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හැඳින්වීම 

 
සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලලේ මහ ලේකම් මල ෝ තිත්තවැේල මහතා විසින් 
පහත පරිදි සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය මගින් ඉටුකරනු ලබ  කාර්යයන් 
විග්රහ කර  ලදි.  

 
1. සංක්රාන්තික යුක්ති යාන්ත්රණ සැලසුම් කිරීම හා පිහිටුවීම සම්බන්ධීකරණය හා ඒ සම්බන්ධ පහසුකම් 

සැලසිම 
2. ජාතික සමඟිය හා සංහිඳියා කාර්යාංශය හා ලර්ඛීය අමාතයංශ, පලාත් සභා ඇතුළු අල කුත් රාජය 

ආයත  සහ රාජය ල ොව  ආයත  සමඟ ඒකාබද්ධව සංහිඳියාව සහ  ැවත ඇති ල ොවීලම් පහසුකම් 
සම්බන්ධීකරණය හා ඒ සඳහා පහසුකම් සැලසීම 

3. ක්රියාත්මක කිරීලම් නියුතු පුද්ගලයන් හා හවුේකරුවන් සතුව තිබිය යුතු විලශේෂඥතාවය හා දැනුම 
තහවුරු කිරීම සඳහා විලශේෂලයන් බිම් මට්ටලම් සිට කුසලතා වර්ධ ය 

 
වර්තමා ලේ දී සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය විසින් අත්කරලග  ඇති 
සාර්ථකත්වයන් සහ මුහුණපා  අභිලයෝග කිහිපයක් පිළිබඳ සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ 
ලේකම් කාර්යාලලේ මහ ලේකම් මල ෝ තිත්තවැේල මහතා විසින් ලමහිදී පැහැදිලි කර  ලදි. අතුරුදන්වූ 
පුද්ගලයන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුවිම සම්බන්ධ ප ත් ලකටුම්පත සම්මත වීම ලමම කාර්යාලය පැමිණි ගමන් 
මලේ වැදගත් සංදිසථ්ා යක් ලේ.සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය දැ ට 
ප්රතිාාරණ කාර්ය සාධක බලකාලේ වාර්තාව අලේක්ෂාලවන් සිටි  අතරම අල කුත් අන්තර්කාලී  යුක්ති 
යාන්ත්රණ වලදී ලලොව පුරා භාවිතයට ගැල   ලහොඳම භාවිතයන් සහ ආකෘතීන් අතුරින් ශ්රී ලංකාවට ගැලලප  
ක්රමලේද හඳු ාගැනීම ලකලර් අවධා ලයන් සිටී. 

 
සිවිේ සමාජලේ පුරවැසියන් ලවත සිය ගැටළු සහ ලයෝජ ා ඉදිරිපත් කිරීලම් වාරය මීලඟට එළැඹිණි.  
 

1. ලමලතක් ලෙන ඇති අවදානම් කළමණාකරණය හා සම්බන්ධ ඵලදායී ක්රියවනන් කවලර් ද? 
 
ලම් හා සමා  ක්රියාවලීන් අනුගම ය කර  ලලෝකලේ අල ක් රටවේ විසින් මුහුණ ලද  අභිලයෝග 
පිළිබඳ ලමන්ම ශ්රී ලංකාව මුහුණලද  අභිලයෝග හා  අත්කරලග  ඇති සාර්ථකත්වයන් පිළිබඳවද 
අවධා ලයන් සිටීම. ඉදිරි ක්රියාමාර්ග සවිබල ගැන්වීම සඳහා සහ අවධා ම් කළමණාකරණය සඳහා 
ලයොදාගත හැකි ලතොරතුරු හැකිතාක් එකතුකරගැනීම සඳහා පුළුේ පරාසයක් තුල ප්රවිාාරණය ලයොදා 
ගැනීම.  
 

2. ශ්රී ලංකා රජය විසින් සැලසුම්කරන අනුක්රමණ ක්රියාවයය සම්බන්ධලයන් පැහැදිය කිරීමක් කල හැකිද?  
 

අ) අල කුත් යාන්ත්රණයන්ට වඩා අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ ලකොමිසම සම්බන්ධලයන් ශ්රී ලංකාව සතුව 
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අත්දැකීම් පවතී. අතුරුදන්වූවන් පිලිබඳ කාර්යාලය, පවත් ා යාන්ත්රණ හතර අතුරින් අවම වශලයන් 
මතලේදයට තුඩුදුන් ආයත ය ලේ. අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයට 2016 අවසා ලේ දී 
ලකොමසාරිස්වරු පත්ලකලරනු ඇති අතර ඔවුන් 2017 දී සිය කටයුතු ආරම්භ කරනු ඇත.  

ආ) ලබොලහෝවිට අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය පූර්ණ වශලයන් ක්රියාත්මක වීමට ලපර එ ම් 2017 
පළමු කාර්තුලේ දී අතුරුදන්වීම් අපරාධයක් වශලයන් සැලකීම සඳහා අවශය ව  නීති රීති සැකලසනු 
ඇත.  
ඇ) 2017 පළමු කාර්තුව අවසන් වීමට ප්රථම හානි පූර්ණය සඳහා කාර්යාලය පිහිටුවා අවසන්ව එය 
ක්රියාත්මක වීම ආරම්භ වනු ඇත.  
ඈ)2017 ලතව  කාර්තුව අවසන් වීමට ලපර සතය ලසවීලම් ලකොමිසම පිහිටුවා එහි ක්රියාකාරීත්වය 
ආරම්භ වනු ඇත.  
ඉ) ඉන්පසු විලශේෂ අධිකරණ පිහිටුවීම සිදුවනු ඇත.  
ඊ)ත්රස්තවාදය වැලැක්වීලම් ප ත වහාම අවලංගු ලකලර  අතර ඒ ලවනුවට ලව ත්  ව ප තක් ලග  
එනු ඇත. ලම් පිළිබඳ කටයුතු දැ ටමත් සිදුලවමින් පවතී.  

 
3. ජනතාව අතර විශ්වාසය ඵලදු වී ඇති පසුබිමක් තුල විලශේෂ අධිකරණ වයන් සිදුවන කාර්යභාරය 

කුමක්ද? 
 
ලමවන් ආකාරලේ යුදමය වාතාවරණයකට මුහුණ දුන් ඕ ෑම රටක රජයක් සම්බන්ධලයන් ආරම්භලේ 
දී විශ්වාසය පිළිබඳ ගැටළුවක් පවතී. ලකලසේවුවත් අප විසින් ලමම අවිශ්වාසය දුරු කිරීම සඳහා සියළු 
ආකාරලේ පියවර ගනිමින් සිටිමු. ප්රතිාාරණ කාර්ය සාධක බලකාය විසින් පුළුේ හා දීර්ඝ ප්රවිාාරණ 
ක්රියාවලියක් පවත්වාලග  යමින් සිටී. ලමය ජ තාව සමඟ සංවාදයක් පවත්වාගැනීම සඳහා සහ 
විලශේෂලයන්ම විලශේෂ අධිකරණ වැනි මතලේදාත්මක මාතෘකා පිලිබඳ ඔවුන්ලේ අදහස් අවලබෝධ 
කරගැනීමට ලමන්ම වින්දිතයන්ලේ විශ්වාසය දි ාගැනීම සඳහා ගන් ා ලද ඉතා වැදගත් උත්සාහයක් 
ලේ. විනිවිදභාවලයන් යුතු ප්රවිාාරණ ක්රියාවලියක් තුලින් වින්දිතයන්ලේ සහ අල කුත් 
පාර්ශවකරුවන්ලේ මතය පුර්ණ වශලයන් හඳු ාගැනීලමන් ලතොරව විලශේෂ අධිකරණයක් ලහෝ 
ලව ත් කිසිදු වගවීලම් යාන්ත්රණයක් සාර්ථක වීලම් හැකියාවක්  ැත.  

 
4. අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය සතයය ලසවීම පියබඳ ලබොලහෝ උනන්දු ලේ. නමුත් වෙවීම 

සම්බන්ධලයන් ෙන්නා පියවර කවලර් ද?   
 
අතුරුදන්වුවන් පිලිබඳ කාර්යාලය වා ලේ පරිසමාේත අර්ථලයන්ම මානුෂීය ආයත යක් ව  අතර 
 ඩු පැවරීලම් කටයුත්තක් එමඟින් සිදු ල ොලේ. එහි ලසොයාගැනීම් අතුරුදන්වූවන්ලේ ඉරණම සහ 
ඔවුන්ලේ ආගිය ලතොරතුරු තීරණය කිරීම සඳහා ලයොදාගැල   අතර 13 (2) වගන්තිය අනුව ලමම 
ලසොයාගැනීම් අපරාධ ලහෝ සිවිේ වගකීමක් ඇති ල ොකරයි.  
 
අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් අතුරුදන්වූවන්ලේ සහ ඔවුන්ලේ ඥාතීන්ලේ යුක්තිය සඳහා 
ඇති අයිතිය ඇතුලු අයිතිවාසිකම් හා අවශයතා සුරැකීම සඳහා කටයුතු කරයි.ලමය එහි ප්රතිපත්ති 
ප්රකාශලේ ප්රස්ථාව ාව හා ප්රතිඥාව මගින් 12(සී) හා (ඩී) වගන්ති; එහි අරමුණුවලින් 10 (බී) (සී) හා (ඩී) 

වගන්ති; එහි විමර්ශ ාත්මක බලතල වලින් 12 (i) වගන්තිය; සහ එහි කාර්යයන් වලින් 13 (1) (i) 
වගන්තිය මගින් ම ාව පැහැදිලි ලේ. ඒ අනුව12 (i) වගන්තිය ප්රකාර, දණ්ඩ නීති සංග්රහය යටලත් වරදක් 
ලලස සැලලක  ලදයක් සිදුව ඇති බවට හැලඟන්ලන්  ම්  ඩු පැවරීම සඳහා බලය ඇති ආයත  ලවත 
අදාල ලතොරතුරු ලබාදීම සිදුලේ.  
 

5. ලකොමසාරිස්වරුන් පත්කිරීලම් ක්රියාවයය විනිවිදභාවලයන් යුක්ත ලේද? ඒ සඳහා කුමන ක්රියාමාර්ෙයක් 

ෙනු ලැලේද?  



 

3 

 
පවත් ා සංක්රාන්තික යුක්ති සන්දර්භය තුල, විනිවිදභාවලයන් යුත් පත්වීම් ලබාදීලම් ක්රියාවලියක ඇති 
වැදගත්කම අප විසින් මැ වින් අවලබෝධ කරලග  ඇත්ලතමු. පත්කිරීම් පිළිබඳ ප්රතිාාරණ කාර්ය 

සාධක බලකාලේ අතුරු වාර්තාලේ 6.5(i) යටලත් ලම් සම්බන්ධලයන් අපලේ නිර්ලද්ශ ලබා දී 
ඇත්ලතමු. වයවස්ථා සභාලේ නිර්ලද්ශ මත ජ ාධිපතිතුමා විසින් ස්වාධී ව ලකොමසාරිස්වරුන් පත් 
කරනු ඇත. පර්ලේෂණ මත පද ම්ව, එවන් ත තුරු සඳහා අවශය යැයි පැහැදිලි ව  සුදුසුකම් සහ 
කුසලතා කවලර්ද යන්  ලැයිස්තුවක් මගින් ලබාදීමට සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ 
ලේකම් කාර්යාලයට හැකියාව ඇත. ලකලසේවුවත් වයවස්ථාදායක සභාව එම ලයෝජ ා මත පිහිටා 
කටයුතු කිරීම අවශය ල ොලේ.  

 
6. එක් ලකොමසාරිස්වරලයක් අතුරුදන්වූවකු සිටින පවුලක සාමාජිකයකු වියයුතු බවට ලයෝජනාවක් 

තිලේද? 
 
එය සිදුවන්ලන් වයවස්ථාදායක සභාලේ අභිමතය පරිදි ලේ. එය ප්රතිාාරණ කාර්ය සාධක බලකාලේ 

අතුරු වාර්තාලේ සඳහන් ව  සහ නිර්ලද්ශ කර ඇති බැවින් (6.5 ii) ඒ සම්බන්ධ තීරණ ගැනීම 
වයවස්ථාදායක සභාව සතු ලේ.  
 

7. ප්රවිචාරණය සඳහා සහභාගීවන පුද්ෙලයන්ලේ සහ සාක්ෂිකරුවන්ලේ ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතභාවය 

පිළිබඳ ෙැටළුවක් තිලේ. අදාල නීති ක්රියාත්මක වීම ඇරලෙන තුරු අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

ලහෝ අලනකුත් යාන්ත්රණයන් ඉදිරිලේ ප්රවිචාරණය සඳහා ලපනී සිටින වින්දිතයන්ලේ හා 

සාක්ෂිකරුවන්ලේ ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතභාවය සැලසීම සඳහා යම් පියවර ෙැනීමක් සිදුලේද? 
 
ලපොදුලේ ගත්කල වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන්ලේ ආරක්ෂාව වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා 
කිරීලම් අධිකාරිය හා ලපොලීසිය ප්රමුවව අධිකරණ අමාතයංශය යටතට ගැල   කාරණයකි. නීති 
ප්රකාරව අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය සඳහාම ලවන්වූ වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා 
කිරීලම් ඒකකයක් තිබිය යුතුය. එවන් වූ යාන්ත්රණයකට ලතොරතුරු ලබාදීලම් දී තිලබ  සංලේදීභාවය 
ලහේතුලවන් එවන් ඒකකයක් ලගොඩ ැගීම හා ලමලහයවීම අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලලේ 
සාමාජිකයන් විසින් ස්වාධී ව සිදු කරනු ඇත.  

 
8. ප්රතිසන්ධාන ක්රියාවයලේ දී සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලල්කම් කාර්යාලය සතු 

කාර්යභාරය කුමක්ද? ලම් හා සම්බන්ධ විවිධ අමාතයංශ මගින් ඉටුකරන කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණලේ 

ලා සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලල්කම් කාර්යාලලේ භූමිකාව ලකොලතක් දුරට සාර්ථක 

ද? 
 
සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය යනු සම්බන්ධීකරණ ආයත යක් ව  
අතර එමගින් සංක්රාන්ති යුක්ති යාන්ත්රණ නිර්මාණය කිරීම සිදුලේ. අප, ජාතික සමගිය හා සංහිඳියාව 
පිළිබඳ කාර්යාංශය, අග්රාමාතය කාර්යාලය, ජ ාධිපති කාර්යාලය ඇතුළු රජලේ ලදපාර්තලම්න්තු හා 
අමාතයංශ සමග සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන්ල මු. ලකලසේ වුවත් ලමය  ව කාර්යාලයක් ව  බැවින් 
අප විසින් තවමත් අපලේ ලසේවක සංවයාව හා ධාරිතාවය ලගොඩ ගාගනිමින් සිටි  අතර ලමම වසර 
අවසා ය ව විට අපට පූර්ණ වශලයන් ක්රියාකාරී මට්ටමකට ළඟාවීමට හැකි වනු ඇතැයි 
අලේක්ෂාලවන් සිටිමු.  

 
9. ලමවන් විවෘත සංවාද ලකොළඹින් පිටතට ලෙන යාලම් අදහසක් පවතී ද? 

 
පළමු සංවාද කිහිපය ලකොළඹ දී පැවැත්ලව  අතර ල ොවැම්බර් මස සිට ලකොළඹින් පිටතට ලගොස් 
දකුලණ් හා උතුලර්ත් සාකච්ඡා පැවැත්වීමට අප අදහස් කර ඇත.  

10. ලමම ක්රියාමාර්ෙ මූයක ෙැටළු ඉලක්ක කරන්ලන්ද? ලමම ෙැටළු නැවත නැවන ඉස්මතු කිරීමට හා ලේද 

ඇති කිරීමට ලහේතුවන ප්රශ්න ලකලරහි ලකතරම් අවධානයක් ලයොමු ලකලර්ද? 



 

4 

 
පිහිටුවීමට නියමිත සතය ලසවීලම් යාන්ත්රණය, එහි ලව ත් ලසොයාගැනීම්වලට ලමන්ම මූලික ගැටළු 
ලකලරහිද අවධා ය ලයොමු කරයි. අර්ථදැක්වීම අනුවම ලමවැනි යාන්ත්රණයක්, ගැටුම්වල ප්රතිලලයන් 
ලමන්ම කේ පවති  ගැටුම්වලට මූලික ව  ලහේතු සම්බන්ධලයන්ද මැදිහත් විය යුතුය. ලමය ශ්රී 
ලංකාලේ කලින් පිහිටවූ පරීක්ෂණ කමිටුවලට වඩා ලව ස් වන්ලන් එබැවිනි. පරීක්ෂණ කමිටුවක් සිය 
අවධා ය ලයොමු කරන්ලන් යම් විලශේෂිත හා ලකටි කාල පරාසයකට ලහෝ විලශේෂිත සිද්ධියක් ලහෝ 
සිද්ධීන් දාමයක් ලකලරහි ය. 

 
11. ලමම සංක්රාන්ති යුක්ති යාන්ත්රණයන් පිහිටුවීමට අදාලව සිවිල් සමාජය සතු භුමිකාව කුමක්ද?  

 
සංක්රාන්ති යුක්ති යාන්ත්රණයන් පිහිටුවීමට අදාලව සිවිේ සමාජය සතුව ඉතා වැදගත් භුමිකාවක් ඇත. 
සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය සැම විටම විලේා  සඳහා ඉඩ ලබා ලද්. 
ඒ අනුව, වැදගත් කථිකාවතක් බිහිවීමටත්, ප්රලයෝජ වත් අදහස් ජනිත වීමටත්, අවසන් වශලයන් 
ලලදායී යාන්ත්රණ ලගොඩ ැඟීමටත් සිවිේ පුරවැසියන්ලේ ක්රියාකාරී සහභාගීත්වය ඉතා වැදගත් ලේ. 
එපමණක් ල ොව වින්දිතයන් හට සහය වීම, අලේක්ෂා කළමණාකරණය, දැනුවත්භාවය ඇතිකිරීම, 
කාර්යක්ෂම ප්රතිාාර යාන්ත්රණයක් ඇතිකිරීම ආදී ක්රියාකාරකම් සිවිේ පුරවැසියන් විසින් සිදුකල යුතු 
ලේ. එවන් පුළුේ කාර්යයකදී සිවිේ සමාජය සමඟ සම්බන්ධ වීලමන් ලතොරව රජයකට සාර්ථක වීලම් 
හැකියාවක්  ැත.    

 

12. අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුවීලම් ක්රියාවයලේ දී ඵලුදු වූ මහජන විශ්වාසය, විලශේෂලයන් 

අතුරුදන්වූවන්ලේ පවුල් වල විශ්වාසය යය තහවුරු කරෙැනීම සඳහා සිදුකිරීමට අලප්ක්ෂා කරන්ලන් 

ලමොනවාද?  
 
විශ්වාසය කඩවීමක් සිදුවී ඇත් ම් එලසේ සිදුවූලේ අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ප්රවිාාරණ 
සැලකිේලට ල ොගන් ා බවට පැවති දුර්මතය ලහේතුලවන් ලේ.  මුත්, 1) නිර්ලද්ශ රැසක් සැලකිේලට 
ගැනුනි. 2) අල ක්වා ලකොමසාරිස්වරුන් විසින් ප්රතිපත්තීන් ලලස ලයොදාගනු ඇත. ලබොලහෝ රටවල 
ලමන්ම අප රලට් ද පැවති ගැටුම්වල ස්වභාවය අනුව රජලේ උත්සාහයන් පිළිබඳ විශ්වාසයක් 
ල ොමැතිවීම සාමා ය තත්වයකි. ලකලසේලවතත් විශ්වාසය සම්පූර්ණලයන්ම ලලුදු වී ඇතැයි කීම 
වැරදිය. ලබොලහෝ ප්රසිද්ධ සමාගම් ලමම ප ත සම්මත වීම අගය කර  ලදි. සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ 
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය නිර්ලද්ශ කරන්ලන් ඉදිරිලේ දී යාන්ත්රණයන් නිර්මාණය කිරීලම් දී 
ගනු ලබ  සියළු තීරණ වලදී, අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලලේ ක්රියාකාරකම් හා ප්රතිපත්ති 
සැකසීලම්දී සහ අයවැය තීරණ සැකසීලම් දී ද උපලද්ශ  කාර්ය සාධක බලකාය මගින් සිදුකර  පුළුේ 
ප්රවිාාරණ සැලකිේලට ගැනීම සුදුසු බවයි. සතය වශලයන් විශ්වාසය ලගොඩ ැලගන්ලන් අතුරුදන්වූවන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය ක්රියාත්මක වී වින්දිතයන්ලේ ගැටළු වලට විසදුම් ලබාදුන් විටය.  
 

13. ලමම ක්රියාවයය සම්බන්ධලයන් විලරෝධය ඵලකල පිරිසලේ මතවාදය ලවනස් කල හැකි පරිදි ඔවුන් 

ලවත පැහැදිය සන්නිලේදනයක් සිදුකිරීලම් ක්රමලේදයක් සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ 

ලල්කම් කාර්යාලය සතු ලේද?  
 
ලමය අප විසින් මගහරවාගත යුතු තත්වයක් බව හඳු ාලග  ඇති අතර ඒ අනුව, වඩාත් පැහැදිලි 
සන්නිලේද  ක්රමලේදයක් සහ නිවැරදි පණිවිඩ සමාජගත කිරීම ලවනුලවන් කටයුතු කිරීම අප විසින් 
අරඹා ඇත්ලතමු. 

 
14. අතුරුදන්වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ඉදිරියට පැමිණීමට ලමන්ම එහි ලසේවා ලබාෙැනීමට අවශයමුත් ඒ 

සඳහා අවශය ධධර්යය ලනොමැති පුද්ෙලයන් ලවත අවශය මානසික සහය ලබාදීමක් සිදුලේ ද? 
 
ඔේ. ලම් සඳහා අප ජාතික සමඟිය හා සන්හිඳියාව පිළිබඳ කාර්යාංශලේ සහය ලබාගැනීමට 
බලාලපොලරොත්තු ලවමු. ඔවුන් විසින් දැ ටමත් පුහුණු කිරීම සඳහා සම්පත්දායකයන් හඳු ාගනිමින් 
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සිටී. අතුරුදන්වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලලේ ලසේවකයන් හට ද මල ෝවිදයාත්මක පුහුණුවක් ලබාදීමක් 
සිදුලේ.  
 

15. ආබාධ සහිත පුදෙලයන් ප්රවිචාරණය සඳහා සම්බන්ධ කරෙැනීම සම්බන්ධලයන් සංහිඳියා යාන්ත්රණ 

පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලල්කම් කාර්යාලලේ අදහස් කුමක් ද? 
 
අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාල ප ලත් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සම්බන්ධලයන් විලශේෂලයන් සඳහන් 
ල ොවුවත් පවත් ා නීති යටලත් ලම් සම්බන්ධ නිර්ලද්ශ ලබාගැනීමට හා ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට 
ඉඩකඩ පවතී.  
 

16. ඉදිරිලේ දී පිහිටුවන ආයතන සඳහා ප්රතිචාරණ කාර්ය සාධක බලකාය/කලාපීය කාර්ය සාධක බලකාය 

මගින් ඇතිකරන බලපෑම ලකලසේ ද? ප්රතිචාරණ කාර්ය සාධක බලකාලයහි අඛණ්ඩ මැදිහත් වීමක් 

පවතිනු ඇත්ද?  
 
ප්රවිාාරණ ක්රියාවලිය ඉදිරි මාස කිහිපය තුල අවසන් ව   මුත් ප්රතිාාරණ කාර්ය සාධක බලකාය මගින් 
ලබාලද  වාර්තාව හා ඔවුන්ලේ නිර්ලද්ශ අන්තර්කාලී  යුක්ති යාන්ත්රණ පිහිටුවීලම් දී ඉතා වැදගත් 
වනු ඇත.   
  

17. ලමම ආයතන සඳහා අවශය කරන මූලය සම්පත් ලැලබන්ලන් කවරාකාරලයන් ද?  
 
මහාභාණ්ඩාගාරය විසින් අරමුදේ ලබාලද  අතර ඊට අමතරව විලදස් ප්රජාව විසින් ද අරමුදේ ලබාලදනු 
ඇතැයි අලේක්ෂා ලකලර්. සංක්රාන්තික යුක්ති යාන්ත්රණ ලවනුලවන් තිරසාර අරමුදේ සම්පාද  
ක්රමලේදයක් සැකසීම සඳහා ලගෝලීය වශලයන් භාවිතා ව  ලහොඳම ක්රමලේදයන් ලයොදාගැනීමට 
අලේක්ෂා ලකලර්. 
 

18. අතුරුදන්වීම අපරාධයක් වශලයන් සැලකීමට ලපර අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ක්රියාත්මක වීම 

ඇරලෙනු ඇතිද?  
 
 ැත. 2017 මුේ කාර්තුව ව  විට අතුරුදන්වීම් අපරාධයක් වශලයන් සැලලක  නීති සම්පාද ය වනු 
ඇත.  මුත් අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලලේ සාමාජිකයන් සඳහා තම කාර්යාල පිහිටුවාගැනීමට, 
ප්රතිපත්තිනනීති රීති සම්පාද ය කරගැනීමට, ලසේවකයන් පත්කරගැනීමට, දත්ත පද්ධති සකසා ගැනීමට 
හා අවශය කර  උපකරණ බඩු භාහිරාදිය සපයා ගැනීමට යම්කිසි කාලයක් ගතවනු ඇත.  
 

19. සාක්ෂිවල රහසයභාවය හා සාක්ෂිකරුවන්ලේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධලයන් ෙනු ලබන පියවර කවලර්ද? 
 
අතුරුදන්වුවන් පිළිබඳ කාර්යාල ප ලත් 15 ව  වගන්තිය යටලත් එහි ලසේවකයන් හා නිලධාරීන් ලවත 
ලබාලද  ලතොරතුරු වල රහසයභාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රතිපාද  සලසා ඇත. එම ප්රතිපාද  
කඩකිරීම සහ කාර්යාලලේ වැඩකටයුතු වලට බාධා කිරීම බරපතල වරදක් ලලස සැලලක්. 
 

20. සංක්රාන්තික යුක්ති යාන්ත්රණයන් ඉදිරිලේ ලපනී සිටින පුද්ෙලයන් යය අපහසුතාවයට පත් කිරීම 

වැලැක්වීම සඳහා සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලල්කම් කාර්යාලය විසින් අවශය පියවර 

ෙනු ලැලේද? කාර්යාල ලදලකහිම සමාන ස්ත්රී පුරුෂ නිලයෝජනයක් පවත්වාෙැනීමට උත්සාහ කර 

තිලේද? 
 
ස්ත්රී පුරුෂ සමා ාත්මතාවය ප්රතපත්තිමය කාරණයක් ව  අතර අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලලේ 
නීති රාමුවට අදාල ලේ.අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයට සිදුකර  පත්වීම් ශ්රී ලංකාලේ පවති  බහුවිධ 
ස්වරූපය පිළිඹිඹු කල යුතු ලේ. තවද, යාන්ත්රණයන් නිර්මාණය කිරීම හා පිහිටුවීම සම්බන්ධීකරණය 
ලක්න්ද්රීය ආයත යක් යටලත් සිදුලේ. එබැවින් වින්දිතයන් යාන්ත්රණ මාලාවක් ඉදිරිලේ ලපනී සිටීම 
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වැලලක  අතර ඒ තුලින් ඔවුන් යලි යලිත් අපහසුතාවයට පත්වීම වලකා ඇත. වින්දිතයන්ලේ 
අවශයතා මත පද ම් වූ සහ වින්දිත ලක්න්ද්රීය ආකෘතීන්  භාවිතා කිරීම නිසා යලි-විපතට පත්වීම හා යලි 
අපහසුතාවයට පත්වීම සිදු ල ොලේ.  

 
වැඩි විස්තර සඳහා අපලේ ලවබ් අඩවියට පිවිලසන් http://www.scrm.gov.lk/අපලේ ල ේස්බුක් පිටුව 
www.facebook.com/scrmsl,  ැතලහොත් සෘජුවම අප නිලධාරී මඩුේල අමතන්  0112325620. අපලේ 
උපායමාර්ගික උපලද්ශකවරුන් හා සම්බන්ධ වීමට ද සිවිේ පුරවැසියන් හට හැකියාව තිලබ්. ) Louis James 
Gentile(ljgentile@scrm.gov.lk) Eduardo Gonzalez-Cueva(elfjcgc@scrm.gov.lk) 
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