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සුසිල් ගේමජයන්ත මහතා 

ගරු අධ්යාපන අමාතයතුමා 

අධ්යාපන අමාතයංශය 

ඉසුරුපාය  

බත්තරමුල්ල 

 

ගරු ඇමතිතුමනි, 

 

දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල පවතින සිංහල, නෙමළ හා ඉිංග්රීස මාධ්ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා රාජය නසේවනේ නියුතු 

උපාධිධ්ාරීේ ශ්රී ලිංකා ගුරු නසේවයට බඳවා ගැනීනේ තරඟ විභාගය - 2023  

 

2023.01.28 දින ඉහත ශීර්ෂය යටගත් අධ්යාපන අමාතයංශය විසින් නිකුත් ගකරුනු මාධ්ය නිගේදනය ගකගරහි ඔබගේ 

විගශේෂ අවධ්ාරණය ගයාමු කර සිටින්ගනමු.  

පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ගුරුවරුන් පත්කර ගැනීගේ අවශයතාවය පිළිගන්නා අතර සේරදායක ගලස ගමගලස පත් කර 

ගන්නා ගුරුවරුන්ට කිසිම ළමා මගනෝ විදයාත්මක පුහුණුවීේ ගහෝ ධ්නාත්මක විනය ක්රමගේදයන් පිළිබඳ පුහුණුවීේ 

ගනාලැගබන බව අප විසින් කළ අධ්යයනවලින් පැහැදිලි වී ඇත. එහි රථිපලයක් ගලස පාසල් තුළ ළමා අපගයෝජන සිද්ධීන් 

වැඩි ගවමින් පවතින අතර, දරුවන්ට එගරහි දඬුවේ තහනේ කළ චක්රගල්ඛ අංක 2016/12 ද කඩදාසියකට සීමා වූ අක්රීය 

නීතියක් බවට පත් වී ඇත. 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිගේ රථම සභාපතිවරයා වූ මහාචාර්ය හගර්න්ර ද සිල්වා මහතාගග මූලිකත්වගයන් 2017 

වසගර්දී පල කළ ‘ A Study on Child Disciplinary Methods Practiced in Schools in Sri Lanka’ ( ශ්රී ලංකාගේ පාසල් තුළ 

ක්රියාත්මක විනය ක්රියාවලියන් පිළිබඳ අධ්යයනය) අධ්යයනයට අනුව ගුරුවරු 61.9% ක් අවම වශගයන් එක් වතාවක් ගහෝ 

ගගවුණු පාසල් වාරගේදී ශාරීරික දඬුවේ භාවිතා කළ බව තහවුරු වී ඇත. තවද 80.4% ක් දරුවන් ශාරීරික දඬුවමටත් 53.2% 

ශාරීරික අපගයෝජනයටත්, 73.5%ක් දරුවන් මානසික හිංසනයටත් භාජනය වූ බව අනාවරණය විය. වාර්ථාගේ අනිවාර්ය 

ගුරු පුහුණුවීේ ඇතුලුව නිර්ගද්ධශ 18ක් අද වනතුරු සාර්ථකව ක්රියාත්මක ගනාකිරීම අධ්යයනය සිදුකල ජාතික ළමා ආරක්ෂක 

අධිකාරිගේත්, නිර්ගද්ධශ ගයාමුවූ අධ්යාපන අමාතයංශගේත්  බරපතල වගකීේ පැහැර හැරීමකි. 

ළමා ආරක්ෂණ අර්බදය විසඳීමට රාගයෝගික පියවරක් ගලස අලුතින් බඳවා ගන්නා සියළුම ගුරුවරුන්ට ළමා මගනෝ 

විදයාත්මක පුහුණුවීේ අනිවර්ය කිරීමටත්, වසර ගදකකට වරක් පුහුණුවීේ යාවත්කාලීන කිරීමටත් ශ්රී ලංකාගේ රථම ‘ළමා 

ආරක්ෂණ සන්ධ්ානගේ’ සාමාජිකයින් වන අප ගයෝජනා කර සිටින්ගනමු. 

 

ගමයට විශේවාසී, 

 

 
වවදය තුෂේ වික්රමනායක                  ඉගරෝෂන් හල්ගමුව     

සම කැඳවුේකරු     සම කැඳවුේකරු 

 

• Avanka Lanka Foundation   

• Bakamoono.lk 

• Hashtag Generation  

• iProbono 

• LEADS 

• Meraki Sri Lanka  

• Promoters for Equal Partnership in Leadership 

• Right to Life Human Rights Centre  

• Saubhagya Foundation  

• Schools 4.0 Lanka 

• Sri Lanka Unites  

• Stop Child Cruelty Trust  

• Youth Advocacy Network Sri Lanka 

• Youth for Tomorrow 

http://www.stopchildcruelty.com/

