
Sight For All 

ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය  

සහ හිරිහැර වැළැක්වීයේ ප්රතිපත්තතිය ය ාරතුරු 

පත්තරිකාව 
 
 

Sight For All කිසිදු ආකාරයක ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ය ෝ හිරි ැර අනුමත කරන්යන් නැත. 

Sight For All නියයෝජිතයන් විසින් සිංවිධානය සමඟ සම්බන්ධ වීයම් යකාන්යේසියක් යෙස  ැසිරීම්, 

ආචාර ධර්ම ස  අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ  ැකි ඉ ළම ප්රමිතීන් නිරීක්ෂණය කිරීම අයප්ක්ෂාවයි.   Sight 

For All දිවි ගෙවා ගත් අය යක්න්ේර කරගත් ප්රයේශයක් ගන්නා අතර ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය 

ස  හිරි ැර වැළැක්වීයම් ක්රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කරයි. Sight For All ලිංගික සූරාකෑම, 

අපයයෝජනය ස  හිරි ැර වැළැක්වීයම් (PSEAH) ප්රතිපත්තිය ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ස  

හිරි ැර වැළැක්වීම, වගවීම වැඩි දියුණු කිරීම ස  පීඩාවට පත් වූවන්ට ස ාය ෙබා දීම සඳ ා පවතින 

භාවිතයන් යගන ැර දක්වයි. 

Sight For All PSEAH ප්රතිපත්තිය ප ත සඳ න් අයද ඇතුළුව සියලුම Sight For All පුේගෙයින් සඳ ා 

අදාළ යේ: අධ්යක්ෂ මණ්ඩෙ අධ්යක්ෂවරුන්, යේවකයින්, වවේය ේයේච්ඡා යේවකයන් (දෘෂ්ටිකයන්), 

වවේය යනාවන ේයේච්ඡා යේවකයන්, අක්ි සායනික නිෙධාරීන්, සාමාජිකයින්, ේයාපෘති 

ස භාගිවන්නන්, අක්ි ඒකක අධ්යක්ෂවරුන්, යකාන්ත්රාත්කරුවන්, Sight For All ේයාපෘති සමඟ 

සම්බන්ධ වී සිින රට තුළ සිින නියයෝජිතයන් ස  Sight For All ේයාපෘති සඳ ා විධිමත් ගිවිසුම් 

සබඳතාවක් ඇති සියලුම ේයාපෘති  වුල්කරුවන්. 

 

යමම ප්රතිපත්තතිය මාරයගෝපයේශක මූලධරම හයක්ව ම  පදනේ යේ: 

මූෙධර්මය 1: අක්රියතාව කිසියේත්ම යනාඉවසයි 

මූෙධර්මය 2: ශක්තිමත් නායකත්වය සිංේකෘතික යවනේකම් යේගවත් කරයි 

මූෙධර්මය 3: වින්දිත / දිවි ගෙවා ගත් අයයේ අවශ්යතා සඳ ා ප්රමුඛත්වය දිය යුතුයි 

මූෙධර්මය 4: PSEAH යනු  වුල් වගකීමකි  

මූෙධර්මය 5: ේත්රී පුරුෂ අසමානතාවය ස  අයනකුත් බෙ අසමතුලතතා ආමන්ත්රණය 

යකයර් 

මූෙධර්මය 06: ශක්තිමත් වාර්තාකරණය වගවීම ස  විනිවිදභාවය වැඩි දියුණු කරනු ඇත.  

 

Sight For All PSEAH ප්රතිපත්තිය ප ත අරමුණු සඳ ා නිර්මාණය කර ඇත: 

• ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ස  හිරි ැරවෙට එයරහිව ආරක්ෂාව සඳ ා ප්රායයෝගික 

මාර්යගෝපයේශයක් සැපයීම 

• ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ස  හිරි ැර වැළැක්වීම සඳ ා අවදානම් කළමනාකරණ උපාය 

මාර්ගයක් සැපයීමට 

• අසාධාරණ පිළියවත් වලන් සියලුම Sight For All යේවකයින් ස  ේයේච්ඡා යේවකයන් ආරක්ෂා 

කිරීම 

• ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ය ෝ හිරි ැරයක් සිදු වන බවට සැක යකයර් නම් කුමක් කළ 

යුතුද යන්න පිළිබඳ පැ ැදිල කරන මාර්යගෝපයේශයක් සැපයීම. 

 

මූලක අරථකථනය 

ලිංගික සූරාකෑම: ලිංගික අරමුණු සඳ ා අවදානම සහිත තනතුරක්, අවකල්ය බෙයක්, ය ෝ 

විශ්වාසය පිළිබඳ ඕනෑම අපයයෝජනයක් ය ෝ අපයයෝජනය කිරීයම් උත්සා යක්. යවනත් යකයනකුයේ 

ලිංගික සූරාකෑයමන් මූල්යමය, සමාජීය ය ෝ යේශපාෙනික වශයයන් ොභ ෙැබීම ද ඊට ඇතුළත් ය. 

ලිංගික අපයයෝජනය: බෙ ත්කාරයයන් ය ෝ අසමාන ය ෝ බෙ ත්කාර යකාන්යේසි යටයත් ලිංගික 

ේවභාවයක සැබෑ ය ෝ තර්ජනාත්මක යභෞතික ආක්රමණය. එය ප ත සඳ න් ඒවාද ඇතුළුව නමුත් 

ඒවාට පමණක් සීමා යනාවන ලිංගික අපරාධ ආවරණය කරයි: ේත්රී දූෂණයට තැත් කිරීම (යකයනකුට 

මුඛ සිංසර්ගය කිරීමට බෙ කිරීමට උත්සා  කිරීමද ඇතුළත් යේ); ස  ලිංගික අතවර (සම්මත යනාවන 



සිපගැනීම් ස  ේපර්ශ කිරීම් ඇතුළත් යේ). ලිංගික චර්යාවට කැමැත්ත දිය  ැකි වයසට අඩු යකයනකු 

සමඟ කරන සියලුම ලිංගික ක්රියාකාරකම් ලිංගික අපයයෝජන යෙස සැෙයක්.  

ලිංගික හිරිහැරය: අසභ්ය ප්රකාශ ය ෝ ලිංගික ඉල්ීම් ඇතුළත් විය  ැකි ලිංගික ේවභාවයේ 

අනවශ්ය කායික, වාචික ය ෝ වාචික යනාවන  ැසිරීම.    

 
 

ප්රතිපත්තති ක්වරියාත්තමක කිරීම 

Sight For All PSEAH ප්රතිපත්තිය ස  Sight For All හි ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ස  හිරි ැර 

වැෙැක්වීම සඳ ා වන බෙවත් උත්සා යන් ක්රියාත්මක කිරීයම් ප්රධාන අවශ්යතා ප ත දැක්යේ.  

බඳවා ගැනීයම් පිළියවත් 

Sight For All හි අරමුණ වන්යන් තනතුරු භාර ගැනීම සඳ ා ආරක්ිතම ස  සුදුසුම ස  අන් අයට 

පිළිගත යනා ැකි අවදානමක් ඇති පුේගෙයයකු සමඟ සෘජුව ය ෝ වක්රව කිසි වියටකත් දැනුවත්ව 

සම්බන්ධ යනාවන පුේගෙයින් බඳවා ගැනීම යේ.  

පුහුණුව 

සියලුම Sight For All අධ්යක්ෂ මණ්ඩෙය, කාර්ය මණ්ඩෙය, දෘෂ්ටිකයන්, ේයේච්ඡා යේවකයන්, රට 

අක්ි සායනික නිෙධාරීන්, සාමාජිකයින්, ේයාපෘතිවෙට ස භාගිවන්නන්, ේයාපෘති  වුල්කරුවන්, 

උපයේශකයින් ස  යකාන්ත්රාත්කරුවන් යන සියලු යදනාට ළමා ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිය ස  

අවදානමට ෙක්විය  ැකි පුේගෙයින්යේ චර්යාධර්ම සිංේර යයහි පිටපතක් ෙැයබන අතර ඔවුහු 

ඒවා කියවා අවයබෝධ කරයගන අත්සන් කරති.  

ය පත් සිංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළු පවත්වනු ෙබන අතර ඒ්වාට ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ස  

හිරි ැර වැළැක්වීම පිළිබඳ පුළුල් අිංශයක් ඇතුළත් යේ. ආවරණය වන මාතෘකා අතර වගකීම්, 

වාර්තා කිරීයම් ක්රියාවල, අවදානම් තක්යේරු කිරීම, අවම කිරීයම් උපාය මාර්ග ස  සම්බාධක 

ඇතුළත් යේ. 

 

 වුල්කරුවන් 

Sight For All  ා සම්බන්ධ රාජ්ය යනාවන  වුල්කරුවන් ඔවුන්යේම PSEAH ප්රතිපත්තියක් පවත්වා 

ගැනීමට අවශ්ය යේ. 

 වුල් ගිවිසුම්වෙට ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් ඇතුළත් බව ස තික කිරීම සඳ ා රජයේ 

 වුල්කරුවන් ස  Sight For All එක්ව කටයුතු කරනු ඇත. ළමුන් සැෙකිය යුතු අවදානමකට 

නිරාවරණය වන බව Sight For All කාර්ය මණ්ඩෙයට ඒ්ත්තු ගැන්යවන සියලුම ක්රියාවන් එම 

 වුල්කාර සිංවිධානය සමඟ ඇති ගිවිසුම අවසන් වීමට යේතු යේ. 

අවදානම් කළමනාකරණය 

ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ස  හිරි ැර කිරීම් තුරන් කිරීම දිගු කාීන ප්රයත්නයක් වන අතර, 

සියලු කටයුතුවෙදී ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ස  හිරි ැර කිරීයම් අවදානම අවම කිරීමට Sight 

For All කැපවී සිටී. Sight For All විසින් අවදානම්  ඳුනා ගැනීම, අවම කිරීම ස  අවම කිරීම සඳ ා 

සිංවිධානය ස  ේයාපෘති ප්රයේශයමන් කළමනාකරණය කරනු ඇත. 

 

ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය සහ හිරිහැර කිරීයේ අවදානේ  ක්වයේරු කිරීම 

Sight For All ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ස  හිරි ැර කිරීයම් අවදානම තක්යේරු කිරීම සඳ ා 

DFAT තීරණ ගැනීයම් රාමුව අනුගමනය කරයි. පියවර තුන නම්: 

1) ේයාපාර යබදා  ැරීයම්දී ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ස  හිරි ැර වීයම් අවදානමක් 

තියේද? 

ඔේ නම්, 

2) අවදානම් මට්ටම තක්යේරු කරන්න 

3) අවදානම් මට්ටම තීරණය කළ පසු, අඩු/මධ්යම/ඉ ළ/ඉතා ඉ ළ යන සුදුසු අවම ප්රමිතීන් 

අනුගමනය කරනු ෙැයේ. 

සියලුම Sight For All ේයාපෘති සඳ ා ධාරිතාව තක්යේරු කිරීයම් යකාටසක් යෙස යමම පියවර ගනු 

ෙැයේ. 

 

ේයාපෘති මට්ටමින්, ආරම්භක ස  සිංකල්ප අවධීන්හි යකාටසක් යෙස අවදානම් තක්යේරු කිරීම් 

සිදු කරනු ෙබන අතර ේයාපෘති සැෙසුම් ස  නිර්මාණ අවධියේදී නැවත ඇගයීමට ෙක් යකයර්. 



ේයාපෘති අවදානම් තක්යේරු කිරීම් ආරක්ෂා කිරීම ස  PSEAH අවදානම් ආවරණය කරන අතර 

විභව අවදානම් අවම කිරීයම් ය ෝ ඉවත් කිරීයම් ක්රියාමාර්ග ස  නිර්යේශ ඇතුළත් යේ. 

 

වාර ා කිරීම 

ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ස  හිරි ැර කිරීම් පිළිබඳ සියලු උත්සුකයන් ය ෝ යචෝදනා ව ාම 

වාර්තා කළ යුතුය. Sight For All සියලුම වාර්තා ස  උත්සුකයන් බැරෑරුම් යෙස සෙකන අතර ව ාම 

ඒ සම්බන්ධ වාම ක්රියා කරයි. 

ලිංගික සූරාකෑම, අපයයෝජනය ස  හිරි ැර පිළිබඳ උත්සුකයන් ය ෝ යචෝදනා විමර්ශනය කිරීයම්දී, 

Sight For All ේවභාවික යුක්තියේ මූෙධර්ම රැයකන බව ස තික කරයි. Sight For All හි වැරදි වාර්තා 

කිරීයම් ප්රතිපත්තියේ (Whistleblower Policy) දක්වා ඇති පරිදි, වාර්තාකරුයේ ර ේයභාවය, 

ය ළිදරේ කිරීමට විෂය වන පුේගෙයායේ අනන්යතාවය ස  ය ළිදරේ කිරීම පිළිබඳ විේතර සපයන 

උත්සුකයන් ස  යචෝදනා දැඩි ර ේයභාවයකින් යුතුව සෙකනු ෙැයේ. 

 

Sight For Allහි PSEAH ප්රතිපත්තිය, DFAT PSEAH ප්රතිපත්තිය ය ෝ උල්ෙිංඝණය කළ  ැකි  ැසිරීම් 

පිළිබඳ කිසියම් නිරීක්ෂණයක් ය ෝ සූරාකෑම, අපයයෝජනය ය ෝ හිරි ැර කිරීම සම්බන්ධයයන් 

පුේගෙයයකුයගන් යම් යචෝදනාවක් ය ෝ ය ළිදරේවක් සිදු වුවය ාත්, එම සිේධිය ය ෝ කඩකිරීම 

පිළිබඳව දැනුවත් වී වැඩ කරන දින යදකක් ඇතුළත වාර්තා කළ යුතුය. 

 

අනිවාරය සහ ක්වෂණික වාර ා කිරීම 

Sight For All සඳ ා නිශ්චිත වාර්තාකරණ ආකෘති ඇත:  

• අනිවාර්ය ස  ක්ෂණික – සිදුවී යැයි කියනු ෙබන සිේධියයන් වැඩ කරන දින 2ක් ඇතුළත වාර්තා 

කළ යුතුය. 

• අනිවාර්යය – ප්රතිපත්ති, අවම ප්රමිතිය ය ෝ අනුකූෙ යනාවීම පිළිබඳ මූෙධර්ම පිළිබඳව 

දැනුවත් වීයමන් පසු වැඩ කරන දින 5ක් ඇතුළත වාර්තා කළ යුතුය. 

 

මම වාර ාවක්ව කරන්යන් යකයේ ද? 

https://sightforall.org/complaints/ මඟින් ය ෝ ප ත සඳ න් Sight For All නියයෝජිතයයකු සමඟ 

සම්බන්ධ වීයමන් වාර්තා කළ  ැකිය: 

 

Sight For All විධායක නිෙධාරියා – jhatswell@sightforall.org 

යමාිංයගෝලයා/ශ්රී ෙිංකා/මියන්මාර් කළාප නිෙධාරියා – myanmarcountryofficer@sightforall.org 

කාම්යබෝජ යේශීය නිෙධාරියා – cambodiacountryofficer@sightforall.org 

ශ්රී ෙිංකා කළාප නිෙධාරියා – srilankacountryofficer@sightforall.org  

https://sightforall.org/complaints/
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