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1.1 පසුබිම 

 

ශ්රී ලංකා ජ ලංරතය ලංතම ලංප්රක ප්ක  ලංරජමුව ලං 'ස ෞභාග්යයේ දැක්ම' ලංනමින්ව ලංප්ර ජාය් ලංප් ර ඇත. ලං

යමම ලං තජක   ලං ප්රක ප්ක  ලං රජමුව ලං ප්රධජන ලං ප්රක ප්ක  ලං නවයින්ව ලං සමන්වවිතත ලං වන ලං අතර ලං ඵකදජයී 

පුරවැසියයක්, සතුටින්ව ජීව්යවන පවුකක්, විතනයගරු  සජධජරණ සමජතයක් සහ 

ස ෞභාග්යම් යේායක් යන චතුර්ථවිතධ අරමුු ළගජ ර ගැනීම අයේක්ෂජ  රයි. සමජත  ලං

ආර්ථි   ලංපජරිසරි  ලංසහ ලංයේාපජකන ලංඅාා ලංය යරහි ලංනිසි ලංසැකි කක් ලංදක්වන ලංඑකී ලංප්රක ප්ක  ලං

නවය ලංපහත ලංපරිිශ ලංයේ. 

1. තජක   ලංආරක්ෂජව ලංසඳහජ ලංප්රමුතතජවය 

2. මිත්රශීලී  ලංසහ ලංයනජැැඳි ලංවිතයේා ලංප්රක ප්ක යක් 

3. දූෂණයයන්ව ලංයතජර ලංපරිපජකනයක් 

4. තනතජ ලංැකයපජයරජ්තු ලංඵකගැන්වයවන ලංනව ලංවයව්ථාජවක් 

5. ඵකදජයී ලංපුරවැසියන්ව ලංසහ ලංතවසම්පන්වන ලංමජනව ලංසම්පතක් 

6. තනතජ ලංයක්න්වීය ලංආර්ථි  ලංසාවර්ථධනයක් 

7. තජක්ෂණය ලංමත ලංපදනම් ලංවූ ලංසමජතයක් 

8. ය ෞක   ලංසම්ප් ලංසාවර්ථධනය 

9. ක රසර ලංපජරිසරි  ලං ළමනජ රණය ලංසහ ලංවිතනයගරු   ලංනීක ගරු  ලංයමන්වම ලංවටිනජ ම් ලං

මත ලංපදනම් ලංවූ ලංසමජතයක් 

යමම ලංප්රක ප්ක  ලංරජමුව ලංය්ය් ලංඅක ගරු ලංතනජිපපක තුමජ ලංසහ ලං ැබින්  ලංම්ඩලකය ලංමිනන්ව ලංජිටල්  ලං

සාවර්ථතනය ලංසඳහජ ලංවූ ලංප්රක ප්ක ය් ලංඑහි ලංඋපජය ලංමජර්ථින  ලංරජමුව් ලංපහත ලංදැක්යවන ලංප්රධජන ලං

කුළුු ලංත්රි්වය ලංසහ ලං ් ලංඅදජළ ලංඅ ක ලංකුළුු ලංය්ය් ලංඅ කමත ලං ර ලංඇත. 
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1.2 අවශ්යතාවය 

 

ශ්රී ලං කා ජව ලං සඳහජ ලං ජිටල්  ලං චින්වතනයක් ලං නිර්ථමජණය ලං ිරීයම් ලං මූලි  ලං අරමුණ ලං ව කයේ ලං යමර් ලං

තනතජව ලංසවිතැක ලංගැන්වීම ලංයේ. ලංයමම ලංප්රක ප්ක යේ ලංපරමජර්ථථාය ලංවන්වයන්ව ලංනව ලංඅදහ්  ලංසම්මතයන්ව ලං

සහ ලං සජරධර්ථම ලං ිශරිම් ලං ය යරන ලං සමජත ලං වුහය ් ලං අ කව ලං පුරවැසියන්ව් ලං තම ලං සැඳතජ ලං

පව්වජයගන ලංයජ ලංහැි ලංමජධයයක් ලංනිර්ථමජණය ලංිරීමයි.  

 

මනජව ලංයගජඩලනගජ ලංග් ලංජිටල්  ලංචින්වතනයක් මිනන්ව ලංතජක්ෂණය ලංහරහජ ලංඑියන  ලංසම්ැන්වධ ලංවූ ලං

සහ ලංතම ලං ජීවිතත ලංපිළිැඳ ලං විතිපම් ලංපජකනයක් ලංඇක  ලංප්රජ්ාවන්ව ලං යගජඩලනගමින්ව ලංවඩලජ ලං ජර්ථයක්ෂම ලං

යමන්වම ලංප්රක ඵක ලංයක්න්වීය ලං රග් ලංසමජතයක් ලං රජ ලංපුරවැසි ලංයපළඹීමක් ලංසිදු ළ ලංහැ . ලංතවද ලං

එය ලංතන ලංජීවිතතය් ලංධනජ්ම  ලංැකපෑමක් ලංඇක වන ලංපරිිශ ලංරතය ලංසහ ලංපේධතීන්ව ලංයේශීලය රණය් ලං

කක් රමින්ව ලංසා් ෘක   ලංවායයන්ව ලංවිතිපම්ව ලංස සන ලංආ ජරය ලංඅවයැෝධ ලං රයදන ලංඋප ජර  ලං

මජධයයක් ලංද ලංව ක ලංඇත. 

ඩිජිටල් රාජ්ය ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩිජිටල් සේවා 

 ජිටල්  පදනම 

 තජක   යතජරතුරු 

හුවමජරුව 

 හවු  විතසඳුම් 

(Shared Solutions) 

 Line of Business 

විතසඳුම්  

 යපජදු ප්රසශශ්  

 තජක්ෂණ 

 ර්ථමජන්වත 

සාවර්ථධනය 

 Start-up සාවර්ථධනය  

 තජක්ෂණ  

වයාේක ය 

 ධජරිතජ 

සාවර්ථධනය 

 පළජ් යපජකුරු  

සාවර්ථධනය 

(Regional Cluster 

Development) 

 රාජ්ය තජක්ෂණ 

යටිතක පහසු ම් 

සාවර්ථධනය 

 තජක්ෂණ 

පරිවර්ථතනය හජ 

ැැඳුු උපයේාන 

ය්වජ 

 ජිටල්  අනනයතා 

හැඳු කම්ප් 

ස්යජපනය සහ 

අදජළ ය්වජ 

 ජිටල්  යගීම් සහ 

අදජළ ය්වජ 

තාක්ෂණය 

ඩිජිටල් නීති සහ ප්රතිපත්තිප 
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තජක්ෂණ ලංඅමජතයජාාය් ලංපැවරී ලංඇක  ලංවිතෂය ලංක්ය්ත්රයක් ලංවන ලං‘ජිටල්  ලංරාජ්ය’  ලංයතජරතුරු ලංසඳහජ ලං

පහසු ලං ප්රයේාය  ලං ප්රක ප්ක තතීරණ ලං ගැනීයම්ී  ලං මහතන ලං උපයේානය ලං හරහජ ලං සහ ජී්වය ලං

සැපයීම  ලංමහතන ලංසුැසජධනය ලංසඳහජ ලං්වයාක්රීය ලංය්වජවන්ව් ලං ඩල ලංසැකම ම ලංසහ ලංවිතනිවිතද ජවය ලං

තහවුරු ලං රමින්ව ලංරතයේ ලං ජර්ථයයන්ව ලංවිතිපම් ලංිරීම ලංයනජිශය ලංමිනන්ව ලංශ්රී ලංකා ජ ලංපුරවැසියන්ව ලංසවිතැක ලං

ගැන්වීමක් ලංසිදු ලං රයි. 

යමම ලංප්රක ප්ක ය ලංශ්රී ලංකා ජව ලංජිටල්  ලංරාජ්යයක් ලං රජ ලංයමයහයවන ලං ලංගමන්ව ලංමජර්ථගය් ලංසමපජත ලං

යේ. ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලංප්රක ප්ක යේ ලංපූර්ථව ලංසා් රණයක් ලං2009 වසයර්ථී  ලංඅ කමත ලං රන ලංකද ලංඅතර ලං

යමම ලංඅ කවජදය ලංමිනන්ව ලංඑය ලංැැහැර ලංය යර්ථ. 

1.3 අරමුණ 

 

1.3.1 ඩිජිටල් ආර්ථිකය 

 

ජිටල්  ලංආර්ථි ය ලංය ක ලං ජර්ථයක්ෂමතජව ලංළඟජ ලං රයදන ලංරය්  ලංජිටල්  ලංසාවර්ථතනයයහි ලංයක්න්වීය ලං

සජධ යක් ලං යේ. ලං යම් ලං අ කව  ලං යමම ලං ප්රක ප්ක ය ශ්රී ලං කා ජයේ ලං ජිටල්  ලං ආර්ථි ය ලං යමයහයවන ලං

උ්යේර යක් ලංයකස ලංරියජ ලං රමින්ව  ලං ර්ථමජන්වත ලංවයජේක ය් ලංසහ ලංසෘ ව ලංවිතයේා ලංආයයෝතන ලං හළ ලං

නැාීම් ලංපහසු ම් ලංසපයන ලංඅතරම ලංධජරිතජ ලංසාවර්ථධනය ලං (Capacity Building) සහ ලංතජක්ෂණික  ලං

වයජේක ය ලංතුළින්ව ලංනයවෝ්පජදන ලංසහ ලංනව ලංවයවසජය ්වය ලංසඳහජ ලංඅව්ථාජ ලංනිර්ථමජණය ලං රයි. ලං

යේශීලය ලං සමජගම් ලං සඳහජ ලං රැියජ ලං සහ ලං වයජපජර ලං අව්ථාජ ලං ීවෘත ලං වන ලං අතරම ලං රය්  ලං තජක්ෂණ ලං

 ර්ථමජන්වතය ලංවසර 2024 ලංවන ලංවිත් ලංයඩලජකර්ථ ලංබිලියන ලං3  ලංඅපනයන ලංආදජයම් ලංකැන ලංක්ය්ත්රයක් ලං

ීයම් ලං කක් ය ලං රජ ලං්ථාජවරව ලංගමන්ව ලං ර ක ලංඇත. ජිටල්  ලංරාජ්යයක් ලංයගජඩලනැීම ලංමිනන්ව ශ්රී ලං

කා ජව් ලං වයපජර ලං දර්ථා  ලං වක ලං  හළ ලං යරේණිකගත ලං ිරීම ් ලං පැමිමටම් ලං හැිවන ලං අතරම ලං

ආයයෝතන ලංමධය්ථාජනයක් ලංයකස ලං යමර් ලං යතෝරජගැනීම් ලංතජතයන්වතර ලංආයයෝත යින්ව ලංඅතර ලං

යපළඹීම ලංවැජි ලං රවයි. 

වසර 2024 ලංවසර ලංවනවිත් ලංශ්රී ලංකා ජව ලංසුරක්ිත, සමෘේිපම්  ලංදැ කම ලංපජද  ලං රග් ලංසහ ලංසියලු ලං

පුරවැසියන්ව ලංආවරණය ලංය යරන ලංක රසර ලං්වවරී ලංරාජ්යයක් ලංයකස ලංපරිවර්ථතනය ලංිරීම ලංමිනන්ව 

පුරවැසියන්ව ලංසඳහජ ලංවඩලජ ලංයහප් ලංජීවන ලංත්්වයන්ව ලංස සජ ලංී ම් ලං වහ  ලංවන ලංප්රධජන ලංකුළුු ලං

ත්රි්වයයන්ව ලංඑ ක් ලංයකස ලංජිටල්  ලංරාජ්යයක් ලංයගජඩලනැීම ලංසැකයක්. ලං ලං 
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1.3.2 ඩිජිටල් රාජ්ය 

 

ජිටල්  ලංරාජ්ය නැමැක  ලංසා  පය ලංරතයක් ලංවිතසින්ව ලංවඩලජ ලං ජර්ථයක්ෂමව ලංහජ ලංඅර්ථථාජන්වවිතත ලංයකස ලංතම ලං

ය්වජ ලං සපයමින්ව ලං පුරවැසියන්ව ලං සමඟ ලං සැඳතජ ලං ඇක  ර ලං ගැනීයම් ලං සහ ලං එම ලං සැඳතජ ලං පව්වජ ලං

ගැනීයම් ලංක්රමයේදය ලංක්රමි ව ලංප්රක නිර්ථමජණය ලං රයි. ලංතවද ලංඑමඟින්ව ලංවැජි ලංවිතවෘත ජවයක් ලංසහ ලං

ගක   ලං සහ ජින්වයක් ලංතහවුරු ලං රමින්ව ලං රතයේ් ලං පුරවැසියන්වයේ් ලං ජර්ථය ජරය ලංනැවත ලං

අර්ථථා දක්වමින්ව ලංපුරවැසියජ ලංරාජ්ය ක්ය්ත්රය ලංමැද් ලංයගන ලංඑයි. ලංහුයදක් ලංයපජදු ලංය්වජ ලංසැපයීයමන්ව ලං

ඔබ්ැ් ලං යමින්ව ලං විතනිවිතද ජවය  ලං සියලු ලං පුරවැසියන්ව ලං ආවරණය ලං සහ ලං පුරවැසි ලං අයිතීන්වයේ ලං

සුරක්ිත ජවය ලංඇතුළු ලංවඩලජ ලංපුළු  ලංවූ ලංප්රතජතන්වත්රවජදයක් ලංනිර්ථමජණය ලංිරීම් ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලං

සා  පය ලංහරහජ ලංරතයයන්ව ලංසම් ලංී ලංඇත. ලංතවද ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලං විතසඳුම් ලංමඟින්ව ලං ෘි ර්ථමය  ලං

නි්පජදනය  ලංතජක   ලංආරක්ෂජව  ලංනික ය ලංහජ ලංසජමය ලංයනජී  ලංයනජයයකු් ලංඅාායන්ව ලංනියයෝතනය ලං

ය යරන ලංවිතවිතධ ලංරාජ්ය ලංආයතන ලංඑ ් ලංඑ තු ලංිරීමක් ලංසිදු ලං රයි. ලංශ්රී ලංකා ජ ලං අේවිතතීය ජිටල්  ලං

අනනයතජවය (Sri Lanka Unique Digital Identity/SLUDI) සහ ලං ජිටල්  ලං අ්සන ලං ය ක ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං

යතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලංමඟින්ව ලංශ්රී ලංකා ජව ලංතජක්ෂණය ලංමත ලං

පදනම් ලංවූ ලංසමජතයක් ලං රජ ලංයමයහයීම් ලංහඳුන්වවජයදන ලංකද ලංඑවැනි ලංමුකපිරීම් ලංයද ි. 

 

යමම ලං සාවර්ථතනය ලං යථාජර්ථතයක් ලං ැව් ලං ප් ර ලං ගැනීයමහි ලං කජ ලං මෑත ජී නව ලං යගෝී ය ලං

ප්රවණතජවක් ලං ැව් ලං ප්ව ලං ඇක  ලං ජිටල්  ලං තජක්ෂණ ලං වර්ථධනයන්ව ලං සහ ලං ඒවජයේ ලං වැජි ලං  ජවිතතය ලං

 වහ  ලං ී ලං ඇත. ලං උදජහරණයක් ලං යකස ලං 2022 ලං මජර්ථතු ලං මස ලං වනවිත් ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං විතදුලි ලං සායේා ලං

ක්ය්ත්රයයහි ලංදළ ලංසාතයජ්ම  ලංවිතශ්ය ෂණය ලංපහත ලංපරිිශය1. ලංයමම ලංද්ත ලංමිලියන ලං22ක්2 ලංපමණ ලං

තනගහනයින්ව ලංයුතු ලංශ්රී ලංකා ජව ලංවැනි ලංර් ් ලං තජම ලංවැදග් ලංයේ.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.trc.gov.lk/images/pdf/Statics_2022_May.pdf 
2 ශ්රී කා ජ මහ ැැාකුව - වජර්ථි  වජර්ථතජව 2021 

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2021/en/16_S_Appendix.pdf 

 

httpss://www.trc.gov.lk/images/pdf/Statics_2022_May.pdf
httpss://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2021/en/16_S_Appendix.pdf


ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  

6 

 

සේවා කාණ්ඩය ප්රමාණය  (මිලියන) 

සම්ත ලං්ථාජවර ලංසැඳතජ ලංප්රමජණය 3.8 

සම්ත ලං්ථාජවර ලංපුළු  ලංපරජස ලංසැඳතජ ලංප්රමජණය 2.6 

සම්ත ලං්ථාජවර ලංහඬ ලංසහ ලංද්ත ලං(voice and data) සැඳතජ ලංප්රමජණය 1.8 

සම්ත ලං්ථාජවර ලංද්ත ලං(data only) සැඳතජ ලංප්රමජණය 1 

සම්ත ලංතාගම ලංසැඳතජ ලංප්රමජණය 31 

සම්ත ලංතාගම ලංපුළු  ලංපරජස ලංසැඳතජ ලංප්රමජණය (3G and 4G) 19 

සම්ත ලංතාගම ලංහඬ ලංසහ ලංද්ත ලං(voice and data) සැඳතජ ලංප්රමජණය 21 

 

මූලාශ්ර  : ශ්රී ලංකා ජ ලංවිතදුලි ලංසායේා ලංනියජමන ලංය ජමිසම, 2022 

 

1.3.3 ඩිජිටල් නීති 

 

 යකක්යරජනි  ලංද්ත ලංසහ ලං යකක්යරජනි  ලංලිියවිතලි ලං ජර්ථයජී යතයපෞේගලි  ලං ්යුතු ලංසඳහජ ලං

 ජවිතතය  ලං  යකක්යරජනි  ලං ග කයද ක ලං සිදුිරීම ලං යනජිශය ලං සම්ැන්වධව ලං අවාය ලං නීක මය ලං රජමුව ලං

ස සජ ලං යදමින්ව ලං ජිටල්  ලංනීක  ලං යතජරතුරු ලංහජ ලං සන්වනියේදන ලංතජක්ෂණය ලං ජවිතතය ලං තුළ විතාජක ලං

 ජර්ථය ජරයක් ලං  ටු ලං  රයි. ලං ජිටල්  ලං රාජ්යයක් ලං ්ථාජපිත ලං ිරීයමහි ලං යමන්වම ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං

සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණය ලං රාජ්ය  ාන්ත්ත්රණ  තුළ  ජවිතතයයහි ලං ී  ලං ැකපජන ලං ප්රධජනතම ලං

වයව්ථාජව ලංව කයේ ලං2006 ලංඅා  ලං19 ලංදරණ ලං යකක්යරජනි  ලංග කයද ක ලංපනතයි. ලං'ජිටල්  ලංසහක  ' ලං

වැනි ලංතජක්ෂණික  ලංක්රම ලංයයජදජ ලංගනිමින්ව ලං යකක්යරජනි  ලංඅ්සන ලං ජවිතතජ ලං රන්වනන්ව් රිේය්ෝ ලං

(Crypto) පේධතීන්ව ලං සහ ලං හෑ් ලං ශ්රිතය ලං මඟින්ව ලං රහසය ජවය් ලං සතයතජව් ලං අ්ප් ලං  රගත ලං

හැිය. 2007 ලං අා  ලං 24 ලං දරණ ලං පරිගණ  ලං අපරජධ ලං පිළිැඳ ලං පනත ලං පරිගණ  ලං අපරජධ ලං හඳුනජ ලං

ගැනීම් ලංඋප ජරී ලංවන ලංඅතරම ලංඑම ලංඅපරජධ ලංපිළිැඳ ලංවිතමර්ථාන ලංසිදු ලංිරීම් ලංඅදජළ ලංවැඩලපිළියවක ලං

පැහැිශලි ලං රයි. ලං2022 ලංඅා  ලං19 ලංදරණ ලංපුේගලි  ලංද්ත ලංආරක්ෂණ ලංපනත ලංමඟින්ව ලංයපෞේගලි  ලංද්ත ලං

සැ ම ම ලං නියජමනය ලං සඳහජ ලං අවාය ලං පසුබිම ලං සපයයි. ලං සයිැර්ථ ලං ආරක්ෂණ ලං පනත ලං රියජව් ලං

නැාීයමන්ව ලංපසුව ලංසයිැර්ථ ලංආරක්ෂණ ලංඒතන්වසියක් ලංපිහිටුවිතම ලංසඳහජ ලංවිතිපවිතධජන ලංසකසජ ලංඇක  ලංඅතර ලං

එය ලංශ්රී ලංකා ජයේ ලංසයිැර්ථ ලංආරක්ෂණ ලංප්රක ප්ක ය් ලංඅදජළ ලංසියලු ලං ජරණජ ලංපිළිැඳව ලංවන ලං හළම ලං

ැකතක ලං සහිත ලං විතධජය  ලං ආයතනය ලං යකස ලං තජක   ලං සයිැර්ථ ලං ආරක්ෂණ ලං උපජයමජර්ථගයන්ව ලං

රියජ්ම  ලංිරීයම් ලංවගකීම ලංද ලංදරයි.  
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වයජපජර ලංසමඟ ලංග කයද ක ලංිරීයමන්ව ලංකද ලංජිටල්  ලංඅ්දැකීම් ලංයුතුයවන්ව ලංරාජ්ය ලංය්වජවන්ව ලංපිළිැඳ ලං

මහතන ලං අයේක්ෂජවන්ව ලං වැජියවමින්ව ලං පවතී. ලං එැැවිතන්ව ලං ඔවුන්ව ලං රාජ්ය ලං පරිපජකනය ලං ඔවුන්වයේ ලං

ක්රමයේදයන්ව් ලං අ කගතීම ලං අයේක්ෂජ ලං ය යරන ලං අතර ලං  ් ලං ප්රක විතරුේධ ලං යදයක් ලං අයේක්ෂජ ලං

යනජ රයි. ලං යමම ලං ත්්වය ලං යුතුයවන්ව ලං රාජ්ය ය්වජවන්ව ලං පුරවැසියන්වයේ ලං යදජරය ජඩල්ම ලං

සැපයීම් ලංනම් ලංරතයන්ව ලංජිටල්  ලංතජක්ෂණය ලං ජවිතතය ලංමිනන්ව ලංපරිවර්ථතනය ් ලංඅ කගත ලංවිතය ලංයුතු ලං

වන ලංඅතර ලංඑය ලංරතයන්ව් ලංදැජි ලංඅභියයෝගයක් ලංී ලංඇත. 

1.3.4 ප්රතිප්ති දිශානතිය 
 

2003 ලං අා  ලං 27 ලං දරණ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං පනත ලං (2008 ලං අා  ලං 33 ලං දරණ ලං

සායාෝධන ලං පනත) ලං මඟින්ව යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං වැඩලස්හන්ව ලං සහ ලං

උපජයමජර්ථගයන්ව ලංරතය් ලංහඳුන්වවජ ලංී ම් ලංසකසජ ලංඇක  ලංවිතිපවිතධජනයන්ව් ලංඅ කකුක ලංයවමින්ව ලංශ්රී ලංකා ජ ලං

රතය් ලං ජිටල්  ලං රාජ්යයක් යගජඩලනැඟීම් ලං අවශ්ය ලං ප්රක ප්ක මය ලං ව්පි්ජව ලං සපයයි. ලං තවද ලං

යමමඟින්ව ලංේීගුණනය (Duplication) අවම ලංිරීම  ලංඋපරිම ලංසම්ප් ලං ජවිතතය  ලංරාජ්ය ලංආයතන ලංඅතර ලං

සහටලවනය ලං සහ ලං පුරවැසියන්ව්් ලං වයජපජරයන්ව්් ලං අත්ඩල ලං ය්වජ ලං සැපයීම ලං යනජිශය ලං ළඟජ ලං

 රගැනීම ලං සඳහජ ලං රාජ්ය ලං ආයතන ලං අතර ලං සහයයෝිනතජව ලං සහ ලං සම්ැන්වී රණය ලං ්ථාජපිත ලං

ිරීයම් ලංඅවායතජව ලං ්මතු ලංය යරන ලං ලං'සම්ථා ලංරාජ්යය' ලංයන ලංසා  පය ලංප්රචලිත ලං රවයි. ලංයමම ලං

ප්රක ප්ක ය ලංමූලි  ලංපදනම ලංයකස ලංඅ කගමනය ලං රමින්ව ලං'ජිටල්  ලංරාජ්යය' ලංයන ලංසා  පය ලංප්රචලිත ලං

ිරීම් ලංරතය ලංවිතසින්ව ලංහඳුන්වවජ ලංයදන ලංඅයනකු් ලංප්රක ප්ක න්ව්ද ලංඅ කකූක ලං ම ද ලංරාජ්ය ලංආයතන ලංසතු ලං

වගකීමි.  
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1.4 තාර්ථික පදනම 

1.4.1 ප්රධාාන ූලධධාර්ථම 

 

යමම ලංප්රක ප්ක ය ලංමඟින්ව ලංපහත ලංසඳහන්ව ලංප්රධජන ලංමූකධර්ථමයන්ව ලංපිළියගන ලංඇත. ලං එම ලංමූකධර්ථම ලං

ජිටල්  ලංරාජ්ය ලංවිතසඳුම් ලංරියජව් ලංනැාීයම්ී  ලංනිසි ලංපරිිශ ලංයයජදජගත ලංයුතුය. 

 තනජිපපක  ලං ය  ම් ලං  ජර්ථයජකය  ලං තජක්ෂණ ලං අමජතයජාාය  ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං

සන්වනියේදන ලං නියයෝටලතජයතනය  ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං විතදුලි ලං සායේාන ලං නියජමන ලං ය ජමිසම, ශ්රී ලං

කා ජ ලං පරිගණ  ලං හිශසි ලං ප්රක චජර ලං සාසදය ලං (SLCERT) ආී  ලං ආයතන ලං මඟින්ව ලං ජිටල්  ලං

රාජ්යය් ලංඅදජළ ලංරියජපටිපජන්න්ව ලංසම්ැන්වධව ලංනිකු් ලංය යරන ලංනිර්ථයේා ලංසහ ලංරජමු. 

 

 ද්ත ආරක්ෂණ සහ සයිැර්ථ ආරක්ෂණ පන් වක  ඇතුක් විතිපවිතධජන 

 

 ශ්රී ලං කා ජ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං නියයෝටලතජයතනය ලං විතසින්ව ලං සම්පජිශත ලං ද්ත ලං

වර්ථී රණ ලං රජමුව  ලං ද්ත ලං හුවමජරු ලං ිරීයම් ලං ප්රක ප්ක   ලං ජිටල්  ලං පරිණත ලං ආ ෘක ය ලං

(Digital Maturity Model) ලංසහ ලංජිටල්  ලංධජරිතජ ලංරජමුව ලං(Digital Competency Framework). 

 

 වයජපජර ලංවිතසඳුම් ලංසඳහජ ලංවන ලංරජතය ලංඋපජයමජර්ථග ලං(Strategies) ලං(යයදුම් ලංසාවර්ථධනයතසහජය ලං

සහ ලංනඩල්තු ලංිරීම). 

 

 ආරක්ෂජව් ලං මු තැන ලං : ලං නි්පජදනයන්ව ලං මූලි වම ලං ආරක්ෂජව ලං තහවුරු ලං වන ලං පරිිශ ලං

නිර්ථමජණය ලංිරීම. 

 

 යපෞේගලි ්වය් ලං මු තැන ලං : ලං නි්පජදන  ලං ය්වජ  ලං  ජවිතතයන්ව  ලං මජර්ථයගෝපයේායන්ව  ලං

යටිතක ලංපහසු ම් ලංසාවර්ථධනයේී  ලංපුරවැසියන්වයේ ලංයපෞේගලි ්වය ලංපිළිැඳ ලංආරක්ෂජව ලං

තහවුරු ලංිරීම. 

 

 ප්රයේාය් ලං මු තැන ලං : ලං  ජ්ඩල ලං හජ ලං ය්වජවන්ව ලං සැම්ම ලං පරිහරණය ලං  ළ ලං හැිීම ලං

(ආැජිපත ලංසහ ලංසුළුතර ලංපිරි් ලංසඳහජ ලංවැජි ලංඅවධජනයක් ලංයයී ම). 

 

 තාගම ලංය්වජ ලංසඳහජ ලංමු තැන ලං: ලංනිර්ථමජණ රණයේී  ලංයවබ් ලංඅඩලවිත ලංනිර්ථමජණ රුවන්ව ලංවිතසින්ව ලං

මුලින්වම ලංතාගම ලංඋප රණ ලංසඳහජ ලංතම ලංනිර්ථමජණ ලංසැ ම ම. 

 



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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 වත්ර ජෂජව් මු තැන ලං: ලංතජක   ලං ජෂජ ලංප්රක ප්ක ය3් ලංඅ කකූකව ලංද්ත ලංසහ ලංයතජරතුරු ලං

සිාහක  ලංයදමළ ලංසහ ලං ාග්රීසි4 ලංයන ලං ජෂජ ලංත්රි්වයයන්වම ලංකැජ ලංගැනීයම් ලංහැියජව. 

 

 ක රසජර්වය  ලංපිරිවැය ලංඵකදජයිතජව ලංසහ ලංඵකදජයිතජව ලංකඟජ ලං රගැනීම. 

 

තවද ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලංප්රක ප්ක ය ලං2020 ලංතනවජරි ලං13වන ලංිශන ලංනිකු් ලං රන ලංකද ලංතනජිපපක  ලංය  ම් ලං

 ජර්ථයජක ලං චක්රය ත ලං අා  ලං PS/GPA/Circular/01/20205 ලං මඟින්ව ලං හඳුන්වවජ ලං ී  ලං ඇක  ලං විතිපවිතධජනයන්ව ලං

අ කගමනය ලංිරීම් ලංරාජ්ය ලංආයතන ලංවක් ලංනියම ලං රයි. ලංයමම ලංචක්රය තයයහි ලං රුු ලංඅා  ලං(b) ලං

මඟින්ව ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං රතය ලං හඳුන්වවජ ලං යදන ලං තජක   ලං ජිටල්  ලං මුකපිරීම් ලං යමයහයීම් ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං

යතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලංයවත ලංැකතක ලංපවරජ ලංඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 තජක    ජෂජ යදපජර්ථතයම්න්වතුව 

https://www.languagesdept.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=38:official-languages-

policy&catid=2:uncategorised&lang=en&Itemid=163  

 
4 සියලු රාජ්ය ආයතන පරිගණ   ්යුතු (ය තන/යවබ් අඩලවිත/මෘදු ජාග පේධක  නිර්ථමජණය සහ ඉසලක්ට්සරානික යතජරතුරු 

 ම්ප්සේෂණ ) සඳහජ සිාහක සහ යදමළ  ජෂජ යුනිය ෝඩල  ජවිතතජ ිරීම. ශ්රී කා ජ ප්රමිතතිප ආයතනය විතසින්ව සිාහක සහ යදමළ 

යතුරු පුවරු සැකැ්ම සහ යයදවුම් ක්රම ප්රමිතතිප අා  SLS 1134 : 2004 (පළමු ය ජ්ස ද ඇතුළුව) සහ SLS 1326: 2008 ය්ය් 

ප්රමිතතිප රණය  ර ඇත.    

 
5 ඇමුුම් අා  1 - තනජිපපක  ලංය  ම් ලං ජර්ථයජක ලංචක්රය ත ලංඅා  ලංPS/GPA/Circular/01/2020 

httpss://www.languagesdept.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=38:official-languages-policy&catid=2:uncategorised&lang=en&Itemid=163
httpss://www.languagesdept.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=38:official-languages-policy&catid=2:uncategorised&lang=en&Itemid=163


ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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ශ්රී ලං කා ජව ලං තුක ලං 'ජිටල්  ලං රාජ්යයක්' ලං පිළිැඳ ලං සා  පයයහි ලං දැක්ම ලං ව කයේ ලං  ජර්ථයක්ෂමතජව  ලං

ප්රක චජර ලංදැක්ීම  ලංසහ ජින්වය ලංසහ ලංනේය රණය ලංයනජී  ලංයහපජකන මූකධර්ථම ලංඅ කගමනය ලං

 රන ලං පුරවැසි ලං හිත ජමී ලං ආයතනයක් ලං යකස් ලං රාජ්යය පරිවර්ථතනය ලං  රමින්ව ලං පුරවැසියන්ව් ලං

යහප් ලංජීවන ලංත්්වයක් ලංඋදජ ර ලංී මයි. 

 

 

 

‘තෘේක ම් ලං පුරවැසියයක්’ සහ ලං ‘යහපජකනයක්’ ලං යන ලං මූලි  ලං සා  පයන්ව් ලං ය්්ව ලං පහත ලං

දැක්යවන ලංඅරමුු ලංහය ප්ර ජා ලං ර ලංඇත. 

1. ජිටල්  ලං රාජ්ය පජකනයයහි ලං ප්රධජනම ලං සහ ලං වැදග්ම ලං අාගය ලං ව කයේ ලං පුරවැසියජයි. ලං

යතජරතුරු ලං යහෝ ලං ග කයද ක ලං මත ලං පදනම් ලං වන ලං සියලු ලං විද්යු් රාජ්ය ලං ය්වජවන්ව ලං

පුරවැසියන්වසේ පහසුව (Citizen Convenience) යව කයවන්ව ලංසැකසුම් ලං ක ලංයුතුය. ලං ලං 

 

2. ජිටල්  ලංරාජ්ය පජකනය ලංතුක ලංරියජ ජරී ලංපුරවැසි සහභාගි්වය (Citizen Participation) ලං

මඟින්ව ලංඅ්ප් ලං රගන්වනජ ලංවිතසඳුම් ලංවැජි ලංපුරවැසි ලංනියයෝතනයක් ලංපිළිබිඹු ලං රයි. ලංඑමඟින්ව ලං

2 යහපාධනය සඳහා වූ ඩිජිටල් රාජ්යයක් 

දැක්ම 
පුරවැසියන්ව සඳහජ වඩලජ යහජඳ ජීවන ත්්වයක් 

රතය, යහපජකන මූකධර්ථම අ කගමනය  රන සහ  ජර්ථයක්ෂම, ප්රතිපචජරජ්ම , 

සහ ජී්ව, නවය යමන්වම තනතජ හජ වයාතාර හිතවජී  ආයතනයක් ැව් 2024 

වසර වනවිත් සාවර්ථතනය ිරීම 

ිශාජනක ය   තෘේක ම් පුරවැසියයක් යහපජකනයක් 

අභිකජෂයන්ව    
පුරවැසි  

පහසුව 

පුරවැසි  

සහ ජී්වය 

පුරවැසි 

අයිතීන්ව 

පිරිවැය 

 තුරුම් 
විතනිවිතද ජවය 

නවය 

පරිවර්ථතනය 

තජක   ජිටල්  රාජ්ය සහ රාජ්ය පජකන ප්රතිපත්තිප  ිශාජව 

උපජයමජර්ථගය සහ ක්රි ා්ම  ිරීම ක්රි ාව 



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  

11 

 

යතජරතුරු ලං හජ ලං ය්වජවන්ව ලං සඳහජ ලං වන ලං තනතජ ලං   ලුම් ලං ගරු ලං  රමින්ව ලං ඔවුන්වයේ ලං

ැකජයපජයරජ්තු ලං ටුවන ලංවඩලජ ලංයහජඳ ලංය්වජවක් ලංකැජී ම් ලං ඩල ඩල ලංසපයයි. ලං ලං ලං 

 

3. වඩලජ ලංාක්ක ම් ලංවනක   ලංරජමු ලං්ථාජපිත ලංිරීම ලංමඟින්ව ලංජනතා අයිතීන්ව (Citizen Rights) ලං

සුරැකීම් ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලංසහක   ලංයවයි. 

 

4. ජිටල්  ලං රාජ්ය පජකනයේ ලං අරමුණ ලං වන්වයන්ව ලං  ජර්ථයක්ෂමතජවය ලං සහ ලං ඵකදජයීතජවය ලං

ළඟජ ර ලං ගැනීම් ලං රියජ ජරී ලං අයුරින්ව ලං පවක න ලං රියජදජමයන්ව ලං නැවත ලං සැකසුම් ලං  ර ලං

සමජතය් ලංධනය  ලං ජකය  ලංපරිසරය ලංසහ ලංව්පි්ජව ලංයන ලංඅාා ලංමිනන්ව ලංඅර්ථථාජන්වවිතත ලංප්රක ඵක ලං

ළඟජ ර ලංයදමින්ව ලංවියදම අවම කරගැනීමට (Cost Savings) ලං ්යුතු ලංිරීමයි. ලං ලං 

 

5. විනිවිදභාවය (Transparency)  ලංවිතවෘතැව ලංසහ ලංප්රක චජර ලංදැක්ීම ලංමඟින්ව ලංදූෂණයයන්ව ලංසහ ලං

වාචජයවන්ව ලංයතජර ලංසමජතයක් ලංබිහිිරීම් ලංජිටල්  ලංරාජ්යය ලං ්යුතු ලං රයි.   

 

6. ජිටල්  ලං රාජ්ය පජකනය ලං වනජහී ලං යවනසක් ලං අ්ප් ලං  රගැනීම ලං අරමුු ලං  රග් ලං

උපජයමජර්ථගයක් ලංමිස ලංඅවසන්ව ලං කක් යක් ලංයනජයවයි. ලංඑය ලංසමජතය ලංජීව්ීම් ලංහැි ලංවඩලජ ලං

ශි්්සම්පන්වන  ලං ප්රබුදේධ  ලං සජ ක ම්පිත  ලං යසෞතයසම්පන්වන ලං සහ ලං ක රසජර ලං ්ථාජනයක් ලං

ැව් ලං ප්ිරීම ලං යව කයවන්ව ලං ිශයුු ලංතජක්ෂණික  ලං විතසඳුම් ලංහඳුන්වවජයදන ලංසහ ලං ඒ ලං පිළිැඳ ලං

පර්ථයේෂණ ලං සිදු ලං  රන ලං අත්ඩල ලං නවයකරණ සංවර්ථතනයක් (Innovative 

Transformation) ලංයේ. 

 

යමම ලං සියලුම ලං අරමුු ලං වර්ථතමජන ලං සමජත ලං පජකනයයහි ලං ක යැන ලං ප්රධජනතම ලං සා  පය ලං වන ලං

යහපජකනය ලංපිළිැඳ ලංසා  පයයන්ව ලංපැනනිනයි. ලං එැැවිතන්ව ලං යමම ලං අරමුු ලංයහපජකනය ලංනැමැක  ලං

සා  පය ලංසමඟ ලංගැකපිය ලංයුතුය. ලංඒ ලංඅ කව ලං හත ලංසඳහන්ව ලං ර ලංඇක  ලංඑක් ලංඑක් ලංඅරමුණ ලංයුයරෝපජ ලං

 වුන්වසිකය ලංමඟින්ව ලංයහපජකනය ලංපිළිැඳ ලං ප්ර ජාය් ලං ප් ර ලංඇක  ලංමූකධර්ථම6 ලං යදජළයහන්ව ලංයම් ලං

මූකධර්ථම ලංයද  ් ලංඈඳජ ලංඇත. 

 

 

                                                           
6 ඇමුුම් අා  2 - ජිටල්  ලංරජතය ලංඅභිකජෂයන්ව ලංයුයරෝපජ ලං වුන්වසිකයේ ලංයහපජකන ලංඅරමුු ලංහජ ලංැැඳු ක ලං‘පජකනයේ ලංවිතශි්්්වය ලංපිළිැඳ ලං

යුයරෝපීය ලංය ැකය්’ අදජළ ලං ලංආ ෘක ය ලංසමඟ ලංගැකපීම 



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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යමම ලංපිටුව ලංයේතනජන්වවිතතව ලංහි් ලංපිටුවක් ලංයකස ලංතැජ ලංඇත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ප්රතිප්ති ූලධධාර්ථම  ප්රකාශ සහ අරමුණු 



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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ඕනෑම  ාර්ථක ඩිජිටල් සාවර්ථතනයක හද්යවත වන්ත්සන්ත් තජක්ෂණය සනාව පුරවැසි ායි.  

සමනි ා ඩිජිටල් රාජ්ය සාවර්ථතනසේ සක්ට්න්ත්ර  සල   පුරවැසි ා සක ු ලැසේ. 

ඩිජිටල් රාජ්යසේ පුරවැසි න්ත්සේ ජීවිත වඩා්  හළ් ඔ වා තැබීම  ද්යහා  රල  හ 

තහසුසවන්ත්  අවශ්ය  සතාරුරු   භාවිතා කිරීමට සශග්ව්  හ කාර් ක්ට්ෂම  ඩිජිටල් සේවාවන්ත් 

 ත යි. ඒ  ද්යහා  තහසු , වඩා් කාර් ක්ට්ෂම  හා ඵකදජයී ස ද්යවුම්ප් මගින්ත්  පුරවැසි න්ත්  සවත 

තහසුසවන්ත් ළඟජීම් හැකි සල   ැලසුම්ප්   කේකළ යුුරසශ. නවය  තා්ෂණ න්ත්හි  ූරර්ණ 

හැකි ාවන්ත් විවර සකසරන  නවය වි ුමම්ප් හරහා සම  සිු  සකසර්.  ඩිජිටල් රාජ්ය සේවාවන්ත්  

සතාරුරු ම  සහෝ ග්ණුසද්යණුම  සශවා,  ෑම පුරවැසිස කුටම තහසු අයුරින්ත් සනාමිතසල් සහෝ 

ද්යැරි  හැකි මිතලකට ලබාග්ැනීමට හැකිවීම සමම  ක්රි ාවයසේ ප්රධාානතම  ාධාක යි.  

ඩිජිටල් රාජ්ය වි ුමම්ප් ඔවුන්ත්සේ  මාජ්, ආර්ික මට්ටම්ප් සහෝ ය ෞමි  පිහි ටීම්ප් සනා ලකා 

පුරවැසි න්ත්සේ ජීවන ත්්ව  වැඩිදියුණු කිරීමට තවු රට් තහසුකම්ප්  ැතයි  යුුර . 

සම්ප්  ඳහා ග්තයුුර ක්රි ා මාර්ග් වන්වයන්ව ;  

1. සතාු  මහජ්නතාවට අවශ්ය සි ලුම අද්යාළ සතාරුරු  රාජ්ය ආ තන විසින්ත් විවිධා මාධාය 

උතස ෝගි කරග්නිමිතන්ත්  ප්රකාශ් ට ත්කරමිතන්ත් විටින්ත්විට  ාව්කායන  ළ යුුරයි.  

 

a. සමම සතාරුරු  www.gov.lk රාජ්ය සේවා සශදිකාව හරහා  ෑම විටම ත්රත්රභාෂා 

තද්යනමිතන්ත් ඉදිරිත්කිරීම අනිවාර්ය සේ  ැලකි  යුුර .  

 

b. ඉහත ඒවාට අමතරව  මාජ් මාධාය ඇුරළු අසනකු් සි ලුම ඩිජිටල් නායකා 

භාවිතා කරමිතන්ත් මහජ්න ා  මඟ වඩා් ක්රි ාලය  සතාරුරු  සබද්යාහද්යා ග්ැනීම 

 ඳහා සුු සු මාධාය කින්ත් ඔවුන්ත් හා  ම්ප්බන්ත්ධා සි ලු කාරණා  ම්ප්බන්ත්ධාස න්ත් ඵලද්යායී 

 ංවාද්ය ආරම්ප්භ කලයුුර සශ.  

3.1 ප්රතිප්ති ූලධධාර්ථම  ප්රකාශ සහ අරමුණු අංක   

ජිටල්  රාජ්යය  ප්රමුඛතාව  යමන්වම කේන්ද්රීය සජධ ය වන්වයන්ව පුරවැසියජය. සියලු 

ජිටල්  රවජ්ය ය්වජවන්ව (යතජරතුරුමය යහෝ ග කයද කමය), පුරවැසියන්වයේ  (පුේගකයින්ව 

යහෝ  යවපවර) පහසුව අරමුු  රගනිමින්ව  ස ්  ර ක කැයබ්. 

 

https://www.gov.lk/
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i. පිළිග්් නජය ්වයන්වහි හා සාවිතධජනයන්වහි තහවුු  කරන ලද්ය සමජත 

මාධාය ිනුම් සමම කාර්    ඳහා භාවිතා  ළ යුුර සශ.  

 

ii. සමජත මාධාය හැසිරීම පිළිැඳ පජකන ප්රක ප්ක  

 

 

c.  ෑම විටම අද්යාළ  හ  ාව්කාලීන බව  හතිපක කරමිතන්ත් ප්රකාශ්න   ඳහා අවශ්ය  

සතාරුරු   ම්ප්තාද්යන  කිරීම, එකුර කිරීම, තරිවර්තන  කිරීම  හ  ැතයීම  ඳහා 

අභයන්ත්තර  ාන්ත්ත්රණ ක්ට් යගජඩලනැඟිය යුුරසශ.  

 

d. 2022 අා  197 දරණ ද්ත ආරක්ෂණ පනත් අ කගත යවමින්ව මහතනතජව් 

අවශ්ය යතජරතුරු, ඔවුන්ව් වඩලජ පහසුයවන්ව අවයැෝධ වන  ජෂජවින්ව, යතජරතුරු 

දැනගැනීයම් මූකධර්ථමයන්ව් අ කව නිසි ක්  ක්රී ව යහළිදරේ ිරීම් පියවර 

ගැනීම. 

 

e. පුරවැසි න්ත්ට අද්යාළ සි ලුම ආකෘතිප, මාර්සග්ෝතසේශ්, චක්රසල්ඛ  හ සවන් ඕනෑම 

තැරණි සල්ඛන ක්ට්, ජිටල්  ආ ෘක යක් යකස සි ලුම මාධාය න්ව ඔේසේ බාග්තකර  

ලබාග්ැනීමට හැකිවි  යුුර . 

 

2. පුරවැසි න්ත්සේ අසේක්ට්ෂාවන්ත්  පුරාලීම  ඳහා අන්ත්තර්ක්රි ාකාරී සල  ප්රතිපචාර 

ද්යැක්ට්වීම. 

 

a. සි ලුම රාජ්ය ආ තනවල කාර් මණ්ඩල  ද්යහා එක්ට් එක්ට් සද්යතාර්තසම්ප්න්ත්ුරසශ 

අවශ්යතජවය  තරිදි  විද්යු් තැතෑල  හ  ාහිහි ක තහසුකම්ප්  තයිම. 

 

b. ද්ය්ත ආරක්ට්ෂණ  පිළිබඳ නි මිතත නීතිපම  ප්රතිපතාද්යන වලට  ට්ව නිකධරයකු් 

ඇතිප ේව ංක්රී  තීරණ ග්ැනීසම්ප් විධිවිධාාන අනුග්මන  කරමිතන්ත්, ද්ය්ත  හ 

තරිග්ණක ේව ංක්රී කරණසේ  හා  ඇතිපව, රාජ්ය නිකධරයන්ව විසින්ත්, නි මිතත 

සශලාවට නිවැරිදි තීරණ ගැනීම  හ ඒවා ක්රි ා්මක කිරීම. 

 

                                                           
7 https://www.icta.lk/icta-assets/uploads/2022/03/09-2022_S.pdf  

httpss://www.icta.lk/icta-assets/uploads/2022/03/09-2022_S.pdf
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c. කාර් ක්ට්ෂම  හ සශග්ව් ඩිජිටල් රාජ්ය සේවා පව්වජයගන ාම  ඳහා 24x7 

තද්යනමිතන්ත් මාගත (Online) සේවා තහසුකම්ප්  ලබා දීම. 

 

d. රාජ්ය  ාන්ත්ත්රණසේ (ඩිජිටල් ක්රම හරහා) අසනකු් තාර්්ව න්ත්  මඟ බාධාාවකින්ත් 

සතාරව  ම්ප්බන්ත්ධා වීම  හ  හස ෝග්ස න්ත් කටයුුර කිරීම, මගින්ත්  

සේවාද්යා ක ාසේ අසේක්ට්ෂාවන්ත්  ක්මණිකන්වම ඉටුකිරීම. 

 

e. විද්යු් තැතෑසලන්ත් සහෝ විකල්ත මාර්ග්වයන්ත් පුරවැසි න්ත් විසින්ත් කරන ලද්ය විද්යු් 

විමසීම්ප්වලට රාජ්ය නිකධරයන්ව විසින්ත් අර්ථව් හා කඩිනම්ප්  ප්රතිපචාර ද්යක්ට්වන බව්  

එම ප්රතිපචාර  ඒ ආකාරස න්ත්ම සිු  කරන බව  හතිපක කිරීම, තහවුු  කරග්ැනීම. 

 

f. රාජ්ය ආයතන අන්වතර්ථසහයයෝී ප්රසශශ් ක්ට් අ කගමනය  රමින්ව 'ිසිඳු යදජරක් 

වසජ නැත' යන ප්රතිපත්තිප  සජමූහි ව අ කගමනය  රයි. එනම් රතය් ප්රසශශ් 

ීම් පුරවැසියයකු යතෝරජ ගන්වනජ ඕනෑම රතයේ ආයතනය  ඕනෑම මාධායයක් 

මඟින්ව තනතජ විතමම ම් වක් ප්රතිපචාර දැක්ීම. 

 

g. රතයේ ය්වජවන්ව  ජවිතතයේී  ගැ්ළු ජරී ත්්වයන්ව් මුහුණයදන පුරවැසියන්ව 

යව කයවන්ව 24පැය ත්රත්ර ජෂජයවන්ව ක්රි ා්මක වන, වැඩල  රන  ජකය තුළ අවම 

යමයහයුම්  ජකයක් සමඟ, උප ජර  දුර ථාන ය්වජවක් සැපයීම. 

 

3. ඩිජිටල් රාජ්ය සේවා ලබාදීසම්ප් ප්රමිතතීන්ත් ආ තන ුරළ ේථාපිත කිරීම මගින්ත් 

මහජ්නතාවසේ වි්වා   දිනා ග්ැනීම.  

 

a.  ක්මන්ව, අර්ථථාව් සහ ප්රතිපචජරජ්ම  ය්වජ සැපයීයම්ී  අන්ත්තර්ක්රි ා 

පව්වජගැනීම් රාජ්ය ආයතන විතසින්ව ැහු ජර්ථය ියයෝ්ක් (multipurpose kiosks), 

විද්යු් තැපෑක, අන්වතර්ථතජකය, හඬ, ය ටි පණිකවුඩල ය්වජ, තාගම දුර ථාන යයදුම්, 

 -ය්වජ ඇතුළු, නමු් ඒවජ් පමණක් ම මජ යනජී, ැහුවිතධ මාධාය න්ත්  ජවිතතජ 

ිරීම. 
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b. මහජ්න තෘේතිප  තීරණ  කිරීම  ඳහා සි ලුම රාජ්ය ආ තන මගින්ත් ලබාසද්යන  

ඩිජිටල් සේවාවන්ත්සේ ශ්කයතාව, ගුණා්මකභාව   හ ප්රතිපචාර ද්යැක්ට්වීම 

 ම්ප්බන්ත්ධාස න්ත්  තරිතාලකයින්ත් විසින්ත්  අඛණ්ඩව අධීක්ට්ෂණ  කිරීම, 

 

c. මහජ්නතාවට තමන්ත් සේවා ලබාග්න්ත්නා මාධාය මගින්ත්ම එම සේවාසශ   ගුණා්මක 

භාව   ඇග්යීමට හා ප්රතිපචාර ද්යැක්ට්වීමට  ැමවිටම ඉඩ  ල ාදීම. 

 

d.  ෑම  ආ තන කම සේවා ත්්වයන්ව තවු රට් වැඩිදියුණු කිරීම  ඳහා තවතිපන  

සේවාවන්ත්  පිළිබද්ය විසශචන ප්රතිපචාර  ංඛයා නිතිපතතා ප්රසිේධා කිරීම. 

 

e. අභයන්ත්තර ක්රි ාවය/ප්රතිපත්තිප ද්යැනට තවතිපන  ද්ය්ත ආරක්ට්ෂණ   හ  යිබර් 

ආර්ෂාව පිළිබඳ ත්රනතිපක  හ වයවේථාද්යා ක නිස ෝග්වලට අනුකූල වන බව 

 හතිපක කිරීම . 

 

4. ඩිජිටල් වශ්ස න්ත් සකාන්ත්ූ, සතාරුරු  තාක්ට්ෂණ ද්යැනුම සනාමැතිප,  විවිධා ආබාධා  හි ත, 

ජ්නසකාටේ  ද්යහා සතාරුරු  හා  න්ත්නිසශද්යන තාක්ට්ෂණ තද්යනම්ප් ූ ැහුවිතධ මාධාය 

සේවා  ැතයීසම්ප්   ාන්ත්ත්රණ ක්ට්  ැකසීම හා ඒ බව  හතිපක කිරීම.  

 

5. තවතිපන සේවාවන්ත්ට අමතරව වඩා් ප්රචයත  න්ත්නිසශද්යන උපජාගයක් වූ  ්මජර්ථ්  

තාගම දුර ථාන හරහා ඩිජිටල් රාජ්ය සේවා  ැතයීමට ප්රහිඛ්ව  සද්යමිතන්ත්  "Mobile First" 

උතා මාර්ග් අනුග්මන  කිරීම. 

 

a. ද්යැනට තවතිපන  අවම අවශ්යතා තමණක්ට්  පිරීමට හැකි දුර ථානයක් තමණක්ට් ඇතිප 

අ කුට තවා ප්රස ෝජ්න ග්තහැකි සල   නව ඩිජිටල් රාජ්ය සේවාවන්ත්  රල කිරීම. 

 

b. එක් එක් පරිශීලක  උපජාග (පරිගණ , ්ැබ්, ්මජර්ථ්  තාගම දුර ථාන) සඳහජ 

ප්රක චජරජ්ම  යවබ් නිර්ථමජණ ශි පීය ක්රමසශද්යයන්ව් අ කව ඒවජයයහි කක්ෂණ 

සැකි ක් ගනිමින්ව8 යවන යවනම සැකසුම්  රන කද විතසඳුම්  ිශරිප් ිරීම. 

 

                                                           
8 උදජහරණයක් යකස, ්මජර්ථ්  තාගම දුර ථාන ක රය පරිගණ  තීරය ් වඩලජ ප්රමජණයයන්ව කුඩලජ යේ. එැැවිතන්ව ්මජර්ථ්  තාගම 

දුර ථාන පරිශීලක යයකු් හිද්රිත පි්පතක් ගැනීම අපහසු විතය හැ . 
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c. විතසඳුම් නිර්ථමජණයේී  ප්රග්තිපලය ිශයුුවක් (විතසඳුම් නිර්ථමජණයේී  පහළ ම් ්යම් 

බ්රවුසරයක් මිනන්ව ක්රි ා්මක  ළ හැි ම් ්යම් සි් ක්රමයයන්ව වඩලජ වැජිිශයුු 

 ළ විතයශ්ෂජාග හඳුන්වවජ යදමින්ව  හළ ම් ්මක් දක්වජ උස් ිරීම) මිස 

අවක්රමණය අ කගමනය යනජිරීම. එමඟින්ව පහළ ම් ්යම් බ්රවුසර 

පරිශීලක යන්ව්  හළ ම් ්යම් යයදුම  සරක අ කවජදයක්  ජවිතතජ  ළ හැි යේ. 

 

d. ේමාර්ට් ජ්ංග්ම ු රකතන ක්ට්, විස්ෂාංග් ු රකථන ක්ට් සහෝ මූයක ු රකථන ක්ට් 

වැනි විවිධා වර්ග්සේ ජ්ංග්ම ු රකථන  ඳහා ඒවාසේ ඇතිප හැකි ාවන්ත් තද්යනම්ප් 

කරග්නිමිතන්ත්  වි ුමම්ප් ඉදිරිත්කිරීම. 

 

e. ඩිජිටල් රාජ්ය සේවා ේමාර්ට් ජ්ංග්ම ු රකථන භාවිතස න්ත් සිු කිරීම පිළබද්ය 

මහජ්නතාව ද්යැනුව් කිරීමට ප්රමාණව්  ප්රචාරණ ක්ට් ලබාදීම. 

 

6. රජ්සේ ආ තන විසින්ත්  නව ස සද්යවුම්ප්  ආරම්ප්භ කිරීසම්ප්දී   මහජ්නතාවට  "තහසුසවන්ත් 

ප්රසශශ් වි  හැකිබව" ට  ප්රහිත්ව  දී ඇතිපබව  හතිපක කල යුුර . 

 

7. ඉසලක්ට්සරානික/ජිටල්  සන්වනියේදනය සහ ග කයද ක පිළිැඳ වයවේථා වක් අ කකූකව 

ජිටල්  හඳුනජගැනීම් අදජළ ත් ජී න ප්රමිතතිපන්ත් පිළිගැනීම සහ ැකධජරීන්ව විතසින්ව 

ජිටල්  අ්සන්ව හජ ජිටල්  සහක   පිළිගැනීම. 

 

8. ඕනෑම රාජ්ය සතාරුරු  තේධාතිප කට ශ්රී ලංකා ජ ලං අේවිතතීය ජිටල්  ලං අනනයතජවය (Sri 

Lanka Unique Digital Identification) භාවිතා කර එක් ප්රසශශ් ින්ව පුරවැසි න්ත්ට අවශ්ය 

සේවාවන්ත් ලබාග්ැනීමට ඉඩ ල ා දි  යුුර . 

 

9. ඩිජිටල් රාජ්ය සේවාවන්ත් ලබා ග්ැනීම  ඳහා ඩිජිටල් සග්වීම්ප් විකල්ත දිරිම් කිරීම . 

 

a. ඒ ඒ විකල්ත ග්නුසද්යනු සශදිකාවන්ත්  මග් තර්සේෂණ හා අ්හදජැැී ම් සිු සකාට 

රාජ්ය ඩිජිටල් සේවා  ැතයීමට වඩා් සුු සු සශදිකාවක්ට් ස ා ාග්ැනීම.  

 

b. ඩිජිටල් රාජ්ය සේවා සග්විම්ප්  ද්යහා  පුළුල් තරා  ඩිජිටල් සග්වීම්ප් ක්රම  ලබා දීම. 
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c.  ාම්ප්ප්රද්යායික ක්රම හරහා රජ්සේ සේවාවන්ත් භාවිතා කිරීසමන්ත් මහජ්නතාව 

ක්රමානුකූලව අත්රධාර් ම් කිරීම  ද්යහා හැකි  ෑම විටම ඩිජිටල් රාජ්ය සේවාවනට 

අමතර  අග් ක්ට් එකුරකිරිම. 

 

d. අද්යාළ නීතිප  හ සරගුලාසි මගින්ත් අනුමත ක්රමවලට  ට් ඩිජිටල් සග්වීම්ප් විකල්ත න්ත් 

 ඳහා තහසුකම්ප්  ැලසීම සිු වන  වන බව  හතිපක කිරීම.  

 

10. ඩිජිටල් රාජ්ය සේවා  ම්ප්බන්ත්ධා පුරවැසි න්ත්සේ තැමිතණිය, ු ක්ට්ග්ැනවිය  හ ස ෝජ්නා 

ක්රමානුකූලව ස ා ාබැලීම  හ එමගින්ත් අද්යාළ සේවා වැඩිදියුණු කිරීමට සුු සු 

ක්රි ාමාර්ග් ග්ැනීම. 

 

11. පුරවැසි න්ත්සේ/වයාතාරික තෘේතිප   ක්රී ව අධීක්ට්ෂණ   හ ඇග්යීමට ලක්ට් කරමිතන්ත් ඒ 

ඒ සශදිකාවන්ත්හි  ගුණා්මක භාව  වැඩි දියුණුසකාට පුරවැසි න්ත්ට තෘේතිපම්   

ඩිජිටල් රාජ්ය සේවාවක්ට් ලබාදීම. 
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යමම අන්වතර්ථගත ිරීම් මූලයමය යහෝ සජමජජීය විතය හැිය. මූලයමය අන්වතර්ථගත ිරීම ය ක 

පුේගකයන්ව් සහ වයාතාර වක් ඔවුන්වයේ අවශ්යතජ (ගුයද ක, යගීම්,  ක රි ිරීම්, ණය සහ 

රක්ෂණය) වගකීයමන්ව යුතුව සහ ක රසජර යකස9 සපයමින්ව ප්රයයෝතනව් සහ දැරිය හැි 

මූලය නි්පජදන සහ ය්වජ සඳහජ ප්රයේාය කැබිය හැි පරිසරයක් නිර්ථමජණය ිරීමයි. 

අයනක්  රුණ වන, සජමජජීය අන්වතර්ථගත ිරීම ය ක පුේගකයන්ව් සහ  ්ඩලජයම්වක් 

සජමජජීය සහ ජී්වය සදහජ ඇක   ඩල ඩල වැජිිශයුු ිරීයම් ක්රි ාවය යි. විතයශ්ෂයයන්වම 

අනනයතාව  මත පදනම්ව වරප්රසජද යනජක්  ්ඩලජයම් සඳහජ හැියජව, අව්ථාජව සහ 

ගරු්වය මත සමජතය සමඟ ැේධ ීම් හැිීමයි10. වඩලජ යහජඳ ජිටල්  රාජ්යයක් යමම 

අවශ්යතජ යද ම එ වර සපුරජකයි. 

 

 ් අමතරව, ගක   සහ අත්ඩල පුරවැසි සහ ජී්වය ඇක ව යහපජකන ප්රමිතීන්ව සපුරජී ම 

සඳහජ අතයවශ්ය වන විතනිවිතද ජවය ජිටල්  රාජ්ය විතසින්ව කඟජ ර යදයි. 

 

සමම අරහිණු අ්ප් ර ගැනීම  ඳහා ග්තයුුර ක්රි ා මාර්ග් වන්වයන්ව ;  

 

1. වයවේථා, රාජ්ය ප්රතිපත්තිප සහ පජකනයේ යවන් අාග සම්පජදනයේී   අවශ්ය යැයි 

සැකය න පරිිශ මහතන අදහ්  කැජ ගැනීම. 

 

a.  ෑම රාජ්ය ආ තන ක්ට් විසින්ත්ම ඕනෑම සේවාවක්ට් ආරම්ප්භ කිරීමට සතර 

පුරවැසි න්ත්සේ ු ක්ට්ග්ැනවිය, තැමිතණිය, අද්යහේ  හ නිරීක්ට්ෂණ ලබාග්ැනීසමන්ත් 

ක්රි ාකාරී පුරවැසි  හභාගී්ව /ද්යා ක්ව   හතිපක කිරීම. 

 

                                                           
9 https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview 
10 https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion 

3.2 ප්රතිප්ති ූලධධාර්ථම  ප්රකාශ සහ අරමුණු අංක 2 

“ජිටල්  රාජ්ය පජකනයේී   ක්රී  පුරවැසි සහ ජී්වය මඟින්ව කැජයදන විතසඳුම් 

සැමයදනජම අන්වතර්ථගත වන පරිිශ ස සජ ගැනීම් උප ජරී යේ. එමිනන්ව පුරවැසියන්වයේ  

යතජරතුරු සහ ය්වජ අවශ්යතජ වක් ගරු  රමින්ව ඔවුන්වයේ අයේක්ෂජවන්ව උපරිම යකස 

 ටු ර ක කැයි." 

httpss://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
httpss://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion
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b. තජක   වයවේථා, ප්රතිපත්තිප, යරගුකජසි, සැකසුම් සහ අයවැය යනජිශය සැ ම යම්ී  

අවශ්ය පරිිශ පුළු  මහතන සහ ජී්වයක් කැජ ගැනීම සඳහජ අන්වතර්ථක්රි ාකාරී 

ඉසලක්ට්සරානික යේිශ ජ, තාගම දුර ථාන, යවබ් අඩලවිත, විද්යු් තැපෑක, බ්යකජේ, 

මජර්ථගගත සජ ේඡජ සාසද සහ සමජත මාධාය වැනි ැහුවිතධ මාධායයන්ව හරහජ 

පුරවැසි අන්ත්තර් ක්රි ා සඳහජ පහසු ම් සැපයීම.  

 

2.  ෑම විටම විද්යු් මාධාය හරහා පුරවැසි න්ත්ට ද්යැකග්තහැකි නිවැරදි කිරීම්ප්/තසු විතරම්ප් 

ක්රි ා සිු  කිරීම  හ එය් අවසර ී ම. 

 

a. පුරවැසි න්ත්සග්න්ත් ලබාග්් ු ක්ට්ග්ැනවිය, තැමිතණිය, අද්යහේ, නිරීක්ට්ෂණ  නාදි  

 ම්ප්බන්ත්ධාස න්ත්  මාසලෝචන  කර සුු සු ක්රි ාමාර්ග් ග්ැනීමට වග්කිවයුුර  

පුේග්ලස කු සහෝ ඒකක ක්ට් පිහි්විතය යුුර සශ.  

 

b. පුරවැසියන්ව සම්ැන්වධ කරග්ැනීම  ද්යහා එක  ාන්ත්ත්රණ ක්ට් භාවිතා කරමිතන්ත්, 

ඔවුන්ත්සේ ග්ැටළු පිළි ම්ප්   ප්රතිපඵල  ද්යැනුව් කිරීම. 

 

3. ද්ය්ත ආරක්ට්ෂණ නීතිප විධිවිධාානවලට අනුකූලව 2016 අංක 12 දරණ සතාරුරු  

ද්යැනග්ැනීසම්ප් අයිතිපවාසිකම්ප් තනත  ටස් සතාරුරු  ලබාග්ැනීසම්ප් හැකි ාව  හතිපක 

කිරීම. 

 

a. පුරවැසි න්ත්ට  වැද්යග්් වන සතාරුරු  සවත ප්රසශශ් වීමට හැකි තරි ර ක්ට් ේථාපිත 

කිරීම. 

 

b. අරහිණ   ඳහා ග්ැලසතන තරිදි විවිධා සශදිකාවන්ත්  නිර්මාණ  කිරීම. 

 

c. මහජ්නතාවට සතාරුරු  නිකු් කිරීම  ඳහා වග්කිව යුුර ආ තන ප්රධාානීන්ත්, 

සතාරුරු  නිලධාාරීන්ත් ත් කිරීම  හ බලග්ැන්ත්වීම. 

 

d.  ෑම විටම කඩිනමිතන්ත්  සතාරුරු  ලබාදී විතශ්වජසය දිනාග්නිමිතන්ත් ලැසබන විමසුම්ප් 

 ංඛයාව ඵලද්යායී සල  අඩු කිරීම. 

 

e. එම ප්රජ්ාවසේ ප්රස ෝජ්න   ඳහා හැකි සවනේ ඵකදජයී තහසු ඩිජිටල් මාධාය න්ත් 

හු න්ත්වාදීම. 
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එක්ට් ් ජ්ාතීන්ත්සේ මානව හි මිතකම්ප් සකාමිත ම UN-OHCHR තව න තරිදි, රාජ්ය සේවාවන්ත් 

මහජ්නතාවට ලබා දීසම්ප් සතාු  අයිතිප  පිළිබද්ය වග්කීම වඩා සහාදින්ත් ක්රි ා්මකවීසම්ප් වර්ධාන   

මිනන්ව ප්රකාිත වන්ත්සන්ත් මානව හි මිතකම්ප් ග්ණනාවක්ට් ආරක්ට්ෂා වන බවයි . ප්රාථමිතක හා 

ේවිතීයික අධායාතන , ස ෞඛය  හ ආහාර  ඳහා ඇතිප අයිතිප , ප්රතිප ංේකරණ හිලපිරීම්ප්වලට 

වග්වීසම්ප්  හ විනිවිද්යභාවසේ  ාන්ත්ත්රණ න්ත්, සේවාවන්ත්  ැමට ප්රසශශ් වි  හැකි  හ පිළිග්ත 

හැකි බව  හතිපක කිරීම,  ංේකෘතිපක වශ්ස න්ත්  ංසශදී ප්රතිපත්තිප සමවලම්ප්  හ තීරණ 

ග්ැනීසම්ප්දී මහජ්න  හභාගී්ව 11  ඳහා මාර්ග් ඇුරළ් වි  හැකි බව එමගින්ත්  එහි  

වැඩිු රට් තහවුු සශ.  

සම්ප්වා  ාක්ට්ෂා් කර ග්ැනීම  ඳහා වන අවශ්යතජ ; 

 

1.  ැම රාජ්ය ආයතනයක්ම, සතුව තමා හසුු වන්ත්සන්ත් කුමන ද්ය්තද්ය මගින්ත්ද්ය, ඒ ද්ය්ත 

වයන්ත් අද්යහේ කරන්ත්සන්ත් කුමක්ට්ද්ය, ඒවා භාවිතා කළ හැක්ට්සක්ට් කුමක්ට්  ඳහාද්ය, ඔවුන්ත් 

කුමන ක්රි ාවලීන්ත්හි  සකාටේකු වන්ත්ද්ය,  හ ඒවා භාවිතා කළ හැක්ට්සක්ට් කාටද්ය  න්ත්න 

පිළිබඳ ද්යළ වි්සල්ෂණ ක්ට් තිපබීම. 

 

2.  ෑම ක්රි ාකාරී   ංවිධාාන  විසින්ත්ම, ආ තනික සතාරුරු  ආරක්ට්ෂණ ක්රි ා තටිතාටි12 

 කේ කිරීම  හ  ම්ප්මත කිරීම. 

 

a. පුේග්යක ද්ය්ත  හ සතාරුරු  ආරක්ට්ිතව  තබා ග්ැනීම; එම ද්ය්ත  හ සතාරුරු  

සහළිද්යරශ කළ හැක්ට්සක්ට්, එවැනි නිකු් කිරීම්ප් තාලන  කරන නීතිප රීතිප අනුව තමණි. 

                                                           
11 එක්ස් ලංතජතීන්වයේ ලංමජනව ලංහිමි ම් ලංමහ ලංය ජමසජරි් ලං ජර්ථයජකය  ලංයහපජකනය ලංසහ ලංමජනව ලංහිමි ම් 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx   

 
12 යමය ලංශ්රී ලංකා ජයේ ලංයතජරතුරු ලංසහ ලංසයිැර්ථ ලංආරක්ෂණ ලංඋපජය ලංමජර්ථගය ලංසමඟ ලංසමපජත ලංවිතය ලංයුතුය.  

https://www.cert.gov.lk/Downloads/NCSStrategy.pdf 

 

3.3 ප්රතිප්ති ූලධධාර්ථම  ප්රකාශ සහ අරමුණු අංක 3 

ශ්ක්ට්තිපම් නීතිපම  රජමුවක් ුරළින්ත්  ඩිජිටල් රාජ්ය  පුරවැසි න්ත්සේ අයිතිපවාසිකම්ප් 

ආරක්ට්ෂා කිරීම  හතිපක කරයි. 

httpss://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx
httpss://www.cert.gov.lk/Downloads/NCSStrategy.pdf
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එවැනි ද්ය්ත  හ සතාරුරු 13 තාලන  කරන නීතිප, සරගුලාසි  හ රීතිප  අවශ්ය වන 

තාක්ට් කල් සුු සු  ාන්ත්ත්රණ ක්ට් භාවිතා කිරීම. 

 

b. රහ යභාව   හතිපක කිරීම  හ අනව රස න්ත් ප්රසශශ් වීම, සවනේ කිරීම, විකුර්තිප  

කිරීම,  ම්ප්සේෂණ  කිරීම සහෝ මකා ද්යැමීම/ඉව් කිරීම වැළැක්ට්වීම14  ඳහා ඩිජිටල්  

වාර්තා තව්වාසග්න  ාම. 

 

c. යතජරතුරු පේධක  හජ සම්ැන්විපත යතජරතුරු සහ ව් ම්  ජවිතතය් පිළිගතහැි 

ක්රමසශද්යයක් සැ ම ම සහ ය තනගත ිරීම15.    

 

d. ආ තනික සතාරුරු  ආරක්ට්ෂණ ප්රතිපත්තිපසේ පිළිග්් සතාරුරු  ආරක්ට්ෂණ 

ප්රමිතතීන්ත්ට අනුව ද්ය්ත ග්බඩා කිරීසම්ප් උතාංග් බැහැර කිරීම/අලු්වැඩි ා කිරීම සිු  

කිරීම. 

 

e. යපර පැවක  ත්වය ය  පැනිනය යහෝ අ ජවය් ප්ය යරන16 නව තජක්ෂණික  

සාවර්ථධනයන්ව් සජයේක්ෂව, සාරක්ෂණය  ළ හැි  ජකම මජව සැකි ක් 

ගනිමින්ව ද්ත ගැඩලජ  ළ හැි නිවැරිශ ක්රම යතෝරජ ගැනීම. 

 

f. නික පතජ උප්ථා (Back-ups) ගැනීම සඳහජ  ජවිතතජ  රන මාධාය න්ව තජක්ෂණික  

සාවර්ථධනයන්ව සමඟම ය පැන ඇක  ත්වය් ප්ව ඇ්දැයි වරින්වවර පරීක්ෂජ 

ිරීම. එය් ය පැන ඇක  අව්ථාජවන්වහිී  පැරණික උප්ථා  ් ්ක සම්පූර්ථණයයන්වම 

නව මාධාය  ් මජරු  ළ යුතුය17. 

 

 

                                                           
13 2022 අා  19 දරණ ද්ත ආරක්ෂණ පනත 

 
14 දැන් ය ටුම්ප් අිශයයර්ථ පසුවන ශ්රී කා ජ යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන නියයෝටලතජයතනයේ ජිටල්  ය තන  ළමනජ රණය 

පිලිැඳ ප්රතිපත්තිපයයහි අන්වතර්ථගත විතිපවිතධජනයන්ව, එම ප්රතිපත්තිපය ප්ර ජාය් ප් ි රීයමන්ව පසුව, ප්රධජන මජර්ථයගෝපයේාය යකස 

සැකිය යුතුය. 

 
15 යමය ශ්රී කා ජ පරිගණ  හිශසි ප්රක චජර සාසදය විතසින්ව හඳුන්වවජ ී  ඇක  යතජරතුරු සහ සයිැර්ථ ආරක්ෂණය පිළිැඳ උපජයමජර්ථග 

සහ ප්රතිපත්තිප සමඟ සමපජත විතය යුතුය. 

 
16 තජක   යතජරතුරු තජක්ෂණය පිළිැඳ ප්රතිපත්තිපය සහ ශ්රී කා ජ යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන තජක්ෂණ නියයෝටලතජයතනය 

හඳුන්වවජී  ඇක  'යම්ඝය පළමුව' ප්රයේාය යනජිශය පිළිපැී ම අනිවජර්ථය යේ. 

 
17 උප්ථා සහක   ිරීම සඳහජ යම්ඝ ය්වජ  ජවිතතය 
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3. පුේග්යක ද්ය්ත රහ යතාව  හතිපක කරන අතරම, ඩිජිටල් රාජ්ය වි ුමම්ප්  ැලසුම්ප් 

කිරීම  හ ඒවා ක්රි ා්මක කිරීම. 

 

a. ඩිජිටල් සාවර්ථතන ක්රි ාවයසේ තීරණ ග්ැනීම  ඳහා අවශ්ය සි ලුම ද්ය්ත රැේ 

කිරීම. 

 

b. රාජ්ය ආයතනයන්වහි ඩිජිටල්  සාවර්ථතනසේ තරිණතභාව  වි්සල්ෂණ  කිරීම18. 

 

c. පුරවැසි සක්ට්න්ත්ී  වයාතාර හිල්කරග්්   ංේකෘතිප ක්ට්/ මාජ් ක්ට් නිර්මාණ  කිරීම 

 ඳහා  මේත ඩිජිටල් ආර්ික  වැඩිදියුණු කිරීම. 

 

4. තවතිපන වි ු ම්ප්වලට අමතරව,  ැලසුම්ප්වල ආරක්ට්ෂාව ද්ය්ත මත  තහවුු  කිරීම, ද්ය්ත 

ආරක්ට්ෂාව  තිපකකිරිම, සඳහජ  යිබර් ආර්ෂාව සමන්ත්ම තරිග්ණක අතරාධා පිළිබඳ 

නීතිප මගින්ත්  ම්ප්තාද්යන  කර ඇතිප ත්රනතිපක මූලධාර්මවලට අනුකූලව, කාසලෝචිත  හ 

ගුණා්මක සේවාවන්ත්  ැතයීම. 

 

a. ජ්ාතිපක ද්ය්ත හුවමාු ව (National Data Exchange) හරහා පුරවැසි න්ත්ට ඒකාබේධා 

සේවාවක්ට් ලබා දීමට රාජ්ය ආ තන  හස ෝග්ස න්ත් කටයුුර කළ යුුර . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 යම් සඳහජ ශ්රී කා ජ යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන තජක්ෂණ නියයෝටලතජයතනය මිනන්ව, අයනකු් පජර්ථාවයන්වයේ සහයයෝගය ද 

ඇක ව,  හඳුන්වවජී  ඇක  'ශ්රී කා ජ රතයේ ජිටල්  පරිණත ජවය පිළිැඳ ආ ෘක ය'  ජවිතතජ  ළ හැිය.   

 



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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ඉ-රාජ්ය සේවා හු න්ත්වා දීමට  සිු සකසරන තාක්ට්ෂණික ප්රතිප ංේකරණ   ද්යහා විශ්ාල ධාන ක්ට් 

වැ වනු ඇතිප බවට ඇතැම්ප් අ  දරණ මත   ැබෑවක්ට් සනාවන බව ඒ පිළිබද්ය කරන ලද්ය සබාසහෝ 

අධාය න න්ත් සග්න්ත් තහවුු වී ඇත.  

ආර්ික   නු එක්ට් අංශ් ක්ට් තමණි. ඩිජිටල් රාජ්ය මගින්ත් කාල   හ තරි ර  අනුව රජ්සේ 

වැ  අවම කරයි. එම අඩු පිරිවැ කින්ත් ඉතිපරි වන කාල  වඩා් ඵලද්යායී ක්රි ාකාරකම්ප්  ඳහා 

භාවිතා කිරීමට ඉඩ  ල යි. 

යමය   ාක්ට්ෂා් කර ග්ැනීම  ඳහා අවශ්ය ක්රි ාමාර්ග් වන්වයන්ව; 

 

1. අවශ්ය  ෑම තැනකදීම ඩිජිටල් රාජ්ය වි ු ම්ප්  ැතයීම  ද්යහා තාක්ට්ෂණික මූලධාර්ම 

භාවිතා කරමිතන්ත්  හ පුරවැසි සක්ට්න්ත්ී  වි ුමම්ප් ක්රි ා්මක කරමිතන්ත් සි ලුම වෘ්තීය 

 ංවිධාාන ඔවුන්ත්සේ ක්රි ාවලීන්ත් වැඩිදියුණු කිරීම. 

 

a. ඔවුන්ත්සේ සේවා  ැතයීසම්ප් ප්රමිතතීන්ත් ඇග්යීම ලක්ට්කරමිතන්ත් ගැ්ළුව් සේුරවන  

අභිස ෝග්ා්මක ක්ට්සේත්ර  හ ක්රි ාවලීන්ත් හුමනා ග්ැනීම. 

 

b. සේවා  ැතයීම වැඩිදියුණු කිරීම  ඳහා තවතිපන ක්රි ාවය නැවත නැවත  කේ කිරීම 

 

c. නව තාක්ට්ෂණික  ක්රි ාවලීන්ත්හි  සවනේකම්ප්/වැඩිදියුණු කිරීම්ප් ඇුරළ් කිරීම  ඳහා 

ආ තනවල තරිලලක අ්සතා් අඛණ්ඩව  මාසලෝචන  කිරීම  හ  ාව්කාලීන 

කිරීම. 

 

2. සි ලු ඩිජිටල් රාජ්ය සේවාවන්ත්  ඳහා එක් ප්රසශශ් ින්ව (Single-Sign-On) පිවිසීමට 

හැකිවන තරිදි නව වි ු ම්ප්  ැලසුම්ප් කිරීමට හැකිතාක්ට් උ් ාහ ිරීම. 

3.4 ප්රතිප්ති ූලධධාර්ථම  ප්රකාශ සහ අරමුණු අංක 4 

"ඩිජිටල් රාජ්ය තාලනසේ අරහිණ වන්ත්සන්ත් රාජ්ය අංශ්සේ කාර් ක්ට්ෂමතාව වර්ධාන  

කිරීම   හ ඒ   ඳහා ඒ ඒ ත්්වයන්ව් අවශ්ය ක්රි ාද්යාම ක්ට්   ක්රී ව ප්රතිපනිර්මාණ  

කිරීම මගින්ත්, හිද්යල් කාල  ධාන  ඉතිපරි කරග්නිමිතන්ත්  මාජ් ට අර්ථව් ප්රතිපඵල 

අ්කරදිමයි." 



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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3.  ෑම තේධාතිප කින්ත්ම ප්රසශශ් ක්ට් ඉල්ලාසිටීමට අවශ්ය  සනාවන තරිදි රාජ්ය අංශ්සේ 

සි ලුම  ංවිධාානවලට, සි ලුම තේධාතිපවලට බාධාාවකින්ත් සතාරව භාවිතා කළ හැකි  ශ්රී ලං

කා ජ ලංඅේවිතතීය ලංජිටල්  ලංඅනනයතජවය (Sri Lanka Unique Digital Identification) සම්ැන්වධ 

ප්රමිතතීන්ත් මත තද්යනම්ප් ූ තනි ඩිජිටල් අනනයතාව ක්ට්19 හඳුන්වවජ ිශය හැකි . එමගින්ත් 

රාජ්ය අංශ්සේ විවිධා අංශ්  මග් කාර්  සැඳතජ සග්ාඩනැගීම මගින්ත් එකිසනකට 

සවනේ  හ ේවාධීන ඩිජිටල් රාජ්ය සේවාවන්ත් ේවාධීනව නවයකරණ  කිරීමට ඉඩ 

 ැලසේ. අන්ත්තර් ක්රි ාකාරී ද්ය්ත ආකෘතිප ක්ට් ේථාපිත කිරීම සඳහජ්  හස ෝගී  හ 

හවුල් ක්රි ාකාරි්ව ට තහසුකම්ප්  ැලසීම සඳහජ් අන්ත්තර් ක්රි ාකාරීව කටයුුර  

කිරීමට් සමමගින්ත් හැකිසශ.   

 

4. රාජ්ය ආ තන විසින්ත් සතාරුරු  තේධාතිප ක්රි ා්මක කිරීම කඩිනම්ප් වයාතෘතිප 

කළමනාකරණ කටයු්තක්ට් සේ  ලකමිතන්ත් ක්රමානුකූලව  හ සුචලය (Agile) 

ආකාරස න්ත් සිු කිරීම. 

 

a. පිළිග්ත හැකි යුක්ට්තිප හග්ත සේුරවක්ට්  සනාමැතිපනම්ප්  සම  මා  හ ක්ට් තුළ වර්ධාක  

ක්රි ාපියවතක්ට් මගින්ත්  ම්ප්පුර්ණකල යුුර . 

 

b. අදි ර-1 අතයාවශ්ය විස්ෂාංග්  හි ත ‘අවම හැකි ා ඇතිප නිේතාද්යන ක්ට්’ (Minimum 

Viable Product) වි  යුුර අතර, තසුකාලීනව අසනකු් අවශ්ය විස්ෂාංග් ඇුරළ්  ළ  

හැකි . 

 

c. වයාතෘතිප  තුළ  ැලකි  යුුර අවද්යානම්ප්  හග්ත ත්්වයන්ව තිපසේ නම්ප්, ‘අවම හැකි ා 

ඇතිප  නිේතාද්යන ්’ (Minimum Viable Product) යපර ' ංකල්තසේ  ාධාන ' (Proof of 

Concept) අදි රක්ට් සේ ක්රි ා්මක කිරීම අවශ්ය සශ. 

 

                                                           
19 ජිටල්  අනනයතාව  ය ක පරිශීලක යජයේ නම, විද්යු් තැපැ  ලිපිනය, තාගම දුර ථාන අා ය යනජිශයයන්ව සමන්වවිතත 

හඳුනජගැනීයම්  ් ්කයක් නැ්නම් යම් යදයක් යහෝ එය අයනකු් යේ සමඟ ක යැන සම්ැන්වධය යහෝ විත්තර ය යරන 

වතවමික  යක් යේ. ජිටල්  අනනයතාවයේ අයික ය යපන්වීම් නම් එහි හිමි රු අදජළ සහක   ිරීයම් සජක්ි තමජ සතුවන 

ැව සනජථා  ළ යුතුය. ජිටල්   ඩලජ ේප  ි රීම් සම්ැන්වධව ිශයනන්ව ිශන වැජිවන තර්ථතනයන්ව හමුයේ, අයික ය තහවුරු  රගැනීම 

සජක්ි ිහිපයක් ය්ය් සිදු ය යරයි. 



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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d. වර්ධාන  කරන ලද්ය   ෑම අදි රක්ට්ම  ජීවී භාවිත   ඳහා ස ාහි කළයුුර අතර , 

එක්ට් එක්ට් අදි රවල අ්ද්යැකීම්ප් තසුකාලීන අවධීන්ත්/නිකුුරවල  ංවර්ධාන ට  

උතස ෝගිකරග්ත  යුුර . 

 

5. නව වි ුමම්ප් හැකිතාක්ට් නැවත භාවිතා කළ හැකි ක්රමයේද්ය න්ත්සග්න්ත්  මන්ත්විත බව 

 හතිපක කිරීම  ඳහා ක්රි ා්මක කිරීමට සතර සි ලුම රාජ්ය ආ තන ශ්රී කා ජ 

යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන තජක්ෂණ නියයෝටලතජයතනය සවතිපන්ත් උතසද්යේ ලබා ග්ත 

යුුර . 

 

a. රාජ්ය ආ තන සමම නව යයදවුම් ක්රි ා්මක කිරීමට සතර ඔවුන්ත්සේ තාක්ට්ෂණික 

තීරණ ශ්රී කා ජ යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන තජක්ෂණ නියයෝටලතජයතනය විසින්ත් 

තරීක්ට්ෂා කර ග්ත යුුර . 

 

b. සි ලුම නව වි ුමම්ප් ශ්රී කා ජ යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන තජක්ෂණ 

නියයෝටලතජයතනය විසින්ත් සල්ඛනග්ත කර ඇතිප ඩිජිටල් සාවර්ථතන මාර්ග් සිතිප ම්ප් 

වලට අනුකූල බව  හතිපක කිරීම අනිවාර්  සශ. 

 

6. ජ්ාතිපක ද්ය්ත හුවමාු ව20 (National Data Exchange) හරහා ද්ය්ත තරිසභෝජ්න  කිරීම 

 ඳහා ක්රි ා්මක සකසරන  අසනකු් සතවන තාර්්ව  ංවිධාාන  හ විස්ිත 

අවේථාවන්ත්හි දී පුේග්යක ආ තන විසින්ත් ක්රි ා්මක කරන ලද්ය සි ලුම වි ුමම්ප්, සේවා 

ස ු ම්ප් ක්රමසල්ඛන අුරු හිහුණ් (APIs)  අනාවරණ   ළ යුුර සශ.  

 

7. සතාරුරු  තාක්ට්ෂණ  ම්ප්ත් එනම්ප් තාක්ට්ෂණික  ම්ප්ත්  හ මානව  ම්ප්ත්වල 

 ම්ප්ත් ප්රශ්ේතකරණ   හ ඵලද්යායිතාව  හතිපක කිරීම  ඳහා රාජ්ය ආ තන විසින්ත් 

ග්න්ත්නා සි ලුම ක්රි ාමාර්ග්  ංකල්ී  මට්ටසමන්ත් එහාගි   උතරිම ප්රස ෝජ්න  ලැසබන 

ආකාර ට  කේ කලයුුර . 

 

                                                           
20 ක්රි ා්මක ිරීම් යයෝටලත 
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8. නව වි ුමමක්ට් ක්රි ා්මක කිරීමට සතර, අසනකු් රාජ්ය ආ තන වල ද්යැනටම් 

තවතිපන සතාරුරු  හා  න්ත්නිසශද්යන තාක්ට්ෂණ වි ුමම්ප්වල ඇතිප හැකි ාවන්ත් තරීක්ට්ෂා 

කිරීසමන්ත් ේීගුණනය සිදු යනජීම්  ්යුතු ිරීම21.  

 

a. ශ්කයතා  තීරණ කට එළඹීසම්ප්දී ශ්රී කා ජ යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන තජක්ෂණ 

නියයෝටලතජයතනයේ උතසේශ්න  අනිවාර්  සශ 

 

9. ශ්රී ලංකා රජ්    ත න ලද්ය යැදජ ගැු ක සතාකුු  ස ු ම්ප් (Shared Cluster Applications) 

භාවිතා කිරීසම්ප්දී ේීගුණනය වැළැක්ට්වීම  හ වැඩි කාර් ක්ට්ෂමතාව  හතිපක කිරීම 

 ඳහා සවන් තරේතර විසරෝධීතා ඇතිප සනාවන සල ට කටයුුර කල බව සතාකුු  

 ාමාජිකයින්ත් විසින්ත්  ාධාාරණීකරණ  කිරීම  අනිවාර්  සශ. 

 

a. මහතන ය්වජ සැපයීයම්ී  ජ්ාතිපක ද්ය්ත හුවමාු ව (National Data Exchange), ජ්ාතිපක 

අවකාල  ද්ය්ත  ටිතල වුහ  (National Spatial Data Infrastructure), ලංකා රාජ්ය 

ජ්ාල  (Lanka Government Network), මිතඩ්ලල්සව ාර්  ටිතල තහසුකම්ප්, ලංකා රාජ්ය 

යම්ඝය (Lanka Government Cloud), ජ්ංග්ම ු රකථන ේවාර , GovSMS, ලංකා රජ්සේ 

සග්වීම්ප් සේවාව (විද්යු් සග්වීම්ප්  ැකසීමට), රාජ්ය සතාරුරු  මධායේථාන  

(Government Information Centre, මහජ්නතාවට සේවා  ම්ප්බන්ත්ධා සතාරුරු   ැතයීම 

 ඳහා පුරවැසි සේවා  ඳහා) ඇුරළුව, නමු් එය් පමණක් සීමා සනාවී, හැිතජක් 

සතාු  යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන තජක්ෂණ  ටිතල තහසුකම්ප් භාවිතා ිරීම.  

 

10. ආයතනය ුරළ සහෝ විස්ිත සේවා සඩාසම්ප්න්ත් ුරළ ද්යැනටම් එකුර කර ඇතිප 

සතාරුරු  හැකිතාක්ට් ු රට නැවත  ජවිතතජ ිරීම. 

 

a. රාජ්ය ආ තන සබද්යාග්ැනීම  ඳහා සුු සු වන ආකෘතිප වයන්ත් ඔවුන්ත්සේ ද්ය්ත කට්ටල 

නිර්මාණ   රගැනීම.  

 

 

                                                           
21 රාජ්ය ය්වජ ය ජමිෂන්ව ස ජව සහ මුද  අමජතයංාාය මිනන්ව නිර්ථමජණය  රන කද ඒ ජැේධ මජනව සම්ප්  ළමනජ රණ 

පේධක ය, මූලය  ළමනජ රණ පේධක ය හජ ැදු යතජග/ව් ම්  ළමනජ රණ පේධක ය යනජී  යයදුම් දැන්ම්  ජවිතතය සඳහජ 

ඇත. යමහිී  ශ්රී කා ජ යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන තජක්ෂණ නියයෝටලතජයතනය් යහෝ අදජළ අමජතයංාාය්  යයදුම් සාරච  

හුවමජරු  රගැනීයම් ක්රමයේද සම්ැන්වී රණය  ළ හැ . 
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b. අන්ත්තර් ආ තන උතසේශ්න  හ  ම්ප්හිතිප  ඇතිපව ද්ය්ත හි මිතකු වන්ත් තීරණ  

කිරීම. 

 

c. එවැනි සතාරුරු  ලබා ග්ැනීම  ඳහා මධායේථානවල ද්ය්ත හි මිතකු වන්ත්  මඟ 

අවසබෝධාතා ගිවිසුම්ප් අ් න්ත් කිරීම. 

 

d. මධායේථාන වල එක්ට් එක්ට් ද්ය්ත වාර්තාසශ සුවිස්ෂ්ව   හතිපක වන ආකාර ට, 

ශ්රී ලං කා ජ ලං අේවිතතීය ජිටල්  ලං අනනයතජවය (Sri Lanka Unique Digital Identification), 

 මාග්ම්ප් ය ාතදිංචි අංක , ඉඩම්ප් හුමනාග්ැනීසම්ප් අංක  ආදී අනනය හැුමනුම්ප්ත් 

භාවිතා කිරීම. මධායේථාන වයන්ත් ද්ය්ත ලබාග්ැනීමට අද්යහේ කරන  ංවිධාාන, ඒ 

 ද්යහා ද්ය්ත අන්ත්තර් ක්රි ාකාරී්ව   ඳහා ඔවුන්ත්සේ තේධාතිපවල ඇතිප එම 

අනනයතා  ද්ය්ත ප්රමිතතීන්ත් භාවිතා කළ යුුර . 

 

e. සි ලුම තේධාතිප  හත් සල   ක්රි ා්මක වී ඇතිප බව  හතිපක කිරීම  ඳහා කයන්ත් 

ප්රසශශ් ූ ද්ය්ත කිසි ම්ප් සාවර්ථතනයකට භාජ්න  වී ඇ්නම්ප් ද්යැනුම්ප්දීම්ප්  ඳහා 

ද්යා ක වීමට ඕනෑම තරිලලකස කුට ඉඩ ලබාදීම දීම. 

 

f. අන්ත්තර් ක්රි ාකාරී්ව ප්රමිතතීන්ත්ට අනුකූල වන  හ ඒවා අනුග්මන  කරන ද්ය්ත 

භාරකු වන්ත්  මඟ  ාකච්ඡා කර ලබා ග්ත හැකි  ෑම ද්ය්ත සකාට ක්ට්  ඳහාම 

ක්රමසල්ඛ   ංවර්ධාන  කිරීම. එවිට ද්ය්ත තරිසභෝජ්න  කිරීමට කැමතිප අසනක්ට් 

අ ට සමම ප්රකාිත ද්ය්ත ඔවුන්ත්සේ අභයන්ත්තර ද්ය්ත තරිහරණ නිර්මාණ 

ිල්ත ට අනුවර්තන  කළ හැකි . 

 

11. රය්  පජරිසරි  අවශ්යතා වලට සමගජමීව රාජ්ය ආයතන විතසින්ව  ජවිතතජ  රන කද 

පරිගණ  සහ අමතර උප රණ සඳහජ සවිත්තරජ්ම  සහ ඵකදජයී විද්යු් අතරවය 

ැැහැර ිරීයම් වැඩලස්හන්ව හඳුන්වවජී ම22. 

                                                           
22 ඉසලක්ට්සරානික අතරවය යහෝ  -අතරවය ය ක පැරණික යහෝ  ැඩුු විද්යු් උපජාග යේ. අන්වතරජය ර අතරවය (උපය තනගත 

අතරවය)  ළමනජ රණය පිළිැඳ රීක න්ව ශ්රී කා ජව් මුලින්වම හඳුන්වවජයද ක කැබුදයේ 2008 වසයර්ථී  තජක   පජරිසරි  පනත මඟිනි. 

එම යරගුකම න්ව් අ කව,  -අතරවය සැකසුම්ගත අතරවය යකස වර්ථී රණය  ර ඇක  අතර සෑම උ්පජද යයකුම, එක්රැ් 

 රන්වයනකුම, ේරවජහනය  රන්වයනකුම, ප්රක චක්රී රණය  රන්වයනකුම සහ ැැහැර  රන්වයනකුම ඒ සඳහජ මධායම පරිසර 

අිප ජරියයන්ව ැකපත්රයක් කැජගත යුතුය.  - අතරවය එ තු  රන මධාය්ථාජන ිශවයින පුරජ ්ථාජපිත  රමින්ව මධායම පරිසර 

අිප ජරිය අයනකු් පජර්ථාව රුවන්වයේ සහයයෝගයද ඇක ව සියලු ඉසලක්ට්සරානික උපජාග එ තු ිරීම්් ැැහැර ිරීම්් 

වැඩලස්හනක් ආරම්   ර ඇත.  -අතරවය කැජිශය යු්ය් ැකයක් එ තු  රන්වනන්ව් පමණක් වන යකස් මධායම පරිසර 
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12. රාජ්ය ආ තනවල භාවිත   ඳහා භාවිත කළ ඩිජිටල් උතකරණ/  න්ත්සත්රෝතකරණ 

නැවත හුමන්ත්වා දීමට ඉඩ සනාදි  යුුරසශ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
අිප ජරිය් ැකය පවරජ ඇත. යම් රාජ්ය ආයතනයක්  -අතරවය ැැහැර  රන අව්ථාජව ී  මධායම පරිසර අිප ජරිය විතසින්ව 

නියම  ර ඇක  නියජමන අවශ්යතජ අ කගමනය ිරීම් හැි සෑම පියවරක්ම ගත යුතුය. 
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පුරවැසියන්ව සහ රතය අතර ක යැන විතශ්වජසය පදනම් වන්වයන්ව රාජ්ය විතයදම්  ළමනජ රණය 

යහප්  රවමින්ව සාවර්ථධන  ්යුතු සඳහජ වැජි අරමුද  ප්රමජණයක්  ක රිවන පරිිශ 

විතනිවිතද ජවයයන්ව යුතුව මහතන සම්ප් පරිහරණය ිරීම තුළිනි. එමඟින්ව පුරවැසි අයිතීන්ව 

සුරැකීම සහ ය්වජ පිරිවැය අවම ිරීම මිනන්ව ප්රක කජ  කැන පුරවැසියන්ව සිටින වඩලජ 

සාවිතධජනජ්ම  සමජතයන්ව බිහි  රයි.  

සම්ප් සඳහජ ග්තයුුර ක්රි ා මාර්ග් වන්වයන්ව; 

 

1. ක්රි ාකාරකම්ප් වක විතවෘත ජවය සහ විතනිවිතද ජවය සහක   ිරීම සඳහජ රාජ්ය 

ආයතන විතසින්ව නව නීක  රජමු, යරගුකජසි සහ ක්රි ා පටිපජටි නිර්ථමජණය ිරීම සහ 

යජව් ජී න ිරීම. 

 

a. ද්ය්ත  හ ඩිජිටල් තාක්ට්ෂණසේ ඒකාබේධා භාවිත  ුරළින්ත් අභයන්ත්තර 

සප්රාසටෝසකෝල  ැලසුම්ප් කිරීම. 

 

b. විතවෘත ජවය සහ විතනිවිතද ජවය සහිත ජිටල්  රාජ්ය විතසඳුම් නැාීම සඳහජ 

පව්නජ නීක  සමජයකෝචනය සහ සායාෝධනය  රමින්ව මහතනතජව් වඩලජ 

 ජර්ථයක්ෂම සහ අර්ථථාව් ය්වජවන්ව ඵකදජයී ආ ජරයයන්ව කැජී ම සහ අවශ්ය පරිිශ 

නව නීක රීතීන්ව හඳුන්වවජ ී ම. 

 

c. සතාරුරු   රලව  හ ස්ු ම්ප් ග්ත හැකි ආකාරස න්ත් මහජ්නතාවට ලබා ග්ත 

හැකි බව  හතිපක කිරීම. 

 

3.5 ප්රතිප්ති ූලධධාර්ථම  ප්රකාශ සහ අරමුණු අංක 5 

"ජිටල්  රාජ්යයක් මිනන්ව විතවෘත ජවය සහ වගීම මිනන්ව අ කයසන්ව හජ දූෂණයයන්ව 

යතජර සමජතයක් සඳහජ විතනිවිතද ජවයයන්ව යුතු රජමුවක් නිර්ථමජණය  රයි." 
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d. 2016 අංක 12 දරණ සතාරුරු  ද්යැනග්ැනීසම්ප් අයිතිප  පිළිබඳ තනත මගින්ත් අර්ථ 

ද්යක්ට්වා ඇතිප තරිදි රාජ්ය රහේ වැනි වයතිපසර්කවලට  ට්ව නිසිසල  ඉල්ලීමක්ට් 

කලවිට විවිධා පුේග්ල න්ත්ට අද්යාළ සතාරුරු  නිකු් කිරීම. 

 

2. 2006 අා  19 දරණ ඉසලක්ට්සරානික ග කයද ක පනත මඟින්ව රාජ්ය ආයතන විතසින්ව 

ඉසලක්ට්සරානික ලියවිතලි, ඉසලක්ට්සරානික වජර්ථතජ යහෝ යවන් ඉසලක්ට්සරානික 

සන්වනියේදනයන්ව  ජවිතතජ  ළයුතු ආ ජරය අර්ථථා දක්වජ ඇක  පරිිශ ඉසලක්ට්සරානික 

ආ ජරයයන්ව (සැ ම ම, ගැඩලජ ිරීම, රඳවජ තැජ ගැනීම, සාක්රමණය ිරීම සහ 

ය තනගත ිරීම) ද්ත පව්වජයගන යජම. 

 

a. 1973 අා  48 දරණ තජක   ය තනජරක්ෂ  පනත සහ 2018 තජක   විතගණන පනත් 

අදජළව සිදු ක ඕනෑම සායාෝධනය ් ය්්ව සහ අභයන්ත්තර යහෝ රතයේ විතගණන 

අවශ්යතා සඳහජ වන ප්රමිතතීන්ත් අ කගමනය  රමින්ව නික  ජෂජ ත්රි්වයයන්ව ඕනෑම 

එ ින්ව, එනම් සිාහක, යදමළ සහ ඉංග්රීසි, ද්ත ග්රහණ   ර ගැනීම්, ගැඩලජ ි රීම්, 

සැ ම ම් සහ  ම්ප්සේෂණ  ිරීම් රතයේ යතජරතුරු පේධක   ක්රී  ිරීම. 

 

b. ද්ත  ් ්කවක සම්පූර්ථණ ැව පව්වජ ගැනීම සඳහජ සිාහක/යදමළ  ජෂජයවන්ව 

කැජග් ද්ත ඉංග්රීසි ැස් අක්ෂර-පරිවර්ථතනය/පරිවර්ථතනය  ර ඉංග්රීසි ැසින්ව 

ගැඩලජ ිරීම. 

 

c. කඩද්යාසි මත තද්යනම්ප් ූ  හ තැරණි ද්ය්ත තේධාතිප පිරිසිු  කර  ාව්කාලීන කිරීසමන්ත් 

තසු ඩිජිටල් මාධාය ් තරිවර්තන  කිරීම.  

 

d. පුරවැසි ද්ය්ත එක්ට්රැේ කිරීසම්ප් නීතයානුකූල අවශ්යතා ඇතිප රාජ්ය තේධාතිප මගින්ත්  ෑම 

විටම සතෞේග්යක්ව   හ ආරක්ට්ෂාව  හතිපක කිරීම සිදු ක යුතු යේ. ඒ  ද්යහා  2022 

අංක 19 දරණ පුේගලි  ද්ය්ත ආරක්ට්ෂණ තනත  හ ස ෝජිත  යිබර් ආරක්ට්ෂණ තනත 

මගින්ත් නිර්වචන  කර ඇතිප ද්ය්ත ආරක්ට්ෂණ  හ  යිබර් ආරක්ට්ෂණ නීතිප  හ 

සරගුලාසි, ක්රි ා්මක කිරීම  පිළිතැදිම සිු කල යුුරසශ. 
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e. නීතයානුකූල සේුරවක්ට් සනාමැතිපව එවැනි එකුර කරන ලද්ය ද්ය්ත සවත ප්රසශශ් සනාවීම 

 හ සබද්යා සනාග්ැනීම  සිු කල යුුර සශ.  (ද්ය්ත හි මිතකු වන්ත්සග්න්ත් නිසි අනුමැතිප /ද්ය්ත 

ආරක්ට්ෂණ ,  යිබර් ආරක්ට්ෂාව, තරිග්ණක අතරාධා පිළිබඳ තාලන නීතිපවලට අනුකූලව) 

 

f. ද්ය්ත අවභාවිත  වැළැක්ට්වීම  ඳහා  ැලසුම්ප් ක්රි ාවයසේදීම අවශ්ය සි ලු 

ූරර්වාරක්ට්ෂාවන්ත් ග්ැනීම අවශ්ය සශ. 

 

3. පුරවැසි න්ත්සේ  හ වයාතාරවල අවශ්යතා  පුරාලීම  ඳහා බහු නායකා හරහා එවැනි 

ද්ය්ත  හ සතාරුරු  ලබා ග්ත හැකි ආකාර  . 

 

a. එවැනි සි ලු සතාරුරු  www.gov.lk  සක්ට්න්ත්ී  සශදිකාසශ ප්රකාශ් ට ත් කිරීම 

 

b. රාජ්ය ආ තනික සවේ අඩවි වැනි මාධාය න්ත් නිර්මාණ  කිරීසම්ප්දී, ඕනෑම 

උපජාගය ් පිවිසි  හැකි ඩිජිටල් රාජ්ය සේවාවන්ත් සවත ළඟා වීමට වඩා් 

ජ්නප්රි ව භාවිත කරන ක්රම  බවට ත්ව ඇතිප ේමාර්ට් උතාංග් වැනි ඒවාට 

ප්රහිඛ්ව  දීම. 

 

c. රාජ්ය සතාරුරු  මධායේථාන  - 1919 සේවාවන්ත් ඇුරළුව අවශ්ය  නායකා භාවිතා 

කරමිතන්ත් හඬ තද්යනම්ප් කරග්් සේවා  ැතයීම, නිවිකරණ  කිරීම්ප් සහෝ  ාව්කාලීන 

කිරීම්ප් මගින්ත්   න්ත්නිසශද්යන   ද්යහා තහසු කිරීම  හ  හා  ලබා දීම 

 

d. පුරවැසි න්ත්ට මතක තබා ග්ැනීමට වඩා් තහසු කිරීම  ඳහා 1919, හැකිතාක්ට් 

ු රට, සි ලුම රාජ්ය ආ තන  ඳහා හියකම හඬ සේවාව සල  භාවිතා කිරීම. 

සකසේ සවත්, අවශ්ය නම්ප් රජ්සේ ආ තනවලට තමන්ත්සේම  ම්ප්බන්ත්ධාතා 

මධායේථාන අංක තිපබි  හැකි . 

 

e. ආබාධා  හි ත පුරවැසි න්ත්ට  හා  වීම  ඳහා GIC-1919 සවත නව විස්ෂාංග් 

හුමන්ත්වා දීම23. 

 

f.  මාජ් ජ්ාල, RSS  ං ද්ය වැනි සවේ අනුබේධා තාක්ට්ෂණ න්ත්  හ සවන් සුු සු  මාජ් 

මාධාය හරහා සතාරුරු   ැතයීම. 

                                                           
23 යමය ශ්රී කා ජ යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන තජක්ෂණ නියයෝටලතජයතනය මිනන්ව පජකනය ය යර්ථ 
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g.  මාජ් අ කේරජහ  සම්ැන්වධතජ  ළමනජ රණය (Social Customer Relationship 

Management) සේවා ඒකාබේධා කිරීම හරහා ඩිජිටල් රාජ්ය සේවා  ැතයීසම්ප් 

 ඵලතාව   ෑම නායකාවක්ට්ම ේවි-වාර්ිකව ඇග්යීම. 

 

4. පුරවැසි න්ත්සේ නීතිප හා සර්ගුලාසිම  අවශ්යතාවන්ත්ට  උතරිම ආකාරස න්ත් ප්රහිත්ව  

දී කටයුුරකිරිම  ද්යහා පය 24x7 තද්යනමිතන්ත් සිංහල සද්යමල ඉංග්රීසි ඕනෑම භාෂාවකින්ත් 

සේවා ලබාග්ැනීමට හැකිවන තරිදි පුරවැසි සක්ට්න්ත්ී  රාජ්ය සේවාවන්ත් ඉසලක්ට්සරානිකව 

බහු නායකා හරහා ලබාදීම සිු කල යුුර සශ. 

 

a. එක්ට් එක්ට් රාජ්ය සේවා ආ තනවල ප්රධාාන ක්රි ාකාරී ක්ට්සේත්ර ආවරණ  වන තරිදි 

සේවාවන්ත් නිර්මාණ  කිරීම. 

 

b. කාර් ාල ප්රසශශ්යයහි ඒකාබේධා පිවිතසුම් කාර් ාල  (Unified Front Office/One-Stop-

Shop), බහුකාර්  කිස ෝේක්ට් ු රකථන සේවා, විද්යු් තැතෑල, සවේ, හඬ, SMS, 

ජ්ංග්ම ු රකථන සේවා වැනි බහු නායකා  ඳහා විවිධා ප්රසශශ් න්ත්  ැකසීම. 

 

c. සෑම විත්ම රාජ්ය ය්වජ සහ යවබ් අඩලවිත යවත පරිශීලක යින්ව් ළඟජ ී ම් ප්රමාණව් 

තරාග පරජසයක් කැජී ම සඳහජ විතශ්වජසනීය්වය, පරිමජණය සහ කැජගත හැි 

ැව තහවුරු  රමින්ව යටිතක පහසු ම් සැකසුම් ිරීම24. 

 

d. ග කයද ක වක් අදජළ ය්වජ සැපයීයම්ී  2006 අංක 19 දරණ ඉසලක්ට්සරානික 

ග කයද ක පනත (ග්නුසද්යනු සේවා  ැතයීම  ඳහා  ංසශ්ෝධාන  හි තව  ිශරිප් වූ) 

මිනන්ව හඳුන්වවජී  ඇතිප විධිවිධාාන පිළිතැදීම (ඉසලක්ට්සරානික සග්වීම්ප් රජ්සේ ආ තන 

විසින්ත් පිරිනමනු ලබන සේවාවන්ත්  ඳහා පිළිග්ත හැක). 

 

e. සි ලුම තාර්ශ්වකු වන්ත්  ඳහා අවශ්ය තරිදි  සි ලුම ඩිජිටල් සල   ක්රි  කරනලද්ය 

සේවාවන්ත්  ඳහා  ම්ප්මත ක්රි ා තටිතාටි අ්සතා්/ක්රි ාවය අ්සතා්  සිංහල, 

සද්යමළ  හ ඉංග්රීසි  න භාෂා ුරසනන්ත්   කේ කිරීම. 

 

                                                           
24 'යම්ඝය පළමුව' ප්රයේාය් සජර්ථථා  ම් ්මින්ව පරිවර්ථතනය ීයම් අිශයර  ශ්රී කා ජ යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන තජක්ෂණ 

නියයෝටලතයතනය සින් 
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f.  ත නු ලබන සේවා වර්ග් , එවැනි සේවාවන්ත්  ඳහා වන පිරිවැ , සබද්යා හැරීසම්ප් 

කාල   නාදි  පිළිබඳ සතාරුරු   ැතයීම  ෑම සේවා  ත න ආ තන කම 

ප්රද්යර්ශ්න  කලයුුරසශ. 

 

5. බාධාාවකින්ත් සතාරව ඒකාබේධා සේවා  ැතයීම  ඳහා (' ම්ප්බන්ත්ධිත රාජ්ය සේවා') රාජ්ය 

සහෝ රාජ්ය සනාවන, සේල  සහෝ ජ්ාතයන්ත්තර සවන් ආ තන  මඟ  හස ෝග්ස න්ත් 

කටයුුර කලයුුර සශ.  

 

a. එ ඟ වූ පජකන සහ ද්ත හුවමජරු ප්රතිපත්තිප රජමු වක් අ කව රාජ්ය ආයතන 

ද්ත හුවමජරු  රගැනීම සහ සහයයෝින්වයයන්ව  ්යුතු ිරීම25. 

 

b. බාධාාවකින්ත් සතාරව  සේවාලාභී සක්ට්න්ත්ී  සේවා  ැතයීම  ඳහා අවශ්ය ද්ය්ත  හ 

සේවා ලබා ග්ැනීම  හතිපක කිරීම  ඳහා අවශ්ය පුර්ව  හ තසු අන්ත්ත ස ු ම්ප් (back-

end and front-end)  ංවර්ධාන  කිරීම. 

 

c. විවෘත ද්ය්ත සල  අනය න්ත්ට  කේ සනාකළ ද්ය්ත  හ/සහෝ ද්ය්ත සේවා  ැතයීම, 

සනාවන සල  ‘metadata’ වැනි ද්ය්ත ආකෘතිප කට අනුකූලව ඉදිරිත් කිරීම. 

එමගින්ත් ජ්ාතිපක ආරක්ට්ෂාව  හ ආ තනික ප්රතිපත්තිප කඩ කිරීම, සතෞේග්යක්ව  

උල්ලංඝන  කිරීම, හුමනාග්ත හැකි (පුේග්ලයින්ත්, නි්චිත ේථාන, ආදි )  හ 

අසනයෝනය වශ්ස න්ත් එකඟ ූ විවෘත ද්ය්ත මූලධාර්මවලට අනුකූලව ඕනෑම 

වයවේථාපිත සහෝ නීතිපම  අවශ්යතා කඩ කිරීම සිු  සනාවි  යුුර.  

 

6. ජ්ාතිපක ද්ය්ත හුවමාු ව (National Data Exchange)  හ කා ජ අන්වතර්ථ ක්රි ාකාරී්ව 

රජමුව (Lanka Interoperability Framework)26 විසින්ත් නිර්වචන  කර ඇතිප විවෘත  හ අන්ත්තර් 

ක්රි ාකාරී්ව ප්රමිතතීන්ත් ක්රි ා්මක කිරීම මගින්ත්  ම්ප්බන්ත්ධිත සේවා සබද්යා හැරීම 

(පුරවැසි-හි තකාමී  හ බාධාාවකින්ත් සතාරව) ලබා දීම. 

 

                                                           
25 යමම අවශ්යතජව සපුරජී ම් ද්ත අයික  රුවන්ව විතසින්ව මූලි  ද්ත සහක   ිරීම සඳහජ අයනකු් රාජ්ය ආයතන යවත 

කැජිශය යුතු අතර අසනයෝනය අවයැෝධය මත ය්වජ සැපයිය යුතුය. ද්ත කැන්වනජ විතසින්ව ඒවජයයහි රහ යභාව  යමන්වම 

යපෞේගලි ්වය සුරක්ිත  ළ යුතුය.   

 
26 ඇමුුම 5 - කා ජ අන්වතර්ථ ක්රි ාකාරී්ව රජමුව (LIFe) 
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a. ඩිජිටල් රාජ්ය තේධාතිප  ංවර්ධාන , සතාරුරු  තාක්ට්ෂණ නිේතාද්යන මිතලදී ග්ැනීම 

 හ වාර්තා  ංරක්ට්ෂණ  කිරීසම්ප්දී අන්ත්තර් ක්රි ාකාරී්ව , විකුණුම්ප්කු වන්ත්සේ 

මධායේථභාව   හ නමයලලී බව  හතිපක කිරීම  ඳහා සි ලුම රාජ්ය ආ තන 

විවෘත ප්රමිතතීන්ත් (Open Standards) භාවිතා ිරීම27.  

 

7. සි ලුම රාජ්ය ආ තන විවෘත ද්ය්ත ප්රතිපත්තිප  අනුග්මන  කළ යුුර අතර අසනකු් 

රාජ්ය ආ තන  මඟ  හ සතෞේග්යක අංශ්   මඟ තවා කටයුුර කිරීසම්ප්දී සුු සු තරිදි  

ත් ජී නව තවතිපන නීතිපරීතිප28 අනුග්මන  කළ යුුර . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 සියලුම රාජ්ය ආයතන විතසින්ව යතජරතුරු පිළිැඳ තම ආයතනය අය් විතෂයපථාය හඳුනජගැනීම සහ ඒ අ කව තජක   ද්ත 

හුවමජරුව සහ කා ජ අන්වතර්ථක්රි ාකාරී රජමුව මඟින්ව හඳුන්වවජී  ඇක  ප්රමිතීන්ව් අ කකූකව අන්වතර්ථක්රි ාකාරී ප්රමිතීන්ව් අ කගතීම 

සහ ක්රි ා්මක ිරීම 

 
28 විතයශ්ෂයයන්ව 2022 අා  19 දරණ ද්ත ආරක්ෂණ පනත 
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තනතජව ලං සැමවිත්ම ලං උස් ලං ය්වජවන්ව ලං අයේක්ෂජ ලං ිරීම ලං යුතුයවන්ව ලං ජිටල්  ලං රාජ්ය ලං සා  පය ලං

අත්ඩල ලං වර්ථධනයක් ලං යපන්වවයි. ලං යමය ලං යනජයයක් ලං වර්ථධනයන්ව  ලං සමජයකෝචනයන්ව ලං සහ ලං

යජව් ලිනීම් ලං වක් ලං කක්යවමින්ව ලං  කජ කරූපී ලං විතසඳුම් ලං සපයයි. ලං නයවෝ්පජදනය් ලං අවාය ලං

වන්වයන්ව ලංනව ලංනිර්ථමජණ ලං රීමයි. ලංඑනම් ලංදැන් ලංපවක න ලංයේ ලංවර්ථධනයන්ව් ලංකක් රමින්ව ලංනව ලංනිපැයුම් ලං

බිහිිරීම් ලං කක්  ලංිරීමයි. ලංයම් ලංසඳහජ ලංරාජ්ය ලංයජන්වත්රණය ලංතුක ලංදක්ෂ ලංයතජරතුරු ලංතජක්ෂණ ලං

වෘ්ක  යින්ව ලංපිරිසක් ලංසින්ම් ලංඔවුන්ව් ලංනිසි ලංපරිිශ ලංපුහුුව ලංකැජී ම් ලංඅතයවාය ලංයේ. ලංඑයමන්වම ලං

සියලු ලංනව ලංරියජවලින්ව ලංපර්ථයේෂණ ලංසහ ලංසාවර්ථධනයන්ව ලංමිනන්ව ලංාක්ක ම් ලංිරීමද ලංවැදග් ලංයේ. ලං ලං ලං 

යමය ලංසජක්ෂජ් ලං රගැනීම් ලංඅවශ්ය ලංවන්වයන්ව ; 

1. සෑම ලංරාජ්ය ලංසාවිතධජනය ම ලංජිටල්  ලංසාවර්ථතන ලංමජර්ථග ලංසික යම ලංමිනන්ව ලංඅර්ථථා ලංදක්වජ ලංඇක  ලං

පරිිශ  ලං ආයතන ලං ප්රධජනියජ ලං විතසින්ව  ලං එහි ලං ජිටල්  ලං රාජ්ය සාවර්ථතන ලං රියජවලියේ ලං

යක්න්වර්ථාජනය ලංයකස ලං ්යුතු ලංිරීම් ලංප්රධජන ලංජිටල්  ලංයතජරතුරු ලංනිකධජරියයකු ලං(Chief 

Digital Information Officer) ලංප් ලංිරීම. 

 

2. යතජරතුරු ලංතජක්ෂණ ලංසහ ලංජිටල්  ලංඋපජයමජර්ථගයේ ලංසියලුම ලංඅාා ලංයමයහයීයම් ලංවගකීම ලං

දරන ලං සහ ලං රතයේ ලං ජිටල්  ලං නිපුණතජ ලං රජමුව් ලං (Government Digital Competency 

Framework) සමගජමීව ලං පහසු ම් ලං සපයන ලං දක්ෂ ලං හජ ලං ධනජ්ම  ලං පුේගකයයකුයේ ලං

ප්රජයයෝින  ලංඅ්දැකීම් ලංසහිත ලංප්රධජන ලංයතජරතුරු ලංනිකධජරියයකුයේ ලංසහ ලංප්රධජන ලංජිටල්  ලං

නිකධජරියයකුයේ ලං පළපුරුේද ලං සහ ලං කුසකතජ ලං සා කනය ලං වූ ලං තනතුරක් ලං යකස ලං ප්රධජන ලං

ජිටල්  ලංයතජරතුරු ලංනිකධජරි ලංතනතුර ලංහඳුනජගැනීම.    

 

 

3.6 ප්රතිප්ති ූලධධාර්ථම  ප්රකාශ සහ අරමුණු අංක 6 

“ජිටල්  රාජ්ය පජකනය ය ක යවනස ් මජවතක් මිස අවසජන  කක් යක් යනජයේ. එය 

අත්ඩල පර්ථයේෂණ මිනන්ව ිශයුු තජක්ෂණ විතසඳුම් කැජයදමින්ව සමජතය වඩලජ ශි්් 

සම්පන්වන, ප්රබුදේධ, සායේී , නියරෝී සහ ක රසජර ්ථාජනයක් ැව් ප් රන අත්ඩල 

නවය සාවර්ථතනයක් යේ”. 
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3. යතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංවැඩලස්හන්ව ලංසහ ලංවයජපෘක  අයනකු් ලංරාජ්ය ලංසහ ලං

යපෞේගලි  ලංආයතන ලංසමඟ ලංසම්ැන්වධ ලංය යරන ලංඅතුරු ලංමුහුණතක් ලංයකස ලංප්රධජන ලංජිටල්  ලං

යතජරතුරු ලං නිකධජරියජ ලං විතසින්ව ලං තම ලං සාවිතධජනය ලං තුක ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං

තජක්ෂණ ලංරියජ ජර ම් ලංප්රවර්ථධනය ලංිරීම ලංසහ ලංසාවර්ථධනය ලංිරීම. 

 

a. තම ලංආයතනය ලංතුක ලංක යැන ලංජිටල්  ලංරාජ්ය අවායතජ ලංපිළිැඳ ලංපර්ථයේෂණ ලංිරීම ලංසහ ලං

තීරණය ලංිරීම. 

b. යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණය ලං සාවර්ථධනය ලං ිරිම ලං පිළිැඳ ලං ක යැන ලං

අවායතජ ලං හළ ලං ළමනජ ජරී්වයේ ලංඅවධජනය් ලංයයජමු ලංිරීම. 

c. අවම ලංවායයන්ව ලංසෑම ලංමජස ලංතුන ් ලංවරක් ලංයහෝ ලංසුදුසු ලංපරිිශ ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලං

සන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනයේ ලංනම් ලං රන ලංකද ලංනිකධජරියජ ලංසමඟ ලංතම ලං

ආයතනය ලං විතසින්ව ලං ජිටල්  ලං රාජ්ය ලං සා  පය ලං රියජ්ම  ලං ිරීම ලං සම්ැන්වධව ලං එක්ව ලං

 ්යුතු ලංිරීම. 

d. තම ලංආයතනයේ ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලංපරිණත ජවයේ ලංවර්ථතමජන ලංම් ්ම ලංහඳුනජයගන ලංඑය ලං

වැජිිශයුු ලංිරීයමන්ව ලංආයතනය් ලංඅවාය ලංතජක්ෂණික  ලංමඟ ලංයපන්වීම ලංකැජ ලංී ම. 

e. තම ලං ආයතනය ලං ැජහිරින්ව ලං කැජගන්වනජ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං

වයජපෘක න්වහි ලංයතජරතුරු ලංසහ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණික  ලංයමයහයුම් ලංසඳහජ ලංසම්ත ලං

වගකීම ලංදරමින්ව ලංඑවැනි ලංවයජපෘක  ලංරියජ්ම  ලං රීයම් ලංචක්රය ලං ළමනජ රණය ලං රීයම් ලං

වගකීම ලංදැරීම. 

 

4. සියලුම ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලංවිතසඳුම් ලංසඳහජ ලංනිසි ලංයතජරතුරු ලංපේධක  ලංපජකන ලංරජමුවක් ලංරියජ්ම  ලං

ිරීම ලංසහ ලංපව්වජයගන ලංයජම. 

 

a. එක් ලං එක් ලං ප්රධජන ලං ජිටල්  ලං යතජරතුරු ලංනිකධජරියජයේ ලං නජය ්වය ලං ය්ය්  ලං එවැනි ලං

යයදුම්වක ලංසාවර්ථධන ලංපිරිවැය ලංසක ජ ලංැකමින්ව ලංසාවිතධජනයේ ලංදැක්ම ලංසහ ලංයමයහවර ලං

සජක්ෂජ් ලං ර ලංගැනීම ලංසඳහජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණය ලං ජවිතතජ ලං ළ ලං

යුතු ලංආ ජරය ලංවිත්තර ලං රන ලංවජර්ථි  ලංසහ ලංය ටි ලං ජී න ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලං

තජක්ෂණ ලංසැකැ්මක් ලංය ටුම්ප් ලංිරීම ලංසහ ලංරියජ්ම  ලංිරීම. 
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b. ශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලංසමඟ ලංඑක්ව ලං

(ේීගුණනය ලං වැළැක්ීම්) ලං ආයතනයේ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං

ප්රසම්පජදන ලං ්යුතු ලංසඳහජ ලංයමන්වම ලංපවක න ලංඋප රණ  ලංපේධක  ලංසහ ලංතජක ලංනඩල්තු ලං

ිරීම ලංසඳහජ ලංද ලං ලංප්රමජණව් ලංඅරමුද  ලංයවන්ව ලංිරීම. 

 

c. පජර්ථාව රුවන්වයේ ලං ැපීම  ලංසහ ජී්වය  ලංසහජය ලංසහ ලංසහයයෝීතජවය ලංසහක   ලං

ිරීම ලංසඳහජ ලංඑක් ලංඑක් ලංයදපජර්ථතයම්න්වතු ලංප්රධජනියජ ලංවිතසින්ව ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලංවයජපෘක යක් ලං

රියජ්ම  ලං  රන ලං සෑම ලං අව්ථාජව ම ලං වයජපෘක  ලං යමයහයුම් ලං  මිටුවක් ලං ්ථාජපිත ලං

ිරීම. 

 

d. ජිටල්  ලං රාජ්ය ලං විතසඳුම් ලං සජර්ථථා ව ලං රියජ්ම  ලං ිරීම ලං සහක   ලං ිරීම ලං සඳහජ ලං නිසි ලං

යතජරතුරු ලං පේධක  ලං පජකන ලං රජමුවක් ලං අ කගමනය ලං ිරීම  ලං රියජ්ම ලං ිරීම ලං සහ ලං

පව්වජයගන ලංයජම. 

 

e. යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං වයජපෘක වක් ලං සම්ැන්වධ ලං ය්ව යින්ව ලං

ආයතන ලංතුළ ලංයහෝ ලංආයතන ලංඅතර ලංමජරුීම් ලංසිදුවන ලංඅව්ථාජවන්ව ලංවකී  ලංතවිතශ්රජම ලංයන ලං

අව්ථාජ ලං වකී  ලං වයජපෘක  ලං වක ලං අත්ඩල ලං පැවැ්ම ලං සහක   ලං ිරීම් ලං අවාය ලං පියවර ලං

ගැනීම. 

 

f. ‘ඡජයජ නිකධජරියයකු’ (Shadow Officer) ප් ලං ිරීම ලං - ලං ජිටල්  ලං රාජ්ය ලං වයජපෘක න්ව ලං

සජර්ථථා ව ලංරියජ්ම  ලං රීම ලංසඳහජ ලංවැදග් ලංවන ලංකුසකතජ ලංඇක  ලංඑය් ලංසම්ැන්වධ ලංඑක් ලං

එක් ලංනිකධජරියජ ලංසතු ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංපේධක යේ ලංසියලුම ලංඅාග ලං

පිළිැඳව ලං දැ කව් ලං නිකධජරියයි. ලං යපර ලං සඳහන්ව ලං  රන ලං කද ලං නිකධජරියයකු ලං සඳහජ ලං

්ථාජන ලංමජරුවක්  ලංරැියජයවන්ව ලං ව්ීමක් ලංයහෝ ලංඋස් ලං මක් ලංසිදුවුවයහජ්  ලංඔහු ලංයහෝ ලං

ඇය ලංයව කව් ලංඑම ලංවයජපෘක  ලං ්යුතු ලංයසජයජැැී ම් ලංයයජදජගත ලංහැිය. 

 

g. යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං වයජපෘක ය ් ලං සම්ැන්වධ ලං නිකධජරියයකු ලං

්ථාජනමජරුවක් ලං කදයහජ් ලං ඔහු ලං යහෝ ලං ඇය ලං යමයතක් ලං සිදු ළ ලං රජත ජරි ලං  ්යුතු ලං

 ජරී යම් ලං ජකම මජවක් ලංපවක න ලංැව ලංසහක   ලංිරීම. 
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h. යතජරතුරු ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං වයජපෘක වක ලං අත්ඩල ලං පැවැ්ම ලං සහක   ලං

ිරීම්් ලං අවාය ලං පරිිශ ලං සහ ලං අවාය ලං යේකජව් ලං යතජරතුරු ලං කැජ ලං ගැනීම ලං සහක   ලං

ිරීම්් ලං ලංසැකැ්මක් ලංස ් ලංිරීම ලංසහ ලංරියජ්ම  ලංිරීම. 

 

5. මහජ  ජ්ඩලජගජරය ලං විතසින්ව ලං නියම ලං  ර ලං ඇක  ලං පරිිශ ලං නිවැරිශ ලං ප්රසම්පජදන ලං ප්රක ප්ක   ලං

මජර්ථයගෝපයේා ලංසහ ලං ජවිතතයන්ව ලංපිළිපැී ම ලංසහ ලංතවදුර්්; 

 

a. ය ජන්වත්රජ් ලං ිනවිතසුම්වක් ලං එළැමෙයමන්ව ලං පසුව ලං පමණක් ලං ැජහිර ලං පජර්ථාවයන්ව ලං විතසින්ව ලං

රතය ලංසඳහජ ලංමෘදු ජාග ලංසහ ලංදෘඪජාග ලංසාවර්ථධනය ලංරියජ්ම  ලංිරීම. 

 

b. ඕනෑම ලං ප්රධජන ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං වයජපෘක යක් ලං (මුළු ලං

ඇ්තයම්න්වතුගත ලංපිරිවැය ලංරු. ලංමිලියන ලං10  ් ලංවැජි) ලංආරම්  ලංිරීම් ලංයපර  ලංපහත ලං

සඳහන්ව ලං රුු ලංතහවුරු ලං රගැනීම ලංසඳහජ  ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලං

තජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනයේ ලංඋපයේානය ලංයවත ලංයයජමුීම. 

 

i. අන්වතර්ථ ලංරියජ ජරී්වය ලංසහ ලංයේශීලය රණ ලංඅවායතජ ලංසම්ැන්වධයයන්ව ලංසියලුම ලං

රාජ්ය ලංආයතනවක් ලංඅදජළ ලංවන ලංප්රමිතීන්ව් ලංඅ කකූක ලංැව ලංසහක   ලංිරීම. 

ii. එවැනි ලං වයජපෘක  ලංරාජ්ය ලං යතජරතුරු ලංහජ ලං සන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංපේධක ය් ලං

ඒ ජැේධ ලං ළ ලංහැි ලංැව් ලංසහක   ලංීම 

යම් ලංරාජ්ය ආයතනය ් ලංමුළු ලංඇ්තයම්න්වතුගත ලංපිරිවැය ලංරු. ලංමිලියන ලං10 ලං ් ලංඅඩු ලං

වයජපෘක යක් ලං සඳහජ ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං

නියයෝටලතජයතනයේ ලංඋපයේානය ලංඅවාය ලංැව ලංහැයඟයි ලංනම්  ලංඑය ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලං

හජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලංයවත ලංයයජමු ළ ලංහැ . 

 

c. යඩල්ක්ය්ජේ ලංපරිගණ   ලංකැේය්ජේ ලංපරිගණ   ලංමුරණ ලංයන්වත්ර ලංයනජී  ලංදෘඪජාග ලං ජ්ඩල ලං

මිකී  ලංගැනීයම්ී  ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලං

විතසින්ව ලංඑහි ලංයවබ් ලංඅඩලවිතය ලංවන ලංwww.icta.lk හි ලං ිශරිප් ලං ර ලංඇක  ලංසම්මත ලංතජක්ෂණික  ලං

පිරිවිතතරයන්ව ලංයවත ලංයයජමුීම. 

 

https://www.icta.lk/
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d. රාජ්ය ලංමුද  ලංයදපජර්ථතයම්න්වතුයේ  ලංමුද  ලංඅමජතයජාායේ ලංප්රසම්පජදන ලංඅාායේ ලංඅදජළ ලං

'ප්රසම්පජදන ලං අ්යපජත ලංසහ ලංමජර්ථයගෝපයේා' ලං අ කව ලංසහ ලං යවන් ලංඅදජළ ලං යරගුකජසි ලං

වක් ලං අ කකූකව ලං යතජරතුරු පේධක   ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං

උප රණ  ලංමෘදු ජාග  ලංමෘදු ජාග ලංසාවර්ථධන ලංසහ ලංඋපයේාන ලංය්වජ ලංප්රසම්පජදනය ලං

ිරීම29. 

 

e. විතවෘත ප්ර ව මෘදු ජාග (Open-source Software) රතය් ලංවඩලජ් ලංකජ දජයී ලංමෘදු ජාග ලං

යයදුම් ලංහඳුන්වවජයදන ලංැැවිතන්ව ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලංවයජපෘක  ලංසඳහජ  ලංසුදුසු ලංපරිිශ  ලංවිතවෘත ලංප්ර ව 

(Open-source) පදනම් ලං රග් ලංයයෝතනජ ලං ිශරිප් ලංිරීම් ලංපහසු ම් ලංසැකම ම. ලංඑවැනි ලං

පහසු ම් ලංපහත ලංසඳහන්ව ලංනිර්ථණජය  ලංසපුරජලිය ලංයුතුය. ලංඒවජ ලංසම්පූර්ථණයයන්ව ලංයහෝ ලං

අර්ථධ ලං වායයන්ව ලං සපුරජලිය ලං යනජහැිවිත්  ලං සම්පූර්ථණ ලං පිරිවැය ලං ඵකදජයීතජවය ලං සහ ලං

ක රසජර ලංැව ලංසහක   ලංිරීම ලංසඳහජ ලංමූකයමය ලංවායයන්ව ලංතරඟ ජරී ලංයවළඳපක ලංවිතසඳුම් ලං

යවත ලංසැමවිත්ම ලංයයජමුීය ලංයුතුය. 

 

i. ආයයෝතන ලං මත ලං ප්රක කජ  ලං සහ ලං හිමි ජරි්වයේ ලං සම්පූර්ථණ ලං පිරිවැය ලං රතය් ලං

හිත ර ලංීම. 

ii. අයනකු් ලංවිතසඳුම් ලංසමඟ ලංසැසඳීයම්ී  ලංරියජ්ම  ලංිරීම් ලංපහසුීම. 

iii. තජතයන්වතර ලංආරක්ෂ  ලංප්රමිතීන්ව ලංසපුරජී ම. 

ය ය් ලං යවත්  ලං  හත ලං සඳහන්ව ලං  ළ ලං අාගයන්ව ලං සැකි ක් ලං ගනිමින්ව ලං වඩලජ් ලං සුදුසු ලං

යජන්ව්රණය, ලංඑනම් ලංවිතවෘත ලංප්ර ව (Open-source) යහෝ ලංයවළඳපක ලංවිතසඳුම්, ලංතීරණය ලංිරීම ලං

අදජළ ලංරාජ්ය ලංආයතනය ලංසතුය. 

f. යයෝතනජවක ලංපිරිවැය ලංඵකදජයීතජවය ලංතක්ය්රු ලංිරීම ලංසඳහජ ලංවයජපෘක යේ ලංප්රමජණය ලං

සහ ලං්ව ජවය ලංඅ කව ලංවසර ලං3-7 ක් ලංසඳහජ ලංආයයෝතන ලංමත ලංප්රක කජ  ලංඇගයීම. 

 

                                                           
29 ප්රක සම්පජදනය හජ සම්ැන්වධ යමයහයුම්  ්යුතු වකී  ශ්රී කා ජ යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන තජක්ෂණ නියයෝටලතජයතනයේ 

මගයපන්වීම කැජගැනීම. මහජ පරිමජණයේ (ඇ්තයම්න්වතු  රන කද මුළු පිරිවැය රුපිය  මිලියන 10  ක්මවන වයවසජය ම් ්යම් 

විතසඳුම්) යතජරතුරු සන්වනියේදන තජක්ෂණ වයාතෘතිප සඳහජ ප්රක සම්පදන  මිටුව් ශ්රී කා ජ යතජරතුරු හජ සන්වනියේදන 

තජක්ෂණ නියයෝටලතජයතනය විතසින්ව නම්  රන කද එක් නිකධජරියයකු ඇතුළ්  රගැනීම. 
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g. ැකපත්ර ලංසහිත ලංමෘදු ජාග, ලං හිමි ජර ලං (Proprietary) යහෝ ලං විතවෘත ලංප්ර ව ලං (Open-source), 

පමණක් යයෝතනජ ලං රන ලංවයජපෘක  ලංසැකි ක් ලංගැනීම30. 

 

h. රතය ලං සඳහජ ලං මෘදු ජාග ලං සාවර්ථධනය ලං ිරීයම්ී   ලං හැි ලං සැමවිත්ම  ලං බුදේිපමය ලං යේපළ ලං

අයික ය ලංරතය් ලංපැවරීම ලංසහක   ලංිරීම. 

 

i. යඩල්ක්ය්ජේ ලංමත ලංමෘදු ජාග ලං්ථාජපනය ලංිරීයම්ී   ලංබුදේිපමය ලංයේපක ලංඅයික වජසි ම් ලං

උ කාඝනය ලංයනජවන ලංපරිිශ  ලංපේධක  ලංපරිපජක යයකු ලංයහෝ ලංැකයක් ලංපුේගකයින්ව ලංවිතසින්ව ලං

පමණක් ලං්ථාජපනය ලංිරීම. 

 

j. මුද  ලං අමජතයජාාය ලං ඇතුළු ලං අදජළ ලං අමජතයජාා ලං විතසින්ව ලං නිකු් ලං  ර ක ලං කැන ලං

 ජකජවර්ථත  ලංයරගුකජසි ලංඅ කගමනය ලංිරීම. 

 

6. ප්රමජණව් ලං ළමනජ රණ ලංසහ ලංආරක්ෂ  ලංප්රක ප්ක  ලංඅ කගමනය ලං රමින්ව ලං න්ව්ර්ථයන්  

(Internet) සහ ලං න්වරජයන්  (Intranet) ලං ජවිතතය ලංසහ ලංඑහි ලංආරක්ෂජව ලංසහක   ලංිරීම. 

 

a. ආයතනයේ ලං ප්රක ප්ක  ලං සහ ලං චර්ථයජධර්ථම ලං සා්රහවක් ලං අ කකූකව ලං  න්ව්ර්ථයන්  ලං

(Internet)ත න්වරජයන්  (Intranet) ලං ජවිතතය ලංපිළිැඳ ලංපරිශීලක යන්ව් ලංමගයපන්වීම ලංසඳහජ ලං

 න්ව්ර්ථයන්  ලං(Internet)/ න්වරජයන්  (Intranet)  ජවිතතය ලංපිළිැඳ ලංප්රක ප්ක  ලංරියජ්ම  ලං

ිරීම. 

 

b. ශ්රී ලංකා ජ ලංපරිගණ  ලංහිශසි ලංප්රක චජර ලංසාසදය (SLCERT) විතසින්ව ලංප්ර ජාය් ලංප් ලං රන ලං

කද ලංරාජ්ය ලංආයතන ලංසඳහජ ලංවන ලංයතජරතුරු ලංසහ ලංසයිැර්ථ ලංආරක්ෂණ ලංප්රක ප්ක ය් ලං

අ කකූකව ලංආයතනි  ලංයතජරතුරු ලංආරක්ෂජව ලංපව්වජයගන ලංයජම. 

 

c. ආයතනයේ ලං  ළමනජ ජරි්වය ලං විතසින්ව ලං අ කමැක ය ලං කැජී යමන්ව ලං පසුව ලං පමණක් ලං

්ථාජනීය තජක ලං(LAN) ලංසහ ලංවිතදු් ලංතැපැ  ලංිනුම් ලංනිර්ථමජණය ලංිරීම ලංසහ ලංය්ව යයකු ලං

ආයතනයයන්ව ලං ව් ලංවූ ලංිශනයේම ලංඒවජ ලංඅක්රීය ලංිරීම. 

 

                                                           
30 වකාගු බලතත්රයක් යනජමැක  මෘදු ජාග  ජවිතතය යහෝ බලතත්ර නියමයන්ව අ කගමනය යනජ ර බලතත්ර සහිත මෘදු ජාග යවන් 

ිරීම සහ අභිරුචි රණය 2003 බුදේිපමය යේපක පනත් ප්හැනි වන අතර එහි ප්රක ඵකය වනක   ද්ඩලනයන්ව (අපරජධ සහ 

සිවිත  වගකීම) විතය හැ . 



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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d. ්ථාජනීය තජක ලං (LAN) ලංිනුම් පව්වජ ලංගැනීම්  ලංතජකය ලංතුක ලංඇක  ලංපරිගණ  ලංසඳහජ ලං

නම් ලංයයී ම් ලංසම්මත ලංආ ෘක න්ව ලංහඳුන්වවජී ම. 

 

e. ආපදජවින්ව ලං යහෝ ලං මජධය ලං බිඳවැන්මින්ව ලං පසු ලං අතයවාය ලං සියලු ලං යතජරතුරු ලං සහ ලං

මෘදු ජාග ලංනැවත ලංකැජ ලංගත ලංහැි ලංැව ලංසහක   ලංිරීම ලංසඳහජ ලංප්රමජණව් ලංඋප්ථා ලං

පහසු ම් ලංසැපයීම. 

 

f. කා ජ ලංරාජ්ය ලංතජකය ලං (Lanka Government Network) මිනන්ව ලංසකසන ලංපහසු ම් ලං(සියලුම ලං

රාජ්ය ලංආයතන ලං ජර්ථය ලංම්ඩලක ලංසඳහජ ලංඅන්වතර්ථතජක ලංපහසු ම ලංසැපයීම ලංසඳහජ ලංවන ලං

අනිවජර්ථය ලංක්රම ) ලංනිසි ලංයකස ලං ජවිතතජ ලංිරීම. 

 

g.  න්ව්ර්ථයන්  ලං (Internet) ලං සහ ලං  න්වරජයන්  ලං (Intranet)  ජවිතතය ලං පිළිැඳ ලං කා ජ ලං රාජ්ය ලං

තජකය් ලං (Lanka Government Network) ලං අදජළ ලං ප්රක ප්ක වක් ලං අ කකූක ලං ීම  ලං

විතයශ්ෂයයන්වම ලං  න්ව්ර්ථයන්  ලං (Internet) ප්රයේාය ලං පැවරීම  ලං පජකනය ලං ිරීම ලං සහ ලං

අීක්ෂණය ලංිරීම ලංයනජී  ලං රුු ලංසම්ැන්වධව. 

 

7. ජිටල්  ලංරාජ්ය ලංසා  පය ලංසජර්ථථා ව ලංරියජ්ම  ලංිරීම ලංසහක   ලංිරීම ලංසඳහජ ලංඅවාය ලං

මජනව ලංසම්ප් ලංසාවර්ථධන ලංසැකසුම් ලංරියජ්ම  ලංිරීම. 

 

a. ජිටල්  ලං සාවර්ථතනය ලං සඳහජ ලං ආයතනි  ලං අවායතජ ලං සපුරජී ම් ලං ‘ජිටල්  ලං ධජරිතජ ලං

රජමුව’ (Digital Competency Framework) ලං ඵකදජයි ලං යකස ලං යයදීම ලං මිනන්ව  ලං සියලුම ලං

තරජක රම්වක ලං  ජර්ථය ලං ම්ඩලකය ලං සඳහජ ලං වන ලං මජනව ලං සම්ප් ලං ධජරිතජ ලං සාවර්ථධන ලං

අවායතජවයන්ව ලංවජර්ථි ව ලංතක්ය්රු ලංිරීම. 

 

b. ආයතනි  ලං මජනව ලං සම්ප් ලං සැකැ්යමහි ලං සැකිය ලං යුතු ලං අාගයක් ලං යකස ලං 'ජිටල්  ලං

සාවර්ථතනය් ලංඅදජළ ලංමජනව ලංසම්ප් ලංධජරිතජ ලංවර්ථධනය' ලංඇතුළ් ලංිරීම. 

 

c. රාජ්ය ලං ආයතනවක ලං යතය්ක ලං  ළමනජ ජරී්වය ලං සහ ලං මධයම ලං  ළමනජ ජරී්ව ලං

 ජර්ථය ලංම්ඩලකය ලංඇතුළු ලංසියලුම ලංනිකධජරීන්ව් ලංතම ලංවදනි  ලං ්යුතුවකී  ලංයතජරතුරු ලං

හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං  ජවිතතය ලං පිළිැඳ ලං නිපුණතජවක් ලං ක බීම ලං සහ ලං එම ලං

නිපුණතජවය ලංඅ් ර ලංගැනීම ලංසඳහජ ලංඅවාය ලංදැ කව් ලංිරීම් ලංසහ ලංපුහුුව ලංකැජ ලංී ම. 
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d. යතය්ක ලං  ළමනජ ජරී්වය ලං විතසින්ව ලං යතජරතුරු ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණය ලං පිළිැඳ ලං

ප්රීණ ලංසහතයහෝ ලංයතජරතුරු ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණය් ලංඅදජළව ලංසුදුසු ම් ලංකැජ ලංඇක  ලං

 ජර්ථයම්ඩලක ලංසජමජටල යින්ව ලංසඳහජ ලංසුදුසු ලංිශරිගැන්වීයම් ලංයයෝතනජ ලංක්රම ලංරියජ්ම  ලං

ිරීම. 

 

e. යතය්ක ලං ළමනජ ජරී්වය ලංමිනන්ව ලංරතය ලංවිතසින්ව ලංඅ කමත ලංපරිගණ  ලංසුදුසු ම් ලංකැජ ලං

ගැනීම් ලංරාජ්ය ලංආයතනවක ලං ජර්ථයම්ඩලක ලංසජමජටල යින්ව ලංිශරිම් ලංිරීම. 

 

f. ප්රධජන ලං ජිටල්  ලං යතජරතුරු ලං නිකධජරීන්ව ලං විතසින්ව ලං ජිටල්  ලං රාජ්ය ලං සහ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං

සන්වනියේදන ලංතජක්ෂණය ලංපිළිැඳ  ලං විතයශ්ෂයයන්ව ලංනැී ලං එන ලංතජක්ෂණයන්ව් ලං අදජළව  ලං

ප්රමජණව් ලංදැ කමක් ලංකැජ ලංගැනීම ලංසහක   ලංිරීම. 

 

g. සියලුම ලංනැී ලංඑන ලංතජක්ෂණයන්ව ලංසහ ලංප්රවණතජ ලංපිළිැඳ ලංරතයේ ලං ජර්ථයම්ඩලක ලංවක ලං

අත්ඩල ලංප්රගක ය ලංසහක   ලංිරීම. 

 

8. සෑම ලං ජිටල්  ලං රාජ්ය ලං වයජපෘක යක් ලං සඳහජම ලං රතයේ ලං ආයතන ලං විතසින්ව ලං අවදජනම් ලං

තක්ය්රුවක් ලංසිදු ලංිරීම. 

 

9. ශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලංසමඟ ලංසජ ේඡජ ලං

 ර ලංඑ ඟ ලංවූ ලංපරිිශ  ලංයයෝගය ලංඅීක්ෂණ ලංසහ ලංඇගයීම් ලංරජමු ලංසහ ලංදර්ථා  ලංවක් ලංඅ කව ලංතම ලං

ජිටල්  ලංරාජ්ය ලංවයජපෘක වක ලංනිමැවුම් ලංසහ ලංප්රක ඵක ලංඇගයීම ලංසඳහජ ලංසියලුම ලංරාජ්ය ලංආයතන ලං

විතසින්ව ලංඵකදජයී ලංඅීක්ෂණය ලංසහ ලංඇගයීම් ලංසිදු ලංිරීම. 

 

10. ජිටල්  ලං රාජ්ය ලං ය්වජ ලං  ජවිතතජ ලං  රන්වනන්ව් ලං සහය ලං යවමින්ව  ලං ඔවුන්වයේ ලං විතශ්වජසය ලං

යගජඩලනගජ ලං ගනිමින්ව ලං සහ ලං ඔවුන්වයේ ලං තෘේක ම් ලං ැව ලං තක්ය්රු ලං  රමින්ව ලං සියලු ලං

පජර්ථාව රුවන්ව ලං යවත ලං ජිටල්  ලං රාජ්ය ලං යතජරතුරු ලං යැදජහැරීම ලං සඳහජ ලං සෑම ලං රාජ්ය 

ආයතනයක් ලංවිතසින්වම ලංසන්වනියේදන ලංසැකැ්මක් ලංසම්පජදනය  ර ලංරියජ්ම  ලංිරීම. 

 

11. තජක   ලං ජිටල්  ලං සාවර්ථතන ලං රියජවලිය් ලං සහයීම ලං සහ ලං එය ලං ප්රවර්ථධනය ලං සෑම ලං රාජ්ය ලං

ආයතනයක් ලංවිතසින්වම ලංසහ ලංරාජ්ය ලංනිකධජරියයක් ලංවිතසින්වම ලංිශරිම් ලංිරීමින්ව  ලංහිත ර ලංසහ ලං
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සාවර්ථිපත ලං පරිසරයක් ලං අ්ප් ලං  රගැනීම ලං සඳහජ ලං එය ලං ධනජ්ම ව ලං වැළඳ ලං ගැනීම් ලං

දජය  ලංීම. 
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2 වන ඇමුණුම  

ඩිජිටල් රවජ්ය අභිධාෂයන්ව යුසරෝපා කවුන්වසිධසේ යහපාධන අරමුණු හා 

බැඳුනු ‘පාධනසේ විශිෂ්ට්වය පිළිබඳ යුසරෝපීය සල්බධයට’ අදාළ  ආකෘතිය 

සමඟ ගැධපීම  

අංකය මාතෘකාව 
ඩිජිටල් රවජ්ය 

අභිධාශය 

අදාළ වන යහපාධන 

ප්රතිප්තිය 

 (යුසරෝපා කවුන්වසිධසේ 

ප්රතිප්තීන්ව  2ට අනුව31) 

1 පුරවැසියන්වයේ ලං

පහසුව 

ජිටල්  රාජ්යය  

ප්රමුඛතාව  යමන්වම 

කේන්ද්රීය සජධ ය 

පුරවැසියජ යේ. සියලු 

ජිටල්  රවජ්ය ය්වජවන්ව 

(යතජරතුරුමය යහෝ 

ග කයද කමය), 

පුරවැසියන්වයේ  

(පුේගකයින්ව යහෝ 

 යවපවර) පහසුව 

යව කයවන්ව ස ් ය යර්ථ 

යදවන ලං ප්රක ප්ක ය: ලං ප්රක චජර ලං

දැක්ීම ලං 

 

පුරවැසියන්වයේ ලං නීතයජ කකූක ලං

ැකජයපජයරජ්තු ලංසහ ලංඅවායතජ ලං

යව කයවන්ව ලං අරමුු  ලං නීක   ලං

ආ ෘතීන්ව ලං සහ ලං රියජ ලං පටිපජන්න්ව ලං

යයජදජ ලං ගැනීම. ලං සජධජරණ ලං

 ජකම මජවක් ලං තුකී  ලං යපජදු ලං

ය්වජවන්ව ලං සැපයීම  ලං   ී ම් ලං සහ ලං

පැමිණිකලි ලංවක් ලංප්රක චජර ලංදැක්ීම. ලං ලං  

 

තුන්වවන ලංප්රක ප්ක ය: ලං

 ජර්ථයක්ෂමතජව ලංසහ ලං

ඵකදජයීැව ලං 

 

ප්රක ඵක ලංමඟින්ව ලංඑ ඟ ලංවූ ලංඅරමුු ලං

සජක්ෂජ් ලං රගැනීම. ලං 

 

පවක න ලංසම්ප් ලංඋපරිම ලංයකස ලං

 ජවිතතය් ලංගැනීම. ලං 

 

 ජර්ථය ලංසජධන ලං ළමනජ රණ ලං

පේධක  ලංමඟින්ව ලංය්වජවන්වහි ලං

 ජර්ථයක්ෂමතජව ලංසහ ලං

ඵකදජයීැව ලංඇගයීම ලංසහ ලං

වැජිිශයුු ලංිරීම. ලං 

 

 ජර්ථය ලංසජධනය ලංවැජිිශයුු ලං

ිරීම් ලංසහ ලංතක්ය්රු ලංිරීම් ලං

නිශ්චිත ලං ජක ලංපරජසයන්ව ලංතුක ලං

විතගණනයන්ව ලංසිදු ලංිරීම ලං ලං ලං 

 

                                                           
31 https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles-and-eloge 

httpss://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles-and-eloge
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අංකය මාතෘකාව 
ඩිජිටල් රවජ්ය 

අභිධාශය 

අදාළ වන යහපාධන 

ප්රතිප්තිය 

 (යුසරෝපා කවුන්වසිධසේ 

ප්රතිප්තීන්ව  2ට අනුව31) 

2 විතයදම ලංඅවම ලං

 රගැනීම 

ජිටල්  ලංපජකනයේ ලංඅරමුණ ලං

වන්වයන්ව ලං සැකිය ලං යුතු ලං

අන්වදමින්ව ලං විතයදම ලං අවම ලං

 රගැනීම ලං සඳහජ ලං මූකය  ලං

 ජකය ලං සහ ලං පජරිසරි  ලං

යන ලංඅාායන්ව ලංතුක ලංක යැන ලං

රියජ ලං පටිපජන්න්ව ලං

ඵකදජයීතජවය ලං සහ ලං

 ජර්ථයක්ෂමතජව ලං

යව කයවන්ව ලං

ප්රක නිර්ථමජණය ලං  ර ලං

සමජතය් ලං අර්ථථාව් ලං

ප්රක ඵක ලංකඟජ ර ලංී මයි. 

හ්වන ලංප්රක ප්ක ය: ලං

නිපුණ්වය ලංසහ ලංධජරිතජව 

 

පජකනයයහි ලංනිරත ලංවන්වනන්වයේ ලං

ඵකදජයීතජව ලංසහ ලංැකපෑම ලං

වැජිිශයුු ලංිරීම ලංසඳහජ ලං

ඔවුන්වයේ ලංවෘ්තීය ලංකුසකතජවය ලං

අත්ඩලව ලංාක්ක ම්ව ලංපව්වජ ලං

ගැනීම. ලං 

 

රාජ්ය ලංය්ව යන්වයේ ලං ජර්ථය ලං

සජධනය ලංවැජිිශයුු ලංිරීම ලංසඳහජ ලං

ඔවුන්ව ලංඅත්ඩලව ලංිශරිම් ලංිරීම ලං 

 

නිපුනතජවය ලංධජරිතජවය ලංැව් ලං

පරිවර්ථතනය ලංිරීම්් ලංවඩලජ ලං

යහජඳ ලංප්රක ඵක ලංඅ්ප් ලං

 රගැනීම්් ලංප්රජයයෝින  ලං

ක්රමයේද ලංසහ ලංරියජ ලංපටිපජන්න්ව ලං

හඳුන්වවජී ම ලංසහ ලං ජවිතතය. ලං ලං ලං 

 

දහවන ලංප්රක ප්ක ය: ලංයහප් ලං

මූකය ලං ළමනජ රණය 

 

යවන්ීම්  ලංවිතයශ්ෂයයන්ව ලංවැදග් ලං

රාජ්ය ලංය්වජවන්වහි  ලංය්වජ ලං

පිරිවැය ලං ක්මවජ ලංයනජයන ලංඅතර ලං

  ලුම ලංඅිප  ලංයකස ලංපහත ලං

යනජදමයි. 

 

ිනවිතසුම් ලංසහ ලංණය  ලං

සම්ප්තආදජයම ලංසහ ලංතැන්වපතු ලං

ඇ්තයම්න්වතු ලංිරීම  ලංසුවිතයශ්ෂී ලං

ආදජයම් ලං ජවිතතය ලංඇතුළු ලංමූකය ලං

 ළමනජ රණය ලංතුක ලං

විතචක්ෂණශීලී  ලංැව ලංනිරීක්ෂණය ලං

 ක ලංහැිය. 
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අංකය මාතෘකාව 
ඩිජිටල් රවජ්ය 

අභිධාශය 

අදාළ වන යහපාධන 

ප්රතිප්තිය 

 (යුසරෝපා කවුන්වසිධසේ 

ප්රතිප්තීන්ව  2ට අනුව31) 

ැහු ලංවජර්ථි  ලංඅයවැය ලංසැකසුම් ලං

සැ ම යම්ී  ලංමහතන ලංඅදහ් ලංකැජ ලං

ගැනීම 

 

ඒ ජැේධ ලංිනුම් ලංප්ර ජානය ලං

ඇතුළුව ලංඅවදජනම් ලංත්වයන්ව ලං

නිසි ලංපරිිශ ලංඇ්තයම්න්වතු ලං ර ලං

 ළමනජ රණය ලංිරීම. ලංරාජ්ය ලං

හජ ලංයපෞේගලි  ලං

හවු  ජරී්වයක් ලංඇක  ලංඅව්ථාජ ලං

වකී  ලංඅවදජනම ලංයථාජර්ථථාවජී  ලංයකස ලං

යැදජගැනීම. 

 

අන්වතර්ථ ලංනජගරි  ලං

සහයයෝීතජව  ලංසජධජරණ ලංපරිිශ ලං

ප්රක කජ  ලංසහ ලංගැ්ළු ලං

යැදජගැනීම ලංසහ ලංඅවධජනම ලං

අවම ලංිරීම ලං(පේධක   ලංඅන්වතර්ථ ලං

නජගරි  ලංසහයයෝීතජව  ලං

අවදජනම් ලංඅයනෝනය රණය) ලං

යනජිශය ලංසැකම ම ලංසඳහජ ලංපළජ් ලං

පජකන ලංආයතන ලංහවු  ලංීම. ලං ලං 

 

3 පුරවැසි ලං

සහ ජී්වය 

ජිටල්  ලංපජකනයේී  ලංසක්රීය ලං

පුරවැසි ලං සහ ජී්වය ලං

මඟින්ව ලං කැජයදන ලං විතසඳුම් ලං

සැමයදනජම ලං අන්වතර්ථගත ලං

වන ලංපරිිශ ලංස සජ ලංගැනීම් ලං

උප ජරී ලං යේ. ලං එමිනන්ව ලං

පුරවැසියන්වයේ ලං

යතජරතුරු ලං සහ ලං ය්වජ ලං

අවායතජ ලං වක් ලං ගරු ලං

 රමින්ව ලං ඔවුන්වයේ ලං

අයේක්ෂජවන්ව ලං උපරිම ලං

යකස ලං ටු ර ක ලංකැයි 

පළමුවන ලංප්රක ප්ක ය: ලංසජධජරණ ලං

මැක වරණ  ලංනියයෝතනය ලංසහ ලං

සහ ජී්වය 

 

වාචජ ලංවලින්ව ලංයතජරව ලං

තජතයන්වතර ලංප්රමිතීන්ව් ලංසහ ලං

තජක   ලංවයව්ථාජවන්ව් ලංඅ කව ලං

නිදහ් ලංසහ ලංසජධජරණ ලං

මැක වරණ ලංපැවැ්ීම. ලං 

 

රාජ්ය ලංරියජවන්වහි ලංයක්න්වරය ලං

වන්වයන්ව ලංපුරවැසියන්වය. ලංඑැැවිතන්ව ලං

යේශීලය ලංම් ්යමන්ව ලංමහතන ලං

 ්යුතු ලංසඳහජ ලංපැහැිශලි ලං

ක්රමයේදයන්ව ලංමඟින්ව ලංඔවුන්වයේ ලං

සහ ජී්වය ලංතහවුරු ලංිරීම 
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අංකය මාතෘකාව 
ඩිජිටල් රවජ්ය 

අභිධාශය 

අදාළ වන යහපාධන 

ප්රතිප්තිය 

 (යුසරෝපා කවුන්වසිධසේ 

ප්රතිප්තීන්ව  2ට අනුව31) 

සියලුම ලංපිරිමින්ව් ලංසහ ලං

 ජන්වතජවන්ව් ලංසෘ වව ලංයහෝ ලං

ඔවුන්වයේ ලංඅවායතජ ලංනියයෝතනය ලං

 රන ලංනීතයජ කකූක ලංඅතරමැිශ ලං

ආයතන ලංහරහජ ලංතීරණ ලං

ගැනීයම්ී  ලංහඬක් ලංනැිනය ලංහැ . ලං

එවැනි ලංපුළු  ලංසහ ජී්වයක් ලං

යගජඩලනැයගන්වයන්ව ලංප්ර ජානයේ  ලං

රැ්ීයම් ලංසහ ලංආශ්රය ලංිරීයම් ලං

නිදහස ලංමතය. 

 

අඩු ලංවරප්රසජද ලංක් ලංසහ ලංවඩලජ්ම ලං

අවදජනම් ලංකක්විතය ලංහැි ලං

 ්ඩලජයම් ලංද ලංඇතුළුව ලං

සියලුයදනජයේම ලංහඬ ලංසම්ප් ලං

යවන්ව ලංිරීම ලංඇතුළුව ලංතීරණ ලං

ගැනීයම් ලංරියජවලියේී  ලං

සැකි ක් ලංගැනීම. 

 

විතවිතධ ලංනීතයජ කකූක ලංඅවායතජ ලං

සමථා රණය් ලංසහ ලංසම්ත ලං

ප්රතජවයේ ලංයහපත් ලංඅවායම ලං

කුමක්ද ලංසහ ලංඑය ලංඅ් ර ලංගත ලං

හැක්යක් ලංය ය්ද ලංයන්වන ලංපිළිැඳ ලං

පුළු  ලංඑ ඟතජවය ් ලං

පැමිමටම් ලංසැමවිත්ම ලංඅවා  ලං

උ්සජහයක් ලංදැරීම. 

 

සුළුතරයයේ ලංඅයික වජසි ම් ලංසහ ලං

නීතයජ කකූක ලංඅවායතජවක් ලං

ගරු ලං රමින්ව ලංැහුතරයයේ ලං

 ැමැ්ත් ලංඅ කව ලංතීරණ ලංගැනීම. 

 

හතරවන ලංප්රක ප්ක ය: ලං

විතවෘත ජවය ලංසහ ලංවිතනිවිතද ජවය 

 

නීක  ලංසහ ලංයරගුකජසි ලංවක් ලංඅ කව ලං

තීරණ ලංගැනීම ලංසහ ලංැකජ්ම  ලං

ිරීම. 
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අංකය මාතෘකාව 
ඩිජිටල් රවජ්ය 

අභිධාශය 

අදාළ වන යහපාධන 

ප්රතිප්තිය 

 (යුසරෝපා කවුන්වසිධසේ 

ප්රතිප්තීන්ව  2ට අනුව31) 

නීක ය ලංමිනන්ව ලංසකසජ ලංඇක  ලංපරිිශ ලං

නිශ්චිත ලංයුතූන්ව ලංමත ලං

වර්ථී රණය ලංයනජ ළ ලං

(යපෞේගලි ්වය ලංආරක්ෂජ ලං

ිරීම ලංයහෝ ලංප්රසම්පජදන ලංරියජ ලං

පටිපජටිවක ලංසජධජරණ්වය ලං

සහක   ලංිරීම ලංවැනි) ලංසියලුම ලං

යතජරතුරු ලංසඳහජ ලංමහතනතජව් ලං

ප්රයේාය ලංඇත. 

 

තීරණ  ලංප්රක ප්ක  ලංරියජ්ම  ලං

ිරීම ලංසහ ලංප්රක ඵක ලංපිළිැඳ ලං

යතජරතුරු  ලංපළජ් ලංපජකන ලං

ආයතනවක ලංවැඩල ්යුතු ලංවක් ලං

ඵකදජයී ලංයකස ලංදජය  ලංීම් ලංසහ ලං

අ කගමනය ලංිරීම් ලංහැි ලංවන ලං

පරිිශ  ලංමහතනතජව් ලංකැජ ලංී ම. 

 

4 විතිපම් ලං

සමජතයක් 

ජිටල්  ලංරාජ්යයක් ලංමිනන්ව ලං

විතවෘත ජවය ලංසහ ලංවගීම ලං

මිනන්ව ලංඅ කයසන්ව ලංහජ ලං

දූෂණයයන්ව ලංයතජර ලං

විතිපම් ලංසමජතයක් ලංසඳහජ ලං

මගපජදයි ලං 

ප්වන ලංප්රක ප්ක ය: ලංනීක යේ ලං

ආිපපතය 

 

පළජ් ලංපජකන ලංආයතන ලංනීක ය් ලං

සහ ලංඅිප රණ ලංතීන්වදුවක් ලංය්් ලං

යේ. 

 

නීක යයන්ව ලංසපයජ ලංඇක  ලංරියජ ලං

පටිපජටි ලංඅ කගමනය ලං රමින්ව ලං

නීක  ලංරීක  ලංසම්මත ලං ර ලංගන්වනජ ලං

අතර ලංඒවජ ලංඅපක්ෂපජතීව ලං

රියජ්ම  ලංය යර්ථ. 

 

එය ජයළජ්වන ලංප්රක ප්ක ය: ලං

මජනව ලංඅයික වජසි ම්  ලං

සා් ෘක   ලංවිතවිතධ්වය ලංසහ ලං

සමජත ලංඒ ජැේධතජවය 

 

පළජ් ලංපජකන ලංආයතනවක ලං

ැකපෑම් ලංක්ය්ත්රය ලංතුළ  ලංමජනව ලං

හිමි ම්වක් ලංගරු ලංිරීම  ලං

ආරක්ෂජ ලංිරීම ලංසහ ලංරියජ්ම  ලං
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අංකය මාතෘකාව 
ඩිජිටල් රවජ්ය 

අභිධාශය 

අදාළ වන යහපාධන 

ප්රතිප්තිය 

 (යුසරෝපා කවුන්වසිධසේ 

ප්රතිප්තීන්ව  2ට අනුව31) 

ිරීම ලංසහ ලංඕනෑම ලංපදනමක් ලංමත ලං

යවන් ම් ලංවක් ලංකක්ිරීම් ලං

එයරහිව ලංස්න්ව ලං ර ක ලංකැයබ්. 

 

සා් ෘක   ලංවිතවිතධ්වය ලං

සම්පතක් ලංයකස ලංසක  ක ලංකැන ලං

අතර  ලංයේශීලය ලංප්රතජව ලංතුළ ලං

සිය කන්ව්ම ලංය ජ්් ලංඇක  ලංැව ලං

සහක   ලංිරීම්  ලංඑය ලංහඳුනජ ලං

ගැනීම් ලංසහ ලංැැහැර ලංිරීමක් ලං

යනජදැයනන ලංැව ලංසහක   ලං

ිරීම් ලංඅත්ඩල ලංඋ්සජහයන්ව ලං

ගැනීම. 

 

සමජත ලංඒ ජැේධතජවය ලංසහ ලං

අවජසි ලංසහගත ලංය ජ්් ලං

ඒ ජැේධ ලංිරීම ලංප්රවර්ථධනය ලං

ිරීම 

 

අතයජවාය ලංය්වජ ලංසඳහජ ලං

ප්රයේාය  ලංවිතයශ්ෂයයන්ව ලංවරප්රසජද ලං

යනජක් ලංය ජ්් ලංසඳහජ  ලං

තහවුරු ලංිරීම. 

 

5 පුරවැසි ලං අයිතීන්ව ලං

ආරක්ෂජ ලංිරීම 

ාක්ක ම් ලංනීක මය ලං

රජමුවක් ලංතුළින්ව ලං ලංජිටල්  ලං

රාජ්ය ලංපුරවැසියන්වයේ ලං

අයික වජසි ම් ලංආරක්ෂජ ලං

ිරීම ලංසහක   ලං රයි. 

හයවන ලංප්රක ප්ක ය: ලං

සදජචජරජ්ම  ලංහැසිරීම 

 

යපෞේගලි  ලංඅවායතජ ලංවක් ලං

වඩලජ ලංමහතන ලංයහපත් ලං

ප්රමුත්ථාජනයක් ලංී ම.   

සියලු ලංආ ජරයේ ලංදූෂණ ලං

වැළැක්ීම් ලංසහ ලංඒ ලංසඳහජ ලංස්න්ව ලං

ිරීම් ලංඵකදජයී ලංක්රම ලංසැකම ම. 

 

අවායතජ ලංපිළිැඳ ලංගැටුම් ලංනියමිත ලං

යේකජව් ලංප්ර ජා ලංිරීම ලංසහ ලං ් ලං

සම්ැන්වධ ලංපුේගකයින්ව ලංඅදජළ ලං

තීරණ ලංගැනීම් ලංසහ ජී ලං

ීයමන්ව ලංවැළකී ලංසින්ම. 
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අංකය මාතෘකාව 
ඩිජිටල් රවජ්ය 

අභිධාශය 

අදාළ වන යහපාධන 

ප්රතිප්තිය 

 (යුසරෝපා කවුන්වසිධසේ 

ප්රතිප්තීන්ව  2ට අනුව31) 

යදජයළජ්වන ලංප්රක ප්ක ය: ලං

වගීම 

 

සියලුම ලංතීරණ ලංගන්වනන්ව  ලං

සජමූහි  ලංසහ ලංතනි ලංපුේගක  ලංතම ලං

තීරණ ලංසඳහජ ලංවගකීම ලං ජර ලංගනී. 

 

තීරණ ලංපිළිැඳව ලංවජර්ථතජ ලං ර  ලං

පැහැිශලි ලං ර  ලංඅ කමත ලං රගත ලං

හැ . 

 

යනජමනජ ලංපරිපජකනය් ලංසහ ලං

සිවිත  ලංඅයික වජසි ම් ලං ඩල ලං

ය යරන ලංපළජ් ලංපජකන ලං

ආයතනවක ලංරියජ ජර ම් ලංවක් ලං

එයරහිව ලංඵකදජයී ලංපිළියම් ලංඇත. 

 

6 නයවජ්පජදන ලං

සාවර්ථතනය 

ජිටල්  ලංපජකනය ලංය ක ලං

යවනස ් ලංමජධයයක් ලං

මිස ලංඅවසජන ලං කක් යක් ලං

යනජයේ. ලංඑය ලංඅත්ඩල ලං

පර්ථයේෂණ ලංමිනන්ව ලංිශයුු ලං

තජක්ෂණ ලංවිතසඳුම් ලං

කැජයදමින්ව ලංසමජතය ලංවඩලජ ලං

සා් ෘක    ලංප්රබුදේධ  ලං

අ ක ම්පජ ලංසහගත  ලං

යසෞතයසම්පන්වන ලංසහ ලං

ක රසජර ලං්ථාජනයක් ලංැව් ලං

ප් රන ලංඅත්ඩල ලංනේය ලං

සාවර්ථතනයක් ලංයේ 

අ්වන ලංප්රක ප්ක ය: ලං

නවය රණය ලංසහ ලංයවන් ලං

ිරීම් ලංවිතවෘතැව 

 

ගැ්ළු ලංසඳහජ ලංනව ලංසහ ලං

 ජර්ථයක්ෂම ලංවිතසඳුම් ලංයසීම ලංසහ ලං

ය්වජ ලංසැපයීයම් ලංනීන ලංක්රමවක ලං

වජසිය ලංකැජ ලංගැනීම. 

 

නව ලංවැඩලස්හන්ව ලංඅ්හදජ ලං

ැැී ම් ලංසහ ලංඅන්ව ලංඅයයේ ලං

අ්දැකීම් ලංමිනන්ව ලං යගන ලං

ගැනීම් ලංසූදජනමක් ලංක බීම. 

 

වඩලජ ලංයහජඳ ලංප්රක ඵක ලංකැජ ලංගැනීම ලං

සඳහජ ලංයවනස ් ලංහිතැක  ලං

ව්පි්ජවක් ලංනිර්ථමජණය ලංිරීම 

නවවන ලංප්රක ප්ක ය: ලං

ක රසජර ජවය ලංසහ ලංී ර්ථඝ ජී න ලං

යපළගැ්ම 
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අංකය මාතෘකාව 
ඩිජිටල් රවජ්ය 

අභිධාශය 

අදාළ වන යහපාධන 

ප්රතිප්තිය 

 (යුසරෝපා කවුන්වසිධසේ 

ප්රතිප්තීන්ව  2ට අනුව31) 

වර්ථතමජන ලංප්රක ප්ක  ලංතුක ලං

අනජගත ලංපරපුයරහි ලංඅවායතජ ලං

සැකි ක් ලංගැනීම. 

 

ප්රතජයවහි ලංක රසජර්වය ලංනිතර ලං

සැකි ක් ලංගැනීම. 

 

තීරණ ලංගත ලංයු්ය් ලංසියලු ලංවිතයදම් ලං

අ යන්වතරී රණය ලංිරීම් ලංමිස ලං

පජරිසරි   ලංවුහජ්ම   ලංමූකය  ලං

ආර්ථි  ලංයහෝ ලංසමජජීය ලංවිතය ලංහැි ලං

ගැ්ළු ලංසහ ලංආතතීන්ව ලංඅනජගත ලං

පරම්පරජව් ලංපැවරීම් ලංයනජයේ. 

 

සාවර්ථධනය ලංසඳහජ ලංඅවාය ලංයේ ලං

පිළිැඳ ලංහැඟීමක් ලංසමඟ ලංයේශීලය ලං

ප්රතජවයේ ලංඅනජගතය ලංපිළිැඳ ලං

පුළු  ලංහජ ලංිශගු ජී න ලං ිශරි ලං

දර්ථානයක් ලංක බීම 

 

යමම ලං ිශරි ලංදර්ථානය ලංපදනම් ලංී ලං

ඇක  ලංඓක හජසි   ලංසා් ෘක   ලං

හජ ලංසමජජීය ලංසාකීර්ථණතජ ලංපිළිැඳ ලං

අවයැෝධයක් ලංක බීම 
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3 වන ඇමුණුම  

කැබිනට් මණ්ඩධය විසින්ව අනුමත කරන ධද ඩිජිටල් රාජ්ය සංවර්ථතන 

සැධැේමට අනුව 'ඩිජිටල් රාජ්ය ' සංකල්පය සවත රජසේ ප්රසශශය   

 

රතයේ ලංප්රධජන ලංමුකපිරීමක් ලංවන ලං 'ජිටල්  ලංරාජ්ය ' ලංසා  පයයහි ලංමූලි ම ලංහරය ලංවන්වයන්ව ලංරාජ්ය 

ආයතන ලං වඩලජ ලං  ජර්ථයක්ෂම  ලං ඵකදජයී  ලං කජ දජයී ලං සහ ලං ක රසජර ලං ආයතන ලං ැව් ලං සාවර්ථතනය ලං

ිරීමයි. ලං ජිටල්  ලං සාවර්ථතනය මඟින්ව ලං යසසු ලං පේධතීන්ව ලං සමඟ ලං වඩලජ ලං පහසුයවන්ව ලං ඒ ජැේධව ලං

 ්යුතු ලංිරීම් ලං උප ජරී ලං වන ලංඅතරම  රාජ්ය ලංආයතන ලංඅතර ලංසම්ැන්වධය ලංසහ ලංතජක්ෂණය් ලං

අ කවර්ථතනයීයම් ලංහැියජව ලංවැජිිශයුු ලං රයි. රතය ලංතුළ ලංයමම ලංජිටල්  ලංසාවර්ථතනය ලංසැකසුම් ලං

ිරීයම් ලං සහ ලං රියජ්ම  ලං ිරීයම් ලං වගකීම ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං යතජරතුරු ලංහජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං

නියයෝටලතජයතනය ලංයවත ලංපැවරී ලංඇත. 

 

ඒ ලංඅ කව ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලංජිටල්  ලංපජකනය ලං

පිළිැඳ ලංආ ෘක ය ලං අිශයර ලංිහියක් ලං (පදනම  ලං හවු  ලං විතසඳුම්  ලං යපජදු ලං ප්රයේාය  ලං වයජපජර ලං විතසඳුම්  ලං

පරිශීලක යන්ව ලංආී  ලංවායයන්ව) ලංය්ය් ලංදැන්ම් ලංස සජ ලංඇත. ලංපදනම් ලංඅිශයර ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලං

හජ ලංසන්වනියේදන ලංනියයෝටලතජයතනයේ ලංප්රධජන ලංවගකීම ලංවන ලංඅතර ලංයසසු ලංඅිශයරයන්ව ලංරියජ්ම  ලං

ිරීම ලංසඳහජ ලංඔවුන්ව ලංවිතසින්ව ලංයනජයයකු් ලංපජර්ථාවයන්ව ලංසමඟ ලංඑක්ව ලං ්යුතු ලං රයි. ලංකා ජ ලංරාජ්ය ලං

තජකය ලංසහ ලංකා ජ ලංරාජ්ය යම්ඝය ලං්ථාජපිත ලං රමින්ව ලංපදනම් ලංඅිශයර ලංදැන්ම් ලංරියජ්ම  ලංයවමින්ව ලං

පවතී. ලංපදනම් ලංඅිශයර ලංසම්පූර්ථණ ලංිරීම ලංසඳහජ ලංඅනනයතජව ලංසහ ලංඅන්වතර්ථ ලංරියජ ජරි්වය ලංපිළිැඳ ලං

යේිශ ජව ලං සහ ලං තජක   ලං අව ජශීලය ලං පේධක ය ලං නිර්ථමජණය ලං ිරීම ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං

සන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලංවිතසින්ව ලංයම් ලංවනවිත් ලංඅරඹජ ලංඇත. ලං 

 

එය ලංනිම ලංිරීයමන්ව ලංපසුව ලංරාජ්ය ලංආයතන ලංවක් ලංතම ලං ්යුතු ලං රයගන ලංයජම ලංසඳහජ ලංයතජරතුරු ලං

හුවමජරු ලං රගැනීම්් ලංආයතන ලං අතර ලංසහයයෝිනතජව ලං වැජි ලං රගැනීම්් ලංහැිව ක ලංඇත. ලං

උදජහරණයක් ලංයකස ලංදැන් ලංපවක න ලංත්වය ලංය්ය් ලංතජක   ලංහැඳු කම්පතක් ලංයහෝ ලංගුවන්වගමන්ව ලං

ැකපත්රයක් ලංසජදජගැනීම් ලංඅවාය ලංපුේගකයයකු් ලංරාජ්ය ලංආයතන ලංගණනජවක් ලංයවත ලංයජ ලංයුතුය. ලං

එනම් ලංඅවාය ලංලියවිතලි ලංසැ සජ ලංගැනීම ලංසඳහජ ලං්රජමය්වජ ලංනිකධරී  ලංආගමන ලංහජ ලංවිතගමන ලං ්යුතු ලං

පිළිැඳ ලංයදපජර්ථතයම්න්වතුව  ලංප්රජයේශීලය ලංය  ම් ලං ජර්ථයජකය ලංආී  ලංවිතවිතධ ලංරාජ්ය ආයතන ලංසහ ලංරාජ්ය ලං

නිකධජරීන්වයේ ලංය්වය ලංකැජගත ලංයුතුය. ලංනමු් ලංතජක   ලංද්ත ලංහුවමජරුව ලංමඟින්ව ලංඅදජළ ලංය්වජවන්ව ලං



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  

56 

 

කැජයදන ලංආයතනය් ලං අවාය ලං සියලු ලං යතජරතුරු ලං (යසසු ලං රාජ්ය ලං යදපජර්ථතයම්න්වතු ලං වක් ලං අදජළ ලං

යතජරතුරු ලංද ලංඇතුළුව) ලංඑ ම ලං්ථාජනයින්ව ලංකැජගත ලංහැි ලංයේ. 

 

තජක   ලංඅව ජශීලය ලං ද්ත ලංයටිතක ලංපහසු ම ලං (National Spatial Data Infrastructure/NSDI) ය ක ලං

රතය ලංතුක ලං ජර්ථයක්ෂමතජවය ලංසහ ලංඵකදජයිතජව ලංවැජිිශයුු ලං රගැනීම ලංසඳහජ ලංරාජ්ය ලංආයතන ලං

අතර ලං අන්වතර්ථ ලං රියජ ජරි්වය  ලං අ කකුකතජවය ලං සහ ලං සහයයෝිනතජවය ලං ඇක  රවන ලං ප්රධජන ලං

මජධයයි. ලංඑමඟින්ව ලංද්ත ලංේවිත රණය ලංවළක්වමින්ව  ලංරාජ්ය ලංආයතන ලංඅතර ලංද්ත ලංහුවමජරුයේී  ලං

ගුණජ්ම ැව ලංසහ ලංවිතනිවිතද ජවය ලංිශයුු ලං රමින්ව ලංසහ ලංඅව ජශීලය ලංද්ත ලංමත ලංපදනම් ලංවූ ලංතීරණ ලං

ගුයද ක රුවන්ව 

සපාදු ප්රසශශය 
(සතාරතුරු හා 

සන්වනිසශදන තාක්ෂණ 

නිසයෝජිතායතනය 

මගින්ව) 

පුරවැසියන්ව 
සාචජර යන්ව 

සහ  

 -පුරවැසියන්ව   

නයවෝ්පජදනය  

සහ 

වයවසජය යන්ව 

වයාතාර 
රාජ්ය 

ආයතන 

ජංගම දුරකථන 

සයදුම් 

(Mobile Apps) 

සවබ් ද්වාරය 

(Web Portal) 

ිසයෝේක් 

(Kiosks) 

සේවා ස ු ම්ප් 

ක්රමසල්ඛන 

අුරු හිහුණ් 

(APIs)   

වයජපජර ලං

විතසඳුම් 

ර
ථා
ව
ජහ
න

 

අ
ධා
ය
ාත
න
 

 

ග
ම
න
ජග
ම
න
ය

 

ආ
ග
ම
න
ය

 හ
ජ 
විත
ග
ම
න
ය

 

ස
 
ෞ
ඛ
ය

 

ය
ේ
ශීල
ය

 අ
ද
ජය
ම

 

 
-ප්ර
ාස
ේ
ල
 

 ර
ාජ්
ය

 

ස
ම
ජග
ම්

 ලි
ය
ජප
ිශ
ාචි
ය

  
  

පු
ේ
ග
ක
යි
න්ව

 ලි
ය
ජප
ිශ
ා
චි
ය

 

…
 

හවු   

විතසඳුම් 
(සතාරතුරු හා 

සන්වනිසශදන තාක්ෂණ 

නිසයෝජිතායතනය, 

අසනකු් 

පාර්ථශවකරුවන්ව සමඟ) 

 

විතදු් තැපෑක 

සහ 

සහයයෝීතජවය  

මජනව සම්ප් 

 ළමනජ රණය 

සහ ය්ව  

වැටුේ කැයි්තුව 

යගීම් 

ලියියවිතලි 

හුවමජරුව 

… 

පදනම 
 

(නිර්ථමජණය සහ 

ක්රි ා්මක ිරීම 

යතජරතුරු හජ 

සන්වනියේදන තජක්ෂණ 

නියයෝටලතජයතන මිනන්ව) 

 

අනනයතාව  සහ අන්ත්තර්ක්රි ා ජරී්වය 

ශ්රී ලංකා ජ ලංඅේවිතතීය ලංජිටල්  ලංඅනනයතජවය ලං 

(Sri Lanka Unique Digital Identity/SLUDI) 

ජ්ාතිපක ද්ය්ත හුවමාු ව  

(National Data Exchange) 

ලංකා රාජ්ය යම්ඝය (Lanka Government Cloud) 

ලංකා රාජ්ය ජ්ාල  (Lanka Government Network) 
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සඳහජ ලං සහජය ලං යමවකම් ලං සැ ම ම් ලං තජක්ෂණික  ලං මජධයයක් ලං කැජයදමින්ව ලං අව ජශීලය ලං ද්ත ලං

ප්රමික  රණය් ලංකක් ලං රයි. ලංතජක   ලංඅව ජශීලය ලංද්ත ලංයටිතක ලංපහසු ම ලංරාජ්ය ලංආයතන ලංඵකදජයී ලං

යකස ලං ජවිතතජ ලංිරීයමන්ව ලංරතය ලංතුක ලංජිටල්  ලංසාවර්ථතන ලංරියජවලිය ලංිශරිගැන්වයවන ලංඅතරම ලංප්රචලිත ලං

 රවයි.    

සියලුම ලංජිටල්  ලංවිතසඳුම් ලංවක ලංපදනම ලංවන ලංඅනනයතජ ලංඅන්වතර්ථ ලංරියජ ජරී ලංයේිශ ජව  ලංපුේගකයින්වයේ ලං

අනනයතජව ලංජිටල්  ලංමජධයයයන්ව ලංතහවුරු ලං රගැනීම්් ලංවකාගු ලං රගැනීම්් ලංඋප ජරී ලංයවයි. ලං

උදජහරණයක් ලං යකස ලං පුරවැසියයකු් ලං රියදුරු ලං ැකපත්රයක් ලං කැජගැනීම් ලං අවාය ලං වුවයහජ් ලං

අයදුම්පත්රය ලං මජර්ථගගත ලං ක්රමය් ලං සම්පූර්ථණ ලං  ක ලං පසු ලං අදජළ ලං රාජ්ය ලං ආයතනය ලං විතසින්ව ලං

අයදුම්පත්රය ලංසඳහජ ලංරියජ්ම  ලංීම් ලංඅවාය ලංද්ත ලංවක් ලංප්රයේා ලංී ලංඅයදුම් රුයේ ලංඅනනයතජව ලං

සහ ලංසුදුසු ම ලංතහවුරු ලං රගනියි.  

ජිටල්  ලංසාවර්ථතන ලංඋපයමජර්ථගයයහි ලංඅයනක් ලංඅිශයර ලංවන ලංහවු  ලංවිතසඳුම් ලංමඟින්ව ලංැහුතරයක් ලංරාජ්ය ලං

ආයතන ලං මඟින්ව ලං තම ලං වදනි  ලං  ්යුතු ලං සිදු ර ලං ගැනීම් ලං  ජවිතතජ ලං  රන ලං මජනව ලං සම්ප් ලං

 ළමනජ රණය  ලංයගීම්  ලංවැටුේ ලංය තනය  ලං -යම්  ලංවැනි ලංවිතසඳුම් ලංආවරණය ලං රයි. ලංශ්රී ලංකා ජ ලං

යතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංනියයෝටලතජයතනය ලංවිතසින්ව ලංයම්වයින්ව ලංයම් ලංප්රමජණයක් ලංනිර්ථමජණය ලං

ය යරන ලං අතර ලං යම් ලං සඳහජ ලං ඔවුන්ව ලං යවන් ලං ය්වජදජය යන්වයේ ලං සහය ලං ද ලං කැජගනී. ලං වයජපජර ලං

විතසඳුම් ලං අිශයර ලංරාජ්ය ලංරියජවලින්ව ලංසමඟ ලං ්යුතු ලං රන ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලං පිළිැඳ ලංසා  පයයහි ලං

තව් ලං වැදග් ලං අාායක් ලං යේ. ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං

නියයෝටලතජයතනය ලංවිතසින්ව ලංවැජි ලංැකපෑමක් ලංඇක  ලංවයජපෘක  ලං ජිනම් ලංිරීම ලංසඳහජ ලංයමම ලංවිතසඳුම් ලං

වලින්ව ලං 10-12 ලං අතර ලං ප්රමජණයක් ලං යතෝරජයගන ලං රියජ්ම  ලං  ර ක ලං ඇත. ලං යමම ලං වයජපෘක  ලං වක ලං

ආ ෘක ය ලංසහ ලංනිර්ථමජණය ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලං

සතු ලංවගකීමක් ලංවන ලංඅතර ලංඒවජයේ ලංරියජ්ම  ලංිරීම  ලංනඩල්තුව ලංසහ ලංසාවර්ථධනය ලංයන ලංඅාායන්ව ලං

ැජහිර ලංපජර්ථාවයන්ව ලංහරහජ ලං ටු ලං රගනියි. 

වයජපජර ලංවිතසඳුම් ලංනිර්ථමජණය් ලංපජර්ථාව රුවන්ව ලංයසීයම්ී   ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලං

තජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලංවිතයදශීලය ලංපජර්ථාව රුවන්ව් ලංවඩලජ ලංයදශීලය ලංසමජගම් ලංසමඟ ලංඑක්ව ලං

 ්යුතු ලංිරීම් ලංඅයේක්ෂජ ලං රයි. ලංයමෝ්ර්ථ ලංරථා ලංතදැදය  ලංඅධයජපනය  ලංගමනජගමනය  ලංයසෞතය ලං

ය්වය ලංසහ ලංඅයනකු් ලංඅාායන්ව් ලංඅදජළව ලංවිතසඳුම් ලංනිර්ථමජණය් ලංයේශීලය ලංසමජගම් ලංිශරිගැන්වීමක් ලං

යම් ලංමඟින්ව ලංසිදුයවයි. ලං යම් ලංසඳහජ ලං අවාය ලංවන ලංවිතයශ්ෂතතජව ලංසහ ලංධජරිතජව ලංඑක් ලංආයතනයක් ලං

සතුව ලං යනජමැක  ලං අව්ථාජවන්වහිී  ලං යේශීලය ලං වයවසජය යින්ව ලං ිහිපය ් ලං සජමූහි ව ලං විතසඳුම් ලං



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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නිර්ථමජණය් ලංයයජමුීම් ලංද ලං ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ නියයෝටලතජයතනය 

 ඩල ලං සකසයි. ලං යමහිී  ලං  කජපිය ලං සහ ලං නැඟී ලං එන ලං සමජගම් ලං සමඟ ලං  ්යුතු ලං  රන ලං සමූහයන්ව් 

ප්රමුතතජව ලංකැජයදන ලංැව ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලං

පවසයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යේශීලය ලං සමජගම් ලං විතසින්ව ලං යමම ලං විතසඳුම් ලං නිර්ථමජණයයන්ව ලං පසුව ලං ඒවජ ලං විතයේායන්ව් ලං විතිමටම් ලං ද ලං

හැිව ක ලංඇත. ලං උදජහරණයක් ලං යකස ලං යමර් ලං සමජගමක් ලං විතසින්ව ලං ය ජළඹ ලං ය ජ්් ලංහුවමජරුව ලං

සඳහජ ලංනිර්ථමජණය ලං රන ලංකද ලංවිතසඳුම ලංතව් ලංයකජව ලංපුරජ ලංඇක  ලංය ජ්් ලංහුවමජරු ලංිහිපය ්ම ලං

විතිමටම ලංහැඳින්වවිතය ලංහැ . ලං යමම ලංආ ෘක ය ලංශ්රී ලංකා ජ ලං යතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලං

නියයෝටලතජයතනය ලං විතසින්ව ලං යේශීලය ලං ආර්ථි ය් ලං දැජි ලං ැකපෑමක් ලං ඇක  ලං  ක ලං හැි ලං මෘදු ජාග ලං

සමජගම් ලංසඳහජ ලංනව ලංඅව්ථාජවන්ව ලංවිතවර ලං ර ලංී ම් ලංඋපයයෝී ලං රගනී. 

 

රතයේ ලං  ලං දැක්ම ලංවන්වයන්ව ලංසෑම ලංපුරවැසියයකු්ම ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලං ය්වජවන්ව ලංසපයජී ම ලංවන ලංඅතර ලං

යපජදු ලංප්රයේාය ලංඅිශයර ලංඅවශ්ය ලංවන්වයන්ව ලංයම් ලංසඳහජ ලංය. ලංඑය ලංපරිශීලක යන්ව ලංසහ ලංවිතවිතධ ලංවිතසඳුම් ලංමඟින්ව ලං

සපයජ ලංක යැන ලංය්වජවන්ව ලංඅතර ලංඅන්වතර්ථ ලංරියජ ලංසිදුිරීම් ලංක යැන ලංමාධාය  ලංයකස ලංරියජ ලං රයි. 

යමහිී  ලං පරිගණ යක් ලං යහෝ ලං තජක්ෂණ ලං දැ කමක් ලං යනජමැක  ලං පුරවැසියන්ව් ලං සහයක් ලං යකස ලං ගම් ලං

ම් ්මින්ව ලංසන්වනියේදන ලංමධය්ථාජන ලංපිහිටුීම් ලංද ලං  ්යුතු ලංසම්පජදනය ලංය යර්ථ. 

2020 2022 2024 

 ටිතල වුහ  

අන්ත්තර්ක්රි ාකාරී 

රජමුව 

හවු  ලංවිතසඳුම් 

වයාතාර ය්වජ 

සම්පූර්ථණයයන්වම 

ක්රි ාකාරී 

(50%   ජවිතතය)   

නිර්ථමජණය  ර 

සම්පූර්ථණ  ර ඇත 

විතසඳුම් 5ක් 

 ජවිතතයේ ඇත 

ජිටල්  ය්වජ 5ක් 

25%ින්ව පුළු   ර ඇත  

100%   ජවිතතය 

ප්රධාාන ආයතන 50%ක් 

 ජවිතතය් යගන ඇත 

විතසඳුම් 20ක්  ජවිතතයේ 

ඇත  

ජිටල්  ය්වජ 20ක් 

50%ින්ව පුළු   ර ඇත  

100%   ජවිතතය 

ආයතන 100%ක් 

 ජවිතතය් යගන ඇත 

විතසඳුම් 30 ් වඩලජ 

 ජවිතතයේ ඇත  

ජිටල්  ය්වජ 50ක් 
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ජිටල්  ලං රාජ්ය ලං වැඩලස්හයනහි ලං විතවිතධ ලං සාරච යන්ව් ලං අ කව ලං අරමුු ලං  රග් ලං සහ ලං

ැකජයපජයරජ්තු ලංවන ලංප්රක ඵක ලංඅ්ප් ලං රගැනීම් ලංනම් ලංඑම ලංසෑම සාරච යක් ලංසඳහජම ලංප්රක ඵක ලං

යක්න්වර ලං  රග් ලං අීක්ෂණ ලං සහ ලං ඇගයීම් ලං ක්රමයේදයක් ලං හඳුන්වවජී ම ලං අතයවාය ලං යේ. ලං යමම ලං

ක්රමයේදයයහි ලංය ජ්සක් ලංවන ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලංවයජපෘක  ලංහරහජ ලංවිතවිතධ ලංද්ත ලංඑක්රැ් ලං රමින්ව ලං

මූලි  ලං පදනම ලං ්ථාජපිත ලං  රගැනීයමන්ව ලං පසු ලං ප්රක ඵක ලං සහ ලං ැකපෑම ලං මැනගත ලං හැිය. ලං යමම ලං

ප්රය්නයන්වහි ලංසම්ථාය ලංහඳුනජගැනීම ලංසඳහජ ලංඑක් ලංඑක් ලංවයජපෘක ය ලංයව කයවන්ව ලංද්ත ලංඅවායතජ  ලං

වගකීම්  ලංක්රමයේද ලංසහ ලංසාතයජතය ලංයනජිශය ලංයගජඩලනැඟිය ලංයුතුය. ලංතවද ලංඅයික ය  ලංනිසි ලංවගකීම ලංසහ ලං

වගීම ලංසම්ැන්වධ ලං රුු ලංසහක   ලංිරීම ලංසඳහජ ලංප්රධජන ලංපජර්ථාව රුවන්ව ලංසමඟ ලංසහ ජින්ව ලං

රියජවලියක් ලංඇක  රගත ලංයුතුය. ලං ලං 
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4 වන ඇමණුම - ඩිජිටල් රාජ්ය ප්රතිප්තිසයි  ගමන්වමග  

 

ශ්රී ලංකා ජ ලංරතය ලංවිතසින්ව ලංයතජරතුරු ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණය ලංනාවජී යම් ලංවැදග් ම ලංතහවුරු ලං

 රන ලංකේයේ ලං1983 ලංවසයර්ථී  ලංහඳුන්වවජයදන ලංකද ලංතජක   ලංපරිගණ  ලංප්රක ප්ක ය ලං(National Computer 

Policy) ලංමඟිනි. ලංඑව  ලංතනජිපපක  ලංඋපයේානයන්ව ලංය්ය් ලංයමම ලංප්රථාම ලංවෑයම ලංරියජව් ලංනැාීම ලංශ්රී ලං

කා ජ ලං්ව ජවිත  ලංසම්ප්  ලංැකාක්ක  ලංසහ ලංවිතදයජ ලංඅිප ජරිය ලං(Natural Resources, Energy and Science 

Authority of Sri Lanka) ලං විතසින්ව ලං සිදු රන ලං කී . ලං ඒ ලං අ කව ලං එම ලං ආයතනය ලං මඟින්ව ලං ප් රන ලං කද ලං

 මිටුවක් ලංහරහජ ලංතජක   ලංපරිගණ  ලංප්රක ප්ක ය ලංහඳුන්වවජ ලංී  ලංඇත. ලං ලං 

රතය ලංවිතසින්ව ලංතජක   ලංපරිගණ  ලංප්රක ප්ක ය ලංපිළිගනිම ලංමඟින්ව ලංශ්රී ලංකා ජ ලංපරිගණ  ලංහජ ලංයතජරතුරු ලං

තජක්ෂණ ලං වුන්වසිකය ලං (Computer and Information Technology Council of Sri Lanka) පිහිටුීම් ලං

 ඩල ඩල ලං යවන්වවිතය. පසු ජී නව ලං එය ලං යතජරතුරු ලංතජක්ෂණය ලං පිළිැඳ ලං වුන්වසිකය ලං යකස ලං 1984 ලං

පජර්ථලියම්න්වතු ලංපන් ලංඅා  ලං 10 ලංමඟින්ව ලංනම් ලං රන ලංකද ලං අතර ලංසෘ වවම ලංඑව  ලංතනජිපපක වරයජ ලං

ය්ය් ලංපව්වජයගන ලංයජම් ලංවිතිපවිතධජන ලංසකසන ලංකී . ලං 

යමර් ලං ප්රථාම ලං 'ේදු් ලං රතය' ලං පිළිැඳ ලං ප්රක ප්ක ය ලං  ැබින්  ලං ම්ඩලකය ලං විතසින්ව ලං 2009 ලං වසයර්ථ ලං

යදසැම්ැර්ථ ලංමස ලංසම්මත ලං රන ලංකද ලංඅතර ලං2010 ලංසි් ලං2012 ලංදක්වජ ලංසියලුම ලංරාජ්ය ලංආයතන ලංවිතසින්ව ලං

එය ලං අ කගමනය ලංිරීම ලං හජ ලං රියජ්ම  ලංිරිම ලං අයේක්ෂජ ලං  රන ලං කී . ලං එකී ලංරියජ්ම  ලංිරීම ලං

අීක්ෂණය ලංිරීම ලංසඳහජ ලං ැබින්  ලංම්ඩලකය ලං විතසින්ව ලංශ්රී ලංකා ජ ලං යතජරතුරු ලංහජ ලං සන්වනියේදන ලං

තජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලංයවත ලංනිසි ලංැකතක ලංපවරන ලංකී . ලංඒ ලංඅ කව ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලං

සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණ ලං නියයෝටලතජයතනය ලං විතසින්ව ලං යමම ලං ප්රක ප්ක යයහි ලං අන්වතර්ථගතය  ලං

රියජ්ම  ලංිරීම ලංසහ ලංවිතමර්ථානය ලංපිළිැඳ ලංදැ කව් ලංිරීයම් ලංසමුළු ලංසහ ලංවැඩලස්හන්ව ලංමජකජවක් ලං

රාජ්ය ලං ළමනජ ජරවරුන්වයේ ලංසහ ජින්වයයන්ව ලංිශවයින ලංපුරජම ලංපව්වන ලංකී . 

ශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංනියයෝටලතජයතනය ලංවිතසින්ව ලං2010  ලං2011  ලං2012 ලංසහ ලං2013 ලංයන ලං

වසර ලංවකී  ලං'විතදු් ලංරතය' ලංපිළිැඳ ලංප්රක ප්ක ය ලංරියජව් නැාීම ලංඅීක්ෂණය ලංසඳහජ ලංවජර්ථි ව ලං

විතමර්ථානයන්ව ලං සිදු ලං  රන ලං කී . ලං  ණගජටුදජය  ලං යකස ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං

නියයෝටලතජයතනය් ලංඒ ලංසඳහජ ලංසහ ජී ලංවූ ලංයසසු ලංරාජ්ය ලංආයතන් ලංය ජපමණ ලංපරිශ්රමයක් ලං

දැරුවද  ලංයමම ලංප්රක ප්ක ය ලංසජර්ථථා ව ලංරියජව් ලංනැාීයම් ලංප්රක ාතය ලං තජම ලංපහක ලංම් ්ම  ලංවිතය. 

 



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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යමම ලං ත්වය ලං විතශ්ය ෂණය ලං ිරීයමන්ව ලං පසුව ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං සන්වනියේදන ලං

නියයෝටලතජයතනය ලං විතසින්ව ලං අයනකු් ලං අදජළ ලං පජර්ථාව රුවන්වයේද ලං  ලං දජය ්වයයන්ව ලං පහත ලං

සඳහන්ව ලංතීරණයන්ව් ලංඑළයඹන ලංකී . ලං 

 'විතදු් ලං රතය' ලං පිළිැඳ ලංප්රක ප්ක ය ලංතුක ලං  තජම ලංසාකීර්ථණ ලංවූ ලං ප්රක ප්ක මය ලං අවායතජ ලං

ක බීම.  

 

 ප්රක ප්ක ය ලං තජ ලංපුළු  ලං ම. ලංඑහි ලංප්රක ප්ක  ලංප්ර ජා ලං29ක් ලංසහ ලංප්රක ප්ක  ලංමජර්ථයගෝපයේා ලං

177ක් ලංවූ ලංඅතර ලංවිතදු් ලංරතය ලංසා  පය ලංපිළිැඳ ලංතම ලංපරිණත ජවය ලංකුමන ලංම් ්ම  ලං

පැවතුන් ලංසියලුම ලංරාජ්ය ලංආයතන ලංවිතසින්ව ලංඑම ලංප්ර ජා ලංසහ ලංමජර්ථයගෝපයේා ලංරියජ්ම  ලං

 කයුතු ලංවිතය. 

 

 ප්රක ප්ක ය ලංරියජ්ම  ලංිරීම් ලංඅදජක ලංවගකීම් ලංනිසියකස ලංහඳුනජයගන ලංයනජක බීම.   

 

 ප්රක ප්ක ය ලං රියජ්ම  ලං ිරීයම් ලං වගකීම ලං දරණ ලං ජිටල්  ලං යතජරතුරු ලං පිළිැඳ ලං ප්රධජන ලං

නිකධජරීන්වහ් ලංඒ ලංසම්ැන්වධව ලංපැහැිශලි ලංඅවයැෝධයක් ලංයනජක බීම. ලංතවද  ලංඑම ලංනිකධජරීන්ව් ලං

ප්රක ප්ක ය ලංරියජ්ම  ලංිරීම ලංසඳහජ ලංනිසි ලංැකතක පැවරීමක් ලංසිදු ර යනජමැක  ලංීම. 

 

 රතය් ලංයමම ලංප්රක ප්ක ය ලංරියජ්ම  ලංිරීයමහි ලංඅවායතජව ලංපිළිැඳව ලංනිසි ලංඅවයැෝධයක් ලං

යනජමැක  ලංීම ලං(ප්රක ප්ක  ලංඅරමුු ලංපැහැිශලි ලංයනජීම). 

 

ඩිජිටල් රාජ්ය ප්ර්ප්ති සමාසධෝචන කමිටුව 

යමම ලංප්රක ප්ක යයහි ලංසායාෝිපත ලංපි්පත ලංය ටුම්ප් ලංිරීම ලංසඳහජ ලංඑව  ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලං

හජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනයේ ලංස ජපක වරයජ ලංවිතසින්ව ලංප්රක ප්ක  ලංසමජයකෝචන ලං

 මිටුවක් ලංප් රන ලංකී . 

එම ලං  මිටුව ලං විතසින්ව ලං යමම ලං ප්රක ප්ක ය ලං නිසි ලං පරිිශ ලං සායාෝධනයන්ව් ලං කක් රමින්ව ලං සහ ලං

යජව් ජලින ලං රමින්ව ලං හත ලංසඳහන්ව ලංගැ්ළු ලංපිළිැඳ ලංයසජයජැැී ම ලංආරම්  ලං රන ලංකී . ලංතවද  ලං

ප්රක ප්ක මය ලංප්ර ජාන ලංසහ ලංමජර්ථයගෝපයේා ලංසම්පජදනය ලංිරිම ලංසඳහජ ලං යමම ලං මිටුව ලංවිතසින්ව ලං



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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අයනකු් ලංර්ව  ලංමඟින්ව ලංසම්පජිශත ලංලියවිතලි ලංඅධයයනය ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංඒවජයින්ව ලංඋ හජ ලංගත ලං

හැි ලං රුු ලංප්රක ප්ක යයහි ලංපළමු ලංපි්පත් ලංඅන්වතර්ථගත ලං රන ලංකී . 

 මිටුව ලංවිතසින්ව ලංයමම ලංප්රක ප්ක ය ලංසඳහජ ලංනව ලංය්මජව ් ලංඑ ඟ ලංවූ ලංඅතර ලංප්රක ප්ක  ලංප්ර ජාන ලං

32ක් ලංහඳුනජගනිමින්ව ලංඅරමුු ලං10ක් ලංය ටුම්ප් ලං රන ලංකී . 

ප්රක ප්ක  ලංමජර්ථයගෝපයේා ලංය ටුම්ප් ලංිරීම ලංසඳහජ ලං මිටුව ලංවිතසින්ව ලං ෘතයජිප ජරී ලං මිටුවක් ලං

ප් රන ලං කද ලං අතර ලං එම ලං  ෘතයජිප ජරී ලං  මිටුව ලං විතසින්ව ලං වගකීම  ලං වගීම  ලං උපයේානය ලං සහ ලං

දැ කව්ීම ලං යන ලං සා  ප ලං ඇතුක් ලං වුහය  ලං ආධජරයයන්ව ලං යමම ලං ප්රක ප්ක ය ලං රියජ්ම  ලං

ිරීයම් ලංවගකීම් ලංහඳුනජගනිමින්ව ලංප්රක ප්ක මය ලංමජර්ථයගෝපයේා ලංය ටුම්ප් ලං රන ලංකී . 

රාජ්ය ආයතන ලංවක් ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලංපරිණත ජවය ලංපිළිැඳව ලංතම ලංම් ්ම ලංහඳුනජගැනීම් ලංසහ ලං

ප්රක ප්ක මය ලං අවායතජ ලංරියජ්ම  ලංිරීම් ලං වඩලජ ලං පහසුදජය  ලංක්රමයේදයක් ලං ෘතයජිප ජරී ලං

 මිටුව ලංවිතසින්ව ලංහඳුනජගන්වනජ ලංකී . 

 

උපසද්ශක ක්රියාවලිසයන්ව ධද අදානය 

ප්රක ප්ක ය ලංය ටුම්ප් ලංිරීයමන්ව ලංපසුව ලංවැජි ලංඋපයේානයක් ලංකැජගැනීම ලංසඳහජ ලංරාජ්ය ලංඅාායේ ලං

ප්රධජන ලංයතජරතුරු ලංනිකධජරීන්ව් ලංසහ ලං හළ ලං ළමනජ ජරවරුන්ව්  ලංයතජරතුරු ලංතජක්ෂණය ලංමත ලං

පදනම් ලංවූ ලංසහ ලංයනජවූ ලංයපෞේගලි  ලංඅාායේ ලං ළමණජ ජරවරුන්ව්  ලංාජ්ත්රතයින්ව් ලංසහ ලංසිවිත  ලං

පුරවැසියන්ව් ලං ිශරිප් ලං රන ලංකී . ලං එය් ලං අමතරව ලංයමම ලංප්රක ප්ක ය ලංතවදුර්් ලංවැජි ලං ිශයුු ලං

 රගැනීම් ලංයපජදු ලංමජධය ලංඔ්ය් ලංමහතන ලංඋපයේානය ලංයවතද ලංයයජමු රන ලංකී . 

උපයේාන ලංරියජවලියයන්ව ලංකද ලංආදජනය ලංය තන ලංේවිත්වය ් ලංඇතුක් ලං ර ලංගැු ක ලංඅතර ලං න්ව ලං

එ ක් ලං වඩලජ ලං සවිත්තරජ්ම  ලං වූ ලං රාජ්ය ලං අාායේ ලං මජර්ථයගෝපයේායක් ලං යකස ලං  ජවිතත ලං වන ලං

අ යන්වතර ලංලියවිත කක් ලංයේ. ලංයම්තජක් ලංදුර් ලංය ටි ලංය තනයක් ලංවන ලංයදවැන්වන  ලංරාජ්ය ලංඅාාය්ම ලං

පමණක් ලංම මජ ලංයනජී ලංවැදග් ලංැජහිර ලංපජර්ථාව ලංවක්ද ලං ලංජිටල්  ලංරාජ්ය ලංපිළිැඳ ලං රුු ලං ිශරිප් ලං

 රයි. ලං එැැවිතන්ව ලං යමම ලං ලියවිතලි ලං ේවිත්වයම ලං  තජම ලං වැදග් ලං යේ. ලං තවද ලං යමම ලං ලියවිත ක ලං නවය ලං

ආර්ථි යක් ලංසහ ලංඵකදජයී ලංරතයක් ලංමිනන්ව ලංක රසජර ලංජිටල්  ලංආර්ථි  ලංවර්ථධනයක් ලංඋදජ රගැනීම ලං

සඳහජ ලංමූකධර්ථම ලංසහ ලංසා  පීය ලංවුහයක් ලංසපයමින්ව ලංශ්රී ලංකා ජ ලං යතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලං

තජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලං  ිශරිප් ලං ර ලං ඇක  ලං 2020-2024 ලං දක්වජ ලං ශ්රී ලං කා ජව ලං සඳහජ ලං වන ලං

තජක   ලංජිටල්  ලංසාවර්ථතන ලංප්රක ප්ක ය ලංසමඟද ලංගැළයපයි. 



ශ්රී ලංකා ජ ලංතජක   ලංජිටල්  ලංරාජ්ය සහ ලංරාජ්ය ලංපජකන ලංප්රක ප්ක ය  
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යමම ලං ප්රක ප්ක ය ලං යමර් ලං නව ලං ප්රක ප්ක මය ලං ව්පි්ජව ලං සහ ලං නව ලං යතජරතුරු ලං සන්වනියේදන ලං

තජක්ෂණ ලංප්රවණතජ ලංසමඟ ලංය තරම් ලංගැකයපනවජද ලංයන්වන ලංයසජයජැැී ම ලංසඳහජ ලංයදවන ලංවර්් ලං

පහත ලංනම් ලංසඳහන්ව ලංසජමජටල යන්වයගන්ව ලංසැදුම්ක් ලං මිටුවක් ලංමඟින්ව ලංසමජයකෝචනය ් ලංකක් ලං

ය රුනි ලං. ලං ලං 

1. චන්වදන ලංයරජද්රියගෝ ලංමහතජ ලං- ලංඅක යර්ථ  ලංය  ම්  ලංතජක්ෂණ ලංඅමජතයංාාය 

2. ඒ. ලංයක්. ලංආර්ථ. ලංඅකව්ත ලංමහතජ ලං- ලංඅක යර්ථ  ලංය  ම් ලං(පරිපජකන)  ලංතජක්ෂණ ලංඅමජතයංාාය 

3. තුෂජර ලංසුරීර ලංමහතජ ලං- ලංඅක යර්ථ  ලංය  ම් ලං(ප්රක සා් රණ)  ලංඅිප රණ ලංඅමජතයංාාය  

4. න්. ලං ආර්ථ. ලං වරුණ ලං ශ්රී ලං ධනපජක ලං මහතජ ලං - ලං අක යර්ථ  ලං ය  ම් ලං (ප්රජයේශීලය ලං පරිපජකන ලං

ප්රක සා් රණ)  ලං්වයේා ලං ්යුතු ලංපිළිැඳ ලංරාජ්ය අමජතයංාාය  

5. උයේශ් ලංයසයනවිතර්න ලංමහතජ ලං- ලංතය්ක ලංඅක යර්ථ  ලංය  ම්  ලංඅ්රජමජ්ය ලං ජර්ථයජකය ලං 

6. හිරන්වයජ ලංසමරය් ර ලංමහතජ ලං- ලංප්රධජන ලංඋපයේා   ලංතජක්ෂණ ලංඅමජතයංාාය  

7. බී. ලං යක්. ලං ප්ර ජ් ලං චන්වරකීර්ථක  ලං මහතජ ලං - ලං ය ජමසජරි් ලං යතනරජ   ලං  ම් රු ලං

යදපජර්ථතයම්න්වතුව ලං 

8.  ජාචන ලංතුඩුගක ලං මහතජ ලං - ලං ප්රධජන ලං ජිටල්  ලං රාජ්ය ලං නිකධජරී  ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං යතජරතුරු ලංහජ ලං

සන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලං 

9. සමීර ලං තයවර්ථධන ලං මහතජ ලං - ලං සහ ජර ලං ප්රධජන ලං ජිටල්  ලං ආර්ථි  ලං නිකධජරී  ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං

යතජරතුරු ලංහජ ලංසන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය 

10. චජ ක  ලං ව්ය්ගම ලං මහතජ ලං - ලං අධයක්ෂ ලං (ප්රක ප්ක )  ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං

සන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය 

11. සාජී ලංැජකසූරිය ලංමහතජ ලං- ලංඅධයක්ෂ ලං(යතජරතුරු ලංආරක්ෂණය)  ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලං

සන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය 

12. ගව් ර්ථ ලංසුබ්රමජනියම් ලංමහතජ ලං- ලංඅධයක්ෂ ලං(රාජ්ය ලංමැිශහ්ීම්)  ලංශ්රී ලංකා ජ ලංයතජරතුරු ලංහජ ලං

සන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය 

13. එම්. ලං ම . ලං එම්. ලං ෆජරූක් ලං මහතජ ලං - ලං අධයක්ෂ ලං (යතජරතුරු ලං තජක්ෂණය)  ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං විතදුලි ලං

සායේාන ලංනියජමන ලංය ජමිෂන්ව ලංස ජව ලං 

14. මජධී ලංඑන්ව. ලංගුණවර්ථධන ලංමහ්මිය ලං- ලංඅධයක්ෂ ලං(පරිපජකන ලංසහ ලංආයතනි  ලං ්යුතු)  ලංශ්රී ලං

කා ජ ලංවිතදුලි ලංසායේාන ලංනියජමන ලංය ජමිෂන්ව ලංස ජව ලං 

15. රන්වතන්ව ලං මජරසිාහ ලං මහතජ ලං - ලං අධයක්ෂ ලං (සැකසුම් ලං සහ ලං යතජරතුරු ලං සන්වනියේදන ලං

තජක්ෂණය)  ලංවනජීී ලංසාරක්ෂණ ලංයදපජර්ථතයම්න්වතුව ලං 
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16. කලි් ලං වඩුයේ ලං මහතජ ලං - ලං අධයක්ෂ ලං (යතජරතුරු ලං සන්වනියේදන ලං තජක්ෂණය)  ලං අධයජපන ලං

අමජතයාාය ලං(උස් ලංඅධයජපන ලංඅාාය) 

17. ආයකෝ  ලංැ්ඩලජර ලංමහතජ ලං- ලංඅධයක්ෂ ලං(රාජ්ය ලංපරිපජකනය) 

18. සමන්වක  ලංය්නජනජය  ලංමහ්මිය ලං- ලංතය්ක ලං ි ජචජර්ථය ලං(ශ්රී ලංකා ජ ලංසාවර්ථධන ලංපරිපජකන ලං

ආයතනය) ලං 

19. ශිරන්වක  ලං ර්නජය  ලං මහ්මිය ලං - ලං අක යර්ථ  ලං අධයක්ෂ ලං යතනරජ  ලං (තජක   ලං ප්රක ප්ක  ලං

සැකසුම්) 
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5 වන ඇමණුම - ශ්රී ධංකා අන්වතර්ථ ක්රියාකාත්්ව රාමුව  

 

තජක   ලංප්රක ප්ක  ලං රජමුයවහි ලංප්ර ජා ලං ර ලංඇක  ලංපරිිශ ලංතජක්ෂණය ලංමත ලංපදනම් ලං වූ ලං සමජතයක් ලං

සජක්ෂජ් ලං රගැනීම ලංසඳහජ ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං රතය ලං ැප ලං ී ලං සිටියි. ලං එය ලං සජර්ථථා  ලං රගැනීම් ලංනම් ලං

එියන ් ලං සම්ැන්විපත ලං රාජ්ය ලං ය්වජ  ලං රාජ්ය ආයතන  පුරවැසියන්ව ලං සහ ලං වයජපජර ලං වලින්ව ලං

සමන්වවිතත ලං තජකයක් ලං යගජඩලනැඟීම ලං  තජම ලං වැදග් ලං යේ. ලං එම ලං සම්ැන්වධය ලං කඟජ ලං  රගත ලංහැි ලං

වන්වයන්ව ලං විතවිතධ ලං රාජ්ය ආයතනයන්වහි ලං ක යැන ලං යතජරතුරු ලං පේධතීන්ව ලං යනජ ඩලවජ ලං රියජ ජරීව 

පැවතීම ලං තහවුරු ලං ය යරන ලං අන්වතර්ථ ලං රියජ ජරී ලං රජමුවක් ලං ්ථාජපිත ලං ිරීයමනි. ලං විතවිතධ ලං රාජ්ය ලං

ආයතන ලංසහ ලංපේධතීන්ව ලංයජ ලංය යරන ලංශ්රී ලංකා ජ ලංඅන්වතර්ථ ලංරියජ ජරි්ව ලංරජමුව ලංවැදග් ලංවන්වයන්ව ලං

යමම ලං අරමුණ ලං සඳහජ ලං යේ. ලං රියජ්ම  ලං ිරීයම් ලං ආයතනය ලං යකස ලං ශ්රී ලං කා ජ ලං යතජරතුරු ලං හජ ලං

සන්වනියේදන ලංතජක්ෂණ ලංනියයෝටලතජයතනය ලංශ්රී ලංකා ජ ලංඅන්වතර්ථ ලංරියජ ජරි්ව ලංරජමුව ලංරියජව් ලං

නැාීයම් ලංවගකීයමන්ව ලංැැඳී ලංසිටියි. 

සියලුම ලංරාජ්ය ලංය්වජවන්ව ලංඑ ම ලං්ථාජනයින්ව ලංසැපයීම් ලංඋපරිම ලංයමයහයුම් ලංහැියජවක් ලංඅ්ප් ලං

 රගැනීම් ලංතනවුරු ලංය යරන ලංවිතවෘත ලංප්රමිතීන්ව ලංසමූහයක් ලංයකස ලංඑය ලංහැඳින්වවිතය ලංහැ . ලංදැන් ලංශ්රී ලං

කා ජ ලංඅන්වතර්ථ ලංරියජ ජරි්ව ලංරජමුව ලංපහත ලංසඳහන්ව ලංවිතෂයපථායන්වයගන්ව ලංසමන්වවිතත ලංයේ. ලං ලං ලං 

 යපෞේගලි  ලංයතජරතුරු ලං 

  ඩලම් ලංයතජරතුරු ලං 

 වජහන ලංයතජරතුරු ලං 

 වයජපෘක  ලංසම්ැන්විප රණ ලංයතජරතුරු 

අදජළ ලංවිතෂය ජර ලංඅමජතයංාාය ලංසමඟ ලංසම්ැන්වධ ලංයවමින්ව ලංස ෞඛය සහ ලංඅධයජපනය යන ලංක්ට්සේත්ර 

සඳහජ ලං වන ලං සැකසුම් ලං යම් ලං වනවිත්් ලං රියජ්මන ලං යවමින්ව ලං පවතී. ලං පහත ලං සඳහන්ව ලං අයනකු් ලං

ක්ය්ත්රයන්ව් ලංඅදජළ ලංසැකසුම් ලං ිශරියයී  ලංරියජ්ම  ලංීම් ලංනියමිතය. 

  ෘි ර්ථමය ලං 

 ගමනජගමනය ලං 

 අිප රණ ලංය්වජ ලං 

 යවළඳ ලං ්යුතු 


