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පෙබරවාරි 09, 2023 
මපේ අංකය: 2023/01/P/01 
 
 
රනිල් úl%uisxy 
ගරු ජනාධිෙති 
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය 

ජනාධිෙති ld¾hd,h 
පකාළඹ 

 
ගරු ජනාධිෙතිතුමනි,  
 
විර ෝධතා jHdmdr සඳහා සාමරේ  භික්ෂූේ වහේරසේලා සම්බේද ක  ගැනීමට එදිරිව පැමිණිල්ල 
 

2023 පෙබරවාරි 08 වැනි දින පොල්ූව හන්ත්රදිපේ දී 13 පවනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංප ෝධනයට එදිරිව 

වැඩිහිටි භික්ෂූන්ත්ර වහන්ත්රපස්ලා විසින්ත්ර පමපහයවන ලද විපරෝධතා ොගමන සදහා සහභාගි වූ සාමපන්ත්රර භික්ෂූන්ත්ර 
වහන්ත්රපස්ලාපේ සුබසාධනය සහ ආරක්ෂෂාව පිළිබඳ අෙපේ බලවත් සැලකිල්ල ඉස්මතු කිරීමට අපි 

කැමැත්පතමු. 
 

පමම විපරෝධතාවය කායික සහ වාචික ප්රචණ්ඩඩත්වයට තුු දුන්ත්ර අතර පබාපහෝ අහිංසක ළමා භික්ෂූන්ත්ර 

වහන්ත්රපස්ලාපේ ජීවිත සෘජුවම අනතුපේ පහළන ලදි. ඔවුන්ත්රට පූජක ප්රධානීන්ත්රපේ උෙපදස් අනුගමනය කිරීමට 

බල කරනු ලැබූ බව වි ්වාස ආරංචි ud¾. ඔස්පස් අෙපවත jd¾;d වී ඇත.  
 

ජාතයන්ත්රතර නීතියට අනුව ශ්රී ලංකාපේ වයස අවුරුදු 18ට අු සියලුම පුරවැසියන්ත්ර දරුවන්ත්ර පලස පිළිගැපන්ත්ර. 

සියලුම දරුවන්ත්ර රාජයපේ සහ සමාජපේ උෙරිම ආරක්ෂෂාව ලැබිය යුතු වඩාත් අවදානමට ලක්ෂවිය හැකි ප්රජාවකි. 
 

ජනතාව විසින්ත්ර ෙවත්වන ලද සාමකාමී විපරෝධතාවපේ සිදු වූ සිදුවීමකින්ත්ර ෙසු, ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම 

පිළිබඳ ජනාධිෙති පල්කම් ld¾hd,fha ඔක්ෂපතෝබේ මස 12 වැනි දින ෙැවති රැස්වීපම් දී, “විර ෝධතා රපළපාලි 

සඳහා ළමුේ රැරගන යාම නත  කළ යුතුයි. ඔවුේ උදරඝෝෂණවලට ළමයිේ රැරගන යේරේ ඔවුේව රගද  

තනියම තබා ගත රනාහැකි නිසා රනාව ප්රභාක ේ කළ ආකා යටම මිනිසේ පලිහක්ෂ ක  ගැනීමටය”, යනුපවන්ත්ර 

ඔබතුමා ප්රකා  කළ අතර, වයවස්ථාපේ 13 පවනි ඛන්ත්රඩපේ 7 පවනි වගන්ත්රතියට අනුව දරුපවකුපේ සුබසාධනය 

රජපේ mQ¾K වගකීම බව අවධාරණය කරමින්ත්ර, ඔවුන්ත්ර ආරක්ෂෂා කිරීමට ශ්රී ලංකා පොලිසියට පියවර ගන්ත්රනා 

පලස ඔබතුමා නිපයෝග කරන ලදී. නමුත් පමම උදපඝෝෂණය නැවැත්වීමට පහෝ සාමපණ්ඩර භික්ෂුන්ත්ර 

වහන්ත්රපස්ලා ආරක්ෂෂා කිරීමට පහෝ පොලිසිය අසමත් විය.  
 

අනාගතපේ සැබෑ ප්රතිලාභීන්ත්රපේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂෂා කිරීමට සහ ප්රවධේනය කිරීමට නිෂ්චිත l%shdud¾. 

ගන්ත්රනා පලසත්, රාජය රැකවරණය යටපත් සිටින සියලුම ළමා භික්ෂූන්ත්ර වහන්ත්රපස්ලා ඉදිරිපේ දී විපරෝධතා 
පෙළොලිවලට සහභාගී වීම වැළැක්ෂවීමට වහාම පියවර ගන්ත්රනා පලසත් 'ළමා ආරක්ෂෂණ සන්ත්රධානපේ' සාමාජික 
සංවිධාන පලස අපි ඔබතුමාපගන්ත්ර ඉල්ලා සිටින්ත්රපනමු. 
 
පමයට වි ්වාසී,  
 
 

    
   
 

 

 

 

Child Protection Alliance 
115 Kynsey Road, Colombo 8 

M: +94 771 656867 | W: www.stopchildcruelty.com | E: info@stopchildcruelty.com 

වවදH තුෂ ්úl%ukdhl 

සම කැඳවුම්කරු 
ඉපරෝෂන්ත්ර හල්ගමුව 

සම කැඳවුම්කරු 

http://www.stopchildcruelty.com/
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ළමා ආරක්ෂෂණ සන්ත්රධානපේ සාමාජික සංවිධාන 

 

 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 

 

පිටෙත්: 

 úÿr úl%ukdhl" leìkÜ weu;s" nqoaOYdik, wd.ñl yd ixialD;sl lghq;= wud;HdxYh 

 චානක උදයකුමාර, සභාෙති, ජාතික ළමා ආරක්ෂෂක අධිකාරිය 

 C.D. úl%ur;ak, පොලිසේති, ශ්රී ලංකා පොලීසිය 
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