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විධහඹ හයහාලඹ : ශ්රී රාහ (Executive Summary: Sri Lanka)  

ඳශමු ය හර්තහ (Year 1 Report)  

 

ක්රිඹහහීම ළරසුභ : 2016–2018 

භහනරෝචා හරසීභහ : 2016–2017 

IRM හර්තහ රහලන ර්ඹ: 2018  

 

ඉසභතු කිීමම් (HIGHLIGHTS) 

   

* IRM භගින් ඵළඳීභ විනලේ ව අදහශ ඵන ඇයුම් යන රද අතය ඳරිණහමිත විබඹක්  මත ඵරඳෆභක් ඇි  ඵන වඳුනහන්නහ 

රදී.

නභඹ නෞය ක්නේත්රඹ ව දුණඹ නභන්භ නතොයතුරු දළනළනීභන ඇි  අයිි ඹ දක්හ පුළුල් ක්නේත්රඹ 

වි මදුණු ළනලු ආභන්ත්රණඹ යන රද ශ්රී රාහනේ ඳශමු ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභයි.  යජඹ විසින් නතොයතුරු 

දළනළනීනම් ඳනත ම්භත යන්නහ අසථහනේදී නඵොනවොභඹක් ඵළඳීම් නිසි නර ක්රිඹහත්භ නනොන 

තත්ත්ඹක් දළළනීභන වළකි විඹ.  ඉදිරිඹන ඹහනම්දී, යජඹ විසින් සිදු ශ යුත්නත් ක්රිඹහහීම ළරසුභ ක්රිඹහන 

නළාවීභ සිදු යන අතයතුය උචිත ව ඳවසු ම්ඳත්දහඹඹන් නත ළඩි අධහනඹක් නඹොමු කිීමභයි.  නභ මදී, 

දක්හ ඇි  ඵළඳීම් පිළිනයන් භහ්තත කිීමභ තුළින් ළඩි ඵළඳීම් රභහණඹක් ක්රිඹහන නළාවීභ වි  යළනීභන 

වළකිඹහ ඳතී.    

 ඵළඳීම්  දශ විලසනල්ණඹ  ළරසුම්වත ද ?
*
 

22. තතොයතුරු දැනගැනීතේ 

ඳනත ඳැනවීභ ව 

ක්රිඹ්මකභක රීභ  

ඳනත ක්රිඹහත්භ කිීමභ ඉතහ ළදත් හර්ඹ හධන 

ඉරක්ඹකි. ඳනත භගින් පුයළසිඹන්න නතොයතුරු 

රඵහළනීභන ඇි  අයිි ඹ  වි  යන  ක්රිඹහහීම ඵළඳීභක්  

ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ  ව යහමුක් ළඳමටභන යහජයඹන 

විබඹ රඵහ නදනු රඵයි. 

ඔේ 

16. ප්රතිදුෂ  ක්රිඹ්ක්ී 

ය්මු ව් භවජන 

වබ්ගිමකඹ  

නභභ ඵළඳීභ වඳුනහන්නහ ඳරිදි ර්තභහනනේදී දුණඹ ව 

අල්රස ළනීභ ම්ඵන්ධ නන් කිීමභන ශ්රී රාහ තුශ 

ඳළවළදිය ළකිල්රක් නනොභළි  ඵයි.  එභ නනොභළි වීභ නිහ 

නඵොනවෝවින තත්හර්ඹ ව නනොළශනඳන ක්රිඹහභහර්ඹන් 

ළනීභ වහ නවේතු වී ඇත. 

නළත  

21. මකකේ ප්රක්ලන 

ප්රක්ලඹ  ඳමක රීභ  

නභභ ඵළඳීභ භගින් හභහනය භවජනතහන ත්ම් 

රහලනරන පිවිසීනම් ඳවසුභ රඵහදීභ වහ ත්ම් ව 

කීම් රහලඹන ඳත් කිීමනම් නීි ඹ ඳනහ  ක්රිඹහත්භ 

කිීමභනත් ඩිනම් කිීමභනත් නඹෝජනහ යයි. 

නළත  
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ක්රිඹහයඹ (PROCESS) 

යජඹ සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් භඟ වනඹෝගී නයුතු කිීමභ භගින් භවජනතහනේ ළභළත්ත ඳරිදි 

නත්භහන්විත ඳීමන් තීයණඹ කිීමභන ශ්රී රාහ පුයහ භවජන අදවස රඵහළනීම් භහරහක් ඳළළත්වීභන වළකි 

විඹ.  එනමුත් ළරසුභ ක්රිඹහත්භ කිීමනම්දී ඳළි  ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ වමුවීම් ව රැසවීම් අවිධිභත් විඹ.  ඊන 

අභතය, නතෝයහත් යජනේ ව සිවිල් භහජ නිනඹෝජිතඹන් ඳභණක් නතොයතුරු රඵහළනීම්රන වබහගී වව. 

 

වබහගි වනේ වුරුන් ද ? (Who was involved?) 

සි
වි
ල්
 
භ
හජ
ඹ
  

“ආණ්ඩුයණඹ” 
න ඔබ්නඵන්  
සිවිල් භහජනේ 
වබහගිත්ඹ  

   

ළඩි ලනඹන්  
“ආණ්ඩුයණඹ” 
වහ සිවිල් 
භහජනේ 
වබහගිත්ඹ  

   

සිවිල් භහජනේ 
වබහගිත්ඹ 
අඩු/ නනොභළි   

   

 ආණ්ඩුයණඹ 
වහ ඳටු/ අඩු 
ලනඹන් 
නතොයතුරු 
රඵහළනීභ  

ල්ය අනනකුත් 
නිනඹෝජනඹන්න 
ඉඩ රන  
නිනඹෝජනඹන්  

නර්ඛීඹ අභහතයාලඹන්නේ ව 
නිනඹෝජිතඹන්නේ  සුවිනලේෂී 
දහඹත්ඹන්   

 යජඹ  

 

විනද්ල නයුතු අභහතයාලඹ (MFA) විසින් උඳල්ඳනඹ යන රද්නද් නහඹත්ඹ වහ ල්ය කීභ 

නුනේ OGP වහ මුරපිීමභ ඵයි.  විනද්ල නයුතු අභහතයාලඹ (MFA) විසින් යජනේ අභහතයාල, ආඹතන, 

නදඳහර්තනම්න්තු ව සහධීන නොමින් බහ නතෝයහත් නත්භහන්විත නක්ෂේත්රඹන් ම නතොයතුරු රඵහළනීනම් 

හර්ඹනේ නියත යන රදී.  උඳ ජහි  තරනේ යජනේ භළදිවත්වීභ නඵොනවෝදුයන ඵළඳීම් ක්රිඹහන නළාවීභ වහ 

අදහශ ඳළි ණි. විනද්ල නයුතු අභහතයාලඹ (MFA) සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ම වබහගිත්ඹ ව 

ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනනේ දහඹත්ඹ ම්ඵන්ධීයණඹ කිීමනම් කීභ 

අභිනිනඹෝජනඹ යන රදී.  
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ම්ඳත්දහඹඹන්නේ නඹදවුම් භටමනභ (Level of Input by Stakeholders)  

 නඹදවුම් භටමනභ  විහලනඹ අතයතුයදී 

වනඹෝඹ : නළත නළත සිදු ව ාහදඹන් ව 

නයහඹ ඳත්රඹ ස කිීමභ වහ ව භවජන වහඹ.  
 

ම්ඵන්ධවීභ: ඵළඳීම් රහ ඵළලීභ ම්ඵන්ධ 

රි චාහය රඵහදීභන භවජනතහන වළකිඹහ ඳළතීභ. 
 

නතොයතුරු විභසීභ : භවජනතහන තභ අදවස 

දළක්වීභන අසථහ රඵහදීභ. 
 

දළනුම්දීභ: යජඹ විසින් ක්රිඹහහීම ළරසුභ පිළිඵ 

භවජනතහන නතොයතුරු රඵහනදන රදී. 
 

නතොයතුරු විභසීභක් නළත   

 

OGP වනිර්භහණ අලයතහ (OGP Co-creation Requirements) 

 

හරයහමු ක්රිඹහයඹ ව උඳනඹෝජයතහඹ  

හරයහමු ව නතොයතුරු රඵහළනීභ වහ න භහර්ත ක්රභනේදනේ  උඳනඹෝජයතහඹ  

නළත 

ඉදිරි දළනුම්දීම්  

නතොයතුරු රඵහළනීම් ම්ඵන්ධ ඉදිරි දළනුම්දීම්  

ඔේ 

දළනුත්කිීමම්  

යජඹ විසින් භවජන දළනුත්කිීමනම් ළඩනවන් ක්රිඹහත්භ යන රදී. 

නළත 

ඵහුවිධ භහධයඹන්  

භහර්ත ව නඳෞද්ය නතොයතුරු රඵහළනීම් සිදු යන රදී. 

නළත 

නල්ණයණඹ ව රි චාහයඹ  

යජඹ විසින් රි චාහයඹන් පිළිඵ ාක්නේඳඹක් ඳඹන රද්නද් ද  

නළත 
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ඒහහය ඵහුම්ඳත්දහඹ වමු 

ම්ඳත්දහඹ වමු ඳි නහද ව එභ වමු ක්රමි වමුවීම් සිදු යනහද  

නළත 

යජනේ සඹා ඇයුම් හර්තහ  

සඹා ඇයුම් හර්තහක් රහලනඹ යන රද්නද් ද  

නළත 

එතු 1 සින 7 

 

OGP ක්රිඹහයඹ වහ අ මතය නර ක්රිඹහ කිීමභ  

 

ඹම් යනක් විසින් ඳවත දළක්නන අසථහක් නවෝ කි මඳඹක් ඇි  වුනවොත් ඒ ම්ඵන්ධ 

රි ඳක්ෂ නර ක්රිඹහ කිීමභ සිදු ශ යුතු නේ. 

 

 ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ භහර්ත නවෝ භහර්අඳත ක්රිඹහයඹක් නර 
පුයළසිඹන් ව සිවිල් භහජඹ භඟ ම්ඵන්ධ ර්ධනඹ නනොවුනවොත්  

 යජඹ විසින් සහධීන හර්තහයණ ඹහන්ත්රණනේ (IRM) ඳර්නේඹන් භ 
අදහශ යනටම ඳශමු ය ව නදන ය හර්තහ  ම්ඵන්ධ එක් නයුතු  
කිීමභන අභත් නයි. 

 සහධීන හර්තහයණ ඹහන්ත්රණ (IRM) හර්තහ භගින් අදහශ යනටම ක්රිඹහහීම 
ළරසුනම් වන් දෆ ක්රිඹහත්භ කිීමභ ම්ඵන්ධ කිසිදු රි ඹක් නනොදක්න 
ඵ වි  යයි. 

නළත 

 

ඵළඳීම් ඉටුකිීමභ  

 

භසතඹක් නර, ඵළඳීම් ක්රිඹහත්භ කිීමභ සීභහ මත භටමනභ ඳතී.  ක්රිඹහහීම ළරසුනම් ල්ය නත්භහක් 

වනේ නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනත ම්භත යළනීභයි.  ඒ අනු නත්භහ ඹනනත් ක්රිඹහත්භ යන රද එභ 

ඵළඳීභ නුනේ නත්භහ අා 22, නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනත ම්භත යළනීභයි. 

 

ර්තභහන ක්රිඹහහීම ළරසුභ ක්රිඹහත්භ කිීමභ (Current Action Plan Implementation) 

2016–2018 ක්රිඹහහීම ළරසුභ 

ම්පුර්ණ යන රද ඵළඳීම් (ඳශමු ය )  23 න් 0 (0%)  

OGP හභහනය නෝලීඹ භහ්ති  අඹ (ඳශමු ය ) 18% 
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විබයඹන්නේ ඵරඳෆභ (Potential Impact) 

 

2016–2018 ක්රිඹහහීම ළරසුභ  

ඳරිණහමිත ඵළඳීම්  23 න් 1 (4%) 

ඳරිණහමිත ඵළඳීම් වහ ව OGP හභහනයඹ  16% 

 

ක්රිඹහත්භ යන රද ඵළඳීම් (Starred Commitments) 

2016–2018 ක්රිඹහහීම ළරසුභ 

ක්රිඹහත්භ යන රද ඵළඳීම් * (ඳශමු ය )  23 න් 1 (4%) 

ක්රිඹහත්භ යන රද ඵළඳීම්ර ඉවශභ අඹ (OGP ක්රිඹහහීම ළරසුම් සිඹල්ර) 5 
 

* ඵළඳීභ සුවිනලේෂී න අතය, ඳළවළදිය යඛිත OGP අඹන් වහ අදහශ නේ.  එනභන්භ ඳරිණහමිත විබය ඵරඳෆභක් ද  මත න 

අතය ළරකිඹ යුතු නර නවෝ ම්පුර්ණනඹන්භ ක්රිඹහත්භ වී ි ය ඹ යුතුඹ, 

 

නිර්නද්ල (RECOMMENDATIONS) 

1. අයිි ඹ : OGP මුල්පිීමභ ම්ඵන්ධ  ළඩි සහමිත්ඹක් ඇි  කිීමභ වහ ක්රිඹහහයම් සිදු කිීමභ. 

ය  OGP ක්රිඹ්ය ඹ ව් ේඵන්ධ වීතේ ව වෘ ත ්ඩුවකක ඳතිදන නාන්කේ ප ඳතිදන 

සුවෘතලේෂිමකඹ ව ැදගමකකභ ගතේ ්මකභක ව ැඩි ලතඹන් මීඳථ් න ්ක්යතේ භවජන 

දැනුමක රීතේ කවුරු ඳැැමකවීභ.  

2. ක්රිඹහයඹ ළසීභ : OGP ක්රිඹහයඹ තුශ ම්පුර්ණ ව අර්ථත් වබහගිත්ඹක් ඇි  කිීමභ වහ 
ඳවසුම් ළරසීභ. 
ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ ක්රිඹ්  නැීවීතේ  OGP ක්රිඹ්ය තේ යලඹ භ මය ක පිඹයඹන් ේපර්  රීභ. 

ශ්රී රීක් වෘයලන් වබ්ගිමකඹ නේ අීගඹ තුශ “තතොයතුරු වෘභසීභ” නේ පිඹතයන් ඔබ්ඵ  තගො ්

අභ ලතඹන් “වතඹෝගි ක්රිඹ් රීභ” ඇතිද කයගැනීභ ව් ඉරක්ක කයගත යුතුඹ. 

3. ඳහයදෘලයබහඹ ව වබහගීත් විණනඹ  : විණන ක්රිඹහයඹ තුශ ඳහයදෘලයබහඹ ව භවජන 
වබහගිත්ඹ ර්ධනඹ කිීමභ  

ජ්තිදක තවෝ උඳජ්තිදක භට් තේ අඹැඹ තේඛනඹන්  ක්රිඹ්  නැීවීතේ  ්භ්නය භවජනත්  

අද්ශ යජතේ නිතඹෝජිතඹ් භඟ අතනයෝනය ේඵන්ධත් ඳැැමකවෘඹ වැර ්ක්යතේ වබ්ගිමක 

ඹ්න්ත්ර ඹන් වඳුන්් භ. මිනුේ ව් වබ්ගිමක අඹැඹ තේඛනඹන් ව භ්ජයීඹ වෘග නඹන් 

ඇතුශමක වෘඹ වැරඹ. 

4. නද්ය ඹ වීභ : ඳශහත් ඳහරනඹ තුළින් භවජන වීභ ලක්ි භත් කිීමභ  

ඳශ්මක ඳ්රන ්ඹතනඹන්තේ වෘඹදේ ව ප්රේඳ්දනඹන්තේ ්්ිනන ව භවජන වෘග නඹන් 

වෘිනභමක තර ප්රක්ලඹ  ඳමක රීභ.  

5. දුණ විනයෝධී ඵරහත්භ කිීමභ : දුණ විනයෝධී උත්හවඹන් ම භවජන වීභ වඳුන්හදීභ.  
ආණ්ඩු ඳත්හනන ඹහභන ව දණඹ භළඩලීභ වහ යහජය වීභ නහථ යන සුවිනලේෂී 
නිනඹෝ වඳුන්හදීභ.  ඵළඳි මුල් පිීමම් වහ භවජන මුහුණඳෆම් මුහුණුයක් රඵහදීභ.  ආණ්ඩු සිඹ 
ක්රිඹහන් ව/ නවෝ ක්රිඹහ යුක්ි යුක්ත කිීමභ වහ භවජන රි චාහය ඉල්රහ සිීමභ. 
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ඵළඳීම් දශ විලසනල්ණඹ (COMMITMENTS OVERVIEW) 

ඵළඳීම් නත්භහ  

ළරසුම් 

වත ද  

(ඳශමු ය )* 

ක්රිඹහත්භ 

වීභ 

(ඳශමු 

ය) 

දශ විලසනල්ණඹ  

නත්භහ 1 : නෞයඹ 

1. නිදන්ත 

කුඩු නයෝ 

(CKD) රන 

එනය ම නන් 

කිීමභ වහ 

භවජන 

රනේලඹ  

නළත නළත නිදන්ත කුඩු නයෝ (CKD) නිහයණඹ කිීමනම් 

උඳහඹභහර්ගි ළරසුභ නටුම්ඳත් කිීමභ වහ නෞයඹ, 

නඳෝණඹ ව නද්ය ඹ වදය අභහතයාලඹ (නෞයඹ 

අභහතයාලඹ) නම් දක්හ ඵහු ම්ඳත්දහඹ වමු සථහඳනඹ 

ය නනොභළත.  කුඩු නයෝ නිහයණඹ වහ ක්රිඹහභහර් 

ළනීභන අලය නතොයතුරු රහලනඹ කිීමභ වහ 

අභහතයාලඹ පිඹය නන ඇත.  නනේ නතත්, රි චාහය 

ඹහන්ත්රණ ාසථහයිතයණඹ ආයම්බ ශ යුතු ඇත. 

2. ආයක්ෂිත ව 

දළරිඹ වළකි 

ඖධ  

නළත නළත නභභ ඵළඳීනම් අයමුණ නුනේ තත්ත්නඹන් උස අතයලය 

ඖධර උඳනඹෝජයතහඹ ව දළරිඹ වළකි බහඹ ර්ධනඹ 

කිීමභයි. නනේනතත්, නභ මදී දළත වළකි වුනේ 

ඖධර තත්ත්ඹ පිළිඵ ළරකිල්රක් නනොදක්න 

ඵයි. එඹ භවජනතහන ඖධ බහවිත කිීමභන ඇි  රධහන 

ඵහධහ නර වඳුනහත වළකිඹ.  

3. ජ්තිදක 

තෞඛය ක්ර්ඹ 

්ධන 

ැරේර   

නළත නළත නෞයඹ අභහතයාලඹ විසින් ජහි  නෞය හර්ඹ දර්ලන 

ළරසුභ අහන ලනඹන් තවවුරු ශ යුතු ඇත.  නභභ 

ළරසුභ භගින් නෞයහයක්හ පිළිඵ නතොයතුරු 

රඵහළනීභ වහ භවජන රනේලඹ ළඩි ර්ධනඹ යනු 

ඇත.  නභ මදී ඵළඳි ළදත් ාධිසථහන න, භවජන 

උඳනද්ලන වමු ආදිඹ නම් නවේතුනන් තදුයනත් රභහදඹන 

රක්වී ඇත. 

නත්භහ 2: අධයහඳනඹ  

4. ගුරු ඵ් 

ගැනීතේ 

ඳ්යද ලය 

ප්රතිදඳමකතිදඹ   

නළත නළත නභභ ඵළඳීභ ඉරක් යනුනේ ගුරුරුන් ඵහ ළනීභ, ඳත් 

කිීමභ, උස කිීමභ ව භහරු කිීමභ ම්ඵන්ධ ඳහයදෘලයබහඹ 

ළඩි කිීමභයි.  නභභ ක්රිඹහභහර් භගින් තහහය ගුරු 

ඳත්කිීමම් අභ යනු ඇත.  නභ මදී ක්රිඹහත්භ වීභ සීභහ 

 මත තත්ත්ඹ ඳතී.  

නත්භහ 3: නතොයතුරු ව න්නිනේදන තහක්ෂණඹ   

5. ය්ජය 

තතොයතුරු 

භධය්ථ්නඹ  

නළත නළත නභභ ඵළඳීභ භගින් නේහන් ළඩි දියුණු කිීමභ ව 

භවජනතහන යජනේ නේහන් පිළිඵ නතොයතුරු ළඳමටභ 

වහ නබ් භහධයන් භගින් භවජන දළනුත්වීම් සිදු කිීමභ. 

නභ මදී නඵොනවෝ ක්රිඹහභහර් e-ආණ්ඩු නන්ද්රයණඹ යන 

රද ඒහ න අතය OGP අඹන් පිළිඵ ළරකියභත් වී 
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නළත. 

6. වෘ ත දමකත 

ප්රර්ධනඹ  

නළත     නළත නභභ ඵළඳීභ ඩහත් අන්තක්හ  මත ඵළඳීභකි. නභභගින් 

විෘත දත්ත නබ් ද්හය ර ඳි න මුල් පිරිම් ඳරිභහණඹ 

ළඩි කිීමභ ව දියුණු කිීමභ අන්නේණඹ යයි. නතොයතුරු 

දළනළනීනම් ඳනත පිළිඵ වළඳින්වීභ වයවහ නභභ ඵළඳීභ 

ක්රිඹහත්භ වීභ අතයතුය රනේල විඹ වළකි දත්ත ටමනර 

ණන ායහත්භ ළඩි වීභක් සිදු විඹ වළකිඹ. 

නත්භහ 4: ඳරියඹ 

7. ජ්තිදක 

ඳරිය ඳනත 

ීතලෝධන  

නළත නළත ඵළඳීභ අයමුණු යනුනේ ඳහරිරි තීයණ ළනීනම්දී භවජන 

වබහගිත්ඹ, විනිවිද බහඹ ව යහජය වීභ වි  

කිීමභයි.  ක්රිඹහත්භ යන අභහතයාලඹන්න අදහශ න 

විලහර රභහණඹ අනනකුත් ානලෝධනඹන් ද භහීව සිදු 

ශ යුතු වීභ නිහ  ක්රිඹහත්භ වීභ රභහදඹන රක් වී ඇත. 

8. තයශ 

ීයක් ඹ  

ව තයශ 

ේඳමක 

කශභන්කය  

ඳනත 

(CCRMA) 

ීතලෝධන  

නළත නළත ඵළඳීම් අා 7න භහන, නභභ ඵළඳීභ අයමුණු යනුනේ  

CCCRMA ඹනනත් නයශ ායක්ණ යහඳෘි න් ම දී 

රහයම්බ ඳහරිරි තක්නේරු (IEEs) සිදු කිීමභ වහ 

භවජනතහන ඇි  අයිි ඹ වඳුන්හ දීභයි.  යජනේ වීභන 

අදහශ නඹෝජිත ඵළඳීම් විනලේෂිත නර විබය ඵරඳෆභ ළඩි 

කිීමභ සිදු යයි. 

9. නමකමක 

ව  ක්ෂරත් 

්ඥ් ඳනත  

(FFPO) ව 

ඹම ඳශ්මක 

ඳරිය 

ප්රඥ්තතිදඹ 

(NWPES) 

ීතලෝධන  

නළත නළත  FFPO ව NWPES නම් න විනත් IEE ව ඳහරිරි 

ඵරඳෆම් තක්නේරු ක්රිඹහයනඹදී භවජන අදවස දළක්වීභ  

තුශ භවජන වබහගිත්ඹ ඇි  යයි.  නභභ ඵළඳීභ අයමුණු 

යනුනේ තනියභ යජනේ වීභ පියඵ අදහශ න  

රි ඳහදන වඳුන්හ දීභයි.  ානලෝධනඹන්නේ අන්තර්තඹ 

අහනහත්භ න නතක්, යජනේ වීභ ම්ඵන්ධ අදහශ 

න ම්පුර්ණ ක්රිඹහයඹ අඳළවළදිය තත්ත්ඹ ඳතී.  

නත්භහ 4: ඳශහත් ඳහරනඹ  

10. ඳශ්මක 

ඳ්රන ්ඹතන 

ව් 

ප්රේඳ්දන 

ඳද්ධතිදඹ  

නළත නළත නභභ ඵළඳීභ අයමුණු යනුනේ ඳහයදෘලය රම්ඳහදන 

ඳද්ධි ඹක් ඇි  කිීමභ වහ ඳශමු පිඹය නර රම්ඳහදන 

භහර් සුචා ස ය රහලඹන ඳත් කිීමභයි.  නභ ම 

ඵරඳෆභ කුඩහ භටමනභ න්නන්, නභභ භහර් සුචා 

ඵන්ධනීඹ නවෝ ඵරහත්භ ශ වළකි ආහයනේ 

යසථහක් නනොන නිහඹ. 

11. ඳශ්මක 

ඳ්රන ්ඹතන 

ප්රේඳ්දන 

නළත නළත නභභ ඵළඳීභ භගින් අයමුණු යනුනේ ඳහයදෘලය රම්ඳහදන 

ඳද්ධි ඹ ඳරිපුයණඹ යමින් ව ලක්ි භත් යමින් 

අධීක්ණඹ ශ වළකි තත්ත්ඹන ඳත් කිීමභයි.  අදහශ 
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ඳද්ධතිදඹ 

ක්රිඹ්මකභක 

රීභ ව 

ඳ්රනඹ රීභ  

රි ර්භ ඹහන්ත්රණඹ භගින් නභ ම ඵරඳෆභ අභයණඹන 

රක් යයි.  ඵළඳීම් අා 10 ම දක්න ආහයඹන රම්ඳහදන 

භහර් සචා ළරසුනම් වළඳින්වීභ ව රහලනඹ  

ක්රිඹහත්භවීභ අවිනිලසචිතඹ. 

තමකභ්  6: ක්න්ත්  

12. පුද්ය 

නීි  

රි ාසයණඹ  

නළත නළත ඵළඳීනම් ක්රිඹහන් අයමුණු යනුනේ හන්තහන්න 

නනසනොන රන පුද්ය නීි  ානලෝධනඹ කිීමභ 

නවෝ ඉත් කිීමභයි.  නනේනතත්, නභභ ඵළඳීභ පූයණඹ 

කිීමභ සීභහ මත නුනේ ම්ඳත්දහඹඹන් අතය ඔවුන්නේ 

රළදිම් කටමනනඹන රක්වීභ නවේතුනනි. 

13. යජතේ 

ඉඩේ 

තඵද්වැීතේ  

්ත්රී පුරු 

භ්න්මකභත්  

නළත නළත නභභ ඵළඳීභ අයමුණු යනුනේ ඉඩම් ාර්ධනඹ කිීමනම් 

ආඥහ ඳනතන (LDO) ානලෝධනඹක් ඇි  කිීමභයි. 

ානලෝධනඹ භගින් යජනේ ඉඩම් නඵදීඹහභ ම්ඵන්ධ 

හන්තහන භහන අසථහන් වි  යනු ඇත. 

ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් ඉඩම් ාර්ධනඹ කිීමනම් ආඥහ 

ඳනත ානලෝධනඹ කිීමභන ක්රිඹහත්භ න රද්නද් ඉඩභක් 

විහව යුරන නඵදහ දීනම්දී රත්රඹන් නදනදනහනභ 

වවුල් භ- මමිහරිත්ඹ රඵහදීභ වි  කිීමභ වහ ඹ. 

14. රැරඹ්තේ  

තන් තකො  

තනොැරකීභ  

නළත නළත 12 ව 13 ඵළඳීම් අනු, නභභ ඵළඳීභ භන්විත න්නන් 

හන්තහන්න එනය ම සිඹලු ආහයනේ නනසනොන 

ළරකීම් තුයන් කිීමනම් ම්මුි නේ මිටු හර්තහනේ 

නිර්නද්ලඹන් ආ්රඹ යනනඹ. නඹෝජනහන් අයමුණු 

යන්නන් නිර භටමනනම් වහ නිර නනොන භටමනනම් රැකිඹහ 

නියුක්ි නේ දී හන්තහන්න සිදුන නනස නොන ළරකීභ 

තුයන් කිීමභයි.  යජඹ විසින් නඹෝජනහන් ආභන්ත්රණඹ 

කිීමනම්දී ඳි න අඩු ළරකියභත්බහඹ, ඵළඳීනම් විබවිඹ 

ඵරඳෆභ අභ තත්ඹන ඳත් යයි. 

නත්භහ  7: නද්ලඳහරන ආණ්ඩුයණනඹ ම හන්තහනේ දහඹත්ඹ  

15. රහනද්ය ඹ 

භටමනනම්දී 

හන්තහනේ 

නද්ලඳහරන 

වබහගිත්ඹ  

නළත නළත මුය අයමුණ නුනේ රහනද්ය ඹ භටමනනම් භළි යණඹන් ම 

නහභනඹෝජනහ රඵහදීභ භගින් පුහුණු රත්, සුදුසුම්  මත 

හන්තහන්නේ නද්ලඳහරන වබහගිත්ඹ ලක්ි භත් 

යලීභයි. ක්රි ඹහහරිත්ඹ භගින් අයමුණු පුයහළනීභ ශ 

වළකි ි බුණද, ඵළඳීම් ඉටුවීභ සීභහ  මත භටමනභ ඳළි ණි. 

නත්භහ  8: දුණඹ  

16. ප්රතිද ුෂ  

ැඩපිළිතර 

ව් භවජන 

වබ්ගිමකඹ  

නළත නළත අන්තර් ආඹතනි රි දුණ වුන්සිරඹ පි මටුවීභ භගින් 

ලක්ි භත් රි දුණ ක්රිඹහහීම ළරසුභක් ඇි  කිීමභ තුශ 

අදහශ ඹහන්ත්රණඹන වබහගි වීභන සිවිල් භහජඹන ළරකිඹ 

යුතු අසථහක්  මමි නු ඇත.  නනේ නතත්, පූයණඹ 

කිීමභ සීභහ  මතඹ.  අල්ර නවෝ දුණඹ පියඵ 

නචාෝදනහන් පියඵ විභර්ලනඹ කිීමනම් නොමිභ 
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(CIABOC) භවජනතහනේ අදවස ව පුද්ය අාලනේ 

අදවස විභසීභ භගින් ක්රිඹහහීම ළරසුනම් ර්ධනඹන් ඇි  

ය ත වළකිඹ. 

 

17. එක්මක 

ජ්තීන්තේ 

ුෂ ඹ 

පිටුදැකීතේ 

ේමුතිදතේ 

(UNCAC) 

ඵැඳීේ ව 

ය්ථ්නුුලර 

ප්රතිදී්කය  

ක්රිඹ්මකභක 

රීභ. 

 

නළත 

 

නළත 

 

භවජන අභිමු වීභ වඳුන්හදීභ නවෝ ළරසුම් යන රද 

ඵහු ම්ඳත්දහඹ වමුවිම් භගින් නභභ ඵළඳීනම් විබය 

ඵරඳෆභ ළඩිවීභ සිදු ශ වළකිඹ.  එභ ඹහන්ත්රණඹ භගින් 

යනටම UNCAC ඵළඳීභ ක්රිඹහත්භවීභ අධීක්ණඹ ශ වළකිඹ.  

18. ප්රතිදුෂ  

්ඹතනඹන් 

අතය 

ේඵන්ධීකය ඹ  

නළත නළත රි දුණ ආඹතනඹන්නේ ඵරධහීමත්ඹ භහනරෝචානඹ 

කිීමභ වහ ඵහුම්ඳත්දහඹ නම් න තුරුත් පි මටුහ නළත. 

නම් අනු, රහලනඹ, ක්රිඹහත්භ කිීමභ, ව මිටු 

නොඹහළනීම් අධීක්ණඹ ළනි අනනකුත් ළදත් අාඹන ද 

නම් න තුරුත් ආයම්බ වි නනොභළත.  

19. ුෂ ඹ ව 

මුදේ 

වෘශුද්ිනකය ඹ  

නළත නළත නභභ ඵළඳීනම් ල්ය අන්තර්තඹ OGP අඹන් භඟ ඍජු 

අදහශත්ඹක් දක්න්නන් නනොභළත. නභභ ඵළඳීභ අයමුණු 

යන්නන්, මුදල් විශුද්ධියණඹ පිළිඵ යද ඇතුශත් ය 

CIABOC ම විඹඳථඹ පුළුල් කිීමභ වහ රහයම්බ 

යසථහපිත පිඹය ළනීභයි.  දත්ත මුදහවරින සිද්ධීන් ම 

දත්තරන භවජනතහන රනේලඹ රඵහදීභන නඳය නභභ 

ඳනත යසථහඳනඹ කිීමභ සිදු ශ යුතුඹ. 

20. තද්ලඳ්රන 

ය්ඳ්යඹන් 

ව් මුදේ 

තඹදවීභ 

නිඹ්භනඹ 

රීභ  

නළත නළත OGP අඹන් භඟ නභභ ඵළඳීනම් අදහශතහ තයභක් 

අඳළවළදියඹ. එඹ නද්ලඳහරන යහඳහයඹන් වහ මුදල් 

නඹදවීභ පියඵ අඹඹන් ව මුරහ්රඹන් භවජනතහන 

නවළිදයේ යනහද ඹන්න පිළිඵ ඳළවළදිය වන් 

කිීමභක් නනොයයි. 

21. මකකේ 

ප්රක්ලන 

එළිදැක්වීභ  

නළත නළත නභභ ඵළඳීභ භගින් නඹෝජනහ යනු රඵන්නන් ත්ම් 

රහලන එළිදළක්වීනම් නීි ඹන ානලෝධනඹක් ඉදිරිඳත් 

කිීමභ ව එඹ ක්රිඹහත්භ කිීමභයි. නභභ ානලෝධනඹ භගින් 

ර්තභහනනේදී ඵරඳත්නහ ආහයඹන ත්ම් රහලන 

භවජනතහන නවළිකිීමභ රහරන රි ඳහදන ඉත් කිීමභන 

ක්රිඹහ යනු ඇත.  ඳනත තභත් රහයම්බ පිඹයන ඳළමිණ 

නළත. 
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නත්භහ 9: නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ 

22. තතොයතුරු 

දැනගැනීතේ 

ඳනත (RTI) 

ේභත රීභ 

ව ක්රිඹ්මකභක 

රීභ  

 ✪ ශ්රී රාහනේ නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනත යසථහපිත 

යන රද්නද් 2016 අනෝසතු භහනේදී ඹ.  යජඹ විසින් 

නීි ඹ පරදහයි නර ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ අලය ඹිතතර 

ඳවසුම් සථහපිත කිීමනම් දී ද රි ඹක් නඳන්නුම් යයි. 

නනේ නතත්, ඒ ම්ඵන්ධ මුරහ්ර නන්කිීමභ ව 

භවජන දළනුත්බහඹ ඇි  කිීමභ තදුයනත් ක්රිඹහත්භ නේ. 

23. ක්රිඹ්ක්ී 

අන්ය ඹ 

රීභ  

නළත  නළත නභභ ඵළඳීභ භගින් නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනනත් දක්හ 

ඇි  ඳරිදි, ක්රිඹහහීම අනහයණඹ කිීමභ ව නල්නර 

නතො ායහ නල්නඹක් ඳත්හනන ඹහභ වි  කිීමභ 

අයමුණු යයි.  නභභ ඵළඳීභ ම්පූර්ණ කිීමභ වහ 

නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනතන අදහශ නීි නේ ඵරධහීම 

සබහඹ ළදත් නේ. 

 

* ඵළඳීභ ඇයුභන රක් යන රද්නද් සහධින හර්තහයණ ඹහන්ත්රණඹ භගින් සුවිනලේෂී ව අදහශ න නරඹ. එනභන්භ නභ ම 

ඳරිණහභන විබවිඹ ඵරඳෆභක්  මතඹ. 

 

තුයඹහ පිළිඵ (ABOUT THE AUTHOR) 

 

අතනොක් ද තොයි්, ්ඩුවකකය ඹ, නීතිදඹ ව අන්තර්ජ්තිදක ීර්ධනඹ පිළිඵ ය වතක  ැඩි  මකතීඹ ව 

අන්තර්ජ්තිදක අමකදැකීේ  පත ්්ධීන ඳර්තේකතඹර.  ඔහු ්ර්ථික වෘල්තේ ඹ පිළිඵ වෘතලේෂිත, භවජන 

ප්රතිදඳමකතිද පිළිඵ යලීග්තපරු ජ්තිදක වෘල් වෘදය්රතේ ඳල්ත්මක උඳ්ිනඹක් දයන අතය තොර්වෘක් වෘල්වෘදය්රතේ 

නීතිදඹ පිළිඵ උඳ්ිනඹ වද්යමින් යලනා.  එතභන්භ ඔහු අන්තර්ජ්තිදක ේඵන්ධත් පිළිඵ ඳල්ත්මක උඳ්ින 

ඩි්තතරෝභ්ක් ද වද්ය් ඇත..  
 

The Open Government Partnership (OGP) ඉරක්ක කයනු රඵන්තන් ය්ජයඹ වෘයලන් 

ඳ්යද ලයබ්ඹ ප්රර්ධනඹ, පුයැයලඹන් ඵරගැන්වීභ, ුෂ ඹ  එතය ප  න් රීභ, ව 

්ඩුවකකය ඹ ලක්තිදභමක රීභ ව් න ත්ක් තඹන් න්නද්ධ වීභ ඹන්දිඹ දැඩි ඵැඳීේ 

තර ්යක්් රීභ ව් ඵරඳෑේවගත වීභයි.  OGP ප ්්ධීන ්ර්ත්කය  

ඹ්න්ත්ර ඹ (IRM) තක්තේරු කයනු රඵන්තන් ේඳමකද්ඹකඹන් අතය ී්දඹන් ඇතිදරීභ 

ව් උමකසුක තමින් ව ගවීතේ ඹ්න්ත්ර ඹ ර්ධනඹ කයමින් ජ්තිදක ක්රිඹ්ක්ී 

ැරසුේර ීර්ධනඹ ව ක්රිඹ්මකභකවීභ ඇතිද රීභයි.  
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I. වැඳින්වීභ  
“වෘ ත ය්ජය වවුේක්රිමකඹ” තවමක OGP ඹනු ජ්තයන්තය ඵහුවෘධ-ේඳමකද්ඹක මුේපිීභර.  

එභගින් ඉරක්ක කයනු රඵන්තන් යජඹඹන් වෘයලන් ඳ්යද ලයබ්ඹ ප්රර්ධනඹ, පුයැයලඹන් 

ඵරගැන්වීභ, ුෂ ඹ  එතය ප  න් රීභ, ව ්ඩුවකකය ඹ ලක්තිදභමක රීභ ව් න 

ත්ක් තඹන් න්නද්ධ වීභ ඹන්දිඹ දැඩි ඵැඳීේ තර ්යක්් රීභ ව් ඵරඳෑේවගත 

වීභයි.  OGP භගින් වෘ ත ය්ජයකය ඹක් ව් ව ඉරක්කඹ පුය්ගැනීභ  ද්ඹකමකඹ 

ඳඹන්න් ව යජඹ, යලවෘේ භ්ජඹ ව පුද්ගය ක අීලඹ අතය අදව් හුභ්රු  ව් කතිදක්තක් 

තගොඩනග් ගැනීභ  අලය ජ්තයන්තය ඳසුිමභක් ඳඹ් තදයි.  

 
ශ්රී රීක් ස ේඵන්ධතඹන් ඳශමුය  වෘිනභමක වබ්ගිමකඹක් දක්න රද්තද් 2015 ර්තේ   

ඹ.  එ ප , ජන්ිනඳතිද මභත්රිඳ්ර යලරිතේන භවත් තනු  තඳනී යලනාමින්,  ප පු අිනකය  අභ්තය 

්ත්ර්ඹ වෘජඹද් ය්ජඳක්ෂ භැතිදතුභ් ප්රක්ල කතශේ, මුේපිීභ ව් වබ්ගිවීභ  තභ ය  අදව් 

කයන ඵ ඹ.1 

 

OGP ව් වබ්ගී වීභ , යජඹඹන් වෘයලන් වෘ ත ය්ජයකය ඹ තත ප්රදර්ලන්මකභක ඵැඳීේ 

මුවඹක් නිඹමිත (අභ) උඳභ්නඹන් ඳරිපුය ඹ න ඳරිදි ඉටුකය තඳන්වෘඹ යුතුඹ.  වෘඹ මය ක 

තර එක් එක් උඳභ්නඹන් ඹ තමක යජතඹ ප ප්රගතිදඹ තකතයේ ද ඹන්න තීය ඹ රීභ ව් 

තතන ඳ්ර්ල්වෘඹ දර්ලකඹන් තඹොද්ගනු රැතබ්.  ඳ්යද ලයබ්ඹ, භවජන නිතඹෝජිතඹන්තේ 

මකකේ අන්ය ඹ රීභ, පුයැයල වබ්ගිමකඹ, ව තතොයතුරු තත ප්රතේලඹ ්දිඹ ඉවත 

උඳභ්නඹන් තර දැක්වෘඹ වැරඹ.  අලය තඹෝගයත් ව් න ැඩිුෂය අදව් උතද් VII 

තකො  ඵරන්න. 

 

ෑභ OGP ්භ්ජික ය්ජයඹක්භ ය තදකක ක්රඹක් තුශ දැන  ඳතිදන තමකමකඹ තන ්

රීතේ අයමු   පත දැඩි ඵැඳීේවගත බ්ඹරන් යුමක OGP ක්රිඹ්ක්ී ැරසුේ කනු රඵයි.  

දැන  ඳතිදන උමක්වඹන් භත ඵැඳීේවගත බ්ඹන් තගොඩනැගිඹ වැර අතය, යලුෂ තකතයමින් 

ඳමකන් ප්රතිදී්කය  ේපර්  රීභ ව් න පිඹය වඳුන්ගැනීභ තවෝ ේපුර් තඹන්භ 

න ක්තේත්ර තුශ ක යුතු ඇයඹීභ තවෝ යලුෂ කශ වැරඹ. 

 
ශ්රී රීක් එ ප ජ්තිදක ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ කනු රැවේතේ 2016 භැයි භ්තේ යල  2016 

ඔක්තතෝඵර් දක්් ක්රඹ තුශ   ඹ.  ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ ක්රිඹ්මකභක රීභ ව් ව නිර ක්රඹ 

2016 ජූය  01 දින යල  2018 ජුනි 30 දින දක්්  ර්ඝ කයන ර .  තභභ ඳශමු ය ව් න 

්ර්ත් භගින් ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ ැකසීතේ ක්රිඹ්ය ඹ ව 2016 ජූය   භ්තේ යල  2017 ජුනි 

භ්ඹ දක්් ව ඳශමු තර් ක්රිඹ්  නැීවීේ ්ය ඹ කයයි.  2015 ය ්යේබතේ  , ්්ධීන 

්ර්ත්කය  ඹ්න්ත්ර ඹ භගින් ක්රිඹ්ක්ී ැරසුතේ තදයක ක්රඹ අ්නතේ   ප්රගතිදඹ 

ේඵන්ධ අ්න තමකමකඹ පිළිඵ ව ්ය අ්න ්ර්ත් ප්රක්ලනඹ රීභ ්යේබ කයන 

ර .  ක්රිඹ්  නැීවීතභන් ඳසු ඳශමු තර් ඇතිදන ප්රගතිදඹ තවෝ නනෑභ ක්රිඹ්ක්යකභක් ්ය 

අ්න ්ර්ත් භගින් තක්තේරුකය ඹ කයනු රැතබ්.  තභභ ්ර්ත් තේඛනගත න 

අ්ථ්තේ , එනේ 2017 තදැේඵර් භ නවෘ මක, යජඹ වෘයලන් ්ඹී-තක්තේරුකය  ්ර්ත් 

ප්රක්ලඹ  ඳමක කය තනොතිදිමි. 

 

OGP  ප අලයත්න් ේපුර්  කයගැනීභ ව්, OGP  ප ්්ධීන ්ර්ත්කය  ඹ්න්ත්ර ඹ 

(IRM) වෘයලන් ශ්රී රීක්තේ ඳශමු ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ ැකසීභ ව ක්රිඹ්  නැීවීභ පිළිඵ 

ඇගයීභක් යලුෂ කයන රද ඳර්තේක, අතනොක් ද තොයි් භඟ වතඹෝගිමකඹක් ඇතිද කයගන්න් 

ර .  ඵහුවෘධ-ේඳමකද්ඹකඹන්තගන් අදව් රඵ්ගැනීභ ව්, ්්ධීන ්ර්ත්කය  ඹ්න්ත්ර ඹ 

භගින් යජතේ ්ඹතනඹන්  ප නිතඹෝජිතඹන්, ්්ධීන තකොමින් බ්, ව යලවෘේ භ්ජ ීවෘධ්න 
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භඟ මය ක ේමුඛ ්කච්ඡ් 25 ක   අිනක ීඛය්ක් ඳමකන ර .  එතභන්භ, තතොයතුරු ව 

න්නිතේදන ත්ක් ඹ ේඵන්ධ OGP ඵැඳීේ ක්රිඹ්මකභක රීතභ ප නියුතු යජතේ ප්රධ්න 

නිතඹෝජිතඹන් ව යලවෘේ භ්ජ ්භ්ජිකඹන් භඟ ද ඳර්තේකඹ් වෘයලන් ඵහුවෘධ-ේඳමකද්ඹක 

වමු ඳමකන ර .  ෑභ ේමුඛ ්කච්ඡ්ක්භ ඳමකන රද්තද් අගනගයඹ ව තකොශම   ඹ.  

්්ධීන ්ර්ත්කය  ඹ්න්ත්ර ඹ භගින් අන්ගත ඵැඳීේ ැකසීභ ව ක්රිඹ්  නැීවීභ ේඵන්ධ 

ඳමකනු රඵන ්කච්ඡ් පිළිඵ දැනුමක රීභ අත්තක්් කයන ර .  තභභ ්ර්ත්තේ VI 

තකො යලන් ක්රභතේද ව මුර්ශ්ර පිළිඵ ්කච්ඡ් තකතයයි ( ක්රභතේද ව මුර්ශ්ර).  

II. න්දර්බඹ  
ආණ්ඩුයණඹ ව ඳහයදෘලයබහඹ ළඩි කිීමභ අයමුණු යනන ශ්රී රාහ යජඹ විසින් විනලේ 
ආඹතනි ව රි ඳත්ි භඹ රි ාසයණ වඳුන්හ දී ඇත.  නනේ නතත්, භවජන වීභ 
දියුණු කිීමභ, ඳහයදෘලයබහඹ වි  කිීමභ ව ළඩි රභහණඹකින් යුතු පුයළසි වබහගිත්ඹක් 
ඹන රුණු වහ ව ලක්ි භත් පිඹය ළනීභ භගින් පුරුදු ආහයඹන-නයුතු-සිදුයනන ඹහභන 
ව විෘත ආණ්ඩුයණඹක් ඳත්හනන ඹහභන යන ඳි න ඵළඳීම්වතබහඹ ඇි  ශ වළකි 
නේ. 

2.1 ඳසුිමභ 

2015 ජනහරි භහනේ දී, පුයළසිඹන් විසින් වභත්රිඳහර සිරිනේන ජනහධිඳි  නර ඳත් යන්නහ 
රද්නද් ඹවඳහරනඹ ව ළඩි විෘත බහඹක්, ඳහයදෘලයබහඹ ව වීභ වහ ව නඳොනයොන්දු 
යන් යුත් හතහයණඹක් පිළිඵ විලසහඹ ඳශ යමිනි.2  ඔහුන නද්ලඳහරනභඹ ලනඹන් වඹ 
රඵහ දුන්නන් බහ නද්ලඳහරන රහවඹකි.  එභ ඵරනේඹ භත පි මනහ, 2015 අනෝසතු භහනේ දී 
ඳහර්යනම්න්තු භළි යණඹ ඳත්න රදු, රධහන නද්ලඳහරන ඳක් නදකින් යුතු, ශ්රී රාහ 
නිදවස ඳක්ඹ ව එක්ත් ජහි  ඳක්ඹ ඒහඵද්ධ නඳයමුණක් නර ජහි  බහ යජඹක් 
පි මටුන රදී.  

නභභ භළි යණයන් ඳසු, ශ්රී රාහනේ ආණ්ඩුයණඹ ව ඳහයදෘලයබහඹ ලක්ි භත් කිීමභ 
වහ ව ඉරක්ත ආඹතනි ව රි ඳත්ි භඹ රි ාසයණ කි මඳඹක් යජඹ විසින් වඳුන්හ 
නදන රදී.  එ ම රි පරඹක් නර, සිවිල් වහ නද්ලඳහරනි නිදව වහ දිරි නදන ධනහත්භ 
නනසම් කි මඳඹක් යනන රළය ණි.3  නම්හ අතය, සහධීන නොමින් බහ බහවිතඹ ව විඵර 
කිීමභ, දුණඹන එනය ම නන් කිීමභ වහ ව උත්හවඹන් නනය ම අධහනඹ නඹොමු කිීමභ, ව 
ඉතහ ළදත් යසථහක් න නතොයතුරු දළනළනීභ වහ ව ඳනත ම්භත යළනීභ ඹන 
රධහන රුණු නේ.4  එනභන්භ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ වහ න විසතීර්ණ රි ාසයණඹන් 
හච්ඡහ භටමනනම් ඳි න ඵ වඳුනහත වළකි5 අතය, 2015 දී ම්භත යන්නහ රද 19 න 
ානලෝධනඹ භගින් ජනහධිඳි යනඹකුනේ ධුය හරඹ ව ධුයඹ වහ ඉදිරිඳත් වීභන ඇි  
සීභහන් රි සථහඳනඹ යන රද අතය, තීයණ ළනීභ වහ ව ඳෘථුර ඵරතර ද ඳහර්යනම්න්තුන 
රඵහනදන රදී.6 

වීභ පිළිඵ පුළුල් ාල්ඳ ළඩිදියුණු කිීමභ වහ ශ්රී රාහ යජඹ ක්රිඹහහීම අන්දමින් මුල්පිීමම් 
සිදු යන රද ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  නභභ මුල්පිීමම්, රි ාසයණ නයහඹ ඳත්රඹ භඟ භධයත වී 
ඇත.  උදහවයණඹක් නර, න ඳත්කිීමම් වයවහ ශ්රී රාහ භහන  මමිම් නොමින් බහ ව 
ජහි  නඳොයස නොමිභ ළනි ඳත්ය ඇි  නොමින් බහන්  ම සහධීනත්ඹ ව 
ක්රිඹහහරිත්ඹ ලක්ි භත් තත්ත්ඹන ඳත්ය ඇත.7  සහධීන නොමින් බහ ඳත්යන රද්නද් 
අදහශත්නඹන් යුතු ජහි  ළනලු වහ රි චාහය දළක්වීභන ඹ.  විනලේනඹන්භ, 2017 ආයම්බනේ දී, 
ශ්රී රාහ භවහ ඵළාකුන අඹත් යජනේ ඵළඳුම්ය නිකුත් කිීමනම් දී අබයන්තය නුනදනු සිදු ශ ඵන 
නචාෝදනහ එල්ර වී ි නඵන බහණ්ඩහහය ඵළඳුම්ය ළනලු විභර්ලනඹ කිීමභ වහ යජඹ විසින් 
ජනහධිඳි  නොමින් බහක් ඳත්යන රදී.8  විභර්ලන නයුතු තභත් ඳළළත්නන අතයතුයදී, 
නභභ නොමින් බහනේ නොඹහළනීම්රන රි චාහය ලනඹන් යජනේ අභහතයයනඹකුනේ ඉල්රහ 
අසවීභක් සිදුවීභ, විනම් ඹහන්ත් යණඹන  මමිනමින් ඳත්නහ ළඩි ඉඩඩ ම්ඵන්ධ දිභ 
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උදහවයණඹකි.9  නනේ නතත්, යජඹ විසින් නභභ වීනම් ඹහන්ත්රණඹ ම්ඵන්ධ ඉඩඩ 
අබයන්තය ක්රභනේදඹන්න ඳභණක් සීභහ ය ඇි  ඵ නඳනී ඹන අතය, යහහයඹකින් නවෝ 
භවජනඹහන මුහුණදිඹ යුතු න ඹහන්ත්රණ කි මඳඹක් නවෝ ි බුනණ් නම්, පුළුල් භවජන වීභක් ව 
පිළිඹම් නඹදීභක් ද වඳුන්හදීභන වළකි නු ඇත.  

එක්ත් ජහතීන්නේ දුණඹන එනය ම ම්මුි නේ ඳහර්ලසහය යහජයඹක් නර, ශ්රී රාහ යජඹ විසින් 
සිඹ පරදහමට දණ භර්දන ක්රිඹහභහර් ලක්ි භත් කිීමභන ව හර්ථ යළනීභන අලය නයුතු 
සිදුය ඇත.  නභ මදී නීි ඳි  නදඳහර්තනම්න්තු, අල්රස නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් 
බහ, මුරය අඳයහධ ඳීමක්ණ අාලඹ ළනි අනනය දණ භර්දන ක්රභවිධීන්නන් න්නද්ධ ව 
ආඹතන විසින් ළරකිඹ යුතු රභහණඹක් ව සුවිනලේ විභර්ලන කි මඳඹක් රධහන ලනඹන් 
අභිනචාෝදනහ භටමනභ දක්හ නන ඹහභන භත් ඇත.10  නනේ නතත් සුබහදී අයමුණු යජඹ තුශ 
ඳළි ඹද, ශ්රී රාහ එක් යක් ඇතුශත, එනම්, 2016 නර් ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් 
දුණ විබතහ දර්ලනේ සථහන 12ක් ඳවශන ඹහභ එනම්,යනල් 176ක් අතුනයන් 95 න සථහනඹ 
දක්හ ඳසුඵළසීභ සිදු වී ඇත.11 

එනේ වුද, නතොයතුරු වහ භවජනතහන රනේලඹ රඵහළනීභ ම්ඵන්ධ සුවිනලේෂී රි ඹක් 
නඳන්වීභන යජඹ භත් ඇත.  ත්භන් යජනේ භළි යණ යහඳහයනේ රධහන නඳොනයොන්දුක් ඉටු 
යනු ස ශ්රී රාහ විසින් නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ වහ න ලක්ි භත් යසථහක් 
2016 නර් දී ම්භත යළනීභ සුවිනලේෂී නේ.12  එනභන්භ එඹ ළඩිදුයනත් ලක්ි භත් කිීමභන, 
2017 නර් දී විනලේ ීමි  ව නයගුරහසි වඳුන්හදීභත් නභ මදී වඳුනහත වළකිඹ.13  නීි ඹ වහ 
රජහතන්ත්රහදඹ වහ ව භධයසථහනඹ (Centre for Law and Democracy) විසින් සිදු යන රද 
තත්ත් තක්නේරු අනු, නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ උස භටමනභන නන ඒභ වහ න 
යනටම වනි  යහමු ර්තභහන න්දර්බඹ තුශ රහඳනේ විශිසනතභ භටමනභ නභන්භ නරෝනේ 
නතළනි විශිසනතභ භටමනභ ද අත්යනන ඇත.14  නනේ නතත්, රලානහත්භ යසථහභඹ 
ම්භත යළනීභන එවහ නොස, ශ්රී රාහ නම් නවින අදහශ විධිවිධහන හර්ථ නර ක්රිඹහත්භ 
කිීමනම් විලහර අභිනඹෝඹන මුහුණ දී සිීම.  

2015 දී නරෝ යුක්ි  යහඳෘි ඹ (World Justice Project) විසින් ම්ඳහදනඹ යන රද විෘත 

යහජය  වවුල්හරිත් දර්ලඹන අනු15 අදවස රහල කිීමනම් අයිි ඹන ඇි  නිදව ව නේනඹ 
කිීමනම් අයිි ඹන ඇි  නිදව ද ඇතුශත් සිවිල් වබහගිත් ඹහන්ත්රණඹන් පිළිඵ නඹෝයතහඹ 
පිළිඵ පුයළසි දළනුත්බහඹ ම්ඵන්ධ යනල් 102ක් අතුනයන් ශ්රී රාහ 73 න සථහනඹ 

අත්යන්නහ රදී.16  ශ්රී රාහ, භසතඹක් නර 2015 සින අයිතීන් පිළිඵ නිදව ක්රිඹහත්භ 

කිීමනම් තභ භන්භ ධනහත්භ නනස යනන ි බුණ ද, ෆ්රඩම් වවුස දර්ලඹ17 විසින් 
නද්ලඳහරන අයිතීන් ව සිවිල් නිදවන ම විඹඳථඹ ළඩිදුයනත් ළඹුයන දක්මින් යනටම අයිතීන් 
පිළිඵ නිදව පිළිඵ තත්ත්ඹ “අර්ධ ලනඹන් නිදවස” නර දක්හ ඇත.  විනලේනඹන්භ, 
කි යුතු ආඹතන පි මටුවීභ වහ දයන රද උත්හවඹන්, භහධය නිදව ආයක්හ කිීමභ, වදිසි 
අසථහන්  ම දී  සුළුතයනේ අයිි හසිම් ඵරහත්භ කිීමභ ආදී රුණු පිළිඵ දර්ලඹ විසින් 

අධහනඹ නඹොමු ය ඇත.18  ඒ අනු, භහධය නිදව ලුහුු  යන නීි  ඉත් කිීමභ ඉතහ අල්ඳ 
ලනඹන් සිදු ව අතය, භහධයනේදීන්න ඳවයදීම් ව අතුරුදවන් කිීමම් පිළිඵ  හර්තහවීම් අඩු වී 
ඇත.19  භහධයනේදීන්න විනයෝධඹ දළක්වීනම් ව ඵරඳෆම් කිීමනම්20 හුනදරහ සිද්ධීන් ද හර්තහ වීභ 

අනු ශ්රී රාහනේ භහධය නම් න තුරුත් “නිදවස නනොව” නර සචානඹ ය ඇත.21  

නඳොදුනේ ත් ශ, අන්තක්ෂිත රි පර ඇි යළනීභ වහ විලහර ලනඹන් නවෝඳහීම න්නන් 
විෘත යහජය වහ න වළකිඹහ රඵහනදන පුළුල් ඳරියඹයි.  උදහවයණඹක් ලනඹන්, යජඹ විසින් 
භෆතදී ම්භත යන්නහ රද, ළඩි නදනනකුනේ තහඵවන රක් ව ඳනත22 න අතුරුදවන් වුන් 
පිළිඵ නවීභ වහ න හර්ඹහරඹ පි මටුවීනම් ඳනත23 ළනි ඉදිරි පිඹය, ාක්රහන්ි  යුක්ි ඹ 
ව ඳලසචාහත් ළටුම් නියහයණඹ ඇි  යළනීභ වහ ව දිරිළන්වීනම් පිඹය නර වඳුනහත 
වළකි ඵ විනලේනඹන් වන් ශ යුතුඹ.  ඉවත දළක්ව ඳනත භගින් ඇි  යන රද හර්ඹහරඹන, 
අබයන්තය යුධ ළටුම් ඳළි  හරනේදී අතුරුදවන් ව දවස ණනක් ව ජනතහ පිළිඵ නොඹහ 
ඵළලීභන, භයණ ව අතුරුදවන්වීම් නිහ දුන ඳත් ජනතහන න්දි රඵහ දීභ නිර්නද්ල කිීමභන, 
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අලය අසථහන්  ම දී ඔවුන්න අලය වනි  ක්රිඹහභහර් ළනීභන අලය ඵරනඹන් න්නද්ධ 
කිීමභ ආදී ඵරතර රඵහ දී ි නබ්.24  යජනේ වීභ විළන්වීභ; නොඩනළගීභ නවෝ රි සථහඳනඹ 
කිීමභ වහ අසථහන් රහදීභ, පුයළසිඹන් ව යජඹ අතය විලසහඹ නොඩනළගීභ; ව 
එභගින් තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයඹ තුශ ක්රිඹහහීම භවජන වබහගිත්ඹ ළඩි කිීමභ වහ 
දිරිළන්වීභ ළනි මුරපිීමම් ද නභභගින් ඇි  කිීමභන වළකි නු ඇත. 

නනේ නතත්, නද්ලඳහරන බහඹ තුශ දළදුරුවීම් ඇි වීභ ආයම්බවීභත් භඟ,25 ව රධහන 
හර්ගි-ආමි ණ්ඩහඹම්26 අතය භහජමටඹ නනොඉසියභත්බහඹ නවේතුනන් ඳළන නළගුණු 
ළටුම්වත සබහඹන් නිහ, ලක්ි භත් ජහි  ආඹතනඹන් ම පරදහමට ක්රිඹහහරිත්ඹ, ශ්රී 
රාහනේ විෘත යහජය ක්රිඹහයඹ වහ අත්වශ නනොවළකි පුර්-නොන්නද්සිඹක් ඵන ඳත් වී ඇත.  
යහජය මුරය පිළිඵ රභහණත් නනොන ශභනහයණඹ27 ව ඳහයදෘලයබහඹ සීමිත වීභ28 ඹන 
දුර්රතහ භත භවජන නේහ විර්ජනඹ ව දුණඹ වහ ව ඉඩඩ ළනි නද් යහ ඳළතීභ 
වඳුනහත වළකිඹ.  ජහතයන්තය අඹළඹ වවුල්හරිත්ඹ විසින් 2017 දී ඳත්න රද විෘත අඹළඹ 
ීවක්ණඹන අනු, ශ්රී රාහ විසින් අඹළඹ ම්ඵන්ධ භවජනතහන ඳඹන නතොයතුරු සීමිත 
න අතය, අඹළඹ ක්රිඹහයඹ නත භවජනතහන වබහගී වීභන රඵහනදන අසථහන් ද අල්ඳ 
ඹ.29  

2.2 ජ්තිදක න්දර්බඹ ේඵන්ධ ක්රිඹ්ක්ී ැරසුතේ ඳරිඹ   

ශ්රී රීක්තේ ඳශමු ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ අයමුණු කයනුතේ ය  මුහු ඳ්න ප්රධ්න වෘ ත ය්ජය 

අභිතඹෝගඹන්තගන් ර පඳඹක් පිළිඵ ක යුතු රීභ ඹ.  තතොයතුරු දැනගැනීතේ ඳනත 

ක්රිඹ්මකභක රීභ  අලය ර්ිනත ක්රිඹ්භ්ර්ගඹන් ද ඉවත කී අභිතඹෝගඹන්  ඇතුශමක ඹ.  

එතභන්භ, යලවෘේ වබ්ගිමකඹ  ඇතිද අ්ථ්න් ඹ තමක තීය  ගැනීතේ ක්රිඹ්ය ඹ  යලවෘේ 

ීවෘධ්නර වබ්ගිමකඹ, ව දූ  භර්ධන ප්රඹ්ඹන් ව් ව ක්රිඹ්ක්ී ය්මු ලක්තිදභමක 

රීභ ද ඊ  ඇතුශමකඹ.  තකතේ තතමක, ඉවත දක්න රද පුළුේ ජ්තිදක න්දර්බඹ ඇසුතයන්, 

්්ධීන ්ර්ත්කය  ඹ්න්ත්ර  ඳර්තේක වෘයලන් වඳුන් තගන ඇමකතමක, ශ්රී රීක්  ඵරඳ්න 

නමුමක අධ්නඹ තඹොමු තනොකශ, ැඩි ැදගමකකභරන් යුතු ක්තේත්රඹන් ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ  

ඇතුශමක රීභ ව ස ේඵන්ධතඹන් ක යුතු රීභ භගින් ක්රිඹ්ක්ී ැරසුතේ වෘඹඳථඹ ප්ර්රිත 

කශ වැර ඵයි.  

වෘ ත ය්ජයඹක නාන්කේ ේඵන්ධතඹන් මය ක වුද, මකභන් ක්රිඹ්ක්ී ැරසුතභ ප භවජන 

ගවීභ වඳුන්් භ ව ලක්තිදභමක රීභ ඳමකතන් මය ක වෘඹඳ්මක යත්  තඵොතවෝ ුෂය  ඔබ්තඵන් 

ඹ.  ය්තිදතර්ඛඹන් ර පඳඹක් වැය, තනමක රයලුෂ ඵැඳීභක් නිල්චිත තර භවජන නිරධ්ීන්තගන් 

තවෝ යජතඹන්, ඔවුන් තේඹ රන පුයැයලඹන්  ඍජුභ තවේතු දැක්වීභ ව් ගකීතභන් 

ඵැඳීභ  ඉේර් යලටීභක් තනොකයයි.  ඉවත කී ය්තිදතර්ඛඹන්  ඇතුශමක න ඵැඳීේ තර, ඳශ්මක 

ඳ්රන ්ඹතන භගින් යලුෂ කයන ප්රේඳ්දන ව් ේඵන්ධ ුෂක්ගැනවෘය  ව් ප්රතිදකර්භ ැඳයීතේ 

ඹ්න්ත්ර ඹ (ඵැඳීභ 11 ඵරන්න) ව දැරිඹ වැර ෂධර ්යක්් ව රඵ්ගත වැර ඵ 

වතිදක රීභ (ඵැඳීභ 3 ඵරන්න) ඹන ඵැඳීේ වඳුන්ගත වැරඹ.  ශ්රී රීක්තේ තද්ලඳ්රනික   

දර්ලනඹ, ගවීභ පිළිඵ අබයන්තය ඹ්න්ත්ර ඹන්තගන් ඉත් තේගතඹන් පිී ඉතිදී ඹමින් ඳතී.30  

එන් ඹ්න්ත්ර ඹක් ්යේබ රීභ භගින් ඳභ ක් භවජනත්  භවජන තේඹ ැඳයීතේ තඳය 

තනොව වෘරූ මීක් ඹන් රඵ් භක් යලුෂ තනොනු ඇතිද නමුමක, එන් ඹ්න්ත්ර  තතිදන් 

ේපුර් මකඹ, කඩිනේබ්ඹ ව ඳ්යද ලයබ්ඹ අත්තක්්  තකතයනු ඇත.    

තතොයතුරු දැනගැනීභ  ඇතිද අයිතිදඹ31 පිළිඵ ලක්තිදභමක ය්ථ්ක් වඳුන්් භ තභභ ක්රිඹ්ක්ී 

ැරසුතේ ඉත් ැදගමක අීගඹක් තර වඳුන්ගත වැරඹ.  වග්මී තර, අධය්ඳනඹ, ඳරියඹ, 

තෞඛයඹ, තතොයතුරු ව න්නිතේදන ත්ක් ඹ ව ඳශ්මක ඳ්රනඹ ඇතුළු නිඹමිත තක්ෂේත්ර 

ග න්ක, තඳය අන්ය ඹ තනොකයන රද තතොයතුරු මුද් වැීභ ්දිඹ ඇතුළු අතනුලමක 

ඵැඳීේ තඵොතවොභඹක තීය  ගැනීභ ේඵන්ධ වෘනිවෘද බ්ඹ ැඩි රීභ යලුෂනු ඇතැයි තභ ප  

අත්තක්් කයන ර .  තභභ ඵැඳීේය න් තඵොතවොභඹක් යජතේ තේ්න් පිළිඵ තතොයතුරු ව 

තඵොතවෝවෘ  අතීතතේ  වෘනිවෘද බ්ඹ  ව්නිකය ව ය්ථ්ද්ඹක ඵ්ධ්න් ඉමක රීභ 
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ේඵන්ධ ැදගමක ව ඵැඳීේ තර වඳුන්ගත වැරඹ.  භවජන මුරය කශභන්කය ඹ පිළිඵ 

පරමකතේ තීව්රක්යක නිීක්  ඳැතිදඹද, වෘශි්  ඳ්යද ලයබ්ඹක් ර්ධනඹ රීභ තවෝ 

වඳුන්් භ ව් ක්රිඹ්ක්ී ැරසුතේ ඵැඳීේ තුනක් තත ඳභ ක් අධ්නඹ තඹොමු කය ඇත.32 

තභභ ඵැඳීේය න් රයලක් අඹැඹ ක්රිඹ්ය ඹ තුශ භවජන වබ්ගීමකඹ ඇතිද රීභ අත්තක්් 

තනොකයයි.  

භවජන වබ්ගිමකඹ අතිදන් රක් ඵරන කශ, ක්රිඹ්ක්ී ැරසුතේ ඵැඳීේ ර පඳඹක් ක්රිඹ්ලිය  

යලවෘේ භ්ජ ක්රිඹ්ක්රිමකඹ ව් ඇතිද ඉඩකඩ ඉවශ නීයි.  ැරරඹ යුතු තර, යජතේ 

ේඳමකද්ඹකයින් වෘයලන් තඹෝජන් කයනු රැවේතේ යජතේ ප්රතිදඳමකතිද ක්රභමක රීභ තවෝ ක්රිඹ්  

නැීවීභ ව් එභ ප්රතිදඳමකතිද භ්තරෝතනඹ, තවෝ අධීක් ඹ රීභ  ඵහුවෘධ-ේඳමකද්ඹක කමිටු 

වඳුන්් භ භගින් යලවෘේ භ්ජ ක්රිඹ්ක්රිමකඹ ව තීය  ගැනීතේ  පුයැයල වබ්ගිමකඹ ැඩි 

කයන තරඹ.  තකතේ තතමක, ැඩිුෂය මක පුයැයල වබ්ගිමකතේ වෘඹඳථඹ පුළුේ රීභක් යලුෂ 

වතේ නේ - ඵැඳීේ ර පඳඹක් භගින් පුයැයලඹන් ව යලවෘේ භ්ජ ඵරගැන්වීතේ තීය  ගැනීභ 

ේඵන්ධතඹන්  භගතඳන්වීභ  ව නය්ඹඳත්රඹ ැකසීභ  යලවෘේ වබ්ගිමකඹ ැඩි රීභ දැක්වෘඹ 

වැරඹ.  නිදන්ගත ුලගවක තයෝගඹ ැශැක්වීභ උතද් උඳ්ඹභ්ර්ගික ැරසුභක් ැකසීභ  

තවේතුවගත තනොන සුීතඹෝගඹරන් යුමක තඹෝජිත ඵහුවෘධ-ේඳමකද්ඹක කමිටුක් පි පටුවීභ තුශ 

ැරරඹ යුතු ය්තිදතර්ඛඹන් ඳතී (1 ඵැඳීභ ඵරන්න).   

එ ප ප්රතිදපර ලතඹන්, ක්රිඹ්ක්ී ැරසුතේ වෘඹ ක්තේත්රඹ පුළුේ රීතේ  භවජන ගවීභ ඉවශ 

නැීවීභ, තඳොුෂ තද්ඳශ පිළිඵ වෘනිවෘද බ්ඹ ව් අනුග්රවඹ දැක්වීභ, ව යලවෘේ වබ්ගිමකඹ ැඩි 

රීභ ඹන ඵැඳීේ ඇතුශමක රීභ තුශ ්මු පක භවජන ්ඹතන ලක්තිදභමක රීභමක, එතභන්භ, 

ැඩිුෂය මක ශ්රී රීක්තේ වෘ ත ය්ජය ප්රතිදඳමකතිද උතද් පි ප ්ධ්ය වීභමක යලුෂ කයනු රැතබ්.  

වෘතලේතඹන්භ, තභභ උමක්වඹන් තුශ, වඳුන්ගමක අභිතඹෝග තඵොතවොභඹක් ව් පිළිඹේ 

ැඳයීතේ තභරභක් තර ත්ක් තඹ ප ඳරි ්මිත  මික් ැශගැනීභ යජඹ වෘයලන් කශ 

යුතුඹ.  වෘ ත ය්ජය ව් අනුඵර  භ උතද් න තභභ ඳශමු ක්රිඹ්ක්ී ැරසුතේ  ත්ක් ඹ 

බ්වෘතඹ සීභ් පත වුද, පුළුේකය  වෘබඹන් උ් භට් භක  තගනඹ්භ තනුතන් අන්ගත 

ක්රිඹ්ක්ී ැරසුේර  ැඩි ලතඹන් ත්ක් ඹ බ්වෘත කශ වැර නු ඇත. 
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III. න්ඹකමකඹ ව ඵහුවෘධ-ේඳමකද්ඹක ක්රිඹ්ය ඹ (Leadership and Multi-stakeholder Process)  

ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළසීභ ම්ඵන්ධනඹන් භවජන අදවස විභසීනම් රැසවීම් භහරහක් යජඹ ව 
සිවිල් ාවිධහන ජහරඹ එමුතුනන් ශ්රී රාහ පුයහ ඳත්න රදී.  නභභ අදවස විභසීම් රධහන 
ලනඹන් නිනඹෝජිතහත්භ වද, OGP පිළිඵ දළනුත් කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් පුර්-පිඹය 
ළනීභක් සිදු නශේ නම්, ක්රිඹහහීම ළරසුභ ක්රිඹහන නළාවීභ ඩහත් හර්ථ වීභන ඉඩඩ ි ය ණි.  
එනභන්භ, ක්රිඹහහීම ළරසුභ ක්රිඹහන නාන අසථහනේ දී ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ වමුවීම් ඳළි ඹද, 
එභ වමුවීම් අවිධිභත් සබහඹකින් යුතු ව අතය, අදවස විභසීම් ද යජනේ ව සිවිල් භහජමටඹ 
නිනඹෝජිතඹන් නතෝයහළනීභන ඳභණක් සීභහ විඹ. 
 

3.1 න්ඹකමකඹ   
නභභ උඳන්ි ඹ භගින් OGP නහඹත්ඹ ව ශ්රී රාහනේ OGP ආඹතනි න්දර්බඹ විසතය 
යනු රඵයි.  3.1 ගු භගින් නභභ ුවඹ ාක්ෂි්තත ය දක්යි.  එනභන්භ ඳවත දක්හ ඇි  
ආයහන න්ි ඹ භගින් ළඩිදුය විසතය ඳඹහ ඇත. 

3.1 ගු: OGP නහඹත්ඹ  

1. ුවඹ  ඔේ නැත 

OGP ේඵන්ධතඹන් ඳැවැදිය  නේකයන රද ේඵන්ධ වෘඹ වැර පුද්ගරඹුල තේද 

(තනි පුද්ගරඹුල)? 
✔  

 වවුේක්ී තනි 

OGP උමක්වඹන් ක්රිඹ්මකභක රීභ ව් තනි ප්රධ්න ්ඹතනික ුවඹක් 

ඳතිදන්තන් ද? 
 ✔ 

 ඔේ නැත 

OGP ක්රිඹ්මකභක රීභ ව් ය්ජය ප්රධ්නිඹ් න්ඹකමකඹ රඵ්තදන්තන්ද  ✔  

2. මනතිදක භැන්තේ ඹ  ඔේ නැත 

OGP ඵැඳීේ ඉටු රීභ ව් යජතේ ගවීභ යලුෂකය ඇමකතමක නිර ලතඹන් ව ව් යජඹ 

වෘයලන් ප්රක්ලඹ  ඳමකකයන රද භැන්තේ ඹක් වයව්  ද   
✔  

OGP ඵැඳීේ ඉටු රීභ ව් යජතේ ගවීභ යලුෂකය ඇමකතමක මනතිදක ඵැඳීභරන් යුතු 

භැන්තේ ඹක් වයව් ද? 

 
✔ 

3. අඛඩුඩත් ව අ්ථ්යමකඹ  ඔේ නැත 

ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ ක්රිඹ්මකභක රීතේ තක්රඹ තුශ  , OGP මුරපිීේ ේඵන්ධතඹන් 

මය කමකඹ ගමක තවෝ ඊ  ේඵන්ධ ව ්ඹතනඹ (්ඹතන) තන් වී ද?  
 ✔ 

OGP ක්රිඹ්ක්ී ැරසුේ තක්රඹ  අද්ශ ක්රඹ තුශ   වෘධ්ඹක න්ඹකඹ් තන් වී ද?  ✔ 

 

්ඩුවකක්රභ ය්ථ්,1 අනු ශ්රී රීක් සකීඹ ය්ජයඹර.  එ ප  ය්ජයතේ ව ්ඩුවකතේ ප්රධ්නිඹ් 

තර ය  ඳ්රනඹ කයනු රඵන්තන් වෘධ්ඹක ජන්ිනඳතිදයඹුල වෘයලනි.  ප්රජ්තන්ත්ර්  ය්ජයඹක් 

තර ය්ථ්ද්ඹකඹ, වෘධ්ඹකඹ ව අිනකය ඹ ඹන ත්රිවෘධ ්ඹතනඹන්තගන් ය්ජයඹ භන්වෘත 

න අතය, ෑභ ්ඹතනඹක්භ ීය  ව් තුරන ක්රභඹ භත ඳදනේ තීය  ගැනීතේ ඵරඹ 

ක්රිඹ්මකභක කයයි.  ඊ  අභතය, ඳශ්මක බ්න්තේ වබ්ගිමකඹ  පත දි්ත්රික්ක ව ප්ර්තද්ලිඹ 

භට් තේ නගය බ් ඇතුළු ඳශ්මක ඳ්රන ්ඹතන වෘයලන් ඵරඹ භධයගත රීභ සීභ් පත රීභ  

ව ඳරිඳ්රන සක්ිනක්යඹ උඳජ්තිදක භට් තේ ඳරිඳ්රනඹ  ඳරිර්තනඹ රීභ  ක්රිඹ් කය ඇත.  

තකතේ තතමක, OGP ඵැඳීේ ේඵන්ධතඹන් අදව් වෘභසීේ ශ්රී රීක් යජතේ යලඹ  භට් ේ වයව් 

ක් රිඹ්මකභක ව ඵ  වඳුන්ගත තනොවැරඹ (ඵරන්න, 3.2 තකො , අන්තර්්ඩුවක වබ්ගිමකඹ). 



18 
 

 

OGP ව් න ඵැඳීභ, ව ඳශමු ජ්තිදක ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ, භතු වතේ ඹවඳ්රනඹ පිළිඵ යජතේ 

භැන්තේ තඹ ප එක් දිගුක් තරඹ. එභගින් ඩ්මක ැඩි වෘ තබ්ඹක්, වෘනිවෘද බ්ඹක් ව 

ගවීභක් තඳොතයොන්ුෂ වෘඹ.2  මනතිදක ඵැඳීේවගත තනොවමක, තභභ ැරසුභ, 2015 ්ඩුවකතේ 

්ර්ථක ව භැතිදය  ප්රතිදඳමකතිද ප්රක්ලතේ මය ක අීගඹක් තර දැකගත වැර වෘඹ.3 එතභන්භ එඹ 

භවජන තද්ලඳ්රනික කතිදක්තක් ඇතිද රීභ ව් තුෂය මක ක්රිඹ්මකභක තයි.  මි  අභතය, 

OGP ව් එකතු වීභ  ව වබ්ගී වීභ  කැිමනට් ඇභතිදරුන් ද ප්රක්ලනඹක් ඳශ කයන ර .4  

්ඩුවකතේ නිර ප්රතිදඳමකතිදතේ වෘධ්නඹ තවෝ වෘධ්ඹක නිතඹෝගඹ තර තභභ ප්රක්ලනඹ ක යුතු 

කයනු රඵයි.5  
 
ජ්තිදක ැරසුභ ක්රිඹ්මකභක රීතේ ව ේඵන්ධීකය ඹ රීතේ ගකීභ දයන ප්රධ්නතභ 

්ඹතනඹ න්තන් වෘතද්ල ක යුතු පිළිඵ අභ්තය්ීලඹ (MFA) යි.6  තේ ව්, වෘතද්ල ක යුතු 

පිළිඵ අභ්තය්ීලඹ වෘයලන් ඵැඳීේ ඉටු රීභ ව්භ ව OGP සකකඹක් පි පටුන ර .  තභභ 

සකකඹ ඳ්රනඹ නු රඵන්තන් යජතේ භගතඳන්වීභ ඹ තමක ඹ.7  ස ව් වක්ය 

අධයක්යතඹුල ද ඳමක කය ඇත.8  එතභන්භ තමක අභ්තය්ීල ර පඳඹක නිරධ්ීහු ද මී  

වතඹෝගඹ දක්තිද.  ්භ්නයතඹන්, ක්රිඹ්ක්ී ැරසුතේ ඵැඳීේ ්ර්ථක කයගැනීභ  යලවෘේ 

භ්ජයීඹ වබ්ගිමකඹ ව් ඳවසුකේ ැඳයීභ ව අන්තර්්ඩුවක ක්රිඹ්න්න් ේඵන්ධීකය ඹ 

ේඵන්ධ ගකීභ දයනු රඵන්තන් වෘතද්ල ක යුතු පිළිඵ අභ්තය්ීලඹ වෘයලනී.  තකතේ තතමක, 

ප්රතිදඳමකතිදභඹ තන්රීේ ඵර්මකභක රීභ තවෝ තභභ ඵැඳීේ පිළිඵ වෘතලේ ක්රිඹ්භ්ර්ගඹන් 

ගැනීභ ව් අතනුලමක ්ඹතනඹන්  ඵරඳෑේ රීභ තවෝ ේඵන්ධතඹන් අභ්තය්ීලඹ  ඇමකතමක 

සුළු මනතිදක ඵරඹර (ශ්රී රීක්තේ න්ඹකමකඹ ව OGP භැන්තේ ඹ ව් 3.1 ගු ඵරන්න).  
 

ය්ජය න්ඹක, ජන්ිනඳතිදයඹ් ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ ැකසීභ  තවෝ ක්රිඹ්  නැීවීභ  තවෝ  ජුභ 

ේඵන්ධ තනොතේ.  තකතේ තතමක, ඔහු ජ්තිදක නිඹ්භන කමිටුතේ (NSC) ප්රධ්නිඹ් තර ඳමක 

ඇතිද නි් ඔහු රිතය්නුලවර, OGP මුේපිීේ ව් න්ඹකමකඹ රඵ් තද්.9  අගභැතිදයඹ්, 

කැිමනට් භඩුඩරතේ ්භ්ජිකඹන් ව යජතේ ව යලවෘේ භ්ජයීඹ වවුේකරුන්තගන් යුතු 

සක්ඵද්ධ ක්ර්ඹ කමිටුතේ ්භ්ජිකඹන් ද ක්ර්ඹ ඳනාඳ්නාතේ තකො ්කරුන් තේ.10  කැිමනට් 

අභ්තය භඩුඩරඹ NSC  ප ්භ්ජිකඹන් ලතඹන් ඳමකරීභ යලුෂ කයනු රඵයි.  ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ 

ක්රිඹ්  නැීවීභ, අධීක් ඹ රීභ ව භගතඳන්වීභ ේඵන්ධ ගකීභ දයනු රඵන්තන් NSC 

වෘයලනි.11  NSC  ප ්භ්ජික ීඛය් තකොඳභ දැයි නිල්චිත ලතඹන් තවවුරු කය තනොභැත. 
 

OGP ඵැඳීේ ේඵන්ධතඹන් අඹැඹ තන්රීේර ැඩිවීභක් වෘතලේතඹන් යලුෂ තනොන 

 පි ්ක , 2017 ජ්තිදක අඹැතඹ ප OGP ව් තන්වුණු ප්රතිදඳ්දන සීභ් පත ්බ්ඹරන් 

යුක්ත වෘඹ.  තභභ අඹැඹ, වෘතලේතඹන්භ ශ්රී රීක් රුපිඹේ 25,000,000 (ඇභරික්නු තඩොරර් 

162,000) ක   ්න්න මුදරක්, තතොයතුරු දැනගැනීතේ අයිතිදඹ ේඵන්ධ ය්ථ් ේභත 

රීභ ව් ව ක්රිඹ්ක්යකේර  අද්ශ වඹ දැක්වීභ උතද් තන් කය තිදිමි.12  ඊ  අභතය, 

වෘතද්ල ක යුතු පිළිඵ අභ්තය්ීලතේ OGP ප ක්ර්ඹ සකකඹ වෘයලන් OGP ව් ේඵන්ධ 

ක්රිඹ්ක්යකේ ේඵන්ධීකය ඹ ව් ව වෘතලේ ක්රිඹ්ක්රිමකඹන් වෘතද්ල ක යුතු පිළිඵ 

අභ්තය්ීලතේ අබයන්තය අඹැඹ  ේඵන්ධ කය තිදතබ්.13 
 

3.2 අන්තර්්ඩුවක වබ්ගිමකඹ  

තභභ උඳ තකො  භගින් OGP  ප වෘවෘධ අ්ථ්න් ව් කය යජතේ ්ඹතනඹන් වබ්ගිමකඹ 

දක්න්ද ඹන්න වෘ්තය කයයි.  ඉන් අනතුරු ඇතිද තකො යලන් OGP ව් කය යජතේ 

තනොන ීවෘධ්න වබ්ගිමකඹ දක්න රද්තද් ද ඹන්න වෘ්තය කයයි. 
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ගු 3.2 OGP වහ යජනේ ආඹතනඹන් ම වබහගිත්ඹ  
 

ආඹතනඹන්නේ 
වබහගිත්ඹ 
යහහයද? 

අභහතයහාල, 
නදඳහර්තනම්න්තු 
ව 
නිනඹෝජිතහඹතන  

යසථහදහඹඹ  අධියණඹ  
(අර්ධ 
අධියණභඹ 
ආඹතනඹන් 
ද  මත ) 

අනනකුත් 

(සහධීන 
යසථහභඹ නවෝ 
සඹා ඳහරන 
ආඹතනඹන් ද 
 මත ) 

උඳජහි  
භටමනනම් ආණ්ඩු 

විභසීභ : නභභ 
ආඹතනඹන්න  
ක්රිඹහහීම ළරසුභ 
නිීමක්ණඹ කිීමභ නවෝ 
ඒ වහ ආයහධනහ 
කිීමභ සිදුය ඇතත් 
ක්රිඹහහීම ළරසුනම් 
ඵළඳීම් වහ 
කීනභන් ඵළඳීභක් 
නනොභළි  විඹ වළ. 

17
14

 0 1
15

 7
16

 0 

නඹෝජනහ කිීමභ: 

ක්රිඹහහීම ළරසුභන  
ඵළඳීම් ඇතුශත් කිීමභන 
නභභ ආඹතන විසින් 
නඹෝජනහ ඉදිරිඳත්  ය 
ඇත. 

0 0 0 0 0 

ක්රිඹහත්භ කිීමභ:  

නභභ ආඹතන ඵළඳීම් 
නඹෝජනහ ශ ද 
නනොශ ද ක්රිඹහහීම 
ළරසුනම් ඵළඳීම් ඉටු 
කිීමභන නභභ 
ආඹතනඹ කීනභන් 
ඵළඳී ඇත. 

17
17

 1
18

 2
19

 7
20

 1
21

 

 

මුයන්භ, අධියණ අභහතයහාලඹන  මමි ි බු OGP මුල්පිීමභ වහ නහඹත්ඹ රඵහදීභ ව 

ම්ඵන්ධීයණඹ කිීමනම් ල්ය කීභ 2016 අනරේල් භහනේදී විනද්ල නයුතු පිළිඵ 

අභහතයහාලඹ විසින් අත්යන්නහ රදී.22  ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ස කිීමනභ ම රහ අනනකුත් 

යජනේ ආඹතනඹන් ම්ඵන්ධවීභන නඳය, විනද්ල නයුතු අභහතයහාලඹ විසින් සිවිල් භහජමටඹ 

ාවිධහන භඟ වම්ඵන්ධ වී, භවජන අදවස විභසීම් 10ක් යන පුයහ ඳත්න රදී.  නභභ අදවස 
විභසීම්ර දී ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභන ඇතුශත් කිීමභ වහ රහ ඵළලීභන, ෆභ ඳශහතක්භ 
නිනඹෝජනඹ යමින් භවජනතහන තභ ළනලු ඉදිරිඳත් කිීමභන අසථහ රහ නදන රදී.23  
ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළසීනම් ව ක්රිඹහන නළාවීනම් සිවිල් භහජමටඹ වබහගිත්ඹ පිළිඵ න 

ළඩිදුය විසතය 3.3 නොනනේ දක්හ ඇි  ඳරිදි නේ.  

 

අදවස විභසීම්යන් අනතුරු, අදහශ නත්භහන්විත භහතෘහ වඳුනහළනීභ වහ සිවිල් භහජමටඹ 
නභනවයුම් මිටුක් භගින් භවජන අදවස දළක්වීම් නතෝයහ-නබ්ීමභන රක් ය, උචිත ළනලු 

රළයිසතුත ය, ළඩිදුය රහ ඵළලීභ වහ ඒහ විනද්ල නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹ නත 

රඵහනදන රදී.24  සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන (CSOs) 13ක් නිනඹෝජනඹ යන නිනඹෝජිතඹන්නන් 

නභනවයුම් මිටු භන්විත විඹ.25  ඉන් අනතුරු, විනද්ල නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹ විසින් 

රළයිසතුත යන රද විඹඹන් ව ළනලු ම්ඵන්ධ අබයන්තය, නිර නනොන, අන්තර්ආණ්ඩු 

අදවස විභසීභ වහ යජනේ ආඹතනර නිනඹෝජිතඹන්න බහයදීභ සිදු ය ඇත.26  දුණඹ, 

අධයහඳනඹ, ඳරියඹ, නෞයඹ, නතොයතුරු ව න්නිනේදන තහක්ණඹ, ඳශහත් ඳහරනඹ, 
නතොයතුරු දළනළනීභන ඇි  අයිි ඹ ව හන්තහන් ඹන ක්නේත්රඹන්න අදහශ ව යජනේ 
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අභහතයහාල, නිනඹෝජිතහඹතන, නදඳහර්තනම්න්තු, ව සහධීන නොමින් බහ ද නභභ 
ආඹතනරන ඇතුශත් විඹ.  නයුතු කිීමභන ම්ඵන්ධ විඹ යුතු ආඹතන නභොනහද ඹන්න 

නතෝයහත් නත්භහන්විත ක්නේත්ර භගින් නඳන්නුම් ශ ද, ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඹනනත් න ඵළඳීම් 
ළසීනම් ක්රිඹහයඹන වබහගිවීභ වහ අධියණභඹ ව යසථහදහඹ අාල ළහ නනොභළත.   
 

ඊන භහීව, විනද්ල නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹ විසින්, වවුල්හීම යජනේ ආඹතන භඟ 

ම්ඵන්ධ වීභන ව ළනලු OGP ඵළඳීභක් ඵන වළයවීනම් ි හක් ඇයඹීභන අලය නයුතු 
කිීමභ වහ සිවිල් භහජමටඹ ඳහරන මිටුනේ අදහශ විඹ ඳශපුරුද්ද  මත සිවිල් භහජමටඹ 

ාවිධහන (CSOs) නත ආයහධනහ යන රදී.27  නිසි ආහයනඹන් ඵළඳීම් නතෝයහ-නබ්යහ ළනීභන 
ව විවිධ යජනේ ආඹතන සිඹ වවුල්හීම සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන භඟ එක් ඵළඳී නයුතු කිීමභ 
වි  නු පිණි, ක්රිඹහය ඳවසුම් ඳඹන්නහ නර විනද්ල නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹ ක්රිඹහ 

යනු රළබීඹ.28  සිවිල් භහජමටඹ නභනවයුම් මිටු විසින් 2016 අනෝසතු භහනේදී සිවිල් 

භහජමටඹ ාවිධහන ක්රිඹහහීම ළරසුනම් නටුම්ඳත29 නිභයන රදී.  ඉන් අනතුරු, ව ළය නටම 
අනුභළි ඹ වහ නටුම්ඳත් යන රද ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඉදිරිඳත් කිීමභන නඳය (2016 
ඔක්නතෝඵර් භහඹන නඳය), විනද්ල නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹ විසින් ඒ ම්ඵන්ධ ඩහත් 

නජයසම භටමනනම් විනලේඥ අදවස විභසීම් ඳළළත්වීභන නයුතු යන රදී.30  රධහන CSO 
ම්ඵන්ධීහය, ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනනේ විධහඹ අධයක්යඹහන 

අනු, සිවිල් භහජමටඹ නභනවයුම් මිටු විසින් ස යන රද ක්රිඹහහීම ළරසුම් නටුම්ඳතන 
යජඹ විසින් සිදුය ඇත්නත් ඉතහ සුළු භටමනනම් නනසම් කි මඳඹක් ඳභණි.  ඒ අනු, මුල් 
අසථහනේදී නටුම්ඳනත් ඳළි  නඵොනවොභඹක් ඵළඳීම් ඒ ආහයනඹන්භ ඳි යි.31   නම් ඵ විනද්ල 

නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹ ද වි  යයි.32   

 

ළසුම් ක්රිඹහයඹ ව හරහනුක්රමිතහ රහ ඵරන ශ, ක්රිඹහහීම ළරසුභන ඇතුශත් ශ 
නත්භහන් වනේ, අදහශ අන්දමින්, භවජන අදවස විභසීම්යන් ව අදහශ යජනේ ආඹතනයන් රද 
දහඹත්ඹන්නන් ල්ය ලනඹන් වඳුනහන්නහ රද වහ ඳසු සිවිල් භහජමටඹ නභනවයුම් මිටු 

විසින් නතෝයහන්නහ රද ඒහ ඹ.  2016 ඔක්නතෝඵර් භහනේදී, ජහි  නිඹහභන මිටු (NSC, 

3.1 නොන ඵරන්න) පි මටුවීභ භගින් OGP ක්රිඹහයඹ වහ ම්ඵන්ධ ව යජනේ ආඹතනඹන්  ම 

පුළුල්බහඹ ළඩි කිීමභ අන්තක්හ නරිණ.33  නනේ නතත්, ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ 

නිර්භහණඹ කිීමභන භහීව නභඹ නිර්භහණඹ කිීමභත් භඟ, ජහි  නිඹහභන මිටුන, ක්රිඹහහීම 
ළරසුනම් ඵළඳීම් තභන්න අලය ඳරිදි ක්රිඹහන නළාවීනම් වළකිඹහ නනොරළබී ඹහභ සිදු විඹ. ඒ 
නනුන, ජහි  නිඹහභන මිටුන ඵරඹ රළබුනණ්, ඵළඳීම් ක්රිඹහන නළාවීභ නොඹහ ඵළලීභන ව 
ඊන භනඳන්වීභන ඳභණි. 

 

ක්රිඹහන නළාවීභ ම්ඵන්ධනඹන්, ක්රිඹහහීම ළරසුභ විසින් වඳුනහන්නහ රද්නද් අදහශ ඵළඳීම්ර 

රි ඹ වි  කිීමනම් ල්ය කීභ ඳි නුනේ අදහශ රධහන යජනේ ආඹතනඹන්න න ඵඹ.34  
සහධීන හර්තහයණ ඹහන්ත්රණනේ ඳර්නේඹහ විසින් සිදුයන රද අන්තර්ක්රිඹහරන අනු 
දක්නන රළබී ඇත්නත් නභභ ආඹතනඹන්නන් නඵොනවොභඹක් නිර නනොන භටමනනභන් OGP 
ඵළඳීම් ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ ළඳ ව නිනඹෝජිතනඹක් ඳත් ය ඇි  ඵ ඹ.  එභ නිනඹෝජිතඹහ 
විසින් පිළිනයන් ෆභ ඵළඳීභක්භ ඹනනත් ව විවිධ න්ධිසථහනඹන් ම්ඵන්ධනඹන් අලය 
අසථහන්  ම දී අනනකුත් යජනේ ව සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් ම්ඵන්ධියණඹ කිීමභ 
ව භහනඹෝජනඹ කිීමභ පිළිඵ කීභ දයයි.  එනේ ඳත්යන රද විනලේෂිත නිනඹෝජිතඹහ ඹනු 
හභහනයනඹන් යහජය අභහතයහාලඹන්  ම වඹ ව අි නර් නල්ම් ධුයනේ සින ජහි  මිටු වහ 
භවජන මිටුර රධහනී ව අධයක් ධුය දක්හ ද ආදී ලනඹන් අදහශ ආඹතනනේ නජයසම 
තනතුයක් දයන අනඹකු ඵ ඳර්නේඹහ නොඹහන්නහ රදී. (යජනේ ම්ඳත්දහඹඹන් භඟ ර 

ම්මු හච්ඡහර ම්පුර්ණ රළයිසතු වහ VI නොන ඵරන්න).  
 
යසථහදහඹඹ න ශ්රී රාහ ඳහර්යනම්න්තු විසින් නඵනවවින් සීමිත ව වඹ මිමිහක් 

නිරුඳණඹ යන රදී.  ඒ නහ ම, ඳහර්යනම්න්තු විසින් ශ යුතු ි බුනණ්, ඵළඳීම් ක්රිඹහත්භ 
කිීමභ වහ ව විනලේ යසථහන් ම්ඳහදනඹ කිීමම් ව යසථහන් ානලෝධනඹ කිීමම් යන් 
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භන්විත ව ඳවසුම් ළඳමටභක් ඳභණි.35  අධියණනේ වබහගිත්ඹ නීි ඳි  

නදඳහර්තනම්න්තුනේ විනලේ භළදිවත්විභන ඳභණක් සීමිත විඹ.36  ක්රිඹහත්භ වීනම් ඳසු අසථහ 
නර උඳ ජහි  භටමනනම් ආණ්ඩුරන ද ක්රිඹහහීම ළරසුභ අභිනිනඹෝජනඹ කිීමභ දළක්විඹ වළකිඹ.  
ඹම ඳශහත් බහ විසින් ඳරියඹ වහ අදහශ න ඳශහත් භටමනනම් රඥ්ති ඹක් ම්භත යත් 
අතය, ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 335 නි න් භ විනිවිද බහනඹන් වහ වීනභන් යුතු රම්ඳහදන 

ක්රිඹහයඹක් ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ වනඹෝඹ රඵහදීභ නභ මදී අන්තක්හ යනු රළය ඹ.  3.2 

ගු භගින් නඳන්නුම් නනයනුනේ, විවිධ අසථහන්  ම දී OGP වහ ම්ඵන්ධ ව ආඹතන 
පිළිඵ නතොයතුරු ඹ.   
 

3.3 යලවෘේ භ්ජයීඹ වබ්ගිමකඹ  

3.2 නොනනේ දක්හ ඇි  ඳරිදි, ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළසීනම්දී සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන 

(CSOs) රධහන මිමිහ නියුතු  ඇත.  ක්රිඹහයනේ ල්රහයම්බනේ සින, විනද්ල නයුතු පිළිඵ 

අභහතයහාලඹ විසින් OGP  ම නක්න්ද්රීඹ මිමිහක් දයන සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹක් නර 

ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹ (TISL) වඳුනහන්නහ රදී.  විනද්ල නයුතු 
පිළිඵ අභහතයහාලඹ විසින් අනනකුත් සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ට්රහන්සන්තයන්සි 

ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹ (TISL) භඟ නයුතු කිීමභ ව වබහගී යවීභ 

ම්ඵන්ධීයණඹ කිීමභ වහ ව කීභ ක්රිඹහත්භ යන රදී.37  2016 නර් මුල් බහනේදී, 

TISL විසින් අනනකුත් සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් වහ නිර නනොන භටමනනම් නතොයතුරු 

ළඳමටනම් ළසිහය ඳත්න රදී.38  එනභන්භ OGP ම්ඵන්ධ භවජන දළනුත්බහඹ ළඩි කිීමභ 

වහ පුත්ඳත් යපි ඳශ යන රදී.39  OGP මුල්පිීමභ දිඹත් කිීමභ වහ 2016 අනරේල් භහනේදී 

TISL විසින් විනද්ල නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹ භඟ එක් ාවිධහනඹ යන රද භවජන 
දළනුත් කිීමභක් ඳත්න රදී.  එභ භවජන දළනුත් කිීමනම්දී, ශ්රී රාහනේ ඩිඩිත අභිනඹෝ 
රළයිසතුත කිීමභ වහ විෘත යහජය විඳුම් භඟ ඒහත්මි ව හමු ම ළනලු විඳීනම් 

ක්රිඹහහයභක්, වබහගී වුන් ම්ඵන්ධ යනන ඳත්න රදී.40  
 

අනතුරු TISL විසින්, තහහය සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන නභනවයුම් මිටුක් වහ 
ඔවුන්නේභ නම් නඹෝජනහ කිීමභ වහ, පුළුල් සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන ජහරඹන විෘත 

ආයහධනඹක් යන රදී.41  TISL න අනු, අදවස විභසීම් ඩහත් පුළුල් අන්දමින් විධහනඹ 
කිීමභනත්, ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභන ලයතහ  මත රුණු ඇතුශත් කිීමභ පිණි යජඹ නත 
ඉදිරිඳත් කිීමභන ඵළඳීම් නටුම්ඳත් කිීමභනත් නභභ නභනවයුම් මිටු වඹ නු ඇත.42   
 
යන පුයහ සිදු යන රද අදවස විභසීම් ක්රිඹහයනේදී, ඳශහත් 9 පුයහ එකිනනන විනලේ ව අදවස 
විභසීම් 10ක් ඳත්න රද අතය, පුයළසිඹන් ව සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹයින් විසින් ශ්රී 

රාහ යජනේ විෘත යහජය නයහඹඳත්රඹ එළිදළක්වීභන දහඹ න රදී.43  නභභ භවජන අදවස 
විභසීම්, යජඹ ව සිවිල් භහජ ාවිධහන වවුල්  ාවිධහනඹ ශ අතය, ඳත්න රද්නද් දිසත්රික් 
නල්ම්රුන්නේ වනඹෝඹ  මත නයලහරහ අදවස විභසීම් ආහයනඹන් ඹ.  ක්රිඹහහීම 
පුයළසි වබහගීත්ඹ ව ඍජු රි චාහය අනහයණඹ ම්ඵන්ධ දිරිළන්වීභන ඇි  අභිරහඹ භත 
ාවිධහඹඹන් විසින් නතොයතුරු විභසීම්, ඳභණ ඉක්භව නිර නයුතු සබහනඹන් ඳළළත්වීභන 

නවෝ ළඩි විධිභත්බහඹකින් යුතු ඳළළත්වීභන නයුතු නනොයන රදී.44  නම් නිහ, යජනේ සීමිත 
වබහගිත්නේ දී, විනද්ල නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹ ම්ඵන්ධීහය ඳවසුම් ඳඹන්නහ 
නරත්, ඳශහත් ඳහරන නිනඹෝජිතහඹතනඹ ත්හය ආඹතනඹ නරත් නයුතු යන රදී.  
  

ඳළි  භවජන අදවස විභසීම් 10 වහ වබහගිත්ඹන විධිභත් ීමි න් නනොඳළතුණි.45 
හභහනයනඹන්, ෆභ අදවස විභසීභක්භ ඳළි නේ දසින් අඩ ඳභණ නේරහක් පුයහ න අතය, 
නද්ය ඹ සිවිල් ාවිධහන ද ඇතුශත් නනස ව ඳයහඹ වි මදුණු ම්ඳත්දහඹඹන්නේ විවිධ 
භහතෘහ ඹනනත් ව ඉදිරිඳත් කිීමම් 400  න ඩහ අනහයණඹ විඹ.  අදවස විභසීම්ර අයමුණ 
වඳුන්හදීනම්දී, ාවිධහඹඹන් විසින් අධහනඹ නඹොමු යන රද්නද්, යජනේ නේහන් ළඳමටභ 
ළඩිකිීමනම් න්දර්බනේදී “ඹවඳහරනඹ” ඹන රුණ නනය ම ඹ.  නභභ නක්න්ද්රත රුණ 
අයමුණු නශේ, විෘත යහජයඹන අඹත් නනොන ළනලු, භවජනතහ විසින් ඉදිරිඳත් කිීමභ 
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ළශළක්වීභනයි.46   ල්ය, යනටම එක් එක් ඳශහත්ර අදවස විභසීම් ඳළළත්වීභ වයවහ වබහගිත්ඹ 
පිළිඵ විවිධත්ඹ වි  යන රදී.  දිසත්රික් නල්ම් හර්ඹහරඹන් ම අදවස විභසීම් ඳළළත්වීභ 
වහ ත් තීයණඹ නීතයහනුකුර බහඹ ඉසභතු කිීමභන වහ භවජනතහ අතයන රඟහවීභන භවත් 
රුකුරක් විඹ.47  ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹන අනු, ඹම් ඹම් ඳශහත් 
පිළිඵ හුරු පුරුදු ඵක් ි බ සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන, ඒහනඹ ම දී අදහශ භවජන අදවස 
විභසීම්ර දී ල්යත්ඹ නන නයුතු ය ඇත.  එනේ කිීමනම්දී, සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන විසින් 
නිනඹෝජිතඹකු වබහගි යමින්, භහජනේ සිඹලු ජනනොනසර වබහගිත්ඹ තවවුරු කිීමභන 
විනලේ උත්හවඹක් නන ඇත.  උදහවයණ නර සත්රී පුරු නිනඹෝජනඹ, ජහි ත්ඹ, ෘත්තීඹ 
ව ආදහඹම් භටමනභ ආදී රුණු තුරනඹ වහ උත්ව කිීමභ දළක්විඹ වළකිඹ.48  නනේ නතත්, 
ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹන අනු, වඳුනහත් ළනලුරන පිළිඹම් 
පිළිඵ නොඹහ ඵළලීභන ව ක්රිඹහහීම ළරසුභ අහනහත්භ කිීමභ වහ අදවස විභසීම් 
ඩිනම් හර යහමුක් ඇතුශත සුදහනම් ය, ඳළළත්වීභන නයුතු ශ යුතු විඹ.  නයුතු නේත් 

කිීමභ, පුළුල් වබහගිත්ඹක් වි  කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් ඹම් පිටුවරක් විඹ.49 
 
ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹන අනු, නභභ අදවස විභසීම් වයවහ, 
භවජනතහ විසින් යහජය ඳහරනඹ පිළිඵ විවිධ ළනලු ම්ඵන්ධනඹන් සිදුය ඇි  ඉදිරිඳත් කිීමම් 
400ක් ඳභණ නේ.50  තහහය සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන නභනවයුම් මිටු විසින් නභභ 
ඉදිරිඳත් කිීමම් නතෝයහ-නබ්යහ නන, ඳශහත් භටමනමින් ල්ය ළනලු ව නත්භහන්විත ක්නේත්රඹන් 
වඳුනහන්නහ රදී.  එභගින් මිටු විසින් එක් එක් රනද්ලඹන්න සුවිනලේෂී ව අදහශ ළනලු භවළීමභ 
ශක්න රදී.  හර්තහත ළනලුයන් නඵොනවොභඹක් විෘත ආණ්ඩුන ඍජුභ අදහශ ව අතය, 
ඒහයින් ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම ෆභ ඵළඳීභභ ඳහනවේ ඳදනභ ළසුණි.  ට්රහන්සන්තයන්සි 
ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹන අනු, අදවස විභසීම්රදී, නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ 
පිළිඵ හච්ඡහන රක් නනොව නමුත්, එඹ ළනලුර නත්භහන්විත වයසඩක් නර ඉසභතු  

ඇත.51  එඵළවින්, සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන නභනවයුම් මිටු විසින් භධයසථ තත්ත්ඹක් 
අනුභනඹ යමින්, ල්ය ළනලු භවජන ඉදිරිඳත් කිීමම් භගින් ඳළන නළනනන්නන ඉඩ වළය, 
ඒහ ඵළඳීම් නර නටුම්ඳත් ක්රිඹහහීම ළරසුභන ඇතුශත් කිීමභ සිදු නශේ විෘත ආණ්ඩුන අදහශ 
ව නමුත්, භවජනතහ විසින් හර්තහ ය නනොි බුණු නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ පිළිඵ ඵළඳීභන 

ද භහීව  ඹ.52  

 
අනතුරු, නතෝයහත් සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන හභහජිඹන් විසින් ඔවුන්නේ ඳශපුරුදු 
ක්නේත්රඹන් අනු, අදහශ ළනලු නතෝයහනන, විෘත ආණ්ඩුනේ ඵළඳීම් නටුම්ඳත් කිීමනම් දී එකී 
ළනලු හච්ඡහන ඵඳුන් කිීමභන නයුතු යන රදී.53  එභගින් නම් නවින ඩහත් විධිභත් OGP 
සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන නභනවයුම් මිටුක් හභහජිඹන් විසින් ඇි  යනන ි නබ්.  2016 
ජුනි භහනේ දී යජඹ විසින් භහධය හච්ඡහක් ඳත්හ, නතෝයහත් නත්භහන් රසිද්ධිඹන 
ඳත්කිීමභන ව අහනහත්භ සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන නභනවයුම් මිටු වඳුන්හදීභන නයුතු 

යන රදී.54   2016 ජුය භහනේ දී, සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන ව අදහශ නර්ඛීඹ අභහතයහාල 
ව/නවෝ යජනේ ආඹතන ඒහඵද්ධ රැසවීභක් ඳත්හ, නතෝයහත් ළනලු ව නත්භහන්  ම 
විඹඳහත්රතහඹ පිළිඵ ව නටුම්ඳත් ඵළඳීම් පිළිඵ හච්ඡහ කිීමභ ව අහනහත්භ කිීමභ 

සිදු යන රදී.55  නභභ රැසවීනභන් අනතුරු, ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹ 
විසින් සිඹ නබ් අඩවිනඹ ම නටුම්ඳත් ඵළඳීම් උඩුත ය, දින 17ක් පුයහ භවජනඹහන සිඹ අදවස 

ඳශ ය සිිතන නරන ආයහධනහ යන රදී.56  නභභ ඵළඳීම්, සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ව 

යජනේ වවුල්හීම ආඹතනඹන් භඟත් විෘත ආණ්ඩු පිළිඵ නද්ය ඹ විද්තුන් භඟත් OGP 
ක්රිඹහහීම ණ්ඩහඹම් පිළිඵ අන්තර්ජහි  විද්තුන් භඟත් ඳළි  හච්ඡහන් භගින් 

ළඩිදුයනත් ානලෝධනඹ වී ව නවොඳින් සුය වී ඇත.57 
 
සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන නභනවයුම් මිටු විසින් විනද්ල නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹන සිවිල් 
භහජමටඹ ාවිධහන ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ58 ලනඹන් එකී අන් ඵළඳීම් ඉදිරිඳත් යන රදී.  
එභ ක්රිඹහහීම ළරසුභ ාසයණඹන, නිනලේධනඹන ව භහනරෝචානඹන රක්වීභන නිඹමිත න 

අතය, ළය නටම අනුභළි ඹ වහ ඉදිරිඳත් කිීමභ උනදහ ළසීභ ද නභ මදී සිදු නේ.  3.2 නොන 
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භගින් ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළසීභ ව ක්රිඹහන නළාවීභ ම්ඵන්ධ අන්තර් ආණ්ඩු වබහගිත්ඹ 
පිළිඵ මිමිහනේ ළඩිදුය විසතය දක්නු රඵයි.   
 

3.3 ගු: ජ්තිදක OGP ක්රිඹ්ය ඹ 

OGP වහ වබහගී න යනල් විසින් OGP ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළසුභ, ක්රිඹහන නළාවීභ ව 
භහනරෝචානඹ කිීමභ අතයතුය අදවස විභසීම් ම්ඵන්ධනඹන් පුයහයඹ යුතු අලයතහ භහරහක් 
අනුභනඹ යයි.  3.3 ගු හයහාලඹකින් දක්න්නන් 2016- 2018 ක්රිඹහහීම ළරසුභ අතයතුය දී 
ශ්රී රාහනේ හර්ඹහධනඹයි. 

 

 

3.4 ගු : භවජන ඵරඳෑතේ භට් භ   
සහධීන හර්තහයණ ඹහන්ත්රණඹ විසින් භවජන වබහගිත්ඹ පිළිඵ ජහතයන්තය ාභනේ 
(IAP2) “වබහගිත්ඹ පිළිඵ ර්ණහයඹ” OGP වහ අදහශ ය ළනීභන අනුත වී ඇත.2  
නභභ ර්ණහයඹ භගින් ක්රිඹහහීම ළරසුනම් අන්තර්තඹ පිළිඵ භවජන ඵරඳෆනම් විබවීඹ 

භටමනභ නඳන්නුම් යයි.  OGP ආ්රනඹන්, නඵොනවෝ යනල් විසින් අන්තක්හ ශ යුතු න්නන් 
“වනඹෝගිත්ඹ” යි. 
 

                                                           
1
 The Ministry of Foreign Affairs and other government stakeholders considered the working groups 

important, but they did not regularly convene. That is, no systematic process was put in place or publicised. 
2
 ―IAP2‘s Public Participation Spectrum,‖ International Association for Public Participation, 

http://bit.ly/2qVYaFz.  

අනුභනඹ යන රද ල්ය පිඹය: 7 න් 1 

නඳය 

1.  හරයහමු ක්රිඹහයඹ ව වළකිඹහ  2. පූර් දළන්වීම්  

නඳය හරයහමු ව ක්රිඹහයඹ,  
අදවස විභසීභන භහර්තනඹ ම 

(online) දක්හ ි බුනණ් ද? 

ඔේ නළත  අදවස විභසීම් පිළිඵ පූර් 
දළනුම්දීභ  

නළත ඔේ 

 ✘  ✔ 

3. දළනුත්බහඹ ඇි  කිීමභ  4. ඵහුවිධ භහධයඹන්  

දළනුත්බහඹ ළඩි කිීමනම් 
ළඩනවන්  යජඹ විසින් ඳත්න 

රදී? 

ඔේ නළත 4a. online  භගින් අදවස 
විභසීභ:       

ඔේ  නළත  

 ✘ 

✘  

4b. පුද්ය අදවස විභසීභ: 
ඔේ  නළත 

✔  

5. නල්නත කිීමභ ව රි චාහය දළක්වීභ  

අදවස දළක්වීම්ර හයහාලඹක් දක්හ ි බුණි 
  ඔේ   නළත 

 ✘ 

අතයතුය 

6. විධිභත් ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ වමු 

6a. ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ වමු 
ඳත්න රද්නද් ද??  

ඔේ නළත 6b. එභ වමු විධිභත් 
හරහන්තයර දී සිදුවිණිද?            

ඔේ නළත 1 

✔   ✘ 

 

ඳසු 

7. යජනේ සඹා-තක්නේරුයණ හර්තහ  

7a. හර්ෂි සඹා-
තක්නේරුයණ හර්තහ 

රහලනඹන ඳත් යන රද්නද් ද ?          

ඔේ නළත 7b. හර්තහ ඉාග්රීසි බහහනන් 
ව ඳරිඳහරන බහහයන් 

රඵහත වළකිද? 

ඔේ නළත 

 ✘  ✘ 

7c. හර්තහ ඳශකිීමභන ි  
නදන නඳය භවජන අදවස 
හර්තහ කිීමභන ඉඩ රහ ි බුනණ් 

ද ? 

ඔේ නළත 7d. හර්තහ භගින් සහධීන 
හර්තහයණ ඹහන්ත්රණනේ 
ල්ය රුණුරන රි චාහය 

දක්න්නන් ද ? 

ඔේ නළත 

 ✘  ✘ 
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භවජන වබහගිත්නේ භටමනභ  
ක්රිඹහහීම ළරසුභ 
ළසීභ අතයතුයදී  

ක්රිඹහහීම ළරසුභ 
ක්රිඹහන නළාවීභභ 
අතයතුයදී  

ඵරළන්වීභ 

යජඹ විසින් භවජනතහ අතුරින් 
නතෝයහත් නිනඹෝජිතඹන් වන තීයණ 
ළනීනම් ඵරඹ රඵහදුණි. 

  

වනඹෝනඹන් ක්රිඹහ 
කිීමභ  

එ මදී නළත නළත සිදු යන රද 

ාහදඹන් ව නයහඹඳත්රඹ ළසීභන 
භවජන වබහගිත්ඹ රළය ණ. 

✔  

ම්ඵන්ධ වීභ  

භවජනඹහනේ වබහගිත්ඹ  රහ 
ඵරන රද්නද් ය ආහයනඹන්ද 
ඹන්න පිළිඵ යජනේ රි චාහය 
රඵහදුණි. 

  

අදවස විභසීභ  භවජනතහන සිඹ වඹ රඵහදිඹ වළකිඹ.  ✔ 

දළනුම් දීභ  
ක්රිඹහහීම ළරසුභ පිළිඵ නතොයතුරු 
යජඹ විසින් භවජනතහන රඵහදුණි.  

  

අදවස විභසීභක් නළත 
 

අදවස විභසීභක් නළත 
  

 

3.4 ක්රිඹ්  නැීවීභ අතයතුය අදව් වෘභසීභ  

OGP වහ සිඹ වබහගිත්නඹ ම නොනක් නර, OGP ක්රිඹහන නළාවීම් ම්ඵන්ධනඹන් 
ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹඹන්නේ අදවස විභසීනම් විධිභත් වමු ඳළළත්වීභන යජඹඹන් ළඳ නේ.  එඹ 
ඳත්නහ ඒඹක් නවෝ න ඒඹක් විඹ වළකිඹ.  නභභ නොනසින් හයහාලත යනුනේ එකී 
නතොයතුරු ඹ.    
 
ජහි  නභනවයුම් මිටු (NSC) ශ්රී රාහ ජනහධිඳි තුභහනේ රධහනත්නඹන් රැස ව අතය, 
අනනකුත් යහජය ව සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් ද ඒ වහ වබහගී වුව (ඵරන්න 3.1 
නොන).  මිටු ඳත්කිීමභ වහ ව දිරිළන්වීභ වුනේ ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ වමුක් නොඩනහ 
ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඳහරනඹ ව අධීක්ණඹ කිීමභයි.59  නනේ නතත්, 2017 යන නඳය විනද්ල 
නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹ (MFA) වඳුනහනන ි බුනණ්, ජහි  නභනවයුම් මිටු ළවීභ ව 
එ ම ඉවශ නඳනශේ හභහජිත්ඹ අභිනඹෝහත්භ විඹ වළකි ඵයි.  නම් නිහ, විනද්ල නයුතු 
පිළිඵ අභහතයහාලඹ තීයණඹ යන රද්නද් ඩහත් විධිභත් ව විනද්ල නයුතු පිළිඵ නිනඹෝජය 
අභහතයයඹහනේ රධහනත්නඹන් යුතු ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ ක්රිඹහහීම මිටුක් ඇි  කිීමභයි.60   

ඵළඳීම් ක්රිඹහන නාන රධහන යජනේ ආඹතනඹන් ම නිනඹෝජිතඹන් ක්රිඹහහීම මිටුන ඇතුශත් ව 
අතය, ඔවුන්නේ සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන වවුල්රුන් ව විනද්ල නයුතු පිළිඵ 
අභහතයහාලනඹ ම OGP ඒනේ නිනඹෝජිතඹන් ද ඊන ඇතුශත් වුව.61  විනද්ල නයුතු පිළිඵ 
අභහතයහාලනේදී නභභ ණ්ඩහඹභ නදයක් මුණළසුණු අතය, ඒ, 2017 අනරේල් භහනේ දී එක් 
යක් ව 2017 අනෝසතු භහනේ දී තත් යක් ලනඹනි.  විනහඩි නද නිත ඉදිරිඳත් කිීමභක් 
 මත ෆභ ඵළඳීභභ රි ඹ රධහන යජනේ ආඹතනඹ විසින් හර්තහ යන රදී.  ඉන් අනතුරු 
වවුල්හය සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන්න අදහශ ඉදිරිඳත් කිීමභ පිළිඵ රි චාහය දළක්වීභ වහත් 
රලසන නළගීභන ව හර්තහත රි ඹ පිළිඵ අධහනඹ නඹොමු කිීමභනත් අසථහ  මමි ය නදන 
රදී.62  ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනනේ නිනඹෝජිතනඹකුන අනු, නභභ 
වමුවීභ භගින් වීභ වි  කිීමභ වහ අද්විතීඹ ව පරදහඹ ඳසුය භක් නභභගින් නිර්භහණඹ 
වී ඇත. එනභන්භ, යජඹ ව වබහගි ව සිවිල් භහජමටඹ හභහජිඹන් අතය අදවස හච්ඡහන ව 
අන්තර්-නඳෝණඹන ඉතහ නවො ඉඩඩක් නභභ වමු භගින් ඳඹහ ඇත.63   
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ක්රිඹහහීම මිටුනේ සථහය නනොව නමුත් ෘතයහත්භ ායුි ඹ භගින් ක්රිඹහන නළාවීනම් 
හර්ඹහයඹ තුශ ම්ඳත්දහඹඹන්නේ ෘජු වබහගිත්ඹ නඵනවවින් සීමිත ය ඇත.  නමුත් 
නත්භහන්විත ඵළඳීම් 12 ඹනනත් න රධහන ආඹතන ව වවුල්හීම සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන 
සිඹල්නරන්භ අභ ලනඹන් එක් නිනඹෝජිතනඹකු නවෝ වබහගී වී ඇත.64  නිනඹෝජිතත්ඹ වහ 
ව මුල් නටුම්ඳතක් ඳළි ඹද, වමුන වබහගිත්ඹ නවෝ නියතවීභ ම්ඵන්ධනඹන් නනත් 
විධිභත් ීමි න් නනොඳළතුණි.  විනද්ල නයුතු අභහතයහාලඹ විසින් වමුනේ හර්ඹ-හර්තහ යවසිත 
නනොන ඵ වි  ය ි ය ඹදීත්, හර්තහ රහලනඹන ඳත්කිීමභක් සිදු නනොවුණු අතය, ල්ය 
ලනඹන් ක්රිඹහන නළාවීභ වහ වබහගී න ම්ඳත්දහඹඹන් වළරුණු වින පුළුල් වබහගිත්ඹක් 
වහ විෘත ආයහධනඹක් ද නනොනරුණි.65 ක්රිඹහහීම මිටු නිර්භහණඹ කිීමභන නඳය 2017 
ජනහරි භහඹ පුයහ - ඵළඳීම් ක්රිඹහන නළාවීනම් රි ඹ පිළිඵ හච්ඡහ කිීමභ වහ - 
ම්ඳත්දහඹඹන් නත්භහන්විත ස වී, කුඩහ ණ්ඩහඹම් ලනඹන් මුණ ළසුණි.66 

ඊන භහීව, සිවිල් භහජඹ විසින් ද ක්රිඹහත්භ කිීමභ අධීක්ණඹ වහ විධිභත් නනොව වමුක් 
ාවිධහනඹ ය ි බුණි.  ඳශමු වමු ළහ ි බුනණ් 2016 මුර දී න අතය, ඒ වහ සිවිල් 
භහජමටඹ ාවිධහන නභනවයුම් මිටුනේ හභහජිඹන් 13නදනහ ඇතුශත් විඹ.67  නභභ වමු 
හර්තුන යක් රැසන අතය, ඵළඳීම්ර රි ඹ පිළිඵ හච්ඡහ කිීමභ, න අදවස ව 
නොඹහළනීම් නඵදහ ළනීභ, ව විෘත යහජය වහ සිවිල් භහජ ාවිධහනඹන්න උඳහය විඹ 
වළක්නක් නනේද ඹන්න නොඹහ ඵළලීභ නභ මදී සිදු නේ.  ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ 
ආඹතනනඹ ම විධහඹ අධයක්යඹහන අනු, අභිරුචිඹක් ඇි  අනනකුත් සිවිල් භහජමටඹ 
ාවිධහනඹන් ම වබහගිත්ඹ ද නභභ වමු විසින් පිළිත් නමුත්, ක්රිඹහහීම නර නභඹ ළඩිදියුණු 
කිීමභ ම්ඵන්ධ ත්භන් හභහජිඹන්නේ අධහනඹ නඹොමු වී නළත.68  නම් නතුරුත් යජඹ නභභ 
වමු වහ වබහගිත්ඹක් නනොදයන අතය, වමුනේ හර්ඹ-හර්තහ භවජනතහන නිකුත් ය 
නනොභළත.69  ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹ විසින් සහධීන භහර්ත 
නවුම් ඳථඹක් (online tracker)70 හ ඇි  අතය එභ ආඹතනනේ නබ් අඩවිනඹ ම, ක්රිඹහහීම 
ළරසුනභ ම ඵළඳීම් ව ළදත් ාසිද්ධීන් සිඹල්නර ම රි ඹ දළක්වීභ සිදුය ි නබ්.  නවුම් ඳථඹ 
විනද්ල නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹ නත ඉදිරිඳත් ශ ද, ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී 
රාහ ආඹතනඹ අධහනඹන රක් ශ ඳරිදි, අභහතයහාලඹ විසින් ක්රිඹහහීම මිටු ළසි වහ එඹ 
රහලඹන ඳත් කිීමභක් නවෝ නළත ඳරික්හ කිීමම් වහ අලය දෆ උපුනහ දළක්වීභ ව 
නිනලේධනඹන් ම්ඵන්ධ නොඹහළනීම් පිළිඵ රහලඹන ඳත් කිීමභක් නවෝ සිදු නනොයන රදී.71  
නවුම් ඳථඹ නම් නවිනත් භවජන අන්තර්-ක්රිඹහ වහ අසථහ රහ දී නනොි බුණි. 

3.5 ්ඹී-තක්තේරු  
OGP ඳහරන නිඹහමිතඹන්න අනු වබහගි න යනල් විසින්, ක්රිඹහත්භ කිීමනම් ඳශමු ය 
අහනනේ තුන් භන ඳසු සඹා-තක්නේරු හර්තහක් රහලඹන ඳත් ශ යුතුඹ.  භවජන 
අදවස ඳශකිීමභන අසථහ රඵහනදමින් නභභ සඹා-තක්නේරු හර්තහ ි  නද හරඹක් 
තළය ඹ යුතුඹ.  නභභ අලයතහන් භඟ අනුත වීභ ව හර්තහනේ තත්ත්ඹ නභභ නොන භගින් 
තක්නේරු නනයයි.  

2017 නදළම්ඵර් නවිනත්, සිඹ සඹා-තක්නේරු හර්තහ යජඹ විසින් රහලඹන ඳත්ය 
නනොි බුණි.  රහලනඹන ඳත් කිීමනම් නිලසචිත දිනඹක් වන් කිීමභක් ද විනද්ල නයුතු පිළිඵ 
අභහතයහාලඹ විසින් සිදු ය නනොභළත.  නමුත් විනද්ල නයුතු අභහතයහාලනඹ ම නිනඹෝජිතනඹකු 
විසින් තවවුරු නශේ විනද්ල නයුතු අභහතයහාලඹ විසින් අදහශ නර්ඛීඹ අභහතයහාලඹන්නන් ව 
යජනේ ආඹතනඹන්නන් නතොයතුරු රැස යන ඵඹ.  නිනඹෝජිතඹහ තදුයනත් කිඹහ සිිතනේ 
හර්තහ භවජන අදවස දළක්වීභ වහ තළබීභ ද සිදු යන ඵඹ.72   
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IV. ඵැඳීේ (Commitments)  
 

OGP වබහගිත් යජඹඹන් සිඹල්රභ අවුරුදු නදන ළඩි හරඹක් වහ දළඩි ඵළඳීම්වත 

බහඹන්  මත OGP ක්රිඹහහීම ළරසුම් නු රඵයි.  විනලේ උඳහඹභහර්ඹන් ව ඳි න 
ළඩනවන් ඇතුශත් යනිමින්, විෘත යහජයඹන්න ම්ඵන්ධ ඳත්නහ උත්හවඹන් නඵදහ-වදහ 
නිමින්, යජඹන් විසින් ඔවුන්නේ OGP ක්රිඹහහීම ළරසුම් ළසීභ ආයම්බ යයි.  

 
නභභ ඵළඳීම්, එක් එක් යනන අදහශ සුවිනලේෂී තත්ත්ඹන් ව අභිනඹෝඹන්න ළරනඳන ආහයනේ 

විඹ යුතුඹ.  එනභන්භ OGP ඵළඳීම්, ෆභ OGP වබහගිත් යනක්භ අත්න් යන රද විෘත 

යහජය රහලනනඹ ම ව ඳහරනඹ වහ ව OGP විධිනිනඹෝඹන් ම දක්න රද OGP 

ිතනහම්රන අදහශ විඹ යුතු ඹ.1  

 

නවො ඵළඳීභක් ඇි  යන්නන් නනේද? 
විෘත යහජය ඵළඳීම් ශඟහ යළනීනම්දී නඵොනවෝ වින, ය ණනහ ක්රිඹහයඹක් අලය න 
ඵන වඳුනහනන, ඒ අනු, යජඹඹන් විසින් වළකි ෆභ අසථහදීභ හරයහමු ව ෆභ 
යදීභ ඉටුය ත යුතු ඔවුන්නේ ඵළඳීම් වහ ව මිනුම්දු  ආදිඹ සිඹ ඵළඳීම්රන අමුණහ 
දළක්විඹ යුතුඹ.  නභභ හර්තහ, යනටම ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම ඇතුශත් ශ ෆභ ඵළඳීභක්භ විසතය 
යන අතය, ඔවුන්නේ ඳශමු නර් ක්රිඹහත්භ කිීමම් විලසනල්ණඹ කිීමභ ද සිදුයයි. 
  

ඵළඳීම් ඇමටභන රක් කිීමභ වහ සහධීන හර්තහයණ ඹහන්ත්රණඹ (IRM) භගින් බහවිත යන 
රද දර්ලඹන් ඳවත දළක්නේ: 

 

 විනලේත්ඹ : නභභ විචාරයඹ විසින් ෆභ ඵළඳීභභ විනලේත්ඹ ව භළනිඹ වළකි බහඹ 
තක්නේරු යනු රඵයි.  විල්ඳඹන් න්නන්: 

o ඉවශ : ඵළඳීනභ ම ළබ් ව ඵසවය භගින් ඵළඳීනභ ම අයමුණ හක්හත් යළනීභ 

වහ ඳළවළදිය, ඳීමක්ෂහ ශ වළකි ක්රිඹහහයම් ව භළනිඹ වළකි ඉටු කිීමම් 
ඳඹනු රඵයි.  

o භධයභ : ඵළඳීනභ ම ළබ් ව ඵසවය භගින් විඹල්ය නර ඳීමක්ෂහ ශ වළකි ව 
ඉටුකිීමම් ඇතුශත් න නමුත් නභභ ඉටුකිීමම් ඵළඳීනභ ම අයමුණ ඳළවළදිය භළනිඹ 
වළකි නවෝ හක්හත් කිීමම් ම්ඵන්ධනඹන් අදහශ නනොනේ.    

o ඳවශ: ඵළඳීනභ ම ළබ් ව ඵසවය ඳීමක්ෂහ ශ වළකි නරන අදවස නනයන 
අයුරින් ක්රිඹහහයම් ඳළවළදිය යන නමුත්, ක්රිඹහහයම් ව ඉටුකිීමම් භගින් සිදු 
කිීමභන අදවස නනයන දෆ වඳුනහළනීභන ඳහමඹහ විසින් ඹම් අර්ථනිරූඳණඹන් 
සිදු ශ යුතු නේ. 

o නනොභළි : ඵළඳීනභ ම ළබ් ව ඵසවය භළනිඹ වළකි ක්රිඹහහයම්, ඉටුකිීමම් නවෝ 
න්ධිසථහන ඇතුශත් නනොනේ.  

 අදහශත්ඹ : නභභ විචාරයඹ භගින් OGP ිතනහම් නත ඵළඳීනභ ම අදහශත්ඹ ඇමටභන 
රක් යයි.  ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම දක්හ ඇි  ඳරිදි, නභභ ඵළඳීනභ ම නඳශ කිඹළවීභ ඩහත් 
උනන්දුනන් සිදු කිීමභ භත ඳදනම්, අදහශත්ඹ තීයණඹ නනයන භනඳන්වීනම් ළනලු 
ඳවත ඳරිදි නේ:  

o නතොයතුරු නත රනේලඹ: ළඩිදුය නතොයතුරු අනහයණඹ කිීමභ නවෝ භවජනතහ 
නත අනහයණඹ ශ නතොයතුරුර ගුණහත්භ බහඹ ළඩිදියුණු කිීමභ නවෝ  
යජඹ විසින් සිදු යන්නන්ද? 

o පුයළසි වබහගිත්ඹ: භවජනතහ විසින් තීයණ දළනුම්දීනම් නවෝ ඒහන ඵරඳෆම් 
කිීමනම් වළකිඹහ භවජනතහන රඵහනදන අසථහ නවෝ වළකිඹහ නිර්භහණඹ කිීමභ 
නවෝ ළඩිදියුණු කිීමභ නවෝ යජඹ විසින් සිදුයන්නන් ද?  
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o භවජන වීභ: සිඹ ක්රිඹහහයම් ම්ඵන්ධනඹන් නිරධහීමන් පිළිතුරු දීභන ඵළඳී 
සිීමනම් අසථහ නිර්භහණඹ කිීමභ නවෝ ළඩිදියුණු කිීමභ නවෝ යජඹ විසින් 
සිදුයන්නන් ද? 

o තහක්ණඹ ව විනිවිද බහඹ ව වීභ වහ නයයණඹ: විනිවිද බහඹ නවෝ 
වීභ නවෝ ම්ඵන්ධනඹන් ළඩිදියුණු උනදහ, අනනකුත් OGP අඹඹන් තුන 
අතරින් එක් භඟ ඒහඵද්ධ ය, තහක්ණි නයයණඹ බහවිත 
යන්නන්ද?2  

 වෘබවීඹ ඵරඳෑභ : නල්නත ඳරිදි අන් නශේ නම්, නභභ විචාරයඹ විසින් ඵළඳීනභ ම 
විබවීඹ ඵරඳෆභ ඇමටභන රක් යයි.  IRM ඳර්නේඹහ විසින් ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම 
නඳශ බහවිත යනු රළඵ ඇත්නත් : 

o භහජමටඹ, ආර්ථිභඹ, නද්ලඳහරනි නවෝ ඳහරිරි ළනලු වඳුනහළනීභන; 
o ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම ආයම්බ යන රද ඳත්හනන ඹන තත්ත්ඹ තවවුරු 

කිීමභන; ව  
o ක්රිඹහත්භ ය ඇත්නම්, එභ ඵළඳීභ භගින් හර්ඹහධනඹන ඇි යන ඵරඳෆභ 

තක්නේරු කිීමභ ව ළනලුරන පිළිඹම් ළඳමටභ 
වහ ඹ. 

තරු රකුණු නඹද ඵළඳීම් ආදර්ලත් OGP ඵළඳීම් නර රනු රඵයි.  තරුක් රළබීභන, 
උඳභහනඹන් කි මඳඹක් ම්පුර්ණ කිීමභ අතයලය නේ : 

o තරු රකුණු නඹද ඵළඳීම් ”භධයභ” නවෝ “ඉවශ” ඹනහදී ලනඹන් නිලසචිතතහක් 
දක්නු ඇත.  ඵළඳීභක්, ඳළවළදිය විසතය දක්න රද ක්රිඹහහයම් ව එ ම විබවීඹ 
ඵරඳෆභ පිළිඵ විනිලසචාඹක් රඵහදිඹ වළකි පිඹයයන් යුක්ත විඹ යුතුඹ.  

o ඵළඳීනභ ම ළබ් ව ඵසවය, විෘත යහජයඹන ඇි  අදහශත්ඹ ඳළවළදිය යන්නක් 
විඹ යුතුඹ.  විනලේනඹන්භ, අභ ලනඹන්, නතොයතුරු නත රනේලඹන, පුයළසි 
වබහගිත්ඹන, නවෝ භවජන වීභන අදහශ OGP ිතනහම්යන් එන නවෝ 
ඵතහක් එ ම ි ය ඹ යුතුඹ.  

o ම්පුර්ණනඹන් ක්රිඹහත්භ ය ඇත්නම්, ඵළඳීභන “ඳරිණහමිත” විබවීඹ ඵරඳෆභක් 
ි ය ඹ යුතුඹ.3 

o ක්රිඹහහීම ළරසුභ ක්රිඹහන නළාවීනම් හරඹ තුශදී, ක්රිඹහන නළාවීනම් “රහභහණි” 
නවෝ “ම්පූර්ණ” ඇයුභක් රඵමින් නභභ ඵළඳීභ ම්ඵන්ධනඹන් ළරකිඹ යුතු 
රි ඹක් නඳන්වීභ යජඹ විසින් සිදුශ යුතුඹ.  

 

නභභ නඹෝයතහ භත ඳදනම් ව ශ්රී රාහ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම තරු රකුණු කිසික් නනොභළත.  

අහන ලනඹන්, නභභ නොනනේ ගු භගින් නඳන්නුම් යන්නන් සහධීන හර්තහයණ 
ඹහන්ත්රණඹ (IRM) භගින් එ ම හර්තහයණ ක්රිඹහයඹ තුශ එක්රැස යත් දත්තර වයත් 
උපුනනඹන් ඹ.  ශ්රී රාහ පිළිඵ ම්පූර්ණ දත්ත ටමනරඹ ව OGP වබහගිත් සිඹලුභ යනල් 
වහ OGP නේලඹ ඵරන්න.4 

 

ඵැඳීේර දශ වෘල්තේ ඹ (General Overview of the Commitments) 
ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ ුෂ ඹ, අධය්ඳනඹ, තෞඛයඹ, ඳරියඹ, තතොයතුරු ව න්නිතේදන 

ත්ක් ඹ, ව තතොයතුරු දැනගැනීභ ව් ඇතිද අයිතිදඹ ඇතුශමක තමකභ්න්වෘත ක්තේත්රඹන් 

නඹරන් යුක්ත තේ.  තභභ තමකභ්න්වෘත ක්තේත්රඹන් තුශ, ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ ෑභ ඵැඳීභක්භ 

තමක සුවෘතලේෂී උඳඵැඳීේර  තුෂය මක තඵ  ඹන පුළුේ ඵැඳීේ 12රන් භන්වෘත තේ.  යජඹ ව 

යලවෘේ භ්ජයීඹ ීවෘධ්නඹන් ඹන තදඅීලඹභ න්ඹකමකඹ ඳඹමින් දියින පුය් ඳමකන රද 

අදව් වෘභසීේය න් ඳසු, යලවෘේ භ්ජයීඹ ීවෘධ්න තභතවයුේ කමිටුක් වෘයලන් ඳශමු ක්රිඹ්ක්ී 

ැරසුතේ තකටුේඳත නිර්භ් ඹ කයන ර .  යජතේ භ්තරෝතනඹ ව අනුභැතිදඹ උතද් තභභ 
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අනු්දඹ කමිටු වෘයලන් ඉදිරිඳමක කයන ර .  අ්න අනු්දඹ, 2016–2018 ව් න ශ්රී 

රීක්තේ ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ තරයලන් යජඹ වෘයලන් නිර ලතඹන් ඉදිරිඳමක කයන ර . 

 

තමකභ්න්  
ජ්තිදක ක්රිඹ්ක්ී ැරසුතභ ප තමකභ්න්වෘත ක්තේත්රඹන් නඹ ඹ තමක ඇතිද ඵැඳීේ වෘල්තේ ඹ 

රීතේ , තභභ IRM ්ර්ත් භගින්, ැඩි ඳැවැදිය  බ්ඹක් ව ප්රතේලඹක් උතද්, තතෝය්ගමක 

ප්රධ්න ඵැඳීේ ුලඩ් ඵැඳීේර  ැඩිුෂය මක තඵදනු රඵයි.  වෘතලේතඹන්භ, පුළුේ ව ඵැඳීේ ව 

ුෂ ඹ, ඳශ්මක ඳ්රනඹ, තතොයතුරු දැනගැනීතේ අයිතිදඹ, ව ක්න්ත් පිළිඵ ව අනුඵද්ිනත 

න්ින්ථ්නඹන් තර ැරරඹ වැර ඵැඳීේ, වෘවෘධ ව ඵැඳීේර  තුෂය මක ඛඩුඩනඹවීභ යලුෂ වෘඹ. 

තභතේ ඛඩුඩනඹ වීතේ , තඳොුෂ තමකභ්න්වෘත තක්න්ද්රගතරීභක් තඳන්නුේ තකතයන අීල 

වෘතලේතඹන් වෘභ් ඵැන්භ ්ර්ත් භගින් යලුෂ කයන ර .  

                                                           
1
 Open Government Partnership: Articles of Governance, June 2012 (updated March 2014 and April 2015), 

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_Articles-Gov_Apr-21-2015.pdf. 
2
 IRM Procedures Manual, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/IRM-Procedures-Manual-

v4_Sept2017.docx. 
3 The International Experts Panel changed this criterion in 2015. For more information

,
 visit http://www.opengovpartnership.org/node/5919.  

4
 ―OGP Explorer and IRM Data,‖

 Open Government Partnership, bit.ly/1KE2Wil. 

http://www.opengovpartnership.org/node/5919
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තමකභ් 1 : තෞඛයඹ (HEALTH) 

1. නිදන්ගත ුලගවක තයෝග භර්දනඹ ව් භවජන වබ්ගිමකඹ (Public Access 
to Combat Chronic Kidney Disease) 
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ:  

නිදන්ගත ුලගවක තයෝග භර්දනඹ (CKD)  ව් නි්ය  ව ප්රතිදක්යක උඳ්ඹභ්ර්ගඹන්  

භවජන ප්රතේලඹ ැඩි රීභ. 

 

[…]  

 

 

ප්රධ්න අයමු : 
නිදන්ගත ුලගවක තයෝග ැශැක්වීභ, අභ රීභ ව ස්  මුහු  භ ේඵන්ධතඹන් භවජන 

අතඵෝධඹ ැඩිදියුණු රීභ ව නි්ය ඹ ව් උඳ්ඹභ්ර්ගික ැරසුභක් ක් රීභ  යලවෘේ 

භ්ජඹ එක් කයගැනීභ. 
 

න්ින්ථ්න:  

 1.1 නි්ය  උඳ්ඹභ්ර්ගික ැරසුභ තකටුේඳමක රීභ ව තෞඛය ප්රතිදඳමකතිදඹ  

තන්කේ නිර්තද්ල රීභ ව් ඵහුවෘධ ේඳමකද්ඹක වමුක් පි පටුවීභ. 
 

 1.2 මදය ඳවසුකේ ව ඳඹනු රඵන තේ්න් රැයි්තු, නිදන්ගත ුලගවක තයෝග 

භර්දනඹ ව් තන් කයන රද අඹැඹ ව අභ්තය්ීල තබ් අඩවෘතඹ ප ව භ්ධය භගින් 

දක්් ඇතිද මය ක ප්රතිදඳමකතිද ඇතුළු නිදන්ගත ුලගවක තයෝග භර්දනඹ ේඵන්ධ යජතේ 

ක්රිඹ්භ්ර්ගඹන් පිළිඵ මය ක තතොයතුරු ප්රක්ලඹ  ඳමක රීභ.  
 

 1.3 මය ක තතොයතුරු ප්රත්ය ඹ රීභ ව් දියින පුය් භවජන අදව් වෘභසීේ ව 

ප්රර්ධන ඳැැමකවීභ. (ඉවත 1.2 ඳරිදි). 
 

 1.4 ඳවසුකේ ව තේ්න්තේ ගු ්මකභක බ්ඹ ව වෘල්නීඹමකඹ තත පිවෘසීභ 

ේඵන්ධ ප්රතිදත්ය අන්ය ඹ රීභ ව් නිදන්ගත ුලගවක තයෝග භර්දනඹ ව් 

ප්රතිදක්ය පිරිනභන මදය ඳවසුකේ පිළිඵ ප්රතිදත්ය ඹ්න්ත්ර ඹ ්ඹතනගත රීභ.   
 

 1.5 නිදන්ගත ුලගවක තයෝග භර්දනඹ ව් පිරිනභන ඳවසුකේ ව තේ්න්තේ 

ප්රතේලඹ, ගු ්මකභක බ්ඹ ව වෘල්නීඹමකඹ පිළිඵ පුයැයල  ඳරිලිරක ප්රතිදත්ය 

ේඵන්ධ අර්ධ ්ර්ෂික ්ර්ත් ප්රක්ලඹ  ඳමක රීභ. 
 
ගරයුතු ්ඹතන: තෞඛය, තද්ලිඹ මදය ව තඳෝ ඹ පිළිඵ අභ්තය්ීලඹ 
 

වඹ ්ඹතන: නිදන්ගත ුලගවක තයෝග භර්දන සකකඹ, තෞඛය අධය්ඳන ක්ර්ඹ්ීලඹන නිදන්ගත 

ුලගවක තයෝග භර්දනඹ ව් ව ජන්ිනඳතිද ක්ර්ඹ ඵරක්ඹ.  
 

්යේබක දිනඹ: 2016 ජුය                                              අ්න දිනඹ:  2018 ජය  
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ී්ක්යක  වන: ්ක තීකය  තවේතුන් ව්, ඵැඳීතභ ප තඳශ ීක්ෂි්තත කය ඇත.  ඵැඳීභ 

ේඵන්ධ ේපුර්  තඳශ ව්, 2016–2018 ශ්රී රීක් ජ්තිදක ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ ඵරන්න. 
http://bit.ly/2wv3jXR.  
 

 

න්දර්බඹ ව අයමු   
නභභ ඵළඳීභ භගින් ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන් නිදන්ත කුඩු නයෝ (CKD) නිහයණඹ පිළිඵ 
විධිභත් නිහයණ ව රි හය උඳහඹභහර්ඹන් වහ භවජන දළනුත්බහඹ ව රනේලඹ 
රර්ධනඹ කිීමභයි.  නෞය, නද්ය ඹ වදය ව නඳෝණ අභහතයහාලඹ (නෞය අභහතයහාලඹ) 
ව භවජන නෞය ෘත්ි ඹන් විසින් රර්ධිත උඳහඹභහර්ඹන් වහ අනුභළි ඹ රඵහනදන 
රදී.1 එනභන්භ උඳහඹභහර්ගි නිහය ළරසුභක් ළසීභ ම්ඵන්ධ සිවිල් භහජඹ භඟ 
ම්ඵන්ධ වීභ ද ඵළඳීභ විසින් අයමුණු යනු රඵයි.  නභභ උත්හවඹන් තුළින්, නෞය 
අභහතයහාලඹ ව ඒ වහ අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් වඳුනහනන ඇත්නත්, නිදන්ත කුඩු 
නයෝ නිහයණඹ වහ න යහජ ව විදයහත්භ නනොන ක්රභනේද භවජනතහ විසින් 
රි ක්නේඳ යන ඵත්, හනරෝචිත වහ සුදුසු නිහය පිළිඹම් අනුභනඹ යන ඵත්, භයණ නවෝ 
නයෝහතුයවීම් ළනි ආශ්රිත සිදුවීම් අඩු යළනීභ වහ ඔවුන් ක්රභහනුකර හඹනි ඳීමක්ණ නත 
ඳළමිනණන ඵත් ඹ.     

නිදන්ත කුඩු නයෝඹ, දරුණු භවජන නෞය ළනලුක් නර ශ්රී රාහ තුශ භතු  ඇි  
අතය, ඇතළම් ඇසතනම්න්තු භගින් නඹෝජනහ යන ඳරිදි, නභභ නයෝඹ භගින් යන 
නයෝවල්තවීම් 20,000ක් ව භයණ 2,000ක් ඳභණ සිදු නේ.2  වදය රජහ විසින් නියතුරුභ 
රහල ය ඇත්නත් නිදන්ත කුඩු නයෝ ඹනු දිඹළඩිඹහනේ නවෝ අධිරුධිය ඩිඩනනේ 
ාකුරතහක් ඵන ඹ.  නනේ නතත්, 2010 නර් සින, ඉවශ ඹන හර්තහත සිද්ධීන් 
නඵොනවෝභඹ දී වඳුනහත වළකි නවේතු හර්තහ වී නනොභළත. {උදහවයණඹක් නර, නවේතු දළක්විඹ 
නනොවළකි නිදන්ත කුඩු නයෝ (CKDu) දළක්විඹ වළකිඹ}.  නොඹහළනීම් අවිනිලසචිත වුද, 
විභර්ලන ව මුල් අසථහනේ හක්ෂි නඹෝජනහ යනුනේ, නිදන්ත කුඩු නයෝ/ CKDu (මින් 
භතු CKD) ම්ඵන්ධ සිදුවීම් වහ, අධිතය ෘෂියහඹනි බහවිතඹ, ඵළයනරෝව, ව ඳහනීඹ 
ජරනේ ඇි  අඳවිත්රහය ව/ නවෝ අනනකුත් වහනිය ෘෂි බහවිතඹන් නවේතු න ඵයි.3  
උතුරුභළද ඳශහත ළනි යනටම විඹළි රහඳනේ නිදන්ත කුඩු නයෝ යහ්ති ඹ ළරකිඹ යුතු නර 
ඉවශ නොස ඇත.  නෞය අභහතයහාලඹ ව නිදන්ත කුඩු නයෝ නිහයණ ඒඹ විසින් 
ඉදිරිඳත් යන රද්නද්  2017 භළයි භහඹ න වින, ශ්රී රාහනේ දිසත්රික් 25 අතුනයන් 11ක් පුයහ 
නිදන්ත කුඩු නයෝගීන් 24,806ක් හර්තහ ව ඵයි.4  

නභභ ළනලුන ම දරුණු ඵ ළරකීනම්දී, ශ්රී රාහ යජඹ විසින් සිවිල් භහජනේ ද වඹ ඇි , 
නිදන්ත කුඩු නයෝ ම්ඵන්ධ ඩහත් නවො නිහයණඹක්, අභ කිීමභක් ව 
ශභනහයණඹක් වමහ ඹන විධ මුල්පිීමම් වහ පිඹය නන ඇත.  ජහතයන්තය භටමනනම් 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ  

විනලේත්ඹ  
OGP ිතනහම්ර 
අදහශත්ඹ  

විබවීඹ ඵරඳෆභ  
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ  
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විනලේඥ උඳනදස රඵහළනීම්,5 අධයඹනඹන් ව ඳර්නේණ ළඩනවන්, අදහශ නෞය 

නේහන්නේ6 ගුණහත්භඵ ව ලක්නුතහඹ ළඩි කිීමභ වහ න ඍජු ක්රිඹහභහර් ව කුඩු 

නයෝ නිහයණඹ වහ න ජනහධිඳි  හර්ඹ හධන ඵරහඹ7 සථහපිත කිීමභ ආදිඹ නභභ 
මුල්පිීමම් අතය නේ.  

සිඹල්ර එනේ ි ය ඹදීත්, නිදන්ත කුඩු නයෝ වහ න විනලේෂිත නවේතු ඳළවළදිය යළනීභ 
නවෝ ඒ පිළිඵ එඟතහන ඳළමිණීභ අලයතහක් නේ නම්, ඒ ඉතහ අල්ඳ ලනඹනි.  නම් නිහ, 
නිහයණ නවෝ රි හය පිඹය නවෝ නයෝඹ ම්ඵන්ධනඹන් ඳි න ඉතහ ළදත් වදයභඹ 
භළදිවත්වීම්ර රනඹෝජයතහඹ ම්ඵන්ධ අහනහත්භ නතොයතුරු නත භවජනතහන ඇත්නත් 

සීමිත රනේලඹකි.8 ඒ අනු, එකිනනන ළරනඳන, නතොයතුරු නත පිවිසීනම් වළකිඹහ අභවීභ 
යහකරතහන් ඇි  වීභන නවේතු ව අතය, ඒ ත තත් කුපිත යන ආහයනේ අතයන්ත පිඹය 
නත නඵොනවෝනදනහ නඹොමු නරිණ.  උදහවයණඹක් නර, හභහනය අනීඳ තත්ත්ඹන්නේ නයෝ 
රක්ණ භත, නිදන්ත කුඩු නයෝඹ ඳළි රුණු රනද්ලර ජනතහ කුඩු නයෝ ළශඳීභ ඹළයි 
ය නඹන් ව නියදයතහ තවවුරු නනොශ නතොයතුරු භත ඳදනම් ඔවුන්නේ ජර මුරහ්ර න 
ළිායන් ජරඹ ඳහනඹ කිීමභ වළකි ඳභණින් අඩු කිීමභ දළක්විඹ වළකිඹ.  නභළනි ක්රිඹහ නවේතුනන් 
ල් ඳි න විජරනඹ ඇි වීභ ව ඔවුන්නේ නෞය තත්ත්ඹ තදුයනත් පිරිී  ඹහභන රක් 

යයි.9  

ළඩිදුයනත් රුණු ායුක්ත කිීමනම්දී, නිදන්ත කුඩු නයෝඹ ළශඳුණු දවස ණනක් නයෝගීන් 
වහ ෆනවන නවෝ පරදහමට පිළිඹම් නඹදීනම්දී විභහනුඳහත ායහත්භ ඳවසුම් ඳළතීභ 
ළනලුක්  ඇත.  නිදන්ත කුඩු නයෝ නිහයණ ඒඹන අනු, නම් නවින ශ්රී රාහ පුයහ 
ඇි  ක්රිඹහ යන කුඩු හන්දු නඳීමනම් උඳයණ ායහ 220ක් ඳභණි.  2020 නවින, යජඹ 
විසින් න කුඩු ඒ ක්රභනඹන් වඳුන්හදීභන ළරසුම් යයි.10  එනභන්භ, කුඩු නඳීමනම් 
ඹන්ත්ර 1,000 ක් වි කිීමභන ද ළරසුම් යයි.11  ඊන අභතය, යජනේ එක් එක් ම්ඳත්දහඹඹන් 
අතය ම්ඵන්ධීයණනේ දුර්රතහ නවේතුනන් නිදන්ත කුඩු නයෝ භර්දනඹ වහ න 
උත්හවඹන් ද අඩඳණ වී ඇත.  නක්න්ද්රීඹ සථහනඹක් සථහඳනඹ නනොකිීමභ නවේතුනන් 
ක් රිඹහහරිත්ඹ අි නේදනඹ වීභ ව ආකර භවජන නෞය ඳණිවුඩ ඳද්ධි ඹක් නිර්භහණඹ වීභ 
දළක්විඹ වළකිඹ.12  

නල්නත ආහයඹන ක්රිඹහන නළාවීභ සිදුන්නන් නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් නිදන්ත කුඩු 
නයෝ නිහයණඹ පිළිඵ ව නිනේධ ව රි හය උඳහඹභහර්ඹන් වහ න භවජන 
්ත යනේලඹ තුශ සීමිත විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  නු ඇත.  එනිහ, නයෝහතුය වීනම් නවෝ භයණඹන 
ඳත්වීනම් අසථහ අඩු කිීමභ වහ න සීමිත විබවීඹ ඵරඳෆභක් කිීමභ එභගින් සිදු නු ඇත.  අදහශ 
නතොයතුරු රහලනඹ ව රචාහයණඹ භගින් භවජනතහන නිදන්ත කුඩු නයෝ ළශළක්වීභ නවෝ 
සුකිීමභ පිළිඵ ළදත්, මින් නඳය සල්ඳ ලනඹන් නවළි ශ නවෝ නවළි නනොයන රද, 
විධිභත්, ෘත්ි භඹ නතොයතුරු නත රනේල වීභන නවෝ ඒහ රඵහළනීභන නවෝ අය දීභ සිදු නු 
ඇත.  නභභ අනහයණඹ කිීමභ භගින් නභභ නයෝඹ වහ නන් ළදීභන ඩහත් ආයක්ෂහහීම, 
හනරෝචිත ව හක්ෂි භත ඳදනම් ව උඳහඹභහර්ඹන් රි ග්රවණඹ කිීමභ වහ ඳවසුම් ඳඹනු 
ඇත.  එඳරිදිභ, නිහයණ ළරසුභක් නටුම්ඳත් කිීමභ වහ නඹෝජිත ායුක්ත ඵහුවිධ- 
ම්ඳත්දහඹ වමු ඳළතුණ ද ඒහ අඳළවළදිය තත්ත්ඹකින් යුතු අතය, උඳහඹභහර්ඹක් ළසීභ 
වහ සිවිල් භහජඹන ඉඩක් ඳළතීභ එක් තීයණ ළනීභ වහ ඇි  අසථහ නනය ම තඵන 
ළදත් පිඹයක් නර වඳුනහත වළකිඹ.  එන් පිඹයක්, නද්ය ඹ රජහ අයමුණු යත් 
ලක්ි භත් ක්රනභෝඳහඹඹක් වහ දහඹ නු ඇත.  එනේ වුත්, තදුයනත්, ඳරිය ර රි චාහය පිළිඵ 
අර්ධ හර්ෂි හර්තහ රහලනඹ කිීමභ ව රි චාහය ඹහන්ත්රණඹ ආඹතනත කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් 
රඵහත වළකි රි රහබ ඉභවත් ඹ.  නභභ ක්රිඹහන් භගින්, නිදන්ත කුඩු නයෝ නිහයණ 
නේහන් ව ඳවසුම්ර ගුණහත්භ බහඹ පිළිඵ ළනලු ඉදිරිඳත් කිීමභ වහ භවජනතහන 
වබහගී වීනම් වළකිඹහ ව එභ ළනලුරන න් නඹොමුයවීනම් අසථහ ද උදහනු ඇත.  

නභභ පිඹය, නිදන්ත කුඩු නයෝ නිහයණඹ වහ න ළරකිඹ යුතු ඉදිරි පිඹය වුද, 
නිහයණ උඳහඹභහර්ඹක් ව නතොයතුරු නත ඉඩඩ රඵහදීභක් ඹනු ශ්රී රාහනේ නිදන්ත 
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කුඩු නයෝ නිහයණඹ වහ න ළනලු ම්ඵන්ධනඹන් විඳුම් ඳඹනු ඇත්නත් අර්ධ ලනඹන් 
ඳභණි.  නිදන්ත කුඩු නයෝ ම්ඵන්ධනඹන් න ඳවසුම් ව නේහ පිළිඵ රි චාහය භවජන 
රි චාහය ඵරහත්භ කිීමභන ඳළවළදිය වීනම් ඹහන්ත්රණඹක් යජඹ විසින් වඳුනහත යුතුඹ.  එභගින්, 
දිගින් දින භ අදහශ ඖධ රභහණත් අන්දමින් නනොභළි භ ව අදහශ වදය ඳවසුම් 
රඵහළනීනම් නනොවළකිඹහ ව ආශ්රිත ළනලු ම්ඵන්ධ ම්ඵන්ධීයණඹ වහ න නක්න්ද්රීඹ 
සථහනඹක් නනොභළි වීභ පිළිඵ ද අධහනඹ නඹොමු විඹ යුතුඹ.    

භ්්තත රීභ  
1.1 ඵහුවෘධ-ේඳමකද්ඹක වමු : නෞය නඳෝණ ව නද්ය ඹ වදය අභහතයහාලඹ (නෞය 
අභහතයහාලඹ) නම් නතුරුත් නිහයණඹ වහ න උඳහඹභහර්ගි ළරසුභක් නටුම්ඳත් කිීමභ 

වහ ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ වමුක් සදහනම් ය නනොභළත.13
  එ ම රි පරඹක් නර, ජහි  

ක්රිඹහහීම ළරසුභන අනු, අන් දින ලනඹන් 2016 නනොළම්ඵර් භහඹ දක්හ ි බුණ ද නිසි 
හරනේරහන එඹ සිදු නළත.    
 

රභහදඹන නවේතු ලනඹන් නෞය අභහතයහාලනේ නිනඹෝජිතඹන් විසින් දක්හ සිිතනේ නිහයණඹ 
ම්ඵන්ධනඹන් අභහතයහාලනේ උඳහඹභහර්ගි අධහනඹ රභහණත් නනොවීභයි.  විලහර ලනඹන් 
රි ක්රිඹහ නඳන්න වදයභඹ/ හඹනි දෘසිතනෝණඹක් අභහතයහාලඹ විසින් ඒ නනුන 

පිළින්නහ රදී.14
  ඊන අභතය, OGP ඵළඳීභ, අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන් ව ඔවුන් එක්හසු කිීමභ 

වහ අභහතයහාලඹ විසින් න්නහ රද ල්ය පිඹය දිරි න්න රදී.  නනේ නතත්, අභහතයහාලඹ 
විසින් අධහනඹන රක් යන රද්නද් නිහයණ ක්රිඹහභහර්ඹන් ම්ඵන්ධනඹන් නභභ 
ම්ඳත්දහඹඹන්න රඵහත වළකි අදහශ න නවෝ නිලසචිත න නවෝ නතොයතුරු ඳළි නේ අල්ඳ 
ලනඹන් ඵයි.  අදහශ ඳර්නේණ ම්ඵන්ධීයණඹ නරුනණ් දුර්ර භටමනභකින් න අතය, 
නොඹහළනීම් ාරනඹ කිීමභ ද සිදුය ි බුනණ් ඉතහ අඩුනනි.

15
  නභභ අදව භතු යන රද්නද් 

ශ්රී රාහනේ විලහරතභ යහජය නනොන ාවිධහනඹ න ර්නෝදඹ යහඳහයනඹ ම භව නල්ම්යඹහ 
විසිනි. ඔහු කිඹහ සිිතනේ, තහක්ෂණි ාහදඹ ව රුණු ම්ඵන්ධ අදවස විභසීම් කි මඳඹක් 
ඳි න ඵත්, එනමුත් ඒහනඹන් නඵොනවොභඹක් වහ ව භවජන වබහගිත්ඹ සීමිත ඵත් 

සඳර්ලනීඹ රි පර අල්ඳ ව ඵත් ඹ.16
 

 

1.2 මය ක තතොයතුරු ප්රක්ලඹ  ඳමකරීභ: නිදන්ත කුඩු නයෝ නිහයණඹ ම්ඵන්ධ 
නතෝයහත් නතොයතුරු රහලනඹ වහ ල්ය පිඹය කි මඳඹක් නන ි බුණද, නභභ 
න්ධිසථහනඹ හක්හත් යනන ි බුනණ් සීමිත භහ්ති ඹකි.  නභභ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම 
භහ්ති ඹ දක්හ ි බුනණ් 2017 ජනහරි භහනේ දී ලනඹන් වුද, නිසි හරනේරහක් ලනඹන් 
එඹ ද ළරකිඹ නනොවළකි නේ.    
 

උදහවයණඹක් ලනඹන්, නනොදත් නවේතු  මත නිදන්ත කුඩු නයෝ පිළිඵ ජනහධිඳි  
හර්ඹහධන ඵරහඹ විසින් CKD නිහයණඹ පිළිඵ ක්රිඹහභහර් ම්ඵන්ධනඹන් නබ් අඩවිනඹන් 

ඳඹහ ඇත්නත් සීමිත නතොයතුරු ඹ.17  ජහි  භහධය රහලන භධයසථහන භගින් විවිධ නිහයණ 
ක්රිඹහභහර්ඹන් ාක්ෂි්තත ය දක්මින් ව ම්ඵන්ධිත ආඹතන වහ ාවිධහන වන් යමින් 
භහන නතොයතුරු රහලනඹන ඳත් ය ඇත.18

  නනේ නතත්, අහන විදයහත්භ හක්ෂිර 
අඩුභ නිහ, නෞය අභහතයහාලනේ ාවිධහන ව ාර්ධන ඒනේ අධයක්තුභහ අදවස ඳශ 
නශේ, රහලඹන ඳත් යන රද සීමිත නතොයතුරු භගින් සුනිතය විඳුම් දළන්වීභක් සිදු නනොනු 
ඇි  ඵයි.

19
  අභහතයහාලඹ ළඩිදුයනත් දක්න රද්නද්, තභ අභහතයහාලඹ විසින් නම් නනතක් 

CKD ම්ඵන්ධ නේහ ව ඳවසුම් පිළිඵ විනලේෂිත නවෝ පූර්ණ නතොයතුරු නවෝ ඒහනඹ ම 
රළයිසතුක් නවෝ රහලඹන ඳත්කිීමභක් සිදුය නනොභළි  ඵයි.  
 

නෞය අධයහඳන හර්ඹහාලඹ (HEB) භගින් හභහනය නිදන්ත කුඩු නයෝ (CKD) ම්ඵන්ධ 
නතොයතුරු අත්ඳත්රිහ ව ය ත්ි  ගු ලනඹන් නොනස නදන අඩාගු රද අතය, ඒහයින් ඉරක් 
යන රද්නද් හභහනය භවජනතහ ව ඳහල් ශමුන් ඹ.  නිර ජහි  බහහ නදනන්භ එනම්, 
සිාවර වහ නදභශ ඹන බහහයන් ඒහ රඵහත වළකි නමුත් නෞය අධයහඳන හර්ඹහාලඹ භගින් 



35 
 

නම් නනතක් ඒහ නඵදහ වළීමභක් සිදු ය නළත.
20

 ඊන අි නර් ලනඹන්, නෞය හර්ඹහාලඹ 
භගින් වදය නිරධහීමන් ව අනනකුත් නෞය නේහන් ම නේඹන් දළනුත් කිීමනම් 
ළඩනවන්රදී බහවිත කිීමභ වහ දර්ලනහත්භ ඉදිරිඳත් කිීමභක් ද සිදු යන රදී. නභභ යඛිත 

නතොයතුරු ි නඵන ඵන  IRM ඳර්නේඹහ විසින් තවවුරු ය ඇත.  නනේ නතත්, නෞය 
අධයහඳන හර්ඹහාලඹ භගින් නභභ යඛිත නතොයතුරු එභ ආඹතනනේ නබ් අඩවිඹන නවෝ නෞය 
අභහතයහාලඹන උඩුත කිීමභ (upload) සිදුය නනොභළි  නිහ නභභ මුල්පිරිම් භගින් න්ධිසථහනඹ 
හර්ථ නර ශඟහ යළනීභන දහඹත්ඹක් රඵහ නනොනද්.  
 

CKD ව කුඩු නයෝ ඒඹන් ම නයුතු වහ අඹළනඹන් මුදල් නන්කිීමම් නෞය 
අභහතයහාලනේ භසත අඹළඹන උඳග්රවණඹ ය ඇත.  අභහතයහාලඹ විසින් කුඩු නයෝ 
නිහයණඹ වහ න මුදල් නන්කිීමම් හර්ෂි අඹළඹ හර්තහනේ නනභ නොනක් නර එතු 
ය ඇත.  අභහතයහාලඹ විසින් නභභ නතොයතුරු නබ් අඩවිඹන එතු ය නනොි බුණද, නිදන්ත 

කුඩු නයෝ ඒනේ නිරධහරිනඹකු කිඹහ සිිතනේ OGP ඵළඳීභ භගින් නභභ නතොයතුරු 

භවජනතහන නිදවස කිීමභන පිඹය නිමින් සිිතන ඵයි.
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නෞය අධයහඳන හර්ඹහාලඹන අනු, නිදන්ත කුඩු නයෝ පිළිඵ නතොයතුරු රඵහළනීනම් 
වළකිඹහ පුළුල් කිීමනම් ළදත්භ ළඩිදුයනත් වඳුනහනන ඇත.  සුළරිඹ නබ් අඩවිඹ ව ඳළඹ 
විසිවතය පුයහ නේහ රන ඇභතුම් භධයසථහනඹ ද එභ අයමුණ නත ශඟහවීභන රුකුරක් විඹ 

වළකිඹ.22
  සුළරිඹ නබ් ද්හයඹ භගින් නෞය ළනලුක් වහ “නේත් ව යර විනලේඥ 

උඳනදස බහහ තුනනන්භ රඵහදීභන අදවස යන අතය, දුයථන ාහද, ඊනම්ල්, සයි්ත ව බහහ 
තුනනන්භ වනඹෝඹ දක්න නබ් අඩවිඹ වයවහ ඊශඟන ශ යුතු න්නන් කුභක්දළයි ඹන්න 

පිළිඵ උඳනදස රඵහදීභත් සිදු යයි.”
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  CKD ම්ඵන්ධ නතොයතුරු අද නවින, නබ් අඩවිනඹ ම 
වන් නනොභළි  ඵ නෞය අධයහඳන හර්ඹහාලඹ තවවුරු යයි.  එනේභ, CKD පිළිඵ නේහ 
ව ඳවසුම් ම්ඵන්ධ නතොයතුරු රඵහදීනම් වළකිඹහ ඇභතුම් භධයසථහනනේ නභනවයුම්රුන් 
වන නනොභළි  ඵද තවවුරු යයි.   

 

1.3 භවජන තතොයතුරු වෘභසීේ ව දැනුමක රීතේ ප්රර්ධන: ක්රිඹහන නළාවීභ සීමිත ඵළේ 
නභභ න්ධිසථහනඹ විසින් දක්නහ රදී.  නෞය අභහතයහාලඹ ව ර්නෝදඹ යහඳහයඹ අධහනඹ 

නඹොමු යන රද ඳරිදි, නිදන්ත කුඩු නයෝ (CKD ම්ඵන්ධ ල්ය නතොයතුරු යහ්තත කිීමභ 
ම්ඵන්ධනඹන් දියින පුයහ ඳත්න රද අදවස විභසීම් ව දළනුත් කිීමනම් යහඳහයර රි ඹ ද 
සීමිතඹ.24

  එනභන්භ, ඔවුන් තදුයනත් රහල යන රද්නද්, නභ මදී නිදන්ත කුඩු නයෝ 
නිහයණඹ පිළිඵ රහශිත නතොයතුරු ඳළතීභ සීමිතවීභත් නභඹ නවේතු විඹ වළකි ඵයි (ඵරන්න 

1.2 ගු).  නනේ නතත්, අලය පුර් නොන්නද්සි පුයහලීනභන් ඳසු, 2018 ජුනි භහනේදී 
නභභ න්ධිසථහනඹ භහ්ති ඹන ඳත් කිීමභන අන්තක්හ ය ඇත.  නම් අනු, නභභ න්ධිසථහනඹ 
තදුයනත් නිඹමිත හරඹන අනුරූඳ ඵ වඳුනහත වළකිඹ. 
 
නභභ න්ධිසථහනඹන, ඉදිරිඹනත් ඳත්හනන ඹන නඵොනවෝ ක්රිඹහහයම් දහඹ නේ.  
විනලේනඹන්භ, නෞය අභහතයහාලඹ ව භහධය විසින් අදහශ භවජන නෞය නතොයතුරු 
ම්නරේණඹ කිීමභන නයුතු යයි.

25
  නරෝ කුඩු දිනඹ ළනි ල්ය ඉේරදී භහධය භගින් 

ම්භන්ත්රණ ඳත්නු රඵයි.  ඊන අභතය, නිදන්ත කුඩු නයෝ පිළිඵ චාර්ඹහත්භ 
නයයණඹ වහ න න්නිනේදන ව අදහශ නතොයතුරු භවජනතහන නිළයදි ළඳමටභ 
ම්ඵන්ධ වදය නිරධහීමන් පුහුණුවීම්ර නියත නේ.

26
  

 
1.4 ප්රතිදත්ය දැක්වීතේ ඹ්න්ත්ර ඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ පිළිඵ ක්රිඹහත්භවීභ ආයම්බ ය 

නනොභළත. IRM ඳර්නේඹහ ම්මු හච්ඡහ ඳළළත්ව යජනේ ව සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන 
නිනඹෝජිතඹන් ඹන නදනොටමමහඹභ තවවුරු ය ඇත්නත්, නිදන්ත කුඩු නයෝ වහ 

පිරිනභන ඳවසුම් ම්ඵන්ධ ආඹතනත රි චාහය ඹහන්ත්රණඹක් නනොභළි  ඵයි.
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1.5 ප්රතිදත්ය ්ර්ත්: නභභ න්ධිසථහනඹ, ඉවත 1.4 නොනනේ දක්න රද න්ධිසථහනඹ වහ 
ඵළඳුණකි.  නෞය අභහතයහාලනේ නිනඹෝජිතඹන් ව අදහශ වවුල්හීම සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹ 
ද ඇතුලු ම්මු හච්ඡහන්න වබහගි යත් සිඹලුභ ම්ඳත්දහඹඹන් ව ර්නෝදඹ 
යහඳහයඹ ද රහල නශේ, නභභ න්ධිසථහනඹ ක්රිඹහන නළාවීභ ආයම්බ ය නනොභළි  ඵයි.28

 

 

පර් ප්රතිදපර  
රළයිසතුත න්ධිසථහන අම්පූර්ණ නවෝ ක්රිඹහන නළාවීභන නිඹමිත ි බුණද, සුළු වුත්, සුබහදී  
රි පර නම් නවිනත් නිීමක්ණඹ ශ වළකිඹ.   

උදහවයණඹක් නර, ඵළඳීභ භගින්, නිදන්ත කුඩු නයෝ නිහයණඹ වහ න උඳහඹභහර්ගි 
ළරසුභ ළසීභ නේත් කිීමභන නෞය, නද්ය ඹ වදය ව නඳෝණ අභහතයහාලඹ භගින් 
දිරින්හ ඇත.29 එනභන්භ, CKD වහ සිදුයන රද මුදල් නන්කිීමම් ම්ඵන්ධ නතොයතුරු 
ඇතුශත් හර්ෂි අඹළඹ හර්තහ නෞය අභහතයහාල නබ් අඩවිනඹ ම රහලඹන ඳත්කිීමභන 
අලය පිඹය න්නහ ඵ CKD ඒඹ විසින් තවවුරු යන රදී.30  

ඉදිරි පිඹය  
නිදන්ත කුඩු නයෝ නිහයණඹ ම්ඵන්ධ ළශළක්වීනම් ව රි හය උඳහඹභහර්ඹන් නත 
භවජන රනේලඹ ඉවශ නළාවීභන, වඳුනහත් ෆභ න්ධිසථහනඹක්භ, ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම දක්හ 
ඇි  ඉි රි හරසීභහ ඇතුශත භහ්ති  කිීමභ වහ ක්රිඹහන නළාවීභ ශ යුතුඹ.  

නනේ නතත්, CKD නවේතුනන් න නයෝවල්තවීම් ව භයණඹන් ායහ අඩු කිීමභ ව, 
එභගින්, ළඩිදුයනත්, නභභ ඵළඳීනභ ම විබවීඹ ඵරඳෆභ ළඩි කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් IRM ඳර්නේඹහ 
විසින් නඹෝජනහ යනු රඵන්නන්, ඳවත දළක්නන මුල්පිීමම් රහ ඵළලීනම් ළදත්භයි.  
ඳි න ඵළඳීම්ර නයයණඹක් ආහයනඹන් නභභ මුරපිීමම් වඳුන්හදිඹ වළකි අතය, නළි නම්, 
ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නොනක් නර එතු කිීමනම් වළකිඹහ ද ඇත:  

 ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් නි න් රඵහන්නහ CKD ම්ඵන්ධ විධිභත් ඳර්නේණහත්භ 
මුරපිීමම්ර නතොයතුරුයන් භන්විත හර්තහ, නෞය නද්ය ඹ වදය වහ නඳෝණ 
අභහතයහාල නබ් අඩවිනඹ ම විධිභත් හරහන්තයර ව යන නදයක් (අභ 
ලනඹන්) රහලනඹන ඳත් කිීමභ.  එනභන්භ, CKD ළශළක්වීභ ව ශභනහයණඹ 
වහ නතෝයහත් ව ාසනල්ෂිත ඳර්නේණහත්භ නොඹහළනීම් ඊන ඇතුශත් කිීමභ ද 
ඔවුන් විසින් ශ යුතුඹ.  
 

 CKD ම්ඵන්ධ නිහය ව රි හය උඳහඹභහර්ඹන් නත භවජන රනේලඹ 
ම්ඵන්ධීයණඹන ව ළඩිදියුණු කිීමභන ල්ය නක්න්ද්රසථහනඹක් වඳුනහනන, පි මටුවීභ 
භගින් විවිධ ආඹතන අතය නයුතු අි ච්ඡහදනඹවීම් ඉත් කිීමභ.  
 

 නෞය අධයහඳන හර්ඹහාලනේ (HEB) සුළරිඹ වත්රබහහ නෞය නතොයතුරු නබ් 

ද්හයඹ වයවහ CKD ම්ඵන්ධ නතොයතුරුරන ශඟහවීභන ඇි  අසථහන් ළඩි කිීමභ.  ශ්රී 

රාහ පුයහ CKD ම්ඵන්ධ ඳවසුම් ව නේහන් රඵහළනීනම් වළකිඹහ පිළිඵ නිඹත 
නතොයතුරු රඵහදීභ වහ ද නභභ නබ් ද්හයඹ බහවිත ශ වළ. 
 

 CKD ම්ඵන්ධනඹන් රඵහත වළකි ඳවසුම් ව නේහන් පිළිඵ අභතන්නන් වන 
නිඹත නතොයතුරු ළඳමටභ වහ සුළරිඹ ඇභතුම් භධයසථහනනේ ඇභතුම් නේහ 
වහඹඹන් පුහුණු කිීමභ.  
 

 CKD පිළිඵ තේ්න් ව ඳවසුකේර ගු ්මකභක ඵ ව වෘල්නීඹමකඹ පිළිඵ 

පුයැයල  ඳරිලිරක ප්රතිදත්ය ්ර්ත් රීභ ව් ඳැවැදිය  අනුඵැඳුේ ඹ්න්ත්ර ඹක් 

ක්කය, වඳුන්් භ.  වෘිනභමක භැයලවෘය  ප්රතිදකර්භ ඹ්න්ත්ර ඹක් ව ඉන් අනතුරු 

උඳ්ඹභ්ර්ගඹන් පිළිඵ පුයැයල ප්රතිදත්ය අද්ශ කයගැනීභ මී  ඇතුශමක කශ වැරඹ. 
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2. ්යක්ෂිත ව මිර දැරිඹ වැර ෂධ (Safe and Affordable Medicines) 
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ :  

යලඹ තදන්  ්යක්ෂිත ව මිර දැරිඹ වැර ෂධ රඵ් භ ව් ඳ්යද ලය ප්රතිදඳමකතිදඹක් තගනසභ  

නිහය, රර්ධ, සුහය ව පුනරුත්ථහඳන නෞය ඳවසුම් ඇි  කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් 
අතයලය ඖධරන ඇත්නත් ඉතහ ළදත් මිමිහකි.  යනටම නෞය දර්ලඹන් (උඳනත්දී ආයු 
අන්තක්හ ව නෞය ඳවසුම් ඳරිනබෝජනඹ ළනි) ඉවශ භටමනභ ඳත්හනන ඹහභ වහ 
නවේතුන නිදවස ව විලසවීඹ නෞය ඳවසුම් ක්රභනේදඹක් ඳත්හනන ඹහභන ශ්රී රාහ 
භත් ඇත. නනේ නතත්, නභභ ක්රභනේදඹ ක්රිඹහත්භ කිීමනම්දී, තදුයනත් ඳි න 
විභතහන් වඳුනහත වළකිඹ.  නෞය ඳවසුම් නනොමිනල් ළඳයුද, භවජනතහන ආයක්ෂිත ව 
මිර දළරිඹ වළකි ඖධ ළඳමටභ නනොයන්නන් නම්, එඹ භවජනතහනේ නෞය තත්ත්ඹ 
නනය ම ළරකිඹ යුතු ඍණහත්භ ඵරඳෆභක් ඇි  යනු ඇත. 

ශ්රී රාහනේ, යජනේ නයෝවල්ර ව හඹනර ඖධ නනොභළි  වීභ ව  මඟතහඹ නිහ 
යනහීම රි පර ඇි  ය ි නබ්.  ඖධර තත්ත්ඹ ව මිර ද භවජනතහන ඵරඳහනු රඵන 
ඵයඳතර ළනලුක් ඵන ඳත්  ඇත.  නභභ ඵළඳීභ භගින් අයමුණු යනු රඵන්නන් ජහි  නෞය 
රමිතීන් ඉවශ නළාවීභ ව සිඹලුනදනහන ආයක්ෂිත ව මිර දළරිඹ වළකි ඖධ රඵහදීභ වි  
කිීමභයි. ජහි  ඖධ ඳහර ජහි  භණ්ඩරඹ (NMRA) ඳත්කිීමභ ව ක්රිඹහත්භ කිීමනම්දී 
තක්නේරු කිීමභ වහ වනඹෝනඹන් නයුතු කිීමභ භගින් යජනේ වීභ ව විනිවිද බහඹ 
ඉවශ නළාවීභ සිදු නු ඇත.    

න්ින්ථ්න:  

 2.1 ජ්තිදක ෂධ ඳ්රක භඩුඩරඹ (NMRA)  යලවෘේ භ්ජයීඹ ීවෘධ්නඹන්තේ ව 

තෞඛය ක්රිඹ්ක්ීන්තේ වබ්ගිමකඹ  පත උඳතද්ලන භඩුඩරඹක් ඳමක රීභ. 
 

 2.2 භවජන ප්රතිදත්ය ව් න ප්රතිදඳ්දන ද  පත අතයලය ෂධර ඵහුරමකඹ 

(RMSD, ්ඹතනගත භට් භ) වතිදක රීභ ව් ්ඹතනගත තභතවයුේ ක්රභතේදඹක් 

ඇතිද රීභ.  
 

 2.3 යලඹ භ යජතේ තයෝවේ ව ්ඹන වෘයලන් ෑභවෘ භ අතයලය ෂධර තමකමකඹ ව් 

ේඵන්ධ ගකීභ වතිදක රීභ ව ප්රදර්ලන පුරු භගින් භවජනත් තත තතොයතුරු 

ය්්තත රීභ. 
 

 2.4 අතයලය ෂධ දැරිඹ වැර මිරක  රඵ් භ ව තබ් ද්්යඹක් වයව් එභ 

තතොයතුරු භවජනත්  රඵ් භ භත, පුද්ගය ක ෂධවේ ව් තශ්රේිගතරීතේ 

ක්රභතේදඹක් ඇතිද රීභ.  
 

 2.5 අතයලය ෂධ දැරිඹ වැර මිරක  රඵ් භ භත ඳදනේ පුද්ගය ක ෂධවේ ව් 

තශ්රේිගතරීතේ ක්රභතේදඹක් ඇතිද ඵ  භවජනත්  දැනුේමක රීභ. 
 
ගරයුතු ්ඹතනඹ: නෞය නද්ය ඹ වදය ව නඳෝණ අභහතයහාලඹ  

 

වඹ ්ඹතන: ජහි  ඖධ ඳහර භණ්ඩරඹ; ඖධ ළඳයුම් අාලඹ, ර්නෝදඹ, නයෝගී 

අයිි හසිම් නඳයමුණ, ජනතහ නෞය යහඳහයඹ (සිවිල් භහජ)  

 

්යේබක දිනඹ: 2016 ජුය                                         අ්න දිනඹ: 2018 ජුය  



39 
 

ී්ක්යක  වන: ්ක තීකය  තවේතුන් නි් ඵැඳීතභ ප තඳශ ීක්ෂි්තත කය ඇත.  ඵැඳීභ 

ේඵන්ධ ේපුර්  තඳශ ව්, 2016–2018  ශ්රී රීක් ජ්තිදක ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ ඵරන්න. 
http://bit.ly/2wv3jXR.  
 

 

න්දර්බඹ ව අයමු   
නභභ ඵළඳීභ භගින් අදවස යනුනේ, ශ්රී රාහ තුශ තත්ත්නඹන් උස අතයලය ඖධර 
ඵහුරතහ ව දළරිඹ වළකි මිරන මිර දී ළනීභන ඇි  වළකිඹහ රර්ධනඹ කිීමභයි.  ළඩි දියුණු 

යන රද අධීක්ණ ක්රභනේද, ඖධ ඳහරනඹ වහ සිවිල් භහජමටඹ වබහගිත්ඹ, ව අතයලය 
ඖධර ඵහුරතහ පිළිඵ නතොයතුරු යහ්තත කිීමභ වයවහ නභභ තත්ත්ඹ ඇි  කිීමභ ඉරක් 
යනු රළනබ්.  ඊන අභතය, නභභ ඵළඳීභ භගින් අතයලය ඖධර ඵහුරතහ ව ඖධර මිර 
දළරිඹ වළකි වීභ භත පුද්ය ඖධවල් න්රේණිත කිීමභ වහ ක්රභනේදඹක් ඇි  කිීමභ වහ 
ඹත්න දයයි.  එනභන්භ, එභගින් රි පර රහලඹන ඳත් කිීමභ වහ ද නයුතු යනු රඵයි. 
රභහණත්, ආයක්ෂහහීම ව දළරිඹ වළකි මිරන අතයලය ඖධ ළඳමටනම්දී, ම්ඵන්ධිත ආඹතන 
විසින් ජහි  නෞය රමිතීන් ව නෞය දර්ලඹන්නේ ළඩිදියුණුක් අන්තක්හ යයි.  එභ 

ආඹතනඹන්න නෞය, නද්ය ඹ වදය ව නඳෝණ අභහතයහාලඹ (නෞය අභහතයහාලඹ); ජහි  

ඖධ ඳහරන භණ්ඩරඹ (NMRA); ව නෞය අභහතයහාලඹ ඹනනත් ඳි න වදය ළඳයුම් 

ඒඹ ඇතුලු අනනකුත් ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් අඹත් නේ.1  

 

ශ්රී රාහ විසින් නිදවස, විලසවීඹ නෞය ඳවසුම් ක්රභනේදඹක් ඳඹනහ ඹළයි පුයහයම් නදඩුද, 
පුයළසිඹන් ව නෞය නේහ ඳඹන්නන් දීර්ක හරඹ සින අතයලය ඖධ රභහණත් 
නනොන නර ව දළරිඹ නනොවළකි මිරන ඳඹන ඵන අදවස ඳශ ය ඇත.2  විනලේනඹන්, 
ඉවශ මිර නවේතුනන් නඵොනවෝවින දරුණු නයෝ වහ රි හය රඵන නයෝගීන් ඔවුන්නේ 
වදයරුන් නිඹභ යන ඖධ මිර දී ළනීභන නනොවළකි රි හය නනොරඵන අසථහ දළත 
වළකිඹ.3  ඖධ යඹහඳදිාචි කිීමභ පිළිඵ නනවහීම ක්රිඹහයඹ නවේතුනන්,  හඹනි ඳීමක්ෂහ 

සිදුකිීමනම් රභහණත් වළකිඹහක් නනොවීභ, ව ලක්ි භත් ඖධ ාචිතඹක් නනොභළි වීභ නිහ 
ළනලු උග්රවීභ ව නිඹහභනඹ නනොයන රද ඖධ ායණඹ වීභ ළඩිවීභ ආදී තත්ත්ඹන් භතු  

ඇත.  නභභ අභිනඹෝ භගින් ආයක්හ, හර්ඹක්ෂභතහ, ව ඳි න ඖධර තත්ත්ඹ පිළිඵ 

ළනලු උද්ත යයි.4  මිර ළඩිවීභ ව ආයක්හ වහ ඖධර තත්ත්ඹ අවිනිලසචිතවීභ නිහ, 

නිඹභ යන රද ඖධ රි හය ක්රභ භඟ නනොළරඩිභන5 ව අභතය නෞයභඹ ාකරතහ 
ඇි වීභන නවේතු නේ.  නම් නවේතුනන් ඇි න රි පර ළඩිදුයනත් භවජන නෞය නේහ ක්නේත්රඹ 

තුශ ළනලු ඇි  කිීමභන නවේතුක් වීභ දක්නන වළකිඹ.6  

 

ීවන රි චාහය ලනඹන්, නෞය අභහතයහාලඹ විසින් නම් නවිනත් ශ්රී රාහ තුශ තත්ත්නඹන් 
උස අතයලය ඖධර ඳළළත්භ තවවුරු යනු ස විනලේ පිඹය නන ඇි  ඵ වඳුනහත 
වළකිඹ.  විනලේනඹන්, 2016 ඔක්නතෝඵර් භහනේ දී, නඵෝ නනොන නයෝ වහ න අතයලය 
ඖධ 48  රළයිසතුක් වහ යජඹ විසින් විනලේ ළටම ඳත්රඹක් භගින් නිර ලනඹන් වඳුන්හ 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ 

විනලේත්ඹ OGP අඹන්නේ අදහශත්ඹ විබවීඹ ඵරඳෆභ 
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ 
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දුන් මිර සීභහන් ව මිර ඳහරනඹන් සුවිනලේෂී නර වඳුනහත වළකිඹ.7  අනනකුත් ඖධ වහ 
න මිර ඳහරනඹ කිීමම් ද ඉටු වීභන නිඹමිත රළයිසතු තුශ ඳතී.  විලසවීඹ නෞය නේහ ව දළරිඹ 
වළකි ඖධ රඵහළනීභන නයෝගීන්න ඇි  අයිි ඹ තවවුරු කිීමභන යන විසින් ත් දීර්කහලීන 
උත්හවඹ පරදළීමභක් නර නභභ මුරපිීමභ පුළුල් නර රලාහන රක් විඹ.8  

 
නභභ ළසුභ නිහ නභභ ඵළඳීනභ ම සත්රයණඹ ල්දළීවභන සිදු ව නමුත් දළරිඹ වළකි ඖධ 
භවජනතහන ළඳමටභ වහ න සුවිනලේෂී හභ ඵරඹක් ඳඹහ ඇත.  තභත්, නභභ ඵළඳීභ භගින් 
ආභන්ත්රණඹ යන ල්ය ළනලු ව ළරකියභත්බහඹන් විලහර ලනඹන් ඳතී.  විනලේනඹන්භ,  
ඖධර ඵහුරතහ ම්ඵන්ධ නතොයතුරු දුරඵවීභ, අදහශ ක්රිඹහයඹ පිළිඵ භවජන අධහනඹ 
නඹොමු කිීමභක් සිදු නනොවීභ ව සිවිල් භහජඹ ඖධ නිඹහභනඹ ම්ඵන්ධ තීයණ ළනීනම් 
ක්රිඹහයනඹන් ඉත් ය ි බීභ ආදිඹ රධහන ළනලු නර දළක්විඹ වළකිඹ.  
 
නභභ න්දර්බඹ තුශ, නභභ ඵළඳීභ ම්පුර්ණ ලනඹන් ක්රිඹහත්භ වනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් 
ආයක්ෂිත ව දළරිඹ වළකි මිරන අතයලය ඖධර ඵහුරතහ ළඩි කිීමභ භගින් භධයත විබවීඹ 
ඵරඳෆභක් ඇි  යනු ඇත.  විනලේනඹන්භ, සිවිල් භහජනේ ව නෞය ක්නේත්රනේ 

ක්රිඹහහීමන්නේ නිනඹෝජනඹ  මත NMRA වහ උඳනද්ලන භණ්ඩරඹක් ඳත්කිීමභ භගින් 
ඖධ නිඹහභනඹ ම්ඵන්ධ යජනේ ධනහත්භ වීභ  මත ඉතහ ඉවශ විනිවිද බහඹක් ඇි  
යනු ඇත.  නභභ ඳත්කිීමභ භගින් උදහවයණඹක් නර ඖධ ර්භහන්තඹ භගින් සිදු යන 

ආචාහයධර්භරන ඳනවළනි ඖධ රචාහයණඹන් ශක්හලීභන උඳහීම නු ඇත.9  එනභන්භ, 
රභහණත් නර නිඹහභනඹ යන රද ව එභගින් නෞයහයක්ෂිත ව ඖධ ායණඹ වීභ 
ළඩිදියුණු වීභන ද එඹ නවේතු නු ඇත.10  ආඹතනත ව නද්ය ඹ විනක්න්ද්රත යන රද 
නිඹහභන ඳද්ධි ඹක් වඳුන්හදීභ භගින් විනිවිද බහඹ ළඩිදියුණු යනු ඇි  අතය, එභගින් 
භවජනතහන ක්රිඹහහීම නර ඖධර ඵහුරතහ වඳුනහළනීභන වළකිඹහ රළනඵනු ඇත.  
භවජන රි චාහය වහ න රි ඳහදනඹ භගින් නෞය නේහ රි ග්රහවඹන්න ඖධර  මඟතහ 
පිළිඵ ඳළමිණිය කිීමභන වළකිඹහ රළබීභත් භඟ උස භටමනභන ඳත් යන රද සිවිල් 
වබහගිත්ඹක් නභ මදී වඳුනහත වළකි නු ඇත.  නම් වහ ම්ඵන්ධ, නිඹභ යන රද නෞය 
නේහ ඳඹන්නන් විසින් අතයලය ඖධර ඵහුරතහ පිළිඵ නම් දක්හ නවළිදයේ නනොයන 
රද නතොයතුරු විනිවිද බහඹකින් යුතු නවළිදයේ වීභ සිදු නු ඇත.  නභභ නතොයතුරු භහර්ත 
රහලනඹන ඳත්වීභන නිඹමිත අතය, නයෝවල්ර රදර්ලනහත්භ පුරු භගින් ද රහලනඹන 
ඳත්වීභන නිඹමිතඹ.  රධහන සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹකු න ර්නෝදඹ, කිඹහ සිිතනේ 
නතොයතුරු රහලනඹන ඳත්කිීමභ භගින් විනිවිද බහඹ ළඩි නු ඇි  ඵයි.  එභ ාවිධහනඹ වන් 
නශේ, එනභන්භ, නභභ ක්රිඹහ භගින් යජනේ ම්ඳත්දහඹඹන් රලසන කිීමභන භවජනතහන 
අසථහ රළනඵන ඵත් අතයලය ඖධර ඵහුරතහ වි  කිීමභන ඔවුන් හභ ඵරඹක් 
නර ක්රිඹහයන ඵත් ආයක්ෂිත ව දළරිඹ වළකි මිරන ඖධ වහ න රනේලඹ සුයක්ෂිත යන 
ඵත් ඹ.11 

 
එනේභ, නඹෝජිත පුද්ය ඖධවල් ඇයුම් ක්රභනේදඹ භගින් පුද්ය ඖධවල්ර අතයලය 
ඖධර ඵහුරතහ පිළිඵ නතොයතුරු රහලනඹන ඳත් කිීමභන යජඹන ඵරකිීමභක් යනු ඇත. 
නභභගින් යජඹ තු නතොයතුරුරන භවජනතහන ඇි  රනේලඹ ළඩි යනු ඇත.  ර්නෝදඹ 
යහඳහයඹන අනු, ම්පුර්ණ ලනඹන් නවෝ පරදහමට නර නවෝ ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ 
භගින් ඖධවල්රන අතයලය ඖධර ඵහුරතහ ළඩිකිීමභ වහ අතයලය ඖධ ඵඩහය 

තඵහළනීභ දිරිළන්වීභ නනයනු ඇත.12  

 
නභභ ඵළඳීභන ඇතුශත් ව න්ධිසථහන භගින් ශ්රී රාහනේ අතයලය ඖධර ඵහුරතහ ව මිර 
දළරිඹවළකි ඵ ළඩිදියුණු කිීමභන නවේතු නු ඇත.  නනේ නතත්, අතයලය ඖධර තත්ත්ඹ 
වි  කිීමභන විනලේෂිත ක්රිඹහන්නේ ඳළි  අභත්භ නිහ නභභ ඵළඳීනම් ක්නේත්රඹ සීභහ මත 

සබහඹක් දළත වළකිඹ.  2.3 න්ධිසථහනඹ නනොඳළවළදිය නර ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන්, 
“තත්ත්නඹන් උස අතයලය ඖධ ළඳමටභ වි  කිීමභ” යි.  නනේ නතත්, නභ ම  
ක්රිඹහහරිත්ඹ සීභහ මත විනලේත්ඹක් නඳන්නුම් යන අතය, ඖධර තත්ත්ඹ වි  
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කිීමභ වහ යජනේ නයෝවල් ක්රිඹහයන්නන් නනේද ඹන්න ඳළවළදිය දක්හ නළත.  NMRA 
වහ උඳනද්ලන භණ්ඩරඹක් ඳත්කිීමනම් නඹෝජනහ භගින් ඖධ නිඹහභනඹ ඳහරනඹ කිීමභ 
තත්ත්නඹන් උස ඖධ ළඳමටභ වි  කිීමභන ඉතහ ළදත් ඳශමු පිඹයක් නු ඇත. නනේ 
නතත්, නභභගින් ඳභණක් ශ්රී රාහනේ අතයලය ඖධර තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධ  භවජනතහන 
ඇි  අඩු විලසහඹ නනස කිීමභ ශ නනොවළකි නු ඇත.  නභභ සීභහයණනේ රි පරඹක් නර, 
නයෝගිඹහන නිර්නද්ල යන රද ඖධ ටමනනෝරු වහ න නනොළරඩිම් ව ශ්රී රාහනේ නෞය 
නේහ ම්ඵන්ධ ඳි න නනොනි න දුර්රතහ භවළීමභ ද සිදු නු ඇත.  
 

භ්්තතිදඹ  
2.1 උඳතද්ලන භඩුඩරඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ අර්ධ ලනඹන් භහ්ති ඹන ඳත් ඇත.  ජහි  
ඖධ නිඹහභන අධිහරිඹ (NMRA) විසින් උඳනද්ලන භණ්ඩරඹන හභහජිඹන් නම්කිීමභ සිදු 
යනු රළඵ ඇත.  භණ්ඩරනේ ායුි ඹ ව නිනඹෝජනඹ ම්ඵන්ධ NMRA භනඳන්වුම් භඟ 
නභභ නම් කිීමම් ඒහත්මි න ඵ වඳුනහත වළකිඹ.13  නනේ නතත්, නෞය අභහතයයඹහ 
විසින් නම් නනතක් නභභ නම් කිීමම් විධිභත් ඳත්කිීමම් ඵන ඳත්කිීමභ සිදුය නළත. නභභ 
න්ධිසථහනනඹ ම භහ්ති ඹ ළරසුම් ය ි බුනණ් 2016 ළ්තතළම්ඵර් භහඹන වුද, භහ්ති ඹ 
පිළිඵ රහ ඵරන වින නිඹමිත හරඹන අනුකර නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ. 
 
රභහදඹ වහ නවේතු දළක්වීනම්දී, NMRA ම නිනඹෝජිතනඹකු විසින් වන් යන රද්නද් උඳනද්ලන 
භණ්ඩරනේ ඳත්වීභ ව අනුභතවීභ ම්ඵන්ධ විඹඳහත්රතහ තනියභ ඳි න්නන් නෞය 
අභහතයයඹහ ඹනනත් ඵයි.  එනිහ, NMRA විසින් තදුයනත් නභභ න්ධිසථහනනඹ ම භහ්ති ඹ 
වහ ක්රිඹහ නනොයන ඵ ඳළවළදිය නේ.14  NMRA විසින් නම් කිීමභන සුදුසු හභහජි ායහ 
න 20න් 17ක්, අනුභළි ඹ වහ නෞය අභහතයයඹහ නත ඉදිරිඳත් ය ඇත.  නනේ නතත්, 
අනුභළි ඹ රභහද න්නන් කුභන නවේතුක් නිහදළයි NMRA නවෝ නෞය, නඳෝණ වහ නද්ය ඹ 
වදය අභහතයහාලඹ (නෞය අභහතයහාලඹ) නවෝ දළන සිිතනේ නළත.15 නෞය අභහතයහාලනේ 
හභහජිඹකු රහල යන රද්නද් අභහතයහාලඹ විසින් ඖධ කි මඳඹ මිර රකුණු කිීමභ වඳුන්හ 
දීභත් භඟ (න්දර්බඹ ව අයමුණු වහ න ඉවත නොන ඵරන්න) උඳනද්ලන භණ්ඩරඹ 
ඳත්කිීමභ වහ න අලයතහ අඩු ව ඵ රහල ශ වළකිඹ.  නනේ නතත්, අභහතයහාලඹ 
විසින් නභභ ළසුම් භඟ වුද උඳනද්ලන භණ්ඩරඹන ඉතහ ළදත් මිමිහක් ඉදිරිඳත් ශ 
වළකි ඵ වඳුනහන්නහ රදී.  අනනකුත් කීම් අතය, උඳනද්ලන භණ්ඩරඹන ඖධ රම්ඳහදනඹ, 
ඖධර තත්ත්ඹ ඳළවළදිය කිීමභ, ව ළඳයුම් ව ඖධ යඹහඳදිාචි කිීමභ ළනි ක්නේත්රඹන් ම 
විනිවිද බහඹ පිළිඵ උඳනදස රඵහදීභ ශ වළකි නු ඇත.16 
 
සිවිල් භහජ ාවිධහනඹක් න ර්නෝදඹ යහඳහයනේ නිනඹෝජිතනඹකු වන් යන රද්නද්, 
භවජන නෞය පිළිඵ යහඳහයඹ භඟ එක් ර්නෝදඹ යහඳහයඹ විසින් උඳනද්ලන භණ්ඩරඹ 
වහ හභහජිඹන් නම් කිීමභන ක්රිඹහහීම නර ම්ඵන්ධ ව ඵයි.17  
 

2.2 අධීක්  ක්රභතේදඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ විසින් සීභහ මත භහ්ති ඹක් අත්යනන 
ඇත. ර්තභහනනේදී, එ ම ම්පුර්ණ ක්රිඹහහරිත්ඹක් නවෝ අතයලය ඖධර ඵහුරතහ නවෝ 
ම්ඵන්ධ භවජන රි චාහය ළඳමටභ පිළිඵ ආඹතනත ඳහරන ක්රභනේදඹක් නනොභළත. නනේ 
නතත්, ඳි න ඹිතතර ඳවසුම් ළඩිදියුණු කිීමභ වහ ල්ය පිඹය ළනීභ සිදුනමින් ඳි යි. 
 
අතයලය ඖධර ඵහුරතහ ඳහරනඹ කිීමභ වහ න ල්ය කීභ ඳි න්නන් නෞය, 
නඳෝණ ව නද්ය ඹ වදය අභහතයහාලඹ ඹනනත් ඳි න වදය ළඳයුම් ඒඹ (MSD) භතඹ. 
ජහි  ඖධ නිඹහභන අධිහරිඹ (NMRA)න අනු, ජහි , රහනද්ය ඹ ව ඳශහත් ඳහරන 
භටමනම්ර ඖධ ව වදය ළඳයුම්ර නතො ඵඩහ ව ඍජු නඵදහවළීමභ වඳුනහළනීභන MSD 
විසින් ඹිතතර ඳවසුම් අධීක්ණඹ කිීමනම් හභහනය භහර්ත ක්රභනේදඹක් ළසීභ සිදු යනු 
රඵයි.  නභභ ක්රභනේදඹ18 නෞය අභහතයහාලඹ ව විනක්න්ද්රත ව රහනද්ය ඹ වදය ළඳයුම් 
නොටමමහ භඟ ඍජු ම්ඵන්ධිත වී ඇත.  ශ්රී  රාහනේ නෞය ඳද්ධි ඹ විනන්ද්රත වී 
ි බුණද, MSD විසින් භධයත අලය ඖධ ව වදය ළඳයුම් මිර දී ළනීභ සිදු යයි.19  
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MSD විසින් භවජන රි චාහය වහ ඉඩඩ රඵහනනොදීභත් භඟ, NMRA විසින් ඉසභතු යන 
රද්නද් MSD නබ්අඩවිඹ තුශ භවජන රි දහනඹන් නවන් කිීමභන හභහනය ාහද නභරභක් 
ඇි ශ යුතු ඵයි.  ර්නෝදඹ නිනඹෝජිතඹහ වන් යන රද්නද්, නනේ නතත්, ඖධර 
ඵහුරතහ අධීක්ණඹ වහ රභහණත් ක්රභනේදඹක් නනොඳළතුණු අතය, නභභ න්ධිසථහනඹ 
හර්ථ භහ්තත කිීමභ වහ තත් නඵොනවෝ දෆ ශ යුතු  ඇි  ඵයි.20  
 
2.3 අතයලය ෂධ ැඳයීභ: ෆභවිනභ ෆභ නයෝවරභ ව හඹනඹභ තත්ත්නඹන් 
උස අතයලය ඖධ ළඳමටභ වහ ව අයමුණ භඟ නභභ න්ධිසථහනඹ අත්යනන 
ි නඵන්නන් සීභහ මත භහ්ති ඹකි.  2018 ජුනි භහඹ නවින භහ්ති ඹන ඳත්වීභන නභඹ 
ළරසුම් ඇි  ඵළවින්, තභත් නභභ ඵළඳීභ නිඹමිත හරඹන අනුකර නර වඳුනහත වළකිඹ.   
 
අතයලය ඖධර උස තත්ත්ඹ වි  කිීමභ වහ න්නහ රද විනලේෂිත පිඹය පිළිඵ 
නතොයතුරු ළඳමටභ නෞය අභහතයහාලඹන ශ නනොවළකි විඹ.  නභභ න්ධිසථහනනේ 
විනලේත්ඹන් සීමිත වීභ එ ම අභත්ඵන නවේතු විඹ.  නනේ නතත්, අභහතයහාලඹ වි  
නශේ, නයෝවල් ව නෞය හඹන කි මඳඹක් විසින් ඖධර ඵහුරතහ ම්ඵන්ධ ත්භන් 
නතොයතුරු භවජනතහ නත ඉදිරිඳත් කිීමභන නයුතු ආයම්බ ය ඇි  ඵඹ.21  අභහතයහාලඹ 
විසින් වඳුනහන්නහ රද්නද්, නභභ මුල්පිීමභ අම්පුර්ණ ඵත් අදහශ රි ඹ ඒහහය 
සබහඹකින් සිදු නනොභළි  ඵත් ඹ.  ායහනනල්න රඵහළනීනම් නනොවළකිඹහ ව අලය 
නතොයතුරු එතු යළනීභ වහ ඳත්නහ ක්රභනේදඹන් රභහණත් නනොවීභ අසථහය නවෝ 
අම්පුර්ණ හර්ථත්ඹන නවේතු න ඵ ද තදුයනත් දක්හ සිිතන රදී.22  ර්නෝදඹ යහඳහයඹ 
විසින් කිඹහ සිිතනේ, නභභ න්ධිසථහනනඹ ම භහ්ති ඹ වහ ඹම් හරඹක් ත නු ඇි  ඵයි.23  
 
2.4 ෂධවේ ඇගයුභ  රක් රීතේ ක්රභතේදඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ ආයම්බ ය නළත.  
හච්ඡහන රක් ශ ෆභ ම්ඳත්දහඹනඹකුභ වි  නශේ, NMRA විසින් නම් නනතක් 
පුද්ය ඖධවල්ර ඖධර මිර දළරිඹ වළකිබහඹ ව රඵහත වළකි බහඹ පිළිඵ ඇයුම් 
කිීමභ වහ න ක්රභනේදඹක් හ නනොභළි  ඵයි.  නභභ න්ධිසථහනඹ භහ්ති ඹන ඳත් 
කිීමභන නිඹමිත ි බුනණ් 2017 ජනහරි භහනේදී න නිහ, නභඹ නිසි හරඹන අනු 
භහ්ති ඹන ඳත් නනොන්නක් නර ළරකිඹ වළකිඹ. 

NMRA නිනඹෝජිතඹහ ඳළවළදිය නශේ, අන්තක්ෂිත ඇයුම් ක්රභනේදඹ අහනනේදී දළනුම්නදනු ඇි   
භනඳන්වුම් නිර්භහණඹ කිීමභ ව අනුභළි ඹ රඵහළනීභ ඔවුන් විසින් සිදුය ඇි  ඵයි.  නභභ 
භනඳන්වුම් පුද්ය ඖධවල් නිඹහභනඹ කිීමම් වහ ව ජහි  ඖධ නිඹහභන අධිහරිඹ 
ඳනත ඹනනත් අනුත කිීමභන අදහශ න ඵයි.24  නනේ නතත්, NMRA විසින් නම් නනතක් 
එභ භනඳන්වුම් ව උඳභහන රහලඹන ඳත් ය නළි  ඵළවින්, IRM ඳර්නේඹහන එඹ සහධීන 
නහථ යළනීභන නනොවළකි විඹ.  ර්නෝදඹ භහජනේ සිවිල් භහජමටඹ නිනඹෝජිතඹහ විසින් 
රහල යනු රළබුනේ, නම් ම්ඵන්ධ සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ම සුවිනලේෂී අදවස දළක්වීම් 
විභනු නනොරළබ ඵයි.25  

 
2.5 භවජන දැනුමකවීභ ඇගයුභ  රක් රීතේ ක්රභතේදඹ:  NMRA විසින් නම් නනතක් 
පුද්ය ඖධවල් ඇයුභන රක් කිීමනම් ක්රභනේදඹ වඳුන්හ දී නළත (ඵරන්න 2.4).  නම් නිහ, 
හච්ඡහන රක් යන රද ෆභ ම්ඳත්දහඹනඹකුභ වි  නශේ, NMRA විසින් ඇයුම් 
ක්රභනේදඹ පිළිඵ භවජන දළනුත්කිීමම් ආයම්බ නනොයන රද ඵයි.26 නභ මදී භහ්ති ඹ ළරසුම් 
ය ි බුනණ් 2017 ජුනි භහඹ නවින වුද, නභභ ඵළඳීභ නිසි හරඹන අනුත සිදු නනොන ඵන 
ළරකිඹ වළකිඹ.  යන පුයහ දළනුත්කිීමනම් ළඩනවන්, භහධය හච්ඡහ, ව විනලේඥරුන් භඟ 
යනු රඵන හච්ඡහ භගින් නඹෝජනහ වී ි නඵන්නන් භවජන දළනුත්බහඹ ළඩි කිීමනම් 
නඹෝයතහනඹන් යුතු පරදහමට ඹහන්ත්රණඹන් ඇි  කිීමභන ඹ.27 
 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව නඵොනවෝ න්ධිසථහන භහ්ති ඹන රක්නනොවීභ නවෝ නම් නනතක් ආයම්බ 
වී නනොභළි වීභ නවේතුනන්, නභ මදී ළරකිඹ යුතු නවෝ දළත වළකි නවෝ පූර් රි පර නනොභළත.  
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ඉදිරි පිඹය  
රභහණත් ආයක්හ ව උස තත්ත්ඹ වි  කිීමභකින් නතොය, අතයලය ඖධ රඵහත 
වළකි බහඹ ව මිර දළරිඹ වළකි බහඹ ළඩිදියුණු කිීමභ වහ න ධනහත්භ පිඹය භගින් ඖධ 
වහ න ළඩිදියුණු ශ බහවිතඹ ව රනේලඹ දිරිළන්වීභක් නනොයනු ඇත.  එභනිහ,  IRM 
ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යනුනේ, ඳවත දළක්නන මුල්පිීමම් ඳි න ඵළඳීම්ර අනුපුය 
න්ධිසථහන නර නවෝ ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නොනක් නර නවෝ වඳුන්හදීභ සිදු ශ යුතු 
ඵයි: 

 යජඹ ව සහධීන නෞය ෘත්ි ඹන් විසින් අතයලය ඖධර ආයක්ෂිතබහඹ ව 
උස තත්ත්ඹ වි  කිීමභ වහ න්නහ රද විනලේෂිත මුල් නල්න ව  පිඹය භගින් 
විසතය ඳඹන, ඳවසුනන් රනේල විඹ වළකි, වත්රබහහ හර්තහක් ස කිීමභ ව 
රහලනඹන ඳත් කිීමභ.  නභභ හර්තහ ජහි  පුත්ඳත්ර ව නෞය, නඳෝණ ව 
නද්ය ඹ වදය අභහතයහාලනේ ව ජහි  ඖධ නිඹහභන අධිහරිනඹ ම නබ් අඩවිර 
රහලනඹන ඳත් ශ වළකිඹ. 
  

 නේහ ඳඹන්නන් භඟ ම්ඵන්ධ වී භවජනතහන අතයලය ඖධර ආයක්හ, 
තත්ත්ඹ, ඵහුරතහ, ව මිර දළරිඹ වළකි බහඹ තවවුරු යන විනලේෂිත ඹහන්ත්රණඹන් 
වඳුන්හදීභ.  උදහවයණ නර, නම් වහ විධිභත් දුක්ළනවිය වහ රි ර්භ රඵහදීනම් 
ඹහන්ත්රණඹන් නවෝ ඖධවල්ර, නෞය හඹනර, ව නයෝවල්ර වඹ රන 
වුන්නයර නි න්, ඳළමිණිය නවන් කිීමභන නවෝ අතයලය ඖධර ආයක්හ, 
රඵහත වළකි බහඹ, ව මිර පිළිඵ ව නතොයතුරු රඵහළනීභන වළකිඹහ රඵහදීභ ආදිඹ 
දළක්විඹ වළකිඹ.  එනභන්භ තත්ත්ඹ, රඵහතවළකි ඵ, ව මිර දළරිඹ වළකි ඵ පිළිඵ 
යජඹ විසින් ත් ආශ්රිත පිඹය පිළිඵ නතොයතුරු රඵහළනීභන ද ඔවුන්න වළකිඹහ ි ය ඹ 
යුතුඹ. 
  

 අතයලය ඖධර ආයක්හ, තත්ත්ඹ, රඵහ තවළකි ඵ, ව මිර දළරිඹ වළකි ඵ 
වි  කිීමනම්දී පුයළසිඹන්න නේහ ඳඹන්නන් භඟ ම්ඵන්ධ විඹ වළකි ආහයඹ 
පිළිඵ ඳශහත් භටමනමින් එක් ඳශහතන එ ඵළගින් ව දළනුත්කිීමනම් ළඩනවන් 
නඹක් ඳළළත්වීභ.  නම් ළඩනවන් වහ වඹ රඵහළනීභන ඳශහත් බහ ව නෞය 
ක්නේත්රනඹ ම නයුතු යන නද්ය ඹ යහජය නනොන ාවිධහන වවුල් යළනීභන වළකිඹහ 
ඇත.  
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3. ජ්තිදක තෞඛය ක්ර්ඹ්ධනඹ (National Health Performance)  
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ :  

ජ්තිදක තෞඛය ක්ර්ඹ්ධනඹ 

භවජන නෞය අාලඹන ඳි න්නන් රභහණත් නනොන ලක්නුතහක්, විනලේ රි හය වහ 

සීභහ මත රනේලඹක් ව අපිළිනයන් යුත් නේහ රමිතීන් ඹ.1  

නභභ අභිනඹෝඹන්නන් කි මඳඹක් ළවළල්ලු කිීමභ වහ, ශ්රී රාහ යජඹ විසින් නෞය 
උඳහඹභහර්ගි රධහන ළරසුභ නිර්භහණඹ යමින් ජහි  නෞය හර්ඹහධන ළකිල්රක් 
න රදී.  එභගින් නෞය අාලනේ හර්ඹක්ෂභතහ, නිළයදිබහඹ ව හධහයණත්ඹ පිළිඵ 
නතොයතුරු පුයළසිඹන් නත රඵහදීභන ව ය ම් භටමනනම්දී ජහි  නෞය ක්නේත්රඹ තුශ නභභ 
අභිනඹෝ ජඹළනීභ වහ ක්රිඹහහීම මිමිහ නියතවීභන සිවිල් භහජඹ ඵරළන්වීභන නයුතු 
යනු රළනබ්.    

පුයළසිඹන් විසින් නෞය හර්ඹහධන නතොයතුරු විවිධ ආහයඹන්නන් බහවිත ය පරදහමට  
ාහද ඇයඹීභ ව නෞය ක්නේත්රනේ ළඩිදියුණු පිළිඵ වඬ නළගීභ සිදු යනු ඇත.  එනභන්භ, 
හර්ඹහධන නතොයතුරු භගින්, නෞය චාර්ඹහන්/ අනනකුත් අාල නි න් වහඹ රි ඳත්ි  
තුළින් වහඹ නන අලයතහන් පිළිඵ දළනුත්ඵ ළඩිකිීමභන ද උඳහීම නු ඇත.  එන් 
නතොයතුරු රඵහළනීනම් වළකිඹහ නභකී ාහදඹ නිර්භහණඹ කිීමනභ ම රහ සුබහදී ක්රිඹහයම්බඹක් 

නු ඇත.   

න්ින්ථ්න:  

 3.1. නෞය අභහතයහාලඹ විසින් නෞය අඹළඹ ව විඹදම් පිළිඵ විසතයහත්භ 
නතොයතුරු රහලනඹන ඳත් කිීමභ. 
 

 3.2. භවජන අදවස විභසීම් වයවහ ජහි  නෞය හර්ඹහධනඹ (NHPF) වහ න 
ළකිල්ර පිළිඵ දළනුත්බහඹ ළඩි කිීමභ. 

 

 3.3. නෞය අභහතයහාල නබ් අඩවිඹ, පුත්ඳත්, රූඳහ මනිඹ, භවජන වමු ව 

අන්තර්ජහරඹ වයවහ ජනතහ අතය NHPF රන කිීමභ. 
 

 3.4. තුන් භන යක් භවජන වමු ඳළළත්වීභ වයවහ පුයළසිඹන් ක්රිඹහහීම නර 
ළකිල්ර ක්රිඹහත්භ කිීමභන ව ඳහරනඹ කිීමභන දහඹ නු ඇත.  

 

 3.5. ඉදිරි ක්රිඹහභහර් ළනීභ වහ, වමු භගින් රඵහත් නොඹහළනීම් ව විචාහයණඹන් 
යජනේ වවුල්රුන් භඟ විධිභත් නර හච්ඡහන ඵඳුන් නු ඇත.  

 

ගරයුතු ්ඹතනඹ: නෞය, නඳෝණ ව නද්ය ඹ වදය අභහතයහාලඹ  
 

වඹ ්ඹතන: ර්නෝදඹ, නයෝගී අයිි හසිම් නඳයමුණ, භවජන නෞය යහඳහයඹ (සිවිල් 
භහජ) 
 

්යේබක දිනඹ : 2016 ජුය                                           අ්න දිනඹ : 2018 ජුය   
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ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක්ෂි්තත ය ඇත. ඵළඳීභ 

ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න. 
http://bit.ly/2wv3jXR. 
 

 

න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ අයමුණු යනු රඵන්නන් ජහි  නෞය හර්ඹහධන ළකිල්රක් ළසීභ ව, 
එභගින්, ශ්රී රාහනේ නෞය හර්ඹහධනඹ පිළිඵ නතොයතුරු වහ භවජන රනේලඹ ඉවශ 

නළාවීභයි.  විනලේනඹන්, නෞය, නඳෝණ ව නද්ය ඹ වදය අභහතයහාලඹ (නෞය 
අභහතයහාලඹ) විසින් අයමුණු නශේ, භවජනතහන සථහය ව ාක්ෂි්තත නතොයතුරු වහ 
අනනකුත් දෆ අතය නෞය ක්නේත්රනේ හර්ඹක්ෂභතහ, නිළයදිබහඹ, ව හධහයණත්ඹ  මත 

රනේලඹක් රඵහදීභයි.2  අභහතයහාලඹ විසින් අන්තක්හ යන රද්නද් භවජනතහ විසින් නභභ 
නතොයතුරු බහවිත ය ක්රිඹහහීම නර වබහගී වී, රර්ධනඹ ය, නෞය රි ඳත්ි ඹ පිළිඵ 
රනඹෝජනත් ව හක්ය භත ඳදනම් ව ාහදඹක් අයමනු ඇත ඹන්න ඹ.  එනිහ නභභ 
අන්තර්තඹ භගින් අදහශ තීයණ ළනීනම් තත්ත්ඹ ළඩිදියුණු යන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  ඵළඳි 
නර, නභභ ඵළඳීභ භගින් ජහි  නෞය හර්ඹහධන ළරසුභ ද ඇතුශත් ජහි  නෞය 
හර්ඹහධන ඉරක් ව පිඹය වහ පරදහමට නර භවජන අධීක්ණඹ ව සිවිල් භහජමටඹ 
අධහනඹ නඹොමුකිීමභන ඳවසුම් ළඳමටභ සිදු යනු රළනබ්.  අභහතයහාලඹ ව අදහශ සිවිල් භහජ 
නඹෝජනහ නශේ, එන් නිඹහභනඹක් භගින් හර්ඹහධන ළකිල්ර ඹනනත් විනිවිද බහඹ ව 
භවජන වීභ ලක්ි භත් යනු ඇි  ඵයි.  එනභන්භ, ඔවුන් නඹෝජනහ නශේ, නිඹහභනඹ භගින් 

ළඩිදුයනත් නෞය ආශ්රිත රි ඳත්ි  ව තීයණ ළනීම්ර තත්ත්ඹ උස යනු ඇි  ඵයි.3 

ශ්රී රාහ හභහනයනඹන් නෞය දර්ලඹන් අතය ඉවශ අඹඹන් හර්තහ යනු රඵයි.  විනලේ 

ජඹග්රවණඹන් නර ඉවශ ආයු අන්තක්ෂණඹ,4 භළනල්රිඹහ නයෝඹ තුයන් කිීමභ වහ දහඹත්ඹ 
ළඳයු භවජන නෞය ළඩනවන්,5 ව විලස නෞය නේහ දර්ලනේ න්රේණිත කිීමම් දළක්විඹ 
වළකිඹ.  එනිහ, ශ්රී රාහනේ නෞය ක්නේත්රඹ විලහර ලනඹන් හර්ථ වක් නර දළක්විඹ 

වළකිඹ.6  නනේ නතත්, ජනවනඹ ඹසතවීභත් භඟ ව නඵෝ නනොන නයෝ ය්ති ඹ 
ළඩිවීභත් භඟ අභිනඹෝ ඉවශ ඹහභක් සිදු වී ඇත.  නභභ අභිනඹෝඹන්න රභහණත් නනොන 
නෞය නේහ ලක්නුතහන්, විනලේ රි හය වහ ඳි න සීභහ මත රනේලඹ, ව අක්රභත් 
නේහ රමිතීන් ද අඹත් නේ.  නම් සිඹල්ර භගින් යනටම නෞය නේහ ම්ඵන්ධ ඵහධහහීම 

තත්ත්ඹන් ළඩිවීභ සිදු වී ඇත.7  නභභ උග්ර අභිනඹෝ උනදහ හලීන ව හක්ය  මත දළනුත් 
රි ඳත්ි යන් යුත් භළදිවත්වීම් අලය නනයන අතය, භසතඹක් ලනඹන්, යජනේ ව සිවිල් 
භහජමටඹ උත්හවඹන් දුර්ර ඇත්නත්, නෞය පිළිඵ රනඹෝජනත් නවෝ තත්ත්නඹන් උස 

නවෝ නතොයතුරු නනොභළි වීභ නිහඹ.8  

 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ  

විනලේත්ඹ  
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නභභ අභිනඹෝ ළවළල්ලු කිීමභ වහ න උත්හවනේදී, 2016 දී  ශ්රී රාහ යජඹ විසින් ජහි  
නෞය උඳහඹභහර්ගි රධහන ළරසුභ (2016–2025)9 වඳුන්හ නදන රදී.  ඒ තුශ යජඹ විසින් 
ජහි  නෞය හර්ඹහධන ළකිල්ර නිර්භහණඹ යන රදී.  යජඹ අන්තක්හ යනුනේ, ල්ය 
නෞය පිඹය ව ඉරක් පිළිඵ නතොයතුරු ළඳමටභ ව දත්ත නවන් කිීමභඹ.  නඹෝජිත 
ක්රිඹහහීම ළරසුභ භගින් යජඹන, සිවිල් භහජඹන, ව අනනකුත් අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන්න 
ඉරක්ඹන් ම්පුර්ණ කිීමභන, රි ඹ මිනුම් කිීමභන, ව ශ්රී රාහනේ නෞය නේහ දියුණු 
කිීමභන හක්ය භත ඳදනම් ව රි ඳත්ි  පිළිළනීභ ආදිඹ ඉදිරිඳත් යනු ඇත. නෞය 
අභහතයහාලඹන අනු, නඹෝජිත ළරසුම් ළකිල්රන විවිධ දර්ලඹන් 80 න ආන්න රි පර 
රචාහයණඹ කිීමභ ඇතුශත් නු ඇත.  එභගින් නෞය නේහන්නේ බහවිතඹ, හර්ඹක්ෂභ නර 
ම්ඳත් බහවිතඹ, ව මිනෝලීඹ රනද්ල වයවහ න අහධහයණත්ඹ පිළිඵ ඳීමක්හ යනු ඇත.10  
නනේ නතත්, නභභ ළරසුම් ළකිල්නර ම හර්ථත්ඹ යහ ඳි න්නන් තත්ත්නඹන් උස 
නතොයතුරුර ඵහුරතහ ව රනේලවීභන ඇි  වළකිඹහ, රභහණත් භවජන දළනුත්බහඹ  ව 
අරුත්ඵය භවජන වබහගිත්ඹ ව ක්රිඹහහරිත්ඹ පිළිඵ අධහනඹ භත ඹ.  

නල්නත ශ ආහයඹනභ, ම්පුර්ණ ලනඹන් හර්ථත්ඹන ඳත්වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ 
භගින් රනේල විඹ වළකි නතොයතුරු ව භවජන වීභ භගින් විසතය යන රද පරදහමට ජහි  
නෞය හර්ඹහධන ළකිල්රක් ළසීභ ව ක්රිඹහත්භ කිීමභ පිළිඵ භධයභ භටමනනම් විබවීඹ 

ඵරඳෆභක් ඇි  යනු ඇත.  විනලේනඹන්භ, විසතයහත්භ නෞය අඹළඹ ව විඹදම් කිීමනම් 
නල්න රහලනඹන ඳත්කිීමභ භගින් නෞය ක්නේත්රනේ විඹදම් පිළිඵ නතොයතුරු වහ රනේල 
වීභන ඇි  වළකිඹහ වි  යනු ඇත.  ඒ වහ භහන,  තහක්ණනඹ ම බහවිතඹ ව විවිධ භහධය 
ඳසුය ම් භගින් නෞය හර්ඹහධන ළකිල්ර පිළිඵ දළනුත්බහඹ ළඩිකිීමභ වයවහ නම් දක්හ 
නනොරළබුණු නෞය නතොයතුරු නත රනේල වීභන පුළුල් අහලඹක් නු ඇත. 11  එනේභ,  
යජඹ භඟ ක්රභත් ව ළඩදහමට හච්ඡහ වහ ඳළවළදිය රි ඳහදන  මත භවජන වමුක් 
ඳළළත්වීභ, නෞයභඹ රි ඳත්ි  ම්ඵන්ධනඹන් දහඹත්ඹ රඵහදීභන භවජනඹහ නත අසථහ 
රනු ඇත. 

ඵළඳීනභ ම විනලේනඹන් වන් ය දක්න රද ක්රිඹහහයම් භගින් නෞය ක්නේත්රනේ නතොයතුරු 
වහ න භවජන රනේලඹ ළඩි කිීමභ සිදු යනු ඇත.  නනේ නතත්, නෞය රි ඳත්ි  පිළිඵ 
තීයණ ළනීභ නනය ම භවජන වබහගිත්නේ විබවීඹ ඵරඳෆභ තදුයනත් සීභහ මත ඳයහඹ 
ඳතී.  විනලේනඹන්, නභභ ඵළඳීනම් ඵසවය භගින් නෞය හර්ඹහධනඹ ළඩිදියුණු කිීමනම්දී 
පරදහමට ව අරුත්ඵය භවජන වබහගිත්ඹක් රඵහළනීභන තත්ත්නඹන් උස නතොයතුරු රඵහදීභ 
සිදු යනු රළනබ්.  නෞය අභහතයහාලඹන අනු, නතොයතුරු පිළිඵ ඇතළම් ර්ගීයණඹන් භගින් 
නෞය ළකිල්ර ම්පුර්ණනඹන්භ රඵහත නනොවළකිද ඹන්න නවෝ විලසනල්ණඹ ය මත ද ඹන්න 

නවෝ පිළිඵ දළනුම්දීභ සිදු යනු ඇත.12 ඵළඳීභ භගින් උග්ර ළනලු පිළිඵ ථහ නනොයයි. 

භ්්තතිදඹ   
3.1 භවජන තෞඛය අඹැඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ අත්යනන ඇත්නත් සීභහ මත 
භහ්ති ඹකි.  2013 ම්පිණ්ඩිත ජහි  නෞය ගිණුම්, නෞය අභහතයහාලඹ විසින් නබ් අඩවිනේ  
ඳශ යන රදී.  අභහතයහාලඹ විසින් නභභ ඳශකිීමම් යන රද්නද් 2016 අනරේල් භහනේ දී එනම්, 

OGP ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ය  මවීභන නඳය ඹ.13
  නනේ නතත්, අභහතයහාලඹ විසින් භෆත 

හලීන හර්තහ රඵහළනීභන වළකිඹහ දී නනොභළත.  ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නභ ම භහ්ති ඹ 

ළරසුම්ය ි බුනණ් 2017 භහර්තු භහනේ දී න ඵළවින් නිසි හරඹන අනු ම්පුර්ණ න ඵන 
ළරකිඹ නනොවළ.  නභභ රභහදඹ ළන විභසීනම්දී, නෞය අභහතයහාලනේ නිනඹෝජිතඹන් රහල 
යන රද්නද් අභහතයහාලඹ විසින් 2016 අඹළඹ හර්තහ ම්ඵන්ධ නබ් අඩවිනඹ ම රහලනඹන 
ඳත්කිීමම් සිදු කිීමභ ඩිනම් ය ඇි  ඵයි.  නභභ නිනඹෝජිතඹන් වන් නශේ ඇතළම් අඹළඹ 

නතොයතුරු ීවඳසථ ජහි  නෞය හර්ඹහධන ළකිල්නර ම ඇතුශත් න ඵයි.14
  

 

3.2 භවජන තතොයතුරු වෘභසීේ: නභභ න්ධිසථහනඹ ආයම්බ වී නළත.  නෞය අභහතයහාලඹන 
අනු, නෞය හර්ඹහධන ළකිල්ර නම් නනතක් නිභහන ඳත් වී නළත.  එනිහ අභහතයහාලඹ 
විසින් නම් නනතක් ඒ ම්ඵන්ධ දළනුත්බහඹ ළඩි කිීමභන භවජන අදවස විභසීම් ඳත්හ 
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නළත.15
  නභඹ ළරසුම්නොන ි බුනණ් 2016 නදළම්ඵර් භහනේදී භහ්ති ඹන ඳත්වීභන න නිහ 

නභභ න්ධිසථහනඹ නිසි හරඹන අනුකුර නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ. 
 

නෞය අභහතයහාලඹ දක්න්නන් නෞය හර්ඹහධන ළකිල්ර රහලනඹ වහ සුදහනම් ඇි  
ඵයි.  නනේ නතත්, යජඹන අලය ඇත්නත් රහලනඹන ඳත්කිීමභන නඳය, කීභ පිළිඵ 
ඳළවළදිය අනුපිළිනරක් ස යළනීභයි.  එනිහ, ක්රිඹහහීම ළකිල්ර ළසීභ ක්රිඹහන නළාවීභ 
පිළිඵ නොඹහ ඵළලීභ පිණි අභහතයහාලඹ විසින් භෆතදී සහධීන අධීක්ණ ඒඹක් 
සථහඳනඹ කිීමභන පිඹය නන ඇත.  එභ ඒඹ අභහතයහාලඹ තුශ භ සථහපිත යනු ඇත.  ඊන 
අභතය, නෞය අභහතයහාලඹ විසින් වඳුනහන්නහ රද්නද්, නතොයතුරු පිළිඵ ඇතළම් 
ර්ගීයණඹන් තභත්  අපිළිනර නවෝ රඵහත නනොවළකි තත්ත්ඹ ඳි න ඵයි.  එනභන්භ, 
නතොයතුරු ළඳමටභ රනඹෝජනත් රි ඳත්ි  ළසීභ උනදහ දහඹ විඹ වළකි ඵ ම්පූර්ණ 
ලනඹන් වි  ශ යුතු ඵ අභහතයහාලඹ ළඩිදුයනත් රහල යන රදී.16

  

 

3.3 භ්ධය වයව් ප්රත්ය ඹ: ජහි  නෞය හර්ඹහධන ළකිල්ර ම්ඵන්ධනඹන් නභනතක් 

නයුතු අන්නොන නනොභළත (ඵරන්න 3.2).  එනිහ, නෞය, නඳෝණ ව නද්ය ඹ වදය 
අභහතයහාලඹ ව සිවිල් භහජ ාවිධහනඹක් න ර්නෝදඹ යහඳහයඹ විසින් තවවුරු නශේ, නභභ 
ඵළඳීභ ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ අභහතයහාලඹ විසින් භහධය වයවහ රචාහයණ ළඩනවන් නවෝ  
ඳත්හ නළි  ඵයි.  නභභ ක්රිඹහහයභ භහ්තත වීභන නිඹමිත ඳළතුනණ් 2017 ජුනි භහනේදී 

න නිහ, නභභ න්ධිසථහනඹ නිසි හරඹන අනුරූඳ නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.
17

  නෞය 
අභහතයහාලඹ නඹෝජනහ නශේ, නනේ නතත්, ල්ය නයුතු විලහර ලනඹන් අන් ඇි  ඵත් 
න නෞය හර්ඹහධන ළකිල්ර එළිදළක්වීනම් උත්ඹ ව භහධය හච්ඡහ 2017 

නනොළම්ඵර් භහනේ දී සිදු කිීමභන නිඹමිත ඇි  ඵත් ඹ.
18

  

 

3.4 භවජන අධීක්  වමු: ජහි  නෞය හර්ඹහධන ළකිල්ර ළසීභ අන්නොන 

නනොභළි  නිහ (ඵරන්න 3.2), නෞය, නඳෝණ ව නද්ය ඹ වදය අභහතයහාලඹ ව ර්නෝදඹ 
යහඳහයඹ ඹන නද භ වි  නශේ, නභභ වමු ඇි  නනොයන රද ඵයි.

19
  නභභ න්ධිසථහනඹ 

භහ්ති ඹන ඳත් කිීමභන නිඹමිත ි බුනණ් 2018 ජුනි භහනේදී න අතය, එනිහ, නඳනී ඹන 
ආහයඹන, හරඹන අනුරූඳ න්ධිසථහනඹක් නර නභඹ වඳුනහත වළකිඹ.  නනේ නතත් 
අභහතයහාලඹ විසින් අවුරුද්දන තුන්යක් නභන් වමු ළවීභන ළරසුම් ය ි බ අතය, ක්රිඹහන 
නළාවීනම් රභහදඹ,  අදවස යන රද රි පර නනොරළබී ඹහභන නවේතු නු ඇත.  
 

3.5 වමු පිළිඵ ඳසු-වෘභසුභ: නෞය අභහතයහාලඹ විසින් නම් නනතක් ජහි  නෞය 

හර්ඹහධන ළකිල්ර ව භවජන නිඹහභන වමු සථහඳනඹ ය නනොි ය ණි (ඵරන්න 3.2 ව 

3.4).  එනිහ, නභභ න්ධිසථහනඹ ද තභත් ආයම්බ නනොවක් නර දළක්විඹ වළකිඹ.
20

  නභභ 

න්ධිසථහනඹ ද ළරසුම් ය ි බුනණ් 2018 ජුනි භහඹ නවින භහ්ති ඹන රක් කිීමභනඹ.  
නනේ නතත්, අඳළවළදිය වුත්, යජනේ විධිභත් වමුර විචාහයණඹන්  ම අයමුණු අනු, හර්ථ 
භහ්ති ඹක් උනදහ නෞය අභහතයහාලඹ ව ආශ්රිත ම්ඳත්දහඹඹන් ඩිනමින් නයුතු කිීමභ 
අලය ඵ නඳනන්.   
 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව නඵොනවොභඹක් ල්ය න්ධිසථහන අම්පුර්ණ නවෝ නභනතක් ආයම්බ ය 
නනොභළත.  එනිහ, එ ම ළරකිඹ යුතු, වහ දළකිඹ වළකි පූර් රි පර නනොභළත. 

නෞය, නඳෝණ ව නද්ය ඹ වදය අභහතයහාලඹ විසින් රහල යන රද්නද් ජහි  නෞය 
හර්ඹහධන ළකිල්ර ළසීනම්දී නභභ ඵළඳීනභ ම මිමිහ වනේ උග්ර භයතහන් ඳත්හනන 
ඹහභ ඵයි.  සහධීන අධීක්ණ ඒඹක් සථහඳනඹ කිීමභ වහ න තීයණඹ භගින් ආශ්රිත 

ළසීම් ව ඵළඳීම් භහ්තත කිීමම් ඉදිරිඳත් යන රද්නද් OGP ඵළඳීම් ඹනනත් න අභහතයහාලනේ 
ඍජු රි පරඹක් නර ඹ.21
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ඉදිරි පිඹය  
වඳුනහත් ෆභ න්ධිසථහනඹක්භ භහ්ති ඹන රක් කිීමභ වහ නෞය, නඳෝණ ව නද්ය ඹ 
වදය අභහතයහාලනේ වනඹෝගී දහඹත්ඹ අලය නු ඇත.  එනභන්භ ක්රිඹහහීම ළරසුභ 
ක්රිඹහන නාන න හරඹ තුශ වඹ ආඹතනඹන් නේ වනඹෝඹ ද අලය නේ.   

නභභ ඵළඳීනභ ම විබවීඹ ඵරඳෆභ තදුයනත් ළඩිදියුණු කිීමභ වහ, IRM ඳර්නේඹහ විසින් 
නඹෝජනහ යනුනේ, නෞය හර්ඹහධනඹ විඹනඹ ම නතොයතුරු නනොභළි වීභ විභසීභ වහ 
සුවිනලේෂී පිඹය ළනීභ සිදු ශ යුතු ඵයි.  නභභ න්දර්බඹ තුශ, ඳවත දළක්නන ක්රිඹහහයම් 
නෞය අභහතයහාලඹ විසින් ඉටු ශ වළකිඹ.  ඳවත දළක්නන මුල්පිීමම් ඳි න ඵළඳීම්ර 
අනුපූය න්ධිසථහන නර නවෝ ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නොනක් නර වඳුන්හදීභ සිදු 
ශ යුතු ඵයි: 

 පරදහමට දත්ත එතු කිීමනම් ඹහන්ත්රණ වඳුන්හදීභ ම්ඵන්ධ රමුතහ රඵහදීභ ව 
හච්ඡහ කිීමභ.  නභභ ඹහන්ත්රණ, උත්ඳහදනඹ ය රඵහත යුත්නත් ශ්රී රාහ පුයහ නම් 
නවින රඵහත නනොවළකි ල්ය නෞය හර්ඹහධන දර්ලඹන් පිළිඵ නතොයතුරු ඹ. 
සුවිනලේෂී නර්ඛීඹ අාඹක් නර නෞය අභහතයහාලනේ අඹළඹන නන්කිීමභක් සිදු කිීමභ 
නභ ම අහනඹ නර නිටුවන් විඹ යුතුඹ.  එනභන්භ, යජඹ විසින් ර්නෝදඹ ළනි අදහශ 
සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන්නේ ම්ඳත් ව යහ්තත ජහරඹ රහ ඵරහ, වනඹෝනඹන් 
නයුතු කිීමභ ද සිදු ශ යුතුඹ.  
 

 නඹෝජිත නෞය හර්ඹහධන ළකිල්ර ද ඇතුලු ෆභ ල්ය දර්ලඹක් ම්ඵන්ධභ 
නෞය අභහතයහාල නබ් අඩවිනඹ ම රනඹෝජනත් ව ඳවසුනන් ශඟහ විඹ වළකි 
නතොයතුරු ඳශකිීමභ.  
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0Health%20Accounts%202013.pdf. 
14

 Dr. Susie Perera and Dr. Amila Chandrasiri, interview by IRM researcher. 
15

 Dr. Susie Perera and Dr. Amila Chandrasiri, interview by IRM researcher. 
16

 Dr. Susie Perera and Dr. Amila Chandrasiri, interview by IRM researcher. 



50 
 

                                                                                                                                                                               
17

 Dr. Susie Perera and Dr. Amila Chandrasiri, interview by IRM researcher; and Dr. Vinya Ariyaratne, 
interview by IRM researcher. 
18

 Dr. Susie Perera and Dr. Amila Chandrasiri, interview by IRM researcher.  
19

 Dr. Susie Perera and Dr. Amila Chandrasiri, interview by IRM researcher; and Dr. Vinya Ariyaratne, 
interview by IRM researcher. 
20

 Dr. Susie Perera and Dr. Amila Chandrasiri, interview by IRM researcher; and Dr. Vinya Ariyaratne, 
interview by IRM researcher. 
21

 Dr. Susie Perera and Dr. Amila Chandrasiri, interview by IRM researcher.  
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තමකභ්  2: අධය්ඳනඹ (EUCATION) 

4. ගුරු ඵ්ගැනීතේ ඳ්යද ලය ප්රතිදඳමකතිදඹ (Transparent Teacher Recruitment 

Policy) 
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ :  

4. ශ්රී රීක්තේ ගුරු ඵ්ගැනීේ ප්රතිදඳමකතිදතඹ ප වෘනිවෘද බ්ඹ ව අඳක්ඳ්තිදමකඹ 

වතිදක රීභ.  

 

[…]  

 

ප්රධ්න අයමු  : 
 

ගුරුරුන් භහරු කිීමභ, උස කිීමභ, ඳත් කිීමභ ව ඵහ ළනීභ ඹන ක්නේත්රඹන්  ම විනිවිද බහඹ 
ඉවශ නළාවීභ. 
 

න්ින්ථ්න:  

 4.1 අධයහඳන අභහතයහාලඹ විසින් ගුරුරුන් නතෝයහ ළනීභ, ඳත් කිීමභ, භහරු කිීමභ, ව 
විඹ නත්ීමභ පිළිඵ ඳහයදෘලය උඳභහන ව දත්ත ළසීභත් අභහතයහාල නබ් අඩවිනඹ ම 
නභන්භ බහහ තුනනන්භ ඳශන පුත්ඳත්ර ව හභහනය චාක්රනල්ඹන්  ම රහලනඹ 
කිීමභත් සිදු යනු රළබීභ.  දත්ත ටමනරඹන් විෘත දත්ත සරූඳනඹන් ව ශ්රී රාහ 
යජනේ විෘත දත්ත ද්හයඹන්  ම ඵඩහය ි බීභ. 
 

 4.2 අධයහඳන අභහතයහාලඹ විසින් ඳත් කිීමම් ව විඹ නන්කිීමම්, නතොයතුරු නඵදහ-වදහ 
ළනීනම් වළකිඹහ ඉවශ භටමනභන නන ඒභ ව භවජන විඹඳථනඹන් රළනඵන 
භහනරෝචාන, නඹෝජනහ රහලනඹ කිීමභ ආදිඹ භහනරෝචානඹ කිීමභ වහ ගුරුරුන් ද 
ඇතුලු යජනේ ව සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් (නදභේපිඹන් ද  මත) ඇතුශත් 
සහධීන භහනරෝචාන මිටුක් ඳත් කිීමභ.  
 

 4.3 අභහතයහාල නබ් අඩවිඹ, මුද්රිත වහ දෘලය භහධය ව සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් 
භඟ සිදු යන රද නතොයතුරු විභසීම් වයවහ සහධීන භහනරෝචාන මිටුනේ හර්තහ 
පුළුල් නර රචාහයණඹ යනු රළබීභ. 

 

ගරයුතු ්ඹතනඹ: අධයහඳන අභහතයහාලඹ  
 

වඹ ්ඹතනඹන්: අදහශ නළත  

 

්යේබක දිනඹ: 2016 අනෝසතු                              අ්න දිනඹ: 2018 ජුනි  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක්ෂි්තත ය ඇත. ඵළඳීභ 

ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න. 
http://bit.ly/2wv3jXR.  
 

 

http://bit.ly/2wv3jXR
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න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ ඉරක් යනු රඵන්නන් නඳොදු අධයහඳන ඳද්ධි ඹ තුශ ඳහල් ගුරුරුන්නේ ඵහ 
ළනීභ, ඳත් කිීමභ, උස කිීමභ, ව භහරු කිීමභ පිළිඵ විනිවිද බහඹ ඉවශ නළාවීභයි.  පිළිනයන්, 
නභභ ක්රිඹහයඹ, ඩහ ළඩි විනිවිද බහඹකින් යුක්තවීභ, ගුරුරුන් ඵහ ළනීනම් තත්ත්නඹ ම 
ඩහ ළඩි ාතබහඹක් ඇි  කිීමනභ ම රහ දහඹ නු ඇත.  එනභන්භ, නද්ලඳහරනි නර 
අභිනරේයණඹ ව නවෝ තහහය ඳත්වීම් ළනි අසථහන් භ වළීමභන ද නවේතු නු ඇත.  එනභන්භ 
විනිවිද බහඹ භගින් ගුරු උසවීම් ක්රභනේදඹ තුශ භහනහත්භතහ ඇි  කිීමභනත් අහනනේ 
ශියඹන්නේ අධයහඳනි රි පර වහ ඩහත් නවො හභ ඵරනේඹක් නන ඒභන නවේතුක් ද 
නු ඇත. 

ඉවශ ඹමින් ඳත්නහ න ශිය ඇතුශත්වීම් ව ගුරුරුන් වි්රහභ ඹෆභ නවේතුනොන නන ඳහල් 
ඳද්ධි ඹ විසින් හර්ෂි ගුරුරුන් ඵහ ළනීභ ව භහරු කිීමභ සිදු යනු රඵයි.   නම් නවින ශ්රී 
රාහනේ ඳහල් ඳද්ධි ඹ තුශ 230,000න ළඩි ගුරු ායහක් දක්නන වළකිඹ.1  ජහි  භටමනනම් 
ව ඳශහත් භටමනනම් ඳහල් අතය ගුරු භහරුවීම් ඳහරනඹ යනු රඵන්නන් ජහි  රි ඳත්ි ඹන 
අනු ඹ.2  එනභන්භ, අධයහඳන අභහතයහාලඹ ව ඳශහත් බහ භගින් පිළිනයන් ඒ වහ 
නහඹත්ඹ නදනු රඵයි.  නභභ හර්තහ වහ ම්මු හච්ඡහන බහජනඹ යන රද සිවිල් 
භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන්න අනු, අධයහඳනි රි ාසයණ වහ ක්රිඹහ කිීමනම්දී, ගුරු භහරු 
කිීමම් වහ න අලයතහන් නනසවීම්, දරුණු නර ඳි න පුය්තඳහඩු, පුය්තඳහඩු වහ ඳි න 
ීමි න්, ව නද්ලඳහරනි ළරකිල්ර ඹන රුණු ඵරඳහනු රඵයි.  රි පර ලනඹන්, තහහය 
ව ඩිනම් තීයණ ළනීම් නවේතුනොනනන ජහි  ළරසුභ නියන්තය අරධහන තත්ත්ඹන 
ඳත්  ඇත.3  ඳළවළදිය රි ඳත්ි ර නවෝ භනඳන්වුම්ර ඳි න  මඟතහ නවේතුනන් ගුරු 
උසවීම් ව භහරු කිීමම් නියන්තය නද්ලඳහරනි අභිනරේයණඹන්  මත ව, අඳක්ඳහි ත්ඹ 

අභ ව, ව ම්භත ක්රභඹන අනුත නනොව ආහයඹන සිදුන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.4  

එ ම රි පරඹක් නර, අධයඹනඹන් විසින් නඳන්නුම් යනුනේ, ශ්රී රාහ පුයහ ඳහල් ගුරුරුන් 
ඵහ ළනීභ, භහරු කිීමභ, ව උස කිීමභ ඹන අාල තුශ අභහන නළඹුරුතහ ව යනහන් ඇි  

ඵයි.5  උදහවයණඹක් නර, න ගුරුරුන් ඵහ ළනීභ වහ න අභ නවෝ සුදුසු අධයහඳනි 
සුදුසුම් පිළිඵ ීමි  නියන්තය ය මල්වීභ නඳන්හ දිඹ වළකිඹ.  නම් තත්ත්ඹන් ල්යභ ඇි  
න්නන් රධහන විඹඹන් පිළිඵ ක්නේත්රනඹ ම පුය්තඳහඩු ඇි න අසථහන් ම දී ඹ.  භහීව 
නර, ඳහල් ගුරු ඳත්වීම් ද ඇතුශත් යජනේ නේහ අාලඹන් ම ඳත්වීම් අඳීමක්හහීම නර ව 
අභිභත ඳරිදි, නනොළරකියභත් විලසවිදයහර උඳහධිධහීමන් නත රඵහදීභ විනලේනඹන්භ පුද්ය 

අාලනේ නේ ඉල්ලුභ දුර්ර යමින් නභභ රඵහදීම් සිදු කිීමභ දළත වළකිඹ.6  එළනි ඳළීමම් 
නවේතුනන් නියතුරුභ න ඳත්වීම් රඵන්නන්න තභන්න හුරුපුරුදු නනොන විඹඹන් 
ඉළන්වීභන සිදුන අසථහ දළත වළකිඹ.  ගුරු ශභනහයණඹ පිළිඵ නභභ තහහය ව 
අඳළවළදිය රනේලඹ නවේතුනන් දුර්ර ව ඉළන්වීම් තත්ත්ඹක්, ගුරු මිමිහ දියුණු කිීමභ වහ 
සීභහ මත ව දිරිළන්වීම්, ව ශියඹන් තුළින් දුර්ර ව අධයහඳනි රි පර රළබීභ ආදිඹ සිදුවීභ 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ  

විනලේත්ඹ  
OGP ිතනහම්ර 
අදහශත්ඹ  

විබවීඹ ඵරඳෆභ  
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ  
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4 . ඳහයදෘලය 
ගුරු ඵහළනීම් 
රි ඳත්ි ඹ   

   ✔ ✔ ✔     ✔  නළත   ✔  
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දළ ත වළකිඹ.7  විනිවිදබහනඹන් නතොයවීභ ව රි ඳත්ි  ව රනේල විඹ වළකි නතොයතුරු 
 මඟවීභ නිහ ගුරු ශභනහයණඹ වහ ඳි න ක්රිඹහයඹ අභිනඹෝහත්භ තත්ත්ඹන ඳත් 
ඇත.  

එභ නිහ, නල්නත ශ ආහයඹන, ම්පුර්ණනඹන්භ ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් 
ගුරු මිමිහනේ තත්ත්ඹ ළඩිදියුණු කිීමභ ව, එභගින් ශිය අධයහඳනි රි පර ළඩි කිීමභන 
නයයණඹ ව විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  කිීමභන නවේතු නු ඇත.  ගුරුරුන් ඵහළනීභ, ඳත් 
කිීමභ, උස කිීමභ ව භහරු කිීමභ ඹන ක්නේත්රඹන් ම විනිවිද බහඹ ඉවශ දළීවභ ම්ඵන්ධ 
විනලේනඹන් දක්න රද උත්හවඹන් භගින් ගුරු ශභනහයණ ක්රිඹහයඹ තුශ නම් දක්හ 
තහහය නර ව  ශඟහවිඹ නනොවළකි නර ඳළි  නතොයතුරු රඵහළනීභ වහ දහඹත්ඹ 
ඳඹන රදී.  එනභන්භ නභභ උත්හවඹන් භගින් නභභ ක්රිඹහලීන් ානලෝධනඹ කිීමභ ව 
සුත්රයණඹ කිීමභ ම්ඵන්ධ පුයළසි වබහගිත්ඹ ළඩි කිීමභන ඹහන්ත්රණ වඳුන්හදීභ සිදු යනු 
රළනබ්.  විනලේනඹන්භ, අදහශ උඳභහනඹන් ව දත්ත රහලනඹන ඳත් කිීමභ ව රචාහයණඹ කිීමභ 
භගින් ගුරු මිමිහ පිළිඵ දළනුත්වීභ ඉවශ නළාවීභන පුළුල් ජනායහක් තුශ විවිධ අසථහන් 
විය යදීභ දළක්විඹ වළකිඹ.  නභභ උත්හවඹන් භගින් තීයණ න්නවුන් නද්ලඳහරනි නවෝ 
නනත් නඹෝයතහඹන් විඹනඹ ම අඳභනඹන් සිදු කිීමභ ළශක්වීභ ද සිදු විඹ වළකිඹ. 

ඊන අභතය, සහධීන භහනරෝචාන මිටුක් සථහඳනඹ කිීමභ භගින් ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් 
ඇතුළු ණ්ඩහඹභන යජනේ ඳහල්ර ගුරුරුන් ඳත් කිීමභ පිළිඵ ඳි න නයහඹඳත්රඹ නළත 
වළඩළසවීභන නඳය නනොව විරූ අසථහක්  මමි විඹ.  නභභගින්, පිළිනයන්, හර්ථ ඵහළනීම් 
ඳිතඳහිතඹක් වහ ඉවශ භටමනනම් ව/නවෝ විභත් ලක්නුතහ අලයවීභ ඹන රුණ වහ විබවීඹ 
නර දහඹත්ඹ ඳඹන රදී.    

භ්්තතිදඹ  
නභභ ඵළඳීනභ ම භහ්ති ඹ සිදු විඹ යුතු රභහණහත්භ තත්ත්ඹ ඩහත් නවොඳින් වඳුනහළනීභ වහ, 
IRM ඳර්නේඹහ විසින් අධයහඳන අභහතයහාලඹ නිනඹෝජනඹ යන රද අදහශ නිනඹෝජිතඹන් 
භඟ හච්ඡහ කිීමභන භවත් ඳරි්රභඹක් දයන රදී.  නභභ ණ්ඩහඹභ වහ අභහතයහාලනේ ගුරු 
පුහුණු කිීමම් ඒනේ නිනඹෝජිතඹන් ව රි ඳත්ි  ව ළරසුම් අාලනේ හභහජිඹන් ඇතුශත් 
වුව.  රින් ය දුයතනඹ, ඊනම්ල් ව විනද්ල නයුතු අභහතයහාලනේ OGP භධයසථහනනඹන් ශ 
විභසීම් වයවහ යන රද උත්හව කිීමම් ි බුණද, නභභ ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් ඒ වහ සුබහදී 
රි චාහය දළක්වීභක් සිදු නනොයන රදී.  එභ නිහ, එයින් ඳසු සිදුයන රද භහ්ති  තක්නේරු 
රධහන ලනඹන් නල්න භත ඳදනම් යන රද ඳර්නේණඹක් ව අතය, ඊන අභතය අදහශ 
ානලෝධන ම්ඵන්ධ න සිවිල් ාවිධහනඹක් න විලුතු ාවිධහනනේ නතොයතුරු භත ද ඳදනම් 
විඹ විඹ.  

4.1 උඳභ්න ව දමකත ප්රක්ලනඹ  ඳමක රීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ විඹනඹ ම සීමිත ව 
භහ්ති ඹක් නඳන්නුම් යන රදී.  අධයහඳන අභහතයහාලඹ විසින් එ ම නබ් අඩවිනඹ ම බහහ 
තුනනන් භ ව යජනේ චාක්රනල් ද ඇතුශත් ගුරු ඵහළනීම් ව භහරුකිීමම් ම්ඵන්ධ උඳභහන 
ව ළරසුම් පිළිඵ ඇතළම් නතොයතුරු උඩුත යනු රළඵ ඇත.8  නනේ නතත්, ල්ය 
නතොයතුරු පිළිඵ  මඩළස ද  මත  ) උදහවයණඹක් නර ඳත්කිීමභ ව උසකිීමභ ( භහරුකිීමම් 
ම්ඵන්ධ ඳි න අපිළිනරඵ, ව ඵහුවිධ අසථහන් ඹනනත් රචාහයණඹ කිීමම් සිදු කිීමභන 
අනඳොනවොත් වීභ ළනි ළනලු තදුයනත් නනොනළසී ඳි න ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  ඳවසුනන් 
රනේලවිඹ වළකි ආහයනේ විෘත දත්ත විරහඹක් ද නනොඳතී.  නභභ න්ධිසථහනඹ 2016 
නනොළම්ඵර් භහනේදී භහ්ති ඹන ඳත්වීභන නිඹමිත ි බුණද, එඹද නිඹමිත හරඹන අනු 
අන් වී නනොි බීභ වඳුනහත වළකිඹ. 
 
රහලනඹ කිීමභ වහ අදහශ නතොයතුරු එතු යළනීභන වහ ම්පිණ්ඩනඹ යළනීභන 
තළත්කිීමනම්දී වඳුනහත්නත් විලුතු ාවිධහනඹ දක්න රද ඳරිදි ගුරු භහරුවීම් රි ඳත්ි ඹ බහහ 
තුනනන්භ භන්විත නනොන ඵඹ.   එභ නිහ, විලුතු ාවිධහනඹ විසින් ජහි  බහහන්  ම 
ාහදඹ ව වජීනඹ පිළිඵ අභහතයහාලනඹන් ඉල්රහ සිිතනේ රි ඳත්ි ඹ බහහ තුනනන්භ 



54 
 

රඵහත වළකි න ඳරිදි ඳරිර්තනඹ යන නරයි.  ඉන්ඳසු වත්රබහහ රි ඳත්ි ඹ අධයහඳන 
අභහතයහාල නබ් අඩවිඹන උඩුත කිීමභන එභ ාවිධහනඹ අන්තක්හ යන රදී.9   නනේ නතත් ,
විලුතු ාවිධහනනේ නිනඹෝජිතඹන් රහල නශේ, අදහශ නතොයතුරු ව ායහනල්න විසුරුණු 
සබහඹකින් දළත වළකි ඵත් විනලේනඹන්භ රහලනඹන නඳය ඳශහත් භටමනනම්දී  නතොයතුරු 
ම්පිණ්ඩනඹ කිීමභක් අතයලය ඵත් ඹ.10  
 
4.2 ්්ධීන භ්තරෝතන කමිටු ඳමකරීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ තභත් ආයම්බ වී නනොභළත.  
විලුතු ාවිධහනනේ නිනඹෝජිතඹන්න අනු, අධයහඳන අභහතයහාලඹ විසින් ගුරු ඳත්වීම් ව 
නතොයතුරු රචාහයණඹ කිීමභ ඉවශ නළාවීභ වහ තභත් සහධීන භහනරෝචාන මිටු ඳත් කිීමභන 
පිඹය නන නනොභළත.11  2017 අනරේල් භහනේ දී නභභ න්ධිසථහනඹ භහ්ති ඹන ඳත් කිීමභන 
ළරසුම් ය ි බු අතය, ඒ අනු නිභනඹ ශ වළක්නක් නභභ භහ්ති ඹ නිඹමිත හරඹන අනු 
සිදු නනොන ඵයි. 
 

4.3 භ්තරෝතන ්ර්ත් ප්රත්ය ඹ රීභ: සහධීන භහනරෝචාන මිටු ඳත්කිීමභ සිදුය 
නනොභළත (4.2 නොන ඵරන්න).  එනිහ, විලුතු ාවිධහනනේ වි  කිීමභ ඳරිදි, භහනරෝචාන 
හර්තහක් රචාහයණඹ වහ ඉදිරිඳත් ය නනොභළත.12  එනභන්,  නභභ න්ධිසථහනඹ ක්රිඹහත්භ 
කිීමභ ද ආයම්බ වී නනොභළත.  නභභ හර්ඹඹ භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් ය ි බුනණ් 2018 ජුනි 
භහනේදී ඹ.  භහනරෝචාන මිටුනේ ඩිනම් ඳත්කිීමභත් භඟ නභභ න්ධිසථහනඹ නිසි රන 
අනු සිදු කිීමභ ශ වළකි නු ඇත.  
 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ඇි  න්ධිසථහන සීමිත භහ්ති ඹක් රඵහ ි බීභ නවෝ තභත් ආයම්බ ය 
නනොි බීභ දළත වළකිඹ.  එභ නිහ ළරකිඹ යුතු නවෝ දළත වළකි නවෝ පූර් රි පර නනොභළත.  

ඉදිරි පිඹය  
ගුරුරුන්නේ තත්ත්ඹ ඉවශ නළාවීභ ව ශියඹන් වහ ඩහත් නවො අධයහඳනි රි පර 

රඵහළනීභ වි  කිීමභ වහ, IRM ඳර්නේඹහ විසින් නඹෝජනහ යනුනේ, ඳවත දළක්නන 
මුල්පිරිම් රහ ඵළලීභන රක් යන නරයි.  නම්හ දළනන ඳි න ඵළඳීම් නයයණඹන රක් 
කිීමභ භගින් නවෝ ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නොනක් නර එතු කිීමනභන් නවෝ වඳුන්හදීභ 
සිදු ශ වළකිඹ:  

 නදභේපිඹන් විසින් හර්ඹහධන දර්ලඹන්න අනු යජනේ ඳහල්ර ගුරුරුන්නේ 
හර්ඹහධනඹ හර්ෂි ඇයුම් කිීමභන විභධයත ව ඹහන්ත්රණඹක් ස කිීමභ ව 
වඳුන්හදීභ.  එන් දර්ලඹන් පිළිඵ තීයණඹ කිීමභ අධයහඳන අභහතයහාලඹන සිදු ශ 
වළකිඹ. නභභ හර්ෂි ඇමටනම් රි පර ඉන් අනතුරු ජහි  භටමනනම් ව ඳශහත් 
භටමනනම් ඳහල්ර උස කිීමම් ව භහරු කිීමම් වහ අදහශ යළනීභ ශ වළකිඹ. 
 

 ඳශහත් බහන්  ම දුක්ළනවිය වහ රි ර්භ ළඳමටභන ළඳ ව ඳළවළදිය ක්රිඹහඳිතඳහීමන් 
ව හරයහමු  මත ඹහන්ත්රණඹක් සථහපිත ය වඳුන්හදීභ.  නභභ ඹහන්ත්රණඹ භගින් 
ඳශහත් භටමනනම්දී යජනේ ඳහල්ර ගුරුරුන් ඳත් කිීමභ, ඵහ ළනීභ, උස කිීමභ, ව 
භහරු කිීමභ පිළිඵ ඳළමිණිය රළනඵන ඳරිදි ව ඒහන ක්රිඹහහීම නර රි චාහය දක්න 
සබහනඹන් නොඩනළාවීභ ශ යුතුඹ.  
 

නභභ විභධයතයණඹ යන රද ඹහන්ත්රණඹ අධයහඳන අභහතයහාලනේ පි මටුනු රඵන 
භධය රි ර්භ භධයසථහනඹන අනුපූය නු ඇත.  නභභ භධයත ක්රිඹහයඹ වයවහ 
ජහි  භටමනනම්දී යජනේ ඳහල්ර ගුරුරුන් ඳත් කිීමභ, ඵහ ළනීභ, උස කිීමභ, ව 
භහරු කිීමභ පිළිඵ භවජන ඳළමිණිය රළබීභ ව ඒ වහ රි චාහය දළක්වීභත් ඳශහත් 
භටමනනම් දුක්ළනවිය වහ න අභිඹහචානහ රහ ඵළලීභ ද සිදු යනු ඇත.  
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සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹ විසින් ජහි  භටමනනම්දී ව ඳශහත් භටමනනම්දී රි ර්භ 
ළඳමටනම් ඹහන්ත්රණඹ පිළිඵ දළනුත් කිීමභ ව අලය ඳරිදි භවජනතහන අදහශ 
ඹහන්ත්රණඹ ආධහය යළනීභන දිරිළන්වීභ සිදු යනු ඇත. 
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තමකභ් 3: තතොයතුරු ව න්නිතේදන ත්ක්ෂ ඹ  (INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) 

5. යජතේ තතොයතුරු භධය්ථ්නඹ (Government Information Centre)  
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ :  

ICT වඹ බහවිතනඹන් ඳරිපූර්ණ, ඳහයදෘලය, කියුතු, ව හර්ඹක්ෂභ ඳහරනඹක් වහ යජනේ 
නතොයතුරු නක්න්ද්රනේ (GIC- 1919) නේහන් ළඩිදියුණු කිීමභ.    

[…] 

ප්රධ්න අයමු  :  

යජනේ නතොයතුරු නක්න්ද්රනේ (GIC) නේහන් දියුණු කිීමභ ව ඒ පිළිඵ දළනුත්බහඹ ළඩි 
කිීමභ ව  ICT ල්ය උත්නරේයඹක් නර බහවිත ය, යජනේ නතොයතුරු නත රනේලවීභන ඇි  
අසථහ ළඩිදියුණු කිීමභ. 

න්ින්ථ්න:  
 

 5.1 නළණර/නනයභධයසථහන ජහරඹන් ව දිසත්රික් නල්ම්රුන් භඟ ම්ඵන්ධ වී, 

GIC නේහන් පිළිඵ පුයළසිඹන් දළනුත් කිීමභ ව ඔවුන්නේ ල්ය අලයතහන් 

තක්නේරු කිීමභ (උදහවයණ:  ර්නෝදඹ ඳදනනම් “IT ඹවභඟ” ව ICTA  ම “සුහුරු 

භහජ ඹන්”) ෆභ භහ 6 න භ යක් එක් ීවක්ෂණ හර්තහක් ළසීභ ව 
භවජනතහන රනේලඹ වි  කිීමභ. 
  

 5.2 ළසිහය 5ක් භගින් අදහශ භවජන නේහන් භත ඳදනම් ව ආඹතනි දළනුභ යජනේ 

ආඹතනඹන් ම රධහන නනොත්ඳහද නිරධහීමන්න (CIOs) රඵහ දී ඔවුන් පුහුණු කිීමභ.  
ෆභ ළසිඹකින්භ යජනේ සිඹලුභ ආඹතන (අභහතයහාල, නදඳහර්තනම්න්තු, දිසත්රික් නල්ම් 
හර්ඹහර, ඳශහත් බහ ව ල්ය යසථහපිත ආඹතන ආදිඹ. අලය නේ නම්, පුහුණු 
රහනද්ය ඹ නල්ම් හර්ඹහර ව ඳශහත් ඳහරන ආඹතන දක්හ ඳළි යවිඹ වළකිඹ) ආයණඹ 
යමින් රධහන නනොත්ඳහද නිරධහීමන් 50 ඵළගින් පුහුණු කිීමභ නභ මදී සිදු නේ.  

 

 5.3 යජනේ නතොයතුරු භධයසථහනඹ (GIC – 1919) ඹන නත් ආයණඹ න ආඹතන 

ායහ ළඩි කිීමභ.  ඒ අනු ඇභතුම් භධයසථහන ඳවසුම් ඉවත කී ආඹතනඹන් 194 

සින 250 දක්හ ළඩි කිීමභ.  එනභන්භ නේහ වයවහ ඳඹනු රඵන නේහන් ද 
විවිධහාගියණඹ කිීමභ.  උදහවයණඹක් නර ඉල්ලීම් සිදු යනු රඵන සථහනඹන් 
වඳුනහළනීභ, ඊනම්ල් රි චාහය, දුයථන නිත ඳණිවුඩ ව භහජ ජහර ඳණිවුඩ පුද්ය 

වඳුනහළනීභ ආදිඹ දළක්විඹ වළකිඹ.  (ICTA  ම වහඹ ඇතු 2017 ය නවින, අභ 
ලනඹන් එක් ආඹතනඹන අභතය නේහන් 2ක් ත් වඳුන්හදීභ) 
 

 5.4 ල්ය නේහන් 10 (GIC ඇභතුම් රළයිසතු වයවහ ICTA භගින් වඳුනහත්) ව 

පුයළසිඹන්න SMS නේහන් රඵහදීභ වහ පුයළසිඹන්නේ නේහ රඥ්ති ඹ (නේහන් 
පිළිඵ රමිි ඹ නඳන්නුම් න ඳරිදි ෆභ ආඹතනඹභ අබයන්තය ව ඵහ මය 
ම්ඳත්දහඹඹන්නන් නතොයතුරු විභසීම් සිදු ය) ඹහත්හලීන යමින් GIC 

(www.gic.gov.lk)  ම නේහ ඳයහඹ ළඩි කිීමභ. 
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 5.5 යජනේ ල්ය වවුල්රුන් (MTDI/ICTA/SLT), ෘත්තීඹ මිි  නිනඹෝජිතඹන් ව 
සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් භඟ දියුණු යන රද යහඳෘි න්නේ නතො ණන් ළනීම් 
සිදු කිීමභ. 
 

ගරයුතු ්ඹතනඹ: විදුය ානද්ල ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් අභහතයහාලඹ (MTDI) 

 

වඹ ්ඹතන: ශ්රී රාහනේ නතොයතුරු ව විදුයානද්ල ආඹතනඹ (ICTA); ර්නෝදඹ ඳදනභ  

 

්යේබක දිනඹ: 2016 ජය                                           අ්න දිනඹ: 2017 නදළම්ඵර්  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක්ෂි්තත ය ඇත. ඵළඳීභ 

ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018 ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න. 

http://bit.ly/2wv3jXR. 

 
 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ  

විනලේත්ඹ  
OGP ිතනහම්ර 
අදහශත්ඹ  

විබවීඹ ඵරඳෆභ  
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ  

න
ළත
  

ඳ
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ශ
  

භ
ධ
ය
භ
  

ඉ
ව
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න
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ඹ
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න

ොඹ
හ
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බ
හවි
ත
ඹ
  

න
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අ
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භ
ධ
ය
භ
  

ඳ
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ණ
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න
ඹ
 
න
  

 ආ
ය
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බ
 වී
 න
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සී
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ත
  

ර
භ
හණ


ත්
  


ම්
පූ
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ණ
  

4 . යජනේ 
නතොයතුරු 
භධයසථහනඹ    

  ✔ 
 

✔ 
 

 ✔  ✔ 
 

 නළත   ✔  
 

 

න්දර්බඹ ව අයමු   
නභභ ඵළඳීභ භගින් අයමුණු යනුනේ, යජනේ නතොයතුරු භධයසථහනඹ (GIC) විසින් ඇභතුම් 
භධයසථහන ව නබ් අඩවි වයවහ ඳඹන නේහන් දියුණු කිීමභ ව භවජන දළනුත්වීභ ළඩි 
කිීමභයි.1  එනේ කිීමනම්දී, ල්ය ම්ඳත්දහඹයින් විසින් අන්තක්හ යනුනේ යජනේ 
ක්රිඹහහරිත්ඹ ව නේහන් පිළිඵ පුළුල් ඳයහඹ රනඹෝජනත් දත්ත වහ පුයළසිඹන් 
ළඩි රභහණඹන ළඩිදියුණු ශ රනේලඹ රඵහදීභනයි.2  

අනුරහ්ති  ආණ්ඩුරදී යජනේ නතොයතුරු භධයසථහනඹ ඳළි නේ ඊ-ආණ්ඩු මුල්පිීමම්ර 
නොනක් නර ඹ.  2006 නර් දී ආයම්බ යන රද යජනේ නතොයතුරු භධයසථහනඹ අයමුණු 
යනුනේ, යජනේ නේහන් පිළිඵ නතොයතුරු භවජනතහන ීවඳ කිීමභ වහ තහක්ණඹ 
උඳනඹෝගී යළනීභනයි.3  යජනේ නතොයතුරු භධයසථහනඹ ල්යභ ක්රිඹහ යනුනේ, එභ 
වරක් ඹිතන් යජනේ සිඹලු නතොයතුරු රඵහනදන ඇභතුම් භධයසථහනඹ නර ඹ.  එභගින් උත්හව 
යනුනේ, භවජනතහන නනත් නද්ල් අතය දුම්රිඹ හරනවන්, හවන ඵරඳත්ර, විනද්ල 
භන්ඵරඳත්ර, ව විලසවිදයහර රනේලඹ ආදිඹ ම්ඵන්ධ නිළයදි, ලුහුු  ව වත්රබහෂි 
නතොයතුරු එතු කිීමභ ව ළඳමටභයි.4  ආයම්බනේදී, ජනහධිඳි  නල්ම් හර්ඹහරඹ ඹනනත් 
ඳභණක් ඳළි  නමුත්, නම් නවින යජනේ නතොයතුරු භධයසථහනනේ නභනවයුම් යහජය-පුද්ය 
වවුල්හරිත්ඹක් නර ජනහධිඳි  නල්ම් හර්ඹහරනේ, විදුය ානද්ල ව ඩිජිනල් ඹිතතර 
ඳවසුම් අභහතයහාලනේ (MTDI), නතොයතුරු ව න්නිනේදන තහක්ෂණ ආඹතනනේ ව ශ්රී රාහ 
නනයනොම් ආඹතනනේ භළදිවත්වීභ ද භඟ ක්රිඹහත්භ නේ.    
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නභභ වවුල්හරිත්ඹ වයවහ, GIC විසින් දිනන හභහනය ලනඹන් අභතන්නන් 1,500  න 
ඳභණ ළඩිදුය නතොයතුරු ව රි චාහයහත්භ නේහන් ළඳමටභ සිදු යයි.5  නම් වහ අනුග්රවඹක් 
නර, ජනහධිඳි  නල්ම් හර්ඹහරඹ ව ICTA විසින් GIC මි දර්ලනනේ පුළුල්කිීමභ ව 
නියන්තයනඹන් ළඩිදියුණු කිීමභ ඳහරනඹ කිීමභන නභනවයුම් මිටුක් සථහඳනඹ යන රදී.6  
නභභ මිටු වහ අත්දළකීම්  මත ඇභතුම් භධයසථහන වහඹයින් මුවඹකින් භන්විත නේ.  
රි පරඹක් නර, යජනේ ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් ක්රභහනුකුර නේහන් පිළිඵ න නතොයතුරු 
යජනේ නතොයතුරු භධයසථහනනේ දළනුම් ඳදනභන එක්ය ඇත. එනභන්භ  අදහශ රලසන දවහ 
රි චාහය දළක්වීභන ලක්නුතහඹ ඇි  ඇභතුම් භධයසථහන වහඹඹන් උඳනඹෝගී යළනීභද සිදු 
යන රදී.7  ඒ වහ භහන, ICTA විසින් යජනේ නදඳහර්තනම්න්තු රධහනීන් විසින් GIC වහ 
නතොයතුරු රඵහදීභන අදහශන භනඳන්වුම් වඳුන්හදීභ ද සිදු යන රදී.  නභභ භනඳන්වුම් වහ 
සුභන නර භධයසථහනනේ නයුතු ක්රිඹහත්භ යනන ඹහභන අලය නතොයතුරු ළඳමටභ8  වහ 
ව ම්භත ආෘි ඹක් වඳුන්හදීභ සිදු ය ඇත.   

ඇභතුම් භධයසථහනඹ වහ ඌනපුයණඹන් සිදු කිීමභන, ICTA විසින් භහන නතොයතුරු ඳඹන 
ඳවසු රනේලඹක් ඇි , ඳරිය ර- මතහීව, භහර්ත ආෘි ඹ9 නබ්අඩවිඹක් ඊන භහන්තය 
ළසීභ වහ නහඹත්ඹ රඵහ නදන රදී.  නබ් අඩවිඹ විසතීර්ණ දළනුම් ඵඩහක් නර 
දහඹත්ඹ ඳඹන අතය, නඵොනවෝ යජනේ ආඹතන විසින් පුයළසිඹන්න ශඟහවිඹ වළකි ඳරිදි 
නේහන් පිළිඵ භහර්ත දත්ත ඳදනභක් ඳත්හ ළනීභ සිදු යයි.  එනභන්භ, ඊ අන්තර්තඹන් 
පිළිඵ විඹඳථඹ ම්ඵන්ධ අන්තර්ජහි  පිළිළනීභ ද රඵහනන ඇත.10  

නනේ නතත්, එන් මුරපිීමභක් ඳළි ඹද MTDI ව අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන් දක්න රද ඳරිදි, 
යජනේ නේහන් ම්ඵන්ධ පුයළසිඹන් නත හධනීඹ නර ව හර්ඹක්භ නර නතොයතුරු 
රළබීභ සිදුනනොනේ.11  MTDI ම්ඳත්දහඹනඹකුන අනු, නම් ම්ඵන්ධ ජඹග්රවණඹන් 
රඵහළනීභන ඳි න ල්ය සීභහකිීමම් න්නන් උඳහඹභහර්ගි රනේලනඹ ම ව ඳි න GIC 
ඹිතතර ඳවසුම්12  යහ්තත කිීමභ වහ ව නහඹත්නඹ ම ඳි න අඩුභයි.  නභභ න්දර්බඹ 
තුශ, ල්ය අභිනඹෝ අතයන අදහශ නතොයතුරු රධහන බහහ ත්රිත්ඹන13 ඳරිර්තනඹ කිීමභ ද 
ඇතුශත් නේ.  එනභන්භ GIC ව එ ම නබ් අඩවිඹ14 ම්ඵන්ධ ඳි න සීමිත භවජන දළනුත්වීභ 
ද නභ මදී දළත වළකිඹ.  ඊන අභතය, ඇභතුම් භධයසථහන වහඹයින් විසින් ඳඹන රද 
නතොයතුරුර රාගුබහනඹ ම ඳි න නිලසචිතතහ ළඩි නඳනනන අභිනඹෝඹක් නර වඳුනහත 
වළකිඹ.  යජනේ ආඹතන විසින් ක්රිඹහයඹ ඳහරනඹ කිීමභ වහ රධහන නනෝත්ඳහද නිරධහීමන් 
(CIOs) ඳත්කිීමභ සිදු යන රදී.  නනේ නතත්, නදෝ ව විභතහ දිගින් දිනභ දක්නන 
රළනඵන්නන්, නතොයතුරු එතු කිීමනම් ව තවවුරු කිීමනම් හර්ඹඹන් ම නියන්තයනඹන් නියත 
න්නන් නනස පුද්රයින් නදනදනනක් විසින් නිහ ඹ.  දළනන CIO විසින් ාවිධහනහත්භ 
ායහානඹ නක්ෂේත්රනඹ ම ඩහත් පුළුල් ව මිමිහක්  ක්රිඹහත්භ යනු රඵයි.15  

නල්නත ආහයඹන, ම්පුර්ණ ලනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් පුයළසිඹන්න 
යජනේ නේහන් ම්ඵන්ධ නතොයතුරු වහ රනේලඹන ඇි  අයිි ඹ ළඩි කිීමභ වහ නතොයතුරු 
ව න්නිනේදන තහක්ෂණඹ වයවහ සුළු විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  කිීමභන ි බුණි.  නතොයතුරු ව 
න්නිනේදන තහක්ෂණඹ රර්ධනඹ වහ ක්රිඹහ යන සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන්න අනු, 
විනලේනඹන්භ ග්රහීවඹ ව අර්ධ නහරි ජනතහ අතය යජනේ නේහන් ම්ඵන්ධ නතොයතුරු 

වහ රනේලඹ රර්ධනඹ කිීමභන දළනුම් භධයසථහන ව නනයභධයසථහන ජහර වයවහ GIC 

නේහන් ම්ඵන්ධ දළනුත්බහඹ ළඩිදියුණු කිීමභ භගින් උත්හවඹන් නු රඵයි.16  එන් 
ජහරඹක් වහ උදහවයණඹක් නර දළක්විඹ වළක්නක්, ICTA  ම නළණර යහඳෘි ඹයි.17  සිවිල් 
භහජමටඹ ාවිධහන නිනඹෝජිතනඹකු රහල නශේ, යජනේ නේහන් වහ ඩහත් හර්ඹක්ෂභ 
නර අන්තර්ජහරඹ වයවහ ම්ඵන්ධ විඹ වළකි ඵ භවජනතහන නඳන්නුම් කිීමභ වහ රභහණත් 
පිඹය නන නළි  ඵයි.18  නභභ නිීමක්ණඹ භගින් නළත තවවුරු යනුනේ, නභභ ඵළඳීභ භගින් 
ධනහත්භ ඵරඳෆභක් ශ වළකි ි බ ඵයි.  ආඹතනි දළනුභ ළඩිදියුණු කිීමභන CIO පුහුණු 
කිීමනම්දී වඳුනහත්නත් දළනුම් භධයසථහනඹන් විසින් ශඟහවිඹ වළකි නතොයතුරු තවවුරු කිීමභ වහ 
රුකුල් නදන ඵයි.  ඊන අභතය, යජනේ න නේහන් ව ආඹතනඹන් පිළිඵ වඳුන්හදීභ භගින් 
GIC  ම ආයණඹ ඳභණක් නනො එ ම රනඹෝජනත්ඹ ද ළඩිදියුණු යනු ඇත.  



59 
 

රළයිසතුත න්ධිසථහන හර්ථ යළනීනම්දී යජනේ නේහන් පිළිඵ නතොයතුරු භවජනතහන 
රනේල කිීමභ ළඩිදියුණු යනු ඇත.  නනේ නතත්, නභභ ඵළඳීනම් ඳරිභහණඹ ව විඹඳථඹ 
විනලේනඹන්භ විෘත ආණ්ඩු න්දර්බඹ තුශ තදුයනත් සීභහ මත නර ඳතී.  නභභ න්ධිසථහන 
රහ ඵළලීනම්දී - 5.1 න්ධිසථහනඹ භගින් යජනේ නේහන් පිළිඵ රමිි ත නතොයතුරු 
රහලනඹ කිීමභ ඹන්න, ීවන නඳය අනහයණඹ නනොශ යජඹ තු නතොයතුරු ඳත්හළනීභ 
ඹන්නන විරුද්ධ ඳි න ඵ දළත වළකිඹ.  එනිහ ඵළඳීම්යන් නඵොනවොභඹක් OGP ම අඹන් 
වහ විලහර ලනඹන් අඳළවළදිය අදහශත්ඹක් දක්න ඵ රල ශ වළකිඹ.  ඊන අභතය, 
නතොයතුරු යහ්තත කිීමභ වහ න ල්ය ඹිතතර ඳවසුම් දළනනභත් ඳඹහ අන් ඹ.  එභ 
නිහ, දළනුත්බහඹ ළඩිදියුණු කිීමභ, නේහන් ඳරිභහණත කිීමභ, ව ඊ- ආණ්ඩු මුල්පිීමම් නර 
ඳි න GIC ඵරඳෆම් ර්ධනඹ කිීමභ නනය ම න්ධිසථහන ඹනු විලහර ලනඹන් සබහවි ව 
ර්ධනහත්භ පිඹය නර වඳුනහත වළකිඹ.   

එනභන්භ, සිවිල් භහජමටඹ නිනඹෝජිතනඹකු සිඹ අධහනඹ නඹොමු නශේ, ඇතළම් පුයළසිඹන් 
(විනලේනඹන්භ දිළිඳු නවෝ නජයසම පුයළසිඹන්) යජනේ නේහන් පිළිඵ නතොයතුරු වහ රනේල 
වීභන අන්තර්ජහරඹ බහවිත කිීමභ ම්ඵන්ධ තදුයනත් නදගිඩිඹහනන් ව නනොවළකිඹහනන් 
ඳසුන ඵ නනය මඹ.19  ශ්රී රාහනේ 3G අන්තර්ජහර බහවිතඹ වහ යනටම මිනෝලීඹ ආයණඹ 
80% ක් ඳභණ ම්පුර්ණ ය ි බුණද, සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ඇසතනම්න්තු යන 
ආහයඹන, ක්රිඹහහීම නර දිනඳතහ ඳරිණඹ වයවහ අන්තර්ජහරඹ බහවිත යමින් 
අන්තර්ජහරඹන රනේල න්නන් යනටම ම්පුර්ණ ජනවනනඹන් 30-40%  ඳභණ රභහණඹකි.20 
අනනක් අතන නිනඹෝජිතඹහ විසින් ළරකිඹ යුතු නර වන් ය කිඹහ සිිතනේ, ජාභ දුයථන 
බහවිතඹ ව සුහුරු දුයථන (සභහටම නෂෝන්) බහවිතඹ 100% ද ඉක්භහ ඇි  ඵඹ.21  නභභ රනේල 
ඳථ අන්තර්ජහර ආයණනඹ ම ඉවශ භටමනභ භඟ මුසුවීනම්දී පරදහමට භළදිවත්වීම් වහ ඩහත් 
නවො අසථහ රහ නදනු රඵයි.   

නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව භවය න්ධිසථහන ද විනලේත්ඹකින් නතොයඹ.  5.1 න්ධිසථහනඹ 
ඳභණක් OGP ිතනහම්රන අදහශ න්නහ ව අාඹ නර දළක්විඹ වළකිඹ. එභගින් 
පුයළසිඹන්නේ නතොයතුරු අලයතහ ම්ඵන්ධ යජනේ අර්ධ හර්ෂි ීවක්ණ හර්තහ 
භවජනතහ නත රචාහයණඹ යනු රඵයි.  නනේ නතත්, නභභ න්ධිසථහනඹ රහලනඹ නවෝ 
පුළුල් රනේලඹක් වි  කිීමභ වහ ව අලයතහ පිළිඵ විනලේනඹන් ඳළවළදිය ඹහන්ත්රණඹක් 
ඉදිරිඳත් නනොයයි.  ඒ වහ භහන, පුයළසි නතොයතුරු රඥ්ති ඹ ඹහත්හලීන කිීමභන නඹෝජනහ 
කිීමනභන් නතොය, භහර්ත නේහ ක්රිඹහහරිත්ඹන් (5.4 ඵරන්න) ළඩිදියුණු කිීමභ සිදු ශ 
නනොවළකි ඵ ඳළවළදිය නේ.  ළඩිදුයනත් දක්න්නන් නම්, උත්හවඹන් ක්රිඹහයවීනම්දී ඵහුවිධ- 
ම්ඳත්දහඹඹන්නේ වබහගිත්ඹ, ඹහන්ත්රණඹක් පිළිඵ වන් කිීමභක්, නවෝ අදවස යන රද 
රි පර නනොභළි  වීභ දළත වළකිඹ (5.5 ඵරන්න).  

භ්්තතිදඹ  
5.1 GIC ේඵන්ධ දැනුමකබ්ඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ අත්යනන ඇත්නත් සීමිත 

භහ්ති ඹකි.  විදුය ානද්ල ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් අභහතයහාලඹ (MTDI) විසින් යජනේ 

නතොයතුරු භධයසථහන (GIC) ජහි  නභනවයුම් මිටු නළත සථහඳනඹ කිීමභන මුල්පිීමඹ.  
ක්රභනේදඹ පිළිඵ දළනුත් බහඹ ඉවශ නළාවීනම් හර්ඹඹ එභ මිටුන රඵහදී ඇත. 22   නළණර 
නනය භධයසථහනඹන් ද GIC පිළිඵ දළනුත්බහඹ ළඩි කිීමභන සීමිත දහඹත්ඹක් දක්න රදී.  
නනේ නතත්,  එළනි දහඹත්ඹන් නම් දක්හ රහනද්ය ඹ නල්ම් හර්ඹහර භටමනභ දක්හ ඳළි ය 

නොස නළත .23   MTDI විසින් නම් නනතක් ීවක්ණ හර්තහක් ස ය නළි  අතය, එනමුත් 
නිනඹෝජිතනඹකු වන් නශේ, විනලේඥනඹකු ඳත්ය එඹ ආයම්බ කිීමභන ළරසුම් ය ඒ වහ 
මුර පුයහ ඇි  ඵඹ.24  නනේ  නතත්, නභභ න්ධිසථහනඹ භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් ය 
ි බුනණ් 2016  නනොළම්ඵර් භහනේදී  වු,  එඹ නිසි රන ම්පුර්ණ කිීමභන නනොවළකි විඹ.  

 

ර්නෝදඹ ඳදනභ විසින් ග්රහීවඹ භටමනභ තුශ පුයළසිඹන්න GIC වයවහ යජනේ නේහන්න 

රනේලවීභ වහ න දළනුත්බහඹ රඵහදීභ වහ IT ඹවභ ළඩනවන හර්ථ ඳත්න 

රදී.  
25 භහජමටඹ යහඹඹක් න ර්නෝදඹ ඳදනභ විසින් අධහනඹ නඹොමු යනු රඵන්නන් 
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ග්රහීවඹ ශියඹන්න නතොයතුරු ව න්නිනේදන තහක්ණඹ වහ රනේල වීභන ඇි  අසථහන් 

ළඩි කිීමභ නනය මඹ.  භධයසථහන 100ක් පුයහ දළනුත් කිීමනම් ළඩනවන් භහරහක් වයවහ, 
පරදහමට නර GIC වහ ම්ඵන්ධ වීභ පිළිඵ ග්රහීවඹ පුයළසිඹන් 2,000 න ළඩි ායක් පුහුණු 

කිීමභ ර්නෝදඹ ඳදනභ විසින් සිදු යන රදී.    ර්නෝදඹ ඳදනභ විසින් නභඹ වි  නශේ, 

වබහගී වුන්නේ රළයිසතු IRM ඳර්නේඹහ නත ඉදිරිඳත් යමිනි.  ඒ වහ භහන, ICTA 

 ම නිනඹෝජිතඹන් විසින් නහථ ය සිිතනේ ICTA  ම සුහුරු භහජ ඹන්26 විසින් ද GIC 

ම්ඵන්ධ දළනුත්බහඹ ඇි  කිීමභ වහ දහඹත්ඹ ළඳයු ඵයි.
27  නභභ මුල්පිීමභ භගින් රජහ 

ාවිධහන, කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ යහඹඹන්  ම නිනඹෝජිතඹන් ව රහනද්ය ඹ භටමනනම් භහජ 

ක්රිඹහහීම ණ්ඩහඹම් එක්හසු කිීමභ වහ දහඹත්ඹ ඳඹන රදී. 

 

5.2 CIO පුහුණු: නභභ න්ධිසථහනඹ රඵහනන ඇත්නත් සීභහ මත ව භහ්ති ඹකි.  

විදුයානද්ල ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් අභහතයහාලඹ (MTDI) න අනු රධහන නනොත්ඳහද 

නිරධහීමන්) CIOs ) වහ ල්ය යජනේ ආඹතනඹන් 30  එක් පුහුණු ළඩනවන ඵළගින් 

ඳත්න රදී.
28

  නඹෝජනහ වී ි බුනණ් පුහුණු ළඩනවන් 5 ඵළගින් ඳළළත්වීභන ඹ.    ම්පුර්ණ ශ 

පුහුණු ළඩනවන් භගින් අධහනඹ නඹොමු නශේ තභන්නේ ආඹතනනේ අදහශ නතොයතුරුර 

රඵහත වළකිඵව නියදයබහඹ ඹන නදභ වි  යමින් CIOs වහ නහඹත්ඹ 

රඵහදීභ රර්ධනඹ කිීමභයි.  

 

MTDI විසින් 2017 ව 2018 ර් පුයහන භහන පුහුණු ළඩනවන් ඳත්න රළබුද,29
 

ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළරසුම් ය ි බුනණ් නභභ න්ධිසථහනඹ 2017 නදළම්ඵර් භහඹ නවින 
භහ්ති ඹන ඳත්  කිීමභන ඹ.   නම් නවේතුනන් නභභ න්ධිසථහනඹ නිසි හරඹන අනු භහ්ති ඹන 

ඳත් නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ. 

 

5.3 GIC ්ය ඹ ව තේ්න්: නභභ න්ධිසථහනඹ ළරකිඹ යුතු නර ම්පුර්ණ වී ඇි  

ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  2017 ජය භහඹ නවින, යජනේ නතොයතුරු භධයසථහනඹ (GIC) විසින් 

යජනේ ආඹතනඹන් 320 නතොයතුරු ආයණඹ යන රදී.30
  ආඹතනඹන් ම ම්පුර්ණ රළයිසතු 

GIC නබ් අඩවිඹ තුශ වඳුනහත වළකිඹ.31
  නභ මදී ක්රිඹහහීම ළරසුභ විසින් ඉරක් යන රද 

ආඹතනඹන් 250න ඩහ ආඹතනඹන් 70ක් ළඩිපුය ආයණඹ කිීමභක් ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  විදුය 

ානද්ල ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් අභහතයහාලඹ (MTDI) න අනු, නළත පි මටුන රද 

නභනවයුම් මිටු විසින් ආයණඹ ළඩි කිීමභන අලය වඹ රඵහ දී ඇත.32
   

 

MTDI විසින් හර්තහ යන රද්නද් MTDI, ICTA ව අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් GIC 
වයවහ රනේල විඹ වළකි යජනේ නේහ ම්ඵන්ධ න නතොයතුරු රචාහයණඹ කිීමභ සිදු යන රද 
ඵයි.  නම් වහ උදහවයණ නර, විනද්ල තහනහඳි  නේහන් වහ භන් ඵරඳත්රඹ ම්ඵන්ධ 
න නතොයතුරු ව භවජන වි්රහභ ළටු්ත රඵහනදන දින ම්ඵන්ධ නතොයතුරු ආදිඹ ඇතුශත් නේ.  
නනේ නතත්, යජනේ නේහන් 3000  න අන්න ායහක් පිළිඵ නතොයතුරු නම් නවින 

රඵහළනීභන වළකිඹ ඇත.  MTDI විසින් 2017 ජුනි න වින එක් ආඹතනඹන අභ ලනඹන් 
අභතය නේහන් නදක් වඳුන්හනදන ඵ වි  කිීමභන වළකිඹහක් නනොවීඹ.33  නක්න්ද්රත 
ක්රිඹහයඹක් නනොභළි වීභ නිහ ඇි  ව රභහදඹ නිහ දළනුම් ඳදනභ නවීයණඹ කිීමභන ව, 

එභගින්, නේහන්න අදහශ නතොයතුරුර රනඹෝජයත්ඹ MTDI විසින් ආනයෝඳණඹ යන රදී.34 

MTDI ව ICTA විසින් වි  යන රද්නද් නභභ ඵළඳීනභ ම වළඳින්වීභන ඳසු GIC නබ් 

අඩවිඹන කුඩහ භටමනනම් නේහ නවීයණඹන් සිදු වී ඇි  ඵයි.35  නභභ නවීයණඹන්, ICTA 

භගින් සිදු යන රද අතය, ඒ අතය නබ් අඩවිඹ භහජ ජහරහ භහධයඹන් (නෂේස බුක්, ටමවිනර්, 

යන්ක්ඩින් ව යූිතයුබ් ළනි) භඟ ම්ඵන්ධ කිීමභ වඳුනහත වළකිඹ.36  නනේ නතත්, ICTA 
විසින් ඉල්ලීම් වඳුනහළනීනම් ඹහන්ත්රණඹ නවෝ ඊනම්ල් රි චාහය පුද්ය වඳුනහළනීනම් ඳවසුම් 
වඳුන්හදීභ  සිදු නනොයන රද ඵයි.37  MTDI විසින් වන් යන රද්නද් වත්රබහහ ඳණිවුඩ 
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“චාළටමනඵොක්ස” නේහ වඳුන්හදීභ වහ න හච්ඡහ ආයම්බ ය ඇි  ඵත්, එභගින් GIC 
නබ්අඩවිඹ වයවහ නිතය අන රද රලසන වහ රි චාහය දළක්වීභ සිදු යනු රඵයි.38  

5.4 තේ් ක්ර්ඹ  වන් ව ප්රඥ්තතිදඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ නඳන්නුම් ය ඇත්නත් සීමිත 

භහ්ති ඹකි.  විදුය ානද්ල ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් අභහතයහාලනේ (MTDI) නිනඹෝජිතනඹකු 

වන් නශේ, අභහතයහාලඹ ව නතොයතුරු ව න්නිනේදන ආඹතනඹ ඉල්රහ සිිතනේ, යජනේ 

නතොයතුරු භධයසථහන නබ් අඩවිඹ නළත අලුත්ළඩිඹහ යනදන නරනයි.   වඳුන්හනදන 

වත්රබහහ චාළටමනඵොක්ස (5.3 ඵරන්න) වහ නඹෝජිත නනසම් ව ළඩිදියුණු කිීමම් ඇතුශත් 

න අතය, යජනේ නේහන් පිළිඵ නතොයතුරු ළඩි යමින් දළනුම් ඳදනම් නවීයණඹ යනු 

රඵයි.39
  

 

යජඹ විසින් පුයළසිඹන්නේ නේහ රඥ්ති ඹ පිළිඵ නතොයතුරු ඹහත්හලීන ය නනොි බුණි. 
MTDI යහජය ඳරිඳහරන ව ශභනහයණ අභහතයහාලඹ (MPA) විසින් භහ්ති ඹ වහ උඳහය 
රඵහළනීභන ාහදඹක් ආයම්බ ය ි ය ණි.  පුයළසිඹන්නේ රඥ්ති ඹ ඹනු පුයළසිඹන් නක්න්ද්ර 
යත් රමිි ත භවජන නේහක් යජනේ ආඹතන සිඹල්ර භගින් රඵහදීනම් හර්ඹඹ වහ MPA 
විසින් සිදුයන රද මුරපිීමභක් නර වඳුනහත වළකිඹ.  අබයන්තය ව ඵහ මය ම්ඳත්දහඹඹන් 
විසින් නවහත් නේහ ළඳයුභ පිළිඵ ළඩිදියුණුවීම් රදර්ලනඹ කිීමභ භගින් පුයළසිඹන්නේ නේහ 
රඥ්ති ඹ අයමුණු යන රද්නද් ආඹතනත ඉදිරිඳත්කිීමම් නඳන්හදීභ ඹ.   නනේ නතත්, යජනේ 
ආඹතන නඵොනවොභඹක් ඔවුන්නේ පුයළසි රඥ්ති ඹ පිළිඵ නතොයතුරු වඳුන්හදීභ නවෝ 
ඹහත්හලීන කිීමභ සිදුය නනොි ය ණි.  එනිහ, නභභ මුරපිීමභ ඹනනත් ව රි ඹ තදුයනත් අභ 
භටමනභ ඳතී.  

රුණු එනේ ඳළි ඹද, MTDI විසින් වි  යන රද්නද් විනලේ පුයළසි රඥ්ති ඹ බහහ 
ත්රිත්නඹන්භ රි නඹෝජනඹ කිීමභ වහ GIC සුදහනම් තත්ත්ඹ ඳි න ඵඹ.40  නනේ 
නතත්, එඹ නනේ දළක්වුද, නභභ න්ධිසථහනඹ ළරසුම් ය ඳළි නේ 2016 නදළම්ඵර් භහඹ 
න වින භහ්ති ඹන ඳත් කිීමභනඹ.  ඒ අනු, නභඹ නිසි හරඹන අනු භහ්ති ඹන ඳත් නනොව ඵ 
වඳුන්හ දිඹ වළකිඹ.  

5.5 තතොග ග න් ඵැන්භ: නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න නඵොනවොභඹක් න්ධිසථහන තභත් 
ආයම්බ භටමනනම් ඳි න නිහ, දියුණු යන රද යහඳෘි  ම්ඵන්ධනඹන් නතො ණන් ඵළලීභ 

තභත් ආයම්බ ය නනොභළත.  නභභ න්ධිසථහනඹ ළරසුම් ය ි බුනණ් 2017 නදළම්ඵර් භහඹ 
න වින භහ්ති ඹන ඳත්කිීමභන ඹ.  එභ නිහ නභභ ඵළඳීභ නිසි හරඹන අනු ක්රිඹහත්භ නනොන 
ඵ වඳුනහත වළකිඹ. 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව නඵොනවොභඹක් න්ධිසථහන අත්යනන ි නඵන්නන් සීභහ මත ව 
භහ්ති ඹක් න නිහ, එ ම ළරකිඹ යුතු, දළකිඹ වළකි පූර් රි පර නනොභළත. 

නනේ නතත්, යජනේ නිනඹෝජිතඹන් වඳුනහනු රළබුනේ GIC නභනවයුම් මිටු නළත 
සථහඳනඹ කිීමභ ඉතහ ළදත් ජඹග්රවණඹක් ඵයි.  එභ හර්ථත්ඹ භගින් වහීව 
න්ධිසථහනඹක් භහ්ති ඹන ඳත්කිීමභ නනය ම ව රභනඹක් රඵහන්නහ රදී.  

ඉදිරි පිඹය  
නභභ ඵළඳීභ අි  විලහර ලනඹන් ඊ - යහජය වහ ව මුල්පිීමභක් නර වළඳින්වුද, එඹ OGP 
ිතනහම් නවෝ විෘත ආණ්ඩුක් වහ අදහශත්ඹ දක්න්නන් සල්ඳ ලනඹනි.  එනිහ, IRM 
ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යන්නන්, නභභ ඵළඳීනභ ම දිගුක් ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුභන ඇතුශත් 
නනොයන නරන ඹ.  නනේ නතත්, අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් 5.1 න්ධිසථහනඹ නළත 
රහ ඵරන්නන් නම්, නභභ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම ඉි රි වී ඇි  හරඹ තුශ, ීවක්ණ හර්තහ 
පිළිඵ විසතය රහලනඹක් සිදුකිීමභ වි  කිීමභ, GIC භගින් පුයළසි අලයතහ පිළිඵ යජඹ 
තු විසතයහත්භ නතොයතුරු ළඳමටභ ආදිඹ සිදු ශ වළකිඹ.  
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ඊන අභතය, ඳර්නේඹහ විසින් වඳුනහනු රඵන්නන්, නභභගින් විෘත යහජයඹ වහ අනුග්රවඹක් 
නනොදළක්වුද යජනේ නතොයතුරු භධයසථහනඹ පිළිඵ නේහන් ළඩිදියුණු කිීමභ ව භවජන 
දළනුත්බහඹ ළඩි කිීමභ වයවහ නභභ ඵළඳීභ භගින් යජනේ නේහන් පිළිඵ නතොයතුරු වහ 
රනේලවීභන භවජනතහන ඇි  වළකිඹහ ළඩි යන ඵයි.   

එනභන්භ, ඳර්නේඹහ විසින් අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන්නේ සුබහදී අයමුණු ම්ඵන්ධ, විදුය 
ානද්ල ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් අභහතයහාලනේ නහඹත්ඹ පිළිඵ ඔවුන් විසින් නභභ 
න්ධිසථහනඹ භහ්ති ඹන ඳත්කිීමභන දක්නු රඵන දහඹත්ඹ පිළිඵ සිඹ රහදඹ ඳශ යන 
රදී.  

අභිනඹෝඹන් පුයහළනීම් ම්ඵන්ධ විචාහයණඹ කිීමනම්දී විනලේ ව ධනහත්භ ඵරඳෆභක් ඇි  

කිීමභන IRM ඳර්නේඹහ විසින් සනච්ඡහනන් ඳවත නඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යයි: 

 GIC නබ්අඩවිඹන, ඇභතුම් භධයසථහනඹන ව/නවෝ දත්ත ඳද්ධි ඹන ම්ඵන්ධිත ව 
සුවිනලේෂී ජාභ දුයථන නඹදවුභක් ළසීභ.  එනභන්භ, ජාභ නර නතෝයහත් යජනේ 
නේහන් පිළිඵ අතයලය නතොයතුරු එභගින් ළඳමටභ.  යක් සථහඳනඹ යන රද වින, 
නභභ නඹදවුභ භහර් අඳත වුද ක්රිඹහත්භ කිීමභන වළකිඹහ රළනඵනු ඇත.  ආඹතන 
ව නේහ පිළිඵ ළඩිදියුණු ශ ආයණඹ ද ඇතුළු භෘදුහාඹන හභහනය 

ඹහත්හලීන කිීමම්ර රඵහත වළකි ඵ ආදිඹ හභහනය SMS නේහන් භගින් 
න්නිනේදනඹ ශ වළකිඹ.  
 

නභභගින් ජාභ දුයථන බහවිතනේ අධිත්ඹ පරදහමට නර බහවිත කිීමභන MTDI, 

නතොයතුරු ව න්නිනේදන තහක්ණ ආඹතනඹ, ව අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන්න අය 
රඵහනදනු ඇත.  එනිහ ඔවුන්න, යජනේ නේහන් පිළිඵ නතොයතුරු ඩහත් පුළුල් ව 
විබවීඹ රි ග්රහවයින්න රඵහදීභන වළකිඹහ රළනඵනු ඇත.   
 

 විනලේනඹන් වන් ශ වළකි ඳළවළදිය අයමුණු ව අන්තක්ෂිත රි පර රඵහළනීභන GIC 
නබ් අඩවිනඹ ම ව/නවෝ නේහ ඳසුය භ ස කිීමභ නත ඳි න න්ධිසථහන පිළිඹම් 

කිීමභ.  උදහවයණඹක් නර, නේහ ඳසුය භ ළඩිදියුණු කිීමභ වහ න උත්හවඹන් (5.4 
ඵරන්න) විනලේ ව අන්තක්ෂිත ළඩිදියුණු කිීමම් රළයිසතුක් භඟ අනුඵද්ධ වී ි ය ඹ 
වළකිඹ.  එනභන්භ නභභ න්ධිසථහනඹ භගින් නභභ ළඩිදියුණු කිීමම් වයවහ යජනේ 
නතොයතුරු වහ පුයළසිඹන්නේ රනේලඹ උස යන්නන් නනේද ඹන්නන විඳුම් 
රඵහනදනු ඇත.  
 

 ඇභතුම් භධයසථහන ව GIC නබ් අඩවිඹ භගින් GIC වයවහ සථහය නතොයතුරු රඵහදීභ 

වි  කිීමභ.  නභඹ සිදු ශ වළකි න්නන් රධහන නනොත්ඳහද නිරධහීමන් (CIOs) 
විසින් GIC නත නතොයතුරු රඵහදීභන තනි ආෘි ඹක් වඳුන්හදීභ තුශඹ. 
 

භහීව නර, GIC නබ් අඩවිඹ නළත සකිීමභ වහ ව නඹෝජිත උත්හවඹන් නළත 

ඳරික්හ කිීමභ ව GIC ඇභතුම් භධයසථහනඹන්නන් ව යජනේ ආඹතනඹන්නන් රද, 
ඳත්තහ නතොයතුරු ම්පිණ්ඩනඹ කිීමභ ම්ඵන්ධ ඳළවළදිය උඳභහනඹන් ඇතුශත් විඹ 
යුතුඹ.    
 

 
                                                           
1 ―Government Information Centre‖ GIC, 2017, www.gic.gov.lk. 
2 Waruna Sri-Dhanapala (Ministry of Telecommunication and Digital Infrastructure), interview by IRM 

researcher, 16 October 2017 (taken from the multistakeholder interview involving representatives from the 
Information and Communication Technology Agency, the Ministry of Foreign Affairs, and Sarvodaya Fusion). 
3 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
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4 ―Government Information Centre.‖ 
5 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
6 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
7 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
8 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
9 ―About GIC Website.‖ 
10 ―Sri Lanka Multimedia Product Is Best in the World,‖ The Sunday Times, 26 July 2009, 

http://www.sundaytimes.lk/090726/It/002.html. 
11 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
12 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
13 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
14 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
15 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
16 Mr. Isura Silva, interview by IRM researcher. 
17 ―Establishment of Nenasalas,‖ Overview, About Us, Nenasala, http://bit.ly/1W4XODp. 
18 Mr. Isura Silva, interview by IRM researcher. 
19 Mr. Isura Silva, interview by IRM researcher. 
20 Mr. Isura Silva, interview by IRM researcher. 
21 Gamage, Ishara, ―Sri Lanka‘s Mobile Penetration 126%,‖ Ceylon Today, 16 October 2017, 

http://bit.ly/2ri4jh8. 
22 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
23 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
24 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
25 Mr. Isura Silva, interview by IRM Researcher. 
26 ―ICTA Signs MoU with FITIS,‖ Daily News, 29 May 2017, http://bit.ly/2DfaELV. 
27 Mr. Asanka Suraweera (GIC) and Mr. Thilina Piyumal (GIC), interview by IRM researcher, 16 October 2017 

(taken from the multistakeholder interview involving representatives from the Information and Communication 
Technology Agency, the Ministry of Foreign Affairs, and Sarvodaya Fusion). 
28 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
29 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
30 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
31 ―List of Government Organisations Covered by GIC,‖ Government Information Centre, 2017, 

http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_org&Itemid=4&lang=en. 
32 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
33 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
34 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
35 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
36 ―About GIC Website.‖ 
37 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
38 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
39 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
40 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview  

by IRM researcher. 



64 
 

6. වෘ ත දමකත ප්රර්ධනඹ රීභ (Promote Open Data)  
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ :  

විෘත දත්ත ාල්ඳඹ රර්ධනඹ කිීමභ ව ICT වයවහ පුයළසිඹන්න රි රහබ රඵහදීභ.  

යජඹ ව පුයළසිඹන් ඹන නදනොටමමහලඹනභ විෘත දත්තර ඇි  අලයතහ OGP ඹනනත් 

ඳළවළදිය විසතය ය ඇත. නනේ නතත්, ICT උඳහඹභහර්ගි බහවිත යමින් විෘත දත්ත 
පිළිඵ ාල්ඳඹ තදුයනත් පුළුල් ඳයහඹ ම්ඳත්දහඹඹන් නත රනේල යවීභ සිදු ශ 
යුතු ඇත.  තදුයනත්, යජනේ විෘත බහනඹ ම සීභහන් විසතය කිීමනභ ම අලයතහඹක් ඳතී. 
එනිහ යජනේ රි ඳත්ි  විධිනිඹභ භගින් අනුඵර නදන, දත්ත ර්ගීයණඹ වහ ව රමිි ත 

ඹහන්ත්රණඹක් අලය වී ඇත.  OGP ම රි රහබ නර, නභභ වවුල්හරිත්නඹ ම නනත් යනල් 
විසින් හර්ථ නඳන්නුම්යන රද ඳරිදි නනොත්ඳහද ICT නභරම් වයවහ පුයළසිඹන් නත 

ශඟහවීභ දළක්විඹ වළකිඹ.  

ප්රධ්න අයමු  :  

ICT ඳසුය ම් බහවිත ය විෘත දත්ත රර්ධනඹ කිීමභ ව භහන තහක්ණඹ බහවිත යමින් 
පුයළසිඹන් එ ම රි රහබ රඵහළනීභ වි  කිීමභ. 

න්ින්ථ්න:  

 6.1 යජනේ විවිධ ආඹතන ම්ඵන්ධ දළනනභත් ඳි න දත්ත ටමනර භඟ  

www.data.gov.lk නබ් අඩවිඹ අලුත්ළඩිඹහ කිීමභ.  (ICTA යහඳෘි  අා  #24 භගින් ) 
 

 6.2 යජනේ දත්ත ටමනර පිළිඵ පුයළසිඹන්නේ ඉල්ලුභ ම්ඵන්ධ ීවක්ණ කිීමභ. 

(නළණර / සුහුරු භහජ ඹන් භගින්). 

 

 6.3 ICTA භගින් ස යන රද නටුම්ඳත ඳදනම් යනන දත්ත ව නේහන් 

ර්ගීයණඹ ම්ඵන්ධ විෘත නතොයතුරු විභසීම් ඳළළත්වීභ (විෘත දත්ත/ දත්ත නඵදහ-

වදහ ළනීනම් රි ඳත්ි  භඟ).  
 

 6.4 විවිධ යජනේ ආඹතනඹන්නේ දළනන ඳි න දත්ත ටමනර 89 ළඩිදියුණු කිීමභ ව 
2016 දී එඹ 200 දක්හ ළඩි කිීමභනත් 2018 දී 500 දක්හ ළඩි කිීමභනත් නයුතු කිීමභ 

(ICTA භගින්). 

 

ගරයුතු ්ඹතනඹ: විදුය ානද්ල ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් අභහතයහාලඹ  
 

වඹ ්ඹතනඹ: ශ්රී රාහ නතොයතුරු ව විදුය ානද්ල ආඹතනඹ  (ICTA) 

 

්යේබක දිනඹ: 2016 ජුය                                        අ්න දිනඹ:  2018 ජුය  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක් ෂි්තත ය ඇත .ඵළඳීභ 

ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න. 

http://bit.ly/2wv3jXR. 
 

 

ඵළඳීම් දශ විනලේත්ඹ  OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ  විබවීඹ ඵරඳෆභ  
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ  

http://www.data.gov.lk/
http://bit.ly/2wv3jXR
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න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ භගින් අදවස යනු රඵන්නන් විෘත දත්ත පිළිඵ අදව යහ්තත කිීමභ ව එභගින් 
භවජන ළදත්භකින් යුතු භහතෘහ ව ක්නේත්රඹන් පිළිඵ දත්ත ව දත්ත ටමනර නත 
භවජන රනේලඹ ළඩි කිීමභඹ.  ඒ ආහයනේ දත්ත නඵොනවෝවින යජනේ ආඹතන තු ඳි න ඒහ 
නේ.  ම්ඳත්දහඹඹන් නඹෝජනහ යන්නන්, එන් දත්තරන තවනම් නනොයන රද රනේලඹක් 
රඵහදීභ භගින් පුයළසිඹන්න යජනේ රි ඳත්ි  පිළිඵ නතොයතුරු භත නයුතු කිීමභන ඳවසුක් නු 
ඇි  ඵයි.  එනභන්භ ඔවුන් රහල නශේ, නභභ රනේලඹ, සිවිල් භහජඹන තහර්කි විහදඹන් ව 
අදවස දළක්වීම් සිදු කිීමනම් අසථහ රඵහදීභන, ව තීයණ න්නන්න හධ  මත රි ඳත්ි  

ම්ඳහදනඹ නියත වීභන අසථහ රඵහදීභනත් ළදත් නු ඇි  ඵයි.1 
 

විෘත දත්ත “නිදවනේ බහවිත ශ වළකි, නවීයණඹ ව, ව ඕනෆභ අනඹකු විසින් ඕනෆභ 
ඳයභහර්ථඹක් වහ රචාහයණඹ ශ වළකි” නර පුළුල් ලනඹන් ර්ගීයණඹ වී ඇත.2  තදුයනත්, 
යජනේ දත්ත හභහනයනඹන් රනු රඵන්නන් ඒහ ම්පුර්ණ, රහථමි, රනේල විඹ වළකි, 
හරඹන අනුරූඳ, ඹන්ත්ර භහර්නඹන් ක්රිඹහ ශ වළකි,  මමිහරිත්ඹක් නනොව, නනසනොන 
නනොරන, ව ඵරඳත්ර අලය නනොන ඹනහදී ල්ය නිඹභඹන් කි මඳඹක් භඟ අනුත 

න්නන්  නම් ඳභණි.3  යජඹ ව සිවිල් භහජයිඹ ම්ඳත්දහඹඹන් එඟ න රද්නද්4
 ශ්රී රාහනේ 

පුයළසිඹන්න යජඹ තු දත්තරන විෘත ව නිර්ඵහධිත නතොයතුරු රඵහදීභක් සිදු නනොන ඵත්, 
එභනිහ, වහීව රි රහබ රඵහළනීනම් අසථහ අ මමි වී ඹන ඵත් ඹ.  
 

නතොයතුරු ව න්නිනේදන තහක්ණ ආඹතනඹ (ICTA) විසින් ශ්රී රාහ තුශ විෘත දත්ත 

ාල්ඳඹ වඳුන්හදීභ ව ළසීභ ම්ඵන්ධ නහඹත්ඹ ඳඹන රදී.  ICTA විසින් 
වඳුනහන්නහ රද්නද් දත්ත ඹනු ළදත් ජහි  ම්ඳතක් න ඵත් එභගින් ාර්ධනඹ, 
ජනවිහලනඹ, ායහනඹන් ව විඹදම් පිළිඵ දත්ත පිළිනරක්  මත රඵහළනීභන අසථහ 
ළරසීභ භගින් ඳර්නේඹන්න, රි ඳත්ි  ම්ඳහදඹන්න, භෘදුහා විඳුම් න්නන්න, ව 

හභහනය භවජනතහන ඩිජිනල් ආහයනඹන් දත්ත රඵහළනීභන වළකිඹහ රළනඵන ඵයි.5  එඹ 
සිදුකිීමභ වහ, ICTA විසින් භහර්ත ද්හයඹක් නිර්භහණඹ යන රදී.  නභභ ද්හයඹන නම් 
නවින ෘෂිර්භඹ වහ ෘත්තීන්, භනහභනඹ, ජහි  ආයක්හ ව නේහ නියුක්ි ඹ ආදී 

ක්නේත්ර ඳයහඹක් තුශ ව දත්ත ටමනර 80න ඩහ ළඩි රභහණඹක් අන්තර්ත නේ.6  
 

එන් සුබහදී මුරපිීමම් ඳළි ඹද, ශ්රී රාහ තුශ විෘත දත්ත පිළිඵ අදව රර්ධනඹ කිීමනම්දී 
ඳි න අත්දළකීම් අනු අි විලහර අඳරිණත බහඹක් වඳුනහත වළකිඹ.  විනලේනඹන්භ, ICTA 
ඇතුළු ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් රහල නශේ, දත්ත භඟ න භවජන වබහගිත්ඹ සීභහ මත 
තත්ත්ඹ ඳි න ඵත් එනිහ පුයළසිඹන්න විෘත දත්ත පිළිඵ රළබුණු විබවීඹ රි රහබඹන් 
රභහණත් නනොව ඵත් ඹ.7  ර්නෝදඹ යහඳහයනේ රධහන ශභනහහයයඹහ, උඳෘත හක්ය 
අනු නඹෝජනහ යනුනේ, දත්ත ම්ඵන්ධ සීභහ මත භවජන වබහගිත්ඹ භගින් තීයණ ළනීනම් 
ක්රිඹහයඹ තුශ දත්තර ඵහුරතහන න ඵරඳෆභ පුයළසි අනඵෝධඹන්න ඉතහ අඩු භටමනභකින් 

ආනයෝඳණඹ විඹ වළකි ඵඹ.8  නභභ පුයළසි වබහගිත්ඹ භගින් තහහය රි ඳත්ි  
ම්ඳහදනඹ ව හක්ෂි  මත ආණ්ඩුයණනඹ ම අදහශත්ඹ නිරුඳණඹ ම්ඵන්ධ භවජන 
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අධිහීමන්නේ නනොවළකිඹහ නඳන්නුම් යන්නකි.  නභභ තත්ත්ඹ තුශ, භවජනතහනන් ළඩි 
නොනක් දත්තර ඵහුරතහ ව/නවෝ ඒ වහ රනේලඹන ඇි  විබතහ ම්ඵන්ධ 
නනොදළනුත් තත්ත්ඹ සිිති .9  ඊන අභතය,  ළඳයුම් අාලනඹන්, යජඹ විසින් නම් නනතක් 
විධිභත් නර දත්ත හුභහරු වහ න සීභහන් විසතය කිීමභ සිදු ය නනොභළත.  නභභ 
අභිනඹෝඹ දත්ත ර්ගීයණඹ වහ නඳොදු ඹහන්ත්රණඹක් නනොභළි වීභ නවේතුනන් ම්මි්ර වී ඇත.  
 

නල්නත ඳරිදි, ම්පුර්ණ ලනඹන් භහ්ති ඹන ඳත්වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් විෘත දත්ත 
බහවිත කිීමභ ව රනේලඹ වහ කුඩහ විබවීඹ ඵරඳෆභක් සිදු නු ඇත.  නභභ ඵළඳීභ, අයමුණු 
යන්නන් හභහනයනඹන් ඳි න තත්ත්ඹ ඳත්හනන ඹහභ දියුණු කිීමභන ව ආයම්බ විෘත 
දත්ත භඟ වනඹෝගී ව අඩු-ලුහුු ම් විභහ ඵළලීභයි.  උදහවයණ නර, ICTA වයවහ වඳුනහත් 
විනලේෂිත ළඩිදියුණු කිීමම් නනොභළි  වීභ, ඵළඳීභ විසින් භහර්ත දත්ත ද්හයඹක් නර නබ් අඩවිඹ 
අලුත්ළඩිඹහ කිීමභ ව, පිළිනයන් දත්ත ධහයයින් ව දත්ත රි ග්රහවයින් අතය රහථමි ඵළඳීභ 
ළඩිදියුණු කිීමභ දළක්විඹ වළකිඹ.  පුයළසි අලයතහ ම්ඵන්ධ යන රද ීවක්ණඹක් වයවහ, 
ඵළඳීභ විසින් නඹෝජනහ යනු රඵන්නන් පුයළසිඹන්න ඩහත්භ ළදත් න්නන් කුභන දත්ත 
ටමනරඹන් ද ඹන්න වඳුනහළනීභ යි.  ල්ය රමුතහන් නිලසචාඹ යළනීභන ව, එභගින්, 
රනඹෝජනත් දත්ත නත පුයළසිඹන්න ව අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන්න ඇි  රනේලඹ ළඩි කිීමභ 
වහ ක්රිඹහහීම නර නයුතු කිීමභන  යජඹන වඹක් රළනඵනු ඇත.   
 

තද, විෘත බහනඹ ම සීභහන් රකුණු කිීමනම්දී, දත්ත ර්ගීයණනඹ ම ළදත්භ වඳුනහ 
නිමින්, ඵළඳීභ  භගින් ICTA විසින් සයන රද නටුම්ඳත් දත්ත හුභහරු රි ඳත්ි ඹ භත 
ඳදනම් ව නතොයතුරු විභසීභක් ඳළළත්වීභනත් දිරින්නු රළනබ්.  නභභ ඵළඳීනභ ම ායුි ඹ 
අඳළවළදිය න නමුත් සිවිල් භහජඹ වි  ය කිඹහ සිිතන්නන්, නභභගින් තීයණ ළනීනම් 
ක්රිඹහයඹ තුශ සිවිල් වබහගිත්ඹ වහ නවො අසථහක් ළරනන ඵයි.10

  ඊන අභතය, 
නභභ ඵළඳීභ නඹෝජනහ යනු රඵන්නන්, භහර්ත ද්හයනඹ ම දත්ත ටමනරර ඵහුරතහ ව 
තත්ත්ඹ පිළිඵ විභහ ඵළලීභයි.  විනලේනඹන්භ, යජඹ විසින් ක්රිඹහ යනු රඵන්නන්, ඳි න 
දත්ත ටමනර 89 ම තත්ත්ඹ ළඩිදියුණු කිීමභනඹ.  එනභන්භ යජඹ විසින් ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන් 
2016 අහනනේදී දත්ත ටමනරර ඵහුරතහ 200 දක්හ ළඩි කිීමභනත් 2018 ජුය නවින එඹ 
500 දක්හ ළඩි කිීමභනත් ඹ.  ර්නෝදඹ යහඳහයඹන අනු, නභභ අනුපූය ක්රිඹහහයම් විෘත 
දත්ත ව විෘත ආණ්ඩුයණඹ පිළිඵ ාල්ඳඹ රර්ධනඹ වහ විනලේෂිත, එනමුත් රහයම්බ 
පිඹය ඹ.11

  එනභන්භ, නභභ ක්රිඹහහයම් නතොයතුරු වහ රනේලඹ ළඩිදියුණු කිීමභන රහථමි 
ලනඹන් ම්ඵන්ධිත වී ඇි  ඵ ද වඳුනහත වළකිඹ. 
 

නනේ නතත්, විබවීඹ ඵරඳෆභ තක්නේරු කිීමනම්දී, IRM ඳර්නේඹහ විසින් වඳුනහන්නහ 
රද්නද් දළනනභත් ඳි න විෘත දත්ත - විෘත දත්ත ද්හය ළනි - වහ ඹිතතර ඳවසුම් ඳළතීභ 
භගින් එ ම බහවිතඹ රර්ධනඹ න ඵයි.  එනිහ, නභභ ඵළඳීභ භගින් විලහර ලනඹන් ධනහත්භ 
රභනඹන් ඇි  කිීමභ වහ ව ඳි න මුල්පිීමම් ඳරිභහණත කිීමභ වහ දහඹ න ඵයි.  ඒ 

වහ භහන, නභභ ඵළඳීභ භගින් 6.4. න්ධිසථහනඹ ඹනනත් වඳුනහත් න දත්තටමනර 
උත්ඳහදනඹ භඟ යජනේ දත්තටමනර වහ පුයළසිඹන්නේ ඇි  ඉල්ලුභ පිළිඵ ීවක්ණ 
රි පර අදහශ න ම්ඵන්ධතහක් නනොනඳන්න ඵයි.  ඊන අභතය, ඵළඳීනභ ම හර්ථත්ඹ 
වහ නක්න්ද්රත ඵරඳහනු රඵන්නන් අන්තර්ජහරඹ වහ ඇි  පුළුල් රනේලඹයි.  නභනිහ, 

ක්රභහනුකුර අන්තර්ජහර ආයණඹ ළඩිකිීමභ පිළිඵ ළරකියභත් විඹ යුතුඹ. (උදහ: 80% න 

ආන්න 3G ආයණඹ) එභගින් මුළු ජනවනනඹන් 30-40 % රි ලතඹක් ඳභණක් ක්රිඹහහීම 
නර දිනඳතහ ඳරිණ වයවහ අන්තර්ජහරඹ නත රනේල න ඵ ආදී තත්ත්ඹන් නනස 
කිීමභන වළකි නු ඇත.

12
  අනනකුත් මුල්පිීමම් නභන් නනො, නභභ ඵළඳීභ භගින් ජාභ දුයථනඹ 

ව ජාභ අන්තර්ජහර බහවිතඹ පරදහමට දත්ත ටමනර බහවිත කිීමභක් ඵන ඳත් යළනීභන 
වළකිඹහ ඳි න අතය, එභගින් ළඩිපුය ඍජු ව ඳරිය ර  මතහීව වබහගිත්ඹක් තවවුරු 
යනු ඇත.   
නභභ ඵළඳීභන ඇි  අභිනඹෝ නර, සීභහ මත සුවිනලේෂිත්ඹ ව ක්නේත්රඹන සිදු යන සීභහකිීමම් 
දළක්විඹ වළකිඹ.  විෘත දත්ත නබ් ද්හයනඹ ම නඹෝජිත ළඩිදියුණු කිීමම් විසතය කිීමනම්දී ව 
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විෘත නතොයතුරු විභසීම් ව දත්ත ර්ගීයණ ානඹෝජනඹ විසතය කිීමනම්දී ඳළවළදිය ඵක් 
දළළනීභන නනොවළකි අතය, එනිහ, නභභ ළදත් ඵළඳීභ භගින් සුළු විබවීඹ ඵරඳෆභක් ව භධයභ 
භටමනනම් විනලේත්ඹක් නන එනු ඇත. 
  

භ්්තතිදඹ   
6.1 තබ්අඩවෘඹ අ මකැඩිඹ් රීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ 2017 භළයි භහනේ දී භහ්ති ඹන 
ඳත් වුකි.  නතොයතුරු ව න්නිනේදන තහක්ණ ආඹතනඹ විසින් භහර්ත නබ් ද්හයඹ 

අලුත්ළඩිඹහ යන රද්නද් දත්ත ටමනර 80 න ළඩි ායහක් භඟ ඹ.13
  අලුත්ළඩිඹහනේ 

නොනක් නර, න අා වඳුන්හදීභ සිදු යන රදී.  නම් වහ න දත්ත ටමනර නඹෝජනහ 
කිීමභ වහ බහවිත යන්නහනේ භනහඳඹ ඳශ කිීමභන ඇි  වළකිඹහ වඳුන්හ දිඹ වළකිඹ;

14
  ඳවසු 

ඹහන්ත්රණඹක් වහ දත්ත ටමනර ආනයෝඳණඹ කිීමභ; ව නබ් ද්හයඹ නෂේසබුක්, ටමවිනර් ව 

යන්ක්ඩින් ළනි භහජජහර භහධයඹන් භඟ ම්ඵන්ධිත කිීමභ ද නභ මදී අදහශ නේ.15
  

 

6.2 පුයැයල අලයත් මීක් ඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ ආයම්බ ය නළත.  නනේ නතත් 

නභභ න්ධිසථහනඹ 2018 ජය භහඹ නවින භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් ය ඇි  ඵළවින් තදුයනත් 
නිසි හරඹන අනු ම්පුර්ණ කිීමනම් වළකිඹහ ඇත.  
 

විදුය ානද්ල ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් අභහතයහාලනේ නජයසම අි නර් නල්ම්යඹහ විසින් 
වි  යන රද්නද් අභහතයහාලඹ භගින් ීවක්ණඹ සිදුකිීමභ වහ උඳනද්ලඹකු ඵහළනීභ 

වහ නයුතු ආයම්බ ය ඇි  ඵයි.16
  උඳනද්ලඹකු නතෝයහත් ඳසු, ීවක්ෂණඹ භගින් 

භහර්ත දත්ත ද්හයඹ පිළිඵ උඳනඹෝජය තෘ්ති යණඹ පිළිඵ රහ ඵරනු ඇත.17
  

 

6.3 දමකත ව තේ් ර්ගීකය ඹ පිළිඵ අදව් වෘභසීභ : නභභ න්ධිසථහනඹ ද අත්යනන 
ඇත්නත් සීභහ මත භහ්ති ඹකි.  ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් වි  නශේ, විදුය ානද්ල ව ඩිජිනල් 

ඹිතතර ඳවසුම් අභහතයහාලඹ (MTDI)  විසින් නම් නනතක් දත්ත ර්ගීයණඹ පිළිඵ අදවස 

විභසීම් ාවිධහනඹ ය නනොභළි  ඵයි.  නනේ නතත්, MTDI ව නතොයතුරු ව න්නිනේදන 

තහක්ණ ආඹතනඹ (ICTA) වන් නශේ, ICTA විසින් භහර්ත දත්ත ද්හයනඹ ම ඉාග්රීසි 
බහහනන් ඳශ කිීමභ වහ දත්ත නඵදහ-වදහ ළනීනම් රි ඳත්ි ඹක් නටුම්ඳත් ය ඇි  ඵයි.18

  

 

MTDI න අනු, අන්තර්-අභහතයහාල මිටු භඟ සිදු යන රද හච්ඡහකින් ඳසු, එභගින් 

නටුම්ඳත් රි ඳත්ි ඹ වළකි ඉක්භණින් ICT ඳනත ඹනනත් න19
 යජනේ ළටම ඳත්රඹ ඳශ කිීමභ 

යනු ඇත.20  නනේ නතත්, නභභ න්ධිසථහනඹ 2016 නදළම්ඵර් භහඹ න වින භහ්ති ඹන 
ඳත්වීභන ළරසුම් ය ි බ නිහ නිඹමිත හරඹන අනුරූඳ නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  
 

6.4 දමකත කට් ර ැඩිදියුණු රීභ ව ස්තඹ ප ප්රභ් ඹ ැඩි රීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ 
විසින් අත්යනන ඇත්නත් සීභහ මත භහ්ති ඹකි.  ඉවත දක්න රද රසථහනහ ඉරක් අනු, 
2016 නදළම්ඵර් නවින දත්ත ටමනර 200ක් ව 2018 ජුය භහඹ නවින දත්ත ටමනර 500ක් 
ම්පුර්ණ කිීමභ නිසි හරඹන අනු සිදු නනොන ඵ රහල ශ වළකිඹ.  
 

2017 නදළම්ඵර් නවින, භහර්ත ද්හයඹ, පුළුල් නත්භහන්විත ක්නේත්රඹන් 9ක් ඹනනත් ව  ඵහුරූඩි 
දත්ත ටමනර 89 භන්විත ි බුණි.  නනේ නතත්, විදුය ානද්ල ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් 
අභහතයහාලඹ විසින් වන් යන රද්නද්, යජනේ ආඹතන නඵොනවොභඹක් දත්ත ටමනර ජනන 
නයුතු වහ කීනභන් ඵළනන නිරධහීමන් නහභයණඹ සිදුය ඇි  ඵයි.  එනභන්භ, 
අභහතයහාලඹ නඳන්හ දුන්නන්, ද්හයඹ වයවහ රහලනඹ කිීමභ වහ න දත්ත ටමනර 

වඳුනහළනීභ ද සිදු යමින් ඳි න ඵයි.21
  නභභ අන්තර්ත දත්ත ටමනර ඹනතන, ජහි  

අහල ඹිතතර ඳවසුම් ඹනනත් ව ඉඩම් නොනසයණඹ ව යන නත නළඹුරු ව ඉඩම් 

පිළිඵ නතොයතුරු ද ෘෂිර්භඹ ව ාචාහය ර්භහන්තඹ පිළිඵ නතොයතුරු ද ඇතුශත් නේ.22
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පර් ප්රතිදපර  
න උඳහා  මත භහර්ත ද්හයඹ හර්ථ අලුත්ළඩිඹහ යනු රළබුද, නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් 
ව සිඹලු න්ධිසථහන අත්යනන ඇත්නත් සීභහ මත භහ්ති ඹකි.  එ ම රි පරඹක් නර, 
ළරකිඹ යුතු නවෝ දළත වළකි රි පර නනොභළත. 

නනේ නතත්, නභභ ඵළඳීභ ක්රිඹහන නාන අතයතුය ශ්රී රාහ විසින් නතොයතුරු දළනළනීනම් 
අයිි ඹ ම්ඵන්ධ ඳනතක් යසථහපිත යන්නහ රද ඵ විනලේනඹන් වඳුනහත යුතුඹ (ඵළඳීභ 
22 ඵරන්න).  නභභ විනලේෂිත රි ඹ නවේතුනන් නභභ ඵළඳීනභ ම අදහශත්ඹ ඉවශ නළාවී ඇත. 
භවජන ආඹතන නම් නවින, දත්ත වහ නතොයතුරු ම්ඵන්ධ ඉල්ලීම්රන රි චාහය දළක්වීභන 
වනි  ඵළඳී ඳතී.  ඒ වහ රි චාහය ලනඹන් විදුය ානද්ල ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් 
අභහතයහාලඹ විසින් දක්න රද්නද් එභගින් යජනේ ආඹතනඹන් න දත්ත ටමනර ළසීභ වහ 
ආයහධනහන රක්ව ඵයි.  නභභ දත්ත ටමනරඹන් භගින් නතොයතුරු දළනළනීභන ඇි  අයිි ඹ භත 
නිතය අනු රඵන නතොයතුරු වහ රි චාහය දළක්වීභන උඳහය නර බහවිත ශ වළකි ඵ 

වඳුනහත වළකිඹ.23  

එභ නිහ, නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ ම්ඵන්ධ ඳනනත් වළඳින්වීනභ ම නභභ ඵළඳීභ වහ න 
අභතය ඳරිභහණඹන් වන් ය ඇත.  එභ ඳනත ළඩිදුයනත් දිරින්න්නන් මිනෝලීඹ ආයණඹ 
නවෝ ත්ම් ආෘි න් ළනි දත්ත ක්රිඹහහීම නර නියහයණඹ කිීමභන යජනේ ආඹතනඹන් විසින් 
නයුතු ශ යුතු ඵයි.    

ඉදිරි පිඹය 
න්ධිසථහනඹන් ම හර්ථ ජඹග්රවණ භගින් නඹෝජනහ යනුනේ, නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් 
ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන් විෘත දත්ත ඳත්හනන ඹන ආහයඹ සුවිනලේෂී නර ළඩිදියුණු කිීමභ 
ඵයි.  නේත් නර, රනේල විඹ වළකි දත්ත ද්හයඹක්; පුයළසිඹන්නේ අලයතහන ළරනඳන 
දත්ත ටමනරර විසතීර්ණ එතුක්; ව ඳළවළදිය, විධිභත් ර්ගීයණඹක් ව නඵදහ-වදහත 
වළකි ශ වළකි දත්තර නිරූඳණඹක් භගින් පරදහමට ව හර්ඹක්ෂභ විෘත දත්ත ආධිඳතයඹක් 
වහ න අඩිතහරභ ස යනු රඵයි.   

නනේ නතත්, නභභ ඵළඳීනභ ම විබවීඹ ඵරඳෆනභ ම ඉදිරි ලක්ි භත්බහඹ වහ, IRM 
ඳර්නේඹහ විසින් නඹෝජනහ යනුනේ, ඳවත දළක්නන නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ යන නර ඹ.  
ඳි න ඵළඳීම් ඹනනත් න න්ධිසථහන නයයණඹ කිීමභ නවෝ ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම 

නොනක් නර වඳුන්හදීභ භගින් නවෝ නම් නඹෝජනහ ඇතුශත් කිීමභ ශ වළකිඹ:  

 විෘත දත්ත පිළිඵ රි ඳත්ි  ම්ඳහදනනේදී විනලේනඹන්භ දත්ත හුභහරු රි ඳත්ි ඹ ව 
වබහගී තීයණ ම්ඵන්ධනඹන් අර්ථත් පුයළසි වබහගිත්ඹ වහ ඳවසුම් ළඳමටභ. 

උදහවයණඹක් නර, ICT ඳනත භගින් ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ හර්ඹ ඵරහඹ ඳත්කිීමභ 
වහ න රි ඳහදනඹන පුයළසි වබහගිත්ඹ රඵහදීභ දළක්විඹ වළකිඹ.

24
  විදුය ානද්ල 

ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් පිළිඵ අභහතයහාලඹ ව/නවෝ නතොයතුරු ව න්නිනේදන 

තහක්ෂණඹ ආඹතනඹ (ICTA) විසින් විෘත දත්ත පිළිඵ විබවීඹ රි ඳත්ි  ව තීයණ 
භහනරෝචානඹ කිීමභන ව හච්ඡහ කිීමභන නභභ නිනඹෝජිත හර්ඹ ඵරහඹ භඟ අදවස 
විභසීම් ාවිධහනඹ යනු ඇත.   
 

 යජනේ දත්ත ව භහර්ත දත්ත ද්හය භඟ පුළුල් ව ළඹුරු භවජන වබහගිත්ඹක් 
දිරිළන්වීභ.  යන පුයහ සථහන ණනහ දළනුත්කිීමනම් ළඩමුළු භහරහක් ඳළළත්වීභ 
භගින් එන් වබහගිත්ඹක් රර්ධනඹ කිීමභන වළකිඹහ ඇත.  උදහවයණඹක් නර, 
නභභ ළඩමුළු භගින් විෘත දත්ත පිළිඵ අදව ව ාල්ඳඹ වඳුන්හදීභ ව 
රි ඳත්ි භඹ නනක් වහ විෘත දත්ත බහවිත ශ වළකි ආහයඹ වඳුන්හදීභ ශ 
වළකිඹ.  එනභන්භ, නභභ ළඩමුළු භගින් විෘත දත්ත බහවිතඹ පිළිඵ ජහි  ව 
ජහතයන්තය භටමනනම් නවොභ රි ඳත්ි  ව සිද්ධි අධයඹනඹන් ද භහර්ත දත්ත ද්හයඹ 
ක්රිඹහත්භ යන ආහයඹ පිළිඵ භනඳන්වුම් ද රඵහදීභන වළකිඹහ රළනබ්. 
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නභභ දළනුත් කිීමනම් ළඩමුළු නද්ය ඹ සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ව ICTA  ම  
වනඹෝගී උත්හවඹන් නර ාවිධහනඹ විඹ වළකිඹ. 
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Information and Communication Technology Agency, the Ministry of Foreign Affairs, and Sarvodaya Fusion). 
8
 Mr. Isura Silva, interview by IRM researcher. 

9
 Mr. Isura Silva, interview by IRM researcher. 

10
 Mr. Isura Silva, interview by IRM researcher. 

11
 Mr. Isura Silva, interview by IRM researcher. 

12
 Mr. Isura Silva, interview by IRM researcher. 

13
 Mr. Asanka Suraweera and Mr. Thilina Piyumal, interview by IRM researcher. 

14
 ―Suggest a Dataset,‖ Open Data Portal of Sri Lanka, Information and Communication Technology Agency, 

2 May 2017, http://www.data.gov.lk/suggest-data. 
15

 ―Request Datasets,‖ Open Data Portal of Sri Lanka, Information and Communication Technology Agency, 2 
May 2017, http://www.data.gov.lk/request-datasets. 
16

 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
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 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 
18

 ―Resources,‖ Open Data Portal of Sri Lanka, Information and Communication Technology Agency, 2 May 
2017, http://www.data.gov.lk/resources-list. 
19

 Information and Communication Technology Act, No. 27 of 2003, § 5, http://bit.ly/2BbSGrz. 

20
 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 

21
 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 

22
 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 

23
 Mr. Waruna Sri-Dhanapala, interview by IRM researcher. 

24
 Information and Communication Technology Act, No. 27 of 2003, § 3, http://bit.ly/2DiUgKl. 
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තමකභ්  4: ඳරියඹ (ENVIRONMENT)  

7. ජ්තිදක ඳ්රිරික ඳනතමක ීතලෝධන (National Environmental Act 

Amendments)  
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ : 

ඳ්යද ලය ඳ්රිරික තීය  ගැනීභ: ්යේබක ඳ්රිරික වෘභර්ලනඹ ව් න භවජන අයිතිදඹ 

ප්රතිද්ථ්ඳනඹ රීභ ව භවජන ප්රතිදත්ය ව් න යජතේ ගවීභ.  

(A) – ජ්තිදක ඳ්රිරික ඳනත (NEA) ීතලෝධන  

 

[…] 

 

ප්රධ්න අයමු  :  
 

ඳහරිරි තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයඹ තුශ භවජන වබහගිත්ඹ ව විනිවිද බහඹ තවවුරු කිීමභ 

ව ආයම්බ ඳහරිරි විභර්ලන (IEEs) පිළිඵ භවජන රි චාහය ම්ඵන්ධ යජනේ වීභ.  
 

න්ින්ථ්න:  
 

 7.1 NEA වහ අදහශ ානලෝධන කිීමභ පිළිඵ අදවස දළක්වීභන MMDE ව CEA 

අතය වමුවීම්/ හච්ඡහ එක් නවෝ නදක් ඳළළත්වීභ. 
 

 7.2 IEE ක්රිඹහයඹ තුශ භවජන වබහගිත්ඹ ඇි  කිීමභ ම්ඵන්ධ රි ඳහදන 

රි සථහඳනඹ කිීමභ වහ NEA ව එ ම නයගුරහසි වහ ානලෝධන නටුම්ඳත් කිීමභ 

ව IEEs ව EIAs ම්ඵන්ධ රළබුණු භවජන රි චාහයරන අදහශ යජනේ වීභ 

තවවුරු කිීමභ.  නම් න්දර්බඹ තුශ MMDE ව CEA න වහඹ දළක්වීභන PILF න 
වළකිඹහ ඳතී.  

 

 7.3 ඉවත දක්න රද ඳහර්යනම්න්තු භගින් ම්භත යත් රි ඳහදන භඟ NEA ව 
නයගුරහසි වහ න ානලෝධන ක්රිඹහත්භ කිීමභ. 

 

 7.4 NEA ව නයගුරහසි වහ න ානලෝධන CEA භගින් ක්රිඹහත්භ කිීමභ.   
 

 7.5 රභහණත් හර්ඹ භණ්ඩරඹක්, අලය මුරයභඹ නන්කිීමම් ව අනනකුත් අලය  

ඳවසුම් ළඳමටනභන් EIA ඒඹ ව ඳශහත්ඵද ලහහ ලක්ි භත් කිීමභ තුළින් ඉවත 

දක්න රද NEA ව නයගුරහසි වහ න ානලෝධන ක් රිඹහත්භ කිීමභන CEA විසින් 
වඹ දළක්වීභ.  

 

 7.6 අදහශ යජනේ ආඹතන ව භවජන නිරධහීමන් අතය දළනුත්බහඹ ඇි  කිීමභ වහ 

ඳවත රුණු ම්ඵන්ධනඹන් ආන්න ලනඹන් ළඩමුළු 03ක් ඳළළත්වීභ : 
 

(A) NEA ව නයගුරහසි වහ න ානලෝධන අනු, භවජන රි චාහය වහ IEEs විය 

කිීමනම් අලයතහ; ව 

(B) යජනේ වීභ ම්ඵන්ධ රි ඳහදන. 
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 7.7 සිවිල් භහජමටඹ දළනුත් කිීමනම් ළඩනවන් ව නතොයතුරු යහ්තත කිීමභ:  

 

(A) යජඹන අඹත් ෆභ රූඳහ මනී ව ගුන්විදුය ආඹතනඹභ සිවිල් භහජඹ තුශ 

දළනුත්බහඹ ඇි  කිීමභ වහ ආන්න ලනඹන් ළඩනවන් 04ක් නවෝ ඳවත 
වන් අා නනය ම අධහනඹ නඹොමු යමින්, රචාහයඹ ශ යුතුඹ.     (i) 

කීනභන් යුතු ව පරදහමට රි චාහය ඳශ යන්නන් නනේද ඹන්න පිළිඵ 

NEA ව නයගුරහසිරන සිදු යන රද ානලෝධන අනු IEE ම භවජන 

වබහගිත්ඹ පිළිඵ රි ඳහදන නළත වඳුන්හදීභ; ව                                     
(ii) භහන නර යජනේ වීභ පිළිඵ රි ඳහදන. 

(B) MMDE ව CEA නබ් අඩවි වයවහ ඉවත වන් යන රද නතොයතුරු 

රචාහයණඹ කිීමභ. 

ගරයුතු ්ඹතනඹ:  භවළය ාර්ධන ව ඳරිය අභහතයහාලඹ (MMDE).  

වඹ ්ඹතන: භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ  (CEA), භවජන සුඵසිද්ධිඹ වහ න නීි  ඳදනභ (PILF). 

්යේබක දිනඹ: 2016 ජුය                                                              අ්න දිනඹ:  2018 ජුය  

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක් ෂි්තත ය ඇත. ඵළඳීභ 

ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න 
http://bit.ly/2wv3jXR.  ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නභභ ඵළඳීභ තුශ නනස ව ඳහරිරි ානලෝධන 
ම්ඵන්ධ එකිනනන විනලේ ව තුන් ර්ඹ න්ධිසථහන ඇතුශත් නේ.  ඳවසුනන් කිඹවිඹ වළකි 
සබහඹ ර්ධනඹ කිීමභ වහ,  IRM ඳර්නේඹහ විසින් අනනකුත් න්ධිසථහන ඵළඳීම් අා 8 ව 
9 ඹනනත් තක්නේරු කිීමභ සිදු යනු ඇත.  

 

 

න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ අයමුණු යනු රඵන්නන් ඳහරිරි තීයණ ළනීනම්දී භවජන වබහගිත්ඹ, විනිවිද 
බහඹ, ව යජනේ වීභ වි  කිීමභයි.  එනේ කිීමභන අයමුණු යන්නන්, ජහි  ඳහරිරි 

ඳනත (NEA) ඹනනත් ආයම්බ ඳහරිරි විභර්ලන (IEEs) ම්ඵන්ධ රි චාහය දළක්වීභන 
භවජනතහන ඇි  අයිි ඹ නළත සථහපිත කිීමභ භගිනි.1  ඵළඳීභ වහ භවළය ාර්ධන ව 
ඳරිය අභහතයහාලඹ (ඉදිරිනේදී ඳරිය අභහතයහාලඹ නර වඳුන්නු රළනබ්), භධයභ ඳරිය 
අධිහරිඹ (CEA), ව අනනකුත් අදහශ ම්ඳත්දහඹයින් ඇතුශත් නේ.  නභභ ම්ඳත්දහඹඹන් 
රහල යනු රළබුනේ නභභ ඵළඳීභ භගින් ාර්ධන යහඳෘි  වහ නවෝ එනය ම ඳවසුම් 
ළඳමටභ නවෝ එනය ම ව දළනුත් භවජන වඬනළගීභක් නවෝ ඇි  විඹ වළකි ඵයි.   ඊන අභතය, 
නභභ ඵළඳීභ භගින් අන්තක්හ යනු රඵන්නන් ඍණහත්භ ඳහරිරි ව අනනකුත් රි පර 
ශක්හළනීභ ඹ.  නභභ රි පරඹ භගින් අනුහීව ඵරඳෆම් පිළිඵ ඩහත් නවො භවජන 
වබහගිත්ඹක් ව ළඹුරු දළනුත් කිීමභක් ඉදිරිඳත් යනු රඵයි. 
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විනලේනඹන්භ ඳරියඹ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහ යන සිවිල් භහජ2 අතය පුළුල් නර ඳළි රුණු භතඹක් 
වුනේ ශ්රී රාහ පුයහ සිදුන ාර්ධන යඳෘි ර සී්ර රගුණනඹ ව ඵරඳෆම් වත රනද්ලර 
ජිත්න ජනවනඹ නත වහනිය තත්ත්ඹන්  මත යනටම නබෞි  ඳරියඹන තර්ජනඹක් සිදු 
වී ඇි  ඵයි.3  උදහවයණඹක් නර, 2017 දී, ඌ ඳශහනත් ඳදිාචිරුන් විසින් විනයෝධතහ 
ඳශයන රද්නද් අහර්ථ ඵහුහර්ඹ ාර්ධන ේ ඹහඳෘි ඹ නිහ ඔවුන්නේ නිහ ව ජීන 
තත්ත්ඹන තර්ජන ඇි  වී ඇි  ඵ රහල යමිනි.4  එන් රි පර ඇි වීභ ළශළක්වීභන, යජඹ 
විසින් 1988 දී NEA වහ ානලෝධන ම්භත යන්නහ රදී.5  ානලෝධන භගින් විධිනිනඹෝ 
නශේ, ාර්ධන යහඳෘතීන් පුර්-ළරසුම් ශ යුත්නත් එක්නෝ IEE නවෝ ඳහරිරි ඵරඳෆම් 
තක්නේරුක් (EIA)  මත ඳභණක් ඵන ඹ.  නභභ විනලේ ක්රිඹහලීන් භගින් අයමුණු යනු 
රඵන්නන් නඹෝජිත ාර්ධන යහඳෘි  වයවහ න විබවීඹ ඳහරිරි ඵරඳෆම් වඳුනහළනීභයි. 
නනේ නතත්, නම් නවින ඹම් විනලේෂිත යහඳෘි ඹක් විසින් සිදු ශ යුත්නත් IEE ද නළත්නම්  
EIA ද ඹන්න තීයණඹ කිීමභ පිළිඵ ඳළවළදිය භනඳන්වුම් නනොඳතී.  හභහනයනඹන්, IEE ඹනු 
තහක්ණි ලනඹන් අඩු භටමනභ න ව නඵොනවෝවින කුඩහ ඳරිභහණනේ යහඳෘි  වහ වකි.6  
2000 නනතක්, ක්රිඹහලීන් නද විසින් භ භවජන වබහගිත්ඹ පිළින්නහ රදී. විනලේනඹන්භ, 
යජනේ ළටම ඳත්රනේ ව පුත්ඳත්ර සිාවර, ඉාග්රීසි ව නදභශ බහහයන් දළන්වීභක් ඳශකිීමභ 
ව නඹෝජිත යහඳෘි ඹ වහ භවජන රි චාහය ඉල්රහ සිීමභ  සිදු යන රදී.  නනේ නතත්,  
ාර්ධනනේ නේඹ ළඩිවීභත් භඟ අදහනම් තත්ත්ඹන් ද ළඩි වීභ නිහ, ආනඹෝජඹන් ව 
යහඳහරිඹන් විසින් ළඩි ලනඹන් නභභ වබහගිත් ක්රිඹහලීන් ළසීම්, ඵහධහහීම තත්ත්ඹන් 
නර රන රදී.7  

එභ නිහ, 2000 ර්නේදී , NEA වහ යන රද ළඩිදුය ානලෝධනඹක් භගින් IEEs වහ 
රි චාහය දළක්වීභන ි බු භවජන අයිි ඹ ඉත් යන රදී.  ානලෝධනඹ වයවහ IEEs  භගින් හුදු 
භවජන නල්න ඉත් යන රද අතය, ඳහරිරි ඵරඳෆභ පිළිඵ සීභහ මත භවජන දළනුත් 
බහඹක්  මත ාර්ධන යඳෘි  වහ අනුභළි ඹ රඵහළනීභන රනේලඹක් රඵහදීභත් භවජන 
අධහනඹ නළි  කිීමභනත් නවේතු න නර නනස කිීමම් සිදු යන රදී.  උදහවයණඹක් නර, 
2016 දී, කුඩහ ජරවිදුය ඵරහහය ාර්ධඹන් විසින් යහඳෘි ඹ වහ අනුභළි ඹ රඵහළනීභන 
නවේතු න ඳරිදි ඩිනම් නර ව හර්ථ නර IEE නිභ යන රදී.  ඳසු, නභභ ඉදිකිීමම්, 
නරෝ උරුභඹක් න සිාවයහජ ළසි නහන්තය සීභහනේ න ය ම් නොනක් ඉත් කිීමභ වහ 
නවේතු විඹ.8  ඳදිාචිරුන් ව සිවිල් භහජඹ විසින් සිඹ අදවස රහල යමින් කිඹහ සිිතනේ 
යහඳෘි ඹ භගින් ඳරිය ඳද්ධි ඹන වහනි සිදු න අතය වදනි ජර ඳරිනබෝජනඹ වහ එභ 
රනද්ලඹ තුශන ාක්රභණඹ න්නහ ව ජීවීන් අනතුයන රක් වී ඇි  ඵයි.9  රනද්ලනේ 
ඳදිාචිරුන්න යහඳෘි ඹ පිළිඵ නිනේදනඹ ය ි බුනණ් අනුභළි ඹ රත් ඳසු භහධය භගින් 
ඳභණකි.  එන් සිදුවීම් නවේතුනන්, නභභ ඵළඳීභ අයමුණු යන්නන්, IEEs භඟ ම්ඵන්ධ වී 
රි චාහය දළක්වීනම් භවජන අයිි ඹ නළත ඇි  කිීමභ ඹ.  එනභන්භ, එභගින්, ඉන් ඔබ්ඵන ඹමින් 
යජනේ වීභ වහ රි ඳහදන වඳුන්හදීභ ද සිදු කිීමභන ඹ. 

නල්නත ශ ආහයඹන ම්පුර්ණනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් ඳහරිරි 
තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයඹ තුශ වබහගිත්ඹ ව විනිවිද බහඹ නනය ම භධයභ භටමනනම් විබවීඹ 
ඵරඳෆභක් ඇි  කිීමභන භත් නු ඇත.  විනලේනඹන්භ, IEEs ම්ඵන්ධ භවජන රි චාහය 
දළක්වීනම් රි ඳහදන නළත සථහඳනඹ කිීමභ වහ ව NEA ානලෝධනඹ භගින් ෆභ ාර්ධන 
යහඳෘි ඹක්භ හරඹ ව භවජන ඳරිනිීමක්ණඹ වහ අනුභය ලනඹන් අදහශ වීභ වනි  
වි  කිීමභ සිදු යනු රඵයි.  නභභ ක්රිඹහයඹ, CEA ව අදහශ තීයණ ළනීනම් ආඹතන භගින් 
අනුභළි ඹ රත් යහඳෘි  භගින් ඳහරිරි නර වහනි සිදුවීභ ව දුර්රතහ ඇි විඹ වළකි ඵ 
අඩුකිීමභන නවේතු නු ඇත. 

එනභන්භ, ඵළඳීභ භගින් වඳුනහන්නහ රද්නද් පරදහමට ක්රිඹහත්භ කිීමභක් වහ ව ානලෝධනර 
සුභන කිීමභක් නර වනි  රි ඳහදන බහවිතඹ වහ වළයවීනම් ළදත්භක් ඇි  ඵයි.  එන් 
ක්රිඹහක් භගින් රභහණත් භහන, ආර්ථි, ව නනත් ම්ඳත්යන් භන්විත ඵරඹ රත් CEA 
නොඩනළනනු ඇත.  ඊන අභතය, නභභ ඵළඳීභ භගින් IEEs  ම්ඵන්ධ භවජන රි චාහය 
රඵහළනීභ පිළිඵ සිවිල් භහජඹ ව යජනේ ම්ඳත්දහඹයින් අතය නතොයතුරු යහ්තත යනු 
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ඇි  අතය, දළනුත්බහඹ ද ළඩි යනු ඇත.  ඳරියඹ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහයන සිවිල් භහජමටඹ 
විනලේඥනඹකුන අනු, නභභ ඵළඳීභ ඳහරිරි තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයඹ තුශ විනිවිද බහඹ ව 
භවජන වබහගිත්ඹ ඇි  කිීමභ පිළිඵ ළරකිඹ යුතු, ධනහත්භ ඵරඳෆභක් නිර්භහණඹන නවේතු 

නු ඇත.10  විනලේනඹන්භ, විනලේඥඹහ නඹෝජනහ යන රද්නද් නළත වඳුන්හ දුන් රි ඳහදන 
අනු භවජන අධහනඹ භගින් ම්ඳත්දහඹඹන් දිරිළන්වීභ ව ඔවුන්න වහඹ දළක්වීභත්, පුර් 
ාර්ධන ක්රිඹහයඹ තුශ ඳහරිරි ළනලු වඳුනහළනීභන ව විභහ ඵළලීභන ව පුර් ආයක් 

නවෝ රි ර්භ  මත පිඹය ළනීභනත් වළකිඹහ රළනඵන ඵයි.11  එභ නිහ, නභභ ඵළඳීභ භගින් 
ඳහරිරි තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයඹ ළඩිදියුණු කිීමභන වළකිඹහ රළනඵනු ඇත. 

EIA ක්රිඹහයඹ භගින් භවජන වබහගිත්ඹ රඵහදීභ ව තභත් භවහ ඳරිභහණ යහඳෘි  වහ 

න අනුභළි ඹ රඵහළනීනම්දී බහවිත වීභ ළදත් නර වඳුනහත වළකිඹ.12  එනිහ, නභභ ඵළඳීභ 
භගින් ඳි න ක්රිඹහයඹ පුළුල්වීභ නිනඹෝජනඹ යන අතය, පුරුදු ඳරිදි හර්ඹඹ ම්පුර්ණනඹන් 
නනස වීභ සිදු නනොවීභ ද ළදත් නේ.  නනේ නතත්, නභභ ඵළඳීභ IEE ක්රිඹහයඹ තුශ යහඳෘි  
අනුභළි ඹ වහ තදුයනත් බහවිත න විනලේනඹන්භ, කුඩහ ඳරිභහණ යහඳෘි  වහ නඹෝය 
ක්රභඹක් නර වඳුනහත වළකිඹ. 

ඵළඳීනභ ම යජනේ වීභ වහ අදහශ න රි ඳහදනඹන් පිළිඵ නඹෝජිත වළඳින්වීභ භගින් එ ම ඵරඳෆභ 

සුවිනලේෂී නර ළඩිකිීමභ සිදුශ වළකිඹ.13  නනේ නතත්, ානලෝධනඹ පිළිඵ හච්ඡහ කිීමභ 
වහ අහනහත්භ යන නතක් වීභ වි  යන නිඹමිත ඹහන්ත්රණඹ අඳළවළදිය තත්ත්ඹ 
ඳතී.  හච්ඡහන ඵඳුන් යන රද ම්ඳත්දහඹඹන් නඹෝජනහ නශේ, නභභ රි ඳහදන භගින් 
IEEs නවෝ EIAs ඹනනත් රළනඵන භවජන රි චාහය රළයිසතුක් රහලනඹන ඳත් කිීමභන CEA 
නත වනි  ඵරඳෆභක් ඇි  යන ඵයි.  ඔවුන් අනුභහන යනුනේ, CEA භගින් ඉන් 
අනතුරු විධිභත් නර යහඳෘි ඹ අනුභත කිීමනම්දී රි චාහය ආභන්ත්රණඹ යන රද්නද් ද ඹන්න 

පිළිඵ විධිභත් නර අදවස දළක්වීභන සිදුන ඵඹ.14  

භ්්තතිදඹ  
7.1 ප්ර්යේබක ්කච්ඡ්: නභභ න්ධිසථහනඹ භහ්ති ඹන ඳත් ඇත.  භවළය ාර්ධන වහ 
ඳරිය අභහතයහාලඹ විසින් වි  නශේ, CEA වහ නීි  නිරධහීමන් අතය වමුවීම් ව හච්ඡහ 

කි මඳඹක් ඳළළත්ව ඵයි.  නභභ වමුවීම්රන NEA ව අදහශ නයගුරහසි වහ ානලෝධනර 
අලයතහ රර්ධනඹ කිීමභ ව නේත් කිීමභ ඇතුශත් නේ.  2016 අනරේල් සින වමුවීම් ළඩි 

ලනඹන් සිදු ව අතය, OGP  ම ඵළඳීම් වඳුන්හදීභ සිදු යන රදී.15   භවජන සුඵහධ නීි  ඳදනභ 
විසින් දක්න රද්නද් නභඹ වි  නර රහල ශ වළකි ඵයි.16  

7.2  තකටුේඳමක කයන රද NEA ීතලෝධන: නභභ න්ධිසථහනඹ නඳන්නුම් ය ඇත්නත් 

සීභහ මත භහ්ති ඹකි.  ඳරිය අභහතයහාලඹ ව භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ (CEA, ඵරන්න 7.1) 

ම්ඵන්ධ ව වමුවීම් ව හච්ඡහ කි මඳඹක් ඳළළත්වීනභන් අනතුරු, ඳරිය අභහතයහාලඹ තවවුරු 

යන රද්නද් විසතයහත්භ ාල්ඳ හර්තහ රහලඹන ඳත් යන ඵඹ.  නභභ හර්තහනේ NEA 

වහ විබවීඹ ානලෝධන රළයිසතුක් ඇතුශත් න අතය, IEE ක්රිඹහයඹ තුශ භවජන 

වබහගිත්ඹ ව යජනේ වීභ ම්ඵන්ධ රි ඳහදන නළත වඳුන්හදීභ ද  ඇතුශත් නේ.17  

නනේ නතත්, අභහතයහාලඹ ව CEA අයමුණු යනුනේ, භහීව නර ඳනතන විනලේ 
ානලෝධන කි මඳඹක් එක් කිීමභනඹ. 

 ඒ ම්ඵන්ධ හච්ඡහ තදුයනත් සිදු යමින් ඳතී.  එනිහ, නටුම්ඳත් යන රද NEA නත 
යනු රඵන ම්පුර්ණ ානලෝධන ටමනර තභත් අහනහත්භ වීභන නවෝ භවජනඹහ නත 

විය කිීමභන නවෝ නිඹමිත ඳතී.18  රධහන ම්ඳත්දහඹයින් නදනදනහ අතය ඳි න නනොනි න 
විචාහයණඹ භගින් විදවහ ඳහන්නන් නභභ න්ධිසථහනඹ අම්පුර්ණ ඵ නවෝ නිසි හරඹන අනුත 
නනොන ඵයි.  ක්රිඹහහීම ළරසුභ විසින් වන් නශේ, ඳදනනම් නිනඹෝජිතඹහ විසින් පුනර්චානඹ 

යන රද්නද් අභහතයහාලඹ ව CEA අතය ඇි  ව එභ විචාහයණ අන්තක්හ ර හරඹන ඩහ ළඩි 
හරඹක් ඳළතුණු ඵයි.  නිනඹෝජිතඹහ විසින් එභගින් ආනයෝඳණඹ යන රද්නද් ල්ය 
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ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් NEA නත විවිධ වහ නනස ානලෝධන එභ නේරහදී සිදු කිීමභන 

රහ ඵළල ඵයි.19    

7.3–7.7: නභභ න්ධිසථහන සිඹල්ර ආයම්බ වී නනොභළත.  ඳරිය අභහතයහාලඹ ව භධයභ ඳරිය 

අධිහරිඹ (CEA) විසින් ඳහර්යනම්න්තු වයවහ ජහි  ඳහරිරි ඳනත (NEA) න ානලෝධන 

නන එභ වහ ළදත් රහයම්බ පිඹය නන ඇත (ඵරන්න 7.2).  නනේ නතත්, නම් 

නනතක් ානලෝධන සිදු නනොවීභ භත, අභහතයහාලඹ ව භවජන සුඵහධ නීි  ඳදනභ විසින් 

වි  නශේ, ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ න ක්රිඹහයඹ (ඵරන්න  7.4), ඳවසුම් ළඳමටභ  

(ඵරන්න  7.5), ව දළනුත්වීභ ළඩිකිීමභ  (ඵරන්න  7.6 ව  7.7) ආදිඹ සිදු වී නනොභළි  ඵයි.20  
ඳවසුම් ළඳමටභ ව දළනුත් කිීමනම් ළඩනවන් වළරුණු වින අනනක්හ ළරසුම් ය ි බුනණ් 
2018 ජුය භහඹ නවින අන් කිීමභනඹ.  නම් නිහ නඵොනවෝ න්ධිසථහන නිසි හරඹන අනුරූඳ 
නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  

ශ්රී රාහ තුශ ඳනතක් ම්භත යළනීභ නවෝ ඳනතන ානලෝධන සිදු කිීමභ ඳහර්යනම්න්තු 
භගින් සිදු යන්නන් නටුම්ඳත් කිීමනම්, භහනරෝචානඹ කිීමනම්, අනුභත කිීමනම් ව පිළිළනීනම් 
ක්රභහනුකුර රමිි ත ක්රිඹහයඹක් වයවහ ඹ.  නභභ පිඹයඹන්න ළදත් ම්ඳත්දහඹඹන් 
කි මඳනදනනකු ම්ඵන්ධ න අතය, නර්ඛීඹ අභහතයහාලඹ කි මඳඹක්ද, ළය නටම අභහතයරු, නීි  
නටුම්ඳත් නදඳහර්තනම්න්තුනේ නිරධහීමන් ව අහන ලනඹන්, ඳහර්යනම්න්තු භන්ත්රීරු ද 
ම්ඵන්ධ නේ.  ඳරිය අභහතයයඹහන අනු, NEA වහ න අදහශ ානලෝධන නම් නනතක් 
රහයම්බ භටමනනම් ඳතී.  උදහවයණ නර, ානලෝධන තභත් නටුම්ඳත් අසථහනේ ඳි න 
අතය, අභහතයහාලඹ ව CEA අතය විචාහයණඹන ඵඳුන් නමින් ඳතී.  නනේ නතත්, 
ම්ඳත්දහඹඹන් අන්තක්හ නශේ, ඉක්භන් ඉදිරිඳත් කිීමභක් භගින් ළය නටම අභහතයරුන්නේ 
අනුභළි ඹ රළනඵනු ඇි  ඵයි.  ඳරිය අභහතයහාලඹ වන් නශේ, නටුම්ඳත් යන රද 
ානලෝධන පිළිඵ අභහතයහාලඹ ව CEA අතය එඟතහක් ඇි  ව වහභ ානලෝධන 
ක්රිඹහයඹ ආයම්බ නු ඇි  ඵයි.  ඉන් ඳසු එඹ විලහර යසථහපිත ක්රිඹහයඹන ඵඳුන්න 
ඵත් අභහතයහාලනේ ඳහරනඹන නවෝ විඹඳහත්රතහඹන ඉන් ඳසු එඹ ඹනත් නනොන ඵත් රහල 

යන රදී.21  

පුර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව නඵොනවොභඹක්, ල්ය න්ධිසථහන නභන් එක්නෝ අම්පුර්ණ වීභ නවෝ නම් 
නතුරුත් ආයම්බ ය නනොභළි  වීභ නවෝ නිහ ළරකිඹ යුතු නවෝ දළකිඹ වළකි පූර් රි පර 
වඳුනහත නනොවළකිඹ.  නනේ නතත්, භවළය ාර්ධන ව ඳරිය අභහතයහාලඹ ව භවජන 
සුබහධ නීි  ඳදනභ විසින් කිඹහ සිිතනේ, ඵළඳීභ නිහ ඳහයදෘලය ව වබහගිත් ඳහරිරි තීයණ 
ළනීනම් ක්රභනේදඹක් නළත ඇි  කිීමභ වහ යජනේ රි ඳත්ි  නනසවීභන ඵරඳළභක් ඇි  යන 

රද ඵයි.22 

ඉදිරි පිඹය 
ඳහර්යනම්න්තු විසින් ජහි  ඳහරිරි ඳනතන (NEA), ානලෝධන ම්භත යළනීභත් භඟ 
වඳුනහත් න්ධිසථහන භහ්ති ඹන ඳත් යළනීභ වහ ක්රිඹහහීම ළරසුනම් ඉි රි හරඹ තුශ 
භවළය ාර්ධන ව ඳරිය අභහතයහාලනේ (ඳරිය අභහතයහාලනේ) ව වඹ ආඹතනඹන්නේ 
නනොනළසී ඳි න උත්හවඹ අලය යනු රඵයි.  නභභ උත්හවඹ, උදහවයණඹක් නර, භවජන 
රි චාහය පරදහමට නර රඵහළනීභන ව ඒ වහ පිළිතුරු රඵහදීභන භධ් ඹභ ඳරිය අධිහරිඹ 
(CEA) අරභහදී නර ලක්ි භත් කිීමභ වහ නවේතු නු ඇත.  එනභන්භ, එභගින් රනේලවීභ පිළිඵ 
රුණු ළඩිදියුණුනත්, අන්තක්ෂිත NEA ානලෝධන භගින් ඳළනනගින අයිතීන් ව කීම් 
ම්ඵන්ධ විවිධ ම්ඳත්දහඹඹන් ඉරක් කිීමභනත් නවේතු නු ඇත.  CEA විසින් භවජන 
වබහගිත්ඹ ායුක්ත යන ඳහරිරි ඵරඳෆම් තක්නේරු ක්රිඹහයඹ වහ හර්ථ නර වඹ 
දක්න ව ක්රිඹහත්භ යන අතය, 1993 සින භහනරෝචානඹ යනු රඵයි.   භහන ලනඹන් 
නභභ ාසිද්ධිඹභ ආයම්බ ඳහරිරි විභර්ලන ානලෝධන විඹනඹ ම ද අන්තක්හ කිීමභ සිදුශ 

වළකිඹ.23 
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නනේ නතත්, ඳහර්යනම්න්තු වයවහ ානලෝධන ම්භත යළනීනම් ක්රිඹහයඹ වඳුනහළනීනම්දී,  
එභගින් නභභ ඵළඳීනභ ම හර්ථත්ඹ රභහදන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  IRM ඳර්නේඹහ නභ මදී 
නඹෝජනහ යන්නන්, ඳරිය අභහතයහාලඹ ව CEA විසින් භවජන සුඵහධ නීි  ඳදනභ ළනි 
අදහශ සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන භඟ ළඩනයුතු කිීමනම්දී, යසථහ භඟ ක්රිඹහහීම නර 
ම්ඵන්ධ වී අදහශ ානලෝධන පිළිඵ දළනුත් බහඹ ඉවශ දළීවභන නයුතු ශ යුතු ඵයි.  එනේ 
කිීමභ භගින් එ ම භන්භඟ නේත් කිීමභ ව ඒ වහ වඹවීභත් සිදු නේ.  ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම 
ඉි රි හරඹ තුශ රහයම්බ ක්රිඹහහරිත්ඹක් නර නභභ වනඹෝගිත්ඹ වඳුන්හදීභ සිදු ශ 
වළකිඹ.  

                                                           
1
 National Environmental Act, No. 47 of 1980 (as amended by Act No. 56 of 1988 and Act No. 53 of 2000).  

2
 Ms. Mihiri Gunawardena (Public Interest Law Foundation), interview by IRM researcher, 9 October 2017. 

3
 M. Rodrigo, ―Projects Endanger Remaining Forest Cover,‖ The Sunday Times, 8 January 2017, 

http://www.sundaytimes.lk/170108/news/projects-endanger-remaining-forest-cover-223191.html. 
4
 ―Protest against Uma Oya Project,‖ Daily News, 28 June 2017, 

http://dailynews.lk/2017/06/28/local/120328/protest-against-uma-oya-project. 
5
 National Environmental (Amendment) Act, No. 56 of 1988, http://bit.ly/2EvHhpY. 

6
 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 

7
 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake (Ministry of Mahaweli Development and Environment), interview by 

IRM researcher, 23 October 2017. 
8
 ―CEA Permits Mini-hydro Projects sans EIA: RPSL,‖ The Sunday Times, 2 April 2017, http://bit.ly/2FTA7fI. 

9
 K. Wickramasinghe, ―Koskulana Mini Hydro-power Project: A Disaster for Ecological Diversity?‖ Daily Mirror, 

27 July 2016, http://bit.ly/2H3XC5i. 
10

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
11

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
12

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
13

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
14

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher; and Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview 
by IRM researcher. 
15

 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview by IRM researcher. Despite repeated attempts by the IRM 
researcher via email and telephone, a representative from the Central Environmental Authority could not be 
reached for comment. 
16

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
17

 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview by IRM researcher. 
18

 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview by IRM researcher. 
19

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
20

 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview by IRM researcher; and Ms. Mihiri Gunawardena, interview 
by IRM researcher. 
21

 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview by IRM researcher. 
22

 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview by IRM researcher; and Ms. Mihiri Gunawardena, interview 
by IRM researcher. 
23

 ―Environmental Impact Assessment (EIA) Procedure in Sri Lanka,‖ Central Environmental Authority, 14 
November 2013, http://www.cea.lk/web/en/environmental-impact-assessment-eia-procedure-in-sri-lanka. 
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8.  තයශ ීයක්  ව තයශ ේඳමක කශභන්කය  ඳනත ීතලෝධන (Coast 

Conservation and Coastal Resources Management Act Amendments) 
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ :  

ඳ්යද ලය ඳ්රිරික තීය : ්යේබක ඳ්රිරික වෘභර්ලනඹ ේඵන්ධ ප්රතිදත්ය දැක්වීභ  

භවජනත්  ඇතිද අයිතිදඹ ව භවජන ප්රතිදත්ය ේඵන්ධ යජතේ ගවීභ නැත ඇතිද රීභ. 

(B) - තයශ ීයක්  ව තයශ ේඳමක කශභන්කය  ඳනත (CCCRMA) ීතලෝධන  

 

[…] 

 

ප්රධ්න අයමු :  
ඳහරිරි තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයඹ තුශ භවජන වබහගිත්ඹ ව විනිවිද බහඹ ඇි  කිීමභ ව 
ආයම්බ ඳහරිරි විභර්ලන (IEEs) ම්ඵන්ධ භවජන රි චාහය වහ යජනේ වීභ වි  

කිීමභ. 
 

න්ින්ථ්න:  

 8.1 CCCRMA, CCCRMP ව නයගුරහසිරන අදහශ ානලෝධන කිීමම්ර අලයතහ 
පිළිඵ හච්ඡහ කිීමභ වහ MMDE ව CCCRMD අතය වමුවීම්/ හච්ඡහ එක් 
නවෝ නදක් ඳළළත්වීභ. 
 

 8.2 IEE ක්රිඹහයඹ තුශ භවජන වබහගිත්ඹ ඇතුශත් කිීමභ ව IEEs ව EIAs 
ම්ඵන්ධ රළනඵන භවජන රි චාහය නනය ම යජනේ වීභ තවවුරු කිීමභ වහ න 
රි ඳහදන ද  මත CCCRMA, CCCRMP ව නයගුරහසි වහ ානලෝධන නටුම්ඳත් 
කිීමභ.  නභභ උත්හවඹ තුශ CCCRMD න වඹ වීභන PILF න වළකිඹහ ඇත. 

 

 8.3 ඉවත වන් යන රද රි ඳහදන  මත CCCRMA, CCCRMP ව 
නයගුරහසිරන ානලෝධන ඳහර්යනම්න්තු භගින් ම්භත යළනීභ.  

 

 8.4 CCCRMD විසින් CCCRMA, CCCRMP ව නයගුරහසි වහ න ානලෝධන 

ක්රිඹහත්භ කිීමභ. 

 

 8.5 රභහණත් හර්ඹ භණ්ඩරඹක්, අලය මුරය නන්කිීමම්, ව අනනකුත් අලය 

ඳවසුම් CCCRMD විසින් EIA ඒඹන ළඳමටභ භගින් එඹ ලක්ි භත් තත්ත්ඹන ඳත් 
ය CCCRMA, CCCRMP ව නයගුරහසි වහ න ඉවත වන් යන රද ානලෝධන 
ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ වඹ දළක්වීභ. 

 

 8.6 අදහශ යජනේ ආඹතන ව භවජන නිරධහීමන් අතය දළනුත් බහඹ ඇි  කිීමභ වහ 

ඳවත රුණු ම්ඵන්ධ ආන්න ලනඹන් ළඩමුළු 03ක් ඳළළත්වීභ : 

(A) CCCRMA, CCCRMP ව නයගුරහසි වහ න ානලෝධන අනු IEEs භවජන 

රි චාහය වහ විෘත තළබීනම් අලයතහ; ව 

(B) යජනේ වීභ ම්ඵන්ධ රි ඳහදන.  
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 8.7  

(A) සිවිල් භහජඹ තුශ දළනුත්බහඹ ඇි  කිීමභ වහ යජඹන අඹත් ෆභ රූඳහ මනී ව 

ගුන්විදුය ආඹතනඹභ ආන්න ලනඹන් ළඩනවන් 04ක් ඳභණත් ඳවත 

වන් අා නනය ම අධහනඹ නඹොමු යමින් රචාහයඹ ශ යුතුඹ: (i) CCCRMA, 
CCCRMP ව නයගුරහසි වහ යන රද ානලෝධන අනු IEEs  ම භවජන 
වබහගිත් රි ඳහදන වඳුන්හදීභ ව ඒ වහ භහන පරදහමට ව කීනභන් ඵළඳුණු 

රි චාහය දක්න්නන් නනේදළයි ඳළවළදිය කිීමභ; ව (ii) යජනේ වීභ ම්ඵන්ධ 

රි ඳහදන. 

 

(B) MMDE ව CCCRMD නබ් අඩවි වයවහ ඉවත වන් ශ නතොයතුරු රචායත 

කිීමභ. 
 

ගර යුතු ්ඹතනඹ: භවළය ාර්ධන ව ඳරිය අභහතයහාලඹ (MMDE) 
 

වඹ ්ඹතනඹ: නයශ ායක්ණ ව නයශ ම්ඳත් ශභනහයණ නදඳහර්තනම්න්තු 
(CCCRMD) 
 

්යේබක දිනඹ: 2016 ජය                                       අ්න දිනඹ: 2018 ජූය   
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක් ෂි්තත ය ඇත.  ඵළඳීභ 

ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න 

http://bit.ly/2wv3jXR.   ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නභභ ඵළඳීභ තුශ නනස ව ඳහරිරි 
ානලෝධන ම්ඵන්ධ එකිනනන විනලේ ව තුන් ර්ඹ න්ධිසථහන ඇතුශත් නේ.  ඳවසුනන් 
කිඹවිඹ වළකි සබහඹ ළඩිදියුණු කිීමභන IRM ඳර්නේඹහ විසින් අනනකුත් න්ධිසථහන, 

ඵළඳීම් අා 7 ව 9 ඹනනත් තක්නේරු කිීමභ සිදුයනු ඇත.   
 

 

න්දර්බඹ ව අයමුණු 
7 න ඵළඳීභන භහන, 8 න ඵළඳීභ අයමුණු යනුනේ ද භවජන වබහගිත්ඹ, විනිවිද බහඹ, ව 
නයශ ායක්ණ යහඳෘි  ම්ඵන්ධ තීයණ ළනීනම්දී භවජන වීභ වි  කිීමභ ඹ.  එභගින් 
ඉරක් යන්නන්, ආයම්බ ඳහරිරි විභර්ලන ක්රිඹහයඹ (IEEs) පිළිඵ රි චාහය දළක්වීභන 
භවජනතහන ඇි  අයිි ඹ ඇතුශත් ය, නයශ ායක්ණ ව නයශ ම්ඳත් ශභනහයණ 
ඳනත (CCCRMA) ානලෝධනඹ  කිීමභඹ.1  ඵළඳීභ, ල්ය ලනඹන් ක්රිඹහන නානු රඵන්නන් 
නයශ ායක්ණ ව නයශ ම්ඳත් ශභනහයණ නදඳහර්තනම්න්තු (CCCRMD) විසින් ඹ. 
භවළය ාර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහාලඹ ව අනනකුත් අදහශ ම්ඳත්දහඹයින් රහල නශේ, 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ  

විනලේත්ඹ  OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ  විබවීඹ ඵරඳෆභ  
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ  
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නභභ ඵළඳීභ භගින් හරහනුරූඳ ව දළනුත් ව භවජන අදවස දළක්වීභක් නයශ ාර්ධන 
යහඳෘි රන ඳක් නවෝ විඳක් ඇි  විඹ වළකි ඵයි.  ඔවුන් ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන් එභගින් 
ඍණහත්භ රි පර ඇි වීභ ශක්නු ඇි  ඵයි.  නභභ රි පරඹ භගින් උදහවයණ දක්න්නන් 
වහීව ඵරඳෆම් පිළිඵ දළනුත්බහඹ ඇි  කිීමභන ඩහත් නවො භවජන වබහගිත්ඹක් අලය 

න ඵයි2 

7 න ඵළඳීනභ ම විසතය යන රද රුණුරන භහන, ශ්රී රාහනේ නයශ ආශ්රිත ව ඒ භත 
සිදු නනයන ාර්ධන යහඳෘි ර සී්ර රගුණනඹ ව ආර්ථි ක්රිඹහහයම් තීරයණඹ 
නවේතුනන්, ශ්රී රාහනේ නයශ ි යනේ නබෞි  සබහඹ නයයණඹ වීභ ව සබහවි නයශ 

ඳරියඹ ක්රභහනුකුර නර විනහලවීභ සිදු වී ඇත.3  උදහවයණඹක් නර, භෆතදී, ඳරියනේදීන් 
විසින් විනලේ අධහනඹකින් යුතු භවහ ඳරිභහණ නොශම යහඹ නයඹ යහඳෘි ඹ ම්ඵන්ධ 
වඬනන රදී.  නභ මදී, මිමිඹ අත්ඳත් යනන ඇත්නත් නයශ හදනඹ වීනම් අදහනභ ළඩි 
කිීමභන නවේතුන ඳරිදි ළඹුරු මුහුදුඳත්නරන් අි විලහර රභහණඹ ළය වෆීමභ ව එභ ළය 

පියවීනභන් මිමිඹ ළසීභ භගිනි.4  

එන් අභිනඹෝ වඳුනහනන, CCCRMA ව එ ම අතයලය ම්ඳත් ශභනහයණ ළරසුභ 
(CCCRMP) භගින් ඵරළන්වී CCCRMD විසින්, ඩහත් නවො නයශ ශභනහයණඹක් ව 
ඉාජිනන්රුයණඹක් ඇි  කිීමභ භගින් නයශ ම්ඳත්ර ි යහය බහඹ ළඩිකිීමභ වි  

කිීමභන නනවනයි.5  නම් වහ, ජහි  ඳහරිරි ඳනත (NEA) භඟ එතු වී, CCCRMA 
විසින් ඵරඳෆම් තක්නේරුයණ ක්රිඹහයඹ වහ පුර්-සුදහනම් ක්රිඹහයඹක් ඇි  යන්නහ රදී. 
ඳහරිරි ඵරඳෆම් තක්නේරු (EIAs) නවෝ IEEs විසින් CCCRMD අධයක්යඹහනේ අභිභතඹ 
භත, ාර්ධන අයඹ රඵහළනීභ අලය නනයයි.6  සුවිනලේෂී EIA ව IEE ක්රිඹහලීන් අයමුණු 
යනු රඵන්නන් නඹෝජිත ාර්ධන යහඳෘි  භගින් විබවීඹ ඳහරිරි ඵරඳෆම් වඳුනහළනීභයි.  
නනේ නතත්, ඹම් යහඳෘි ඹක් විසින් ශ යුත්නත් IEE ද EIA ද ඹන්න පිළිඵ භනඳන්වුභක් 

නම් නනතක් නනොඳි න ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  හභහනයනඹන්, IEE ඹනු තහක්ණි ලනඹන් 

කුඩහ ඳරිභහණ යහඳෘි  වහ බහවිත යන්නකි.7 

ශ්රී රාහනේ නයශ ි යඹ දිනේ, විලහර ජනතහක් ජීත්වීභ ව ජීවිහන් සිදු කිීමභ දක්නන 
රළනබ්.  ඇතළම් ඇසතනම්න්තු භගින් නඹෝජනහ යන්නන්,ජනතහනන් 59%ක්  මුද්ර සීභහන් 
 මත නයශඵඩ දිසත්රික්ර ජීත් න ඵයි.8  නභභ ායහනල්න භගින් පරදහමට නයශ 
ශභනහයණඹ ළදත්භ නඳන්නුම් යයි.  එනභන්භ, එභගින් නයශඵඩ ාර්ධනඹ වහ 
න අරුත්ඵය භවජන වබහගිත්ඹ  සුයක්ෂිත කිීමභ ව එභගින් ජීවිත ව රැකියක්හ වහ න 
ඵරඳෆනම් ළදත්භ ද නඳන්නුම් යනු රඵයි.  CCCRMA ඹනනත් NEA භඟ, EIA ක්රිඹහයඹ 
භගින් භවහ ඳරිභහණ ාර්ධන ක්රිඹහහයම්රදී භවජන රි චාහය වහ අසථහ රන අතය, 
ඒ ම්ඵන්ධ යජනේ ඵරධහීමන් පිළිතුරු රඵහදීම් නභ මදී ඇතුශත්වීභ ද සිදු නේ. 9  නනේ නතත්, 
නම් නවින ඩහත් ළඩිනඹන් බහවිත න IEE ක්රිඹහයඹ තුශ යජනේ වීභ නවෝ භවජන 
වබහගිත්ඹ ම්ඵන්ධ රි ඳහදන ඇතුශත් නනොනේ.  නභභගින් පිළිනයන්, CCCRMD වයවහ 
කුඩහ ඳරිභහණ යහඳෘි  කි මඳඹක් අනුභතවීභ වහ නහඹත්ඹ ඳඹන රද අතය, ඳහරිරි 
ඵරඳෆභ පිළිඵ සීභහ මත භවජන දළනුත් බහඹක් ව එභගින් භවජන වීභක් නනොභළි වීභ වහ  
අධහනඹක් නඹොමු නනොවීභ ද සිදු වී ඇත.10  

නල්නත ඳරිදි, ම්පුර්ණනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් නයශ 
ශභනහයණඹ ව ඒ වහ අදහශ තීයණ ළනීනම්දී විනිවිද බහඹ ව භවජන වබහගිත්ඹ 
විඹනඹ ම භධයභ භටමනනම් ව විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  කිීමභන නවේතු නු ඇත.  විනලේනඹන්භ, 
IEEs ම භවජන රි චාහය දළක්වීභ ම්ඵන්ධ රි ඳහදනඹන් ඇතුළු න ඳරිදි CCCRMA, CCCRMP, 
ව අදහශ නයගුරහසිර ානලෝධන වඳුන්හදීභ භගින් නයශ ාර්ධන යහඳෘි  රහනුරූපි 
භවජන ඳරිනිීමක්ණඹන්න ඹනත් ඉදිරිඳත් කිීමභ වනි  අලයතහඹක් ඵන ඳත්වීභ සිදු නේ. 
නභභගින් CCCRMD භගින් ඳහරිරි යහඳෘි ර අනඹෝයබහඹ නවෝ වහනි  මත බහනේ 
වීඹවළකිඵ අඩුකිීමභ සිදු යනු ඇත.  
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7 න ඵළඳීභන අනුත න ආහයනඹන්භ, නභභ ඵළඳීභ භගින් ානලෝධනර පරදහමට 
ක්රිඹහහරිත්ඹක් ව ඳවසුම් ළඳමටභක් වයවහ වනි  රි ඳහදන ක්රිඹහහරිත්ඹන ඳරිර්තනඹ 
කිීමනම් ළදත්භ වඳුනහන්නහ රදී.  එන් ක්රිඹහ භගින් රභහණත් භහන, ආර්ථි, ව 
අනනකුත් ම්ඳත්යන් භන්විත  ඵරළන්වුණු CCCRMD ඇි  කිීමභ සිදු නේ.  ඊන අභතය,  
ඵළඳීභ භගින් දළනුත් බහඹ ළඩි කිීමභ ව IEEs ම්ඵන්ධ සිවිල් භහජඹ ව යජනේ 
ම්ඳත්දහඹඹන් අතය භවජන රි චාහය වහ ඳි න ඉඩඩ ව එභ රි චාහය නඵදහ-වදහ ළනීභ 
ම්ඵන්ධ නතොයතුරු යහ්තත කිීමභ ඉරක් යනු රඵයි.  ඳරියඹ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහ යන සිවිල් 
භහජයිඹ විනලේඥනඹකුන අනු, නභභ ඵළඳීභ භගින් ඳහරිරි තීයණ ළනීනම්දී විනිවිද බහඹ ව 

භවජන වබහගිත්ඹ ම්ඵන්ධ ළරකිඹ යුතු, සුබහදී ඵරඳෆභක් ඇි  යනු රඵයි.11 
විනලේනඹන්භ, විනලේඥඹහ නඹෝජනහ යන රද්නද් භවජන අධහනඹ ම්ඵන්ධ නළත 
වඳුන්හදුන් රි ඳහදන භගින් ම්ඳත්දහඹඹන්න, යහඳෘි  ාර්ධඹන්න විබවීඹ ඳහරිරි ළනලු 
ළසීනම් ක්රිඹහයඹ තුශ යන් වඳුනහළනීභ වහ වහඹ වීභනත්, ඒ අනු පුර් ආයක්ණ, නවෝ 

රි ර්භ  මත පිඹය ළනීභන දිරිළන්වීභක් යන ඵත් ඹ.12  

නනේ නතත්, 7 න ඵළඳීභ භඟ, නභභ ඵළඳීභ භගින් ෆභවිනභ ඳහරිරි තීයණ ළනීභ 
ළඩිදියුණු කිීමභන ක්රිඹහයන නිහ, EIA ක්රිඹහයඹ තුශ නම් නවින භවජන වබහගිත්ඹ වහ 
ඹම් ඉඩක් ඳි න ඵ රල කිීමභ නඹෝය නේ.  EIA ක්රිඹහයඹ තභත් බහවිත න්නන් භවහ 
ඳරිභහණ ාර්ධන යහඳෘි  වහ අනුභළි ඹ රඵහළනීභනඹ.13  එනිහ, නභභ ඵළඳීභ භගින් 
නිනඹෝජනඹ යනු රඵන්නන් ඳි න ක්රිඹහයඹ පුළුල් කිීමභක් නර න අතය, ඳි න තත්ත්ඹ 
ම්පුර්ණනඹන්භ නනස කිීමභක් සිදු නනොනේ.  නනේ නතත්, නභභ ඵළඳීභ අනු IEE ක්රිඹහයඹ 
තදුයනත් විනලේ යහඳෘි ඹක් නර විනලේනඹන්භ කුඩහ ඳරිභහණ ාර්ධන යඳෘි  ම්ඵන්ධ 
අනුභළි ඹ රඵහළනීනම්දී ළදත් නර ඳළතීභ දළත වළකිඹ. 

යජනේ වීභ ම්ඵන්ධ රි ඳහදන පිළිඵ ඵළඳීනභ ම නඹෝජිත වළඳින්වීභ භගින් සුවිනලේෂී නර එ ම 

ඵරඳෆභ ළඩි යනු ඇත.14  ානලෝධන හච්ඡහන රක්න තුරු ව අහනහත්භ න තුරු 
එන් වීනම් ඹහන්ත්රණඹක් අඳළවළදිය තත්ත්නේ ඳි න ඵ වඳුනහත වළකිඹ. හච්ඡහන 
රක් යන රද ම්ඳත්දහඹඹන්න අනු, ඔවුන් නඹෝජනහ නශේ, යජනේ වීභන අදහශ නඹෝජිත 
අන්තර්තඹන් IEEs නවෝ EIAs ක්රිඹහය වයවහ රළබුණු භවජන රි චාහය රළයිසතුක් රචාහයණඹ 
කිීමභ වහ CCCRMD වනි  ඵළනන ඵයි.  ඔවුන් ඵරහනඳොනයොත්තු න ඳරිදි නභභ 
රි ඳහදන භගින් යහඳෘි ඹ අනුභත කිීමනම්දී රි චාහය විභහ ඵළලීභ සිදු වුනේද ඹන්න විධිභත් නර 

වන් කිීමභන CCCRMD න සිදු නු ඇත.15 

භ්්තතිදඹ  
එභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව න්ධිසථහන ක්රිඹහත්භ කිීමභ ව භහ්තත කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් කිසිඹම් 
රි ඹක් දක්නන නේ නම්, එඹ ද  සීභහ මත රි ඹක් ඳභණි.  IRM ඳර්නේඹහන නයශ 
ායක්ණ ව නයශ ම්ඳත් ශභනහයණ නදඳහර්තනම්න්තු (CCCRMD) වහ ම්ඵන්ධ වීභන 

නනොවළකි විඹ.
16

  නනේ නතත්, භවළය ාර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහාලඹ ව නභකී ානලෝධන 
ම්ඵන්ධනඹන් දිරිළන්වීනභ ම නියත සිවිල් භහජ ාවිධහනඹක් න භවජන සුබහධ නීි  
ඳදනභ විසින් රහල නශේ, නයශ ායක්ණඹ ව නයශඵඩ ම්ඳත් ශභනහයණ ඳනත ව 
ආශ්රිත නයගුරහසි ානලෝධනඹ වහ රහයම්බ, අබයන්තය හච්ඡහ CCCRMD භගින් ඳළළත්ව 
ඵයි.  එනභන්භ, නභභ ඳහර්ලසඹන් වන් නශේ නභභගින් ානලෝධන ව යසථහපිත 
භන්භ ම්ඵන්ධ ළරකිඹ යුතු ළඩිදියුණුක් සිදු නනොභළි  ඵයි.  එභගින් අදහශ රි ඳහදන 
ඵරහත්භ කිීමභ වහ රි ඹක් ඇි  නනොව ඵ ද වඳුනහත වළකිඹ.17

  

 

8.1 ්යේබක ්කච්ඡ්: ඳරිය අභහතයහාලඹ විසින් වි  නශේ, නයශ ායක්ණ ව 

නයශ ම්ඳත් ශභනහයණ ඳනනත ම ානලෝධන ම්ඵන්ධ ක්රිඹහහීම, අබයන්තය 
හච්ඡහන් වහ මුරපිීමම් සිදුය ඇි  ඵයි.  නභභ හච්ඡහන් භගින් රහ ඵරනු 
රඵන්නන් ආයම්බ ඳහරිරි විභර්ලන ක්රිඹහයඹ තුශ භවජන රි චාහය වහ න රි ඳහදන ව 
එභ රි චාහය වහ පිළිතුරු ළඳමටභන යජඹන ඳි න වීභ පිළිඵඹ.18

  නනේ නතත්, භවජන 
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සුබහධ නීි  ඳදනභ (PILF) න අනු, නභභ ආයම්බ හච්ඡහන් දි-දුය නන ඹහ නනොවළකි 

ඇත්නත් CCCRMD විසින් තත් විවිධ ළනලු ණනහක් එක්රැස ය හච්ඡහ කිීමභ වහ 

අන්තක්ෂිත ානලෝධනඹන්න ඇතුළුත් කිීමභන උත්හව ළනීභ නිහ ඹ.  CCCRMD විසින් නභභ 
ඵළඳීභ ළන විඳයම් කිීමභන උනන්දුක් දළක්වුද, PILF වන් නශේ ක්රිඹහන නළාවීම් පිළිඵ 
නිඹමිත හරහනු අනු නයුතු කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් නඳන්නුම් යන රද ඩිනම් බහඹ 

රභහණත් නනොව ඵ ඹ.19
  

 

8.2–8.7: නයශ ායක්ණ ව නයශ ම්ඳත් ශභනහයණ ඳනතන න ානලෝධන තදුයනත් 
නයශ ායක්ණ ව නයශ ම්ඳත් ශභනහයණ නදඳහර්තනම්න්තු ව භවළය ාර්ධන 

ව ඳරිය අභහතයහාලඹ (ඳරිය අභහතයහාලඹ, ඵරන්න 8.1) භගින් අහනහත්භ කිීමභන 
නිඹමිත ඳතී.  එනිහ, ඳරිය අභහතයහාලනේ නිනඹෝජිතඹන් ව එ ම වවුල්හීම සිවිල් භහජමටඹ 
ාවිධහනඹන් වි  නශේ, ඉන් අනතුරු න න්ධිසථහන ක්රිඹහන නළාවීභ නම් නනතක් 

ආයම්බ වී නනොභළි  ඵයි.20
 

 

නනේ නතත්, විනලේෂිත න්ධිසථහන (උදහ., 8.1–8.3) සිදුවීභන නිඹමිත ි බුණද, භසත ඵළඳීභ 
භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් ය ි බුනණ් 2018 ජුය භහනේදී ඹ.  එඵළවින්, ඳහර්යනම්න්තු වයවහ 
ානලෝධන වහ හර්ථ පිඹය ළනීභ ළනි ඩිනම් නයුතු අනු, ඵළඳීභ තදුයනත් නිසි 
හරඹන අනුකර ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව නඵොනවොභඹක් ල්ය න්ධිසථහන නම් නතුරුත් ආයම්බ ය නනොභළි  වීභ 
නිහ ළරකිඹ යුතු නවෝ දළත වළකි පූර් රි පර නනොභළි ඹ. 

ඉදිරි පිඹය 
IRM ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ නශේ, භවළය ාර්ධන ව ඳරිය අභහතයහාලඹ (ඳරිය 
අභහතයහාලඹ) - නහඹත්ඹ ඳඹන අධිහරිඹ නර එ ම ලක්නුතහඹ අනු - CCCRMD භඟ 

ලක්ි  ම්ඳන්න ම්ඵන්ධ විඹ යුතු ඵයි.  එනේ ලක්ි  ම්ඳන්න ම්ඵන්ධවීභන, අභහතයහාලඹ 
විසින් නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව ක්රිඹහයනඹ ම අයමුණු ඉටුන ඳරිදි භහනරෝචානඹ කිීමභ ව 
අබයන්තය නටුම්ඳත් කිීමභ ඩිනම් කිීමනම් ළදත්භත් වඳුනහත යුතු ඵ නඳනන්.  
ක්රිඹහහරිත්නඹ ම අ මයතහ වඳුනහනන ඉත් යළනීභ වහ අභහතයහාලඹ ව CCCRMD 
ල්ය නිනඹෝජිතඹන් අතය අබයන්තය රැසවීභක් ළවිඹ වළකිඹ.  උදහවයණඹක් නර, ආයම්බ 
ඳරිය විභර්ලන ක්රිඹහයඹ වහ භවජන රි චාහය ව යජනේ වීභ වඳුන්හදීභ වහ, නයශ 
ායක්ණ ව නයශ ම්ඳත් ශභනහයණ ඳනතන සිදුකිීමභන අදවස යන අනනකුත් අභිභත 
ානලෝධනඹන් ඉත් කිීමභ විබවීඹ විඳුභක් නු ඇත.  

එනභන්භ IRM ඳර්නේඹහ විසින් වඳුනහන්නහ රද්නද් ඳහර්යනම්න්තු වයවහ අන්තක්ෂිත 
යසථහපිත ානලෝධන රි ඳහදන ම්භත යළනීභ හරඹ ළඹන ක්රිඹහයඹක් ඵ ව එයින් 
නභභ ඵළඳීනභ ම රි ඹ තදුයනත් රභහද නු ඇි  ඵඹ. එනිහ, ඳරිය අභහතයහාලඹ ව 
CCCRMD විසින් භවජන සුබහධ නීි  ඳදනභ ළනි උනන්දු දක්න සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන 
භඟ නයුතු ශ යුතු අතය, එභගින් ක්රිඹහහීම නර යසථහපිත රි ඳහදන ම්ඵන්ධ ක්රිඹහ 
ශ යුතුඹ.  එභ වනඹෝගිතහඹ භගින් දළනුත්බහඹ ළඩිකිීමභ ව ානලෝධනර අදහශත්ඹ 
ඉවශ නළාවීභ සිදු ශ වළකිඹ.  එන් ක්රිඹහහරිත්ඹක්  භගින් වඹ දළක්වීභ ව නයුතු නේත් 
කිීමභ ව ානලෝධන වහ අනුභළි ඹ රඵහළනීභ ව ඵළඳීම් අා 7 ම දක්න රද ආහයනේ 
භහන පිඹය ළනීභ සිදු ශ වළකිඹ. 

                                                           
1
 Coast Conservation and Coastal Resource Management Act, No. 57 of 1981 (as amended by Act No. 49 of 

2011). 
2
 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake (Ministry of Mahaweli Development and Environment), interview by 

IRM researcher, 23 October 2017. Despite repeated attempts by the IRM researcher via the Ministry of 
Environment, email, and telephone, from September to November 2017, a representative from the Coast 
Conservation and Coastal Resource Management Department could not be reached for comment. 
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3
 ―About Us.‖ Overview, Coast Conservation and Coastal Resource Management Department, 2015, 

http://www.coastal.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=57&lang=en  
4
 K. Kumarasignhe, ―Port City Project: Development or Disaster,‖ The Daily Mirror, 5 December 2016, 

http://www.dailymirror.lk/article/Port-City-Project-Development-or-disaSter-120208.html. 
5
 ―About Us.‖ 

6
 Coast Conservation and Coastal Resource Management Act. 

7
 Ms. Mihiri Gunawardena (Public Interest Law Foundation), interview by IRM researcher, 9 October 2017. 

8
 O. K. Nayanananda, The Study of Economic Significance of Coastal Region of Sri Lanka in the Context of 

Environmental Changes of Pre- and Post-Tsunami (Colombo, Sri Lanka: Coast Conservation and Coastal 
Resource Management Department and the Ministry of Environment and Natural Resources, 2007), 
http://www.coastal.gov.lk/downloads/pdf/Paper%201.pdf.  
9
 See for example: ―Public Comments for Environmental Impact Assessment - Development Activities and 

Infrastructure Facilities within the Reclaimed Land Area of Proposed Colombo Port City Development 
Project,‖ Coast Conservation and Coastal Resource Management Department, http://bit.ly/2zleXHv.  
10

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
11

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
12

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
13

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
14

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
15

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher; and Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview 
by IRM researcher. 
16

 Despite repeated attempts by the IRM researcher via the Ministry of Environment, email, and telephone, 
from September to November 2017, a representative from the Coast Conservation and Coastal Resource 
Management Department could not be reached for comment. 
17

 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview by IRM researcher; and Ms. Mihiri Gunawardena, interview 
by IRM researcher. 
18

 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview by IRM researcher. 
19

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
20

 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview by IRM researcher; and Ms. Mihiri Gunawardena, interview 
by IRM researcher. 

http://www.coastal.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=57&lang=en
http://www.coastal.gov.lk/downloads/pdf/Paper%201.pdf
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9. නමක ව  ක්රත් ්ඥ් ඳනත ව ඹම ඳශ්මක ඳරිය ප්රඥ්තතිදඹ 
ීතලෝධන (Fauna and Flora Protection Ordinance and North Western 

Province Environmental Statute Amendments)  
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ :  

ඳ්යද ලය ඳ්රිරික තීය  ගැනීභ: ්යේබක ඳ්රිරික වෘභර්ලනඹ පිළිඵ ප්රතිදත්ය දැක්වීභ  

භවජනත්  ඇතිද අයිතිදඹ ව භවජන ප්රතිදත්ය ව් යජතේ ගවීභ නැත ්ථ්ඳනඹ රීභ.   
(C) – නමක ව්  ක්රත් ්ඥ් ඳනත (FFPO) ව ඹම ඳශ්මක ඳරිය ප්රඥ්තතිදඹ 

(NWPES) ීතලෝධන  

 

[…] 

 

ප්රධ්න අයමු :  
ආයම්බ ඳහරිරි විභර්ලන (IEEs) ව ඳහරිරි ඵරඳෆම් තක්නේරුයණඹ (EIAs) පිළිඵ 
භවජන රි චාහය වහ යජනේ වීභ වි  කිීමභ. 
 

න්ින්ථ්න:  

 9.1 රහයම්බ හච්ඡහ: FFPO ව NWPES ව එ ම නයගුරහසි වහ අදහශ ානලෝධන 

සිදු කිීමනම් අලයතහ පිළිඵ DWLC ව NWPEA භඟ වමුවීම්/ හච්ඡහ එක් නවෝ 
නදක් ඳළළත්වීභ.  
 

 9.2 FFPO ව NWPES ානලෝධන නටුම්ඳත් කිීමභ: IEEs ව EIAs ම්ඵන්ධ 

රළනඵන භවජන රි චාහය වහ න යජනේ වීභ තවවුරු කිීමභන FFPO ව NWPES 

ව එ ම නයගුරහසි වහ ානලෝධන නටුම්ඳත් කිීමභ.  නම් ම්ඵන්ධ DWLC ව 

NWPEA න වඹ දළක්වීභන PILF න වළකිඹහ ඇත.  
 

 9.3 FFPO ව NWPES ානලෝධන ම්භත කිීමභ: ඉවත වන් යන රද රි ඳහදන 

භඟ FFPO ව NWPES ව නයගුරහසි වහ ානලෝධන ඳහර්යනම්න්තු භගින් ව 
ඹම ඳශහත් බහ භගින් ම්භත කිීමභ. 

  

 9.4 ඵරහත්භ කිීමභ: DWLC ව NWPEA භගින් FFPO ව NWPES ව නයගුරහසි 
වහ න ානලෝධන ඵරහත්භ කිීමභ. 

 

 9.5 DWLC ව NWPEA ඳවසු කිීමභ: FFPO ව NWPES ව නයගුරහසි වහ න 

ඉවත වන් යන රද ානලෝධන ඵරහත්භ කිීමභ වහ රභහණත් හර්ඹ 
භණ්ඩරඹක් රඵහදීභ, අලය මුරයභඹ රි ඳහදන නන්කිීමභ ව අනනකුත් අලය 

ඳවසුම් රඵහදීභ භඟ EIA ඒ ලක්ි භත් කිීමභ වයවහ DWLC ව NWPEA භගින් 
වඹ රඵහදීභ. 

 

 9.6 යජනේ දළනුත් කිීමම් ළඩමුළු: යජනේ ආඹතන ව භවජන නිරධහීමන් අතය යජනේ 
වීභ ම්ඵන්ධ රි ඳහදන පිළිඵ දළනුත් බහඹ ඇි  කිීමභ වහ ආන්න ලනඹන් 

ළඩමුළු 03ක් ඳළළත්වීභ.  
 

 9.7 සිවිල් භහජ දළනුත් කිීමනම් ළඩනවන් ව නතොයතුරු යහ්තත කිීමභ: 
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(A) FFPO ව NWPES  ම ඇි  යජනේ වීභ පිළිඵ රි ඳහදන ම්ඵන්ධ 
දළනුත්බහඹ ඇි  කිීමභ වහ, යජනේ ෆභ රූඳහ මනී නහයහභ ව ගුන්විදුය 
නහයහභ ආන්න ලනඹන් ළඩනවන් 4ක් ඳළළත්වීභ.    

(B) DWLC ව NWPEA  ම නබ් අඩවි වයවහ ඉවත වන් ශ නතොයතුරු රචාහයණඹ 
කිීමභ.   

 

ගරයුතු ්ඹතන: ි යහය ාර්ධන ව නජීවී අභහතයහාලඹ;
1
 භවළය ාර්ධන ව ඳරිය 

අභහතයහාලඹ (MMDE) ව ඹම ඳශහත් ඳරිය අධිහරිඹ (NWPEA) 

 

වඹ ්ඹතනඹ: නජීවී ායක්ණ නදඳහර්තනම්න්තු (DWLC)  

 

්යේබක දිනඹ: 2016 ජුය                                                අ්න දිනඹ: 2018 ජුය  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක් ෂි්තත ය ඇත.  ඵළඳීභ 

ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න 

http://bit.ly/2wv3jXR. කිඹවිඹ වළකි සබහඹ ර්ධනඹ කිීමභ වහ, IRM ඳර්නේඹහ 

විසින් අනනකුත් න්ධිසථහන, ඵළඳීම් අා 7 ව  ඵළඳීම් අා 8  ම නොනක් නර තක්නේරු 

යනු ඇත.   
 

 

න්දර්බඹ ව අයමුණු  
ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන්න අනු, නභභ ඵළඳීභ භගින් උත්හව දයන්නන් ආයම්බ ඳහරිරි 

විභර්ලන (IEEs) ම්ඵන්ධ  විධිභත් නර ක්රිඹහත්භ න භවජන රි චාහය2 වහ න යජනේ 
පිළිතුරු රඵහදීම්  භගින්  ඳහරිරි තීයණ ළනීභ තුශ යජනේ වීභ ඉවශ නළාවීභ වහ ඳවසුම් 

ළරසීභයි.  නභඹ සිදුකිීමභන ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන් (1) නත් ව ෘක්රතහ ආඥහ ඳනත 
(FFPO)3 ව (2) ඹම ඳශහත් ඳහරිරි රඥ්ති ඹ (NWPES)4 ඹනනත් ඹ.  නභභ ඵළඳීභ භගින් 
ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන් හරහනුරූඳ නර ඳහරිරි තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයනේදී (භවජන 
රි චාහය වහ න රි ඳහදන වයවහ) නිනඹෝජනඹ ඩහත් අර්ථත් වබහගිත්ඹක් (භවජන රි චාහය 
වහ පිළිතුරු රඵහදීභන ඇි  යජනේ වීභ වයවහ ) ඵන ඳරිර්තනඹ කිීමභන භවජනතහන වළකි 
න ඵ වි  කිීමභයි.  

FFPO භගින් ශ්රී රාහනේ නත්, ෘක්රතහ ව වජ විවිධත්ඹ නත ආයක්ණඹ ව 
ායක්ණඹ ළඳමටභ වහ එභ ළදත් මුරහ්ර හණිජය නවෝ අනනකුත් අබහවිතඹන්නන් 

ළශළක්වීභ වහ නයුතු යනු රඵයි.5  නජීවී ම්ඳත පිළිඵ ආයක්හ වහ කිඹන ල්ය 
යජනේ ආඹතනඹ නර, නජීවී ායක්ණ නදඳහර්තනම්න්තු (DWLC), FFPO ක්රිඹහත්භ කිීමභ 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ  

විනලේත්ඹ  OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ  විබවීඹ ඵරඳෆභ  
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ  
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9 .නත් වහ 
ෘක්රතහ ආඥහ 
ඳනත ව ඹම 
ඳශහත් ඳරිය 
රඥ්ති ඹ 
ානලෝධන      

   ✔ ✔ ✔    ✔ 
 

 නළත  ✔ 
 

 

 

http://bit.ly/2wv3jXR
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වහ නනවනයි.  නම් නවින DWLC ඳි න්නන් භෆතදී සථහඳනඹ යන රද ි යය 
ාර්ධන ව නජීවී අභහතයහාලනේ6 විඹඳථඹ ඹනනත් උඳග්රවණඹ ය ඇත.  FFPO භගින්, 
අනනකුත් දෆ අතය, නජීවී ව අදහශ ම්ඳත් භහන ක්රිඹහහයම් නි න් ආයක්හ කිීමභ 

ම්ඵන්ධ නජීවී ාචිත ර්ගීයණඹක් සිදුයයි.7  ඳනතන අනු, නභභ යක්ෂිත රනද්ලඹන්නේ 
සින ළතපුභක් තුශ ක්රිඹහත්භ යන ඕනෆභ නඹෝජිත ාර්ධන නයුත්තක් ක්රිඹහත්භ කිීමභ 
වහ ඵරඳෆම් තක්නේරුක් සිදු කිීමභ අනිහර්ඹ නේ.  විබවීඹ ාර්ධඹන් විසින් IEE නවෝ 
ඳහරිරි ඵරඳෆම් තක්නේරු (EIA) හර්තහක් DWLC  ම අධයක් නජනයහල්යඹහනේ අභිභතඹ 

වහ ඉදිරිඳත් කිීමභ අනිහර්ඹ නේ.8  සුවිනලේෂී IEE ව EIA ක්රිඹහය භගින් අන්තක්හ යනු 
රඵන්නන් නඹෝජිත ාර්ධන යහඳෘි ර විබවීඹ ඳහරිරි ඵරඳෆම් වඳුනහළනීභයි. නනේ 
නතත්, IEE ඹනු තහක්ණි ලනඹන් අඩු භටමනභ ඳි න ව කුඩහ ඳරිභහණ යහඳෘි  වහ 
ඩහත් ළඩිනඹන් නඹෝය න්නක් වුද, ඹම් විනලේෂිත යහඳෘි ඹක් වහ අලය න්නන් IEE ද 
නළත්නම් EIA ද ඹන්න පිළිඵ තීයණඹ කිීමභ වහ භනඳන්වුම් දළනන නනොභළත.9 

NWPES, ඹනු ඳරියඹ ම්ඵන්ධ නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් හච්ඡහ යන රද අනනකුත් නීි රන 
ඩහ නනස, මිනෝලීඹ ලනඹන් විනලේෂිත ව යසථහපිත රි ඳහදනඹකි.  ඹම ඳශහත් ඳරිය 

අධිහරිඹ (NWPEA) අයමුණු යනු රඵන්නන්, NWPES  ම රි ඳහදනඹන් ක්රිඹහත්භ කිීමභඹ. 
එනිහ, ජහි  ඳරිය ඳනත (NEA) ව භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ විසින් ඹම ඳශහනත් ඳරියනේ 
ආයක්හ වහ විනලේෂිත ව ඵර ඳහත්රතහඹක් බහවිත කිීමභ වහ විනයෝධතහ ඳශ යන රදී.10  
NWPES විසින් NEA  ම වන් රි ඳහදන නඵොනවොභඹක් න්දර්බත කිීමභන ව ඳයහර්තනඹ 
කිීමභන නයුතු යන අතයතුය, ාර්ධන යහඳෘි ර ඵරඳෆභ තක්නේරු කිීමභ වහ IEEs නවෝ 
EIAs ආහයනේ  ඹහන්ත්රණඹන් ආනද්ල කිීමභන ද ක්රිඹහ යයි.  

සබහනේ ව ක්රිඹහහරිත්නේ නඵොනවෝ භහනතහ ඳළි ඹද, FFPO ව NWPES ඹනු NEA 
නභන් නනොන ඵත් (ඉවත 7 ඵළඳීභ ඵරන්න) ව නයශ ායක්ණ ව නයශ ම්ඳත් 
ශභනහයණඹ පිළිඵ ඳනත (CCCRMA, ඉවත ඵළඳීභ 8 ඵරන්න) නභන් නනොන ඵත් 
ඳළවළදියඹ.  ඒහ නම් නවිනත් නිලසචිත ව රභහණත් නර11 IEE ව EIA ඹන ක්රිඹහය 
නදභ භවජන රි චාහය වහ නඹොමු කිීමභ සිදු යයි.12  නභඹ ඳහරිරි තීයණ ළනීනම්දී භවජන 
වබහගිත්ඹ වි  කිීමභ වහ න ළදත් ඳශමු පිඹයකි.  නනේ නතත්, නභ මදී යජනේ 
වීභ ඇි  කිීමභ වහ යසථහපිත රි ඳහදනඹන් වඳුන්හදීභ ව පරදහමට නර ඵරහත්භ 
කිීමභ අලය යනු රළනබ්. නභභ යජනේ වීභ අලය න්නන් පුයළසිඹන්නේ අදවස රහ 
ඵරන ඵ වි  කිීමභ වහඹ.  නභභ න්දර්බඹ තුශ, භවජන රි චාහය වහ ආයහධනහ යනු 
රඵන ල්ය තීයණ ළනීනම් ආඹතනඹන් විසින් (උදහ: DWLC නවෝ NWPEA) අදහශ ආඹතන 
රළයිසතු ව රද රි චාහය රහලනඹ කිීමභ ව ඳහයදෘලය ව වීනභන් යුතු ක්රිඹහයන් විධිභත් 
නර දළක්වීභ යනු රඵනු ඇත.  එනභන්භ, එන් ක්රිඹහහරිත්ඹක් භගින් එභ ආඹතනඹන අදහශ 
විනලේෂිත රි චාහය රහ ඵරනු රළබුනේ නවෝ අභතනු රළබුනේ නනේද ව යහහයනඹන්ද 
ඹන්න පිළිඵ ව ආඹතනඹ විසින් යහඳෘි ඹ අනුභත කිීමභ වහ තීයණඹ යනු රළබුනේ 
නනේද ඹන්න රහල කිීමභන ද එභ ආඹතනඹන සිදු නු ඇත.13 

නල්නත ඳරිදි ම්පූර්ණ ලනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් ජහි  භටමනනම්දී 
ව උඳ-ජහි  භටමනනම්දී ඳහරිරි තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයඹ තුශ විනිවිද බහඹ, යජනේ වීභ  
ව භවජන වබහගිත්ඹ ඇි  කිීමභ වහ කුඩහ ඳරිභහණනේ විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  යනු ඇත. 
FFPO ව NWPES විසින් නම් න විනත් EIA ව IEE ක්රිඹහය නදර්ඹභ තුශ භවජන රි චාහය 
වයවහ භවජන වබහගිත්ඹ වහ අසථහ රහ ඇත.  එනිහ, නභභ ඵළඳීභ භගින් යජනේ 
වීභ වහ අදහශ න නොනක් වඳුන්හදීභන අයමුණු යනු රඵයි.  නභභ ඵළඳීනම් ක්නේත්රඹ 
අවිහදිතභ, නඳය ඵළඳීම්රන ඩහ කුඩහ ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  එනේ වුද, එන් රි ඳහදනඹක් 
භගින් ඳහරිරි තීයණ ළනීනම්දී ර්ධිත ළඩිදියුණුවීභක් නිනඹෝජනඹ යනු රඵන අතය, 
අරුත්ඵය වබහගිත්ඹක් වහ නඳය-ඳළි  නිනඹෝජනඹ ඳරිර්තනඹ කිීමභන පුයළසිඹන්න 

අසථහ රඵහදීභ සිදු යනු ඇත.14  
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නනේ නතත් නඳය ඵළඳීම්ර දක්න රද ඳරිදි, ානලෝධනනේ අන්තර්තඹ හච්ඡහන රක් වී 
අහනහත්භ න තුරු, යජනේ වීභ ළඩිදියුණු කිීමභ වහ න නිලසචිත ඹහන්ත්රණඹ අඳළවළදිය 
තත්ත්ඹ ඳතී.  එනිහ, නභභ ඵළඳීනම් ඵරඳෆම් වත බහඹ ානලෝධනඹ භගින් සිදුවීභ 
අවිනිලසචිත න ඵළවින්, ක්රිඹහහයම්ර විඹඳථ නිසි භන නඹොමු ව ධනහත්භ පිඹය ඵන 
ළරකීභ ශ නනොවළකිඹ.  විනලේනඹන්භ, ම්ඳත්දහඹඹන් අතය ආයම්බ හච්ඡහ ව අදහශ 
ානලෝධන නටුම්ඳත් කිීමභ ව ම්භත කිීමභ යජනේ වීභ තවවුරු කිීමභන අතයලය පිඹය 

නර ළරකිඹ වළකිඹ.15  ඒ වහ භහන, ානලෝධන ම්භත ව ඳසු, පරදහමට ඵරහත්භ කිීමභ ව 
දළනුත් කිීමභ - ල්ය ලනඹන් DWLC ව NWPEA භගින් සිදු කිීමභ - වනි  රි ඳහදන, 
ධනහත්භ ක්රිඹහ ඵන ඳරිර්තනඹ කිීමභ වහ අතයලය නේ.  

භ්්තතිදඹ  
භවළය ාර්ධන ව ඳරිය අභහතයහාලඹ ව භවජන සුඵහධ නීි  ඳදනභ (PILF, ඳරිය 
ආයක්ණඹ වහ න විවිධ නීතීන්න ානලෝධන නන එභ වහ සිඹ ක්රිඹහහරිත්ඹ ඳඹන 
සිවිල් භහජඹකි) විසින් රහල නශේ, නභභ ඵළඳීභ ක්රිඹහන නළාවීභ නම් නතුරුත් ආයම්බ වී 
නනොභළි  ඵයි.16

  PILF ප නිනඹෝජිතඹකු අනුභහන ය කිඹහ සිිතනේ, රභහදඹ සිදු න්නන්, භවජන 
රි චාහයඹ නම් නවිනත් නීි  භගින් ඳහරනඹ න ඵත්, නත් වහ ෘක්රතහ ආඥහ ඳනත ව 
ඹම ඳශහත් ඳරිය රඥ්ති ඹ ඹන නද වහභ ළඩිදුය ානලෝධන අලය නනොන ඵත් 
වවුල්හය ම්ඳත්දහඹඹන් සිතන නිහ ඵ ඹ.  නිනඹෝජිතඹහනේ අදවන අනු, ම්ඳත්දහඹඹන් 
විලසහ යන්නන් නීි  අලය න්නන් ඩහත් ක්රිඹහහීම ඵරහත්භ කිීමභක් ව ආඹතනි 
රි ඳත්ි ර සුළු නනසම් භගින් රළබුණු රි චාහයරන පිළිතුරු ළඳමටභන ඵ ඹ.  
 

නභභ ානලෝධනනේ හරඹ අනු, විනලේෂිත න්ධිසථහන (උදහ: 9.1–9.3) හරඹ ඉක්භහ ඇත. 
නනේ නතත්, ම්පුර්ණ ඵළඳීභ භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් ය ඇත්නත් 2018 ජුය භහනේදී ඹ. 
එනිහ, ක්රිඹහහරිත්ඹ නේත් කිීමභ, ව හර්ථ හච්ඡහ තුළින්, ඳහර්යනම්න්තු ව ඹම 
ඳශහත් බහ වයවහ ානලෝධන සිදුකිීමභ භගින් ඵළඳීම් තදුයනත් නිසි හරඹන අනු භහ්තත න 
ඵ වි  යළනීභ සිදුශ වළකිඹ.  

IRM ඳර්නේඹහ විසින් අදහශ නිනඹෝජිතඹන්නන් අදවස දළනළනීභන විවිධ උත්හවඹන් 

දළරුද, ඔවුන් ම්ඵන්ධ යළනීභන නනොවළකි විඹ.17
  නභභ නිනඹෝජිතඹන් ි යහය ාර්ධන ව 

නජීවී අභහතයහාලඹ, නජීවී ායක්ණ නදඳහර්තනම්න්තු ව NWPEA ඹන ආඹතනඹන්න 

අදහශ න අඹ නේ.  

 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න්ධිසථහන ක්රිඹහන නළාවීභ නම් නනතක් ආයම්බ වී නනොභළත.  නම් නිහ 
දළත වළකි පූර් රි පර නනොභළත.  

 

ඉදිරි පිඹය  
ඹම ඳශහත ඳරිය අධිහරිනේ අධයක් නජනයහල්යඹහ භඟ ඳත්න රද පුර්-හච්ඡහ අනු, 
භවජන සුබහධ නීි  ඳදනභ (PILF) තවවුරු නශේ නභභ ඵළඳීභ ක්රිඹහත්භ කිීමභ 
ම්ඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ න සුබහදී ඵයි.  නත් වහ ෘක්රතහ ආඥහ ඳනත 
ම්ඵන්ධනඹන් අදහශ වහඹ න්ධිසථහන, ඉන් නඳය ම්පූර්ණනඹන්භ ඳළි නේ නජීවී 
ායක්ණ නදඳහර්තනම්න්තු ඹනනත් ඹ.  නනේ නතත්, භෆත හලීන සථහපිත යන රද 
ි යහය ාර්ධන ව නජීවී අභහතයහාලඹ භගින් න ව ළදත් ම්ඳත්දහඹඹන් ක්රිඹහයඹ 
නත වඳුන්හ දී ඇත. එනිහ, නනොනි න අභිරහඹ ව ානලෝධන සිදු කිීමභ වහ න අයමුණ 
IRM ඳර්නේඹහන ඳළවළදිය නළත.  එන් තත්ත්ඹන් ඹනනත්, PILF කිඹහ සිිතනේ, නභභ ඵළඳීභ 
ඉදිරිඹන නන ඹහනම්දී ඉි රි වී ඇි  ක්රිඹහහයම් ම්ඵන්ධ ක්රිඹහ කිීමභ ව ඳසු-විඳයභ පිළිඵ 

ම්ඳත්දහඹඹන්නේ ඳළවළදිය ව ඍජු ඳරිඳහරන තීයණ නඵනවවින් ඵරඳහනු ඇි  ඵයි.18 
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ල්යත්ඹ ළනීභ ව නඹෝජිත ානලෝධන ක්රිඹහත්භ කිීමභන න්නහ උත්හවඹන්න අභතය 

PILF කිඹහ සිිතනේ ානලෝධිත නීි  රහනඹෝගි (උදහ., නයජිසනය ඳත්හනන ඹහභ, භවජන 
රි චාහය අධීක්ණඹ, ව රන නේරහන රි චාහය දළක්වීභ) ඵන ඳත්කිීමභ ළදත් ඵ ව ඒහ 
නභභ ඵළඳීනභ ම ඩහත් අභිනඹෝහත්භ ව අසීරු නොනස න ඵ නහථ යනු ඇි  ඵයි.19 
භවළය ාර්ධන ව ඳරිය අභහතයහාලඹ ද නභභ අදව පුනරුච්චාහයණඹ යයි.20 

 
                                                           
1
 The Ministry of Sustainable Development and Wildlife (MSDW) was established under the Extra Ordinary 

Gazette Notice 1933/33, dated 21 September 2015, and thus, postdates the formulation of this commitment. 
As the Department of Wildlife Conservation is an institution that falls directly under the purview of the new 
ministry, the MSDW is introduced as one of the two institutions primarily responsible for the implementation of 
this commitment.  
2
 Ms. Mihiri Gunawardena (Public Interest Law Foundation), interview by IRM researcher, 9 October 2017; 

and Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake (Ministry of Mahaweli Development and Environment), interview by 
IRM researcher, 23 October 2017. 
3
 Fauna and Flora Protection Ordinance, No. 2 of 1937 (as amended by Acts No. 44 of 1964, No. 1 of 1970, 

No. 49 of 1993, and No. 22 of 2009), http://www.dwc.gov.lk/documents/FFPO.pdf and 
http://www.dwc.gov.lk/documents/ordinanceeng.pdf. 
4
 North Western Province Environmental Statute, No. 12 of 1990 (as amended by Statute No. 2 of 1999). 

5
 Fauna and Flora Protection (Amendment) Act, No. 22 of 2009, § 2. 

6
 ―History,‖ Ministry of Sustainable Development and Wildlife, 2017, http://msdw.gov.lk/about/history/. 

7
 P. Kohona, ―Opinion: From Elephants to Blue Whales, Sri Lanka Leads the Way on Biodiversity, Inter Press 

Service,‖ Inter Press Service, 2 October 2014, http://www.ipsnews.net/2014/10/opinion-from-elephants-to-
blue-whales-sri-lanka-leads-the-way-on-biodiversity/. 
8
 Fauna and Flora Protection (Amendment) Act, No. 22 of 2009, § 14(2), 

9
 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 

10
 Asian Environmental Compliance and Enforcement Network, Environmental Compliance and Enforcement 

in Sri Lanka: Rapid Assessment, November 2006, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadj313.pdf. 
11

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
12

 See Fauna and Flora Protection Ordinance, No. 2 of 1937 (as amended), § 44; and Fauna and Flora 
Protection (Amendment) Act, No. 22 of 2009, § 14. 
13

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
14

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
15

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
16

 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview by IRM researcher; Ms. Mihiri Gunawardena, interview by 
IRM researcher. 
17

 The IRM researcher made several unsuccessful attempts to reach representatives from the MSDW, DWLC, 
and NWPEA between September and November 2017. Attempts were made via telephone and email, 
including the submission of short feedback forms to be completed by relevant representatives. 
18

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
19

 Ms. Mihiri Gunawardena, interview by IRM researcher. 
20

 Mr. M. G. W. M. W. T. B Dissanayake, interview by IRM researcher. 
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තමකභ්  5: ඳශ්මක ඳ්රනඹ  

10. ඳශ්මක ඳ්රන ්ඹතන ව් න ප්රේඳ්දන ක්රිඹ්ය ඹ 

(Procurement System for Local Authorities) 

ඵැඳීතභ ප තඳශ:  

ඳ්යද ලය ව ගවීතභන් යුතු ප්රේඳ්දන ක්රිඹ්ය ඹක් ශ්රී රීක්තේ ඳශ්මක ඳ්රන ්ඹතන ව් 

වඳුන්් භ (A) 

[…]  

 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන භගින් පිරිනභන නේහන් වහ ල්රයභඹ දහඹත්ඹ රඵහනදන්නන් 
භධයභ යජඹ ව/නවෝ ඳශහත් බහ භගින් රළනඵන රි ඳහදන ව ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන් භගින් 
නොඹහනු රඵන ආදහඹම් භගිනි.  ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන්නේ රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹ 
හභනයනඹන් නිඹහභනඹ නුනේ සිඹලුභ යහජය ආසථිතයඹක් වහභ නඳොදු ව ක්රභනේදඹක් භගිනි. 
එනේ වුත්, ඳි න නන නුනේ, ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඹනු වනි  අනනයතහඹක් ව 
සහධීන ආඹතනඹ තත්ත්ඹක්  මත වනි  යසථහපිත නද්වඹන් වීභත් එභ නිහ 
රම්ඳහදන ක්රිඹහලීන් අධීක්ණඹ ව ඳහරනඹ කිීමභ අනිහර්ඹ කිීමභ නවෝ ඵරහත්භ ශ 
නනොවළකිවීභත් ඹ. 
 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ වහ 19 න ානලෝධනඹ, XIXB ඳරිච්නේදඹන අනු, “රම්ඳහදන 
නොමිභ” ක් සථහඳනඹ ය, න්ි  අා 156 (H) අනු ක්රිඹහත්භ නේ.  යජනේ ආඹතනඹ 
නත බහණ්ඩ වහ නේහ, හර්ඹඹන්, උඳනද්ලන නේහන් ව නතොයතුරු ක්රභනේද රම්ඳහදනනේදී 
හධහයණ, ඳහයදෘලය, තයහීම ව පිරිළඹ හර්ඹක්භතහ ව භනඳන්වුම් ළසීනම් ඵරඹ 
නොමිභ තු න අතය, එන් භනඳන්වුම් ළටම ඳත්රඹ ඳශ ශ යුතු අතය, ඳශකිීමනභන් භහ 
තුනක් ඇතුශත ඳහර්යනම්න්තු නත ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. 
  

ප්රධ්න අයමු : 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වහ ඳහයදෘලය ව වීනභන් යුතු රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹක් සථහඳනඹ 
කිීමභ ( රම්ඳහදන භනඳන්වුම් ස කිීමභ ව රහලඹන ඳත් කිීමභ). 
 

න්ින්ථ්න:  

 10.1 රහනද්ය ඹ බහ, නයබහ ව භවනය බහ වහ FSLGA විසින් ම්ඳහදනඹ යන 

රද භනඳන්වුම් රම්ඳහදන නොමිභ, FSLGA ව ඳශහත් ඳහරන අභහතයහාලඹ ව 
සිවිල් භහජමටඹ හභහජියින්නන් භන්විත ව මිටුක් භගින් භහනරෝචානඹ කිීමභ.  

 

 10.2 භහනරෝචානඹ ශ රම්ඳහදන භනඳන්වුම්රන අලය ානලෝධන සිදු කිීමභ. 
 

 10.3 අහන භනඳන්වුම් වහ රම්ඳහදන නොමිභ ව ඳශහත් ඳහරන අභහතයහාලඹ 
භගින් අනුභළි ඹ රඵහළනීභ. 

 

 10.4 අදහශ රම්ඳහදන භනඳන්වුම් ළටම ඳත්රඹ ඳශකිීමභ ව ඒ වහ 
ඳහර්යනම්න්තුනන් අනුභළි ඹ රඵහළනීභ. 
 

 10.5 යජඹ විසින් රම්ඳහදන භනඳන්වුම් ජනභහධය ව භහජ භහධය වයවහ රහලඹන 
ඳත් කිීමභ ව ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ/ බහන්  ම දී භවජනතහන පිනඳත් රඵහළනීභන 
වළකි න ඳරිදි නයුතු ළරසීභ. 
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 10.6 ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන්න අදහශ මුද්රණඹන් නඵදහවළීමභ.  
 

 10.7 ඳශහත් ඳහරන ආඹතන, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර නොභහරිස හර්ඹහර  ව ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතනර වහය නොභහරිසරු අතය දළනුත් බහඹ ඇි  කිීමභ ( ශ්රී රාහනේ 

ඳශහත් ඳහරනඹ වහ න ආඹතනඹ භඟ වනඹෝගීත්නඹන්). 
 

 10.8 ෆභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹභ නබ් අඩවි වයවහ ව රදර්ලනහත්භ පුරු වයවහ   
භනඳන්වුම් භවජනතහ නත රචාහයණඹ කිීමභ.  

 

ගරයුතු ්ඹතන: ඳශහත් බහ ව ඳශහත් ඳහරන අභහතයහාලඹ (MPCLG) ව රම්ඳහදන 
නොමිභ   
 

වඹ ්ඹතනඹන්: ඳශහත් ඳහරන ආඹතන, ශ්රී රාහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ම්නම්රනඹ 
(FSLGA) 
 

්යේබක දිනඹ : 2016 අනෝසතු                                      අ්න දිනඹ : 2018 ජුනි  

 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක් ෂි්තත ය ඇත.  ඵළඳීභ 

ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න 

http://bit.ly/2wv3jXR. ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න න්ධිසථහනඹන් 
අන්තර්ත න්නන් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන් වහ න පුළුල් නර ඳහයදෘලය ව වීනභන් 
යුතු රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹක් ඇි  කිීමභ වහ න තනි ඵළඳීභ නොනස ලනඹනි.  නනේ 
නතත්, නභභ හර්තහනේ ඳළවළදියබහඹ වහ රම්ඳහදන භනඳන්වුම් ළසීභ ව රහලනඹ 

කිීමභන අදහශ න්ධිසථහන තක්නේරු නනභ (ඵළඳීභ  10) ව දුක්ළනවිය වහ රි ර්භ 
ළඳමටනම් ඹහන්ත්රණඹ ක්රිඹහත්භ කිීමභ අධීක්ණඹ කිීමභන අදහශ න්ධිසථහන තක්නේරු 
නනභ (ඵරන්න ඵළඳීභ  11) වන් ය ඇත. 
 

 

න්දර්බඹ ව අයමු   
11න ඵළඳීභ (ඳවත ඵරන්න) වහ අලය පුනයෝහමිත්ඹක් රඵහදීභ භගින් නභභ ඵළඳීභ අයමුණු 
යනු රඵන්නන් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වහ ඳහයදෘලය රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹක් වඳුන්හදීභ ඹ. 
එභගින් දුණඹ ව අක්රිඹහ ළශළක්වීභන ද අදවස යනු රළනබ්.  විනලේනඹන්භ, නභභ ඵළඳීභ 
අධහනඹ නඹොමු යනු රඵන්නන් රම්ඳහදන භනඳන්වුම් ළසීභ ව රහලඹන ඳත් කිීමභ 
භගින් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වහ ඒකීඹ රම්ඳහදන ක්රභනේදඹක් ළසීභයි.    

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ  

විනලේත්ඹ  OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ  විබවීඹ ඵරඳෆභ  
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ  

න
ළත
  

ඳ
ව
ශ
  

භ
ධ
ය
භ
  

ඉ
ව
ශ
  

න
ත
ොය
තු
රු
 

ව
හ 

ර
න
ේ
ල
ඹ
  

පු
ය

ළසි
 
ව
බ
හගි
ත්

ඹ
  

භ
ව
ජ
න
 

වී
භ
  

වි
නි
වි
ද 
බ
හ
ඹ
 
ව
 

වී
භ
 



ව
හ 
ත
හක්

න
ඹ
 
ව
 

න

 න

ොඹ
හ
ළනී
ම්
 

බ
හවි
ත
ඹ
  

න
ළත
  

අ
ඩු
  

භ
ධ
ය
භ
  

ඳ
රි
ණ
හභ
න
ඹ
 
න
  

 ආ
ය
ම්
බ
 වී
 න
ළත
  

සී
මි
ත
  

ර
භ
හණ


ත්
  


ම්
පූ
ර්
ණ
  

10. ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනඹන් 
වහ න 
රම්ඳහදන 
ඹහයඹ  

   ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ 
 

 නළත   ✔  
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පුයළසිඹන්න ආන්නතභ ඳහරන ඒඹ න ඳශහත් ඳහරන ආඹතන, ශ්රී රාහ පුයහ රහනද්ය ඹ 
බහණ්ඩ ව නේහන්නේ පුළුල් ඳයහඹක් රඵහදීභ, ළඩිදියුණු ව ඳත්හනන ඹහභ 
ම්ඵන්ධනඹන් කිඹනු රඵයි.  නම් වහ ර ශභනහයණඹ, පුසතහර, උදයහන, විනනෝද 
ඳවසුම් ව අනනකුත් කුඩහ ඳරිභහණනේ ව භධයභ ඳරිභහණනේ ඹිතතර ඳවසුම් ළඩිදියුණු 
ආදිඹ අදහශ නේ. ළදත් නර, නභභ බහණ්ඩ ව නේහන්නන් නඵොනවොභඹක් සහධීන ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතනඹන් භගින් රම්ඳහදනඹ න අතය, අනුභනඹ යනු රඵන්නන් ඍජු රදහනඹ නවෝ 

නනන්ඩර් ඳිතඳහිතඹ යි.1  නම්හ  නඵොනවෝවින තහහය ක්රිඹහලීන් න අතය, රම්ඳහදනඹ වහ 
න ඵරඹ නඵොනවෝවින ඳශහත් ඳහරන ආඹතනනේ නයහධිඳි  නවෝ බහඳි  ළනි තනි 
පුද්රනඹකු නහ  විභධයත ඳතී.  තීයණ ළනීභ හභහනයනඹන් සිදු න්නන්  බහනේ 

සීභහ මත දහඹත්නඹනි.2   

හභහනයනඹන්, යහජය රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹ ඹනු, විනලේනඹන්භ දුණඹන ව අල් ක්රිඹහන්න 
බහජනඹ විඹ වළකි ක්නේත්රඹකි.  ආර්ථි වනඹෝඹ ව ාර්ධනඹ පිළිඵ ාවිධහනඹ භගින් සිදු 
යන රද අධයඹනඹන අනු හර්තහ ව අල්රස සිදුවීම්යන් 57%  රි ලතඹක් සිදු 

ි නඵන්නන් යහජය රම්ඳහදන ක්රිඹහය භගිනි.3  රම්ඳහදනඹ තුශ දුණඹ ඇි වීභ ජහි  ව 
උඳජහි  භටමනනම් ඳහරනඹන් තුශ ඇි විඹ වළකිඹ.  ඳශහත් ඳහරන භටමනනම් නද්ලඳහරනඥඹන් 
තභන් නේඹ රන පුයළසිඹන් ඩහත් නවොඳින් වඳුනන ව ඔවුන්න ඩහත් නවොඳින් කිඹන 
ඵ උඳල්ඳනඹ කිීමභ නිහ ඵරඹ විනක්න්ද්රණඹ කිීමභ භගින් දුණනේ ඳරිඹ ඳටු යනු ඇත. 
නනේ නතත්, භහන නර නභභ ීවඳත්ඹ දුර්ර ඳහරනඹක් භඟ ම්ඵන්ධ වුනවොත් 
එභගින්ද රම්ඳහදන රි ඳත්ි ර ඩහත් නවො රි පර ඇි වීභ ව ඵහධ අඩුවීභ ද සිදු නු ඇත.4  

ශ්රී රාහ තුශ, ඳශහත් ඳහරන භටමනනභන් දුර්ර ඳහරන ලක්නුතහඹක් ඳළතීභ නවේතුනන් යහජය 
ම්ඳත් පරදහමට නනොන නර ශභනහයණඹ කිීමභ ව භවජන අයමුදල් අි විලහර ලනඹන් 

නහසි  කිීමභ සිදු නේ.5  ඳශහත් ඳහරන ව ඳශහත් බහ අභහතයහාලඹ විසින් සනේච්ඡහනන් ඉදිරිඳත් 
න රද්නද් නක්න්ද්රත ළනලු වහ ඹ.  උදහවයණ නර, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන් කි මඳඹක් 
විලහර මුදල් රභහණඹක් දයහ සිිතන අතය, බහණ්ඩ ව නේහන් රම්ඳහදනඹ යළනීභ වහ එභ 
මුදල් නියන්තය විඹදම් යයි. එ ම ඳි න්නන් සීභහ මත විනිවිද බහඹක් ව අභිභත ඵරඹක් 

 මත ක්රිඹහයඹකි.6  රම්ඳහදනඹ භගින් සිදුන ආර්ථි වහනිඹ පිළිඵ නිසි අධයඹනඹක් සිදුය 
නනොභළි  වුද, ල්ය යජඹ ව සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹයින් එඟ වනේ, එඹ විනලේ 

අධහනඹක් නඹොමු විඹ යුතු ළනලුක් ඵන ඹ.7 

එභ නිහ, ඳශහත් ඳහරන භටමනනම් රම්ඳහදනඹ තුශ විනිවිද බහඹ ව වීභ (වීභ වහ න 
වවුල්හීම රි ඳහදන වහ ඵරන්න  11 න ඵළඳීභ) ඇි  කිීමභන යජඹ විසින් භළදිවත් වීභ සිදු ශ 
යුතුඹ.  ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරන ඵහ මය මුරයභඹ නන්කිීමම් රළබීභ ව ඔවුන්නේභ ආදහඹම් 
උඳදහ ළනීභ ළඩි කිීමභ ව 2018 භළයි භහඹන ආන්න හරනේදී ඳළළත්වීභන නිඹමිත ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභසීම් භගින් හරහනුරූඩි රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹ දළඩි නර 

රි ාසයණඹ කිීමභන දිභ අසථහක් නර වඳුනහත වළකිඹ.8  ලක්ි භත් රම්ඳහදන 
ක්රිඹහයඹක් භගින් අල් ක්රිඹහ ළශළක්වීභ, භවජන අයමුදල් ඩහත් නවොඳින් උඳනඹෝජනඹ වීභ 
තවවුරු කිීමභ, ව භවජන විලසහඹ ඉවශ දළීවභ ආදිඹ නත වඹ දක්නු ඇත.  

නල්නත ආහයඹන, ම්පුර්ණනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ ඳශහත් ඳහරන භටමනනම් 
රම්ඳහදනඹ විඹනඹ ම විනිවිද බහඹ ව වීභ ම්ඵන්ධ සුළු රභහණඹ විබවීඹ ඵරඳෆභක් 
ඇි  යනු ඇත.  විනලේනඹන්භ, අනනය රම්ඳහදන භනඳන්වුම් ස කිීමභ භගින් ඳි න 
 මදළස පියවීභ ද සිදු යනු ඇත.  එනභන්භ, භනඳන්වුම් භගින් ඳශහත් ඳහරනනේ විවිධ භටමනම් 
වයවහ විබවීඹ නර ඒහහීම ක්රිඹහයඹක් ඇි  යනු ඇත.

9
  ඊන අභතය, නභභ භනඳන්වුම් 

ස කිීමනම්දී සිවිල් භහජනේ ම්ඵන්ධවීභ භගින් රි ඳත්ි  ම්ඳහදනඹන න සිවිල් 
වබහගිත්ඹ වහ අසථහ ඳඹනු ඇත.  
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භනඳන්වුම් ළසීභත් භඟ ඵළඳීභ භගින් එකී භනඳන්වුම් පුළුල් නර රහලඹන ඳත්කිීමභන 
ව ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් අතය දළනුත්බහඹ ළඩිකිීමභන ඵරයනු ඇත.  ල්ය සිවිල් 
භහජමටඹ නිනඹෝජිතඹන්න අනු, නභභ දළනුත්කිීමම්, භනඳන්වුම් අනු නයුතු කිීමභන 
දිරින්නු ඇත.  එනේභ, සථහපිත ක්රිඹහයඹ අනු නයුතු නනොයන රම්ඳහදනඹන් 
වඳුනහළනීභන ව ඳළවළදිය නන්යළනීභන ද භවජනතහන වළකි නු ඇත.10

   
 

නනේ නතත්, භනඳන්වුම් ළසීභ ව රහලනඹන ඳත් කිීමභ ඹනු ඳශහත් ඳහරන භටමනභ තුශ 
රම්ඳහදන ක්රිඹහයනේ විනිවිද බහඹ ව වීභ තවවුරු යන ඳශමු ව ඩහත් ළදත් 
පිඹයඹන් ඹ.  ළරකිඹ යුතු නර, ඵළඳීභ භගින් අයමුණු යන්නන් භනඳන්වුම් ළසීභ  සිදු 
යන්නන් ඵළඳීම්වත වීභන විරුද්ධ න ඵරහත්භ බහඹ ළඩි යන යසථහපිත 
රි ඳහදනඹක් නරඹ.  නභභගින් නඹෝජනහ යන්නන්, තීයණ න්නන්නේ අභිභතඹ ඳරිදි, නභකී 
භනඳන්වුම් අන්තක්ෂිත නවෝ අඥහන රක්වී ඩහත් ඳවසුනන් නිසරබ විඹ වළකි ඵඹ.  11 

ඵළඳීභ භගින් නභභ සීභහකිීමභ අර්ධ ලනඹන් විභහ ඵරයි.  ඵරහත්භ ය නනොභළි  වුද, 
රම්ඳහදන භනඳන්වුම් ක්රිඹහන නළාවීනම් ව අධීක්ණඹ කිීමනම් ක්රභනේදඹක් වඳුන්හදීභන 
එභගින් උත්හව දයයි.   

භ්්තතිදඹ  
10.1–10.2 භගතඳන්වුේ ැකසීභ, භ්තරෝතනඹ, ව ීතලෝධන ඇතුශමක රීභ: නභභ 
න්ධිසථහන ළරකිඹ යුතු රභහණඹකින් භහ්ති ඹන ඳත් ඇත.  2016 ළ්තතළම්ඵර් භහනේදී, 

හභහජිඹන් 12 නදනනකුනන් යුතු මිටුක් භගින්, ඳත්නහ නල්න ව රථභ නල්න 
භහනරෝචානඹ ය, ඳශහත් ඳහරන අධිහීමන් වහ ඳළවළදිය රම්ඳහදන භනඳන්වුම් ස කිීමභ 
ආයම්බ යන රදී.  මිටුන රම්ඳහදන නොමිනම්, ඳශහත් ඳහරන ව ඳශහත් බහ පිළිඵ 
අභහතයහාලනේ, ව ඳශහත් ඳහරනඹ ම්ඵන්ධ ඳශහත් නොභහරිසරු, ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ව 
සිවිල් භහජර  නිනඹෝජිතඹන් ද ඇතුශත් විඹ. 

නනේ නතත්, ශ්රී රාහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ම්නම්රනඹ (FSLGA) න අනු, ක්රිඹහයඹ 
ස කිීමභ ව භනඳන්වුම් භහනරෝචානඹ කිීමභ වහ ළරසුම් ශ හරඹන ළඩි හරඹක් 
ත  ඇත. එභගින්, අධහනඹ නඹොමු නශේ, රම්ඳහදන නොමිභ විසින් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
වහ න රම්ඳහදන භනඳන්වුම් ව ජහි  රම්ඳහදන භනඳන්වුම් භඟ වඵද්ධ කිීමභන 

දළඩි නඳනී සිිතන රද ඵනයි.11  MPCLG  ම අි නර් නල්ම්යඹහ රහල නශේ, රම්ඳහදන 
නොමිභ විසින් ඳහරනඹ වහ න විනලේ භනඳන්වුම් ටමනර නදක් ඳළි ඹ යුතු ඵ විලසහ 
නනොයන රද ඵයි.  නොමිභ එනේ විලසහ නනොයනුනේ, යජනේ මුදල්  විඹදම් නයගුරහසිඹ 
නඳොදු ඉරක්ඹක් ලනඹන් ඳි න ඵළවිනි.12  

එනිහ, මිටු විසින්, ඳශහත් ඳහරන භටමනනම් භනඳන්වුම් නටුම්ඳත් කිීමභන ව භහනරෝචානඹ 
කිීමභන දිගු ක්රිඹහයඹ නියත වනේ, ඒහ ජහි  රි ඳත්ි ඹන අනු ඳි න ඵ වි  කිීමභන 
ඹ.   විනලේනඹන්භ, මිටු විසින්  මදළස වඳුනහන්නහ රද අතය, ඒහ අභ කිීමභන උත්හව යන 
රදී.13  උදහවයණඹක් නර, මිටු විසින් වඳුනහන්නහ රද්නද් ජහි  භටමනභ තුශ ව ඳශහත් 
ඳහරන භටමනභ තුශ නද්ඳර ශභනහයණඹ ම්ඵන්ධ යසථහපිත රි ඳහදන එකිනනන නනස 
ඵයි.  නභභ විභතහ භ වයහළනීභන භනඳන්වුම් ඹනනත් අනනය ව රි ඳහදන වඳුන්හදීභ 

අලය නරිණ.14 

නභභ න්ධිසථහන ල්ය නර භහ්ති ඹ වහ නිඹමිත ඳළි නේ 2016 නදළම්ඵර් භහනේදී ඹ. 
නනේ නතත්, රම්ඳහදන භනඳන්වුම් ස කිීමනම්, භහනරෝචානඹ, ව ානලෝධනඹ කිීමනම් 
ක්රිඹහයඹ 2017 අන් බහඹ දක්හ දීර්ක යන රදී.  මිටු විසින්, නටුම්ඳත් භනඳන්වුම් 
අහනහත්භ කිීමභ ව විධිභත් අනුභළි ඹ වහ රම්ඳහදන නොමිභ ව MPCLG නත 

ඉදිරිඳත් කිීමභ 2017 නදළම්ඵර් නවින සිදු යනු ඇතළයි FSLGA අන්තක්හ යයි.15  
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10.3–10.8 භගතඳන්වුේ අනුභත රීභ, ගැට් රීභ ව ප්රක්ලඹ  ඳමක රීභ: භනඳන්වුම් 
තභත් පිළිනඹශ නමින් ඳි න නිහ (ඵරන්න 10.1–10.2), නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න ඉි රි 

න්ධිසථහන තභත් ආයම්බ වී නනොභළත.  

ශ්රී රාහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ම්නම්රනඹ (FSLGA) න අනු, රම්ඳහදන නොමිනම් ල්ය 
කීභ නුනේ, අනුභළි ඹ වහ ඳහර්යනම්න්තුන භනඳන්වුම් ඉදිරිඳත් කිීමභඹ.  අනතුරු, 
රම්ඳහදන නොමිභ විසින් විධිභත් නර භනඳන්වුම් නළත ළටම ඳත්රඹ ඳශකිීමභ යනු 

ඇත.16  ඳශහත් ඳහරන ව ඳශහත් බහ අභහතයහාලඹ වි  යන රද්නද්, භනඳන්වුම් 
රහලනඹන ඳත්කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන්, සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන විසින් දළනුත් කිීමනම් 

ළඩනවන් ඳළළත්වීභන ව ඒ වහ වඹ දළක්වීභන එක් යනු ඇි  ඵයි.17  2018 භහර්තු 
භහනේදී ඳශහත් භටමනනම් දළනුත් කිීමනම් ළඩමුළු ඳළළත්වීභන නිඹමිත ඵ FSLGA රහල යන 

රදී.18   

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව න්ධිසථහන අත්යනන ි නඵන්නන් සීභහ මත භහ්ති ඹක් ඳභණක් න 
නිහ නිහ විනලේෂිත නවෝ දළත වළකි පූර් රි පර නනොභළත. 

නනේ නතත්, ශ්රී රාහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ම්නම්රනඹ විසින් රහල නශේ, ඵළඳීභ භගින් 

නිනඹෝජනඹ යන්නන් 2008
19

 දී සිදු යන රද රම්ඳහදන භනඳන්වුම් වඳුන්හදීභ වහ න 
අහර්ථ උත්හවඹන් නළත පිළිළනීභ වහ න න උනදයෝඹක් න අතය, එනිහ නභභ 
භනඳන්වුම් පිළිනඹශ කිීමනම්දී ඇි  ව විහදඹන්, ව ක්රිඹහහීම සිවිල් භහජමටඹ වබහගිත්ඹ 

ආදිඹ පුළුල් එ ළරකිඹ යුත්නත් ළදත් ජඹග්රවණඹන් නර ඵ ඹ.
20

 

 

ඉදිරි පිඹය  
ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් නඹෝජනහ නශේ, නභභ ඵළඳීභ හර්ථ නර ක්රිඹහත්භ කිීමනම් 
ධනහත්භ නච්තනහ භගින් භහ්ති ඹන ඳත්කිීමභ සිදු ශ වළකි ඵයි.  භනඳන්වුම් ස කිීමභ 
වහ ළරසුම් යන රද හරඹන ඩහ ළඩි හරඹක් ත වුද, ඳහර්යනම්න්තු විසින් එභ 
භනඳන්වුම් ඉතහ ඉක්භනින් අනුභත කිීමභ භගින් නභභ ඵළඳීනම් ඉි රි නොනස භහ්ති ඹන ඳත්වීභ 

2018 ජුනි භහඹ නවින අන් යළනීභන වළකි නු ඇත.  එභ නිඹමිත හරසීභහ නභභ 
ක්රිඹහහීම ළරසුනභන් අන්තක්ෂිත හරසීභහ තුශන අඹත්නේ. 

නනේ නතත්, තදුයනත් නභභ ඵළඳීනම් විබවීඹ ඵරඳෆභ ළඩිකිීමභ වහ ව, එභගින්, පරදහමට 
නර ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර රම්ඳහදනනේ දුණඹ අඩුකිීමභන, භනඳන්වුම් ක්රිඹහත්භ ය 
ි යහය ඳරිචාඹන වළයවිඹ යුතුඹ.  ඒ වහ නභභ ඵළඳීභ, ඵළඳීම් අා 11 භඟ ායුක්ත රහ 

ඵළලීභ අලයනඹන් ශ යුත්තකි.  11 න ඵළඳීභ ල්ය අයමුණු යන්නන් රම්ඳහදන 
භනඳන්වුම් ක්රිඹහත්භ වීභ අධීක්ණඹ කිීමභ ව දුක්ළනවිය වහ රි ර්භ ළඳමටනම් 
ඹහන්ත්රණඹක් සථහඳනඹ කිීමභයි.  ළඩිදුය නයුතු වහ න ඹම් විබවීඹ නිර්නද්ල යහත් 
තත්ත්ඹ ඳි න අතය, ඵළඳීම් අා 11  ම තක්නේරු, සිදුකිීමභන නිඹමිත තත්ත්ඹ නේ.  

 

                                                           
1
 Ms. Hemanthi Goonasekera (Federation of Sri Lankan Local Government Authorities), interview by IRM 

researcher, 22 September 2017. 
2
 Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM researcher. 

3
 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of 

the Crime of Bribery of Foreign Public Officials, 2 December 2014, http://bit.ly/2l6R518. 
4
 Organisation for Economic Co-operation and Development, Preventing Corruption in Public Procurement, 

2016, http://bit.ly/2avi2YV. 

5
 Dr. Gopa Kumar Thampi (The Asia Foundation), interview by IRM researcher, 15 October 2017. 

6
 Mr. S. Boralessa (Ministry of Provincial Councils and Local Government), interview by IRM researcher, 27 

September 2017. 
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7
 Mr. S. Boralessa, interview by IRM researcher; Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM researcher; 

and Dr. Gopa Kumar Thampi, interview by IRM researcher. 
8
 Dr. Gopa Kumar Thampi, interview by IRM researcher. 

9
 Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM researcher. 

10
 Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM researcher. 

11
 Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM researcher. 

12
 Mr. S. Boralessa, interview by IRM researcher. 

13
 Mr. S. Boralessa, interview by IRM researcher; and Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM 

researcher. 
14

 Mr. S. Boralessa, interview by IRM researcher; and Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM 
researcher. 
15

 Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM researcher. 
16

 Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM researcher. 
17

 Mr. S. Boralessa, interview by IRM researcher. 
18

 Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM researcher. 
19

 Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM researcher. 
20

 Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM researcher; Dr. Gopa Kumar Thampi, interview by IRM 
researcher. 
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11. ඳශ්මක ඳ්රන ්ඹතන ප්රේඳ්දන ක්රිඹ්ය ඹ ක්රිඹ්  නැීවීභ ව අධීක් ඹ 

(Implementation and Monitoring of Local Authority Procurement 

System) 
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ:  

ශ්රී රාහනේ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වහ ඳහයදෘලය ව වීනභන් යුතු රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹක් 
ඇි  කිීමභ  (B) 

[…] 

ප්රධ්න අයමු :  

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වහ ඳහයදෘලය ව වීනභන් යුතු රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹක් ඇි  කිීමභ 

(ක්රිඹහන නළාවීභ පිළිඵ පුයළසි අධීක්ණඹක් ව දුක්ළනවිය වහ රි ර්භ ඹහන්ත්රණඹක් 

වඳුන්හදීභ).  
 

න්ින්ථ්න: 

 11.1 න ක්රභනේදඹ ක්රිඹහන නළාවීභ ව අධීක්ණඹ – ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

(නොභහරිසරු භගින් අධීක්ණඹ/ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වහය නොභහරිස 

හර්ඹහරඹ) ව සිවිල් භහජඹන් භගින් „පුයළසිඹන්නේ හර්තහ ඳත් ‟ භගින්   

 

 11.2 ඳහයදෘලය, භහීව, බහහ ත්රිත්නඹන්භ භහර්ත, ක්ණි ඇභතුම් භගින් වහ ව 
ඔම්බුඩ්සභහන්යඹකු වයවහ ක්රභවිධි 3කින් ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි, දුක්ළනවිය වහ 
රි ර්භ ඳඹන ඹහන්ත්රණඹක් සථහඳනඹ කිීමභ   

 

ගරයුතු ්ඹතන: ඳශහත් බහ ව ඳශහත් ඳහරන අභහතයහාලඹ (MPCLG) ව රම්ඳහදන 
නොමිභ   
 

වඹ ්ඹතන: ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන්, ශ්රී රාහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ම්නම්රනඹ 
(FSLGA) 
 

්යේබක දිනඹ: 2016 අනෝසතු                         අ්න දිනඹ: 2018 ජුනි  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක් ෂි්තත ය ඇත.  ඵළඳීභ  
ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න 

http://bit.ly/2wv3jXR.  ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම, නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව න්ධිසථහන ඇතුශත් ය 
ඇත්නත් පුළුල් නර ඳහයදෘලය ව වීනභන් යුතු රම්ඳහදන ක්රභනේදඹක් ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනර ඇි  කිීමභ වහ ව තනි ඵළඳීභ නොනක් නර ඹ. නනේ නතත්, ඳළවළදියබහඹ 
වහ, නභභ හර්තහ, රම්ඳහදන භනඳන්වුම් සුදහනම් කිීමභ ව රහලනඹන ඳත්කිීමභ (ඵරන්න 
ඵළඳීභ  10) වහ අදහශ න අතය, න්ධිසථහනඹන් ම ඇමටනභන් විායුක්ත නේ.  
න්ධිසථහනඹන් ම ඇමටභ වහ දුක්ළනවිය වහ රි ර්භ ක්රිඹහත්භ වීභ ව අධීක්ණඹ 
කිීමභ ඇතුශත් නේ (ඵළඳීභ 11).  

 

http://bit.ly/2wv3jXR
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න්දර්බඹ ව අයමුණු  
ඵළඳීම් අා 10 ම දිගුක් නර නභභ ඵළඳීභ අයමුණු යන්නන්, වීභ වහ න රි ඳහදන භඟ 
ඳහයදෘලය රම්ඳහදන ක්රභනේදඹක් ලක්ි භත් කිීමභ ව රි පුයණඹ කිීමභයි.  එනිහ, එඹ, අයමුණු 
යන්නන්, ඳශහත් ඳහරන භටමනනම් භවජන රම්ඳහදනනඹ ම අල් ක්රිඹහන් ව දුණඹ අභ 
කිීමභඹ.  නභභ අන්තඹ වහ, නභභ ඵළඳීභ අධහනඹ නඹොමු යන්නන්, රම්ඳහදහන ක්රිඹහයඹ 
ආයම්බ කිීමභ ව අධීක්ණඹ, ව ඳහයදෘලය දුක්ළනවිය වහ රි ර්භ ඳඹන ක්රභනේදඹක් 
සථහඳනඹ කිීමභ නත ඹ.  ඵළඳීම් අා 10 ව 11 අතය, අනුක්රමි ම්ඵන්ධඹ රහ ඵළලීනම්දී, 
එ ම න්දර්බඹ තුශ ඒහ ඉසභතුවීභ ව ක්රිඹහත්භ වීභ එ භහනඹ.  

නල්නත ඳරිදි, ම්පුර්ණ ලනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් ඳශහත් ඳහරන 
භටමනනම්දී රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹ තුශ රදෘලයබහඹ ව වීභ ඇි  කිීමභ වහ සුළු ඳරිභහණ 
විබවීඹ ඵරඳෆභක් නිර්භහණඹ කිීමභන භත් නු ඇත.  නභභ ඵළඳීභ වයවහ, ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනඹන් ම රහනද්ය ඹ නොභහරිසරු, සිවිල් භහජඹ, ව පුයළසිඹන් විසින් නඹෝජිත 
රම්ඳහදන භනඳන්වුම් ක්රිඹහන නළාවීභ අධීක්ණඹ යනු ඇත.  නභභ ක්රභනේදඹ තුශ 
“පුයළසිඹන්නේ හර්තහඳත්” බහවිතඹ රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹ තුශ පුයළසි වබහගිත්ඹ වහ 
අනනය අසථහක් ඉදිරිඳත් කිීමභන නවේතු න ඳරිය ර තෘ්ති  ීවක්ණඹන්න භහන නේ.  
භහජ වීභ ම්ඵන්ධ විනලේඥනඹකු න සිවිල් භහජ ක්රිඹහහරිනඹකුන අනු, නභභ හර්තහඳත් 
භගින් විනලේෂිත ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන් ම රම්ඳහදන භර්නොඳනද්ලඹන්න1 ඵද්ධ ඳි න 
පුයළසි වබහගිත්ඹ නඳන්නුම් යන රනඹෝජනත් මිමිහක් නිනඹෝජනඹ යනු රඵයි.  

ක්රිඹහන නළාවීම් අධීක්ණඹ කිීමභන න්නහ උත්හවඹන්න අනුඵර දීභ පිණි, නභභ ඵළඳීනභ ම ද 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වීනභන් යුක්ත තඵහළනීභන රි ඳහදන අන්තර්ත ය ඇත.  එභ 
භවජනතහන රනේලවීනම් වළකිඹහ පිළිඵ රි ර්භ ඹහන්ත්රණඹක් වඳුනහළනීභ තුශ භවජන 
වීනභ ම අත්වර නනොවළකි  අාඹක් නර, නභභ ඵළඳීභ නඹෝජනහ යන්නන්, දුක්ළනවිය වහ 
ඳහයදෘලය රි ර්භ ළඳමටනම් ඹහන්ත්රණඹක් සථහඳනඹ කිීමභයි.  ඹහන්ත්රණඹ, බහහ ත්රිත්නඹන්භ 
ආහයඹන් තුනනන්භ (භහර්ත, ක්ණි ඇභතුම්, ව ඔම්බුඩ්සභහන්යඹහ වයවහ) 
රඵහළනීභන වළකිඹහ ඳි නු ඇත.  නභභ ඹහන්ත්රණඹ නඵොනවෝවින ඉතහ පුළුල් විඹ ඳථඹක් 
ආයණඹ යනු ඇතළයි රධහන සිවිල් භහජමටඹ නිනඹෝජිතඹන් අන්තක්හ යයි.2  

නභභ න්ධිසථහන භගින් රම්ඳහදන භනඳන්වුම්රන අනුත වීභන හමු ම ලනඹන් ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතන දිරිභත් කිීමභ ව රුකුල් දීභ සිදු යන ඵන ම්ඳත්දහඹඹන් ඵරහනඳොනයොත්තු 
නේ.  නනේ නතත්, වන් යන රද රි ඳහදනඹන්නේ විනලේත්ඹක් නනොභළි  අතය, ඳහයදෘලය 
ව වීනභන් යුතු රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹක් වි  කිීමනම් නවෝ ඵරහත්භ කිීමනම් විබඹක් නේ 
දළයි ඹන්න අඳළවළදියඹ.  උදහවයණඹක් නර, ක්රිඹහන නළාවීභ ව අධීක්ණඹ කිීමභන අදහශ  

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ  

විනලේත්ඹ  OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ  විබවීඹඵරඳෆභ  
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ  
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11. ඳශහත් ඳහරන 
ආඹතනඹන් 
වහ න 
රම්ඳහදන 
ක්රිඹහයඹ 
ක්රිඹහත්භ කිීමභ 
ව නභනවඹවීම්  

 ✔  
  

✔ ✔ ✔  ✔ 
 

 නළත   ✔  
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ඉටුශ වළකිවීනම් ම්බහවිතහ ඳළවළදිය වඳුනහළනීභ නවෝ භළනීභ සිදු ශ නනොවළකිඹ.  නඹෝජිත 
රි ර්භ ඹහන්ත්රණඹ වහ අදහශ න නභනවයුම් රර්ථන රභහණත් නර විසතය ය නනොභළත. 
එනේභ, එ ම අල් ක්රිඹහන් නවෝ භනඳන්වුම්රන අනුකර නනොවීභ නිහ ඩිඩහන ඳත්ව 
ම්ඳත්දහඹඹන්න දිඹ වළකි රි ර්භඹන්නේ සබහඹ, නවෝ ඳරිභහණඹ පිළිඵ වනක් ද 
නනොභළත.   

ඊන අභතය, නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න න්ධිසථහනඹන් ම හර්ථත්ඹ අවිනිලසචිත නර 
ඳි න්නන්, යජඹ විසින් රි ර්භ ඹහන්ත්රණඹ ව රම්ඳහදන ක්රිඹහයඹ පිළිඵ ම්පුර්ණ 
ලනඹන්, පුයළසිඹන්, සිවිල් භහජඹ, ව අනනකුත් ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් අතය, රභහණත් 
දළනුත්කිීමභක් සිදු ශ යුතු ඵළවිනි.  ඵළඳීම් අා 10 ඹනනත් ඳි න න්ධිසථහන අයමුණු 
යන්නන්, රම්ඳහදන භනඳන්වුම් පිළිඵ පුළුල් දළනුත් කිීමභක් ඇි  කිීමභන වුද,  රි ර්භ 
ළඳමටනම් ඹහන්ත්රණඹ ම්ඵන්ධනඹන් ඒ වහ භහන පිඹය විනලේනඹන් නන නනොභළත.  

භ්්තතිදඹ  
රම්ඳහදන භනඳන්වුම් නම් නනතක් අනුභත ය නවෝ රහලනඹන ඳත්ය නනොභළි  නිහ, 
(ඵරන්න ඵළඳීභ 10), ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන් ව අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන්න නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් 
න න්ධිසථහන ක්රිඹහන නළාවීභ ආයම්බ කිීමභන නනොවළකි වී ඇත.  එඵළවින්, නභභ න්ධිසථහන 
හරඹන අනුත නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  ක්රිඹහහීම ළරසුභන අනු, රි ර්භ ළරසීනම් 
ඹහන්ත්රණඹ ක්රිඹහන නළාවීභන ළරසුම් ය ි බුනණ් 2017 ජුනි නවින ඹ. රම්ඳහදන අධීක්ණඹ 
ආයම්බ කිීමභන ළරසුම් ය ි බුනණ් 2018 ජනහරි සින ඹ. 

නභභ තත්ත්ඹ ඵළඳීභ පිළිඵ හච්ඡහන ඵඳුන් යන රද  යජනේ රධහන ම්ඳත්දහඹඹන් ව 
සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් ද නහථ යන රදී.3 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ක්රිඹහන නළාවීභ නම් නනතක් ආයම්බ වී නනොභළි  නිහ, ළරකිඹ යුතු නවෝ දළකිඹ 
ශ වළකි නවෝ පූර් රි පර නනොභළත.  

ඉදිරි පිඹය  
රම්ඳහදන භනඳන්වුම් වඳුන්හදීභ ව රහලනඹන ඳත්කිීමභ ව ඵළඳීම් අා 10 ම නඳන්නුම් 
යන රද ක්රභනේදඹ භගින් නභභ ඵළඳීභ ක්රිඹහන නළාවීභ අලයනඹන්භ පුර්භනඹ යනු රඵයි.  
ඩහත් ඉදිරිහීව ක්රභඹක් නවන් කිීමනම්දී, IRM ඳර්නේඹහ විසින් නළත කිඹහ සිිතන්නන් 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන භගින් බහණ්ඩ ව නේහන්  ම රම්ඳහදනඹ වි  කිීමනම් ළදත්භ 
රභහණත් ව සහධීන නර නභනවඹවීභ සිදු ශ යුතු ඵඹ.  පුයළසිඹන් ව සිවිල් භහජඹ 
විසින් නභභ ක්රිඹහයඹ වහ භධයත වීභ සිදු ශ යුතුඹ.  භහීව නර, රම්ඳහදනඹන් ම 
නභනවඹවීභ ෘතයහත්භ දුක්ළනවිය වහ රි ර්භ ළඳමටනම් ඹහන්ත්රණඹක් භඟ අනුඵද්ධ 
විඹ යුතු අතය, එභගින් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන් භවජනතහන වීනභන් යුතු ක්රිඹහකිීමභ 
තවවුරු නු ඇත. නභභ විලහර නර රි පර ඇි න ඵළඳීභ කිඹවිඹ යුත්නත් එන් රි ඳහදන 
වඳුන්හදීභ උනන්දු යන ඵළඳීම් අා 10 භඟ ම්මි්ර කිීමනභනි.  නනේ නතත්, එන් 
නිලසචිත පිඹය භගින් තභත් නභභ ඵළඳීනභ ම ළකිල්ර තදුයනත් ළඩිදියුණු කිීමභ ව, එනිහ, 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන්නේ ඳහයදෘලය ව වීනභන් යුතු රම්ඳහදන ක්රිඹහයනේ ලක්ි භත් 
කිීමභ වහ විබවීඹ ඵරඳෆභ ලක්ි භත් යනු ඇත.  

එනිහ, ම්ඳත්දහඹඹන්නේ දහඹත්ඹ භත, IRM ඳර්නේඹහ විසින් නඹෝජනහ යනු 
රඵන්නන්, ඳවත දළක්නන දෆ ඳි න න්ධිසථහනඹන්න එක්නෝ රි පුය නවෝ රි ාසයණ 
න්ධිසථහන නේ රන නරයි.  විල්ඳඹක් නර, ඳවත දළක්නන නඹෝජනහ ඊශඟ ක්රිඹහහීම 
ළරසුභන අන්තර්ත කිීමභ ද සිදු ශ වළකිඹ: 

 නඹෝජිත රම්ඳහදන ක්රිඹහයනේ පරදහමට නභනවඹවීභ පුහුණු වහ කි යුතු ඳශහත් ඳහරන 
නිරධහීමන්නේ  මඟතහඹ නිහ අවිනිලසචිත තත්ත්ඹක් අත්ය නු ඇත.  ඳශහත් ඳහරන 
ව ඳශහත් බහ අභහතයහාලඹ නභඹ වඳුනහනන ඇත.  අභහතයහාලඹ නහථ නශේ, සිවිල් 
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භහජඹ විසින් රම්ඳහදන ක්රිඹහයනේ ළදත්භ පිළිඵ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
නිරධහීමන් පුහුණු කිීමභ ව භනඳන්වුම් ක්රිඹහන නළාවීභ පිළිඵ නිර්නද්ල රඵහදීභ4 වහ 
දහඹත්ඹ ඳඹනු ඇි  ඵයි.  එන් ක්රිඹහහයම් ඳළවළදිය නර ඳි න ඵළඳීනභ ම 
දක්හ නනොභළි  වුත්, 11.1 න්ධිසථහනඹ එන් පුහුණුවීම් අන්තර්ත කිීමභ වහ 
නයයණඹ ශ වළකි ඵ වඳුනහත වළකිඹ.   
 

 නඹෝජිත දුක්ළනවිය වහ රි ර්භ ළඳමටනම් ඹහන්ත්රණනඹ ම පරදහමට ක්රිඹහහරිත්ඹ 
වි  කිීමභ වහ පුහුණු ව දළනුත්වීභ ද අලය නු ඇත.  ම්ඳත්දහඹඹන් නම් 
නවින ඹහන්ත්රණඹ භගින් ඵරනඳොනයොත්තු න්නන් නනස ආහයනේ ක්රභවිධි තුනකින් 
ක්රිඹහත්භ වීභයි.  රි ර්භ ක්රභනේදඹ ක්රිඹහන නළාවීභ පිළිඵ ව කීම් ම්ඵන්ධ 
රි ඳහදන විසතය කිීමභන යජඹ විසින් පිඹය නු ඇත.  
 
විඹඳහත්රතහ තීයණඹ කිීමනභන් ඳසු, රි ර්භ ඹහන්ත්රණනේ ඳරිඳහරඹන්න ළරනඳන 
නර පුහුණු ඳඹනු ඇත.  සුදුසු පුහුණුවීභක් භගින් අල් ක්රිඹහන් ව අනුකර 
නනොවීභ ම්ඵන්ධ හරහනුරූඩි ව සථහය රි චාහය රඵහදීභ සිදු නු ඇත.  
 

 එභගින් ඳසු-විඳයම් ඹහන්ත්රණඹන් ඹනු කුභක්දළයි විසතය කිීමභ ව විනලේෂිත දුක්ළනවිය 
නොඹහ ඵළලීභ ව ඳළවළදිය කිීමභ වහ ත යුතු පිඹය විසතය කිීමභ අලය නු ඇත.  
යජඹ විසින් නනත් දෆ අතය රි චාහය වහ න හරයහමු, විබවීඹ රි ර්භ, ව 
අභිඹහචානහ ක්රිඹහඳිතඳහීමන්නේ ඵහුරතහ ම්ඵන්ධ නතොයතුරු දළක්වීභ ද ශ යුතුඹ.  
 

 පුයළසි හර්තහඳත් බහවිතඹ, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන් ම රම්ඳහදනනඹ ම ඳහයදෘලයබහඹ 
ව වීභ ම්ඵන්ධ මිනුම් රි ඹ වහ ළදත් නු ඇත.  ීවන අභතය, රම්ඳහදනඹ 
අතයතුය නභන්භ ක්රිඹහයඹ පුයහභ පුයළසි වබහගිත්ඹ ළඩිදියුණු කිීමභ යජඹ විසින් සිදු 
ශ යුතුඹ.  නභභගින් ඳහයදෘලයබහඹ ආඹතනත කිීමභ ව ළඩිදුයනත් අල් ක්රිඹහන් 
ව දුණඹ ළශකීභන නවේතු නු ඇත.  
 
එන් වබහගිත්ඹක් නභභ ක්රිඹහහීම ළරසුභ භගින් වඳුන්හදීභ ශ වළකි නු ඇත.  එඹ 
භහජ විණනඹ,5 රම්ඳහදන මිටු, නවෝ භවජන රි චාහය වහ විෘත රම්ඳහදන 
තීයණඹන්නේ ආහයඹක් විඹ වළකිඹ.  

 

                                                           
1
 Dr. Gopa Kumar Thampi (The Asia Foundation), interview by IRM researcher, 15 October 2017. 

2
 Ms. Hemanthi Goonasekera (Federation of Sri Lankan Local Government Authorities), interview by IRM 

researcher, 22 September 2017. 
3
 Mr. S. Boralessa (Ministry of Provincial Councils and Local Government), interview by IRM researcher, 27 

September 2017; and Ms. Hemanthi Goonasekera, interview by IRM researcher. 
4
 Mr. S. Boralessa, interview by IRM researcher.  

5
 Dr. Gopa Kumar Thampi, interview by IRM researcher. 
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තමකභ්  6: ක්න්ත් (WOMEN)  

12. පුද්ගර නීතිද ීතලෝධනඹ (Personal Law Reforms)  
 

ඵළඳීනභ ම නඳශ :  

ක්න්ත් ව් ශභ් ක යුතු අභ්තය්ීලතේ ්ර්ෂික ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ භගින් නිීක් ඹන් 

අ්න්මකභක කයමින් ක්න්ත්න්  එතය ප යලඹ  ්ක්යතේ තන්රීේ තුයන් රීතේ 

ේමුතිදතේ (CEDAW) තතෝය්ගමක අීග ව් ඳ්යද ලය ව ගවීතභන් යුතු ක්රිඹ්ය ඹක් 

ඇතුශමක රීභ (A) – පුද්ගර නිතී ීතලෝධනඹ 

ශ්රී රාහ විසින් 1981දී CEDAW ම්මුි ඹ අඳයහනුභත යන රදී.  එකී අඳයහනුභත කිීමභ භත, 
ෆභ ය 4 න භ යක් CEDAW නත හර්තහ කිීමභන ශ්රී රාහ ඵළඳී ඇත. අහන 
හරහන්තයඹ ව 2011 දී සිදු යන රද භහනරෝචානඹන අනු, ශ්රී රාහ භහනරෝචානඹ ව 
අසථහනේදී, CEDAW විසින්  අහනහත්භ නිීමක්ණ ණනහක් ශ්රී රාහ යජඹ නත ඉදිරිඳත් 
යන රදී.  ඳහර්ලසහය යහජයඹක් නර, ශ්රී රාහ යජඹ විසින් අහනහත්භ නිීමක්ණ ඳසු-
විඳයභන රක් කිීමභන ඵළඳී ඇත. 

 […]  

රජහනේ අදවස විභසීභ භගින් හන්තහ වහ ශභහ නයුතු අභහතයහාලඹන භවජනතහ ම්ඵන්ධ 
ඇි  වීභ ව එභගින් භවජනතහන නේහ ළඳමටභ ළඩි කිීමභ ව භවජන විලසහඹ ළඩිකිීමභ 
වහ හන්තහන්නේ ඍජු වබහගිත්ඹ ඉවශ නළාවීභ සිදුනු ඇත.  අන් රි පරඹක් නර, 
යජඹ විසින් ඳහයදෘලය ක්රිඹහයඹක් ව සිවිල් වබහගිත්ඹ ද ඇතුශත් අහනහත්භ නිීමක්ණ 
වීනභන් යුක්ත ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ දළඩි ක්රිඹහහයම්  ක්රිඹහන නළාවීභ.  එන් 
ක්රිඹහහරිත්ඹක් භගින් සිදු යන රි ඹ ඊශඟ යහජය භහනරෝචානනේදී හර්තහ කිීමභ සිදු ශ 
වළකිඹ.  

ප්රධ්න අයමු : 
CEDAW වහ න පුද්ය නීි  පිළිඵ අහනහත්භ නිරික්ණ ක්රිඹහන නළාවීභ  
 

න්ින්ථ්න:  
 12.1 රහනද්ය ඹ නල්ම් භටමනමින්, මුසයම් ව නදභශ රජහන් භඟ අදවස විභසීම් 

සිදුය, හර්තහ කිීමභ.  

 

 12.2 නීි ඥඹන්, විනිසුරුරුන්, ආමි නහඹඹන් භඟ සිදු යන රද අදවස විභසීම් 
භවජනතහනේ දළනළනීභ පිණි හර්තහ කිීමභ.  

 

 12.3 අතුරුදන්වීභ පිළිඵ නීි ඹ ම්භත කිීමභ. 
 

 12.4 #1 ව #2 (12.1 ව 12.2) ම්ඵන්ධ නොඹහළනීම් පිළිඵ ළය නටම ඳත්රිහ 
අභහතයහාලඹ භගින් ඳසු-විඳයම් ක්රිඹහන නළාවීභ වහ ඉදිරිඳත් කිීමභ.   
 

 12.5 රි ඹ අධීක්ණඹ ව ඳහයදෘලයබහඹ රර්ධනඹ වහ අභහතයහාල නිනඹෝජිතඹන් 
ව සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ම නිනඹෝජිතඹන්නන් භන්විත මිටුනේ වත්රභහසි 
වමුවීම්රදී අභහතයහාලඹ භගින් නඹෝජිත ානලෝධන පිළිඵ තත්ත්නඹ ම ඹහත්හලීන 
කිීමම් සිදු කිීමභ. 
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 12.6 ඳහර්යනම්න්තු තුශ පුද්ර නිතී ානලෝධන කිීමභ. 
 

ගරයුතු ්ඹතනඹ: හන්තහ ව ශභහ නයුතු අභහතයහාලඹ (MWCA) 

 

වඹ ්ඹතන: හන්තහ පිළිඵ ජහි  මිටු (NCW); FOKUS හන්තහ  

 

්යේබක දිනඹ: 2016 ජුය                                        අන් දිනඹ: 2018 අනෝසතු  

 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක් ෂි්තත ය ඇත.  ක්රිඹහහීම 

ළරසුනභ ම, පුද්ය නීි  (ඵරන්න ඵළඳීභ 12) ානලෝධනඹ වහ අදහශ නන න්ධිසථහන, 

යජනේ ඉඩම් නඵදහ වළීමනම්දී සත්රී පුරු භහනහත්භතහ (ඵරන්න ඵළඳීභ 13), ව විධිභත් ව 

අවිධිභත් නේහ නියුක්ි නේදී නනසනොන නනොළරකීභ (ඵරන්න ඵළඳීභ 14) ආදිඹ තනි ඵළඳීභක් 
ඹනනත් රළයිසතුත වී ඇත.  ඳළවළදියබහඹ වහ, නභභ හර්තහනේ න්ධිසථහන නනස ව ඵළඳීම් 

තුනන නන් ය ඇත.  ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ 

ඵරන්න. http://bit.ly/2wv3jXR. 
 

 

න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ භගින් අයමුණු යනු රඵන්නන් හන්තහන්න එනය ම සිඹලු ආහයනේ නනසනොන 
ළරකීම් ඉත් කිීමභ වහ න ම්මුි නේ (CEDAW) අහනහත්භ නිීමක්ණ ක්රිඹහන 
නළාවීභ වහ වඹ දළක්වීභයි.  CEDAW විසින් හන්තහන්න එනය ම නනසනොන ළරකීම් 
ම්ඵන්ධ හරහන්තය භහනරෝචාන ඳළළත්වීභ ව හභහජි යනල්රන අහනහත්භ 
නිීමක්ණඹන් ආහයනේ ව නඹෝජනහ ඳඹයි.  නභභ ඵළඳීනභ ම, එභ නිීමක්ණ ශ්රී රාහනේ පුද්ර 
නීි  ානලෝධනඹ වහ අදහශ න ඵ නඳන්හ නදයි.  විනලේනඹන්භ, ඵළඳීභ භගින් අදහශ 
නඹෝජනහ ක්රිඹහන නළාවීනම් ක්රිඹහයනේදී ඳහයදෘලය ව වීනභන් යුතු ඹහන්ත්රණඹක් 
වඳුන්හදීභන උත්හව යනු රඵයි.  ඵළඳීභ භගින් අයමුණු යන්නන්, එභගින්, නභභ ළනලු විභහ 
ඵළලීනම්දී ඩහත් ි යහය ව රි ඹක් රඵහ ළනීභයි.  

ඹනත්විජිත භඹනත් නඳය සින ශ්රී රාහ තුශ පුද්ර නවෝ හම්රදහනුකර රධහන නීි , හණ්ඩ 
තුනක් ඹනනත් ඳළත එයි.  ඒහ විවිධ ඓි වහසි නීි  න්දර්බඹන් තුශ ාග්රවත වී ඇත.  

උඩයන නීි ඹ1 අදහශ න්නන් උඩයන සිාවර ජන නොටමමහලඹන ඳභණි.  නත්රහනම් නීි ඹ2 
අදහශ න්නන් විනලේනඹන්භ උතුරු ඳශහනත් ශ්රී රාකි නදභශ රජහ නතඹ.  මුසයම් නීි ඹ3 
අදහශ න්නන් සිඹලුභ ශ්රී රහාකි මුසයම්රුන්නඹ.4  නයෝභ-රන්නද්සි නීි ඹ යනටම නඳොදු නීි ඹ 
වහ ඳදනභ ඳඹන අතය සිඹලුභ පුයළසිඹන්න අදහශ වීභ සිදු නේ.  නනේ නතත්, චාහරිත්රහනුකුර 
පුද්ර නීි  භගින් විහවඹ; දික්හදඹ; ව  මමිභ, අනුරහ්ති ඹ ව නද්ඳශ හුභහරු ළනි, 
පුද්ර නීි ර විනලේෂිත රනද්ලඹන් එ භත එ ළීම අි ක්රභණඹ වීභ ළශළක්වීභ ව ඳහරනඹ 
කිීමභ නභභගින් සිදු යනු රඵයි.  

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ 

විනලේත්ඹ OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ විබවීඹ ඵරඳෆභ 
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ 
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දල කි මඳඹන නඳය නීි  නර ම්භත යන රද, නභභ චාහරිත්රහනුකුර නීි න්  ම නනොනනස ව 
රි ඳහදන නවේතුනන් එභ නීි  ඹල්ඳළන ගිඹ ව විලහර ලනඹන් ර්තභහන භහජනඹන් වියුක්ත ව 
ව අදයතන ඵයඳතර තත්ත්ඹන් ඇි යන තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ වී ඇත.  විනලේනඹන්, නභභ 
නීි  ඹනනත් හන්තහන සිදු යන ළරකීම් පුළුල් නර ඳරිබඹන ඳහත්ර න්නන් ඹල්ඳළන ගිඹ 

සබහඹ, ළඩි ලනඹන් තහනුි  වීභ, ව නඵොනවෝවින නනසනොන ළරකීභ5 නිහඹ.  
මුසයම් පුද්ර නීි , උදහවයණඹක් නර, ල්ය ාක්නේඳ ය දක්හ ඇත්නත් මුසයම් විහව ව 

දික්හද ඳනනත් ඹ.6  එභගින් විහවඹ වහ අභ ඹක් වන් නනොයන අතය, අවුරුදු 12න 
අඩු7 ළවළණු දරුන් විහව යළනීභ වහ අය දීභන ආමි නහඹඹන්න ඵරඹ රඵහ දී ඇත.  
එනභන්භ එභගින්, පිරිමින්න ඵහුවිහව වහ අය රඵහනදන අතය, ඒ වහ ය රිනේ ළභළත්ත 

රඵහළනීභක් ද අලය නනොනේ.8  උඩයන නීි ඹන අනු, දිඹණිඹක්, විහව වීනභන් අනතුරු, 
ඇඹන ඇි  අනුරහ්තත අයිි හසිම් අ මමි ඹයි.  නත්රහනම් නීි ඹ ඹනනත්, සහමි පුරුඹහනේ 
ළභළත්ත ය මත හන්තහන්න නුනදනු කිීමභන නවෝ අධියණඹක් ඉදිරිනේ නඳනී සිීමභන නවෝ  

අය නනොභළත.9  

පුද්ර නීි  ම්ඵන්ධ ඇි  ළනලු විචාහයණඹ කිීමනම්දී, 2011දී CEDAW  ම අහනහත්භ 
නිීමක්ෂණ ඇතුශත් කිීමභ භගින් වනි  ානලෝධනඹන්න වඹ රඵහදීභන නඹෝජනහ ඳළවළදිය 
නර රහල කිීමභ ව නනසනොන රන රි ඳහදන ානලෝධනඹ කිීමභන අදහශ ක්රිඹහයඹ 
නේත් කිීමභ අන්තක්හ යනු රළනබ්.10  CEDAW භගින් ඩහත් අධහයණහත්භ කිඹහ සිිතන 
රද්නද් “ානේදීයණඹ, වනඹෝගියණඹ, ව හභහනය භහජනේ පුයළසිඹන්, සිවිල් භහජ 
ක්රිඹහහීමන් ව ආමි නොනස භඟ ාහදඹ”11 නභ මදී ළදත් න ඵයි.  ඒ අනු හයඹ 
ලනඹන්, මිටු විසින් කිඹහ සිිතනේ, යජඹ විසින් නතොයතුරු වහ රනේලඹ, ව සිවිල් 
වබහගිත්ඹ ළනි විෘත ආණ්ඩු මුරධර්භඹන්නේ ක්රිඹහහරිත්ඹ ළඩි කිීමභ වහ පුද්ර නීි  
ානලෝධනඹ කිීමභ ව හන්තහන්න එනය ම නනසනොන ළරකීභ තුයන් කිීමභ සිදු ශ යුතු 
ඵයි.   

ය ණනහක් පුයහ, සිවිල් භහජඹ ව අයිතීන් පිළිඵ ක්රිඹහහීමන් විසින් පුද්ර නීි  
රි ාසයණ ව ානලෝධන පිළිඵ වඬ නහ ඇි  අතය, එභගින් ඹම් හර්ථත්ඹක් රළබී 
ඇත්නම්, ඒ ද ඉතහ අල්ඳ ලනඹනි.  දළඩි භතධහීම ආමි නහඹඹන්නේ ඵරම්ඳන්න ඵහධහකිීමම් 
ද  මත නභභ අවුල්ජහරඹ නනස ව හධ භඟ වනඹෝගී වී ඇත.  නඵදුණු සිවිල් භහජඹක් 
තුශ අයිි හසිම් පිළිඵ කටමනන ව ළඩදහමට හච්ඡහ ව ඉදිරිහීව විහද වහ න සීමිත 

අහලඹ, භඟ අනනකුත් හධ ද නම් වහ න ඵහධ නර වඳුනහත වළකිඹ.12 නභභ රුණු 
තදුයනත් ම්මි්ර යමින්, පුද්ර නීි , ජනහර්ගි ව ආමි අනනයතහනඹ ම ආයක් 
ශල්රක් ඵන ඳත් ඇත.  එභගින්, දුර්ර අනනයතහ  මත නද්ලඳහරනඹන ඵහධහ කිීමභ වහ 

අනුක්රමි ආණ්ඩු අතය නද්ලඳහරනි අභිරහඹන්  ම  මඟතහ රර්ධනඹ විඹ.13 

එභනිහ, නල්නත ඳරිදි, ම්පුර්ණ නලඹන් ක්රිඹහත්භ වනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් පුද්ර 
නීි  රි ාසයණඹ ව හන්තහන්න එනය ම නනසනොන ළරකීම් තුයන් කිීමභන ව පුළුල් 
උත්හවඹන්න භධයත ව විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  කිීමභන නවේතු නු ඇත.  එන් රි ාසයණ 
වහ වඬ නන හන්තහ අයිි හසිම් ණ්ඩහඹභ නිනඹෝජිතරිඹ විසින් රහල ශ ඳරිදි, 
හභහනය භවජනතහ ව විනලේඥයින්නේ අදවස දළක්වීම් වයවහ අරුත්ඵය සිවිල් වබහගිත්ඹක් 
ඇි  කිීමභ වහ න ළදත් පිඹය ත වළකි ඹ.  නනේ නතත්, නම්හ භගින් පුද්ර නීි  

වහ න රි ාසයණ ඩිනම් කිීමභ ඳභණක් රභහණත් නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.14  

පුළුල් රජහන ම ව ඵරඳෆම්වත ම්ඳත්දහඹඹන් රැ අදවස ාචාඹනඹ ව නියහයණඹ 
කිීමභ නත යජඹ ළඳ වී සිිතයි.  එනිහ, පුයළසිඹන් ව සිවිල් ාවිධහනඹරන තීයණ ළනීනම් 
ක්රිඹහයඹ භළන ඵරහ, භළදිවත්වීම් පිළිඵ ළරනඳන ළඩනවන් නිර්භහණඹ කිීමනභ ම රහ යජනේ 
ම්ඳත්දහඹඹන් නත වහඹ රඵහදීභන  (ඵරන්න 12.4 ඵළඳීභ ) වළකිනු ඇත.  නභභ විවිධ අදවස 
ව දර්ලනඹන් භගින් යජඹන දළඩි අ මයතහ වඳුනහළනීභන ඳභණක් නනො රි ාසයණ භගින් 
විනලේ ලනඹන් රි ඹන ඵහධහ ඇි  යන ඵළඳිඹහ පිළිළටුම් වඳුනහළනීභන ද උඳහය යනු 
ඇත.15  ඊන අභතය, නඹෝජිත විනලේඥ අදවස විභසීම් පිළිඵ හර්තහ රහලඹන ඳත්කිීමභ භගින් 
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යජඹ තු නතොයතුරු වහ රනේලඹ රඵහදීභන වහඹ දක්නු ඇි  අතය, ඳි න අභිනඹෝ 
ම්ඵන්ධ දළනුත්බහඹ ළඩි කිීමභනද නවේතු නු ඇත.  හර්තහ භගින් භවජනතහ අතය පුද්ර 

නීි  රි ාසයණඹන් ම්ඵන්ධ දළනුත් විහද ව හච්ඡහ ඇි  කිීමභන දිරින්නු ඇත.16 
එනේ වුද, ඵළඳීභ භගින් නභභ හර්තහ යහ්තත කිීමභ ම්ඵන්ධ ඳළවළදිය විනලේ ඹහන්ත්රණඹක් 
නනොදක්යි.  

තදුයනත්, ානලෝධනර රි ඹ නිඹහභනඹ කිීමභ වහ ළරසුම් යන රද ඵහුවිධ ම්ඳත්දහඹ 
මිටු නිර්භහණඹ කිීමභ භගින් රි ාසයණ ක්රිඹහයඹ වහ හභහනය සිවිල් වබහගිත්ඹ 
ළඳමටභන යර ඹහන්ත්රණඹක් වඳුන්හ දී ඇත.  අන, ගිවිත් ානලෝධන ඉටු කිීමභ වහ 
ඳහර්යනම්න්තු වයවහ, නභභ ඵළඳීභ  තීයණහත්භ නර පුද්ර නීි  ඹනනත් හන්තහන රන 
ආහයඹ ඳත්හනන ඹන තත්ත්ඹ ඳරිණහභනඹ කිීමභන අදවස යයි.  නනේ නතත්, සිවිල් 
භහජමටඹ විනලේඥනඹකු රහල නශේ, ඵළඳීනභ ම අලයතහ විලහර ලනඹන් හධනඹ ශ වළකි 
අතය, හරසීභහන අනු භහ්ති ඹන ඳත්කිීමභ ද අන්තක්හ ශ වළකි ඵඹ.  විනලේඥයඹහ එනේ 
ඳළසුනේ, නම් දක්හ ම්රදහයි අභිනඹෝහත්භ ව ව රි නයෝධී ඳරියඹක් තුශ වුද එන් 

ක්රිඹහහයම් ක්රිඹහන නළාවීභන සදහනම්ය ඇි  ඵළවිනි.17  සිවිල් භහජ නිනඹෝජිතඹන් 
වඳුනහන්නහ ඳරිදි අනනකුත් විනේදන හධ ව ඵළඳිඹහ පිළිළටුම්ර ඳළළත්භ ව ඵරහත්භ 
ශ වළකි වීනම් ඹහන්ත්රණඹක් නනොඳළතීභ නිහ ඉවත රි නයෝධී ඳරියඹ ඩහත් උග්ර  ඇත.  
එනිහ, රි ාසයණ ක්රිඹහයඹ තුශ ඉවශ දභන රද පුයළසි වබහගිත්ඹ භගින් ඳභණක් 

ඳත්හනන ඹන ආහයඹ නනස කිීමභ සිදු ශ නනොවළකි ඵ ඔවුන් පිළිනියි.18  නනේ වුද, 
එන් ආහයනේ අන්තර්ග්රවණඹක් තුළින් ක්රිඹහහීම වබහගිවීභන අනනය ඉඩඩක් ඳඹනු 
රඵන අතය එභගින්, පුද්ර නීි  රි ාසයණඹ වහ අතයලය භළදිවත්වීභක් සිදු යනු රඵන 
ඵ ඳළවළදිය නේ.  

ඉවත වන් යන රද සීභහකිීමම්රන අභතය, නභභ ඵළඳීභ භගින් ද අාල ණනහක් 
ම්ඵන්ධනඹන් විනලේත්ඹක් නඳන්වීභ සිදුවී නළත.  උදහවයණඹක් නර, ඵළඳීභ භගින් 
“අතුරුදවන් වීනම් වි ” නිකුත් කිීමභ වහ යසථහපිත රි ඳහදනඹක් ම්භත කිීමභන 
නඹෝජනහ යනු රඵයි.19  නනේ නතත්, එභ ක්රිඹහහයභ පුද්ර නීි  රි ාසයණඹන 
ම්ඵන්ධ න ආහයඹ නවෝ එඹ OGP  ම ිතනහම්රන අදහශ න්නන් නනේද ඹන්නන ඳි න 
ම්ඵන්ධඹ අඳළවළදියඹ.  ඉවත වන් යන රද ආහයඹන, විනලේඥ අදවස දළක්වීම් පිළිඵ 
හර්තහ රහලනඹන ඳත්කිීමභන ඳළවළදිය ඹහන්ත්රණ ඉසභතු කිීමභන අභත්වීභ තුශ ඵහුරුත්ඵ ද 
රතයක් රුණක් නර වඳුනහත වළකිඹ.   

භ්්තතිදඹ  
12.1 ප්රජ් අදව් වෘභසීේ පිළිඵ ්ර්ත්: නභභ න්ධිසථහනඹ නම් නනතක් ආයම්බ වී නනොභළත. 
එනභන්භ එඹ නිසි හරඹන අනුරූඳ නනොන ඵ ද වඳුනහත වළකිඹ.  2016 නදළම්ඵර් නවින 
භහ්ති ඹ ළරසුම් ි ය ණි.  

ජහි  හන්තහ මිටුනේ බහඳි  විසින් නිනඹෝජනඹ යනු රඵන හන්තහ ව ශභහ නයුතු 
අභහතයහාලඹන අනු, භවජන අදවස විභසීනම් ළඩනවන් නදක් ළරසුම් ය ඇත.  එක් අදවස 
විභසීභක් ඹහඳනනේ ද ව තත් අදවස විභසීභක් භඩශපුනේදී ද 2017 ය අහන නවින 
ඳළළත්වීභන නිඹමිත ඇත.  නභභ ළසිහය භගින් නත්රහනම් ව මුසයම් පුද්ර නීි  
ම්ඵන්ධ ඳි න ළනලු නිීමක්ණඹ යනු ඇත.20  අනතුරු නභභ අදවස විභසීම් පිළිඵ 
හර්තහක් ස යනු ඇත.21 

12.2 වෘතලේඥ අදව් වෘභසීේ පිළිඵ ්ර්ත්: නභභ න්ධිසථහනඹ භගින් අත්යනන ඇත්නත් 
සීමිත භහ්ති ඹකි.  නභඹ ළරසුම් ය ි බුනණ්, 2016 නදළම්ඵර් නවින භහ්ති ඹන ඳත් වීභනඹ . 
එනිහ හරඹන අනුරූඳ ම්පුර්ණ නනොන ඵ ඳළවළදියඹ.  

ජහි  හන්තහ මිටුනේ (NCW) බහඳි නිඹ වි  නශේ, හන්තහ ව ශභහ නයුතු 
අභහතයහාලඹ (MWCA) විසින් විනලේඥ ම්ඳත්දහඹඹන්නේ අදවස විභසීම් ව හච්ඡහ 
ඳත්න රද ඵත් නඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන රද ඵත්ඹ.22  නභභ හච්ඡහන්න පුළුල් ඳයහඹ 
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ව ම්ඳත්දහඹඹන් ඇතුශත් ව අතය, යජනේ රධහන නිරධහීමන්, සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ම 
නිනඹෝජිතඹන්, විලසවිදයහරමටඹ නජයසම ථිහචාහර්ඹරු ව නීි ඥයින් ඒ අතය විඹ.23  NCWන 
අනු, විනලේඥ අදවස විභසීම් යනටම අනනකුත් රනද්ලර ඳත්නු ඇි  අතය, එභගින් පුළුල් 
විවිධත්ඹක් ඇි  අදවස ව දර්ලනඹන් නියහයණඹ නු ඇත.24  සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹක් 
න, FOKUS, වි  නශේ, පුද්ර නීි  ක්නේත්ර තුන ම්ඵන්ධභ අදවස විභසීම්, අභහතයහාලඹ 
තුශ ඳත්න රද ඵයි.25  නනේ නතත්, අදවස විභසීම් ඳත්හනන ඹන ඵළවින්,  MWCA 
විසින් අන් හර්තහක් ළසීභ නවෝ රහලඹන ඳත්කිීමභ සිදු ය නනොභළත.   

ළරකිඹ යුතු නර, නභභ න්ධිසථහනඹ ක්රිඹහන නළාවීභ අතයතුයදී, යජඹ විසින් මුසයම් පුද්ර 
නීි  භහනරෝචානඹ කිීමභ ව රි ාසයණඹ කිීමභ වහ 2016 ඔක්නතෝඵර්  ම දී ළය නටම 
අනුමිටුක් ඳත්යන රදී.  NCW ව/නවෝ MWCA අන්තක්හ යන්නන්, නභභ මිටුනේ 
නොඹහළනීම් භගින් ඉදිරිනේදී රි ාසයණ උත්හවඹන් ව හර්ඹඹන් දළනුත් කිීමභ ව පර 
යනු ඇි  ඵයි.26  

12.3 අතුරුදවන් වුන්තේ ්ර්ත් ේඵන්ධ නීතිදඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ ම්පුර්ණ ය ඇත. 
හන්තහ නයුතු ව ශභහ නයුතු අභහතයහාලඹ, ජහි  හන්තහ මිටු, ව FOKUS ඹන 
සිඹල්ර වන් නශේ, නභභ අතුරුදවන් වුන්නේ හර්තහ නිකුත් කිීමභන න රි ඳහදන භයණ 
යඹහඳදිාචි කිීමනම් ඳනනත් ානලෝධනඹන 2016 ළ්තතළම්ඵර්  ම දී 27 ඇතුශත් යන රද ඵයි.28  
අතුරු නිර්නද්ලඹක් නර, නභභ ානලෝධනඹ භගින් හන්තහන්න, ඔවුන්නේ අතුරුදවන් ව සහමි 
පුරුයින් නොඹහන්නහ තුරු නවෝ භයණඹන ඳත්වී ඇි  ඵන තවවුරු යන්නහ තුරු යජනේ 
නේහන් ව හර්ඹඹන් ණනහන රනේලවීනම් වළකිඹහ රඵහ නද්.29  

12.4 ්ර්ත්ර තවුේ ේඵන්ධ කැිමනට් ඳත්රික්: රජහ ව විනලේඥ අදවස විභසීම් 
ඳත්හනන ඹන ඵළවින් (ඵරන්න 12.1 ව 12.2), නභභ න්ධිසථහනඹ නම් නනතක් ආයම්බ වී 
නනොභළත.  නභඹ ළරසුම් ි නඵන්නන් 2017 නඳඵයහරි නවින භහ්ති ඹන ඳත්කිීමභන ඹ.  නභභ 
නිහ, නභඹ නිසි හරඹන අනුකර නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.30  

12.5 ඵහුවෘධ-ේඳමකද්ඹක තභතවයුේ කමිටු: 12.4 න්ධිසථහනඹ අනු, රජහ ව විනලේඥ 
අදවස විභසීම් අම්පූර්ණ ඵළවින් (ඵරන්න 12.1 ව 12.2), නභභ න්ධිසථහනඹ ආයම්බ කිීමභන 
නවෝ හරසීභහන අනු අහන කිීමභන නවෝ නනොවළකි නු ඇත.31  

12.6 ීතලෝධන ඳ්ර්ය තේන්තු  ඉදිරිඳමක රීභ: නභභ ළදත් න්ධිසථහනඹ නම් නනතක් 
ආයම්බ වී නනොි බුණත්, ක්රිඹහහීම ළරසුභ භගින් 2018 අනෝසතු භහනේ දී නභ ම භහ්ති ඹ 
ළරසුම් ය ඇත.  නභභ දිනඹ, ක්රිඹහහීම ළරසුනම් අහනඹන ඳරිඵහ මය ව දිනඹක් න අතය, 
නනේ නතත් නභභ න්ධිසථහනඹ තභත් හරඹ ඉක්භවක් නර ළරකිඹ නනොවළකිඹ.  

FOKUS අනු, නිර වහ නිර නනොන භටමනනම් හච්ඡහන් දිගින් දිනභ අනහයණඹ යන 
රද්නද්, ෆභ පුද්ර නීි ඹභ න්දර්බඹ ඩහත් ළනලු වත වහ නඵදුණු ඵක් නඳන්නුම් 
නනයන ඵයි.32  නභභගින්, අන්තක්ෂිත ානලෝධන වහ න ඩහත් හර්ථ භ පිළිඵ, 
විනලේනඹන්භ ක්රිඹහහීමන් ව අදහශ සිවිල් භහජ ළ මත සබහඹන ඳත්ය ඇත.33  

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව නඵොනවොභඹක් න්ධිසථහන එක්නෝ නම් නනතක් ආයම්බ වී නනොභළත, 
එනේත් නළතනවොත් ඒහයින් අත්යනන ි නඵන්නන් සීභහ මත භහ්ති ඹකි.  එභ නිහ, ළරකිඹ 
යුතු නවෝ දළත වළකි පූර් රි පර නනොභළත.  

නනේ නතත්, හන්තහන්න එනය ම සිඹලු අහයනේ නනසනොන ළරකීම් තුයන් කිීමභ වහ 
න මිටු (CEDAW) විසින් 2011 දී අහනහත්භ නිීමක්ෂණ රහලනඹ කිීමනභන් අනතුරු, 
2017 දී ඹහත්හලීන යන රද නිීමක්ණ ටමනරඹක් රහලනඹන ඳත් යන රදී.34  නභභ 
හර්තහන අනු, මිටු විසින්, ජහි  භහන  මමිම් ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම (2017–2021) 
නඹෝජනහ පිළිනන ඇත.35  එභගින් ය ඳව හරසීභහ ඇතුශත නනසනොන රන සිඹලු 
නීි  භහනරෝචානඹ ව ඉත් කිීමභ වහ පිළිළනීභක් යනු රඵයි.  එනභන්භ, මිටු විසින් 



102 
 

මුසයම් පුද්ර නීි  ම්ඵන්ධ ළය නටම අනු-මිටුක් ඳත්කිීමභ ද සිදු යන රදී (ඵරන්න 12.2). 
නනේ නතත්, නත්රහනම් ව උඩයන නීි ඹ ම්ඵන්ධ ඇි  නනසනොන රන රි ඳහදන 
රි ාසයණඹ වහ න අභ රි ඹ ම්ඵන්ධ ද නභ මදී අධහනඹ නඹොමු යන රදී.36  

ඉදිරි පිඹය  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න න්ධිසථහන අහන ලනඹන් පුද්ර නීි  ානලෝධනඹ වහ න ව 
හන්තහන්න නනසනොන ළරකීභ තුයන් යන, ළදත් ක්රිඹහහයම් පිළිඵ අනුක් යමි 
රළයිසතුක් නිනඹෝජනඹ යයි.  නනේ නතත්, නඵදුණු හධ ණනහක් ව ඵළඳිඹහ පිළිළටුම් 
ණනහක් තදුයනත් ඉි රි  ඳතී.  ඒහ, නභභ ඵළඳීභ හර්ථ නර භහ්ති ඹන ඳත්ය 
ළනීනම්දී විලහර අභිනඹෝඹක් නු ඇත.  

නනේ නතත්, IRM ඳර්නේඹහ විලසහ යනුනේ, විෘත ආණ්ඩු ිතනහම් ඉවශ නළාවීභ 
වහ න ඳහයදෘලය, වීනභන් යුතු, ව අන්තර්ත ක්රිඹහයඹක් භගින් ශ්රී රාහ අන්තක්හ 
යන රි ාසයණ ශඟහ යත වළකි ඵයි.  එනිහ, ඳවත දළක්නන නඹෝජනහ භගින් ඳත්නහ 
න්ධිසථහන ඳරිපුයණඹ නවෝ ඔඳ භටමනම් කිීමභ අයමුණු යයි:  

 සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන භගින් වළසියවිඹ වළකි විබවීඹ ක්රිඹහහයම් වඳුනහළනීභ ව 
ක්රිඹහත්භ කිීමභ ම්ඵන්ධ රජහ ව විනලේඥ අදවස විභසීනම් හර්තහ පිළිඵ 
රකුණු කිීමභ (ඵරන්න 12.1 ව 12.2).  අදහශ නිර්නද්ලරන ඇතුශත් ශ වළකි දෆ 
අතය, උදහවයණඹක් නර, භවජන දළනුත් කිීමම් ළඩනවන් ව ළඩමුළු භගින් විරුද්ධ 
භනනෝබහඹන් තුශ සුබහදී නනක් ඉඳදවීභ දළක්විඹ වළකිඹ.  ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් ද 
භවජන දළනුත්වීම් ඳළළත්වීභ සිදු ශ වළකි අතය, එභගින්  පුද්ර නීි ර නනසනොන 
රමින් ඳි න රි ඳහදන විනලේනඹන් ඉසභතු ශ වළකිඹ.    

 රි ය ලී ආමි නහඹඹන් භඟ වනඹෝනඹන් නයුතු යමින් ව අනනකුත් සිවිල් 
භහජමටඹ හභහජිඹන් භඟ ද ම්ඵන්ධ වී පුද්ර නීි ර නනසනොන රන 
රි ඳහදනරන ලක්ි භත් විරුද්ධ අයහනඹන් ඇි  කිීමභ ව රචායත කිීමභ.  ල්ය 
ම්ඳත්දහඹයින්නේ අදවස ව දර්ලන ව ඳත්හනන ඹන ආහයඹ ම්ඵන්ධ 
නතොයතුරු  මත හර්තහ භගින් නභභ ර්තයඹ පිළිඵ දළනුත් කිීමභ සිදුශ වළකිඹ.   
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13. යජතේ ඉඩේ තඵද්වැීතේ  ත්්රී පුරු භ්න්මකභත්ඹ (Gender Equality in 

State Land Distribution) 
 

ඵළඳීනභ ම නඳශ :  

ක්න්ත්න්  එතය ප යලඹ  ්ක්යතේ තන්තකො  ැරකීේ තුයන් රීභ ව් න ේමුතිදතේ 

(CEDAW) අ්න්මකභක නිරික් ඹන්තේ තතෝය්ගමක තකො ් ක්රිඹ්මකභක රීභ  ව (B) 

යජතේ ඉඩේ තඵද්වැීතේ  ්ත්රී පුරු භ්න්මකභත් ඇතිද රීභ ව් ක්න්ත් ව් ශභ් ක යුතු 

අභ්තය්ීලතේ ්ර්ෂික ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ  ඳ්යද ලය ව ගවීතභන් යුතු ක්රිඹ්ය ඹක් ඇතුශමක 

රීභ.  

ශ්රී රාහ විසින් CEDAW ම්මුි ඹ අඳයහනුභත යන්නහ රද්නද් 1981 ර්නේදී ඹ.  
අඳයහනුභත කිීමභ භත, ෆභ ය වතයනභ යක් CEDAW නත හර්තහ කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් 
ශ්රී රාහන කීභක් ඇත.  අන් හරහන්තය යහජය පුනීමක්ණඹ ඳළි නේ 2011දී න අතය, 
එ මදී ශ්රී රාහ පුනීමක්ණඹන ඵඳුන් විඹ.  එ මදී, ශ්රී රාහ යජඹ නත CEDAW විසින් විවිධහහය 
අහනහත්භ නිීමක්ණ ඉදිරිඳත් යන රදී.  ඳහර්ලසහීම යහජයඹක් නර, ශ්රී රාහ යජඹ 
අහනහත්භ නිීමක්ණඹන් අණ්ඩ යනන ඹහභන ඵළඳී සිීම.   

[…]  

රජහ භඟ යනු රඵන අදවස විභසීම් භගින් භවජනතහ නත හන්තහ වහ ශභහ නයුතු 
අභහතයහාලනේ ඇි  වීභ ඉවශ නානු ඇි  අතය, ඍජු ලනඹන් හන්තහන්නේ ජහරඹන්න 
යහජය නේහන් ව භවජන විලසහඹ ඉවශ නළාවීනම් ක්රිඹහයඹන වබහගිවීනම් අසථහ රහ 
නදනු ඇත.  අන් රි පරඹක් නර, ඳහයදෘලය හර්ඹහයඹක් ව සිවිල් වබහගිත්ඹ ද 
ඇතුශත් අහනහත්භ නිීමක්ණ වීනභන් යුක්ත ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ දළඩි ක්රිඹහහයම්  
ක්රිඹහත්භ කිීමභ යජඹ විසින් ශ යුතු නේ.  එළනි ක්රිඹහන නළාවීභක් භගින් සිදු යන රි ඹ 
ඊශඟ යහජය භහනරෝචානනේදී හර්තහ ශ වළකිඹ.  

ප්රධ්න අයමු :  

යජතේ ඉඩේ තඵද්වැීතේ  ්ත්රී පුරු භ්න්මකභත්ඹ පිළිඵ CEDAW  ප අ්න්මකභක 

නිීක්  ක්රිඹ්  නැීවීභ. 
 

න්ින්ථ්න:  
 

 13.1 ඉඩම් ාර්ධන ආඥහඳනනත් ානලෝධනඹ නටුම්ඳත් ය ඳහර්යනම්න්තුන 
ඉදිරිඳත් ය ඇත.  
 

 13.2 නීි ඳි  නදඳහර්තනම්න්තුනේ ව රළදිඹහක් දක්න සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ම 
වබහගිත්ඹ  මත යජනේ ඉඩම්ර වවුල්  මමිහරිත්ඹ ම්ඵන්ධ අන්තර් අභහතය 
වමුක් ඳත්හ ඇත.  

 

 13.3 අභහතයහාල නිනඹෝජිතඹන් ව සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනර නිනඹෝජිතඹන්නේ 

වබහගිත්ඹ  මත #1 වහ #2 (13.1 and 13.2)  ම රි ඹ නභනවඹවීභ වහ 
වත්රභහසි වමු ඳත්හ ඇත.  

 

ගරයුතු ්ඹතනඹ : ඉඩම් වහ ඳහර්යනම්න්තු නයුතු අභහතයහාලඹ   
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වඹ ්ඹතන: හන්තහ වහ ශභහ නයුතු අභහතයහාලඹ (MWCA); ජහි  හන්තහ මිටු 
(NCW); FOKUS 

්යේබක දිනඹ : 2017 භහර්තු                                       අ්න දිනඹ : 2018 අනෝසතු  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක් ෂි්තත ය ඇත. .  ක්රිඹහහීම 

ළරසුනභ ම, පුද්ය නීි  (ඵරන්න ඵළඳීභ 12) ානලෝධනඹ වහ අදහශ න න්ධිසථහන, 

යජනේ ඉඩම් නඵදහ වළීමනම්දී සත්රී පුරු භහනහත්භතහ (ඵරන්න ඵළඳීභ 13), ව විධිභත් ව 

අවිධිභත් නේහ නියුක්ි නේදී නනසනොන නනොළරකීභ (ඵරන්න ඵළඳීභ 14) ආදිඹ තනි ඵළඳීභක් 
ඹනනත් රළයිසතුත වී ඇත. ඳළවළදියබහඹ වහ, නභභ හර්තහනේ න්ධිසථහන, නනස ව ඵළඳීම් 

තුනන නන් ය ඇත.  ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ 

ඵරන්න. http://bit.ly/2wv3jXR. 
 

 

 

න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ භගින් නොඹනු රඵන්නන් හන්තහන්න එනය ම සිඹලු ආහයනේ නනසනොන  
ළරකීම් තුයන් කිීමභ වහ න මිටුනේ (CEDAW) අහනහත්භ නිීමක්ණ ක්රිඹහන 

නළාවීභන වඹ දළක්වීභයි.  CEDAW විසින් හන්තහන එනය ම නනසනොන ළරකීභ පියඵ 
හරහන්තය පුනීමක්ණ ඳළත්වීභ ව හභහජි යහජයඹන්න අහනහත්භ නිීමක්ණ ආහයනේ 
ව නඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිීමභ සිදු යයි.  නභභ ඵළඳීනභ ම නභභ නිීමක්ණ අදහශ ඳි න්නන් යජනේ 
ඉඩම් නඵදහවළීමභ ම්ඵන්ධනඹන් සත්රී පුරු භහනහත්භතහඹ පිළිඵ ඹ.  විනලේනඹන්භ, ඵළඳීභ 
භගින් නඹෝජනහ යනුනේ, අදහශ නඹෝජනහ ක්රිඹහන නළාවීනම් ක්රිඹහයනේ වීභ ව 
ඳහයදෘලයබහඹ වඳුන්හදීභ ව එභගින් අදහශ ළනලු විභහ ඵළලීභ ම්ඵන්ධ ි යහය රි ඹක් 
ඇි ය ළනීභඹ.  
 

ඉඩම් ාර්ධනඹ කිීමනම් ආඥහ ඳනත1 (LDO) වඳුන්හනදන රද්නද් 1935 ර්නේ දී යජනේ 
ඉඩම් වහ ක්රභහනුකුර ාර්ධනඹක් ව අන්තු කිීමභක් ළඳමටභන ඹ.  එන, ශ්රී රාහන ම 

රධහන ලනඹන් ඳළි නේ ෘෂිහර්මි ආර්ථිඹකි.  එනිහ, LDO ඉරක් යනු රළබුනේ 
යජනේ ඉඩම්, නොවීන්න රඵහදීභන ඳවසුම් ළඳමටභනත්, එභගින් නොවිතළන ව පරදහමටතහඹ 
ඉවශ නළාවීභත් ඹ.2  එ නඵොනවොභඹක් නොවීන්, පිරිමි පුද්රයින් ව අතය, නීි  උඳනද්ලඹ වනේ 
ඉඩභ අයිි ඹ පිළිඵ උරුභ ධුයහයඹක් නිර්භහණඹ යමින්, ල්ය එ ම අනුරහ්තතකිඹහ විඹ 

යුත්නත්  ළඩිභවල් පිරිමි දරුහන න ඵන ඹ.3  

 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ 

විනලේත්ඹ OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ විබවීඹ ඵරඳෆභ 
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ 
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13. යජනේ ඉඩම් 
නඵදහවළීමනම්දී 
සත්රී පුරු 
භහනහත්භතහ
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නභභ ධුයහයඹ - තුන්න උඳනල්නනේ4 දක්හ ඇි  අතය - එභගින් මුල් අයඳත්රහභිඹහ විසින් 
අනුරහ්ති නඹක් නම් කිීමභන අනඳොනවොත් වුනවොත් ඳභණක් එඹ අනුභනඹ කිීමභ අන්තක්හ 
යයි.  නනේ නතත්, හන්තහන්න නනසනොන රන ව ඹල්ඳළනගිඹ නර රනු 
රඵන ව හන්තහනේ නද්ඳශ අයිි හසිභන ව පිතෘල්ය රනේලනේ රක්ණඹ නඳන්න 

රි ඳහදනඹ5 ඩහත් පුළුල් නර විනේචානඹන බහජනඹ විඹ.   හච්ඡහන රක් යන රද 
ම්ඳත්දහඹඹන් කිඹහ සිිතනේ, නීි ඹ භගින් ඔවුන්නේ පිරිමි ආනද්ලඹන්න ඳළවළදිය නර 
අනුග්රවහත්භ ළරකිල්රක් දළක්වීභ නිහ ශ්රී රාහ පුයහ සිඹ ණනක් දිඹණිඹන්න ව ළඩිභවල් 

මිනිපිරිඹන්න නද්ඳශ වහ ව අයිි හසිභ රඵහදීභ නිනලේධනඹ වී ඇි  ඵයි.6  නභභ 
රි ඳහදනනඹ ම නනසනොන රන සබහඹ නිහ විනේචාන නොනතක් වුද, එභ උත්හවඹන් 
හර්ථ නර යසථහපිත ානලෝධන ඵන වළයවී නනොභළත.  

 

2010 ව 2011 දී, ඉඩම් ව ඳහර්යනම්න්තු රි ාසයණ අභහතයහාලඹ විසින් LDO 
ානලෝධනඹ කිීමභ වහ ළය නටම ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් යන රදී.  ඒ වහ තුන්න 
උඳනල්නඹන, “ළඩිභවල් පුත්රඹහ” (නවෝ “ළඩිභවල් මුණුපුයහ”) ඹන්න නනුන “ළඩිභවල් 
දරුහ” (නවෝ “ළඩිභවල් මුණුපුයහ/ මිනිපිරිඹ”) ඹන්න ආනද්ල කිීමභ ද ඇතුශත් ඹ.  නභභ ඉදිරිඳත් 
කිීමභ වහ ළය නටම අභහතයරුන්නේ අනුභළි ඹ රළය ණි.7  නනේ නතත්, ඉඩම් ාර්ධනඹ 

ඹනු ආණ්ඩුක්රභ යසථහනේ 13න ානලෝධනඹන අඹත් විඹඹකි.8  එනිහ, ඳශහත්බහර 
ඒභි  අනුභළි ඹ ආයක්හ යළනීභන අනඳොනවොත්වීභ නවේතුනන් ානලෝධනඹ ම්භත 
යළනීභ සිදු ශ නනොවළකි න්නක් විඹ වළකිඹ.  නභභ අහර්ථ උත්හවඹන් ඳළි ඹද, යජනේ 
ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් ව සිවිල් භහජනේ ම්ඳත්දහඹඹන් එඟ න රද්නද්, විසතය යන 
රද ඳරිදි තුන්න උඳනල්නඹ ානලෝධනඹ කිීමභ වහ ඵහධහහීම තත්ත්ඹක් නනොභළි  
ඵනඹ.9  LDO වහ ව අනනකුත් ානලෝධන ණනහක්10 විහද භටමනනම් ඳි න අතය, 
නනේ නතත්, ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් නභභ සබහඹ ව යජනේ ඉඩම් නඵදහවළීමභ ම්ඵන්ධ 
ආනයෝඳණඹ කිීමභන නිඹමිත නොන්නද්සිර රභහණඹ පිළිඵ එඟ නනොවීභත් භඟ නභභ 

ානලෝධන දළඩි විහදිත තත්ත්ඹන ඳත් ඇත.11  

 
තද, වවුල් නවෝ අනු-  මමිහරිත්ඹ ද දිගින් දිනභ සිදුන උණුසුම් විහදර භහතෘහක් ඵන 
ඳත් ඇත.  යජනේ ඉඩම් ආඥහ ඳනත,12 ඹනනත් යජනේ ඉඩම් පුද්රඹන් ණනහක් අතනර්, නවෝ 
වවුල් අයිි රුන් වන, උදහවයණඹක් නර ළමිඹහ ව ය රි නත බහයදීභ ව අනුනොනසරන 

නඵදීභ සිදු ශ වළකිඹ.  නභභ නීි ඹ ල්ය අදහශ න්නන් ළඩි ආදහඹම් රඵන ඳවුල් වහ ඹ.13 

නනේ නතත්, එන් ආහයනේ රි ඳහදනඹක් LDO තුශ ඇතුශත් නනොනේ.  එනභන්භ, වවුල් 
 මමිහරිත් අයිි හසිම් වඳුනහළනීභ වහ වඬනළග සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ම 
උත්හවඹන් අහර්ථ තත්ත්ඹන ඳත් ඇත.14  සිවිල් භහජමටඹ ක්රිඹහහීමන්න අනු, LDO 
ඹනනත් න වවුල්  මමිහරිත්ඹ භගින් ඉඩම් වහ හන්තහන්න ඇි   මමිහරිත්ඹ තවවුරු 
කිීමභන ව ඳවුල් ආයවුල් ශක්හ ළනීභන නවේතු නු ඇත.  එනභන්භ එන් රි ඳහදන භගින් 
හභහනයනඹන් හන්තහන් විලහර ආර්ථි සුයක්ෂිතතහකින් විඵරළන්වීභ ද සිදුනු ඇත.  
එභගින්, ඔවුන්න ඉඩම්, භහන නද්ඳරක් නර උඳනඹෝගී යනන උදහවයණ නර, ඵළාකු ණඹ 
රඵහළනීභ ආදිඹන වළකිඹහ ඳතී.15  නම් වහ විරුද්ධ අදවස ඉදිරිඳත් යන්නන් විසින් තර් 
යනු රඵන්නන් වවුල්  මමිහරිත්ඹ ම්ඵන්ධ රි ඳහදන භගින් ඉඩභ ම්ඵන්ධ  මමිහරිත්ඹ 
අඳළවළදිය තත්ත්ඹන ඳත්යන ඵත් එභගින් ඉඩභ ාර්ධනඹ වහ කීභ දයන්නන් 

වුරුන්දළයි වඳුනහළනීභන දුසයතහ ඇි  යන ඵත්ඹ.16  LDO අනු, ඵරඳත්රරහභිඹහ විසින් 

ඉඩභ ාර්ධනඹ යනු නනොරඵන්නන් නම්, එ ම අයිි ඹ යජඹන රඵහළනීභ සිදු ශ වළකිඹ.17  

 

CEDAW මිටු විසින් ඉඩම් නඵදහවළීමනම්දී සත්රී පුරු භහනහත්භතහ පිළිඵ එ ම 
නිීමක්ණඹන් ඉදිරිඳත් නශේ, නභභ න්දර්බඹ ඹනනත් ඹ.  මිටු විසින් පුළුල් නර අධහනඹ 

නඹොමු නශේ, LDO ම නනසනොන රන රි ඳහදන නනය මඹ.  එනභන්භ, එභගින් යජඹන 

ඵරය සිිතනේ, LDO ම ානලෝධන ක්රිඹහයඹ නේත් යන නරයි.  එනභන්භ විනලේනඹන්භ, 

තුන්න උඳනල්නඹ ානලෝධනඹ කිීමභන පිඹය න්නහ නර ඹ.18  ඊන අභතය, මිටු විසින් 
යජඹන කිඹහ සිිතනේ වවුල්  මමිහරිත්ඹ වඳුනහනන එඹ නීි ඹ තුශන අන්තර්ග්රවණඹ යන 
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නරඹ.  එභගින් යජඹන ළඩිදුයනත් කිඹහ සිිතනේ LDO ානලෝධනඹ කිීමභ වහ වවුල් අනු-
 මමිහරිත්ඹ වි  යන නරත් එභගින් රත්රඹන් නදනදනහනභ ඉඩනම්  මමිහරිත්ඹ දළරිඹ 

වළකි ඵත්ඹ.19  

 
නල්නත ඳරිදි ම්පුර්ණනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් යජනේ ඉඩම් 
නඵදහවළීමභ පිළිඵ භධයභ භටමනනම් විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි න ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  LDO ම 
හර්ථ ානලෝධන භගින් අනුරහ්ති ඹ පිළිඵ ධුයහයඹ තුශ දිඹණිඹන් ව මිනිපිරිඹන් ඉක්භහ 
ඹන පුත්රඹන් ව මුණුපුයන් පිළිඵ අනිහර්ඹ ළභළත්ත තීයණහත්භ නර ඉත් කිීමභ රහල 
යනු රළනබ්.  ඉඩම් නොභහරිස නජනයහල්යඹහන අනු, නභභ ානලෝධනඹ, විලහර රභහණඹ 
ඉඩම් ම්ඵන්ධ ළනලු විඳීභ වහ ව දුක්ළනවිය වහ රි ර්භ ළඳමටභ වහ අදහශත්ඹ 
දක්යි.20  සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් දක්හ සිිතනේ, නභභ ඵරහත්භ කිීමභ සිදු කිීමභ 

භගින් රි පර රළනඵනු ඇි  ඵයි.21  නනේ නතත්, නභභ න්ධිසථහනඹ විෘත ආණ්ඩු 
විඹඳථඹ තුශන යහහයනඹන් අදහශ න්නන්ද ඹන්න අඳළවළදිය තත්ත්ඹ ඳතී.  

 
විනලේනඹන්, යජනේ ඉඩම් වහ වවුල්  මමිහරිත්ඹ වඳුන්හදීනම් න්දර්බඹ තුශ, නභභ ඵළඳීභ 
තුශ අන්තක්ෂිත න්ධිසථහනඹ ඹනනත් රි පර රඵහත වළක්නක් අභ විබවීඹ ඵරඳෆභක්  මතඹ. 

යජනේ ඉඩම්ර වවුල්  මමිහරිත්ඹ ඉතහ පුළුල් නර විහදඹන රක් ව නිහ,22 ඵළඳීභ භගින් 
අන්තක්හ යනුනේ සිවිල් භහජඹ ද ඇතුශත් ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් ණ්ඩහඹභක් එතු වී, 
අන්තර්-අභහතයහාල රැසවීභක් වයවහ හච්ඡහ ඳළළත්විභයි.  නභභගින් තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයඹ 
තුශ නහභභහත්ර ලනඹන් පුයළසි වබහගිත්ඹ ඉවශ දළීවභ සිදුනු ඇි  අතය, නනේ නතත්, 
නභභ රැසවීනම් අන්තක්හන් තදුයනත් අඳළවළදිය තත්ත්ඹ ඳතී.  ඊන අභතය, 13.3 ඵළඳීභ 
භගින් නඹෝජිත ඵහුවිධ ම්ඳත්දහඹ මිටු භගින් නභනවඹවීභන අන්තක්හ යනුනේ කුභන 
රි ඹක්ද ඹන්න ඳළවළදිය වන් කිීමභන අනඳොනවොත් ඇත.  නභභ අඳළවළදියතහ නවේතුනන් 
නභභ ඵළඳීනභ ම විනලේත්ඹ අඩු නු රඵයි.   
 

භ්්තතිදඹ 
13.1 LDO ීතලෝධන: නභභ න්ධිසථහනඹ භගින් අත්යනන ඇත්නත් සීභහ මත භහ්ති ඹකි. 
ඉඩම් අභහතයහාලනේ ව හන්තහන් පිළිඵ ජහි  මිටුනේ නිනඹෝජිතඹන්න අනු, ඉඩම් 
ාර්ධන ආඥහ ඳනනත් (LDO) අදහශ ානලෝධන නටුම්ඳත් ානලෝධනඹ සරූඳනඹන් 
ආනද්ල යළනීභ සිදුවී ඇත.  එනභන්භ ඳහර්ලසඹන් වි  නශේ, ඉඩම් අභහතයහාලඹ විසින් 
නභභ අන් නටුම්ඳත ළය නටම අභහතය භණ්ඩරඹන ද ඉදිරිඳත් ශ ඵයි.  ළය නටම භණ්ඩරඹ, 
රි චාහය ලනඹන්, අනුභත යන රද අනුහදඹක් නීි  නටුම්ඳත් නදඳහර්තනම්න්තු නත ඉදිරිඳත් 
යනු ඇත.23  
 
හන්තහ අයිි හසිම් පිළිඵ නයුතු යන සිවිල් භහජ ාවිධහනඹක් න FOKUS ම විධහඹ 
අධයක්යඹහ විසින් කිඹහ සිිතනේ, සුබහදී නයුතු සිදුනමින් ි බුණද, LDO ානලෝධන වහ 
තන හරඹ ළඩි ඵයි.  යජනේ විවිධ ආඹතන අතය නභභ ානලෝධන නදෝරනඹ න ඵත් 
රහල යන රදී.24 
 
13.2 වවුේ  පමික්රිමකඹ පිළිඵ ඵහුවෘධ-ේඳමකද්ඹක වමුවීේ: නභභ න්ධිසථහනඹ 2016 
අහන බහනේදී භහ්ති ඹන ඳත් ඇත.  එනම්, ළරසුම් ය ි බු දිනඹ න 2017 භළයි භහඹන 
නඳය භහ්ති ඹ අත්යනන ඇත.  FOKUS විසින් ළන රද වවුල්  මමිහරිත්ඹ පිළිඵ 
රැසවීභන හන්තහ ව ශභහ නයුතු අභහතයහාලනේ, ඉඩම් අභහතයහාලනේ, නීි ඳි  
නදඳහර්තනම්න්තුනේ ව සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ම ම්ඳත්දහඹයින් අඹත් විඹ.  
   
අදවස විභසීභන රක් ශ සිඹලු  ඳහර්ලසඹන්න අනු, හච්ඡහ භගින් වි  නශේ, නම් 
ම්ඵන්ධ අි ලඹ විහදිත තත්ත්ඹක් ඇි  ඵයි.  විවිධ ම්ඳත්දහඹඹන් තර් යනු රළබුනේ 
යජනේ ඉඩම් ම්ඵන්ධ වවුල්  මමිරිත්ඹන ඳක් නවෝ විඳක් ඹ.25  උදහවයණඹක් නර, 
ඉඩම් අභහතයහාලඹ තර් යනු රළබුනේ, වවුල්  මමිහරිත්ඹ රඵහදීභ භගින් නද්ඳශ වහ ඇි  
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සින්නක්ය අයිි ඹ නිනලේධ න ඵත්, එභගින් යන පුයහ ඇි  ඳරිඳහරන නොටමමහල භවනල්ම් 
හර්ඹහර ම්පුර්ණනඹන්භ ීවන විරුද්ධ ඵත්ඹ.26  හන්තහන් පිළිඵ ජහි  මිටුනේ 
බහඳි නිඹ සිඹ අධහනඹ නඹොමු නශේ, නීි ඳි  නදඳහර්තනම්න්තුනේ නිර්නද්ලඹ නත ඹ.  එ මදී 
නීි ඳි  නදඳහර්තනම්න්තු විසින් අධහයණඹ නශේ, හර්ඹඳිතඳහිතභඹ නනස කිීමභක් භගින් 
ඳභණක් වවුල්  මමිහරිත්ඹ රඵහදීභ රභහණත් ඵත්, එභගින් ඳනත් ානලෝධනඹ කිීමනම් 
අලයතහ විඹළකී ඹන ඵත්ඹ.27 
 

13.3 ඵහුවෘධ-ේඳමකද්ඹක තභතවයුේ කමිටු: නභභ න්ධිසථහනඹ නම් නනතක් ආයම්බ වී 
නනොභළත. එඹ භහ්ති ඹ වහ ළරසුම්ත ි බුනණ් 2018 අනෝසතු භහනේ දී ඹ.  එනිහ එඹ 
හරඹන අනුත ම්පුර්ණ කිීමභන වළකිඹහ තභත් ඳතී.  

ඉඩම් අභහතයහාලඹ නහථ නශේ, ඉඩම් ාර්ධන ආඥහඳනනත් ානලෝධනඹන්  ම රි ඹ ඳහරනඹ 
කිීමභ වහ (ඵරන්න  13.1) ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ නභනවයුම් මිටු නම් නනතක් සථහඳනඹ 
ය නනොභළි  ඵයි.  එභගින් තදුයනත් වි  යන රද්නද් වවුල් වවුල්හරිත්ඹ ම්ඵන්ධ 
අන්තර්-අභහතයහාල වමුවීභ පිළිඵ රි ඹ නභනවඹවීභ වහ ද නභනවයුම් මිටුක් සථහඳනඹ 
ය නනොභළි  ඵයි.28  

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව ල්ය න්ධිසථහනඹ වුනේ ඉඩම් ාර්ධන ආඥහඳනත (LDO) 

ානලෝධනඹ කිීමභයි.  නනේ නතත්, එභගින් අත්යනන ඇත්නත් සීභහ මත භහ්ති ඹකි. 

එනිහ, ළරකිඹ යුතු නවෝ දළකිඹ වළකි නවෝ රි පර නනොභළත.  එනේභ, 13.2 න්ධිසථහනනඹ ම 
අන්තක්ෂිත රි පරර අඳළවළදියතහ නිහ - අන්තර්-අභහතයහාල වමුවීභක් ඳළළත්වීභනත් ඩහ -  
රනඹෝජනත් නර පූර් රි පර තක්නේරු ද ළශකී ඇත.  

 

හන්තහන්න එනය ම සිඹලු ආහයනේ නනසනොන ළරකීම් තුයන්කිීමනම් මිටු විසින් 2017 දී 

ඹහත්හලීන නිීමක්ණ මුවඹක් රහලනඹන ඳත්යනු රළඵ ඇත.29  මිටු විසින් වඳුනහ 

න්නහ රද ඳරිදි නටුම්ඳත් ානලෝධන ඉදිරිඳත් කිීමභ, LDO ම නනසනොන රන රි ඳහදන 

ානලෝධනඹ කිීමභ, ආදිඹ ළරකිඹ යුතු ධනහත්භ ළඩිදියුණු කිීමම් නරත් සත්රී පුරු 
භහනහත්භතහඹ ඇි  කිීමභ වහ ව පුළුල් උත්හවඹන් නරත් දළක්විඹ වළකිඹ. 

  

ඉදිරි පිඹය 
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව ල්ය න්ධිසථහන භගින් OGP ිතනහම් ව විෘත ආණ්ඩු ාල්ඳඹ 

වහ අඳළවළදිය අදහශත්ඹක් නඳන්නුම් යයි.  එනිහ, IRM ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යනුනේ, 
නභභ ඵළඳීභ ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනම් ඉදිරිඹන නනඹහභ නනොශ යුතු ඵයි.  

නනේ නතත්, 13.1 න්ධිසථහනනඹ ම රි ඹ නේත් කිීමභන, IRM ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ 

යන්නන්, තුන්න උඳනල්නඹ වහ ව ානලෝධනඹ30, ඉඩම් ාර්ධන ආඥහඳනතන (LDO) 
අදහශ  ඩහත් විහදඹන ඵඳුන් ව, අනනක් ානලෝධනයන් නන්යන නරයි.  නභභ ක්රිඹහ 
භගින් ඳශහත් බහර වඹ ද ඇි , ඳහර්යනම්න්තු වයවහ යසථහපිත රි ඳහදන ඩහත් 
නේත් නර ව ආයක්ෂිත නර ම්භතවීභ ඳවසු යනු ඇත.  

ඵරඳත්රරහීනන් විසින් අනුරහ්ති ඹන් ඳත්නනොය සිිතන අසථහරදී ඳභණක් තුන්න 

උඳනල්නඹ අදහශ න ඵ විනලේනඹන් වන් ශ යුතු රුණකි.  එනිහ IRM ඳර්නේඹහ 
නඹෝජනහ යන්නන්, භළදිවත්වීම් නිර්භහණඹ ය ි නඵන්නන් ඳළවළදිය අනුරහ්ති නඹකු නම් 
කිීමනම් ළදත්භ ව එනේ කිීමභන අනඳොනවොත් න අසථහරදී ඇි න ඩිඩහහීම රි පර 
ම්ඵන්ධ භවජනතහ තුශ දළනුත් ඵ ඉවශ නළාවීභන ඹ.  ඳවත දළක්නන අසථහ අනු විෘත 
ආණ්ඩුර ිතනහම් ආනද්ල යළනීභ භගින් නම් ම්ඵන්ධ අනහත ඵළඳීභක් නොඩනළගීභ සිදු 

ශ වළකිඹ:  
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 LDO වහ ව ානලෝධන වඳුන්හදීභ භගින්, ඉඩම් අභහතයහාලඹන විනලේෂිත ව භහර්ත 
ඳදනභක් ඇි  ශ වළකිඹ . නභභ ඳදනභ භත, අභහතයහාලඹන, යජනේ ඉඩම් නඵදහවළීමභ 
ම්ඵන්ධ අදහශ න නතභ නතොයතුරු රැක් රහලනඹන ඳත්කිීමභ සිදු ශ වළකිඹ.   
ඳශහත් ලනඹන් මුව නනොයන රද නතොයතුරුර, නඵදහවරින රද යජනේ ඉඩම් නොනස 
ණනහන ව ත්භන් ඵරඳත්රරහීනන් පිළිඵ ල්ය නතොයතුරු ඇතුශත් ශ වළකිඹ . 
එනභන්භ එභගින් යජනේ ඉඩම්ර ත්භන් බහවිතඹ ම්ඵන්ධ නතොයතරු ව ඒ ම්ඵන්ධ 
අනුර්ති නඹකු නම් ය ඇත්ද ඹන  ව එනේ නම්, අනුරහ්ති ඹහ ම්ඵන්ධ ල්ය 
නතොයතුරු ළඳමටභ ද සිදු ශ වළකිඹ.     

 
නභභ ඳදනභ, ල්ය ඉඩම් අභහතයහාලඹ නවෝ නදඳහර්තනම්න්තු භගින් නභනවඹවිඹ  
වළකිඹ.  ඹහත්හලීන යන රද නතොයතුරු ඳශහත් බහ භගින් වත්රභහසි රඵහදීභ සිදු 
ශ වළකිඹ.  
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researcher, 27 October 2017. See also K. Wickramasinghe, ―Deeds Pertaining to Property Rights, Gender 
Inequality & Discrimination,‖ Daily Mirror, 2 November 2016, http://bit.ly/2n37hBH. 
6
 Dr. Ramani Jayasundere, interview by IRM researcher; Mr. M. Thirunavukarasu, interview by IRM 

researcher; and Ms. Shyamala Gomez, interview by IRM researcher. 
7
 Mr. M. Thirunavukarasu, interview by IRM researcher. 

8
 Sri Lanka Const. (as amended up to 15 May 2015), Ninth Schedule – List I, http://bit.ly/2lX5kUe. 

9
 Mr. L. B. S. B. Dayaratne (Ministry of Lands and Parliamentary Affairs), interview by IRM researcher, 19 

October 2017; Dr. Ramani Jayasundere, interview by IRM researcher; and Mr. M. Thirunavukarasu, interview 
by IRM researcher. 
10

 Other proposed amendments include relaxing the requirement to obtain the concurrence of the divisional 
secretariat when transferring the land within a family and mortgaging the land to a registered financial 
institution. Another proposal focuses on instances that will change the purpose of the land and doing so within 
defined limits (Mr. L. B. S. B. Dayaratne, interview by IRM researcher).  
11

 Mr. L. B. S. B. Dayaratne, interview by IRM researcher. 
12

 State Lands Ordinance, No. 8 of 1947, http://bit.ly/2n2Nlyw. 
13

 Mr. L. B. S. B. Dayaratne, interview by IRM researcher. 
14

 Ms. Shyamala Gomez, interview by IRM researcher. See also ―A Piece of Land to Call Her Own,‖ The 
Sunday Times, 6 March 2011, http://bit.ly/2rrdbB0. 
15

 Ms. Shyamala Gomez, interview by IRM researcher. See also ― A Piece of Land to Call Her Own.‖ 
16

 ― A Piece of Land to Call Her Own.‖ 
17

 Land Development Ordinance, No. 19 of 1935. 
18

 ―CEDAW/C/LKA/CO/7,‖ Human Rights Bodies, United Nations Human Rights, 8 April 2011, 
http://bit.ly/2EUSlvS. 
19

 ―CEDAW/C/LKA/CO/7,‖ Human Rights Bodies, United Nations Human Rights. 
20

 Ms. Chandra Herath (Land Commissioner‘s Office), interview by IRM researcher, 19 October 2017.  
21

 Dr. Ramani Jayasundere, interview by IRM researcher; and Mr. M. Thirunavukarasu, interview by IRM 
researcher. 
22

 ―A Piece of Land to Call Her Own.‖ 
23

 Mr. L. B. S. B. Dayaratne, interview by IRM researcher; and Ms. Swarna Sumanasekera (Ministry of 
Women and Child Affairs), interview by IRM researcher, 13 October 2017.  
24

 Ms. Shyamala Gomez, interview by IRM researcher. 
25

 Mr. L. B. S. B. Dayaratne, interview by IRM researcher; Ms. Swarna Sumanasekera, interview by IRM 
researcher; and Ms. Shyamala Gomez, interview by IRM researcher. 
26

 Mr. L. B. S. B. Dayaratne, interview by IRM researcher. 
27

 Ms. Swarna Sumanasekera, interview by IRM researcher.  
28

 Mr. L. B. S. B. Dayaratne, interview by IRM researcher. 
29

 ―CEDAW/C/LKA/CO/8,‖ Human Rights Bodies, United Nations Human Rights, 3 March 2017, 
http://bit.ly/2mTIVKf. 
30

 Land Development Ordinance, No. 19 of 1935, Third Schedule. 
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14. තේ් නියුක්තිදතේ  තන්තකො  තනොැරකීභ (Non-Discrimination in 

Employment)  
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ:  

ක්න්ත්න්  එතය ප යලඹ  ්ක්යතේ තන්තකො  ැරකීේ තුයන් රීභ ව් න ේමුතිදතේ 

(CEDAW) අ්න්මකභක නිරික් ඹන්තේ තතෝය්ගමක තකො ් ක්රිඹ්  නැීවීභ ව් 

ක්න්ත් ව ශභ් ක යුතු අභ්තය්ීලතේ ්ර්ෂික ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ  ඳ්යද ලය ව ගවීතභන් 

යුතු ක්රිඹ්ය ඹක් ඇතුශමක රීභ (C) – වෘිනභමක ව අවෘිනභමක තේ් නියුක්තිදඹ තුශ තන්තකො  

තනොැරකීභ   

ශ්රී රාහ විසින් 1981දී CEDAW ම්මුි ඹ අඳයහනුභත යන රදී.  එකී අඳයහනුභත කිීමභ භත, 
ෆභ ය 4 න භ යක් CEDAW නත හර්තහ කිීමභන ශ්රී රාහ ඵළඳී ඇත. අහන 
හරහන්තයඹ ව 2011 දී සිදු යන රද භහනරෝචානඹන අනු, ශ්රී රාහ භහනරෝචානඹ ව 
අසථහනේදී, CEDAW විසින්  අහනහත්භ නිීමක්ණ ණනහක් ශ්රී රාහ යජඹ නත ඉදිරිඳත් 
යන රදී.  ඳහර්ලසහය යහජයඹක් නර, ශ්රී රාහ යජඹ විසින් අහනහත්භ නිීමක්ණ ඳසු-
විඳයභන රක් කිීමභන ඵළඳී ඇත. 

නභභ ඵළඳීනභ ම ළකිල්ර තුශ, හන්තහ ව ශභහ නයුතු අභහතයහාලඹ විසින් නතෝයහත් 
ක්නේත්රර විනලේෂිත අහනහත්භ නිීමක්ණ අනුභනඹ යනු ඇත; පුද්ර නීි  
රි ාසයණ, යජනේ ඉඩම් නඵදහවළීමනම්දී සත්රී පුරු භහනහත්භතහඹ, විධිභත් ව අවිධිභත් 
නේහ නියුක්ි ඹ තුශ නනසනොන නනොළරකීභ ඊන ඇතුශත් නේ.  රජහ භඟ යනු රඵන 
අදවස විභසීම් භගින් භවජනතහ නත හන්තහ වහ ශභහ නයුතු අභහතයහාලනේ ඇි  වීභ ඉවශ 
නානු ඇි  අතය ඍජු ලනඹන් හන්තහන්නේ ජහරඹන්න භවජන නේහන් ව භවජන 
විලසහඹ ඉවශ නළාවීනම් ක්රිඹහයඹන වබහගිවීනම් අසථහ රහ නදනු ඇත.  

අන් රි පරඹක් නර යජඹ විසින් ඳහයදෘලය හර්ඹහයඹක් ව සිවිල් වබහගිත්ඹ ද 
ඇතුශත් අහනහත්භ නිීමක්ණ වීනභන් යුක්තවීභ වහ විභත් ක්රිඹහහයම් ක්රිඹහන 
නළාවීභ.  එන් ක්රිඹහන නළාවීම් භගින් සිදු යන රි ඹ ඊශඟ යහජය භහනරෝචානනේදී හර්තහ 
කිීමභ ද සිදු ශ වළකිඹ.  

ප්රධ්න අයමු :  

විධිභත් ව අවිධිභත් නේහ නියුක්ි ඹ තුශ CEDAW අහනහත්භ නිීමක්ණ ක්රිඹහන නළාවීභ.  
 

න්ින්ථ්න:  

 14.1 CEDAW  ම නත්භහන්විත නොනසරන රමුතහ රඵහදී නේහනියුක්ි ඹ පිළිඵ 
නිීමක්ණ අහනහත්භ කිීමභ.  
 

 14.2 නතෝයහත් නත්භහන්විත නොනස තුශ විධිභත් ව අවිධිභත් නේහ නියුක්ි නේදී සත්රී 
පුරු බහඹ භත නනසනොන ළරකීභ පිළිඵ නතොයතුරුර ඉවශ ඳහයදෘයබහඹක් 
ඇි  කිීමභ ව විෘත දත්ත ආෘි ඹකින් දත්ත හර්තහ කිීමභ.  

 

 14.3 සිවිල් භහජඹ භඟ අදවස විභසීම් භගින් විධිභත් ව අවිධිභත් නේහනියුක්ි නඹ ම 
හන්තහන්නේ ආයක්හ වහ භනඳන්වුම් නඹෝජනහ කිීමභ.    

 

 14.4 #3 (14.3)  ම රි ඹ නිඹහභනඹ කිීමභ වහ අභහතයහාල නිනඹෝජිතඹන් ව සිවිල් 
භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ම නිනඹෝජිතඹන්නන් භන්විත මිටුක් වත්රභහසි රැසවීභ.  
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 14.5 අහනහත්භ නිීමක්ණ භඟ OGP ඵළඳීම්ර රි ඹ සිවිල් භහජමටඹ 
ාවිධහනඹන් ව අනනකුත් අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන් වහ නඵදහ-වදහ ළනීභ.  

 

ගරයුතු ්ඹතනඹ: හන්තහ වහ ශභහ නයුතු පිළිඵ අභහතයහාලඹ  (MWCA) 
 

වඹ ්ඹතන: ජහි  හන්තහ මිටු (NCW); FOKUS 

්යේබක දිනඹ : 2016 ඔක්තතෝඵර්                                           අ්න දිනඹ: 2018 ජුනි  

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක්ෂි්තත ය ඇත.   ක්රිඹහහීම 

ළරසුනභ ම, පුද්ය නීි  (ඵරන්න ඵළඳීභ 12) ානලෝධනඹ වහ අදහශ නන න්ධිසථහන, 

යජනේ ඉඩම් නඵදහ වළීමනම්දී සත්රී පුරු භහනහත්භතහ (ඵරන්න ඵළඳීභ 13), ව විධිභත් ව 

අවිධිභත් නේහ නියුක්ි නේදී නනසනොන නනොළරකීභ (ඵරන්න ඵළඳීභ 14) ආදිඹ තනි ඵළඳීභක් 

ඹනනත් රළයිසතුත වී ඇත.  ඳළවළදිය බහඹ වහ, නභභ හර්තහනේ න්ධිසථහන නනස ව ඵළඳීම් 

තුනන නන් ය ඇත.  ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ 

ඵරන්න. http://bit.ly/2wv3jXR. 
 

 

න්දර්බඹ ව අයමුණු 
හන්තහන්න එනය ම සිඹලු ආහයනේ නනසනොන ළරකීභ දුයලීනම් මිටු (CEDAW) 
විසින් හරහන්තය භහනරෝචාන ඳළළත්වීභ ව හභහජි යනල්රන අහනහත්භ නිීමක්ණ 
ආහයනඹන් නඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිීමභ සිදු යනු රඵයි.  ශ්රී රාහ වහ, 2011 දී යන රද 

CEDAW අහනහත්භ නිීමක්ණ වහ විධිභත් ව අවිධිභත් නේහනියුක්ි ඹ තුශ 
හන්තහන්න එනය ම සිදුන නනසනොන ළරකීනම් තත්ත්ඹ පිළිඵ නඹෝජනහ ව 
නිීමක්ණ අන්තර්ත විඹ.  නභභ ඵළඳීභ අයමුණු යනු රඵන්නන් නභභ නිීමක්ණ ම්ඵන්ධ  
විනිවිද බහඹ ව වීභ වඳුන්හදීභයි.  
 

පුහුණු රැකිඹහන් තුශ හන්තහන්නේ නේහ නියුක්ි නඹ ම අඩු අඹ ව දිගින් දිනභ ඳත්නහ 
හන්තහන් විරැකිඹහ1 ම්ඵන්ධ CEDAW විසින් ඳශයන රද විනලේෂිත අධහනඹක් ඳශ 

යන රදී.  IRM ඳර්නේඹහ විසින් ම්මු හච්ඡහන රක් යන රද ජනායහ ව 
ායහනල්න නදඳහර්තම්න්තු ව ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන්න අනු, ශ්රී රාහනේ ්රභඵරහඹන 

ඇතුශත් හන්තහන්නේ රි ලතඹ 36% ඳභණ නේ.2  නභ මදී යාගි  මානඹ ව හන්තහන් ව 
පිරිමින් අතය භහන ඳහරිනතෝෂි ම්ඵන්ධ යසථහදහඹ රි ඳහදනඹන් නනොභළි වීභ පිළිඵ 
මිටුන ම අධහනඹ නඹොමුවිඹ.  විධිභත් ව අවිධිභත් රැකිඹහ ක්නේත්රඹන් ම හන්තහන්නේ 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ 

විනලේත්ඹ OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ විබවීඹ ඵරඳෆභ 
රභහදඹකි
න් නතොය 
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14. නේහ 
නියුක්ි නේදී 
නනස නොන 
නනොළරකීභ     
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ආයක්හ වි  කිීමභ ම්ඵන්ධ පිඹය ළනීභ ව හන්තහන්න ව පිරිමින්න ්රමි 

නශනඳොර තුශ භහන අසථහන් රඵහදීභ ආදිඹ ද CEDAW නිර්නද්ලරන ඇතුශත් විඹ.  

 
ර්තභහනනේ නල්නත ඳරිදි, ඇතළම් න්ධිසථහන භගින් යජඹන් විසින් රඵහළනීභන අන්තක්හ 
යන නද් පිළිඵ විනලේත්ඹක් ඳඹයි (උදහ. නභනවයුම් මිටුනේ වත්රභහසි රැසවීම්).  

නනේ නතත්, යජඹ විසින් CEDAW නිර්නද්ල ම්ඵන්ධනඹන් නයුතු යන ආහයඹ 
අඳළවළදියඹ.  ඒ ම්ඵන්ධනඹන් යජඹ විසින් ය විනලේෂිත නිීමක්ණ ක්රිඹහන නාන්නන්ද, එනේ 

නම්, ඒ කිනම් ආහයනඹන් ද ඹන්න දක්හ නළත.  එ ම රි පරඹක් නර, IRM ඳර්නේඹහ 
ම්පුයණ ඵළඳීභ තක්නේරු යනු රඵන්නන් අඩු විනලේත්ඹක් ඇතළයි ඹන ආහයඹන ඹ.  
 

නල්නත ඳරිදි ම්පුර්ණ ලනඹන් ඉටු වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් සුළු විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  
කිීමභන ඉඩ ඳළි ණි.  හන්තහ නේහනියුක්ි ඹන් වන නනසනොන ළරකීභ ම්ඵන්ධ 
ායහන ව නතොයතුරු රහලනඹන ඳත්කිීමභ, ඳහයදෘලයබහඹ ඇි  කිීමභ වහ ව සුබහදී 
පිඹයක් නර වඳුනහත වළකිඹ.  නභඹ යජඹ විසින් ීවන නඳය රහලනඹන ඳත් නනොයන රද්දකි.  
භවජන අදවස විභසීම්  මත රැකිඹහ ක්නේත්රනේ හන්තහන්නේ ආයක්හ ම්ඵන්ධ 
භනඳන්වුම් නිර්භහණඹ කිීමභ භගින් ද සුබහදී රි පර රඵහළනීභ සිදු ශ වළකිඹ. නනේ 
නතත්, නභභ ඵළඳීභ වහ යජඹ විසින් යාගි  මානඹ පිළිඵ අභතන නනොඳළවළදිය බහහ, 
නේහනියුක්ි නේ අඩු භටමනභ, ව භහන ඳහරිනතෝෂි පිළිඵ රුණු අන්තර්ත නේ.  
නනොඳළවළදිය බහනේ සීභහන් විසින් නභභ ඵළඳීභ CEDAW හර්තහ භගින් ඉරක් යන රද 
ළනලු විඳීභ ම්ඵන්ධ නොතයම් දුය භන් යන්නන්ද ඹන්න පිළිඵ තක්නේරු යනු රඵයි.  

 

භ්්තතිදඹ 
14.1 තේ් නියුක්තිදඹ පිළිඵ CEDAW නිීක්  ප්රමුඛත්  ඳමකරීභ:  නභභ න්ධිසථහනඹ 
නඳන්නුම් යනු රඵන්නන් සීමිත භහ්ති ඹකි.  හන්තහ ව ශභහ නයුතු අභහතයහාලඹ නවෝ 
හන්තහන් පිළිඵද ජහි  මිටු (NCW) නවෝ රමුතහ නත්ීමනම් ක්රිඹහඳිතඳහිතඹක් නභනවඹහ 
ඇි  ඵන කිසිදු හක්ෂිඹක් IRM ඳර්නේඹහ වන විනලේනඹන් දක්නන රළබී නළත.  ඒ නනුන, 
අභහතයහාලඹ විසින් හන්තහන්න එනය ම සිඹලු ආහයනේ නනසනොන ළරකීභ දුයලීභ වහ 
න හර්තහයණ ඹහන්ත්රණඹ විභහ ඵළලීභ වහ න තහහය පිඹය ණනහක් නන ඇත.  
NCW විසින් අධහනඹ නඹොමු යනු රළඵ ි බුනණ්, හන්තහන් නේනේ නඹදවීභ, ශභයින් ව 
තරුණඹන් නේනේ නඹදවීභ ම්ඵන්ධ ඳනත ව භහතෘත් රි රහබ ආඥහ ඳනත ආදී ම්රුන් 
ආශ්රිත නීි  ානලෝධනඹ වහ “නයුතු ක්රිඹහත්භ ය ඇි ”3 ඵයි.  නභභ නීි  ම්ඵන්ධනඹන්, 
විනලේනඹන්භ ානලෝධනඹ විඹ යුත්නත් නභොනහද ඹන්න පිළිඵ NCW නිනඹෝජිතඹහ වන් 
ය නළත.  විවිධ අභහතයහාල නත NCW විසින් නිකුත් යන රද, යාගි  මාන ම්ඵන්ධ 
නඳෝසනය IRM ඳර්නේඹහ වන NCW විසින් නඳන්හ ඇත.  නභභ නඳෝසනර් භගින්, කිඹන්නන් 
වන යාගි  මානඹ ම්ඵන්ධ ළඩි අධහනඹක් රඵහදීභ සිදු ය ි බුණ නමුත්, යාගි 
 මානඹක් නිර්භහණඹ නනයන්නන් නනේද ඹන්න පිළිඵ විසතය ඒහනඹ ම අන්තර්ත 
නනොි ය ණි.  
 

14.2 තේ් නියුක්තිදඹ තුශ ්ත්රී පුරුබ්ඹ භත තන්තකො  ැරකීභ පිළිඵ තතොයතුරු 

ප්රක්ලනඹ  ඳමක තනොරීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ ආයම්බ වී නනොභළත.  හන්තහ නිනඹෝජිතරිඹන් 
ම්ඵන්ධ ජහි  මිටු වන් නශේ, අභහතයහාලඹ විසින් නභභ අයමුණ වහ දත්ත එතු 
කිීමභක් සිදු නනොශ ඵයි.4  හන්තහන්නේ ළනලු වහ ක්රිඹහ යන, රහබ නනොරඵන 
ාවිධහනඹක් න FOKUS, වන් නශේ, නභභ නතොයතුරු රහලනඹ නු දළකීභ ි යුණු 
ජඹග්රවණඹක් නු ඇි  ඵයි.5  
 

14.3 භගතඳන්වුේ පිළිඵ භවජන අදව් වෘභසීේ: නභභ ඵළඳීභ නම් නනතක් ආයම්බ වී නනොභළත.  
හන්තහන් පිළිඵ ජහි  මිටු (NCW) භවජනතහ නත කිසිදු භනඳන්වුභක් නිකුත් ය 
නනොභළත.6  NCW විසින් විධිභත් ව අවිධිභත් නේහනියුක්ි ඹ තුශ හන්තහන්න නනසනොන 
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ළරකීභ පිළිඵ භවජන අදවස විභසීභක් ඳළළත්ව ඵන කිසිදු හක්ෂිඹක් නොඹහළනීභන IRM 
ඳර්නේඹහන වළකි වී නළත.  
 

14.4 ඵහුවෘධ-ේඳමකද්ඹක තභතවයුේ කමිටු: නේහනියුක්ි නේදී හන්තහන්නේ ආයක්හ 
ම්ඵන්ධ භනඳන්වුම් හච්ඡහන රක් නවෝ සය නවෝ නනොභළි  ඵළවින්, නභභ 
න්ධිසථහනඹ තභත් ආයම්බ වී නනොභළත.   
 
14.5 ප්රගතිදඹ තඵද්-වද් ගැනීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ අත්යනන ි නඵන්නන් සීභහ මත 
භහ්ති ඹකි.  හන්තහන් පිළිඵ මිටුනේ බහඳි නිඹන අනු, සිවිල් භහජඹ ද ඇතුළු ඵහුවිධ- 
ම්ඳත්දහඹ වමු ඳත්හ ි නබ්.  හන්තහන්න එනය ම සිඹලු ආහයනේ නනසම් දුයලීනම් 
මිටුනේ අහනහත්භ නිීමක්ණ7 2017 දී රහලඹන ඳත්කිීමභත් භඟ නභභ වමු ඳළළත්වීභ සිදු 
ය ඇත.  නභභ අදවස විභසීම් අතයතුය, FOKUS විසින් වි  යන රද්නද්, අහනහත්භ 
නිීමක්ණ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහහයම්ර රි ඹ පිළිඵ සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන දළනුත් ශ  
ඵඹ.8  
 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ පිළිඵ සීභහ මත රි ඹක් ඇි  නිහ, පූර් රි පර හර්තහ වී නනොභළත.  

ඉදිරි පිඹය 
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න න්ධිසථහන ක්රිඹහහයම් පිළිඵ පුළුල් රළයිසතුක් ඉදිරිඳත් යන 
යන අතය, එභගින් අදවස යනු රඵන්නන් විධිභත් ව අවිධිභත් නේහනියුක්ි ඹ තුශ 
හන්තහන්න නනසනොන ළරකීභ දුරු කිීමභයි.  CEDAW නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිීමනම් 
න්දර්බඹ තුශ නභභ ඵළඳීභ රලානීඹ නේ.  IRMඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යන්නන්, නභභ ඵළඳීභ 
ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුභන ඇතුශත් කිීමභන තයම් රමුතහක් නනොදයන ඵයි.  

 
                                                           
1
 ―CEDAW/C/LKA/CO/7,‖ Human Rights Bodies, United Nations Human Rights, 8 April 2011, 

http://bit.ly/2EUSlvS. 
2
 ―Sri Lanka Labour Force Statistics – Quarterly Bulletin, 3

rd
 Quarter 2016, Issue No. 74,‖ Department of 

Census and Statistics, 2016, http://bit.ly/2BY6TZQ. 
3
 Ms. Swarna Sumanasekera (Ministry of Women and Child Affairs), interview by IRM researcher, 13 October 

2017. 
4
 Ms. Swarna Sumanasekera, interview by IRM researcher. 

5
 Ms. Shyamala Gomez (FOKUS), interview by IRM researcher, 27 October 2017. 

6
 Ms. Swarna Sumanasekera, interview by IRM researcher. 

7
 Ms. Swarna Sumanasekera, interview by IRM researcher. 

8
 Ms. Shyamala Gomez, interview by IRM researcher. 
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තමකභ් 7: තද්ලඳ්රනතේ  ක්න්ත් (WOMEN IN POLITICAL 

GOVERNANCE)  

15. ප්ර්තද්ලිඹ භට් තේ  ක්න්ත්න්තේ තද්ලඳ්රන වබ්ගිමකඹ (Women’s 
Political Participation at the Local Level) 
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ :  

රහනද්ය ඹ භටමනභ තුශ නද්ලඳහරනි තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයනේදී හන්තහ වබහගිත්ඹ ලක්ි භත් 
කිීමභ.  

සත්රී පුරු භහනහත්භතහ ව නනසනොන නනොළරකීභ නනය ම ශ්රී රාහ යසථහ ළඳවී 
ඇි  අතය, සුබහදී නනසම් ඇි  කිීමභන ඉවල් න ක්රිඹහ වඳුනහ නියි.  යසථහභඹ ඵළඳීම් 
නභන්භ  CEDAW නත න ජහතයන්තය ඵළඳීම් ද පිළිය ඹු නනයන නභභ ඵළඳීම්, හන්තහ 
රඥ්ති ඹ ශ්රී රාහ (1993) ව හන්තහන් වහ න ජහි  ක්රිඹහහීම ළරළසභ (1996)  ම 
භනහ ඇතුශත් ය ඇත.  සත්රී පුරු භහනහත්භතහ නත න නභකී ඵළඳීම් එනේ ි බුණද, 
නද්ලඳහරනභඹ ලනඹන් ජහි  වහ ඳශහත් ඳහරනඹන හන්තහ වබහගිත්ඹ තභත් ඳි න්නන් 
6% අඩු භටමනභ ඹ. 

[…]  
 
හන්තහන් පිළිඵ අනනකුත් දර්ලඹන් න අධයහඳනඹ ව නෞයඹ ඹන අාලර ඉතහ නවො 
හන්තහ නිනඹෝජනඹකින් යුත් යන නභභ අඩු භටමනභ ෆභ විනනභ ඳහනවේ දක්නන රළබී ඇත්නත් 
රනවයහක් නරසින් ඹ. 
 
2016 දී ඳශහත් ඳහරනඹන අදහශ නීි ඹක් ානලෝධනඹ යන රද්නද් හන්තහන් වහ 25% 
අනිහර්ඹ නෝනහක් ඊන ඇතුශත් කිීමභන ඹ. 

ප්රධ්න අයමු :  
 

සුදුසුම් රත් හන්තහන් ඳශහත් ඳහරන අධිහීමන් නත නහභනඹෝජනහ කිීමභන වහ 
නතෝයහළනීභන ව එභගින්, නද්ලඳහරනභඹ තීයණ-ළනීම්ර හන්තහ වබහගිත්ඹ ලක්ි භත් 
කිීමභත් ඹ. 
 

න්ින්ථ්න:  
 

 15.1 ඳශහත් ඳහරන භළි යණ වහ තය කිීමභන ළරසුම් යන පුහුණු රත් 
හන්තහන් සුදහනම් කිීමභ භගින් නහභනඹෝජනහ වහ වඬ නළගීභ.  

 

 15.2 2017 ඳශහත් ඳහරන භළි යණඹ වහ නද්ලඳහරන ඳක් විසින් පුහුණු රත් 
සුදුසුම්  මත හන්තහන් නහභනඹෝජනහ කිීමභ.   

 

 15.3 නද්ලඳහරන ඳක්ෂ භගින් නහභනඹෝජනහ ව හන්තහන්නේ නද්ලඳහරන යහඳහයඹ 
අදහශ ඳක් නහභ ඹනනත් ක්රිඹහත්භ යනන ඹහභන ල්රයභඹ ව නනත් වන රඵහදීභ.  

 

 15.4 2017 ඳශහත් ඳහරනඹන පිවිසි හන්තහන්නේ නහභනඹෝජනහ බහයදීනම් සින 
භළි යණඹ දක්හ රචාහයණ යහඳහය නයුතු නොඹහ ඵළලීභ.  
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 15.5 ෆභ තයරුකුනේභ (හන්තහන් ද ඇතුශත්) නම් ව නතොයතුරු ඳශහත් ඳහරන 
භළි යණඹන නඳය භවජනතහන නිකුත් කිීමභ.  

 

ගරයුතු ්ඹතන: භළි යණ නොමිභ  
 

වඹ ්ඹතනඹන්: ඳශහත් ඳහරන ව ඳශහත්බහ අභහතයහාලඹ; හන්තහ ව ශභහ නයුතු 
අභහතයහාලඹ  

 

්යේබක දිනඹ : 2016 ජුනි                                                අ්න දිනඹ : 2017 භහර්තු  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක් ෂි්තත ය ඇත.  ම්පුර්ණ 

නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න.http://bit.ly/2wv3jXR.  

 

න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීනභ ම ල්ය අයමුණ න්නන් පුහුණු රත්1 නවෝ සුදුදුම්  මත හන්තහන් ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතනඹන් වහ ඳත්වීනම් ක්රිඹහයඹ ලක්ි භත් කිීමභයි.  විනලේනඹන්භ, එභගින්, 
නද්ලඳහරනි නහභනඹෝජනහ වහ පුහුණු රත් හන්තහන් නඹදවීභ වහ වඹ රඵහදීභන 
නයුතු කිීමනභන් ඔවුන්නේ නහභනඹෝජනහ ව නත්ීමඳත්වීභ ද වි  කිීමභන අදවස යයි. 
එනේභ, භළි යණ යහඳහයඹ වහ නභභ හන්තහන් වන තහක්ණි ව ල්රයභඹ වඹ 
ළඳමටභන ද නභයින් අදවස යයි.  රි චාහය ලනඹන්, යජඹ ව සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් 
අන්තක්හ යනුනේ, නභභගින් ඳශහත් ඳහරන භටමනනම්දී හන්තහන්නේ නිනඹෝජනඹ, වඬ නළගීභ, 
ව නද්ලඳහරනි තීයණ ළනීභ ඍජු නර ලක්ි භත් කිීමභ ව ළඩිදියුණු කිීමභයි.2  

කිනම් ආහයඹකින් රහ ඵළලුද, ශ්රී රාහනේ නද්ලඳහරනි තීයණ ළනීම් වහ හන්තහ 
නිනඹෝජනඹ ඳි න්නන් ඉතහ අභ භටමනභ ඹ.  නභඹ ජහි , ඳශහත් ව ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
ඹන යහජය භටමනම් සිඹල්රන භ අදහශ නේ.3 දල ණනහක් පුයහ එතළන ඳල්වීභන ආන්න 
තත්ත්ඹ ඳත්නහ හන්තහන්නේ නද්ලඳහරනි නිනඹෝජනඹ ජහි  ඳහර්යනම්න්තුනේ සිඹඹන 
5.8ක්, ඳශහත් බහර සිඹඹන 4.1ක් ව ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර සිඹඹන 1.8ක් ළනි අභ 
රි ලත නඳන්නුම් යයි.4  ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන්න අනු, නද්ලඳහරනි තීයණ ළනීම්ර දී 
හන්තහ නිනඹෝජනඹ අඩුවීනම් නවේතු නඵොනවෝ ඹ.  විවිධහහයඹ.  උදහවයණ නර, නද්ලඳහරනි 
රමින් විසින් ඩිතෘල්යත්ඹන දී ඇි  රමුසථහනඹ ඵරළන්වීභ,5 ව නද්ලඳහරනි රචාණ්ඩ 
ක්රිඹහ6 ම්ඵන්ධනඹන් ඇි  ඵහධහහීම අදවස ව නද්ලඳහරන ඳක්ෂ ාවිධහනනේ දුර්රතහ7 එකී 
නවේතු අතය නේ.  නද්ලඳහරනි වබහගිත්ඹ8 ම්ඵන්ධනඹන් ඇි  අසථහ නනය ම උනන්දුක් 
නනොදළක්වීභ, නවෝ ඒ පිළිඵ න සීමිත දළනුම්ත් වීභ; නද්ලඳහරන යහඳහය වහ න තහක්ණි 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ 

විනලේත්ඹ OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ විබවීඹ ඵරඳෆභ 
රභහදඹකි
න් නතොය 
වී ද ? 

භහ්ති ඹ 

න
ළත
  

ඳ
ව
ශ
  

භ
ධ
ය
භ
  

ඉ
ව
ශ
  

න
ත
ොය
තු
රු
 

ව
හ 

ර
න
ේ
ල
ඹ
  

පු
ය

ළසි
 
ව
බ
හගි
ත්

ඹ
  

භ
ව
ජ
න
 

වී
භ
  

වි
නි
වි
ද 
බ
හ
ඹ
 
ව
 



වී
භ
 

ව
හ 

ත
හක්

න
ඹ
 
ව
 න

 

න

ොඹ
හ
ළනී
ම්
 බ
හවි
ත
ඹ

 

න
ළත
  

අ
ඩු
  

භ
ධ
ය
භ
  

ඳ
රි
ණ
හභ
න
ඹ
 
න
 

ඳ
රි
ණ
හභ
න
ඹ
 
න
  

 ආ
ය
ම්
බ
 වී
 න
ළත

 

සී
මි
ත
  

භ
හණ


ත්

 


ම්
පූ
ර්
ණ

 

15. රහනද්ය ඹ 
භටමනභ තුශ 
හන්තහන්නේ 
නද්ලඳහරනි 
වබහගිත්ඹ    

 ✔ 
 

 ✔ ✔     ✔  නළත   ✔  

 

http://bit.ly/2wv3jXR
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ව ල්රය වඹ රභහණත් නනොවීභ;9 ව නඵොනවෝ වින නද්ලඳහරන නහඹත් පුහුණු වහ 
අධයහඳනඹ නනොභළි වීභ10 ද නභ ම තත් මිමිහක් වහ නවේතුන රුණු අතය නේ.  

යජනේ ව නයඵද ම්ඳත්දහඹඹන්න අනු, ශ්රී රහානක්ඹ හන්තහනේ අත්දළකීභ “ලක්ි භත් 
ාර්ධන දර්ලඹන් ව දුර්ර නද්ලඳහරනි නිනඹෝජනඹක්  මත රනවේයහක්” ඹ.11  එනිහ, 
ඳශහත් ඳහරන භටමනභ ද ඇතුළු නද්ලඳහරන තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයඹ තුශ හන්තහන්නේ 
වබහගිත්ඹ ළඩිදියුණු කිීමභ වහ ලක්ි භත් පිඹය ළනීභ අලය නේ.  ඳශහත් ඳහරන ව 
ඳශහත් බහ අභහතයහාලඹ විසින් න පිඹය කි මඳඹක් ළනීභ වහ නහඹත්ඹ නන ඇත.  එභ 
මුරපිීමම් අතය ල්යත්ඹ නු රඵන්නන් 2016 නඳඵයහරි භහනේ දී ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
භළි යණ ඳනත වහ සිදුයන රද ානලෝධනඹ භගින් ඳශහත් ඳහරන භටමනභ තුශ 
හන්තහන්නේ නිනඹෝජනඹ වහ 25%  රි ලතඹ නෝනහක්12 රඵහදීභයි.  නභභ 
ානලෝධනනේ ඹහන්ත්රණ නභභ තක්නේරුන ම විඹඳථඹන ඩහ ඳසුඳසින් ි බුණද, ානලෝධනඹ 
වඳුන්හ දුන්නන් මි්ර ඡන්ද ක්රභඹ න්දර්බඹ තුශ (ඵහුතය ඡන්ද ක්රභනේ ව භහනුඳහි  
නිනඹෝජන ක්රභනේ ානඹෝජනඹක් නර)13 වීභ විනලේනඹන් වන් ශ යුතුඹ.  ඒ අනු, 
නෝනහනන් 10%  රි ලතඹක් නඳනී සිිතන්නන් ජඹ ණු ඳසු යන ඳශමු තළනළත්තහ 
නතෝයහළනීභ වයවහ තයහරිත්නඹන් යුතු නතෝයහළනීභ භගිනි.  අනනක් 15%  රි ලතඹක් 
හන්තහන් නද්ලඳහරන ඳක් භගින් නහභනඹෝජනඹ කිීමභ වයවහ භහනුඳහි  නිනඹෝජනඹ 
තුළින් නත්ීම ඳත්වීභ සිදු නේ.   

හභහනයනඹන්, ානලෝධනඹ භගින් අන්තක්ෂිත රි පරඹ වුනේ ඳශහත් ඳහරන භටමනභ තුශ නත්ීම 
ඳත්න හන්තහන්නේ රභහණඹ ඳි න ආන ායහනන් තුනනන් එක් ඵන ඳත් කිීමභයි. 
නභභගින්, රි චාහය ලනඹන්, ඳශහත් ඳහරන භටමනභ තුශ ඳත්න හන්තහන්නේ ායහ විනලේ 
නර දළත වළකි ළඩිවීභක් නර වඳුනහත වළකිඹ.  ඒ අනු රක්නේඳණඹ ය ි නඵන්නන් 
ඳශහත් ඳහරන හන්තහ භි ායහ 90 සින 2,000 ක් ඳභණ දක්හ ඊශඟ ඳශහත් ඳහරන 
භළි යණනේදී ළඩි කිීමභයි.14  

නල්නත ආහයඹන, ම්පුර්ණ ලනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් ඳශහත් 
ඳහරන භටමනභ තුශ හන්තහන්නේ වබහගිත්ඹ නනය ම භධයත ඵරඳෆභක් ඇි  කිීමභන නවේතු 
නු ඇත.  නෝනහ වඳුන්හදීභ භගින් නද්ලඳහරනඹ තුශ හන්තහනේ නිනඹෝජනඹ ළඩිකිීමභ 
වහ නවේතුන ආහයනේ ළදත් ව පුළුල් ජඹග්රවණඹක් නර සිවිල් භහජනේ රලාහන රක් 
විඹ.15  නනේ නතත්, නඵොනවෝනදනහනේ වළඟීභ, නෝනහ ඳභණක්, පුහුණු රත් හන්තහන් 
නහභනඹෝජනඹ වීභ නවෝ නත්ීම ඳත්වීභ නවෝ වි  කිීමභ වහ රභහණත් නනොන ඵත්, 
හන්තහන්නේ නිනඹෝජනඹ අරුත්ඵය නද්ලඳහරනි වබහගිත්ඹන ඳරිර්තනඹ කිීමභ වහ 
නවේතු නනොන ඵත්ඹ.16  ක්රිඹහහීමන් තර් යනු රඵන්නන් නෝනහ ඹනු නද්ලඳහරනඹ තුශ 
හන්තහන්නේ වබහගිත්ඹ විඹනඹ ම  ඍණහත්භ එහෘතීන් ව රහේනිලසචාඹන් රහ 
දළීවභ වහ  න එභ ඍජු පිඹය න ඵන ඹ.17  

සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන නිනඹෝජිතඹන් විලසහ යනුනේ, නෝනහ ි ය ඹදී ඳහ ඳක්ග්රහී  
නද්ලඳහරනඹ නඳන්නුම් යමින් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන භළි යණ ඳළළත්වීභ දිනභ සිදුනු ඇි  
ඵයි.18  ඔවුහු ය ඹ ඳශ යන්නන් පුහුණු රත්, නවෝ ඩහත් සුදුසුම්  මත, අන්තක්ඹන්න ඩහ 
නද්ලඳහරනි නඹෝයතහක් ඳක්ග්රහ මත්ඹ භත අනනකුත් අඹන රඵහනදන්නන් ද ඹන්න පිළිඵ 
ඹ.  නභභ න්දර්බඹ තුශ, ම්ඳත්දහඹඹන් රහල යන්නන්, නෝනහ ි යහය නර 
ඳත්හනන ඹහභ ව ඵරඳෆම්වත රි පර රඵහළනීභ වහ ඒත් භඟ ඌනපූය 
උඳහඹභහර්ඹන්නේ ාරනඹක්  ද අලය න ඵයි.19  නභභ උඳහඹභහර්ඹන් වහ සයන 
රද පුහුණුවීම්, නද්ලඳහරනි ලක්නුතහඹ නොඩනළගීභ, ඳර්නේණ ඳළළත්වීභ, භවජන 
දළනුත්වීභ ඇි  කිීමභ, ව භළදිවත්වීම් ඳත්හනන ඹහභ ආදිඹ ඇතුශත් න අතය, නභභගින් 
පුරු ල්ය ආධිඳතයඹ  මත නද්ලඳහරන ාසෘි ඹ නනස කිීමභ සිදුනු ඇත.20   
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න්ධිසථහන කි මඳඹක් පුළුල් නර ඉටු කිීමභන වළකි ඵන නත්රුම් ළනීභන වළකිඹහ ඇත.  නමුත් 
අනනක් න්ධිසථහන පිළිඵ ඳි න්නන් අඳළවළදිය තත්ත්ඹකි.  උදහවයණඹක් නර, 
නඹෝජනහන ම දළක්නන්නන් නහභනඹෝජනහ වහ වඬ නළගීභන පුහුණු රත් හන්තහන් එක්හසු 
කිීමභයි.  නමුත් නභ මදී ඵළඳීභ විසින් ක්රිඹහහයභ විනලේනඹන් ඇි  යන්නන් කුභක් වහද 
ඹන්න වඳුනහළනීභන අනඳොනවොත් නයි.  ඊන අභතය, ඵළඳීභ භගින් “පුහුණු” රත් හන්තහ 
අන්තක්ෂිහ ඹන්නනන් අදවස යන ානඹෝජිත නවෝ අභ උඳභහනඹන් විසතය කිීමභක් 
යන්නන් ද නළත.  නභභ නනොය වළීමභ විනලේඥයින් විසින් අදවස ඳශ යන රද ඳරිදි 
තත්ත්නඹන් උස ව අදහශත්නඹන් යුතු නද්ලඳහරන නහඹත්නඹ ම ඳි න පුහුණු ඹන්නන 
අදහශ නේ.  ඇතළම්හු නඹෝජනහ යන්නන්, නඳොදුනේ රි ාසයණඹ කිීමනම්දී නද්ලඳහරනි 
යහඳහය මුරයයණඹ ද ඇතුළු අනනකුත් රහනඹෝගි ලක්නුතහන් වඳුන්හදීභන බහවිත යන රද 
විඹභහරහන් බහවිත යන රද ඵයි.21 

භ්්තතිදඹ 
නභභ ඵළඳීභ වහ ල්ය කීභ ඵළඳී ඳි න්නන් භළි යණ නොමිභ භඟ ඹ. අදහශ ස 
කිීමම් වහ ඩහත් නවො ළනී භක් රඵහළනීභ පිණි, IRM ඳර්නේඹහ විසින් භළි යණ 
හර්ඹහරනේ අදහශ නිනඹෝජිතඹන් ම්ඵන්ධ යළනීභන උත්හව දයන රදී. එනේභ, IRM 
ඳර්නේඹහ විසින් 2017 ළ්තතළම්ඵර් ව නනොළම්ඵර් අතය හරනේදී දුයථන, ඊනම්ල් ව 
විනද්ල නයුතු අභහතයහාලනේ ම්ඵන්ධතහ  මත යජනේ OGP භධයසථහනනේ නිර්නද්ල, ව 
ළරනඳන අයුරින් න රද රලසනභහරහ ඉදිරිඳත් කිීමභ වයවහ දිගින් දිනභ විවිධ උත්හවඹන් 
න්නහ රදී.   නමුත් සුබහදී රි චාහය කිසික් රළබී නළත.  

නම් නිහ, සථහනීඹ ඳර්නේණ, ඳශහත් ඳහරන ව ඳශහත්බහ අභහතයහාලඹ, හන්තහ ව ශභහ 
නයුතු අභහතයහාලඹ ව පුළුල් ඳයහඹකින් යුත් සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන ව නද්ලඳහරනඹන 
හන්තහන්නේ නිනඹෝජනඹ නනුනන් වඬ නඟන වහ නයුතු යන තනි පුද්රයින් නි න් 
රළනඵන රි චාහය භහ්ති ඹ තක්නේරු කිීමභන නවේතුඳහද නු ඇත.   

15.1 න්භතඹෝජන් ව් වඬ නැගීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ අත්යනන ි නඵන්නන් සීභහ මත 
භහ්ති ඹකි.  විල්ඳ රි ඳත්ි  නක්න්ද්රනේ නිනඹෝජිතනඹකුන අනු, සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹක් 
විසින් නභභ ඵළඳීභ ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ වඹ දළක්වීභ සිදු යනු රඵයි.22  

සිවිල් භහජමටඹ නිනඹෝජිතඹහ වි  නශේ, හන්තහ වහ ශභහ නයුතු අභහතයහාලඹ (MWCA) 
විසින් හන්තහ අන්තක්ෂිහන් නතෝයහළනීනම් උඳභහනඹන් අනහත්භ කිීමභ වහ පිඹය 
නන ඇි  ඵයි.  එභ උඳභහනඹන් වහ අධයහඳනඹ, භහජ ළඩනයුතු ව නද්ලඳහරනි 
ඳසුය භ23 පිළිඵ භනඳන්වුම් අන්තර්ත නේ.  MWCA විසින් ඳහර්යනම්න්තු තුශ නභභ 
උඳභහනඹන් පිළිඵ හච්ඡහ යන රද අතය, ළඩිදුයනත් ඳක් නල්ම්රුන්, භළි යණ 
නොභහරිසරු, ව සිවිල් භහජඹ අතය නඵදහවළීමභ ද සිදු යන රදී.24  සිවිල් භහජඹ අන්තක්හ 
යන ඳරිදි, උඳභහනඹන් භගින් නද්ලඳහරන ඳක්ෂරන සුදුසුම්  මත හන්තහ අන්තක්ෂිහන් 
නතෝයහළනීභ ව ම්ඳත්දහඹඹන්න ඔවුන්නේ නහභනඹෝජනඹන් ව නත්ීම ඳත්වීභ පිළිඵ වඬ 
නළගීභන වළකිඹහ රඵහ නදයි.25 

ඊන භහීව නර, MWCA ඹනනත්, හන්තහන් පිළිඵ ජහි  මිටු (NCW), විසින් ක්රිඹහහීම 
හන්තහ නහයිහන් වහ නදදින ළඩනවනක් ඳත්න රදී.  නභ මදී, හන්තහන් 1,000 න 
ළඩි ණනක් යන පුයහ ළඩනවන් වඹන වබහගිත්ඹ රඵහනදන රදී.26  පුළුල් වබහගිත්ඹක් 
රඵහළනීභ වහ අභහතයහාලඹ විසින් නද්ලඳහරන ඳක්ෂ ම්ඵන්ධ යළනීභ සිදු යන රදී.   
පුහුණු ළඩනවන් භගින් 25% නෝනහ ම්ඵන්ධ ඹහන්ත්රණ, නද්ලඳහරන නහඹත් ගුණහා, 
ව නද්ලඳහරනනේදී හන්තහන් ඉදිරිඹන ඳළමිණීභ සිදු ශ යුත්නත් ඇයිද ඹන්න ද ඇතුශත් 
නනස ව භහතෘහ ආයණඹ කිීමභ සිදු යන රදී.27  NCW විසින් වි  නශේ, එභගින් විබවීඹ 
හන්තහන් ව රහනද්ය ඹ නල්ම් හර්ඹහර 325 හන්තහ ාර්ධන නිරධහීමන් වහ භහන 
පුහුණු ළඩනවන් ඳළළත්වීභ සිදු යනු රඵන ඵයි.28  
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එනේභ, විල්ඳ රි ඳත්ි  නක්න්ද්රඹ විසින් සහධීන නර ඳත්න රද ක්රිඹහහයම් භගින් විබවීඹ 
හන්තහ අන්තක්ෂිහන් වහ පුහුණුවීම්රන වඹ දළක්වීභ ව දළනුත්කිීමම් ඳළළත්වීභ සිදු 
යන රදී.  නම් වහ 2,500 න ළඩි හන්තහ නහයිහන් වහ අනනයොනය නර ඳත්න 
ාහද ව හච්ඡහ, දෘලය දළනුත්කිීමම් ළඩනවන්, ව නතොයතුරු ඳත්රිහ නඵදහවළීමභ ආදිඹ 
ඇතුශත් නේ.  නභභ ක්රිඹහහයම් භගින් ශ්රී රාහ තුශ ඳශහත් වතයක් ව දිසත්රික් දවතුනක් 
ආයණඹ කිීමභ සිදු යන රදී.29  නක්න්ද්රඹ භගින් රහනද්ය ඹ භටමනනම් හන්තහ නිනඹෝජනඹ 
ම්ඵන්ධ වත්රබහහ හර්තහක් ද රහලඹන ඳත්යන රදී.30  

නභභ ක්රිඹහහයම් භගින් නද්ලඳහරනනේදී හන්තහන් නහභනඹෝජනඹ ම්ඵන්ධ ඍජු නර වඬ 
නළගීභක් සිදු නනොයන නමුත් එභගින් හමු ම නර ළදත් අලයතහ ළඳමටභ වයවහ අදහශ 
ම්ඳත්දහඹඹන්න වනඹෝගී ව වළකිඹහළි  ඳරියඹක් නිර්භහණඹ කිීමභ සිදු යයි.  

15.2 න්භතඹෝජන්: ඳශහත් ඳහරන භළි යණඹ භෆතදී ළරසුම් ශ ඳරිදි ඳත්නු රඵන්නන් 
2018 ජනහරි භහනේදී න අතය,31 සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් වි  යන රද ඳරිදි 
නභභ න්ධිසථහනඹ තභත් ආයම්බ වී නනොභළත.32  

විල්ඳ රි ඳත්ි  නක්න්ද්රඹන අනු, භළි යණ නොමිභ විසින් භළි යණඹ රහල කිීමභ 
රභහදඹන රක්වී ඇත්නත් දළනන නීමනන ඹන ානලෝධන නවේතුනනි.  ානලෝධන වහ න 
භළි යණ ක්රභඹක් ව නනස ව නීි  භගින් ඳහරනඹ න නනස ව භටමනම් තුන ඳශහත් 
ඳහරනඹ (උදහ. භවනය බහ, නය බහ ව රහනද්ය ඹ බහ) ආනද්ල යළනීභ සිදු යනු 
රඵයි.33  

15.3 භැතිදය  ය්ඳ්ය වඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ ආයම්බ වී නනොභළත.  ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
භළි යණඹ ඳළළත්වීභ භෆතදී සථිය වුහ ඳභණි (ඵරන්න 15.2).  එනභන්භ, නහභනඹෝජනහ 
යඹහඳදිාචි කිීමභ ඇයඹීභන ද නිඹමිත ඇත.  එනිහ, යහඳහයඹ විසින් වඹ දළක්වීභ, නම් නනතක් 
විබවීඹ හන්තහ අන්තක්ෂිහන් නත දීර්ක වී නනොභළත.34   

15.4 භැතිදය  ය්ඳ්යතේ ගකීභ ඉයලන්භ: සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන්න අනු, ඳශහත් 
ඳහරන භටමනනම් හන්තහන්නේ ඕනෆභ ආහයඹ නද්ලඳහරනි යහඳහයඹ ඵය ඉසිලීභ වහ 
අදහශන ක්රිඹහයඹ නම් නනතක් ආයම්බ වී නනොභළත.35  එනිහ නභභ න්ධිසථහනඹ නිසි 
හරඹන අනුත නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන භළි යණ ඳනනත් ානලෝධනඹ ඇසුනයන් නභභ න්ධිසථහනනඹ ම 
ජීයතහ තක්නේරු කිීමනම්දී, ශ්රී රාහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ම්නම්රනඹ විසින් පරදහමට නර 
කීභ ඉසිලීනම් අභිනඹෝඹ පිළිඵ අත්දළකීම් රළබ හන්තහන් 2,000 ක් නත අධහනඹ නඹොමු 
ය ඳළි ණි.36  විල්ඳ රි ඳත්ි  නක්න්ද්රනේ නිනඹෝජිතඹහ එඟ වනේ, න රචාහයණ යහඳහය 
ව යහඳහයඹ ඉසිලීනම් ක්රිඹහහයම් යසථහපිත ාර්ධනඹන්න රි චාහය ලනඹන් නළත 
ළරසුම් යන රද ඵනයි.37  

15.5 තයගකරුන්තේ තතොයතුරු භවජනත්  නිුලමක රීභ: ඳශහත් ඳහරන ආඹතන භළි යණ 
ඳළළත්වීභ පිළිඵ වි  යන රද්නද් ඉතහ භෆතදී ඹ (ඵරන්න 15.2).  එනභන්භ, 
නහභනඹෝජනහ යඹහඳදිාචි කිීමභ ද ඇයඹුනහ ඳභණි.  එනිහ, භළි යණ නොමිභ විසින් තභත් 
භවජනතහ නත තයරුන්නේ නම් ව නතොයතුරු නිකුත් කිීමභ අයමහ නළත.38  

ශ්රී රාහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ම්නම්රනඹ භගින් ඳළවළදිය යන රද්නද්, අහන නහභනල්න 
ව විසතය ඡන්ද භධයසථහනඹන්  ම රදර්ලනඹ යනු ඇි  ඵයි.39  විල්ඳ රි ඳත්ි  නක්න්ද්රනේ 
නිනඹෝජිතනඹකු වි  යන රද්නද්, න ානලෝධනඹ භගින් අන්තක්ඹන්නේ අහන 
රළයිසතු රහලනඹන රක් කිීමභ ඳහරනඹ යනු ඇි  ඵයි.40  නමුත් නම් වහ සත්රී පුරු බහඹ 
භත මුවනඹ නනොශ දත්ත රහලනඹන ඳත් යනහ ද නළතනවොත් ඵළඳීභ භගින්  
ඵරහනඳොනයොත්තු ව ඳරිදි අන්තක්ඹන්නේ නතොයතුරු ඇතුශත් නනයනහ ද ඹන්න අඳළවළදියඹ.  
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පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න නඵොනවෝ න්ධිසථහනඹන්නේ ක්රිඹහත්භ වීභ නම් නතුරු ආයම්බ වී 
නනොභළි  නිහ ළරකිඹ යුතු නවෝ දළත වළකි පූර් රි පර නනොභළත.  

ඉදිරි පිඹය 
හන්තහ අයිි හසිම් ක්රිඹහහීමන් ව අදහශ සිවිල් ාවිධහන ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් නම් 
නවිනත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන භළි යණ ඳනත (LAEA)41 ම්ඵන්ධ දළත වළකි 
ඌනතහන් ව අධහනඹ නඹොමු ශ යුතු තළන් වඳුනහළනීභ සිදුය ඇත.  නම් වහ ෆභ ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතනඹනභ නහභනඹෝජනහ රළබීභ වහ සුදුසුම්  මත හන්තහන්නේ රභහණඹ  
ණනඹ කිීමභන යහකුර ක්රභනේද උඳනඹෝගී යළනීභ ද ඇතුශත් නේ.42  එනභන්භ, චියසථහයි 
අනුග්රහව නද්ලඳහරනඹන එනය ම රභහණත් නනොන ආයක් පුර්නෝඳහඹන් ඳළතීභ ද නම් 
වහ අදහශ නේ.43  නඵොනවෝ හන්තහන් විලසහ යන්නන්, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන්  ම භි 
ායහ නද්ලඳහරනඥයින්න ඳක්ඳහතී වහ ම්ඵන්ධතහ ඇි  පිරිනන් පිනයනු ඇි  ඵයි.44 

ඊන අභතය, 2012 දී LAEA වයවහ45 භවත් විනේචානඹන්න ව විචාහයණඹන්න46  රක් ව මි්ර භි 
නතෝයහළනීනම් ඹහන්ත්රණඹ තුශ නදමුහුන් භළි යණ ක්රභනේ හසි ව අහසි දළත වළකිඹ. 
ම්ඳත්දහඹඹන් එඟ න රද ඳරිදි ායත ක්රිඹහයඹක් නර ඳි න නභභ ක්රභඹ තුශ විබවීඹ 
අන්තක්ඹන් ඳභණක් නනො නහභනඹෝජනහ වහ වඬ නන අදහශ ක්රිඹහලීන් වහ වඹ 
නොඹනු රඵන අන්තක්ඹන් ද යහකුර යයි.47  

එනිහ, වඬනළගීභ, පුහුණු, ව ආර්ථිභඹ වඹ ආදිඹ ඉතහ ළදත් න අතය, නහභනඹෝජනඹ, 
භළි යණඹ, ව ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වහ පුහුණු රත් හන්තහන්නේ වබහගිත්ඹ වහ 
ඳවසුම් ළඳමටභ භගින් තත් ඉවශ රි පර රඵහත වළකිඹ.  IRM ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යනු 
රඵන්නන්, නහභනඹෝජනහ වහ වඬ නළගීභ ව අනිහර්ඹ නෝනහ හක්හත් යළනීභ ඹන 
රුණුයන් ඔබ්ඵන ද නභභ උත්හවඹන් ඳළි රිඹ යුතු ඵයි.  විනලේනඹන්භ, ම්ඳත්දහඹඹන් 
විසින් ක්රිඹහහීම පිඹය ත යුත්නත්, නෝනහ ක්රිඹහයඹ ක්රිඹහත්භ වීභ තදුයනත් 
රජහතන්ත්රහදනඹන් යුතු එක් යවීභ ව අරුත්ඵය රහනද්ය ඹ නද්ලඳහරන තීයණ ළනීනම් 
ක්රිඹහයඹන හන්තහන් ම්ඵන්ධවීභ වි  කිීමභ උනදහ ඹ.  එනිහ, IRM ඳර්නේඹහ 
නඹෝජනහ යන්නන්, යජඹ විසින් ඳවත දළක්නන මුරපිීමම් ඳි න ඵළඳීම්ර නයයණඹ ව 
න්ධිසථහන නර වඳුන්හදීභ නවෝ ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නොනක් නර වඳුන්හදීභ නවෝ 
සුදුසු ඵ ඹ:  

 ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන් වහ හර්ථ නර නහභනඹෝජනඹ වී නත්ීම ඳත් ව තනි 
පුද්ර හන්තහන් පිළිඵ අභ ලනඹන් සිද්ධි අධයඹනඹන් 25 ක් ඳළළත්වීභ 
(දිසත්රික්ඹන එ ඵළගින්).  නභභ සිද්ධි අධයඹනඹන් භගින් ඵහුවිධ ආහයඹන්නන් 
උඳල්ඳනඹ ශ වළකි අතය, පුත්ඳත් හර්තහ, භහර්ත බ්නරොේ හර්තහ, නවෝ වීඩිනඹෝ 
හර්තහ ළඩනවන් ඒ අතය විඹ වළකිඹ.  ඒහ භගින් ක්රිඹහයඹ පිළිඵ අන්තක්ඹහනේ 
අත්දළකීම් හර්තහත කිීමභන, අන්තක්ඹහනේ නතොයතුරු නොනුක් ඉදිරිඳත් කිීමභන, 
ඔවුන්නේ සුදුසුම් ව පුහුණුවීම් රළයිසතුත කිීමභන, ව භළි යණඹන එවහ ගිඹ 
හභහනය ජිවිතනේ ඔවුන්නේ නඳශමවීභ වන් කිීමභ ආදිඹ වහ නයුතු යනු ඇත.  
නභභ මුරපිීමභ 15.4 න්ධිසථහනඹන එතු යන නයයණඹක් නර වඳුනහත වළකිඹ. 
 

 ය ම් භටමනනම් විබවීඹ හන්තහ නහයිහන් ඉරක් යනිමින් භවජන දළනුත් කිීමනම් 
ළඩනවන් නඳශක් ඳළළත්වීභ (උදහ., ෆභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹභ).  නභභ 
ළඩනවන් භගින් අනනකුත් දෆ අතය ළභළත්ත, දළනුත්බහඹ ඇි  කිීමභ ව ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතන වහ නහභනඹෝජනඹ ව නත්ීමඳත්වීභ වහ අදහශ ක්රිඹහයන් ව 
උඳභහනඹන්  වඳුන්හදීභ සිදු ශ වළකිඹ.  එනභන්භ ඒහ භගින් රහනද්ය ඹ භටමනනම් තීයණ 
න්නහ තළනළත්තන් තුශ ඇි  ඵරඹ ව ෘතයඹන් පිළිඵ ව ඳශහත් ඳහරන භටමනභ 
තුශ හන්තහන්න  ඉදිරිඳත් ශ වළකි මිමිහ පිළිඵ දළනුත් කිීමභන ද වළකිඹහ ඇත. 
එනිහ, නභභ ළඩනවන් භගින් ඳශහත් ඳහරනඹ තුශ හන්තහන  මමි ඇි  තත්ත්ඹ ව 
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ක්රිඹහහරිත්ඹ ම්ඵන්ධ භහජඹ තුශ ආල්ඳභඹ නනක් ඇි  කිීමභ සිදු ශ වළකිඹ.  
නම් ම්ඵන්ධ ක්රිඹහහයම් වඳුන්හදීභ න්ධිසථහන 15.1 ව 15.3 නයයණඹන රක් 
යමින් සිදු ශ වළකිඹ.  
 
ක්රිඹහහීමන් ව ෘත්ි ඹන් කි මඳනදනනකු විසින් අනුභත නශේ, නභභ සබහනඹන් යුතු 
භළදිවත්වීභක් සුදුසු ඵඹ.48  ඔවුන් නඹෝජනහ නශේ, රහනද්ය ඹ යජනේ නනොන ාවිධහන 
ව සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනරන නභභ දළනුත් කිීමනම් ළඩනවන් ඳළළත්වීභ වහ 
වඹ නමින් ල්ය මිමිහක් ඉදිරිඳත් ශ වළකි ඵයි. ඊන අභතය, නර්ඩිනඹෝ 
ළඩනවන්, රූඳහ මනී දළන්වීම්, ව අනනකුත් වබහගිත් භහජමටඹ ක්රිඹහහයම් බහවිත 
ය පරදහමට නර අදහශ ඳණිවුඩ ම්නරේණඹ කිීමභ ව රචාහයණඹ කිීමභ ශ වළකි ඵයි.  
 

                                                           
1
 Generally, trained women may include those who have benefited from government or civil society 

programmes that aim to strengthen political leadership through raising awareness on various pertinent topics. 
These topics may include gender, good governance, human rights, local government legislation, or even 
practical competencies such as mobilising grasssroots support and campaign financing. See also C. 
Kodikara, The Struggle for Equal Political Representation of Women in Sri Lanka: A Stocktaking Report for 
the Ministry of Child Development and Women’s Empowerment and the United Nations Development 
Programme (New York: United Nations, 2009), http://bit.ly/2HXpyJg. 
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තමකභ් 8: ුෂ ඹ (CORRUPTION)  

16. දූ  භර්දන ැඩපිළිතර ව් භවජන වබ්ගිමකඹ (Public 

Participation in Anti-Corruption Framework)  
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ:  

ක්රිඹ්ක්ී භවජන වබ්ගිමකඹ ඉවශ දැමීභ ව් ුෂ  භර්දන ැඩපිළිතර ලක්තිදභමක රීභ          

(I තකො )  

[…] 

ප්රධ්න අයමු : 
 

දුණ භර්දන ළඩනවනන ම ක්රිඹහහීම භවජන වබහගිත්ඹ ඉවශ නළාවීභ.  
 

න්ින්ථ්න:  
 

 16.1 යජඹ විසින් ජහි  දුණ භර්දන මුළුක් ඳළළත්වීභ. 
  

 16.2 
 

a) CIABOC විසින් දුණඹ ළශළක්වීභ ව එඹන විරුද්ධ නන් කිීමභන යක් වහ 
රක්නේපිත විඹදම්ර අඹළඹ හර්තහක් භවජන යුක්ි යුක්ත කිීමම්  මත මුදල් 

අභහතයහාලඹන ඉදිරිඳත් කිීමභ; 

 

b) විභතහක් ඇි වීනම්දී, යජඹ විසින් භවජන යුක්ි යුක්ත කිීමම් භඟ ආඹහචානඹ යන 

රද මුරයභඹ ළඳමටම් එ ම හර්ෂි ජහි  අඹළඹ ඇසතනම්න්තුරන නන් කිීමභ; 
 

c) ඳත්හනන ඹන විභර්ලන නත අි  විය මත, CIABOC විසින් හර්ෂි විඹදම් 

නන්කිීමම් ව 2017 ර්ඹ වහ න විඹදම් නඳොදුනේ හර්තහ කිීමභ.  

 

 16.3 CIABOC විසින් අන්තර් ආඹතන දණ භර්දන වුන්සිරඹක් ඇි  කිීමභ වහ, 
සිවිල් භහජ ව පුද්ය ආඹතන භඟ අදවස විභසීම් ඳත්හ, ශ්රී රාහනේ භසත 
දුණ භර්දන ක්රිඹහයනඹ ම නහඹත්ඹ රඵහළනීභ සිදු කිීමභ.  නභභ වුන්සිරඹ භගින් 
යජනේ දහඹත්ඹන් වහ වඹ දක්නු ඇි  අතය, පුද්ය අාලඹ ව සිවිල් භහජඹ 
විසින් දෆවුරුදු දුණ පිටුදළකීනම් ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළසීභ සිදු යනු ඇත.  නභභ 
ක්රිඹහහීම ළරසුභ භගින් යහජයඹ පුයහ ක්රිඹහහරිත් අයමුණු පුද්ය අාලඹන ව සිවිල් 

භහජඹන බහයදීභ, ඳවත රුණු ම්ඵන්ධනඹන් සිදු යනු ඇත.: 

 

a) භවජන ආඹතනඹන්  ම භවහ ඳරිභහණනේ දුණ පිටුදළකීභ,   
 

b) ඳළවළදිය ඳහරන මිමිහ ව එනභන්භ උඳනද්ලන ව තක්නේරු ක්රිඹහන් තවවුරු 
කිීමභ,   

 

c) දුණඹ පිටුදළකීභ වහ රභහණත් ම්ඳත් ළඳමටභ,  
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d) දුණ භර්දන ක්රිඹහයඹ පිළිඵ ලක්ි භත් ව හරය තක්නේරුක් (උදහ. ජහි  

ක්රභනේදඹ ඇමටභ),  

 

e) යහජය නනොන ාවිධහන භගින් අරුත්ඵය වබහගිත්ඹක් දළක්වීභ පිළිළනීභ, 
විනලේනඹන්භ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නිර්භහණඹ අනු සිවිල් භහජඹ විසින් 
දහඹත්ඹ ළඳමටභ.  

 

 16.4 යජඹ විසින් ළඩි නඳනනන නර, දුණඹ ම්ඵන්ධ ෆභ යජනේ ආඹතනඹභ 

CIABOC  ම ම්ඵන්ධ නතොයතුරු, ඳළමිණිය ඉදිරිඳත් යන දුයථන අාඹ  මත 
රදර්ලනඹ කිීමභ වහ ඵහධහකිීමම් නනොයන ඵන ව රහලනඹක්/ දිවුරුභක් වඳුන්හ දීභ.   

 

ගරයුතු ්ඹතන: ාචාහ ව දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමිභ (CIABOC) 

 

වඹ ්ඹතනඹ: ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ (TISL) 

්යේබක දිනඹ: 2016 අනෝසතු                                අ්න දිනඹ: 2018 ජුනි  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක් ෂි්තත ය ඇත. නභභ 
ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම, දුණඹ වහ ම්ඵන්ධ ෆභ න්ධිසථහනඹක්භ තනි ඵළඳීභක් ඹනනත් 
රළයිසතුත ය ඇත.  නභභ හර්තහ තුශ, ඳළවළදිය බහඹ වහ, නභභ න්ධිසථහන නනස ව 

ඵළඳීම් වඹන නන් ය ඇත (ඵළඳීම් 16–21) දණ භර්දන ළඩනවනන ම විනලේෂිත අා නර ඒ 

සිඹල්ර වඳුනහත වළකිඹ.  ඵළඳීභ ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  

ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න http://bit.ly/2wv3jXR. 
 

 

න්දර්බඹ ව අයමුණු  
16 න ඵළඳීභ ඹනනත් න න්ධිසථහන භගින් අයමුණු යනු රඵන්නන්, දුණ භර්දන 
ක්රිඹහහයම් ව හර්ඹහය වහ භවජන වබහගිත්ඹ ළඩි කිීමභ භගින් දුණ භර්දන 
ළඩපිළිනර ලක්ි භත් කිීමභයි.  දුණඹ පිටුදළකීභ, 2015 දී නත්ීම ඳත්ව යජනේ භළි යණ 
රි ඳත්ි  රහලනනේ රධහන නන් ඳහමඹක් විඹ.1  යහජය අාලනේ දුණ ඉවශ ඹහම් ම්ඵන්ධනඹන් 
භවජන රි චාහය දළක්වීම්, රි ඳත්ි  රහලනඹන එඹ ඇතුශත්වීභන නවේතුහධ විඹ.2 නඳොයස 
නදඳහර්තනම්න්තු ව නර්ගු ළනි, භවජනතහ වන රනේල වීනම් වළකිඹහළි  ඇතළම් ආඹතන, 
නඳන්නුම් යන රද්නද් දුණ ඳරිචාඹන් පිළිඵ ඉවශ රළදිඹහකි.3  නභභ රුණුර පිළිය ඹුක් 
නර, 2016 දුණ අනඵෝධ දර්ලනේ යනල් 176ක් අතුනයන් 95 න සථහනඹ  මමියත් ශ්රී 
රාහ, 2015දී  මමිය නන සිිත සථහනනඹන් සථහන 12ක් ඳවශන ළිත ඇි  ඵ වඳුනහත 
වළකිඹ.4 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ 

විනලේත්ඹ OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ විබවීඹ ඵරඳෆභ 
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ 
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16. රි දුණ 
ළඩපිළිනර 
වහ භවජන 
වබහගිත්ඹ    

  ✔  ✔ ✔     ✔  නළත   ✔  

 

http://bit.ly/2wv3jXR
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ඵළඳීභ භගින් අඹළඹ ක්රිඹහයඹ තුශ දුණ භර්දන ක්රිඹහ ව දණ භර්දන ක්රිඹහහීම ළරසුභක් 
ළසීනම්දී සිවිල් භහජනේ දහඹත්ඹ ද ඇතුශත් ඩහත් නවො විනිවිද බහඹක් වි  කිීමභන 
පිඹය කි මඳඹක් නඹෝජනහ යයි.  එනභන්භ, ඵළඳීභ භගින් දණ භර්දන මුළුක් ඳළළත්වීභ 
වහ න අදවක් භතුය දක්න අතය, ශ්රී රාහනේ භවජන අධිහීමන්  ම දණ භර්දනඹ පිළිඵ 
ඵරහත්භ යන දිවුරුභක් රදර්ලනඹ කිීමභ වහ න ෆඹභ ද භතුය නඳන්යි. එනේ කිීමනභන්, 
ම්ඳත්දහඹඹන් අන්තක්හ නශේ, භවජනතහ විසින් දණ භර්දන තීයණ ම්ඵන්ධ ඩහත් 
පරදහමට ක්රිඹහත්භ කිීමභක්, රභහද නදෝඹන් ශක්හ ළනීභක්, ව වීනම් ඹහන්ත්රණ පිළිඵ 
දළනුම්දීභක් සිදු යනු ඇි  ඵන ඹ.5 

නල්නත ඳරිදි, ම්පුර්ණනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් දණ භර්දන 
ළඩනවන් ලක්ි භත් කිීමභ ව ඒ වහ භවජන වබහගිත්ඹ රඵහළනීභන භධයභ භටමනනම් ව 
විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  කිීමභන ඉඩ ඳළි ණි.  ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ 
ආඹතනනේ (TISL), සිවිල් භහජමටඹ නිනඹෝජිතනඹකුන අනු භවජන යුක්ි යුක්ත කිීමභ භඟ 
අල්රස නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහනේ (CIABOC) අඹළඹ ක්රිඹහයඹ ආයම්බ 
කිීමභ භගින් ආර්ථි විනිවිද බහඹ ළඩිදියුණුවීභ සිදු නේ.  නිනඹෝජිතඹහ විසින් දක්න රද්නද්, 
CIABOC සහධීන යහජය ආඹතනඹක් නර ක්රිඹහත්භ වීභ නනය මද අධහනඹ නඹොමු කිීමභ සිදු 
න ඵයි.6   

අන්තර් ආඹතන දුණ ළශක්වීනම් වුන්සිරඹක් සථහපිත කිීමභ භගින් දුණ භළඩලීභ වහ න 
ක්රිඹහහීම ළරසුභ නේත් කිීමභන නවේතුන ඵ ම්ඳත්දහඹඹන් අන්තක්හ යයි.  ඔවුන් 
ළඩිදුයනත් වන් යන රද්නද්, නභභ න්ධිසථහනඹ භගින් අදහශ ක්රිඹහයඹ වහ වබහගිවීභන 
සිවිල් භහජඹන නඳය නනොව විරූ අසථහක්  මමින ඵඹ.7  ඩහත් පුළුල් නර, ඵළඳීභ භගින් 
වඳුනහනු රඵන්නන්, නම් නවින ශ්රී රාහ තුශ අල්ර ව දුණඹ වහ නන් ළදීභන ඳළවළදිය 
ළඩපිළිනරක් නනොභළි  ඵඹ.  නභභ  මඟතහ, නඵොනවෝවින තහහය ව අසථහය පිඹය 
ළනීභන නවේතුඳහද වී ඇත.8  CIABOC න අනු දුණඹ ළශළක්වීභ වහ ජහි  ක්රිඹහහීම 
ළරසුභක් ළසීභ භගින්, නභභ ඳයතයඹ පිඹවීභන ව දණ භර්දන උත්හවඹන් හර්ථ 
යළනීභන නවේතු නු ඇත.9  විවිධ ආඹතනඹන් කි මඳඹක් භ ක්රිඹහත්භ වුද, නඵොනවෝ වින ඒහ  
අි ච්ඡහදනඹ න අතය (ඵරන්න ඵළඳීභ 18) දණ භර්දන උත්හවඹන් වහ න අධියණ 
ඳහත්රතහඹ අනු CIABOC විසින් භධයත නර දණ භර්දන ක්රිඹහහරිත්ඹ වහ ව ක්රිඹහහීම 
ළරසුභ ක්රිඹහත්භ යනු ඇත.10   

භහීව නර, ජහි  දණ භර්දන මුළුක් ඳළළත්වීභ භගින් දුණඹ, විඳුම් නවීභන යජඹන 
ඇි  සුබහදී අදව නඳන්නුම් යනු රඵයි.  TISLන අනු, එභගින් අදහශ ක්රිඹහහරිත්ඹන් වහ 
න පුළුල් වබහගිත්ඹක් ඇි  කිීමභන ද යජඹන අසථහ රඵහදිඹ වළකිඹ.11  නභභ උත්හවඹන් 
වහ අනුපුය ලනඹන්, ෆභ යජනේ ආඹතනඹභ අභ ලනඹන් ානක්තහත්භ ඉඩදීභ 
ශුනය න දිවුරුභක් නවෝ රහලනඹක් රදර්ලනඹ කිීමභ භගින් යජනේ දණ භර්දන රනේලනඹ ම 
දහඹත්ඹ රඵහදීභ නඳන්නුම් කිීමභ සිදු යනු ඇත.  නභභ මුරපිීමභ OGP ිතනහම්රන ඍජු 
නර අදහශ නනොවුද, සිවිල් භහජඹ වඳුනහන්න රද ඳරිදි CIABOC  ම ඳළමිණිය වහ න 
නිත දුයථන අාඹ භඟ නභඹ ම්ඵන්ධ කිීමභ ශ වළකිඹ.12  එනිහ ඉවත දක්න රද 
ක්රිඹහහයභ භගින් වීනම් ඹහන්ත්රණඹ ලක්ි භත් කිීමභ ද සිදු යනු ඇත.13  

නභභ න්ධිසථහන මුවනේ හර්ථත්ඹ භඟ දුණඹ ම්ඵන්ධ භවජන අනඵෝධඹ ඉවශ 
නළානනු ඇත.14  එනභන්භ, නභභගින් ඊනත් එවහ ගිඹ විබවීඹ ඵරඳෆභක්  මත ඉවශ ඉඩඩක් 
වහ අසථහ ඇත.  උදහවයණඹක් නර, ඵළඳීභ භගින් ඳළවළදිය නර දක්න්නන් CIABOC 
දණ භර්දන ක්රිඹහහයම් වහ න අඹළනඹ ම ඩහත් ළඩි ඳහයදෘලය බහඹක් වි  කිීමභ ඹ.  
නනේ නතත්, අඹළඹ ළසීභ නවෝ ක්රිඹහන නළාවීභ වහ භවජන වබහගිත්ඹ ළඩිකිීමභන 
කිසිදු ක්රිඹහහයභක් භගින් නඹෝජනහ යනු නනොරඵයි.  එනේභ, CIABOC ව යජඹ අන්තක්හ 
යනුනේ අදහශ අඹළඹ නන්කිීමම් ව විඹදම් ම්ඵන්ධ භවජන හර්තහ රහලඹන ඳත්කිීමභඹ. 
නනේ නතත්, ඵළඳීභ භගින් CIABOC නවෝ යජඹ විසින් පුයළසිඹන්න වීභ වහ න 
භවජනතහ වන රනේල වීනම් වළකිඹහළි  ඹහන්ත්රණඹක් වඳුනහළනීභන අනඳොනවොත්වීභ ව 
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භවජන යුක්ි යුක්ත කිීමභන එනය ම අභිඹහචානහ නොනු කිීමභන අසථහ රඵහදීභන 
අනඳොනවොත්විභ නභ මදී දළත වළකිඹ.  

තදුයනත්, නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න ඇතළම් න්ධිසථහනඹන්නේ විනලේත්ඹක් නනොභළි  ඵ ද, 
එභගින් රළනඵන රි පර රභහදවත වීභ ද වඳුනහත වළකිඹ.  උදහවයණ නර, ඵළඳීභ භගින් 
ජහි  දණ භර්දන මුළුක් ඳළළත්වීභ පිළිඵ නඹෝජනහ යනු රළබුද නභභ මුළුනේ 
සබහඹ, අන්තක්හ යනු රඵන වබහගින්නන්, නවෝ අන්තක්ෂිත රි පර පිළිඵ විසතය 
කිීමභක් සිදුය නනොභළත.  නභභ අාඹන් භගින් විෘත ආණ්ඩු මුරධර්භඹන් වහ නඳනීසිීමභන 
දහඹත්ඹ ඳඹනු ඇත.   

 

භ්්තතිදඹ  
16.1 දූ  භර්දන මුළු:  නභභ න්ධිසථහනඹ ම්පුර්ණ වුකි.  යජඹ විසින් ජහි  දණ 
භර්දන මුළුක් 2016 නදළම්ඵර් 9 න දින එනම් ජහි  දණ භර්දන දිනනේදී ඳත්න රදී.15  
ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමිභ විසින් ව ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ 
ආඹතනඹ විසින් නභභ නතොයතුරු වි  යන රදී.16  නභභ න්ධිසථහනඹ ළරසුම් යනු 
රළබුනේ 2016 නදළම්ඵර්  ම දී භහ්ති ඹන ඳත් කිීමභනඹ.  එභ නිහ, නභභ ඵළඳීභ හරඹන අනුත 
ඵ වළඳින්විඹ වළකිඹ.  

16.2 දූ  භර්දන අඹැඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ අත්යනන ඇත්නත් සීභහ මත භහ්ති ඹකි. 
අල්රස නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහ (CIABOC) ඉදිරිඳත් යන රද රක්නේපිත 
විඹදම් වහ 2016 ව 2017 අඹළඹ හර්තහ ඹනනත් නන්කිීමම් රඵහනන ඇත.  2018 ර්ඹ 
වහ ම්පුර්ණ අඹළඹ ඇසතනම්න්තුන යජඹ විසින් විසතය ඇතුශත් යන රදී.17 

නනේ නතත්, ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹන අනු, CIABOC  ම විඹදම් 
ම්ඵන්ධ නතොයතුරු අඹළඹ ම්ඵන්ධ 2016 වත්රබහහ හර්ෂි හර්තහනේ18 දළක්වීභ වළරුණු 
වින, භවජන යුක්ි යුක්ත කිීමභ ම්ඵන්ධ හක්ෂි නනොවිඹ.19  ඒ වහ භහන හර්තහක් 2017 
ර්ඹ වහ ද ඳශකිීමභන නිඹමිතඹ.20  2017 ර්ඹ වහ න හර්ෂි විඹදම්ර භවජන 
රහලනඹ සිදු කිීමභ නිඹමිත ඇත්නත්  2018 භහර්තු භහනේදී ඹ.  ඒ අනු නභභ ක්රිඹහහයභ නම් 
නවිනත් ඳි න්නන් හරඹන අනුත භටමනනම් ඹ. 

16.3 ුෂ ඹ පිටුදැකීතේ ක්රිඹ්ක්ී ැරසුභ: ළදත් රහයම්බ පිඹය නු රළබුද. නභභ 
න්ධිසථහනඹ අත්යනන ඇත්නත් සීභහ මත භහ්ති ඹකි.  2017 ජනහරි  ම දී ක්රිඹහහරිත්ඹ 
ඇයඹීභන නිඹමිත ඳළි ඹ ද, අල්රස නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහ විසින් දණ 
භර්දන ළඩපිළිනර ක්රිඹහත්භ කිීමභන ව ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම ළසුභ අධීක්ණඹ වහ නම් 
නනතක් අන්තර්-ආඹතනි දුණ භළඩලීනම් වුන්සිරඹ පි මටුවීභ සිදුය නනොභළත.21  
ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹ වි  නශේ, 2017 ජුය භහනේ දී, 
CIABOC විසින් විබවීඹ දුණ ළශක්වීනම් ඹහන්ත්රණ පිළිඵ හච්ඡහ කිීමභන අභහතයහාල ව 
සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන ඇතුළු ම්ඳත්දහඹඹන් ළවීභ සිදු යන රද ඵයි.22  නම් වළරුණු 
වින නභභ හච්ඡහ භගින් දළත වළකි ව අනනකුත් ි යහය ළසුම් කිසික් නවෝ නනොවීඹ.23  

2017නදළම්ඵර්  ම දී, CIABOC විසින් දණ භර්දන උත්හවඹන් වහ ජහි  ක්රිඹහහීම 
ළරසුභක් ළසීභන ව අදව රසිද්ධ නර නිනේදනඹ යන රදී.24  CIABOCන අනු, ළරසුභ 
භගින් නිහය පිඹය වඳුන්හදීභ ම්ඵන්ධ අධහනඹ නඹොමු යනු ඇි  අතය, භවජනතහනේ 
වබහගිත්ඹ ව භවජන, පුද්ය ම්මි්ර දහඹත්ඹ නම් වහ රළනඵනු ඇත.25  ක්රිඹහහීම 
ළරසුභ ළසීභ වහ පුළුල් වබහගිත්ඹක් රඵහදීභන, CIABOC විසින් පුයළසි 
ම්ඳත්දහඹඹන්න තළඳළල්, ඊනම්ල්, ෂළක්ස ව CIABOC නබ් අඩවිඹ වයවහ නඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
කිීමභන ආයහධනහ යන රදී.26  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළසීභ ළරසුම් ය ි බුනණ් 2018 ජුනි 
භහනේ න අතය, හරඹන අනු භහ්තත වීභන තභත් ඉඩ ඳතී. 
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16.4 ඉසීභ ශුනය ප්රක්ලනඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ තභත් ආයම්බ වී නනොභළි  අතය, 2017 
ළ්තතළම්ඵර්  ම දී භහ්ති ඹන රක්වීභන නිඹමිතඹ.  එනිහ, නභඹ ද නිසි හරඹන අනුත නනොන 
ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  අල්රස නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහනේ (CIABOC) 
අධයක් නජනයහල්යඹහන අනු, දිවුරුභක් නවෝ රහලනඹක් වඳුන්හදීභ පිළිඵ විධිභත් 
හච්ඡහක් නම් නනතක් ඳත්හ නනොභළත.  ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ 
ආඹතනනේ නිනඹෝජිතනඹකු ද නභඹ තවවුරු යන රදී.27  

නනේ නතත්, CIABOC විසින් වන් යන රද්නද් නඹෝජිත ක්රිඹහහීම ළරසුභන ඉඩඩ ශුනය 
න දිවුරුභ නවෝ රහලනඹ ඇතුශත් කිීමභ වහ පිඹය ළනීභ සිදුශ වළකි ඵයි (ඵරන්න 
16.3).28  

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව නඵොනවෝ න්ධිසථහන අත්යනන ි නඵන්නන් සීභහ මත භහ්ති ඹකි.  
එභ නිහ, ළරකිඹ යුතු නවෝ දළත වළකි පූර් රි පර නනොභළත.  

නනේ නතත්, ාචාහ නවෝ දුණ විභර්ලන නොමින් බහන අනු, නභභ ඵළඳීභ භගින් යජඹන 
දිරිළන්වීම් යනුනේ ාචාහ වහ දුණ පිටුදළකීභ වහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභක් ළසීභ  
ඩිනම් යන නරයි.29  CIABOC විසින් OGP ඵළඳීභ රනු රළබුනේ දුණඹන එනය ම 
ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළසීභන අදහශ නවේතු ල්වඹ තත් එ නවේතුක් ලනඹනි.30 

ඉදිරි පිඹය  
IRM ඳර්නේඹහ විසින් ඩහත් සථියහය නඹෝජනහ යන්නන්, ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් 
ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම ඉි රි වී ඇි  හරඹ තුශ සිදුකිීමභන නනොවළකි ව ක්රිඹහහයම් සිඹල්ර 
භහ්ති ඹන ඳත්කිීමභ වි  ය සිිතඹ යුතු ඵයි.  ඔවුන්නේ භහ්ති ඹ භගින් යජඹන ව සිවිල් 
භහජඹන නභභ ඳදනභ භත පි මනහ සින අනනකුත් අදහශ ඵළඳීම් ඩහත් පුළුල් ව  විඹඳථඹක්  මත 
ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුභන ඇතුශත් ය, ඉටුකිීමභ වහ නඹෝජනහ ශ වළකි ඵඹ.  ඳවත 
දළක්නන නඹෝජනහ භගින් ඵළඳීම්ර නළත ඉටුකිීමභ ළරසුම් ශ වළකිඹ:  

 ාචාහ වහ දුණ විභර්ලන නොමින් බහනේ (CIABOC) අඹළඹ ක්රිඹහයනේදී අරුත්ඵය 
භවජන වබහගිත්ඹක් වහ ඳළවළදිය රි ඳහදන ව ඹහන්ත්රණ වඳුන්හදීභ.  එන් 
අන්තර්ග්රවණඹක් භගින් පුයළසිඹන්න ව සිවිල් භහජමටඹ හභහජිඹන්න යනටම ල්ය 
දණ භර්දන ආඹතනනේ නයහඹඳත්රඹ ළසීභ වහ දහඹත්ඹ ළඳමටභන වළකි නු 
ඇත.  නභභ වබහගිත්ඹ උනදහ භවජනතහන අඹළඹ වහ ඇතුශත් විඹ යුතු ක්රිඹහ නවෝ 
අයිතභඹන් ඉදිරිඳත් කිීමභන නවෝ සිවිල් භහජඹ භඟ එක්හසු වී ක්රිඹහහීම ළරසුභ 
(ඵරන්න 16.3) වහ ල්ය රමුතහ වඳුනහළනීභ ව ළසීභ වහ CIABOC විසින් 
ක්රිඹහහීම නර ආයහධනහ කිීමභ නභ මදී සිදු නු ඇත.  එනභන්භ නොමිභ භගින්  අඹළඹ 
ක්රිඹහයනේ නනස ව අදිඹයඹන්  ම නටුම්ඳත් අඹළඹ හර්තහ වහ භවජන රි චාහය 
දළක්වීම් අනුභත කිීමභ ද සිදු ශ වළකිඹ.  
 
භහීව නර, CIABOC විසින් අඹළඹ ක්රිඹහයඹන අදහශ න ඳළමිණිය ව දුක්ළනවිය 
යඹහඳදිාචි කිීමභන පුයළසිඹන්න රනේල විඹ වළකි භවජනතහන රනේලවීනම් වළකිඹහළි  
ඹහන්ත්රණඹක් ළඳමටභ සිදු යනු ඇත.  එනභන්භ, එභගින් ඳළවළදිය ඹහන්ත්රණ නිරූඳනඹ 
යනු ඇි  අතය, නභභ රි චාහය වහ පිළිතුරු රඵහදීභන ඳළවළදිය හරයහමු දළක්වීභ සිදු 
ශ යුතුඹ.  ඌනපූය න, නමුත් විනලේ ව, එනභන්භ ක්රිඹහහරිත්ඹ ඳි න CIABOC 
ඳළමිණිය ඉදිරිඳත් යන විනලේ දුයථන අාඹ වයවහ න නර නභභ වීනම් පිඹය 
ආනද්ල යනු ඇත.  නභභ නිත දුයථන අා නම් නවිනත් නිර්භහණඹ ය ඇි  අතය, 
ඩහත් ඍජු නර දුණඹ ම්ඵන්ධ භවජන ඳළමිණිය වහ පිළිතුරු රඵහදීභන ළරසුම් 
ය ඇත.  
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 ශ්රී රාහ වහ පුළුල් ව දුණ ළශක්වීනම් නයහඹඳත්රඹක් ළසීභන පුළුල් ඳයහඹ 
ඵළඳීම් ව කීම් ඇතුශත් කිීමභ පිණි ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම ක්නේත්රඹ පුළුල් කිීමභ 
(ඵරන්න 16.3).  උදහවයණඹක් නර, යහජයඹන එක්ත් ජහතීන්නේ දුණඹන එනය ම 
ම්මුි ඹ ඹනනත් රි ඳහදන ව නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිීමභන කීභක් ඳතී (ඵරන්න 
ඵළඳීභ 17).  නභභ කීම් භගින් දණ භර්දන ක්රිඹහහීම ළරසුනම් ඵහුමුහුණත්  මත, 
ළඩිදියුණු ව නොනක් නර උඳග්රවණඹ කිීමභ සිදු ශ වළකිඹ.  
 

දණ භර්දන ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම පුළුල් ඳයහඹකින් යුතු කීම් ක්රිඹහත්භ කිීමභ ඳහරනඹ 
කිීමභ ව ඇමටභ වහ සහධීන, ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ මිටුක් ඳත්කිීමභ (ඵළඳීභ 17 ද 
ඵරන්න).  නභභ මිටු භගින් රි ඹ ව ක්රිඹහහීම ළරසුභ පිළිඵ ල්ය ජඹග්රවණඹන්  
පිළිඵ නතොයතුරු විසතය ඳඹමින් වත්රභහසි හර්තහ නිකුත් කිීමභ ව රහලඹන ඳත් 
කිීමභ සිදු යනු ඇත.  යජඹ විසින්, සිවිල් භහජනේ වනඹෝඹ ඇි , නභභ ඇයුම් හර්තහ 
භහර්ත ඳශකිීමභ සිදු යනු ඇත.  ාක්ෂි්තත නතොයතුරු, රධහන බහහ ත්රිත්නඹන්භ න  
පුත්ඳත් හර්තහ ද ඇතුශත් ඵහුවිධ ක්රභඹන්නන් රඵහත වළකි නු ඇත. 
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17. UNCAC ඵැඳීේ ව ය්ථ්භඹ ප්රතිදී්කය  ක්රිඹ්  නැීවීභ 

(Implementation of UNCAC Obligations and Constitutional Ref)  
 

ඵැඳීේ තඳශ :  

ක්රිඹ්ක්ී භවජන වබ්ගිමකඹක් රඵ්ගැනීභ ව් දූ  භර්දන ැඩ වන ලක්තිදභමක රීභ (II 

තකො ) 

[…] 

රධහන අයමුණ :  

UNCAC  ම ඵළඳීම් ක්රිඹහත්භ කිීමභ, නභනවඹවීභ ව ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භගින් දුණඹ 
පිටුදළකීභ වහ රි ඳහදන වඳුනහළනීභ.  

 
න්ින්ථ්න:  
 

 17.1 ශ්රී රාහනේ UNCAC ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම වන් ඳරිදි අනිහර්ඹ ව අනිහර්ඹ 

නනොන නඹෝජනහ (1-15) ක්රිඹහන නළාවීභ අධීක්ණඹ වහ යජඹ විසින් යජනේ 

නිරධහීමන්, සිවිල් භහජඹ ව පුද්ය අාල නිනඹෝජිතඹන්නන් භන්විත ඵහුවිධ-
ම්ඳත්දහඹ නභනවයුම් මිටු ඳත්කිීමභ.   

 

 17.2 න ආණ්ඩුක්රභ යසථහන යහජය රි ඳත්ි නේ නභනවයුම් මුරධර්භඹක් නර, 
යහජයඹ විසින් එභ රි ඳත්ි ඹ සුත්රයණඹ කිීමනම් ල්යහාඹක් නර නභනවඹවීභ වහ 
දුණනඹන් නතොයවීනම් නිදව රි ඳහදනඹක් ඇතුශත්කිීමභන යජඹ විසින් විභර්ලනඹ 
කිීමභ.  

 

ගරයුතු ්ඹතනඹ: ාචාහ වහ දුණ විභර්ලන නොමින් බහ (CIABOC) 
 
වඹ ්ඹතනඹ : ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ  (TISL) 

 

්යේබක දිනඹ : 2016 අනෝසතු                                    අ්න දිනඹ : 2018 ජුනි  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක්ෂි්තත ය ඇත. නභභ 

ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම, දුණඹ වහ ම්ඵන්ධ ෆභ න්ධිසථහනඹක්භ තනි ඵළඳීභක් ඹනනත් 

රළයිසතුත ය ඇත.  නභභ හර්තහ තුශ, ඳළවළදියබහඹ වහ, නභභ න්ධිසථහනඹන් නනස ව 
ඵළඳීම් වඹන නන් ය ඇත (ඵළඳීම් 16–21.   දණ භර්දන ළඩනවනන ම විනලේෂිත අා නර ඒ 

සිඹල්ර වඳුනහත වළකිඹ.  ඵළඳීභ ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  

ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න http://bit.ly/2wv3jXR. 

 

 

 

ඵළඳීම් දශ විනලේත්ඹ OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ විබවීඹ ඵරඳෆභ 
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද ? භහ්ති ඹ 

http://bit.ly/2wv3jXR
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න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ භගින් අයමුණු යනු රඵන්නන් ශ්රී රාහ තුශ දණ භර්දන ළඩපිළිනර ලක්ි භත් 
කිීමභයි. විනලේනඹන්භ, එක්ත් ජහතීන්නේ දුණඹන එනය ම ම්මුි ඹ (UNCAC) 

1
  ඹනනත් යනන 

ඳි න කීම් ක්රිඹහන නළාවීභ වහ ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ මිටුක් වඳුන්හදීභ සිදු යනු 
රඵයි. ඊන අභතය ආණ්ඩුක්රභ යසථහනේ යහජය රි ඳත්ි නේ නභනවයුම් මුරධර්භඹක් නර 
දුණනඹන් නතොයවීභ රි ඳහදනඹක් ලනඹන් වඳුන්හදීභන උත්හව යනු රඵයි.     

 

2004 භහර්තු භහනේ දී, ශ්රී රාහ විසින් UNCAC අඳයහනුභත යන රද අතය නෝලීඹ 

ම්මුි ඹ අඳයහනුභත යන රද නදන යහජයඹ වීභන ශ්රී රාහන නභ මදී වළකිඹහ රළබුණි.2 

UNCAC ඹනු වනි  ඵළඳීභක් ඇි  යනු රඵන එභ විලසවීඹ දණ භර්දන නභරභයි.  ඒ 
වහ දුණඹ ළශළක්වීභ ව හඳයහධීයණඹ, අන්තර්ජහි  වනඹෝගිතහඹ වහ න 
උඳනද්ලන නර, ත්ම් අඹයළනීභ ව නතොයතුරු නඵදහ-වදහ ළනීභ ඹන අා ඇතුශත් නේ. 
UNCAC වහ න යහජය ඳහර්ලසඹන්නේ ම්භන්ත්රණඹ භගින් UNCAC ඹනනත් න  
විධිවිධහන ක්රිඹහත්භ කිීමභ පිළිඵ හභහනය භහනරෝචාන ඳත්න අතය, ශ්රී රාහ ම්ඵන්ධ 

ඳශමු භහනරෝචානඹ ඳත්න රද්නද් 2012 ව 2015 අතය හරනේදී ඹ.3  

 

නභභ භහනරෝචාන වයවහ, UNCAC විසින් ක්රිඹහත්භ ශ වළකි නිීමක්ණ ණනහක් ඉදිරිඳත් 
යන රදී.  එභගින් විනද්ල යහජය නිරධහීමන්නන් අල්රස ළනීභ හඳයහධීයණඹ කිීමභන 
අනඳොනවොත්වීභ, නශ ක්නේත්රඹ තුශ ඵරඳෆම් කිීමභ හඳයහධීයණඹ කිීමභන අනඳොනවොත් වීභ, 
ව පුද්ය අාලඹ තුශ අල්ර ළනීභ ළරළක්වීභ වහ යසථහපිත රි ඳහදනඹන් ය මත වීභ 
නනය ම අධහනඹ නඹොමු ය ඇත.4  ශ්රී රාහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහනේ 156A යසථහ භගින්5 

UNCAC ක්රිඹහත්භ කිීමභ නවෝ දුණඹ ළශළක්වීභන අදහශ න නනත් ඕනෆභ අන්තර්ජහි  
ම්මුි ඹක් ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ න පිඹය ළනීභ වහ විධිනිනඹෝ රඵහදීභ සිදු යන 
රඵයි.  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භගින් යජඹන ඵරඹ රඵහනදන්නන් ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ 
විභර්ලන නොමින් බහ වයවහ ක්රිඹහ කිීමභන ඹ.  

 
තදුයනත්, යහජය රි ඳත්ි නේ නභනවයුම් මුරධර්භ විසින් අදවස යනු රඵන්නන්, ශ්රී රාහනේ 
ඳහරනඹ ව නීි  ම්භත කිීමභ වහ න යහජය ක්රිඹහහීමන්න භ නඳන්වීභ ඹ.6  නභභ 
මුරධර්භඹන්න අනු, පුළුල් ඳයහඹ ව අයිතීන් ව නිදවසවීම් ආයක්හ කිීමභ තවවුරු යන 
අතය, ඒහ ආයක්හ කිීමභ, රර්ධනඹ, ව තවවුරු කිීමභ ද යහජය විසින් සිදුකිීමභ  අලය යනු 
රඵයි.   නභභ අයිතීන් වහ අසථහන් න භහනහත්භතහ, භහජ සුයක්ණඹ ව සුබහධනඹ 
වහ න අයිි ඹ, ව රජහනේ රි රහබ වහ ඳරියඹ සුරැකීභ ආදිඹ ඇතුශත් නේ.  නනේ 
නතත්, දුණනඹන් නිදවස වීභ, නභභ මුරධර්භඹන්නේ නොනක් නර වඳුනහළනීභ නම් නවින 
සිදු නනොනේ.  

විලසනල්ණඹ 
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17.  
UNCAC 

කීම් ව 
ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහනුකුර 
රි ාසයණ 
ක්රිඹහත්භ 
කිීමභ.  

  ✔  
 

✔    ✔ 
 

 නළත  ✔ 
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නල්නත ඳරිදි ම්පුර්ණ ලනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් UNCAC කීම් 
ක්රිඹහත්භ කිීමභ නනය ම ව ආණ්ඩුක්රභ යසථහන දුණනඹන් නතොයවීනම් නිදව ඇතුශත් 
කිීමභන කුඩහ විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  කිීමභන නවේතු නු ඇත.   ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී 
රාහ (TISL) ආඹතනඹන අනු, ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ මිටුක් සථහඳනඹ කිීමනම් අයමුණ 

න්නන් UNCAC ක්රිඹහත්භ වීභ නභනවඹවීභ යි.  ක්රිඹහහීම ළරසුභ භගින් ළරකිඹ යුතු නර 
පුයළසි වබහගිත්ඹ ළඩි කිීමභන නයුතු යනු ඇි  අතය, දණ භර්ද උත්හවඹන් වහ 

පුළුල් ඳයහඹ වි මදුනු ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹඹන් වබහගී යනු ඇත.7  සිවිල් භහජමටඹ 

ාවිධහනඹක් න, TISL විසින් දණ භර්දනඹ ව UNCAC ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ දළනුත් 

කිීමනම් ළඩනවන් ාවිධහනඹ කිීමභ යනු රඵයි.  නනේ නතත්, ළඩියන රද වබහගිත්ඹ 

භගින් යහජයඹ විසින් UNCAC ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම රි ඳහදනඹන් ඒ ආහයනඹන්භ ඉටු යනු 
ඇතළයි වි  කිීමභක් ශ නනොවළකිඹ.  විනලේනඹන්භ, භවජනතහන රනේලවීනම් වළකිඹහ 
වීභ නවෝ ඵරහත්භ කිීමනම් ඹහන්ත්රණ 17.1. න්ධිසථහනනේ විබවීඹ ඵරඳෆභ ව ඳයහඹ 

සීභහ මත කිීමභ සිදු යනු රඵයි.  TISL එඟ වනේ, වබහගිත් නෝණඹ ලක්ි භත් වීභත් 
භඟ, ඵළඳීභ භගින් රභහණත් නර රි පර ව රි දහන පිළිඵ අධහනඹ නඹොමු නනොයන 
ඵත්, ලක්ි භත් වබහගිත්ඹක් භගින් ලක්ි භත් රි පර රඵහනදන ඵ උඳල්ඳනඹ යනු 
රඵන ඵත් ඹ.8  

 
තද, යහජය රි ඳත්ි නේ නභනවයුම් මුරධර්භඹන් විසින්, ශ්රී රාහනේ ඳහරනඹ ව නීි  ම්භත 
යන ක්රිඹහහීමන් නත යහජය අාලනේ දණ භර්දනඹන භනඳන්වීභන අදවස යයි.  
රි ඳහදනඹක් න දුණනඹන් නිදවස වීනම් අයිි ඹ භගින් ළදත්, ානක්තහත්භ පිළිළනීභක් 
පුද්ය අාලනේ දුණඹ ම්ඵන්ධ නන් කිීමභ වහ යජනේ රනේලඹ නඳන්නුම් යනු ඇත. 
නභභ වඳුනහළනීභ භගින් දණ භර්දන උත්හවඹන් දිරිභත් කිීමනම්දී,  ක්රිඹහහීම නර දුණඹ 
පිටුදළකීභ ව දුණ ඳරිචාඹන් ළශළක්වීභ වහ යහජය ක්රිඹහහීමන් නිලසචිත නර ඵරහත්භ වීභක් 

නර වඳුනහත නනොවළකිඹ. TISL න අනු, නභනවයුම් මුරධර්භඹන් ඵරහත්භ කිීමභ වහ න 
උත්හවඹන් භගින් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ විචාරනඹ යනු රඵයි.  තදුයනත් නඳන්හ නදන රද්නද් 
දුණනඹන් නතොයවීනම් නිදව පිළිඵ වළඳින්වීභ ඵරහත්භ කිීමභ ඩහ අඩු උත්හවඹක් න ඵත් 

විබවීඹ වීභ උස කිීමභ ඊන ළඩි නදඹක් න ඵන ාඥහ නනයන ඵත් ඹ.9 

 

17.1 න්ධිසථහනඹ සුවිනලේෂී ළදත්භක් දයන අතය ඳළවළදිය නර ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ 

නභනවයුම් මිටු නිර්භහණඹ කිීමභ ව ඳත්කිීමභ භතුය දක්යි.  නනේ නතත්, 17.2 
න්ධිසථහනඹ භගින් නඹෝජිත ආණ්ඩුක්රභ යසථහභඹ රි ඳහදනඹ ඇතුශත් යළනීභ වහ න 
අභිරහලඹ, නනොඳළවළදිය සරුඳඹක් නඳන්නුම් යනු රඵයි.  එභ නිහ, භසතඹක් ලනඹන් 

ත්ශ, නභභ ඵළඳීභ භධයභ භටමනනම් විනලේත්ඹක් නර දළත වළකි ඵන IRM 
ඳර්නේඹහ  නවන් යයි.  
 

භ්්තතිදඹ  
17.1 තභතවයුේ කවුන්යලරඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ තභත් ආයම්බ වී නනොභළත.  නනේ නතත්, 
නභඹ භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් වී ඇත්නත් 2018 ජුනි භහනේදී න නිහ, හරඹන අනු ම්පුර්ණ 
ශ වළකි නර ළරකිඹ වළකිඹ.  
 
ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහනේ (CIABOC) අධයක් නජනහයහයඹහන 
අනු, UNCAC ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඹනනත් ව නඹෝජනහන් ම ක්රිඹහහරිත්ඹ නොඹහඵළලීභ වහ 
ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ මිටු නම් නනතක් ඇි  ය නනොභළත.10  ට්රහන්සන්තයන්සි 
ඉන්නර්නළනල් ලස ීම රාහ ආඹතනනේ නිනඹෝජිතනඹකු රහල නශේ, CIABOC  ම නඹෝජිත 
ානලෝධනඹ ඹනනත් න යසථහපිත නද්වඹ  විසින් නභ ම මිමිහ ම්පුර්ණ යනු ඇි  ඵයි.11  
17.2 ුෂ  ප්රතිදඳ්දනඹන්තගන් තතොයවීතේ නිදව: නභභ න්ධිසථහනඹ තභත් ආයම්බ වී 
නනොභළත.  නභඹ භහ්ති ඹ වහ ළරසුම්ත ි බුනණ් 2017 ජනහරි භහනේ න නිහ, නිඹමිත 
හරඹන අනුකුර නනොන ඵ රල ර වළකිඹ.  
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ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහනේ (CIABOC) නිනඹෝජිතඹන් ව 
ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ (TISL) ආඹතනඹ වි  නශේ, නභභ න්ධිසථහනඹ 
ඹනනත් CIABOC  විසින් කිසිදු රි ඹක් අත්යනන නනොභළි  ඵයි.12  CIABOC  ම අධයක් 
නජනයහල්යඹහ වන් යන රද්නද්, ආණ්ඩුක්රභ යසථහන රි ඳහදනඹක් එතු කිීමභ, 
CIABOC  ම විඹඳහත්රතහඹන ඔබ්නඵන් න නයුත්තක් ඵ ඹ.  නභභ හර්ඹබහයඹ ල්යභ 
භළි යණ නොමිභ ඇතුළු ආණ්ඩුක්රභ යසථහ රි ාසයණ වහ දහඹ න ආඹතන ව 
නිනඹෝජිතඹන් භත යහ ඳතී.13  TISL න අනු, ආණ්ඩුක්රභ යසථහනේ න අයිි හසිම් 
සුරැකීභ නඳොදු රි ඳත්ි ඹක් නනොනේ.  එනිහ, නභභ රි ඳහදන වහ රහ ඵරන නර, සිවිල් 
භහජඹන ශ වළකි වුනේ කුඩහ ඳරිභහණනේ ඵරඳෆභක් කිීමභ ඳභණි.14  
 
 IRM ඳර්නේඹහ විසින් 2017 ළ්තතළම්ඵර් ව නනොළම්ඵර් අතය හරඹ තුශ, භළි යණ 
නොමිභ ම්ඵන්ධ යළනීභන නනස ව ව විවිධ ව රඹත්නඹන් දයන රදී.  නම් වහ 
දුයථන භහර්නඹන්, ඊනම්ල් භහර්නඹන්, විනද්ල නයුතු අභහතයහාලනේ ඳි න යජනේ OGP 
භධයසථහනනේ විභසීම් භගින්, ව ළරනඳන අයුරින් න රද රලසනහය ඉදිරිඳත් කිීමභ භගින් 
එනේ ම්ඵන්ධවීභන තළත් යන රදී.  රුණු එනේ වුද, භළි යණ නොමිභ වහ ම්ඵන්ධවීනම් 
වළකිඹහක් IRM ඳර්නේඹහ වන නනොරළබුණි. 
 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න න්ධිසථහනඹන් ක්රිඹහන නළාවීභ නම් නනතක් ආයම්බ වී නනොභළි  නිහ 
ළරකිඹ යුතු නවෝ දළකිඹ වළකි පූර් රි පර නනොභළත.  

ඉදිරි පිඹය 
එක්ත් ජහතීන්නේ දුණඹන එනය ම ම්මුි නේ (UNCAC) කීම් ක්රිඹහත්භ කිීමභ ව දුණඹන 
එනය ම නිදව වහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහනුකුර රැයණඹ වඳුන්හදීභ ශ්රී රාහනේ දණ භර්දන 
ළඩනවන වහ ළදත් න ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  නභභ ඵළඳීභ ම්පුර්ණ වීභත් භඟ, යජඹ 
විසින් ල්ය දණ ළශළක්වීනම් ක්රිඹහහයම් ආයම්බ යනු ඇත. 

නනේනතත්, නභභ ඵළඳීනභ ම විබවීඹ ඵරඳෆභ ළඩිවීභ ලක්ි භත් ඵරහත්භ ඹහන්ත්රණඹක් 
වඳුන්හදීභ භගින් සිදු ශ වළකිඹ.  එනිහ, IRM ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යන්නන් ඳවත 
දළක්නන මුල්පිීමම් ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නොනක් නර වඳුන්හදීභ සිදු ශ වළකි ඵඹ:  

 ක්රිඹහහරිත්ඹ ඵරහත්භ කිීමභන නවෝ අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන්නේ රි චාහය ව රි ඹ 
භළනීභ වහ ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ නභනවයුම් මිටු වහ න පරදහමට ඹහන්ත්රණඹක් 
වඳුන්හදීභ (ඵරන්න 17.1).  
 
උදහවයණඹක් නර, මිටු විසින් UNCAC කීම් ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ වබහගී න 
අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන් ඉරක් යත් විනලේ නඹෝජනහ අන්තර්ත න ද්වි-හර්ෂි 
හර්තහ ළසීභ, රහලනඹ ව රචාහයණඹ කිීමභ.  නභභ ම්ඳත්දහඹඹන් ඉන්ඳසු 
මිටු නත නළත හර්තහ කිීමභ අලය යනු ඇත.  එනභන්භ එනිහ, භවජනතහන, 
නභභ නිර්නද්ල ම්ඵන්ධ රි ඹ හර්තහ යනු ඇත.  නභඹ ඵළඳීම් අා 16  ම වන් න, 
ශ්රී රාහ තුශ පුළුල් ඳයහඹ වි මද ඳි න දණ භර්දන උත්හවඹන් නොඹහඵළලීභන 
අධීක්ණ මිටුක් සථහඳනඹ කිීමභ වහ න නඹෝජනහ ඳරිදි විඹ වළකිඹ.  
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18. දූ  භර්දන ්ඹතන අතය ේඵන්ධීකය ඹ (Coordination among Anti-

Corruption Agencies)  
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ :  

දූ  භර්දන ැඩපිළිතර ලක්තිදභමක රීභ ව් දූ  භර්දන ්ඹතන අතය ේඵන්ධීකය ඹ 

ැඩිදියුණු රීභ ව තතොයතුරු තඵද්-වද් ගැනීභ (III තකො ) 

ප්රධ්න අයමු :  
දණ භර්දන ආඹතන අතය නතොයතුරු නඵදහ-වදහ ළනීභ ව ම්ඵන්ධීයණඹ ළඩිදියුණු කිීමභ.  

 

න්ින්ථ්න:  

 18.1 උත්හවඹන් පිනඳත්වීභ ළශළක්වීභ පිණි, නතොයතුරු නඵදහ-වදහ ළනීභ ළඩිදියුණු 

යමින් (උදහ. CIABOC ඳනත 17 න්ි ඹ ානලෝධනඹ කිීමභන) ව දුණ 
ම්ඵන්ධ විනලේෂිත ව සහධීන විභර්ලන ඳත්මින්, ඳි න ාචාහ දුණ විභර්ලන 
ආඹතනඹන් ම විධිනිනඹෝඹන් භහනරෝචානඹ යමින් යජනේ, සිවිල් භහජනේ ව 
පුද්ය අාලනේ වබහගිත්ඹ  මත CIABOC  ම විනලේඥ භනඳන්වීනභන් යුතු 
තහහය ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ මිටුක් යජඹ විසින් සථහඳනඹ කිීමභ. 

  

 18.2 දුණ විභර්ලන ආඹතන ම්ඵන්ධ ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ මිටු භගින් එ ම 
නොඹහළනීම් භවජන විඹඳථඹ තුශ රහලනඹන ඳත්කිීමභ.   

 

 18.3 යජඹ ව CIABOC විසින් දුණ විභර්ලන ආඹතන විධිනිනඹෝ පිළිඵ ඵහුවිධ-
ම්ඳත්දහඹ මිටුනේ නඹෝජනහ ක්රිඹහන නළාවීභ ව පිනඳත්වීම් සිදු ව වින ඒහනඹ ම 
හර්තහ ෆභ ආඹතනඹක් විසින්භ හර්ෂි රහලනඹන ඳත්කිීමභ.    

 

 18.4 ඒ ආහයනඹන් මිටුනේ නොඹහළනීම් ක්රිඹහන නළාවීනම් රි ඹ විෘත 

අධීක්ණඹ වහ සිවිල් භහජඹ වබහගී යහ ළනීභ. 

 

ගරයුතු ්ඹතනඹ: ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහ (CIABOC) 

 

වඹ ්ඹතනඹ: ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ (TISL) 
 

්යේබක දිනඹ: 2016 අනෝසතු                                     අ්න දිනඹ: 2018 ජුනි  

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක් ෂි්තත ය ඇත.  නභභ 
ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම, දුණඹ වහ ම්ඵන්ධ ෆභ න්ධිසථහනඹක්භ තනි ඵළඳීභක් ඹනනත් 
රළයිසතුත ය ඇත.  නභභ හර්තහ තුශ, ඳළවළදිය බහඹ වහ, නභභ න්ධිසථහන නනස ව 

ඵළඳීම් වඹන නන් ය ඇත (ඵළඳීම් 16–21).  දණ භර්දන ළඩනවනන ම විනලේෂිත අා නර 

ඒ සිඹල්ර වඳුනහත වළකිඹ.  ඵළඳීභ ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ 

ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න http://bit.ly/2wv3jXR. 
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න්දර්බඹ ව අයමුණු   
නභභ ඵළඳීභ භගින් ශ්රී රාහනේ දණ භර්දන ළඩනවන ලක්ි භත් කිීමභන අදවස යනු රඵන 
අතය, ල්ය දණ භර්දන ආඹතන අතය නතොයතුරු නඵදහ-වදහ ළනීභ ව ම්ඵන්ධීයණඹ ඉවශ 
නළාවීභ අදවස යනු රඵයි.  ඵළඳීභ භගින් නඹෝජනහ යනුනේ, තහහය ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ 
මිටුක් සථහඳනඹ ය දණ භර්දන ආඹතනඹන්නේ විධිනිනඹෝඹන් භහනරෝචානඹ ය ඵරන 
නරඹ.  අනතුරු ඵළඳීභ භගින් නොඹහළනීම් ව නඹෝජනහ රහලනඹන ඳත්කිීමභ ව නභභ 
ආඹතන විසින් ම්ඵන්ධීයණඹ ව නතොයතුරු නඵදහ-වදහ ළනීභ ඉවශ නාන්නන් නනේද 
ඹන්න විභහ ඵළලීභ සිදු ශ වළකිඹ.  යජඹ ව ාචාහ නවෝ දුණ විභර්ලන නොමින් බහ 
(CIABOC) විනලේනඹන්භ නභභ නඹෝජනහ ක් රිඹහන නළාවීභ ව පිනඳත් කිීමම් පිළිඵ හර්තහ 

කිීමම් සිදු යනු ඇත.  සිවිල් භහජඹ විසින් ක්රිඹහන නළාවීභ අධීක්ණඹ යනු ඇත.  යජනේ ව 
සිවිල් භහජමටඹ නිනඹෝජිතඹන් අන්තක්හ යන ඳරිදි, දණ භර්දන ආඹතන අතය ඩහත් නවො 
ම්ඵන්ධීයණඹක් ව නතොයතුරු නඵදහ-වදහ ළනීනම් ක්රභනේදඹක් ඇි  කිීමභ භගින් දුණඹ 
පිළිඵ විභර්ලන ඉවශ තත්ත්ඹන නන ඒභ ව නචාෝදනහ ඉදිරිඳත් කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් ළඩි 

අසථහල් රඵහනදනු ඇත.1  

 

නභ මදී ශ්රී රාහනේ දුණඹ යහ්ති ඹ2 වහ ඵහුවිධ යජනේ ආඹතනඹන් ව හර්ඹහාලඹන්නේ 

අන්තර්ග්රවණඹ ව රි චාහය දළක්වීභ අලස ඹ නේ.  නම් වහ CIABOC ද ඇතුශත් න අතය, 
නීි ඳි  නදඳහර්තනම්න්තු, ශ්රී රාහ නඳොයසිඹ, ව මුරය අඳයහධ ඳීමක්ණ නදඳහර්තනම්න්තු 
ආදිඹ ද ීවන අඹත් නේ.  ආඹතන අතය නඳොදු අයමුණු ව නඵදහ-වදහ ළනීනම් විධිනිනඹෝඹන් 
ඳළි ඹද, ශ්රී රාහනේ දණ භර්දන වහ න හභහනය ළඩපිළිනර භගින් සීභහ මත 
වනඹෝඹක් රඵහදීභ ව නභභ ආඹතන අතය සීභහ මත වවුල්හරිත්ඹක් ඇි  කිීමභ ද සිදු නේ. 
උදහවයණඹක් නර, CIABOC ඳනත3 භගින් ආනයෝඳණඹ යනු රඵන්නන් 
නොභහරිසරුන්නේ කීභ න්නන් යවයබහඹ ආයක්හ කිීමභ ඵ ඹ.  එභගින්, ඳළවළදිය 
නර දණ භර්දන ආඹතන එකිනනහ අතය  වනඹෝගිත්ඹ ඳත්හනන ඹහභ ව නතොයතුරු 
නඵදහ-වදහ ළනීභ ශක්න ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  නභභගින්, රි චාහය ලනඹන්, දණ භර්දන 
උත්හවඹන්නේ පුළුල් වින්ධියණඹක් ඇි වීභ ව ක්රිඹහහරිත්ඹ අි ච්නේදනඹ වීභ වහ 

නවේතු නේ.4  

 
නල්නත ඳරිදි, ම්පුර්ණ ලනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් ල්ය දණ 
භර්දන ආඹතන අතය නතොයතුරු නඵදහ-වදහ ළනීභ ව ම්ඵන්ධීයණඹ නනය ම භධයභ භටමනනම් 
විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  කිීමභන නවේතු නු ඇත.  ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ (TISL) 
ආඹතනනේ නිනඹෝජිතනඹකු රහල නශේ, නඹෝජිත ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ මිටු සථහඳනඹ කිීමභ 
භගින් යජනේ නනොන ක්රිඹහහීමන්න විධිභත් රි ඳත්ි  ම්ඳහදන ක්රිඹහයනඹ ම ම්ඳත්දහඹඹන් 
නර ඇතුශත්වීනම් වළකිඹහ රළනඵනු ඇි  ඵයි.  නිනඹෝජිතඹහ තදුයනත් වන් නශේ, 
එභනිහ, මිටු භගින්, අරුත්ඵය පුයළසි වබහගිත්ඹක් ඇි  කිීමභ ඩහත් ළදත් පිඹයක් නු 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ 

විනලේත්ඹ OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ විබවීඹ ඵරඳෆභ 
රභහදඹකින් 
නතොය වී ද 
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ඇි  ඵයි.5  TISL විසින් තදුයනත් රහල නශේ, දණ භර්දන ආඹතන විසින් පිනඳත්වීම් පිළිඵ 
හර්ෂි හර්තහ රහලනඹන ඳත්කිීමභ භගින් සිවිල් භහජඹන ව අනනකුත් නඳොදු ජනතහන, 
නවළිදයේ නනොශ නතොයතුරු වහ අනනය රනේලඹක් රඵහළනීභන වළකි න ඵයි. නභභ 
හර්තහ, වීභ වහ විබවීඹ ඹහන්ත්රණඹක් නර නයුතු කිීමභ ද සිදු යනු ඇත.6   නභභ 
ක්රිඹහහයභ භගින් නඳන්නුම් යන්නන් අදහශ භවජන අධිහීමන්නේ සඹා-රි ඳත්ි යණඹයි.  

එභ නිහ, සිවිල් භහජමටඹ ක්රිඹහහීමන්, නභඹ සුබහදී නර දකිි .7 

 
මිටුනේ නොඹහළනීම් ඳෘථුර ඵ උඳල්ඳනඹ යමින්, සිවිල් භහජ නිනඹෝජිතඹන් එඟ න 
රද්නද් නොඹහළනීම් ව නඹෝජනහ ම්ඵන්ධ හර්ඹක්භ ක්රිඹහන නළාවීභ වහ ඩහත් විබවීඹ 
ඵරඳෆභ අත්යළනීභ සිදු ශ යුතු ඵන ඹ.  නභභ න්දර්බඹ තුශ, නභභ ඵළඳීභ භගින් ක්රිඹහන 
නළාවීභ වි  කිීමභන නවෝ ඒ පිළිඵ ඇඳවීභන නවෝ අදහශ කිසිදු වඳුනහත වළකි පිඹයක් 
නඳන්නුම් නනොයයි.  එනේභ, සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන විසින් නඹෝජනහ ක්රිඹහන නළාවීභ නඳොදුනේ 
අධීක්ණඹ කිීමභන අන්තක්හ ශ ද, ඵළඳීභ භගින් එඹ සිදු ශ යුතු ඹහන්ත්රණඹ කුභක්දළයි ඳළවළදිය 

නනොයයි.  එ ම රි පරඹක් නර, IRM ඳර්නේඹහ නභභ ඵළඳීභ ඇයුම් ය සිිතන්නන් භසත 
ලනඹන් භධයභ භටමනනම් විනලේත්ඹක්  මත, භධයභ භටමනනම් විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  ඵළඳීභක් 
නරනඹ.  

 

භ්්තතිදඹ  
18.1 ඵහුේඳමකද්ඹක කමිටු: නභභ න්ධිසථහනඹ තභත් ආයම්බ වී නනොභළත.  එඹ භහ්ති ඹ 
වහ ළරසුම් ඇත්නත් 2016 නදළම්ඵර් භහනේ දී ඹ.  එභ නිහ, නභඹ හරඹන අනුත 
නනොන ඵ වඳුනත වළකිඹ.  
 
ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහ (CIABOC)න අනු, විවිධ දණ භර්දන 
ආඹතනඹ, රි ඳත්ි ඹක් නර, දුණඹන එනය ම නන් කිීමනම් හමු ම උත්හවනේ දී විවිධ අාල 
වහ නිර ලනඹන් දහඹ වී ඇත.8 උදහවයණඹක් නර, නීි ඳි  නදඳහර්තනම්න්තුන අඳයහධ 
විභර්ලන ක්රිඹහයඹ තුශ අනනය සථහනඹක් ඳි න අතය, CIABOC සථහඳනඹ යන රද්නද් 
විභර්ලන ඳළළත්වීභන අදහශ සහධීන ආඹතනඹක් නර ව දුණඹන අදහශ අඳයහධ නඩු 
ක්රිඹහයනේ ආයම්බ හර්ඹඹන් සිදු කිීමභ වහ ඹ.9  එභ නිහ, CIABOC  ම අධයක් 
නජනයහල්යඹහ විසින් අධහනඹ නඹොමු නශේ, නනස ව ආඹතන ඳහරනඹ යනු රඵන 
යසථහපිත රි ඳහදනඹන්  ම ානලෝධන කිීමභන අනුකුරන විධිනිනඹෝ වහ  පුර්භනඹන් සිදු 
කිීමභ නතයි.10  
 
නභභ න්ධිසථහනඹ නම් නනතක් ආයම්බ ශ නනොභළි  ඵ තවවුරු යමින්, ට්රහන්සන්තයන්සි 
ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ (TISL) ආඹතනඹ වඳුනහනන ඇත්නත්, යජඹ විසින් ජනහධිඳි  
හර්ඹහධන ඵරහඹක් - නොයම් යන රද ත්ම් ආඳසු අත්ඳත් යළනීභන - සථහඳනඹ ය 
ඇි  ඵ ඹ.  නභභ හර්ඹ හධන ඵරහඹ වහ ල්ය දණ භර්දන ම්ඳත්දහඹඹන් ඇතුශත් 
න අතය, CIABOC, මුරයභඹ අඳයහධ විභර්ලන නොටමමහලඹ, ව භවඵළාකුනේ මුරයභඹ බුද්ධි 
ඒඹ ද ීවන ඇතුශත් නේ.11  TISLන අනු, නභභ හන්ෙ හධන ඵරහඹ පිළිනන වඳුනහනන 
ඇත්නත්, නනස ව ආඹතනඹන්නේ විධිනිනඹෝඹන් අි ච්ඡහදනඹ වීභ පිළිඵඹ. නමුත් නභභ 
නතොයතුරු භවජනතහන රනේල විඹ වළකි ආහයනඹන් නනොඳතී.12  
 
18.2–18.4 ප්රක්ලනඹ  ඳමකරීභ, ක්රිඹ්මකභක රීභ ව තභතවඹවීභ: ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ 
මිටු නම් නනතක් සථහඳනඹ වී නනොභළි  නිහ (ඵරන්න 18.1), නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ඉන් 
අනතුරු න න්ධිසථහන ක්රිඹහන නළාවීභ ද ආයම්බ වී නනොභළත.  රහලනඹ, ක්රිඹහන නළාවීභ, 
ව මිටුනේ නොඹහළනීම් අධීක්ණඹ ද එකී අනනකුත් න්ධිසථහනරන අඹත් නේ.13  
 
නොඹහළනීම් රහලඹන ඳත්කිීමභ (ඵරන්න18.2) භහ්ති ඹ වහ ළරසුම්ත ි බුනණ් 2017 
අනෝසතු භහනේ දී ඹ.  එනිහ, නභභ න්ධිසථහනඹ නිසි හරඹන අනුත නනොන ඵ වඳුනහත 
වළකිඹ.  නනේ නතත්, ක්රිඹහන නළාවීභ වහ අදහශ න න්ධිසථහන (ඵරන්න 18.3) ව 
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අධීක්ණඹ (ඵරන්න 18.4) භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් වත ි නඵන්නන් 2018 ජුනි භ න 
නිහ භහ්ති ඹ වහ තදුයනත් හරඹ ඳි න ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  
 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව න්ධිසථහන නම් නනතක් ආයම්බ වී නනොභළි  නිහ ළරකිඹ යුතු, දළත 
වළකි පූර් රි පර නනොඳතී.   
 

ඉදිරි පිඹය  
ශ්රී රාහනේ දණ භර්දන ආඹතන අතය ම්ඵන්ධීයණඹ යර කිීමභන ව නතොයතුරු නඵදහ-වදහ 
ළනීභ ළඩිදියුණු කිීමභන නභභ ඵළඳීනභ ම හර්ථ භහ්ති ඹ අතයලය නේ.  විවිධ ආඹතනඹන් ම 
විධිනිනඹෝඹන් භහනරෝචානඹ කිීමභ වහ ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ මිටු සථහඳනඹ කිීමභ 
විනලේනඹන්භ වන් ශ යුතු උත්හවඹකි.  නභභ උත්හවඹ භගින් අි ච්ඡහදනඹ න අාල 
වඳුනහ ළනනනු ඇි  අතය, එභගින්, රි ර්භ පිඹය වහ න නඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිීමභන 

නඹොමුවීභක් සිදුනු ඇත.  IRM ඳර්නේඹහ විලසහ යන අන්දභන, යසථහපිත රි ඳහදන 
වහ න ානලෝධන, උදහවයණ නර, ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහ ඳනත 
වහ නඹෝජිත ානලෝධනඹක් නර ඳි න යවසිතබහඹ පිළිඵ රි ඳහදන ඇතුශත් කිීමභ 
අනිහර්ඹනඹන්භ සිදු ශ යුතුඹ.  එන් ානලෝධනඹක් භගින් නතොයතුරු නඵදහ-වදහ ළනීභ වහ 
න ඳවසුම් ළඳමටභ ම්ඵන්ධනඹන් අතයලය ඵරඳෆභක් සිදු යනු ඇත.  

 
මිටුනේ නොඹහළනීම් ව නඹෝජනහන් ක්රිඹහන නළාවීභ ළඩි න්නහ ව අයමුණු හර්ථ 
යළනීභ වහ අතයලය නේ.  එනිහ, IRM ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යනු රඵන්නන්, යජඹ 

විසින් නභභ ඵළඳීභ ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුභන ද ඇතුශත් ශ යුතු ඵයි.  විනලේනඹන්භ, ඊශඟ 
ඵළඳීභ භගින් අධහනඹ නඹොමු ශ යුත්නත්, අනහත අන්තක්ෂිත මිටු නඹෝජනහ පිළිඵ ව 
එභගින් විෘත ආණ්ඩු මුරධර්භ ශඟහ යළනීභ නනය මඹ.  එන් උත්හවඹන් වහ උදහවයණ 
නර, නිර්නද්ල ක්රිඹහන නළාවීභ ම්ඵන්ධනඹන් යජඹ වීභන රක් කිීමභන පුයළසිඹන් විසින් 
නඹොදහ ත වළකි ඳළවළදිය ඹහන්ත්රණ වඳුනහළනීභ වන් ශ වළකිඹ.  

 
                                                           
1
 Mr. Sarath Jayamanne (Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption), interview by IRM 

researcher, 20 September 2017; and Mr. Asoka Obeyesekere (Transparency International Sri Lanka), 
interview by IRM researcher, 29 August 2017. 
2
 ―Sri Lanka Becomes More Corrupt,‖ Daily Mirror, 25 January 2017, http://bit.ly/2k31ICt. 

3
 Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption Act, No. 19 of 1994, § 17, 

http://bit.ly/2rVL2Cz. 
4
 Ms. Sankhitha Gunaratne (Transparency International Sri Lanka), interview by IRM researcher, 17 October 

2017. See also S. Gunaratne, M. Herat, and A. Obeyesekere, CSO GFAR Report on Sri Lanka (Colombo: 

Transparency International, 2017), http://bit.ly/2BB9318. 
5
 Mr. Asoka Obeyesekere, interview by IRM researcher. 

6
 Mr. Asoka Obeyesekere, interview by IRM researcher. 

7
 Mr. Asoka Obeyesekere, interview by IRM researcher. 

8
 Mr. Sarath Jayamanne, interview by IRM researcher. 

9
 Mr. Sarath Jayamanne, interview by IRM researcher. 

10
 Mr. Sarath Jayamanne, interview by IRM researcher. 

11
 Ms. Sankhitha Gunaratne, interview by IRM researcher. See also S. Gunaratne, M. Herat, and A. 

Obeyesekere, CSO GFAR Report on Sri Lanka. 
12

 Ms. Sankhitha Gunaratne, interview by IRM researcher. 
13

 Mr. Sarath Jayamanne, interview by IRM researcher; and Ms. Sankhitha Gunaratne, interview by IRM 
researcher.  
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19. ුෂ ඹ ව මුදේ වෘශුද්ිනකය ඹ (Corruption and Money Laundering)  
 

ඵැඳීතභ ප තඳශ :  

ැඩද්යී භවජන වබ්ගිමකඹක් රඵ්ගැනීභ ඉවශ නැීවීභ පිි දූ  භර්දන ැඩපිළිතර 

ලක්තිදභමක රීභ ( IV තකො  ). 

[…] 

 

ප්රධ්න අයමුණු: 
දුණඹ ව මුදල් විශුද්ධියණඹ පිළිඵ විභර්ලනඹන්නේ විධිනිනඹෝර විම්ඵන්ධඹ පිළිඵ 
නයුතු කිීමභ.  
 

න්ින්ථ්න:  

 19.1 CIABOC විසින් යසථහපිත ානලෝධනඹ ආයම්බ කිීමභ භගින් CIABOC  ම 

ක්නේත්රඹ පුළුල් ය රහල යන රද ක්රිඹහන් CIABOC ම විධිනිනඹෝඹ ඹනතන 

ළනනන ඳරිදි “මුදල් විශුද්ධියණඹ” යදක් නර ඇතුශත් කිීමභ. (UNCAC  ම 14 

න්ි ඹ වහ භඳහත න නර). 

 

 19.2 න්ධිසථහනඹ 1න අදහශ න ඳනත ානලෝධනඹ ව ඉදිරිඳත් කිීමභ වහ යජඹ 

විසින් පිඹය ළනීභ (උදහ. 19.1). 

 

 19.3 CIABOC විසින් ඳත්හනන ඹන විභර්ලනඹන්න ඵහධහක් නනොන ඳරිදි මුදල් 

විශුද්ධියණඹන අදහශ සිදුවීම්ර ායහනහත්භ දත්ත රහලඹන ඳත්කිීමභ (සිදුවීම් 

ායහ, අන් යන රද සිදුවීම්ර රි පර ආදිඹ). 

 

ගරයුතු ්ඹතනඹ: ාචාහ නවෝ දුණ විභර්ලන නොමින් බහ (CIABOC) 
 

වඹ ්ඹතනඹ: මුරයභඹ අඳයහධ විභර්ලන නදඳහර්තනම්න්තු (FCID); ට්රහන්සන්තයන්සි 
ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ  (TISL) 

්යේබක දිනඹ: 2016 අනෝසතු                                  අ්න දිනඹ : 2018 ජුනි  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක්ෂි්තත ය ඇත.  නභභ 

ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම, දුණඹ වහ ම්ඵන්ධ ෆභ න්ධිසථහනඹක්භ තනි ඵළඳීභක් ඹනනත් 

රළයිසතුත ය ඇත.  නභභ හර්තහ තුශ, ඳළවළදිය බහඹ වහ, නභභ න්ධිසථහන නනස ව 

ඵළඳීම් වඹන නන් ය ඇත (ඵළඳීම් 16–21).  දණ භර්දන ළඩනවනන ම විනලේෂිත අා නර 

ඒ සිඹල්ර වඳුනහත වළකිඹ.  ඵළඳීභ ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ 

ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න http://bit.ly/2wv3jXR. 
 

 

 

 

 

http://bit.ly/2wv3jXR
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න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ භගින් අයමුණු යනු රඵන්නන් දණ භර්දන ළඩපිළිනර ලක්ි භත් කිීමභයි.  එනේ 
කිීමභ භගින් ඉරක් යනුනේ ාචාහ නවෝ දුණ විභර්ලන නොමිනම් (CIABOC)  විධිනිනඹෝඹ 
ම්ඵන්ධ ඳි න විානඹෝඹ පිළිඵ නයුතු ය මුදල් විශුද්ධියණඹ ම්ඵන්ධ ළයදි ව 
දුණ විභර්ලනඹ කිීමභයි.  විනලේනඹන්භ, ඵළඳීභ භගින් මුදල් විශුද්ධියණඹ ම්ඵන්ධ යද 
CIABOC  ම විධිනිනඹෝඹ ඹනතන ඇතුශත් න ඳරිදි CIABOC  ම ක්නේත්රඹ පුළුල් කිීමභ වහ 
යසථහපිත රි ඳහදනඹක් වඳුන්හදීභ සිදු යයි.  
 

2006 දී, මුදල් විශුද්ධියණඹ පිටුදළකීනම් ඳනත1 භගින් මුදල් විශුද්ධියණඹ ශ්රී රාහ තුශ යදක් 
නර පිළිළනීභ නිර ලනඹන් සිදු යන රදී.  නීි ඹන අනු, අදහශ ක්රිඹහ නීි විනයෝධී ක්රිඹහක් 
ඵ දනිමින්භ සිදු යනු රඵන නීි විනයෝධී ක්රිඹහක් භගින් ඳළත එන ඕනෆභ නද්ඳශක් වහ 
අදහශ න ඕනෆභ නුනදනුක්, මුදල් විශුද්ධියණඹ වහ අදහශ නේ.  නභභ නීි විනයෝධී 
ක්රිඹහන්, නවෝ “රහල යන රද ළයදි”, ාචාහ ම්ඵන්ධ ඳනත2 ද ඇතුශත් අනනකුත් නීි  
ඳයහඹන් ඹනනත් අදහශ න ළයදි ද ීවන අඹත් නේ.  ඊන අභතය, එක්ත් ජහතීන්නේ දුණඹන 
විරුද්ධ ම්මුි නේ,3 14 න්ි ඹන අනු, මුදල් විශුද්ධියණඹ ළශළක්වීභ වහ න පිඹය 
පුළුල් දණ භර්දන ළඩපිළිනර නොනස නර වළඳින්විඹ වළකිඹ.  
 

නනේ නතත්, මුදල් විශුද්ධියණඹ වහ ඳනතක් වඳුන්හදීභත් භඟ, මුදල් විශුද්ධියණඹ 
ම්ඵන්ධ විභර්ලන කිීමභන ඉඩ රමින් රහල යන රද අනනකුත් ළයදි වහ අදහශ න නීි  
ානලෝධනඹ නනොවී ඳි න ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  විනලේනඹන්භ, CIABOC වහ න 
විධිනිනඹෝ මුදල් විශුද්ධියණ සිදුවීම් දක්හ පුළුල්වීභක් සිදු නනොනේ.  එනභන්භ ාචාහ නවෝ 
දුණඹ වහ අදහශ න රහල යන රද ළයදි ම්ඵන්ධ වුද නොමිභන තනි පුද්රඹන්න 
විරුද්ධ මුදල් විශුද්ධියණ විභර්ලන ඳළළත්වීභන නවෝ නචාෝදනහ නොනු කිීමභන නවෝ වළකිඹහක් 
නනොභළත.4  දණ භර්දන ආඹතන අතය දුර්ර ම්ඵන්ධීයණඹ ව නතොයතුරු නඵදහ-වදහ 
ළනීනභ ම ඳි න දුර්රතහ නවේතුනන් (ඵරන්න ඵළඳීභ 18), නභභ යසථහපිත සීභහකිීමභ භගින් 
නඵොනවෝවින විභර්ලන ක්රිඹහයඹ ඇණ මිතන තත්ත්ඹන ඳත්ය ඇත.5  ඳි න තත්ත්ඹ 
රහ ඵළලීනම්දී, අන්තර් ආණ්ඩු මුරයභඹ ක්රිඹහහීම ඵරහඹ (FATF) විසින් ශ්රී රාහ තුශ මුදල් 
විශුද්ධියණඹන එනය ම නන් දින “දළඩි අදහනම්  මත ව නභනවඹවීභ සිදුන” ඳහත්රතහන් 
11ක් රළයිසතුත යන රදී.6  මුදල් විශුද්ධියණඹ ම්ඵන්ධ ළඩිභ අදහනභ නඳන්න්නන් 
දුණඹ ම්ඵන්ධ උත්ඳහදනඹන් භගින් වුද, FATF වි  නශේ, දුණඹ ම්ඵන්ධ මුදල් 
විශුද්ධියණ විභර්ලන, නචාෝදනහ නළගීභ ව දණ්ඩනඹ කිීමම් අඩු ඵත් ඒහනේ රි ඹක් දළත 
නනොවළකි ඵත්ඹ.7  FATF රහල යන රද්නද්, ශ්රී රාහන පරදහමට මුදල් විශුද්ධියණඹ 
ළශක්වීනම් ඳද්ධි ඹක් ව ඳදනභක් ඳි න ඵයි.8  
 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ 
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නල්නත ආහයඹන, ම්පුර්ණනඹන්භ ක්රිඹහන නළාවනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් දුණඹ ව 
මුදල් විශුද්ධියණඹ ම්ඵන්ධ විභර්ලනඹන්නේ නිනේධ විම්ඵන්ධඹ පිළිඵ නයුතු කිීමනම් 
භධයත විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  ශ වළකි ඵ වඳුනහ ළනන්.  නඹෝජිත වළඳින්වීභ භගින් ව/නවෝ 
ඳනනත් ානලෝධනඹ භගින් නභභ ක්රිඹහලීන් ළරඩිභ වහ න අතයලය පිඹයක් නඳන්නුම් 
යයි.  එන් පිඹය භගින් ද මුදල් විශුද්ධියණඹ වහ රහශිත ළයදි අඹත් න්නන් කුභන 
රුණනද ඹන්න වඳුනහළනීභනත් සහධීන විභර්ලන ඳළළත්වීභ වහත් CIABOC ඵරළන්වීභ 
අලය නනර්.  නනේ නතත්, ඵළඳීභ භගින් CIABOC හර්ඹභණ්ඩරඹ ව විභර්ලන නිරධහීමන්  
පුහුණුකිීමනම් නවෝ පුළුල් යන රද විධිනිනඹෝඹ වහ අලය න අි නර් භහන වහ මුරයභඹ 
නන්කිීමනම් අලයතහ නඳන්නුම් නනොයයි.  එනභන්භ, එභගින් නභභ ඵළඳීභ (නවෝ විනලේනඹන් 
න්ධිසථහන අා 19.1 ව 19.2) විෘත ආණ්ඩු ිතනහම් නත නනේ ළදත් න්නන්ද ඹන්න 
අඳළවළදිය තත්ත්ඹ ඳතී.  නනේ නතත්, නභභ ඵළඳීභ භගින් දණ භර්දන ළඩපිළිනර 
ළඩිදුයනත් ලක්ි භත් නනයනු ඇත.  
 
යසථහපිත රි ඳහදනඹන් ම්භත ශ වහභ, 19.3 න්ධිසථහනඹ භගින් නඹෝජනහ යනු 
රඵන්නන් CIABOC භගින් මුදල් විශුද්ධියණඹ පිළිඵ නනොඳළවළදිය නර අර්ථදක්න රද 
ායහන දත්ත රහලනඹ කිීමභ සිදු යනු ඇි  ඵත්, ඒ වහ සිද්ධීන්නේ රභහණඹ ව රි පර ද 
ඇතුශත් නු ඇි  ඵත් ඹ.  නභභගින් යජඹ තු, රනේල විඹ නනොවළකි නතොයතුරු නත රනේල 
වීභන පුයළසිඹන්න අසථහ රඵහනදන අතය, ඵළඳීභ භගින් නභභ නතොයතුරු රහලනඹන 
ඳත්යන්නන් කුභන ඹහන්ත්රණඹක් වයවහද ඹන්න ඳළවළදිය වන් කිීමභක් නනොයයි.  එනිහ 
නභභ ඵළඳීභ භගින් රඵහත වළකින්නන් භධයභ භටමනනම් විනලේත්ඹක් ඵ වන් ශ වළකිඹ.  
 

භ්්තතිදඹ 
19.1 ය්ථ්පිත ීතලෝධන ප්ර්යේබනඹ රීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ අත්යනන ි නඵන්නන් 
සීභහ මත භහ්ති ඹකි.  එඹ 2017 භහර්තු  ම දී භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් ි බුණද, ඒ අනු 
හරඹන අනුත නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  
 
ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමිනම් (CIABOC) අධයක් නජනයහල්යඹහන අනු, 
නොමිභ විසින් යජඹන යන රද අවිධිභත් ඉදිරිඳත් කිීමභ භගින්9 මුදල් විශුද්ධියණඹ ම්ඵන්ධ 
ළයදි විභර්ලනඹ කිීමභ වහ CIABOC ම ක්නේත්රඹ පුළුල් කිීමභ සිදු යනු රළනබ්.10 
ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ  ම නිනඹෝජිතනඹකු වි  නශේ, CIABOC විසින් 
යසථහපිත ානලෝධන නඳශක්භ ආයම්බනඹ යන රද ඵත්, ඒ වහ CIABOC ඳනත වහ 
න ානලෝධනඹක් ද ඇතුශත් න ඵත් ඹ.11  
 
නනේ නතත්, CIABOC වන් යන රද්නද්, නභ මදී අන්තක්ෂිත ානලෝධන භගින් රහල 
යන රද ළයදි, ාචාහ නවෝ දුණඹ වහ අදහශ න අසථහර දී ඳභණක් මුදල් විශුද්ධියණඹ 
ම්ඵන්ධ යද විභර්ලනඹ වහ න විඹඳහත්රතහ පුළුල් කිීමභ අයමුණු යන ඵයි.12  එභ නිහ, 
නඳොයසිනේ රධහන අධිහීමත්ඹ - විනලේනඹන්භ මුරයභඹ අඳයහධ ඳීමක්ණ නදඳහර්තනම්න්තු - 
විසින් මුදල් විශුද්ධියණඹ වහ න විභර්ලන ඳළළත්වීභ තභත් නනොය ඳී ඳතී.  
 

19.2 ය්ථ්පිත ීතලෝධන ක්රිඹ්මකභක රීභ: අන්තක්ෂිත ානලෝධන තභත් විධිභත් නර 
භහ්ති ඹන ඳත් නනොභළි  නිහ (ඵරන්න 19.1) ානලෝධිත ඳනත ඉදිරිඳත් ය, ක්රිඹහන නළාවීභ 
තභත් ආයම්බ ය නනොභළත.13  නනේ නතත්, නභභ න්ධිසථහනඹ භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් 
ඳළි නේ 2018 ජුය භහනේ න අතය, එඹ තභත් නිසි හරඹන අනු භහ්තත ශ වළකි 
තත්ත්ඹ ඳතී.  
 
19.3 යලද්ින දමකත ප්රක්ලනඹ  ඳමකරීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ ද තභත් ආයම්බ වී නනොභළත.  මුදල් 
විශුද්ධියණඹ ම්ඵන්ධ විභර්ලන ඇතුශත් කිීමභ වහ ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන 
නොමිනම් (CIABOC) ක්නේත්රඹ පුළුල් කිීමභ වහ න යසථහපිත ානලෝධන තභත් 
ම්භත වීභ සිදුනමින් ඳතී (ඵරන්න 19.1 ව 19.2).  එනිහ, CIABOC හර්තහ වහ 
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ර්තභහනනේදී මුදල් විශුද්ධියණ ම්ඵන්ධ සිද්ධීන්  ම මුවසථ නනොව නතොයතුරු ඇතුශත් 
නනොනේ.  14  
 
2018 ජුනි භහනේදී, නභභ න්ධිසථහනඹ භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් වත ි බුණද, CIABOCන 
නභභ න්ධිසථහනඹ නිසි හරඹන අනු ම්පුර්ණ ශ වළකිදළයි නනොඳළවළදියතහක් ඳතී.  මුදල් 
විශුද්ධියණඹ වහ ව ම්පුර්ණ විභර්ලන ක්රිඹහයඹ ව හර්තහයණඹ වහ ළඩි හරඹක් 
තනු ඇත.  
 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න්ධිසථහන ක්රිඹහත්භ වීභ අත්යනන ි නඵන්නන් සීභහ මත භහ්ති ඹකි, 
නනොඑනේ නම්, ඒහ තභත් ආයම්බ වී නනොභළත.  එභ නිහ ළරකිඹ යුතු නවෝ දළත වළකි පූර් 
රි පර නනොභළත. 

ඉදිරි පිඹය  
මුදල් විශුද්ධියණඹ ම්ඵන්ධ සිද්ධීන් විභර්ලනඹ කිීමභන, ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන 
නොමින් බහ (CIABOC) ඳනත ානලෝධනඹ ය එ ම විඹඳථඹ පුළුල් කිීමභ, දණ භර්දන 
ළකිල්ර ලක්ි භත් කිීමනභ ම රහ ත් ළරකිඹ යුතු දියුණුකි.  නනේ නතත්, නභභ ඵළඳීභ විෘත 
යහජය ිතනහම් නත ඍජු නර, මුළුභනින්භ අදහශ නනොන ඵ IRM ඳර්නේඹහ වඳුනහ 
නියි.  එභ නිහ,  ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුභන නභභ ඵළඳීභ ඇතුශත් කිීමභ අලය නනොන ඵ IRM 
ඳර්නේඹහ කිඹහ සිිතයි.  

එනේ වුද, ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් නභභ ඵළඳීනම් විනලේත්ඹ ව අදහශත්ඹ ළඩිදියුණු කිීමභ 
වහ කුඩහ සුළු පිඹය කි මඳඹක් නු ඇත.  උදහවයණ නර, මුදල් විශුද්ධියණඹ ම්ඵන්ධ 
ායහනහත්භ දත්ත එතු කිීමභන, ාචාඹනඹ කිීමභන, ව රහලනඹන ඳත්කිීමභන, CIABOC 
විසින් එන් රහලනඹන් රහලඹන ඳත්යන විනලේෂිත භහර් ව ඹහන්ත්රණ දළක්වීභ සිදු යනු 
ඇත.  නභභ අසථහන් වහ CIABOC නබ් අඩවිඹ, හර්ෂි හර්තහ, ව ජහි  භහධයඹන්නේ 
වත්රබහහ පුත් විනලේහා ද ඇතුශත් නු ඇත.  

ඊන අභතය, ලක්නුතහන් ව මුරහ්රඹන් වහ ඩහත් ළඩි ඉල්ලීම් වයවහ විධිනිනඹෝ පුළුල් 
කිීමභන වළකිඹහ රළනඵනු ඇත.  එනිහ, IRM ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යනු රඵන්නන්, CIABOC 
විසින් මුදල් විශුද්ධියණඹ ම්ඵන්ධ විභර්ලන පිළිඵ විනලේඥ දළනුභ  මත සිවිල් භහජඹ 
වබහගි යනිමින්, පුහුණු විඹභහරහ ළසීභ සිදුශ යුතු ඵ ඹ.  නචාෝදනහ නන ආඹතන නවෝ  
ල්ය විභර්ලන අනු, CIABOC විසින් පුහුණු ළඩනවන් වහ නහඹත්ඹ ළඳමටභ සිදු ශ 
යුතුඹ. 

 

                                                           
1
 Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006, http://bit.ly/2FElADj. 

2
 The Bribery Act (as amended up to No. 20 of 1994), http://bit.ly/2nwaucV. 

3
 United Nations Office of Drugs and Crime, United Nations Convention against Corruption (New York: 

Author, 2004), http://bit.ly/1xquxcG. 
4
 ―CIABOC to Probe Money Laundering,‖ The Sunday Times, 12 November 2017, http://bit.ly/2s7Omuv.  

5
 Mr. Sarath Jayamanne (Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption), interview by IRM 

researcher, 20 September 2017. 
6
 ―Money Laundering: Sri Lanka Listed among ‗High Risk‘ Countries,‖ The Sunday Times, 28 January 2018, 

http://bit.ly/2BCLOE1. 
7
 Asia Pacific Group on Money Laundering, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing 

Measures: Sri Lanka, Mutual Evaluation Report, September 2015, http://bit.ly/2H4GjB3. 
8
 Asia Pacific Group on Money Laundering, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing 

Measures. 
9
 ―CIABOC to Probe Money Laundering.‖ 

10
 Mr. Sarath Jayamanne, interview by IRM researcher. 
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11

 Ms. Sankhitha Gunaratne (Transparency International Sri Lanka), interview by IRM researcher, 17 October 
2017. 
12

 Mr. Sarath Jayamanne, interview by IRM researcher. 
13

 Mr. Sarath Jayamanne, interview by IRM researcher; and Ms. Sankhitha Gunaratne, interview by IRM 
researcher. 
14

 Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption, Annual Report on Bribery and Corruption – 
2016, https://www.ciaboc.gov.lk/images/annual_reports/Annual_Report_2016.pdf. 
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20. තද්ලඳ්රන ය්ඳ්යඹන් ප මරයභඹ නිඹ්භනඹ (Regulation of Political 

Campaign Financing)  
 

ඵළඳීම් නඳශ :  

ැඩද්යී භවජන වබ්ගිමකඹක් රඵ්ගැනීභ ඉවශ නැීවීභ පිි දූ  භර්දන ැඩපිළිතර 

ලක්තිදභමක රීභ (V තකො  ). 

[…] 

ප්රධ්න අයමු : 
 

නද්ලඳහරන යහඳහයඹන්නේ මුරයභඹ රි ඳහදන පිළිඵ නිඹහභනඹ ව නතොයතුරු නවළිදයේ කිීමභ 
වහ න භළි යණ නීි  ානලෝධනඹ කිීමභ.  
 

න්ින්ථ්න:  
 

 20.1 භළි යණ යහඳහයඹ වහ න දහඹත්ඹන්නේ මුරහ්ර ව රභහණඹ නවළිදයේ 
කිීමභ (නවළිදයේ නයජිසනයඹ) වහ න රි ඳහදන ඇතුශත් යමින් යජඹ විසින් 
භළි යණ නීි  ානලෝධනඹ කිීමභ.  

 

ගරයුතු ්ඹතන: භළි යණ නොමිභ; ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහ  

(CIABOC) 
 

වඹ ්ඹතන: ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ  (TISL) 

්යේබක දිනඹ : 2017  ජනහරි                                          අ්න දිනඹ : 2018 නදළම්ඵර්  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක්ෂි්තත ය ඇත.   නභභ 
ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම දුණඹ වහ ම්ඵන්ධ ෆභ න්ධිසථහනඹක්භ තනි ඵළඳීභක් ඹනනත් 
රළයිසතුත ය ඇත.  නභභ හර්තහ තුශ ඳළවළදිය බහඹ වහ,  නභභ න්ධිසථහනඹන් නනස 

ව ඵළඳීම් වඹන නන් ය ඇත (ඵළඳීම් 16–21).  දණ භර්දන ළඩනවනන ම විනලේෂිත අා 

නර ඒ සිඹල්ර වඳුනහත වළකිඹ.  ඵළඳීභ  ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී 
රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න http://bit.ly/2wv3jXR.  
 
 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ 

විනලේත්ඹ OGP ිතනහම්ර  අදහශත්ඹ විබවීඹ ඵරඳෆභ 

රභහදඹකින් 

නතොය වී ද ? 
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20. භළි යණ 
යහඳහය වහ 
ල්රයභඹ රළබීම් 
නිඹහභනඹ 

  ✔  අඳළවළදියඹ    ✔  ඔේ  ✔  

 

http://bit.ly/2wv3jXR
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න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ අයමුණු යනු රඵන්නන්, භළි යණ යහඳහය මුරය තත්ත්ඹන් පිළිඵ නතොයතුරු 
නවළිදයේ කිීමභන ව නිඹහභනඹ කිීමභන අදහශ භළි යණ නීි  ානලෝධනඹ යමින් දණ භර්දන 
ළඩපිළිනර ලක්ි භත් කිීමභයි.  
 
ශ්රී රාහ තුශ, යජනේ ෆභ සථයඹක් වහභ අනුරූඳ න භළි යණ නීි  ඳතී. ජනහධිඳි යඹහ,1 
ඳහර්යනම්න්තු,2 ඳශහත් බහ,3 ව ඳශහත් ඳහරන ආඹතන4 භළි යණඹන් වහ න ඳහත්රතහන් 
නනය ම ඵරඳත්න නනස ව නීි න් ඳතී.   නනේ නතත්, නභභ නීි  කිසික් භගින් 
ර්තභහනනේදී භළි යණ යහඳහය වහ න මුරයභඹ රළබීම් නිඹහභනඹන අදහශත්ඹක් 
නනොදක්යි.5  
 
නඳොදුනේ ත් ශ, දුණඹ ළශළක්වීභන ව භළි යණ හධහයණත්ඹ වි  කිීමභන භළි යණ 
යහඳහය මුරයයණඹ නිඹහභනඹ කිීමභ ළදත් නර අලය නේ.  භළි යණ යහඳහය වහ මුදල් 
රඵහදීභ භගින් භළි යණ වහ තයයන්නන් වුරුන්දළයි තීයණඹ කිීමභන, ඔවුන්නේ 
විධිනිනඹෝඹන් නොඳභණ නවොඳින් ව පුළුල් නර භවජනතහන රචාහයණඹ යන්නන්ද ඹන 
, ව එභගින්, විබවීඹ නර වුරුන් නිඹමිත ධුයඹන් වහ නත්ීම ඳත්න්නන්ද ඹන්න පිළිඵ 
තීයණඹ කිීමභන වළකිඹහ රළනබ්.6  ශ්රී රාහ තුශ, භළි යණ යහඳහයඹන්  ම නඳොදු රක්ණඹක් 
නර ඡන්දදහඹඹන් ඟ යළනීභන අන්තක්ඹන් විසින් විලහර ලනඹන් මුදල් විඹදම් කිීමභ 
දළත වළකිඹ.7  නඳය ඳළි  භළි යණරදී, ජනහධිඳි ධය අන්තක්ඹන් විසින් භවජන රැසවීම් 
ඳළළත්වීභ වහ අධි නර භවජන මුදල් විඹදම් කිීමභ ළඩි නඳනනන රක්ණඹකි.8 
නඵොනවෝවින, භළි යණ යහඳහයඹ වහ න ල්රයභඹ මුරහ්රඹන් නර තනි පුද්රඹන් නවෝ 
ආඹතනඹන් ඇතුශත් විඹ වළකිඹ.  ඇතළම් අසථහර දී, එන් ල්රයභඹ රඵහදීම් නීතයහනුකුර 
නනොන මුරහ්රඹන් නවෝ ාවිධහනහත්භ අඳයහධ වයවහ සිදු විඹ වළකිඹ.9  
 
නභභ න්දර්බඹ තුශ, භළි යණ යහඳහය වහ මුදල් නඹදවීම්ර රභහණඹ ව මුරහ්රඹන්නේ 
අනහයණඹ කිීමම් ම්ඵන්ධ විධිනිනඹෝ කිීමභන යසථහපිත රි ඳහදනඹක් නනොභළි  වීභ නිහ 
නිදවස ව හධහයණ භළි යණඹක් වහ න විබඹ ී න කිීමභ සිදු විඹ වළකිඹ.  නභභ 
නිඹහභනඹක් නනොඳළතීභ නිහ ඇතළම් ආහයඹ දුණ සබහඹක් උත්ර්ඹන නළාවීභක් 
නිර්භහණඹ න ඵ දළත වළකිඹ.  නම් නිහ, නල්නත ඳරිදි, ම්පුර්ණනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ 
නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් භළි යණ යහඳහයඹන්  ම මුරය නඹදවුම් නිඹහභනඹ කිීමභන ව එභගින්, 
දුණඹ තුයන් කිීමභන භධයභ භටමනනම් විබවීඹ ඵරඳෆභක් සිදු කිීමභන ඉඩ ඳළි ණි.  භළි යණ 
නීි  ානලෝධනඹ වයවහ, අන්තක්ඹන් විසින් ල්රයභඹ මුරහ්රඹන් ව අදහශ විඹදම් ද ඇතුශත් 
මුරය නතොයතුරු භළි යණ නොමිභන අනහයණඹ කිීමභ නිඹභ කිීමභන වළකිඹහ ඳතී.  
 
නනේ නතත්, නභභ ඵළඳීභ විෘත ආණ්ඩු ිතනහම් භඟ ඳි න අදහශත්ඹ අඳළවළදිය 
තත්ත්ඹ ඳතී.  භළි යණ යහඳහය වහ සිදු යන මුරයභඹ රඵහදීම්ර රභහණඹ ව මුරහ්ර 
භවජනතහන නියහයණඹ කිීමභ භගින් නඳය රනේලඹ රඵහ නනොදුන්, යජඹ තු අනහයණඹ 
නනොශ නතොයතුරු වහ රනේලඹ වි  කිීමභන නවේතුනු ඇත.  නනේ නතත්, ඵළඳීභ භගින් 
රහලන නල්නත කිීමම් රසිද්ධිඹන ඳත්නහද නළද්ද ඹන්න නවෝ, නහ නම්, එඹ කිීමභ වහ 
ඉරක් යනුනේ ය ආහයනඹන්ද ඹන්න නවෝ විනලේෂිත දක්හ නළත.  එනිහ, නඳනනන 
ආහයඹන නභභ ඵළඳීභ රභහණත් වක් වුද, එඹ දළක්විඹ වළක්නක් භධයභ භටමනනම් 
විනලේත්ඹක් ඇි  නරසිනි.  
 

භ්්තතිදඹ  
IRM ඳර්නේඹහ විසින් 2017 ළ්තතළම්ඵර් ව නනොළම්ඵර් අතය හරඹ තුශ භළි යණ 
නොමිභ ම්ඵන්ධ යළනීභන විවිධ ව ව නියන්තය උත්හවඹන් න්නහ රදී.  නභභ 
උත්හවඹන් දුයථන, ඊනම්ල්, විනද්ල නයුතු අභහතයහාලනේ ඇි  යජනේ OGP භධයසථහනඹ 
භගින් යන රද ඉල්ලීම්, ව ස යන රද රලසනහය ඉදිරිඳත් කිීමභ වයවහ සිදු විඹ.  නභභ 
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තත්ත්ඹ එනේ ඳළි ඹද, රි චාහය රඵහළනීභ වහ භළි යණ නොමිභ නත ශඟහවීභ ශ 
නනොවළකි විඹ.  
 

20.1 භළි යණ නීි  ානලෝධනඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ සීභහ මත භහ්ති ඹක් අත්යනන ඇත. 

නනේ නතත්, නභභ ඵළඳීභ භහ්ති ඹ වහ නිඹමිත ඇත්නත් 2018 නදළම්ඵර්  ම දී න අතය, 
එනිහ එඹ තභත් නිසි හරඹන අනුත ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  

 
ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ  ම නිනඹෝජිතනඹකුන අනු, භළි යණ නොමිභ විසින් 
භළි යණ යහඳහය වහ මුදල් රඵහදීම් ම්ඵන්ධ විබවීඹ නීි ඹ වහ අදහශ න ලක්ි භත් 

නටුම්ඳතක් න රද අතය, එඹ තභත් රහලනඹ වී නනොභළත.10  භහධය හර්තහ11 වි  
යන රද්නද්, භළි යණ විඹදම් ඳහරනඹ කිීමභ වහ න ඳනත් නටුම්ඳතන ළය නටම අනුභළි ඹ 
යජඹන රළබුණු ඵයි.   

 
නභභ නටුම්ඳතන භළි යණ යහඳහය වහ න ල්රයභඹ නන්කිීමම් රභහණඹ ව මුරහ්රඹන් 
රහලඹන ඳත්කිීමභ වහ රහලන නයජිසනයඹක් ඇතුශත් කිීමභ පිළිඵ රි ඳහදන නභභ 
නටුම්ඳතන අතුරත් න්නන් ද නවෝ ඇතුශත් ඇත්ද ඹන්න නම් නනතක් නනොඳළවළදිය ඳතී.   
 

පර් ප්රතිදපර  
 

නභභ ඵළඳීභ අත්ය නන ඇත්නත් සීභහ මත භහ්ති ඹක් න නිහ, ළරකිඹ යුතු නවෝ දළකිඹ 
වළකි රි පර නනොභළත.  

ඉදිරි පිඹය 
භළි යණ යහඳහය වහ මුදල් විඹදම් කිීමම්ර රභහණඹ ව මුරහ්ර නවළිදයේ කිීමභ වහ 
භළි යණ නීි  ානලෝධනඹ කිීමභ එන් මුදල් විඹදම් කිීමම් නිඹහභනඹ කිීමභ වහ න අත්වශ 
නනොවළකි මුල් පිඹයක් නර වඳුනහත වළකි අතය, දුණඹ වහ ඇි  ඉඩඩ ඇ මීමභක් නර ද 
එඹ වඳුනහත වළකිඹ.  නනේ නතත්, ළඩිදුය පිඹය ළනීභ භගින් විනලේත්ඹ ළඩිකිීමභ ව 
විබවීඹ ඵරඳෆභ ළඩිදියුණු කිීමභ ශ වළකිඹ.  නභභ න්දර්බඹ තුශ, ඳර්නේඹහ විසින් නඹෝජනහ 
යනු රඵන්නන්, ඳවත වන් නඹෝජනහ ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම නොනක් නර 
වඳුන්හනදන නරයි:  

 ානලෝධනනඹ ම රි පරඹක් නර රඵහන්නහ නතොයතුරු භත භවජනතහන රනේල විඹ 
වළකි ඹහන්ත්රණඹක් ස කිීමභ ව එනේ කිීමභ වහ විනලේනඹන් වන් යනු රඵන 
හරයහමුක් සථහඳනඹ කිීමභ.  නභභ ඹහන්ත්රණඹ වහ ඉනරක්නට්රොනි නොමිභ 
ඇතුළු යජනේ නබ් අඩවි ම්ඵන්ධ රහලන නයජිසනයඹ ඇතුශත් විඹ වළකිඹ.  එනභන්භ, 
ඒ වහ ළඩිදුය රචාහයණඹ කිීමම් උනදහ සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහ න්ෙ භඟ එතු වී 
ඉනරක්නට්රොනි නර නභනවඹවිඹ වළකි ආහයඹන නතොයතුරු නයජිසනයඹ නඵදහ-වදහ 
ළනීභ  ද ඇතුශත් නේ.   
 

 ඔවුන්නේ නද්ලඳහරන යහඳහය වහ න මුරයභඹ රළබීභ රහලඹන ඳත්කිීමභ වහ 
අන්තක්ඹන් වීනභන් ඵහ තඵහළනීභන පුයළසිඹන්න අසථහ රඵහනදන 
ලක්ි භත් වීනම් ඹහන්ත්රණඹක් වඳුන්හදීභ.  උදහවයණඹක් නර, භළි යණ නොමිභ 
විසින් පුයළසිඹන්න තභ විභසුම් ඉදිරිඳත් කිීමභන වළකිඹහ රඵහනදන දුක්ළනවිය 
ඹහන්ත්රණඹක් සථහඳනඹ කිීමභ, එඹ ඳත්හනන ඹහභ භගින්, අනහයණඹ ශ නතොයතුරු 
ම්ඵන්ධ ඳළවළදියකිීමම් ඉල්රහ සිීමභන වළකි අසථහ රඵහදීභ.  නොමිභන පුයළසි 
ඉල්ලීම් නවෝ දුක්ළනවිය, තළඳළල් යපි භහර්නඹන්, නබ් අඩවිඹන ඉදිරිඳත් කිීමනභන්, නවෝ 
ඊනම්ල් භහර්නඹන් ඉදිරිඳත් කිීමභන වළකිඹහ රඵහදිඹ වළකිඹ.  එනභන්භ නොමිභන 
නභභ ඹහන්ත්රණඹ 2016දී වඳුන්හ දුන් නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ ඹනනත් ඇි  
මුරපිීමභන ම්ඵන්ධ ය, ඳර්නේණහත්භ රහ ඵළලීභනද වළකිඹහ ඇත.  
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21. අඹැඹ ්ර්ත් ප්රත්ය ඹ කීීභ (Disseminate Asset Declarations) 
 

ඵළඳීම් නඳශ:  

ැඩද්යී භවජන වබ්ගිමකඹක් රඵ්ගැනීභ ඉවශ නැීවීභ පිි දූ  භර්දන ැඩපිළිතර 

ලක්තිදභමක රීභ (VI තකො  ). 

[…] 

ප්රධ්න අයමු  : 
 

ඉල්ලීම් වයවහ රඵහන්නහ රද ත්ම් ව කීම් පිළිඵ නතොයතුරු රහලනඹ ව රචාහයණඹ.  
 

න්ින්ථ්න:  
 

 21.1 ඉල්ලීම් වයවහ රඵහන්නහ රද ත්ම් ව කීම් පිළිඵ නතොයතුරු රහලනඹ ව 
රචාහයණඹ වහ අය රඵහළනීභ පිණි, ත්ම් ව කීම් පිළිඵ ඳනනත ම න්ි  
7(4), 7(5) ව 8 නොනස ඉත් කිීමභ ම්ඵන්ධ ානලෝධන පිළිඵ ජනහධිඳි  

හර්ඹහරනේ නීි  ම්ඳහදයින් භඟ හච්චාහ ආයම්බ කිීමභන CIABOC විසින් නයුතු 
යනු ඇත.    

 

 21.2 න්ධිසථහනඹ 1 (උදහ. 21.1)  ම වන් යසථහන් යජඹ විසින් ඉදිරිඳත් ය 
නීි ත කිීමභ. 

 

ගරයුතු ්ඹතන: ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහ (CIABOC); නීි ඳි  
නදඳහර්තනම්න්තු  
 

වඹ ්ඹතන: ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ (TISL) 

්යේබක දිනඹ: 2016 ළ්තතළම්ඵර්                              අ්න දිනඹ: 2017 ජුනි  
 

ී්ක්යක  වන: ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ඵළඳීනභ ම නඳශ ාක්ෂි්තත ය ඇත.   නභභ 
ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම දුණඹ වහ ම්ඵන්ධ ෆභ න්ධිසථහනඹක්භ තනි ඵළඳීභක් ඹනනත් 
රළයිසතුත ය ඇත.   නභභ හර්තහ තුශ,  ඳළවළදියබහඹ වහ නභභ න්ධිසථහනඹන් නනස 
ව ඵළඳීම් වඹන නන් ය ඇත (ඵළඳීම් 16–21) දණ භර්දන ළඩනවනන ම විනලේෂිත අා නර 

ඒ සිඹල්ර වඳුනහත වළකිඹ.   ඵළඳීභ ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ 

ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න http://bit.ly/2wv3jXR. 
 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2wv3jXR
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න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ අදවස යන්නන්, ත්ම් රහලන නඳොදු ජනතහ නත රචාහයණඹ කිීමභන ඳවසුම් 
ළඳමටභයි.  එනේ කිීමභ වහ, ඵළඳීභ නඹෝජනහ යනු රඵන්නන් ත්ම් ව කීම් රහලන 
ම්ඵන්ධ නීි ඹ ඹනනත් න රි ඳදනඹන්නේ ානලෝධන ක්රිඹහත්භ කිීමභ ව ඩිනම් කිීමභයි.1 
නීි ඹ භගින් නම් නවින එන් නතොයතුරු භවජනතහ නත නවළිදයේ කිීමභ ශක්හ ඇත.   

 
හභහනය පුරුද්දක් ඵන සීග්රනඹන්  ඳත්නමින් ි නඵන, නතෝයහත් හණ්ඩර තනි පුද්රඹන් 
වහ න ත්ම් ව විඹදම් රහලඹන ඳත්කිීමභ - විනලේනඹන්භ, යජනේ නේඹ තුශ - 
නිර්භහණඹ ය ඇත්නත් යජනේ ම්ඳත් අබහවිත නනොකිීමභන ව  දුණඹ ඳහරනඹ කිීමභන 
උනන්දු යවීභන ඹ.2 නඵොනවෝවින ඳනත සරුඳනඹන් ඳි න,3 නභභ පුරුද්ද ඇි  කිීමභ වයවහ 
සිදු කිීමභන ඉරක් යනුනේ භවජන නිරධහීමන් විසින් ඔවුන්නේ ත්ම් ව කීම් 
අනහයණඹ කිීමභ ව ඔවුන්නේ ධනඹ ඔවුන් රැසයත්නත් නනේද ඹන්න රහලඹන 
ඳත්කිීමභයි.4  ඒ අනු, විනිවිද බහඹ ව භවජනඹහ නත වීභ ළඩිදියුණු වීභ සිදුනු ඇත.  

 

ත්ම් ව කීම් රහලනඹ වහ න නීි ඹ ඹනනත්,5 ඕනෆභ පුද්රනඹකුන අදහශ නීි නේ 
ඳහත්රතහඹ ඹනතන ළනනන ඕනෆභ යජනේ ආඹතනඹකින් නවෝ නිරධහරිනඹකුනන් ත්ම් ව 

කීම් පියඵ නතොයතුරු වහ ඉල්ලීම් කිීමනම් වළකිඹහ රළනබ්.6  නනේ නතත්, එභ 
යසථහ භගින්භ තනි පුද්රඹන් විසින් එන් ඉල්ලීම් වයවහ රඵහන්න රද නතොයතුරු 
රහලනඹන ඳත්කිීමභ ශක්හරයි.  විනලේනඹන්භ, න්ි  7(4) ව 7(5) අනු, අදහශ නතොයතුරු 

නවළිදයේ කිීමභ දු ම් රඵහදිඹ වළකි යදක් ඵ දක්යි.7  ඊන අභතය, 8 න්ි ඹ භගින් 
ළඩිදුයනත් ත්ම් ව කීම් රහලනඹන ඳත්කිීමභ ම්ඵන්ධ යවය බහඹ නිඹහභනඹ යනු 

රඵයි.8  

 
එ ම රි පරඹක් නර, සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් තර් ය ඇත්නත්, නීි විනයෝධී නර 
රැසයන්නහ රද ධනඹ ම්ඵන්ධ සිදුවීම් අනහයණඹ කිීමනම් ව යදහීම නිරධහීමන්න එනය ම 

ක්රිඹහභහර් ළනීනම් වළකිඹහ භවජනතහන අ මමි ය ඇි  ඵයි.9  ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ 
විභර්ලන නොමින් බහ විසින් ඳත්නහ නීි ඹ ඹනනත්, ත්ම් ව කීම් රහලඹන ඳත් 

කිීමභන අනඳොනවොත් න තනි පුද්රඹන් වීනභන් යහ තළබීභන උත්ව ය ඇත.10   නනේ 
නතත්, නඳොදු භවජනතහ වන අන් රහලන ම්ඵන්ධනඹන් රසිද්ධිනේ එන් සිදුවීම් වමහ 
ඹහභන ව නතොයතුරු නඵදහ-වදහ ළනීභන නවෝ වළකිඹහක් නනොභළත.  

 
නල්නත ඳරිදි, ම්පුර්ණනඹන් ක්රිඹහන නළාවනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින්, ඉල්ලීම් වයවහ 
රඵහත් ත්ම් ව විඹදම් රහලන පිළිඵ නතොයතුරු රලනඹ ව රචාහයණඹ ම්ඵන්ධ 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ 

විනලේත්ඹ OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ විබවීඹ ඵරඳෆභ 

රභහද
ඹකින් 
නතොය 

වී ද ? 

භහ්ති ඹ 

න
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ඳ
ව
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21  . අඹළඹ 
හර්තහන්  
රචාහයණඹ කිීමභ  

  ✔  ✔ 
 

    ✔  නළත   ✔  
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රභහණත් විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  නු ඇත.  ර්තභහනනේදී, නවළිදයේ කිීමභ තවනම් යන රද, 
වනි  රි ඳහදන ඉත් කිීමභ, ත්ම් ව කීම් රලනඹ කිීමනම්දී විනිවිද බහඹ ව වීභ 
ළඩි කිීමභ වහ අතයලය ඳශමු පිඹයකි.  ඵළඳීනභ ම රි පරඹක් නර, පුයළසිඹන් වන 
රහලනඹක් ඉල්රහ සිීමභන ඳභණක් නනො, රහලන රසිද්ධ කිීමභන යසථහපිත රැයණඹ 
රඵහදීභ ද සිදු නනයනු ඇත.  සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් අන්තක්හ යන ඳරිදි, රි චාහය 
ලනඹන්, ඔවුන් විසින් ධනඹ රැසකිීමනම්දී විනලේ රනේම් වීභත්, බුද්ධිනඹන් නයුතු කිීමභත් 
සිදුනු ඇත.  එනිහ, සිවිල් භහජඹ විසින් වඳුනහනන ඇි  ඳරිදි නභභ ඵළඳීභ භගින් ශ්රී රාහ තුශ 

දණ භර්දන ළඩපිළිනර ලක්ි භත් කිීමභන නවේතු නු ඇත.11 

 
නනේ නතත්, නඵොනවෝවින සිදුන අන්දභන, එභගින් යසථහපිත රි ඳහදන ක්රිඹහන නළාවීනම්දී 
සඳර්ලනීඹ ව ධනහත්භ ඵරඳෆභක් රඵහත වළකි ඵ අන්තක්හ ශ වළකිඹ.  ආදහඹම් රහලන 

අනහයණඹ කිීමම්12 වහ න යසථහපිත ානලෝධන නනුනන් නළගී සිිතන සිවිල් භහජමටඹ 
ාවිධහනඹක් න ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹන අනු, ානලෝධන 
රහනඹෝගි ක්රිඹහත්භ කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් නද්ලඳහරන උනන්දු නතයම් නේද ඹන්න 

ළ මත තත්ත්ඹ ඳි යි.13  නම් ම්ඵන්ධ උඳනද්ල රඵහදීනම්දී නභභ ඵළඳීභ ඳත්නන්, 
සීභහ මත තත්ත්ඹඹ.  
 

භ්්තතිදඹ  
21.1 ය්ථ්පිත ීතලෝධනඹන් ප්ර්යේබ රීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ භහ්ති ඹන ඳත්ය ඇත. 
නභඹ භහ්තත වීභන ළරසුම් ි බුනණ් 2017 භහර්තු  ම දී න නවයින්, හරඹන අනුත ඵ ද 
වඳුනහත වළකිඹ.  
 
ාචාහ නවෝ දුණ විභර්ලන නොමින් බහනේ (CIABOC) අධයක් නජනයහල්යඹහ විසින් වි  
ය කිඹහ සිිතනේ, නොමිභ විසින් ත්ම් ව කීම් ම්ඵන්ධ රහලනඹ නත ානලෝධන 
නඹෝජනහ යමින් ළය නටම ඳත්රිහක් ස ය, භහනරෝචානඹ කිීමභ වහ ළය නටම 
අභහතයරුන් නත ඉදිරිඳත් ශ ඵත්ඹ.14  ළඩිදුයනත් නභභ රි ඹ වි  යමින්,15  
ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹ වන් නශේ, ඉල්ලීම් වයවහ, ත්ම් ව 
කීම් රහලන පිළිඵ රඵහත් නතොයතුරු රහලනඹ ව රචාහයණඹ ම්ඵන්ධනඹන් න  
ඵහධහන් දළක්නන නීි භඹ නොනස ඉත් කිීමභන අදහශ ළය නටම භළභඹක්16 නඹොමු යන රද 
ඵයි. 
 

21.2 ය්ථ්පිත ීතලෝධන ඵර්මකභක රීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ ආයම්බ වී නනොභළි  අතය, 
ල්ය ලනඹන් 2017 ජුනි භහනේදී භහ්තත කිීමභන නිඹමිත ි බී ඇත.  එභ නිහ නභඹ නිසි 
හරඹන අනුකුර නනොන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  
 
ළය නටම අභහතයරුන් වහ ළය නටම භළභඹක් (See 21.1) ඉදිරිඳත් යන රදී.  නනේ නතත්, 
ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමිභ (CIABOC) වි  යන රද්නද් යසථහපිත 
රි ඳහදනඹන් තභත් හච්ඡහ භටමනනම් ඳි න ඵඹ.17  ත්ම් නවළිදයේ කිීමනම් ානේදී ව 
විහදිත සබහඹ නවේතුනන්, CIABOC නඹෝජනහ ය ඇත්නත්, යසථහපිත රි ඳහදන 
ානලෝධනඹ කිීමම්  ළඩිදියුණු ව ව ක්රභහනුකර පිඹරින් පිඹය සිදු කිීමභන තළත් ශ යුතු 
ඵයි.18  
 
නභභ න්දර්බඹ තුශ, IRM ඳර්නේඹහ වන් නශේ, ත්ම් ව කීම් රහලන වහ ව 
නීි ඹන නනභ ානලෝධනඹක් එක් කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් රළබුණහන ඩහ ළඩි ආර්ලනඹක්, 
නඹෝජිත භවජන නවළිදයේකිීමභන ඳවසුම් ළඳමටභ වහ න ානලෝධනඹන රළබුණු ඵයි. 
නීි ඹන අනුකුර නනොවීභ වහ න දණ්ඩන ළඩි කිීමභක්, නනභ සිදුශ ානලෝධනනඹ ම 
දළක්නන ඵයි.19  
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පර් ප්රතිදපර  
ානලෝධනඹ තභත් ඉදිරිඳත් කිීමභන ව නීි ත කිීමභන නිඹමිත ඳි න ඵළවින්,  ළරකිඹ යුතු 
නභෝ දළත වළකි පූර් රි පර කිසික් නනොභළත.   

 

ඉදිරි පිඹය  
ත්ම් ව කීම් රහලනඹ ම්ඵන්ධ නීි ඹ වහ අදහශ න ානලෝධනඹ භගින් ත්ම් ව 
කීම් ම්ඵන්ධ නතොයතුරු නත රනේලවීනම් වළකිඹහ භවජනතහන රළනබ්.  එඹ යහජය 
අයමුදල් බහවිතඹ ව රැසකිීමභ ම්ඵන්ධ පුයළසිඹන් නත වීභක් භවජන නිරධහීමන් වන ඇි  
ඵ වි  කිීමනම් ළදත් පුර් අලයතහඹක් නර ක්රිඹහ යනු රඵයි.  

නනේ නතත්, න රි ඳහදන, රහනඹෝගි ඵන ඳත් කිීමභන ව එ ම විබවීඹ ඵරඳෆභ ළඩිදියුණු 
කිීමභන ළඩිදුය පිඹය ළනීභ අලය නේ.  එභ නිහ, IRM ඳර්නේඹහ විසින් නිර්නද්ල යනු 
රඵන්නන් ඳවත දළක්නන මුල්පිීමම් ඉදිරිඹන යනන ඹහභ ව ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුභන ඒහ 
ඇතුශත් ශ යුතු ඵඹ:  

 ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහ (CIABOC) විසින් 
ම්ඵන්ධීයණඹ යන ඳළවළදිය අභිඹහචානහ හර්ඹඳිතඳහිතඹක් වඳුන්හ දීභ.  නඹෝජිත 
යසථහපිත රි ඳහදනඹ වයවහ රහලඹන ඳත්යනු රඵන අනහයණඹක් 
ම්ඵන්ධනඹන් භවජන නිරධහීමන්න එනය ම නවෝ ඳළමිණිය ඉදිරිඳත් කිීමභන නවෝ 
ඔවුන් නි න් ඳළවළදිය කිීමම් ඉල්රහ සිීමභන නවෝ අසථහ භවජනඹහ නත රඵහදීභ 
නභභ ක්රිඹහයඹ භගින් සිදුනු ඇත.    

 නජයසම භවජන නිරධහීමන්නේ ත්ම් ව කීම් පිළිඵ ඹහත්හලීන යන රද 
නතොයතුරු, බහහ ත්රිත්නඹන්භ රනේල විඹ වළකි ඳරිය ර- මතහීව, අන්තර්-ක්රිඹහහීම 
භහර්ත ද්හය වයවහ ක්රිඹහහීම නර අනහයණඹ ය රහලඹන ඳත් කිීමභ.  නභභ 
නබ් අඩවිඹ CIABOC භගින් ක්රිඹහ යවිඹ වළකි අතය, ඉවත දක්න රද අභිඹහචානහ 
ව දුක්ළනවිය වහ රි ර්භ රඵහදීනම් ඹහන්ත්රණඹ භඟ එඹ ම්ඵන්ධ ශ 
වළකිඹ.  
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තමකභ් 9: තතොයතුරු දැනගැනීතේ අයිතිදඹ (RIGHT TO 

INFORMATION – RTI)  

✪ 22. RTI ඳනත ේභත රීභ ව ක්රිඹ්මකභක රීභ (Enactment and 

Implementation of the RTI Act) 
 

ඵැඳීේ තඳශ:  

RTI ඳනත ේභත රීභ ව ක්රිඹ්මකභක රීභ  

යහජය ඳහරනඹක් තුශ විනිවිද බහඹ ව වීභ  මත ාසෘි ඹක් නිර්භහණඹ කිීමනභ ම රහ, 
නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ පුයළසිඹන් නත ි නඵන ඵ වනි  පිළිළනීභ ව එළනි 
නතොයතුරු නත පිවිසීභන ව ඒ ම්ඵන්ධනඹන් රජහ වබහගිත්ඹ වහ උනන්දු යවීභන 
වළකිඹහ රඵහනදන වහ ඵරළන්නන හර්ඹක්භ ඹහන්ත්රණඹක් ඇි  කිීමභ අතයලය නේ. 
එනභන්භ එඹ දුණඹ ක්රභත් නර ඉත්කිීමභ වහ න නභරභක් නර ද නයුතු යයි. 
එභගින් භවජන අධිහීමන්නේ ානක්න්ද්රිත ඵරඹන එනය ම ජනතහනේ ඵරඹ තුරනඹ යයි.  
ක්රිඹහය ය RTI ළරසුභක් වඳුන්හදීභ භගින් රජහතන්ත්රහදනඹ ම අඩාගු දෆ - එනම්, නිනඹෝජනඹ, 
වීභ, ව වබහගිත් තීයණ ළනීභ - ආදී අා ඳවසුයවිඹ වළකි නේ. 

ප්රධ්න අයමු  : 
නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනත (RTI) ම්භත කිීමභ ව පරදහමට නර ක්රිඹහන නළාවීභ වයවහ 
නතොයතුරු නත භවජන රනේලඹ ළඩිදියුණු කිීමභ.   
 

න්ින්ථ්න:  

 22.1 RTI ඳනත ම්භත කිීමභ: 

 

(a) තහනහඹයඹහ විසින් RTI  ඳනත වි  ය අත්න් කිීමනභන් අනතුරු, භහ 

6ක් ඇතුශත RTI ඉල්ලීම් ක්රිඹහත්භ කිීමභ ඇයඹීභ ජනභහධය ම්ඵන්ධ 
අභහතයහාලනේ නයුතු බහය නිරධහරිඹහ විසින් වි  කිීමභ.  

 

 22.2 නතොයතුරු නොභහරිසරු ව ඔවුන්නේ හර්ඹභණ්ඩරඹ ව නතොයතුරු නිරධහීමන් 

ද ඇතුශත් ල්ය RTI ක්රිඹහහීමන් ඳත්කිීමභ ව පුහුණු කිීමභ:  

 

(a) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ විසින් RTI නොමිභ ඳත්කිීමභ: 

 

(b) ජනභහධය ම්ඵන්ධ අභහතයහාලනේ නයුතු බහය නිරධහරිඹහ ව/නවෝ නොමිභ විසින් 

නතොයතුරු නිරධහීමන් (IOs) ව නිඹභ යන රද නිරධහීමන් (Dos) ම්ඵන්ධ රහයම්බ 

නිඹභඹන් ළසීභ; 

 

(c) ජනභහධය ම්ඵන්ධ අභහතයහාලනේ නයුතු බහය නිරධහරිඹහ විසින් අභහතයහාල 
භටමනනම් සිඹලුභ නතොයතුරු නිරධහීමන් ව නිඹභ ශ නිරධහීමන් වහ ඳනත ඹනනත් 
ඔවුන්නේ යහජහරි ඳවත දළක්නන නත්භහන් අනු ඉටු කිීමභන අදහශ පුහුණු 

ළඩනවන් 4ක් ඳළළත්වීභ: a) RTI  ම ිතනහභ ව ඔවුන්නේ මිමිහ; b) ඉල්ලීම් 

රළබීභ ව ඒහන රි චාහය දළක්වීභ; c) ක්රිඹහහීම අනහයණඹ; ව d) හර්තහ -
ශභනහයණඹ  
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(d) ජනභහධය ම්ඵන්ධ අභහතයහාලනේ නයුතු බහය නිරධහරිඹහ විසින් තුරනහත්භ 

අධියණ ඳහත්රතහඹන් ම ම්ඳත්දහඹ පුද්ඹන් රහ RTI නොභහරිසරු ව 
නොමිනම් හර්ඹ භණ්ඩරඹ පුහුණු කිීමභ වහ ඳවසුම් ළරසීභ.  

 

(e) ජනභහධය ම්ඵන්ධ අභහතයහාලනේ නයුතු බහය නිරධහරිඹහ විසින් පුයළසි 
වබහගිත්ඹ, වීභ ව පුයළසිඹන්න වහඹ වීභ ඹන ඒහනඹන් එන අදහශ 
යවයබහඹ ම්ඵන්ධ සිතන-ඳතන ආහයඹ නනස කිීමභ වහ භවජන අධිහීමන් 
පුහුණු කිීමභ ව ානේදීයණඹ ම්ඵන්ධනඹන් නයුතු කිීමභ.    
 

 22.3 ේඳමක තන්රීභ, ක්රිඹ්ඳනාඳ්නා ව ක්රිඹ්ය : 

 

(a) ජනභහධය ම්ඵන්ධ අභහතයහාලනේ නයුතු බහය නිරධහරිඹහ විසින් RTI ක්රිඹහත්භ 
කිීමනම් ම්ඵන්ධීයණ නිරධහරිනඹකු ඳත්කිීමභ:      

 

(b) RTI ක්රිඹහත්භ කිීමනම් ම්ඵන්ධීයණ නිරධහරිඹහ විසින් RTI ක්රිඹහත්භ කිීමනම් 
ක්රිඹහයඹ ව ක්රිඹහඳිතඳහිතඹ ම්ඵන්ධ අන්තර්ජහි  නවොභ ක්රිඹහභහර් නොඹහඵරහ 
ක්රිඹහන නළාවීභ කිීමභ.   

 

(c) RTI නොමිභ විසින් ඳනනත් රි ඳහදන අනු නනොමිනල් රඵහනදන නතොයතුරු පිළිඵ 
විසතය ද ඇතුශත් ළටම ඳත්රඹ ීමි  රහලඹන ඳත්කිීමභ.  

 

(d) RTI නොමිභ විසින් භවජන අධිහීමන් වහ හර්තහ ශභනහයණ භනඳන්වුම් 
රහලඹන ඳත් කිීමභ.  

 

(e) ජනභහධය ම්ඵන්ධ අභහතයහාලනේ නයුතු බහය නිරධහරිඹහ විසින් ඳනනත් රි ඳහදන 
අනු නයගුරහසි, ළටම කිීමභ.   

 

(f) ජනභහධය ම්ඵන්ධ අභහතයහාලනේ නයුතු බහය නිරධහරිඹහ විසින් මුදල් 

අභහතයහාලනඹන් හර්ෂි ව තහහය ජහි  අඹළඹ හර්තහර RTI ම්ඳත් 
නන්කිීමම් ඇතුශත් යන නරන ඉල්ලුම් කිීමභ.   

 

(g) ජනහධිඳි  නල්ම්යඹහ විසින් යජනේ නතොයතුරු භධයසථහන උඳහය නිත 

දුයතන අාඹ (GIC -1919) රධහන වඬ ඳදනම් යත් වත්රබහහ RTI ඉල්ලුම් 
ද්හයඹක් ඵන ළඩිදියුණු කිීමභ, එභගින් යඛිත ඉල්ලීම් අදහශ යජනේ ආඹතන නත නඹොමු 
කිීමභ.   

  

(h) ජනභහධය ම්ඵන්ධ අභහතයහාලනේ නයුතු බහය නිරධහරිඹහ විසින් RTI ඉල්ලීම් 
විලසනල්ණ නවීනම්, අධීක්ණඹ කිීමනම් ව හර්තහ කිීමනම් වළකිඹහ රඵහනදන 
ක්රභනේදඹක් ළසීභන වඹ දළක්වීභ.  

 

(i) ඳහර්යනම්න්තු විසින් 1955 අා 32 දයන යහජය යවස පිළිඵ ඳනත ානලෝධනඹ ව 

RTI අනුකුරතහඹ පිළිඵ ාග්රවඹ සථහඳනඹ කිීමභ භගින් RTI  ළකිල්ර භඟ 
අනුඵද්ධ න නර යවයබහඹ භඵන්ධ විාහදඹන් නවෝ භහන රි ඳහදනඹන්  
ානලෝධනඹ කිීමභ වි  කිීමභ.   

 22.4 භවජන දැනුමකවීභ ඇතිද රීභ: 

 

(a) ජනභහධය ම්ඵන්ධ අභහතයහාලනේ නයුතු බහය නිරධහරිඹහ විසින්, අනනකුත් යහජය 
ක්රිඹහහීමන් භඟ ම්ඵන්ධ වී, ර්ගීයණඹන් තුනක්; උදහවයණ නර භවජනතහ, 
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භහජ සුඵහධන රහීනන් ව හන්තහන් ඉරක් යමින් අභ ලනඹන් භහධය භගින් 

දළනුත් කිීමනම් ළඩනවන් 3ක් ත් ඳළළත්වීභ.  

 

(b) ජනභහධය ම්ඵන්ධ අභහතයහාලනේ නයුතු බහය නිරධහරිඹහ විසින්, යජනේ අදහශ 
ක්රිඹහහීමන් භඟ ම්ඵන්ධ වී, ඉරක් යන රද භවජන දළනුත්වීම් ම්ඵන්ධ විවිධ 
ක්නේත්රඹන් ම RTI  ම බහවිතඹ පිළිඵ නත්භහන්විත පුහුණුවීම් ළඩනවන් ඳළළත්වීභ.  

 

(c) යජඹ විසින් RTI සිද්ධීන්, ක්රිඹහහීමන්, ඉසන කිීමම්, විහදඹන් ආදී දෆ ම්ඵන්ධ 
හච්ඡහ කිීමභන - යජනේ ඉනරක්නට්රොනික් භහධයඹන් වයවහ ි ඹන ඳළඹක් ඵළගින් න 

හර ඳයහඹක් RTI ළඩනවන් වහ නන්කිීමභ. 

 

(d) යජඹ විසින් RTI ආශ්රිත නතොයතුරු යජනේ පුත්ඳත්ර සිාවර, නදභශ ව ඉාග්රීසි 
බහහයන් නදි ඹන යක් රහලනඹන ඳත්කිීමභන නයුතු කිීමභ.   

 

ගරයුතු ්ඹතනඹ: මුදල් වහ ජනභහධය අභහතයහාලඹ  
 

වඹ ්ඹතන: නතොයතුරු දළනළනීනම් නොමිභ; ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල්  

 

්යේබක දිනඹ: 2016 අනෝසතු                                       අ්න දිනඹ : 2018 ජුනි  
 

ී්ක්යක  වන: නභභ ඵළඳීභ තරු රකුණු නඹදු ඵළඳීභක් න අතය, එඹන නවේතු න්නන් 

නල්නත ඳරිදි, OGP ිතනහම් වහ නභඹ ඳළවළදිය නර අදහශ වීභ ඹ.  නභ ම ඳරිණහමිත 
විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  අතය, ළරකිඹ යුතු නර නවෝ ම්පුර්ණ ලනඹන් නවෝ ක්රිඹහත්භ වී ඇි  
ඵ වඳුනහත වළකිඹ. 

 
ඵළඳීනභ ම නඳශ ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ාක්ෂි්තත ය ඇත.  ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම, නතොයතුරු 
දළනළනීනම් අයිි ඹන ව ක්රිඹහහීම නවළිදයේ කිීමභන අදහශ න්ධිසථහන තනි ඵළඳීභ ආහයඹන 
රළයිසතුත ය ඇත.  නනේ නතත්, නභභ හර්තහනේ, නභභ නොනස නද නන්ය ඇි  අතය, 

නනස ව ඵළඳීම් නදක් නර දක්හ ඇත (ඵළඳීම් 22 ව 23).  ඵළඳීභ ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ 

වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ ඵරන්න http://bit.ly/2wv3jXR.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඵළඳීම් දශ 
විලසනල්ණඹ  

විනලේත්ඹ  OGP ිතනහම්ර අදහශත්ඹ  විබවීඹ ඵරඳෆභ  

රභහදඹ
කින් 
නතොය වී 
ද ? 

භහ්ති ඹ  

http://bit.ly/2wv3jXR
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න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ භගින් අන්තක්හ යනුනේ, ශ්රී රාහ තුශ නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනත ම්භත කිීමභ 
ව එඹ පරදහමට නර ක්රිඹහන නළාවීභ වි  කිීමභයි.  යජඹ ව සිවිල් භහජයිඹ 
ම්ඳත්දහඹඹන්නේ උඳල්ඳනඹ නම්, මින් නඳය රනේලවීනම් වළකිඹහ භවජනතහන 
නනොි බුණු යජනේ නතොයතුරු ව යජඹ විසින් යහ තඵහත් නතොයතුරු ඇතුළු විලහර ඳයහඹ 
නතොයතුරු නත, වි  නරුණු ව ඩිනම් ක්රභනේදඹක් වයවහ පිවිසීනම් වළකිඹහ නභභගින් 
රළනඵනු ඇි  ඵයි.1 

නඵොනවෝ යනර,2 නතොයතුරු රඵහළනීභ වහ න අයිි ඹ ඵරහත්භ කිීමභ භගින් ඳහරනඹ 
ම්ඵන්ධ ක්රිඹහහීම වබහගී න්නන් ඵන ඳත්වීභ වහ භවජනතහ ඵරහත්භ ය ඇත. 
දුණඹ, ඵරඹ අයුතු නර බහවිතඹ, ව යජනේ ආඹතනඹ භගින් භවජන ම්ඳත් අයුතු නර 
ශභනහයණඹ කිීමභ පිළිඵ ඳීමක්හ කිීමනම් නභරභක් නර නභභ අයිි ඹ පුළුල් නර 
බහවිත නනර්.  ශ්රී රාහ තුශ, සිවිල් භහජඹ විසින් නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ ම්ඵන්ධ 
ඳනත ම්භත යළනීනම් ජඹග්රවණඹ රඵහන්නහ රද්නද්, පුයළසිඹන් ව යහජය අතය විලසහඹ 
නොඩනළගීභන ව දුණඹන එනය ම නන් කිීමනම්දී එ ම අඹ නතයම්දළයි දක්මිනි.3  ල්ය 
සිවිල් භහජ ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් නඹෝජනහ නශේ, ඵරහත්භ යන රද නතොයතුරු 
දළනළනීනම් අයිි ඹ භගින් පුළුල් ඳයහඹ නතොයතුරු නත පිවිසීනම් අ මයතහ ඉත් ශ වළකි 
නු ඇි  ඵයි. එන් නතොයතුරු ම්ඵන්ධ උදහවයණ අතය, නද්ලඳහරන ඳක් මුරයයණ 
නයුතුර අඳළවළදියතහ, යජඹ විසින් ාර්ධන යහඳෘි  වහ ඉඩම් අත්ඳත් යන්නහ වින න්දි 
රදහනඹන සුදුසුම් රඵන අඹ පිළිඵ රළයිසතු, ව රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහය ත ය ඇි  පුද්ර 
ායහ  පිළිඵ දත්ත ආදිඹ ද නේ.4  

ඳසුගිඹ දල නද පුයහ, විවිධ ක්රිඹහහීමන් විසින්, ශ්රී රාහ තුශ නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ 
රර්ධනඹ කිීමභ වහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහභඹ ව යසථහභඹ රි ාසයණඹන් 
ම්ඵන්ධනඹන් මුල්පිීමම් කි මඳඹක් සිදුයන රදී.  2002, 2004, 2010, ව 2011දී නටුම්ඳත් 
යසථහන් ළය නටම ඇභි රුන් නත ඉදිරිඳත් කිීමභන නඳය උඳනද්ලන මිටුක් විසින් 
1995දී නතොයතුරු වහ න නිදව පිළිඵ ඳනතක් යසථහපිත කිීමභන නිර්නද්ල ඉදිරිඳත් ය 
ි බුණි.5  නභභ හරඹ පුයහන, රහඳනඹ ම, නතොයතුරු වහ භවජන රනේලඹ රඵහදීභ වහ 
යසථහපිත රි ඳහදනඹක් නනොභළි  යනල් අතනරොස අතය ශ්රී රාහ ද රැඳී ඳළතුණි.  නභභ 
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22. භසතඹ     ✔ ✔ ✔     ✔  නළත   ✔  
 

22.1 RTI ඳනත 
ම්භත කිීමභ  

  ✔  ✔       ✔ ඔේ     
✔ 

22.2 RTI 
ක්රිඹහහීමන් පුහුණු 
කිීමභ  

  ✔  ✔      ✔  නළත    ✔ 

 

22.3 මුරහ්ර 
නන්කිීමභ  

   ✔ ✔   ✔   ✔  නළත   ✔  
 

22.4 භවජන 
දළනුත්බහඹ  

   ✔ ✔   ✔   ✔  ඔේ   ✔  
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ඌණතහ භගින් ආණ්ඩුනේ විවිධ සථයඹන් තුශ යවයබහඹ පිළිඵ ඹල්ඳළන ගිඹ ාසෘි ඹක් 
චියසථහයි නරිණ.  

නනේ නතත්, 2015 ජනහරි භහනේදී වභත්රිඳහර සිරිනේන ජනහධිඳි යඹහ ඹනනත් න 
ආණ්ඩු ඳත්වීභත් භඟ, නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ ම්ඵන්ධ යසථහක් ම්භත කිීමභ 
වහ න උත්හවඹන්  රභනඹ වී, සථහය  ව ව න ඳනක් රළබ තත්ත්ඹකින් ඉදිරිඹන ඹහභ 
සිදු විඹ.  එන් යසථහක් ඇි  කිීමභ පිළිඵ වනන, භළි යණ නඳොනයොන්දු අතය රධහන 
තළනක්  මමි විඹ.6 නභභ නඳොනයොන්දු ඉටු කිීමභ උනදහ, 2015 භළයි භහනේදී, ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහනේ 19 ළනි ානලෝධනඹන7 නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ ල්ය අයිි හසිභක් නර 
වඳුන්හ නදන රදී.  ානලෝධනඹ භගින්, විධිභත් වහ  ඵරදහමට යසථහක් උනදහ ල්ය ඳදනභ 
න රදී.   

නල්නත ඳරිදි, ම්පුර්ණනඹන් ක්රිඹහත්භ වුනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් නතොයතුරු දළනළනීනම් 
අයිි ඹ වහ න යසථහ ම්භත යළනීභ ව ක්රිඹහන නළාවීභ නනය ම ව භවජනතහන 
නතොයතුරු නත රනේලඹ ඇි  කිීමභන ඳරිණහමිත විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  කිීමභන නවේතු නු ඇත.  
නතොයතුරු දළනළනීනම් ඵරහත්භ අයිි ඹක් වහ වඬ නන සිවිල් භහජයිඹ ම්ඳත්දහඹඹන්න 
අනු, ඳනත ම්භත කිීමභ, නභභ ඵළඳීභ ජඹග්රවණඹ කිීමභ වහ න භාරකුණක් නු ඇත.  
අයිි හසිභ ක්රිඹහන නළාවීනභ ම රහ ක්රිඹහහීම වබහගිත්ඹක් වහ පුයළසිඹන් එක් 
යළනීභන අලය ළකිල්රක් රඵහදීභ ම්ඵන්ධනඹන් යහජයඹ ඵරළන්වීනම් වළකිඹහ එන් 
යසථහන ඇත.8  නනේ නතත්, සිවිල් භහජමටඹ ක්රිඹහහීමන් දක්න්නන්, “ඳනත ම්භත 
කිීමභ ඳශමු පිඹයක් ඳභණි, ළඵෆ අභිනඹෝඹ න්නන් යහජයඹ පුයහ එඹ ඳළි යවීභ ව ඹිතතර 
ඳවසුම් ළරසීභයි.”9 

නභඹ වඳුනහළනීනම්දී, ඵළඳීභ භගින් භතුය දක්න්නන්, ෆභ භවජන ආඹතනඹභ ඳත්යන රද 
නතොයතුරු නිරධහීමන් (IOs) ව ජහි  නොමිභ ඇතුළු ල්ය නතොයතුරු නිරධහීමන් ඳත්කිීමභ 
ව පුහුණු කිීමභ වහ විනලේෂිත පිඹය ළනීභ සිදු ශ යුතු ඵයි. නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ 
පිළිඵ නොමිභ භගින් නිඹහභන අඩුඳහඩුම් පිළිඵ දළඩි අධහනඹක් නඹොමු යනු ඇි  අතය, 
ඳත්යන රද, දළනුත් ව භනහ පුහුණුකින් යුත් IOs ව DOs විසින් නීි නේ රි ඳහදන 
අභහතයහාල භටමනනම්දී පරදහමට නර රහනඹෝගි ඵන ඳත් කිීමභ වි  යනු ඇත.  සිවිල් 
භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් කිඹහ සිිතන්නන්, නතොයතුරු වහ න ඉල්ලීම් ම්ඵන්ධනඹන්  
හර්ඹක්භ නර නයුතු කිීමභන රධහන භවජන නිරධහීමන් වන වළකිඹහ රඵහදීභ වි  
කිීමනම් දී නභකී උත්හවඹන් ළඵෆ නනක් ඇි  යනු ඇි  ඵයි.10  නනේ නතත්, ජහි  
භටමනනම් අභහතයහාලඹන් විසින් රභහණත් නර වඳුනහ නනොළනීභ භත භවජන නිරධහීමන් වහ 
විනලේෂිත පුහුණු ළඩනවන් ඳළළත්වීභ ම්ඵන්ධ න්ධිසථහනඹ සීභහ මත ක්නේත්රඹ රැඳී ි බීභ 
දළත වළකිඹ.  22.2 න්ධිසථහනඹ ඹනනත් න අනනකුත් ක්රිඹහහයම් මිනිඹ වළකි ව 
විනලේෂිත ඉරක්ඹන් නර ද, 22.2(e) න්ධිසථහනඹ “භවජන අධිහීමන් පුහුණු කිීමභ ව 
ානේදනඹ කිීමභ ව යවයබහඹ පිළිඵ භනනෝබහඹන් නනසකිීමභ” ඉටු කිීමභ ම්ඵන්ධ ඉතහ 
ළදත්  න්ධිසථහනඹක් නර වඳුනහත වළකිඹ. 

එනභන්භ, ඵළඳීභ භගින් ක්රිඹහන නළාවීම් ම්ඵන්ධියණ නිරධහරිඹකු ඳත්කිීමභ ව නතොයතුරු 
දළනළනීනම් අයිි ඹ වහ රි විරුද්ධ ක්රිඹහයන ඳත්නහ යසථහ ානලෝධනඹ කිීමභ ඇතුළු 
ල්ය ඳවසුම් ඳඹන ක්රිඹහහයම් රභහණඹ දළක්වීභ ආදිඹ විනලේනඹන් සිදු යයි.  සිවිල් 
භහජමටඹ ාවිධහනඹන් වන් යනුනේ, නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ වහ ව ඳනත පරදහමට 
අන්දමින් ක්රිඹහන නළාවීභ වහ අලය න පිඹය ණනහක් නම් ම්ඵන්ධනඹන් න පුළුල් 
ඳයහඹ ව ක්රිඹහහයම්  ම ඇතුශත් න ඵයි.11  නනේ නතත්, දළඩි නද්ලඳහරන ළභත්ත ව, 
නතොයතුරු නඵදහ-වදහ ළනීනම් ක්රිඹහයඹ රි ාසයණඹ කිීමභන නිරධහරිහදී ළඳවීභ නභභ 
පිඹය හර්ඹක්භ ක්රිඹහන නළාවීනම් උත්හවඹන් හර්ථ යළනීභන ඉවල් නු ඇත.12   

සිවිල් භහජමටඹ නිනඹෝජිතඹන් විලසහ යනුනේ, නභභ අි රමු ළඳයුම්-ඳ භගින් නතොයතුරු 
රඵහළනීනම් ව රනේලවීනම් වළකිඹහ ළරකිඹ යුතු අන්දමින් ළඩිදියුණු නු ඇි  ඵයි.13 
නතොයතුරු රඵහදීනම් නයුතු සිදුකිීමභන අනඳොනවොත්වීනම් දී භවජන නිරධහීමන් වීභන රක් ශ 
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වළකි න ඵ ද ඔවුන් විලසහ යයි.  නවීන ව අි විලහර “නතොයතුරු රැසකිීමම්” නත 
පුයළසිඹන් වන පිවිසීනම් වළකිඹහ ඉවශ නළාවීභ ම්ඵන්ධනඹන් ඉල්ලුම්-ඳ පිඹය ද ඒ වහ 
භහන ළදත් න ඵ ඵළඳීභ භගින් වඳුනහනන ඇත.14  එනභන්භ,  ඹවඳහරනඹ ඉවශ නළාවීනම් 
පරදහමට නභරභක් නර නතොයතුරු වහ ඇි  අයිි ඹ පිළිඵ ඳනත පුයළසිඹන්න බහවිත කිීමභ 
වහ ද එකී පිඹය වඹ නු ඇත.  සිවිල් භහජමටඹ ක්රිඹහහීමන් විසින් ඉසභතුය දක්න රද 
ඳරිදි, ඳනනත් පරදහමට ක්රිඹහහරිත්ඹ අහනහත්භ නර යහ ඳි න්නන් යහජයනඹන් ක්රිඹහහීම 
නර නතොයතුරු නවීභ වහ පුයළසිඹන් නත ඇි  ළභළත්ත භතඹ.15  නම් වහ, ඵළඳීභ භගින් 
හභහනය භවජනතහ, භහජ සුඵහධන රහීනන්, හන්තහන්, ව සිවිල් භහජඹ ඇතුශත් විවිධ 
හණ්ඩයන් භන්විත ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් ඉරක් යත් භවජන දළනුත්කිීමම් වුරු 
ව ළඩනවන් ඳළළත්වීභන අසථහ රයි.  සිවිල් භහජනේ නිනඹෝජිතනඹකුන අනු, නභභ 
ළදත් ක්රිඹහහයම් භගින්, ඵරහත්භ අයිි ඹක් රළබීභ ව එඹ ක්රිඹහත්භ කිීමභන පුයළසිඹන්න 
ඳවසුම් රළබීභ අතය ම්ඵන්ධඹක් නිනඹෝජනඹ නනර්.   

නනේ නතත්, නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ ම්ඵන්ධ ව ඉල්ලීම් ඉදිරිඳත් කිීමභන භවජනතහ 
දිරිළන්වීභ වහ ව දිරිළන්වීනම් නවෝ නද්ලඳහරන උනන්දුන ම දක්නන ඇි  විබවීඹ ී නතහ 
පිළිඵ ඇතළම් ම්ඳත්දහඹඹන් සිඹ නසල්ර ඳශ නශේ ඹ.16  එනභන්භ පුයළසි 
වබහගිත්ඹ රඵහළනීභන ව නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ බහවිත කිීමභන වවුල්හරිත්නඹන් 
යුතු උනන්දු යවීභන ද කිසිදු රි ඳහදනඹක් නනොභළත.  එනිහ, ල්ය දළනුත්කිීමනම් 
ක්රිඹහහයම් ඉදිරිඹන නන ඹහභ නොඳභණ දුයක් දක්හ සිදුනේදළයි ඹන්න නවෝ ඒහයිස ළරකිඹ 
යුතු ඵරඳෆභක් ඇි නේ ද ඹන්න අවිනිලසචිත ඹ.  

නභභ සීභහකිීමම් එනේ ඳළි ඹද, පුර්ණ ලනඹන් ත්ශ, නභභ ඵළඳීභ ව එ ම ඇතුශත් 
යසථහභඹ රි ඳහදන, හරය නර ශ්රී රාහ තුශ නතොයතුරු වහ රනේල වීභන ඇි  අයිි ඹ 
ඳරිණහභඹ කිීමභන වළකි අයුරින් හ ඇි  ඵ නඳනන්.  නභභ ඵළඳීනභ ම ක්රිඹහත්භ වීභ භගින් 
යනටම විෘත ව ඹවඳහරනඹ ඇි කිීමනම් භාරකුණු ජඹග්රවණඹක් රඵහළනීභන ව රර්ධනඹ 
කිීමභන නවේතුන ඵ වඳුනහත වළකිඹ.17  

භ්්තතිදඹ  
ඳනත ම්භත යළනීභ, නොමිභ ඳත්කිීමභ ළනි භහ්ති ඹ නනය ම ඇි  රධහන පිඹය නන 
ඇි  නිහ, නභභ ඵළඳීභ, භසතඹක් නර ළරකිඹ යුතු භහ්ති ඹක් අත්යනන ඇත.   නනේ 
නතත්, ම්ඳත් නන්කිීමභ, ව භවජන දළනුත්බහඹ ඇතුළු ළදත් ක්නේත්රඹන්  ම තදුයනත් 
ඉටුශ යුතු ඇි  හර්ඹඹන් ඉි රි ි නබ්.  

 

22.1 RTI ඳනත ේභත රීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ භහ්ති ඹන ඳත් ය ඇත.  නතොයතුරු 

දළනළනීභ වහ න ඳනත18 ම්භත ය,  තහනහඹයඹහ විසින් වි  යනු රළබුනේ 2016 

අනෝසතු 4 ළනි දින ඹ.  යජනේ ව සිවිල් භහජමටඹ ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන්න අනු, නතොයතුරු 
වහ න විබවීඹ ඉල්ලීම්රන රි චාහය දළක්වීභ වහ භවජන නිරධහීමන් වන, වි  යන රද 
දිනනේ සින භහ වඹ හරඹක් රඵහදී ි බුණි.19  එභ නිහ, රි ඳත්ි ඹක් ලනඹන්, ල්ය නර, 

භවජනතහන නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ වහ න ඉල්ලීම් නොනු කිීමනම් වළකිඹහ 2017 

නඳඵයහරි භ සින රළබුණු ඵළවින්, නභභ න්ධිසථහනඹ ම්පුර්ණ ව ව හරඹන අනුත ව ඹන 

නදආහයනඹන් භ හර්ථ ඹළයි ළරකිඹ වළකිඹ.  
 
ම්භත කිීමනභන් ඳසු, එභ ඉල්ලීම් ම්ඵන්ධනඹන් හර්ථ වහ නේත් නයුතු කිීමභ 
වි  යනු ස, 2017 නඳඵයහ්ෙ  3 ළනි දින නීි ඹ ඵරහත්භ යන දිනඹ නර නහථ 
යමින් යජඹ විසින් ළටම නිනේදනඹක් නිකුත් යන රදී.   ළටම ඳත්රනේ, යජඹ විසින් නීි නේ 
අදහශත්ඹ  මත න භවජන අධිහීමන් රළයිසතුත කිීමභද සිදු යන රදී.20  

න්ධිසථහන විසින් පුළුල් නර වන් යනු රඵන්නන්, හර්ථ භහ්ති ඹ භගින් නතොයතුරු 
දළනළනීනම් අයිි ඹ වහ න ඉල්ලීම්  ම්ඵන්ධනඹන් ක්රිඹහ කිීමභ ආයම්බ කිීමභන අසථහ 
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රඵහනදන ඵඹ.  නනේ නතත්, එභගින් නම් ම්ඵන්ධ සුදහනභ ම්පූර්ණනඹන් රදර්ලනඹ 
කිීමභන අලය න යජනේ ආඹතන ායහ නවෝ ඳරිඹ පිළිඵ වන් කිීමභක් නනොයයි.      

22.2 RTI ක්රිඹ්ක්ීන් ඳමකරීභ ව පුහුණු රීභ: 

(a) නතොයතුරු දළනළනීනම් (RTI) නොමිභ ඳත්කිීමභ: 2016 නදළම්ඵර්  ම දී ම්පූර්ණ RTI 
නොමිභ ඳත්කිීමභත් භඟ නභභ ක්රිඹහහයභ භහ්ති ඹන ඳත්වී ඇත.21  

ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ (TISL) ආඹතනඹන අනු, යජඹ ව ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ වුන්සිරඹ භගින් the RTI නොමිභ ඳත්කිීමභ ඳවසු යවීනම් පූර් පිඹය න්නහ රදී. 
යජඹ විසින් ශ්රී රාහ නීි ඥ ාභඹ, අනනකුත් සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන්, ව භහධය 
රහලඹන් ඇතුළු ම්ඳත්දහඹඹන්නන් ඉල්රහ සිිතනේ, RTI නොමිභ වහ න විබවීඹ 
නහභනඹෝජනහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහභඹ වුන්සිරඹන ඉදිරිඳත් යන නරඹ.22  අනතුරු 
වුන්සිරඹ විසින් නභභ නහභනඹෝජනහ රහ ඵරහ, ළරසුම් ශ ඳරිදි 2016 ළ්තතළම්ඵර් නවින 
ඳත්කිීමභ වහ ජනහධිඳි යඹහ නත නම් ඳවක් නඹෝජනහ යන රදී.  නහභනඹෝජනහ ව මුල් අඹ 
අතරින් නදනදනනකු සිඹ ඳත්කිීමම් බහය නනොළනීභන අය ඉල්රහ සිිතන රද අතය, ඒ නනුන 
සිදුයන රද ඳත්වීම් අහනහත්භ යන රද්නද් 2016 නදළම්ඵයනේ දී ඹ.  එනිහ, RTI 
නොමිභ නිසි හරඹන අනු ම්පුර්ණ කිීමභ සිදු ශ නනොවළකි වී ඇත.23   

(b) නතොයතුරු නිරධහීමන් (IOs) ව ඳත්යන රද නිරධහීමන් (DOs) වහ විඹ ක්නේත්ර: නභභ 
ක්රිඹහහයභ ම්පුර්ණ වී ඇත.  RTI ඳනත පුළුල් නර භතුය දක්න්නන් IOs ව Dos 
ඳත්කිීමභ පිළිඵ නිර්නද්ලඹන් ඹ.24  එනභන්භ, ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ (TISL) 
ආඹතනඹන අනු - ජනභහධය අභහතයහාලඹ භගින් යජනේ ආඹතනර IOs ව DOs වන අදහශ 
තයහි යම් පිළිඵ චාක්රනල්ඹක් නිකුත් ය ඇත.25  ඊන අභතය, මුදල් වහ ජනභහධය අභහතයහාලඹ  
(ජනභහධය අභහතයහාලඹ) විසින් නීි ඹ ක්රිඹහන නළාවීභ පිළිඵ නභභ ල්ය ක්රිඹහහීමන් වහ න 
ල්ය විඹ ක්නේත්රඹ, නිඹහභනඹක් ලනඹන් සය රහලනඹන ඳත් යන රදී.26  

2016 ළ්තතළම්ඵර්  ම දී ල්ය නර භහ්ති ඹන ළරසුම් ය ි බුණද, නභභ ක්රිඹහහයභ 
ම්පුර්ණ වුනේ 2017 නඳඵයහරි භහනේදී ළටම ඳත්රඹ රහලනඹ කිීමභත් භඟ ඹ. 

(c) IO ව DO පුහුණු ළඩනවන්: නභභ ක්රිඹහහයභ අත්යනන ඇත්නත් සීභහ මත 
භහ්ති ඹකි. නම් ම්ඵන්ධ නතොයතුරු රළබුනණ් ජනභහධය අභහතයහාලනේ ව RTI නොමිනම් 
නිනඹෝජිතඹන් භගිනි.  නභභ ම්ඳත්දහඹඹන්න අනු, අභහතයහාලඹ විසින් යජනේ ආඹතනර 
විවිධ භටමනමින් නභනවයුම් නයුතුර නඹනදන IOs ව DOs පුහුණුකිීමනම් ළඩමුළු ව දළනුත් 
කිීමනම් මුළු ඳළළත්වීභ වහ ශ්රී රාහ ාර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ (SLIDA) නත උඳනදස 
දීභ ව වඹ දළක්වීභ සිදු ය ඇත.27  SLIDA ඹනු යජනේ රධහනතභ පුහුණුකිීමම් ආඹතනඹයි.  
TISL වි  නශේ, නභභ පුහුණුවන් අතය ජහි  අභහතයහාලඹන් ම නිරධහීමන් ද ව ඵයි.28 

නනේ නතත්, SLIDA විසින් ඳත්න රද්නද් ජහි  අභහතයහාලඹන් ම IOs ව DOs වහ 
අදවස යන රද පුහුණු ළඩනවන් වතනයන් පුහුණු ළඩනවන් නදක් ඳභණි.29  එභ නිහ, 
නභභ ක්රිඹහහයභ තභත් ම්පුර්ණ වී නළි  අතය, 2017 අනෝසතු  ම දී නිඹමිත හරයහමු 
ඉක්භවීභ සිදු නේ.  TISL රහල නශේ, 2016 ඔක්නතෝඵර්  ම දී, භවජන ආඹතන නත 
චාක්රනල්ඹක් නිකුත් යමින් ජනභහධය අභහතයහාලඹ ඉල්රහ ඇත්නත් IO නනනකු ඳත් යන 
නරන ඹ. අභහතයහාලඹ නත නහභනඹෝජනහ විලහර ායහක් රළනඵද්දී, TISL නළතත් වි  
නශේ, පරදහමට නර රි චාහය රඵහනදන්නන් ය ආහයනඹන්ද ඹන්න පිළිඵ අතයලය පුහුණුවීභ 
තභත් භහ්ති ඹන ඳත්වී නනොභළි  ඵයි.30 

RTI නොමිභන අනු, අභහතයහාලඹ විසින් ාවිධහනඹ යන රද ම්භන්ත්රණ භගින් IOs ව 
DOs නත නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ පිළිඵ ාල්ඳඹන අදහශ උඳනදස වහ භනඳන්වීම් 
රඵහනදන රදී.  නොමිභ කිඹහ සිිතන්නන්, නභභ මුළු භගින් වනි  අර්ථදළක්වීම් ව ඉල්ලීම් 
වහ රි චාහය දළක්වීම් ද ඇතුශත් RTI ඳනත ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ න ක්රිඹහඳිතඳහිත ව 
ඹහන්ත්රණඹන් ක්රිඹහන නළාවීභ පිළිඵ උඳනදස ද නභභ ම්භන්ත්රණ භගින් රඵහදුන් ඵයි.31 
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නනේ නතත්, IRM ඳර්නේඹහ විසින් ඳත්න රද ම්මු හච්ඡහ භගින් නභභ මුළු රදි 
ක්රිඹහහීම නවළිදයේ කිීමභ නවෝ හර්තහ ශභනහයණඹ ම්ඵන්ධනඹන් රභහණත් නතොයතුරු 
නඵදහ-වදහ ළනීභක් සිදුවී ද ඹන්න අහනහත්භ නර තවවුරු වී නනොභළත.  

නම් නවිනත් 3,000 න ළඩි  IOs ඳත්ය ඇි  අතය, යන පුයහ 5,000 න ඩහ ඳත්කිීමභන අදවස 
ය ඇත.  අභහතයහාලඹ කිඹහ සිිතනේ, RTI නොමිනම් වඹ ඇි , රහයම්බ පුහුණු උත්හවඹන් 
භගින් අධහනඹ නඹොමු යනුනේ ජහි  අභහතයහාලර, ඳශහත්බහර, ව දිසත්රික් නල්ම් 
හර්ඹහරර පුද්රඹන්, එනම් පුහුණුරුන්-පුහුණුකිීමනම් ළඩනවන් තුනක් ඳළළත්වීභන 
ළරසුම් ය ඇි  ඵඹ.32  ළරසුම් යන රද ළසි නඵොනවොභඹක් ඇි , අභහතයහාලඹ විසින් 
අන්තක්හ යනුනේ, 100 න ළඩි පුහුණු යන්නන්නේ ාචිතඹක් විසින්, ඳරිපූර්ණ ව 
හර්ඹක්භ පුහුණු වයවහ ක්රභනඹන් සිඹලුභ IOs ව Dos පුහුණු කිීමභ වි  කිීමභ ඹ.33  

(d) RTI නොමිභ පුහුණු කිීමභ: නභභ ක්රිඹහහයභ නම් නනතක් ආයම්බ වී නනොභළත.  
ජනභහධය අභහතයහාලඹ ව RTI නොමිභ වි  නශේ, අභහතයහාලඹ විසින් RTI  
නොභහරිසරුන්න ව නොමිනම් හර්ඹ භණ්ඩරඹන විනලේෂිත පුහුණු ළසිහය නනොඳත්න 
රද ඵයි.34  නනේ නතත්, භහ්ති ඹ ළරසුම් ඇත්නත් 2017 ජුනි භහනේදී න නිහ, නභභ 
ක්රිඹහහයභ නිඹමිත හරඹන හර්ථ ම්පූර්ණ කිීමභන අලය පිඹය ළනීනම් වළකිඹහ 
තභත් ඇත.   

අභහතයහාලනේ නිනඹෝජිතඹහ නඹෝජනහ නශේ, RTI ඳනත හර්ථ වහ හර්ඹක්භ ක්රිඹහන 
නළාවීභ වි  කිීමනම් රභහණත් දළනුභ ව රවීණතහ දළනනභත් නොමිභ තු ඇි  ඵ 
ඔවුන්න වළඟී ඹන ඵළවින් RTI නොමිභ වහ විනලේෂිත පුහුණු ළඩනවන් ාවිධහනඹ නනොශ 
ඵඹ.35  

TISL න අනු, RTI නොමිභ විසින් ඔවුන්න අනනය ව පුහුණු ළඩනවන් ඳත්හනන ඹන 
අතය, ඒ වහ සිවිල් භහජනේ ව ඵහුවිධ ාවිධහනඹන්  ම ීවඳ වඹ රඵහ නියි.36   
උදහවයණඹක් නර, එක්ත් ජහතීන්නේ අන්තර්ජහි  ාර්ධනඹ වහ න ආඹතනනේ වහඹ 
ඇි , RTI නොභහරිසරු දකුණු අප්රිහනේ තුරනහත්භ අධියණ ඵරසීභහන්  ම ාචාහයඹ 
යන රදී.  එ මදී, නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි නේ විඹ ක්නේත්රඹ තුශන අඹත් න භවජන ව 
පුද්ය ආඹතනඹන්නේ භහන ව මි්රණඹක් වඳුනහළනීභන වළකි වී ඇත.37  RTI නොමිභන 
අනු, 2017 ගිනිනොණදි ආසිඹහනු RTI මුළුන වබහගී වීභ ඇතුළු අනනකුත් පුහුණු ව 
අත්දළකීම් හුභහරු ළඩනවන්රන වබහගී වීභ ද සිදු වී ඇත.  එනභන්භ නොමිභ ළරසුම් ය 
ි බුනණ්,  2017  නදළම්ඵර්  ම දී ඉන්දිඹහනු භධයභ නතොයතුරු නොමිභ නත ඹහභන ඹ.38  

(e) භවජන අධිහීමන් ානේදීයණඹ: නභභ ක්රිඹහහයභ අත්යනන ඇත්නත් සීභහ මත 
භහ්ති ඹකි.  ානේදීයණඹ ඳවසුනන් නවෝ ඉක්භනින් භළනිඹ නනොවළකි න නිහ 
ක්රිඹහහයනභ ම විනලේත්ඹක් නනොභළි  නර වඳුනහත වළකිඹ.  නනේ නතත්, ජනභහධය 
අභහතයහාලඹ, ව RTI නොමිභ වි  යන රද්නද් අභහතයහාලඹ විසින් පුහුණු ව දළනුත් 
කිීමනම් ළඩනවන් ණනහක් ඳත්න රද ඵත්, විනලේනඹන්භ භවජන අධිහරින්නේ IOs 
ඉරක් යනිමින් (ඵරන්න 22.2[c]) නම්හ ඳත්න රද ඵත් ඹ.39  අභහතයහාලඹ ව TISL 
ඹන නදඳහර්ලසඹභ වි  නශේ, පුයළසි වබහගිත්නඹ, වි න්ෙ ව නේහන් ළඳමටභ වහ 
අදහශ ානේදීයණඹ ආදී රුනු ළඩනවන්ර රධහන විනලේහාඹක් ව ඵයි.40   දළනුත් 
කිීමනම් ළඩනවන්ර විඹ ක්නේත්රඹ භවජනතහන පිවිසිඹ වළකි අයුරින් නනොභළත.  

ත්භන් ානේදීයන යහඳෘි  භගින් ඉරක් නශේ, IOs ව Dos ඳභණි.  TISL න අනු, 
ක්රිඹහහයම්ර පරදහමට භහ්ති ඹ වි  කිීමභන, දළනුත් කිීමනම් ව ානේදීයණඹ කිීමනම් 
ළඩනවන් ළඩි භවජන නිරධහීමන් පිරික් නත ශඟහ විඹ යුතු ඹ.  එනම්, ළඩනවන්රන, RTI 
ඳනත ඹනනත් ඔවුන්නේ විධිනිනඹෝ ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ IOs ව Dos නත වඹ ව 
අනුඵරඹ රඵහනදන තළනළත්තන් ඇතුශත් කිීමභ ද සිදු ශ යුතුඹ.41 

2018 ජුනි භහනේදී භහ්ති ඹ ළරසුම් වී ි බු ඵළවින්, අභහතයහාලඹ විසින් නම් නවිනත් නභභ 
ඵළඳීභ නිසි හරඹන අනු ම්පුර්ණ කිීමභන පිඹය නිමින් සිිතයි.  
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22.3 ේඳමක තන්රීභ, ක්ර්ඹඳනාඳ්ටීන්, ව ක්රිඹ්ය : 

(a) නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ (RTI) ක්රිඹහත්භ යන ම්ඵන්ධීයණ නිරධහරිඹහ ඳත්කිීමභ: 
නභභ ක්රිඹහහයභ අත්යනන ඇත්නත් සීභහ මත භහ්ති ඹකි.  2016 ළ්තතළම්ඵර් භහනේ දී 
භහ්ති ඹන ඳත්කිීමභන ළරසුම් ඳළි ඹද එඹ නිසි හරඹන අනුකුර නනොනේ.  

මුදල් ව ජනභහධය අභහතයහාලඹ (ජනභහධය අභහතයහාලඹ) විසින් RTI ඳනත ක්රිඹහත්භ කිීමභ 
ම්ඵන්ධ අභහතයහාලනේ වබහගිත්ඹ නොඹහඵළලීභ වහ අභහතයහාල නිරධහීමන් වඹ 
නදනනකුනන් භන්විත RTI ඒඹක් සථහඳනඹ යන රදී.42  අභහතයහාලඹ විසින් 
අභහතයහාලනේ වහය නල්ම්යනඹකු නභභ ඒනේ රධහනිඹහ නර ඳත්ය ඇත.  නමුත්, 
නභභ නිරධහීමඹහ වන, RTI ක්රිඹහන නළාවීභ ම්ඵන්ධීයණඹ යන නිරධහරිඹහ ලනඹන් නිර 
ලනඹන් ඳත්වීභක් රඵහදී නළත.43  අභහතයහාලඹන අනු, නභභ නිරධහරිඹහ ද,  අන්තර්ජහි  
නවොභ රි ඳත්ි  කිීමභ අනුභනඹ කිීමභන පිඹය නන නනොභළත.44  

(b) RTI ක්රිඹහත්භ කිීමභ ම්ඵන්ධ නවොභ රි ඳත්ි : RTI ක්රිඹහන නළාවීනම් ම්ඵන්ධියණ 
නිරධහරිඹහ ඳත්කිීමනම් අම්පූර්ණත්ඹ භත (ඵරන්න 22.3[a]), RTI ක්රිඹහන නළාවීනම් 
ක්රිඹහඳිතඳහිත ව ක්රිඹහයඹ ම්ඵන්ධනඹන් RTI ජහතයන්තය නවොභ රි ඳත්ි  ක්රිඹහන නළාවීභ 
නභනතක් ආයම්බ ය නනොභළත.  

(c) ීමි  රහලඹන ඳත් කිීමභ:  නභභ ක්රිඹහහයභ භහ්ති ඹන ඳත් ඇත.  RTI ඳනනත ම 
රි ඳහදනරන භහීව, RTI නොමිභ විසින් 2017 දී රහලඹන ඳත්යන රද  ළටම ඳත්රඹ 
භගින් ීමි  භහරහක් රහලඹන ඳත් යන  රදී.  නතොයතුරු පිළිඵ විසතය නනොමිනල් ළඳයිඹ යුතු 
ඵන එකී ීමි ර ඇතුශත් විඹ.45  

RTI නොමිභන අනු, නොමිභ විසින් RTI ඳනනත් 10 න්ි ඹන අදහශ න විනලේෂිත ීමි   
ළටමඳත් දළන්වීනම් ඇතුශත් කිීමභ සිදු ය නනොි බුණි.  භවජන අධිහරින් විසින් හර්ෂි හර්තහ 
කිීමම් ඇතුශත් න්නන් 10 න්ි ඹන ඹ.  නොමිනම් අධයක් නජනයහල්යඹහ ඳළවළදිය නශේ, 
නභභ ීමි න් ඳසුහලීන ළඩිදියුණු යන රද ඵ ව මුදල් ව ජනභහධය අභහතයහාලනේ 
අනුභළි ඹ වහ ඉදිරිඳත් යන රද ඵයි.46  

(d) හර්තහ ශභනහයණ භනඳන්වුම්: නභභ ක්රිඹහහයභ අත්යනන ඇත්නත් සීභහ මත 
භහ්ති ඹකි.  2017 ජනහරි භහනේ භහ්ති ඹ ළරසුම් වී ි බු අතය, නම් නිහ ඵළඳීභ නිඹමිත 
හරඹන අනුත ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  RTI නොමිභ ව ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී 
රාහ (TISL) ආඹතනඹ ඹන නදඳහර්ලසඹභ වි  නශේ, භවජන අධිහීමන් විසින් හර්තහ 
ශභනහයණ භනඳන්වුම් ම්පුර්ණ ලනඹන් ස ය නනොභළි  ඵයි.47  

නනේ නතත්, නොමිනම් අධයක් නජනයහල්යඹහ වන් නශේ, නම් වහ රහයම්බ පිඹය 
නන ඇි  ඵයි. නභභ නොමිභ විසින් හර්තහ ශභනහයණඹ පිළිඵ ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ 
අදවස විභසීභක් ඳත්න රදී.48  එනභන්භ අදහශ ක්රිඹහයඹ වහ වඹ දළක්වීභන ව 
නොඹහඵළලීභන නරෝ ඵළාකු ල්වනේ උඳනද්ලයඹකු ඳත්කිීමභ ද සිදු යන රදී.49  

(e) ළටම නිඹහභන: 2016 ඔක්නතෝඵර්  ම දී භහ්ති ඹ වහ නිඹමිත ඳළි ඹ ද 2017 නඳඵයහරි 
භහනේදී නභභ ක්රිඹහහයභ භහ්ති ඹන ඳත් ඇත.  RTI ඳනනත් රි ඳහදන අනු, 2017 
නඳඵයහරි  ම දී ඉවත වන් යන රද ළටම රහලනඹන RTI නොමිභ විසින් රල යන රද 
ීමි  මුවඹක් ද  මත ජනභහධය අභහතයහාලඹ විසින් නිඹහභන ඇතුශත් කිීමභ සිදු යන රදී.50  

අි නර් ීමි  ව නිඹහභන ඳශකිීමභත් භඟ, නීි ඹ ව රජහතන්ත්රහදඹ වහ න නක්න්ද්රඹ 
විසින් වඳුනහන්නහ රද්නද්, යනටම RTI ළකිල්ර රහඳනේ නවොභ ව නරෝනේ තුන්ළනි 
නවොභ ළකිල්ර නර වඳුනහත වළකි ඵයි.51  

(f) අඹළඹ හර්තහ RTI වහ නන්කිීමම්: නභභ ඵළඳීභ භහ්ති ඹන ඳත් ඇත.  ජනභහධය 
අභහතයහාලඹන අනු, ශ්රී රාහ රුපිඹල් 35,000,000 (USD 225,000)  න ළඩි අඹළඹ 
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නන්කිීමභක් නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ වහ න නභභ ක්රිඹහයඹ වහ සිදු ය ඇත.  
2017 හර්ෂි අඹළඹ හර්තහ ඹනනත් සිදුයන නභභ මුරය නන්කිීමම්, 2018 ය වහ ඹ.52 
නර්ඛීඹ අයිතභඹන් නවෝ ක්රිඹහහයම් ඳළවළදිය නර අඹළඹ ඇසතනම්න්තුනේ දක්හ නළත. 
නනේ නතත්, අභහතයහාලඹ විසතය නශේ, නභභ මුරය රළබීම්  RTI ඳනත ක්රිඹහන නළාවීභ 
පිළිඵ පුහුණුවීම් වහ, RTI ඒනේ නභනවයුම් ව ම්ඳත් නඹදවීභ වහ, ව සිද්ධි 
ශභනහයණ ක්රභනේදඹක් ඇි  කිීමභ වහ ඵ ඹ.53 නභභ ක්රිඹහහයභ ල්ය නර ළරසුම් 
ි බුනණ්  2016 අනෝසතු  ම දී භහ්ති ඹන ඳත් කිීමභන ඹ.  එනම්, ඳසුගිඹ ර්නේ හර්ෂි අඹළඹ 
චාක්රඹ දක්හ ඹ.  එභ නිහ, නභඹ නිසි හරඹන අනු භහ්ති ඹන රක්වී ඇි  නරන ළරකිඹ 
නනොවළකිඹ.  

ඳසුගිඹ ර්නේ අඹළඹ චාක්රඹ අතයතුය, අභහතයහාලඹ නත රුපිඹල් 25,000,000 (අන්න 
ලනඹන් USD 160,000) රළබුනණ් “RTI ඳනත ක්රිඹහන නළාවීභ වහ වඹ වීභ” නනුනනි.54 
නනේ නතත්, නවෝ ක්රිඹහන නළාවීභ පිළිඵ පුහුණු කිීමම් ව සිද්ධි ශභනහයණ ක්රභනේදඹ 
ඇි  කිීමභ ද ඇතුශත් විධිනිනඹෝඹන් පරදහමට නර ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ නභභ නන්කිීමම් 
රභහණත් නනොන ඵ වඳුනහ නන ඇත.55  

RTI නොමිභ ද වන් නශේ, 2018 අඹළඹ වහ අඹළඹ නඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය ඇි  ඵයි.56 
භෆත හලීන අඹඹ ඇසතනම්න්තු වි  යනුනේ, රුපිඹල් 50,000,000  න ආන්න මුදරක් 
(USD 326,000) නොමිභන සිඹ යහජහරි නයුතු යනන ඹහභ වහ නන්ය ඇි  ඵයි.57 
2017 නදළම්ඵර්  ම දී රඵහත වළකි නන්කිීමම් භගින්, නොමිභ නත ජනහධිඳි  නල්ම් 
හර්ඹහරඹ වයවහ මුදල් රළබී ඇත.  

(g)  RTI ඉල්ලීම්  ද්හයඹ: නභභ ක්රිඹහහයභ තභත් ආයම්බ  නනොභළත.  2017 නදළම්ඵර් භ 
අහනවීභන ළරසුම් ඳළි ඹද, නභභ ක්රිඹහහයනභ ම ඳරිභහණඹ භගින් නඳන්නුම් යනු 
රඵන්නන් නිසි හරඹන අනුත ම්පුර්ණ ශ නනොවළකි ඵඹ.58  

අභහතයහාලඹන අනු, RTI ඉල්ලීම් නම් නවින, අදහශ භවජන ආඹතනනේ නතොයතුරු නිරධහරිඹහ 
නත ෘජු භ නඹොමු නේ.  අභහතයහාලඹ විසින් වි  නශේ, ඳි න යහජය නතොයතුරු නක්න්ද්රනේ 
ඳත්නහ උඳහයනේහ (Helpline) ළඩිදියුණු කිීමභ වහ නිර ලනඹන් හච්ඡහ ඳත්හ 
නනොභළි  ඵයි.  අභහතයහාලඹ විසින් අභ ලනඹන් නම් ම්ඵන්ධ GIC උඳහය නේනඹ ම 
ල්ය ඳහරඹන් න නතොයතුරු ව න්නිනේදන තහක්ණ ආඹතනඹ  (ICTA) නවෝ නනත් 
අදහශ ම්ඳත්දහඹනඹකු නවෝ භඟ හච්ඡහ ය නනොභළත.59  නනේ නතත්, TIS නඹෝජනහ 
නශේ, RTI ඉල්ලීම් පිළිඵ ඉදිරිඳත් කිීමභ ව/නවෝ RTI ඉල්ලීම් නොඹහළනීනම් ක්රභනේදඹක් 
වඳුන්හ දීභ ල්ය අබයන්තය හච්චාහන්න ඇතුශත් කිීමභන ICTA අදවස  යන ඵයි.60  

නල්නත ඳරිදි, නභභ ඵළඳීභ, ල්ය RTI ඉල්ලීම් ද්හයඹ ලනඹන් GIC උඳහය නේඹ 
ළඩිදියුණු කිීමනම් නහඹත්ඹ න්නන් ජනහධිඳි  නල්ම් හර්ඹහරඹ ඵ වඳුනහ නියි.   නනේ 
නතත්, IRM ඳර්නේඹහ විසින් නල්ම් හර්ඹහරනේ කිසිදු නිර වබහගිත්ඹක්  පිළිඵ 
හර්තහ නනොයයි.  අදවස විභසීභ වහ නල්ම් හර්ඹහරනේ නිනඹෝජිතඹන් ම්ඵන්ධ 
යළනීභන නනොවළකි වී ඇත.61 

(h) RTI විලසනල්ණ ඳද්ධි ඹ: නභභ ක්රිඹහහයභ තභත් ආයම්බ වී නනොභළත.  2017 නදළම්ඵර් 
 ම දී භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් ි බුණ ද, නිසි හරඹන අනු භහ්තත නනොනු ඇත.62  

අභහතයහාලඹන අනු, ජහි  භහධය නක්න්ද්රඹ විසින් RTI ඉල්ලීම් ම්ඵන්ධ සීභහ මත 
විලසනල්ණ අදහශ යන්නහ අතය, නභභ දත්ත නත පිවිසීනම් වළකිඹහ භවජනතහ නත රඵහ දී 
නළත.63 TISL කිඹහ සිිතනේ, අධීක්ණඹ ව ඇමටභ පිළිඵ අභහතයහාලඹ සිඹ අධහනඹ 
නඹොමුය ඇි  ඵයි.  නභභ ආඹතනඹ නඹෝජනහ යන රද්නද් භවජන අධිහීමන් විසින් ඉදිරිඳත් 
යන රද අනිහර්ඹ හර්ෂි හර්තහ, විබවීඹ RTI අධීක්ණ ක්රභනේදඹක් වහ රනඹෝජනත් 
ආයම්බඹක් නු ඇි  ඵඹ.64  RTI ඳනනත් 10 න්ි ඹන අනු, නභභ හර්තහන්න, RTI ඉල්ලීම් 
ායහ ව අනනකුත් හභහනය නතොයතුරු අන්තර්ත නේ. 
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(i) ඳනත ානලෝධනඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ අත්යනන් ඇත්නත් සීභහ මත භහ්ති ඹකි.  2017 
අනෝසතු  ම දී භහ්ති ඹ වහ ළරසුම් ඇි  අතය, හරඹන අනුත ඵ වඳුනහත වළකිඹ.   

ජනභහධය අභහතයහාලඹ ව TISLන අනු ආඹතන ාග්රවනේ ඇි , RTI ඳනවළනි නීි  ානලෝධනඹ 
යන රද අතය, භවජන නේහ නොමිභ නත අනුභළි ඹ වහ ඉදිරිඳත් කිීමභ සිදු යන රදී.65 
අභහතයහාලඹ වන් නශේ, යහජය යවස ඳනත ානලෝධනඹ වහ න අබයන්තය හච්ඡහ 
ඳළළත්ව ඵ ඹ.  එනමුත්, TISL වන් නශේ, නම් ම්ඵන්ධ රහලනඹ යන රද කිසිදු 
නතොයතුයක් නනොභළි  ඵඹ.  66  

සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹක් න විල්ඳ රි ඳත්ි  නක්න්ද්රඹ ද, නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනත 
වහ රි විරුද්ධ න නීි  105ක් වඳුනහනන ඇත.  අධයඹනඹ භගින් ්ත යි විරුද්ධ ඳනත් 
රළයිසතුත යන අතය, ානලෝධනඹන් ඉටුශ යුත්නත් ය ආහයඹන දළයි නඹෝජනහ කිීමභ සිදු 
යයි.  නභභ රළයිසතු, ළඩිදුය රහ ඵළලීම් වහ RTI නොමිභ නත ඉදිරිඳත් ය ඇත.67 

22.4 භවජන දැනුමකබ්ඹ ඇතිද රීභ:  

(a) භහධය දළනුත්කිීමම් වුරු: නභභ ක්රිඹහහයභ තභත් ආයම්බ වී නනොභළත.  මුදල් වහ 
ජනභහධය අභහතයහාලඹ විසින් නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ (RTI) ක්රිඹහන නළාවීභ වහ භහධය 
දළනුත් කිීමනම් වුරු නභනතක් ඳත්හ නනොභළත.  නභභ ක්රිඹහහයභ භහ්තත කිීමභන 
ළරසුම් ි බුනණ් 2018 ජනහරි භහනේදී ඹ.  භවජනතහ, භහජ සුඵහධන රහීනන් ව 
හන්තහන් ඉරක් ය දළනුත් කිීමනම් වුරු තුනක් ඉක්භනින් ඳළළත්වීභ භගින් 
න්ධිසථහනඹ නිසි හරඹන අනු අහන ශ වළකි නු ඇත.  

අභහතයහාලඹන අනු, නභභ ක්රිඹහහයභ නනස ආහයඹන්නන් ක්රිඹහත්භ කිීමභ සිදු 
නනයමින් ඳි යි (එනම්, ක්රිඹහහයභ යඛිත ආහයඹන ක්රිඹහහයභ වහ අනුරූඳ නනොනේ).    
RTI ඳනත පිළිඵ දළනුත් කිීමනම් ළඩනවන් දවවතක්, ඉන් ඳසු ඔවුන් විසින් භවජන 
දළනුත් වීභ ළඩි යනු ඇි  ඵරහනඳොනයොත්තුනන්, භහධය නිනඹෝජිතඹන් 700  න අධි 
ායහක් වහ ඳත්නු ඇත.68  අභහතයහාලඹ විසින් RTI ඳනත ක්රිඹහන නළාවීභ වහ ම්ඵන්ධ 
නිත වීඩිනඹෝ කි මඳඹක් ව හර්තහ ළඩනවන් කි මඳඹක් ස ය, යජනේ RTI නබ් 
ද්හයනඹ ම රහලනඹ යන රදී.69  ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ (TISL) අධහනඹ 
නඹොමු නශේ, අභහතයහාලඹ විසින් නභඹ පරදහමට නර රචාහයණඹ නනොකිීමභ නනය මඹ.70 
අභහතයහාලඹ විසින් අනනකුත් මුල්පිීමම් භගින් භවජන දළනුත්බහඹ ළඩිකිීමභ ද ක්රිඹහත්භ යන 
රදී.  නරෝ RTI දිනඹ 2017 ළ්තතළම්ඵර් 28 න දින ළභීමභ වහ නභභ ක්රිඹහහයම් ඇතුශත් 
යන රදී.  ඊන අභතය,  2017 ළ්තතළම්ඵර්  ම දී ආයම්බ ය, ෆභ භහ නදනභ යක්, 
අභහතයහාලඹ භගින් යන පුයහ නතොයතුරු නිරධහීමන් ඳත්කිීමභ පිළිඵ නවොභ රි ඳත්ි  ද ඇතුශත් 
පුත්ඳත්රිහ රහලනඹ කිීමභ සිදු යනු රළනබ්.71  

TISL ම නිනඹෝජිතඹහ රහල නශේ, භහධය දළනුත් කිීමනම් වුරු ඳළළත්වීභන අනඳොනවොත්වීභ, 
ව ඳි න උත්හවඹන් ම්ඵන්ධනඹන් නඳනනන භහනඹ සීභහ මත නිහ, නම් ම්ඵන්ධ 
විනලේෂිත අධහනඹක් නඹොමු ශ යුතු ඵයි.72  නභභ නිනඹෝජිතඹහන අනු, නභභ අනඳොනවොත්වීභ 
යණ නොනනන, තභන්නේභ ව භවජන දළනුත් කිීමනම් ළඩනවනක් භඟ ඉදිරිඳත්වීභන 
TISLන සිදුවිඹ.73  නභභ දළනුත් කිීමම් වහ නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ ව අදහශ ක්රිඹහයඹ 
පිළිඵ ජහි  භහධය භධයසථහනඹ විසින් ස යන රද ජීවියණ වීඩිනඹෝ දර්ලන  මත 
පුළුල් රචාහයණඹක් ඇතුශත් විඹ.  TISL ද සිඹ වත්රබහෂි නබ් අඩවිනඹ ම හර්ථ ක්රිඹහයන්නේ 
වබහගිත්ඹ ළන සිදුවීම්, ව නතොයතුරු පිළිඵ හභහනය දළනුත්බහඹ ඇි  කිීමභ ඇතුශත් ය 
ඇත.74  

 

(b) සිවිල් භහජ දළනුත් කිීමම් ළඩනවන්: නභභ ක්රිඹහහයභ තභත් ආයම්බ ය නළත.  
නනේ නතත්, භහධය භගින් සිදු යන දළනුත් කිීමනම් ළඩනවන් භඟ (ඵරන්න 22.4[a]), 
නභභ ක්රිඹහහයභ තභත් හර්ථ ශ වළකි භටමනනම් ඳතී.  එනම්, 2018 ජනහරි නවින 
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භහ්තත යළනීභන වළකි නු ඇත.  ජනභහධය අභහතයහාලඹ ව TISL ඹන නදඳහර්ලසඹභ 
වි  නශේ, නභභ ක්රිඹහහයභ ම්ඵන්ධනඹන් රි ඹක් නනොභළි  ඵයි.75 

නනේ නතත්, අභහතයහාලඹන අනු, ම්ඳව දිසත්රික් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන නිනඹෝජිතඹහ නි න් 
එඹ ඉල්රහ ඇත්නත්, රජහ-ඳහද සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් (CSOs) වහ නතොයතුරු 
දළනළනීනම් අයිි ඹ පිළිඵ දළනුත්කිීමනම් ළඩනවන් ඳත්න නරන ඹ.76  IRM 
ඳර්නේඹහන නභ තවවුරු යත නනොවළකි විඹ.  අභහතයහාලඹ වන් නශේ, 2017 නනොළම්ඵර් 
ව නදළම්ඵර් අතය හරනේදී රහනද්ය ඹ නල්ම් හර්ඹහර වඹක් තුශ දිසත්රික් භටමනනම් 
ළඩනවන් ඳත්නු ඇි  ඵයි.77   

අභහතයහාලඹ නඹෝජනහ නශේ, නභභ ක්රිඹහහයභ පිළිඵ ඇි  සීමිත රි ඹ නිහ ශ්රී රාහ පුයහ 
ඳි න CSOs වයවහ නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ ම්ඵන්ධ දළනුත් කිීමනම් ළඩනවන් ව 
රවීණතහ සහධීන නර ළඩිදියුණු කිීමභ ව එභ දළනුත්කිීමම් ඔවුන් විසින්භ ඳළළත්වීභ සිදු ශ 
යුතු ඵයි.78  නම් ක්රිඹහහරිත්ඹන වහඹ දළක්වීභ වහ, TISL වන් නශේ, දිසත්රික් ඳවක් 
තුශ සිවිල් භහජමටඹ බහඹන් සථහඳනඹ ය ඇි  ඵයි.  ඳහරනඹ ළඩිදියුණු කිීමභන, CSOs 
විසින් නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි  නභරභක් නර බහවිත කිීමභ ම්ඵන්ධනඹන් නභභ 
බහඹන් දිරිළන්වීම් යනු ඇත.79  

(c) RTI නඳන්වීභ: නභභ ක්රිඹහහයභ තභත් ආයම්බ ය නනොභළත.  2018 ජනි භ න වින එඹ 
අන් කිීමභන ළරසුම් ය ඇි  ඵළවින්, එඹ නිසි ඳරිදි ම්පූර්ණ කිීමනම් වළකිඹහ ඇත. 

නඳනනන රභහණඹ ව ශඟහවීනම් වළකිඹහ ළරකිල්රන ත් ශ, සීභහ මත වුද,80 ජනභහධය 
අභහතයහාලඹ විසින් නිත වීඩිනඹෝ ව හර්තහ ළඩනවන් සය RTI නබ් ද්හයනඹ ම 
රහලනඹ කිීමභ සිදු යන රදී81 (ඵරන්න 22.4[a]).  2017 ළ්තතළම්ඵර් භ දී, අභහතයහාලනේ 
ාර්ධනඹ පිළිඵ අධයක්යඹහ විසින් වි  නශේ, නතොයතුරු දළනළනීභ ම්ඵන්ධ ජහි  
රූඳහ මනී ළඩනවන් වහ ඔහුනේ වබහගිත්ඹ තනි පුද්රඹකු ලනඹන් රඵහනදන ඵඹ.82  
නනේ නතත්, සිද්ධි ව ජඹග්රවණඹන් ම්ඵන්ධ ල්ය නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ පිළිඵ 
ි ඳතහ විහද කිීමම් වහ නභභ මුල්පිීමම් කිසික් නඹොමු ව ඵක් නනොනඳන්යි.   

(d) RTI රහලනඹන්: නභභ ක්රිඹහහයභ ළරකිඹ යුතු නර නිභහ ඇත.  ජනභහධය 
අභහතයහාලඹන අනු, යජඹ විසින් යජනේ විවිධ පුත්ඳත්ර නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ 
ම්ඵන්ධ විවිධ අාල විභහ ඵරමින් විනලේහා යපි කි මඳඹක් රහලනඹන ඳත් ය ඇත. නභභ යපි 
භගින් අධහනඹ නඹොමු නශේ, RTI ඳනනත් රි රහබ, ක්රිඹහන නළාවීනම් ක්රභනේද, ව පුයළසිඹන් 
විසින් ඳනත බහවිත යන අන්දභ ආදිඹ පිළිඵ ඹ.  නභභ යපි නඵොනවොභඹක් සිාවර, නදභශ ව 
ඉාග්රීසි පුත්ඳත්ර දළත වළකිඹ.83  ශ්රී රාහ යජනේ නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ පිළිඵ 
නබ් ද්හයනඹ ම පුත් ව භහධය නිනේදන ඳශ වීභත් භඟ යජඹ විසින් ද නඵොනවොභඹක් යපි 
රධහන ලනඹන් ඉාග්රීසි බහහනන් ඳශ කිීමභ සිදු යනු රළඵ ඇත.84   

අභහතයහාලඹ විසින් විනලේෂිත රුණු ඳශ යනු රළබුද, නභභ ක්රිඹහහයභ භගින් යජනේ 
ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ ම්ඵන්ධ අන්තර්තඹන් නදි ඹන 
යක් ඳශකිීමභ විනලේනඹන් අලය යනු රඵයි.  නභභ අනුකරතහ තභත් පුයහ නනොභළි  
ඵළවින් නභභ ක්රිඹහහයභ පූර්ණ ලනඹන් නිභ ශ නනොවළකිඹ.  නනේ නතත්, නභභ 
ක්රිඹහහයභ 2018 නවින අන් කිීමභන ළරසුම් ය ඇි  ඵළවින් එඹ තභත් නිභහ ශ වළකි 
තත්ත්ඹ ඇත. 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් න ක්රිඹහහයම් කි මඳඹක් නම් නනතක් ආයම්බ වී නනොභළත.  එනේත් 
නළතනවොත් ම්පුර්ණ ලනඹන් අන් වී නනොභළත.  එනවත්, ල්ය ළසුම් ව රි ඹ භගින් 
ළදත් පූර් රි පර ණනහක් ඇි  ය ි නබ්.  

2016 අනෝසතු  ම දී යජඹ විසින් නතොයතුරු දළනළනීභ ම්ඵන්ධ ඳනතක් ම්භත යළනීභ ව 
වඳුන්හදීභ සිදු යන රදී (ඵරන්න 22.1).  නඵොනවෝනදනහ රන ඳරිදි නභභ භාරකුණ ශ්රී 
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රාහනේ විෘත ව ඹවඳහරන න්දර්බඹ තුශ ජඹග්රවණඹකි.  නතොයතුරු නත පිවිසීභ ම්ඵන්ධ 
නීි  වඳුන්හදීභන ත් අහර්ථ උත්හවඹන් පිළිඵ යනටම ඉි වහඹ ළරකිල්රන ත් ශ, නභභ 
යසථහ විනලේනඹන් ළඩි නඳනනයි.85  න ඳනත භගින් යජඹ තු නතොයතුරු වහ 
පුයළසිඹනන නිර්ඵහධිත රනේලවීභක් රඵහළනීභන භ ළසීභ සිදු ය ඇත.  එනභන්භ, තීයණ 
ළනීනම් ක්රිඹහයඹ වහ පුයළසිඹන්න අරුත්ඵය නර වබහගී වීභන ද එභගින් අසථහ රහ 
ඇත.  

එනේභ, යජඹ විසින් නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ වහ අණ ඳනත් පරදහමට නර ක්රිඹහන 
නළාවීභ වහ අදහශ න අලය ඹිතතර ඳවසුම් ළඳමටභ ව වළකිඹහළි  ඳරියඹක් ඇි  කිීමභ 
ම්ඵන්ධනඹන් ළරකිඹ යුතු රි ඹක් නඳන්හ ඇත.  නභභ රි ඹ වහ, RTI නොමිභ ඇි  
කිීමභ, භවජන ආඹතනර නතොයතුරු නිරධහීමන් ව ඳත්යන රද නිරධහීමන් නහභනඹෝජනහ 
කිීමභ, ව අඹළඹ නන්කිීමම් සුයක්ෂිත කිීමම් ද ඇතුශත් නේ.  යජඹ විසින් RTI ඳනත ක්රිඹහත්භ 
කිීමභන ව වහඹ දළක්වීභන අලය විධිභත් ීමි න් ව නිඹහභනඹන් වඳුන්හදීභ ම්ඵන්ධ ද  
රි ඹ නඳන්න රදී. ( ඵරන්න 22.2 ව 22.3).  

ඉදිරි පිඹය  

ල්ය ම්ඳත්දහඹඹන් භඟ ව ම්මු හච්ඡහ භගින් නවළිදයේ වුනේ ළඩිදුය පිඹය ළනීභ 

ඵළඳීභ වහ උඳහය න ඵත්, නතොයතුරු දළනළනීනම් (RTI) ඳනත ක්රිඹහත්භ වීභ 

ළඩිදියුණු යන ඵත්ඹ.  නභ ම ඳළන නළගුනක් නර, IRM  ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යනුනේ, 
ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් ඳවත දළක්නන නඹෝජනහ රහ ඵළයඹ යුතු ඵයි.  නභභ නඹෝජනහ 
ඳළසිඹ යුතු න්ධිසථහන නර ත්භන් ළරසුනභ ම නොනක් ලනඹන් ඇතුශත් කිීමභ නවෝ 

ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනම් නොනස ලනඹන් ඇතුශත් කිීමභ නවෝ සිදු ශ වළකිඹ: 

 

 නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ ඹනනත් න ඉල්ලීම් වහ රි චාහය දළක්වීනම් පුහුණු 
ළඩනවන් පුළුල් කිීමභ. නභ මදී අභහතයහාලර නතොයතුරු නිරධහීමන් ව ඳත්යන රද 
නිරධහීමන් ඳභණක් නනො, ශ්රී රාහනේ ෆභ භවජන අධිහරිඹභ නිරධහීමන් පුහුණු කිීමභ. 
නභඹ ඳළවළදිය නර විසතය යනු රඵන වහ  අතයලය නර ළරසුම් යනු රඵන 
ළඩනවන් භගින් සිදු ශ වළකිඹ.  ානේදීයණඹන එවහගිඹ, නතොයතුරු වහ න 
ඉල්ලීම්රන පරදහමට නර ව ඩිනම් නර රි චාහය දළක්වීභන, නභභ ළඩනවන් භගින්  
භවජන අධිහරින් ම අදහශ නිරධහීමන් ඵරහත්භ ශ යුතුඹ.  
 
නභභ පුහුණු ළඩනවන් ඳසුහලීන ඩහත් දියුණු ව පුහුණු ළඩනවන් භඟ ළඩිදුයනත් 
උස තත්ත්ඹන ඳත්කිීමභ සිදු ශ වළකිඹ.  ඉල්ලීම් වහ රි චාහය දළක්වීම්, ක්රිඹහන නළාවීනම් 
ළනලු විඳීම් ව රමිි ත ක්රිඹහයන් ව ක්රභනේද නයළන්වීම් ආදිඹ භගින් නභභ 
ළඩනවන් ඳසු හරනේ දී ළඩිදුය දියුණු ශ වළකිඹ.  
 

 යජනේ ව ආණ්ඩුනේ ල්ය තීයණ න්නහ පුද්රඹන් ඉරක් යත් විනලේෂිත දළනුත් 

කිීමනම් ළඩනවන් නිර්භහණඹ කිීමභ ව ඳළළත්වීභ  .නභභ ම්ඳත්දහඹඹන් වහ මුදල් වහ 
ජනභහධය අභහතයහාලනේ නිනඹෝජිතඹන් ව ජනහධිඳි  හර්ඹහරනේ ව අභළි  හර්ඹහරනේ 

නිනඹෝජිතඹන් ඇතුශත් විඹ වළකිඹ . අනනකුත් ම්ඳත්දහඹඹන් වහ යසථහදහඹඹ ව 

අධියණඹ ආදී පුළුල් ව යජනේ ආඹතන නිනඹෝජිතඹන් ඇතුශත් විඹ වළකිඹ . නභභ දළනුත් 

කිීමනම් ළඩනවන් භගින් රහථමි නර අයමුණු යනු රඵන්නන් RTI ඳනනත් ළදත්භ 

නඳන්හදීභ ඹ  .එභගින්, RTI ඳනත ක්රිඹහන නළාවීභ වහ අලය පරදහමට ක්රිඹහහරිත්ඹ 
නනය ම ඵරඳහනු රඵන වළකිඹහළි  ඳරියඹ ම්ඵන්ධ නභභ ල්ය ක්රිඹහහීමන් විසින් 

හච්ඡහ කිීමභ සිදු ශ වළ . 
 

 භවජනතහ නනුනන් ඩහත් ළදත් යහජය විනිවිද බහඹක් වහ න හමු ම 
අයිි හසිම් නනුනන් වඬ නන රද්නද් වුරුන්ද, එනම්, RTI ඳනත රර්ධනඹ කිීමභ 
ම්ඵන්ධ වීයඹහ වඳුනහළනීභ.86 නභභ වීයඹහ විසින් ඳයභහදර්ය  නර යහජය රි ඳහදිතඹන්නන් 



164 
 

ඵහ මය ළඩනයුතු යනු ඇත.  නම් නවින, RTI ඳනනත් අදහශත්ඹ පුද්ය අාලනේ ව 
භවජන ෘතයඹන් ම්ඵන්ධ නයුතු යන සිවිල් භහජඹ  ද ඇතුශත් විබවීඹ 
රි ේ යහවඹන් දක්හ පුළුල් කිීමභ සිදුය ඇත.  නභභ න්දර්බඹ භගින් ධනහත්භ නර 
රි ඉල්ලීම් රග්රවණඹ යමින් භවජන සුඵහධනඹ ම්ඵන්ධ ඉල්ලීම්,  සිවිල් භහජනේ 
ක්රිඹහහීම ඉල්ලීම්  ආදී නර ඉදිරිඳත් ශ වළකිඹ.87  එන් ළරකිල්රක් ම්ඵන්ධ, 
ජනභහධය අභහතයහාලඹ ව අදහශ ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් රහ ඵරනු ඇත්නත් RTI ඳනත 
වහ උඳහඹභහර්ගි ක්රිඹහභහර්ඹන් ළනීභ ම්ඵන්ධ ඹ.  උදහවයණඹක් නර, අභහතයහාලඹ 
විසින් ආයම්බ නර සිවිල් භහජඹ අනනේධිත නර වීයඹහ මිමිහ යා දළක්වීභ යජඹ 
විසින් අනුභත කිීමභ, දළනුත්කිීමනම් ළඩනවන් වහ වබහගිවීභ, ව නීි නේ විචාක්ණ 
බහවිතහ වහ වඬ නළගීභ සිදු ශ වළකිඹ.  

 

 යජනේ ව සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් වන් නශේ, ශ්රී රාහනේ නතොයතුරු 
දළනළනීනම් අයිි ඹන ඇතළම් නීි න් රි විරුද්ධ න ඵයි.  ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් 
ශ්රී රාහ ආඹතනඹ වන් නශේ, සථහඳනඹ කිීමනම් ාග්රවඹන ව යහජය යවස ඳනතන 
ඔබ්නඵන්, සිවිල් භහජඹ විසින් ාග්රවත ය ඇි  ඳරිදි රි විරුද්ධ නීි  105  රළයිසතුක් 
වඳුනහත වළකි ඵයි.  ඒ ම්ඵන්ධ ානලෝධන සිදුකිීමභ වහ නඹෝජනහ භඟ, RTI 
නොමිභ විසින් නම් පිළිඵ නතොයතුරු ඉදිරිඳත් ය ඇත.88  

 
IRM ඳර්නේඹහ නිර්නද්ල යනුනේ, ජනභහධය අභහතයහාලනේ වඹ ඇි  RTI නොමිභ 
විසින් අලය න නීි  රළයිසතු භහනරෝචානඹ ය, අලය ානලෝධන ඩිනම් කිීමභ වහ 
ඳහර්යනම්න්තු නත ඉදිරිඳත් කිීමභන ඹ. 
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23. ක්රිඹ්ක්ී අන්ය ඹ රීභ (Proactive Disclosure) 
 

ඵැඳීේ තඳශ :  

ක්රිඹ්ක්ී අන්ය ඹ රීභ  

[…]  

 

ප්රධ්න අයමු : 
නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනත ඹනනත් දක්න රද ඹහත්හලීන යන රද නතොයතුරුර ක්රිඹහහීම 
අනහයණඹ කිීමම් වි  කිීමභ ව එභගින්, නතොයතුරු වහ භවජන රනේලඹ ළඩිදියුණු කිීමභ.  
 

න්ින්ථ්න:  

 23.1 ෆභ අභහතයහාලඹක්භ ව භවජන ආඹතනඹක්භ ක්රිඹහහීම නර අනහයණඹ කිීමභ 
ව භවජනතහන රනේල විඹ වළකි ආහයනඹන් ඹහත්හලීන කිීමභ, නල්නර හර්ෂි 

ඉන්නන්නරිඹක් භවජනතහන රනේල විඹ වළකි නර ඳත්හනන ඹහභ, RTI ඳනනත්  

8(2) ව 10 න්ි ඹ අනු RTI නොමිභන අලය නතොයතුරු හර්තහ කිීමභ. 

 23.2. ෆභ අභහතයහාලඹක්භ ව භවජන ආඹතනඹක්භ විසින් භවජනතහන රනේල විඹ 
වළකි නර ඹහත්හලීන යන රද නතොයතුරු ඔවුන්නේ විනලේෂිත නබ් අඩවිර ඳශකිීමභ.  

 

ගරයුතු ්ඹතනඹ: මුදල් වහ ජනභහධය අභහතයහාලඹ  

 

වඹ ්ඹතන: නතොයතුරු දළනළනීනම් නොමිභ; ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල්  

්යේබක දිනඹ: 2017 නඳඵයහරි                                          අ්න දිනඹ: 2018 ජුනි  
 

ී්ක්යක  වන: ඵළඳීනභ ම නඳශ ආෘතීයණ නවේතුන් නිහ ාක්ෂි්තත ය ඇත. ක්රිඹහහීම 
ළරසුනභ ම, නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹන ව ක්රිඹහහීම නවළිදයේ කිීමභන අදහශ 
න්ධිසථහනඹන් තනි ඵළඳීභ ආහයඹන රළයිසතුත ය ඇත.  නනේ නතත්, නභභ හර්තහනේ, 

නභභ නොනස නද නන්ය ඇි  අතය නනස ව ඵළඳීම් නදක් නර දක්හ ඇත (ඵළඳීම් 22 ව 

23). ඵළඳීභ ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ නඳශ වහ, 2016–2018  ශ්රී රාහ ජහි  ක්රිඹහහීම ළරසුභ 

ඵරන්න http://bit.ly/2wv3jXR. 
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න්දර්බඹ ව අයමුණු  
නභභ ඵළඳීභ භගින් භවජන අධිහීමන් විසින් ක්රිඹහහීම නර අනහයණඹ කිීමභ ව විනලේෂිත 
භවජන නතොයතුරු රහලනඹ වි  යයි.  නභභ නතොයතුරු වහ නල්නර ඉන්නන්නරි 

ඳත්හනන් ඹහභ, ව/නවෝ නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනනත් (RTI) 8(2) න්ි නේ දක්න රද 

නතොයතුරු ව 10 න්ි නේ දක්න රද නතොයතුරු ඇතුශත් නේ.  නභභ අනහයණඹ කිීමම් වයවහ, 

පුයළසිඹන් විසින්, “නතොයතුරු වහ රනේලවීභන ඇි  අයිි ඹ ක්රිඹහත්භ කිීමභ” සිදු යනු 

රඵයි.1  හරඹන අනු ව පරදහමට නර එන් දත්ත නවළිදයේ කිීමභ ව රි ඳත්ි  නල්න 
භගින් භවජනතහන වි  කිීමභ වයවහ රි ඳත්ි  ව තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයඹ තුශ 
පුයළසිඹන්න අරුත්ඵය වබහගිත්ඹක් ඇි  කිීමභන දහඹවීභ සිදු නේ.  නභභගින් භවජනතහ 
විසින් එන් දත්ත ඉල්රහ සිීමනභන් ළශනනු ඇත.   

 
ක්රිඹහහීම අනහයණඹ කිීමභ ඹනු ආණ්ඩුනේ විනිවිද බහඹ ව විෘතබහඹ ශඟහ යළනීභන 
උඳහීම න්නක් නර වඳුනහත වළකිඹ.  එන් නවළිදයේ කිීමභක් භගින් නතොයතුරු වහ න 
වනි  ඉල්ලීභක් ක්රිඹහහීම නර ව සනේච්ඡහ වත නර වි  කිීමභ භත නතොයතුරු 
නොඹන්නන් නතොයතුරු වහ හර්ඹක්භ රනේලඹක් රඵහළනීභ තවවුරු යයි.  අනහයණඹ 
කිීමභ භගින්, පුයළසිඹන්න ඉල්ලීම් නොනු කිීමභ වහ වබහගිත් ව ඳරිඳහරන නයුතුරදී 
ළඹකිීමභන න විඹදභ භවළීමභන උඳහය යනු රළනබ්.2  RTI ඳනනත් 8(2) න්ි ඹන අනු, 
ශ්රී රාහනේ ෆභ භවජන අධිහරිඹක්භ එන් විනලේෂිත නතොයතුරු අන්තර්ත හර්තහක් 
රහලඹන ඳත්කිීමභ අලය නේ.  නම් වහ අධිහරිනේ ඵරතර, ක්රිඹහහරිත්ඹ, අනනකුත් 
නතොයතුරු රඵහළනීභන ඳි න ඳවසුම්, අඹළඹ නන්කිීමම්, ව ඳත්යන රද නතොයතුරු 

නිරධහීමන්3 ම්ඵන්ධ නතොයතුරු ද ඇතුශත් නේ.  10 න්ි ඹ වහ ෆභ භවජන අධිහරිඹක්භ 

හර්ෂි හර්තහක් RTI නොමිභන ඉදිරිඳත් කිීමභ අලය යනු රඵයි.  නභභ හර්තහන්න  
ම්පුර්ණ ඉල්ලීම් ණන, රි ක්නේඳ ව ව අභිඹහචානඹ යන රද ඉල්ලීම් ණන, ව හර්තහ 
ශභනහයණ රි ඳත්ි  ද ඇතුළු නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ ම්ඵන්ධ දත්ත ව 

ායහනඹන් අන්තර්ත නේ.4 

 

නල්නත ඳරිදි, ම්පුර්ණ ලනඹන් ක්රිඹහත්භ වනේ නම්, නභභ ඵළඳීභ භගින් RTI ඳනත 
ඹනනත් දක්න රද, නතොයතුරු ක්රිඹහහීම නර අනහයණඹ කිීමභ වි  කිීමභ වහ භධයභ 
භටමනනම් විබවීඹ ඵරඳෆභක් ඇි  යනු ඇත.  ඵළඳීභ භගින් එභ නිහ, පුයළසිඹන්නේ නතොයතුරු 
දළනළනීනම් අයිි ඹ ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ වළකිඹහ රඵහදීභ සිදු යනු ඇත.  ඵළඳීභ, එ ම 

විනලේත්ඹ ව RTI ඳනනත් දිලහනි ඹ ඹන නදඅාලනඹන්භ ළඩි නඳනනන ඵ වඳුනහත 

වළකිඹ.  එභගින් ඳළවළදිය නර භවජන අධිහීමන් විසින් RTI නොමිභ නත භවජන නල්න 
ඉන්නන්නරිඹක් හර්තහ කිීමභ ව නවළිදයේ කිීමභ අලය ඵ කිඹහඳහයි.  එනේභ, එභගින් ෆභ 
භවජන අධිහරිඹක්භ එන් නතොයතුරු භහර්ත ඳශකිීමභ ව ඹහත්හලීන කිීමභ අන්තක්හ 
යනු රළනබ්.   
 
නභභ ඵළඳීභ භගින් ඇතළම් නතොයතුරු වහ ක්රිඹහහීම අනහයණඹ කිීමභ වයවහ භවජන රනේලඹ 
රළබීභ ළඩිදියුණු කිීමභ සිදු යනු ඇත.  නනේ නතත්, තනි රහ ඵළලු වින, පුයළසිඹන්නේ 
නතොයතුරු වහ න රනේලඹ ම්පුර්ණ ලනඹන් ක්රිඹහත්භ කිීමභ ශ නනොවළකි ඵ වඳුනහත 
වළකිඹ.  නතොයතුරු වහ න නිර්ඵහධිත රනේලඹ භගින් නතොයතුරුර ක්රිඹහහයම් ව මුරපිීමම් 

ම්ඵන්ධ ජඹග්රවණඹන් හර්ථ නර අත්ඳත් යළනීභ සිදු ශ වළකිඹ.  22 න ඵළඳීභ භගින් 
නඵොනවෝ ක්රිඹහහයම් ඉවත ඳරිදි රළයිසතුත කිීමභ සිදු යනු රඵයි.  

 

භ්්තතිදඹ  
23.1 තේඛන ඉන්තන් රිඹ: නභභ න්ධිසථහනඹ සීමිත නර අන් ය ඇත.  මුදල් වහ 
ජනභහධය අභහතයහාලඹ විසින් අනහයණඹ නශේ, ආණ්ඩු විසින් ක්රිඹහහීම නර අනහයණඹ 
යනු රඵන5 නතොයතුරු රළයිසතු ඇතුශත් යමින් ළටම නිනේදනඹක්6 ඳශ යන රද ඵඹ.  
නභභ රළයිසතු වන් යමින් 7 අභහතයහාලඹ විසින් චාක්රනල්ඹක් නිකුත් යන රද අතය, ෆභ 
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භවජන ආඹතනඹක් නි න්භ ඉල්රහ සිිතනේ නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනනත් රි ඳහදනරන 
අදහශ ක්රිඹහහීම අනහයණඹ කිීමම් යන නර ඹ.  
 
ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹ නඹෝජනහ නශේ, ෆභ භවජන 
ආඹතනඹකින්භ නතොයතුරු විලහර රභහණඹක්  මත හර්ෂි හර්තහක් ඳශ ශ යුතු ඵයි.8 
2017 නදළම්ඵර් භහනේදී RTI නොමිභ නත හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් කිීමභ සිදු යන රදී.  එභ 
නිහ, න්ධිසථහනඹන් භහ්ති ඹන ඳත්වීභන නිඹමිත ඇත්නත් 2018 ජුනි භහනේදී ඵළවින්, 
තභත් නිසි හරඹන අනුකුර ඵ වඳුනහත වළකිඹ.   
 

23.2 තබ් අඩවෘඹ ඹ්මකක්න්න රීභ: නභභ න්ධිසථහනඹ අත්යනන ඇත්නත් සීමිත 
භහ්ති ඹකි.  මුදල් ව ජනභහධය අභහතයහාලනේ නිනඹෝජිතනඹකු රහල යන රද්නද්, භවජන 
අධිහීමන් ඉතහ අඩු ායහක් විසින් ල්ය නතොයතුරු නබ් අඩවිර ක්රිඹහහීම නර අනහයණඹ 
කිීමභ සිදු යන රද ඵඹ.9  නභඹ, නතොයතුරු දළනළනීනම් නොමිනම් අධයක් නජනයහල්යඹහ 
ව ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ ආඹතනඹ10 ද වි  යන රදී.11  
 
නභභ න්ධිසථහනඹ භහ්තත වීභ වහ ළරසුම් ඇත්නත් 2018 ජුනි භහනේදී ඹ.  එනිහ, නභඹ 
නිසි හරඹන අනු භහ්තත ශ වළකි ඵ වඳුනහත වළකිඹ.  
 

පර් ප්රතිදපර  
නභභ ඵළඳීභ ඹනනත් ව න්ධිසථහනඹන් ම ක්රිඹහත්භ වීභ එක්නෝ ආයම්බ වී නනොභළත, එනේ 
නළතනවොත් සීමිත භහ්ති ඹක් ඳභණක් අත්යනන ඇත.  එභනිහ ළරකිඹ යුතු නවෝ දළත 
වළකි පූර් රි පර නනොභළත.   

ඉදිරි පිඹය 
නතොයතුරු දළනළනීනම් ඳනනත් අනිහර්ඹ සබහඹ භගින් නභභ ඵළඳීභ භහ්ති ඹන ඳත්කිීමභ 
වහ වඹ දක්නු ඇත.  නනේ නතත්, 22 ඵළඳීභ ඹනනත් රළයිසතුත යන රද භහීව 

භහ්ති ඹ භගින් ක්රිඹහහීම නවළිදයේ කිරිනභ ම සුවිනලේෂී මිමිහක් යඟ දක්න ඵ IRM 
ඳර්නේඹහ පිළිනියි.   

 

නභභ විනලේෂිත ඵළඳීනභ ම ඵරඳෆභ ළඩිදුයනත් ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ IRM ඳර්නේඹහ 
නඹෝජනහ යනුනේ, ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් ත්භන් ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම ඳි න න්ධිසථහන 
මිනුම්ත කිීමභ රහ ඵළයඹ යුතු ඵයි.  විනලේනඹන්භ, ල්ය නල්න ව නතොයතුරු අදහශ 
භවජන අධිහරිනේ නබ් අඩවිනඹ ම රහලනඹ කිීමභන අභතය අනනකුත් පිඹය අනුභනඹ 
කිීමභ භගින් ද ක්රිඹහහීම අනහයණඹ කිීමභ අත්ඳත් යත වළකිඹ.  රහලන ව නිර ළටමඳත්ර, 
භවජන රනේය  දළන්වීම් පුරු, ව නර්ඩිනඹෝ ව රූඳහ මනී දළන්වීම් ඊන ඇතුශත් නේ.  
 

 
                                                           
1
 Right to Information Act, No. 12 of 2016, § 8(2), http://www.media.gov.lk/images/pdf_word/2016/12-

2016_E.pdf. 
2
 The Asia Foundation, Citizens Access to Information in South Asia: Regional Synthesis Report, August 

2014,  https://asiafoundation.org/resources/pdfs/CitizensAccesstoInformationinSouthAsia.pdf. 
3
 Right to Information Act, No. 12 of 2016, § 8(2). 

4
 Right to Information Act, No. 12 of 2016, § 10. 

5
 Mr. Sugath Kithsiri (Ministry of Finance and Mass Media), interview by IRM researcher, 20 October 2017.  

6
 ―Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (Extraordinary),‖ No. 2004/66, 3 February 2017,  

https://www.rti.gov.lk/images/resources/2004-66_E_feb.pdf. 
7
 Ministry of Finance and Mass Media, Circular Number (M) 1/2017, 25 September 2017, 

https://www.media.gov.lk/images/resolution_regulations/web_eng.JPG. 
8
 Ms. Sankhitha Gunaratne (Transparency International Sri Lanka), interview by IRM researcher, 17 October 

2017.  
9
 Mr. Sugath Kithsiri, interview by IRM researcher.  
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10

 Mr. Sugath Kithsiri, interview by IRM researcher; Mr. Piyatissa Ranasinghe, interview by IRM researcher; 
and Ms. Sankhitha Gunaratne, interview by IRM researcher.  
 
11

 Mr. Piyatissa Ranasinghe (RTI Commission), interview by IRM researcher, 19 October 2017.  
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V. තඳොුෂ නිර්තද්ල (General Recommendations) 
ක්රිඹහහීම ළරසුනම් පුළුල් ඳයහඹ ව ඵළඳීම් අඩාගු න අතය, යජඹ ව සිවිල් භහජ 
ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම රමුතහඹ රඵහදිඹ යුතු රනද්ලඹන් 
ණනහක් වඳුනහන්නහ රදී.  නම් වහ භෆතදී ම්භත යන්නහ රද නතොයතුරු දළනළනීනම් 
ඳනි න් වඳුන්හනදන රද න අයිි ඹ පිළිඵ දළනුත්බහඹ රර්ධනඹ කිීමභ ව ඵළඳීම් 
ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ න සහධීන නොමින් බහ භඟ ඩහත් ම්ඵන්ධ වීභ ඇතුශත් නේ.  
ළඩිදුය ඉදිරිඹන ඹහනම්දී, OGP ක්රිඹහයඹ වහ ළඩි වබහගිත්ඹක් රඵහදීභ, විනිවිද බහඹ ව 
යජනේ විණනඹන් ආශ්රිත භවජන වබහගිත්ඹ ආදිඹ ල්ය IRM නිර්නද්ලරන ඇතුශත් නේ.  

නභභ නොන භගින් අධහනඹ නඹොමු යන්නන්, ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනම් දියුණු දළනුම්දීභන 
ව ත්භන් ක්රිඹහහීම ළරළසනම් භහ්ති ඹ වහ භනඳන්වීභන ඹ.  එඹ නොනස නදන නඵදහ 

දළක්විඹ වළකිඹ: 1) නභභ හර්තහ විසතය කිීමනම්දී සිවිල් භහජනේ ව යජනේ රමුතහන් 

වඳුනහළනීභ ව 2) IRM ම නිර්නද්ලඹන්. 

 

5.1 ේඳමකද්ඹක ප්රමුඛත්න්  
ත්භන් ක්රිඹහහීම ළරසුභ යහමුත  ඇත්නත් පුළුල්යණඹ ව ඵළඳීම් භගිනි.  නභභ ඵළඳීම් භගින් 
දණ භර්දන උත්හවඹන් වහ න ළකිල්ර ලක්ි භත් කිීමභ, ව නතොයතුරු දළනළනීනම් 
අයිි ඹ වහ න ලක්ි භත් ඳනතක් වඳුන්හදීභ වහ ක්රිඹහත්භ කිීමභ සිදු යනු රඵයි.  නභභ 
නත්භහන් නද ඹවඳහරනනේ භධයත නත්භහන් ඹ.  එනිහ, එභ නත්භහන් යජනේ භළි යණ 
යහඳහය නඳොනයොන්දු පුයහළනීභන දහඹ ව අතය, නද්ලඳහරන විධිනිනඹෝ ක්රිඹහත්භ කිීමභන 
ළදත් නේ.   හභහනයනඹන්, නඵොනවෝ ඵළඳීම් ඹනනත් ව න්ධිසථහන ක්රිඹහන නළාවීභ ව රි ඹ 
ම්ඵන්ධනඹන් අත්ඳත්යනන ඇත්නත් සීමිත භහ්ති ඹකි.  නනේ නතත්, විනලේනඹන්භ, 
නතොයතුරු දළනළනීනම් න්ධිසථහනඹ භහ්තත කිීමනම් භටමනභ දක්හ, නභභ රමුතහ නඳන්නුම් 
යයි.  

ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුභ නද ඵළලීනම්දී, යජනේ ව සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් වඳුනහනු 
රඵන්නන් ලක්ි භත් වහ වීනභන් යුතු ආඹතන විෘත ආණ්ඩු මුල්ර නර ළරකිඹ වළකිඹ. 
ඇතළම් ම්ඳත්දහඹඹන් නිර්නද්ල නශේ, ළඩිදියුණු න විනිවිද බහඹන අනුහුරු වීභන ව 
රි චාහය දළක්වීභන ව තීයණ ළනීනම්දී භවජන වබහගිත්ඹ ඇි  කිීමභන භවජන නිරධහීමන්නේ 
ලක්නුතහඹ නොඩනළගීභ සිදු ශ යුතු ඵයි.  තත් අඹ අධහයණඹ නශේ, ඩහත් විෘත 
ආණ්ඩුයණඹක් වහ ළදත් න වබහගිත් නභරම් ව වීනම් ඹහන්ත්රණ භඟ භවජන 
නේහ ආඹතන ලක්ි භත් කිීමනම් අලයතහ රමු න ඵයි.  නභභ පුළුල් නිනඹෝ අනනයොනය 
ලනඹන් අහනහත්භ නනොනේ.  නඵොනවෝ ම්ඳත්දහඹඹන් වන් නශේ ශ්රී රාහනේ ඳශමු 
ක්රිඹහහීම ළරසුභ ව OGP ක්රිඹහයඹ භඟ ව ඳශමු අත්දළකීභ අධයඹන අත්දළකීභක් ඵයි.  ඒහ 
ි යුණු නර ඳතන අතය, එභ නිහ, ඇතළම් නත්භහන් යහ තඵහ ඉදිරිඹන ඹහභ ශ යුතු ඵ 
ඔවුන්නේ අදව විඹ.   

ඩහත් විනලේෂිත නර, යජනේ ව සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් වඳුනහන්නහ රද්නද්, 
භහතෘහ ව රනද්ල ණනහක් ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුභන ඇතුශත් නු දළකීභන ඔවුහු 
අන්තක්හනන් ඳසුන ඵයි.  නම්හනඹන් ඇතළම් ඒහ ඳවත දක්නු රළනබ්:  

 නතොයතුරු ව න්නිනේදන තහක්ණඹ: සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් විෘත දත්ත 
රර්ධනඹ වහ යජනේ ආඹතන අතය ඩහත් ළඩි අනනයොනය ම්ඵන්ධතහක් ව නතොයතුරු 
නඵදහ-වදහ ළනීභක් පිළිඵ අලයතහ ළන අදවස ඳශ යන රදී.  
 

 නෞයඹ: යජනේ ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් ල්ය නෞය දර්ලඹන් ළසීභන වඹක් නර 
දත්ත ටමනර රර්ධනඹ ව හක්ෂි භගින් දළනුත් යන රද තීයණ ළනීනම් ක්රිඹහයඹක්  
වහ න අලයතහ නඳන්හ නදන රදී.   
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 අධයහඳනඹ: සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් වහඹ ඳශ යන රද්නද් අධයහඳන 
අභහතයහාලනේ දත්ත ශභනහයණඹ ළඩිදියුණු කිීමභන ළඳව පිඹය වමහ ඹහභ වහ ඹ. 
නභභ පිඹය භගින් යජනේ ගුරුරු නතෝයහළනීභ, ඳත්කිීමභ, ව භහරුකිීමභ ම්ඵන්ධ විනිවිද 
බහඹ ළඩිදියුණු යනු ඇත.  
 

 ඳශහත් ඳහරනඹ: සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් භතුය දක්න රද්නද් ඳශහත් ඳහරන 
භටමනනම් නිරධහීමන් අතය පුහුණුවීම් ව දළනුත්බහඹ ර්ධනඹ කිීමභ වහ ඳවසුම් 
ළරසීනම් ළදත්භ පිළිඵඹ.  
 

 නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ: සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් යජනේ නතොයතුරු 
දළනළනීනම් නයහඹඳත්රඹන අදහශ ළඳව ව අලය ව නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ 
ම්ඵන්ධ ව දළනුත් කිීමනම් ළඩනවන් වහ නොනසරුකු වීභන ඇි  ළභළත්ත 
පිළිඵ දක්න රදී.  යජනේ ව සිවිල් ාවිධහනර ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් ද RTI ඳනත 
ඩහත් නවොඳින් ක්රිඹහන නළාවීනම් ඳවසුම් ළඳමටභන තහක්ණඹ බහවිත යන්නන් 
නනේදළයි නොඹහ ඵළලීභන ළභළත්ත ඳශ යන රදී.  
 

 ලක්නුතහඹ නොඩනළගීභ: සිවිල් භහජමටඹ නිනඹෝජිතනඹකු ඉසභතු නශේ, RTI ම්ඵන්ධ 
ව දණ භර්ද ළරසුභ ම්ඵන්ධ න පුහුණු ළඩනවන් ඳළළත්වීභ වහ ශ්රී රාහ 
ාර්ධන ඳරිඳහරනඹ වහ න ආඹතනනේ (SLIDA) ලක්නුතහඹ ලක්ි භත් කිීමනම් 
ිතනහභ  පිළිඵ ඹ.  නම් වහ ඳි න ළඩනවන් උනදහ අදහශ නභොඩියුරඹන් 
වඳුන්හදීභ ව RTI ව දණ භර්දනඹ ම්ඵන්ධ නක්න්ද්රත යන රද නන් ව 
ළඩනවන් ළසීභ ඇතුශත් ශ වළකිඹ.  SLIDA ඹනු යහජය ඳරිඳහරන නේනේ න ඵහ 
න්නන් පුහුණු කිීමභ වහ න කීභ දයන, යජනේ අාලනේ ල්ය පුහුණු ආඹතනඹ යි.  
 
එනභන්භ ම්ඳත්දහඹඹන් නඹෝජනහ නශේ, ශ්රී රාහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ (SLILG) ද  
RTI ව දණ භර්දනඹ වහ න ලක්නුතහ නොඩනළගීනම්දී භහන රි රහබඹන් රඵහනදන 
ඵයි.  SLILG විසින් ඳශහත් භටමනනම් ව රහනද්ය ඹ භටමනනම් යජනේ නිරධහීමන්නේ ආඹතනි 
ව ශභනහයණ ලක්නුතහන් ළඩිදියුණු කිීමභ වහ කීනභන් යුක්ත නේ.   
 

 සහධීන නොමින් බහ : සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් වඳුනහන්න රද්නද් ශ්රී රාහනේ 
නද්ලඳහරනි මි දර්ලනඹ තුශ සහධීන නොමින් බහර අධිත්ඹක් ඇි  ඵයි.  නභභ 
නොමින් බහයන් එක් න ාචාහ නවෝ දුණ නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහ 
(CIABOC) නම් නවිනත් දණ භර්දනඹ වහ න ඵළඳීභ ක්රිඹහත්භ කිීමනම් නියත සිිතන 
ඵයි.  සිවිල් භහජඹ විසින් නනත් නොමින් බහ විසින් ක්රිඹහහීම ළරසුභ ය 
ආහයනඹන් ක්රිඹහත්භ යන්නන් දළයි නොඹහ ඵළලීභන ද ළභළත්තක් දක්නු රඵයි.  
 

5.2 IRM නිර්තද්ලඹ  
නත්භහන්විත රනද්ල ඳවක් ඹනනත් නඳශසහ ඇි  නභභ නිර්නද්ල රළයිසතුනන් අදහශ මුරපිීමම් 
නතෝයහනන ළරනඳන අන්දමින් ස කිීමභන ඳර්නේඹහ විසින් ම්ඳත්දහඹඹන්න ආයහධනහ 
යයි.   මමිහරිත්ඹ, ක්රිඹහය ඉාජිනන්රුයණඹ, ෆිසල් (නඳොදු නද්ඳර පිළිඵ) විනිවිද බහඹ 
ව වබහගිත් විණනඹ, රහනද්ය ඹ වීභ, ව දණ භර්දනඹ ඵරහත්භ කිීමභ නභභ නත්භහ 
භගින් ආයණඹ නනයයි.  ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුභන ම්පුර්ණ ලනඹන් අන්තර්ග්රවණඹ 
යන්නන් නම්, නභභ නඹෝජනහ භගින් ශ්රී රාහ පරදහමට විෘත ආණ්ඩුයණඹක් වහ නඳයන 
නන ඹහභ සිදු ශ වළකිඹ.  

1.  පමික්රිමකඹ: OGP මුල්පිීමම් ම්ඵන්ධනඹන් ඉවශ  මමිහරිත්ඹක් රර්ධනඹ නනයන 
ක්රිඹහහයම් වමහ ඹහභ.  
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OGP මුල්පිරිම් පිළිඵ ළඩි  මමිහරිත්ඹක් ක්රිඹහහීම නර උඳල්ඳනඹ කිීමභ වහ නභභ 
ක්රිඹහය දිලහනත නිර්නද්ල ටමනර විසින් යජඹන ව සිවිල් භහජ ම්ඳත්දහඹඹන් අභතනු රඵයි.  
ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම ඇතළම් ඵළඳීම් වහ වනඹෝගී නනොවීභ, නවෝ ඵරඹ නනොභළි වීභ, නහඹත්ඹ 
ව ළඩිදියුණු වීනම් නේඹ භගින් දුසයතහඹන ඳත්වීභ නිර්නද්ල විසින් වඳුනන්නහ රදී.  

 මමිහරිත්ඹ ම්ඵන්ධ නභභ ඌණතහඹ අභ කිීමභන, IRM ඳර්නේඹහ විසින් නඹෝජනහ යනු 
රඵන්නන් ඳවත වන් දෆ ඹ:  

 OGP වහ යනන ම වබහගිත්ඹ ව විෘත යහජයයණඹ හභහනය ිතනහභ පිළිඵ 
විනලේත්ඹ ව ළදත්භ පිළිඵ නනොත්ඳහද ව නඵොනවෝ රි පර නනනදන 
භවජන දළනුත්කිීමම් ළඩනවන් ඳළළත්වීභ.  නභභ ළඩනවන් ඳළළත්වීභ ජහි  
ක්රිඹහහීම ළරසුභ නඹොදහ ළනීභන නඳය වහ ඳසු ව නඵොනවෝවින, ඵහුවිධ භහර්ත වයවහ 
නඹොමුකිීමම් ශ වළකිඹ.   
 

 යනටම දළනන ඳත්හනන ඹන රි ාසයණ ම්ඵන්ධනඹන් ක්රිඹහන නළාවීනම් ව 
වීනම් ඳසුය භක් ලනඹන් OGP බහවිත ශ වළක්නක් නනේදළයි ඇමටභ.  නම් වහ 
යහඳහය හතහයණඹ, භහජයිඹ අාල රි ාසයණ, ාක්රහන්ි  යුක්ි ඹ, ව 
යසථහපිත නොමිම් රි ාසයණ ම්ඵන්ධ වඹ දළක්වීභ ීවන ඇතුශත් ශ වළකිඹ. 
ල්ය රි ාසයණ ක්රිඹහයඹ තුශ විෘත ආණ්ඩු මුරධර්භ ඇතුශත් ව විනලේෂිත පිඹය 
ඳළවළදිය යන ද්විහර්ෂි හර්තහ ළඳමටභ ශ වළකිඹ.   
 

 විධිභත් නර ළඳ ව අධිහරිඹක් නිර ලනඹන් ඳත්කිීමභ - නවෝ විෘත ආණ්ඩු 
ජඹග්රහවඹකු විසින් OGP ක්රිඹහීම ළරසුභ ළසීභ ව ක්රිඹහන නළාවීභ 
ම්ඵන්ධීයණඹ ව ඵරහළනීභ.  නභභ රධහන අධිහරිඹ, තනි පුද්රනඹකු නර නවෝ 
ණ්ඩහඹභක් නර නවෝ ක්රිඹහත්භ විඹ වළකිඹ.  අනනකුත් යජනේ ආඹතනරන ඩහ 
ඉවශ ඵරතර එභ අධිහරිඹ නත රඵහදීභ භගින් OGP ඹනනත් නවෝ අදහනම් දයළනීම් 
වහ න අනුභළි නඹන් ඵළඳීභ වහ යජනේ ආඹතනඹන් නත ඵරකිීමභ එකී අධිහරිඹන 
ශ වළකි නු ඇත.    
 

 ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුභ අනහත්භ කිීමභන නඳය, අදහශ යජනේ ව සිවිල් භහජමටඹ 
ම්ඳත්දහඹඹන් ම්ඵන්ධ ව විසතයහත්භ නඹෝයතහ තක්නේරුක් ඳළළත්වීභ. නභභ 
තක්නේරු වයවහ, ම්ඳත්දහඹඹන් වන ෆභ ඵළඳීභක්භ විනලේෂිත, මිනිඹවළකි, 
ශඟහයත වළකි, අදහශ ව, ව හරඹන අනුත ව ආදී ලනඹන් ඳයභහර්ථඹන් තුරනඹ 
ශ වළකිඹ.  
 
නභභ තක්නේරුන ම ෘජු නොනක් නනොවුද, අලය ම්ඳත් නභොනහදළයි 
ඉන්නන්නරිඹන ඇතුශත් කිීමභ ව ඒහ පූර් ලනඹන් නන්යවීභ ද සිදු ශ වළකි 
නේ.  විෘත ආණ්ඩු නිනඹෝජිතඹකු නර නජයසම නිරධහරිඹකු ඳත් කිීමභ ඵළඳීභක් වහ 
කිඹන ෆභ ආඹතනඹක්භ විසින් සිදුශ යුතුඹ.  නභභ නිනඹෝජිතඹහ විසින් ආඹතනි 
භටමනභ තුශ ි යහය එඟතහ රැත යුතු අතය, එභගින් ඵළඳීභක් භහ්ති ඹ නතක් 
ක්රිඹහන නළානන ඵළේ වි  ශ යුතු නේ.    

 

2. ක්රිඹ්ය  ඉීජිතන්රුකය ඹ: OGP ක්රිඹහයඹ වහ අන්තර්ත ව අරුත්ඵය වබහගිත්ඹක් 
වහ ඳවසුම් ළරසීභ. 

නභභ පුළුල් නිර්නද්ල නඳශ භගින් අධහනඹ නඹොමු යනුනේ, යජඹ ව සිවිල් භහජමටඹ 
ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළසීභ ව ක්රිඹහන නළාවීභ, පිළිත් ක්රභනේදඹන 
අනුකර නයුතු යන ඵයි.  විනලේනඹන්භ, නිර්නද්ල භගින් වඳුනහනු රඵන්නන්, ශ්රී රාහ 
ජහි  OGP ක්රිඹහයනඹ ම ල්ය පිඹය වනතන් එක් ඳභණක් අනුභනඹ ය ඇි  ඵයි. 
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එනිහ, එභගින් ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළසීභ ව ක්රිඹහන නළාවීනභ ම රහ ම්පුර්ණ නවෝ අරුත්ඵය 
ම්ඳත්දහඹ වබහගිත්ඹක් වහ ඳවසුම් ළඳමටභ සිදු නනොයන රදී.   

OGP ක්රිඹහයනඹ ම නනස ව පිඹයඹන්  ම දී අලය න භළදිවත්වීම් වඳුනහළනීභ වහ, IRM 
ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යනු රඵන්නන් ඳවත වන් දෆ ඹ:  

 නභභ ක්රිඹහහීම ළරසුභ ළසීභ වහ අදහශ න OGP ක්රිඹහයනඹ ම ෆභ ල්ය 
පිඹයක්භ ම්පුර්ණ කිීමභ.  නම් වහ (1) හරයහමු ව ක්රිඹහයඹ රහලනඹන 
ඳත්කිීමභ, (2) අදවස විභසීම් පිළිඵ ල් ඇි  දළනුම් දීභ, (3) දළනුත්කිීමම් ඇි  
නනයන ක්රිඹහහයම් නභනවඹවීභ, (4) භවජන අදවස විභසීම් වහ උස තහක්ණඹක් 
හර්ඹක්භ නඹොදහළනීභ, ව (5) අදවස විභසීම් වයවහ ඵළඳීම් ම්ඵන්ධනඹන් රඵහත් 
නිර්නද්ලර හයහාලඹක් ළඳමටභ ව රහලඹන ඳත් කිීමභ.  

 

ඊශඟ ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම ළසුභ ම්ඵන්ධනඹන් දළනුම්දීභ වහ ඹහත්හලීන යන 
රද OGP භනඳන්වුම් නනය ම අධහනඹ නඹොමු යන නරන IRM ඳර්නේඹහ විසින් 
යජඹ ව සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් දළඩි උනන්දු යයි.  නභරම් ව ම්ඳත් 
පිළිඵ ම්පුර්ණ රළයිසතු වහ රුණහය OGP නබ් අඩවිඹන පිවිනන්න: 

https://www.opengovpartnership.org/resources. 

 

 ක්රිඹහහීම ළරසුභ ක්රිඹහන නළාවීභ වහ අදහශ න, OGP ක්රිඹහයඹ තුශ ව සිඹලු ල්ය 
පිඹය ම්පුර්ණ කිීමභ.  සථහය ව, නවෝ භහසි රළයිසතුත යන ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ 
වමු වහ අහලඹ රන නයඹඳත්රඹක් වඳුන්හදීභ ව රහලනඹන ඳත්කිීමභ ඊන 
ඇතුශත් නේ.  ක්රිඹහහීම ළරසුනභන් පිනත සිිතන සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් වන 
නයුතු වහ වබහගී න නර ව දහඹ න නරන ආයහධනහ කිීමභ භගින් නභභ 
වමු ත දුයනත් ළඩිදියුණු ශ වළකිඹ.    
 

වබහගිත් දෘසිතඹ ම්ඵන්ධනඹන් ශ්රී රාහ විසින්, “අදවස විභසීභ” අභ ලනඹන් 
“වනඹෝඹ” දක්හ දියුණු කිීමභන අධහනඹ නඹොමු ශ යුතු ඹඹ.1  නභභ භටමනනම්දී, 
ළරසුභ ම්ඵන්ධ නළත නළත සිදුයන ාහදර නඹදීභන පුයළසිඹන්න වළකි නු 
ඇි  අතය, ව ක්රිඹහහීම ළරළසභ ක්රිඹහන නළාවීභ පිළිඵ නයහඹඳත්රඹ ළසීභ ද සිදු ශ 
වළකිඹ.   

ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම ක්රිඹහන නළාවීභ දළනුම්දීභ වහ ඹහත්හලීන යන රද OGP 
භනඳන්වුම් රහ ඵරන නරන IRM ඳර්නේඹහ විසින් යජනේ ව සිවිල් භහජමටඹ 
ම්ඳත්දහඹඹන් දළඩි උනන්දු යයි.  නභරම් ව ම්ඳත් පිළිඵ ම්පුර්ණ  
රළයිසතු වහ රුණහය OGP නබ් අඩවිඹන පිවිනන්න: 
https://www.opengovpartnership.org/resources. 
 

 ඵළඳීම්ර රි ඹ පිළිඵ නතොයතුරු අධීක්ණඹ ය, රහලනඹ කිීමභ වහ භහර්ත 
නවුම් ඳද්ධි ඹක් ළසීභ.  රධහන යජනේ ආඹතනඹන්නේ ළඩි දහඹත්ඹක් 
රඵහළනීභ වහ නභභ ක්රභනේදඹ උඳනඹෝගී යළනීභන වළකිඹහ ඇත.  ඵළඳීභක් 
ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ ෆභ භවජන ආඹතනඹකින්භ නම්යන රද OGP නිනඹෝජිතඹන් 
නත (ඵරන්න  මමිහරිත්ඹ පිළිඵ IRM නිර්නද්ල) ඹහත්හලීන යන රද නතොයතුරු 
ඳද්ධි ඹ වයවහ වත්රභහසි ළඳමටභ සිදු ශ වළකිඹ. 
 

 ක්රිඹහන නළාවීභ පිළිඵ හර්තහත රි ඹ ම්ඵන්ධ භවජන ව සිවිල් භහජමටඹ 
රි චාහය රඵහළනීභ වහ ළඩිදුය පිඹය ළනීභ ද සිදුශ වළකිඹ.  එනභන්භ, නභභ ළනලු 
ව අදවස නත රි චාහය දළක්වීභ උනදහ අදහශ ආඹතන වහ ඳළවළදිය ඹහන්ත්රණ 
ළසීභ ද යජඹ විසින් ශ යුතුඹ.  ඳරිණහීවඹ මුරපිීමම් නර ළරනන ක්රිඹහහීම 
ළරසුභ ක්රිඹහන නළාවීනම්දී අා හර්තහයණඹන ව  විෘත ආණ්ඩුනේ ිතනහම් 

https://www.opengovpartnership.org/resources
https://www.opengovpartnership.org/resources
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ආනද්ල කිීමභන දිරිළන්වීභ.  ඊන අභතය, රි ඹ පිළිඵ ඹහත්හලීන යන රද 
නතොයතුරු භගින් ද යජනේ සඹා-තක්නේරු හර්තහ වහ වහඹ දළක්වීභ ව දළනුත් 
කිීමභ සිදු ශ වළකිඹ.  
 

 ශ්රී රාහනේ විෘත ආණ්ඩු ක්රිඹහහරිත්ඹ වමහ ඹහභ ව නභනවඹවීභ වහ න වනි  
යහමුක් නවෝ විධිනිනඹෝඹ සථහඳනඹ කිීමභ වහ අධියණභඹ අධිහීමන් නවෝ 
නඳොශමන්නහ ව ඳහර්යනම්න්තුනේ හභහජිඹන් භඟ ම්ඵන්ධීයණඹ කිීමභ.    
 

නභභ වනි  යහමු භගින්, අනනකුත් දෆ අතය, විෘත ආණ්ඩු ජඹග්රහවඹහ ඳත්කිීමභ ව 
යජනේ ආඹතන තුශ විෘත ආණ්ඩු නිනඹෝජිතඹන් ඳත් කිීමභ ව ඔවුන්නේ මිමිහ පිළිඵ 
උඳනදස රඵහනදනු ඇත.  එනභන්භ, එභගින්, භවජන අදවස විභසීම් වහ සථිය ව 
අනුකුරතහ දක්න ඹහන්ත්රණඹක් ඇතුළු නභභ නිර්නද්ලඹ වහ ළඩි අදහශත්ඹක් 
දළක්වීභ ශ වළකිඹ.   
 

3. තඳොුෂ තද්ඳශ  අඹමක වෘනිවෘද බ්ඹ ව වබ්ගිමක වෘග නඹ: තඳොුෂ තද්ඳශ  අඹමක වෘනිවෘද 

බ්ඹ ැඩිරීභ ව වෘග න ක්රිඹ්ය  ේඵන්ධ භවජන වබ්ගිමකඹ ැඩි රීභ.  

විණන ක්රිඹහයඹ තුශ විශිසන විනිවිද බහඹක් ව භවජන වබහගිත්ඹක් භගින් දුණඹන 
එනය ම නන් ළදීභ ඳභණක් නනො, භවජන මුදල් ශභනහයණඹ ළඩිදියුණු කිීමභ ව යජනේ 
ආඹතන ලක්ි භත් කිීමභ ද සිදුනු ඇත.  එභ නිහ, ශ්රී රාහනේ විෘත වහ වබහගිත් විණනඹ 

ලක්ි භත් කිීමභන, IRM ඳර්නේඹහ නිර්නද්ල යනුනේ, ඳවත ක්රිඹහහයම් ව මුල්පිීමම් ඊශඟ 
ක්රිඹහහීම ළරසුභන ඇතුශත් කිීමභ ශ යුතු ඵයි:  

 අදහශ යජනේ ආඹතනර නබ් අඩවිර ව සුවිනලේෂී විණන ආඹතනර නබ් අඩවිර 
ඳශ කිීමභ.  නභභ හර්තහ, බහහ ත්රිත්ඹනභ ඳරිර්තනඹ විඹ යුතු අතය, නඳොදු, ඳවසුනන් 
රනේල විඹ වළකි ආෘි ඹකින් යුක්ත විඹ යුතු නේ.  
 

 පුයළසිඹන් ව සිවිල් භහජඹ විසින්, අදහශ විණන හර්තහර නොඹහළනීම් ව 
නිර්නද්ල ම්ඵන්ධනඹන් භවජන අධිහීමන්නේ අනුකරතහ නොඹහ ඵළලීභ පිණි ඳළවළදිය 
ඹහන්ත්රණඹක් වඳුන්හදීභ.  
 
නම් වහ, උස විණන ආඹතනඹ භගින් ඳහරනඹ න භහර්ත ද්හයඹ ළසීභ ද 
ඇතුශත් ශ වළකිඹ.  අදහශ, පූර් ලනඹන් ඳත්ශ භවජන අධිහීමන් විසින්, විණන 
නොඹහළනීම් ව නිර්නද්ල ක්රිඹහන නළාවීභ ම්ඵන්ධ ඹහත්හලීන කිීමම් සිදු ශ වළකිඹ.  
ක්රිඹහන නළාවීම් ම්ඵන්ධනඹන් හර්තහත රි ඹ පිළිඵ භවජන ව සිවිල් භහජමටඹ 
අදවස රඵහළනීභ වහ පිඹය ළනීභ ද සිදු ශ වළකිඹ.  භතුවිඹ වළකි ළනලු නවෝ අදවස 
නත රි චාහය දළක්වීභන අදහශ ආඹතන නත රි ඳහදන ළරසීභන යජඹ ීවන ඇතුශත් ශ 
යුතු නේ.    

  

 ඳත්හනන ඹනු රඵන විණන ළඩනවනන අදහශ ජහි  විණන නොමිභ වහ 
භවජන වහඹ රඵහළනීනම් ඹහන්ත්රණඹක් ඇි  කිීමභ.  නම් වහ නතෝයහත් විණන 
විභර්ලනඹන් වහ භවජන වබහගිත්ඹ රඵහළනීභ ද ඇතුශත් ශ වළකි නේ.  

 
යජනේ විණනඹ ම්ඵන්ධ විෘත යහජය ිතනහම් ආඹතනත කිීමනම් පුළුල් 
උත්හවනඹ ම නොනක් නරසින් නභභ ක්රිඹහහයභ ළරකිඹ වළකි නේ. 

 

 විණන ආඹතනඹන්නේ සඹා-ඳහරනඹ ව සහධීනත්ඹ ෆභ භටමනභකින්භ ළඩිදුයනත් 
ලක්ි භත් කිීමභ වහ න විනලේෂිත පිඹය වඳුනහළනීභ.  නභභ පිඹය වහ අන්තර්ත 
විඹ වළක්නක්,  



176 
 

o උස විණන ආඹතන භගින් සිදු යන අදහශ අඹළඹ නන්කිීමම් ව විඹදම් 

ම්ඵන්ධනඹන් ක්රිඹහහීම නර රහලඹන ඳත්කිීමභ ; 

 
o උස විණන ආඹතනඹන් වහ මුරය ඳවසුම් ළඳමටභන අලය න ඩහත් 

නවො මුරයභඹ සහධීනතහඹක් උනදහ පිඹය විභහ ඵළලීභන නයුතු කිීමභ; 
නවෝ 

 
o උස විණන ආඹතනර සහධීනත්ඹන අදහශ න අභ උඳභහනඹන් ළසීභ 

වහ ව එඟ න උඳභහනඹන් නත ශඟහවීභන නු රළබ නිදවස පිඹය 
වි  කිීමභන සිවිල් භහජඹ භඟ ම්ඵන්ධවීභ ව, ඉන්ඳසු, පුයළසිඹන්නේ 
ව සිවිල් භහජනේ අධීක්ණඹ ව තක්නේරු කිීමභ.  

 
ඉවත වන් යන රද සුවිනලේෂී නිර්නද්ල, නඳොදු නද්ඳර ම්ඵන්ධ විනිවිද බහඹ වහ යහජය තුශ 
අඹළඹ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහයනේ භවජන වීභ ළඩිකිීමනම් පුළුල් උත්හවඹන් වඳුන්හදීභ ඹනනත් 
ඇතුශත් ය ඇත.  විෘත අඹළඹ දර්ලඹ විසතය යනුනේ, ශ්රී රාහ භවජනතහ නත අඹළඹ 
ම්ඵන්ධනඹන් සීමිත නතොයතුරු ඳඹන ව අඹළඹ ක්රිඹහයඹන ම්ඵන්ධවීභන සුළු ලනඹන් 

අසථහ රඵහනදන යනක් ලනඹනි.2  එඵළවින්, ඳර්නේඹහ නතෝයහත්, යනන විනලේ ව, 
ජහතයන්තය අඹළඹ වවුල්හරිත්ඹ සිදු යනු රඵන නිර්නද්ල ඳවත දක්හ ඇත: 

 භහර්තඹ භගින්, විසතයහත්භ, නමුත් රනේල විඹ වළකි, යජනේ මුරය තත්ත්ඹ පියඵ 
රහලනඹක් ඳශ කිීමභ.  නභභ නවළිදයේ කිීමභ භගින්, ජහි  අඹළඹ නඹෝජනහ 
හර්ඹහධනඹ පිළිඵ නතොයතුරු වහ න රනේලඹ ළඩිදියුණු යනු ඇත.   

 
භහීව නර, යර ශ ජහි  අඹළඹ හර්තහ ව මුරය නතොයතුරු ඳශකිීමභ වහ 
සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන්නේ වඹ රඵහළනීභ.  රූඳහ මනී ළඩනවන්, නර්ඩිනඹෝ 
ළඩනවන්, ව නයබහනේ සිදු යනු රඵන අදවස විභසීම් ළනි ඩහත් රචායත 
භහර්ඹන් වයවහ නභභ උත්හවඹන් ක්රිඹහත්භ ශ වළකිඹ.   

 ජහි  නවෝ උඳ-ජි  භටමනනම් අඹළඹ හර්තහ ක්රිඹහන නළාවීනම්දී අදහශ යජනේ 
නිනඹෝජිතඹන් භඟ නඳොදු භවජනතහන අනනයොනය නර නයුතු කිීමභ වහ 

වබහගිත් ඹහන්ත්රණ වඳුන්හදීභ.  නඳොදු නද්ඳර පිළිඵ මුරය විනිවිද බහඹ3 වහ න 
නෝලීඹ මුල්පිීමභ භගින් අඹළඹ ක්රිඹහයඹ තුශ භවජන වබහගිත් උනදහ විවිධ 
ඹහන්ත්රණ විසතය නනයයි.  යජඹ විසින් නභභ පිඹය විභහ ඵළයඹ වළකි අතය, භහජ 
විණන ව වබහගිත් අඹළඹයණඹ  ද ඊන ඇතුශත් විඹ වළකිඹ.  

 

 භවජන මුරය ශභනහයණඹ වහ භවජන වබහගිත්ඹ ලක්ි භත් කිීමභ ව ඳසු- 
අඹළඹ විලසනල්ණඹ පිළිඵ න නතොයතුරු උත්ඳහදනඹ කිීමභ.  විසතයහත්භ 
නතොයතුරු භහර්තඹ වයවහ ඳශකිීමභ සිදු ශ වළකිඹ.  යර හර්තහ ව හයහාල ඵහුවිධ 
භහර්තඹන් වයවහ පිවිසිඹ වළකි ඳරිදි වහ බහ ත්රිත්නඹන් භ රඵහත වළකි ඳරිදි විඹ යුතු 
නේ.    
 

 අඹළඹ නවෝ නඳොදු නද්ඳශපි ළිඵ මුරය විනිවිද බහඹ ම්ඵන්ධ අදහශ න අම්පුර්ණ 

ඵළඳීම් නළත රහ ඵළලීභ (උදහවයණඹක් නර, ඵරන්න  ඵළඳීභ 16), ව ඒහනේ 
භහ්ති ඹ ඩිනම් කිීමභ ව රමුතහ අනු නතෝයහ-නබ්යහ ළනීභ.  
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4. ප්ර්තද්ලිඹ ගවීභ: ඳශ්මක ඳ්රන ්ඹතන වයව් භවජන ගවීභ ලක්තිදභමක රීභ  

නභභ නිර්නද්ල මුවඹ උත්ව යනුනේ, ශ්රී රාහනේ ඳහරනඹ තුශ අභ භටමනභ න ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතන තුශ භවජන වීභ ඇි  කිීමභ ව ළඩිදියුණු කිීමභයි.  ජහි  භටමනනම් ඳි න 
වීනම් ඹහන්ත්රණඹන් භගින් භවජන වබහගිත්ඹක් වහ ඉඩඩ ළරසීභක් නනොයන අතය, 
එනේ ඉඩඩ රඵහදීභ නනයන්නන් නම්, එඹ ද වීනම් අබයන්තය ක්රභනේදඹන්න ඳභණක් සීභහ 
වකි.  

එභ නිහ, IRM ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යන්නන්, භවජනතහනේ කීනම් නනෝත්ඳහදන 
නභරම් වඳුන්හ දිඹ වළකි විෘත භහර්ඹක් ලනඹන් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන නේඹ ශ යුතු 
ඵයි. යජනේ ආඹතනඹන්නේ භවජන වීභ ළඩිදියුණු කිීමභ, නභරම් කි මඳඹක් නම් නවිනත් 
හ, ජහතයන්තය ලනඹන් ආනද්ල ය ඇත.4  ළඩිදියුණු යන රද භවජන වීනභ ම 
රි රහබඹක් නර, ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන තුශ රමුතහඹ රඵහදුන් අාල 
නවහ ළනීභන ශ්රී රාකි න්දර්බඹ තක්නේරු ශ යුතුඹ.  

රහනද්ය ඹ භටමනභ තුශ භවජන වීභන ඳළවළදිය නර අදහශ න නර ළරකිඹ වළකි විබවීඹ මුල් 
පිරිම් වහ භවජන වබහගිත්ඹන ඉඩඩ ළරසිඹ යුතුඹ.  ඔවුන්නේ ක්රිඹහහයම් යුක්ි යුක්ත 
කිීමභ වහ ද නභභ මුල්පිීමම් නයුතු ශ යුතු අතය, භවජන රි චාහය භත, ව/නවෝ විනලේෂිත 
ඵළඳීභක් ම්පුර්ණ කිීමභන නනොවළකිවීභ පිළිඵ කීභ බහයළනීභ ශ යුතුඹ.  එන් මුරපිීමම් 
වහ අන්තර්ත න නර දළක්විඹ වළක්නක්:  

 ඳශහත් ඳහරන විඹදම් ව රම්ඳහදනඹන් නඳොදුනේ විණනඹ කිීමභ ව සහධීන නර 
ඳහරනඹ කිීමභ ; 
 

 ඳශහත් ඳහරන ආඹතන තුශ රි චාහයත්භ ඳළමිණිය ව අභිඹහචානහ ක්රිඹහය ව ඹහන්ත්රණ 
වඳුන්හදීභ. (නම් වයවහ, පුයළසිඹන්න විනලේෂිත නේහන් ළඳමටභන නනොවළකිවීභ 
ම්ඵන්ධ අධිහීමන්න එනය ම ඳළමිණිය කිීමභන, වමහ ඹහභන වළකිඹහ රළය ඹ යුතුඹ); 
ව  
 

 වුන්සිර තීයණ ව රි ඳත්ි  ඳළවළදිය කිීමභ වහ ඳශහත් ඳහරන ඳහත්රතහ තුශ ව විෘත 
ව ඳරිපුර්ණ වමුවීම් ඳළළත්වීභ (නභභ වමුවීම් භගින් අභිභතඹන් හච්ඡහ කිීමභන ව 
නයහඹඳත්රඹ ළසීභන තභ දහඹත්ඹ ළඳමටභ වහ පුයළසිඹන් ඵරන්යි).   
 

ශ්රී රාහන විවිධ භටමනම් තුනකින් ක්රිඹහත්භ න ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹන් 330න ළඩි 

රභහණඹක් ඳතී.  එභනිහ, ඳර්නේඹහ නඹෝජනහ යනුනේ, නතෝයහත් ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනඹන් භඟ න යජනේ නිඹමු විබවීඹ මුල්පිරිම් භගින් රභහණත් මිනෝලීඹ නිනඹෝජනඹක් 

වි  යන නරනයි.  හර්ථ නර ක්රිඹහත්භ වුනවොත්, ෆභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹභ 

ඳහර්ලසවීඹ භටමනනභන් නිඹමු මුරපිීමම් වඳුන්හදීභ ව ඳරිභහණත කිීමභ සිදු ශ වළකිඹ. 

ඳශහත් ඳහරන භටමනභ තුශ නභභ මුල්පිීමම්ර හර්ථ ක්රිඹහත්භ කිීමභ භගින් ජහි  භටමනභ තුශ 
යජනේ ආඹතන විසින් රි ඳර රඵහළනීභ වහ දිරිළන්වීභක් නර වඳුනහත වළකිඹ.  ඉන්ඳසු, 
ඩහත් ළඩි භවජන වීභක් වහ ඳවසුම් ළරසීභන ජහි  ආඹතනරන, භහන ව, සුදුසු 
නර න රද, පිඹය ළනීභ සිදු ශ යුතුඹ.  

5. දූ  භර්දන ඵර්මකභක රීභ: දූ  භර්දන උමක්වඹන්තේ භවජන ගවීභ 

වඳුන්් භ.  

භවජන දුණඹ මුයනුපුනහ දළීවභ වහ න නතොයතුරු දළනළනීනම් අයිි ඹ රඵහදීභ විෘත 
ආණ්ඩු ඇි  කිීමභ වහ න අතයලය පුර් අලයතහඹකි.  එඵළවින්, පරදහමට දණ භර්දන  
ළඩපිළිනරක් වි  කිීමභ වහ පුළුල් රඹත්නඹන් අි ලයින් ළදත් ඵ වන් ශ වළකිඹ.    
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ක්රිඹහීම ළරසුභ භගින් ශ්රී රාහනේ දණ භර්දන ළරසුභ ලක්ි භත් කිීමභන තයුතු ලක්ි භත් 
පිඹය භතුය දළක්වීභ සිදු යයි.  නභභ පිඹය වහ දුණ පිටුදළකීභ වහ පුළුල් නර භවජන 
වබහගිත්ඹ ළඩිදියුණු යනු රඵන පිඹය ඇතුශත් න අතය, එක්ත් ජහතීන්නේ දුණඹන 
එනය ම ම්මුි ඹ ඹනනත් න ඵළඳීම් ක්රිඹහත්භ කිීමභ සහධීන නර නභනවඹවීභ වඳුන්හනදනු 
රඵයි.  එනභන්භ, දණ භර්දන ආඹතනඹන් අතය ම්ඵන්ධීයණඹ ළඩිදියුණු කිීමම් ද සිදු යනු 
රඵයි.  නද්ලඳහරන යහඳහය මුරයයණඹ ව ත්ම් රහලන ඇතුශත් කිීමභ වහ නතොයතුරු 
අනහයණඹ කිීමනම් ඳනත ානලෝධනඹ කිීමභ ද, ත වළකි ඩහත් සුවිනලේෂී පිඹය අතය නේ.   
 

සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් එඟ න්නන්, නභභ ඵළඳීම් භගින් ලක්ි භත් දණ භර්දන 
ළඩපිළිනරක් ඇි  කිීමභ වහ දහඹත්ඹ ඳඹන ඵන ඹ.  නනේ නතත්, භවජන වීභ - 
ව එඵළවින්, හර්ඹක්භ ඵරහත්භ කිීමභක් වහ න ඳළවළදිය ඹහන්ත්රණ තභත් ඳි න්නන් 
ළරකිඹ යුතු නර අවිදයභහන තත්ත්ඹ ඹ.  එභනිහ, නභභ පුළුල් නිර්නද්ලඹ භගින්, යජනේ ව 
සිවිල් භහජමටඹ ම්ඳත්දහඹඹන් විසින් විනලේෂිත රි ඳහදනඹන් වඳුන්හදීභ වහ භවජනතහන 
යජඹ ඵළඳීම්වත කිීමභන ව දුණඹන එනය ම නන් කිීමභන යහජය වීනභන් ඵළඳීභන අය 
රඵහනදයි.    
 

ඉවත නිර්නද්ලඹ භඟ, භවජන වීභ වහ ඳළවළදිය නර අනුකුර න මුල්පිීමම් නර භවජන 
වබහගිත්ඹන ඉඩඩ ළරසිඹ යුතු නේ.  එනභන්භ, ඒහ, යජඹන එ ම ක්රිඹහහයම් යුක්ි යුක්ත 
කිීමභ වහ ද අසථහ රඵහදිඹ යුතු අතය, භවජන රි චාහය වහ ක්රිඹහකිීමභ ව/ නවෝ විනලේෂිත 
ඵළඳීභ හක්හත් යළනීභන අනඳොනවොත් වීනම්දී න වීභ බහයළනීභ ද ශ යුතුඹ. 
නනොත්ඳහද න භළදිවත්වීම්රන ඔබ්නඵන් ව, පිඹය වහ ඳි න ඵළදීම් ඳරිභහනත කිීමභ ද 
ඇතුශත් න අතය, ඳළවළදිය නර විසතය යන රද භවජන වීනභන් යුතු අාඹන් ද ඒ වහ 
ඇතුශත් ශ යුතුඹ.  ඵළඳීනම් ව විනලේෂිත නිර්නද්ල වයවහ  නභභ අාඹන් භතුය දළක්වීභ සිදුයනු 
රළඵ ඇත.  
 

ගු 5.1: ල්ය නිර්නද්ල ඳව  
 

1  පමික්රිමකඹ : යනටම OGP අන්තර්ග්රවණනඹ ම ළදත්භ ව සුවිනලේෂිත්ඹ ව විෘත 
ආණ්ඩුර අඹන් ම්ඵන්ධ නනොත්ඳහද ව විලහර රි පර ඇි යන භවජන 
දළනුත්වීම් ළඩනවන් ඳළළත්වීභ.  

2 ක්රිඹ්ය  ඉීජිතන්රුකය ඹ : ක්රිඹහීම ළරසුභ ක්රිඹහන නළාවීභ ම්ඵන්ධනඹන් OGP 

ක්රිඹහයනේ සිඹලුභ ල්ය පිඹය ම්පුර්ණ කිීමභ.  ශ්රී රාහ වබහගිත් දෘසිතනඹන් 
“නතොයතුරු විභසීභ”, “වනඹෝගිත්ඹ” දක්හ ළඩිදියුණු කිීමභ වහ ඉරක් ශ 
යුතුඹ.  

3 තඳොුෂ තද්ඳර පිළිඵ වෘනිවෘද බ්ඹ ව වබ්ගිමක වෘග නඹ: ජහි  නවෝ උඳජි  
භටමනනම් අඹළඹ හර්තහන් ම්ඵන්ධ අදහශ යජනේ නිනඹෝජිතඹන්න ජහි  නවෝ 
උඳජහි  භටමනනම් ආණ්ඩු භඟ අනනයොනය ලනඹන් ක්රිඹහ කිීමභන හභහනය 
භවජනතහන වබහගිත් ඹහන්ත්රණ වඳුන්හදීභ.  පිඹය වහ භහජ විණන ව 
වබහගිත් අඹළඹයණඹන් ඇතුශත් විඹ වළකිඹ.  

4 ප්ර්තද්ලිඹ ගවීභ: ඳශහත් ඳහරන ආඹතන විඹදම් ව රම්ඳහදනඹන් පිළිඵ සහධීන ව 
භවජන විණනඹන් නිර ලනඹන්ඳළළත්වීභ ව රහලඹන ඳත් කිීමභ.  

5 දූ  භර්දනඹ ඵර්මකභකරීේ: දුණඹන එනය ම නන් කිීමනම්දී යජඹ යහ 
තඵහළනීභන ව යහජයඹ වීනභන් යුතු තඵහළනීභන භවජනතහන අය රඵහනදන 
විනලේෂිත රි ඳහදන වඳුන්හදීභ.  අදහශ මුල්පිරිම් වහ භවජනතහන රනේලවීනම් 
වළකිඹහළි  අාඹන්, ව යජඹන එ ම ක්රිඹහහයම් යුක්ි යුක්ත කිීමභ ව/නවෝ භවජන 
රි චාහය භත නයුතු කිීමභන අදහශ රි ඳහදන ඇතුශත් විඹ යුතුඹ.   

 
                                                           
1 “IAP2’s Public Participation Spectrum,” International Association for Public Participation, http://bit.ly/2qVYaFz. 
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2
 ―Open Budget Survey 2017 – Sri Lanka,‖ International Budget Partnership, 2017, http://bit.ly/2BTfPzj. 

3
 ―Mechanisms of Public Participation,‖ Global Initiative for Fiscal Transparency, 2015, 

http://www.fiscaltransparency.net/mechanisms/. 
4
 ―Social Accountability E-Guide,‖ Social Development, The World Bank, 2017, http://bit.ly/2FeavNT; and K. 

Khadka and C. Bhattarai, Source Book for 21 Social Accountability Tools (Kathmandu: Programme for 
Accountability in Nepal, 2012), http://bit.ly/1hoEpN7. 
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VI. ක්රභතේදඹ ව මුර්ශ්රඹන් (Methodology and Sources) 
 

IRM රි  හර්තහ නල්නත නශේ, ෆභ OGP-වබහගිත් යනභ සිිතන ඳර්නේඹන් 

විසිනි.  ෆභ IRM හර්තහක්භ ඳර්නේණ ව නිඹමිත රමිි ඹ පිළිඵ ඉවශභ භටමනභ රඵහළනීභ 
වහ තත්ත් ඳහරන ක්රිඹහයඹන ඵඳුන් නේ.  
 

OGP ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම රි ඹ ම්ඵන්ධ විලසනල්ණඹ ම්මු හච්ඡහර, ග්රන්ථ ආශ්රිත 
ඳර්නේණ, ව යජනේ නනොන ම්ඳත්දහඹඹන්නේ වමුවීම්ර රි චාහයර ානඹෝජනඹකි. 

IRM හර්තහ යජනේ සඹා තක්නේරු හර්තහ ව රි ඹ ම්ඵන්ධ සිවිල් භහජඹ, පුද්ය 
අාලඹ, නවෝ අන්තර්ජහි  ාවිධහන ඹන නනත් ඕනෆභ ඇමටභක් භත නොඩනළගීභ සිදු නේ.   
 

ෆභ IRM ඳර්නේනඹක්භ සිද්ධි නියදය නර නිරූඳනඹ වි  කිීමභ වහ ඳහර්ලස රැසවීම් 

ඳළළත්වීභ සිදු යයි.  අඹළඹ ව ළරළන්ඩය ඵහධ නිහ, IRM ඳර්නේඹහ වන රළදිඹහක් 
දක්න නවෝ ඵරඳෆභන රක් ව ඳහර්ලසඹන් සිඹල්ර භඟ අදවස දළක්වීභ සිදු ශ නනොවළ.  

රි පර ලනඹන්, IRM ක්රභනේදභඹ විනිවිද බහඹ වහ නඳනී සිිතන අතය එභ නිහ, වළකිතහක් 

දුයන, වළකි අසථහන්  ම දී ඳර්නේණ වහ ම්ඳත්දහඹ වබහගිත්ඹ ඇි  යයි (නභභ 
නොනන ම ඳසු විසතය ය ඇත).  ඇතළම් න්දර්බඹන් ව ම්මු ඳීමක්ණඹන රක්න 

අඹනේ නිර්නහමිත්ඹ අලය නේ.  IRM විසින් නභභ වබහගින්නන් පුද්ය 
වඳුනහළනීනභන් ළශකීනම් අයිි ඹ භහනරෝචානඹ යයි.  ක්රභනේදනඹ ම අලය යන සීභහකිීමම් 
නවේතුනන්, IRM විසින් දළඩි නර දිරින්නු රඵන්නන්, ෆභ හර්තහක් පිළිඵභ රි චාහය 
දළක්වීභ නනය මඹ.  

 
ෆභ හර්තහක්භ පිඹය වතයකින් යුතු භහනරෝචානඹන ව තත්ත් ඳහරන ක්රිඹහයඹන  
ඵඳුන් නේ: 

 

1. හර්ඹ භණ්ඩර භහනරෝචානඹ: IRM හර්ඹ භණ්ඩරඹ විසින් යහයණ, කිඹවිඹ වළකි 

සබහඹ, අන්තර්තඹ, ව  IRM ක්රභනේදඹ වහ අනුකරත්ඹ දළක්වීභ පිළිඵ 

භහනරෝචානඹ යයි. 

2. අන්තර්ජහි  විනලේඥ භණ්ඩරඹ (IEP) භහනරෝචානඹ: IEP විසින් හර්තහනේ 
අන්තර්තඹ භගින් නොඹහ ළනීම් ම්ඵන්ධනඹන් වඹ දළක්වීභන ඵයඳතර හක්ෂි ඇත්ද, 

ක්රිඹහහීම ළරසුනභ ම OGP ිතනහම් වහ නනේ අදහශ න්නන්ද, ඹන්න ඇමටභන 

රක් යන අතය, ම්පූර්ණ ලනඹන් ත් ශ ක්රිඹහහීම ළරසුභ වයවහ OGP ිතනහම් 
වඳුනහනන, ඵළඳීම් ක්රිඹහන නළාවීභ ළඩිදියුණු කිීමභන තහක්ණි නිර්නද්ල රඵහ නද් 
(IEP හභහජිත්ඹ වහ ඳවත ඵරන්න.) 

3. රහලනඹන නඳය භහනරෝචානඹ: යජඹ ව නතෝයහත් සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහන නත, 

නටුම්ඳත් යන රද IRM හර්තහ ම්ඵන්ධ ්ත යි චාහය දළක්වීභන ආයහධනහ යනු 
රළබීඹ.  

4. භවජන රි චාහය වහ හරසීභහ: IRM හර්තහ නටුම්ඳත් කිීමභ පිළිඵ රි චාහය 
දළක්වීභන භවජනතහන ආයහධනහ කිීමභ සිදු යනු රළනබ්.  
 

නභභ භහනරෝචාන ක්රභනේදඹ, රද අදවස ඇතුශත් කිීමනම් ක්රභනේදඹ ද ඇතුළු, III නොනනේ 

ක්රිඹහය හර්ඹාග්රවනේ විසතයහත්භ දක්හ ඇත.1 
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ේමුඛ ්කච්ඡ් ව ඉරක්ක කඩුඩ්ඹේ  
ෆභ IRM ඳර්නේනඹකුභ අභ ලනඹන් භවජන නතොයතුරු එතු කිීමනම් එක් ළඩනවනක් 
නවෝ ඳළළත්වීභ අලය නේ.  ඳර්නේඹන් විසින් ඳි න ක්රිඹහයඹ වහ ඒ නවිනත් 
වබහගිත්ඹ දක්න ආයහධිතඹන් රළයිසතුන ඵහ මය “සුපුරුදු අනුභහන යන්නන්” න අභතය 
ම්ඳත්දහඹඹන්න නම් වහ ආයහධනහ කිීමභන අා උත්හවඹන් ත යුතුඹ.  අි නර් 
සබහඹ භගින් විසතය යනුනේ ඩහත් අරුත්ඵය ආහයඹකින්, ම්ඳත්දඹඹන් නි න් 

නතොයතුරු රඵහළනීභන අි නර් භහර්ඹන් අලය විඹ වළකිඹ (උදහ. භහර්ත ීවක්ණ, යඛිත 
පිළිතුරු, ඳසු-විඳයම් ම්මු හච්ඡහ).  ඊන අභතය, ඳර්නේඹන් විසින් සඹා-තක්නේරුන ම 
ඳඹන රද නතොයතුරුර ඳඹහ ඇි  නවෝ භහර්තනඹන් පිවිසිඹ වළකි නතොයතුරුරන ඩහ ළඩි 
නතොයතුරු, ඵළඳීම් ම්ඵන්ධනඹන් අලය අසථහන්  ම දී, ඳර්නේඹන් කි යුතු ආඹතන 
භඟ විනලේෂිත ම්මු හච්ඡහ ඳළළත්වීභ සිදුයයි.    
 

ශ්රී රාහනේ IRM ඳර්නේඹහ විසින් නභභ හර්තහනන් දළනුම් දීභ වහ, යජනේ ව සිවිල් 

භහජනේ නිනඹෝජිතඹන් භඟ ම්මු හච්ඡහ 35 න අධි ායහක් ඳත්හ ඇත.  නඵොනවෝ 
ම්මු හච්ඡහ සිදු යන රද්නද්, දුයථනඹ නවෝ ඊනම්ල් වයවහ ඹ.  විනද්ල නයුතු 

අභහතයහාලනේ OGP ඒඹ ද ඳර්නේඹහන වඹ දක්මින් ඇතළම් යජනේ ආඹතන භඟ 

ම්මු හච්ඡහ ඳළළත්වීභන අසථහ රහ නදන රදී.  IRM ඳර්නේඹහ විසින් පුද්ර 
භටමනනභන් දුයථනඹ, නවෝ සයි්ත භහර්නඹන් ද එභ හච්ඡහ ඳත්න රදී.  පුද්ර භටමනමින් 
ව සිඹලුභ හච්ඡහ ඳත්න රද්නද්, අනයඹ න නොශම දී ඹ.  

 

IRM ඳර්නේඹහ විසින්, එක් එක් යජනේ ආඹතනර, ඵළඳීභ ක්රිඹහන නළාවීභන ල්ය ලනඹන් 
කි යුතු එක් නිනඹෝජිතඹකු නවෝ භඟ ම්මු හච්ඡහ ඳත්න රදී.  එනේ නනොශ වළකි ව 
යජනේ ආඹතන අතය අධයහඳන අභහතයහාලඹ, භළි යණ නොමිභ ව ජනහධිඳි  නල්ම් 
හර්ඹහරඹ ද නේ.  එනේ නනොශ වළකි වනේ, IRM ඳර්නේඹහ ව OGP ඒඹ විසින් නභභ 
ආඹතනඹන් ම නිනඹෝජිතඹන් ව ම්ඵන්ධ වීභන විවිධ උත්හවඹන් ණනහක් නන ි ය ඹදීත් 

ඹ.  IRM ඳර්නේඹහ විසින් ෆභ ඵළඳීභභ වවුල්හීම සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ම ල්ය 
නිනඹෝජිතනඹකු භඟ ද හච්ඡහ කිීමභන නයුතු යන රදී.  
 
ඳර්නේණ චාක්රඹ අතයතුයදී, ඳර්නේඹහ විසින් යජනේ ව සිවිල් භහජමටඹ ාවිධහනඹන් ම 
රධහන පුද්රඹන් වඹ නදනනකුනන් භන්විත ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ වමු ඳත්න රදී.  නභභ 
පුද්රඹන්, OGP ඵළඳීම් ම නතොයතුරු වහ න්නිනේදන තහක්ණඹ පිළිඵ ඵළඳීභ ම්ඵන්ධ 

ක්රිඹහත්භ කිීමභන කිඹනු රඵන පුද්රඹන්ඹ (ඵළඳීම් 5 ව 6).  ෆභ හච්ඡහක් පිළිඵභ 
විසතය  ඳවත ගුත ය ඇත.  
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# මුර්ශ්රඹ  
 

දිනඹ  ්ක තිදඹ  තමකභ්  

 

යජතේ ේඳමකද්ඹකඹන්  
 

1 

වීන් පීරි් භවත්  
විනද්ල නයුතු අභහතයහාලඹ උඳනද්ල 

ව OGP භධයසථහන  ම්ඵන්ධ  – 

විනද්ල නයුතු අභහතයහාලඹ  

2017 අනෝසතු 9  
නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ  

න්දර්බඹ; 

නහඹත්ඹ ව 
ක්රිඹහයඹ 

2 

ප්රල්න්තිද ක්රි් මර්තිද භවමකමිඹ  

වහය අධයක්  / OGP, එක්ත් 

ජනඳද , ව  ළනඩහ, එක්ත් ජහතීන්නේ 

නොටමමහඹ  – විනද්ල නයුතු පියඵ 
අභහතයහාලඹ  

ඵහුවිධ 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

නහඹත්ඹ ව 
ක්රිඹහයඹ  

3 

මදය සුසී තඳතර්ය්  

අධයක් , ාවිධහන ාර්ධ  – 

නෞය, නද්ය ඹ වදය ව නඳෝණ 
අභහතයහාලඹ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 
6   

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

නෞය  

4 

මදය අමිර තන්ද්රයලරි  

රජහවදය නජයසම නයජිසට්රහර්  – 

නෞය, නද්ය ඹ වදය ව නඳෝණ 
අභහතයහාලඹ 

2017 
ඔක්නතෝම්ඵර් 6 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

නෞය 

5 

මදය වේද්ින තරොුලකැ තගොඩ 

විනලේඥ රජහ වදය , CKDu ඒඹ  – 

නෞය, නද්ය ඹ වදය ව නඳෝණ 
අභහතයහාලඹ 

2017 ඔක්නතෝඵර් 

20  

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

නෞය 

6 

මදය කභේ ජඹයලීව  

රධහන විධහඹ නිරධහීම  – ඖධ ඳහර 
ජහි  අධිහරිඹ   

2017 ඔක්නතෝඵර් 
20 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

නෞය 

7 

මදය ්රිඹ්නි ය වීය  

විනලේඥ රජහ වදය  – නෞය 
අධයහඳන හර්ඹහාලඹ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 
25 

දුයථන 
හච්ඡහ  

නෞය 

8 

රු  ශ්රී ධනඳ්ර භඹ්  

නජයසම වහය නල්ම්  – විදුය ානද්ල 
ව ඩිජිනල් ඹිතතර ඳවසුම් අභහතයහාලඹ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 

16 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ * 

නතොයතුරු ව 
න්නිනේදන 
තහක්නඹ  

9 

අීක සුයවීය භඹ්  

ළඩනවන් ශභනහරු  (GIC) – 

නතොයතුරු ව න්නිනේදන භධයසථහනඹ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 
16 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ * 

නතොයතුරු ව 
න්නිනේදන 
තහක්නඹ 

10 

තිදය   පියුභ්ේ භඹ්  

ම්ඵන්ධ විඹ යුතු අඹ  (GIC) – නතොයතුරු 
ව න්නිනේදන භධයසථහනඹ   

2017 ඔක්නතෝඵර් 
16 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ * 

නතොයතුරු ව 
න්නිනේදන 
තහක්නඹ 

11 

M. G. M. W. T. B. දි්න්ඹක භඹ් 

අි නර් නල්ම්  (ඳරිය රි ඳත්ි  ව 

ළරසුම් ) – භවළය ාර්ධන ව ඳරිය 
අභහතයහාලඹ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 
23 

දුයථන 
හච්ඡහ  

ඳරියඹ  

12 

S. තඵොයරැ් භඹ්  

අි නර් නල්ම්  – ඳශහත් ඳහරන ව 
ඳශහත්බහ අභහතයහාලඹ   

2017 ළ්තතළම්ඵර් 

27 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

ඳශහත් ඳහරනඹ ; 
නද්ලඳහරනඹ තුශ 

හන්තහ  

13 

්ර් ් සුභනතේකය මිඹ  

බහඳි   – ජහි  හන්තහ මිටු, 

හන්තහ වහ ශභහ නයුතු අභහතයහාලඹ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 
13 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

හන්තහ  

14 

L.B.S.B. දඹ්යමකන භඹ්  

අි නර් නල්ම් ( ඉඩම්) – ඉඩම් ව 
ඳහර්යනම්න්තු රි ාසයණ අභහතයහාලඹ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 
19 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

හන්තහ  

(ඉඩම් ) 

15 

තන්ද්ර් තවේයමක මිඹ  

ඉඩම් නොභහරිස නජනයහල්  – ඉඩම් 
නොභහරිස හර්ඹහරඹ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 

19 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

හන්තහ  

(ඉඩම් ) 
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16 

යමක ජඹභ්න්න භවත්  

අධයක් නජනයහල්  – අල්රස නවෝ දුණ 
නචාෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහ   

2017 ළ්තතළම්ඵර් 
20 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

දුණඹ  

17 

පිඹතිද් ය යලීව භඹ් 

අධයක් නජනයහල්  – නතොයතුරු 
දළනළනීනම් නොමිභ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 
19 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

නතොයතුරු 
දළනළනීනම් 
අයිි ඹ  

18 

සුගමක රමකයලරි භඹ්  

අධයක්, ාර්ධන  – මුදල් වහ ජනභහධය 
අභහතයහාලඹ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 
20 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

නතොයතුරු 
දළනළනීනම් 
අයිි ඹ 

 

යලවෘේ භ්ජයීඹ ේඳමකද්ඹකඹන්  
 

19 

අතෝක අතබ්තේකය භඹ්  

විධහඹ අධයක්  – ට්රහන්සන්තයන්සි 
ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ  

2017 අනෝසතු 
29 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

න්දර්බඹ ; 
නහඹත්ඹ ව 

ක්රිඹහය  

20 

ලෂී ද තභේ මිඹ  
නජයසම ශභනහහරිනී, ළඩනවන් – 

ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නළනල් ශ්රී රාහ  

2017 අනෝසතු 

29 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

නහඹත්ඹ ව 
ක්රිඹහය 

21 

්ත්ර්ඹ තගොඳ් ුලභ්ර් තේපි   

අධයක්, ආර්ථිභඹ ඳහරනඹ –ආසිඹහනු 
ඳදනම්  

2017 ඔක්නතෝඵර් 

15 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

න්දර්බඹ ; 

ඳශහත් ඳහරනඹ ; 
නද්ලඳහරනනඹ ම 

හන්තහ ; 
නතොයතුරු 

දළනළනීභන ඇි  

අයිි ඹ ; දුණඹ  

22 

්ත්ර්ඹ වෘන්ඹ් ්රිඹයමකන  

භවනල්ම්  – ර්නෝදඹ  2017 ඔක්නතෝඵර් 
26 

සයි්ත 
ම්මු 
හච්ඡහ  

නෞයඹ  

23 

තයෝජිනී කතන්න්ද්රන් මිඹ  

බහඳි  – විලුතු ව භහන ම්ඳත් 
ාර්ධන භධයසථහනඹ  

2017 ළ්තතළම්ඵර් 
26 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

අධයහඳනඹ  

24 
නන්ිනනී වෘජඹයමකනේ මිඹ  
විලුතු ව ශ්රී රාහ ජහි  
භනනෝඋඳනද්ලඹන්නේ ාවිධහනඹ   

2017 ළ්තතළම්ඵර් 

26 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

අධයහඳනඹ  

25 

ඉසුරු යලේ් භඹ්  

්භ්නය්ිනක්ී  – ර්තෝදඹ ය්ඳ්යඹ  2017 ඔක්නතෝඵර් 

11 ව 16 

සයි්ත ව 
නඳෞද්ය  
ම්මු 

හච්ඡහ * 

නතොයතුරු ව 
න්නිනේදන 
තහක්ණඹ  

26 

මි පරි ගු ර්ධන මිඹ  

අධයක්ෂිහ  – භවජන සුඵසිද්ධි නීි  
ඳදනභ 

2017 ඔක්නතෝඵර් 
9 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

ඳරියඹ  

27 

තවේභන්තිද ගු තේකය මිඹ  

රධහන විධහඹ නිරධහීමනි  – ශ්රී රාහ 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ම්නම්රනඹ  

2017 ළ්තතළම්ඵර් 

22 

සයි්ත 
ම්මු 
හච්ඡහ 

ඳශහත් ඳහරනඹ ; 
නදලහරනනේදී 
හන්තහ  

28 

්ත්ර්ඹ යභි ජඹසුන්දය  

අධයක්ෂිහ , සත්රිපුරු බහඹ ව යුක්ි ඹ  

– ආසිඹහනු ඳදනභ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 

17 

සයි්ත 
ම්මු 
හච්ඡහ 

හන්තහ ; 
නදලහරනනේදී 
හන්තහ 

29 
ය්භර් තගෝභ් මිඹ  

FOKUS- විධහඹ අධයක්ෂිහ 
2017 ඔක්නතෝඵර් 

27 

සයි්ත 
ම්මු 
හච්ඡහ 

හන්තහ ; 
නදලහරනනේදී 
හන්තහ 

30 
M. තිදරුන්වුකයසු භඹ්  

නීි ඥ ; සහධීන විනලේඥ - ඉඩම් ළනලු  
2017 ඔක්නතෝඵර් 

12 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

හන්තහ   

(ඉඩම් ) 

31 
භව්ත්ර්ඹ ්ර් ් ජඹවීය  
වවුල් ම්ඵන්ධීහය   – හන්තහ 
ඳර්නේණ නක්න්ද්රඹ 

2017 ඔක්නතෝඵර් 
3 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

හන්තහ ; 
නදලහරනනේදී 
හන්තහ 
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32 

භව්ත්ර්ඹ තන්ද්ර් ගු ර්ධන  

භඩුඩර භික  – ක්න්ත් ඳර්තේ  

තක්න්ද්රඹ 

2017 
ඔක්නතෝම්ඵර් 3 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

හන්තහ ; 
නදලහරනනේදී 
හන්තහ 

33 
්ත්ර්ඹ යභි ජඹතිදරක  
භණ්ඩර භි  – හන්තහ ඳර්නේණ 
නක්න්ද්රඹ 

2017 ඔක්නතෝඵර් 
3 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

හන්තහ ; 
නදලහරනනේදී 
හන්තහ 

34 
ගර්නා ගභතේ මිඹ  
භණ්ඩර භි  – හන්තහ ඳර්නේණ 
නක්න්ද්රඹ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 
3 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

හන්තහ ; 
නදලහරනනේදී 
හන්තහ 

35 

ිමභ්ය  අභයතේකය මිඹ  
තහක්ණි විනලේඥ , සත්රී පුරුබහඹ 
ව හන්තහ  – එක්ත් ජහතීන්නේ 
ාර්ධන ළඩනවන 

2017 ඔක්නතෝඵර් 
27 

සයි්ත 
ම්මු 
හච්ඡහ 

හන්තහ ; 
නදලහරනනේදී 
හන්තහ 

36 
්රිඹ්නි වෘතුසුන්දය මිඹ  
නජයසම ඳර්නේෂිහ  – විල්ඳ රි ඳත්ි  
නක්න්ද්රඹ  

2017 ඔක්නතෝඵර් 
10 

සයි්ත 
ම්මු 
හච්ඡහ  

නදලහරනනේදී 
හන්තහ 

37 
ීරත් ගු යමකන මිඹ  

යහඳෘි  රභණහහරිනී  – 

ට්රහන්සන්තයන්සි ඉන්නර්නනල් ශ්රී රාහ 

2017 ඔක්නතෝඵර් 
17 

නඳෞද්ය 
ම්මු 

හච්ඡහ 

දුණඹ; නතොයතුරු 
දළනළනීභන ඇි  

අයිි ඹ  

 
* ඵහුවිධ-ම්ඳත්දහඹ වමු  ම්මු හච්ඡහ  

 

්්ධීන ්ර්ත්කය  ඹ්න්ත්ර ඹ පිළිඵ  
IRM ඹනු, යජනේ ාර්ධනඹ ව OGP ක්රිඹහහීම ළරසුම්ර ක්රිඹහහරිත්ඹ පිළිඵ ි ය ඹ 
යුතු ල්ය ගුණහා ම්ඵන්ධ යජඹ, සිවිල් භහජඹ, ව පුද්ය අාලඹ විසින් හර්ෂි 
ඳදනභකින් එක් වමහ ඹහවළකි ක්රභනේදඹකි.  ඳර්නේණනේ  නිර්භහණඹ ව එන් හර්තහ 
තත්ත් ඳහරනඹ ක්රිඹහත්භ යන්නන්, ඳහයදෘලයබහඹ, වබහගිත්ඹ, වීභ, ව භහජ විදයහ 
ඳර්නේණ ක්රභනේද ද ඇතුශත් අන්තර්ජහි  විනලේඥ භණ්ඩරඹ භගිනි.  
 
අන්තර්ජහි  විනලේඥ භණ්ඩරනේ ර්තභහන හභහජිත්ඹ නභනේඹ.  

 

 César Cruz-Rubio 

 Mary Francoli 

 Brendan Halloran 

 Jeff Lovitt 

 Fredline M’Cormack-Hale 

 Showers Mawowa 

 Juanita Olaya 

 Quentin Reed 

 Rick Snell 

 Jean-Patrick Villeneuve 

 

නොෂින්නන් ඩි. සී. නක්න්ද්ර යත් කුඩහ හර්ඹ භණ්ඩරඹක් විසින්, ඳර්නේඹන් භඟ ීවඳ 
ම්ඵන්ධීයණඹක්   මත IRM ක්රිඹහයඹ වයවහ හර්තහ නභනවඹවීභ සිදු යයි. නභභ හර්තහ 

ම්ඵන්ධ රලසන ව අදවස irm@opengovpartnership.org. වයවහ හර්ඹභණ්ඩරඹන ඍජු 
නඹොමු ශ වළකි නේ.  

 
                                                           
1  IRM Procedures Manual, V.3

,
 
https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual.

 

mailto:irm@opengovpartnership.org


185 
 

VII. තඹෝගයත් ව් න අලයත් ඇමුණුභ (Eligibility Requirements Annex)   
 

හර්ෂි ඳදනනභන් OGP වඹ ඒඹ විසින් නඹෝයතහ උඳභහනඹන් පිළිනඹර කිීමභ සිදු යයි. නභභ 

අඹන් ඳවත දක්නු රළනබ්.1  සුදුසු ඳරිදි, IRM හර්තහ භගින් රි ඹන අදහශ න නවෝ විනලේ 
උඳභහනඹන් පිරිී භ ම්ඵන්ධ යනටම න්දර්බඹ නළභළි  නොනනේ හච්ඡහ යනු ඇත.  
 

2012 ළ්තතළම්ඵර්  ම දී, OGP විසින්, ආණ්ඩුර නඹෝයතඹන අදහශ ඵරහනඳොනයොත්තු වත ඵළඳීම් 
පිළිළනීභන නිර ලනඹන් අයහධනහ යන රදී.  

 

ගු 7.1: ශ්රී රාහ වහ න නඹෝයතහ ඇමුණුම්  

 

උඳභහනඹ  2010 ර්තභ්නඹ  තන  නවේතු දළක්වීභ  

අඹළඹ විනිවිද බහඹ 2 4 2 අඩුවීභකි  

4 = විධහඹ අඹළඹ නඹෝජනහ ව විණන 

හර්තහ රහලනඹ  

2 = එක් නවෝ නදක් රහලනඹ වී ඇත.  

0 = රහලනඹන ඳත් වී නවෝ නනොභළත  

නතොයතුරු වහ රනේලඹ 3 1 4 ළඩිවීභකි  

4 = නතොයතුරු වහ රනේල වීභ  (ATI) පිළිඵ 
නීි ඹ  

3 = ආණ්ඩුක්රභ යසථහභඹ ATI රි ඳහදන  

1 = නටුම්ඳත් ATI නීි ඹ  

0 = ATI නීි ඹක් නනොභළත  

ත්ම් රහලන 4 2 4 ළඩිවීභකි  

4 = ත්ම් රහලන නීි ඹ, භවජන දත්ත  

2 = ත්ම් රහලන නීි ඹ, භවජන දත්ත 
නනොභළත  

0 = නීි ඹක් නනොභළත  

පුයළසි වබහගිත්ඹ  

(දශ අඹ  ) 

4 

(8.24)5 

3 

(5.88)6 
අඩුවීභකි  

EIU පුයළසි වබහගිත් දර්ලඹ දශ අඹ: 

1 > 0 

2 > 2.5 

3 > 5 

4 > 7.5 

එතු  / ම්බහවිතහ  

(රි ලතඹ ) 

11/16 

(69%) 

13/16 

(81%) 
ළඩිවීභකි  

75% න ළඩි අඹඹන් නඹෝය නර ළරකිඹ 
වළකිඹ  
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1 For more information, see http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/eligibility-criteria.  

2 For more information, see Table 1 in http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/. For up-to-date assessments, see http://www.obstracker.org/. 

3 The two databases used are Constitutional Provisions at http://www.right2info.org/constitutional-protections and Laws and draft laws at http://www.right2info.org/access-to-

information-laws. 

4 Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, ―Disclosure by Politicians,‖ (Tuck School of Business Working Paper 2009-60, 2009), 

http://bit.ly/19nDEfK; Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), ―Types of Information Decision Makers Are Required to Formally Disclose, and Level 

Of Transparency,‖ in Government at a Glance 2009 (OECD, 2009), http://bit.ly/13vGtqS; Ricard Messick, ―Income and Asset Disclosure by World Bank Client Countries‖ 

(Washington, DC: World Bank, 2009), http://bit.ly/1cIokyf. For more recent information, see http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org. In 2014, the OGP Steering 

Committee approved a change in the asset disclosure measurement. The existence of a law and de facto public access to the disclosed information replaced the old measures 

of disclosure by politicians and disclosure of high-level officials. For additional information, see the guidance note on 2014 OGP Eligibility Requirements at http://bit.ly/1EjLJ4Y.   

5 ―Democracy Index 2010: Democracy in Retreat,‖ The Economist Intelligence Unit (London: Economist, 2010), http://bit.ly/eLC1rE. 

6 ―Democracy Index 2014: Democracy and its Discontents,‖ The Economist Intelligence Unit (London: Economist, 2014), http://bit.ly/18kEzCt.
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