
Sight For All 
ළමා ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තති කරුණු පත්තරිකාව 

 
ළමයින්ට අපයෙෝජනයෙන් සහ සූරාකෑයමන් නිරුපද්රිත වීමට සහ ආරක්ෂිත වීමට අයිතිෙක්ෂ ඇත. 

දරුවන් ආරක්ෂෂා කිරීයේ අවශ්යතාව සිෙලු ජන යකාටස්වලට අතයවශ්ය යේ. යලාව පුරා සිටින ළමුන් 

සූරාකෑමට හා අපයෙෝජනෙන්ට ලක්ෂවන අතර ලිංගික, කායික සහ මානසික හිංසනෙන්ට ලක්ෂ යේ. 
ය ායහෝ යදයනකු වාණිජ ලිංගික සූරාකෑම ඇතුළු අෙථා කටයුතුවලට  ලහත්කාරයෙන් යොදවනු 

ලැය යි.  

Sight For All ළමා අපචාර සහ ළමා සූරාකෑම සෑම අවස්ථාවකදීම පිළිගත යනාහැකි  ව සලකයි. 

ළමයින්ට අපයෙෝජනයෙන් සහ සූරාකෑයමන්  නිරුපද්රිත වීමට සහ ආරක්ෂෂා වීමට අයිතිෙක්ෂ ඇති අතර, 

Sight For All ළමා අපයෙෝජන සහ සූරාකෑම සේ න්ධයෙන් දරනුයේ ශුන්ය ඉවසීමේ (zero-tolerance) 

ප්රයේශෙකි. 

Sight For Allහ ළමා ආරක්ෂෂණ ප්රතිපත්තිෙ ළමුන් ඇතුළුව ඒ සමඟ වැඩ කරන අෙයේ ආරක්ෂෂාව 

සහතික කිරීම සඳහා පවතී. 

යමම යතාරතුරු පත්රිකාව Sight For Allහ ළමා ආරක්ෂෂණ ප්රතිපත්තිෙ පිළි ඳ දළ විශ්යේෂණෙක්ෂ 

සපෙන නමුත්, එෙ එම  ප්රතිපත්තතිය ප්රතිස්ථාපනය යනාකරයි.  

Sight For All ළමා ආරක්ෂෂණ ප්රතිපත්තතිය පහත සඳහන් අෙද ඇතුළුව සිෙලුම Sight For All පුද්ගලයින් 

සඳහා අදාළ යේ:   අධ්යක්ෂ මණ්ඩල අධ්යක්ෂවරුන්, යස්වකයින්, වවද්ය ස්යේච්ඡා යස්වකෙන් 

(දෘෂ්ටිකෙන්), වවද්ය  යනාවන ස්යේච්ඡා යස්වකෙන්, අක්ෂි සාෙනික නිලධාරීන්, සාමාජිකයින්, 

ේොපෘති සහභාගිවන්නන්, අක්ෂි ඒකක අධ්යක්ෂවරුන් , යකාන්ත්රාත්කරුවන්, Sight For All ේොපෘති 

සමඟ සේ න්ධ වී සිටින රට තුළ සිටින නියෙෝජිතෙන් සහ Sight For All ේොපෘති සඳහා විධිමත් 

ගිවිසුේ ස ඳතාවක්ෂ ඇති සිෙලුම ේොපෘති හවුේකරුවන්. 

 
ප්රතිපත්තිෙ මූලධර්ම පහකින් සමන්විත යේ: 

මූලධර්මෙ 1: ළමා සූරාකෑම සහ අපයෙෝජනෙ සේ න්ධ ශුන්ෙ ඉවසීම 

මූලධර්මෙ 2: දරුවායේ යහාඳම අවශ්ෙතා 

මූලධර්මෙ 3: අවදානේ පිළි ඳ දැනුවත් කිරීම සහ කළමනාකරණෙ 

මූලධර්මෙ 4: ළමා නිරාපදාව පිළි ඳ වගකීේ  

මූලධර්මෙ 5: වාර්තා කිරීම සහ කාර්ෙ පටිපාටි සාධාරණත්වෙ  

 
 

මූලික අර්ථකථනය 

ළමයින්:  

ළමා අයිතිවාසිකේ පිළි ඳ එක්ෂසත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්තිෙට අනුව, ‘ළමයි’ ෙනු දරුවාට අදාළ වන නීතිෙ 
ෙටයත් අඩු වෙසකදී පූර්ණත්වෙ ල න්යන් නේ මිස වෙස අවුරුදු 18ට අඩු සිෙලු මනුෂ්ෙෙන් ළමයින් ෙ.’ 

 
අපයෙෝජනෙ: 

කායික අපයයෝජනය—දරුවාට හානිෙක්ෂ සිදු වන ආකාරයෙන් දරුයවකුට එයරහව ශාරීරික  ලෙ 
යෙදවීම. ශාරීරික හිංසාකාරී හැසිරීේවලට තේලු කිරීම, පහර දීම, කේමුේ පහර දීම, යසලවීම, විසි 
කිරීම, මිටින් පහර දීම, පයින් ගැසීම, සපාකෑම, පිළිස්සීම, යගල සිර කිරීම සහ වස දැමීම ඇතුළත් යේ. 

යනාසලකා හැරීම—යදමේපියෙකු යහෝ භාරකරුයවකු විසින් දරුයවකුට ඔවුන්යේ ශාරීරික හා 
චිත්තයේගීෙ වර්ධනෙට සහ ෙහපැවැත්ම උයදසා අත්ෙවශ්ෙ ෙැයි සිංස්කෘතික වශයෙන් පිළියගන 
ඇති තත්වෙන් (ඔවුන්ට එයස් කළ හැකි පරිසරෙකදී) සැපයීමට අසමත් වීම. 

චිත්තතයේගීය අපයයෝජනය—දරුවා යකයරහ මාපියෙකු යහෝ භාරකරුයවකුයගන් දරුවාට නුසුදුසු 
වාචික යහෝ සිංයක්ෂතාත්මක ක්ෂරිොවන් සිදුවීම යහෝ දරුවාට කායික යනාවන යපෝෂණෙක්ෂ සහ 
චිත්තයේගීෙ ප්රයෙෝජනෙක්ෂ ල ා දීම සඳහා කාලෙත් සමඟ ඔවුන් අසාර්ථක වීයේ රටාව. එවැනි 
ක්ෂරිොවන් දරුවායේ ආත්ම අභිමානෙ යහෝ සමාජ නිපුණතාවෙට හානි කිරීයේ ඉහළ සේභාවිතාවක්ෂ 
ඇත. 

ලිිංගික අපයයෝජනය—වැඩිහටියෙකු යහෝ සැලකිෙ යුතු යලස වැඩිහටි දරුයවකු යහෝ නව යොවුන් 
වියේ දරුයවකු විසින් ළමෙකු ලිංගික තෘප්තිෙ සඳහා යොදා ගැනීම. ලිංගික අපයෙෝජන හැසිරීේ අතරට 



ලිංයේන්ද්රිෙ සුරතේ කිරීම, ස්වෙිං වින්දනෙ, මුඛ සිංසර්ගෙ, යෙෝනි මාර්ගෙට යහෝ ගුද මාර්ගෙට 
ශිෂ්ණෙ, ඇඟිේලක්ෂ යහෝ යවනත් වස්තුවක්ෂ ඇතුළු කිරීම, පිෙයුරු සුරතේ කිරීම, සැඟවී  ලා සිටීම, 
ප්රදර්ශණෙ කිරීම සහ දරුවා කාමුක දර්ශනවලට නිරාවරණෙ කිරීම යහෝ සේ න්ධ කිරීම ඇතුළත් 
විෙ හැකිෙ. 

 
ළමා සූරාකෑම සහ අපයෙෝජනෙ: පහත එකක්ෂ යහෝ කිහපෙක්ෂ: 

- ළමයෙකුට එයරහව අපයෙෝජන ක්ෂරිොවක්ෂ සිදු කිරීම යහෝ එවැනි ක්ෂරිොවක්ෂ යහෝ ක්ෂරිො සිදු කිරීමට 
යවනත් පුද්ගලයෙකුට  ලපෑේ කිරීම යහෝ  ල කිරීම. 

- ළමා සූරාකෑමට අදාළ ද්රේෙ ළඟ ත ා ගැනීම, පාලනෙ කිරීම, නිෂ්පාදනෙ කිරීම, ය දා හැරීම, ල ා 
ගැනීම යහෝ සේප්යර්ෂණෙ කිරීම. 

- ලිංගිකව අපයෙෝජනෙ කිරීයේ අරමුණින් මිතුරුකේ පෑම යහෝ යවනත් පුද්ගලයෙකුට එවැනි ක්ෂරිොවක්ෂ 
යහෝ ක්ෂරිොවන් කිරීමට යහෝ මාර්ගගතව  එවැනි ක්ෂරිොවක යෙදීමට  ල කිරීම. 

 
ළමා ආරක්ෂෂාව: 

වියශ්ෂයෙන් ළමා සූරාකෑම සහ අපයෙෝජනයෙන් ආශ්රිත ඕනෑම ආකාරෙක හානිෙකින් ළමයින් 
ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණෙ කර ඇති ක්ෂරිොකාරකමක්ෂ යහෝ මුලපිරීමක්ෂ. 

 

 
 
ප්රතිපත්තති ක්රියාත්තමක කිරීම 

Sight For All ළමා ආරක්ෂෂණ ප්රතිපත්තිෙ ක්ෂරිොත්මක කිරීයේදී පහත සඳහන් දෑ ප්රධාන 

අවශ්ෙතා යේ. පහත දක්ෂවා ඇති පරිචෙන් හරහා ළමුන් සුරක්ෂිතව ත ා ගැනීමට උත්සාහ කරයි.  

 ඳවා ගැනීයේ පිළියවත් 

Sight For All හ අරමුණ වන්යන් තනතුරු භාර ගැනීම සඳහා ආරක්ෂිතම සහ වඩාත්ම සුදුසු සහ 
දරුවන්ට පිළිගත යනාහැකි අවදානමක්ෂ ඇති පුද්ගලයෙකු සමඟ සෘජුව යහෝ වක්ෂරව කිසි වියටකත් 

දැනුවත්ව සේ න්ධ යනාවන පුද්ගලයින්  ඳවා ගැනීමයි.  

පුහුණුව 

සිෙලුම Sight For All අධ්ෙක්ෂෂ මණ්ඩලෙ, කාර්ෙ මණ්ඩලෙ, දෘෂ්ටිකෙන්, ස්යේච්ඡා යස්වකෙන්, අක්ෂි 

සාෙනික නිලධාරීන්, සාමාජිකයින්, ේොපෘතිවලට සහභාගිවන්නන්, ේොපෘති හවුේකරුවන්, 
උපයද්ශකයින් සහ යකාන්ත්රාත්කරුවන් ෙන සිෙලු යදනාට ළමා ආරක්ෂෂණ ප්රතිපත්තිෙ සහ 
අවදානමට ලක්ෂවිෙ හැකි පුද්ගලයින්යේ චර්ොධර්ම සිංේරහයෙහ පිටපතක්ෂ ලැය න අතර ඔවුහු 

ඒවා කිෙවා අවය ෝධ කරයගන අත්සන් කළ යුතුෙ.  

ෙහපත් සිංවර්ධන පුරුදු වැඩමුළු පවත්වනු ල න අතර ඊට ළමා ආරක්ෂෂාව පිළි ඳ පුළුේ යකාටසක්ෂ 

ඇතුළත් යේ. 

හවුේකරුවන් 

Sight For All හ සේ න්ධ රාජ්ෙ යනාවන හවුේකරුවන් ඔවුන්යේම ළමා ආරක්ෂෂණ ප්රතිපත්ති 

පවත්වා ගැනීම අවශ්ෙ යේ. 

හවුේ ගිවිසුේවලට ළමා ආරක්ෂෂණ ප්රමිතීන් ඇතුළත්  ව සහතික කිරීම සඳහා රජයේ 

හවුේකරුවන් සහ Sight For All එක්ෂව කටයුතු කරනු ඇත. ළමුන් සැලකිෙ යුතු අවදානමකට 

නිරාවරණෙ වන  ව Sight For All කාර්ෙ මණ්ඩලෙට ඒ්ත්තු ගැන්යවන සිෙලුම ක්ෂරිොවන් එම 

හවුේකාර සිංවිධානෙ සමඟ ඇති ගිවිසුම අවසන් වීමට යහ්තු යේ. 

අවදානේ කළමනාකරණෙ 

ේොපෘති අවදානේ තක්ෂයස්රු කිරීේ ආරේභයේ සහ සිංකේප අදිෙරවල යකාටසක්ෂ යලස සිදු කරනු 

ල න අතර ේොපෘති කාලසීමාව පුරාවට නැවත ඇගයීමට ලක්ෂ යකයර්. ේොපෘති අවදානේ 
තක්ෂයස්රු කිරීේ මගින් ළමා ආරක්ෂෂණ අවදානේ ආවරණෙ වන අතර විෙ හැකි අවදානේ අවම 

කිරීමට යහෝ ඉවත් කිරීමට කටයුතු සහ නිර්යද්ශ ඇතුළත් යේ. 

ආෙතනික මට්ටමින් ළමා ආරක්ෂෂණ අවදානේ නිරීක්ෂෂණෙ කිරීම Sight For All අධ්ෙක්ෂෂ මණ්ඩලෙ 

විසින් සිදු කරනු ලැයේ. 

 
දරුවන්යේ පින්ූර ගැනීම 

ඡාොරූප ගැනීයේදී, Sight For All නියෙෝජිතෙන් පුද්ගලොයේ අභිමානෙට ගරු කිරීයේ වැදගත්කම 

සහ ඡාොරූපවල යපනී සිටින අෙයේ අයිතිවාසිකේ, ආරක්ෂෂාව සහ ෙහපැවැත්ම සහතික කිරීයේ 



වැදගත්කම පිළි ද යහාඳින් දැන සිටීම සහ අවය ෝධ කරයගන සිටීම අත්ෙවශ්ෙෙ. ඡාොරූප, 

සන්දර්භෙ සහ කරුණු පිළි ඳ තථ්ෙ නිරූපණෙක්ෂ විෙ යුතු අතර පුද්ගලො, සන්දර්භෙ, ස්ථානෙ යහෝ 

තත්ත්වෙ වැරදි යලස නිරූපණෙ යනාකළ යුතුෙ. Sight For All ප්රධාන කාර්ොලෙට අවශ්ෙ 

එකඟත්වෙ පිළි ඳ සාක්ෂි සහතව, ල ා ගන්නා ලද සිෙලුම පින්ූර සඳහා ද්ැනුේවත්ත අනුමැතිය ල ා 

දිෙ යුතුෙ.  

 
වාර්තා කිරීම 

ළමා අපයෙෝජන සහ සූරාකෑම පිළි ඳ සිෙලු උත්සුකෙන්, සැකෙන් යහෝ යචෝදනා, යමම 

ප්රතිපත්තියේ යහෝ Sight For All’s චර්ොධර්ම ප්රතිපත්තිෙ සේ න්ධ උේලිංඝනෙක්ෂ වහාම වාර්තා 

කළ යුතුෙ. Sight For All සිෙලුම වාර්තා සහ උත්සුකෙන්  ැරෑරුේ යලස සලකන අතර වහාම ඒ 

සේ න්ධව ක්ෂරිො කරයි. ළමා අපචාර යහෝ සූරාකෑම පිළි ඳ උත්සුකෙන් යහෝ යචෝදනා විමර්ශනෙ 

කිරීයේදී, Sight For All රහස්ෙභාවෙ සහතික කරන අතර ස්වභාවික යුක්ෂතියේ මූලධර්ම ආරක්ෂෂා 

කිරීමට වග ලා ගනු ඇත. 

ඕනෑම යකයනකුට සැක සහත යහෝ සැ ෑ ළමා අපයෙෝජන යහෝ සූරාකෑම පිළි ඳ වාර්තා කළ 

හැකිෙ. 

Sight For All ළමා ආරක්ෂෂණ ප්රතිපත්තිෙ යහෝ අවදානමට ලක්ෂවිෙ හැකි පුද්ගලෙන්යේ චර්ො ධර්ම 

සිංේරහෙ උේලිංඝනෙ වන හැසිරීේ සේ න්ධ ඕනෑම නිරීක්ෂෂණෙක්ෂ වාර්තා කළ යුතුෙ. එ ැවින් 
ළමා කාමුක දර්ශන යහෝ ළමා සූරාකෑයේ ද්රේෙ සන්තකයේ ත ා ගැනීම යහෝ ප්රයේශ වීම පිළි ඳ 

සැකෙක්ෂ යහෝ යචෝදනාවක්ෂ, ළමා ඡාොරූප නුසුදුසු යලස ගැනීම පිළි ඳ කිසිෙේ නිරීක්ෂෂණෙක්ෂ, Sight 

For All ක්ෂරිොකාරකේවල නිරත වීයමහ ප්රතිඵලෙක්ෂ යලස දරුවන්ට සිදුවන ෙේ අවදානමක්ෂ යහෝ 

හානිෙක්ෂ පිළි ඳ කවර යහෝ සැකෙක්ෂ යහෝ යචෝදනාවක්ෂ වාර්තා කළ යුතුෙ. 

පැෙ 24ක කාලෙක්ෂ තුළ වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතුෙ. 

 
මා දැක ඇත්තයත්ත ළමා සූරාකෑම සහ අපයයෝජනය බව මට විශ්වාස නැත්තනම් කුමක් කළ 

යුතුද? 

ළමා සූරාකෑම සහ අපයෙෝජනෙ යහෝ ප්රතිපත්තිවලට අනුකූල යනාවීම ෙනු කුමක්ෂද ෙන්න පිළි ඳ 

රහස්ෙ උපයදස් සහ වැඩිදුර යතාරතුරු සඳහා ළමා ආරක්ෂෂණ යක්ෂන්ද්රීෙ පුද්ගලො යහෝ Sight For 

All සාෙනික නිලධාරිො අමතන්න. 

මම වාර්තාවක් කරන්යන් යකයස් ද? 

https://sightforall.org/complaints/ මඟින් යහෝ පහත සඳහන් Sight For All නියෙෝජිතයෙකු සමඟ 

සේ න්ධ වීයමන් වාර්තා කළ හැකිෙ: 

 
Sight For All විධාෙක නිලධාරිො – jhatswell@sightforall.org 

යමාිංයගෝලො/ශ්රී ලිංකා/මිෙන්මාර් රයටහ නිලධාරිො – myanmarcountryofficer@sightforall.org 

කාේය ෝජ රයටහ – cambodiacountryofficer@sightforall.org 

 ශ්රී ලිංකා රයටහ නිලධාරිො – srilankacountryofficer@sightforall.org  
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