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I.   හ#$වා'ම  
Kවෘත රාජh හiMකාj6වය යk  රාජhය3 Kl3     lයm nරවැlය3ෙ9 දායක6වය 
ඇWළ6 කර73, ඉpම03 ධනා6මකව RSචාර දැUKය හැU සහ වගrෙම3 V6  BයාකාC 
සැලsY  0)මාණය UCම සඳහා රාජh BයාකාC3   සහ lKM සමාජ නායකt3 එp කරන 
ෙග:vය හiMකාj6වයU. බැXY හා අදාළ BයාකාC සැලsY,  දැනට පවSන Rය6නය3 මත 
ෙගාඩනැ;ය හැක, එෙම3ම ඒ WG3  දැනට lyකර73 පවSන  RSසංස්කරණ සYz)ණ 
UCම සඳහා නව Bයාමා)ග  හ@නාගැ{මට  ෙහ: |}ම03 ම පාෙහ්  නව කටV6තp  ආරYභ  
කළ හැක. රජය3 තම බැXY  ඉ�කරන බවට  සහSක UCම සඳහා Kවෘත රාජh 
හiMකාj6වෙ+  ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය Kl3 lයmම BයාකාC සැලsY 
0යාමනය කරt. lKM සමාජය සහ රජෙ+ නායකt3 තම3  අ6ප6 කරග6    RගSය ෙදස 
නැවත  Kමසා බැvමට  සහ ඔi3 ග6 උ6සාහය3 ජන �Kතයට ෙකෙස් බලපා Sෙ� ද ය3න 
�රණය UCමට ඇග�Y භාKතා කරt. 

ෙමම ඇග�ම ly UCම සඳහා ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය,  ස්වා%න ප)ෙ+ෂකෙය� 
වන ස/0 ද ෙෆා3ෙස්කා සමඟ හiMකාj6වයp ෙගාඩනගා ෙගන ඇත. අනාගත බැXY 
ෙගාඩනැ^ම   සහ ඒවා Bයා6මක UCම සඳහා �  අඛ�ඩ සංවාදය FGබඳ දැkව6 UCම   
ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණෙ+ අර|ණt.  ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය හා අදාළ 
cමෙaදය FGබඳ z)ණ Kස්තරයp සඳහා ක[ණාකර ෙමම ෙව� අඩKයට FKෙස3න 
https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism.  

_ ලංකාෙa ව6ම3 රජය Kl3  Kවෘත රාජh හiMකාj6ව Bයාව\ය  තවම6 නැවත ආරYභ 
කර ෙනාමැS 0සා6, Bයා6මක UCෙY 0ෙය:�ත  ආයතනය3�  Kවෘත රාජh 
හiMකාj6වය හා සYබ3ධ rමට  ස්ථානයp ෙහ:  ස්ථාන ෙනාමැS rම  0සා6, ජාSක 
Kවෘත රාජh හiMකාj6ව  Bයාව\ය FGබඳ  ස්වා�න වා)තාකරණ යා3�ණෙ+  වා)තාව  
එGදැprම   Rමාද r ඇත. එ� RSඵලයp වශෙය3, ෙමම ෙද|Z3 වා)තාව, BයාකාC 
සැලැස්ම සැලsY UCම ෙම3ම එය Bයා6මක UCම යන කාරණා ෙදකම ඇග�මට ලp 
කරt. එය බැXYවල ස්වභාවය  සහ BයාකාC සැලැස්ෙY ශp�3 සහ අ�ෙය:ග FGබඳ 
ස්වා%න ඇගVමp ඉ�jප6 කරt.  RSප6S ම�ටෙY RSඵල ෙකෙර� අවධානය ෙයා| 
කරන සමස්ත Bයා6මක UCම FGබඳව එය සමාෙල:චනයp ද ඉ�jප6 කරt. එෙම3ම  
Kවෘත රාජh හiMකාj6වෙ+  {SCSවලට අk�ල ද ය3න පCpෂා කරන අතර වගrම සහ 
��කාvන ඉෙගkY FGබඳ දැkව6 කරt. 

 
ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය   නැවත පණ ගැ3rෙY Bයාමා)ගවල  RSඵලයp ෙලස, 
2021 ජනවාj මාසෙ+ lට යා3�ණය Kl3  නව Rකාශන  එGදැprමට පට3 ගැ0ණ1. 
ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය Kl3 ස්වා%න, සාp� මත පදනY � සහ ශpSම6 ඇගVY 
350කට වඩා වැ� සංඛhාවp lyUjෙම3   පsව සහ  Kවෘත රාජh හiMකාj6වය හා  
සYබ3ධ Rජාෙa අදහස් මත නව Rෙaශය ෙගාඩනගා ෙගන ඇත. Kවෘත රාජh 
හiMකාj6වෙ+ BයාකාC සැලස්මට අදාළ  lයmම අ�යරය3�  Rධාන අවස්ථාවලA, ඉෙගන 
ගැ{මට  සහ වගrම සඳහා දායක වන සරල, කාෙල:/ත, අර|� සාpෂා6 කර ගැ{මට 
දායක වන  සහ RSඵල-ළඟා කර ගත හැU  Rකාශන Rකාශයට ප6UCමට ස්වා%න 
වා)තාකරණ යා3�ණය උ6සාහ කරt.

 
1  ස්වා%න වා(තාකරණ යා./ණය නැවත පණ ගැ.3ම 56බඳ  වැ9 :ස්තර සඳහා ෙමම ෙව= අඩ:ය ෙවත 5:ෙස.න 
https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/irm-refresh/ 
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II. )යාකා, සැලැස්ම 12බඳ දළ 7ශ්ෙ:ෂණය 
. ! ලංකාෙ( ෙදවන ,යාකා. සැලැස්ම සැල34 කරන ල6ෙ6 වැ7 89: කළ   
සහෙය=>?ව  ,යාව@යA හරහා ය. CරවැDයEෙF ඉHI4 සහ ජාKක 
සංවLධන NOඛතාවEට  බැT4   NKචාර දAවා 
ඇත. ෙකෙස් ෙවත?, සැලැස්ම ඉ8Wප? කළ 
සැනYE  එය ,යා?මක Y.ම ඇණ\ට ඇත. 
එ\ NKඵලයA වශෙයE, බැT4   YDවA 
අෙ`Aaත NKඵල ළඟා කර  cEෙE නැත. 
dවෘත රාජf හgHකාW?වය hළ  iT Djමට, ! 
ලංකා රජය නැවත? ජාKක dවෘත රාජf  
,යාව@ය  ආර4භ කළ 9hය. 

2.1. සමස්ත වැදග* අවස්ථා සහ /0ඵල  
 
_ ලංකාව 2015 A Kවෘත රාජh හiMකාj6වය හා 
සYබ3ධ � අතර එතැ3 lට BයාකාC සැලsY ෙදකp 
0)මාණය කර ඇත. ෙමම වා)තාව WG3  ෙපර රජය  
යටෙ6 ෙගාඩනගන  ලද _ ලංකාෙa 2019-2021 සඳහා 
� _ ලංකාෙa ෙදවන BයාකාC සැලැස්ම සැලsY UCම 
සහ Bයා6මක UCම ඇග�මට ලp කරt. බැXY   23 
3 16 p ෙබෙහK3 ම අෙ�pෂා සහගත බවp (69%) 
ෙප3kY කළ ෙපර BයාකාC සැලැස්මට වඩා පහත 
වැ�මp ෙප3kY  කර73, බැXY   පහෙළාෙව3 හතp 
මධhස්ථ ෙහ:  පjව)ත{ය    බලපෑමp ඇS කර ඇත 
(වග�Y ව\3 47%). බැXY   ෙදකp පමණp සැලUය 
VW ආකාරෙය3  Bයා6මක කර ඇත (12%). ආස3න 
වශෙය3 බැXY  ව\3 අඩp ආරYභ කර නැS අතර  
(කැපrY 15 3 7 p), එය ෙපර BයාකාC සැලැස්මට 
වඩා වැ� සංඛhාවp ෙප3kY කරන  අතර බැXY  
ව\3 පෙහ3 පං�වකට6 වඩා අ�ෙව3 Bයා6මක 
කර ෙනාමැත (බැXY  23 3 4 p). Bයා6මක කරන ලද 
 7ත බැXY  ගැන  සලකා බැvෙY �  Uly  බැXමp  
Kවෘත රාජhයකරණය   සඳහා කැ¡ ෙපෙනන d\ක   
RSඵල අ6ප6  කර ෙගන  නැත. 

_ ලංකාව Kවෘත රාජh හiMකාj6ව  Bයාව\යට 
පටහැ0ව Bයා කරන බව හ@නාෙගන ඇS අතර1  , 
ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණෙ+  
මා)ෙග:පෙ¢ශයට2  අk�ලව ෙපාyෙa භාKතා කළ 
හැU මා)ගගත  Rකාශන ගබඩාවp ෙගාඩනගා  
ෙනාමැත. එෙම3ම  Kවෘත රාජh හiMකාj6වෙ+  

  සමස්තය '(බඳ සං,-.තය,  
 
2015 : ?ට සහභාA Bම 
2019-2021 :  CයාකාE සැලැස්ම ඇගGමට 
ලHIEම 
ෙදJK> වාMතාව: ස්වාNන වාMතාකරණ 
යා>Oණය PQ> එQ දැHBම :  
බැST  සංඛWාව : 15 
 
 බැ#$  &'බඳ දළ +ශ්ෙ/ෂණය: 

• Xවෘත රාජW අගය> හා අදාළ බැST : 14 
(93%) 

• ඉ"#ෙ% " වැ) "*+ කළ හැ/, 
ප#ව2ත4ය  අනාගත  බලපෑම> 
ස@ත බැAB : 1 (1%) 

•  මP බලාෙපාෙරා[P ස\ත බැST  : 4 
(27%) 

•  අවස> කළ බැST : 2 (12%) 
• ෙබාෙහ] ^_ක  `aඵල ස\ත  බැST : 

I?වH නැත 
 
ෙපර 6යාකා9 සැල<$ ව>? ඉABයට ෙගන Fය  
GHපIH Jෙෂ්K: 

•  මහජන ෙසෟඛW  
•  ෙතාරP8 සඳහා `ෙdශ Bම 
•  පfසරය  
• කා>තා අgh>  
•  iෂණයට එෙර\Bම 

 
  ෙගාඩනැෙගM?  පවHන  GHපIH Jෙෂ්K : 

•  ආපදා කළමනාකරණය  
•  Xදl[ කෘmකMමය  
• `වාහනය  
• ළමg>ෙn අgaවා?කT  
• ආබාධ ස\ත <pලය>ෙn අgaවා?කT  
• පළා[ පාලන ආයතනවල මහජන 

සහභාA[වය 
සම-PQමාණය සඳහා +වෘත රාජV  
හW/කාBIවෙX   අවම අවශVතා සමඟ අ[\ල 
]ම: 

• Xවෘත රාජW හqrකාf[ව  Cයාව_යට 
පටහැsව Cයා කර ඇත: ඔd 
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සම-0)මාණ සහ සහභා^6ව R7�3ට  අවශh වන පj� BයාකාC සැලැස්ම Bයා6මක 
UCෙYA සහභා^6වය සඳහා ඇS අවස්ථා  ද අ�r ඇත3.  

 

RගSය කරා ඉ�jයට ය73, ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය  පහත සඳහ3 දෑ 0)ෙ¢ශ 
කරt: 

• අමාතhාංශ  සහ BයාකාC ම�ටෙY ෙp3¤ය මධhස්ථානයp  නY UCම සහ 
Kවෘත රාජh හiMකාj6ව  Bයාව\ය  nරාවටම lKM සමාජය සමඟ අඛ�ඩ 
සංවාදයp සඳහා අවකාශය 0)මාණය UCෙම3 Kවෘත රාජh හiMකාj6ව 
Bයාව\ය නැවත ආරYභ UCම. 
Bයා6මක UCම සඳහා සැලsY කර ඇS ෙබාෙහ:  අෙ�pෂා සහගත බැXY  
ෙකෙර� අවධානය ෙයා| කර73 ව6ම3 රජෙ+  R|ඛතා සහ nරවැl 
අවශhතාව3ට  අk�ලව නව BයාකාC සැලැස්මp සකස් UCම.  

• Kවෘත රාජh හiMකාj6වෙ+  සහාය ඒකකය සමඟ Kවෘත රාජh හiMකාj6වය 
හා අදාළ  R7�3 සහ සහභා^6වය සහ සම-0)මාණය FGබඳ අවම අවශhතා 
සnරාvම සඳහා සහාය ලබා ගැ{මට Kවෘත සහ යහපාලනය FGබඳ උග6 පාඩY 
ෙබදා ග073 කලා¡ය සහ ෙග:vය Kවෘත රාජh හiMකාj6ව  ෙa�කාව සමඟ 
නැවත සYබ3ධ rම.  

 

සැලැස්ම 34බඳ දළ 8ශ්ෙ;ෂණය 
ෙසෟඛhය, රාජh ෙතාරW[ ෙp3¦ය, Kවෘත ද6ත, ජාSක පාjසjක පනත, කා3තා 
අt�3, §ෂණවලට එෙර�rම සහ ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY අtSය යන කාරණා 
සYබ3ධෙය3  ෙපර සැලැස්ෙY lට ඉ�jයට ෙගන ;ය බැXY ඇW}ව, BයාකාC 
සැලැස්ෙY බැXY  KKධ RSප6S pෙෂ�් ආම3�ණය කරන ල�. ආපදා 
කළමනාකරණය, Kද¨6 කෘ�ක)මා3තය, Rවාහනය, ළමt3ෙ9 sභසාධනය, ආබාධ 
ස�ත n¢ගලය3ෙ9 අtSවාlකY සහ පළා6 පාලන ආයතනවල nරවැl සහභා^6වය  
යන කාරණා FGබඳ  නව වග�Y  ද BයාකාC සැලැස්මට ඇWළ6 Kය. 

ෙමම BයාකාC සැලැස්ම _ ලංකාෙa පළ| BයාකාC සැලැස්මට වඩා අ� අෙ�pෂා 
සහගත බවp  ෙප3kY කළද, ඇතැY බැXY  Kවෘත රාජhකරණය සඳහා   අෙ�pෂා 
සහගත  අවස්ථා උදාකර ෙදන ල�. 2 වන බැXම යටෙ6, ව6කY ෙහGදරa UCෙY 
කා)යාලයp සහ 0ලධාC3ෙ9 ව6කY Rකාශන සඳහා මා)ගගත ව6කY Rකාශන 
cමෙaදයp ස්ථාFත UCමට 0ය7තව S©ª. 3 වන බැXම  ෙතාරW[ ඉMලා l�ෙY    
සහ Rගා«  ෙහGදරa UCY සඳහා ඇS හැUයාව n}M UCම ෙම3ම ආබා�ත nරවැl  
�තකා« �, ෙතාරW[ දැන ගැ{ෙY අtSය සYබ3ධ ඉMvY ඉ�jප6 UCෙY මා)ගගත   
cමෙaදයp  සහ රජෙ+ Kද¨6 වා)තා කළමනාකරණ ප¢ධSයp ස්ථාFත UCමට 
අදහස ්කර ඇත. ආබා�ත nරවැl  අtSවාlකY පනත සYමත UCම සඳහා මත KමsY  
Bයාව\යp සඳහා  9 වන බැXම සැලsY කර ඇත.  12 වන බැXම හරහා, BයාකාC 
සැලැස්ම 2020 වන Kට කා3තාව3ට එෙර� lයm ආකාරෙ+ ෙවනස්කY UCY Wර3 
UCම FGබඳ සY|Sෙ+ (CEDAW)  පjව)ත{ය ෙවනසp ඇS කළ හැU  අවසාන 
0Cpෂණ Bයාවට නැංrම අර|� කර ඇත. 

ෙමම BයාකාC සැලැස්ම සැලsY UCෙY Bයාව\ය Wළ  රජය සහ lKM සමාජය අතර 
ශpSම6 සහෙය:^තාවයp දpනට ලැ¬ණ. _ ලංකාෙa �ටn රජය Kl3 ෙපර 
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BයාකාC සැලැස්මට වඩා සහෙය:;6ව Bයාව\යp WG3 BයාකාC සැලැස්ම 
ෙගාඩනැ^ම අ%pෂණය කෙළ්ය. sysකYල6 ෙතවන පා)ශ්වයp Kl3 lyකරන ලද  
0යාමනයp, ඇග�මp සහ ඉෙගkY Kෙශ්ෂඥෙය�  ඇW}ව,  රාජhය සහ lKM සමාජ 
සංKධාන  පා)ශවක[ව3 සමඟ lයmම පළා6වල මත Kම Y පව6වන ලA. 

 
?යා*මක ABම 34බඳ දළ 8ශ්ෙ;ෂණය 
 
2019 ෙනාවැYබරෙ+ පැවS ජනා�පSවරණෙය3 පs, රාජh පා)ශ්වෙය3 Bයා6මක 
UCම සYz)ණෙය3ම පාෙහ ්නතර Kය. නව රජය Kl3 Kවෘත රාජh හiMකාj6වය 
සඳහා  ෙp3¦ස්ථානයp ස්ථාFත ෙනාකළ අතර සැලැස්ම Bයා6මක UCම නතර කරන 
ල�. lKM සමාජ සංKධාන  ඇතැY  |vක  BයාකාරකY  ස්වා%නව  Bයා6මක කළද 
ෙබාෙහ: බැXY  ®  අවම RගSයp දpනට Kය. 

BයාකාC සැලැස්ෙY ඇWළ6 අෙ�pෂා  සහගත  බැXY  Ulවp සැලUය VW 
ම�ටමU3  Bයා6මක rමp දpනට ෙනාලැ©ණ.  2 වන බැXම  යටෙ6, 
¯ා3ස්ෙ�ර3l ඉ3ට)නැෂනM _ ලංකා සංKධානය Kl3 ව6කY Rකාශය FGබඳ 
ෙමෙහVY  U�පයp �ය6 කළ න|6 රජය Kl3 ව6කY ෙහGදරa UCෙY 
කා)යාලයp ෙහ:  ව6කY Rකාශ UCම සඳහා මා)ගගත Rෙaශයp  ස්ථාFත කෙළ් 
නැත.  7ත අංශ U�පයක පමණp Rගා«   ෙහGදරa UCY FGබඳ RගSයp දpනට 
S©ණ අතර,  3 වන බැXම  �  ෙතාරW[  සඳහා Rෙaශ rෙY හැUයාව සYබ3ධ  
|ලFCY � ඉSj BයාකාරකY  Bයා6මක ෙනාrය. ආබා�ත nරවැl අtSවාlකY 
FGබඳ පනත  ඇන�ට ඇS (9 වන වග�ම )අතර ස්°3ට එෙර�ව lයm ආකාර 
ෙවනස්කY F� දැ�ෙY  සY|Sෙ+  අෙ�p�ත  අවසාන 0Cpෂණ Bයාවට නංවා නැත 
( 12 වන වග�ම). 

BයාකාC සැලැස්ම රජෙ+ භාKතය3  Wළ සැලUය VW ෙවනසp ඇS කර නැS|6   
Rවාහනය සහ පළා6 පාලන ෙ±�්ෙ+ nරවැlය3ෙ9 මැ�හ6rම සYබ3ධෙය3 යY 
RගSයp ෙප3kY කර ඇත.  13 වන බැXම යටෙ6 බස්නා�ර පළාෙ6 0ය| Rාෙ¢²ය 
සභා Wනකට nරවැl සහභා;6වය හ@3වා ෙදන ලA. සභා අයවැයට ෙය:ජනා ඉ�jප6 
UCෙම3, අවශhතාවයට අkව ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY අt�3 FGබඳ ඉMvY ඉ�jප6 
UCෙම3, සහ සභා ³ස්rYවල 0Cpෂකt3 ෙලස සහ  සභාෙa  ස්ථාවර හා උපෙ¢ශක 
ක7� සාමා�කය3 ෙලස කටVW UCෙම3  nරවැlය3 ෙමම සභාෙa කටVW සඳහා 
සYබ3ධ �හ. 14 වන වග�ම යටෙ6, ජාSක ගමනාගමන ෙකා7ෂ3 සභාව Kl3 
ම^3ෙ9 අවශhතා FGබඳව ස«pෂණයp ly කරන ලද අතර, Rවාහන ෙතාරW[ සහ 
පැ7ª\ ඇWල6 UCම සඳහා ප¢ධSයp එ� ෙව� අඩKෙ+ ස්ථාFත කරන ල�. 

 
1 !යා ප&පා& ඇග)ම,” +වෘත රාජ1 හ34කා67වය, https://www.opengovpartnership.org/procedural-review/. 
2 “මා8ගගත ෙ4ඛන ගබඩා සඳහා IRM මා8ෙග@පෙAශය”, +වෘත රාජ1 හ34කා67වය (මා8E 2020), 
https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-guidance-for-online-repositories/. 
3  !යාවFයට පටහැIව !යා JKම - (1) !යාකාK සැලැස්ම ෙගාඩනගන   අතරEර “ සPබQධSම” ෙහ@ ජාTක !යාකාK සැලැස්ම 
!යා7මක කරන අතර Eර “දැVව7JKම, W ලංකාව සYරා නැත  (2) IRM මා8ෙග@පෙAශයට අVZලව ජාTක OGP ෙව[ අඩ+ෙ\/ 
ෙව[ ^_ෙ` ෙ4ඛන ගබඩාවa I8මාණය JKම, ෙ4ඛන එකE JKම සහ dකාශයට ප7 JKමට  රජය අෙපාෙහාස7 +ය.  
3 “මා8ගගත ෙ4ඛන ගබඩා සඳහා IRM මා8ෙග@පෙAශය”, +වෘත රාජ1 හ34කා67වය, 2020 මා8E, 
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2.2.   සැලAය CD බැEF   
BයාකාC සැලැස්ෙY වසර ෙදකක කාල රා|ව Wළ RSඵල දෘශhමාන ෙනාKය හැU 
බව6, |vක  RSඵල තpෙස්[ UCමට අවම වශෙය3 සැලUය VW ම�ටමක අවස3  
UCමp අවශh බව6 ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය FGග{. ෙද|Z3 වා)තාෙa 
අර|ණ සඳහා, Kවෘත රාජh හiMiMකාj6වෙ+ අගය3ට අදාළ pෙෂ්�ය3�  රජෙ+ 
භාKතය3� ඇSව ඇS   ෙවනස්කY මත පදනYව |vක RSඵල ඉස්මW UCම සඳහා 
ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය  "එය Kවෘත රජයp ද?" (“Did it Open 
Government?”) (DIOG)) යන ද)ශකය  භාKතා කරk ඇත. RගSය6 සමඟ ඉ�jයට 
ගම3 කරන  Kට, නව ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණෙ+ RSඵල වා)තාව, DIOG 
ය3න  ද)ශකයp ෙලස �ගටම භාKතා ෙනාකරk ඇත. 
 
2.2 ෙකාටස අවධානය ෙයා| කර3ෙ3 ෙබාෙහ: අෙ�pෂා සහගත ෙහ: ශpSම6 
සැලsමp ඇS, ෙහ: පැහැ�\ බවp සහ/ෙහ: ෙබාෙහ: අෙ�pෂා සහගත බවp  
ෙනාමැS න|6 රජෙ+ භාKතය3®  "d\ක " ෙහ: "කැ¡ ෙපෙනන" ෙවනස්කY සමඟ 
සා)ථකව Bයා6මක කළ  බැXY � RSඵල ෙකෙර� ය1. ෙමම ෙකාටස ඉහත Kස්තර කර 
ඇS 0)ණායක සnරාලන බැXY  සඳහා  ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය WG3 
ෙසායාග6 ෙතාරW[ FGබඳ  Kශ්ෙMෂණයp ඉ�jප6 කරන  අතර, BයාකාC සැලැස්ෙY 
lයmම බැXY සYz)ණ UCෙY ම�ටම FGබඳ දළ Kශ්ෙMෂණයp 2.3 ෙකාටස Wළට 
ඇWළ6 ෙa. 
 

  2 වන බැ,ම  : ව.ක0 1කාශන 4මෙ6දය8 ස්ථා<ත =>ම  

වග?ෙ0 
අරAණ 

ව6කY Rකාශන ෙහGදරa UCෙY කා)යාලයp F��rම, අදාළ න� 
පැවCY FGබඳ වා)�ක වා)තාවp Rකාශයට ප6 UCම සහ මා)ගගත 
ව6කY Rකාශන ෙව� අඩKයp 0)මාණය UCම සහ එය  Rl¢�යට 
ප6 UCම WG3 රාජh 0ලධාC3ෙ9 ව6කY ® K0Kදභාවය 
ව)ධනය UCම  ෙමම බැXෙY  අර|ණ Kය. ව6කY හා බැරකY Rකාශ 
UCෙY පනත සංෙශ:ධනය UCම අර|� කරග6,  මා ස�ත ෙලස 
ෙපර BයාකාC සැලැස්ම යටෙ6 Bයා6මක කරන ලද බැXමp මත 
එය ෙගාඩනගා ඇත2. ව6කY බැරකY Rකාශ UCෙY {Sයට අkව 
බලයට ප6r මාස Wනp ඇWළත පා)\ෙY3W ම3°ව[3; 
K0s[ව3; රජෙ+ ෙදපා)තෙY3W, අමාතhාංශ සහ පළා6 පාලන 
ආයතනවල රාජh 0ලධාC3; රාජh සංස්ථාවල සභාපSව[3 සහ 
කා)ය ම�ඩලය; රාජh කා)යාලය සඳහා ෙ6C ප6 � 
අෙ�pෂකt3; සහ ෙ6C ප6 � 0ලධාC3ට ෙම3ම ඔi3ෙ9 
පiෙM සාමා�කය3ෙ9 ද ව6කY සහ බැරකY Rකාශ UCම අවශh 
ෙa3. ෙමම {Sය 1975 lට Bයා6මක iවද, ෙහGදරa UCY තහi[ 
UCෙYA සහ අk�ල ෙනාrY සYබ3ධෙය3 Kස@Y ෙසrෙY �  
බරපතල අ�පා� දpනට S©ª4. BයාකාC සැලැස්මට ෙපර, 
ෙබාෙහ: ආයතන {තhාk�ලව  ව6කY Rකාශන සYබ3ධෙය3 
කටVW ෙනාකළ අතර ව6කY Rකාශ UCෙY cමෙaදය කඩදාlයp  
මත පදනY � ප¢ධSයp මත lyKය5. මහජන සාමා�කt3ට 
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පා)\ෙY3W ම3°ව[3ෙ9 ව6කY Rකාශ ලබා ගත හැpෙp 
ගාස්Wවp හරහා පමණp වන අතර, ෙමම ෙතාරW[ වඩා6 n}M 
ෙලස ෙබදා ගැ{ම පsව {Sෙය3 තහනY කරන ල�6. 
 
එය  සYn)ණෙය3ම ෙMඛනගත � ආකාරයට  Bයා6මක �ෙ+ නY, 
ෙමම බැXම  ව6කY Rකාශන සඳහා මහජනතාවෙ9 Rෙaශය 
ව)ධනය  UCම ෙකෙර� යY ආකාරයක  බලපෑමp ඇS කළ හැUව 
S©ª. ෙකෙස් න|6, තම3ෙ9 ව6කY Rකාශ UCමට ඉ�jප6 වන  
0ලධාC3 සංඛhාව ව)ධනය UCෙY  Bයාව\යp බැXම Wළ 
Kෙශ්ෂෙය3  සඳහ3 කර ෙනාමැත. න� පැවCමට අදාළ Bයාමා)ග 
FGබඳ එතරY පැහැ�\භාවයp ද දpනට නැත7.  

 
එය Dවෘත 
Dවෘත 
රාජGය8 ද? 
 
ආස"න 
වශෙය" 

මහජනතාවට Rෙaශ Kය හැU මා)ගගත ව6කY Rකාශන 
cමෙaදයp, ව6කY ෙහGදරa UCෙY කා)යාලයp F��rම ෙහ:  
ව6කY Rකාශන තහi[ UCY හා  අදාළ න� පැවCY FGබඳ වා)�ක 
වා)තා සYබ3ධෙය3  Uly   RගSයp ෙප3kY කර ෙනාමැත. 
Bයා6මක UCෙY කාල මාව ආරYභෙ+A, ¯ා3ස්ෙ�ර3l 
ඉ3ට)නැෂනM _ ලංකා සහ ෙග:vය මෘyකාංග සමාගමp වන 
WSO2 Kl3 මහජන යහපත සඳහා  මහජනතාවට Rෙaශ Kය හැU 
මා)ගගත cමෙaදයp 0)මාණය  UCමට ෙය:ජනාවp ඉ�jප6 කළ 
න|6 |M අවස්ථාෙa රජයට ෙY සYබ3ධෙය3 ෙවන6 සැලැස්මp 
S¶� අතර එය ද අසා)ථක Kය.  රජය ෙතාරW[ ලබා Aම 
සYබ3ධෙය3 nරවැlය3 ෙවkෙව3   වhාපාරයp �ය6 ෙනාකළ 
න|6 අවසානෙ+ ¯ා3ස්ෙ�ර3l ඉ3ට)නැෂනM _ ලංකා  
ආයතනය Kl3 ව6කY Rකාශ UCම  FGබඳ ෙමෙහVY  U�පයp 
�ය6 කරන ල�. පා)\ෙY3W ම3°ව[3ට \·තව දැkYAම, 
nව6ප6වල \F පළ UCම, දැ3rY nව[ පළ UCම සහ සමාජ මාධh 
ෙමෙහVY �ය6  UCම එයට  ඇWළ6 Kය. ෙමම BයාකාරකY  
ව6කY Rකාශ UCම FGබඳ මහජන කSකාවp 0)මාණය කළ  
අතර, අදාළ ව6කY Rකාශ UCම සYබ3ධෙය3  යY ම�ටමක  
ඉMvමp ජනනය Kය8. එ� RSඵලයp වශෙය3, 2021 ෙපබරවාj 
වන Kට,  පා)\ෙY3W ම3°ව[3 12 ෙදෙන� ස්ෙa¸ඡාෙව3 තම 
ව6කY Rකාශ Rකාශයට ප6 කර ඇත9. ෙමය ධනා6මක Fයවරp � 
න|6  ඉSj පා)\ෙY3W ම3°ව[3 225 ෙදනා එම Bයාමා)ගය 
අkගමනය කෙළ් නැත. 
 
ව6කY Rකාශ UCම සඳහා මා)ගගත cමෙaදයp ස්ථාපනය UCමට  
අනාගතෙ+� යY උ6සාහයp ග3ෙ3  නY, තම3ෙ9  ව6කY 
Rකාශ ඉ�jප6 UCමට ඉ�jප6වන  රාජh 0ලධාC3 සංඛhාව වැ� 
UCම සඳහා  Bයාමා)ග ඇWළ6 UCම ෙම3ම වhාජ ව6කY Rකාශ 
ඉ�jප6 UCම සහ RSලාº  �7කාj6වයp නY UCම  වැ0 ව6කY 
වස3 UCෙY ඇතැY Bයාමා)ග  මා UCම සඳහා තහi[ UCෙY  
යා3�ණ ඇWළ6 UCම  ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය  Kl3 
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0)ෙ¢ශ කර ඇත. අදාළ ෙතාරW[ සඳහා RෙaශrෙY    හැUයාව  
සහ එවැ0 cමෙaදයක  උපෙය:^තාව    FGබඳ මහජන RSෙප:ෂණ 
ලබා ගැ{ම  සඳහා සහන සලසාvෙY යා3�ණයp ඇWළ6 UCම ද 
අගෙ3ය. 

 

  3 වන බැ,ම : ෙතාරIJ දැනගැKෙ0 අLMය 

බැ,ෙ0  
අරAණ 

ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY අtSය සYබ3ධ ඉMvY සඳහා ආබා�ත 
nරවැl �තකා«  මා)ගගත cම ෙaදයp   සහ රාජh  Kද¨6 වා)තා 
කළමනාකරණ ප¢ධSයp F��rම ෙමම වග�ම WG3 අෙ�pෂා 
ෙකෙ).   2019 අෙග:ස්W මාසය වන Kට ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY 
අtSය සYබ3ධ  ඉMvY 50% U3 සහ 2020 අෙග:ස්W වන Kට එය 
75% U3 වැ� UCමට ඒ යටෙ6 සැලsY කර ඇත.  
2017 A ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY අtSය FGබඳ පනත බලා6මක 
UCමට සහ එය සහSක UCමට ෙම3ම ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY 
අtSය FGබඳ ෙකා7සමp ප6 UCමට ෙහ්W � ෙපර BයාකාC 
සැලැස්ම මත එය ෙගාඩනගා ඇත10. ෙමම පනත _ ලංකා ආ��cම 
වhවස්ථාෙa 14A වග3Sෙය311  ආරpෂා  කර ඇS අතර, ෙතාරW[ 
දැනගැ{ෙY ෙග:vය අtSය ෙe්ªගත UCම ම;3 එය කලාපෙ+ 
ෙහාඳම සහ ෙල:කෙ+ laවන ෙහාඳම පනත ෙලස FGගැ{මට ලpව 
ඇත12. ෙකෙස් ෙවත6, එය Bයා6මක UCම  සYබ3ධෙය3 අදාළ 
රජෙ+ පා)ශ්වක[ව3ෙග3  ලැ©ෙ�  7ත දායක6වයU13. 
මා)ගගත Rගා« ෙහGදරa UCම FGබඳ K�Kධාන S¬යA6, ෙවjෙ� 
(Verité) ප)ෙ+ෂණය ෙසායා ගk ලැ©ෙa  ෙY සYබ3ධෙය3 රාජh 
බලධාC3  89% ක ෙ9 කා)ය සාධනය  තරමක අසW�දායක 
ත66වයක පවSන බවt14. 
ෙතාරW[ සඳහා RෙaශrෙY හැUයාව  වැ��V� UCම සඳහා 
බැXමට තරමක  හැUයාවp S©ª. එය සYn)ණෙය3 ම Bයාවට 
නැං�වා  නY, වා)තා පව6වා ෙගන යාම  ෙම3ම  ෙතාරW[ 
දැනගැ{ෙY අtSය සYබ3ධෙය3 ඉ�jප6 කරන  ඉMvY සහ 
RSචාර FGබඳ  ද6තවලට RෙaශrෙY හැUයාව තවyරට6 ව)ධනය 
rමට ඉඩ S©ª.  බැXෙY   Kෙශ්�ත අවස්ථා   සාමානhෙය3 තහi[  
කළ හැU iවද, එය ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY අtSය FGබඳ  lyකරන 
ඉMvY සංඛhාව වැ� කර3ෙ3 ෙකෙස්ද, රජෙ+  ඉpම3 හා 
ධනා6මක RSචාර දැprෙY �ණය වැ� �V� කර3ෙ3 ෙකෙස්ද, 
ෙහ: උපෙය:^තාවය  සහ RෙaශrෙY හැUයාව හා සYබ3ධෙය3 
පවSන   මාව3 අ� කර3ෙ3 ෙකෙස්ද ය3න පැහැ�\ව දැprමට 
අසම6 r ඇත. 

එය Dවෘත 
රාජGය8 ද ? 

ෙතාරW[ දැනැගැ{ෙY අtSය FGබඳ ෙකා7ෂ3 සභාව  
වhවස්ථාFත ව  බැX l»යA6,  ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY අtSය හා 
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ෙවනස් N 
නැත  

අදාළ ඉMvY සඳහා ආබා�ත nරවැlය3ට �තකා« මා)ගගත 
cමෙaදයp ෙමම බැXම  යටෙ6 ස්ථාFත කර ෙනාS¶ණ අතර, 
රජෙ+ Kද¨6 වා)තා කළමනාකරණ ප¢ධSයp ද ස්ථාFත කර 
ෙනාS©ª. ¯ා3ස්ෙ�ර3l ඉ3ට)නැෂනM _ ලංකා ආයතනය 
Kl3 පළා6 පාලන ආයතන Wනp සඳහා  Rගා«  ෙහGදරa UCY 
සඳහා  ෙව� අඩK 0)මාණය කර S©ණ ද, UNDP Kl3 ඒ සඳහා  
ඌනzරක උ6සාහය3 ෙගන S©ණ ද, Rගා« ෙහGදරa UCY 
වැ��V� UCම සඳහා Uly මධhගත උ6සාහයp ෙගන ෙනාS©ª.  
ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY අtSය සYබ3ධෙය3  ඉ�jප6 කරන  
ඉMvY ගණන සYබ3ධෙය3 ග6 කළ මධhගත Rෙaශයp  
ෙනාමැS 0සා ෙමම අkපාතය K�ම6ව මැ0ය ෙනාහැU r ඇත. 
n¢ග\කව  lyකරන ඉMvY Bයාව\ෙ+ d\කාංග Bයා6මක UCම 
වඩා6 අපහs � බැK3 ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY අtSය හා අදාළ  
ඉMvY සංඛhාව   COVID-19 කාලය Wළ   අ�rමp ෙප3kY කරන 
බව ¯ා3ස්ෙ�ර3l ඉ3ට)නැෂනM _ ලංකා Kl3 පව6වාෙගන 
යන  ද6ත ගබඩාව  හ@නා ෙගන ඇත. ෙY අතර, වසංගතය 
ෙහ්Wෙව3 රාජh ආයතනවල  කා)ය ම�ඩලය අ� UCම ෙහ්W 
ෙකාට ෙගන, ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY අtSය හා අදාළ  ඉMvY සඳහා 
RSචාර දැprම ද Rමාද K ඇත15. වා)තා වන පj�, 2017-2019 කාලය 
Wළ  84% p � ෙතාරW[ 0�6 UCෙY අkපාතය ඊට  වඩා මඳp 
පහත වැෙට73, 2020 � l¢%3ෙග3  79% ක  ඉMvYවලට RSචාර 
වශෙය3 ෙතාරW[ 0�6 කර ඇත16. ෙතාරW[ දැනගැ{ෙY අtSය 
FGබඳ ෙකා7ෂ3 සභාව 2019 වසෙ) lට වා)�ක වා)තා Rකාශයට 
ප6 කර නැත. ෙමම බැXම  අනාගත BයාකාC සැලැස්මp ෙවත 
³ෙගන ය3ෙ3 නY, ලබා ෙදk ලබන ෙතාරW[වල 
�ණා6මකභාවය FGබඳ ඇගVමp ඇWළ6  UCමට ස්වා%න 
වා)තාකරණ යා3�ණය 0)ෙ¢ශ කරt. මහජනතාව දැkව6 
UCෙY වhාපාරයp WG3 අනාගතෙ+ � nරවැlය3 ෙතාරW[ 
දැනගැ{ෙY අtSය සඳහා �  මා)ගගත cමෙaදය    වඩා6 භාKතා 
කරන ත66වයp 0)මාණය UCමට දායක වk ඇත.    

 
 

9 වන බැ,ම : ආබාOත PරවැQ  අLMවාQක0 <Rබඳ පනත  

බැ,ෙ0  
අරAණ 

 ආබා�ත  nරවැl  අtSවාlකY FGබඳ එpස6 ජා�3ෙ9 
සY|Sයට (UNCRPD) අk�ලව,_ ලංකාව 2007 A අ6ස3 කර 
2016 A අkමත කරන ලද ආබා�ත nරවැl  අtSවාlකY FGබඳ 
පනත සහභා^6ව Bයාව\යp හරහා  බලා6මක UCම ෙමම බැXෙY 
අර|ණt. «ට Rථම, ආබා�ත nරවැlය3ෙ9 අtSවාlකY s³�ෙY 
පනත 1996 A සYමත කරන ලA. ෙමම පනත,  පs;ය වසර 25 ක 
කාලයp Wළ ly � RSප6Sමය ව)ධනය3 සැලUMලට  ෙගන නැS 
අතර   ආබා�ත nරවැlය3ෙ9  අtSවාlකY FGබඳ නව පනත 
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සYමත UCමට වසර 15 කට වැ� කාලයp Sස්ෙස් අෙපාෙහාස6 r  
ඇත. ආබා�ත nරවැlය3   සඳහා � ජාSක RSප6Sෙ+ අkමැSය 
ඇSව, 2004 A පනත  ෙක�Yප6 UCම සඳහා Rථම වරට ක7�වp 
ප6 කරන ලA. FGෙව\3 බලයට ප6 � රජය3  Kl3  නැවත 
නැවත6 පනත  ෙක�Yප6 UCම උ6සාහ කරන ල�. ෙකෙස් ෙවත6,  
{S ෙක�Yප6 ෙදපා)තෙY3Wෙව3 ඔ�බට එ� Uly  RගSයp 
lyව ඇS බවp  ෙපෙන3නට ෙනාමැත17. BයාකාC සැලැස්මට ෙපර, 
ආබා�ත nරවැlය3ෙ9  අtSවාlකY FGබඳ පන6 ෙක�Yපත 
ම;3 ආබා�ත nරවැlය3ෙ9   අtSවාlකY FGබඳ ෙකා7ෂ3 
සභාව F��rමට ෙය:ජනා කර ඇත. 
 ආබාධ ස�ත n¢ලය3, 0ෙය:�ත සංKධාන සහ රාජh සහ රාජh 
ෙනාවන ආයතන අතර සYබ3%කරණය ෙගාඩනැ^ම ෙමම 
ෙකා7ෂ3 සභාව ෙවත පැවC   S©ª. එ�  0ෙය:ගය  �ෙ+ 
උMලංඝනය UCY Kම)ශනය UCම ෙහ: ආබාධ ස�ත n¢ගලය3 
සඳහා VpSය සහ මානව අtSවාlකY sර�ම සහSක UCම 
ෙනාෙa18 . 
ආබාධ ස�ත n¢ගලt3ට ෙපාy කටVW සඳහා සහභා;rමට  
අවස්ථාව  Kවෘත කර73,ඔi3ෙ9  අtSවාlකY  සංෙශ:ධනය UCම 
සYබ3ධෙය3 යY  ම�ටම   බලපෑමp ළඟා කර ගැ{මට ෙමම 
බැXම WG3  හැUව S©ª.  ආබාධ ස�ත n¢ගලt3 _ ලාං�ය 
සමාජය Kl3 ෙබාෙහ: Kට ෙවනස් ෙකාට සැල�මට ලp කරk  
ලබන අතර {Sමය අtSවාlකY පදනY කරග6 Rෙaශයp 
ෙනාමැSකම ෙහ්Wෙව3 ෙපාy අවකාශය Wළ  ඔi3ෙ9 z)ණ 
සහභා^6වය RSpෙෂ්ප කර ඇත19. 
UNCPRD අ6ස3 UCෙම3 පs  සමාන අtSවාlකY ඔi3ට ලබා 
Aම සඳහා � RSප6S සහ ෙර�ලාlවල RගSෙ+ Uly ෙවනසp  
lyව නැත20. ආබා�ත nරවැl අtSවාlකY    පනත සYමත UCම 
W\3 අවදානමට ලpKය හැU Rජාවp සඳහා � යM පැන ;ය 
{Sමය ³කවරණය නැවත   nන)�වනය කළ හැU iවද, බැXම  හා 
අදාළ සැලැස්ම Kl3  පන6 ෙක�Yපත Bයාවට නැංrමට පැවැS  
බාධකය3ට  Kස@Y ලබා A නැත. 

එය Dවෘත 
රාජGය8 ද?  
 
 
ෙවනස8 N 
නැත  

ආබා�ත nරවැl  අtSවාlකY FGබඳ පනත පා)\ෙY3Wව Kl3  
සYමත ෙනාකරන ල�. 2021 වන Kට, ආබාධ ස�ත  n¢ගලt3 
සඳහා � ජාSක කi3lලෙ+ (NCPD) 0ෙය:�තt3 සහ ආබාධ 
ස�ත n¢ගලය3 FGබඳ සංKධානය3�  ඒකාබ¢ධ ෙපර|ණ (DOJF) 
සහ ෙවන6 පා)ශවය3  Kl3 පනෙ6 අවශh සංෙශ:ධන ly කරන 
ලA. ඒ සඳහා  සහභා^ �ව3ෙ9 සංVSය  සලකා බලන Kට, 
ෙක�Yප6 UCම සඳහා සYබ3ධ �  ක�ඩායම ස්° n[ෂ 
සමාජභාrය සමW\තතාවයp ෙප3kY ෙනාකළ අතර 
0ෙය:�තt3 |}ම03ම  පාෙහ ් ෙකාළඹ ෙp3¦කරග6 
n¢ගලය3  �හ. 
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එp  ෙදමළ 0ෙය:�තෙයp  සඳහා පමණp සකස් කරන ලද ඉංÀl 
සාරාංශය හැ[ණ ෙකාට  ෙක�Yපත ලබා ගත හැUව S©ෙ� lංහල 
භාෂාෙව3 පමª. සමාජ sබසාධන අමාතhාංශය Kl3 ප6 කරන ලද 
{Sඥෙය� 2021 අෙග:ස්W මාසෙ+A පනත නැවත ෙක�Yප6 කළ 
අතර, ආබාධ ස�ත n¢ගලය3 සඳහා � ජාSක කi3සලය  NCPD 
ෙවS3 ඒ සඳහා Kශාල Kෙර:ධයp  එMල Kය. පනත Bයා6මක 
UCෙY වග�ම සමාජ sබසාධන අමාතhවරයාෙග3 අමාතhාංශ 
ෙMකYවරයා ෙවත පැවCමට එම {Sඥවරයා උ6සාහ කළ න|6 
එයද RSpෙෂ්ප  Kය21. ෙY අතර, අමාතhාංශෙ+ dලh RSපාදන 
නඩ6W UCෙY  උපායමා)යp ෙලස සමාජ sබසාධන අමාතhාංශය  
අඛ�ඩව ප6 UCම Kචාරකt3 Kෙaචනයට ලp කළ අතර , 
Bයා6මක UCෙY වග�ම ජනා�පSවරයා ෙවත පැවCමට ඔiZ 
ත)ක කළහ22. 
ඉ�jය කරා ගම3 UCෙY�, UNCPRD 33 වග3Sෙ+ අවශhතාව3ට 
අkව Bයා6මක UCෙY  සහ 0යාමනය UCෙY  යා3�ණය3 0l 
ෙලස {Sගත UCෙම3 සහ මහජන අදහස් Kම ම WG3 ෙමම 
ෙක�Yප6 පනත තවyරට6 ශpSම6 කළ හැU වk ඇත. «ට 
අමතරව, එ� සං�)ණ6වය සලකා බැvෙY�   ෙමම පනත  
ෙක�Yප6 UCම සඳහා {S ෙකා7ෂ3 සභාව  වඩා6  ෙහාඳ 
ස්ථානයp වk ඇත23. 

 
 

12 වන බැ,ම : කා"තාව"ට එෙරWව QයX ආකාර ෙවනස්ක0 <Y දැ?ෙ0 
ස0AMෙZ අවසාන [>8ෂණ 

බැ,ෙ0  
අරAණ 

කා3තාව3ට එෙර�ව lයm ආකාර ෙවනස්කY F�දැ�ෙY 
සY|Sෙ+ (CEDAW) ෙත:රාග6 අවසාන 0Cpෂණ 2020 වන Kට 
Bයාවට නැංrමට බැXම අෙ�pෂා කරt. රාජh ඉඩY ෙබදා Aම Wළ 
ස්° n[ෂ සමාජභාrය සමානා6මතාවය, ³Uයා pෙෂ්�ය Wළ   
ෙවනස් ෙකාට ෙනාසැල�ම, සහ කා3තා ෙ¢ශපාලන සහභා^6වය 
යන ෙපර BයාකාC සැලැස්ෙY ඇWළ6 බැXY Wනp ඒ WG3 
ඉ�jයට ³ෙගන ෙගාස් ඇත. නව ත0 n¢ගල ³Uයා {S, මැSවරණ 
{S සහ කා3තා ගෘහd\ක පiM  FGබඳ ජාSක BයාකාC සැලැස්ම 
හා සYබ3ධ වැදග6 සං�ස්ථාන   RSප6S සYපාදනයට සහභා^rම 
සඳහා අවස්ථා සලසා ෙද73 lKM සමාජය සමඟ අදහස්  Kම Y  
0යම කර ඇත.  
ෙතාරW[ සඳහා RෙaශrෙY හැUයාව සYබ3ධෙය3 ග6 කළ, ස්° 
n[ෂ සමාජභාවය අkව ෙව3 කරන ලද වැ�� සහ \ං;ක �ංසනය 
හා අදාළ ද6ත ෙම3ම කා3තා ගෘහd\ක පiM FGබඳ ජාSක 
BයාකාC සැලැස්ෙY උපෙ¢ශන වා)තා සහ ස්° n[ෂ සමාජභාවය 
FGබඳ පා)\ෙY3W ෙක:ටාව  ෙවත පහsෙව3 RෙaශKය හැU 
ෙලස ඒවා මා)ගගතව Rකාශයට ප6 UCමට බැXම අෙ�pෂා ෙකෙ). 
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ෙMඛනගත � ආකාරයටම ෙමම බැXම Bයා6මක �ෙ+ නY, සෑම 
ස3�ස්ථානයp Kl3ම _ ලංකාෙa ස්° n[ෂ  සමාජභාrය 
සමානා6මතාවය සඳහා බලපාන ගැටmකාC අංශයp ෙකෙර� 
අවධානය ෙයා| කර ඇS බැK3 කා3තාව3 ෙවkෙව3  ෙපාy 
සහභා^6වෙ+ පjව)ත{ය බලපෑමp ඇS කළ හැUව S©ª. _ 
ලංකාව ෙල:කෙ+ පළ| කා3තා අගමැS0ය ¬� � රට ෙලස ෙ6C 
ප6 iවද, 2019 වන Kට පා)\ෙY3Wෙa කා3තා සහභා;6වය 
සYබ3ධෙය3 රටවM 190 U3 _ ලංකාව l»3ෙ3 181 වැ0 
ස්ථානෙ+ ය24. 
 
2022 වන Kට පා)\ෙY3W ම3°ව[3ෙග3 5%p කා3තාව3 
(2253 12p) rම සලකා බැvෙY �, ස්° n[ෂ සමාජභාවය මත 
පදනY �   ෙක:ටාවකට සැලUය VW ම�ටමක කා3තා  ෙ¢ශපාලන  
0ෙය:ජනයp හ@3වා �ය හැUව S©ª25. eම බලකා සහභා^6වය 
අkව, ස්° n[ෂ සමාජභාrය පරතරය සYබ3ධෙය3 2018 A 
ෙග:vය වශෙය3 20 වැ0 Kශාලතම පරතරය ඇS  රට බවට _ 
ලංකාව ප6 Kය. 2019 වන Kට, කා3තා ජාSක eම බළකා 
සහභා;6ව අkපාතය 34%26 p � අතර, ෙමම අkපාතය දශක 
ෙදකකට වැ� කාලයp Sස්ෙස්  අඛ�ඩවම 30-35% යන අගය3ට 
පමණp  මා  Kය27. BයාකාC සැලැස්මට ෙපර, _ ලංකාෙa 
��Yභව\3 හතෙර3 එකකට වැ� Rමාණයක ගෘහ|\කයා �ෙ+ 
කා3තාව3 වන අතර, ඔi3ෙග3 වැ� ෙදෙන�ට ³Uයා RSලාභ 
ෙහ: Rමාණව6 සමාජ ආරpෂණ යා3�ණ සඳහා Rෙaශයp 
ෙනාS©ª. «ට ෙපර බලෙ+ l» රජය Kl3, කා3තා හා ළමා 
කටVW  අමාතhාංශය යටෙ6 2017 වසෙ) A , කා3තා ගෘහd\ක 
0වාස FGබඳ ජාSක BයාකාC සැලැස්ම ෙක�Yප6 UCම ආරYභ 
කරන ල�. 28 ඉඩY සංව)ධන ආඥාපනත සYබ3ධෙය3 lyකළ VWව 
S©  සංෙශ:ධන සYබ3ධෙය3 ස්°3ට එෙර�ව lයm ආකාර 
ෙවනස්කY F� දැ�ෙY සY|Sෙ+ 2017  අවසාන 0Cpෂණ සඳහ3 
කර ඇ6ෙ6, අkRා�Sය, ඒකාබ¢ධ �7කාj6වය  සහ උ[මය 
FGබඳ i ෙවනස ් ෙකාට සැල�ෙY K�Kධාන ඉව6 කර ගැ{ෙY  
සංෙශ:ධන ෙක�Yපෙ6   Uly RගSයp ෙනාමැSව {S ෙක�Yප6 
ෙදපා)තෙY3Wෙa එය තවම6  අBයව පවSන බවt. 29 
 

එය Dවෘත 
රාජGය8 ද? 
 
 
ෙවනස් N 
නැත 

2021 Å0 වන Kට, කා3තා ගෘහd\ක 0වාස FGබඳ ජාSක 
BයාකාC සැලැස්ම තවම6 සYz)ණ කර ෙනාමැත. පs;ය දශක 
ෙදකක කාලය Wළ රට පාලනය කළ රජය3 ෙම3 ෙනාව  ව6ම3 
රජෙය� කා3තා කටVW සඳහා කැප � කැ¬න� අමාතhාංශයp 
ෙනාමැSrම  ෙහ්Wෙව3 ෙක�Yප6 UCෙY Bයාව\ය ම3දගා« 
ස්වÆපයp  ෙගන ඇත. 
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කා3තා කටVW අමාතhÇරය ළමා සංව)ධනය, ෙපර පාසM, Rාථ7ක 
අධhාපනය, පාසM ය»තල පහsකY සහ අධhාපන ෙස්වා සමඟ 
ඒකාබ¢ධව ¢K�tක රාජh අමාතhාංශයක තබා ඇත. 30 Bයා6මක 
UCම හා සYබ3ධ lKM සමාජ සංKධානයp � ෙයෙහ\ය පදනම, 
ජාSක BයාකාC සැලැස්ම ෙක�Yප6 UCම හා ඒ හා අදාළ මත  
Kම Y FGබඳ  දැන lට නැත. 31 

 
Bයා6මක UCෙY කාල මාව Wළ, කා3තා සංKධාන සහ ඉඩY 
අt�3 FGබඳ  සංKධාන Kl3  ඉඩY උ[මය3 FGබඳ සමාන 
අtSවාlකY සYබ3ධෙය3  දශක ෙදකක කාලයp |}MෙM 
ඔi3ෙ9 වhාපාරෙ+ කටVW අඛ�ව   පව6වාෙගන ෙගන ෙගාස් 
ඇත.  ඉඩY සංව)ධන සංෙශ:ධන ආඥා පනෙ6 නව සංෙශ:ධන 
පනත 2021 ෙදසැYබ) මාසෙ+A ගැස� කරන ලA. එය සYමත 
iවෙහා6, ස්° n[ෂ සමාජභාවය මත පදනY ෙනාr  ‘ද[ව3’ සහ 
‘|�©ර3’ වැ0 පාjභා�ක වචන ෙයාදා ග073 රජෙ+ ඉඩY 
�7කY පැවCම lyකරk ඇත. ෙකෙස් ෙවත6, සංෙශ:ධන පන6 
ෙක�Yපත  ඇතැY කා3තා අtSවාlකY FGබඳ BයාකාC3 Kl3 
Kෙaචනයට ලp කර ඇත. 32 
 
ඉSj අංග සYබ3ධෙය3 ග6 කළ, සමාන වැ�� RSපාදන ස�ත නව 
ත0 n¢ගල ³Uයා {Sයp වා)තා r නැත. රාජh අමාතhාංශවල 
\ං;ක �ංසනය සYබ3ධ  ක7� F��වා නැත. ෙයෙහ\ය පදනම 
ෙ¢ශපාලනෙ+ කා3තා  සහභා^6වය33 Rව)ධනය UCම සඳහා 
RSප6Sමය බලපෑමp ෙවkෙව3 ෙප{ l�මට උ6සාහ කළ  න|6 
_ ලංකාව තවම6 පා)\ෙY3Wව සඳහා  ස්° n[ෂ සමාජභාවය මත 
පදනY �  ෙක:ටාවp හ@3වා A  නැත. 34 

 
1 සෙත1aෂණය කළ හැJ, අදාළ, සහ ප6ව8තhය  බලපෑමa ඇT කළ  හැJ ෙලස  බැjP ඇගkමට ලa කළෙහා7,  ශaTම7 බැjP 
“සැල$ය '( බැ*+” ෙලස IRM +lQ හmනාෙගන ඇත. Jln බැjමa  බලපෑමa ඇT කළ හැJය යන  oමාවට ෙනාපැpqෙ\ නP 
, IRM +lQ , මධ1ස්ථ  බලපෑමa  සsත බැjP  අත6Q  “සැලJය )E බැjP ෙත@රා ගQනා ලt.    
2 “u ලංකා  වාර අවසQ වා8තාව 2016–2018”, +වෘත රාජ1 හ34කා67වය, 2019 vF 29, 
https://www.opengovpartnership.org/documents/sri-lanka-end-of-term-report-2016-2018/. 
3 ‘‘1975 අංක 1 දරන ව7කP සහ බැරකP dකාශ JKෙP hTය (2005 ෙදසැPබ8 01 දaවා 3 සංෙශ@ධන ඇEළ7 JKම) ”, අ4ලස් 
ෙහ@ {ෂණ ෙච@දනා +ම8ශන ෙකාpෂQ සභාව, 
https://www.ciaboc.gov.lk/images/pdf/acts/Declaration_of_Assets_and_Liabilities.pdf  
4 “පලා3 සහ බෲනා� ද�ස්සලාP, “u ලංකාව සඳහා ඇග)P වා8තාව”, ම7�ව1 හා අපරාධ ^�බඳ එaස7 ජා�Qෙ� කා8යාලය, 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2018_09_03_Sri_Lanka_Final_Country_Rep
ort.pdf 
5 "+වෘත රාජ1 හ34කා67ව !යාවFය ^�බඳ u ලංකා ජාTක !යාකාK සැලැස්ම 2019-2021", +වෘත රාජ1 හ34කා67වය (අෙ�4 
3, 2019), , https://www.opengovpartnership.org/documents/sri-lanka-action-plan-2019-2021/ (dෙ`ශSම -  2021 ෙනාවැPබ8 
12 ) 
6  “u ලංකාෙ` ආදායP, ව7කP සහ අවශ1තා ^�බඳ අවෙබ@ධය Y�4 JKෙම”, �ාQස්ෙ�රQl ඉQට8නැෂන4 u ලංකා, 2019 
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2.3. බැEම ?යා*මක ABම  
 BයාකාC සැලැස්ෙY එp එp බැXම  සැලsY UCම සහ අවස3 UCම FGබඳ ඇගVමp 
පහත ව�ෙa ඇWළ6 ෙa. 1  සෙතhpෂණය , Kවෘත රජයට අදාළ6වය සහ අනාගත 
බලපෑම යන කාරණා  BයාකාC සැලැස්ම Bයා6මක UCමට ෙපර, සැලsY සකස් කරන  
අ�යෙ)� ඇගVමට ලp කරන ලද බව ක[ණාෙව3 සලක3න. 
   
    
 බැ,ම ඇග^ම  

1. රාජG ආයතන Iළ  
`<aප"න [ලධා>" 
ෙස්වෙZ ෙයdම  

සෙතG8ෂණය  කළ හැ=: ඔa  

Dවෘත රාජG හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM අදාල.වය :  
ඔa   

අනාගත  බලපෑම: s} 

අවස" =>ම: ආරYභ කර නැත 

Bයා6මක කරන කාලය අතරWර  sF\ප3න 0ලධාC3 
ප6 කර ෙනාS©ª. ෙපර BයාකාC සැලැස්ම යටෙ6, 
2019 – 2023  _ ලංකාෙa අMලස් හා §ෂණයට එෙර�ව 
සට3 UCෙY ජාSක BයාකාC සැලැස්ම �ය6 කරන ලද 
අතර, එමÈ3 lයmම රාජh ආයතන Wළ  sF\ප3න 
0ලධාjෙය� ප6 UCම 0යම කරන ල�.  

තම3ෙ9  ආයතනය Wළ අMලස් හා §ෂණ 0යාමනය 
UCම සහ වා)තා UCම,  සදාචාරා6මක අවංකභාවය හා 
සYබ3ධ {SCSවලට ෙස්වකt3ෙ9 අk�ලතාවය 
සහSක UCම සහ ආයතනෙ+ ෙස්වාව3 FGබඳ nරවැl 
Rඥ�Sයp 0)මාණය UCම සහ කළමනාකරණය UCම 
ඔi3ෙග3 අෙ�p�ත වග�Y අතරට එpKය. 

ආයතනය Wළ Bයා6මක වන  Bයා ප»පා»/ චcෙMඛ 
පCpෂා UCම සහ අවශh අවස්ථාවලA එම ෙMඛන FGබඳ 
පැහැ�\ UCම ද ඔi3ෙ9 වග�Y Kය. «ට අමතරව, 
ආයතනෙය3 ෙස්වාව3 ලබා ගැ{ම සYබ3ධෙය3 
මහජනතාවට මගෙප3rය හැU, පහsකY සපයන 
0ලධාjෙය� අවශhතාව  අkව ප6UCෙY වග�ම ද 
ඔi3 සW Kය. 2 පs;ය රජය යටෙ6 අMලස් ෙහ: §ෂණ 
ෙච:දනා Kම)ශන ෙකා7ෂ3 සභාවට sF\ප3න 
0ලධාC3 ප6UCෙY අවසරය ලබා A S©ª. න|6 
ව6ම3 රජය යටෙ6 එය Bයා6මක UCම නතර කර 
ඇත. 3 
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2. ව.ක0 1කාශන 
4මෙ6දය8 

ස්ථා<ත =>ම   

සෙතG8ෂණය  කළ හැ= බව: ඔa  

Dවෘත රාජG හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM අදාල.වය :  
ඔa   
අනාගත බලපෑම: මධhස්ථ  

අවස" =>ම :  මා ස�ත 

ෙමම බැXම හා සYබ3ධ  Bයා6මක UCම සහ එ� |\ක 
RSඵල FGබඳ ෙතාරW[ සඳහා, 2.2 ෙකාටස  බල3න. 

3. ෙතාරIJ 
දැනගැKෙ0 අLMය 

සෙතG8ෂණය  කළ හැ= බව: ඔa 

Dවෘත රාජG හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM අදාල.වය :  
ඔa   

අනාගත බලපෑම: මධhස්ථ 

අවස" =>ම :  මා ස�ත 

ෙමම බැXම හා සYබ3ධ  Bයා6මක UCම සහ |\ක 
RSඵල FGබඳ ෙතාරW[ සඳහා, 2.2 ෙකාටස  බල3න. 

4. ෙසෟඛG 8ෙෂ්mෙZ 
සංව$ධනය සඳහා   
PරවැQ සහභාp.වය 

සෙතG8ෂණය  කළ හැ= බව: ඔa 

Dවෘත රාජG හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM අදාල.වය :  
ඔa   

අනාගත බලපෑම: s}  

අවස" =>ම : තවම6 ආරYභ කර නැත 

Rධාන lKM සමාජ පා)ශවක[ෙව� වන ස)ෙව:දය 
පවසන පj�, COVID-19 වසංගතය ෙහ්Wෙකාට ෙගන 
ෙසෟඛh RSප6S R|ඛතාවය3� ඇS �   jනා6මක 
බලපෑY ෙහ්W ෙකාට ෙගන   Kවෘත රාජh Bයාව\ය සඳහා 
නව රජෙ+  ආෙය:ජන අ�rම ෙහ්Wෙව3 ෙමම බැXම 
යටෙ6 � BයාකාරකY  Bයා6මක ෙනාrය. 0ද3ගත 
ව�ග� ෙර:ග සහ ඖෂධ සැපVY කළමනාකරණය FGබඳ 
වග�Y ෙපර BයාකාC සැලැස්ෙY lට  ඉ�jයට ෙගන 
ය73 ෙසෟඛh pෙෂ්�ෙ+ RSසංස්කරණ කටVW 
lyUCමට  nරවැlය3ට සYබ3ධ Kය හැU Sරසාර 
cමෙaදයp ස්ථාFත UCම ෙමම බැXෙY අර|ණ Kය. 
ෙසෟඛh හා සYබ3ධ ෙතාරW[ සඳහා Rෙaශ rෙY 
හැUයාව  සYබ3ධෙය3 ග6 කල, ෙසෟඛh 
අමාතhාංශෙ+ ෙව� අඩKය වැ��V�  UCම 
සYබ3ධෙය3 එතරY RගSයp ෙපෙන3නට නැS  අතර 
මානlක ෙසෟඛh FGබඳ ස30ෙaදන වhාපාර ෙහ: 
0ද3ගත ව�ග� ෙර:ගය සඳහා ආහාර පදනY කරග6 
ප)ෙ+ෂණ lyකර  ෙනාමැත. 4  2021 ෙනාවැYබ) වන 



 
 මහජන අදහස් ලබා ගැ/ම සඳහා 1 2ටපත: ක8ණාකර උ<ටා ෙනාග>න 

17 
 

Kට, ෛවදh සැපVY කළමනාකරණ ෙතාරW[ ප¢ධSයට 
Rාථ7ක ෛවදh ස6කාර ඒකක ඇWළ6 ෙනාrය. 5 

ෙසෟඛh RSප6Sය ෙගාඩනැ^ම සඳහා  මහජන 
සහභා^6වය වැ� �V� UCමට ස)ෙව:දය සහ මහජන 
ෙසෟඛh වhාපාරය K�ම6 UCම සYබ3ධෙය3  බැXම  
තම  අර|� සාpෂා6 කර ගැ{මට අෙපාෙහාස6 r ඇත. 
ෙකෙස් ෙවත6, ජාSක ෙසෟඛh RSප6Sය Bයා6මක 
කරන කාල මාව Wළ  ස)ෙව:දයට සහ මහජන ෙසෟඛh 
වhාපාරයට ඊට සහභා^ rමට යY යY අවස්ථා උදාKය. 
Kෙශ්ෂෙය3 ම, Bයා6මක කරන කාල  මාවට ෙපර 
සYමත කරන ලද ජාSක ෛවදh ෙර�ලාl පනත 
Bයා6මක UCම සYබ3ධෙය3, 2019 ව)ෂෙ+A   
සංKධාන Kl3 ඉ�jප6 කරන ලද  0)ෙ¢ශ ජාSක 
ෛවදh 0යාමන අ�කාjෙ+ සභාපSවරයා Kl3 
FGග3නා ල�. එම Bයාව\ය නව රජය Kl3 ඉව6 
කරන ලද න|6 එම ව)ෂෙ+A ම, ෙසෟඛh ප¢ධSෙ+ 
වගrම FGබඳ ඔi3ෙ9 0)ෙ¢ශ ආ��cම වhවස්ථාෙa 
d\ක අtSවාlකY පj¸ෙËදෙ+ සංෙශ:ධන සඳහා 
සලකා බලන ලA. වසංගතය අතරWර, ෙසෟඛh 
අමාතhාංශය Kl3  COVID-19 සඳහා RSචාර දැprෙY�  
ස)ෙව:දය සහ මහජන ෙසෟඛh වhාපාරය එයට ඇWළ6 
කර ග3නා ල�. ෙසෟඛh pෙෂ්�ෙ+ nරවැl 
සහභා;6වෙ+ වැදග6කම හ@නාගැ{ෙY යY FGÌ©වp 
ෙලස ෙමය ස)ෙව:දය Kl3 අ)ථකථනය කරන ල�. 6 

ඉ�j Bයාමා)ගවල�, මහජන ෙසෟඛh වhාපාරය ශpSම6 
UCෙY අවශhතාවය තවම6 ඉSjව පව�. ෙY වනKට  
ෙසෟඛh අමාතhාංශය, ෙල:ක ෙසෟඛh සංKධානය සහ 
ස)ෙව:දය යන ආයතන ඇWළ6 එpස6 ජා�3ෙ9 
සංKධානය Kl3 කැඳවන ලද COVID-19 ෙසෟඛh 
සYබ3%කරණ යා3�ණය මත  BයාUCම WG3, 
ෙසෟඛh pෙෂ්�ය Wළ  lKM සමාජ සංKධාන සමඟ රජෙ+ 
සහෙය:^තාව n}M UCම ද ස)ෙව:දය 0)ෙ¢ශ කරt. 7    

5. ළමා ම.qවG 
අපෙයrජනය 

සෙතG8ෂණය  කළ හැ= බව: ඔa 

Dවෘත රාජG හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM අදාල.වය :  
ඔa   

අනාගත බලපෑම: s} 

අවස" =>ම : ආරYභ කර නැත  

2021 ෙපබරවාj මාසෙ+A අධhාපන අමාතhාංශය Kl3 
පාසM ම6¦වh 0වාරණ වැඩසටහනp �ය6 UCම 
සYබ3ධෙය3  මහජන ආරpෂක අමාතhාංශය සමඟ 
සාක¸ඡා පැවැ6rය. 8 පාසMවල ම6¦වh භාKතය 
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ව)ධනය rම   සාමානhය ත66වයp ෙව73 පවSන 
ස3ද)භය සැලUMලට ෙගන, 9   �[ව[3, ls3 සහ 
ෙදමාFය3ෙග3 සම3Kත ම6¦වh 0වාරණ ක7� 
පාසM Wළ F��rමට ෙමම බැXම Kl3 සැලsY සකස් 
කරන ල�.  

ෙමම වැඩසටහන තවම �ය6 කර ඇS බවට ෙහ: 
Bයා6මක � කාලයට ෙපර පැවS   පාසM ම6¦වh 
0වාරණ ක7�  සංඛhාවට සාෙ�pෂව  කැ¡ ෙපෙනන 
ව)ධනයp ෙප3kY කරන බවට සාp� ෙනාමැත. 

6. GIC-1919, 
රජෙZ ෙවs අඩD සහ 
Dවෘත ද.ත පuධMය 

සෙතG8ෂණය  කළ හැ= බව: ඔa 

Dවෘත රාජG හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM අදාල.වය 
: ඔa  

අනාගත බලපෑම : s}  

අවස" =>ම : ආරYභ කර ෙනාමැත  

රජෙ+ ෙස්වාව3 FGබඳ ෙතාරW[ Rl¢�ෙ+ ලැtස්Wගත 
කරන මා)ගගත cමෙaදයp වන රාජh ෙතාරW[ 
ෙp3¦ය  (GIC - 1919) වැ��V� UCම සඳහා ෙපර 
BයාකාC සැලැස්ෙY Rය6නය3 ඉ�jයට ෙගන යාමට 
ෙමම බැXම අෙ�pෂා ෙකjණ. එය, GIC – 1919, ෙහ: 
රජෙ+ ෙව� අඩKවල  සහ Kවෘත ද6ත ක�ටල මත 
RගSයp ඇS කර ඇS බවට Uly සාp�යp ෙනාමැත. 
2021 ෙනාවැYබ) වන Kට, GIC Kl3  ෙත:රාග6 සහ 
සංස්ථාFත රාජh සංKධාන10  288 p ආවරණය කරන ල� 
- න|6  එ� ප¢ධSයම 2013 වසෙ) � සංKධාන 291 11 
p ආවරණය කර73 Kය. RෙaශrෙY පහsව   හා 
සYබ3ධ කාරණා  ග6 කළ , GIC ෙව� අඩKය  
අ3ත)ගතෙ+  Rමාණය සහ එ� ව)ණ ෙවනස් UCමට 
පj²ලකt3ට අවසර ලබා A ඇත.  
ෙකෙස් ෙවත6, ෙව� අඩKෙ+ තවම6 නතර කළ 
ෙනාහැU, අඛ�ඩව ෙවනස ්වන Kෙශ්ෂාංග ඇWළ6 වන 
අතර එයට ෙවනස් කළ හැU පs¬Y ව)ණ ෙනාමැත. GIC 
ෙස්වා FGබඳ nරවැl දැkව6භාවය FGබඳ ස«pෂණ 
වා)තා GIC ෙව� අඩKෙ+ Rකාශයට ප6 කර ෙනාමැත. 
12 www.data.gov.lkis සYබ3ධෙය3, ෙව� අඩKය 2021 
ෙනාවැYබ) වන Kට Kවෘත ද6ත ක�ටල 136 p හ@3වා 
A ඇS අතර, ද6ත ක�ටල 300ක පාදක ද6ත සහ ද6ත 
ක�ටල 2,000ක ඉලpකය  අෙ�p�ත Rමාණයට සnරා 
නැත. ෙව� අඩKෙ+ අවස3 යාව6කාvන UCම 2020 
ෙපබරවාj මාසෙ+A13  ly කර ඇS අතර, එt3 ෙප3kY 
කර3ෙ3 Bයා6මක UCෙY කාල  මාව Wළ ෙව� 
අඩKය භාKතයට ෙනාග6 බවt. අවසාන වශෙය3, 
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රජෙ+ ෙව� අඩKවල කා)යpෂමතාව   FGබඳ සැලsY 
කරන ලද ඇගVY වා)තා Rකාශයට ප6 කළ බවට Uly 
සාp�යp ෙනාමැත. 
 

7. ෙගාDය"ට 
කෘvක$මා"තය සඳහා 
අවශG Qයw ෙතාරIJ 
ෙවත මා$ගගතව 
1ෙ6ශ Nමට  සහ 
කෘvකා$මා"තය 
සඳහා පහ`ක0 
සැලQය හැ= 
පuධMය8 
ෙගාඩනැpම  

සෙතG8ෂණය  කළ හැ= බව: ඔa 

Dවෘත රාජG හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM අදාල.වය:  
ඔa 

අනාගත බලපෑම: මධhස්ථ 

අවස" =>ම :  මා ස�ත  

වැK\ ක)මා3ත අමාතhාංශය සහ කෘ�ක)ම 
අමාතhාංශය Kl3 2021 මා)W මාසෙ+A,  මා ස�ත 
ෙසලටා ෙටp n¢ග\ක සමාගම  (Celata Tech (Pvt) Ltd) 
Kl3  �ය6 කරන  Agro Bizz – Smart Agro Integration 
වැඩසටහන   FGබඳ 0ෙaදනය කරන ල�. ෙමම ප¢ධSය 
2016-2020 _ ලංකා Kද¨6 කෘ�කා)7ක උපාය මා)ගෙ+ 
ත66වය3 මත පදනYව ෙගාඩනගා ඇත.  එය ෙතාරW[ 
ස30ෙaදන තා±ණය සහ  ෙතාරW[ ෙවත Rෙaශය14 
එකට ඒකාබ¢ධ UCම ෙකෙර� අවධානය ෙයා| කළ 
න|6 Bයා6මක UCම සYබ3ධෙය3 KKධ ගැට}වලට 
|Zණ ෙද3න lyrය. 15 
ෙමම ප¢ධSය ෙගාr3, ෙගාKපලවM, අස්වැ3න, 
ෙපාෙහාර, පGෙබ:ධනාශක, Íජ, lMලර ෙවළ@3, 
ආහාර සැකsYක[ව3, අපනයනක[ව3, පස, 
කෘ�කා)7ක ජල සැපVම සහ පGෙබ:ධ පාලනය 
කළමනාකරණය UCම සඳහා භාKතා UCමට අෙ�pෂා 
ෙකෙ). ෙභ:ග අස්වැ3න, ෙපාෙහාර  සහ Íජ අවශhතා  
FGබඳ අනාගත ත66වය3 nෙර:කථනය කළ හැU 
ෙම3ම dලh ආධාර කළමනාකරණය UCමට සහ 
අතරමැ�ය3ෙ9 මැ�හ6rමU3 ෙතාරව ෙගාr3 සහ 
ගැkYක[ව3 සෘÎවම සYබ3ධ UCමට අ3ත)ජාලය 
ඔස්ෙස් ෙව� අඩKයp 0)මාණය UCමට ද  ඒ W\3 
හැUයාව ලැෙබk ඇත. 16 2021 අවසානය වන Kට6, 
ෙමම ප¢ධSය  �ය6 කර ෙනාS©ª.  ෙම� පරාසය 
සYබ3ධෙය3 ග6 කළ 2021 වන Kට ජනගහනෙය3 
67% p පමණ ජංගම yරකථන භාKතා කර3න3 � අතර 
60% අ3ත)ජාල භාKතා කර3න3 Kය. 17 

8. අx ආදාය0ලාy 
පgh සඳහා [වාස 
ෙව" =>ම 
ස0බ"ධෙය" zරණ 
ගැKෙ0 {   ආබාOත 

සෙතG8ෂණය  කළ හැ= බව: ඔa 

Dවෘත රාජGය හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM 
අදාළ.වය: ඔa  

අනාගත බලපෑම : මධhස්ථ  
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1ජාවෙ| සහභා}.වය 
ලබා ගැKම 

අවස" =>ම :  මා ස�ත  

ආබා�ත Rජාව සඳහා 0වාස වැඩසටහනp සැලsY UCම 
සඳහා 0වාස අමාතhාංශය ෙහ: ෙවන6 Uly රාජh 
ආයතන Kl3 ග3නා ලද Uly Fයවරp FGබඳ Uly 
සාp�යp වෘ6Sකය3 වා)තා කර නැත. 18 

2020 වන Kට හ@නාග6 අ� ආදායYලාº පiM 3,200 p 
සඳහා  ආබා�ත 7�²v � 0වාස පහsකY සැල ම, සහ  
0වාස RSප6Sයp ෙගාඩනැ^ම සහ එම Bයාව\ය   
0යාමනය UCම  සඳහා  ආබා�ත Rජාව ඇWළ6 ජාSක 
0වාස ෙමෙහVY ක7�වp F��rම ෙමම බැXෙY  
අර|ණt.2019 වසෙ) A, 0වසක අtSය සඳහා �7කY 
Uය3න හැU�ෙ+  ආබාධ ස�ත n¢ගලt3ෙග3 14% 
කට පමණp වන අතර 70% p පමණ K³Uයාෙව3 
ෙපmª. 19 ෙY වනKට ආබා�ත 7�²v  0වාස පහsකY 
සඳහා  දැ� අවශhතාවයp පව�. ඉ�j අනාගතෙ+ �, 
ආබාධ ස�ත n¢ගලt3 සඳහා  0වාස වැඩසටහනp 
හ@3වා Aමට රජය උ6සාහ ග3ෙ3  නY එම 0වාස  
පාසM, ෙර:හM, Rවාහනය සහ ෙපාy ෙස්වාව3ට 
ආස3නව F�ටා �Íම සYබ3ධෙය3 සලකා බලන 
ෙලස   මානව අtSවාlකY FGබඳ උපෙදස් ලබා ෙදන 
ආයතන  0)ෙ¢ශ කරt. 

වැඩසටහන සඳහා ගෘහස්ථ වෘ6�ය /U6සකt3 
සYබ3ධ කර ගැ{ම ද ආයතනය 0)ෙ¢ශ කරt. 20 

9.  ආබාOත PරවැQ  
අLMවාQක0  පනත 
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ෙමම බැXම Bයා6මක UCම සහ d\ක RSඵල FGබඳ 
Kස්තර සඳහා, 2.2 ෙකාටස  බල3න. 

10. සහභාp.ව ආපදා 
කළමනාකරණය 
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Dවෘත රාජGය හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM 
අදාළ.වය:  ඔa  

අනාගත බලපෑම : මධhස්ථ  

අවස" =>ම : ආරYභ කර නැත 

Bයා6මක කරන  කාලය අතරWර  ෙමම බැXෙY  RගSය 
FGබඳ Rl¢�යට ප6 කරන ලද සාp� ෙනාමැත. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාතhාංශය සහ ස්වභාKක Kප6ව\3 
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Kපතට ප6 පා)ශ්වක[ව3ෙ9 සහභා;6වෙය3 දැනට 
පවSන ආපදා කළමනාකරණ මා)ෙග:පෙ¢ශ නැවත 
RSසංස්කරණයp UCම සහ අදහස ්rම ෙY Bයාව\යp  
හරහා   ආපදාව3ට   |ZණAම සඳහා n}M  ෙපර ÏදානY 
සැලsY  සහ   z)ව අනW[ ඇඟrෙY ප¢ධS හ@3වාAම 
වග�ෙY අර|ණ r ඇත. 2006 lට 2016 දpවා කාලය 
Wළ ස්වභාKක උවy[ ඇSrම 22 �ණයU3 වැ� r ඇS 
බව ආපදා කළමනාකරණ අමාතhාංශය සඳහ3 කෙළ්ය. 21 
ඉ�j Bයාමා)ග ගැ{ෙY � , z)ව අනW[ ඇඟrෙY 
ප¢ධSයක සා)ථක6වය රඳා පවS3ෙ3 භාෂා Wෙන3 ම 
මහජනතාවට පªKඩ ලබා ගැ{මට හැUrම  සහ ජංගම 
yරකථන ෙහ: ��ටM සාpෂරතාවය ෙනාමැS n¢ගලt3 
ද ෙY සYබ3ධෙය3 දැkව6 rම සහSක කරන  
උ6සාහය3 මත ය. අෙන�6 lයmම  ස30ෙaදන cම 
ෙවත ද lයm ෙදනාටම Rෙaශrමට ඇS හැUයාව ද 
සලකා බැ\ය VWය. 

11. ජාMක පාiසiක 
1Mප.Mය සහ පනත 

සෙතG8ෂණය  කළ හැ= බව: ඔa 

Dවෘත රාජGය හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM 
අදාළ.වය: ඔa  

අනාගත බලපෑම : s}  

අවස" =>ම :  මා ස�ත 

නව ජාSක පාjසjක RSප6Sයකට සහ පනතකට 
ඒකාබ¢ධ UCම සඳහා, ෙ¢ශ�ªක Kප)යාසවලට  
අkව)තනය rම සහ ඒවා අවම UCම සඳහා 
පා)ශවක[ව3ෙ9 0)ෙ¢ශ එp³ස් UCම අර|� 
කරග073  ෙමම බැXම ෙපර සැලැස්ෙම3   ඉ�jයට 
ෙගන යk ලැෙ�. ෙමම අSෙ)ක {Sය |\3 ම 1980 A 
සYමත කරන ලද අතර 1988, 2000, 2018 සහ 2019 යන 
කාලය Wල   සංෙශ:ධනයට භාජනය කරන ල�. 22 
Bයා6මක UCෙY කාලය අවස3 rෙම3 පsව, නව 
ජාSක පාjසjක RSප6Sයp ෙක�Yප6 කරන ලද අතර, 
2021 සැ�තැYබ) මාසෙ+A  මහජන අදහස ්ලබා ගැ{ම 
සඳහා එය ඉ�jප6 කරන ල�. 23  මහජනතාවට  අදහස ්
දැprම සඳහා ලබා y3  කාල මාව Wළ, SYLCAN භාරය 
Kl3 RSප6Sය සYබ3ධෙය3 අ3ත)ජාලය ඔස්ෙස්  
Kවෘත සංවාදයp පව6වන ලද අතර, RSෙප:ෂණ ඉ�jප6 
UCමට Rrණය3 සYබ3ධ කර ග6හ. 24 

12. කා"තාව"ට 
එෙරW QයX ආකාර  
ෙවනස්ක0 <Yදැ?ෙ0 

සෙතG8ෂණය  කළ හැ= බව: ඔa 

Dවෘත රාජGය හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM 
අදාළ.වය: ඔa 
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ස0AMෙZ අවසාන 
[>8ෂණ 

අනාගත බලපෑම : පjව)ත{ය ෙවනසp 

අවස" =>ම :  මා ස�ත   

ෙමම වග�ම Bයා6මක UCම සහ එ� |vක RSඵල 
FGබඳ Kස්තර දැනැ{ම සඳහා, 2.2 ෙකාටස  බල3න. 

13. 1ාෙu~ය සභා Iළ 
PරවැQ සහභා}.වය  

සෙතG8ෂණය  කළ හැ= බව: ඔa 

Dවෘත රාජGය හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM 
අදාළ.වය: ඔa 

අනාගත බලපෑම : s} 

අවස" =>ම : සැලUය VW ෙලස   

 

ෙමම බැXම යටෙ6 බස්නා�ර පළාෙ6  තාවක, 
7Mල0ය සහ ගYපහ යන 0ය| Rාෙ¢²ය සභා Wන සඳහා 
nරවැl සහභා^6වය හ@3වා ෙදන ලA. _ ලංකාෙa 
Rජාව3ට වඩා6 ස«පතම පළා6 පාලන ස්ථරය ව3ෙ3 
Rාෙ¢²ය සභා 274 t. Rාෙ¢²ය සභා අයවැයට ෙය:ජනා 
ඉ�jප6 UCෙම3, අවශhතාව3 අkව ෙතාරW[ 
දැනගැ{ෙY අtSය සඳහා අයyYප6 ඉ�jප6 UCෙම3,  
සභා ³ස්rYවල 0Cpෂකt3 ෙලස ද, සභාෙa ස්ථාවර හා 
උපෙ¢ශන ක7� සාමා�කය3 වශෙය3 ද  කටVW 
කර73 nරවැlෙය: ෙමම 0ය| සභා සඳහා සහභා^ �හ. 
USAID සහ IDEA � සහය ඇSව ෙමම 0ය| සභාව\3 
බා�රව nරවැl සහභා^6වය ඉහළ නැංrම සඳහා, වයඹ 
පළාෙ6 - ක[වලගස්වැව, ෙකාෙබtගෙ3 සහ ¬ං;jය 
යන Rාෙ¢²ය සභා Wෙන� ෙම�  |ලFCම RS0)මාණය 
කර ඇත. «ට අමතරව, බස්නා�ර පළා6 සභාව Kl3 
ඉ�jප6 කරන ලද  0ෙය:ගයp හරහා, පළාෙ6 ෙබාෙහ: 
Rාෙ¢²ය සභා දැ3 Ðාමෙස්වක ෙකා�ඨාශ ම�ට73  
ෙය:ජනා ඇWළ6 කර73 සහභා^6ව අයවැයකරණය 
අ0වා)ය කර ඇත. පළා6 සභා ම�ට73 Rජාම�ඩල 
ශpSම6 UCම සඳහා �  වhවස්ථාව සYබ3ධෙය3 ග6 
කළ, වhවස්ථාව ෙගාඩනගන ලද න|6, ෙත:රාග6 
Rෙ¢²ය සභාවp ෙනාS¶ බැK3, Bයා6මක වන කාලය 
Wළ එය සYමත ෙනාrය. 25 පළා6 පාලන ආයතන Wළ 
nරවැl සහභා^6වය n}M UCම සඳහා � අඛ�ඩ 
උ6සාහය3 ෙම3ම ෙස්වා සැප�ම සYබ3ධෙය3 
nරවැl RSචාර සඳහා සහන  යා3�ණයp හ@3වාAම 
අවශhව ඇත.   

14.  මp අවශGතා සහ 
අදහස්  මත පදන0ව 

සෙතG8ෂණය  කළ හැ= බව: ඔa 
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ෙපා� බස් 1වාහන 
ෙස්වය වැ�{^� =>ම 

Dවෘත රාජGය හghකාi.වෙZ අගය"ට ඇM 
අදාළ.වය: ඔa  

අනාගත බලපෑම : s} 

අවස" =>ම : සැලUය VW ෙලස   

2020 මැt මාසෙ+A ජාSක ගමනාගමන ෙකා7ෂ3 සභාව 
Kl3 ම^ ඉMvY සහ අවශhතා FGබඳ ම^3 2,000p 
ඉලpක කර ග073 ස«pෂණයp ly කරන ල�. 26  
ස«pෂණෙ+ RSඵල  තවම6 Rl¢�යට ප6 කර නැත. 
ෙමම වා)තාව  Rකාශයට ප6 කරන අවස්ථාෙa, 
ෙකා7ෂ3 සභාෙa ෙව� අඩKය Wල  බස් ධාවනය සඳහා 
අවශh කාලසටහ3, ගම3මා)ග සහ ගාස්W FGබඳ 
ෙතාරW[ ලැtස්Wගත කර S©ª. අ3ත)ජාලය ඔස්ෙස්  
බස් ෙව3 කරවා ගැ{ම සඳහා Rෙaශ Kය හැU 
cමෙaදයp  සහ සSෙ+ වැඩ කරන  �න Wනp ඇWළත 
0ල වශෙය3 RSචාර දැprම සහSක කරන, පැ7ª\ 
ඉ�jප6 කළ හැU Rෙaශයp සඳහා ද එය  පහsකY 
සපයt. 27  පැ7ª\ ඉ�jප6 UCම සYබ3ධෙය3  
පj²ලකය3ෙ9 -අ6දැ�Y හා අදාළ ෙතාරW[ 
Rl¢�යට ප6 කර  ෙනාමැත.  
Rවාහන pෙෂ්�ය RSසංස්කරණය UCම ෙකෙර� දරන 
අනාගත උ6සාහය3�   ම^ අවශhතා සහ ව¨හා6මක 
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භාරය,https://www.slycantrust.org/open-dialogue-on-the-draft-national-environmental-policy-2021 (lෙTශ 3ම - 
2021 ෙනාවැEබ( 11). 
25 ෙහ්ම.N sණෙස්කර, S ලංකා පළා[ පාලන අ�කාZ සEෙEලනය, IRM ප(ෙxෂකයා සමඟ  �වමාR කරග[ _5,  
2021 ෙදසැEබ( 14. 
26 පවv හ�ආර~�, “ජාNක ගමනාගමන ෙකාgෂ. සභාව ම¦ අවශWතා 56බඳ ස§GෂණයG පව[ව�”, News 1st,  
2020 මැ� 24 https://www.newsfirst.lk/2020/05/24/national-transport-commission-conducts-survey-on-
passenger-requirements/ (lෙTශ3ම - 2021 ෙනාවැEබ( 5). 
27 "ජාNක ගමනාගමන ෙකාgෂ. සභාව", ජාNක ගමනාගමන ෙකාgෂ. සභාව, https://www.ntc.gov.lk/index.php 
(lෙTශ3ම - 2021 ෙනාවැEබ( 5).  
28 "ද¨© ආqයාNක රටවY හතක ළමා අ�NවාqකE 56බඳ සE|Nය Uයා[මක AJම", ආයතනගත  ළම�. 56බඳ  
ගෙTෂණය සහ 7:1, 2020 . ඔ=බට, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2349300319894862   (lෙTශ 
3ම -2022 ජනවාZ 7 ). 
29 :.යා ආZයර[න, ස(ෙවdදය, IRM ප(ෙxෂක සමග සE|ඛ සාක~ඡාව, 2021 ෙදසැEබ( 21. 
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III. බ� පා$ශ්වකJව"ෙ| �යාවaය 

3.1 සැලැස්ම ෙගාඩනැpම  සහ �යා.මක =>ම අතරIර බ� පා$ශ්වකJව"ෙ| 
�යාවaය  
 
2017 A Kවෘත රාජh හiMකාj6වය හා අදාළ  සමස්ත Bයාව\ෙ+  සෑම අ�යරකAම, 
lKM සමාජෙ+   සහභා;6වය සහ  සම- 0)මාණ Bයාව\ය  අඛ�ඩව පව6වාෙගන 
යාමට දායක වන,  එ�   සහභා^6ව   සහ සම- 0)මාණ Bයාව\ය හා  අදාළ   R7�3 
Kවෘත රාජh හiMකාj6වය Kl3 සYමත කරන ලA. Kවෘත රාජh හiMකාj6වය 
සඳහා  සහභා^ වන lයmම රටවM ෙමම R7�3ට අkව කටVW UCම  අෙ�pෂා 
ෙකෙ). එ� BයාකාC සැලsY 0)මාණය UCම, Bයා6මක UCම සහ ඒවා ඇග�මට 
ලp UCෙY �  අ�ලාෂය3�  සහ සහභා;6වෙ+ �ණා6මකභාවය ඉහළ නැංrමට එ� 
R7�3 අර|� කරt.  
 
Kවෘත රාජh හiMකාj6වෙ+  පාලනය හා සYබ3ධ  වග3S  WG3, එ�  Bයාව\යට 
අkව Bයා UCම සඳහා රටp ෙහ: ආයතනයp තම3ෙ9 BයාකාC සැලැස්ම 0)මාණය 
UCෙYA සහ Bයා6මක UCෙYA සnරා\ය VW සහභා^6ව  සහ සම- 0)මාණ 
Bයාව\ෙ+  අවශhතා ස්ථාFත කර ඇත. _ ලංකාව සැබK3ම Kවෘත රාජh 
හiMකාj6ව Bයාව\යට   පටහැ0ව Bයා කර ඇත. 1  ජාSක BයාකාC සැලැස්ම 
Bයා6මක UCෙYA _ ලංකාව මහජන බලපෑY සYබ3ධෙය3  “දැkව6 UCෙY” 
ම�ටමp ළඟා කර ෙගන නැත.  එෙම3ම ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණෙ+ 
මා)ෙග:පෙ¢ශයට අk�ලව  ද6ත ගබඩා කර කළමනාකරණය කරන මා)ගගත 
ප¢ධSයp Rකාශයට ප6 කර නැත. 2 
 
BයාකාC සැලැස්ම සැලsY UCම සහ එය Bයා6මක UCම nරාවට සම-0)මාණ සහ 
සහභා^6ව Bයාව\ය හා අදාළ  R7�3 Bයා6මක UCම සYබ3ධෙය3 _ ලංකාෙa 
කා)ය සාධනය FGබඳ දළ Kශ්ෙMෂණයp සඳහා ක[ණාකර 3.2 ෙකාටස බල3න. 
 
ව�ව [3.2]: මහජන බලපෑෙY ම�ටම 

ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය  Kl3 මහජන සහභා^6වය සඳහා � ජාතh3තර 
සංගමෙ+  (IAP2) “සහභා^6ව ව)ණාව\ය” Kවෘත රාජh හiMකාj6වය Wළ භාKතා 
UCමට sys ආකාරයට සකස් කර ඇත. 3 Kවෘත රාජh හiMකාj6ව  සාරය Wළ, 
ෙබාෙහ: රටවM "සහෙය:^ව කටVW UCමට" උ6සාහ ගත VWය. 
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 මහජන සහභා;6වෙ+  ම�ටම  

 BයාකාC 
සැලැස්ම 
ෙගාඩනගන 
අතරWර 

BයාකාC 
සැලැස්ම 
Bයා6මක 
කරන අතරWර  

සKබල 
ගැ3rම 
 

රජය �රණ ගැ{ෙY බලය මහජන 
0ෙය:�තය3ට  පවරා ඇත. 

 
 

සහෙය:^ව 
Bයා UCම  

nනරාව)තන සංවාදයp පැවS 
අතර සැලsY සකස් UCම සඳහා   
මහජනතාව උදi කර ඇත. 

✔ 
 

 මැ�හ6rම 

මහජන අදහස්  සලකා බලන 
ආකාරය FGබඳව රජය Kl3 
RSෙප:ෂණ ලබා A ඇත. 

 
 

අදහස් Kම ම  
මහජනතාවට තම අදහස ්ඉ�jප6 
UCමට හැUව ඇත. 

  

 දැkව6 UCම   

රජය Kl3 BයාකාC සැලැස්ම 
FGබඳ ෙතාරW[ ජනතාව ෙවත 
ලබා A ඇත. 

 
 

අදහස් 
Kම මp 
lyකර නැත 

 අදහස් Kම මp lyකර නැත  
✔ 

 

සැලැස්ම ෙගාඩනැගන අතරCර බD පාFශ්වකGව$ෙH )යාවIය  
 
සම- 0)මාණ   Bයාව\ය ෙමෙහයවk ලැ©ෙa රජෙ+ සYබ3ධතා ෙp3¦ය  වන 
ජනා�පS ෙMකY කා)යාලය සහ lKM සමාජ  සYබ3ධතා  ෙp3¦ස්ථානය �  
¯ා3ස්ෙ�ර3l ඉ3ට)නැෂනM _ ලංකා Kl0. පළ| BයාකාC සැලැස්ෙY අවස3 
අ�යෙ)A, ජාSක RSසංස්කරණ Bයාමා)ග  ෙමෙහයKය හැU අමාතhාංශයp ෙත:රා 
ගැ{ම සඳහා lKM සමාජ සංKධාන Kl3 කරන ලද ඉMvමට  RSචාර දpව73 Kවෘත 
රාජh හiMකාj6ව  Bයාව\ෙ+ වග�ම Kෙ¢ශ කටVW අමාතhාංශෙ+ lට ජනා�පS 
ෙMකY කා)යාලය ෙවත පවරන ල�. ¯ා3ස්ෙ�ර3l ඉ3ට)නැෂනM ආයතනය 
පවසන පj�, ජනා�පS ෙMකY කා)යාලෙය3 ලැෙබන ආරාධනා ෙහ: චcෙMඛවලට 
වඩා6 කැමැ6ෙත3 සහ    සහෙය:ගෙය3 කටVW UCමට  කැමැ6තp දpවන  
අමාතhාංශ හා එpව, කැඳiYක[ෙව� ෙලස ජනා�පS ෙMකY කා)යාලය එ� 
කා)යභාරය මැනK3 ඉ�කර ඇS බවt. 4 
ෙපර පැවS BයාකාC සැලැස්මට වඩා ෙමම BයාකාC සැලැස්ම ෙගාඩනැ^ෙY�   රජය 
සහ lKM සමාජය අතර සහෙය:^තාව3   සඳහා Kශාල අවස්ථා ලබා A ඇත.  Bයා6මක 
UCම හා අදාළ ආයතනවල 0l දායක6වයU3 ෙතාරව lKM සමාජ සංKධාන Kl3 
පළ| BයාකාC සැලැස්ම සකස් කරන ලද අතර, Kවෘත රාජh හiMකාj6වය 
සYබ3ධෙය3 වග�ම දැÆ    Kෙ¢ශ කටVW  අමාතhාංශෙ+ �ටn  නායක6වය ෙවත 
එය  ඉ�jප6 කර ඇත. පsව එම සැලැස්ම කැ¬න� ම�ඩලය හරහා සංෙශ:ධන 
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U�පයp සමඟ සYමත Kය.  ඊට සාෙ�pෂව, මහජන RSෙප:ෂණ සහ ෙයදiY 
සැලUMලට ග073 අදාළ අමාතhාංශ ෙම3ම lKM සංKධානවල සහභා^6වෙය3 
ෙදවන BයාකාC සැලැස්ම සකස් කරන ලA. OGP Bයාව\ය FGබඳ රාජh 
0ලධාC3ෙ9 දැkව6භාවය ඉහළ නැංrමට සහ පළා6 ම�ට73 අදහස් Kම ම සඳහා 
ඔi3ෙ9 සහභා;6වය �jම6 UCමට ෙp3¦ස්ථානය සහාය Kය. 5   
 
_ ලංකාෙa සෑම පළාතකම lyකරන ලද අදහස් Kම Yව\3  පැන නැÔ� ගැට} මත 
පදනYව බැAම හා අදාළ Bයාමා)ග සැලsY ෙකjණ. අදහස් Kම ෙY සාක¸ඡා  නවයට 
රජය, lKM සමාජය සහ අෙන�6 පා)ශවක[ව3 ඇWළ6 Kය. රාජh ෙp3¦ස්ථානය 
ෙමම අදහස් Kම Y සඳහා ආරාධනා ප6 0�6 කර  ඒවා  පව6වන  ස්ථාන  සඳහා 
අවශh ආරpෂාව සලසන ලද  අතර ඉ3 හතකට ඔi3 ද සහභා^ Kය. W3වන පා)ශ්ව 
Kෙශ්ෂඥෙය� කැඳiYක[ෙව� ෙලස සYබ3ධ කර ග073, ෙමම අදහස් Kම Y  _ 
ලංකාව සඳහා නව cමෙaදයp අkගමනය කරන ල�. 
ෙමම Rෙaශය සහෙය:;6ව /3තනයට සහ Bයා6මක UCම හා සYබ3ධ 
ආයතනව\3 වැ� දායක6වයp ලබා ගැ{මට දායක Kය. 6 BයාකාC සැලැස්ම 
Bයා6මක UCෙY කාලය 2019-2021 දpවා  මා[ UCම 0සා BයාකාC සැලැස්ම 
වසරU3 Rමාද � බැK3, කාලය  මා ස�ත rම ෙහ්W ෙකාට ෙගන පළා6 ම�ට73 
තහi[  UCෙY අදහස් Kම Y සාක¸ඡා Ulවp ෙනාපැවැ6Kණ. අදහස් Kම Y 
සාක¸ඡා   නවෙය3 පs පව6වන ලද  ³ස්rY, Rධාන වශෙය3 බැXෙY Kෙශ්ෂ  
ස3�ස්ථාන ෙගාඩනැ^ම ෙකෙර� අවධානය ෙයා| කරන ලA. ෙමම Bයාව\ය ආරYභ 
�ෙ+ අදාළ lයmම රජෙ+ ආයතන සහ  lKM සමාජ සංKධානවල  සහභා;6වෙය3  
ෙපර BයාකාC සැලැස්ම ඇග�මට ලp UCෙම3 අනW[වය.lKM සමාජ සංKධාන  සහ 
අමාතhාංශ පා)ශක[ව3 එp එp  බැXY   හා අදාළ   සම- 0)මාණ Bයාව\යට සහ 
BයාකාරකY FGබඳ අවස3 �රණ ගැ{මට   සහෙය:ගය දැpKය. BයාකාC සැලැස්ම 
පsව මහජන අදහස ්ලබා ගැ{ම සඳහා _ ලංකා Kවෘත රාජh හiMකාj6වෙ+  ෙව� 
අඩKෙ+ Rකාශයට ප6 කරන ලද අතර ඒ සඳහා ලැ©ණ RSෙප:ෂණ ද එයට  ඇWළ6 
කරන ලA. 7 2019 ජනවාj මාසෙ+A, �ටn ජනා�පSවරයා Kl3 ඉ�jප6 කරන ලද 
ෙදවන ජාSක BයාකාC සැලැස්ම Bයා6මක UCමට අමාතh ම�ඩලය Kl3 
අkමැSය ලබා ෙදන ලA. 8   
 
 
 

)යාJමක K,ම අතරCර  බD පාFශ්වකGව$ෙH )යාවIය 
 
Bයා6මක UCෙY කාලපj¸ෙËදෙ+ පළ| කා)Wව Wළ අදාළ රාජh ආයතන 
Bයා6මක UCෙY කටVW ආරYභ කළ අතර ඔi3ෙ9 පළ| කා)Wමය 0යාමනය  සහ 
ඇග�Y වා)තා ඉ�jප6 කරන ලA. ෙකෙස් ෙවත6, 2019 ෙනාවැYබරෙ+ පැවS 
ජනා�පSවරණෙය3 පs, රාජh ආයතන පැ6ෙත3  Bයා6මක UCම සYz)ණෙය3ම 
පාෙහ ්නතර Kය. නව රජය Kවෘත රාජh Bයාව\ය Bයා6මක UCමට  R|ඛ6වය ලබා 
ෙනාy3 අතර,Kවෘත රාජh හiMකාj6ව Bයාව\ය Bයා6මක UCම සඳහා  
ෙp3¦ස්ථානයp ද ස්ථාFත කෙළ් නැත.  BයාකාC සැලැස්ම සYබ3ධෙය3 සාක¸ඡා 
පැවැ6rමට  ෙබාෙහ: lKM සමාජ Kl3 කරන ලද ඉMvYවලට ද ඔi3 Uly  
RSචාරයp  ෙනාදැpKය.  BයාකාC සැලැස්ම Bයා6මක UCම සYබ3ධෙය3 අවම 
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RගSයp ෙප3kY කළ අතර, BයාකාC සැලැස්ෙY පැවැ6ම FGබඳ රජෙ+ 
දැkව6භාවය ද අ� ම�ටමක Kය. lKM සමාජෙ+ ඇතැY  අංශ ස්වා%නව බැXම හා 
අදාළ  යY යY  ස3�ස්ථාන Bයාවට නංවා ඇත.9  

 
1 !යාවFයට පටහැIව !යා JKම - (1) !යාකාK සැලැස්ම ෙගාඩනගන   අතරEර “ සPබQධSම” ෙහ@ ජාTක !යාකාK සැලැස්ම 
!යා7මක කරන අතර Eර “දැVව7JKම, W ලංකාව සYරා නැත  (2) IRM මා8ෙග@පෙAශයට අVZලව ජාTක OGP ෙව[ අඩ+ෙ\/ 
ෙව[ ^_ෙ` ෙ4ඛන ගබඩාවa I8මාණය JKම, ෙ4ඛන එකE JKම සහ dකාශයට ප7 JKමට  රජය අෙපාෙහාස7 +ය.  
2 “මා8ගගත ෙ4ඛන ගබඩා සඳහා IRM මා8ෙග@පෙAශය”, +වෘත රාජ1 හ34කා67වය, 2020 මා8E, 
https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-guidance-for-online-repositories/.   
3 "IAP2 s මහජන සහභාµ7ව ව8ණාවFය", IAP2, 2014, 
https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf  
4 චE�කා +ෙ�lංහ, වැඩසටහQ IලධාK - +වෘත රාජ1 හ34කා67වය, �ාQස්ෙ�රQl ඉQට8නැෂන4 u ලංකා, IRM ප8ෙ\ෂක 
+lQ පව7වන ලද සP�ඛ සාක�ඡාව, 2020 ඔaෙත@බ8 7. 
5චE�කා +ෙ�lංහ, වැඩසටහQ IලධාK - +වෘත රාජ1 හ34කා67වය, �ාQස්ෙ�රQl ඉQට8නැෂන4 u ලංකා, IRM ප8ෙ\ෂක 
+lQ පව7වන ලද සP�ඛ සාක�ඡාව, 2020 ඔaෙත@බ8 7. 
6චE�කා +ෙ�lංහ, වැඩසටහQ IලධාK - +වෘත රාජ1 හ34කා67වය, �ාQස්ෙ�රQl ඉQට8නැෂන4 u ලංකා, IRM ප8ෙ\ෂක 
+lQ පව7වන ලද සP�ඛ සාක�ඡාව, 2020 ඔaෙත@බ8 7. 
7 සං�ත �ණර7න, Iෙය@ජ1 +ධායක අධ1aෂ, ෙජ1ෂ් වැඩසටහQ  කළමනාකාර- �ාQස්ෙ�රQl ඉQට8නැෂන4 u ලංකා. 
8"2019.01.22 tන පැවT අමාත1 ම�ඩල ¿ස්SෙP� අමාත1 ම�ඩලය +lQ ගV ලැÀ �රණ", news.lk, 2019 ජනවා6 23, 
https://www.news.lk/cabinet-decusions/item/23866-decisions-taken-by-the-cabinet-of-ministers-at-its-meeting-held-on-22-
01-2019.   
9. චE�කා +ෙ�lංහ සහ සං�ත �ණර7න, �ාQස්ෙ�රQl ඉQට8නැෂන4 u ලංකා, 2021 ෙනාවැPබ8 15 වැI tන IRM ප8ෙ\ෂක 
සමඟ lnකළ සP�ඛ සාක�ඡාව. 
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3.2 ?යාකාB සැලැස්ම ?යා*මක ABම අතරDර H ලංකාෙJ කාKය 
සාධනය 34බඳ දළ 8ශ්ෙ;ෂණය 
 
d\ක ක[� : 
ෙකාළ පාට=  R7Sය සnරාලt  
කහපාට = Bයා6මක ෙව73 පව� (ෙමම R7Sය සnරාvමට Fයවර ෙගන ඇත, න|6 
R7Sය සnරා ෙනාමැත) 
රW පාට = Bයා6මක rම FGබඳ FGබඳ සාp� ෙනාමැත 
 

බZ පා)ශවක[ව3ෙ9 සංසදය       
ෙගාඩ
නගන 
අතරW
ර 

Bයා
6මක 
කරන 
අතරW
ර  

1a. සංසදය <WYවා ඇත: රජය සහ  QDh සමාජ සංDධානවල  
[ෙයr�තL"ෙග" සම"Dත බ� පා$ශ්වකJව"ෙ| සංසදය 
�යාකා> සැලැස්ෙ0 සංව$ධනය අ�8ෂණය කරන ල{. 
�යා.මක කරන කාලය අතරIර එය  අ�ය N ඇත. 

ෙකාළ 
පාට  

රW පාට 

1b. 0තhතාව: මාස හයක පමණ කාලයp Wළ පැවS සම-
0)මාණ Bයාව\ෙ+A සංසදය U�ප වතාවp එp ³ස ් � අතර 
Bයා6මක UCෙY කාල  මාව WළA ඔi3 හ| ෙනාrය.  

කහ 
පාට 

රW පාට 

1c.      සහෙය:;6ව K� Kධාන ෙගාඩනැ^ම: සංසදෙ+ 
සාමා�කt3 ඒකාබ¢ධව එ� වග�Y, සාමා�ක6වය සහ පාලන 
ව¨හය ෙගාඩනගන බවට සාp� ස්වා%න වා)තාකරණ 
යා3�ණය Kl3 හ@නා ෙගන නැත. 

රW පාට FGWර
p නැත 

1d. මහජන 0ෙය:ග : සංසදෙ+ වග�Y, සාමා�ක6වය සහ 
පාලන ව¨හය FGබඳ ෙතාරW[ ජාSක Kවෘත රාජh හiMකාj6ව 
ෙව� අඩKෙ+ ඇWළ6 r ෙනාS©ª. 

රW රW 

2a. බ� පා$ශ්වකJව": ෙමම සංසදයට රාජG ෙම"ම රාජG 
ෙනාවන [ෙයr�තය" ඇIළ.ව ඇත. 

ෙකාළ රW 

2b. සමාන6වය: රාජh සහ රාජh ෙනාවන පා)ශක[ව3 සමාන 
සංඛhාවp සYබ3ධ � න|6 �රණ ගැ{ෙY බලය සමබර 
ෙනාKය. 

කහ රW 

2c. K0Kදභාවය FGබඳ ෙ6CY: සංසදෙ+ රාජh ෙනාවන 
සාමා�කt3 සාධාරණ සහ K0Kද ෙපෙනන Bයාව\යp හරහා 
ෙත:රා ග6ෙ6 ද ය3න FGබඳව ස්වා%න වා)තාකරණ 
යා3�ණය සාp� හ@නාෙගන නැත. 

රW  FGWර
p නැත 
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2d. ඉහළ ම�ටෙY රාජh 0ලධාC3ෙ9 0ෙය:ජනය: 
අමාතhාංශෙ+ ෙMකYවරයා ෙහ: අSෙ)ක ෙMකYවරයාෙ9 
සහභා;6වය ඇW}ව, එම සංසදයට ඉහළ ම�ටෙY රාජh 
0ලධාC3ෙ9 0ෙය:ජනය ඇWළ6ව ඇත. Bයා6මක කරන 
අතරWර රාජh 0ලධාC3ෙ9 සහභා;6වය ඇන�ට ඇත. 

ෙකාළ රW 

3a. Kවෘතභාවය: සැලsY සකස් UCෙY  Bයාව\ය අතරWර lKM 
සමාජ සංKධාන  සහ අෙන�6 පා)ශවක[ව3ෙ9 මත KමsY 
ඇWළ6  අදහස් Kම ෙY සාක¸ඡා �ස්Õpක නවයක පව6වන 
ලA. Bයා6මක කරන අතරWර, BයාකාC සැලැස්ම Bයා6මක 
UCම සYබ3ධෙය3 සාක¸ඡා UCමට සංසදය ³ස්�ෙ+ ෙහ: 
Uly lKM සමාජයU3 සහ සංසදෙය3 Fටත ෙවන6 බා�ර 
පා)ශ්වක[ව3ෙග3 අදහස්  සහ 0ෙය:ජනයp FGෙගන නැත.   

ෙකාළ රW 

3b. yරස්ථ සහභා^6වය: ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය  
Kl3 yරස්ථ සහභා^6වය සඳහා ඇS අවස්ථා FGබඳ සාp� 
හ@නාෙගන නැත.  

රW රW 

3c. සටහ3 තබා ගැ{ම: යY ගැට}p ඇS rමට ෙපර ඒ 
සYබ3ධෙය3 සාක¸ඡා UCම සහ එ� �රණ, BයාකාරකY සහ 
RSඵල FGබඳව lයmම රාජh සහ lKM සමාජ පා)ශවක[ව3ට 
නැවත වා)තා UCම Kවෘත රාජh හiMකාj6ව  සංසදය Kl3 
lyකර නැත. 

රW 
 

රW 

 

BයාකාC සැලැස්ම ෙගාඩනැ^ම1    

4a. Bයාව\ෙ+  K0Kදභාවය:  Kවෘත රාජh හiMකාj6ව  
Bයාව\ය සඳහා ජනා�පS ෙMකY කා)යාලෙ+ ෙව� අඩKෙ+ 
F�වp ෙව3 කර ඇS න|6 එ� RගSය FGබඳ F�ව 
යාව6කාvන කර ෙනාමැත.2  

රW 

4b. කMSයා ෙMඛනගත UCY: Bයාව\ෙ+ සෑම අ�යරකටම 
සහභා^ rමට පා)ශවක[ව3 දැkව6 කර ÏදානY කර ඇS බව 
සහSක rම  සඳහා, Kවෘත රාජh හiMකාj6වය  FGබඳ 
ෙතාරW[, සංසදය Kl3 පා)ශවක[ව3 සමඟ කM ඇWව  
ෙබදාග6 බවට සාp� ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය Kl3 
හ@නා ෙගන නැත.   

රW 

4c. දැkව6භාවය ඉහළ නැංrම : සැලsY  සකස් UCෙY 
Bයාව\ය අතරWර, Kවෘත රාජh හiMකාj6ව  Bයාව\ය 
FGබඳව  දැkව6 UCම සඳහා අදාළ පා)ශ්වක[ව3 සමඟ 
සYබ3ධ rම සහ ඔi3ෙ9 දැkව6භාවය ඉහළ නැංrම සඳහා 
BයාකාරකY ly කර ඇත. 

කහ 
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4d. ස30ෙaදන ජාල : සැලsY සකස් UCෙY Bයාව\යට අදහස් 
ඉ�jප6 UCම පහs UCම සඳහා Kවෘත රාජh හiMකාj6වෙ+  
ෙව� අඩKය Kද¨6 තැපැM \Fනයp  ඇWළ6 කර ඇS අතර, 
ෙදවන ජාSක BයාකාC සැලැස්ම ෙගාඩනැ^ෙYA  ³ස්rY 
U�පයp පව6වන ලA. BයාකාC සැලැස්ම Bයා6මක කරන 
අතරWර රජය සහ lKM සමාජය අතර සෘÎ ස30ෙaදනය 
අඛ�ඩව lyr නැත.  

කහ 

4e. තා$=ක 1Mචාර දැ8Nම: සංව$ධන �යාවaය ආර0භෙZd 
මහජන අදහස් Dම�ෙ0 සාක�ඡා පැවM නA.  රජය මහජන 
අදහස ්සඳහා 1මාණව. තා$=ක 1Mචාරය8 1කාශයට ප. කර 
නැත.  

කහ 

4f. මා)ගගත ෙMඛන ගබඩාව: රජය ස්වා�න වා$තාකරණ 
යා"mණෙZ  මා$ෙගrපෙuශයට අ��ලව  ජාMක රාජG 
හghකාi.ව  ෙවs අඩDෙZ  මා$ගගත ෙhඛන ගබඩාව8 
1කාශයට ප. කර නැත. 

රW 

 
 

  BයාකාC සැලැස්ම Bයා6මක UCම3  

5a. Bයාව\ෙ+ K0Kදභාවය: Kවෘත රාජh හiMකාj6ව  
Bයාව\ය සඳහා ජනා�පS ෙMකY කා)යාලෙ+ ෙව� අඩKෙ+ 
F�වp ෙව3 කර ඇS න|6 බැXYවල RගSය එ� යාව6කාvන 
කර ෙනාමැත. ස්වයං ඇගVY වා)තාවp ද Rකාශයට ප6 කර 
නැත. 4 

PරරරW 
 

5b. ස30ෙaදන ජාල: BයාකාC සැලැස්ම Bයා6මක UCෙYA 
රජය සහ lKM සමාජය අතර සෘÎ ස30ෙaදනය නතරව ඇත . 

රW 
 

5c. lKM සමාජය සමඟ එpව කටVW UCම: BයාකාC සැලැස්ම 
Bයා6මක UCෙYA රජය lKM සමාජය සමඟ සYබ3ධ r නැත. 

රW 

5d. ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය සමඟ සහෙය:^තාවය: _ 
ලංකාෙa ව6ම3 රජය Kl3   Kවෘත රාජh හiMකාj6ව  
Bයාව\ය නැවත ආරYභ UCමට තවම6 Fයවර ෙගන ෙනාමැS 
0සා6, Bයා6මක UCෙY 0ෙය:�ත ආයතන Wළ Kවෘත රාජh 
හiMකාj6ව Bයාව\ය පව6වා ෙගන යාම සඳහා සYබ3ධතා 
මධhස්ථානයp ෙහ: මධhස්ථාන ෙනාS©ණ බැK3 ස්වා%න 
වා)තාකරණ යා3�ණය Kl3 ෙමම BයාකාC සැලැස්ම සඳහා 
සැලsY වා)තාවp ෙවන ෙවනම Rකාශයට ප6 කර නැත. 

MFFGFGWරp 
නැත 

 

5e බZපා)ශවක[ව3ෙ9 සංසදෙ+ දායක6වය: බZ 
පා)ශ්වක[ව3ෙ9 සංසදය BයාකාC සැලැස්ම Bයා6මක UCම 

රW 
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වැ��V� කර3ෙ3 ෙකෙස්ද ය3න FGබඳව 0යාමනය කර ෙහ: 
සාක¸ඡා කර නැත. 

5f ස්වයං ඇගVY වා)තාව සYබ3ධෙය3 බZපා)ශවක[ව3ෙ9 
සංසදෙ+ දායක6වය : රජය වාර අවසාන ස්වයං ඇගVY 
වා)තාවp ඉ�jප6 කර නැත. 

රW 

5g. මා$ගගත ෙhඛන ගබඩාව: රජය ස්වාOන වා$තාකරණ 
යා"mණෙZ   මා$ෙගrපෙuශයට අ��ලව, ජාMක Dවෘත රාජG 
හghකාi.ව ෙවs අඩDෙZ මා$ගගත ෙhඛන ගබඩාව8  
1කාශයට ප. කර නැත. 
 

රW 

 
1 කතෘ සටහන: ෙපර සැලÁP වා8තාවල !යාකාK සැලÁP s ව8ධනය ^�බඳ  ව�ව හා සසඳන +ට, ෙමම ෙද�°Q වා8තාෙ` 
අVZලතාව පව7වාෙගන යාම සඳහා ෙමම ව�ව නැවත අංකනය කර ඇත.  අභ1Qතර  අර�¦ සඳහා එa එa අ�තම  අංකනය කර 
ඇත. 
2 ‘‘+වෘත රාජ1 හ34කා67වය", ජනා¬පT ෙ4කP කා8යාලය https://www.presidentsoffice.gov.lk/index.php/ogp/  
(dෙ`ශSම-  2022 ජනවා6 28 ).  
3 කතෘ සටහන:  සං¡ාQT dTඵල ඇEළ7 ෙපර වා8තාවල !යාකාK සැලැස්ම !යා7මක JKෙP ව� හා සසඳන +ට, ෙමs ඇEළ7  
ව�ව ෙමම ෙද�°Q වා8තාෙ` අVZලතාව සඳහා නැවත අංකනය කර ඇත.  අභ1Qතර  අර�¦ සඳහා  එa එa අ�තම අංකනය කර 
ඇත 
4 "+වෘත රාජ1 හ34කා67වය," ජනා¬පT ෙ4කP කා8යාලය https://www.presidentsoffice.gov.lk/index.php/ogp/ 
 ( dෙ`ශ Sම - 2022 ජනවා6 28 ). 
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IV.  NමෙJදය සහ OලාP 
 
ස්වා%න වා)තාකරණ යා3�ණය FGබඳ ප)ෙ+ෂණෙ+A භාKතා කරන ලද ද)ශක 
සහ cමෙaදය  එ�  Bයා ප»පා» ඇWළ6 අ6ෙපාෙත� ඇWළ6 කර ඇත. 1  ස්වා%න 
වා)තාකරණ යා3�ණය Kl3 තpෙස්[ කරන ලද Rධාන ද)ශක පහත සාරාංශ ගත 
කර ඇත:   

 

●   සෙතhpෂණය  කළ හැU බව : 
o  “ඔa” ඇග�මට ලp UCමට තරY Kෙශ්Ö: BයාකාC සැලැස්ෙY දpවා 

ඇS පj�, Rකාශ  කර ඇS අර|� සහ ෙය:ජනා කර ඇS  Bයාව3 
Rමාණව6 ෙලස පැහැ�\ වන අතර, Bයා6මක UCම අගය  UCම සඳහා 
Kෂය d\කව සෙතhpෂණය  කළ හැU  BයාකාරකY ඇWළ6 කර 
ඇත. 

o "නැත" ඇග�මට තරY Kෙශ්Ö ෙනාෙa: BයාකාC සැලැස්ෙY දpවා ඇS 
පj� Rකාශ කර ඇS අර|� සහ ෙය:�ත Bයාව3� පැහැ�\ බවp 
ෙනාමැS අතර Bයා6මක UCම අගය UCම සඳහා  සෙතhpෂණය  කළ 
හැU,  පැහැ�\ BයාකාරකY ඇWළ6 ෙනාෙa.  

▪ සෙතhpෂණය  කළ  ෙනාහැU බැXY " ඇග�මට ලp කළ 
ෙනාහැක" ෙලස සලකk ලබන අතර, වැ�yර ඇගVමp ly 
ෙනාෙකෙ). 
 

•  Kවෘත රාජhෙ+ අගය3ට ඇS  අදාළ6වය:  
ෙමම Kචලhය Kවෘත රාජh  අගය3 සYබ3ධෙය3 බැXෙY අදාළ6වය 
ඇග�මට ලp කරt. BයාකාC සැලැස්ෙY දpවා ඇS පj� බැXY පාඨය 
පCpෂාකාCව Uයrම මත පදනYව, අදාළ6වය �රණය UCම සඳහා මඟ 
ෙප3වන Rශ්න වkෙ+: 

 
o ෙතාරIJ සඳහා 1ෙ6ශය: රජය වඩා. ෙතාරIJ ෙහRදර6 කර"ෙ" ද 

ෙහr  මහජනතාවට ෙහRදර6 කරන ලද ෙතාරIJවල �ණා.මක භාවය 
වැ� {^� කර"ෙ"ද?  

o PරවැQ සහභාp.වය: රජය DQ" මහජනතාවට zරණ ෙහr 1Mප.M 
දැ�0 dමට ෙහr ඒ සඳහා බලපෑ0 =>මට අවස්ථා ෙහr හැ=යාව" 
[$මාණය කර"ෙ"  ෙහr ඒවා වැ�{^� කර"ෙ" ද? 

o මහජන වගNම: [ලධා>" තම"ෙ|  �යාව"ට වග=ව ^I බවට 
මහජනතාවට  අවෙබrධ කරෙදන අවස්ථා රජය DQ" [$මාණය 
කර"ෙ" ද ෙහr ඒවැ[ අවස්ථා වැ�{^� කර"ෙ" ද? 

o D[Dදභාවය සහ වගNම සඳහා තා8ෂණය සහ නෙවr.පාදනය: 
D[Dදභාවය ෙහr වගNම ඉ{iයට ෙගන යාම සඳහා  තා8ෂ�ක 
නෙවr.පාදනය" අෙන�. Dවෘත රාජG හghකාi.ව අගය" Iෙන" 
එක8 සමඟ ඒකාබuධව භාDතා කරLද? 
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● අනාගත බලපෑම ෙMඛනගත කළ ආකාරයට බැXම සYz)ණ කළෙහා6 ෙමම 
Kචලhය  අනාගත බලපෑම ඇගVමට ලp කරt. ස්වා%න වා)තාකරණ 
යා3�ණෙ+  ප)ෙ+ෂකයා BයාකාC සැලැස්ෙY අ3ත)ගතය පහත සඳහ3 
කාරණා සඳහා   භාKතා කරt:  

o සමාජ, ආ)×ක, ෙ¢ශපාල0ක ෙහ: පාjසjක ගැටmව හ@නා ගැ{ම; 
o �යාකා> සැලැස්ම ආර0භෙZ පවMන ත..වය ස්ථා<ත =>මට ; හා 
o බැ,ම, �යාවට නැංgවෙහා., කා$ය සාධනයට සහ ගැටXව Dස,ම 

සඳහා එය ෙකතර0 �රට බලපා"ෙ" ද ය"න ඇග�මට. 
● අවස3  UCම: ෙමම Kචලhය Kl3 බැXම  Bයා6මක UCම සහ එ� RගSය 

ඇග�මට ලpUCම lyකරk ඇත. BයාකාC සැලැස්ම සYz)ණෙය3 
Bයා6මක �වාට පs  ෙමම Kචලhය ඇග�මට ලp කරk ලැෙ�. එp එp 
වග�ම සඳහා, ෙමම Kචලhය ඇගVමට ලp කරk  ලබ3ෙ3: Uly සාp�යp 
ෙනාමැත, ආරYභ කර ෙනාමැත,  මා ස�ත, සැලUය VW ෙහ: අවස3 කර 
ඇත ෙලසය. 

● එය Kවෘත රාජhයp ද?: ෙමම Kචලhය 0මැiY සහ BයාකාරකY  මැ{ෙම3 
ඔ�බට ෙගාස් බැXම Bයා6මක UCෙY RSඵලයp ෙලස Kවෘත රාජh 
හiMකාj6වෙ+  අගය3ට අදාළ pෙෂ්�වල රජෙ+ භාKතය3�  ෙවනස්කY 
lyව  ඇS ආකාරය ෙදස බැvමට උ6සාහ කරt. BයාකාC සැලැස්ම 
Bයා6මක UCම සYz)ණෙය3 ම  අවස3 � පs ෙමම Kචලhය  ඇගVමට 
ලp ෙකෙ). ෙමම Kචලhය තpෙස්[ කරk ලබ3ෙ3: ෙවනස් r නැත, 
ආස3න වශෙය3, ඉතා Kශාල වශෙය3  ෙහ: කැ¡ ෙපෙනන ෙලස ය. 

ෙමම වා)තාෙව3 ඉස්මW කර දpව3ෙ3 ෙබාෙහ: අෙ�pෂා සහගත ෙහ: ශpSම6 
සැලsමp ඇS, ෙහ: පැහැ�\ බවp සහ/ෙහ: ෙබාෙහ: අෙ�pෂා සහගත බවp  
ෙනාමැS න|6 රජෙ+ භාKතය3®  "d\ක " ෙහ: "කැ¡ ෙපෙනන" ෙවනස්කY සමඟ 
සා)ථකව Bයා6මක කළ  බැXY � RSඵල ෙකෙර� ය. 
  ෙමම ඇග^ම ස�[ ද ෙෆා"ෙස්කා සමඟ සහෙයrගෙය" ස්වාOන වා$තාකරණ 
යා"mණය DQ" සකස් කරන ලද අතර ස්වාOන වා$තාකරණ යා"mණෙZ  
ජාතG"තර Dෙශ්ෂඥ ම�ඩලය (IEP) DQ" අ�8ෂණය කරන ලd. ස්වාOන 
වා$තාකරණ යා"mණය  <Rබඳ වැ� Dස්තර සඳහා ෙමW ඇIළ. Dවෘත රාජG 
හghකාi.ව ෙවs අඩDෙZ “About IRM”  න0 � ෙකාටස බල"න. 
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