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දපරවදන 

 
 

කාන්තාවන් සවිබල ගලන්වීදම්දී ඔවුන් සතු කුසලතාවයන්, ෙලනුම සහ තාක්ෂණය මගින් ඔප් නලාංවීම 

අතවශය. දමම ආමාතාංශදේ විෂය පටයට ගලදනන එය අතිගරු ජනාපතපතිතුමන්දේ රතිපත්ති  

රකශදේ සඳහන් සමාජ ආේිකයට ොයක වන කාන්තා පරපුරක් බිහිකිරීම යන්දනන්ෙ මනාවට පිළිබිඔු 

දත. ඵලොයී හා කඩිනම් සාංවේධ්නයකට රවිෂ්  වීදම් ්රියාොමදේදී ජනගහනදයන් අඩකටත් වඩා වලඩි 

රතිශතයක් ඇති කාන්තාවන්  දම් සඳහා ොයක කර ගලනීම සහ එම සාංවේධ්නදේ යහපත් රතිඵල 

ඔවුනට ලබාදීදම් රදතශයන් හනාන්වා දීම  අප විසන් සදු කළ යුතුය. එහි එක් රයත්නයක් වශදයන් 

ඇරඹුණු කාන්තා සහ ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාතාංශය මගින් කාන්තාවන් දතාරතුරු 

තාක්ෂණදයන් සවිබල ගලන්වීම සඳහා පලකරන ලෙ “ුමහුරුකත” නම් වූ දතාරතුරු තාක්ෂණ සගරාදත 

දෙවලනි කලාපය දමදලස එළි ෙක්වමු. 

 

ආාංකිත සාක්ෂරතාවදයන් යුතු කාන්තා රජාවක් බිහිකිරීම තුලින් සමාජ ආේික සාංවේධ්නය කරා 

කඩිනම්ව හා ඵලොයීව ලඟා දවින් වඩාත් යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් උොකර ගලනීමට අවස්ටාව 

සලපයීම දමම සඟරාදත මූලික අරමුණයි. 

 

දමය ඉතා පුළුේ ඉිරි ගමනක ආරම්භයක් වන අතර සමසට් ශ්රී ලාාංකික රජාව දවතම ඩිිටටේ 

තාක්ෂණදේ රතිලාභ දගනයාම සඳහා සදුකරන එක් උත්සාහයකි. දමමගින් පා ක ඔබදේෙ අෙහස ්

උෙහස් වලටෙ දතිකාවක් සලසා දීමට බලාදපාදරාත්තු වන අතර  සාරවත් ලිපි, දතරතුරු, නිේමාණ 

දමන්ම දයෝජනාෙ සලපයීදමන් ඔබට ෙ දමම යහ කාේයයට ොයකත්වය ලබා ිය හලකිය. 

 

ශ්රී ලාංකාව දතාරතුරු තාක්ෂණ භාවිතයන් හා හලකියාවන් වඩා ඵලොයීව භාවිතා කරන සහ  එහි 

රතිලාභයන්ෙ අත් විින වඩාත් ශක්තිමත් සහ පිරිපුන් කාන්තා පරපුරක් සටින දස භාගමත් රටක්  

දතවායි  රේටනා කරමු. 
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කාන්වතා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ  

අමාතයතුියයද  පණිවුඩය 

 

රටක කාන්තාවකදේ අභිමානය හා ුමරක්ිතතාවය 

තහවුරු වන්දන් ඇය තම පවුේ පරිසරය තුලත් සමාජ 

පරිසරය තුලත් අත්විින යහපත් සාේටකත්වයන් මතයි. 

ඒ සඳහා කාන්තාවන්ට ඇති අයිතිය හා ඔවුන්ට ඇති 

උනන්දුව තවත් ඔප් නලාංවීම සඳහා රකාශයට පත් 

දකදරන ුමහුරුකත සඟරාදත සාංහල මාධ්දයන් 

පලවන රටම කලාපය දවනුදවන් විෂය භාර 

අමාතවරිය විියට පණිවුඩයක් නිකුත් කිරීමට ලලීමම 

ඉතා භාගයක් දකාට සලකි. එිදනො  දවනස් වන හා 

සාංකීේණ වන දලෝකදේ දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන 

තාක්ෂණය පිළිබෙ නිවලරි ෙෘෂ්ි දකෝණයකින් බලා යහපත් දද් පමණක් ලබා ගලනීමට අවශ ෙලණුම 

හා සාංදතදීතාවය ලබා දීම හා  සතුට හා සාංදතදීතාවය සපිරිණු පවුේ පරිසරයක් තුලින් ශ්රි ලාාංකික 

කාන්තාවන් හා ළමුන් ඇතුලු සමස්ත ජන රජාවම දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණ දයන් සවිබල 

ගලන්වීම දමම රකාශනදයන් අදප්ක්ෂා කරයි. දතාරතුරු තාක්ෂණදයන් දහබි සමාජයක් දවත 

විශ්වාසදයන් යුතුව පිය නලගීමටෙ ඒ තුලින් කාන්තාවන්දේ ජීවන තත්වය නගා සටුවීමට ෙ කාන්තාව 

මුහුණදෙන සමාජීය හා ආේික ගලටළු දවනුදවන් විසදුම් දසායා ගලනීමට ෙ දමම රයත්නය තුලින් 

හලකියාව ලලදේවායි රාේටනා කරි. 

 

 

 

නීතීඥ පවිත්රා වන්වනිආරචි 

ළමා හා කාන්තා සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත 

දස ඛ් හා දද්ීයය ෛවෙ අමාත 
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කාන්වතා හා ළමා කටයුතු  

රාජය අමාතයතුමාද  පණිවුඩය 

 

වත්මන් ශ්රී ලාංකාව දස භාගමත් රාජයක් බවට 

පරිවේටනය කිරීදම් වායාමදේ දී රද් ජනතාවදේ 

සාරධ්ේම හා සතුම් පලතුම් සාංවේධ්නය කිරීම දමන්ම 

ඔවුන්දේ තාක්ෂණික ෙලනුම ෙ අභිදයෝගයන්ට මුහුණ 

දීමට හලකිවන අයුරින් වලඩි ියුණු කිරීම අතාවශ දත. 

දමම කේතවදේදී ශ්රී ලාාංකිය කාන්තාවන් දතාරතුරු 

හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණදයන් සහ වෘත්තිය 

කුසලතාවයන්දගන් සන්නද්ධ් කිරීමට අවශ කටයුතු 

සදු කිරීම සඳහා අප අමාතාංශය මන්න් වලඩසටහන් 

දබාදහාමයක් සදු කරනු ලබයි. එහි එක් රදතශයක් 

දලස දමම අමාතාාංශය මන්න් විදශ්ෂදයන්ම කාන්තාවන්දේ එිදනො කටයුතු දමන්ම සමාජීය හා 

ආේික කටයුතු වඩාත් කාේයක්ෂමව හා ඵලොයිව ඉටු කර ගලනීම සඳහා දතාරතුරු තාක්ෂණ ෙලනුම 

ඉහල නලාංවීදම් අදප්ක්ෂාදවන් සෑම වේෂයකදීම ‘ුමහුරුකත’ නින් සඟරා කලාප 2ක් එළි ෙලක්වීමට 

තීරණය කර ඇත. දම් සඳහා කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ අමාතාාංශදේ අමාත වරයා වශදයන් 

සාංහල මාධ්දයන් එළිෙක්වන  රටම ‘ුමහුරුකත’ සඟරාව සඳහා පණිවුඩයක් නිකුත් කිරීමට ලලීමම ගලන 

මම දබදහවින් සතුටට පතුදවි. අප අදප්ක්ෂා කරන දමවලනි ෙලනුම හා දතාරතුරු දබො හරින 

රදතශයන් තුළින් අප නිරතුරුව උත්සහ ෙරන්දන් කාන්තාවන්ට ඔවුන් අභිමුව ඇති අභිදයෝග ජයගත 

හලකි දමන්ම රද් සාංවේධ්නයට ඵලොයිව ොයක විය හලකි චරිතයක් බවට ඔවුන් ඔසවා තලීමමයි. 

දමාදහාතින් දමාදහාත දවනස් වන නුතන සමාජදේ පලවලත්මට සහ සාංවේධ්නයට අතවශ 

සාධ්කයක් වන තාක්ෂණික දමවලම් හා භාවිතයන් තවදුරටත් ශ්රී ලාංකික කාන්තාවන් අතර රවේධ්නය 

කිරීමට හලකි නම් එය රද් සමසට් සාංවේධ්නයට විශාල පිටුවහලක් වනු ඇතලයි මම විශ්වා ස කරි. 

 

 

විජිත දේරුදගාඩ 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ ඇමති 

 

 



 

 

පිටුව | VII 
 

සුහුරුකත - 2019        කලාපය  - 02 

කාන්වතා හා ළමා කටයුතු  

දේකම්තතුියයද  පණිවුඩය 

 

වත්මන් සමාජය වඩාත් සාංකීේණ වීමත් සමඟ ඒ සමාජදේ 

ජීවත්වීම සඳහා කාන්තාවන්ටෙ තම ෙලනුම, ආකේප, 

කුසලතාවන්හි හා ජීවන රටාදත දවනස්කම් ඇතිකර ගලනීම 

අතවශ දත. සමාජය තුල මුහුණදෙන අභිදයෝගයන් ජය 

ගලනීමට කාන්තාවන්ට අවශ ෙලනුම ලබා දීම හා දතාරතුරු 

හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීදමන් ඔවුන්දේ 

හලකියාවන්දගන් උපරිම රතිලාභ ලබා ගලනීම සඳහා අවශ 

අවස්ටාවන් නිේමාණය කිරීදම් අරමුණින් කාන්තා හා ළමා 

කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාතාංශය මන්න් දතාරතුරු 

තාක්ෂණය ආශ්රය කර ගනිින් ුමහුරුකත නින් 

සම්පාෙනය කරනු ලබන දමම සඟරාදත අන්තේගතය තුළින් කාන්තාවන්ට දමන්ම සමසට් සමාජයට 

ම නව තාක්ෂණ භාවිතයන් තුළින් තම පවුේ සාංස්ටාවන් යහපත්ව දගාඩනගා ගලනීමට ුමදුුම වටපිටාවන් 

නිේමාණය කර ගලනීදමහි ලා අවශ කරන සාංදතිතාවය හා ෙලනුම ලබා දීමට උත්සහ දකදේ. 

 

ඒ අනුව දමම සඟරාව තුලින් දතාරතුරු තාක්ෂණය නිවලරිව භාවිතා කරින් සමෘද්පතමත් අනාගතයක් 

දගාඩනගා ගලනීමට හලකි අභිමානවත් ශ්රී ලාාංකීක කාන්තා පරපුරක් බිහි දතවායි පති. 
  

 

 

 
ඒ.එස්.එම්ත.එස් මහානාම 
දේකම් 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාතාාංශය
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තීතදේ සට වේතමානය ෙක්වා ිනිසා 

විසන් විවිධ් යුග ගණනාවක් පුම 

කරින් වේතමාන තාක්ෂණ යුගයට 

එළඹ ඇත. කලින් පලවති සෑම යුගයකටම වඩා 

වේතමාන තාක්ෂණ යුගය ඉතාමත් ියුණු යි. 

සන්නිදතෙනය සහ දතාරතුරු තාක්ෂණය 

මානවයාදේ සමාජ අවශතාවක් දමන්ම 

සමාජ සබඳතා ශක්තිමත් කරන සහ 

දගාඩනාංවන රධ්ාන සාධ්කයක් බවට ෙ පත් වී 

ඇත. ිනිසාදේ දමම සීඝ්ර ියුණුවත් සමඟම 

ඔවුන්දේ අවශතාවයන් දමන්ම ෙලනුමත් වලඩි 

වී ඇත. ඒ සමඟම ඔවුන්දේ අවශතාවයන් 

දපරට වඩා සාංකීේණ වී ඇත. 

අෙ වනවිට දතාරතුරු තාක්ෂණදයන් දතාර 

සමාජයක් ගලන සතීමටවත් බලරි තරමට 

දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණය සමග 

සමාජය බද්ධ් වී ඇත. දලෝකදේ තිදබන 

සයළුම ක්දෂ්ත්ර කුමන ආකාරයකින් දහෝ  

දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණය සමඟ 

අත්වලේ බලඳදගන ඇත. දතාරතුරු හා 

සන්නිදතෙන තාක්ෂණදේ සදුවූ සීඝ්ර 

සාංවේධ්නයත් සමඟ අෙ දලෝකය විශ්ව 

ගම්මානයක් බවට පත්ව ඇත. දමකී 

තාක්ෂණික සාංවේධ්නය සමඟ බද්ධ් වී මානව 

සම්බන්ධ්තා නව මුහුණුවරක් දගන ඇති බව 

ෙක්නට ලලදේ. 

අ 

දතාරතුරු තාක්ෂණදේ සමාජ වැදගත්කම 
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භූදගෝලීය දුරස්ට බව පරො දද්ීයය දමන්ම 

ජාතන්තර  වශදයන්ෙ ඕනෑම  දතාරතුරක් 

දලාව ඕනෑම තලනක සට ුමළු දතලාවක් 

ඇතුළත කාල දේෙයකින් දතාරව ෙලන ගලනීමට 

හලකියාවක් ලලීම ඇත. දමදලස නව 

මුහුණුවරකින් යුත් මාධ් සාංස්කෘතියක් 

නිේමාණය කර ගලනීම පිණිස දතාරතුරැ හා 

සන්නිදතෙන තාක්ෂණය මගින් විශාල 

බලපෑමක් සදු කර ඇත. දතාරතුරු හා 

සන්නිදතෙන තාක්ෂණ 

භාවිතයන් හා 

දයදුම් 

මන්න් 

අධ්ාපනය, 

දස ඛ්, දද්ශපාලන, 

කෘිකේමාන්තය, ව ාපාර වලනි ක්දෂ්ත්ර 

ගණනාවක විශාල රගමනයක් ඇති වී තිදේ.  

දම් සයේලම දතාරතුරු තාක්ෂණික ියුණුව 

හරහා ලබා ගත් සමාජීය රතිලාභයන්ය. 

 

දතාරතුරු තාක්ෂණදේ ියුණුවත් සමඟ 

දලෝකදේ ආේිකය විෙුත් ආේිකයක්        

සE-Economy) බවට පත් වී තිදේ.දම් නිසා 

දලාව ඕනෑම රදද්ශයක ඇති භා්ඩ හා 

දස්වාවන් සඳහා අන්තේජාල  දවළෙදපාලක් 

නිේමාණය කර ගත හලකි වීම, පරිදභෝජන 

අවශතා ලබාගත හලකි වීම, පහුමදවන් හා 

කාල දේෙයකින් දතාරව භා්ඩ හා දස්වා 

ලබාගත හලකිවීම,  විනිමය ගලටලු අවම වීම 

වලනි  ආේීක රතිලාභ  රාියයක් ලබා ගලනීමට 

හලකියාව ලලීම ඇත.  

 

E-රාජ සාංකේපය හා E-Learning සාංකේපය 

යන සාංකේප සඳහා ෙ ෙලන් ෙලඩි අවධ්ානයක් 

දයාමු වී තිදේ. පරිගණකයක් සහ අන්තේජාල 

සබඳතාවක් පවතින සෑම 

පුද්ගලදයකුටම 

දතාරතුරු තමා 

අභියසට 

හමුවට 

දගන්වා 

ගලනීම 

එතරම් 

අපහුම 

කේතවයක් 

දනාදත .දතාරතුරු 

හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණ දේ 

වාප්තිය දහ්තුදකාට දගන තනතන අධ්ාපන 

ක්දෂ්ත්රය තුළ ෙ විප්ලවීය දවනස්කම් රාියයක් 

සදු දවින් පවතී. ඇතලම් විෂය ක්දෂ්ත්රයන් 

උපාපත ම්ටම ෙක්වා හලෙෑරීම නිවදස් ඇති 

පරිගණකය සහ අන්තේජාලය උපදයෝගී 

කරදගන සදු කිරීමට හලකියාව ලලීම තිදේ. 

එදමන්ම ෙලනටමත් පරිගණකය සහ 

අන්තේජාලය භාවිතා කරින් නිවදස් සට 

රැකියාවල නිරත වන අවස්ටා ෙ බහුලව ෙක්නට 

ලලදේ. 
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දබාදහෝ දෙදනක් සාම්රොයික තලපෑල 

සNormal Post  දවනුවට විෙුත් තලපෑල         

(E-mail) භාවිතා කරින් සන්නිදතෙනය 

ආරම්භ කර ඇත. තම වාපාර කටයුතු ියුණු 

කර ගලනීමටෙ දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන 

තාක්ෂණදේ දයදීම් වල වලඩි භාවිතාවය විදශ්ෂ 

භාවිතාවයක් ඇති බව ෙක්නට ලලදේ.  ෙලනුම, 

ෙත්ත සහ උපදෙස් ක්ෂණිකව දබො හො 

ගලනීමටත්, අඩු වියෙමකින් මාේගගත 

දවළඳසලලක් ආරම්භ කිරීමටත්, වාපාරයක් 

ආරම්භ කිරීදම් දී මුහුණ පාන බාධ්ක අඩු 

කිරීමටත් දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන 

තාක්ෂණදයන් පහුමකම් සලසයි. දමමගින් 

පලහලිලි වනුදේ වේතමානදේදී දතාරතුරු හා 

සන්නිදතෙන තාක්ෂණදේ පරිණතභාවය 

ආේික වේධ්නය සමඟ සමීපව බලඳී පවතින 

බවයි. 

 

දතාරතුරුහා සන්නිදතෙන තාක්ෂණය මගින් 

ියුණු සාංවේධ්නය වූ රටවේ හි දමන්ම ශ්රී 

ලාංකාව වලනි සාංවේධ්නය දවින් පවතින 

රටකට වුව ෙ ලබාගත හලකි  හලකි දමදහවර 

කිසදස්ත් ලඝු කර ෙලක්විය දනාහලකිය. 

දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණ 

ක්දෂ්ත්රදයහි නව දසායා ගලනීම්, අන්තේගතය 

සහ යටිතල පහුමකම් යන ක්දෂ්ත්ර වල ශ්රී 

ලාංකාව ඉහළ රගතියක් අත්කර දගන තිදේ. 

එක් එක් රටවේ දගෝලීය 

තාක්ෂණ ජාලය හා 

සම්බන්ධ් ව සටී ෙ? යන්න 

පිළිබඳව විමේශනය කිරීදම් 

දී, ශ්රී ලාංකාව දබාදහෝ 

රටවලට සාදප්ක්ෂව වඩාත් 

ඉිරියට පලිණ ඇති බවත් 

ෙක්නට ලලදේ. 

 

දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන 

තාක්ෂණය මගින් ලලීම ඇති 

හිතකර රතිඵල හා රතිලාභ 

දබාදහාමයකි. නමුත් 

දමමන්න් ඇතිවූ අනිස රිඵල රාියයක්ෙ 

නලතුවාම දනාදත. විදශ්ෂදයන් ෛෙනික 

අධ්ාපන කටයුතු වලින් ඈත්වී, සීමාව ඉක්මවා 

යින් පරිගණකය හා අන්තේජාල භාවිතා කිරීම 

ෙක්නට ලලීමම කණගාටුවට කරුණකි. දමහිදී 

දෙමාපියන්දේ දමන්ම ගුරුභවතුන් දේ ෙ 

වගකීමක් විය යුත්දත් දූ ෙරුවන් හට 

සන්නිදතෙනය හා දතාරතුරු තාක්ෂණයට 

අොළ උපකරණ හා දමවලම් හනාන්වා දීමත් 

ඒවා නිවලරිව පරිහරණය කරන ආකාරය කියා 

දීමත්ය. 
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න්තේජාලය යනු ෙත්ත ගබඩා කිරීම, සකස් කිරීම හා හුවමාරු කිරීම සඳහා සකස ්වූ ජාලකරණ 

පද්ධ්තියකි. ඕනෑම පුද්ගලදයකුට අන්තේජාලය මගින් ලලදබන රදයෝජන නිසාම 

දබාදහෝදෙනා දමය භාවිතයට දපළ දේ.දලෝක ජනගහනදයන් 40% පමණ පිරිසක් අෙ වන 

විට අන්තේජාලය භාවිත කරන බව  http://www.internetlivestats.com දවේ අඩවිය දපන්වා දෙයි.  

 

අන්තේජාලය ඔස්දස ් ලබා ගන්නා වඩාත් රචලිත දස්වාවක් දලස විෙුත් තලපෑල සලලකිය හලක. 

දමමගින් කාේයාලීය කටයුතු දමන්ම පුද්ගලික කටයුතු වලදී ෙ අවශ වන  ලිපිදගානු, ඡායාරූප ෙ 

හුවමාරු කරගත හලක. එදමන්ම අන්තේජාලය ඔස්දස් අපට අවශ කරන ලිපි, ඡායාරූප වීඩිදයෝ පට 

වලනි ෙෑ ෙ බාගත කර ගත  හලක. එදමන්ම පාසේ හා විශ්ව විොල සුමන්ට  අවශ දතාරතුරු හා 

දලෝකදේ ඕනෑම පාසලක, විශ්ව විොලයක දහෝ අධ්ාපනික ආයතනයකට අයත් සම්පත් ලබා 

ගලනීමට ෙ දමමගින් හලකියාව ලලදේ. සමහර අවස්ටා වල දමම දතාරතුරු දනාිදේ  බාගත කල හලකි 

දත.  

 

විදනෝොස්වාෙය සඳහා අන්තේජාල වීඩිදයෝපට, චිත්රපට නලරඹීම දමන්ම පරිගණක ක්රීඩා කිරීමෙ සදු කල 

හලක. විවිධ් රටවල තිදබන අධ්ාපන ආයතන වල  විවිධ් පා මාලා හලෙෑරීමටත් එමගින් සහතිකපත් හා 

වෘත්තිය ුමදුුමකම් ලබා ගලනීමටත් වේතමානදේ හලකියාව පවතී.  

අ 

අන්වතර්ජාලය ආරක්ිතව හා නිවැරදිව  

භාවිත කිරීදම්ත වැදගත්කම 
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අන්තේජාලදේ තවත් රසද්ධ් වූ දස්වාවක් නම් සමාජ මාධ්යයි. වේතමානදේ සමාජ මාධ්යන් භාවිතා 

දනාකරන දකදනකු දනාමලති තරම්ය. එයට දහ්තුව වී ඇත්දත් දලෝකදේ ඕනෑම තලනක සටින  

පුද්ගලයකුට ඉතා  පහුුමදවන් හා ක්ෂණිකව තවත් පුද්ගලයකු හා සම්බන්ධ්වීමට ඇති හලකියාවයි. 

දමහිදී තමන් හනානන ිතුරන් දමන්ම අලුදතන් ිතුරන් හනානාදගන ඔවුන් අතරෙ දතාරතුරු හුවමාරු 

කිරීමට සමාජ මාධ්ය ඔසද්ස් හලකියාව ලලදේ. එදමන්ම දවළෙ ෙලන්වීම් රචාරණ කටයුතු සඳහා ෙ ෙලන් 

සමාජ මාධ්ය භාවිතා කළ හලක. ක්ෂණිකව තම නෑ  හිතිතුරන් හා සම්බන්ධ් වීදම් පහුමව නිසාම 

සමාජ මාධ් භාවිතා කිරීමට දබාදහෝ අය දපළ දේ.  

 

අන්තේජාලය  මගින් තවත් අපට 

ලබා ගත හලකි දස්වාවක් නම් 

වෘත්තිය පුරප්පාඩු සඳහා  අයදුම් 

කල හලකි වීමයි. එදමන්ම ග්රලෆික් 

නිේමාණ,  මෘදුකාාංග සහ අදනකුත් 

නිෂ්පාෙන අ දලවි කිරීම සඳහා ෙ 

අන්තේජාලය ඉවහේ දත.  

 

එදමන්ම තමන්දේ දවළොම් 

කටයුතු සදු කිරීමට, එනම් භා්ඩ විකිණීම දමන්ම ිලදීගලනීම සඳහා ෙ ෙලන් අන්තේජාලය  භාවිතා 

කළ හලක. අන්තේජාලය මගින් දගෝලීය දවළෙදපාලක් නිේමාණය වීම නිසා භා්ඩ වල  ි ල සලසිමත් 

භා්ඩ විකිණිමට හා ිලදී ගලනීමට ඇති අවස්ටාවන් වලඩි වීමත් සදු වී තිදේ. දමහිදී e-බලාංකුකරණය ෙ 

ඉතා වලෙගත් දස්වාවක් දලස ෙලක්විය හලක. මුෙේ දවනත් ගිණුමකට බලර  කිරීම , බිේ දගවීම, දශ්ෂය 

ෙලන ගලනීම වලනි දබාදහෝ  දස්වාවන් E-බලාංකුකරණය මගින් සදු කල හලක.  E-දවළඳාම් හා E-

බලාංකුකරණයෙ එකිදනක හා යාවූ දස්වාවන් දෙකක් දලස සලලකිය හලක. 

 

අන්තේජාලය හා සම්බන්ධ් වූ ්රියාකාරකම් සදුවන ස්ටානය සයිබේ (cyber) අවකාශය දලස හදුන්වයි. 

නමුත් දමදලස අන්තේජාල දස්වාවන් ලබා 

ගලනීදම්දී තම පුද්ගලික ෙත්ත, ඡායාරූප 

යනාිය සයිබේ අවකාශයට මුොහලදරන බව 

දබාදහෝ දෙදනකුට අමතක වන කරුණකි. 

දමහිදී එම ෙත්ත දවනත් පුද්ගලයන් විසන් 

අවභාවිතා කල හලක. සයිබේ  අපරාධ් සදු 

වීමට වඩාත් ඉඩ සලලදසන්දන් දමදලස 

අනාරක්ිතව පුද්ගලයන්දේ දතාරතුරු 

සයිබේ අවකාශදේ තලන්පත් කර තිීමමයි. සයිබේ අපරාධ්යක් යනු පරිගණකයක් දහෝ Smart 
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දුරකටනයක් දහෝ අන්තේජාල පහුමකමක් සහිත දමවලමක් භාවිතා කිරීදමන් සදුකරන අපරාධ්යකි. 

දබාදහෝ විට අන්තේජාල අපරාධ්කරුවන් (Cybercriminals) තමන්ට ලාභ රදයෝජන ලබාගලනිමට 

දමම අපරාධ් සදුකරන අතර විදටක දවනත් පරිගණක හා අන්තේජාල  පහුමකම් අක්රීය කිරීමට දහෝ  

නීතාතනලල දනාවන දතාරතුරු මුො හලරීමට සයිබේ අපරාධ් සදුකරති. අන්තේජාලය භාවිතදයන් 

අපරාධ්ය  සදුකිරීදම්දී  වින්ිතයා (Victim) හා අපරාධ්කරු (Criminal) රටවේ දෙකක වුවෙ සටිය හලක. 

 

අන්තේජාල භාවිතදේ පහුම බව, එහි දතගවත් බව දමන්ම එහි  රහසගත බව ආරක්ෂා කිරීමට 

හලකිවීමත් නිසා සයිබේ අපරාධ් පහුමදවන් සදු කළ හලක. එතරම් තාක්ෂණික ෙලනුමක් දනාමලති  

පුද්ගලයන් දමන්ම ක්ඩායම්ෙ සයිබේ අපරාධ් සදු කරන අතර පුහුණු සාංවිධ්ානාත්මක ක්ඩායම් 

මහා පරිමාණදයන් සයිබේ අපරාධ් සදුකරති. දබාදහෝ විට දමම අපරාධ් සයිබේ අපරාධ් පිළිබෙ නීතිරිති 

දුේවල  රටවේ  ඉලක්ක කර ගනිින් සදු දකදේ.   

 

වර්තමානදේ ශ්රී ලංකාව තුල වැඩිපුර වාර්තාවන සයිබර් අපරාධ ආශ්රිත සිේීන්ව පහත පරිදි දේ. 

1. වයාජ ගිණුම්ත සෑදීම  (Fake accounts) 

පුද්ගලයකු හා සම්බන්ධ් නම, උපන් ිනය, පිාංචි රදද්ශය, 

පාසල වලනි ෙත්ත හා එම පුද්ගලයාදේ ඡායාරූප භාවිතා කර 

Facebook, Instagram වලනි සමාජ මාධ් ඔස්දස ් වාජ ගිණුම 

තලනීම අෙ ඕනෑතරම් ෙලක ගත හලක. දමදලස සාො ගන්නා 

ගිණුම් භාවිතා කරින් අොල පුද්ගලයාට අපහස වන අන්ෙින් 

හලස දරින් ඔවුන්දේ චරිතය ඝාතනය කිරීමට තලත් කිරීම දමහි රධ්ාන අරමුණ දත. 

 

2. ඡායාරූප අවභාවිතය ( Photo misuse) 

සමාජ මාධ් ඔස්දස ් පළ කරන තමන්දේ ඡායාරූප වල 

ආරක්ෂක සලකුමම් (Privacy settings) නිස ආකාරව සකසා  

දනාමලති අවස්ටාවන් වලදී එම ඡායාරූප තම ගිණුදම් 

දනාමලති බාහිර පාේශවයන් විසන් බාගත දකාට අවභාවිතා 

කල හලක.  

 

3. අන්වතර්ජාල බියගැන්වීම්ත හා හංසාකිරිම්ත 

දමහිදී අන්තේජාලය හරහා නාිකව දමන්ම නිේනාිකව ෙ 

තේජනය කිරීම් අපහාස කිරීම් සදුදත. අොල පුද්ගලයා 

අපහුමතාවට පත්කිරීමත්, චරිත ඝාතනය කිරීමත්, මානසකව 

පිඩාවන්ට පත් කිරීමත් දමහි අරමුණ දත. දමහිදී hacker  

දකදනකු පුද්ගලයකුදේ දතාරතුරු දසාරකම් කර එම 
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පුද්ගලයා blackmail කර මුෙේ ඉේලා සටියි. දබාදහෝ අවස්ටා වල දපාලිසදේ සහය පලතීම 

දවනුවට මුෙේ දගවා එම තේජන සමතයකට පත් කිරීමට වින්ිතයන් දපළදේ. නමුත් මුෙේ දගවූ 

පුමවෙ එම දතාරතුරු එම පුද්ගලයා විසන් අවභාවිතා දනාකරදන්  යලයි සහතික විය දනාහලක. 

 

4. මුදේ වංචා වලට හසු ීම 

දබාදහෝවිට තෑගි, දලාතරැයි ිනුම් ඇදීම, දුරකටන, 

පරිගණක ලබා දෙන ආකාරදයන් ිනිුමන් රවටා 

මුෙේ ගලනීම සදු කරයි. දමහිදී රසද්ධ් ආයතන වල 

නම් භාවිතා කිරීමෙ සදු දත.  එදමන්ම දවළෙ ෙලන්වීම් 

රකාශ කර ඒවාට අත්තිකාරම්  මුෙේ ලබා දගන අොල 

භා්ඩ ලබා දනාදෙන අවස්ටා ෙ ෙලක ගත හලක.  

 

ඉහත ෙලක්වු සයිබේ අපරාධ් ආශ්රිත සද්ීකන් වලට අමතරව  වාේතාදවන තවත්  සයිබේ  අපරාධ් ආශ්රිත 

සද්පතන් කිහිපයක් නම්,  

 

 අන්තේජාල බලාංකු මුරපෙ දසාරා ගලනීම්  

 සමාජ ජාලා ගිණුම් වල මුරපෙ දසාරා ගලනීම් 

 ණයවර පත් වාංචා  

 රහස දවළඳ  උපක්රම  දසාරකම  

 දප ද්ගලික ෙත්ත ගබඩා තුලට අනවසරදයන් ඇතුේ  වීම. 

 

අන්වතර්ජාලය භාවිතදේ දී කේපනාකාරී විය යුතු කැරණු  

දමවන් සයිබේ අපරාධ් වලට හුම වු විට මානසක  වශදයන් පීඩාවට පත්විය හලක.  දම් නිසා එවලනි 

අපරාධ්යන්දගන් රදතශම් වීම වඩා වලෙගත් දත. එදමන්ම එවලනි ගලටළුවක් ඇති වූ විට ඒ සඳහා ගතයුතු 

්රියාමාේග පිළිබෙව ෙලනුවත්ව සටීමෙ වලෙගත් දත. 

 

 අන්තේජාලය හරහා දතාරතුරු ලබා දෙන සෑම අවස්ටාවකදීම ඔබ දතාරතුරු ලබා දෙන්දන් 

නිවලරි පුද්ගලදයකුට / ආයතනයකට ෙලයි විමසලිමත් වන්න. 

 කිසම විදටක තම රහස දප ද්ගලික දතාරතුරු අන්තේජාලය හරහා හුවමාරු දනාකරන්න. 

 එදමන්ම අන්තේජාලදේ ඇති ක්රීඩා, වීඩිදයෝපට නලරඹීම, සමාජ මාධ් වලනි දස්වාවන් ට ඇේබලහි 

දනාවී ඒවා නිස සීමාවකින් භාවිතා කිරීමට විදශ්ෂදයන්ම පාසේ සුමන් හා විශ්ව විොල සුමන් 

්රියා කිරීම ුමදුුමය. 

 අන්තේජාලය හරහා රැකියා සඳහා කලඳවීම් කරන අවසට්ාවන් වලදී නිවලරි දතාරතුරු මත පෙනම් 

වී පමනක් මුෙේ  හා දප ද්ගලික දතාරතුරු ලබාදීමට සලලකිලිමත් වන්න. 
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සමාජ මාධ් ඔස්දස ්සදු වන සයිබේ අපරාධ් සම්බන්ධ් වාේතාදවන සද්ීකන්දගන්  සමාජ ජාල ගිණුම් 

වල මුරපෙ දසාරකම් කිරීම රධ්ාන තලනක් ගනී. දමවන් සයිබේ අපරාධ් වලින් වලළකීම සඳහා ශක්තිමත් 

මුරපෙයක් භාවිතා කිරීම හා විවිධ් අන්තේජාල ගිණුම් සඳහා එකම මුරපෙය භාවිතා දනාකිරිම දමන්ම 

මුරපෙය දවනස් කිරීම සදුකළ හලක. 

දහාඳ ශක්තිමත් මුරපෙයක් භාවිතා 

කිරීදම්දී අඩු වශදයන්  අකුරු සහ 

ඉලක්කම් අටක් වත් ඉක්මවන පෙයක් 

විය යුතුය. එය පහුමදවන් දකදනකුට 

අනුමාන කළ දනාහලකි වචනයක් විය 

යුතුය.                

 

කිසම විටක, තමාදේ නම, උපන් ිනය මුරපෙයක් දලස භාවිතා දනාකල යුතුය.දබාදහෝ සමාජ ජාල 

ගිණුම් සඳහා  ද්වි-සාධ්ක සතාපනය (two-factor authentication) පහුමකම ලබා දී ඇත. එමගින්, 

පුද්ගලදයකු තම පරිීයලක නාමය,  මුරපෙය ලබා දී ගිණුමකට ඇතුළුවන සෑම අවස්තාවකදීම තම ජාංගම 

දුරකටනයට දක්තයක් එවනු ලබයි. එය ඇතුලත් දනාකර කිසදවකුට එම  ගිණුමට ඇතුලත් විමට ඉඩ 

දනාලලදේ. දමම දස්වාව මගින් ෙ ගිණුමක් Hack වීදම් අවධ්ානම අඩු දත. 

 

 සෑම  විටම තම ෙත්ත හා දතාරතුරු ආරක්ිත ආකාරදයන් තලන්පත් කල යුතු අතර ඡායාරූප 

භාවිතදේදී වඩාත් සලලකිය යුතුයි. ඡායාරූප සමාජ ජාල තුළ රකාශයට පත් කිරීදම් දී තමන්දේ 

ිතුරන්දේ ලලයිසත්ුදත සටින යහළුවන්ට/ දයදහළියන් ට පමණක් ෙලක ගත හලකි වන දස ්

settings සසලකුමම්  සකසන්න. එදමන්ම තම ගිණුමට පුද්ගලිකවම හනානන පුද්ගලයන් හලර 

අදනකුත් කිසදවක් එක් කර දනාගලනීමට වග බලා ගත යුතුයි. ගිණුම් වල ඇතිවන ගලටළු 

පිළිබඳ නිතරම අවධ්ානදයන් සටිම හා එවලනි ගලටළු අවස්ටාවකදී වහාම මුරපෙ දවනස් කිරීම 

සදු කල යුතුය. 

 පරිගණක හා ජාංගම දුරකටන භාවිතා කිරීදම් දී, පරිගණක ෛවරස් වලින්  වලලලක්වීමට 

හලකියාවක් ඇති අන්තේජාල ආරක්ෂක පද්ධ්තියක් භාවිතා කළ යුතුයි (Anti-virus, Virus 

guard).  

 පරිගණකය තුළ  භාවිතා කරන මෘදුකාාංග යාවත්කාළීන  කිරීම සදු කළ යුතුයි. 

 දප ද්ගලික අන්තේජාල පහුමකම් භාවිතා කරන්දන් නම් සන්නිදතෙන රැහලන් තුලට ඇතුේ 

වීම  වලලක්වීම සඳහා ශක්තිමත් මුරපෙයක් භාවිතා කළ යුතුයි. 

 ඔබ සයිබේ අපරාධ්යකට දගාදුරු වන බව හලදේ  නම් ඒ පිළිබෙව වහාම දපාලිසය ෙලනුවත්  

කල යුතු බව සහි තබා ගන්න. 

 සයිබේ අපරාධ් සදුවිය හලකි බවට ෙරුවන් ෙලනුවත් කිරීම හා සලමවිටම තේජනයක් වුවදහාත් 

ඒ පිළිබෙව වහාම දෙමාපියන් ෙලනුවත් කල යුතු පවසන්න. 
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සයාතික කාන්තාව සමග 

සන්සන්ෙනය කිරී දම්දී ශ්රී 

ලාාංකික කාන්තාව අධ්ාපන 

ම්ටින් , දස ඛ් තත්ත්වදයන් දමන්ම 

සමාජ ආේික ම්ටින්ෙ ඉිරිදයන් සටී. 

කාන්තාවදේ ෙලණුවත් බව සහ ඇදේ 

්රියාකාරීත්වය මගින් පවුල සහ සමාජය තව 

දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම තුළින් සමාජ 

රගමනයන්ට කාන්තා සහභාගීත්වය වඩාත් 

ඵලොයී හා කාේයක්ෂම දලස දයාො ගලනීම 

රද් ආේික හා සමාජීය සාංවේධ්නයට  

අතාවශම කාරණයකි. දම් සඳහා 

කාන්තාවන් දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන 

තාක්ෂණ ෙලනුදමන් සන්නද්ධ් කිරීම රද් 

සාංවේධ්නයට වලෙගත් වන බව අප කාහටත් 

දනාරහසකි. 

ස්ී පුරුෂ සමානාත්මතාවය රවේධ්නය 

කිරීදමහිලා රධ්ානතම දමවලමක් දලස අෙ 

දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණය 

හනානාදගන තිදේ. ශ්රී ලාංකාව දමන්ම දබාදහෝ 

ියුණු දවින් පවතින රටවල දතාරතුරු හා 

සන්නිදතෙන තාක්ෂණ භාවිතයට ඇති 

කලමලත්ත, කාන්තාවන්දේ පිරිින් හා සසඳන 

විට කලපී දපදනන අඩුවක් ෙක්නට ලලදේ. ශ්රී 

ලාංකාදත විදශ්ෂදයන්ම ග්රාමීය කාන්තාවන්දේ 

දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණ භාවිතය 

හා හලකියාව විශාල වශදයන් අඩුවක් දපන්නුම් 

කරයි. සාංඛ්ාදේඛ්න ෙත්ත අනුවෙ දම් බව 

තහවුරු දත.  එනම් ශ්රී ලාාංකික සන්ෙේභය තුළ 

තවමත් දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන 

තාක්ෂණයට පිවිසීදම්දී ස්ී පුරුෂ වශදයන් 

දබදීමක් දපන්නුම් කරයි. දම් නිසා දතාරතුරු 

තාක්ෂණයට පිවිසීම සඳහා අොළ පහුමකම් 

තිබියදී පවා කාන්තාවන්ට තාක්ෂණික 

දමවලම් භාවිතා කර තම වලඩකටයුතු සදු කර 

ගලනීම පිරිින්ට සාදප්ක්ෂව අඩු ම්ටමක 

පවතී. 

 

කාන්තාවන් සවිබල ගලන්වීම සඳහා දතාරතුරු 

හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණය දකතරම් 

රදයෝජනවත්  වුවත්  දතාරතුරු හා 

සන්නිදතෙන තාක්ෂණ දමවලම් භාවිතයට 

ආ 
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ගලනීම වලක්වන බාධ්ක දබාදහාමයක් තවමත් 

ෙක්නට ලලදේ. 

 

 

 සමාජ සාංස්කෘතික ආකේපවල 

බලපෑම 

 කාන්තාව සතු ගෘහස්ට බලදීම් හා 

රමුඛ්තා 

 ිළිදු බව 

 පරිීයලන දේදී  මුහුණපාන ගලටළු 

 භාෂා දුේවලතාවය 

 පුහුණුවීදම් ඇති අඩුපාඩු හා දුේවලතා 

 තාක්ෂණය පිළිබෙ විශ්වාසයක් 

දනාමලතිවීම 

 ඔවුන් සතුව තාක්ෂණික දමවලම් 

දනාමලතිවීම 

 අධ්ාපනික තත්වය අඩු වීම. 

 

ඉහත කරුණුවලට අමතරව බලපාන විදශ්ෂ 

අභිදයෝගයක් වී ඇත්දත් කාන්තාවන්ට 

එදරහිව සදුවන හිාංසානාත්මක ්රියාවල 

වලඩිවීමක් දලාවපුරා ෙක්නට තිීමමයි.  

විදශ්ෂදයන්ම කාන්තාවන් අන්තේජාලය තුල 

විවිධ් අවමානයන්ට, හිාංසනයන්ට අසභ 

පළිගලනීම්වලට ලක්විය හලකිය. දමවලනි 

අපරාධ්යක් වූ විට පලිණිලි කළ යුත්දත්  කාටෙ 

යන්න පිළිබෙ මනා ෙලනුමක් දනාමලතිවීම නිසාෙ 

දමම තත්වය වඩාත් නරක අතට පත්වීමට 

දහ්තුවක් වී ඇත. කාන්තාවන්ට එදරහිව 

අන්තේජාල රච්ඩත්වය හා අපරාධ් වලඩිවීම 

කාන්තාවන් දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන 

තාක්ෂණදයන් සවිබල ගලන්වීදම් ්රියාවලියටෙ 

බාධ්ාවක් වී තිදේ. අන්තේජාල භාවිතය පිළිබෙ 

රතිපත්ති, දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණ 

රතිපත්ති, සයිබේ නීති බලාත්මක කිරීදම්දී 

සදුවන අඩුපාඩු නිසාෙ කාන්තා පරිීයලකයන්ට 

අන්තේජාල අවකාශයන් අනාරක්ිත වී තිදේ.    

කාන්තාවන්ට දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන 

තාක්ෂණ දමවලම් භාවිතයට ගලනීදම්දී ඒ 

සඳහා බලපාන ඉහත  බාධ්ක ඉවත් කර ගනිින් 

ඔවුන්ට තම සමාජ ආේික හා දද්ශපාලන 

ඉලක්ක කරා කාේයක්ෂමව හා ඵලොයීව ලඟා 

වීමට,  වඩා ආරක්ෂාකාරී දලස දතාරතුරු හා 

සන්නිදතෙන තාක්ෂණය භාවිතා කරන්දන් 

දකදස්ෙලයි  යන්න පිළිබඳ ෙලනුවත් වීම හා 

ෙලනුවත් කිරීම ඉතා වලෙගත්දත. 
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ෙ දලෝකය   දගෝලීයකරණය වීමත් සමගම ි නිසු්ම, ඔවුන්දේ ිටවන ර ටාවේ සහ මුළු සමාජයම 

දවනස් දවලා. ඉතිාං ිටවිත වලට සදු දවලා තිදයන දම් දවනස දහාඳයිම කියලා කියන්නනම් 

අමාරුයි. හලබල යි නරකයි කියලා කියන්නත් අමාරුයි. ඒ කියන්දන් දම් දවනස තුල දහාඳ දද් 

වදේම නරකදද්ත් තිදයනවා. තාක්ෂණදේ ියුණුව නිසාම දලෝකදේ නව නිපලයුම් ගණනාවක්  

බිහිවුණා. දම් නිසා අදප් ිටවිත වඩාත් කාේයක්ෂම සහ ඵලොයි  දලස හුමරවාගන්න පුළුවන්කමකුත් 

ලලබුණා. ඉස්සරනම් කාටහරි ලියුමක්  යලතදවාත් සති ගණන් මාස ගණන් බලන් ඉන්න ඕන. නමුත් අෙ 

තාක්ෂණදේ තිදබන ියුණුව නිසාම ඒ දමාදහාදත්ම එම ලියුම  ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර අපි පල ය 

ගණන් රස්තියාදු දවනවාදන් බලාංකු වලට ගියාම දපෝලිදම් ඉඳලා. එත් ෙලන් අන්තේජාලය ඔස්දස ්

දගවිම් කටයුතු කරන්න අවස්ටාව තිදයනවා. එ්වාදේම තමයි සමා ජ ජාල දවේ අඩවි නිසා දලෝකදේ 

ඕනෑම තලනක සටින හිතිතුරන්දේ දතාරතුරු ඒ දතලාදතම ෙලන ගන්න පුළුවන්. 

  

ඉතිාං දමවන් පහුමකම් රාියයක් සපයලා දුන්නත් තාක්ෂණය හරියාකාරව භාවිතා දනාකිරීම නිසා ඇති 

වුණ අහිතකර බලපෑමත් ුමළුපටු නලහල. දම් ගලන නම් අම්දම් තාත්දත් අපි දෙපාරක් හිතන්න ඕන. 

විදශ්ෂදයන්ම අන්තේජාලය ඵලොයිව දයාො ගන්දන් දකාදහාමෙ  දමමගින් ඇතිවන හිතකර බලපෑම් 

අ 

අම්තදම්ත තාත්දත් ඔදේ දරුවා ට නිවැරදි මග 

දපන්වවන්වන....... 
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දමානවෙ කියලා ඔබත් ෙලනුවත් දවලා ඔදේ ෙරුවත් ෙලනුවත් කරන්න. දපාඩ්ඩක් හිතලා බලන්න 

මුහුණුදපාත වලනි සමාජ ජාල මාධ් වලට ෙරුවන් දකතරම් ඇේබලහි දවලාෙ කියලා. දම් සමාජ ජාල 

දවේ අඩවි වල ෙන්න දනාෙන්න විවිධ් වේගදේ ිනිස්ුම ඉන්නවා. ඉතිාං දම් විවිධ් වේගදේ ිනිස්ුමත් 

එක්ක සන්නිදතෙනය කිරීම නිසාම පහුගිය කාලදේ අදප් ෙරුවන් දකතරම් රවටීම් වලට ලක් දවන්න 

ඇත්ෙ ? දම් සද්ීකන් නිසා ිටවිත වලිනුත් වන්ි  දගවපු අවස්ටා අපි ට ෙකින්නට අහන්න ට ලලබුණා. 

 

ඉතිාං අම්දම් තාත්දත් දම් තාක්ෂණ යත් 

සමග සාංවේධ්නය දවන දලෝදක් අදප් 

ෙරුවනුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ඉිරියට 

යවන්න ඕන. තාක්ෂණය රතික්දෂ්ප 

කරන්න බලහලදන්. අදප් ෙරුදවෝ 

දලෝකයත් එක්ක ඉිරියට යලවිය යුතුයි. 

දමාකෙ අදප් ෙරුදවාත් දම් විශ්ව 

ගම්මානදේ පුරුකක් කළ යුතුයි. හලබලයි 

දම් ගමන අපි යලවිය යුත්දත් 

කේපනාදවන් හා නිවලරිවයි. කවුරුත් 

ෙන්නවදන් අන්තේජාලයට 

අයිතිකාරදයක් නලති බව . එ්ක නිසා  

අන්තේජාලයට විරුද්ධ්ව නිති පනවලා 

යටපත් කරන්න බලහල. අපි අන්තේජාලයට දමානවා හරි මුො හලරිදයාත් එ්ක මකන්න බලහල. දම් බව 

ඔදේ ආෙරණීය ෙරුවාට කියලා දෙන්න. දම් කාදේ ෙරුවන් තාක්ෂණයත් එක්කම ඉපදුණ නිසා 

තාක්ෂණය ගලන ෙරුවන් ෙන්න තරම් ඔබ දනාෙන්නවා විය හලකියි. හලබලයි ෙරුවන් තාක්ෂණය නිසා 

ඇතිවන අහිතකර බලපෑදමන් මුො දගන ඔවුන් තාක්ෂණයත් එක්ක  ඉිරිය ට යවන්න නම්, 

 

 දපාඩි කාලදේ සටම ෙරුවන්ට අවශය දද්වේ පමණක් ලබා දීමට ක ටයුතු කරන්න.   

 නව තාක්ෂණික දමවලම් භාවිතයට ඔබත් හුරු වන්න. 

 ඔදේ ෙරුවා පරිගණකය දහෝ තාක්ෂණික දමවලම් තුළට සීමා වීම වළක්වන්න. 

 ඔදේ ෙරුවාදේ පරිගණකය නිවදස් සයේලන්ට ඇස ගලදටන විවෘත පරිසරයක තබන්න. 

 ස්වයාං සාංවරයට, ස්වයාං විනයට මුේ තලන දී අන්තේජාලදේ යහපත් රතිඵල දනළා ගන්නට කියා 

දෙන්න. 

 විදශ්ෂදයන්ම ඔදේ ෙරුවා සමාජ ජාල දවේ අඩවි තුළ සලරිසරයි නම් ෙන්නා සෑබෑ ස්වරුපවලින් 

සටින පුද්ගලයන් බවට තහවුරු කරගත් අය පමණක් තමන්දේ යහළු ලලයිස්තුවලට එක් කර 

ගන්න උපදෙස් ලබා දෙන්න. 

 ඔදේ ෙරුවන්දේ සමාජ ජාල දවේ අඩවි ගිණුම් විමුමමට ලක් කර බලන්න. 
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 ඔබත් ෙරුවන්දේ ිතුරු ජාලදේ සාමාිටකදයක්  වන්න. 

 අන්තේජාලයට ෙත්ත ඇතුළත් කිරීදම් දී තම පුද්ගලිකත්වය තවදකකුට නිරාවරණය දනා 

කරන්නට ෙරුවා ෙලනුවත් කරන්න. 

  තමාදේ වලෙගත් දතාරතුරු, දුරකටන අාංක ආිය හුවමාරු දනාකරන්නට ඔවුන්ව පුහුණු 

කරවන්න. 

 එදස්ම  සමාජ ජාල දවේ අඩවි වලට ජායාරූප, දපෝස්් වලනි විවිධ් දද්වේ ෙලිදම්දී ඒ ගලන 

දෙපාරක් සතන්න උපදෙස් දෙන්න 

 විදශ්ෂදයන්ම අන්තේජාලය හරහා දගවීම් කිරීමට යාදම්දී තුන්වන පාේශවයක ට අපදේ ෙත්ත 

ලබා ගලනීමට දනාහලකි වන පරිි දගවීම සදු කිරීම ට සලලකිලිමත් දවන දලස පවසන්න. 

 සලමවිටම දෙපාරක් සතා වලඩ කිරීමට පුරුදු කර වන්න. 

 

 

 

 

 

ඩු ආොයම් ලබන ම්ටදම් සට මලි 

ආොයම් ලබන ම්ටදම් රටක් ෙක්වා 

ශ්රී ලාංකාව ඉිරියට ආ ගමදන්දී 

කාන්තාව ඉටු කළ නිහඬ කාේයභාේය අතිමහත් 

බව අවිවාොත්මක දත. දේදොර ක ටයුතුවල 

අරපිරිමලස්ම, පවුදේ ආොයදමන් දකාටසක් 

මතු රදයෝජනයට ඉතිරි කිරිම, දගවතු වගාව 

වලනි සරල සාංකේප තුළින් ඇය අවසානදේ 

රද් ියුණුවට ඉහළ ොයකත්වයක් සපයා 

තිදේ. දම් අතර මෑතක සට රට තුළ ෙක්නට 

ලලදබන නව රවණතාවයක් වන්දන් 

කාන්තාවන් වාපාර ක්දෂ්ත්රය තුළ ෙක්වන 

වලඩි සහභාගීත්වයයි. එදස් වුවත් අවාසනාවකට 

දමන් එවලනි කාන්තා වවසායකයින්ට මුහුණ 

දීමට සදුවන ගලටළු ගණනාවකි. ඉන් එක්  

 

 

වලෙගත් ගලටළුවක් වන්දන්  සීඝ්රදයන් ියුණු 

වන නව  විො හා  තාක්ෂණ ෙලනුම හා  

දතාරතුරු හා  සන්නිදතෙන තාක්ෂණ ෙලනුම 

තම ජීවන තත්වය නගා සටුවා ගලනීමටත් 

අ 

 

සුහුරුලිය  - ඩිජිටේ තාක්ෂණදයන්ව සවිබල ගැන්වූ 

සමා ජයක් කරා......... 
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වාපාර කටයුතු වලට  දයාෙවා ගලනීම ටත් ඇති 

දුබලතාවයයි. දමම තත්වය මඟ හරවා 

ගලනීමටත් කාන්තාවන් මුහුණ දෙන සමාජීය හා 

ආේික ගලටළු දවනුදවන් විසදුම් ලබා දීම  

සඳහා දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණය 

දයාො ගන්දන් දකදස්ෙලයි යන්න අරමුණු කර 

ගනිින්  WIFI - ුමහුරුලිය නින් 

වලඩසටහනක් 2016 වේෂදේ අග භාගදේ ශ්රී 

ලාංකාදතදී ආරම්භ කරන ලදී. දමම 

වලඩසටහන කාන්තාව හා දතාරතුරු 

සන්නිදතෙන තාක්ෂණ දපරමුණු වලඩසටහදන් 

සWomen & ICT Frontier Initiative - WIFI  

රටම ෙකුණු ආසයාතික වලඩසටහනයි. 

 

දමම වලඩසටහන දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන 

තාක්ෂණය සඳහා වූ ආසයා පලසෆික් 

මධ්ස්ටානය - United Nation Asian and 

Pacific Training Centre for Information & 

Communication Technology for 

Development – (UN –APCICT) මන්න් 

හනාන්වා දුන් අතර දමය ශ්රී ලාංකාදත ්රියාත්මක 

කිරීම හා පවත්වා දගන යෑම කාන්තා හා ළමා 

කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාතාාංශයත්, 

ශ්රී ලාංකා දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණ 

නිදයෝිටත ආයතනයත් (ICTA) සමඟ එක්ව 

සදු කරයි. 

 

කාන්තාවන් සමාජය තුළ මුහුණදෙන අභිදයෝග 

ජය ගලනීමටත්  කාන්තා වවසායකයින් හට 

දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණය භාවිතා 

කිරීදමන් තම හලකියාදවන් උපරිම රතිඵල 

ලබා ගලනීමටත් දමම දපරමුණු වලඩසටහන 

මන්න් ලබා දෙන ෙලනුදමන් හලකියාව ලලදේ. 

විදශ්ෂදයන්ම වාපාර සලලුමම් කිරීදම්දී හා 

කළමණාකරණදේ දී දතාරතුරු හා 

සන්නිදතෙන තාක්ෂණය හා සමාජ මාධ් 

භාවිතා කරින් වාපාර රවේධ්නය කිරීම 

තුළින් කාන්තාව ආේිකමය හා සමාජීය 

වශදයන් සවිබල ගලන්වීම දමම වලඩසටහදන් 

මූලික අරමුණුයි. මුළු රටම ආවරණය වන පරිි 

සයළුම ිස්ික්කවල කාන්තා වවසායකයින් 

සවිබල ගලන්වීදම් පුහුණු වලඩසටහන්  රජා 

වලඩමුළු හරහා ගම් ම්ටදමන් සදු කිරීමට  

අදප්ක්ෂා කළ අතර දම් වන විට 

බදුේල,  යාපනය, කිලිදනාච්චචිය, කුරුණෑගල, 

අනුරාධ්පුරය, නුවර, අම්පාර, මාතර යන 

ිස්ික්කවල දමම වලඩමුළු  පවත්වා අවසන් 

කර තිදේ. දමම වලඩසටහන  රද් බිම් 

ම්ටදම් කාන්තා වවසායකයින් අතර පුළුේ 

වශදයන් වාප්ත කරින්  ඉන් වලඩි රතිලාභ 

අත්කර දීමටත්,  නව තාක්ෂණය සමග ඉිරියට 

යන වත්මන් සමාජය දවත ුමහුරුලියක දලස 

විශ්වාසදයන් යුතුව පිය නලගීම ට අවශ 

දතාරතුරු හා සන්නිදතෙන තාක්ෂණ ෙලනුම 

ලබා දීමටත් දමමගින් අදප්ක්ෂා දකදේ. 
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මුහුණුදපාත වලනි සමාජ ජාලා  දවේ අඩවි අපට අවශ වන්දන් 

 

 දපෞේගලික සන්වනිදේදන සම්තබන්වධතා දගාඩ නගා ගැනීමට 

 ියතුරන්ව සමග සම්තබන්වධ ීමට 

 නව ියතුරන්ව සමඟ දතාරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට 

 නිවසින්ව පිටත සිටින පවුදේ සාමාජිකයන්ව සමග සමීප ීමට 

 සමාජයීය අවශයතාවයන්ව සහහා 

 විවිධ අධයාපනිකක රීඩාක විදන ද වැඩසටහන්ව ප්රචලිත කර ගැනීමට 

 එම වැඩසටහන්ව මගින්ව සිදු කරන කාර්යයන්ව පිළිබහ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට. 

 වයාපාර කටයුතු සහහා 

 වයාපාර කටයුතු ප්රචාරණය හා අලවිකරණ කටයුතු කර ගැනීමට 

 දවනත් වයාපාරිකයන්ව සමඟ සම්තබන්වධ ීමට 

 නව වයාපාරික අවස් ා හනානා ගැනීමට. 

 භාණ්ඩ හා දස්වා අලවිකරණ කටයුතු සහහා 

 විවිධ පාරිදභ ගික අවශයතාවයන්වට අනුව තම භාණ්ඩ හා දස්වා අලවිකරණයට 

 රැකියා අවස් ා උදා කර ගැනීම සහහා 

 තමාට ගැලදපන ගුණාත්මක රැකියා පහසුදවන්ව දසායා ගැනීමට 

 රැකියා අවස් ා පිළිබහ ප්රචාරණය සහහා 

 

මුහුණුදපාත හරහා සිදුවන අපරාධවලින්ව  

වැලකීමට නම්ත 

 



 

පි ටු ව  | 16 

සුහුරුකත - 2019            කලාපය - 02 

 

 ඔදේ ඡායාරූප අවභාවිතයට ලක් විය හැකිය. 

 ඔදේ පුේගලික දතාරතුරු හා ඡායාරූප භාවිතා කර 

වයාජ  ද ්ස් බුක් පිටුවක් නිර්මාණය කර ඔබට අපහාස වන 

අන්වදියන්ව භාවිතා කළ හැකිය. 

 ඔදේ දතාරතුරු දසාරා දගන ඔබව තර්ජනය කිරීම්තක මානසික හංසා කිරීම්තක මුදේ සූරා ගැනීම්තක 

ලිංගික අේලස් ලබා ගැනීම්ත ආදී හංසන වලට දගාදුරු විය හැකිය. 

 මුදේ වංචාවලට හසු විය හැකිය.  

 සිය දිවි හානි කර ගැනීම්ත හා අපරාධ සහහා දයාමු විය හැකිය. 

 මානසික වයාකූලතලතා ි ව විය හැකිය. 

 ඔබ දගාඩ නගාදගන ි ව කීර් ව නාමයට හානි පැියණිවිය හැකිය. 

 

 

 

  සරල මුර පදයක් දවනුවට 

පහසුදවන්ව පිවිසිය  දනාහැකි මුර 

පදයක් දයාදන්වන. 

 අකුරුක ඉලක්කම්ත සහ විදශෂ්  

අකුරු ිතුළත් මුරපදයක් දයාදන්වන. 

 මුර පදය නිතර දවනස ්

කරන්වන. 

 ඔබද  ඊදම්තේ ගිණුම හා 

සමාජ ජාල ගිණුම්ත සහහා එකම මුර 

පදයක් භාවිතා දනාකරන්වන. 

 දපාදු ස් ාන වලදී දහ  අන්ව අදයකුද  සන්වනිදේදන උපකරණයකින්ව ඔදේ ද ්ස් බුක් ගිණුමට 

ිතුේ ූදේ නම්ත ගිණුදමන්ව “Log out” ීමට අමතක දනාකරන්වන.  

 දනාහනානන අය තමන්වද  ගිණුමට එක් කර ගැනීදමන්ව වළකින්වන. 

 පැහැදිලි අයි වකරුදවකු දනාමැ ව වයාජ facebook ගිණුම්ත සමඟ සම්තබන්වධතා පවත්වා 

ගැනීදමන්ව වළකින්වන. 

 ඔබද  facebook ගිණුදම්ත අ වශය දපෞේගලික දත්ත පළ කිරීදමන්ව වලකින්වන. 

එදස්නම්ත සුරක්ිතව මුහුණු දපාදත් සැරි සරන්වදන්ව දකදස්ද? 

ඒත්...  ඔබ ෙන්නවාෙ ?   මුහුණුදපාත නිසා.... 
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 ඔබට ලැදබන ියතුරු ිරයුමක් තහවුරු කිරීමට ප්ර ම එම පුේගලයා සනා  කර ගන්වන. 

 Friend request එකක් යැීමට ප්ර ම එය අවයාජ ගිණුමක් බවට ප්රතයක්ෂ කර ගන්වන. 

 තම ගිණුදම්ත friend list එදක් සිටින පුේගලයන්වට පමණක් දැක ගත හැකි වන දස් අවශය 

විස්තර පමණක් ිතුළත් වන පරිදි පින්වූර හා post share කරන්වන. 

 ඔබද  දපෞේගලික දතාරතුරු ඉේලා සිටින පුේගලයින්ව පිළිබහ සැලකිලිමත් වන්වන. 

 කිසි විදටකත් ඔබද  දපෞේගලික දතාරතුරු (ලිපිනයක දුරක න අංකයක නිවදස් දතාරතුරු 

ආදිය) දනාහනානන පුේගලයන්ව සමග හුවමාරු කර ගැනීදමන්ව වළකින්වන. 

 ද ්ස් බුක් සැකසුම්ත වල ි ව ේවි සාධක සතයාපනය (“two-factor authentication” ) භාවිතා 

කරන්වන.  

 ඔබ ජංගම දුරක නදයන්ව සමාජ ජාල වලට පිවිදස්නම්ත එහ මුරපදය remember password කර 

තැබීදමන්ව වළකින්වන. 

 යදමක් ඔබට facebook ගිණුම හරහා හරිහැර කරයි නම්ත අදාළ බලධාරීන්ව දැනුවත් කරන්වන. 

 

 

 
 

 

 

ස්සර නම් අදප් දගවේ ආරක්ෂා 

කරන්න පාවිච්චචි කදළ් සලර 

බේදලක් ඇති කිරිම, එළිදේ ගිනි 

මලලයක් ගලසීම, නිවදස් ගෘහ මූලිකයා එළිදේ 

පිදළ් නිො ගලනීම වලනි දබාදහෝම සරළ ක්රම 

ඒත් ඉතිාං දම් කාදේට නම් ඉස්සර ක්රම 

හරියන්දන් නලහල වේතමාන සමා ජය ඉතාම 

කාේයබහුල දවලා. ඒ වදේම තමයි අෙ වනවිට 

පවුල එදහම නලත්නම් කුටුම්භය ඉතා පලහලිලි 

දලස දවනස්වීම්වලට ලක්දවලා. ඉස්සර 

දබාදහෝ පවුේවල  අම්මා  රැකියාවක නිරත 

වුද් නලහල. කවුරුහරි හලම දවලාදවම දගෙර 

තුළ රැඳී සටියා. අෙ ෙකින්න තිදයන විශාල  

තාප්ප ඉස්සර ෙකින්න ලලබුද් කලාතුරකින්. 

ඒ වදේම තමයි අහල පහළ දගවේ අතර අෙට 

වඩා ශක්තිමත් සම්බන්ධ්යක් ෙකින්න තිබුණා. 

අෙ  දබාදහෝ දගවේවල අම්මා තාත්තා 

දෙන්නම රස්සාවේ වලට යනවා. ඉස්දකෝදේ 

යන ෙරුවන් උපකාරක පන්තිත් ගිහිාං දගෙර 

එන්දන් රෑ දවලා. ඒ වදේම තමයි විශාල 

ඉ 

නිවදස් ආරක්ෂක කැමරා පේධ වයක් සවි කිරීම 

වැදගත් වන්වදන්ව ි යි? 
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දගවේ විශාල තාප්ප වලින් ව ට කර දගන. 

අසේවලස සම්බන්ධ්තා ඇත්දත්ම නලහල. දම් 

විියට අදප් සමාජ ක්රමය වඩාත් කාේයබහුල 

වීමත් එක්ක දසාරුන්ට සහ අපරාධ්කරුවන්ට 

ඔවුන්දේ කටයුතු නිෙහදස් කරගලනීමට ඉතා 

විශාල සහයක් ලලබිලා තිදයනවා. ඉතිාං  දම් 

තත්ත්වය නිසා ිනිස්ුමන්දේ ිටවිත වලට 

දද්පළ වල ට ආරක්ෂාව සම්බන්ධ්ව ගලටළු 

දබාදහාමයක් මතු දවලා  තිදයනවා. එ්ක නිසා 

ිනිස්ුම තමන් හරි හම්බ කරපු දද්වේ, ිල 

මුෙේ ඒ වදේම තමන්දේ ිටවිත ආරක්ෂා කර 

ගන්න විකේප ක්රම දහතවා. 

 

ඉතිාං දම්කට විසදුමක් විියට තමයි නවීන 

තා ක්ෂණික ක්රම යක් වන ආරක්ිත කලමරා 

පද්ධ්තියක් ගලන අපට අහන්න ලලදබන්දන්. 

ඔයදගාේදලෝ හලදමෝම දම්  ගලන අහලා ඇති. 

දම්කට කියන්දන් CCTV ( Closed Circuit 

Television) කියලා. දම් තාක්ෂණය ආරම්භ 

දවන්දන් මීට අවුරුදු අසූවකටත් කලින්. ඒ 

කියන්දන් 1940 දී විතර. හලබලයි දම් 

තාක්ෂණය ජනතාව අතරට  යන්දන් 1970 

තරම් පුම කාලයක. 

 

අපි මුලින්වම බලමු දම්ත ආරක්ිත කැමරා 

පේධ වයකින්ව අපට ලැදබන වාසි. 

 

 ආරක්ිත කලමරා පද්ධ්තියක් සවිකර ඇති 

නිවසක් තුළට දසාරුන් අපරාධ්කරුවන් 

ඇතුළුදවන්න  භයක් ෙක්වන නිසා 

දසාරකම් කිරීම වදේම අපරාධ් කිරීමත් 

අඩුදවනවා 

 

 ඒවාදේම දසාරකමක් දහෝ අපරාධ්යක් 

සදුවූ විට එය හනානා ගලනීමට කලමරා 

පද්ධ්තියක් තුළින් හලකියාවක් ලලදබනවා. 

 

 ඔබ නිවදස් දනාමලති අවසට්ාවලදී නිවදස් 

සදු වන්දන් කුමක්ෙලයි දසායා බලලීමට. 

විදශ්ෂදයන්ම කුඩා ෙරුවන් සටින දගවේ 

වල ෙරුවන් බලා ගන්නන් ඔවුන් දහාින් 

රැක බලා ගන්දන් ෙලයි දසායා බලලීමට 

හලකියාවක් ලලදබනවා. 

 

 නිවස ට පලිදණන්දන් කවුෙ 

යන්න  නිරීක්ෂණය කිරීමට පුළුවන්. 

 

 එිදනො අනදප්ක්ිකව මුහුණ දෙන ආපො 

ක්ෂණිකව ෙලනගලනීමට හලකියාවක් 

ලලදබනවා. 

 

 දසාර සතුරු උවදුරු සම්බන්ධ්දයන් සාක්ි 

වශදයන් ආරක්ිත කලමරා පද්ධ්තිදයන් 

ලලදබන වීඩිදයෝ පට භාවිතා කරන්න 

පුළුවන්. 
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දැන්ව අපි ආරක්ිත කැමරා පේධ වයකට අයි ව 

දකාටස් දමානවාද බලමු. 

1. කැමරාව 

කැමරා වර්ග ප්රධාන වශදයන්ව වර්ග  4 ක් 

 වදයනවා. 

 

 රැහැන්ව රහත කැමරා  

දමම කලමරා වේගය 

ිලදී ගලනීම සඳහා 

අපතක මුෙලක් වලය 

වන නිසා දමම 

වේගදේ කලමරා ඉතා ුමළු රමාණයක් තමයි 

දගවේවල සවි කරලා තිදයන්දන්. දමම 

කලමරා ඉතාම පහුමදවන් ස්ටාන ගත කරන්න 

පුළුවන්. රැහලන් දනාමලති නිසා දසාරුන්ට 

අපරාධ්කරුවන්ට දමම කලමරා වේගය අ්රිය 

කරන්න ඉතා අපහුමයි. 

 

 නයිට් විෂන්ව කැමරා 

දබාදහෝ 

කලමරා වලින් 

රාී කාලදේ 

ෙේශන 

දහාඳින් 

දප්න්දන් 

නලහල. හලබලයි නයි් විෂන් කලමාරාදත ඇති 

විදශ්ෂත්වය තමයි රාී කාලදේ ෙේශන 

දහාඳින් දප්නවා. ඉතිාං දම් වේගදේ කලමරා 

වලට ඉතා අඩු ආදලෝක තත්ත්වයකදී වුවෙ 

පලහලිලි රූප ලබා දෙන්නට හලකියාව 

තිදයනවා. 

 

 ඉන්වදඩ ර් කැමරා 

දගාඩක් දවලාවට 

ඉන්දඩෝේ කලමරා 

සවි කරන්දන්  

දගෙර ඇතුදළ්  

ෙේශන ලබා 

ගන්න. ඉතිාං දම් කලමරා වලින් ලබා දෙන 

ෙේශන මගින් නිවස ඇතුදළ්  සටින 

සාමාිටකයින්දේ ආරක්ෂාව තහවුරු 

දවනවා.  

 

 අවුට්දඩ ර් කැමරා 

අවු්දඩෝේ කලමරා 

වල විදශ්ෂත්වය 

තමයි  දමම 

කලමරා වලින් ලබා 

දෙන ෙේශන වලින්  නිවදස් සාමාිටකයින්ව 

පිටස්තර පුද්ගලයින්දගන් ආරක්ෂා කරගලනීම. 

දමම කලමරා වත්දත් ුමදුුම සට්ාන වල සවි 

කරලා තිදයනවා. දමම කලමරා වලින් ලබා 

දෙන ෙේශන වලින්  නිවසට දහෝ භූියට ඇතුලු 

වන්දන් කවුරුන්ෙලයි ෙලනගන්නට පුළුවන්. 

 

2. දරදක ඩර ය 

කලින් 

කියපු 

සයලු 

කලමරා 

වලින් 

ලලදබන ෙේශන පටිගත වන්දන් දරදකෝඩරය  

තුල. දරදකෝඩරය දවනුවට පරිගණකයක් 

සම්බන්ධ් කර ගන්න හලකියාව තිදයනවා. 
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3. දක්බලය 

කලමරාදත ඉෙලා 

දරදකෝඩරය 

ෙක්වා  අොළ 

ෙත්ත දගන 

යන්දන් දක්බේ 

හරහායි. දම් දක්බේ සවි කරන විට ඒවාදේ ි ග 

ගලන වි දශ්ෂදයන්ම සලලකිලිමත්  විය යුතුයි. 

දමාකෙ උවමනාවට වඩා ිගින් වලඩි වුදනාත් ඒ 

හරහා යන ෙත්ත වලට  ඇති රතිදරෝධ්ය වලඩි 

නිසා බාධ්ා දවන්න පුලුවන්. 

 

4. රවුටරය 

ආරක්ිත කලමරා 

පද්ධ්තිය හරහා 

එන ෙත්ත 

අන්තේජාලය 

හරහා 

නිරීක්ෂණය 

කරන්න අවශ නම් පමණක් රවුටරයක් භාවිතා 

කළයුතු ම දවනවා. දමමගින් දකාතනක 

සටියත්  අපි ළග තිදයන ස්මාේ් දුරකටනය 

මගින් නිවදස් කලමරා පද්ධ්තිදේ IP ලිපිනය 

දයදීදමන් ඒ හා සම්බන්ධ් වන්නට හලකියාව 

තිදබනවා. 

 

ආරක්ිත කැමරා පේධ වයක් සවි කරන්වන 

කලින්ව සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණා  

 මුලින්ම නිවදස් කලමරා සවිකල යුත්දත් 

දකාතලනටෙ යන්න තීරණය කරලා 

කලමරාවක්  මගින් වලඩි රදද්ශයක් 

ආවරණය වන පරිි  සලලුමමක් 

හොගන්න. දමහිි ෙත්ත හුවමාරුදතදී 

බාධ්ා අවම වන ආකාරයට කලමරා සවි 

කිරීමට වග බලා ගන්න. 

 

 කලමරාව දතෝරා ගලනීදම්දී සලලකිලිමත් 

දවන්න ඕන තාක්ෂණික  කරුණු 

කිහිපයක් තිදයනවා. 

 Camera Lens size 

 Chip / Sensor size 

 TVL (TV Line Resolution- දමම 

අගය අවම වශදයන් 700 ක් වත් 

වනවානම් දහාෙයි . 

 Lux Levels 

 IP rating 

 

 කලමරාව යකඩ බාේ මත සවිකරන විට ලී 

කලබලේලක් තබා ඒ මත සවි කිරීදමන් 

අකුණුවලින් වන හානි වළක්වා ගන්න 

පුළුවන්. 

 

 සයලුම කලමරා වල වයර PVC නල 

තුලින් දර දකෝඩරය දවත රැදගන 

යන්න. 

 

 දරදකෝඩරය ආරක්ෂා සහිත ස්ටානයක 

එනම් පහුමදවන් කිසවකුට ලඟා විය 

දනාහලකි තලනක තබන්න 

 

 ආරක්ෂක කලමරා පද්ධ්තියට සම්බන්ධ් 

වීදම්දී ඔබ භාවිතා කරන මුරපෙ හා 

අන්වේට නාම කිසවකුට දනාදෙන්න වග 

බලා ගන්න මතක තියා ගන්න. 

 

http://www.cctvcamerapros.com/DVR-Viewer-Connection-s/227.htm
http://www.cctvcamerapros.com/DVR-Viewer-Connection-s/227.htm
http://www.cctvcamerapros.com/DVR-Viewer-Connection-s/227.htm
http://www.cctvcamerapros.com/DVR-Viewer-Connection-s/227.htm
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 දවේ අඩවියකට පිවිසීමට දපර දහෝ  

සබලඳියක් ක්ලික් කිරීමට දපර අොළ දවේ 

ලිපිනය සලබෑ දවේ අඩවියක් ෙලයි පරීක්ෂා 

කර බලන්න.  

 

 දනාෙන්නා දවේ පිටුවක ට පිවිසීමට රටම 

දවේ අඩවිදේ නම ගුගේ දසවුම් 

යන්ත්රදේ  ටයිප් කර ඉන් ලලදබන 

රතිඵලය සමාදලෝචනය කරන්න. 

 

  දතේ අඩවියකට අොල දවේ ලිපිනය  

“https” සමග බලඳි දව ේ අඩවි යක් නම් 

එය “http” දරාදටෝදකෝලය සමග බලඳි 

දවේ අඩවි යකට වඩා ආරක්ෂාකාරි දත. 

 

 ඔබ අන්තේජාලය හරහා ගණුදෙණු 

කරන්දන් නම් එම දවේ අ ඩවිදේ  දගවීම් 

පිටුව  ඉහත සෙහන් කළ “ https” සමග 

බලඳි දවේ පිටුවක් ෙ යන්න තහවුරු 

කරදගන ගණුදෙණු කරන්න. දමය ඔබට 

දසායා ගලනීමට දනාහලකි නම් එම දවේ 

අඩවියට ඔබදේ දප ද්ගලික දතාරතුරු, 

දක්රඩිඩ් කාඩ් පත් දතාරතුරු දීදමන් 

වළකින්න. .Net දහෝ .org වලනි වසම් 

නාම සDomain Name) වලින් අවසන් වන 

දවේ අඩවි අන්තේජාල සාප්පු සවාරි සඳහා 

කලාතුරකින් භාවිතා වන බලවින් දමවලනි 

වසම් නාම ඇති දවේ අඩවි පිළීබෙ 

විදශ්ෂදයන් සලලකිලිමත් දවන්න.  

 

 ඔබදේ බ්රතසරදේ දවේ ලිපින තීරුදත 

සURL) දවේ අඩවිදේ ආරක්ෂක තත්ත්වය 

පරීක්ෂා කර බලන්න. දබාදහෝ බ්රතසේ 

සඳහා, “ආරක්ිත” සSecure) දවේ 

අඩවියක් ෙලයි යන්න දවේ අඩවිදේ URL හි 

වම්පස හරිත පෑඩ්දලාක් නිරූපකයක් / ඉබි 

යතුරක් මගින් දපන්වා ඇත. තවෙ දවේ 

අඩවිදේ විස්තර සතාපනය කිරීමට ඔබට 

පෑඩ්දලාක් අයිකනය මත ක්ලික් කළ 

හලකිය.  

 

 ඔබ පිවිදසන දවේ අඩවිදේ  ලිපින තීරුව 

සaddress bar) මත ඇති පලඩ්දලාක් 

අයිකනය ක්ලික් කිරීම මගින්, SSL 

සහතිකදේ විස්තරයන් බලලීමට ෙ ඔබට 

හලකියාව ඇත.  

 

 ඔබ පිවිදසන දවේ අඩවිය තුළ සත් 

ඇෙගන්නාුමළු  ෙලන්වීම් විශාල රමාණයක් 

වයාජ  දවේ අඩවි හනානා ගන්වදන්ව දකදස්ද ? 
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තිදේ නම් එය දබාදහෝ විට විශ්වසනීය 

දවේ අඩවියක් දනාවීමට හලකියාව ඇත.  

 

 ඔබ පිවිසීමට අදප්ක්ෂා කරන දවේ 

අඩවිදේ % සාංදක්ත දපාකුරක් ඇත්නම් ඒ 

පිළිබෙ රදතශම් වන්න. 

 

 දබාදහෝ වාජ දවේ අඩවි සඳහා 

දුේවල  ඉාංග්රීස  අක්ෂර විනාශ සහිත වචන 

විශාල සාංඛ්ාවක් , දුේවල වාකරණ,  

අමුතු වාක ඛ්්ඩ භාවිතා කරන බලවින් ඒ 

පිළිබෙ සලලකිලිමත් වන්න. 

 

 දවේ අඩවිදේ "සම්බන්ධ්තා" පිටුව භාවිතා 

කර දවේ අඩවිදේ නීතානුලලභාවය 

තහවුරු කර ගලනීම සඳහා සපයා ඇති 

අාංකය දහෝ විෙුත් තලපලේ ලිපිනය හරහා 

ඔබට දවේ අඩවිදේ අයිතිකරුදගන් 

රශ්ණ, අෙහස් සහ ගලටළු විමසය හලක. 

 

 ඔබ පිවිසීමට අදප්ක්ෂා කරන දවේ 

අඩවිදේ දඩාදම්න් වයස පරීක්ෂා 

කිරීදමන් දමම දවේ අඩවිය දකාපමණ 

කාලයක් වාපාරදේ දයදී ඇත්ෙලයි ඔබට 

ෙලක ගත හලකි අතර, එහි නිරවෙතාව 

පිළිබඳ වඩා දහාඳ අවදබෝධ්යක් ඔබට ලබා 

ගලනීමට හලකි දත. 

 

 දඩාදම්න් නාමයක් ලියාපිාංචි කර 

ඇත්දත් කාටෙ, ඔවුන් සටින්දන් 

දකාදහ්ෙ, සහ දවේ අඩවිය දකාපමණ 

කාලයක් ්රියාකාරී වී ඇත්ෙ යන්න පිළිබඳ 

දතාරතුරු WhoIs Lookup Domain 

Tracker මන්න් පරික්ෂා කළ හලක. 

 

 ඔබ පිවිසීමට අදප්ක්ෂා කරන දවේ 

අඩවිදේ නීතානුලලභාවය තහවුරු 

කිරීමට, අන්තේජාලදේ ආරක්ෂාව 

සම්බන්ධ් විශ්වාසවන්ත බව හලඟදවන 

සලකුණු  විශ්වාසොයී මුද්රාවන් සTrust 

Seals) තිදේෙලයි පරීක්ෂා කර බලන්න. 

 

 දවේ අඩවියක් ආරක්ිතෙ යන්න තීරණය 

කිරීම සඳහා, Google Safe Browsing 

Transparency වාේතාව  මගින්ෙ දසායා 

ගත හලක. දම් සඳහා අොල දවේ අඩවිය 

Google Safe Browsing Transparency 

Report හි නියිත ස්ටානදේ ටයිප් කර 

අොල වාේතාව ලබා ගලනීමට හලකිය. 

 

 දනාෙන්නා රවාහයකින් ලලදබන මදම්ේ 

පණිවිඩ හරහා ලලදබන සබලි දබාදහෝ 

විට වාජ ඒවා විය හලකි බලවින් ක්ලික් 

කිරීමය දපර දෙවරක් සතන්න. 

 

 ඔදේ පරිගණකයට / ජාංගම දුරකටනයට 

සෑම විටම  රති-ෛවරස් මෘදුකාාංගයක් 

ස්ටාපනය කර එය යාවත්කාලීන කර තබා 

ගන්න. 
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නට  අපි භාවිතා කරන අන්තේජාලය නිේමාණය වී ඇත්දත් පුද්ගලයින් හා උපාාංග අතර 

දගාඩනගා ගත් සබඳතා ජාලයක් මතයි. දමහිදී පුද්ගලයින්දේ ඉේලීම් මත අන්තේජාලය 

රො පවති. නමුත් උපාාංග පෙනම් කරගත් අන්තේජාලය සIoT) යනු මානව සහභාගිත්වයකින් 

දතාරව විවිධ්  උපකරණ හා උපාාංග  අන්තේජාලය ඔසද්ස්  සන්නිදතෙනය කිරීදම් තාක්ෂණයයි.  දමහිදී 

මානව සහභාගිත්වයකින් දතාරව උපාාංගයන් විසන්ම එක් එක් උපාාංග අතර ෙත්ත හුවමාරු කර ගනී. 

නව පරිගණක තාක්ෂණයන් දයාො ගනිින් උපාාංග එකිදනක සම්බන්ීකකරණය කරින් කාේයක්ෂම 

දස්වාවක් ලබා දීම සඳහා දගෝලීය යටිතල වුහයක් නිේමාණය කර දීමට දමම නව අන්තේජාලය 

ක ටයුතු කරයි. දමහි ඇති විදශ්ෂත්වය නම්  දමම අන්තේජාලයට සම්බන්ධ් සයළුම උපාාංගයන් 

සාංදතෙනය කිරීමට සහ හුමරුවීමට පවතින ජාලකරණ යටිතලයන් ඔස්දස් අවසට්ාව ලබා දීමත් එමගින් 

දභ තික දලෝකය සහ පරිගණකමය පද්ධ්ති අතර වඩාත් ශක්තිමත් සබෙතාවයක් දගාඩනලන්මට 

අවස්ටාව උොකර දීමත්ය.   දමමගින් කාේයක්ෂමතාව සහ නිරවෙතාවය ඉහළ නලාංවීමටත් ිනිස් ශ්රමය 

අවම කරගලනීමටත් ආේික රතිලාභයන් අත්පත් කර ගලනීමටත් හලකියාව ලලදේ. 

 

උපාාංග පෙනම් කරගත් අන්තේජාල  පද්ධ්තිය නිේමාණය වී ඇත්දත් උපකරණවලිනුත්, එම උපකරණ 

වල ්රියාකාරිත්වය  සන්නිදතෙනය කර ගලනීම සඳහා සලකුම සාංදතෙක හා පාලක පද්ධ්තියකිනුත්ය. 

ෙල 

දමාකක්ද දම්ත උපාංග පදනම්ත කරගත් අන්වතර්ජාලය 

(Internet of Things) කියන්වදන්ව ? 
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දමහි ඇති සාංදතෙකවලින් ලබා 

ගන්නා ෙත්ත දහෝ පාලක 

පද්ධ්තිය මගින් ජනනය කරන 

ෙත්ත අන්තේජාලය හරහා 

ලබාගලනීමට සහ එම ෙත්ත 

ඇුමදරන් එම උපකරණදේ 

්රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීමට 

හලකි අතුරු මුහුණතක්ෙ දමම 

පද්ධ්තියට ඇතුලත්ය. මහා මාේග 

ආදලෝකමත් කිරීමට සවිකර ඇති 

විදුලි ලාම්පු ස්ව යාංක්රීයව පාලනය කිරීම සඳහා ෙ ෙලන් දබාදහෝ ර ටවල  උපාාංග පෙනම් කරගත් 

අන්තේජාලය භාවිතා කරයි. දමහිි සාංදතෙකයක් මන්න් යම් ම්ටමකට වඩා ආදලෝකය අඩු වූ විට 

ස්ව යාංක්රීයව වීි පහන් ෙලේවීමටත්, යම් ම්ටමකට වඩා ආදලෝකය වලඩි වූ විට ස්ව යාංකියව වීි පහන් 

නිවා ෙලමීමටත් IoT උපාාංග වලට හලකියාව ඇත. දබාදහෝ රටවේ දමම නවීන තාක්ෂණය භාවිතා 

කරින් ෙලනටමත්  ස් මාේ් නගර සSmart Cities) නිේමාණය කිරීමෙ  ආරම්භ කර ඇත. 

 

උපාාංග පෙනම් කරගත් අන්තේජාලදේ ඇති වාස  

 කාේයක්ෂමතාව හා පහුමව 

 ෙත්ත වල විශ්වාසවන්ත භාවය 

 ස්ව යාංක්රීයව ෙත්ත ගබඩා කිරීදම් හලකියාව 

 විශාල ෙත්ත රමාණයක්  එකවර විශ්දේෂණය කිරීමට   

 ස්ව යාංක්රීයව කාේයයන් කිරීදම් හලකියාව 

 

උපාාංග පෙනම් කරගත් අන්තේජාලදේ ඇති අවාස  

 තාක්ෂණය මත අපතක දලස විශ්වාසය තලීමමට සදුවීම. 

 ස්වයාංක්රීයකරණය රවේධ්නය කිරීම තුලින් රැකියා විරහිත භාවය ඇතිවීම. 

 IOT උපකරණ වල අයිතිය ඇති සමාගම් වලට ගබඩාකර ඇති දතාරතුරු අනිස දලස භාවිතා 

කල හලකි වීම. 

 නඩත්තුව අපහුම වීම හා සාංකීේණ වීම. 

 

2020  වේෂය වනවිට උපාාංග පාෙක කරගත් අන්තේජාලය තුළ බිලියන 30කට ආසන්න උපාාංග 

සාංඛ්ාවක් සාමාිටකත්වය ෙරනු ඇති බවට විදශ්ෂෝදයෝ ඇස්තදම්න්තු කර ඇත. 
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දකටිමං යතුරු 

Shortcuts 

විස්තර 

Description 

Ctrl + (- දහ  +) පිටුවක ප්රමානය වැඩිකිරීම (+) දහ  කුඩා (-) කිරීමට. 

Ctrl + 1-8  Ctrl සහ 1 සිට 8 දක්වා ඕනෑම අංකයක් එබීදමන්ව ඔදේ ටැේ තීරුදේ 

අනුරූප පටිත්ත දවත ගමන්ව කීරීමට. 

Ctrl + Shift + Del  පුේගලික දත්ත ඉක්මනින්ව ඉවත් කිරීම සහහා බ්රවුසින්ව දත්ත ඉවත් කරන්වන 

කවුළුව විවෘත කිරීමට. 

Ctrl + Shift + B  දපාත් සලකුණු (book mark) තීරුව සැඟීමට හා  දපන්වීමට. 

Ctrl + D  දැනට විවෘත කර ි ව පිටුව සහහා පිටු සලකුණක් එක් කිරීමට. 

Ctrl + F   විවෘත පිටුදේ වචන දසීමට "දසීම්ත (Find)" තීරුව විවෘත කීරීමට. 

Ctrl + O. බ්රේසරදේ දගානුවක් විවෘත කරන්වන 

Ctrl + Shift + O  දපාත් සලකුණු කළමනාකරු (bookmark manager) විවෘත කරන්වන. 

Ctrl + H  බ්රේසරදේ ඉ වහාසය නව කවුළුව විවෘත කරන්වන. 

Ctrl + J. බාගැනීම්ත කවුළුව දපන්වවන්වන 

Ctrl + N  නව බ්රේසර කවුළුවක් විවෘත කීරීමට. 

Ctrl + Shift + N  පුේගලික නව කවුළුවක් විවෘත කිරීමට. 

Ctrl + P  වත්මන්ව පිටුව දහ  රාමුව මු්රණය කිරීමට. 

Ctrl + R දහ  F5 වත්මන්ව පිටුව දහ  රාමුව අළුත් කිරීමට. 

Ctrl + W. දැනට දත රාදගන ි ව කවුළුව වසා දැමීමට. 

Ctrl + Shift + W  දැනට දත රාදගන ි ව කවුළුව වසා දැමීමට. 

 Ctrl + Tab  දකුණට ි ව සෑම විවෘත ටැේ එකක් හරහා ගමන්ව කිරීමට. 

Ctrl + Shift + Tab  වම්ත පැත්තට ි ව සෑම විවෘත ටැේ එකක් හරහා ගමන්ව කරයි. 

Google Chrome දකටිමං යතුරු
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කාන්වතා ඔබට කරදරයක්ද ? උදේවක් අවැසිද ? 

ළමා හංසනයක් දුටුවාද ? 

අමතන්වන අපව 

 

 facebook අදේ ියතුදරකු වන්වන.....  

Ministry of Women and Child Affairs and Social Security 
 

සයිබර් අපරාධ ගැන පැියණිලි ිත්නම්ත 

 පහත ආයතන වලට ක ා කරන්වන....  

ළමා අපදය ජන පිළිබහ පැියණිලි  - 1929 

 කාන්වතා අපදය ජන පිළිබහ පැියණිලි - 1938  

දපාලිස් විමර්ශන අංශදේ පරිගණක  

ආරක්ෂණය සම්තබන්වධ ඒකකය - 119 

හදිසි දතාරතුරු දස්වය - 118 

රාජය දතාරතුරු දක්න්ව්රය - 1919 

තාක්ෂණික සහය සහහා CERT ආයතනය  

 011-2691692, 011-2695749, 011-2679888  

කාන්වතා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාතයාංශය 

 දුරක නය : 011-2186055    ැක්ස ්: 011-2187249  
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