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පසුබිම 

 

1994 දී පිහිටුවන ලෙ අල්ලස් තහෝ දූෂණ ත ෝෙනා විමර්ශන ත ොමිෂන් සභාව (CIABOC) යනු 

අල්ලස් හා දූෂණයට අොළ වැරදි විමර්ශනය කිරීම සහ නඩු පැවරීම සඳහා නිර්මාණය  රන ලෙ 

ස්වාධීන ආයෙනයකි. එතහත් තමහි දී 2015 වර්ෂය වන තෙක් ත ොමිසතේ ප්රතිසසසස් රණයක් තහෝ 

ශක්තිසමත් කිරීමක් සිදු වී තනොමැෙ. යල්පැනගිය නීතිස, මානව හා ද්රවයමය සේපත්වල හිඟ බව, මූලය 

පහසු ේ සඳහා භාණ්ඩාගාරය මෙ යැපීමට සිදුවීම සහ ෙඬුවේ ලබා දීතමන් පමණක් අල්ලස දූෂණය 

තුරන්  ළ හැක්තක්ය යන මහජනොව අෙර පවතිසන වැරදි ආ ල්ප අල්ලස හා දූෂණය තුරන් 

කිරීමට ඇතිස වන ප්රධාාන බාධාාවන්ය. 

එනමුත්, ශ්රී ලස ා ඉතිසහාසතප ප්රථමම වොවට අල්ලස ්ත ොමිසම නව ප්රතිසසසස් රණ රාශියක් සිදු 

 රමින් ඉොමත් වැෙගත් සසක්රාන්තිසමය අවයය  සිටින අෙර තිසයුණු ෙැක්මක් සහිෙව අල්ලසට හා 

දූෂණයට එතරහිව සටන් කිරීම සඳහා තිසරසාර මාධායයක් තලස 'නිවාරණය' යන සස ල්පය පෙනේ 

 රගනිමින් ජාතිස  ක්රියා ාරී සැලැස්මක් (National Action Plan) ස ස් කිරීම, නිවාරණ  ටයුතු, 

ෙැනුවත් කිරීතේ වැඩසටහන්, නීතිස සසතශෝධානය කිරීේ සහ ජාෙයන්ෙර ප්රඥප්තතිසයට අනුගෙ වීම සහ 

ජාෙයන්ෙර සහතයෝගීොව ශක්තිසමත් කිරීම වැනි පියවරයන් රාශියක් ක්රියාත්ම   රමින් සි.. 

අභිතයෝග මධායතප ෙ තමම  ාර්යභාර්යය සපුරාලමින් අල්ලස් ත ොමිසම අල්ලස හා දූෂණයට 

එතරහිව ශක්තිසමත් සටන  නිරෙ තේ. අල්ලස හා දූෂණය තමරටින් තුරන් කිරීතේ මහඟු තමතහවර 

අල්ලස් ත ොමිසමට ෙනිව  ළ හැක් ක් තනොවන බව වටහා ගනිමින් සමාජතප සියලුම 

පාර්ශව රුවන්තේ සහතයෝගය ෙ ඇතිසව ඉදිරිතප දී  ළ යුතු ප්රතිසසසස් රණ ගණනාවක් ෙ සැලසුේ 

 රමින් සි.. තමම වාර්ොව පසුගිය වසර 3   අතීෙය තෙස ආපසු හැරී බලන අෙර අල්ලස් හා 

දූෂණතයන් තෙොර යහපත් රටක් සහ සුපිළිපන් සමාජයක් බිහි කිරීම පිළිබඳව අපතේ අනාගෙ 

අත්තක්ෂාව සනිටුහන්  රන්නකි. 

 

-CIABOC  ණ්ඩායම 
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1. ජයග්රහණ  

 

1.1 දූෂණ විතරෝධී ප්රතිපප්තතිප සහ පපාය මාර්ග සවවර්නනය ිරරීම 

 

 අල්ලස හා දූෂණය තුරන් ිරරීම සඳහා පස් අවුරුදු ජාතිප  වැඩපිළිතවල ස ස් ිරරීම 

 

නිවාරණ ක්රමතේෙය, හරයන් වැිදදියුණු කිරීම, විමර්ශන ක්රමතේෙය ශක්තිසමත් කිරීම සහ නීතිස 
සසතශෝධානය කිරීම යන කුළුණු ඔස්තසේ ඉදිරි පස් වසර (2019-2023) සඳහා රටට අවශයව 
තිසබූ ෙර්ශනයක් සහ සැලැසම්ක් ඉදිරිපත්  ර ඇෙ.  

 

 අ්තතපෝත හෙර  

 

ජාතිස  ක්රියා ාරී සැලැස්තේ මූක   අසග 0ක ක් සාර්ථම   ර ගැනීමට ඉවහල් වන අත්තපොත් 
0ක ක් ෙ එම ජාතිස  වැඩපිළිතවල දියත්  රන ලෙ දින තෙොරට විදන ලදී.  

 

තමම අත්තපොත් නිකුත් ත ොට ඇත්තත් ඉතිසහාසතප ප්රථමම වොවට ය. වවා නේ, 

අ. සුපිළිපන් අත්තපොෙ (Integrity Hand Book) 

ආ. ෙෑගි රීතිස අත්තපොෙ (Gift Rule) 

ඇ. බැඳියාවන් අෙර ගැටුේ පිළිබඳ අත්තපොෙ (Conflict & Intent)  

ඈ. තයෝජිෙ නව නීතිස සසතශෝයෙවල සාරය අඩසගු අත්තපොෙ ( Essence of 
Proposed Laws)  

 

 මාර්තගෝපතේශ අ්තතපෝත  

විමර්ශ යන්තේ හා පැමිණිල්ල තමතහයවන නීතිසඥපවරුන්තේ ප්රතයෝජනය සඳහා අත්තපොත් 
නිකුත් කිරීම. වවා නේ, 

i. විමර්ශනය කිරීමට අොළ අත්තපොෙ  

ii. පැමිණිල්ල තමතහයවීමට අොළ අත්තපොෙ  

iii. පැමිණිල්ල තමතහයවීමට අොළ මාර්තගෝපතේශ නයායන්  

 

1.2 නීතිප සවතශෝනන  

 

 සවගෘහිෙ නීතිපයක් ත ටුම්ප්ත ිරරීම 

 

අවුරුදු 25  ට අය   ාලයක් මුළුල්තල් අල්ලස් පනෙ, වත් ේ බැර ේ පනෙ සහ 
අල්ලස් ත ොමිෂන් සභා පනෙ සසතශෝධානය වී තනොමැෙ. ව අනුව අන්ෙර්ජාතිස ව 
අනුගමනය  රනු ලබන ක්රමතේෙය අධායයනය කිරීතමන් පසු ඉහෙ නීතිස තුනම ඇතුළත් 
 ර නව සසගෘහිෙ පනෙක් ෙැනටමත් ත ටුේපත් ත ොට එහි අවසන් අදියතර්  ටයුතු 
සඳහා නීතිස ත ටුේපත් සේපාෙ තුමිය තවෙ භාර ත ොට ඇෙ. 
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 සවතශෝනනය  රන ලෙ නීතිප  

පහෙ සඳහන් නීතිස ෙැනටමත් සසතශෝධානය ත ොට ඇෙ.  

i. දූෂණ නඩු මහාය රණතප විභාග  ළ හැකි වන තලසට 195ක අස  11 ෙරන 
අල්ලස් පනෙ සසතශෝධානය කිරීම.  

ii. ජනායපතිස පරීක්ෂණ ත ොමිෂන් සභාවල දී ඉදිරිපත්  රන සාක්ෂි අල්ලස් 
ත ොමිෂන් සභාවට ප්රතයෝජනයට ගෙ හැකි වන පරිදි ජනායපතිස පරීක්ෂණ 
ත ොමිෂන් සභා පනෙ සසතශෝධානය කිරීම. 

 

 

1.3 ඵලොයී මානව සම්ප්ත 

 

 නිවාරණ නිලනාරීන්  සහ පපාධිනාරී විතශේෂඥ විමර්ශ යන් බඳවා ගැනීම  
 

ත ොමිෂන් සභාවට ඉතිසහාසතප කිසිදු දිනය  වියමත් නිවාරණ ව  යක් තිසබී තනොමැෙ. 
එතසේම වඩාත් සසකීර්ණ මූලයමය  ාරණා ඇතුළත් දූෂණ ත ෝෙනා විමර්ශනය කිරීමට 
හැකි උපායධාාරී විමර්ශ යන් සඳහා ෙනතුරු තිසබී තනොමැෙ. එවන් ෙනතුරු ඇතිස ත ොට 
සසකීර්ණ තෙෝරා ගැනීතේ ක්රියාවක යකින් පසු උපායධාාරී විමර්ශ යන් 200 ක් ෙ නිවාරණ 
නිලධාාරීන් 50 ක් ෙ තෙෝරා තගන ඇතිස අෙර නුදුතර්දීම බඳවා ගැනීමට නියමිෙයි. 
 

 නීතිප සහාය යින් බඳවා ගැනීමට අවශය පියවර ගැනීම  
 

සේමුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා නීතිස සහායකින් 17ක් ෙැනටමත් තෙෝරා තගන ඇතිස අෙර 
ඉදිරිතප දී ඔවුන් බඳවා ගැනීමට නියමිෙය.  

 

 පරිපාලන පුරේපාඩු පිරවීම  
 

අවුරුදු ගණනාවක් තිසස්තසේ පරිපාලන අසශයට පුර්තපාඩුව තිසබූ පහෙ සඳහන් පරිපාලන 
නිලධාාරී, ගණ ාය ාරී සහ ෙවත් ෙනතුරු කිහිපයක් පිරවීමට හැකියාවක් ලබා ගැනීම.  

i. අභයන්ෙර විගණ   

ii. ගණ ාය ාරී 

iii. අධායක්ෂ (සැලසුේ) 

iv. තෙොරතුරු ොක්ෂණ සන්නිතේෙන සහ ාර   
 

 හැිරයාවන් ප්රවර්නනය ිරරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැ්තවීම  

පහෙ සඳහන් රාජයයන් සහ ආයෙනවල අනු්රහය යටතත් විමර්ශන, පැමිණිල්ල 
තමතහයවන නීතිසඥපවරුන්ට හා රාජය නිලධාාරීන්ට පුුණණු වැඩසටහන් පවත්වා ඇෙ.  

i. එක්සත් ජාතීන්තේ මත්ද්රවය හා අපරාධා පිළිබඳ  ාර්යාසශය (UNODC) යටතත් 
බැසත ොක් නුවර සහ ත ොළඹ දී  

ii. භූොන් අල්ලස් ත ොමිෂන් සභාතේ අනු්රහය යටතත් භූොනතප හා ශ්රී ලස ාතේ 
දී 
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iii. මැතල්සියානු ත ොමිෂන් සභාතේ විතශේෂඥපයන් යටතත් මැතල්සියාතේ දී හා 
ත ොළඹ දී  

iv. ඉන්දුනීසියානු ත ොමිෂන් සභාව යටතත් ඉන්දුනීසියාතේ හා ත ොළඹ දී 

v. තලෝ  බැසකුතේ විතශේෂඥපයන්තේ හා ස්තලෝතේනියාතේ විතශේෂඥපයන්තේ 
ආධාාර යටතත් වත් ේ බැර ේ නීතිසයට අොළ වර්ධානයන් ත ොළඹ දී සා ච්ඡා 
කිරීම  

vi.        ජපාන ජාෙයන්ෙර සහතයෝගිො වජන්සිය සමඟ ජපානතප දී  

vii.       ත ොරියානු නිලධාාරීන් සමඟ ත ොරියාතේ දී  

 

 

1.4 වැරදි රුවන් ිරරීම් සහ වැටලීම් සිදු ිරරීම  

 

 සාර්ථ  නඩු පැවරීම්  

 

2018 වර්ෂතප දී විත්තිස රුවන් අය රණය මගින් වරෙ රුවන්  රන ලෙ සසඛයාව 
6කකි. 2017 වර්ෂතප දී වරෙ රුවන්  රන ලෙ සසඛයාව 52 කි. 2019 වර්ෂය සඳහා 
වරෙ රුවන් සසඛයාව 2019 තනොවැේබර් 30 දින වන විට ක2 කි.  

 

මෑෙ  දී හිටපු ජනායපතිසතුමාතේ  ාර්ය මණ්ඩල ප්රධාානියාට එතරහිව අල්ලස් ගැනීතේ 
ත ෝෙනාව ට වසර 20   බරපෙල සිර ෙඬුවේ නියම කිරීමට ෙ හැකිවිය. 195ක දී අල්ලස ්
පනෙ බලාත්ම  කිරීතමන් පසු වරෙ රු  රන ලෙ ඉහළෙම රාජය නිලධාාරියා සහ 
පවරන ලෙ විශාලම අල්ලස ්නඩුව තමය විය.   

 

 සාර්ථ  වැටලීම්  
 

2019, 2018 සහ 2017 යන තෙවසර තුළ වැටලීේ 22ක ක් සිදු  ර ඇතිස අෙර ඉන් 113 ක් 
සාර්ථම  වී ඇෙ.  
 

 

1.5 නිවාරණය / සුපිළිපන් ක්රමතේෙය  

 

 මහජනොව සමඟ සම්බන්නො  

ෙැනුවත් කිරීතේ වැඩසටහන් 192 ක් පවත්වා ඇෙ.   

අල්ලස හා දූෂණයට අොළ නිශ් ය  ාරණාත් නිවාරණ ක්රමතේෙයන් හා හරයන් 
වැිදදියුණු කිරීම සේබන්ධාතයන් දිවයින පුරාම තමම වැඩසටහන් පැවැත්වීමට ත ොමිෂන් 
සභා නිලධාාරීන්ට හැකි වී ඇෙ. ව අනුව, පහෙ සඳහන් පියවර තගන ඇෙ. 

i. රාජය නිලධාාරීන් හා මහජනොව උතෙසා පවත්වන ලෙ වැඩසටහන්  

ii. පාසල් ශිෂයයන් අරඹයා වැඩසටහන් පැවැත්වීම සහ සුපිළිපන් සමාජ පැවැත්වීම 

iii. පුවත්පත් ෙැන්වීේ, තපෝස්ටර්, අත්පත්රි ා තුළින් ජනොව ෙැනුවත් කිරීම  
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iv. 2019 තෙසැේබර් 09 වන දින ජාෙයන්ෙර දූෂණ විතරෝධී දිනය නිමිත්තෙන් 
දිවයින පුරා ජනොව ආවරණය වන පරිදි ත ොටුව දුේරිය ස්ථමානය සහ ෙවත් 
දුේරිය සථ්මාන කිහිපයක් හරහා ගමන්  රන මගීන් 300,000 ක් ඉලක්   ර 
ගනිමින් ෙැනුවත් කිරීතේ වයාපාරයක් දියත්  රන ලදී. දූෂණතයන් තෙොර 
සමාජයක් තගොඩ නැසවීතේ වැෙගත් ම පිළිබඳ මහජනොව ෙැනුවත් කිරීම සඳහා 
අත් පත්රි ා තබො හැරීම, ජනරිය  ලා රුවන් විසින් වීදි නාටයය පැවැත්වීම, 
දිනුේ ඇදීේ සහ ෙරග පැවැත්වීම සිදු  රන ලදී.  

 

 සාරනර්ම මෙ පෙනම් වූ අනයාපනය 

 

අල්ලස් ත ොමිසම මඟින් සිසුන්, උපායධාාරීන් සහ ෙරුණ පරේපරාව ෙැනුවත් කිරීම සහ 
අල්ලස,් දූෂණය සහ සාරධාර්ම පිළිබඳ සස ල්ප නීතිස අධායාපනයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා 
මූක   අිදොලම සැ සීම: 

 

i. පාසල් සිසුන් සඳහා වැඩසටහන් පවත්වා ඇතිස අෙර සුපළිපන්න සමාජ පිහිටුවීම. 
 

ii. අල්ලස ් හා දූෂණයට එතරහිව ජාතිස  හා ජාෙයන්ෙර නීතිස අධායාපනතප 
 ාර්යභාරය පිළිගැනීම සඳහා දූෂණ විතරෝධී අධායයනයන් උසස ්අධායාපන විෂය 
මාලාවට ව ාබේධා කිරීතේ පියවර ආරේභ  රයි. 
 

iii. සියලුම විශ්ව විෙයාලවල අධායයන  ාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සේමන්ත්රණ 
මාලාවක් ස ස්  ර ඇෙ. 
 

 ජාතිප  ක්රියා ාරී සැලැස්ම ක්රියා්තම  ිරරීම  

 

මීට අොළව  ක්රතල්ඛයක් ෙැනටමත් ජනායපතිස තල් ේ  ාර්යාලතයන් නිකුත්  ර ඇෙ. 
ව අනුව සෑම රාජය ආයෙනය ටම සුපිළිපන් නිලධාාරිතයකු පත්  ළ යුතු අෙර අල්ලස 
හා දූෂණයට එතරහිව සෑම රාජය ආයෙනයක් තුළම ආයෙනි  ක්රියා ාරී සැලැස්මක් 
ස ස්  ළ යුතු ය.  

 

 

1.6  ැබිනට් අනුමැතීන්  

 

 අනුමෙ  රන ලෙ  ැබිනට් පත්රි ා  

 

අල්ලස් තහෝ දූෂණ ත ෝෙනා විමර්ශන ත ොමිෂන් සභාව ශක්තිසමත් කිරීතේ අරමුණින් 
පහෙ ෙැක්තවන  ැබිනට් පත්රි ා ඉදිරිපත්  ර වවාට අනුමැතිසය ලබා තගන ඇෙ.  

නීතිප සහ යටිෙල පහසු ම් 

i. අල්ලස් පනෙ, වත් ේ බැර ේ පනෙ හා ත ොමිෂන් සභා පනෙ, තවන තවනම 
සසතශෝධානය කිරීම සඳහා වූ අනුමැතිසය 

ii. එම පනත් තුන තවනුවට එක් සසගෘහිෙ නව නීතිසයක් ස ස් කිරීම සඳහා වූ 
අනුමැතිසය  
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iii. ජනායපතිස පරීක්ෂණ ත ොමිෂන් සභා පනෙ සසතශෝධානය කිරීමට අොළ අනුමැතිසය 
(තමය ෙැනටමත් පාර්ක තේන්තුතේ අනුමෙ  ර නීතිසයක් බවට පත්  ර ඇෙ.) 

iv. මහාය රණතප දූෂණ නඩු විභාග කිරීමට හැකි වන පරිදි අල්ලස් ත ොමිෂන් සභා 
පනතත් 70 වන වගන්තිසය සසතශෝධානය  

 (තමය ෙැනටමත් පාර්ක තේන්තුතේ අනුමෙ  ර නීතිසයක් බවට පත්  ර ඇෙ.) 

v. අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීම සඳහා වූ පස් අවුරුදු ජාතිස  වැඩපිළිතවල ශ්රී 
ලස ාතේ සුපිළිපන්භාවය වැිද කිරීම සඳහා සුපිළිපන් රාමුවක් බිහි කිරීමට අොළ 
අනුමැතිසය  

vi. අල්ලස් ත ොමිෂන් සභාතේ යේ යේ  ාර්යයන් ශක්තිසමත් කිරීතේ අරමුණින් 
අන්ෙර්ජාතිස  අනු්රාහ තයක් වන East West  ළමනා රණ ආයෙනතයන් 
එම අනු්රාහ ත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අනුමැතිසය 

vii. පුේගලයන් ක යාපදිසචි කිරීතේ තෙපාර්ෙතේන්තුවට අයත් ජාවත්තත් පිහිටි පැරණි 
තගොඩනැගිල්ල ොව ාක  ව අල්ලස් ත ොමිෂන් සභාවට ලබා දීමට අනුමැතිසය 

 

අයවැය ප්රතිපපාෙන 

i. නිවාරණය සඳහා ෙැනුවත් කිරීමට රුපියල් මික යන 200 ක් තවන් කිරීම සඳහා 
අනුමැතිසය  

ii. පුුණණු කිරීමට අොළව රුපියල් මික යන 200 ක් තවන් කිරීමට අනුමැතිසය  

 

 

 අනුමැතිපය සඳහා ඉදිරිප්ත  ර ඇතිප  ැබිනට් පත්රි ා  

 

පහෙ සඳහන්  ැබිනට් පත්රි ා ෙැනටමත් අමාෙය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්  ර ඇතිස අෙර 
අනුමැතිසය බලාතපොතරොත්තුතවන් සි..  

i. අල්ලස් ත ොමිෂන් සභාව ශක්තිසමත් කිරීතේ ලා ප්රධාාන සාධා යක් වන ෙක්ෂ නීතිස 
නිලධාාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා ආ ර්ෂණීය වැටුපක් ලබා දීමට අොළ වන 
 ැබිනට් පත්රි ාවට අනුමැතිසය ලබා ගැනීමට නියමිෙව ඇෙ.  
 

ii. අල්ලස් ත ොමිෂන් සභාවට ෙැිද අභිතයෝගයන් එල්ල වී ඇතිස සීමා සහිෙ ඉඩ ඩ 
පිළිබඳ ප්රශ්නය විසඳීතේ අරමුණින් අභිනවතයන් තගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම 
සඳහා වන අනුමැතිසය ලබා ගැනීමට නියමිෙව ඇෙ. තමය අවුරුදු 02 ක් පමණ 
ප්රමාෙ වූතප නාගරි  සසවර්ධාන අය ාරිය මගින් සිදු  රනු ලබන නානාවිධා 
අවහිර කිරීේ නිසාය. 

 

 

 

 

 

 



Page | 8  
 

1.7 ොක්ෂණය භාවිෙය  

 

 වත් ේ බැර ේ ප්ර ාශ මාර්ගගෙ (Online) ක්රමයට අන්ෙර්ජාතිස  ප්රමිතිසයට 
අනුව ලබා ගැනීම  

 

තමතෙක් අත් අකුරින් ක යා ඉදිරිපත්  ළ වත් ේ බැර ේ ප්ර ාශ තවනුවට මාර්ගගෙ 
(Online) ක්රමය යටතත් ඉදිරිපත් කිරීතමන් රාජය නිලධාාරියාට හා විමර්ශන නිලධාාරියාට 
ඉමහත් පහසුවක් සපයනු ලබන අෙර ව අනුව විමර්ශනය  ිදනේ  ළ හැකි තේ. රාජය 
නිලධාාරීන්තේ වත් ේ ප්ර ාශ ලබා ගැනීමත් වවා විශ්තල්ෂණය කිරීම සඳහා මධායගෙ 
ව  යක් අල්ලස් ත ොමිෂන් සභාව තුළ පිහිටවනු ඇෙ.  

තලෝ  බැසකුව හා ස්තලෝවැකියාව, ඉසදුනීසියාව වැනි රටවල් වල සහ ICTA ආයෙනතප 
සහතයෝගය ඇතිසව ෙැනටමත් මාර්ගගෙ අයදුේ පත්රය (Online Form) ස සා ඇතිස අෙර 
අවශය නීතිස නුදුතර්දීම සේමෙ වීතමන් පසු තමම ක්රමය ක්රියාත්ම  කිරීමට නියමිෙය. 

 

 ආ ර්ෂණීය තවබ් අඩවියක්   

 

තමම ත ොමිෂන් සභාව සඳහා ආ ර්ෂණීය හා පුළුල් තවබ් අඩවියක් සැ සීම. තමම තවබ් 
අඩවිය ශ්රී ලස ාතේ රාජය තසේවතප තහොඳම තවබ් අඩවි පතහන් එ ක් තලස පිළිගැනීමට 
ලක්විය.  අල්ලස ්ත ොමිසම තවෙ තවබ් අඩවිය හරහා පහසුතවන් පැමිණික  ඉදිරිපත්  ළ 
හැකි අෙර ත ොමිසම තවෙ පැමිණ, ක පි මඟින්, හදිසි ඇමතුේ අස ය හරහා, ජසගම 
දුර ථමන මඟින්, SMS පණිවිඩ මඟින්, ෆැක්ස් මඟින් හා විෙුත් ෙැපැල් මඟින් ෙ පැමිණික  
ඉදිරිපත්  ළ හැ . 

 

 

1.8 නිර්මාණා්තම  ප්රතබෝනයක් 

 

 නිර්මාණා්තම  මානය භාවිෙය 

 

නිර්මාණාත්ම  මාධාය භාවිො  රමින් සුපළිපන්න හා දූෂණ විතරෝධී සාරධාර්ම මහජනයා 
තුළ ඇතිස කිරීම: 

i. සුපිළිපන් බව උේදීපනය කිරීම සඳහා ලස ාතේ අ්රගණය ගීෙ ර  තයකුතේ 
සසගීෙඥපයකුතේ හා ගාය තයකුතේ සහභාගිත්වතයන් ගීෙයක් නිර්මාණය කිරීම 
  

ii. අල්ලස ්ලබා ගැනීතේ ප්රතිසවිපා  තපන්වන ආ ර්ෂණීය රූපවාහිනී සහ ගුවන් 
විදුක  තවළඳ ෙැන්වීේ ස ස් කිරීම. 
 

iii. දූෂණයට එතරහි පණිවුඩය සියල්ලන්ම රස විඳින  ලාතේ අනුවාෙයක් වන නාටය 
තුළින් තගන වම. 
   

iv. අල්ලස ්හා දූෂණයට එතරහිව සටන් කිරීතේ වැෙගත් ම පිළිබඳව මහජනොව 
ෙැනුවත්  රමින් දූෂණ විතරෝධී චිත්ර ො තපොත්, තපෝස්ටර් ප්රෙර්ශනය සහ මුද්රිෙ 
පුවත්පත් ෙැන්වීේ පළ කිරීම ආදී ඉො ඵලොයී වැඩසටහන් දියත් කිරීම.  
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1.9 අන්ෙර්ජාතිප  සහතයෝගිොව 

 

 අන්ෙර්ජාතිප  සබඳො දියුණු ිරරීම සහ බැඳියාවන් ඉෂ්ට ිරරීම 
 

i. එක්සත් ජාතීන්තේ දූෂණ විතරෝධී ප්රඥප්තතිසය ක්රියාත්ම  කිරීම සඳහා ශ්රී 
ලස ාව තවනුතවන් තක්න්ද්රීය පුේගලයා වනුතප ත ොමිෂන් සභාතේ 
අධායක්ෂ ජනරාල්වරයායි. එම ප්රඥප්තතිසතප නියම  ර ඇතිස පරිදි එයට ශ්රී 
ලස ාව අනුගෙ වීම සල ා බැලීම සඳහා 2016 හා 2018 වර්ෂවල දී පැවතිස 
විශ්තල්ෂණ වට තෙ ක් ශ්රී ලස ාව තේ වන විට අවසන්  ර ඇෙ. 
වාර්ෂි ව එක්සත් ජාතීන් විසින් පවත්වනු ලබන විවරණය කිරීම සඳහා වූ 
රැස්වීේවලට සහභාගී වී ක්රියා ාරී ොය ත්වය ෙැක්වීම සිදු  ර ඇෙ.    

 

ii. GSP+ සහනය නැවෙ ලබා ගැනීම සහ ජාෙයන්ෙර මූලය අරමුෙල මගින් 
ශ්රී ලස ාවට සපයන මූලය පහසු ේ ලබා ගැනීතේ දී විතේශ  ටයුතු 
අමාෙයාසශතප සහ මහ බැසකුතේ ඉල්ලීම මෙ තමම ත ොමිෂන් සභාව 
ඉොමත්ම තීරණාත්ම   ාර්යභාරයක් සිදු  ර ඇෙ. ශ්රී ලස ාතවන් 
අල්ලස දූෂණය තුරන් කිරීම සඳහා  වර ආ ාරතප ප්රතිසසසස් රණයක් 
 ර ඇත්ෙැයි ජාෙයන්ෙර මූලය අරමුෙල මගින් සහ යුතරෝපා සසගමය 
මගින් තසොයා බැලීම සිදු  රයි.   

 

iii. ජනායපතිස තල් ේ  ාර්යලතප නියාමනය යටතත් ක්රියාත්ම  වන විවෘෙ 
රාජය පාලන හවුල් ාරිත්වය (Open Government Partnership - OGP) 
සඳහා සක්රීය ොය ත්වයක් ෙක්වා එහි නිර්ණාය  අනුව සාර්ථම  ප්රගතිසයක් 
ලබා ගැනීමට  ටයුතු කිරීම. 

 

iv. එක්සත් ජාතීන්තේ සසවිධාානතප ආරාධානය පරිදි තලෝ තප 
විතශේෂඥපවරුන් 30 තෙතනක් පමණ ශ්රී ලස ාවට තගන්වා "ත ොළඹ 

විවරණය" ස ස් කිරීම සඳහා සේමන්ත්රණයක් පැවැත්වීමට හැකිවීම.  
 

v. ව අනුව, ප්රඥප්තතිසතප සඳහන් 6 හා 36 වගන්තිස අනුව දූෂණයට එතරහි 
ආයෙන ස්වාධීනව  ටයුතු කිරීම සහ ක්රියාශීක  කිරීම සේබන්ධාතයන් වන 
2012 ජ ර්ො ප්රඥප්තතිසය සඳහා ත ොළඹ විවරණය ත ටුේපත් කිරීමට 
හැකි වූ අෙර සහ එය 2019 තෙසැේබර් මස අබුඩාබි නුවර දී එක්සත් 
ජාතීන්තේ සසවිධාානය විසින් එය නිල වශතයන් දියත්  රන ලදී.  

 

vi. ජාතිස  වැඩපිළිතවල දියත් කිරීතේ උත්සවයට ොනාපතිස නිලධාාරින් සහ 
අන්ෙර් ජාතිස  ආයෙනවල රාජය ොන්ත්රි  නිලධාාරීන් 52 තෙතනකු 
සහභාගි වීම. 

 

vii. ශ්රී ලස තේ දූෙ  ණ්ඩායේ භූොනය, ඉන්දුනීසියාව, තහොසත ොස,  ැනඩාව 
සහ මැතල්සියාව යන රටවලට යැවීමට හැකිවීම. එතසේම භූොනය, 
ඉන්දුනීසියාව, ස්තලෝතේනියාව හා මැතල්සියා යන රටවල්වල 
විතශේෂඥපයන් ශ්රී ලස ාවට පැමිණීම. 
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viii. වත් ේ බැර ේවලට අොළ නීතිසය සහ නව ඉතලක්තරොනි  තපෝරමයක් 
ස ස් කිරීම සේබන්ධාතයන් හසල ෙැනුමක් තිසතබන තලෝ  බැසකුතේ 
විතශේෂඥපයන් සමඟ සා ච්ඡා වාර ගණනාවක් ත ොළඹ දී පැවැත්වීමට 

හැකිවිය.  
 

ix. නුදුතර්දීම බඳවා ගනු ලබන විමර්ශන නිලධාාරීන්, නීතිස නිලධාාරීන් සහ නීතිස 
සහාය යින් හට පුුණණුව ලබා දීතේ අරමුණින් තහොසත ොස, සිසග්තපූරුව, 
මැතල්සියාව, භූොනය යන රටවල අල්ලස දූෂණයට එතරහි ආයෙනවල 
ප්රධාාන ත ොමසාරිස්වරුන් සහ අධායක්ෂවරුන් සමඟ සා ච්ඡා  රන ලදී. 
පුුණණුව සඳහා සේපත් ොය යන් ලස ාවට ලබා දීම සේබන්ධාතයන් 
ඔවුන්තේ ධානාත්ම  ප්රතිස ාරය ලබා ගැනීමට හැකි විය. එතසේ සා ච්ඡා 
කිරීමට අවස්ථමාවක් ලැබුතණ් 2019 තෙසැේබර් මාසතප අබුඩාබි නුවර දී 
පැවැත්වුණු එක්සත් ජාතීන්තේ සේමන්ත්රණය අෙරතුර දී  ය.  
 

 අන්ෙර්ජාතිප  සහතයෝගිොව  

 

අල්ලස් ත ොමිෂන් සභාව ෙවදුරටත් ශක්තිසමත් කිරීතේ අරමුණින් පහෙ සඳහන් 
අන්ෙර්ජාතිස  ආයෙනවක න් සහතයෝගය ලබා ගැනීමට හැකිවීම. 

i. අන්ෙර්ජාතිස  සසවර්ධානය සඳහා වූ ඇමරි ානු නිතයෝජිෙ ආයෙනය (USAID)  

ii. East West  ළමනා රණ ආයෙනය  

 

 

1.10 අගය ිරරීම් සහ සම්මාන  

 

 රන් සම්මානය  

 

රාජය ගිණුේ  ාර  සභාව මගින් අල්ලස ්තහෝ දූෂණ ත ෝෙනා විමර්ශන ත ොමිෂන් සභාව, 
තහොඳම රාජය ආයෙන අෙරින් තෙවන ස්ථමානය තලස තෙෝරා ගන්නා ලෙ අෙර එම විශිෂ්ට 
ෙක්ෂොවය නිසා 2019 ජූක  මස දී  රන් සේමානයක් ප්රොනය  රන ලදී.   

 

 තවබ් අඩවිය සඳහා කුසලො සම්මානය  

 

2017 තෙසැේබර් මස 20 වන දින අල්ලස් තහෝ දූෂණ ත ෝෙනා විමර්ශන ත ොමිෂන් සභාව 
නව තවබ් අඩවියක් විවෘෙ  රන ලෙ අෙර එය 2018 වසතර් ලස ාතේ රාජය ආයෙනවල 
(bestweb.lk 2018) තහොඳම තවබ් අඩවි 5 අෙරට තත්රී පත් වූ අෙර කුසලො සේමානයක් 
දිනා තගන ඇෙ. 
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2. අභිතයෝග  

 

2.1  හිමි ාරි්තවය පිළිබඳ හැඟීමක් තනොමැතිප ම 

 

 අොළ පාර්ශවයන් තුළ ගැඹුරු ෙැක්මක් හා අභිලාෂයක් තනොමැතිප ම 
 

අොළ පාර්ශ්ව රුවන් තුළ ගැඹුරු ෙැක්මක් හා අභිලාෂයක් තනොමැතිසවීම අල්ලස හා 
දූෂණය තුරන් කිරීතේ දී විශාල බාධා යක් තේ. අොළ පාර්ශ්ව රුවන් ෙමන්තේ 
වගකීේ පැහැර හැරීම තහෝ වවායින් ක ස්සා යෑතේ ප්රතිසපත්තිසයක් අනුගමනය කිරීම 
ෙක්නට ලැතබ්. උොහරණයක් වශතයන් ජනායපතිස තල් ේතුමා විසින් නිකුත්  ළ 
 ක්රතල්ඛය ප්ර ාරව සෑම රාජය ආයෙනයක් තුළම සුපිළිපන් නිලධාාරිතයක් පත්  ළ 
යුතු බවට නියම  ළ ෙ තබොතහොමයක් රාජය ආයෙන තමය ෙවමත් ක්රියාත්ම   ර 
තනමැෙ. එබැවින් අල්ලස දූෂණය තුරන් කිරීමට ගැඹුරු ෙැක්මක් හා අභිලාෂයක් සහිෙ 
නාය ත්වයක් තිසබිය යුතුය.  

 

 මහජනයාතේ සාමූහි  ප්තසාහය තනොමැතිප ම 

 
අල්ලස දූෂණය තුරන් කිරීතේ ලා ෙවත් අභිතයෝගය වන්තන් තබොතහෝ ජනොවතේ 
පවතිසන වැරදි ආ ල්පයයි. ඔවුන් සිෙන්තන් අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීතේ 
රාජ ාරිය සිදු  ළ යුත්තත් අල්ලස් ත ොමිෂන් සභාව විසින් පමණක් බවත් ෙඬුවේ 
ලබා දුන් පමණින් අල්ලස හා දූෂණය තුරන් වන බවත් ය. තමවැනි ආ ල්ප අල්ලස 
හා දූෂණය තුරන් කිරීතම දී විශාල අභිතයෝගයකි. තේ තවනුවට ෙඬුවේ කිරීමට වඩා 
නිවාරණය යන අෙහස වඩා වැෙගත් යන්න සමාජය විසින් ෙැනගෙ යුතු අෙර එය සමාජ 
සේමෙයක් බවට පත් විය යුතු ය. එතසේම සාරධාර්ම හා සුපිළින් ගතිස පැවතුේ ප්රගුණ 
කිරීම තුළින් අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීම සිදු  ළ හැක්තක්ය යන්න ජනොව 
වත්තු ගෙ යුතුය.  

 

 

2.2 පහසු ම්වල හිඟ බව                                                                                        

 

 යටිෙල පහසු ම් ප්රමාණව්ත තනොවීම 

 
ත ොමිෂන් සභාතේ තගොඩනැගිල්ලක්  ඩා වැ.මට ආසන්න ෙත්ත්වය ට පත් වී ඇතිස 
නිසා වහාම ඉන් ඉවත්වන තලස රජතප ඉසජිතන්රුවරයා නිර්තේශ  රන ලදී. ව අනුව 
ජනායපතිසතුමාතේ හිටපු තල් ේතුමාතේ මැදිහත් වීතමන්  ැ්තතපට්ටිතපොළ මාවතත් 
පිහිටි පැරණි පුේගලයින් ක යාපදිසචි කිරීතේ තගොඩනැගිල්ලට විමර්ශන නිලධාාරීන් 100 
තෙතනකු අනුයුක්ෙ කිරීමට සිදු විය. නමුත් එම ස්ථමානතයන් ෙ ඉවත් වීමට නිලධාාරීන්ට 
සිදු වී ඇෙ. එබැවින් අල්ලස් ත ොමිෂන් සභාවට සිදු වී ඇත්තත් විමර්ශනය කිරීම තනොව 
ඉො සීමිෙ පහසු ේ ලබන ෙම  ාර්ය මණ්ඩලයට සිටින්නට වහලයක් තසොයා 
ගැනීමයි. තමම ගැටලු ාරී ෙත්ත්වය තත්රුේ ගනිමින් වසර 1 ½  ට පමණ පසු 
තගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීමට අනුමැතිසය ලබා දී ඇෙ. ෙැන් ත ොමිෂන් සභාව තවෙ ඇතිස 
අභිතයෝගය වන්තන් ව සඳහා ප්රමාණවත් මුෙල් ප්රතිසපාෙන තවන්  ර තගන  ිදනමින් 
තගොඩනැගිල්ල ඉදි  ර ගැනීමයි.   
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2.3 වෘ්තතිප යන්තේ  හිඟ බව  

 

 නීතිප නිලනාරීන්තේ වැටුේ හා දීමනා ප්රමාණව්ත තනොවීම 

 

පැමිණිල්ල තමතහයවීමටත්, විමර්ශන අවස්ථමාතේ දී විමර්ශයන්ට උපතෙස් දීම සඳහාත් 
අල්ලස් ත ොමිෂන් සභාවට ෙක්ෂ නීතිස නිලධාාරීන් බඳවා ගෙ යුතුය. එතසේ බඳවා ගැනීම 
අභිතයෝගයක් වී ඇත්තත් නීතිස නිලධාාරීන් සඳහා ෙැනට පවතිසන වැටු්තෙලය ඉොමත්ම 
පහළ ෙත්ත්වය  තිසබීමයි. ඔවුන්තේ වැටු්ත හා තේෙන නීතිසපතිස තෙපාර්ෙතේන්තුතේ 
නිලධාාරීන්තේ වැටු්ත තේෙන සමඟ සැසඳීතේ දී එයින් 1/3 ක් පමණ තේ. නීතිස 
නිලධාාරීන්තේ වැටු්ත වැිද කිරීම සඳහා ෙැනට අවුරුදු 1 ½   සිට  ැබිනට් පත්රි ාවක් 
ඉදිරිපත්  ර තිසබුණ ෙ රාජය නිලධාාරීන්තගන් සමන්විෙ මුෙල් අමාෙයාසශතයන් සහ 
ජාතිස  වැටු්ත සහ තසේව  සසඛයා ත ොමිෂන් සභාතවන් තේ සඳහා නිරන්ෙර බාධාා 
කිරීේ සිදු  රනු ලැතබ්. එබැවින් ෙැනට ත ොමිෂන් සභාතේ රාජ ාරී වල නිරෙ වන්තන් 
නීතිස නිලධාාරීන් 28 තෙතනකු පමණක් වන අෙර ෙව ෙ නීතිස අසශ නිලධාාරීන් 19 
තෙතනකු සඳහා පුර්තපාඩු ඇෙ. 

 
 

 විතශේෂ විමර්ශ යින්තේ හිඟ ම 

 

වර්ෙමානය වන විට, 199ක දී නියම  ර ඇතිස යල් පැන ගිය නිර්ණාය  යටතත් ශ්රී 
ලස ා තපොක සිතයන් අනුයුක්ෙ  රන ලෙ තපොක ස් නිලධාාරීන් විසින් පරීක්ෂණ සිදු 
 රනු ලැතබ්. උපායධාාරී ගණ ාය ාරිවරුන්, විගණ වරුන්, ඉසජිතන්රුවන්, 
බැසකු රුවන් සහ තෙොරතුරු ොක්ෂණ නිලධාාරීන් විමර්ශ යින් තමම ත ොමිෂන් 
සභාවට තනොමැතිස අෙර දූෂණය අවම  ළ තහොසත ොස, මැතල්සියාව, සිසග්තපූරුව සහ 
භූොනය වැනි රටවල්වල ඇතිස දූෂණයට එතරහිව  ටයුතු  රන ආයෙනවලට තපොක ස ්
නිලධාාරීන් තනොවන විතශේෂ විමර්ශ යින් තයොෙවයි. 

 

ශ්රී ලස ාතේ ජනගහනය මික යන 22 ක් වුවෙ අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීමට අොළ 
විමර්ශන සිදු  රනු ලබන්තන් විමර්ශ යන් 160 තෙතනකු පමණි. ඔවුන්හට 
විමර්ශනය සිදු කිරීම සඳහා තගොනු 3500  ට ආසන්න ප්රමාණයක් ඇෙ. තබොතහෝ 
අසශවල නිලධාාරීන් 15 ත් 20 ත් අෙර ප්රමාණයක් සිටින අෙර සාමානයතයන් ඔවුන්ට 
විමර්ශන 500 ක් පමණ සිදු කිරීමට සිදුතේ. සසසන්ෙනාත්ම ව විමසන  ල, මික යන 
06   ජනගහනයක් සිටින තහොසත ොස තේශතප දූෂණයට එතරහි ත ොමිෂන් සභාතේ 
විතශේෂඥප විමර්ශන නිලධාාරීන් 1000 ක් පමණ සි.. එමනිසා  ිදනේ හා ඵලොයී 
පරීක්ෂණ සඳහා බාධා යක් තලස විමර්ශන නිලධාාරීන්තේ හිඟයක් පවතිසන බව 
පැහැදික වම තපතන්. 

 

එබැවින්, අභිතයෝග කිහිපයක් මධායතප, පසුගිය වසර තෙ  තුළ MN 5 වැටු්ත 
පරිමාණය යටතත් විමර්ශන නිලධාාරීන් සඳහා නව ෙනතුරු 200 ක් අනුමෙ  ර 
ගැනීමට හැකි වී තිසතබ්. නව නිලධාාරීන් ෙැනටමත් ෙරග ාරී තත්රීේ ක්රියාවක යකින් 
අනතුරුව තෙෝරාතගන ඔවුන් වියමත් තලස බඳවා ගැනීම සඳහා මුෙල් අමාෙයාසශතප 
අනුමැතිසය අත්තක්ෂාතවන් සි..  
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2.4 ප්රමාණව්ත සාක්ෂි තනොමැතිප වීම 
 

 ප්රමාණව්ත සාක්ෂි තනොමැතිප වීම 
 

සාමානය අපරාධා වක න් අල්ලස් හා දූෂණ අපරාධා තවනස් වන්තන් වවාතප ඇතිස 
රහසිගෙභාවය හා වවා පිළිබඳ පැමිණික  කිරීමට මහජනොව තුළ තපළඹවීමක් ඇතිස 
තනොවන බැවිනි. ඉහළ තපතළේ පුේගලයන් අල්ලස් ගැනීමට එතරහිව වයාපාරි යන්, 

ආතයෝජ යන් වැනි අය පැමිණික   රන්තන් ෙ ඉොමත්ව  ලාතුරකිනි.  
 

ෙවෙ දූෂණ නඩු සේබන්ධාතයන් පැමිණිල්ල ඉදිරිපත්  රන අය ුණතෙක් පවසන්තන් 
ප්රවාෙ  (අසා ෙැන ගත්) සාක්ෂිය. ව අනුව එම ගනුතෙනුවට අොළ තෙොරතුරු ගැන 
පුේගක   අවතබෝධායක් ඔවුන්ට තනොමැතිස අෙර අය රණයක් ඉදිරිතප දී ඔවුන් 
සාක්ෂි රුවන් තලස ඉදිරිපත්  ළ තනොහැකිය. තබොතහෝ දූෂණ නඩු රඳා පවතිසනුතප 
තල්ඛන මෙය. තබොතහෝ තල්ඛන  ාලයාතේ ඇවෑතමන් තසොයා ගැනීමට තනොහැකි 
අෙර එම තල්ඛන රාජය ආයෙනවක න් තගන්වා ගැනීම දුෂ් ර වී ඇෙ. තබොතහෝ රාජය 
ආයෙන වවා ලබා ගැනීමට සහතයෝගය තනොෙක්වයි. එම තල්ඛන තසොයා ගත්ෙ ෙ එම 
තල්ඛනවක න් තබොතහෝවිට නිශ්චිෙ තලස යේ පුේගලතයක් තවෙ වගකීමක් 
ආතරෝපණය තනො රයි. ඊට තහේතු වන්තන් පවතිසන  ක්රතල්ඛ සහ තරගුලාසි 
දුර්වලවීමයි. තේ තහේතුව නිසා අය රණතප දී පැමිණිල්ලට ෙැිද අභිතයෝගය ට මුුණණ 
දීමට සිදු තේ. 

 

2.5 ස්වයව පාලනයක් තනොමැතිප ම 

 

 බඳවා ගැනීතම්  ාර්ය පටිපාටිය ස්වාධීන ෙ? 
 

අල්ලස් තහෝ දූෂණ ත ෝෙනා විමර්ශන ත ොමිෂන් සභාවට විමර්ශ යන් හා නීතිස 
නිලධාාරීන් බඳවා ගැනීතේ දී අවශය නිර්නාය  සපයනු ලබන්තන් රාජය පරිපාලන 
අමාෙයාසශය හා මුෙල් අමාෙයාසශය විසිනි. රාජය නිලධාාරීන්ට එතරහිව විමර්ශනය 
 රනු ලබන අල්ලස් තහෝ දූෂණ ත ෝෙනා විමර්ශන ත ොමිෂන් සභාතේ 
විමර්ශ යන්තේ සුදුසු ේ  වරක්ෙ යන්න එවන් ආයෙන විසින් නිර්ණය කිරීම 
සැබවින්ම තේෙනීයය. තහොසත ොස, සිසග්තපූරුව, මැතල්සියාව, භූොනය වැනි රටවල 
ෙම ත ොමිෂන් සභාවට අවශය ෙක්ෂ නිලධාාරීන් බඳවා ගැනීතේ නිර්ණාය ය ස ස ්
කිරීතේ ස්වාධීනත්වය එම ත ොමිෂන් සභාවලට පවරා ඇෙ.  
 

 මුෙල් ප්රතිපපාෙන  
 

අල්ලස්  තහෝ දූෂණ ත ෝෙනා විමර්ශන ත ොමිෂන් සභාව ස්වාධීන ත ොමිෂන් සභාවක් 
වුව ෙ අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීමට ප්රමාණවත් තලස මුෙල් තවන්  රන තලස මුෙල් 
අමාෙයාසශයට හා අයවැය තෙපාර්ෙතේන්තු අධායක්ෂ ජනරාල් තවතිසන් ඉල්ලීේ කිරීමට 
සිදු වී ඇෙ. ඔවුන්තේ ප්රමුඛො ලැයිස්තුතේ අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීම කිසිතසේත්ම 
අඩසගු වී තනොමැෙ. තමය ෙ අල්ලස් ත ොමිසම මුුණණ පා ඇතිස විශාල අභිතයෝගයකි. 
 

එක්සත් ජාතීන්තේ විතශේෂඥපයන් තලොව පුරාවට  රන ලෙ සමීක්ෂණවක න් 
අනාවරණය  රතගන ඇත්තත් යේ රට  අල්ලස දූෂණය තුරන් කිරීමට නේ එම රතට් 
ජාතිස  අයවැතයන් යටත් පිරිසයින් 0.1%   ප්රමාණයක්වත් අල්ලස දූෂණය තුරන් 
 රන ආයෙනයට තවන්  ළ යුතු බවයි. තහොසත ොස තේශතප ව සඳහා 0.2 % ක් තවන් 
ත ොට ඇෙ. නමුත් ශ්රී ලස ාතේ අල්ලස් ත ොමිසමට තවන්  ර ඇත්තත් ජාතිස  
අයවැතයන් 0.05% ක් වැනි ඉොමත්ම අල්ප මුෙලකි.  
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3. අනාගෙ අතේක්ෂාව  

 

අල්ලස් තහෝ දූෂණ ත ෝෙනා විමර්ශන ත ොමිෂන් සභාව සීමිෙ සේපත් ප්රමාණයක් යටතත් වුවෙ 
ෙැවැන්ෙ ප්රතිසසසස් රණ සිදු  රමින් තමරටින් අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීම සඳහා ප්රබල 
උත්සාහය  තයදී සි.. සැබෑ තලසම අල්ලස දූෂණය තුරන් කිරීම සඳහා තේශපාලන අභිලාශයත් 
මානව සේපත්වල වැිදදියුණු කිරීමත්  ළ යුතුය. තේ සේබන්ධාතයන් අල්ලස් තහෝ දූෂණ ත ෝෙනා 
විමර්ශන ත ොමිෂන් සභාවට සේපූර්ණ සහතයෝගය ලබා තෙනු ඇෙැයි උතෙක්ම අත්තක්ෂා ත තර්. 

 

 ශ්රී ලස ාතේ අල්ලස් හා දූෂණයට එතරහිව සාර්ථම ව සටන් කිරීම සඳහා පුළුල් නීතිස 
සේපාෙනය කිරීතේ අරමුණින් ත ටුේපත් කිරීතේ අවසන් අදියතර් පවතිසන අල්ලස් 

පනෙ, වත් ේ ප්ර ාශන නීතිසය සහ අල්ලස් ත ොමිසතේ පනෙ ඇතුළත් සවයුක්ෙ 

නීතිපය නීතිසගෙ කිරීම. 
 

 විෙුත් පාලනය (e-governance) දිරිමත්  රනු ලබන ෙත්ත්වයක් තුළ මාර්ගගෙ 

(online) ව්ත ම් ප්ර ාශන පේනතිපය ක්රියාත්ම  කිරීම. 
 

 අල්ලස් ත ොමිසතමහි වෘත්තිස යන්තේ හිඟය පියවීම සඳහා නිවාරණ නිලනාරීන් 

50ක්, නීතිප සහාය යින් 17 ක් සහ විතශේෂ විමර්ශ යින් 200 ක් බඳවා ගැනීමට 
අවසාන අනුමැතිසය ලබා ගැනීම සහ ඔවුන් සඳහා පුුණණු වැඩසටහන් සසවිධාානය කිරීම. 
 

 නිවාරණ පපාය මාර්ග ක්රියාත්ම  කිරීම සහ සෑම රාජය ආයෙනයක් තුළම සුපිළිපන් 

නිලනාරීන් පත් කිරීම සහතිස  කිරීම. 
 

 අල්ලස් ත ොමිසම සඳහා ප්රමාණව්ත  ාර්යාල අව ාශයක් තලස තගොඩනැගිල්ල 

ඉදිිරරීම. 
 

 අල්ලස ්හා දූෂණයට එතරහිව ජාතිස  හා ජාෙයන්ෙර නීතිස අධායාපනතප  ාර්යභාරය 

වටහා ගනිමින් දූෂණ විතරෝධී අනයයනයන් උසස ්අධායාපන විෂය මාලාවට ඇතුළත් 
කිරීම. 
 

 නීතිසපතිස තෙපාර්ෙතේන්තුවට සමාන වන පරිදි අල්ලස් ත ොමිසතමහි නීතිප 

නිලනාරීන්තේ වැටුේ වැඩි ිරරීතමන් ෙක්ෂ නීතිප නිලනාරීන් බඳවා ගැනීම. 
 

 අවශය  ාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමට හැකිවන පරිදි අල්ලස් ත ොමිසම බල ගැන්වීම.  

 


