
මරණ දඬුවම ක්රියාත්මක කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය පිළිබඳ  

ශ්රී ලංකා වවදය සංෙමගේ මාධ්ය නිගේදනය 

 

 

මෙරට වෛද්ය ෛෘත්තිකයින්මේ ප්රමුඛතෙ විද්ෛත්ත සංවිධානය ෛශමයනුත්ත, සැෙවිටෙ තෙ 

සාොජිකයින්මේ ආචාර ධර්ෙ ෛලට අනුකූල ක්රියා කිරීෙ ප්රෛර්ධනය කරන ආයතනයක් 

ෛශමයනුත්ත ශ්රී ලංකා වෛද්ය සංගෙය, ෙරණ ද්ඬුෛෙට නියෙෛ සිටින සිරකරුෛන්ට එෙ 

ද්ඬුෛෙ ක්රියාත්තෙක කිරීෙට ද්රණු ලබන කඩිනම් ප්රයත්තන ෙගින් ජාියටත්ත වෛද්ය 

ෛෘත්තියටත්ත ඇිවිය හැකි බලපෑම් පිළිබඳෛ ද්ැඩි අෛධානය මයාමුකර සිටී. 

 

ශිෂ්ට සම්පන්න සොජය ෙරණ ද්ඬුෛෙ දීෙ සාධාරණීකරණය කිරීෙ ෛඩ ෛඩාත්ත ප්රශ්න 

කරමින් සිටියි. මින් ඔබ්බට යමින්, විමශ්ෂමයන් ෙ නීි පද්ධිය තුල පෛින ප්රශ්නකාරී 

තත්තත්තෛයන් සහ එෛැනි ගැටළුකාරී පද්ධියක නීිෙය පිළිසරණ පැතීෙට ඇි සීමිත 

අෛකාශ ද් සලකා, නීිමේදීන් ඇතුළු අප රමටහි මබාමහෝ පුරෛැසිමයෝද්, මෙෙ  තීරණය 

අප රටට මනාගැලමපන බෛට කරුණු මපන්ෛා මද්ි. එමලසෙ එෛැනි ගැටළු අප සොජමේ 

දුප්පත්තෙ සාොජිකයිනට අසොනකාරී මලස බලපායි. මම් සම්බන්ධමයන් ශක්ිෙත්ත 

කිකාෛක් මෙරට ඇිවී ිබීෙ මහාඳ ප්රෛණතාෛයක් වුෛද්, එෙගින් නිගෙන ෛලට 

එළැඹීෙ තාෙත්ත ඉක්ෙන් ෛැඩිය.  

 

මෙෛන් පසුබිෙක් තුළ, ඉක්ෙන් තීරණ ෛලට මනාඑළමෙන මලසත්ත, ද්ැනට ජනතාෛ අතර 

මම් සම්බන්ධමයන් ඇිවී ිමබන සංෛාද්ය ඉදිරියට යාෙට ඉඩ සලසන මලසත්ත, ඒ සඳහා 

අර්ථාන්විත කරුණු ෛලින් ද්ායක මෛන මලසත්ත, අප සංගෙය ඉල්ලා සිටී. එෛැනි වූ ක්රියා  

ොර්ගයක්, අප සැෙ ගරු කරනු ලබන්නාවූ සහ මද්ශපාලන අධිකාරිය විසින් ආරක්ෂා 

කිරීෙට බැඳී සිටින්නාවුත්ත, ප්රජාතාන්ික ගුණාංග සුරකිනු ඇතැයි අපි විශ්ෛාශ කරමු. 

 

ෙරණ ද්ඬුෛෙ ක්රියාත්තෙක කිරීමම් ක්රියාෛලියට මහෝ එහි මකාටසකට මහෝ ඒ සඳහා 

සිරකරුෛන්මේ මයෝගයතාෛය පිරික්සීෙට මහෝ බලපෑෙ ෙත මහෝ වෛද්යෛරුන් සහභාගී 

වීෙ ආචාර ධර්ෙ ෛලට පටහැනි බෛ අපි මපන්ෛා මද්නු කැෙැත්තමතමු. බලපෑම් ෙධයමේ 

වුෛද් ෙනුෂය ජිවිතයට ගරු කිරීෙ අප ෛෘත්තිමේ උත්තතරීතර ආචාර ධර්ෙයකි. 

 

සිරකරුෛන් සඳහා ෙරණ ද්ඬුෛෙ ක්රියාත්තෙක කිරීමෙන් ෛලකින මලසට ආණ්ඩුමෛන් සහ 

රජමයන් ශ්රී ලංකා වෛද්ය සංගෙය ද්ැඩිෛ ඉල්ලා සිටියි. ෙරණ ද්ඬුෛෙ ක්රියාත්තෙක කිරීෙ 

තුළින් ලබාගැනීෙට බලාමපාමරාත්තතු ෛන යහපත්ත සොජයීය පරොර්ථයන් ිමබ් නම්, 

එෛැනි  පරොර්ථ සපුරාගත හැකි මෛනත්ත සුදුසු ක්රෙමේද් පිළිබඳ වූ කිකාෛ අඛණ්ඩඩෛ 

ඉදිරියටත්ත පෛත්තෛා මගන යන මලසත්ත, අප සියළු පාර්ශ්ෛ ෛලින් ඉල්ලා සිටිමු. එමලසෙ, 

ෙරණ ද්ඬුෛෙ ක්රියාත්තෙක කිරීෙ මහෝ ඊට කිසියම් ආකාරයකින් ද්ායකවීෙ වෛද්ය ආචාර 

ධර්ෙ ෛලට පටහැනි බෛ අප සංගෙය සියළුෙ වෛද්යෛරුනට ද් ද්න්ෛා සිටී. 

 

 

 

වවදය පණ්ඩුක කරුණානායක  

උප සභාපි  

ශ්රී ලංකා වෛද්ය සංගෙය මෛනුමෛන් 

 

 

 


