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2017 ජනවාරි මස 01 දින සිට 2018 ඔකහතෝබර් මස 10 දින දකවා  ාල පරිච්හේදය 

තුළ අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ාමිෂන් සභාව විසින් සිදු  රන ලද ප්රමුඛ 

 ාර්යයන් පිළිබඳව හමම වාර්තාහවන් සංකිප්ත හ ාට දකවා ඇත. එහස්ම තම 

හස්වාවන් සිදුකිරීහේ දී හ ාමිෂන් සභාවට මුහුණ දීමට සිදුවන අභිහයෝග  ා ගැටලු 

පිළිබඳව ද හමහි දැකහේ. 
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A. අල්ලස් හ ාමිසහේ වගකීම  

 

අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාහේ  ාර්යභාරය බහුවිධය. එය හුහදක විමර්ශනය කිරීේ, නඩු පැවරීේ 

 ා පැමිණිල්ල හමහ යවීහමන් ඔබ්බට යන  ාර්යභාරයකි.  

ඒ අනුව සාර්ථ  විමර්ශනයන් සිදු කිරීම සඳ ා වෘත්ීමය විමර්ශන නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම, 

නිවාරණ ඒ  යක පිහිටුවීම, රාජය ආයතන සඳ ා නිවාරණ ක්රමහේදයක  ඳුන්වා දීම, අල්ලස 

දූෂණය සේබන්ධහයන් ජනතාවහේ ආ ල්පමය හවනසක ඇති කිරීම, එකසත් ජාීන්හේ 

සංවිධානය ස  යුහරෝපා සංගමයට යන ආයතනවලට නිරන්තර වාර්තා කිරීේ සිදු කිරීම යනාදිය 

ඇතුළත් හේ.  

අපහේ මූලි  පරමාර්ථය හ හස් හ ෝ ම ජනතාව පිනවීම සඳ ා පුද්ගලහයකු අත්අඩංගුවට 

හගන අධි රණය හවත නඩුවක ඉදිරිපත් කිරීම හනාව ඉතාමත් සාර්ථ  නඩුවක හගානු හ ාට 

පැමිණිල්ල සාර්ථ ව හමහ යවීමයි. ඒ අනුව 2017, 2018 වර්ෂවල දී පිළිහවලින් විත්ති රුවන් 

57 හදහනකු ස  59 හදහනකු වරද රුවන් බවට පත් කිරීහේ  ැකියාව ලැබී ඇත.  
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   B. අල්ලස් හ ාමිසහේ ජයග්ර ණ 
 

හ ාමිෂන් සභාව හවත පැවරී ඇති වගකීම ඉටු කිරීම සඳ ා හ ාමිෂන් සභාව විශාල  ාර්ය භාරයක ඉටු 

 රමින් සිටී. සිය  ර්තවය ඉටු කිරීහේ දී හ ාමිෂන් සභාව ලැබූ ජයග්ර ණ ඉම ත්ය. 

 

01. වරද රු කිරීේ ගණන  

 

a. 2017 වසර තුළ අවසන්  රන ලද නඩු විභාග 89 ක තුළින් වරද රු  රන ලද ගණන 

57කි. හමය අල්ලස ්හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ාමිෂන් සභා ඉති ාසහේ වාර්තා 

වූ ඉ ළම වරද රු කිරීේ ගණන හේ.  

b. 2018 වසහර් හේ වන විටත් විත්ති රුවන් 59 හදහනක වරද රුවන්  ර ඇත. එය 

හ ාමිෂන් සභාව ලැබූ විශාල ජයග්ර ණයකි.  

c. 2018 ජනවාරි 01 දින සිට සැප්තැේබර් 30 දින දකවා  ාල පරිච්හේදය තුළ 

අධි රණහේ පවරන ලද නඩු ගණන 35 කි. ඒ අතර රජහේ ඉ ළම තනතුරු හ ාබවන 

ලද නිලධාරීන් ද සිටී. 

(හේ පිළිබඳ සියලු දත්ත ඇතුළත් වාර්තාවක අමුණා ඇත.)  

d. 2018 සැප්තැේබර් 30 දින වන විට මහ ්ස්රාත් අධි රණහයන් 106 ක ද 

ම ාධි රණහයන් 227 ක ද වශහයන් විභාග වන මුළු නඩු සංඛයාව 333 කි. හමම නඩු 

හ ාමිෂන් සභාව මගින් පැමිණිල්ල හමහ යවනු ලබන නඩුය.  

02.  නඩු පැවරීේ  

 

අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාවට නැහගන ප්රධාන හ ෝදනාවක වන්හන් සාමානය වයව ාරහේ 

පවතින පරිදි සුළු තානාත්තර දරණ අයට එහරහිව ඔවුන් පමණක ඉලක   ර ගනිමින් 

නඩු පවරන බවයි.  

නමුත් පසුගිය හදවසර පරීක්ෂා කිරීහේ දී හිටපු නීතිපති, හිටපු අභියා නාධි රණ 

විනිශ් ය ාර, හිටපු ඇමතිවරු තිහදහනක්, රාජය මුද්රණ නීතිගත සංස්ථාහේ සභාපති, ශ්රී 

ලං ා රූපවාහිනී සංස්ථාහේ සභාපති, ශ්රී ලං ා රූපවාහිනී සංස්ථාහේ අධ්යක්ෂ, ලක්සල 

සභාපති, ලක්සල  ළමනා ාර අධ්යක්ෂ, ලක්සල අධ්යක්ෂ මුදල්, ලක්සල වයාපෘති 

අධ්යක්ෂ, හිටපු දිසා විනිසුරු, විදුලි අධි ාරී, ඇවන්ගාඩ් සභාපති, යුධ්  මුදාහේ හිටපු 

බිහග්ර්ඩියර්වරහයක්, හර්ගු අධි ාරී, ස  ාර හර්ගු අධි ාරී, හිටපු නගරාධිපති, හිටපු 

ප්රාහේශීය සභා මන්ී වැනි ඉ ළ තනතුරු දරණ නිලධ්ාරීන්ට ද නඩු පැවරීේ සිදු  ර ඇත.    

ඇවන්ගාඩ් සභාපති ස  හිටපු බිහග්ර්ඩියර්වරහයකුට විරුද්ධව අල්ලස් ලබා දීම  ා අල්ලස ්

ලබා ගැනීම යන වැරදි හද ටම එ ම නඩුහේ හ ෝදනා  රමින් සුවිහශ්ි නඩුවක ද පවරා 

ඇත.  
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03. අල්ලස් වැටලීේ   

 

a. 2017 වසර තුළ සාර්ථ  වැටලීේ 57 ක සිදු  රන ලදී. 

 

b. 2018.10.10 වන විට අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ාමිෂන් සභාව විසින් සිදු 

 ළ සාර්ථ  වැටලීේ ගණන 30 කි. 

 

c. ජනාධිපති  ාර්ය මණ්ඩල ප්රධානියා  ා දැව සංස්ථාහේ සභාපති අත්අඩංගුවට ගනු 

ලැබීම හමහස් සිදු  ළ ප්රධාන හපහළ් වැටලීමකි. 1958 අල්ලස් හදපාර්තහේන්තුව 

පිහිටුවීහමන් පසුව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ ඉ ළම රාජය නිලධාරියා වන්හන් ජනාධිපති 

 ාර්ය මණ්ඩල ප්රධානියාය. තවද හිටපු ආනයන අපනයන පාල , ජාති  පශු සේපත් 

සංවර්ධන මණ්ඩලහේ සභාපති, හජයෂ්ඨ තකහස්රු රු, විදුලි අධි ාරී, හපාලිස ්

පරීකෂ  වැනි තනතුරු දරණ නිලධාරීන් ද අත්අඩංගුවට හගන ඇත. 

 

d. ඒ අනුව හපාදුහේ වයව ාර වන පරිදි සාමානය නිලධාරීන් හනාව ඉ ළ තනතුරු දරණ 

පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම නිසා හ ාමිෂන් සභාහේ ස්වාධීනත්වය ම ජනතාවට 

මැනවින් ත වුරු වී ඇත. හේ අනුව අනාගතහේ දී අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාහේ ප්රධාන 

තනතුරු  වර හ ෝ වෘත්ති යකු විසින් හ බවූවද ඔවුන් ට කිසිදු බාධ යකින් 

හතාරවම  ටයුතු  ර ගැනීමට අවශය වාතාවරණය සේපාදනය  රමින් පවී. 

04. හර්ණිගත කිරීේ  

 

a. ට්රාන්ස්හප්රන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය විසින් වාර්ි ව නිකුත්  රන ලද 

වාර්තාවට අනුව ශ්රී ලං ාව ජාතයන්තර දූෂණ විහරෝධී දර්ශ හේ හර්ණිගත කිරීේ වල 

අං  96 සිට අං  91 දකවා ඉ ළට නංවා තිහබ්. එම තත්ත්වය ලබා ගැනීමට හ ාමිසම 

සිදු  ළ  ැපවීම ඉතා විශාලය. හ හස් නමුත් ලබන වසහර් දී හයෝධ පිේමක ඉදිරියට 

පැනීහේ අරමුණින් දැවැන්ත ප්රතිසංස් රණ සමූ යක හේ වන විට අල්ලස් හ ාමිෂන් 

සභාව  සිදු  රමින් සිටී. 

05. ජාති  ක්රියා ාරි සැලැස්ම   

a. දූෂණ මර්දනය සේබන්ධහයන් ජාති  ක්රියා ාරී සැලැස්මක රජය විසින් ස ස ්

හනාකිරීම සේබන්ධහයන් හනාහයකුත් ජාතයන්තර සංවිධාන විමසා ඇත.  

b.  UNODC, යුහරෝපා සංගමය, විවෘත රාජය  වුල් ාරිත්වය හේ සේබන්ධ අවධානය 

හයාමු  ර ඇත.  

c. UNCAC ප්ර තිපාදන යටහත් ජාති  ක්රියා ාරී සැලැස්මක ස ස් කිරීමට බැඳී ඇති බව 

UNODC විසින් ප්ර  ාශ  ර ඇත.  

d. GSP+ ස නය නියාමනය කිරීහේ දී හමම  ාරණය සේබන්ධහයන් යුහරෝපා සංගමය 

විසින් ද අවධානය හයාමු  ර ඇත.  

e. එබැවින්, ජාති  ක්රියා ාරි සැලැස්මක ස ස් කිරීහේ වගකීම අමාතය මණ්ඩලය විසින් 

අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාව හවත පවරා ඇත. 
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f. හමම  ාර්යය ජනාධිපති හල් ේ  ාර්යාලහේ  ා අහනකුත් අමාතයාංශවල 

ස හයෝගහයන් යුතුව සිදු  ළ යුතුව ඇත.  

g. හේ සේබන්ධ පියවර ගණනාවක දැනටමත් හගන ඇත. ප ත එම පියවර දැකහේ.  

i. ජනාධිපති හල් ේහේ ප්ර ධානත්වහයන් මූලි  සා ච්ඡා පවත්වා ඇත.  

ii. සියලු හල් ේවරු  ා ප්ර ධාන හදපාර්තහේන්තුවල ප්ර ධානීන්  ැඳවා හේ 

සේබන්ධහයන් දැනුවත්  ර ඇත. 

iii. මාධය සා ච්ඡාවක පැවති අතර ඔවුන්හේ ස ාය ද අහප්ක්ෂා  රන ලදී. 

iv. 2018 මැයි 15 වන දින අයවැය අධයක්ෂ විසින් වයාපෘතිය සද ා මිලියන 16 ක 

හවන්  ළ අතර USAID විසින් ද හමම  ාර්ය සාර්ථ   ර ගැනීමට ස ාය 

දකවනු ඇත. 

v. හලෝ  බැංකුහේ විරාමි  නිලධාරිහයකු ද හමම සැලසුම ස ස් කිරීමට 

සේබන්ධ වී සිටින හද්ශීය විහශ්ෂඥයන්ද මීට සේබන්ධ වී සිටී. 

vi. පාර්ලිහේන්තු අධීක්ෂණ  ාර  සභාහවහි දී හතාරතුරු විමසීේ වාර  තරක 

පැවති අතර මීට අමාතයවරු පාර්ලිහේන්තු මන්ීවරු  ා උසස් රාජය 

නිලධාරීන් හදපාර්තහේන්තු ප්ර ධානීන් ස භාගී වී ජාති  ක්රියා ාරී සැලැස්ම 

හවනුහවන් ඔවුන්හේ හයෝජනා ඉදිරිපත්  රන ලදී.  

vii. ම ජන හයෝජනා  ැඳවමින් සේූර්ණ පුවත්පත් ූ ර්ණ පිටුව  භාෂා තුහනන්ම 

දැන්වීමක පළ  ර අද ස් ලබා ගන්නට හයදුණි. 

viii. තවදුරටත් ම ජන අද ස් ලබා ගැනීම සඳ ා මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි 

වැඩසට න් 30  ට අධි  සංඛයාවක පවත්වා ඇත. එහිදී රාජය අංශය, 

පුද්ගලි  අංශය, සිවිල් සංවිධාන, මාධය,  ලා රුවන්, තරුණයන් ඇතුළු අංශ 

ගණනාවකින් අද ස්  ා හයෝජනා ලබා ගන්නා ලදී.  

ix. දැනට දළ හ ටුේපතක වශහයන් ස ස්  ර ඇති හමම ජාති  ක්රියා ාරී 

සැලැස්ම අවශය අනුමැීන් ලබා ගැනීහමන් අනතුරුව 2018 හදසැේබර් මස 

09 වන දින එළි දැකවීමට බලාහපාහරාත්තුහවන් සිටී. 

 

06. UNCAC බැඳියාවන් 

 

a. ශ්රී ලං ාව, එකසත් ජාීන්හේ දූෂණයට එහරහි සේමුතියට 2004 මාර්තු මස 15 හවනි    

දින අත්සන් තබා 2004 මාර්තු 31 හවනි දින පිළිහගන ඇත. ඒ අනුව ශ්රී ලං ා රජය 

දූෂණයට එහරහිව සටන් කිරීම සඳ ා ප්රමාණවත් නනති  පසුබිමක  ා පරිපාලන 

නිර්ණාය යන් ඇති කිරීමට එකසත් ජාීන්හේ දූෂණයට එහරහි ප්රඥප්තිහේ 05(02) 

වයවස්ථාව යටහත් බැඳී සිටී. ඒ අනුව දූෂණයට එහරහිව ප්රමාණවත් නනති  පද්ධතියක 

ස  යාන්රණයක ඇති  ර ඇත්දැයි ජාතයන්තරය විසින්  ලින්  ලට ඇගයීමට ලක 

 රයි. ඒ අතරම එකසත් ජාීන්හේ දූෂණ විහරෝධී ප්රඥප්තිහේ ශ්රී ලං ාව ඇතුළත 

ක්රියාත්ම වීමට අදාළ හකන්ීය ආයතනය  (Focal Point ) අල්ලස් හ ෝ දූෂණ  හ ෝදනා 

විමර්ශන හ ාමිෂන් සභාව හේ. 

b. හමම දූෂණ විහරෝධී සේමුතිය ශ්රී ලං ාහේ ක්රියාත්ම  වීම සේබන්ධහයන්  ලින්  ලට   

විවිධ ජාතයන්තර ආයතන වලට පිළිතුරු සැපයීමට සිදුව ඇත.  
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c. ඒ අනුව UNCAC රාජය පාලන සාමාජි ත්වය යටහත් පළමුවන සමාහලෝ න 

ක්රියාවලිය සේූර්ණ කිරීමට ශ්රී ලං ාව සමත් වී ඇත. එකසත් ජාීන්හේ දූෂණ විහරෝධී 

ප්රඥප්තිහයහි 3 වන (අපරාධ රණය)  ා 4 වන (ජාතයන්තර ස හයෝගීතාව) 

පරිච්හේදයන් හමයට අදාළ හේ. 

d. තවද ඉ ත සේමුතිහේ හදවන සමාහලෝ න ක්රියාවලිහේ 2 වන (නිවාරණය)  ා 5 වන 

(වත් ේ ආපසු අත්පත්  ර ගැනීම) පරිච්හේදයන් සේූර්ණ කිරීමට ද ශ්රී ලං ාවට  ැකි 

වී ඇත. එයට අදාළ ස්වයං අධයයන වාර්තා ස ස්  ර එකසත් ජාීන්හේ අපරාධ  ා 

මත්රවය පිළිබඳ  ාර්යාලයට හයාමු  රන ලද්හද් හ ාමිෂන් සභාහේ සේූර්ණ  

 ැපවීහමනි.  

e. 2018 ජුනි මස පළමු සතිහේ පැවැති ජාතයන්තර සමාහලෝ න  ණ්ඩායම (IRG) 

සැසිවාරහේදී UNODC විසින් අප රටට අදාළ වාර්තාව ජාතයන්තර ප්රජාව හවත 

ඉදිරිපත්  රන ලදී. 
 

f. වර්තමානහේ එම වාර්තාවන් UNODC හි හවබ් පිටුහවහි අන්තර්ගත  ර ඇත.  
 

g. ශ්රී ලං ාව ද ඉ ත සේමුතිහේ අහනකුත් රටවල් නිරීකෂණය  රන රටක හලස 

සමාහලෝ න ක්රියාවලියට එක වූ අතර එහි දී හබාට්ස්වානා රහට් හදවන සමාහලෝ න 

සැසියට ශ්රී ලං ාව ස  ගිනි යන රට එ තුව සිදු  රන ලද අතර ශ්රී ලං ාව හවනුහවන් 

නීති අංශහයන් නිලධාරිනියක සමාහලෝ න විහශ්ෂඥහයක හලස ස භාගි වන ලදී. 

 

 

07. UNODC පිළිගැනුම  

 

a. හමම  ලාපය තුළ සීඝ්රහයන් දියුණු හවමින් පවතින දූෂණයට එහරහිව  ටයුතු  රන  

ආයතනයක හලස අල්ලස් හ ාමිසම UNODC විසින් පිළිහගන ඇත. 

b. එබැවින් විහශ්ෂඥ හගෝලීය සමුළුවක 2018 ජූලි 25 සිට 27 දකවා දිනයන්හි දී ගරු 

ජනාධිපතිතුමාහේ ප්රධානත්වහයන් හ ාළඹ දී පවත්වන්නට හයදුණි.   

c. ඒ සඳ ා හලාව නන් හදසින් අල්ලස  ා දූෂණ නිවාරණය පිළිබඳ විහශ්ෂඥවරුන්හේ 

පැමිණීම සිදු වූ අතර හමම සමුළුව ලං ාහේ පැවැත්වීමට  ැකිවීම අල්ලස් හ ාමිසම 

 ා ශ්රී ලං ාව ලැබූ විශාල ජයග්ර ණයකි. 

d. හමම අවසථ්ාව සඳ ා සම සත් ාරත්වය අල්ලස් හ ාමිසම දරනු ලැබීය. 
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08.විවෘත රාජය පාලන  වුල් ාරිත්වය (OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP) 

 

a. විවෘත රාජය පාලන  වුල් ාරිත්වය (Open Government Partnership) යටහත් වන 

ජාති  ක්රියා ාරී සැලැස්ම ක්රියාවට නැංවීමට ද අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාව සක්රීය 

දාය ත්වයක ලබා හදන ලදී.  

09. GSP + ස නය  

 

a. ලං ාවට ආර්ි මය වශහයන් ඉතාමත් වටිනා මක ඇති GSP + ස නය ලං ාව තුළ 

රඳවාගැනීම සඳ ා විහද්ශ  ටයුතු අමාතයාංශය  ර ා ඉතා විශාල වගකීමක ඉටු 

කිරීමට අල්ලස් හ ාමිසමට  ැකියාව ලැබුණි.  

b. මන්දයත් එම ස නය ලං ාවට ලබා දීහේ දී සල ා බලනු ලබන ප්රධාන සාධ යක 

වන්හන් අල්ලස  ා දූෂණයට එහරහිව හගන ඇති පියවරයි.  

c. ඒ අනුව පසුගිය ජුනි මාසහේ හබල්ජියහේ බ්රෂල්ස් නුවර පැවති යුහරෝපා සංගමහේ 

රැස්වීමට අල්ලස ් හ ාමිසහේ අධයකෂවරයා ස භාගී වී අප විසින් සිදු  රන ලද 

ක්රියාවන් ඉදිරිපත්  රන්නට හයදුණු අතර යුහරෝපා සංගමය එම  ර්තවයන් 

ප්රශංසනාත්ම ව සල ා බලන ලදී.  

10. හවෝ ාරි  විමර්ශ යින් බඳවා ගැනීම  

a. අල්ලස් හ ාමිසහේ ඉති ාසය පුරාම එ දු විහශ්ෂඥ නිලධාරිහයකවත් හනාසිටින ලදී. 

එහ ත් ගණ ාධි රණය, විගණනය, මූලය විශහ්ල්ෂණය, ඩිජිටල් විමර්ශන, 

බැඳුේ ර, ආරකෂණ, බැංකු රණය, ජාතයන්තර සේමුීන්, ප්රසේපාදනය, ඉදිකිරීේ, 

ඉංජිහන්රු විදයාව,  ළමනා රණය,  ා රාජය පරිපාලනය යන හක්ෂ්ර වලට අයත් 

විහශ්ෂඥයින් 200 ක බඳවා ගැනීමට රාජය යාන්රණය  ර ා අනුමැතිය ලබා ගන්නා 

ලදී. 

 

b. එයට අදාළ ගැසට් නිහේදනය 2018 ජුනි මස පළමු සතිය තුළ නිකුත්  රන ලදී. 2018 

අහගෝස්තු 01 දින අයදුේපත් භාර ගැනීම අවසන් විය. ඒ සඳ ා අයදුේපත් 8000  ට  

වැඩි ප්රමාණයක ලැබී ඇත. විභාග හ ාමසාරිස්වරයා විසින් ලිඛිත පරීකෂණයකින් පසුව 

ඔවුන් බඳවා ගැනීමට  ටයුතු  රමින් සිටී. 

 

11. නිවාරණ නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම  

 

a. 19 වන ආණුඩුක්රම වයවසථ්ා සංහශෝධනහේ 156 වන වයවස්ථාව තුලින් නිවාරණ 

ක්රමහේදයක ස්ථාපිත  ළ යුතු බව දකවා සිටියද හේ වන තුරුම අප රට විසින් නිවාරණ 

ඒ  යක පිහිටුවා නැත. එබැවින් නිවාරණ නිලධාරීන් 50 ක බඳවාහගන නිවාරණ 

ඒ  යක පිහිටුවීමට රාජය යාන්රණය  ර ා අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදී.  
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b. එහමන්ම අල්ලස් හ ාමිසහේ විෂය පථය තුල හනාවුණු නිවාරණ නිලධාරි තනතුර ඇති 

කිරීමට අවශය මූලි  පියවර හගන නිවාරණ නිලධාරින් 50 හදහනකු බඳවා ගැනීමට 

අයදුේපත්  ැඳවන ලදී. ඒ සඳ ා අයදුේපත් 5000  ට අධි  ප්රමාණයක ලැබී ඇති අතර 

සේමුඛ පරීකෂණ පැවැත්වීහමන් පසු බඳවා ගැනීහේ  ටයුතු සිදු හ හර්.  

c. අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාව හ හරහි වර්තමානහේ ඇති ආ ර්ෂණය පිළිබිඹු  රන එක 

සාධ යක වන්හන් හමහලස අලුතින් ඇති  රන ලද තනතුරු සඳ ා දස ද ස් ගණනින් 

තරුණ තරුණයින් තම  ැපකිරීේ කිරීමට සූදානේව අයදුේපත් ඉදිරිපත්  ර තිබීමයි. 

12.  නීති සංහශෝධනය   

a. අල්ලස, දූෂණය  ා වත් ේ සේබන්ධ නීති සංහශෝධනයක 1994 වර්ෂහේ සිටම සිදු වී 

හනාමැත. ඒ පිළිබඳව සිදු  රන ලද අධයයනයකින් පසුව අදාළ නීති සංහශෝධනය කිරීම 

සඳ ා ගරු ජනාධිපතිතුමා මගින් අමාතය මණ්ඩලය හවත හයෝජනා ඉදිරිපත්  රන ලදී. 

අමාතය මණ්ඩලය විසින් ඒ සඳ ා අනුමැතිය ලබා හදන අතර අදාළ නීති සංහශෝධනය 

සඳ ා අවශය පියවර ගන්නා හලස නීති හ ටුේපත් සේපාද තුමිය දන්වා ඇත.  

b. එහි දී අතයවශය සංහශෝධනයක 2018 අං  22 දරණ සංහශෝධනහයන් අල්ලස් පනතට 

සිදු  රන ලද අතර එමගින් හමහතක මහ ස්රාත් අධි රණහේ පමණක හගානු කිරීමට 

 ැකි වූ දූෂණය වරද යටහත් වන නඩු ම ාධි රණහේ හගානු කිරීමට  ැකියාව ලැබිණි. 

c. එහිදී අල්ලස් පනත, වත් ේ බැර ේ නීතිය, අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා හ ාමිෂන් 

සභා පනත ආදී පනත් සංහශෝධනය කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටී.  

d. අහනක අතට අහනකුත් ආයතන සමඟ එ තුව අධි රණ සංවිධාන පනතට සංහශෝධන 

හගන ඒමටද අල්ලස් හ ාමිසමට  ැකිවීම ඉදිරි පියවරක හේ. ඒ යටහත් ත්රිපුද්ගල 

විනිසුරු සභාවක  මුහේ ආර්ි මය අපරාධ වැරදි විභාග කිරීමට  ැකිවීම රටක 

වශහයන් අප ලැබූ ජයග්ර ණයකි.  

e. තවදුරටත් සංහශෝධනය  රන නීති ප ත පරිදි හේ. 

 

I. අල්ලස් පනත  

 ප ත සඳ න් ගැටලු පිළිබඳව සල ා බලනු ඇත. 

• හපෞද්ගලි  අංශහේ අල්ලස් ගැනීේ 

• තයාග හරගුලාසි 

• බැඳියාවන් අතර ගැටුේ 

• මුදල් විශුද්ධි රණ  ා සාකි රුවන්  ා වින්දිතයන් සේබන්ධ වැරදි 

විමර්ශනය  රන ආ ාරය 

• විහද්ශීය රාජය නිලධාරීන් සේබන්ධහයන් වන අල්ලස්  

 



10 | P a g e  

 

 

 II. පරීක්ෂණ හ ාමිෂන් සභා පනත 

  

• ජනාධිපති විමර්ශන හ ාමිෂන් සභාව විසින් රැස්  රන ලද  සාකි සල ා 

බැලීමට අල්ලස් හ ාමිසමට බලයක හනාමැත.(විමර්ශන හ ාමිසම). එම 

නිසා සාකි රුවන් නැවත  ැඳවා ප්ර ාශ සට න් කිරීමට අල්ලස් 

හ ාමිසමට සිදුහේ.  

• අල්ලස් හ ාමිසම සතුව හමවැනි විමර්ශන හ ාමිෂන් වාර්තා 30 ක පමණ 

තිහබන අතර හමහි සඳ න් සියලුම සාකි නැවත  ැඳවන්නට සිදුවීම නිසා 

විශාල  ාලයක වැයහේ. එබැවින් ඉ ත සඳ න්  ළ පරිදි සංහශෝධනයක 

 ැබිනට් මණ්ඩලය හවත ඉදිරිපත්  ර අනුමැතිය ලබා හගන ඇත.  

• වර්තමානහේ එය පාර්ලිහේන්තුවට ඉදිරිපත්  ර ඇත. හමය 

පාර්ලිහේන්තුහේ නීති  ටයුතු පිළිබඳ ආංශි   මිටුව මගින් 2018.07.19 

දින අනුමත  ර ඇත. ඒ අනුව හදවන වර කියවීම සඳ ා පාර්ලිහේන්තුවට 

ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානමින් ඇත.   

III. වත් ේ ප්ර  ාශ කිරීහේ නීතිය  

 

• අපහේ වත් ේ ප්ර ාශ කිරීහේ නීතිහයහි ඇති අඩුපාඩු හසවීම සඳ ා ශ්රී 

ලං ාහේ විහශ්ෂඥයින් සමඟ සා ච්ඡා කිරීමට හලෝ  බැංකුහේ, UNODC, 

ස්හලෝහේනියාව  ා ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවල විහශ්ෂඥයින් මාර්තු මාසහේ 

දී හ ාළඹට පැමිහණන ලදී. ඔවුන්හේ හයෝජනා ස සන ලදී.  

 

• අදාළ හයෝජනා පිළිබඳ සල ා බලා අවසන් ීරණයක ගැනීමට හලෝ  

බැංකු  ණ්ඩායම 2018 ජුනි 17 දින සිට ජුනි 19 දකවා නැවත ශ්රී ලං ාවට 

පැමිණ දීර්ඝ වශහයන් සා ච්ඡා හ ාට හලෝ හේ වත් ේ නීතිය සමඟ 

යාවත් ාලීන කිරීම සඳ ා හයෝජනා සමූ යක ඉදිරිපත්  රන ලදී. ඒ සඳ ා 

අප රහට් විහශ්ෂඥවරුන්හේ  ා නීති හ ටුේපත් සේපාද  

හදපාර්තහේන්තුහේ ස හයෝගය ඇතුව ප්රතිපත්තිමය රාමුවක ද ස ස්  ර 

ඇත.  

 

• ඊට අමතරව විදුලි සංහද්ශ ඩිජිටල් යටිතල ප සු ේ  ා විහද්ශ රැකියා 

අමාතයාංශහේ හල් ේතුමා සමඟ මින් ඉදිරියට වත් ේ බැර ේ මාර්ගගත 

(online) ක්රමය යටහත් ලබා දීමට අදාළ ප සු ේ පිළිබඳ සා ච්ඡා හ ාට 

ඇත. එහස්ම වත් ේ හපෝරමය විශාල හවනස් ේ සහිතව යාවත් ාලීන 

කිරිමට හයෝජනා  ර ඇත.  
 

හයෝජිත සංහශෝධන වලින් සම රක හමහස්ය.  
 

✓ වත් ේ බැර ේ ප්ර ාශ ලබා දිය යුතු පුද්ගලයන්හේ පරාසය පුළුල් 

කිරිම. 
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✓ වත් ේ බැර ේ ප්ර ාශ යන විෂය කහෂ්රයට අදාළ හ ාටස 

නූතනහේ දකනට ලැහබන වත් ේ  ා බැර ේ වර්ග දැනට පවතින 

වත් ේ බැර ේ ප්ර ාශහේ ඇතුළත් වී හනාමැති නිසා ඒවා ඇතුළත් 

කිරීම.  

✓ දැනට අවුරුද්ද ට වතාවක හදනු ලබන වත් ේ බැර ේ ප්ර ාශය 

හවනුවට විරාම යන අවස්ථාහේ දී  ා විරාම හගාස් අවුරුදු 02 ක යන 

හතක වත් ේ බැර ේ ප්ර ාශ ලබා දීමට නියම කිරීම. තවද යේ 

අවුරුද්දක ඇතුළත විශාල වශහයන් යේ දින  දී වත් ේ වැඩි 

වුවහ ාත් ඒ බව දින 15 ක තුළ අනාවරණය  ළ යුතු වීම.  

✓ වත් ේ බැර ේ ප්ර ාශය භාර ගැනීම, විශ්හල්ෂණය, පසු විපරම 

සඳ ා විහශ්ිත ආයතනයක පිහිටුවීම. වර්තමාන නීතිහේ පවතින 

වත් ේ බැර ේ ප්ර ාශ සේබන්ධ වරදවල් සඳ ා දඬුවේ ප්රමාණවත් 

පරිදි ඉ ළ නැංවීම. 

 

• ඉන්පසුව ඒ පිළිබඳව සල ා බලා අවශය හයෝජනා සිදු කිරීම සඳ ා අමාතය 
මණ්ඩලය හවත ඉදිරිපත් හ හරනු ඇත. 
 

IV. අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ාමිෂන් සභා පනත   

• අහනකුත් ආයතන සමඟ එකව  වුල් විමර්ශන පැවැත්වීම 

• නීතිපතිහගන් නීති උපහදස් විමසීහේ අවසරය 

• හතාරතුරු සපයන්නන් පිළිබඳ විධිවිධාන  

• නිවාරණය පිළිබඳ බලතල  

 

13. නිවාරණය  

a.  අල්ලස්  ා දූෂණ නිවාරණය සේබන්ධහයන් ශ්රි ලං ාව තුළ කිසිදු අවස්ථාව  විධිමත් 

යාන්ර ණයක තිබී නැත. හ ාංහ ාං, මැහල්සියා, භූතානය  ා හ ාරියාව වැනි රටවල 

නිවාරණය සේබන්ධ ප්ර මුඛතාව ලබා දී ඇත. ඔවුන් විමර්ශන  ා නඩු පැවරීේ 

සේබන්ධහයන් පමණක විශ්වාස හනා රයි. “විමර්ශනය  ා නඩු පැවරීමට වඩා ද ස ්

වාරයක නිවාරණය වටින්හන්ය” යනු ඔවුන් හේ හත්මා පාඨයයි.  

b.  හ හස්හවතත්, නිවාරණහයහි ඇති වැදගත් ම සේබන්ධහයන් හමම රට තුළ ඇති 

දැනීමක නැත. එබැවින් නිවාරණ වැඩසට න් ශකතිමත්  ර රාජය අංශය තුළ 

සුපිළිපන්න උපායන් ශකතිමත් කිරීමට අද ස්  ර හගන ඇත. හමම  ාරණය හපරදැරි 

 ර ගනිමින් පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ප ත ක්රියාමාර්ග හගන ඇත. 

 

i. මැහල්සියාහේ සුපිළිපන් ආයතනහේ සභාපති ශ්රි ලං ාවට පැමිණි අතර ලං ාහේ 

උසස් නිලධාරීන්  ා අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාහේ නිලධාරීන් සමඟ සා ච්ඡා වට 

තුනක පවත්වන ලදී.  

 

ii. ජනාධිපති හල් ේහේ ප්ර ධානත්වහයන්  ා නීතිපති, අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාහේ 

හ ාමසාරිස්වරහයකු, අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාහේ අධයක්ෂ ජනරාල්, රාජය 

පරිපාලන  ා ස්වහද්ශ  ටයුතු අමාතයංශ හල් ේ  ා අතිහර්  හසාලිසිටර් 

ජනරාල් යන නිලධාරීන්හගන් සැදුේලත් නිහයෝජිත පිරිසක භූතානහේ සං ාරය 

 ළ අතර එහි අගමැතිවරයා, අගවිනිසුරු,  ථානාය , නීතිපති  ා දූෂණ විහරෝධී 

සමාජවල සාමාජි යන්  මුවී රාජය අංශය තුළ සුපිළිපන්නභාවය ඇති කිරීමට 

අනුගමනය  රන ක්රියාවන් සේබන්ධ අධයයනයක  රන ලදී. 
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iii. අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාහේ නිහයෝජිතයන්  ා නීති හ ටුේපත් සේපාද  

හ ාංහ ාං හි සං ාරය  ළ අතර එහි දී දූෂණ විහරෝධී ආයතන  ා ඒවා 

අනුගමනය  රන ක්රියාමාර්ග සේබන්ධ  ා ක්රියා ාරි සැලැස්ම සේබන්ධ 

අවධානය හයාමු  ර ඇත. 

 

iv. මුරුසි දිවයිහන් විහශ්ෂඥ නිහයෝජිත පිරිසක ශ්රි ලං ාවට පැමිණි අතර ඔවුන්හේ  

නිවාරණ වැඩපිළිහවල සේබන්ධහයන් දැනුවත්  රන ලදී. 

 

14. සුපිළිපන්න සැලැස්ම  

 

ශ්රී ලං ාව සඳ ා ජාති  සුපිළිපන්න ඒ ාබද්ධතා රාමුවක (National Integrity Plan) 

ස ස් කිරීමට අදාළ සං ල්ප පත්රි ාවක  ා අප රට තුළ ක්රියාත්ම   ළ යුතු නිවාරණ 

වැඩපිළිහවල (Corruption Prevention Plan) සඳ ා වූ සං ල්ප පත්රි ාවක ස ස්  ර එය 

 ැබිනට් මණ්ඩලය හවත ඉදිරිපත් කිරීම සඳ ා ජනාධිපති හල් ේ  ාර්යාලය හවත 

ඉදිරිපත්  ර ඇත.  

 

15. අධයාපනය  

 

a.  දූෂණයට විරුද්ධව  ටයුතු කිරීමට නේ සමාජහේ ආ ල්ප හවනස්  ළ යුතු බවට 

හලෝ හේ මතයක ඇති හවමින් පවී. හමම  ාර්යයට ළමුන්  ා වැඩිහිටියන් ඇතුලත් 

හේ.  

 

b.  හමම සං ල්පය වර්ධනය කිරීම සද ා ප ත  රුණු අනුගමනය  ර ඇත.  

i. පාසල් තුළට දූෂණ විහරෝධී ආ ල්ප ඇතුලත් කිරීම සද ා අධයාපන 

බලධාරින් සමග සා ච්ඡා ගණනාවක පවත්වා ඇත.  

ii. ළමුන් සද ාම සැ සුණු දැනුවත් කිරීහේ වැඩසට න් පැවත්වීම. 

iii. රට පුරා වැඩිහිටියන් හවනුහවන් දැනුවත් කිරීහේ වැඩසට න් 100  ට වඩා 

පවත්වා ඇත. රාජය හස්ව යන්, හපාලිස් නිලධාරීන්, සිවිල් සමාජ 

සාමාජි යන් මීට ඇතුළත්ය. 

iv. ජනතාව දැනුවත් කිරීමට හේ දකවා විශාල මාධය ප්ර  ාරණයක ලබාහගන 

නැත.  ඩිනමින් එවැනි ක්රියාමාර්ගයක අනුගමනය කිරීමට පියවර ගනිමින් 

සිටී. එහි දී දැනට ජනතාව දැනුවත් කිරීම ස  ආ ල්ප වර්ධනය කිරීම 

සඳ ා හ ටි වීඩිහයෝ පටයක නිර්මාණය  ර ඇත.  

 

c. රාජය නිලධාරින්හේ  ඳුන්වාදීහේ වැඩසට න් සද ා දූෂණ මර්දනය සේබන්ධහයන් 

වැඩසට න්  ා ඉදිරිපත් කිරීේ ඇතුලත් කිරීමට සැලසුේ ස සා ඇත. 
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16. පුහුණු කිරීේ  

 විමර්ශන  ා නඩු හමහ යවීම ශකතිමත් කිරීමට හද්ශීය  ා විහද්ශීය වැඩසට න් සංවිධානය 

 ර ඇත. ඒවා ප ත පරිදි හේ.  

 

a. දූෂණ මර්දනය සේබන්ධ මැහල්සියානු අධයයන ආයතනය හවත විමර්ශන නිලධාරින්  ා 

නඩු හමහ යවීහේ නිලධාරින් 45 ක පුහුණුව සද ා යවන ලදී   

b. පුහුණුව සද ා සිංගප්පුරුව, හ ාරියාව, චීනය හවත නිලධාරීන් යවන ලදී. 

c. හ ාංහ ාං දූෂණ මර්දන හ ාමිෂන් සභාව හවත උසස් රාජය නිලධාරින්, විමර්ශ යන් 

නඩු හමහ යවන්නන් යැවීමට හයෝජනා වී ඇත. අපහේ හයෝජනාවට හ ාමිෂන් සභාව 

එ ඟ වී ඇත.  

d. UNODC, අධි රණ හදපාර්තහේන්තුව, නීතිපති හදපාර්තහේන්තුව ලබා දුන් අනුග්ර  ය 

ස  ස හයෝගය යටහත් හද්ශීය වැඩසට න් කිහිපයක පවත්වා ඇත. 

e. රාජ ාරි ඉටු කිරීහේ දී ඇතිවන තත්ත්වයන්ට මුහුණ දිය  ැකි වන පරිදි  රුණු ඇතුළත් 

විමර්ශන අත්හපාතක  ා නඩු හමහ යවීහේ මාර්හගෝපහද්ශ සංග්ර  යක ස ස් කිරීමට 

පියවර හගන ඇත.  

 

 

17. හවබ් අඩවිය දියත් කිරීම 

a.  දිගු  ාලය  සිට අවශයතාවකව තිබු හවබ් අඩවිය 2017 හදසැේබර් මස දියත්  රන 

ලදී. වර්තමාන තත්ත්වයන්, නඩු පැවරීේ, අවසන් වූ නඩු සේබන්ධහයන් හපාදු ජනතාව 

දැනුවත් කිරීමට හේ මගින්  ැකි වී ඇත.     
 

b. හ හස් හවතත් පවත්නා විමර්ශන සේබන්ධහයන් ූර්ණ ර සයභාවය ආරක්ෂා  රනු 

ලැහබ්.  
 

c. ලං ාහේ පවතින ද ස් ගණනක හවඩ් අඩවි අතරින් ලං ා lk.domain ආයතනය මගින් 

සංවිධානය  රන ලද තරගහයන් කුසලතා සේමානයක ලබා ගැනීමට මාස 06 ක වැනි 

හ ටි  ාලයක හමම හ ාමිෂන් සභාහේ හවබ් අඩවිය සමත් විය. ජනතා ආ ර්ෂණය 

ලබා ගනිමින් ජනතාවට වඩාත් සමීපවීමට අප හවබ් අඩවිය සමත් වී ඇත. රවය දෘශය 

ඌනතා සහිත පුද්ගලයන් සඳ ා ද ප්රහේශ විය  ැකි ආ ාරයට හවබ් අඩවිය ස සා ඇති 

අතර හ ාමිෂන් සභාවට හයාමු  රනු ලබන වරදවල් සේබන්ධ පැමිණිලි ඉදිරිපත් 

කිරීම සඳ ා ක්රම 08 ක  ඳුන්වා හදමින් ජනතාව හවත වඩාත් සමීප හස්වාවක ලබා 

දීමට  ටයුතු  ර ඇත.  
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C. අභිහයෝග 
 

ශ්රී ලං ාව තුළ දූෂණ මර්දන වැඩසට න් ශකතිමත් කිරීමට අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාව විසින් අභිහයෝග 

ගණනාව ට මුහුණ දීමට සිදුව ඇත. ඒවා ප ත පරිදි හේ.  

01.  ාර්යාල ඉඩ  ා අහනකුත් ප සු ේ ප්ර මාණවත් පරිදි හනාවීම  

a. අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාවට ඇති විශාලතම අභිහයෝගය වන්හන් එහි  ාර්යයන් ඉටු 

කිරීමට ප්ර මාණවත්  ාර්යාල ප සු ේ  ා වෘත්තිමය ප සු පසුබිමක හනාවීමයි.  

 

b. අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාවට වර්තමානහේ විමර්ශ යන් 200  හිඟයක පවී. ඉතා 

 ඩිනමින් විමර්ශන අංශයක  ා නිවාරණ අංශයක ස්ථාපිත  රනු ඇත. ඩිජිටල් 

හවෝ ාරි  ඒ  ය, බුද්ධි ඒ  යක, වින්දිතයන්  ා සාක්ෂි රුවන් ආරක්ෂා කිරීහේ 

ඒ  ය, අධයාපන ඒ  ය ඇතිකිරීමට සැලසුේ ස සා ඇත. හේ සියල්ල ඉටු කිරීම 

සද ා අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාවට නිසි ඉඩ ප සු ේ අවශය වී ඇත. 

 

c.  පවතින හගාඩනැගිලි ඉරිතැලීමට ලකව ඇති බැවින් හමම තත්ත්වය බැරෑරුේ වී ඇත. 

රජහේ ඉංජිහන්රුවරු විසින් සිදු  ළ අනතුරු ඇඟවීම නිසා නිලධාරීන් 75 ක පමණ 

එම හගාඩනැගිලි වලින් ඉවත්  ර  ැප්හපටිහපාළ මාවහත් ඇති පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 

කිරීහේ හගාඩනැගිල්ල හවත යවා ඇත.  

 

d. නව රජය 2015 වසහර් බලයට පැමිණිහමන් පසුව ගරු අගමැතිතුමා අල්ලස ්හ ාමිෂන් 

සභාවට පැමිණි අතර හමම භූමියට යාබදව ඇති බන්ධනාගාර හ ාමසාරිස්හේ නිල 

නිවාස භූමිය අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාව සඳ ා නව හගාඩනැගිල්ලක ඉදි කිරීමට නිසි 

භූමියක බව  ඳුනා ගන්නා ලදී. අමාතය මණ්ඩල ආර්ි   මිටුව විසින් ගනු ලැබූ 

ීරණය ට අනුව එම භූමිය අල්ලස ් හ ාමිෂන් සභාව හවත පවරන ලදී. ඒ අනුව 

භාණ්ඩාගාරහයන් මුදල් හවන් ර ගැනීමට CCB විසින් ස ස් ර UDA අනුමැතියට 

යටත් සැලසුමක ඉදිරිපත්  රන හලස ජනාධිපති හල් ේ විසින් අල්ලස් හ ාමිෂන් 

සභාව හවත උපහදස් ලබා හදන ලදී.  

 

e. UDA විසින් අවස්ථා කිහිපය  දී බාධාවන් මතු  ර අවසානහේ දී ම ල් 08   

හගාඩනැගිල්ලක ඉදි කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත. එය ප්රමාණවත් හනාවුණ ද යේ 

ආ ාරය  ජයග්ර ණයකි. දැන් හ ාමිෂන් සභාව හවත ඇති අභිහයෝගය වන්හන් ඒ 

සඳ ා ප්රමාණවත් මුදල් ප්රතිපාදන හවන්  ර හගන  ඩිනමින් හගාඩනැගිල්ල ඉදි  ර 

ගැනීමයි.   

 

02.  නීති නිලධාරීන්හේ  ා විමර්ශන නිලධාරීන්හේ අඩු වැටුප්  

 

a. නඩු හමහ යවන නිලධාරින්හේ වැටුප් අඩු මට්ටම  පැවීම හ ්තුහවන් නීති නිලධාරින් 

රඳවා ගැනීම අප සු වී ඇත.  

 

b. නීති නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට  ා බඳවා ගත් නිලධාරින් තනතුහර් රඳවා ගැනීමට අල්ලස ්

හ ාමිසමට ඉති ාසය තුළ ම ත් හවහ සක දැරීමට සිදුව ඇත. ඊට හ ්තුව වී ඇත්හත් අඩු 

වැටුප්  ා අනාගත බලාහපාහරාත්ූන්ය. ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවල දූෂණ විහරෝධී 

හ ාමිෂන් සභාවන්හි නඩු හමහ යවන නිලධාරීන්හේ වැටුප් අධි රණ 

හදපාර්තහේන්තුහේ නඩු හමහ යවන නිලධාරීන්හේ වැටුපට වඩා වැඩිය. එබැවින්; 
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c. මෑත දී හදපාර්තහේන්තු නිලධාරින්හේ වැටුප් වැඩි  රන ලදී. හේ නිසා රජහේ නීීඥවරු 

වීහේ උනන්දුව වැඩි වී ඇත. එබැවින් ජනාධිපති හල් ේ  ාර්යාලය  ර ා වැටුප්  ා 

හස්ව  සංඛයා හ ාමිෂන් සභාව හවත අල්ලස ් හ ාමිෂන් සභාව විසින් හයාජනාවක 

ඉදිරිපත්  ර ඇත. 

 

d. අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාහේ නිලධාරින් හවත 25%   දීමනාවක ලබාහදන අතර එය 2015 

වසහර් වැටුප මත ගණනය  රනු ලැහබ්. රජහේ හදපාර්තහේන්තු කිහිපයක මුදල් උපයන 

ආයතන හලස නේ  ර ඇත. එම ආයතනවල නිලධාරීන්ට අතිහර්  දීමනා ලබා හද්. 

අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාව එපරිද්හදන් 75%   දීමනාව ට ඇතුලත් හනාකිරීම 

 ණගාටුවට  රුණකි. හමය ඔවුන් හවත හපර ලබා දුන් දීමනාවකි.  

 

e. මීට හපර නීතිපති හදපාර්තහේන්තුහේ  ා අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාහේ නිලධාරීන්හේ වැටුප් 

සේබන්ධහයන් විමසා බැලීමට අමාතය මණ්ඩල අනු  මිටුවක (ගරු තිලක මාරපන 

ම තාහේ ප්ර ධානත්වහයන්) පත්  රන ලද අතර අල්ලස් හ ාමිෂන් සභාහේ නිලධාරීන් 

හවත වැටුප් වැඩි කිරීමක නිර්හද්ශ  රන ලදී.  

 

f. හ හස් හවතත් වැටුප්  ා හස්ව  සංඛයා හ ාමිෂන් සභාව තවමත් ඊට අනුමැතිය ලබා දී 

නැත. 

03.  ාර්ය මණ්ඩල හිඟය 

a. හ ාංහ ාං හි මිලියන 6   ජනග නයක සිටියද විමර්ශ යන් 1000 ට වඩා දූෂණ මර්දන 

හ ාමිෂන් සභාහේ ඇත. මැහල්සියාහේ ද ප්ර මාණය හමපරිදිම හේ.  

b. ශ්රි ලං ාහේ ජනග නය මිලියන 21 ක වුවද විමර්ශ යක 200 ක  ා නීති නිලධාරින් 28 ක 

පමණක සිටී. හමය අතිශයින්ම ප්ර මාණවත් හනාහේ. 

04. ප්රමාණවත් පරිදි නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමට ප්රතිපාදන හනාමැති වීම.  

 

a. විහශ්ෂහයන් වඩාත්  ාර්යක්ෂම විමර්ශන  ා නඩු පැවරීහේ ක්රමහේදයක අනුගමනය සඳ ා 

ප්රමාණවත්  ා පුහුණු විමර්ශ යන්  ා නඩු හමහ යවන නිලධාරීන් සිටිය යුතු හේ. 

මන්දයත් අද අපරාධ රන්නන් සියලු හදනාට ඉදිරිහයන් සිටී. විහශ්ෂහයන් අල්ලස  ා 

ම ා පරිමාණ දූෂණ වැනි වැරදි  රන්නන් ඒවා සිදු  රන්හන් විහශ්ෂඥ උපහදස් ද ලබා 

ගනිමිනි. ඒවා විමර්ශනය කිරීහේදී ද ඔවුන් වරදින් සැඟවී ගැලවී සිටීමට විශාල 

උත්ස ායක දරයි. එවැනි විට  හමවැනි අපරාධ වැරදි විමර්ශ යන්  ා නඩු හමහ යවන 

නිලධාරීන් ඉතා දක්ෂ  ා පුහුණු  ැකියාහවන් යුතු අය විය යුතුය. අල්ලස් හ ාමිසහේ 

නිලධාරීන් නිරන්තරහයන් හද්ශීය  ා ජාතයන්තර වශහයන් ඇති සාධනීය පුහුණු 

වැඩසට න් සඳ ා ස භාගි  රවිය යුතු හේ. නමුත් මූලයමය ශකතිය ප්රමාණවත් හනාවීම 

මත නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කිරීහේ  ැකියාවක හනාමැති වී ඇත.   
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b. අහනක අතට විමර්ශන  ා නඩු හමහ යවීහේ ක්රියාවලිය ශකතිමත් කිරීම  රන අතරම 

වඩා ඵලදායි වූ අල්ලස්  ා දූෂණ නිවාරණ ක්රමහේදයක  ා වැඩපිළිහවලක අනුගමනය 

 ළ යුතු හේ. අප රට තුළ සාර්ථ  නිවාරණ ක්රමහේදයක සියලු අංශයන් ආවරණය වන 

පරිදි ක්රියාත්ම  කිරීම  ළ යුතුය. ඒ සඳ ා දැනුහමන්  ා  ැකියාහවන් යුතු ප්රමාණවත් 

පුහුණු නිලධාරීන් සිටිය යුතුය. ඒ අනුව නිවාරණ නිලධාරීන් වශහයන් බඳවා ගන්නා පිරිස 

 ා රාජය අංශහේ ආයතන මට්ටමින් හතෝරාගත් ඉ ළ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සිදු  ළ 

යුතුය.  

05. ජනතාව දැනුවත් කිරීම  ා අල්ලස්  ා දූෂණ නිවාරණ ක්රියාවලිය සඳ ා ජනතාව එකරැස් 

 ර ගැනීමට විදුත්  ා ඩිජිටල් ක්රම භාවිතා කිරීම සඳ ා ප්රමාණවත් ප්රතිපාදන 

හනාමැතිවීම. 

a. ආ ල්පමය හවනසක තුළින් උසස්  රයන් ජනතා සිත්සතන් තුලට  ාවැද්දීම තුළින් 

ඔවුන් තුළ මුල් බැස ගත් අල්ලස  ා දූෂණහේ අංකුර ඉවත් කිරීම රජයක විසින්  ළ යුතු 

ප්රධාන හමහ වරකි. හවනත් රටවලින් අප ලබා ගත් අත්දැකීේ අනුව ය පත්  රයන් ජාන 

තුළට කිඳා බැස්සවීම සඳ ා බහුවිධ ක්රමහේදයන් අනුගමනය  ළ යුතුව ඇත.  

 

b. ඒ යටහත් ප්රධාන වශහයන් ගුවන් විදුලිය, රූපවාහිනය  ා මුද්රිත මාධය හයාදා ගනිමින් 

දැන්වීේ, සා ච්ඡා, හවහළඳ දැන්වීේ, වාර්තා වැඩසට න්  ා හටලි නාටය ප්ර ාරය කිරීම 

අතයවශය හේ. ඊට අමතරව වීඩිහයෝ පට, රවය දෘශය පට, හ ටි චිරපට, වීදි නාටය  ා 

දැන්වීේ පුවරු භාවිතය තුළින් ජනතාවට නිරන්තර අල්ලස  ා දූෂණය පිටු දැකීහේ 

පණිවිඩය ඇස ගැහටන හස් තැබීම තුළින් ය පත්  රයන් ජනතාවහේ  ාවැද්දීම මූලි  

අරමුණයි.  

 

c. විවෘත රාජය පාලන  වුල් ාරිත්ව සමුළුව අමතමින් ගරු ජනාධිපතිතුමා ද ජාතයන්තරය 

 මුහේ ප්ර ාශ  රන ලද්හද් විදුත් මාධය උපහයෝගී  ර ගනිමින් ජනතාව අල්ලස  ා 

දූෂණයට එහරහිව බලගැන්වීම අතයවශය  රුණක බවයි.  

 

d. හේ සඳ ා දැනට මුදල් අමාතයාංශයට අනුබද්ධිත ආයතනයක වන සැලසිහන් ආයතනහේ 

ස හයෝගය ලබා ගැනීමට අහප්කිත අතර රුපියල් මිලියන 540 ක වැය හවතැයි 

අහප්කෂා හ හර්.  

 

 

06. හපාදු ම ජනතාවහේ සාමානය මතය  

a.  හපාදු ම ජනතාවහේ සාමානය මතය වන්හන් අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ාමිෂන් සභාහේ 

එ ම  ාර්ය භාරය වන්හන් හ හස් හ ෝ යේ පුද්ගලහයකු අත් අඩංගුවට හගන ඔහුට 

විරුද්ධව නඩුවක පැවරිය යුතුය යන්නයි. හ ාමිෂන් සභාව විසින් විත්ති රුවන්ට එහරහි 

සාකි ප්රමාණවත් වන්හන් නේ අත්අඩංගුවට ගැනීම  ා නඩු පැවරීම සිදු  රනු ලැහබ්. හේ 

සේබන්ධව පුළුල් අවහබෝධයක ජනතාවට හනාමැති වීම හමම හ ාමිෂන් සභාව මුහුණ 

හදන ප්රබල අභිහයෝගයයි. වර්තමානහේ හ ාමිෂන් සභාව පරිවර්ීය යුගය ට පැමිණ 

සිටින්හන් අවුරුදු 25 ට පසුව ස්ීර අඩිතාලමක  ා පදනමක හයාදමින් අනාගතහේ 

හ ාමිෂන් සභාව ශකතිමත්  රමින් අල්ලස  ා දූෂණය අවම  ළ රටක බිහි කිරීම 

සඳ ාය. 
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ඇමුණුේ 01  

අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ාමිෂන් සභාව. 

 

2018 ජනවාරි මස 01 වන දින සිට සැප්තැේබර් මස 30 වන දින දක්වා ප්රගතිය. 
 

 

01. 2018.09.30 දිනට අධි රණවල පැවරූ මුළු නඩු සංඛ්යාව - 35 

 

 මහ ්ස්රාත් අධි රණය 

 

 

  

චූදිතයින් 

 

• හිටපු නීතිපති • අභියා නා අධි රණ විනිසුරු 

• විදුලිබල  ා බලශකති 
අමාතයාංශහේ හිටපු හල් ේ 

• හිටපු නගරාධිපති 

• හිටපු ප්රහද්ශිය සභා මන්ී (2)  

• හපාලිස් හ ාස්තාපල් • ග්රාම නිලධාරී 

•  ාර්යාල  ාර්ය ස ාය  • හපාලිස් ආරකෂ  ස ාය  

 

ම ාධි රණය 

 

 

 

 

 

චූදිතයින් 

 

• විදු ල්පති • විදුලි අධි ාරී 

• මාර්ග සංවර්ධන අධි ාරිහේ තාකෂණ 
නිලධාරී 

•  ේ රු නිලධාරී 

 

• ම ජන හසෞඛය පරීකෂ  • විදුලි ශිල්ී 

• යුධ  මුදා හසබල • බීට්ටු වන නිලධාරී 

• ස  ාර විකුණුේ  ළමනා රු • ගබඩා භාර රු 

• හපාලිස් හ ාස්තාපල් - 02 • ග්රාම නිලධාරී 

• හසෞඛය  ාර්ය ස ාය  •  ාර්යාල  ාර්ය ස ාය  

• සිවිල් පුද්ගලයින් - 03  

 

 

අල්ලස ් දූෂණ 
වත් ේ/බැර ේ හ ලි 

හනාකිරීම 
එ තුව 

04 02 07 13 

අල්ලස ් අයුතු වත් ේ ඉපයීම එ තුව 

19 - 19 
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02. 2018.09.30 දිනට සිදු  ළ සාර්ථ  අල්ලස් වැටලීේ සංඛ්යාව -  29 
 

➢ එම වැටලීේවලදී අත් අඩංගුවට ගත් සැ  රුවන් සංඛයාව -  32 
 

➢ සැ  රුවන් - 

• ජනාධිපති  ාර්ය මණ්ඩල ප්රධානී • සභාපති (රාජය දැව සංස්ථාව) 

• විදුලි අධි ාරී • හජයෂ්ඨ තකහස්රු රු 

• උප හපාලිස් පරීකෂ  •  ේ රු නිලධාරි (02) 

• ස  ාර හපාලිස් අධි ාරී • ස  ාර නීති නිලධාරී 

• සැලසුේ නිලධාරී • හජයෂ්ඨ  ේ රු නිලධාරි 

• ජනපද නිලධාරි • සුරාබදු නියාම  

• සංවර්ධන නිලධාරි • සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී 

•  ර්මාන්ත පරිපාල  •  ෘි ර්ම උපහද්ශ  

• හපාලිස් පරීකෂ  (02) • බීට්ටු වන නිලධාරී 

• හපාලිස් සැරයන් • ග්රාම නිලධාරී 

• හපාලිස් හ ාස්තාපල් -3 •  ාර්යාල  ාර්ය ස ාය  

• පුද්ගලි  බස් රථ හේලා 
සට න් රු 

• පුද්ගලි  බස් නැවතුේපහලහි 
ස්ථානාධිපති 

• සිවිල් පුද්ගලයින් (2) • සූර  මිටු සාමාජි  

 

04. 2018.09.30 දිනට අධි රණය විසින් අවසන්  රන ලද නඩු සංඛ්යාව -  92 

 

මහ ්ස්රාත් අධි රණය  -  19 

  

 

ම ාධි රණය   -  73 

 

*චූදිත මිය යාම/පැමිණිලි රු මිය යාම  ා ඉල්ලා අස ්ර ගැනීම 

 

 

 අල්ලස ් දූෂණ 
වත් ේ/බැර ේ 

හ ළි හනාකිරීම 
එ තුව 

වැරදි රු 03 01 13 17 

නිවැරදි රු 01 - - - 

 අල්ලස ්
අයුතු වත් ේ 

ඉපයීම 
එ තුව 

වැරදි රු 39 02 41 

නිවැරදි රු 28 01 29 

හවනත්* 
04 

 
- 04 
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ඇමුණුම 02 

 

01.  පසුගිය වසරවල දී අධි රණ මඟින් විත්ති රුවන් වරද රුවන් කිරීමට අදාළ සංඛ්යා හල්ඛ්න. 

 

 

වර්ෂය 

 

පැවරූ මුළු නඩු 

සංඛ්යාව 

 

අවසන්  ළ නඩු 

සංඛ්යාව 

 

වරද රුවන් ගණන 

2005 98 12 05 

2006 110 20 07 

2007 91 33 12 

2008 63 20 14 

2009 43 56 24 

2010 67 38 17 

2011 34 40 20 

2012 77 60 33 

2013 58 55 17 

2014 64 58 22 

2015 108 52 15 

2016 87 34 15 

2017 73 89 57 

2018 35 92 59  
 

පසුගිය වසරවල දී අධි රණ මඟින් විත්ති රුවන් වරද රුවන්  ර ඇති ප්රමාණය  
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