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பதிப்புவைலாறு 

தததி பதிப்பு ஆசிாியர் 

2012-05-28 0.1 டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகஆய்வுக்குழு 

2012-09-26 0.2 டிஜிட்டல்அைசுககாள்ரகஆய்வுதுரைகுழு 

2012-10-08 0.3 டிஜிட்டல்அைசுககாள்ரகஆய்வுதுரைகுழு 

2012-10-24 0.4 டிஜிட்டல்அைசுககாள்ரகஆய்வுதுரைகுழு 

2012-12-19 1.0 டிஜிட்டல்அைசுககாள்ரகஆய்வுதுரைகுழு 

2013-01-17 1.1 டிஜிட்டல்அைசுககாள்ரகஆய்வுதுரைகுழு 

2013-04-18 1.2 டிஜிட்டல்அைசுககாள்ரகஆய்வுதுரைகுழு 

2013-05-09 1.3 டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகஆய்வுக்குழு 

2013-06-03 2.0 டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகஆய்வுக்குழு 

2013-10-08 3.0 டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகஆய்வுக்குழு 

2013-10-15 3.1 டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகஆய்வுக்குழு 

2013-10-20 3.2 டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகஆய்வுக்குழு 

2013-10-30 3.3 டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகஆய்வுக்குழு 

2014-11-30 3.4 டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகஆய்வுக்குழு 

2014-01-22 3.5 டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகஆய்வுக்குழு 

2014-11-30 3.6 டிஜிட்டல்அைசுககாள்ரகஆய்வுதுரைகுழு 

2017-12-11 4.0 டிஜிட்டல்அைசுககாள்ரகஆய்வுதுரைகுழு 
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கரலகசாற்கள்  

CIO -   தரலரமகண்டுபிடிப்புஅலுவலர் 

GIC -   அைசாங்கதகவல்ரமயம் 

GoSL -  இலங்ரகஅைசாங்கம் 

GovSMS - அைசுகுறுகியமாஸ்டாிங்தசரவ 

GPR -  அைசுகசயல்முரைமறுகபாைியியல் 

HoA -  நிறுவனத்தின்தரலவர் 

ICT -   தகவல்மற்றும்கதாடர்பாடல்கதாழில்நுட்பம் 

ICTA -  தகவல்மற்றும்கதாடர்பாடல்கதாழில்நுட்பநிறுவனம் 

IS -   தகவல்அரமப்பு 

LAN -   ஏாியாகநட்கவார்க் 

LG –   லங்காதடட் 

LGC  -  லங்காஅைசாங்ககிளவுட் 

LGII -   லங்காஅைசாங்கதகவல்உட்கட்டரமப்பு 

LGN -   அைசாங்ககநட்கவார்க் 

LGPS -  அைசாங்கககாடுப்பனவுதசரவ 

LIFe -   லங்காஇன்டர்கபைாலிட்டி ஃபிதைம்தவர் 

MoU -  புாிந்துைர்வுஉடன்படிக்ரக 

MoA. -  ஒப்பந்தத்தின்ரககயாப்பம் 

NOC -  கநட்கவார்க்ஆபதைஷன்ஸ்கசன்டர் 

OS -   இயக்கமுரைரம 

PSC -   திட்டஒருங்கிரைப்புக்குழு 

RACI -  கபாறுப்பு, கபாறுப்பு, ஆதலாசரன, தகவல் 

RoI -   முதலீட்டுமீதானவருவாய் 

SLA -    தசரவநிரலஒப்பந்தம் 

SLCERT | CC -  இலங்ரககைினிஅவசைதயார்நிரலஅைிஒருங்கிரைப்புரமயம் 
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(அ) அைிமுகம் 

நல்லஆட்சிக்குடிஜிட்டல்ஆட்சி முரை  

உலககங்கிலும்உள்ளஅரனத்துஅைசாங்கங்களும்நல்லஆட்சிரய ககாண்டு நடத்துவதற்காக 

உரழத்துவருகின்ைன, தமலும்அதுகுடிமக்களுக்குஅைசாங்கம் வழங்கும் 

தசரவகளின்எதிர்பார்ப்புகரளநிரைதவற்ை தவண்டியுள்ளது. 

 

அைசாங்கத்தின்ஆைம்பகாலங்களில்அைச தசரவகள் 

கிதைக்கதத்துவவாதிகளால்கைினிமயமாக்கப்பட்டது அைசாங்கங்களின்தூை தநாக்கு சிந்தரன 

நல்லஆட்சியாகஇருந்தது. 

நல்லஆட்சிஎன்பதுஇலக்குகள்மற்றும்துரைதநாக்கங்கரளக்ககாண்டதாகஇருந்தாலும், 

பலஅைசாங்கங்கள்மற்றும்சிவில்சமூகங்கள்நல்லஆட்சியின்தூண்களாகஎட்டுமுக்கியகுைிக்தகாள்கள்

அரடயாளம்காைப்பட்டுள்ளன. 

 

எனதவ, நல்லஆட்சியின்முக்கியதநாக்கம், அரடயாளம் காைப்பட்ட 

நல்லஆட்சிககாள்ரககரளநரடமுரைபடுத்துவதாகும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நவீனகதாழில்நுட்பம்பலகாைைங்களுக்காகஅைசாங்கத்தால்ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது,  இதன் தசரவ 

காைைமாக அைசாங்கத்தின் கசயல் திைன் தமலும் அதிகாித்தது. ஆைம்பகாலகைினிகளில் 

கூடதங்கள்கசயல்திைன், துல்லியம்மற்றும்கபாியபைிச்சுரமகரளக்ரகயாள்வதற்காக 

அைசாங்கங்களால்பயன்படுத்தப்பட்டன. உதாைைமாக1942 

ஆம்ஆண்டில்அகமாிக்கஐக்கியநாடுகளில்தமற்ககாள்ளப்பட்டததசியமக்கள்கதாரககைக்ககடுப்புக

ளின்பகுப்பாய்வுகரளவிரைவுபடுத்துவதற்குIITAC ஐ.ஐ.டி.ஏ.சி (1940) IIVAC ஐ.ஐ.வி.ஏ.சி (1946) 

என்ைமுதல்கைினிENIAC (1946) பயன்படுத்தப்பட்டது. 

எனினும்தகவல்மற்றும்கதாடர்புகதாழில்நுட்பத்தின்அதிதவகவளர்ச்சிஅைசாங்கங்களின்முக்கியகுைிக்

தகாள்கரளஅரடவதற்குஇத்தரகயகதாழில்நுட்பங்களின்பயன்பாட்ரடவிாிவுபடுத்தியது. 

நல்லஆட்சியின்எட்டுககாள்ரககள் 

1. பயனுள்ள திைரமயான ஆட்சி 

2. கபாறுப்பு 

3. சமமான உாிரமகள் 

4. வரக  

5. கவளிப்பரடயான தண்ரம  

6. பங்தகற்பு 

7. ஒருமித்தகருத்து 

8. சட்டத்தின்ஆட்சிரயத்கதாடர்ந்து  

நடத்தல் 
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குைிப்பாகஇரையஅடிப்பரடயிலானதமம்பட்டICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பம்அரனத்துநல்லநிர்வாகஅம்சங்கரளயும்நிறுவாக துரையில் தசர்த்துள்ளது. எனதவ  

டிஜிட்டல்கசயற்பாடானது நல்லஆட்சிக்குமுக்கியகருவியாகும். 

 

உண்ரமயானவிடய ஆய்வுகள் 

மற்றும்நல்லஆட்சிஇலக்குகரளஅரடவதில்டிஜிட்டல்அைசாங்கத்தின்திைன்கரளகாட்டுவதற்காக 

இரைப்பு 1 இல்டிஜிட்டல்அைசஎடுத்துக்காட்டுகளின்பட்டியரலஉங்களுக்குவழங்கியுள்தளாம். 

 

டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகயின்சமீபத்தியதிருத்தத்திற்க்கு அரமவாக எங்கள்கருப்கபாருள, 

நல்லஆட்சிக்குஇலக்கைமாகடிஜிட்டல்அைசாங்கத்தின்திைன்கரளஅடிப்பரடயாகக்ககாண்டு, நாம் 

"நல்லஆட்சிககாள்ரககரள நரடமுரை கசய்துதளாம்  

 

இதுவரையான பயைம், 

இலங்ரகயின்முதலாவதுடிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகயானது, 2009-2012 

காலப்பகுதியில்அரனத்துஅைசாங்கஅரமப்புகளாலும்தமற்ககாள்ளப்பட்டு, 

நரடமுரைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைது.2009 

ஆம்ஆண்டுஅரமச்சைரவயினால்அங்கீகாிக்கப்பட்டது.ககாள்ரககரளமீளாய்வுகசய்யவும், 

ககாள்ரககரளமறுபாிசீலரனகசய்யவும், 

ததரவயானதிருத்தங்கரளகசய்யவும்அரமச்சைரவஉத்தைவுவழங்கியது ICTA - தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

அைசாங்கத்தின்தமலாளர்கரளஉள்ளடக்கியகதாடர்ச்சியானமாநாடுகள்மற்றும்பட்டரைகரளநடத்தி

யது. மற்றும்ஆய்வுகள் டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகரயஅமல்படுத்ததுவதில் ஏற்பட்டுள்ள 

முன்தனற்ைம் என்பன ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவன  

இரையதளத்தில்விவாிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மற்றும்அததாதனாடு பங்குகபறும்நிறுவனங்களின்முயற்சிகள்இருந்ததபாதிலும், 

அைசாங்கஅரமப்புகளில்டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரககரள 

கவற்ைிகைமாககசயல்படுத்தப்பட்டவிகிதம்மிகவும்குரைவாகதவஉள்ளது. ICTA - தகவல் 

மற்றும்கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம்2010, 2011, 2012 மற்றும் 2013 

ஆம்ஆண்டுகளில்டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகரயநரடமுரைப்படுத்துவதன்வருடாந்தமதிப்பாய்வுக

ரளதமற்ககாண்டது.  கதாழில்நுட்ப நிறுவனம்ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனம். 

குரைவானஅமுலாக்கத்திற்கானகாைைங்கரள பகுப்பாய்வுகசய்தபின்னர், 

முக்கியபங்குதாைர்களின்ஈடுபாட்தடாடுICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனதினால் பின்வரும்முடிவுகள்எடுக்கப்பட்டன. 



 

8 

 

 

 டிஜிட்டல்அைசுககாள்ரகமிகவும்சிக்கலானககாள்ரகததரவகரளககாண்டுள்ளது. 

 ககாள்ரகமிகவும்விாிவானது. 

இதில்29ககாள்ரகஅைிக்ரககள்மற்றும்177ககாள்ரகவழிகாட்டுதல்கள்இருகின்ைன , 

அரவஅரனத்ரதயும் 

அைசாங்கநிறுவனங்கள்கவவ்தவறுடிஜிட்டல்அைசுமுதிர்ச்சிஅளரவப்கபாருட்படுத்தாமல்கசய

ல்படுத்தப்படதவண்டும். 

 ககாள்ரகரய அமுல்படுத்துவதற்கும் அதரன அளவீடு கசய்வதற்கும் கபாருத்தமான அளவீடு 

இருக்கவில்ரல.  

 ககாள்ரக 

அமுலாக்கத்திற்குகபாதுவாககபாறுப்பானதரலரமகண்டுபிடிப்புஉத்திதயாகத்தர்கள் 

(CIO)அரதஎவ்வாறுகசய்வதுஎன்பதில்கதளிவானகருத்துஇல்ரல. தமலும், 

(CIO)க்களுக்குஅந்தஅதிகாைத்ரதவழங்குவதற்கானஅதிகாைம்இல்ரல. 

 அவர்கள்ஏன்டிஜிட்டல் ககாள்ரகரய 

அமுல்படுத்ததவண்டும்எனஅைசாங்கத்திற்குகதளிவாககதாியவில்ரல. 

(ககாள்ரகதநாக்கங்கள்கதளிவாகஇல்ரல) 

 

டிஜிட்டல்அைசுககாள்ரகமீளாய்வுகுழு 

ககாள்ரகயின்திருத்தப்பட்டபதிப்ரபதயாாிப்பதற்காக, ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் 

தரலவர்ஒருடிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகமறுஆய்வுக்குழுரவநியமித்தார், 

அதில்உறுப்பினர்கள்மற்றும்அவர்களின்வருரகஆகியரவஇரைப்பு2 இல்காட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

ககாள்ரக 

மீளாய்வுக்குழுவானதுதமல்முரையீட்டுபிைச்சிரனகரளத்தீர்க்கஒருபயைம்தமற்ககாண்டது, 

ததரவப்படும்தபாதுககாள்ரககரளதிருத்துதல் மற்றும்புதுப்பித்தல். 

ககாள்ரகஅைிக்ரககள்மற்றும்வழிகாட்டுதல்கரளகதாகுத்தல், 

மற்ைநாடுகளில்ஆவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளஅத்தரகயததரவகள்மற்றும்ககாள்ரக அனுபவங்கள் 

என்பன முதல்பதிப்பில்தசர்க்கப்பட்டுள்ளன மீளாய்வு குழுக்கள்இதரன ஆய்வுகசய்தன. 

 

இந்த மீளாய்வு குழு ஒருபுதியகருத்ரதகுழுஏற்று ககாண்டது 32 

ககாள்ரகஅைிக்ரககள்அரடயாளம்காைப்பட்டு  10 ககாள்ரகஇலக்குகள்உருவாக்கபட்டுள்ளது . 

 

தமலும் ககாள்ரகவழிகாட்டுதல்கரளதயாாிப்பதற்குகுழுஒருகுழுரவநியமித்தது. டிஜிட்டல் 

ககாள்ரக கதாடர்பான  (கபாறுப்புகூைல், வரக கூைல், ஆதலாசரன கூைல்) தசரவகரள கசய்வதன் 

மூலம் தமட்ாிக் கசயற்குழு ககாள்ரக அமுலாக்கரளயும் வழிகாட்டுதல்கரளயும் கசய்து வருகின்ைது. 
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ககாள்ரகத்ததரவகரளநிரைதவற்ைவும், 

அவர்களின்நிறுவனங்களின்டிஜிட்டல்அைசமுதிர்ச்சிநிரலரயஅரடயாளம்காைவும்அைசுநிறுவனங்

களுக்குஒருவசதியானஅணுகுமுரையும்தவரலகுழுஅரடயாளம்கண்டு கசயற்படுத்துகின்ைது.  

 

 

 

 

ஆதலாசரனகசயல்முரை 

தயாாிக்கப்பட்டஉத்ததச ககாள்ரக நரடமுரை, அைசாங்கCIO - தரலரம கண்டுபிடிப்பு 

அலுவலர்மற்றும் அைசாங்கத்தின்சிதைஷ்ட அதிகாாிகள், 

தகவல்கதாழில்நுட்பஅடிப்பரடயிலானமற்றும்தகவல்கதாழில்நுட்பஅடிப்பரடயில்லாத  

தனியார்துரை முகாரமயளர்கள் , கல்வியியல்மற்றும்சிவில்சமுதாயஉறுப்பினர்கள்ஆகிதயாருடன் 

பைந்தகலந்துரையாடரலப்தமற்ககாண்டு ஆதலாசரனரய கபறுவதற்காக இதுவழங்கப்படுகிைது. 

கபாதுமக்களிடமிருந்தும், ஆதலாசரனவழங்கப்படதவண்டும். 

 

ககாள்ரக எவ்வாறு நரடமுரை படுத்த படுகின்ைது என்பரத 

அவதாைிக்கும்சாிபார்ப்புப்பட்டியரலப்பயன்படுத்திககாள்ரக நரடமுரைப்படுத்தப்படதவண்டும் 

ஆதலாசரன கசயல்முரை  

 

டிஜிட்டல்அைசுமுதிர்வுநிரலகரளப்பயன்படுத்திககாள்ரககரளநரடமுரைப்படுத்துவதற்கானஒருஎ

ளியஅணுகுமுரைரயகசயற்குழு குழுகண்டைிந்துஆவைப்படுத்தியது. 

 

அரடயாளம்காைப்பட்டஅணுகுமுரைபின்பற்ைப்பட்டவுடன், 

அைசாங்கநிறுவனங்கள்தங்கள்டிஜிட்டல்அைசாங்கத்தின்முதிர்ச்சியின்அளரவஅடிப்பரடயாகக்ககா

ண்டககாள்ரகததரவகரளகவனிக்கமுடியும். உதாைைமாக, ஒவ்கவாருஅைசாங்க அரமப்புகளும் 

டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகததரவககரள கசயல்படுத்தப்படதவண்டும், இது "தகவல்" 

நிரலயுடன்கதாடர்புரடயது, இதுகுரைந்தபட்சடிஜிட்டல்அைசாங்கமுதிர்வுநிரலஆகும். "தகவல்" 

நிரலகதாடர்பானககாள்ரகததரவகரளஅவர்கள்கசயல்படுத்தியவுடன். அடுத்தகட்டத்துடன் 

கதாடர்புரடயககாள்ரகத்ததரவகரளஅவர்கள்கசயல்படுத்தமுடியும், இது "ஊடாடும்" நிரலஆகும். 

எந்தஒருநிறுவனமும்ஒருகட்டத்தில்கதாடர்புரடயததரவகளில்குரைந்தபட்சம் 70% 

கசயல்படுத்தப்படாவிட்டால், அவர்கள்அடுத்தநிரலக்குத்கதாடைக்கூடாது. 

எந்தகவாருஅைசாங்கஅரமப்பும் "இயங்கு நிரல" நிரலக்குஅப்பால்கசல்லமுடியாவிட்டால், 

அவற்ரை "இயங்கு " நிரலயில் இல்ரல என அரடயாளம்காட்டுதவாம். 

 

இருப்பினும், அவர்கள்உயர்நிரலகளுடன்கதாடர்புரடயததரவகரளநரடமுரைப்படுத்தி, 

அதற்தகற்பகசயலாக்கசாிபார்ப்புபட்டியலுக்கு ஏற்ப கசல்கின்ைதா என்பரதச்சாிபார்க்கலாம். 

ககாள்ரகநரடமுரைப்படுத்தல்மதிப்பீடு 
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அைசுநிறுவனங்களால்டிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரகஅமுலாக்கம்மதிப்பீடுகசய்யப்பட்டுசாிபார்பதற்கு 

"ககாள்ரகநரடமுரைப்படுத்தல்பட்டியல்" பயன்படுத்தப்படும். 

நரடமுரைச்சாிபார்ப்புக்பட்டியல்ககாள்ரககரளநரடமுரைப்படுத்துவதற்க்கு 

ஆதாைமாகஅைசாங்கஅரமப்புகளால்சமர்ப்பிக்கப்படதவண்டியகதாகுப்புஆவைங்கரளஅரடயாள

ம்கண்டுள்ளது. சாிபார்ப்புகசயல்முரைக்குததரவயானஅரனத்துகசயற்பாடுகரளயும் 

வடிவங்கரளயும்வார்ப்புகரளயும்ககாள்ரகக்குழுஉருவாக்கியுள்ளது.ஒவ்கவாருஅரமப்பினதும்சமர்

ப்பிக்கப்பட்டகசயலாக்கக்வார்புகளின் அடிப்பரடயில்ஒவ்கவாருஅரமப்பிதும் 

ககாள்ரகஇைக்கவிகிதத்ரதமதிப்பீடுகசய்யஎதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

இைக்கவிகிதமதிப்பீடுமுடிவுகள்கவளியிடப்படும்அத்துடன் ஒவ்கவாருஅரமப்பினதும் 

இைக்கவிகிதம்பற்ைிகபாது மக்களுக்கு கதாியபடுதபடும்.  
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அ1)தநாக்கு  

"டிஜிட்டல்ஆட்சி மூலம்குடிமக்கள்மற்றும் அைசாங்கத்தின் உைவு இருக்கமரடகின்ைது. " 

அ 2) பின்னைி 

1983 ஆம்ஆண்டின்ததசியகம்ப்யூட்டர்ககாள்ரகரய  (COMPOL) ICTA - தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவதின் மூலம் அைிமுகபடுத்தபட்டது இதன் 

வளர்ச்சிக்கானததரவரயஇலங்ரக அைசாங்கம்முதன்முதலாகஅங்கீகாித்தது. 

இலங்ரகயின்இயற்ரகவளங்கள், எாிசக்திமற்றும்விஞ்ஞானஆரைக்குழுவின் (NARESA) 

மூலம்இந்தமுதல்முயற்சிஎடுக்கப்பட்டது. பின்னர்ஜனாதிபதியினால் 

நியமிக்கப்பட்டஒருகுழுததசியகைினிககாள்ரகரயஉருவாக்கியது. 

1984 ஆம்ஆண்டின் 10 ஆம்இலக்கநாடாளுமன்ைச்சட்டத்தின்கீழ்தநைடியாகச்கசயற்பட, 

இலங்ரகயின்கம்ப்யூட்டர்மற்றும்தகவல் கதாழில்நுட்ப கவுன்சில் (சி.இ.இ.டி.சி) ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. 

பின்னர் ஜனாதிபதியின் கீழ்  கசயற்படுகின்ைது . 

இலங்ரகதகவல்மற்றும்கதாடர்பாடல்கதாழில்நுட்பநிறுவனம் (ICTA) 2003 

ஆம்ஆண்டுஜூரலயில்நிறுவப்பட்டதுமற்றும் 2003 ஆம்ஆண்டின் 27 

ஆம்இலக்கதகவல்கதாடர்பாடல்கதாழில்நுட்பசட்டத்திற்க்கு  (ஐ.சி.டி.டி) அரமவாக , ICTA  

அரமவாக CINTEC என்ை நிறுவனம் சட்டாீதியானபங்காளைாக அரடயாளம்காைப்பட்டது, 

ஜனாதிபதிகசயலகத்தின்தமர்பார்ரவயின் கீழ் இது தற்தபாது  தற்தபாதுகசயல்பட்டு வருகின்ைது.  

2003 ஆம்ஆண்டின் 27 ஆம்இலக்கICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பம்சட்டத்தின்கீழ்அைசாங்கமற்றும்தனியார்துரையிலுள்ளஉத்திகள்மற்றும்திட்டங்கரள

உருவாக்கவும்கசயல்படுத்தவும்அதிகாைமளிக்கப்பட்டிருந்ததுடன்தகவல்மற்றும்கதாடர்பாடல்கதாழி

னுட்பத்தின்மீதுICTA வினால் 

தயாாிக்கப்பட்டதிட்டங்கள்மற்றும்கசயல்திட்டங்கரளநரடமுரைப்படுத்தவும், e 

ஸ்ரீலங்காஅபிவிருத்திதிட்டம்மூலம் கசயற்படுதப்படுகின்ற்து". 

2002-2005 ஆண்டு காலப்பகுதியில்உருவாக்கப்பட்ட(e-SriLanka)"மின்-

இலங்ரகஅபிவிருத்திதிட்டமானது இலங்ரகசமூகத்தின்அரனத்துபிாிவுகளுக்கும்ஐ.சி.டி.தகவல் 

மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனதின்பங்களிப்புமற்றும்நாட்டின்சமூகப்கபாருளாதாைஅபிவிருத்திரயதமம்படுத்துவரதஇலக்க

ாாகக்ககாண்டுள்ளது. இந்த திட்டத்ரதகசயல்படுத்துவதன்மூலம் பல நன்ககாரட நிதிகரள கபற்று, 

கசயல்படுத்தக்கூடியததரவயானஉள்கட்டரமப்ரபஉருவாக்கவும், 

டிஜிட்டல்அைசாங்கதசரவகரளநிறுவவும்பங்குதாைர்களுடன்கூட்டுதசர்ந்துகசயல்படவும் 

அைசாங்கதால் முடிந்துள்ளது. 
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அக்தடாபர் 2004 ல்அரமச்சைரவ "eஸ்ரீலங்காஅபிவிருத்திதிட்டத்ரத" 

அைசாங்கத்தின்ததசியதகவல்கதாழில்நுட்பகசயற்பாட்டுதிட்டமாகஅரடயாளம்கண்டுள்ளது, 

தமலும்(ICTA)தகவல் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்ரத ஆரை கபற்ை 

சட்டபூர்வமானநிறுவனமாக அங்கீகாித்தது.  

E-Sri Lanka அபிவிருத்திக்கருத்திட்டத்தின்அரனத்துகூறுகரளயும்அமுல்படுத்தICTA 

க்குகுைிப்பிட்டஅங்கீகாைம்மற்றும்கட்டரளகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன  

 தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

அபிவிருத்திகசயற்திட்டத்ரதஅமுல்படுத்துவதற்குததரவயானககாள்ரகமற்றும்கட்டுப்பாட

டுகள் கட்டரமப்பு வசதிககளின் வழங்குவதற்கு அரமச்சைரவ 

இலங்ரகதகவல்கதாடர்பாடல்அபிவிருத்தி நிறுவனத்துக்கு பாிந்துரைகசய்துள்ளது. 

  (ICTA)தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனத்துக்குஅவ்வப்தபாதுதமற்படிகருத்திட்டகூறுகரளமீளாய்வுகசய்வதற்கும்அைசாங்கத்

தின்அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

ககாள்ரகக்குஇைங்கஅவ்வப்தபாதுததரவப்படும்மாற்ைங்கரளகசய்வதற்கும்(ICTA) தகவல் 

மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவத்ரத அங்கீகாித்து அதிகாைம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அதன்பின்னர் 2008 ஆம்ஆண்டின் 33 ஆம்இலக்கதகவல்மற்றும்கதாடர்பாடல்கதாழில்நுட்ப (திருத்த) 

சட்டம், ஒப்புதல்அளிப்பதற்காக அரமச்சைரவக்குசமர்ப்பிப்பதற்காக ததசிய(ICT)தகவல் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப ககாள்ரகக்கட்டரமப்ரபஉருவாக்கும்இரடநிரலஅரமச்சைரவ 

குழுவிற்குபாிந்துரைகரளசமர்ப்பிப்பதற்கு உருவாகப்பட்டுள்ளது.  

தமதலகுைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடிபல்தவறுவடிவங்களில்அரமச்சைரவயினால்(ICTA) தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

க்குவழங்கப்பட்டகட்டரளகளுக்குஇந்தஆவைம்உருவாக்கப்பட்டது.
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அ3) ககாள்ரகதநாக்கங்கள் 

குைிக்தகாள் 1  அைசாங்க தகவல்கரள பல்தவறு வழிகளில் கபாது  மக்களுக்கு வழங்குதல்  

குைிக்தகாள் - கபாது மக்களுடன் நட்புமுரையில்பல்தவறு மூலங்கள் 

வழியாகஅரனத்துகுடிமக்களுக்கும்அைசாங்கதசரவகரளஇலத்திைனியல் 

முரையில்அணுகுவும் வாய்ப்புகரள வழங்குதல்.  

குைிக்தகாள் 3  குடிமக்கரள ரமயமாகககாண்ட அைசாங்க கசயற்பாடுகரள முன்கனடுத்தல் 

இருக்கதவண்டும் 

குைிக்தகாள் 4 (ICT) தகவல் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப உள்கட்டரமப்பு, தகவல்தசகாிப்பு, 

அைசகசயல்முரைகள்மற்றும்I(ICT) தகவல் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பதீர்வு 

தபான்ை துரைகளில்தபாலியான விடயங்கள் 

அைசாங்கநிறுவனங்களுக்குள்ஊடுறுவுவரத தடுக்க தவண்டும்.  

குைிக்தகாள் 5அரனத்துஅைசாங்கதசரவககளிலும்வரையறுக்கப்பட்டதசரவஅளரவஅளவிட,  

மற்றும் கண்காைிக்ககவளியிட(ICT) தகவல் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பத்ரத  

பயன்படுத்தவும் 

குைிக்தகாள் 6 (ICT) தகவல் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பம்மூலம்ஓைங்கட்டப்பட்டசமூகங்களின்ததரவகள்/ததரவகரளபூர்த்திகசய்தலும் 

கவளிப்படுதலும். 

 

குைிக்தகாள் 7 (ICT) தகவல் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பபயன்பாட்டின்ஊடாகமிகவும்கபாறுப்புவாய்ந்த 

பதிலளிக்கக்கூடியவரகயில்அைசாங்கஅரமப்புகளில்கசயல்முரைகள்மற்றும்அரம

ப்புமுரைகரளநரடமுரைப்படுத்துதல் 

 

குைிக்தகாள் 8 அைசாங்க ககாள்ரககள் 

மற்றும்முடிகவடுக்கும்கசயல்முரைஆகியவற்ைில்இலத்திைனியல்வழிமுரைகள் 

மூலம்குடிமக்கள் ஈடுபாட்ரடவிருத்தி கசய்தல்  

 

குைிக்தகாள் 9  (ICT) தகவல் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பத்ரத 

பயன்படுத்துவதன்மூலம்சட்டத்தின்ஆட்சிரயநிரலநிறுத்துதல் 

 

குைிக்தகாள்10    கவற்ைிகைமானடிஜிட்டல்அமுல்படுத்தளுக்கு 

முரையானகசயல்பாட்டுகட்டரமப்ரபநிறுவுதலும்கசயல்படுத்தளும்  
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அ) கசயல்பாட்டுகட்டரமப்பு 

1. தநாக்கம் 

இந்தககாள்ரககளும்நரடமுரைகளும்அரனத்துஅைசாங்கஅரமப்புகளாலும்அைசாங்க, 

மாகாைசரபகள், மாவட்டகசயலகங்கள்மற்றும்பிைததசகசயலகங்கள்மற்றும்உள்ளூைாட்சிஅதிகாை 

சரபகள், அைசாங்கநிறுவனங்கள், நியதிச்சட்டநிறுவனங்கள், மற்றும்அைசாங்கத்துக்கு 

முழுரமயாககசாந்தமானகம்பனிகள். 

ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்புக்கும்இந்தககாள்ரககரளபின்பற்ைதவண்டும்மற்றும்ததரவப்பட்டால்

வாடிக்ரக  தசரவயாக கசய்ய தவண்டும். 

 

2. கால எல்ரல  

இந்த திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டகாலப்பகுதிமூன்றுஆண்டுகள்ஆகும், ஜனவாி 2014 கதாடங்கி இந்த 

திட்டம் கசயற்படுதப்படுகின்ைது, அவ்வப்தபாது இந்த திட்டம் நீட்டிக்கப்படதவண்டும், 

அைசாங்கத்தால்நிர்ையிக்கப்பட்டபடி, 

கபாருத்தமானமாற்ைங்கள்மற்றும்அரனத்துஅைசாங்கஅரமப்புகளும்நியமிக்கப்பட்டதநைத்திற்குள்க

காாள்ரகமற்றும்நரடமுரைகரளபின்பற்ைதவண்டும். 

இந்தஆவைத்தின்கீழ்திட்டமிடப்பட்டககாள்ரககள்மற்றும்நரடமுரைகள்நிரலயானதாகஇருக்காது

. சுற்றுச்சூழலின்மாற்ைதபாக்குகள், 

கதாழில்நுட்பம்மற்றும்வைிகச்கசயற்பாடுகளின்மாற்ைங்கள்ஆகியவற்ரைப்கபாறுத்து 

இதுஅடிக்கடிபுதுப்பிக்கப்படும். 

 

2. ககாள்ரகமற்றும்வழிகாட்டுதல்களில்விழிப்புைர்வு 

டிஜிட்டல்அைசாங்கக்ககாள்ரகயில்விழிப்புைர்ரவஉருவாக்குவதற்கும், 

ககாள்ரகரயநரடமுரைப்படுத்துவதற்குததரவயானஉதவிகரளவழங்குவதற்கும், (ICTA)தகவல் 

மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ஏரனய 

நிறுவனங்களின்தரலவர்களுக்கும்பிைதானகண்டுபிடிப்புஉத்திதயாகத்தர்களுக்கும்கருத்தைங்குகள்மற்

றும்பயிற்சிவகுப்புகள்நடத்தும். தமலும், பைந்தஅளவில் கபாது மக்களிடம் 

விழிப்புைர்ரவஏற்படுத்துவதற்காகஅைசாங்கஅரமப்புகளிரடதய சுற்ைைிக்ரககள் 

மற்றும்ரகதயடுகள்தயாாிக்கப்பட்டுவிநிதயாகிக்கப்படுகின்ைது. 

கசயல்பாட்டுகட்டரமப்பு 

3. கசயல்படுத்தல்மதிப்பீடு 

ஒவ்கவாருவருட முடிவிலும்ககாள்ரக அமுலாக்கத்தின்அளரவமதிப்பீடுகசய்வதற்காக(ICTA)தகவல் 

மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் வருடாந்தகைக்ககடுப்புநடத்தும். 

இந்ததநாக்கத்திற்காக(ICTA)தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

அவசியமானதைவுகரளதசகாித்தல்மற்றும்புதிய வடிவங்கள் 

தயாாிப்பதுமற்றும்ஒவ்கவாருஆய்விரனப்பற்ைியும்(ICTA)தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்ப நிறுவனதின் இரையதளத்தில்கவளியிடப்படும். 
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ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்பினதும்டிஜிட்டல்அைசாங்கமுதிர்வுநிரலகரளஅரடயாளம்காைஒருஎள

ாியகருவிரயICTA உருவாக்கும். 

இந்தகருவிஒவ்கவாருசுயநிர்ையநிறுவனத்திற்கும்தங்கள்சுயமதிப்பீட்ரடக்ரகயாளுவதற்குவழங்கப்

படும். இதுமுதிர்வுத்தைத்ரதஅரடயாளம்காண்பதற்கானஒருகபாைிமுரையாக மட்டும்அல்லாது 

அடுத்தமுதிர்ச்சிஅளரவஅரடயஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்புகளும் 

எடுக்கும்நடவடிக்ரககரளயும்குைிக்கும். 

4. கபாறுப்புமற்றும்உாிரம 

ககாள்ரககரள அமுல்படுத்தல் மற்றும்நரடமுரைகளின்உருவாக்கம், 

பைாமாிப்புமற்றும்புதுப்பித்தல்ஆகியவற்ைிற்குICTA கபாறுப்பாக இருக்கும். 

ககாள்ரககள்மற்றும்நரடமுரைகரளஏற்றுக்ககாள்வதற்கும் அதரன 

அமுல்படுத்துவதற்கும்தனிப்பட்டமற்றும் அைசுஅரமப்புககளுக்கு ஆதலாசரன கூறுவதுடன் 

கபாறுப்பு. ககாள்ரககள்மற்றும்நரடமுரைகரளகசயல்படுத்துவரதகண்காைிப்பதற்கானICTA 

கபாறுப்பாக இருக்கும். 

(ஆ) ககாள்ரககள்மற்றும்வழிகாட்டுதல்கள் 

பிாிவு1 - குைிக்தகாள்1 க்கானககாள்ரககள் 

நல்லஆட்சிஇலக்கு - தகவல்கவளிப்பரடயான தகவல் அணுகல் 

குைிக்தகாள்1 - அைசாங்கதகவரலகபைலும் மற்றும்மின்னியல் 

அணுகு முரையும்   

 

 

 

 

 

 

 

1.1 தைவுமற்றும்தகவல்வரகப்படுத்தல் 

ககாள்ரகஅைிக்ரககள் நிறுவனதைவுகள் என்பன , 

குடிமக்களின்தனியுாிரமரயஉறுதிகசய்யும்அததசமயத்தில்தகவல்பகிர்வுக்கானஅடிப்பரடரயஅட

பிாிவு 1உப தரலப்பு  

1.1 தைவுமற்றும்தகவல்வரக 

1.2 பலவழிமுரைகளஊடாகதைவுமற்றும்தகவல் கபறுதல்  

1.3 மின்னணுவடிவத்தில்உள்ளதைவுகள்  

1.4 தகவல்பாதுகாப்பு 
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ராயாளம்காணும்கபாருட்டுவரகப்படுத்தப்படதவண்டும் 

 

 

 

நரடமுரைவழிகாட்டுதல்கள் 

1.1.1 தகவல்பாதுகாப்புககாள்ரகயால்நிர்ையிக்கப்பட்ட பிைமாைங்களுக்கு நிறுவனதின்  தைவுகள் 

தகவல்கள் வரகப்படுத்தப்படதவண்டும். 

1.1.2 நிறுவனதைவு / 

தகவரலவழங்குவதற்கானஅரனத்துசாத்தியமானபார்ரவயாளர்களிடமும்வினிதயாக 

அரலவாிரசகளின்உைர்திைன்அரடயாளம்காைவும். இரைப்பு 03 

இல்ககாடுக்கப்பட்டகடம்ப்தளட்இந்ததநாக்கத்திற்காகபயன்படுத்தப்படலாம். (இரைப்பு 03 - 

தகவல் / தைவுவரகப்படுத்தல்கட்டரமப்புவழிகாட்டுதல்கள் கசய்யப்படும்) 

1.1.3 ஐ.சி.சி.ஏ.இ.ஆைால்கவளியிடப்பட்டஐ.சி.ஐ.சி. 

யில்உள்ளகபாருத்தமானபிாிவின்வழிமுரைகரளநரடமுரைப்படுத்துவதன்மூலம்குடிமகனதகவல்பா

துகாப்புஉறுதிப்படுத்தவும் (HTTP://www.icta.lk/images/secPolicy/ தனியுாிரம_ & _ 

Citizen_Information_Protection. Doc). 

1.1.4 பகிைப்பட்டதகவல் / தசரவகள்வழங்குவதற்குஅவசியமானகவளிப்புை 

(அைசுமற்றும்அைசுசாைாத) தகவல் / தைவுஆதாைங்கரளக்கண்டைியவும். 

இத்தரகயதைரவப்கபறுவதற்கான தசரவஒப்பந்தங்கள், 

புாிந்துைர்வுஒப்பந்தங்கள்ஆகியவற்ைின்மூலம்உறுதிகசய்யப்படதவண்டும். 

மற்ைநிறுவனங்களுடன்பகிர்ந்தளிக்கும்தசரவகள்புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் / 

அல்லதுஉடன்படிக்ரககள்மூலம்முரைப்படுத்தப்படுத்தல் தவண்டும். 

ஒருகூட்டுைவுச்சங்கத்தின்வார்ப்புருஇரைப்பு04 இல் 

(தைவுமற்றும்தகவல்கதாடர்புபகிர்வுக்குதுரைஇரைப்பு04 ஐப்பார்க்கவும்) 

மற்றும்ஒருதசரவநிரலஒப்பந்தத்தின் (SLA) வார்ப்புருஇரைப்பு05இல்ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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1.2 பல்தவறு தசனல்களின்மூலம்தைரவயும்தகவரலயும்கபறுதல் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - 

அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்தைவுமற்றும்தகவல்கள்கிரடக்கும்தன்ரமரய

உறுதிப்படுத்ததவண்டும். இதுபல்தவறுவழிகளால்வழங்கப்படும். 

1.2.1 தகவல்பாதுகாப்புக்ககாள்ரக "கதாடர்ச்சியானமுகாரமத்துவத்தின் " 

கீழ்வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளககாள்ரககள்அரனத்தும்அைசுஅரமப்புகளால்கசயல்படுத்தப்படதவண்

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

1.2.2 

சகலஅைசாங்கஅரமப்புகளும்சிங்களம்மற்றும்தமிழ்யுனிதகாட்ரடஅரனத்துகைினிதவரலகளுக்கா

கவும்பயன்படுத்ததவண்டும் (ஆவைங்கரளஉருவாக்குதல், வரலதளங்கள், 

கமன்கபாருள்அரமப்புகள்மற்றும்தகவல்பாிமாற்ைம்). SLS 1134: 2004, SLS 1326: 2008 

ஆகியவற்ரைஉள்ளடக்கியSLAS 1134: 2004 

என்ைமுரையின்கீழ்சிங்களமற்றும்தமிழ்யுனிதகாட்விரசகைைி 

வடிவரமப்புமற்றும்உள்ளீட்டுமுரைகரளதைநிரலப்படுதுவதற்கு பயன்படுத்தல் தவண்டும். 

1.2.3 குைல்அடிப்பரடயிலானதைவுமற்றும்தகவல்தசரவகள் 1919 ஜி.ஐ.சி. 

அரழப்புநிரலயத்தின்மூலம்வழங்கப்படும். 

 

1.2.4  தகவல்தசரவகள்நிறுவனவரலத்தளங்களினூடாகவும்நாட்டினூடாகவும்வழங்கப்படும் 

 

1.2.5 சமூகவரலதளங்கள், ஆர்.எஸ்.எஸ், 

மன்ைங்கள்மற்றும்பிைகபாருத்தமானசமூகஊடகங்கள்தபான்ைஇரையஒருங்கிரைப்புகதாழில்நுட்

பங்கள்மூலம்தகவல்கரளவழங்குவதற்கானஅரனத்துமுயற்சிகரளயும்அைசுநிறுவனம்கசய்யதவண்ட

ா ம். 

 

1.2.6 

கமாரபல்தைவுமற்றும்தகவல்தசரவகள்அைசுகமாரபல்தபார்ட்டல்மற்றும்அைசுசிறுகசய்திதசரவமூ

லம்வழங்கப்படதவண்டும் (GovSMS - 1919). 
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இலத்திைனியல் வடிவத்தில்உள்ளதைவு 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - தைவுத்தயாாிப்புமற்றும்உருவாக்கம், தசமிப்பு, தக்கரவத்தல், 

இடம்கபயர்வுமற்றும்காப்பகப்படுத்துதல்ஆகியவற்ைிற்காக அதிகஅளவுகவனம்கசலுத்துரகயில், 

மின்னணுவடிவத்தில்நிறுவனதின் கசயல்பாடுகரளகசயல்படுத்துவதற்கும்அவசியமானதைவுகரள  

அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்பைாமாிக்கதவண்டும் 

1.3.1அைசாங்கதகவல்அரமப்புகள்மூன்றுகமாழிகளில்எந்தகமாழியிளும் , அதாவதுசிங்களம், 

தமிழ்மற்றும்ஆங்கிலம்ஆகிய கமாழிகளில் பார்ரவயிடவும் , தசமித்துரவக்கவும், 

கசயல்படுத்தவும்முடியும். 

1.3.2 தைவுகதாகுப்பு முழுரமரயஅரடவதற்கு, 

உள்ளூர்கமாழிகளில்முதலில்ரகப்பற்ைப்பட்டதைவுகள், ஆங்கிலகமாழியில்ஒலிகபயர்ப்பு, 

கமாழிகபயர்ப்புகசய்யப்பட்டு தசமிக்கப்படதவண்டும். 

1.3.3 தைவுஅடிப்பரடயில்அைசாங்கஅரமப்புகளில்கிரடக்கக்கூடியதகவல்கள்தசகாிக்கப்பட்டு, 

ஆய்வுகசய்யப்பட்டு, பாிதசாதிக்கப்பட்டு , தமம்படுத்தப்பட்டு, 

மின்னணுவடிவத்திற்குமாற்ைப்பட்டுதைவுகளின்ஒருரமப்பாட்ரடஉறுதிகசய்து ரவக்கபடுத்தல் 

தவண்டும். 

1.3.4 

உள்ளகமற்றும்அைசுதைிக்ரகத்ததரவகள்மற்றும்ததசியஆவைக்காப்பகச்சட்டத்தின்குைிப்பிட்டவிப

ைங்கரள கிரடக்கக்கூடியதைங்களுடன்ரவக்க தவண்டும். 

1.3.5 2006ஆம்ஆண்டின்19 ஆம்இலக்கமின்னணுபாிவர்த்தரனச்சட்டத்தின்5 ஆம்மற்றும்6 

ஆம்பிாிவின்படி, அைசாங்கஅரமப்புகளானதுஇலத்திைனியல்ஆவைங்கள், 

மின்னணுஆவைங்கள்அல்லதுஇலத்திைனியல் வழங்கல்தபான்ைவற்றுக்குவழங்கப்பட்டவிதிகளுக்கு 

இைங்குவதன்மூலம்பிைதகவல்கரள பயன்படுத்ததவண்டும்.
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1.4 தகவல்பாதுகாப்பு 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்புபும் 

ஒருதகவல்பாதுகாப்புககாள்ரகரயஉருவாக்கிஏற்றுக்ககாண்டு நரடமுரை  தவண்டும். 

1.4.1 ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்பும்தகவல்பாதுகாப்புககாள்ரகரயஉருவாக்கி நரடமுரை படுத்த 

தவண்டும் ICTAயினால் கவளியிட்டுள்ளதகவல்பாதுகாப்புககாள்ரகவழிகாட்டுதல்ஆவைத்தில் 

உள்ள உள்ள விடயங்கரள பின்பற்றுதல் தவண்டும்.  

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

information-security-policy.html).  

1.4.2 தனிப்பட்டதைவுகளும்தகவல்களும் ஆளும்சட்டங்கள், 

ஒழுங்குமுரைகள்மற்றும்விதிமுரைகளின்படி, அரதப்பைாமாிக்கதவண்டும். 

அத்தரகயதைவுகளும்தகவல்களும் 

அத்தரகயகவளியீட்ரடநிர்வகிக்கும்விதிகள்மற்றும்விதிமுரைகளுக்குஏற்பமட்டுதமகவளிப்படுத்தப்

படதவண்டும். (முரையானதகவல்வழிகாட்டுகநைிமுரைகள்தைவுபாதுகாப்புதகாட்ஆப்ப்ைாக்டீஸ் 

கிரடக்கும் ) 

 

1.4.3 இைகசியத்தன்ரமரயஉறுதிப்படுத்தமற்றும்அங்கீகாிக்கப்படாதஅணுகல், மாற்றுதல், 

பாிமாற்ைம் கசய்தல் அல்லதுநீக்குதல் / நீக்குதல் 

ஆகியவற்ரைத்தடுக்கமின்னணுபதிவுகரளபைாமாிக்கதவண்டும். 

 

1.4.4 கைக்காய்வாளர்தைிக்ரகத்திரைக்களம் ict. ரய கைக்காய்வு கசய்கின்ைதபாது ICT யினால் 

பயிற்றுவிக்கப்பட்ட கைக்காய்வு அதிகாாிகளினால் மாத்திைதம கைக்காய்வு 

ஆடிட்டுகள்தமற்ககாள்ளப்பட்டால்மட்டுதமதமற்ககாள்ளப்படுதல் தவண்டும்  

 

1.4.5 

ஆவைங்கள்மற்றும்தகவல்களுடன்கதாடர்புரடயதகவல்மற்றும்கசாத்துக்களின்ஏற்றுக்ககாள்ளத்தக்

கபயன்பாட்ரடஆவைப்படுத்துதல். 

(தகவல்பாதுகாப்புக்ககாள்ரகயின்கீழ்ககாடுக்கப்பட்டவழிகாட்டுதல்கரளப்பார்க்கவும் – அதன்படி  

ஆவைப்படுத்தப்படதவண்டும்) 

 

1.4.6 தைவுதசமிப்பு சாதனங்கரள பயன்படுத்தும் தபாது 

தகவல்பாதுகாப்புககாள்ரகரயகரடப்பிடித்து அகற்றுதல் / பழுதுபார்த்தல் கசய்ய தவண்டும் 
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பிாிவு2 - குைிக்தகாள்2க்கானககாள்ரககளநல்லஆட்சிஇலக்கு - கசயல்திைன், 

விரன திைன் 

குைிக்தகாள்2 - ஒருகுடிமனுக்கு 

நட்புமுரையில்அைசாங்கதசரவகரளஇலத்திைனியல் 

முரையில்கிரடக்ககசய்தல்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1தசரவகரள வரகப்படுத்தல் 

ககாள்ரக அைிக்ரக–ஒவ்கவாருநிறுவனத்தினாலும் 

வழங்கப்படும்தசரவகள்,தசரவரயவழங்குவதற்கானஅடிப்பரடரயஅரடயாளம்காணும்கபாருட்ட

ா வரகப்படுத்தப்படதவண்டும் 

2.1.1 அைசாங்கநிறுவனங்கள்அரனத்தும்சாத்தியமானவாடிக்ரகயாளர்கரளயும் 

சாத்தியமானதசரவவிநிதயாகவழிமுரைகரளயும் அரடயாளம்காைதவண்டும். 

ககாடுக்கப்பட்டகடம்ப்தளட் (இரைப்பு06 - 

தசரவகள்வரகப்பாடுகட்டரமப்பும்வழிகாட்டுதல்களும்) 

இந்ததநாக்கத்திற்காகபயன்படுத்தப்படலாம். 

 

பிாிவுதுரைதரலப்புகள் 

2.1 தசரவகரள வரகப்படுத்தல் 

2.2 பல்தவறு வழிகள் மூலம்தசரவகரள கிரடக்க கசய்தல். 

2.3 டிஜிட்டல்அைசாங்கத்தின்திைன், கசயல்திைன்மற்றும்நிரலத்தன்ரம. 

2.4 இரைக்கப்பட்டுள்ளஅைசாங்கத்திற்குஒத்துரழப்பு 

2.5 தைவுகளின் இயங்கு தண்ரம. 

2.6 திைந்ததைவு 

2.7 குடிமக்கரள ரமயப்படுத்தப்பட்டதசரவவழங்கள்  
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2.2 பல்தவறு வழிமுரைகள் மூலம்தசரவகரள கபைல்  

ககாள்ரகஅைிக்ரக - 

அரனத்துவரகஅைசுநிறுவனங்களும்தசரவவரகப்படுத்தல்அைிமூலம்வரையறுக்கப்பட்டபலஇலத

ாிைனியல் வழிமுரைகள் மூலமாக தசரவகரளவழங்குவரதஉறுதிகசய்யதவண்டும். 

2.2.1 குடிமக்கலுக்கு நட்புாீதியான தசரவகரளதிைம்படவழங்குவதற்கு, 

அைசாங்கநிறுவனங்கள்தங்கள்முக்கியமான கசயற்பாடுகரள கசய்வதற்கு டிஜிட்டல் மூலமான 

தீர்வுகரள(SOLUTION)கசயல்படுத்ததவண்டும். 

2.2.2 குடிமகன்நட்புதசரவகரளதிைம்படவழங்குவதற்கு, தகவல்தசரவககரள கதாடர்ச்சியாக 

வழங்கப்படதவண்டும், மற்றும் 24/7 இன்அடிப்பரடயில் வழங்க முயற்சிக்கவும். . 

2.2.3 அரனத்துஅைச அரமப்புகளும்அைசாங்கதகவல்மற்றும்தசரவககரள 

ஒருங்கிரைக்கப்பட்டமுன்அலுவலகம் மூலமாக  (ஒன்-ஸ்டாப்-ஷாப்), மின்னஞ்சல், வரல, குைல், 

எஸ்எம்எஸ், கமாரபல்தபான்ைஅரனத்துசாத்தியமானதசனல்கரளயும்பயன்படுத்திதசரவகரள 

வழங்கதவண்டும். தகவல்களும்தசரவகளும்வழங்கப்படும்வழிமுரைகள் 

மற்றும்சாதனங்கரளஅரடயாளம்கான்பதற்கு, இரைப்பு 7 இல்ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

தசரவகரள வழங்குவதற்கு பல்தவறு கட்டரமப்பு வசதிகள்  பயன்படுத்தப்படதவண்டும். 

2.2.4 இலங்ரகயில்உள்ளஅரனத்துடிஜிட்டல்அைசாங்கதசரவகளுக்குமான   (இதுஇரைப்பு 08 - 

லங்காதகட்எனவும்) லங்காதகட்ஊடாகஇலத்திைனியல்  

தளங்கள்மூலம்அைசாங்கதசரவகள்வழங்கப்படதவண்டும். 

2.2.5 அைசாங்கநிறுவனங்கள், குடிமக்கள்மற்றும்வைிகநிறுவனங்கள், 

குைிப்பிட்டஇரையகதாழில்நுட்பங்கள்அல்லதுஇரையஉலாவிகள்தபான்ைவற்ைில்கசயற்பாடுகள

ரா கசய்வரத உறுதிகசய்யதவண்டும். டிஜிட்டல்அைசுதீர்வுகரள(SOLUTION)தயாாிப்பபதற்கு 

மற்றும்கதாழில்நுட்பயதார்த்த விதிகரள பயன்படுத்த தவண்டும். 

2.2.6 சட்டப்பூர்வமான , eTransaction 

கசயல்விதிகளின்படிஇலத்திைனியலதசரவகரளவழங்கமுடியும். அைசாங்கநிதிசுற்ைைிக்ரக 447 

இன்படிஅைசாங்கத்தால்வழங்கப்பட்டஇலத்திைனியல் தசரவகளுக்குகட்டைம்கசலுத்தப்படலாம். 

EServices ஐவழங்குவதற்கானசட்டததரவகள்தற்தபாதுள்ளசட்டங்களால்நிரைதவற்ைபடவில்ரல 

என்ைால், eTransaction கசயல்விதிகளின்கீழ்புதியவிதிமுரைகரளஉருவாக்கதவண்டும். 

2.2.7 அரனத்துடிஜிட்டல்கசயல்பாட்டுதசரவகலுக்குமான ரகதயடு / 

கசயல்முரைரகதயடுகரளபங்குதாைர்களின்பயன்பாட்டிற்காககிரடக்ககசய்ய தவண்டும். 

(துரைஇரைப்புரகதயடு / கசயல்முரைரகதயடுக்கானஇரைப்பு). 
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2.3 டிஜிட்டல்அைசாங்கத்தின் விரனத்திைன், 

கசயல்திைன்மற்றும்நிரலத்தகுதன்ரம 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - டிஜிட்டல்மூலமான அைசதீர்வுகள்(SOLUTION) வழங்குவரத 

உறுதிப்படுத்தநிகழ்சிகள் வடிவரமக்கப்படதவண்டும்தபாதுமானநிதிமற்றும் / 

அல்லதுசமூகவருமானம்முதலீடுஎன்பனவற்ைில் ஒரு நிரலயான தண்ரம இருக்க தவண்டும்.  

2.3.1 எந்தகவாருடிஜிட்டல்அைசாங்கதிட்டத்ரதயும்கசயல்படுத்தமுன், உாிரமயாளர், 

முதலீட்டின்மீதானவருமானத்ரத கைக்கிடதவண்டும்RoI - முதலீட்டு மீதான வருவாய் 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டமுரைரமரயப்பயன்படுத்திஉறுதிப்படுத்தலுக்காக (கைக்கிடுவதற்கானRoI - 

முதலீட்டு மீதான வருவாய் 

வார்ப்புரு - இரைப்பு 10) டிஜிட்டல்அைசாங்கஅரமப்புகள் ). RoI - முதலீட்டு மீதான வருவாய்5 

முதல் 10 ஆண்டுகளுக்குகுரைந்ததுகைக்கிடப்படதவண்டும். 

 

2.3.2 தநர்மரையானRoI - முதலீட்டு மீதான வருவாய்RoI - முதலீட்டு மீதான 

வருவாய்க்கள்அல்லதுகைிசமானசமூகதாக்கம்ககாண்டதிட்டங்கள்மட்டுதமகசயல்படுத்தப்படதவண்

டும் 

2.3.3     ஐ.சி.டி. தீர்வுகளின்வருடாந்திைபைாமாிப்பு / 

கசயல்பாட்டுச்கசலவினத்ரதகதாடர்ச்சியானஉறுதிப்படுத்தலுக்கானதிட்டவாழ்க்ரகசுழற்சிரயஅட

ாிப்பரடயாகக்ககாண்டநிறுவனத்தின்மறுசீைரமப்புவைவுகசலவுகதிட்டத்தில்இரைத்தல்.
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2.4இரைக்கப்பட்டஅைசாங்கத்தின்ஒத்துரழப்பு 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்இரைந்ததசரவகள் 

(இரைக்கப்பட்டஅைசாங்கதசரவகள்) தரடயற்ைவாடிக்ரகயாளர் ரமயதசரவரய 

வழங்குதரலஉறுதிகசய்யதவண்டும். அவ்வாறுகசய்ய, 

பங்தகற்புநிறுவனங்கள்தைவுகரளபகிர்ந்துககாள்ளவும், 

ஒப்புக்ககாள்ளப்பட்டஆளுரமகட்டரமப்ரபஅடிப்பரடயாகவும், 

தததிபகிர்வுககாள்ரகஅடிப்பரடயில்கசயல்படவும்தவண்டும். 

 

2.4.3 தகவல் / தைவுவரகப்பாட்டின்அடிப்பரடயில், 2.4.1 

அரனத்துபங்குதாைர்கரளயும்உள்ளடக்கியதகவல்மற்றும்தைவுபகிர்வுக்கானஒருஆட்சிகட்டரமப்ரப

உருவாக்குதல்மற்றும்கரடப்பிடித்தல் (ஆட்சிகட்டரமப்பின்கதாடர்பான 

தமலும்விவைங்களுக்கு2.9.1 ஐப்பார்க்கவும்). 

 

2.4.2 

அைசநிறுவனங்கள்அவற்ைின்இரைந்ததசரவகள்சம்பந்தப்பட்டபங்குதாைர்களுடனும்ஒத்துரழக்கவ

தாண்டும். 

இந்தததரவரயஎளிதாக்கும்வரகயில்தைவுஉாிரமயாளர்கள்அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களினதுஅங்க

ாீகாைத்திற்காகவும், 

பைஸ்பைபுாிதல்கதாடர்பானதசரவகரளவழங்கவும்அடிப்பரடதகவல்கரளவழங்கதவண்டும். 

அைசதைவுகரளஇரைத்துவழங்குவதற்குஅைசாங்கஅரமப்புகள், 

அைசாங்கதைவுபகிர்வுக்ககாள்ரகயின்அடிப்பரடயில்தசரவவழங்குநர்க்கு வழங்குதல் தவண்டும் 

அரமப்பின்தவண்டுதகாளின்படிஅவற்ைின்தைரவவழங்கதவண்டும். 

தைவுபாிமாற்ைகசயல்முரையில்ஈடுபட்டுள்ளஎந்தகவாருநிறுவனமும்கசயல்முரைக்குஉதவுவதற்கும், 

தரலயிடுவதற்கும்ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனதின் உதவிரய 

தகாைலாம். ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனபங்குதாைர்களின்பங்களிப்புடன்தைவுபகிர்வுகுழு" 

ஒன்ரைஅரமப்பதன்மூலம்ஒருங்கிரைப்புகசயல்முரைரயத்கதாடங்க தவண்டும். 

  

2.4.4 தசரவகள்வழங்கும்பிைநிறுவனங்களுக்குதைரவவழங்கும்தபாது, 

அத்தரகயதைவின்தனியுாிரமமற்றும்இைகசியத்தன்ரமரயஉறுதிகசய்வதற்குசிைப்புகவனம்கசலுத்த

ப்படதவண்டும். 

 

2.4.5 வாடிக்ரகயாளர்களுக்கு தசரவகரள வழங்குவதற்குத் ததரவப்படும் தைவு மற்றும் 

தசரவகளின் கபறுதரல உறுதி கசய்வதற்கு ததரவயான பின்புல மற்றும் முன்-இறுதிப் 

பயன்பாடுகரள தமம்படுத்துவதன் மூலம் பங்குதாைர்களின் நிறுவனங்களுடன் கூட்டுைவுடன் 

கசயற்படுதல் தவண்டும்.  
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2.4.6 அைசாங்கநிறுவனங்கள், 

அைசதசரவகரளவழங்குவதற்காகமற்ைஅைசாங்கஅரமப்புகளுடன்பாதுகாப்பானமற்றும்தரடயற்ை

இலத்திைனியல் தகவல்கதாடர்புகரளஉறுதிப்படுத்துவதற்குLGN ஐபயன்படுத்ததவண்டும். 

 

2.4.7 அரமப்புகளால்வழங்கப்படுகின்ை தசரவகள்லங்காதகட்மூலம்தைவுகரளவழங்குவதற்கும், 

அைசாங்கத்தின்கசய்திபாிமாற்ைத்திற்கும்நடுத்தை-

தைப்பினருக்கும்வழங்குவதன்மூலம்கபறுநாின்அரமப்புகளால்வழங்கப்படும். 

அத்தரகயதைவுகள்எல்.ஐ.ஈ. மூலம்கதாிவிக்கப்படும்.www.developer.icta.lk இல்கிரடக்கும்.
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2.5 தைவின்இரடநிரலப்பாடு 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - இரைந்ததசரவவழங்கல் (குடிமகன்நட்புதசரவ ) 

அரனத்துஅைசாங்கநிறுவனங்களும், லங்காஇன்டர்கபைாலிட்டி ஃபிதைம்தவர் (LIFe) 

திைந்ததைநிரலகரள பயன்படுத்தல் தவண்டும். 

 

2.5.1 அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்திைந்ததைநிரலகரளபயன்படுத்ததவண்டும், 

அரவகசயல்திைன், 

விற்பரனயாளர்நடுநிரலரமமற்றும்கநகிழ்வுத்தன்ரமஆகியவற்ரைஉறுதிப்படுத்த தவண்டும். 

இதுடிஜிட்டல்அைசாங்கஅரமப்புகளின்அபிவிருத்தியில்சிைப்பாககருதப்படதவண்டும், IT 

தயாாிப்புகரளவாங்குதல்மற்றும்பதிவுகரளப்பாதுகாத்தல் என்பன மிகவும் முக்கியமாகும். 

 

2.5.2 அரனத்துஅைசாங்கநிறுவனங்களும் லங்காஇண்டர்கபைாலிட்டி ஃபிதைம்கவார்க் (LIFe) 

மூலம்குைிப்பிட்டவிடயதுக்காக 

அரடயாளம்காைப்பட்டதகவல்பாிமாற்ைகநைிமுரைகரளச்கபைப்பட்டதகவல்களங்களிலிருந்து 

அரடயாளம்காைதவண்டும். Www.life.gov.lk 

ல்கவளியிடப்பட்டபடி,Lifeஇன்சமீபத்தியபதிப்பில்குைிப்பிடப்பட்டுள்ளதைங்களுக்குஅைசுஅரமப்புக

ள்இைங்கதவண்டும். 

 

2.6 திைந்ததைவு 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - திைந்ததைவுதசரவகரளகபறுவரத எளிதாக்கும்கபாருட்டு, 

அரனத்துஅைசுஅரமப்புகளும்தசரவகள்வரகப்படுத்தலுக்குஇைங்கதைவுகரள வழங்கதவண்டும் 

 

2.6.1 கபறுமதி தசர்க்கப்பட்டதசரவகரளவழங்குவதற்கு, அைசுநிறுவனங்கள்தைவுமற்றும் / 

அல்லதுதைவுதசரவகரளதிைந்ததைவுகளாகவழங்கதவண்டும். 

இத்தரகயதிைந்ததைவுததசியபாதுகாப்பு, மற்றும்நிறுவனககாள்ரககள், தனியுாிரமஆகியன மீைாத 

வரகயில் இருக்க தவண்டும். மீைாதது, அரடயாளம்காைமுடியாத(நபர்கள், 

குைிப்பிட்டஇடங்கள்தபான்ைரவ) மற்றும்எந்தஅைசியலரமப்புஅல்லதுசட்டகநைிமுரைகரள மீைாத 

வரகயில் இருக்க தவண்டும். ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டதிைந்ததைவுககாள்ரககரளஇரைப்பு 11 - 

திைந்ததைவுககாள்ரக ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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2.7 குடிமகன்ரமயப்படுத்தப்பட்டதசரவகள்வழங்குதல் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - 

அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்குடிமகன்ரமயப்படுத்தியதசரவகரளவழங்குவதில்ஒத்துரழக்கதவ

ண்டும் 

 

2.7.1அைசுநிறுவனங்கள்அவர்களதுஇரைந்ததசரவகள்சம்பந்தப்பட்டபங்குதாைர்களுடன்ஒத்துரழக்

கதவண்டும். 

இந்தததரவரயஎளிதாக்கும்வரகயில்தைவுஉாிரமயாளர்கள்அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களுக்கும் 

இதரன நிரைதவற்றும் கபாருட்டு , பைஸ்பைபுாிதல்கதாடர்பானதசரவகரளவழங்ககுவதுடன் 

அடிப்பரடதகவல்கரளயும் வழங்கதவண்டும். 

 

2.7.2அைசாங்கநிறுவனங்கள், 

அைசுதசரவகரளவழங்குவதற்காகமற்ைஅைசாங்கஅரமப்புகளுடன்பாதுகாப்பானமற்றும்தரடயற்ை

இலத்திைனியல்தகவல் கதாடர்புகரளஉறுதிப்படுத்துவதற்குLGN ஐபயன்படுத்ததவண்டும். 

 

2.7.3 அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்ததசியகமாரபல்தபார்ட்டல் (http://mobile.icta.lk/) 

மற்றும்அைசாங்கஎஸ்.எம்.எஸ்வழியாகதகவல்மற்றும்தசரவகள்தபான்ைவற்ரைவழங்கமுயற்சிக்கதவ

ண்டும். 

 

2.7.4 எலக்ட்ைானிக்தசரவகள்அைசாங்கத்தின்கசயல்திைரனதமம்படுத்துவதற்காகஅவர்களின்ICT - 

தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம்அரமப்புகரளவழங்குவதற்காகஅைசாங்கதசரவரய 

பயன்படுத்ததவண்டும். அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்LGNஉடன்இரைக்கப்பட்டுள்ளதால், 

அைசாங்கதசரவகரளவழங்குவதற்கானததரவயானஇரைப்புகரளLGNமூலம்திைம்படவழங்கமுடி

யும். 

 

2.7.5 தகவல்தசரவகரளதரடயற்ைவிதத்தில்வழங்குவதற்காகஅைசாங்கநிறுவனங்கள்1919 

ஆம்இலக்கத்திற்கு தசரவகதாடர்பானதகவல்கரளவழங்கதவண்டும். 

 

2.7.6 அரனத்துஅைசாங்கநிறுவனங்களும் லங்காஇண்டர்கபைாலிட்டி ஃபிதைம்கவார்க் (ரலஃப்) 

மூலம்குைிப்பிட்டகடாரமனுக்காகஅரடயாளம்காைப்பட்டஇயங்குதளதைவுகரள 

அரடயாளம்காைதவண்டும். 

 

2.7.7அரனத்துமுக்கியஅைசாங்கஅரமப்புகளும்அவற்ைின்உட்புைததரவகரள தமதலயுள்ள 

தைத்துக்கு அரமவாக பயன்படுத்திபூர்த்திகசய்யப்படதவண்டும்என்பரதஉறுதிகசய்யதவண்டும். 
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 3 பிாிவு3 - குைிக்தகாள்3 க்காை ககாள்ரக 

சிைந்தஆளுரமஇலக்கு - பயனுள்ள, திைரமயான 

குைிக்தகாள்3 - குடிமகன்ரமயமாகஇருக்கும் / மறு-

கபாைியியலாளர்அைசாங்ககசயல்முரைகரளதமம்படுத்தல்  

 

 

 

 

3.1 இன்ட்தைாநிறுவனஜி.பி.ஆர் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக–குடிமக்கரள ரமயப்படுத்திய 

தசரவகரளவழங்குவதற்கும்டிஜிட்டல்அைசாங்கதீர்வுகரளநரடமுரைப்படுத்துவதற்கும்மறுசீைரமப்

புககாள்ரககரளநரடமுரைப்படுத்துவதன்மூலம்அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்தங்கள்கசயல்முை

ராகரளதமம்படுத்ததவண்டும். 

 

3.1.1 

அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்அவற்ைின்தசரவதைநிரலகரளமதிப்பீடுகசய்யதவண்டும்மற்றும்சிக்

கலுக்குகாைைமான விடயங்கள் மற்றும்அது கதாடர்பான கசயல்முரைகரளயும் 

அரடயாளம்காைதவண்டும். 

 

3.1.2 

அரனத்துஅைசநிறுவனங்களும்நரடமுரையில்இருக்கும்கசயல்முரைகரளமறுசீைரமக்கதவண்டும், 

தசரவவழங்குதரலதமம்படுத்துதல்மற்றும்டிஜிட்டல்அைசாங்கதீர்வுகரளதமம்படுத்துதல் 

கசய்வதற்கு .5GPR க்கானவழிகாட்டல்இரைப்பு 12 இலிருந்துகபற்றுக்ககாள்ளலாம்.  

 

3.1.3 மறுசீைரமப்புநடவடிக்ரககள்காைைமாகஏற்பட்டமாற்ைங்கள் / 

தமம்பாடுகரளஒருங்கிரைப்பதன்மூலம்நிறுவனங்களின்தசரவரகதயடுகள்கதாடர்ந்துமதிப்பாய்வு

கசய்யப்பட்டுதமம்படுத்தப்படதவண்டும். 

பிாிவுதுரைதரலப்புகள் 

3.1இன்ட்தைாநிறுவனஜி.பி.ஆர் 

3.2 இன்டர்-இன்ஜினியாிங்ஜி.பி.ஆர் 
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3.2 உள்நிறுவனஜி.ஆர்.ஆர் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - இரைந்தமற்றும்சீைானமுரையில்குடிமக்கரள ரமயப்படுத்திய 

தசரவகரளவழங்குவதற்காக, ஒருகுைிப்பிட்டதசரவரய 

வழங்கும்அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்ஒத்துரழக்கதவண்டும். 

 

 கசயல்பாடுகரளநிரைவு கசய்தல்  

 கசயல்முரைவரைபடங்கள்மற்றும்கசயல்முரைஅகைாதிரய நிரைவு கசய்தல். 

 கசயல்முரைகளின்பிைதிகரளஅரடயாளப்படுத்துதல்மற்றும்அைசாங்கஅரமப்புகளின்பாத்தி

ைங்கரளபகுத்தைிதல். 

 உள்-நிறுவனகசயல்முரைகரளமறு-சீைரமத்தல். 

 ககாக்குத்தைி தசரவக்குததரவயானLIFe தைங்கரளவரையரை கசய்தல். 

 ககாத்தைி மட்டடிஜிட்டல்அைசுதீர்வுகரளகசயல்படுத்துதல் 

 

3.2.1 ஒத்துரழப்புச்கசயல்களுக்குஉதவுவதற்காக, ககாத்தைி அரமப்புGCIO 

அலுவலகத்துடன்ஒருஒப்பந்தத்ரதரககயழுத்திடதவண்டும். இதற்குஒருவார்புருப்புகள் 

(கடம்ப்தளட்ரட)இரைப்பு Annexure13 இலிருந்துகபைலாம் - 

புாிந்துைர்வுஉடன்படிக்ரகக்கானகடம்ப்தளட் ரய பார்க்க.  

 

3.2.2 சம்பந்தப்பட்டகுடிமகன்தசரவபகுதிஅல்லதுகசயல்முரைததர்வுமுரைபகுதி (3.1.2 க்குள்) 

அததவர்த்தககசயல்முரை  உள்ளநிறுவனகசயல்முரையுடன்கதாடர்புரடயதாகஇருந்தால், 

ஒருஒருங்கிரைந்தஜி.பி.ஆர்மூலமாக அதற்கான தீர்வுகரள கபைலாம். GPR 

க்கானவழிகாட்டல்இரைப்பு12 இலிருந்துஉதவி கபைப்படலாம்-GPR க்கானவழிகாட்டுதல்கள். 

3.2.3 

இரைந்ததசரவகரளவழங்குவதற்காகதசரவகசய்யும்அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்ஆண்டுததா

றும்ஒருeIntegration உடன்படிக்ரகதைிக்ரககசய்யதவண்டும். இரைப்பு14 

இல்வழங்கப்பட்டவழிகாட்டுதல்கள் - eIntegration கசய்வதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 
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பிாிவு4 - குைிக்தகாள்4 க்கான ககாள்ரக 

சிைந்தஆட்சிகான இலக்கு – விரனத்திைன் கசயல்திைன்  

குைிக்தகாள் 4 - ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பஉள்கட்டரமப்பு, தகவல்தசகாிப்பு, 

அைசாங்ககசயலாக்கங்கள்மற்றும்ICT தீர்வுகளில்அைசாங்கநிறுவனங்களுக்கு 

உள்தள கசயற்படுவரத உைிதிபடுத்த  

டிஜிட்டல்அைசாங்கத்ரதப்பயன்படுத்துங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 கிரடக்கக்கூடியஅைசதீர்வுகளின் டிஜிட்டல் பட்டியல் 

4.1.1ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பதீர்வுகளின்பட்டியரலபைாமாிப்பதற்காகஅரனத்துICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பதீர்வுகரளயும்பற்ைிஅரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்தகவல்கள் வழங்கதவண்டும். 

இலங்ரகயில் உள்ளடிஜிட்டல்அைசாங்கதீர்வுகளின்பட்டியல்ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்ப நிறுவனதினால் பைாமாிகபடும்  

4.1.2 ஒருபுதியதீர்வுஅபிவிருத்திகசய்யப்படும்தபாகதல்லாம், உாிய அைசாங்கஅரமப்புகள் 

மீண்டும்மீண்டும்சாத்தியமானகூறுகரளஉள்ளடக்கியதுஎனஉறுதிப்படுத்ததவண்டும், 

மறுஉருவாக்கதீர்வுகளின்பட்டியரள https://egovsolutions.lgcc.gov.lk இல்காைலாம்.

பிாிவுதுரைதரலப்புகள் 

4.1 கிரடக்கக்கூடியதீர்வு பட்டியரல இலத்திைனியல் அைசாங்க தீர்வுக்கு 

மீள பயன்படுத்தல்.  

4.2கிரடக்கும்தீர்வுகளின்தைம்  

4.3கபாதுவானபயன்பாடுகள் 

4.4கபாதுவானஉள்கட்டரமப்பின்பயன்பாடு 

4.5 தைவுமீண்டும்பயன்படுத்தவும் 
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4.2 கிரடக்கக்கூடியதீர்வுகளின் தைம் மற்றும் தகுதி 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - புதியதீர்வுகரளஅபிவிருத்திகசய்வதற்குமுன்னர், 

ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்பும்ஏற்கனதவஅைசாங்கதகவல்கதாடர்புதீர்வுகளிலில் 

கிரடக்கக்கூடியமற்றும்அதன் இைக்கத்தன்ரமரயசாிபார்பதுடன் 

பிைஅைசாங்கஅரமப்புகளுடன்இரைந்தும் சாிபார்க்கதவண்டும். 

 

4.2.1 எந்தகவாருடிஜிட்டல்அைசாங்கஅரமப்ரபயும்உருவாக்க்குவதற்கு முன், 

அைசநிறுவனங்கள்மறுபயன்பாட்டுதீர்வுகள்கிரடக்கும்தன்ரமரயசாிபார்க்கதவண்டும்.மற்றும்அத்த

ரகயதீர்ரவப்மீள பயன்படுத்துவதற்கானசாத்தியக்கூறுகரளRoI - முதலீட்டு மீதான வருவாய் 

விடயங்கரள ஆைாய்ந்து அத்தரகய தீர்வுகரள பயன்படுத்த தவண்டும்.  

 

4.2.2அைசாங்கதகவல்கதாழில்நுட்பதீர்வுகரளமறுபடியும்பயன்படுத்துவதற்கு, 

அைசஅரமப்புகள்அனுமதிக்க தவண்டும் கைினிஐபிஉாிரமகள்மற்றும்தபஸ்தபாக்ஐ.சி.டி. 

தீர்வுகரளரவத்திருக்கவும். தவண்டும்.  

4.3கபாதுவானபயன்பாடுகள் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அைசாங்கத்தின்கசயல்திைரனஅதிகாிப்பதன்மூலம்தபாலி பிைதிகளின் 

பயன்பாடுகரள 

குரைப்பதற்காகஅரனத்துஅைசாங்கஅரமப்புகளும்கபாதுவானவிண்ைப்பபகிர்வுகரள 

பயன்படுத்ததவண்டும். 

4.3.1 ஒருங்கிரைந்தமனிதவளமுகாரமத்துவமுரைரம, நிதிமுகாரமத்துவமுரைரம, கபாருட்கள் 

மற்றும்கசாத்துமுகாரமத்துவம் தபான்ைகபாதுகசயற்பாடுகரள 

கபாதுதசரவகள்ஆரைக்குழு, நிதிஅரமச்சுதபான்ை நிறுவங்களால் 

உருவாக்கப்படதவண்டும். 

 

4.3.2 அரனத்துஅைசுநிறுவனங்கள்நிறுவனங்களின்ததரவகரளபூர்த்திகசய்வதற்கு 

ரமயப்படுத்தப்பட்டஅரமப்புமுரைரயப்பயன்படுத்ததவண்டும். 

 

 

4.3.3 தசரவகபறுவதில் வழங்குவதில் ககாத்தைி முரைரய பயன்படுத்தும் எல்லா நிறுவனங்களும் 

கபாதுவானசந்திப்புக்கரளயும் ஏரனய 

பயன்பாடுகரளயும்அரனத்துகபாருத்தமானசந்தர்ப்பங்களிலும் பயன்படுத்த        தவண்டும் 
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4.4கபாதுஉள்கட்டரமப்பின்பயன்பாடு 

4.3.4 ககாள்ரகஅைிக்ரக - அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்கபாதுவான ICT உள்கட்டரமப்பு 

ஒன்ரை பயன்படுத்ததவண்டும். (அ) LGN - லங்கா அைசாங்க கநட்கவார்க்LGN - லங்கா 

அைசாங்க கநட்கவார்க்(ஆ). LGC - லங்கா அைசாங்க கிளவுட் (டி) நாடு(country)தபார்ட்டல் (ஈ) 

கமாரபல்தபார்ட்டல் (எ) தகாவ்ஸ்எம்எஸ் (ஜி) GovSMS (G) எல்ஜிபிஎஸ் (எச்) LGPS (H) 

தபான்ை குடிமக்கரள ரமயபடுத்திய தசரவகரளவழங்குதல் தவண்டும். 

4.4.1 அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்LGN - லங்கா அைசாங்க கநட்கவார்க்ஐ பயன்படுத்தி 

அைசாங்கநிறுவனங்களிரடதயதைவுமற்றும்தகவரலப்பகிர்ந்துககாள்ளதவண்டும். (இரைப்பு 15 - 

LGN - லங்கா அைசாங்க கநட்கவார்க்உடன்இரைக்கப்பட்டஅைசாங்கஅரமப்புகளின்பட்டியல் 

காைபடுகின்ைது) 

அரனத்துஅைசாங்கநிறுவனங்களும் குடிமகன்தசரவகரளவழங்குவதற்கு Lanka Gate நடுத்தை 

கமன்கபாருள் அைசுஉள்கட்டரமப்பு, நாடுதபார்டல் Country Portalமற்றும்கமாரபல்தபார்ட்டல் 

Mobile Portalதபான்ை குடிமக்கள் தசரவ திட்டத்ரத பயன்படுத்தி தசரவகரள வழங்க தவண்டும். 

 

அரனத்துஅைசாங்கஅரமப்புகளும், அைசாங்கத்தின்LGC(எல்.ஜி.சி) திட்டத்ரத பயன்படுத்தி 

அவர்களின்தகவல்உட்கட்டரமப்புததரவகரளபூர்த்திகசய்துடன், இலத்திைனியல் 

தசரவகளின்கசயல்திைரனதமம்படுத்ததமகம்சார்ந்தகமன்கபாருள்தசரவகரளஉட்ககாண்டாகதவ

ண்டும். எல்.ஜீ.ஜிரமயத்தில்எல்.ஜி.சிஅரமந்துள்ளதுஎன்பதால், 

இரைக்கப்பட்டஅைசாங்கதசரவகரளவழங்குவதற்கானஅவசியமானஇரைப்புகரளLGN 

உடன்இரைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் கபரும்பாலானஅைசுநிறுவனங்கள் இந்த திட்டத்தில் 

இரனகப்பட்டுளது. (இரைப்பு 16 ஐப்பார்க்கவும் - எல்.ஜி.சிதசரவகள்ஆவைம்) 

 

4.4.4 குடிமக்களுக்கான தசரவகரளவழங்கும்தபாது, அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும், இலத்தினியல் 

ககாடுப்பனவு முரைகரள கசயல்படுத்தி இலங்ரக அைசாங்கககாடுப்பனவுதசரவரய  (LGPS) 

பயன்படுத்ததவண்டும். (இரைப்பு17 - (LGPS)  எல்ஜிபிஎஸ்தசரவஆவைம்) 

 

4.4.5 கமாரபல்மூலம்குடிமகன்தசரவரய வழங்கும்அரனத்துஅைசநிறுவனங்களும்GovSMS 

அைசதசரவரயப்பயன்படுத்ததவண்டும். (இரைப்பு18 - GovSMS தசரவஆவைம்) 

4.4.6அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்கபாதுதசரவக்குதகவல்கரள 

வழங்குவதற்காககுடிமகன்தசரவகளுக்கானஅைசாங்கஅரழப்புநிரலயமாகஇருக்கும்GIC - அைசாங்க 

தகவல் ரமயத்ரத பயன்படுத்ததவண்டும். அவ்வாறு, தசரவகதாடர்பானதகவரலப்பயன்படுத்தி, 

குரைந்தபட்சம்ஒருவருடத்திற்குஇைண்டுமுரைஅத்தரகயதகவரலபுதுப்பிக்கதவண்டும். 

தசரவரயவழங்கல்கசயல்முரை, தகவல் கதாடர்பாடல் 

ஆகியவற்ைின்எந்தமாற்ைங்களும்உடனடியாகதசரவதகவல்ரகதயட்ரடபுதுப்பிப்பதன்மூலம்வழங்க

ப்படதவண்டும். 
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(இரைப்பு19 - GIC - அைசாங்க தகவல் ரமயம்ரகதயட்டிற்கானகடம்ப்தளட்) 

4.4.7 இலத்திைனியல் தசரவகரளவழங்கும்அைசநிறுவனங்கள்GIC -1919 GIC - அைசாங்க தகவல் 

ரமயம்உதவிச்தசரவரயவழங்குவதற்குபயன்படுத்ததவண்டும். அத்தரகயதசரவகரளGIC - 

அைசாங்க தகவல் ரமயம்பயன்படுத்தி 

ததரவயானதகவல்கரளவழங்குவதற்காகதயாாிக்கப்பட்டரகதயட்டிரன 

பயன்படுத்தப்படதவண்டும். (இரைப்பு 19 ஐபார்க்கவும் - GIC - அைசாங்க தகவல் ரமய 

ரகதயட்டிற்கானகடம்ப்தளட்) 
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4.4 தைவுகரள மீண்டும்பயன்படுத்தல் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அைசுநிறுவனங்கள்ஏற்கனதவஒரு 

நிறுவனத்தில்அல்லதுகுைிப்பிட்டதசரவகட்டரமப்பில் கசயற்படுகின்ை தபாது  

கூடுமானவரைதசகாிக்கப்பட்டதகவரலமீண்டும்பயன்படுத்ததவண்டும். பிைதானதைவுரமயங்களில் 

உள்ள பதிவுகள் , ePopulation பதிவுகள் , காைி பதிவுகள் 

பதிவுகள்தபான்ைதைவுகரளமீண்டும்கபைசிைப்புகவனம்கசலுத்தப்படுதல் தவண்டும். 

 

4.5.1 நிறுவனதகவல்களும்உள்ளடக்கங்களும்உள்ளக 

கசயல்முரைகளுக்கானதகவல்கரளவழங்குவதற்குவடிவரமக்கப்படதவண்டும். 

 

4.5.2 அரனத்துஅைசநிறுவனங்களும்அைசின்கபாதுஇலத்திைனியல் தகவல்விபைக்குைியீட்ரடGIC - 

அைசாங்க தகவல் ரமயத்ரத பயன்படுத்தி தகவல்கபறுதல்கரளசாிபார்க்கதவண்டும் 

 

4.5.3 தைவுரமயங்கதளாடு கதாடர்புரடயஉாிரமயாளர்களிடமிருந்துமக்கள்கதாரக, 

நிலம்மற்றும்வர்த்தகநிறுவனங்கள்கதாடர்பானஅடிப்பரடதகவல்கள்கபைப்படதவண்டும். 

ஒவ்கவாருரமயத்தின்தைவுஉாிரமயாளரும்கீழ்க்கண்டவாறுஇருக்கதவண்டும்: காைி பதிவு 

திரைக்களம் பதிவாளர் நாயக திரைக்களம் மற்றும்மக்கள்பதிவுநிரலயங்கள் 

ஆகியவற்ைின்தைவுபதிவுகள் தபான்ை நிறுவனத்தின்பதிவுகள் அந்த 

நிறுவனங்களின்பதிவாளாினால்  . ஒவ்கவாருநிரலயத்தினதும் தைவு, அணுகல்விதிகள், 

விதிமுரைகள்மற்றும்தைவுபுதுப்பித்தல் துல்லியம், இைகசியத்தன்ரமஎன்பன பாதுகாக்கப்பட்டு 

அதற்கு கபாறுப்பாகஇருக்கதவண்டும். 

 

4.5.4 ததரவயானதகவல்கள்கிரடத்தால், அத்தரகயதகவரலகபறுவதற்கானநிரலயத்தின் 

தைவுஉாிரமயாளதைாடு புாிந்துைர்வுஒப்பந்தம்ரககயழுத்திடப்படதவண்டும். 

இத்தரகயதகவரலப்பயன்படுத்தக்கூடியதநாக்கங்கள்நிரலயத்தின் தைவு உாிரமயாளாினால் 

வரையறுக்க படுதல் தவண்டும். 

 

4.5.5 ஒவ்கவாருதைவுபதிவினதும் தனித்தன்ரமரயஉறுதிகசய்வதற்காக, இலங்ரகயில் 

அரடயாளஎண் (SLIN), கம்கபனி 

பதிவுஎண்மற்றும்நில௧அரடயாளஎண்தபான்ைதனிப்பட்டஅரடயாளங்கள்பயன்படுத்தப்படுகின்ை

ன. இத்தரகய நிரலயங்களில் இருந்து இருந்துதைரவப்கபைவிரும்பும்அரமப்புகள், 

தைவுபாிமாற்ைத்ரதஉறுதிப்படுத்துவதற்கானஅவற்ைின்கைினிகளில்அந்ததனிப்பட்டஇைகசிய எண்  

தைவுதைங்கரளப்பயன்படுத்ததவண்டும். 



 

34 

பிாிவு5 - குைிக்தகாள்5 க்கானககாள்ரககள் 

நல்லஆட்சிக்கான இலக்கு – வரககூைல்  

குைிக்தகாள் 5 - 

அரனத்துஅைசாங்கதசரவகளுக்கும்வரையறுக்கப்பட்டதசரவஅளரவஅரட

ய, அளவிட, கண்காைிக்கமற்றும்கவளியிடஐ.சி.டி ICTபயன்படுத்துதல்  

 

 

 

 

 

5.1   நிறுவனதசரவஅளரவஅரடயடிஜிட்டல்அைசாங்கத்தின்பயன்பாடு 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - 

அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்அரனத்துஅைசாங்கதசரவகளுக்கும்தசரவஅளவீடுகரளஅரடய, 

அளவிட, கண்காைிக்கமற்றும்கவளியிடுவதற்குICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

பயன்பாட்ரட ஊக்குவிக்கதவண்டும். 

 

5.1.1 

அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்தங்கள்நிறுவனதசரவரயவழங்குவதற்கானதைநிரலகரளகுைிப்பிடு

வதன்மூலம், அதற்கான உள்நாட்டில்அரமப்பு முரைகரளவிாிவுபடுத்தவும், அவற்ைின்இலக்குக்கான 

தசரவவழங்கல்மட்டத்ரதஅரடயததரவயானகால எல்ரலயும் 

(குடிமகன்சாசனத்தில்தசரவநிரலகரளப்பார்க்கவும்) குைிப்பிடதவண்டும். 

இரைக்கப்பட்டதசரவகரளவழங்குகின்ைஅரமப்புகளுக்காக, இரைப்பு 20-

ல்ககாடுக்கப்பட்டகடம்ப்தளட் - கிளஸ்டர்-

குைிப்பிட்டகுடிமகன்சாசனத்திற்கானகடம்ப்தளட்கிளஸ்டர்-குைிப்பிட்டகுடிமக்கள் தசரவசாசனத்தில் 

அரடயாளம்காை தைப்பட்டுள்ளது. 

 

5.1.2ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்புகளும் தாங்கள் வழங்கும் தசரவகளின் 

தைநிரலகரளகவளியிடதவண்டும்மற்றும்ஒவ்கவாருதசரவயின்உண்ரமயானநிரலகரளயும்பதிவு

கசய்யதவண்டும். 

 

5.1.3 ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்புகளும் தசரவகளின்தைம் கதாடர்பான மதிப்பீடுகரள 

கசய்யதவண்டும், அவ்வப்தபாதுஅைிக்ரககள்கவளியிடதவண்டும், 

இதனால்தசரவதைநிரலகள்கபனபடுகின்ைது என்பரத 

என்பரதமதிப்பீடுகசய்வதற்குகபாதுமக்களுக்குஉதவுகிைது. 

பிாிவுதுரைதரலப்புகள் 

5.1 நிறுவனதின் தசரவஅளரவஅரடய டிஜிட்டல்அைசாங்க முரைரய 

பயன்படுத்தல்பயன்பாடு 
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அைசநிறுவனங்கள் டிஜிட்டல்தீர்வுகள்ஒப்பந்தங்களில்தசரவரய வழங்குகின்ைதபாது   (SLA) 

நிறுவனத்துடன் இரைத்துஉறுதிப்படுத்ததவண்டும். (துரைஇரைப்பு 05 - SLA 

க்கானகடம்ப்தளட்) 

 

5.1.5 நிறுவன தரலவர் திட்டமிடப்பட்டeService நிரலகளின்கசயல்மற்றும் முன்தனற்ைம் 

கதாடர்பாக சாியானதநைத்தில்அவ்வப்தபாதுமதிப்பாய்வுகசய்து திட்டஆரைகுழுவுக்கு அனுப்ப 

தவண்டும் தவண்டும். 

 

5.1.6 அைசுநிறுவனங்கள்குடிமக்களுக்குவழங்கப்படும்தசரவகளுக்குமுதல்நிரலஉதவிரமயமாகGIC 

- அைசாங்க தகவல் ரமயம்GIC-1919 ஐபயன்படுத்ததவண்டும். 
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பிாிவு6 - குைிக்தகாள்6க்கான ககாள்ரக 

நல்லஆட்சியின் இலக்குகள் - உள்ளடக்கியது 

குைிக்தகாள்6 - ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம் 

மூலம்ஓைங்கட்டப்பட்டசமூகங்களின்ததரவகரளத்நிரைதவற்றுதல்  

 

 

 

 

 

6.1  டிஜிட்டல் அைசாங்க உள்ளடக்கம்  

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அைசுநிறுவனங்கள் அடி மட்டத்தில் உள்ள மக்களுக்காகவும்,பாதிகப்பட்ட 

சமூகங்கரள சார்ந்தவர்களுகாகவும் ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பம்அடிப்பரடயிலானதசரவரய வழங்குவரத உறுதிப்படுத்ததவண்டும் 

 

6.1.1 சம்பந்தப்பட்டஅைசுநிறுவனங்கள்இலத்திைனியல் 

ஊடாகதசரவவழங்குவதற்குகபாறுப்பாகஇருக்கும்இந்த தசரவகள் ஓைங்கட்டப்பட்ட 

சமுதாயங்களுக்கு கசன்ைரடவதாக இருக்க தவண்டும். 

 

6.1.2 இந்த நிறுவனங்கள்பலவிதஊடகங்கள் வழியாக 

தசரவகரளவழங்கமுடியாதமற்றும்ஓைங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களுக்காக தசரவகரள 

வழங்குவதற்காக குைிப்பிட்டவழிமுரைகரளதிட்டமிட்டு கசயற்படுத்த தவண்டும். (உதாைைம் . 

கமாரபல்தசரவஅலகுகள்) 

6.2 ஓைங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களின்நலனுக்காகடிஜிட்டல்அைசாங்கம் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - 

சமூகங்களின்ததரவகரளபூர்த்திகசய்யஅைசாங்கஅரமப்புகளின்கருவியாகICT 

பயன்படுத்தப்படதவண்டும் 

6.2.1அைசுநிறுவனங்கள்ஓைங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களின்நலனுக்காகICT 

அடிப்பரடயிலானதீர்வுகரளபயன்படுத்ததவண்டும்மற்றும்அத்தரகயசமூகங்களுக்குநன்ரமகரளச

தார்ப்பதற்கானஇரடநிரலவழிமுரைகரளபயன்படுத்ததவண்டும். 

 

பிாிவுதுரைதரலப்புகள் 

6.1 டிஜிட்டல்அைசு 

6.2 பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின்நலனுக்காகடிஜிட்டல்அைசாங்கம் 
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பிாிவு7 - குைிக்தகாள்7 க்கான ககாள்ரக 

நல்லஆட்சிஇலக்குகள் - கபாறுப்பு 

குைிக்தகாள்7 - ICT 

பயன்பாட்டின்ஊடாகமிகுந்தவிழிப்புைர்வுமற்றும்ஒருங்கிரைத்தல் என்ை 

வழிமுரை ஊடாக அைசாங்கஅரமப்புகளிளின் 

நரடமுரைகரளயும்கசயல்முரைகரளயும்நரடமுரைப்படுத்துதல் 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 இலத்திைனியல்  தசனல்கள்மூலம்அை தசரவ அணுகரலவிருத்தி கசய்தல். 

 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்பும்அைச தசரவரய கபற்றுக்ககாள்ள 

இலத்திைனியல் தசரவகரள ஆைம்பிக்க தவண்டும்  

 

7.1.1 அைசாங்கவரலப்பின்னல் (www.gov.lk) மற்றும்அைசாங்கரகயடக்கத்கதாரலதபசி 

(www.mobile.srilanka.lk) 

ஆகியரவஇரையஅடிப்பரடயிலானஅரமப்புகரளஒருங்கிரைத்துபைவலானதகவல்மற்றும்குடிம

க்கள்தசரவகள்தகவரலவழங்குவதற்காக. அரனத்துஅைசநிறுவனங்களுக்கும் கிரடக்கக்கூடிய 

வரகயில் இலத்திைனியல் தசரவகரளஅைசாங்க 

இரையதளங்களில்உள்ளஇரைப்புகளின்மூலம்கபை முடியும்என்பரதஉறுதிப்படுத்ததவண்டும். 

 

7.1.2 அைசாங்கநிறுவனங்கள்முன்கூட்டிதயஅடிப்பரடயில்குடிமக்களுக்கு 

நட்புமுரையில்தகவரலவழங்குவதற்குஒருபுதுப்பித்தவரலதளத்ரதஉருவாக்கி பைாமாிக்கதவண்டும். 

(இரைப்பு 21 ஐபார்க்கவும் - அைசாங்கவரலதளம்பதிவுக்ககாள்ரகமற்றும்இரைப்பு 22 - 

அைசாங்கவரலத்தளங்களும் வழிகாட்டுதல்களும்) 

 

பிாிவுதுரைதரலப்புகள் 

7.1 மின்னணு இலத்திைனியல் தசனல்கள்மூலம்அைச தசரவகரள 

அணுகல். 

7.2 டிஜிட்டல்அைசுமூலம்கபாறுப்பு கூறும் தன்ரமரய தமம்படுத்தல். 
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7.1.3 சிங்களம், தமிழ்மற்றும்ஆங்கில கமாழிகளில் இரையத்தளத்தின்உள்ளடக்கம் இருப்பரத 

அைசாங்கஅரமப்புக்கள்உறுதிப்படுத்ததவண்டும். 

உள்ளூர்கமாழிகளில்உள்ளவரலபக்கங்கள்யுனிதகாட்எழுத்தில் இருக்க தவண்டும். 

இரவபுதுப்பிப்புகளுக்கானஉள்ளடக்கமுகாரமத்துவ கருவியாகஇருக்கதவண்டும், 

வரலதைநிரலகள்மற்றும்வழிகாட்டுதல்கள்மற்றும்அைசாங்கககாள்ரகஆகியவற்ரைகரடபிடிக்கதவ

ண்டும் (இரைப்பு 21 - அைசாங்கவரலஇரையப்பதிவுக்ககாள்ரக). 

 

7.2 டிஜிட்டல்அைசுமூலம்கபாறுப்பு கூைரல தமம்படுத்தல் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அைசுநிறுவனங்கள்தநைடியாகபதிலளிக்கவும் மற்றும் ஒருங்கிரைக்கவும் ICT - 

தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பத்ரத பயன்படுத்ததவண்டும். 

7.2.1 

கவளிநாட்டுநிறுவனங்களுடன்கதாடர்புககாள்வதில்மின்னஞ்சல்வசதிவழங்கப்படதவண்டியஉத்திய

தாாகத்தர்கள் கதாடர்பாக நிறுவனத்தின்தரலவர்தீர்மானிக்கதவண்டும். 

 

7.2.2ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்புகளாலும்வழங்கப்படும்தசரவகளில், 

நரடமுரைப்படுத்தப்படும்தசரவகளின்தன்ரமரயப்கபாறுத்துகுடிமக்களுக்கு கிரடக்கும் 

உயர்ந்தபச்ச நன்ரமரய உறுதிகசய்யதவண்டும். 

 

7.2.3 அரனத்துஅைசுநிறுவனங்ளும் அைசாங்கமின்னஞ்சல்ககாள்ரகக்குஇைங்கிகசயற்பட 

தவண்டும் (துரைஇரைப்பு 23 - அைசாங்கமின்னஞ்சல்ககாள்ரக).(Refer Annexure 23 – 

Government eMail Policy). 
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பிாிவு8 - குைிக்தகாள்8க்கான ககாள்ரக 

நல்லஆட்சியின் இலக்கு - பங்தகற்பு, ஒருமித்தகருத்து 

குைிக்தகாள்8 - 

கபாதுமக்கள்ககாள்ரகமற்றும்முடிகவடுக்கும்கசயல்முரைஆகியவற்ைில்இலத்

திைனியல் வழிகளில்குடிமக்கள் ஈடுபாட்ரடஅதிகாித்தல்  

 

 

 

 

 

 

 

8.1 டிஜிட்டல்அைசாங்கம் மூலம்குடிமகன்ஈடுபாடு 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்பிற்கும்குடிமகனானகபாதுமக்கள், 

கபாதுககாள்ரகமற்றும்முடிகவடுக்கும்கசயல்முரைஆகியவற்ைில்குடிமக்கரளஈடுபடுத்ததவண்டும். 

 

8.1.1 குடிமகனின்கசயல் வடிவ 

பங்களிப்ரபஉறுதிப்படுத்துவதற்காகஅரனத்துஅைசாங்கஅரமப்புகளும், புகார்கள், கருத்துக்கள், 

அவதானிப்புகள்ஆகியவற்ரைப்கபறுவதற்காக 

இரையத்தளத்தில்ஒருபிைத்தயகமானபிாிவுஏற்படுதபடுதல் தவண்டும். குடிமக்களின் 

கதாடர்புபலவழிமுரைகளின் மூலம் எளிதாக்கப்படதவண்டும். 

8.1.2 ககாள்ரககள், திட்டங்கள், வைவுகசலவுத்திட்டங்கள்வடிவரமக்கப்படும்தபாது, அது 

சம்பந்தப்பட்டகருத்துக்களும்,மின்னஞ்சல்கள், வரலப்பதிவுகள், 

சமூகஊடகங்கள்ஆகியவற்றுடன்கதாடர்புரடயபைந்தகபாதுஆதலாசரனரயப்கபறுவதற்குமற்றும்க

லந்துரையாடல்கரளதமற்ககாள்வதற்கும் இலத்திைனியல் ஊடகங்கள்வழங்கப்படதவண்டும். 

(இரைப்பு 24 ஐபார்க்கவும் - அைசசமூகஊடகவழிகாட்டுதல்கள்) 

 

8.1.3 எந்தகவாருபுதியதிட்டத்ரதயும்கதாடங்குவதற்குமுன்ஒவ்கவாருஅைசஅரமப்புகளும், புகார்கள், 

கருத்துக்கள், மற்றும் அவதானிப்புகள்ஆகியவற்ரைப்கசய்வதற்கு கபாது  மக்களுக்கு 

வழிவரககசய்யதவண்டும். 

 

8.1.4"அைசசாங்கத்தின் உத்திதயாகபூர்வப e – பங்குபற்ைல் தவரலத்திட்டத்தில்  “Government Official 

eParticipation Portal, மூலமாக குடிமக்களின் பங்களிப்பு எவ்வளவு தூைம் இருகிண்ைது என அைிந்து 

பிாிவுதுரைதரலப்புகள் 

8.1 டிஜிட்டல்அைசுமூலம்குடிமக்கள் ஈடுபாடு 

8.2 குடிமகன்ஈடுபாட்டின்விரளவு 
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ககாள்ளலாம் அதனால் இந்த தநாக்கத்ரத அைிந்து ககாள்வதற்கு இந்த திட்டத்திரன பயன்படுத்தல் 

தவண்டும்.  

8.2 குடிக்கள் ஈடுபாட்டின்காைைமாக ஏற்பட்ட விரளவுகளின்தண்ரம 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - எடுக்கும்சாியான / பின்கதாடரும்நடவடிக்ரககள்இலத்திைனியல் 

சாதனங்களின்மூலம்குடிமக்களுக்குதசரவகள் கபற்று ககாள்வரத அனுமதிக்கப்படதவண்டும். 

 

8.2.1 குடிமக்களிடமிருந்துகபைப்பட்டகுரைகரள, புகார்கரள, கருத்துகள், 

அவதானிப்புகள்ஆகியவற்ரைக்கருத்தில்ககாண்டுஅதற்கானநடவடிக்ரககரளதமற்ககாள்ள 

தவண்டும், 

 

8.2.2 

குடிமகன்ஈடுபாட்டின்முடிவுகரளகுடிமக்களுக்குஅைிவிக்ககுடிமக்கரளப்பயன்படுத்துவதற்கானவழி

முரைகள்பயன்படுத்தப்படதவண்டும். 
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பிாிவு 9 - குைிக்தகாள் 9 க்கான ககாள்ரககள் 

நல்லஆட்சிஇலக்குகள்- சட்டவிதி 

குைிக்தகாள் 9 - ICT ரய 

பயன்படுத்துவதன்மூலம்சட்டத்தின்ஆளுரமரயவலுப்படுத்தல்.  

 

 

 

 

 

 

9.1 சட்டத்தின்மீைல்கண்காைிப்புக்கானடிஜிட்டல்அைசாங்கம் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அைசுநிறுவனங்கள்சட்டத்ரதமீறும் கசயற்பாடுகரள ict மூலமாக 

வரகயில்கண்காைித்து, எச்சாிக்ரகயுடன்கசயற்பட தவண்டும். 

9.1.1 கசயல்பாட்டுததரவகள்பூர்த்திகசய்யICT – 

தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம்அரமப்புகள்உருவாக்கப்பட்டதபாது, பல்தவறு 

சட்டமீைகள் கண்டைியப்பட்டது, இது கதாடர்பாக அைச நிறுவங்கள் எச்சாிக்ரகயுடலன் நடந்து 

ககாள்வதுடன் அரத சாியாக கண்காைிக்கவும் தவண்டும் இதரன உறுதிப்படுத்துவதற்குபல்தவறு 

அம்சங்கரளஒருங்கிரைத்து சிைப்புகவனம்கசலுத்தப்படதவண்டும். 

9.2 சட்டமீைரல அைிரகயிடுவதற்கான வழிமுரைகள் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அைசாங்கநிறுவனங்கள்குடிமக்கலுக்கு தசரவகரள  வழங்கும் தபாது 

சட்டத்ரதமீறுவரதஅைிக்ரககசய்வதற்குதகவல்கதாழில்நுட்பகருவிகரளப்பயன்படுத்ததவண்டும் 

 

9.2.1 சட்டங்கள்மீைப்படுவரதகுடிமக்கள்வழங்கியதகவரலஅடிப்பரடயாக ககாண்டு அைிந்து 

ககாள்ளலாம்.  

 

பிாிவுதுரைதரலப்புகள் 

9.1 சட்டமீைரலகண்காைிப்பதற்க்கானடிஜிட்டல்அைசாங்கம் 

9.2 சட்டமீைல்புகார்வழிமுரைகள் 
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9.2.2 குடிமக்கள்இந்தஅரமப்புகரளகபாதுநலனுக்காகவும் 

தனிப்பட்டததரவகளுக்கும்பயன்படுத்துவரதஊக்குவிக்கதவண்டும் 

 

 

பிாிவு10 - குைிக்தகாள்10 க்கான ககாள்ரககள் 

நல்லஆட்சிஇலக்கு - கசயல்திைன், விரன திைன் 

குைிக்தகாள்10 - 

கவற்ைிகைமானடிஜிட்டல்நிர்வாகத்திற்கானமுரையானகசயல்பாட்டுகட்டரமப்

ரபநிறுவுதல்மற்றும்நரடமுரைப்படுத்துதல்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்பும்ஒருதரலரமபுலனாய்வு அதிகாாிரய  (CIO) 

நியமிக்கதவண்டும். ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனதின் இன்மறு-

கபாைியியல்அைசதிட்டத்திற்கானநிறுவனத்தின்ரமயபுள்ளியாகஇருக்கதவண்டும்.புலனாய்வு 

அதிகாாி அரமப்பின்இைண்டாவதுமட்டத்தில்ஒருஅலுவலைாகவும் இருப்பதுடன் 

அரமப்பின்தரலவருக்தகா அல்லதுகசயலாளருக்தகா அைிக்ரக சமர்பிக்க தவண்டும் 

நிறுவனத்தின்முக்கியமான கதாழில்நுட்பத்துரையின்தரலவைாகஇருக்கதவண்டும். 

 

பிாிவுதுரைதரலப்புகள் 

10.1 CIO / ICT UNIT 

10.2டிஜிட்டல்அைசாங்க திட்டம் 

10.3தகள்வி தகாைல்  

10.4இண்டர்கநட் / இன்ட்ைான்ட் 

10.5மனிதவளதிைன்விருத்தி  

10.6டிஜிட்டல்அைசுதீர்வுகளுக்கானதிைந்தமூலகமன்கபாருள்பயன்பாடு 

10.7டிஜிட்டல்அைசாங்கதிட்டங்களின்கண்காைிப்புமற்றும்மதிப்பீடு 

10.8 விழிப்புைர்வு எல்ரல  
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10.1.2 (CIO) - தரலரம கண்டுபிடிப்பு அலுவலர்நிறுவனத்திற்குள்ICT ஊக்குவிப்புமற்றும்தமம்பாட்டு 

கசயற்திட்டங்களுக்கு கபாறுப்பாக இருப்பார், தமலும்ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்ப்பதுடன் கதாடர்புரடயதிட்டங்கள்சம்பந்தமாகஒருங்கிரனபாளைாக இருக்கதவண்டும். 

அைசாங்கஅரமப்புகள் மற்ைநிறுவனங்களுடன்ஒன்ைிரைக்கப்படும். CIO - தரலரம கண்டுபிடிப்பு 

அலுவலர்CIO - தரலரம கண்டுபிடிப்பு அலுவலர்க்கள்ஒவ்கவாருமூன்று 

(3) மாதங்களுக்குஒரு முரைICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனம்நிறுவனத்தினால் 

நியமிக்கப்பட்டநபருடன்டிஜிட்டல்அைசாங்கத்ரதகசயல்படுத்துவதில்கதாடர்புககாள்ளதவண்டும்அ

ல்லதுததரவப்படும்தபாது ஆதலாசரனகரள கபற்றுக்ககாள்ள தவண்டும். . 

10.1.3 CIO பிைதம புலனாய்வு அதிகாாி நிறுவனத்திற்குகதாழில்நுட்பஆதலாசரனரய வழங்க 

தவண்டும். டிஜிட்டல்அைசாங்க முதிர்ச்சியின்தற்தபாரதயநிரலரமரயஅரடயாளம்காைவும், 

டிஜிட்டல்அைசுமுதிர்ச்சிஅளரவதமம்படுத்துவதற்காகவும்ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனம்உருவாக்கியடிஜிட்டல்அைசமுதிர்வுமதிப்பீட்டுகருவிரயபயன்படுத்ததவண்டும். 

10.1.4ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்பும்நிறுவனத்திற்குள்ஒருதகவல்பிாிவுஒன்ரைஅரமக்கதவண்டும். 

ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பபிாிவின்அளவுமற்றும்கட்டரமப்புமாறுபடலாம், 

அரமப்பின்ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பததரவகரளப்கபாறுத்துICT - தகவல் 

மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பநடவடிக்ரககள் / திட்டங்கள்என்பன 

எந்தகவாருகவளிநாட்டிரனயும்கபாறுத்துமாறுபடும். 

10.1.5ICT 

அலகுநிறுவனத்தின்தகவல்மற்றும்கதாடர்புகதாழில்நுட்பநடவடிக்ரககளுக்குகபாறுப்பாகஇருக்கவ

தாண்டும், கவளி தகவல்கதாழில்நுட்பதிட்டங்களுக்கான, திட்டங்கரளகசயல்படுத்தி 

வாழ்க்ரகசுழற்சிரயநிர்வகிப்பதற்குகபாறுப்பாகஇருக்கதவண்டும். ICT - தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பஅரமப்புகரளகசயல்படுத்துவதற்கானகதாழில்நுட்பகசயல்பாடுகள், 

திட்டமுகாரமத்துவம் மற்றும்,திட்டமிடல்மற்றும்தகவல்கதாடர்புககாள்ரககள், 

வைிககசயல்பாடுகள்மற்றும்கவளிவள குழுக்கள்கதாிவிக்கதவண்டும். 2016 

ஆம்ஆண்டுக்குள்இந்தககாள்ரகரயஅமுல்படுத்துவதற்குCIO - தரலரம கண்டுபிடிப்பு 

அலுவலர்கபாறுப்பாகஇருக்கதவண்டும். 

10.2 டிஜிட்டல்அைசாங்க ஆட்சி  திட்டம் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அரனத்து 

டிஜிட்டல்அைசாங்கதிட்டங்களுக்குமுரையானகமன்கபாருள்நிர்வாககட்டரமப்ரபநரடமுரைப்படு

த்த தவண்டும்.  

10.2.1ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்ப்புகளும் ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம்ICT - 

தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப திட்டத்ரதவரைபடுத்தி கசயல்படுத்ததவண்டும், இதுICT 

நிறுவனத்தின்தநாக்குநிரலமற்றும்தநாக்கத்ரதநிரைதவற்றுவதற்காகபயன்படுத்தப்படுவதற்கானவ
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ழிரயவழங்குகிைது. நிறுவனத்திற்கானICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பதிட்டத்ரதவரைவு கசய்து நரடமுரைப்படுத்துவதற்குCIO 

கபாறுப்பாகஇருக்கதவண்டும். 

10.2.2 அரனத்துஅைசாங்கநிறுவனங்களும்  ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனதுக்கு  

அவர்களின்வருடாந்ததகவல்கதாழில்நுட்பதிட்டங்கரளசமர்ப்பிக்கதவண்டும்மற்றும்திட்டங்கரளபூர்

த்தி கசய்வதற்குமுன்பாிந்துரைகரளகபைதவண்டும். ICTA திட்டங்கரள நரடமுரை 

படுதுகின்ைதபாது அதரன கண்காைிக்கும் கசயல்முரைரய ICT உள்ளக கண்காைிப்பு குழு 

கசய்யும். 

 

10.2.4 ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனம்ககாள்முதல்மற்றும்தற்தபாதுள்ளஉபகைைங்கள், 

அரமப்புகள்மற்றும்கநட்கவார்க்குகரளபைாமாிப்பதற்குதபாதுமானநிதிஆகியவற்ைிற்கானஒவ்கவாை

ா வருடாந்திைவைவுகசலவுத்திட்டத்திலும்ஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்புக்கும்தபாதுமானநிதிஒதுக்கவ

தாண்டும். இத்தரகயமதிப்பீட்டிற்கானகசலவுமதிப்பீடுமற்றும்பாிந்துரைக்கானஉதவிICTA - தகவல் 

மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம்இலிருந்துகபைப்படலாம். 

 

10.2.5ஒருடிஜிட்டல்அைசதிட்டம்நரடமுரைப்படுத்தப்படும்தபாது,பங்குதாைர்களின்உறுதிப்பாடு, 

பங்களிப்பு, 

உதவிமற்றும்ஒத்துரழப்புஆகியவற்ரைஉறுதிகசய்வதற்காகஒருதிட்டஒருங்கிரைப்புக்குழு (PSC) 

திட்ட கசயற்படுதல் குழு 

உருவாக்கப்படதவண்டும்அரமச்சின்கசயலாளர்அல்லதுதிரைக்களம்கசயலாளர்குைிப்பிட்டகுைிக்க

தாாளுடன்கதாடர்புரடயகுழுரவநியமிக்கதவண்டும். இரைப்பு 25 - 

கருப்கபாருளானவார்ப்புருக்கானகடம்ப்தளட், இரைப்பு 26- (PSC) திட்ட கசயற்படுதல் குழு 

குைிப்புவிதிமுரைகள். 

10.2.6டிஜிட்டல்அைசதிட்டங்கள்கவற்ைிகைமாககசயல்படுத்தப்படுவரதஉறுதிகசய்வதற்காக, 

அைசநிறுவனங்கள்ஒருசாியானகமன்கபாருள்நிர்வாககட்டரமப்ரபநரடமுரைப்படுத்ததவண்டும்மற்

றும். ததரவயானமாற்ைங்கள் / தமம்பாடுகரளககாண்டுICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்ப நிறுவனதினால் வரையறுக்கப்பட்டகமன்கபாருள்கட்டரமப்ரபப்பயன்படுதுவதற்கு 

பாிந்துரைக்கப்படுகிைது (துரைஇரைப்பு27 - கமன்கபாருள்பிதைாதயாக கட்டரமப்பு). 

கமன்கபாருள்நிர்வாககட்டரமப்பின்ஒருகட்டாயப்பகுதியாக, 

அரனத்துநிறுவனங்களுக்கும்ஒருசுயாதீனமானகமன்கபாருள்திட்டஆய்ரவதமற்ககாள்ளதவண்டும்

என்பதுஅவசியம். 

10.2.7.ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பம்கசயற்திட்டங்களில்ஈடுபட்டுள்ளஊழியர்கள்தவறு நிறுவனங்கலுக்கு 

அல்லதுநிறுவனங்களுக்குள்தளதயஇடமாற்ைம்கசய்யப்படுரகயில், 
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கதாடர்ச்சியானகசயல்திட்டங்கள் கசயற்படுத்தபடுவரத 

உறுதிப்படுத்துவதற்குஅைசாங்கநிறுவனங்கள்ததரவயானநடவடிக்ரககரளஎடுக்கதவண்டும். 

10.2.8முக்கியமான டிஜிட்டல்அைசாங்கதிட்டங்களுக்குகபாறுப்பானஉத்திதயாகத்தர்கள்ஒரு "நிழல்" 

அதிகாாிரயநியமிக்கதவண்டும் - ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பஅரமப்பின்அரனத்துஅம்சங்கரளயும்பற்ைிஅைிந்திருக்கும்ஒருஅதிகாாி. 

ஒருதிட்டத்ரதகவற்ைிகைமாகநிரைதவற்றுவதில்திைரமவாய்ந்தஒருபைியாளர்ஒருநிறுவனத்ரதவிட்

டுகவளிதயறுகிைார்அல்லதுஅல்லதுபதவிஉயர்வுஅளிக்கப்பட்டால், அந்த  கவற்ைிடத்ரத இந்த  

"நிழல்" அதிகாாிரய ககாண்டு நிைப்ப தவண்டும் முடிந்தால், 

இதததபான்ைதிைன்கரளக்ககாண்டஒருஅதிகாாி ஒருவரை நியமிக்க தவண்டும். 

 

 

10.2.9ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பதிட்டத்தில்ஈடுபட்டுள்ளஒருஅலுவலர்மாற்ைப்பட்டால், அைசாங்கஅரமப்புகளில் 

அவர்களின் கடரமகரளஒப்பரடப்பதற்கானகால அவகாசம் இருப்பரதஉறுதிப்படுத்ததவண்டும். 

10.2.10அைசாங்கநிறுவனங்கள்ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்பதிட்டத்தின்கதாடர்ச்சியான கசயற்பாடுகரள 

உறுதிகசய்வதற்கும்ததரவயானதநைத்தில்தகவல்கள் 

கிரடப்பரதஉறுதிகசய்யஒருதிட்டத்ரதஉருவாக்கதவண்டும். 

 

10.3 ககாள்முதல் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அைசுநிறுவனங்கள்சாியானககாள்முதல்ககாள்ரககள், 

வழிகாட்டுதல்கள்மற்றும்நரடமுரைகரளகரடபிடிக்கதவண்டும். 

 

10.3.1புைவிற்பரனயாளர் (கள்) 

மூலம்தமற்ககாள்ளப்படும்அைசாங்கத்தின்அரனத்துகமன்கபாருள்அபிவிருத்திகளும்ஒருஒப்பந்தஉட

ன்படிக்ரகரககயழுத்திட்டபின்னர்மட்டுதமதமற்ககாள்ளப்படதவண்டும். 

மிகவும்முக்கியத்துவம்வாய்ந்தசிைப்புப்பகுதிகள்கமன்கபாருள்பிைதயாக 

கட்டரமப்பில்குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தமலும்விவைங்களுக்குகமன்கபாருள்பிதைாதயாக 

கட்டரமப்பில்தசர்க்கப்பட்டமாதிாிஆதலாசரனஒப்பந்தத்ரதப்பார்க்கவும் (இரைப்பு 27). 

 

2006 ஆம்ஆண்டுகசப்டம்பர் 13 ஆம்திகதிஜனாதிபதிக்கு மறுசீைரமப்புகதாடர்பாக 

அரமச்சைரவக்குசமர்ப்பித்தபத்திைத்தில் புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்று கசய்தயாட தவண்டும் என 

குைிபிடப்பட்டுள்ளது. அைசாங்கநிறுவனங்கள் ICTA ஐகபாியகமன்கபாருள்திட்டத்திற்கும் (2 

மில்லியன்ரூபா), (a)பயன்படுத்தலாம் 
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அரனத்துஅைசாங்கநிறுவனங்களுக்கும்கபாருந்தக்கூடியகபாதுவானதைநிரலகளுக்குஇைக்கமாகஇ

ருப்பரதஉறுதிப்படுத்துவதற்காக, 

உள்நாட்டலுவல்கள்மற்றும்உள்ளூர்மயமாக்கல்ததரவகள்கதாடர்பாக (b) 

அத்தரகயதிட்டங்கள்அைசாங்கத்தின்பைந்ததகவல்கதாடர்பாடல்முரைரமக்குமுழுரமயாகஒருங்கி

ரைக்கப்படதவண்டும்என்பரதஉறுதிப்படுத்துவதற்காக. ககாள்முதல்கசய்யப்பட்ட 

வன்கபாருளுக்கு  தைத்ரத உறுதி கசய்ய தவண்டும்  ICTA வரலத்தளத்ரதப்பார்க்கவும் - 

கதாழில்நுட்பகுைிப்புகள் மற்றும் ததர்வுகள் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

10.3.3 கதாழில்நுட்பமதிப்பீட்டுக்குழுவின் (TEC) அனுமதிக்கு அரமவாக  (LKR 10 மில்லியனுக்கும் 

அதிக கபறுமதியுரடய கமன்கபாருட்களுக்கு  ) ICT திட்டங்களுக்கு , ICTA - தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனதினால் பாிந்துரைக்கப்பட்டஒருநபரைஉள்ளடக்கிய. குழு 

ஒன்ரை அரமக்க தவண்டும் சம்பந்தப்பட்டஅைசாங்கஅரமப்புகள் 

இந்தவிடயத்தில்ICTAயிடமிருந்துதவட்புமனுரவதகாைதவண்டும். 

 

 

10.3.4 தகவல்அரமப்புகள் (IS), ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனம்உபகைைங்கள், கமன்கபாருள், 

தமம்பாடுமற்றும்ஆதலாசரனதசரவகரளககாள்முதல்கசய்தல், கபாதுநிதி, 

திரைக்களம்மற்றும்நிதிஅரமச்சின் ககாள்முதல்பிாிவின்கட்டரளகளுக்கு கபாருந்தக்கூடிய 

"ககாள்முதல்ரகதயடுமற்றும்வழிகாட்டுதல்கள்" திட்டமிடலுடன் 

கதாடர்புரடயவிதிமுரைகளுக்குஏற்ப. ICTA யின் ககாள்முதல் வழிகாட்டல் கசயல்பாட்டுபிாிவுடன் 

கதாடர்புககாள்ளலாம். 

10.3.5திைந்தமூலகமன்கபாருள்ககாள்ரககள்அைசாங்கத்திற்கானகமன்கபாருள்பயன்பாடுமற்றும்தம

ம்பாட்டுக்காக கசலவுகுரைந்தவழியில் தசரவகரள வழங்க முடியும். எனதவ, 

அைசககாள்முதல்கசயல்முரைடிஜிட்டல்அைசாங்கதிட்டங்களுக்குதிைந்தஅடிப்பரடயிலானதிட்டங்க

ரளசமர்ப்பிக்கஉதவுகிைது. நிதிமுன்கமாழிவுகள்மதிப்பீடுகசய்யப்படும்தபாது, 

திட்டத்தின்கசலவுகசயல்திைரனமதிப்பீடுகசய்யகுரைந்தபட்சம்5 

ஆண்டுகள்மதிப்பீடுகசய்யப்படதவண்டும் (இரைப்புஇரைப்பு10 -ஐபார்க்கவும்). 

 

10.3.6 அைசநிறுவனங்களால் மட்டுதமஉாிமம்கபற்ைகமன்கபாருள்பயன்படுத்ததவண்டும்; 

இத்தரகயஉாிமங்கள்தனியுாிமகமன்கபாருகள்அல்லதுதிைந்தமூலகமன்கபாருளாக இருக்கலாம். 

கசல்லுபடியாகும்உாிமம்இன்ைிகமன்கபாருரளப்பயன்படுத்துதல்அல்லதுமாற்ைியரமத்தல்மற்றும்உ

ாிமம்வழங்கப்பட்டகமன்கபாருளுக்குஅனுமதிகள்ஆகியரவ2003 இன்புலரம 

கசாத்துாிரமக்குமுைைாக காைபாட்டால் சட்டாீதியானஅபைாதங்கள் விதிக்கப்படும்  

(கிாிமினல்மற்றும்சிவில்கபாறுப்பு) 
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10.3.7அைசாங்கத்திற்கானகமன்கபாருள்தீர்வுகரள அபிவிருத்திகசய்யும்தபாது, 

அைசாங்கத்தால்அைிவுசார்கசாத்துாிரமஉாிரமரயஉறுதிப்படுத்துவதற்குஅதிகபட்சமுயற்சிதமற்க

காாள்ளப்படதவண்டும். கமன்கபாருள்கள் புதிதாகஉருவாக்கப்படுகின்ை 

தபாதுஇதுகபரும்பாலும்கபாருந்தும். 

ஒருதிைந்தமூலகமன்கபாருள்டிஜிட்டல்தீர்வுபுதிதிலிருந்துஅல்லதுஒருதிைந்தமூலதயாாிப்புபயன்படுத்

தினால், 

தீர்வுக்கானமுழுஅைிவுசார்கசாத்துஉாிரமகளும்அைசாங்கஅரமப்பில்தங்கியுள்ளனஎன்பரதகவனத்த

ாில்ககாள்ளதவண்டும். 

டிஜிட்டல்அைசுதீர்வுகளின்அைிவுசார்கசாத்துாிரமபற்ைியதமலும்விவைங்களுக்கு, 

கமன்கபாருள்பிைதயாக கட்டரமப்பின்அைிவுசார்கசாத்துாிரமஉாிரமயின்கீழ்பார்க்கவும் 

(இரைப்பு 27 - கமன்கபாருள்பிைதயாக கட்டரமப்ரபப்பார்க்கவும்). 

 

10.3.8 கைனிகளுக்கு கமன்கபாருரளநிறுவுகின்ை தபாது அைிவுசார்கசாத்துாிரம சட்டத்ரத 

மீைக்கூடாது. கைினிகளில் கமன் கபாருட்கரள நிருவுகின்ைதபாது 

அங்கீகாிக்கப்பட்டநபர்மட்டுதமகைனிகளில் 

கமன்கபாருள்பயன்பாடுகரளநிறுவஅதிகாைம்இருக்கதவண்டும். 

 

10.3.9 ஊழியர்களுக்குமடிக்கைினிகள்மற்றும்ரகதபசிசாதனங்கள்ஆகியரவவழங்கபடுகின்ை தபாது 

கபாருத்தமானஉத்திதயாகபூர்வதவரலக்குமட்டுதமபயன்படுத்தப்படதவண்டும்என்றுபாிந்துரைக்கப்

படுகிைது. 

 

10.3.10 டிஜிட்டல்அைசாங்கத்திற்கானவைிகமாதிாி திட்டங்கரள உருவாக்கபடுகின்ைதபாது, 

கபாதுதனியார்கூட்டு முயற்சிகள் ஊக்குவிக்கப்படதவண்டும்.PPP 

அடிப்பரடயிலானதிட்டங்கரளநரடமுரைப்படுத்துவதற்கானவழிகாட்டுகநைிமுரைகள்இரைப்பு 

28-ல்PPP அடிப்பரடயிலானதிட்டங்கரளகசயல்படுத்துவதற்கான  

வழிகாட்டுதல்களில்கிரடக்கின்ைன. 
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10.4 இண்டர்கநட் / இண்ட்ைாகநட் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அைசாங்கஅரமப்புகள்அவற்ைின்இரையமற்றும்உள்ளக 

பயன்பாட்டின்பாதுகாப்ரபஉறுதிப்படுத்ததவண்டும்தபாதுமானபாதுகாப்புககாள்ரககரளபின்பற்ை

ா வதன்மூலம் தமலும் உறுதி கசய்ய தவண்டும்.  

 

10.4.1 இண்டர்கநட் / இண்ட்ைாகநட்பயன்படுத்தும் தபாது பயனர்கரளவழிநடத்திஇரையம் / 

உள்ளக இரையபயன்பாட்டுக்ககாள்ரககரளநிறுவனங்கள்கசயல்படுத்ததவண்டும். 

இண்டர்கநட்பயன்பாடுநிறுவனதின் ககாள்ரககள்மற்றும்குைியீடுகலுக்கு இைங்கஇருக்க 

தவண்டும். 

 

10.4.2 கபௌதீக தகாப்புகளுக்குகபாருந்தக்கூடியதகவல்அணுகல்கட்டுப்பாடுகள், சிைந்ததைிக்ரக 

முரைகள் மற்றும்உள்நாட்டில்உள்ளதகவலுக்கானபாதுகாப்புஆகியவற்றுடன்கபாருந்தும் வரகயில் 

இருக்க தவண்டும். 

 

10.4.3 அரமப்புநிர்வாகத்தின்அனுமதிகபற்ைபிைகு, (LAN) தலன்கைக்குகள்உருவாக்கப்பட்டிருக்க 

தவண்டும், தமலும்நிறுவனத்தில்இருந்துஊழியர்கள்கவளிதயறும்அததநாளில்கைக்கு 

முடக்கப்பட்டிருக்கதவண்டும். 

 

10.4.4 அைசுநிறுவனங்கள்LAN 

கைக்குகளுக்குஒருநிரலயானவடிவரமப்ரபவரையறுக்கதவண்டும்மற்றும்கநட்கவார்க்ரக 

பயன்படுதுகின்ைதபாது கைனிகளுக்கு கபயர் குைிப்பிடபடுதல் தவண்டும்.  

 

10.4.5 அரனத்துஅத்தியாவசியமான தகவல்கள் மற்றும்கமன்கபாருள்களும்  எதிர்பாைாத 

சந்தர்பங்களில் அழிகின்ைதபாது அல்லதுஒருஊடகத்ததால்வி ஏற்படுகின்ை தபாது அவற்ரை 

மீட்கடடுக்தபாதுமானகாப்புவசதிகள்வழங்கப்படதவண்டும். 

 

10.4.6 அைசாங்கதகவல்உட்கட்டரமப்பு ((LGN)என்ைஅைசாங்கநிறுவனம், அைசாங்ககநட்கவார்க் 

(எல்.ஜி.என்.என்) நிர்வகிப்பதற்கு, LGII கநட்கவார்க்ஆபதைட்டிங்கசன்டர் பைியாற்றுகின்ைது  (ICT 

இல்நிபுைத்துவம்வாய்ந்தஊழியர்களால் இந்த நிறுவனம் நிருவகிக்கபடுகின்ைது. இந்த நிறுவனம் 

கதாழில்நுட்பஆதலாசரனமற்றும் (வன்கபாருள்) , கமன்கபாருள், 

கநட்கவார்க்கிங்மற்றும்தகவல்கதாடர்பு) தபான்ை பிைச்சிரனகளுக்கு ஆதலாசரனகரளயும் வழி 

காட்டுதல்கரளயும் கசய்கின்ைது.  

10.4.7 அைசாங்ககநட்கவார்க்LGN - லங்கா அைசாங்க 

கநட்கவார்க்ககாள்ரககளுக்குதமலதிகமாகஒவ்கவாருஅைசாங்கஅரமப்புகளும், 

இரையஅணுகரலக்கட்டுப்படுத்துவதற்கும், கண்காைிப்பதற்கும்அதன்கசாந்தக்ககாள்ரககரள 

உருவாக்க தவண்டும், மற்றும்அைசாங்கதகவல்பாதுகாப்புககாள்ரக (குைிப்பு) 

இல்குைிப்பிடப்பட்டுள்ளவழிமுரைகரளபின்பற்ைதவண்டும். 
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10.5 மனிதவளதிைன்திைன் அபிவிருத்தி  

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அரனத்துஅைசநிறுவனங்களும்கவற்ைிகைமானடிஜிட்டல்அைசாங்கககாள்ரக 

கசயல்படுத்தரலஉறுதிப்படுத்ததவண்டும் மற்றும் 

ததரவயானமனிதவளதமம்பாட்டுதிட்டங்கரளஅமல்படுத்ததவண்டும். 

 

10.5.1 வருடாந்தஅடிப்பரடயில்நிறுவனங்கள் 

தகவல்கதாழில்நுட்பததரவகள்கதாடர்பாகஅரனத்துதைப்பினருக்கும்ததரவயானபயிற்சிமற்றும்திை

ன்கள் கதாடர்பாக மதிப்பீடுகசய்யதவண்டும். நிறுவனத்தின்ICT திட்டமிடல்ஊழியர்களின்ICT 

கதாடர்பானபயிற்சிக்கானஒருஅங்கமாகஅது இருக்கதவண்டும். 

10.5.2 அைசநிறுவனங்களில்மூத்தநிர்வாக அதிகாாிகள் மற்றும்நடுத்தைமுகாரமத்துவ 

பைியாளர்கள்உட்படஅரனத்துஊழியர்களும்தங்கள்அன்ைாடதவரலகளில்ICT –தகவல்மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பபயன்பாட்டில்திைரமவாய்ந்தவர்களாகஇருக்கதவண்டும், 

இந்ததகுதிரயஅரடவதற்குததரவயானவிழிப்புைர்வுமற்றும்பயிற்சிவழங்கப்படதவண்டும். 

10.5.3 ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பதில் நிபுைத்துவம் கபறுவதற்கு 

ஊழியர்களுக்கானதகுந்தஊக்கத்திட்டங்கரளசிதைஷ்டமுகாரமத்துவ மட்டத்தில் 

நரடமுரைப்படுத்ததவண்டும்அல்லதுICT இல்கபாருத்தமானதகுதிகள்கபை அவர்களுக்கு 

ஏற்பாடுகரள கசய்ய தவண்டும் தவண்டும். 

 

10.5.4 

அைசாங்கநிறுவனங்களில்உள்ளஅரனத்துஊழியர்களும்அைசாங்கஅங்கீகாைம்கபற்ைகைினிதகுதிகள

ராப்கபைஊக்குவிக்கப்படதவண்டும். 

 

10.5.5 அைசநிறுவனங்கள்ததரவயானஅவ்ற்ைக்கு ததரவயான அைிரவப்கபறுவரத 

தரலரமகண்டுபிடிப்புஉத்திதயாகத்தர்கள் (CIO கள்) உறுதிகசய்யதவண்டும். குரைந்தபட்சம்CIO 

க்கள்டிஜிட்டல்அைசாங்கசான்ைிதழ்தகுதிகபைதவண்டும். அதற்கு தமலதிகமாக EGov PGDip, eGov  

தபான்ை MBA தபான்ைகூடுதல்தகுதிகள்கபைதவண்டும் என பாிந்துரைக்கப்படுகின்ைன.அதற்கு 

தமலதிகமாக CIO - தரலரம கண்டுபிடிப்பு அலுவலர்க்கள்புதியகருத்துக்கள், தபாக்குகள், 

கதாழில்நுட்பங்கள்ஆகியவற்ைில்அைிரவப்கபறுவதற்காகடிஜிட்டல்அைசாங்கம் 

கதாடர்பானபட்டரைகள்மற்றும்மாநாடுகள்என்பவற்ைில் கலந்துககாள்ளதவண்டும். 

10.5.6 அைசநிறுவனங்களுக்கானமுரையானடிஜிட்டல்அைசாங்கம் கதாடர்பான 

திைன்தமம்பாட்டுதிட்டத்ரதகசயல்படுத்த, ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனம்ஆல்உருவாக்கப்படும்திைன்கட்டரமப்புகட்டரமப்புமற்றும்கருவிபயன்படுத்தப்படலாம். 

பயிற்சிக்குமதிப்பீட்ரடயும், 

நிறுவனத்தின்ஒவ்கவாருஅதிகாாியிடம்திைரனவளர்ப்பதற்கானதிட்டங்கரளஅரடயாளப்படுத்தவும்

இதுஉதவுகிைது. 



 

50 

10.6 டிஜிட்டல்அைசுதீர்வுகளுக்கானதிைந்தமூலகமன்கபாருள்பயன்பாடு 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அைசாங்கநிறுவனங்கள்அதன்நிரூபிக்கப்பட்டநன்ரமகள்காைைமாக, 

டிஜிட்டல்அைசாங்கதீர்வுகரளபாவிப்பதில் முதல்கவனம் கசலுத்த தவண்டும் 

திைந்தமூலகமன்கபாருள்பயன்பாட்ரடஎப்தபாதும்கருத்தில்ககாள்ளதவண்டும். 

திைந்தமூலகமன்கபாருரளப்பயன்படுத்துவதற்கானநன்ரமகள்இரைப்பு29 

கீழ்பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

 

10.6.1 கதாழில்திைரமமற்றும்அனுபவம்என்பன ஒருதிைந்தமூலதீர்வுகரளவளர்ப்பதற்குமுன் / 

அல்லதுவாங்குவதற்குகவனத்தில் ககாள்ளபடுதல் தவண்டும் தவண்டும். 

 

10.6.2 கீழ்கூைப்பட்டவழிகாட்டுதல்களின்படிROI கைக்கிடப்படதவண்டும். 

 

10.6.3. அைசாங்கத்தின்டிஜிட்டல்அைசதீர்வின்முழுரமயான IPRஅம்சங்களும் அைசாங்கத்தால் 

நிரைதவற்ைப்படுவரதஉறுதிகசய்யும்தபாகதல்லாம்திைந்தமூலஅடிப்பரடயிலானதீர்வுகள்உருவாக்

கப்படதவண்டும், அத்தரகயசூழல்களில்அைசாங்கதீர்வின்மூலகுைியீடுஇருக்க தவண்டும் . 

கமன்கபாருள்தமம்பாட்டுக்கானஒப்பந்தத்தால்இதுஉறுதிகசய்யப்படதவண்டும். 

 

10.6.4 அைசநிறுவனங்கள்திைந்த மூல 

தயாாிப்புகள்கிரடக்கும்தன்ரமரயஆைாயதவண்டும்மற்றும்அத்தரகயதயாாிப்புகரளமாற்றுவதற்க

ாானசாத்தியக்கூறுகள்அதற்கான ததரவகள் என்பனவற்ரைபூர்த்திகசய்யதவண்டும். மின்னஞ்சல், 

வரலஉலாவல், ஆவைம்தமலாண்ரம, திட்டதமலாண்ரம, உள்ளடக்கதமலாண்ரம, 

வரலஅபிவிருத்திஆகியவற்ைிற்காகஅங்கீகாிக்கப்பட்டமற்றும்பைவலாகப்பயன்படுத்தப்படும்கபாது

வானதிைந்தமூலகமன்கபாருட்கள்கிரடப்பரத உறுதி கசய்ய தவண்டும். 

ததரவயானஇலவசமற்றும்திைந்தமூலகமன்கபாருள்கரளகண்டுபிடிப்பதற்காகஆைாய்ச்சிகரளதமற்

ககாள்வதற்கானசிைந்தஆதாைங்கரள கண்டுபிடிக்க தவண்டும்  . 

திைந்தமூலகமன்கபாருள்கரள 

கண்டுபிடிப்பதற்கானஆைாய்ச்சிக்குசிைந்தஆதாைங்கள்கிரடக்கின்ைன, அரவமூலக்களஞ்சியம்forge 

(link), govforge (link), கபற்றுக்ககாள்ளலாம் 

 

10.6.5அைசுநிறுவனங்கள்எல்.ஜி.என்பயனாளர்களுக்குLGII 

கதாகுக்கப்பட்டஒருமூலஇயங்குதளமானeSri Lanka OS ஐபயன்படுத்துவதற்கு 

பாிந்துரைக்கப்படுகிைது. 

இந்தகமன்கபாருள்கதாகுப்புஅலுவலகஉற்பத்திகருவிகள்மற்றும்அைசாங்கபயனர்களின்தற்தபாரதய

ததரவகரளபூர்த்திகசய்வதற்கானஅரனத்துததரவயானகமன்கபாருட்கரளயும்உள்ளடக்கியுள்ளது

. கமன்கபாருள்பயனீட்டாளர்உதவிகரளயும் ஆதலாசரனகரளயும் கபறுவதற்கு , eSri Lanka OS 

பயன்படுத்தலாம் LGII உதவிதமரச (2 telnoxxx) மூலமாகவும் 

அைசாங்கபயனர்களுக்குஆதலாசரனவழங்கப்படுகிைது. 
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10.7 டிஜிட்டல்அைசாங்கத்தின்கண்காைிப்புதிட்டங்கள்மற்றும்மதிப்பீடு 

ககாள்ரகஅைிக்ரககள் - 

டிஜிட்டல்அைசாங்கதிட்டங்கரளகசயல்படுத்தும்அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்கதாடர்ச்சியாகஇத்த

ரகயதிட்டங்கரளகண்காைித்துமதிப்பீடுகசய்யதவண்டும் 

 

10.7.1 

அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும் ,திட்டகண்காைிப்புமற்றும்கபாருத்தமானகண்காைிப்புதிட்டங்கள்

மற்றும்மதிப்பீடுகரள தமற்ககாள்வதற்கு  ICTA இன் கண்காைிப்பு மற்றும் 

யூனிட்ரடயும்பாிசீலிக்கதவண்டும்மதிப்பீட்டு பிாிரவ கதாடர்பு ககாள்ளவும்  

 

10.7.2 டிஜிட்டல்அைசாங்கதிட்டகண்காைிப்புமற்றும்மதிப்பீட்டுதநாக்கங்களுக்காகICTA 

தயாாித்தரகதயடு (டிஜிட்டல்அைசாங்கதிட்டங்களுக்குஇரைப்பு30 - M & E வழிகாட்டுதல்கள்) 

பயன்படுத்தப்படலாம். 

10.8 விழிப்புைர்வு திட்டங்கரள ககாண்டு கசல்லல் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - 

அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்ஒருதகவல்கதாடர்புத்திட்டத்ரதஉருவாக்கதவண்டும். 

 பங்குதாைர்களுக்கும்டிஜிட்டல்அைசாங்கதகவரல பைவ கசய்தல். 

 டிஜிட்டல்அைசாங்கதசரவக்கு உதவுதல் 

 டிஜிட்டல்அைசாங்கதசரவகள்பயனர்களின்நம்பிக்ரகமற்றும்நம்பிக்ரகரயஉருவாக்குதல். 

 பயனர்களின்திருப்திஅளரவமதிப்பீடுகசய்தல் 

10.8.1 

அரனத்துஅைசுநிறுவனங்களும்டிஜிட்டல்அைசாங்கதகவல்கதாடர்புதிட்டத்ரதஅபிவிருத்திகசய்யதவ

ண்டும், ததரவயானநடவடிக்ரககளுக்குநிதிததரவப்படும்தபாது வருடாந்த கசயல் திட்ட 

அடிப்பரடயில்நிதிரய கபற்றுக்ககாள்ள தவண்டும். கதாடர்புகளுக்கு <<Link>> 
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C) முதிர்வுநிரல, வரகப்படுத்தல்மற்றும்RACI உடன்நரடமுரைப்படுத்தல்வழிகாட்டல்கள் 

D) இரைப்புகள் 

இரைப்பு01 - டிஜிட்டல்அைசுஎடுத்துக்காட்டுகளின்பட்டியல் 

இரைப்பு02 - டிஜிட்டல்அைசுககாள்ரகமறுஆய்வுகுழுவின்உறுப்பினர்களின்பட்டியல் 

இரைப்பு03 - தகவல் / தைவுவரகப்படுத்தல்கட்டரமப்பு 

இரைப்பு04 - தைவுமற்றும்தகவல்பகிர்வுக்கானவரைவுத்திட்டம் 

இரைப்பு05 - ஒருதசரவநிரலஒப்பந்தத்தின்கடம்ப்தளட் (SLA) 

இரைப்பு06 - தசரவகள்வரகப்பாடுகட்டரமப்புமற்றும்வழிமுரைகள் 

இரைப்பு 07 - மல்டிதசனல்தசரவகடலிவாிகட்டரமப்பு 

இரைப்பு 08 - லங்காதகட் 

இரைப்பு 09 - நிரலயானகசயல்முரைரகதயடு / கசயல்முரைரகதயடுக்கானகடம்ப்தளட் 

இரைப்பு 10 - RoI கைக்கிற்கானRoI வார்ப்புரு 

இரைப்பு 11 - திைந்ததைவுதகாட்பாடுகள் 

இரைப்பு 12 - GPR க்கானவழிகாட்டிகள் 

இரைப்பு13 - புாிந்துைர்வுஉடன்படிக்ரகக்கானகடம்ப்தளட் 

இரைப்பு14 - eIntegration ஆடிட்டிற்கானவழிகாட்டுதல்கள் 

இரைப்பு15 - LGN உடன்இரைந்தஅைசாங்கஅரமப்புகளின்பட்டியல் 

இரைப்பு16 - எல்.சி.சிதசரவகள்ஆவைம் 

இரைப்பு17 - LGPSதசரவஆவைம் 

இரைப்பு18 - GovSMS தசரவஆவைம் 

இரைப்பு19 - GIC ரகதயட்டிற்கானகடம்ப்தளட் 

இரைப்பு20 - கிளஸ்டர்-குைிப்பிட்டகுடிமகன்பட்டயத்திற்கானகடம்ப்தளட் 

இரைப்பு21 - அைசாங்கவரலஇரையபதிவுக்ககாள்ரக 

இரைப்பு22 - அைசாங்கவரலத்தைங்களும்வழிகாட்டுதல்களும் 

இரைப்பு23 - அைசுமின்னஞ்சல்ககாள்ரக 
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இரைப்பு24 - அைசாங்கசமூகஊடகவழிமுரைகள் 

இரைப்பு25 - கருத்துக்கைிப்புக்கானகடம்ப்தளட் 

இரைப்பு26 - PSC குைிப்புவிதிமுரைகள் 

இரைப்பு27 - கமன்கபாருள்ஆளுரமகட்டரமப்பு 

இரைப்பு28 - பிபிபிசார்ந்ததிட்டங்கரளகசயல்படுத்துவதற்கானவழிகாட்டுதல்கள் 

இரைப்பு29 - திைந்தமூலகமன்கபாருளின்பயன்கள் 

இரை30 - டிஜிட்டல்அைசாங்கதிட்டங்களுக்குவழிகாட்டல்கள் 

குைிப்பு - வழங்கப்பட்டஅரனத்துஇரைப்புகளும் 

கதாடர்ச்சியானஅடிப்பரடயில்தமம்படுத்தப்படும். 

அத்தரகயஆவைங்கரளப்பயன்படுத்துவதற்குமுன்னர்இரைப்புகளின்சமீபத்தியபதிப்ரபபயனர்க

ள்சாிபார்க்கதவண்டும் 


