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உள்நாட்டலுலல்கள் சுற்மமிக்கக - 01/2023 

 

 னது இயக்கம் : HA /02/26/05/03 

பபாது நிர்லாக, உள்நாட்டலுலல்கள், 

ாகாண சகபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி 

அகச்சு, 

 "நிய பது" 

 ல்லிடிகய ாலத்கை, 

 பகாளம்பு 05. 

 2023.01.10 

 

சகய ாகாண பிை  பசயாரர்கள், 

சகய  ாலட்ட  பசயாரர்கள், 

சகய பிதைச பசயாரர்கள், 

 

லரங்கள் லிபத் ைிட்டிகன டிஜிட்டல்ாக்கல் 

 

பிதைசத்ைில் காணப்படும்  லரங்ககர உாி லககில் இனங்கண்டு அலற்மிகன 

பகாகத்துலம் பசய்லைற்கு லசைிாக ாகாண சகப ட்டத்ைிலும், ாலட்ட பசயக 

ட்டத்ைிலும், பிதைச பசயக ட்டத்ைிலும் "லர லிபங்கள்" அமிக்கக ற்கனதல 

ைாாிக்கப்பட்டு லருகின்மது. இைில் ஈடுபாடு காட்டிபெள்ர உத்ைிதாகத்ைர்கரின் அர்ப்பணம் 

ற்றும் ஊக்கத்ைின் அடிப்பகடில் இகணலறி ஊடாக ைகலல்ககரப் பபம படிபொன 

லககில் பல்தலறு ட்டத்ைில் ைகலல் பகாகத்துல அகப்பிகனப் தபணிச் பசன்மாலும், 

பனர்கரின் லசைிக்காக அமிலில் அடிப்பகடில் ைவுகரின் லககபடு, தைகலப்படும் 

நபர்களுக்கு ாத்ைிம் அத்ைவுககரப் பன்படுத்துலைற்கான இலுக உள்ர லககில் 

கூட்டிகணந்ை ைகலல் அகப்கப தபணிச் பசல்லது கட்டாம் ன இனங்காணப்பட்டுள்ரது.  

 

2. உள்நாட்டலுலல்கள் லிடப் பபாறுப்பு அகச்சினால் கடந்ை காயங்கரில் 

பைாகுக்கப்பட்ட "லர லிபத் ைிட்டு" இகன இகணலறி ைவு அகப்பினுள் 

இற்கமப்படுத்துலைற்கும், அைகன டிஜிட்டல் ைரத்ைிற்கு லிடுலிப்பைற்கும் 

படிபலடுக்கப்பட்டுள்ரது. அைற்காக www.resourceprofile.gov.lk ன்ம 

இகணத்ைரத்ைின் ஊடாக இந்ை டிஜிட்டல் ைவுத் ைரத்ைிகன அணுக படிபெம்.  

 

3. இைன் தபாது அகச்சு, ாகாண சகப, ாலட்டம் ற்றும் பிதைச பசயகங்கரில் கீழ் 

ட்டத்ைிலிருந்தை "லர லிபத்ைிட்டு" ற்றுக்பகாள்ரப்பட்ட லககில் ைாாிப்பைற்கும், 

அலற்மிற்கு பபாறுப்புக்கூம  தலண்டி உத்ைிதாகத்ைர்ககர அகடாரம் காண்பதும் 

அலசிாகும். பகமசார்ந்ை இந்ை பணிக பசற்படுத்தும் தபாது பின்லரும் 

அமிவுறுத்ைல்கள் ற்றும் ற்பாடுகள் பின்பற்மப்பட தலண்டும் ன லலிபெறுத்துகிதமன். 

 

3.1 நிர்ணிக்கப்பட்ட பைலிநிகய உத்ைிதாகத்ைாக பிதைச பசயகத்ைின் பிைி / 

உைலிப் பணிப்பாராிடம் ( ைிட்டிடல்) பபாறுப்பிகன ஒப்பகடத்ைல். 
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3.2  இைன் நிந்ை உைலி உத்ைிதாகத்ைர்கராக இந்ைச் பசற்பாடு பைாடர்பான சிமந்ை 

அமிவும், ககாள்ககபெம் பகாண்ட பபாருராைா அபிலிருத்ைி உத்ைிதாகத்ைர் ஒருலக 

நினம் பசய்ைல் ற்றும் அைற்காக புள்ரிலிப உத்ைிதாகத்ைர்கரின் உைலிகபெம் 

அலர்களுக்கு லறங்குைல். 

 

3.3 பிதைச பசயகங்கரில் கடகாற்றும் அகனத்து கர உத்ைிதாகத்ைர்களும் ைது 

லிடப் பப்பின் கீழ் பகாகத்துலம் பசய்லைற்கு ைிர்பார்க்கப்படும் ைகலல்கள், தைசி 

லர லிபத் ைிட்டு, ைவுத் ைரத்ைினுள் உள்ரீடு பசய் படிபொன லககில் ைகலல்ககர 

லறங்குைல். 

 

3.4 அைற்காக அந்ை உத்ைிதாகத்ைர்களுக்கு ைது லிடப் பப்பிற்கு ற்மாற் தபாய 

இகணலறி ஊடாக அத்ைவுககர அணுகுலைற்கு படிபொன லககில் உள்ரீடு 

பசய்ப்படும்.  அந்ை உத்ைிதாகத்ைர்கரின் ைவுககர அணுகுலைற்கான உள்ரீட்கடத் 

ைாாித்ைல் ற்றும் நிர்லாகம் ைற்சம் ைகலல் பைாடர்பாடல் உத்ைிதாகத்ைர் அல்யது 

நிறுலனத் ைகயலாினால் பபர்க் குமிப்பிடப்படும் பபாருத்ைான உத்ைிதாகத்ைாினால் 

தற்பகாள்ரப்படல் தலண்டும். 

 

3.5 ைவுகரின் ைன்கக்கு ற்ப குமித்ை ைவுககர இற்கமப்படுத்துலைற்கான காய 

ல்கயக இனங்காணல்.(லாாந்ைம், ாைாந்ைம், பன்று ாைங்கள் ற்றும் லருடாந்ைம் 

ன்மலாறு) 

 

3.6 ைிர்லரும் காயங்கரில் ைவு லககபட்டுக்கு ற்ப அவ்லந்ை பிாிவுகரின் ைவுகளுக்கான 

பபாறுப்பிகன ற்கும் நிறுலனத் ைகயலர் அகடாரம் காணப்படுைல் தலண்டும். 

)உைா: பாடசாகயபெடன் பைாடர்புகட ைவுகள்: லயக் கல்லிப் பணிப்பாரர், சுகாைா 

ைவு : பிாந்ைி  சுகாைா தசகல உத்ைிதாகத்ைர்) 

 

3.7 ாகாண சகபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி ன்மங்கரின் பகனப்பான பங்கரிப்புக்கு இந்ை 

பசற்பாடு அலசிாகின்மன. 

 

4. ைவுப் பனர் அணுகல் 

 

4. 1 2023  ஜனலாி ாைம் 30 ஆந் ைிகைிக்கு பன்னர் ைவுத் ைரம் பைாடர்பாக அலசிப்படும் 

பிற்றுலிப்பு ற்றும் லிறிப்பூட்டல்  தற்பகாள்ரப்படும் ன்பதைாடு, ைரத்ைினுள் ைவுககர 

உள்ரீடு பசய்லைற்கு ஆம்பிக்க தலண்டும். 

 

4.2 சகய அகச்சுகள், ைிகணக்கரங்கள் ற்றும் பிம அச நிறுலனங்களுக்கான 

ைவுககரப் பன்படுத்துலைற்காக ைவு அணுகல் (System Access Accounts) இகன 

ைாாித்துக் பகாள்ர படிபெம். இைன் கீழ் பைிவு  பசய்ப்படும் சகய பனர்களுக்கும்  தைசி 

ட்டத்ைில், ாகாண ட்டத்ைில், ாலட்ட ட்டத்ைில்  ற்றும் பிதைச ட்டத்ைில் ைவுகள் 

ற்றும் ைகலல்ககர அணுகுலைற்கான அலகாசம் லறங்கப்படுகின்மது. 

 

4.3 ைிட்டப்பட்ட ைவுகளுக்கான அணுகுபகமக லறங்கும் தபாது அது பைாடர்பில் 

பபாறுப்பு லாய்ந்ை உத்ைிதாகத்ைர்களுக்கு ாத்ைிம் அந்ை உாிகக லறங்கவும் ைனிப்பட்ட 
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ைவுககர பாதுகாப்புச் சட்ட ற்பாடுகரின் கீழ் ைவுககர பாிாமிக் பகாள்ரவும் 

நடலடிக்கக டுப்பைன் பால் கலனம் பசலுத்ைல் தலண்டும். 

 

5. இைன்தபாது, ைற்தபாதுள்ர 'ஈ-கிா உத்ைிதாகத்ைர்' ைிட்டம் ற்றும் அசாங்கத்ைின் 

பிம உத்ைிதாகபூர்ல ைவு  தசகாிப்பு ைிட்டங்கரால் உள்ரடக்கப்பட்ட ாலட்டங்கள் / 

பிதைச பசயகப்  பிாிவுகராின், அந்ை ைவு ைரத்துடன் சிமந்ை ஒருங்கிகணப்புடன் 

ிகவும் பனுள்ர ைவு அகப்பிகன தம்படுத்துலைற்கான நடலடிக்கக டுக்கப்படும். 

 

6. இந்ை இகணலறி " தைசி லர லிலக்குமிப்பு" ஜனாைிபைி பசயகத்ைின் சபக 

லிலகாப் பிாிவு ற்றும் நிைி பபாருராைா ஸ்ைீப்படுத்ைல் ற்றும் தைசி பகாள்கக 

அகச்சின் ைகலல் பைாறில்நுட்பத் ைிகணக்கரத்ைினால் இகணந்து உருலாக்கப்பட்டுள்ரது. 

தைசி ட்டத்ைில் இப்பணிக ஒருங்கிகணத்ைல் ற்றும் ரிைாக்கும்  தலகயத்ைிட்டத்ைிகன 

உள்நாட்டலுலல்கள்  இாஜாங்க அகச்சின் பயம் அபல்நடாத்ைப்படுலதுடன், ாலட்ட 

ற்றும் பிதைச ாீைிாக ாலட்ட பசயகங்கள் ற்றும் பிதைச பசயகங்கரினால் 

பசற்படுத்துலைற்கான  பபாறுப்பு ற்கப்படும். 

 

 

ஒப்பம் / நீல் பண்டா ஹபுகின்ன 

பசயாரர் 

பபாது நிர்லாக, உள்நாட்டலுலல்கள், ாகாண சகபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அகச்சு 

 

பிைிகள்: 

1. சகய ாகாண பகரல ஆளுநர்கள் 

2. ஜனாைிபைிச் பசயாரர் 

3. பிைர்  பசயாரர் 

4. அகச்சகலச் பசயாரர்  

5. சகய அகச்சுக்கரினதும்  பசயாரர்கள் 

6. சகய  ைிகணக்கரத் ைகயலர்கள் 

7. சகய நிைிச் சட்ட சகபகரின் ைகயலர்கள் 

8. கணக்காய்லாரர் ைகயக அைிபைி 


