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අනුවාද ඉතිහාසය  

දිනය අනුවාදය කර්තෘ 

2012-05-28 0.1 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන කමිටුව  

2012-09-26 0.2 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන උප 

කමිටුව  

2012-10-08 0.3 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන උප 

කමිටුව  

2012-10-24 0.4 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන උප 

කමිටුව  

2012-12-19 1.0 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන උප 

කමිටුව  

2013-01-17 1.1 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන උප 

කමිටුව  

2013-04-18 1.2 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන උප 

කමිටුව  

2013-05-09 1.3 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන කමිටුව  

2013-06-03 2.0 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන කමිටුව  

2013-10-08 3.0 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන කමිටුව  

2013-10-15 3.1 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන කමිටුව  

2013-10-20 3.2 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන කමිටුව  

2013-10-30 3.3 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන කමිටුව  

2014-11-30 3.4 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන කමිටුව  

2014-01-22 3.5 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන කමිටුව  

2014-11-30 3.6 ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන උප 

කමිටුව  

2017-12-11 4.0  
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 මුලකුරු පද කයදුම්  

 
CIO   -  Chief Innovation Officer 

GIC   -  Government Information Centre 

GoSL   -  Government of Sri Lanka 

GovSMS   -  Government Short Massaging Service  

GPR   -  Government Process Re-engineering  

HoO   -  Head of Organization 

ICT    -  Information and Communication Technology 

ICTA   -  Information and Communication Technology Agency  

IS    -  Information System 

LAN   -  Local Area Network 

LG    -  Lankagate  

LGC   -  Lanka Government Cloud  

LGII   -  Lanka Government Information Infrastructure 

LGN   -  Lanka Government Network  

LGPS    -  Lanka Government Payment Service 
LIFe   -  Lanka Interoperability Framework 
MoU   -  Memorandum of Understanding 
MoA   - Memorandum of Agreement 
NOC   -  Network Operations Centre 
OS    -  Operating System 
PSC   -  Project Steering Committee 
RACI   -  Responsibility, Accountability, Consulted, Informed   
RoI    -  Return on Investment 
SLA    -  Service Level Agreement 
SLCERT|CC  -  Sri Lanka Computer Emergency Readiness Team Coordination Centre 
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 පටුන 
මුලකුරු පද කයදුම් 3 

පටුන 4 

(අ) හැඳින්වීම 6 

යහපත්ත රාජ්ය පාලනයක් සඳහා වන ඩිජිටල් පාලනය 6 

අ2) පසුබිම 10 

අ3) ප්රතිපත්තති පරමාර්ථ 12 

අ4) කමකහයුම් ව්යුහරාමුව 13 

(ආ) ප්රතිපත්තති සහ කමකහයුම් නිර්ණායෙ 14 

1 කොටස - 1 වන පරමාර්ථය සඳහා ප්රතිපත්තති 14 

. 14 

1.1 දත්තත සහ ලතාරතුරු වර්ීකරණය 14 

1.2 නාලිකා ගණනාවක් ඔස්ලස් දත්තත සහ ලතාරතුරු  ද හැකියාව 15 

1.3 විද්යුත්ත ආකෘතිලයන් තිලෙන දත්තත 16 

1.4 කතාරතුරුවල ආරක්ෂාව 17 

2 වන කොටස - 2 වන පරමාර්ථය සඳහා වන ප්රතිපත්තති 18 

2.1 ලස්වා වර්ීකරණය 18 

2.2 නාලිකා ගණනාවක් ඔස්ලස් ලස්වාවන්  ද හැකියාව 18 

2.3 කාර්යක්ෂමතාව, ඵ දායකත්තවය සහ ඩිජිටල් රාජ්ය පා නලයහි තිරසාර ගුණය19 

2.4 එක්ව ෙැඳුණු රජයක් කරා යාමට සහලයෝගිතාව 20 

2.5 දත්තතව  අන්තර් ලමලහයුම් හැකියාව 21 

2.6 විවෘත දත්තත 21 

2.7 පුරවැසියා කක්න්ව්ර ෙරගත්ත කේවා ප්රතිපාදන 22 

3 වන කොටස - 3 වන පරමාර්ථය සඳහා වන ප්රතිපත්තති 23 
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4.2 ලද හැකි විසඳුම්වල ගැළපීම 26 

4.3 ලපාදු ලයදවීම් 26 

4.4 ලපාදු යටිත  පහසුකම් භාවිත කිරීම 27 

4.5 දත්තත නැවත භාවිත කිරීම 28 
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7 වන කොටස - 7 වන පරමාර්ථය සඳහා ප්රතිපත්තති 31 

7.1 ඉල ක්ට්ලරානික් නාලිකා ඔස්ලස් ප්රලේශ්යතාව වර්ධනය කිරීම 31 
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ඇ) ප්රීණතා මට්ටම්, ොණ්ඩගත කිරීම සහ RACI සහිතව කමකහයුම් 

නිර්ණායෙ ක්රියාත්තමෙ කිරීම 42 

ඈ) ඇමුණුම් 42 
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 (අ) හැඳින්වීම 

 යහපත්ත රාජ්ය පාලනයක් සඳහා වන ඩිජිටල් පාලනය  

යහපත්ත රාජ්ය පා නයක් මගින් පුරවැසි අලප්ක්ෂාවන් සහ රාජ්ය ලස්වා සැපයීලමහි ආලේණික 

ගුණාංගයන් සුරක්ිත කිරීම ද ඒවාලේ හරය පැහැදිලි කිරීම ද සිදු කරන ෙැවින්, ල ාව පුරා 

ආණ්ඩඩු විසින් යහපත්ත රාජ්ය පා නයක් සාක්ෂාත්ත කර ගැනීම උලදසා ක්රියා කරමින් සිටී.  

 

දුරාතීතලයහි ග්රීක දාර්ශනිකයන් විසින් රාජ්යය සහ ආණ්ඩඩුව ආගණකගත කළ කා ලේ 

පටන්ම යහපත්ත රාජ්ය පා නය යනු රාජ්යයන්ලග් දිගු කාලීන දැක්ම ෙවට පත්ත වී පැවැතිණි. 

යහපත්ත රාජ්ය පා නය සතුව විවිධ පරමාර්ථ සහ උප පරමාර්ථ ඇති නමුත්ත , ලොලහෝ රාජ්යයන් 

සහ සිවිල් සමාජ විසින් යහපත්ත රාජ්ය පා නලේ කුළුණු ල ස මූලික ඉ ක්ක අටක් හඳුනා ලගන 

ඇත.  

 

ඒ අනුව, යහ පා නලේ මූලික අභිමතාර්ථය වශලයන් පිළිලගන ඇත්තලත්ත “යහ පා න 

අෂ්ටාස්රය” ල ස නම්  ො ඇති යහපා න මූ ධර්මයන් අටයි;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

රජයන් විසින් විවිධ ලේතූන් නිසා  නවීන තාක්ෂණය ලයාදා ගනු  ැබූ කා ලේ පටන්ම, එවැනි 

මැදිහත්ත වීම් ව  ලක්න්ද්රය වූලේ   කාර්යක්ෂමතාවයි. කාර්යක්ෂමතාවය, නිරවද්යතාවය සහ 

වඩා වැඩි  වැඩ ප්රමාණයක් හැසිරවීලම් හැකියාව  වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා, රජයන් විසින් මුල් 

අවධිලේ පරිගණක පවා භාවිත කරනු  ැබිණි. උදාහරණ වශලයන්, පළමු පරිගණකය වන - ENIAC 

(1946) - කා තුවක්කු ක්රියා කරවීලම් දත්තත වගු ආගණනය කිරීමට ද,  UNIVAC I (1940) 

පරිගණකය, 1942 දී, ඇමරිකා එක්සත්ත ජනපදලේ ජාතික ජන සංගණනලේ විශ්ලල්ෂණ කටයුතු 

ලේගවත්ත කිරීමට ද භාවිත කරන  දී. ලකලස්ලවතත්ත, ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණලේ 

ඝාතීය වර්ධනය මගින් රාජ්යව  මූලික පරමාර්ථ අත්තකර ගැනීම පිණිස එවැනි තාක්ෂණ ලයාදා 

ගැනීලම් විෂයය පථය විහිදුවා ඇත. විලශ්ෂලයන්, අන්තර්ජා ය පදනම් කර ගත්ත උසස් ලතාරතුරු 

සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ, සියලුම ලහාඳ පා න විලශ්ෂාංග එක් කර ගැනීමට, ඩිජිටල් පා නය 

යහපත්ත රාජ්ය පා නයක් ල ස හැමතින්ම ප්රධාන ලමව ම ල ස ලගන එවැනි මැදිහත්තවීම් කරා 

ඉ ක්කගතය පුළුල් කරනු  ැෙ ඇත.  
 

යහපත්ත රාජ්ය පා නලේ මූ ධර්ම 

අට 
 

1. ඵ දායී සහ කාර්යක්ෂම 

2. ප්රතිචාරාත්තමක 

3. සාධාරණ සහ අන්තර්ගත 
4.  

5. විනිවිදභාවී  

6. සහභාී 

7. ලපාදු සම්මුතිය කරා දිශාගත 

8. නීතිලේ ආධිපත්තයය ලකලරහි 

අනුගාමී  



 

8 
 

යහපා න අභිමතාර්ථයන් සාධනය කර ගැනීමට ඩිජිටල් රාජ්ය පා නයකට ඇති හැකියාවන් 

නිරෑපණය කිරීම සඳහා වඩාත්තම සුදුසු ක්රමලේදය වන්ලන් සැෙෑ ජීවිතලේ නිදර්ශනයන් සහ 

නියැදි සහ සිද්ධි අධ්යයනයන්  ආදර්ශනය කිරීම වන ෙැවින්, අප විසින් ඩිජිටල් රාජ්ය පා න 

නිදර්ශන  ැයිස්තුවක් ඇමුණුම 1 වශලයන් ඔෙට සපයා ඇත.  

 

යහපා නය  ඟා කර ගැනීම සඳහා ඩිජිටල් රාජ්ය පා නයට ඇති හැකියාවන් මත පදනම්ව, 

ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තතිලේ නවතම සංලශෝධනය සඳහා අපි “යහපා නය සඳහා වන ඩිජිටල් 

පා නය” යන්න ලත්තමාව වශලයන් සකස් කලළමු.  

 

කමකතක් ආ දුර, 
 

2010 – 2012 කා පරිච්ලේදය තුළ සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් අදාළ කර ගත යුතුයැයි 

ද ක්රියාලේ නැංවිය යුතුයැයි ද පනවා අමාත්තය මණ්ඩඩ ය විසින් 2009 දී පළමු ශ්රී  ංකා ඩිජිටල් 

රාජ්ය ප්රතිපත්තතිය අනුමත කරන  දී. අමාත්තය මණ්ඩඩ ය විසින්, ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තතිය 

ක්රියාලේ ලයදවීම අධීක්ෂණය කිරීමට ද, කරන ල ස, ප්රතිපත්තතිය විමර්ශනය කිරීමට සහ 

අවශ්යතාවය පරිදි ප්රතිලශෝධන කිරීමට ද,  එහි අන්තර්ගතය සහ ක්රියාත්තමක කිරීලම් සහ 

විමර්ශනය කිරීලම් ප්රලේශයන් පිළිෙඳව රාජ්ය කළමණාකරුවන් තුළ දැනුවත්තභාවය ඇති කිරීම 

සඳහා රට පුරා සමුළු සහ වැඩමුළු මා ාවක් පැවැත්තවීමට ද ICTA ලවත විධානය කරන  දී,  ඩිජිටල් 

රාජ්ය ප්රතිපත්තතිය ක්රියාවට නැංවීලම් ප්රගතිය පිළිෙඳව ICTA ලවබ් අඩවිලේ විස්තර දක්වා 

ඇත. 

 

ICTA විසින් 2010, 2011, 2012 සහ 2013 වසරව  දී, ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තතිය ක්රියාලේ ලයදවීම 

පිළිෙඳව වාර්ිකව සමාල ෝචනය කරන  දී. ICTA විසින් සහ සහභාගිත්තව සංවිධානආයතන 

විසින් ලකාලතකුත්ත ප්රයත්තන ලගන තිබියදීත්ත,  රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් ඩිජිටල් රාජ්ය 

ප්රතිපත්තතිය ක්රියාලේ ලයදවීලමහි සාර්ථකත්තවය කණගාටුදායක ල ස ඉතා පහළ මට්ටමක 

පවතී.  

 

ක්රියාලේ ලයදවීම පහළ මට්ටමක පැවතීමට ලේතු විශ්ලල්ෂණය කරන  දුව, ICTA විසින් ප්රධාන 

පාර්ශවකරුවන්ලග් ද සහභාගිත්තවය ඇතිව පහත සඳහන් නිගමන ව ට එළඹුණි.  

 

● ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තතිය ඉතා සංකීර්ණ ප්රතිපත්තතිමය අවශ්යතා වලින් සමන්විත වී 

තිබුණි.   

● ඉතාමත්තම පුළුල් ප්රතිපත්තතියක් වී තිබුණි. රාජ්ය සංවිධානආයතනයන් සතු විවිධ 

ඩිජිටල් රාජ්ය පරිණතභාවයන් ලනාස කා, සියළුම  රාජ්ය ආයතන විසින් එකලස් 

ක්රියාලේ ලයදවිය යුතු වූ ප්රතිපත්තති ප්රකාශ 29ක් ද ප්රතිපත්තති මාර්ලගෝපලද්ශ  177ක් 

ද අඩංගු වී තිබුණි.  

● ප්රතිපත්තතිය ක්රියාලේ ලයදවීම සම්ෙන්ධලයන් පැහැදිලි ල ස වගකීම් හඳුනා ගැනීමක් 

ලනාතිබුණි.   

● ප්රතිපත්තතිය ක්රියාලේ ලයදවීම සම්ෙන්ධලයන් සාමාන්යලයන්  වගකිව යුතු වන 

ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරීන් (CIO) සතුව එකී වගකීම  ඉටු කළ යුතු ආකාරය 

පිළිෙඳව පැහැදිලි අදහසක් ලනාතිබුණි. තවද, ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරීන් හට 

ඒවා ක්රියාලේ ලයදවීමට අවශ්ය අධිකාරිය ලනාතිබුණි.   
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● එලමන්ම ප්රතිපත්තතිය ක්රියාලේ ලයදවිය යුත්තලත්ත කුමක් නිසාදැයි පැහැදිලි අදහසක් 

රජය ලවත ලනාතිබුණි. (ප්රතිපත්තති පරමාර්ථයන් පැහැදිලි ලනාවුණි) 

 

ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාකලෝචන ෙමිටුව  

 

ප්රතිපත්තතිලේ සංලශෝධිත අනුවාදය ලකටුම්පත්ත කිරීම පිණිස, ICTA හි සභාපතිවරයා විසින් 

ඩිජිටල් රාජ්ය පා න ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන කමිටුවක් පත්ත කළ අතර එහි සාමාජිකයන් සහ 

ඔවුන්ලග් පැමිණීම පිළිෙඳව 2 වන ඇමුණුලමහි දක්වා තිලබ්.  

 

ප්රතිපත්තති සමාල ෝචන කමිටුව විසින් ප්රතිපත්තතිය සුදුසු සහ අවශ්ය පරිදි සංලශෝධනය සහ 

යාවතකාලීන කරන අතරතුර ඉහත සඳහන් වූ ගැටලු ආමන්ත්තරණය කිරීලම් ගමනක නිරත 

වුණි. ප්රතිපත්තති ප්රකාශයන් සහ මාර්ලගෝපලද්ශයන්  එක ස් කිරීලම් කාර්යය සඳහා, කමිටුව 

විසින් අලනකුත්ත රටව  ලල්ඛනගත කර ඇති එවැනි අවශ්යතා සහ ප්රතිපත්තතිලයහි පළමු 

අනුවාදය තුළ ඇතුළත්ත කර තිබූ අවශ්යතා අධ්යයනය කරන  දී.  

කමිටුව විසින් ප්රතිපත්තතිය ලවනුලවන් නව ලත්තමාවක් සඳහා එකඟතාවකට පැමිණි අතර 

ප්රතිපත්තති පරමාර්ථ 10ක් ද ඒ යටලත්ත හඳුනාගත්ත ප්රතිපත්තති ප්රකාශ 32ක් ද ලකටුම්පත්ත කරන 

 දී.  

 

තවද, ප්රතිපත්තති මාර්ලගෝපලද්ශ ලකටුම්පත්ත කිරීම සඳහා කමිටුව විසින් ක්රියාකාරී කමිටුවක් 

පත්ත කරන  දී. ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති ක්රියාකාරී කමිටුව විසින් ප්රතිපත්තති මාර්ලගෝපලද්ශ 

ලකටුම්පත්ත කිරීම සිදු කළ අතර RACI න්යාසය (වගවීම, වගකීම් සහගතභාවය,  උපලදස්  ො 

තිබීම, ලතාරතුරුවලින් සන්නද්ධව සිටීම) භාවිත කරමින් ප්රතිපත්තතිය ක්රියාලේ ලයදවීලම් 

වගකීම් හඳුනා ගැනීම සිදු කරන  දී.   

රාජ්ය ආයතන විසින් ප්රතිපත්තති අවශ්යතා ක්රියාලේ ලයදවීමට සහ ඒවාලේ ආයතනව  

ඩිජිටල් රාජ්ය පරිණතභාවලේ මට්ටම  හඳුනා ගැනීම සඳහා පහසු කරවන ප්රලේශයක් ද 

ක්රියාකාරී කමිටුව විසින් හඳුනාගනු  ැබිණි.  

 

උපක්ශන ක්රියාවලිය 
 

ප්රතිපත්තතිය ලකටුම්පත්ත කර හමාර වූ විගස එය පුළුල් උපලද්ශනයක්  ො ගනු පිණිස රාජ්ය 

ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරීන්, රජලේ ජ්ලයෂ්ඨ කළමනාකරුවන්, ලතාරතුරු හා 

සන්නිලේදන තාක්ෂණය පදනම් වූ ලමන්ම සහ පදනම් ලනාවූ වන පුද්ගලික අංශලේ 

කළමනාකරුවන්, විද්යාර්ීන් සහ සිවිල් සමාජලේ සාමාජිකයන් ලවත ඉදිරිපත්ත ලකලර්.  තවද, 

ප්රතිපත්තතිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය  මහජන උපලද්ශනය  ො ලදන ල ස ලපාදු මාධ්ය 

භාවිත කරමින් ඉල් ා සිටීම හා  ො ගැනීම සිදු ලකරුණි.  

 

පිරික්සුම් ලැයිේතුව භාවිතා ෙරමින්ව ප්රතිපත්තතිය ක්රියාවට නැැංවිය යුත්තකත්ත 

කෙකේද?  
 

ක්රියාකාරී කමිටුව විසින් ප්රතිපත්තති ක්රියාවට නැංවීමට පහසුකම් ස සනු පිණිස සහ එහි 

සාර්ථකත්තවය ICTA ලවත වාර්තා කරනු පිණිස පිරික්සුම්  ැයිස්තුවක් සකස් කරන  දී.  

 

එලස්ම, ක්රියාකාරී කමිටුව විසින් ප්රතිපත්තතිය ක්රියාලේ ලයාදවීම පහසු කරවීලම් ප්රලේශයක් 

ඩිජිටල් රාජ්ය පරිණත මට්ටම් භාවිත කරමින් හඳුනාලගන  ලල්ඛනගත කිරීම ද සිදුකරන  දී.  
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එලස් හඳුනාගනු  ැබූ ප්රලේශය අනුගමනය කළ පසුව, රාජ්ය සංවිධානආයතනව ට ඒවාලේ 

ඩිජිටල් රාජ්ය පරිණත මට්ටම් මත පදනම් ව ප්රතිපත්තති අවශ්යතා ලදස ෙැලීමට හැකියාව 

 ැලෙනු ඇත. උදාහරණ වශලයන්, සෑම රාජ්ය සංවිධානආයතනයක් විසින්ම ඩිජිටල් රාජ්ය 

පරිණත මට්ටම්වලින් පහතම පිහිටි "ලතාරතුරු” අදියර හා සම්ෙන්ධ ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති 

අවශ්යතා ක්රියාලේ ලයදවීම ආරම්භ කළ යුතුය. ඔවුන් එම “ලතාරතුරු” අදියර හා සම්ෙන්ධ 

ප්රතිපත්තති අවශ්යතා ක්රියාලේ ලයාදවනු  ැබූ පසුව, ඔවුනට ඊළඟ "අන්තර් ක්රියාකාරී” අදියර 

හා සම්ෙන්ධ ප්රතිපත්තති අවශ්යතා ක්රියාලේ ලයදවිය හැකිය. කිසියම් ආයතනයක් එක් 

අදියරක අවශ්යතා අතුරින් 70%ක් ක්රියාලේ ලයාදවා ලනාමැති නම්, ඔවුන් ඊළඟ මට්ටමට 

ලනායා යුතුය. කිසියම් රාජ්ය ආයතනයකට “අන්තර් ක්රියාකාරී” අදියලරන් ඔබ්ෙට යා 

ලනාහැකි නම්, අපි එම ආයතනය “අන්තර් ක්රියාකාරී” අදියලරහි ආයතනයක් ල ස හඳුනාගනු 

 ෙන්ලනමු.  

 

ලකලස්ලවතත්ත, ඉහළ අදියරව ට අදාළ අවශ්යතා ඔවුන් විසින් ක්රියාලේ ලයාදවනු  ැෙ ඇත්තදැයි 

පරීක්ෂා කිරීමට ඔවුනට නිදහස ඇති අතර ඒ අනුව පිරික්සුම්  ැයිස්තුව ස කුණු කිරීම කළ 

හැකිය.  
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ප්රතිපත්තති ක්රියාකව් කයදීම තක්කේරු කිරීම 
 

රාජ්ය ආයතන මගින් ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති ක්රියාලේ ලයදවීම තක්ලස්රු අගය කිරීම සහ 

තහවුරු කිරීම සඳහා “ප්රතිපත්තති ක්රියාලේ ලයදවීලම් පිරික්සුම්  ැයිස්තුව” භාවිතා ලකලර්. 

රාජ්ය ආයතන විසින් ප්රතිපත්තතිය ක්රියාලේ ලයදවූ ෙවට සාක්ෂ්ය වශලයන් ඉදිරිපත්ත කළ යුතු 

ලල්ඛන කට්ට යක් පිරික්සුම්  ැයිස්තුව මගින්  හඳුන්වා දී තිලබ්.  තහවුරු කිරීලම් කාර්යය සඳහා 

අවශ්ය කරන සියළුම පත්තරිකා සහ ආකෘතීන් ප්රතිපත්තති අධීක්ෂණ කණ්ඩඩායම විසින් සපයා 

තිලබ්. එක් එක් සංවිධානආයතනය විසින් ප්රතිපත්තතිය සමග අනුකූ  වී ඇති අනුපාතය ඒ ඒ 

ආයතනය විසින් ඉදිරිපත්ත කරන ක්රියාලේ ලයදවීලම් පිරික්සුම්  ැයිස්තු මත පදනම්ව  අගය 

කිරීමට අලප්ක්ෂා ලකලර්. එක් එක් ආයතනලේ අනුකූ තා අනුපාතය පිළිෙඳව පුරවැසියන් 

දැනුවත්ත කිරීම සඳහා අනුකූ තා අනුපාතය තක්ලස්රු අගය කිරීලම් දී  ැලෙන ප්රතිඵ  

ප්රකාශයට පත්ත කරනු  ෙන අතර ඒ සඳහා යම් ප්රසිද්ධියක්  ො ලදනු ඇත. 
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අ1) දැක්ම 
“ඩිජිටල් රාජ්ය පා නය හරහා වඩාත්තම මහජන මිත්තරශීලී රජය ෙවට පත්තවීම.  

 

 අ2) පසුබිම 
 

ශ්රී  ංකා රජය විසින් පළමුවරට ලතාරතුරු සන්නිලේදන තාක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීලම් 

අවශ්යතාවය හඳුනාගනු  ැබුලේ 1983 දී පළමුව ජාතික පරිගණක ප්රතිපත්තතිය (COMPOL) මගිනි. 

ජනාධිපතිවරයාලග් උපලදස් මත, ශ්රී  ංකා ස්වභාවික සම්පත්ත, ෙ ශක්ති සහ විද්යා කටයුතු 

අධිකාරිය (NARESA) විසින් ලමම ප්රථම ප්රයත්තනය ගන්නා  දී. NARESA මගින් පත්තකළ කමිටුවක් 

මගින් එකී ජාතික පරිගණක ප්රතිපත්තතිය නිමවනු  ැබිණි.  

රජය විසින් ජාතික පරිගණක ප්රතිපත්තතිය COMPOL පිළිගැනීම හරහා, 1984 අංක 10 දරන 

පාර්ලිලම්න්තු පනත යටලත්ත එවකට ජනාධිපතිවරයාලග් ඍජු අධීක්ෂණය යටලත්ත ක්රියාත්තමක 

වන පරිදි ශ්රී  ංකා පරිගණක සහ ලතාරතුරු තාක්ෂණ උපලද්ශක සභාව [Computer and 

Information Technology Council of Sri Lanka (CINTEC)] - පසුකාලීනව ලතාරතුරු තාක්ෂණ උපලද්ශණ 

සභාව (Council for Information Technology) ල ස නම් ලකරුණු - පිහිටුවීමට මග සැ සුණි. 

2003 ජූලි මාසලේදී ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ නිලයෝජිතායතනය (ICTA) ස්ථාපනය 

කරන  ද අතර 2003 අංක 27 දරන ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ පනතට (ICT පනත) 

සාරානුකූ ව 2003 දී ලතාරතුරු හා සන්නිලේදන තාක්ෂණ නිලයෝජිතායතනය (ICTA) ස්ථාපනය 

කරන  ද අතර, ICT නිලයෝජිතායතනය CINTEC හි නනතික අනුප්රාප්තිකයා වශලයන් ICTA 

හැටියට හඳුනාගනු  ැෙ,  ැබිණි, ජනාධිපති ලල්කම් කාර්යා ලේ විෂය පථය යටලත්ත 

වර්තමානලේ ක්රියාත්තමක වන රමුඛ ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ ආයතනය ෙවට 

පත්තවිය.  

2003 අංක 27 දරන ඉල ක්ට්ලරානික ගනුලදනු පනත ප්රකාරව උපාය මාර්ග සහ වැඩ සටහන් 

ක්රමවත්තව සකස් කිරීමට සහ ඒවා යටලත්ත ICTA ආයතනය රාජ්ය සහ ලපෞද්ගලික යන 

ලදයාංශලයහිම ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා ICTA ලවත ෙ ය පැවරුණු අතර ඒ අනුව ලතාරතුරු 

සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණය පිළිෙඳව සකස් ලකරුණු උපාය මාර්ග සහ වැඩ සටහන් උපාය 

මාර්ග සහ වැඩ සටහන් විධිමත්තව සකස් කිරීම සඳහා ෙ ගැන්වුණු අතර ඊට අනුගාමීව ICTA 

විසින් වර්තමානලේ “ඉ-ශ්රී  ංකා සංවර්ධන වයාපෘතිය” තුළ අන්තර්ගත ලේ. නිශ්ිත රාමුවක් 

යටතට පත්තව ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ වැඩ සටහන් සහ උපාය මාර්ග සකස් 

කරනු  ැලෙයි.  

“ඉ-ශ්රී  ංකා ේයාපෘතිය”, 2002-2005 කා පරිච්ලේදය අතර කා ලේ විධිමත්තව සකස් ලකරුණු 

අතර ලතාරතුරු හා සන්නිලේදන තාක්ෂණලේ ප්රති ාභ ශ්රී  ාංකික සමාජලේ හැම 

අංශයකටම ලගන යනු පිණිස ජාතිලේ සමාජ ආර්ික සංවර්ධනය කරා තවදුරටත්ත යාමට 

ඉ ක්ක කරන  දී. ලම් පරිත්තයාගශීලීන් ගණනාවකලග් දායකත්තවලයන් ක්රියාත්තමක වන 

ේයාපෘතිය හරහා සෙලිත පරිසරයක් නිර්මාණය ලවමින් තිලබ්, එහිදී රජය තවත්ත 

ලකාටස්කරුවන් සමඟ හවුල්කාරිත්තවය ඇතිව අවශ්ය යටිත  පහසුකම් සපුරාලීමට සහ රාජ්ය 

ඩිජිටලීකරණය ලස්වා ස්ථාපනය කරනු  ැලබ්.  

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: 11 pt,

Highlight

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: 11 pt,

Highlight

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: 11 pt,

Highlight

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: 11 pt,

Highlight

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: 11 pt,

Highlight

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: 11 pt,

Highlight

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: 11 pt,

Highlight



 

13 
 

2004 ඔක්ලතෝෙරලේ දී, අමාත්තය මණ්ඩඩ ය විසින් ඉ-ශ්රී  ංකා සංවර්ධන ේයාපෘතිය” ජාතික 

ලතාරතුරු තාක්ෂණ ක්රියාකාරී සැ ැස්ම වශලයන් හඳුනාගනු  ැබූ අතර පහත සඳහන් 

ලතයාකාරලයන් නිලයෝජිතායතනලේ නනතික ෙ පත්තරය තවදුරටත්ත ශක්තිමත්ත කරන  දී:  

● ඉ-ශ්රී  ංකා සංවර්ධන ේයාපෘතිලේ සියලුම ලකාටස් (සංරචක) ක්රියාලේ ලයදවීම ICTA 

ලවත විලශ්ෂ ෙ  ගැන්වීම සහ ෙ පත්තරදානය කිරීම; 

● ඉ-ශ්රී  ංකා සංවර්ධන ේයාපෘතිය ක්රියාලේ ලයදවීම සහ ශ්රී  ංකාව තුළ ලතාරතුරු 

සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණයට සහය  ො ලදනු පිණිස අවශ්ය නියාමන ේයුහරාමුව සහ 

ලයෝග්ය ප්රතිපත්තති අමාත්තය මණ්ඩඩ යට නිර්ලද්ශ කිරීලමහි  ා ICTA ලවත අධිකාරිය 

පිරිනැමීම;  

● රජය විසින් අනුමත කළ ප්රතිපත්තතිය කා ලයන් කා යට පවත්තවා ගැනීම සඳහා අවශ්ය 

විය හැකි පරිදි ඉහත වැඩ සටහලනහි සංරචක කාල ෝිතව සමාල ෝචනය කිරීම සහ ඒ 

නවීකරණ කටයුතු නිමවීම සඳහා ICTA ලවත අධිකාරිය පැවරීම.  

ඉනික්බිතිව, 2008 අංක 33 දරන ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ (සංලශෝධන) පනත 

මගින් කැබිනට් මණ්ඩඩ ලේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්ත කරනු පිණිස ජාතික ලතාරතුරු සහ 

සන්නිලේදන ප්රතිපත්තති වයුහරාමුව විධිමත්තව සකස් කිරීම සඳහා අන්තර් අමාත්තය කමිටුව ට 

නිර්ලද්ශ ඉදිරිපත්ත කිරීමට ICTA ෙ  ගන්වන  දී. ලමම ලල්ඛනය සකස් ලකලරන්ලන් අමාත්තය 

මණ්ඩඩ ය විසින් විවිධාකාරලයන් ICTA ලවත  ො දී ඇති ඉහත සඳහන් කළ ෙ පත්තර අනුව 

ලකලරන ප්රතිඵ යක් ල සිනි.  
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 අ3) ප්රතිපත්තති පරමාර්ථ  
 

1 වන පරමාර්ථය - ෙහුවිධ නාලිකා ඔස්ලස් ඉල ක්ට්ලරානික් මාධ්යය තුළින් රජලේ 

ලතාරතුරු පුරවැසියන්ට  ො ගැනීමට හැකි වන ලස් සකස් කිරීම  

 

2 වන පරමාර්ථය  - පුරවැසියන්ට වඩාත්ත මිත්තරශීලී ආකාරයකින් ෙහුවිධ නාලිකා ඔස්ලස් 

සියලුම පුරවැසියන්ට ඉල ක්ට්ලරානිකව  ොගත හැකි සහ ප්රලේශ විය හැකි 

වන ලස් සකස් කිරීම  

 

3 වන පරමාර්ථය  - පුරවැසියන් ලක්න්ද්රිත වන ල ස රජලේ ක්රියාවලිය නැවත 

සකසා ලීම 

 

4 වන පරමාර්ථය  - රාජ්ය සංවිධානආයතන ඇතුළත සහ ඔස්ලස් ලතාරතුරු හා 

සන්නිලේදන තාක්ෂණික යටිත  පහසුකම්, ලතාරතුරු රැස්කිරීම, රාජ්ය 

ක්රියාවලි සහ ලතාරතුරු හා සන්නිලේදන තාක්ෂණ විසඳුම් ආදිලයහි ද්විත්තව 

පිටපත්ත ඉවත්ත කිරීම සඳහා ඩිජිටල් රාජ්යය 

 

5 වන පරමාර්ථය - සියලුම රාජ්ය ලස්වාව  ලස්වා මට්ටම් නිර්වචනය කළ ලස්වා අත්තකර ගැනීම, 

මැනීම, අධීක්ෂණය සහ ප්රකාශනය කිරීමට ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

තාක්ෂණය භාවිත කිරීම  

 

6 වන පරමාර්ථය  - අඩු අවධානයක් හිමි ප්රජාව  අවශ්යතා සහ ඕනෑ එපාකම් ලතාරතුරු 

සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ මාර්ගලයන් ආමන්ත්තරණය කිරීම 

 

7 වන පරමාර්ථය  - ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ මාර්ගලයන් ඉතා ඉහළින් 

ප්රතිචාරාත්තමක සහ අන්තර්ක්රියාකාරී වනු පිණිස රාජ්ය 

සංවිධානආයතනව  ක්රියාවලි සහ පද්ධති ක්රියාලේ ලයදවීම 
 

8 වන පරමාර්ථය - අනුමැතිය හිමි වන ඕනෑම තැනක ලපාදු සම්මුතිය මත ක්රියාත්තමක, 

ලපාදු ප්රතිපත්තතිය සහ තීරණ ගැනීලම් ක්රියාවලිය සඳහා ඉල ක්ට්ලරානික 

මාර්ග ඔස්ලස් පුරවැසි නිරතය සෙ  කිරීම 
 

9 වන පරමාර්ථය  - ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණය භාවිතලයන් නීතිලේ 

පා නය ශක්තිමත්ත කිරීම  
 

10 වන පරමාර්ථය - සාර්ථක ඩිජිටල් පා නයක් සඳහා නියම ලමලහයුම් ේයුහරාමුවක් සෙ  

කිරීමක් ස්ථාපනය කිරීම සහ ක්රියාලේ ලයදවීම  
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 අ4) කමකහයුම් ව්යුහරාමුව  
 

1. විෂය පථය 

ලමම ප්රතිපත්තති සහ ක්රියා පටිපාටි සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන; අමාත්තයාංශ, රාජ්ය 

ලදපාර්තලම්න්තු, පළාත්ත සභා, දිසා ලල්කම් කාර්යා , ප්රාලද්ශීය ලල්කම් කාර්යා , පළාත්ත 

පා න ආයතන, රාජ්ය සංස්ථා, ේයවස්ථාපිත මණ්ඩඩ  සහ රාජ්ය අධිකාරි සහ මණ්ඩඩ , සහ 

මුළුමනින්ම රජයට අයත්ත සමාගම්, විසින් අනුගමනය කළ යුතුය. ලමම ප්රතිපත්තති සෑම රාජ්ය 

සංවිධානආයතනයක් විසින්ම අදාළ කරගත යුතු වන අතර අවශ්ය වන්ලන් නම් රිසි ලස් සකසා 

ගත යුතුය.  

 

2. ොල රාමුව 

ක්රියාත්තමක කිරීලම් කා  රාමුව වසර තුනක් වන අතර 2014 ජනවාරිලේ දී පටන් ලගන, රජය 

විසින් තීරණය කරන පරිදි සුදුසු නවීකරණයන්ද සහිතව ගැලන්, තවද, කා ලයන් කා යට, රජය 

විසින් තීරණය කරන පරිදි දීර්ඝ කළ යුතු අතර කිරීම ද, ලයෝග්ය නවීකරණ කිරීම ද කළ හැකිය, 

සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින්  ො දී ඇති කා  රාමුව තුළ ලදන කා ය ඇතුළත 

ප්රතිපත්තතිය සහ ක්රියා පටිපාටි අදාළ කර ගැනීම කළ යුතුය. ලමම ලල්ඛනය යටලත්ත අලප්ක්ෂා 

කරන ප්රතිපත්තති සහ ක්රියා පටිපාටි ස්ිතික වූවක් ලනාවිය යුතුය. තාක්ෂණලේ සහ 

පරිසරලේ ඇති වන නව ප්රවණතා සහ භාවිත ප්රජාලේ ප්රවණතා, තාක්ෂණය, සහ ේයාපාර 

ක්රියාවලියන්ලග් ඇති වන ලවනස්වීම් ම පරිදි සැ කිල් ට ගනිමින් අවශ්ය පරිදි ෙඳුන් ලකාට සහ 

අවශ්ය කරන විට එය නිතිපතා යාවත්තකාලීන කරගනු  ෙනු ඇත.  

 

3. ප්රතිපත්තති සහ කමකහයුම් නිර්ණායෙ පිළිබඳ දැනුවත්ත අවදිමත්ත භාවය 

ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තතිය පිළිෙඳව දැනුවත්තභාවය ඇති කරනු පිණිස සහ එය  ක්රියාලේ 

ලයදවීම සඳහා අවශ්ය සහලයෝගය  ො දීම පිණිස , ICTA විසින් ආයතන ප්රධානීන් සහ  ප්රධාන 

නලවෝත්තපාදන නි ධාරීන් සඳහා සම්මන්ත්තරණ සහ වැඩමුළු පවත්තවනු  ැලබ්. තවද, පුළුල් 

ශ්රාවක පරාසයක් සඳහා දැනුවත්තභාවය  ො දීම  පිණිස අත්ත පත්තරිකා සහ අත්ත ලපාත්ත සැකසීම 

ද ලෙදාහැරීම ද සිදු කරනු ඇත. 

 

4. ක්රියාත්තමෙ භාවය තක්කේරු කිරීම 

ප්රතිපත්තති ක්රියාලේ ලයදවීලම් මට්ටම තක්ලස්රු  කිරීම සඳහා ICTA විසින් සෑම ලිත්ත 

වර්ෂයක් අවුරුද්දක් අවසානලේ දී ම ප්රතිපත්තති ක්රියාලේ ලයදවීලම් මට්ටම තක්ලස්රු  

කිරීම සඳහා වාර්ික සමීක්ෂණ පවත්තවනු ඇත. ලමම අරමුණ සඳහා දත්තත රැස් කිරීම සඳහා 

ICTA විසින් අවශ්ය පත්තරිකාමය ලහෝ විද්යුත්ත මාර්ගගත ආකෘති සූදානම් කරනු ඇති අතර එක් 

එක් සමීක්ෂණලේ ප්රතිඵ  ICTA ලවබ් අඩවිය ඔස්ලස් ප්රසිද්ධ කරනු ඇත. 

එක් එක් රාජ්ය සංවිධානආයතනලයහි ඩිජිටල් රාජ්ය පරිණත මට්ටම හඳුනාගනු පිණිස ICTA 

විසින් සර  ලමව මක් ලයාදා ගනු ඇත. ලමම ලමව ම ස්වයං තක්ලස්රුවක ලයදිය හැකි වන 

ලස් එක් එක් රාජ්ය සංවිධානආයතනය ලවත සපයනු ඇත. ලමය පරිණත මට්ටම හඳුනා 

ගැනීමටම පමණක් ලනාව, එක් එක් රාජ්ය සංවිධානආයතනය විසින් ඊළඟ පරිණත මට්ටමට 

ළඟා වීමට අත්තකර ගනු  ැබිය යුතු ක්රියාමාර්ග ලමානවාද යන්න පිළිෙඳ දර්ශකයක්  ො දීම ද 

කරනු ඇත.  
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5. වගකීම සහ හිමිොරිත්තවය 

ප්රතිපත්තති සහ ක්රියා පටිපාටි විධිමත්තව සකස් කිරීම, නඩත්තතු කිරීම සහ යාවත්තකාලීන කිරීම 

සඳහා ICTA වගකිව යුතු ලේ. ප්රතිපත්තති සහ ක්රියා පටිපාටි අදාළ කර ගැනීම සහ ක්රියාත්තමක 

කිරීම සඳහා එක් එක් රාජ්ය සංවිධානආයතනයක් තනි තනිව වගකිව යුතුය. ප්රතිපත්තති සහ 

ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්තමක කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම ICTA හි වගකීමක් ලේ. 

 

 (ආ) ප්රතිපත්තති සහ කමකහයුම් නිර්ණායෙ 

 1 කොටස - 1 වන පරමාර්ථය සඳහා ප්රතිපත්තති 

යහපත්ත පාලනයෙ ඉලක්ෙ – කතාරතුරු ෙරා ප්රකව්ශ ීකම් 

විනිවිදභාවය විනිවිද කපකනන ප්රකව්ශය 

1 වන පරමාර්ථය - ඉකලක්ට්කරානික් මාධ්යය තුළින්ව රජකේ 

කතාරතුරු පුරවැසියන්වට ලබා ගැනීමට හැකි වන කේ සෙේ කිරීම  

 . 

 

  

  

  

  

  

 1.1 දත්තත සහ කතාරතුරු වර්ීෙරණය 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය: පුරවැසියන්වකේ කපෞ්ගලිෙත්තවය තහවුරු ෙරන අතර 

කතාරතුරු හවුකල් පරිහරණය කිරීම සඳහා පදනමක් හඳුනා ගැනීකම් අරමුණ ඇතිව 

ආයතනිෙ දත්තත සහ කතාරතුරු වර්ීෙරණය ෙළ යුතු අතර එය පුරවැසියන්වකේ 

කපෞ්ගලිෙත්තවය ආරක්ෂා වන පරිදි විය යුතුය.  

ක්රියාත්තමෙ කිරීකම් මාර්කගෝපක්ශ කමකහයුම් නිර්ණායෙ 

1.1.1 ලතාරතුරු ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තතිය මගින් පනවා ඇති ආකාරයට සංවිධානආයතනමය 

දත්තත සහ ලතාරතුරු, වර්ීකරණය සිදු කළ යුතුය. 

(http://www.icta.lk/images/secPolicy/Asset_Classification_and_Control.doc)  

1.1.2 ආයතනික දත්තත සහ ලතාරතුරු සැපයීලම්දී දත්තත ව  සන්ලේදීතාවය සහ දත්තතව , 

කම් කොටකේ උප මා 

1.1 දත්තත සහ කතාරතුරු වර්ීෙරණය 

1.2 නාලිො වැඩි ගණනක් ඔේකේ දත්තත සහ කතාරතුරු  

හැකියාව 

1.3 වි්යුත්ත ආෙෘතිගත දත්තත 

1.4 කතාරතුරුවල ආරක්ෂාව 
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සියලුම භේය ශ්රාවකයන් සහ ලග්, සහ සංවිධානමය දත්තත/ලතාරතුරු සැපයීම සඳහා 

ලෙදාහැරුම් නාලිකාවන්   සංලේදීතාව හඳුනා ගන්න. ගැනීම. ලම් කාර්යය සඳහා 03 වන 

ඇමුණුලමහි  ො දී ඇති අච්ු ආකෘති පත්තරය ලමම කාර්යය සඳහා භාවිත කළ හැකිය. (03 වන 

ඇමුණුම - ලතාරතුරු/දත්තත වර්ීකරණ ේයුහරාමුව සහ ලමලහයුම් නිර්ණාමාර්ලගෝපලද්ශ යක 

පරිශී නය කරන්න) 

1.1.3 ICTA මගින් ප්රකාශයට පත්ත කළ නය කළ IS ප්රතිපත්තතිලයහි අදාළ ලකාටලසහි සඳහන් 

මාර්ලගෝපලද්ශ ක්රියාත්තමක කිරීම මගින් පුරවැසියන්ලග් ලතාකරතුරු ව  ආරක්ෂාව තහවුරු 

කරන්න. (HTTP://www.icta.lk/images /secPolicy/Privacy_&_Citizen_Information_Protection.doc) 

ලමලහයුම් නිර්ණායක ක්රියාත්තමක කිරීම මගින් පුරවැසි ලතාරතුරු ආරක්ෂණය තහවුරු කිරීම. 

1.1.4 හවුලල් පරිහරණය කරන ලතාරතුරු/ලස්වා සැපයීම සඳහා අවශ්ය ලකලරන ොහිර (රාජ්ය 

සහ රාජ්ය ලනාවන) ලතාරතුරු/දත්තත මූ ාශ්ර හඳුනා ගන්න. ගැනීම. එවැනි දත්තත තිලෙන ෙවට 

ව   ද හැකියාව ලස්වා ගිවිසුම්, අවලෙෝධතා ගිවිසුම් ආදිය මාර්ගලයන් තහවුරු කළ යුතුය. 

අලනකුත්ත සංවිධානආයතන සමඟ හවුලල් පරිහරණය කරන ලස්වා සියල්  අවලෙෝධතා ගිවිසුම් 

සහ/ලහෝ ගිවිසුම් මාර්ගලයන් විධිමත්තව සකස් කළ යුතුය. කිරීම.  

අවලෙෝධතා ගිවිසුමක අච්ු ආකෘති පත්තරය 04 වන ඇමුණුලමහි (04 වන ඇමුණුම – දත්තත සහ 

ලතාරතුරු හවුලල් පරිහරණය කිරීම පිළිෙඳ අවලෙෝධතා ගිවිසුම, පරිශී නය කරන්න) දී ඇති 

අතර ලස්වා මට්ටලමහි ගිවිසුමක (SLA) අච්ු ආකෘති පත්තරය 05 වන ඇමුණුලමහි දී 

තිලබ්.  
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 1.2 බහුවිධ නාලිො  ඔේකේ ලබා ගත හැකි පරිදි දත්තත සහ 

කතාරතුරු පැවතීම  

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - මිත්තරශීලී කලස සහ ත්තරරභාෂා පදනමකින්ව පුරවැසියන්වට 

කේවා සපසනු පිණිස අදාළ ආයතනකේ කතාතරතුරු වර්ීෙරණය මගින්ව නිර්වචනය 

ෙර ඇති පරිදි බහුවිධ නාලිො හරහා ලබා ගත හැකි පරිදි කතාරතුරු පවතින බවට 

සියලුම රාජ්ය සැංවිධානආයතන විසින්ව වගබලා ගත යුතුය.  

1.2.1 ලතාරතුරු ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තතිලේ “ේයාපාර අඛණ්ඩඩතාව කළමනාකරණය” යටලත්ත 

කාණ්ඩඩ කර ඇති කළ ප්රතිපත්තතීන් සියළුම  ි සෑම රාජ්ය සංවිධානආයතන යක් විසින්ම 

ක්රියාත්තමක කළ යුතු ලේ. (http://www.icta.lk/images/secPolicy/ Business_Continuity_Management.doc 

පරිශී නය කරන්න) 

1.2.2 සෑම රාජ්ය සංවිධානආයතනයක් විසින්ම සියලුම පරිගණක කාර්යය (ලල්ඛන, ලවබ් අඩවි, 

මෘදුකාංග පද්ධති සකස් කිරීම , සහ ලතාරතුරු ඉල ක්ට්ලරානික ල ස  ි සම්ප්ලර්ෂණය කිරීම 

වැනි) සඳහා සිංහ  සහ ලදමළ යුනිලක්ත භාවිත කළ යුතුය. ශ්රී  ංකා ප්රමිති ආයතනය විසින් 

පිළිලවලින් SLS 1134 : 2004, එහි පළමු වන ලකාටස සහ SLS 1326 : 2008 ඇතුළුව, සිංහ  සහ ලදමළ 

යුනිලක්ත යතුරු පුවරු පිරිසැ සුම සහ ආදාන විධික්රම ප්රමිතිගත ලකාට තිලබ්.  

1.2.3 හඬ පදනම් වූ දත්තත සහ ලතාරතුරු 1919 රාජ්ය ලතාරතුරු ලක්න්ද්රලේ ඇමතුම් 

මධ්යස්ථානය මාර්ගලයන් හඬ පදනම් වූ දත්තත සහ ලතාරතුරු සපයනු  ැබිය යුත්තලත්තය.  

 

1.2.4 ආයතනික ලවබ් අඩවි හරහා ලමන්ම රාජ්ය ද්වාරය හරහා අන්තර්ජා ගත අන්ලයාන්ය 

ලතාරතුරු ලස්වාවන් විද්යුත්ත මාර්ගගත අන්තර් ක්රියාකාරී ලතාරතුරු ලස්වා සංවිධානලයහි 

ලවබ් අඩවිය ලමන්ම රාජ්ය ද්වාරය හරහා සපයනු  ැබිය යුත්තලත්තය. 

 

1.2.5 රාජ්ය සංවිධානය සමාජ ජා , RSS වැනි ලවබ් ඒකාෙද්ධතා තාක්ෂණ, සංසද සහ අලනකුත්ත 

ලයෝග්ය සමාජ මාධ්ය මාර්ගලයන් ලතාරතුරු සැපයීම සඳහා රාජ්ය ආයතන විසින් ට හැකි 

සියලුම ප්රයත්තන දැරිය යුතුය.  

 

1.2.6 ජංගම දත්තත සහ ලතාරතුරු ලස්වා රාජ්ය ජංගම ද්වාරය සහ රාජ්ය ලකටි පණිවුඩ ලස්වාව 

(GovSMS - 1919) හරහා ජංගම දත්තත සහ ලතාරතුරු ලස්වා සැපයිය යුතුය. 
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 1.3 වි්යුත්ත ආෙෘතිකයන්ව තිකබන දත්තත 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - සියලුම රාජ්ය සැංවිධානආයතන විසින්ව සෙේ කිරීම, ගබඩා 

කිරීම, රඳවා ගැනීම, සැංක්රමණය සහ අධිකල්ඛනගත කිරීම සඳහා ඉහළ මට්ටමෙ 

අවධානයක් දක්වන අතරතුර සැංවිධානආයතනකයහි මූලිෙ ප්රධාන ක්රියාොරෙම් 

ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්ය වනක්රියාොරිත්තවය සාධනය ෙරන දත්තත වි්යුත්ත 

ආෙෘතියකින්ව පවත්තවා කගන යා යුතුය.  

1.3.1 රාජ්ය ලතාරතුරු පද්ධතිව ට භාෂා තුලනන්, එනම් සිංහ , ලදමළ සහ ඉංග්රීසි යන භාෂා 

තුලනන් සි, කවර භාෂාවකින් කින් ලහෝ ග්රහණය කිරීම, ගෙඩා කිරීම, සැකසුම් කිරීම සහ 

සම්ප්ලර්ෂණය කිරීම සඳහා හැකියාව තිබිය යුතුය.  

1.3.2 දත්තත කට්ට ලයහි සම්ූර්ණත්තවය අත්තකර ගැනීම සඳහා පිණිස, ලද්ශීය භාෂා වලින් ලවන් 

පළමුව ග්රහණය කරන  ද සියළුම දත්තත සියල් ම, ඉංග්රීසි අකුරු ව ට හැරවීම, අකුලරන් 

තැබීම, ඉංග්රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම සහ ගෙඩා කර තැබීම කළ යුතුය.  

1.3.3 රාජ්ය ආයතනව  කඩදාසි පදනම් කරගත්ත සහ ල ගසි පද්ධති ව  පවතින දත්තත සහ 

රාජ්ය සංවිධානව  උරුමයක් වන පද්ධති දත්තත ඒවාලේ ඒකාෙද්ධතාවය තහවුරු  කරමින්ම 

කරනතර රැස් කිරීම, විමර්ශනය කිරීම, පවිත්තර කිරීම, යාවත්තකා  කිරීම සහ විද්යුත්ත ආකෘතියට 

පරිවර්තනය කිරීම කළ යුතුය. 

1.3.4 ලතාරතුරු පද්ධති, පවත්තනා අභ්යන්තර සහ රාජ්ය විගණන අවශ්යතා පිළිෙඳ ප්රමිතීන් 

තයකට සහ  අනුව  ද හැකියාව ස සා තිබිය යුතු වන අතර 1973 අංක 48 දරන ජාතික 

ලල්ඛනාරක්ෂක පනලත්ත ත සහ ඊට සංලශෝධන කිසිවක් ඇත්තනම් ඒවාලේ විධිවධානයන් අනුව 

අදාළ සම්පාදන සපුරාලිය යුතුය. 

1.3.5 2006 අංක 19 දරන විද්යුත්ත ඉල ක්ට්ලරානික ගනුලදනු පනලතහි 5 වන සහ 6 වන වගන්ති 

අනුව, ලකාටස්ව ට අනුව, එකී ප්රතිපාදනයන්ට අනුගත ලවමින් රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් 

ඉල ක්ට්ලරානික් ලල්ඛන, ඉල ක්ට්ලරානික් වාර්තා ලහෝ අලනකුත්ත ඉල ක්ට්ලරානික් 

ආකෘතිලයන් තිලෙන සන්නිලේදන සාකච්ඡාවට ෙඳුන් වූ ප්රතිපාදන පිළිපදින ආකාරයකින් 

භාවිත කළ යුත්තලත්තය.  
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 1.4 කතාරතුරුවල ආරක්ෂාව  

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - සෑම රාජ්ය සැංවිධානආයතනයක් විසින්වම කතාරතුරු 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තතියක් නිර්මාණය ෙර අදාළ ෙරගත යුතුය 

1.4.1 ICTA මගින් ප්රකාශයට පත්ත නය කරන  ද ලතාරතුරු ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තතිය සහ 

ලමලහයුම් නිර්ණායකමාර්ලගෝපලද්ශ (http://www.icta.lk/en/programmes/re-engineering-

government/129-policy-documents/911-information-security-policy.html) සමග අනුයාත වන පරිදි සෑම 

රාජ්ය ආයතනයක් විසින්ම ලතාරතුරු ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තතියක් සහ මාර්ලගෝපලද්ශ  අඩංගු 

විය හැකි ලතාරතුරු ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තතියක් සහ ලමලහයුම් නිර්ණායක ලල්ඛනයක් සෑම 

රාජ්ය සංවිධානයක් විසින්ම විධිමත්තව සකස් කළ යුතුය.  

1.4.2 පුද්ගලික දත්තත සහ ලතාරතුරු පා නය කරන නීතිය, ලරගු ාසි සහ රීති නියාමන සහ 

එවැනි දත්තත සහ ලතාරතුරු පා නය කරන රීති මගින් අනුව අවශ්ය වන තාක් දුරට සහ 

ආකාරයට එම දත්තත සහ ලතාරතුරු රඳවා තො ගත යුතුය. එවැනි දත්තත සහ ලතාරතුරු 

ලහළිදරේ කිරීමක් සිදු කළ යුත්තලත්ත එවැනි මුදාහැරීමක් පා නය කරන රීති සහ නියාමන ව ට 

අනුකූ ව පමණක් විය එළිදරේ කළ යුතුය. (දත්තත ආරක්ෂණ පරිචය සංග්රහය තුළ ලයෝග්ය 

ලමලහයුම් නිර්ණායක දත්තත ආරක්ෂණ පරිචය සංග්රහය තුළින්  ො ගැනීලම්  ද හැකියාව 

ස ස්වනු ඇත)  

 

1.4.3 ඉල ක්ට්ලරානික් වාර්තා රහස්යභාවය තහවුරු කරන පරිදි සහ අනවසර ප්රලේශය, 

නවීකරණය, ලවනස් අමුතු කිරීම, සම්ප්ලර්ෂණය කිරීම ලහෝ මකා දැමීම / ඉවත්ත කිරීම 

වළක්වා න පරිදි ඉල ක්ට්ලරානික වාර්තා පවත්තවා ගත යුතුය. ආකාරයකින් නඩත්තතු කළ 

යුතුය.  

 

1.4.4 විගණතාධිපති ලදපාර්තලම්න්තුව විසින් ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ 

විගණනයන් සිදු කළ යුත්තලත්ත රාජ්ය සංවිධානආයතනව  සහ විගණකාධිපති 

ලදපාර්තලම්න්තුලේ ලතාරතුරු සන්නිලේදන තාක්ෂණ විගණනයන් සිදු කරන කාර්ය මණ්ඩඩ ය 

එවැනි ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ විගණනයන් ක් සිදු කිරීම සඳහා පුහුණු කරන  ද 

සහ අවශ්ය  දුව හැකියාලවන් යුක්ත නම් සහ එලස්නම් නම්ම පමණකි.  

 

1.4.5 ලතාරතුරු පද්ධති හා ආශ්රිත ලතාරතුරු සහ වත්තකම්වපිළිගත හැකි භාවිතාව පිළිෙඳව   

භාවිතය පිළිගත හැකියාව ලල්ඛනගත කිරීම සහ ක්රියාලේ ලයදවීම. (ලතාරතුරු ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්තති යටලත්ත  ො දී ඇති මාර්ලගෝපලද්ශයන් ලදන  ද ලමලහයුම් නිර්ණායක පරිශී නය 

කරන්න – කල්ඛනගත කිරීමට නියමිතයි) 

 

1.4.6 දත්තත ගෙඩා කරන උපාංග ඉවත්ත කිරීම/අළුත්තවැඩියා කිරීම කළ යුත්තලත්ත ලතාරතුරු 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තතිය පිළිපැදීලමන් යුක්තවය. 
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 2 වන කොටස - 2 වන පරමාර්ථය සඳහා වන ප්රතිපත්තති  

යහපත්ත රාජ්ය පාලනයෙ යහපාලන ඉලක්ෙ - ඵලදායීතාවය 

ෙත්තවය, ොර්යක්ෂමතාවයව 

 

2 වන පරමාර්ථය - පුරවැසියාට මිත්තරශීලී ආොරයකින්ව රාජ්ය 

කේවා ඉකලක්ට්කරානිෙ වි්යුත්ත මාර්ගවලින්ව ලද හැකි කේ 

සැලැේීම 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 2.1 කේවා වර්ීෙරණය 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - කේවා සැපයීකම් පදනම් හඳුනාගැනීකම් අරමුණ සඳහා එක් 

එක් ආයතනය සැංවිධානය මගින්ව පිරිනැකමන කේවාවන්ව ඒවා සැපයීම සඳහා හඳුනා 

ගැනීකම් අරමුණ කවනුකවන්ව වර්ග ෙරනු ලැබිය යුත්තකත්තය 

2.1.1 රාජ්ය සංවිධාන මගින් සියළුම සිටිය හැකි ශ්රාවකයන් සහ තිබිය හැකි ලස්වා සැපයුම් 

නාලිකාවන්  සියල්  රාජ්ය ආයතන මගින් හඳුනාගත යුතුය. ලමම අරමුණ සඳහා  ො දී ඇති 

අච්ු ආකෘති පත්තරය (06 වන ඇමුණුම - ලස්වා වර්ීකරණ ේයුහරාමුව සහ ලමලහයුම් 

නිර්ණායක) ලම් සඳහා භාවිත කළ හැකිය.  

 2.2 බහුවිධ නාලිො ගණනාවක් ඔේකේ ලබා ගත හැකි පරිදි 

කේවාවන්ව පැවතීම ලද හැකියාව  

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - කේවා වර්ීෙරණ න්වයාසය මගින්ව නිර්චනය ෙර ඇති පරිදි, 

සියළුම රාජ්ය ආයතන මගින්ව ය ෙළ ඉකලක්ට්කරානික් නාලිො ගණනාවක් ඔේකේ 

මාර්ගකයන්ව කේවා ලබා ගැනීකම් හැකියාව පවතින බවට සියළුම රාජ්ය ආයතන 

මගින්ව තහවුරු ෙළ යුතුය. ද හැකියාව සැලසීම සහ කේවා සැපයීම සියලුම රාජ්ය 

සැංවිධාන විසින්ව තහවුරු ෙරනු ලැබිය යුතුය   

කොටකේ උප මාතෘො 

2.1 කේවා වර්ීෙරණය 

2.2 බහුවිධ නාලිො ඔේකේ කේවා ලබාගැනීකම් හැකියාව 

2.3 ඩිජිටල් රාජ්යයේ ොර්යක්ෂමතාව, ඵලදායීබව සහ 

තිරසාරබව 

2.4 සම්බන්වධිත රාජ්යයක් කවනුකවන්ව සහකයෝීතාව 

2.5 දත්තතවල අන්වතර් ප්රතිේරහනය 

2.6 විවෘත දත්තත 

2.7 පුරවැසියා කක්න්ව්ර ෙරගත්ත කේවා විධිවිධාන 
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2.2.1 ඵ දායී ල ස පුරවැසි මිත්තර ලස්වා සපයනු පිණිස, රාජ්ය සංවිධානආයතන සිය මූලික 

ක්රියාකාරිත්තව ක්ලෂ්ත්තර ආවරණය වන පරිදි ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම් ක්රියාවට නැංවිය යුතුය.  

2.2.2 ඵ දායී ල ස පුරවැසි මිත්තර ලස්වා සපයනු පිණිස, එවැනි ලතාරතුරු සහ ලස්වා 

ඉල ක්ට්ලරනික මාර්ගගතව, සහ හැකි සෑමවිටම 24/7 පදනමකින් පිරිනැමිය යුතුය.  
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2.2.3 සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් ඒකාෙද්ධ ඉදිරි ලපළ කාර්යා  (unified front office) 

(ලස්වා සියල්  එක තැනකින්), ෙහුකාර්ය කූඩාරම් (Multi purpose kiosks), ඊලම්ල්, ලවබ්, හඬ, SMS, 

ජංගම දුරකථන ආදී හැකි සෑම නාලිකා භාවිත කරමින් රාජ්ය ලතාරතුරු සහ ලස්වා සපයන 

ෙවට තහවුරු කළ යුතුය. ලතාරතුරු සහ ලස්වා සපයනු  ැබිය හැකි නාලිකා සහ උපාංග හඳුනා 

ගැනීම පිණිස, 7 වන ඇමුණුලමහි ෙහු නාලිකා ලස්වා සැපයීම පිළිෙඳ ේයුහරාමුව භාවිත කළ 

යුතුය.  

2.2.4 ශ්රී  ංකාව තුළ සියලුම ඩිජිටල් රාජ්ය ලස්වා සඳහා ද්වාරය වන  ංකා ලග්ට් (08 වන 

ඇරමුණුම -  ංකා ලග්ට් පරිශී නය කරන්න) මාර්ගලයන් ඉල ක්ට්ලරානික් ලේදිකා ඔස්ලස් 

සපයනු  ෙන රාජ්ය ලස්වාවන් නාලිකාගත කළ යුතුය.  

2.2.5 රාජ්ය ලස්වා කරා ප්රලේශය  ො ගැනීම සඳහා පුරවැසියන් සහ ේයාපාර හට ලවබ් 

බ්රවුසර්, උපාංග වැනි කිසිඳු විලශ්ිත තාක්ෂණ ලහෝ නිෂ්පාදන මත යැපීමට සිදු ලනාවන ෙවට 

රාජ්ය ආයතන විසින් තහවුරු කර ගත යුතුය. ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම් ලස්වාවන් නිෂ්පාදනික සහ 

තාක්ෂණික වශලයන් උදාසීන විය යුතුය.   

2.2.6 නනතික වශලයන් ගත්ත කළ, ඉලෙක්ට්ල ොනික ගනුලෙනු පනලෙහි ප් තිපොෙන ප් කො ව ඉලෙක්ට්ල ොනික 

ල ේවොවන්  ැපයීම සිදු කළ හැකිය. තවද, රාජ්ය මුදල් ලදපාර්තලම්න්තුව විසින් නිකුත්ත කර ඇති මූල්ය 

චක්රලල්ඛ අංක 447 අනුව රජය විසින් සපයන  ද ලස්වාවන් සඳහා ඉල ක්ට්ලරානික ල ස ලගවීම් 

 ො ගැනීමට ද රජයට හැකිය. පවත්තනා ේයවස්ථා මගින් ඉ-ලස්වා පිරිනැමීම සඳහා අවශ්ය 

නනතික අවශ්යතාවයන් ආමන්ත්තරණය කර ලනාමැති අවස්ථාවකදී,  ඉලෙක්ට්ල ොනික ගනුලදනු 

පනලතහි ප්රතිපාදන යටලත්ත නව ලරගු ාසි සකස් කළ යුතුය.  

2.2.7 ඩිජිටල් ආකාරලයන් සෙලිත ලස්වා සියල්  සඳහා ප්රමිතිගත කාර්ය පටිපාටි අත්ත 

ලපාත/ක්රියාවලි අත්ත ලපාත ශ්රී  ංකා රජලේ අදාළ පාර්ශවයන්ලග් භාවිතය සඳහා  ො ගත  

හැකි වන ලස් සැ ැස්විය යුතුය. (නිර්ලේශිෙ කාර්ය පටිපාටි අත්තලපාත/ක්රියාවලි අත්තලපාත හි 

ආකෘතිය සඳහා 09 වන ඇමුණුම පරිශී නය කරන්න). 

  

 2.3 ඩිජිටල් රාජ්යකයහි ොර්යක්ෂමතාව, ඵලදායීතාවය සහ 

තිරසාර බව 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - තිරසාරභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ආයයෝජන මත ප්රමාණවත් මූල්යමය යහෝ 

සමාජීයය ප්රතිලාභයන් ලබා යෙන පරිදි ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම් ොර්යක්ෂම යලස සැලසුම් ෙළ 

යුතුය.  

2.3.1 ඕනෑම ඩිජිටල් රාජ්ය ේයාපෘතියක් ක්රියාලේ ලයදවීමට ලපරාතුව, එහි හිමිකරු විසින් 

තිරසාරභාවය තහවුරු කරනු පිණිස පිළිගත්ත විධික්රමයක් භාවිත කරමින් ආලයෝජනය මත 

ප්රති ාභ ආගණනය කළ යුතුය (ආලයෝජනය මත ප්රති ාභ ආගණනය කිරීම සඳහා  වන 

ආලයෝජනය මත ප්රති ාභ ආකෘතිය -- 10 වන ඇමුණුම) ඩිජිටල් රාජ්ය පා න පද්ධතිව  

ආලයෝජනය මත ප්රති ාභ ආගණනය කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකිය). අවම වශලයන් ව   5 සිට 

10 ෙක්ටවො කොෙපරිච්ලේෙයක්ට  ඳහො ආලයෝජනය මත ප්රති ාභ ආගණනය කළ යුතුය.  
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2.3.2 ආලයෝජනය මත ප්රති ාභ ධනාත්තමක වන ලහෝ සැ කිය යුතු සමාජීය ෙ පෑමක් සහිත 

ේයාපෘති පමණක් ක්රියාත්තමක කළ යුතුය.  

2.3.3 ව්යොපෘතිලේ අඛණ්ඩෙොව තහවුරු කිරීම සඳහා ේයාපෘති ජීවන චක්රය මත පදනම්ව, ලතාරතුරු 

හා සන්නිලේදන තාක්ෂණ විසඳුම් ව  වාර්ික නඩත්තතු/ලමලහයුම් වියදම් සංවිධානආයතනලේ 

පුනරාවර්තන අයවැය තුළ ඇතුළත්ත කළ යුතුය. 
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 2.4 එක්ව බැඳුණු රාජ්යයක් කවනුකවන්ව වූ සහකයෝගිතාව 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - සියලුම රාජ්ය සැංවිධානආයතන විසින්ව පිරි්දුම් කනාකපකනන 

කේවාදායෙ කක්න්ව්රීය කේවා සැපයුමක් තහවුරු කිරීම සඳහා එෙට බැඳුණු 

(සම්බන්වධිත රාජ්ය කේවා) කේවා සැපයිය යුතුය. එකේ කිරීම සඳහා, සහභාගිත්තව 

සැංවිධානආයතන විසින්ව ගිවිසුම්ගත රාජ්ය පාලන ව්යුහරාමුවක් සහ රදනිෙ හවුකල් 

පරිහරණ ප්රතිපත්තතියක් මත පදනම්ව දත්තත සහ වැඩ හවුකල් පරිහරණය ෙළ යුතුය 
 

2.4.1 සියලුම ලකාටස්කරුවන් සම්ෙන්ධ වන ලතාරතුරු සහ දත්තත හවුලල් පරිහරණය කිරීම 

සඳහා රාජ්ය පා න ේයුහරාමුවක් විධිමත්තව සකස් කර ඒ අනුව කටයුතු කරන්න (රාජ්ය පා න 

ේයුහරාමුව පිළිෙඳ තවදුරටත්ත විස්තර  ො ගැනීම සඳහා 2.9.1 පරිශී නය කරන්න).  

 

2.4.2 රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් අදාළ පාර්ශවකරුවන් සමඟ සහලයෝගිතාව ඇතිව සිය 

එක්ව ෙැඳුණු ලස්වාවන් සැපයීම සිදු කළ යුතුය. ලමම අවශ්යතාවය තෘප්තිමත්ත කිරීලම්දී 

නිරවද්යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා ලමන්ම ලස්වාවන් සැපයීම සඳහා අන්ලයාන්ය අවලෙෝධය 

මත පිහිටා දත්තත හිමිකරුවන් විසින් සියළුම රාජ්ය ආයතන ලවත මූලික දත්තත සැපයීම සිදු කළ 

යුතුය. 

 

2.4.3  ම්බන්ිෙ  ොජ්ය ල ේවොවන්  ැපයීලම්දී  ොජ්ය ආයෙනයක්ට විසින් ෙ ො සිටින්නො වූ ෙත්ෙ අවශේය වන්ලන් නම්, 

ලතාරතුරු/දත්තත වර්ීකරණය මත පදනම්ව, ලස්වා සපයන රාජ්ය ආයතනලේ ඉල්ලීම මත සහ 

රාජ්ය දත්තත හුවමාරු කිරීලම් ප්රතිපත්තතිය අනුව යමින් ඔවුන්ලේ ෙත්ෙ  ැපයීම සිදු කළ යුතුය. දත්තත 

හුවමාරු ක්රියාවලිය හා සම්ෙන්ධව සිටින ඕනෑම සංවිධානආයතනයක් විසින් එකී 

ක්රියාවලියට පහසුකම් සැපයීම සහ මැදිහත්තවීම කරන ල ස ICTA ලවතින් ඉල්ලීමක් කළ හැකිය. 

ICTA විසින් “සියලුම ලකාටස්කරුවන්ලග් සහභාගිත්තවය සහිත දත්තත හුවමාරු කමිටුවක්” 

පිහිටුවීම මගින් සම්ෙන්ධීකරණ ක්රියාවලිය මූ ාරම්භ කරනු ඇත.  

 

2.4.4 එක්ව ෙැඳුණු ලස්වා සපයනු පිණිස ලවනත්ත සංවිධානආයතන ලවත දත්තත සපයන විටදී, එම 

දත්තතව  ලපෞද්ගලිකත්තවය සහ රහස්යභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා විලශ්ෂ අවධානය ලයාමු 

කළ යුතුය.  

 

2.4.5 සුමට සහ ලස්වාදායකයා ලක්න්ද්ර කරගත්ත ලස්වාවන් සැපයීම උලදසා අවශ්ය කරන දත්තත 

නිසි පරිදි පවතින ෙවට තහවුරු කර ගැනීම සඳහා, සුදුසු පසු අන්ත සහ ඉදිරි අන්ත ලයදවුම් 

සංවර්ධනය කර ගනිමින් පාර්ශවකාර සංවිධානආයතන සමඟ සහලයෝගිතාලවන් කටයුතු 

කරන්න.  

 

2.4.6 රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් සම්ෙන්ධිත රාජ්ය ලස්වා සැපයීලම්දී අලනකුත්ත රාජ්ය 

සංවිධානආයතන සමඟ ආරක්ිත සහ සුමට ඉලල්ක්ට්ලරානික සන්නිලේදනයන් පවත්තවා ගනු 

 ෙන ෙවට තහවුරු කිරීම සඳහා  ංකා රාජ්ය ජා ය (LGN)භාවිත කළ යුතුය.  

 

2.4.7 සහලයෝගිත්තව සංවිධානආයතන මගින් සපයනු  ෙන ලස්වා රජලේ දත්තත සහ පණිවුඩ 

හුවමාරු සඳහා මධ්යම උපාංග ඔස්ලස් පණිවුඩකරණ ධාරිතාව තුළ  ංකා ලග්ට් මගින් 

පහසුකම් සපයන යාන්ත්තරණයක් මාර්ගලයන්  ාභී සංවිධානආයතන විසින් පරිලභෝජනය කළ 

යුතුය. එවැනි දත්තත LIFe විසින් විලශ්ෂණය කරනු  ෙන අන්තර් ලමලහයුම් හැකියා ප්රමිති 
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සපුරාලීම සඳහා සපයනු  ැබිය යුතු වන අතර එවැනි ප්රමිතිව  විස්තරයක් www.developer.icta.lk 

හි  ද හැකියාලවන් තො ඇත. 
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 2.5 දත්තතවල අන්වතර් කමකහයුම් හැකියාව  

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - එක්ව බැඳුණු කේවා සැපයීම තහවුරු ෙරනු පිණිස (පුරවැසි 

මිත්තර සහ පිරි්දුම් කනාකපකනන) සියලුම රාජ්ය සැංවිධානආයතන විසින්ව ලැංො 

අන්වතර් කමකහයුම් හැකියා ව්යුහරාමුව (LIFe) මගින්ව නිර්වචනය ෙරන විවෘත ප්රමිති 

සහ අන්වතර් කමකහයුම් හැකියා ප්රමිති ක්රියාකව් කයදවිය යුතුය  

 

2.5.1 සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් අන්තර් ලමලහයුම් හැකියාව, සැපයුම්කරු 

මධ්යස්ථභාවය සහ නම්යශීලීත්තවය තහවුරු කරනු පිණිස, විවෘත ප්රමිති භාවිත කළ යුතුය. 

ලමය විලශ්ෂලයන්ම, ඩිජිටල් රාජ්ය පද්ධති, ලතාරතුරු තාක්ෂණ නිෂ්පාදන මි දී ගැනීලම් දී සහ 

වාර්තා සංරක්ෂණය කරන විට ස කා ෙැලිය යුතුය.  

 

2.5.2 සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් ලතාරතුරු අයත්ත වන ලතාරතුරු වසම් හඳුනා ගැනීම 

කළ යුතු වන අතර  ංකා අන්තර් ලමලහයුම් හැකියා ේයුහරාමුව මගින් යම් විලශ්ිත වසමක් 

සඳහා හඳුනාගත්ත අන්තර් ලමලහයුම් හැකියා ප්රමිති අදාළ කර ගැනීම සහ ක්රියාලේ ලයාදවා 

ගැනීම කළ යුතුය. රාජ්ය සංවිධානආයතන www.life.gov.lk හි පළ ලකාට ඇති  ංකා අන්තර් 

ලමලහයුම් ේයුහරාමුලේ නවතම අනුවාදය තුළ විලශ්ෂණය ලකාට ඇති ප්රමිතිව ට අනුකූ  විය 

යුතුය. 

 

 2.6 විවෘත දත්තත  

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - අගය එක් ෙළ විවෘත දත්තත කේවා නිර්මාණය කිරීමට 

පහසුෙම් සපයනු පිණිස, සියලුම රාජ්ය සැංවිධානආයතන කේවා වර්ීෙරණයට 

අනුකූලව දත්තත සැපයීම සිදු ෙළ යුතුය  
 

2.6.1 අගය එක් කළ ලස්වා සැපයීම සඳහා, රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් අමු දත්තත සහ/ලහෝ 

දත්තත ලස්වා විවෘත දත්තත ල ස සැපයිය යුතුය. එවැනි විවෘත දත්තත ජාතික ආරක්ෂාව, සහ 

සංවිධානආයතන ප්රතිපත්තති බිඳීම ලනාකරන, ලපෞද්ගලිකත්තවය උල් ංඝනය කිරීම, පුද්ග යන් 

හඳුනා ගැනීම සඳහා ලේතු ලනා වන (පුද්ග යින්, විලශ්ිත ස්ථාන ආදිය) සහ කිසියම් 

ේයවස්ථාමය ලහෝ නනතික අවශ්යතා කඩ ලනාකරන රජය මගින් අදාළ කර ගන්නා විවෘත 

දත්තත මූ ධර්ම පිළිපැදිය යුතුය. රජය මගින් අදාළ කර ගන්නා විවෘත දත්තත මූ ධර්ම 11 වන 

ඇමුණුම - විවෘත දත්තත මූ ධර්ම, මගින් දී තිලබ්.  

https://www.life.gov.lk/
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 2.7 පුරවැසියා කක්න්ව්ර ෙරගත්ත කේවා ප්රතිපාදන 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - සියලුම රාජ්ය සැංවිධානආයතන හැකි හැමතැන්වහිම 

පුරවැසියා කක්න්ව්ර ෙරගත්ත කේවා සැපයීකම් දී සහකයෝගකයන්ව වැඩ ෙළ යුතුය 

 

2.7.1 රාජ්ය සංවිධානආයතන අදාළ ලකාටස්කරුවන් සමඟ සහලයෝගලයන් ඔවුන්ලග් එක්ව 

ෙැඳුණු ලස්වා සැපයිය යුතුය. ලමම අවශ්යතාව සපුරා ගැනීමට පහසුකම් සැපයීම පිණිස, දත්තත 

හිමිකරුවන් සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන ලවත සහතිකකරණය ලමන්ම අන්ලයාන්ය 

අවලෙෝධය මත ලස්වා සැපයීම සඳහා මූලික දත්තත සැපයීම කළ යුතුය.  

 

2.7.2 රාජ්ය සංවිධානආයතන සම්ෙන්ධිත රාජ්ය ලස්වා සැපයීම සඳහා අලනකුත්ත රාජ්ය 

සංවිධානආයතන සමඟ ආරක්ෂාව සහ සුමට ඉල ක්ට්ලරානික් සන්නිලේදන තහවුරු කිරීම 

සඳහා  ංකා රාජ්ය ජා ය භාවිත කළ යුතුය.  

 

2.7.3 සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන හැකි තරමක් ලතාරතුරු සහ ලස්වා ජාතික ජංගම ද්වාරය 

මාර්ගලයන් (http://mobile.icta.lk/) සහ රාජ්ය ලකටිපණිවුඩ ලස්වය හරහා සැපයීමට ප්රයත්තන 

දැරිය යුතුය.  

 

2.7.4 ඉල ක්ට්ලරානික ලස්වාව  කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵ දායකත්තවය වැඩිදියුණු කරනු පිණිස 

රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් තම ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ පද්ධති සඳහා 

සත්තකාර සැපයීම සඳහා  ංකා රාජ්ය වළාකුළ භාවිත කළ යුතුය. සියලුම රාජ්ය 

සංවිධානආයතන  ංකා රාජ්ය ජා යට සම්ෙන්ධ කර ඇති ෙැවින්,  ංකා රාජ්ය ජා ය 

මාර්ගලයන් ඵ දායී අයුරින් සම්ෙන්ධිත ලස්වා සැපයීමට හැකි වනු පිණිස අන්තර් සම්ෙන්ධතා 

අවශ්ය ලේ.  

 

2.7.5 සුමට ආකාරයකින් ලතාරතුරු ලස්වා පිරිනමනු පිණිස සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන තම 

ලස්වාවන් හා සම්ෙන්ධිත ලතාරතුරු රාජ්ය ලතාරතුරු ලක්න්ද්රය -- 1919 ලවත සැපයිය යුතු වන 

අතර එම ලතාරතුරු අවුරුද්දකට ලදවතාවක්වත්ත යාවත්තකා  කළ යුතුය.  

 

2.7.6 සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන  ංකා අන්තර් ලමලහයුම් හැකියා ේයුහරාමුව (Life) 

මාර්ගලයන් විලශ්ිත වසමක් සඳහා හඳුනාගත්ත අන්තර් ලමලහයුම් හැකියා ප්රමිති අදාළ කර 

ගැනීම සහ ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා ඒවා අයත්තවන ලස්වා වසම් හඳුනාගත යුතුය.  

 

2.7.7 සියලුම ප්රධාන රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් ඉහත සඳහන් ප්රමිත භාවිත කරමින් තම 

අන්තර් ලමලහයුම් හැකියා අවශ්යතා සපුරාලිය යුතු ෙව තහවුරු කරගත යුතුය.  
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 3 වන කොටස - 3 වන පරමාර්ථය සඳහා වන ප්රතිපත්තති 

යහපත්ත රාජ්ය පාලනයෙ ඉලක්ෙ - ඵලදායෙත්තවය, 

ොර්යක්ෂමතාව  
 

3 වන පරමාර්ථය - පුරවැසියා කක්න්ව්රගත වන පරිදි රාජ්ය 

ක්රියාවලි වැඩිදියුණු කිරීම/ප්රත්තයාවර්තී ඉැංජිකන්වරු ෙටයුතු ෙළ 

යුතුය  
 
 
 
 
 
 
 

  

 3.1 සැංවිධානාභ්යන්වතර රාජ්ය ක්රියාවලි ප්රත්තයාවර්ත 

ඉැංජිකන්වරු ෙටයුතු 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - සියලුම රාජ්ය සැංවිධානආයතන මගින්ව අවශ්ය වන තැනෙ 

ක්රියාවලි ප්රත්තයාවර්ත ඉැංජිකන්වරු මූලධර්ම කේවකේ කයදීකමන්ව තම ක්රියාවලි 

වැඩිදියුණු ෙළ යුතු වන අතර පුරවැසියා කක්න්ව්රගත කේවා පිරිනැමීම සඳහා 

ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම් ක්රියාත්තමෙ ෙළ යුතුය  

 

3.1.1 සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් තම ලස්වා පිරිනැමුම් ප්රමිත අගැයීම කළ යුතු වන 

අතර ගැටලු ප්රතිඵ ය කර වන ගැටලුකාරී ක්ලෂ්ත්තර සහ ක්රියාවලි හඳුනාගත යුතුය.  

 

3.1.2 සියලුම රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් ලස්වා සැ සීම වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ඩිජිටල් රාජ්ය 

විසඳුම් සංවර්ධනය කිරීමට පවත්තනා ක්රියාවලි තත්තවරද නිරාකරණ ක්රමලයන් ප්රත්තයාවර්ත 

ඉංජිලන්රු කටයුතු කළ යුතුය. ප්රත්තයාවර්ත ඉංජිලන්රු කටයුතු පිළිෙඳ ලමලහයුම් 

නිර්ණායකයක් 12 වන ඇමුණුම - ප්රත්තයාවර්ත ඉංජිලන්රු කටයුතු සඳහා ලමලහයුම් නිර්ණායක 

ලවතින්  ො ගත හැකිය. 

 

3.1.3 සංවිධානආයතනව  ලස්වා අත්තලපාත්ත අඛණ්ඩඩව සමාල ෝචනය කළ යුතු වන අතර 

ප්රත්තයාවර්ත ඉංජිලන්රු කටයුතු ලේතුලවන් ප්රතිඵ ය වන ලවනස් කිරීම්/වැඩිදියුණු කිරීම් 

ලයාදා යාවත්තකා  කළ යුතුය.  

කොටකේ උප මාර්තෘො 

3.1 සැංවිධානාභ්යන්වතර රාජ්ය ක්රියාවලි ප්රත්තයාවර්ත 

ඉැංජිකන්වරු ෙටයුතු  

3.2 සැංවිධානාන්වතර රාජ්ය ක්රියාවලි ප්රත්තයාවර්ත 
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 3.2 සැංවිධානාන්වතර ප්රත්තයාවර්ත ඉැංජිකන්වරු ෙටයුතු  

 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - සම්බන්වධිත සහ සුමට ආොරයකින්ව පුරවැසියා කක්න්ව්රගත 

ෙරගත්ත කේවා සැපයීම පිණිස, එක් විකශ්ෂිත කේවා කගාන්වනක් තුළ කේවා සපයන 

සියලුම රාජ්ය සැංවිධානආයතන පහත සඳහන්ව සහකයෝගිතා අත්තෙර ගත යුතුය;  
 

● ක්රියාොරිත්තව වාේ කෙෝෂය සම්ූර්ණ කිරීම  

● ක්රියාවලි සිතියම සහ ක්රියාවලි ශබ්දකෙෝෂය සම්ූර්ණ කිරීම  

● ක්රියාවලි ්විත්තව පිටපත්ත ඇතිීම හඳුනාගැනීම සහ රාජ්ය 

සැංවිධානආයතනවල භූමිො තාර්කීෙරණය කිරීම 

● අන්වතර් සැංවිධාන ක්රියාවලි ප්රත්තයාවර්ත ඉැංජිකන්වරු ෙටයුතුවලට බඳුන්ව කිරීම 

● කේවා සමූහය සඳහා අවශ්ය LIFe ප්රමිති නිර්වචනය කිරීම  

● කගාන්වන මට්ටකම් ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම් ක්රියාකව් කයදීම  
 

3.2.1 සහලයෝගිතා ක්රියාමාර්ග සඳහා පහසුකම් සපයනු පිණිස ලගාන්නට අයත්ත 

සංවිධානආයතන විසින් රාජ්ය ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරී කාර්යා ලේ සාමාජික 

සංවිධානආයතන අතර අවලෙෝධතා ගිවිසුමක් අත්තසන් කළ යුතුය. ලම් සඳහා වන අච්ු 

ආකෘතියක් 13 වන ඇමුණුම -- අවලෙෝධාත්තමක ගිවිසුමක් සඳහා අච්ු ආකෘතිය ලවතින් අත්තකර 

ගැනීමට පුළුවන. 

 

3.2.2 එකම ේයාපාරික වසමක අන්තර් සංවිධානමය ක්රියාවලියක් හා සම්ෙන්ධ විය යුතු ස කා 

ෙැල න පුරවැසි ලස්වා ක්ලෂ්ත්තරයක් ලහෝ ක්රියාවලි ප්රශස්තකරණ ක්ලෂ්ත්තරයක් (3.1.2 පරිදි) 

හඳුනාගනු  ැබූ කාරණයක දී, එවැනි ොධක ජයගනු පිණිස අන්තර් සංවිධානමය රාජ්ය 

ක්රියාවලි ප්රත්තයාවර්ත ඉංජිලන්රු කටයුතුව ට ෙඳුන් කිරීලම් ක්රියාවලියක් කරලගන යා 

යුතුය. රාජ්ය ක්රියාවලි ප්රත්තයාවර්ත ඉංජිලන්රු කටයුතුව ට ෙඳුන් කිරීම සඳහා ලමලහයුම් 

නිර්ණායකයක් 12 වන ඇමුණුම - රාජ්ය ක්රියාවලි ප්රත්තයාවර්ත ඉංජිලන්රු කටයුතුව ට ෙඳුන් 

කිරීම සඳහා ලමලහයුම් නිර්ණායක ලවතින් අත්තකර ගනු  ැබිය යුතුය.  

 

3.2.3 සම්ෙන්ධිත ලස්වා සැපයීම සඳහා ලස්වා සපයන ලගාන්නක වැඩ කරන සියලුම රාජ්ය 

සංවිධානආයතන වාර්ික පදනමකින් ඉ-ඒකාෙද්ධතා අනුකූ තා විගණනයක් කරලගන යා 

යුතුය. 14 වන ඇමුණුම - ඉ-ඒකාෙද්ධතා විගණනය සඳහා ලමලහයුම් නිර්ණායක තුළ සපයා ඇති 

ලමලහයුම් නිර්ණායක අනුකූ තා විගණනය කරලගන යාම පිණිස භාවිත කළ හැකිය.  
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 4 වන කොටස - 4 වන පරමාර්ථය සඳහා ප්රතිපත්තති  

යහපත්ත රාජ්ය පාලනයෙ ඉලක්ෙ - ඵලදායි, ොර්යක්ෂම  

 

4 වන පරමාර්ථය - රාජ්ය සැංවිධානආයතන ඇතුළත සහ ඔේකේ 

කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ යටිතල පහසුෙම්, 

කතාරතුරු රැේ කිරීම, රාජ්ය ක්රියාවලි සහ කතාරතුරු සහ 

සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ විසඳුම් ආදිකයහි ්විත්තව පිටපත්ත ජනනය 

මගහැරීම පිණිස ඩිජිටල් රජය භාවිත කිරීම. 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 4.1 ලද හැකි පුනර්භාවිත ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම් දත්තත කපාත 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - ලද හැකි පුනර්භාවිත ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම් දත්තත කපාතක් 

නඩත්තතු කිරීම පිණිස, සියලුම රාජ්ය සැංවිධානආයතන සිය රජයට අදාළ පුනර්භාවිත 

කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ විසඳුම්වල විේතර සැපයිය යුතුකව් 

 

4.1.1 ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන විසඳුම් අඩංගු දත්තත ලපාතක් නඩත්තතු කිරීම සඳහා  ද හැකි 

ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ විසඳුම් පිළිෙඳ ලතාරතුරු සියලුම රාජ්ය 

සංවිධානආයතන මගින් සැපයිය යුතුය. ශ්රී  ංකාව තුළ ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම් දත්තත ලපාතක් 

ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ නිලයෝජිතායතනය මගින් නඩත්තතු කරනු ඇත.   

 

4.1.2 අළුත්ත විසඳුමක් සංවර්ධනය කරන හැමවිටකම, හිමිකාර රාජ්ය සංවිධානආයතනය මගින් 

හැකි උපරිම තරමට පුනර්භාවිත සංරචකවලින් සමන්විත වන ෙව තහවුරු කළ යුතුය, 

පුනර්භාවිත විසඳුම්ව  දත්තත ලපාතක් https://egovsolutions.lgcc.gov.lk හිදී ලසායාගත හැකිය. 

කොටකේ උප මාර්තෘො 

4.1 ලද හැකි පුනර්භාවිත ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම් දත්තත කපාත 

4.2 ලද හැකි විසඳුම්වල ගැළපීම 

4.3 කපාදු කයදීම් 

4.4 කපාදු යටිතල පහසුෙම් භාවිත කිරීම 

4.5 දත්තත නැවත භාවිත කිරීම 

httpss://egovsolutions.lgcc.gov.lk/


 

32 
 

 4.2 ලද හැකි විසඳුම්වල ගැළපීම 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - අළුත්ත විසඳුමක් සැංවර්ධනය කිරීමට කපරාතුව, සෑම රාජ්ය 

සැංවිධානආයතනයක් විසින්වම ්විත්තව පිටපත්ත ඇතිීම වළක්වාලීම සඳහා අකනකුත්ත 

රාජ්ය සැංවිධානආයතන සතුව දැනටමත්ත එවැන්වනක් පවතින්වකන්වදැයි යන්වන සහ 

දැනටමත්ත පවතින කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ විසඳුම්වල ලද හැකියාව 

සහ ගැළපීම සත්තයාපනය ෙරගත යුතුය  
 

4.2.1 කිසියම් ඩිජිටල් රාජ්ය පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමට ලපරාතුව, රාජ්ය සංවිධානආයතන 

විසින් එවැනි විසඳුම් භාවිත කරන පුනර්භාවිත විසඳුම්  ද හැකිව පවතින ෙව සහ එවැනි විසඳුම් 

භාවිත කිරීලම් හැකියාව සත්තයාපනය කරගත යුතුය. 
 

4.2.2 රාජ්ය ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ විසඳුම් නැවත භාවිත කිරීමට ඉඩ ලදනු 

පිණිස, රාජ්ය සංවිධානආයතන විසින් බුද්ධිමය ලද්පළ අයිතිවාසිකම් සහ හිමිකාරිත්තව පද්ධති 

සහ කලින් සාකච්ඡා කර ගැනීලමන් අනතුරුව ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ 

හිමිකාරිත්තවය පවත්තවා ගත යුතුය.  
 

 4.3 කපාදු කයදීම්  

ප්රතිපත්තති ප්රොශය – සියලුම රාජ්ය සැංවිධාන ෙ විසින්ව ප්රයත්තන ්විත්තවතා අඩුෙර 

ගැනීම සඳහා සහ එනයින්ව රජකේ ොර්යක්ෂමතාව වැඩි ෙර ගැනීම සඳහා කපාදු 

හවුකල් පරිහරණය ෙරන කයදීම් භාවිත ෙළ යුතුය 
 

4.3.1 ඒකාෙද්ධ මානව සම්පත්ත කළමනාකරණ පද්ධතිය, මූල්ය කළමනාකරණ පද්ධතිය, භාණ්ඩඩ 

සහ වත්තකම් කළමනාකරණ පද්ධතිය රාජ්ය ලස්වා ලකාමිෂන් සභාව, මුදල් අමාත්තයාංශය වැනි 

හිමිකරුවන් විසින් සංවර්ධනය කළ යුතුය.  
 

4.3.2 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන විසින් සංවිධානව  අවශ්යතා සපුරාගැනීම සඳහා මධ්යගත 

පද්ධතිය භාවිත කළ යුතුය.  
 

4.3.3 ලස්වා සැපයුම් සමූහයකට අයත්ත කිසියම් සංවිධානයක් අදාළ අවස්ථා හැමකකදීම ලපාදු 

සමූහ ලයදවුම් භාවිත කළ යුතුය.  
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 4.4 කපාදු යටිතල පහසුෙම් භාවිත කිරීම 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - සියලුම රාජ්ය සැංවිධාන කපාදු කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන 

යටිතල පහසුෙම් භාවිත ෙළ යුතුය. (A) LGN, (B) LG, (C) LGC (D) Country Portal (E) Mobile Portal 

(F) GovSMS (G) LGPS (H) GIC සහ සිය කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ අවශ්යතා 

සපුරා ගැනීම පිණිස රජය මගින්ව සැංවර්ධනය ෙළ අකනකුත්ත යටිතල පහසුෙම් සහ 

පුරවැසි කේවා සැපයීම භාවිත ෙළ යුතුය 

 

4.4.1 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන දත්තත සහ ලතාරතුරු රාජ්ය සංවිධාන සමඟ ලෙදාහදා ගැනීම 

සඳහා  ංකා රාජ්ය ජා ය LGN භාවිත කළ යුතු ලේ. (15 වන ඇමුණුම –  ංකා රාජ්ය ජා ය හා 

සම්ෙන්ධිත රාජ්ය සංවිධාන නම්  ැයිස්තුව)  

 

4.4.2 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන විසින් පුරවැසි ලස්වා සැපයීම සඳහා  ංකා ලග්ට් අතරමැදි 

මෘදුකාංග යටිත  පහසුකම්, ලද්ශ ද්වාරය සහ ජංගම ද්වාරය භාවිත කළ යුතුය.  

 

4.4.3 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන විසින් තම ලතාරතුරු යටිත  පහසුකම් පිළිෙඳ අවශ්යතා සපුරා 

ගැනීමට සහ ඉල ක්ට්ලරානික් ලස්වාව  කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵ දායකත්තවය වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා වළාකුළු පදනම් කරගත්ත මෘදුකාංග ලස්වා පරිලභෝජනය කිරීමට  ංකා රාජ්ය වළාකුළ 

භාවිත කළ යුතුය. LGC පිහිටුවා ඇත්තලත්ත LGN මධ්යලේ ෙැවින්, සහ සම්ෙන්ධිත රාජ්ය ලස්වා 

සැපයීම සඳහා අවශ්ය අන්තර් සම්ෙන්ධතා, රාජ්ය සංවිධාන වැඩි හරියක්  ංකා රාජ්ය ජා යට 

සම්ෙන්ධිත ෙැවින්, ඒ හරහා ඵ දායීව සැපයිය හැකිය. (16 වන ඇමුණුම – LGC ලස්වා ලල්ඛනය 

පරිශී නය කරන්න) 

 

4.4.4 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන පුරවැසි ලස්වා සැපයීලම් දී, ඉල ක්ට්ලරානික් ලගවීම් සැකසුම් 

කිරීමට  ංකා රාජ්ය ලගවීම් ලස්වාව (LGPS) භාවිත කළ යුතුය. (17 වන ඇමුණුම – LGPS ලස්වා 

ලල්ඛනය පරිශී නය කරන්න) 

 

4.4.5 ජංගම දුරකථන හරහා පුරවැසි ලස්වා සපයන සියලුම රාජ්ය සංවිධාන GovSMS භාවිත කළ 

යුතුය. (18 වන ඇමුණුම – GovSMS ලස්වා ලල්ඛනය පරිශී නය කරන්න)  

 

4.4.6 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන විසින් මහජනතාවට ලස්වා සම්ෙන්ධ ලතාරතුරු සපයන පුරවැසි 

ලස්වා සඳහා රාජ්ය ඇමතුම් ලක්න්ද්රය වන GIC භාවිත කළ යුතුය. එලස් කිරීම සඳහා ලතාරතුරු 

අච්ු ආකෘති භාවිත කිරීම මගින් ලස්වා සම්ෙන්ධ ලතාරතුරු සැපයිය යුතු වන අතර අවම 

වශලයන් අවුරුද්දකට ලදවතාවක්වත්ත එවැනි ලතාරතුරු යාවත්තකා  කළ යුතුය. ලස්වා සැපයුම් 

ක්රියාවලිය, සංවිධානය, සෙඳතා ලතාරතුරු, සංවිධාන ේයුහය ලවත කරන කිසියම් ලවනස් 

කිරීමක් ලස්වා ලතාරතුරු අත්තලපාත්ත යාවත්තකා  කිරීම මගින් වහාම සැපයිය යුතුය.  

 (19 වන ඇමුණුම – GIC අත්තලපාත සඳහා අච්ු ආකෘතිය) 

 

4.4.7 ඉල ක්ට්ලරානික් ලස්වා සපයන රාජ්ය සංවිධාන උපකාර කවුළු සහය සැපයීම සඳහා GIC -

1919 භාවිත කළ යුතුය. එවැනි ලස්වා සඳහා GIC භාවිත කිරීම පිණිස අවශ්ය ලතාරතුරු සැපයීම 

සඳහා සූදානම් කළ අත්තලපාත භාවිත කළ යුතුය. (19 වන ඇමුණුම – GIC අත්තලපාත සඳහා අච්ු 

ආකෘතිය) 
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 4.5 දත්තත නැවත භාවිත කිරීම 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - රාජ්ය සැංවිධාන හැකිතාක් දුරට සැංවිධානය ඇතුළත කහෝ 

විකශ්ෂිත කේවා වසමක් තුළ දැනටමත්ත රැේ ෙර තිකබන කතාරතුරු නැවත භාවිත 

ෙළ යුතුය. ePopulation ලියාපදිැංචි ෙරන කල්ඛනය, ඉඩම් ලියාපදිැංචි ෙරන කල්ඛනය, 

සමාගම් ලියාපදිැංචි ෙරන කල්ඛනය ආදී ප්රධාන දත්තත මධ්යේථාන තුළ ලද හැකි 

දත්තත නැවත භාවිත කිරීම සඳහා විකශ්ෂ අවධානයක් ගත යුතුය.  
 

4.5.1 සංවිධානාභ්යන්තර සහ සංවිධානාන්තර ක්රියාවලි සඳහා ලතාරතුරු සපයනු පිණිස 

හැකියාව ස සනු සදහා සංවිධානමය ලතාරතුරු/අන්තර්ගතය සැ සුම් කළ යුතුය.  

 

4.5.2 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන GIC මගින් නඩත්තතු කරන ලතාරතුරුව   ද හැකියාව සත්තයාපනය 

කිරීම සඳහා රාජ්ය ලපාදු ඉල ක්ට්ලරානික් ලතාරතුරු දත්තත ලපාත පරිශී නය කළ යුතුය. 

 

4.5.3 ජනගහණය, ඉඩම් සහ වාණිජ සංස්ථාපිත හා සම්ෙන්ධ මූලික දත්තත අදාළ හිමිකරුවන්ලග් 

දත්තත මධ්යස්ථාන ලවතින් අත්තකර ගත යුතුය. එක් එක් මධ්යස්ථානලේ දත්තත හිමිකරුවන් 

ලමලස් විය යුතුය: ඉඩම් ලියාපදිංි කිරීලම් දත්තත මධ්යස්ථානය සහ ජනගහණ ලියාපදිංි කිරීලම් 

මධ්යස්ථානලේ දත්තත හිමිකරු ලරජිස්ට්රාර් ජනරාල්වරයා විය යුතුය; සමාගම් ලියාපදිංි කිරීලම් 

දත්තත හිමිකරු සමාගම් ලරජිස්ට්රාර්වරයා විය යුතුය. එක් එක් දත්තත මධ්යස්ථාන හිමිකරුවන් 

නිරවද්යතාව, දත්තත රහස්යතාව සහ ඒකාෙද්ධතාව, ප්රලේශ රීති, නියාමන සහ දත්තත 

යාවත්තකා  සඳහා වගකිව යුතුය.  

 

4.5.4 අවශ්ය කරන ලතාරතුරු  ද හැකිව තිලබ්නම්, එවැනි ලතාරතුරු අත්තකර ගැනීම සඳහා 

මධ්යස්ථාන දත්තත හිමිකරු සමග අවලෙෝධතා ගිවිසුමක් අත්තසන් කළ යුතුය. එවැනි ලතාරතුරු 

භාවිත කරනු  ැබිය හැකි අරමුණු මධ්යස්ථානලේ හිමිකාර සංවිධානලේ ලතාරතුරු 

වර්ීකරණය මගින් නිර්වචනය ලකලරනු ඇත.  

 

4.5.5 මධ්යස්ථානලේ එක් එක් දත්තත වාර්තාලේ අනන්යතාව තහවුරු කිරීම පිණිස, ශ්රී  ංකා 

අනන්යතා අංකය (SLIN), සමාගම් ලියාපදිංි කරන අංකය, සහ ඉඩම් හඳුනාගැනීලම් අංකය 

ආදිය වැනි අනන්ය හැඳුනුම් භාවිත ලකලර්. මධ්යස්ථාන ලවතින් දත්තත අත්තකර ගැනීමට අදහස් 

කරන සංවිධාන, ලමලස් ලහයින්, දත්තත අන්තර් ලමලහයුම් හැකියාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා 

තම පද්ධති තුළ එම අනන්ය හැඳුනුම්ව  දත්තත ප්රමිති භාවිත කළ යුතුය.  
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 5 වන කොටස - 5 වන පරමාර්ථය සඳහා ප්රතිපත්තති  

යහපත්ත රාජ්ය පාලන ඉලක්ෙය - ගිණුම් ෙටයුතු භාවය 

5 වන පරමාර්ථය - සියලුම රාජ්ය කේවා සඳහා නිර්වචනය ෙළ 

කේවා මට්ටම් අත්තෙර ගැනීම, මිනුම් ගැනීම, අධීක්ෂණය සහ 

ප්රොශනය සඳහා කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ භාවිත 

කිරීම  
 
 
 
 
 
 

  

 5.1 සැංවිධානමය කේවා මට්ටම් අත්තෙර ගැනීම සදහා ඩිජිටල් 

රාජ්ය භාවිත කිරීම  

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - සියලුම රාජ්ය සැංවිධාන සියලුම රාජ්ය කේවා සඳහා 

නිර්වචනය ෙළ කේවා මට්ටම් අත්තෙර ගැනීම, මිනුම් ගැනීම, අධීක්ෂණය සහ 

ප්රොශනය කිරීමට කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ කයාදවා ගත යුතුය  
 

5.1.1 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන අභ්යන්තර සංවිධානමය ක්රියාවලි සහ තම ඉ ක්කගත ලස්වා 

 ො දීලම් මට්ටම (පුරවැසි ප්රඥප්තිලේ ලස්වා මට්ටම් ෙ න්න) අත්තකර ගැනී සදහා අවශ්ය 

කාලීන විස්තර කරමින් සංවිධානමය ලස්වා  ො දීලම් ප්රමිති විලශ්ෂණය ලකාට දැක්විය යුතුය. 

සම්ෙන්ධිත ලස්වා සපයන සංවිධාන සඳහා අච්ු ආකෘතිය 20 වන ඇමුණුම - සමූහ විලශ්ිත 

පුරවැසි ප්රඥප්තිය මගින් දී ඇති අතර සමූහ විලශ්ිත පුරවැසි ප්රඥප්තිලේ ලස්වා මට්ටම් 

හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකිය.  

 

5.1.2 සෑම රාජ්ය සංවිධානයක් විසින්ම එක් එක් ලස්වාව සඳහා ලස්වා ප්රමිති ප්රසිද්ධ කළ යුතු 

වන අතර එක් එක් ලස්වාලේ සත්තයතා මට්ටම් වාර්තාගත කළ යුතුය.  

 

5.1.3 සෑම රාජ්ය සංවිධානයක් විසින්ම ලස්වාලේ ගුණාත්තමක භාවය තක්ලස්රු කළ යුතු අතර 

වාරානුකූ ව එම වාර්තා ප්රසිද්ධ කළ යුතුය, එනයින් ලස්වා ප්රමිති නඩත්තතු කරන්ලන්දැයි 

ජනතාවට තක්ලස්රුවක් ගත හැකිවනු පිණිස සෙ  කළ යුතුය.  

 

5.1.4 රාජ්ය සංවිධාන මගින් ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම් ගිවිසුම් (SLA) තුළ ලස්වා මට්ටම් ගිවිසුම් 

සංස්ථාපනය කිරීම තහවුරු කළ යුතුය. (05 වන ඇමුණුම – ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම් සඳහා අච්ු 

ආකෘතිය පරිශී නය කරන්න)  

 

5.1.5 සංවිධානලයහි ප්රධානියා කාලීන ප්රතිචාරාත්තමක භාවය සහ අදහස් කරන ඉ-ලස්වා 

මට්ටම්ව  අන්තර් ක්රියාකාරිත්තවය වාරානුකූ ව සමාල ෝචනය කිරීම සඳහා ේයාපෘති 

හැසිරවීලම් කමිටුවක් පත්ත කළ යුතුය.  

 

කොටකේ උප මාර්තෘො 

5.1 සැංවිධානමය කේවා මට්ටම් අත්තෙර ගැනීම සදහා ඩිජිටල් 

රාජ්ය භාවිත කිරීම 
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5.1.6 රාජ්ය සංවිධාන විසින් පුරවැසියන්ට පිරිනමන විද්යුත්ත මාර්ගගත ලස්වා සඳහා පළමු 

මට්ටලම් උපකාර ලස්වය ල ස GIC-1919 භාවිත කළ යුතුය.  
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 6 කොටස - 6 වන පරමාර්ථය සඳහා ප්රතිපත්තති  

යහපත්ත රාජ්ය පාලන ඉලක්ෙ - අන්වතර්ගත භාවය 

6 වන පරමාර්ථය - කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණය 

මාර්ගකයන්ව අඩු අවධානයක් ලබන ප්රජාවන්වකේ අවශ්යතා/ඕනෑ 

එපාෙම් ආමන්වත්තරණය කිරීම  
 
 
 
 

  

  

 6.1 අන්වතර්ගත භාවය සඳහා වන ඩිජිටල් රජය 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - අඩුකවන්ව සැලකුම් ලබන සහ අඩු අවධානයක් හිමි 

පු්ගලයින්ව/ප්රජාවන්ව කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ පදනම් ෙරගත්ත කේවා 

ලබා දීකම් යාන්වත්තරණය තුළ ඇතුළත්ත බව රාජ්ය සැංවිධානය මගින්ව තහවුරු ෙළ යුතුය 

 

6.1.1 ලස්වා සැපයීම සදහා වගකිව යුතු අදාළ රාජ්ය සංවිධාන මගින් අඩුලවන් සැ කුම්  ෙන 

සහ අඩු අවධානයක් හිමි ප්රජාවන් ලවත වඩාත්තම පහසු ඉල ක්ට්ලරානික් මාධ්යලයන් 

ලතාරතුරු සැපයීම කළ යුතුය.  

 

6.1.2 එවැනි සංවිධාන විසින් අඩුලවන් සැ කුම්  ෙන සහ අඩු අවධානයක් හිමි ප්රජාවන් ලවත 

නාලිකා ගණනාවකින් ලස්වා සැපයීමට විලශ්ිත යන්ත්තරණයක් ඇති කළ යුතුය. (උදා. ජංගම 

ලස්වා ඒකකය) 

 

 6.2 අඩු අවධානයක් හිමි ප්රජාවන්වට වඩාත්ත කහාඳින්ව සලෙනු 

පිණිස ඩිජිටල් රජය 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - අඩු අවධානයක් හිමි ප්රජාවන්වකේ අවශ්යතා ආමන්වත්තරණය 

කිරීමට රාජ්ය සැංවිධාන මගින්ව කමවලමක් කලස කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන 

තාක්ෂණය භාවිත ෙළ යුතුය  

 

6.2.1 රාජ්ය සංවිධාන මගින් අඩු අවධානයක් හිමි ප්රජාවන්ට වඩාත්ත ලහාඳින් ස කනු පිණිස සහ 

එවැනි ප්රජාවන්ට ප්රති ාභ ස සනු පිණිස අන්තර්මධ්ය යන්ත්තරණ භාවිත කළ යුතුය.  
 

  

  

කොටකේ උප මාර්තෘො 

6.1 අන්වතර්ගත භාවය සඳහා වන ඩිජිටල් රජය 

6.2 අඩු අවධානයක් හිමි ප්රජාවන්වට වඩාත්ත කහාඳින්ව 

සලෙනු පිණිස ඩිජිටල් රජය 
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 7 වන කොටස - 7 වන පරමාර්ථය සඳහා ප්රතිපත්තති  

යහපත්ත රාජ්ය පාලන ඉලක්ෙ - ප්රතිචාරාත්තමෙ ගුණය 

7 වන පරමාර්ථය - කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණය 

මාර්ගකයන්ව රාජ්ය සැංවිධාන තුළ ඉහළ ප්රතිචාරාත්තමෙ සහ 

අන්වතර් ක්රියාොරී ගුණ සඳහා ක්රියාවලි සහ ප්ධති ක්රියාත්තමෙ 

කිරීම 
 
 
 
 
 

  

 7.1 ඉකලක්ට්කරානික් නාලිො ඔේකේ ප්රකව්ශ්යතාව වර්ධනය 

කිරීම 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - සෑම රාජ්ය සැංවිධානයක්ම ප්රකව්ශ්යතාව වර්ධනය කිරීමට 

ඉකලක්ට්කරානික් නාලිො විවෘත ෙළ යුතුය 

 

7.1.1 රාජ්ය ලවබ් ද්වාරය (www.gov.lk) සහ රාජ්ය ජංගම ද්වාරය (www.mobile.srilanka.lk) ඒකාෙද්ධ 

අන්තර්ජා ය පදනම් පද්ධති වන අතර ඉන් නවතම සහ පුළුල් පරාසයක ලතාරතුරු සහ 

පුරවැසි ලස්වා සහ රාජ්ය ලතාරතුරු  ද හැකිව ස ස්වයි. සියලුම රාජ්ය සංවිධාන රාජ්ය සහ 

ලද්ශ ද්වාර මත සෙැඳි මාර්ගලයන් තම  ද හැකි ඉල ක්ට්ලරානික් ලස්වා කරා ප්රලේශය ගත 

හැකි ෙවට තහවුරු කරගත යුතුය.  

 

7.1.2 රාජ්ය සංවිධාන විසින් පුරවැසියන්ට ලතාරතුරු සැපයීම සඳහා ත්තනරභාික පදනමකින් 

පුරවැසියාට මිත්තරශීලී වන ආකාරලයන් ලවබ් අඩවියක් සංවර්ධනය කර නඩත්තතු කළ යුතුය. (21 

වන ඇමුණුම – රාජ්ය ලවබ් වසම් ලියාපදිංිකරණ ප්රතිපත්තතිය සහ 22 වන ඇමුණුම – රාජ්ය 

ලවබ් ප්රමිති සහ ලමලහයුම් නිර්ණායක පරිශී නය කරන්න)  

 

7.1.3 රාජ්ය සංවිධාන තම ලවබ් අඩවිය මත අන්තර්ගතය සිංහ , ලදමළ සහ ඉංග්රීසි භාෂාවලින් 

 ද හැකි ෙව තහවුරු කළ යුතුය. ලද්ශීය භාෂාවලින් තිලෙන ලවබ් පිටු යුනිලක්ත සඳහා අනුකූ  

විය යුතුය. ලම්වා සතුව යාවත්තකා  සදහා අන්තර්ගතය කළමනාකරණ ලමව මක්, ලවබ් 

ප්රමිති සහ ලමලහයුම් නිර්ණායක සහ රාජ්ය වසම් නාම ප්රතිපත්තතිය පිළිපැදීමක් සහිත විය 

යුතුය (21 වන ඇමුණුම – රාජ්ය ලවබ් වසම් ලියාපදිංිකරණ ප්රතිපත්තතිය පරිශී නය කරන්න).  

 

 7.2 ඩිජිටල් රජය මාර්ගකයන්ව වැඩිදියුණු ෙළ ප්රතිචාරාත්තමෙ 

ගුණය 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - ොලීනව ප්රතිචාරාත්තමෙ සහ අන්වතර් ක්රියාොරී වනු 

පිණිස රාජ්ය සැංවිධාන මගින්ව කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණය භාවිත ෙළ 

යුතුය  
 

කොටකේ උප මාර්තෘො 

7.1 ඉකලක්ට්කරානික් නාලිො ඔේකේ ප්රකව්ශ්යතාව 

වර්ධනය කිරීම 

7.2 ඩිජිටල් රජය මාර්ගකයන්ව ප්රතිචාරාත්තමෙ ගුණය 

https://www.gov.lk/
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7.2.1 ොහිර සංවිධාන සමඟ සන්නිලේදනය කරන විට ඊලම්ල් පහසුකම් දිය යුත්තලත්ත කාටදැයි 

සංවිධානලේ ප්රධානියා විසින් තීරණය කළ යුතුය.  

 

7.2.2 සෑම රාජ්ය සංවිධානයක් මගින්ම සපයන විද්යුත්ත මාර්ගගත ලස්වා ක්රියාත්තමක ලකලරන 

ලස්වාව  ස්වභාවය අනුව ඉහළ  ද හැකියාවක් තහවුරු කළ යුතුය.  

 

7.2.3 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන රාජ්ය ඊලම්ල් ප්රතිපත්තතිය පිළිපැදිය යුතුය (23 වන ඇමුණුම – 

රාජ්ය ඊලම්ල් ප්රතිපත්තතිය පරිශී නය කරන්න). 
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 8 වන කොටස - 8 වන පරමාර්ථය සඳහා ප්රතිපත්තති  

යහපත්ත රාජ්ය පාලන ඉලක්ෙ - සහභාගිත්තව, ගිවිේන දිශාගත  

8 වන පරමාර්ථය - අනුමැතිය ලබන විටෙ ගිවිේන දිශාගත, කපාදු 

ප්රතිපත්තතිය සහ තීරණ ගැනීකම් ක්රියාවලිය සඳහා 

ඉකලක්ට්කරානික් මාර්ගවලින්ව පුරවැසි නිරතීම් සබල කිරීම 
 
 
 
 
 
 

  

  

 8.1 ඩිජිටල් රජය මාර්ගකයන්ව පුරවැසි නිරතීම 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - සෑම රාජ්ය සැංවිධානයක් සතුවම අනුමැතිය ලබන විටෙ 

ගිවිේන දිශාගත, කපාදු ප්රතිපත්තතිය සහ තීරණ ගැනීකම් ක්රියාවලිය සඳහා 

පුරවැසියන්වට නිරතීමට ඉකලක්ට්කරානික් මාර්ග තිබිය යුතුය 

 

8.1.1 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන සතුව ඔවුන්ලග් ලවබ් අඩවිය මත අතෘප්තිය, පැමිණිලි, අදහස්, මත, 

අනු සටහන්, නිරීක්ෂණ ආදිය අත්තකර ගැනීම සඳහා ලවන් වූ ලකාටසක් තිබිය යුතු අතර එමගින් 

පුරවැසියන්ලග් සක්රීය සහභාගිත්තවය/දායකත්තවය තහවුරු කළ යුතුය. පුරවැසියන්ලග් අන්තර් 

ක්රියාකාරිත්තවය නාලිකා වැඩි ගණනක් මාර්ගලයන් සහභාගිත්තවය සැ සූ එකක් විය යුතුය.  

 

8.1.2 ප්රතිපත්තති, සැ සුම් සහ අයවැය සූත්තරගත කරන විට, සාකච්ඡා සංසද, ඊලම්ල්, බ්ල ාග් 

අඩවි, සමාජ මාධ්ය වැනි විද්යුත්ත මාර්ග අදාළ විෂයය පිළිෙඳව පුළුල් ජනතා උපලද්ශකත්තවයක් 

අත්තකර ගැනීම සඳහා ආදාන සහ සාකච්ඡා ව ට පහසුකම් සැපයිය යුතුය. (24 වන ඇමුණුම – 

රාජ්ය සමාජ මාධ්ය ලමලහයුම් නිර්ණායක පරිශී නය කරන්න) 

 

8.1.3 සෑම රාජ්ය සංවිධානයක් විසින්ම අළුත්ත ේයාපෘති ලහෝ ප්රධාන ක්රියාකාරකම් මූ ාරම්භ 

කිරීමට ලපරාතුව අතෘප්තිය, පැමිණිලි, අදහස්, මත, අනු සටහන්, සහ නිරීක්ෂණ අත්තකර ගැනීම 

සඳහා මාර්ග ස සා තිබිය යුතුය.  

 

8.1.4 රජලේ ලවන් කළ පුරවැසි නිරත ද්වාරය වන “රජලේ නි  ඉ-සහභාගිත්තව ද්වාරය” සියලුම 

රජලේ සංවිධාන විසින් ලමම අරමුණ සඳහා භාවිත කළ යුතුය.  

 8.2 පුරවැසි නිරතීකමහි ප්රතිඵල දෘශ්යමාන ීම 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - ගන්වනා ලද නිවැරදි කිරීම්/පසුවිපරම් ක්රියාමාර්ග අනුමැතිය 

ලබන විටෙ ඉකලක්ට්කරානික් මාර්ග ඔේකේ පුරවැසියන්වට දෘශ්යමාන ීමට 

සැලැේවිය යුතුය 
 

කොටකේ උප මාර්තෘො  

8.1 ඩිජිටල් රජය මාර්ගකයන්ව පුරවැසි නිරතීම 

8.2 පුරවැසි නිරතීකමහි ප්රතිඵල දෘශ්යමාන ීම 
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8.2.1 සංවිධානලේ ප්රධානියා පුරවැසියන්ලගන් අත්තකර ගන්නා අතෘප්තිය, පැමිණිලි, අදහස්, මත, 

අනු සටහන්, නිරීක්ෂණ ආදිය සම්ෙන්ධලයන් සමාල ෝචන කිරීමට සහ ලයෝග්ය ක්රියාමාර්ග 

ගැනීම සඳහා මූලික පුද්ග ලයකු ලහෝ ඒකකයක් පත්ත කළ යුතුය. 

 

8.2.2 පුරවැසි නිරතවීම් සඳහා භාවිත කරන යන්ත්තරණ පුරවැසි නිරතවීලමහි ප්රතිඵ  පිළිෙඳව 

දැනුවත්ත කිරීම සඳහා භාවිත කළ යුතුය.  
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 9 වන කොටස - 9 වන පරමාර්ථය සඳහා ප්රතිපත්තති  

යහපත්ත රාජ්ය පාලන ඉලක්ෙ - නීතිකේ ආධිපත්තයය 

9 වන පරමාර්ථය - කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ භාවිත 

කිරීම මගින්ව නීතිකේ ආධිපත්තයය ශක්තිමත්ත කිරීම  
 
 
 
 
 
 
 

  

 9.1 නීතිය ෙඩකිරීම් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා වන ඩිජිටල් 

රජය 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - රාජ්ය සැංවිධාන ඔවුනට ලැබී ඇති බලය ප්රොරව නීතිය 

ෙඩකිරීම් අධීක්ෂණය කිරීම, කසෝදිසිකයන්ව සිටීම, සහ ේරහණය කිරීම සඳහා 

කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ මැදිහත්ත ෙරගත යුතුය 

 

9.1.1 ක්රියාකාරිත්තව අවශ්යතා සපුරා ගැනීම සඳහා ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ 

පද්ධති සංවර්ධනය කරන විට, කිසියම් නීතිය කඩකිරීමක් අනාවරණය කිරීම, ලසෝදිසිලයන් 

සිටීම, සහ අධීක්ෂණය කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා විලශ්ෂාංග සංස්ථාපනය කිරීමට විලශ්ෂ 

අවධානයක් ලයදවිය යුතුය. 

 9.2 නීතිය ෙඩකිරීම් වාර්තාෙරණය සඳහා යන්වත්තරණ 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - පුරවැසියන්ව විසින්ව නීතිය ෙඩකිරීම් වාර්තාෙරණය සඳහා 

පහසුෙම් සැලසීමට රාජ්ය සැංවිධාන විසින්ව කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ 

කයාදාගත යුතුය 

 

9.2.1 නීතිය කඩකිරීම් සම්ෙන්ධලයන් පුරවැසියන් විසින් සපයන ලතාරතුරු ග්රහණය කර ගැනීම 

සඳහා පද්ධති මගින් පහසුකම් ස සා තිබිය යුතුය. 

 

9.2.2 තනි පුද්ග  අවශ්යතාව ට වඩා ලපාදු යහපැවැත්තම සඳහා ලමම පද්ධති භාවිත කිරීමට 

පුරවැසියන් නධර්යමත්ත කළ යුතුය 

 

 

Sකොටකේ උප මාර්තෘො  

9.1 නීතිය ෙඩකිරීම් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා වන ඩිජිටල් 

රජය 

9.2 නීතිය ෙඩකිරීම් වාර්තාෙරණය සඳහා යන්වත්තරණ 
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 10 වන කොටස - 10 වන පරමාර්ථය සඳහා ප්රතිපත්තති 

යහපත්ත රාජ්ය පාලන ඉලක්ෙ - ඵලදායෙත්තවය, ොර්යක්ෂමතාව 

10 වන පරමාර්ථය – සාර්ථෙ ඩිජිටල් රාජ්ය පාලනයක් සඳහා 

නියමාොර සබලිත කමකහයුම් ව්යුහරාමුවක් සැංේථාපනය සහ 

ක්රියාත්තමෙ කිරීම  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10.1 CIO/ICT ඒෙෙය 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය – සෑම රාජ්ය සැංවිධානයක් විසින්වම ඩිජිටල් රාජ්ය පාලනය 

සකර්ථෙව ක්රියාත්තමෙ කිරීම සඳහා ප්රධාන නකවෝත්තපාදන නිලධාරිකයකු පත්ත ෙළ 

යුතු අතර කතාරතුරු සහ සන්වනිකව්දන තාක්ෂණ ඒෙෙයක් පිහිටුවිය යුතුය  

 

10.1.1 සෑම රාජ්ය සංවිධානයක් විසින්ම ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරිලයකු (CIO) පත්ත කළ 

යුතුය. ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරියා ICTA හි රාජ්ය වැඩ සටහන ප්රත්තයාවර්ත ඉංජිලන්රු 

කටයුතු කිරීලම් දී සංවිධානලේ ඉ ක්කගත පුද්ග යා විය යුතුය. ඔහු/ඇය සංවිධානලේ 

ධුරාවලිය අනුව ලදවන ලපළ නි ධාරිලයකු විය යුතු වන අතර සංවිධානලේ ප්රධානියාට වාර්තා 

කරන, අමාත්තයාංශයක නම් ලල්කම්වරයාට වාර්තා කරන නි ධාරිලයකු විය යුතුය. ඔහු/ඇය ICT 

ඒකකලේ ප්රධානියා විය යුතු අතර සංවිධානලේ මධ්යම ේයාපාරික හරය සහිත යටත්ත 

පිරිලසයින් ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන දැනුම අතින් අවම මට්ටමටවත්ත දැනුමක් සහිත අලයකු 

විය යුතුය.  

 

10.1.2 ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරියා සංවිධානය ඇතුළත ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

තාක්ෂණය ප්රවර්ධනය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු වන අතර, රාජ්ය 

සංවිධාන අලනකුත්ත සංවිධාන සමඟ අන්තර්සම්ෙන්ධිත වන ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

තාක්ෂණය සම්ෙන්ධ වැඩ සටහන් සහ ේයාපෘති පිළිෙඳ අතරමැදියා විය යුතුය. ප්රධාන 

නලවෝත්තපාදන නි ධාරියා ඩිජිටල් රජය වැඩ සටහලන් සංවිධානලේ ක්රියාත්තමක කිරීම පිළිෙඳව 

කොටකේ උප මාර්තෘො 

10.1 CIO/ICT ඒෙෙය 

10.2 ඩිජිටල් රාජ්ය ව්යාපෘති පාලනය 

10.3 ප්රසම්පාදනය 

10.4 අන්වතර්ජාලය/අන්වතඃජාලය 

10.5 මානව සම්පත්ත ධාරිතා කගාඩනැීම 

10.6 ඩිජිටල් රාජ්ය පාලනය සඳහා විවෘත මූලාශ්ර මෘදුොැංග 

භාවිතය 

10.7 ඩිජිටල් රාජ්ය පාලන ව්යාපෘති අධීක්ෂණය සහ අගැයීම 
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සම්ෙන්ධීකරණය කළ යුතු වන ICTA හි නම් කරන  ද නි ධාරියා සමඟ යටත්ත පිරිලසයින් සෑම 

මාස තුනකට (3) වරක්වත්ත ලහෝ අවශ්ය වන විටක සම්ෙන්ධ විය යුතුය.  

 

10.1.3 ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරියා සංවිධානයට තාක්ෂණික දිශානතිය සැපයිය යුතුය. 

එලස් කරනු පිණිස ඔහු/ඇය ඩිජිටල් රජය වර්තමාන ප්රවීණතා මට්ටම හඳුනා ගැනීම සහ 

ඩිජිටල් රජය ප්රවීණතා මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ 

නිලයෝජිතායතනය මගින් සංවර්ධනය කරන  ද ඩිජිටල් රජය ප්රවීණතා තක්ලස්රුකරණ 

ලමව ම භාවිත කළ යුතුය.  

 

10.1.4 සෑම රාජ්ය සංවිධානයක් විසින්ම සංවිධානය ඇතුළත ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

තාක්ෂණ ඒකකයක් පිහිටුවිය යුතුය. සංවිධානලේ ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ 

අවශ්යතා සහ ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ ක්රියාකාරකම්/ේයාපෘති ොහිර පාර්ශ්ව 

කරා යවා ක්රියාත්තමක කරවා ගැනීම අනුව ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ ඒකකලේ 

තරම සහ ේයුහය විවිධ විය හැකිය.  

 

10.1.5 ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ ඒකකය සංවිධානලේ ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

ලමලහයුම්, පිටත සම්පත්ත හරහා කරවා ගන්නා ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන ේයාපෘති සඳහා 

වගකිව යුතු වන අතර එවැනි ේයාපෘතිව  ජීවින චක්රය කළමනාකරණය සහ ක්රියාත්තමක 

කිරීම සඳහා වගකිව යුතු වන්ලන්ය. පහත සඳහන් කණ්ඩඩායම් ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

තාක්ෂණ ඒකකලේ ප්රධානියා ලවත වාර්තා කළ යුතුය: තාක්ෂණික ලමලහයුම්, ේයාපෘති 

කළමනාකරණය සහ පිටතට දී කරවා ගැනීම, සැ සුම්කරණය සහ ලතාරතුරු සහ 

සන්නිලේදන තාක්ෂණ ප්රතිපත්තති, ේයාපාරික ලමලහයුම්, සහ ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

තාක්ෂණ පද්ධති ක්රියාත්තමක කිරීම සහ ලමලහයුම් සඳහා පිටස්තර ලස්වා සපයන්නන්. 

ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරියා වර්ෂ 2016 වන විට ලමම ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තමක කිරීම 

සඳහා වගකිව යුතු වන්ලන්ය.  

 

 10.2 ඩිජිටල් රාජ්ය ව්යාපෘති පාලනය 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය – සියලුම ඩිජිටල් රාජ්ය ව්යාපෘති සඳහා ගැළකපන මෘදුොැංග 

පාලන ව්යුහරාමුවක් ක්රියාත්තමෙ කිරීම 

 

10.2.1 සෑම රාජ්ය සංවිධානයක් විසින්ම සංවිධානලයහි දැක්ම සහ ලමලහවර අවලෙෝධ කර 

ගැනීලම් දී භාවිත කළ යුතු ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ මාවතක් පැහැදිලි කරන 

ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ වාර්ික සැ සුමක් ලකටුම්පත්ත කර ක්රියාලේ ලයදවිය 

යුතුය. ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරියා සංවිධානය ලවනුලවන් ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

තාක්ෂණ සැ සුම ලකටුම්පත්ත කර ක්රියාලේ ලයදවීම සඳහා වගකිව යුතු ලේ.  

 

10.2.2 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන තම වාර්ික ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන සැ සුම් ලතාරතුරු සහ 

සන්නිලේදන තාක්ෂණ නිලයෝජිතායතනය ලවත ඉදිරිපත්ත කළ යුතු වන අතර සැ සුම් සකස් 

කිරීලම් අවසානයට ලපරාතුව නිර්ලද්ශ  ො ගත යුතුය. ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ 

සැ සුම් ක්රියාත්තමක කිරීම ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ පිළිෙඳ අන්තර් අමාත්තයාංශ 

කමිටුව මගින් අධීක්ෂණය කරනු ඇත.  
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10.2.3 All government organizations should submit their annual ICT plans to ICTA and obtain the 

recommendations prior to proceed with finalizing the plans. Implementation of ICT plans will be monitored 

by Inter-Ministerial Committee for ICT.  

 

10.2.4 සෑම රාජ්ය සංවිධානයක් විසින්ම ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ ප්රසම්පාදන 

සඳහා තම වාර්ික අයවැලයන් සුදුසු පරිදි අරමුදල් ලවන් කළ යුතු වන අතර පවත්තනා උපකරණ, 

පද්ධති සහ ජා  නඩත්තතු කිරීම සඳහා ප්රමාණවත්ත අරමුදල් ලවන් කළ යුතුය. පිරිවැය 

ඇස්තලම්න්තු කිරීලම් සහ එවැනි ඇස්තලම්න්තු සඳහා නිර්ලද්ශ ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

තාක්ෂණ නිලයෝජිතායතනය ලවතින්  ො ගත හැකිය.  

 

10.2.5 ඩිජිටල් රාජ්ය ේයාපෘතිය ක්රියාත්තමක කරන හැමවිටක දීම, ේයාපෘති ලමලහයුම් 

කමිටුවක් සූත්තරගත කර සංස්ථාපනය කළ යුතු වන අතර ලකාටස්කරුවන්ලග් කැපවීම, 

සහභාගිත්තවය, සහලයෝගය සහ සහලයෝී වැඩ තහවුරු කළ යුතුය; අමාත්තයාංශ ලල්කම්වරයා 

ලහෝ ලදපාර්තලම්න්තු ප්රධානියා විලශ්ිත ඉ ක්ක සමඟ අදාළ නියමයන් කට්ට යක් සහිතව 

කමිටුව පත්ත කළ යුතුය. 25 වන ඇමුණුම - සංකල්ප ලල්ඛනය සඳහා අච්ු ආකෘතිය, 26 වන 

ඇමුණුම - රාජ්ය ලස්වා ලකාමිෂලම් නියමයන් සඳහා අච්ු ආකෘතිය.  

 

10.2.6 ඩිජිටල් රාජ්ය ේයාපෘති සාර්ථකව ක්රියාත්තමක කිරීම තහවුරු කිරීම පිණිස, රාජ්ය 

සංවිධාන විසින් ලයෝග්ය මෘදුකාංග පා න ේයුහරාමුවක් අදාළ කරලගන ක්රියාත්තමක කළ 

යුතුය. ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ නිලයෝජිතායතනය මගින් ලකටුම්පත්ත කර ඇති 

මෘදුකාංග පා න ේයුහරාමුව අවශ්ය කරන නවීකරණ/වැජිදියුණු කිරීම් සහිතව භාවිත කිරීමට 

නිර්ලද්ශ ලකලර් (27 වන ඇමුණුම - මෘදුකාංග පා න ේයුහරාමුව පරිශී නය කරන්න). මෘදුකාංග 

පා න ේයුහරාමුලවහි අනිවාර්ය ලකාටස, සියලුම සංවිධාන සඳහා ස්වාධීන මෘදුකාංග ේයාපෘති 

විගණනයක් කිරීම අත්තයවශ්ය ලේ.  

 

10.2.7 ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ ේයාපෘති හා ෙැඳී වැඩ කරන ලස්වානියුක්තිකයන් 

සංවිධානය ඇතුළත ලහෝ සංවිධාන අතර මාරු කිරීම/විශ්රාම ගැනීම සිදුවන විට ේයාපෘතිව  

අඛණ්ඩඩතාව තහවුරු කිරීමට අවශ්ය පියවර ගත යුතුය.  

 

10.2.8 මූලික ඩිජිටල් රාජ්ය ේයාපෘතිව  කාර්ය භාර නි ධාරීන් “ඡායා” නි ධාරිලයකු පත්ත කළ 

යුතු වන අතර ඔහු ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ පද්ධතිලේ සියලුම පැතිකඩ පිළිෙඳව 

අවදිලයන් සිටීම අවශ්ය වනු ඇත. ේයාපෘතියක සාර්ථක ක්රියාත්තමක කිරීම ලවනුලවන් 

තීරණාත්තමක කුස තා සම්පන්න ලස්වානියුක්තිකලයකු මාරු කිරීම/සංවිධාන හැර යාම, ලහෝ 

උසස්වීම සිදු වන්ලන් නම්, ඔහු/ඇය සමාන කුස තා සහිත නි ධාරිලයකු ලයාදවා 

ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතු අතර, හැකියාවක් තිලබ් නම්, “ඡායා” නි ධාරියා එතැනට ලගන ආ 

යුතුය.  

 

10.2.9 ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ හා සම්ෙන්ධ නි ධාරිලයකු මාරු කරන විට, රාජ්ය 

සංවිධානය රාජකාරි ආපසු ොරදීම සඳහා කා යක් තිලෙන ෙවට තහවුරු කරගත යුතුය.  

 

10.2.10 රාජ්ය සංවිධාන විසින් ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ ේයාපෘතිව  අඛණ්ඩඩතාව 

තහවුරු කිරීම සඳහා සහ අවශ්ය මට්ටලම් සහ අවශ්ය කා ය තුළ ලතාරතුරු  ද හැකියාව 

තහවුරු කිරීම සඳහා සැ සුමක් සංවර්ධනය කිරීම සහ ක්රියාත්තමක කිරීම කළ යුතුය.  



 

46 
 

 10.3 ප්රසම්පාදනය  

ප්රතිපත්තති ප්රොශය – රාජ්ය සැංවිධාන නියම ප්රසම්පාදන ප්රතිපත්තති, කමකහයුම් 

නිර්ණායෙ සහ පරිචයන්ව පිළිපැදිය යුතුය  
 

10.3.1 රජය ලවනුලවන් ොහිර සැපයුම්කරු(වන්) විසින් කරන මෘදුකාංග සංවර්ධන කටයුතු 

ගිවිසුමක් අත්තසන් කිරීලමන් පසුව පමණක් කළ යුතුය. තීරණාත්තමකව වැදගත්ත වන විලශ්ෂ 

ක්ලෂ්ත්තර මෘදුකාංග පා න ේයුහරාමුව තුළ සඳහන් කළ යුතුය. වැඩිදුර විස්තර සඳහා මෘදුකාංග 

පා න ේයුහරාමුව (27 වන ඇමුණුම) තුළ උපලද්ශකත්තව ගිවිසුම් නිදර්ශනය පරිශී නය කරන්න.  

 

10.3.2 “රාජ්ය වැඩ සටහන ප්රත්තයාවර්තී ඉංජිලන්රු කටයුතු කිරීම" පිළිෙඳ ජනාධිපතිතුමා විසින් 

අමාත්තය මණ්ඩඩ යට ඉදිරිපත්ත කරන  ද සහ 2006 සැප්තැම්ෙර් 13 වන දා අනුමත කරන  ද 

පත්තරිකාව ප්රකාරව, සියලුම රාජ්ය නිලයෝජිතායතන කිසියම් විශා  මෘදුකාංග ේයාපෘතියක් 

(රු. මිලියන 2කට වැඩි), (අ) සියලුම රාජ්ය නිලයෝජිතායතනව ට අදාළ කරගත හැකි විලශ්ෂලයන් 

අන්තර් ලමලහයුම් හැකියා සහ ලද්ශීයකරණ අවශ්යතා සම්ෙන්ධ ලපාදු ප්රමිති සමඟින් අනුකූ  

වන ෙව තහවුරු කිරීම, සහ (ආ) එවැනි ේයාපෘති රාජ්ය ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ 

පද්ධතිය සමඟ සම්ූර්ණලයන් ඒකාෙද්ධ කළ හැකි ෙව තහවුරු කිරීම, කරා ලයාමුවීමට 

ලපරාතුව ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ නිලයෝජිතායතනය ලවතින් උපලදස්  ොගත 

යුතුය. ගණීය දෘඪාංග ප්රසම්පාදනය පිළිෙඳ තාක්ෂණික පිරිවිතර සඳහා ලතාරතුරු සහ 

සන්නිලේදන තාක්ෂණ නිලයෝජිතායතනලේ ලවබ් අඩවිය මත -සෙැඳිය- පරිශී නය කරන්න.  

 

10.3.3 තාක්ෂණික ඇගැයීම් කමිටුලේ (TEC) සංයුතිය: විශා  ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

ේයාපෘති (රුපියල් මිලියන 10 ඉක්මවන, ේයවසාය මට්ටලම් විසඳුම්) සංයුතියට ICTA විසින් නම් 

කරන එක් පුද්ග ලයකු ඇතුළත්ත විය යුතුය. ලම් සම්ෙන්ධලයන් රාජ්ය සංවිධානය විසින් 

පුද්ග ලයකු නම් කරන ල ස ICTA ලවතින් ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.  

 

10.3.4 ලතාරතුරු පද්ධති, ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණික උපකරණ, මෘදුකාංග, 

මෘදුකාංග සංවර්ධන, සහ උපලද්ශන ලස්වා ප්රසම්පාදනය, මුදල් හා ක්රම සම්පාදන 

අමාත්තයාංශලේ, ලහෝ එහි කිසියම් අනුප්රාප්තික ආයතනයක, රාජ්ය මූල්ය ලදපාර්තලම්න්තුලේ 

ප්රසම්පාදන අංශය මගින් ප්රසිද්ධ කළ “ප්රසම්පාදන අත්තලපාත සහ ලමලහයුම් නිර්ණායක” 

හි අදාළ වගන්ති ප්රකාරව කළ යුතු ලේ. ප්රසම්පාදනලයහි ලමලහයුම් පැතිකඩ හා සම්ෙන්ධ 

මාර්ලගෝපලද්ශනය ICTA ලවතින්  ොගත හැකිය.  

 

10.3.5 රජලේ කටයුතුව  දී මෘදුකාංග ලයදුම් භාවිතය සහ සංවර්ධනය සඳහා විවෘත මූ ාශ්ර 

මෘදුකාංග මූ ධර්ම මගින් පිරිවැය සාධක පිරිනැමීම්  ො ලදයි. එම නිසා, රාජ්ය ප්රසම්පාදන 

ක්රියාවලිය ඩිජිටල් රාජ්ය ේයාපෘති සඳහා විවෘත මූ ාශ්ර පදනම් ලයෝජනා ඉදිරිපත්ත කිරීමට 

පහසුකම් සැපයිය යුතුය. මූල්ය ලයෝජනා අගැයීලම් දී, පිරිවැය සාධක ලයෝජනා තක්ලස්රු  

කිරීම පිණිස අවම වශලයන් අවුරුදු 5ක ආලයෝජන ප්රති ාභ අගය කළ යුතුය (10 වන ඇමුණුම 

– ආලයෝජන ප්රති ාභ ආගණනය සඳහා අච්ු ආකෘතිය).  

 

10.3.6 රාජ්ය සංවිධාන ෙ පත්තර ප්රදානය කරන මෘදුකාංග පමණක් භාවිත කළ යුතුය; එවැනි 

ෙ පත්තර හිමිකාරිත්තව මෘදුකාංග ලහෝ විවෘත මූ ාශ්ර මෘදුකාංග සඳහා විය හැකිය. ව ංගු 

ෙ පත්තරයක් ලනාමැතිව මෘදුකාංග භාවිත කිරීම ෙ පත්තර ලකාන්ලද්සි ලනාස කමින් ෙ පත්තර 

ප්රදානිත මෘදුකාංගව ට නවීකරණය කිරීම සහ රිසිකරණය 2003 බුද්ධිමය ලද්පළ පනතට 
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විසංවාදී විය හැකි වන අතර නනතික දඩවලින් ප්රතිඵ ය වනු ඇත (අපරාධ සහ සිවිල් 

ෙැඳියාවන් ලදකම පරිදි).  

 

10.3.7 රජය සඳහා මෘදුකාංග විසඳුම් සංවර්ධනය කිරීලම් දී, බුද්ධිමය ලද්පළ අයිතිය රජයට හිමි 

ෙව තහවුරු කරන පරිදි කිරීමට උපරිම ප්රයත්තන දැරිය යුතුය. මු  සිටම මෘදුකාංග සංවර්ධනය 

කිරීලම් දී ලමය ලෙලහවින්ම අදාළ ලේ. මු  පටන්ම ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුමක් සංවර්ධනය කිරීම 

සඳහා විවෘත මූ ාශ්ර මෘදුකාංග භාවිත කරන විට ලහෝ  ද හැකි විවෘත මූ ාශ්ර නිෂ්පාදනයක් 

භාවිත කිරීලම් දී, සම්ූර්ණ බුද්ධිමය ලද්පළ අයිතිවාසිකම රාජ්ය සංවිධානයට හිමිවන පරිදි කළ 

යුතුය. ඩිජිටල් රාජ්ය විසඳුම්ව  බුද්ධිමය අයිතිය පිළිෙඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා මෘදුකාංග පා න 

ේයුහරාමුලවහි බුද්ධිමය ලද්පළ අයිතිය යටලත්ත ඇති ලකාටස කියවන්න (27 වන ඇමුණුම - 

මෘදුකාංග පා න ේයුහරාමුව පරිශී නය කරන්න).  

 

10.3.8 වැඩත  පරිගණක මත මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම් බුද්ධිමය ලද්පළ අයිතිවාසිකම් 

උල් ංඝනය ලනාකළ යුතුය. වැඩත  පරිගණක මත මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීමට අධිකාරය 

ඇත්තලත්ත පද්ධති පරිපා ක ලහෝ අනුමත පුද්ග ලයකුට පමණි.  

 

10.3.9 නි ධාරීන්ට  ො දී ඇති වැඩත  පරිගණක, උකුළු පරිගණක සහ අලත්ත ලගන යාහැකි 

උපාංග අදාළ නි  කාර්යයට පමණක් භාවිත කිරීම නිර්ලද්ශිතයි.  

 

10.3.10 ඩිජිටල් රජය සඳහා දියුණු ේයාපාරික ලමාඩ යක් මගින් රාජ්ය සහ ලපෞද්ගලික 

හවුල්කාරිත්තවයක් දිරිමත්ත කරනු  ැලබ්. PPP පදනම් ේයාපෘති ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා 

ලමලහයුම් නිර්ණායක කට්ට යක් 28 වන ඇමුණුම - PPP පදනම් ේයාපෘති ක්රියාත්තමක කිරීලම් 

ලමලහයුම් නිර්ණායක තුළ අඩංගු ලේ.  
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 10.4 අන්වතර්ජාලය/අන්වතඃජාලය 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය – කයෝේය ආරක්ෂෙ ප්රතිපත්තති අදාළ ෙර ගැනීම මගින්ව 

රාජ්ය සැංවිධාන තම අන්වතර්ජාලය සහ අන්වතඃජාලය භාවිත කිරීකම් දී ආරක්ෂාව 

තහවුරු ෙරගත යුතුය 
 

10.4.1 අන්තර්ජා ය/අන්තඃජා ය භාවිතය පිළිෙඳව පරිශී කයන්ට මග ලපන්වනු පිණිස 

සංවිධානය විසින් අන්තර්ජා /අන්තඃජා  භාවිත ප්රතිපත්තති ක්රියාත්තමක කළ යුතුය. 

අන්තර්ජා  භාවිතය සංවිධානලයහි පැවතුම් සංග්රහලේ ආචාර සහ ප්රතිපත්තතිව ට අනුකූ  

විය යුතුය.  

 
10.4.2 ලභෞතික ලිපි ලගානු සඳහා අදාළ ලතාරතුරු ප්රලේශ සීමා කිරීම් වඩාත්ත යහපත්ත විගණන 

පිළිලවතක් සහ අන්තඃජා ය තුළ  ද හැකිව පවතින ලතාරතුරු ව  ආරක්ෂාව සඳහා ද අදාළ 

විය යුතුය.  

 

10.4.3 LAN ගිණුම් සංවිධානලේ කළමනාකරණ නිශ්කාශනලයන් පසුව පමණක් නිර්මාණය කළ 

යුතු අතර ලස්වානියුක්තිකයා සංවිධානය හැර යන දාම අෙ  කළ යුතුය.  

 
10.4.4 රාජ්ය සංවිධාන විසින් LAN ගිණුම් සඳහා සම්මත ආකෘතියක් සහ වැඩත  පරිගණකව  

නම් සහ ජා ය තුළ ලස්වාදායක නාමකරණය අනුව ඒවා නිර්වචනය කළ යුතුය.  
 

10.4.5 ආපදාවක් ලහෝ මාධ්ය අසාර්ථකත්තවයක් ලේතුලවන් පසුව සියලුම අත්තයවශ්ය ලතාරතුරු 

සහ මෘදුකාංග පිළිනැීමට හැකි වනු පිණිස ලයෝග්ය උපස්ථකරණ පහසුකම් ස සා තිබිය 

යුතුය.  
 

10.4.6  ංකා රාජ්ය ලතාරතුරු සහ යටිත  පහසුකම් (LGII) රාජ්ය අයිතිය පවතින සමාගම  ංකා 

රාජ්ය ජා ය (LGN) කළමනාකරණය කිරීම සඳහා, LGII ජා  ලමලහයුම් ලක්න්ද්රය (NOC) නඩත්තතු 

කරන අතර ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ ක්ලෂ්ත්තරලේ ප්රවීණ කාර්ය මණ්ඩඩ යක් 

ලයාදවා ඇති උපකාර කවුළුවක් තාක්ෂණික උපලද්ශනය සහ සහලයෝගය (උදා. දෘඪාංග, 

මෘදුකාංග, ජා කරණය සහ සන්නිලේදනය) රාජ්ය සංවිධානව ට අවශ්ය කරන විටක  ො 

ලදනු පිණිස විවෘතව තිලබ්.  ංකා රාජ්ය ජා යට සම්ෙන්ධිත සියලුම රාජ්ය සංවිධාන ජා  

ලමලහයුම් ලක්න්ද්රය සහ ඔවුන්ලග්  ංකා රාජ්ය ජා  සම්ෙන්ධ ප්රශ්න ආමන්ත්තරණය කිරීමට 

උපකාර කවුළුවක් මගින් ස සන ලස්වය භාවිත කළ යුතුය.  
 
10.4.7 සෑම රාජ්ය සංවිධානයක්ම  ංකා රාජ්ය ජා  ප්රතිපත්තතිව ට අමතරව, අන්තර්ජා  

ප්රලේශය පැවරීම, පා නය කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා තමන්ලග්ම ප්රතිපත්තති සතුව 

තො සිටිය යුතු වන අතර රාජ්ය ලතාරතුරු ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තතිය (ලයාමුව) තුළ විලශ්ෂණය 

කර ඇති ලමලහයුම් නිර්ණායක අනුගමනය කළ යුතුය.  
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 10.5 මානව සම්පත්ත ධාරිතා කගාඩනැීම  

ප්රතිපත්තති ප්රොශය – සියලුම රාජ්ය සැංවිධාන සාර්ථෙ ඩිජිටල් රාජ්ය ක්රියාත්තමෙ 

කිරීම තහවුරු කිරීමට අවශ්ය මානව සම්පත්ත සැංවර්ධන සැලසුම් ක්රියාත්තමෙ ෙළ 

යුතුය 
 

10.5.1 රාජ්ය සංවිධාන විසින් වාර්ික පදනමක් මත සංවිධානමය ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

තාක්ෂණ අවශ්යතා ආමන්ත්තරණය කිරීමට සියලුම මට්ටම්ව  කාර්ය මණ්ඩඩ ව ට අවශ්ය 

කුස තා සහ පුහුණුව තක්ලස්රුවක් කළ යුතුය. සංවිධානලේ ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන 

තාක්ෂණ සැ සුම්කරණයට ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණය සම්ෙන්ධ 

ලස්වානියුක්තිකයන් පුහුණු කිරීම පිළිෙඳ සංරචකයක් අඩංගු කළ යුතුය.  

 

10.5.2 රාජ්ය සංවිධානව  ජ්ලයෂ්ඨ කළමනාකරණය සහ මධ්යම මට්ටලම් කළමනාකරණය 

ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩඩ  ඔවුන්ලග් නදනික වැඩව  දී ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ 

භාවිත කිරීලම් දී ප්රවීණ විය යුතු වන අතර ඔවුනට ලමම ප්රවීණතාව අත්තකර ගැනීම සඳහා 

අවශ්ය අවදිමත්ත භාවය සහ පුහුණුව සැපයිය යුතුය.  

 

10.5.3 ජ්ලයෂ්ඨ කළමනාකරණය ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණලයහි ප්රවීණ සහ / ලහෝ 

ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ සුදුසුකම් අත්තකර ගන්නා කාර්ය මණ්ඩඩ ය සඳහා 

ලයෝග්ය දිරිදීමනා ක්රම ක්රියාත්තමක කළ යුතුය.  

 

10.5.4 රාජ්ය සංවිධානව  සියලුම කාර්ය මණ්ඩඩ  රජය අනුමත කළ පරිගණක සුදුසුකම් අත්තකර 

ගැනීම සඳහා දිරිමත්ත විය යුතුය.  

 

10.5.5 රාජ්ය සංවිධාන විසින් ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරීන් ඩිජිටල් රජය සහ ලතාරතුරු සහ 

සන්නිලේදන තාක්ෂණ පිළිෙඳ ප්රමාණවත්ත දැනුමක්  ො ගන්නා ෙවට තහවුරු කර ගත යුතුය. 

අවම ප්රවීණතාලේ සිටින ප්රධාන නාලවෝත්තපාදන නි ධාරීන් ඩිජිටල් රජය සහිතක පත්තර 

සුදුසුකම  ොගත යුතුය. eGov PGDip, MBA (eGov) වැනි අතිලර්ක සුදුසුකම් ඉහළින්ම නිර්ලද්ශ 

කරනු  ැලබ්. ඉහත සඳහන් ලද්ට අතිලර්කීව, ප්රධාන නලවෝත්තපාදන නි ධාරීන් නව සංකල්ප, 

උපනති, තාක්ෂණ ආදිලයහි දැනුම අත්තකර ගැනීම සඳහා ඩිජිටල් රජය සම්ෙන්ධ වැඩමුළු සහ 

සම්ලම් න ව ට සහභාගි විය යුතුය.  

 

10.5.6 රාජ්ය සංවිධාන සඳහා නියම ඩිජිටල් රජය ධාරිතා ලගාඩනැීම ක්රියාත්තමක කරනු පිණිස 

ලතාරතුරු සහ සන්නිලේදන තාක්ෂණ නිලයෝජිතායතනය මගින් සංවර්ධනය කරන  ද ධාරිතා 

ලගාඩනැීලම් ේයුහරාමුව භාවිත කළ හැකිය. එයින් පුහුණු අවශ්යතා තක්ලස්රුකරණය සඳහා 

පහසුකම් ස සනවා ලමන්ම සංවිධානලේ සෑම නි ධාරිලයකු සඳහාම ධාරිතා ලගාඩනැීලම් 

වැඩ සටහන් සඳහා පහසුකම් ස සයි.  
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 10.6 ඩිජිටල් රජය විසඳුම් සඳහා විවෘත මූලාශ්ර මෘදුොැංග 

භාවිත කිරීම 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය – රාජ්ය සැංවිධාන විසින්ව ඩිජිටල් රජය විසඳුම් සැංවර්ධනය කිරීම 

සඳහා පළමු විෙල්පය කලස විවෘත මූලාශ්ර, රාජ්ය ෙටයුතු සඳහා ඒවාකේ ප්රතිලාභ 

සනාථ ී ඇති බැවින්ව, භාවිත කිරීම සලො බැලිය යුතුය. විවෆත මූලාශ්ර මෘදුොැංග 

භාවිත කිරීකම් ප්රතිලාභ 29 වන ඇමුණුම යටකත්ත ලැයිේතුගත ෙර ඇත.  
 

10.6.1 විවෘත මූ ාශ්ර විසඳුමක් සංවර්ධනය කිරීම සහ/ලහෝ මි දී ගැනීමට ලපරාතුව කර්මාන්ත 

හැකියාව සහ පළපුරුද්ද ස කා ෙැලිය යුතුය.  

 

10.6.2 ආලයෝජන ප්රති ාභ 3.1 යටලත්ත ප්රකාශිත ලමලහයුම් නිර්ණායක පරිදි ආගණනය කළ 

යුතුය.  

 

10.6.3. ඩිජිටල් රජය හි මුළු ආලයෝජන ප්රති ාභ තහවුරු කිරීමට රජයට අවශ්ය වන හැම 

විටකම විසඳුම රජය සමඟම පවතින අතර, විවෘත මූ ාශ්ර පදනම් කරගත්ත විසඳුම් රජලේ 

කාර්යයක් ල ස පවතියි, එවැනි අවස්ථාව  දී මූ  ලක්ත අනුව සංවර්ධනය කරන විවෘත මූ ාශ්ර 

පදනම් කරගත්ත විසඳුම් රජයට අයත්ත වන පරිදි කටයුතු කළ යුතුය. ලමය මෘදුකාංග සංවර්ධනය 

සඳහා වන ගිවිසුලමන් තහවුරු කළ යුතුය.  

 

10.6.4 රාජ්ය සංවිධාන විසින් විවෘත මූ ාශ්ර නිෂ්පාදන  ද හැකියාව සහ තම අවශ්යතා 

සපුරා න පරිදි එවැනි නිෂ්පාදන නවීකරණය පිළිෙඳව පර්ලේෂණ කළ යුතුය. ඊලම්ල්, ලවබ් 

පිරික්සුම, ලල්ඛන කළමනාකරණය, ේයාපෘති කළමනාකරණය, අන්තර්ගතය කළමනාකරණය, 

ලවබ් අඩවි සංවර්ධනය ආදිය සඳහා ඉහළින්ම හඳුනා ගැනුණු සහ පුළුල්ව භාවිත කරන විවෘත 

මූ ාශ්ර මෘදුකාංග  ද හැකිය. අවශ්ය කරන ලනාමිලල් සහ විවෘත මූ ාශ්ර මෘදුකාංග ලසායා 

ගැනීම සඳහා පර්ලේෂණ කරලගන යාම පිණිස  ද හැකි ලහාඳම මූ ාශ්ර නම් source forge (link), 

govforge (link), (link) සඳහා විකල්ප ආදියයි.  

 

10.6.5 රාජ්ය LGN පරිශී කයන් සඳහා LGII මගින් ඇසුරුම් කරන විවෘත මූ ාශ්ර ලමලහයුම් 

පද්ධතිය වන eSri Lanka OS භාවිත කිරීමට නිර්ලද්ශ ලකලර්. ලමම මෘදුකාංග ඇසුරුමට කාර්යා  

ඵ දායිතා ලමව ම් සහ රාජ්ය පරිශී කයන්ට වර්තමානලේ අවශ්ය මෘදුකාංග හැම එකක්ම 

ඇතුළත්ත ලේ. මෘදුකාංග අත්තකර ගැනීම ලමන්ම eSri Lanka OS භාවිත කිරීලම් දී සහය  ො ගනු 

පිණිස LGII උපකාර කවුළුව (2 telnoxxx) හා සම්ෙන්ධ වන ල ස උපලදස් ලදනු  ැලබ්.  
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 10.7 ඩිජිටල් රජකේ ව්යාපෘති අධීක්ෂණය කිරීම සහ අගැයීම 
(M&E)  

ප්රතිපත්තති ප්රොශය - ඩිජිටල් රජය ව්යාපෘති ක්රියාත්තමෙ ෙරන සියලුම රාජ්ය 

සැංවිධාන එම ව්යාපෘති අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය සහ අගැයීම ෙළ යුතුය 
 

10.7.1 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන ලයෝග්ය M&E විධික්රමයක් ලතෝරා ගැනීම සඳහා ේයාපෘති 

අධීක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුව සහ ICTA හි M&E ඒකකය ලවතින් අවශ්ය උපලද්ශනය  ොගත 

යුතුය. 

 

10.7.2 ඩිජිටල් රාජ්ය ේයාපෘති අධීක්ෂණය කිරීම සහ අගැයීලම් අරමුණු සඳහා සඳහා ICTA මගින් 

ප්රකාශිත අත්තලපාත පරිශී නය කළ හැකිය (30 වන ඇමුණුම – ඩිජිටල් රාජ්ය ේයාපෘති සඳහා 

අධීක්ෂණ සහ අගැයීම් (M&E) ලමලහයුම් නිර්ණායක)  

 

  

 10.8 සීමාව පරයා යාම සහ අවදිමත්ත භාවය 

 

ප්රතිපත්තති ප්රොශය – සියලුම රාජ්ය සැංවිධාන පහත සඳහන්ව අරමුණු සඳහා 

සන්වනිකව්දන සැලසුමක් නිර්මාණය ෙළ යුතුය; 

● සියලුම කොටේෙරුවන්ව කවත ඩිජිටල් රාජ්ය කතාරතුරු ව්යාප්ත කිරීම 

● ඩිජිටල් රාජ්ය කේවා භාවිත ෙරන්වනන්වට සහය දැක්ීම  

● ඩිජිටල් රාජ්ය කේවා භාවිත ෙරන්වනන්වකේ විශ්වාසය කගාඩනැීම  

● භාවිත ෙරන්වනන්වකේ තෘප්ති මට්ටම අගැයීම 

 

10.8.1 සියලුම රාජ්ය සංවිධාන ඩිජිටල් රාජ්ය සන්නිලේදන සැ සුමක් සංවර්ධනය කිරීම, අවශ්ය 

ක්රියාකාරකම් සඳහා අවශ්ය අරමුදල් සුරක්ිත කිරීම සහ වාර්ික පදනමක් මත සැ සුම් 

ක්රියාත්තමක කිරීම කළ යුතුය. <<Link>> ලවතින් සන්නිලේදන සැ සුමක නියැදියක්  ො ගත 

හැකිය. 
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 ඇ) ප්රීණතා මට්ටම්, ොණ්ඩගත කිරීම සහ RACI සහිතව 

කමකහයුම් නිර්ණායෙ ක්රියාත්තමෙ කිරීම  

 

 

 

 

 ඈ) ඇමුණුම් 

 01 වන ඇමුණුම – ඩිජිටල් රාජ්ය උදාහරණ ලැයිේතුව 

 02 වන ඇමුණුම – ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිපත්තති සමාකලෝචන ෙමිටු සාමාජිෙ 

ලැයිේතුව 

 03 වන ඇමුණුම – කතාරතුරු/දත්තත වර්ීෙරණ ව්යුහරාමුව  

 04 වන ඇමුණුම – දත්තත සහ කතාරතුරු හවුකල් පරිහරණය පිළිබඳ 

අවකබෝධතා ගිවිසුකමහි කෙටුම්පත 

 05 වන ඇමුණුම – කේවා මට්ටම් ගිවිසුකමහි (SLA) අච්චු ආෙෘතිය  

 06 වන ඇමුණුම – කේවා වර්ීෙරණ ව්යුහරාමුව සහ කමකහයුම් නිර්ණායෙ 

 07 වන ඇමුණුම – බහු නාලිො කේවා සැපයුම් ව්යුහරාමුව 

 08 වන ඇමුණුම – ලැංො කේට්  

 09 වන ඇමුණුම – ප්රමිතිගත ක්රියා පටිපාටි අත්තකපාත/ක්රියාවලි අත්තකපාත 

 10 වන ඇමුණුම – ආකයෝජන ප්රතිලාභ ආගණනය සඳහා ආකයෝජන 

ප්රතිලාභ අච්චු ආෙෘතිය 

 11 වන ඇමුණුම – විවෘත දත්තත මූලධර්ම 

 12 වන ඇමුණුම – GPR සඳහා කමකහයුම් නිර්ණායෙ 

 13 වන ඇමුණුම – අවකබෝධතා ගිවිසුකමහි අච්චු ආෙෘතිය 

 14 වන ඇමුණුම – ඉ-ඒොබ්ධතා විගණනය සඳහා කමකහයුම් නිර්ණායෙ 

 15 වන ඇමුණුම – ලැංො රාජ්ය ජාලයට සම්බන්වධිත රාජ්ය සැංවිධාන ලැයිේතුව 

 16 වන ඇමුණුම – LGC කේවා කල්ඛනය 

 17 වන ඇමුණුම – LGPS කේවා කල්ඛනය 

 18 වන ඇමුණුම – GovSMS කේවා කල්ඛනය 
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 19 වන ඇමුණුම – GIC අත්තකපාත සඳහා අච්චු ආෙෘතිය 

 20 වන ඇමුණුම – සමූහ විකශ්ෂිත පුරවැසි ප්රඥප්තිය සඳහා අච්චු ආෙෘතිය  

 21 වන ඇමුණුම – රාජ්ය කවබ් වසම් ලියාපදිැංචිෙරණ ප්රතිපත්තතිය  

 22 වන ඇමුණුම – රාජ්ය කවබ් ප්රමිති සහ කමකහයුම් නිර්ණායෙ 

 23 වන ඇමුණුම – රාජ්ය ඊකම්ල් ප්රතිපත්තතිය 

 24 වන ඇමුණුම – රාජ්ය සමාජ මාධ්ය කමකහයුම් නිර්ණායෙ 

 25 වන ඇමුණුම – සැංෙල්ප පත්තරය සඳහා අච්චු ආෙෘතිය 

 26 වන ඇමුණුම – රාජ්ය කේවා කොමිෂන්ව සභා පරිශීලන නියමයන්ව සඳහා 

අච්චු ආෙෘතිය 

 27 වන ඇමුණුම – මෘදුොැංග පාලන ව්යුහරාමුව 

 28 වන ඇමුණුම – PPP පදනම් ව්යාපෘති ක්රියාත්තමෙ කිරීම සඳහා කමකහයුම් 

නිර්ණායෙ 

 29 වන ඇමුණුම – විවෘත මූලාශ්ර මෘදුොැංග භාවිත කිරීකම් ප්රතිලාභ 

 30 වන ඇමුණුම – ඩිජිටල් රාජ්ය ව්යාපෘති සඳහා M&E කමකහයුම් නිර්ණායෙ 

 

 

සටහන – සපයා ඇති සියලුම ඇමුණුම් අඛණ්ඩඩ පදනමකින් වැඩිදියුණු කරනු ඇත. එවැනි 

ලල්ඛන භාවිත කිරීමට ලපරාතුව ඇමුණුලම් නවතම අනුවාදය සඳහා ලසායන ල ස 

පරිශී කයන්ට උපලදස් ලදනු  ැලබ්.  
 
 
 
 
 
  


