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1 හැඳින්නීම 
 

ශ්රී ලංො රජය විසින්න විද්යුත් තැපෑල (ඉ-කම්ල්) රාජ්ය ආයතන තුළ හා ආයතන අතර සන්නිකේදන 

ක්ර ේදද්යය් කලස පමණක් කනාව පුරවැසියන්න සහ වයාතාර සමඟ ද ගනුකදනු ෙළහැකි ප්රධාන  ාධයයක් 

කලස හඳුනාකගන ඇත. තම සන්නිකේදන ෙටයුතු සඳහා විද්යුත් තැපෑල ොර්යක්ෂම සහ ඵලදායී අයුරින්න 

භාවිතා කිරීමට සියළුම රාජ්ය කස්වෙයන්න උනන්නු ෙළයුතුය. එහිදී, විද්යුත් තැපෑල භාවිතය පිළිබඳව සම්මත 

මාර්කගෝපකද්ශයන්න අනුගමනය කිරීමට ඔවුන්නව කයාමු ෙළ යුතුය. කමම ප්රතිපතත්තිපය රාජ්ය ආයතන තුළ 

විද්යුත් තැපෑල භාවිතය සම්බන්නධව තිකබන පිළිගතහැකි පදනම කලස ක්රියා ෙරයි.   

 

1.1 අවශ්යතාවය 
 

a. කමම ප්රතිපතත්තිපකයහි ප්රධානම අවශ්යතාවයන්න කලස ොර්යක්ෂම, ඵලදායී, නීතයානුකූල  සහ 

ආචාරශීලී කලස පරිශීලෙයන්න විසින්න විද්යුත් තැපෑල භාවිතය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ඇතුළත්ය. තවද, 

පරිශීලෙයන්න ප්ර ාණය සහ ජාල සංකීර්ණතාවය කොපමණ වුවත්, සමස්ථ පද්ධතිය සුමට කලස 

පවත්වා ගැනීම සඳහා විද්යුත් තැපෑල භාවිතකේදී අනුගමනය ෙළයුතු ප්රමිතීන් සැෙසීමට ද එය 

අදහස ්ෙරයි.   

 
b. රජය විසින්න විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම1 සපයා දී ඇති සියළුම රාජ්ය ආයතන සහ ිලධාරීන්න කමම 

ප්රතිපතත්තිපයට අනුගතීම අිවාර්ය කේ. කමහි විෂයපථය නව තාක්ෂණිෙ ප්රවණතා සමඟ ිරන්නතර 

වර්ධනයෙට ලක්වන අතර කමම වැඩසටහන වයාප්තීමත් සමඟ තවත් පුළුල් මට්ටමෙ 

විෂයපථයක් ආවරණය ෙරයි. 

 

1.2 අරමුණ සහ සංදර්භය 
 

a. කමම ප්රතිපතත්තිපය මගින්න ශ්රී ලංොකේ රාජ්ය ආයතන සඳහා විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම සැපයීම සහ එහි 

භාවිතය පිළිබඳ ප්රතිපතත්තිපමය රාමුව සෙසයි. 

 
b. ශ්රී ලංො රජය කවනුකවන්න කමම වයාතිතිපය ක්රියාත් ක කිරීකම් බලයලත් රාජ්ය ආයතනය කලස ශ්රී 

ලංො කතාරතුරු හා සන්නිකේදන තාක්ෂණ ිකයෝජිතායතනය හඳුනාකගන ඇත.   

 

c. කමම කල්ඛනය ිරන්නතර වර්ධනයෙට ලක්කේ. ොලානුරූපීව, සුුසුයැයි හැකඟන පරිදි, අවශ්ය 

කවනස්ෙම් ක්රියාත් ක කිරීම ිකයෝජිතායතනය මගින්න සිුකෙකර්. 

                                                           
1 මූලිෙ අදියකර්දී විද්යුත් තැපැල් ගිණුම් 100,000ක් ලබාදීමට අකප්ක්ෂා කෙකර්. 
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d. ශ්රී ලංො කතාරතුරු හා සන්නිකේදන තාක්ෂණ ිකයෝජිතායතනය මගින්න 2009 වසකර් දී ඉ-රාජ්ය 

ප්රතිපතත්තිපය යටකත් ිකුත් ෙරන ලද විද්යුත් තැපෑල පිළිබඳ මාර්කගෝපකද්ශයන්න සහ උපකදස් කමම 

ප්රතිපතත්තිපය මගින්න අවලංගු කෙකර්. 

1.3 තාර්කිෙ පදනම 
 
පුරවැසි පහසුව ප්රවර්ධනය ෙරන අතරම රාජ්ය ආයතන/ ිලධරයන්නකේ කීර්තිනාමය සහ කතාරතුරු වල 

සුරක්ිතභාවය/ආරක්ෂාව උල්ලංඝනය කනාීම කෙකරහි අවධානය කයාමු ෙරමින්න රාජ්ය ආයතන සඳහා 

ොර්යක්ෂම, සුරක්ිත, ක්ර ානුකූල , පහසු සහ ඵලදායී ිල සන්නිකේදන ක්රමකේදයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා 

අවශ්ය මඟකපන්නීම කමම ප්රතිපතත්තිපය මගින්න සපයයි. 

කමම ප්රතිපතත්තිපය සැෙසීකම් පදනම කලස ප්රතිපතත්තිප කල්ඛනය තුළ පහත සඳහන්න ිර්වචන අනුගමනය ෙර 

ඇත. 

a. විද්යුත් තැපෑල කහෝ ඉකලක්ට්කරාිෙ තැපෑල යනු ජාලයක් හරහා සම්ප්ේේෂණයවන සහ ලැකබන 

පණිවුඩ කේ. විද්යුත් තැපැල් පද්ධතියක් යම්කිසි ජාලයෙ සිටින පරිගණෙ පරිශීලෙයන්නට කපළ 

(Text), ේරැෆික්ස් (Graphics), ශබ්ද (Sounds) සහ සජීවිෙරණ රූප (Animated Images) 

අකනකුත් අය කවත යැීමට පහසුෙම සපයා කදයි.   

 
b. විද්යුත් තැපෑල TCP/IP ෙට්ටලය තුළ බහු ේප්රාේකෝේකෝ  භාවිත ෙරයි. උදාහරණයක් කලස, 

පණිවුඩ යැීම සඳහා SMTP භාවිතා ෙරන අතර තැපැල් කස්වාදායෙයින්නකගන්න (Mail Server) 

පණිවිඩ ලබා ගැනීමට POP කහෝ IMAP ේප්රාේකෝේකෝ  භාවිතා ෙරයි. මුල් අවිකේ දී විද්යුත් 

තැපෑල සරල පණිවුඩ යැීමට පමණක් පහසුෙම් සපයන ලදී. අවසානකේදී, අභිරුචි හැඩතල 

ගැන්නීම (Custom Formatting) සමඟ වඩා උසස් මට්ටකම් කපළ (Rich Text) සඳහා සහාය ීමට 

හැකිවන පරිදි විද්යුත් තැපෑල පරිණාමය විය. අද වනවිට විද්යුත් තැපෑල කවබ් අඩවි කමන්නම හැඩතල 

ගැන්නීකම් පහසුෙම සපයන HTML සඳහා ද සහය දක්වයි. HTML විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ තුළ 

පින්නූර, සබැඳි (Links) සහ CSS පිරිසැලසුම් (Layouts) අන්නතර්ගත කිරීකම් හැකියාව ඇත. යම් 

කෙකනකුට අවශ්ය නම් විද්යුත් තැපෑල මගින්න ලිපිකගානු (Files) කහෝ විද්යුත් තැපැල් ඇමුණුම් (E-

mail Attachments) වුවද තම පණිවුඩය සමඟ යැවිය හැෙ.       
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2 පිළිගැනීම 
 

a. සියළුම රාජ්ය ආයතන විසින්න අභ්ය්තර සහ බාහිර (පුරවැසියන්න සහ වයාතාර ද ඇතුළුව) යන 

කදපාර්ශවයම සමඟ සන්නිකේදනය ෙළහැකි ප්රධාන  ාධයයක් කලස විද්යුත් තැපෑල පිළිගැනීම. 

එහි කේගවත්බව, ොර්යක්ෂමබව සහ පහසුව අනුව සැමවිටම අභ්ය්තර සහ බාහිර පාර්ශවයන්න 

සමඟ සන්නිකේදනය සඳහා වඩා ෙැමතිම  ාධයය කලස තවුරටත් එය පිළිගැනීම. 

 
b. 2006 අංෙ 19 දරණ ඉේ ්ේරානික ගනුකදනු පනතට අනුව කිසිඳු දත්ත පණිවුඩයෙ, 

ඉේ ්ේරානික ලියවිල්ලෙ, ඉේ ්ේරානික වාර්තාවෙ කහෝ කවනත් සන්නිකේදනයෙ 

නීතයානුකූල බව, ඵලය, වලංගුභාවය කහෝ බලාත්මෙ කිරීකම් හැකියාව එය ඉේ ්ේරානික 

 ාධයකයන්න තිබීම කහ්තුකවන්න ප්රතික්කෂ්ප ෙළ කනාහැෙ. 

 

c. සියළුම රාජ්ය ආයතන විසින්න රාජ්ය විද්යුත් තැපැල් යටිතල පහසුෙම ිල වශකයන්න පිළිගත යුතු 

අතර සියළුම ිල විද්යුත් තැපැල් සන්නිකේදනයන්න එය හරහා සිුවිය යුතුය. අකනකුත් විද්යුත් 

තැපැල් කස්වා සපයන්නනන්න, කද්ශීය කහෝ විකද්ශීය, විසින්න සපයන එයට සමාන පහසුෙම් ිල 

සන්නිකේදනයන්න සඳහා භාවිතා කනාෙළ යුතුය. එකලස භාවිතා ෙළහැකි කිසිවක් ිල 

සන්නිකේදනයක් කලස සැලකීමට තරම් ප්රමාණවත් මට්ටමෙ කනාමැත.   
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3 ප්රතිපත්ති මූලධර්ම, ප්රොශ සහ අරමුණු   
 

විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් සැෙසීකම්දී යහපත් පුරුු පිළිපැදීම ඉතාම වැදගත් කේ. එවැි යහපත් පිළිපැදීම් 

තහවුරු කෙකරන ප්රධාන භාවිතයන්න කිහිපයක් පහත කොටස් මගින්න සාෙච්ඡා ෙරයි. 

a. අන්නතර්ගතකයහි සාරාංශය පැහැදිලිවන කලස පරිශීලෙයන්න විසින්න විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩයෙට 

සුුසු නමක් සඳහන්න ෙළ යුතුය. පණිවුඩකයහි අන්නතර්ගතය ලබන්නනාට ආම්රණය කිරීකමන්න 

ආරම්භෙර යවන්නනාකේ නම කහෝ අස්සින්න අවසන්න විය යුතුය. සාමානයකයන්න පිළිගත හැකි 

අස්සනෙ නම, විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය සහ/කහෝ කවබ් අඩවිකේ URL කක්තය සඳහන්න කේ. 

වෘත්ීමය අස්සනෙ ආයතනකේ නම සහ තනතුකරහි නම ද ඇතුළත් විය හැෙ. කබාකහෝ විද්යුත් 

තැපැල් පද්ධති මගින්න අස්සන්න කිහිපයක් සුරැකිව තබාගැනීමට ඉඩ සලසන අතර, ඉන්න එෙක් විද්යුත් 

තැපැල් පණිවුඩකයහි පහළින්න ඇතුළත් ෙළ හැෙ.     

 
b. යම් කෙකනකුට විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් කිහිපකදකනකුට යැීමට අවශ්ය වුවකහාත්, එහි 

ලබන්නනාකේ නම සඳහන්න කෙකරන කොටකසහි එම සියළුකදනාකේම නම් සඳහන්න ෙළයුතුය. එකස ්

නැත්නම්, විද්යුත් පණිවුඩය එක් පුද්ගලකයකු පමණක් ප්රධානව අරමුණු කොටකගන යැකවයි නම්, 

අකනකුත් පුද්ගලයන්නකේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයන්න "Cc" (Carbon Copy) ීරුකවහි සඳහන්න 

ෙළයුතුය. එකස්ත් නැත්නම්, විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩය එකිකනො කනාහඳුනන පුද්ගලයන්න 

කිහිපකදකනකුට යැකවයි නම් ඔවුන්නකේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයන්න "Bcc" (Blind Carbon Copy) 

ීරුකවහි සඳහන්න කිරීම වඩාත් සුුසුය. එමඟින්න ඔවුන්නකේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයන්න 

එකිකනොකගන්න සඟවා තබන අතර අයාචිත විද්යුත් තැපැල් (Spam) වැලැක්ීමට ද උපොරී කේ.   

 

c. පහත සඳහන්න ක්රියාවන්න, රාජ්ය ආයතනයක් මූ ය කහෝ කීර්තිමත්බව යන අංශ වලින්න අවදානමෙට 

ඇද දැමිය හැකි බැවින්න, ිල විද්යුත් තැපෑල භාවිතකේදී නුසුුසු කලස සැලකක්. එහිදී පරිශීලෙයන්නට 

අදාළ නනතිෙ විිවිධානයන්නට යටත්ව දඬුවම් පැමිණවිය හැෙ. 

 

 පීඩාොරී, අසභ්ය කහෝ තර්ජනාත්මෙ කලස දිස්කවන සහ/කහෝ ඕනෑම ආොරයෙ ලිංගිෙ 

අන්නතර්ගතයකින්න සමන්නවිත විද්යුත් තැපෑල ිර්මාණය කිරීම සහ හුවමාරු කිරීම. 

 
 වර්ීෙරණය ෙරනලද කතාරතුරු කහෝ වරප්රසාද සහිත, රහසය කහෝ සංකේදී කතාරතුරු එම 

කතාරතුරු අනාවරණය කනාෙළ යුතු පුද්ගලයන්න සමඟ හුවමාරු ෙරගැනීම. 
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 අයාචිත විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ : පරිශීලෙ ෙණ්ඩායම් කවත ප්රචලිත කිරීකම් අරමුණක් සහිතව 

කහෝ රහිතව අනවශ්ය විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ කබදාහැරීම. කවළඳ දැන්නීම්, ඉල්ලීම්, දාම ලිපි 

(Chain Letters) සහ අකනකුත් ිල කනාවන හා අනවශ්ය විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ ිර්මාණය 

සහ කබදාහැරීම ද කමයට ඇතුළත් කේ. 

 
 විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩය යවන්නනාකේ අනනයතාවය වයාජ කලස ිරූපණය කිරීම. 

 
d. පරිශීලෙයන්න සැමවිටම කමම ප්රතිපත්තිකයහි දක්වා ඇති මාර්කගෝපකද්ශයන්නට සහ අදාළ නනතිෙ 

විිවිධානයන්නට අනුකූලව පහත සඳහන්න විෂමාචාරයන්න, එයට පමණක්ම සීමා කනාී, සිුකනාවන 

පරිදි ෙටයුතු ෙළයුතුය. හඳුනාගනු ලබන විෂමාචාරයන්න සම්බන්නධව අදාළ නනතිෙ 

විිවිධානයන්නට යටත්ව ිසි විනය පියවර ගනු ලැකබ්. 

 
 පහත සඳහන්න පනත් මගින්න තහවුරු කෙකරන නනතිෙ විිවිධානයන්න උල්ලංඝණය වන 

අයුරින්න කතාරතුරු සැෙසීම සහ හුවමාරු කිරීම. 

 
o 2007 අංෙ 24 දරණ පරිගණෙ වංචා පිළිබඳ පනත  

o 2006 අංෙ 19 දරණ ඉේ ්ේරානික ගනුකදනු පිළිබඳ පනත  

o 2016 අංෙ 12 දරණ කතාරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිය පිළිබඳ පනත  

o 2003 අංෙ 36 දරණ බුද්ිමය කද්පල පිළිබඳ පනත 

 
 පරිගණෙ නවරසයක් අඩංගු විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් කච්තනාන්නවිතව සම්ප්ේේෂණය කිරීම. 

 
 අන්න අයකේ අනුමැතියකින්න කතාරව ඔවුන්නකේ විද්යුත් තැපැල් ගිණුම් භාවිතා කිරීම කහෝ භාවිතා 

කිරීමට තැත් කිරීම. 

 
 ආගමිෙ කහෝ වාර්ගිෙ ෙණ්ඩායම් ඇතුළුව, නමුත් එයට පමණක් සීමා කනාී, ඕනෑම විකශ්ිත 

ප්රජාවෙට ින්නදාසහගතවන භාෂාවක් කයාදාගිමින්න විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ සම්ප්ේේෂණය 

කිරීම.   

 
 ලිංගිෙ හිංසනයක් කලස සැළකිය හැකි විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ යැීම. 
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e. විද්යුත් තැපෑලෙ අවසාන කොටකසහි කතාරතුරු වර්ීෙරණය පිළිබඳ සටහනක් තිබිය යුතුය. 

එවැි එක් උදාහරණයක් පහත පරිදි කේ; 

 
"කමම පණිවුඩය සහ එයට ඇතුළත් ඕනෑම ඇමුණුමක් වරප්රසාදලත් කහෝ කහළි කනාෙළ යුතු 

කතාරතුරු වලින්න සමන්නවිත විය හැෙ. කමම ඉේ ්ේරානික තැපැල් පණිවුඩය යවන්නනා කිසිඳු අදාළ 

වරප්රසාදයක් කහෝ කහළිදරේ කිරීකමන්න ආරක්ෂා ීමක් අත් කනාහරියි. 

 
ඔබ කමහි අකප්ක්ිත ලබන්නනා කනාකේ නම් කහෝ යම් අත්වැරදීමකින්න කමම පණිවුඩය ලැබුකණ් 

නම්, ඔබ කමම පණිවුඩය කහෝ එහි ඇමුණුම් කිසිඳු අයුරකින්න පිටපත් කනාෙළ යුතු අතර එහි 

අන්නතර්ගතය කහළි කනාෙළ යුතුය. කමය එවන්නනා කම් පිළිබඳව දැනුවත්ෙර වහාම කමය මො 

දමන්නන." 
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4 අදාළත්වය 
 

රාජ්ය කස්වයට සම්බන්නධ වයවසථ ාවල දක්වා ඇති පරිදි කමම ප්රතිපතත්තිපය කවලාව, ස්ථානය සහ පරිශීලනය 

ෙරන ක්ර ේදද්යය කනාසළො සියළුම රාජ්ය ිලධාරීන්න සහ ආයතන සඳහා අදාළ කේ. ක්රියාත් ක ීකමන්න 

පසුව රාජ්ය ිලධාරීන්න සහ ආයතන තම ොර්යයන්න සහ වගකීම් ඉටුකිරීකම්දී විද්යුත් තැපෑල පිළිබඳව 

අනුගමනය කෙකරන අකනකුත් මාර්කගෝපකද්ශයන්න සහ විධානයන්න කමම ප්රතිපතත්තිපය මගින්න අවලංගු 

කෙකර්. 
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5 පරිශීලෙකයකුකේ කයෝේයතාව  
 

a. ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය සමඟ සාෙච්ඡා පැවැත්ීකමන්න හා එම ආයතනය මගින්න 

සපයා ඇති මාර්කගෝපකද්ශයන්නට අනුකූල කවමින්න රාජ්ය ිලධාරීන්නට විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම 

සැපයීම අදාළ රාජ්ය ආයතන සතු වගකීමක් වන අතර එය ඔවුන්නකේ අභිමතය පරිදි සිුෙළ හැකිය. 

විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම ලබාදීකම් ීරණයට ප්රථම අදාළ ආයතන විසින්න පරිශීලෙයන්නකේ 

ොර්යයන්න, වගකීම්, ආයතිෙ රාමුව තුළ දරණ තනතුර සහ අවශ්ය සම්පත් සපයාදීමට 

ආයතනයට තිකබන හැකියාව පිළිබඳව කසායාබැලිය යුතුය. කපාු රීතියක් කලස විධායෙ සහ 

විධායෙ කනාවන ේරථණි වලට අයත් ිලධාරීන්නට විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම සපයන කලස අවවාද 

කෙකර්. විධායෙ කනාවන ේරථණි වලට අයත් ිලධාරීන්නට වුවද, අවශ්යතාවය සහ පවතින සම්පත් 

අනුව කමම පහසුෙම ලබාදිය හැකිය. යම්කිසි ආයතනයෙට ලබාකදන විද්යුත් තැපැල් ගිණුම් 

ප්ර ාණකයහි ිශ්චිත අගයක් කනාමැත. ඉහතින්න සඳහන්න ෙර ඇති පරිදි, කමය ීරණය ෙළයුතු 

වන්නකන්න හුකදක්ම ආයතිෙ අවශ්යතාවයන්න පදනම් ෙරකගනය.    

 
b. කමම කල්ඛනකයහි විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම සහිත ිලධාරිකයකු 'විද්යුත් තැපැල් පරිශීලෙකයකු' 

කලස හඳුන්නවයි. 

 

c. විද්යුත් තැපැල් ගිණුමක් ලබාදීම සඳහා කයෝග්ය වන්නකන්න ක්රියාකාී රාජ්ය කස්වකයහි ියුතු රාජ්ය 

ිලධාරීන්න පමණි. යම් රාජ්ය ිලධාරිකයකුකේ කස්වා ස්ථානකයහි මාරුවක්, උසස්ීමක්, 

විශ්රාමයාමක් කහෝ තනතුකරන්න ඉල්ලා අස්ීමක් සිුවුවකහාත් අදාළ ිලධරයා/ිලධාරිිය 

තනතුකරහි ෙටයුතු නැවැත්ූ දිනම වහාම ඔහුකේ/ඇයකේ විද්යුත් තැපැල් ගිණුම ද අත්හිටුවිය 

යුතුය. කෙකස් කවතත්, උසස්ීම කහෝ ස්ථානමාරුව එෙම කදපාර්තකම්න්නතුව තුළ සිුවුවකහාත් 

පරිශීලෙයන්නට තම විද්යුත් තැපැල් ගිණුම එෙ කලසම ඉදිරියටත් පවත්වාගත හැකිය. නමුත් 

කවනත් කදපාර්තකම්න්නතුවෙට ස්ථානමාරුවක් වුවකහාත් විද්යුත් තැපැල් ගිණුම කවනස් විය යුතුය. 

 

d. සුවිකශ්ෂී අවස්ථාවන්නීදී ස්ිර/ක්රියාකාී රාජ්ය කස්වකයන්න පරිබාහිර පුද්ගලයන්න සඳහා විද්යුත් 

තැපැල් ගිණුමක් කවන්නකිරීම ක්රියාත්මෙ කිරීකම් ිකයෝජිතායතනකේ අභිමතයට යටත් කේ.   
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6 විද්යුත් තැපැල් ගිණුම සැෙසුම 
 

a. සා ානයකයන්න විද්යුත් තැපැල් පරිශීලෙකයකුට සිය ි ල තනතුකරහි නමින්න (කමතැන්න සිට 'තනතුරට 

අදාළ ගිණුම' කලස හැඳින්නකේ), ඔහුකේ/ඇයකේ නමට අන්නවර්ථයක් සහිතව, එක් ිල විද්යුත් 

තැපැල් ගිණුමක් ලබා කදනු ලැකබ්. පරිශීලෙකයකුට අවස්ථානුකූලව එයින්න එෙක් භාවිතා ෙළහැෙ.   

 
b. තනතුරට අදාළව විද්යුත් තැපැල් ගිණුම් සැෙසීකම් ප්රධානම අරමුණ වන්නකන්න පුරවැසියන්න සමඟ 

සන්නිකේදනකේදී විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු ෙරගැනීම සහ යම් ිලධාරිකයකු මාරුීමක්, 

උසස්ීමක්, විශ්රාමයාමක් කහෝ ආයතනකයන්න අස්ීමක් සිුවුවකහාත් සන්නිකේදනකේ 

අඛණ්ඩත්වය පවත්වා ගැනීමයි. 

 

c. තනතුරට අදාළ ගිණුමට ලැකබන සියළුම විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ එම තනතුර දරන ිලධරයාකේ 

කපෞද්ගලිෙ ගිණුමට ද නැවත කයාමු කෙකර්. කමම නැවත කයාමු කිරීම ස්ථානමාරුවෙදී, 

උසස්ීමෙදී, විශ්රාමයාමෙදී කහෝ කස්වකයන්න ඉවත්ීමෙදී වහාම නැවැත්විය යුතුය. එවැි අවස්ථා 

වලදී විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙයන්න (E-mail Administrators) විසින්න නව නැවත කයාමුකිරීමක් 

සඳහා ෙටයුතු සැලැස්විය යුතුය. එම කවනස්ෙම් සියල්ලම විිමත් ෙළමනාෙරණ ක්ර ේදද්යයකක 

අනුව, උදාහරණයක් කලස කවනස්ෙම් සිුකිරීකම්දී කපෝරමයක් කයාදාගැනීම (පසුවිපරමක් අවශ්ය 

වුවකහාත් ඒ සඳහා පරිහරණය කිරීමට), සිුෙළ යුතුය.  

 

d. සැමවිටම තනතුරට අදාළ ගිණුම, සෑම විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩයක්ම ලැකබන බව හා කියවන බව 

තහවුරු ෙරමින්න, කපෞද්ගලිෙ ගිණුමෙට සම්බන්නධ ෙළයුතුය. 

 

e. තනතුරට අදාළ ගිණුකමහි පරිශීලෙයාකේ තනතුර දැක්විය යුතුය.  

උදා : secterary@abc.gov.lk, sas@abc.gov.lk   

 
f. එෙම තනතුරු නාමය යටකත් පරිශීලෙයන්න කිහිපකදකනකු සිටියි නම්, තනතුරු නාමයට පසුව 

අංෙයක් කයදීම මගින්න ඔවුන්න කවන්නෙර හඳුනාගත හැෙ. 

 
g. තනතුරට අදාළ ගිණුම් සැෙසීකම්දී රාජ්ය ආයතන සමඟ සාෙච්ඡා ෙළයුතුය. තවද, ඒ සඳහා සම්මත 

ආෙෘතියක් ද තිබිය යුතුය. 

 

h. කපෞද්ගලිෙ විද්යුත් තැපැල් ගිණුම් සැෙසීම සඳහා පහත දැක්කවන ආෙෘතිය භාවිතා ෙළහැෙ. 

<මුලකුරු - අවම 3ක් ><වාසගම>@<ආයතනකේ domain නාමය> 

උදා: hmpbandara@abc.gov.lk, rtdesilva@abc.gov.lk 

mailto:rtdesilva@abc.gov.lk
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i. විද්යුත් තැපැල් ගිණුම් සැෙසීකම්දී සිම්පල් කරෝම අකුරු (අකුරු 26) සහ අරාබි ඉලක්ෙම් (ඉලක්ෙම් 

10) කයාදාගත යුතුය. අකනකුත් කිසිඳු අනුලක්ෂණයක් භාවිතා ෙළ කනාහැෙ. ප්රධානවම 

ොලසීමාවන්න (Time Periods) සහ යටින්න ඉරක් ඇඳීම (Underscore) වැි විකශ්ෂ අනුලක්ෂණ 

කයාදාගත කනාහැෙ. කද්ශීය භාෂාවන්න (සිංහල සහ දමිළ) කයාදාගිමින්න විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයන්න 

සැෙසිය කනාහැෙ. කමහි අරමුණ වන්නකන්න විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයන්න සැෙසීකම්දී ප්රමිතියක් පවත්වා 

ගැනීමය. 
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7 මුරපදය පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය 
 

a. කමම ප්රතිපත්තිය විසින්න රාජ්ය ආයතන සඳහා වන කතාරතුරු හා සයිබර් ආරක්ෂණ ප්රතිපතත්තිපය 

මගින්න ිර්කද්ශෙර ඇති මුරපදයට අදාළ මාර්කගෝපකද්ශයන්න සැමවිටම පිළිගියි. එම ිසා, කමම 

ප්රතිපතත්තිපයට අනුකූල වන අතරම එකී මාර්කගෝපකද්ශයන්න ද අනුගමනය කිරීම පරිශීලෙයන්නකගන්න 

බලාකපාකරාත්තු කේ. 

 
b. සතයාතනය (Authentication) සඳහා මුරපද භාවිතා කිරීකම්දී, සියළුම පරිශීලෙයන්න තමන්නට අනනය 

ූ මුරපදයක් භාවිත ෙළයුතුය. පහතින්න සාෙච්ඡා කෙකරන මාර්කගාපකද්ශයන්නට අනුව 

ආරක්ෂාොරී මුරපදයක් ිර්මාණය ෙරගැනීම අතයවශ්ය කේ. එය අසම්භාවය (Improbable) 

කනාූවත්, කවනත් කෙකනකුට වංචිෙ කලස ස්වයංක්රීයව කහෝ තමන්න විසින්නම, මුරපදයක් 

අනුමාන කිරීම අපහසු ෙරවයි.   

 

c. අවම වශකයන්න මුරපදය අනුලක්ෂණ 8කින්න යුක්ත වියයුතු අතර, එයට එක් ෙැපිටල් අකුරක්, එක් 

සිම්පල් අකුරක්, 0-9 දක්වා ඇති එක් අංෙයක් සහ විකශ්ෂ අනුලක්ෂණයක් (!@#$%^&* වැි) 

තිබිය යුතුය. ආරක්ෂාව වඩාත් ඉහළ මට්ටමෙ පවත්වා ගිමින්න මුරපද ි ර්මාණය කිරීම ප්රතිපත්තිය 

මගින්න ිර්කද්ශ ෙරයි.    

 
d. අවම වශකයන්න මාස තුනෙට වරක්වත් මුරපදය කවනස් ෙළයුතුය. (කමම ොලසීමාව තුළදී මුරපදය 

කවනස් කිරීම සම්බන්නධව පරිශීලෙයන්නට සිහිගැන්නීම සඳහා අදාළ පද්ධතිය හැඩගස්වා තිබිය 

යුතුය) 

 
e. කපර භාවිතා ෙරන ලද මුරපද නැවත භාවිතය තහනම් කේ. 

 

f. තම කපෞද්ගලිෙ කතාරතුරු වන පවුකල්, යහළුවන්නකේ, නෑදෑයන්නකේ නම්, මුරපද තුළ කනාතිබිය 

යුතුය. අනුමතෙළ කනාහැකි සහ භාවිතා කනාෙළයුතු මුරපද සඳහා උදාහරණ පහත සබැඳිය කවත 

පිවිසීකමන්න ලබාගත හැෙ. 

 
https://github.com/danielmiessler/SecLists/blob/master/Passwords/Common-Credentials/10k-

most-common.txt  

 

 

 

httpss://github.com/danielmiessler/SecLists/blob/master/Passwords/Common-Credentials/10k-most-common.txt
httpss://github.com/danielmiessler/SecLists/blob/master/Passwords/Common-Credentials/10k-most-common.txt
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8    විද්යුත් තැපැල් පද්ධතිකයහි ආරක්ෂාව 
 

a. අදාළ රාජ්ය ආයතනකේ අභිමතය පරිදි ිල විද්යුත් තැපෑල කවත ප්රේදශ්ීම සඳහා කපෞද්ගලිෙ 

ස්මාර්ට් ජංගම ුරෙථනයක් (ටැබ් වැි උපාංගයක්) භාවිතා කිරීම. කෙකස ්කවතත්, කමම පහසුෙම 

ලබාකදන්නකන්න පරිශීලෙයාකේ නමින්නම ලියාපදිංචි ූ සිම්පතක් සහිත උපාංගයෙට පමණි. එවැි 

උපාංග සහ සිම්පත් සුු ලැයිස්තුගත (Whitelisted) ෙර ඇත. රාජ්ය විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම සුු 

ලැයිස්තුගත කනාූ තුන්නවන පාර්ශවයක් සතු උපාංගයක් කහෝ සිම්පතක් මගින්න භාවිතා කිරීම 

ආරක්ෂාව උල්ලංඝණය කිරීමක් කලස සලෙනු ලබයි.   

 
b. අවශ්ය නම්, සංකේදී යැයි වර්ීෙරණය ෙරනලද විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ හුවමාරු ෙරගැනීකම්දී 

අදාළවන අමතර ආරක්ෂෙ ක්රියාමාර්ග හඳුන්නවාදීමට ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය  

ෙටයුතු ෙරනු ඇත. රාජ්ය ආයතන විසින්න එම මාර්කගෝපකද්ශ විද්යුත් තැපෑල භාවිතකේදී දැඩිව 

අනුගමනය ෙළයුතුය. 

 

c. සෑම කල්ඛනයක්ම හුවමාරු ෙරගැනීකම්දී ශ්රී  ංකා කතාරතුරු හා සන්නිකේදන තාක්ෂණ 

ිකයෝජිතායතනය විසින්න හඳුන්නවාදී ඇති සහ යාවත්ොලීන ෙරනලද කතාරතුරු වර්ීෙරණය කිරීම 

පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය (Information Classification Policy) අනුගමනය ෙළයුතුය. යම් කෙකනකු 

අදාළ ප්රමිීන්න උල්ලංඝණය වන අයුරින්න අනවසර ෙණ්ඩායම් සමඟ සංකේදීයැයි වර්ීෙරණය 

ෙරනලද කල්ඛන හුවමාරු ෙරගතකහාත්, ඔහුකේ/ඇයකේ විද්යුත් තැපැල් ගිණුම වහාම අවලංගු 

කෙකරන අතර අදාළ රාජ්ය ආයතනය විසින්න ීරණය කෙකරන පරිදි කසසු විනය පටිපාටීන්නට යටත් 

ෙරනු ලබයි. 

 
d. අවලංගු ෙරනලද/මොදමනලද ගිණුමක් හිමි පරිශීලෙකයකු කවත යවන විද්යුත් තැපැල් 

පණිවුඩයක් කවනත් විද්යුත් තැපැල් කස්වා සපයන්නකනකු කවත ලැබීමට සැලැස්ීම සඳහා කිසිඳු 

විිවිධානයක් සලසා කනාමැත. 
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9 ආරක්ිත සිද්ි ෙළමනාෙරණ ක්රියාවයය 
 

a. ආරක්ිත සිද්ියක් යනු රාජ්ය කතාරතුරු වල තිකබන ලබාගැනීකම් හැකියාව, විශ්වාසනීයත්වය, 

රහසයභ්ාවය සහ අිොරිමය බලය සම්බන්නධව බලපෑමක් ඇතිකෙකරන ඕනෑම පීඩාොරී සිුීමකි. 

ආරක්ිත සිද්ධීන්න අිෂ්ට මෘුොංග (Malware), කපෞද්ගලිෙ කතාරතුරු එක්රැස් කිරීකම් අරමුණින්න 

යැකවන සාවද්ය විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ (Phishing), උපාංග නැතිීම, විද්යුත් තැපැල් හැඳුනුම් 

අංෙය පිළිබඳව සම්මුතියෙට පැමිණීම (Compromise of an e-mail ID) ආදී කනාකයකුත් ෙරුණු 

මත සිුවිය හැෙ. 

 

b. විද්යුත් තැපැල් කස්වයට අදාළ යම්කිසි ලක්ෂණයක් එයට තර්ජනයක් වන අයුරින්න ක්රියාත් ක වන 

බව අවකබෝධ වුවකහාත්, එම ලක්ෂණය ිෂ්ක්රීය කිරීකම් කහෝ ඉවත්කිරීකම් හැකියාව ක්රියාත් ක 

කිරීකම් ිකයෝජිත ආයතනකේ අයිතියට යටත් කේ.   

 

c. පරිශීලෙකයකු විසින්න හඳුනාගත් කහෝ අවධානයට ලක්ෙළ ඕනෑම ආරක්ිත සිද්ියක්, ඒ පිළිබඳව 

ඔවුන්න විසින්නම කසායාබැලීමට කහෝ ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිත ආයතනකේ අවධානයට 

කයාමුකිරීමට කහෝ, විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙයන්න (E-mail Administrators) කවත වහාම දැන්නවිය 

යුතුය. 
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10 බුද්ිමය කද්පල පිළිබඳ අයිතිය 
 

a. රජකේ ි ල විද්යුත් තැපැල් කස්වාව හරහා පරිශීලනය ෙළහැකි මූ ාර සහ ෙරුණු ප්රකාශ්න හිමිෙම 

සහ කප්ටන්නට් බ තර, කවළඳ ලකුණු, කවළඳ රහස් සහ කවනත් හිමිොර කතාරතුරු ද ඇතුළුව නමුත් 

එයට පමණක් සීමා කනාී රහසයභ්ාවය, ප්රසිද්ිය, කවනත් කපෞද්ගලිෙ කහෝ බුද්ිමය කද්පල 

අයිීන්න යනාදියට අනුව ආරක්ෂණයට යටත් කේ. පරිශීලෙයන්න විසින්න එවැි අයීන්න උල්ලංඝනය 

කෙකරන, දියාරු කෙකරන, අවභාවිතා කෙකරන කහෝ ෙඩකෙකරන කිසිඳු අයුරකින්න  විද්යුත් තැපැල් 

කස්වාව භාවිතා කනාෙළ යුතුය. 

 

b. රාජ්ය විද්යුත් තැපැල් කස්වාව තුළ තිකබන සියළුම විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ ශ්රී  ංකා රජකේ කද්පලක් 

කේ. 
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11 ප්රතිපතත්තිපය ක්රියාත් ක කිරීම 
 

11.1 උපායමාර්ග 
 
කමම කල්ඛනකයහි අන්නතර්ගත ප්රතිපත්ති සහ මාර්කගෝපකද්ශයන්න දැඩිව අනුගමනය කිරීම ක්රියාත් ක 

කිරීකම් ිකයෝජිත ආයතනය, රාජ්ය ආයතන, විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙයන්න (E-mail Administrators) සහ 

පරිශීලෙයන්න සතු වගකීමකි. රාජ්ය ආයතන වල සහය ද ඇතිව, ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය 

විසින්න, කමම කල්ඛනකයහි සඳහන්න වන ප්රතිපත්ති ක්රියාවට නැංීම සඳහා උපායමාර්ගිෙ සැලැස්මක් 

ිර්මාණය ෙළයුතුය. 

11.2 වගකීම සහ අිොරිය 
 

11.2.1 ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිත ආයතනය සතු වගකීම 
 

a. ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය කලස ශ්රී  ංකා කතාරතුරු හා සන්නිකේදන තාක්ෂණ 

ිකයෝජිතායතනය විද්යුත් තැපැල් විසඳුම සැලසුම් කිරීම, ක්රියාත් ක කිරීම සහ අවසාන වශකයන්න 

ොර්යක්ෂම, කේගවත්, ආරක්ෂාොරී සහ ගැටළු වලින්න කතාර විද්යුත් තැපැල් කස්වාවක් ලබාදීම 

සඳහා යම් ොලසීමාවක් රාජ්ය ආයතන සමඟ  අත්වැල් බැඳකගන සිටීම සම්බන්නධව වගකීම උසුලයි. 

 
b. විද්යුත් තැපැල් යටිතල පහසුෙම් ක්රියාත් ක කිරීම සහ එහි උපරිම ඵල ලබාගැනීම කවනුකවන්න සෑම 

රාජ්ය ආයතනයක් සමඟම ඵලදායී සබඳතාවක් පවත්වාගැනීම ක්රියාත් ක කිරීකම් 

ිකයෝජිතායතනකයන්න අකප්ක්ෂා ෙරයි. 

 
c. ක්රියාත් ක කිරීකම් සහ උපොරෙ කස්වා සැපයීකම් අදියර සඳහා ක්රියාත් ක කිරීකම් 

ිකයෝජිතායතනය මගින්න වගකිවයුතු ි ලධාරීන්න පත්ෙර ඔවුන්නකේ නම්, තනතුර සහ ු රෙථන අංෙ 

රාජ්ය ආයතන කවත දැනුම්දිය යුතුය. රාජ්ය ිලධාරීන්න ිතර ස්ථානමාරුීම් වලට භාජනයීම 

කහ්තුකවන්න අඛණ්ඩ පසුවිපරමක් අතයවශ්ය කේ. 

 
d. පද්ධතිකයහි ආරක්ෂාව සහ පරිපාලෙයන්නට/පරිශීලෙයන්නට අවශ්ය සහාය සැපයීම සම්බන්නධව 

ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය වගකීම උසුලයි.     

 
e. වඩා ොර්යක්ෂම සහ කේගවත් සහයක් සැපයීම සඳහා ක්රියාත් ක කිරීකම් ි කයෝජිතායතනය විසින්න 

සෑම රාජ්ය ආයතනයක් සමඟම, ති තිව, කස්වා මට්ටම සම්බන්නධ ගිවිසුමෙට (Service Level 

Agreement) එළඹිය යුතුය. කස්වා මට්ටම සම්බන්නධ ගිවිසුම් පිළිබඳව පළමුව රාජ්ය ආයතන සමඟ 

දීර්ඝ වශකයන්න සාෙච්ඡා ෙළයුතු කේ. කම් සඳහා ප්රමිතියකින්න යුතු සම්මත කස්වා මට්ටම් ගිවිසුම් 

ආෙෘතියක් සැෙසිය යුතු අතර විද්යුත් තැපැල් කස්වාව සමඟ සම්බන්නධ වන සැම රාජ්ය 



රාජ්ය ආයතන සඳහා වන විද්යුත් තැපෑල පිළිබඳ ප්රතිපතත්තිපය 
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ආයතනයෙටම එය ලබාදිය යුතුය. කමමඟින්න ප්රමිතිෙරණය ෙරන ලද සහ සරල කමකහයුම් 

ෙළමණාෙරණයක් අත්පත්ෙර කදයි.     

 
f. කවනත් ආොරයකින්න කිවකහාත්, ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය විසින්න සමස්ථ විද්යුත් 

තැපැල් යටිතල පහසුෙම සැලසුම් කිරීම, ිර්මාණය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සිුෙරයි. යටිතල 

පහසුෙම ෙළමනාෙරණය සම්බන්නධ සියළුම ගැටළු ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනකේ 

වගකීමට යටත් කේ. භාවිතකේ පහසුව කවනුකවන්න, ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය විද්යුත් 

තැපැල් කස්වා සැපයුම්ෙරු කලස හැඳින්නවිය හැෙ.    

 
g. යම් රාජ්ය ආයතනයෙ විකශ්ෂ ඉල්ලීමක් මත (උදාහරණයක් කලස ඇතැම් සන්නිකේදනයන්න සඳහා 

අමතර ආරක්ෂෙ ක්රියාමාර්ග අවශ්යීම), ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය විද්යුත් තැපැල් 

කස්වය ක්රියාත් ක කිරීම සහ ෙළමනාෙරණය පිළිබඳ සම්මත ක්රියාපටිපාටිකයන්න පරිබාහිරව 

ෙටයුතු ෙරයි නම්, අදාළ රාජ්ය ආයතනය එම ක්රියාපටිපාටියට සිය සම්ූර්ණ සහය දැක්විය යුතුය.    

 
h. අකනකුත් ෙරුණු අතර, විද්යුත් තැපැල් ලිපිනකයහි ආෙෘතිය (රාජ්ය ආයතන සමඟ 

හවුල්ොරීත්වකයන්න), උපරිම ඇමුණුම් ප්රමාණය, විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩයෙ ප්රමාණය සහ එක් 

පරිශීලෙකයකුට කවන්නවන උපරිම ගබඩා කිරීකම් සීමාව යනාදිය පිළිබඳ ක්රියාත් ක කිරීකම් 

ිකයෝජිතායතනය ීරණය ෙරයි. එහිදී භාවිතකේදී ඇතිවන ප්රාේයෝකක තත්ත්වයන්න ක්රියාත් ක 

කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය විසින්න සැලකිල්ලට ගතයුතුය. කිසිඳු අවස්ථාවෙ ඔවුන්න විසින්න 

පරිශීලෙකයකු විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම ොර්යක්ෂමව හා ඵලදායී කලස භාවිතා කිරීම 

කනාවැළක්විය යුතුය. තවද, කමම පරාමිීන්න ීරණය කිරීකම්දී රාජ්ය ආයතනකේ ස්වභාවය සහ 

අවශ්යතා පිළිබඳව ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනකේ අවධානය කයාමුවිය යුතුය. එකමන්නම, 

තවුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම් අවශ්ය අංශයන්න සඳහා ප්රතිචාර ලබාගැනීමට ක්රියාත් ක කිරීකම් 

ිකයෝජිතායතනය විසින්න ක්ර ේදද්යය් අන්නතර්ගත ෙළයුතු කේ. 

 
i. විද්යුත් තැපැල් කස්වාකවහි උපස්ථ ලබාගැනීම සහ නඩත්තුව, රාජ්ය ආයතනවල සහය ඇතිව කහෝ 

නැතිව, ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනකයහි වගකීමක් කේ. එම ොර්යය බාහිර පාර්ශවයෙට 

පැවරීමක් ෙළහැකි වුවද, දත්ත රැස්ෙර තබාගැනීකම් ප්රධාන වගකීම සහ වගීම ක්රියාත් ක කිරීකම් 

ිකයෝජිතායතනය සතුය.        

 
j. ‘ආරක්ෂාව ෙඩීමක්’ කලස යම් සිුීමක් හඳුනාගත් පසු, ඒ හා සම්බන්නධ පරිශීලෙ ගිණුම් වහාම 

ිෂ්ක්රීය කිරීමට/අත්හිටුීමට ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය කවත අිොරී බලයක් ඇත. 

අදාළ රාජ්ය ආයතන සමඟ උපකද්ශනකයන්න පසුව වැඩිුර ක්රියාමාර්ග ගනු ලැකබ්.   
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k. රාජ්ය ආයතනවල සහය ද ඇතිව පරිශීලෙයන්න දැනුවත් කිරීකම් සහ පුහුණු කිරීකම් සැසි පැවැත්ීම 

ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය සතු වගකීමක් කේ. රාජ්ය ආයතන සමඟ සාෙච්ඡා කිරීකමන්න 

පසු දැනුවත්/පහුණු කිරීකම් සැසි වල ස්වභාවය, සහභාී වන පිරිස සහ සැසි පැවැත්ීකම් පරතරය 

යනාදිය ීරණය කිරීම ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය සතු අභිමතයකි. 

 

11.2.2 රාජ්ය ආයතන සතු වගකීම 

 
a. තම ආයතන රාජ්ය විද්යුත් තැපැල් කස්වය පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය සහ එහි අඩංගු මාර්කගෝපකද්ශයන්න 

අනුගමනය ෙරන බවටත්, එහි ක්රියාත් කීම සහ කමකහයුම් ෙටයුතු සඳහා තිකබන බාධාවන්න 

සියල්ල ඉවත්ෙරන බවටත්, විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙයන්න සහ පරිශීලෙයන්න සඳහා වන පහුණු සැසි 

සඳහා සහභාගිීමට තම ොර්ය මණ්ඩල ිලධාරීන්න උනන්නුෙරන බවටත්/එය අධීක්ෂණය ෙරන 

බවටත් සහ ලබාදී ඇති මාර්කගෝපකද්ශයන්නට අනුව විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම භාවිතා ෙරන බවටත් 

රාජ්ය ආයතන සහතිෙ විය යුතුය. 

 
b. විද්යුත් තැපැල් කස්වාකවහි ඵලදායී, ොර්යක්ෂම සහ ආචාරශීලී භාවිතයට පහසුෙම් සැලසීම 

සම්බන්නධව රාජ්ය ආයතන වගකීම දරයි. ඔවුන්න කමම පහසුෙම සලසා දියයුතු වන්නකන්න තම අභිමතය 

පරිදි කතෝරාගත් ිලධාරීන්න පිරිසෙට පමණි.    

 
c. රාජ්ය විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම තම ොර්යයන්න සඳහා ඵලදායී කලස භාවිතා කිරීම රාජ්ය ආයතන 

සතු වගකීමකි. අකනකුත් සාම්ප්ප්රද්යාික සන්නිකේදන ක්ර ේදද්යයන්නට සාකප්ක්ෂව, කේගවත්බව, 

ොර්යක්ෂමබව, අවම පිරිවැය, ආරක්ෂාව යනාදී විද්යුත් තැපැල් පහසුෙකමහි තිකබන වාසි රාජ්ය 

ආයතන විසින්න තම ආයතනකේ, පරිශීලෙයන්නකේ සහ පුරවැසියන්නකේ ප්රතිලාභය සඳහා කයදවිය 

යුතුය. විද්යුත් තැපෑල ඵලදායී කලස භාවිතය තුළ ඵලදායී අභ්ය්තර සන්නිකේදනය, රැස්ීම් සහ 

වැදගත් ෙටයුතු සඳහා ආරාධනා යැීම, ෙටයුතු සංවිධානය (වැඩමුළු), අකනකුත් සහකයෝගිතා 

කමවලම් සමඟ සංෙලනය සහ කතාරතුරු ආරක්ෂණය යනාදිය ඇතුළත් වන නමුත් ඒවාට පමණක් 

සීමා කනාකේ. 

 

d. රාජ්ය ආයතන විසින්න තම ොර්ය මණ්ඩල ිලධාරීන්නකේ විද්යුත් තැපැල් ගිණුම් පිළිබඳ විස්තර, 

පුරවැසියන්නට පරිශීලෙ මිරශීලී (User Friendly) අයුරින්න ඔවුන්න සමඟ සන්නිකේදනය කිරීමට 

ඉඩෙඩ සපයමින්න, තම කවබ් අඩවි වල පළෙළ යුතුය (විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ එෙතු කිරීකම් 

කමවලම් අයාචිත විද්යුත් තැපැල් සඳහා භාවිතා ෙළහැෙ). පුරවැසියන්නට ලබාකදන ඇමතුම් විස්තර 

කලස රාජ්ය ි ලධාරීන්නකේ ි ල විද්යුත් තැපෑල කහෝ කසව්ාව ලබාකදන කස්වා සපයන්නනාකේ ඇමතුම් 

විස්තර  හැඳින්නවිය හැෙ. 
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e. තම ආයතනයට ලැකබන සියළුම විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ ප්රාකයෝගිෙ ොලසීමාවක් තුළ කියවා 

අර්ථවත් අයුරින්න ප්රතිචාර දැක්ීම සහතිෙ කෙකරන සංස්ෙෘතියක් කගාඩනැීමට සෑම රාජ්ය 

ආයතනයක්ම ක්රියා ෙළයුතුය. විද්යුත් තැපැල් කස්වා හැසිරීකම්දී එය පුරවැසියන්නට පහසුකවන්න 

රාජ්ය ආයතන සමඟ සන්නිකේදනය කිරීමට විවෘත ූ, පහසු සහ ොර්යක්ෂම  ාධයයයක්ය යන 

අවකබෝධය සහිතව ෙටයුතු ෙළයුතුය.  

 
f. සෑම රාජ්ය ආයතනයක්ම, සාර්ථෙව විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම ක්රියාත්මෙ කිරීමටත් එහි ූ ර්ණ ඵලය 

අත්පත් ෙරගැනීමටත්, ක්රියාත්මෙ කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය සමඟ ඵලදායී සබඳතාවක් 

පවත්වාගත යුතුය. 

 
g. රාජ්ය ආයතන තුළ කමම විසඳුම ෙළමනාෙරණය කිරීම සඳහා එක් පරිපාලෙකයකු කහෝ ඊට වැඩි 

ගණනක් පත්ෙළ යුතුය (ඔවුන්න විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙයන්න කලස කමම කල්ඛනකයහි හඳුන්නවාදී  

ඇත). පරිපාලෙයන්න ගණන සහ ඔවුන්න ූ ර්ණොලීනව ෙටයුතු ෙරයි ද අර්ධොලීනව ෙටයුතු ෙරයි 

ද යන ෙරුණු ආයතනකේ ස්වභාවය සහ කමකහයුම් වල සංකීර්ණත්වය මත පදනම් කේ.   

 
h. ක්රියාත්මෙ කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය විසින්න අනුමත ෙරනලද නීන ආරක්ෂණ විසඳුම් වලින්න 

සමන්නවිත අවසරලත් කමකහයුම් පද්ධතියෙට, අවශ්ය සැමවිටම, අවසාන උපාංග සවිෙර ඇති බව 

රාජ්ය ආයතන විසින්න තහවුරු ෙළයුතුය. 

 
i. රාජ්ය ආයතන විසින්න තම ිලධාරීන්නකේ ආයතිෙ විද්යුත් තැපැල් අස්සනට අදාළ ආෙෘතිය 

ිර්මාණයෙර දැනුම්දිය යුතුය. 

 
j. තාක්ෂණිෙ වශකයන්න විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම ක්රියාත්මෙ කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය විසින්න 

සූදානම් ෙර, කපර ෙරුණු සංක්ර ණය (Former Content Migration) කිරීමද ඇතුළුව, ිල 

වශකයන්න ක්රියාත්මෙ කිරීකමන්න පසුව, ක්රියාත්මෙ කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය සමඟ කපර එෙඟවන 

ලද සාධාරණ ොලසීමාවක් තුළදී සියළුම රාජ්ය ආයතන එය භාවිතයට ගතයුතුය. ි ල සන්නිකේදන 

සඳහා කවනත් කිසිඳු විද්යුත් තැපැල් පහසුෙමක්, විකශ්ෂකයන්නම කපාු විද්යුත් තැපැල් පහසුෙමක්, 

ඔවුන්න විසින්න භාවිතා කනාෙළ යුතුය.   

 
k. සිය පරිශීලෙයන්නට කවනත් විෙල්ප විද්යුත් තැපැල් පහසුෙමක් කනාමැතිබව රාජ්ය ආයතන විසින්න 

තහවුරු ෙළයුතුය. 

 



රාජ්ය ආයතන සඳහා වන විද්යුත් තැපෑල පිළිබඳ ප්රතිපතත්තිපය 

20 

 

l. අවසන්න ප්රතිඵලය සාර්ථෙ ෙරමින්න පරිශීලෙයන්න අතර දනුවත්බව ඇතිකිරීමටත් ඔවුන්නව පුහුණු 

කිරීමටත් ක්රියාත්මෙ කිරීකම් ිකයෝජිතායතනයට අවශ්ය සහාය රාජ්ය ආයතන විසින්න ලබාදිය 

යුතුය. 

 

m. එක් එක් රාජ්ය ආයතනයට තම ිලධරයන්න සම්බන්නධ ස්ථානමාරුීම්, උසස්ීම්, විශ්රාමයාම් සහ 

තනතුකරන්න ඉල්ලා අස්ීම් ඇතුළුව, අදාළ පරිශීලෙයාකේ විද්යුත් තැපැල් ගිණුම අක්රිය කිරීමට (වසා 

දැමීමට) තරම් ප්රමාණවත් ොලසීමාවෙදී, තම පරිශීලෙයන්නකේ කවනස්ීම් ූර්ව හඳුනාගැනීමෙට 

අවශ්ය ක්ර ේදද්යය් තිබිය යුතුය. පරිශීලෙ කවනස්ීම් හඳුනාකගන උපස්ථ (Back-up) ගැනීකමන්න 

පසු අදාළ ගිණුම වසා දැමීකම් වගකීම විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙයන්න සතුය.     

 
n. සියළුම රාජ්ය ආයතන දත්ත වල රහසයභ්ාවය සහතිෙ කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගතයුතුය. 

පරිශීලෙයන්න කම් සම්බන්නධව දැනුවත් ෙළයුතුය. රාජ්ය ආයතන විසින්න සිුවිය හැකි 

අවදානම්සහගත තත්ත්වයන්න පිළිබඳ වහාම ක්රියාත්මෙ කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය දැනුවත් 

ෙළයුතුය. 

 
o. තම අනාගත විද්යුත් තැපැල් පරිශීලෙයන්න අතර විද්යුත් තැපෑල පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය ප්රචාරණය කිරීම 

රාජ්ය ආයතන සතු වගකීමකි. කමම ප්රතිපත්තිය ආයතනයට බඳවා ගන්නනා නව ිලධරයන්න සමඟ 

ද, හඳුන්නවාදීකම් වැඩසටහකනහි (Orientation Programme) අංගයක් කලස, හුවමාරු ෙරගත යුතුය. 

 
p. කමම කල්ඛනකයහි දක්වා ඇති විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම භාවිතා කිරීකම්දී පිළිගත් ප්රමිීන්න ෙඩෙරන 

ිලධරයන්නට එකරහිව ක්රියා කිරීමට රාජ්ය ආයතන තුළ ූර්ව ිශ්චිත ක්රියාපටිපාටීන්න තිබිය යුතුය. 

එවැි ෙඩකිරීම් සම්බන්නධව අවශ්ය මගකපන්නීම සහ සාක්ි සැපයීම මගින්න ක්රියාත්මෙ කිරීකම් 

ිකයෝජිතායතනය අදාළ රාජ්ය ආයතන වලට සහාය දක්වයි. 

11.2.3 විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙයන්න සතු වගකීම 

 
a. රාජ්ය ආයතන මගින්න විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙයන්න පත්ෙරගත යුතුය. 

 

b. ක්රියාත්මෙ කිරීකම් ිකයෝජිත ආයතනය මගින්න සපයා ඇති මර්කගාපකද්ශයන්නට අනුව තම 

ආයතනකේ විද්යුත් තැපැල් පද්ධති ෙළමනාෙරණය කිරීකම් වගකීකමන්න විද්යුත් තැපැල් 

පරිපාලෙවරුන්න බැඳී  සිටියි. 

 
c. රාජ්ය ආයතනයන්නහි මානව සම්පත ආශ්රිතව සිුවන කවනස්ීම් වලට සමගාමීව තම පද්ධතියට 

විද්යුත් තැපැල් පරිශීලෙවරුන්න එක්කිරීමත් ඉවත් කිරීමත් සම්බන්නධව වගකීකමන්න විද්යුත් තැපැල් 

පරිපාලෙවරුන්න බැඳී සිටියි.   
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d. විද්යුත් තැපැල් ගිණුම් ෙළමනාෙරණය සඳහා ‘ිකයෝජිත පරිපාලෙ කොන්නකසෝලයක්’ 

(Delegated Admin Console) කවත ප්රකේශයක් සෑම විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙකයකුටම ලබාකදනු 

ලැකබ්. ක්රියාත්මෙ කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය කවත ඉල්ලීම් කයාමු කනාෙර, අවශ්යතාවයට අනුව, 

ගිණුම් විවෘත කිරීමටත් වසා දැමීමටත්, පරිශීලෙයන්න පද්ධතියට එක්කිරීමටත් ඉන්න ඉවත් කිරීමටත් 

සහ ඔවුන්නට ලබා දී ඇති විෂයපථය තුළ මුරපද නැවත සැෙසීමට (Reset) විද්යුත් තැපැල් 

පරිපාලෙයන්නට හැකියාව ඇත.   

 
e. පරිශීලෙ කස්වා ස්ථාන තුළ ප්රති-වයිරස (Anti Virus) මෘුොංග ස්ථාපනය කිරීමට විද්යුත් තැපැල් 

පරිපාලෙයින්න වගකීම ගත යුතුය. තවද ඔවුන්න විසින්න නවරස් අස්සන්න යාවත්ොලීන ෙර ඇති බවත් 

ඒවා දැනට පවතින නවතම අනුවාදය බවටත් සහතිෙ වියයුතුය.  

 
f. විද්යුත් තැපැල් පද්ධති අවභාවිතය වාර්තා කිරීමට ‘සිද්ි වාර්තා රාමුවක්’ (Incident Reporting 

Framework) විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙයන්න විසින්න හඳුන්නවාදිය යුතුය.   

 

11.2.4 පරිශීලෙයන්න සතු වගකීම   
 

a. තම රාජොරී ෙටයුතු ඉෂ්ට කිරීකම්දී කයාදාගත හැකි වෘත්ීමය සම්පතක් කලස විද්යුත් තැපැල් 

පහසුෙම පරිශීලෙයන්න කවත ලබා කද්. තමන්න විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම භාවිතා ෙරන්නකන්න රාජොරි 

ෙටයුතු සඳහාම පමණක් බවට පරිශීලෙයන්න විසින්න සහතිෙ වියයුතුය. 

 
b. විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ හැසිරීකම්දී සහ සම්පාදනය කිරීකම්දී කතාරතුරු වල ආරක්ිත 

වර්ීෙරණය පිළිබඳ පරිශීලෙයන්න දැනුවත් වියයුතු අතර රහසය මට්ටකමන්න ඔබ්බට් ඇති කතාරතුරු 

සහ පණිවුඩ සම්ප්ේේෂණය කිරීමට විද්යුත් තැපැල් පද්ධතිය භාවිත කනාෙළ යුතුය.   

 
c. පරිශීලෙයන්න විසින්න තම ිල විද්යුත් තැපැල් පද්ධතිකේ සිට කවනත් විද්යුත් තැපැල් කස්වා 

සපයන්නකනකු කවත ිල විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ ආපසු හරවා යැීම කනාෙළ යුතුය (කමයින්න අදහස ්

වන්නකන්න පරිශීලෙයන්න පුද්ගලිෙ විද්යුත් තැපැල් කස්වා සපයන්නනන්න කවත තම ිල විද්යුත් තැපැල් 

ගිණුමට අදාළ විස්තර ලබාදීකමන්න වැළකී සිටින කලසයි). එවැි ආපසු හරවා යැීමක් ආරක්ෂාව 

ෙඩකිරීමක් කලස සළෙයි. කෙකස්කවතත්, කපෞද්ගලිෙ කස්වා සම්බන්නධකයන්න කමය අදාළ කනාකේ.  

 
d. තම ිල විද්යුත් තැපෑලට ලැබුණු කිසිඳු අර්ථාන්නවිත ිල පණිවුඩයක් පරිශීලෙකයකු විසින්න 

මොදැමීම කනාෙළ යුතුය. එවැි මොදැමීමක් සිුෙළකහාත්, එය ආරක්ෂාව උල්ලංඝණය කිරීමක් 

කලස සළෙයි.  

 



රාජ්ය ආයතන සඳහා වන විද්යුත් තැපෑල පිළිබඳ ප්රතිපතත්තිපය 

22 

 

e. අවසර කනාලත් කිසිඳු මාර්ගගත කස්වාවක් සඳහා ලියාපදිංචි ීමට තම විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය 

භාවිතා කනාෙළ යුතුය. තම රාජොරි ෙටයුතු වලට කහෝ ආයතනයට අදාළ කනාවන ඕනෑම 

මාර්ගගත කස්වාවක් අවසර කනාලත් මාර්ගගත කස්වා ගණකයහි ලා සැලකක්.   

 
f. තම ලැප්කටාප් පරිගණෙය/ජංගම ුරෙථනය ොර්යාලකයන්න පිටතට කගනයන පරිශීලෙයන්න, තම 

විද්යුත් තැපැල් පහසුෙම කවත බාහිර පාර්ශවයෙට (උදාහරණයක් කලස පවුකල් සාමාජිෙකයකුට) 

ප්රකේශවිය කනාහැකි බව තහවුරු ෙළයුතුය. පරිශීලෙකයකුට කවන්නෙර ඇති ගිණුම මගින්න 

ොර්යාලය ඇතුළත කහෝ ඉන්න පිටත විද්යුත් තැපෑල සම්බන්නධව සිුවන ඕනෑම ක්රියාවෙට අදාළ 

පරිශීලෙයා වගකිව යුතුය. 

 
g. පරිශීලෙයන්න විසින්න අවිශ්වාසදායෙ කහෝ තහවුරු කනාෙරන ලද රැහැන්නගත කහෝ රැහැන්න රහිත ජාල 

මගින්න විද්යුත් තැපැල් පද්ධතියට සම්බන්නධ කනාවිය යුතුය (උදාහරණයක් කලස කපාු අන්නතර්ජාල 

කිකයෝස්ක්). 

 
h. තම පරිගණෙ, ජංගම ුරෙථන, ටැබ්ලට් පරිගණෙ ආදි උපාංග වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම 

පිළිබඳව පරිශීලෙයන්න විසින්න ිසි සැලකිල්ලක් කයාමුෙල යුතුය. යම් උපාංගයක් නැතිවුවකහාත් 

කහෝ කසාරෙම් ෙළකහාත් ඒ පිළිබඳව විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙයන්න ිසි පරිදි දැනුවත් ෙළයුතුය.     

 
i. පරිශීලෙයන්න භාවිතා ෙරන ඩිජිටල් උපාංග (පරිගණෙ, ජංගම ුරෙථන වැි) තම ොර්යාලීය 

මිතුරන්න සමඟ කහෝ කවනත් තුන්නවන පාර්ශව සමඟ හුවමාරු ෙරගැනීකමන්න වැළකිය යුතුය. 

 
j. යම්කිසි විද්යුත් තැපැල් ගිණුමකින්න හවුකල් (Compromised) සහ/කහෝ ස්වයංක්රීය විද්යුත් තැපැල් 

පණිවුඩ උපදකවයි නම්, එයට ිසි පිළියම් කයදීම සඳහා වහාම විද්යුත් තැපැල් පරිපාලෙයන්න කවත 

දැනුම්දිය යුතුය. 

 

k. තම මුරපදය සෙසා ගැනීකම්දී /නඩත්තු කිරීකම්දී පරිශීලෙයන්න විසින්න මුරපදය පිළිබඳ ප්රතිපත්ති 

දැඩිව අනුගමනය ෙළයුතුය. 

 
l. තම මුරපදය කවනත් පාර්ශවයෙට කහළිකනාෙර සිටීම විද්යුත් තැපැල් පරිශීලෙයන්නකේ වගකීමකි. 

කමහිදී ‘කවනත් පාර්ශවයක්’ යන ගණයට, විද්යුත් තැපැල් කපට්ටියට/දින දර්ශනයට විකශ්ෂ 

අවසරයක් මත ප්රකේශය පැවරීමක් හැරුණුකොට, කජයෂ්ඨ ිලධාරීන්නද ඇතුළත් කේ. මුරපදය 

පුද්ගලිෙ කලස සැලකියයුතු අතර එහි භාවිතය පිළිබඳව පරිශීලෙයා ිරන්නතර වගකීමෙට යටත් 

කේ.   
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m. විවෘත ස්ථාන වල තම විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය/මුරපදය ලියා තැබීකමන්න පරිශීලෙයන්න විසින්න එය 

අකනකුත් පාර්ශව වලට කනාදැනුවත්වම කහළි කෙකරන පරිදි ෙටයුතු කනාෙළ යුතුය. තම මුරපදය 

මතෙ තබාගැනීම පරිශීලෙකයකුකගන්න බලාකපාකරාත්තු කේ.  

 
n. තම විද්යුත් තැපැල් ගිණුම් තවුරටත් සුරක්ිත කිරීම සඳහා, උපකදස් ලබා දී ඇතිවිට, පරිශීලෙයන්න 

විසින්න ද්විත්ව සාධෙ (2-Factor) කහෝ බහු සාධෙ (Multi-Factor) සතයාතනය (Authentication) 

භාවිතා ෙළයුතුය. 

 
o. කතාරතුරු හා කවනත් ොර්යයන්න සඳහා හුවමාරු ෙරගැනීකම් සැබෑ අවශ්යතාවයක් කනාමැති නම් 

පරිශීලෙයන්න තම විද්යුත් තැපැල් රහසිගතව තබාගත යුතුය. ක්රියාත්මෙ කිරීකම් ිකයෝජිත 

ආයතනය විසින්න දත්ත වල සුරක්ිතභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා හැකි සෑම පියවරක්ම ගනුලබන 

අතර පරිශීලෙයන්න ද එවැිම පියවර ගනු ඇතැයි අකප්ක්ෂා කෙකර්. දත්ත තබාගැනීකම් සැබෑ සහ 

ිල අවශ්යතාවයක් කනාමැති පාර්ශව සමඟ කිසිඳු විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් හුවමාරුෙර කනාගත 

යුතුය. කමයට පරිබාහිරව සිුෙරන සැම ෙටයුත්තක්ම, කතාරතුරු වල සුරක්ිතභාවය හවුල් 

වගකීමක් වන බැවින්න, ආරක්ෂාව උල්ලංඝණය කිරීමක් කලස සැළකක්. 

 
p. ‘කබදාහැරීකම් ලැයිස්තු’ (Distribution Lists) භාවිතා කිරීකම්දී, අනවශ්ය පුද්ගලයන්න කවත විද්යුත් 

තැපැල් පණිවුඩ යැීකමන්න වැළකීමට, පරිශීලෙයන්න ෙල්පනාොරී විය යුතුය. ‘කබදාහැරීකම් 

ලැයිස්තු’ වල අයිතිෙරුවන්න එම ලැයිස්තු යාවත්ොලීන ෙරඇති බව තහවුරු ෙළයුතුය. 

 
q. තම මුරපදය හා හැඳුනුම් අංෙය භාවිතා ෙර සිුෙරන සියළුම ොර්යයන්න සඳහා පරිශීලෙයන්න 

වගකිව යුතුය. 

 
r. තවද, තම විද්යුත් තැපැල් ගිණුකමහි පරාමිීන්න කයාදාගිමින්න කවනත් පද්ධතියෙට සම්බන්නධීම 

සඳහා සිුෙරන ඕනෑම ක්රියාවෙට පරිශීලෙයන්න වගකිව යුතුය. 
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11.3 අධීක්ෂණය 
 

a. ක්රියාත් ක කිරීකම්දී හා ඉන්න පසුව, විද්යුත් තැපැල් විසඳුකමහි සමස්ථ අධීක්ෂණය සම්බන්නධ ෙටයුතු, 

ක්රියාපටිපාටි සහ ක්රියාවලීන්න සැලසුම් ෙරමින්න, කමකහයීම ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිත 

ආයතනය සතු වගකීමකි. 

 
b. රාජ්ය ආයතන වල එෙඟතාවය ද ඇතිව ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය මගින්න විද්යුත් 

තැපැල් පද්ධතිය අධීක්ෂණයට අවසර තිකබන තම ෙණ්ඩායම නම් ෙළයුතු අතර අධීක්ෂණ 

ෙටයුතු සම්බන්නධ කතාරතුරු ද ඇතුළුව එය රාජ්ය ආයතන සඳහා ලබාදිය යුතුය.   

 
c. කමම කල්ඛනකයහි වගන්නති හැරුණුකොට, ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය මගින්න නීති 

බලාත්මෙ කෙකරන ආයතන කවත ලඝු සටහන්න/විද්යුත් තැපැල් කහළිදරේ කිරීම ශ්රී  ංකාකේ 

නීතිමය රාමුවට යටත්ව සිුකෙකර්. 

 
d. ඉහත සඳහන්න ෙරන ලද වගන්නති 6 (a) සහ (c) හැරුණුකොට විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ සමීක්ෂණය 

සහ ලඝු සටහන්න ිකුත් කිරීම සම්බන්නධව ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය කවනත් කිසිඳු 

ආයතනයෙ ඉල්ලීමක් සැලකිල්ලට ගනු කනාලැකබ්. 

 
e. 2016 අංෙ 12 දරණ කතාරතුරු දැනගැනීකම් පනකතහි සඳහන්න විිවිධානයන්නට යටත්ව වසර 12ෙ 

ොලසීමාවක් තුළ අන්නතර්ගතය සහ ලඝු සටහන්න පවත්වාගැනීම ක්රියාත් ක කිරීකම් 

ිකයෝජිතායතනය සතු වගකීමකි.  

 
f. රාජ්ය ආයතන වල එෙඟතාවය සහ සහකයෝීතාවය ඇතිව එම ආයතන වල විද්යුත් තැපැල් 

පද්ධීන්න ොලානුරූපීව විගණනය කිරීම ක්රියාත් ක කිරීකම් ිකයෝජිතායතනය සතු වගකීමකි. 

සුුසු යැයි හැකඟන බාහිර පාර්ශවයෙට කමම ොර්යය පැවරීම සඳහා ක්රියාත් ක කිරීකම් 

ිකයෝජිතායතනයට අභිමතයක් ඇත. 

 

 


