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 ((((අඅඅඅ) ) ) ) හැO'PමහැO'PමහැO'PමහැO'Pම    

අඅඅඅ....1111. . . . දැBමදැBමදැBමදැBම    
 
: ලංකා රජය රාජ� අංශෙ
 සංව�ධන කට� සඳහා ෙතොර� තා�ණය භා�තා 1[ම ��බඳ 

ව පහත දැBෙවන දැBම හ�නාෙගන ඇත. 
 
“රාජ� අංශය වඩා� කා�ය�ම ව සහ සඵලදාx 1[මට� රාජ� ෙසේවාව' ෙවත පෙ)ශ Pෙn 

හැ1යාව වැ�1[මට� සහ lරවැ� ෙB'�ය � රාජ� අංශයB ඇ� 1[මට� ෙතොර� තා�ණය 
රාජ� අංශෙ
 �ය�ම කටය සඳහා ෙයොදා ගැ_ම” 

අඅඅඅ....2222. . . . පQපQපQපQRමRමRමRම    
 

: ලංකා රජය ��' ෙතොර� හා ස'(ෙ)දන තා�ණය ��T 1[ෙn � අවශ�තාවය 1983 
වසෙ� s ජා�ක ප2ගණක  ප�ප��ය ම~' පථම වරට හ�නා ග'නා ලs.  ෙමY පථම පය�නය    
එවකට �� ජනාfප�මාෙ� උපෙදස් මත ජා�ක සnප�, බලශB� සහ �ද�ා කට� අfකා2ය 
ෙහව� නෙ�සා ආයතනය ��' ග'නා ලs. ෙn යටෙ� කZNවB  ප� කරන ලද අතර එම කZNව 
��' ජා�ක ප2ගණක ප�ප��ය සnපාදනය කරන ලs.   

 
ඉහත ප�ප��ය රජය ��' ��ග'නා ලද ෙහg' �'ෙටB ෙහව� ප2ගණක හා ෙතොර� 

තා�ණෙ)ද සභාව  �YNPමට එකල කට�  කරන ලද අතර පQව එය ජනාfප� යටෙ� ෙතොර� 
තා�ණෙ)ද සභාව වශෙය' පා�]ෙn'ෙ) 1984 අංක 10 දරණ පණත ම~' �YNවන  ලs.   

 
: ලංකා ෙතොර� සහ ස'(ෙ)දන  තා�ණ (ෙයෝ,තායතනය (ෙතො.ස.තා. 

(ෙයෝ,තායතනයට) වසර 2003 අංක 27 දරණ ෙතොර� සහ ස'(ෙ)දන තා�ණ පණත යටෙ� 
2003 �] මසs �YN වන ලද අතර එය �'ෙටB ආයතනෙ
 _�මය අbපා��ක ආයතනය 
වශෙය' ප� කරන ලs. එය ෙතොර� හා ස'(ෙ)දන තා�ණය (ෙතො.ස.තා.) සඳහා රාජ�  අංශෙ
 
�  �]ක රාජ� ආයතනය වන අතර දැනට ජනාfප� කා�යාලය යටෙ� Vයා�මක ෙ). 

 
වසර 2003 අංක 27 දරණ පණත ම~' ෙතොර� හා ස'(ෙ)දන තා�ණ (ෙයෝ,තයතනය 

රාජ� අංශය සහ ෙපෞeග]ක අංශය සඳහා ෙතො.ස.තා. �ෙලෝපායය' සැක`ම සහ ඒවා Vය�මක 
1[මට ස�බල ග'වන ල�. එයට අbගා¢ ව ෙතො.ස.තා. (ෙයෝ,තායතනය ��' සකසන ලද 
ෙතො.ස.තා සඳහා � වැඩසටහ' හා කෙමෝපාය' “ඉ-:  ලංකා සංව�ධන ව�ාපෘ�ෙයY” අඩං£ ෙ). 

 
2002-2005 කාලෙ
 s සnපාදනය කරන ලද “ඉ-:  ලංකා සංව�ධන ව�ාපෘ�ය” ෙතොර� 

තා�ණෙ
  ප�ලාභ : ලාං1ක සමාජෙ
 �ය�ම ෙකොටස්වලට ලබා sම�, ජා�ක සමාජ හා ආ�¤ක 
සංව�ධනය ඉහළ නැංPම� අරST ව Vය�මක ෙකෙ�.  බy ආධාර ක4ඩායn ��' Sල� ආධාර 
ලබා ෙදන ෙමම ව�ාපා�ය Vයා�මක 1[ම ම~' ස¥ය ප2සරයB (�මාණය 1[ම� ඒ යටෙ� 
රාජ� අංශය ෙනොෙය¦� ෙකොටස්ක�ව'ෙග' සැ;n ල� ක4ඩායn සමග හ§�ව Vයා කරZ' 
අවශ� ය�තල පහQකn ෙගොඩ නැංPම සහ රාජ� ෙසේවාව' සථ්ා�ත 1[ම� �; ෙ).  

 

2004 ඔBෙතෝබ� මස s අමාත� ම4ඩලය ��' ඉ-: ලංකා සංව�ධන ව�ාපෘ�ය රාජ� ජා�ක 
ෙතොර� තා�ණ Vයාකා[ සැලQමB වශෙය' හ�නා ග'නා ලද අතර එම~' 
(ෙයෝ,තායතනෙ
 _�මය පQRම පහත දැBෙවන අ�2' වඩා� ශB�ම� කරන ලs: 

 
o ඉ-: ලංකා  සංව�ධන ව�ාපෘ�ෙ
 ඇ� �ය�ම අංග Vයා�මක 1[මට �ෙශේෂ � බල 

අfකා2යB ෙතො.ස.තා. (ෙයෝ,තායතනයට ලබා sම; 
 
o ඉ-: ලංකා ව�ාපෘ�ය Vයා�මක 1[ම සඳහා අවශ� වන සහ : ලාං1ක ෙතො.ස.තා. ට 

සහාය වන Q;Q ප�ප�� සහ (යාමන රාSව අමාත� ම4ලයට  (�ෙeශ 1[ම සඳහා 
(ෙයෝ,තායතනයට බලතල ලබා sම; 
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o රජය ��' අbමත කරන ලද ෙතො.ස.තා. ප�ප��යට ස2ලන ප2� කාªන ව ඉහත 
වැඩසටහෙ' අංග �ම�ශනය ෙකොට අවශ� සංෙශෝධන  �; 1[මට (ෙයෝ,තායතනයට 
බලතල ලබා sම; 
 

ෙමයට පQව 2008 අංක 33 දරණ ෙතොර� හා ස'(ෙ)දන තා�ණ  (සංෙශෝධන) පණත ම~' 
අමාත� ම4ඩලෙ
 අbමැ�ය සඳහා ඉ�2ප� 1[ම �wස ජා�ක ෙතොර� තා�ණ ප�ප�� රාSව 
සැක`ම සඳහා අවශ� (�ෙeශ ඉ�2ප� 1[මට (ෙයෝ,තායතනයට බලය ලබා ෙදන ලs.   

 
 (ෙයෝ,තායතනයට ඉහත පකාරව ලැෙබන ෙනොෙය¦� අ'දෙn බලතල පකාරව ෙමම 

ප�ප�� ෙ�ඛණය සකසන ලs. 
 

අඅඅඅ....3333. . . . අරSTඅරSTඅරSTඅරST    
 
ෙමම ෙ�ඛනය ��' රාජ� ආයතන ළ සමස්ථ සංව�ධන සහ රාජ� ෙසේවා ලබා sෙn අරST 

සාBෂා� කර  ගැ_මට රාජ� අංශෙ
 ෙතො.ස.තා. භා�තා 1[ම �wස ප�ප�� සහ Vයා ප�පා� 
සපයg. ෙමම ප�ප��යට සාෙ��ව එB එB ආයතනෙ
 කට�වල ම«ටn මැන ගැ_මට ඉවහ� 
වන අතර එය එම ආයතනවල ෙතොර� තා�ණ කට� හා සnබ'ධව අවධානය ෙයොS කළ � 
ෙ�ේත හ�නා ගැ_මට හා අ¬පා¬  සඳහා ��යn ෙයsමට ද ෙමය උපකා[ ෙ).   එය රාජ� අංශෙ
 
ආයතනවල ෙතො.ස.තා. Vයාකාරකnවල හා භා�තෙ
 ඒXයතාවයB ද  සහ�ක කරb ඇත. ෙමම 
ප�ප��ෙයY රාජ� අංශව]' බලාෙපොෙරො� වන අවම අbලතා ම«ටම දBවා ඇ� අතර එම 
ආයතනවලට ෙමම ෙ�ඛනයට තව� වැ� ��T 1[n අඩං£ ෙකොට එම ආයතනවලට ම �ෙශේෂ � 
ආයත(ක ෙතො.ස.තා. ප�ප�� හා Vයා ප�පා� සකස් කර ගත හැක.  ඒ අbව  ඉ-රාජ� ෙසේවා ඒXය 
ආකාරය1' Vයා�මක 1[මට සහ පහත දැBෙවන ක�T සාBෂා� කර ගැ_මට ෙමම ප�ප��ය 
අත�වශ� ෙ):  

 
o රාජ� ආයතනයවල වැ���T � කා�ය�මතාවය හා සඵලතාවය ද ඒ අbව රාජ� 

ආයතනවල ආෙයෝජන හා �2වැය ම~' වඩා� වැ�  පෙයෝජන ලබා ගැ_ම. 
 

o රාජ� ෙසේවා සහ ෙතොර� lරවැ�යනට සහ අෙන¦� ෙසේවා ලා®'ට පහQෙව' ලබා 
ගැ_ම සහ ඒවාට ඇ� පෙ)ශන හැ1යාව  වැ���T 1[ම. 
 

o යහපාලනය පව�ධනය. 
 

o රාජ� (ලධා['ෙ� ෙතො.ස.තා.  (lණතා හා හැ1යාව' ව�ධනය. 
 

o ෙතො.ස.තා.  සnප� වඩා� ස¤රසාර ආකාරෙය' කළමණාකරණය 12ම. 
 

((((ආආආආ) ) ) ) VVVVයා�මක රාSවයා�මක රාSවයා�මක රාSවයා�මක රාSව    
 

ආආආආ....1111. . . . කාල රාSවකාල රාSවකාල රාSවකාල රාSව    

 
 
ෙමම ප�ප��ය B 2යා�මක 1[ෙn කාල රාSව  2010 වසෙ� ජනවා2 මස �ට වසර 31. එය   

: ලංකා රජය ��' mරණය කරන ප2� අවශ� �  සංෙශෝධන සYත ව ක]' කලට  s�ඝ කළ හැක. 
�ය�ම රාජ� ආයතන ඉහත  ප�ප��ය ෙමම කාල `මාව ළ Vයා�මක කළ � ෙ).  ෙමම 
ප�ප�� සහ ප�පා� කාªන ව ෙවනස් වb ඇ� අතර එය ක]' කලට අවශ� ප2� යාව�කාªන 
කරb ඇත.  ඒ සඳහා කාªන පවණතා, ෙවනස් වන තා�ණය සහ රාජ� කට�වල �;වන ෙවනස් 
Pn සැල1�ලට ගb ඇත. 

 

    

ආආආආ....2222. . . . වගXම සහවගXම සහවගXම සහවගXම සහ    YZකා[�වයYZකා[�වයYZකා[�වයYZකා[�වය    
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ෙමම ප�ප�� සහ Vයාව] සැක`ෙn, පව�වාෙගන යාෙn සහ යාව�කාªන 1[ෙn වගXම 

ෙතො.ස.තා. (ෙයෝ,තායතනය ස ෙ). �ය° රාජ� ආයතන ෙමම ප�ප�� හා Vයාදාම Vයා�මක 
1[ම සඳහා වගXමට බැ             ෙe. ප�ප�� සහ Vයා ප�පා� Vයා�මක 1[ෙn හා �ම�ශනය 1[ෙn 
වගXම  (ෙයෝ,තායතනයට පැවෙ�. 

 

ආආආආ....3333. . . . �ෂය පථය�ෂය පථය�ෂය පථය�ෂය පථය    

 
ෙමම  ප�ප�� සහ Vයා ප�පා� �ය�ම රාජ� ආයතන ��' අbගමනය කළ � ෙ). 

අමාත�ාංශ, රජෙ
 ෙදපා�තෙn', පළා� සභා, �ස්±B ෙ�කn කා�යාල, පාෙe}ය ෙ�කn 
කා�යාල, පළා� පාලන ආයතන, රාජ� සංස්ථා, ව�වස්ථා�ත ම4ඩල සහ l�ණ YZකා2�වය රජය 
ස වන සමාගn ��' ෙමය Vයා�මක කළ � ෙ).  ෙමම ප�ප��ය  �ය�ම රාජ� ආයතන 
��' ��ගත � අතර අවශ� ප2� සංෙශෝධනය කර ගත හැක.   

 

ආආආආ....4444. . . . VVVVයාව]යයාව]යයාව]යයාව]ය    

 
(ෙයෝ,තායතනය ��' 2004 වසෙ� ෙනොවැnබ� මස රාජ� ආයතනයවල ෙතො.ස.තා.ය 

භා�තය සඳහා ප�ප�� සහ Vයා ප�පා� ෙකNnප� 1[ම �wස ෙතො.ස.තා. ප�ප�� කZNවB 
�YNවන ලs. �]ක ෙකNnපත සකස් 1[ෙම' අන�ව 2005 ෙපබරවා2 මස රාජ� අංශෙ
 
ආයතනවල (ෙයෝ,තය'ට, පධාන වශෙය' (ෙයෝ,තායතනනෙ
 ෙB²ය කා4ඩායn සහ වැඩ 
ක4ඩායnවල (ෙයෝ,තgනට, ෙමය ��ග'වන ලs. s�ඝ සාක³ඡාව]' අන�ව සහභාµ 
ව'න'ෙ� අදහස් ද සැල1�ලට ෙගන ප�ප�� ෙ�ඛණය සංෙශෝධනය කරන ල�. ෙමම ප�ප�� 
ෙ�ඛණය පQව 2005-03-10 �න පධාන නPකරණ (ලධා[' 150 ෙදෙන¦ට පමණ ද රාජ� අංශ 
ප�(�මාණ වැඩසටහෙ' ෙB²ය ක4ඩායn (ෙයෝ,තgනයට 2008-07-22 �න ද  ෙමය නැවත 
�� ග'වන ලs.  ෙමම ෙ�ඛණය මහජනතාවට දැනගැ_ම �wස ප�eධ කරන ලද අතර එය වඩා 
l°� ජනතාවකෙ� දැන ගැ_ම �wස (ෙයෝ,තායතනෙ
 www.icta.lk (ල ෙවz අඩ�ෙ
ද පළ 
කරන ලs.  

 
 
(ෙයෝ,තායතනය ෙමම ]ය��ෙ� අඩං£ ෙතොර� ��බඳ  ව  lව�ප� ම~' දැ'Pn පළ 

ෙකොට ප�efයB ලබා s ඒ ��බඳ අදහස් කැඳවන ලs. ප�ප��ය සn¶�ණ 1[ෙn s එම අදහස් ද 
සැල1�ලට ග'නා ලs. �ෙශේෂෙය' ම රාජ� ආයතනව]', leග]ක ආයතනව]', 
lරවැ�ය'ෙග', ෙනොෙය¦� සංගn ම~', ෙසෞඛ� අංශෙ
 (ලධා['ෙග' ෙn ��බඳව ([�ණ 
ලැdw. ෙමම �ය°ම ([�ණ �ම�ශනය ෙකොට ඒවා සාක³ඡා ෙකොට අවශ� ෙකොටස් අඩං£ ෙකොට 
ෙමම ]ය��ල සංෙශෝධනය කරන ලs. 

 

((((ඇඇඇඇ) ) ) ) _�මය පQRම සැක`ම_�මය පQRම සැක`ම_�මය පQRම සැක`ම_�මය පQRම සැක`ම    
 
දැනට ෙතො.ස.තා. (ෙයෝ,තායතනය ෙතො.ස.තා.ෙ
 ව�ධනය ඉ�2යට ෙගන යෑම සඳහා� ඒ 

සඳහා අවශ� _�මය ප2සරය සැක`ම සඳහා� එ ම~' රෙටY _�මය පeධ�යට අවශ� ෙකොටස් 
සැක`ම සහ ඇළ� 1[ම සඳහා� Vයා කරෙගන යg. ෙn යටෙ� �'ෙටB ආයතනය ��' 
ආරnභ කරන ලද වැඩ කට� (ෙයෝ,තායතනය ��' ඉ�2යට ෙගන යන අතර එය අමාත� 
ම4ඩලය ��' (ෙයෝ,තායතනයට ෙදb ලබන �ෙශේෂ � බලතල අbව Vයා�මක ෙකෙ�. 

 

ඇඇඇඇ....1111. . . . ඉෙලBෙටොඉෙලBෙටොඉෙලBෙටොඉෙලBෙටො(ක ගbෙදb පණත (ක ගbෙදb පණත (ක ගbෙදb පණත (ක ගbෙදb පණත     

 
 රාජ� ආයතනවල ෙතො.ස.තා. භා�තා 1[ම සඳහා වඩා� ම අදාළ වන _�ය නn  2006 වසෙ� 

අංක 19 දරණ ඉෙ�Bෙටො(ක ගbෙදb පනත ෙ).   ෙමම පනත ෙකNnප� 1[මට අවශ� පQRම 
සකසන ලeෙe අගමැ�, ෙවළඳ හා වාwජ ඇම� සහ �ද�ා හා තා�ණ ඇම� ��' ඉ�2ප� කරන 
ලද ඒකාබeධ අමාත� ම4ඩල සංෙeශයB ම~(. ෙමම _�ය ෙකNnප� 1[ම _� ෙකNnප� 
ෙදපා�තෙn'ව හා (ෙයෝ,තායතනය ��' ඒකාබeධ ව කළ � බැ) 2004 සැ�තැnබ� මස 22 
වන �න අමාත� ම4ඩලය ��' mරණය කරන ලs. 

 



4 

 

 
_� ෙකNnප�ක� ��' ෙමම _�මය ෙ�ඛණය (ෙයෝ,තායතනෙ
 _�මය සහ 

ප�ප��මය අදහස් ද ලබා ෙගන සnපාදනය කරන ලද අතර එය පා�]ෙn'වට 2006 මා� මස 
07 වන �න ඉ�2ප� කරන ලs.  ඉෙලBෙටො(ක ගTෙදb පනත  2007 ඔBෙතෝබ� 01 වන �න �ට 
Vයා�මක ෙ). (2007 සැ�තැnබ� 27 �නැ� අංක 1516/25 දරන අ� �ෙශේෂ ගැස« පත ප2�) ෙමම 
පනත එBස� ජාm'ෙ� අ'ත�ජා�ක ෙවළද _� ෙකොZසෙමY පZm' අbව සකස් කරන ලs.  
තවද එය ඉෙලBෙටො(ක වාwජ�ය ��බඳ ආද�ශ _�ය සහ ඉ ෙලBෙටො(ක අ�ස' ��බඳ  
ආකෘ�ක _�ය මත ද පදනn ෙ). (2001, 1996) 

 
ෙමම පණෙ� අරST ෙමෙසේය: 
 
අ.  _�මය අවYරතා ඉව� 1[ෙම' සහ _�මය සහ�ක භාවය තහ§� 1[ෙම' ෙe}ය සහ 

අ'ත�ජා�ක ඉෙලBෙටො(ක වාwජ�ය සඳහා පහQකn සැල`ම.  
 

ආ.  ඉෙලBෙටො(ක වාwජෙ
 �ශ්වාස කට� සව්·ප භා�තයට ගැ_ම ෛධ�යම� 1[ම.  
 

ඇ.  රාජ� අංශෙ
 ඉෙලBෙටො(ක ෙ�ඛන භා�තයට පහQකn සැල`ම සහ ඉ-ස'(ෙ)දනය 
සඳහා �ශ්වාස_ය ස්ව·ප භා�තා 1[ම ම~' රා¹ ය ෙසේවා වඩා� කා�ය�ම ව ලබා sම 
පව�ධනය 1[ම. 

 
ඉ.  ද�ත පw§ඩවල සහ ඉෙලBෙටො(ක ස'(ෙ)දනෙයY �ශ්වාස_ය�වය, අව�ාජ�වය, 

සn¶�ණ බව යන ක�T මත පනත �ශ්වාසය තහ§� 1[ම. ෙමම~' ඉෙලBෙටො(ක 
ස'(ෙ)දනය (ල හා _�මය වශෙය' Q;Q ස'(ෙ)දන මාධ�B ෙලස තහ§� කර ඇත. 

 
ෙමම _�ය පදනn ෙකොට දැ' රාජ� ආයතනවලට තම ෙසේවා සැපxමට ඉෙලBෙටො(ක 

කමෙ)ද භා�තා 1[මට ද තම ද�ත සහ ෙතොර� ඉෙලBෙටො(ක මාධ�යෙය' තබා ගැ_මට ද 
අවශ� �යවර ගත හැක.  ඉෙලBෙටො(ක ගbෙදb පණත Vයා�මක 1[මට අbෂාං~කව 
ඉෙලBෙටො(ක ස'(ෙ)දනය හා අ'ත�ජා�ක ෙකො'තා� භා�තය ��බඳ ව එBස� ජාm'ෙ� 
~�Qම අ�ස' 1[ෙම' : ලංකාව ආ�යාb කලාපෙ
 පළSව ෙn සඳහා කට� කරන ලද රටව� 
අත2' 'වැ( රට වශෙය' ද ද¦T ආ�යාb කලාපෙ
 පළSවැ( රට වශෙය' ද සල¦T ෙවb 
ඇත. ෙමය වඩා� ප�eධ ව ඇ�ෙ�  ඉ-ෙකො'තා� ~�Qම වශෙය(. ෙමය �ද�ා හා තා�ණ 
අමාත�ාංශය ��' ආරnභ 1[ෙම' ඒ හා සnබ'ධෙය' ග'නා ලද අමාත� ම4ඩල mරණයකට 
අbෂාං~කව �; �ය.   

 
ෙමම ~�Qම ම~' ඉෙලBෙටො(ක ස'(ෙ)දනය භා�තා වන අවස්ථාවලs �ෙශේෂෙය' ම 

අ'ත�ජා�ක ෙකො'තා� ෙකෙ� භා�තා වන අවස්ථාවලs _�මය සහ�ක භාවය සහ වාwජ 
lෙරෝකතනය 1[ෙn හැ1යාව ලබා sම අරST ෙකෙ�.  එ ම~' ඉෙලBෙටො(ක ප2සරයකs යn 
පා�ශ්වයක ස්ථානගත Pම (�ණය 1[ෙn අවශ�තාවය ද එෙසේම ඉෙලBෙටො(ක ස'(ෙ)දනය �ට 
� සහ ලබා ග� කාලය හා ස්ථානය ��බඳව ද ආවරණය ෙකෙ�.  එෙසේ ම ෙකො'තා� ඇ� 1[ෙn s 
ස්වයං¥ය පw§ඩ පeධ� භා�තය ද එම~' ආවරණය කරg. එෙසේ ම ඉෙලBටා(ක ස'(ෙ)දනය 
සහ කඩදා�මය ෙ�ඛන (�]ක කඩදා� ෙ�ඛන ද ඇ°ව) අතර කෘත�ා�මක ල�තාවය සහ�ක 
1[ෙn (�ණායක භා�තා 1[ම ද ෙn යටෙ� පැහැ�] ෙ). ඉෙලBෙටො(ක අව�ාජ�වය සලකා 
බැªෙn කම  සහ අ� අ¦� ම~' තබන අ�සන අතර කෘත�ා�මක ල�තාවය ද ෙn ම~' 
ආවරණය කරg.  

 
ෙමY පQ කට� ෙලස (ෙයෝ,තායතනය අං1ත අ�ස' (¦� 1[ම සඳහා � සහ�ක 1[ෙn 

අfකා2යB �YNPෙn කට� ආරnභ කර ඇ� අතර එය : ලාං1ක රාජ� ආයතන සහ lරවැ�යනට 
ඉෙලBෙටො(ක ස'(ෙ)දන සහ ඉෙලBෙටො(ක ෙකො'තා� කට�වලs අව�ාජ�වය සහ 
ප�Bෙෂේප 1[ෙn ෙනොහැ1යාව සහ�ක කරg. 

 
 

    

ඇඇඇඇ. . . . 2222. . . . ප2ගණක අපරාධප2ගණක අපරාධප2ගණක අපරාධප2ගණක අපරාධ    
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2007 අංක 24 දරණ ප2ගණක අපරාධ පණත ප2ගණක අපරාධ හ�නා ගැ_ම� එව' අපරාධ 
�ම�ශනය හා බලා�මක 1[ම� සඳහා අවශ� Vයාව]ය ද හ�'වා s ඇත.  ෙමම ෙකNnපත 2005 
අෙගෝස් 23 �න පා�]ෙn'වට ��ග'වන ලද අතර එY s පා�]ෙn' ස්ථාවර කZN B ම~' 
l°� ව �ම�ශනය කරන ලs. ෙමම ෙකNnපත 2007 මැg මස s _�ගත කරන ලද අතර 2007 �] 
මස 09 වන �න පා�]ෙn'ෙ) කථානායක ��' සහ�ක කරන ලs. 

 
 වසර 2007 අංක 24 දරන ප2ගණක අපරාධ පනෙ� �]ක පදනම වbෙ
 ප2ගණකයකට, 

ප2ගණක වැඩසටහනකට, ද�තවලට ෙහෝ ෙතොර�වලට අනවරසරෙය' ඇ� Pම ෙහෝ 
අනවසරෙය' භා�තා 1[ම අපරාධයB ෙලස හැO'Pමg. අපරාධක�ෙව¦ට ප2ගණකයB භා�තා 
1[මට අවසරය ෙහෝ අg�ය �dණ ද අවසරය ඉBමවා යන ප2eෙද' ප2ගණක භා�තා 1[ම වැ( 
කට� සnබ'ධෙය' Vයා 1[මට ද ෙමY ප�පාදන සලසා �ෙz. 

ප2ගණක ෙතොර� අනවසර සංෙශෝධනය', ෙවනස් 1[n ෙහෝ කපා හැ[n ෙහෝ ප2ගණක 
භා�තය වැළැBPම ආ�ය ෙn යටෙ� අපරාධ ෙලස ගැෙ'.  ඕනෑම leලෙය¦ ප2ගණකයක 
කමෙ�ඛණය ම~' අවසර ල� leගලෙය¦ ප2ගණකයB භා�තා 1[ෙn හැ1යාව වළBවg නn 
එයද ෙn ම~' වරදB ෙලස දැBෙ).  ෙn යටෙ� අපරාධ වශෙය' හ�'වා ෙදන අෙන¦� වැර� 
Vයා නn ප2ගණක ෛවරස ෙහෝ ත�ක ෙබෝnබ ආ�ෙය' ප2ගණකවලට හා(යB ෙහෝ �නාශයB 
�; 1[ම, අනවසර ව ෙතොර� �ටප� කර ගැ_ම, අනවසර ෙලස ප2ගණක ෙසේවා ලබා ගැ_ම සහ 
ප2ගණක වැඩසටහනB, ද�ත ෙහෝ ෙතොර� ඒවා එB ප2ගණකයක �ට තව� ප2ගණකයකට 
සnෙපේෂණෙ
 s අ'ත� (ෙරෝධනය 1[ම. 

 ෙමම පනත නව මා�]යක ප2ගණක අපරාධ �ම�ශන කම හ�'වා ෙදg.  ෙමY ඇ� ප�පාදන 
ම~' ෙපො]ස් ෙදපා�තෙn'වට ප2ගණක අපරාධ හා වැර� සnබ'ධ �ම�ශන කට� 1[මට 
�ෙශේෂඥg' ක4ඩායමකෙ� උපකාර ලබා ගැ_මට ද ප�පාදන සපයා ඇත. 

 

ඇඇඇඇ....3333. . . . ද�ත ආර�ද�ත ආර�ද�ත ආර�ද�ත ආර�ණයණයණයණය    

 
ෙබොෙහෝ සමාගnවලට �ෙශේෂෙය' ම අ'ත�ජාලය භා�තෙය' තම වැඩකට� කරන 

ආයතනවලට leග]ක ද�ත ඉතා වැදග�කම1' �� ෙeපළB බවට ප� P ඇ� අතර එෙහg' 
ෙමම ෙතොර� �ගෙ
 ද�ත ආර�ණය ඉතා වැදග� _�මය ෙ�ේතයB බවට ප� P ඇත.  එෙසේ 
§වද ඒකාබeධ ෙගෝªය ආ�¤කයක s, රටක පව�න ජා�ක ද�ත ආර�ණ _� පහQෙව' මග 
හරවා යෑමට හැ1 අතර lරවැ�යනට ලබා s ඇ� ආර�ාව, අපරාධක�වනට ද�ත ජා�ක අfකරණ 
බල `මාෙව' ඔzබට yවමා� කර ගත හැ1 ෙහg' නැ� P යg.  එව' _� මග හැ[n වැළැBPමට 
�ෙරෝ½ය සංගමෙ
 ද�ත ආර�ණ කමෙ)දය ��' ප�පාදන පනවා ඇ� අතර එම~' leග]ක 
ද�ත �ෙරෝ½ය සංගමයට අය� ෙනොවන : ලංකාව වැ( රටවලට yවමා� 1[ම ද පාලනය කරg.   

 
ව�තමානෙ
 රජය ප�ප�� පදනn � ද�ත ආර�ණ භා�තා කම සංගහයB ෙයොදා ගැ_ම 

��බඳ ව ක�T ෙසොයා බලන අතර එයට leග]ක අංශය ද ඇළ� 1[මට කට� ෙකෙ�.  එම 
සංගහයට ෙතො.ස.තා. පනෙතY 2003 ෙර£ලා�  යටෙ� _�මය බලතල ලබා sෙn හැ1යාව ද සලකා 
බැෙළේ. ෙn අbව ෙමම කමෙ)දය ස්වයං ෙහෝ සහ(යාමන කමයB ෙලස හැO'�ය හැක. (අංක 0103 
ෙකොටස බල'න) 

 

ඇඇඇඇ....4444. . . . defමය ෙeපළ අg�යdefමය ෙeපළ අg�යdefමය ෙeපළ අg�යdefමය ෙeපළ අg�ය    

 
1979 වසෙ� අංක 52 දරණ defමය ෙeපළ සංගහ පනත ව�ෂ 2003 අංක 36 දරණ defමය 

ෙeපළ පනත ම~' �ස්ථාපනය කරන ලs.  ෙමම නව පනෙතY මෘ;කාංග ආර�ණය, ෙවළඳ රහස් 
සහ ඒකාබeධ ප2පථ යනාs නව අංග ද ඇළ� කර ඇත. (ක�ණාකර 0204 සහ 0205 දරණ 
ෙකොටස් බල'න) 

 
 

 1 1 1 1 ෙකොටස ෙකොටස ෙකොටස ෙකොටස : : : : ෙතොෙතොෙතොෙතො....සසසස....තාතාතාතා. . . . කළමණාකරණයකළමණාකරණයකළමණාකරණයකළමණාකරණය    
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0101:  ෙතොෙතොෙතොෙතො....සසසස....තාතාතාතා....    පාලනයපාලනයපාලනයපාලනය 

තම ආයතනෙයY  ෙතො.ස.තා. කට� ම~' ආයතනෙයY ඉලBක,  අරST සහ 
කමෙ)ද සඳහා සහාය දBවන බවට� �රසාර ව පව�වා ග'නා බවට� ඒවා l°� 
කරන බවට� ආයතනෙයY ෙජ�ෂ්ඨ කළමනාකා2�වය, එY වÀහය සහ Vයාදාම 

��' තහ§� කළ �ය. 

010101: ෙතො.ස.තා. ඒකක: සෑම රාජ� ආයතනයB ම තම ආයතනය ළ ෙතො.ස.තා. 
ඒකකයB �YN�ය � ෙ). ෙමම ඒකකෙ
 පමාණය හා වÀහය ආයතනෙ
 අවශ�තා 
මත සහ ආයතනෙ
 කට� ෙහෝ ව�ාපෘ� ෙකොපමණ ;රකට බාYර ආයතන ලවා ඉN 
කළ හැ1 ද ය'න මත රඳා පව�b ඇත. 

 
010102:   ෙතො.ස.තා. ඒකකෙ
 කා�යය භාර හා වගXn:  ආයතනෙයY ෙතොර� තා�wක 

Vයාකාරකn, බාYර ආයතන ලවා Vයා�මක කරවන ෙතො.ස.තා. ව�ාපෘ� සහ එව' 
ව�ාපෘ�වල Vයා�මක iව චක කළමනාකරණය ෙමම ෙතොස.තා ඒකකෙ
 වගXම 
ෙ). 

 
010103: මධ�ම ෙතො.ස.තා. සහායක ඒකකය: රාජ� ආයතනවල අවශ�තා අbව අවශ� 

තා�wක උපෙeශන හා ෙසේවා (දෘඩාංග, මෘ;කාංග, ජාලකරණය හා ස'(ෙ)දනය) 
සැපxමට රජය ��' ෙතො.ස.තා. (lණතාවෙය' ෙහR කා�ය ම4ඩලය1' � 
මධ�ම ද�ත ෙB'දයB ලංකා රාජ� ජාල ව�ාපෘ�ය යටෙ� �YNවා ඇත. 

 
010104: පධාන නව�කරණ (ලධා[ ප� 1[ම: සෑම රජෙ
 ආයතනයB ම පධාන නව�කරණ 

(ලධා2ෙය¦ ප� කළ � ෙ). එම ආයතනෙ
 පධාන නව�කරණ (ලධා[ රාජ� 
ප�(�මාණ වැඩසටහෙ' කට� සඳහා රාජ� ආයතනෙ
 සnබ'fකරණ l�ක 
ෙ). ඔy ෙහෝ ඇය ආයත(ක Âරාව]ෙ
 ෙදවන ම«ටෙn ��න (ලධා2ෙය¦ ෙහෝ 
(ලධා2wෙය¦ �ය � අතර ආයතනෙ
 පධා_ ෙවත වා�තා කරන (ලධා2ෙය¦ 
�ය � ෙ). එෙසේ ම ඔy/ඇය ෙතො.ස.තා. ඒකකෙ
 පධාන�වය දැ2ය � අතර 
ආයතනෙ
 කෘත�ා�මක කට� ��බඳ අවෙබෝධයB ද යට� �2ෙසg' අවම 
ම«ටෙn තා�wක අවෙබෝධයB ද ඔy/ඇය සව �Rය � ෙ). 

 
010105: පධාන නව�කරණ (ලධා2යාෙ� වගXම:  තම ආයතනෙ
 ෙතො.ස.තා. කට� 

සංව�ධනය හා නැංPම පධාන නව�කරණ (ලධා2යාෙ� වගXම වන අතර තම 
ආයතනෙ
 වැඩසටහ' හා ව�ාපෘ� අෙන¦� ආයතන සමග එBව Vයා 1[ෙn s ඒ 
සඳහා අ�Syණත ට ෙමොy/ඇය �ය �ය. පධාන නPකරණ (ලධා[ ��' තම 
ආයතනෙ
 ඉ-රාජ� කට� Vයා�මක 1[ම සඳහා (ෙයෝ,තායතනය ��' ප� 
කර ඇ� (ලධා[ සමග අවම වශෙය' මාස 3කට පමණ ෙහෝ අවශ� ප2� කට� 
සnබ'fකරණය කළ �ය.  පහත දැBෙවන ෙතොර� තා�ණ ක4ඩායn පධාන 
න�කරණ (ලධා[ට වා�තා කළ �ය. තා�wක Vයාකාරකn, ව�ාපෘ� 
කළමණාකරණය සහ ව�ාපෘ� බැහැර ආයතන ලවා කර ගැ_ම, ෙතොර� තා�ණ 
සැලQnකරණය, ෙතො.ස.තා. ප�ප��, ව�ාපා2ක Vයාකාරකn සහ බැහැර ආයතන 
ලවා ඉNකරන ව�ාපෘ�, Vයා�මක කරන ආයතන ආ�ය ෙ). 2011 වසර වන �ට ෙn 
සnබ'ධෙය' සn¶�ණෙය' ම Vයා 1[මට පධාන නPකරණ (ලධා2යා වග1ව 
� ෙ).  

 
010106: තම ආයතනෙ
 ෙමෙහවර සහ දැBම සාBෂා� කර ගැ_ම සඳහා ෙතො.ස.තා. භා�තා 

කර ග'නා අ�� පැහැ�]ව දBවන ෙතො.ස.තා. සැලQමB ෙකNn ප� 1[ම සහ  
Vයා�මක 1[ම සෑම රාජ� ආයතනයB ��' ම ඉN කල � ෙ). වා�Ãක 
ෙතො.ස.තා. පසnපාදන ෙමම සැලQමට ඇළ� �ය � ෙ). ෙතො.ස.තා. වා�Ãක 
සැලQම ආයතනෙ
 පධාන ව�ාපා2ක සැලQෙn ෙකොටසB �ය හැක. ව�ාපෘ� 
අ�³ෙÄදනය Pම අවම 1[මට� ෙතො.ස.තා �ස�n නැවත භා�තය උප2ම 1[මට� 
තම ආයතනෙ
 වා�Ãක ෙතො.ස.තා. සැලQම අෙන¦� ආයතනවලට ලබා �ය � 
ෙ). ෙතො.ස.තා. සැලQn ෙකNnප� 1[ම හා Vයා�මක 1[ම සඳහා පධාන 
නPකරණ (ලධා2 වග1ව � ෙ). (අංක 0203 දරණ  ෙකොටස බල'න) 
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0102: ෙතොර� iවචකෙතොර� iවචකෙතොර� iවචකෙතොර� iවචක කළම කළම කළම කළමනානානානාකරණයකරණයකරණයකරණය 

කඩදා�මය ෙහෝ ඉෙලBෙටො(ක ෙ�ඛන පව�වා ෙගන යාෙn s �ය�ම රාජ� 
ආයතන අදාළ ෙ�ඛන පව�වා ගැ_ෙn _�, (යාමන සහ පZm' ට අbලව   

කට� කළ �ය. 

010201: රාජ� ආයතනවල ෙතොර� පeධ�වලට අවශ� ද�ත භාෂාතෙය' ම (�ංහළ, ෙදමළ, 
ඉංÅ�) ගහණය කර ගැ_මට, රඳවා ගැ_මට සහ ගබඩා කර ගැ_මට හැ1 �ය � 
ෙ). එයට අමතරව රාජ� ආයතන ෙතොර� පeධ�වලට තම ෙසේවාදායකg' කැම� 
භාෂාෙව' (ඉහත සඳහ' භාෂා 3') ඔ§' සමග ]� ගTෙදb  හැ1යාව ද �Rය 
�ය.   

010202: ¦මන භාෂාෙව' ද�ත ගහණය කළ ද ද�ත පාදවල ගබඩා වන ද�තවල 
සn¶�ණ�වය සාBෂා� කර ගැ_ම සඳහා එම ද�ත ඉංÅ� භාෂාවට ප2ව�තනය හා 
අbව�තනය ෙකොට ගබඩා කළ � ෙ).  (අbව�තනය සඳහා පහත දැBෙවන අඩ�ය 
බල'න. www.icta.lk/technology/transliterator) 

010203: රාජ� ෙතොර� පeධ�වල බy භාÃත ද�ත භාෂාතෙය' ම පව�වාගත � ෙ). 

010204: ඉෙලBෙටො(ක මාධ�ට ද�ත සංකමණය 1[ම: ෙතොර� පeධ�යB සඳහා සහභාµ 
වන රාජ� ආයතනවල දැනට ඇ� ද�ත ඉෙලBෙටො(ක මාධ�යට සංකමණය 
1[ෙns ඒවා එක 1[ම ප[�ා 1[ම, යාව�කාªන 1[ම, අවශ� වන ආකෘ� 
අbව ඒවා නැවත වÀහගත 1[ම සහ ඒවා �2�; 1[ම සහ එY සn¶�ණ�වය 
සහ�ක 1[ම ද�ත සංකමණයට ෙපර ඉN කළ � ෙ). 

 
010205: ෙ�ඛන රඳවා තැÈම: ආයතනෙ
 ෙතොර� පeධ�ය (පදවන සහ ගබඩා කරන 

ෙතොර� 1973 අංක 48 දරණ ජා�ක ෙ�ඛණාර�ක පනත අbව රඳවා ගැ_ම, 
ගබඩා 1[ම හා ආර�ා 1[ම කළ� ෙ).  එෙසේ ම එY යn සංෙශෝධන �; ෙ) නn ඒ 
පකාර ව ම ෙමම කට� �; කළ � ෙ).  එෙසේ ම ෙතොර� තා�ණ ආර�ණ 
É�ප B රම දැBෙවන ෙතොර� ආර�ණ කළමනාකරණය සඳහා � භා�ත සංගහෙ
 
එනn ISO/IEC 17799 Y 15 ෙව( ෙකොටස අbව ද ෙමම කට� ඉN කළ � ෙ). 
(ඇSTම 1 බල'න)  එෙසේ ම ඉෙලBෙටො(ක ගබඩා 1[ම සහ ෙ�ඛනවලට අදාළ 
අ'ත�ජා�ක ෙ�ඛනාර�ණ සභාෙ) මග ෙප'Pn ජා�ක ෙ�ඛණාර�ණ 
ෙදපා�තෙn'ව ��' ෙයොදා ග'නා අතර ඒවා ද ෙමම කට�වලs අbගමනය 
කළ � ෙ). 

 
010206: ඉෙලBෙටො(ක ෙතොර� රඳවා ගැ_ෙn s ඒවාෙ
 භා�තා 1[ෙn හැ1යාව, 

පෙ)ශන හැ1යාව, සn¶�ණ�වය, අව�ාජ�වය, ඒවාෙ
 _�මය ��ගැ_ෙn 
හැ1යාව සහ සාÎමය වශෙය' ඇ� වැදග�කn Ïෙකන අ�2' එය ඉN කළ � 
ෙ). 

 
010207: ඉෙලBෙටො(ක ෙතොර� රඳවා ගැ_ෙn s ඒවාෙ
 �ශව්ාස_ය�වය සහ�ක කළ 

� අතර, අනවසර භා�තා 1[n, ෙවනස් 1[n, සංෙශෝධනය 1[n, කපා හැ[n ෙහෝ 
ඉව� 1[n වළBවන අ�2' එය ඉN කළ � ෙ). 

 
010208: ඉෙලBෙටො(ක ෙතොර� රඳවා ගැ_ෙn s ඒවාෙ
 අ'ත�ගතමය වශෙය' 

සn¶�ණ�වය Ïක ගැ_මට හැ1වන ප2� ද ආයතනෙ
 ව�ාපා2ක කට� හා 
ගbෙදb සඳහා අත�වශ� වන ෙතොර� ඒවාෙ
 අඩං£ වන ප2� ද පව�වා ගත � 
ෙ). 

 
010209: ෙතොර� පeධ� දැනට පව�න පZ�, �ෙශේෂෙය' ම අභ�'තර හා රජෙ
 �ගණන 

අවශ�තාවලට අදාළ පZ� අbගමනය ප2� හා 1973 අංක 48 දරණ ජා�ක 
ෙ�ඛනාර�ණ පනෙතY සහ එY සංෙශෝධනවල ප�පාදනවලට ගැළෙපන අ�2' 
පව�වා ගත �ය. 

 
010210: ��ධ තා�wක ෙ)�කා හරහා ෙතො.තා. පeධ� සංකමණය: ආයතනවල මෘ;කාංග හා 

දෘඩාංග ෙවනස් Pෙn s  පව�න ඉෙලBෙටො(ක ෙතොර�වලට පෙ)ශන හැ1යාව 
සහ  පමාණෙය' හා සංඛ�ාෙව' අ¬ වැ� 1[ෙn හැ1යාව Ïෙකන ප2� පහQෙව', 
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��ධ � තා�wක ෙ)�කා හරහා ෙතොර� පeධ� සංකමණය 1[ම සහ�ක කරන 
Q;Q ෙතොර� සංර�ණ කමෙ)දයB සැක�ය � ෙ).  ෙn සඳහා පZ� භා�තා 
1[ෙn s �වෘත පZm' භා�තය (�ෙeශ ෙකෙ�.  �වෘත පZm'වල �]ක ල�ණය 
නn පZm' Y �2�තර ප�efයට ප� ෙකොට �Èම හා එම පZm' ෙවත පෙ)ශ 
Pෙn ෙහෝ Vයාවට නැµෙn බාධාව' ෙනොමැ� Pම ආ�යg.   

 
010211: පාර ද�ත පZm': ෙතොර� රාජ� ආයතන හරහා yවමා� 1[ෙn s ඒවාෙ
 උප2ම 

අb·පතාවය Ïෙකන ප2� රඳවා ගත �ය. 
 
010212: �න සහ ෙ)ලාව' ඉෙලBෙටො(ක ෙ�ඛණවල දැBPම. �නය ෙ)ලාව සහ කාල 

කලාප ISO 8601 දරණ පZ�ෙයY දBවන ප2� රඳවා ගත �ය. ISO 8601 යb 
අ'ත�ජා�ක �නය සහ කාලය දැBPම සඳහා වන අ'ත�ජා�ක පZ�ය ෙ). 
අ'ත�ජා�ක �න පZ�ය යb YYYY-MM-DD ෙ). YYYY ම~' Òෙගෝ2යාb 
කැලැ'ඩරෙ
 ව�ෂය ද MM එම වසෙ� මාසය ද DD ම~' මාසෙ
 �නය ද දැBෙ). 
�නෙ
 කාලය දැBPම �wස අ'ත�ජා�ක අංකනය hh:mm:ss ෙ). 

 
010213: රජෙ
 ආයතන තම ෙසේවක ම4ඩලය ආයතනෙ
 ඉෙලBෙටො(ක ෙතොර� රඳවා 

ග'නා අවශ�තා ��බඳ දැbව� බ�' � බවට සහ�ක කළ �ය.  එෙසේ ම ඔ§'ට 
ඒ සඳහා අවශ� ප2� lyTව ලබා �ය �ය. 

 
010214: ඉෙලBෙටො(ක ෙ�ඛණවල අදාළ ෙතොර� ඉෙලBෙටො(ක මාධ�ෙය' රඳවා 

ගැ_ෙn සහ සංර�ණෙ
 s ඒවාෙ
 �]ක ස්වභාවෙය' පව�වා ගැ_ෙn 
අවශ�තාවය' ව�ෂ 2006 අංක 19 දරණ ඉෙලBෙටො(ක ගTෙදb පනෙතY පස්වන 
සහ හයවන ෙකොටස්ව]' දැBෙවන ප2� Vයා�මක කළ �ය. 

 
010215: ආයතනෙ
 �fම� ප2පාලන භා�ත කම අbව ඉෙලBෙටො(ක ෙතොර� ඉව� 

1[ම සහ �නාශ 1[ම කළ � අතර එය අදාළ _� සහ (යාමනවලට අbගත වන 
ප2� ඉN කළ � ෙ).  

 
0103: leග]ක ද�ත ආර�leග]ක ද�ත ආර�leග]ක ද�ත ආර�leග]ක ද�ත ආර�ණයණයණයණය 

 
රජෙ
 ආයතන lරවැ�ය'ෙ� leග]ක ද�ත භා�තා 1[ෙn s එය පව�න හා 

අදාළ � _�, භා�ත සංගහ, (යාමන සහ පZm'ට අbගත වන ප2� කළ � ෙ). 
 
010301: lරවැ�යනෙ� leග]ක ද�ත සහ ෙතොර� රඳවා ගත ��ෙ� ඒවාට අදාළ _�, 

(යාමන සහ [m' ම~' (යම කරන කාලය ළ හා දBවා පමw.  එම ද�ත හා 
ෙතොර� අනාවරණය කළ හැBෙB ඒවාට අදාළ _� [� හා (යාමන පකාරව පමw 
(ද�ත ආර�ණය ��බද භා�ත සංගහය (¦� � කළ ෙn සඳහා අවශ� වන මා�ග 
(�ෙeශය' ලබා ෙදb ඇත.)  

 
010302: රාජ� ෙවz අඩ�ව]' ෙහෝ ෙවන� ෙතොර� පeධm' හා සnබ'ධ කට� ම~' 

එක කර ග'නා lරවැ�ය'ෙ� ඉෙn� ]�න ෙවන� පා�ශවය' ට ලබා sම ෙහෝ 
�1Óම ෙනොකළ �ය. 

 
010303: රජෙ
 ෙවz අඩ� ෙහෝ ෙතොර� පeධ� ම~' ලබා ග'නා leග]කව හ�නා ගත 

හැ1 ෙතොර� එY අවශ�තාවය පව�න කාලයට වඩා රඳවා තබා ෙනොග� �ය. 
 
 
0104:        පපපපZm'Zm'Zm'Zm'    

 
රාජ� ආයතනවල අ'ත�Vයාකා[ හැ1යාව සහ කා�ය�මතාවය ඉහළ නැංPම �wස 

රාජ� ආයතන ��' පZm' භා�තා කළ � ෙ). 
 

010401: 1984 අංක 6 දරණ පනත යටෙ� �YNවා ඇ� : ලංකා පZ� ආයතනෙ
 වගXම රාජ� 
ආයතනයවලට අදාළ පZm' හ�'වා sම සහ ප2}ලකg' සහ (පදව'න' ෙවත 
ක�නZ' සහ පහQෙව' පZm' කරා පෙ)ශ Pෙn හැ1යාව ස්¤ර 12ම ෙ).  
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010402: රාජ� ආයතනවල අ'ත� Vයාකා[ හැ1යාව සහ �ය�ම පා�ශ්වය' සහභාµ කර ගැ_ෙn 
අරSw' : ලංකා පZ� ආයතනය ��' ෙයොදා ග'නා පZm' රාජ� ආයතන ��' භා�තා 
කළ � ෙ). 

 
010403: www.life.gov.lk ෙවz අඩ�ෙයY ප�eධ කර ඇ� ලංකා අ'ත� Vයාකා[ හැ1යා රාSව සහ 

එY ප2Éෂ්ඨය' Y දැBෙවන පZm'වලට රාජ� ආයතන අbල �ය �ය. රජෙ
 
ආයතනවල සහෙයෝගෙය'  ෙමම පZm' (ෙයෝ,තායතනය ��' ක]' කලට සnමත 
කරb ලැෙz. 

 
010404: රාජ� ආයතන ��' �වෘත පZm' Y ල�ණවලට අbලතාවය දBවන ෙතොර� තා�ණ 

�ස;n භා�තා කරන ෙලස (�ෙeශ කරb ලැෙz. (ක�ණාකර ඇSTම 3 බල'න). 
 
010405: �ය� රාජ� ආයතන ෙතොර� හා ස'(ෙ)දන තා�ණය සඳහා �ංහල භා�තා 1[ම සඳහා 

�ෙශේෂෙය' ම �ංහල ෙ�ඛන, ෙතොර� තා�ණ පeධ� සහ ඉෙලBෙටො(ක ෙතොර� 
�කාශෙ
 s �ංහල/ෙදමළ �(ෙකෝÖ භා�තාව හා අදාළ වන SLS 1134 : 2004 පZ�ෙ
 පළS 
ෙකොටස ද අඩං£ වන ෙසේ එයට අbගත �ය �ය. 

 
010406: �ය� රජෙ
 ආයතන ෙදමළ භාෂාවට අදාළ ෙතො.ස.තා. සඳහා ෙදමළ භා�තා 1[ම සඳහා 

�ෙශේෂෙය'ම ෙ�ඛණ ෙවz අඩ�, මෘ;කාංග පeධ� හා ඉෙලBෙටො(ක ෙතොර� �කාශෙ
 
s �ංහල/ෙදමළ �(ෙකෝÖ භා�තාවට අදාළ SLS 1326:2008 යන පZ�යට අbගත �ය �ය. 

 
010407 ජනාfප� ��' ඉ�2ප� කරන ල;ව හා 2006 සැ�තැnබ� 13 �න අbමත � “රාජ� අංශ 

ප�(�මාණ වැඩසටහන” මැෙය' � අමාත� ම4ඩල mරණය ප2� �ය�ම රාජ� ආයතන 
�ශාල (�. Z]යන 2කට වැ�) ෙතො.ස.තා. ව�ාපෘ� Vයා�මක 1[ෙn s ඒවා (අ) රාජ� 
ආයතනවල අදාළ වන ෙපො; පZm'වලට අbලතාවය තහ§� 1[ම, �ෙශේෂෙය' ම අ'ත� 
Vයාකා[ හැ1යාව සහ ෙe}යකරණ අවශ�තා හා සnබ'ධ පZm'වලට අbලතාවය 
තහ§� 1[ම හා (ආ) ව�ාපෘ� රාජ� අංශය lරා �Yෙදන ෙතො.ස.තා. පeධ� සමග ඒකාබeධ 
Pම තහ§� 1[ම �wස ෙතො.ස.තා. (ෙයෝ,තායතනෙ
 උපෙeශන ලබා ගත � ෙ). 

 
0105: ද�ත ප2පාලනය ද�ත ප2පාලනය ද�ත ප2පාලනය ද�ත ප2පාලනය ----    ද�ත මධ�ද�ත මධ�ද�ත මධ�ද�ත මධ�සථ්ානසථ්ානසථ්ානසථ්ාන 

 
ද�තවල �ශ්වාස_ය�වය, ත��වය සහ සn¶�ණ�වය තහ§� 1[ම �wස� එම ද�ත 

කරා පෙ)ශ Pමට අවසර ල� අයට එම ද�ත ලබා ගැ_ෙn හැ1යාව ලබා sම සඳහා අවශ� 
ෙතොර� උප2 වÀහය තහ§� 1[ම සඳහා� ද�ත ප2පාලනය Vය�මක කරb ලැෙz. 

 
010501: YZකා2�වය: සෑම ද�ත මධ�ස්ථානයකම ද�ත YZකා2�වය පහත ප2� ෙ):  ඉඩn ෙ�ඛණ 

ද�ත මධ�සථ්ානෙ
 YZකා2�වය සහ ජනගහන ෙ�ඛණ ද�ත මධ�සථ්ානෙ
 YZකා2�වය 
ෙර,ස්ටා� ජනරා�වරයා ස ෙ). සමාගn ෙ�ඛණ ද�ත මධ�ස්ථානෙ
 YZකා2�වය 
සමාගn ෙර,ස්ටා�වරයා ස ෙ). 

 
010502: වගXම: සෑම ද�ත මධ�ස්ථානයක ම ඇ� ද�තවල (වැර�තාවය, �ශ්වා`ය�වය, 

සn¶�ණ�වය, භා�තා 1[ෙn [�, (යාමනය සහ ද�ත යාව�කාªන 1[ෙn වගXම එම 
ද�ත මධ�ස්ථානෙ
 ද�ත YZක� ස ෙ). 

    
0106 ජාල ප2ගණක ෙය;n සහ ද�ත (�Zm'ජාල ප2ගණක ෙය;n සහ ද�ත (�Zm'ජාල ප2ගණක ෙය;n සහ ද�ත (�Zm'ජාල ප2ගණක ෙය;n සහ ද�ත (�Zm'    
010601: රාජ� ආයතනවල ෙතොර� පeධ�වල ද�ත ප2ගණක ෙය;n සහ ජාල (�Zm' 

ජා�ක ව�වසාය (�Z�ෙ
 පZm' සහ මා�ග (�ෙeශය' ]ය��ෙ� (2007 
සැ�තැnබ� සංස්කරණය 1.0) ප2Éෂ්ඨය සමග අbල �ය �ය. 

 
0107:    ෙතොෙතොෙතොෙතො....සසසස....තාතාතාතා. . . . �ගණනය�ගණනය�ගණනය�ගණනය    

 
රාජ� ආයතන ඒවාෙ
 ෙතොර� පeධ� ෙතොර�මය ව�කn ආර�ා 1[ම 

�wස� ද�තවල සn¶�ණ�වය පව�වා ගැ_ම �wස� සහ ඒවා ආයතනෙ
 
ෙතො.ස.තා. කෘත�'ෙග' ලද අගය' උප2ම 1[ම සඳහා Vයාකරන බව තහ§� 
1[ම �wස� �ය�ම රාජ� ආයතන ෙතො. ස. තා. �ගණනය' පැවැ��ය �ය. 
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010701: රාජ� ආයතන සහ _�ප� ෙදපා�තෙn'ෙ) ෙසේවක ම4ඩලය ඔ§' ෙතො.ස.තා. 
�ගණන Vයා�මක 12ම සඳහා lyT කරb ල;ව සහ ඔ§' සව ඒ සඳහා හැ1යාව 
ඇ�නn පමණB එම ආයතනවල ෙතො.ස.තා. �ගණනය �; කරන බව එම ආයතන 
සහ _�ප� ෙදපා�තෙn'ව තහ§� සහ�ක කළ �ය. 

 
010702:  සෑම අමාත�ාංශයB ම ඒ යටෙ� ඇ� ආයතනවල ෙතො.ස.තා. �ගණන ��බඳ වගXම 

භාර ගත � ෙ).  රාජ� ආයතනවල පධා_' එම ආයතනවල ෙතො.ස.තා. �ගණන 
Vයා�මක 1[ම ��බඳ ව වග1ය � ෙ). 

 
010703: සෑම රාජ� ආයතනයක ම �ගණන අංශෙ
 ෙසේවක ම4ඩලෙ
 හැ1යාව ෙතො.ස.තා. 

�ගණන Vයා�මක 1[මට හැ1වන ෙසේ ව�ධනය කළ � ෙ). 
  
010704: �ගණකාfප� ෙදපා�තෙn'ෙ) ෙසේවක ම4ඩලෙ
 හැ1යාව ඔ§නට ෙතො.ස.තා. 

�ගණන Vයා�මක 1[මට හැ1වන ෙසේ ව�ධනය කළ � ෙ). 
 
0108:    රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� ෙසේවාවලට ප ෙසේවාවලට ප ෙසේවාවලට ප ෙසේවාවලට පෙ)ශන හැ1යාව හා රාජ�ෙ)ශන හැ1යාව හා රාජ�ෙ)ශන හැ1යාව හා රාජ�ෙ)ශන හැ1යාව හා රාජ� ෙසේවා ලබා sම  ෙසේවා ලබා sම  ෙසේවා ලබා sම  ෙසේවා ලබා sම     

 
රාජ� ආයතන 0104 ෙකොටෙසේ දැBෙවන අදාළ පZm'වලට අbල වන 

ෙසේ සnපදාgක ෙසේවා සnපාදනය අØබවා යා � අතර රාජ� ෙසේවාව' කරා 
lරවැ�යනයනට පෙ)ශ Pෙn හැ1යාව ඉහළ නැං�ය � ය. 

 
010801: රාජ� ආයතන පධා_' සහ පධාන නව�කරණ (ලධා[' රාජ� ෙතොර� හා ෙසේවා 

ඒ සඳහා භා�තා කළ හැ1 �ය�ම නා]කා භා�තා කරZ' ලබා ෙදන බව තහ§� 
කළ �ය. එෙසේ ම එම ෙසේවා ජංගම උපකරණ හරහා ලබා sමට ද ෙසේවා �ස්mරණය 
කළ � ය. 

 
010802: එෙසේ ඉෙලBෙටො(ක හා ජංගම උපකරණ ෙ)�කා භා�තා ෙකොට සපයන ෙසේවාව' 

�ය�ල ලංකා eවාරය ව�ාපෘ�ෙයY රාජ� RYෙදොර හරහා ලබා �ය �ය.  රාජ� 
RYෙදොර �ය�ම ඉ-රාජ� ෙසේවා සැපxම සඳහා ඉ� වන ෙපො; අ'ත�ජාල RYෙදොර 
ෙ).  ලංකා eවාරය යb ඉ-ෙසේවා ඒකාබeධ 1[ෙn ෙ)�කාවB, ෙගPn ෙදොරකඩව� 
හා රාජ� RYෙදොර අඩං£ වන සං�Bත ව�ාපෘ�ය1.  

 
010803: �ය�ම රාජ� ආයතන හැ1තාB ;රට �ය ෙතොර� හා ෙසේවාව' ජංගම 

ඉෙලBෙටො(ක මා�]ව]' ලබාsමට උ�සාහ ගත � ය. ෙn සඳහා ෙතො.ස.තා. 
(ෙයෝ,තායතනය ��' දැනටම� ලංකා eවාරයෙයY  අංගයB ෙලස (�මාණය කර 
ඇ� �දÀ� ෙගPn ෙදොරකඩ සඳහා � ෙපො; ෙක� ;රකතන ෙBතය � “1919” �ය�ම 
රාජ� ආයතන ��' එවැ( ෙසේවාව' ජංගම ඉෙලBෙටො(ක මා�]ව]' සැපxම 
සඳහා භා�තා කළ � ය. 

  
010804: රාජ� ආයතන ෙතොර� තා�ණය ම~' ලබා ෙදන ෙසේවාව' ස�ෙ
 �න 7 සහ 

�නෙ
 පැය 24 lරාම ලබා sමට� ඒවා සාමාන� කා�යාලxය ෙ)ලාව'වලට `මා 
ෙනො1[මට� කට� කළ � ය. 

 
010805: රාජ� ෙසේවා සහ ෙතොර� ලබා ගැ_මට lරවැ�ය' සහ ව�ාපා2ක අංශ ��' එB 

�ෙශේÃත � තා�ණයB ම භා�තා 1[ම අවශ� ෙනොවන බැ) රාජ� ආයතන ��' 
තහ§� කළ � ය. 

 
010806: �ය�ම රාජ� ආයතන ඒවාෙ
 අදාළ ෙතොර� අ'ත�ගතය' රාජ� ෙතොර� 

ෙBÙයට ලබා �ය � ය. 
0109:    ෙකො'තාෙකො'තාෙකො'තාෙකො'තා� සහ ෙතොර�මය ව�කn කළම� සහ ෙතොර�මය ව�කn කළම� සහ ෙතොර�මය ව�කn කළම� සහ ෙතොර�මය ව�කn කළමනානානානාකරණයකරණයකරණයකරණය    
 

ආයත(ක ව�කn ආර�ණය (වැර� ව Vයා�මක කළ � හා එය  s�ඝව පව�වා ගත 
�ය. 

 
010901: රාජ� ආයතනවල ෙසේවකg', උපෙeශකව�', ෙකො'තා�ක�ව' හා ෙතවන පා�ශ්වය' 

ඔ§'ෙ� ෙකො'තා�වල ඇ� ෙකො'ෙe� සහ (යමය'වලට එක ගවන බවට අ�ස' කළ 
� අතර එම~' එම ආයතනවල ආයත(ක වගXn පැහැ�] ව දැB�ය �ය.  ඒවා අවම 
වශෙය' පහත දැBෙ). 
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− ආයතනෙ
 ෙතොර� හා ෙතොර� සැක`ෙn පeධ�යට පෙ)ශ Pමට අවසර sමට 
පළSව අනාවරණය ෙනො1[ෙn ~�QමB අ�ස' 1[ම.  

− ෙසේවg'ෙ�, උපෙeශකව�'ෙ�, ෙකො'තා�ක�ව'ෙ� සහ අෙන¦� 
ප2}ලකය'ෙ� _�මය වගXn හා YZකn. 

− අ(¦� ආයතනව]' ලද ෙතොර� හැ�රPෙn s ෙසේවකg', උපෙeශකව�', 
ෙකො'තා�ක�ව'  හා ෙතවන පා�ශවය' ස වගXn. 

− leග]ක ෙතොර� හැ�රPෙn ආයතනය ස වගXn. 
− ආයතනෙ
 ප2ශෙය' �ටත සහ රාජකා[ කාල `මාෙව' �ටතට �Yෙදන රාජකා['. 
− ෙසේවකෙය¦, උපෙeශකව�, ෙකො'තා�ක�ව¦ ෙහෝ ෙතවන පා�ශවය' ආයතනයB 

ෙකො'තා�මය බැÛn, ප�ප�� සහ Vයාව]ය' ෙනොසලකා හ2න අවස්ථාවක s ගත 
� Vයාමා�ග  (0203 ෙකොටස ද බල'න). 

 
010902: �ය� රාජ� ආයතන ෙතොර� සැක`ෙn පeධ�ය හා ආÜත ෙතොර� හා ව�කn හා අදාළ ව 

��ගත හැ1 භා�තය සඳහා � ප�ප��යB සකසා Vයා�මක කළ � ය. 
(ෙතොර� තා�ණෙ
 ආර�ණ කමෙ)ද - අ'ත�ජා�ක පZm'වල 7 සහ 8 යන ෙකොටස් 
බල'න. ෙතොර� ආර�ණ කළමනාකරණෙ
 භා�ත සංගහය එY. ISO/IEC 17799 සහ 
රජය සඳහා � ෙතොර� තා�ණ ආද�ශ ප�ප�� බල'න. එය ඇSTම 1 Y දැBෙ).) 

 
0110:    ෙතොෙතොෙතොෙතො....සසසස....තාතාතාතා. . . . ව�ාව�ාව�ාව�ාපෘ� අඛ4ඩතාවයපෘ� අඛ4ඩතාවයපෘ� අඛ4ඩතාවයපෘ� අඛ4ඩතාවය    

   
රාජ� ආයතන තම මානව සnප�, පeධ� සහ අරSද� ව�ාපෘ�ෙයY අඛ4ඩතාවය 

තහ§� 1[ම �wස කළමනාකරණය කළ �ය 
 
011001: රාජ� ආයතන තම ෙතො.ස.තා. ව�ාපෘ�වල අඛ4ඩතාවය තහ§� 1[මට සහ ෙතොර� ලබා 

ගැ_ෙn හැ1යාව අවශ� ම«ටමට හා අවශ� කාලයට ලබා ෙදන බවට සහ�ක 1[ම �wස 
සැලQn සකසා Vයා�මක කළ �ය. (රාජ� ෙතොර� ආර�ණ ප�ප��ය10 වන ෙකොටස 
බල'න.  ඇSTම 1 ද බල'න) 

 
011002: රාජ� ආයතන තම ව�ාපෘ�වල කට� කරන ෙසේවg' අභ�'තර ව ෙහෝ ආයතන අතර ස්ථාන 

මා� 1[ෙn s තම ෙතො.ස.තා ව�ාපෘ�වල අඛ4ඩතාවය තහ§� 1[ම �wස අවශ� �යවර 
ගත � ය. 

 
011003: ආවරණ සංක�පය: පධාන ව�ාපෘ� භාරව කට� කරන (ලධා[' සඳහා ආවරණ 

(ලධා2ෙය¦ ප� කළ �ය.  එම (ලධා[යා ෙතො.ස.තා. පeධ�ෙ
 �ය�ම මානය' ��බඳ ව 
දැbව� (ලධා2ෙය¦ �ය �ය. ෙතො.ස.තා. ව�ාපෘ�යකට අත�වශ� � (lණතාවෙය' ෙහR 
(ලධා2ෙය¦ ස්ථාන මා� ලැබ �ට�ව ~යෙහො� ෙහෝ ආයතනය අ�හැර ~යෙහො� ෙහෝ ඔy 
ෙසේවෙය' උසස් කරb ලැdවෙහො� ඔy/ඇය ෙවbවට ඒ හා සමාන (lණතාවෙය' �� 
leගලෙය¦ ප� කළ � අතර හැ1යාව �ෙz නn නැවත ආවරණ (ලධා[ෙය¦ ද ප� කළ 
� ෙ). 

 
011004: රාජකා[ බාර sම: ෙතො.ස.තා. ව�ාපෘ�යට හා සnබ'ධ (ලධා2ෙය¦ ස්ථාන මා� ලැබ 

~යෙහො� ෙහෝ ඉහත දැB�  අ�2' ඉව� §වෙහො� ස� 1-3 දBවා කාලයB ඇලත 
ෙතො.ස.තා. රාජකා[ බාර �ය � ය. 



12 

 

 

 2 2 2 2 ෙකොටසෙකොටසෙකොටසෙකොටස: : : : පපපපසnපාදනය සහ ෙකො'තාසnපාදනය සහ ෙකො'තාසnපාදනය සහ ෙකො'තාසnපාදනය සහ ෙකො'තා� පාදක ක�T� පාදක ක�T� පාදක ක�T� පාදක ක�T    
 

0201:    පපපපසnපාදන Vසnපාදන Vසnපාදන Vසnපාදන Vයාවයාවයාවයාව]]]]යයයය    
020101: ෙතොර� පeධ� ෙතො.ස.තා උපකරණ හා මෘ;කාංග සංව�ධනය හා උපෙeශනා�මක ෙසේවා 

පසnපාදනය කළ ��ෙ� එයට අදාළ පසnපාදන අ�ෙපො�, මා�ෙගෝපෙeශ සහ ෙවන� අදාළ 
(යාමනය' අbවය. ඒවා Sද� හා සැලQn සnපාදනය 1[ෙn අමාත�ාංශය යටෙ� ඇ� රාජ� 
Sල� ෙදපා�තෙn'ෙ) පසnපාදන අංශය ��' සnපා�ත අතර එY ෙහෝ එY අbපා��කයා 
��' සකසb ලබන (යමය' ෙ).  ෙn සඳහා ෙතොර� තා�ණ පසnපාදනෙ
 Vයාකා2 
අංශ සnබ'ධෙය' ෙතො.ස.තා. (ෙයෝ,තායතනෙ
 මග ෙප'Pම ද ලබා ගත හැක. 

 
020102 ජනාfප� ��' ඉ�2ප� කරන ල;ව හා 2006 සැ�තැnබ� 13 �න අbමත � “රාජ� අංශ 

ප�(�මාණ වැඩසටහන” මැෙය' � අමාත� ම4ඩල mරණය ප2� �ය�ම රාජ� ආයතන 
�ශාල (�. Z]යන 2කට වැ�) ෙතො.ස.තා.ව�ාපෘ� Vයා�මක 1[ෙn s ඒවා (අ) රාජ� 
ආයතනවල අදාළවන ෙපො; පZm'වලට අbලතාවය තහ§� 1[ම, �ෙශේෂෙය' ම අ'ත� 
Vයාකා[ හැ1යාව හා ෙe}යකරණ අවශ�තා තහ§� 1[ම සඳහා හා (ආ) ව�ාපෘ� රාජ� 
අංශය lරා �Yෙදන ෙතො.ස.තා. පeධ� සමග ඒකාබeධ Pම තහ§� 1[ම �wස ෙතො.ස.තා. 
(ෙයෝ,තායතනෙ
 උපෙeශන ලබා ගත � ෙ). (අංක 010406 හා 010407 යන ක�T ද 
බල'න) 

 
0202: ෙතොෙතොෙතොෙතො....සසසස....තාතාතාතා. . . . තා�තා�තා�තා�wක ඇගxn කZNwක ඇගxn කZNwක ඇගxn කZNwක ඇගxn කZN 
020201: ෙතො.ස.තා. ඇගxn කZNවල සං��ය: පධාන ෙතො.ස.තා. ව�ාපෘ� සඳහා ෙතො.ස.තා. 

(ෙයෝ,තායතනෙ
 (ලධා[ෙය¦ ඇල� කළ හැක. ෙn සඳහා (ලධා2ෙය¦ නn කරන 
ෙලස අදාළ රාජ� ආයතනය ��' (ෙයෝ,තායතනයට ඉ�ªමB කළ � ෙ). 

 
0203:    අයවැය සහ පඅයවැය සහ පඅයවැය සහ පඅයවැය සහ පසnපාදන සැලQමසnපාදන සැලQමසnපාදන සැලQමසnපාදන සැලQම    
020301: අයවැය 
 
02030101: සැලQම: ෙමY දැBෙවන 010106 වග'�යට පකාරව වා�Ãක පසnපාදන සැලQමB සකස් 

කළ � ෙ). 
 
02030102: අරSද�: �ය°ම රාජ� ආයතන තම ෙතො.ස.තා. පසnපාදන සඳහා වා�Ãක අයවැෙය' 

පමාණව� අරSද� ෙව' කළ � අතර පව�න උපකරණ, පeධ� සහ ජාල පව�වාෙගන යාම 
සඳහා ඒ යටෙ� පමාණව� අරSද� ෙව' කළ � ෙ). ෙමම අරSද� ඇස්තෙn' සැක`ම 
සඳහා සහාය ද ඇස්තෙn' සඳහා (�ෙeශ ද  ෙතො.ස.තා. (ෙයෝ,තායතනෙ
 ලබා ගත හැක. 

 
02030103: ෙ�ඛණ අ³Ý: Sද� සහ සැලQn සnපාදන අමාත�ාංශය සකසන අයවැය අ³Ýව හා පකාරව 

රාජ� ආයතන ද තම අයවැය ෙ�ඛණ අ³Ý සැක�ය � ෙ). 
 
020302: �2�තර: 
 
02030201 �2�තරය' ��' පeධ�ෙයY පමාණය ඉහළ නැංPෙn හා පහළ බැස්Pෙn හැ1යාව සැපgය 

� ය.  රාජ� ෙතො.ස.තා. පeධ� සඳහා නම� හා �තන� � පeධ� (�Z�ය' (�ෙeශ කරb 
ලැෙz. �2�තර සඳහා භා�තා කරන පා2භාÃත වද' තා�wකව අප�පාm �ය � ය. 

 
0204:    පපපපසnපාදන ෙකො'තාසnපාදන ෙකො'තාසnපාදන ෙකො'තාසnපාදන ෙකො'තා����    පාදක ක�Tපාදක ක�Tපාදක ක�Tපාදක ක�T    
 
020401:  දෘඩාංග 
02040101:   රාජ� ආයතන දෘඩාංග Zළs ගැ_ෙn s ෙයෝග� � ප�ඥා බාර ලබා ග'නා බව 

තහ§� කළ � අතර දෘඩාංගවල අ¬පා¬ ��බඳ අවශ� කට� 1[ම සඳහා ප�ඥා 
බාරෙ
 (යමනය' පමාණව� වන බවට� තහ§� �ය �ය.  ප�ඥා කාලෙය' 
පQව දෘඩාංග නඩ� 1[ම සඳහා � (යමය' ද ක� තබා සාක³ඡා ෙකොට එළඹ ගත 
� අතර උපකරණවල i�ත කාලය ළ අමතර උපාංග ලබා ගැ_ම (escalation 
cost)  සඳහා � අවශ�  �2වැය ද ඇළ� 1[මට කට� කළ � ය. 

020402: මෘ;කාංග 
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02040201:  බලපත ලබා ගැ_ම: රාජ� ආයතන බලපත සYත මෘ;කාංග පමණB භා�තා කළ 
�ය; එවැ( බලපත ෙeපළ YZකා[�ව මෘ;කාංග ෙහෝ �වෘත �ලාශ මෘ;කාංග සඳහා 
�ය හැක. වලං£ බලපතයB ෙනොමැ�ව මෘ;කාංග භා�තය ෙහෝ බලපත සYත 
මෘ;කාංගයB එයට අදාළ බලපත ෙකො'ෙe�වලට අbල ෙනොවන ෙසේ 
අØ�Þකරණය ව�ෂ 2003 අංක 36 දරණ defමය ෙeපළ පනතට එෙරY වන අතර   
එ ම~' අපරාධ ෙහෝ ��� ආ�නතාවයකට අදාළ වන _�මය ද¬වn ලැRය හැක. 
(අපරාධ හා ��� ආsනතාවය යන ෙදක ම ඇළ� වන ෙසේ) 

 
02040202: ප�ඥාභාර: ෙeපළ YZකා2�ව මෘ;කාංග ෙහෝ වාwජ �වෘත �ලාශ මෘ;කාංග ලබා 

ගැ_ෙn s රජය ��' එයට අදාළ ප�ඥාභාරෙ
 එම මෘ;කාංග එY සඳහ' වන 
�2�තරය' හා අbලවන බව හා එම මෘ;කාංග අවශ� ත��ව සහ�ක පZm'ට 
අbල වන බවට තහ§� කළ �ය. ෙමම ප�ඥාභාර වලං£ කාලය ක� ඇ�ව 
සාක³ඡා ෙකොට එළඹ ගත � ය. 

 
02040203: නඩ�ව: ප�ඥාභාර කාලය ළ හා එම කාලෙය' �ටත අදාළ මෘ;කාංගවලට ලබා 

ෙදන උද§ සහ නඩ� සහාය සමග එම ෙදන ෙසේවාවල ම«ටම එම ෙතොර� 
තා�ණ �ස;n ලබා ෙද'න' සමග ක� ඇ�ව එකඟ �ය � ෙ).  එම මෘ;කාංග 
සඳහා ලබා ෙදන උද) සහ නඩ�වට අදාළ Vයාව]ය හා (යමය' ද අනාගත 
සංෙශෝධන ද ක� ඇව සැලQn ෙකොට ෙ�ඛන ගත කළ � ෙ). 

 
0205:    defමය ෙeපළ YZකndefමය ෙeපළ YZකndefමය ෙeපළ YZකndefමය ෙeපළ YZකn    

  
මෘ;කාංගවල defමය ෙeපළ YZක�ව', නව (පැ�nක�ව', ඔ§'ෙ� 

ෙeපළ සහ (පදව'න' අනවසර ප2}ලනෙය' ආර�ා කරb �wස defමය 
ෙeපළ _� භා�තා කළ � ෙ). 

 
020501: රාජ� ආයතනවල ෙතොර� තා�ණ �ස�n ෙගොඩ නැංPෙn s ඒ සඳහා �ක�ප 

1YපයB �ෙz.  ෙමg' ඇතැn �ක�ප නn  
 
(අ) ��ලර වශෙය' ෙහෝ සෘàවම ෙවළඳසැ�ව]' ලබා ගත හැ1 මෘ;කාංග 

(common off-the-shelf) 
 
(ආ) දැනට පව�න බලපත සYත මෘ;කාංග සංෙශෝධනය ෙහෝ අØ�Þකරණය. 

  
(ඇ) සn¶�ණෙය' ම අ��' (පදවන මෘ;කාංග ලබා ගැ_ම 

 
020502: ඉහත (අ) �ක�පෙ
 s එම මෘ;කාංග සඳහා බලපත ගාස් ෙග�ය � අවස්ථාවලs 

ෙයෝග� බලපත ගාස් ෙගවා බලපතය ලබා ගත � ෙ). Sද� ෙගPමB අවශ� 
ව'ෙ' නn සහ ප2}ලකය' �ශාල සංඛ�ාවB සnබ'ධ ව'ෙ' නn ෙතොග 
වශෙය' ෙහෝ ෙව°n වශෙය' බලපත ලබා ගැ_ම ට එම මෘ;කාංග සපය'නා සමග 
සාක³ඡා ෙකොට එකඟ P Zළ s ගත හැක.  ෙමයට සnබ'ධ වන රාජ� ආයතනය 
��' ෙn සඳහා අදාළ වන �2වැය සැලQnගත ෙකොට අයවැයට අඩං£ කළ � ෙ). 
(02040201 ක�ණ ප2}ලෙය' ෙමව' මෘ;කාංග නඩ� ගැට° මග හැ2ය හැක.) 

 
020503: ඉහත (ආ) �ක�පෙ
 s රාජ� ආයතනවලට අවශ� වන මෘ;කාංග, මෘ;කාංග 

ඉං,ෙ'�ව�' ෙහෝ ෙසේවා සපය'න'ෙ� ෙසේවය ලබා ග(Z' එම අදාළ බලපත 
ගත මෘ;කාංග සංෙශෝධනය ෙහෝ අØ�Þකරණය කළ හැක. එYs එම මෘ;කාංගය 
(පද� අය ෙහෝ YZක�ව' ��' පනවන ලද බලපත ෙකො'ෙe�වලට ෙසේවා 
සපය'නා අbගත Pම වැදග� ෙ). (ක�ණාකර 02040201 බල'න). සටහන: 
ෙමYs මෘ;කාංග සංෙශෝධනය ෙහෝ අØ�Þකරණය සඳහා �2වැයB අදාළ වන අතර 
අදාළ රාජ� ආයතනය ��' එය දැ2ය � ෙ). ෙමම �ක�ප යටෙ� ඇ� ඇතැn 
බලපත කා4ඩ මෘ;කාංගවල �ලාශ භා�තය සඳහා අවසර ලබා ෙදන අතර එම~' 
රාජ� ආයතනයට තම මානව සnප� ෙයොදා එම මෘ;කාංග නඩ� 1[ම ෙහෝ ෙසේවා 
සපය'ෙන¦ ෙහෝ බාYර මෘ;කාංග ඉං,ෙ'�වරෙය¦ ලවා නඩ� 1[ම ඉN කර 
ගත හැක.  ෙමම ව�ගෙ
 මෘ;කාංග නැවත �Y;Pම ෙහෝ ෙවන� ආයතනවල භා�තය 
සඳහා අමතර බලපත ගාස් ෙගPමට �; ෙනොවන නS� ෙමම මෘ;කාංගවලට අදාළ 
සහායක ෙසේවා සැපxමට �2වැයB දැ[මට �; වb ඇත.  
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020504: ඉහත (ඇ) �ක�පය යටෙ� පා�ශවය' අතර ~�Qෙn ස්වභාවය මත defමය ෙeපළ 
අg�ෙයY YZකා2�වය රඳා පව�b ඇත.  එව' ~�Qn සඳහා ද �ක�පය' 2B 
ඇත: 

  
(i) defමය ෙeපළ YZකා2�වය සඳහා සn¶�ණය අg�ය 

 (ii) defමය ෙeපළ YZකn සඳහා බැ�b YZකා[�වය 
 

 ඉහත ෙදවන �ක�පය භා�තෙ
 s රාජ� ආයතනය ට මෘ;කාංගෙ
 �ලාශ භා�තා 
1[ෙn අg�ය හා YZකා2�වය ඒවාෙ
 ප�ඥා බාර කාලය අවසානෙ
s YZවන 
අතර එෙසේ වbෙ
 එය �ලාශ කමෙ�ඛ කළමනාකරණ ෙකෝෂ්ඨාගාරයB ෙහව� 
ගබඩාවB ��බඳ ෙදපා�ශවය' අතර එකගතාවයB ඇ� ව'ෙ' නn පමw. ෙමව' 
ආකාරෙ
 මෘ;කාංග සංව�ධනෙ
 s රාජ� අංශයට සහ ෙසේවා සපය'නාට එම 
මෘ;කාංගය ප�ෙශෝධනය 1[මට, වැ�;ර සංව�ධනයට, නැවත භා�තයට ෙහෝ 
ෙවන� 1�; බාධාව1' ෙතොරව ප�ඥා බාර කාලය අවස' � පQ �Y;Pමට 
හැ1යාව ලැෙz.  

   
රාජ� ආයතනය මෘ;කංග (�මාණෙ
 s සැල1ය � කා�ය ෙකොටසB ඉN කරන 
ලeෙe නn රාජ� ආයතනය ට එම මෘ;කාංගෙ
 සn¶�ණ YZකා2�වය ��බඳ 
අg�ය ලබා ගත හැක. 

   
020505: රාජ� ආයතනවල ව�ාපා2ක කම ෙහෝ වැඩ කම ච�යාව' (රහ�ගත ෙහෝ රහ�ගත 

ෙනොවන) මෘ;කාංග සංව�ධන Vයාව'ට (එම අදාළ ෙකොටස් පැහැ�]ව ම හ�නා 
ග(Z') අඩං£ ව'ෙ' නn ඒ සඳහා ෙයෝග� � අනාවරණය ෙනො1[ෙn (යමය' 
මෘ;කාංග සංව�ධන ~�Qමට අඩං£ �ය �ය. එම අනාරවරණය ෙනො1[ෙn ~�Qම 
ත( ත( මෘ;කාංග (පදව'න' සමග ද අ�ස' කළ � අතර ෙමය ෙසේවා 
සපය'නා සමග අ�ස' කරන ~�Qමට අමතරව ෙ). 

 3 3 3 3 වන ෙකොටසවන ෙකොටසවන ෙකොටසවන ෙකොටස: : : : ස'(ෙ)දන අ� Syණ�ස'(ෙ)දන අ� Syණ�ස'(ෙ)දන අ� Syණ�ස'(ෙ)දන අ� Syණ�    

 
0301:    රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� අ'ත�ජාල RYෙදොර සහ අ'ත�ජාල අඩ� අ'ත�ජාල RYෙදොර සහ අ'ත�ජාල අඩ� අ'ත�ජාල RYෙදොර සහ අ'ත�ජාල අඩ� අ'ත�ජාල RYෙදොර සහ අ'ත�ජාල අඩ�::::    

 
රාජ� ෙවz අඩ� ඒවාෙ
 අ'ත�Vයාකා[ හැ1යාව සහ�ක 1[මට සහ ඒවාට 

පෙ)ශ Pෙn හැ1යාව උප2ම 1[මට� ප2Éලකය' ෙ� සහභාµ�වය උප2ම 
1[මට� හැ1 වන ෙසේ (ම �ය �ය.  එෙසේ ම ඒවා ෙතො.ස.තා. (ෙයෝ,තායතනය 

��' පළ කරන ලද අදාළ ෙවz පZm' හා අbල �ය � ය. 
 

030101: රාජ� අ'ත�ජාල RYෙදොර සඳහා www.gov.lk යන ෙවz ]�නය ලබා s ඇත. 
 
030102: රාජ� අ'ත�ජාල RYෙදොර, l°� ෙ�ේතයක පැ�T lරවැ� ෙසේවා හා අ°�ම 

රාජ� ෙතොර� එB ස්ථානය1' ලබා sම සඳහා Vයා�මක වන ඒකාබefත 
අ'ත�ජාලය මත පදනn � පeධ�ය1. �ය°ම රාජ� ආයතන තම අ'ත�ජාල හරහා 
ලබා ෙදන ෙසේවා රාජ� අ'ත�ජාල RYෙදොෙරY ඇ� සබැÛ' ම~' ලබා ගත හැ1 
බවට සහ�ක �ය �ය. 

 
030103: �ය�ම රාජ� ආයතන තම ෙතොර�, ෙතොර� ස'(ෙ)දන තා�ණෙය' ලබා �ය 

හැ1 �ය°ම ෙසේවා තම ෙසේවාලා®'ට ලබා ගත හැ1 වන ෙසේ �ෙශේෂෙය' ම 
අ'ත�ජාලය හරහා ලබා ගත හැ1 වන ෙසේ �2නැZය � ය. 

 
030104: �ය�ම රාජ� ෙවz අඩ� ෙතො.ස.තා. (ෙයෝ,තායතනෙ
 රාජ� ප�(�මාණ 

වැඩසටහ' ��' ප�eධ ෙකොට ඇ� “ෙවz පZm' හා මා�ෙගෝපෙeශ” ෙ�ඛනෙ
 
දැBෙවන පZm'වලට අbල �ය � ය. 

 
030105: රාජ� ආයතන තම ෙවz අඩ�වල අ'ත�ගතය' �ංහල, ෙදමළ සහ ඉංÅ� භාෂාව]' 

අඩං£ වන බව තහ§� කළ �ය. ෙe}ය භාෂාව'ෙග' � ෙවz �N �(ෙකෝÖ 
පZ�ය සඳහා අbල �ය � ය. 
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030106: රාජ� ෙවz අඩ�වල අ'ත�ගතය' තම ආයතනවලට ඇ� බල අfකා2යට අදාළ �ය 

� ය.   
 
030107: රාජ� ෙවz අඩ�වල අ'ත�ගතය පමාණව� අ�2' හා කමාbල ව සැපgය � 

ෙ). ෙවz අඩ�ෙයY අ'ත�ගතය පළ 1[ම සඳහා අවශ� වන කා�ය පවාහ 
කළමනාකරණ පහQකn සැල`ම සඳහා �වෘත පZm' පදනn � අ'ත�ගත 
කළමනාකරණ �ස�මB ෙයොදා ගත �ය.  එම ෙවz අඩ� වඩා� භා�තයට ග'නා 
ජනáය ෙවz ගෙ)ෂක සහ �ය� තා�wක ෙ)�කා සමඟ අbල �ය � ය. 

 
030108: සෑම රාජ� ආයතනයB ම තම ෙවz අඩ�ෙයY ඇ� අ'ත�ගතය අbමත 1[ම සඳහා 

අ'ත�ගත කළමනාකරණ ක4ඩායමB ප�කළ � ය. එම ක4ඩායම අ'ත�ගත 
කළමනාක� ��' නායක�වය �ය � අතර ඔy පධාන නPකරණ (ලධා[ ෙහෝ 
රාජ� ආයතනය ��' ප� කරන ලද ෙවන� ෙජ�ෂ්ඨ (ලධා2ෙය¦ �ය හැක.  
ආයතනය සnබ'ධ අ'ත�ගතය' යාව�කාªන 1[ෙn වගXම අ'ත�ගත 
කළමනාක� ෙවත පැවෙ�. ෙn සඳහා ෙයෝග� � අ'ත�ගත කළමනාකරණ හා 
පකාශයට ප� 1[ෙn Vයාව]යB භා�තයට ගත � ය. 

 
030109: ප2}ලකය'ට පහQ සංචාලනය සැලෙසන අ�2' රාජ� ෙවz අඩ� සං�ධානය කළ 

� ය. 
 
030110: අසභ� ෙහෝ ෙනොමග යවන Q° ෙහෝ යn ජා�යකට ෙහෝ ජන ක4ඩායමකට, යn 

]ං~ක, ක4ඩායමකට ෙහෝ ��ග� ආගමකට, සංස්කෘ�යකට ෙහෝ : ලංකාෙ) යn 
සnපදායකට අYතකර � අ'ත�ගතය' රාජ� ෙවz අඩ�වල අඩං£ ෙනො�ය � ය. 

 
030111: රාජ� ෙවz අඩ�ව]' සහ අෙන¦� ෙයෝග� � ඉෙලBෙටො(ක කමෙ)ද ම~' රාජ� 

අංශෙ
 වැදග� � �ය� ප�ප��, අණපන�, (යාමන, දැ'Pn, චකෙ�ඛ සහ 
ආකෘ� පත ලබා ගැ_ෙn පහQකම සැල�ය � ය. 

 
030112: රාජ� ආයතන ෙවz අඩ�වල භා�තා වන භාෂාව සරල, ෙ��ම පැහැ�] හා ෙ��n 

ගැ_මට පහQ වන ප2� භා�තා කළ � ය. 
 
030113: ෙeශපාලන ෙවz අඩ� සඳහා රාජ� ආයතනවල ෙවz අඩ�ව]' සබැÛ' 

ෙනොසැපgය � ය. 
 
030114: රජෙ
 ආයතනයක ෙවz අඩ�යB ෙවළඳ දැ'Pn පළ කර'ෙ' නn ඒවා රජෙ
 

ප�ප�m'ට පටහැ( ෙනො�ය �ය. දැ'Pn පළ 1[මට ඉ��n කරන පා�ශ්ව අතර 
තරගකා2�වය `මා ෙනොකළ �ය. ෙමම දැ'Pnවල අ'ත�ගතය' රජයට ෙහෝ 
ආයතනෙ
         ෙගෞරව_ය�වයට හා X��නාමයට අන�ථකා[ ෙනො�ය �ය. �ය�ම 
ෙවළඳ දැ'Pn ආයතන පධා(ය' ��' ෙපෞeග]කව ම අbමත කළ � ය.   

 
 
030115: රාජ� ආයතන තම �(�ද භාවය ඉහළ නැංPෙn කමෙ)දයB ෙලස ආයත(ක හා 

ව�ාපා2ක ෙතොර� ප�eධ 1[ම සඳහා ෙවz අඩ� භා�තා කළ � ය. 
 
030116: රාජ� ෙවz අඩ� හැ1 තරn ;රට අ'ත�Vයාකා[ �ය � අතර ප2}ලකg' 

ෙතොර� ඉ�ලා ඉ�2ප� කරන ඉ�ªම සඳහා හැ1 ඉBමණට ප�චාර දැB�ය � 
ය. 

 
030117: රාජ� ආයතන තම ෙවz අඩ�වල අ'ත�ගතෙයY සn¶�ණ�වය සහ�ක 1[ම 

සඳහා අවශ� පමාණව� ආර�ාව සැපgය � අතර එම~' අනවසර ෙවනස් 1[n, 
සංෙශෝධනය 1[n, කපා හැ[n සහ eෙ)ශසහගත පහාරය' වැළැBPමට කට� 
කළ � ය. 

 
030118: රාජ� ආයතන තම ෙ�ඛන ෙවz අඩ�ෙයY පළ 1[ෙn s (උදා:  චකෙ�ඛ, පකාශන, 

ධවල ප±කා ආ�ය, ඒ සඳහා අනවසර සංෙශෝධන වැළැBPම සඳහා � ෙයෝග� � 
ආර�ණ �YNPn සYත සnමත ෙ�ඛන ආකෘ�යB භා�තා කළ �ය. (උදා 
portable document format,  PDF files) 
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030119: රාජ� ආයතනය තම ෙවz අඩ� ෙනොෙයB ආකාරෙ
 ආබාfත ප2}ලකg' ට 

භා�තා කළ හැ1 වන ෙසේ ඒ හා අදාළ World Wide Web Consortium’s Y 
අ'ත�ජාල අ'ත�ගත  පෙ)ශ Pn හා අදාළ මා�ෙගෝපෙeශය'වල අවසාන 
සංස්කරණයට අbල �ය � ය. 

 
030120: ෙවz ගෙ)ෂකය රාජ� ආයතනවල රාජ� ෙතොර� ජනතාවට ලබා sෙn පධාන අ� 

Syණත ෙලස භා�තා කළ �ය.  ෙමයට අමතරව අවශ� නn ෙවන� අ� Syණ� 
ද භා�ත කළ හැක. 

 
030121:  සnබ'ධතා ෙතොර�:  �ය�ම රාජ� ෙවz අඩ� හැ1 �ය� සnබ'fකාරක 

ෙතොර� තම ෙවz අඩ�ෙ
 පල කළ � අතර එයට ඉෙn� ]�න, ;රකතන අංක, 
ෆැBස් අංක සහ කා�යාªය ]�නය සහ සnබ'fකාරක leගලයා හා ඔyෙ� තනර 
දැB�ය � ය. 

 
030122: පකාශන Yමකම සහ අg�ය අ�හැ[ෙn දැ'Pම: �ය�ම රාජ� ෙවz අඩ�වල 

පකාශන YZකම සහ අg�ය අ�හැ[ෙn සටහනB දැB�ය � ෙ).  එම~' රාජ� 
ෙවz අඩ� ��' සපයන ක�T හා පකාශන ඒවා �ෙබන අ'දZ' ම `මා 1[ෙම' 
ෙතොරව සපයන බවද ප�ඥාබාරයB ෙහෝ එවැ'නB ෙනොමැ�ව, පකාශ 1[ෙම' 
ෙහෝ අදහස් 1[ෙම', ඇළ� 1[ෙම', ප�ඥාබාර ෙහෝ �1wය හැ1 ත��වය, 
�ෙශේෂ � අවශ�තාවයB සඳහා එY Q;Q බාවය සහ උ�ලංඝණය ෙනො1[ම රජෙ
 
�ය� ෙවz අඩ�වල පළ කළ � ෙ). 

 
030123: රාජ� ආයතන තම ෙවz අඩ� ඒවාෙ
 (�Z�ය හා සැකැස්ම සnබ'ධෙය' 

සමස්ත ඒකාකා[බාවයB ඇ� 1[මට කට� කළ � ය. 
 
0302:        රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� ෙවz වසn නාම ෙවz වසn නාම ෙවz වසn නාම ෙවz වසn නාම    

 
030201 �ය�ම රජෙ
 අමාත�ාංශ, ෙදපා�තෙn', පළා� සභා ම«ටෙn ආයතනය, සහ 

�ෙe}ය තානාප� කා�යාල  gov.lk යන වසn නාමය යටෙ� ]යාප�ංÞ කරb ලැෙz. 
 
030202: මධ�ම රජෙ
 ආයතන (අමාත�ාංශ, ෙදපා�තෙn', ෙකොZසn ආ�ය) gov.lk  

වසෙමY 3වන ම«ටෙn වසn ෙලස ]යාප�ංÞ කළ � ය. 
 
030203: පළා� සභා: පළා� සභා ෙතවන ම«ටෙn ෙවz වසn ෙලස ]යාප�ංÞ කරන අතර 

ඒවා යටෙ� ඇ� ආයතන (අමාත�ාංශ, ෙදපා�තෙn' ආ�ය) 4වන ම«ටෙn වසn 
ෙලස ]යාප�ංÞ කරb ලැෙz. 

 
03020301: �ස්±B ෙ�කn කා�යාල: සෑම �ස්±B ෙ�කn කා�යාලයB ම �)වන ම«ටෙn වසn 

ෙලස dist.gov.lk යන වසම යටෙ� ]යාප�ංÞ කරb ලැෙz. 
 
03020302: පාෙe}ය ෙ�කn කා�යල: සෑම පාෙe}ය ෙ�කn කා�යාලයB ම �)වන ම«ටෙn 

වසn ෙලස ds.gov.lk  වසම යටෙ� ]යාප�ංÞ කරb ලැෙz. 
 
03020303: පළා� පාලන ආයතන: සෑම පළා� පාලන ආයතනයB ම �)වන ම«ටෙn වසn 

ෙලස ��ධ ආකාරෙ
 පළා� පාලන ආයතන සඳහා ෙව' කරන ලද ඒ හා අදාළ 
'වන ම«ටෙn වසn යටෙ� ]යාප�ංÞ කරb ලැෙz.  ඒවා පහත දැBෙවන ආකාර 
ෙ). මහ නගර සභා සඳහා mc.gov.lk , නගර සභා සඳහා,  uc.gov.lk සහ  පාෙe}ය 
සභා සඳහා ps.gov.lk. 

 
030204: �ෙe}ය èත කා�යාල: : ලංකාෙ) �ෙeශ èත (තානාප� කා�යාල සහ මහ 

ෙකොමසා2ස් කා�යාල) �)වන ම«ටෙn වසn ෙලස ]යාප�ංÞ කරb ලබන අතර ඒවා 
අදාළ රට (ෙයෝජනය 1[ම සඳහා embassy.gov.lk වසම යටෙ� ]යාප�ංÞ කරb 
ලැෙz. 

 
030205: �ය�ම රාජ� ආයතන වසn නාමකරණ මා�ග (�ෙeශය' පහත දැBෙවන පර� 

gov.lk යටෙ� භා�තා කළ � ය. 
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03020501:   යn ආයතනයක, නම ෙපො; සහ සාමන� නමB වශෙය' ෙනොවන හා රාජ� ආයතන 
එකකට වඩා වැ� ගණනක භා�තා ෙනොකරන අවස්ථාවලs s තම අනන�තාවය 
පැහැ�] 1[ම සඳහා ත( ෙක� නමB භා�තා කළ හැක.  (උදා: immigration, 
customs, statistics, tourism ආ�ය) එවැ( ෙක� නාම රාජ� යා'තණය ෙවනස් 
Pෙns බලපෑමකට ලBPමට ඇ� ඉඩකඩ ද අ¬ ෙ).  ෙකෙසේ §වද ෙක� නාමය එB 
ආයතනයකට වඩා වැ� සංඛ�ාවකට ෙපො; වන අවස්ථාවලs (උදා: health, education, 
labour ආ�ය) ආයතන ව�ගෙයY (Min, Dept, ආ�ය ) ෙක� නම සමග භා�තා කළ 
�ය. උදා: labourdept.gov.lk, labourmin.gov.lk 

 
03020502: ෙක� පද ඒවා මතක තබා ගැ_මට පහQ වන අවස්ථාවලs භා�තා කළ හැක. (moe, 

mof, mod, mia ආ�ය).  ෙමම නාමකරණ s�ඝකාªන පැවැ�ම ස්¤ර � ආයතන 
සඳහා ෙයොදා ගැ_ම වඩා Q;Qය. (උදා: ෙදපා�තෙn') 

 
03020503: Sලට ෙයොදන නම ෙහෝ අගට ෙයොදන ෙක� නn D ෙහො M අ¦ර ෙදපා�තෙn'වB 

ෙහෝ අමාත�ාංශයB හැO'Pමට භා�තා කළ හැ1 අතර ඒ අතරට O අ¦ර”Of” යන 
පදය හැO'Pමට ෙක� නාමයB ෙලස භා�තා කළ හැක.  එෙසේ භා�තා 1[ෙම' 
මතක තබා ගැ_ෙn හැ1යාව වැ� ෙ). උදා: අධ�ාපන අමාත�ාංශය සඳහා 
moe.gov.lk . 

 
03020504: අදහසB ගම� වන අවස්ථාවලs ආයතන නාමය ෙක� ෙකොට දැB�ය හැක (කාල£ණ 

�ද�ා ෙදපා�තෙn'ව සඳහා met, �භාග ෙදපා�තෙn'ව සඳහා exams) 
 
03020505: එB අමාත�ංශයකට අ'ත� සnබ'ධතාවය' ෙනොමැ� ෙහෝ බy �ෂය' පවරා ඇ� 

අවස්ථාවලs වඩා� පච]ත �ෂය (ෙවනස් Pnවලට භාජනය Pෙn ඉඩකඩ අ¬) තම 
වසn නාමය ෙලස ෙතෝරා ගත හැක. උදා රාජ� ප2පාලන අමාත�ාංශය සඳහා 
pubad.gov.lk 

 
03020506: �ස්±Bක පාෙe}ය ෙ�කn සහ පළා� පාලන ආයතනවල නාමය s�ඝ වන 

අවස්ථාවලs එය ෙ��මB ඇ� වන ප2� හා මතක තබා ගත හැ1 ප2� ෙක� නාම 
වශෙය' භා�තා කළ හැක. 

 
03020507: ෙක� ඉර සාමාන�ෙය' වසn නාම සඳහා (�ෙeශ ෙනොකරන අතර $, @, %, සහ 

ය� ඉර වසn නාම සඳහා භා�තා 1[මට ඉඩ ෙදb ෙනොලැෙz. 

 4 4 4 4 වන ෙකොටසවන ෙකොටසවන ෙකොටසවන ෙකොටස: : : : ජාලකරණය සහ අ'ත�ජාල සnබ'ධතාජාලකරණය සහ අ'ත�ජාල සnබ'ධතාජාලකරණය සහ අ'ත�ජාල සnබ'ධතාජාලකරණය සහ අ'ත�ජාල සnබ'ධතා    
. 

රාජ� ආයතනවල ඉ-තැපෑල ඵලදාxව භා�තා කළ � අතර අෙන¦� මා�]වල 
ස'(ෙ)දනය සඳහා අදාළ වන [m' සහ (යාමන ඉ-තැපෑල සඳහා ද අදාළ ෙ). 

 
0401:    ඉඉඉඉ----තැපෑලතැපෑලතැපෑලතැපෑල::::    
   
040101: ආයත(ක අවශ�තාවය' සඳහා පමණB ආයතනෙ
 වසn නාමය සYත (ල           

ඉ-තැපැ� භා�තා 1[ම (�ෙeශ ෙකෙ�. 
 
040102: �ය�ම (ල ඉෙලBෙටො(ක ස'(ෙ)දන සඳහා (ල ඉ-තැපැ� ]�න ෙයොදා ගත � 

ෙ). 
 
040103: අසභ� ෙනොමග යවන Q° සහ යn ජා�ක ක4ඩායමකට, ]ං~ක ක4ඩායමකට, 

��ග� ආගමකට, සංස්කෘ�යට ෙහෝ : ලංකාෙ) සnපදාය'ට අYතකර 
අ'ත�ගතය' ඉෙn� ම~' ෙනොයැ�ය � අතර කවර ආකාරෙ
 � YංසනයB 
ආයත(ක වසn නාමය සYත (ල ඉ-තැපැ� භා�තෙය' ෙනොකළ � ය. 

 
040104: ආයත(ක බල අfකා2යට අදාළ ෙනොවන ක�T සඳහා ලබ'නාෙ� �ෙශේෂ 

ඉ�ªමB ෙනොමැ�ව වසn නාමය ෙයොදා ග� ඉ-තැපෑල ෙනොයැ�ය � අතර එවැ( 
කට� සඳහා වසn නාමය ෙයෙදන ඉ-තැපෑල ෙයොදා ෙනොගත � ය. 
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040105: ආයතනෙ
 ඉ-තැපැ� රඳවා ගැ_ම සහ ඉව� 1[ම ආයත(ක අවශ�තා, _�මය 

අවශ�තා හා අදාළ චකෙ�ඛවල අවශ�තාවය' හා අbල වන ප2� �; කළ �ය. 
 
040106: කඩදා� ෙ�ඛන හා අදාළ ආයත(ක ]ය�] ෙගොb 1[ම සඳහා අbගමනය කරන 

Vයාව]ය ම ඉ-තැපැ� ස'(ෙ)දන ෙ�ඛන සඳහා ද භා�තා කළ � අතර එම 
Vයාව] එෙසේ mරණය කරන ලද ෙහො� ඉෙලBෙටො(ක Vයාව]යB �ය හැක. 

 
040107: මහජන සහ ප�eධ ස'(ෙ)දන අවශ�තා සඳහා ෙපො; ඉ-තැපැ� ]�නයB සෑම 

රාජ� ආයතනයB ම ෙයොදා ගත � අතර එය info@organization.gov.lk  යන 
ආකෘ�ෙය' �Bත �ය � ෙ). ෙමම ඉ-තැපැ� ]�නයට ලැෙබන ඉ-තැපැ� 
පw�ඩ (ර�ව හා කාªන ව ප[�ා 1[ම සහ�ක කළ � අතර ඒවා ආයතනෙ
 
අදාළ (ලධා[' ෙවත අවම පමාදය1' �ව ෙයොS කළ � ෙ). 

 
040108: එම ෙපො; ඉ-තැපැ� ]�නයට ලැෙබන ඉ-තැපැ� පw§ඩ අවශ� නn ප�චාර දැBPම 

සඳහා අදාළ (ලධා[' ෙවත ෙයොS 1[මට �ය�ම රාජ� ආයතන ��' එB 
(ලධා2ෙය¦ ප� කළ �ය. ඔy එම ඉ-තැපැ� ප[�ා 1[මට හා අදාළ (ලධා[' 
ෙවත ෙයොS 1[ම සඳහා වග1ව � ෙ). 

 
040109: සෑම රාජ� ආයතනයB ම ඉ-තැපැ� ]�න ලබා sෙns පහත දැBෙවන නාමකරණ 

රටාව අbගමනය කළ � ෙ).  එනn, ප2}ලක නාමය සnමත ආකාරයට ෙයොදා ගත 
� අතර එය පහත දැBෙවන ප2� ෙ).  

 
ස්ථාන මා� ලැRය හැ1 (ලධා[' සඳහා:  designation@organization.gov.lk 
ආයතනවලට ප� 1[ම ස්¤ර (ලධා[' සඳහා: lastname.initials@organization.gov.lk 
�ධායක ෙනොවන ම«ටෙn (ලධා[' සඳහා:  lastname.initials@organization.gov.lk   

  
040110: (ල නාමය පදනn ෙකොට ග� ඉ-තැපැ� සnබ'ධෙය' අදාළ (ලධා2යා 

කා�යාලෙ
 ෙනොමැ� අවස්ථාවලs එම ඉ-තැපැ� පw§ඩ සඳහා ක�නn ප�චාර 
දැBPමට ඒ සඳහා ප� කරන ලද සහායකවරෙය¦ට ඉ-තැපැ� ~Tම ප[�ා 1[ෙn 
හැ1යාව ලබා �ය �ෙ).  

 
040111: රාජ� ආයතනවල ෙසේවකg' සඳහා එම ආයතනය ��' mරණය කරන ප2� ඉ-

තැපැ� ]�න ලබා �ය �ය. ආයත(ක (ල ඉ-තැපැ� පw§ඩවල සnමත (ල 
අ�සනB අඩං£ �ය �ය.  එY නම, තනර, ආයතනෙ
 නම, සnබ'fක 
ෙතොර� සහ ආයතනෙ
 ෙවz ]�නය අඩං£ �ය �ය. 

 
040112: �ය°ම ඉ-තැපැ� පw§ඩවල වගXෙම' බැහැර වන සnමත පකාශයB අඩං£ �ය 

�ෙ). 
 
040113: ආයතනෙ
 ]íත ස'(ෙ)දනවල ෛශ]ය ට ආයත(ක ව�ාපා2ක ඉ-තැපැ� 

]Pෙn ෛශªය අbල �ය � ය. 
 
040114: ඉ-තැපැ� පw�ඩය ලද භාෂාෙව' ම හැ1 තරn ;රට එම ඉ-තැපැ� පw�ඩයට 

ප�චාර දැB�ය � ෙ). 
 
040115: ඇSTn: ඉෙn� පw�ඩ සමග ඇZTn යැPෙn s ෙතොර� ආර�ණ 

ප�ප��ෙයY දැBෙවන ප2� l�ව ආර�ණ කම අbගමනය කළ � ෙ). (ඇSTම 
1 බල'න) 

 
040116: �ය�ම ආයතනවලට එම ආයතනෙ
 �ෂය `මාවට ගැෙණන ප2� ඉ-තැපැ� ~Tn 

ලබා sමට, ඉ-තැපැ� ]�නයB ෙහෝ අ'ත�ගතයB කපා හැ[මට සහ �ම�ශනය 
1[මට YZකම ඇත. 

 
0402:    ෙnස මත තබන ප2ගණක පeධ�ෙnස මත තබන ප2ගණක පeධ�ෙnස මත තබන ප2ගණක පeධ�ෙnස මත තබන ප2ගණක පeධ�/ / / / ජංගම ප2ගණක උපකරණ ජංගම ප2ගණක උපකරණ ජංගම ප2ගණක උපකරණ ජංගම ප2ගණක උපකරණ / / / / පeධ�පeධ�පeධ�පeධ�::::    
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040201: ෙnස මත තබන ප2ගණකවල ස්ථාපනය කරන මෘ;කාංග defමය ෙeපළ YZකn 
උ�ලංඝණය ෙනොකළ �ය.  එම ප2ගණකවල මෘ;කාංග ස්ථාපනය සඳහා අවසරය 
�Rය ��ෙ� පeධ� ප2පාලක ෙහෝ ඒ සඳහා අවසර ල� (ලධා2ෙය¦ට පමw. 

 
040202: �ය�ම රාජ� ආයතන තම ආයතනෙ
 භා�තා වන ප2}ලක මෘ;කාංග ෙ)�කා ඒXය 

වන ෙසේ (operating system/Vයා�මක පeධ�) පZ�කරණය කළ � ය. 
 
040203: රාජ� ෙසේවකgනට ලබා ෙදන leග]ක ප2ගණක, ජංගම ප2ගණ සහ අෙ� ෙගන යා 

හැ1 ප2ගණක උපකරණ අදාළ (ල කට� සඳහා පමණB භා�තා 1[ම (�ෙeශ 
ෙකෙ�. 

 
040204: �ය�ම රාජ� ආයතන තම ප2ගණක සහ ජංගම ප2ගණක උපකරණ අවශ� � 

ආර�ණ මෘ;කාංග ෙයොදවා (ර�ව යාව�කාªන 1[ම සහ�ක කළ � ය. 

 5555    වන ෙකොටසවන ෙකොටසවන ෙකොටසවන ෙකොටස: : : : අ'ත�ජාල (ෙයෝජනයඅ'ත�ජාල (ෙයෝජනයඅ'ත�ජාල (ෙයෝජනයඅ'ත�ජාල (ෙයෝජනය    
 
0501: අ'ත�ජාලයඅ'ත�ජාලයඅ'ත�ජාලයඅ'ත�ජාලය////අ'තඃජාලයඅ'තඃජාලයඅ'තඃජාලයඅ'තඃජාලය 

 
050101: සෑම රාජ� ආයතනයB ම ලංකා රාජ� ජාලෙ
 ප�ප�m'ට අමතරව අ'ත�ජාලය 

භා�තා 1[ෙn පහQකම ලබා sම, එය භා�තා 1[ම, පාලනය සහ එය �ම�ශනය 
සඳහා තම ආයත(ක ප�ප�� සකස් කළ � අතර රාජ� ෙතොර� ආර�ණ 
ප�ප��ෙයY දැBෙවන මා�ග (�ෙeශය' ද ඒ සඳහා අbගමනය කළ � ෙ). 

 
050102: ප2}ලකය' හට අ'ත�ජාලය හා අ'තඃජාලය භා�තා 1[ම සඳහා මග ෙප'Pමට 

අ'ත�ජාල හා අ'තඃජාල භා�ත ප�ප�m' සෑම රාජ� ආයතනයB ��' ම 
Vයා�මක කළ � ෙ). අ'ත�ජාල භා�තය එම ආයතනවල ප�ප�m' සහ ච�යා 
සංගහය සමග අbගත �ය � ෙ). 

 
050103: කඩදා� ෙගොb භා�තෙ
s ෙයොදා ග'නා ෙතොර� කරා පෙ)ශනයට අදාළ `මා 

1[n අ'තඃජාලෙය' ලබා ගත හැ1 ෙතොර�  භා�තා 1[ම සඳහා ද ෙයොදා ගත 
� අතර ඒ සඳහා වඩා� Q;Q �ගණන සල¦T මා�ග සහ ආර�ණ කමෙ)ද ෙයොදා 
ගත � ෙ). 

 6666    වන ෙකොටසවන ෙකොටසවන ෙකොටසවන ෙකොටස: : : : රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� ජාලය ජාලය ජාලය ජාලය    
 
0601:    රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� ජාල සබඳතාවය ජාල සබඳතාවය ජාල සබඳතාවය ජාල සබඳතාවය::::    
 
060101: �ය�ම රාජ� ආයතන රජෙ
 ෙපො; l°� පෙeශ ජාල උප2වÀහය වන ලංකා රාජ� 

ජාලයට සnබ'ධ �ය � ය. 
 
0602:    පාපාපාපාෙe}ය ජාල ~Tn කළමණාකරණයෙe}ය ජාල ~Tn කළමණාකරණයෙe}ය ජාල ~Tn කළමණාකරණයෙe}ය ජාල ~Tn කළමණාකරණය    

 
060201: රාජ� ආයතනෙ
 කළමනාකා2�වෙ
 එකඟතාවය අbව පමණB පාෙe}ය ජාල 

~Tn ඇ� ෙකොට අදාළ (ලධා['ට ලබා �ය � අතර යn ෙසේවකෙය¦ෙ� (Bම 
යාම � �නෙ
 s ම එම ~Tම අVය කළ � ෙ). 

 
060202: රාජ� ආයතන පාෙe}ය ජාල ~Tn සඳහා සnමත ආකෘ�යB (�ණය කළ � අතර 

එයට ජාලෙ
 ඇ� ප2ගණක හා ෙසේවාදායක ප2ගණකවල නn ද ඇළ� �ය � 
ෙ). 

 
0603:    උපසථ් වැඩ��ෙවලඋපසථ් වැඩ��ෙවලඋපසථ් වැඩ��ෙවලඋපසථ් වැඩ��ෙවල::::    
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060301: ආයත(ක mරණා�මක Vයාව]වල s ඒවාට සnබ'ධ වන අත�වශ� ව�ාපා2ක 
කට�, mරණා�මක ෙeපළ සහ සnප� �ය�ම රාජ� ආයතන ��' හ�නාගත � 
අතර ඒවා ෙ�ඛණ ගත කළ � ෙ). 

 
060302: ආයතනෙ
 ෙතොර� සහ ෙතොර� සැක`ෙn ස්ථාන ඇළ� වන ෙසේ ද 

ආයතනෙ
 ෙසේවක ම4ඩලෙ
 සහ ආයතනෙ
 ෙeපළවල ආර�ාව සහ�ක වන 
ප2� ද සැලQමB සකසා Vයාවට නැං�ය � ෙ). 

 
060303: ව�සනයB ෙහෝ ප2ගණක මාධ�වල Vයා �රYත Pමකට පQ ආයතනෙ
 අත�වශ� 

� ෙතොර� සහ මෘ;කාංග නැවත භා�තයට ගත හැ1 ප2� ලබා ගැ_ම තහ§� වන 
ප2eෙද' රාජ� ආයතන ��' පමාණව� උපස්ථ පහQකn සැපgය �ය. (ISO/IEC 
17799 Y 10.5 ෙකොටස බල'න) 

 7 7 7 7 වන ෙකොටසවන ෙකොටසවන ෙකොටසවන ෙකොටස: : : : මානව සnප� සංව�ධනයමානව සnප� සංව�ධනයමානව සnප� සංව�ධනයමානව සnප� සංව�ධනය    
 

රාජ� අංශෙ
 �ය° ෙසේවකg'ෙ� ප2ගණක සා�රතාවය ඇ� 1[ම සඳහා 
රාජ� ආයතන උ�Qක �ය �ය 

 
0701:    අවශ�අවශ�අවශ�අවශ�තා තBෙසේ�වතා තBෙසේ�වතා තBෙසේ�වතා තBෙසේ�ව    
 
070101: වා�Ãකව �ය�ම රාජ� කා�ය ම4ඩලවල ආයත(ක ෙතො.ස.තා. අවශ�තා සn¶�ණ 

1[මට අවශ� වන lyTව සහ (lණතාවය' තBෙසේ� 1[මට �ය�ම රාජ� 
ආයතන �යවර ගත �ය.  රාජ� ආයතනෙ
 ෙතො.ස.තා. සැලQෙමY ෙසේවකg'ෙ� 
ෙතො.ස.තා. සnබ'fත lyT අවශ�තා ආවරණය 1[ම සඳහා ෙකොටසB අඩං£ �ය 
�ය. 

 
0702:    කා�ය ම4ඩලයකා�ය ම4ඩලයකා�ය ම4ඩලයකා�ය ම4ඩලය    

 
070201: රාජ� අංශෙ
 ෙජ�ෂ්ඨ කළමණාකා2�වය සහ මධ�ම කළමණාකා[�වය ද ඇළ� 

වන ෙසේ �ය�ම රාජ� කා�ය ම4ඩලය තම ෛද(ක රාජකා2ය සඳහා ෙතො.ස.තා. 
භා�තය සඳහා (lණ �ය �ය.  ඒ සඳහා අවශ�වන දැbව� 1[ම සහ lyTව 
ආයතනය ��' ලබා �ය �ය. 

 
070202 ෙතොර� තා�ණෙ
 හසල රාජ� කා�ය ම4ඩල ෙවත �2ගැ'Pn කමයB ෙජ�ෂ්ඨ 

කළමණාකා2�වය ��' Vයා�මක කළ �ය 
 
0703:    සහ�ක 1[nසහ�ක 1[nසහ�ක 1[nසහ�ක 1[n    
 
070301 රජය අbමත ප2ගණක Q;Qකn අ�කර ගැ_මට රාජ� ආයතනවල �ය� කා�ය 

ම4ඩලය ෛධ�යම� කළ �ය 
 
0704:    පපපපධාන නPකරණ (ලධා[' lyTවධාන නPකරණ (ලධා[' lyTවධාන නPකරණ (ලධා[' lyTවධාන නPකරණ (ලධා[' lyTව    
 
070401: ෙතො.ස.තා. ව�ාපෘ� හා සnබ'ධ තම රාජකා[' (� ප2� ඉN 1[මට හැ1 වන ෙසේ 

�ය� රාජ� පධාන නPකරණ (ලධා[' පමාණව� lyTවB ලැRය �ය. 
 
 

 

     

� 
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 ඇSඇSඇSඇSTම Tම Tම Tම 1111: : : : පපපප�ප�� ෙ�ඛ�ප�� ෙ�ඛ�ප�� ෙ�ඛ�ප�� ෙ�ඛණණණණෙ
 සඳහ' වන ෙ�ඛෙ
 සඳහ' වන ෙ�ඛෙ
 සඳහ' වන ෙ�ඛෙ
 සඳහ' වන ෙ�ඛණණණණ    
 
රාජ� ෙතොර� ආර�ණ ප�ප��ය ෙමම ආද�ශ ප�ප��ය ISO/IEC 17799 අංක දරණ 

ෙතොර� ආර�ණ පZm' සමග ෙපළ ගස්වන ලeද1.  
රාජ� ආයතන ෙමම ප�ප��ය අØ�Þකරණෙය' හා 
සංෙශෝධනෙය' තම ආයතනෙ
 අවශ�තා සඳහා 
හැඩගස්සවා ගත හැ1 අතර එම~' එම ආයතනවල 
ෙතොර� තා�ණ ප�ප��ය සකසා ගත හැක. ෙමම 
ප�ප��ය (ෙයෝ,තායතනෙ
 (ල ෙවz අඩ�ය වන  
www.icta.lk Y රාජ� අංශ ප�(�මාණ වැඩසටහ' 
ෙකොට�' ලබා ගත හැක. 

 
ISO 8601 ෙමය �නය' හා ෙ)ලාව' දැBPම සඳහා ඇ� 

අ'ත�ජා�ක පZ�යg.  ෙමම පZm' �න/ෙ)ලා s�ඝ 
වශෙය' දBවන ආකෘ�ය �ස්තර කරg. ෙමම පZm' 
අඩං£ ෙ�ඛණය ෙකොළඹ 08, ඇ���ගල මාවෙ� �Y� 
: ලංකා පZ� ආයතනෙය' ලබා ගත හැක. 

ISO 10646  ISO/IEC 10646 පZm' 1993 වසෙ�s පළ කරන ලs.  
එY නම “Universal Multiple-Octet Coded Character 
Set” ෙ).  ෙමY ෙBතගත කරන සnමත අ�ර ක«ටල 
සYත වන අතර එය අවසානෙ
 s �ය�ම භාෂාවල අ�ර 
අඩං£ 1[ෙn අදහ�' (මවා ඇත. (එයට අමතරව ෙමY 
ගwතමය සහ අෙන¦� සංෙBත ද අඩං£ ෙ)).  
ව�තමාන සංස්කරණය අවම වශෙය' ෙලෝකෙ
 �ය°ම 
පධාන භාෂාව' ආවරණය කරg. 

ISO / IEC 17799 ෙතොර� ආර�ණයට අදාළ ක�T l°� ව  ආවරණය 
කර ඇ�  අ'ත�ජා�ක ෙතොර� ආර�ණ පZ�ය 
ISO/IEC 17799 Y ෙදවන සංස්කරණය 2005 වසෙ�s 
එ� දBවන ලද අතර එම~' ෙපො; ප�ප�m', 
ආයතනයක ෙතොර� ආර�ණ කළමණාකරණය 
ආරnභ 1[ම, Vයා�මක 1[ම, නඩ� 1[ම සහ 
��T 1[ම සඳහා අවශ� වන මග ෙප'Pn සහ 
ප�ප�m' ආවරණය ෙකෙ�. ෙමම පZ�ය පළSව 
ïතාන� පZ� ආයතනය (BS 7799 පළS ෙකොටස 
වශෙය') සකසන ලද අතර පQව අ'ත�ජා�ක 
පZ�කරණ සං�ධානය සහ අ'ත�ජා�ක ඉෙලBෙටෝන 
තා�wක ෙකොZසම ම~' භා�තයට ග'නා ලs. ෙමම 
ෙ�ඛණය ෙකොළඹ 08, ඇ���ගල මාවෙ�, : ලංකා 
පZ� ආයතනෙය' Zළs ගත හැක. 

 
 15 වන ෙකොටස: 
 
 15වන ෙකොටස �ෙශේෂෙය' ම ISO /IEC 17799 

පZm'වලට අbලතාවය දැBPම ��බඳවg.  ෙමY 
අරSණ නn _�මය, ව�ස්ථා�ත, (යාමන ෙහෝ 
ෙකො'තා�මය බැÛn සහ ඕනෑම ආර�ක 
අවශ�තාවය' Rඳ වැðම වැළැBPමg.  �ෙශේෂෙය' ම 
15.1.3. යන ෙකොටස ආයතනෙ
 ෙ�ඛන ආර�ාව 
සඳහා වන අතර එය පහත දැBෙවන පාලන කම   
හ�'වා ෙදg. 

 
 වැදග� ෙ�ඛන ව�වස්ථා�ත, (යාමන, 

ෙකො'තා�මය සහා ව�ාපා2ක අවශ�තාවලට 
ගැළෙපන ප2� නැ�Pෙම', �නාශ Pෙම' සහ 
අසත�යනෙය' වැළැB�ය �ය. 
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 ෙ�ඛන ගබඩා කරන මාධ�ය �යැXම ෙහෝ නරB P යාම 

��බඳව ෙමYs සලකා බැ]ය �ය.  (ෂ්පාදකය'ෙ� 
(�ෙeශ අbව යZ' ගබඩා 1[n සහ ඒවා භා�තා 
1[ෙn Vයාව] Vයා�මක කළ �ය. ඉෙලBෙටො(ක 
ගබඩා මාධ� සnබ'ධෙය' ගබඩා ෙකොට තබා ග'නා 
සn¶�ණ කාලය ඇළත ඒවා අනාගත තා�wක 
ෙවනස් Pn (සා නැ� Pම වැළැBPමට  එම කාලය ළ 
ඒවාට පෙ)ශ Pෙn හා භා�තා 1[ෙn හැ1යාව සහ�ක 
කළ �ය. (ගබඩා කරන මාධ�ය හා ෙ�ඛණවල 
ආකෘ�ය 1යPමට ඇ� හැ1යාව සnබ'ධෙය().   

 
  

7වන ෙකොටස: 
 

 7වන ෙකොටෙසේ පZm' පහත දැBෙවන ෙකොටස් 
ආවරණය කරg.  ආයතනෙ
 ව�කn දැBෙවන භා4ඩ 
ෙ�ඛණයB සකස් 1[ම, එය පව�වා ගැ_ම, එම ෙeපළ 
භා�තා 1[ම ��බඳ ��ගත හැ1 භා�තාව, ආයත(ක 
ෙeපළවල අg�ය සහ ෙතොර� ව�µකරණය. 

 
ලංකා අ'ත� Vයාකා[ හැ1යා රාSව  ෙමය : ලංකා රාජ� අංශෙ
 ද�ත yවමා�ව සඳහා ෙපො; 

ද�ත (�¢m' සහ පZm' (�ෙeශ 1[ම �wස 
(ෙයෝ,තායතනෙ
 සහභාµ�වෙය' රාජ� ප2පාලන 
හා ස්වෙeශ කට� අමාත�ාංශය ��' අරඹන ලද 
සමාරnභය1. ලංකා අ'ත� Vයාකා[ රාSව සකසන 
ලeෙe රාජ� අංශෙ
 ��ධ � ෙතොර� පeධ�වලට 
ඔ§'ෙ� ද�ත (�Zm' සහ ද�ත yවමා�ව පZ� ගත 
1[ම �wස ෙ). ලංකා අ'ත� Vයාකා[ හැ1යා රාSෙ) 
පළS සංස්කරණය leග]ක ද�ත ආවරණය 1[ම සඳහා 
පමණB ෙ). 

 
ජා�ක පෙ�ඛණ පනත 1973 අංක 48 ෙමම පණත රාජ� ෙ�ඛනාර�ක ෙදපා�තෙn'ව 

�YNPම සඳහා ෙ). එ ම~' ෙපො; ෙ�ඛන ජා�ක 
ෙ�ඛණාගාරයට සැපxම සඳහා� රාජ� ෙ�ඛණ සහ 
ෙපො; ෙ�ඛණ ගබඩා සඳහා වඩා� ෙහොඳ භාරකාර�වයB 
සහ සංර�ණ කම හ�'වා sම සඳහා� මග ෙප'වg.   

 
ජා�කමය ව�වසාය (�Z�ය සඳහා � මා�ෙගෝපෙeශ සහ පZm' 

 ජා�කමය ව�වසාය (�Zතය යn සං�ධානයක (උදා: 
එB එB ආයතනයB, ආයතන අතර ෙහෝ ජා�කමය 
වශෙය') ෙතො.ස.තා. පeධ� Vයා�මක 1[ම සඳහා � 
තා�ණ ෙ�ේතය' ආවරණය 1[ම �wස සකසන ලs. 
එය ද�ත (�Z�ය, මෘ;කාංග ෙය;n (�Zතය සහ 
තා�wක (�Z�ය ආවරණය කරන අතර එයට 
තා�ණෙ
 �ය°ම ෙකොටස් එනn ජාල උප2වÀහය, 
ප2ගණක ෙ)�කා, Vයා�මක පeධ�, ද�ත පාද 
කළමනාකරණ පeධ�, මධ� මෘ;කාංග, ආර�ක උපාංග 
සහ ෙතො.ස.තා.යක අඩං£ පeධ�  කළමණාකරණ 
ක«ටල අඩං£ ෙ). 2007 වසෙ� ෙදසැnබ� මස s පළ 
කරන ලද ප2Éෂ්ඨය ම~' ¢ට ෙපර �ñ සංස්කරණය 
අවලං£ කරg. 

 
පසnපාදන මා�ග (�ෙeශය  ෙමම මා�ග (�ෙeශය ජා�ක පසnපාදන 

(ෙයෝ,තායතනය ��' පළSව සකස් කරන ලද අතර 
දැනට රාජ� Sල� ෙදපා�තෙn'ෙ) භාරකාර�වෙය' 
ඉNෙ). එය රාජ� ෙeපළ පසnපාදන සහ ඉව� 1[ම 
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සඳහා මග ෙප'PමB වශෙය' සකසා ඇ� අතර එය 
රාජ� පකාශන කා�යාංශෙය' ලබා ගත හැක.   

 
SLS 1134: 2004 ෙමය ෙතොර� yවමා�ව සඳහා : ලාං1ක සnමත 

අ�ර ෙBතයg.  ෙමම පZ�ය ම~' ෙBත අb��ෙවල 
සහ ය� lව� අb��ෙවල සඳහා වන �2�තර සපයg.  
එෙසේ ම එය �ෙ¹ෙසේකර ය� ]යන ය� lව�ව 
පාදක ෙකොට ග� �]ක පZ�ය භා�තා ෙකොට නව ය� 
lව� සැකැස්මB සපයg.  ෙමම �(ෙBත පZ�ය හා 
ISO/ICE 10646-1 පZ�ය සමග අbල ෙ). ෙමම 
පZ�ෙ
 පළS හා ෙදවන ෙකොටස් �ංහල සS³චxකරණ 
අb��ෙවල සහ ප2�ා 1[ෙn අවශ�තා සහ කම 
අb��ෙව]' �ස්තර කරg.  ෙමම පZ� ෙ�ඛණ 
ෙකොළඹ 08, ඇ���ගල මාවෙ� : ලංකා පZ� 
ආයතනෙය' ලබා ගත හැක. 

 
SLS 1326 : 2008 ෙමය ෙතොර� අ'ත� yවමා�ව සඳහා : ලාං1ක 

සnමත දZළ අ�ර ෙBතයg. ෙමම පZ�ය �(ෙකෝÖ 
පZ�ෙයY සංස්කරණය 5.1 සමඟ ද ISO/IEC 10646 
සමග ද අbල ෙ).  ෙමය : ලංකා පZ� ආයතනෙය' 
ලබා ගත හැක. 

 
�(ෙBත/�(ෙකෝÖ  ඉංÅ�ෙය' �(ෙකෝÖ යb “UNIversal CODE” 

“ප2ගණකවලට අ�ර (ෙයෝජනය හා ෙතොර� 
සැක`ම සඳහා �ශ්ව අ�ර සංෙBතන පZ�යg. 
�(ෙකෝÖ පZ�ෙ
 සංසක්රණ ඒ හා අb·½ 
අ'ත�ජා�ක පZ� අංක ISO/IEC 10646 සමග අbල 
හා සමSy�ත ෙ). �(ෙBත අ�ර භා�තා වbෙ
 ¦මන 
මෘ;කාංග ෙ)�කාවක ද, ¦මන ප2ගණක වැඩසටහනක 
ද, ¦මන භාෂාවකද ය'න ෙනොසලකා එම සෑම භාෂාවක 
ම අ�ර සඳහා ඒවාට අනන� � අංක සපයg”.  (ෙමය 
www.unicode.org ය'ෙන' උlටා ග'නා ලs) 
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 ඇSTම ඇSTම ඇSTම ඇSTම 2222: : : : ඉඉඉඉ----රාජ�රාජ�රාජ�රාජ� ෙසේවා V ෙසේවා V ෙසේවා V ෙසේවා Vයා�මක 1[ෙn පයා�මක 1[ෙn පයා�මක 1[ෙn පයා�මක 1[ෙn ප�ලාභ�ලාභ�ලාභ�ලාභ    
 
ඉ-රාජ� සඳහා ෛනස�~ක � පහත දැBෙවන ක�T රාජ� අංශ ��' ��ගත � අතර ඒවා 

රාජ� ෙතොර� තා�ණ �ස�n Vයා�මක 1[ම සඳහා � �]ක ක�T ෙ). ෙමම ක�T හා සාධක 
ෙමම ප�ප�� ෙ�ඛනය ම~' ආවරණය වන අතර තව� ක�T රාජ� ෙතොර� ආර�ණ 
ප�ප��ෙයY අඩං£ ෙ).  ඒවා පහත ප2� නැවත අවධාරණය ෙකෙ�. 

 

� පෙ)ශන හැ1යාව: රාජ� අංශෙ
 ෙතොර� හා ෙසේවා අ'ත�ජාලය හරහා හා ෙතො.ස.තා. 
නා]කා ම~' ලබා sෙම' ඒවා ජනතාවෙග' �ශාල ෙකොටසටකට ලබා ගත හැ1 ෙ).  එම 
(සා ජා�ක�වය, භාෂාව, ආගම, ]ං~ක�වය අbව ෙනොෙබදZ' ෙමම ෙසේවාව' ලබා ගැ_මට 
හැ1 වන ප2� අවශ� කට� ෙය�ය � ෙ).  එෙසේ ම ඒවා අසාමාන� අ�2' ආබාfත 
leගලය'ට ද  óෙගෝªය �Yðම, කාලය ෙහෝ ආ�¤ක ම«ටn ම~' `මා ෙනොවන අ�2' 
�ය°ම ජන ෙකොටස්වලට ලබා ගැ_මට හැ1 වන අ�2' ෙය�ය �ය. එෙසේම ඉ-රාජ� �ස�n 
ඒවා ෙනොෙයB අ�2' ආබාfත leගලය' ද අඩං£ වන ෙසේ �ය� ජනතාවට ලබා ගත හැ1 වන 
ප2� සැලQn 1[ම අත�ාවශ� ෙ). 

 

� �(�ද භාවය:  ෙතො.ස.තා. පදනn � �ස�n ම~' රාජ� ආයතනයකට ලැÈ ඇ� බල අfකා2ය, 
එY කෘත�ා�මක භාවය, mරණ ගැ_ෙn Vයාව]ය, එB එB අවfවලs යn Vයාව]යක පග�ය 
දBවZ' ජනතාවට ලබා ගත හැ1 ෙසේවාව'වල ව�ගය සහ ෙසේවාව'වල ත�වය ��බඳව 
පැහැ�]ව දැBෙවන අ�2' �(�දබාවය ඉහල නැං�ය �ය.  ඉ-රාජ�  ආකෘm' (ර�ව ම 
රාජ� අංශෙ
 �(�දබාවය ඇ� 1[ම ෛධයම� කළ �ය.  

 

� සඵලතාවය: රාජ� ආයතන ෙතො.ස..තා. භා�තෙය' ඉ�2ප� කරන ෙසේවාව' එම ජනතාවෙ� 
ෙn සඳහා ඇ� අෙ��ාව' මලඵල ගැ'ෙවන අ�2' සහ එම අෙ��ා ඉBමවා යන අ�2' 
ලබා sම ඉතා වැදග� ෙ). ෙතො.ස.තා. භා�තෙය' ලබා ෙදන ෙසේවාව'වල ත�වය (�ණය 
කරන පධානම සාධකය �ය ��ෙ� සඵලතාවයg. 
 

� කා�ය�මතාව: ෙතො.ස.තා. �ස;n ම~' රාජ� ආයතන සපයන ෙසේවාව' හැ1 ඉතා අවම 
කාලය1' ෙසේවා ලා®නට ලබා �ය � ෙ). ඉ-රාජ� �ස�nවල එB ජනáය සංක�පයB නn 
“එB �න ෙසේවාවg”.  ෙමY �]ක අරSණ lරවැ�ෙය¦ ෙහෝ ෙසේවා ලාØෙය¦ ඉ��n කරන 
ෙසේවාවB එම �නය අවස' Pමට ෙපර ලබා sමg.  ෙකෙසේ §ව ද ආරnභෙ
s �ය�ම ෙසේවාව' 
ෙමම ම«ටZ' ලබා sම අපහQ වන නS� �ය°ම රාජ� ආයතන ඉතා කා�ය�ම ව තම 
ෙසේවාව' බලාෙපොෙරො�ෙව' ජනතාව ඒවා ÏÛ ��න කාලය අවම 1[ම �wස සපයb 
ඇතැg බලාෙපොෙරො� ෙ). 

 

� lරවැ� ෙB²යතාව: රාජ� අංශය ෙතො.ස.තා. භා�තෙය' ෙසේවා සැපxෙn s සnපදාgක ආයතන 
ෙB²ය � පෙ)ශය ෙවbවට lරවැ� ෙB²ය �  පෙ)ශයB  භා�තා කළ � ෙ).  එෙසේ 1[ම 
�wස රජෙ
 ආයතන ඔ§'ෙ� Vයාදාමය' ප�(�මාණය 1[ෙම' රාජ� ආයතන ෙසේවා 
සැපxම සඳහා “එB නැවn ෙසේවා මධ�ස්ථාන” යන සංක�පයට සංකමණය �ය � ෙ).  එෙසේ 
Pෙම' lරවැ�යනට වඩා� ම පහQ අ'දZ' lරවැ� Yතකා¢ ෙසේවාව' ලබා sමට කට� කල 
� ෙ). අවම වාර ගණනB රාජ� ආයතනයට පැZÓෙම' හා අවම ෙ�ඛන ඉ�2ප� 1[ෙම' 
ජනතාවට ෙසේවා ලබා ගත හැ1 අ'දZ' රාජ� ෙසේවා සැපgය �ය. 

 

� අ'ත� Vයාකා[ හැ1යාව: රාජ� ආයතන තම ෙතො.ස.තා. වැඩසටහ' Vයා�මක 1[ෙn s ඒවා 
අ'ත� Vයාකා[ හැ1යාෙව' �� බවට සහ�ක �ය �ය. එනn රාජ� අංශෙ
 ඉෙලකෙටො(ක 
ද�ත හ§ෙ� භා�තා 1[ම,  ��ධ පeධ� අතර ද�ත yවමා�ව, �ය�ම රාජ� ආයතන අතර සහ 
ෙතො.ස.තා. ක�මා'ත සහ අෙන¦� පධාන අංශ අතර yවමා� 1[මට හැ1වන ෙසේ අ'ත� 
Vයාකා[ව තම ෙතොර� පeධ� ෙගොඩ නැං�ය �ය. 
 

� �ශ්වාස_ය�වය, සn¶�ණ�වය සහ පෙ)ශන හැ1යාව: �ය°ම රාජ� ආයතන තම ආයතනය 
බාරෙ
 ඇ� ෙතොර�වල �ශ්වාස_ය�වය, සn¶�ණ�වය සහ ලබා ගැ_ෙn හැ1යාව සෑම 
�ටම තහ§� කළ � ෙ).  ෙn යටෙ� රාජ� ආයතන ෙතොර� හ§ෙ� භා�තා කර'ෙ' ඒ 
සඳහා අවසර ල� leගලg' සහ ආයතන සමග පමණB බව� එම ෙතොර� අව�ාජ හා 
සn¶�ණ බව� ඒවා �ෙශේෂෙය' ම එම අවශ� කා�යය සඳහා ෙයොදා ගැ_ම �wස �ශ්වාසය  
තැRය හැ1 බව�, ඒවාට අවශ� �ට හා අවශ� අයට පෙ)ශනය Pෙn හැ1යාව ඇ� බව� 
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තහ§� ෙකෙ�. ෙමම ෙකොටස ඉතා s�ඝ වශෙය' වැ�;රට� රාජ� ෙතොර� ආර�ණ 
ප�ප��ය ම~' ආවරණය ෙකෙ�.  
 

 
� වග1ය � බව: රාජ� ආයතන ජනතාවට ලබා ෙදන ෙසේවා සnබ'ධෙය' ජනතාවට වග1මට 

බැÛ ඇ� බව� එම~' එම ෙසේවාව' භා�තාව සඳහා ජනතාව ළ �ශ්වාසය  ෙගොඩ නැµමට හා 
අෙන¦� රාජ� ආයතන සමග අ'ත� Vයාකා[ 1[මට �ශ්වාසය ෙගොඩ නැංPමට කට� කළ 
� ෙ).  
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 ඇSඇSඇSඇSTම Tම Tම Tම 3333: : : : අ�ථ දැBPnඅ�ථ දැBPnඅ�ථ දැBPnඅ�ථ දැBPn    
 
ෙමම අ�ථ දැBPn සංගහය ෙමම පා2භාÃත වචන භා�තා කරන ලද සංද�භය �ස්තර 1[ම 

�wස සපයb ලැෙz. 
 

�ශ්වාස_ය රාජ� ආයතන බාරෙ
 තබා ග'නා  ෙතොර� 
අනාවරණය 1[ෙම' ෙහෝ පතල කර හැ[ෙම' 
වළ1න  බව.  

 
Desktop system මධ�ම සැකQn ඒකකයB හැ1යාව වැ� 1[ම 

සඳහා අවශ� කාÖප� �wස නව ස'(ෙ)දන සහ 
අභ�'තර ඉෙලBෙටො(ක  ගමනාගමනය සඳහා � 
Ïහැ', ගබඩා පාලක, ද�ශන �ර, ඉව� කළ හැ1 
මාධ� උපාංග, ජාලකරණය, ෙතොර� සපයන සහ 
අෙන¦� උපාංග හා සnබ'ධ කළ හැ1 පeධ� 
ඵලකයB අඩං£ වන චැ�ය1'  සම'�ත � ෙnසය 
මත තබන ප2ගණක. 

 
බාYර �ගණන බාYරව ෙහෝ ස්වාõන පා�ශවයB ��' Vයා�මක 

කරන �ගණන. සාමාන�ෙය' ෙමය �ගණකාfප� 
ෙදපා�තෙn'ව ��' Vයා�මක ෙකෙ�.  

 
රාජ� ෙතොර� උප2වÀහය රාජ� අංශෙ
 ප2}ලකය' සඳහා ෙසේවා සැපxමට 

ෙනොෙය¦� ම«ටෙn කා�යසාධන සහ ෙනොෙය¦� 
ම«ටෙn සnබ'ධතා කලාප පළල අවශ�තාවය' 
�2මැ`ම සඳහා �YNවා ඇ� ලංකා රාජ� ජාලය 
ෙමg' අදහස් ෙකෙ�.   

 
රාජ� ආයතන අමාත�ාංශ, රජෙ
 ෙදපා�තෙn', පළා� සභා, 

�ස්±B ෙ�කn කා�යාල, පාෙe}ය ෙ�කn 
කා�යාල සහ පළා� පාලන ආයතන ෙමg' 
හැO'ෙ). 

 
මධ�ස්ථානය ද�ත එක ස්ථානයකට වැ� සංඛ�ාව1' ෙහෝ ද�ත 

බy �ශාව]' ෙහෝ එක ආයතනයකට වැ� ආයතන 
සංඛ�ාව1' යවb ල;ව එම ද�ත ගබඩා ෙකොට ඇ� 
මධ�ම ද�ත පාදය ඇ� ආයතනය ෙහෝ සථ්ානය 
ෙමg' හැO'ෙ). 

 
ෙතො.ස.තා. සා�රතාවය වචන සැකQn මෘ;කාංග, පැ�nප� මෘ;කාංග, ඉ-

තැපැ�, අ'ත�ජාලය ගෙ)ෂණය 1[ම සහ එම~' 
ෙතොර� ෙසොයා ගැ_ම සහ තම ෙගොb එක 
බහා�n සං�ධානය සහ කළමනාකරණය 1[ෙn 
හැ1යාව. 

 
ෙතො.ස.තා. ෙසේවා දෘඩාංග පව�වා ගැ_ම සඳහා සහාය, උපෙeශක 

ෙසේවා, මෘ;කාංග පව�වා ගැ_ම සඳහා සහාය, 
මෘ;කාංග Vයා�මක 1[ෙn ෙසේවා, අ'ත�ජාල 
ෙවz අඩ� (�මාණ ආ�ය හා සnබ'ධ ෙසේවාව' 
��බඳ  Vයාකාරකn   

 
අභ�'තර �ගණක යහ කළමනාකරණය අරST කර ග� 

අමාත�ාංශයක ෙහෝ ෙදපා�තෙn'වක ඇ� 
අභ�'තර �ගණක ක4ඩායn ��' Vයා�මක 
කරන අභ�'තර �ගණන 
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ලංකා රාජ� ජාලය ලංකා රාජ� ජාලය යb ඉහළ ලබා ගැ_ෙn 

හැ1යාවB ලබා sම �wස �ශ්වා`, �2වැය සඵලතා 
ආරÎත අ�2' �ය° රාජ� ආයතන සnබ'ධ 
කරන පQතල ජාල උප2වÀහය ෙ).  ෙමය පහත 
දැBෙවන ෙසේවා ලබා ෙදg. 

 
• �ය�ම රාජ� ආයතන සඳහා අ'ත� සබඳතාවය 

ලබා sම. 
• මධ� ගතව පාලනය කරන අ'ත�ජාල පහQකn 

�ය�ම රාජ� ආයතනවලට ලබා sම. 
• �ය�ම රාජ� ආයතනවලට අ'ත�ජාලය පදනn 

ෙකොට ග� හා මධ�ගතව පාලනය වන ඉෙn� 
පහQකn ලබා sම.  

• �ය�ම රාජ� ආයතනයවලට අ'ත�ජාල 
ෙපොෙටෝෙකෝලය පදනn කර ග� ;රකථන 
පහQකn ලබා sම. 

• රාජ� අංශෙයY බල අfකා2ෙයY බාYර � නS� 
අවසර සYත ආයතනවලට මධ�ගතව පාලනය 
වන �ශ්වා` හා ආරÎත සnබ'ධතා ලබා sම. 

 
පාරද�ත ද�ත �ස්තර 1[මට ෙයොදා ග'නා ද�ත පාරද�ත 

යbෙව' හැO'ෙ). අ'ත� ආයත(ක කෘත�ය' 
සහ පeධ� `මාව' ඉBමවා යන ඉ-රාජ� කට� 
සඳහා ෙපො; ද�ත වචන මාලාව සහ අ�ථ         
දැBPn ඉතා mරණා�මක ෙ). පාරද�තවලට 
Vයාකාරා�මක ද�ත (ෙමෙහ�n ද�ත) �ගහා�මක 
ද�ත හා අ'ත�ජාල අ'ත�ගතය අඩං£ ෙ). 

 
බy භාÃක ද�ත බy භාÃක ද�ත යb බy භාෂාමය සහාය අවශ� වන 

ප2ගණක ෙය;n සඳහා බy භාෂාව]' ගබඩා කළ 
� ද�ත ෙ). ෙnවාට �ම�ශන ද�ත, ෙබොෙහෝ 
පධාන ද�ත සහ ඇතැn �ට ගbෙදbකාර ද�ත ද 
අඩං£ ෙ). 

 
ජා�ක ම«ටෙn ෙතො.ස.තා. ව�ාපෘ� සාමාන�ෙය'  රාජ� ආයතන 1YපයB සහ ෙවන� 

සං�ධාන සහභාµ�වෙය' Vයා�මක හා ඒවාෙ
 
ප�ඵල එම සං�ධානවල Vයාකා[�වය ෙකෙරY 
බලපාන මහා ප2මාණෙ
 ව�ාපෘ� ෙමg' අදහස් 
ෙකෙ�. 

 
�වෘත පZm' Pවෘත පZ�යB සඳහා Q;Qකn ලැÈමට නn යn 

පZ�යක �2�තර පහත දැBෙවන අවශ�තා 
සn¶�ණ කළ � ෙ). �(�ද බාවය (අදාළ පZ� 
(පදPෙn Vයාදාමය ප�efෙ
 කළ � අතර �ය° 
තා�wක සාක³ඡා ආ�ය සංර�ණය ෙකොට �Rය 
� අතර ඒවා නැවත ඕනෑම අෙය¦ට �ම�ශනය 
කළ හැ1 �ය � ෙ)), අදාළ බව, �වෘත බව (ඕනෑම 
අෙය¦ට සහභාµ �ය හැ1 බව), මධ�ස්ථබාවය සහ 
සnS�ය, ලබා ගැ_ෙn හැ1යාව සහ පව�වා ගැ_ම 
(�ලාශය; W3C ෙවz අඩ�ය). ISO/IEC 26300: 
2006 යb �වෘත පZm' සඳහා � ෙපො; (�වචන 
සඳහා වන අවශ�තා සn¶�ණ කරන, �වෘත ෙ�ඛණ 
ආකෘm' හා සඳහ' වන පZ�ය1.  

 
හ§� defමය ෙeපළ YZකn රාජ� ආයතනයB සහ ෙතොර� තා�ණ ෙසේවා 

සපය'ෙන¦ හ§�කා2�වයB යටෙ� (පදවන ලද 
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ෙහෝ ෙගොඩ නගන ලද defමය ෙeපළ YZකn 
ෙමg' හැO'ෙ). ෙමYs ෙදපා�ශවයම ෙeපළ 
YZකn සඳහා YZකා2�වය දරg. 

 
ප2ගණක කමෙ�ඛ �ලාශ ෙBත කළමණාකරණ ෙකෝෂ්ඨය 

එකම ෙතොර� ඒකකයක බy සංස්කරණ 
කළමනාකරණය සඳහා භා�තා කරන �ලාශ ෙBත 
කළමනාකරණ ඉෙලBෙටො(ක ෙකෝෂ්ඨය1 
(ෙසේවාදායක ප2ගණකයක (ශ්Þත ස්ථානයB 
ෙමg' අදහස් ෙකෙ�). ෙමය සාමාන�ෙය' 
ඉං,ෙ'� සහ මෘ;කාංග සංව�ධන කට�වල s 
මෘ;කාංග ෙය;nවල �ලාශ ෙBත වැ( ]ය�]  
භා�තා වන එ�ෙනදා කමෙ�ඛ සංව�ධන කට� 
කළමනාකරණය සඳහා ෙපො;ෙ) භා�තා ෙ). 
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 Annex 4: Document Change RecordAnnex 4: Document Change RecordAnnex 4: Document Change RecordAnnex 4: Document Change Record    
 

VersionVersionVersionVersion    Effective dateEffective dateEffective dateEffective date    Summary of changesSummary of changesSummary of changesSummary of changes    

0.20 2005:02:01 Section on Data Protection (0104) added. 
 

0.30 2005-02-10 030102: Deleted “organized by function” from policy element. - The 
government Web Portal will be an integrated Internet based system to make 
available the latest and a wide range of citizen services and government 
information ,organized by function,  from a single point. 
 

0.30 2005-02-10 030201: Include “All possible services” - Every government organization 
should provide all possible services through ICT, especially through the web. 

 
0.30 2005-02-10 

 
030203: Deleted “commercial advertising on government web sit4es will be 
made only with the approval of the relevant authorities in each government 
agency.” 

 
0.30 2005-02-10 030204: Deleted “team” - Links to sites of government agencies will be 

approved by a forum (team) in each government agency, designated to do so. 
 

0.30 2005-02-10 030222: Added policy element - government organizations should designate a 
person to be responsible for checking and relaying to the appropriate officers, 
and for responding if necessary, email sent to info@organization.gov.lk 

 
0.30 2005-02-10 040102: added - format for emails. 

 
0.30 2005-02-10 040104: added, new policy element - Designation based emails must be 

accessible by the relevant person’s designated assistant in order to enable 
prompt response in the absence of the officer to whom the mail is directed. 

 
0.30 2005-02-10 040109:  Added “content” - Each government organization has the right to 

assign, monitor, and delete any email account / content 
 

0.30 2005-02-10 040105: “….Organizational emails should include identification: name, 
designation, organizational name and contact information and the 
organization’s URL” replaced with “….. Organizational emails should include 
a standard official signature: name, designation, organizational name and 
contact information and the organization’s URL. 

 
0.30 2005-02-10 0402: “Desktop systems” replaced with  “Desktop systems and mobile 

computer devices / systems”. 
0.30 2005-02-10 040202: Added “platform”  - Each government organization should 

standardize on a platform (Operating system) within the agency. 
 

0.30 2005-02-10 050101: Added “further to the LGN policies” -  Each government agency 
may, further to the LakGovNet policies, have its own policies in assigning, 
controlling and monitoring Internet access, and should follow the guidelines 
specified in the Information Security Policy. 

 
0.30 2005-02-10 050103:  Replaced “Access restrictions which are applied to source systems 

on an organization should also apply to the organization’s Intranet” with 
“Information access restrictions applicable to physical files should be 
applicable with better audit trails and security to Intranet information.” 

 
0.30 2005-02-10 050104: Added new policy element: “Organizations should implement 

Internet/Intranet usage policies to guide users on Internet/Intranet usage.” 
 

0.30 2005-02-10 060101: Deleted “pure” from “All pure government organizations” 
 

0.30 2005-02-10 060101: Added “WAN” in All Government organizations should connect to 
the common government WAN infrastructure; LakGovNet (LGN). 

 
VersVersVersVersionionionion    Effective dateEffective dateEffective dateEffective date    Summary of changesSummary of changesSummary of changesSummary of changes    
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0.30 2005-02-10 060101: Deleted “Any existing LANs in government organizations should 
migrate towards connecting to the LGN.” 

 
0.30 2005-02-10 060202: “deleted (logical deletion)” replaced with “disabled” - LAN accounts 

should be created only after clearance by the organization’s management and 
disabled on the same day of employee’s departure from the organization. 

 
0.30 2005-02-10 060203: Added new policy element - government organizations should define 

a standard format for the LAN accounts and for the names of the PCs and 
servers in the network. 

 
0.30 2005-02-10 0701 “Gap Analysis” replaced with “Needs Assessment”. 

 
0.30 2005-02-10 0702: “For Senior Management” replaced with “For all staff”. 

 
0.30 2005-02-10 070201: Policy element re-worded to read as - All staff including senior 

management and middle management staff in government organizations must 
be competent in the use of ICT in their daily work, and necessary awareness 
and training should be provided to achieve this competency. 

 
0.30 2005-02-10 0703: “Administrative staff” replaced with “Certification” 

 
0.30 2005-02-10 070301:  “Agencies involved in administrative duties must undergo a basic 

ICT training in order to be ready to operated the government services. The 
course should include training in such areas as computer skills, wp, 
spreadsheet, Internet and email” replaced with “All staff in government 
organizations should be encouraged to obtain government approved computer 
qualifications” 

 
0.30 2005-02-10 0704: Added “CIO training” 

 
0.30 2005-02-10 070401:  Added new policy element – “All government Chief Innovation 

Officers (CIOs ) should undergo adequate training to enable them to perform 
their duties in ICT related projects.” 

 
0.31 2005-02-17 Added section “Salient Points” as recommended at the meeting with ICTA 

Focus Groups / Working Groups, held on 3rd February 2005. 
 

0.32 2005-02-21 Added “Contractual issues” 
 

1.1 2005-09-01 Added “The Computer Crimes Act, which provides for the identification of 
computer crimes and to provide the procedure for the investigation and 
enforcement of such crimes, was passed in August 2005” 
Changed timeframe to September “The implementation time frame is to be 3 
years, commencing September 2005.” 

 
3.3 2005-10-13 Added “The Computer Crimes Legislation, which provides for the 

identification of computer crimes and to provide the procedure for the 
investigation and enforcement of such crimes, was debated in Parliament on 
23rd August 2005 and there was overall consensus that it should be adopted” 

 
3.4 2006-03-03 Amendments made to sections; 010302, 010303, 0110, 030218, 050101, and 

060101. 
 

3.42 2006-08-14 Page 05: inserted “Electronic Transactions Act no. 19 of 2006 
 

3.45 2007-03-08 Added SLS 1134 to the following section: 
Government organizations should be in conformity with SLS 1134 and with 
Unicode / ISO 10646 for all ICT use with respect to local languages, such as  
for local language documents and web sites and in the electronic transmission 
of information.  – added SLS 1134 

 
3.45 2007-03-08 Added the following under emails: “The nomenclature used for domains 

under .gov.lk should be in conformity to the “Policy on Domains under 
gov.lk” 
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3.50 2007-03-09 Section 030203: Added detailed section on structure for domain names under 
go dot lk 

 
3.60 2007-03-14 Updated “Enabling Legal Environment” 

Added section under “Preservation and Management of Government Records” 
to include reference to the “e-Transactions Act”. 
Under “Procurement and Contractual Issues” the section “IPR” was amended. 

 
3.61 2007-04-23 Recommendations of the Reengineering Government Focus Group taken into 

account:  Document restructured; “Salient points” brought down to the end of 
the document, and renamed “Benefits …..” 
“Documents referred to in the Policy” etc defined as Annexes. 
Added the following under ICT Governance: “Government may set up a 
central ICT Support Unit, comprising persons who are proficient in ICT, to 
provide technical advice and support to government organizations, as 
required.” 
Small amendments under background, Timeframe, Scope. 
Added “Senior management should implement suitable incentive schemes for 
staff who are proficient in ICT and / or obtain relevant qualifications in ICT” 
under “Training”. 

 
3.72 2008-02-12 Moved content to ODF format and made necessary formatting changes. 

 
3.77 2008-07-21 Modified content under the Background. Modified content under the IPR 

section. 
4 2008-10-15 050104 was merged with 050102, section 3 revised creating separate sub 

section for domain names 
 2009-03-10 Re-formatting of the document and some grammatical editing. 

 
5 2009-0702 0102: Information Life Cycle Management was changed by including 

010201 to 010203 address language issues in databases 

 


