ව ොෂින්ටනවේ පිහිටො ඇති "නැෂනල් විසිල්බවලෝ ර්
වෙන්ටර්" (National Whistleblower Center) යනු දූෂණ
විව ෝධී හඬ නැගීම් පිළිබඳ නීති ක්වේත්රවේ
ප්රමුඛතම,
ොජ්ය වනො න ෙවවිාොනයි.
දූෂණ
විව ෝධී හඬ නගන්නන් ආ ක්ෂො ිරීම හො දිරි
ගැන්ීම පිණිෙ ෙ 30කට ැඩි කොලයක් තිස්වස්
අපි කටයුතු ක මින් සිටින්වනමු.

දූෂණ විර ෝධී හඬ නගන්නා යනු කවර ක් ද?

දූෂණ විව ෝධී හඬ නගන්නො යනු වබොවහෝ විට ඔහුවේ වහෝ
ඇයවේ ජීවිත අ දොනමට මුහුණ වදමින් දූෂණය,
ොජ්ය
නිලාොරීන්වේ අල්ලස්,
නජීී අප ොා, වහෝ ව නත් නීති
උල්ලවඝනය ිරීම් පිළිබඳ අදොල බලාොරීන්ට ොර්තො ක න
පුද්ගලවයි. යම් යම් නීතින් යටවත් ොජ්ය වනො න ෙවවිාොන
ද දූෂණ විව ෝධී හඬ නගන්නන් වස් ෙලකනු ලැවබ.

වනජීවි ජාවා ම්වලට එර හිව සටන් කිරීම
පිණිස දූෂණ විර ෝධී හඬ නගන්නන් ශක්ිමත් බලරේගයකි!
මෑත ෙ ල දී, වබොවහෝ ට ල ස්ථො
ත් යට හො ආ ක්ෂො ට තර්ජ්නයක්
ව මින්, නජීී අප ොා ල ෙැලිය යුතු ර්ානයක් දක්නට ලැබිණ.
නජීී ජ්ො ො ම යනු ව ොලර් බිලියන ගණනින් සිදු ක න, අත්අ වගු ට ගැනීම් හො
දකරු න් ිරීම් ඉතො අඩුව න් සිදු න, අන්තර්ජ්ොතික කර්මොන්තයි.
දූෂණ විව ෝධී හඬ නගන්නන් හො ඇතුළත හස් පිළිබඳ අ වබෝාය ඇති අය දිරි
ගැන්ීවමන් නජීී අප ොා හඳුනො ගැනීවම් විප්ලීය ව නෙක් සිදු න අත
ඵලදොයී නීති පැනීම් හො ස් යව-අනුකූලතො ය ැඩි න අත
ඳ ී යොවම් අර්ුදය
ආපසු හැ විය හැක.

වනජීවි අප ාධ පිළිබඳ ශාක්ි වාර්තා කිරීම

ැරැද්ද හො නීති විව ෝධී ක්රියොකො කම් තහරුරු ක න ලියියවිලි පිළිබඳ
අ වබෝායක් තමොටම තිවබ නම්, නජීී අප ොා ලට එව හි හඬ නැගීමට ඔබ
කල්පනො ක නු ඇත.
ඔබ නිරීක්ෂණය ක න නජීී අප ොාවේ ශොක්ෂි එකතු ිරීම හො ඒ ො ෙකස් ිරීම
ඉතො
ැදගත්ය.
නීති බලොත්මක ිරීවම්
නිවයෝජිතොයතනයන් විසින් විමර්ශනය ිරීමට
ොත් කැමැත්තක් දක් නු ලබන්වන් ප්රබල ශොක්ෂි
මගින් තහරුරු ී ඇති වහෝඩු ො න්ය:
•
•
•

ඡොයොරූප
ඊ-වම්ල්
යොපොරික කොපපත්

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

විදයොත්මක ොර්තො
බිල්පත් වල්ඛන
අය ැය හො මූලයමය දත්ත
අභ්යන්ත
ොර්තො
රැස්ීම් ෙටහන්
ීඩිවයෝ හො හඬ පටිගත ිරීම්
විදයොත්මක පරීක්ෂණ ප්රතිඵල
වගන යොවම් මොර්ග හො ප්ර ොහන ්රම
බැවකු ගිණුම් වතො තුරු
අල්ලස් හො මුදල් විශුද්ික ණය පිළිබඳ ශොක්ෂි

ඕනෑම

ටක නජීී ආ ක්ෂණ නීති උල්ලවඝනය ිරීම හො අදොල වතො තුරු
දන්නො පුද්ගලයන්ට, ඔරුන් දුන් වතො තුරු සු ක්ෂිත පරිහ ණය වකව න බ ට
ෙහතික ීම පිණිෙ නීතිමය නිවයෝජ්නයන් ලබො ගැනීමට උත්ෙොහ ක න වලෙ
ත වේ උපවදස් වදනු ලැවබ.

දූෂණ විර ෝධී හඬ නගන්නන් සඳහා පාරිරතෝික

විවද්ශ නිලාොරීන්වේ අල්ලස් කටයුතු ොර්තො ිරීම ව නුව න් එක්ෙත් ජ්නපද
පොරිවතෝෂික නීතිය යටවත් අන්තර්ජ්ොතික දූෂණ විව ෝධී හඬ නගන්නන්ට ව ොල
මිලියන 30 ඉක්ම ො මුදල් ලැබී ඇත.
මහ මුහුවද් ෙමුද්ර දූෂණයන් පිළිබඳ
ොර්තො කළ, එක්ෙත් ජ්නපද ැසියන් වනො න
දූෂණ විව ෝධී හඬ නගන්නන් ෙඳහො එක්ෙත් ජ්නපද ජ්ය විසින් ව ොල මිලියන
31.8 ඉක්ම ො වගීම් ක ඇත.
"නැෂනල් විසිල්බවලෝ ර් වෙන්ටර්" ආයතනවේ වලෝක යොප්ත නජීී දූෂණ විව ෝධී
ැ ෙටහන් ල දී, නජීී ජ්ො ො ම් හො ව නත් නජීී අප ොා ොර්තො ිරීම ෙඳහො
අභ්යන්ත පුද්ගලයින් දිරි ගැන්ීම පිණිෙ වල්සි පනත, විවද්ශ දූෂණ ක්රියො පනත, හො
ෙො දය ඉල්ලීමම් පනත ැනි දූෂණ විව ෝධී හඬ නගන්නන්වේ ප්රතිපොදන භ්ොවිතො
වකවර්.

දූෂණ විර ෝධී
ආ ක්ෂාව

හඬ

නගන්නන්

සඳහා

පාරිරතෝික

හා

නජීී අප ොා ලට එව හි ෙටන් ිරීම උවදෙො ෙැකසූ, දූෂණ විව ෝධී හඬ
නගන්නන්වේ පොරිවතෝෂික පිළිබඳ ශක්තිමත් ප්රතිපොදන ඇතුළත් වූ, ප්රබල හො
අන්තර්ජ්ොතික ශවයන් පිළිගත්, එක්ෙත් ජ්නපද නීති ඇත.
ෙතුන්, මසුන්, ශොක හො ඳ යන විවේෂයන් නීති විව ෝධී
ගො ිරීම, ජ්ො ො ම්
ිරීම, හො එක්ෙත් ජ්නපදයට වහෝ, එක්ෙත් ජ්නපද ැසියන් වහෝ එක්ෙත් ජ්නපදයට
අනුබද්ිත ෙමොගම් විසින් අපනයනය ිරීම ආදිය ළක් න, ැදගත් නජීී නීති

උල්ලවඝනයන් වහළිද ව් ක න, වලො
වමම පොරිවතෝෂික නීතී උපකොරී වව්.

පු ො සිටින දූෂණ විව ෝධී හඬ නගන්නන්ට

"නැෂනල් විසිල්බවලෝ ර් වෙන්ටර්" ආයතනවේ වලෝක යොප්ත නජීී දූෂණ විව ෝධී
ැ ෙටහන නොහී වලො පු ො සිටින පුද්ගලයින්ට නජීී අප ොා පිළිබඳ
ොර්තො
ිරීමට හැි වූත්, අනතුරු එම ොර්තො න් එක්ෙත් ජ්නපද බලාොරීන්ට ඉදිරිපත්
ක අදොල එක්ෙත් ජ්නපද නීති(ය) යටවත් තයොග ෙඳහො අයදුම් ිරීමට දූෂණ
විව ෝධී හඬ නගන්නන්ට උදව් න නීතිවව්දීන් ෙමග ඔරුන් ෙම්බන්ා ක න්නො වූත්,
සු ක්ෂිත හො ෙම්ූර්ණවයන් හසිගත ඔන්ලයින් වව්දිකො ි.
ැ ෙටහන්, හො ොර්තො න් ඉදිරිපත් ක න ආකො ය පිළිබඳ ෙහ
"නැෂනල් විසිල්බවලෝ ර් වෙන්ටර්" ආයතනවේ නජීී නීතිවව්දී වයොමු ිරීම්
වස් ො
(Wildlife Attorney Referral Service, ARS) මගින් නීතිවව්දිවයකු හො ෙම්බන්ා ීම පිළිබඳ
ොත් දැන ගැනීම පිණිෙ, කරුණොක වමම ව බ අ වියට පිවිවෙන්න:
www.whistleblowers.org/wildlife
ජ්ොතික භූවගෝලීමය ෙමොජ්ය, ස්මිත්වෙෝනියන් ආයතනය, හො TRAFFIC යන ආයතන ල
ෙහභ්ොගිත් වයන් USAID ආයතනය විසින් ප ත් න ලද 2016 නජීී අප ොා විදයො
අභිවයෝගතො අවශවේ විශිේට තයොගය "නැෂනල් විසිල්බවලෝ ර් වෙන්ටර්"
ආයතනවේ වලෝක යොප්ත නජීී දූෂණ විව ෝධී ැ ෙටහන ෙඳහො පිරිනැමිණ.
එවමන්ම එම ැ ෙටහනට යිල්පකැට පදනවම් ෙැළිය යුතු ප්රදොනයන් ද හිමි විණ.

