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People’s Action for Free & fair Election (PAFFREL) 
 

ළමා ආරක්ෂණ   ප්රතිපත්තිප   ප්රතිපත්තිප ංකය   

ංනුමත යළළේ : ංධ්යක්ෂ ම්ඩලය   

 ංනුමත යළ දින :   

සමාළයෝචන   / තසුවිතරම් සිදු යරන දින :  වසර 3යට වරක්  ළ ෝ ංවශ්ය ූ  නනමම 

ළමාළ ාතය 

භාෂා මාධ්ය :   සික ය / ළෙමළ / ඉකග්රීසි 

ංොළ පුද්ගය න්/ තා¾ශ්ව න් :  තැෆේරල් යා¾  ම්ඩලය ට ඍජු ව ළ ෝ වක්රව සම්බනන්ධ් වන 

පිරිසේ 

 

ංරමුණ/ ඉයක්ය  

නිෙ සේ  ා සාධ්ාරණ මැතිපවරණ ක් සඳ ා ූ  ජනතා ක්රි ායාරි්වළේ (තැෆේරල්   ළමා 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිපළේ සමසේත ංරමුණ වන්ළන් තැෆේරල් සකවිධ්ාන   ා හි   ුලල්යාර/ 

තා¾ශ්වයාර  ජාය න් ඇතුළ්  තරිසර  තුළ ළසේව   යරන ළමයින් සඳ ා  සුරක්ිත 

ංවයාශ් ක්  නි¾මාණ  කිරීම ස  සි ලුම ළමයින්ළේ සාධ්ාරණ ංයිතිපවාසියම් ආරක්ෂා 

කිරීමට ළ ේතුවන ි තයර  තරිසර ක්  නි¾මාණ  කිරීමට ො ය වීමයි. 

ළමා ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිප ප්රයාශ් / ප්රයාශ්න   

ළම ාළේ    තත  උතරිමළ න් ස තිපය යරන  ප්රධ්ාන මා¾ළගෝතළද්ශ්න මූයධ්¾ම 

 තරක්  ළමම  ළමා ආරක්ෂණ  ප්රතිපත්තිපළේ ංඩලකගු ළේ. හනම් ,ළමා ි කසන  මුළුමනින්ම 

පිටුෙැකීම, ළමා ංයිතිපවාසියම් පිළිගැනීම, ළමා ආරක්ෂණ   පිළිබනඳ වගකීම බනාර  ගැනීම ස  

ංසාධ්ාරණ ළ ේතු මත ළමයින්ට කිසිවිළටය ළවනසේ ළයාට ළනාසැයකීම.  

තැෆේරල් සකවිධ්ාන  ලකගිය ි කසන  ඇතුළු සි ලුම ආයාරළේ ළමා ංතළ ෝජන 

මුළුමනින්ම පිටුෙකිනු යබනයි. ළමුන් ළයළරි   පිළිගත ළනා ැකි ංවොනමක් ඇතිප යරන  

නනමම පුද්ගයළ කු, ළමා යාමුය ෙ¾ශ්න සන්තයළේ තබනාළගන සිටින ළ ෝ හවැනි 

ෙශ්ශනවයට ප්රළේශ් වි   ැකි   නනමම ංළ කු පූ¾ව ෙැනුම් දීමකින්  ළතාරව ක්ෂණිකයව 

ළසේවළ න් ත  කිරීමට පි වර ගනු යබනන  ංතර, ඉන් ංනතුරුව හවැනි පුද්ගය න්ට හළරි ව  

ංතරාධ් නීතිප   ටළ් ක්රි ා යරනු  ඇත.හළමන්ම, යා¾  ම්ඩලයළේ තාවිච්චි  සඳ ා  ළවන් 

යර ඇතිප සි ළුම තරිගණයවය ඓතිප ාසිය ක්රි ායාරයම්  පූ¾ව ෙැනුම් දීමකින් ළතාරව 

තරීක්ෂා කිරීළම් ංයිතිප  තැෆේරල් සකවිධ්ානළේ යළමනායාරි්ව  සතු ළේ.  
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හළමන්ම,තැෆේරල් සකවිධ්ානළේ  ළමා ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිප  ස  ළමා ංතළ ෝජන න් 

 ා ළමා ංයිතිපවාසියම් උල්යකඝන  කිරීම් සම්බනන්ධ්ළ න්  වා¾තා / තැමිණිකල   යළ යුතු 

පුද්ගය න්ළේ ළතාරතුරු  පිළිබනඳව ආ තනළේ ක්ළෂේත්රී    ප්රතිපයාීනන් ෙ  ෙැනුව් යරනු 

යැළේ. ළමා ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිප  ෙැඩි ළයස ක්රි ා්මය යරන ංතර හ  යළමනායරණ  

විසින් ආශ්රිත පුණු ම මාළගශෝතළද්ශ්න  (associated practice guidance  ඔසේළසේ   

විළශ්ේෂළ න්ම ළමයින් සම්බනන්ධ් වැඩල සට න් ක්රි ා්මය කිරීළම්දී ෙැඩි  ංධීක්ෂණ ට 

භාජන   යරනු යැළේ.  

ළමා ආරක්ෂාව සඳ ා යැතවීම 

රාජයාරී යටයුතු සඳ ා ළ ෝ තුලළල් සාමාජිය න් වශ්ළ න් ළ ෝ  තැෆේරල් සකවිධ්ාන ට 

තැමිළණන සි ලුම ළමයින්ට, තමන් සුරක්ෂිත බනව   ැඟීමට ළමන්ම සුරක්ෂිතභාව  ං්ෙැකීමට 

/ බුක්තිප විඳීමට  ංයිතිප ක් ඇත. තැෆේරල් සකවිධ්ානළේ ළසේවාවන් යබනා ගැනීම පිණිකස  ංත ළවත 

තැමිළණන  සි ලුම ළමයින්ළේ  ා  තරුණයින්ළේ ආරක්ෂාව ස    තැවැ්ම ස තිපය 

කිරීමට තැෆේරල් සකවිධ්ාන   යැතවී සිටින ංතර,  ංත විසින් රැයබනයා ගන්නා ළමයින්ළේ  

සුබනසාධ්න  සැයසීම සැමවිටම ංතළේ තළමු ප්රමුතතාව  ළේ. හ  තැෆේරල් සකවිධ්ාන ට 

සම්බනන්ධ් සි ළුම ළසේවයයින්ට, සේළේච්චඡා ළසේවයයින්ට, ළමයින්ට ස  පුද්ගයයින්ට ංොළ 

ළේ. 

ආරක්ෂාව ස  ස භාගී්ව  සඳ ා වන  ළමා ංයිතිපවාසියම් 

තැෆේරල් සකවිධ්ානළේ ළසේවයයින් ස  සේළේච්චඡා ළසේවයයින් විසින්  විළශ්ේෂළ න්ම ළමයින්ට  

සෘජුවම බනයතාන යරු ම පිළිබනඳව සේවකී   ංෙ සේ ප්රයාශ් කිරීමට ස  ළ ෝජනා ඉදිරිත් 

කිරීමට ළමයින් දිරිම් යරනු යැළේ . ංතළේ ළසේවාවන්වයට ස භාගී වන සි ලුම ළමයින්  

ඔුලන්ට වැෙග් වන ළද්වල්  පිළිබනඳව ‘ංෙ සේ ෙැක්වීම’ සඳ ා ංපි ඔුලන් ක්රි ායාරීව දිරිම් 

යරමු. ංත විවිධ්්ව  ංග  යරන ංතර කිසිළවකුට ංසාධ්ාරණ ළ ේතු මත  ළවනසේ ළයස 

සැයකීළම්  ක්රි ාවන් ංනුමත යරන්ළන්  නැත. 

ළසේවයයින් ස  සේළේච්චඡා ළසේවයයින් බනඳවා ගැනීම 

තැෆේරල් සකවිධ්ාන   ළසේවයයින්  ා සේළේච්චඡා ළසේවයයින් බනඳවා ගැනීළම්දී   ා ඔුලන් 

ළතෝරාගැනීළම්  තරීක්ෂණවයට යක්  කිරීළම්දී screening ළමයින් සම්බනන්ධ්  

ක්රි ායාරයම්වයට ංොළ  ච¾ ාධ්¾ම තද්ධ්තිප ට ංනුකූයව යටයුතු යරනු යැළේ.   

ළසේවයයින්ට ස  සේළේච්චඡා ළසේවයයින්ට  යබනා ළෙන  ස ළ ෝග  

ළමයින්  සම්බනන්ධ්ව  යටයුතු කිරීළම්දී  යළමනායරණ ට, ළසේවයයින්ට ,සේළේච්චඡා 

ළසේවයයින්ට ස  සි ලුම ංභයාසයාීනන්ට මග ළතන්වීම   සඳ ා ස  ඔුලන් විසින් ංනුගමන  

යළ යුතු තැෆරල්  සකවිධ්ාන  විසින්  සයසේ යරන යෙ ආචාර ධ්¾ම තද්ධ්තිප   මීට ංමුණා ඇත. 
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ච¾ ාධ්¾ම තද්ධ්තිප  - code of behavior   

ව ස ංුලරුදු 18 ට ංඩු ළමුන් ස  තරුණයින් සම්බනන්ධ් ක්රි ායාරයම් සඳ ා වගකිව යුතු 

ංතළේ ළසේවයයින්ට ස  සේළේච්චඡා ළසේවය න්ට මඟ ළතන්වීම සඳ ා තැෆේරල් සකවිධ්ාන  

ත ත සඳ න් ච¾ ාධ්¾ම තද්ධ්තිප  (code of behavior  ංනුමත යරයි. ළමම ච¾ ාධ්¾ම 

තද්ධ්තිප   ළමයින් ආරක්ෂා කිරීමට ස   ඔුලන් ංතළ ෝජන ට ළ ෝ  ානි ට යක්වීමට 

(ශ්ාරීරිය, මානසිය ළ ෝ ි්තළේගී වශ්ළ න්   ඇතිප ඉඩල යඩල  ංවම කිරීමට උතයාරී ළේ. 

හමගින් තැෆේරල් සකවිධ්ානළේ  ළසේවා  තරිසර  තුළ ස  හි  වයාතෘතිප ක්රි ා්මය කිරීළම් 

තරිසර  තුළ  ළමයින් සඳ ා ආරක්ිත ංවයාශ් ක් නි¾මාණ   කිරීම හි  ංරමුණ ළේ. 

ආ තනළේ යළමනායරණ , ළසේවයයින් ස  සේළේච්චඡා ළසේවයයින් සි ලු ළෙනා  ළමම 

ච¾ ාධ්¾ම තද්ධ්තිප ට ංනුකූයව ක්රි ා කිරීමට  හයඟ ළේ. 

ඒ ංනුව  යළමනායරණ  විසින් ත ත ෙැක්ළවන යරු ම  ක්රි ා්මය යරනු 

ඇත  

 

1.  සි ළුම ළසේවයයින්ට, සේළේච්චඡා ළසේවයයින්ට, ළමයින්ට, තරුණයින්ට ස  ඔුලන්ළේ 

තුලල්වය ං ට  ළමා  ආරක්ෂාවට ංොළ  යරු ම සම්බනන්ධ් ළතාරතුරු ස  ස ළ ෝග  

යබනා දීම සඳ ා  නියධ්ාරිළ කු නම් කිරීම.  ( ළම් සඳ ා යළමනායරණ යමිටුව විසින්   

ළජයෂේඨ යළමනායරණ නියධ්ාරිළ ක් ත්යරනු යැළේ  . 

2.  ළමයින්  පූ¾ණ ංයිතිපවාසියම් ි මි පුද්ගයයින් ළයස පිළිගැනීම. 

3.  ළමයින්ට ස  තරුණයින්ට ඔුලන්ළේ  ගැටලු පිළිබනඳව  ංන් ං  සමග  යථා කිරීමට 

ප්රළේශ් ක්  යබනා දීම. 

4.  බනාි ර ළ ෝ ංභයන්තර පුද්ගය සම්බනන්ධ්තාවයදී සැමවිටම හකිළනයාට  

ළගෞරවාන්විතව යටයුතු යළ යුතු බනව ; 

5.  තමන්  ංයමැතිප ආයල්ත ස   ැසිරීම් රටා  තැකිලීමකින්  ළතාරව නිෙ ළසේ ප්රයාශ් 

කිරීම  සඳ ා තරුණ න්    ා වැඩිි ටි න්   දිරිම් කිරීම ; 

6.  ළම කු  කිසි විළටය ංතළ ෝජන ට යක්වීළම් ංවොනමයට  යක් වීමට ඉඩල 

ළනාතැබීම  ළ ෝ හවැනි  ක්රි ාවයට සමාව ළනාදීම ; 

7.  ළමයින්ට  ංවොනමක් ඇතිප වි   ැකි ංවසේථා පිළිබනඳ  ෙැනුව් වී  හවැනි ංවසේථා 

මැනවින් යළමනායරණ   කිරීම ; 

8.  ළමයින්ට  ස  ඔුලන්ළේ   තැවැ්මට ඇතිප ංවොනම ංවම කිරීම ංරමු ම යර ග්  

වැඩල සට න්  සැයසුම් යර සකවිධ්ාන   කිරීම ; 

9.  ළමා ංතළ ෝජන සිදුවීම්  සුළු ළයාට තැකීළමන්  ළ ෝ ංතිපශ්ළ ෝක්තිප ට නැකවීළමන් 

වැළකී සිටීම ; 
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10.  ළමයින් සම්බනන්ධ් වැඩලසට න් ක්රි ා්මය කිරීළම්දී   ආරම්භළේදීම ළමම ච¾ ාධ්¾ම 

තද්ධ්තිප ට  ංොළ සි ළුම භාෂාවලන් ළබනො  ැරීම ස  ළමා ආරක්ෂාළේ වැෙග්යම පිළිබනඳව 

ෙැනුව් වීළම් ංවශ්යතාව  ංවධ්ාරණ  කිරීම. 

 

ළසේවයයින් ස  සේළේච්චඡා ළසේවය න් විසින් ත ත ෙැක්ළවන යරු ම  ක්රි ා්මය යරනු ඇත  

1.  ළමා  වැඩල සට න් ක්රි ා්මය කිරීළම්දී  ළමා ආරක්ෂිත තරිසර ක් සේථාපිත යර  

තව්වා ළගන  ාම  (උො  තැෆේරල් සකවිධ්ානළේ ංරමුණ  ා තරමා¾ත  සම්බනන්ධ් 

යටයුතු සිදු කිරීළම්දී . 

2.  ළමයින්  ා තරුණයින් සඳ ා  ආරක්ෂිත තරිසර ක් තව්වා ගැනීම. 

3.  තැෆේරල් සකවිධ්ානළේ ක්රි ායාරයම් සිදු කිරීළම්දී  හි   නීතිප ළරගුයාසි  ා 

ප්රතිපත්තිපවයට ංනුකූයව ක්රි ා කිරීම.  

4. සි ලුම ංවසේථාවයදී  ප්රළේශ්ම්වීළම් ංවශ්යතාව   මැනවින්   ංවළබනෝධ් යර ගැනීම . 

5.  යවර ළ ෝ ආයාර ය යායිය ළ ෝ මානසිය ි කසන   ා  ළමා  ංතළ ෝජනවලන්  

වැළකීම. 

6.  ළම කු  සමඟ තනිව/ ණුෙයයාව  යාය  ගත කිරීළමන් වැළකීම - ක්රි ායාරයම් 

සැයසුම් කිරීළම්දී  හක් ංළ කුට වඩලා වැඩි පිරිසක්  සිටින ළ ෝ ංවම වශ්ළ න් ඇසි දිසි 

මානළේ ළවන් පුද්ගයයින් ගැවළසන සේථාන ය  හම යටයුතු සිදුකිරීම . 

7.  ළමයින් සමඟ ළනාගැළළතන/ ංනවශ්ය ශ්ාරීරිය ළ ෝ වාිය සම්බනන්ධ්තා 

තැවැ්වීළමන්  වැළකීම. 

8.  ආරක්ෂය ළ ේූනන් මත  ළනාවැළැක්වි  ංවසේථාවය දී  මිස ළයටි දුර ගමන් සඳ ා ුලවෙ 

ළමයින්ව වා න ය තනිවම රැළගන ළනා ාම. (හළසේ කිරීම ළනාවැළැක්වි   ැකි 

නම්,  ඒ  ගැන  වැඩිි ටි ංරක්ෂය කු   ළ ෝ ළවන් යා¾  ම්ඩලය සාමාජියළ කු  

ෙැනුව් කිරීමට වග බනයා ගැනීම   

9.  ළක්න්තිප   ප්රෙශ්ශන  කිරීම  ළ ෝ ළසළන ස තමම  වැනි ංවධ්ාන  ළ ාමු යර 

ගැනීළම්  නුසුදුසු  ැසිරීම්වයට ළ ාමු වීළමන් වැළකීසිටීම ; 

10.  ඔළේ  ආරක්ෂාව  සඳ ා ඔළේ ළ ාඳ නම මතම  තමණක් විශ්ේවාස  ළනාතබනන්න  . 

11.  ළමයින් යජ්ජාවට  ා  නින්ොවට ත්කිරීම,   ඔුලන් ත ් ළයාට සැයකීළම් ංෙ සින් 

විළේචන  කිරීම , උත ාස  ෙනවන වචන  ළ ෝ ළවන් නිළෂේධ්ා්මය වචන ළ ෝ 

ංභින න් භාවිතා කිරීළමන් වැළකීම . 

12.  ළමයින්ට ස  තරුණයින්ට ළගෞරවළ න් සැයකීම , ඔුලන්ළේ ංෙ සේ  ා මතවයට 

සවන් දී ඒවා ංග  යරමින්  ඔුලන්ළේ   තැවැ්ම ආරක්ෂා කිරීමට ො ය වීම  ; 
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13.  ක්රි ායාරයම් සිදු කිරීළම්දී ඊට ළ ෝගය මළනා   භාෂා වයව ාර  , ඉදිරිත්වීම   , 

 ැසිරිම් වියාස    ස  නි මිත ළවයාවට වැඩල කිරීම තුළින් වෘ්ී භාව  තව්වා 

ගැනීම.  

14.   ැම විටම මැදි ්  ආයල්ත කින්  ා ංතක්ෂතාතිපව  යටයුතු කිරීම  

15.  ළමයින් ස  ඔුලන්ළේ තුලල්වය ළතෞද්ගලය්ව ට ගරු යරන ංතර ඔුලන් පිළිබනඳ 

ළතාරතුරු  ෙැන ගතයුතු  පුද්ගයයින්ට  ැර ළවන් කිසිළවකුට ළ ළි ළනාකිරීම . 

16.  ගැටුම් විසඳීම සාධ්ාරණව   ා යඩිනමින් සිදු කිරීම  ස   ඒ පිළිබනඳව  ංොළ 

තා¾ශ්ව න්ට වා¾තා කිරීම ස    ැසිරීමට ංොළ ළමම  ප්රමිීන්වය  කිසි ම් 

උල්යකඝන ක් ළවළතා් ඒ සම්බනන්ධ්ළ න්  සේථාපිත ක්රි ා තටිතාටි ට  ංනුකූයව 

යටයුතු කිරීම.   

 


