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නෛතික කටයුතු (දූෂණ විර ෝධී) හා මාධ්ය කටයුතු පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කා ක සභාව   

 

අඳයාධ යුක්තිඹ ඳසිලීභ කඩිනමින් වා කාර්ඹක්භ සිදුකිරීභට අදාශ 
නිර්දේල පිළිඵ ාර්තා 

 

ගරු අජිත් මාන්ෛප්රෙරුම මහතා  
කායක බාදේ බාඳති 

2017 ැප්තැම්ඵර් භ 20 ැනි ඵදාදා 

 

 

சட்ட விவகாம் (ஊழலுக்ககதிான) ற்றும் ஊடகத்துறம  பற்மி 

துறமசார் மற்பார்றவக் குழு 
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____________________________________________________ 

නෛතික කටයුතු (දූෂණ විර ෝධී) හා මාධ්ය පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කා ක සභාව 
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අෙ ාධ් යුක්ති  ෙ ඳ ම ක ෛ න් හා කා  ක්ෂමව     මට අ ාළව 

 
  ර   පිළිබඳ වා තාව 
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2017 ස ප්ත  බ  මස 20 ව   බ ා ා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

නෛතික කටයුතු (දූෂණ විර ෝධී) හා මාධ්ය කටයුතු පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කා ක සභාව 

 
අධිකයණ වා ඳාර්ලිදම්න්තු ප්රතිං්කයණ වා භාධය ඹන අභාතයාංල ර කටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ, එහි ාධනීඹ 

භට්ටභ පරදායීතා ව කාර්ඹක්භතා ඇගයීභ, අධීක්ණඹ වා භාදරෝචනඹ නියතුරු සිදු කිරීභ වා 

නනතික කටයුතු (දණ විදයෝධී) වා භාධය කටයුතු පිළිඵ ආංශික අධීක්ණ කායක බා ඳත් කය ඇත. 

  

 

නෛතික කටයුතු (දූෂණ විර ෝධී) හා මාධ්ය කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කා ක සභාරේ 

සාමාජිකයින් 

 

ගරු අජිත් භාන්නප්දඳරුභ භවතා (බාඳති) 

ගරු අජිත් පී. දඳදර්යා භවතා  

ගරු යන්ජන් යාභනාඹක භවතා  

ගරු නිභල් රාන්ා භවතා   

ගරු ඳාලිත කුභාය දතයප්දඳරුභ භවතා 

ගරු විජිත දවේයත් භවතා   

ගරු ඩර් අරවප්දඳරුභ භවතා  

ගරු ධර්භලිංගම් සිේධාර්ථන් භවතා  

ගරු දිලුම් අමුණුගභ භවතා 

ගරු දභොවාන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්ා භවතා 

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතා 

ගරු (නදය) කාවින්ද දවේාන් ජඹර්ධන භවතා 

ගරු භයිල්ාගනම් තිරකයාජා භවතා 

ගරු අංගජන් යාභනාදන් භවතා 

ගරු (ආචාර්ඹ) ජඹම්ඳති වික්රභයත්න භවතා 

ගරු දවේාන් විතානදේ භවතා 

ගරු එ.් විඹාදල්න්දියන් භවතා 

ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීදන්ලන් භවතා 

ගරු එම්.එච්.එම්. ල්භන් භවතා 

ගරු විදේඳාර දවට්ටිආයච්චි භවතා 

 

 

 

 

 



 
 

බලතල 

ඳාර්ලිදම්න්තුදේ ආංශික අධීක්ණ කායක බා ලින් එකක් න දභභ කමිටුට ඇති ඵරතර ශ්රී රංකා 

ඳාර්ලිදම්න්තුදේදී 2015 දදැම්ඵර් භ 19 ැනි දින ම්භත කයන රද දඹෝජනාදේ දක්ා ඇත. දභභ 

දඹෝජනා අන්තර් ජාරදේ www.parliament.lk භගින් රඵා ගත වැක. 

 

 

ප්රකා ෛ 

කායක බාදේ ාර්තා වා ප්රකාලන සිඹල්ර ඳාර්ලිදම්න්තුදේ නිදඹෝගඹ භත ඳාර්ලිදම්න්තු කායක බා 

කාර්ඹාංලඹ භගින් ප්රකාලඹට ඳත් දකදර්. කායක බාදේ ප්රකාලන සිඹල්ර (පුත්ඳත් නිදේදන ඇතුළු) 

ඳාර්ලිදම්න්තු නිර දබ් අඩවිඹ න www.parliament.lk භගින් රඵා ගත වැක. 

 

 

කා ක සභා කා   මඩුල්ල 

කායක බාදේ ත්භන් කාර්ඹ භඩුල්ර - ටිකිරි දක්. ජඹතිරක භවතා - ඳාර්ලිදම්න්තු වකාය භවදල්කම්, 

ජගත් ගජවීය ආයච්චි භවතා - අධයක් (ය්ථාදාඹක දේා), ඉන්දියා දිානාඹක භවත්මිඹ - වකාය 

අධයක්  (ඳරිඳාරන) - කායක බා කාර්ඹාංලඹ, චින්තා බුරත්සිංවර භවත්මිඹ  ප්රධාන නිරධාරී, රඳානි ද 

දොයිා - වකාය ප්රධාන නිරධාරී 

 

 

  නු දීම 

සිඹලු ලිපි දල්ඛන,  නනතික කටයුතු (දණ විදයෝධී) වා භාධය කටයුතු පිළිඵ ආංශික අධීක්ණ කායක 

බා, කායක බා කාර්ඹාංලඹ,  ශ්රී  රංකා ඳාර්ලිදම්න්තු, ශ්රී ජඹර්ධනපුය දකෝට්දට් දත දඹොමු කශ 

යුතුයි. දඳොදු විභසීම් වා දුයකථන අංකඹ 011 2777100 අභතන්න.   
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 ඳටුන පිටු 
අංකඹ 

 ායාංලඹ  
1 වැඳින්වීභ 

 
1 

2 කායක බාට කැන රද අභාතයාංල, දදඳාර්තදම්න්තු වා යාජය 
ආඹතන 
 

1 

3 ාක්ෂි 
 

2 

4 රකා ඵරන රද ාර්තා 
 

2 

5 ශ්රී රංකාදේ අඳයාධ යුක්තිඹ ඳසිලීදම් රිඹාලිඹ තුශ ඵයඳතශ 
ප්රභාදඹක් තය ලදඹන්භ ඳතින්දන් ද? 
 

3 

6 රිඹාදාභඹ ලක්තිභත් කිරීභ වා ගතයුතු පිඹය 
 

4 

7 නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තුදේ යාජකාරී කටයුතුර පරදායීතාඹ 
ර්ධනඹ කය කයගැනීභ 
 

5 

8 අධිකයණඹන්හි නඩු කටයුතු ප්රභාද වීභට ව එක් නඩුක් අඛ්ඩඩ 
විබාග කිරීභට ඵාධා න රඝුදල්ඛක හිඟඹට පිළිඹම් දවීභ 
 

7 

9 අල්ර් දවෝ දණ විභර්ලන දකොමින් බාදේ කටයුතු කාර්ඹක්භ 
කිරීභ වා දඹෝජනා 
 

8 

10 අඳයාධ භගින් අත්ඳත් කය ගත් ධනඹ නැත අත්ඳත් කය ගැනීභ 9 
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සා ාං  ---------------------------------------------------------------------------------    

ශ්රී රංකාදේ අධිකයණ ඳේධතිදේ ාර්ථකත්ඹ යා ඳැතීභට නම් ඩා නිැයදි වා ාධායණ ව අධිකයණ 
තීයණ භවජනතාට ප්රභාදඹකින් දතොය රඵාදීභ කශ යුතුඹ.  ඒ වා නීතිදේ නිඹමුන් දර කටයුතු 
කයනු රඵන නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තු වා අල්ර් දවෝ දණ දචෝදනා විභර්න දකොමින් බා 
වා, කාර්ඹක්භ කටයුතු කිරීභට අලය ඳරිදි නීති යාමු ක් කය දීභ ර්තභාන යජදේ යුතුකභ දේ. 
ර්තභාන භාජදේ අලයතාඹට රිරන  ආකායඹට දභභ ආඹතනඹන්හි කටයුතු කිරීභට අලය 
ඳරියඹ ක් කිරීභ තුළින් එකී ආඹතනඹන්හි රිඹාකාරිත්ඹ කාර්ඹක්භ වා ඹාත්කාලීන සිදු 
කශයුතු ඵැවින් ඒ වා න අලයතාඹන් වඳුනාදගන සුදුසු නිර්දේල ඉදිරිඳත් කිරීභ දභභ ාර්තා 
ඉදිරිඳත් කිරීදම් අයමුණ දේ. 

              

1.) හ ඳින්වීම 

වින්දිතඹාටත්, විත්තිකරුන්ටත්, පුයැසිඹන්ටත් යුක්තිඹ ඉටුන කාර්ඹක්භ අඳයාධ යුක්තිඹ 

ඳසිලීදම් රිඹාදාභඹක කාලීන අලයතාඹ 

අඳයාධ යුක්තිඹ ඳසිලීභ පිළිඵ ශ්රී රංකා තුශ ඳතින ප්රභාදඹ අභ කිරීභ ව අඳයාධ යුක්තිඹ 

ඳසිලීදම් රිඹාදාභදේ කාර්ඹක්භතාඹ ැඩිදියුණු දකොට අඳයාධ වින්දිතඹන්ට ව විත්තිකරුන්ට 

දභන්භ භ්ත භාජඹටභ යුක්තිඹක් ඉටු කශ යුතුඹ ඹන ්ථායඹ, දභභ ආංශික අධීක්ණ කායක 

බා විසින් උක්ත කායණඹ පිළිඵ විදලේෂිත විභර්ලනඹක් කිරීභට මලික දවේතු විඹ.  මිනී භැරුම්, ත්්රී 

දණ වා ශභා අඳචාය ැනි ඵයඳතර අඳයාධ ව විදලේදඹන් යාජය දේඳර වා අදාශ න ංචා, 

අල්ර, දණඹ ව මුදල් විශුේධිකයණඹ පිළිඵ නඩු විබාග අධික දර ප්රභාද වීභ පිළිඵ භාජඹ තුශ 

භතුවී ඇති ඵයඳතශ විදයෝධඹ ආංශික අධීක්ණ කායක බාදේ විදලේ අධානඹට රක්විඹ. එදේ 

දවයින් අඳයාධ යුක්තිඹ ඳසිලීදම්දී ඳතින ප්රභාදඹන්ට දවේතු වඳුනා ගැනීභත් එයින් අනායණඹ න්නා 

ව ගැටළු නියාකයණඹ දකොට විත්තිකරුන්ට දභන්භ අඳයාධ වින්දිතඹන්ටද ාධායණඹ ඉටු න්නා ව 

කාර්ඹක්භ යුක්තිඹ ඳසිලීදම් රිඹාදාභඹක් ්ථාපිත කිරීභත් දකදයහි කමිටුදේ අධානඹ දඹොමු විඹ. 

 

2.) කා ක සභාවට ක ඳවෛ ල  අමාතයාං , ර ො තර න්තු හා  ාජ්ය ආ තෛ 

 අධිකයණ අභාතයාංලඹ 

 නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තු 

 නීති දකටුම්ඳත් දදඳාර්තදම්න්තු 

 අල්ර් දවෝ දණ දචෝදනා විභර්න දකොමින් බා 

 ශ්රී රංකා නීතීඥ ංගභඹ 

 යාජය ඳරිඳාරන අභාතයාංලඹ, අධයක් ජනයාල් - ඒකාඵේධ අධයක් 
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3.) සාක්ෂි 

ඉවත කරුණුරට අදාශ ආංශික අධීක්ණ කායක බා, 2017.08.11, 2017.08.23,  ව 2017.09.08 

ැනි දින රැ්වී ාකච්ඡා කයන රද අතය ඳවත වන් නිරධාරීන්දේ  ාක්ෂි ව අදව් රඵා ගන්නා රදී.  

i. නීතිඳති, ජනාධිඳති නීතීඥ ජඹන්ත ජඹසරිඹ  භවතා  

ii. අල්ර් දවෝ දණ විභර්ලන දකොමින් බාදේ අධයක් ජනයාල්, ජනාධිඳති නීතිඥ යත් 

ජඹභාන්න භවතා 

iii. අතිදර්ක දොලිසිටර් ජනයාල්, ජනාධිඳති නීතිඥ ඹන්ත දකෝදාදගොඩ භවතා 

iv. අධිකයණ අභාතයාංලදේ දල්කම්, ඳේභසිරි ජඹභාන්න භවතා 

v. ශ්රී රංකා නීතිඥ ංගභඹ නිදඹෝජනඹ කයමින් එහි බා්ඩඩාගාරික, නීතිඥ සුජීරාල් දවනාඹක 

භවතා 

 

4.) සලකා බලෛ ල  වා තා 

ඊට ඉවත වන්  ාර්තා රට අභතය ඳවත වන් ාර්තා ව දල්ඛන දභභ ආංශික අධීක්ණ කායක 

බා විසින් රකා ඵරන රදී. 

i. ද්ඩඩ නීති ංග්රවඹ ව අඳයාධ නඩු විධාන ංග්රවඹ ංදලෝධනඹ කිරීභට අදාශ ඳත්කයනු රැබ 

දරේ්ධාධිකයණ විනිසුරු බී. පී. අලුවිවාදර් භැතිතුභාදේ බාඳතිත්දඹන් යුතු විදලේ කමිටු       

( Special Committee on Amending the Penal Code and the Code of Criminal 

Procedure Act) භගින් නිකුත් කයන රද 2017.02.09 දිනැති දදැනි අතුරු ාර්තා. 

 
ii. අල්ර් දවෝ දණ විභර්ලන දකොමින් බාදේ අධයක් ජනයාල්යඹා විසින් 2017. 08.30 

දිනැති ඉදිරිඳත් කයන රද “අල්ර් දවෝ දණ විභර්ලන දකොමින් බා කාර්ඹක්භ කිරිභ 

වා ව දඹෝජනා” නභැති ාර්තා. 

 

iii. 2017.08.23 දින දභභ අධීක්ණ කායක බාදේ උඳදද් ඳරිදි නීතිඳතියඹා විසින් ඉදිරිඳත් 

කයන රද 2017.08.30 දිනැති “නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තුදේ පරදායීතා ර්ධනඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධ නීතිඳතිතුභාදේ ාර්තා” නභැති ාර්තා. 

 
iv. නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තුදේ ඳතින පුයප්ඳාඩු ම්පර්ණ කය ගැනීභට අදාශ අධිකයණ 

අභාතයාංලදේ දල්කම්යඹා විසින් යාජය ඳරිඳාරන අභාතයාංලඹ දත දඹොමු කයන රද 

2015.08.25, 2015.10.19 ව 2015.11.30 දිනැති ලිපිර පිටඳත්. 

 
v. අධිකයණ අභාතයාංලඹ ඹටදත් ඳතින ආඹතනර රඝුදල්ඛක තනතුරු වා ම්ඵන්ධ ඳතින 

පුයප්ඳාඩු ම්පර්ණ කය ගැනීභ පිළිඵ 2017.08.25 දිනැති ාර්තා. 
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vi. “Criminal Justice System of Sri Lanka, A Pragmatic approach to enhancing it’s efficiency” 

ඹන භැයින් අතිදර්ක දොලිසිටර් ජනයාල්, ජනාධිඳති නීතිඥ ඹන්ත දකෝදාදගොඩ භවතා විසින් 

ක් කයන රද ාර්තා. 

 

ඉදිරිඳත්ව අදව් වා ාක්ෂි රකා ඵැලීදම්දී වින්දිතඹන්ටත්, විත්තිකරුන්ටත්, ශ්රී රංකාදේ සිඹලුභ 

පුයැසිඹන්ටත් යුක්තිඹ ඉටුන්නාව කාර්ඹක්භ අඳයාධ යුක්තිඹ ඳසිලීදම් රිඹාදාභඹක් තවවුරු කිරීභ 

වා කඩිනමින් පිඹය ගත යුතු ඇති ඵ ඳැවැදිලි විඹ. 

 

5.) ශ්රී ලංකාරේ අෙ ාධ් යුක්ති  ෙ ඳ ර  ක්රි ාවලි  තුළ බ ෙතළ ප්රමා  ක් සතය 

ව ර න්ම ෙවතින්රන්  ? 

 

දරේ්ධාධිකයණ විනිසුරු බී.පී. අලුවිවාදර් භැතිතුභා දේ බාඳතිත්දඹන් යුතු ද්ඩඩ නීති ංග්රවදේ ව 

අඳයාධ නඩු විධාන ංග්රවදේ ංදලෝධනඹන් පිළිඵ දොඹා ඵැලීභ වා ඳත් කශ කමිටුදේ 

2017.02.09 දිනැති ාර්තා භගින් ඳවත වන් නිගභනරට රට එශැම තිබිණි. 

i. යද සිදු කශ දිනඹ ව අධිදචෝදනා භවාධිකයණඹට දගොනු කිරීභ අතය කාරඹ (ාභානය) -  

ය 4.7 යි. 
 

ii. අධිදචෝදනා දගොණු කයන දිනදේ සිට තයඹ දරභ අදාශ නඩුදේ නඩු විබාගඹ ආයම්බ න 

දිනඹ අතය කාරඹ (ාභානය) -   ය 3.7 යි. 
 

iii. භවාධිකයණදේදී නඩුදේ ාක්ෂි විබාගඹ ආයම්බ වීභ ව නඩුදේ තීන්දු අතය කාරඹ (ාභානය) 

-   ය 1.8 යි. 
ඒ අනු භවාධිකයණදේදී විබාග කශ යුතු ඵයඳතර අඳයාධ යදක් සිදු න දිනදේ සිට එභ නඩු 

භවාධිකයණදේදී විබාග දකොට අන් න දිනඹ අතය ව කාරදේ ාභානය අගඹ -  ය 10.2කි. 

තද එකී ාර්තා අනු භවාධිකයණදේ විබාග න නඩුකින් ඳසු අභිඹාචනාධිකයණඹට ව 

දරේ්ධාධිකයණඹට ඇති අභිඹාචනා අ්ථා දදක අන් වීභ වා තත් ය වත (07) ක් ාභානය 

ලදඹන් ගතදේ. ( Entire Criminal Justice Response to serious Crimes seems to consume, 

on average approximately 17 years) අඳයාධ යුක්තිඹ ඳසිලීදම්දී ඳතින දභභ ඵයඳතර ව 

රැේජා වගත ප්රභාදඹ පිටුදැකීභ වා කඩිනමින් පිඹය ගැනීභ යජඹ තු ගකීභක් ඵත්, එදේ රිඹා 

කිරීදම්දී විත්තිකරුාට ව අඳයාධ වින්දිතඹාට ාධායණ නඩු විබාගඹක් ( Fair trial) වා ඇති හිමිකභ 

අහිමි දනොවීභ පිණි ග ඵරාගත යුතු ඵත් කායක බාදේ අදව විඹ. 

විදලේදඹන්භ ංකීර්ණ කරුණු හිත දල්ඛන විලාර ප්රභාණඹක් ව  ාක්ෂිකරුන් විලාර ප්රභාණඹක් 

ාක්ෂි දර ඉදිරිඳත් කිරීම්ට අදප්ක්ා කයන අල්ර, දණඹ ව මුදල් විශුේධිකයණඹ ැනි දචෝදනා 

හිත නඩු රදී නඩු කටයුතු අසීමිත දර ප්රභාද වීදම් අදානභක් ඇති ඵ දභභ කමිටු ඉදිරිදේ ාක්ෂි 

කරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කශ කරුණු අනු අනායණඹ විඹ. එදේ දවයින් දැනට දගොඩගැසී ඇති නඩු 

කඩිනමින් අන් කිරීභ වාත්, ඉදිරිදේදී ඇති විඹ වැකි ඵයඳතශ දචෝදනා රට අදාර අධිදචෝදනා 

ඉක්භනින් විබාග දකොට අන් කිරීභ වාත් දඳොදුදේ ශ්රී රංකා තුශ අඳයාධ යුක්තිඹ ඳසිලීදම් 
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රිඹාදාභඹ ලක්තිභත් කිරීභ වාත්, විවිධ ක්රභදේදඹන් භාන්තය බාවිතා කිරීභ අතයලය ඵ කායක 

බාදේ භතඹ විඹ. 

 

6.) ක්රි ා ාම   ක්තිමත්   ම සඳහා ගතයුතු පි ව  

i. රුපිඹල් මිලිඹන ඳවකට ැඩි ටිනාකභකින් යුතු අල්ර්, ත්කම්, දණ, මුදල් විශුේධිකයණඹ, 

ංචා, ාඳයාධී ාදය ඳරිවයණඹ, ාඳයාධී විල්ාඹ කඩ කිරීම් ව කට දල්ඛණ ෑදීභ ව 

දනත් එැනි අක්රමිකතා පිළිඵ, 1978 අංක 2 දයන අධිකයණ ංවිධාන ඳනදත් 12 ැනි 

ගන්තිඹ ප්රකාය විදලේ අධිකයණ විබාග ( Trial at Bar) අනිාර්ඹදඹන්  ඳැැත්වීභට අලය ඹ 

පිඹය නීතිඳතියඹා විසින් ගැනීභ ව ඒ පිළිඵ ගරු අගවිනිසුරුයඹා නීතිඳති විසින් දැනුත් 

කිරීභ. 

 

ii. ආ්ඩඩුක්රභ ය්ථාදේ 105 (1) (ඇ) ය්ථා ප්රකාය ඳාර්ලිදම්න්තු විසින් දණ විදයෝධී 

භවාධිකයණඹක් (anti-corruption high court) අලුතින් පිහිටුවීභ කශ යුතුඹ. එකී භවාධිකයණඹ 

විසින් දැනට ඳතින නීති භගින් අර්ථ නිරඳණඹ කය ඇති ැයදි පිළිඵ භවාධිකයණ 

විනිල්චඹකායරුන් තිදදදනකුදගන් යුතු විනිල්චඹ භ්ඩඩර තුනක් භගින් අඛ්ඩඩ ( day to day 

trial) නඩු විබාග ඳැැත්වීභ. 

 

iii. භවාධිකයණ  විනිසුරුරුන් දේ උඳරිභ ංඛයා 110 ක් දක්ා ැඩි කිරීභ ව ඊට අදාශ 1978 අංක 

2 දයන අධිකයණ ංවිධාන ඳනත වාභ ංදලෝධනඹ කිරීභ.  

iv. භවාධිකයණඹන්හි නඩු විබාගඹට පර්දඹන් ව රිඹාදාභඹ දේගත් දකොට දිනඳතා නඩු විබාග          

( day to day trial) ඳත්ා ගැනීභට වැකින ාතායණඹ දගොඩනැඟීභට ඳවසුනු පිණි 

ාර්තාධිකාරි විනිසුයන් (Recorder Judges) ඳත් කිරීභ. 

 
v. මිනී භැරුම්, මිනී භැරීභට තැත් කිරීම්, ්ත් රී දණ ව ශභා අඳචාය ඇතුළු සිඹලු ැයදි 

රට අදාශ අඳයාධ නඩු විධාන ංග්රවදේ  263 (1) ගන්තිදේ දක්ා ඇති ඳරිදි භවාධිකයණ 

නඩුක නඩු විබාගඹ ආයම්බ කශ ඳසු, දිනඳතා අඛ්ඩඩ එභ නඩු විබාග කිරීභ. ( day to day trial)  
පිළිඵ ව අනිාර්ඹඹ විධානඹ තය දරභ රිඹාත්භක කිරීභට අලය පිඹය ගැනීභ. 

 

vi. නඩු විලාර දර දගොඩ ගැසී ඇති භවාධිකයණ දර වඳුනාගත් අනුයාධපුය, භවනුය, ගම්ඳව ව  

යත්නපුය ඹන ප්රදේලර තත් එක් භවාධිකයණඹක් ඵැගින්ද, භාතදල් න භවාධිකයණඹක්ද, 

දකොශම ප්රදේලඹ තුශ රිඹාත්භක න තත් භවාධිකයණ 5 ක් ද ලදඹන් අලුතින් භවාධිකයණ 10ක් 

ආයම්බ කිරීභ. 

 

vii. ශභා අඳචාය නඩු විබාග කිරීභ වාභ දන්ව භවාධිකයණඹක් දැනට අනුයාධපුයදේ ඳත්ාදගන 

ඹනු රඵයි. ඒ ආකායඹටභ ශභා අඳචාය නඩු විබාග කිරීභ වා විදලේදඹන් දන්කයන රද 

භවාධිකයණඹක් දකොශමදී ආයම්බ කශ යුතුඹ. 
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7.) නීතිෙති ර ො තර න්තුරේ  ාජ්කා  කටයුතුවල ඵල ායීතාව  ව ධ්ෛ  ක  ක ග නීම 

 

නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තු ලතර්ඹකට ැඩි කාරඹක් ශ්රී රංකා තුශ යුක්තිඹ ඳලීදම් රිඹාදාභදඹහි 

සුවිදලේෂීඹ දභදවයන් ඉටු කයනු රඵන විශි්ටතභ යාජය ආඹතනඹකි. අඳයාධ ව සිවිල් නීති ක්දේත්ර 

දදකටභ අදාශ යජඹ දනුදන් දඳනී සිටීභ නීතිඳතියඹාදේ ගකීභ දේ. 19 ැනි ආ්ඩඩුක්රභ යථ්ා 

ංදලෝධනඹ භගින් නීතිඳතියඹාදේ ධූයදේ ්ාධීනත්ඹ නැත යක් තවවුරු කයන රද නමුත් නීතිඳති 

දදඳාර්තදම්න්තුදත ඳයන රද කාර්ඹ බායඹ ඉටු කිරීභ ප්රභාණත් දේගඹකින් සිදු දනොවීභ පිළිඵ එකී 

ආඹතනඹ භවජන විදේචනඹට රක්වීභ නිරීක්ණඹ කයන රදී. දභභ තත්ත්ඹ පිළිඵ ර්තභාන නීතිඳති 

යඹා දභභ කායක බා ඉදිරිදේ ාක්ෂි දුන් අතය ඳසු කායක බාදේ උඳදද ්ඳරිදි 2017.08.30 දිනැති 
ලිඛිත ාර්තාද ඉදිරිඳත් කයන රදී. 

භාන ම්ඳත ප්රභාණත් දර දනොභැතිවීභ, ඉටු කයන දේඹට ප්රභාණත් තයම් ැටුප් යජදේ 

අධිනීතිඥඹන්  දත දනොරැබීභ, පුයප්ඳාඩු නිඹමිත කාරඹ තුශ පුයා ගැනීභට අදඳොදවොත් වීභ ව ගකි 

යුතු ෘත්තිකඹන් දර සුඳවසු දර තභ ගකීම් ඉටුකිරීභට අලය කයන කාර්ඹාර ඉඩකඩ ඳවසුකම් 

දනොභැතිවීභ පිළිඵ ගැටලු දභභ කායක බා විසින් වඳුනාගන්නා රදී. 

ඉතාභ අභ ැටුඳකට අධික ැඩ ප්රභාණඹක් ඉටුකයන යජදේ අධිනීතිඥ රුන්දේ දේඹ දභභ කායක 

බාදේ ඇගයීභට රක් නු ඵද වන් කශ යුතුඹ. 

 

නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තුට අදාශ ඳවත වන් නිරීක්ණඹන් සිදු කයන රදී. 

අ). න අධිදචෝදනා දගොනු වීදම් දේගඹ අඩාර වීභ ව නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තු තුශ දගොඩගැසුණු 

දගොණු ප්රභාණඹ තදුයටත් එදරභ ඳැතීභ. 

ආ). නඩු දභදවඹන යජදේ අධිනීතීඥරුන්ට එක් එක් දිනඹට කැවීභට ඇති නඩු වා ප්රභාණත් දර 

සදානම් වීභට දනොවැකි වීභ. 

ඇ). නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තුදේ යජදේ අධිනීතීඥ ධූයඹන්හි ඇති පුයප්ඳාඩු වා දක් නක නීතීඥරුන් 

ව නීතිඥරිඹන් අඹදුම් දනොකිරීදම් ප්රණතාඹක් ඇති වී තිබීභ. 

නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තුදේ යාජකාරී ඉටු කිරීදම් පරදායිතා ර්ධනඹ කිරීභට ව නීතිඳති 

දදඳාර්තදම්න්තු යාජය දේඹ තුශ අත්ඳත් කයදගන තිබ අභිභානත් තත්ත්ඹ නැත ්ථාපිත කිරීභ 

වා ැදගත් ව දඹෝජනා ගණනාක් නීතිඳතියඹා විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද 2017.08.30 දිනැති ාර්තාදේ 

දක්ා ඇත. (එකී දල්ඛනඹ දභභ ාර්තාදේ ඇමුණුභක් දර ඉදිරිඳත් කය ඇත.)  

නීතිඳතියඹා විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ාර්තාද, අධිකයණ අභාතයාංලඹ දනුදන් එභ අභාතයාංලදේ 

දල්කම්යඹා විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද කරුණු ද, ශ්රී රංකා නීතීඥ ංගභඹ දනුදන් ඉදිරිඳත් කයන රද 

කරුණුද, රකා ඵැලීදභන් ඳසු ඳවත වන් දඹෝජනා දභභ කායක බා විසින් ඉදිරිඳත් කයනු 

රැදබ්. අඳයාධ යුක්තිඹ ඳසිලීභට අදාශ යට තුශ නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තු පිළිඵ ව යජඹ දකදයහි 
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භතු වී ඇති විදේචන රට ප්රතිචාය දර ඳවත වන් දඹෝජනා ජාතික ැදගත්කභකින් යුතු කරුණු 

දර රකා අප්රභාදී රිඹාත්භක කශ යුතු ඵ දභභ කායක බා නිර්දේල කයයි. 

i. නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තුදේ සිඹලුභ නීති නිරධාරීන්දේ ැටුප් ව දීභනා වාභ ප්රතිදලෝධනඹ 

දකොට දදඳාර්තදම්න්තු තු දක් ව ඳශපුරුදු නිරධාරීන් තදුයටත් යා ගැනීභට පිඹය ගත 

යුතු න අතය, ැඩි දක්තාඹකින් යුතු නක නිරධාරීන් ඵා ගැනීභට අලය කයන 

ෘත්තිභඹ ආකර්ණඹ ඇති කශ යුතුයි. දම්  පිළිඵ ව දඹෝජනා මීට දඳය යජඹ දත ඉදිරිඳත් 

කය ඇති නමුත් ඒා රිඹාත්භක කය දනොභැති ඵ ඳැවැදිලි දේ. 

 

(යජදේ අධිනීතීඥයඹකු ලදඹන් ඵා ගන්නා අදඹකුදේ ආයම්බක ැටුඳ, 5/2016 යාජය 

කශභනාකයණ දේා දදඳාර්තදම්න්තු චක්රදල්ඛදේ භදවේත්්රාත්රුන්ට නිඹමිත JS - I ැටුප් 

තරඹට එක් පිඹයක් අඩුදන් තැබිඹ යුතු ඵ කමිටුදේ තීයණඹ විඹ.) 

ii. යජදේ අධිනීතිඥ තනතුය වා “අනුභත” තනතුරු ංඛයා 118 සිට 218 දක්ා ඉවශ නැංවිඹ 

යුතුඹ. අලුදතන් ඵා ගන්නා නිරධාරින් 100 අතරින් 50ක් 2018 ජනාරි භ දී ව ඉතිරි 50 
දදනා එක් යකට 25 දදනා ඵැගින් 2018 භැයි/ජුනි  භාඹන්හි ව 2019 ජනාරි භාදේ දී 

ඵා ගත යුතුඹ. 

 

iii. යජදේ අධිනීතීඥඹන් අළුතින් ඵා ගැනීභ වා දැන්වීම් ඳශ කිරීභට අභතය, ශ්රී රංකාදේ එක් 

එක් විල්විදයාරදේ නීතිදේදී උඳාධිඹ භත් වීදම් දී ව ශ්රී රංකා නීති විදයාරදේ අාන 

විබාගඹ භත් වීදම් දී ඉවශ ඳන්ති ාභාර්ථ රඵා ගන්නා නක නීතීඥයින්, යජදේ අධිනීතීඥයින් 

දර ෘජුභ ඵා ගැනීදම් ම්මුඛ ඳරීක්ණරට දඹොමු කයන දරට  නීති පීධාධිඳතිරුන්ට 

ව ශ්රී රංකා නීති විදයාරදේ විදුවල්ඳතියඹාට, නීතිඳතියඹා විසින් දැනුම් දිඹ යුතුඹ. 

 
iv. අන් දනොව අධිදචෝදනා 50 කට ඩා ඇති ෑභ භවාධිකයණඹකටභ දැනට සිටින යජදේ 

අධිනීතිඥයඹාට අභතය තත් යජදේ අධිනීතිඥයඹකු ඵැගින් අනුයුක්ත කශ යුතුඹ. 

 
v. දියින පුයා ඇති භවාධිකයණ ර පිහිටි යජදේ අධිනීතීඥ නිරභැදිරි වා දැනට සිටින කාර්ඹාර 

කාර්ඹ වාඹක ට අභතය, තත් කාර්ඹාර කාර්ඹ වාඹකයදඹකු, රඝු දල්ඛකඹකු ව උාවි 

ලිපිකරුකු රඵාදිඹ යුතුඹ. 

 
vi. නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තු වා ඉදින න දගොඩනැඟිල්දල් කටයුතු 2019 දර් අදප්රේල් 

භාදේදී ඳභණ අන් වීභට නිඹමිත ඵැවින් න දගොඩනැගිල්දල් ඉදිකිරීම් කටයුතු ම්පර්ණ 

කයන දතක් නිරධාරීන් 100කට ඳභණ සුදුසු දගොඩනැගිල්රක් කුලී ඳදනභක් භත අලුත්කදේ 

ප්රදේලඹට ආන්න ප්රදේලඹකින් රඵාදිඹ යුතු අතය, එැනි දගොඩනැගිල්රක එක් නිරභැදිරිඹක 

යජදේ අධිනීතීඥරුන් උඳරිභ ලදඹන් දදදදනකුටත් සු ඳවසු දර තභ යාජකාරි කටයුතු 

කිරීභට අලය ඳරියඹ ැකසිඹ යුතුඹ. 

 
vii. ආයක්ා තවවුරු කිරිභටත් දේදේ කාර්ඹක්භතාඹ ර්ධනඹටත් ඉවල් න ඳරිදි නීතිඳති 

දදඳාර්තදම්න්තුදේ සිඹලු නීති නිරධාරීන් වා නිර යථ ඳවසුකම් රඵාදිඹ යුතුඹ. 
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viii. නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තුදේ “දතොයතුරු තාක්ණ ඒකකඹක්” වාභ ථ්ාපිත කිරීභ භගින් 

දදඳාර්තදම්න්තුදේ ඳරිඳාරන කටයුතු කාර්ඹක්භ කශ යුතුඹ. 

 

ix. නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තුදේ ඳරිඳාරන අංලදේ දජය්ධ යජදේ අධිනීතීඥයඹකුදේ අධීක්ණඹ 

ඹටදත් දේා කටයුතු කිරීභ වා ශ්රී රංකා ඳරිඳාරන දේදේ නිරධාරිඹකුදේ දේඹ රඵා දිඹ 

යුතුඹ. එභගින් නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තුදේ දැනට පුළුල් වී ඇති ඳරිඳාරනභඹ කටයුතු සුභට ව 

කාර්ඹක්භ කයදගන ඹාභත් නීති නිරධාරීන්දේ පරදායීතාඹ ර්ධනඹ කය ගැනීභත් 

අදප්ක්ා කයනු රඵයි. 

 

x. නීතිඳති දදඳාර්තදම්න්තුදේ නිරධාරීන් වා විධිභත් වා ප්රභාණත් ඳල්චාත් උඳාධි අධයඹන 

අකාල රඵාදීභ වා පිඹය ගත යුතු ඇත.    

 

ඊට අභතය නීතිඳතියඹාදේ 2017.08.30 දිනැති ාර්තාදේ ඇති අදනකුත් කරුණු දකදයහි අධිකයණ 

අභාතයංලදේ අධානඹ විදලේදඹන් දඹොමු  කශ යුතු ඵට නිර්දේල කයනු රැදබ්. නිතිඳති 

දදඳාර්තදම්න්තු යජදේ තත් එක් දදඳාර්තදම්න්තුක් ඳභණක් දනොන ඵත් එකී දදඳාර්තදම්න්තු 

තු සුවිදලේෂී ව ගකීම් ඉටුකිරීභට වැකි ඳවසුකම් ව ඳරියඹ ක් කිරීභ යජදේ ගකීභ ඵත් 

විදලේදඹන් භතක තඵාගත යුතුඹ. ශ්රී රංකා භව ඵැංකු, ඳාර්ලිදම්න්තු ැනි ආඹතන ර ඇති සුවිදලේෂී 

ගකීම් පිළිඵ රකා එභ ආඹතන ර නිරධාරීන්ට  විදලේෂිත ව දීභනා ැටුඳට රඵා දීභට කටයුතු කය 

ඇති ඵත්, විදලේෂිත ඳවසුකම් රඵා දී ඇති ඵත්, දඳන්ා දීභට කැභැත්දතමු. නීතිඳති 

දදඳාර්තදම්න්තුද එැනි විදලේ තත්ඹකට ඔා තැබීභ ඉතා ඳවසුදන් ාධායණීකයණඹ කශ වැකි 

ඵ අධායණදඹන් වන් කශ යුතුඹ. 

 

8.) අධික ණ න්හි ෛඩු කටයුතු ප්රමා  වීමට සහ කක් ෛඩුවක් අ ණ්ඩව විභාග   මට බාධ්ා වෛ 

ලඝුරල් ක හිඟ ට පිළි   රසවීම 

ප්රභාණත් රඝුදල්ඛකයින් දනොභැතිවීභ සිවිල් ව අඳයාධ ඹන ක්දේත්ර දදදක්භ නඩු ප්රභාද වීභට ඉතා 

ඵයඳතර දවේතුක් වී ඇත. විදලේදඹන්භ භවාධිකයණඹන්හි විබාග න ඵයඳතර අඳයාධ නඩු දිනඳතා 

අඛ්ඩඩ ( day to day ) විබාග කිරීභට ඇති ප්රධානතභ ඵාධාක් න්දන් ාක්ෂි ටවන් නිඹමිත 

දේරාට රඵා ගැනීභට දනොවැකිවීභ පිළිඵ ප්රල්නඹයි. දභභ ප්රල්නඹ වඳුනා දගන දිු  කාරඹක් ගත වී 

ඇතත්, අලය විඳුම් රිඹාත්භක කිරීභට අධිකයණ අභාතයාංලඹ ව අදනකුත් අදාශ යාජය ආඹතන 

අදඳොදවොත් වී ඇත. ඊට අදාශ 2017.08.25 න දින දයණ අධිකයණ අභාතයාංලදේ දල්කම්යඹාදේ 

ාර්තා දම් භග ඇමුණුභක් දර ඉදිරිඳත් කය සිටී. ඊට අදාශ ඳවත වන් දඹෝජනා ඉදිරිඳත් කයන 

අතය එභ විඳුම් භා වඹක් තුශ රිඹාත්භක දකොට අන් කයන දර නිර්දේල කයනු රැදබ්: 

i. ඵා ගැනීදම් සුදුසුකම් රට අදාශ අ.දඳො.. ාභානය දඳශ ගණිතඹ විඹ වා දැනට ඇති 

“ම්භාන” ාභාර්ථඹ දනුට “ාභානය” ාභාර්ථඹක් ඇතුශත් කිරීභ. 

 

ii. රඝු දල්ඛකයින් පුහුණු රමිකයින් (Skilled Labour) දර ැරකිඹ වැකි දවයින් ඔවුන්දේ ැටුප් 

MT2 2016 ැටුප් ඳරිභාණඹ දක්ා ඉවශ දැමීභ. 
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iii. ඵා ගැනීදම් ඹ් සීභා අවුරුදු  45 දක්ා ැඩි කිරීභ. 
 

iv. රඝුදල්ඛක තනතුරු වා, දකොන්ත්රාත් ඳදනභ භත නදනික දීභනා දගවීභට නුපුහුණු රමිකයින් 

ඵා ගැනීභට අ්ථා රා, අනතුරු ඔවුන් පුහුණු ව ඳසු ්ථිය දේඹට ඵා ගැනීදම්දී 

එදේ  දකොන්ත්රාත් ඳදනභ භත පුහුණු රැබ අඹදුම්කරුන්ට ප්රමුඛතාඹ රඵාදීභ. 

 

v. ෑභ භවාධිකයණඹකභ නඩු කටයුතු වඬ ඳටිගත කිරීභ ( Audio Recording) වා කථා 

වඳුනාගැනීභ (Speech Recognision) අනිාර්ඹ කිරීභ ව ටවන් ක් කිරීදම් දී අලය 

තාක්ණික ඳවසුකම් රඵාදීභ. 

 
vi. විරාමික රඝු දල්ඛිකාන්ට දිරිගන්න සුලු දීභනාක් භත දකොන්ත්රාත් ඳදනභ ඹටදත් වාභ 

දේඹට ඵා ගැනීභ. 

 
vii. “රඝු දල්ඛනඹ” පිළිඵ ඳාධභාරාක් යජදේ කාර්මික විේ ඹාරඹක නැත ආයම්බ කිරීභ.  

 

9.) අල්ලස ්රහෝ දූෂණ විම  ෛ රකො ෂන් සභාරේ කටයුතු කා  ක්ෂම   ම සඳහා 

ර ෝජ්ෛා 

අල්ර් දවෝ දණ විභර්ලන දකොමින් බා විසින් ඳසුගිඹ ය විසි තුන තුශ සිදුකය ඇති ඳරීක්ණ 

ලින් ඳසු “දණඹ” යද වා අධිකයණඹක් භගින් විත්තිකරුකු යදකරුකු දකොට ඇත්දත් 

අ්ථා තුනක දී ඳභණි. දභඹ දැනට එභ දකොමින් බා රිඹාත්භකක න ආකායඹ ව ඊට ඇති 

ඵරතර අඩු කභ පිළිඵ කනගාටුදාඹක දර්ලකඹක් ඵ වන් කශ යුතුඹ. ඳැමිණිලි දභදවඹවීභ වා 

දක් නීතිඥඹන් දකොමින් බා තුශ දනොභැති වීභ ඵරත් ප්රල්නඹක් දර වඳුනාදගන ඇත. තද 

ආ්ඩඩුක්රභ ය්ථාදේ 156 ැනි ය්ථා ප්රකාය අනිාර්ඹදඹන් ඵැඳී සිටින දණඹට එදයහි 

එක්ත් ජාතින්දේ ම්මුතිදේ ප්රතිඳාදන ශ්රී රංකා තුශ රිඹාත්භක කිරීභට අදාශ දේය ඹ නීති ක ්

කිරීභ තභත් සිදුකය නැත.  

අල්ර් දවෝ දණ විභර්ලන දකොමින් බා කාර්ඹක්භ කිරිභ වා අදාශ ව, 2017.08.30 දිනැති 
අල්ර් දවෝ දණ විභර්ලන දකොමින් බාදේ අධයක් ජනයාල් යඹාදේ ාර්තා දම් භඟ 

ඇමුණුභක් දර ඉදිරිඳත් කයන අතය, 

1. 1994 අංක 19 දයන අල්ර් දවෝ දණ විභර්ලන දකොමින් බා ඳනත වා අලය ංදලෝධන භා 

වඹක් තුශ ඳාර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳත් දකොට ම්භත කයගත යුතු ඵ දඹෝජනා කය සිටී. 

2 . ත්කම් වා ඵැයකම් පිළිඵ නීතිඹ ඹාත්කාලීන කිරීභ වා නීති ංදලෝධන භා වඹක් තුශ 

ඳාර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳත් දකොට ම්භත කය ගත යුතු ඵ දඹෝජනා කය සිටී. 
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10.) අෙ ාධ් මගින් අත්ෙත් ක  ගත් ධ්ෛ  ෛ වත අත්ෙත් ක  ග නීම 

අඳයාධ භගින් අත්ඳත් කයගන්නා රද ධනඹ, නැත යජඹ දත අත්ඳත් කයගැනීභ වා අදාශ න නීති, 

ජාතික ලදඹන් ප්රමුඛතාඹක් ඇති කරුණක් දර රකා, කඩිනමින් ම්භත කය ගත යුතුඹ. තද ඉවත 

කී න නීතිඹ වඳුන්ා දීභ ව දඹෝජනා කය ඇති අදනකුත් නීති ංදලෝධන කඩිනමින් රිඹාත්භක 

කිරීදම් ගකීභ අධිකයණ අභාතයාංලඹ විසින් බායගත යුතුඹ.  

 

දභභ දඹෝජනා රිඹාත්භක කිරීභ වා අලය ප්රතිඳාදන තක්දේරු දකොට දභභ ාර්තා 

ඳාර්ලිදම්න්තුට  ඉදිරිඳත් කය ති 2ක් ඇතුශත මුදල් අභාතයාංලඹ දත ඉදිරිඳත් කය  අලය ඉදිරි 

කටයුතු කිරීභට අධිකයණ අභාතයාංලඹ විසින් ගඵරා ගත යුතුඹ.  

දභභ ාර්තා අදාශ විඹබාය අභාතයයඹා න අධිකයණ අභාතයයඹාටත්  ගරු අගභැතිතුභා වා ගරු 

ජනාධිඳතිතුභාටත් ඉදිරිඳත් කිරීභට කායක බා කටයුතු කයනු ඇත. 

එදේභ දභභ ාර්තාදහි ඇතුශත් නිර්දේල රිඹාත්භක කිරීභ අධිකයණ අභාතයාංලදේ ගකීභක් න 

අතය ාර්තා ඳාර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳත් කය භා 6ක් ඇතුශතදී අදාශ නිර්දේල ම්පර්ණදඹන්භ 

රිඹාත්භක කය අන් කශ යුතුඹ.  

දභභ ාර්තාදේ නිර්දේල රිඹාත්භක කිරීභ පිළිඵ ප්රගතිඹ දභභ කායක බා විසින් ති දදදකන් 

දදකට භාදරෝචනඹ කයනු ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 


