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දිනය: 2018 ෙදසැම්බර් 06 
මහත්මයාණනි/ මහත්මියණි, 
 

ආෆ්ටර් ඇක්සස්: ශී ලංකාෙව් ෙතාරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය (ICT) සම්බන්ධතාවන් සහ භාවිතය පිළිබඳ සිදුකරන දීප වOාප්ත 
සමීක්ෂණය 

ජංගම දුරකථන භාවිතය පිළිබඳ ෙතාරතුරු ලනර්් ඒෂියා ආයතනයට ලබාදීම පිළිබඳ ෙතාරතුරු පතය 

ලනර්් ඒෂියා (LIRNEasia) ආයතනය, කලාපීය රටවල ෙතාරතුරු සහ සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ පතිපත්ති හා නියාමනයන් 

ෙවනුෙවන් කියාකරන ආයතනයකි. එහි අරමුණ වන්ෙන් ෙතාරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය පිළිබඳව දැනුම උපෙයෝගී කර ගනිමින් 

ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම පිණිස යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ පතිපත්ති නවOකරණයට හා දියුණුවට පෙයර්්ෂණ සිදු කිරීමයි. 

ලනර්් ඒෂියා (LIRNEasia)  ආයතනය 2005 වසෙර් සිට ශී ලංකාෙව් ෙතාරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ක්ෙෂ්තෙය් පතිපත්ති සම්පාදනය 

ෙවනුෙවන් උපෙදස් සැපයීම හා ක්ෙෂ්තෙය් ඉල්ලුම් හා සැපයුම් සම්බන්ධව පෙයර්්ෂණ වල කියාකාරීව නිතර ෙව්. මිනිසුන්ෙග් ගමන් බිමන් 

පිළිබඳ දත්ත භාවිතෙයන් (බිග් ෙඩ්ටා/ big data) ෙඩංගු ෙරෝගය පැතිරීම පිළිබඳ අධOයනය කිරීම, එමගින් වාහන තදබදය වැනි කරුණු පිළිබඳව 

අධOයනය කිරීම ලනර්් ඒෂියා ආයතනය සිදුකරන පෙයර්්ෂණ වලට උදාහරණ කිහිපයකි. තවද පසුගිය වසර කිහිපය තුල ලනර්් ඒෂියා ආයතනය 

බස්නාහිර පළාත් මහනගර ෙමගාෙපාලිස් (Megapolis) සංවධර්න වOාපෘතිය ආදී පවාහනය හා නගර කළමණාකරණයට සම්බන්ධ වOාපෘති 

සඳහා දායකත්වය සපයා තිෙබ්. මිට අමතරව ෙතාරතුරු තාක්ෂණය භාවිතෙයන් තරුණ පරපුෙර් රැකියා විරහිත භාවය අවමකර ඔවුන්ෙග් ජීවන 

තත්ත්වය නංවාලීම වැනි කම පිළිබඳවද පෙයර්්ෂණ පවත්වා තිෙබ්.  

අප ආයතනෙය් වතර්මාන පෙයර්්ෂණයක ෙකාටසක් ෙලස, ශී ලාංකික ජනතාවෙග් පවාහන අවශOතා හඳුනාගැනීම හා ඒ පිළිබඳ පතිපත්ති 

සම්පාදනය කිරීමට බලාෙපාෙරාත්තුෙවන් සිටී. ඒ සඳහා ශී ලාංකිකයන්ෙග් ගමනා ගමනය පිළිබඳ ෙතාරතුරු බිග් ෙඩ්ටා තාක්ෂණෙයන් 

ලබාගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරයි. ෙම් සඳහා ඔබෙග් සහය ලබාගැනීමට ලනර්් ඒෂියා ආයතනය බලාෙපාෙරාත්තු ෙව්. 

මිනිසුන්ෙග් ගමනාගමනය පිළිබඳ ෙතාරතුරු ලබාගත හැකි ඉතාම ෙහාඳ කමයක් වන්ෙන් ජංගම දුරකථනය මාගර්ෙයන් එම ෙතාරතුරු 

ලබාගැනිමයි. අපට ජංගම දුරකථනයක් දවස පුරා සම්බන්ධ වන සම්ෙප්ෂණ මධOස්ථානය (ෙබ්ස් ස්ෙට්ෂන්) පිළිබඳ දත්ත අහඹු ෙලස ෙතෝරාගත් 

මිනිසුන් නියැදියක් සඳහා ලබාගත හැකි නම්, සංඛOාන විදOාවට අනුව එමගින් මුළු ශී ලාංකිකයන් සියලුෙදනාෙග්ම ගමනාගමනය පිළිබඳ 

ෙතාරතුරු අනුමාන වශෙයන් පකාශ කිරීමට හැකියාවක් ලැෙබ්. එමගින් ලනර්් ඒෂියා ආයතනයට රජෙය් පවාහන කළමණාකරණය / සැලසුම් 

සඳහා පතිපත්තිමය උපෙද්ශනයන් ෙහෝ නිෙදර්්ශ ලබාදීමට හැකියාව ලැෙබ්. 

ඔබ තුමා/ තුමිය ෙමම වටිනා පෙයර්්ෂණයට දායක වීමට සහය පලකරන්ෙන් නම් ඔබ තුමා/ තුමියෙග් ජංගම දුරකථනය හරහා ඔබෙග් 

ගමනාගමනය පිළිබඳ 2019 ජනවාරි 1 වන දින සිට මාස තුනක කාලයක් සඳහා ෙතාරතුරු ලබාගැනීමට අපි කාරුණිකව අවසර ඉල්ලා සිටිමු. 

අප ෙම් සඳහා ලබාගන්නා දත්ත / ෙතාරතුරු වන්ෙන්, ඔබෙග් ජංගම දුරකථනයට ලඟින්ම පිහිටි දුරකථන සම්ෙප්ෂණ මධOස්ථානය පිළිබඳ 

දත්ත, ඔබට දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුණු ෙවලාව හා දිනය සහ ඔබ දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගත් ෙවලාව හා දිනය, ඔබ ෙකටි පණිවිඩ (SMS) 
යැවූ දිනය හා ෙවලාව සහ ඔබ ජංගම දුරකථනය හරහා අන්තජර්ාලයට සම්බන්ධ වූ ෙවලාව ආදියයි. ඔබෙග් දුරකථන ඇමතුම් වල හා 

ෙකටිපණිවිඩ වල අන්තගර්තය පිළිබඳ ෙතාරතුරු කිසිෙස්ත්ම ලනර්් ඒෂියා ආයතනය ලබාගැනීමක් සිදු ෙනාකරයි. ඔබෙග් ජංගම දුරකථන 

භාවිතය පිළිබඳ විස්තරයන් හා සියලුම දත්ත ඉතා ආරක්ෂාකාරීව තබාගැනීමට ලනර්් ඒෂියා ආයතනය කටයුතු කරනු ලැෙබ්. ඔබෙග් දත්ත 

විශ්ෙල්ෂණය සිදුකරන්ෙන් ඉතා සීමිත පෙයර්්ෂණවරුන් කිහිපෙදෙනක් පමණි. ඔබෙග් දත්ත වල හිමිකරුවා ඔබ බවට හඳුනාගත හැකි වන ෙස් 

එම දත්ත නිනර්ාමිකත්වයට (anonymized) පත්කරන අතර ඔබෙග් පුද්ගලිකත්වය ෙමමගින් සම්පූණර්ෙයන්ම ආරක්ෂා ෙව්. තවද ඔබෙග් 

පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දත්ත විශ්ෙල්ෂණෙය්දී තනි පුද්ගලයින් වශෙයන් දත්ත විශ්ෙල්ෂණය සිදු ෙනාෙකෙර්. ඔබවත් තවත් 

මිනිසුන්ෙග් දත්ත සමග දත්ත සමූහයක් ෙලස මිනිසුන්ෙග් ගමනාගමනයන් පිළිබඳ අධOයනය සඳහා පමණක් ෙමම දත්ත භාවිතා ෙකෙර්. 

වැඩිපුර ෙතාරතුරු සඳහා lirneasia.net/afteraccess ෙවබ් අඩවිය ෙවත පිවිෙසන්න. ඔබට තවත් ෙතාරතුරු ෙහෝ ගැටළු තිෙබ්නම් පහත අත්සන් 

කල අය අමතන්න. 
 

ඔබෙග් සහෙයෝගයට ස්තූතියි. 
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