தசர ங்குரன தம்தடுத்துல் ற்ன்ம் டிஜிட்டல் அசாங்க ீர்வுகரப 

தம்தடுத்துல் கசய்ற்கு .5GPR க்காண ிகாட்டல் இரப்ன 12 இலினோந்து 

கதற்ன்க்ககாள்பனாம்.   

 

3.1.3 ன்சீரப்ன டடிக்ரககள் காாக ற்தட்ட ாற்நங்கள் / தம்தாடுகரப 

எனோங்கிரப்தன் னேனம் ின்ணங்கபின் தசர ரகதடுகள் காடர்ந்து ிப்தாய்வு 

கசய்ப்தட்டு தம்தடுத்ப்தட தண்டும். 

திாிவு துர ரனப்னகள் 

3.1 இன்ட்தா ின்ண ஜி.தி.ஆர் 

3.2 இன்டர்-இன்ஜிணிாிங் ஜி.தி.ஆர் 
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3.2 உள் ின்ண ஜி.ஆர்.ஆர் 

ககாள்ரக அநிக்ரக - இரந் ற்ன்ம் சீாண னெரநில் குடிக்கரப  ரப்தடுத்ி  

தசரகரப ங்குற்காக, எனோ குநிப்திட்ட தசரர  ங்கும் அரணத்து அசு 

ின்ணங்களும் எத்துரக்க தண்டும். 

 

 கசல்தாடுகரப  ிரநவு கசய்ல்  

 கசல்னெரந ரதடங்கள் ற்ன்ம் கசல்னெரந அகாிர ிரநவு கசய்ல். 

 கசல்னெரநகபின் திிகரப அரடாபப்தடுத்துல் ற்ன்ம் அசாங்க அரப்னகபின் 

தாத்ிங்கரப தகுத்நில். 

 உள்-ின்ண கசல்னெரநகரப ன்-சீரத்ல். 

 ககாக்குத்ி தசரக்கு தராண LIFe ங்கரப ரரந கசய்ல். 

 ககாத்ி  ட்ட டிஜிட்டல் அசு ீர்வுகரப கசல்தடுத்துல் 

 

3.2.1 எத்துரப்னச் கசல்களுக்கு உவுற்காக, ககாத்ி அரப்ன GCIO அலுனகத்துடன் 

எனோ எப்தந்த்ர ரககளத்ிட தண்டும். இற்கு எனோ ார்னனோப்னகள் (கடம்ப்தபட்ரட) 

இரப்ன Annexure13 இலினோந்து கதநனாம் - னாிந்துர்வு உடன்தடிக்ரகக்காண கடம்ப்தபட் ர 

தார்க்க.  

 

3.2.2 சம்தந்ப்தட்ட குடிகன் தசர தகுி அல்னது கசல்னெரந தர்வுனெரந தகுி (3.1.2 க்குள்) 

அத ர்த்க கசல்னெரந  உள்ப ின்ண கசல்னெரநனடன் காடர்னரடாக இனோந்ால், எனோ 

எனோங்கிரந் ஜி.தி.ஆர் னேனாக அற்காண ீர்வுகரப கதநனாம். GPR க்காண ிகாட்டல் 

இரப்ன12 இலினோந்து உி கதநப்தடனாம்-GPR க்காண ிகாட்டுல்கள். 

3.2.3 இரந் தசரகரப ங்குற்காக தசர கசய்னம் அரணத்து அசு ின்ணங்களும் 

ஆண்டுதான்ம் எனோ eIntegration உடன்தடிக்ரக ிக்ரக கசய் தண்டும். இரப்ன 14 இல் 

ங்கப்தட்ட ிகாட்டுல்கள் - eIntegration கசய்ற்காண  ிகாட்டுல்கள் 

காட்டப்தட்டுள்பண.  
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திாிவு 4 - குநிக்தகாள் 4 க்காண ககாள்ரக 

சிநந் ஆட்சிகாண  இனக்கு – ிரணத்ிநன் கசல்ிநன்  

குநிக்தகாள் 4 - ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த 

உள்கட்டரப்ன, கல் தசகாிப்ன, அசாங்க கசனாக்கங்கள் ற்ன்ம் ICT 

ீர்வுகபில் அசாங்க ின்ணங்களுக்கு உள்தப கசற்தடுர உநிிதடுத்   

டிஜிட்டல் அசாங்கத்ரப் தன்தடுத்துங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  கிரடக்கக்கூடி அச ீர்வுகபின்  டிஜிட்டல்  தட்டில் 

4.1.1  ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ீர்வுகபின் தட்டிரன தாாிப்தற்காக 

அரணத்து ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ீர்வுகரபனம் தற்நி அரணத்து அசு 

ின்ணங்களும் கல்கள்  ங்க தண்டும். இனங்ரகில் உள்ப டிஜிட்டல் அசாங்க 

ீர்வுகபின் தட்டில்  ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணிணால் 

தாாிகதடும்  

4.1.2 எனோ னி ீர்வு அதிினோத்ி கசய்ப்தடும் ததாகல்னாம், உாி அசாங்க அரப்னகள்  

ீண்டும் ீண்டும் சாத்ிாண கூன்கரப உள்படக்கிது ண உன்ிப்தடுத் தண்டும், ன் 

உனோாக்க ீர்வுகபின் தட்டிரப  https://egovsolutions.lgcc.gov.lk இல் கானாம்.

திாிவு துர ரனப்னகள் 

4.1 கிரடக்கக்கூடி  ீர்வு தட்டிரன இனத்ிணில் அசாங்க 

ீர்வுக்கு ீப தன்தடுத்ல்.  

4.2 கிரடக்கும் ீர்வுகபின் ம்  

4.3 கதாதுாண தன்தாடுகள் 

4.4 கதாதுாண உள்கட்டரப்தின் தன்தாடு 

4.5 வு ீண்டும் தன்தடுத்வும் 
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4.2 கிரடக்கக்கூடி ீர்வுகபின் ம் ற்ன்ம் குி 

ககாள்ரக அநிக்ரக - னி ீர்வுகரப அதிினோத்ி கசய்ற்கு னென்ணர், எவ்கானோ அசாங்க 

அரப்னம் ற்கணத அசாங்க கல் காடர்ன ீர்வுகபிலில்  கிரடக்கக்கூடி ற்ன்ம் அன் 

இக்கத்ன்ரர சாிதார்ததுடன்  திந அசாங்க அரப்னகளுடன் இரந்தும் சாிதார்க்க 

தண்டும். 

 

4.2.1 ந்கானோ டிஜிட்டல் அசாங்க அரப்ரதனம் உனோாக்க்குற்கு னென், அச ின்ணங்கள் 

ன்தன்தாட்டு ீர்வுகள் கிரடக்கும் ன்ரர சாிதார்க்க தண்டும். ற்ன்ம் அத்ரக ீர்ரப் 

ீப தன்தடுத்துற்காண சாத்ிக்கூன்கரப  RoI - னெலீட்டு ீாண னோாய் ிடங்கரப 

ஆாய்ந்து அத்ரக ீர்வுகரப தன்தடுத் தண்டும்.  

 

4.2.2 அசாங்க கல் காில்தட்த ீர்வுகரப ன்தடினம் தன்தடுத்துற்கு, அச அரப்னகள் 

அனுிக்க தண்டும் கிணி தி உாிரகள் ற்ன்ம் ததஸ்ததாக் .சி.டி. ீர்வுகரப 

ரத்ினோக்கவும். தண்டும்.  

4.3 கதாதுாண தன்தாடுகள் 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அசாங்கத்ின் கசல்ிநரண அிகாிப்தன் னேனம் ததாலி திிகபின் 

தன்தாடுகரப  குரநப்தற்காக அரணத்து அசாங்க அரப்னகளும் கதாதுாண ிண்ப்த 

தகிர்வுகரப தன்தடுத் தண்டும். 

4.3.1 எனோங்கிரந் ணி ப னெகாரத்து னெரநர, ிி னெகாரத்து னெரநர, 

கதானோட்கள் ற்ன்ம் கசாத்து னெகாரத்தும் ததான்ந கதாது கசற்தாடுகரப கதாது 

தசரகள் ஆரக்குள, ிி அரச்சு ததான்ந ின்ங்கபால்  உனோாக்கப்தட தண்டும். 

 

4.3.2 அரணத்து அசு ின்ணங்கள் ின்ணங்கபின் தரகரப னர்த்ி கசய்ற்கு 

ரப்தடுத்ப்தட்ட அரப்னனெரநரப் தன்தடுத் தண்டும். 

 

 

4.3.3  தசர கதன்ில் ங்குில் ககாத்ி னெரநர தன்தடுத்தும் ல்னா 

ின்ணங்களும் கதாதுாண சந்ிப்னக்கரபனம் ரண தன்தாடுகரபனம் அரணத்து 

கதானோத்ாண சந்ர்ப்தங்கபிலும் தன்தடுத்        தண்டும் 
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4.4 கதாது உள்கட்டரப்தின் தன்தாடு 

4.3.4 ககாள்ரக அநிக்ரக - அரணத்து அசு ின்ணங்களும் கதாதுாண  ICT உள்கட்டரப்ன 

என்ரந  தன்தடுத் தண்டும். (அ) LGN - னங்கா அசாங்க கட்கார்க் LGN - னங்கா 

அசாங்க கட்கார்க் (ஆ). LGC - னங்கா அசாங்க கிபவுட் (டி) ாடு (country) ததார்ட்டல் 

(ஈ) காரதல் ததார்ட்டல் () தகாவ்ஸ்ம்ஸ் (ஜி) GovSMS (G)  ல்ஜிதிஸ் (ச்) LGPS 

(H)  ததான்ந குடிக்கரப ரதடுத்ி  தசரகரப ங்குல் தண்டும். 

4.4.1 அரணத்து அசு ின்ணங்களும் LGN - னங்கா அசாங்க கட்கார்க்  தன்தடுத்ி  

அசாங்க ின்ணங்கபிரடத வு ற்ன்ம் கரனப் தகிர்ந்து ககாள்ப தண்டும். (இரப்ன 

15 - LGN - னங்கா அசாங்க கட்கார்க்  உடன் இரக்கப்தட்ட அசாங்க அரப்னகபின் 

தட்டில் காதடுகின்நது) 

அரணத்து அசாங்க ின்ணங்களும்  குடிகன் தசரகரப ங்குற்கு  Lanka Gate டுத் 

கன்கதானோள்  அசு உள்கட்டரப்ன, ாடு ததார்டல் Country Portal ற்ன்ம் காரதல் ததார்ட்டல் 

Mobile Portal  ததான்ந குடிக்கள் தசர ிட்டத்ர தன்தடுத்ி தசரகரப ங்க தண்டும். 

 

அரணத்து அசாங்க அரப்னகளும், அசாங்கத்ின் LGC (ல்.ஜி.சி) ிட்டத்ர தன்தடுத்ி 

அர்கபின் கல் உட்கட்டரப்ன தரகரப னர்த்ி கசய்துடன், இனத்ிணில்  தசரகபின் 

கசல்ிநரண தம்தடுத் தகம் சார்ந் கன்கதானோள் தசரகரப உட்ககாண்டாக தண்டும். 

ல்.ஜீ.ஜி ரத்ில் ல்.ஜி.சி அரந்துள்பது ன்தால், இரக்கப்தட்ட அசாங்க தசரகரப 

ங்குற்காண அசிாண இரப்னகரப LGN உடன் இரக்கப்தட்டுள்பதுடன்  

கதனோம்தானாண அசு ின்ணங்கள் இந் ிட்டத்ில் இரணகப்தட்டுபது. (இரப்ன 16 ப் 

தார்க்கவும் - ல்.ஜி.சி தசரகள் ஆம்) 

 

4.4.4 குடிக்களுக்காண தசரகரப ங்கும் ததாது, அரணத்து அசு ின்ணங்களும், 

இனத்ிணில் ககாடுப்தணவு னெரநகரப  கசல்தடுத்ி  இனங்ரக  அசாங்க ககாடுப்தணவு 

தசரர  (LGPS) தன்தடுத் தண்டும். (இரப்ன 17 -  (LGPS)  ல்ஜிதிஸ் தசர 

ஆம்) 

 

4.4.5 காரதல் னேனம் குடிகன் தசரர ங்கும் அரணத்து அச ின்ணங்களும் GovSMS 

அச தசரரப் தன்தடுத் தண்டும். (இரப்ன 18 - GovSMS தசர ஆம்) 

4.4.6 அரணத்து அசு ின்ணங்களும் கதாது தசரக்கு கல்கரப ங்குற்காக குடிகன் 

தசரகளுக்காண அசாங்க அரப்ன ிரனாக இனோக்கும் GIC - அசாங்க கல் ரத்ர  

தன்தடுத் தண்டும். அவ்ான், தசர காடர்தாண கரனப் தன்தடுத்ி, குரநந்தட்சம் 

எனோ னோடத்ிற்கு இண்டு னெரந அத்ரக கரன னதுப்திக்க தண்டும். தசரர ங்கல் 

கசல்னெரந, கல் காடர்தாடல்  ஆகிற்நின் ந் ாற்நங்களும் உடணடிாக தசர கல் 

ரகதட்ரட னதுப்திப்தன் னேனம் ங்கப்தட தண்டும். 
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(இரப்ன 19 - GIC - அசாங்க கல் ரம் ரகதட்டிற்காண கடம்ப்தபட்) 

4.4.7 இனத்ிணில்  தசரகரப ங்கும் அச ின்ணங்கள் GIC -1919 GIC - அசாங்க கல் 

ரம் உிச் தசரர ங்குற்கு தன்தடுத் தண்டும். அத்ரக தசரகரப GIC - 

அசாங்க கல் ரம்தன்தடுத்ி  தராண கல்கரப ங்குற்காக ாாிக்கப்தட்ட 

ரகதட்டிரண  தன்தடுத்ப்தட தண்டும். (இரப்ன 19  தார்க்கவும் - GIC - அசாங்க கல் 

ர ரகதட்டிற்காண கடம்ப்தபட்) 
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4.4 வுகரப  ீண்டும் தன்தடுத்ல் 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அசு ின்ணங்கள் ற்கணத எனோ ின்ணத்ில் அல்னது குநிப்திட்ட தசர 

கட்டரப்தில் கசற்தடுகின்ந ததாது  கூடுாணர தசகாிக்கப்தட்ட கரன ீண்டும் 

தன்தடுத் தண்டும். திாண வு ரங்கபில் உள்ப திவுகள் , ePopulation திவுகள் , 

காி திவுகள் திவுகள் ததான்ந வுகரப ீண்டும் கதந சிநப்ன கணம் கசலுத்ப்தடுல் 

தண்டும். 

 

4.5.1 ின்ண கல்களும் உள்படக்கங்களும் உள்பக கசல்னெரநகளுக்காண கல்கரப 

ங்குற்கு டிரக்கப்தட தண்டும். 

 

4.5.2 அரணத்து அச ின்ணங்களும் அசின் கதாது இனத்ிணில் கல் ிதக் குநினைட்ரட 

GIC - அசாங்க கல் ரத்ர தன்தடுத்ி கல் கதன்ல்கரப சாிதார்க்க தண்டும் 

 

4.5.3 வு ரங்கதபாடு காடர்னரட உாிராபர்கபிடினோந்து க்கள் காரக, ினம் 

ற்ன்ம் ர்த்க ின்ணங்கள் காடர்தாண அடிப்தரட கல்கள் கதநப்தட தண்டும். எவ்கானோ 

ரத்ின் வு உாிராபனோம் கீழ்க்கண்டான் இனோக்க தண்டும்: காி  திவு  ிரக்கபம் 

திாபர் ாக ிரக்கபம் ற்ன்ம் க்கள் திவு ிரனங்கள்  ஆகிற்நின் வு திவுகள் 

ததான்ந  ின்ணத்ின் திவுகள்  அந் ின்ணங்கபின் திாபாிணால்  . எவ்கானோ 

ிரனத்ிணதும்  வு, அணுகல் ிிகள், ிினெரநகள் ற்ன்ம் வு னதுப்தித்ல்  துல்லிம், 

இகசித்ன்ர ன்தண தாதுகாக்கப்தட்டு அற்கு  கதான்ப்தாக இனோக்க தண்டும். 

 

4.5.4 தராண கல்கள் கிரடத்ால், அத்ரக கரன கதன்ற்காண ிரனத்ின் வு 

உாிராபதாடு னாிந்துர்வு எப்தந்ம் ரககளத்ிடப்தட தண்டும். இத்ரக கரனப் 

தன்தடுத்க்கூடி தாக்கங்கள் ிரனத்ின் வு  உாிராபாிணால் ரன்க்க தடுல் 

தண்டும். 

   

4.5.5 எவ்கானோ வு திிணதும் ணித்ன்ரர உன்ி கசய்ற்காக, இனங்ரகில்  

அரடாப ண் (SLIN), கம்கதணி திவு ண் ற்ன்ம் ின௧ அரடாப ண் ததான்ந ணிப்தட்ட 

அரடாபங்கள் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. இத்ரக ிரனங்கபில் இனோந்து  இனோந்து ரப் 

கதந ினோம்னம் அரப்னகள், வு தாிாற்நத்ர உன்ிப்தடுத்துற்காண அற்நின் 

கிணிகபில் அந் ணிப்தட்ட இகசி ண்   வு ங்கரபப் தன்தடுத் தண்டும். 
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திாிவு 5 - குநிக்தகாள் 5 க்காண ககாள்ரககள் 

ல்ன ஆட்சிக்காண  இனக்கு – ரககூநல்  

குநிக்தகாள் 5 - அரணத்து அசாங்க தசரகளுக்கும் ரன்க்கப்தட்ட 

தசர அபர அரட, அபிட, கண்காிக்க ற்ன்ம் கபிிட .சி.டி 

ICT தன்தடுத்துல்  

 

 

 

 

 

5.1   ின்ண தசர அபர அரட டிஜிட்டல் அசாங்கத்ின் தன்தாடு 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அரணத்து அசு ின்ணங்களும் அரணத்து அசாங்க தசரகளுக்கும் 

தசர அபவீடுகரப அரட, அபிட, கண்காிக்க ற்ன்ம் கபிிடுற்கு ICT - கல் 

ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த தன்தாட்ரட ஊக்குிக்க தண்டும். 

 

5.1.1 அரணத்து அசு ின்ணங்களும் ங்கள் ின்ண தசரர ங்குற்காண ிரனகரப 

குநிப்திடுன் னேனம், அற்காண உள்ாட்டில் அரப்ன னெரநகரப ிாிவுதடுத்வும், அற்நின் 

இனக்குக்காண தசர ங்கல் ட்டத்ர அரட தராண கான ல்ரனனம் (குடிகன் 

சாசணத்ில் தசர ிரனகரபப் தார்க்கவும்) குநிப்திட தண்டும். இரக்கப்தட்ட தசரகரப 

ங்குகின்ந அரப்னகளுக்காக, இரப்ன 20-ல் ககாடுக்கப்தட்ட கடம்ப்தபட் - கிபஸ்டர்-

குநிப்திட்ட குடிகன் சாசணத்ிற்காண கடம்ப்தபட் கிபஸ்டர்-குநிப்திட்ட குடிக்கள்  தசர 

சாசணத்ில்  அரடாபம் கா ப்தட்டுள்பது. 

 

5.1.2 எவ்கானோ அசாங்க அரப்னகளும் ாங்கள் ங்கும் தசரகபின் ிரனகரப 

கபிிட தண்டும் ற்ன்ம் எவ்கானோ தசரின் உண்ராண ிரனகரபனம் திவு கசய் 

தண்டும். 

 

5.1.3 எவ்கானோ அசாங்க அரப்னகளும் தசரகபின் ம் காடர்தாண ிப்னடுகரப கசய் 

தண்டும், அவ்ப்ததாது அநிக்ரககள் கபிிட தண்டும், இணால் தசர ிரனகள் 

கதணதடுகின்நது ன்தர ன்தர ிப்னடு கசய்ற்கு கதாதுக்களுக்கு உவுகிநது. 

 

பிரிவு துலை தலைப்புகள் 

5.1  ின்ணின் தசர அபர அரட டிஜிட்டல் அசாங்க னெரநர 

தன்தடுத்ல் தன்தாடு 
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அச ின்ணங்கள் டிஜிட்டல் ீர்வுகள் எப்தந்ங்கபில் தசரர ங்குகின்நததாது   (SLA) 

ின்ணத்துடன்  இரத்து உன்ிப்தடுத் தண்டும். (துர இரப்ன 05 - SLA க்காண 

கடம்ப்தபட்) 

 

5.1.5 ின்ண ரனர் ிட்டிடப்தட்ட eService ிரனகபின் கசல்ற்ன்ம் னென்தணற்நம் 

காடர்தாக சாிாண தத்ில் அவ்ப்ததாது ிப்தாய்வு கசய்து ிட்ட ஆர குளவுக்கு அனுப்த 

தண்டும்   தண்டும். 

 

5.1.6 அசு ின்ணங்கள் குடிக்களுக்கு ங்கப்தடும்  தசரகளுக்கு னெல் ிரன  உி 

ராக GIC - அசாங்க கல் ரம்GIC-1919  தன்தடுத் தண்டும். 
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திாிவு 6 - குநிக்தகாள் 6 க்காண ககாள்ரக 

ல்ன ஆட்சிின்  இனக்குகள் - உள்படக்கிது 

குநிக்தகாள் 6 - ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்தம் 

னேனம் ஏங்கட்டப்தட்ட சனேகங்கபின் தரகரபத் ிரநதற்ன்ல்  

 

 

 

 

 

6.1  டிஜிட்டல் அசாங்க உள்படக்கம்  

ககாள்ரக அநிக்ரக - அசு ின்ணங்கள் அடி ட்டத்ில் உள்ப க்களுக்காகவும், தாிகப்தட்ட 

சனேகங்கரப சார்ந்ர்களுகாகவும்  ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் 

காில்தட்தம்அடிப்தரடினாண தசரர ங்குர  உன்ிப்தடுத் தண்டும் 

 

6.1.1 சம்தந்ப்தட்ட அசு ின்ணங்கள் இனத்ிணில் ஊடாக தசர ங்குற்கு 

கதான்ப்தாக இனோக்கும் இந் தசரகள் ஏங்கட்டப்தட்ட சனொங்களுக்கு கசன்நரடாக 

இனோக்க தண்டும். 

  

6.1.2 இந் ின்ணங்கள் தனி ஊடகங்கள் ிாக தசரகரப ங்க னெடிா ற்ன்ம் 

ஏங்கட்டப்தட்ட சனேகங்களுக்காக தசரகரப ங்குற்காக குநிப்திட்ட ினெரநகரப 

ிட்டிட்டு கசற்தடுத் தண்டும். (உாம் . காரதல் தசர அனகுகள்) 

6.2 ஏங்கட்டப்தட்ட சனேகங்கபின் னனுக்காக டிஜிட்டல் அசாங்கம் 

ககாள்ரக அநிக்ரக - சனேகங்கபின் தரகரப னர்த்ி கசய் அசாங்க அரப்னகபின் 

கனோிாக ICT தன்தடுத்ப்தட தண்டும் 

6.2.1அசு ின்ணங்கள் ஏங்கட்டப்தட்ட சனேகங்கபின் னனுக்காக ICT அடிப்தரடினாண 

ீர்வுகரப தன்தடுத் தண்டும் ற்ன்ம் அத்ரக சனேகங்களுக்கு ன்ரகரப தசர்ப்தற்காண 

இரடிரன ினெரநகரப தன்தடுத் தண்டும். 

 

 

திாிவு துர ரனப்னகள் 

6.1 டிஜிட்டல் அசு 

6.2 தாிக்கப்தட்ட  சனேகங்கபின் னனுக்காக டிஜிட்டல் அசாங்கம் 
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திாிவு 7 - குநிக்தகாள் 7 க்காண  ககாள்ரக 

ல்ன ஆட்சி இனக்குகள் - கதான்ப்ன 

குநிக்தகாள் 7 - ICT தன்தாட்டின் ஊடாக ிகுந் ிிப்னர்வு ற்ன்ம் 

எனோங்கிரத்ல் ன்ந ினெரந ஊடாக  அசாங்க அரப்னகபிபின்  

ரடனெரநகரபனம் கசல்னெரநகரபனம் ரடனெரநப்தடுத்துல் 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 இனத்ிணில்  தசணல்கள் னேனம் அ தசர அணுகரன ினோத்ி 

கசய்ல். 

 

ககாள்ரக அநிக்ரக - எவ்கானோ அசாங்க அரப்னம் அச தசரர கதற்ன்க்ககாள்ப 

இனத்ிணில் தசரகரப ஆம்திக்க தண்டும்  

 

7.1.1 அசாங்க ரனப்தின்ணல் (www.gov.lk) ற்ன்ம் அசாங்க ரகடக்கத் காரனததசி 

(www.mobile.srilanka.lk) ஆகிர இர அடிப்தரடினாண அரப்னகரப எனோங்கிரத்து 

தனாண கல் ற்ன்ம் குடிக்கள் தசரகள் கரன ங்குற்காக. அரணத்து அச 

ின்ணங்களுக்கும் கிரடக்கக்கூடி ரகில் இனத்ிணில் தசரகரப அசாங்க 

இரபங்கபில் உள்ப இரப்னகபின் னேனம் கதந னெடினம் ன்தர உன்ிப்தடுத் 

தண்டும். 

 

7.1.2 அசாங்க ின்ணங்கள் னென்கூட்டித அடிப்தரடில் குடிக்களுக்கு ட்ன னெரநில் 

கரன ங்குற்கு எனோ னதுப்தித் ரன பத்ர உனோாக்கி தாாிக்க தண்டும். 

(இரப்ன 21  தார்க்கவும் - அசாங்க ரனபம் திவுக் ககாள்ரக ற்ன்ம் இரப்ன 22 - 

அசாங்க ரனத் பங்களும் ிகாட்டுல்களும்) 

 

திாிவு துர ரனப்னகள் 

7.1 ின்ணணு இனத்ிணில் தசணல்கள் னேனம் அச தசரகரப 

அணுகல். 

7.2 டிஜிட்டல் அசு னேனம் கதான்ப்ன கூன்ம் ன்ரர தம்தடுத்ல். 
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7.1.3 சிங்கபம், ிழ் ற்ன்ம் ஆங்கின காிகபில் இரத்பத்ின் உள்படக்கம் இனோப்தர 

அசாங்க அரப்னக்கள் உன்ிப்தடுத் தண்டும். உள்ளூர் காிகபில் உள்ப ரன தக்கங்கள் 

னணிதகாட் ளத்ில் இனோக்க தண்டும். இர னதுப்திப்னகளுக்காண உள்படக்க னெகாரத்து 

கனோிாக இனோக்க தண்டும், ரன ிரனகள் ற்ன்ம் ிகாட்டுல்கள் ற்ன்ம் அசாங்க 

ககாள்ரக ஆகிற்ரந கரடதிடிக்க தண்டும் (இரப்ன 21 - அசாங்க ரன இரப் 

திவுக் ககாள்ரக). 

 

7.2 டிஜிட்டல் அசு னேனம் கதான்ப்ன கூநரன தம்தடுத்ல் 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அசு ின்ணங்கள் தடிாக தினபிக்கவும்  ற்ன்ம் எனோங்கிரக்கவும்  

ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில் தட்தத்ர தன்தடுத் தண்டும். 

7.2.1 கபிாட்டு ின்ணங்களுடன் காடர்னககாள்ில் ின்ணஞ்சல் சி ங்கப்தட 

தண்டி உத்ிதாகத்ர்கள் காடர்தாக ின்ணத்ின் ரனர் ீர்ாணிக்க தண்டும். 

 

7.2.2 எவ்கானோ அசாங்க அரப்னகபாலும் ங்கப்தடும் தசரகபில், 

ரடனெரநப்தடுத்ப்தடும் தசரகபின் ன்ரரப் கதான்த்து குடிக்களுக்கு கிரடக்கும் 

உர்ந் தச்ச ன்ரர உன்ி கசய் தண்டும். 

 

7.2.3 அரணத்து அசு ின்ணங்ளும் அசாங்க ின்ணஞ்சல் ககாள்ரகக்கு இங்கி கசற்தட 

தண்டும் (துர இரப்ன 23 - அசாங்க ின்ணஞ்சல் ககாள்ரக). (Refer Annexure 23 – 

Government eMail Policy). 
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திாிவு 8 - குநிக்தகாள் 8க்காண  ககாள்ரக 

ல்ன ஆட்சிின்  இனக்கு - தங்தகற்ன, எனோித் கனோத்து 

குநிக்தகாள் 8 - கதாதுக்கள் ககாள்ரக ற்ன்ம் னெடிகடுக்கும் கசல்னெரந 

ஆகிற்நில் இனத்ிணில்  ிகபில் குடிக்கள்  ஈடுதாட்ரட அிகாித்ல்  

 

 

 

 

 

 

 

8.1 டிஜிட்டல் அசாங்கம்  னேனம் குடிகன் ஈடுதாடு 

ககாள்ரக அநிக்ரக - எவ்கானோ அசாங்க அரப்திற்கும் குடிகணாண கதாதுக்கள், கதாது 

ககாள்ரக ற்ன்ம் னெடிகடுக்கும் கசல்னெரந ஆகிற்நில் குடிக்கரப ஈடுதடுத் தண்டும். 

 

8.1.1 குடிகணின் கசல் டி தங்கபிப்ரத உன்ிப்தடுத்துற்காக அரணத்து அசாங்க 

அரப்னகளும், னகார்கள், கனோத்துக்கள், அாணிப்னகள் ஆகிற்ரநப் கதன்ற்காக  

இரத்பத்ில் எனோ தித்தகாண திாிவு ற்தடுதடுல் தண்டும். குடிக்கபின்  காடர்ன 

தன ினெரநகபின் னேனம்  பிாக்கப்தட தண்டும். 

8.1.2 ககாள்ரககள், ிட்டங்கள், வுகசனவுத்ிட்டங்கள் டிரக்கப்தடும் ததாது, அது 

சம்தந்ப்தட்ட கனோத்துக்களும், ின்ணஞ்சல்கள், ரனப்திவுகள், சனேக ஊடகங்கள் ஆகிற்ன்டன் 

காடர்னரட தந் கதாது ஆதனாசரணரப் கதன்ற்கு ற்ன்ம் கனந்துராடல்கரப 

தற்ககாள்ற்கும் இனத்ிணில் ஊடகங்கள் ங்கப்தட தண்டும். (இரப்ன 24  

தார்க்கவும் - அச சனேக ஊடக ிகாட்டுல்கள்) 

 

8.1.3 ந்கானோ னி ிட்டத்ரனம் காடங்குற்கு னென் எவ்கானோ அச அரப்னகளும், 

னகார்கள், கனோத்துக்கள், ற்ன்ம் அாணிப்னகள் ஆகிற்ரநப் கசய்ற்கு கதாது  க்களுக்கு 

ிரக கசய் தண்டும். 

 

8.1.4 "அசசாங்கத்ின் உத்ிதாகனர்த e – தங்குதற்நல் தரனத்ிட்டத்ில்  “Government 

Official eParticipation Portal, னேனாக குடிக்கபின் தங்கபிப்ன வ்பவு தூம் இனோகிண்நது ண 

அநிந்து ககாள்பனாம் அணால் இந் தாக்கத்ர அநிந்து ககாள்ற்கு இந் ிட்டத்ிரண 

தன்தடுத்ல் தண்டும்.   

திாிவு துர ரனப்னகள் 

8.1 டிஜிட்டல் அசு னேனம் குடிக்கள்  ஈடுதாடு 

8.2 குடிகன் ஈடுதாட்டின் ிரபவு 
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8.2 குடிக்கள்  ஈடுதாட்டின் காாக ற்தட்ட ிரபவுகபின் ண்ர 

ககாள்ரக அநிக்ரக - டுக்கும் சாிாண / தின்காடனோம் டடிக்ரககள் இனத்ிணில்  

சாணங்கபின் னேனம் குடிக்களுக்கு தசரகள் கதற்ன் ககாள்ர அனுிக்கப்தட தண்டும். 

 

8.2.1 குடிக்கபிடினோந்து கதநப்தட்ட குரநகரப, னகார்கரப, கனோத்துகள், அாணிப்னகள் 

ஆகிற்ரநக் கனோத்ில் ககாண்டு அற்காண டடிக்ரககரப தற்ககாள்ப தண்டும், 

 

8.2.2 குடிகன் ஈடுதாட்டின் னெடிவுகரப குடிக்களுக்கு அநிிக்க குடிக்கரபப் 

தன்தடுத்துற்காண ினெரநகள் தன்தடுத்ப்தட தண்டும். 
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திாிவு 9 - குநிக்தகாள் 9 க்காண  ககாள்ரககள் 

ல்ன ஆட்சி இனக்குகள்- சட்ட ிி 

குநிக்தகாள் 9 - ICT ர தன்தடுத்துன் னேனம் சட்டத்ின் ஆளுரர 

லுப்தடுத்ல்.  

 

 

 

 

 

 

9.1 சட்டத்ின் ீநல் கண்காிப்னக்காண டிஜிட்டல் அசாங்கம் 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அசு ின்ணங்கள் சட்டத்ர ீன்ம் கசற்தாடுகரப ict னேனாக  ரகில் 

கண்காித்து, ச்சாிக்ரகனடன் கசற்தட  தண்டும். 

9.1.1 கசல்தாட்டு தரகள் னர்த்ி கசய் ICT –  

கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்தம் அரப்னகள் உனோாக்கப்தட்ட ததாது, தல்தன் சட்ட 

ீநகள் கண்டநிப்தட்டது, இது காடர்தாக அச ின்ங்கள் ச்சாிக்ரகனடனன் டந்து 

ககாள்துடன் அர சாிாக கண்காிக்கவும் தண்டும் இரண உன்ிப்தடுத்துற்கு தல்தன் 

அம்சங்கரப எனோங்கிரத்து  சிநப்ன கணம் கசலுத்ப்தட தண்டும். 

9.2 சட்ட ீநரன அநிரகிடுற்காண ினெரநகள் 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அசாங்க ின்ணங்கள் குடிக்கலுக்கு தசரகரப  ங்கும் ததாது  

சட்டத்ர ீன்ர அநிக்ரக கசய்ற்கு கல் காில்தட்த கனோிகரபப் தன்தடுத் 

தண்டும் 

 

9.2.1 சட்டங்கள் ீநப்தடுர குடிக்கள் ங்கி கரன அடிப்தரடாக ககாண்டு அநிந்து 

ககாள்பனாம்.  

 

9.2.2 குடிக்கள் இந் அரப்னகரப கதாது னனுக்காகவும்  ணிப்தட்ட தரகளுக்கும் 

தன்தடுத்துர ஊக்குிக்க தண்டும் 

 

 

பிரிவு துலை தலைப்புகள் 

9.1 சட்ட ீநரன கண்காிப்தற்க்காண டிஜிட்டல் அசாங்கம் 

9.2 சட்ட ீநல் னகார் ினெரநகள் 
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திாிவு 10 - குநிக்தகாள் 10 க்காண  ககாள்ரககள் 

ல்ன ஆட்சி இனக்கு - கசல்ிநன், ிரண ிநன் 

குநிக்தகாள் 10 - கற்நிகாண டிஜிட்டல் ிர்ாகத்ிற்காண னெரநாண 

கசல்தாட்டு கட்டரப்ரத ின்வுல் ற்ன்ம் ரடனெரநப்தடுத்துல்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 CIO/ICT UNIT 

Policy Statement – Each government organization should appoint a CIO and set up an ICT unit for 

successful implementation of Digital Governance  

 

10.1.1 எவ்கானோ அசாங்க அரப்னம் எனோ ரனர னனணாய்வு அிகாாிர  (CIO) ிிக்க 

தண்டும். ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணின் இன் ன்-கதாநிில் 

அச ிட்டத்ிற்காண ின்ணத்ின் ர னள்பிாக இனோக்க தண்டும். னனணாய்வு அிகாாி 

அரப்தின்  இண்டாது ட்டத்ில் எனோ அலுனாகவும் இனோப்ததுடன்  அரப்தின் 

ரனனோக்தகா  அல்னது கசனாபனோக்தகா அநிக்ரக சர்திக்க தண்டும்  ின்ணத்ின் 

னெக்கிாண  காில்தட்தத் துரநின் ரனாக இனோக்க தண்டும். 

 

10.1.2 (CIO) - ரனர கண்டுதிடிப்ன அலுனர் ின்ணத்ிற்குள் ICT ஊக்குிப்ன ற்ன்ம் 

தம்தாட்டு கசற்ிட்டங்களுக்கு  கதான்ப்தாக இனோப்தார், தலும் ICT - கல் ற்ன்ம் 

காடர்தாடல் காில்தட்ப்ததுடன் காடர்னரட ிட்டங்கள் சம்தந்ாக எனோங்கிரணதாபாக 

இனோக்க தண்டும். அசாங்க அரப்னகள்  ற்ந ின்ணங்களுடன் என்நிரக்கப்தடும். CIO - 

ரனர கண்டுதிடிப்ன அலுனர்  CIO - ரனர கண்டுதிடிப்ன அலுனர்க்கள் எவ்கானோ னேன்ன்  

திாிவு துர ரனப்னகள் 

10.1 CIO / ICT UNIT 

10.2 டிஜிட்டல் அசாங்க ிட்டம் 

10.3 தகள்ி தகால்  

10.4 இண்டர்கட் / இன்ட்ான்ட் 

10.5 ணி ப ிநன் ினோத்ி  

10.6 டிஜிட்டல் அசு ீர்வுகளுக்காண ிநந் னேன கன்கதானோள் தன்தாடு 

10.7 டிஜிட்டல் அசாங்க ிட்டங்கபின் கண்காிப்ன ற்ன்ம் ிப்னடு  

10.8 ிிப்னர்வு ல்ரன  
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(3) ாங்களுக்கு எனோ னெரந ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம் 

ின்ணத்ிணால்  ிிக்கப்தட்ட தனோடன் டிஜிட்டல் அசாங்கத்ர கசல்தடுத்துில் காடர்ன 

ககாள்ப தண்டும் அல்னது தரப்தடும் ததாது ஆதனாசரணகரப கதற்ன்க்ககாள்ப தண்டும். . 

10.1.3 CIO தி னனணாய்வு அிகாாி ின்ணத்ிற்கு காில்தட்த ஆதனாசரணர  ங்க 

தண்டும். டிஜிட்டல் அசாங்க  னெிர்ச்சிின் ற்ததார ிரனரர அரடாபம் காவும், 

டிஜிட்டல் அசு னெிர்ச்சி அபர தம்தடுத்துற்காகவும் ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் 

காில்தட்த ின்ணம்உனோாக்கி டிஜிட்டல் அச னெிர்வு ிப்னட்டு கனோிர தன்தடுத் 

தண்டும். 

10.1.4 எவ்கானோ அசாங்க அரப்னம் ின்ணத்ிற்குள் எனோ கல் திாிவு என்ரந அரக்க 

தண்டும். ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்ததிாிின் அபவு ற்ன்ம் கட்டரப்ன 

ான்தடனாம், அரப்தின் ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த தரகரபப் 

கதான்த்து ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த டடிக்ரககள் / ிட்டங்கள் ன்தண 

ந்கானோ கபிாட்டிரணனம் கதான்த்து ான்தடும். 

10.1.5 ICT அனகு ின்ணத்ின் கல் ற்ன்ம் காடர்ன காில்தட்த டடிக்ரககளுக்கு 

கதான்ப்தாக இனோக்க தண்டும், கபி கல் காில்தட்த ிட்டங்களுக்காண, ிட்டங்கரப 

கசல்தடுத்ி ாழ்க்ரக சுற்சிர ிர்கிப்தற்கு கதான்ப்தாக இனோக்க தண்டும். ICT - கல் 

ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த அரப்னகரப கசல்தடுத்துற்காண காில்தட்த 

கசல்தாடுகள், ிட்ட னெகாரத்தும் ற்ன்ம் , ிட்டிடல் ற்ன்ம் கல் காடர்ன ககாள்ரககள், 

ிக கசல்தாடுகள் ற்ன்ம் கபிப  குளக்கள் காிிக்க தண்டும். 2016 ஆம் ஆண்டுக்குள் 

இந் ககாள்ரகர அனெல்தடுத்துற்கு CIO - ரனர கண்டுதிடிப்ன அலுனர் கதான்ப்தாக 

இனோக்க தண்டும். 

10.2 டிஜிட்டல் அசாங்க ஆட்சி   ிட்டம்  

ககாள்ரக அநிக்ரக - அரணத்து  டிஜிட்டல் அசாங்க ிட்டங்களுக்கு னெரநாண கன்கதானோள் 

ிர்ாக கட்டரப்ரத ரடனெரநப்தடுத் தண்டும்.  

10.2.1 எவ்கானோ அசாங்க அரப்ப்னகளும் ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்தம் 

ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ிட்டத்ர ரதடுத்ி கசல்தடுத் தண்டும், 

இது ICT ின்ணத்ின் தாக்குிரன ற்ன்ம் தாக்கத்ர ிரநதற்ன்ற்காக 

தன்தடுத்ப்தடுற்காண ிர ங்குகிநது. ின்ணத்ிற்காண ICT - கல் ற்ன்ம் 

காடர்தாடல் காில்தட்த ிட்டத்ர ரவு கசய்து  ரடனெரநப்தடுத்துற்கு CIO 

கதான்ப்தாக இனோக்க தண்டும். 

10.2.2 அரணத்து அசாங்க ின்ணங்களும்  ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த 

ின்ணதுக்கு  அர்கபின் னோடாந் கல் காில்தட்த ிட்டங்கரப சர்ப்திக்க தண்டும் 

ற்ன்ம் ிட்டங்கரப னர்த்ி  கசய்ற்கு னென் தாிந்துரகரப கதந தண்டும். ICTA ிட்டங்கரப 
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ரடனெரந தடுதுகின்நததாது அரண கண்காிக்கும் கசல்னெரநர ICT உள்பக கண்காிப்ன 

குள கசய்னம்.  

 

10.2.4 ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம் ககாள்னெல் ற்ன்ம் 

ற்ததாதுள்ப உதகங்கள், அரப்னகள் ற்ன்ம் கட்கார்க்குகரப தாாிப்தற்கு 

ததாதுாண ிி ஆகிற்நிற்காண எவ்கானோ னோடாந்ி வுகசனவுத்ிட்டத்ிலும் எவ்கானோ 

அசாங்க அரப்னக்கும் ததாதுாண ிி எதுக்க தண்டும். இத்ரக ிப்னட்டிற்காண கசனவு 

ிப்னடு ற்ன்ம் தாிந்துரக்காண உி ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த 

ின்ணம் இலினோந்து கதநப்தடனாம். 

 

10.2.5 எனோ டிஜிட்டல் அச ிட்டம் ரடனெரநப்தடுத்ப்தடும் ததாது, தங்குார்கபின் 

உன்ிப்தாடு, தங்கபிப்ன, உி ற்ன்ம் எத்துரப்ன ஆகிற்ரந உன்ி கசய்ற்காக எனோ ிட்ட 

எனோங்கிரப்னக் குள (PSC) ிட்ட கசற்தடுல் குள உனோாக்கப்தட தண்டும் அரச்சின் 

கசனாபர் அல்னது ிரக்கபம் கசனாபர் குநிப்திட்ட குநிக்தகாளுடன் காடர்னரட குளர 

ிிக்க தண்டும். இரப்ன 25 - கனோப்கதானோபாண ார்ப்னனோக்காண கடம்ப்தபட், இரப்ன 26- 

(PSC) ிட்ட கசற்தடுல் குள  குநிப்ன ிினெரநகள். 

10.2.6 டிஜிட்டல் அச ிட்டங்கள் கற்நிகாக கசல்தடுத்ப்தடுர உன்ி கசய்ற்காக, 

அச ின்ணங்கள் எனோ சாிாண கன்கதானோள் ிர்ாக கட்டரப்ரத ரடனெரநப்தடுத் 

தண்டும் ற்ன்ம். தராண ாற்நங்கள் / தம்தாடுகரப ககாண்டு ICTA - கல் ற்ன்ம் 

காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணிணால்  ரன்க்கப்தட்ட கன்கதானோள் கட்டரப்ரதப் 

தன்தடுதுற்கு  தாிந்துரக்கப்தடுகிநது (துர இரப்ன 27 - கன்கதானோள் திதாதாக 

கட்டரப்ன). கன்கதானோள் ிர்ாக கட்டரப்தின் எனோ கட்டாப் தகுிாக, அரணத்து 

ின்ணங்களுக்கும் எனோ சுாீணாண கன்கதானோள் ிட்ட ஆய்ர தற்ககாள்ப தண்டும் 

ன்தது அசிம். 

10.2.7. ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்தம் கசற்ிட்டங்கபில் ஈடுதட்டுள்ப 

ஊிர்கள் தன் ின்ணங்கலுக்கு அல்னது ின்ணங்களுக்குள்தபத இடாற்நம் 

கசய்ப்தடுரகில், காடர்ச்சிாண கசல்ிட்டங்கள் கசற்தடுத்தடுர 

உன்ிப்தடுத்துற்கு அசாங்க ின்ணங்கள் தராண டடிக்ரககரப டுக்க தண்டும். 

10.2.8 னெக்கிாண டிஜிட்டல் அசாங்க ிட்டங்களுக்கு கதான்ப்தாண உத்ிதாகத்ர்கள் எனோ 

"ில்" அிகாாிர ிிக்க தண்டும் - ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த 

அரப்தின் அரணத்து அம்சங்கரபனம் தற்நி அநிந்ினோக்கும் எனோ அிகாாி. எனோ ிட்டத்ர 

கற்நிகாக ிரநதற்ன்ில் ிநர ாய்ந் எனோ திாபர் எனோ ின்ணத்ர ிட்டு 

கபிதன்கிநார் அல்னது அல்னது தி உர்வு அபிக்கப்தட்டால், அந்  கற்நிடத்ர இந்  

"ில்" அிகாாிர ககாண்டு ிப்த தண்டும்  னெடிந்ால், இதததான்ந ிநன்கரபக் ககாண்ட 

எனோ அிகாாி எனோர ிிக்க தண்டும். 
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10.2.9 ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ிட்டத்ில் ஈடுதட்டுள்ப எனோ அலுனர் 

ாற்நப்தட்டால், அசாங்க அரப்னகபில் அர்கபின் கடரகரப எப்தரடப்தற்காண கான 

அகாசம் இனோப்தர உன்ிப்தடுத் தண்டும். 

10.2.10 அசாங்க ின்ணங்கள் ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ிட்டத்ின் 

காடர்ச்சிாண கசற்தாடுகரப உன்ி கசய்ற்கும் தராண தத்ில் கல்கள்  

கிரடப்தர உன்ி கசய் எனோ ிட்டத்ர உனோாக்க தண்டும். 

 

10.3 ககாள்னெல் 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அசு ின்ணங்கள் சாிாண ககாள்னெல் ககாள்ரககள், ிகாட்டுல்கள் 

ற்ன்ம் ரடனெரநகரப கரடதிடிக்க தண்டும். 

 

10.3.1 னந ிற்தரணாபர் (கள்) னேனம் தற்ககாள்பப்தடும் அசாங்கத்ின் அரணத்து 

கன்கதானோள் அதிினோத்ிகளும் எனோ எப்தந் உடன்தடிக்ரக ரககளத்ிட்ட தின்ணர் ட்டுத 

தற்ககாள்பப்தட தண்டும். ிகவும் னெக்கித்தும் ாய்ந் சிநப்னப் தகுிகள் கன்கதானோள் 

திதாக கட்டரப்தில் குநிப்திடப்தட்டுள்பண. தலும் ிங்களுக்கு கன்கதானோள் திதாதாக 

கட்டரப்தில் தசர்க்கப்தட்ட ாிாி ஆதனாசரண எப்தந்த்ரப் தார்க்கவும் (இரப்ன 27). 

 

2006 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்தர் 13 ஆம் ிகி ஜணாிதிக்கு  ன்சீரப்ன காடர்தாக  

அரச்சரக்கு சர்ப்தித் தத்ித்ில் னாிந்துர்வு எப்தந்ம் என்ன் கசய்தாட தண்டும் ண 

குநிதிடப்தட்டுள்பது. அசாங்க ின்ணங்கள்  ICTA  கதாி கன்கதானோள் ிட்டத்ிற்கும் (2 

ில்லின் னௌதா), (a)தன்தடுத்னாம்  அரணத்து அசாங்க ின்ணங்களுக்கும் கதானோந்க்கூடி 

கதாதுாண ிரனகளுக்கு இக்காக இனோப்தர உன்ிப்தடுத்துற்காக, 

உள்ாட்டலுல்கள் ற்ன்ம் உள்ளூர்ாக்கல் தரகள் காடர்தாக (b) அத்ரக ிட்டங்கள் 

அசாங்கத்ின் தந் கல் காடர்தாடல் னெரநரக்கு னெளராக எனோங்கிரக்கப்தட 

தண்டும் ன்தர உன்ிப்தடுத்துற்காக. ககாள்னெல் கசய்ப்தட்ட  ன்கதானோளுக்கு  த்ர 

உன்ி கசய் தண்டும்   ICTA ரனத்பத்ரப் தார்க்கவும் - காில்தட்த குநிப்னகள் ற்ன்ம் 

தர்வுகள் ககாடுக்கப்தட்டுள்பண. 

10.3.3 காில்தட்த ிப்னட்டுக் குளின் (TEC) அனுிக்கு அராக  (LKR 10 ில்லினுக்கும் 

அிக கதன்ினரட கன்கதானோட்களுக்கு  ) ICT ிட்டங்களுக்கு , ICTA - கல் ற்ன்ம் 

காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணிணால் தாிந்துரக்கப்தட்ட எனோ தர உள்படக்கி. குள 

என்ரந அரக்க தண்டும் சம்தந்ப்தட்ட அசாங்க அரப்னகள்  இந் ிடத்ில் ICTA 

ிடினோந்து தட்ன னுர தகா தண்டும். 
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10.3.4 கல் அரப்னகள் (IS), ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம் 

உதகங்கள், கன்கதானோள், தம்தாடு ற்ன்ம் ஆதனாசரண தசரகரப ககாள்னெல் கசய்ல், 

கதாது ிி, ிரக்கபம் ற்ன்ம் ிி அரச்சின் ககாள்னெல் திாிின் கட்டரபகளுக்கு 

கதானோந்க்கூடி "ககாள்னெல் ரகதடு ற்ன்ம் ிகாட்டுல்கள்" ிட்டிடலுடன் காடர்னரட 

ிினெரநகளுக்கு ற்த. ICTA ின் ககாள்னெல் ிகாட்டல் கசல்தாட்டு திாிவுடன் காடர்ன 

ககாள்பனாம். 

10.3.5 ிநந் னேன கன்கதானோள் ககாள்ரககள் அசாங்கத்ிற்காண கன்கதானோள் தன்தாடு 

ற்ன்ம் தம்தாட்டுக்காக கசனவு குரநந் ிில் தசரகரப ங்க னெடினம். ணத, அச 

ககாள்னெல் கசல்னெரந டிஜிட்டல் அசாங்க ிட்டங்களுக்கு ிநந் அடிப்தரடினாண 

ிட்டங்கரப சர்ப்திக்க உவுகிநது. ிி னென்காிவுகள் ிப்னடு கசய்ப்தடும்ததாது, 

ிட்டத்ின் கசனவு கசல்ிநரண ிப்னடு கசய் குரநந்தட்சம் 5 ஆண்டுகள் ிப்னடு 

கசய்ப்தட தண்டும் (இரப்ன இரப்ன 10 - தார்க்கவும்). 

 

10.3.6 அச ின்ணங்கபால் ட்டுத உாிம் கதற்ந கன்கதானோள் தன்தடுத் தண்டும்; 

இத்ரக உாிங்கள் ணினாி கன்கதானோகள் அல்னது ிநந் னேன கன்கதானோபாக  

இனோக்கனாம். கசல்லுதடிாகும் உாிம் இன்நி கன்கதானோரபப் தன்தடுத்துல் அல்னது 

ாற்நிரத்ல் ற்ன்ம் உாிம் ங்கப்தட்ட கன்கதானோளுக்கு அனுிகள் ஆகிர 2003 

இன் னனர  கசாத்துாிரக்கு னொக காதாட்டால்  சட்டாீிாண அதாங்கள் ிிக்கப்தடும்  

(கிாிிணல் ற்ன்ம் சிில் கதான்ப்ன) 

 

10.3.7 அசாங்கத்ிற்காண கன்கதானோள் ீர்வுகரப அதிினோத்ி கசய்னம் ததாது, அசாங்கத்ால் 

அநிவுசார் கசாத்துாிர உாிரர உன்ிப்தடுத்துற்கு அிகதட்ச னெற்சி தற்ககாள்பப்தட 

தண்டும். கன்கதானோள்கள்  னிாக உனோாக்கப்தடுகின்ந ததாது இது கதனோம்தாலும் கதானோந்தும். 

எனோ ிநந் னேன கன்கதானோள்  டிஜிட்டல் ீர்வு னிிலினோந்து அல்னது எனோ ிநந் னேன ாாிப்ன 

தன்தடுத்ிணால், ீர்வுக்காண னெள அநிவுசார் கசாத்து உாிரகளும் அசாங்க அரப்தில் 

ங்கினள்பண ன்தர கணத்ில் ககாள்ப தண்டும். டிஜிட்டல் அசு ீர்வுகபின் அநிவுசார் 

கசாத்துாிர தற்நி தலும் ிங்களுக்கு, கன்கதானோள் திதாக கட்டரப்தின் அநிவுசார் 

கசாத்துாிர உாிரின் கீழ் தார்க்கவும் (இரப்ன 27 - கன்கதானோள் திதாக கட்டரப்ரதப் 

தார்க்கவும்). 

 

10.3.8 கணிகளுக்கு கன்கதானோரப ின்வுகின்ந ததாது அநிவுசார் கசாத்துாிர சட்டத்ர 

ீநக்கூடாது. கிணிகபில் கன் கதானோட்கரப ினோவுகின்நததாது  அங்கீகாிக்கப்தட்ட தர் 

ட்டுத கணிகபில் கன்கதானோள் தன்தாடுகரப ின் அிகாம் இனோக்க தண்டும்.  
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10.3.9 ஊிர்களுக்கு டிக்கிணிகள் ற்ன்ம் ரகததசி சாணங்கள் ஆகிர ங்கதடுகின்ந 

ததாது கதானோத்ாண உத்ிதாகனர் தரனக்கு ட்டுத தன்தடுத்ப்தட தண்டும் ன்ன் 

தாிந்துரக்கப்தடுகிநது. 

 

10.3.10 டிஜிட்டல் அசாங்கத்ிற்காண ிக ாிாி ிட்டங்கரப உனோாக்கதடுகின்நததாது, 

கதாது ணிார் கூட்டு னெற்சிகள் ஊக்குிக்கப்தட தண்டும்.PPP அடிப்தரடினாண 

ிட்டங்கரப ரடனெரநப்தடுத்துற்காண ிகாட்டு கநினெரநகள் இரப்ன 28-ல் PPP 

அடிப்தரடினாண ிட்டங்கரப கசல்தடுத்துற்காண   ிகாட்டுல்கபில் கிரடக்கின்நண. 
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10.4 இண்டர்கட் / இண்ட்ாகட் 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அசாங்க அரப்னகள் அற்நின் இர ற்ன்ம் உள்பக  தன்தாட்டின் 

தாதுகாப்ரத உன்ிப்தடுத் தண்டும் ததாதுாண தாதுகாப்ன ககாள்ரககரப தின்தற்ன்ன் 

னேனம் தலும் உன்ி கசய் தண்டும்.  

 

10.4.1 இண்டர்கட் / இண்ட்ாகட் தன்தடுத்தும் ததாது தணர்கரப ிடத்ி இரம் / 

உள்பக இர தன்தாட்டுக் ககாள்ரககரப ின்ணங்கள் கசல்தடுத் தண்டும். 

இண்டர்கட் தன்தாடு ின்ணின்   ககாள்ரககள் ற்ன்ம் குநினைடுகலுக்கு  இங்க இனோக்க 

தண்டும். 

 

10.4.2 கதௌீக தகாப்னகளுக்கு கதானோந்க்கூடி கல் அணுகல் கட்டுப்தாடுகள், சிநந் 

ிக்ரக னெரநகள் ற்ன்ம் உள்ாட்டில் உள்ப கலுக்காண தாதுகாப்ன ஆகிற்ன்டன் 

கதானோந்தும் ரகில் இனோக்க தண்டும். 

 

10.4.3 அரப்ன ிர்ாகத்ின் அனுி கதற்ந திநகு, (LAN) தனன் கக்குகள் 

உனோாக்கப்தட்டினோக்க தண்டும், தலும் ின்ணத்ில் இனோந்து ஊிர்கள் கபிதன்ம் அத 

ாபில் கக்கு னெடக்கப்தட்டினோக்க தண்டும். 

 

10.4.4 அசு ின்ணங்கள் LAN கக்குகளுக்கு எனோ ிரனாண டிரப்ரத ரன்க்க 

தண்டும் ற்ன்ம் கட்கார்க்ரக தன்தடுதுகின்நததாது கணிகளுக்கு கதர் குநிப்திடதடுல் 

தண்டும்.  

 

10.4.5 அரணத்து அத்ிாசிாண கல்கள் ற்ன்ம் கன்கதானோள்களும்   ிர்தாா 

சந்ர்தங்கபில் அிகின்நததாது அல்னது எனோ ஊடகத் தால்ி ற்தடுகின்ந ததாது அற்ரந 

ீட்கடடுக் ததாதுாண காப்ன சிகள் ங்கப்தட தண்டும். 

 

10.4.6 அசாங்க கல் உட்கட்டரப்ன ((LGN) ன்ந அசாங்க ின்ணம், அசாங்க கட்கார்க் 

(ல்.ஜி.ன்.ன்) ிர்கிப்தற்கு, LGII கட்கார்க் ஆததட்டிங் கசன்டர் திாற்ன்கின்நது  

(ICT இல் ினத்தும் ாய்ந் ஊிர்கபால் இந் ின்ணம் ினோகிக்கதடுகின்நது. இந் 

ின்ணம் காில்தட்த ஆதனாசரண ற்ன்ம் (ன்கதானோள்) , கன்கதானோள், கட்கார்க்கிங் 

ற்ன்ம் கல்காடர்ன) ததான்ந திச்சிரணகளுக்கு ஆதனாசரணகரபனம் ி காட்டுல்கரபனம் 

கசய்கின்நது.   

10.4.7 அசாங்க கட்கார்க் LGN - னங்கா அசாங்க கட்கார்க் ககாள்ரககளுக்கு தனிகாக 

எவ்கானோ அசாங்க அரப்னகளும், இர அணுகரனக் கட்டுப்தடுத்துற்கும், 

கண்காிப்தற்கும் அன் கசாந்க் ககாள்ரககரப உனோாக்க தண்டும், ற்ன்ம் அசாங்க 

கல் தாதுகாப்ன ககாள்ரக (குநிப்ன) இல் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ினெரநகரப தின்தற்ந 

தண்டும். 
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10.5 ணி ப ிநன் ிநன் அதிினோத்ி  

ககாள்ரக அநிக்ரக - அரணத்து அச ின்ணங்களும் கற்நிகாண டிஜிட்டல் அசாங்க 

ககாள்ரக கசல்தடுத்ரன உன்ிப்தடுத் தண்டும் ற்ன்ம் தராண ணி ப தம்தாட்டு 

ிட்டங்கரப அல்தடுத் தண்டும். 

 

10.5.1 னோடாந் அடிப்தரடில் ின்ணங்கள்  கல் காில்தட்த தரகள் காடர்தாக 

அரணத்து ப்திணனோக்கும் தராண திற்சி ற்ன்ம் ிநன்கள் காடர்தாக ிப்னடு கசய் 

தண்டும். ின்ணத்ின் ICT ிட்டிடல் ஊிர்கபின் ICT காடர்தாண திற்சிக்காண எனோ 

அங்காக அது இனோக்க தண்டும். 

10.5.2 அச ின்ணங்கபில் னேத் ிர்ாக அிகாாிகள் ற்ன்ம் டுத் னெகாரத்து 

திாபர்கள் உட்தட அரணத்து ஊிர்களும் ங்கள் அன்நாட தரனகபில் ICT – 

கல்ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த தன்தாட்டில் ிநர ாய்ந்ர்கபாக இனோக்க 

தண்டும், இந் குிர அரடற்கு தராண ிிப்னர்வு ற்ன்ம் திற்சி ங்கப்தட 

தண்டும். 

10.5.3 ICT - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்தில் ினத்தும் கதன்ற்கு 

ஊிர்களுக்காண குந் ஊக்கத் ிட்டங்கரப சிதஷ்ட னெகாரத்து ட்டத்ில்  

ரடனெரநப்தடுத் தண்டும் அல்னது ICT இல் கதானோத்ாண குிகள் கதந அர்களுக்கு 

ற்தாடுகரப கசய் தண்டும்  தண்டும். 

 

10.5.4 அசாங்க ின்ணங்கபில் உள்ப அரணத்து ஊிர்களும் அசாங்க அங்கீகாம் கதற்ந 

கிணி குிகரபப் கதந ஊக்குிக்கப்தட தண்டும். 

 

10.5.5 அச ின்ணங்கள் தராண அவ்ற்நக்கு தராண அநிரப் கதன்ர ரனர 

கண்டுதிடிப்ன உத்ிதாகத்ர்கள் (CIO கள்) உன்ி கசய் தண்டும். குரநந்தட்சம் CIO க்கள் 

டிஜிட்டல் அசாங்க சான்நிழ் குி கதந தண்டும். அற்கு தனிகாக EGov PGDip, eGov  

ததான்ந MBA ததான்ந கூடுல் குிகள் கதநதண்டும் ண தாிந்துரக்கப்தடுகின்நண.அற்கு 

தனிகாக  CIO - ரனர கண்டுதிடிப்ன அலுனர்க்கள் னி கனோத்துக்கள், ததாக்குகள், 

காில்தட்தங்கள் ஆகிற்நில் அநிரப் கதன்ற்காக டிஜிட்டல் அசாங்கம் காடர்தாண 

தட்டரநகள் ற்ன்ம் ாாடுகள் ன்தற்நில் கனந்துககாள்ப தண்டும். 

10.5.6 அச ின்ணங்களுக்காண னெரநாண டிஜிட்டல் அசாங்கம் காடர்தாண  ிநன் 

தம்தாட்டு ிட்டத்ர கசல்தடுத், ICTA - கல் ற்ன்ம் காடர்தாடல் காில்தட்த ின்ணம் 

ஆல் உனோாக்கப்தடும் ிநன் கட்டரப்ன கட்டரப்ன ற்ன்ம் கனோி தன்தடுத்ப்தடனாம். 

திற்சிக்கு ிப்னட்ரடனம், ின்ணத்ின் எவ்கானோ அிகாாிிடம் ிநரண பர்ப்தற்காண 

ிட்டங்கரப அரடாபப்தடுத்வும் இது உவுகிநது. 
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10.6 டிஜிட்டல் அசு ீர்வுகளுக்காண ிநந் னேன கன்கதானோள் தன்தாடு 

ககாள்ரக அநிக்ரக - அசாங்க ின்ணங்கள் அன் ினௌதிக்கப்தட்ட ன்ரகள் காாக, 

டிஜிட்டல் அசாங்க ீர்வுகரப தாிப்தில்  னெல் கணம் கசலுத் தண்டும் ிநந் னேன 

கன்கதானோள் தன்தாட்ரட ப்ததாதும் கனோத்ில் ககாள்ப தண்டும். ிநந் னேன 

கன்கதானோரபப் தன்தடுத்துற்காண ன்ரகள் இரப்ன 29 கீழ் தட்டிலிடப்தட்டுள்பண. 

 

10.6.1 காில் ிநர ற்ன்ம் அனுதம் ன்தண எனோ ிநந் னேன ீர்வுகரப பர்ப்தற்கு னென் / 

அல்னது ாங்குற்கு கணத்ில் ககாள்பதடுல் தண்டும் தண்டும். 

 

10.6.2 கீழ் கூநப்தட்ட ிகாட்டுல்கபின் தடி ROI கக்கிடப்தட தண்டும். 

 

10.6.3. அசாங்கத்ின் டிஜிட்டல் அச ீர்ின் னெளராண  IPR அம்சங்களும் அசாங்கத்ால்  

ிரநதற்நப்தடுர உன்ி கசய்னம்ததாகல்னாம் ிநந் னேன அடிப்தரடினாண ீர்வுகள் 

உனோாக்கப்தட தண்டும், அத்ரக சூல்கபில் அசாங்க ீர்ின் னேன குநினைடு இனோக்க 

தண்டும் . கன்கதானோள் தம்தாட்டுக்காண எப்தந்த்ால் இது உன்ி கசய்ப்தட தண்டும். 

 

10.6.4 அச ின்ணங்கள் ிநந் னேன ாாிப்னகள் கிரடக்கும் ன்ரர ஆா தண்டும் 

ற்ன்ம் அத்ரக ாாிப்னகரப ாற்ன்ற்காண சாத்ிக்கூன்கள் அற்காண தரகள் 

ன்தணற்ரந னர்த்ி கசய் தண்டும். ின்ணஞ்சல், ரன உனால், ஆம் தனாண்ர, 

ிட்ட தனாண்ர, உள்படக்க தனாண்ர, ரன அதிினோத்ி ஆகிற்நிற்காக 

அங்கீகாிக்கப்தட்ட ற்ன்ம் தனாகப் தன்தடுத்ப்தடும் கதாதுாண ிநந் னேன 

கன்கதானோட்கள் கிரடப்தர உன்ி கசய் தண்டும். தராண இனச ற்ன்ம் ிநந் னேன 

கன்கதானோள்கரப கண்டுதிடிப்தற்காக ஆாய்ச்சிகரப தற்ககாள்ற்காண சிநந் 

ஆாங்கரப கண்டுதிடிக்க தண்டும்  . 

ிநந் னேன கன்கதானோள்கரப  கண்டுதிடிப்தற்காண ஆாய்ச்சிக்கு சிநந் ஆாங்கள் 

கிரடக்கின்நண, அர னேனக் கபஞ்சிம் forge (link), govforge (link), கதற்ன்க்ககாள்பனாம்  

 

10.6.5 அசு ின்ணங்கள் ல்.ஜி.ன் தணாபர்களுக்கு LGII காகுக்கப்தட்ட எனோ னேன இங்கு 

பாண eSri Lanka OS  தன்தடுத்துற்கு  தாிந்துரக்கப்தடுகிநது. இந் கன்கதானோள் 

காகுப்ன அலுனக உற்தத்ி கனோிகள் ற்ன்ம் அசாங்க தணர்கபின் ற்ததார தரகரப 

னர்த்ி கசய்ற்காண அரணத்து தராண கன்கதானோட்கரபனம் உள்படக்கினள்பது. 

கன்கதானோள் தணீட்டாபர் உிகரபனம் ஆதனாசரணகரபனம் கதன்ற்கு , eSri Lanka OS 

தன்தடுத்னாம் LGII உி தரச (2 telnoxxx) னேனாகவும் அசாங்க தணர்களுக்கு 

ஆதனாசரண ங்கப்தடுகிநது. 
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10.7 டிஜிட்டல் அசாங்கத்ின் கண்காிப்ன ிட்டங்கள் ற்ன்ம் ிப்னடு  

ககாள்ரக அநிக்ரககள் - டிஜிட்டல் அசாங்க ிட்டங்கரப கசல்தடுத்தும் அரணத்து அசு 

ின்ணங்களும் காடர்ச்சிாக இத்ரக ிட்டங்கரப கண்காித்து ிப்னடு கசய் தண்டும் 

 

10.7.1 அரணத்து அசு ின்ணங்களும் , ிட்ட கண்காிப்ன ற்ன்ம் கதானோத்ாண கண்காிப்ன 

ிட்டங்கள் ற்ன்ம் ிப்னடுகரப தற்ககாள்ற்கு   ICTA இன் கண்காிப்ன ற்ன்ம்   

னொணிட்ரடனம் தாிசீலிக்க தண்டும்ிப்னட்டு திாிர காடர்ன ககாள்பவும்  

 

10.7.2  டிஜிட்டல் அசாங்க ிட்ட கண்காிப்ன ற்ன்ம் ிப்னட்டு தாக்கங்களுக்காக ICTA 

ாாித் ரகதடு (டிஜிட்டல் அசாங்க ிட்டங்களுக்கு இரப்ன 30 - M & E ிகாட்டுல்கள்) 

தன்தடுத்ப்தடனாம். 

10.8 ிிப்னர்வு ிட்டங்கரப ககாண்டு கசல்னல்  

ககாள்ரக அநிக்ரக - அரணத்து அசு ின்ணங்களும் எனோ கல் காடர்னத் ிட்டத்ர 

உனோாக்க தண்டும். 

 தங்குார்களுக்கும் டிஜிட்டல் அசாங்க கரன த கசய்ல். 

 டிஜிட்டல் அசாங்க தசரக்கு  உவுல் 

 டிஜிட்டல் அசாங்க தசரகள் தணர்கபின் ம்திக்ரக ற்ன்ம் ம்திக்ரகர 

உனோாக்குல். 

 தணர்கபின் ினோப்ி அபர ிப்னடு கசய்ல் 

10.8.1 அரணத்து அசு ின்ணங்களும் டிஜிட்டல் அசாங்க கல்காடர்ன ிட்டத்ர 

அதிினோத்ி கசய் தண்டும், தராண டடிக்ரககளுக்கு ிி தரப்தடும் ததாது  

னோடாந் கசல் ிட்ட அடிப்தரடில் ிிர கதற்ன்க்ககாள்ப தண்டும். காடர்னகளுக்கு 

<<Link>> 
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C) னெிர்வு ிரன, ரகப்தடுத்ல் ற்ன்ம் RACI உடன் ரடனெரநப்தடுத்ல் ிகாட்டல்கள் 

D) இரப்னகள் 

இரப்ன 01 - டிஜிட்டல் அசு டுத்துக்காட்டுகபின் தட்டில் 

இரப்ன 02 - டிஜிட்டல் அசு ககாள்ரக ன்ஆய்வு குளின் உன்ப்திணர்கபின் தட்டில் 

இரப்ன 03 - கல் / வு ரகப்தடுத்ல் கட்டரப்ன 

இரப்ன 04 - வு ற்ன்ம் கல் தகிர்வுக்காண ரவுத் ிட்டம் 

இரப்ன 05 - எனோ தசர ிரன எப்தந்த்ின் கடம்ப்தபட் (SLA) 

இரப்ன 06 - தசரகள் ரகப்தாடு கட்டரப்ன ற்ன்ம் ினெரநகள் 

இரப்ன 07 - ல்டி தசணல் தசர கடலிாி கட்டரப்ன 

இரப்ன 08 - னங்கா தகட் 

இரப்ன 09 - ிரனாண கசல்னெரந ரகதடு / கசல்னெரந ரகதடுக்காண கடம்ப்தபட் 

இரப்ன 10 - RoI கக்கிற்காண RoI ார்ப்னனோ 

இரப்ன 11 - ிநந் வு தகாட்தாடுகள் 

இரப்ன 12 - GPR க்காண ிகாட்டிகள் 

இரப்ன 13 - னாிந்துர்வு உடன்தடிக்ரகக்காண கடம்ப்தபட் 

இரப்ன 14 - eIntegration ஆடிட்டிற்காண ிகாட்டுல்கள் 

இரப்ன 15 - LGN உடன் இரந் அசாங்க அரப்னகபின் தட்டில் 

இரப்ன 16 - ல்.சி.சி தசரகள் ஆம் 

இரப்ன 17 - LGPS தசர ஆம் 

இரப்ன 18 - GovSMS தசர ஆம் 

இரப்ன 19 - GIC ரகதட்டிற்காண கடம்ப்தபட் 

இரப்ன 20 - கிபஸ்டர்-குநிப்திட்ட குடிகன் தட்டத்ிற்காண கடம்ப்தபட் 

இரப்ன 21 - அசாங்க ரன இர திவுக் ககாள்ரக 

இரப்ன 22 - அசாங்க ரனத் ங்களும் ிகாட்டுல்களும் 

இரப்ன 23 - அசு ின்ணஞ்சல் ககாள்ரக 

இரப்ன 24 - அசாங்க சனேக ஊடக ினெரநகள் 
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இரப்ன 25 - கனோத்துக்கிப்னக்காண கடம்ப்தபட் 

இரப்ன 26 - PSC குநிப்ன ிினெரநகள் 

இரப்ன 27 - கன்கதானோள் ஆளுர கட்டரப்ன 

இரப்ன 28 - திதிதி சார்ந் ிட்டங்கரப கசல்தடுத்துற்காண ிகாட்டுல்கள் 

இரப்ன 29 - ிநந் னேன கன்கதானோபின் தன்கள் 

இர 30 - டிஜிட்டல் அசாங்க ிட்டங்களுக்கு ிகாட்டல்கள் 

குநிப்ன - ங்கப்தட்ட அரணத்து இரப்னகளும்  காடர்ச்சிாண அடிப்தரடில் 

தம்தடுத்ப்தடும். அத்ரக ஆங்கரபப் தன்தடுத்துற்கு னென்ணர் இரப்னகபின் 

சீதத்ி திப்ரத தணர்கள் சாிதார்க்க தண்டும் 


