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 අල්ලස ්හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ශන හ ොමිෂන් සභාහේ පරිවර්තනය 

ප්රගතියය ස  අියහයෝගත  
 

01. අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීම සඳහා පස් අවුරුදු ජාතික වැඩපිළිවවල සකස් කිරීම  

සටහන :  

ඒ අනුව නිවාරණ ක්රමවදයය  හරයන් වැිදියුණු  කිරීම  ිමම්ශනන ක්රමවදයය න්තතිම් 

කිරීම සහ නීති සංවනෝධනය කිරීම යන කුළුු  ඔස්වසේ ඉියරි පස් වසර සඳහා රටට 

අවනයව තිූ  ය්ශනනය්ත සහ සැලැසම්්ත ඉියරිප් කර ත.   

 

02. පහ. සඳහන් මා.ෘකා අලළා අ.යවනය ූ  අ්වප ් 4  ්ත නිකු් කිරීම  

 

i. සුපිළිපන් අ්වප . : රාජය යය.න තුළ රාජය යය.නවල කා්ශයභාරය සඳහා  
                ප් කරනු ලබන සුපිළිපන් නිලධාරියාවේ කා්ශයභාරය 

i  .ෑගි අ්වප .  : රාජය නිලධාරින්වේ .ෑගි නියාමනය කිරීම සඳහා  

iii  බැඳියාවන් අ.ර            : රාජය යය.න තුළ නිවාරණ ක්රමවදයය න්තතිම් කිරීම 
ඝට්ටනය පිළිබඳ රීති   සඳහා 

iv. වයෝජි. නීති සංවනෝධනවල යළ වකටුම්ප් තතුළ් අ්වප .  

 

03. සංගෘහි. නීතිය්ත වකටුම්ප් කිරීම  

සටහන :  

අවුරුදු 25 කට අධික කාලය්ත මුළුල්වල් අල්ලස් පන.  ව්කම් බැරකම් පන. සහ 

අල්ලස් වක මිෂන් සභා පන. සංවනෝධනය වී වන මැ.  ඒ අනුව අන්.්ශජාතිකව 

අනුගමනය කරනු ලබන ක්රමවදයය අධයයනය කිරීවමන් පසු ඉහ. නීති තුනම 

තතුළ් කර නව සංගෘහි. පන.්ත යැනටම් වකටුම්ප් වක ට පා්ශලිවම්න්තුවද 

යංශික කමිටුවට (දූෂණයට එවරහි) ඉියරිප් වක ට ත.   
 

04. නිවාරණ නිලධාරීන් 54 ්ත සහ උපාධිධාරී ිමවනේෂඥ ිමම්ශනකයන් 244 ්ත බඳවා ගැනීම  

සටහන :  

වක මිෂන් සභාවට ඉතිහාසවේ කිසිදු ියනයක ිමධිම් නිවාරණ ඒකකය්ත තිබී 

වන මැ.  එවසේම වඩා් සංකී්ශණ මූලයමය ව. රතුරු තතුළ් දූෂණ ව ෝයනා 

ිමම්ශනනය කිරීමට හැකි උපාධිධාරී ිමම්ශනකයන් සඳහා .නතුරු තිබී වන මැ.  එවන් 

.නතුරු තති වක ට සංකී්ශණ ව.ෝරා ගැනීවම් ක්රියාවලියකින් පසු ඉහ. නිලධාරීන් 

ව.ෝරා ගන තති අ.ර නුදුව්ශදීම බඳවා ගැනීමට නියමි.යි  
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05. ව්කම් බැරකම් ප්රකාන මා්ශගග. (Online) ක්රමයට අන්.්ශජාතික ප්රමිතියට අනුව ලබා ගැනීම  

සටහන :  

වමව.්ත අ් අකුරින් ලියා ඉියරිප් කළ ව්කම් බැරකම් ප්රකාන වවනුවට මා්ශගග. 

(Online) ක්රමය යටව් ඉියරිප් කිරීවමන් රාජය නිලධාරියාට හා ිමම්ශනන 

නිලධාරියාට ඉමහ් පහසුව්ත සපයනු ලබන අ.ර ඒ අනුව ිමම්ශනනය කිදනම් කළ 

හැකි වද   

රාජය නිලධාරීන්වේ ව්කම් ප්රකාන ලබා ගැනීම් ඒවා ිමන්වල්ෂණය කිරීම සඳහා 

මධයග. ඒකකය්ත අල්ලස් වක මිෂන් සභාව තුළ පිහිටවනු ත.  අවනය නීති 

නුදුව්ශදීම සම්ම. වීවමන් පසු වමම ක්රමය ක්රියා්මක කිරීමට නියමි.ය  

 

06. අන්.්ශජාතික සබඳ.ා ියුණු  කිරීම සහ බැඳියාවන් ඉෂ්ට කිරීම   

i. එ්තස් ජාතීන්වේ දූෂණ ිමවරෝධී ප්රඥ්තතිය ක්රියා්මක කිරීම සඳහා රී ලංකාව 

වවනුවවන් ව්තන්ද්රීය ද්ගලගලයා වනුවේ වක මිෂන් සභාවද අධය්තෂ ජනරාල්වරයායි  

එම ප්රඥ්තතිවේ නියම කර තති පරිිය එයට රී ලංකාව අනුග. වීම සලකා බැලීම සඳහා 

පැවති ිමන්වල්ෂණ වට වයක්ත රී ලංකාව වම් වන ිමට අවසන් කර ත.  වා්ශකවකව 

එ්තස් ජාතීන් ිමසින් පව්වනු ලබන ිමවරණය කිරීම සඳහා ූ  රැස්වීම්වලට සහභාගී 

වී ක්රියාකාරී යායක්වය යැ්තවීම සිදු කරනු ලබයි    
 

ii GSP+ සහනය ලබා ගැනීම සඳහා වක මිෂන් සභාව ඉ.ාම්ම තීරණා්මක 

කා්ශයභාරය්ත සිදු කර ත.   
 

iii. ජනාධිපති වල්කම් කා්ශයලවේ නියාමනය යටව් ක්රියා්මක වන ිමවෘ. රාජය පාලන 

හවුල්කාරි්වය (Open Government Partnership - OGP) සඳහා සක්රීය යායක්වය්ත 

ය්තවා එහි නි්ශණායක අනුව සා්ශථක ප්රගතිය්ත ලබා ගැනීමට කටුණතු කිරීම  
 

iv. එ්තස් ජාතීන්වේ සංිමධානවේ යරාධනය පරිිය වලෝකවේ ිමවනේෂඥවරුන් 34 

වයවන්ත පමණ රී ලංකාවට වගන්වා සම්මන්රණය්ත පැවැ්වීමට හැකිවීම   

ඒ අනුව  ප්රඥ්තතිවේ සඳහන් 6 හා 36 වගන්ති අනුව දූෂණයට එවරහි යය.න 

ස්වාධීනව කටුණතු කිරීම සහ ක්රියාලිලි කිරීම සම්බන්ධවයන් වන 2412 ජාක්ශ.ා 

ප්රඥ්තතිය සඳහා වක ළ  ිමවරණය වකටුම්ප් කිරීමට හැකිවීම සහ එය 241  

වයසැම්බ්ශ මස අබුඩාබි නුවර දී එ්තස් ජාතීන්වේ සංිමධානය ිමසින් නිල වනවයන් 

ියය් කරනු ත.   

 

v. ජාතික වැඩපිළිවවල ියය් කිරීවම් උ්සවයට .ානාපති නිලධාරී් සහ අන්.්ශ ජාතික 

යය.නවල රාජය .ාන්්රික නිලධාරීන් 52 වයවනකු සහභාගි වීම  

 

vi. රී ලංකවද දූ. කඩාඩායම් තා.ානය  ඉන්දුනීසියාව  වහ ංවක ං  කැනඩාව සහ 

මැවල්සියාව යන රටවලට යැවීමට හැකිවීම  එවසේම තා.ානය  ඉන්දුනීසියාව හා 

මැවල්සියා යන රටවල්වල ිමවනේෂඥයන් රී ලංකාවට පැමිමම  
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07. හැකියාවන් ප්රව්ශධනය කිරීම සඳහා ද්ුණු  වැඩසටහන් පැවැ්වීම  

පහ. සඳහන් රාජයයන් සහ යය.නවල අනු්රහය යටව් ිමම්ශනන  පැමිිලල්ල 

වමවහයවන නීතිඥවරුන්ට හා රාජය නිලධාරීන්ට ද්ුණු  වැඩසටහන් පව්වා ත.   

i. එ්තස් ජාතීන්වේ ම්ද්රවය හා අපරාධ පිළිබඳ කා්ශයාංනය (UNODC) යටව් 

බැංවක ්ත නුවර සහ වක ළ  දී  

ii. තා.ාන් අල්ලස් වක මිෂන් සභාවද අනු්රහය යටව් තා.ානවේ හා රී ලංකාවද දී 

iii. මැවල්සියානු වක මිෂන් සභාවද ිමවනේෂඥයන් යටව් මැවල්සියාවද දී හා වක ළ  දී  

iv. ඉන්දුනීසියානු වක මිෂන් සභාව යටව් ඉන්දුනීසියාවද හා වක ළ  දී 

v. වලෝක බැංකුවද ිමවනේෂඥයන්වේ හා ස්වලෝවදනියාවද ිමවනේෂඥයන්වේ යධාර 

යටව් ව්කම් බැරකම් නීතියට අයාළ ව්ශධනයන් වක ළ  දී සාකච්ඡා කිරීම  

vi         ජපාන ජා.යන්.ර සහවයෝගි.ා ඒජන්සිය සම  ජපානවේ දී  

vii        වක රියානු නිලධාරීන් සම  වක රියාවද දී  

 

08. ිමම්ශනකයන්වේ හා පැමිිලල්ල වමවහයවන නීතිඥවරුන්වේ ප්රවයෝජනය සඳහා අ්වප ් 

නිකු් කිරීම  ඒවානම්  

i. ිමම්ශනනය කිරීමට අයාළ අ්වප .  

ii. පැමිිලල්ල වමවහයවීමට අයාළ අ්වප .  

iii. පැමිිලල්ල වමවහයවීමට අයාළ මා්ශවගෝපවගලන නයායන්  

09. යැනුව් කිරීවම් වැඩසටහන් 166 ්ත පව්වා ත.   

සටහන :  

අල්ලස හා දූෂණයට අයාළ නින් ය කාරණා් නිවාරණ ක්රමවදයයන් හා හරයන් වැිදියුණු  
කිරීම සම්බන්ධවයන් ියවයින ද්රාම වමම වැඩසටහන් පැවැ්වීමට වක මිෂන් සභා 
නිලධාරීන්ට හැකි වී ත.  ඒ අනුව  පහ. සඳහන් පියවර වගන ත.  

 

i. රාජය නිලධාරීන් හා මහජන.ාව උවයසා පව්වන ලය වැඩසටහන්  

ii. පාසල් ශිෂයයන් අර යා වැඩසටහන් පැවැ්වීම සහ සුපිළිපන් සමාජ පැවැ්වීම 

iii. ද්ව්ප් යැන්වීම්  වපෝස්ට්ශ අ්ප්රිකා තුළින් ජන.ාව යැනුව් කිරීම  

iv. ඉ.ාම් යක්ශෂමය වවබ් අඩිමය්ත පිහිටුවීම හා එය ලංකාවද රාජය වසේවය අ.ර 

වහ ඳම වවබ් අඩිම පවහන් එක්ත වීම  

v. සුපිළිපන් බව උගලදීපනය කිරීම සඳහා ලංකාවද අ්රගණය ගී. ර කවයකුවේ 

සංගී.ඥයකුවේ හා ගායකවයකුවේ සහභාගි්වවයන් ගී.ය්ත නි්ශමාණය කිරීම  

vi. අල්ලස දූෂණය තුරන් කිරීම සඳහා ප්රධානම බාධකය්ත වී පවතින නීති ්තවෂේරය 

යැනුව් කිරීවම් අභිප්රාය වපරයැරිව නීති යය.න තුළට අල්ලස  දූෂණය හා හරයන් 

පිළිබිඹු සංකල්ප තතුළ් කිරීම සඳහා පියවර ගැනීමට මූලික අිද.ාලම සැකසීම  ඒ 

අනුව සියලුම ිමන්ව ිමයයාලවල ය ා්ශය මඩාඩලය සඳහා සම්මන්රණ සකස් කිරීම  
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10. අල්ලස් වහෝ දූෂණ ව ෝයනා ිමම්ශනන වක මිෂන් සභාව න්තතිම් කිරීවම් අරමුිලන් පහ. 

යැ්තවවන කැබිනට් ප්රිකා ඉියරිප් කර ඒවාට අනුමැතිය ලබා වගන ත.   

i. අල්ලස් පන.  ව්කම් බැරකම් පන. හා වක මිෂන් සභා පන.  වවන වවනම 

සංවනෝධනය කිරීම සඳහා ූ  අනුමැතිය 

ii. එම පන් තුන වවනුවට එ්ත සංගෘහි. නව නීතිය්ත සකස් කිරීම සඳහා ූ  අනුමැතිය  

iii. ජනාධිපති පරී්තෂණ වක මිෂන් සභා පන. සංවනෝධනය කිරීමට අයාළ අනුමැතිය 

(වමය යැනටම් පා්ශලිවම්න්තුවද අනුම. කර නීතිය්ත බවට ප් කර ත. ) 

iv. මහාධිකරණවේ දූෂණ නඩු ිමභාග කිරීමට හැකි වන පරිිය අල්ලස් වක මිෂන් සභා 

පනව් 74 වන වගන්තිය සංවනෝධනය  

 (වමය යැනටම් පා්ශලිවම්න්තුවද අනුම. කර නීතිය්ත බවට ප් කර ත. ) 

v. අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීම සඳහා ූ  පස් අවුරුදු ජාතික වැඩපිළිවවල රී ලංකාවද 

සුපිළිපන්භාවය වැිද කිරීම සඳහා සුපිළිපන් රාමුව්ත බිහි කිරීමට අයාළ අනුමැතිය  

vi. නිවාරණය සඳහා යැනුව් කිරීමට රුපියල් මිලියන 244 ්ත වවන් කිරීම සඳහා 

අනුමැතිය  

vii. ද්ුණු  කිරීමට අයාළව රුපියල් මිලියන 244 ්ත වවන් කිරීමට අනුමැතිය  

viii. අල්ලස් වක මිෂන් සභාවද යම් යම් කා්ශයයන් න්තතිම් කිරීවම් අරමුිලන් 

අන්.්ශජාතික අනු්රාහකවය්ත වන East West කළමනාකරණ යය.නවයන් එම 

අනු්රාහක්වය ලබා ගැනීම සඳහා අනුමැතිය  

ix. ද්ගලගලයන් ලියාපියංචි කිරීවම් වයපා්ශ.වම්න්තුවට අය් ජාව්ව් පිහිටි පැරිල 

වග ඩනැගිල්ල .ාවකාලිකව අල්ලස් වක මිෂන් සභාවට ලබා දීමට අනුමැතිය  

.වය පහ. සඳහන් කැබිනට් ප්රිකා යැනටම් කැබිනට් මඩාඩලයට වය මු කර තති අ.ර 

ඉියරිවේ දී ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නියමි.ව ත.   

 අල්ලස් වක මිෂන් සභාව න්තතිම් කිරීවම් ලා ප්රධාන සාධකය්ත වන ය්තෂ නීති 

නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා යක්ශෂමය වැටුප්ත ලබා දීමට අයාළ වන කැබිනට් 

ප්රිකාවට අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නියමි.ව ත.   

 

 අල්ලස් වක මිෂන් සභාවට යැිද අභිවයෝගයන් එල්ල වී තති සීමා සහි. ඉඩකඩ පිළිබඳ 

ප්රන්නය ිමසීමවම් අරමුිලන් අභිනවවයන් වග ඩනැගිල්ල්ත ඉියකිරීම සඳහා වන 

අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නියමි.ව ත.  වමය අවුරුදු 42 ්ත පමණ ප්රමාය ූ වේ නාගරික 

සංව්ශධන අධිකාරිය මගින් සිදු කරනු ලබන නානාිමධ අවහිර කිරීම් නිසාය  

 

11. ිම්තිකරුවන් වරයකරුවන් කිරීම ඉහළට යාම ය ජය්රහණයකි  

සටහන : 

ඉතිහාසවේ ිම්තිකරුවන් වැිදම සංඛ්යාව්ත අධිකරණය මගින් වරයකරුවන් කරන 

ලගලවගල 2418 ව්ශෂවේ දී ය  එම සංඛ්යාව 6  කි  වමය වා්ශ.ාග. ජය්රහණයකි   
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2417 ව්ශෂවේ දී වරයකරුවන් කරන ලය සංඛ්යාව 52 කි  241  ව්ශෂය තුළ 241  14 31 

වන ිමට වරයකරුවන් කළ සංඛ්යාව  1 කි   

 

12. පහ. සඳහන් නීති යැනටම් සංවනෝධනය වක ට ත.   

i. දූෂණ නඩු මහාධිකරණවේ ිමභාග කළ හැකි වන වලසට අල්ලස් පන. සංවනෝධනය 

කිරීම   

ii. ජනාධිපති පරී්තෂණ වක මිෂන් සභාවල දී ඉියරිප් කරන සා්තකව ප්රවයෝජනයට ග. 

හැකි වන පරිිය ජනාධිපති පරී්තෂණ වක මිෂන් සභා පන. සංවනෝධනය කිරීම  
 

13. කැබිනට් මඩාඩලය ිමසින් පහ. සඳහන් කාරණා සඳහා මුයල් වවන් කිරීමට අයාළ අනුමැතිය 

ලබා ගැනීම   

i. වක මිෂන් සභාවද නිලධාරීන් ද්ුණු  කිරීමට රුපියල් මිලියන 244 ්ත වවන් කිරීමට 

අනුමැතිය ලබා දීම   

ii. සමස්. රී ලංකාවට නිවාරණය හා යැනුව් කිරීම සඳහා වසරකට රුපියල් මිලියන 244 

බැගින් වසර 43 ්ත සඳහා රුපියල් මිලියන 644 කට අනුමැතිය ලබා දීම   
 

14. අල්ලස් වක මිෂන් සභාව .වදුරට් න්තතිම් කිරීවම් අරමුිලන් පහ. සඳහන් අන්.්ශජාතික 

යය.නවලින් සහවයෝගය ලබා ගැනීමට හැකිවීම  

i. අන්.්ශජාතික සංව්ශධනය සඳහා ූ  තමරිකානු නිවයෝජි. යය.නය (USAID)  

ii. East West කළමනාකරණ යය.නය  
 

15. අවුරුදු ගණනාව්ත තිස්වසේ ද්ර්තපාඩුව තිූ  පහ. සඳහන් පරිපාලන නිලධාරී  ගණකාධිකාරී 

සහ .ව් .නතුරු කිහිපය්ත පිරවීමට හැකියාව්ත ලබා ගැනීම   

i. අභයන්.ර ිමගණක  

ii. ගණකාධිකාරී 

iii. අධය්තෂ (සැලසුම්) 

iv. ව. රතුරු .ා්තෂණ සන්නිවදයන සහකාර   

v. ද්ුණු  අභයාසලා   

 

16. රන් සම්මානය  

සටහන : 

රාජය ගිු ම් කාරක සභාව මගින් අල්ලස් වහෝ දූෂණ ව ෝයනා ිමම්ශනන වක මිෂන් 

සභාව  සියලුම රාජය යය.න අ.රින් ිමශිෂ්ට යය.නය්ත වලස ව.ෝරා ගන්නා ලය 

අ.ර ඒ සඳහා 241  ජූලි මස දී  රන් සම්මානය්ත ප්රයානය කිරීම    

  

 


