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ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය, ශ්රී ලා ොව 

නීති පීඨය 

 

නීතිකේදී උපොධි පරීක්ෂණය, කද්වන වසර (මොර්ගගත)  - 

2020 

 

පවුල් නීතිය 

(පෑ තුනයි ) 

 
මුළු ප්රශ්නන ංඛ්යාව :   06 

 
ප්රශ්නන තුන ට (03) පමණක් පිළිතුරු ංපයන්න. 
(නනාපැහැදිලි අත්අකුරු ංඳහා ලකුණු අඩු නෙනේ.) 

 

01. ‘ශ්රී ලඛොව : තුල විව :ාහයට අදාළ සියලුම නීතිව :ලට නපාදු වූ අව :ම ව :යස් 

සීමාව :ක් නියම කිරීම නීති ංම්පාදෙ අධිොරීන්ට අභිනයෝගාත්මෙ 

ොේයයකි.’ 

 

අදාළ ව :යව :ස්ථාාපි  ප්රතිපාදන ංහ නඩු තීන්දු නීතිය විශ්නනේෂණය ෙරමින් 

ංහ ශ්රී ලඛොනව විනශ්නෂ නීති ංහ ංාමානය නීතිය අ ර පව :තින නීතිමය 

විෂම ා ඇසුනරන්, ඉහ  ප්රොයය පිලිඳඳව : ඔඳනේ අදහස් දක්ව :න්න. 

ඔඳනේ පිළිතුර මීට අදාළ ජා යන් ර ඳැදීම් ංහ නමම ගැටළුව : 

ආමන්රණය කිරීම ංඳහා අනුප්රාප්තිකතිෙ ශ්රී ලඛො රජයන් (successive Sri 

Lankan governments) ගත් උත්ංාහයන් නව :  නයාමු විය යුතුය.  

  

02. නාමේ ංහා සී ා 2017 ව :ේෂනේ ජුනි මං විව :ාහ වුහ. ඔවුන් නදපළට 2018 

ව :ේෂනේ අනේේ මං උප  ලැ    යානි නම් දරුව :කු සියියි. නාමේ මීට නපර 

රාධා ංමඟ විව :ාහ වී සියි නහයින්, 2017 ව :ේෂනේ නනාව :ැම්ඳේ මං දී 

ඇනගන් දික්ෙංාද විය. නාමේ 2017 ව :ේෂනේ නදංැම්ඳේ මාංනේ දී 

විනේයග  වූ අ ර, ඔහු දැන් නව :නත් ොන් ාව :ක් ංමඟ 
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ංම්ඳන්ධ ාව :යක් පව :ත්ව :යි. සී ා ංමඟ වූ විව :ාහය නී යානුලල 

විව :ාහයක් නනාව :න ඳැවින්, යානි ඔහුනේ සුජා ෙ දියණිය නනාව :න ඳව :ට 

න ෝදනා ෙරමින් නාමේ යානිව : නඩත්තු කිරීම ප්රතිනෂේප ෙරයි.  

 

ඉහ  සිේධිය ංලො, ශ්රී ලඛොව : තුල දරුනව :කුනේ සුජා වාව :ය තීරණය 

කිරීනම්දී ජීව : විදයාත්මෙ නදමාපියවාව :ය නනාංලො වව :ව :ාහෙ 

නදමාපියවාව :ය පමණක් නී යානුලලව : පිළිගැනීනම් ප්රතිවිපාෙ 

විශ්නනේෂණය ෙරන්න. ඔඳනේ විශ්නනේෂණය අව :ම ව :යනයන්  ව :ත් එක් 

අධිෙරණ ඳලප්රනේයයකින් උදාහරණ නගන හැර දැක්විය යුතුය. අව :යය 

අව :ස්ථාාව :න්ිදී අදාළ නඩු තීන්දු නීතිය ංහ ව :යව :ස්ථාාපි  ප්රතිපාදන ද 

ංඳහන් ෙළ යුතුය. 

 

03. “දරුව :ානේ උපරිම යහප  උනදංා අව :යය නව නම්, න ව :න පාේයව :යෙට 

වුව :ද දරුව :ානේ රැෙව :රණය ංහ වාරොරත්ව :ය ලඳා දීමට ඳාල 

ව :යස්ෙරුව :න්නේ උපරිම වාරෙරු ව :යනයන් අධිෙරණය පසුඳට නනාව :නු 

ඇ .” 

 

ළමා රැෙව :රණය, වාරොරත්ව :ය ංහ නව :නත් ආශ්රි  ෙරුණු 

ංම්ඳන්ධනයන් ශ්රී ලඛොව : තුල අධිෙරණ විසින් නගන ඇති  ප්රනවයය 

නමමඟින් පිළිබිඹු නවද? ඔඳනේ පිළිතුර නේශීය නීතිය, ප්රතිපත්ති, නඩු 

තීන්දු නිතිය ංහ අදාළ ජා යන් ර ප්රමිතීන් දක්ව :මින් ංාධාරණීෙරණය 

ෙරන්න. 

 

04. රානේෂ් ංහ මාලනි ව :ේෂ 1997 දී ංාමානය නීතිය යටනත් විව :ාහ වූ අ ර 

ඔවුන්ට දරුව :න් නදනදනනකු සියියි.  ම ස්ව :ාමිපුරුෂයා ංමඟ ඇති වූ 

නිරන් ර ව :ාද විව :ාද නේතුනව :න් මාලනි ව :ේෂ 2020 නපඳරව :ාරි මාංනේදී 

වව :ව :ාහෙ නිව :ං හැර ගියාය. ඔවුන්නේ පහනළාස් හැවිරිදි දියණිය ව :න 

දීපා ංහ ආඳාධි  අනයකු ව :න  විසි හැවිරිදි පුත් සුේයා රානේෂ් ංමඟ 

ජීව :ත් නව :ති. සුේයා නොළඹ විශ්නව : විදයාලනේ උපාධි අනප්තිකක්ෂෙයකු නලං 
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අධයාපනය හදාරමින් සි.. දීපා දහව :න නේණිනේ ඉනගනුම ලඳන අ ර 

අන් ේජාලය හරහා පාංනේ අධයාපන ෙටයුතු ව :ලට  ංහවාගී විය 

යුතුය. සිය අධයාපන ෙටයුතු ෙරනගන යාමට දීපාට ලැප්තිකනටාප්තික, 

නඩස්ක්නටාප්තික නහෝ ස්මාේ් න ෝන් ව :ැනි ඉනලක්නරානිෙ උපෙරණ 

නනාමැ . අදාළ පහසුෙම් නනාමැතිෙම ගැන ඇය රානේෂ්ට පැමිණිලි 

ෙරයි. රානේෂ් ංඛ ාරෙ නහෝටලයෙ ෙළමණාෙරුනව :කු නලං නස්ව :ය ෙළ 

නමුත් නොවිඩ් 19 (COVID 19) ව :ංඛග ය නේතුනව :න් ඔහුට රැකියාව : අිමි 

විය. රානේෂ් හදව :ත්  නරෝගිනයකු ඳැවින් ඔහුට නව :නහං මහන්සි වී ව :ැඩ 

කිරීමට  හැකියාව :ක් ද නනාමැ . එමනිංා, ඔවුන්නේ එදිනනදා වියදම් 

පිරිමංා ගැනීමට ංහ දරුව :න්නේ අධයාපන ෙටයුතු ංඳහා වියදම් දැරීමට 

රානේෂ් අනපානහාංත් නව. නපෞේගලිෙ ංමාගමෙ නජයෂ්ඨ 

ෙළමනාොරිණියෙ නලං මාලනි නස්ව :ය ෙරයි. ඇය සිය ොේයාල ංගයකු 

ංමඟ අනියම් ංම්ඳන්ධ ාව :යක් ඇති ෙරනගන සියින අ ර ඔවුන් 2022 දී 

විව :ාහ වීමට ංැලසුම් ෙරයි. රානේෂ් මාලනි නව :තින්  මාට ංහ ඔවුන්නේ 

දරුව :න්ට මුලයාධාර අනප්තිකක්ෂා ෙරයි. මාලනි නේ නාන්වි ව :ම  ම 

දරුව :න්නේ වදනිෙ වියදම් නනාංලො හරින අ ර දරුව :න් නදනදනානේ 

අධයාපනය ංඳහා මුදේ වියදම් කිරීම ද ප්රතික්නෂ්ප ෙරන්නන් එය ඇනේ 

ව :ගකීමක් නනාව :න ඳව : පව :ංමිනි.  

 

මූලයාධාර ඉේලා මාලනිට එනරිව : නඩුෙරයක්  නගන ඒමට රානේෂ් 

අනප්තිකක්ෂා ෙරයි. අදාළ ව :යව :ස්ථාාපි  ප්රතිපාදන ංහ නඩු තීන්දු නීතිය 

උපුටා දක්ව :මින් ඔහුට ලඳා උපනදස් නදන්න. 

 

05. රමණි ංහ නිහාේ 2010 ව :ේෂනේදී විව :ාහ වුහ.  පාේයව :යන් අ ර නිරන් ර 

ම නේද හා නේදබින්නවීම් පැව :තුනද, ඔවුහු දිගටම වව :ව :ාහෙ නිව :නස් 

ජීව :ත් වූහ.  2011 ව :ේෂනේ ඔක්න ෝඳේ මං 20 ව :න දින රමණි රැකියාව : 

ංඳහා පිටත්ව : යාමට සුදානම්ව : සියියදී, නිහාේ රමණිට ඇය අනා ාරනේ 

නයදුනු ඳව :ට  න ෝදනා ෙරමින් ඳරප ල ආරවුලක් ආරම්ව ෙරන ලදී. 

නිහාේ ංමඟ වූ එම ආරවුල නනා ො, රමණි රැකියාව :ට පිටත් විය. 
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පිටත්ව : යාමට නපර නිහාේ රමණිට දන්ව :ා සියිනේ ඇයව : රැනගන යාමට 

ඇයනේ නස්ව :ා ස්ථාානයට පැමිනණන ඳව :යි. නෙනස් නමුත් නිහාේ ඇයව : 

රැනගන යාමට නනාපැමිණීම නිංා, එනස් නනාපැමිණිනේ ඔවුන්නේ නේදවූ 

ංම්ඳන්ධ ාව :ය නේතුනව :න් යැයි සි ා, රමණි මහනුව :ර පිියි ඇනේ 

නදමවපියන්නේ නිව :ංට ගියාය. නෙනස්නව : ත්, ව :ාංනයන් හා ංඛව :ාංනයන් 

න ාරව : ව :ංර හ ෙ ොලයක් තිස්නස් නව :න්ව : ජීව :ත් වීම යන හුදු ොරණය 

ෙරණ නොටනගන  විව :ාහ ඳැඳීනමන් නව :න් වීම ංඳහා ඇයට එනරිව : 

නිහාේ විසින් දික්ෙංාද නඩුව :ක් නගානු ෙර ඇති ඳව : 2018 ව :ේෂනේ 

නනාව :ැම්ඳේ මං දී දැනගන්නා න ක්ම නිහාේ පිළිඳඳ කිසිඳු න ාරතුරක් 

රමණි හට ආරඛචි නනාවිය.  

 

විනිසුරුව :රනයකු නලං නමම නඩුව : ඔඳ විසින් තීරණය ෙළ යුතු යැයි 

උපෙේපනය ෙරමින්, ව :ාංනයන් හා ංඛව :ාංනයන් න ාරව : ව :ංර හ ක් 

නව :න්ව : සි.ම යන ොරණය ම  දික්ෙංාදයක් ලඳා ගැනීනම් හැකියාව : 

පිළිඳඳව : විනව නාත්මෙව : විශ්නනේෂණය ෙරන්න. අදාළ නඩු තීන්දු නීතිය 

ංහ ව :යව :ස්ථාාපි  ප්රතිපාදන උපුටා දක්ව :න්න. 

 

06. යාපන දමිළ ජාතිෙ ඳාලන් ංහ නීලා 2014 දී විව :ාහ වුහ. ඔවුන්නේ එෙම 

දියණිය විනි ා ය. නීලාට විව :ාහනේදී  ම මව :නගන්  යාගයක් නලං 

අක්ෙර විස්ංෙ කුඹුරු ඉඩම් ංහ මිලියන පහක් ව :යිනා රන් ආවරණ 

ලැබුණි. විව :ාහ ව :න විට ඳාලන් රජනේ නස්ව :ෙනයකු වූ අ ර ඔහුනේ 

නදමවපිනයෝ යාපනනේ පිියි ඔවුන්නේ පාරම්පරිෙ නිව :ං ඔහුට ලඳා 

දුන්හ.  

 

2018 ව :ේෂනේදී ඳාලන් සිය රැකියානව :න් ඉේලා අස්වී අන් ේජාල 

ව :යාපාරයක් ආරම්ව ෙන ය. මිලියන නදෙක් ව :යිනා ස්ථාාව :ර  ැන්පතුව :ක් 

ආපසු ලඳා ගනිමින් ව :යාපාරය ංඳහා අව :යය ආරම්වෙ ප්රාේධනය 

උපදව :ා ගන්නා ලදි. නමම ස්ථාාව :ර  ැන්පතුව : නීලා විව :ාහ වූ අව :ස්ථාානවදී 

ඇනේ ංනහෝදරයා විසින් ඇයට  ෑගි ෙරන ලේදකි. ගේකිස්ං ප්රනේයනේ 
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පේ ස් දහයෙ ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට අන් ේජාලය ඔස්නස් සිදුෙල 

ව :යාපාරනයන් ලැ    ඉපැයීම් වාවි ා ෙරන ලදී. එම ඉඩමට අදාළ පැව :රුම් 

ඔප්තිකපුව : ඇත්නත් ඳාලන් නේ නමිනි.  

 

නොවිඩ් 19 (COVID 19) නරෝගය නේතුනව :න් 2020 ව :ේෂනේ දී ඳාලන් මිය 

ගිනේය. 

 

ඳාලන්නේ නේපල නඳදිය යුතු ආොරය පිළිඳඳව : නීලාට උපනදස් ලඳා 

නදන්න. අදාළ ව :යව :ස්ථාාපි  ප්රතිපාදන ංහ නඩු තීන්දු නීතිය නයාදා 

ගනිමින් ඔඳනේ උපනදස් විස් ර ෙල යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ංෑම ප්රශ්නනයක්ම 100 න් ලකුණු ෙරනු ලැන ) 
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UNIVERSITY OF COLOMBO, SRI LANKA 

FACULTY OF LAW 

 

BACHELOR OF LAWS EXAMINATION, YEAR II (Online) - 2020 

 

FAMILY LAW 
(Three Hours) 

Total Number of Questions: 06 

 
Answer Three (03) questions and no more. 

(Candidates will be penalized for illegible handwriting.) 
 

1. ‘Specifying a uniform minimum age common to all laws applicable to marriage in Sri 

Lanka has been a challenging task to the law-making authorities.’ 

Analyzing relevant statutory provisions and case law, comment on the above statement in 

light of the legal anomalies that prevail among the special laws and general law of Sri 

Lanka. You answer should   refer to the relevant international commitments and the efforts 

taken by successive Sri Lankan governments to address this issue.   

 

 

2. Namal and Seetha married in June 2017. They have a child named Shani who was born in 

April 2018. As Namal was previously married to Radha, he obtained a divorce from her in 

November 2017. Namal went abroad in December 2017 and is now in a relationship with 

another woman. He is refusing to maintain Shani alleging that his marriage to Seetha was 

not a legal marriage; thus, Shani is not his legitimate daughter.  

 

Considering the above scenario, analyze the consequences of the legal recognition of 

marital parenthood as opposed to biological parenthood in determining the legitimacy of a 

child in Sri Lanka. Your analysis should draw examples from at least one other jurisdiction. 

You are also required to cite relevant case law and statutory provisions where necessary. 
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3. “As the upper guardian of minors, court would not hesitate to grant custody and 

guardianship even to a third party, if the best interest of the child requires.”  

 

Does this reflect the approach taken by Sri Lankan courts with regard to child custody, 

guardianship and other related matters? Justify your answer drawing authorities from 

national law, policy, case law and relevant international standards.  

 

 

4. Rajesh and Malani got married under the general law in 1997 and are parents of two 

children. Malani moved out from the matrimonial home in February 2020 after a series of 

constant arguments with her husband. Their fifteen-year-old daughter Deepa and twenty-

year-old son Surya, who is a differently abled, are living with Rajesh. Surya is following 

his undergraduate studies at University of Colombo.  Deepa is in grade ten and required to 

attend school work via online. Deepa does not have any electronic devices such as laptop, 

desktop or smart phone to continue her studies. She is complaining to Rajesh about her 

lack of facilities. Rajesh worked as a Manager in a tourist hotel, but lost his job due to 

COVID 19 pandemic. Since Rajesh is a heart patient, he is unable to engage in hard work. 

Therefore, Rajesh is unable to manage their day – to - day expenses and spend for children’s 

education.  Malani is working as a Senior Manager in a private company. She is in a 

relationship with her office colleague and they plan to get married in 2022. Rajesh expects 

financial support for him and their children from Malani.  Malani intentionally neglects her 

children’s day – to - day expenses and refuses to spend money for the education of two 

children saying that it is not her responsibility.  

 

Rajesh wishes to file an action against Malani, seeking financial support. Advise him citing 

relevant statutory provisions and case law.   

 

 

5. Ramani and Nihal got married in 2010. Although there were constant disagreements and 

estrangement between the parties, they continued to live in the matrimonial home. When 

Ramani was about to leave for work on 20th October 2011, Nihal started a serious quarrel 
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accusing Ramani of adultery. Despite the quarrel with Nihal, Ramani left to work. Before 

leaving, Nihal informed Ramani that he would come to pick her from work. As he did not 

come to pick her, Ramani left to her parent’s house in Kandy, thinking that Nihal’s absence 

is in consequent to their estranged relationship. However, Ramani never heard about Nihal 

till November 2018 when she got to know that he had filed a divorce action praying for a 

divorce vinculo matrimony, on the sole ground that they have been living in separation a 

mensa et thero for a period of 07 years.  

 

Assuming that you have to decide this case as a judge, critically analyze the possibility of 

obtaining a divorce on the ground of separation a mensa et thero for 07 years. Cite relevant 

case law and statutory provisions.  

 

6. Balan and Neela, who are Jaffna Tamils, got married in 2014. Vinitha is their only daughter. 

Neela received twenty acres of paddy land and five million worth of gold jewelry as a 

marriage gift from her mother. Balan was a government servant at the time of the marriage 

and his parents gave their ancestral home in Jaffna to him.  

In 2018, Balan resigned from his job and started an online business.  The initial capital for 

the business was generated withdrawing a fixed deposit worth two million. This fixed 

deposit was gifted to Neela by her brother at the time of her marriage. The earnings from 

the online business were used to purchase a ten perch land in Mount Lavinia. The transfer 

deed of this land was executed in Balan’s name.  

Balan died in 2020 due to COVID 19.  

 

Advise Neela as to how Balan’s properties should be devolved. Your advice should be 

elaborated using relevant statutory provisions and case law.   

 

(Each question will be marked out of 100) 

 

************************************* 
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nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;> ,yq;if  
rl;l gPlk; 

 

 rl;lkhzpg; guPl;ir – Mz;L  II (,izak; %ykhdJ) - 2020 

 

FLk;gr; rl;lk; 
( %d;W kzpj;jpahyk;) 

 tpdhf;fspd; nkhj;j vz;zpf;if :  06 

 
vitNaDk; %d;W (03) tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpilaspf;f.  

(njsptw;w ifnaOj;jpw;Fg; Gs;spfs; Fiwf;fg;gLk;.) 
 

 

1. ‘,yq;ifapy; midj;J jpUkzq;fSf;Fk; Vw;Gilj;jhtjhd vy;yhr; 

rl;lq;fSf;Fk; nghJthdJk; xUKfj;jd;ikahdJkhdNjhh; Mff; Fiwe;j 

tajpidj; jPh;khdpg;gJ vd;gJ rl;lkpaw;Wk; mjpfhu rigfSf;F rthyhdnjhU 

gzpahf mike;Js;sJ.’   

,yq;ifapy; fhzg;gLtjhd tpNrl rl;lq;fs; kw;Wk; nghJr; rl;lk; 

vd;gtw;Wf;fpilapy; fhzg;gLfpd;w  rl;l Kuz;ghLfspd; gpd;dzpapy;> 

nghUj;jkhd epajpr; rl;l Vw;ghLfs; kw;Wk; jPh;g;Gr; rl;lk; vd;gtw;wpid  

Muha;e;J>   Nkw;Nghe;j $w;wpd; kPJ fUj;Jiuf;f. nghUj;jkhd rh;tNjr 

mh;g;gzpg;G kw;Wk; mLj;jLj;j ,yq;if murhq;fq;fs; ,g; gpur;rpidapidj; 

jPh;g;gjw;F vLj;j Kaw;rpfs; vd;gtw;iw ckJ tpilahdJ  Nkw;Nfhs; fhl;l 

Ntz;Lk;.    

 

 

2. ehky; vd;gtDk; rPjh vd;gtSk; 2017 I_dpy; jpUkzQ; nra;jdh;. 2018 Vg;gpuypy; 

gpwe;jtshd \hdp vd;w ngaUila kfnshUj;jp mth;fSf;F ,Ue;jhs;. uhjh 

vd;gtis Kd;dNu ehky; jpUkzk; nra;jpUe;jjdhy; mtsplkpUe;J 2017 

etk;gupy; mtd; tpthfuj;Jg; ngw;whd;. 2017 bnrk;gupy; ehky; ntspehl;Lf;Fr; 

nrd;wJld; mtd; jw;NghJ gpwpnjhU ngz;Zld; cwtpy; cs;shd;. rPjhTldhd 

mtdJ jpUkzkhdJ rl;lKiwahd jpUkzky;y vdf; Fw;wQ;rhl;b mjdhy; 

\hdp mtdJ newpKiwahd kfsy;y vd;W mtis guhkupg;gjw;F 

kWf;fpd;whd;.  
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Nkw;Nghe;j epfo;tpidf; fUj;jpw;nfhz;L> ,yq;ifapy; gps;isnahd;wpd; 

newpKiwahe;jd;ikapid jPu;khdpg;gjpy; capupay; ngw;Nwhuhe;jd;ikf;F vjpuhf 

jpUkzQ;rhh; ngw;Nwhuhe;jd;ikapid rl;l uPjpahf mq;fPfupg;gjd; tpisTfis 

Muha;f. Mff; Fiwe;jJ NtW VNjDnkhU epahahjpf;fj;jpypUe;J ngwg;gl;l 

cjhuzq;fis ckJ Muha;thdJ cs;slf;f Ntz;Lk;. NjitNaw;gLifapy; 

nghUj;jkhd jPh;g;Gr; rl;lk; kw;Wk; epajpr;rl;l Vw;ghLfs; vd;gtw;wpid Nkw;Nfhs; 

fhl;LkhWk; ePh; Ntz;lg;gLfpd;wPh;.  

 

3. “ gps;isapd; rpwe;j eyd; Njitg;gLj;Jfpd;w NghJ> fl;Lf;fhty; kw;Wk; 

ghJfhg;gpid %d;whk; jpwj;jtUf;F toq;Ftjw;Ff; $l rpw;wftaupd; Nkyhd 

ghJfhtyuhd ePjpkd;wkhdJ jaq;fhJ.”  

 

gps;isapd; fl;Lf;fhty;> ghJfhty; kw;Wk; mjDld; njhlh;Gila tplaq;fs; 

njhlh;gpy; ,yq;if ePjpkd;wq;fspd; mZFKiwapid ,J gpujpgypf;fpd;wjh? 

Njrpa rl;lk;> nfhs;if> jPh;g;Gr; rl;lk; kw;Wk; nghUj;jkhd rh;tNjrj; juhjuq;fs; 

vd;gtw;wpypUe;J Mjhuq;fisg; ngw;W ckJ tpilapid epahag;gLj;Jf.   

 

 

4. uhN[\; vd;gtDk; khydp vd;gtSk; nghJr; rl;lj;jpd; fPo; 1997 ,y; jpUkzQ; 

nra;jpUe;jdh; vd;gJld; mth;fs;  ,U gps;isfspd; ngw;NwhUkhth;. mtSila 

fztDldhd njhlh;r;rpahd fUj;J Nkhjy;fspd; gpd;dh; ngg;utup 2020 ,y; 

khydp jd;Dila jpUkz ,y;yj;jpypUe;J ntspNawpdhs;. mth;fSila 

gjpide;J taJ kfshd jPgh vd;gtSk; khw;Wj; jpwdhspahd  ,Ugj;jpnahU 

taJ kfdhd #h;ah vd;gtDk; uhN[\; cld; trpj;jdh;. #h;ah jd;Dila 

khzpg; gl;lg;gbg;gpid nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofj;jpy; njhlh;fpd;whd;. jPgh juk; 

gj;jpy; fy;tp fw;gJld; mtspd; ghlrhiy Ntiyfspid ,izaj;jsk; Clhf 

Nkw;nfhs;SkhWk; Ntz;lg;gl;Ls;shs;. mtSila fy;tpapidj; 

njhlUtjw;fhd kbf;fzdp> Nkirf;fzdp my;yJ jpwd;Ngrp Nghd;w ve;jnthU 

,yj;jpudpay; cgfuzq;fSk; jPghtplk; ,y;iy. jd;Dila trjpf;FiwT 

njhlh;gpy; mts; uhN[\pw;F KiwapLfpd;whs;. uhN[\; KfhikahsnuhUtuhf 

Rw;Wyh tpLjpnahd;wpy; gzpGupe;jhdhapDk; nfhtpl; 19 gutypd; fhuzkhf 

jd;Dila Ntiyapid ,oe;jhd;. ,Uja NehahspnahUtdhf uhN[\; 

,Ug;gjdhy;; mtdhy; fLikahd Ntiyapy; <Lgl KbahjpUe;jJ. mjdhy;; 

mth;fspd; ehshe;jr; nryTfis uhN[\pdhy; rkhspf;f  KbahjpUe;jJld; 

mtdhy; gps;isfspd; fy;tpf;fhfTk; nryT nra;a  KbahjpUe;jJ. khydp 

jdpahh; fk;gdpnahd;wpy; rpNu];l Kfhikahsuhfg; gzpGupfpd;whs;. jd;Dila 

mYtyf rf cj;jpNahfj;jUld; cwnthd;wpy; mts; ,Ug;gJld; mth;fs;   
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2022 ,y; jpUkzQ; nra;aTk; jpl;lkpLfpd;wdh;.  mtDf;Fk; mth;fsJ 

gps;isfSf;Fk; khydpaplkpUe;J gz uPjpapyhd Mjutpidg; ngWtjw;F  

uhN[\;  vjph;ghh;f;fpd;whd;. mtsJ gps;isfspd; ehshe;j nryTfis  khypdp 

Ntz;Lnkd;Nw myl;rpag;gLj;JtJld; mth;fspd; fy;tpf;fhd gzj;jpid 

nrytpLtJ jd;Dila nghWg;gy;y vdf; $wp; mjw;Fg; gzk; nrYj;j 

kWf;fpd;whs;.  

 

gzuPjpapyhd Mjutpidf; Nfhup khydpf;F vjpuhf tof;Fj; njhlh;tjw;F 

uhN[\; tpUk;Gfpd;whd;. nghUj;jkhd rl;l Vw;ghLfs; kw;Wk; jPh;g;Gr; rl;lk; 

vd;gtw;iw Nkw;Nfhs; fhl;b mtDf;F MNyhrid toq;Ff.    

 

 

5. ukzp vd;gtSk; epfhy; vd;gDk; 2010 ,y; jpUkzQ; nra;jdh;. 

jpwj;jth;fspilNa njhlh;r;rpahd fUj;J NtWghLfs; kw;Wk; gpuptpidfs; 

fhzg;gl;l NghJk;> mth;fs; njhlh;e;Jk; jpUkz ,y;yj;jpNyNa trpj;J te;jdh;. 

20 xf;Nlhgh; 2011 md;W ukzp Ntiyf;Fr; nry;yj; jahuhFk; NghJ  ukzpia 

Nrhuk; NghjYf;Ff; Fw;wQ;rhl;b epfhy; fLikahd thf;Fthjj;jpidj; 

njhlq;fpdhd;.  epfhYld; rr;ruTg;gl;l NghJk; ukzp Ntiyf;Fr; nrd;whs;. 

mts; Gwg;gl Kd;dh; mtis mYtyfj;jpypUe;J mioj;J tUtjw;F jhd; 

tUtjhf epfhy; njhptpj;jhd;.  mtis mioj;Jr; nry;y mtd; tuhjjhy;> 

mt;tpjk; tuhikf;F mth;fspd; Kuz;ghlhd cwNt fhuzk; vd epidj;J 

ukzp fz;bapYs;s mtspd; ngw;Nwhhpd; tPl;bw;Fr; nrd;whs;. vdpDk;> CdpYk; 

cwf;fj;jpYk; (mensa et thero ) 07 tUlq;fshf mth;fs;  gpupe;J tho;fpd;whh;fs; 

vd;w xNu mbg;gilapy;  jpUkz tho;f;ifapd; Kbthd tpthfuj;jpidf; Nfhup 

tpthfuj;J tof;nfhd;wpid mtd; jhf;fy; nra;Js;shd; vd;gjid 2018 

etk;gupy; njhpe;J nfhs;Sk; tiu mts; epfhy; njhlh;gpy; vjidAk; 

Nfs;tpg;gl;bUf;ftpy;iy.   

 

,t; tof;fpidj; jPh;f;Fk; ePjpgjpahf ck;ik mDkhdpj;J> 07 tUlq;fshf 

CdpYk; cwf;fj;jpYk; gpupe;jpUj;jy; (mensa et thero)  vd;w mbg;gilapy; 

tpthfuj;jpidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd rhj;jpag;ghl;bid Muha;f. nghUj;jkhd 

jPh;g;Gr; rl;lk; kw;Wk; epajpr;rl;l Vw;ghLfis Nkw;Nfhs; fhl;Lf.   

 

6. aho;g;ghzj; jopoh;fshd ghyd; vd;gtDk; ePyh vd;gSk; 2014 ,y; jpUkzQ; 

nra;jdh;. tpdpjh vd;gts; mth;fspd; xNunahU kfshths;. ,UgJ Vf;fh; 
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new;gaph; fhzp kw;Wk; Ie;J kpy;ypad; ngWkjpahd jq;f eiffs; vd;gtw;iw 

jpUkzg; guprhf mtspd; jhaplkpUe;J ePyh ngw;whs;. jpUkzj;jpd; NghJ 

murhq;f CopandhUtdhf ghyd; ,Ue;jJld; mth;fSila 

aho;g;ghzj;jpYs;s %jhijahpd; tPl;bid mtdpd; ngw;Nwhh; mtDf;Ff; 

nfhLj;jpUe;jdh;.   

2018 ,y;  NtiyapypUe;J ghyd; ,uhIpdhkh nra;jJld; ,izak; %ykhd 

tpahghunkhd;iwAk; Muk;gpj;jhd;. ,uz;L kpy;ypad; ngWkjpahd epiyahd 

itg;gpid kPsg;ngw;wjd; ClhfNt tpahghuj;jpw;fhd Muk;g %yjdk; 

jpul;lg;gl;lJ.  ,t; epiyahd itg;ghdJ jpUkzj;jpd; NghJ ePyhtpd; 

rNfhjudhy; mtSf;F md;gspg;ghf toq;fg;gl;lJ. ,izak; %ykhd  

tpahghuj;jpd; tUthahdJ fy;fpirapy; gj;J Ngh;r; fhzpnahd;wpidf; 

nfhs;tdT nra;tjw;Fg; gad;gLj;jg;gl;lJ. ,f; fhzpf;fhd khw;wy; cWjpahdJ 

ghydpd; ngahpy; nra;ag;gl;lJ.   

nfhtpl; 19 ,d; fhuzkhf 2020 ,y; ghyd; ,we;jhd;.   

 

ghydpd; Mjdq;fs; vt;thW gfpug;gl Ntz;Lk; vd;gJ njhlh;ghf ePyhTf;F 

MNyhrid toq;Ff. ckJ tpilahdJ nghUj;jkhd epajpr;rl;l Vw;ghLfs; 

kw;Wk; jPh;g;Gr; rl;lk; vd;gtw;wpidg; gad;gLj;jp tphpthf Muhag;gl Ntz;Lk;.    

 

( tpdh xt;nthd;Wk; 100 Gs;spfSf;F kjpg;gPL nra;ag;gLk;) 

 

************************************* 
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