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සන්ධර්භය 
 

ළමුන්වේ අයිීන් පිලිබඳ ව විේවාස කරන ස්වේජස් නාේය කණ්ඩායම (STG), නිදහස් ප්රකාශනය සඳහා 

සුරක්ිත පරිසරයක් ළමුන් සඳහා ලබා දීමට ඉලක්ක කරයි. තව ද, ළමයින්ට සිය නිර්තමාණ සැලසුම් 

කිරීමට හා නිමැවීමට සුදුසු අවකාශයක් STG ය සපයා වදයි. එවහයින් ස්ීවර, අනියම්, වකාන්ත්රාත්, වහෝ 

උපවේශක පදනමින් සිටින වස්වක මණ්ඩලය, සීමාවාසිකයන්, හා ස්වේච්ඡා වස්වකයන් වමම 

ප්රතිපත්තියට බැඳී ඇත. වේශ නිරූපණ ශිල්පපීන්, ශබ්ද හා ආවලෝක කාර්තමික ශිල්පපීන් වැනි වවනත් වස්වා 

දායකයින් වකාන්ත්රාත් පදනමින් සම්බන්ධ කර ගන්නා අවස්ථා වල, අදාල ක්රියාකාරකම වහෝ රංග 

නිර්තමාණය සඳහා වගකියන STG හි ප්රධාන කලාකරුවා, එම ක්රියාකාරකම වහෝ රංග නිර්තමාණවයහි 

කාල වකවානුව ුළ සිය භාරවේ සිටින ළමුන් පිලිබඳ ව වගකියනු ඇත. 

 

සිය භාරවේ සිටින ළමයින්වේ ශාරීරික, චිත්තවේගී හා මානසික සුරක්ිතභාව පිලිබඳ ව STG ය 

වගකියනු ඇත. වම් සඳහා අනුගමනය කළ යුු පැහැදිළි පටිපාටි මාලාවක් වමම වල්පඛනවේ දක්වා ඇත. 
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▪ ළමයින්වේ යහපැවැත්ම අතිශය වැදගත් නිසාත්, 

▪ ජනවාර්තිකත්වය, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය, විවේෂ අවේයතා, ආගමික විේවාස, භාෂාව, හා 

ලිංික අනන්යතාව/ දිශානතිය වනාසලකා සියලු ම ළමයින්ට සියලු ආකාරවේ 

අපවයෝජනයන්වගන් ආරක්ෂා වීමට ඇති අයිතිය නිසාත්, 

▪ යම් තත්ත්වයක් ඇති වුවවහාත් එයට ප්රතිචාර දැක්විය යුු ආකාරය STG හි සෑම සාමාජිකවයකු 

ම දැනගත යුු නිසාත්, 

 

වමය STG යට ඉතා වැදගත් ය. 

 

කකාන්කේසි  

ශාරීරික ආරක්ෂාව  

 

කලා කටයුු විවිධ වටපිටාවන් වල සිදුවිය හැක. ක්රියාකාරකම වකාතැන ස්ථානගත වුවත්, පහත දෑ 

සැපයීම STG සාමාජිකයාවේ වගකීම වේ: 

▪ ඉවගනුම් කාමර, වපරහුරු අවකාශ විවෘත හා පහසුවවන් ප්රවේශ විය හැකි වීම. 

▪ ඉවගනුම් කාමර, වපරහුරු අවකාශ වහාඳින් ආවලෝකමත් වීම. 

▪ ළමුන්ට සුදුසු ඇඳුම් මාරු කිරීවම් කාමර තිබීම. 

▪ සෑම විට ම ප්රමාණවත් අධීක්ෂණයක් තිබීම. 

▪ වදමාපිවයකු වහෝ භාරකරුවවකු පැමිණ ළමයා රැවගන යන ුරු එම ස්ථානවේ STG 

සාමාජිකවයකු රැඳී සිටීම. 

▪ ළමවයකු නිවවස වවත යෑමට වපාදු ප්රවාහනය භාවිතා කරන්වන් නම්, ළමයා සුරක්ිත ව නිවවස 

වවත වගාස් ඇති බව දුරකථන ඇමුමකින් තහවුරු කිරීම. 

 

තව ද, වැඩකටයුු වකවරන පරිසරවයහි ළමුන්ට සුරක්ිත බවක් දැනිය යුු ය. 

▪ නිරුවත් වීම් වනාතිබිය යුු යි. 

▪ ළමුන් සම්බන්ධ වන කලා නිර්තමාණ මඟින් වයාදාගන්නා හා නිපැවයන අන්තර්තගතය, 

කණ්ඩායවම් බාල ම සාමාජිකයාටත් සුදුසු විය යුු යි. 

▪ ස්පර්තශ කිරීම් අදාළ රංගනයට, පුහුණු වීමට, වහෝ අභ්යාසයට අවේය ප්රමාණයට පමණක් 

සීමා විය යුු වමන් ම, ඒවා සුදුසු හා සාධාරණීකරණය කළ හැකි විය යුු අතර, සහභාගී වන 

ළමුන්වේ එකඟත්වය ද ලබා තිබිය යුු ය. රංගනයකට වහෝ අභ්යාසයකට අවේය යම් 

ශාරීරික ක්රියාවක් හමුවේ ළමවයකුට අපහසුතාවක් දැවනනවා නම් ළමයා ව එයට බල කළ 

වනාහැකි අතර, ජ්වයෂ්ඨ කලාකරුවා ළමයාට වඩා පහසුවක් දැවනන විකල්පපයක් භාවිතා කළ 

යුු ය. 

▪ ළමුන්වේ ඇසුවර්ත සිටින විට මත්පැන් භාවිතය හා දුම්බීම කිසිවස්ත් අනුමත වනාවකවර්ත. 

 

පුහුණු වීම්, වපරහුරු, හා රඟ දැක්වීම් අතරුර ඡායාරූප හා වීඩිවයෝ ගැවනන බව වදමාපියන්/ 

භාරකරුවන් හා ළමුන් හට වම් වන විට දන්වා ඇත. වමය අභ්යන්තර පරිහරණය හා ප්රවල්පඛන 

අවේයතා සඳහා පමණි. වමම දෘේයමය ේරේය වපාදු අවකාශවේ ේයාප්ත වකවරන යම් අවස්ථාවක 

ළමයාවේ හා වදමාපියාවේ/ භාරකරුවේ පැහැදිළි අවසරය ගනු ඇත. රහස්යභාවය පිලිබඳ ව ළමුන් 

දැනුවත් කර ඇති අතර, සමාජ මාධ්ය වල ඡායාරූප වහෝ වීඩිවයෝ වබදා හැරීම අනුමත වනාවකවරන බව 
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පැහැදිළි වකවරනු ඇත. නමුත්, ළමුන් විසින් ම වබදා හැවරන දෑ STG හි පාලනයට හා වගකීමට යටත් 

වනාවේ. පුහුණු වීම් හා වපරහුරු අතරවාරවේ දී ළමුන් අතර ජංගම දුරකථන භාවිතය තහනම් ය.  

 

මානසික හා චිත්තතකේගීය යහපැවැත්තම  

 

වයස, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය, වහෝ ශාරීරික හැකියාවන් වනාසලකා සියලු ම ළමයින් හට වගෞරවවයන් 

හා අභිමානවයන් යුු ව සැළවකනු ලැවබ්. අන්වයෝන්ය විේවාසය පදනම් කරගත් සමබර 

සම්බන්ධතාවක් ළමුන් සමඟ පවත්වා ගනු ඇති අතර, ීරණ ගැනීවම් ක්රියාවලිය හා සම්බන්ධ වීමට 

ඔවුන් ව දිරිමත් වකවරනු ඇත. 

 

බිය වැේදීම්, තර්තජනය කිරීම්, වහෝ මානසික වහෝ චිත්තවේගීය පීඩනය ඇති කරන කිසි ම හිරිහැරයක් STG 

හිදී කිසිවස්ත් අනුමත වනාවකවර්ත. ඕනෑම ආකාරයක බිය වැේදීමක් වහෝ තර්තජනයක් පිලිබඳ ව වාර්තතා 

වුවවහාත් වහෝ නිරීක්ෂණය වුවවහාත් එසැණින් ඒ පිළිබඳ ව ක්රියාමාර්තග ගනු ඇත. 

 

බිය වැේදීම් හා තර්තජන කිරීම් පිලිබඳ ව ගන්නා ක්රියාමාර්තග: 

▪ හිරිහැරය සිදු කළ පුේගලයා සමඟ අධිකාරිවාදී වනාවන ආකාරයකින් කථා කර, වරද හා එය 

වැරදි ඇයි යන්න පැහැදිළි කිරීම. 

▪ සමාව ගැනීමක් උවදසා උනන්දු කරවීම. 

▪ ඊට වැඩි මැදිහත් වීමක් අවේය නම් වදමාපියන් වහෝ භාරකරුවන් දැනුවත් කිරීම. 

▪ වින්දිතයාට අවේය සහාය ලබා දීම. 

▪ ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්තග පිලිබඳ ව පසු විපරම් කිරීම. 

▪ ලිඛිත වාර්තතාවක් තැබීම. (වාර්තතා, රඳවා ගැනීම හා ගබඩා කිරීම පිලිබඳ වකාටස බලන්න) 

 

විකේෂ අවේයතා සහිත දරුවන් සමඟ වැඩ කිරීම. 

 

සමාන අවස්ථා ලබා දීමට හා විවිධත්වයට ඉඩවදන අවකාශයක් වීමට STG ය කැපවී සිටියි. වකවනකුවේ 

පුේගලත්වය හා තමා ද අයත් යැයි දැවනන හැඟීමට අහිතකර වලස බලපෑම් වකවරන හිරිහැර කිරීම් හා 

විහිලු කිරීම් කිසිවස්ත් අනුමත වනාවකවර්ත. වර්තධනය දිරිමත් කරමින් හා ධනාත්මක ආත්ම අභිමානය 

වපෝෂණය කරමින්, සුරක්ිත හා සහවයෝගය දක්වන පරිසරයක් පවත්වා ගැනීමට අප ප්රජාවේ සියලු ම 

සාමාජිකයන් සාමූහික වගකීමක් දරයි. සහභාගීත්වයට ඉඩ වදන වටපිටාවන් වල දී විවේෂ අවේයතා 

ඇති දරුවන් හැකි උපරිම ආකාරවයන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට අපි කටයුු කරන්වනමු. තමාට 

වටිනාකමක් දී ඇති බවත් වගෞරවවයන් සැලවකන බවත් සියලු වදනාට ම දැවනන, පුේගලික වවනස්කම් 

වටහාවගන ඒවා අගයන හා පිළිගන්නා වටපිටාවක් පවත්වා ගැනීමට අපි කැප වී සිටින්වනමු. 

 

වෘත්තීයමය සහය 

 

වෘත්ීයවේදිවයකුවේ මැදිහත්වීම වහෝ උපවදස් අවේය වන තත්ත්වයක දී, උපවදස් ලබා ගත හැකි 

පුහුණු මවනෝවිේයාඥයින් තිවදවනකු සහ, නාේය හා අධ්යාපනය පිලිබඳ චිකිත්සකයින් STG කණ්ඩායවම් 
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සිටියි. තව ද, අලුත් කලාකරුවන් පිරිසක් සමඟ STG ය වැඩ කරන සෑම අවස්ථාවක ම එක් 

උපවේශකවයකු සමඟ පුහුණු වාරයක් පවත්වා, ළමුන් සමඟ කටයුු කරන විට හැසිරිය යුු ආකාරය 

සහ එහි දී ඇතිවිය හැකි අභිවයෝග වල දී කටයුු කල යුු ආකාරය පිලිබඳ ව උපවදස් ලබා වදනු ඇත. 

 

පීඩාවට පත්ත අවස්ථා හඳුනා ගැනීම 

 

ළමුන් තමාට ඇති ගැටළු ආකාර කිහිපයකින් අනාවරණය කරයි:  

▪ ඍජු ව  - ඇතිවුණු සිේධිය/ සිේධීන් පිලිබඳ ව කථා කිරීම. 

▪ වක්ර ව - යම් ප්රේනයක් ඇති බව උභයාර්තථ ප්රකාශ කරමින් වහෝ, පුේගලයින් වහෝ  සිදුවීම් 

පිලිබඳ ව  ඉඟි කරමින් හැඟවීම. 

▪ හැසිරීම මඟින් - යම් ප්රේනයක් ඇති බව හැඟවවන හැසිරීම් ප්රදර්තශනය කිරීම (වමය හිතාමතා 

වහෝ අහම්වබන් විය හැක). 

▪ චාචික වනාවන ආකාරයකින් - ලියුම් ලිවීම, චිත්ර ඇඳීම, වහෝ වවනත් ආකාරයකින් සන්නිවේදනය 

කිරීම. 

(NSPCC Learning යන මැයින් ඉහත වතාරුරු වගන ඇත) 

 

ළමුන් සිය පීඩා ගැන සාකච්ඡා කිරීමට මැළි විය හැකි අතර, බිය වීම වහෝ තර්තජනයට පත් වනවා යැයි 

හැඟීම නිසා පසුබට විය හැක. එවහයින් STG හි ජ්වයෂ්ඨ කලාකරුවන් සහ/ වහෝ, ළමුන් සමඟ නිතර 

සම්බන්ධතා පවත්වන අය ඇුළු ළමුන්වේ ඇසුවර්ත නිතර ම සිටින වැඩිහිටියන්, අදාළ සලකුණු පිලිබඳ ව 

සුපරික්ෂාකාරී හා දැනුවත් වීම වැදගත් වන අතර, සිය සහාය තර කළ යුු ය. විවිධාකාරවේ අපවයෝජන 

සහ ඒවා හඳුනා ගන්නා ආකාරය ඇමණුම 1 හි බලන්න. 

 

ක්රියාත්තමක කිරීම 
 

වස්වක මණ්ඩලය හා STG ය සමඟ වකාන්ත්රාත් සබඳතා ඇති සියලු වදනා වමම ප්රතිපත්තිය කියවා 

(භාෂා 3න් ම ලබා ගත හැක), පිළිගැනීවම් ප්රකාශයක් අත්සන් කළ යුු ය. 

 

යම් අනුරක් සිදු වූ විවටක පළමු ව සම්බන්ධ කරගනුවේ STG වයහි සිටින නම් කරන ලද ළමා ආරක්ෂක 

ප්රධානින් (CPL) ය. යම් අනුරක් සිදු වුවවහාත් ළමුන්ට පළමු ව ම සම්බන්ධ කරගත හැකි පුේගලයින් 

වන වහයින්, CPL නිලධාරීන්වේ ඇමුම් වතාරුරු පුළුල්ප ව ප්රචාරය වකවරනු ඇත. 

 

යම් ආකාරයක අපවයෝජනයක් පිලිබඳ ව දැනගත් වහා ම, CPL නිලධාරියා විසින් තත්ත්වය උත්සන්න 

වීවම් ලක්ෂය වලස හඳුනා ගත් පුේගලයින්ට දැනුම් වදනු ඇත. ඉන්පසු ව CPL නිලධාරියා විසින්, ළමයාවේ 

ආරක්ෂාව උවදසා, වදමාපියන් වහෝ භාරකරුවන් සමඟ සිදුවීම පිලිබඳ ව සාකච්ඡා කරනු ඇත. තත්ත්වය 

ස්ථාවර කිරීමට වෘත්ීයමය සහාය අවේය යැයි ීරණය වුවවහාත් STG ය විසින් එම සහාය පතනු ඇත. 

mailto:info@stages.lk
http://www.stages.lk/
https://www.facebook.com/StagesTheatreGroup
https://learning.nspcc.org.uk/child-abuse-and-neglect/recognising-and-responding-to-abuse#heading-top
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කිසිම සැකයක් වහෝ වචෝදනාවක් සැහැල්පලු වලස වනාගැවනනු ඇති අතර, අවම වශවයන් CPL නිලධාරීන් 3 

වදවනකු පවත්වා ගනුවේ  අපරාධකරුවවකු වලස එක් CPL නිලධාරිවයකු හඳුනා ගනු ලැබුණු අවස්ථාවක 

දී, අවනක් CPL නිලධාරීන් වහෝ උත්සන්න වීවම් ලක්ෂය ඍජු ව සම්බන්ධ කරගත හැකි නිසා ය. උත්සන්න 

වීවම් ලක්ෂය අපරාධකරු වුවවහාත් CPL නිලධාරියා ක්වෂ්ත්රවේ වෘත්ීයවේදීන්වේ මඟ වපන්වීම ලබා 

ගනු ඇති අතර, වැඩි මැදිහත් වීමක් අවේය නම් STG හි මණ්ඩලය හා/ වහෝ අරමුදල්ප සපයන නිවයෝජිත 

ආයතනය (සුදුසු නම්) සම්බන්ධ කරගනු ඇත.  

 

වාර්තතා වුණු සිදුවීමක දී, අදාළ පරීක්ෂණය අවසන් වන ුරු අපරාධකරුවේ වස්වය අත්හිටවනු ලැවබ්. 

සිේධිවේ හා පරීක්ෂණවේ රහස්යභාවය සෑම විට ම රැවකනු ලැවබ්. 

 

වාර්තා, රඳවා ගැනීම හා ගබඩා කිරීම  

 

රැස් කර ගන්නා ඕනෑ ම වපෞේගලික, හඳුනා ගත හැකි වතාරුරු: 

▪ ප්රමාණවත්, අදාළ, හා රඳවා ගන්නා අරමුණට සීමා විය යුු ය. 

▪ සිේධිමය, අත්සන් කරන ලද, හා පැහැදිළි ව දින වයදූ දත්ත විය යුු ය. 

▪ නිවැරදි හා යාවත්කාලීන විය යුු ය.  

▪ අවේය කාල සීමාව වතක් පමණක් තබා ගත යුු ය. 

▪ දැනගත යුු අයවලුන් සමඟ පමණක් වබදා ගත යුු ය. 

▪ ඉවලක්ේවරානික වගානු මුරපද වයාදා ආරක්ෂා කළ යුු අතර, කඩදාසි වගානු සුරක්ිත තැනක 

ගබඩා කළ යුු ය. 

 

දත්ත භාරකරු වලස සිටින අදාළ CPL නිලධාරියා විසින් දත්ත එකු වකවරයි. දැනගත යුු අයවලුන් 

සමඟ පමණක් වතාරුරු වබදා ගැවනයි. වගානු ුළට ප්රවේශ වූ වන්වේ ලඝුවක් පවත්වා ගැවනයි. 

ගබඩා වකවරන්වන් කුමන දත්ත ද, වතාරුරු රඳවා ගැනීවම් වේුව, එය වබදා ගනු ලැවබනුවේ කවුරු 

සමඟ ද, වකාපමණ කලක් වම් දත්ත ගබඩා වකරී තිවබන්වන් ද, යන විස්තර දත්ත ලබා වදන්නාට 

(සිේධියට අදාළ ව ළමුන් වහෝ වැඩිහිටියන්) පැහැදිළි කර දීම CPL නිලධාරියාවේ වගකීම යි. 

 

පිටත දී මුහුණ දුන් අත්දැකීමක් STG ය ුළ දී වබදා ගැනුණු අවස්ථාවක දී (වාචික වහෝ චාචික වනාවන 

ආකාරයකින්), එය යම් අවධානයක් දිය යුු සිේධියක් වලස දැවන් නම්, අදාළ STG සාමාජිකයා සියලු CPL 

නිලධාරීන් දැනුවත් කරනු ඇති අතර, CPL නිලධාරීන් වෘත්ීයවේදීන්වේ උපවදස් පතනු ඇත (වෘත්ීයමය 

සහය යන වකාටස බලන්න). එවැනි අත්දැකීම් ළමුන් කණ්ඩායමක් සමඟ වබදා ගැනුන අවස්ථාවක දී, STG 

ය රහස්යභාවය පිලිබඳ ව උපවදස් ලබා වදනු ඇත; නමුත්, එම අදාළ කණ්ඩායවමන් පිටත සිදුවන 

සන්නිවේදනයන් STG වයහි පාලනය හා වගකීම යටතට අයත් වනවේ. 

 

CPL නිලධාරියා සිේධිය පිලිබඳ ව වතාරුරු කරුණුමය වලස රැස් කර ගැනීමට අරමුණු කරනු ඇත. 

අවේය වුවවහාත් අනුගමනය කිරීමට හා පුළුල්ප කිරීමට හැකි සැකිල්පලක්, ඇමණුම 2 හි ඇත. 

 

(ඉහත කරුණු අනුවර්තථනය කරවගන ඇත්වත් එක්සත් රාජධානිවේ ළමුන්ට හිංසා කිරීම වැළක්වීම 

සඳහා වූ ජාතික සමිතිවයනි.) 

 

mailto:info@stages.lk
http://www.stages.lk/
https://www.facebook.com/StagesTheatreGroup
https://learning.nspcc.org.uk/media/1442/child-protection-records-retention-and-storage-guidelines-september-2019.pdf
https://learning.nspcc.org.uk/media/1442/child-protection-records-retention-and-storage-guidelines-september-2019.pdf
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ඇමණුම 1 

අපකයෝජනය කිරීකේ සලකුණු හා ලක්ෂණ 
 

(Guildford Theatre School හි ළමා ආරක්ෂක ප්රතිපත්තිවයන් අන්වර්තථනය කරවගන ඇත.) 

 

ශාරීරික අපකයෝජනය: පහර දීම, වසලවීම, විසි කිරීම, වස දීම, දැවීම, උණු වුරින් පිච්ීම, ිල්පලීම, 

හුස්ම හිර කිරීම, වහෝ වවන යම් ආකාරයකින් ළමයාට ශාරීරික හිංසා කිරීම ශාරීරික අපවයෝජනයට 

අයත් වේ. වදමාපිවයකු වහෝ රැක බලා ගන්වනකු ළමවයකු ුළ වරෝග හිතාමතා ම ඇති කිරීම වහෝ වරෝග 

ලක්ෂණ වගාතා කීම ුළින් ද ශාරීරික හිංසනය ඇති වේ. 

 

චිත්තතකේගීය අපකයෝජනය: ළමයාවේ චිත්තවේගීය දියුණුවට වනානවත්වා ම ඉතා අයහපත් වලසට 

බලපාන ආකාරවයන්, ළමවයකු වනානවත්වා ම චිත්තවේගීය හිංසනයට පත්කිරීම චිත්තවේගීය 

අපවයෝජනය නම් වේ. තමා වනාවටිනා බවත්, තමා ආදරය වනාලබන බවත්, තමා ප්රමාණවත් වනාවන 

බවත්, හා තමාවේ වටිනාකම පවතින්වන් අවනවකකුවේ අවේයතා සම්ූර්තණ කරන තරමට පමණක් 

බවත් ළමයාට ඒත්ු ගැන්වීම වමයට අදාළ වේ. සිය අදහස් ප්රකාශ කිරීමට ළමයාට අවස්ථා වනාදීම, 

ඔවුන් ව හිතාමතා නිේශබ්ද කරවීම, වහෝ ඔවුන් කියන වේ හා සන්නිවේදනය කරන ආකාරය විහිලුවට 

ගැනීම වමයට අදාළ වේ. ළමයාවේ වර්තධන හැකියාවන් වලට එහා ිය අන්තර්තක්රියා, ඉක්මවා ිය 

ආරක්ෂා කිරීම, ගවේෂණය හා ඉවගනුම් ක්රියා සීමා කිරීම, වහෝ ළමයා සාමාන්ය සමාජයීය 

අන්තර්තක්රියා වලට සම්බන්ධ වීවමන් වැළක්වීම වමයට අදාළ වේ. අවනවකකුට කෲර වලස සලකනවා 

දැකීම වහෝ ඇසීම ද වමයට අයත් ය. තමා අවධානමක සිටින්වන් යැයි නිතර ම බිවයන් සිටින 

තත්ත්වයකට පත්වන තරමට ම ළමුන් බිය වැේදීම හා තර්තජනය කිරීම (අන්තර්තජාලය ුළ ද), ළමුන් 

දුෂණය කිරීම හා සූරාකෑම ද වමයට අයත් ය. ළමවයකුට කෲර වලස සලකන සෑම අවස්ථාවක ම යම් 

ආකාරයක චිත්තවේගීය අපවයෝජනයක් සිදු වකවරන අතර, එය තනි ව ද සිදුවිය හැක. 

 

ලිංගික අපකයෝජනය: සිදුවන්වන් කුමක් දැයි ළමයා දැන සිටියත් නැතත්, ඉහළ මේටවම් 

ප්රචණ්ඩත්වයක් වනාතිබුණත්, ළමවයකු වහෝ බාල වයස්කරුවවකු ලිංික ක්රියාවල නිවයළීමට 

වපළඹවීම වහෝ බල කිරීම ලිංික අපවයෝජනයට අදාළ වේ. සංංසර්තගී ලිංික චර්තයා (උදා: දුෂණය වහෝ 

මුඛ ලිංික සංසර්තගය) වමන් ම ස්වයං වින්දනය, සිප ගැනීම, ඇතිල්පලීම, සහ ඇඳුම් වලට පිටතින් ඇල්පලීම 

වැනි සංසර්තගී වනාවන ලිංික චර්තයා ද වමයට අදාළ ශාරීරික සම්බන්ධතා වලට අයිති වේ. ළමුන් ලවා 

ලිංික දසුන් හා ක්රියා බැලවීම වහෝ ඒවා නිෂ්පාදනයට එකු කර ගැනීම, වනාසුදුසු ආකාරවේ ලිංික 

හැසිරීම් වලට ළමුන් වපළඹවීම, අපවයෝජනය ලක්කිරීමට ළමුන් පුහුණු කරවීම (අන්තර්තජාලය හරහා ද) 

යන ක්රියා ද වමයට ඇුළත් ය. ලිංික අපවයෝජනය වැඩිහිටි පිරිමින් පමණක් සිදු වනාකරන්වනකි. 

කාන්තාවන් ද අවනක් ළමුන් ද ලිංික අපවයෝජනයට අදාළ ක්රියා වල නියැවල්ප. 

 

කනාසලකා හැරීම: වනාසලකා හැරීම යනු ළමවයකුවේ මූලික ශාරීරික හා මානසික අවේයතා ඉටු 

කිරීමට වනානවත්වා ම අවපාවහාසත් වීමයි. ඉන් ළමයාවේ වසෞඛ්යවේ හා වර්තධනවේ බරපතළ දුර්තවලතා 

ඇතිවිය හැක. වදමපිවයකු වහෝ රැකබලා ගන්වනකු විසින් අවේය පමණට කෑම, නවාතැන්, හා ඇඳුම් ලබා 

දීමට (නිවවසින් පිටමන් කිරීම වහෝ අතහැර දැමීම ඇුළත්) අවපාවහාසත් වීම, ශාරීරික පීඩා හා 

අවදානම් වලින් ළමයා ආරක්ෂා කිරීමට අවපාවහාසත් වීම, අවේය පමණට අධීක්ෂණය කිරීමට 

අවපාවහාසත් වීම (අවේය පමණට රැක බලා ගන්නන් වයාදා වනාගැනීම ඇුළත්), වහෝ සුදුසු වවේය 

mailto:info@stages.lk
http://www.stages.lk/
https://www.facebook.com/StagesTheatreGroup
https://www.guildfordtheatreschool.co.uk/legal/child-protection-policy
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රැකවරණය වහෝ ප්රතිකාර ලබා දීමට අවපාවහාසත් වීම ද වමයට අදාළ ය. ළමවයකුවේ මූලික 

චිත්තවේගීය අවේයතා වනාසලකා හැරීම, හා ඒවාට ප්රතිචාර වනාදැක්වීම ද වමයට ඇුළත් ය. 

 

බිය වැේීම හා තර්ජනය කිරීම: සිත් රිවදන ආකාරවේ නම් වලින් කථා කිරීම, පහර දීම, තල්පලු කිරීම, 

කටකතා පැතිරවීම, බලපෑම් කිරීම, හා වකවනකු අඩපණ කිරීමට උත්සහ කිරීම වැනි යවමකුට හිරිහැර 

කිරීම අරමුණු කරගත් හැසිරීම් වමයට ඇුළත් වේ.  

පාසවල්ප දී, නිවවස් දී, වහෝ අන්තර්තජාලවේ දී වැනි ඕනෑ ම තැනක එය සිදු විය හැක. එය සාමාන්යවයන් 

දීර්තඝ කාලයක් තිස්වස් නැවත නැවතත් සිදු වන වතර, ළමවයකුට ශාරීරික ව හා චිත්තවේගීය ව හානි කළ 

හැක. 

සමාජ ජාල හා ජංගම දුරකථන වයාදාවගන අන්තර්තජාලවේ සිදුවන බිය වැේදීම් හා තර්තජන කිරීම් 'cyber 

bullying' යනුවවන් හැඳින්වේ. 

 

සයිබර් අවකාශකේ සිදුවන බිය වැේීේ හා තර්ජන කිරීේ (Cyber Bullying):  ජංගම දුරකථන, 

පරිගණක, හා ටැබ් යන්ත්ර වැනි ඩිජිටල්ප උපකරණ හරහා සිදුවන හිංසනයන් වමයට අදාළ ය. වතාරුරු 

බැලීමට, වබදා ගැනීමට, හා එයට සහභාගී වීමට හැකි මාධ්ය වන වකටි පණිවිඩ, ඇප් වයදුම්, සමාජ 

මාධ්ය, ව ෝරම්, වහෝ පරිගණක ක්රීඩා අඩවි ුළ වමවැනි ක්රියා ඇතිවිය හැක. හිරිහැර කිරීම, වකාන් 

කිරීම, රැවැේටීම, අන්තර්තජාලවේ ලුහුබැඳීම, ලැජ්ජාව උපදවන ඡායාරූප මුදා හරිම, ේයාජ සමාජ මාධ්ය 

ිණුම් සැදීම, වමවැනි වතාරුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය වයාදාවගන කප්පම් ගැනීම වැනි ක්රියා 

වමම කාණ්ඩයට උදාහරණ වේ. වමය තමා සිටින ඕනෑ ම තැනක දී, හා දවවස් ඕනෑ ම වවලාවක දී  සිදුවිය 

හැකි නිසා ඉන් කිසිදු ගැලවීමක් නැතැයි ළමවයකුට හැඟීය හැක. 

 

ළමා ලිංගික සූරාකෑම: මුදල්ප, මත්ේරේය, මත්පැන්, නවාතැන්, වහෝ තෑි වවනුවවන් ළමයින් වයාදවා 

ලිංික ක්රියා නිරූපණය කරවීමත්, ළමයින් මත එවැනි ක්රියා නිරූපණය කිරීමත් හරහා ළමුන් ලිංික ව 

අපවයෝජන කිරීම ළමා ලිංික සූරාකෑම නම් වේ. ළමයාවේ දැනුවත්කමින් වතාර ව තාක්ෂනය 

වයාදාවගන ද වමය සිදුවිය හැකි ය: උදාහරණයක් වලස ක්ෂණික වගවීමක් වහෝ වාසියකින් වතාර ව 

අන්තර්තජාලවේ වහෝ ජංගම දුරකථන වල ලිංික ඡායාරූප වබදා හැරීමට වපළඹවීම. තමා ඉතාමත් 

ආදරණීය හා සම්මුතිය මත පදනම් වූ සම්බන්ධතාවයක සිටින බවට විේවාස කිරීමට ළමුන් වහෝ බාල 

වයස්කාරයන් රවේටනු ලැවබයි. ළමා ලිංික සූරාකෑම යනු සැඟවුණු අපරාධයකි. බාල වයස්කාරයන් 

වබාවහෝ විට සිය අපවයෝජකයා ව විේවාස කරන අතර, තමා අපවයෝජනයට ලක් වන බව වනාදනී. ඔවුන් 

සිය අපවයෝජකයා මත යැවපනවා වනු ඇති වහෝ, සිදුවන වදය කිසිවවකුටත් පැවසීමට බිය වී සිටිනවා වනු 

ඇත. විවනෝදාස්වාද කර්තමාන්තවේ කටයුු කරන ළමුන් රූපවාහිනී, චිත්රපට, වහෝ නිරූපණ/ ඡායාරූප 

අවස්ථා වවනුවවනුත්, වෘත්ීයමය වේදිකා නාේය නිර්තමාණ වල චරිත වවනුවවනුත් ලිංික ව සූරාකෑමට 

ලක් වනු ඇත. 
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ඇමණුම 2 

Template for Incident Reporting  
 

 

 

CPL නිලධාරියාවේ නම   

වාර්තතාවේ දිනය හා 

වේලාව  

 

  

සිදුවීවම් දිනය හා වේලාව   

වින්දිතයන්වේ නම් සහ 

වයස්  

 

අපරාධකරුවන්වේ නම් 

සහ වයස්  

 

සාක්ිකරුවන්වේ නම් 

සහ වයස්  

 

  

සිේධිය පිලිබඳ ව විස්තරය   

ගත් ක්රියාමාර්තග   

වයාමු කරන්නන්   

පසු විපරම් කිරීම්   

  

වවනත්   
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