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ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ  ලිිංගික  හිංසාවන් පිළිබඳ පැමිණිලි කමිටුව (පැ.ක.) 

 
රාජකාරි ක්රියා කරන ක්රමය 

 

පෙරවදන 

 
ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ (ශ්රී.ලිං.ජා.ඔ.ක.) ලිිංගික හිංසාවටට  එවෙහ පැමිණිලි කමිටුව (පැ.ක.) විසින් 
සියලුම පැමිණිලි සම්බන්ධවයන් කඩිනමින්, බෙපතළ වලස සලකා, සිංවේදීව හා ෙහසිගත වලස කටයුතු කිරීමට 
වග බලා ගත යුතුය. 

 
පැමිණිලි කමිටුව විසින් පැමිණිල්ලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් වින්දිතයන් වනොවීමට අවශ්ය සියලු පියවෙ ගත 

යුතුය. පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කෙන පුද්ගලයකුට වහෝ වවනත් පුද්ගලවයකුවේ පැමිණිල්ලකට සහය දක්වන 
ඕනෑම පුද්ගලවයකුට එවෙහව හිංසා හා වගොදුරු කෙන ඕනෑම පුද්ගලවයකුට විනය ක්රියාමාර්ග පැනවිය හැකිය.  

 
වමම ොජකාරි ක්රියා කෙන ක්රමය, ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ ලිිංගික අපවයෝජනය හා හිංසාව  සම්බන්ධ 

ප්රතිපත්තියට පහසුකම් සපයන්නක් වමන්ම අතිවර්කයක් ද විය යුතුය.  යම් අනනුකූලතාවයකදී  ප්රතිපත්තිවේ 

ප්රතිපාදන බල පැවැත්විය යුතුය. 

 
 ෙැමිණිලි කමිටුපේ ක්රියාකාරීත්වය, කාර්යභාරය හා බලතලවල විෂය ෙථය 

 
1. කාලය /කාල පොසය 

 
(a) පැමිණිලි කමිටුව සඳහා වසෙ 5ක් (2019 සැප්තැම්බර් - 2024 අවගෝස්තු) 
(b) මාරුවන සභාපති-  සෑම වසෙ වදකහමාෙකටම (2.5) වෙක්  

 
2. පැමිණිලි කමිටුවේ වැදගත් ලක්ෂණ සහ පවතින සම්පත් සිංචිතය 

 
 

 නීති උෙපදස ් ශ්යාමලා  වගෝමස්, සබ්රිනා යූසුෆ්අලි 

මාධ්ය වැඩමුළු දිලායි වජෝසෆ්, වනඩ්ො වික්රමසිිංහ 

ප්රකාශකයන්  නිලූ ජයතිලක, වනඩ්ො වික්රමසිිංහ, කැරිල්  වටොසර් - වපවර්ො, ජයන්ති කුරු-

උතුම්පලා, ශ්ෙනයා වසේකෙම් 

මපනෝ සමාජීය 

උෙකාර   

ඩියඩ්රි වමොොයස්, වදොස්තෙ නිහාල් ද සිල්වා, ශ්ෙනයා වසේකෙම් 

ස්ත්රී පුරුෂ 

සමාජභාවය 

පිළිබඳ 

විපශේෂඥයන්    

ශ්ෙනයා වසේකෙම්, ශ්යමාලා වගෝමස්, ජයන්ති කුරු-උතුම්පලා 

 

 
3. ප්රධානව සම්බන්ධ කෙගත යුත්වත් කවුද? 

 

• ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය හා පැමිණිලි කමිටුව අතෙ - සභාපති වහෝ සභාපති විසින් 
නම් කෙන ලද පැමිණිලි කමිටුවේ සාමාජිකවයක් 

 

• අන්තර්ජාල පැමිණිලි වපෝෙම මගින් ලැවබන සියලු පැමිණිලි භාෙ ගැනීම සඳහා ගූගල්  විදුත් 

තැපැල්   ලිපිනයක් ස්ථාපනය වකවෙනු ඇත. 
(උදාහෙණ: NOCSHComplaints@gmail.com) 

 

 
4. පැමිණිල්ලක් සිදු කළ හැක්වක් වකවසේද? 
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• ශ්රී ලිංකා ඔලිම්පික් කවුන්සිලවේ ලිිංගික හිංසා පැමිණිලි කමිටුවේ ලිපිනය අමතා මුද්රා තබන ලද 
ලිපි කවෙයක බහා ලියාපදිිංචි තැපෑවලන් වහෝ විදුත් සබැඳිය හෙහා වගොනු කිරීම මගින් 

පැමිණිල්ලක් වගොනු කළ හැක. 

 

• ඉිංග්රීසි, සිිංහල වහෝ වදමළ යන භාෂාවලින් පැමිණිල්ලක් වගොනු කළ හැක. 

 
5. පැමිණිල්ලක් වගොනු කළ විට සිදු වන්වන් කුමක්ද? 

 

• ලැවබන එක් එක් පැමිණිල්ලට පහත පැහැදිලි කෙ ඇති පරිදි ස්ථෙ 2ක ක්රියාදාමයක් සිදුකළ යුතුය. 

 
A. ෙැමිණිලි කමිටුව (ෙැ. ක.) 

 
වගොනුකෙන ලද සියලු පැමිණිලි විමර්ශ්නය කෙ විභාග කමිටුවට (Hearing Committee) වසොයාගැනීම් 

ඉදිරිපත් කිරීම. 

 
B. විභාග කමිටුව (වි.ක.) 

 
පැමිණිලි කමිටුව වසොයා ගන්නා ලද වසොයාගැනීම්වලින් සම්පාදනය කෙන ලද වද් විමර්ශ්නය කිරීමට 
සහ විභාග කමිටුව වසොයා ගන්නා ලද වසොයාගැනීම්වලින් සහ නිර්වද්ශිත සම්බාධක වවවතොත් ඒවාද 
අඩිංගුකෙ වාර්තාවක් සකස ්කිරීමටත් ඒවා ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය  වවත අවශ්ය පියවෙ 
ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

6. භූවගෝලීය ප්රවේශ්ය 
 

a. නඩු වකොළඹින් පිටත පිහටා ඇතිවිට, පැමිණිලිකරු පසුවිපෙම් විභාගය සඳහා වකොළඹට ගමන් 
කිරීම අවශ්ය වේ. 

b. පැමිණිලි කමිටුව විසින් චූදිත පාර්ශ්වය වවත (ලියා පදිිංචි තැපෑල මගින්) විභාගය සඳහා වපනී 
සිටීම සඳහා ලිඛිත නිර්වද්ශ්යක් ද යවනු ඇත. 

 

7. ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ වෙමට එහා ගිය පැමිණිලි 

 
පැමිණිලිකරුවේ කැමැත්ත ලබාවගන, ඔලිම්පික් සම්වම්ලනවේ වනොවන මලල ක්රීඩකයන්, 
පුහුණුකරුවන්, වවනත් වසේවකයන් සම්බන්ධ පැමිණිලි, චූදිත පාර්ශ්වවේ ජාතික ක්රීඩා සම්වම්ලනය 

වවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

8. දැනුවත් කිරීම් 

 
මාධය වයාපාෙ සහතව වහෝ ෙහතව පැමිණිලි කමිටුව විසින් සිය වමවහයවීවමන් දැනුවත් කිරීම් 

සහ/වහෝ ඇමතීම් සහ /වහෝ උපවද්ශ්න සියලු වදනාම සමග වහෝ ඕනෑම ජාතික ක්රීඩා සම්වම්ලනයක්  

සමඟ සිදු කළ හැක. 

 

9. උපවද්ශ්නය 

 
පැමිණිලි කමිටුව මගින් ඕනෑම බලපෑමට ලක්වූ පාර්ශ්වයක් උපවද්ශ්න වසේවා සඳහා සහ /වහෝ මානසික 
සහය සඳහා නිර්වද්ශ් කිරීම වහෝ වයොමු කිරීම සිදු කළ හැක. 
  
ෙැමිණිලි කමිටුව (ෙැ.ක.) 

 
1. ත්රයිභාෂාමය ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලවේ වවබ් අඩවිවයන්ලබාගත හැකි  පැමිණිලි 

වපෝෙමය හෙහා අන්තර්ජාලය මාර්ගවයන් පැමිණිල්ලක් වගොනු කිරීම සිදු කෙයි. 
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2. පැමිණිලි කමිටුව විසින් පමණක් ළඟාවියහැකි ගූගල් විදුත් තැපැල් ලිපිනයක් විදුත් මාර්ගවයන් 

පැමිණිලි භාෙගැනීම සඳහා නිර්මාණය වකවෙනු ඇත. (ෙහසය භාවය පවත්වා වගන යෑම සඳහා) 

 

3. සභාපතිවෙයා විසින් මීළඟට පැමිණිලි කමිටුවේ සාමාජිකයන්ට සහ ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් 

කවුන්සිලය වවත පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇති බව දැනුම් වදනු ඇත. 

 

4. පැමිණිල්ල සම්බන්ධවයන් විමර්ශ්නය භාෙගන්වන් කවවෙක්ද යන්න සාකච්ඡා කිරීමට පැමිණිලි 

කමිටුව දින තුනක් ඇතුළත වභෞතිකව/ අන්තර්ජාලය මාර්ගවයන් හමු වනු ඇත. 

 

5. නඩුවක් භාෙ ගැනීම සඳහා පැමිණිලි කමිටුවවහ වදවදවනක් නම් කිරීම. 

 

6. විභාගය, ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලවේ ඔලිම්පික් නිවවසේ වහෝ  එක් එක් නඩුවට ආනුශ්ිංගික 
විවශ්ේෂිත කරුණු හා තත්ත්වයන් පදනම් වකොටවගන පැමිණිලි කමිටුව සුදුසු යැයි හැවඟන වවනත් 
ස්ථානයක පැවැත්විය හැකිය. 

 

7. නඩුව පටිගත කිරීම සඳහා පැමිණිලි කමිටුවට විදුත් වෙවකෝඩන භාවිතා කළ හැක. 

 

8. සවිස්තොත්මක පැමිණිලි වපෝෙමයක් (ඉවලක්වරොනික පිටපතක්) ස්ථාවෙ සහ ක්රමාණුකූල 

ආකාෙයකට සියලු විස්තෙ සඳහන් කිරීම සඳහා පැමිණිලි කමිටුව විසින් නිර්මාණය වකවෙනු ඇත. 
වමමගින් සියලුම නඩු ඒකාකාරී ආකාෙයකට වල්ඛනගත කිරීම තහවුරු වනු ඇත. 

 

9. ඉවලක්වරොනික ලිපිවගොනුව විභාග කමිටුව වවත පැමිණිල්ල ලද දිනවේ සිට දින 30ක් ඇතුළත 
වහෝ ගැටළුවේ සිංකීර්ණභාවය මත පදනම්ව ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලවේ මහවල්කම් 

(Secretary Genaral) අවසෙ වදන ලද වවනත් දිගු කාලයක දී  නිර්මාණය කෙ භාෙ දිය යුතුය. 

 

 
  විභාග කමිටුව (වි. ක.) 

 
1. ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලවේ  විභාග කමිටුවේ සාමාජිකයන් පස්  වදවනකුවගන් සමන්විත 

වනු ඇති  අතෙ පහත අයවලුන් අන්තර්ගත වනු ඇත.  

 
a. ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලවේ සභාපති (President) වහෝ මහ වල්කම් ( නිල බලවයන්) 

b. ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලවේ කාන්තා කමිටුවේ සභාපතිනිය 

c. ක්රීඩා අමාතයාිංශ්වේ සහකාෙ අධයක්ෂ ජනොල් වහෝ ක්රීඩා අමාතයාිංශ්වේ සහකාෙ අධයක්ෂ 
ජනොල් විසින් නිසි වලස අවසෙලත් නිලධාරිවයක් 

d. ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය විසින් නම් කෙන ලද නීතීඥවෙවයක් 

e. චූදිත පාර්ශ්වවේ  ජාතික ක්රීඩා සම්වම්ලනවේ වත්රී පත්වන ලද නිවයෝජිතවයක් 

f. නඩුවට වම් දක්වා සම්බන්ධ වනොවූ පැමිණිලි කමිටුවේ නිවයෝජිතයන් වදවදවනක් 

 

2. විනය සම්බාධක 

 
පැමිණිලි කමිටුවට පැමිණිල්ල ලැබී දින 21 ක් ඇතුලත පැමිණිල්ල පිළිබඳ විස්තෙයක් සහ අදාළ සියලු කරුණු 
හා තත්ත්වයන්, අනුගමනය කෙන ලද ක්රියාපටිපාටිය, අදාල නීති, අදාල වන ප්රතිපත්තින්, වසොයාගැනීම්, සහ 
නිර්වද්ශිත සම්බාධක වවවතොත් ඒවා ද ඇතුලත් නිර්වද්ශ්යන් අනාවෙණය කෙනු ලබන සවිස්තොත්මක 

වාර්තාවක් විභාග කමිටුව විසින් පිළිවයළ කළ යුතුය. එවැනි වාර්තාවක් ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය 

වවත පැමිණිලිකාෙ පාර්ශ්වය හා චූදිත පාර්ශ්වයටද එහ පිටපත් සමගින් භාෙ දිය යුතුය. ඉන් අනතුරුව ශ්රී ලිංකා 

ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය විසින් විභාග  කමිටුවේ නිර්වද්ශ්යන්ද සලකා බලා දින 14 ක් ඇතුළත පියවෙ ගත 

යුතුය. ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය විසින් එවැනි ක්රියාවක් පූර්ණ වලස බලාත්මක කිරීම අවශ්ය වහෝ 
කඩිනම් යැයි සලකන විටක  ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය විසින් චූදිත පාර්ශ්වයට එවෙහව චූදිත 
පාර්ශ්වවේ අදාල ජාතික ක්රීඩා සම්වම්ලනය හෙහා වයොමු කිරීම සහ එවැනි ක්රියාමාර්ගයක් පැනවීම සිදුකළ 

හැකිය.  
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ප්රාවයෝගික වනතාක් දුෙට ඕනෑම පැමිණිලිකරුවවකුට සහ/ වහෝ ඕනෑම සම්වම්ලනයකට විරුද්ධ එවැනි 
නිර්වද්ශිත සම්බාධකයන් ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලවේ ලිිංගික අපවයෝජන හා හිංසා පිලිබඳ 
ප්රතිපත්තිය කඩ කළ බවට අනාවෙණය වන විටක: 

 
a. ඕනෑම වසේවක හා ගිවිසුම් රීති හා අවශ්යතා වලට අනුකූලව අදාළ කෙගත යුතුය; 

b. සාධාෙණ හා යුක්ති සහගත විය යුතුය; 

c. සාක්ෂි, ඉදිරිපත් වූ වතොෙතුරු සහ කඩකිරීවම් බෙපතළ භාවය මත පදනම් විය යුතු අතෙ; 

d. අපවේ අතයවශ්ය වල්ඛන, අනු නීති, ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය සහ ජාතයන්තෙ 
ඔලිම්පික් කවුන්සිලවේ ප්ර තිපත්ති මගින් සළකා බැලිය යුතුය. 

 
පැමිණිලිකරුවන්ට එවෙහව පැනවිය හැකි සම්බාධකවලට පහත දැක්වවන වද් අන්තර්ගත විය හැකිය: 

 
(a) පුද්ගලයා විසින් වාචික සහ/ වහෝ ලිඛිත සමාව අයැදීමක් සඳහා නිර්වද්ශ්; 
(b) හැසිරීම අමතා පුද්ගලයාට උපවද්ශ්නය සැපයීම; 

(c) ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය මගින් නීතයනුකුල අවසෙය ලද වහෝ පවත්වන ලද ඕනෑම 

තෙඟ, ක්රියාකාෙකම් වහෝ ඉසේවලින් ප්රදානය කෙන ලද සියලුම/ ඕනෑම සම්මාන, ස්ථාන, වාර්තා, 
ජයග්රහණ ආපසු ලබා ගැනීම; 

(d) ලිඛිත අවවාද නිකුත් කිරීම; 
(e) සාමාජිකත්වය, තනතුෙක වහෝ ක්රියාකාෙකමක සහභාගිත්වය වහෝ නිෙත වීම අත්හටුවීම වහෝ 

අවසන් කිරීම; 
(f) ස්ථිෙ වලස වහෝ යම්කිසි කාල වකවානුවකට ප්රතීතන ලියාපදිිංචිය අවලිංගු කිරීම; 
(g) දඩ නියම කිරීම වහෝ; 
(h) ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය විසින් සාධාෙණ හා සුදුසු යැයි සලකන වවනත් ආකාෙයක 

විනය ක්රියාමාර්ගයක්. 

 
එවැනි චූදිත පාර්ශ්වවේ ජාතික ක්රීඩා සම්වම්ලනය දක්වා දිවවන විනය සම්බාධක ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් 
කවුන්සිලය විසින් පනවන ලද විටක  එම සම්බාධකවල අඩිංගු විය හැක්වක්: 

 
(a) ලිඛිත   අවවාදයක්; 
(b) දඩයක්; 
(c) ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය මගින් එම සම්වම්ලනය වවත ලබාදී ඇති ඕනෑම 

අයිතිවාසිකමක්, වෙප්රසාද, ප්රතිලාභ නියමිත කාලයකට අත්හටුවීම සඳහා විධානයක්; 
(d) ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය මගින් එයට ලබාදී ඇති වහෝ ප්ර දානය කෙන ලද ඕනෑම 

ආධාෙයක් නියමිත දිනයක සිට නවතා දැමීම සඳහා විධානයක්; 
(e) ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය මගින් එම සිංවිධානය මගින් වහෝ එහ අනුග්රහය යටවත් 

පවත්වන ලද සිද්ධීන් නවතා දැමීමට විධානයක්; 
(f) අදාළ සම්වම්ලනවේ ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය සමග වූ සාමාජිකත්වය අත්හටුවීමට 

වහෝ අවසන් කිරීමට නිර්වද්ශ්යක්; 
(g) ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලය විසින් සාධාෙණ හා සුදුසු යැයි සලකන වවනත් ඕනෑම ආකාෙයක 

විනය ක්රියාමාර්ගයක්. 

 

3. ශ්රී ලිංකා ජාතික ඔලිම්පික් කවුන්සිලයට විනය සම්බාධක නිර්වද්ශ් කිරීවම් දී විභාග කමිටුව සලකා 
බැලිය යුත්වත්: 

 
a. කඩකිරීවම් ස්වභාවය හා බෙපතළභාවය; 

b. චූදිත පාර්ශ්වය විසින් හැසිරීම ප්රතිපත්තිය කඩ කිරීමක් බව දැන සිටිවේද වහෝ දැන සිටිය යුතු වූවේ 
ද යන වග; 

c. චූදිත පාර්ශ්වවේ වින්දනවේ මට්ටම; 

d. පුද්ගලික, වෘත්තීය වහෝ මූලය තත්ත්වයන් ඇතුළත්ව චූදිත පාර්ශ්වය වවත වයෝජිත විනය 
ක්රියාමාර්ග වල බලපෑම; 

e. චූදිත පාර්ශ්වය වවත නියම කෙන ලද වමවැනි සමාන සිදුවීම් වලින් පැන නගින ලද විනය 
ක්රියාමාර්ග වහෝ අදාළ මීට ඉහත අවවාද කිසිවක් වේද; 

f. වවනත් දඬුවම් අවම කිරීවම් තත්වයන්. 


