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නිදහස් මැතිවරණයක් සදහා වූ ආසියානු මැතිවරණ ජාලය ප්රජාතාන්ත්රික
මූලධර්ම ක්රියාත්මක කරවීමේ අරමුණින්ත්ර, එළමෙන ජනාධිපතිවරණමේදී
ජාතයන්ත්රතර මැතිවරණ නිරීක්කෂකයන්ත්ර දිවයිනට
ප්රවෘත්ති නිවේදනය
ව ොළඹ, ශ්රී ලං ොව
2019 ඔකවතෝම්බර් 23වනදො
2019දී පැවැත්තීමට නියමිත ශ්රී ලං ො ජනොධිපිවරණය සඳහො සිය ජොතයන්තර මැිවරණ
නිරීකෂණ වමවහයුම ක්රියොත්තම
කිරීමට සියල්ල සූදොනම් බව නිදහස් මැිවරණයක සඳහො
වන ආසියොනු ජොලය (ANFREL) සතුටින් යුතුව දැනුම්වදයි. අප සංවිධොනය 2001 වසවර් සිට ශ්රී
ලං ොවේ
මැිවරණ
නිරීකෂණ
වමවහයුම්
10 ට
සම්බන්ධ
ී
ඇි
අතර,
වමවර
මැිවරණවේ දී, රටවල් 16ක නිවයෝජනය
රන ප්රීණ මැිවරණ නිරීකෂ යන්වෙන් වමම
ණ්ඩොයම
සමන්විතය. ඔවුන් ඔකවතෝම්බර් 23වනදො සිට දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතය.
මැිවරණ නිරීකෂණ බල ප්රවේශවලට අනුයකත කිරීමට වපර, ඔවුන් සදහො අවශය
මූලි
දැනුවත්ත විම ව ොළඹ දී ලැවබනු ඇත.
පිලිපීනවේ Damaso Magbual මහතො වමම දුත පිරිවස් නොය ත්තවය දරනු ඇි අතර, වලොව
වටො සිටින ප්රීණ මැිවරණ නිරීකෂ යන්වෙන් වමම
ණ්ඩොයම
සමන්විතය. මැිවරණ
විශ්වල්ෂ යන් 2ක ඇතුළුව ප්රරධොනින් 4 ක , දිගු
ොලීන නිරීකෂ යන් 9ක සහ ව ටි
ොලීන
නිරීකෂ යන්
28 වේ
සහභොගීත්තවවයන්
යුත්ත
වමම
ණ්ඩොයම
මැිවරණ
බල
ප්රවේශ
සියල්ල ආවරණය වන පරිදි ප්රජොතොන්ි
මූලධර්මයන් සහ යහපත්ත මැිවරණ ක්රියොවලියක
තහවුරු
රනු
පිනිස
මැිවරණ
පොර්ශව රුවන්
සමෙ
එකව
ටයුතු
කිරීමට
අවේකිතය.
ANFREL සංවිධොනය 2019 මැිවරණය
ටයුතු නිරීකෂණය සඳහො ශ්රී ලං ො මැිවරණ
ව ොමසොරිස්
ොර්යොලවේ අනුමැිය ලද එ ම ආසියොි
රොජය වනොවන සංවිධොනය වේ.
මැිවරණ නිරීකෂණ ක්රියොවලිය ANFREL සංවිධොනවේ මෙ වපන්ීම හො
මැිවරණ
නිරීකෂණය
සඳහො
වන
ජොතයන්තර
මූලධර්ම
ප්ර ොශයට
සහ
චර්යො
ධර්ම
සංග්රහයට
අනුකූලව සිදුවණු ඇත
මැිවරණ
ක්රියොවලිවේ
විශ්වොසනීයත්තවය
සහ
විනිවිදභොවය
වැඩිදියුණු
කිරීමත්ත,
ජොතයන්තරය
පිළිෙත්ත
ප්රජොතොන්ි
මූලධර්ම
හඳුන්වොදීමත්ත
මගින්
ශ්රී
ලං ොව
තුළ
ප්රජොතන්රවොදය තහවුරු කිරීම ANFREL සංවිධොනවේ අවේකෂොවයි. එම අරමුණුවලට සහය
දැකීම
සඳහො
දොය
වන
ANFRELහි
මැිවරණ
නිරීකෂ
ණ්ඩොයවමන්
බහුතරයක
නිදහස්
ප්රජොතන්රවොදය
සහ
මොනව
හිමි ම්
වකන්ර
රෙත්ත
ආසියොි
සංවිධොන
නිවයෝජනය
රි.අධීකෂන ක්රියොවලිය සඳහො බැංව ොකහි නිදහස් හො සොධොරණ මැිවරණ

Afghanistan – FEFA, TEFA; Bangladesh – FEMA, Odhikar; Cambodia– COMFREL, NICFEC; Indonesia– KIPP, JPPR, PERLUDEM;
India – Lokniti;Maldives– Transparency Maldives; Mongolia – WSP;Myanmar – NMF, PACE; Nepal– NEOC, Nepal Law Society;
Pakistan – FAFEN; Philippines– IPER, NAMFREL, PPCRV;Singapore – Maruah; South Korea – PSPD; Sri Lanka – CMEV,
PAFFREL;Taiwan – CCW; Thailand– Poll Watch Foundation; Timor-Leste–WCP
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සඳහො වන ප්රඥේිය සහ ප්රජොතන්රවොදී මැිවරණ පිළිබඳ
ප්රජොතොන්ි වටිනො ම් ඉස්මතු ව වරන දර්ශ උපවයෝගී ර ෙනු ඇත.

Dili

දර්ශ

වැනි

ආසියොි

වමම මැදිහත්ත ීම මගින් ජනතො පරමොධිපතය තහවුරු
රන, මොනව හිමි ම් ආරකෂො වන
සොධොරණ
මැිවරණ
වොතොවරණයක
ඇි
කිරීම
ANFREL
සංවිධොනවේ
අවේකෂොවයි.
මැිවරණ
නිරීකෂ යන්වේ
මැදිහත්ත
ීම
සමස්ත
මැිවරණ
ක්රියොවලිවේ
විනිවිදභොවය
තහවුරු
රනු ඇි බවත්ත, මහජනතොවට ප්රවේශ ීමට ඇි අවස්ථොව වැඩි දියුණු
රනු ඇි
බවත්ත capacity building විශ්වොස
රයි. ශ්රී ලං ො මැිවරණ ව ොමසොරිස්
ොර්යොලය, වේශීය
සිවිල් සමොජ සංවිධොන, වසසු මැිවරණ පොර්ශව රුවන් සහ සමස්ත ශ්රී ලොංකීය ජනතොව
සමෙ අත්ත වැල් බැඳවෙන වමම ඵලදොයී ක්රියොවලියට දොය
ීමට වමම දූත පිරිස
අවේකෂොවවන් සිටී.
###

Formed in November 1997, the Asian Network for Free Elections (ANFREL) has established itself as the preeminent
regional NGO in Asia working on elections and democracy promotion. ANFREL focuses on Election observation as
well as capacity building and development for national civil society organizations and election management bodies
that are actively working on democratization in their home countries. Since its formation, ANFREL has operated 65
elections since its establishment in 17 countries across Asia. Our long-term aim is to build expertise on elections and
governance in the region, entrenching a culture of democracy that is seen as locally developed rather than
externally imposed. Through observing elections in other countries, our observers have developed a strong
understanding of international best practices – knowledge that can then be applied in their respective home
countries. For more about us see www.anfrel.org.

වැඩිදුර වතොරතුරු සඳහො පිවිවසන්න: www.anfrel.org.
අමතන්න:
චොන්දනී වටවල, වමවහයුම් අධයකෂ, chandanie@anfrel.org, +66631753221 (WhatsApp),
+94767514628 (දුර ථන)
karel Jiaan Galang, වමවහයුම් සම්බන්ධී ොර , karel@anfrel.org, +66620288690 (WhatsApp),
+94762338361 (දුර ථන)
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