


ශ්රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය 

වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2021 

 

01. ප ොදු අධිකොරිය පිළිබඳ විස්තර 

 

1.1 නම 

ශ්රී ලංකො සමොජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය 

 

1.2 ලිපිනය 

පනො.18, රොජගිරිය  ොර, රොජගිරිය. 

 

2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවොසිකේ පිළිබඳ  නපේ 43 

වැනි වගන්තතිය යටපේ “ ප ොදු අධිකොරිය” යන්තපන්ත අර්ථ නිරූ ණය  රිශිලනය 

කරන්තන. 

1996 අංක 17 දරණ සමොජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය  නත මගින්ත හො 1999 

අංක 33 දරණ           ශ්රී ලංකො සමොජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය (සංප ෝධිත) 

 නත මඟින්ත ස්ථොපිතව කොන්තතො, ළමො කටයුතු හො සමොජ 

සවිබලගැන්තීේ  අමොතයං ය යටපේ ක්රියොේමක වන රොජය 

වයවස්ථොපිත ආයතනයකි. 

 

1.3 පවබ් සබැඳිය 

info@ssb.gov.lk 

      

     1.4  පර්ඛීය අමොතයං පේ නම /   ළොේ අමොතයං පේ නම 

කොන්තතො, ළමො කටයුතු හො සමොජ සවිබලගැන්තීේ  අමොතයං ය 

 

2. ප ොදු අධිකොරිපේ  විධි නියම සහ පස්වොවල ස්වභොවය දළ ව පයන්ත විස්තර 

කරන්තන. 



ශ්රී ලංකො සමොජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය ශ්රී ලංකො ප්රජොතොන්තික සමොජවොදී 

ජනරජපේ  ොර්ලිපේන්තතුව මඟින්ත වර්ෂ 1996 අංක 17 දරණ  නත මගින්ත 

ස්ථොපිත කරන ලදුව, වර්ෂ 1999 අංක 33 දරණ  නත මඟින්ත එම මුල්  නත 

සං ප ෝධනය කර ඇත. පමම   නත මඟින්ත ස්වයං රැකියොවල නියුතවූවන්ත, 

අවිධිමේ අං යන්ති නියුතු අය, සහ අපනකුේ අං වල පස් වපේ නියුතු රොජය 

විශ්රොම වැටු ක ිමිකේ පනොමැති අය සඳහො විශ්රොම වැටුප් හො සමොජ 

ආරක්ෂණ ප්රතිලොභ ලබො දීම සඳහො ස්ථො නය කර ඇත. මණ්ඩලය මඟින්ත 

සුරැකුම හො ආරස්සොව නමින්ත පයෝජනොක්රම පදකක් ක්රියොේමක කරමින්ත 

 වතින අතර, එම පයෝජනොක්රමයන්තපේ සොමොජිකයන්ත පවත වයස අවුරුදු 60 

සිට මොසික විශ්රොම වැටු , සොමොජික අභොවපයන්ත  සු කලත්රයොට විශ්රොම වැටු  

පමන්තම විශ්රොම පූර්ව අවධිපේදී අර්ධ අබලතො ප්රතිලොභ, පූර්ණ අබලතො 

ප්රතිලොභ, මරණ  ොරිපතෝෂික හො විභොග කඩඉේවලදි මූලය ප්රතිලොභ ලබො දීම 

සිදු පකපර්. 
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අරමුණු 

 ස්වයං රැකියොවල නියුතු තැනැේතන්තට ඔවුන්ත වපයෝවෘධ කොලපේදි පහෝ 

ඔවුන්ත යේ අ ක්ුතොවයට  ේවු විට,එම කොලපේදි ඔවුන්තට සමොජ 

රක්ෂණය සැලසීම. 

 ස්වයං රැකියොවල නියුතු තැනැේතන්ත මියගිය විට, ඔවුන්තපේ 

යැප න්තනන්තට සහන සැලසීම. 

 ස්වයං රැකියොවල  නියුතු තැනැේතන්තට ඔවුන්තපේ අදොළ වෘේීයවල 

පයපදන පලස දිරිමේ කිරීම හො ඔවුන්තපේ හැකියොවන්ත හො දක්ෂතො 

වැඩිදියුණු කිරීම. 

 ස්වයං රැකියොවල පයපදන පලස තරුණයන්ත දිරිමේ කිරීම හො ඔවුන්තපේ 

හැකියොවන්ත හො දක්ෂතො වැඩිදියුණු කිරීම. 

 සකසුරුවේ ීම හො සේ ේ කළමනොකරණපේ ප්රතිලොභ පිළිබඳව 

ස්වයං රැකියොවල නියුතු තැනැේතන්ත දැුවේ කිරීම.  

 සොමොනයපයන්ත ස්වයං රැකියොවල නියුතු ජීවන තේවය වැඩිදියුණු කිරීම. 
 

3. පතොරතුරු නිලධොරීයො සහ නේ කළ නිලධොරියොපේ නේ හො සේබන්තධ කර 

ගත හැකි ආකොරය 

නම් කළ  නිලධරයා පිළිබඳ 

විස්තර 

 

නම පක්.ඒ.එස්.පී.කළුආරච්චි මයො 
 

තනතුර සොමොනයොධිකොරී  

දුරකථන අංකය 011-2886581 

විද්යුත් තැපැල් gm@ssb.gov.lk 



ලිපිනය 

ලිපිනය ශ්රී ලංකො සමොජ ආරක්ෂණ 

මණ්ඩලය, අංක 18, රොජගිරිය 

 ොර, රොජගිරිය 
 

තතාරතුරු  නිලධරීන්තේ විස්තර 
 

නම කල්හොරි ද 

සිල්වො මිය 
 

එස්.ඩබ්.ලක්්මන්ත 

මයො 

 
 

දොයොනි පු් ලතො 

මිය 

තනතුර නිපයෝජය සොමොනයොධිකොරි 

(සමොජ ආරක්ෂණ) 

නිපයෝජය 

සොමොනයොධිකොරි 

(මුදල්) 
 

කළමනොකරු 

( ොලන) 

දුරකථන 

අංකය 

011-2886582 011-2886583 011-2886584 

විද්යුත් 

තැපැල් 

ලිපිනය 

dgm.socialsecutiry@ssb.gov.lk agm.admin@ssb.gov.lk admin@ssb.gov.lk 

ලිපිනය ශ්රී ලංකො සමොජ ආරක්ෂණ 

මණ්ඩලය, අංක 18, 

රොජගිරිය  ොර, රොජගිරිය 

ශ්රී ලංකො සමොජ 

ආරක්ෂණ මණ්ඩලය, 

අංක 18, රොජගිරිය 

 ොර, රොජගිරිය 

ශ්රී ලංකො සමොජ 

ආරක්ෂණ 

මණ්ඩලය, අංක 

18, රොජගිරිය 

 ොර, රොජගිරිය 
 

           02 OF 08 

4. අුකූලතො සමොපලෝචනය 

(පකොමිෂන්ත සභොපේ රීති සහ නියම සමඟ 7,8 සහ 9 වගන්තති කියවන්තන) 

1. වොර්ථො  වේවොපගන යොම ,කොණ්ඩගත කිරීම සහ සූිගත 

කිරීම සිදුකරන්තපන්ත පකපස්ද යන්තන විස්තර කරන්තන 

පතොරුතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවොසිකේ පිළිබඳ  නත සඳහො 

ලිපිපගොුවක්  වේවොපගන යු ලබයි. එම ලිපිපගොුපවි 

ඉදිරි ස පතොරතුරු ඉල්ීේ ලියො දිංි පල්ඛනයක් පවනම 

 වේවොපගන යු ලබන අතර, එම පල්ඛණපයි අදොළ 

අයදුේ ත්රය ඉදිරි ේ කර ඇති අයදුේකරුපේ නම හො ලිපිනය, 

ඉල්ලො සිටින පතොරතුර පකටිපයන්ත, ඉල්ීපේ ස්වභොවය, ලැබුණු 

බව දන්තවන ලද ලිපිය පයොමුකල දිනය, ඉල්ීම පිළිගේ බව/ 

ප්රතික්ප්  කලබව දැන්තවු දිනය, පතොරතුරු ඉල්ීම සේපුර්ණ 

කල දිනය ආදී පතොරුතුරු  ඇතුළේ කරු ලබයි.   

2. විදුේ ආකෘතිපයන්ත වොර්තො  වේවොපගන යොම පිළිබඳ විස්තර 



ස යන්තන. 

යේ පුරවැසිපයකු විසින්ත සිදුකරු ලබන පතොරුතුරු ඉල්ීේ 

ලිපියට ප්රතිචොරී පලස සකස් කරු ලබන RTI ආකෘති ත්ර 

 රිගණකපේ Word මෘදුකොංගය මඟින්ත සකස් කරු ලබයි. ඒ 

අුව, එම ආකෘීන්ත  රිගණකය මඟින්ත වොර්තො  වේවොපගු 

ලබයි.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  

 

 හත පතොරතුරු පුරවැසියන්තට දැනගැනීමට සලස්වො ඇති 

ආකොරය පිලිබඳ විස්තර දක්වන්තන. 

ප ොදු අධිකොරිපයි 

නිලධොරීන්ත සහ පස්වකයන්තපේ 

බලතල 

,රොජකොරී , කොර්යයන්ත සහ 

ීරණ ගැනීපේදී 

අුගමනය කරන ක්රියො 

පිළිපවල 

 
 
 

අ  ආයතනය විසින්ත 

 වේවොපගු ලබන නිල පවබ් 

අඩවිය හරහො ඕනෑම 

පුරවැසිපයකු පවත පතොරුතුරු 

ලබොගත හැක. එපමන්තම, ඕනෑම 

පුරවැසිපයකු රොජගිරිය නගරපේ 

පිිටි අ  ප්රධොන කොර්යොලයට  

 ැමිණ අදොළ පතොරතුරු 

සේබන්තධපයන්ත විමසීේ සිදුකල 

හැකි අතර, ප ොදු දුරකථන අංක 

මඟින්තද විමසීේ සිදුකල හැක.  
 

එපමන්තම, අ  ආයතනය මඟින්ත 

සිදුකරු ලබන පස්වොවන්ත 

සේබන්තධපයන්තද පුරවැසියන්ත 

පවත අව ය පතොරතුරු 

ලබොගැනීම සඳහො ප ොදු දුරකථන 

අංකයන්ත ඇමීම මඟින්ත පහෝ 

ප්රධොන කොර්යොලපේ පිිටි 

පතොරතුරු ඒකකය මඟින්ත අව ය 

පතොරතුරු ලබොගත හැක.   

සෑම වර්ෂයක් සඳහො වොර්ෂික 

වොර්තොව, සංයුක්ත සැලැස්ම, 

අවසොන ගිණුේ සකස් කරු 

ලබයි. 

 

ප ොදු අධිකොරිපයි 

නිලධොරීන්ත සහ පස්වකයන්තපේ 

කොර්යයන්ත 

සහ රොජකොරී ඉටු කිරීපේදී 

සහ බලතල ක්රියොේමක 

කිරීපේදී දක්වො ඇති 

උ චොර 

ප ොදු අධිකොරිපයි 

නිලධොරීන්ත සහ පස්වකයන්ත 

තම කොර්යයන්ත සහ 

රොජකොරී ඉටු කිරීපේදී සහ 

බලතල කියොේමක 

කිරීපේදී භොවිතො කරු 

ලබන නීී , පරගුලොසි, 

උ පදස් ,අේප ොේ ,සහ 

පවනේ කොණ්ඩගත වොර්තො. 

පතොරතුරු දැනගැනීපේ 

 නත යපටේ පුරවැසියන්තට 

පතොරතුරු ලබොගැනීම 

සඳහො  වතින  හසුකේ  

පිළිබඳ විස්තර 

අදොළ සැලසුේද සිතව 

පවන්ත කරන ලද මුදල් සහ 

පයෝජිත වියදේ සහ 

සිදුකරන ලද පගීේ පිළිබඳ 

විස්තර 

 
 

 

4. 

 

පතොරතුරු භොෂො තුපනන්තම 

ලබොගත හැකිද? 

භොෂො ිේවපයන්තම ලබොගත 

හැක 

5. ප ොදු අධිකොරිය 

අමොතයං යක් පේ නේ 

,වසරක කොලය තුළ හදිසි 

අ  ආයතනය 

පද ොර්තපේන්තතුවක් පනොේ. 

03 OF 08 

 



සහ පවනේ වයො ෘති  

පකො මණ සංඛයොවක් 

පිළිබඳ විස්තර පුරවැසියොට 

දැනගැනීමට සැලැස්ීද?                                                                   

5.1 විපේ  අරමුදල් ලද වයො ෘති  

(ආරේභ ීමට මොස 03කට 

ප ර) 

- 

5.2 පේශීය අරමුදල් ලද වයො ෘති 

(ආරේභ ීමට මොස 03කට 

ප ර) 

- 

5.3 විපේ  අරමුදල් ලද හදිසි 

වයො ෘති (ආරේභ ීමට 

මොස 07කට ප ර) 

- 

5.4 පේශීය අරමුදල් ලද හදිසි 

වයො ෘති (ආරේභ ීමට 

මොස 07කට ප ර) 

- 

 

 නපේ 8 වැනි වගන්තතිය සමඟ කියවන 10 (ඌ) උ  වගන්තතිය විසින්ත නියම 

කරන  රිදි 

5. වසර පුරො ලද පතොරතුරු ඉල්ීේවල විස්තර 

  සංඛයොව 

1. වර්ෂය තුළ ලැබුණු පතොරතුරු ඉල්ීේ සංඛයොව  

 

 

පුරවැසියන්ත විසින්ත 

අදොළ වර්ෂය තුළ 

කිසිදු පතොරතුරු 

ඉල්ීමක් අ  පවත 

පයොමුකර පනොමැත 

2. සේපූර්පණයන්ත පතොරතුරු ස යන ලද පතොරතුරු 

ඉල්ීේවල සංඛයොව 

3. අර්ධ වප යන්ත පතොරතුරු ස යන ලද පතොරතුරු 

ඉල්ීේ සංඛයොව 

4.  පනේ 5 වන වගන්තතිය අුව ප්රතික්ප්  කරන 

ලද පතොරතුරු ඉල්ීේ සංඛයොව 

5.  නපේ 5 වන වගන්තතිපේ සඳහන්ත පේතුවලින්ත 

බැහැරව ප්රතික්ප්  කළ පතොරතුරු ඉල්ීේ 

සංඛයොව ( උදො -පතොරතුරු සන්තතකපේ 

පනොමැතිීම ) 

6. පතොරතුරු ඉල්ීමකට ප්රතිචොර දැක්ීමට ගතවූ 

සොමොනය කොලය (රොජකොරි දින ගණන ) 

7. තැ ෑපලන්ත ලැබුණු පතොරතුරු ඉල්ීේ ගණන 

පකො මණද? 

8. විදුේ තැ ෑපලන්ත ලැබුණු පතොරතුරු ඉල්ීේ 

ගණන පකො මණද? 



9. තැ ෑල පහෝ විදුේ තැ ෑල හැර පවනේ 

මොධයයකින්ත ලැබුණු පතොරතුරු ඉල්ීේ ගණන 

පකො මණද? 

 

            

 

6. පතොරතුරු ඉල්ීේ ස්වභොවය 

පතොරතුරු ඉල්ීේ වැඩිම ප්රමොණයක් සහ පදවැනිවට වැඩිම ප්රමොණයක් ලැබී 

තිපබන්තපන්ත කුමන ස්වභොවපේ ( නපේ 27 වගන්තතිය යටපේ විපේෂිතව දක්වො 

ඇති  රිදි) පතොරතුරු සේබන්තධපයන්තද? 

වැඩිම ප්රමොණයක් -  පුරවැසියන්ත විසින්ත අදොළ වර්ෂය තුළ කිසිදු 

පතොරතුරු ඉල්ීමක් අ  පවත පයොමුකර පනොමැත 
පදවැනියට වැඩිම 

ප්රමොණයක් -  

 හත දැක්පවන කොණ්ඩ යටපේ පකො මණ පතොරතුරු ඉල්ීේ ප්රමොණයක් 

ලැබී තිපබ්ද? 

 සංඛයොව 

ප්රසේ ොදන කටයුතු  

 

පුරවැසියන්ත විසින්ත 

අදොළ වර්ෂය තුළ 

කිසිදු පතොරතුරු 

ඉල්ීමක් අ  පවත 

පයොමුකර පනොමැත 

ආයතනික ගැටලු 

පේ  ොලන  ලිගැනීේ 

මුලය  (අයවැය හො වයො ෘති ඇතුළුව ) 

 රිසර කටයුතු 

ප්රති ේති කටයුතු 

පවනේ 

 

7. පතොරතුරු ඉල්ලො සිටින්තනො පිළිබඳ  ැතිකඩ 

 පතොරතුරු ඉල්ීේ 

සංඛයොව 

සමස්තපයන්ත 

% 

තනි පුේගලයන්ත විසින්ත සිදුකළ 

පතොරතුරු ඉල්ීේ ගණන 

පුරවැසියන්ත විසින්ත අදොළ වර්ෂය තුළ 

කිසිදු පතොරතුරු ඉල්ීමක් අ  පවත 

පයොමුකර පනොමැත 
සංවිධොන විසින්ත සිදුකළ පතොරතුරු 
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ඉල්ීේ ගණන 

 හත දැක්පන  ළොේවලින්ත ලැබී ඇති පතොරතුරු ඉල්ීේ සංඛයොව සඳහන්ත 

කරන්තන 

මධයම  ළොත පුරවැසියන්ත විසින්ත අදොළ වර්ෂය තුළ 

කිසිදු පතොරතුරු ඉල්ීමක් අ  පවත 

පයොමුකර පනොමැත නැපගනිර  ළොත 

උතුරු මැද  ළොත  

උතුරු  ළොත  

වයඹ  ළොත 

සබරගමුව  ළොත  

දකුණු  ළොත 

ඌව  ළොත  

බස්නොිර  ළොත  

             
 

8. පතොරතුරු ලබොදීම ප්රතිපේ  කිරීම පේතුපවන්ත යේ පුේගලපයකුට දඩුවේ  ැනීම 

පහෝ විනය 

ක්රියොමොර්ග ගැනීම සිදුපකපේද ? එපස් දඩුවේ  ැනීමක් පහෝ විනය ක්රියොමොර්ග 

ගැනීමක් සිදු පනොකරන ලදී.   

9. අභියොචනො සහ පකොමිෂන්ත සභොපේ මොර්පගෝ පේ න 

 සංඛයොව 

නම්කළ නිලධාරියා තවත කරන ලද්ය අභියාචනා සංඛ්යාව 

නේකළ නිලධොරියො පවත කරන ලද 

අභියොචනො සංඛයොව 

පුරවැසියන්ත විසින්ත අදොළ වර්ෂය තුළ 

කිසිදු අභියොචනොවක් නේකළ නිලධොරීයො 

පවත පයොමුකර පනොමැත නේකළ නිලධොරියොපේ උප දස් මත 

පතොරතුරු ස යන ලද වොර ගණන 

තකාමිෂන් සභාව තවත කරන ලද්ය අභියාචනා 

ප ොදු අධිකොරිය පවත දැුේ පදන ලද 

පතොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්ප්  කිරීම 

සේබන්තධ අභියොචනො සංඛයොව 

 

පුරවැසියන්ත විසින්ත අදොළ වර්ෂය තුළ 

කිසිදු අභියොචනොවක් පකොමිෂන්ත සභොව 

පවත පයොමුකර පනොමැත 
පකොමිෂන්ත සභොව විසින්ත අදොළ 

පතොරතුරු ලබොපදන පලස නිපයෝග 

කළ 

/උප දස් ලබොදුන්ත සේපුර්ණ වොර 

ගණන  (අභියොචකට  ක්ෂව ීන්තදුව 

ලැබූ අභියොචනො ගණන)  
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10. පතොරතුරු කළමනොකරණය සහ වොර්තො  වේවොපග යොම. 

10.1 පතොරතුරු කළමනොකරණය කරන ආකොරය සහ වොර්තො සංිත කරන 

ආකොරය පිළිබඳ විස්තර 

යේ පුරවැසිපයකු විසින්ත පයොමුකරන ලද පතොරතුරු ඉල්ීේ ලිපි ස්කෑන්ත කර 

 රිගණකය තුළ බොගත කර, ඊට අදොළ RTI ආකෘති ත්ර Word මෘදුකොංගය මඟින්ත 

සකස් කර පතොරතුරු නිලධොරියො අේසන්ත කිරීපමන්ත  සුවද එම ලිපි ස්කෑන්ත කර 

 රිගණකය තුළ ගබඩො කර තබොගනී. මීට අමතරව අදොළ ලිපි අතුළේ කර විෂය 

ලිපිපගොුවක්  වේවොපගන යු ලබයි.  

10.2 වසර තුළ එම ක්රමය යොවේකොීන පකපේ ද? ඔේ නේ  විස්තර ස යන්තන 

ඉහත සඳහන්ත කරන ලද ක්රමපේදය වසර තුළ යොවේකොීන කරන ලදී. ඉහත 

සඳහන්ත  රිදි අදොළ ඉල්ීේ ලිපි හො RTI ආකෘති ත්ර  රිගණකය තුළ ගබඩො කර 

ගනී. 

10.3 වොර්තො ගබඩො කර ඇති ආකොරය පිළිබඳ විස්තර ( උදො -පල්ඛනොගොරය , 

විදුේ දේත බැංකුව -පල්ඛන පගොු සිත / රිත , ආයතනික / ආයතනපයන්ත 

බැහැර ) 

පල්ඛන පගොු සිත,  රිගණකය මඟින්ත 

10.4  හසුපවන්ත පසොයොගත හැකි ආකොරයට වොර්තො සංිතය  රිශීලන, 

සුිගතකරණය සහ සංිත කිරීම සිදුපේද? (විස්තර ස යන්තන) 

ඉල්ීේ ලිපි හො RTI ආකෘති ත්ර  රිගණකය තුළ පුේගලයොපේ නමින්ත පවන පවනම 

ලිපිපගොු (Folders) ගබඩො කර තබොගනී. එම පුේගලයොපේ  නමින්ත වු ලිපිපගොුපේ  

RTI ආකෘති ත්ර නමින්තද පවන පවනම  රිගණකය මඟින්ත ලිපිපගොු  වේවොපගන 

යු ලබයි. 
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10.5 ඉහතින්ත දැක්වු වොර්තො සුිගතකරණය සහ  රිශිලන ක්රමය, ගත වු වර්ෂය 

තුළ වැඩිදියුණු කපේද යන්තන පිළිබඳ විස්තර ස යන්තන 

අදොළ වර්ෂය තුළ වොර්තො සුිගතකරණය සහ  රිශිලන ක්රමය වැඩිදියුණු කිරීමක් 

සිදුපනොකරන ලදී. 

10.6 එබදු වොර්තො සංිතයකදී වොර්තොවක් පසොයො ඉදිරි ේ කිරීම සඳහො දළ 

ව පයන්ත පකො මණ කොලයක් ගතපේද? 

විනොඩි 01 

10.7 පභෞතික වොර්තො සංිතයකදී එකී වොර්තො ක්ප්ත්රය තුළ / ක්ප්ත්රපයන්ත 

පිටත යන පදයොකොරපයන්තම සංිත පකපර්ද? 



නැත 

10.8  වතින වොර්තො ( 2016 අපගෝසතු 04 දක්වො ) වසර 10 දක්වො සහ නව වොර්තො 

(2016 අපගෝස්තු 05 න්ත  සු ) වසර 12ක් දක්වො නඩේතු කිරීමට අව ය  හසුකේ 

සලසො තිපබ්ද ? (විස්තර ස යන්තන) 

 ැරණි ලිපිපගොු පභෞතිකව පගොු පල්ඛණොගොරපේ රැස්කර ඇත 

10.9 පතොරතුරු ගබඩොකරණය සහ කළමණොකරනය පවුපවන්ත අයවැය 

ප්රති ොදන පවන්ත කර තිපබ්ද? 

නැත 

10.10 වොර්තො ඩිජිටල් ක්රමයට  වේවොපගන පනොයන්තපන්ත නේ, වොර්තො 

 වේවොගැනීම සඳහො වර්ෂය තුළ ගු ලැබු පියවර  

අදොළ වොර්තො ඩිජිටල් ක්රමයට අුව  වේවොපගන යු ලබයි 

10.11. වොර්තො ඩිජිටල් ක්රමයට සංිත කපේ නේ, එය සිදුකපල් ප ොදු අධිකොරියක් 

තුළද නැේනේ බොිර ආයතනයක් තුළද? 

අදොළ වොර්තො ඩිජිටල් ක්රමයට සංිත කරුපේ ආයතනය තුළය 

10.12. ඩිජිටල් ක්රමපයන්ත සංිත කරන ලද වොර්තො / දේත අන්තතර්ජොලය හරහො 

ලබොගත හැකිද? 

ලබො ගත හැකිය 

10.13. ඔේ නේ, ජොලගත ආරක්ෂොව අවම ව පයන්ත මසකට වරක් යොවේකොීන 

කපේද? 

ඔේ 
 

II.වොර්තො  වේවොපගන යොම ,කළමනොකරණය සහ විනො  කිරීම පිළිබඳ භොවිතය 

වැඩිදියුණු කිරීම සහ ඒ සේබන්තධ බොධක ඉවේ කිරීම සඳහො ඔබ ඉදිරි ේ කරන 

පයෝජනො කවපර්ද? 

අදොළ විෂය ලිපිපගොුපවි අඩංගු ලිපි ස්කෑන්ත කර  රිගණකය තුළ පවන 

පවනම ලිපිපගොු (Folder) සකස් කර ගබඩො කිරීම තුළින්ත පභෞතිකව 

ලිපිපගොු රොශියක් නඩේතු කිරීමට අව ය පනොවන අතර, කොලය 

කළමනොකරණය කර ගත හැක. ඒ අුව ලිපිපගොු වොර්තො සකස් කිරීම හො 

 වේවොපගන යොම විදුේ පල්ඛනොකෘතිපයන්ත සිදුකිරීම මඟින්ත වොර්තො 

ආරක්ෂො කරගත හැකිීම. 

 

12. පුරවැසියන්තට පතොරතුරු ලබොගැනිම සඳහො තිපබන  හසුකේ පමොනවොද? 

වර්ෂය තුල එකී  හසුකේවල යේ වැඩිදියුණු කිරීමක් කපේ නේ එය ද ඇතුලේව 

කරුණොකර විස්තර දක්වන්තන. 

අ  ආයතනය සඳහො  නිල පවබ් අඩවියක්  වේවොපගන යු ලබන අතර, එම 

පවබ් අඩවිය මඟින්ත අදොළ පතොරතුරු පුරවැසියන්ත හට දැනගැනීමට සලස්වො 

ඇත. එපමන්තම ප්රධොන කොර්යොලපේ පවනම පතොරතුරු ඒකකයක් ස්ථොපිත කර 

එම ඒකකය සඳහො නිලධොරීන්ත ද පවනම දුරකථන අංකයක් ද  ඇත.   
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13.පතොරතුරු  ඉල්ීේ ඔස්පස් ප ොදු අධිකොරිය විසින්ත වර්ෂය තුළ පකො මණ 

ගොස්තුවක් එකතු කර ගේපේද? 

අදොළ වර්ෂය තුළ ගොස්තු අයකිරීමක් සිදු පනොකරන ලදී 

 

14. විනිවිදභොවය වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස ඔබට ඉදිරි ේ කළ හැකි පයෝජනො 

කවපර්ද? 

ප ොදු අධිකොරිය තුළ සිදු කළ යුතු වැඩිදියුණු කිරීේ 

 සියලු පදනො හට පතොරතුරු දැනගැනීම සඳහො ආයතනය නමින්ත 

 වේවොපගන යු ලබන පවබ් අඩවිපයි පතොරතුරු ඇතුළේ කිරීම හො 

පවබ් අඩවිය නිරන්තතරපයන්ත යොවේකොීන කර නිවැරදි හො සතය 

පතොරතුරු  පුරවැසියන්ත පවත දැන්තීම. 

 ආයතනය තුළ දැන්තීේ පුවරුවක් සකස් කර  එි පතොරතුරු ඇතුළේ 

කිරීම. 

වැඩිදියුණු කිරීේ ප ොදු ව පයන්ත 

- 

 

15. පවනේ යේ පතොරතුරක් පහෝ විපේචනයක් පහෝ සැ යීමට බලොප ොපරොේතු 

වන්තපන්ත නේ ඒවො පමි දක්වන්තන. 

 

- 

 

 

අේසන 

නම සහ තනතුර - පක්.ඒ.එස්.පී.කළුආරිි - සොමොනයොධිකොරී 

දිනය: 2022.12. 
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