
 

 

දුෂ්කෘත නිවේදන වෙවත් විෂමාචාර කටයුතු පිළිබඳව අවිධිමත්ව වකවරන සන්නනිවේදනයන්න 

(Whistle Blowing Policy) 

01. ෙැඳින්නීම 

දුෂ්කෘත නිවේදනයන් යනු, ආයතනයක සිදු වන වැරදි, අක්රමිකකත,, ීතියය  ට ැැනි ්රිය,, වා,,, 

ප්රියට්ියයය ිෂෂයත, ිළිබඳවව නනන්දුව්  ද් වන, ආයතනයක  ැැදි ට,්ශවවයන් ිෂසින් න,මිකකව වැෝ 

නි්ණ,මිකක ලිිළ, දුරකථන ඇයතුම්, E – mails, SMS ආදී සන්නිවේදන ය,්ග තුිබන් සිදු වකවරන කරුණු 

දැ් ීම් ය. 

02. ක්රමවේදයන්න 

 දුෂ්කෘත නිවේදනයන් සිදු කරන ට,්ශවවයන් දුෂ්කෘත නිවේදනකරු (Whistle Blower) වැස 

සැළව් . 

 අතීතවේදී වයය සන්නිවේදනයන් ස,වදය සැ සැළිල්ැ  ගත ුතතු වන,වන (කැළෑ ට්තර) ඒව, 

වැස සැළකුව ද ව්තය,නවේ දී වයය සන්නිවේදනයන් වය,ට,කක ක ුතතු සැ ආයතනවේ 

යැට්භ,වය  සැ ියරස,ර්වය  නටවයෝගී කර ගැීතවම් කළයන,කරණ ටක,ය්  වැස 

ැඳුන්ව, දී ඇත. 

 ආයතනවේ දිුතණුව සැ යැටැවැ්ය ිළිබඳවව නනන්දුව්  ද් වන ආයතනවේ අභයන්තර 

වස්වකයන්, ඳ,හිර ට,්ශවවයන් වැෝ වට,දු ජනත,ව ිෂසින් ද්වේෂ සැගත අවේ් ෂ,වන්වගන් 

වත,රව, සද්භ,වවයන් ඉදිකට් කරන වයවැනි සන්නිවේදනයන් ිළිබඳවව ආයතන ප්රධා,ීතන් සැ 

වගිලව ුතතු ට,්ශවවයන් නිසි අවධා,නය වය,මු කර වප්රෝ්ස,හීව ව (Proactively) ක ුතතු ිලරීය 

තුිබන් අන,ගතවේදී සිදු ීය  ඉඩ ඇිය ිෂශව,ැ අැ,භයන්, ැ,නිකර ත්්වයන්, 

තැන්ට්කරුවන්වේ අරමුද් ආටසු වගීය  වන,ැැිල ටකදි සිදු ිෂය ැැිල ද්රවීලැත, අ්බුදද, 

සම්ට් අවභ,ිෂතයන් සිදු ීය  ඇිය ඉඩකඩ වළ් ව, ක් ඇියව ඒව, ිළිබඳවව නිවැරදි ිලරීවම් 

තීරණයන් ගැීතය  සැ ක ුතතු සිදු ිලරීය  ැැිල වනු ඇත.  

 ඊ්ෂය, සැගතව, ටිබගැීතම් වේතන, වලින් වයවැනි සන්නිවේදනයන් ඉදිකට් ිෂය ැැිල වන 

අතර, නිසි ිෂ,් ෂණීලලී්වය තුිබන් දුෂ්කෘත නිවේදනයන්වේ ස,ධා,රණ ඳව සැ නිරවදයත,ව 

නිසි වැස අවවඳෝධා කර ගැීතවයන් ටසුව ටයණ්  නිසි ිළයවර ගැීතය අවේ් ෂ, වකව්. තවද, 

දුෂ්කෘත නිවේදනයන්වේ වය,ජ්වය සැ ටිබගැීතවම් අවේ් ෂ,වන් කරන ැද ඳව ටරී් ෂණ ැ, 

ිෂය්ෂණයන්වගන් (Investigation and Inquiries) නිරී් ෂණය වුවවැ,් සැ එවැනි ට,්ශවවයන් 

Circular Draft 



නිවැරදිව ැඳුන, ගතවැ,් නිසි ිෂනය ිළයවරයන් ගනිමිකන් අන,ගතවේදී නි්වය,ජ වන,වන 

දුෂ්කෘිය නිවේදනයන් ඉදිකට් ීය  ඇිය ඉඩකඩ වළක, ගැීතය වම් සම්ඳන්ධා වගිලව ුතතු 

වජයෂ්ඨ නිළධා,රීන්වේ වගකීය්  වේ. එවස් වුවද, දුෂ්කෘත නිවේදනය ඉදිකට් කරන්න, ඔහු වැෝ 

ඇය යතු කරන ක,රණය සතයය්  යැි  සද්භ,වවයන් ිෂශව්ව,ස කරන්වන් නම්, ඔහු වැෝ ඇය 

වරද්  කර ඇතැි  වන,සැළිලය ුත්ව් ය. 

 දුෂ්කෘත නිවේදනයන් කළයන,කරණ වයවැය්  ිෂන, (Management Tool) තයන් අකයැිය 

ට,්ශවවයන්  ටිබගැීතය  සැ දඩුවම් ිලරීය  භ,ිෂත, කරන කළයන,කරණ අිෂය්  

(Management Weapon) වන,ිෂය ුතතු ය. 

 

03. දුෂ්කෘත නිවේදන සම්බන්නධ ක්රියාන්නවිතය (Operational Mechanism of Whistle Blowing) 

 වයවැනි දුෂ්කෘත නිවේදන කරනු ැඳන (Whistle Blower) ට,්ශවවයන්වේ රැසයත,ව ැකිලය ුතතු 

ය. 

 අද,ළ සිද්ිය ිළිබඳවව දින 3්  තුළ ්රිය,්යක ී ලිලික ිෂය්ෂණය්  කළ ුතතු ය. 

 දුෂ්කෘත නිවේදනවයන් වටන්ව, දී ඇිය දු්වැත,, අක්රමිකකත,, වා,, සැ ස,වදය ටක,යන් සතය ඳව 

නිරී් ෂණය වන්වන් නම් අප්රය,දව ඒව, නිවැරදි ිලරීය  ිළයවර ගත ුතතු ය. 

 ප්රව්ථන යපවටන්ීම්, නටවදස් සැ ,ක්රව්  ප්රය,ණව් වන,වන්වන් නම්, සාවශවෝධානය කර 

නිවැරදි ිලරීය  ිළයවර ගත ුතතු ය. 

 ිලසිවස්් දුෂ්කෘත නිවේදනයන් සම්ඳන්ධාව වන,සැළිලලිය්ව ක ුතතු ිලරීය  වැෝ එකවර 

ප්රිය් වෂ්ට ිලරීය  ක ුතතු වන,කළ ුතතු ය. 

 දුෂ්කෘත නිවේදනයන් සම්ඳන්ධාව නිසි ලිිළ වග,නු ටව්ව, වගන යමිකන්, ග් ිළයවරයන්හි ප්රගියය 

ටසු ිෂටරම් කරමිකන් ඒව,වේ වටන්ව, දී ඇිය දු්වැත, යිබ ඇිය වන,ීය  ක ුතතු ිලරීය සියළුය 

නිැධා,රීන්වේ වගකීය්  ඳව සිහිට් කරමික. 

වයය කළයන,කරණ ක්රයවේදය ්රී ැාක,ව  යෑතකදී ැඳුන්ව, වදන ැද්ද්  වන වැි න් වයය 

,ක්රව් වේ නටවදස් ඔඳ ටළ,ව් සියළුය සමුටක,ර සමිකිය වවත සන්නිවේදනය ිලරීය ්, වස්වක 

ැකස්ීම් වැදී ඔඳ වදට,්තවම්න්තුවේ වස්වක යණ්ඩළය  දැනුව් ිලරීය  ක ුතතු කරන්වන් නම් 

කෘතඥ වවමික. 

 

සුිෂන්ද එස්. සිාගේුලි, 

සමුටක,ර සාව්ධාන වක,යස,කස් සැ 

සමුටක,ර සමිකිය වරජිස්ර,් 



 


