
අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව සහ වගකීම් සහගත අන්තර්ගතයන් සඳහා ශ්රී ලංකා 
භාවිත සංග්රහය  

 

මූලික සාරාංශය 

පසුබිම: 2022 වන විට, ශ්රී ලංකාවේ මිලියන 22ක ජනගහනවයන් අඩකට වැඩි පිරිසක් අන්තර්ජාලය භාවිත 

කරමින්, එය රවටහි සමාජ යටිතල වුහවේ අභයන්තර වකාටසක් බවට පත් කරවගන තිවේ. අධ්යාපනය 

ප්රවර්ධ්නය කිරීම සහ වයවසාය වපෝෂණය කිරීම සඳහා නිදහස් ප්රකාශනය සහ වතාරතුරු හුවමාරු කර 

ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාල භාවිතවේ ප්රතිලාභ විවිධ්ාකාර වේ.  

 

වවනත් නවීන තාක්ෂණයන් වමන් ම, අන්තර්ජාලය ද අනිසි වලස භාවිත කිරීම සහ අපවයෝජනය කිරීම 

මගින් පුද්ගල හා සමාජීය හානියක් සිදු කළ හැකිය. සමාජ මාධ්ය වස්වා වමම යථාර්ථය විදහා දක්වයි: 

පරිශීලකයන් විසින් ජනනය කරන ලද අන්තර්ගතය, මහජන ප්රදර්ශනය සහ ප්රතික්රියා සඳහා විවිධ් වගෝලීය 

වේදිකාවල නිර්මාණය කර පළ කිරීම, වවරය පතුරුවා හැරීම, ප්රචණ්ඩත්වය අවුලුවාලීම සහ වවනස ්

වකාට සැලකීවේ වහෝ ස්ී  වරෝහී අන්තර්ගතය වබදා හැරීම සඳහා ද මාර්ගයක් වී ඇත. රහසයතා 

උල්ලංඝනය කිරීේ, සයිබර් හිරිහැර කිරීේ සහ විවනෝද හිංසන, සහ ලිංගික අන්තර්ගතයන් කැමැත්ත 

ලබාගැනීවමන් වතාරව වබදාගැනීම වැනි අපවාදාත්මක අන්තර්ජාල හැසිරීේ වැඩිවවමින් පවතී.  

අන්තර්ජාල සාවදය වතාරතුරු සහ දුස්වතාරතුරු වල ප්රතිවිපාක ද පැහැදිලි වවමින් පවතී. 

 

අභිවයෝගය වන්වන් ඩිජිටල් අවදානේ අවම කරමින් - සහ ප්රකාශනවේ නිදහස සඳහා පුරවැසියන්වේ 

අයිතිය අනිසි වලස සීමා වනාකරන ආකාරවයන් ඩිජිටල් ප්රතිලාභ ප්රශස්ත කරන්වන් වකවස්ද යන්නයි. නීති 

හරහා රජවයන් වකවරන පාලනයට විකල්පයක් වලස ස්වයං-නියාමනය කිරීවේ පද්ධ්ති උවදසා එකට වැඩ 

කිරීමට තාක්ෂණික සමාගේ සහ අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් යන වදඅංශයට ම එය අවස්ථාවක් ලබා 

වදයි. 

 

වබාවහෝ තාක්ෂණික සමාගේ ඔවුන්වේ වේදිකාවල ගැටලුකාරී අන්තර්ගතයන් විසඳීම සඳහා ස්වයං-

නියාමන රාමු හඳුන්වා දී ඇත. ප්රජා ප්රමිතීන් වහෝ ප්රජා මාර්වගෝපවද්ශ වලස හැඳින්වවන, වමම පරිශීලක 

නීති ස්වයංක්රීය මෘදුකාංග සහ මානව සමාවලෝචකයන්වේ එකතුවක් හරහා විශාල පරිමාණවයන් බලාත්මක 

වේ. නීති උල්ලංඝනය කිරීේ වලට දඬුවේ ලැවේ; නැවත නැවත උල්ලංඝනය කරන්වනෝ ගිණුම 

අත්හිටුවීවේ වහෝ අවසන් කිරීවේ අවදානමට මුහුණ වදති. එවැනි උත්සාහයන් වනාතකා සමහර හානිකර 

අන්තර්ගතයන් පවතින බැවින්, එවැනි අන්තර්ගතයන් ඉක්මනින් හඳුනාවගන වඩාත් වේගවයන් ඉවත් 

කිරීමට, සහ අපවාදාත්මක හැසිරීේ වලට වඩාත් තදින් කටයුතු කිරීමට පද්ධ්තිමය මට්ටමින් තවත් වබාවහෝ 

වද් කරන වලස තාක්ෂණික සමාගේ වවතින් ඉල්ලා ඇත. 

 

කර්මාන්ත භාවිත සංග්රහ: මෑත වසරවලදී, සමහර තාක්ෂණික සමාගේ රජයන්, සිවිල් සමාජය, 

ශාස්රාලිකයින් සහ අවනකුත් පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සහවයෝගීව කටයුතු කරමින් කර්මාන්ත සංග්රහයන්: 

බහු තාක්ෂණික සමාගේ තම අන්තර්ගත මධ්යස්ථ භාවිතයන් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක 

කිරීමට එකම වපාදු කැපවීේ මාලාවක් අත්සන් කරන රාමු, ඔවුන්වේ වේදිකාවල අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහා ක්රියාවලි වහෝ නිෂ්පාදන මැදිහත්වීේ සකස් කිරීමට පටන් වගන ඇත. කර්මාන්ත ප්රාවයෝගික 

සංග්රහ තනි පරිශීලකයන් සඳහා  වනාවවන අතර ඒවා වේදිකා වස්වා සපයන තාක්ෂණික සමාගේ සඳහා 

පමණි.  

 



අන්තර්ජාල වවරී ප්රකාශ ඉලක්ක කර ගනිමින් හානිකර අන්තර්ජාල අන්තර්ගතයන් පිළිබඳ ස්වේච්ඡා 

කර්මාන්ත භාවිත සංග්රහයන් පිළිගැනීම 2016 දී යුවරෝපීය සංගමවේ (EU) ආරේභ වූ අතර, පසුව 

අන්තර්ජාල සාවදය වතාරතුරු ද 2018 දී ඊට එක්විය. එතැන් සිට ඔස්වේලියාව 2021 දී අන්තර්ජාල සාවදය 

වතාරතුරු සහ දුස්වතාරතුරු පිළිබඳ එවැනි සංග්රහයක් පිළිවගන ඇති අතර, නවසීලන්තවේ 2022 සංග්රහය 

පුළුල් පරාසයක අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව සහ හානිකර අන්තර්ගතයන් ආවරණය කරයි. 

 

ශ්රී ලංකා සංග්රහය: ශ්රී ලංකාව සඳහා එවැනි සංග්රහයක් ස්වාධීන චින්තන මණ්ඩලයක් වන ෆැක්ටේ විසින් 

පහසුකේ සැපවයන බහු පාර්ශ්වකරුවන්වේ මුලපිරීමක් වන SafeWebLK මගින් සකස් වවමින් පවතී. ශ්රී 

ලංකා සංග්රහය ඉහත සඳහන් කළ සංග්රහයන් වගන්, විවශ්ෂවයන් ඕස්වේලියාවේ සහ නවසීලන්තවේ ඇති 

ඒවායින් ආභාසය ලබා ගනී. ශ්රී ලංකාවේ අවශයතා සහ අභිවයෝගවලට ගැළවපන පරිදි ජාතයන්තර ප්රශස්ත 

භාවිතයන් අනුවර්තනය කිරීවේදී, SafeWebLK රාජය ආයතන, සිවිල් සමාජය, වතාරතුරු තාක්ෂණ 

කර්මාන්තය, ජනමාධ්ය, වද්ශපාලන පක්ෂ සහ විද්වතුන් ඇතුළු පාර්ශ්වකරුවන්වගන් උපවදස් ලබා 

ගැනීවේ ක්රියාවලියක වයදී සිටී. වගෝලීය සහ ආසියානු තාක්ෂණික සමාගේ ඔවුන්වේ කලාපීය කර්මාන්ත 

සන්ධ්ානය වන ආසියානු අන්තර්ජාල සන්ධ්ානය වහවත් Asian Internet Coalition (AIC) හරහා වමම 

ක්රියාවලියට සේබන්ධ් වීමට එකඟ වී ඇත.  

 

වමම ක්රියාවලිය 2022 මාර්තු මස වකාළඹදී පැවති මහජන උත්සවයකින් ආරේභ වූ අතර තාක්ෂණික 

වමන්ම සමාජ-වද්ශපාලනික උපවදස් සපයන 15 වදවනකුවගන් යුත් බහු පාර්ශ්වීය උපවද්ශක 

කණ්ඩායමක විසින් වමවහයවනු ලැවේ. සංග්රහය සකස් කිරීම සහ පාර්ශ්වකරුවන්වේ උපවද්ශන 

වමවහයවීම කරනු ලබන්වන් සාමාජිකයින් 7 වදවනකුවගන් යුත් මූලික කණ්ඩායමක් විසිනි. ඔවුහු සියලුම 

වදනා සිවිල් සමාජය, මාධ්ය, තාක්ෂණික ප්රතිපත්ති සහ අන්තර්ජාල පාලන පසුබිේ වලින් වතෝරා ගන්නා 

ලද ශ්රී ලාංකික පුරවැසිවයෝ වවති. 

 

ශ්රී ලංකා භාවිත සංග්රහය සංවර්ධ්නය කිරීවේ සැපයුේ සහ ආයතනික පිරිවැය AIC, ශ්රී ලංකාවේ එක්සත් 

ජාතීන්වේ වන්වාසික සේබන්ධීකාරක කාර්යාලය (UNRC), එක්සත් ජාතීන්වේ සංවර්ධ්න වැඩසටහන 

(UNDP) සහ Factum අතර වබදා ගැවන්. පහසුකේ සපයන්නා වලස, ක්රියාවලියට සම-අරමුදල් 

සපයන්නන්වගන් සංග්රහවේ අන්තර්ගතය වකවරහි බලපෑමක් ඇති වනාවන බව ෆැක්ටේ සහතික කරයි. 

 

ශ්රී ලංකා සංග්රහයේ යයෝජිත අන්තර්ගතය 

 

මාර්යගෝපයේශ මූලධර්ම: නීති සංග්රහවේ අත්තිවාරවේ සියලුම සංග්රහ අත්සන් කරන්නන් විසින් 

හඳුනාවගන ආරක්ෂා කළ යුතු ඉහළ මට්ටවේ මූලධ්ර්ම 10ක් (2 වකාටස) ඇත. ඒවා නේ: 1) අදහස් ප්රකාශ 

කිරීවේ නිදහස සහ අවනකුත් මූලික මානව හිමිකේවලට ගරු කිරීම; 2) ආරක්ෂාව ප්රවර්ධ්නය කිරීම; 3) 

පරිශීලක වපෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම; 4) අවශයතාව, සමානුපාතිකත්වය සහ සාධ්ාරණත්වය; 5) 

අන්තර්ජාලවේ අන්තර් ජාතික වහෝ වගෝලීය ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම; 6) පුළුල් අදාළත්වය සහ 

සහභාගීත්වය; 7) නවයකරණය; 8) පද්ධ්ති මත පදනේ වූ ප්රශස්ත ප්රාවයෝගික ප්රමිතීන්; 9) විනිවිදභාවය; 10) 

සමාජවේ සමස්ත සහවයෝගීතාවය සහ සාමූහිකත්වය. 

 

සංග්රහයේ විෂයය පථය: සංග්රහයට අදාළ නිෂ්පාදන සහ වස්වා යනු පරිශීලකයන් විසින් ජනනය කරන ලද 

අන්තර්ගතයන්ට (අනුග්රහය දක්වන ලද සහ වබදාගත් ඒවා ඇතුළුව) පහසුකේ සපයන, සහ ශ්රී ලංකාවේ 

ස්ථාපිත වූ පරිශීලකයන් වවත ලබා වදන ඒවා ය. වමම ස්වේච්ඡා සංග්රහය මගින් පවතින ජාතික නීතිය වහෝ 

නියාමන රාමු වලට අදාළ වගකීේ ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට වහෝ ආමන්රණය කිරීමට අදහස් වනාවකවර්. ඒ 



වවනුවට එය අවධ්ානය වයාමු කරනුවේ අත්සන් තබන පාර්ශ්වයන් විසින්, හානිකර වියහැකි 

අන්තර්ගතයන් පැතිරීම අවම කිරීම සඳහා සථ්ාපිත කර ඇති පද්ධ්ති, ප්රතිපත්ති, ක්රියාවලි, නිෂ්පාදන සහ 

වමවලේ වවත ය. සංග්රහය සමඟ යේ ගැටුමක් ඇති වන තාක් දුරට, ජාතික නීති සහ වරගුලාසිවලට 

ප්රමුඛත්වය හිමි වේ. 

 

සමස්ත කැපවීම්: නීති සංග්රහය අත්සන් කරන්නන් සඳහා කැපවීේ හතරක් දක්වා ඇත: 1) අන්තර්ජාලය 

හරහා හානිකර අන්තර්ගතයන් බහුල වීවමන් ඇති විය හැකි හානිවලට එවරහිව ආරක්ෂාව සැපයීම; 2) වැඩි 

පාලනයක් ඇති කර ගැනීමට සහ දැනුවත් වත්රීේ කිරීමට පරිශීලකයින් බල ගැන්වීම; 3) ප්රතිපත්ති, ක්රියාවලි 

සහ පද්ධ්තිවල විනිවිදභාවය වැඩි දියුණු කිරීම; සහ 4) ස්වාධීන පර්වේෂණ සහ ඇගයීමට සහාය වීම. 

සංග්රහය (4 වන වකාටස) වත්මාත්මක ක්වෂ්ර පහක් වකවරහි අවධ්ානය වයාමු කර ඇති, 

අත්සන්කරුවන්වේ කැපවීේ, ප්රතිඵල සහ ක්රියාමාර්ග විස්තර කරයි. 

 

යේමාේමක ආවරණය: සංග්රහවේ වත්මාත්මක ආවරණය, ආරේභක අදියවර්දී, ප්රධ්ාන අභිවයෝග පහකට 

සීමා වී ඇත (වපාදු සමාරේභක අවස්ථාවේ සාකච්ඡා සහ උපවද්ශන කණ්ඩායවේ ආදානයන් මත පදනේව 

හඳුනාවගන ඇත): 1) මාර්ගගත වවරී ප්රකාශ; 2) මාර්ගගත ප්රකාශන හරහා ප්රචණ්ඩත්වය උසිගැන්වීම; 3) 

අන්තර්ජාලය හරහා සාවදය වතාරතුරු පැතිරීම; 4) අන්තර්ජාලය හරහා දුස්වතාරතුරු පැතිරීම; 5) සයිබර් 

හිරිහැර කිරීේ සහ විවනෝද හිංසන. වමම සියලු උත්සුකයන්ට වභෞතික වලෝකවේ මුල්, අනුනාද සහ 

ප්රතිවිපාක ඇති බව පිළිගැනීවමන් එය සකස් කර ඇත.  

 

අේසන් කරන පාර්ශ්වකරුවන්: වගෝලීය, ආසියානු කලාපීය වහෝ වද්ශීය විය හැකි, එහි විෂයය පථය තුළට 

එන ඕනෑම අන්තර්ජාල පාදක තාක්ෂණික සමාගමක කැපවීම සඳහා සංග්රහය විවෘත වේ.  

 

සංග්රහ පාලනය සහ පරිපාලනය: ස්වේච්ඡාවවන් වුවද, නීති සංග්රහවේ අත්සන්කාර පාර්ශ්ව බවට පත්වන 

තාක්ෂණික වේදිකා වගවීම සඳහා කැප වනු ඇත. වමම කාර්යය සඳහා, සංග්රහය පරිපාලකවයකු සහ බහු-

පාර්ශ්වික අධීක්ෂණ කමිටුවක් සඳහා වන විධිවිධ්ාන නියම කරයි (5 සහ 6 වගන්ති).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. පූර්විකාව 

1.1 අරමුණ 

අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව සහ වගකීේ සහගත අන්තර්ගතයන් සඳහා වූ ශ්රී ලංකා භාවිත සංග්රහවේ පරමාර්ථය 

වන්වන් මිනිසුන්වේ ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම සහ අන්තර්ජාලවේ හානිකර අන්තර්ගතයන් සහ 

චර්යාවන් අවම කිරීමට දායක වීමයි. භාවිත සංග්රහය විසින් අත්සන් කරන්නන් සපුරාලීමට එකඟ වන 

කැපවීේ මාලාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැවේ.  

භාවිත සංග්රහය ස්වේච්ඡාවවන් අනුගමනය කළ යුත්තකි. වකවස් වවතත්, අත්සන් කරන්නන් බවට පත්වන 

තාක්ෂණ සමාගේ ඔවුන්වේ නිෂ්පාදන වහෝ වස්වාවන්ට අදාළ වන කැපවීේවලට වගකිව යුතු වේ.  

අත්සන්කරුවන්ට විවිධ්ත්වවයන් යුත් නිෂ්පාදන සහ වස්වාවන් පරාසයක් තුළ එකිවනකට වවනස් පසුබිේ 

සහ වමවහයුේ ආකෘති තිවබන නමුත් ශ්රී ලංකාව තුළ භාවිත කරන්නන් සඳහා ඔවුන්වේ අදහස් ප්රකාශ 

කිරීවේ නිදහස ආරක්ෂා කරමින් ආරක්ෂිත අන්තර්ජාල අත්දැකීමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අර්ථවත් 

දායකත්වයක් ලබා දීමට ඇති ඔවුන්වේ අභිලාෂය වහත්ුවවන් ඔවුන් වමහිදී එක්සත් වී ඇත. 

 

1.2 පසුබිම සහ ගැටලු විශ්යේෂණය 

2022 වන විට, ශ්රී ලංකාවේ මිලියන 22 ක ජනගහනවයන් අඩකට වඩා වැඩි පිරිසක් අන්තර්ජාලය භාවිත 

කරමින් සිටින අතර, ඔවුන් විසින් එය දිවයිවන් සමාජ යටිතල වුහවේ අනිවාර්ය අංගයක් බවට පත් 

කරවගන තිවේ1. අන්තර්ජාලය වතාරතුරු සහ අදහස් වනාමිවල් හුවමාරු කර ගැනීමට පහසුකේ සපයන 

අතර ප්රජාතන්රවාදය ශක්තිමත් කරයි. එමගින් විවිධ්ත්වය සහ විවෘත අදහස් හුවමාරුව, කථනය, 

වතාරතුරු, පර්වේෂණ, විවාදය සහ සංවාදය වමන්ම නිර්මාණාත්මක ප්රකාශනය ද ප්රවර්ධ්නය කරනු ලැවේ. 

එමගින් ශ්රී ලංකාව තුළ සහ ඉන් පිටතදී එකිවනකා සමඟ වඩා වහාඳින් සේබන්ධ් වී සිටීවේ හැකියාව 

ජනතාවට ලබා වදයි. වයවසාය ප්රවර්ධ්නය කිරීම, ඵලදායිතාව සහ ආර්ික වර්ධ්නය ඉහළ නැංවීම සහ නව 

සමාජ සහ අධ්යාපනික අවස්ථා රැසක් නිර්මාණය කිරීම මගින් අන්තර්ජාලය ආර්ික හා සමාජීය ප්රතිලාභ 

ද ලබා වදයි. 

වවනත් වබාවහෝ නවීන තාක්ෂණයන් වමන්ම, අන්තර්ජාලය අනිසි වලස භාවිත කිරීම සහ අපවයෝජනය 

කිරීම වහ්තුවවන් පුද්ගල පරිශීලකයින්ට වමන්ම සමාජයටද හානි සිදු විය හැකිය. සමාජ මාධ්ය සසේවා සමම 

යථාර්ථය විදහා දක්වයි: ඔවුන් සේවයං ප්රකාශනය සරල සහ පහසු කර ඇති අතර ම, සුපරික්ෂාකාරී 

සංසේකරණ අධීක්ෂණය සනාමැතිකම සමහර විට අයුතු ප්රසයෝජනයට ලක්සේ. අන්තර්ජාලය භාවිත 

කරන්නන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද සහ මහජන ප්රදර්ශනය සහ ප්රතික්රියා සඳහා අන්තර්ජාලසේ පළ 

සකරුණු පරිශීලක උත්පාදනය කරන ලද අන්තර්ගතය (UGC), වවරය පතුරුවා හැරීම, ප්රචණ්ඩත්වය 

උසිගැන්ීම සහ සවනසේ සකාට සැලකීම සහෝ සේී සරෝහීත්ව අන්තර්ගතයන් සෙදා හැරීම සඳහා මාර්ගයක් 

ෙවට පත්ව ඇත.2 රහසයතා උල්ලංඝනය කිරීම්, සයිෙර් හිරිහැර කිරීම් සහ හිංසනයන් වැනි අනිසි මාර්ගගත 

 
1 2022 ආරේභවේදී ශ්රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල විනිවිද යාවේ අනුපාතය මුළු ජනගහනවයන් 52.6% ක් විය 
https://datareportal.com/reports/digital-2022-sri-lanka 
2සිවිල් සමාජ සංවිධ්ාන දශකයකට ආසන්න කාලයක් තිසේසසේ සමම කරදරකාරී ප්රවණතා සල්ඛනගත කර විශේසල්ෂණය 
කරමින් සිටින අතර විකල්ප ප්රතිපත්ති සක්න්රය (CPA) මිණුම් සලකුණු වාර්තා කිහිපයක් ප්රකාශයට පත් කර ඇත. 
https://www.cpalanka.org/  

https://www.cpalanka.org/


හැසිරීම් වැඩි සවමින් පවතී.3 සම්ුතිසයන් සතාරව සෙදාගැසනන ලංගික අන්තර්ගතයන් වැනිව ම4 

අන්තර්ජාලය ඔසේසසේ සකසරන සාවදය සතාරතුරු සහ දුස්වතාරතුරු ප්රචාරයන්සේ උදා, 2020 අසගෝසේතු 

මාසසේ පැවති ශ්රී ලංකාසේ අවසන් මහා මැතිවරණසේ දී අවධ්ානයට ලක්ූ, මැතිවරණ ප්රතිඵලවලට 

ෙලපෑම් කිරීසම් අරුණින් ඡන්දදායකයින් සනාමඟ යැීසම් දී කළාක් වැනි ප්රචාරයන්වේ,5 පුළුල් පරාසයක 

ප්රතිවිපාක ද පැහැදිල සවමින් පවතී. 

අභිවයෝගය වන්වන්, ප්රකාශනවේ නිදහස සඳහා පුරවැසියන්වේ අයිතිය අනිසි වලස සීමා වනාකරන 

ආකාරවයන් ඩිජිටල් අවදානේ අවම කරමින් ඩිජිටල් ප්රතිලාභ ප්රශස්ත කරන්වන් වකවස්ද යන්නයි.  නීති 

හරහා රජවයන් වකවරන පාලනයට විකල්පයක් වලස ස්වයං-නියාමනය කිරීවේ පද්ධ්ති උවදසා එකට වැඩ 

කිරීමට තාක්ෂණික සමාගේ සහ අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් යන වදඅංශයට ම එය අවස්ථාවක් ලබා 

වදයි. 

1.3 තාක්ෂණික වේදිකා මගින් ස්වයං-නියාමනය 

සේවයං-නියාමනය යනු සමාගම් සහෝ කර්මාන්ත සංගම් විසින් රාජය නීති රීති පූර්වාසේක්ෂා කිරීමට සහෝ 

අතිසර්ක කිරීමට ගන්නා පියවරයි. දශක ගණනාවක් තිසේසසේ, චිත්රපට, ී ඩිසයෝ ක්රීඩා, රූපවාහිනී වැඩසටහන් 

සහ සවළඳ දැන්ීම් නිෂේපාදනය කිරීසම් වයාපාරසේ සයදී සිටින අසනකුත් කර්මාන්ත - ඒවාසේ 

අන්තර්ගතසේ සයෝගයතාවය පිළිෙඳ ගැටළු වලට ුහුණ දී ඇත. වර්තමාන සමාජ මාධ්ය සේදිකාවන්ට ද 

විවිධ් ප්රමිතීන් සහ එම ගැටළු ඵලදායී සලස විසඳීම සඳහා අසනකුත් කර්මාන්ත අනුගමනය කරන ලද 

ප්රාසයෝගික ක්රම වලන් ප්රසයෝජන ගත හැකිය.6 

ඇත්ත වශවයන්ම, වබාවහෝ තාක්ෂණික සමාගේ දැනටමත් ඔවුන්වේ වේදිකාවල ගැටළුකාරී 

අන්තර්ගතයන් සහ අපවාදාත්මක හැසිරීේ වලට මුහුණ දීම සඳහා ස්වයං-නියාමන ක්රියාවලීන් හඳුන්වා දී 

ඇත. වේවා අනිවාර්ය වස්වා වකාන්වද්සි වහෝ පරිශීලක රීති (ප්රජා ප්රමිතීන් වහෝ ප්රජා මාර්වගෝපවද්ශ වලස 

හැඳින්වේ) මත පදනේ වේ. වමම නීති ක්රියාත්මක කිරීම ස්වයංක්රීය මෘදුකාංග සහ මානව 

සමාවලෝචකයන්වේ එකතුවක් හරහා විශාල පරිමාණවයන් සිදු වකවර්. රීති උල්ලංඝනය කිරීේ – 

වේදිකාවේ ම නිරීක්ෂණ මගින් අනාවරණය කර ගැනීම වහෝ අදාළ පරිශීලකයන් විසින් වාර්තා කිරීම 

ඔස්වස් – දඬුවේ වලට ලක් වේ. නැවත නැවත උල්ලංඝනය කරන්වනෝ තාවකාලික අත්හිටුවීේවලට වහෝ 

ගිණුේ අවසන් කිරීමට මුහුණ වදති. 

වමම උත්සාහයන් වනාතකා, ගැටළු සහගත අන්තර්ගතයන් දැනට වඩා වේගවත් වලස කල්තියා හඳුනා 

ගැනීමට සහ ඉවත් කිරීමටත්, සහ හිංසාකාරී හැසිරීේ උවදසා දැනට වඩා තදින් කටයුතු කිරීමට පද්ධ්තිමය 

මට්ටමින් තවත් වබාවහෝ වද් කිරීමට තාක්ෂණික සමාගේ වවතට ඉල්ලීේ වකවරන අවස්ථා තිවේ. 

 

 
3CPA, Ghosha සහ Hashtag Generation විසින් 2019 දී කළ අධ්යයනයකින් සමලංගික, ද්වීලංගික සහ සංක්රාන්ති ලංගික 
ප්රජාවන්හි කාන්තාවන් සහ සාමාජිකයින් වවෂයික, හිරිහැර සහෝ සවනත් ආකාරයකින් ඉලක්ක කරන ලද ශ්රී ලාංසක්ය සමාජ 
මාධ්යවල ලංගික කථාසේ පැහැදිල රටාවක් සසායා ගන්නා ලදී. https://groundviews.org/2019/06/27/opinions-btch-
technology-based-violence-against-women-in-sri-lanka/  
4 https://www.dailymirror.lk/news-features/Porn-and-Nudes%3A-Delving-into-Cyber-Exploitation-in-Sri-
Lanka/131-206532  
5 https://www.thehindu.com/news/international/concerns-over-fake-news-disinformation-ahead-of-sri-lanka-
polls/article29965462.ece  
6 https://hbr.org/2021/01/social-media-companies-should-self-regulate-now  
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කාර්ික භාවිත සංග්රහ: ප්රතිචාර වශවයන්, සමහර තාක්ෂණික සමාගේ ස්වයං-නියාමනවේ මීළඟ මට්ටම 

පරිණාමය කිරීම සඳහා රජයන්, සිවිල් සමාජය, ශාස්රාලිකයින් සහ අවනකුත් පාර්ශවකරුවන් සමඟ 

සහවයෝගවයන් කටයුතු කරමින් සිටිති. කර්මාන්ත භාවිත සංග්රහ වලස හැඳින්වවන වේවා බහුවිධ් තාක්ෂණ 

සමාගේ ඔවුන්වේ අන්තර්ගත මධ්යසථ් භාවිතයන් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ඔවුන්වේ වේදිකාවල අඛණ්ඩතාව 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති, ක්රියාවලිය වහෝ නිෂ්පාදන මැදිහත්වීේ ක්රියාත්මක කිරීමට එකම වපාදු 

කැපවීේ මාලාවක් අත්සන් කරන රාමු සහ විධිවිධ්ාන වේ. 

කර්මාන්ත භාවිත සංග්රහ තනි පරිශීලකයන් සඳහා වනාව වේදිකා වස්වා සපයන තාක්ෂණික සමාගේ සඳහා 

පමණි. සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා එවැනි සංග්රහයන් විසින් අන්තර්ගතයන් පාලනය කිරීවේ ක්රම, 

නිතය ස්වයං වාර්තාකරණය සහ ඒකාබද්ධ් සමාවලෝචන සපයනු ලැවේ.  

ජාතයන්තර පූර්වාදර්ශ: අන්තර්ජාල හානිකර අන්තර්ගතයන් ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා සමම සහසයෝගී 

ප්රසේශය ආරම්භ ූසේ 2016 දී අන්තර්ජාල නීති විසරෝධී වවරී ප්රකාශවලට එසරහි ීම පිළිෙඳ යුසරෝපා 

සංගම් ආචාර ධ්ර්ම සංග්රහය සමඟිනි.7 එතැන් සිට, යුසරෝපා සංගමය 2018 දී සාවදය සතාරතුරු පිළිෙඳ නීති 

සංග්රහයක් සම්මත කසළේය.8 යුවරෝපා සංගමවයහි අත්දැකීම් 2021 ුලදී සම්මත කරන ලද සාවදය 

සතාරතුරු සහ දුස්වතාරතුරු පිළිෙඳ ඕසේසේලයානු භාවිත සංග්රහයට ආභාෂය ලො දුන්සන්ය.9 යුවරෝපා 

සංගේ සහ ඕස්වේලියානු සංග්රහ පුළුල් කරමින්, අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව සහ හානි සඳහා Aotearoa 

නවසීලන්ත භාවිත සංග්රහය 2022 ජූල මාසසේදී එළිදක්වන ලද අතර එය පුළුල් පරාසයක අන්තර්ජාල 

ආරක්ෂාව සහ හානිකර අන්තර්ගත සත්මාවන් ආවරණය කරයි.10  

මීට අමතරව, 2021 ුල් භාගසේදී දියත් කරන ලද ඩිජිටල් භාරය සහ ආරක්ෂිත හවුල්කාරිත්වය (DTSP) 

වඩාත් ආරක්ිත සහ වඩාත් විශේවාසදායක අන්තර්ජාලයක් සඳහා කැපී, ප්රශස්ත භාවිත වුහරාමුවක් 

(Best Practices Framework) නිකුත් කර ඇත (2022).11 

1.4 ශ්රී ලාංකික භාවිත සංග්රහය 

ශ්රී ලංකාව සඳහා භාවිත සංග්රහයක් ස්වාධීන චින්තන පර්ෂදයක් වන Factum විසින් පහසුකේ සපයනු ලබන 

බහු-පාර්ශ්වකාර මුලපිරීමක් වන SafeWebLK විසින් පිළිවයල කර ඇත. SafeWebLK රාජය ආයතන, 

සිවිල් සමාජය, ජනමාධ්ය, ශාසේීය සහ සද්වශීය තාක්ෂණික ප්රජාව සමඟ හවුල්කාරිත්වසයන් යුත් සේවාධීන 

චින්තන මණ්ඩලයකි.12 

 

ශ්රී ලංකා නීති සංග්රහය සකසේ කිරීම ඉහත සඳහන් භාවිත සංග්රහ සංකල්ීය රාුවලන් සමන්ම ක්රියාත්මක 

කිරීසම් අත්දැකීම්වලන් විසශේෂසයන්ම අසනක් ඒවාට වඩා පුළුල් සත්මාත්මක ආවරණයක් සහිත 

නවසීලන්ත සංග්රහවයන්13ප්රසයෝජන ලො ඇත.  

 
7 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-
xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en  
8 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation  
9 https://digi.org.au/disinformation-code/ 
10 https://nztech.org.nz/the-code/  
11 https://dtspartnership.org/best-practices/  
12 https://factum.lk/safeweblk/  
13 නවසීලන්තසේ 2020 දී අන්තර්ජාල පරිශීලක සංඛයාව 92% ක් ූ අතර සන්වාසික ජනගහනය 2022 ජුනි මාසසේදී නිල 
වශසයන් 5,124,100 සලස ගණන් ෙලා ඇත. https://www.stats.govt.nz/topics/population  
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=NZ  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://digi.org.au/disinformation-code/
https://nztech.org.nz/the-code/
https://dtspartnership.org/best-practices/
https://factum.lk/safeweblk/
https://www.stats.govt.nz/topics/population
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=NZ


ශ්රී ලංකාසේ අවශයතා සහ අභිසයෝගවලට ගැළසපන පරිදි ජාතයන්තර ප්රශස්ත භාවිතයන් අනුගත කිරීසම්දී, 

SafeWebLK අදාළ රාජය ආයතන, සිවිල් සමාජය, සතාරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තය, ජනමාධ්ය, 

සද්වශපාලන පක්ෂ සහ විද්වවතුන් ඇතුළු පුළුල් පරාසයක පාර්ශේවකරුවන්සගන් උපසදසේ ලො ගනී. සගෝලීය 

සහ ආසියානු තාක්ෂණික සමාගම් ඔවුන්සේ කලාීය කර්මාන්ත සන්ධ්ානය වන ආසියානු අන්තර්ජාල 

සන්ධ්ානය - Asia Internet Coalition - (AIC) හරහා සමම ක්රියාවලයට සම්ෙන්ධ් ීමට එකඟ ී ඇත.14 

 

සංග්රහය සකස් කිරීම: සමම ක්රියාවලය 2022 මාර්තු 16 වන දින සකාළඹදී මහජන සමාරම්භක 

උත්සවයකින් ආරම්භ විය.15 තාක්ෂණික සමන්ම සමාජ සද්වශපාලන උපසදසේ ලො සදන 15 සදසනකුසගන් 

යුත් ෙහු පාර්ශේවකරුවන්සගන් යුත් උපසද්වශක කණ්ඩායමක් විසින් එය සමසහයවනු ලැසේ. සංග්රහය සකසේ 

කිරීම සහ පාර්ශවකරුවන්සේ උපසද්වශන සමසහයීම කරනු ලෙන්සන් සාමාජිකයින් 7 සදසනකුසගන් යුත් 

මූලක කණ්ඩායමක් විසිනි. ඔවුහු සියලුම සදනා සිවිල් සමාජය, මාධ්ය, තාක්ෂණික ප්රතිපත්ති සහ 

අන්තර්ජාල පාලන පසුබිම් වලන් සතෝරා ගන්නා ලද ශ්රී ලාංකික පුරවැසිසයෝ සවති. මූලක කණ්ඩායසමහි 

සාමාජිකයින් තිසදසනකු සකටුම්පත් කිරීසම් කණ්ඩායම සලස කටයුතු කළ අතර සමූහසේ සසසු 

සාමාජිකසයෝ සම- සමාසලෝචනයක් සැපැයූහ.  

 

සිවිල් සමාජ ආයතන 16 ක් 16 විසින් 2019 දී පිළිපදින්නට එකඟ වූ සමාජ මාධ්ය ප්රකාශනය වැනි වගකීම් 

සහිත ඩිජිටල් පුරවැසිභාවය සඳහා ජාතික නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමට සමන්ම අසනකුත් ජාතික මට්ටසම් 

සේසේච්ඡා ුල පිරීම්වලට අනුපූරක ීමට ශ්රී ලංකා සංග්රහය සගෝලීය තාක්ෂණික සේදිකා මට්ටමින් සේවයං-

නියාමනය ගැඹුරු කරනු ඇතැයි අසේක්ෂා සකසර්. 

1.5 විෂයය කරුණු 

භාවිත සංග්රහයට අදාළව එයට අත්සන් කරන්නන්වේ ප්රයත්නයන් ඔස්වස් ශ්රී අන්තර්ජාලවේ හානිකර 

අන්තර්ගතයන් වකවරහි අවධ්ානය වයාමු කරනු ඇත. ලාංකීය අන්තර්ජාලය භාවිත කරන්නන් විසින් මහත් 

සැලකිල්ලක් දක්වන වත්මා යටවත් වන එම කරුණු පහත ලැයිස්තුගත කර තිවේ (අදාළ කැපවීේ සඳහා 4 

වකාටස බලන්න). 

1) වවරී ප්රකාශ 

2) ප්රචණ්ඩත්වය උසිගැන්වීම  

3) සාවදය වතාරතුරු  

4) දුස්වතාරතුරු  

5) සයිබර් හිරිහැර කිරීම වහෝ විවනෝද හිංසනය 

වත්මා හඳුනාගනු ලැබුවේ මහජන සමාරේභක උත්සවවේදී සිදු වූ සාකච්ඡා සහ පසුව උපවද්ශක 

කණ්ඩායවේ වයදවුේ පදනේ කරවගන ය. SafeWebLK සහ අත්සන්කාර පාර්ශ්ව විසින් අවනයෝනය 

එකඟතාවය මත අනාගතවේදී වේවා සංවශෝධ්නය කිරීමට වහෝ යාවත්කාලීන කිරීමට ඉඩ ඇත.   

 
14 https://aicasia.org/  
15 https://www.newswire.lk/2022/03/15/eb-users-to-collaborate-with-global-tech-companies-on-a-code-of-
practice-for-online-safety/  
16 http://www.socialmedialanka.org/  

https://aicasia.org/
https://www.newswire.lk/2022/03/15/eb-users-to-collaborate-with-global-tech-companies-on-a-code-of-practice-for-online-safety/
https://www.newswire.lk/2022/03/15/eb-users-to-collaborate-with-global-tech-companies-on-a-code-of-practice-for-online-safety/
http://www.socialmedialanka.org/


වමම වත්මාවන් අවනයෝනය වශවයන් වවනස් වනාවේ. නිදසුනක් වශවයන්, වවරී ප්රකාශයන්ට සාවදය 

වතාරතුරු ද ඇතුළත් විය හැකිය. වබාවහෝ අවස්ථා වල වවරී ප්රකාශවේ උප කුලකයක් වන ප්රචණ්ඩත්වයට 

උසිගැන්වීේ කාණ්ඩය, එය අතිශයින් හානිකර සහ නීතිවයන් පැහැදිලිවම තහනේ කර ඇති නිසා එය 

වවනම කාණ්ඩයක් වලස ලැයිස්තුගත කර ඇත.  

භාවිත කර ඇති නිර්වචන සඳහා 7 වන වකාටවස් පාරිභාෂික වචන මාලාව බලන්න.  

1.6 අේසන් කරන පාර්ශ්ව 

මූලික වශවයන් පරිශීලක ජනනය කරන ලද අන්තර්ගතය මත රඳා පවතින තාක්ෂණික සමාගේ සහ/වහෝ 

ඒවාවේ විවශ්ෂිත වේදිකා ඔවුන්වේ වමවහයුේ වගෝලීය, ආසියානු කලාපීය වහෝ ජාතිකද යන්න වනාසලකා 

සංග්රහයට අත්සන් කරන්නන් විය හැකිය. ඔවුන් නීති සංග්රහය සේමත කරන අවස්ථාවේදී වහෝ ඉන් පසුව 

ඕනෑ ම අවස්ථාවක සේබන්ධ් විය හැකිය. අත්සන් කරන්නන් ශ්රී ලාංවක්ය වතාරතුරු පරිසර පද්ධ්තිය තුළ 

වැදගත් ක්රියාකාරීන් වලස ඔවුන්වේ භූමිකාව හඳුනා ගන්නා අතර වවනත් සමාන සමාගේ වහෝ වේදිකා 

සංග්රහයට සේබන්ධ් වීමට වහෝ එය වහාඳම පුහුණු මාර්වගෝපවද්ශයක් වලස භාවිතා කිරීමට දිරිමත් කරනු 

ඇත.  

1.7 පරිපාලක 

පරිපාලක යනු සංග්රහවේ 6 වන වගන්තිවේ සහ 4වන ඇමුණුවමහි දක්වා ඇති පරිදි, සංග්රහවේ පරිපාලනය 

සහ ප්රගතිය සඳහා වගකිව යුතු සංවිධ්ානයකි. 

 

2. මාර්යගෝපයේශ මූලධර්ම 

වමම මාර්වගෝපවද්ශ මූලධ්ර්ම විසින් එයට අත්සන් කරන්නන් හට සහ භාවිත සංග්රහවේ පරිපාලකයාට මඟ 

වපන්වන මූලික වටිනාකේ ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒවා ජාතයන්තර මානව හිමිකේ ප්රමිතීන් සහ අන්තර්ජාල 

ආරක්ෂාව පිළිබඳ වපාදුවේ පිළිගත් වහාඳම භාවිතයන් මත පදනේ වේ. වමම සංග්රහවේ ‘වයාදාගත හැකි 

නීතිය’ සේබන්ධ් සියලු වයාමුකිරීේ ජාතයන්තර මානව හිමිකේ ප්රමිතීන්ට අනුකූල වන ශ්රී ලංකාවේ 

ආණ්ුක්රම වයවස්ථාව සහ වයවස්ථාපිත වූහයන් වවත වයාමු කිරීමක් විය යුතුය. 

2.1 අදහස් ප්රකාශ කිරීයම් නිදහස සහ අයනකුේ මූලික මානව හිිකම්වලට ගරු කිරීම 

අදහස් ප්රකාශ කිරීවේ නිදහස සාමානය සේමතය විය යුතු අතර වමම නිදහසට සීමාවන් පැනවීම 

වයතිවර්කයක් විය යුතුය. අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට සහ හානිකර අන්තර්ජාල අන්තර්ගතයන් 

වබදාහැරීම වැළැක්වීම සඳහා දරන සියලු උත්සාහයන් ප්රකාශනවේ නිදහසට ඇති අයිතියට ගරු කරමින් 

එය ප්රවර්ධ්නය කරමින් සිදුකළ යුතුය.  

අදහසේ ප්රකාශ කිරීසම් නිදහස පිළිෙඳ සියලු සීමා සිවිල් සහ සද්වශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිෙඳ ජාතයන්තර 

සම්ුතිය (ICCPR, 1966) වැනි මානව හිමිකම් ගිවිසුම්වල පිළිබිඹු වන පරිදි17 ජාතයන්තර මානව හිමිකම් 

ප්රමිතීන්ට අනුකූල විය යුතුය. ඒවා අවශය, සමානුපාතික සහ සාධ්ාරණ ක්රියාමාර්ග විය යුතුය. 

පුද්ගලවයකුවේ අන්තර්ජාල ප්රකාශනය සීමා කිරීමක් සිදුවිය යුත්වත්, අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව ප්රවර්ධ්නය 

 
17 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights


කිරීම සහ අන් අයවේ අයිතිවාසිකේවලට ගරු කිරීම වැනි නීතයානුකූල අරමුණු ඉදිරියට වගන යාම සඳහා 

පමණි.  

අදහස් ප්රකාශ කිරීවේ නිදහසට ගරු කිරීමට අමතරව, අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට දරන 

ප්රයත්නයන් අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් විසින් භුක්ති විඳින අවනකුත් මූලික අයිතිවාසිකේ සහ නිදහසට 

සේූර්ණවයන්ම ගරු කළ යුතුය. වේවාට වතාරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිය සහ ඇසුරු කිරීවේ නිදහස 

ඇතුළත් වේ. 

2.2 ආරක්ෂාව ප්රවර්ධනය කිරීම  

අන්තර්ජාලය සහ ඩිජිටල් වේදිකා මිනිසුන්ට ආරක්ෂිතව භාවිත කළ හැකි අවකාශයන් විය යුතුය. 

අන්තර්ජාලය හරහා අදහස ්හුවමාරු කර ගන්නා විට, දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්නා විට, සහවයෝගවයන් 

කටයුතු කරන විට සහ විවනෝද වන විට මිනිසුන්ට ආරක්ෂිත බවක් දැනිය යුතුය. එබැවින් අන්තර්ජාල භාවිත 

කරන්නන්වේ ආරක්ෂාව ප්රවර්ධ්නය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. 

2.3 පරිශීලකයන්යේ යපෞේගලිකේවය ආරක්ෂා කිරීම 

තාක්ෂණ වේදිකා මගින් පිරිනමනු ලබන නිෂ්පාදන සහ වස්වා භාවිත කරන අයවේ වපෞද්ගලිකත්වයට 

ඔවුන්  ගරු කළ යුතුය.  

හානිකර අන්තර්ජාල අන්තර්ගතයන් වබදා හැරීම වැළැක්වීමට වහෝ අවම කිරීමට තාක්ෂණ වේදිකා විසින් 

ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග මගින් වපෞද්ගලිකත්වයට ඇති අයිතිය අඩාල වනාකළ යුතුය. එවමන්ම, නියමයන් 

සහ වකාන්වද්සි, ප්රකාශිත ප්රතිපත්ති සහ ස්වේච්ඡා චර්යා සංග්රහ ආදිය පරිශීලකයන්වේ වපෞද්ගලිකත්වයට 

ගරු කිරීමට කරන ලද කැපවීේවලට පටහැනි වනාවිය යුතුය. පර්වේෂණ අරමුණු වවනුවවන් වපෞද්ගලික 

දත්ත වවත කරනු ලබන ඕනෑම ප්රවේශයක් මගින් පරිශීලක වපෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කළ යුතු අතර අදාළ 

නීතිවලට අනුකූලව පමණක් භාවිත කළ හැකිය. 

2.4 අවශයතා, සමානුපාතිකේවය සහ සාධාරණේවය 

පරිශීලක චර්යා වර්ග, වේදිකා අපවයෝජනය, ආරක්ෂාව සේබන්ධ් ගැටලු සහ හානිකර අන්තර්ජාල 

අන්තර්ගතයන්, ඒවා සිදුවන ආකාරය, අවදානේ මට්ටම සහ තාක්ෂණ වේදිකා මගින් පිරිනමනු ලබන පුළුල් 

පරාසයක නිෂ්පාදන සහ වස්වාවන් අතර බලපෑම අනුව වවනස් වේ.  

අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට පියවර ගැනීවේදී, තාක්ෂණ වේදිකාවන් අවශයතාව, 

සමානුපාතිකත්වය සහ සාධ්ාරණත්වය යන මූලධ්ර්ම මගින් මාර්වගෝපවද්ශනය ලබාගත යුතුය. හානිකර 

අන්තර්ගතයන් වබදා හැරීම සීමා කිරීමට පියවර ගත යුත්වත් අවශය විටදී පමණි. ඒවා අවදානම මත පදනේ 

වූ ක්රියාමාර්ග විය යුතු අතර හානිවේ මට්ටමට සමානුපාතික විය යුතුය. වමම පියවර සාධ්ාරණ විය යුතු අතර 

හානිකර අන්තර්ජාල අන්තර්ගතයන්වේ බරපතලකම සහ වයාප්තතිය, අදාළ නීතිවලට අනුව එහි තත්ත්වය 

සහ දැනටමත් ක්රියාත්මක වන අවනකුත් උත්සාහයන් සැලකිල්ලට ගත යුතුය.  

2.5 අන්තර්ජාලයේ පාරජාතික සහ යගෝලීය ස්වභාවය හඳුනාගැනීම  

තාක්ෂණික වේදිකා ස්වභාවවයන්ම අන්තර්ජාතික වහෝ වගෝලීය වන අතර ජාතයන්තර වහෝ වගෝලීය 

පරිමාණවයන් ක්රියා කිරීමට හැකි විය යුතුය. 



ඩිජිටල් සන්නිවේදනය වද්ශසීමා ඉක්මවා යයි. එබැවින්, අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව ඵලදායී වලස ප්රවර්ධ්නය 

කිරීමට සහ හානිකර අන්තර්ජාල අන්තර්ගත වබදා හැරීම වැළැක්වීමට වහෝ අවම කිරීමට දරන ප්රයත්නයන්, 

වද්ශසීමා සන්නිවේදනවේ වටිනාකම සහ පරිමාණවේ අවශයතාවය හඳුනාගත යුතුය. 

 

2.6 පුළුේ යයාදාගැනීයම් හැකියාව සහ සහභාගීේවය 

ඩිජිටල් වතාරතුරු පරිසර පද්ධ්තිය විවිධ් පරිශීලක ප්රජාවන්ට විවිධ්ාකාරවයන් වස්වය කරන පුළුල් 

පරාසයක වේදිකා, නිෂ්පාදන සහ වස්වා වලින් සමන්විත වේ. 

අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව ඵලදායී වලස ප්රවර්ධ්නය කිරීමට සහ හානිකර අන්තර්ජාල අන්තර්ගත වබදා හැරීම 

වැළැක්වීමට වහෝ අවම කිරීමට වමම පරිසර පද්ධ්තිය හරහා දරන ප්රයත්නයන් ඇතුළත් සහ නමයශීලී විය 

යුතු අතර, විවිධ් වර්තමාන සහ අනාගත ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් සංග්රහයට සහභාගී වීමට වහෝ මඟ වපන්වීමට 

දිරිමත් කළ යුතුය. 

 

2.7 නවයකරණය  

තාක්ෂණික වේදිකාවලට නවයකරණය කිරීමට සහ ඒවාවේ අවදානේ පැතිකඩවලට වඩාත් ගැලවපන 

අයුරින් ප්රතිචාර දැක්වීමට නමයශීලී බවක් තිබිය යුතුය. තතයකාලීනව අන්තර්ජාලය හරහා විකාශනය වන 

තර්ජන පුනරාවර්තනය කිරීමට, වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ආමන්රණය කිරීමට උපක්රම අනුවර්තනය කිරීමට, 

නැවත ක්රමාංකනය කිරීමට සහ මාරු කිරීමට ඔවුන්ට නමයශීලී බවක් තිබිය යුතුය. 

 

2.8 පේධති මත පදනම් වූ යහපේ භාවිත ප්රිතීන්  

ප්රකාශනවේ නිදහස, ආරක්ෂාව සහ වපෞද්ගලිකත්වය ඇතුළු මූලික වටිනාකේ වගකීවමන් යුතුව සහ 

කාර්යක්ෂම වලස සමතුලිත කරන්නා වූ තාක්ෂණ වේදිකා සක්රිය කරන පද්ධ්ති, ප්රතිපත්ති සහ ක්රියාවලි 

වකවරහි වහාඳම භාවිත ප්රමිතීන් විසින් අවධ්ානය වයාමු කළ යුතුය.  

නව මාර්ගගත තර්ජනවලට අනුවර්තනය වීමට නමයශීලී බවක් ලබා වදන ප්රතිපත්ති, නිෂ්පාදන, වමවලේ 

සහ වැඩසටහන් සඳහා තාක්ෂණ වේදිකා විසින් ආවයෝජන සිදුකළ යුතුය. දැනුේවත් තීරණ ගැනීමට සහ 

අන්තර්ජාලය තුළ ඔවුන්වේ අත්දැකීේ සහ අන්තර්ක්රියා පාලනය කරගැනීමට හැකි වන පරිදි පරිශීලකයින් 

සවිබල ගැන්විය යුතුය. 

 

2.9 විනිවිදභාවය 

තාක්ෂණ වේදිකා විසින් මාර්ගගත ආරක්ෂාව ප්රවර්ධ්නය කිරීම සහ හානිකර අන්තර්ජාල අන්තර්ගතයන් 

වයාප්තත කිරීම වැළැක්වීම වහෝ අවම කිරීම සේබන්ධ්වයන් වන ඔවුන්වේ ප්රතිපත්ති, ක්රියාවලි සහ නිශ්චිත 

ක්රියාමාර්ගයන්වේ අර්ථවත් විනිවිදභාවය සහතික කළ යුතුය.  

තාක්ෂණ වේදිකාවල ආරක්ෂක ප්රතිපත්ති, ක්රියාවලි සහ ක්රියාකාරකේවල අර්ථවත් විනිවිදභාවය විවිධ් 

පාර්ශ්වකරුවන් අතර අවවබෝධ්ය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ. එවැනි පාර්ශ්වකරුවන් අතර ඵලදායී 

සහවයෝගීතාව සඳහා අවසථ්ා වැඩි කළ හැකිය. ඔවුන්වේ අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති, ක්රියාවලි සහ 

ක්රියාකාරකේ සඳහා නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීේ සහ වැඩිදියුණු කිරීේ ලබාගැනීම සඳහා ප්රවීණයන්, සිවිල් 



සමාජය සහ පරිශීලකයින් වවතින් විචාරශීලී ප්රතිවපෝෂණයන් ලබා ගත හැකි ඩිජිටල් වේදිකා ක්රියාත්මක 

කළ හැකිය. 

 

2.10 සමස්ත සමාජයේ සහයයෝගීතාව 

සංකීර්ණ අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ අභිවයෝග සේබන්ධ්වයන් කටයුතු කිරීම සඳහා 'සමස්ත-සමාජවේම' 

උත්සාහයක් වද්ශීයව සහ වගෝලීය වශවයන් අවශය වේ.  

රජය, සිවිල් සමාජය, මාධ්ය සංවිධ්ාන, ශාස්රඥයන්, ආගමික සංවිධ්ාන, අධ්යාපනඥයින්, වදමාපියන් සහ 

රැකබලා ගන්නන්, අන්තර්ගත නිර්මාපකයින් සහ අන්තර්ජාලය භාවිත කරන අවනකුත් පුද්ගලයින් ඇතුළු  

පුළුල් පරාසයක පාර්ශ්වකරුවන් හට අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව සහ හානිකර අන්තර්ජාල අන්තර්ගතයන් 

සමඟ කටයුතු කිරීවේ වගකීේ ඇත. පරිශීලකයන් සවිබල ගැන්වීම, ආරක්ෂාව ප්රවර්ධ්නය කිරීම සහ 

හානිකර අන්තර්ජාල අන්තර්ගතයන් අු කිරීම ඩිජිටල් වේදිකා ඇතුළු විවිධ් පාර්ශ්වකරුවන් අතර 

සහවයෝගිතාව අවශය වන වපාදු වගකීමකි. 

 


