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

පැමිණිලි  කළමනාකරණ  ප්රතිපප්තිප   ප්රතිපප්තිප ංකක   

ංනුමත කළළේ : ංධ්යක්ෂ  ම්ඩලය   

 ංනුමත කළ දින :   

සමාළයෝචන  / පසුවිපරම් සිදු කරන දින : වසර 3කට වරක්ෂ ළ ෝ ඕනෑම ළමාළ ාතක   

භා ා මධ්ය :  සික ය / ළෙමළ / ඉකග්රීසි                                          

ංොළ පුද්ගය න්/ පා¾ශව න් :  පැෆේරල් කා¾  ම්ඩලය ට ඍජුව ළ ෝ වක්රව සම්බනන්ධ් වන ිරිසසේ                                    

 

1) පැමිණිලි  ා ප්රතිපචාර කළමනාකරණළේ වැෙග්කම  

ං) ම ජනතාවට වගවීළම්දී  පැෆේරල් සකවිධ්ාන ට යැළබනන පැමිණිලි කළමනාකරණේ ඉතා  

වැෙග් ළේ. පැෆේරල් සකවිධ්ාන  තුළ ස   පැෆරල් සකවිධ්ාන  ළවනුළවන්  ළසේව  කරන 

පුද්ගයයින්ළේ ආ තනික කා¾  සාධ්න  (organisational performance) ස   ැසිරීම 

සමාළයෝචන  කිරීළම්දී   එම  පැමිණිලිවයට  විශාය   වැෙග්කමක්ෂ හිමි ළේ.  

ආ) පැෆේරල් සකවිධ්ාන ට යැළබනන  පැමිණිලි  ා  ප්රතිපචාර මගින්   එහි  ප්රගතිප  සහ ා සාධ්නී  

ංවසේථාවක්ෂ  සයසා ළෙන  ංතර  එම පැමිණිලි  ළබනාළ ෝ විට පැෆේරල් සකවිධ්ානළේ  ඇගයීමට  

යක්ෂළේ.  

ඇ) පැෆේරල් සකවිධ්ාන  සම්බනන්ධ්ළ න්  පවතිපන  පැමිණිලි ස  ප්රතිපචාර පැෆේරල් සකවිධ්ාන ට 

සෘජු සම්බනන්ධ් ක්ෂ ළනාමැතිප  පුද්ගයයින්ට ෙ  යබනා දි   ැකි . උො. ප්රතිපයාීනන්  ළ ෝ 

පිසතයාගලීනන් විසින්.   එළමන්ම  එම පැමිණිලි පැෆේරල් කා¾  ම්ඩලය  විසින් ෙ යබනාදීමට 

පුළුවන. 

ඈ) පැෆේරල් සකවිධ්ාන ට යැළබනන  පැමිණිලි ස  ප්රතිපචාර    න ළෙ ංකශ ම     සකවිධ්ානළේ 

ආ තනික  වු  න්  ා ක්රි ාවනන් ප්රව¾ධ්න   කිරීම සහ ා යැළබනන  ංවසේථාවක්ෂ ළයස  

සයකනු යැළේ.  

2) පැමිණිලි ස  ප්රතිපචාර ඵයොයී ළයස  කළමනාකරණ  කිරීළම්  මූයධ්¾ම  

ං) පැමිණිලි කළ යු්ළ් ළකළසේෙ ස  ළකාතැනකටෙ  න්න ිරළිබනහ ළතාරතුරු ප්රතිපයාීනන්, 

 වුල්කරුවන්, කා¾  ම්ඩලය සාමාජික න්  ස  ඒ ළකළරහි උනන්දුවක්ෂ ෙක්ෂවන ළවන් 

පා¾ශව න්ළේ ෙැනගැනීම ිරණිස  පැ ැදිලි ළයස  ප්රසිද්ධ් කිරීම 
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ආ) පැමිණිල්යක්ෂ ඉදිිසප් කිරීම  ස  එම  පැමිණිලි  විම¾ශන   කිරීළම්  ක්රි ාවලි    

පැමිණිලිකරුවන්ට ප සුළවන්  ළ්රුම් ළගන ඊට සම්බනන්ධ්ව වීමට ඇතිප ංවකාශ  පුළුල් 

කිරීම.    

ඇ) පැමිණිල්යක්ෂ යැබුන විට ඒ  බනව  පැමිණිලිකරුට  ථා කායළේදී  ෙැන්වීම, එම පැමිණිලි   

වැෙග්කළම්  ංනුිරළිළවලින්   කඩිනමින් විභාග කිරීම  කිරීම ස  එකී ක්රි ාවලි  පුරාවටම 

එහි ප්රගතිප   ිරළිබනහව  පැමිණිලිකරු විටින් විට ෙැනුව් කිරීම . 

ඈ) පැමිණිලි සම්බනන්ධ්ළ න් සාධ්ාරණ,  ා යුක්ෂතිප ස ගත ආකාරළ න්  කටයුතු කිරීම මගින් 

පැමිණිලි කිරීළම් ක්රි ාවලි  සාධ්ාරණ  ා යුක්ෂතිප ස ගත  බනව ස තිපක කිරීමට උපකාරී ළේ. 

ඉ) පැමිණිලිවයට ංොළ පුද්ගලික ළතාරතුරුවය ර සයභාව  ආරක්ෂ ා  කිරීම.   

ඊ) පැමිණිල්යක්ෂ ත වුරු වුවළ ා්, සකවිධ්ාන  විසින් ඒ සහ ා ප්රතිපක¾ම ළ දීම  

උ) පැමිණිල්යක්ෂ සම්බනන්ධ්ළ න්  කළමනාකාරී්ව   ෙක්ෂවන ප්රතිපචාර  ිරළිබනහව ංභයන්තර 

සමාළයෝචන ක්ෂ කිරීමට ළ ෝ ංභි ාචන ක්ෂ ඉදිිසප් කිරීමට  ංවසේථාවක්ෂ යබනාදීම . ළකළසේ 

ළවත්, එවැනි සමාළයෝචන කින් ළ ෝ ංභි ාචන කින් පසු   කළමනාකරණ  විසින් 

යබනාළෙන  තීරණ  ංවසාන තීරණ  ළයස සැයකීම . 

ඌ) පැමිණිලි සම්බනන්ධ්ළ න්  ක්රි ා කිරීළම්  වගකීම් පැ ැදිලිව   ා නිශේිතව සහ න් කිරීම , 

ංොළ නියධ්ාරීන් ළවත ළ ාමු ළකළරන   පැමිණිලි ස  ප්රතිපචාර කඩිනමින් නිරීක්ෂ ණ  කර 

කළමනාකරණ ට ස  ංළනකු් ංොළ  පාශශවකරුවන්ට වා¾තා කිරීම . 

3) පැමිණිලි ස  ප්රතිපචාර   කළමනාකරණ  කිරීළම්  ක්රමළේෙ ක්ෂ  සේථාිරත 
කිරීම  

ං) ඒ සහ ා ප ත ෙැක්ෂළවන කරුණු  ක්රි ා්මක  කිරීමට පැෆේරල් සකවිධ්ාන  ස තිපක ළේ.  

(i)   ප්රතිපයාීනන්ළේ    පත  ංරමුණු කරග් , පැ ැදිලි සාක්ෂි මත පෙනම්  (visible)  

පැමිණිලි ඉදිිසප් කිරීම සහ ා පැමිණිලිකරුවන්ට  ප සු  ප්රළේශක්ෂ යබනාදීම  ස  එම 

පැමිණිලිවයට  කළමනාකරණළේ ඇගයීම  ා  ස   යබනාදීම  

(ii)  යැළබනන පැමිණිලිවයට ක්ෂ ණිකව ප්රතිපචාර ෙැක්ෂවීම , ඒ ිරළිබනහව  සාධ්ාරණව ස  

ර සයභාව  ආරක්ෂ ාවන පිසදි  කටයුතු කිරීම; 

(iii) පැමිණිලි ිරළිගත  ැකි ංවසේථාවයදී ඒ සහ ා සුදුසු   ිරළි ම්  ළ දීම ; 

(iv) පැමිණිලි  සමාළයෝචන  සහ ා ක්රමළේෙ ක්ෂ  සැකීම; 

v) පැමිණිලි සම්බනන්ධ්ළ න් ක්රි ා කිරීම සහ ා පැ ැදිලි ළයස වගකීම් පැවරු නියධ්ාරීන්ළගන් 

සමන්විත  ක්රමළේෙ ක්ෂ සේථාිරත කිරීම  ස  යැළබනන පැමිණිලි ආ තනළේ ප්රගතිප   සහ ා 

උපළ ෝගී කර ගැනීම.  
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ආ)  පැමිණිලි ස  ප්රතිපචාර  කළමනාකරණ  සහ ා ආ තනික  වු  ක්ෂ 
නි¾මාණ  කිරීම. 

i) පැමිණිලි ස  ප්රතිපචාර සම්බනන්ධ්ළ න් ඒ ිරළිබනහ  මූලික වගකීම  භාරව කටයුතු කරන 

නියධ්ාිසළ ක්ෂ   (Point Person)  කළමනාකරණළේ ළජය ේඨ  සාමාජිකයින්  ංතුිසන්  

ප්කිරීම  . එ   කලින් කයට මාරුවන තනතුරක්ෂ වි  යුතු . කළමනාකාිස්ව ට එළරහිව  

යැළබනන පැමිණිල්යක්ෂ ළේ  නම්, ඒ සහ ා  ංධ්යක්ෂ  ම්ඩලය  විසින්  සේවාධින කමිටුවක්ෂ  ප් 

කරනු ඇත. 

ii)  එළසේ ප්කරන යෙ මූලික වගකීම  භාරව කටයුතු කරන නියධ්ාිස ා  විසින්  පැමිණිලි ස  

ප්රතිපචාරවයට ංොළ ළතාරතුරු  ස  ඊට සම්බනන්ධ්  කා¾  ම්ඩලය සාමාජිකයින්ළේ 

කා¾ භාර  ිරළිබනහ ළතාරතුරු සප ා දීම කළ යුතු ළේ . 

iii)  පැමිණිලි ස   ප්රතිපචාර කළමනාකරණ  සහ ා විධ්ා ක ංධ්යක්ෂ  , පිසපායන නියධ්ාරී , 

වැඩලසට න් ංධ්යක්ෂ  ස  ංධ්යක්ෂ  ම්ඩලයළේ සාමාජිකයින් ළෙළෙළනකුළගන් සමන්විත  

පකච පුද්ගය කමිටුවක්ෂ ප්කිරීම. පැමිණිලි ිරළිබනහ මූලික වගකීම  භාර නියධ්ාිස ා  ංවශය විට,  

විසන් වර  ළමම කමිටුව  මුවී යැබී ඇතිප පැමිණිලි ස  ප්රතිපචාර  සමාළයෝචන  කර  ඒ 

සම්බනන්ධ්ළ න් ංවශය ිර වර ගැනීම සහ ා කටයුතු කිරීළම්  ක්රි ාවලි  ආරම්භ කළ යුතු . 

iv) පැෆේරල් සකවිධ්ාන ට සෑම විටම ,පැමිණිලි  ා ළතාරතුරු යබනාළෙන  ප්රතිපයාීනන්ළේ ප සුව 

ිරණිස  , එහි විෙු් තැපැල් ලිිරන , සම්බනන්ධ් කර ගත  ැකි  ංකක සි   ළවේ ංඩලවිළේ 

සහ න් කර තිපළේ.  

4) පැෆේරල් සකවිධ්ාන ට යැළබනන  පැමිණිලි ස  ප්රතිපචාර  කළමනාකරණ  
කිරීළම්  ක්රි ාවලි  ප ත ෙැක්ෂළේ  

1) පැමිණිලි ස  ප්රතිපචාර   සම්බනන්ධ්ළ න් මූලික වගකීම  භාරව කටයුතු කරන නියධ්ාිස ා  

(Point person ) විසින් තමාට යැබී ඇතිප  ළතාරතුරු සමාළයෝචන   කර ඉ ත සහ න්  කළ 

පකච පුද්ගය කමිටුළේ රැසේවීමක්ෂ කැහවනු යැළේ.කමිටුව පැමිණිල්ළල් ංඩලකගු ළතාරතුරු 

සමාළයෝචන  කර කුමන ආකාරළේ පරීක්ෂණ ක්ෂ කළ යුතුෙ  න්න තීරණ  කරනු යැළේ . 

2) පැමිණිල්ළල් සේවභාව  ස  එහි බනරපතයකම මත පෙනම්ව, ංවශය නම් පැමිණිල්ය විභාග 

කිරීමට සේවාධීන විම¾ ණ නියධ්ාිසළ කු ප් කිරීමට ළ ෝ තමන් විසින්ම පරීක්ෂ ණ  

පැවැ්වීමට  කමිටුවට  තීරණ  කළ  ැකි . 

3)  එම පරීක්ෂ ණළ න් ංනාවරණ  වන  කරුණු   සට න් කර ංවශය නි¾ළද්ශ ඉදිිසප් 

කරනු යැළේ.  නි¾ළද්ශ  ඉදිිසප් කිරීළම්දී ඒ සහ ා  පෙනම් කරග් ළ ේතු ෙක්ෂවනු ඇත. 

4)  කමිටුව විසින්  නි¾ළද්ශ ක්රි ා්මක කිරීමට ිර වර ගනු යබනන  ංතර, පැමිණිලි ස  ප්රතිපචාර  

සම්බනන්ධ්ව  මූලික වගකීම  භාරව කටයුතු කරන නියධ්ාිස ා  (Point person) විසින්  එම 

ක්රි ාවලිළේ ප්රගතිප   ිරළිබනහ වා¾තාවක්ෂ  ඒ සම්බනන්ධ්ළ න්  නි¾ළද්ශ  ක්රි ා්මක කිරීමට  

ිර වර  ගැනීළමන් පසු  සතිප ළෙකක කාය ක්ෂ තුළ යබනා ළෙනු ඇත. නි¾ළද්ශ ක්රි ා්මක කර 
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මාස ක්ෂ ඇතුළත කමිටුව විසින් ග් ක්රි ාමාගශ  ිරළිබනහ ංවසන් සමාළයෝචන ක්ෂ සිදු කරන 

ංතර, ඉන් පසු  ගැටළුව ංවසන් බනව තීරණ  කරනු  ඇත. 


