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Minister Dinesh, US State Secretary discuss matters of 
bilateral interest 

 

Foreign Relations Minister Dinesh Gunawardena and US Secretary of State Mike Pompeo engaged 

in discussions on matters of bilateral interest in a telephone conversation on June 29 evening. 

US-Sri Lanka cooperation in COVID response-supply of PPEs to the US, donation of ventilators to Sri 

Lanka and COVID related bilateral assistance amounting to US$ 5.8 million, economic recovery 

initiatives, defence and security matters, counter terrorism and international economic cooperation 

featured in the discussions. 

Minister Gunawardena briefed his US counterpart on the Review Report of the MCC, the forthcoming 

Parliamentary elections and thanked the US for the support extended to the reconciliation and 

resettlement processes in Sri Lanka. He conveyed Sri Lanka’s felicitations for the forthcoming US 

Independence Day on July 4. 

http://www.dailynews.lk/sites/default/files/news/2020/06/30/dinesh-gunawardena-860-05-768x583.jpg


DNC                                                                                  Daily News 01/07/2020 

Ministry of Foreign Affairs, Public Diplomacy Division                                                                           

 

Postal voting from July 13 to 17 

Camelia Nathaniel 

 

UPDATE: Postal voting for the General Election 2020 is scheduled to take place from July 13 to 17. 

The Commission has declared July 13 as the date for all Health Ministry staff, Public Health 

Inspectors and Family Health Workers to cast their postal votes for the General Election, Election 

Commission Chairman Mahinda Deshapriya said. 

Addressing a media briefing yesterday, Deshapriya said, ―We earlier scheduled the postal voting for 

general office staff, Kachcheri, Police and Security Forces on July14 ,15, 16 and 17.However, we 

decided to advance it by a day on July 13 for the Health Ministry staff, Public Health Inspectors and 

Family Health Workers to cast their postal votes for the General Election as their services would be 

required to ensure that all health guidelines are followed during the rest of the voting. 

The General Election 2020 will be held on August 5 and although the dates for the postal voting has 

been set for July 13 to 16, public servants who are unable to cast their votes on the assigned dates 

will be able to cast their postal votes on July 20 and 21 at the respective District Secretariats. 

He noted that while the health guidelines have been issued, the gazette pertaining to Covid-19-

related health guidelines, issued for the Parliamentary Election under the Quarantine Act has not 

been gazetted yet. However, he said the Election Commission hopes the gazette would be issued by 

next week. 

Meanwhile, he noted that there could be certain mistakes in the names, ID number etc on the official 

polling card, but added that this does not mean a person cannot cast his ballot. ―If there is a mistake 

in the name, sex or ID card number. But, there is no issue, our staff have been well educated in this 

regard and these issues could be sorted out. There are several reasons where an individual could be 

denied the opportunity to cast his/her vote. They are if the person’s name is not on the electoral 

register, if he/she does not produce a valid ID, if they refuse to allow the finger to be marked or if it 

has already been marked or if they refuse to fill out a declaration form as requested by the Chief 

Officer at the Polling Centre. Your vote could be cast despite minor issues, but definitely no one will 

be allowed to cheat.‖ 

The Election Commission Chairman stressed that despite the Covid-19 pandemic being brought 

under control in Sri Lanka, the threat is still very present. Hence, he urged the public not to take the 

https://www.dailynews.lk/line/camelia-nathaniel
https://www.dailynews.lk/sites/default/files/news/2020/06/30/pg01-Postal voting -1.jpg
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progress we have made for granted and forget the health guidelines. Hence, he urged the public to 

follow the health guidelines such as wearing face masks, constantly washing or sanitizing hands and 

maintaining social distancing. 

He said that according to health guidelines, only around 100 could participate in an election rally, 

except in the event a party leader is participating, then up to 500 persons have been allowed to 

participate. 

Distribution of Postal votes begins today- Time: 10:46 

Sri Lanka Election Secretariat will hand over the postal ballot papers for the Parliamentary Election to 

the Postal Department for distribution today. 

 

The postal voting for state officials, security personnel is expected to be held on July 16 and 17. 

Anyone who cannot cast their vote on any of these days as postal voting can be done so on the July 

20 and 21 at District polling centres. 

 

Lenders, embassies extend full support to revive 
tourism 

Irangika Range 

 

Multilateral lending organisations and foreign embassies have pledged their fullest 

support to revive the country’s tourism industry battered badly by the COVID 19 pandemic. 

They participated in a roundtable dialogue in Colombo yesterday Representatives from UN agencies 

such as ILO, UNDP and development partners such as World Bank, ADB, EU, USAID, and MDF 

Australia participated in the discussion, which was held under the theme of building a safer and 

resilient tourism sector in Sri Lanka :Post-COVID 19. 

Industrial Exports and Investment Promotion, Tourism and Aviation Minister Prasanna Ranathunga 

sending a congratulatory message, to the dialogue has thanked all the development partners for their 

sustainable and innovative intervention for long term resilience which would help boost the Sri 

Lanka’s tourism sector,‖ he added. 

http://www.dailynews.lk/line/irangika-range
http://www.dailynews.lk/sites/default/files/news/2020/06/30/NEWS-p05-Lenders,.jpg


DNC                                                                                  Daily News 01/07/2020 

Ministry of Foreign Affairs, Public Diplomacy Division                                                                           

―My ministry stands ready to support all initiatives taken to recover tourism,‖ he said. ―Working 

together with the SLTDA and the UNDP, the development of a roadmap towards building a safer and 

resilient tourism sector in Sri Lanka after the COVID 19 and performance of a status and impacts 

assessment of the sector in the COVID 19 context will assist in streamlining all development efforts,‖ 

he said. 

The government of Sri Lanka through its efforts of working towards the vision of increasing tourist 

arrivals to seven million people annually and adding a foreign exchange inflow of USD 10 billion to 

the domestic economy from tourism, need to take immediate action to support the most impacted in 

the sector,‖ he added. 

―However, this global pandemic calls for us to do more to recover strongly. Therefore, the government 

together with all stakeholders need to work towards positioning Sri Lanka as a high value destination, 

offering extraordinary experiences that reflects country’s natural beauty and cultural heritage,‖ the 

Minister said. 

 

 

Over 100 Lankans stranded in Malaysia return 

Menaka Indrakumar 

Over 100 Sri Lankans stranded in Malaysia returned yesterday (30). A special SriLankan 

Airlines charter flight UL 319 arrived from Kuala Lumpur and landed at the Bandaranaike 

International Airport (BIA) at 8 am yesterday. 

Several students and migrant workers were among those who returned to the country. 

The passengers and flight crew were subjected to PCR tests on arrival and were sent to nearby 

hotels until the results were obtained. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dailynews.lk/line/menaka-indrakumar
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Covid-19 

Lessons from the experience of Sri Lanka 

 

In an interview with The Indian Express, Health Services Director General Dr. Anil Jasinghe 

explains how Sri Lanka has kept its Covid numbers extremely low, and the number of deaths 

from the disease to only 12. 

On Sunday (June 28), Sri Lanka emerged from its nationwide lockdown, which had earlier been 

relaxed and re-imposed selectively. The success in controlling the spread of the novel coronavirus 

has prompted the government to consider reopening airports for tourists from August 1. It has also 

led to the Election Commission to fix August 5 as the date for the parliamentary election that was put 

off in April due to the global pandemic. 

Neither move is without risk, as a majority of Sri Lanka’s positive cases are 

returning Sri Lankan nationals. Dr. Jasinghe was confident that the 

protocols being put in place would ensure the guard will not drop. 

―We will not be able to achieve 100 per cent security. But we will be using 

certain tools to come close to 100 percent so that in case of any mishap, 

any leak, we will be able to do contact tracing and manage,‖ said Dr. 

Jasinghe. But he also cautioned that what Sri Lanka had achieved ―is not a 

victory, no one can claim victory yet against coronavirus.‖ 

Although airports will reopen at the beginning of August, any tourist arrivals 

will commence from later in the month. There is also the realisation that the island is not going to see 

a flood of arrivals. Pre-pandemic, there were 100 flights and 6,000 to 10,000 passenger arrivals every 

day. For now, only a small fraction of that number is expected. 

―There are a lot of stakeholders in tourism, and I had a meeting with all of them and we have already 

prepared the protocols on how we will receive tourists, and how we can get them to travel in the 

country, and how we will bid goodbye to them,‖ Dr. Jasinghe said. 

Every disembarking passenger will undergo a RT-PCR test on arrival, irrespective of whether they 

took the test before embarking on the journey. This will be followed by another RT-PCR test between 

their fifth and seventh day in the country. 

 

Health Services Director 

General Dr. Anil 

Jasinghe  

http://www.dailynews.lk/sites/default/files/news/2020/06/30/FEA-p04-Lessons01.jpg
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Backpackers and individual tourists will not be 

allowed. Only tourists in groups of eight persons or 

more will be permitted. Families with fewer 

numbers will also be allowed – if they have pre-

booked through a local tour agent, and paid in 

advance for a fixed itinerary. And the travel period 

has to be for a minimum of six to seven days. 

―Health authorities will be tracking them during their 

stay. Between the fifth and seventh day, a second 

PCR test will be done, and they can’t leave the 

country without getting the report,‖ Dr. Jasinghe 

said. ―We don’t want tourists to come for one or two 

days, leave the virus here and vanish.‖ 

Also, protocols are being worked out with the Election Commission to ensure social distancing in 

polling booths. For the first time, the results of the election will not be declared on the same day as 

polling. 

 Starting early 

Dr. Jasinghe said Sri Lanka had been able to keep its case numbers low because of early 

preparations. Thermal screening and self-declarations at the Bandaranaike International Airport 

began in mid-January. The first PCR laboratory was up and running on January 26 — this was a day 

before the first case surfaced, with a Chinese woman being found Covid positive as she arrived with a 

group of other Chinese tourists. 

The woman was isolated and hospitalised. She had not infected anyone. The first Sri Lankan national 

to test positive was a tour guide with an Italian group. The first Covid death occurred on March 29. 

As more and more Covid positive cases came up, mostly among returning Sri Lankan tourists, 

President Gotabaya Rajapaksa locked down the country under a curfew from March 20, which was 

eased after 52 days on May 11. By then, there were 850 cases in the country. 

There was also a cluster in a naval camp, which led to the quarantining of 4,000 people there from 

April 23 onward. The Navy cluster grew to more than 910. This cluster, along with the inbound 

arrivals of repatriated Sri Lankans, constituted the bulk of Sri Lanka’s caseload. 

Geographically, the main hotspots were confined to three or four districts in western Sri Lanka — 

Puttalam, Colombo, and Kalutara on the coast, and Gampaha, next to the capital district. The 

Northern Province did not see many cases. 

 

Hand washing  
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―The first thing we did whenever there 

was a case was early diagnosis, and 

on-the-dot contact tracing. We did not 

allow the virus to spread 

unnecessarily,‖ Dr. Jasinghe said. Up 

to 60 to 70 contacts were traced for 

some patients, but the number 

depended on the terrain. Dense 

pockets of urban slums yielded more 

contacts, but in villages, it was fewer. 

Sri Lanka was particularly aware that 

its ageing population and large 

diaspora made it particularly 

vulnerable to the infection. 

―We did not want a situation of social 

transmission from clusters – we were 

able to keep it at cluster level. We 

wanted to have a situation where we 

will know every patient and their 

contacts. That we were able to manage throughout. We never had community transmission, we did 

not allow it to happen. Severe contact tracing, and then, severe quarantine mission, and that is where 

the Armed Forces were very useful,‖ Dr. Jasinghe said. 

Dr. Jasinghe said there was nothing wrong with taking the help of the military at a time like this. 

―Because we can’t design quarantine centres at our will, but the Army can do that. You give them a 

building, and they will do the rest,‖ he said. 

The military set up 50 government-run quarantine centres in Sri Lanka. Ten hotels, including some 

five stars, have also been converted into quarantine centres for those who can afford to pay for a 14-

day stay in these properties. 

In densely populated urban slums, Dr. Jasinghe said his team used the ―root ball mechanism‖ — a 

term used for relocation of trees — for quarantining, that is, evacuating the entire area into a 

quarantine centre. 

Jasinghe’s team also readied 100 ICU beds, but so far, he said, only 10 had been put to use. 

 Building on primary healthcare 

Dr. Jasinghe also credited Sri Lanka’s robust state-run free and universal healthcare system, through 

which it carried out a sustained battle against malaria and was able to pronounce victory over the 

 

PCR testing    

 

Health workers at work    
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disease in 2016. Sri Lanka’s public health system comprises a pyramidal structure with a network of 

primary health centres, district and tertiary hospitals. 

―One has to build on what exists. Our strength was our public health system. The more the country 

develops, especially in the West, they simply get rid of their public health system. But in our case, we 

have a full-blown public health system — we have medical health inspectors, public health midwives, 

and so on, and it’s all over the country. There are clear levels of care and authority. Also, we have a 

nicely knitted medical care and hospital system. Generally, you get good doctors, good medical care 

in the government sector; it is not neglected in Sri Lanka. Every 1.5 km, you have a government 

health centre,‖ he said. 

Hydroxycholoroquine was the only medicine administered to Covid-19 patients in hospitals, Dr. 

Jasinghe said. 

 SL’s strategy on testing 

Sri Lanka has done 1,04,272 PCR tests so far, conducting a maximum of 2,089 tests on June 3. Dr. 

Jasinghe said the government had the capacity to carry out more tests, and a new facility that can 

carry out 500 tests per day had recently opened. As the airports open, there would be a need to ramp 

up the testing. Dr. Jasinghe said private labs were also being roped in for that. 

Though critics point to the low number of tests — slightly over 0.5 per cent of the population — Dr. 

Jasinghe defended what he described as the strategy of targeting vulnerable groups from which 

people were chosen for testing at random. 

―If your situation is social transmission, 

then you have to test a lot, and it is still 

not enough. That is what is happening 

in Mumbai. In Sri Lanka, we went in for 

targeted PCR. Very early on, we 

selected a set of hospitals around the 

country, and we had isolation units in 

each hospital. Patients with fever and 

respiratory symptoms were admitted to 

those isolation units. For them, PCR 

was done. That is called passive surveillance. 

―And then we did PCR randomly at OPDs; thereafter we did PCR in social settings — fish markets, 

among trishaw drivers, slums. This was completely random testing,‖ he said — arguing that as the 

positivity rate was less than two per cent in these high-risk categories, it ―means we don’t have social 

transmission, and there’s no point going to town and taking swabs from everyone.‖ 

 

Sanitisation of public places    



DNC                                                                                  Daily News 01/07/2020 

Ministry of Foreign Affairs, Public Diplomacy Division                                                                           

Dr. Jasinghe said more tests would reduce the positivity rate further. ―If we take a thousand tests, all 

thousand would be negative — for sure,‖ he said. 

Dealing with visitors from China 

With two mega Chinese projects — Colombo Port City and the Hambantota Port — Sri Lanka gets 

plenty of Chinese visitors. But other than the first case of a Chinese tourist who was Covid-19 positive 

and was detected early, there were no other instances of the infection being brought in by anyone 

travelling from China. 

A large group of Sri Lankan 

students was evacuated early 

on and quarantined in Boossa. 

Visas on arrival were cancelled 

for Chinese travellers, before 

the country closed down its 

airports altogether in the third 

week of March. 

―Those Chinese who were 

already in Sri Lanka, they were 

no threat. Those who were 

visiting from China, they posed a threat. But we did not have much of a problem, because basically 

Chinese are disciplined, by their own hierarchy. The Chinese authorities complied with our rules, and 

they took steps ahead of us, they did not allow Chinese workers (working on projects in Sri Lanka) to 

move out of their work settings,‖ Dr. Jasinghe said. 

(The Indian Express) 

 

 

Temperature check 
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US reaffirms its commitment to supporting Lanka’s 
development 
 

 

The United States of America, on Monday, reaffirmed its partnership with the people of 
Sri Lanka and commitment to supporting the country’s development and sovereignty. 
 

The Foreign Relations Ministry yesterday said that Minister Dinesh Gunawardena and US 
Secretary of State Mike Pompeo were engaged in discussions on matters of bilateral 

interest in a telephone conversation on Monday evening. 
 

"US-Sri Lanka cooperation in COVID response-supply of PPEs to the US, donation of 

ventilators to Sri Lanka and COVID related bilateral assistance amounting to US$ 5.8 

million- economic recovery initiatives, defence and security matters, counter terrorism 
and international economic cooperation featured in the discussions. 
 

Minister Gunawardena briefed his US counterpart on the Review Report of the MCC, the 
forthcoming Parliamentary elections and thanked the US for the support extended to the 

reconciliation and resettlement processes in Sri Lanka. 
 

He conveyed Sri Lanka’s felicitations for the forthcoming US Independence Day on July 

4," the Ministry said. 
 

US Department of State Spokesman Morgan Ortagus told media that US Secretary of 

State Pompeo spoke on Monday with Minister Gunawardena and discussed mutual 
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interest in combating the COVID-19 pandemic and shared commitment to economic 
stability and sustainable growth. 
 

The two leaders also discussed the United States’ ongoing COVID-19 assistance to Sri 
Lanka, which totals almost $6 million to date, and reviewed the longstanding U.S.-Sri 

Lankan cooperation on health and humanitarian issues. 
 

Additionally, the US Secretary and the Foreign Minister talked about shared democratic 
traditions, respect for human rights, and the importance of transparency for the long-

term stability and prosperity of the people, Ortagus added. 
 
 
 

 
MCC evaluation report to cabinet next week 
 

 

 

By Anura Balasuriya 
 

The MCC evaluation report would be officially submitted to the Cabinet of Ministers next 

week, SLPP Chairman, Prof. G. L. Peiris said on Monday (29). 
 

The Cabinet and the government would study the report in depth and reveal their 

decision to the people, Prof. Peiris said. 
 

"The government will act with transparency and it will not sign any agreement that is 

detrimental to the country," the SLPP Chairman said 
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EU says Lanka not blacklisted though not among 
countries approved for granting visas 
 
 

The European Union (EU) yesterday said Sri Lanka had not been blacklisted, but it was 

not among countries approved for granting visas when internal border controls are lifted. 
 

The Delegation of the European Union (EU) to Sri Lanka and the EU Member States 

Embassies in Colombo issued a clarification yesterday on lifting the temporary restriction 

on non-essential travel to the EU and reports that Sri Lanka was not included in the list 
of selected countries. 
 

"The EU and Member States Ambassadors resident in Colombo recognise the successful 
efforts of the Sri Lankan Government to contain the spread of COVID-19, the statement 

said. 
 

It said that with the process of lifting internal border controls well underway, the EU is 

now preparing for the gradual reopening to travel from outside the EU. 
 

The full text of the EU statement: The Delegation of the European Union (EU) to Sri 

Lanka and the EU Member States Embassies in Colombo issue the following clarification 
on lifting the temporary restriction on non-essential travel to the EU and reports that Sri 

Lanka was not included in the list of selected countries. 
 

The EU and Member States Ambassadors resident in Colombo recognise the successful 

efforts of the Sri Lankan government to contain the spread of COVID-19. 
 

With the process of lifting internal border controls well underway, the EU is now 

preparing for the gradual reopening to travel from outside the EU. 
 

The decision to lift travel restrictions with non-EU countries is ultimately the prerogative 

of EU Member States and the Schengen Associated Countries. 
 

To that effect, Member States and Associated countries have been working together to 
agree an initial positive list of  countries with which borders could be reopened soon on 

the basis of objective criteria, including the epidemiological situation in the given 
country and possibility to seek reciprocity with the country concerned. 
 

The short list being examined at the moment is limited to 15 countries. It can be seen as 
a first step towards a return to normal.  
 

The absence of a country on this positive list should therefore not be considered as 
being blacklisted. The list will be regularly updated and revised to ensure that further 

countries can be added as soon as the situation allows. 
 

Countries and travellers will be duly informed." 
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list of selected countries to be revised fortnightly : EC 

 

 By JAMILA HUSAIN    

The European Commission in Brussels yesterday said that an initial list of countries which were 
selected for persons to be eligible to enter the EU countries when their borders re-open on July 1 
were based on a list of criteria which includes the epidemiological situation of the country and this list 
will be reviewed every 2 weeks.   

Days after heavy criticism that Sri Lanka was not included on the initial list of countries from which 
people could travel to EU countries despite successfully controlling and containing the COVID virus, 
spokesperson on migration, home affairs and citizenship and security union at the European 
Commission, Adalbert Jahnz told Daily Mirror that it was up to the member states in the European 
Council to decide on the list and not the European Commission.    
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“This is the first version,” Jahnz said. “The list is to be revised every two weeks at least,” he 
added.”The recommendations (marked on the European Commission website) contains the list of 
criteria that were applied and it was up to the member states in the Council to apply them,” he said.    

The criteria to determine the countries for which the current travel restriction should be lifted, cover in 
particular the epidemiological situation and containment measures, including physical distancing as 
well as economic and social considerations. They are applied cumulatively, an official report released 
last evening on the European Council website said.  Regarding the epidemiological situation, the 
European Council said the countries listed should meet criteria including stable or decreasing trend of 
new cases till June 15 in comparison to the previous 14 days and the overall response to COVID-19 
taking into account available information, including aspects such as testing, surveillance, contact 
tracing, containment, treatment and reporting, as well as the reliability of the information and, if 
needed, the total average score for International Health Regulations (IHR).    
Information provided by EU delegations on these aspects should also be taken into account, the 
European Council said.    

Countries included on Europe’s “safe list”, whose nationals will be allowed to enter Europe are 
Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, 
South Korea, Thailand, Tunisia and Uruguay, the website said adding that if the Chinese government 
offers a reciprocal travel deal for citizens of European Union countries, the EU will add China to the 
“safe list” as well. Sri Lanka, with a better COVID-19 recovery rate than most other countries, was not 
on the list.    

Meanwhile, Additional Secretary to the President for Foreign Relations, Admiral Jayanath Colombage 
said that Sri Lanka’s performance over containing COVID-19 was one of the best in the world and 
there had been no positive cases reported among society for the past 52 days.    

“So far Sri Lanka has managed to even prevent a second wave of the virus as well. Although people 
hail other countries such as New Zealand, Singapore and even Australia stating they were positive 
examples, Sri Lanka has done extremely well,” Colombage said.    

“Most of these countries who were reluctant to get the military involved now are speaking of the same 
thing as they want to control the spread of the pandemic. So in every sense Sri Lanka’s battle to 
prevent and contain COVID is a great success story and we are one of the safest places on earth to 
travel to,” Colombage said.   

 It was up to the member states in the European Council to decide on the list and not the 
European Commission 

 Sri Lanka’s battle to prevent and contain COVID is a great success story and we are one 
of the safest places on earth to travel to  
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New office hours from Aug. 

* Different opening and closing times for the two sectors 

The government has decided to change the working hours of the public and private sector employees based on 

convenience, traffic congestion and productivity, Power, Energy and Transport Minister Mahinda Amaraweera 

said yesterday. 

He said a consultative committee headed by Transport Ministry Additional Secretary Tilakaratne Bandara was 

appointed to study this matter and submit recommendations and the report handed over to the minister by 

Transport Ministry Secretary Gamini Seneviratne. 

The report recommends that public sector offices be opened at 9.00 a.m. and close at 4.45 p.m. with the private 

sector offices to be opened at 9.45 a.m. and to close at 6.45 p.m. 

“President Gotabaya Rajapaksa has already approved the change in the public sector office hours. The sole 

purpose of the new arrangement is to save fuel, reduce environment pollution and avoid traffic congestion," the 

minister said. 

He said Rs.1 billion worth of fuel is wasted daily because of traffic congestion and pointed out that the new 

office hours would be introduced in August upon Cabinet approval. 

The minister said his ministry wouldl discuss the matter with all stakeholders such as Public Administration and 

other relevant ministries and the private sector prior to finalising the changes to the office hours. 

"Employees of both sectors will be provided public transport facilities until the last employee reaches home 

safely after the new system is introduced,” he said and added that school vans and buses would be off the roads 

by the time public and private sector establishments open and therefore it will contribute to easing traffic 

congestion. 

The minister said trains, private and SLTB buses will be permitted only to carry passengers up to its seating 

capacity and those violating this regulation will be dealt under the regulations of the National Transport 

Commission. (Sandun A Jayasekera)  
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August 5 Election Counting not on the same day 

R By Sandun A Jayasekera esults by 10 p.m. on Aug. 6 

 Strict safety measures to be adopted on election day to make polling stations one of the 
safest places for all stakeholders 

 

Counting of votes including the postal votes of the August 5 general election will begin at 8.00 a.m. on 
August 6 with the results known by 10.00 p.m. on the same day, Election Commission (EC) Chairman 
Mahinda Deshapriya said yesterday.   

 He said a decision would be taken soon on any change in the usual voting time which is between 
7.00 am and 4.00 pm.    

Mr. Deshapriya told the media that the EC would make an extra effort to adhere to the health 
guidelines issued by the Director General of Health Services (DGHS) to ensure the safety of all 
stakeholders.   

He said safety measures would include the wearing of face masks, physical distancing and hand 
hygiene and requested voters to bring their own ballpoint pen but if not it would be provided by the 
officials on duty.  “I can say with confidence that the polling station will be one of the safest places 
with no chance of any COVID-19 infection. I hope none of the stakeholders will suffer from such an 
infection even though it is a day when many come out to the streets,” Mr. Deshapriya said. 
Responding to the Daily Mirror, he said there was no methodology to remove candidates from the 
ballot paper if he or she withdraws from the election and admitted that the EC was helpless if a 
candidate from one party campaigns for another party.  With reference to the statement made by 
Karuna Amman alias Vinayagamurthi Muralitharan, Mr. Deshapriya said it was a decision to be taken 
by the Supreme Court.  

 The EC will adhere to the health guidelines issued by the DGHS stakeholdersg on Ju 

July 17 for health officers such as doctors, PHIs and Family Health Nurses on election duty while 
July 20 and 21 has been set aside for postal voting of those who were unable to vote on one of 
the any previous dates.     
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Countries that haven’t opened airports not allowed entry to 

EU: SL 

The Ministry of Foreign Relations today said the European Commission has informed Sri Lanka that it has not 

yet considered to open the region for countries that have not yet opened airports nor accepted visitors from the 

EU region. 

In a statement, the Ministry said it notes the decision of the EU to reopen its external borders on July 1, 2020 

initially to a list of less than 15 countries that does not include Sri Lanka. 

“The Embassy of Sri Lanka accredited to European Union in Brussels which has been actively lobbying for Sri 

Lanka’s inclusion in the list was informed by the European Commission that it has not yet considered countries 

that have not opened airports nor accepted visitors from the EU region. 

The Embassy was further informed that the list will be progressively expanded depending on the progress made 

in the epidemiological situation in countries, the ability to apply containment measures during travel and 

whether or not that country has lifted travel restrictions towards the EU countries,” it said. 
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WHO: Pandemic ‘not even close’ to over as toll passes 
500,000 

COVID-19 is still rampaging across the US, which has recorded more than 125,000 deaths and 2.5 million cases -- both around a 
quarter of the global totals 

GENEVA AFP JUNE30,2020The coronavirus pandemic is “not even close to being over”, the WHO warned Monday, 
as the global death toll passed half a million and cases surged in Latin America and the United States. 

 

 
 

© GRAPHIC NEWS© GRAPHIC NEWS 
In another grim milestone, the number of infections recorded worldwide topped 10 million, while some authorities 

reimposed lockdown measures that have crippled the economies worldwide. 

“We all want this to be over. We all want to get on with our lives,”world Health Organization chief Tedros 
Adhanom Ghebreyesus said. 

“But the hard reality is this is not even close to being over,” he said, adding that “although many countries have 
made some progress, globally the pandemic is actually speeding up.” The virus emerged at least six months ago in 
China, where the WHO will send a team next week in the search for its origin,tedros said. 

 
COVID-19 is still rampaging across the US, which has recorded more than 125,000 deaths and 2.5 million cases -

- both around a quarter of the global totals. 
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MCC Compact: Dinesh briefs Pompeo on 
review report 

Foreign Relations Minister Dinesh Gunawardena briefed US Secretary of State Mike Pompeo about 

the review report on the Millennium Challenge Corporation Compact. 

The duo engaged in discussions on matters of bilateral interest in a telephone conversation on 29 
June. 

US-Sri Lanka cooperation in the supply of personal protection equipment to the US, the donation of 
ventilators to Sri Lanka and COVID-19-related bilateral assistance amounting to US$ 5.8 million-
economic recovery initiatives, defence and security matters, counter-terrorism and international 
economic cooperation featured in the discussions. 

Gunawardena also briefed his US counterpart on the forthcoming Parliamentary Election and 
thanked the U.S. for the support extended in terms of reconciliation and resettlement. 
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1000 Allama Iqbal Scholarships on offer to Sri 
Lankan students 

 

NEWS  

The Higher Education Commission of Pakistan is offering, 1,000 Allama Iqbal Scholarships to Sri 
Lankan  students  over  a  period  of  five  years  under  the  Pakistan-Sri  Lanka  Higher  Education 
 Cooperation Programme.   

The  scholarships  provide  an  opportunity  for  Sri  Lankan  students  to  visit  Pakistan  and 
pursue undergraduate, postgraduate and doctoral degree programmes in Engineering Sciences, 
Basic and Natural Sciences and Social Sciences. 

The  scholarships  offer  full  tuition  fee,  accommodation  allowances,  study  allowances  and a 
one-time return air ticket.  

At  a  meeting  with  Prime  Minister  Mahinda  Rajapaksa  at the Temple  Trees  on 26 June,  High 
Commissioner of Pakistan in Sri Lanka, Major General (Retired) Muhammad Saad Khattak 
informed of a proposal to have street libraries in Colombo. Premier Rajapaksa requested the 
Pakistani High Commission to consider  mobile  libraries  for  other  Provinces. 

The  discussion  also  focused  on  how  Sri  Lanka  and  Pakistan  can  further  strengthen  and 
 intensify collaborations on counterterrorism by sharing information and experiences. Khattak said 
that Pakistan would be willing to help and said, “We will extend all possible support.” 
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French Embassy resumes issuing student 
visas 

By Paneetha Ameresekere 

The French Embassy in Colombo yesterday (30) announced that it has restarted the issuing of 
student visas only for Sri Lankan nationals, following the closure of its visa section due to the 
COVID-19 pandemic. 

On 15 April, the Embassy banned all Sri Lankans entering France due to the pandemic, other than 
Sri Lankans with a valid residence permit, including a long-stay visa valid as a residence permit. 

 
 

Tourism by Lankans to EU..: Reciprocal 
opening of SL to EU vital 

 

NEWS  

The Ministry of Foreign Relations noted the decision of the European Union (EU) to reopen its 
external borders today (1) initially to a list of less than 15 countries that does not include Sri Lanka. 

The Embassy of Sri Lanka accredited to the EU in Brussels, Belgium, which has been actively 
lobbying for Sri Lanka’s inclusion in the list was informed by the European Commission that it has 
not yet considered countries that have not opened airports nor accepted visitors from the EU 
region.  

The Embassy was further informed that the list will be progressively expanded depending on the 
progress made in the epidemiological situation in countries, the ability to apply containment 
measures during travel and whether or not that country has lifted travel restrictions towards EU 
countries. 
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Passenger confidence vital for air travel 
recovery – IATA 

FT  

By Anjali Caldera 

Passengers will be slow to  return to travel until after the pandemic has subsided, stated the 
International Air Transport Association (IATA) in one of its weekly surveys on passenger travel.   

The post-COVID-19 recovery of the air transport industry has three critical elements: The 
containment of the health crisis, the loosening of travel restrictions and border closures, and the 
restoration of passenger confidence to resume flying.  

Thus, as the pandemic still has shown no sign of its elimination, along with the emergence of a 
second wave of the virus in China where the virus originated even after taking considerable 
precautions, as well as the European region showing a rise cases since the region opened up, 
passenger confidence to return to travel has been affected. 

Further, some well-known global tourism destinations have not yet lifted travel bans. Even in Sri 
Lanka, the scheduled opening of the Airport on 1 August is likely to be delayed due to the increased 
number of repatriations to arrive in the country, Minister Prasanna Ranathunga stated. 

As per the recent findings of the IATA-commissioned survey of passengers across 11 countries to 
understand their views on the likely timing of a return to air travel, those who said they would not 
wait to travel in February, have changed their decisions to wait for 1-2 months or six months to 
travel in the months of April and June. 

Earlier in April, around 60 per cent of respondents indicated that they would be likely to return to 
travel within a few months of the pandemic having subsided. In June, this figure had slipped to 45 
per cent.  
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In June, where the fear of a second wave is emerging, around 36 per cent of the passengers have 
stated that they will wait for six months to travel and around 14 per cent stay for one year to travel, 
and around 5 per cent will not travel in the foreseeable future. 

Overall, these results remain consistent with the view that the industry recovery will begin in the 
third-quarter of 2020 but it will also be a gradual development. Yet, the survey highlights one of the 
important risks to the travel recovery profile, with more than half of the travellers indicating that they 
will not fly until at least the end of the year, if not well into 2021.  

There is no doubt that passengers are worried about a range of factors, including being subject to 
quarantine measures during or following travel, about the safety measures at the airports and 
flights, destination safety measures, etc. Thus, understanding and addressing these concerns of the 
passengers and communicating these initiatives effectively – will be vital for the restoration of 
consumer confidence in air travel and getting the industry back flying again. 

 



DNC                                                                                                    Daily Ft 01/07/2020 
 

Ministry of Foreign Affairs, Public Diplomacy Division                   

  

01 Key stakeholders discuss building more 
resilient tourism sector in Sri Lanka 

02 SL, US commit to strengthen ties 
03 India reiterates support for Sri Lanka for post-

COVID revival 
 
 
 
 
 

Key stakeholders discuss building more resilient tourism sector 

in Sri Lanka 

 A wide spectrum of key stakeholders, in a ground-breaking engagement yesterday, discussed the way forward 

to build a more resilient tourism sector in Sri Lanka. 

Tourism and Aviation Ministry, Sri Lanka Tourism 

Development Authority (SLTDA) and the United Nations 

Development Programme (UNDP) co-convened this meeting 

with development partners. 

 

It engaged key decision-makers from key ministries, other 

UN agencies such as ILO, UNWTO, IOM and ITC, and 

development partners such as, World Bank, ADB, EU, 

USAID, Australia and others, to discuss the current situation 

as well as priority directions and financing for sustainable Sri 

Lankan tourism. UNDP said policy dialogues with the wide 

range of tourism sector stakeholders will follow. 

 

Sharing insights on the first high-level meeting titled „Putting 

People First: Building a More Resilient Tourism Sector in Sri 

Lanka‟, experts underscored the importance of rebuilding and revitalising the sector, which will require 

collective efforts of every stakeholder, while emphasising that the national roadmap will inform the 

Government‟s Strategic Action Plan 2021-2024 for the tourism sector. 

 

Workers and businesses linked to tourism are currently facing crippling income and employment losses, while 

foreign exchange earnings from tourism have also fallen drastically. These losses have been particularly 

detrimental to many micro, small and medium Enterprises (MSMEs) and informal workers reliant on the 

tourism sector. 

 

Tourism is a vital economic sector for Sri Lanka, accounting for 5% of its Gross Domestic Product and 

employing 250,000 persons directly and up to 2 million persons indirectly. It is one of the worst impacted 

socio-economic sectors from the COVID-19 crisis. 

  

 

SLTDA Chairperson  
 

Kimarli Fernando 
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Tourism and Aviation Ministry Secretary S. Hettiarachchi said: “The COVID-19 pandemic has brought the 

tourism sector to a standstill. We are seeing near total loss of income in the hotel and accommodation sector, 

and for tour operators and guides. The income loss had a direct impact on jobs and income security, and women 

are disproportionately affected. Rebuilding and revitalising the sector will require collective efforts of every 

stakeholder.” 

 

UN Resident Coordinator in Sri Lanka Hanaa Singer said: “Tourism has a great potential to accelerate progress 

across the SDGs. If well managed, the sector can generate quality jobs for durable growth, reduce poverty and 

offer incentives for environmental conservation – a triple-win to help countries transition towards more 

inclusive, resilient economies. The UN in Sri Lanka, which includes its specialised agencies, stands ready to 

support the Government in coordinating efforts towards recovery in the tourism sector; to ensure that Sri Lanka 

tourism is more sustainable and resilient to future shocks.” 

 

In response, the United Nations Development Program has been recently supporting the Ministry and the 

SLTDA to help revive the tourism sector in a post COVID-19 context through a series of strategic 

interventions. 

 

Highlighting UNDP‟s support, Resident Representative Robert Juhkam said: “In line with UNDP‟s technical 

lead role for COVID-19 socio-economic recovery within the wider UN development system, UNDP stepped in 

both to help recover and to rebuild a more resilient tourism sector because of its direct link to Sri Lanka‟s 

economy and society, and in turn, a link to the country achieving the Sustainable Development Goals by 2030. 

This will require public and private finance, from both international and domestic sources.” 

 

One such intervention is the ongoing development of a national Roadmap on „Building a Safer and Resilient 

Tourism Sector in Sri Lanka: Post-COVID-19‟ which aims to springboard Sri Lankan tourism from recovery to 

long term resilience and generate social, economic and environmental benefits.   

 

As such, a meeting was held on 29 June in Colombo under the theme “Putting People First: Building a more 

Resilient Tourism Sector in Sri Lanka”, to consult with bi- and multilateral development partners on the 

formulation and the implementation of the draft Roadmap. 

 

Speaking about the Roadmap, SLTDA Chairperson Kimarli Fernando said: “This Roadmap will inform the 

Government‟s Strategic Action Plan 2021-2024 for the tourism sector. Through the valued partnerships, 

technical and specialised expertise of the development and funding partners we can address the urgent needs for 

the sector‟s recovery and would be pivotal for more long-term strategic support.” 
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SL, US commit to strengthen ties 
 
Foreign Relations Minister Dinesh Gunawardena and US Secretary of State Mike Pompeo on Tuesday engaged 

in discussions on matters of bilateral interest on a telephone conversation. The Foreign Ministry said that the 

US-Sri Lanka cooperation in the COVID-19 response, supply of PPEs to the US, donation of ventilators to Sri 

Lanka and COVID-19 related bilateral assistance amounting to $ 5.8 million for economic recovery initiatives, 

defence and security matters, counter terrorism and international economic cooperation were featured in the 

discussions. 

 

Minister Gunawardena briefed his US counterpart on the Review Report of the MCC, the forthcoming 

Parliamentary Elections and thanked the US for the support extended to the reconciliation and resettlement 

processes in Sri Lanka. He conveyed Sri Lanka‟s felicitations for the forthcoming US Independence Day on 4 

July. 

 
 
 
 

India reiterates support for Sri Lanka for post-COVID revival 

 

India yesterday assured Sri Lanka that it remained committed to partner the post-COVID era to help achieve 

sustained economic recovery and shared prosperity. 

 

Responding to a media query on India-Sri Lanka discussions regarding financial matters, the Spokesperson of 

the High Commission of India in Sri Lanka said that in the context of the situation concerning Sri Lankan 

economy‟s external sector, the two countries had been engaged in close and constructive discussions on 

rescheduling Sri Lanka‟s repayment to India, and on currency swap under bilateral and SAARC arrangements. 

 

“The matter had been taken up at the leadership level and has been followed up by senior functionaries 

bilaterally,” the spokesperson said.  

 

Most recently, the High Commissioner of India to Sri Lanka held discussions at senior levels in Colombo this 

week on progressing the ongoing official discussions regarding Sri Lanka‟s requirements. 
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ශ්රී ලංකාවේ ස ලංවා්ධනයට ස ලංවෛර්භාවේ් ස ලංව   ලං්ට්ේ 

 

  මරිවේ් ලංක  යි 

ශ්රී ලංකාවේ ස ලංවා්ධන ක ලංවුතු ස ලංවා ේ ලංද්රටතු ස ලංව ේප ලං ක ලංවතන් ස ලංවෛර්භාවේ්ප ලං ්නු ් ස ලංවැ  ලං ්ක ලංබ් ලංඅ ෙරිවේ ලං

එක්ව ස ලංජකද ප ලංඅ් ේතණප ලංවතයි. 

දිඟු ලංවකව ලංසිු ලංශ්රී ලංකාවේ් ලංව  ලංඅ ෙරිවේ ලංඑක්ව ස ලංජක දප ලංඅදත ලංව  පයෙ ප ස ලංවුතු ස ලංවතක ලංබ්ද ලංඑෙ ලංව  පයතාදේ් ලං

ද්රටතු ස ලං ශක්තිෙ ස ලං  කව ලං ඉදිරිපු ලං  ් ස්ේ ෙක ලං පෑෙ ලං අතමුණ ලං වී ලං ති බක ලං බ්ද ලං අ ෙරිවේනු ලං තේජය ලං  කව්  ලං ෙයික් ලං

  ෝ පි පය ලංෙ දේ ලංප්රවේශ ලංවතයි. 

අ ෙරිවේනු ලංතේජය ලං කව්  ලංෙයික් ලං  ෝ පි පය ලංව  ලංශ්රී ලංකාවේ ලංදේ  ශ ලංවබාදේ ලංැෙැති ලංදි  ස ෛ ලංණවණ්ධන ක ලංෙ  ස්න් ස ලංඅදත ලං

 ැ්ැති ලංරටතවදක ලංවේවච්ඡේ්ව ලංදී ලංඅ ෙරිවේනු ලංතේජය ලං කව් ්තපේ ලං ්  ලංබ් ලංවා  ස ලංවත ලංති .. 

 ෙෙ ලං වේවච්ඡේ ස ලං දී ලං  වො තයකේ ලං ්වාෙදපු ලං එ තහි් ලං වුතු ස ලං වකතු ස ලං ආවේතප ලං ව් බ ස  ප ස ලං  ෙ සෙ ලං එක ෙක ලං

 ේධනලි ්  ස ස ලංෙැති්තණප, එ් .සී.සී ලංවෙේ කයචක ලං්ේධනදේ්, ආධනථිව ලංවෛථේ්ත ස්ප ලංව  ලංතිතවේත ලංවා්ධන කප ලං ්නු ් ස ලං

 ්තික ලංවැ වීෙ ලංව් බ ස  ප ස ලංද ලං ැඩි ලංඅ් ේකපක් ලං පොමුවත ලංති බ ෛ් . ලං දත ේ ලංව  පයතාදේ් ලංද්රටතු ස ලං්ධන කප ලංවතෙද ලං

තු ස ලංබ්ද ලංඅ ෙරිවේනු ලංතේජය ලං ද ේධනද ්  ස ස් ලං   ස්ේ දයි. 

 වොදේඩ් ලං 19 ලං   ් ස ලංක් ලං  වො තයකේ ලං ්වාෙදප ලං  සත ස ලංකිභා ්  ලං ්ැඩවු  ස ලං ්නු ් ස ලං ්  ලංදක්්ේ ලංඅ ෙරිවේ ලංඑක්ව ස ලං

ජක දප ලං ශ්රී ලං කාවේ්ු ලං අ ෙරිවේනු ලං  ඩොකධන ලං න්ලිපක ලං 6වු ලංආව සක ලං ව  පයෙපක් ලං කබේදී ලං ති බක ලං අදත, ඊු ලං අෙදත් ලං

 වෞඛ්ය ලංව  ලංෙේනුසීප ලංෙැුු  ලංව් බ ස  ප ස ලං දතු ලංඅදත ලං ්තික ලංව  පයතාදේ් ලංපිිබබා් ලං ්  ලංවේවච්ඡේ ස ලංදී ලංඅ් ේකප ලං

 පොමුවත ලංති .. 

 වයදේඩ් ලං-19 ලං්වාෙදපු ලංඑ තහි් ලංවු ස ලංකිභාෙ ලංවා ේ ලං දත ේ ලංඅ කයො ෛ්කය ලංනක සරට් ලංව  ලංආධනථිව ලංවෛථේ්ත ස්ප ලං ෙ සෙ ලං

තිතවේත ලං ්ධන කප ලං වා ේ ලං වූ ලං වැ වීෙ ලං පිිබබා ලං ද ලං අ ෙරිවේනු ලං තේජය ලං  කව් ්තපේ ලං ව  ලං දේ  ශ ලං වබාදේ ලං ැෙැති ලං දි  ස ෛ ලං

ණවණ්ධන ක ලං ෙහිදී ලංවේවච්ඡේ ලංවත ලංැද. 
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ශ්රී ලංකාවේ ස ලං්ධනකයව  ලංටා්න ට ලං ද ලං වට්ේ 

 

වන දි ේ් ලං ්යේරණ  ලංවරයි 

 ශෛචේ ස ලං වොදේඩ් ලංවෙප ලං සක ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංතිතවේත ලංආධනථිව ලංනරකධනවන්කප ලංව  ලං  ොරට ලං වෞවේෙයප ලංන දවේ ලංවීප ් ලංවුතු ස ලං

කිභාෙු ලංද්රටතු ස ලංවැ  ලංවී ලංසිටික ලංබ් ලංඉ සදිපේ් ලංඅ් ේතණප ලංවතයි. 

ශ්රී ලංකාවේ් ලංදේසි ස ලංඉ සදිපේ්ු ලංආ  ග ලං ෙදේප ලංතු ස ලංණප ලංප්රති්යු ෙද ලංකිභාෙ ලංව  ලං දේ ේධනශෛදේව ලං්ශ ප ස ලංවේධනක් ලංවාදේ ේකප ලං

පු  ස ලං දේනිෙප ලං හු්ෙේන් ලං    ගවෙ ලං පිිබබා ලං  දතු ලං වීප  ලං  ේ ලං ඵකදේයි ලංවේවච්ඡේ් සහි ලංනිතද් ලංති බක ලංබ්ද ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලං

ඉ සදීප ලංෙ  වොෙවේරිවෛ ලංවේධනපේකප ලං ්වයි. 

ශ්රී ලං කාවේ ස ලං බේහිත ලං ආධනථිවප ලං ව් බ ස  ප ස ලං වැකමේ ්  ලං දී ලං  ෙ කව ලං ආ  ග ලං  ෙදේප ලං තු ස ලං ණප ලං ප්රති්යු ෙද ලං කිභාෙ ලං

ව් බ ස  ප ස ලං අ් ේකප ලං  පොමුවත ලංති බක ලංඅදත ලංමූකය ලංවන්ු  ලංපිිබබා ලංඉ සදිපේ ලං - ලංශ්රී ලංකාවේ ලංවේවච්ඡේ ලංව් බ ස  ප ස ලං

ෙේ ය ලං දේසි ස ලං වතක ලං කද ලං දේෙ ගෙවු ලං ප්රතිචේතපක් ලං ්ශ ප ස ලං ශ්රී ලං කාවේ ස ලං ඉ සදීප ලං ෙ  ලං  වොෙවේරිවෛ ලං වේධනපේක ම ලං ෙේ ය ලං

ප්රවේශව්තපේ ලං ්  ලංබ් ලංවා  ස ලංව ක ප. 

 ෙෙ ලංවන්ණ ලංකේපව ස් ලංෙේු ්  ලංදී ලංවැකකිකකු ලංවේජකප ලංවී ලංැති ලංඅදත ලංඒ ලංව් බ ස  ප ස ලං දේ ේධනශෛදේව ලං්ශ ප ස ලං ජය ෛඨ ලං

නික ේභා ස ලංදේසි ස ලංඅ්ශය ලංවුතු ස ලංසිරටවත ලංැති ලංඅදත ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංඉ සදීප ලංෙ  ලං වොෙවේරිවෛ්තපේ ලංදේසි ස ලංශ්රී ලංකාවේ ලං ස ලංඅ්ශයදේ ලං

ව් බ ස  ප ස ලං දැකු ලං සිරට ව තක ලං වේවච්ඡේ ලං ඉදිරිපු ලං  ෙක ලං පේෙ ලං පිිබබා ලං  ජය ෛඨ ලං ෙේු ්  ලං වේවච්ඡේ්ක් ලං ඊ ම 30) 

 වොකෙ ලංදී ලං ැ්ැ සවීප. 
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දේ්වේලිව් ලං ත්්ට ලං්ණ්ඩු්කස ලංරස ලංවිකුණන ට ලංබෑ 

 

මනේාේධන  ලංටී. ලංකලිදසිරි ලංගුණරු්න  

්ධනකයව ලංවිවයේ ලං යය ට ලං ා් ,  ව  ඹ ලංවි්ෛ්විවයේක  

අ ෙරිවේ ලංඑක්ව ස ලංජක ද ම ලංව ශ්රව ලංඅිය පයෙදේ ලංවෙේපදකප ලං MCC) වෙඟ ලංඅ සව ස ලංකිභාෙු ලංවවවෛ ලංවත ලංැති ලංගිදේ ග්  ලං ේ ලං

අදේක ලං ්යේ ිති ලං පිිබබා ලං වෙේ කයචකප ලං කිභාෙු ලං   ස ලං වක ලං වන්වේ ස ලං අ්ව ස ලං ්ේධනදේ්,   ගගිපදේ ලං ජකේධි ති සෙේ ලං  ්ද ලං

පිිබෙැ සදේණි. ලංඑෙ ලංවන්වේ ස ලංවවේ ති,  වොකෙ ලංදේශෛ්දේදයේක ම ලංආධනථිව ලංදේදයේ ලංඅ යපක ලංඅාශ ම ලංෙ ේචේධනප ලංී.. ලංකලිදසිරි ලං

ණවණන්් ස ලංෙ දේ ලංවෙඟ ලංවක ලංවා්ේදපකි ලං ් . 

වනරව ලං  ිය   ගදේ ලං වමේ දට  ලං  න්ත් ලං MCC ගිවිසුම ලං  සුගි  ලං වේක ේ ලං ව ඩි ලං්න  ව කට ක් ලංඇති ලංව ේ. ලං එ් නි ලං

 සුබිමව ලංඑ  ලං යය ට  ලංවර ලංනිධන ශ් ලංවදිරි ත් ලංක භාමස ලංබ   ලංවවේ තිත්්  න  ලංුතතු ලංවමිකටු්ක් ලං ත් ලං වරුණේ. ලං ම් නි ලං

වමිකටු්ක් ලං ත් ලංක භාමස ලංබක ලං ෑ ලං සුබිම ලං වබඳු ලංව? 

ව ශ්රව ලංඅිය පයෙදේ ලංවෙේපදකප ලංMCC කිප ස ක, ඌක ලංවා්ධනධිද ලංතු්ක ලංදිිබඳුවෙ ලංපිවේදැමේෙ ලං

 ේ ලංආධනථිව ලං්ි ධිප ලංඉදිරි ම ලංැති ලංවා තය ව ලංඉ් ස ලංකිභාෙු ලංඅ ෙරිවේ ලංමූකයේ ේත ලංපිරිකැීපෙ ලං ්නු ් ස ලංඑක්ව ස ලංජක ද ලං

 වො සග්රව ම ලං2003 ලංව ශ්රව ලංඅිය පයෙදේ ලං කති ස ලංවෛථේපිද ලංආපදකපක්. ලංඑෙ ලංආ ේත ලංපිරිකැීප්  ලංකැීමෙු ලංඅදේක ලංප්රතිග්රේ ව ලං
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තු්ක ලං වලි ස ලං තීතණප ලං වතක්ේ. ලං එෙ ලං නිධනණේපව ලං පු  ස ලං අ ෙරිවේ ලං ජකේධි ති්තපේ ලං  ්  ලං  කදු ලං අ සව ස ලං වක ලං මුක ලං

වේක මෙ, 2004 ලං දී ලංශ්රී ලංකාවේ් ස ලංඊු ලං ගරට ග ලංබ් ලංද ස්ේ ලංතිණාණේ. ලංශ්රී ලංකාවේ් ලංසිප ලං පයජකේ ලංඑෙ ලං්ව ධනදීෙ ලං පොමු ලංවක ලංබ් ලං

දැක් ්ද ස, එෙ ලං කඛ්ක ලංවන්වේ්ු ලංඉදිරි  ස ලංවී ලංකෑ. ලං2005, 2006 ්ධන ්ක ලංදී ලංMCC ආපදකප ලං ්  ලංෙැක ලංකැ්ද ලංද ස්ේ ලං

තිණාණ ස, 2015 ්වත ලංදක්්ේෙ ලංතජප ලංප්  ලංඉදිරි ලංපිප්තක් ලංෙ ස ලංබ් ලංඅ ු ලංනිභාක් ණප ලංවු ේ ලංකෑ. 

2015 ලංදී ලංක් ලංතජපක් ලංබකපු ලං  ස ලංවූ ලංදේු ලං ්  ලංවේවච්ඡේ ලංපිබ ලංඅරැඹී ලංතිණාණේ. ලංඒ ලංඔවෛ ව  ලංMCC  ධනප සද ලං්ැඩවු කු ලං2015 ලං

අෙදී ලං ශ්රී ලං කාවේ් ස ලං  දයතේ ෙක ලං ති බක්ේ. ලං ආත් වව ලං ්ශ ප ස ලං වා තය ව ලං 13ක් ලං  ඳුකේ ෙක, ඉ ස ලං “ඉඩ් ්කු ලංැති ලං

ප්ර සශප” බකේ සෙව ලංබ් ලංMCCප ලංද ස්ේ ලංතිණාණේ. ලංීපු ලංඅදේක් ලංවුතු ස ලං ව තක ලංඅදත ලං ධනප සද ලං   ගව්  ලංවා ේ ලංගිදේ ග්  ලං

වැවසීෙු ස ලං  ත, 2016 ලං්වත ලංඅෙදී ලං ්  ලංක්රිපේ සදේදප ලංMCC වාතුක්දපු ලංනවවෛ ලංවත ලංැති ලංබ් ලං   කක්ේ. ලං ්  ලංවුතු ස ලං

ව් බ සධීවතණප ලං වා ේ ලං ්යේ ිති ලංවේධනපේකපක් ලංඅග්රේෙේදය ලංවේධනපේකප ලං සක ලංවෛථේ කප ලංකිභාෙු ලංපිප්ත ලං ෙක ලංතිූ  ලංබ් ස ලං

නිභාක් ණප ලංවුණේ. 

 ්  ලං අ සදන් ස ලං  ෙප ලං ඉදිරිපු ලං ගිප ලංආවේතප ලං  ේ ලං අදේක ලං   ගබිෙ ලං ්ේධනදේ ස ලංැ සක ස. ලං 2019 ලංඔක් දයබධන ලංෙේව මදී ලංMCC 

වාතුක්ද ලංගිදේ ගෙු ලංවැබිකේ ලංඅනුෙැතිප ලංකබේෙ ස ලංබ් ලං  නී ලංපක්ේ. ලංඑ   ස, ගිදේ ගෙු ලං ේ ලංඅදේක ලං්යේ ිති ලං පයජකේ්කු ලංතු ලං

 සක ලං දේශේක ලං දේ තය පක් ලං ැතිවුණේ. ලං දේ ශ   ප සනඩුරට් බත ලං වේශය  ලං හින් ේණ ස ලං MCC ගිදේ ගෙු ලං එ තහි් ලං නිද වෛ ලං

ච සතස්ර මදී ලංැරැෙ  ලංන ්ේවප ලංනිවේ, ඊු ලංඅ සව ස ලංකිභාෙු ලං කො ැකි ලංවුණේ. 

ජකේධි ති්තණ ප ස ලං   ග් ලං ක් ලං තජ ම ලංැෙැති ලං ෙේඩකප, ගිදේ ගෙු ලංඅ සව ස ලංකිභාෙු ලංවලි ස ලංතජප ලං ෙක ලංතිූ  ලංතීතණප ලං

අ සහිවේ්නු ලංකැණා්ේ. ලංඅෙෙැති සෙේ ලංඉදිරි  ස ලංවක ලංවැබිකේ ලං ත්රිවේ්ක් ලංෙන් ස ලං ්  ලංගිදේ ග්  ලංකැ්ද ලංවෙේ කයචකප ලංවත ලංඉදිරි  ස ලං

කිභාෙු,  ්  ලංවන්වේ් ලංවා ේ ලං2019 ලං දවැ් බධන ලං18 ලං්ැනිදේ ලංඅනුෙැතිප ලංහින් ලංවුණේ. ලං2020 ලංජක්ේරි ලං1 ලං්ැනිදේ ලංසිු ලංඑප ලං  ස ලංවකේ. ලං

වන්වේ් ලංෙේව ලං6ව ලංවේකපක් ලං ්  ලංපිිබබා ලංෙැඹුරි ස ලංඅ යපකප ලංවත ලංඑකැි  ලංනිභාක් ණ ලං ේ ලංනිෙෙක ලංව් පිේඩකප ලංවත, අ්ව ස ලං

්ේධනදේ් ලංඉදිරි  ස ලංවකේ. ලංවන්වේ් ලංෙන් ස ලං ්  ලංඅ යපකප ලංව ක  ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලං  ශ ේකක ලංආධනථිව ලංවෛර්භා ස්ප ලං ්ක ස ලංකිසිරට ලං

අ්ශයදේ්ක් ලං මු ස ලංවැ  ලංවක ලං කො ැකි ලංප ලංපක ලංඅදේ්ේදේ සෙව ලංනිධනණේපවප ලංසිප ලංදේෙැ ග්  ලංතේමු් ලං කව ලං පොදේෙනින්නුයි. 

වමිකටු ස ලංනිභාක්ෂණ ලංවාක්ෂිප්ද් ලංව ක්වි  ලංන ක  ලංව? 

ප්රේග්ධන ක ලංව්   ස ලංහිඟ, ණප ලංබරි ස ලං දතනරු  ලංශ්රී ලංකාවේ් ලං්ැනි ලංතුව ලංමූලිව ලංආධනථිව ලංවා තය ව ලංරටතමේ ්  ලංආ පයජක ලංවා ේ ලං

අ්ශය ලංමූකය ලංව්   ස, ත ේ ලංදේ  ශ ලංණප ලංබත ලං ැඩිවත ලං කොෙනින් ස ලංMCC වාතුක්ද ලංප්රදේක ලං පයජකේ් ලංෙන් ස ලංව පේෙද ලං ැකි ලං

බ්යි ලංෙ සපිටි ස ලංදේෙසූ ලංදේු ලං   ක ස ක. ලංඑප ලංෙැඹුරි ස ලංඅ යපකප ලංවතකදේු ලං ්  ලං පයජකේ්ලි ම ලං වො ස  සි ලං ේ ලං පයිතද ලං

ක්රෙ සදප ලං සක ලංශ්රී ලංකාවේ්ු ලංඅහිදවත ලංබක ෑ්  ලංඑකක ලංවී ්  ලංප්රබක ලංඉඩක් ලංනිධනෙේණප ලං්ක ලංඅතුන් ලං   කක්ේ. ලං ්  ලං ්නු ් ස ලං

ශ්රී ලං කාවේ ලං තජ ම ලං වෛථේපිද ලං ආපදනිව ලං ්යූ ප ලං  සක ලං ප්රෙේණ් ස ලං දේනිදේද ලං    කක ලං  ගු  ලං  ේ ලං බහු ලං ක්   ත්රප ලං ව වේගි ස් ලං

දේශෛ ක ණ ලංක්රිපේ්ලිපක් ලංඅනුෙෙකප ලංවී ලංකැති ලංබ් ලංවන්වේ ස ලංනිභාක් ණපයි. 

අ  ලං ෙපක් ලං ද සක ලංබැාකු ලංණපක් ලංෙනි දි, එප ලංකැ බ ස ක ලංඅදිපත ලංමේ පක් ලංඔවෛ ව . ලංණප ලංආ  ග ලං කො ෙස ්ො ස ලං ග්ධන ලංනවවෛ ලං

 ්ක්ේ. ලං ්  ලංප්රදේකපු ලංඅදේක් ලංබැු  ්ො ස, ඒ ලං වො ස  සි ලං ෙොක්ද? ණප ලංවැවඳීෙ ලං ් ස ක ලං වො  ොෙද? ් ග්ධන ලංවේතණේ ලං

 ්ක ස ලං ඒ්ේු ලං ්ඩේ ලං  ්කවෛ ලං බ්යි ලං    ක ස ක. ලං  ෙදැකදි ලං  ෙදත ලං ප සත ලංඉකකක ලංද ස ස්පක් ලංති ප ස ක. ලංඒව ලංවතක ලං

කෑ ක ලං. ලං  ්  ලං  වො ස  සි ලං බත දකයි. ලං ත ේ ලං නීති ලං අවෛවු ලං ඒ්ේ ලං රිාේක්ේ. ලං ්ක ස ලංකිසි ලංඅ්වෛථේ්ව ලංඑ්ැනි ලංද ස ස්පක් ලං

දකි සක ලංකෑ. ලං ් ව ලංත ේ ලං ේධනලි ්  ස ස ලං කදක් ලං ැටිපු ලංව් ෙද ලංවුණේු, ඒ ලං වො ස  සි ලංත ේ ලංනීති ලංෙදවීෙක් ලං ්ක්ේ. 

ඒ ලංකිප ස ක ලං ් ව ලංනි්ේව ලංණපක් ලං් ග්ධන ලංවතක ලංකෑ. ලං දක ලං ෙයි ලංඅයිතිප ලංඔවු සු ලංකැ බක ලංද ස ස්පක් ලං ්  ව ලංති ප ස ක. ලං

  ගබිෙ ස ලං රි ලංෙ ලංවාමේධනණයි. ලංඉඩ්  ලං ේ ලංප්ර්ේ කප ලංප්රමුඛ් ලංවු ේ ලං ව ව ද ලංකිපක ලංඑව ස ලංප්රශෛකපක්. ලං ්  ලං්ැ ඩ් ලංඅ   ලංවු්ෙකේ්ු ලං
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Ministry of Foreign Affairs, Public Diplomacy Division                
   

 ක ෙයි, ඔවු ස ග්ධන ලං වු්ෙකේ්ු ලං  ්ක ලං  දපක් ලංබ් ලං   කක්ේ. ලං්ේධනදේ් ලංලිප ස ක ලංMCC වන්වේ්ක් ලං ත ේ ලංන්වක්, ශ්රී ලං

කාවේ ලං තජප ලං  කෝක ලං බ් ස ලං    කක්ේ. ලං ඒ ලං කිප ස ක ලං  රිපු ලං ෙ ග්ධන ලං  ග්ධන ලං  ද ස ක ලං ෙු ලං ඕක ලං දේදි ු ලං  කො ්යි , 

 වො සත්රේ සවන්ු ලංඅ්ශය ලංදේදි ුයි. 

MCC ක්රි ේ්ලි ස ලං  වේ  ලං ව්ම් ලං ළිිබක ලං වේරණේ ලං ග ට ලං වි්ේක ලං්න  ව කට ක් ලං ්  ම ලං  ්යේට ක් ලංඇති ලං ණාණේ. ලං එ  ලං

වක න  න  ලං ව  න ම ලංව? 

තජ ම ලං  ය ලං  ෞ ෙලිව ලංඉඩ් , න ේප ලංෙේධනගිව් ස, ජේතිව ලං්ශ පනු ස ලංඉදේ ලං්ැදෙ ස ලං් ග්ධන ලංෙ ලංතීතණේ සෙව ලංවේ වපක්. ලං ්  ලං

ඉඩ්  ලං පිිබබා ලං තජපු ලං  ්ේ ලං තිණා ේ ලං වේතවේත ස්පක් ලං න්වක්, සි සකක්වත ලංඅයිතිපක් ලං කෝක ලංබ් ලං   කක්ේ. ලංඩී. ලංඑවෛ. ලං

 ව කේකේපව ලං ෙ දේ ග්ධන ලං වේක ප ස ලං ඉඩ්  ලං සි සකක්වත් ලං දීෙක් ලං වු ේ ලං කෑ. ලං වෛ්ධනණ ලං භූන්, ජප ලං භූන් ලං ් ග්ධන ලං ඔ නර ලං ෙන් ස ලං

 ැ්භාෙක් ලං වු ේ. ලං එ ව  ලං තිබිපදී ලං ඉඩ් ්ක ලං හින්වෙ ලං සි සකක්වත් ලං  දක ලං බ් ලං මේ ලං දේු ලංආවධන ණපක් ලංැති ලං  ්ක්ේ. ලං ඒව ලං

ඉවෛවත ු ලංදේකේ ලං ් ව ලංව් ෙද ලංවත ලංෙ ස දො ස ලං ් ස ක, ජකදේ්ු ලංඒ ලංඉඩ්  ලංඅයිතිප ලංඅහින් ්කේ ලං ේතු ලං්ැ ුක ලංඑවයි. ලංඒව ලං

 කයව ම ලං ්ක ස ලංතු්ක ස ලංවුු  ලං දපක්. ලං97, 98 ලං් ග්ධන ලංවේක ම ලංසිුෙ ලංකාවේ්ු ලංආ ලං කයව ලංබැාකු ලංආදී ලං කො පක් ලංණප ලං

ආ ේත ලං ්යේ ිති ලං වෙඟ ලං ්ැදේලි ලං  කෝක ලං විකරවධනෙප ලං වා ේ ලං ප්රති  සති ලං  ැදීෙ ලං ් ග්ධන ලං අද වෛ, ්ැඩපිිබ ්ක ලං ෙ සවුණේ. ලං

 ෙදැකදී ස ලං සි සකක්වත ලං ඔ නර ලං දීෙ ලං කිපකේ ලං  ් ස ක ලං  ්  ලං ඉඩ්  ලං දේ  ශිවප සු ලං    ග ් ස ලං කබේෙද ලං ැකි ලංද ස ස්පක් ලං

ැතිවීෙ. ලං  ්  ලං ඉඩ්  ලංඔවු ස ලංදේසි ස ලංඩැ ැ ලංෙැනී ්  ලංඉඩක් ලංති පක්ේ. ලංඒව ලං  ොා ලංද ස ස්පක් ලං ක ෙයි. ලංජේතිව ලංආතක් ේ් ලං

 ්නු ් ස ලං  ය ලං ්ක ස ලංන ේප ලංෙේධනගිව ලං්ැදෙ සවෙක් ලංෙද ලංතජප ලංවේත ම ලං ෙණක් ලංතිබිප ලංතු ස ලංඉඩ්  ලං දොත සන් ලං  ිබදතස ලං

වීෙ ස ලංනු ගරට ගයි. 

ජේතිව ලංආතක් ෛ් ේ්ු ලංදධනජකපක් ලංවීෙ ලං්ේ ග්ධනෙ, අ   ලංභූන්ප ලංඅහින් ලංවී ්  ලංප්රශෛකපක් ලං ෙදැක ලංති පක්ේ. ලං ්  ලංඉඩ්  ලංඅ සවත ලං

ෙැනීෙු ලං   ගගිප ලං දශවපව ලං  දවව ලං ඉති ේව ම ලං ්රි ස්ත ලං ප්රප සක ලං දතේ ලං ැති ලං අතුන් ස ලං  ැ ැදිලියි. ලං  ්  ලං ් ග්ධන ලං වේතණේ ලං

බත දකයි. ලංඒ ලංැදැ්  ලංඒ්ේ ලංජකෙද ලංදේචේතණපකි ස ලංව් ෙද ලංදේප ලංතු ස ලංබ්යි ලං   ක ස ක. 

 සුගි  ලංරන  ලංමුකදි ලංක ස ් ලං ම් නි ලංගිවිසුමක් ලංට ති ලංබ්. ලංඒත් ලං සු් ලං ම් න ටක් ලංඇද යි ලංළිිග නීමස ලංසිදු ලංණාණේ. ලංවමිකටු ලං

්ේධනදේ්න  ලංවක්්ට ලං රිදි ලංMCC වාුතක්ද ස ලං වේ ් ලං ව්දේ්වදී ලංගිවිසුම්්කස ලංඑ  ඹ ලංති  ට්ේ. ලං ම් ලංග ට ලං  න දිලි ලංව  ලං

න ක  ලංව? 

 ෙප ලංගිදේ ග්  ලං2ක්. ලං රිපු ලං ෙපක් ලං ද දි ලංවනී ේතක් ව ලං   ගව් , ජක ලං   ගව්  ලංආදිප ලංෙැක ලංසිරටවතක ලං  ත ලංසූදේකෙ ලං් ග්ධන ලං

 දපක්. 

 ෙහිදී ලං2017 ලංජූලි ලං26 ලං්ැනිදේ ලංඅ ෙරිවේනු ලං ඩොකධන ලංන්ලිපක ලං7.4ව ලංප්රදේකපක් ලංවා ේ ස ලංඉ ස ලං  ග් ලංඑප ලංැ. ලං ඩො. ලංන්ලිපක ලං10 ලං

දක්්ේ ස ලංඉ ක ලංකැාවීෙු ලං2018 ලංජූනි ලං18 ලං්ැනිදේ ස ලං්ශ ප ස ලංමූලිව ලංගිදේ ග්  ලං2 ලංවු ලංශ්රී ලංකාවේ ලංතජප ලං ්නු ් ස ලංවේේඩේෙේත ලං

 කව් ්තපේ, MCC ආපදකප ස ලංවෙඟ ලංඅ සව ස ලංවත ලංති පක්ේ. ලං ් ්ේ ලං්ේධනදේ ස ලංැමුු ්  ලං්ශ ප ස ලංැ සක ස. ලං ්  ලංඅදේක ලං

ැ. ලං ඩො. ලංන්ලිපක ලං10ව ලංමුදක ලං ෙතුු ලං කොකැණාු  ලංබ්යි ලංකිප ස ක. ලංඅ ෙරිවේනු ලංදේකේ ති සන්ප ස ලංඒ ලංමුදක ලං කොරට ස ලංබ් ලං

කිපක්ේ. ලංඑ්ැනි ලංමුදකක් ලංරට ස ලංබ්ු ලංවේ වපක් ලංකෑ. ලංඑ ව ක් ,  ් ව ලං කොකු ලංප්රශෛකපක්. ලං ෙදැක ලංති ප ස ක ලංවේ ෙු ලංනරච්චනර ලං

 ේ ස ලං ෙඩිපක්. ලංමුදක ලංකැබිකේ ලංකෑ ලංකිප ස ක ලංඅදේක ලං  ත ලංසූදේකෙක් ලං ්කේ ලංකෑ ලංකිපක ලංඑවයි ලංවැව ලංවත සක ලං ් ස ක. ලං ්  ලං

ෙැක ලං දේෙණක ලං අාශ්ලි ස ලං ්කෙ ලංදේෙධනශකපක් ලංවක ලංතු සයි. ලංමුදක ලං කොකැණා ේ ලංැයි? ඒ ලංමුදක ලං ්ක ස ලංදේදි වු ලංවේදේද ලං

වුණේද? ් ග්ධන ලංවේතණේ ලංඑදේු ලංඅ් ේකපු ලංකක් ලං සදේ. 

MCC වමඟ ලං ම් නි ලංගිවිසුම්්කස ලංඑ  ඹි ලං  ටක් ලංරස්ල් ලං වව ලංබකටවිස ලංතිබු ණ්, බණාන  ලංඋගුකවස ලංනසු ලං්ට ලංදත්ත්් ක් ලං

ව? 
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අ කක් ලංතු්ක ලංඒ ලංආවිති ලංව  ලංඒ්ේ ම ලංඅද ලං ්තික ලංද ස ස්ප ස,  ්  ලං වො ස  සි ලංතේමු් ලංදි ේ ලංඅ   ලංතු ලං ැ ස ද ස ලංබකක ලං

දේු ස ලංඔප ලංවේතණප ලං ැ ැදිලියි. ලංතු්ක ලං40 ෙණකක් ලංවෙඟ ලංMCC ප ලං ේැනි ලංගිදේ ග්  ලංැති ලංවත ෙක ලංති බක්ේ. ලං  ස ේකප ලං

ෙ ස දො ස ලංඑප ලං ේධනලි ්  ස ස් ලංඅනුෙද ලං කොකිභාෙ ලංනිවේ ලංඅධනණාදපක් ලංැති ්කේ. ලං  ො සඩිතුතේවෛ ලංතේජය මදී ලංMCC ප ලං ෙප ලං

අදතෙඟ ලංකදත ලංව ක , “ප්රජේද සත්ර්ේදී”  කෝක ලංඅතුරි ස ලංආේඩු ලංෙේන්්ක් ලංසිරට ලංවූ ලංබ් ලං   ස්න් ස. ලංප්රජේද සත්ර්ේදප ලංපිිබබා ලං

ඔවු ස ග්ධන ලංඅධනථවථකප ලංඅනු්යි ලංඑප ලංසිරට ලං ් ස ක. ලං ෙදැකදී ස ලංඒ ලංතු ලංඅවතණ ලං ්ක්ේ. ලං 2019 ලං අ ෙයවෛ ස ලංෙේ වදි ලංහිුනර ලං

ජකේධි ති සෙේ ලං අෙේදය ලං ෙේඩකපු ලං ඉදිරි  ස ලං වක ලං ්ේධනදේ්කිනු ස ලං කයිජධන,  මෙකප,  ෙොරිුේනිපේ්, ෙැ් බිපේ්, 

ුැ සවේනිපේ් ලංආදී ලං තු්ක ලං වෙඟ ලංැති ලංවත ෙක ලං තිූ  ලං වාතුක්දප ස ලං බිා්ැී. ලං   ය ලං අදතෙඟ ලංකදත ලං වී ලං ැදැයි ලං    ස්ේදී ලං

තිණාණේ. ලං  වොකෙ ලං දේශෛ්දේදේදයේක ම ලංආධනථිව ලං දේදයේ ලං අ යපක ලං අාශ ම ලං  ජය ෛඨ ලංවථිවේචේධනප ලංරිපාෙ ලංරටනුසිා  ලංෙ  සෙේ ස, 

තජ ම ලංර්දය ලංනික ේභා ලංවාෙෙප ස ලං ්  ලංද ස ස්ප ලං   ස්ේදී ලංතිණාණේ. ලං ් ව ලං රිපු ලං බකක ලංහිතවත ෙක ලං ව කයි ස ලං දක්ේ ලං

් ග්ධන ලං්ැඩක්. ලංනව දය වයටිවපක්. 

ව්ම් ලං්යේ ිති  ලං මන  ලංර්ේනට ලං්යේ ිති ස ලං ා වටේ ලංඑල්ක ලංයේ ේ ලංටෑ. ලංඒ ලංග ට ලං ්යේට  ලං   මු ලංවරට ලංවිස ලං  නී ලංගි ේ ලං

 ම ට්ේ ලංව? 

ප්ර්ේ ක ලංවා්ධන කප ලංපිිබබා ලං පයිතද ලංප්රතිාවෛවතණ ලංඉදේ ලංඅඩු ් ස ලංදේ සචකපු ලංකක් ලංවීෙ ලංවන්වේ ස ලංඅ් ේකපු ලංකක් ලංවුණේ. ලං

 ව ව  ලං ්ද ස ලංඑෙ ලං පයජකේ ලං සක ලංඅඩුු හුඬුව්  ලංති බක්ේ. ලං  ොරට ලංප්ර්ේ ක ලංෙේ යක් ලං්ක ලංරට් රිප ලං   තිප ලංපිිබබා ලංඅ් ේකප ලං

 පොමු ලං  කොකිභාෙ, ෙේධනේක ලං තථ්ේ ක ලං  ේකක ලං ප සත්රණප ලං පිිබබා ලං ත වය ලං  ේ ලං න ේපෙේධනගිව් ලං ් ග්ධන ලං ෙ ලං ආතක් ේ් ලං

ව් බ ස  ප ස ලං ්ැදෙ ස ලං පැයි ලං තීතණප ලං දේප ලං  ැකි ලං  දොත සන් ලං  ේ ලං ඒ්ේ ම ලං අයිතිප ලං MCC ආපදකප ලං  ්ද ලං කැීමෙ ලං

 කෝැකැක්දේප ලං ැකි ලංවීෙ ලංආදිප ලංඊු ලංඅප ස. 

ත්රිකුණේමක  ලං- ලං ව  ඹ ලං්ධනකයව ලං ව රි ් ර න  ලංළිිබකත් ලංවි්ේක ලංනඬක් ලංඇති ලංණාණේ. ලංඑ් න ටක් ලංනිභාක්ෂණ  ලංණාණේ ලංව? 

MCC ගිදේ ග ්  ලංඉඩ්  ලංපිිබබා ලංවත ලංැති ලං පයජකේ ලංපු  ස ලංදෙයි,  ්  ලංආධනථිව ලං වොරි ඩය ලංවැකැවෛෙ ලංදේ ශ   ප ස ලංඅ් ේකපු ලං

කක් ් ස ක. ලංඒ, ශ්රී ලංකාවේ ස ලංවෙවෛද ලංඉඩ්  ලංප්රෙේණ ප ස ලං28%ක් ලං ෙණ ලංදේශේක ලංභූන්වේෙපක් ලංඉ ස ලංආ්තණප ලං්ක ලංනිවේ. ලං

2019 ලං නිකු සවූ ලං ගිදේ ග ්  ලං  වොකෙ ලං - ලං ත්රිකුණේෙක ලං ආධනථිව ලං  වොරි ඩය් ලං පක ලං ්චක ලං එ කවෙ ලං වා  ස ලං  කොවුණ ස, එහි ලං

අ සදධනෙදපු ලංඅදේක ලං   ලංති පක්ේ. ලංකෙ ලංදේදතයි ලංකැ ස ද, ත ේ ලංදිවෛත්රික්ව ලං7 ලංවු ලංැ සක ස ලංකෙත ලංඉ ස ලංආ්තණප ලං ්ක්ේ. ලං

තනික ලං දේක්රෙසිා  ලං හිුනර ලං අෙෙැති සෙේ ලං ඉදිරි  ස ලං වක ලං වැබිකේ ලං  ත්රිවේ්ව ලං ඒ ලං කෙෙ ලං දේකේ ලං තිණාණේ. ලං ඒ ලං කිප ස ක ලං  ් ව ලං

 බොන්්ක් ලං කො ්යි ලංකිපක ලංඑව ක. 

 ම් නි ලංගිවිසුම් ලං   ලං් නි ලංරස්කස ලං හිදවර ලං්න  න  ලංඇයි? 

ඒ ලංඅහිදවත ලංබ් ලං වො ස  සි ලංදේග්ර  ලංවතක ලංදේු ලං ැ ැදිලි ලං ්ක්ේ. ලං  ග් ලං  සන්්  ලංෙ සදේ ලංකිපක ලං ් ව ලංඅ ස ැතකේ ලංප සක ලංබෑ. ලං

MCC ප ලං ෙප ලංෙඟදි ලංඅ ස ැරිප ස, ඒ ලංබක ෑෙ ලංඉ් ස ලං ් ස ක ස ලංකෑ. ලංජේතිව ලංආතක් ේ්ු, ත ේ ලංවෛර්භාවේ්පු ලං ්ේ ලං ෙප ලං

බක ේක්ේ. ලං  ්  ලං ගිදේ ගෙ ලං  ෙණක් ලං  ක ෙයි, කුෙක ලං ජේදය සදත ලංගිදේ ගෙවු ලංඑකැඹුණ ස ලංඊු ලං ේධනලි ්  ස ස ස ලංඅනුෙැතිප ලං

කබේෙද ලං තු සයි ලංකිපක ලංඑව ලංආේඩුක්රෙ ලං්ය්වෛථේ්ු ස ලංැ සක ස ලංවක ලංතු සයි. ලං දොත සන් ලංදැක ලංෙැනී ්  ලං කද ලංපු  ස ලං ්ේ ලං

ජකදේ්ු ලං ේැනි ලංජේදය සදත ලංගිදේ ග්  ලංෙැක ලං දොත සන් ලංකබේ ලංෙැනීෙ ලංඅ්හිත ලං ්ක්ේ. 

මිකන  ලංවදිරි ස ලං ම් ලංග ට ලංව  ලංුතත් ත් ලංකුමක් ලංව? 

ඒව ලං ්  ලංවන්වේ්ු ලංඅදේක ලංවේතණපක් ලං ක ෙයි. ලංර්දය්තපේු ලංනරු ් ස ලං තයගිපකු ලං භාක් ේ ලංවතකේ, ඒ ලං තයතා ලංද ස ස් ලංෙැක ලං

කිපකේ, අ්ශය ලං ක්  ලං බයි ේවෛ ලං වැ සවෙක් ලං වත සක ලං ් ග්ධන ලං න  දවක් ලං  ද සක. ලං ඒව ලංවතක්ේද? කැ ද? කිපක ලං තීතණප ලං

ති ප ස ක ලං  තයගිපේ ලං අ  ස. ලං ඔහු ලං වක කේ ලංව කො ස ලං ්  ලං්පවු ලංඕ්ේ ලංවතකේ ලං්ැඩක් ලංකෑ. ලං ෙ  ෙෙ ලංඉ සක්ේ ලං ,ෙැ තක ලං
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 ්කේ්ව ලං ෙැ තයි ලං කිපකේ, කැ සක්  ලං වකලි ලං දේපද්  ලං වතක ලං එ ක් ලං  සන්ෙක් ලංකෑ. ලංවකලි ලංටිව ලංතිපේෙ සක්ේ ලංකිපකේ ලංඔහුු ලං

හිද සක ලංනරු ් ස, 

වන්වේ් ලං ්  ලං්ේධනදේ් ලංඉදිරි  ස ලංවකේ. ලංජකේධි ති සෙේ ලංඑප ලං  ොඳි ස ලංඅ යපකප ලංවකේ. ලංඅෙෙැති සෙේු ස ලං ෙප ලං ෙයචත ලංවුණේ. ලං

ඉදිරි මදී ලං වැබිකේ ලං ෙේඩකප ලං  ්  ලං ෙැක ලං තීතණ්කු ලං එකැ ේදේ. ලං  ්  ලං ෙන් ස ලං ෙ ස ලංවතක ලං බත දක ලංවේතණේ ලංතජප ලං මු ස ලං

ති පක්ේ. ලංඒ්ේු ලංපිිබ සන් ලං වවී ් දී ලං ්  ලංනිධන  ශ ලංප්ර පයජක් ස. 

මනනටදේ් ලං්්  න  ලං ම් ලංග ට ලංව  ලංුතත් ත් ලං ම ට්ේ ලංව? 

ෙ ජකදේ් ලං  ්  ලං ෙැක ලං   ොා ලං අ් බය  ප ස ලං සිටිප ලං තු සයි. ලංත ේ ලංව්   ස, නන්ෙප ලංඅවුන්රට ලං4 – 5 වු ලංබකපු ලං  ස ලං්ක ලං

ආේඩු්කු ලංඑ  ෙ ලංසි සකක්වත් ලංපිුතු්කු ලංදේකුණ සක ලංති ප ස ක ලං ෙොක ලංඅයිතිපක් ලංද? ඔවු ස ලං ් ්ේ ම ලංදේ්වේලිව ලං

වේතවන්් ස ලං ෙණයි. 

ීපු ලං අවුන්රට ලං 2500 ලං වු ලං දේදත ලං වලි ස ලංඅලිඛිද ලංආේඩුක්රෙ ලං්ය්වෛථේ ස ලංකිපැවු ේ, ෙ තජ! ලංඔබ ලං ්  ලංභූන් ම ලංවේතවන්්ේ ලං

 ෙණයි. ලං අයිතිවේතපේ ලං  කො ්යි ලං කිපකේ; ඒ ලංනිවේ ලං අ   ලං  ෙදත ලං දො ධන ලංප සත ලංඅ   ලංඅ  ස ලංකැති ලංද ස ස්පක් ලංැති ලංවතක ලං

 ේැනි ලංද ස ස් ලංෙැක, ෙ ජකදේ් ලංඉදේ ලංෙ ලංඅ් බය  ප ස ලංවුතු ස ලංවක ලංතු සයි. 

වා්ේදප ලං- ලං ් න්ව ලං ව කදේත සක 
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මේකදි්යි න  ලංසිටිට ලංශ්රී ලංකේාක ව ලංරමිකව න ස ලං ි ලංරැක  ේ 

 

ෙේකදි්යික ලංකබක ලං15 ලං්ැනිදේ ලංදේ්ිද ලංකිභාෙ ස ලංවෙඟ ලං  යුක ලංක්   ත්ර ම ලංරැකිපේ්ක ලංනිතු ස ලංශ්රී ලංකේාමේප ලංශ්රන්වප සු ලං ගනරන්රට ලං

 රිදි ලං  ව ් ම ලං  පදීෙු ලං අ්වෛථේ් ලං හින් ලං ්ක ලං බ් ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංෙේකදි්යික ලංෙ  ලං වොෙවේරිවෛ ලංඔෙේධන ලංඅ.රටක ලංතවේක් ලංෙ දේ ලං

   ධනදේ ලං 29) ප්රවේශ ලං ව ක ප. 

අෙෙැති ලං ෙහි සද ලං තේජ ක්  ලං ෙ දේ ලං ව  ලංෙේකදි්යික ලංෙ  ලං වොෙවේරිවෛ ලංඔෙේධන ලංඅ.රටක ලංතවේක් ලංෙ දේ ලංඅතලිපෙ  ලංෙ සදිත ම ලං

   ධනදේ ලං 29)  ැ්ැති ලං මු සදී ලං ්  ලංබ් ලංඅකේ්තණප ලංදේප. 

එකැ ෙක ලං ජුලි ලං 15 ලං ්ැනි ලං දේ ලං ෙේකදි්යික ලංකැ්ද ලං දේ්ිද ලං කිභාෙු ලංනිපන්ද් ලංැති ලං බැදේ ස ලං වොදේඩ් ලං -19 ලං්වාෙද ලංද ස ස්ප ලං

    ස ් ස, ෙේකදි්යි  ස ලං  යුක ලංක්   ත්ර ම ලංරැකිපේ්ක ලංනිතු ස ලංශ්රී ලංකේාමේප ලංශ්රන්වයි සු ලං ගනරන්රට ලං රිදි ලං ව ් ම ලං පදීෙු ලං

අ්වෛථේ් ලංහින් ලං්ක ලංබ් ලංෙ  ලං වොෙවේරිවෛ්තපේ ලංඑහිදී ලංඅෙෙැති්තපේු ලංදැනු්  ලංරට ස  සප. 

ෙේකදි්යි  ස ලං සිටික ලං ශ්රී ලං කේාකිවප ස ග්ධන ලං  දොත සන් ලං ද ලං  ෙහි ලං දී ලං ෙ  වොෙවේරිවෛ්තපේ ෙ ස ලං දේෙසූ ලං අෙෙැති්තපේ ලං දේ  ශ ලං

වුතු ස ලංඅෙේදයේාශපු ලංඅනු් ලංශ්රී ලංකේාමේප ලංශ්රන්වප ස ලං15000-20000අදත ලංප්රෙේණපක් ලංෙේකදි්යි  ස ලං ව ්ප ලංවතක ලංබ් ලංද ලං

වා  ස ලං ව ක ප. 

ෙේකදි්යික ලංපිබ ලංදේ්ිද ලංකිභාෙු ලංඑතු ලංතජප ලං ෙක ලංැති ලංතීතණපු ලං ගබ දන් ස ලංඅෙෙැති්තපේ ලං්ැඩිරටතු ස ලංවා  ස ලං ව ක  ලං

එතු ලංවාචේතව ලංක්   ත්රප ලංපිබ ලංපථේ ලංද ස ස්පු ලං  ස්නු ලංැති ලංබ්යි. 
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 දය්්ය ලං ට ්ට ලංවාාේර ලංදනටම ලංව්ත් ලංව  ලංරස්ල් ලං

ක යිවෛතු්ස ලංශ්රී ලංකාවේ් ලංගන ට ලංබක ෑම් ලංවරට්ේ 

 

රන  ලංක  යි 

තු තය ේ ලංවාෙෙපු ලංඅප ස ලංතු්ක ලං ්ද ලංසිරටවතක ලංඅදය්ශය ලං කෝක ලංවාචේත ලංවා ේ ලං ක්ේ ලංතිූ  ලංදේ්වේලිව ලංද කෙ ලංඉ් ස ලං

වතක ලංකද ලංතු්ක ලංකැයිවෛ ස්ු ලංශ්රී ලංකාවේ් ලංද ලංැ සක ස ලංවත ලංෙැනීෙ ලංවා ේ ලංවක්රිප් ලංබක ෑ්  ලංවතක ලංබ් ලංතජප ලංඅ් ේතණප ලංවතයි. 

තු තය ේ ලං වාෙෙපු ලං අප ස ලං තු්ක ලං වා ේ ලං වේහිත ලං   ශසීෙේ ලං කැ්ද ලංආත් ව ලංකිභාෙු ලංපිප්ත ලං ෙක ලංති බක ලංඅදත ලංඒ ලංඅනු් ලං

 කයව ම ලං තු්ක ලං 15ව ලං කැයිවෛ ස්ක් ලං ප්රවේශපු ලං   සවත ලං ති බක ලං බ්ද ලං ශ්රී ලං කාවේ් ලං ඊු ලංැ සක ස ලං  කෝක ලං බ්ද ලං දේ  ශ ලං

වුතු ස ලංඅෙේදයේාශප ලංප්රවේශ ලංවතයි. 

 ්  ලංව් බ ස  ප ස ලං බකිතප ්  ලංබ්රවකවෛ ලංහි ලංපිහිටි ලංශ්රී ලංකාවේ ලංදේකේ ති ලංවේධනපේකප ලංදේසි ස ලංතු තය ේ ලංවාෙෙප ලංදැනු් ස ලංවත ලං

ති බක ලංඅදත ලංණව් ස ලං දොවේ ක්ක ලංදේ්ිද ලං කොවක ලංතු්ක ලංව් බ ස  ප ස ලංවකවේ ලංබකේ ලං කොෙැති ලංබ්ද ලංඑෙ ලංඅෙේදයේාශප ලං

   ස්ේ ලං දයි. ලං ව ව  ලංවු්ද ලං වො තයකේ ලං්වාෙද ලංද ස ස්ප ලං ේකකප ලංවක ලංතු්ක ලංව  ලංඒ ලංව් බ ස  ප ස ලංකබේ ලංති බක ලං

ප්රෙතිප ලංඅනු් ලංඅදේක ලංකැයිවෛ ස් ලංක්රෙ ප ස ලංනරු ක ලංවතක ලංබ් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංදේකේ ති ලං   ස්ේ ලංදී ලංති .. 
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වනරව ලං ිය   ගදේ ලංවමේ දට ලං   නටේ්ලි  ලං(MCC) 

වමේ ක ාට  ලංක භා ම් ලංවමිකටු ස ලං ්වන  ලං්ේධනදේ් 

 

 

 

4. වමිකටු් ලංවිසින  ලංවරට ලංකව ලං ද රතුරු ලංවම් ේවට  

xii. එක්ව ස ලං ජක ද ම ලං 2003 ලං ව ශ්රව ලං අිය පයෙදේ ලං  කදු ලං අනු් ලංMCC ප්රදේකකේී  ලංතු්ක ලංදේසි ස ලංජේදය සදත ලංසිදේක ලං

වාදේ ේක්කු ලංදෙ ලංතු්ක ලං සක ලංනිද  ව  ලංබේ ේ්කි ස ලං දොත් ලංවුතු ස ලංකිභා ්  ලංඅයිතිප ලංද වුන් ලංවක ලංතු සප. ලංඒ ලංප්රති ේදක ලං

2018 ලං්ව ධනදී ලංඑෙ ලං කදු ලං ෙක ලංඑක ලංකද ලංවා ශය ක ප ස ලං්ඩේ ස ලංනරු ක ලං තේවපවු ලං්යේ ද ලංවතනු ලංකැබ ලංැද. ලංඑ්ැනි ලං

ප්රති ේදක ලංවහිද් ලංMCC වාතුක්දපක් ලංශ්රී ලංකාවේ් ලංදේසි ස ලං ේධනලි ්  ස ස ලං කදක් ලං කව ලංව් ෙද ලංවතෙනු ලංකැණා්  ො ස ලංඉ .ෙ ලං

එෙ ලංප්රති ේදක ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංනීතිපක් ලංබ්ු ලං  ස ්ක ලංබැදේ ස ලංඒ ලං සිබ ස ලංතු ලං සක ලංන ෙද ලංදේප ලං ැකි ලංවෙේජෙප , වාවෛවිතිවෙප, 

  ශ ේකකෙප ලං ේ ලංආවක ෙප ලංබක ෑ්  ලංව  ලංනීතිෙප ලං්යේකූක ස්ප ලං කොවකවේ ලං ැරිප ලං කො ැව. 

xiii. එ ව ෙ ලං එ්ැනි ලං බකේ සෙව ලංකිභාෙක් ලංඔවෛ ව  ලං   ගව්  ලංකබක ලංතේජය ලං කෝක ලංවාදේ ේක ලං ත ේ ලංැති ලං ව තක ලංඅධනණාද ලං

 ේකකප ලංකිභාෙු ලංතජපවු ලංසිරට ලං්ක ලංදේු ලංඒ ලං    ස් ලංෙද ලංවාතුක්ද ලංඅ සහිවේවීෙු ලංද ලංතු ලං සක ලං ෙ සෙ ලංජේදය සදත ලංඅධිවතණ ලං සක ලං

ශ්රී ලංකාවේ්ු ලංඑ තහි් ලංනීතිෙප ලංපිප්ත ලංැතඹීෙු ලංද,  ්  ලං්කදේු ස ලංඅ සව ස ලංවත ලංැති ලංACSA   ය ලංSOFA   ය ලංගිදේ ග්  ලං ් ස ලං

ක්  ලං ඒ්ේ ම ලංප්රති ේදක ලංඔවෛ ව  ලංඅදේක ලංඅධනණාද්කු ලංෙැදි  ස ලංවීෙු ලංද ලංඅ ෙරිවේනු ලංතජපු ලං ේ ලංආපදක්කු ලංඉඩවඩ ලං ෑදිප ලං

 ැකිප. ලං  ්  ලං පිිබබා් ලං ශ්රී ලං කාවේ ස ලං බක ේභා ස ග්ධන ලං දේ ශ   ලං අ් ේකපු ලං කක්දේප ලං තු ස  ස ලං එ්ැනි ලං ඉඩවඩක් ලං  සක ලං ජේතිව ලං

ආතක් ේ්ු ලං ේ ලංවෛර්භා ස්පුද ලංත ේ ලංඒමේප ස්පු ලං ේ ලං  ශ ේකක ලංවෛථේ්ත ස්පු ලංද ලංඅෙතිවේභා ලංබක ෑ්  ලංඑකක ලංදේප ලං ැකි ලං

බැදේනි. 

 ්  ලං අනු් ලං   නී ලං ප ස  ස ලංMCC වාතුක්ද ලං පිිබබා ලං  ෙ දක් ලං  ් සකේ ලං ජේදය සදත ලං අ සදැමේ්  ලංව සවේදේපව ලං  ය ලං ගබ්ේදී ලං

 කෝක ලංබ්යි. ලංඑබැදේ ස ලංශ්රී ලංකාවේ් ලංදේසි ස ලංMCC ගිදේ ගෙ ලංවකවේ ලංබැමේෙු ලං  ත ලං ෙෙ ලංඅ සදැමේ් ්ලි ස ලංකැබිප ලං ැකි ලං ේඩ්  ලං

ෙකේ් ලංනව ේෙද ලංතු ස ලං ්යි. 

4.3 MCC  පයජකේ්ලිප ලංපිිබබා ලංෙ ජක ලංඅද වෛ ලංව් පිේඩකප 

අග්රේෙේදය ලං  කව්  ලංවේධනපේකප ලං දේසි ස ලංනිකු ස ලංවතක ලං කද ලං ප්රසි   ලං නි සදකපක් ලං ඔවෛ ව  ලං ෙ ජක ලං අද වෛ ලං ඉදිරි  ස ලංකිභාෙු ලං

අ්වෛථේ් ලං කබේදීෙු ලං වන්වේ් ලං පිප්ත ලං ෙ ස  සප. ලං ඒ ලං අනු් ලං  ්  ලං ව් බ ස  ප ස ලං නක සරට් ලං දක්්ක ලං  බො  ය ලං නර ෙකප ස, 
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්ි සතිවප ස, ්ි සතීප ලංවන්ති, ්ේණිජ ලංෙේඩක ලං ේ ලං්ි සතිව ලංආපදක ලංදේසි ස ලංවන්වේ් ලං ්ද ලංසිප ලංඅද වෛ ලං ේ ලං පයජකේ ලංලිඛිද් ලං

 ෙ සෙ ලං මුවීෙ ලං ත ේ ලං්ේචිව් ලංද ලංකබේ දක ලංකදී. 

වෙවෛදපක් ලං කව ලංඅද වෛ ලංදැක්වී්  ලං180ක් ලංවන්වේ් ලං ්ද ලංකැීම ලංතිූ  ලංඅදත, ඉ ස ලං82%ක් ලං අද වෛ ලංදැක්වීෙ ලං147ක්) ලංනර ෙලිව් ලංද, 

8% (  ් ස ලං14ක්) ලංවෙේජ ලංවාදේ ේක ලංදේසි ස ලංද ලංවතක ලංකද ලංඉදිරි  ස ලංකිභා් ප. ලංවෙේේ  ලංදේසි ස ලංවත ලංැති ලංඉදිරි  ස ලංකිභා්  ලංවාඛ්යේ් ලං

වෙවෛද ලංඉදිරි  ස ලංකිභා් ්ලි ස ලං3%ක් ලංනි පයජකප ලංවී ලංැද. ලං්ේණිජ ලංෙේඩක ලංදේසි ස ලං්ි සතිව ලංආපදක ලංදේසි ස ලංව  ලං්ි සතීප ලං

වන්ති ලංදේසි ස ලං ් ස ලං ් ස ලං්ශ ප ස ලං2%ක් ලංබැගි ස ලංවූ ලංනි පයජකපක් ලංඑෙ ලංවෙවෛද ලංඉදිරි  ස ලංකිභා් ්කු ලංදේපව ලංවී ලංැද. ලං ෙෙ ලං

වන්ු  ලංදැක්වී්  ලංඅදත ලංකාවේ ලං්ේණිජ ලංෙේඩකප ලංැ සු  ලං්ේණිජ ලංෙේඩක ලං දතක්, ශ්රී ලංකාවේ ලංනීතිස ලංවාෙෙප ලං ේ ලංතජ ම ලංර්දය ලං

නික ේභා ස ග්ධන ලංවාෙෙප ලංැ සු  ලංප්ර ේක ලං්ි සතීප ලංවාේ  ලං දතක් ලංව  ලංශ්රී ලංකාවේ ලංඉාිත  සන් ලංආපදකප ලංව  ලං්ි සතිවප ස ග්ධන ලං

වන්ති ලංවාදේ ේකප ලං්ැනි ලං්ි සතිව ලංආපදක ලං දතක් ලංද ලංවීෙ ලංදේ ශ   ස්පකි. 

වන්වේ් ලං ්ද ලං දොත සන් ලං ේ ලංඅද වෛ ලංදැක්වූ ලංදේදේ  ලං ේධනශෛ් ලං1 ලං්ැනි ලංරූ  ලංවු   ස ලංනිරූපිද ලංඅදත, ඒ ලංෙද ලංදේෙ ග ්  ලංප්රතිඵක ලං1 ලං

්ැනි ලං්ණව ස ලංවේතේාශෙද ලංවත ලංදක්්ේ ලංැද. ලංද් ලංද, ඒ ලංඒ ලං ේධනශෛ් ලංදේසි ස ලංඉදිරි  ස ලං වන්ු  ලං දොත සන්්ක ලංවේතේාශපක් ලංැමුු ්  ලං

- ලං9B හි ලංඅ සදධනෙද ලංවත ලංැද. 

 ෙෙ ලංවේතේාශ ප ස ලං ැ ැදිලි ලං් ස  ස ලංඉදිරි  ස ලංකිභා්  ලංඅදරි ස ලංඅති ලංෙ  ස ලංබහුදතපක්, එක් ,  දොත සන් ලංකබේරට ස ලංඅප ෙ ස ලං

 ද ත ස ලං  ස ස ලං  ාණව්ක්ෙ, MCC ගිදේ ගෙු ලං දේන්   ලං ෙදපක් ලං දතක ලං බ්ප. ලං ඒ ලං අදත ලං 57% ලං ක්ෙ ලං ඉදේ ලංවිජු්ෙ ලංඑෙ ලංගිදේ ගෙ ලං

ප්රතික්     ලංවක ලංතු ස ලංබ් ලංකිපේ ලංසිටි ලංඅදත ලං14% ලංක් ලංගිදේ ගෙ ලංඅ්දේක්  ලංබ්ද, ද් ස ලං4% ලංක් ලංගිදේ ගෙ ලංවා ශය කප ලංවක ලං කො ැකි ලං

ක්  ලංගිදේ ගෙු ලංඑ තහි ලංබ්ු ලංෙද ලංප්රවේශ ලංවත ලංැද. ලංෙදපක් ලංඉදිරි  ස ලංවත ලං කොෙැති ලංඅප ලං6% ලංක් ලං්ක ලංඅදත ලං8% ලංක් ලංකිපේ ලංසිටි ම ලං

ෙදපක් ලං දේෙසීෙු ලං   ත ලං සිපු  ලං දොත සන් ලංෙ ජකදේ්ු ලංදේ්ිද ලංවක ලංතු ස ලංබ්ප. ලංගිදේ ග්  ලං ේ ලං වො ස  සි ලංකබේ දක ලං කව ලං

වතක ලංකද ලංඉකමේ්  ලංද ලංඒ ලංඅදත ලංදේප. ලංගිදේ ගෙ ලංපිිබබා් ලං ගබ්ේදී ලංආවක  ලංඉදිරි  ස ලංවත ලංතිණා ේ ලංවෙවෛද ලංඉදිරි  ස ලංකිභා් ්ලි ස ලං

11% ලංක් ලං ෙණක් ලංවූ ලංඅදත ලංකිසිරට ලංවැව ලංවාවේ්කි ස ලං දොත්ෙ ලංගිදේ ගෙ ලංඅ සව ස ලංවක ලංතු ස ලංපැයි ලං ්වේ ලංසිු ලංැ ස  ස ලංවෙවෛද ලං

ඉදිරි  ස ලංකිභා් ්ලි ස ලං 7% ලං ක් ලං  ෙණි. ලංMCC ගිදේ ගෙ ලංව් බ ස ් ලංදේ ් ස ලංවාදේ ේක, ්ි සතිවප ස ලං ේ ලං  ොරට ලංෙ ජකදේ්ද ලං

ැ සු ් ලං   ොරට ස ලං ෙ ජකදේ් ලං දතක ලං ෙද ම ලං දිශේකතිප ලං න් ස ලං ඉදේ ලං  ැ ැදිලි් ලං පිිබබිඹු ලං  ව තක ලං බ් ලං වන්වේ ස ලං මූලිව ලං

නිභාක් ණපයි. 

එ ව ෙ, එෙ ලං ඉදිරි  ස ලංකිභා් ්ක ලං අ සදධනෙදප ලං  සිබ ස ලං  ැ ැදිලි් ලං වැපී  නුු  ලං   ද ලං දැක් ්ක ලං ඉදේ ලං ්ැදෙ ස ලංනිභාක් ණ ලං

කිහි ප ලංද ලං ෙහිකේ ලංදේ ශ   ප ස ලංවා  ස ලංකිභාෙු ලංවන්වේ් ලංඅද වෛ ලංවතයි. 

i.  පයජකේ්ලිපු ලං  ක් ් ලං අද වෛ ලං දක්්ේ ලං ැති ලං කාවේ ලං්ේණිජ ලංෙේඩකප ලං ේ ලං Lirne Asia ආපදකප ලං ්  ලං පයජකේ්ලිප ලං

 ෙොඩකැඟීෙු ලංදේපව ලංවී ලංැති ලං  ය ලංMCC ආපදක ම ලංජේදය සදත ලංඅ යපකප සු ලංදේදේ ේවේත් ලංව් බ ස  ලංවී ලංැති ලංආපදක ලං

 ්යි. 

ii. ගිදේ ගෙු ලං ක් ් ලංඉදිරි  ස ලංවී ලංැති ලංප්ර ේකදෙ ලංදධනවකප ලංවී ලංැ ස  ස ලංMCC  පයජකේ්ලිප ලංණපක් ලං කෝ ලංආ  ග ලං ෙවීෙක් ලං

  ය ලං අ්ශය ලං  කෝක ලං ප්රදේකපක් ලං බ්යි. ලං තජප ලං දේසි ස ලං වා්ධන කප ලං න දවේ ලං අදය්ශය ලං බ්ු ලං තීතණප ලංවත ලංැති ලං්යේ ිති ලං

ක්රිපේ සෙව ලංකිභාෙු ලංප්රේග්ධන ක ලංව්   ස ලං කොෙැති ලංද ස ස්පක් ලං සක ලංදේ  ශ ලංණප ලංෙද ලංපැපීෙු ලං්ඩේ ලං ෙෙ ලංප්රදේකප ලංකබේෙැනීෙ ලං

ඉදේ ලං්ේසිදේපව ලංබ්යි. 

iii. ගිදේ ගෙ ලංඅ සව ස ලංකිභාෙු ලංදේන්  ් ලංඉදිරි  ස ලංවූ ලං ගකබ ලංඅද වක් ලං් ස  ස ලං  ගගිප ලංජකේධි ති්තණ මදී ලංෙ ජකදේ් ලංරට ස ලං

  ශ ේකක ලං තී සරට ් ස ලං ත ේ ලං  ොරට ලංෙදප ලංMCC  පයජකේ්ු ලංඑ තහි ලං්ෙ ලංනිරූ ණප ලං්ක ලංබ්යි. ලංජකදේ් ලංසිප ලංඡ සදප ලං

 සිබ ස ලං  ගගිප ලංතජප ලං තේජප ලංවතන් ස ලංMCC  පයජකේ් ලංෙැති්තණ ලං සදිවේ ස ලංදේ සචකපු ලං ේත්ර ලංවත ලං් සෙ ස ලං ේකකපු ලං
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බකප ලංකබේරට ස  ස ලංඒ ලංප්රබක ලංදේ තය ප ලංකිපේ ේන් ස ලංබ් ස, ඒ ලංනිවේ ලං් සෙ ස ලං ේකකපු ලංඑෙ ලංගිදේ ගෙ ලංඅ සව ස ලංකිභාෙු ලංදබේ ලං

කැ්ද ලංඅ යපකප ලංකිභාෙු් ස ලංජක්තෙක් ලං කොෙැති ලංබ් ස ලංඒ ලංඅද වෛ ලං සක ලංඅ් ේතණප ලංවතනු ලංකැබ ලංැද. 

iv. MCC වාතුක්දප ලං වවේ්   ස ලංවත ලංැති ලංආවේතප ලංඅනු් ලංඑහි ලංප්  ලංප්  ලංප්රති ේදකප ස ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංආපදනිව ලං්යු පු, 

ත ේ ලංනීති ලං   තිපු ලං ේ ලංආේඩුක්රෙ ලං්ය්වෛථේ්ුද ලං ු ැණි ලංබ් ලංනීති ලං්ි සතිවප ස ලංදේසි ස ලංඉදිරි  ස ලංවත ලංැති ලංඅද වෛ ලං සක ලං

වැපී ලං   කයි. 

v. ගිදේ ගෙු ලං අදේක ලං වා තය ව ලංැෙැයීෙ, එහි ලං දකෙ ලං ේ ලංප්රදේක ලංආ පයජකප ස ලං පොදේ ලංෙැනීෙ ලංවා ේ ලං දයතේ ලං ෙක ලංැති ලං

්යේ ිති ලං ද වහි ලංවැබෑ ලංවෙේජ ලංආධනථිව ලංප්රමුඛ්දේ් ලංද ලංගිදේ ගෙු ලංඑ තහි් ලංඅද වෛ ලංදැක්වූ ලංවැකකිප ලංතු ස ලංපිරිවක් ලංදේසි ස ලංප්රශෛක ලං

වතනු ලංකැබ ලංැද. 

vi. ගිදේ ගෙු ලංදේන්  ් ලංඅද වෛ ලංදැක්වූ් ස ලංඅදත ලංප්රබක ලංදේ සචකපවු ලං ේත්ර ලංවී ලංැ ස  ස ලංඉඩ්  ලංපිිබබා ලං පයජකේ්ලිපයි. ලංදේ ශ   ලං

්ශ ප සෙ ලංඅදේක ලංඉඩ්  ලංදේ ලං ් ශිවප ස ලංදේසි ස ලංඩැ ැ ලංෙැනීෙු ලංැති ලංඉඩවඩයි. ලංප්ර්ේ ක ලං යේ ිතිපු ලංඉදිරි  ස ලංවී ලංැති ලංදේ සචක ලං

ප්රති  සතිෙප ලං     ස්කු ලං ්ඩේ ලං මූලිව ලං ්ශ ප ස ලංදේක් ණිව ලං    ස ලංෙද ලං ෙොඩකැඟී ලංැති ලංඅදත, ප්ර්ේ ක ලං පයජකේ්ලිපු ලං

ඉදිරි  ස ලංවී ලංැ ස  ස ලංඉඩ්  ලං්යේ ිතිපු ලංවේ  ක් ් ලංඅඩු ලංදේ තය පකි. 

vii. MCC ප්රදේකප ස ලංකබේෙ ස ලංතු්ක ලංඑ ව  ලං කොෙ ස ලංතු්කු ලංවේ  ක් ් ලංවැකකිප ලංතු ස ලංඉ ක ලං්ි ධි ලං සෙපක් ලංඅ ස  ස ලං

වත ෙක ලං  කොෙැති ලං බ්ු ලං වාඛ්යේ කඛ්ක ලං දේෙධනශකප ස ලං තජ ම ලංර්දය ලං නික ේභා ස ග්ධන ලං වාෙෙප ලං දේසි ස ලං ඉදිරි  ස ලංවතනු ලං

කැබිණි. ලංද්ද ලං ්  ලංද ස ස්ප ලංආධනථිවන්තිව් ලංද ලංනිභාක් ණප ලංවී ලංැති ලංබ් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංදේශෛ් ලංදේදයේකයීප ලංආධනථිව ලංදේදයේධනන් ස ග්ධන ලං

වාවදප ලං  Sri Lanka Forum of University Economists) දේසි ස ලංවාදේ ේකප ලංවතනු ලංකැබ ලංතිූ  ලං්ැඩමුු  සදී ලංද ලං්ේධනදේ ලංවී ලං

ැද. ලං ැමුු ෙ ලං- ලං15B) 

viii. අ ෙරිවේනු ලංඅතමුු  ලං ේ ලංඉ සරට ලං ැසිෆික් ලංමූ ලං කය ේප ලං ද ලංMCC  පයජකේ්ලිපු ලංඑ තහි් ලංඑකක ලං ව තක ලංදේ තය පු ලං

ප්රබක ලං    ස ලං ේ වපකි. ලංMCC ගිදේ ගෙ ලංACSA  ේ ලංSOFA ්ක ලංඅතමුු ්කු ලංඅනුපූතව ලංවී ්  ලංැති ලංඉඩවඩ ලං ේ ලංඒ ලං සක ලංජේතිව ලං

ආතක් ේ්ු ලං ේ ලංත ේ ලංවේෙපු ලං ෙ සෙ ලංවෛ්ේධීක ස්පු ලංසිරටදේප ලං ැකි ලංඅහිදවත ලංබක ෑ්  ලංද ලංගිදේ ගෙු ලංදේන්  ් ලංදක්්ේ ලංැති ලං

අද වෛ ලංඅදත ලංඉවෛෙ ස ලංවී ලං   කක ලංවේ ව ලංඅදත ලං ්යි. 

ix. අකේෙද ලං ත්  තේ ස ලංහින්ව් ්කු ලං ේ ලංජේතිව ලංවෛර්භා ස්පු ලං ෙෙ ලංගිදේ ගෙ ලංබක ෑ්  ලංැති ලංවක ලං ැකි ලංබ් ලංවන්වේ් ලං මු ස ලං

වන්ු  ලංදැක්වූ ලංවැකකිප ලංතු ස ලංපිරිවව ග්ධන ලංඅද ව ලංවී ලංැද. ලංඒ ලංනිවේ ලංෙ ජකදේ් ලංඅදත ලං ්  ලංව් බ ස  ප ස ලං ව තක ලංදේ්ිද ලං

වේවච්ඡේ්කි ස ලං ේ ලංෙද ලංදේෙ ගෙකි ස ලං දොත් ලං ේැනි ලංගිදේ ග්  ලංඅ සව ස ලංකිභාෙ ලංනි්ැතදි ලං කෝක ලංබ් ලංඒ ලංඅද වෛ ලංඉදිරි  ස ලංකිභා්  ලං

අදත ලංනිභාක් ණප ලංවක ලං ැකිප. 

x. එ ව ෙ ලං MCC  පයජකේ්ලිප ලං  ේ ලං ව් බ ස  ලං  ්ැඩවු  ස ලංක්රිපේ සෙව ලංකිභා ්  ලං ගිදේ ගෙ ලං  PIA), MCA-Sri Lanka හි ලං

වේාෙන්ව ලං්ය්වෛථේ්ලිප ලං්ැනි) ලං්ැදෙ ස ලංගිදේ ග්  ලං ේ ලංලිපි ලං කඛ්ක ලංප්රසි   ලං කොකිභාෙ ලංපිිබබා ලංැ ස  ස ලංෙැසිදේකකක් ලං්ක ලංඅදත, 

ඒ්ේ ලංප්රසි ධිපු ලං  ස ලංවක ලංතු ස ලංබ්ු ලංවැකකිප ලංතු ස පිරිවක් ලංඅද වෛ ලංදක්්ේ ලංැද. ලංඑ ව  ලං දොත සන් ලංප්රසි   ලංවත ලං කොෙැති ලංනිවේ ලං

ෙද ලංප්රවේශ ලංවක ලං කො ැකි ලංබ් ලංවා  ස ලංවක ලංඅප ලංද ලංඒ ලංඅදත ලං ්ති. 

5. MCC  පයජකේ්ලිපු ලංඅදේක ලංරකතිව ලං ේ ලං තණවකේසිෙප ලංදේෙධනශකප 

ප්රවෛ සද ලංMCC  පයජකේ්ලිපු ලංඅදේක ලංගිදේ ග්  ලංඅ සව ස ලංවක  ො ස ලංඒ ලංඅනු් ලංඉදිරි ලංක්රිපේ සෙව ස්ප, MCC වාතුක්ද ලංගිදේ ගෙ ලං

 Compact), ඊු ලං අදේක ලං ්ැඩවු  ස ලංක්රිපේ සෙව ලංකිභා ්  ලං ගිදේ ගෙ ලං  Program lmplementation Agreement or PIA), 

ක්රිපේ සදේදප ලං  ෙ  පවීෙ ලං න දවේ ලං වෛථේ කප ලංකිභාෙු ලං  පයිතද ලංMCA – Sri Lanka කෙැති ලංැ  ප ස ලංසීන්ද ලංවෙේෙ ්  ලං
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 Company Limited by Guarantee) වේාෙන්ව ලං ්ය්වෛථේ්ලිප ලං  Articles of Association) ව  ලංඊු ලංඅදේක ලංනික ලංලිපි ලං

ෙනු- දනු ලං සිබ ස ලංඑකැ ෙක ලංඑවඟදේ ලංඅනු් ලංසිරට ලං්නු ලංැද. 

 ්  ලං වාතුක්ද ලං ගිදේ ගෙ ලං ශ්රී ලං කාවේ ස ලං  ේධනලි ්  ස ස ලං  කදකි ස ලං නීතිෙද ලං වක ලං තු ස ලං බ් ලං MCC වාතුක්ද ලං ගිදේ ග ෙහි ලං 7.1 ලං

්ෙ සති ම ලං වා  ස ලං  ්ක ලං පූධන් ලං  වො ස  සිපකි. ලං ඒ ලං අනු්,  පයජකේ්ලිපු ලං අදේක ලං සිපු  ලං ගිදේ ග්  ලං  වවේ්   ස්ක ලං

අ සදධනෙදප ලං ශ්රී ලං කාවේ ස ලං අිය්ි ධිපු ලං ඒ්ේ ම ලං තිබිප ලං  ැකි ලං බක ෑ්  ලං  ඳුකේ ලං ෙැනීෙ ලං න දවේ ලං නරු ක ලං  ේ ලං ෙැඹුන් ලංනීතිෙප ලං

දේශෛ ක ණපවු ලංවේජකප ලංකිභාෙ ලංඅදය සද ප ස ලං්ැදෙ ස ලංඅ්ශයදේ්කි. 

MCC වාතුක්දප ලං ේ ලංඊු ලංඅදේක ලංඅ කකු ස ලංගිදේ ග්  ලංැ සු  ලංලිපි ලං කඛ්ක ලංනීති ති ලං ද ේධනද ්  ස ස ස ලංඅ් ේකපු ලංකක් ලංවතනු ලං

කැබ ලංති . ලංද ලංව  ලංඑෙ ලං ද ේධනද ්  ස ස් ලංදේසි ස ලංදේෙධනශකප ලංවතනු ලංකැබ ලංව්ත ලංන  දවෛ ලංතජප ලං ්ද ලංකබේ ලං දනු ලංකැබ ලංති . ලංදැයි ලං

දැක ලංෙැනීෙු ලංවන්වේ් ලංඅ  ක් ේ ලංව ක ප. ලංMCC ගිදේ ගෙ ලංව් බ ස  ප ස ලංවන්වේ්ු ලංැති ලංරකතිව ලංප්රශෛක ලං2020 ලංෙැයි ලංෙව ලං5 ලං

්ැනි ලංදික ලංඅතිෙන් ලංජකේධි ති සෙේ ග්ධන ලංප්ර ේක ස් ප ස ලං ැ්ැති ලංවේවච්ඡේ සදී ලංනීති ති ලං ද ේධනද ්  ස ස ලංනික ේභා ස ලංද ලං ැන්ණ ලං

සිටිප ලංදී ලංවන්වේ් ලංදේසි ස ලංඉදිරි  ස ලංවතක ලංක    ලංඑබැදේනි. ලංද් ලංද, ඒ ලංන දවේ ලංඅග්රේෙේදය ලං කව් ්තපේ ග්ධන ලංෙැදි  සවී ෙ ස ලංෙන් ලං

නීති ති සෙේ ග්ධන ලංනි පයිතදප ස ලං වෙඟ ලං  ද්දේ්වදී ලං  2020 ලං  බත්ේරි ලං24 ලං දික ලං ේ ලං2020 ලංෙැයි ලං15 ලං්ැනි ලංදික) ලංවේවච්ඡේ ලං

කිභාෙු ලං ද, වන්වේ ස ලං අ් ේකපු ලං කක් ලං වූ ලං දේ ශ   ලං වන්ු  ලං පිිබබා ලං ෙන් ලං නීති ති ග්ධන ලං දේෙධනශකේ සෙව ලං ෙදප ස ලං අග්රේෙේදය ලං

 කව් ්තපේ ලංෙන් ස ලංලිඛිද් ලංදේෙසීෙු ලංද ලංවන්වේ් ලංදේසි ස ලංපිප්ත ලංෙ සකේ ලංකදී. ලං ැමුු ෙ-11) ද් ලංද, ෙන් ලංනීති ති ලංදේසි ස ලං ්  ලං

ව් බ ස  ලංසිප ලංදේශෛ ක ණේ සෙව ලංඅද වෛ ලං ේ ලංෙදප ලංඉදිරි ම ලංදී ලංතජප ලං ්ද ලංඍජු් ලංද ස්නු ලංැදැයි ලංවන්වේ් ලංඅ  ක් ේ ලංවතයි. 

5.1 වන්වේ ස ලංවෛ්ේධීක ලංදේෙ ග්  ලංනිභාක් ණ 

ඉ ති ස ලං දැක්වුු  ලං   ගබිෙ ලං ෙද ලං සිප ලං වෛ්ේධීක ලං අ යපකප ස ලං ඔවෛ ව  ලං   ද ලං දැක් ්ක ලංනිභාක් ණප ස ලංතජ ම ලංඅ් ේකපු ලං

ඉදිරි  ස ලංකිභාෙු ලංවන්වේ් ලංඅ  ක් ේ ලංවතයි. 

5.1.1 ්ැඩවු ක ලං ෙ  පවීෙ, බකදක ලංව  ලං්ෙමේ්  

(i)  ෙෙ ලංආ ේත ලංක්රෙප ලං ේ ලං්ැඩවු  ස ලංක්රිපේ සෙව ලං් ස  ස ලං ෙ දක් ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංපිිබෙ ස ලංවේෙේකය ලං දේ ේධනශෛදේව ලංණප ලං  ය ලං

ආ ේත ලං පයජකේ ලංක්රෙ ලංක්රිපේ සෙව ලං වන්ු  ලං රිදි ලංවේේඩේෙේතප ලංැ සු  ලංශ්රී ලංකාවේ ලංතජ ම ලංවෛථේපිද ලංආපදනිව ලං්යූ ප ලං සිබ ස ලං

 කෝ, ශ්රී ලංකාවේ ලංතජප ලංදේසි ස ලංදේ ශ   ලංක්රිපේ සෙව ලංකිභා ්  ලංඒවවපක් ලං කව ලංවෛථේ කප ලංවතනු ලංකැබිප ලංතු ස ලංැ  ලංසීන්ද ලංවෙේෙෙක් ලං

Company Limited by Guarantee) ඔවෛ ව  ලංප. 

MCA-Sri Lanka  කව ලං ක්  ලං කිභාෙු ලං  පයිතද ලං එෙ ලං වෙේෙෙ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං තජ ම ලං නික ේභා ස ෙ ස ලං වෙ සදේද ලං අ යක් ව ලං

ෙේඩකපකි ස ලං ේකකප ලං්නු ලංැති ලංකමුරට, එමේ ලංMCA-Sri Lanka ෙන් ස ලං ව තක ලංවුතු ස ලංශ්රී ලංකේාකිව ලංනිපේෙක ලංඅධිවේරිපව ලං

නිපේෙකපු ලං පු ස ලං  කොකිභා ්  ලං ප්රප සකපක් ලං ව හ  ය ලං එ්ැනි ලං ශ්රී ලං කේාකිව ලං නිපේෙක ලං අධිවේරිපව ලං අධීක් ණ ප ස ලං

ප්රේ පයගිව් ලංදේනිධනමුක්ද ලංකිභා ්  ලංප්රප සකපක් ලංPIA හි ලං1.3(b)(iv) හි ලංපිිබබිඹු ලං්ක ලංබ් ලං ැ ැදිලි්ෙ ලං    ස. 

(ii) එ ව  ලංවු් ලංද, එෙ ලංවෙේෙ ්  ලං ව ්වප ස ලං ව ්ේ ලංවැ තු් වන්් ස ලං ේ ලං වො සත්රේ සවන්් ස ලං  සවත ලංෙැනී ්  ලං ු ස ලංමුදක ලං

 ෙවීෙ, අ සහිවේවීෙහඅ්ව ස ලං කිභාෙ ලං  ේ ලං ප්රෙති ලං වෙේ කයචකප ලං දක්්ේ ලං වෙේෙ ්  ලං ක්රිපේ සෙව ස් ම ලං සිපු  ලං වුතු ස ලං  ේ ලං

පිප්තප ස ලං වා ේ ලං ෙැදි  සවීෙු ලං MCC ආපදකපු ලං  ැකි ලං ්ක ලං  රිදි ලං MCC වාතුක්ද ලං ගිදේ ගෙ ලං  Compact)  සක ලං ව  ලං

්ැඩවු  ස ලංක්රිපේ සෙව ලංකිභා ්  ලංගිදේ ගෙ ලං PIA)  සක ලං්ෙ සති ලං දේ ශ   ලං්ශ ප ස ලංPIA හි ලං1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 

2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 5.3) ැ සක ස ලංවත ලංැද. ලංවෙේෙ ්  ලංඅ යක් ව ලංෙේඩක ම ලංඡ සද ලංබකප ලංඅහින් ලංවේෙේිතවපකු ලං කව ලංශ්රී ලං

කාවේ ස ලංMCC නි පයිතද ලංක්  ලංවතනු ලංකැබ ලංතිීමෙ ලං MCA-Sri Lanka වාවෛථේ ක ලං වවේ්   දහි ලං12(b)(ii) ්ෙ සතිප) ලංද ලං

වන්වේ ස ලංඅ් ේකපු ලංකක් ලං ්යි. ලංඒ ලංඅනු් ලංනිභාක් ණප ලං් ස  ස ලංMCA-Sri Lanka වෙේෙෙ ලංඉ ද ලං i) හි ලංදක්්ේ ලංැති ලංඅතුන් ලංශ්රී ලං
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කාවේ ලංතජ ම ලං ේකක ප ස ලං ැකි ලංන රිෙ ලංඅතුරි ස ලංබැ ැත ලංකිභාෙවු ලංප සක ලංදතේ ලංති බක ලංකමුරට ලංMCC ආපදක ම ලංබක ෑ ෙ ස ලං

වෛ්ේධීක ලංවතනු ලංකැබ ලංකැති ලංබ්යි. ලංඑබැදේ ස, MCA-Sri Lanka වෙේෙෙ ලංවෛ්ේධීක ලංඒවවපක් ලං කව ලංවැකකිප ලං කො ැකි ලංබ් ලං

වන්වේ ස ලංෙදපයි. 

(iii)  ේැනි ලංෙැදි  සවීෙක් ලංප්  ලංප්රතිකේී  ලංආපදකපක් ලංෙද ලංසිරට ලංකිභාෙ ලංප්රදේකප ලංකබේ ලං දක ලංආපදකපක් ලංදේසි ස ලංවක ලං ැකි ලං්නු ලං

ැදැයි ලංඅද වෛ ලංඉදිරි  ස ලංදේප ලං ැකි ලංකමුරට ලං ෙෙ ලංප්රදේකප ලංමූලිව්ෙ ලං දක්  ලංවී ලංැ ස  ස ලංශ්රී ලංකාවේ් ලං සක ලංප  ේකකපක්, නිසි ලං

වකෙකේවේරි ස්පක් ලංව  ලංනීති ම ලංආධි දයප ලංපථේ ලං රිදි ලංක්රිපේ සෙව ලංවීෙක් ලංැති ලං්ෙ ලංMCC ආපදකප ලංදේසි ස ලංපිිබෙනු ලංකැීමෙ ලං

ෙද ලංබ් ලං ෙහිදී ලංඅ් ේකපු ලංකක්දේප ලංතු සප. ලංඑ්ැනි ලංපිිබෙැනීෙක් ලංවහිද් ලංතිබිපදී, ශ්රී ලංකාවේ ස ලංපිිබෙ ස ලංවේෙේකය ලං දේ ේධනශෛදේව ලං

දේ  ශ ලංආ ේත ලංගිදේ ග්  ලං ේ ලං යේ ිති ලංක්රිපේ්ු ලංකැා ්ක ලංක්රෙ සද ප ස ලං ්කවෛ ලංආවේතපවු ලං“වෛ්ේධීක ලංඒවවපක්” ැති ලංවත ලංඒ ලං

 ත ේ ලං පයිතද ලංවා්ධන ක ලංආ පයජක ලංක්රිපේ සෙව ලංදේප ලංතු ස ලංපැයි ලං වො ස  සි ලං ැකවීෙ ලං තවෛ ත ලංදේ තයධී ලං ්යි. 

(iv) ද්ද, එ්ැනි ලං “වෛ්ේධීක ලං ඒවවපක්” වෛථේ කප ලංවක ලං ද, එප ලං ප  ේකකප, නීති ම ලංආධි දයප ලං ේ ලංවකෙකේවේරි ස් ලං

වේධනපක් ෙදේ් ලං වහිද ලංතජපවු ලංඅප ස ලංඒවවපක් ලං  වෙේෙෙක්) ලංබ් ලංMCC ආපදකපෙ ලංපිිබෙ ස  ස ලංක් , එෙ ලංඒවව ම ලං

වුතු ස්කු ලංෙැදි  ස ලං ්න් ස ලංෙේධන ෙය   ශ ලංදීෙු, නිධන  ශ ලංවැ යීෙු ලං  ය ලංඅනුෙැති ලංකබේ ලංදීෙු ලං  ය ලංMCC ආපදකප ලං

 ෙෙ ලං වාතුක්ද ලං ගිදේ ගෙ ලං  සිබ ස ලං පිප්ත ලං  ෙක ලං තිීමෙ ලං ද ලං  කොෙැක  යි. ලං ද්ද, එ ව  ලං ෙැදි  ස ලං වී ්  ලං බකදක ලං තිණාණ ලං ද, 

වාතුක්දපු ලං අදේක් ලං  ව තක ලංකිසිරට ලං වුතු සදව ලං   ය ලං කොවත ලංසිී.ෙව ලංප්රතිඵකපක් ලං කව ලංන ෙද ලංදේප ලං ැකි ලං ේනිපක්, 

 ේඩු්ක්,  ස්ේක ලං වීෙක් ලං   ය ලංෙතණපක් ලංව් බ ස  ලං්ෙමේ ෙ ස ලංMCC ආපදකප ලං ේ ලංඅ ෙරිවේ ලංඑක්ව ස ලංජක ද ලංආේඩු් ලං

නිද වෛ ලං කිභාෙු ලං  ෙෙ ලං වාතුක්ද ලංගිදේ ග ්  ලං6.8 ලං්ෙ සති ප ස ලංප්රති ේදක ලංවකවනු ලංකැබ ලංති .. ලංද්ද, එෙ ලං්ෙ සතිපු ලංඅනු් ලං

එ්ැනි ලංප්  ලංඅෙතිවේභා ලංද ස ස්පක් ලංනිවේ ලංන ෙද ලංදේප ලං ැකි ලංරකතිව ලංපිප්තප ස ලංහිදී ලංඅ ෙරිවේ ලංඑක්ව ස ලංජක දප , MCC 

ආපදකප ලං ේ ලංඑහි ලං්ධනදෙේක ලං  ය ලංඅතීද ලංනික ේභාහු ලං  ය ලං ව ්වප ස ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංසිපු  ලංඅධිවතණප සහි ලංබකේධිවේරි ප ස ලං

දේනිධනමුක්ද ලං ව තයි. ලංඑදේු, සිපු  ලං්ෙමේ්  ලංශ්රී ලංකාවේ ලංතජප ලංෙද ලං ැ් ලං ැ ත ස  ස ලංනිතේපේව පනි. ලං ්  ලංප්රති ේදක ලංශ්රී ලංකාවේ්ු ලං

පිිබෙද ලං කො ැකි ලංබ් ලංවන්වේ ස ලංෙදපයි. 

(v) ්ැඩවු ක ලං ෙ  ප්ක ලංMCA-Sri Lanka වෙේෙ ්  ලංඅ යක්  ලංෙේඩක ම ලංඡ සද ලංබකප ලංහින් ලංවේෙේිතවප ස ලංශ්රී ලංකාවේ ලං

තජ ම ලං නික ේභා ස ලං ්ක ලං   යි ස ලං එෙ ලං අ යක් ව්න් ස ලං ෙන් ස ලං  ව තක ලං කිසිප්  ලං වුතු සදවු ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං තජ ම ලං

ප්රති  සති්කු ලං  ය ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංප  දු ලං ු ැනි ලං කව ලංවුතු ස ලංවක ලං කො ැකි ලංබ්ු ලංකයේයිව ලංදධනවපක් ලංඉදිරි  ස ලංදේප ලං

 ැකිප. ලංඑ ව  ලංවු් ලංද, MCA-Sri Lanka වෙේෙෙ ලංඑ ව  ලංශ්රී ලංකාවේ ලංතජ ම ලංඅියප්රේපප සු ලංඅකධනථවේභා ලං කව ලංවුතු ස ලං කොවක ලං

තු ස ලං බ්ු ලංකිසිරට ලංප්රවේශිද ලං්ෙ සතිපක් ලංවාතුක්ද ලංගිදේ ග ්  ලං  ය ලං්ැඩවු  ස ලංක්රිපේ සෙව ලංකිභා ්  ලංගිදේ ග ්  ලං  PIA හි) ලංකැති ලං

කමුරට, ඒ ලංවෙේෙ ්  ලංකිසිරට ලංවුතු සදක් ලංඅ ෙරිවේ ලංඑක්ව ස ලංජක ද ම ලංනීති, ප්රති  සති ලං  ය ලංජේතිව ලංආතක් ව ලංඅියප්රේපප සු ලං

පිවේ ේ ලංවුතු ස ලංවක ලං කො ැකි ලං්ක ලංඅතුන් ලංවාතුක්ද ම ලං5.1(b)(iv)  ේ ලං5.1(b)(v) ව  ලංPIA හි ලං1.3(b)(ii)(C)  ේ ලං1.3(b)(v) 

්ෙ සති්ලි ස ලංප්රවේශිද් ලංප්රති ේදක ලංවවවනු ලංකැබ ලංැද. ලංද්ද ලංඉ ති ස ලංවා  ස ලං වන්ු  ලං රිදි ලංMCA-Sri Lanka වෙේෙ ්  ලං

අ යක් ්න් ස ලං  සිබ ස ලං  ැන්ු දේු ලං  ්ක ස ලංකිසිප්  ලං  කවකි ස ලං වෙේෙ ්  ලං   ය ලං වෙේෙෙ ලං දේසි ස ලං  පොද්ේ ලංෙැ කක ලං ව ්ේ ලං

වැ තු් වන්් ස ග්ධන ලංවුතු ස්කු ලංෙැදි  සවීෙු ලංශ්රී ලංකාවේ තජපු ලං කො ැකි ලං රිදි ලං වාතුක්ද ප ස, ්ැඩවු  ස ලංක්රිපේ සෙව ලං

කිභා ්  ලංගිදේ ග ෙ ස ලංව  ලංන  කඛ්කප ලං - ලං3C හි ලංැති ලංMCA-Sri Lanka වේාෙන්ව ලං්ය්වෛථේ්ලි ප ස) ලංප්රති ේදක ලංවකවනු ලං

කැබ ලංැද. 

(vi) එ ව  ලංMCA-Sri Lanka වෙේෙෙ ලංෙන් ස ලංසිරට ලං ව තක ලංවුතු ස්කු ලංෙැදි  සවීෙු ලංතජපු ලං  ය ලංතජ ම ලංආපදක්කු ලං

 කො ැකි ලං රිදි ලංප්රති ේදක ලංවවවනු ලංකැබ ලංැති ලංමු ස, වාතුක්ද ලං්ැඩවු නි ස ලංඅ  ක්කරද ලංනිෙැවු්  ලංනිසි ලං රිදි ලංකබේදී ්  ලං්ෙමේෙ ලං

වාතුක්ද ලං ගිදේ ග ෙහි ලං 3.2(a) ්ෙ සති ප ස ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං තජප ලං ෙද ලං  ්තනු ලං කැබ ලං ැද. ලං ෙැදි  සවී ්  ලං බකදක ලං  කොෙැති ලං

ක්රිපේ්ලිපව ලං්ෙමේ්  ලං ්තනු ලංකැීමෙ ලංවකෙකේවතණ ලංප්රථෙ ලංමූක ධනේකු ලං ්ේ ලං ු ැනිප. 
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(vii) ඉ ද ලංප්රති ේදක ලංඅනු් ලං  නී ලංප ස  ස ලංවාතුක්ද ලං්ැඩවු   ස ලං ේ ලංMCA-Sri Lanka වෙේෙ ්  ලංවුතු ස ලංනිවේ ලංප්  ලංමූකය ලං

්ෙමේෙ ලංජකකප ලං ් දො ස ලංඒ ලං ්නු ් ස ලං ෙවීෙ ලංකිභාෙු ලං ්ේ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංතජප ලංබැඳී ලංසිටික ලංබ්යි. ලං ෙෙ ලංද ස ස්ප ලං්ඩේ ස ලං

බැරෑන්්  ලං් ස  ස ලංMCC වාතුක්ද ලංගිදේ ග ්  ලං5 ලං්ැනි ලං්ය්වෛථේ් ලංව  ලංPIA හි ලං5.7(a) ්ෙ සතිප ලංප්රවේත ලංඕකෑෙ ලංඅ්වෛථේ්ව ලං

  ය ලංPIA හි ලං5.7(b) ්ෙ සතිපු ලංඅනු් ලංෙවව ලංවකදී ෙ ස ලං  ග ලං  ය ලංගිදේ ග ෙ ස ලංඉ් සවීෙු ලංMCC ආපදකපු ලංඅ්වත ලංකබේදී ලං

ැති ලංනිවේප. ලංප්  ලං  පකි ස ලංඑ ව  ලංප්රදයේදි ෛඨ ලංකිභාෙවදී ලං  ය ලංMCC ගිදේ ගෙ ලංනිෙේවී ් දී ලං  ය ලංMCA-Sri Lanka වෙේෙෙ ලංඒ ලං

්ක ලංදේු ලංබැඳී ලංසිටික ලංණප ලං  ය ලං ්ක ස ලං්ෙමේෙ ලං  ය ලං ේේ ලංදැීපෙු ලංවාතුක්ද ම ලං5.2, 5.3 ලංව  ලංPIA හි ලං1.3(b)(viii), ්ෙ සති ලං

අනු් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංතජපු ලංනිවැව්ෙ ලංසිරට ලං්නු ලංැද. ලංද් ලංද ලංඑ ව  ලංප්රදයේදි ෛු ලංකිභාෙව ලංදී ලංඑ ස්ක් ලං දක ලංකද ලංප්රදේක ලංමුදලි ස ලංප්  ලං

 වොුවක් ලං වා ේ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං තජප ලංMCC ආපදකපු ලං  ය ලංඅ ෙරිවේ ලංඑක්ව ස ලංජක ද ලංතජපු ලංණපවන්්කු ලංවී ්  ලංනිවඟ ලං

 ැකිපේ්ක් ලංMCC වාතුක්ද ම ලං5.2 ලං්ෙ සති ම ලංව  ලංPIA හි ලං4.2(a) සිු ලං4.2(e)  දක් ලං්ෙ සති්ක ලංප්රති ේදකප ස ලංහි ලංෙැ. ලංවී ලං

ැති ලංබ් ලංද ලංවන්වේ් ලංනිභාක් ණප ලංවතයි. 

(viii) ීපු ලං අෙදත්, ගිදේ ගෙ ලංනිෙේ ලං  ව තක ලං අ්වෛථේ්වදී ලං දෙ සු ලං අ්ශය ලං ් සකේ ලං වූ ලං වුතු ස ලං ශ්රී ලං කාවේ් ලං වැෙැති ලං වු් ලං ද ලං

අවැෙැති ලංවු් ලංද ලංඅ  ලංතු ලං සක ලංදිෙුෙ ලං ් ස්ේ ෙක ලංපෑෙු ලංMCC ආපදකපු ලං ැකි ලං්ක ලං රිදි ලංඅ්ශය ලංප්රති ේදක ලංද ලංවාතුක්ද ම ලං

5.1 ලං ේ ලං5.5 ලංව  ලංPIA හි ලං4.2(h), 5.7 ලං ේ ලං5.8 ලං්ෙ සති ලං සක ලංැති ලංබ් ලංද ලංවන්වේ ස ලංඅ් ේකපු ලංකක් ලං ්යි. ලංශ්රී ලංකාවේ් ලංෙද ලං

මූකයෙප ලං ්ෙමේ්  ලං  ු ලං ්නු ලං කැබ ලං ැති ලං අ්වෛථේ්ව ලං  ේැනි ලං ද ස ස්පක් ලං න ෙද ලං වු්  ො ස ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං තජප ලං අතිශයි ස ලං

අසීන්දේ්ු ලං   ස්නු ලං ැති ලං අදත, ඒ ලං  සක ලං වැකකිප ලං තු ස ලං  ක්්කවේභා ලං බකපක් ලං  ේදේච්චි ලං කිභාෙු ලං MCC ආපදකප ලං පිප්ත ලං

ෙැනීෙු ලංැති ලංඉඩවඩ ලංබැ ැත ලංවක ලං කො ැකිප. ලංMCC දේසි ස ලංසිප ලංතුු ලංරට ස ලංප්රදේකප ලංඅ සහිවේවු් ලංද, ෙැඩෙවෛවතපු ලංඑහි ලං

ප්රතිඵක ලං කව ලංමුහුණ ලංදීෙු ලංසිරටවී ලංැති ලංබැඳී් ්ලි ස ලංඉ් සවීෙු ලං කො ැකි ලංවී ලංැ ස  ස ලං ේැනි ලංද ස ස්පක් ලංනිවේ ලංදැයි ලංදේෙවේ ලං

බැමේෙ ලං්ැදෙ ස ලංදේප ලං ැකිප. 

5.1.2. ප්රව්  ේදක ලංක්රෙ සදප ලං ේ ලංවැ තු්  ලංප්රව්ප ස 

(i)  ෙෙ ලං ගිදේ ගෙු ලං අදේක ලං ්යේ ිති ලං ක්රිපේ සෙව ලංකිභාෙු ලං  පයජකේ ලං වී ලංැ ස  ස ලංඊු ලංඅදේක ලංශ්රී ලංකාවේ ලංතජ ම ලංආපදක ලං සිබ ස ලං

 කො ස. ලංඅ්ෙ ලං්ශ ප ස ලංශ්රී ලංකේාකිව ලංවෙේේ ්කු ලංසීෙේ ලංවූ ලං වො සත්රේ ස ලංෙන් ස ලංද ලං කො ස. ලං ්ක ස ලං දේ ලං ේධනශෛදේව ලංණප ලං  ය ලං

ආ ේත ලං පයජකේ ලංක්රෙ ලං සක ලංදක්කු ලංකැ බ සකේ ලංවූ ලංඒ ලංඒ ලංතු්ක ලංවැ තු්  ලංවෙේේ ්ලි සෙ ලං ව ්ේ ලංව පේෙද ලංතු ස ලංබ්ු ලං්ක ලං

 වො ස  සි ලං  ෙෙ ලංMCC ප්රදේක ම ලං  වො ස  සිපක් ලංවත ලං  කොතිීමෙ ලං  ගබ්ේදී ලං ්ක ලං බ් ලං වදයපකි. ලං එකමුරට, ශ්රී ලං කාවේ ස ලං

ප්රව්  ේදක ලංක්රිපේ්ලිප ලංනි    කප ලංවතන් ස ලංඅ ෙරිවේනුහ ලංMCC ප්රව්  ේදක ලංක්රෙ සදප ස ලංඅදේක ලං්ක ලං රිදි ලං ේධනලි ්  ස ස ස ලං

නීතිෙද ලංවතක ලං  කව ලං  වො ස  සි ලං  ැකවී ෙ ස ලං ව  ලං එෙ ලං ක්රිපේ්ලිප ලං ඔවෛ ව  ලං  දයතේ ලං ෙැ කක ලංවැ තු් වන්් සු ලංMCC 

ආපදක ම ලංඅනුෙැතිප ලංකබේෙද ලංතු ස ලං්ක ලං රිදි ලංප්රති ේදක ලංවැවැසී ෙ ස ලංඑෙ ලං කේ සෙව ලංඉඩවඩ ලංද ලංනි ශ  කප ලංවී ලංැද. 

(ii)  ෙෙ ලං ප්රව්  ේදක ලං ක්රෙ සදප ලං ඔවෛ ව  ලං ්යේ ිති ලං ක්රිපේ සෙව ලං කිභා ් දී ලං ජේතිවෙප ලං ්ශ ප ස ලං  ේ ලං තේජය ලං ආතක් ේ් ලං

ව් බ ස  ප ස ලං වා සදී ලං     ස ලං ෙද ලං  ෙණක් ලං   ය ලං අදේක ලං වැ තු් වන්් ස ලං   ය ලං වෙේේ  ලං   සභාෙ ලං ශ්රී ලං කාවේ ස ලං තේජය ලං

ආපදකප සු ලංසීෙේ ලංකිභාෙු ලංශ්රී ලංකාවේ්ු ලංඅ්වේශ ලං කොෙැද. ලංඑ්ැනි ලංද ස ස්පක් ලං සක ලංඉඩ්  ලංෙැනීෙ, සිතිප්  ලංකිභාෙ ලං ේ ලංද සද ලං

ෙබඩේ ලංැති ලංකිභාෙ, ෙ යෙද් ලං්ේ ක ලං ේකක ලංක්රෙ සද ලංවැවැසීෙ ලං ැනි ලංත ේ ලංජේතිව ලංආතක් ේ්ු ලං ේ ලං  ශ ේකක ලං- ලංආධනථිව ලං ේ ලං

වෙේජයීප ලං වෛර්භා ස්පු ලං බක ෑ්  ලං එකක ලං කිභාෙු ලං  පොදේ ලං ෙනු ලං කැබිප ලං  ැකි ලං  දොත සන් ලං   ය ලං  රිෙණව ලං  පදවු්  ලං කිසිරට ලං

 ේකකපකි ස ලං ේ ලංසීෙේ්කි ස ලං දොත් ලං  ශීප ලං ේ ලංදේ  ශ ලං වො සත්රේ සවන්් ස ග්ධන ලංඅදු ලං  සවීෙ ලං්ැකැක්දේප ලං කො ැකිප. ලං ෙෙ ලං

ද ස ස්ප ලංද ලංකිසි ලං ව  සෙ ලං ගරට ග ලං කෝක ලංබ් ලංවන්වේ ස ලංෙදපයි. 

5.1.3. ්ැඩවු  ස ලං් සව් , වා සදී ලං දොත සන් ලං ේ ලංණා ධිෙප ලං    ොක ලංඅයිතිප 
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(i) වාතුක්ද ලංගිදේ ග ෙහි ලං ේ ලං්ැඩවු  ස ලංක්රිපේ සෙව ලංකිභා ්  ලංගිදේ ග ෙහි ලං“්ැඩවු  ස ලං් සව් ” (Program Assets)  කව ලං

වැකැ වක ලං  ප සත්ර-න වතණ- ේක්  ලං ්ැනි ලං ද්ර්යෙප ලං     ොක ලං  ෙ සෙ ලං  දොත සන් ලං - ලං ද සද ලං - ලං ෙිරටවේාෙ ලං්ැනි ලංද්ර්යෙප ලං

 කෝක ලං    ොක ලංද ලංැ සක ස ලංදේප ලං ැක්වේ ලංවූ) ලංකිසි්ක් ලංඅ ෙරිවේ ලංඑක්ව ස ලංජක ද ම ලංජේතිව ලංප්රති  සති්කු ලංව  ලංජේතිව ලං

ආතක් ේ්ු ලං ු ැණි් ලං පොදේ ලංෙද ලං කො ැකි ලංබ්ු ලංවාතුක්ද ම ලං5.1(b)(iv) ව  ලං5.1(b)(v) හි ලංවා  ස ලං්ක ලංකමුරට ලංඒ ලංකිසි්ක් ලං

ශ්රී ලංකාවේ ස ලංජේතිව ලංප්රති  සති ලංව  ලංජේතිව ලංආතක් ේ ලංඅතමුු ්කු ලං ු ැණි් ලං පොදේ ලංෙද ලං කො ැකි ලංබ්ු ලංකිසිරට ලංප්රති ේදකපක් ලං

අදේක ලංගිදේ ග්  ලං සක ලංවවවනු ලංකැබ ලං කොෙැද. 

(ii)  ෙෙ ලංද ස ස්ප ලං්ඩේ ස ලංබත දක ලං් ස  ස ලංවාතුක්ද ලංගිදේ ග ්  ලංV ්ැනි ලංැමුු  ෙහි ලංණා ධිෙප ලං    ොක ලංව් බ ස  ප ස ලං

කබේ ලංදී ලංැති ලංඅධනථ ලංනිරූ ණප ලංවෙඟ ලංකිපදේප ලංතු ස ලංවාතුක්ද ම ලං 3.9 ලං්ෙ සති ම ලංප්රති ේදක ලංඅනු්ප. ලංඑෙ ලං්ෙ සතිපු ලංඅනු් ලං

 ෙෙ ලං වාතුක්දපු ලං අදේක ලං සිපු  ලං වුතු ස්කදී ලං වේදේද ලං  ව තක ලං  දොත සන්්ක ලං  ේ ලං එෙ ලං වාතුක්දප ලං ක්රිපේ සෙව ලංකිභා ් දී ලං

නි ැ පක ලංසිපු  ලංද සද ලං- ලංවු  ස ලං- ලංවාඛ්යේ ලං කඛ්ක ලං- ලං දොත සන්්ක ලංපූධනණ ලංණා ධිෙප ලං    ොක ලංඅයිතිප ලංMCC  ්ද ලංකැ බක ලං

නිවේ ලංප. ලංදේ ශ   ප ස, ජේතිව ලංආතක් ේ්ු ලං ේ ලංආධනථිව ලංවෛර්භා ස්පු ලංවා සදී ලංදේප ලං ැකි ලංඉඩ්  ලං්ැනි ලංක්   ත්රප ස ලංපිිබබා ලං

 ෙ සෙ ලං ්ධනදෙේක ලං  ේ ලං අකේෙද ලං නරත්ැසි ලං  තනරත ලං  ්නු ් ස ලං තජප ලං දේසි ස ලං වේතවේත ස්ප ලං දතක ලං ජේතිව ලං     ොක ලංපිිබබා ලං

සූක් ෙ ලං දොත සන් ලංඅ  ලංත ේ ලංනරත්ැසිප සු් ස ලංසීෙේ ලංතහිද් ලංදේ්ිද ලං කො ව තක ලංද ස ස්පක් ලං සක ලංඒ්ේ ලංකිසිරට ලං්ේතණපකි ස ලං

 දොත් ලංදේ  ශීප ලංආපදකපව ලංණා ධිෙප ලං    ොකක් ලංබ්ු ලං  ස ලංකිභාෙ ලංකිසි ලං ව  ස ලං ගරට ග ලං කො ස. ලංඑබැදේ ස , එ්ැනි ලං්ෙ සති ලං

වහිද ලංගිදේ ගෙක් ලංතජ ම ලංඉ ක ලංආපදක ලං සකදී ලං  ය ලංඅ්ෙ ලං්ශ ප ස ලංඅෙේදය ලංෙේඩක මදී ලං් ස ලංනි    කප ලං කොවීෙ ලං්ු ේ ලංෙද ලං

 කො ැකි ලං අක සන්දේපව ලං ද ස ස්පකි. ලං  ්  ලං පිිබබා ලං දේෙධනශකේ සෙව ලංනිධන  ශ ලංඅෙේදය ලංෙේඩකපු ලංකැීම ලංතිණා ේ ලංද,  කො ලං

එ ව  ලංක්  ලංඒ ලංෙ සද ලංව  ලංඑ්ැනි ලංද ස ස්පක් ලංපිබ ලංැති ලං කොවීෙ ලංන දවේ ලංෙද ලංතු ස ලංපිප්ත ලංව් ධන ලංද ලංපක ලංෙැුු  ලං ්ද ලංතජ ම ලං

වඩික්  ලංඅ් ේකප ලං පොමු ලංදේප ලංතු ස ලංබ් ලංවන්වේ් ලංඅ් ේතණප ලංවතයි. 

(iii) ද්ද ලං“්ැඩවු  ස ලං් සව් ” වා ේ ලංදේ ශ   ලංමුක්තිපක් ලංහින් ලං්ක ලං රිදි ලංද ලංඒ්ේ ලංකිසිරට ලංරකතිවෙප ලං  ය ලංනිපේෙකෙප ලංතා්ේ ලං

ෙැනීෙකි ස ලං්ැකැක් ්ක ලං රිදි ලංද, ප්  ලං    ස්කි ස ලංMCC හි ලංපූධන් ලංඅනුෙැතිපකි ස ලං දොත් ලංඑ ව  ලංතා්ේෙැනීෙක් ලංසිරට ලං් ස  ස ලං

ක්  ලංඒ්ේ ලං් ේෙ ලංනිද වෛ ලංවත ලංදීෙු ලංශ්රී ලංකාවේ ලංතජප ලංබැා ලංදබක ලංඅතුන් ලංද, ප්  ලං ේනි ලංපූධනණපක් ලංසිරට ලංවක ලංතු ස ලංක්  ලංඑහි ලංවෙවෛද ලං

්ෙමේෙ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංතජප ලංදේසි ස ලංදතේ ලංෙද ලංතු ස ලං්ක ලං රිදි ලංද, PIA හි ලං1.2(b)(i) ව  ලං1.3(viii) ්ෙ සති ලංැ සක ස ලංවතනු ලංකැබ ලංැද. ලං

ඒ ලංඅනු් ලං  නී ලංප ස  ස ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංජේතිව ලංආතක් ේ්ු ලංදධනජකපක් ලංදේප ලං ැකි ලංනිවේ් ස ලංMCC ක්රිපේ සදේදපු ලංඅදේක ලංකිසිරට ලං

 ේකෙක් ලං- ලංද්ර්යපක් ලං- ලංන වතණපක් ලංද ක්  ලංකිභා ෙ ස ලං  ය ලංතා්ේ ලංදැීම ෙ ස ලංශ්රී ලංකාවේ් ලං්කක්්නු ලංකැබ ලංැති ලංබ්යි. ලංශ්රී ලං

කාවේ ස ලං ධනණව ලං තණවකේසි ලංක්රිපේ සෙව ලංවීෙ ලං ්ේ ලං ්  ලංප්රති ේදක ලං සක ලංඅ්හිත ලංවීෙු ලංඉඩ ලංැති ලංබ් ලංවන්වේ් ලංනිභාක් ණප ලංවතයි. 

ද් ලං වොුවක් ලං  ු ලං. ලං. ලං. 
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01 ඇමෙරිකාව එම්.සී.සී ගැන දිමේෂ්මගේ කරුණු 

අසයි 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ඇමෙරිකාව එම්.සී.සී ගැන දිමේෂ්මගේ කරුණු අසයි 
කිර්ති වර්ණකුලසූරිය 
  

 එම්. සී. සී. ගිවිසුෙ සම්බේධමයේ ෙතු වී ඇති අර්බුදය පිළිබඳව ඇමෙරිකානු රාජ්ය 
මේකම් ෙයික් ම ොම්පිමයෝ විමේශ ඇෙැති දිමේෂ් ගුණවර්ධන ෙහතාමගේ කරුණු විෙසා ඇත. 

  
 ම මර්දා (29දා* සවස  ැවැති මෙෙ සාකච්ඡුාාමේදී දිමේෂ් ගුණවර්ධන ෙහතා එම්. සී. සී. ගිවිසුෙ ගැන 
රජ්ය  ත්කළ කමිටුව දක්වා ඇති නිර්මේශ ඇමෙරිකානු රාජ්ය මේකම් මවත  ැහැදිි  කර තිම.. 
  

 මෙහිදී මකොමරෝනා වසංගතය ෙර්දනය සඳහා ඇමෙරිකාව දැක්වූ සහායට විමේශ ඇෙැතිවරයා ස්තුතිය  ළ 
කර ඇත. 
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01 ක ොවිඩ් නිසා 11,500ක් රටින් ඇවිත් 
02 

 
03 මැකේසියාකේ සිටි ලාාංකි යන් 150ක් 

 ටුනායකින් දිවයිනට 
04 
ඉන්දීය නාවි යන් සිය රට කෙනියන්න 

ඉන්ඩිකෙෝ යානයක් මත්තලට 
 
 
 
 
 

ක ොවිඩ් නිසා 11,500ක් රටින් ඇවිත් 

 

ශිරාන් රණසිංහ 

විදේශීය රටවල සටි ශ්රී  ලාිංකිකයන් 11,500ක් ඊදේ (30දා) වනවිට දෙරටට දෙන්වා දෙන තිබූ බව විදේශ සබඳතා 

පිළිබඳ ජනාධිපති අතිදේක දේකම් අේමිරාේ ජයනාත් දකොළඹදේ ෙහතා ‘ෙව්බිෙ’ට පැවැසීය. 

ෙැදේසයාදව් සටි එකසය පනස්දදනකු ඊදේ (30දා) අලුයෙ දෙරටට දෙන්වාෙත් අතර ඔවුන්ව පී. සී. ආේ. පරීක්ෂණයට 
ලක් කිරීදෙන් පසු නිදරෝධායන ෙධයස්ාානවලට දයොු  කිරීෙට හු දාව කටුතු  දයූ  බවද   ෙහතා ීයය. 

මීට අෙතරව තවත් ශ්රී  ලාිංකිකයන් හතළිස් දහසක පෙණ පිරිසක් ඉදිරි දිනවලදී නිදරෝධායන ෙධයස්ාානවල තති 
පහසුකම්වලට අනුව දෙරටට දෙන්වා ෙැනීෙට අවශය කටුතු  දයොදා තතැිදද අේමිරාේ ජයනාත් දකොළඹදේ ෙහතා 
පැවැසීය. 
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මැකේසියාකේ සිටි ලාාංකි යන් 150ක්  ටුනායකින් 
දිවයිනට 

 ටුනාය  - ෙයා තිරිමාදුර 

ශ්රී  ලිංකාවට පැමිණීෙට දනොහැකිව ෙැදේසයාදව් රැඳී සටි ශ්රී  ලාිංකිකයන් 150 දදනකු රැදෙන ශ්රී ලන්කන් වනවන් 
දසේවදේ විදශේෂ වනවන් යානයක් ක්වාලාලම්පූේ නුවර සට ජුනි 30 දින උදෑසන කටුනායක වනවන්දතොටුදපොළට පැමිණ 
තිදේ. 

දම් බව කටුනායක වනවන්දතොටුදපොළ කාේය භාර නිලධාරිවරයාද සනාා කදළේය. 

ශ්රී ලන්කන් වනවන් දසේවදේ .එ.එේ. - 319 දරන විදශේෂ වනවන් යානයන් ෙැදේසයාදව් ක්වාලාලම්පූේ නුවරින් පිටත්ව ආ 

දෙෙ පිරිස රැෙත් වනවන් යානය 6/30 දින උදෑසන 8.52ට කටුනායක වනවන්දතොටුදපොළ දවත පැමිණ තිදේ. 

දෙෙ වනවන් ෙගීන් අතර එරට රැකියා සඳහා දෙොස් සරි පිරිසක් සහ ෙැදේසයාදව් උසස් අධයාපනය ලබා ෙැනීෙට දෙොස් 
සටි සසුන් සටින බවද වාේතා දව්. දෙෙ වනවන් ෙගීන් කටුනායක වනවන්දතොටුදපොදළේදී පී.සී.ආේ. පරීක්ෂණයකට 
ලක්දකරිණි. 

 

 



DNC                                                                                      Mawbima  01/07/2020 

Ministry of Foreign Affairs, Public Diplomacy Division           

ඉන්දීය නාවි යන් සිය රට කෙනියන්න ඉන්ඩිකෙෝ යානයක් 

මත්තලට 

 

 ටුනාය  _ ෙයා තිරිමාදුර 

දකොළඹ වරාදේ නැිංවනරම් ලා තති විදේශීය නැවක දසේවය කරන ඉන්දීය ජාතික නාවිකයන් 54 දදනකු යළි ඉන්දියාව 

දවත රැදෙන යෑෙ සඳහා ඉන්ඩිදෙෝ වනවන් දසේවදේ විදශේෂ වනවන් යානයක් ජුනි 27 දින සවස ෙත්තල වනවන් දතොටුදපොළ 
දවත පැමිණ තිදේ. 

ඉන්දියාදව් බැිංෙදලෝේ නුවර වනවන් දතොටුදපොදළේ සට ෙෙන් තරැඹූ ඉන්ඩිදෙෝ වනවන් දසේවදේ 6 ඊ 9203 දරන විදශේෂ 
වනවන් යානය 27 දින සවස 6.15ට ෙත්තල වනවන් දතොටුදපොළ දවත පැමිණ තිබිණි. 

ශ්රී  ලිංකාවට පැමිණීෙට දනොහැකිව ඉන්දියාදව් රැඳී සටි එක් ශ්රී  ලාිංකික වනවන් ෙගියකු දෙෙ වනවන් යානදයන් ෙත්තල 
වනවන්දතොටුදපොළ දවත පැමිණ තිබිණි. ඔහු පී.සී.ආේ. පරීක්ෂණවලින් අනු රුව නිදරෝධායන කටුතු  සඳහා දයොු  
දකරිණි. 

දෙෙ වනවන් යානදයන් ඉන්දියාව බලා යෑෙට නියමිත දෙෙ නාවිකයන් පිරිස දකොළඹ වරාදේ සට හම්බන්දතොට 
ප්රදේශයට පැමිණ දින 14ක කාලයක් නිදරෝධායනයට ලක්වී තිදේ. 

ඉන් පසු ෙත්තල වනවන් දතොටුදපොළ දවත පැමිණ සටි දෙෙ ඉන්දීය ජාතික නාවිකයන් පිරිස රැදෙන ඉන්ඩිදෙෝ වනවන් 
දසේවදේ 6 ඊ 9206 දරන දෙෙ විදශේෂ වනවන් යානය 27 දින රාත්රි 8.05ට ඉන්දියාදව් බැිංෙදලෝේ නුවර වනවන්දතොටුදපොළ 
බලා පිටත් විණි.   
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