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பதிப்பு வைலாறு 
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2013-10-20 3.2 டிஜிட்டல் அைசாங்க ககாள்ரக ஆய்வுக் குழு 

2013-10-30 3.3 டிஜிட்டல் அைசாங்க  ககாள்ரக ஆய்வுக் குழு 

2014-11-30 3.4 டிஜிட்டல் அைசாங்க ககாள்ரக ஆய்வுக் குழு 

2014-01-22 3.5 டிஜிட்டல் அைசாங்க ககாள்ரக ஆய்வுக் குழு 

2014-11-30 3.6 டிஜிட்டல் அைசு ககாள்ரக ஆய்வு துரை குழு 

2017-12-11 4.0 டிஜிட்டல் அைசு ககாள்ரக ஆய்வு துரை குழு 
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கரலகசாற்கள்  

CIO -   தரலரம கண்டுபிடிப்பு அலுவலர் 

GIC -   அைசாங்க தகவல் ரமயம் 

GoSL -  இலங்ரக அைசாங்கம் 

GovSMS – அைசு குறுகிய மாஸ்டாிங் தசரவ 

GPR -  அைசு கசயல்முரை மறு கபாைியியல் 

HoA -  நிறுவனத்தின் தரலவர் 

ICT -   தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல்  கதாழில்நுட்பம் 

ICTA -  தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

IS -   தகவல் அரமப்பு 

LAN -   ஏாியா கநட்கவார்க் 

LG –   லங்காதடட் 

LGC  -  லங்கா அைசாங்க கிளவுட் 

LGII -   லங்கா அைசாங்க தகவல் உட்கட்டரமப்பு 

LGN -   அைசாங்க கநட்கவார்க் 

LGPS -  அைசாங்க ககாடுப்பனவு தசரவ 

LIFe -   லங்கா இன்டர்கபைாலிட்டி  ஃபிதைம்தவர் 

MoU -  புாிந்துைர்வு உடன்படிக்ரக 

MoA. -  ஒப்பந்தத்தின் ரககயாப்பம் 

NOC -  கநட்கவார்க் ஆபதைஷன்ஸ் கசன்டர் 

OS -   இயக்க முரைரம 

PSC -   திட்ட ஒருங்கிரைப்புக் குழு 

RACI -  கபாறுப்பு, கபாறுப்பு, ஆதலாசரன, தகவல் 

RoI -   முதலீட்டு மீதான வருவாய் 

SLA -    தசரவ நிரல ஒப்பந்தம் 

SLCERT | CC -  இலங்ரக கைினி அவசை தயார்நிரல அைி ஒருங்கிரைப்பு ரமயம் 
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(அ) அைிமுகம் 

நல்ல ஆட்சிக்கு டிஜிட்டல் ஆட்சி முரை  

உலககங்கிலும் உள்ள அரனத்து அைசாங்கங்களும் நல்ல ஆட்சிரய ககாண்டு நடத்துவதற்காக 

உரழத்து வருகின்ைன,   தமலும்  அது  குடிமக்களுக்கு  அைசாங்கம்  வழங்கும்  தசரவகளின் 

எதிர்பார்ப்புகரள  நிரைதவற்ை தவண்டியுள்ளது. 

 

அைசாங்கத்தின்  ஆைம்ப காலங்களில்  அைச  தசரவகள்  கிதைக்க தத்துவவாதிகளால் 

கைினிமயமாக்கப்பட்டது  அைசாங்கங்களின் தூை தநாக்கு சிந்தரன நல்ல ஆட்சியாக இருந்தது. 

நல்ல ஆட்சி என்பது இலக்குகள் மற்றும் துரை தநாக்கங்கரளக் ககாண்டதாக இருந்தாலும், பல 

அைசாங்கங்கள் மற்றும் சிவில் சமூகங்கள் நல்ல ஆட்சியின் தூண்களாக எட்டு முக்கிய 

குைிக்தகாள்கள் அரடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. 

 

எனதவ,  நல்ல ஆட்சியின் முக்கிய தநாக்கம்,  அரடயாளம் காைப்பட்ட நல்ல ஆட்சி ககாள்ரககரள 

நரடமுரைபடுத்துவதாகும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நவீன கதாழில்நுட்பம் பல காைைங்களுக்காக அைசாங்கத்தால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது,  இதன் 

தசரவ காைைமாக அைசாங்கத்தின் கசயல் திைன் தமலும் அதிகாித்தது. ஆைம்பகால கைினிகளில் 

கூடதங்கள்  கசயல்திைன்,  துல்லியம் மற்றும் கபாிய பைிச்சுரமகரளக் ரகயாள்வதற்காக 

அைசாங்கங்களால் பயன் படுத்தப்பட்டன.  உதாைைமாக 1942 ஆம் ஆண்டில் அகமாிக்க ஐக்கிய 

நாடுகளில் தமற்ககாள்ளப்பட்ட ததசிய மக்கள் கதாரக கைக்ககடுப்புகளின் பகுப்பாய்வுகரள 

விரைவுபடுத்துவதற்கு IITAC  ஐ.ஐ.டி.ஏ.சி  (1940)  IIVAC  ஐ.ஐ.வி.ஏ.சி  (1946) என்ை முதல் கைினி 

ENIAC  (1946) பயன்படுத்தப்பட்டது. எனினும் தகவல் மற்றும் கதாடர்பு கதாழில்நுட்பத்தின் 

அதிதவக வளர்ச்சி அைசாங்கங்களின் முக்கிய குைிக்தகாள்கரள அரடவதற்கு இத்தரகய 

கதாழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்ரட விாிவுபடுத்தியது.குைிப்பாக இரைய அடிப்பரடயிலான 

தமம்பட்ட ICT -  தகவல்  மற்றும்  கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம் அரனத்து நல்ல நிர்வாக 

நல்ல ஆட்சியின் எட்டு 

ககாள்ரககள் 

1. பயனுள்ள திைரமயான ஆட்சி 

2. கபாறுப்பு 

3. சமமான உாிரமகள் 

4. வரக  

5. கவளிப்பரடயான தண்ரம  

6. பங்தகற்பு 

7. ஒருமித்த கருத்து 

8. சட்டத்தின் ஆட்சிரயத் 

கதாடர்ந்து  நடத்தல் 
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அம்சங்கரளயும் நிறுவாக  துரையில்  தசர்த்துள்ளது . எனதவ  டிஜிட்டல் கசயற்பாடானது நல்ல 

ஆட்சிக்கு முக்கிய கருவியாகும். 

 

உண்ரமயான விடய  ஆய்வுகள் மற்றும் நல்ல ஆட்சி இலக்குகரள அரடவதில் டிஜிட்டல் 

அைசாங்கத்தின் திைன்கரள காட்டுவதற்காக  இரைப்பு 1 இல் டிஜிட்டல் அைச 

எடுத்துக்காட்டுகளின் பட்டியரல உங்களுக்கு வழங்கியுள்தளாம். 

 

டிஜிட்டல் அைசாங்க ககாள்ரகயின் சமீபத்திய திருத்தத்திற்க்கு அரமவாக எங்கள் கருப்கபாருள, 

நல்ல ஆட்சிக்கு இலக்கைமாக டிஜிட்டல் அைசாங்கத்தின் திைன்கரள அடிப்பரடயாகக் ககாண்டு, 

நாம் " நல்ல ஆட்சி ககாள்ரககரள  நரடமுரை  கசய்துதளாம்  

 

இதுவரையான பயைம், 

இலங்ரகயின் முதலாவது டிஜிட்டல் அைசாங்க ககாள்ரகயானது, 2009-2012 காலப்பகுதியில் 

அரனத்து அைசாங்க அரமப்புகளாலும் தமற்ககாள்ளப்பட்டு, நரடமுரைப்படுத்தப்பட்டு 

வருகின்ைது .2009 ஆம் ஆண்டு அரமச்சைரவயினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டது. ககாள்ரககரள 

மீளாய்வு கசய்யவும், ககாள்ரககரள மறுபாிசீலரன கசய்யவும், ததரவயான திருத்தங்கரள 

கசய்யவும் அரமச்சைரவ உத்தைவு வழங்கியது  ICTA - தகவல்  மற்றும்  கதாடர்பாடல்  

கதாழில்நுட்ப  நிறுவனம் 

அைசாங்கத்தின் தமலாளர்கரள உள்ளடக்கிய கதாடர்ச்சியான மாநாடுகள் மற்றும் பட்டரைகரள 

நடத்தியது.  மற்றும் ஆய்வுகள்  டிஜிட்டல் அைசாங்க ககாள்ரகரய அமல் படுத்ததுவதில் ஏற்பட்டுள்ள 

முன்தனற்ைம் என்பன ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவன  இரையதளத்தில் 

விவாிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மற்றும் அததாதனாடு பங்கு கபறும் நிறுவனங்களின் முயற்சிகள் இருந்த தபாதிலும், அைசாங்க 

அரமப்புகளில் டிஜிட்டல் அைசாங்க ககாள்ரககரள கவற்ைிகைமாக கசயல்படுத்தப்பட்ட விகிதம் 

மிகவும் குரைவாகதவ உள்ளது . ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 2010, 

2011, 2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுகளில் டிஜிட்டல் அைசாங்க ககாள்ரகரய 

நரடமுரைப்படுத்துவதன் வருடாந்த மதிப்பாய்வுகரள தமற்ககாண்டது.  கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

ICTA – தகவல்  மற்றும்  கதாடர்பாடல்  கதாழில்நுட்ப  நிறுவனம். 

குரைவான அமுலாக்கத்திற்கான காைைங்கரள பகுப்பாய்வு கசய்த பின்னர், முக்கிய 

பங்குதாைர்களின் ஈடுபாட்தடாடு ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனதினால்  

பின்வரும் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. 

 

 

 டிஜிட்டல் அைசு ககாள்ரக மிகவும் சிக்கலான ககாள்ரக ததரவகரள ககாண்டுள்ளது. 
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 ககாள்ரக மிகவும் விாிவானது. இதில் 29 ககாள்ரக அைிக்ரககள் மற்றும் 177 ககாள்ரக வழி 

காட்டுதல்கள் இருகின்ைன , அரவ அரனத்ரதயும் அைசாங்க நிறுவனங்கள் கவவ் தவறு 

டிஜிட்டல் அைசு முதிர்ச்சி அளரவப் கபாருட்படுத்தாமல் கசயல்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 ககாள்ரகரய  அமுல்படுத்துவதற்கும் அதரன அளவீடு கசய்வதற்கும் கபாருத்தமான 

அளவீடு  இருக்கவில்ரல.  

 ககாள்ரக அமுலாக்கத்திற்கு கபாதுவாக கபாறுப்பான தரலரம கண்டுபிடிப்பு 

உத்திதயாகத்தர்கள் (CIO) அரத எவ்வாறு கசய்வது என்பதில் கதளிவான கருத்து இல்ரல. 

தமலும்,  (CIO) க்களுக்கு அந்த அதிகாைத்ரத வழங்குவதற்கான அதிகாைம் இல்ரல. 

 அவர்கள் ஏன் டிஜிட்டல் ககாள்ரகரய அமுல் படுத்த தவண்டும் என அைசாங்கத்திற்கு 

கதளிவாக கதாியவில்ரல.  (ககாள்ரக தநாக்கங்கள் கதளிவாக இல்ரல) 

 

டிஜிட்டல் அைசு ககாள்ரக மீளாய்வு குழு 

ககாள்ரகயின் திருத்தப்பட்ட பதிப்ரப தயாாிப்பதற்காக,  ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல்  

கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் தரலவர் ஒரு டிஜிட்டல் அைசாங்க ககாள்ரக மறு ஆய்வுக் குழுரவ 

நியமித்தார், அதில் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களின் வருரக ஆகியரவ இரைப்பு 2 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

ககாள்ரக  மீளாய்வுக்குழுவானது தமல்முரையீட்டு பிைச்சிரனகரளத் தீர்க்க ஒரு பயைம் 

தமற்ககாண்டது, ததரவப்படும் தபாது ககாள்ரககரள திருத்துதல் மற்றும் புதுப்பித்தல். ககாள்ரக 

அைிக்ரககள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கரள கதாகுத்தல், மற்ை நாடுகளில் ஆவைப்படுத்தப்பட்டுள்ள 

அத்தரகய ததரவகள் மற்றும் ககாள்ரக  அனுபவங்கள்  என்பன முதல் பதிப்பில் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ளன மீளாய்வு  குழுக்கள் இதரன ஆய்வுகசய்தன. 

 

இந்த மீளாய்வு குழு ஒரு புதிய கருத்ரத குழு ஏற்று ககாண்டது 32 ககாள்ரக அைிக்ரககள் 

அரடயாளம் காைப்பட்டு   10  ககாள்ரக இலக்குகள் உருவாக்கபட்டுள்ளது . 

 

தமலும் ககாள்ரக வழி காட்டுதல்கரள தயாாிப்பதற்கு குழு ஒரு குழுரவ நியமித்தது.  டிஜிட்டல் 

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

கசய்வதன் மூலம் தமட்ாிக் கசயற்குழு ககாள்ரக அமுலாக்கரளயும்  வழிகாட்டுதல்கரளயும்  கசய்து 

வருகின்ைது. ககாள்ரகத் ததரவகரள நிரை தவற்ைவும், அவர்களின் நிறுவனங்களின் டிஜிட்டல் 

அைச முதிர்ச்சி நிரலரய அரடயாளம் காைவும் அைசு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு வசதியான 

அணுகுமுரையும் தவரல குழு அரடயாளம் கண்டு கசயற்படுத்துகின்ைது.  

 

 

 

 

ஆதலாசரன கசயல்முரை 
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தயாாிக்கப்பட்ட உத்ததச ககாள்ரக நரடமுரை, அைசாங்க CIO - தரலரம கண்டுபிடிப்பு அலுவலர் 

மற்றும் அைசாங்கத்தின் சிதைஷ்ட அதிகாாிகள், தகவல் கதாழில்நுட்ப அடிப்பரடயிலான மற்றும் 

தகவல் கதாழில்நுட்ப அடிப்பரடயில்லாத  தனியார்துரை முகாரமயளர்கள் , கல்வியியல் மற்றும் 

சிவில் சமுதாய உறுப்பினர்கள் ஆகிதயாருடன் பைந்த கலந்துரையாடரலப் தமற்ககாண்டு 

ஆதலாசரனரய கபறுவதற்காக இது வழங்கப்படுகிைது. கபாது மக்களிடமிருந்தும், ஆதலாசரன 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

 

ககாள்ரக எவ்வாறு நரடமுரை படுத்த படுகின்ைது என்பரத அவதாைிக்கும் சாிபார்ப்புப் 

பட்டியரல ப்பயன்படுத்தி ககாள்ரக நரடமுரைப்படுத்தப்பட தவண்டும் 

ஆதலாசரன  கசயல்முரை  

 

டிஜிட்டல் அைசு முதிர்வு நிரலகரளப் பயன்படுத்தி ககாள்ரககரள நரடமுரைப்படுத்துவதற்கான 

ஒரு எளிய அணுகு முரைரய கசயற்குழு குழு கண்டைிந்து ஆவைப்படுத்தியது. 

 

அரடயாளம் காைப்பட்ட அணுகு முரை பின்பற்ைப்பட்டவுடன், அைசாங்க நிறுவனங்கள் தங்கள் 

டிஜிட்டல் அைசாங்கத்தின் முதிர்ச்சியின் அளரவ அடிப்பரடயாகக் ககாண்ட ககாள்ரக ததரவகரள 

கவனிக்க முடியும். உதாைைமாக, ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்புகளும் டிஜிட்டல் அைசாங்க 

ககாள்ரக ததரவககரள கசயல்படுத்தப்பட தவண்டும், இது "தகவல்" நிரலயுடன் கதாடர்புரடயது, 

இது குரைந்தபட்ச டிஜிட்டல் அைசாங்க முதிர்வு நிரல ஆகும். " தகவல் " நிரல கதாடர்பான ககாள்ரக 

ததரவகரள அவர்கள் கசயல்படுத்தியவுடன். அடுத்த கட்டத்துடன் கதாடர்புரடய ககாள்ரகத் 

ததரவகரள அவர்கள் கசயல்படுத்த முடியும், இது " ஊடாடும் " நிரல ஆகும். எந்த ஒரு நிறுவனமும் 

ஒரு கட்டத்தில் கதாடர்புரடய ததரவகளில் குரைந்த பட்சம்  70% கசயல்படுத்தப்படாவிட்டால், 

அவர்கள் அடுத்த நிரலக்குத் கதாடைக் கூடாது. எந்தகவாரு அைசாங்க அரமப்பும் "இயங்கு நிரல" 

நிரலக்கு அப்பால் கசல்ல முடியாவிட்டால், அவற்ரை "இயங்கு " நிரலயில்  இல்ரல  என  

அரடயாளம் காட்டுதவாம். 

 

இருப்பினும், அவர்கள் உயர் நிரலகளுடன் கதாடர்புரடய ததரவகரள நரடமுரைப்படுத்தி, 

அதற்தகற்ப கசயலாக்க சாிபார்ப்பு பட்டியலுக்கு  ஏற்ப  கசல்கின்ைதா என்பரதச் சாிபார்க்கலாம். 

ககாள்ரக நரடமுரைப்படுத்தல் மதிப்பீடு 

அைசு நிறுவனங்களால் டிஜிட்டல் அைசாங்க ககாள்ரக அமுலாக்கம் மதிப்பீடு கசய்யப்பட்டு 

சாிபார்பதற்கு "ககாள்ரக நரடமுரைப்படுத்தல் பட்டியல்" பயன்படுத்தப்படும். நரடமுரைச் 

சாிபார்ப்புக் பட்டியல் ககாள்ரககரள நரடமுரைப்படுத்துவதற்க்கு ஆதாைமாக அைசாங்க 

அரமப்புகளால் சமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டிய கதாகுப்பு ஆவைங்கரள அரடயாளம் கண்டுள்ளது. 

சாிபார்ப்பு கசயல் முரைக்கு ததரவயான அரனத்து கசயற்பாடுகரளயும் வடிவங்கரளயும் 

வார்ப்புகரளயும் ககாள்ரகக்குழு உருவாக்கியுள்ளது. ஒவ்கவாரு அரமப்பினதும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

கசயலாக்கக் வார்புகளின் அடிப்பரடயில் ஒவ்கவாரு அரமப்பிதும் ககாள்ரக இைக்க விகிதத்ரத 

மதிப்பீடு கசய்ய எதிர் பார்க்கப்படுகிைது. இைக்க விகித மதிப்பீடு முடிவுகள் கவளியிடப்படும் 

அத்துடன்  ஒவ்கவாரு அரமப்பினதும்  இைக்க விகிதம் பற்ைி கபாது  மக்களுக்கு  கதாியபடுதபடும்.  
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அ1) தநாக்கு  

"டிஜிட்டல் ஆட்சி  மூலம் குடிமக்கள் மற்றும்  அைசாங்கத்தின்  உைவு இருக்கமரடகின்ைது. " 

அ 2)  பின்னைி 

1983 ஆம் ஆண்டின் ததசிய கம்ப்யூட்டர் ககாள்ரகரய  (COMPOL) ICTA - தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவதின் மூலம் அைிமுகபடுத்தபட்டது இதன் வளர்ச்சிக்கான 

ததரவரய இலங்ரக அைசாங்கம் முதன் முதலாக அங்கீகாித்தது.  இலங்ரகயின் இயற்ரக வளங்கள், 

எாிசக்தி மற்றும் விஞ்ஞான ஆரைக்குழுவின் (NARESA) மூலம் இந்த முதல் முயற்சி எடுக்கப்பட்டது. 

பின்னர்ஜனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு குழு ததசிய கைினி ககாள்ரகரய உருவாக்கியது. 

1984 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க நாடாளுமன்ைச்சட்டத்தின் கீழ் தநைடியாகச் கசயற்பட, 

இலங்ரகயின் கம்ப்யூட்டர் மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப கவுன்சில் (சி.இ.இ.டி.சி) 

ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.  பின்னர் ஜனாதிபதியின் கீழ்  கசயற்படுகின்ைது . 

இலங்ரக தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (ICTA) 2003 ஆம் ஆண்டு 

ஜூரலயில் நிறுவப்பட்டது மற்றும் 2003 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இலக்க தகவல் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்ப சட்டத்திற்க்கு  (ஐ.சி.டி.டி) அரமவாக , ICTA  அரமவாக CINTEC என்ை நிறுவனம் 

சட்ட ாீதியான பங்காளைாக அரடயாளம் காைப்பட்டது,  ஜனாதிபதி கசயலகத்தின் 

தமர்பார்ரவயின் கீழ் இது  தற்தபாது  தற்தபாது கசயல்பட்டு  வருகின்ைது.  

2003 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இலக்க ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம் சட்டத்தின் 

கீழ் அைசாங்க மற்றும் தனியார் துரையிலுள்ள உத்திகள் மற்றும் திட்டங்கரள உருவாக்கவும் 

கசயல்படுத்தவும் அதிகாைமளிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் தகவல் மற்றும் கதாடர் பாடல் கதாழினுட்பத்தின் 

மீது ICTA வினால் தயாாிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் கசயல் திட்டங்கரள நரடமுரைப்படுத்தவும்,  

e ஸ்ரீலங்கா அபிவிருத்தி திட்டம் மூலம் கசயற்படுதப்படுகின்ற்து". 

2002-2005 ஆண்டு காலப்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட (e-SriLanka) "மின்-இலங்ரக அபிவிருத்தி 

திட்டமானது இலங்ரக சமூகத்தின் அரனத்து பிாிவுகளுக்கும் ஐ.சி.டி.த கவல்  மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்ப நிறுவனதின் பங்களிப்பு மற்றும் நாட்டின் சமூகப் கபாருளாதாை அபிவிருத்திரய 

தமம்படுத்துவரத இலக்காகக் ககாண்டுள்ளது. இந்த திட்டத்ரத கசயல்படுத்துவதன் மூலம் பல 

நன்ககாரட  நிதிகரள  கபற்று, கசயல்படுத்தக் கூடிய ததரவயான உள்கட்டரமப்ரப 

உருவாக்கவும், டிஜிட்டல் அைசாங்க தசரவகரள நிறுவவும் பங்குதாைர்களுடன் கூட்டு தசர்ந்து கசயல் 

படவும் அைசாங்கதால் முடிந்துள்ளது. 

  



 

11 

அக்தடாபர் 2004 ல் அரமச்சைரவ "e ஸ்ரீலங்கா அபிவிருத்தி திட்டத்ரத" அைசாங்கத்தின் ததசிய 

தகவல் கதாழில்நுட்ப கசயற்பாட்டு திட்டமாக அரடயாளம் கண்டுள்ளது, தமலும் (ICTA) தகவல் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்ரத ஆரை கபற்ை சட்டபூர்வமான நிறுவனமாக 

அங்கீகாித்தது.  

E-Sri Lanka அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் அரனத்து கூறுகரளயும் அமுல்படுத்த ICTA க்கு 

குைிப்பிட்ட அங்கீகாைம் மற்றும் கட்டரளகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன  

 தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் அபிவிருத்தி கசயற்திட்டத்ரத 

அமுல்படுத்துவதற்கு ததரவயான ககாள்ரக மற்றும் கட்டுப்பாடடுகள்  கட்டரமப்பு 

வசதிககளின் வழங்குவதற்கு அரமச்சைரவ இலங்ரக தகவல் கதாடர்பாடல் அபிவிருத்தி 

நிறுவனத்துக்கு பாிந்துரை கசய்துள்ளது. 

  (ICTA) தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்துக்கு அவ்வப்தபாது தமற்படி 

கருத்திட்ட கூறுகரள மீளாய்வு கசய்வதற்கும் அைசாங்கத்தின் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

ககாள்ரகக்கு இைங்க அவ்வப்தபாது ததரவப்படும் மாற்ைங்கரள கசய்வதற்கும் (ICTA) 

தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவத்ரத அங்கீகாித்து அதிகாைம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அதன்பின்னர் 2008 ஆம்ஆண்டின் 33 ஆம் இலக்க தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

(திருத்த) சட்டம், ஒப்புதல் அளிப்பதற்காக  அரமச்சைரவக்கு சமர்ப்பிப்பதற்காக ததசிய (ICT) தகவல் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப ககாள்ரகக் கட்டரமப்ரப உருவாக்கும் இரடநிரல அரமச்சைரவ 

குழுவிற்கு பாிந்துரைகரள சமர்ப்பிப்பதற்கு  உருவாகப்பட்டுள்ளது.  

தமதல குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பல்தவறு வடிவங்களில் அரமச்சைரவயினால் (ICTA)  தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் க்கு வழங்கப்பட்ட கட்டரளகளுக்கு இந்த ஆவைம் 

உருவாக்கப்பட்டது.
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அ3)  ககாள்ரக தநாக்கங்கள் 

குைிக்தகாள் 1  அைசாங்க  தகவல்கரள  பல்தவறு வழிகளில்  கபாது  மக்களுக்கு வழங்குதல்  

குைிக்தகாள் - கபாது மக்களுடன் நட்பு முரையில் பல்தவறு மூலங்கள் வழியாக அரனத்து 

குடிமக்களுக்கும் அைசாங்க தசரவகரள இலத்திைனியல் முரையில் அணுகுவும் 

வாய்ப்புகரள வழங்குதல்.  

குைிக்தகாள் 3  குடிமக்கரள ரமயமாகககாண்ட அைசாங்க கசயற்பாடுகரள முன்கனடுத்தல் 

இருக்க தவண்டும் 

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

கசயல் முரைகள் மற்றும் I(ICT) தகவல் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப தீர்வு தபான்ை 

துரைகளில் தபாலியான விடயங்கள் அைசாங்க நிறுவனங்களுக்குள் ஊடுறுவுவரத 

தடுக்க தவண்டும்.  

குைிக்தகாள்  5 அரனத்து அைசாங்க தசரவககளிலும் வரையறுக்கப்பட்ட தசரவ அளரவ அளவிட,  

மற்றும் கண்காைிக்க கவளியிட (ICT) தகவல் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பத்ரத  

பயன்படுத்தவும் 

குைிக்தகாள்  6 (ICT) தகவல்  கதாடர்பாடல்  கதாழில்நுட்பம்  மூலம் ஓைங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களின் 

ததரவகள் / ததரவகரள பூர்த்தி கசய்தலும்  கவளிப்படுதலும். 

 

குைிக்தகாள் 7 (ICT) தகவல் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப பயன்பாட்டின் ஊடாக மிகவும் 

கபாறுப்புவாய்ந்த பதிலளிக்கக் கூடிய வரகயில் அைசாங்க அரமப்புகளில் 

கசயல்முரைகள் மற்றும் அரமப்புமுரைகரள நரட முரைப்படுத்துதல் 

 

குைிக்தகாள் 8 அைசாங்க ககாள்ரககள் மற்றும் முடிகவடுக்கும் கசயல்முரை ஆகியவற்ைில் 

இலத்திைனியல் வழிமுரைகள்  மூலம்கு டிமக்கள்  ஈடுபாட்ரட விருத்தி கசய்தல்  

 

குைிக்தகாள் 9  (ICT) தகவல் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பத்ரத பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

சட்டத்தின் ஆட்சிரய நிரலநிறுத்துதல் 

 

குைிக்தகாள்10    கவற்ைிகைமான டிஜிட்டல் அமுல் படுத்தளுக்கு முரையான கசயல்பாட்டு 

கட்டரமப்ரப நிறுவுதலும் கசயல்படுத்தளும்  
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அ) கசயல்பாட்டு கட்டரமப்பு 

1. தநாக்கம் 

இந்த ககாள்ரககளும் நரடமுரைகளும் அரனத்து அைசாங்க அரமப்புகளாலும் அைசாங்க, 

மாகாைசரபகள், மாவட்ட கசயலகங்கள் மற்றும் பிைததச கசயலகங்கள் மற்றும் உள்ளூைாட்சி 

அதிகாை சரபகள், அைசாங்க நிறுவனங்கள், நியதிச் சட்ட நிறுவனங்கள், மற்றும் அைசாங்கத்துக்கு 

முழுரமயாக கசாந்தமான கம்பனிகள். ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்புக்கும் இந்த ககாள்ரககரள 

பின்பற்ை தவண்டும் மற்றும் ததரவப்பட்டால் வாடிக்ரக  தசரவயாக கசய்ய தவண்டும். 

 

2. கால எல்ரல  

இந்த திட்டம் அமுல் படுத்தப்பட்ட காலப்பகுதி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும் , ஜனவாி 2019 கதாடங்கி 

இந்த திட்டம் கசயற்படுதப்படுகின்ைது, அவ்வப்தபாது இந்த திட்டம் நீட்டிக்கப்பட தவண்டும், 

அைசாங்கத்தால் நிர்ையிக்கப்பட்டபடி, கபாருத்தமான மாற்ைங்கள் மற்றும் அரனத்து அைசாங்க 

அரமப்புகளும் நியமிக்கப்பட்ட தநைத்திற்குள் ககாள்ரக மற்றும் நரடமுரைகரள பின்பற்ை 

தவண்டும். இந்த ஆவைத்தின் கீழ் திட்டமிடப்பட்ட ககாள்ரககள் மற்றும் நரடமுரைகள் 

நிரலயானதாக இருக்காது. சுற்றுச் சூழலின் மாற்ை தபாக்குகள், கதாழில்நுட்பம் மற்றும் வைிகச் 

கசயற்பாடுகளின் மாற்ைங்கள் ஆகிய வற்ரைப் கபாறுத்து  இது அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படும். 

 

2. ககாள்ரக மற்றும் வழிகாட்டுதல்களில் விழிப்புைர்வு 

டிஜிட்டல் அைசாங்கக் ககாள்ரகயில் விழிப்புைர்ரவ உருவாக்குவதற்கும், ககாள்ரகரய 

நரடமுரைப்படுத்துவதற்கு ததரவயான உதவிகரள வழங்குவதற்கும், (ICTA) தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ஏரனய நிறுவனங்களின் தரலவர்களுக்கும் பிைதான 

கண்டுபிடிப்பு உத்திதயாகத்தர்களுக்கும் கருத்தைங்குகள் மற்றும் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தும். தமலும், 

பைந்த அளவில் கபாது மக்களிடம் விழிப் புைர்ரவ ஏற்படுத்துவதற்காக அைசாங்க 

அரமப்புகளிரடதய சுற்ைைிக்ரககள் மற்றும் ரகதயடுகள் தயாாிக்கப்பட்டு 

விநிதயாகிக்கப்படுகின்ைது. 

கசயல்பாட்டுகட்டரமப்பு 

3. கசயல்படுத்தல் மதிப்பீடு 

ஒவ்கவாரு வருட முடிவிலும் ககாள்ரக அமுலாக்கத்தின் அளரவ மதிப்பீடு கசய்வதற்காக (ICTA) 

தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் வருடாந்த கைக்ககடுப்பு நடத்தும். இந்த 

தநாக்கத்திற்காக (ICTA) தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் அவசியமான 

தைவுகரள தசகாித்தல் மற்றும் புதிய வடிவங்கள் தயாாிப்பது மற்றும் ஒவ்கவாரு ஆய்விரனப் பற்ைியும் 

(ICTA )தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனதின் இரையதளத்தில் கவளியிடப்படும். 

 

ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்பினதும் டிஜிட்டல் அைசாங்க முதிர்வு நிரலகரள அரடயாளம் காை 

ஒரு எளிய கருவிரய ICTA உருவாக்கும். இந்த கருவி ஒவ்கவாரு சுயநிர்ைய நிறுவனத்திற்கும் தங்கள் 



 

14 

சுய மதிப்பீட்ரடக் ரகயாளுவதற்கு வழங்கப்படும். இது முதிர்வுத் தைத்ரத அரடயாளம் 

காண்பதற்கான ஒரு கபாைிமுரையாக மட்டும் அல்லாது அடுத்த முதிர்ச்சி அளரவ அரடய ஒவ்கவாரு 

அைசாங்க அரமப்புகளும்   எடுக்கும் நடவடிக்ரககரளயும் குைிக்கும். 

4. கபாறுப்பு மற்றும் உாிரம 

ககாள்ரககரள அமுல்படுத்தல் மற்றும் நரடமுரைகளின் உருவாக்கம், பைாமாிப்பு மற்றும் 

புதுப்பித்தல் ஆகியவற்ைிற்கு ICTA கபாறுப்பாக இருக்கும். ககாள்ரககள் மற்றும் நரடமுரைகரள 

ஏற்றுக்ககாள்வதற்கும் அதரன அமுல்படுத்துவதற்கும் தனிப்பட்ட மற்றும் அைசு அரமப்புககளுக்கு 

ஆதலாசரன கூறுவதுடன் கபாறுப்பு. ககாள்ரககள் மற்றும் நரடமுரைகரள கசயல்படுத்துவரத 

கண்காைிப்பதற்கான ICTA கபாறுப்பாக இருக்கும். 

(ஆ) ககாள்ரககள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் 

பிாிவு 1 - குைிக்தகாள்1 க்கான ககாள்ரககள் 

நல்ல ஆட்சி இலக்கு – தகவல் கவளிப்பரடயான தகவல் அணுகல் 

குைிக்தகாள்1 – அைசாங்க தகவரல கபைலும் மற்றும் மின்னியல் 

அணுகு முரையும்   

 

 

 

 

 

 

 

1.1 தைவு மற்றும் தகவல் வரகப்படுத்தல் 

ககாள்ரக அைிக்ரககள் நிறுவனதைவுகள் என்பன , குடிமக்களின் தனியுாிரமரய உறுதி கசய்யும் 

அததசமயத்தில் தகவல் பகிர்வுக்கான அடிப்பரடரய அரடயாளம் காணும் கபாருட்டு 

வரகப்படுத்தப்பட தவண்டும் 

 

 

பிாிவு 1உப தரலப்பு  

1.1 தைவு மற்றும் தகவல் வரக 

1.2 பல வழிமுரைகள ஊடாக தைவு மற்றும் தகவல்  கபறுதல்  

1.3 மின்னணு வடிவத்தில் உள்ள தைவுகள்  

1.4 தகவல் பாதுகாப்பு 
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நரடமுரை வழிகாட்டுதல்கள் 

1.1.1  தகவல் பாதுகாப்பு ககாள்ரகயால் நிர்ையிக்கப்பட்ட பிைமாைங்களுக்கு நிறுவனதின்  தைவுகள் 

தகவல்கள்  வரகப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

1.1.2 நிறுவன தைவு / தகவரல வழங்குவதற்கான அரனத்து சாத்தியமான பார்ரவயாளர்களிடமும் 

வினிதயாக அரலவாிரசகளின் உைர்திைன் அரடயாளம் காைவும். இரைப்பு 03 இல் 

ககாடுக்கப்பட்ட கடம்ப்தளட் இந்த தநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படலாம். (இரைப்பு 03 - தகவல் 

/ தைவு வரகப்படுத்தல் கட்டரமப்பு வழிகாட்டுதல்கள் கசய்யப்படும்) 

1.1.3 ஐ.சி.சி.ஏ.இ. ஆைால் கவளியிடப்பட்ட ஐ.சி.ஐ.சி. யில் உள்ள கபாருத்தமான பிாிவின் 

வழிமுரைகரள நரடமுரைப்படுத்துவதன் மூலம் குடிமகன தகவல் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தவும் 

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

1.1.4 பகிைப்பட்ட தகவல் / தசரவகள் வழங்குவதற்கு அவசியமான கவளிப்புை (அைசு மற்றும் அைசு 

சாைாத) தகவல் / தைவு ஆதாைங்கரளக் கண்டைியவும். இத்தரகய தைரவப் கபறுவதற்கான தசரவ 

ஒப்பந்தங்கள், புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் ஆகியவற்ைின் மூலம் உறுதி கசய்யப்பட தவண்டும். மற்ை 

நிறுவனங்களுடன் பகிர்ந்தளிக்கும் தசரவகள் புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் / அல்லது 

உடன்படிக்ரககள் மூலம் முரைப்படுத்தப்படுத்தல் தவண்டும். 

ஒரு கூட்டுைவுச் சங்கத்தின் வார்ப்புரு இரைப்பு 04 இல் (தைவு மற்றும் தகவல் கதாடர்பு பகிர்வுக்கு 

துரை இரைப்பு 04 ஐப் பார்க்கவும்) மற்றும் ஒரு தசரவ நிரல ஒப்பந்தத்தின் (SLA) வார்ப்புரு 

இரைப்பு05இல்ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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1.2 பல்தவறு தசனல்களின் மூலம் தைரவயும் தகவரலயும் கபறுதல் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் தைவு மற்றும் தகவல்கள் 

கிரடக்கும் தன்ரமரய உறுதிப்படுத்த தவண்டும். இது பல்தவறு வழிகளால் 

வழங்கப்படும். 

1.2.1 தகவல் பாதுகாப்புக் ககாள்ரக "கதாடர்ச்சியான முகாரமத்துவத்தின் " கீழ் 

வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ககாள்ரககள் அரனத்தும் அைசு அரமப்புகளால் 

கசயல்படுத்தப்படதவண்டும்.  

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

1.2.2 சகல அைசாங்க அரமப்புகளும் சிங்களம் மற்றும் தமிழ் யுனிதகாட்ரட அரனத்து கைினி 

தவரலகளுக்காகவும் பயன்படுத்த தவண்டும் (ஆவைங்கரள உருவாக்குதல், வரலதளங்கள், 

கமன்கபாருள் அரமப்புகள் மற்றும் தகவல் பாிமாற்ைம்). SLS 1134: 2004, SLS 1326: 2008 

ஆகியவற்ரை உள்ளடக்கிய SLAS 1134: 2004 என்ை முரையின் கீழ் சிங்கள மற்றும் தமிழ் யுனிதகாட் 

விரச கைைி வடிவரமப்பு மற்றும் உள்ளீட்டு முரைகரள தைநிரலப்படுதுவதற்கு பயன்படுத்தல் 

தவண்டும். 

1.2.3 குைல் அடிப்பரடயிலான தைவு மற்றும் தகவல் தசரவகள் 1919 ஜி.ஐ.சி. அரழப்பு நிரலயத்தின் 

மூலம் வழங்கப்படும். 

 

1.2.4  தகவல் தசரவகள் நிறுவன வரலத் தளங்களினூடாகவும் நாட்டினூடாகவும் வழங்கப்படும் 

 

1.2.5 சமூக வரலதளங்கள், ஆர்.எஸ்.எஸ், மன்ைங்கள் மற்றும் பிை கபாருத்தமான சமூக ஊடகங்கள் 

தபான்ை இரைய ஒருங்கிரைப்பு கதாழில்நுட்பங்கள் மூலம் தகவல்கரள வழங்குவதற்கான 

அரனத்து முயற்சிகரளயும் அைசு நிறுவனம் கசய்ய தவண்டும். 

 

1.2.6 கமாரபல் தைவு மற்றும் தகவல் தசரவகள் அைசு கமாரபல் தபார்ட்டல் மற்றும் அைசு சிறு கசய்தி 

தசரவ மூலம் வழங்கப்பட தவண்டும் (GovSMS - 1919). 
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இலத்திைனியல்  வடிவத்தில் உள்ளதைவு 

ககாள்ரக அைிக்ரக – தைவுத் தயாாிப்பு மற்றும் உருவாக்கம், தசமிப்பு, தக்கரவத்தல், இடம் கபயர்வு 

மற்றும் காப்பகப்படுத்துதல் ஆகியவற்ைிற்காக அதிக அளவு கவனம் கசலுத்துரகயில், மின்னணு 

வடிவத்தில் நிறுவனதின் கசயல்பாடுகரள கசயல்படுத்துவதற்கும் அவசியமான தைவுகரள  

அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் பைாமாிக்கதவண்டும் 

1.3.1 அைசாங்க தகவல் அரமப்புகள் மூன்று கமாழிகளில் எந்த கமாழியிளும் , அதாவது சிங்களம், 

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய கமாழிகளில் பார்ரவயிடவும் , தசமித்துரவக்கவும், கசயல்படுத்தவும் 

முடியும். 

1.3.2 தைவு கதாகுப்பு முழுரமரய அரடவதற்கு, உள்ளூர் கமாழிகளில் முதலில் ரகப்பற்ைப்பட்ட 

தைவுகள், ஆங்கில கமாழியில் ஒலிகபயர்ப்பு, கமாழிகபயர்ப்பு கசய்யப்பட்டு தசமிக்கப்படதவண்டும். 

1.3.3 தைவு அடிப்பரடயில் அைசாங்க அரமப்புகளில் கிரடக்கக் கூடிய தகவல்கள் தசகாிக்கப்பட்டு, 

ஆய்வு கசய்யப்பட்டு, பாிதசாதிக்கப்பட்டு , தமம்படுத்தப்பட்டு, மின்னணுவடிவத்திற்கு மாற்ைப்பட்டு 

தைவுகளின் ஒருரமப்பாட்ரட உறுதிகசய்து  ரவக்கபடுத்தல் தவண்டும். 

1.3.4 உள்ளக மற்றும் அைசு தைிக்ரகத் ததரவகள் மற்றும் ததசிய ஆவைக் காப்பகச் சட்டத்தின் 

குைிப்பிட்ட  விபைங்கரள  கிரடக்கக் கூடிய தைங்களுடன் ரவக்க தவண்டும். 

1.3.5 2006 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க மின்னணு பாிவர்த்தரன ச்சட்டத்தின் 5  ஆம் மற்றும் 6 ஆம் 

பிாிவின் படி, அைசாங்க அரமப்புகளானது இலத்திைனியல் ஆவைங்கள், மின்னணு ஆவைங்கள் 

அல்லது இலத்திைனியல் வழங்கல் தபான்ைவற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட விதிகளுக்கு இைங்குவதன் மூலம் 

பிை தகவல்கரள பயன்படுத்த தவண்டும்.
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1.4 தகவல் பாதுகாப்பு 

ககாள்ரக அைிக்ரக – ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்புபும் ஒரு தகவல் பாதுகாப்பு ககாள்ரகரய 

உருவாக்கி ஏற்றுக் ககாண்டு நரடமுரை  தவண்டும். 

1.4.1  ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்பும் தகவல் பாதுகாப்பு ககாள்ரகரய உருவாக்கி  நரடமுரை 

படுத்த தவண்டும் ICTA யினால் கவளியிட்டுள்ள தகவல் பாதுகாப்பு ககாள்ரக வழிகாட்டுதல் 

ஆவைத்தில்  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 தனிப்பட்ட தைவுகளும் தகவல்களும் ஆளும் சட்டங்கள், ஒழுங்கு முரைகள் மற்றும் விதி 

முரைகளின் படி, அரதப் பைாமாிக்க தவண்டும். அத்தரகய தைவுகளும் தகவல்களும் அத்தரகய 

கவளியீட்ரட நிர்வகிக்கும் விதிகள் மற்றும் விதிமுரைகளுக்கு ஏற்ப மட்டுதம கவளிப்படுத்தப்பட 

தவண்டும். (முரையான தகவல் வழிகாட்டு கநைி முரைகள் தைவு பாதுகாப்பு தகாட் ஆப் ப்ைாக்டீஸ் 

கிரடக்கும் ) 

 

1.4.3 இைகசியத்தன்ரமரய உறுதிப்படுத்த மற்றும் அங்கீகாிக்கப்படாத அணுகல், மாற்றுதல், 

பாிமாற்ைம் கசய்தல் அல்லது நீக்குதல் / நீக்குதல் ஆகியவற்ரைத் தடுக்க மின்னணு பதிவுகரள 

பைாமாிக்க தவண்டும். 

 

1.4.4 கைக்காய்வாளர் தைிக்ரகத் திரைக்களம் ict. ரய கைக்காய்வு கசய்கின்ைதபாது ICT யினால் 

பயிற்று விக்கப்பட்ட கைக்காய்வு அதிகாாிகளினால் மாத்திைதம கைக்காய்வு ஆடிட்டுகள் 

தமற்ககாள்ளப்பட்டால் மட்டுதம தமற்ககாள்ளப்படுதல் தவண்டும்  

 

1.4.5 ஆவைங்கள் மற்றும் தகவல்களுடன் கதாடர்புரடய தகவல் மற்றும் கசாத்துக்களின் ஏற்றுக் 

ககாள்ளத்தக்க பயன்பாட்ரட ஆவைப்படுத்துதல். (தகவல் பாதுகாப்புக் ககாள்ரகயின் கீழ் 

ககாடுக்கப்பட்ட வழி காட்டுதல்கரளப் பார்க்கவும் – அதன்படி  ஆவைப்படுத்தப்பட தவண்டும்) 

 

1.4.6 தைவுதசமிப்பு சாதனங்கரள பயன்படுத்தும் தபாது தகவல் பாதுகாப்பு ககாள்ரகரய 

கரடப்பிடித்து அகற்றுதல் / பழுதுபார்த்தல் கசய்ய தவண்டும் 
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பிாிவு 2 – குைிக்தகாள் 2 க்கான ககாள்ரககளநல்ல ஆட்சி இலக்கு - 

கசயல்திைன், விரன திைன் 

குைிக்தகாள் 2 – ஒரு குடிமனுக்கு நட்பு முரையில் அைசாங்க தசரவகரள 

இலத்திைனியல் முரையில் கிரடக்க கசய்தல்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 தசரவகரள வரகப்படுத்தல் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – ஒவ்கவாரு நிறுவனத்தினாலும் வழங்கப்படும் தசரவகள், தசரவரய 

வழங்குவதற்கான அடிப்பரடரய அரடயாளம் காணும் கபாருட்டு வரகப்படுத்தப்பட தவண்டும் 

2.1.1 அைசாங்க நிறுவனங்கள் அரனத்தும் சாத்தியமான வாடிக்ரகயாளர்கரளயும் சாத்தியமான 

தசரவ விநிதயாக வழிமுரைகரளயும் அரடயாளம் காை தவண்டும். ககாடுக்கப்பட்ட கடம்ப்தளட் 

(இரைப்பு 06 – தசரவகள் வரகப்பாடு கட்டரமப்பும் வழிகாட்டுதல்களும்) இந்த தநாக்கத்திற்காக 

பயன்படுத்தப்படலாம். 

2.2 பல்தவறு வழிமுரைகள் மூலம்தசரவகரள கபைல்  

ககாள்ரக அைிக்ரக – அரனத்து வரக அைசு நிறுவனங்களும் தசரவ வரகப்படுத்தல் அைி மூலம் 

வரையறுக்கப்பட்ட பல இலதிைனியல் வழிமுரைகள் மூலமாக தசரவகரள வழங்குவரத உறுதி 

கசய்ய தவண்டும். 

2.2.1 குடிமக்கலுக்கு நட்புாீதியான தசரவகரள திைம்பட வழங்குவதற்கு, அைசாங்க நிறுவனங்கள் 

தங்கள் முக்கியமான கசயற்பாடுகரள கசய்வதற்கு டிஜிட்டல் மூலமான தீர்வுகரள (SOLUTION) 

கசயல்படுத்த தவண்டும். 

 

பிாிவு துரை தரலப்புகள் 

2.1 தசரவகரள  வரகப்படுத்தல் 

2.2 பல்தவறு வழிகள் மூலம் தசரவகரள கிரடக்க கசய்தல். 

2.3 டிஜிட்டல் அைசாங்கத்தின்திைன், கசயல்திைன்மற்றும் நிரலத்தன்ரம. 

2.4 இரைக்கப்பட்டுள்ள அைசாங்கத்திற்கு ஒத்துரழப்பு 

2.5 தைவுகளின் இயங்கு தண்ரம. 

2.6 திைந்ததைவு 

2.7 குடிமக்கரள ரமயப்படுத்தப்பட்டதசரவவழங்கள்  
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2.2.2 குடிமகன் நட்பு தசரவகரள திைம்பட வழங்குவதற்கு, தகவல் தசரவககரள கதாடர்ச்சியாக 

வழங்கப்பட தவண்டும், மற்றும் 24/7 இன் அடிப்பரடயில் வழங்க முயற்சிக்கவும். . 

2.2.3 அரனத்து அைச அரமப்புகளும் அைசாங்க தகவல் மற்றும் தசரவககரள ஒருங்கிரைக்கப்பட்ட 

முன் அலுவலகம்  மூலமாக  (ஒன்-ஸ்டாப்-ஷாப்), மின்னஞ்சல், வரல, குைல், எஸ் எம் எஸ், கமாரபல் 

தபான்ை அரனத்து சாத்தியமான தசனல்கரளயும் பயன்படுத்தி தசரவகரள வழங்க தவண்டும். 

தகவல்களும் தசரவகளும் வழங்கப்படும் வழி முரைகள் மற்றும் சாதனங்கரள அரடயாளம் 

கான்பதற்கு, இரைப்பு 7 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. தசரவகரள வழங்குவதற்கு பல்தவறு 

கட்டரமப்பு வசதிகள்  பயன்படுத்தப்படதவண்டும். 

2.2.4 இலங்ரகயில் உள்ள அரனத்து டிஜிட்டல் அைசாங்க தசரவகளுக்குமான   (இது இரைப்பு 08 

– லங்கா தகட் எனவும்) லங்கா தகட் ஊடாக இலத்திைனியல்  தளங்கள் மூலம் அைசாங்க தசரவகள் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

2.2.5 அைசாங்க நிறுவனங்கள், குடிமக்கள் மற்றும் வைிக நிறுவனங்கள், குைிப்பிட்ட இரைய 

கதாழில்நுட்பங்கள் அல்லது இரைய உலாவிகள் தபான்ை வற்ைில் கசயற்பாடுகரள கசய்வரத 

உறுதி கசய்ய தவண்டும். டிஜிட்டல் அைசு தீர்வுகரள (SOLUTION) தயாாிப்பபதற்கு மற்றும் 

கதாழில்நுட்ப யதார்த்த விதிகரள பயன்படுத்த தவண்டும். 

2.2.6 சட்டப் பூர்வமான , eTransaction கசயல் விதிகளின் படி இலத்திைனியல தசரவகரள வழங்க 

முடியும். அைசாங்க நிதி சுற்ைைிக்ரக 447 இன் படி அைசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட இலத்திைனியல் 

தசரவகளுக்கு கட்டைம் கசலுத்தப்படலாம். EServices ஐ வழங்குவதற்கான சட்ட ததரவகள் 

தற்தபாதுள்ள சட்டங்களால் நிரை தவற்ைபடவில்ரல என்ைால், eTransaction கசயல் விதிகளின் கீழ் 

புதிய விதிமுரைகரள உருவாக்க தவண்டும். 

2.2.7 அரனத்து டிஜிட்டல் கசயல்பாட்டு தசரவகலுக்குமான ரகதயடு / கசயல் முரை ரகதயடுகரள 

பங்குதாைர்களின் பயன்பாட்டிற்காக கிரடக்ககசய்ய தவண்டும். (துரை இரைப்பு ரகதயடு / 

கசயல் முரை ரகதயடுக்கானஇரைப்பு). 

2.3 டிஜிட்டல் அைசாங்கத்தின் விரனத்திைன், கசயல்திைன் மற்றும் 

நிரலத்தகுதன்ரம 

ககாள்ரக அைிக்ரக – டிஜிட்டல் மூலமான அைச தீர்வுகள் (SOLUTION) வழங்குவரத உறுதிப்படுத்த 

நிகழ்சிகள் வடிவரமக்கப்பட தவண்டும் தபாதுமான நிதிமற்றும் / அல்லது சமூக வருமானம் முதலீடு 

என்பனவற்ைில் ஒரு நிரலயான தண்ரம இருக்க தவண்டும்.  

2.3.1 எந்தகவாரு டிஜிட்டல் அைசாங்க திட்டத்ரதயும் கசயல்படுத்த முன்,  உாிரமயாளர், 

முதலீட்டின் மீதான வருமானத்ரத  கைக்கிட தவண்டும் RoI -  முதலீட்டு மீதான வருவாய் 

ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்ட முரைரமரயப் பயன்படுத்தி உறுதிப்படுத்தலுக்காக (கைக்கிடுவதற்கான 

RoI - முதலீட்டு மீதான வருவாய் 
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வார்ப்புரு - இரைப்பு 10) டிஜிட்டல் அைசாங்க அரமப்புகள் ). RoI - முதலீட்டு மீதான வருவாய் 5 

முதல் 10 ஆண்டுகளுக்கு குரைந்தது கைக்கிடப்பட தவண்டும். 

 

2.3.2 தநர்மரையான RoI - முதலீட்டு மீதான வருவாய் RoI - முதலீட்டு மீதான வருவாய்க்கள் 

அல்லது கைிசமான சமூக தாக்கம் ககாண்ட திட்டங்கள் மட்டுதம கசயல்படுத்தப்பட தவண்டும் 

2.3.3     ஐ.சி.டி. தீர்வுகளின் வருடாந்திை பைாமாிப்பு / கசயல்பாட்டுச் கசலவினத்ரத கதாடர்ச்சியான 

உறுதிப்படுத்தலுக்கான திட்டவாழ்க்ரக சுழற்சிரய அடிப்பரடயாகக் ககாண்ட  நிறுவனத்தின் 

மறுசீைரமப்பு  வைவு கசலவுகதிட்டத்தில் இரைத்தல்.
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2.4 இரைக்கப்பட்ட அைசாங்கத்தின் ஒத்துரழப்பு 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் இரைந்த தசரவகள் (இரைக்கப்பட்ட 

அைசாங்க தசரவகள்) தரடயற்ை வாடிக்ரகயாளர் ரமய தசரவரய வழங்குதரல உறுதி கசய்ய 

தவண்டும். அவ்வாறு கசய்ய, பங்தகற்பு நிறுவனங்கள் தைவுகரள பகிர்ந்து ககாள்ளவும், ஒப்புக் 

ககாள்ளப்பட்ட ஆளுரம கட்டரமப்ரப அடிப்பரடயாகவும், தததி பகிர்வு ககாள்ரக அடிப்பரடயில் 

கசயல்படவும் தவண்டும். 

 

2.4.3 தகவல் / தைவு வரகப்பாட்டின் அடிப்பரடயில், 2.4.1 அரனத்து பங்குதாைர்கரளயும் 

உள்ளடக்கிய தகவல் மற்றும் தைவு பகிர்வுக்கான ஒரு ஆட்சி கட்டரமப்ரப உருவாக்குதல் மற்றும் 

கரடப்பிடித்தல் (ஆட்சி கட்டரமப்பின் கதாடர்பான தமலும் விவைங்களுக்கு 2.9.1 ஐ ப்பார்க்கவும்). 

 

2.4.2 அைச நிறுவனங்கள் அவற்ைின் இரைந்த தசரவகள் சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாைர்களுடனும் 

ஒத்துரழக்க தவண்டும். இந்த ததரவரய எளிதாக்கும் வரகயில் தைவு உாிரமயாளர்கள் அரனத்து 

அைசு நிறுவனங்களினது அங்கீகாைத்திற்காகவும், பைஸ்பை புாிதல் கதாடர்பான தசரவகரள 

வழங்கவும் அடிப்பரட தகவல்கரள வழங்க தவண்டும். 

அைச தைவுகரள இரைத்து வழங்குவதற்கு அைசாங்க அரமப்புகள், அைசாங்க தைவு பகிர்வுக் 

ககாள்ரகயின் அடிப்பரடயில் தசரவ வழங்குநர்க்கு வழங்குதல் தவண்டும் அரமப்பின் தவண்டு 

தகாளின்படி அவற்ைின் தைரவ வழங்க தவண்டும். தைவு பாிமாற்ை கசயல் முரையில் ஈடுபட்டுள்ள 

எந்தகவாரு நிறுவனமும் கசயல்முரைக்கு உதவுவதற்கும், தரலயிடுவதற்கும் ICTA - தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனதின் உதவிரய தகாைலாம். ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்ப நிறுவன பங்குதாைர்களின் பங்களிப்புடன் தைவு பகிர்வு குழு" ஒன்ரை அரமப்பதன் 

மூலம் ஒருங்கிரைப்பு கசயல்முரைரயத் கதாடங்க தவண்டும். 

  

2.4.4 தசரவகள் வழங்கும் பிை நிறுவனங்களுக்கு தைரவ வழங்கும் தபாது, அத்தரகய தைவின் 

தனியுாிரம மற்றும் இைகசியத்தன்ரமரய உறுதிகசய்வதற்கு சிைப்பு கவனம் கசலுத்தப்பட 

தவண்டும். 

 

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.  

 

2.4.6 அைசாங்கநிறுவனங்கள், அைச தசரவகரள வழங்குவதற்காக மற்ை அைசாங்க அரமப்புகளுடன் 

பாதுகாப்பான மற்றும் தரடயற்ை இலத்திைனியல் தகவல் கதாடர்புகரள உறுதிப்படுத்துவதற்கு LGN 

ஐ பயன்படுத்த தவண்டும். 
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2.4.7 அரமப்புகளால் வழங்கப்படுகின்ை தசரவகள் லங்கா தகட் மூலம் தைவுகரள வழங்குவதற்கும், 

அைசாங்கத்தின் கசய்தி பாிமாற்ைத்திற்கும் நடுத்தை-தைப்பினருக்கும் வழங்குவதன் மூலம் 

கபறுநாின் அரமப்புகளால் வழங்கப்படும். அத்தரகய தைவுகள் எல்.ஐ.ஈ. மூலம் 

கதாிவிக்கப்படும் .www.developer.icta.lk இல் கிரடக்கும்.



 

24 

2.5 தைவின் இரடநிரலப்பாடு 

ககாள்ரக அைிக்ரக – இரைந்த தசரவ வழங்கல் (குடிமகன் நட்பு தசரவ ) அரனத்து அைசாங்க 

நிறுவனங்களும்,  லங்கா இன்டர்கபைாலிட்டி ஃபிதைம்தவர் (LIFe) திைந்ததை நிரலகரள 

பயன்படுத்தல் தவண்டும். 

 

2.5.1 அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் திைந்ததை நிரலகரள பயன்படுத்த தவண்டும், அரவ கசயல் 

திைன், விற்பரனயாளர் நடு நிரலரம மற்றும் கநகிழ்வுத்தன்ரம ஆகியவற்ரை உறுதிப்படுத்த 

தவண்டும். இது டிஜிட்டல் அைசாங்க அரமப்புகளின் அபிவிருத்தியில் சிைப்பாக கருதப்படதவண்டும், 

IT தயாாிப்புகரள வாங்குதல் மற்றும் பதிவுகரளப் பாதுகாத்தல் என்பன மிகவும் முக்கியமாகும். 

 

2.5.2 அரனத்து அைசாங்க நிறுவனங்களும் லங்கா இண்டர்கபைாலிட்டி ஃபிதைம்கவார்க் (LIFe) மூலம் 

குைிப்பிட்ட விடயதுக்காக அரடயாளம் காைப்பட்ட தகவல் பாிமாற்ை கநைி முரைகரளச் 

கபைப்பட்ட தகவல் களங்களிலிருந்து அரடயாளம் காைதவண்டும். Www.life.gov.lk ல் 

கவளியிடப்பட்டபடி, Life இன்சமீபத்திய பதிப்பில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள தைங்களுக்கு அைசு 

அரமப்புகள் இைங்க தவண்டும். 

 

2.6 திைந்த தைவு 

ககாள்ரக அைிக்ரக – திைந்த  தைவு தசரவகரள கபறுவரத எளிதாக்கும் கபாருட்டு, அரனத்து அைசு 

அரமப்புகளும் தசரவகள் வரகப்படுத்தலுக்கு இைங்க தைவுகரள வழங்கதவண்டும் 

 

2.6.1 கபறுமதி தசர்க்கப்பட்ட தசரவகரள வழங்குவதற்கு, அைசு நிறுவனங்கள் தைவு மற்றும் / 

அல்லது தைவு தசரவகரள திைந்த தைவுகளாக வழங்க தவண்டும். இத்தரகய திைந்த தைவு ததசிய 

பாதுகாப்பு,  மற்றும் நிறுவன ககாள்ரககள், தனியுாிரம ஆகியன மீைாத வரகயில் இருக்க தவண்டும். 

மீைாதது, அரடயாளம் காை முடியாத (நபர்கள், குைிப்பிட்ட இடங்கள் தபான்ைரவ) மற்றும் எந்த 

அைசியலரமப்பு அல்லது சட்ட கநைிமுரைகரள மீைாத வரகயில் இருக்க தவண்டும். ஏற்றுக் 

ககாள்ளப்பட்ட திைந்த தைவு ககாள்ரககரள இரைப்பு 11 – திைந்த தைவு ககாள்ரக 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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2.7 குடிமகன் ரமயப்படுத்தப்பட்ட தசரவகள் வழங்குதல் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் குடிமகன் ரமயப்படுத்திய தசரவகரள 

வழங்குவதில் ஒத்துரழக்க தவண்டும் 

 

2.7.1 அைசு நிறுவனங்கள் அவர்களது இரைந்த தசரவகள் சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாைர்களுடன் 

ஒத்துரழக்க தவண்டும். இந்த ததரவரய எளிதாக்கும் வரகயில் தைவு உாிரமயாளர்கள் அரனத்து 

அைசு நிறுவனங்களுக்கும் இதரன நிரைதவற்றும் கபாருட்டு , பைஸ்பை புாிதல் கதாடர்பான 

தசரவகரள வழங்ககுவதுடன்  அடிப்பரட தகவல்கரளயும் வழங்கதவண்டும். 

 

2.7.2 அைசாங்க நிறுவனங்கள், அைசு தசரவகரள வழங்குவதற்காக மற்ை அைசாங்க அரமப்புகளுடன் 

பாதுகாப்பான மற்றும் தரடயற்ை இலத்திைனியல் தகவல் கதாடர்புகரள உறுதிப்படுத்துவதற்கு LGN  

ஐபயன்படுத்த தவண்டும். 

 

2.7.3 அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் ததசிய கமாரபல் தபார்ட்டல்  (http://mobile.icta.lk/) மற்றும் 

அைசாங்க எஸ்.எம்.எஸ் வழியாக தகவல் மற்றும் தசரவகள் தபான்ை வற்ரை வழங்க முயற்சிக்க 

தவண்டும். 

 

2.7.4  எலக்ட்ைானிக் தசரவகள் அைசாங்கத்தின் கசயல் திைரன தமம்படுத்துவதற்காக அவர்களின் 

ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம் அரமப்புகரள வழங்குவதற்காக அைசாங்க 

தசரவரய பயன்படுத்ததவண்டும். அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் LGN உடன் 

இரைக்கப்பட்டுள்ளதால், அைசாங்க தசரவகரள வழங்குவதற்கான ததரவயான இரைப்புகரள 

LGN மூலம் திைம்பட வழங்க முடியும். 

 

2.7.5 தகவல் தசரவகரள தரடயற்ை விதத்தில் வழங்குவதற்கா கஅைசாங்க நிறுவனங்கள்1919 ஆம் 

இலக்கத்திற்கு  தசரவகதாடர்பான தகவல்கரள வழங்கதவண்டும். 

 

2.7.6 அரனத்து அைசாங்க நிறுவனங்களும் லங்கா இண்டர்கபைாலிட்டி ஃபிதைம்கவார்க் (ரலஃப்) 

மூலம் குைிப்பிட்ட கடாரமனுக்காக அரடயாளம் காைப்பட்ட இயங்குதள தைவுகரள அரடயாளம் 

காைதவண்டும். 

 

2.7.7அரனத்து முக்கிய அைசாங்க அரமப்புகளும் அவற்ைின் உட்புை ததரவகரள தமதலயுள்ள 

தைத்துக்கு அரமவாக பயன்படுத்தி பூர்த்தி கசய்யப்பட தவண்டும் என்பரத உறுதி கசய்ய தவண்டும். 
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 3 பிாிவு 3 – குைிக்தகாள் 3 க்காை ககாள்ரக 

சிைந்த ஆளுரம இலக்கு - பயனுள்ள, திைரமயான 

குைிக்தகாள் 3 – குடிமகன் ரமயமாக இருக்கும் / மறு-கபாைியியலாளர் 

அைசாங்க கசயல்முரைகரள தமம்படுத்தல்  

 

 

 

 

3.1 இன்ட்தைா நிறுவன ஜி.பி.ஆர் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – குடிமக்கரள ரமயப்படுத்திய தசரவகரள வழங்குவதற்கும் டிஜிட்டல் 

அைசாங்க தீர்வுகரள நரடமுரைப்படுத்துவதற்கும் மறுசீைரமப்பு ககாள்ரககரள 

நரடமுரைப்படுத்துவதன் மூலம் அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் தங்கள் கசயல்முரைகரள 

தமம்படுத்த தவண்டும். 

 

3.1.1 அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் அவற்ைின் தசரவ தைநிரலகரள மதிப்பீடு கசய்ய தவண்டும் 

மற்றும் சிக்கலுக்கு காைைமான விடயங்கள் மற்றும் அது கதாடர்பான கசயல்முரைகரளயும் 

அரடயாளம் காைதவண்டும். 

 

3.1.2 அரனத்து அைச நிறுவனங்களும் நரடமுரையில் இருக்கும் கசயல்முரைகரள மறுசீைரமக்க 

தவண்டும்,  தசரவ வழங்குதரல தமம்படுத்துதல் மற்றும் டிஜிட்டல் அைசாங்க தீர்வுகரள 

தமம்படுத்துதல்  கசய்வதற்கு .5 GPR க்கான வழிகாட்டல் இரைப்பு 12 இலிருந்து 

கபற்றுக்ககாள்ளலாம்.  

 

3.1.3 மறுசீைரமப்பு நடவடிக்ரககள் காைைமாக ஏற்பட்ட மாற்ைங்கள் / தமம்பாடுகரள 

ஒருங்கிரைப்பதன் மூலம் நிறுவனங்களின் தசரவ ரகதயடுகள் கதாடர்ந்து மதிப்பாய்வு 

கசய்யப்பட்டு தமம்படுத்தப்பட தவண்டும். 

பிாிவு துரை தரலப்புகள் 

3.1இன்ட்தைா நிறுவன ஜி.பி.ஆர் 

3.2 இன்டர் – இன்ஜினியாிங்ஜி .பி.ஆர் 
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3. 2 உள் நிறுவன ஜி. ஆர்.ஆர் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – இரைந்த மற்றும் சீைான முரையில் குடிமக்கரள ரமயப்படுத்திய 

தசரவகரள வழங்குவதற்காக, ஒரு குைிப்பிட்ட தசரவரய வழங்கும் அரனத்து அைசு 

நிறுவனங்களும் ஒத்துரழக்க தவண்டும். 

 

 கசயல்பாடுகரள நிரைவு  கசய்தல்  

 கசயல்முரை வரைபடங்கள் மற்றும் கசயல்முரை அகைாதிரய  நிரைவு கசய்தல். 

 கசயல்முரைகளின் பிைதிகரள அரடயாளப்படுத்துதல் மற்றும் அைசாங்க அரமப்புகளின் 

பாத்திைங்கரள பகுத்தைிதல். 

 உள் – நிறுவன கசயல்முரைகரள மறு - சீைரமத்தல். 

 ககாக்குத்தைி  தசரவக்கு ததரவயான LIFe  தைங்கரள வரையரை கசய்தல். 

 ககாத்தைி மட்ட டிஜிட்டல் அைசு  தீர்வுகரள  கசயல்படுத்துதல் 

 

3.2.1 ஒத்துரழப்புச் கசயல்களுக்கு உதவுவதற்காக, ககாத்தைி அரமப்பு GCIO அலுவலகத்துடன் 

ஒருஒப்பந்தத்ரத ரககயழுத்திட தவண்டும். இதற்கு ஒரு வார்புருப்புகள்  (கடம்ப்தளட்ரட) இரைப்பு  

Annexure 13 இலிருந்து கபைலாம் –புாிந்துைர்வு உடன்படிக்ரகக்கான கடம்ப்தளட்ரய  பார்க்க.  

 

3.2.2 சம்பந்தப்பட்ட குடிமகன் தசரவ பகுதி அல்லது கசயல்முரை ததர்வுமுரை பகுதி (3.1.2 க்குள்) 

அதத வர்த்தக கசயல்முரை  உள்ள நிறுவன கசயல்முரையுடன் கதாடர்புரடயதாக இருந்தால், ஒரு 

ஒருங்கிரைந்த ஜி.பி .ஆர் மூலமாக அதற்கான தீர்வுகரள கபைலாம். GPR க்கான வழிகாட்டல் 

இரைப்பு 12  இலிருந்து உதவி  கபைப்படலாம் - GPR க் கானவழிகாட்டுதல்கள். 

3.2.3 இரைந்த தசரவகரள வழங்குவதற்காக தசரவ கசய்யும் அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் 

ஆண்டுததாறும் ஒரு eIntegration உடன்படிக்ரக தைிக்ரக கசய்யதவண்டும். இரைப்பு14 இல் 

வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் - eIntegration கசய்வதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

பிாிவு 4 – குைிக்தகாள் 4  க்கான ககாள்ரக 

சிைந்த ஆட்சிகான  இலக்கு –  விரனத்திைன் கசயல்திைன்  
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குைிக்தகாள் 4 - ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

உள்கட்டரமப்பு, தகவல் தசகாிப்பு, அைசாங்க கசயலாக்கங்கள் மற்றும் ICT 

தீர்வுகளில் அைசாங்க நிறுவனங்களுக்கு உள்தள கசயற்படுவரத  உைிதிபடுத்த  

டிஜிட்டல் அைசாங்கத்ரதப் பயன்படுத்துங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 கிரடக்கக் கூடிய அைச தீர்வுகளின் டிஜிட்டல் பட்டியல் 

4.1.1 ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப தீர்வுகளின் பட்டியரல பைாமாிப்பதற்காக 

அரனத்து ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப தீர்வுகரளயும் பற்ைி அரனத்து அைசு 

நிறுவனங்களும் தகவல்கள் வழங்கதவண்டும். இலங்ரகயில் உள்ள டிஜிட்டல் அைசாங்க தீர்வுகளின் 

பட்டியல் ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனதினால் பைாமாிகபடும்  

4.1.2 ஒரு புதிய தீர்வு அபிவிருத்தி கசய்யப்படும் தபாகதல்லாம், உாிய அைசாங்க அரமப்புகள் 

மீண்டும் மீண்டும் சாத்தியமான கூறுகரள உள்ளடக்கியது என உறுதிப்படுத்த தவண்டும், மறு 

உருவாக்க தீர்வுகளின் பட்டியரள https://egovsolutions.lgcc.gov.lk இல்காைலாம்.

பிாிவு துரை தரலப்புகள் 

4.1 கிரடக்கக் கூடிய தீர்வு பட்டியரல இலத்திைனியல் அைசாங்க 

தீர்வுக்கு  மீள  பயன்படுத்தல்.  

4.2 கிரடக்கும் தீர்வுகளின் தைம்  

4.3 கபாதுவான பயன்பாடுகள் 

4.4 கபாதுவான உள்கட்டரமப்பின் பயன்பாடு 

4.5  தைவு மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 
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4.2 கிரடக்கக் கூடிய தீர்வுகளின் தைம் மற்றும் தகுதி 

ககாள்ரக அைிக்ரக - புதிய தீர்வுகரள அபிவிருத்தி கசய்வதற்கு முன்னர், ஒவ்கவாரு அைசாங்க 

அரமப்பும் ஏற்கனதவ அைசாங்க தகவல் கதாடர்பு தீர்வுகளிலில்  கிரடக்கக் கூடிய மற்றும் அதன் 

இைக்கத்தன்ரமரய சாி பார்பதுடன்  பிை  அைசாங்க அரமப்புகளுடன் இரைந்தும் சாிபார்க்க 

தவண்டும். 

 

4.2.1 எந்தகவாரு டிஜிட்டல் அைசாங்க அரமப்ரபயும் உருவாக்க்குவதற்கு முன், அைச நிறுவனங்கள் 

மறுபயன்பாட்டு தீர்வுகள் கிரடக்கும் தன்ரமரய சாிபார்க்க தவண்டும். மற்றும் அத்தரகய தீர்ரவப் 

மீள பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக் கூறுகரள RoI - முதலீட்டு மீதான வருவாய் விடயங்கரள 

ஆைாய்ந்து அத்தரகய தீர்வுகரள பயன்படுத்த தவண்டும்.  

 

4.2.2 அைசாங்க தகவல் கதாழில்நுட்ப தீர்வுகரள மறுபடியும் பயன்படுத்துவதற்கு, அைச அரமப்புகள் 

அனுமதிக்க தவண்டும் கைினி ஐபி உாிரமகள் மற்றும் தபஸ்தபாக் ஐ.சி.டி. தீர்வுகரள 

ரவத்திருக்கவும். தவண்டும்.  

4.3கபாதுவான பயன்பாடுகள் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அைசாங்கத்தின் கசயல் திைரனஅதிகாிப்பதன் மூலம் தபாலி பிைதிகளின் 

பயன்பாடுகரள குரைப்பதற்காக அரனத்து அைசாங்க அரமப்புகளும் கபாதுவான விண்ைப்ப 

பகிர்வுகரள  பயன்படுத்ததவண்டும். 

4.3.1 ஒருங்கிரைந்த மனித வள முகாரமத்துவ முரைரம, நிதி முகாரமத்துவ முரைரம, 

கபாருட்கள் மற்றும் கசாத்து முகாரமத்துவம் தபான்ை கபாது கசயற்பாடுகரள கபாது 

தசரவகள் ஆரைக்குழு, நிதி அரமச்சு தபான்ை  நிறுவங்களால்  உருவாக்கப்பட தவண்டும். 

 

4.3.2 அரனத்து அைசு நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களின் ததரவகரள பூர்த்தி கசய்வதற்கு 

ரமயப்படுத்தப்பட்ட அரமப்பு முரைரயப் பயன்படுத்த தவண்டும். 

 

 

4.3.3 தசரவ கபறுவதில் வழங்குவதில் ககாத்தைி முரைரய பயன்படுத்தும் எல்லா 

நிறுவனங்களும் கபாதுவான சந்திப்புக்கரளயும் ஏரனய பயன்பாடுகரளயும் அரனத்து 

கபாருத்தமான சந்தர்ப்பங்களிலும் பயன்படுத்த        தவண்டும் 
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4.4 கபாது உள்கட்டரமப்பின் பயன்பாடு 

4.3.4 ககாள்ரக அைிக்ரக – அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் கபாதுவான ICT உள்கட்டரமப்பு 

ஒன்ரை பயன்படுத்த தவண்டும். (அ) LGN - லங்கா அைசாங்க கநட்கவார்க் LGN - லங்கா 

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

(ஈ) கமாரபல் தபார்ட்டல் (எ) தகாவ்ஸ்எம்எஸ் (ஜி) GovSMS (G) எல்ஜிபிஎஸ் (எச்) LGPS (H) 

தபான்ை குடிமக்கரள ரமயபடுத்திய தசரவகரள வழங்குதல் தவண்டும். 

4.4.1 அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் LGN - லங்கா அைசாங்க கநட்கவார்க்ஐ பயன்படுத்தி அைசாங்க 

நிறுவனங்களிரடதய தைவு மற்றும் தகவரலப் பகிர்ந்து ககாள்ள தவண்டும். (இரைப்பு 15 - LGN - 

லங்கா அைசாங்க கநட்கவார்க் உடன் இரைக்கப்பட்ட அைசாங்க அரமப்புகளின் பட்டியல்  

காைபடுகின்ைது) 

அரனத்து அைசாங்க நிறுவனங்களும் குடிமகன் தசரவகரள வழங்குவதற்கு Lanka Gate நடுத்தை 

கமன்கபாருள் அைசு உள்கட்டரமப்பு , நாடுதபார்டல் Country Portal மற்றும் கமாரபல் தபார்ட்டல் 

Mobile Portal தபான்ை குடிமக்கள் தசரவ திட்டத்ரத பயன்படுத்தி தசரவகரள வழங்க தவண்டும். 

 

அரனத்து அைசாங்க அரமப்புகளும், அைசாங்கத்தின் LGC (எல்.ஜி.சி) திட்டத்ரத பயன்படுத்தி 

அவர்களின் தகவல் உட்கட்டரமப்பு ததரவகரள பூர்த்தி கசய்துடன், இலத்திைனியல் தசரவகளின் 

கசயல் திைரன தமம்படுத்த தமகம் சார்ந்த கமன்கபாருள் தசரவகரள உட்ககாண்டாக தவண்டும். 

எல்.ஜீ.ஜி ரமயத்தில் எல்.ஜி.சி அரமந்துள்ளது என்பதால், இரைக்கப்பட்ட அைசாங் கதசரவகரள 

வழங்குவதற்கான அவசியமான இரைப்புகரள LGN உடன் இரைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 

கபரும்பாலான அைசு நிறுவனங்கள் இந்த திட்டத்தில் இரனகப்பட்டுளது. (இரைப்பு 16 

ஐப்பார்க்கவும் - எல்.ஜி.சி தசரவகள்ஆவைம்) 

 

4.4.4 குடிமக்களுக்கான தசரவகரள வழங்கும் தபாது, அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும், 

இலத்தினியல் ககாடுப்பனவு முரைகரள கசயல்படுத்தி இலங்ரக அைசாங்க ககாடுப்பனவு 

தசரவரய  (LGPS)  பயன்படுத்த தவண்டும். (இரைப்பு17 - (LGPS)  எல்ஜிபிஎஸ் தசரவ ஆவைம்) 

 

4.4.5 கமாரபல் மூலம் குடிமகன் தசரவரய வழங்கும் அரனத்து அைச நிறுவனங்களும் GovSMS 

அைச தசரவரயப் பயன்படுத்த தவண்டும். (இரைப்பு18 - GovSMS தசரவ ஆவைம்) 

4.4.6 அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் கபாது தசரவக்கு தகவல்கரள வழங்குவதற்காக குடிமகன் 

தசரவகளுக்கான அைசாங்க அரழப்பு நிரலயமாக இருக்கும் GIC - அைசாங்க தகவல் ரமயத்ரத 

பயன்படுத்த தவண்டும். அவ்வாறு, தசரவ கதாடர்பான தகவரலப் பயன்படுத்தி, குரைந்தபட்சம் ஒரு 

வருடத்திற்கு இைண்டு முரை அத்தரகய தகவரல புதுப்பிக்க தவண்டும். தசரவரய வழங்கல் கசயல் 

முரை, தகவல் கதாடர்பாடல் ஆகியவற்ைின் எந்த மாற்ைங்களும் உடனடியாக தசரவ தகவல்ரக 

தயட்ரட புதுப்பிப்பதன் மூலம் வழங்கப்பட தவண்டும். 

(இரைப்பு 19 - GIC - அைசாங்க தகவல் ரமயம் ரகதயட்டிற்கான கடம்ப்தளட்) 
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4.4.7 இலத்திைனியல்  தசரவகரள வழங்கும் அைச நிறுவனங்கள் GIC -1919 GIC - அைசாங்க தகவல் 

ரமயம் உதவிச் தசரவரய வழங்குவதற்கு பயன்படுத்த தவண்டும்.  அத்தரகய தசரவகரள GIC - 

அைசாங்க தகவல் ரமயம் பயன்படுத்தி ததரவயான தகவல்கரள வழங்குவதற்காக தயாாிக்கப்பட்ட 

ரகதயட்டிரன பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். (இரைப்பு 19 ஐபார்க்கவும் - GIC - அைசாங்க தகவல் 

ரமய ரகதயட்டிற்கான கடம்ப்தளட்) 
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4.4 தைவுகரள  மீண்டும் பயன்படுத்தல் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அைசு நிறுவனங்கள் ஏற்கனதவ ஒரு நிறுவனத்தில் அல்லது குைிப்பிட்ட தசரவ 

கட்டரமப்பில் கசயற்படுகின்ை தபாது  கூடுமானவரை தசகாிக்கப்பட்ட தகவரல மீண்டும் 

பயன்படுத்த தவண்டும். பிைதான தைவு ரமயங்களில் உள்ள பதிவுகள் , ePopulation பதிவுகள் , காைி 

பதிவுகள் பதிவுகள் தபான்ை தைவுகரள மீண்டும் கபை சிைப்பு கவனம் கசலுத்தப்படுதல் தவண்டும். 

 

4.5.1 நிறுவன தகவல்களும் உள்ளடக்கங்களும் உள்ளக கசயல்முரைகளுக்கான தகவல்கரள 

வழங்குவதற்கு வடிவரமக்கப்பட தவண்டும். 

 

4.5.2  அரனத்து அைச நிறுவனங்களும் அைசின் கபாது இலத்திைனியல் தகவல் விபைக் குைியீட்ரட 

GIC - அைசாங்க தகவல் ரமயத்ரத பயன்படுத்தி தகவல் கபறுதல்கரள சாிபார்க்க தவண்டும் 

 

4.5.3 தைவு ரமயங்கதளாடு கதாடர்புரடய உாிரமயாளர்களிடமிருந்து மக்கள் கதாரக, நிலம் மற்றும் 

வர்த்தக நிறுவனங்கள் கதாடர்பான அடிப்பரட தகவல்கள் கபைப்பட தவண்டும். ஒவ்கவாரு 

ரமயத்தின் தைவு உாிரமயாளரும் கீழ்க்கண்டவாறு  இருக்க தவண்டும்: காைி பதிவு திரைக்களம் 

பதிவாளர் நாயக திரைக்களம் மற்றும் மக்கள் பதிவு நிரலயங்கள் ஆகியவற்ைின் தைவு பதிவுகள் 

தபான்ை நிறுவனத்தின் பதிவுகள் அந்த நிறுவனங்களின் பதிவாளாினால்  . ஒவ்கவாரு 

நிரலயத்தினதும் தைவு, அணுகல் விதிகள், விதி முரைகள் மற்றும் தைவு புதுப்பித்தல் துல்லியம், 

இைகசியத்தன்ரம என்பன  பாதுகாக்கப்பட்டு அதற்கு கபாறுப்பாக இருக்க தவண்டும். 

 

4.5.4 ததரவயான தகவல்கள் கிரடத்தால், அத்தரகய தகவரல கபறுவதற்கான நிரலயத்தின் தைவு 

உாிரமயாளதைாடு புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ரககயழுத்திடப்பட தவண்டும். இத்தரகய தகவரலப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய தநாக்கங்கள் நிரலயத்தின் தைவு உாிரமயாளாினால் வரையறுக்க படுதல் 

தவண்டும். 

 

4.5.5 ஒவ்கவாரு தைவு பதிவினதும் தனித் தன்ரமரய உறுதி கசய்வதற்காக, இலங்ரகயில் 

அரடயாள எண் (SLIN), கம்கபனி பதிவு எண் மற்றும் நில௧ அரடயாள எண் தபான்ை தனிப்பட்ட 

அரடயாளங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. இத்தரகய நிரலயங்களில் இருந்து இருந்து தைரவப் 

கபைவிரும்பும் அரமப்புகள், தைவு பாிமாற்ைத்ரத உறுதிப்படுத்துவதற்கான அவற்ைின் கைினிகளில் 

அந்த தனிப்பட்ட இைகசிய  எண்  தைவு தைங்கரளப் பயன்படுத்த தவண்டும். 
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பிாிவு 5 – குைிக்தகாள் 5 க்கான ககாள்ரககள் 

நல்ல ஆட்சிக்கான இலக்கு – வரக கூைல்  

குைிக்தகாள் 5 – அரனத்து அைசாங்க தசரவகளுக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட 

தசரவ அளரவ அரடய, அளவிட, கண்காைிக்க மற்றும் கவளியிட ஐ.சி.டி 

ICT பயன்படுத்துதல்  

 

 

 

 

 

5.1   நிறுவன தசரவ அளரவ அரடய டிஜிட்டல் அைசாங்கத்தின் பயன்பாடு 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் அரனத்து அைசாங்க தசரவகளுக்கும் தசரவ 

அளவீடுகரள அரடய, அளவிட, கண்காைிக்க மற்றும் கவளியிடுவதற்கு ICT - தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப  பயன்பாட்ரட  ஊக்குவிக்க தவண்டும். 

 

5.1.1 அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் தங்கள் நிறுவன தசரவரய வழங்குவதற்கான தை நிரலகரள 

குைிப்பிடுவதன் மூலம், அதற்கான உள்நாட்டில் அரமப்பு முரைகரள விாிவுபடுத்தவும், அவற்ைின் 

இலக்குக்கான தசரவ வழங்கல் மட்டத்ரத அரடய ததரவயான கால எல்ரலயும் (குடிமகன் 

சாசனத்தில் தசரவ நிரலகரளப் பார்க்கவும்)  குைிப்பிட தவண்டும். இரைக்கப்பட்ட தசரவகரள 

வழங்குகின்ை அரமப்புகளுக்காக, இரைப்பு 20-ல் ககாடுக்கப்பட்ட கடம்ப்தளட் – கிளஸ்டர் - 

குைிப்பிட்ட குடிமகன் சாசனத்திற்கான கடம்ப்தளட் கிளஸ்டர் – குைிப்பிட்ட குடிமக்கள் தசரவ 

சாசனத்தில்  அரடயாளம்காை  தைப்பட்டுள்ளது. 

 

5.1.2 ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்புகளும் தாங்கள் வழங்கும் தசரவகளின் தைநிரலகரள கவளியிட 

தவண்டும் மற்றும் ஒவ்கவாரு தசரவயின் உண்ரமயான நிரலகரளயும் பதிவு கசய்ய தவண்டும். 

 

5.1.3 ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்புகளும் தசரவகளின் தைம் கதாடர்பான மதிப்பீடுகரள 

கசய்யதவண்டும், அவ்வப்தபாது அைிக்ரககள் கவளியிட தவண்டும், இதனால் தசரவ தைநிரலகள் 

கபனபடுகின்ைது  என்பரத  என்பரத மதிப்பீடு கசய்வதற்கு கபாது மக்களுக்கு உதவுகிைது. 

 

பிாிவு துரை தரலப்புகள் 

5.1 நிறுவனதின் தசரவ அளரவ அரடய  டிஜிட்டல் அைசாங்க  முரைரய 

பயன்படுத்தல் பயன்பாடு 
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அைச நிறுவனங்கள் டிஜிட்டல் தீர்வுகள் ஒப்பந்தங்களில் தசரவரய வழங்குகின்ை தபாது   (SLA) 

நிறுவனத்துடன் இரைத்து உறுதிப்படுத்ததவண்டும். (துரை இரைப்பு 05 - SLA க்கான 

கடம்ப்தளட்) 

 

5.1.5 நிறுவன தரலவர் திட்டமிடப்பட்ட eService நிரலகளின் கசயல் மற்றும் முன்தனற்ைம் 

கதாடர்பாக சாியான தநைத்தில் அவ்வப்தபாது மதிப்பாய்வு கசய்து திட்ட ஆரை குழுவுக்கு அனுப்ப 

தவண்டும் தவண்டும். 

 

5.1.6  அைசு நிறுவனங்கள் குடிமக்களுக்கு வழங்கப்படும் தசரவகளுக்கு முதல் நிரல உதவி ரமயமாக 

GIC - அைசாங்க தகவல் ரமயம் GIC-1919 ஐ பயன்படுத்த தவண்டும். 
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பிாிவு 6 – குைிக்தகாள் 6 க்கான ககாள்ரக 

நல்ல ஆட்சியின்  இலக்குகள் - உள்ளடக்கியது 

குைிக்தகாள் 6 - ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம் 

மூலம் ஓைங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களின் ததரவகரளத் நிரை தவற்றுதல்  

 

 

 

 

 

6.1 டிஜிட்டல் அைசாங்க உள்ளடக்கம்  

ககாள்ரக அைிக்ரக - அைசு நி றுவனங்கள்  அடி  மட்டத்தில்  உள்ள  மக்களுக்காகவும் , பாதிகப்பட்ட 

சமூகங்கரள சார்ந்தவர்களுகாகவும் ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம் 

அடிப்பரடயிலான தசரவரய வழங்குவரத உறுதிப்படுத்த தவண்டும் 

 

6.1.1 சம்பந்தப்பட்ட அைசு நிறுவனங்கள் இலத்திைனியல் ஊடாக தசரவ வழங்குவதற்கு கபாறுப்பாக 

இருக்கும் இந்த தசரவகள் ஓைங்கட்டப்பட்ட சமுதாயங்களுக்கு கசன்ைரடவதாக இருக்க தவண்டும். 

 

6.1.2 இந்த நிறுவனங்கள் பலவித ஊடகங்கள் வழியாக தசரவகரள வழங்க முடியாத மற்றும் 

ஓைங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களுக்காக தசரவகரள வழங்குவதற்காக குைிப்பிட்ட வழி முரைகரள 

திட்டமிட்டு  கசயற்படுத்த தவண்டும். (உதாைைம் . கமாரபல் தசரவ அலகுகள்) 

6.2 ஓைங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களின் நலனுக்காக டிஜிட்டல் அைசாங்கம் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – சமூகங்களின் ததரவகரள பூர்த்தி கசய்ய அைசாங்க அரமப்புகளின் 

கருவியாக ICT  பயன்படுத்தப்பட தவண்டும் 

6.2.1அைசு நிறுவனங்கள் ஓைங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களின் நலனுக்காக ICT அடிப்பரடயிலான 

தீர்வுகரள பயன்படுத்த தவண்டும் மற்றும் அத்தரகய சமூகங்களுக்கு நன்ரமகரள தசர்ப்பதற்கான 

இரடநிரல வழிமுரைகரள பயன்படுத்த தவண்டும். 

 

 

 

பிாிவு துரை தரலப்புகள் 

6.1 டிஜிட்டல் அைசு 

6.2 பாதிக்கப்பட்ட  சமூகங்களின் நலனுக்காக டிஜிட்டல் அைசாங்கம் 
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பிாிவு 7 – குைிக்தகாள் 7  க்கான ககாள்ரக 

நல்ல ஆட்சி இலக்குகள் - கபாறுப்பு 

குைிக்தகாள் 7 - ICT பயன்பாட்டின் ஊடாக மிகுந்த விழிப்புைர்வு மற்றும் 

ஒருங்கிரைத்தல் என்ை வழிமுரை ஊடாக அைசாங்கஅரமப்புகளிளின் 

நரடமுரைகரளயும் கசயல் முரைகரளயும் நரடமுரைப்படுத்துதல் 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 இலத்திைனியல்  தசனல்கள் மூலம் அை தசரவ அணுகரல விருத்தி கசய்தல். 

 

ககாள்ரக அைிக்ரக – ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்பும் அைச  தசரவரய  கபற்றுக்ககாள்ள 

இலத்திைனியல்  தசரவகரள  ஆைம்பிக்க  தவண்டும்  

 

7.1.1 அைசாங்க வரலப்பின்னல் (www.gov.lk) மற்றும் அைசாங்க ரகயடக்கத் கதாரலதபசி 

(www.mobile.srilanka.lk) ஆகியரவ இரைய அடிப்பரடயிலான அரமப்புகரள ஒருங்கிரைத்து 

பைவலான தகவல் மற்றும் குடிமக்கள் தசரவகள் தகவரல வழங்குவதற்காக. அரனத்து அைச 

நிறுவனங்களுக்கும் கிரடக்கக்கூடிய வரகயில் இலத்திைனியல் தசரவகரள அைசாங்க 

இரையதளங்களில் உள்ள இரைப்புகளின் மூலம் கபை முடியும் என்பரத உறுதிப்படுத்த தவண்டும். 

 

7.1.2 அைசாங்க நிறுவனங்கள் முன்கூட்டிதய அடிப்பரடயில் குடிமக்களுக்கு நட்பு முரையில் தகவரல 

வழங்குவதற்கு ஒரு புதுப்பித்த வரலதளத்ரத உருவாக்கி  பைாமாிக்க தவண்டும். (இரைப்பு 21 ஐ 

பார்க்கவும் – அைசாங்க வரலதளம் பதிவுக் ககாள்ரக மற்றும் இரைப்பு 22 – அைசாங்க 

வரலத்தளங்களும்  வழிகாட்டுதல்களும்) 

 

7.1.3 சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில கமாழிகளில் இரையத்தளத்தின் உள்ளடக்கம் இருப்பரத 

அைசாங்க அரமப்புக்கள் உறுதிப்படுத்த தவண்டும். உள்ளூர் கமாழிகளில் உள்ள வரலபக்கங்கள் 

யுனிதகாட் எழுத்தில் இருக்க தவண்டும். இரவ புதுப்பிப்புகளுக்கான உள்ளடக்க முகாரமத்துவ 

கருவியாக இருக்க தவண்டும், வரல தைநிரலகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அைசாங்க 

பிாிவு துரை தரலப்புகள் 

7.1  மின்னணு இலத்திைனியல்  தசனல்கள் மூலம் அைச  தசரவகரள 

அணுகல். 

7.2  டிஜிட்டல் அைசு மூலம் கபாறுப்பு  கூறும்  தன்ரமரய  தமம்படுத்தல். 
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ககாள்ரக ஆகியவற்ரை கரடபிடிக்க தவண்டும் (இரைப்பு 21 – அைசாங்க வரல இரையப் பதிவுக் 

ககாள்ரக). 

 

7.2 டிஜிட்டல் அைசு மூலம் கபாறுப்பு கூைரல தமம்படுத்தல் 

ககாள்ரக அைிக்ரக  -  அைசு நிறுவனங்கள் தநைடியாக பதிலளிக்கவும்  மற்றும்  ஒருங்கிரைக்கவும் 

ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பத்ரத பயன்படுத்ததவண்டும். 

7.2.1 கவளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் கதாடர்பு ககாள்வதில் மின்னஞ்சல் வசதி வழங்கப்பட 

தவண்டிய உத்திதயாகத்தர்கள் கதாடர்பாக நிறுவனத்தின் தரலவர் தீர்மானிக்க தவண்டும். 

 

7.2.2 ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்புகளாலும் வழங்கப்படும் தசரவகளில், நரடமுரைப்படுத்தப்படும் 

தசரவகளின் தன்ரமரயப் கபாறுத்து குடிமக்களுக்கு கிரடக்கும் உயர்ந்தபச்ச நன்ரமரய உறுதி 

கசய்ய தவண்டும். 

 

7.2.3 அரனத்து அைசு நிறுவனங்ளும் அைசாங்க மின்னஞ்சல் ககாள்ரகக்கு இைங்கி கசயற்பட 

தவண்டும் (துரை இரைப்பு 23 – அைசாங்க மின்னஞ்சல் ககாள்ரக).(Refer Annexure 23 – 

Government eMail Policy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிாிவு8 - குைிக்தகாள்8 க்கான ககாள்ரக 

நல்ல ஆட்சியின் இலக்கு - பங்தகற்பு, ஒருமித்த கருத்து 
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குைிக்தகாள் 8 – கபாதுமக்கள் ககாள்ரக மற்றும் முடிகவடுக்கும் கசயல்முரை 

ஆகியவற்ைில் இலத்திைனியல் வழிகளில் குடிமக்கள் ஈடுபாட்ரட அதிகாித்தல்  

 

 

 

 

 

 

 

8.1 டிஜிட்டல் அைசாங்கம்  மூலம் குடிமகன் ஈடுபாடு 

ககாள்ரக அைிக்ரக – ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்பிற்கும் குடிமகனான கபாதுமக்கள், கபாது 

ககாள்ரக மற்றும் முடிகவடுக்கும் கசயல்முரை ஆகியவற்ைில் குடிமக்கரள ஈடுபடுத்த தவண்டும். 

 

8.1.1 குடிமகனின் கசயல் வடிவ பங்களிப்ரப உறுதிப்படுத்துவதற்காக அரனத்து அைசாங்க 

அரமப்புகளும், புகார்கள், கருத்துக்கள், அவதானிப்புகள் ஆகியவற்ரைப் கபறுவதற்காக 

இரையத்தளத்தில் ஒரு பிைத்தயகமான பிாிவு ஏற்படுதபடுதல் தவண்டும். குடிமக்களின் கதாடர்பு 

பலவழி முரைகளின்  மூலம் எளிதாக்கப்பட தவண்டும். 

8.1.2 ககாள்ரககள், திட்டங்கள், வைவு கசலவுத்திட்டங்கள் வடிவரமக்கப்படும் தபாது, அது 

சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களும் ,மின்னஞ்சல்கள், வரலப்பதிவுகள், சமூக ஊடகங்கள் ஆகியவற்றுடன் 

கதாடர்புரடய பைந்த கபாது ஆதலாசரனரயப் கபறுவதற்கு மற்றும் கலந்துரையாடல்கரள 

தமற்ககாள்வதற்கும்  இலத்திைனியல் ஊடகங்கள் வழங்கப்பட தவண்டும். (இரைப்பு 24 ஐ 

பார்க்கவும் – அைச சமூக ஊடக வழிகாட்டுதல்கள்) 

 

8.1.3 எந்தகவாரு புதிய திட்டத்ரதயும் கதாடங்குவதற்கு முன் ஒவ்கவாரு அைசஅரமப்புகளும், 

புகார்கள், கருத்துக்கள், மற்றும் அவதானிப்புகள் ஆகியவற்ரைப் கசய்வதற்கு கபாது  மக்களுக்கு 

வழிவரக கசய்ய தவண்டும். 

 

8.1.4"அைசசாங்கத்தின் உத்திதயாகபூர்வப e – பங்குபற்ைல் தவரலத்திட்டத்தில்  “Government Official 

eParticipation Portal, மூலமாக குடிமக்களின் பங்களிப்பு எவ்வளவு தூைம் இருகிண்ைது என அைிந்து 

ககாள்ளலாம் அதனால் இந்த தநாக்கத்ரத அைிந்து ககாள்வதற்கு இந்த திட்டத்திரன பயன்படுத்தல் 

தவண்டும்.  

8.2 குடிக்கள் ஈடுபாட்டின்காைைமாக ஏற்பட்ட விரளவுகளின் தண்ரம 

ககாள்ரக அைிக்ரக – எடுக்கும் சாியான / பின் கதாடரும் நடவடிக்ரககள் இலத்திைனியல் 

சாதனங்களின் மூலம் குடிமக்களுக்கு தசரவகள்  கபற்று  ககாள்வரத  அனுமதிக்கப்பட தவண்டும். 

பிாிவு துரை தரலப்புகள் 

8.1 டிஜிட்டல் அைசு மூலம் குடிமக்கள்  ஈடுபாடு 

8.2 குடிமகன் ஈடுபாட்டின் விரளவு 
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8.2.1 குடிமக்களிடமிருந்து கபைப்பட்ட குரைகரள, புகார்கரள, கருத்துகள், அவதானிப்புகள் 

ஆகியவற்ரைக் கருத்தில் ககாண்டு அதற்கான நடவடிக்ரககரள தமற்ககாள்ள தவண்டும், 

 

8.2.2 குடிமகன் ஈடுபாட்டின் முடிவுகரள குடிமக்களுக்கு அைிவிக்க குடிமக்கரளப் 

பயன்படுத்துவதற்கான வழி முரைகள் பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிாிவு 9 - குைிக்தகாள் 9 க்கான ககாள்ரககள் 

நல்லஆட்சி இலக்குகள்- சட்டவிதி 
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குைிக்தகாள் 9 - ICT ரய பயன்படுத்துவதன் மூலம் சட்டத்தின் ஆளுரமரய 

வலுப்படுத்தல்.  

 

 

 

 

 

 

9.1 சட்டத்தின் மீைல் கண்காைிப்புக்கான டிஜிட்டல் அைசாங்கம் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அைசு நிறுவனங்கள் சட்டத்ரத மீறும் கசயற்பாடுகரள ict மூலமாக வரகயில் 

கண்காைித்து, எச்சாிக்ரகயுடன் கசயற்பட தவண்டும். 

9.1.1 கசயல்பாட்டு ததரவகள் பூர்த்தி கசய்ய ICT – 

தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம் அரமப்புகள் உருவாக்கப்பட்டதபாது, பல்தவறு சட்ட 

மீைகள் கண்டைியப்பட்டது, இது கதாடர்பாக அைச நிறுவங்கள் எச்சாிக்ரகயுடலன் நடந்து 

ககாள்வதுடன் அரத சாியாக கண்காைிக்கவும் தவண்டும் இதரன உறுதிப்படுத்துவதற்குபல்தவறு 

அம்சங்கரள ஒருங்கிரைத்து சிைப்பு கவனம் கசலுத்தப்பட தவண்டும். 

9.2 சட்ட மீைரல அைிரகயிடுவதற்கான வழிமுரைகள் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அைசாங்க நிறுவனங்கள் குடிமக்கலுக்கு தசரவகரள  வழங்கும் தபாது 

சட்டத்ரத மீறுவரத அைிக்ரக கசய்வதற்கு தகவல் கதாழில்நுட்ப கருவிகரளப் பயன்படுத்த 

தவண்டும் 

 

9.2.1 சட்டங்கள் மீைப்படுவரத குடிமக்கள் வழங்கிய தகவரல அடிப்பரடயாக ககாண்டு அைிந்து 

ககாள்ளலாம்.  

 

9.2.2 குடிமக்கள் இந்த அரமப்புகரள கபாது நலனுக்காகவும் தனிப்பட்ட ததரவகளுக்கும் 

பயன்படுத்துவரத ஊக்குவிக்க தவண்டும் 

 

 

பிாிவு 10 – குைிக்தகாள் 10  க்கான  ககாள்ரககள் 

பிாிவு துரை தரலப்புகள் 

9.1 சட்ட மீைரல கண்காைிப்பதற்க்கான டிஜிட்டல் அைசாங்கம் 

9.2 சட்ட மீைல் புகார் வழிமுரைகள் 
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நல்ல ஆட்சி இலக்கு – கசயல்திைன், விரன திைன் 

குைிக்தகாள் 10 – கவற்ைிகைமான டிஜிட்டல் நிர்வாகத்திற்கான முரையான 

கசயல்பாட்டு கட்டரமப்ரப நிறுவுதல் மற்றும் நரடமுரைப்படுத்துதல்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்பும் ஒரு தரலரம புலனாய்வு அதிகாாிரய (CIO) நியமிக்க 

தவண்டும். ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனதின் இன் மறு - கபாைியியல் 

அைச திட்டத்திற்கான நிறுவனத்தின் ரமய புள்ளியாக இருக்க தவைடும். புலனாய்வு அதிகாாி 

அரமப்பின் இைண்டாவது மட்டத்தில் ஒரு அலுவலைாகவும் இருப்பதுடன் அரமப்பின் 

தரலவருக்தகா அல்லது கசயலாளருக்தகா அைிக்ரக சமர்பிக்க தவண்டும்   நிறுவனத்தின் 

முக்கியமான  கதாழில்நுட்பத்துரையின் தரலவைாக இருக்கதவண்டும். 

 

10.1.2 (CIO) - தரலரம கண்டுபிடிப்பு அலுவலர் நிறுவனத்திற்குள் ICT ஊக்கு விப்பு மற்றும் 

தமம்பாட்டு கசயற் திட்டங்களுக்கு கபாறுப்பாக இருப்பார், தமலும்ICT - தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப்பதுடன் கதாடர்புரடய திட்டங்கள் சம்பந்தமாக ஒருங்கிரனபாளைாக 

இருக்கதவண்டும். அைசாங்கஅரமப்புகள் மற்ை நிறுவனங்களுடன் ஒன்ைிரைக்கப்படும். CIO - 

தரலரம கண்டுபிடிப்பு அலுவலர்CIO - தரலரம கண்டுபிடிப்பு அலுவலர்க்கள் ஒவ்கவாரு மூன்று 

பிாிவுதுரைதரலப்புகள் 

10.1 CIO / ICT UNIT 

10.2 டிஜிட்டல் அைசாங்க  திட்டம் 

10.3 தகள்வி தகாைல்  

10.4 இண்டர்கநட் / இன்ட்ைான்ட் 

10.5 மனித வள திைன் விருத்தி  

10.6 டிஜிட்டல் அைசு தீர்வுகளுக்கான திைந்த மூல கமன் கபாருள் பயன்பாடு 

10.7 டிஜிட்டல் அைசாங்க திட்டங்களின் கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

10.8 விழிப்புைர்வு  எல்ரல  
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(3) மாதங்களுக்கு ஒரு முரை ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

நிறுவனத்தினால்  நியமிக்கப்பட்ட நபருடன்  டிஜிட்டல் அைசாங்கத்ரத கசயல்படுத்துவதில் கதாடர்பு 

ககாள்ள தவண்டும் அல்லது ததரவப்படும் தபாது ஆதலாசரனகரள கபற்றுக்ககாள்ள தவண்டும். . 

10.1.3 CIO பிைதம புலனாய்வு அதிகாாி நிறுவனத்திற்கு கதாழில்நுட்ப ஆதலாசரனரய வழங்க 

தவண்டும். டிஜிட்டல் அைசாங்க முதிர்ச்சியின் தற்தபாரதய நிரலரமரய அரடயாளம் காைவும், 

டிஜிட்டல் அைசு முதிர்ச்சி அளரவ தமம்படுத்துவதற்காகவும் ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் உருவாக்கிய டிஜிட்டல் அைச முதிர்வு மதிப்பீட்டு கருவிரய பயன்படுத்த 

தவண்டும். 

10.1.4 ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்பும் நிறுவனத்திற்குள் ஒரு தகவல்பிாிவு ஒன்ரை அரமக்க 

தவண்டும். ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப பிாிவின் அளவு மற்றும் கட்டரமப்பு 

மாறுபடலாம், அரமப்பின் ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப ததரவகரளப் 

கபாறுத்து ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நடவடிக்ரககள் / திட்டங்கள் என்பன 

எந்த கவாரு கவளிநாட்டிரனயும் கபாறுத்து மாறுபடும். 

10.1.5 ICT அலகு நிறுவனத்தின் தகவல் மற்றும் கதாடர்பு கதாழில்நுட்ப நடவடிக்ரககளுக்கு 

கபாறுப்பாக இருக்க தவண்டும், கவளி தகவல் கதாழில்நுட்ப திட்டங்களுக்கான, திட்டங்கரள 

கசயல்படுத்தி வாழ்க்ரக சுழற்சிரய நிர்வகிப்பதற்கு கபாறுப்பாக இருக்க தவண்டும். ICT - தகவல் 

மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப அரமப்புகரள கசயல்படுத்துவதற்கான கதாழில்நுட்ப 

கசயல்பாடுகள், திட்ட முகாரமத்துவம் மற்றும், திட்டமிடல் மற்றும் தகவல் கதாடர்பு ககாள்ரககள், 

வைிக கசயல்பாடுகள் மற்றும் கவளிவள குழுக்கள் கதாிவிக்க தவண்டும். 2016 ஆம் ஆண்டுக்குள் 

இந்த ககாள்ரகரய அமுல்படுத்துவதற்கு CIO - தரலரம கண்டுபிடிப்பு அலுவலர் கபாறுப்பாக 

இருக்க தவண்டும். 

10.2 டிஜிட்டல்அைசாங்க ஆட்சி  திட்டம் 

ககாள்ரகஅைிக்ரக - அரனத்து 

டிஜிட்டல்அைசாங்கதிட்டங்களுக்குமுரையானகமன்கபாருள்நிர்வாககட்டரமப்ரபநரடமுரைப்படு

த்த தவண்டும்.  

10.2.1 ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்ப்புகளும் ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம் ICT 

- தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப திட்டத்ரத வரைபடுத்தி கசயல்படுத்த தவண்டும், இது 

ICT நிறுவனத்தின் தநாக்குநிரல மற்றும் தநாக்கத்ரத நிரை தவற்றுவதற்காக 

பயன்படுத்தப்படுவதற்கான வழிரய வழங்குகிைது. நிறுவனத்திற்கான ICT - தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப திட்டத்ரத வரைவு கசய்து நரடமுரைப்படுத்துவதற்கு CIO 

கபாறுப்பாக இருக்க தவண்டும். 

10.2.2 அரனத்து அைசாங் நிறுவனங்களும்  ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

நிறுவனதுக்கு  அவர்களின் வருடாந்த தகவல் கதாழில்நுட்ப திட்டங்கரள சமர்ப்பிக்க தவண்டும் 

மற்றும் திட்டங்கரள பூர்த்தி கசய்வதற்கு முன் பாிந்துரைகரள கபை தவண்டும். ICTA திட்டங்கரள 
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நரடமுரை படுதுகின்ைதபாது அதரன கண்காைிக்கும் கசயல்முரைரய ICT உள்ளக கண்காைிப்பு 

குழு கசய்யும். 

 

10.2.4 ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ககாள்முதல் மற்றும் 

தற்தபாதுள்ள உபகைைங்கள், அரமப்புகள் மற்றும் கநட்கவார்க்குகரள பைாமாிப்பதற்கு தபாதுமான 

நிதி ஆகியவற்ைிற்கான ஒவ்கவாரு வருடாந்திை வைவு கசலவுத்திட்டத்திலும் ஒவ்கவாரு அைசாங்க 

அரமப்புக்கும் தபாதுமான நிதி ஒதுக்க தவண்டும். இத்தரகய மதிப்பீட்டிற்கான கசலவு மதிப்பீடு 

மற்றும் பாிந்துரைக்கான உதவி ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல்  கதாழில்நுட்ப  நிறுவனம் 

இலிருந்து கபைப்படலாம். 

 

10.2.5 ஒரு டிஜிட்டல் அைச திட்டம் நரடமுரைப்படுத்தப்படும் தபாது, பங்குதாைர்களின் உறுதிப்பாடு, 

பங்களிப்பு, உதவி மற்றும் ஒத்துரழப்பு ஆகியவற்ரை உறுதி கசய்வதற்காக ஒரு திட்ட 

ஒருங்கிரைப்புக் குழு (PSC) திட்ட கசயற்படுதல் குழு உருவாக்கப்பட தவண்டும் அரமச்சின் 

கசயலாளர் அல்லது திரைக்களம் கசயலாளர் குைிப்பிட்ட குைிக்தகாளுடன் கதாடர்புரடய குழுரவ 

நியமிக்க தவண்டும். இரைப்பு 25 – கருப்கபாருளான வார்ப்புருக்கான  கடம்ப்தளட், இரைப்பு 26- 

(PSC) திட்ட கசயற்படுதல் குழு குைிப்பு விதி முரைகள். 

10.2.6 டிஜிட்டல் அைச திட்டங்கள் கவற்ைிகைமாக கசயல்படுத்தப்படுவரத உறுதிகசய்வதற்காக, அைச 

நிறுவனங்கள் ஒரு சாியான கமன்கபாருள் நிர்வாககட்டரமப்ரப நரடமுரைப்படுத்த தவண்டும் 

மற்றும். ததரவயான மாற்ைங்கள் / தமம்பாடுகரள ககாண்டு ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் 

கதாழில்நுட்ப நிறுவனதினால் வரையறுக்கப்பட்ட கமன்கபாருள் கட்டரமப்ரபப் பயன்படுதுவதற்கு 

பாிந்துரைக்கப்படுகிைது (துரை இரைப்பு27 – கமன்கபாருள் பிதைாதயாக கட்டரமப்பு). 

கமன்கபாருள் நிர்வாககட்டரமப்பின் ஒரு கட்டாயப் பகுதியாக, அரனத்து நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு 

சுயாதீனமான கமன்கபாருள் திட்ட ஆய்ரவ தமற் ககாள்ள தவண்டும் என்பது அவசியம். 

10.2.7 .ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பம் கசயற்திட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ள 

ஊழியர்கள் தவறு நிறுவனங்கலுக்கு அல்லது நிறுவனங்களுக்குள்தளதய இடமாற்ைம் 

கசய்யப்படுரகயில், கதாடர்ச்சியான கசயல்திட்டங்கள் கசயற்படுத்தபடுவரத 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு அைசாங்க நிறுவனங்கள் ததரவயான நடவடிக்ரககரள எடுக்க தவண்டும். 

10.2.8 முக்கியமான  டிஜிட்டல் அைசாங்க திட்டங்களுக்கு கபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர்கள் ஒரு 

"நிழல்" அதிகாாிரய நியமிக்க தவண்டும் - ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப 

அரமப்பின் அரனத்து அம்சங்கரளயும் பற்ைி அைிந்திருக்கும் ஒரு அதிகாாி. ஒரு திட்டத்ரத 

கவற்ைிகைமாக நிரைதவற்றுவதில் திைரமவாய்ந்த ஒரு பைியாளர் ஒரு நிறுவனத்ரத விட்டு 

கவளிதயறுகிைார் அல்லது அல்லது பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டால், அந்த  கவற்ைிடத்ரத இந்த  

"நிழல்" அதிகாாிரய ககாண்டு நிைப்ப தவண்டும் முடிந்தால், இதத தபான்ை திைன்கரளக் ககாண்ட 

ஒரு அதிகாாி ஒருவரை நியமிக்க தவண்டும். 
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10.2.9 ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பதிட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு அலுவலர் 

மாற்ைப்பட்டால், அைசாங்க அரமப்புகளில் அவர்களின் கடரமகரள ஒப்பரடப்பதற்கான கால 

அவகாசம்  இருப்பரத உறுதிப்படுத்த தவண்டும். 

10.2.10 அைசாங்க நிறுவனங்கள் ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப திட்டத்தின் 

கதாடர்ச்சியான கசயற்பாடுகரள உறுதி கசய்வதற்கும் ததரவயான தநைத்தில் தகவல்கள் 

கிரடப்பரத உறுதி கசய்ய ஒரு திட்டத்ரத உருவாக்க தவண்டும். 

 

10.3 ககாள்முதல் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அைசு நிறுவனங்கள் சாியான ககாள்முதல் ககாள்ரககள், வழிகாட்டுதல்கள் 

மற்றும் நரடமுரைகரள கரடபிடிக்க தவண்டும். 

 

10.3.1 புை விற்பரனயாளர் (கள்) மூலம் தமற்ககாள்ளப்படும் அைசாங்கத்தின் அரனத்து 

கமன்கபாருள் அபிவிருத்திகளும் ஒரு ஒப்பந்த உடன்படிக்ரக ரககயழுத்திட்ட பின்னர் மட்டுதம தமற் 

ககாள்ளப்பட தவண்டும். மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிைப்புப் பகுதிகள் கமன்கபாருள் பிைதயாக 

கட்டரமப்பில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தமலும் விவைங்களுக்கு கமன்கபாருள் பிதைாதயாக 

கட்டரமப்பில் தசர்க்கப்பட்ட மாதிாி ஆதலாசரன ஒப்பந்தத்ரதப் பார்க்கவும் (இரைப்பு 27). 

 

2006 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர் 13 ஆம் திகதி ஜனாதிபதிக்கு மறுசீைரமப்பு கதாடர்பாக 

அரமச்சைரவக்கு சமர்ப்பித்த பத்திைத்தில்  புாிந்துைர்வு  ஒப்பந்தம் ஒன்று கசய்தயாட தவண்டும் என 

குைிபிடப்பட்டுள்ளது. அைசாங்கநிறுவனங்கள் ICTA ஐ கபாிய கமன்கபாருள் திட்டத்திற்கும் (2 

மில்லியன்ரூபா), (a) பயன்படுத்தலாம் அரனத்து அைசாங்க நிறுவனங்களுக்கும் கபாருந்தக்கூடிய 

கபாதுவான தைநிரலகளுக்கு இைக்கமாக இருப்பரத உறுதிப்படுத்துவதற்காக, உள்நாட்டலுவல்கள் 

மற்றும் உள்ளூர் மயமாக்கல் ததரவகள் கதாடர்பாக (b) அத்தரகய திட்டங்கள் அைசாங்கத்தின் பைந்த 

தகவல் கதாடர்பாடல் முரைரமக்குமு ழுரமயாக ஒருங்கிரைக்கப்பட தவண்டும் என்பரத 

உறுதிப்படுத்துவதற்காக. ககாள்முதல் கசய்யப்பட்ட  வன்கபாருளுக்கு  தைத்ரத உறுதி கசய்ய 

தவண்டும்  ICTA வரலத்தளத்ரதப் பார்க்கவும் – கதாழில்நுட்ப குைிப்புகள் மற்றும் ததர்வுகள் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

10.3.3  கதாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (TEC) அனுமதிக்கு அரமவாக  (LKR 10 மில்லியனுக்கும் 

அதிக கபறுமதியுரடய கமன்கபாருட்களுக்கு  ) ICT  திட்டங்களுக்கு , ICTA - தகவல் மற்றும் 

கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனதினால் பாிந்துரைக்கப்பட்ட ஒரு நபரை உள்ளடக்கிய. குழு 

ஒன்ரை அரமக்க தவண்டும் சம்பந்தப்பட்ட அைசாங்க அரமப்புகள் இந்தவிடயத்தில் ICTA 

யிடமிருந்து தவட்பு மனுரவ  தகாை தவண்டும். 
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10.3.4 தகவல் அரமப்புகள் (IS), ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

உபகைைங்கள், கமன்கபாருள், தமம்பாடு மற்றும் ஆதலாசரன தசரவகரள ககாள்முதல் கசய்தல், 

கபாதுநிதி, திரைக்களம் மற்றும் நிதி அரமச்சின் ககாள்முதல் பிாிவின்கட்டரளகளுக்கு 

கபாருந்தக்கூடிய "ககாள்முதல் ரகதயடு மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள்" திட்டமிடலுடன் கதாடர்புரடய 

விதி முரைகளுக்கு ஏற்ப. ICTA யின் ககாள்முதல் வழிகாட்டல் கசயல்பாட்டு பிாிவுடன் கதாடர்பு 

ககாள்ளலாம். 

10.3.5 திைந்த மூல கமன்கபாருள் ககாள்ரககள் அைசாங்கத்திற்கான கமன்கபாருள் பயன்பாடு மற்றும் 

தமம்பாட்டுக்காக கசலவு குரைந்த வழியில் தசரவகரள வழங்க முடியும். எனதவ, அைச ககாள்முதல் 

கசயல்முரை டிஜிட்டல் அைசாங்க திட்டங்களுக்கு திைந்த அடிப்பரடயிலான திட்டங்கரள சமர்ப்பிக்க 

உதவுகிைது. நிதி முன்கமாழிவுகள் மதிப்பீடு கசய்யப்படும் தபாது, திட்டத்தின் கசலவு கசயல்திைரன 

மதிப்பீடு கசய்ய குரைந்த பட்சம் 5 ஆண்டுகள் மதிப்பீடு கசய்யப்பட தவண்டும் (இரைப்பு 

இரைப்பு10 -ஐபார்க்கவும்). 

 

10.3.6 அைச நிறுவனங்களால் மட்டுதம உாிமம் கபற்ை கமன்கபாருள் பயன்படுத்த தவண்டும்; 

இத்தரகய உாிமங்கள் தனியுாிம கமன்கபாருகள் அல்லது திைந்த மூல கமன்கபாருளாக இருக்கலாம். 

கசல்லுபடியாகும் உாிமம் இன்ைி கமன்கபாருரளப் பயன்படுத்துதல் அல்லது மாற்ைியரமத்தல் 

மற்றும் உாிமம் வழங்கப்பட்ட கமன்கபாருளுக்கு அனுமதிகள் ஆகியரவ 2003 இன் புலரம 

கசாத்துாிரமக்கு முைைாக காைபாட்டால் சட்டாீதியான அபைாதங்கள் விதிக்கப்படும்  (கிாிமினல் 

மற்றும் சிவில் கபாறுப்பு) 

 

10.3.7 அைசாங்கத்திற்கான கமன்கபாருள் தீர்வுகரள அபிவிருத்தி கசய்யும் தபாது, அைசாங்கத்தால் 

அைிவுசார் கசாத்துாிரம உாிரமரய உறுதிப்படுத்துவதற்கு அதிகபட்ச முயற்சி தமற்ககாள்ளப்பட 

தவண்டும். கமன்கபாருள்கள் புதிதாக உருவாக்கப்படுகின்ை தபாது இது கபரும்பாலும் கபாருந்தும். 

ஒரு திைந்த மூல கமன்கபாருள் டிஜிட்டல் தீர்வு புதிதிலிருந்து அல்லது ஒரு திைந்த மூல தயாாிப்பு 

பயன்படுத்தினால், தீர்வுக்கான முழு அைிவுசார் கசாத்து உாிரமகளும் அைசாங்க அரமப்பில் 

தங்கியுள்ளன என்பரத கவனத்தில் ககாள்ள தவண்டும். டிஜிட்டல் அைசு தீர்வுகளின் அைிவுசார் 

கசாத்துாிரம பற்ைிய தமலும் விவைங்களுக்கு, கமன்கபாருள் பிைதயாக கட்டரமப்பின் அைிவுசார் 

கசாத்துாிரம உாிரமயின் கீழ்பார்க்கவும் (இரைப்பு 27 – கமன்கபாருள் பிைதயாக கட்டரமப்ரப 

ப்பார்க்கவும்). 

 

10.3.8 கைனிகளுக்கு கமன்கபாருரள நிறுவுகின்ை தபாது அைிவுசார் கசாத்துாிரம சட்டத்ரத 

மீைக்கூடாது. கைினிகளில் கமன் கபாருட்கரள நிருவுகின்ைதபாது அங்கீகாிக்கப்பட்ட  நபர் மட்டுதம 

கைனிகளில் கமன்கபாருள் பயன்பாடுகரள நிறுவ அதிகாைம் இருக்க தவண்டும். 
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10.3.9 ஊழியர்களுக்கு மடிக்கைினிகள் மற்றும் ரகதபசி சாதனங்கள் ஆகியரவ வழங்கபடுகின்ை 

தபாது கபாருத்தமான உத்திதயாகபூர்வ தவரலக்கு மட்டுதம பயன்படுத்தப்பட தவண்டும் என்று 

பாிந்துரைக்கப்படுகிைது. 

 

10.3.10 டிஜிட்டல் அைசாங்கத்திற்கான வைிக மாதிாி திட்டங்கரள உருவாக்கபடுகின்ைதபாது, 

கபாது தனியார் கூட்டு முயற்சிகள் ஊக்குவிக்கப்பட தவண்டும்.PPP அடிப்பரடயிலான திட்டங்கரள 

நரடமுரைப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டு கநைிமுரைகள் இரைப்பு 28-ல் PPP அடிப்பரடயிலான 

திட்டங்கரள கசயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களில் கிரடக்கின்ைன. 
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10.4 இண்டர்கநட் / இண்ட்ைாகநட் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அைசாங்க அரமப்புகள் அவற்ைின் இரைய மற்றும் உள்ளக பயன் பாட்டின் 

பாதுகாப்ரப உறுதிப்படுத்த தவண்டும் தபாதுமான பாதுகாப்பு ககாள்ரககரள பின்பற்றுவதன் 

மூலம் தமலும் உறுதி கசய்ய தவண்டும்.  

 

10.4.1 இண்டர்கநட் / இண்ட்ைாகநட் பயன்படுத்தும் தபாது பயனர்கரள வழிநடத்தி இரையம் / 

உள்ளக இரைய பயன்பாட்டுக் ககாள்ரககரள நிறுவனங்கள் கசயல்படுத்த தவண்டும். 

இண்டர்கநட் பயன்பாடு நிறுவனதின் ககாள்ரககள் மற்றும் குைியீடுகலுக்கு இைங்க இருக்க 

தவண்டும். 

 

10.4.2 கபௌதீக தகாப்புகளுக்கு கபாருந்தக் கூடிய தகவல் அணுகல் கட்டுப்பாடுகள், சிைந்ததைிக்ரக 

முரைகள் மற்றும் உள்நாட்டில் உள்ள தகவலுக்கான பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுடன் கபாருந்தும் 

வரகயில் இருக்க தவண்டும். 

 

10.4.3 அரமப்பு நிர்வாகத்தின் அனுமதி கபற்ை பிைகு, (LAN) தலன் கைக்குகள் 

உருவாக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும், தமலும் நிறுவனத்தில் இருந்து ஊழியர்கள் கவளிதயறும் அதத 

நாளில் கைக்கு முடக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

 

10.4.4 அைசு நிறுவனங்கள் LAN கைக்குகளுக்கு ஒரு நிரலயான வடிவரமப்ரப வரையறுக்க 

தவண்டும் மற்றும் கநட்கவார்க்ரக பயன்படுதுகின்ை தபாது கைனிகளுக்கு கபயர் குைிப்பிடபடுதல் 

தவண்டும்.  

 

10.4.5 அரனத்து அத்தியாவசியமான தகவல்கள் மற்றும் கமன்கபாருள்களும்  எதிர்பாைாத 

சந்தர்பங்களில் அழிகின்ைதபாது அல்லது ஒரு ஊடகத் ததால்வி ஏற்படுகின்ை தபாது அவற்ரை 

மீட்கடடுக் தபாதுமான காப்பு வசதிகள் வழங்கப்பட தவண்டும். 

 

10.4.6 அைசாங்க தகவல் உட்கட்டரமப்பு ((LGN) என்ை அைசாங்க நிறுவனம், அைசாங்க கநட்கவார்க் 

(எல்.ஜி.என்.என்) நிர்வகிப்பதற்கு, LGII கநட்கவார்க் ஆபதைட்டிங் கசன்டர் பைியாற்றுகின்ைது  (ICT 

இல் நிபுைத்துவம் வாய்ந்த ஊழியர்களால் இந்த நிறுவனம் நிருவகிக்கபடுகின்ைது. இந்த நிறுவனம் 

கதாழில்நுட்ப ஆதலாசரன மற்றும் (வன்கபாருள்) , கமன்கபாருள், கநட்கவார்க்கிங் மற்றும் 

தகவல்கதாடர்பு) தபான்ை பிைச்சிரனகளுக்கு ஆதலாசரனகரளயும் வழி காட்டுதல்கரளயும் 

கசய்கின்ைது.  

10.4.7 அைசாங்க கநட்கவார்க் LGN - லங்கா அைசாங்க கநட்கவார்க் ககாள்ரககளுக்கு தமலதிகமாக 

ஒவ்கவாரு அைசாங்க அரமப்புகளும், இரைய அணுகரலக்கட்டுப்படுத்துவதற்கும், 

கண்காைிப்பதற்கும் அதன் கசாந்தக் ககாள்ரககரள உருவாக்க தவண்டும், மற்றும் அைசாங்க தகவல் 

பாதுகாப்பு ககாள்ரக  (குைிப்பு) இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வழி முரைகரள பின்பற்ை தவண்டும். 
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10.5 மனித வள திைன் திைன் அபிவிருத்தி  

ககாள்ரக அைிக்ரக – அரனத்து அைச நிறுவனங்களும் கவற்ைிகைமான டிஜிட்டல் அைசாங்க 

ககாள்ரக கசயல்படுத்தரல உறுதிப்படுத்த தவண்டும் மற்றும் ததரவயான மனித வள தமம்பாட்டு 

திட்டங்கரள அமல்படுத்த தவண்டும். 

 

10.5.1 வருடாந்த அடிப்பரடயில் நிறுவனங்கள் தகவல் கதாழில்நுட்ப ததரவகள் கதாடர்பாக 

அரனத்து தைப்பினருக்கும் ததரவயான பயிற்சி மற்றும் திைன்கள் கதாடர்பாக மதிப்பீடு கசய்ய 

தவண்டும். நிறுவனத்தின் ICT திட்டமிடல் ஊழியர்களின் ICT கதாடர்பான பயிற்சிக்கான ஒரு 

அங்கமாக அது  இருக்க தவண்டும். 

10.5.2 அைச நிறுவனங்களில் மூத்த நிர்வாக அதிகாாிகள் மற்றும் நடுத்தை முகாரமத்துவ 

பைியாளர்கள் உட்பட அரனத்து ஊழியர்களும் தங்கள் அன்ைாட தவரலகளில்   ICT  –           தகவல் 

மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப பயன்பாட்டில் திைரம வாய்ந்தவர்களாக இருக்க தவண்டும், 

இந்த தகுதிரய அரடவதற்கு ததரவயான விழிப்புைர்வு மற்றும் பயிற்சி வழங்கப்பட தவண்டும். 

10.5.3 ICT - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்பதில் நிபுைத்துவம் கபறுவதற்கு 

ஊழியர்களுக்கான தகுந்த ஊக்கத் திட்டங்கரள சிதைஷ்ட முகாரமத்துவ மட்டத்தில் 

நரடமுரைப்படுத்த தவண்டும் அல்லது ICT இல் கபாருத்தமான தகுதிகள் கபை அவர்களுக்கு 

ஏற்பாடுகரள கசய்ய தவண்டும் தவண்டும். 

 

10.5.4 அைசாங்க நிறுவனங்களில் உள்ள அரனத்து ஊழியர்களும் அைசாங்க அங்கீகாைம் கபற்ை 

கைினி தகுதிகரளப் கபை ஊக்குவிக்கப்பட தவண்டும். 

 

10.5.5 அைச நிறுவனங்கள் ததரவயான அவ்ற்ைக்கு ததரவயான அைிரவப் கபறுவரத தரலரம 

கண்டு பிடிப்பு உத்திதயாகத்தர்கள் (CIO கள்) உறுதி கசய்ய தவண்டும். குரைந்த பட்சம்CIO க்கள் 

டிஜிட்டல் அைசாங்க சான்ைிதழ் தகுதி கபை தவண்டும். அதற்கு தமலதிகமாக EGov PGDip, eGov  

தபான்ை MBA தபான்ை கூடுதல் தகுதிகள் கபை தவண்டும் என பாிந்துரைக்கப்படுகின்ைன.அதற்கு 

தமலதிகமாக CIO - தரலரம கண்டுபிடிப்பு அலுவலர்க்கள் புதிய கருத்துக்கள், தபாக்குகள், 

கதாழில்நுட்பங்கள் ஆகிய வற்ைில் அைிரவப் கபறுவதற்காக டிஜிட்டல் அைசாங்கம் கதாடர்பான 

பட்டரைகள் மற்றும் மாநாடுகள் என்பவற்ைில் கலந்து ககாள்ள தவண்டும். 

10.5.6 அைச  நிறுவனங்களுக்கான முரையான டிஜிட்டல் அைசாங்கம் கதாடர்பான திைன் தமம்பாட்டு 

திட்டத்ரத கசயல்படுத்த, ICTA - தகவல் மற்றும் கதாடர்பாடல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆல் 

உருவாக்கப்படும்  திைன் கட்டரமப்பு கட்டரமப்பு மற்றும் கருவி பயன்படுத்தப்படலாம். பயிற்சிக்கு 

மதிப்பீட்ரடயும், நிறுவனத்தின் ஒவ்கவாரு அதிகாாியிடம் திைரன வளர்ப்பதற்கான திட்டங்கரள 

அரடயாளப்படுத்தவும் இது உதவுகிைது. 
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10.6  டிஜிட்டல் அைசு தீர்வுகளுக்கான திைந்த மூல கமன்கபாருள் பயன்பாடு 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அைசாங்க நிறுவனங்கள் அதன் நிரூபிக்கப்பட்ட நன்ரமகள் காைைமாக, 

டிஜிட்டல் அைசாங்க தீர்வுகரள பாவிப்பதில் முதல் கவனம் கசலுத்த தவண்டும் திைந்த மூல 

கமன்கபாருள் பயன்பாட்ரட எப்தபாதும் கருத்தில் ககாள்ள தவண்டும். திைந்த மூல 

கமன்கபாருரளப் பயன்படுத்துவதற்கான நன்ரமகள் இரைப்பு 29  கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

 

10.6.1 கதாழில் திைரம மற்றும் அனுபவம் என்பன ஒரு திைந்த மூல தீர்வுகரள வளர்ப்பதற்கு முன் / 

அல்லது வாங்குவதற்கு கவனத்தில்  ககாள்ளபடுதல் தவண்டும் தவண்டும். 

 

10.6.2 கீழ் கூைப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களின் படி ROI கைக்கிடப்பட தவண்டும். 

 

10.6.3. அைசாங்கத்தின் டிஜிட்டல் அைச தீர்வின் முழுரமயான IPR அம்சங்களும் அைசாங்கத்தால் 

நிரை தவற்ைப்படுவரத உறுதி கசய்யும் தபாகதல்லாம் திைந்த மூல அடிப்பரடயிலான தீர்வுகள் 

உருவாக்கப்பட தவண்டும், அத்தரகய சூழல்களில் அைசாங்க தீர்வின் மூல குைியீடு இருக்க 

தவண்டும். கமன்கபாருள் தமம்பாட்டுக்கான ஒப்பந்தத்தால் இது உறுதி கசய்யப்பட தவண்டும். 

 

10.6.4 அைச நிறுவனங்கள் திைந்த மூல தயாாிப்புகள் கிரடக்கும் தன்ரமரய ஆைாய தவண்டும் மற்றும் 

அத்தரகய தயாாிப்புகரள மாற்றுவதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் அதற்கான ததரவகள் 

என்பனவற்ரை பூர்த்தி கசய்ய தவண்டும். மின்னஞ்சல், வரல உலாவல், ஆவைம் தமலாண்ரம, 

திட்ட தமலாண்ரம, உள்ளடக்க தமலாண்ரம, வரல அபிவிருத்தி ஆகிய வற்ைிற்காக 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட மற்றும் பைவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் கபாதுவான திைந்த மூல கமன்கபாருட்கள் 

கிரடப்பரத உறுதி கசய்ய தவண்டும். ததரவயான இலவச மற்றும் திைந்த மூல கமன்கபாருள்கரள 

கண்டுபிடிப்பதற்காக ஆைாய்ச்சிகரள தமற்ககாள்வதற்கான சிைந்த ஆதாைங்கரள  கண்டுபிடிக்க  

தவண்டும்  . 

திைந்த மூல கமன்கபாருள்கரள கண்டுபிடிப்பதற்கான ஆைாய்ச்சிக்கு சிைந்த ஆதாைங்கள் 

கிரடக்கின்ைன, அரவ மூலக்களஞ்சியம்forge (link), govforge (link), கபற்றுக்ககாள்ளலாம் 

 

10.6.5 அைசு நிறுவனங்கள் எல்.ஜி.என் பயனாளர்களுக்கு LGII கதாகுக்கப்பட்ட ஒரு மூல இயங்கு 

தளமான eSri Lanka OS ஐ பயன்படுத்துவதற்கு பாிந்துரைக்கப்படுகிைது. இந்த கமன்கபாருள் 

கதாகுப்பு அலுவலக உற்பத்தி கருவிகள் மற்றும் அைசாங்க பயனர்களின் தற்தபாரதய ததரவகரள 

பூர்த்தி கசய்வதற்கான அரனத்து ததரவயான கமன்கபாருட்கரளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

கமன்கபாருள் பயனீட்டாளர் உதவிகரளயும் ஆதலாசரனகரளயும் கபறுவதற்கு , eSri Lanka OS 

பயன்படுத்தலாம் LGII உதவி தமரச (2 telnoxxx) மூலமாகவும் அைசாங்க பயனர்களுக்கு ஆதலாசரன 

வழங்கப்படுகிைது. 
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10.7 டிஜிட்டல் அைசாங்கத்தின் கண்காைிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் மதிப்பீடு 

ககாள்ரக அைிக்ரககள் – டிஜிட்டல் அைசாங்க திட்டங்கரள கசயல்படுத்தும் அரனத்து அைசு 

நிறுவனங்களும் கதாடர்ச்சியாக இத்தரகய திட்டங்கரள கண்காைித்து மதிப்பீடு கசய்ய தவண்டும் 

 

10.7.1 அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும், திட்ட கண்காைிப்பு மற்றும் கபாருத்தமான கண்காைிப்பு 

திட்டங்கள் மற்றும் மதிப்பீடுகரள தமற்ககாள்வதற்கு  ICTA இன் கண்காைிப்பு மற்றும் யூனிட்ரடயும் 

பாிசீலிக்க தவண்டும் மதிப்பீட்டு பிாிரவ கதாடர்பு ககாள்ளவும்  

 

10.7.2 டிஜிட்டல் அைசாங்க திட்ட கண்காைிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு தநாக்கங்களுக்காக ICTA 

தயாாித்த ரகதயடு (டிஜிட்டல் அைசாங்க திட்டங்களுக்கு இரைப்பு30 - M & E வழி காட்டுதல்கள்) 

பயன்படுத்தப்படலாம். 

10.8 விழிப்புைர்வு திட்டங்கரள ககாண்டு கசல்லல் 

ககாள்ரக அைிக்ரக – அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் ஒரு தகவல் கதாடர்புத் திட்டத்ரத 

உருவாக்கதவண்டும். 

 பங்குதாைர்களுக்கும் டிஜிட்டல் அைசாங்க தகவரல பைவ கசய்தல். 

 டிஜிட்டல் அைசாங்க தசரவக்கு உதவுதல் 

 டிஜிட்டல் அைசாங்க தசரவகள் பயனர்களின் நம்பிக்ரக மற்றும் நம்பிக்ரகரய 

உருவாக்குதல். 

 பயனர்களின் திருப்தி அளரவ மதிப்பீடு கசய்தல் 

10.8.1 அரனத்து அைசு நிறுவனங்களும் டிஜிட்டல் அைசாங்க தகவல் கதாடர்பு திட்டத்ரத அபிவிருத்தி 

கசய்ய தவண்டும், ததரவயான நடவடிக்ரககளுக்கு நிதி ததரவப்படும் தபாது வருடாந்த கசயல் 

திட்ட அடிப்பரடயில் நிதிரய கபற்றுக்ககாள்ள தவண்டும். கதாடர்புகளுக்கு <<Link>> 

 

 

 

 

 

 

C) முதிர்வு நிரல, வரகப்படுத்தல் மற்றும் RACI உடன் நரடமுரைப்படுத்தல் வழிகாட்டல்கள் 
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D) இரைப்புகள் 

இரைப்பு 01 – டிஜிட்டல் அைசு எடுத்துக்காட்டுகளின் பட்டியல் 

இரைப்பு 02 – டிஜிட்டல் அைசு ககாள்ரக மறுஆய்வு குழுவின் உறுப்பினர்களின் பட்டியல் 

இரைப்பு 03 - தகவல் / தைவு வரகப்படுத்தல் கட்டரமப்பு 

இரைப்பு 04 – தைவு மற்றும் தகவல் பகிர்வுக்கான வரைவுத் திட்டம் 

இரைப்பு 05 – ஒரு தசரவ நிரல ஒப்பந்தத்தின் கடம்ப்தளட்  (SLA) 

இரைப்பு 06 – தசரவகள் வரகப்பாடு கட்டரமப்பு மற்றும் வழிமுரைகள் 

இரைப்பு 07 – மல்டி தசனல் தசரவ கடலிவாி கட்டரமப்பு 

இரைப்பு 08 – லங்கா தகட் 

இரைப்பு  09 – நிரலயான கசயல்முரை ரகதயடு / கசயல்முரை ரகதயடுக்கான கடம்ப்தளட் 

இரைப்பு 10 - RoI கைக்கிற்கான RoI வார்ப்புரு 

இரைப்பு 11 – திைந்த தைவு தகாட்பாடுகள் 

இரைப்பு 12 - GPR க்கான வழிகாட்டிகள் 

இரைப்பு 13 – புாிந்துைர்வு உடன் படிக்ரகக்கான கடம்ப்தளட் 

இரைப்பு 14 - eIntegration ஆடிட்டிற்கான வழிகாட்டுதல்கள் 

இரைப்பு 15 - LGN உடன் இரைந்த அைசாங்க அரமப்புகளின் பட்டியல் 

இரைப்பு 16 - எல்.சி.சி தசரவகள்ஆவைம் 

இரைப்பு 17 – LGPS தசரவ ஆவைம் 

இரைப்பு 18 - GovSMS தசரவ ஆவைம் 

இரைப்பு 19 - GIC ரகதயட்டிற்கான கடம்ப்தளட் 

இரைப்பு 20 – கிளஸ்டர் – குைிப்பிட்ட குடிமகன் பட்டயத்திற்கான கடம்ப்தளட் 

இரைப்பு 21 – அைசாங்க வரல இரைய பதிவுக் ககாள்ரக 

இரைப்பு 22 – அைசாங்க வரலத் தைங்களும் வழிகாட்டுதல்களும் 

இரைப்பு 23 – அைசு மின்னஞ்சல் ககாள்ரக 

இரைப்பு 24 – அைசாங்க சமூக ஊடக வழிமுரைகள் 

 

இரைப்பு 25 – கருத்துக்கைிப்புக்கான கடம்ப்தளட் 
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இரைப்பு26 - PSC குைிப்பு விதிமுரைகள் 

இரைப்பு27 – கமன்கபாருள் ஆளுரம கட்டரமப்பு 

இரைப்பு28 – பிபிபி சார்ந்த திட்டங்கரள கசயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் 

இரைப்பு29 – திைந்த மூல கமன்கபாருளின் பயன்கள் 

இரை 30 – டிஜிட்டல் அைசாங்க திட்டங்களுக்கு வழிகாட்டல்கள் 

குைிப்பு – வழங்கப்பட்ட அரனத்து இரைப்புகளும் கதாடர்ச்சியான அடிப்பரடயில் 

தமம்படுத்தப்படும். அத்தரகய ஆவைங்கரளப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர் இரைப்புகளின் 

சமீபத்திய பதிப்ரப பயனர்கள் சாிபார்க்க தவண்டும் 


