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

වංචා , අපහරණ  සහ හානි   පිළිබඳ 
ප්රතිපප්තිප   

ප්රතිපප්තිප අංය   

අනුමත යළ ේ : අධ්යක්ෂ  ම්ඩලය   

 අනුමත ය  දින :   

සමාළයෝචන / පසුවිපරම් සිදු යරන දින : වසර 3යට වරක්ෂ ළහෝ ඕනෑම ළමාළහාතය 

භා ා මධ්ය :  සිංහය / ළෙම  / ඉංග්රීසි                              

අො  පුද්ගය න්/ පා¾ශව න්:     පැෆේරල් යා¾  ම්ඩලය ට ඍජුව ළහෝ වක්රව සම්බන්ධ් වන පිිසසේ                                

 

1. ප්රතිපප්තිප ප්රයාශ  

වංචා සහ හානි  බැරෑරුම් ළයස සැයකීම පැෆේරල් සංවිධ්ානළේ ප්රතිපප්තිප යි. කිසි ම් 

වංචාවක්ෂ ළහෝ  හානි ක්ෂ (අයාභ ක්ෂ) සිදු යරන  ළහෝ සිදු යර තිපළබන  බවට සැය ක්ෂ ඇතිප වූ  

විට, යා¾  ම්ඩලය  විසින් ඒ පිළිබඳව හැකි ඉක්ෂමනින් වා¾තා ය  යුතු ; ඊට සම්බන්ධ්  

සැයයරු ළයය ේඨ  ය මනායාිස්වළේ  සාමාජියළ ක්ෂ  නම් එම වා¾තාව විධ්ා ය අධ්යක්ෂ  

ළවත ළ ාමු ය  යුතු . 

ළසසු   ළසේවයයින් විසින් සිදු යරන  වංචා හා පාඩු පිළිබඳ වා¾තා පිසපායන 

නියධ්ාිස ා ළවත ළ ාමු ය  යුතු . 

ළයළසේ ළවත්, එළසේ වා¾තා යරනු යබන  සි ලුම වංචා හා පාඩු පිළිබඳ  වා¾තා 

පිසපායන නියධ්ාිස ා විසින් පව්වාළගන  නු යබන පැෆරල් සංවිධ්ානළේ  වංචා සහ  පාඩු 

පිළිබඳ  ළල්ඛනළේ සටහන්  යරණු යැළේ.  

සි ලුම පැෆේරල් ළසේවයයින් සහ වැඩලසටහන් හවුල්යරුවන් වංචා හා දූ ණ පායන   

සඳහා වගකිව යුතු අතර ඒ සම්බන්ධ්ළ න්  ඔවුන් විසින් ඉටු ය  යුතු  යා¾  භාර ක්ෂ තිපළේ. 

සතය ළහෝ සැය යටයුතු  වංචනිය ක්රි ා ළහළිෙරව් කිරීම ළයළරහි ළ ාමු වූ ධ්නා්මය 

සංසේයෘතිප ක්ෂ  ආ තන  තු  ළගාඩලනැගීම සඳහා පැෆේරල් සංවිධ්ාන  විසින් සි ළුම යා¾  

ම්ඩලය සාමාජියයින් / සාමාජියාවන්  දිිසම් යරනු  යැළේ. එළසේ කිරීම  ළම් සම්බන්ධ්ළ න් 

ගත යුතු සුදුසු ක්රි ාමාගග  වන අතර,  ආ තන  ළවත ළ ාමු ළයළරන වංචනිය 

ක්රි ායාරයම් පිළිබඳ  සි ළුම වා¾තා පැෆරල් සංවිධ්ාන   විසින් ළහාඳින් විම¾ශන  යරන 

අතර එවැනි වංචනිය ක්රි ා වා¾තා යරන හැම ළයළනකුළේම   නි¾නාමියභාව  පැෆේරල් 

සංවිධ්ාන   විසින් ආරක්ෂ ා යරනු ඇත. 
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ළම් සම්බන්ධ්ළ න් පැෆේරල් සංවිධ්ාන   වංචා හා පාඩු  සිදුවීම් හැකි තාක්ෂ දුරට 

වැ ැක්ෂවීම සඳහා සහ එවැනි  සිදුවීම්  ඇතිප වූ විට ඒවාළේ  බයපෑම අවම කිරීළම්  අරමුණ 

ළපරෙැිස යරළගන  ප්රමාණානුූලයභාව    හා අවොනම පෙනම් යරග් (proportionate and 

risk-based approach) ප්රළව්ශ ක්ෂ අනුගමන   යරනු යැළේ. එමගින්  ආ තනළේ අරමුෙල් 

සහ ව්යම් වංචා කිරීම්  හා පාඩු සිදුවීම්වලින් ආරක්ෂ ා වන බවට සාධ්ාරණ සහතිපය ක්ෂ යබා 

දීමට ය මනායාිස්ව ට ඉඩල සයසයි. 

2. නීතයානුූලයභාව   

පැෆේරල් සංවිධ්ාන  ශ්රී යංයාළව් ක්රි ා්මය වන අො  සි ළුම නීතිපවයට අනුූලයව 

ක්රි ා යරනු යැළේ. ළමම ළල්ඛනළේ  අඩලංගු පැෆේරල් ප්රතිපප්තිප  ශ්රී යංයාළව් බය පැවැ්ළවන  

නීතිප ට්  වඩලා ෙැඩිව  ක්රි ා්මය යරනු යැළේ . 

3. අවොනම් ප්රයාශ  

පැෆේරල් සංවිධ්ාන  සි  යා¾  ම්ඩලය  සහ හවුල්යරුවන් වංචනිය 

ක්රි ායාරයම්වය නිරතවීම  වැ ැක්ෂවීම  සහ /ළහෝ පාඩු සීමා කිරීම  සඳහා අවශය  ක්රි ා 

පටිපාටි සහ  ාන්රණ සැයසුම් යර ඇත. 

4. ක්රි ා පටිපාටි 

විමශගන  කිරීම හා  වා¾තා කිරීම 

කිසි ම් වංචාවක්ෂ ළහෝ අයාභ ක්ෂ සිදුවන්ළන්  ැයි සැය ක්ෂ ඇතිපවූ  විට යා¾  

ම්ඩලය  ඒ ගැන හැකි ඉක්ෂමනින් ආ තන ට වා¾තා ය  යුතු . වංචා හා පාඩු  ළයස 

ව¾ගීයරණ  යරණු යබන සිදුවීම්  පිළිබඳ වා¾තා  සේව ංක්රී ව/ ක්ෂ ණියව  පිසපායන 

නියධ්ාිස ා ළවත ළ ාමු ළයළග. එකී සි ලු වා¾තා රහසිගතව ය මනායරණ  යරන අතර 

එම ළතාරතුරු තවදුරට්  ළවන් පා¾ශව යට යබාළෙන්ළන් නම් එ  සිදුයරනු යබන්ළන්  

ළතාරතුරු  ෙැන ගැනීළම් ෙැඩි අවශයතාව  මත (on a need to know basis) පමණක්ෂ ළව්.   

වංචා හා අයාභ පිළිබඳ  පැමිණිලි , එම සිදුවීම්වලින්  සතිප ළෙයය යාය ක්ෂ තු  වා¾තා 

ය  යුතු . එවැනි වංචාවක්ෂ ළහෝ අයාභ ක්ෂ සිදුවී ඇතැ’යි සැය කිරීමට පැෆේරල් සංවිධ්ාන ට 

සාධ්ාරණ ළහේතු තිපළේ නම්, එවැනි "බරපතය සිදුවීම්" වහාම අධ්යක්ෂය ම්ඩලය ට වා¾තා 

ය  යුතු . 

කිසි ම්  යා ගම්ඩලය සාමාජියළ කු ළමම ප්රතිපප්තිපවයට අනුූලයව ක්රි ා 

ළනායරන්ළන්  නම් ඒ පිළිබඳව  පිසපායන නියධ්ාරී සහ විධ්ා ය අධ්යක්ෂ  සම  සාය්ඡා 

කිරීළමන් පසු ළගඛී  ය මනායරණ  (line management) හරහා ඔහුට ළහෝ ඇ ට  

එළරහිව  පි වර ගනු ඇත. ඒ සම්බන්ධ්ළ න් බාහිර නීතිපම  ක්රි ාමා¾ග ගනු යබන අතර, ඒ 

ළහේතුළවන් අො   යා¾  ම්ඩලය සාමාජිය ාට (සාමාජියයින්ට)  ළහෝ සේළව්්ඡා  ළසේවය ාට 
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(ළසේවය න්ට) ළහෝ සාමාජිය සංවිධ්ාන ට (සංවිධ්ානවයට)  එහි ප්රතිපලය ළයස  නඩු පැවරීම, 

ෙඩල නි ම කිරීම ළහෝ සිර ෙඬුවම් නි ම වි  හැය. 

වංචා හා පාඩු  පිළිබඳව පැෆේරල්  සංවිධ්ාන  තු   පසුවිපරම්  යටයුතු කිරීම  

පිසපායන නියධ්ාිස ාළේ වගකීම ළව්.ළයළසේ ළවත්, එම පැමිණිලි මූයය නියධ්ාිස ා සහ 

විධ්ා ය අධ්යක්ෂ  විසින් අධ්යක්ෂ  ම්ඩලයළේ උපළෙසේ මත ප් යරන යෙ යමිටුවක්ෂ මගින්   

විම¾ශන  යරනු  යබයි. එම යමිටුව සි  නි¾ළද්ශ හා නිගමන විධ්ා ය අධ්යක්ෂ   හරහා 

ය මනායරණ යමිටුවට (සභාපතිප, විධ්ා ය අධ්යක්ෂ  , භා්ඩලාගාිසය, ළල්යම්)  ඉදිිසප් 

ය  යුතු . 

පැෆේරල් සංවිධ්ානළේ  හවුල්යරුවන් ළහෝ ප්රයාවන් විසින් ආ තනළේ අරමුෙල් 

සම්බන්ධ්ළ න් යරනු යබන  වංචා හා පාඩු පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීම මුෙල් නියධ්ාිස ාළේ  

පූ¾ණ අධීක්ෂ ණ   ටළ් අො  යා¾  ම්ඩලයළේ සහ ය මනායරුවන්ළේ වගකීම ළව්. 

ළයළසේ ළවත්,  ඒ සඳහා පිසපායන නියධ්ාිස ාළේ  ළහෝ විධ්ා ය අධ්යක්ෂ වර ාළේ  

සහළ ෝග  සහ ම  ළපන්වීම යබා ළෙනු ඇත. සෑම පැමිණිල්යක්ෂම  අවසන් වීමට ළපර 

විධ්ා ය අධ්යක්ෂ ය විසින් අ්සන් ය  යුතු . 

පැෆේරල් සංවිධ්ානළේ බැඳි ාවන්  (interests) ආරක්ෂා කිරීළම් අරමුණින් සැය ට 

පාර වන  වංචනිය සිදුවීම්  සේවාධීන හා වෘ්ී ම  ආයාරළ න් විම¾ශන  ළයළග. එම 

සිදුවීම්  පැහැදිලි ළයස ඔප්පපු ළවන  තුරු සැය ට පාර වන පුද්ගය ා ( පුද්ගයයින්) 

වරෙයරුවන් ළයස ළනාසැයළක්ෂ.  

එක්ෂ එක්ෂ සිද්ි  අනුව පරීක්ෂ ණ ක්රි ාවලි  ළවනසේ ළව්. මූලිය පරීක්ෂණවයදී සැය 

කිරීමට සාධ්ාරණ ළහේතු පවතිපන බව ළපනී  න්ළන් නම් ඒ සම්බන්ධ්ළ න්   පැවැ්ළවන 

පරීක්ෂ ණ යටයුතු පහසුවීම සඳහා ළචෝෙනාව එල්ය වී ඇතිප ළසේවය ාළේ  ළසේව  අ්හිටුවීම  

සුදුසු  . එම ීරණ   ගනු යබන්ළන් අධ්යක්ෂ  ම්ඩලයළේ එය ්වළ න් විධ්ා ය 

අධ්යක්ෂ වර ා විසිනි. එවැනි ළසේව  අ්හිටුවීමක්ෂ වින  ක්රි ාමා¾ග ක්ෂ ළයස ළනාසැයකි  

යුතු ; එළමන්ම  අො  ළසේවය ා අනිවා¾ ළ න්ම වරෙක්ෂ යර ඇතැ’යි ඉන් අෙහසේ 

ළනාළයළග. ඒ පිළිබඳව සම්මුඛව ළයළරන  සි ලු පරීක්ෂ ණ සාධ්ාරණ හා විිම් ළයස 

පව්වනු යැළේ  

පාඩු අ යර ගැනීමට යටයුතු කිරීම 

පැෆේරල් සංවිධ්ාන  වංචා, ළසාරයම් ළහෝ වැරදි ච¾ ාවන් (අවච¾ ා) නිසා  සිදු වන 

පාඩු  අ යර ගැනීම සඳහා  අවශය නම්,  නීතිපම  පි වර ෙ ඇතුළුව සුදුසු පි වර ගනු ඇත. 

වංචාවට සම්බන්ධ් ළතවන පා¾ශව න්ට එළරහිව ළහෝ වංචාවට හා/ළහෝ පාඩුවට  වගකිව යුතු  

පුද්ගය න්ළේ ළනාසැයකිලිම් ක්රි ාවන් මීට ඇතු ් ළව් . 

හවුල්යාර සංවිධ්ාන තු   සිදුවන වංචා  
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පැෆේරල් සංවිධ්ාන  සමග යටයුතු යරන හවුල්යාර සංවිධ්ාන තු  වංචා සිදුවීම 

වැ ැක්ෂවීමට සහ  ඔවුන්ළේ ගැටලු පැෆේරල් සංවිධ්ාන ට  වා¾තා කිරීම සඳහා  විශේවාස ක්ෂ 

ඇතිප කිරීම පිණිස  ඔවුන්  දිිසම් කිරීම  වැෙග් ළව්. එළසේ  කිරීළම් එක්ෂ ක්රම ක්ෂ නම් වංචා 

සම්බන්ධ්ළ න්  ඔවුන් අනුගමන  යරන ප්රතිපප්තිප  පිළිබඳව  සහ ඒ සම්බන්ධ්ළ න් ඔවුන්ට 

ලිඛිත ක්රි ා පටිපාටි ක්ෂ තිපළේෙ  න්න සාය්ඡා කිරීම . අවශය නම් හවුල්යරුවන්ට ළම් 

සම්බන්ධ්ළ න් තමන්ළේම ප්රතිපප්තිප ක්ෂ හා ක්රි ා පටිපාටි ක්ෂ සයසේ යර ගැනීමට 

සහළ ෝග  යබා දීම  හිතයර  . 

කිසි ම් හවුල්යාර ආ තන ය වංචාවක්ෂ සිදුවී ඇතිප බවට සැය කිරීමට සාධ්ාරණ 

ළහේතු තිපළේ නම්, එ ට යබා ළෙන  ප්රොන න් (grant payments) අ්හිටුවීම සුදුසු වි  

හැකි .ඒ පිළිබඳ ීරණ  කිරීම වැඩල සටහන් අධ්යක්ෂ  සහ අළනකු් අො  නියධ්ාරීන්ළේ 

සහභාගි්ව  ඇතිපව  විධ්ා ය අධ්යක්ෂ  විසින් ගනු ඇත. එවැනි අ්හිටුවීම් පූ¾වාරක්ෂ ය 

පි වරක්ෂ පමණක්ෂ  වන අතර අවශයළ න්ම  එ  අො  ආ තනළේ  වරෙක්ෂ නිසා ගනු යැබූ 

ීරණ ක්ෂ ළයස    අෙහසේ ළනාළයළග. 

ප්රතිපචාර 

තහවුරු යරන යෙ වංචාවක්ෂ ළහෝ පාඩුවක්ෂ සම්බන්ධ්ළ න් පැෆේරල්  සංවිධ්ාන  විසින් 

පහත ෙැක්ෂළවන පි වර ගනු ඇත: 

• ප්රතිපප්තිප ප්රයාශනළේ ඇතිප  අඩු පාඩු හා හිඩලැසේ ඉව් යර  එ  ශක්ෂතිපම් කිරීම  සඳහා 

ප්රතිපප්තිප  ප්රයාශන  සමාළයෝචන    කිරීම සහ සංළශෝධ්න  කිරීම; 

 තහවුරු වූ සෑම සිදුවීමකින් පසු අභයන්තර සංවරණ හා තුයන ක්රමළව්ෙ  

සමාළයෝචන  කිරීම; 

• රක්ෂ  ණ  ක්රම ක්ෂ  පව්වා ගැනීම.  

• අවශය  අවසේථාවයදී  අරමුෙල් සප න ආ තන ට (funding agency)වා¾තා කිරීම. 

5. ප්රතිපප්තිප  පිළිබඳව ෙැනුව් කිරීම  සහ පුහුණුව 

වංචා හා පාඩු පිළිබඳ ප්රතිපප්තිප  පිළිබඳව යා¾  ම්ඩලයළේ  සි ල්යන්ම  ආ තනළේ 

ළසේව ට  සම්බන්ධ්වන ළමාළහාළ් පටන්  ෙැනුව් යරනු  ඇත. එළමන්ම, යා¾  ම්ඩලය  

විසින් අළනකු් නිළ ෝජිතයින්, හවුල්යරුවන් ළහෝ සැපයුම්යරුවන් සම  ගිවිසුම්වයට 

එ ඹීළම්දී  වංචා හා පාඩු පිළිබඳ ප්රතිපප්තිප  පිළිබඳව ඔවුන් ෙැනුව්  ය  යුතු . 
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6. අො  ප්රතිපප්තිප, ක්රි ා පටිපාටි, ආයෘතිප පර, මා¾ළගෝපළද්ශන  සහ ළවන් 

සම්ප් 

ළමම ප්රතිපප්තිප ප්රයාශන   භාවිතා කිරීම සහ ක්රි ා්මය කිරීම සඳහා  පහත 

ෙැක්ෂළවන ප්රතිපප්තිප, ක්රි ා පටිපාටි, ආයෘතිප පර, මා¾ළගෝපළද්ශ සහ අළනකු් සම්ප් 

උපයාරී වනු ඇත: 

ප්රතිපප්තිප: ආචාර ධ්¾ම පද්ෙතිප  , මුෙල් අ්ළපාත 

• ළෆෝමග /ආයෘතිප 

7. අභයන්තර විගණන   

 සංවිධ්ානළේ අවොනම් ය මනායරණ , පිසපායන  සහ අභයන්තර පායන ක්රි ාවලීන් 

යා¾ ක්ෂ මව ක්රි ා්මය වන බවට අභයන්තර විගණයවරළ කු විසින් විටින් විට සේවාධීන සහතිපය ක්ෂ 

යබාදීළමන් තහවුරු ය  යුතුළව්. එළසේ අවොනම් ය මනායරණ , පිසපායන  සහ අභයන්තර පායන 

ක්රි ාවලීන්වය   යා¾ ක්ෂ මතාව ඇගයීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විිම් හා වින ගරුය 

ප්රළව්ශ ක්ෂ ආ තන  තු  ක්රි ා්මය වන බව සහතිපය කිරීම පැෆේරල් සංවිධ්ානළේ  අරමුණු ඉටු යර 

ගැනීමට උපයාරී ළව්. අභයන්තර විගණන  මගින්   ේත සහ පිසපායන ක්රි ාවලීන් විග්රහ කිරීම හා 

විශේළල් ණ   කිරීම මත පෙනම්ව, අවශය  ළතාරතුරු හා නි¾ළද්ශ යබා දීළමන් ළමම පරමා¾ථ  

සාක්ෂ ා් යරගනු යැළේ. එළමන්ම, අභයන්තර විගණන අංශ   අවංයව හා  වගවීළමන් යටයුතු 

යරමින් සහ   සේවාධීනව උපළෙසේ යබාළෙමින් ආ තනළේ අධ්යක්ෂවරුන්ට සහ ළයය ේඨ  

ය මනායරුවන්ට වටිනායමක්ෂ යබා ළෙනු ඇත.  

8. අධ්යක්ෂ වරුන්ළේ /අධ්යක්ෂ  ම්ඩලයළේ වගකීම් 

අවසානළේදී,  ළමම ප්රතිපප්තිප  සමාළයෝචන  යර  අනුමත කිරීම පැෆේරල් 

සංවිධ්ානළේ අධ්යක්ෂ  ම්ඩලයළේ  වගකීම ළව්. පැෆේරල් සංවිධ්ාන  වංචා සහ මූයය අපරාධ් 

පිළිබඳ නීතිප ට අනුූලයව ක්රි ා යරන බවට  සහ පැෆේරල් අරමුෙල් ළහෝ ව්යම් අනිසි ළයස 

භාවිත කිරීම වැ ැක්ෂවීමට අවශය  සි ලු සාධ්ාරණ පි වර ගන්නා බවට ඔවුන් සහතිපය වි  

යුතු .   


