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அதத்ியாயம்- 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அகமெச்ு விபரம் 

 

 அகமெச்ின் மாற்றம் 

 தூரநோை்கு,  செயற்பணி 

 அகமெச்ின் கீழ் சதாழிற்படும் ேிறுவனங்ைள் 

 அதிவிநெட   வரத்்தமானியிலுள்ளவாறான விடயங்ைள்  மற்றும் 

சதாழிற்பாடுைள் 

 அகமெச்ினால் ேகடமுகறப்படுத்தப்படும் ெடட்ங்ைள் 

 அகமெச்ின்   முை்கியத்துவ பகுதி 

 பதவியணி தைவல் 
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                       தூரநோை்கு 

 

       “டிஜிடட்ல் த ோழில்நுடப் த்ில் வலுப்தபற்ற ந சை்” 

 

 

                              பணிை்கூற்று 

                            டிஜிடட்ல் த ோழில்துமற ைற்றுை் தபோருளோ ோர உள்ளடீுகமள 

விரு த்ிதசய் ல் 

                             டிஜிடட்ல் நசமவகமளயுை் உற்ப த்ிகமளயுை் பிரபல்யப்படு  ்ல் 

                               டிஜிடட்ல் நசமவகளுக்கோன  பிரநவச த்ிமன நைை்படு  ்ல் 

                            பிரமைகளின் டிஜிடட்ல் கல்வியறிமவ அதிகரி  ்ல் 

                                ஆகியவற்றின் மூலை் ைனி  ைற்றுை் ந சிய அபிவிரு த்ிமய 

உறுதிப்படு  ்ல் ; 
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2015.09.21 ஆம் திைதியிடப்படட் 1933/13 ஆம்  இலை்ை அதிவிநெட 

வரத்்தமானியிலுள்ளவாறாை அகமெச்ின் கீழ் சதாழிற்படும் 

ேிறுவனங்ைள் 
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2015.09.21 ஆம் திைதியிடப்படட் 1933/13 ஆம் இல 

அதிவிநெட   வரத்்தமானியிலுள்ளவாறான 

விடயங்ைள்  மற்றும் சதாழிற்பாடுைள் 

 
• த ோமல த் ோடரப்ுகள் ைற்றுை் டிஜிடட்ல் உடக்டட்மைப்பு வசதிகள் என்னுை் 

விடயை் த ோடரப்ிலோன தகோள்மககள்,  ிகழ்சச்ி த்ிடட்ங்கள் ைற்றுை் 

கரு த்ிடட்ங்கமள வகு  ்மை  ்ல், கண்கோணி  ்ல் ைற்றுை் ைதிப்பிடல் 
 

•  வீனத ோழிநுடப்வியமலப் பின்பற்றி  எல்நலோருக்குை் 

த ோமல த் ோடரப்ோடல் வசதிகமள வழங்குவ ற்கு அவசியைோன 

 டவடிக்மககமள எடு  ்ல் 
 

• தபோது  ் துமறயினரோல் நசமவகமள  வழங்குவ ன்  விமளதிறமனயுை் 

விமன  ் திறமனயுை் நைை்படு த்ுவ ற்கோக தபோரு  ்ைோன  கவல் 

த ோழில்நுடப்வியல்  தீரவ்ுகமள  பின்பற்றுவதில் உ வு ல் 
 

• கணனிக்கல்வியறிமவ நைை்படு த்ுவ ற்கோன   ிகழ்சச்ி  ் திடட்ங்கமள 

 மடமுமறப்படு த்ு ல் 
 

•  கவல் ைற்றுை் த ோடரப்ோடல் த ோழிநுடப்வியல் பயன்போடட்ிமன 

ஊக்குவிப்ப ற்கோன அபிவிரு த்ி உ த்ிகள் 
 

• அமைசச்ின்கீழ்  ிரல்படு  ்ப்படட்  ிறுவனங்களுக்கு  ஒதுக்கப்படட்ுள்ள  

ஏமனய விடயங்கள் 
 

• அமைசச்ின் கீழ்  ிரல்படு  ்ப்படட் ிறுவனங்களின்  கண்கோணிப்பு 
 

 
 
 
 
 

அகமெச்ினால் ேகடமுகறப்படுத்தப்படும் ெடட்ங்ைள் 

  
 2003 ஆை் ஆண்டின் 27ஆை் இலக்க  கவல் ைற்றுை் த ோடரப்ோடல்   

த ோழிநுடப்வியல்  சடட்ை் 

 

 2006 ஆை் ஆண்டின்  19 ஆை் இலக்க இல த்ிரனியல்    தகோடுக்கல்வோங்கல் 

சடட்ை் 

 

  2008 ஆை் ஆண்டின் 33 ஆை் இலக்க  கவல் ைற்றுை் த ோடரப்ோடல் 

த ோழில்நுடப்வியல் (திரு  ்) சடட்ை் 
 

 2017 ஆை் ஆண்டின் 25 ஆை் இலக்க இல த்ிரனியல் தகோடுக்கல்வோங்கல் 

திரு  ்ச ்சடட்ை். 
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அகமெச்ின்   முை்கியதத்ுவப் பகுதி 

 
 தபோருளோ ோர டிஜிடட்லோக்க த்ிற்கோக, 

 

  கவல் த ோடரப்ோடல் த ோழிநுடப் துமறயிமன நைை்படு  ்ல்  
 

 உயர ் விமளதிறனுக்கோக ஏமனய துமறகளில் டிஜிடட்ல் 

த ோழில்நுடப்   பயன்போடட்ிமன நைை்படு  ்ல்  
 

 டிஜிடட்ல் சூழல் முமறமய வசதிப்படு த்ுவ ற்கோக இலங்மகயின் டிஜிடட்ல் 

உடக்டட்மைப்மப விரு த்ிதசய் ல். 

  ல்லோடச்ிமய விரு த்ிதசய்வ ற்கோக  கவல் த ோடரப்ோடல் 

த ோழில்நுடப் ம்  பயன்படு  ்ல் 

  கவல் த ோடரப்ோடல் த ோழில்நுடப் தகோள்மககள், சடட்வோகக்ை் ைற்றுை் 

 ியைங்கமள நைை்படு  ்ல் 

 முக்கிய துமறகளில்   கவல் த ோடல்போடல் த ோழில்நுடப் பிரநயோக த்ிமன 

நைை்படு  ்ல். 

  கவல் த ோடல்போடல் த ோழில்நுடப்ை் தசயல்படு  ்ப்படுை் சமூக த்ில் 

தபோதுைக்கள் ஈடுபோடு/ பங்குபற்றமல நைை்படு  ்ல். 

 
 

 



செயலாற்றுகை அறிை்கை -   

2017.12.31 

  

7 
 

 

பதவியணி தைவல் 

 
ப வி நசமவ அனுைதிக்கப்

படட் ஆளணி 

 ற்தபோழு

து 

இருகக்ின்

ற ஆளணி 

 ிலவுை் 

தவற்றிடங்

களின் 

எண்ணிக்

மக 

செயலாளர ்   01     01 - 

நமலதிை செயலாளர ் இ. ி.நச.  (விநசட) 

 ரை் 

02     02 - 

சிநரஷ்ட 

உதவிெச்ெயலாளர ்

இ. ி.நச. I 01     01 - 

பிரதம ைணை்ைாளர ்  இ.க.நச. I 01  01 - 

பணிப்பாளர(் (அபிவிருத்தி) இ. ி.நச.I/இ.தபோ

றி.நச. I 

இ. .த ோ.த ோ.நச.  
I 

01  01 - 

தகலகம உள்ளை 

ைணை்ைாய்வாளர ்

இ.க.நச. I 01 01 - 

பணிப்பாளர(்சைாள்கை) இ. ி.நச. I 01 01 - 

உதவிெ ்செயலாளர ் இ. ி.நச. III 01 - 01 

பிரதி / உதவிப் பணிப்பாளர ் இ. ி.நச. II/ III 03 02 01 

பிரதி / உதவிப் 

பணிப்பாளர(்திடட்மிடல்) 

இ.தி.நச. II/III 01 01 - 

ைணை்ைாளர ் இ.க.நச.  II/ III 01 01 - 

ேிருவாை அலுவலர ் அ.மு.உ.நச.  

(சுப்ரோ  ரை்) 

01 - 01 

சமாழிசபயரப்்பாளர ் தைோழி.தப.நச. II/I 02 01 01 

தைவல்சதாழில்நுடப் 

அலுவலர ்

இ. .த ோ.த ோ.நச.  
II/I 

01 01 - 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயாைத்தர ்

அ.உ.நச. I/II/III 11 08 03 

செயலாளரின்    

ஒருங்கிகணப்புெ ்

செயலாளர ்

 ற்கோலிகை் 01 01 - 

அரொங்ை முைாகமத்துவ 

உதவியாளர ்

அ.மு.உநச.  I /II/ III 22 18 04 

வீடிநயா ஒளிப்பதிவாளர ்  ற்கோலிகை் 01 - 01 

ொரதி சோரதி நச.  I/ II /III 13 09 04 

அலுவலைப் பணியாள் அ.ப.நச.  I /II /III 12 08 04 

சமாத்தம்  78 58 20 
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அதத்ியாயம் – 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அகமெச்ினால் நேரடியாை  

ேகடமுகறப்படுத்தப்படட் திடட்ங்ைள் 
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2017.12.31 இல் சதாகலதச்தாடரப்ுைள் மற்றும் டிஜிடட்ல் உடை்டட்கமப்பு 

வெதிைள் அகமெச்ினால் ேகடமுகறப்படுத்தப்படட் திடட்ங்ைள்  
 

ைருத்திடட்ம் ேிதிொர ்
ேிகலகம 

சபௌதீை ேிகலகம 

திட்

ட 

எ

ண். 

தகலப்பு 2017 

அங்கீைரிை்

ைப்படட் 

சதாகை 

(ரூ .மில்( 

பகிர

ப் 
படட்

து )ரூ .

மில்( 

சபௌதீை 
முன்நன

ற்றம் 

 

ntspaPLfs;/ gadilNthupd; vz;zpf;if/ 
nraw;jpl;l Kd;Ndw;wk;  

 
 

1 
 

ந சிய டிஜிடட்ல் 

தகோள்மக 

கடட்மைப்பின்  யோரிப்பு 

    10 0.00 10.20  ஒரு (1) பங்கு ோரர ்கூடட்ை்  ட  ்ப்படட்ு, 

ஆநலோசமன வோரியை்  ியமிக்கப்படட்து. 

 டிஜிடட்ல்   விதிமுமறகள்   

தகோள்மககளுக்கோக  வழிகோடட்ுை் 

குழுவினோல் (TOR) வமரவு தசய்யப்படட்து. 

2 டிஜிடட்ல் எழு  ்றிவு, 

மின்-அரசு ைற்றுை் 

நைை்போடட்ுக்கோன 

 கவல் த ோழில்நுட்ப 

ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் 

ஆய்வுகள் 

   10.00 0.00 27.00  

 இலங்மக அபிவிரு த்ி  ிரவ்ோக 

 ிறுவன த்ுடன் மூன்று (3) முன்நனற்ற 

மீளோய்வுக்கூடட்ங்கள் 

 ட  ்ப்படட்ுள்ளது.   

 

 

3 
 

அடிப்பமட வன்தபோருள் 

பயன்படு த்ுவ ன் 

மூலை் இன்டரத் ட ்ஒப் 

திங்ஸ் (IoT) விழிப்புணரவ்ு  

100.00      19.09 90.00  

•  ோன்கு (4) பங்கு ோரர ் கூடட்ங்கள்  

 ட  ்ப்படட்து ஒரு (1) போட த்ிடட் 

அபிவிரு த்ிக்கோன பயிற்சி படட்மற 

 ட த்ியது. 

 

 2000 கிட ்   யோரிப்பிற்கோன தகோள்மு ல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் , பயிற்சி 

அளிக்கப்படுகிறது. 

4 ICT த ோடக்க  
இன்குநபட்டர ்

இல த்ிரனியல் 

83.78      0.00 16.40  • ஐ த்ு (5) பங்கு ோரரக்ளின் கூடட்ங்கள் 

 ட  ்ப்படட்து, த ோழிநுட்ப ைதிப்பீடட்ு 

கடட்ிடதைன்றோய் வோடமகக்கு 

தபறுவ ற்கோன ைற்றுை் ஒப்ப ்  

நபசச்ுவோர ்ம்   மடதபற்று வருகிறது. 

5 இல த்ிரனியல் கிரோை 

உ த்ிநயோக  ்ர ்(e-GN) 

திடட்ை்   கிமட ிமல 

அரசோங்க 

உ த்ிநயோக  ்ரக்ளிமட

நய ICT பயன்போடம்ட 

அதிகரி  ்ல் 

501.91  26.31 40.00 ைடட்ம் I 

• E-GN முன்நனோடி  ் திடட்ங்களுக்கு 

தகோழுை்பு, குரு ோகல், பதுமள, கோலி 

 ோன்கு பிரந ச தசயலகங்கள் த ரிவு 

தசய்யப்படட்ன.  

• MTDI, MHA, ைற்றுை் த ோடரப்ுமடய 

 ிறுவங்களின் உறுப்பினரக்ளுடன் 

பன்னிரண்டு (12)  கரு த்ிடட் வழிகோடட்ற் 

குழு கூட்டங்கள்  மடதபற்றது.  

• 23 சோன்றி ழ்கமள உருவோக்குை் 

திறனுமடய கிளவுட் அடிப்பமடயிலோன 

e-GN தைன்தபோருள் உருவோக்கப்படட்து. 

•  ோன்கு பிரந ச தசயலகங்களுக்கு  

டப்நளடஸ்், அசச்ுப்தபோறிகள், மவஃமப  

தடோங்கிள்ஸ் ைற்றுை்  ரவு  ்

த ோகுப்புகள் வழங்கப்படட்ன. 

• E-DS  ரவு ைற்றுை் e- குடிைகன்  

திடட்ங்களிலிரு த்ு  700,000  ரவு 

இறக்குைதி தசய்யப்படட்ன. 

 

• 2, 60,000 வீடட்ு  ரவு வடிவங்கள் 

அசச்ிடப்படட்ு, வி ிநயோகிக்கப்படட்ன 

ைற்றுை்  ரவு ஸ்நகனிங்   ிமறவு  

தசய்யப்படட்ுள்ளது. 

•  ோன்கு DS ல் அமனவருக்குை் e-GN 

அடிப்பமட கணினி தைன்தபோருள் 

பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. 

• e-GN இலடச்மன ைற்றுை் துண்டு 

பிரசுரங்கள்  வடிவமைக்கப்படட்ுள்ளது.  

• e-GN முன்நனோடி  ் திடட்ங்கள் BMICH இல்  

அறிமுகப்படு  ்ப்படட்ன. 

• ICTA  ிறுவன த்ினோல் 

தைன்தபோருளுக்கோன  கணக்கீடட்ு 

நசோ மன  ட  ்ப்பட்டது. 
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ட 
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ntspaPLfs;/ gadilNthupd; vz;zpf;if/ 
nraw;jpl;l Kd;Ndw;wk;  

  வமலக் கணக்கீடட்ுச ் நசோ மன SLCERT 

இனோல்  ட  ்ப்படட்து. 

 

 

 

 

 

ைடட்ம் II 

• E-GN தைன்தபோருளுக்கு குடிைகன் 

வமல ளை் ைற்றுை்  ரவு 

ஆபநரட்டரக்மள பயிற்சி தசய் ல். 

• தைன்தபோருள் அபிவிரு த்ி ைற்றுை் 

பயிற்சி ந மவகள் அமடயோளை் கோண 

இரண்டு (02) கூடட்ை் பங்கு ோரருடன் 

 டோ  ்ப்படட்து. 

 கடட்ை் II இற்கோன  ரவு வமகப்படு  ்ல், 

தைன்தபோருள் ைற்றுை் கணனி 

சோ னங்களுக்கோன தகோள்மு ல் இறுதி 

கடட் த்ில் உள்ளது 

6 ைோணவரக்ள் ைற்றுை் 

ஆசிரியரக்ளின் 

டிஜிடட்ல் எழு  ்றிவு 

நைை்படு த்ு ல்  

(போடசோமலகளில் 

கணனி 

ஆய்வுகூடங்கமள 

 ிறுவு ல் ைற்றுை் 

ஆசிரியரக்மளப் 

பயிற்றுவி  ்ல்) 

250.00     124.98 100  த ரிவுதசய்யப்படட் ைோகோணப் 

போடசோமலகள் 136 இல் கணனி 

ஆய்வுக்கூடங்கள்  ிறுவப்படட்ு 

ஆசிரியரக்ளுக்கோன பயிற்சி 

 ட  ்ப்படட்து. 

7 
 
 கவல் த ோழிநுடப்ப் 

பூங்கோ யோழ்ப்போணை் 

1.50 0.00 53.00  201  பரக்ளுக்கு கணணிப் பயிற்சிகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது 

8  கவல் த ோழிநுடப்ப் 

பூங்கோ ைன்னோர ்

0.60 0.45 53.00  95  பரக்ளுக்கு கணணிப் பயிற்சிகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது 

9 மூ  ் குடிைக்களின்  

 கவல் த ோழிநுடப்க் 

கல்வியறிமவ 

நைை்படு த்ு ல் 

62.00 0.00 27.00 • ஆறு (6) பங்கு ோரர ் கூடட்ை் 

 ட  ்ப்படட்து, coop campus உடன் 

ஒப்ப ் ை் மகதயோப்பமிடட்து 

• கணகத்கடுப்பு  டோ  ்ப்பட்டது ைற்றுை் 

 ரவு பகுப்போய்வு தசய்யப்படட்ுள்ளது. 

• பயிற்சிக்கோன இடங்கள் அமடயோளை்  

• கோணப்படட்ுள்ளன 

 மூ  ் குடிைக்களுக்கோன அடிப்பமட  ்

 கவல் த ோழில்நுட்பப் பட  ்

திடட் த்ிற்கோன வமரபு 

 யோரிக்கப்படட்து.   

10 இமணய விழிப்புணரவ்ு 

ைற்றுை் டிஜிடட்ல் 

ஊக்குவிப்பு 

68.00 10.80 77.00 • அரச ைற்றுை்  னியோர ் துமறகமளச ்

நசர ் ்  கவல் த ோழிநுட்ப 

உ த்ிநயோக  ்ரக்மள ந ோக்கோகக் 

தகோண்டு  ோன்கு (4) CXO கரு த்ுக்களை் 

 டோ  ்ப்படட்து 

• FITIS  ிறுவன த்ுடன் மகசச்ோ த்ிட்ட 

ஒப்ப ்  த்ின்முலை்  ிதி ைற்றுை் கரு த்ு 

ரதீியோன ஒ த்ுமழப்பு infotel  ிகழ்சச்ிக்கு 

வழங்கப்பட்டது.  

 டிஜிடட்ல் ையைோக்க த்ிற்கோன 

த ோமலக்கோடச்ி  ிகழ்சச்ிக்கோன 

கருப்தபோருள்  யோரிப்பு  ிறுவன த்ுடன் 

கல த்ுமரயோடப்படட்ு முடிவு 
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ntspaPLfs;/ gadilNthupd; vz;zpf;if/ 
nraw;jpl;l Kd;Ndw;wk;  

தசய்யப்படட்ுள்ளது. 

11 விவசோய சமூகங்களில்  

வோழ்வோ ோர 

கற்மககளில் ICT 

பயன்போடம்ட 

விரிவுபடு த்ு ல் (L3)  

27.00 0.02 77.00  56 L3F  கவல் மையங்களுக்கு  கணினி 

ைற்றுை் உபகரணங்கள் வோங்குவ ற்கு  

ஒப்பமிடப்படட்ுள்ளது. 

 விவசோயிகள் ைற்றுை் ஈ.ஓ.ஐ.விற்கோன 

விவசோய  கவல் வழங்குவ ற்கோக chatbot 

messenger நசமவமய உருவோக்குவ ற்கோக 

 ியமிக்கப்பட்டது 

 56 ஏற்றுைதி விவசோய அதிகோரிகளுக்கு ICT 

பயிற்சி வழங்கப்படட்து 

 தபோதுவோயக் கற்மக  ிறுவனை் ைற்றுை் 

திற ்  பல்கமலக்கழக த்ுடன் 

ஒப்ப ் ை் மகசச்ோ த்ிடப்பட்டது. 

 

12 அரச நசமவ 

முகோமையோளரக்ளின் 

 கவல் த ோடரப்ோடல் 

த ோழில்நுட்ப  ் 

திறன்கமள 

நைை்படு  ்ல் 

44.00 10.58 90.00  தபோது நசமவ முகோமையோளரக்ளின் 

 கவல் த ோடரப்ோடல் த ோழில்நுட்ப 

அறிவு ைடட் ம்  அமடயோளை் 

கோண்ப ற்கோக ஆய்வு 

 ட  ்ப்படட்ுள்ளது. 

 950 அதிகோரிகளுக்கு பயிற்சி 

திடட்மிடப்படட்து, 557 நபருக்கு பயிற்சி 

அளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

  ோடளோவிய  ீதியில்  கவல் 

த ோழில்நுட்பை் நசமவ 

அதிகோரிகளுக்கோன  கவல் 

த ோடரப்ோடல் த ோழில்நுட்ப  ந ரவ்ு 

 ட  ்ப்படட்து 

13 பிரந ச தசயலக த்ின் 

ICT  குதிகமள 

நைை்படு த்ு ல் ைற்றுை் 

ICT உள்கடட்மைப்மப 

நைை்படு  ்ல்   

357.00 31.79 98.00  1250 கணினிகள், 250 ைல்டிமீடியோ 

எறிமககள் வி ிநயோகிக்கப்படுகிறது. 

 14 ைோவடட்ங்களுக்கு வன்தபோருள் 

பயிற்சிக்கோன ஒதுக்கீடு 

தவளியிடப்படட்து  

14 தபோது த்ுமற 

 ிறுவனங்களில் ICT 

விண்ணப்பங்களின்  

அபிவிரு த்ி ைற்றுை் 

நைை்படு த்ு ல் 

 

325.53 31.79 38.00   ோன்கு (4) அரசு  ிதி  ிறுவனங்களுக்கு 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்படட்து 

 ஓய்வூதிய  ்திமணக்களை்  

 மீன்பிடி ைற்றுை்  ீரியல்வள  ்

திமணக்களை்   

 விவசோய அமைசச்ு 

 ைோகோணசமபகள் ைற்றுை் 

உள்ளூரோட்சி அமைசச்ு 

15 அரசோங்க 

 ிறுவனங்களுக்கோன 

ைோதிரியோன eOffice 

கடட்மைப்மப 

உருவோக்கு ல் ைற்றுை் 

 மடமுமறப்படு  ்ல். 

28.00 0.07 25.00 • தைன்தபோருள் தீரவ்ு தபற இ ்திய 

அரசோங்க த்ுடன் த ோடர ்த்ுை் 

கல த்ுமரயோடல்  மடதபறுகின்றது. 

 2018 ைனவரியில் எதிரக்ோல 

அபிவிரு த்ிக்கோன த ோழில்நுட்ப 

உ விமயப்தபற  ஒப்ப  ்தைோன்று 

மகசச்ோ த்ிடப்படுை். 

 

16 OGP ந சிய தசயல் 

திடட் த்ிற்கோன  கவல் 

த ோடரப்ோடல் 

த ோழில்நுட்ப முமனப்பு 

12.00 0.59 40  GIC 1919 ஐ நைை்படு த்ுவ ற்கோன CIO 

பயிற்சி  ட  ்ப்படட்து.  

 GIC இன் நசமவகமள 

நைை்படு த்ுவ ற்கோன ஆநலோசமன 

நசமவகமளப் தபற்றுகத்கோள்ள 

 மடமுமறப்படு  ்ப்படுகிறது. 

 GIC 1919 நசமவகளில் கூடிய 

நகள்வியுமடய மு ல் 25 அரச 
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2017.12.31 இல் சதாகலதச்தாடரப்ுைள் மற்றும் டிஜிடட்ல் உடை்டட்கமப்பு 

வெதிைள் அகமெச்ினால் ேகடமுகறப்படுத்தப்படட் திடட்ங்ைள்  
 

ைருத்திடட்ம் ேிதிொர ்
ேிகலகம 

சபௌதீை ேிகலகம 

திட்

ட 

எ

ண். 

தகலப்பு 2017 

அங்கீைரிை்

ைப்படட் 

சதாகை 

(ரூ .மில்( 

பகிர

ப் 
படட்

து )ரூ .

மில்( 

சபௌதீை 
முன்நன

ற்றம் 

 

ntspaPLfs;/ gadilNthupd; vz;zpf;if/ 
nraw;jpl;l Kd;Ndw;wk;  

 ிறுவனங்களுக்கோன message based chatbot 

உருவோக்குவ ற்கு ஆநலோசமன 

நசமவமயப் தபற்றுகத்கோள்வ ற்கோன 

தபறுமக  டவடிக்மககள்  மடதபற்றது. 

 

17 ந சிய இமளஞர ்

தைன்தபோருள் நபோட்டி 

14.00 14.00 85.00  UNDP உடன் இமண ்  கடட்மைப்மப 

உருவோக்குவ ற்கோன தசயற்போடுகள் 

 2017 இல் UNDP உடன் இமண த்ு 

தைன்தபோருள் நபோட்டி  டோ  ்ப்பட்டது. 

 

 இலங்மகயின் அமன த்ு 

ைோகோணங்கமளயுை் உள்ளடக்கி பிரந ச 

ரதீியோன "Hackadev" நபோடட்ி 

 டோ  ்ப்படட்து 

  ிமல த்ிருக்கக்கூடிய  அபிவிரு த்ி 

இலக்குகமள ந ோக்கோக தகோண்ட 

இமளஞர ் பு  ்ோக்கங்கள் ைற்றுை் 

"Hackadev" இ ற்கோன ஆயு  ்ங்கள் 

 மடதபறுகிறது. 

 320  ிறுவங்களின்  ரவுகள் 

தபறுகத்கோள்ளப்படட்ுள்ளது. 

18 இலங்மகயின் டிஜிடட்ல் 

வியூக த்ின் அபிவிரு த்ி 

251.88 0.00 50.00 • திடட் ஆய்வோளர ்குழு, ஆநலோசமன குழு 

ைற்றுை் தகோள்மு ல் குழுக்கள் 

உருவோக்கப்படட்ன .  

 

• நபசச்ுவோர ்ம் க் கூட்டை்  மடதபற்ற 

பின் தபறுமக "Mackency"  ிறுவன த்ிற்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

 

 

• ைகரகை இமளஞர ் நசமவ ைன்ற த்ில் 

சிறப்புக் கண்கோட்சி  டோ  ்ப்படட்து. 

 

• அரச ைற்றுை்  னியோர ் துமறகமளச ்

சோர ்்  பங்கு ோரக்ளுடன் 2017 இல் 

ந சிய broadband forum  டோ  ்ப்படட்து. 

 

 • இலங்மக இமணய  ்ள சமூக த்ுடன் 

மகசச்ோ த்ிடப்பட்ட ஒப்ப ்  த்ின் மூலை் 

Internet Government forum  ட  ்ப்படட்து. 

  

ம ொத்தம் 
 

2,147.20 

 

258.84 
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கிளிந ொச்சி மொவட்டத்தின்  மொவட்ட மற்றும் 
பிரததச நசயலகத்தில் அலுவலர்களுக்கு கணினி 
வன்நபொருள் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது 

யொழ்ப்பொண மொவட்டத்தின்  மொவட்ட மற்றும் 
பிரததச நசயலகத்தில் அலுவலர்களுக்கு கணினி 
வன்நபொருள் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது 

கிரொம உத்திதயொகத்தர்களுக்கு அடிப்படட கணினி 

பயிற்சி 

கிரொம அலுவலர்களுக்கொன டப்தளட்கள் மற்றும் கணினி 
பொகங்கள் வழங்குதல் 

பதுடள பிரததச நசயலகத்தில் கிரொம உத்திதயொகத்தர் 
டப்தளட்கள்  மற்றும் கணினி பொகங்கள் வழங்குதல் 

நதொடலத்நதொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டடமப்பு 
வசதிகள் அடமச்சர் நகளரவ. ஹரீன் நபர்னொண்தடொ, e-GN 

முன்தனொடித்திட்ட துவக்க விழொவில் உடரயொற்றுகிறொர். 
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அதத்ியாயம் – 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தைவல் மற்றும் சதாடரப்ாடல் சதாழில்நுடப் 

ேிறுவனதத்ினால் செயல்படுத்தப்படும் 

அபிவிருத்தி திடட்ங்ைள் 
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2017  இல் ஐசிரிஏ இனால்  ேகடமுகறப்படுத்தப்படட் அபிவிருத்தி  

ைருத்திடட்ங்ைள் 

இலங்டக தகவல் நதொடர்பொடல் நதொழில்நுட்ப முகவர்   ிடலயம் 

2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட நசயற்றிட்டங்கள்  (30.09.2017 வடர)   
செயற்றிடட்ம்    ிதி  ிமல தபௌதிக  ிமல   

செ

யற்

றிட்

ட 

இல

ை்ை

ம் 

தசயற்றிடட் த்ின் 

தபயர ்

2017 

அங்கீக

ரிக்கப்ப

டட் 

த ோமக 

(ரூ.மில்) 

தசல

வழிக்

கப்ப

டட் 

த ோ

மக 

(ரூ.மி

ல்) 

தபௌதி

க 

முன்நன

ற்றை் (%) 

தவளியீடு / பயனோளிகளின் 

எண்ணிகம்க/ தசயற்றிடட் 

முன்நனற்றை்     

 
 

1 இலங்மக அரச 

வமலயமைப்பு   2.0 

885.5 280.11 70% 1. இலங்மக அரச வமலயமைப்பு இமணப்பு 

ைற்றுை் இறுதி  ் ளங்கள் இமணப்பு 771 

 ளங்களுக்கு ைற்றுை் அரசோங்க  

ஒழுங்கமைப்புக்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது   

2. 97%  ள ஆய்வு  ிமறவுதபற்றுள்ளது  

3.  இலங்மக அரச வமலயமைப்பு மையை் 

 ிமறவுதபற்றுள்ளது   

4. இலங்மக அரச வமலயமைப்பு 

தபோருளோ ோர பகுப்போய்வு 

 ிமறவுதபற்றுள்ளது 

2 இலங்மக அரச முகிழ்  2.0 278 5.12 64% 1. cloud உடக்டட்மைப்பு 

ஸ் ோபிக்கப்படட்ுள்ளது -  98% 

 ிமறவுதபற்றுள்ளது  

2.  ிறுவல் ைற்றுை் கடட்மைப்பு 

 டவடிக்மககள் இடை்தபற்றுக் 

தகோண்டுள்ளன. (General Cluster 98% 

 ிமறவுதபற்றுள்ளது . 

3. நசமவமய வழங்குவ ற்கோன 

ஏற்போடுகமள  யோரி  ்ல்/  தசயற்போடட்ு 

சடட்கங்கள் இடை்தபற்றுகத்கோண்டுள்ளன 

(90%  ிமறவுதபற்றுள்ளது)   

4. LGC 2.0 2018 ம ைோ ை் ந ரடியோக 

ஒளிபரப்பப்படுவ ற்கு திடட்மிடப்படட்ுள்ளது 

3 இலங்மக அரச முகிழ்  1.0  

(LGC 1.0)ைற்றுை் இலங்மக 

அரச வமலயமைப்பு 1.0 

(LGN 1.0) ஆகியவற்மற 

பரோைரி  ்ல்    

275 16.57 55% பின்வருை் பரோைரிப்பு நவமலகள் 

நைற்தகோள்ளப்படட்ுள்ளன  

1.  LGN 1.0 HUB and NOC இன் பரோைரிப்பு 

(வன்தபோருள் ைற்றுை் தைன்தபோருள்) 

2. ஏற்கனநவ உள்ள LGN 1.0  ளங்களுக்கு 

 மடயற்ற நசமவகமள வழங்கு ல்    

3.  LGII இற்கு உடக்டட்மைப்பு வசதிகமள 

வழங்கு ல்    

4. மையை் ைற்றுை் இறுதி  ்ளங்கமள 

நைை்படு  ்ல்   

5. நைமச  ்ள ஆ ரவு நசமவகள்   

4 அரச  ரவு  ிமலயை் - 

இலங்மக அரசுக்கோன 

 ரவு  ிமலயை் குறி த்ு 

கற்றலுை் 

வடிவமை  ்லுை் 

24 0.72 30% 1.  னியோர ்ைற்றுை் அரசோங்க 

பங்கு ோரரக்ளுக்கோன முன்தைோழிவுகள் 

ைற்றுை்  கவல்கள் நசகரிக்கப்படட்ுள்ளன  

2.ந சிய  ரவு மையை் ைற்றுை் அனர ் ் மீட்பு 

மையை் ஸ் ோபிக்கப்படுவ ற்கு 

அமடயோளை் கோணப்படட்  ில த்ிற்கு 

விையை் தசய் மை  ிமறதபற்றுள்ளது.  

3.  ரவு மைய ம்  அமைப்ப ற்கோன 

தபோரு  ்ைோன  ில ம்  அமடயோளை் 

கோண்பது கடினை்  

2. முன்நனோக்கி தசல்லுமகயில் 

உறுதிப்படு  ்ல்  ிலுமவயில் உள்ளது. 
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இலங்டக தகவல் நதொடர்பொடல் நதொழில்நுட்ப முகவர்   ிடலயம் 

2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட நசயற்றிட்டங்கள்  (30.09.2017 வடர)   
செயற்றிடட்ம்    ிதி  ிமல தபௌதிக  ிமல   

செ

யற்

றிட்

ட 

இல

ை்ை

ம் 

தசயற்றிடட் த்ின் 

தபயர ்

2017 

அங்கீக

ரிக்கப்ப

டட் 

த ோமக 

(ரூ.மில்) 

தசல

வழிக்

கப்ப

டட் 

த ோ

மக 

(ரூ.மி

ல்) 

தபௌதி

க 

முன்நன

ற்றை் (%) 

தவளியீடு / பயனோளிகளின் 

எண்ணிகம்க/ தசயற்றிடட் 

முன்நனற்றை்     

தகோள்வனவு  டவடிக்மககமள 

ஆரை்பிப்ப ற்கோன அமைசச்ரமவப் ப த்ிரை் 

 யோரிக்கப்படட்ு சைரப்்பிக்கப்பட உள்ளது.  

PPP  ஆக தசயற்திடட்ை் 

 மடமுமறப்படு  ்ப்படுை்    

5 இ த்ியோ ஊடோக 

இரண்டோை்  ிமல 

ஃமபபர ்கை்பிமய 

அமுலோக்கல் த ோடரப்ில் 

கற்றல் (இமணய 

ஃமபபர ்கை்பி) 

12.5 0.00 45% 1.  2016 இல் தசயற்திட்டை் ஆரை்பிக்கப்படட்து 

ைற்றுை்  bids அமழப்புக்களுக்கோன 

பதில்களில் கோணப்படட் பற்றோக்குமற 

கோரணைோக தசயற்திடட்ை் 

பிற்நபோடப்பட்டது. (2016 இல் இரண்டு 

பதில்கள் ைோ த்ிரநை தபறப்படட்ன) 

6 ந மவயோன 

பயனோளருக்கு 

பயனுள்ள  ிதிப் 

பரிைோற்ற த்ுக்கோன 

கடட்ண ம்  

குமற  ்ல் உள்ளிடட்ு, 

வீடட்ுப் பரிைோற்ற 

முகோமைமய (HTM) 

அபிவிரு த்ி தசய் ல்     

2350 2.49 38% 1.  CAPC/TEC குழுக்களோல் 

ஏல ோரரக்ளிடமிரு த்ு தபறப்படட் பதில்கள் 

மீதுள்ள த ோழினுட்ப ைதிப்பீடு 

 ிமறவுதபற்றுள்ளது   

2. அமைசச்ரமவக்கு இறுதி ைதிப்பீட்டு 

அறிக்மக CAPC/TEC இனோல் 

சைரப்்பிக்கப்படட்ுள்ளது  

3. CAPC / TEC  இனோல் சைரப்்பிக்கப்படட்ுள்ள 

த ோழினுடப் ைதிப்பீடட்ு அறிக்மகயின் படி 

அமைசச்ரமவ HTM விமலைனுநகோரமல 

 ிரோகரிக்க முடிவு தசய்துள்ளது     

7 ை த்ியப்படு  ்ப்பட்ட 

பிறப்பு, திருைண ைற்றுை் 

ைரண (BMD) 

முமறமையின் 

இரண்டோை் கட்ட ம்  

அபிவிரு த்ி தசய் ல். 

185 7.15 43% 1.331 பிரந ச தசயலக அலுவலகங்களுக்குள் 

331 ைடிக்கணிணிகள் 

வி ிநயோகிக்கப்பட்டுள்ளது  

2. 331 பிரந ச தசயலகங்களில் ஏறக்குமறய 

2.4 மில்லியன் BMD சோன்றி ழ்கள் 

தசய்யப்படட் ைற்றுை் eBMD தீரவ்ுகள் 

 ிமறநவற்றப்படட்ுள்ளது 

3. தசயற்திடட்ை்  ற்நபோது  ிலுமவயில் 

உள்ளது   

8 
 
திரடட்ப்பட்ட ஊழியர ்

நசைலோப  ிதி (EPF), 

ஊழியர ் ை்பிக்மக  ிதி  

(ETF) முகோமை த்ுவை் 

20 1.84 50% 1. BPI கற்மக  ிலுமவயில் உள்ளது. (95% 

 ிமறவுதபற்றுள்ளது . இறுதி வமரவு 

தபறப்படட்து). ைற்றுை் பங்கு ோரர ்

அனுைதிக்கோக கோ த்ிரு ் து   

2.முமறமை தகோள்வனவு கட்ட த்ில்  உள்ளது. 

(EoI ைதிப்பீடு  ிமறவுதபற்றுள்ளது) 2018 இல் 

முமறமை பூர ்த்ி தசய்யப்படுை்    

3. 2018ஆை் ஆண்டு  ிமறவில் அறிவு ைற்றுை் 

திறன் பயிற்சி  டோ  ்ப்படவுள்ளது  

4. தசயற்திடட்ை்  ற்நபோது  ிலுமவயில் 

உள்ளது   

9 
 
சன த் ோமக பதிவு 

ைற்றுை் பயனோளர ்

அமடயோள 

முமறமையுடன் 

ஒருங்கிமணக்கப்படட் 

இ-சமூர ்த்ி தீரவ்ு - 

ஒருங்கிமணக்கப்படட் 

தபோது ல முகோமை 

முமறமை 

70 18.45 56% 1. சமூகப் பதிப்பக த்ின் கணினி வளரச்ச்ி 

ைற்றுை்  ல த்ிட்ட  ிகழ்சச்ிக்கோன ஒரு 

ஒருங்கிமண ்  MIS தசயல்போடட்ு கடட் த்ில் 

உள்ளது.   (1 வழங்க முடி ் துஇ 

 மடமுமறப்படு  ்ல் தசயற்போடு 20% 

 ிமறநவற்றப்படட்து.)   

2. பயனோளிகள்  கவல் பதிநவற்றல் 

முமறமை ைற்றுை் பகுப்போய்வு ைற்றுை் 

ந டல் முமற தவற்றிகரைோக  ிமறவு தபற்று 
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செ

யற்

றிட்
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ம் 

தசயற்றிடட் த்ின் 
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தசல

வழிக்

கப்ப

டட் 

த ோ

மக 

(ரூ.மி

ல்) 

தபௌதி

க 

முன்நன
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முன்நனற்றை்     

அ ற்கோன பயிற்சிகளுை்  மடதபற்றுள்ளது.    

3. அடிப்பமட கணகத்கடுப்பு பணி 

 ிமறவுதபற்றுள்ளது.   

4. பங்கு ோரர ்அமைப்புகளுக்கோன 

கணிணிகள் ைற்றுை் ைடிக்கணிணிகமள 

தகோள்வனவு தசய் ல் ைற்றுை் 

ைடிக்கணிணிகளுக்கோன Antivirus Installation 

தகோள்வனவுகள்  ிமறவுதபற்றுள்ளன.     

5.  ரவு cleaning பணி  ிமறவுதபற்றுள்ளது 

ைற்றுை் பல்கமலக்கழக த்ினோல் இறுதி 

பகுப்போய்வு அறிக்மக 

சைரப்்பிக்கப்படட்ுள்ளது.     

6. இ சமுர ்த்ி முமறயில் CRM and HRM 

மக ந்ூலக்கோன ஆ ரவு ைற்றுை் 

பரோைரிப்புகள்  ிமறவுதபற்றுள்ளன .      

10 
 
இ-உள்ளுரோட்சி அரச 

தசயற்றிடட்ை் 

180 7.32 60% 1. LA's பிமைகள் ைற்றுை் அதிகோரிகள் 

முகங்தகோடு  ் முக்கிய பிரசச்ிமனகள் 

அமடயோளை் கோணப்படட்ு 

ஒழுங்குபடு த்ுவ ற்கோக BPR  ட  ்ப்படட்து.    

2. LA தசயன்முமறகமள சீரோக்க 

பன்முகப்படு  ்ப்படட் தசயலைரவ்ுகள் 

நைற்தகோள்ளப்படட்ன.   

3. BPR விரிவோன அறிக்மக உருவோக்கப்படட்து.  

4.  System Architecture to cater to the BPR as per the then 

available most appropriate technology.  

5. eLG அடிப்பமட ஆய்வு  ிமறவுதபற்றது.  

6. முமறமை அபிவிரு த்ி தகோள்மு ல் 

நைற்தகோள்ளப்படட்து.   

7. ைதிப்பீட்டு நசகரிப்பு ைற்றுை் தகோடுப்பனவு 

நசகரிப்பு தசயன்முமறகள் ஆரை்ப த்ில் 

வடிவமைக்கப்படட்ு விரு த்ி தசய்யப்படட்ன.    

8. முமறமை  ிறுவு ல் ைற்றுை் Pilot 

தசய்யப்படட் 3  ளங்கள் (சீ வ்க்புர UC, 

ந ோைோகை PS &  ீரத்கோழுை்பு UC).   

9. இன்மறய திகதிக்கு விற்பமனயோளரோல் 

நைற்தகோள்ளப்படட் eLG  பரோைரிப்பு ைற்றுை் 

ஆ ரவு.   

10. Pilots இன் தவற்றிமய ைதிப்பிடுவ ற்கு 

ஆய்வு  ட  ்ப்படட்து.  

11. Pilots தவற்றிகரைோக  ிமறவுதபற்றது, 

நைலுை் 30  ளங்கள் உள்ளூர ்அரசோங்க 

ைற்றுை் ைோகோண சமபகளின் 

அமைசச்க த்ினோல் கண்டறியப்படட்து.     

12.  ற்நபோது 30  ளங்கள் 

 மடமுமறப்படு த்ுை் கடட் த்ில் உள்ளன.  

13. தபோது ைற்றுை் புகோர ்/ஆட்நசபமண 

முகோமைக்கு வழக்கைோன நசமவகமள 

வழங்குவ ற்கோன அபிவிரு த்ிக்கோன eLG 

இன் இரண்டோை் கடட்ை் கட்டட 

வடிவமைப்போளரோக கோணப்படுகின்றது, 

இரண்டோை் கட்ட ம்  விரு த்ி தசய் ல். 
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11 
 
இ- பிரந ச தசயலக 

முமறமை அபிவிரு த்ி 

49.15 0.17 44% 1. உள் ோடட்லுவல்கள் அமைசச்ு ைற்றுை் 

த ோமல  ்த ோடரப்ு ைற்றுை் டிஜிடட்ல் 

உள்கடட்மைப்பு அமைசச்ுடனோன ஆரை்ப 

கூடட்ை்  ிமறவுதபற்றது. eDS BPR ஆக 

உ த்ிநயோகபூரவ் ஒப்ப ்  கடி ை் MHA இற்கு 

அனுப்பப்படட்து.    

2. ஒப்ப ் ை் வழங்கப்படட்து ைற்றுை் ஆரை்ப 

BPR கூடட்ை்  மடதபற்றது ைற்றுை் அறிவுசோர ்

பயிற்சி  மடதபற்றது.   

3. தகோழுை்பு, தைோரடட்ுமவ ைற்றுை் 

 ங்தவல்ல பிரந ச தசயலகங்களில் eDS 

server ைோற்றீடட்ிற்கோக நகோரப்படட் கடி ங்கள் 

தபற்றுகத்கோள்ளப்படட்ன.     

4. eDS server இடை்ைோற்றல்  ிமறவுதபற்றது. 2018 

தபப்ரவரியில் பயிற்சி வழங்கப்படுை்.    

5. eDS அடிப்பமடயிலோன கணகத்கடுப்பு 

ைற்றுை் விற்பமனயோளருக்கு அனுப்பப்படட் 

RFP ஆகியவற்மறப் தபற்றுக் தகோள்வது 

 ிமறவுதபற்றது.   

12 
 
இ-சன த் ோமக பதிவு 

பரோைரிப்புை் 

தசயல்போடுை் 

31.75 0.18 38% இ-ைக்கள்த ோமக பதிவின் 2017 ஆை் ஆண்டு 

ஆ ரவு ைற்றுை் பரோைரிப்பு ஒப்ப  ்ை் 

வழங்கப்படுகிறது ைற்றுை்  ற்நபோது 

உள் ோடட்லுவல்கள் அமைசச்ின் 

தசயலோளரின் ஒப்பு லின்மை கோரணைோக 

 ிறு த்ி மவக்கப்படட்ுள்ளது.    

13 
 
போதுகோப்பு தசயல்போடட்ு 

 ிமல தசயற்றிடட்ை் 

325 11.81 42% 1. திடட் ஆநலோசமன  ிறுவனை் 

ந ர ்்த டுக்கப்படட்து ைற்றுை் ஒப்ப  ்ை் 

வழங்கப்பட்டது.  

2. 2017 பிப்ரவரி  இல் ஆநலோசமன நசமவ  

த ோடங்கப்படட்து. 

3. ஆநலோசமன உடன்படிக்மகயின் மு ல் 2 

மைல்கற்கள் அமடயப்படட்ுள்ளன. 

14 
 
ந சிய சோன்றளி  ்ல் 

அதிகோரசமப 

92 0.52 73% 1. ந மவயோன வன்தபோருள் / தைன்தபோருள் 

தகோள்மு ல் - ஒப்ப ் ை் வழங்கப்படட்து 

ைற்றுை்  மடமுமறப்படு  ்ப்படட்து.  

2. உற்ப த்ி  ் ளை் ைற்றுை் கோப்பு  ் ள ம்  

தகோள்மு ல் தசய் ல் - உற்ப த்ி  ் ளை் 

வழங்கப்பட்டது ைற்றுை் கோப்பு  ் ளை் 

வழங்கப்படவுள்ளது.   

3. தகோள்மு ல் கணக்கோய்வோளர ்- பல முமற 

ஏல த்ில் ஈடுபடட்ிரு ்  நபோதிலுை் 

நபோதுைோன பதில்கமளப் தபறவில்மல.   

15 இலங்மக கணினி 
அவசர  யோர ்ிமல குழு 

| ஒருங்கிமணப்பு 

 ிமலய த்ில் இமணய 

போதுகோப்பு ைற்றுை் 

டிஜிடல்  டயவியல் 

உடக்டட்மைப்மப 

நைை்படு  ்ல். 

13.06 8.29 99% 1. கணினி வன்தபோருள் ைற்றுை் 

தைன்தபோருள் தகோள்மு ல் – 

 ிமறவுதபற்றுள்ளது.  

2. கணினி அல்லோ  தபோருட்கமள 

தகோள்மு ல் தசய் ல் - இர த்ு 

தசய்யப்படட்ுள்ளது.  

3. இலங்மக CERT  ஊழியரக்ளுக்கு பயிற்சி 

 ிகழ்சச்ி த்ிடட்ங்கள்  ிமறவமட த்ுள்ளன. 
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16 லங்கோ நகட ்
உடக்டட்மைப்பு 

பரோைரிப்பு / 

த ோடரப்ுபடட் 

நசமவகள் ைற்றுை் 

த ோடரப்ுபடட் கூறுகள் 

50.07 7.08 62% 1. முக்கிய இ நசமவகளுக்கோன ஆ ரவு 

ைற்றுை் பரோைரிப்பு தபறப்பட்டுள்ளது. 

(உ ோரணை்: முன்னோள் தபோலிஸ் அனுைதி 

நசமவ, சோன்றி ழ் வழங்கு ல்.  

2.   ோடட்ில் அமன த்ு ைோகோணங்களுக்குை் 

eRL தீரவ்ிற்கோன பணிகள்  ிமறவு 

தசய்யப்படட்ுள்ளன. இப்நபோது eRL தீரவ்ு 

அமன த்ு பிரந ச தசயலகங்களிலுை் 

ைோகோண  மலமை அலுவலகங்களிலுை் 

இயங்குகிறது. எ  ் ைோகோண த்ிலுை் 

பதிவுதசய்யப்படட் வோகனங்களுக்கோன 

பிரமைகள்  ஆன்மலனில் உரிைை் தபறலோை்.      

3.  யோரிப்பு ஆ ரவு ைற்றுை் Secure Socket Layer 

(SSL) ஆகியமவ வோங்கப்படட் ைற்றுை் 

தபோரு  ்ைோன நசமவகளில் 

கடட்மைக்கப்படட்ுள்ளன.  

4. விழிப்புணரவ்ு ைற்றுை் பயிற்சிக்கோன 

தகோள்மு ல்  டவடிக்மககள்  ிமறவு 

தசய்யப்படட்ுள்ளன. 

17 டிஜிடல் அறிவுறு  ்ல் 
நசமவகமள 

ஸ் ோபி  ்ல் 

28.37 11.23 83% 1. NPP Middleware Platform development முடிவுற்றது 

ைற்றுை் User Acceptance Testing (UAT) 

 மடதபற்றுகத்கோண்டுள்ளது. முடிவமட ்  

பின்னர ்தசயற்திடட் தவளியீடு 

அமடயப்படுை். 

18 குறுக்கு 
அரசோங்க த்ுக்கோன ove.lk   

"ஒற்மற வோசல்" 

அமுல்படு  ்ல் (த ோகுதி 

அமுல்படு  ்ல்) -

(middleware 

உடக்டட்மைப்பு / நைமட) 

95 1.16 22% 1. Cloud வரிமசப்படு  ்ல் நசமவ வழங்கு ர ்- 

ஒப்ப ் ை் வழங்கப்படட்து.  

2. GIPx வளரச்ச்ிக்கோன ஆநலோசமன ைற்றுை் 

திடட்மிடல்.  

3. DTx அபிவிரு த்ிக்கோன திட்டமிடல் ைற்றுை் 

தகோள்மு ல்  - த ோழில்நுடப்  குதியின்மை 

கோரணைோக ஏல த்ிற்கு அமழப்பு விடுக்க 

முடிவு தசய்யப்பட்டது.   

19 
 
 கவல் அறிவுை் உரிமை 

முன்தனடுப்புகளுக்கு 

வழிவகுக்குை் 

திடட்ங்கமள 

நைற்தகோள்ளல் ைற்றுை் 

பரோைரி  ்ல். 

17.89 0.85 36% 1. Open Data Portal முடிவுற்றது  

(http://www.data.gov.lk/)  

2. உள்ளூர ்அரசு  ரவு வமகப்போடு. 

தகோள்மு ல் தசயல்முமற  RFP  கடட் த்ில் 

உள்ளது.   

20 இ-அரசு தகோள்மக, 

மூநலோபோயை் ைற்றுை் 

த ோடரப்ுமடய 

தசயற்போடுகளுக்கு 

ஒப்பு ல், விழிப்புணரவ்ு, 

ஊக்குவி  ்ல் ைற்றுை் 

கண்கோணி  ்ல். (டிஜிடல் 

மூநலோபோயை் ைற்றுை் 

டிஜிடல் அரச தகோள்மக 

வடிவமை  ்ல்) 

10.5 1.82 33% 1. eGov தகோள்மக  யோரிக்கப்படட்து.  

2. உள்ளக முக்கிய பங்கு ோரரக்ளிடமிரு த்ு 

ஒருமி  ் கரு த்ு.  

3. டிஜிடட்ல் மூநலோபோய ம்  உருவோக்க 

 ிபுணர ்ஒருவமர  ியமி  ்ல்.  

4. டிஜிடட்ல் மூநலோபோயை்  

உருவோக்கப்படட்து.  

5. பங்கு ோரர ்ஆநலோசமனயுடன் 

கல த்ுமரயோடல்கள்  ட  ்ப்படட்ன.    

6. அமைசச்ரமவ அனுைதிமயப் 

தபற்றுகத்கோள்ள ICTA இன் இயக்குனரக்ளின் 

குழுவிடை் இரு த்ு ஒப்பு ல் தபறப்படட்து.  

7. கற்மகமயப் நபோல் இடை்தபற்றது.  

8. ைறுஆய்வு குழு கூடட்ங்கமள  ட த்ியது. 
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21 
 
இலங்மக 

இமடதசயல் ிமல 

கடட்மைப்பு  (LIFe) 

10.14 0.64 53% 1) LIFe வமல  ்ளை்  ிமறவு தசய்யப்படட்து 

(www.life.gov.lk)   

2)  னிப்படட், வோகனை், அபிவிரு த்ி 

திடட்ங்கள் ஒருங்கிமணப்பு, ைற்றுை்  ில 

களங்கள் ஆகியவற்றிற்கோக  LIFe  

 ர ிமலகள் உருவோக்கப்பட்டுள்ளன.    

3) சமூக  ல ஒப்ப ்  த்ிற்கோன LIFe  

 ர ிரண்யங்கமள அபிவிரு த்ி தசய் ல் 

ைற்றுை் தசயற்போடுகள் நைற்தகோள்ளல். 

22 
 
குறுக்கு அரசோங்க 

எண்முமற ஆவணங்கள் 

முகோமை த்ுவ 

முமறமை அமுலோக்கை்; 

(DDMS) 

200 3.10 51% 1.  முழுமையோன பங்கு ோரர ்விவோ ங்கள் 

ைற்றுை் 20  ிறுவனங்களின் சுருக்கைோன 

படட்ியல்.  

2. கலப்பு அரசு டிஜிடட்ல் ஆவண 

முகோமை த்ுவ முமறமை ஏல ைதிப்பீடு 

முடிக்கப்பட்டது ைற்றுை் ஒப்ப ் ை் 

வழங்கப்பட நவண்டுை். 2018 ஆை் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட ்ைோ ை் முமறமை  ிமறவுதபறுை். 

23 
 
அரசோங்க 

ஆவணங்கமளச ்

நசோதி த்ு அலகிடலுை் 

எண்முமறப்படு  ்லுை் 

100 0.00 22% 1. LGN, LGC ைற்றுை் டிஜிடட்ல் ஆவண 

நைலோண்மை அமைப்பு திடட்ங்களின் 

முக்கிய சோரப்ு கோரணைோக திடட்ை் 

 ோை ைோகி உள்ளது. திடட்  டவடிக்மககள் 

2018 ல் ஆரை்பிக்கப்படுை். எனினுை், 2018 ஆை் 

ஆண்டுக்கோன வரவு தசலவு திடட்ை் 

ஒதுக்கப்படவில்மல.    

24 ICT  அரசோங்க 

பகுப்போய்வோளர ்

திமணக்கள த்ுக்கோன 

தீரவ்ு 

40 0.00 40% 1. தசயற்போடட்ு திடட்ை் முடிவு 

தசய்யப்படட்து.    

2. தகோள்மு ல் முமறகள் ைற்றுை் அமன த்ு 

தகோள்மு ல்  டவடிக்மககளுக்கோன வரவு 

தசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியமவ முடிவு 

தசய்யப்படட்ன. 

3. அதிகரி  ் அளவீடு அல்லது வரவு தசலவு 

திடட்  ந மவக்கோன ஒப்பு ல் தபறப்பட்டது.   

4. GAD இற்கோன ICT தீரவ்ு 4வது வழங்கல் 

ைடட்ுை் முடிவு தபற்றுள்ளது     

5. GAD இல் உள்ளக வமலயமைப்பு 

உடக்டட்மைப்பு வசதிகமள விரு த்ி 

தசய் ல்  ிமறவுதபற்றது.  

6. தசயற்திடட் த்ின் வன்தபோருள் ந மவ 1/3 

 ிமறநவறியது. பிப்ரவரி ைோ  த்ில் Barcode 

readers and printers வோங்க திடட்மிடப்படட்து.   

7. UAT நசோ மன கடட் த்ில் GAD 

திமணக்கள த்ில் முமறமை தீரவ்ுடன் 

இமண ்திருக்குை் ஊழியரக்ளுக்கு 2018ஆை் 

ஆண்டு ஆனி ைோ  த்ுடன் 

பயிற்சியளிக்கப்படுை்.        

25 இ-கண்கோணிப்பு 

முமறமைக்கோன தீரவ்ு 

3 0.90 100% 1. BPR ஆய்வு ஆவணை் முடிவமடயுை் ைற்றுை்  

முன்தைோழியப்படட் தீரவ்ு முன்ைோதிரி 

வழங்கப்படுகிறது.     

2. DMT நவண்டுநகோளின் அடிப்பமடயில் 

eMotoring  தீரவ்ிமன அமுல்படு த்ுவ ற்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி பணை் (3 மில்லியன்) 
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BPR கற்மகக்கோக ஒதுக்கப்படட்ுள்ளது3. 

eMotoring தீரவ்ு  னி புதிய திட்டைோக 

முன்தைோழியப்படட்து. 

26 SLIDA   இற்கோன ந ரவ்ுை் 

கற்மக த றி 

முகோமை த்ுவ 

முமறமையுை் 

6.01 0.00 73% 1. முக்கிய அபிவிரு த்ி திடட் த்ின் 

தகோள்மு ல் ைற்றுை் ஒப்ப ் ை் 

வழங்கப்பட்டது.   

2. ந ர ்்த டுக்கப்படட் விற்பமனயோளரோல் 

கணினி ஆய்வு  ட  ்ப்படட்ு ைற்றுை் பயனர ்

ஏற்றுகத்கோள்ளப்படட்மை.  

 

3. திடட் அமுலோக்கை் 4 தசயல்முமறகளோக 

திடட்மிடப்படட்ுள்ளது. அமன த்ு 4 

ைறுைதிப்பீடுகளுை் விடுவிக்கப்படட்ன 

ைற்றுை் முமறமை பயன்படு  ்ப்படட்து.  

4. பயனர ்ஏற்றுகத்கோள்ளப்படட்மை.    

5. பயனர ்பயிற்சி நைற்தகோள்ளப்படட்ுள்ளது.   

27 
 
அரசோங்க 

விண்ணப்பங்களின் 

உருவோக்கை் 

18.5 0.68 100% கோலவமரயமறமய கரு த்ிற்தகோண்டு 

முன்தைோழியப்படட் ைற்றுை் திரு  ்ப்பட்ட 

வரவு தசலவு திடட் ம்  கரு த்ிற் தகோள்ளல், 

இ  ் பணியில் இரு த்ு விவோதிக்கப்படுை் 

ICTA இன் 10 முக்கிய தபோருட்கள் / நசமவகள் 

ைடட்ுநை CPCP பரி த்ுமரக்கப்படுகிறது. 2017 

ஆை் ஆண்டு தசப்தடை்பர ்ைோ ை் ஒப்ப ் ை் 

மகதயழு  ்ோனது ைற்றுை் 2018 ஆை் ஆண்டு 

தசப்தடை்பர ்ைோ ை் 28 ஆை் திகதி கூடட்ை் 

 மடதபற்றது. ந ர ்்த டுக்கப்படட் 10 

முக்கிய  யோரிப்புகள் / நசமவகளுக்கு இ ்  

திடட்ை்  ிமறவு தசய்யப்பட்டது.       

28 அரசோங்க 
மவ த்ியசோமலகளில் 

இல த்ிரனியல் 

ைரு த்ுவ 

அறிக்மககமள 

அமுலோக்கை் தசய் ல் 

350 15.62 66% 1. ஆ ோர மவ த்ியசோமல த ோரண 

ந ோைோகை ைற்றுை் கல்கமுவ ஆகிய 03 

மவ த்ியசோமலகளில் இ த்ிரனியல் 

மவ த்ிய பதிவூ முமறமை 

 மடமுமறப்படு  ்ப்படட்ுள்ளன    

2. 2016/2017 ஆை் ஆண்டிற்கோன 

மவ த்ியசோமலயின் ந ரவ்ு  ிமறவு 

தசய்யப்படட்ு அமன த்ு ைோகோணங்களிலுை் 

இரு த்ு 48 ைரு த்ுவைமனகள் ந ரவ்ு 

தசய்யப்படட்ுள்ளன.    

2. வன்தபோருள் ந மவயின் அடிப்பமடயில் 

அமன த்ு 48 மவ த்ியசோமலகளுக்குை் 

கணிணி கணிணி வன்தபோருள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது  

3. இலங்மக அரசோங்க வமலயமைப்பு 

ஊடோக 46 மவ த்ியசோமலகளில் 

வமலயமைப்பு  ிறுவு ல் 

முடிவமட த்ுள்ளது.    

4. 600+ சுகோ ோர ஊழியரக்ளுக்கு HHIMS 

தைன்தபோருளில் திடட் ந ோக்கு ிமல 

திடட்ங்கள் ைற்றுை் அடிப்பமட விழிப்புணரவ்ு 

 ட  ்ப்படட்து.   

5. 500+ சுகோ ோர ஊழியரக்ள் அடிப்பமட 
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செ

யற்

றிட்

ட 

இல

ை்ை

ம் 

தசயற்றிடட் த்ின் 

தபயர ்

2017 

அங்கீக

ரிக்கப்ப

டட் 

த ோமக 

(ரூ.மில்) 

தசல

வழிக்

கப்ப

டட் 

த ோ

மக 

(ரூ.மி

ல்) 

தபௌதி

க 

முன்நன

ற்றை் (%) 

தவளியீடு / பயனோளிகளின் 

எண்ணிகம்க/ தசயற்றிடட் 

முன்நனற்றை்     

கணினி திறன்கள் ைற்றுை் HHIMS 

தைன்தபோருளில்  னிப்பட்ட / சிறிய குழுப் 

பயிற்சிகளோக பயிற்சி தபற்றனர்.    

6. மவ த்ியசோமல சுகோ ோர முகோமை த்ுவ 

முமறமை  ற்நபோது 14 

மவ த்ியசோமலகளில் இயங்கிகத்கோண்டு 

இருக்கின்றது. ைற்றுை் 19 

மவ த்ியசோமலகளில் ஆரை்பி த்ு 

மவக்கப்படவுள்ளன.      

29 இ- போரை்பரிய 

உரிைங்களுக்கோன  

 ிகழ்சச்ி த்ிடட்ை் -  

போரை்பரிய 

உரிைங்களுக்கோன 

 கவல்கமளப் 

பு  ்ோக்கையைோக்கல் 

த ோழில்நுட்பை் 

56 0.94 47% 1. தபோலன்னறுமவ ைற்றுை் கோலி 

ைோவடட்ங்களில் போரை்பரிய  ளங்கள் 

கடட்ிடங்கள்   ிமனவுசச்ின்னங்கள் ஏமனய 

கடட்மைப்புகள் ைற்றுை் கலோசச்ோர 

 ிகழ்வுகளின் பட்டியல்  ிமறவு 

தசய்யப்படட்ு தசயற்திடட் குழுவினோல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது ைோ  ்மள கண்டி 

ைற்றுை் அனுரோ புரை் ஆகிய 

ைோவடட்ங்களிலுை்  ிமறவுதசய்யப்படட்து.      

2. தசயற்திடட் குழுவினோல் உமர உள்ளடக்க 

அபிவிரு த்ியின் வழிகோடட்ல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

3. தபோலன்னறுமவ ைோவடட் த்ின் உமர 

உள்ளடக்க அபிவிரு த்ிக்கோன ஒப்ப ் ை் 

வழங்கப்பட்டது ைற்றுை் தபோலன்னறுமவ 

ைோவடட் த்ில் சிங்கள தைோழியில் உமர 

உள்ளடக்க அபிவிரு த்ி பூர ்த்ி 

தசய்யப்படட்ுள்ளது.     

4. தபோலன்னறுமவ உமர உள்ளடக்க 

ைறுபரிசீலமனக் குழுவோக  ிபுணரக்ளின் 

குழு  ியமிக்கப்படட்து ைற்றுை் உமர 

உள்ளடக்கை் முடிவு தசய்யப்படட்ுள்ளது.   

5. தைோமபல் அப்ளிநகஷன் ைற்றுை் தவப் 

அப்ளிநகஷன் ஆகியமவ  ிமறவு 

தசய்யப்படட்ுள்ளன.  

6. இலங்மக அருங்கோடச்ியகங்கள் தைோமபல் 

விண்ணப்ப அபிவிரு த்ி முன்முயற்சியின் 

கீழ் தகோழுை்பு ந சிய அருங்கோட்சியகை் 

த ோடங்கப்படட்து.   

7. இ-போரை்பரிய திடட் த்ிற்கோன 

விழிப்புணரவ்ு ைற்றுை் ஊடக பிரசோரை் 

த ோடங்கப்படட்து ைற்றுை் நபஸ்புக் பக்கை் 

உருவோக்கப்படட்து. 5000+ விருப்புகமளப் 

தபற்றது. இலங்மக அருங்கோடச்ியகங்களின் 

தைோமபல் விண்ணப்ப த்ிற்கோன விளை்பர 

வீடிநயோ உருவோக்கப்படட்து.                       

8. அடிப்பமட ஆய்வு முடிவமட த்ுள்ளது.       

   

9. தைன்தபோருள் அபிவிரு த்ி 

 ிமறவுதசய்யப்படட்து ைற்றுை் ஊடோடுை் 

கோட்சிக் குழுமவ  ிறுவுவ ற்கோன 

உள்ளடக்க அபிவிரு த்ி தசயற்போடட்ில் 

உள்ளது.      
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செ

யற்

றிட்
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இல

ை்ை

ம் 

தசயற்றிடட் த்ின் 
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டட் 

த ோமக 

(ரூ.மில்) 
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முன்நன
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தவளியீடு / பயனோளிகளின் 

எண்ணிகம்க/ தசயற்றிடட் 

முன்நனற்றை்     

30 இலங்மக  கணக்கியல் 
 ர ிரண்யை் ைற்றுை் 

கண்கோணிப்புச ்சமப, 

 ிதி ிமலக் 

கூற்றுக்கோன 

கண்கோணிப்பு, 

ைதிப்பீடட்ு முமறமை 

33 0.16 50% 1.  ிதி அறிக்மக கண்கோணிப்பு முமறயின் 

முமறமைக் கற்மக  ிமறவுதசய்யப்படட்து  

2.  ிதி கண்கோணிப்பு முமறமை ( ிதியு வி 

இல்லோ  ோல், ஒப்ப  ்ை் வழங்கப்படட்ு 

 ற்நபோது இமட ிறு  ்ப்பட்டுள்ளது).  

3. Laptops, router, switch, Firewall, Access points 

நபோன்றமவ பூர ்த்ி தசய்யப்படட்ுள்ளது.    

31 (NSDI) ந சிய 

இடஞ்சோர ் ் 

 ரவுகளுக்கோன 

உடக்டட்மைப்பு 

278 12.86 58% 1. அடிப்பமட ஆய்வு முடி ் து.  

2. ந மவயோன ஆய்வு முடி ் து.   

3. தகோள்மக ஆய்வு முடி ் து.   

4. சடட் ஆய்வு - ஐ த்ில் இரண்டு வழங்கல்கள் 

சைரப்்பிக்கப்படட்ுள்ளது. (கடட்ணங்கள் 

 ிலுமவயில் உள்ள ோல்  ிறு த்ி 

மவக்கப்படட்ுள்ளது)   

5. தபோலன்னறுமவ ைோவடட் அலுவலக த்ில் 

ஸ்நகன் தசய்யப்படட் கணகத்கடுப்பு 

திடட்ங்களின் எண்முமறப்படு  ்லின் 6000 

பணிகள்  ிமறவு தசய்யப்படட்ுள்ளன.   

6. இலங்மகயில் உள்ள ந சிய இமடதவளி 

 ரவு உள்கடட்மைப்பு - கடட்ை் 01 இற்கோன 

ஒப்ப ் ை் வழங்கப்படட்ு ைற்றுை் 

தசயற்போடட்ில் உள்ளது (2018 ைூனில்  ிமறவு 

தசய்யப்படுை்)   

7. அடிப்பமட ஆய்வுக்கோக ஆறு 

தசயலைரவ்ுகள்  ட  ்ப்படட்ன ைற்றுை் 

ந மவப்போடு ஆய்வு ைற்றுை் தகோள்மக 

ஆய்விற்கோக மூன்று தசயலைரவ்ுகள் 

 ட  ்ப்படட்ன, NSDI க்கோன GIS  ரவு 

நசகரிப்புக்கோன ஐ த்ு பயிற்சி  ்

திடட்ங்கமளப் பூர ்த்ி தசய்து ஏற்கனநவ ஒரு 

பயிற்சி  ்திடட்ை் முடிவமட ்துள்ளது.       

8. நபரோ மனப் பல்கமலக்கழக த்ில் PGIS 

இல் உள்ள NSDI த ோழிற்குழுவின் மூன்று 

 ோள் பயிற்சி  ிகழ்வு  ிமறவு 

தசய்யப்படட்து.    

9. தபோது விழிப்புணரவ்ு  ிகழ்சச்ிகளில் 

நபஸ்புக் பக்கை் ஆரை்பிக்கப்படட்ுள்ளது, 4 

 கவல்-வமரபட வீடிநயோக்கள் ைற்றுை் 1 

ந ரடி வீடிநயோ  யோரிக்கப்படட்ுள்ளன, 5000 

சுவதரோட்டிகள்  யோரிக்கப்படட்ன, 2 backdrops, 

1000 notebooks, 1000 leaflets, 1000 dockets ைற்றுை் 325 

சோன்றி ழ்கள்  யோரிக்கப்படட்ன, 1000 T-shirts 

 யோரிக்கப்படட்ுள்ளன.  

10. GIS  ரவு நசகரிப்பில் பயிற்சி 

 ிகழ்சச்ி த்ிடட்ங்கள் அரசோங்க 

அதிகோரிகளுக்கு  டோ  ்ப்படட்ன (10 

 ிகழ்சச்ிகள்) 

 

32 இமணயங்கள் 
விரிவோக்க த்ிற்கோன 

முன்தனடுப்பு 

59.27 3.36 69% 1. அரசோங்க வமல  ்ளங்கமள 

த ோகுப்ப ற்கு ஒரு நசமவயோக 

இயங்கு ள ம் ப் தபறு ல்.  

2. 20 வமல  ்ளங்களின் பரிைோற்றங்களின் 
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பின்னர ்திடட்ங்கள் மகவிடப்படட் 

நபோதிலுை்இ GIDC இலிரு த்ு அரசோங்க 

இமணய ளங்களுக்கோன புதிய PAAS 

சுற்றுசச்ூழல் (Lot I) தகோள்மு ல் பூர ்த்ி 

தசய்யப்படட்து.   

3. ைோவடட் ைற்றுை் பிரந ச தசயலகங்களின் 

வமல ளங்கள் (357 microsites) 

ைறுசீரமைக்கப்பட்டு ஆரை்பிக்கப்படட்து.    

4. 2016 அரசோங்க வமல  ்ளங்களுக்கோன 

அபிவிரு த்ி பணிகளுக்கோன ( ீண்ட 

படட்ியல்) ஆநலோசமன  ிறுவனங்களின் 

பதிவு  ிமறவு தசய்யப்படட்து.  

வமல  ்ளங்கள் ஏற்கனநவ 

த ோடங்கப்படட்ு ைற்றுை் 

த ோடங்கப்படவுள்ளன    

1. ந சிய தகோள்வனவு ஆமணக்குழு        

2. ந சிய சகவோழ்வு, கல த்ுமரயோடல் 

ைற்றுை் அரசகருை தைோழிகள் அமைசச்ு  

3. ந சிய  ிறுவன அபிவிரு த்ி அதிகோர சமப  

4. த ோழிற்பயிற்சி அதிகோர சமப   

5. உயரக்ல்வி ைற்றுை் த டுஞ்சோமலகள் 

அமைசச்ு  

6. கல்வி அமைசச்ு   

7. புனரவ்ோழ்வு அதிகோர சமப  

8. வர ் ்க த்ுமற  

9. பிரோ ்திய அபிவிரு த்ி அமைசச்ு    

10. அனர ் ் முகோமை த்ுவ  ிமலயை்  

11. சடட் வமரவோளர ்திமணக்களை்  

12. த ோமல த் ோடரப்ு ைற்றுை் டிஜிடட்ல் 

உள்கடட்மைப்பு அமைசச்ு வமல  ்ள ம்  

ைறுசீரமை  ்ல்  

13. சுகோ ோர கல்வி பணியகை்    

14. வன  ்திமணக்களை்  

15. ை த்ிய கலோசோர  ிதியை்    

16. தபோது தசயல்திறன் வோரியை்    

17. இலங்மக த ோல்தபோருள் ஆய்வோளரக்ள் 

சமப    

18.  ணிக்மக நசமவ ஆமணக்குழு   

19. இறக்குைதி ைற்றுை் ஏற்றுைதி 

கடட்ுப்போடட்ு  ்திமணக்களை்  

20. கிரோை அபிவிரு த்ி பயிற்சி ைற்றுை் 

ஆரோய்சச்ி  ிறுவனை்  

21. நைோடட்ோர ்நபோக்குவர த்ு திமணக்களை்  

22. த ோல்தபோருளியல் திமணக்களை்  

23. அமைசச்ு போரோளுைன்ற விவகோரங்கள் 

ைற்றுை் கோணி  

24. ந சிய ஒருங்கிமணப்பு ைற்றுை் 

 ல்லிணக்க அமைசச்ு  

25. தவளிப்புற வளங்கள் திமணக்களை் 
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33 இல த்ிரனியல்  
நசமவகளின் 

அபிவிரு த்ி 

112.51 6.16 81% 2016 மு ல் 2017 வமரயிலோன கோலப்பகுதியில் 

தைோ  ்ை் 8 முக்கிய இநசமவ 

அபிவிரு த்ிகள் நைற்தகோள்ளப்படட்ன. 2018 

ஆை் ஆண்டு நை ைோ  த்ில் அமன த்ு 

இநசமவகளுை் (8) அபிவிரு த்ி 

தசய்யப்படுை். பல்நவறு பங்கு ோரர ்

ைடட் த்ில் வழங்கப்படுை் மைக்நரோ 

இநசமவகளின் த ோகுப்மப 

உள்ளடக்கியிருக்குை் நசமவகள்.    

34 அரச  கவல் துமற 
முகோமை த்ுவை் ைற்றுை் 

இயக்கை்  (GIC) 

50 0.12 55% 1. 2016 ஆை் ஆண்டு ஆரை்பிக்கப்படட்து. 

பிரமுழுமையமட த்ுள்ளது ோன GIC 

அமழப்பு  ிமலயைோனது 2017 ஆை் ஆண்டு 

விருதிமன தபற்றுக் தகோண்டது.  

2. GIC மூலை் 320 அரசோங்க  ிறுவனங்மள 

உள்ளடக்கியுள்ளது.  

3.GIC அமழப்பு  ிறுவன த்ின்  கவல்கள்  

 கவல் அறியுை் சடட் மூல த்ின் 

அடிப்பமடயில் (திற ்  அரசோங்க பங்கோளி) 

அரப்்பணிப்பு 

4. Bot  Messenger அபிவிரு த்ி  மடதபற்றுக் 

தகோண்டிருப்பந ோடு 2018 ஆை்ஆணடு 

முடிவமடயுை் 

5. GIC க்கோன அமழப்பு  ிமலய 

 ரகரக்ளுக்கோன 5 பயிற்சி படட்மறகள் 

ஒழுங்கமைக்கப்படட்து 

6. நகள்விகள் அதிகைோகவுள்ள 30 

ஒழுங்கமைப்புக்கள் GIC அறிவிமன 

அபிவிரு த்ி தசய்ய 

ஒழுங்கமைக்கப்படட்ுள்ளது (2 படட்மறகள் 

முழுமையமட த்ுள்ளது) 

35 தபறுநபற்று 
அடிப்பமடயிலோன 

கண்கோணிப்பு - 

ைதிப்பீடம்ட 

அமுலோக்கு ல் 

149.51 16.85 67% 1. இமணய அரசோங்க  கணகத்கடுப்பு 

 ிமறவமட த்ுள்ளது 

2.  ோடட்ின் பர  ் பிரமசகள்/ சமு ோய 

கணகத்கடுப்பு - கணகத்கடுப்பு 

 ிமறவமட த்ுள்ளது 

3. இலங்மக அரசோங்க வமலயமைப்பு 2.0 

தகோருளோ ோர பகுப்போய்வு 

 ிமறவமட த்ுள்ளது 

4. Networked Readiness  சுடத்டண்  (NRI) 

கணகத்கடுப்பு -  ற்கோலிகைோக  ிறு த்ி 

மவக்கப்படட்ுள்ளது 

5. ICT/BPO   ிறுவன ப விஉணரவ்ு திட்டை் ( 2016 

ஆை் ஆண்டு கள ிமலமை கணகத்கடுப்பு) - 

 ிமறவமட த்ுள்ளது 

6. Assessment of  e Reediness of local authorities  ைற்றுை் 

தவளியீடட்ு ைதிப்பீடட்ு அறிக்மக 

 ிமறவமட த்ுள்ளது 

7.  cross  அரசோங்க டிஜிடல் ஆவண முமறமை 

தபோருளோ ோர  பகுப்போய்வு  ிறு த்ி 

மவக்கப்படட்ுள்ளது 

8. Corporate திட்ட த்ிற்கோன ICTA  ஒ த்ுமழப்பு 

திடட்ை் -  ிமறவமட ்துள்ளது 
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9. ICTA க்கோன வியோபோர திட்டை் -   inception phase 

 ிமறவமட த்ுள்ளது 

10. உள்ளோர ்  ICTA ஊழியர,் அரசோங்க 

ஊழியரக்ள் போரோளுைன்ற  உறுப்பினரக்ள் 

பகுப்போய்வு  கமை விரு த்ிக்கோன பயிற்சி 

படட்மறகள் ஒழுங்கமைப்பு தசய்யப்படட்து  

-  ிமறவு தசய்யப்பட்டுள்ளது 

11. அரசோங்க ஊழியரக்ளுக்கோன M ைற்றுை்E  

த ோடரப்ுள்ள  T திட்டங்கள் - இரண்டு 5 

 ோடக்ள் பயிற்சி படட்மறகள் - 

 ிமறவுதசய்யப்படட்ுள்ளது. 

12.ICTA முகோமை த்ுவ ஊழியரக்ள்  ோன்கு M 

ைற்றுை் E  கமை விரு த்ி பயிற்சி 

படட்மறகள்-  ிமறவமட த்ுள்ளது 

13. TRC க்கோன பயிற்சி படட்மறகள் ைற்றுை் DC 

ஊழியரக்ள் -  ிமறவு  ிமறவமட த்ுள்ளது 

14. த ோழில்நுட்பையைோக்கை் ைற்றுை் அ ன் 

விமளவு அடிப்பமடயோகக் தகோண்ட M 

ைற்றுை் E போரோளுைன்ற 

உறுப்பினரக்ளுக்கோன  பயிற்சி படட்மறகள் 

-  ிமறவமட த்ுள்ளது 

36 அரசுக்கோக ICT ைனி  

வள ஆற்றமலக் 

கடட்ிதயழுப்பு ல் 

135 4.65 57% 1. இமணய அரசோங்க ஊழியரக்மள த ரிவு 

தசய்து முது ிமல படட் த்ிற்கோக த ரிவு 

தசய்யப்படல் 

2. 180 அரசோங்க ஊழியரக்ள் (2ஆை் ைற்றுை் 

3ஆை் Tier) அடிப்பமட த ோழில்நுடப்ை் ைற்றுை் 

கரு த்ுக்களுக்கோன சோன்றி ழ் 

கற்மகத றிக்கோனோவரக்மள 

பயிற்றுவி  ்ல் 

3.அந கைோக அமன த்ு  ோடுகமளயுை் 

நசர ் ் குமற  ்பட்சை் 20 

பங்குபற்றுனரக்ளுக்கோன 3 அைரவ்ுகள்  

ஒழுங்கமைக்கப்படட்ுள்ளது ைற்றுை் 

 னியோரத்ுமற பல்கமலக்கழகங்கள் / 

உயரக்ல்வி  ிறுவனங்கள் (11) கல்வி த்ுமற 

த ோடரப்ில் கல த்ுமரயோடவுை் 

தீரை்ோனங்கமள நைற்தகோள்ளவுை்  

4. தபண் த ோழில் முமனநவோரக்ளுக்கோன 

டிஜிடல் த ோழில்நுட்பை் சை்ப  ்ைோன 

பயிற்சி படட்மறகளில் 240 தபண்கமள 

ஈடுபடு  ்ல்். பயிற்றுவிப்போளரக்மள 

பயிற்றுவிக்கின்ற அதிகோரிகளோக 200க்குை் 

நைற்படட் தபண் த ோழில் முமனநவோமர 

தபண்கள் அபிவிரு த்ி ஊழியரக்ளோல் 

பயிற்றுவிக்கப்படல். 

5. CIO   த்ிநரோபோய ஆவணங்கமளக் 

தகோண்டு  குமற ் பட்சை் 40 பங்கோளரக்மள  

இறுதியோக த ரி ல் 

6. அரசோங்க பிர ோன CIOs ைற்றுை் 03 

உடற்கூற்று அைரவ்ுகள் 

7. (74) அரசோங்க ஊழியரக்மள (நவறுபடட் 

ைடட்ை்) நவறுபடட் ைோ ோடுகள்/ 
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ைன்றங்களுக்கோக அணுசரமண வழங்கு ல் 

8. ICTA  ைற்றுை் இமணய அரசோங்க 

திடட்ங்களுக்கோக 100 2 ைற்றுை் 3க்குை் 

நைற்படட் ஊழியரக்ள் டிஜிடல்  த ோழில்நுட்ப 

விடயங்கமள பயிற்றுவி  ்ல்.   

9. அடிப்பமட ைற்றுை் உயர ்ர  ICT திறன்கமள 

பயிற்றுவிக்க 150  அரசோங்க ஊழியரக்மள 

ைற்றுை் முமறமை  ிரவ்ோகை் 

10. அரசோங்க இமணய கல்வி அடி  ்ளை் - 

அபிவிரு த்ி ஆரை்பிக்கப்படல் 

11. த ன் ைோகோண பிரந ச தசயலோளர ்

பிரிவிலிரு த்ு 140க்குை் நைற்படட் 

அதிகோரிகள் டிஜிடல்  ிமலைோற்ற 

விழிப்புணரவ்ு திடட்ங்களுக்கோக த ரிவு 

தசய்யப்படட்ல். திடட்ைோனது மூல ன 

 மடகள் ை த்ியிலுை்  மடதபற்றது 

37 கல்வி  ்துமறயில்  ICT 88.69 9.66 64% 1. பங்கு ோரரக்ளுக்கோன ஆநலோசமன 

 ிமறவமட ் து. ( அரசோங்கை் ைற்றுை் 

 னியோரத்ுமற - Government and private sector- 

MOE/NIE/EPD/Exams/NCPA/TVEC/OUSL/SLCERT/UNICEF/AD

B/UNESCO 

2. வியோபோரிகளின் அமைப்தபோன்மற 

உருவோக்கு ல் ைற்றுை் கல்வி த்ுமற 

பங்கோளரக்ளுக்கு உ வியளி  ்ல் (Sterling 

Pixels/Batliboy Media Consultancy/Encyclopedia 

Britannica/Sensavis/Literate etc) 

3. பிர ோன பங்கோளரக்ளிமடநய ை த்ிய 

வமலயமைப்பிமன உருவோக்கு ல் ைற்றுை் 

கல்வி முமறமையினுள் பங்கோளரக்மள 

உருவோக்கு ல் 

4. இமணய  ்ள போதுகோப்பு த ோடரப்ில் 100 

பயிற்றுவிப்போளரக்ளின் 

பயிற்றுவிப்போளரக்மள உருவோக்கு ல் 

ைற்றுை் 2 பயிற்சி படட்மறகமள ஒழுங்கு 

தசய்வ ன் மூலை் போடசோமல ைடட் த்ில் 

போதுகோப்பிமன உருவோக்கு ல் 

5. குழ ்ம  போதுகோப்பிற்கோக கல்வி 

மூலங்கமள விரு த்ி தசய் ல் 

6. சுயைோக கற்றலுக்கோன கல்வியியல் 

மூலங்கமள விரு த்ி தசய் ல் 

7. இலங்மகயில் கல்வி முமறமையில் AS IS 

Assessment பயன்படு த்ி  ிமலைோற்ற ம்  

வழிகோடட்ல் 

8.ICT இலங்மகமய ந ோக்கிய 

பயண த்ிற்கோன போடசோமல சமூக ம்  

வலுவுடட்ுவ ற்கோக போடசோமல டிஜிடல் 

சமூக ம்  உருவோக்கு ல் 

600 போடசோமல ைோணவரக்ள், 150 ஆசிரியரக்ள் 

ைற்றுை் 30 போடசோமலமய நசரோ வரக்மள 

உள்ளடக்கிய 10 பயிற்சச்ி பட்டமறகமள 

உருவோக்கு ல் 

9.eThaksalava கல்வி மையங்கமள 
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சீரமைக்கப்படல் 

10. இரண்டோவது  டமவயோக 

விமன த்ிறனோன கல்விக்கோன  ளை் 

38 டிஜிடட்ல் வகுப்பமறகள் 390.99 0.12 58% 1. பிர ோன பங்கு ோரரக்ளின் ஆநலோசமன 

 ிமறவட  ்து 

2. Tender for the procurement of equipment published-to be 

awarded 

3.ஏமனய தசயற்போடுகளோன டீடட்ல் 

உள்ளடக்கை் விழிப்புணரவ்ு உருவோக்கை் 

என்பமவ ஆரை்பிக்கப்படல் 

39 
 
பிரமசகமள வலுவூடட்ல் 

ைற்றுை் Wi-Fi முமறமை 

உள்ளடங்கிய த ோடரப்ு 

அபிவிரு த்ி – 

பிரமசகளுக்கோன 

நசமவ ஆளுமக 

முமறமை  -  (wifi trjp / 

ngau;g;gyif.etc) 

30.97 12.10 90% 1. 6 த ோமல த் ோடரப்ு நசமவ 

வழங்குனரக்ளினூடோக 1023 தபோது wifi hotspots 

கமள உருவோக்கு ல் 

2. தபோதுைக்கள் wifi வமலயமைப்மப 

ைழுமையமடயச ்தசய்வ ற்கோக 

தபோதுைக்களுக்கோன  wifi user authentication  

முமறமைய உருவோக்கல் 

3. 297500 பதிவுதசய்யப்படட் பங்கோளரக்ள் 

தபோது  wifi networkவமலயமைப்பு ைற்றுை் 

அன்றுவமரயிலுை் 35000 GB data தபோது wifi users 

உபநயோகிக்கப்படட்ுள்ளது. 

4. Installation of 2 hordings, 22 அமடயோள 

பலமககள் ைற்றுை் 600 அறிவுறு  ்ல் 

பலமககள்  ிமறவமட த்ுள்ளது 

40 பிரமசகள் வலுவூடட்ல் 
ைற்றுை் த ோடரப்ு 

விரு த்ி 

9.61 1.51 100% 1. Mobile Application development அபிவிரு த்ி 

த ோடரப்ில் 440 Nenasala இயக்குபவரக்மள  

தவற்றிகரைோக பயிற்றுவி  ்ல் 

2. திடட்ை்  ிமறவமட ் து 

41 பிரமசகள் வலுவூடட்ல் 
ைற்றுை்  Wi-Fi 

உள்ளடங்கிய த ோடரப்ு 

விரு த்ி - தபோது 

பு  ்ோக்க  ிமலயை் 

100 0.00 22% 1. அரசோங்கை் ைற்றுை்  னியோர ்துமறமய 

உருவோக்க ஒ  ்  ிமலயங்களுக்கு 

தசல்லு ல் 

2.  ிறுவன பிரதி ிதிகள் ைற்றுை் 

கல்வியளோளரக்நளோடு brainstorming sessions 

 ிமறவு தசய் ல் 

3. ிறுவன த்ிற்கோன devices ைற்றுை் 

கருவிகமளஅமடயோளை் கோணப்படட்  

ந மவப்படுகின்ற கருவிகமள  ிமறவு 

தசய் ல்  

4. Completed a template for implementation for the 

Innovation center 

5. திடட்ைோனது  ிறு த்ி மவக்கப்படட்ுள்ளது. 

இவ் கோல ோை  த்ிற்கோன கோரணை் 

பு த் ோளிளோக்க  ிமலயங்கமள 

அமடயோளை் கோணவுை் அ ற்கோன 

தபோரு  ்ைோன  இடதைோன்மற 

கண்டமடயவுை் இருக்கின்ற சிக்கல் 

 ிமலயோகுை். 
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42 பிரமசகள் ைற்றுை் 
ஏமனய 

பங்கு ோரரக்ளின் சீரிய 

சமூக வடட்ை்;> ICT HR 

ஆற்றல் நைை்போடு   

134.1 14.99 59% 1. அமன த்ு ைோவடட்ங்கள் பிரோ ்திய 

தசயலமைப்புக்கள் ைற்றுை் அரசோங்க 

முகவரக்ளின் கல த்ுமரயோடல்கள் 

 ிமறவமட ் து 

2. அமன த்ு முகோமை த்ுவ பங்கோளரக்ள் 

SSCs  மடமுமறப்படு  ்ல் 

3. 26  னியோர ்ைற்றுை் தபோது  ிறுவன 

ஒழுங்கமைப்புக்களுடன் பங்கோளரக்ளோக 

ைோறு ல் 

4.1000பிரந ச தசயலோளர ்பிரிவுகள் ைற்றுை் 

800 கிரோை நசவகர ்பிரிவுகமள 

சுருக்கப்படு  ்ல் 

5. 100 பயிற்சி படட்மறகள் மூலை் 8000 

அறிவுசோர ் ் முகவரக்மள சுருக்கப்படு  ்ல் 

6. இலங்மக முழுவதுை் 8000ற்குள் 6000 

அறிவுசோர ் ் முகவரக்மள பயிற்றுவி  ்ல் 

7. 800றில் 600ற்குை் நைற்படட் SSC 

தசயல்முமறப்படு  ்ல் 

43 
 
உள்ளுர ்தைோழிகள் 

ஆரை்பி  ்ல் 

16.61 3.67 55% 1. சிங்கள ைற்றுை்  மிழ் தைோழிகமள 

விரு த்ி தசய்ய  Initial model of the Optical Character 

Recognition (OCR) 

2. சிங்கள கம  முமறமைக்கோன ஆரை்ப 

உமரமய  ிமறவு தசய்யப்படட்து 

44 
 
தவளிவிவகோர 

அமைசச்ில்; ICT 

உடட்கடட்மைப்பு 

ைற்றுை் போதுகோப்போன 

Wi-Fi வமலயமைப்பு 

த ோடரப்ுமடய தீரம்வ 

அமுலோக்கை் தசய் ல் - 

இலங்மக ைற்றுை் 

தவளி ோடட்ில் உள்ள 

இலங்மக  ிறுவகங்கள் 

94 11.52 78% The  Electronic Document Attestation System implemented at 

the Consular Division received  Public Sector Most 

Outstanding ICT Achievement Award & Government and 

Public Sector (Gold) award at the recently concluded National 

Best Quality ICT (NBQSA) awards organized by the British 

Computer Society (BCS    1. தவற்றிகரைோக 

ஆவணப்படு  ்ப்படட்ு ைற்றுை் workflow 

முகோமை த்ுவ முமறமை Electronic Document 

Attestation system (eDAS)  என்ப ோக 

தபயரிடப்பட்டது. இது  Consular Division 

தவளிவிவகோர அமைசச்ு   

இவ் முமறமையோனதுதவளி ோடட்ில் 

இருக்கின்ற இலங்மகயின் இலக்கிமன 

தசயற்படு  ்வுை் ைற்றுை் தவளி ோடட்ு 

தூ ரகங்கள் ைற்றுை் இலங்மகயின் இலக்கு 

System enabled time reduction of the general public who 

visit the Consular Division daily to obtain services. Daily 

average to serving 500 general public and processing 

1600+ndocuments. The system increased the credibility of 

the attestation service and completely eradicating the  

fraudulent documents to Foreign Embassies and Missions. 

 

2. வரிமச முகோமை த்ுவ தீரவ்ிமன 

தவற்றிகரைோக விரிவோக்கல் 

3. தவளிவிவகோர அமைசச்ின் Consular  பிரிவின்  

அடிக்கடட்ுைோன வசதிகள் ைற்றுை்  Wi-Fi network  

வசதிகமள தவற்றிகரைோக 

 மடமுமறப்படு  ்ல்் 

4. Consular பிரிவில் 40 ஊழியரக்ள் 
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பயிற்றுவி  ்ல்  

5.  ை்ப  ்கு ்  ைற்றுை் விமன த்ிறனோன 

email வசதிகமள  ிமறவு தசய் ல் ைற்றுை் 

60ற்குை் நைற்படட் தவளி ோட்டுக்கோன 

இலக்குகள் 450ற்குை் நைற்பட்ட 

போவமனயோளரக்ளுடனோன ஒ த்ுமழப்பு 

6. பிரதி அமைசச்ர ்கலோ ிதி  ரச் டி சில்வோ  

உடப்ட250 தவளிவிவகோர அமைசச்ின் 

ஊழியரக்ளுக்கோன ஒ த்ுமழப்பு ைற்றுை் email 

platform பயிற்சிகமள வழங்கு ல்  

 

7. ைனி  வள  கவல் முமறமை த ோடரப்ில் 

தவளிவிவகோர அமைசச்ின் 250 

ஊழியரக்ளுக்கு தவற்றிகரைோக பயிற்சி 

வழங்கல் 

8. ஆவண முகோமை த்ுவப்படு  ்ல் 

 டவடிக்மககமள ஆரை்பி  ்ல் ைற்றுை் 

workflow management system இது இலங்மகயின்  

அதிகோரிகள் ைற்றுை் தவளி ோடட்ிற்கோன 

இலங்மகயின் அதிகோரிகள் இவ் 

தசயன்முமறயோனது  ன்னியக்கைோக Cypher 

division  மூலை் தசயற்படுை் 

9. 2018 ஆை் ஆண்டு தவளிவிவகோர 

அமைசச்ின் இமணய  ்ளைோனது 

சீரமைக்கப்படட்ுள்ளது 

45 உடக்டட்மைப்பு ைற்றுை் 
போதுகோப்போன Wi-Fi 

வமலயமைப்பு 

த ோடரப்ோன தீரவ்ுகமள 

 ிதி அமைசச்ில் 

அமுலோக்கை் தசய் ல்.   

10 5.29 100% 1.Wi-Fi coverage மூலை் போதுகோப்போனதுை், 

 ை்ப  ்கு ் துைோன வமலயமைப்பிமன 

தவற்றிகரைோக   ிமறவு தசய் ல் 

46 
 

ICT உடக்டட்மைப்பு 

ைற்றுை் போதுகோப்போன 

Wi-Fi வமலயமைப்பு 

த ோடரப்ோன தீரம்வ 

ைனோதிபதி 

தசயலக த்ில் 

அமுலோக்கை் தசய் ல். 

16.5 1.50 100% 1.Wi-Fi  மூலை் போதுகோப்போனதுை், 

 ை்ப  ்கு ் துைோன வமலயமைப்பிமன 

தவற்றிகரைோக   ிமறவு தசய் ல் 

47 ICT  உடக்டட்மைப்பு 

ைற்றுை் போதுகோப்போன 

Wi-Fi  வமலயமைப்பு 

த ோடரப்ோன தீரம்வ 

பிர ைர ்

கோரியோலய த்ில் 

அமுலோக்கை் தசய் ல்.   

10 5.60 100% 1.Wi-Fi  மூலை் போதுகோப்போனதுை், 

 ை்ப  ்கு ் துைோன வமலயமைப்பிமன 

தவற்றிகரைோக   ிமறவு தசய் ல் 

48 
 

ICT உடக்டட்மைப்பு 

ைற்றுை் போதுகோப்போன 

Wi-Fi வமலயமைப்பு 

த ோடரப்ோன தீரம்வ 

அலரி ைோளிமகயில் 

அமுலோக்கை் தசய் ல்.   

18.12 6.14 100% 1.Wi-Fi  மூலை் போதுகோப்போனதுை், 

 ை்ப  ்கு ் துைோன வமலயமைப்பிமன 

தவற்றிகரைோக   ிமறவு தசய் ல் 



செயலாற்றுகை அறிை்கை -   

2017.12.31 

  

31 
 

இலங்டக தகவல் நதொடர்பொடல் நதொழில்நுட்ப முகவர்   ிடலயம் 

2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட நசயற்றிட்டங்கள்  (30.09.2017 வடர)   
செயற்றிடட்ம்    ிதி  ிமல தபௌதிக  ிமல   

செ

யற்

றிட்

ட 

இல

ை்ை

ம் 

தசயற்றிடட் த்ின் 

தபயர ்

2017 

அங்கீக

ரிக்கப்ப

டட் 

த ோமக 

(ரூ.மில்) 

தசல

வழிக்

கப்ப

டட் 

த ோ

மக 

(ரூ.மி

ல்) 

தபௌதி

க 

முன்நன

ற்றை் (%) 

தவளியீடு / பயனோளிகளின் 

எண்ணிகம்க/ தசயற்றிடட் 
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49 
 
அமைசச்ுகள் ைற்றுை் 

அரச  ிறுவனங்களில் 

கோதணோளி உமரயோடல் 

வசதிகள் - நூறு 

கோட்சிகள் - கடட்ை் 1 

191.21 0.30 56% 1. அமடயோளை் கோணப்படட் 138 அரசோங்க  

 ிறுவனங்களில் தசயலோக்க கற்மகயிமன 

 ிமறவு தசய் ல் 

2. 60 அரசோங்க ஒழுங்கமைப்புக்களில் ஆரை்ப 

விழிப்புணரவ்ு அைரவ்ுகமள  ிமறவு தசய் ல் 

 

 

3. TEC Bid தபறுைோன அறிக்மகயிமன MPC 

ைற்றுை் MPC சைரப்ி  ்லுை் போதீடட்ில் 

குமறபோடுகள் கோரணைோக திடட் த்ிமன 

 ற்கோலிகைோக  ிறு த்ி மவக்க 

தீரை்ோனிக்கப்படட்ுள்ளது. 

50 
 
இ-போரோளுைன்றை் 100 0.10 40% 1. முக்கிய வணிக தசயல்முமறகளின் 

விரிவோன ஆய்வு  ிமறவு தசய்யப்படட்ுள்ளது    

2. போரோளுைன்ற த்ிற்கோன 2 பிர ோன 

தசயற்போடுகளுக்கு ஆவண நைலோண்மை 

தீரவ்ு அபிவிரு த்ி தகோள்மு ல் 

தசய்யப்படட்ுள்ளது  

3.ை த்ிய தசயன்முமற குழுக்கள் 

உருவோக்கப்படட்ு ைற்றுை் பிர ோன 

தசயன்முமற உரிமையோளரக்ளிடை் 

தபற்றுகத்கோள்ளல் 

4. இமணய போரோளுைன்ற அடிக்கடட்ுைோன 

அபிவிரு த்ி தீரவ்ுகமள திடட்மிடல் 

51 
 
இ-தகபிதனட் 92 0.00 15% 1. திடட்ைோனது ஆரை்ப திடட்மிடல் 

கடட் த்ிநலநய உள்ளது 

52 
 
விவசோய பயிரச்த்சய்மக 

திடட்ை்இ கிரோை 

 ிலப்போவமன  

;திடட்ை்இ ைற்றுை் 

இடை்சோர ் ரவுகள் 

ஒருங்கிமண ்  இடர ்

முகோமை த்ுவை் ஆகிய 

நசமவகள் 

ஆரை்பிக்கப்படட்ுள்ளது. 

95 0.00 22% 1. இன்னுை் திடட்மிடல் கட்ட த்ிநலநய 

உள்ளது 

2. அனர ் ் முகோமை த்ுவை் என்ப மன 

அடிப்பமடயோகக் தகோண்டு அபிவிரு த்ி 

ஒ த்ுமழப்பிற்கோன ஆ ோரங்கள்  MOU 

ஆவணைோனது 

தசயன்முமறயிலுள்ளது.(Existing Systems of the 

agencies (NBRO, DMC, NDRCC, Met Department) of Ministry 

of Disaster Management is in progress) புதிய 

முமறமை த ோடரப்ில் இறுதி முடிவு 

த ோடரப்ில் அனர ் ் முகோமை த்ுவ 

அமைசச்ுடன் நபசச்ுவோர ்ம் கள் முடிவு 

தசய்யப்படட்ுள்ளது 

3. கற்மக வடிவை் ைற்றுை் Deployment of Integrated 

evidence based system for Agriculture Crop Zoning -

,திடட் த்ிற்கோன ஆய  ்ங்கள் 

முழுமையமட த்ுள்ளது MOU க்கோன 

ஆய  ்ங்கள் தசயன்முமறயிலுள்ளது. 

 

4.புதிய திடட்ை் த ோடரப்ில் விவசோய 

திமணக்கள த்ுடன் நபசச்ுவோரம் கள் 

 மடதபற்றுக் தகோண்டிருக்கின்றன.TOR 

க்கோன ஆய  ்ங்கள் முடிவுற்றுள்ளது. TEC., EO 

யிடமிரு த்ு த ளிவுபடு  ்ல்கமள தபற 
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53 
 
 ிலை், தசோ த்ு 

ஒருங்கிமண ்  

ைதிப்பீடட்ு முமறமை 

130 0.00 28% 1. EOI முமறமை அபிவிரு த்ியோனது 

 வை்பரில் தவளியிடப்படட்ுள்ளது. RFP 

 ற்நபோது தவளியிடப்படட்ுள்ளது. 2018 ைோரச் ்

விற்பமனயோளர ்த ரிவு கன்டோரோக்ட ்விருது 

என்பது  ற்கோலிகைோக முடிவு 

தசய்யப்படட்ுள்ளது. 

2.  வை்பர ்2018 ஆை் ஆண்டு முமறமை 

அபிவிரு த்ிக்கோன  ோளோக 

திடட்மிடப்படட்ுள்ளது. 

3.  ரவு வமகப்போடு ைற்றுை்  கவல் பகிரவ்ு 

தகோள்மக - EOI's தவளியிடல்  

2017 ைோரக்ழி ைோ ை் ஆநலோசகர ்த ரிவு 

தசய்யப்படட்ு வருது வழங்கப்படட்து. 

பணிகள் ஆரை்பிக்கப்பட்டு 2018 ஏப்பில் 

ைோ  த்ில் முடிவமடய உள்ளது 

54 
 
அரச 

இமணய ளங்கமள  ர 

நைை்போடு - அரச 

இமணய ளங்கமளக் 

கண்கோணி;  ்ல்   

60 0.00 15% திடட் த்ிற்கோன திட்டமிடலோனது இன்னுை் 

ஆரை்ப கடட் த்ிநலநய உள்ளது 

55 
 
சமூக பரிைோற்ற ைோதிரிச ்

தசயற்றிடட் த்ிற்கோன 

நைமட 

20 0.00 9% திடட் த்ிற்கோன திட்டமிடலோனது இன்னுை் 

ஆரை்ப கடட் த்ிநலநய உள்ளது 

56 ஒருங்கிமண ்  
நபோக்குவர த்ு, 

பயணசச்ீடட்ு ைற்றுை் 

தகோடுப்பனவு  ிமலயை் 

73 0.30 45% 1. ஒப்ப ்  ம்  வழங்குவ ற்கோன அளவிற்கு 

தகோள்மு ல்  டவடிக்மககள் 

 ிமறவூதசய்யப்படட்ுள்ளது  

2.  Decision made with regard to roll out ைற்றுை் 

ஏமனய பிர ோன திடட்மிடல்  பிரிவுகள் குழு 

ைடட் த்ில் உள்ளது 

3. திடட்ைோனது CCM  முடிவு கிமடக்குை் 

வமரயிலுை்  ிறு த்ி மவக்கப்படட்ுள்ளது 

57 
 
இ-அரச வருைோன 

அனுைதி - கடட்ை்  II 

66 0.00 25% 1.தகோள்மு ல் ஆநலோசமனக்கோக 

தகோள்மு ல் தசயற்போடுகள் 

ஆரை்பிக்கபடட்ுள்ளது. இது இமணய 

தவளி ோடட்ு வருைோன ம்  அபிவிரு த்ி 

தசய்யுை் இரண்டோை் கட்டை்  

அது இன்னுை் திடட்மிடல் கட்ட த்ிநலநய 

உள்ளது 

58 
 
 ிலப் பதிவுகமள 

எண்முமறப்படு  ்ல்- 30 

 ிலப் பதிவுகள் 

185 0.00 36% 1. சில பதிவு ஏல ஆவணங்கள்  

டிஜிடல்ையைோக்கை் தசய்வது முடிவு 

தசய்யப்படட்ுள்ளது ைற்றுை் 2018  வை்பர ்இது 

தவளியிடப்படுை் 

2. ைடிக்கணணிகள், அசச்ுப் தபோறிகள், 

ஸ்நனகர,் பிரதிதயடுக்குை் கருவிகள் என்பன 

தகோள்மு ல் தசய்வ ற்கோன ைதிப்பீடு 

கடட்ை் ( ைோரச் ்2018 முடிவமடயுை்) 

3.  ளபோடங்கமள தகோள்வனவு 
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செயற்றிடட்ம்    ிதி  ிமல தபௌதிக  ிமல   

செ

யற்

றிட்

ட 

இல

ை்ை

ம் 

தசயற்றிடட் த்ின் 

தபயர ்

2017 

அங்கீக

ரிக்கப்ப

டட் 

த ோமக 

(ரூ.மில்) 

தசல

வழிக்

கப்ப

டட் 

த ோ

மக 

(ரூ.மி

ல்) 

தபௌதி

க 

முன்நன

ற்றை் (%) 

தவளியீடு / பயனோளிகளின் 

எண்ணிகம்க/ தசயற்றிடட் 

முன்நனற்றை்     

தசய்வ ற்கோன தகோள்மு ல் ( கணணி 

நைமசகள், கதிமரகள்) முடிவமட த்ுள்ளது 

4.  மடமுமறயிலுள்ள ஆவண 

முகோமை த்ுவ முமறமையிமன 

விரிவோக்கு ல், சோரப்ளி  ்ல் ைற்றுை் 

போரோைரி  ்ல்்  . இது ைதிப்பீட்டு கடட் த்ில் 

உள்ளது. (2018 நை தைோ ை் இது முடிவமடயுை்) 

5.  ில பதிவு ஒ த்ுமழப்போனது இமணய  ில 

 கவல்கள் முகோமை த்ுவ 

முமறமைக்கூடோக (eSlims)  ஏல ஆவணைோனது 

முடிவு தசய்யப்படட்ுள்ளது ( இது 2018  வை்பர ்

ைோ ை் முடிவமடயுை்) 

59 
 

Sri Lanka Accreditation Board 

(SLAB) 

4.8 0.00 5% 1. MOUயோனது SLABயுடன் 

மகசச்ோ த்ிடப்படட்ுள்ளது. 

2.  மடமுமற தசயன்முமற அமடயோளை் 

கோணப்படட்ு ஆவணப்படு  ்ப்படட்ுள்ளது. 

3. Carried out Process streamlining Exercises and created 

more streamlined Work Flows, for each of the Core and Sub 

processes. 

4.இறுதி பரி த்ுமரகள் 

முன்மவக்கப்படட்ுள்ளது. இது SLAB 

ஒப்பு லுக்கோக உள் ோடட்ு ைற்றுை் 

தவளிப்புற தசயல்முமறகமள சீரப்டு த்ுை். 

5ஒரு முமறக்கு ஆவணைோக்கப்படட் வமரவு 

ந மவகள் உருவோக்கப்பட நவண்டுை் - 

வமரபு பதிப்பிற்கோன SLAB அனுைதிக்கோக 

கோ த்ிருப்பு 

60 
 
கண்கோணிப்பு 

ஆவணங்கமளச ்

நசோதி  ்றி ல் 

300 0.00 50% தகோள்வனவு தசய்  ஆவணங்கமள ஸ்கோன் 

தசய்வ ற்கோக நவமவ வழங்குனர ்ஒருவமர 

பணிக்கு 

அைர ்த்ு ல்.ஆரை்பிக்கப்பட்டுள்ளது 

61 
 
தபோது Kisks முன்நனோடி 

தசயற்றிடட் ம்  

அமுலோக்கல் 

95 0.00 16% 1. ToR வமரபு முடிவமட த்ுள்ளது. 

2. தபோது Kiosks உருவோக்குவ ற்கோக 100 

இடங்கள் அமடயோளை் கோணப்படட்ுள்ளது. 

3. TEC  ியமி  ்ல் பகுதியளவில் 

 ிமறவமட த்ுள்ளது 

62 
 
அறிவு நைை்போடட்ுக்கு 

டிஜிடல் நூலகங்கள் 

47 1.47 26% 1.  வீன கணணி வன்தபோருள் ைற்றுை் 

உபரிபோகங்கள் த ரிவு தசய்யப்படட் தபோது 

நூலகங்களுக்கு வழங்கு ல் 

2. நைற்குறிப்பிடட் கணணி 

வன்தபோருட்கமளகமளயுை் 

உபரிப்போகங்கமளயுை்  வீன  நூலக 

 ளபோடங்கள் வழங்கு ல். இவ் 

தகோள்வனவோனது ஏப்பிரல் 2018 

 ிமறவமடயுை். 

 

 

 

3. வமலயமைப்பு அடிக்கடட்ுைோனை் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது ைற்றுை் இது இரு 

நூலகங்களுக்கு  மடமுமறபடு  ்ல் 



செயலாற்றுகை அறிை்கை -   

2017.12.31 

  

34 
 

இலங்டக தகவல் நதொடர்பொடல் நதொழில்நுட்ப முகவர்   ிடலயம் 

2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட நசயற்றிட்டங்கள்  (30.09.2017 வடர)   
செயற்றிடட்ம்    ிதி  ிமல தபௌதிக  ிமல   

செ

யற்

றிட்

ட 

இல

ை்ை

ம் 

தசயற்றிடட் த்ின் 

தபயர ்

2017 

அங்கீக

ரிக்கப்ப

டட் 

த ோமக 

(ரூ.மில்) 

தசல

வழிக்

கப்ப

டட் 

த ோ

மக 

(ரூ.மி

ல்) 

தபௌதி

க 

முன்நன

ற்றை் (%) 

தவளியீடு / பயனோளிகளின் 

எண்ணிகம்க/ தசயற்றிடட் 

முன்நனற்றை்     

ைற்றுை் இவ் தசயற்போடோனது 3 

நூலகங்களுக்கு தசயற்போடுகள் 

 மடதபற்றுக் தகோண்டிருக்கின்றன.  

4. த ரிவு தசய்யப்படட் 5 நூலகங்களில் 4 

நூலகங்களுக்கு நூலக முகோமை த்ுவ 

முமறமையிமன உருவோக்கு ல். இது 2018 

ஏப்பிரல்  ிமறவமடயுை். 

5. நபஸ்மலன் கற்மக 

ஆரை்பிக்கப்படட்ுள்ளது ைற்றுை் ஆரை்ப 

அறிக்மக சைரப்ிக்கப்படட்ுள்ளது. 

6. ந சிய நூலக த்ில் திடட்மிடல் 

முகோமை த்ுவ பிரிவு ைற்றுை் 

ஆவணப்படு  ்ல் நசமவ ைன்றை் 

உருவோக்கப்படட்ுள்ளது. 

7. பயிற்சி திட்ட த்ிற்கு உ வியளி  ்ல் Koha 

ILMS மூலை் 15 நூலக ஊழியரக்ளுக்கு 

63 
 
 

SMART  சமூகை் ைற்றுை் 

பிரமை திறன் வளர ் ்ல் 

215 0.00 13%  1. தபோது த்ுமறயினரä்ä  னியோர ்பிரிவினர ்

ைற்றுை் தபண்கள் அபிவிரு த்ி 

அதிகோரிகளின் பங்குபற்று லுடன் 

பங்கு ோரரக்ளுக்கோன ஆநலோசமன பயிற்சி 

படட்மறகள் முழுமையமட த்ுள்ளது. 

2. இமளஞர ்வலுவுடட்ல் 

முயற்சியோளரக்ளுடன் இலங்மக இமளஞர ் 

கவுன்சிலுடன் நசர ்த்ு ஆரை்ப 

பங்கு ோரரக்ள் ஆநலோசமன பயிற்சி 

படட்மறகள் முழுமையமட த்ுள்ளது 

 

  

64  டிஜிடட்ல் கல்வி 230 0 26% 1. ஆரை்ப பங்கு ோரரக்ளின் ஆநலோசமன 

ச த்ிப்புக்கள் த ோழிலுமுமற பயிற்சி 

அதிகோர சமபயினோல்  டோ  ்ப்பட்டது. 

2.   5 nos of 4 day residential EduCSIRTtraining for 250 

educators completed 

3. 2  ோடக்ள் குடியிருப்பு கல்வி 

ைன்ற த்ினூடோக 130 பிர ோன 

அதிகோரிகளுக்கு த ோழில்நுடப் அறிவு 

வழங்கப்பட்டது. இது கல்வி அமைசச்ின் 

அமன த்ு கல்வி வலயங்களுை் இதில் 

பிரதி ிதி த்ுவை் தசய் ன. இது 

 ிமறவமட த்ுள்ளது 

65 
 
ந சிய  டுப்பு 

சுகோ ோர த்ுமறயின் 

டிஜிடல் சுகோ ோர ம்  

பலப்படு  ்ல் 

95 0.00 25% 1. பங்கு ோரரக்ளுடன் சில ச ்திப்புக்கள் 

இடை் தபற்றுள்ளன. 

2. ைோசி ைோ ை் 2018 ஆண்டு இரண்டோை் 

கிழமையில்  Prcourring of கணணி வன்தபோருள் 

உடனபடிக்மகயோனது மூடப்படட்ுள்ளது. 

3. Preventive சுகோ ோர கோப்பு applications to be used by 

PHM and PHI was developed. 

4. நை ைோ ை் 2018 ஆை் ஆண்டு PHMs and PHIs  ற்கு 

சில பயிற்சிகளுை், விழிப்புணரவ்ு பிரிவுகளுை் 

ஆரை்பிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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செ

யற்

றிட்

ட 

இல

ை்ை

ம் 

தசயற்றிடட் த்ின் 

தபயர ்

2017 

அங்கீக

ரிக்கப்ப

டட் 

த ோமக 

(ரூ.மில்) 

தசல

வழிக்

கப்ப

டட் 

த ோ

மக 

(ரூ.மி

ல்) 

தபௌதி

க 

முன்நன

ற்றை் (%) 

தவளியீடு / பயனோளிகளின் 

எண்ணிகம்க/ தசயற்றிடட் 

முன்நனற்றை்     

66 டிஜிடல் உடகடட்மைப்பு 
முன்தனடுப்புக்கோன 

விழிப்புணரவ்ு  ிகழ்சச்ி 

(பிரசோரை்) 

95 1.36 

 

26% 1. தகோள்மு ல் கடட் த்ில் தபோதுைக்கள் 

உறவுக்கோன முகவர ் விழிப்புணரவ்ு 

பிரசச்ோர த்ிற்கோக  நசமவ வழங்குனரோக 

பணியைர ் ்ல் 

67 தபரு ந் ோடட் துமறக்கு 
தைன்தபோருள் தீரவ்ு 

(புள்ளிவிபர  ரவு 

முகோமை) 

1.7 0.00 19% 1. ந ோட்ட த்ுமறக்கோன பிரிவிற்கு 

தைன்தபோருள் தீரவ்ு - தகோள்மு ல் 

ஆரை்பிக்கப்படட்ுள்ளந ோடு  ற்நபோது RFP 

கடட் த்ிலுள்ளது. 

68 அரச 
இமணய ளங்களுக்கு 

போதுகோப்பு பரிநசோ மன 

50 0.10 34% 1. தகோள்வனவு தசயன்முமறயில் 

இமணய  ்ள பிரிவில் கணக்கோய்வோனது 

இறுதி கடட் த்ிலுள்ளது. மு லீடட்ு 

உ ந் சைோனது  ஆரை்பைோனது 

முடிவமட த்ுள்ளது. ஆரை்ப கடட் த்ில் 120 

இமணய  ்ள பகுதிகள் கணக்கோய்வு 

தசய்யப்படட்ுள்ளது. 

69 
 
இ-ஸ்வோபிைோனி 

வருடோ ்   ிகழ்சச்ியுை், 

இமண 

தசயற்போடுகளுை் 

10 3.23 100%  1. 158 விண்ணப்பங்கள் கிமடக்கப் 

தபற்றுள்ளந ோடு Jury தசயன்முமற 

முடிவமட த்ுள்ளது. 

2. சரவ்ந ச ைற்றுை் உள்ளுர ்ஆகிய 

இரண்டிலுமுள்ள  158 விண்ணப்பங்கள் 

ைதிப்போய்வு தசய்யபடட்ுள்ளது. த ோழில் 

 ிபுண த்ுவ  குழுக்கள் கல்வியளோளரக்ள்  

அரசோங்கை்  

3. விருது வழங்குை்  ிகழ்வோனது அதிகைோன 

பங்குபற்றுனரக்ளின் உ விநயோடு 

 மடதபற்றது. VIPs  ிறுவனங்கள், 

கல்வியளோளரக்ள் த ோழிலதிபரக்ள். 20 

தவற்றியோளரக்ள் 15 merit awards, 8 போரோடட்ு 

ப த்ிரங்கள் என்பன இவ்  ிகழ்வில் 

அமடயோளை் கோணப்படட்ன. 
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2017 புதிய 

தசயற்றிடட்ங்களுக்கோ

ன தபறுநபறுகமள 

மையப்படு த்ிய 

கண்கோணிப்பு ைற்றுை் 

ைதிப்பீடம்ட 

அமுல்படு  ்ல் 

98 0.55 13% 1. M&Eத ோடரப்ுள்ள T  திடட்ைோனது அரசோங்க 

ஊழியரக்ளுக்கோக த ோடரப்ுபடட்ுள்ளது. 5 

 ோடக்ள் பயிற்சி படட்மறகள் 

 ிமறவமட த்ுள்ளது. 

2. ICTA  திடட்மிடல் முகோமை த்ுவ 

ஊழியரக்ளுக்கோன இரண்டு M&E தபறுைோன 

கடட்ுைோன பயிற்சி படட்மறகள் 

 ிமறவமட த்ுள்ளது. 

71 
 
இலங்மக அரச 

வமலயமைப்பு 2.0 - 

நைை்படு  ்ல் 

150 1.50 57% 1.85% ஆடச்ிக் கடட்மைப்மப  ிமறநவற்றல் 

ைற்றுை் தகோள்மக ஆவணப்படு  ்ல் 

2. Procurement of a Service Provider to Facilitate Awareness 

Sessions for Users on  “Local Government Network-2.0” 

conract was awarded and implementation in progress 

3. Supplier to Supply and delivery of Promotional Items for 

“Awareness Sessions for Users on “உள்ளுர ்அரசோங்க 

வமலயமைப்பு -2.0. conract was awarded and 

 மடமுமறப்படு  ்லோனது 

தசயன்முமறப்படு  ்ப்பட்டுள்ளது. 
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இலங்டக தகவல் நதொடர்பொடல் நதொழில்நுட்ப முகவர்   ிடலயம் 

2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட நசயற்றிட்டங்கள்  (30.09.2017 வடர)   
செயற்றிடட்ம்    ிதி  ிமல தபௌதிக  ிமல   

செ

யற்

றிட்

ட 

இல

ை்ை

ம் 

தசயற்றிடட் த்ின் 

தபயர ்

2017 

அங்கீக

ரிக்கப்ப

டட் 

த ோமக 

(ரூ.மில்) 

தசல

வழிக்

கப்ப

டட் 

த ோ

மக 

(ரூ.மி

ல்) 

தபௌதி

க 

முன்நன

ற்றை் (%) 

தவளியீடு / பயனோளிகளின் 

எண்ணிகம்க/ தசயற்றிடட் 

முன்நனற்றை்     
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த ோழிற்துமற 

அபிவிரு த்ி  ிகழ்சச்ி 

415 30.33 52% 1. வியோபோர அபிவிரு த்ிக்கு ஒ த்ுமழப்பு 

வழங்குகின்ற  

தவளி ோடட்ு  ிறுவனங்களின் எண்ணிக்மக 

-  140 

2. உள்ளோர ்்  தபறுைோன ம்  விரு த்ி 

தசய்யக்கூடிய   ிறுவனங்களின் 

எண்ணிக்மக – 143 

3.  Number of ICT professionals Built/ Developed – 4241 

4.Number of Security professionals Built/ Developed – 343 

5. ஒ த்ுமழப்பு வழங்குகின்ற த ோழில் 

முமனநவோரின் எண்ணிக்மக (aspiring/early 

stage) – 846 

6. சு}ழலியல் முமறமை ைற்றுை் 

வி த்ுக்களுக்கோன  ிதி வழங்குகின்ற 

ஒ த்ுமழப்பு தகோடுக்கின்றவரக்ளின் 

எண்ணிக்மக - 14 
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இலங்மக அரசோங்க  

Cloud 2.0 Phase-2 (Enhancements 

with Middle-ware and 

Application) 

610.5 0.00 21% 1. 2018 ஆை் ஆண்டு போதீடட்ில் ஏற்படட் 

பற்றோக்குமற கோரணைோக தகோள்வனவு 

தசயற்போடுகள்  ிறு த்ி மவக்கப்படட்ுள்ளது 
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Data Security & Integration- 

Block-chain Infrastructure for Data 

Integrity 

220 0.00 20% திடட்ைோனது ஆரை்ப கடட் த்ில் உள்ளது 
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3  ிமலயை் 215 0.00 25% நவறுபடட் விடயங்கள் அமடயோளை் 

கோணப்படட்தினோல் திடட்ைோனது 

 ிறு த்ுவ ற்கு தீரை்ோனிக்கப்படட்ுள்ளது. 

76 
 
இமணய போதுகோப்பு 

திறன் ைற்றுை் 

உடக்டட்மைப்பு 

அபிவிரு த்ி 

30.7 8.24 

 

52 1. தபோருடக்ள் ைற்றுை் நசமவக்கோன 

தகோள்வனவுகள்  மடதபறுகின்றன. 

2. விழிப்புணரவ்ு திடட்ங்கள் 

 டோ  ்ப்படட்ுள்ளன. 

3.ஊழியர ்தகோள்வனவுக்கோன பயிற்சியோனது 

 மடதபற்றுக் தகோண்டிருக்கின்றது. 

 ம ொத்தம்  11,408.23 

 

568.87 
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அதத்ியாயம் - 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            அகமெச்ின்    ேிதி முன்நனற்றம் 
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ேிதி முன்நனற்றம் 

அகமெச்ின் ேிதி முன்நனற்றம் 
 

2017 டிசம்பர் 31 ஆம் தததி வடர வரவுநசலவுத்  திட்ட மதிப்படீ்டின் 
நதொடலத்நதொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டடமப்பு வசதிகள் அடமச்சின் 194 ஆம் 
இலக்க நசலவினத் தடலப்பின் கீழ் ஆண்டு முடிவிலுள்ளவொறொன   ிதிதயற்பொடுகள் 
மற்றும் தமற்நகொள்ளப்பட்ட நசலவுகள் என்பன பற்றிய விபரங்கள் கீழ்கொணும் 
அட்டவடணயில் தரப்பட்டுள்ளன. 
 

Total Allocation amount   and   Expenditure summary 

 

Expenditure summary (31.12.2017) 

 

 

 

 

விடயம் 

 

ஒதுை்கீடு 

(ரூ.) 

 

செலவினம் 

(ரூ.) 

 

அமைசச்ர ்அலுவலகை் 
 

144,413,240.00                  

 

 

143,063,093.86 

 

 ிரவ்ோகை் ைற்றுை்  ோபனங்கள் 

நசமவகள் 

 

176,718,600.00 

 

171,181,589.90 

 

அபிவிரு த்ி தசயற்போடுகள்  
               

17,311,068,000.00  

 

1,455,190,753.25 
 

தைோ  ்ை் 
 

17,632,199,840.00                

 

                       

1,769,435,437.01 

 

விடயம் 

 

மீண்டுை் 

தசலவினை் 

(ரூ.) 

 

மூல ன தசலவு 

(ரூ.) 

 

சமாத்த 

(ரூ.) 

அமைசச்ர ்அலுவலகை்                    

56,093,661.83 

 

 

86,969,432.03 

 

 

143,063,093.86 

 
 ிரவ்ோகை் ைற்றுை் 

 ோபனங்கள் நசமவகள் 

   

148,956,777.96 

 

 

22,224,811.94 

 

 

171,181,589.90 

 
அபிவிரு த்ி 

தசயற்போடுகள் 

 

9,381,318.99 

 

 

1,445,809,434.26 

 

 

1,455,190,753.25 

 
 

 

தைோ  ்ை் 

 

 

214,431,758.78 

 

 

1,555,003,678.23 

 

 

1,769,435,437.01 
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செயற்பாடட்ு  ேிைழ்ெச்ித்திடட்ங்ைளின் மீண்சடழும் 

மற்றும் மூலதனெ ்செலவுைள் ஆகியன பற்றிய  விபரம் 
 

செயற்பாடட்ு ேிைழ்ெச்ித்திடட்ம் 
 
ைருத்திடட்ம்  01 - அகமெெ்ர ்அலுவலைம் 

 

 
திடட்த்தின் 

சபாருள் 

        வகை / சபாருள் / உருப்படி / விவரம் வரவுசெலவுதிடட்

ம் 

2017 

 (திருத்தியது) 
 (ரூபா.) 

2017.12.31 இல் 

செலவினம் 

(ரூபா.) 

  மீண்சடழும் செலவுைள்   

  தனியாள் நவதனாதிைள்   

1001 சை்பளமுை் நவ னமுை் 12,210,430.00 12,209,447.41 

1002 நைலதிகந ர ைற்றுை் விடுமுமற ோள் 

தகோடுப்பனவுகள் 
3,421,900.00 3,418,327.52 

1003 ஏமனய தகோடுப்பனவுகள் 9,601,680.00 9,601,670.74 

  பிரயாணெச்ெலவுைள்   

1101 உள் ோடட்ு பிரயோணசத்சலவு 1,089,370.00 1,089,367.00 

1102 உள் ோடு,தவளி ோடட்ுப் பிரயோணசத்சலவு 3,942,590.00 3,942,139.15 

 வழங்ைல்ைள்   

1201 கோகி ோதிகளுை்அலுவலக ந் மவப்தபோருடக்

ளுை் 
1,251,000.00 1,230,260.85 

1202 எரிதபோருள் 7,632,230.00 7,622,992.67 

1203 உணவுபோனங்கள் ைற்றுை் சீருமடகள் 199,000.00 198,837.50 

1204 ைரு த்ுவ தபோருடக்ள் 6,000.00 5,208.20 

  பராமரிப்புெ ்செலவுைள்   

1301 வோகனை் 4,242,050.00 4,242,011.63 

1302 இய த்ிரோதிகளுை் உபகரணங்களுை் 770,000.00 762,790.64 

1303 கடட்ிடங்களுை்  ிரை்ோணங்களுை் 189,570.00 168,114.59 

  நெகவைள்   

1401 நபோக்குவர த்ு 5,941,000.00 5,940,968.43 

1402  போல் ைற்றுை்  த ோமல த் ோடரப்ுகள் 1,726,570.00 1,717,823.74 

1403 மின்சோரை் ைற்றுை்  ண்ணரீக்டட்ணங்கள் 2,928,900.00 2,928,873.32 

1404 ைமலகளுை் ைோகோணங்களுை் - - 

1408 கு  ்மக வோடமக - - 

1409 ஏமனயமவ 1,014,900.00 1,014,827.94 

    

1506 தபோது ஊழியரக்ளுகக்ு தசோ த்ு கடன் வடட்ி - - 

1703 அதிகோரப்பூரவ் தைோழி தகோள்மக - - 

  மூலதனெ ்செலவுைள்   

 சமாத்தம் 56,167,190.00 56,093,661.83 

2001 கடட்ிடங்களுை்  ிரை்ோணங்களுை் 1,779,000.00 1,778,464.85 

2002 தபோறி,இய த்ிரோதிகளுை் உபகரணங்களுை் 200,000.00 - 

2003 வோகனை் 

 

 

3,564,800.00 3,564,703.10 



செயலாற்றுகை அறிை்கை -   

2017.12.31 

  

40 
 

 மூலதன சொத்துை்ைள் கையைப்படுத்தல்   

2101 வோகனை்  81,502,250.00 80,647,771.60 

2102  ளபோடங்களுை் அலுவலக உபகரணங்களுை் 200,000.00 156,237.50 

2103 தபோறி,இய த்ிரோதிகளுை் உபகரணங்களுை் 1,000,000.00 822,254.98 

2106 தைன்தபோருள் நைை்போடு - - 

 மனித வள நமம்பாடு   

2401 ஊழியரக்ள் பயிற்சி - - 

2505 தகோள்மு ல்  யோரிப்பு - - 

 சமாத்தம் 88,246,050.00 86,969,432.03 

 சமாதத் செலவினம் 144,413,240.00 143,063,093.86 
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ைருத்திடட்ம் 02 - ேிருவாை மற்றும் தாபன நெகவைள் 

 

திடட்த்தி

ன் 

சபாருள் 

வகை / சபாருள் / உருப்படி / 

விவரம் 

வரவுசெலவுதிடட்ம்2

017  (திருத்தியது) 

 (ரூபா.) 

2017.12.31  இல் 

செலவினம் 

(ரூபா.) 

  மீண்சடழும்செலவுைள்   

  தனியாள் நவதனாதிைள்   

1001 சை்பளமுை்நவ னமுை் 19,837,850.00 19,824,017.61 

1002 நைலதிகந ர ைற்றுை் விடுமுமற ோள் 

தகோடுப்பனவுகள் 
1,659,700.00 1,659,644.14 

1003 ஏமனய தகோடுப்பனவுகள் 11,706,214.00 11,706,213.37 
  பிரயாணெச்ெலவுைள்   

1101 உள் ோடட்ு பிரயோணசத்சலவு 225,346.00 217,269.63 

1102 உள் ோடு,தவளி ோடட்ுப் பிரயோணசத்சலவு 1,323,000 1,322,938.14 
  வழங்ைல்ைள்   

1201 கோகி ோதிகளுை்அலுவலக ந் மவப்தபோருட்

களுை் 
500,000.00 496,614.95 

1202 எரிதபோருள் 2,630.300.00 2,630,297.05 

1203 உணவுபோனங்கள் ைற்றுை் சீருமடகள் 255,000.00 251,616.94 

1204 ைரு த்ுவ தபோருடக்ள் - - 

  பராமரிப்புெ ்செலவுைள்   

1301 வோகனை் 2,293,500.00 2,293,448.46 

1302 இய த்ிரோதிகளுை் உபகரணங்களுை் 790,000.00 788,150.43 

1303 கடட்ிடை் & கடட்மைப்புகள் - - 
  நெகவைள்   

1401 நபோக்குவர த்ு 1,482,100.00 1,482,048.97 

1402  போல் ைற்றுை்  த ோமல த் ோடரப்ுகள் 1,975,000.00 1,971,242.20 

1403 மின்சோரை் ைற்றுை்  ண்ணரீக்டட்ணங்கள் 5,000,000.00 4,998,552.39 

1404 வோடமகயுை் உள்ளூர ்வரிகளுை் 89,872,000.00 87,338,237.04 

1408 இயக்க கு  ்மக கீழ் உள்ள 

வோகனங்களுக்கோன கு  ்மக வோடமக 
4,314,000.00 4,275,466.16 

1409 ஏமனயமவ 7,300,000.00 7,294,744.07 

1506 அரசநசமவயோளரக்ளுகக்ோன தசோ த்ு கடன் 

வடட்ி 
401,277.00 401,276.45 

1703 அதிகோரப்பூரவ் தைோழி தகோள்மக 5,113.00 5,000.00 

 சமாத்தம் 151,570,400.00 148,956,777.96 

  மூலதனெ ்செலவுைள்   
 மூலதன சொத்துை்ைளின் மறுவாழ்வு 

மற்றும் நமம்பாடுைள் 
  

2001 கடட்ிடங்களுை்  ிரை்ோணங்களுை் 10,300,000.00 9,971,682,32 

2002 தபோறி,இய த்ிரோதிகளுை் உபகரணங்களுை் 200,000.00 15,000.00 

2003 வோகனை் 3,500,000.00 3,487,206.13 

  மூலதன சொத்துை்ைள் கையைப்படுத்தல்   

2102  ளபோடங்களுை் அலுவலக உபகரணங்களுை் 1,300,000.00 246,977.50 

2103 தபோறி,இய த்ிரோதிகளுை் உபகரணங்களுை் 7,848,200.00 6,952,095.99 

2106 தைன்தபோருள் நைை்போடு 1,000,000.00 630,200.00 

  மனித வள அபிவிருத்தி - - 

2401 ஆளணிபயிற்சி 800,000.00 741,400.00 

2505 தகோள்மு ல்  யோரிப்பு 200,000.00 180,250.00 

  சமாத்தம் 25,148,200.00 22,224,811.94 

 சமாத்த செலவினம் 176,718,600.00 171,181,589.90 
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அபிவிருத்தி செயற்பாடுைள் 

 

ைருத்திடட்ம் 03 - தைவல் சதாழில்நுடப் அபிவிருத்தி 

  

 
 

திடட்த்தி

ன் 

சபாருள் 

 

 
வகை / சபாருள் / உருப்படி / விவரம் 

 

 
வரவுசெலவுதிடட்ம்

2017 

 (திருத்தியது) 
 (ரூபா.) 

 

 

 
2017.12.31 இல் 

செலவினம் 

(ரூபா.) 
 

   

மீண்சடழும் செலவுைள் 

 
11,358,000.00 

 
9,381,318.99 

02-1409  

ைோவடட் ஐரி  ிமலயை்  -  யோழ்ப்போணை் 

 
7,308,000.00 

 
5,630,394.75 

03-1409  

ைோவடட் ஐரி  ிமலயை் -  ைன்னோர ்
 

 
4,050,000.00 

 
3,750,924.24 

   

மூலதன செலவுைள் 

 
17,299,710,000.00 

 
1,445,809,434.26 

 
01-2103 

 

 ோவர வோகனங்கள், இய த்ிரங்கள் 

ைற்றுை் உபகரணங்கள்- பள்ளிகளில் 

கணினி ஆய்வகங்களின் கடட்ுைோனை் 259,000,000.00 124,984,668.45 
02-2103  ோவர வோகனங்கள், இய த்ிரங்கள் 

ைற்றுை் உபகரணங்கள் - 

 கவல் த ோழில்நுடப் பூங்கோ (ைோவடட் 

 கவல் மையை்) – யோழ்ப்போணை் 1,500,000.00 - 
03-2103  ோவர வோகனங்கள், இய த்ிரங்கள் 

ைற்றுை் உபகரணங்கள் -  கவல் 

த ோழில்நுடப் பூங்கோ (ைோவடட்  கவல் 

மையை்) – ைன்னோர ் 600,000.00 449,999.00 
7-2103  ோவர வோகனங்கள், இய த்ிரங்கள் 

ைற்றுை் உபகரணங்கள்- கவல் ைற்றுை் 

த ோடரப்ோடல் த ோழில்நுடப்  ிறுவனை் 

(ICTA) – த னசலோ 9,610,000.00 - 
 
10-2103 

 ோவர வோகனங்கள், இய த்ிரங்கள் 

ைற்றுை் உபகரணங்கள் - 

IT மையங்கள் 19,000,000.00 219,689.25 
 
11-2106 

 

டிஜிடட்ல் தபோருளோ ோரை் - தைன்தபோருள் 

நைை்போடு 17,000,000,000.00 1,320,155,077.56 
11-2507 டிஜிடட்ல் தபோருளோ ோரை் - ஆரோய்சச்ி 

ைற்றுை் நைை்போடு 10,000,000.00 - 
  

சமாத்தம் 
   
17,311,068,000.00 

  
1,455,190,753.25 
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அதத்ியாயம் - 05 
 

 

 

சதாகலதச்தாடரப்ுைள் திகணை்ைளம் 

(ைகலப்பின் கீழ்)  

 
 போல் ைற்றுை் த ோமல த் ோடரப்ுகள் திமணக்கள த்ின் இரு கூறோக்கை் மீது,1980 

ஆை் ஆண்டு ஆகஸ்ட ்ைோ ை் 15 ஆை் திகதி த ோமல த் ோடரப்ுகள் திமணக்களை் 

 ோபிக்கப்படட்து. 1991 ஆை் ஆண்டின் 25 ஆை் இலக்க சடட்வோக்க த்ுடன் இ ன் 

ஒழுங்குபடு  ்ல்  கடமைகள் இலங்மக த ோமல த் ோடரப்ுகள் ஒழுங்குபடு  ்ல் 

ஆமணக்குழுவிற்கு ைோற்றப்படட்துடன் தசயற்போடட்ு கடமைகள் தபோது 

கை்தபனிதயன த ரிவிக்குை் சிறீலங்கோ தரலிதகோை் இற்கு 

ைோற்றப்படட்ுள்ளன. ற்தபோழுது இ  ் திமணக்களை் ஏமனய ைோற்ற 

விடயங்களுடன் பமழய ஊழியரக்ளின்  ோபன விடயங்கமள 

நைற்தகோள்ளுகின்றது. 
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