
ය ෝජිත “අපරාධ කින් ව්යුත්පන්න වූ යේපළ පිළිබඳ පනයත්” 

 

ප්රතිපත්තිම  හා නීතිම  රාමුව්ය- මූලික විධිවිධාන 

පසුබිම    

අල්ලස හා දූෂණය හේතුහෙන් සෑම ෙසරකම ඇ.හ ා.බිලියන 20ත් 40ත් අතර ප්රමාණයක් 

දියුණු හෙමින් පෙතින රටෙල් හෙතින් ගිලිහී යයි. සාමානයහයන්, හමහලස අහිමි ෙන මුදල් 

සැඟෙ පෙතින්හන් විහේශීය මූලය මධ්යස්ථානෙල ෙන අතර, එමගින් එම අරමුදල්, උත්පාදිත 

රහේ මහජන සුභසිේිය සඳහා හයාදාගැනීමට ඇති අෙස්ථාෙ මගහැහේ. දූෂණය මැ ලීහේ  

යාන්රණයන් ඇතිකිරීමට හා නීතිවිහරෝධී මූලය ගලායාේ නැෙැත්ීමට , රාජයයන් 

අන්තේජාතික ෙශහයන් බැදී සිටී.  

 

එක්සත් ජාතීන්හේ දූෂණය පිටුදැකීහේ සේමුතියට (UNCAC) අත්සන් තබන ලද රාජයයක් 

ෙශහයන්, අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න වූ හේපළ මාරු කිරීම ෙැලැක්ීම  හා එෙන් හේපල නැෙත 

ලබාගැනීම  හෙනුහෙන් අන්තේජාතික සහහයෝගය ලබාදීමට  ශ්රී ලංකාෙට ෙගකීමක් ඇත.  

 

ඒ අනුෙ 2015දී ලන් න්හි පැෙැති දූෂණ විහරෝධී  සමුළුහේදී  හා 2017 දී පැෙති ෙත්කේ නැෙත 

ලබාගැනීම  පිලිබඳ හගෝලීය සංසදහේදීද(GFAR), ශ්රී ලංකාෙ විසින් අෙධ්ාරණය කල කරුණක් 

ෙන්හන්  හසාරාගන්නා ලද ෙත්කේ නැෙත ලබාගැනීමට මූලිකත්ෙය දීමට ඇති ෙගකීමයි.  

 

ෙත්කේ නැෙත ලබාගැනීහේ කටයුතු සේබන්ධීකරණය කිරීම සඳහා (එනේ, හසාරාගත්  

හේපළ සේබන්ධ්හයන් විමේශනය කිරීමට,හදුනාගැනීමට, අනාෙරණය  කිරීමට ,අත්පත් 

කරගැනීමට හා හසාරාගත් ෙත්කේ නැෙත ශ්රී ලංකාෙට ලබාගැනීමට) පත්කරන ලද 

ආයතනය ෙන “ෙත්කේ නැෙත ලබාගැනීහේ විහේෂ ජනාිපති කාේය බලකාය”( START) 

විසින් 2018 දී, අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න ෙන හේපළ සේබන්ධ්හයන් ප්රතිපත්තියක්  සැකසීම 

සඳහා කමිටුෙක් පත්කරන ලදී.  

 

2018 ෙේෂය අෙසන් ෙන විට එම කාේයය සේූේණ හකරුණු අතර, හමහි දැක්හෙන 

රාමුහෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත්හත් එම උත්සාහහේ ප්රතිඵලයකි. තෙද හමම ප්රතිපත්ති මාලාෙ 

නීතියක් බෙට පරිෙේතනය කරගැනීහේ අභිප්රායහයන් හමය අතිගරු ජනාිපතිතුමා හටද 

පිළිගන්ෙන ලදී.  

 

  

 



ප්රතිපත්තිය හි  අන්තර්ගත  

 

හයෝජිත නීතිහේ අරමුණු  

 අපරාධ්කරුෙන්හට අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න ෙන හේපළෙල හිමිකාරීත්ෙය අහිමි 

කිරීම.   

 

 අපරාධ්යක වින්දිතයන්හට ෙන්දි ලබාදීම.  

 

 සංවිධ්ානාත්මක අපරාධ් අකේමනය  කිරීම.  

    (උදා: රස්තොදය,මූලය හා ආේිකමය අපරාධ්)  

 

 අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න ෙන හේපළ පිළිබඳෙ ආේික ෙශහයන් සාධ්නීය වූ 

ෙැ පිළිහෙලක්   සකස් කිරීම.  

 

 අත්පත්කරගන්නා ලද/රාජසන්තක කරන ලද ෙත්කේ රාජයයහේ, සමාජහේ හා 

වින්දිතයන්හේ සුභසිේිය සඳහා සුරක්ිත කිරීම.   

 

 අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න ෙන හේපළ නැෙත ලබාගැනීහේ ක්රමහේදය තුල ෙගීම, 

විනිවිදභාෙය   හා  මහජන විේොසය   ඇති කිරීම.  

 

 හයෝජිත නීතිය අදාළ ෙන්හන්....  

 ශ්රී ලංකාෙ තුල අපරාධ්ය සිදුකර ඇති විට.  

 

 පුරෙැසිහයක්,ේවිත්ෙ පුරෙැසිහයක් හහෝ ශ්රී ලංකාහේ පදිංචි පුේගලහයකු  විසින්, ශ්රී  

ලංකාෙ තුලදී හහෝ ඉන් පිටත  අපරාධ්යක් සිදුහකාට ඇති විට හා එම අපරාධ්හයන් 

ෙුත්පන්න ෙන හේපළ ශ්රී ලංකාෙ තුලදී හහෝ ඉන් පිටතදී හමුවූ විට.  

 

 අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න වූ හේපල ශ්රී   ලංකාෙ තුල හසායා ගත් විට හහෝ  එෙැනි 

හේපල ශ්රී ලංකාෙ තුලට, ඉන් පිටතට හහෝ ශ්රී ලංකාෙ හරහා හගන යන/එන 

අෙස්ථාෙකදී    

 

  



 

හයෝජිත නීතිය පහත කාරණා සේබන්ධ්හයන් බලපෙත්ෙනු ඇත.   

 අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න ෙන හේපළ සේබන්ධ්හයන් සිදුකරන විමේශන  

 

 අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න ෙන හේපළ හදුනාගැනීම, හසායාගැනීම හා අනාෙරණය  

කිරීම.  

 

 අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න ෙන හේපළ අත්පත්කරගැනීම, අවුරා තැබීම, රාජසන්තක 

කිරීම,  අහිමිකරණය  හා එබඳු හේපළෙලට  එහරහිෙ නඩු පැෙරීම.  

 

 ආපසු ලබාගන්නා ලද ෙත්කේ කලමනාකරණය කිරිම හා බැහැර කිරීම.  

 

 අපරාධ්හේ වින්දිතයන් හට හානිූේණ ලබාදීම හා සේභාී තුන්ෙන පාේේෙයන්හේ 

අයිතීන් තහවුරු කිරීම.  

 

 ොේිකෙ පාේලිහේන්තුෙට ොේතා කිරීම සහ කාලානුරූපීෙ මහජනයාට ොේතා 

කිරීම.    

 

 

හයෝජිත නීතිය තුල ඇතුලත් ප්රධ්ාන විිවිධ්ාන කිහිපයක්   

 හමම පනහත් අ ංගු විිවිධ්ාන ක්රියාත්මක කරලීම සඳහා   “ අපරාධ්යකින් 

ෙුත්පන්න වූ හේපළ  නැෙත ලබාගැනීහේ සහ කළමණාකරණය කිරීහේ ශ්රී ලංකාහේ 

අිකාරිය“  නේ වූ ෙයෙස්ථාපිත ආයතනයක්  පිහිටෙනු ඇත.   

 

- හමම අිකාරියට,    

අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න වූ හේපළ හඳුනාගැනීම,අනාෙරණය කරගැනීම, 

විමේශන සිදුකිරීම හා නීතිමය ක්රියාමාේග ගැනීම (ෙරදකරු හලස විනිේචය 

කිරීමකින් හතාරෙ රාජසන්තක කිරීමද ඇතුලත්ෙ) යනාදී වූ  නීතිබලාත්මක 

කිරීහේ අිකාරියක් සතු සියලු බලතල  සතුහේ.  



 යේකිසි හේපළක් හහෝ ඊට  ඇති යේ අේථලාභීප්රතිලාභයක්, නීති විහරෝධී ආකාරහයන් 

ලබාහගන ඇති බෙට ෙැඩි බර සාක්ි මත  හපන්වියහැකි නේ, එෙැනි හේපලක් හහෝ 

ඊට ඇති අේථලාභීප්රතිලාභයක්, ෙරදකරු හලස විනිේචය කිරීමකින් හතාරෙ 

රාජසන්තක කිරීමට හැකියාෙ ඇත. එෙැනි රාජසන්තක කිරීේ , අදාල පුේගලයාෙ 

ෙරදකරු හලස විනිේචය කිරීම මත පදනේ හනාහේ.  

 

   

 

 යේ පුේගලහයකු අපරාධ්යක ෙැරදිකරුෙකු හලස විනිේචය වූ පසු එම අපරාධ්හයන් 

ෙුත්පන්න වූ හේපළ රාජසන්තක කිරීම සේබන්ධ්හයන් නීතිමය ක්රියාමාේග ආරේභ 

කිරීම අනිොේයය හේ.(අිකරණය විසින් එහලස නඩුමාේගයට එලඹීහේ අයිතිය 

අත්හැර නැත්නේ පමනක්)  

 

   

 

 යේ පුේගලහයකු සතුෙ පෙතින ෙත්කේ උපයාගත් ආකාරය පැහැදිලි කල හනාහැකි  

නේ,  එෙැනි අරමුදල් ෙල මූලාශ්ර සේබන්ධ්හයන් දිවුරුේ ප්රකාශයක් ලබාදීමට ඔහු/ඇය  

බැදී සිටී.   

 

   

 

 හයෝජිත නීතිය මගින්, අත්පත්කරගන්නා ලද හේපළ කළමණාකරනයට අමතරෙ , 

පහත සදහන් කාේයයන් සිදුකිරීම සදහා විිවිධ්ාන සකසා ඇත.  

 

 කල්තබාගතහනාහැකි/නාශනශ්රීලී බඩු බැහැර කිරීම   

 අිකරණ ක්රියාෙලිය සිදුෙන අතරොරහේදී ෙත්කේ කලමනාකරණය කිරීම.  

 රාජසන්තක හනාවූ භාණ්   නිදහස් කිරීම.   

 හේපල අත්පත්කරගැනීම සේබන්ධ්හයන් ඇති හිමිකේ නඩු සමථකරණය.  

 

 

 රාජසන්තක වූ හේපළ භාරකාර මණ් ලය විසින් පෙත්ොහගන යනු ලබන භාරකාර 

අරමුදලක් හෙත මාරුකලයුතුය.(රාජසන්තක කරන ලද, අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න වූ 

හේපලක් භාර අරමුදල)  



 

- භාරකාර මණ් ලය සැදුේලත් ෙන්හන්, යුක්තිය පසිඳලීම,නීති බලාත්මක 

කිරීම, රාජය මූලය කළමනාකරණය,ෙයාපාර කළමනාකරණය, සිවිල් 

සමාජ ක්රියාකාරිත්ෙය  සහ විගණනය  යනාදී විෂයයන් සේබන්ධ්හයන් 

විහේෂඥ  දැනුමැති පිලිගත් පුේගලයන්හගනි.එහමන්ම එම සාමාජිකයන් 

පත්කරනු ලබන්හන් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථා සභාෙ මගිනි.  

 

- භාරකාර අරමුදල හයාදාගත හැක්හක් පහත කාේයයන් සඳහා පමණි.  

 

 නීතිය බලාත්මක කිරීම හා යුක්තිය පසිඳලීම ශක්තිමත් කිරීම.  

 

 අපරාධ්යක වින්දිතයන් හා සාක්ිකරුෙන්හේ අයිතීන් හා හිමිකේ 

ආරක්ෂා  කිරීම හා ප්රෙේධ්නය කිරීම.  

 

 අපරාධ් ෙැලැක්ීහේ ක්රියාමාේග ෙැඩිදියුණු කිරීම හා පෙත්ොහගන යාම 

සදහා.  

 

 හමම නීති ප්රතිපාදන ක්රියාත්මක කරන නිලධ්ාරීන්හට දිරිගැන්ීේ 

ලබාදීමට.  

 

 හතාරතුරු සපයන්නන් හෙනුහෙන් දිරිදීමනා ලබාදීහේ අරමුදල ශක්තිමත් 

කිරීමට.  

 

 තිරසාර සංෙේධ්න අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සදහා.  

 

   

 

 භාරකාර අරමුදහල් කළමනාකරණ කටයුතු  විනිවිදභාෙයකින් හා මහජන 

අධීක්ෂණයක් යටහත් සිදුවිය යුතු අතර හමහි ගිණුේ හපාදු විගණන ක්රියාෙලියට 

යටත්  විය යුතුය.  

 



   

 

 අත්පත්කරගත් හේපලක් සාධ්ාරණ කාල පරිච්හේදයක් තුලදී රාජසන්තක 

කරගැනීමට නීතිමය පියෙර හනාගතහහාත් එම හේපල නැෙත එහි හිමිකාරිත්ෙය 

දරණ පුේගලයන් හට ලබා දියයුතුය.  

 

 

 

 අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න වූ හේපලක් තුලින් යේකිසි හානිූේණයක්/ෙන්දියක් 

ලබාහගන තිබීම, එම අපරාධ්ය හා සේබන්ධ්  සිවිල් නඩුෙකදී අලාභ  හා ෙන්දි 

ලබාගැනීමට ඇති බාධ්කයක් හනාහේ.  

 

 

 

 අපරාධ්යකින් ෙුත්පන්න වූ හේපලක් සේබන්ධ්හයන් හතාරතුරු ලැබීමට අෙස්ථාෙ 

ඇති පුේගලයන් හට එම හතාරතුරු ොේතා කිරීමට යුතුකමක්  පනො ඇත.  

 

 

 

 හයෝජිත නීතිය ක්රියාත්මක කිරීහේදී හා අේථනිරූපණය  කිරීහේදී පහත සදහන් 

මගහපන්ීහේ මූලධ්ේම ෙලට අනුගත විය යුතුය.  

 

 අපරාධ් යුක්තිහේ අරමුණු සාක්ශාත් කරගැනීම  

 

 අෙශයතාෙ  

 

 සමානුපාතික බෙ  

 

 හපාදු යහපත  

 



  

 

  

 

  

 

 

 

 


