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ඉදිරිපත් කිරීෙ හා සංක්ම ේප  

අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පසක  සාශ්රා අභිකාෝගතා සමාතාාත්ා (MCC) සමාතඟ අ අසන් 

කිරීමාතට සාස් ාරනු යැබ තිකබ් ගිවිසුම් ාා අසාළ වයාපිති ළිබබඳ ගැඹුරින් අයා්ා ාර  

නිර්කේශ ඉදිරිප අ කිරීමාත ළිණිස අමාතාතය මාත්ඩලය අනුමාතැතිා පරිදි 2020 ජ්වාරි 1 දි්ැති ව 

විකශේෂ විමාතර්ශ් ාමිටුවක් අග්රාමාතාතය කවාාම්තුමාතා විල්න් ප අ ාර් යුවව, එමාත ාමිටුවට 

අසාළ ාාර්ාභාර කවාඛ්ක  (Terms of Reference) නිාමාතාන්ට අනුව යබා දිා යුතු වූ 

ආරම්භා වාර්තාව 2020 කපබරවාරි 14 දි් ඉදිරිප අ කිරීමාතට ාමිටුව විල්න් ළිාවර ගැනිණි. 

ාමිටුකේ අතුරු වාර්තාවක් 2020 මාතාර්තු මාතස අග දී භාර දිා යුතු වුව ස, කාොකරෝ්ා වවරසා 

සම්බන්කාන් උේගත වූ ත අවා නිසා ාමිටුකේ ාටයුතු අවසන් කිරීමාතට 2020 ජූනි මාතස 30 

වැනි දි් කතක් අග්රාමාතාතය කවාාම්තුමාතා විල්න් ාවා යබා කස් යුවව ාමිටුකේ අතුරු නිර්කේශ 

ඇතුළ අ සටා්ක් 2020 අප්රිකාවා 30 වැනි දි් භාර දීමාතට ස, ඉන් අ්තුරුව අවසන් වාර්තාව 

සාසා ඉදිරිප අ කිරීමාතට ස ාමිටුව විල්න් තීරණා ාර් යදී.  

ාමිටුකේ විමාතර්ශ්ාන් තුළ දී, සාශ්රා  අභිකාෝගතා (MCC) ප්රසා්ා, ඒ ාා බැදි සංයුක්ත 

ගිවිසුමාත (Compact), වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ගිවිසුමාත (PIA) ාා ඒ උකසසා ස්ථාප්ා 

කිරීමාතට කාෝජිත සමාතාගකම් (MCA-Sri Lanka) සාංගමිා වයවස්ථාව ාමිටුකේ ගැඹුරු 

අයා්ාට කාොු කාරිණි. ඊට අමාතතර ව, ාමිටුකේ අවා්ාට කාොු කාරුණු ලිළි 

කවාඛ් පරිශීය්කාන්, සම්මාතන්ත්රණවයට සාභාගි වීකමාතන් ාා රජක  නියාරීන් ඇතුළු 

අසාළ පාර්ශව්ාන් සමාතඟ සාාච්ඡා කිරීකමාතන් කමාතමාත කාෝජ්ාවලිා කගොල්ැඟීමාත උකසසා 

කාොසාකග් තිකබ් ක්රිාාවලිා ාා කාෝජිත වයාපිති ළිබබඳව  විමාතර්ශ්ා කිරීමාතට ස ළිාවර 

ගැනිණි. තව ස, ප්රල්ේ මාතාය නිකේස්ාක් සසක්සේ කම් ළිබබඳව සැනුව අ වි අතිා ප්රජාව ාා 

සමාතාජ සංවිා් ස ඇතුළු කපොුව මාතාජ්තාව කේ අසාස් ාා කාෝජ්ා ස යබා ගැනිණි. 

සා මාතසාට ආසන්් ාායාක් පුරා කම් ළිබබඳව ාර් යස අයා්ාන් ාා විමාතර්ශ්ාන් 

හි කතොරතුරු ස, ඒ මාතත ාර් යස නිරීක්ෂණාන් ාා බැස ගත ාැකි වූ තාර්කිා නිගමාත්ාන් 

ස, ප්රස්තුත ගිවිසුමාත සම්බන්කාන් රජා විල්න් ගනු යැීමමාත කාෝගය බවට ාමිටුව විල්න් 

කාකර් නිර්කේශාන් ස ඇතුළ අ ාරමින් ාමිටුකේ අවසන් වාර්තාව කමාතකසේ ඉදිරිප අ 

කාකරයි.  

ප්රාේ් සම්ප අ හිඟ සා ණා බරින් කතරපුණු ශ්රී යංාාව වැනි රටා මූලිා ආර්ථිා 

සංකරෝා ුවරලීකම් ආකාෝජ් උකසසා අවශය මූයය සම්ප අ රක ද විකේශ ණා බර වැි 

ක්ොාරමින් සපාා ගැනීකම් අවස්ථාව MCC සංයුක්ත ප්රසා් කාෝජ්ාව තුබන් උසා වනු ඇති 

බවක් මාතතුළිටින් කපනුණ ස, ගැඹුරින් අයා්ා කිරීකම් දී කපනී ාන්කන් MCC සංයුක්ත 
කාෝජ්ාවලික  කාොන්කේල් ාා එා ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට කාෝජිත රමාතකේසා තුළ ශ්රී යංාාවට 

අහිතාර බයපෑම් එවායවීමාතට ස ප්රබය ඉලාලක් නිර්මාතාණා වී ඇති බවයි. මූලිාව මාත, ආර්ථිා 

විේධි සංකරෝා ාඳු්ාගැනීමාත උකසසා සා කාෝජිත MCC ගිවිසුම් ාා වයාපිති කගොල්ැඟීමාත 

උකසසා ශ්රී යංාා රජක  ස්ථාළිත ආාතනිා වයුාා තුළ ප්රමාතාණව අ විනිවිස කපක්් සුළු ාා 

බහු-ක්කෂේත්රීා සාභාගි අව විශ්කවාෂණ ක්රිාාවලිාක් අනුගමාත්ා වී ක්ොමාතැති බව ාමිටුකේ 

නිරීක්ෂණායි. ඒ කාේතුකවන්, ශ්රී යංාාකේ අරුණු ාා සුබල්ේධිා තාවුරු ාරමින් ාා එහි 

තිබිා ාැකි අවසා්ම් වියුක්ත ාරමින් සංයුක්ත ාා වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ගිවිසුම් 

කාටුම්ප අ කිරීමාතක්  කමාතන් මාත වයාපිති කගොල්ැඟීමාතක් ස ල්ුව වී ්ැති බව ාමිටුකේ ප්රුඛතමාත 

අන්කේෂණායි.  



iii 
 

එහි ප්රතිලය කයස, (අ)  කමාතමාත MCC ප්රසා්ා කාොසා ගනිමින් ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට කාෝජිත 
වයාපිතීන් අතර ශ්රී යංාාකේ ජාතිා, සමාතාජ ාා ආර්ථිා සුභල්ේධිාට අගතිාාරී බයපෑම් 

එවායවිා ාැකි ාම් අංග ඇතුළ අ වී ඇති බව ස,  (ආ) සංයුක්ත ගිවිසුකමාතහි, වැලසටාන් 

ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ගිවිසුකමාතහි කමාතන්මාත ඒ උකසසා ස්ථාප්ා කිරීමාතට කාෝජිත සමාතාගකම් 

සාංගමිා වයවස්ථා කාටුම්පකතහි, ශ්රී යංාාකේ ආ්ඩඩුරමාත වයවසථ්ාවට ාා කේශක  නීති 

පේතිාට අනුකූය ක්ො වීමාතට ඉල ඇති වගන්ති ාා ප්රතිපාස් කමාතන් මාත ජාතිා අරුණුවයට, 

ස්වවරී අවාට ාා ජාතිා ආරක්ෂාවට අගතිාාරී කයස බය පෑ ාැකි කව් අ කාොන්කේල් ස 

ඇතුළ අ වී ඇති බව ස, ාමිටුව නිගමාත්ා ාරයි.  

තව ස, MCC කාෝජ්ාවලිා සංවර්් ප්රසා්ාක් කයස මාතතුළිටින් කපනුණ ස, එා අකමාතරිාානු 

ඉන්ුව-පැල්ෆික් මූකයෝපාාට අනුකූයව කගොල්ැඟී ඇති වයාපිති කාෝජ්ාවක් විා ාැකි බව 

ස, ඒ නිසා සැ්ට කගොල්ඟා ඇති MCC කාෝජ්ාවලිා ක්රිාා අමාතා වුවකාො අ එා ACSA ාා 

SOFA ගිවිසුම් වයට අනුපූරා වී ශ්රී යංාාව අකමාතරිාානු යුස උපාාමාතාර්ගවය කාොටස්ාරුවකු 

බවට ප අ වීමාතට ඉල ාල බැාැර ාළ ක්ො ාැකි බව ස, ාමිටුව විකශේෂකාන් සඳාන් ාරයි. 

එ බැවින්, සැ්ට කාෝජ්ාවලික  අන්තර්ගත වී ඇති කාොන්කේල් ාා වයාපිති රාුව සහිත 

කමාතමාත සංයුක්ත ගිවිසුමාත ප්රතික්කෂේප ාළ යුතු බව ස, ඒ ළිබබඳව අවමාත වශකාන් සයාා 

බැලීමාතක් ල්ුව කිරීමාතටව අ අසාස ් ාරන්කන් ්ම් ඊට ප්රථමාතකාන් ඉාත (අ) හි සැක්කව් 

අවස්ම් සහිත වයාපිති අංග සා (ආ) ාටක අ ගැකණ් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් රමාතකේසාන්, 

ආාතනිා වයුාාන් සා ඒ උකසසා කාටුම්ප අ ාර ඇති ගිවිසුම්වය කාොන්කේල් ාා 

අන්තර්ගත නීතිමාතා  රාු  සම්බන්ව සුුවසු නිවැරදි කිරීම්, ඉව අ කිරීම් ාා සංකශෝ්ාන් 

ල්ුව ාළ යුතු බව ස, ාමිටුව මූලිා වශකාන් නිර්කේශ ාරයි.  

එ වැනි අවශය සංකශෝ්වලින් පසුව වුව ස, ගිවිසුම් කාොන්කේල් ාා වයාපිති කාෝජ්ා 

ළිබබඳ පුළුවා ාා විනිවිස කපක්් සුළු රමාතකේසාක් සස්කසේ වි අතිාාන් ස ඇතුළු 

මාතාජ්තාව කේ අසාස ්යබා ගැනීමාතකින් සා ඉන් පසු පාර්ලිකම්න්තුවට සභාගත ාර යබා 

ගන්්ා සුුවසු බහුතර අනුමාතැතිාකින් කතොර ව කමාතමාත MCC සංයුක්ත කාෝජ්ා ගිවිසුම් අ අසන් 

ක්ො ාළ යුතු බව ස, ාමිටුව වැිුවරට අ නිර්කේශ ාරයි. 

 

 

 

ලලිතසිරි ගුණරුව්න්  ඩී එස ්ජ වීර  නිහාල් ජ ව්ර්ධන       නාලක ජ වීර 
(සභාපති)       (සාමාතාජිා)            (සාමාතාජිා)          (සාමාතාජිා) 

 

 

 

2020 ජූනි  23 වැනි සා,         
කාොළඹ දී. 

 

  



iv 
 

 

ස්තුති  .... 
 

සා මාතාසාාට ආසන්් ාායාක් පුරා 
කමාතමාත භාර-දූර ාර්තවයා ඉටු කිරීමාතට කවකාකසේදී 
අප කේ ආරා්ා පරිදි අවශය කතොරතුරු සැපීමකමාතන්,  
ලිළි කවාඛ් යබා දීකමාතන් ාා සාාච්ඡාවයට සාභාගි වීකමාතන් 
අ්ගි සාාක් යබා ුවන්  
රක ද අ්ාගතා ගැ් ල්ත් - පත් අවකබෝව අ මාතාජ්තාවට ..... 
සා වර්තමාතා්ක  ත්තුරු සර් ාා මින් කපර ත්තුරු සැරූ රාජය නියාරීන්ට .... 

 

කමාතමාත වගකීමාත ඉටු කිරීකම් දී 
ඊට ල්ාලු ාටිතය පාසුාම්, අනුග්රාා ාා සාකාෝගා සැපයූ 
අග්රාමාතාතය ාාර්ාායීමා සමාතසත් ාාර්ා මාත්ඩලයාට, සා විකශේෂ වශකාන් 
සංවර්් නියාරී (අභයාසයා) ) ල. . . . ශ්රී්ා අ රුවන් සර ර මාතාතාට,  
ාළමාත්ාාරණ කසේවා නියාරී කක්. කේ. ටී. උභාර අ් මාතාතාට, 
අග්රාමාතාතය සාාාර කවාාම් ුදිතා අන්ද්රාාැන්්දි මාතා අමිාට, 
අග්රාමාතාතය කවාාම්තුමාතා කේ සම්බන්ධිාරණ කවාාම් අල්ත කසක්විර අ් මාතා අමාතාට, 
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1. ප්රමදය  

අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පසක  සාශ්රා අභිකාෝගතා සංස්ථාකේ (Millennium Challenge 

Corporation or MCC)  ප්රතිසා් කාොසා ගනිමින් ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට කාෝජිත වැලසටා් 

සා ඒ කවනුකවන් අ අසන් කිරීමාතට සාස් ාරනු යැබ තිකබ් ගිවිසුම් ්ැවත සමාතාකයෝා්ා 

ාර  නිර්කේශ ඉදිරිප අ කිරීමාත ළිණිස විකශේෂ ාමිටුවක් ප අ කිරීමාතට ගරු අග්රාමාතාතයතුමාතා විල්න් 

අමාතාතය මාත්ඩලයාට ඉදිරිප අ ාර් යස අංා PMO/CM/64/2019 සරණ පත්රිාාවට 2019 

කසසැම්බර් 18 දි් පැවැති අමාතාතය මාත්ඩලය ැසස්වීකම් දී අනුමාතැතිා හිමි විා (ඇුණුමාත -1A). 

එමාත තීරණාට අනුව පාත සඳාන් සාමාතාජිාාන්කගන් සමාතන්විත ාමිටුව අංා 

PMO/2/2/2/Rev.MCC සා 2020 ජ්වාරි 01 සාතමාත සහිත ලිළිවලින් ප අ ාරනු යැබ ඇත: 
මාතාාවාර්ා යලිතල්රි ගුණරුවන් (ාමිටු සභාපති) 
ප්රවාා් අර්ථශාස්ත්රඥ ඩී එස් ජාවීර 
ජ්ාධිපති නීතීඥ නිාාවා ජාවර්්  
වරය අ වාස්තු විසයාඥ ්ායා ජාවීර 

එමාත ප අවීමාතට අසාළ ාාර්ාභාර විස්තරක  (ඇුණුමාත-1B) නිාමාත ාරනු යැබ ඇති පරිදි 

ාමිටුකේ විමාතසුම්, කතොරතුරු එක් ැසස් කිරීම් ාා විශ්කවාෂණ ාටයුතු ල්ුව කාරිණි. ාමිටුකේ 

ඉදිරිප අ කිරීම් කයස පළුකාොට මාත මූලිා සටා්ක් (උපකවාඛ්ා-1A) 2020 ජ්වාරි 13 
දි්ැති ව අතිගරු ජ්ාධිපතිතුමාතා කවත භාර කස් යස අතර කසවැනු ව, ාමිටුකේ ආරම්භා 

වාර්තාව (උපකවාඛ්ා-1B)  2020 කපබරවාරි 14 දි් භාර දීමාතට ස ළිාවර ගැනිණි.  

ඉන් අ්තුරුව, ාමිටුකේ විමාතර්ශ්ා අමාතා අවා්ාට යක් වුණු ්ව කතොරතුරු, ාරුණු සා 

අයා්ාන් ස සැයකිවායට ගනිමින් ආරම්භා වාර්තාකේ ඇතුළ අ කතොරතුරු, නිරීක්ෂණ ාා 

නිර්කේශ ාබ සමාතාකයෝා්ාට යක් කාරිණි. ාමිටු ාාර්ාභාර කවාඛ්ා පරිදි 2020 මාතාර්තු 

මාතස අවසන් වීමාතට කපර ාමිටුකේ අතුරු වාර්තාවක් ඉදිරිප අ ාළ යුතු වුව ස, කාොකරෝ්ා 

වවරසා අ සමාතඟ රක ද උේගත වූ ත අවා ාුකේ එ වැනි ඉදිරිප අ කිරීමාතක් ප්රාකාෝගිා ක්ො 

විණි. එ බැවින් 2020 මාතාර්තු 29 දි්ැති ලිළිකාන් (ඇුණුමාත - 1C) සා ුවරාථ්ා සස්කසේ ඒ 
බව අග්රාමාතාතය කවාාම්තුමාතා කවත සන්ව් යස අතර ඒ අනුව ාමිටුකේ අවසන් වාර්තාව භාර 

දීමාත සඳාා අග්රාමාතාතය කවාාම්තුමාතා විල්න් අංා PMO/2/2/2/Rev.MCC ාා 2020 අප්රිකාවා 

17 දි්ැති ලිළිකාන් (ඇුණුමාත - 1D) 2020 ජූනි 30 දි් කතක් ාාය දීර්ඝාක් යබා කස් යදී.  

කා කසේ වුව ස, ාමිටුකේ ාාර්ාභාර විසත්රක  සැක්කව් පරිදි එතුවක් ාර් යස 

විමාතර්ශ්ාන් හි කතොරතුරු ාා අන්කේෂණාන් සාරාංශගත ාරමින් ාමිටුකේ අතුරු 

නිර්කේශ සටා්ක් අතිගරු ජ්ාධිපතිතුමාතන්ට ළිටපතක් ස සහිතව 2020 අප්රිකාවා 30 දි්ැති 

ව ගරු අග්රාමාතාතයතුමාතා කවත ඉදිරිප අ කිරීමාතට ාමිටුව විල්න් ළිාවර ගැනිණි (උපකවාඛ්ා-

1C). ඉන් අ්තුරුව එමාත අතුරු සටා් පාසා ාරමින් අතිගරු ජ්ාධිපතිතුමාතන් විල්න් කමාතමාත 
සංයුක්තා කගොල්ැඟීමාතට අසාළ රාජය නියාරීන් ාැඳවා ජ්ාධිපති කවාාම්ාාර්ාායක  දී 

පව අව් යස සාාච්ඡාවට ස ාමිටු සාමාතාජිාකාෝ සාභාගි වූා. 2020 ජ්වාරි 01 දි් පටන් 

ාමිටුව විල්න් ාර් යස ල්ාලු අයා්ාන් හි කතොරතුරු සා විමාතැසුම් සටාන් 

සමාතාකයෝා්ාන් ස ාමිටුකේ නිරීක්ෂණ ාා නිර්කේශ ස  ඇතුළ අ ාමිටුකේ අවසන් වාර්තාව 

කමාතහි යා ඉදිරිප අ කාකරයි. 
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2. පසුබිෙ 

සාශ්රා අභිකාෝගතා සමාතාාත්ා (MCC) ානු ඌණ සංවර්ධිත රටවය දිබඳු ාමාත ළිටු සැකීමාත 

ාා ආර්ථිා විේධිා ඉදිරික  ඇති සංකරෝා (Constraints) ඉව අ කිරීමාත උකසසා අකමාතරිාා 

එක්ස අ ජ්පසක  මූයයාාර ළිරි්ැර මාත කවනුකවන් අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පස කාොංග්රසක  

2003 සාශ්රා අභිකාෝගතා ප්තින් ස්ථාළිත වූ ආාත්ාකි. එහි ආාර ළිරි්ැර ම් යැීමමාත 

උකසසා අසාළ ප්රතිග්රාාා රටවවා පූර්වකාන් තීරණා කාකර් ාම් ඒා-පුේගය ආසාාම් 

සීමාතාවාට අඩු ආසාාම් සහිත විා යුතු අතර MCC හි ප්රසා් යැීමකම් සුුවසුාම් ස සපුරා තිබිා 

යුතු ා. 

එක්ස අ ජ්පස ජ්ාධිපතිවරාා විල්න් MCC ප්ත අ අසන් ාළ ුවා අවදික  දී මාත, එ ්ම්   

2004 කපබරවාරි 11 දි්, ශ්රී යංාාකේ අකමාතරිාානු තා්ාපති ාාර්ාායා විල්න් ශ්රී යංාාකේ 

විකේශ කවාාම් කවත ලිළිාක් කාොු ාරමින් MCC ප්රසා් යබා ගැනීමාත උකසසා 

අකේක්ෂා අවාට ශ්රී යංාාව සුුවසු බව සන්වනු යැබ ඇත (ඇුණුමාත -2A).  ඒ අනුව ශ්රී යංාා 

රජා විල්න් ල්ා කාෝජ්ා MCC  කවත ඉදිරිප අ ාර් යස බව 2004 කසසැම්බර් 29 සාතමින් 

යුතු අංා 373 සහිත තා්ාපති සටාක්හි (ඇුණුමාත -2B) සඳාන් වුව ස1 එ වැනි කාෝජ්ා 

අලංගු ලිළි කවාඛ් කිල්වක් ාමිටුවට ඉදිරිප අ වී ්ැත.  ඉන් අ්තුරු ව, 2005 කසසැම්බර් 8 

දි් (ඇුණුමාත -2C) සා 2006 කසසැම්බර් 7 (ඇුණුමාත -2D)  දි් ලිළි මාතඟින් ස කම් බව MCC 

ආාත්ා විල්න් එ වා ශ්රී යංාා ජ්රජක  අතිගරු ජ්ාධිපති මාතහින්ස රාජපක්ෂ මාතැතිතුමාතා 

කවත ්ැවත ස සන්වනු යැබ තිබුණ ස, 2015 ව් කතක් රජා විල්න් කම් ළිබබඳව ාම් ඉදිරි 

ළිාවරක් කග් ඇති බවක් ාමිටුවට නිරීක්ෂණා ක්ො කේ.  

සාශ්රා අභිකාෝගතා සමාතාාත් (MCC) ප්රසා්ාන් ළිබබඳ ව සාාච්ඡා ්ැවත ස වරක් ඇැසඹී 

ඇ අක අ 2015 ්ව රජා බයාට පැමිී කමාතන් පසුව ා. ඒ අනුව, ශ්රී යංාා රජා විල්න් 

පළුකාොට MCC පර්ාන්ත පාසුාමාතක් (Threshold Facility) සඳාා සාාච්ඡා ාර ඇති අතර 

MCC පායා මාත්ඩලයා විල්න් 2015 කසසැම්බර් 16 දි් MCC පර්ාන්ත වැලසටා්ාට 

(Threshold Program) ශ්රී යංාාව කතෝරා කග් ඇත (ඇුණුමාත - 2E). කම් උකසසා ශ්රී යංාා 

රජා කවනුකවන් MCC ආාත්ා සමාතඟ සාාච්ඡා කිරීකම් ාටයුතු අග්රාමාතාතය ාාර්ාායක  

ප්රතිප අති සංවර්් ාාර්ාාය ප්රානී ාරිත ර අව අත මාතාතා විල්න් ාරනු යැබ ඇති බව අ ඒ 

සඳාා ආාාර්ා ඉන්ද්රජි අ කුමාතාරස්වාමි, මාතංගය ාාපා, අනුෂ්ා විකේල්ංා සා ආාාර්ා එන් 

කමාතොයකගොල ා් මාතා අවරුන් කේ සාා යැීම ඇති බව අ, 2016 ජූලි 5 සාතමින් යුතු ව 

අග්රාමාතාතයවරාා විල්න් ඉදිරිප අ ාරනු යැබ ඇති අංා PMO/06/03/CM/56/2016 සර් 

අමාතාතය මාත්ඩලය සංකේශකාන් ළිබබිඹු කවයි (ඇුණුමාත - 2F). කමාතමාත පර්ාන්ත වැලසටා්ට 

අසාළව ආරම්භා වශකාන් සංකරෝා 13 ක් MCC ආාත්ා විල්න් ාඳු්ාකග් ඇති බව 

ස, ඒ අතර “ඉලම්වයට ඇති ප්රකේශා” ්මාතැති සංකරෝාා බයා අමාතා බව ස, MCC හි 

පර්ාන්ත වැලසටාන් අයක්ෂ විල්න් 2016 සක්කතෝබර් 19 දි්ැති “Sri Lanka: Working 

Summary of Constraints” ක අමාතාකවන් යුතු ලිළිා මාතඟින් අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පසක  

කවොෂින්ටන් හි ළිහිටි ශ්රී යංාා තා්ාපති ාාර්ාායා කවත සන්වනු යැබ ඇත (ඇුණුමාත - 2G). 

                                                           
1 Diplomatic Note – 373 dated December 29, 2004 
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කා කසේ වුව ස, එ වැනි පර්ාන්ත පාසුාමාතක් කවනුකවන් ගිවිසුම් කාටුම්පතක් සාස ්

කිරීමාතාට අ කපර, 2016 කසසැම්බර් 13 වැනි දි් කමාතමාත ක්රිාාන්විතා MCC සංයුක්තාාට 

(MCC Compact) උසස ්ාරනු යැබ ඇති බව කපනී ායි (ඇුණුමාත-3A). ඒ අනුව, 2017 මාතාර්තු 

14 දි්ැති අමාතාතය මාත්ඩලය තීරණා පරිදි MCC ාටයුතු සම්බන්ධිාරණා සඳාා වයාපිති 

ාාර්ාායාක් අග්රාමාතාතය ාාර්ාායා තුළ සථ්ාප්ා කිරීමාතට ළිාවර කග් ඇති බව 

නිරීක්ෂණා කේ (ඇුණුමාත-3B).  

ඉන් අ්තුරුව, 2017 වසකර් දී අකමාතරිාාකේ ාාවඩ් විශ්වවිසයායක  අන්තර්ජාතිා 

සංවර්්ා ළිබබඳ කක්න්ද්රා (Harvard University’s Centre for International 

Development or HUCID)  විල්න් නිකු අ ාර් යස  ශ්රී යංාා සංකරෝා ඇගැීමම් වාර්තාකේ 

(Sri Lanka Constraints Analysis Report) සඳාන් ව් පරිදි (ඇුණුමාත-4) ශ්රී යංාාකේ 

අග්රාමාතාතය ාාර්ාායක  ස්ථාප්ා ාර් යස ප්රතිප අති ඒාාා සා MCC ආාත්ා විල්න්  

HUCID හි සාා ඇතිව MCC සංයුක්ත පාසුාමාතක් උකසසා ශ්රී යංාා විේධි  සංකරෝා 

ඇගැීමමාතක් ්ැවත ල්ුව ාරනු යැබ තිකබ් බව කපනී ායි. එමාත ඇගැීමකම් දී පාත සැක්කව් 

පරිදි ක්කෂේත්ර ්වාක් විමාතසුමාතට යක් කාරී ඇත.2 

i. ඉලම් සඳාා ප්රකේශා   ii. බුව ප්රතිප අති අස්ථාවර අවා 

ii. ප්රවාා් ක්කෂේත්රා   iv. ජයා     

v. අයාප්ා සා ාැකිාාවන්  vi. විුවලි බයා   

vii. ාම්ාරු කරගුයාල්   viii. ප්රාේ් මූයය් ප්රකේශා  

ix. කසෞඛයා 

2017 කපරවාරි 28 වැනි දි්ැති සා අංා PMO/06/03/CM/19/2017 සහිත අමාතාතය මාත්ඩලය 

පත්රිාාකවන් (ඇුණුමාත-3C) අග්රාමාතාතයවරාා විල්න් අමාතාතය මාත්ඩලයාට වාර්තා ාර 

තිකබන්කන් ප්රුඛතා සංකරෝා ුවරලීම් වශකාන් MCC ආාත්ා විල්න් ල්ා උපකේශ් 

ා්ඩලාාමාතක් මාතඟින් 2016 කපබරවාරි සා කසසැම්බර් අතර ාායක  දී ාර් යස 

අයා්ාන් තුබන් පාත සැක්කව් ක්කෂේත්ර තු් ාඳු්ාගනු යැබ ඇති බවයි :3 

(i) ප්රතිප අති අස්ථාවර අවා   (ii)  ඉලම් යබා ගැනීමාත  (iii)  ප්රවාා්ා 

                                                           

2 කා කසේ වුව ස, 2018 ජූනි 21 සාතමාත සහිත අමාතාතය මාත්ඩලය සටා්ට අනුව අග්රාමාතාතය ාාර්ාායා විල්න් සංකරෝා වශකාන් 

පාත සැක්කව් ක්කෂේත්ර ාා MCC කවත මූලිා ව කාෝජ්ා ාරනු යැබ තිීමමාත ඉාත වාර්තාවට සාකේක්ෂව පරස්පරතාවකි: 
i. ඉලම් පරිපාය් ක්රිාාවලිා ii.  ප්රවාා් ක්කෂේත්රක  වර්ාාන් iii. ාිෂිාාර්මිා සැපයුම් ක්කෂේත්රක  වර්්ා 

iv.  පෑලිාකගොල-මාතායක.  ගුවන් මාතාාමාතාර්ගා   v.  විුවලිබය ාා බයශක්ති ක්කෂේත්රීා සංවර්්ා   
vi.  උසස් තාක්ෂණ විශ්වවිසයායාක් ස්ථාප්ා කිරීමාත 

3 කමාතා, MCC ආාත්ා විල්න් 2019 අප්රිකාවා 25 සාතමින් ඉදිරිප අ ාරනු යැබ ඇති කාොංග්රස් මාත්ඩලය සැන්වීකමාතහි (ඇුණුමාත-

3D) අසාළ සංකරෝා ඇගැීමමාත ල්ා සාා ඇති ව ල්ුව ාකළේ ශ්රී යංාා රජා විල්න් බවට කාකර් සඳා් සමාතඟ පරස්පර කවයි. 
තව ස, කමාතමාත ප්රුඛතා ක අරීමාත ආර්ථිාමාතා ප්රතියාභ අනුපාතාන් (Economic Rate of Return, කාව අ ERR) පස්ම් ාර ගනිමින් 
ල්ුව ාර් යස බව පැවැසුණ ස, එ වැනි ගණ්ා කිරීමාතක් ශ්රී යංාාකේ කිල්ුව මාතයගත සැයසුම් ආාත්ාක් විල්න් ල්ුව ාර 

ක්ොමාතැති බව අ, සංයුක්ත ගිවිසුකම් ඇුණුම් III හි සා 2019 අප්රිකාවා 25 දි්ැති කාොංග්රස් මාත්ඩලය සැන්වීකමාතහි සඳාන් කව් 

ERR අගාාන් ාවර පස්මාතකින් කුමාත් ප්රතියාභ-ළිරිවැා තක්කසේරු මාතත ගණ්ා ාර තික.  ස ාන්් ළිබබඳ කතොරතුරු ාමිටුව 
කවත යබා දීමාතට කමාතමාත කාෝජ්ාවලිා ශ්රී යංාාව කවනුකවන් ාළමාත්ාාරණා ාර තිකබ් අග්රාමාතාතය ාාර්ාායීමා ප්රතිප අති 
සම්පාස් ඒාාා කාෝ ජාතිා රමාත සම්පාස් කසපාර්තකම්න්තුව කාෝ විකේශ සම්ප අ කසපාර්තකම්න්තුව කාෝ අසමාත අ විා. එ 
කසේ මාත, ඒ ාා අසාළ කිල්ුව කතොරතුරක් විකේශ ාටයුතු අමාතාතයාංශක  කම් සම්බන් ලිළි ගනුකසනු තුළ අ අතර්ගත ක්ො ව් බව 

ස එමාත ගණ්ා කිරීම් ල්ුවාළ රමාතකේසාන් ළිබබඳ කතොරතුරු ාමිටුව කවත යබා දීමාතට MCC ආාත්ා කාෝ ශ්රී යංාාකේ ඇති 
එහි කන්වාල්ා නිකාෝජිත අංශා කාෝ ළිාවර ක්ො ග අ බව ස, විකශේෂකාන් සඳාන් ාළ යුතු ා. 



4 
 

කම් අගැීමමාත 2016 ක්ොවැම්බර් මාතාසක  දී අවසන් ාර ඇති බව 2019 අප්රිකාවා මාතස 25 

සාතමින් MCC ආාත්ා විල්න් ඉදිරිප අ ාරනු යැබ ඇති කාොංග්රස ්මාත්ඩලය සැන්වීකමාතහි 

(ඇුණුමාත-3D) කතොරතුරු අතිකර්ාකාන් පැාැදිලි කවයි. 4 

තව ස,  2017 මාතැයි මාතස 9 වැනි දි් අග්රාමාතාතය ාාර්ාායීමා ප්රතිප අති සංවර්් ාාර්ාාය 

ප්රානී ාරිත ර අව අත මාතාතා විල්න් MCC කවත ාැවුණු සංාවාපීා සටානින් (ඇුණුම්-3E) 

(i) ප්රවාා් ක්කෂේත්රක  සංවර්්ා සා (ii) ඉලම් පරිපාය් ක්රිාාවලිා ා් වයාපිති 

මාතැදිා අවීම් ේවා ාථාකාෝගී අයා්ාන්ට (due diligence) භාජ්ා ාර් කයස සන්වා 
ල්ටීමාතට අ,  ඒ අනුව ාමින් 2017 ක්ොවැම්බර් 10 සාතමින් අග්රාමාතාතය ාාර්ාායීමා සංයුක්ත 

සංවර්් ා්ඩලාාමාත (Compact Development Team) විල්න් MCC ආාත්ා කවත ාවා 

තිකබ් “MCC සංයුක්ත වැලසටා් සඳාා වයාපිති කාෝජ්ාව” (උපකවාඛ්ා-2) තුළ ශ්රී 

යංාාකේ ආර්ථිා විේධිා දිරිගැන්වීමාතට ප්රවාා් ාා ඉලම් උපරිවයුා වැිදියුණු කිරීකම් 

වයාපිති (Stimulate Economic Growth Through Improvements in Transport and land 

Infrastructure in Sri Lanka) ඉදිරිප අ ාර තිීමමාතට අ,  පාසා වී ඇ අක අ සංකරෝා ඇගැීමමාත 

ළිබබඳ ඉාත සඳාන් HUCID වාර්තාකේ නිගමාත්ාන් බව ඒ අනුව පැාැදිලි කවයි. 5 

කමාතමාත වැලසටා් කගොල්ැඟීමාත කවනුකවන් අකමාතරිාානු කලොයර් මිලිා් 7.4 ා ප්රසා්ාක් 

සඳාා 2017 ජූලි 26 දි් දී ස, ඉන් පසු එා අකමාතරිාානු කලොයර් මිලිා් 10ක් කතක් ඉාළ 

්ැංවීමාත උකසසා 2018 ජූනි 18  දි් දී ස, වශකාන් මූලිා ගිවිසුම් කසාාාට (ඇුණුමාත - 5A 

සා 5B) කම් ව් විට ස භා්ඩලාගාර කවාාම්වරාා ශ්රී යංාා රජා කවනුකවන් MCC ආාත්ා 

සමාතඟ අ අසන් ාර ඇත.  

ඉන් අ්තුරු ව, MCC ආාත්ා විල්න් ප්රවාා් ක්කෂේත්රක  ාා ඉලම් පරිපාය් ක්කෂේත්රක  

සංවර්් වයාපිති සඳාා අරුසවා යබා දීමාතට එාඟ වී ඇති බව අග්රාමාතාතයතුමාතා විල්න් අංා 

PMO/NC/09/2018 සා 2018 ජූනි 21 සාතමාත සහිත සටානින් අමාතාතය මාත්ඩලයා සැනුව අ 

ාරනු යැබ ඇත (ඇුණුමාත - 5C). 

ඒ අනුව, අවසා්ක  දී ඉලම් පරිපාය් පේතිා ප්රතිසංස්ාරණා (ඇ.කලොයර් මිලිා් 67.3) 

ාා ප්රවාා් ක්කෂේත්රක  සංවර්්ා (ඇ.කලොයර් මිලිා් 350.0) සඳාා වූ කාෝජ්ා අසාළ 

වයාපිති ඇගැීමම් ාා අධීක්ෂණා (ඇ.කලොයර් මිලිා් 12.7) සා වැලසටාන් පරිපාය්ා 

(ඇ.කලොයර් මිලිා් 50.0) ස සහිතව සමාතසත්ාක් කයස ඇ.කලොයර් මිලිා් 480 ා MCC 
ප්රසා් කාසවීමාත මාතඟින් ක්රිාාවට ්ැංවීමාතට කතෝරා ගනු යැබ ඇත.  

කම් අනුව, 2018 වසර අග දී MCC සංයුක්ත ගිවිසුමාත අ අසන් කිරීමාතට අරුණු ාර තිබූ බව අ, 

ඒ උකසසා ගිවිසුම් කාටුම්ප අ සැාැසීකමාතන් පසු 2018 සක්කතෝබර් 1 ල්ට 5 කතක් 

                                                           
4 කමාතා ල්ුව ාරනු යැබ ඇ අක අ 2017 මාතාර්තු මාතාසක  දී ශ්රී යංාා රජා විල්න් සංයුක්තා කගොල්ැඟීකම් ා්ඩලාාමාත (කාව අ 

CDT) නිය වශකාන් ස්ථාප්ා කිරීමාතට අ කපර වීමාත විකශේෂ අවාකි. 

5 සංකරෝා ඇගැීමමාත සම්බන්කාන් වූ HUCID වාර්තාව (2017) ාැරුණු කාොට කමාතමාත ක අරීමාතට පාසා වූක  ාැයි සැයකිා 
ාැකි කව් අ කිල්ාම් කාෝ ඇගැීමම් වාර්තාවක් කමාතහි සඳාන් 2017 මාතැයි 9 සාතමාත සහිත සංාවාපීා සටා්ට කපරාතුව ශ්රී 
යංාාකේ ආභයන්තරිා කක්න්්රීා ආාත්ාන් විල්න් සාසනු යැබ ඇති බවක් ාමිටුවට නිරීක්ෂණා ක්ො වී ා. කා කසේ වුව ස, 
එ කයස කතෝරාගැනුණු සංකරෝා තු් අතරින් ක්රිාා අමාතා කිරීමාත උකසසා ආකාෝජ් මූයය්ාක් අවශය වන්්ා වූ ක්කෂේත්ර 
ේවාට අසාළ ව වයාපිති කගොල්ඟනු යැබ ඇති බව කපනී ායි. “ප්රතිප අති අස්ථාවර අවා” සම්බන් සංකරෝාා ුවරලීමාත සඳාා 
මූයයමාතා ආකාෝජ්ාක් සහිත වයාපිතිාක් අවශය ්ැති බව අ ඒ උකසසා අවශය වන්කන් ප්රතිප අති තීරණාක් පමාතණ අ බව අ 
ාමිටුකේ අවා්ාට කාොු කවයි. 
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අකමාතරිාාකේ කවොෂින්ටන් නුවර දී කම් ළිබබඳව අවසන් සාාච්ඡා සම්ුති ැසසව්ීමාතක් පැවැ අවී 

ඇති බව අ, වාර්තා කේ. කා කසේ වුව ස, 2018 සක්කතෝබර් මාතස අග භාගක  දී ශ්රී යංාාව තුළ 

උේගත වුණු ආ්ඩඩු කව්ස් වීම් නිසා කමාතමාත ගිවිසුමාත අ අසන් කිරීමාතට ක්ො ාැකි වී  ඇති බව 

කපනී ායි. 2019 අප්රිකාවා මාතස 25 දි්ැති ව MCC ආාත්ා විල්න් ඉදිරිප අ ාරනු යැබ ඇති 
කාොංග්රස් මාත්ඩලය සැන්වීමාත තුබන් ඒ බව ගමාතය වන්කන් ජ්ාධිපති වමාතත්රීපාය ල්රිකසේ් 

මාතාතා විල්න් රනිවා විරමාතල්ංා මාතාතා අග්රාමාතාතය ත්තුරින් ඉව අ ාර ඒ ත්තුරට හිටපු 

ජ්ාධිපති මාතහින්ස රාජපක්ෂ මාතාතා ප අකිරීකමාතන් ආ්ඩඩුරමාත වයවසථ්ා අර්බුසාක් 

නිර්මාතාණා වූ බව අ, කශ්රේෂ්ඨාධිාරණ තීන්ුවව මාතත මාතහින්ස රාජපක්ෂ මාතාතා අග්රාමාතාතය 

ධුරකාන් ඉව අ වීකමාතන් පසු ්ැවත රනිවා විරමාතල්ංා මාතාතා අග්රාමාතාතයවරාා කයස 

ප අවීකමාතන් එමාත අර්බුසා අවසන් වූ බව අ, “ප්රජාතාන්ත්රිාව” ස්ථාප්ා වුණු එමාත රජා 

සාාච්ඡා සම්ුතීන් හි දී එාඟ වූ කාොන්කේල් මාතත MCC වැලසටා් ඉදිරිාට කග්ාාමාතට 

ඇති ල්ා ාැපවීමාත ප්රාාිතතව සන්වා ඇති බව අ, විකශේෂකාන් සඳාන් කිරීමාත තුබනි (කතොරතුරු 
අතිකර්ාා, ඇුණුමාත-3D). ඒ අනුව ් ැවත ආරම්භ වී ඇති බව කපක්් කමාතමාත ක්රිාාන්විතක  

ප්රතිලය කයස සංයුක්ත ගිවිසුමාත අ අසන් කිරීමාතට අමාතාතය මාත්ඩලය තීරණාක් 2019 

සක්කතෝබර් 29 දි් (ඇුණුම්-5D) යබා කග් ඇත. එකා අ, MCC සංයුක්ත ගිවිසුමාතට ාා 

අසාළ වයාපිති කාෝජ්ාවයට රට තුළ පැ් ්ැඟුණු විකරෝා ාා විකශේෂ වශකාන් අති පූජය 

උඩුුවම්බර ාාශයප ස්වාර න්වාන්කසේ විල්න් නිසාස් ාතුරශ්රක  දී MCC ගිවිසුමාතට එකරහිව 

ආරම්භ ාර් යස උපවාසා ාුකේ එමාත ගිවිසුමාත අ අසන් කිරීමාතට ක්ො ාැකි වී තික. .  

2019 ජ්ාධිපතිවරණා අවසන්වීකමාතන් පසුව කම් සම්බන්කාන් සාාච්ඡා ාළ ්ව රජක  

අමාතාතය මාත්ඩලයා, MCC ගිවිසුම් අ අසන් කිරීමාත සඳාා 2019 සක්කතෝබර් 29 දි් පැවැති 
අමාතාතය මාත්ඩලය ැසසව්ීකම් දී යබාකග් තිබූ අනුමාතැතිා අ අහිටුවා, අසාළ ගිවිසුමාත, වයාපිති ාා 

ඒ ාා අසාළ කව් අ ාරුණු ්ැවත සමාතාකයෝා්ා ාර රජාට නිර්කේශ යබාගැනීමාත 

කවනුකවන් කමාතමාත විකශේෂ ාමිටුව ප අ කිරීමාතට 2019 කසසැම්බර් 18 දි් පැවැති අමාතාතය 

මාත්ඩලය ැසස්වීකම් දී තීරණා ාර ඇත.  ඒ අනුව, ශ්රී යංාාකේ කේශපාය්-ආර්ථිා 

ස්වවරී අවා කව් අ කිල්ුව අවශයතාවක් ාුකේ ාැප ාළ ක්ො ාැකි බවට ව් 

අවිවාසා අමාතා නිර්ණාාාා ල්ා විමාතැසුම් රාුව කයස කාොසාගනිමින් ාමිටුව විල්න් ල්ා 

අයා්ාන් ල්ුව ාර් යදී.  

එමාත අයා්ාන් සා ඒ තුබන් එළැි  නිරීක්ෂණාන් ාා නිගමාත්ාන් සම්ළි්ඩල්ා ාරමින් 

ාමිටුව විල්න් සම්පාස්ා කාරුණු අවසන් වාර්තාව කමාත කසේ ඉදිරිප අ කාකරයි. කමාතා 

කාටුම්පතක් කයස පළුව ඉදිරිප අ කාකර් අතර ඊට අමාතතර කතොරතුරු කාෝ පැාැදිලි 

කිරීම් කාෝ වැිමාත් අ වපසරිාා අයා්ාන් කාෝ අවශය වන්කන් ්ම් ාමිටුව ඒ 

ාර්තවයා ඉටු ාර දිමාතට ූදසා්මින් ල්ටි් බව ස, එ කසේ අවශය ක්ො වන්කන් ්ම් කමාතමාත 

වාර්තාව ාමිටුකේ අවසන් වාර්තාව කයස සැයකීමාත සුුවසු බව ාමිටුව කාෝජ්ා ාරයි. 
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3. කමිටුමද අධය න රෙමදද   

2020 ජ්වාරි 1 දි් පටන් ක්රිාා අමාතා කාකර් කයස ප අ ාර ඇති කමාතමාත ාමිටුකේ 

අයා්ාන් පාත සැක්කව් පරිදි ල්ුව කාරිණි : 

(අ) ාමිටුව කවත රජා විල්න් යබා කස් යේසා වූ MCC සංයුක්ත ගිවිසුමාත  (Compact 

Agreement): ඇුණුමාත-6,6 ඊට අසාළ වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ගිවිසුමාත (Program 

Implementation Agreement or PIA): ඇුණුමාත-7, ක්රිාාන්විතා කමාතකාාවීමාත උකසසා 

ස්ථාප්ා කිරීමාතට කාෝජිත MCA-Sri Lanka ්මාතැති ඇපකාන් සීමිත සමාතාගකම් (a Company 

Limited by Guarantee) සාංගමිා වයවසථ්ාවලි කාටුම්පත (Articles of Association): 

ඇුණුමාත-8, අසාළ අමාතාතය මාත්ඩලය පත්රිාා-සටාන්-තීරණ සා කමාතමාත කාෝජ්ාවලිාට 

අසාළව සපාා ගත ාැකි වූ කව් අ කවාඛ් / වාර්තා ස අයා්ා කිරීමාත; 

(ආ) ශ්රී යංාාව කවනුකවන් සංයුක්තා කගොල්ැඟීමාතට ාා ඊට අසාළ සංකරෝා 

අයා්ාට සාාා වූ නියාරීන්, සංයුක්තා ළිබබඳ ාටයුතු සම්බන්ධිාරණා කිරීකම් 

ා්ඩලාාකම් (Compact Development Team or CDT) සාමාතාජිාාන් සා 2018 සක්කතෝබර් 

1 දි් ල්ට 5 දි් කතක් කමාතමාත සංයුක්ත ගිවිසුමාත ළිබබඳව MCC ආාත්ා සමාතඟ පැවැති අවසන් 

සාාච්ඡා සම්ුති ැසසව්ීම් සඳාා ශ්රී යංාා රජා කවනුකවන් සාභාගී වූ නිකාෝජිත 

ා්ඩලාාකම් සාමාතාජිාාන් ස ඇතුළු  රජක  නියාරීන් සමාතඟ සාාච්ඡා කිරීමාත; 

(ඇ)  MCC ආාත්ක  ශ්රී යංාාකේ නිකාෝජිතාන් සමාතඟ සාාච්ඡා කිරීමාත; 

(ඈ)  රට තුළ ක්රිාා අමාතා විවි වි අතිා ා්ඩලාාම් ාා අවකබෝා අමාතා පුරවැල්ාන් 

කවතින් ලිඛිතව අසාස් - උසාස් යබා ගැනීමාත සා ාමිටුව ාු වී අසාස ්සැක්වීමාතට ඉදිරිප අ වූ 

ආාත් ාා පුේගයාන් සමාතඟ සාාච්ඡා කිරීමාත; 

(ඉ)  රජක  අසාළ ආාත් කවතින් කම් සම්බන් නිය කතොරතුරු විමාතසා අයා්ා කිරීමාත;  

(ඊ)  MCC ගිවිසුමාත සම්බන්කාන් ශ්රී යංාාකේ විකේශ ාටයුතු අමාතාතයාංශා විල්න් 
පව අවාකග් ා් යස ලිළි කගොනු අයා්ා කිරීමාත;  

(උ)  MCC ළිබබඳ ජාතයන්තර අ අසැකීම් වාර්තා අයා්ා කිරීමාත; 

(ඌ)  MCC ගිවිසුමාත සම්බන්කාන් අන්තර්ජායා, සම්මාතන්ත්රණ වැනි විවි ප්රභවාන් 

සස්කසේ කතොරතුරු සපාා ගැනීමාත ාා ඒවා විමාතැසීමාතට යක් කිරීමාත. 

ඉාත (ආ) සා (ඇ) හි සඳාන් ාුවීම්, සාාච්ඡා ාා කතොරතුරු සම්පාස්ාන් හි සාරාංශ 

සටාන් ඇුණුමාත-9A කයස ස, ඉාත (ඈ) හි සඳාන් කපොුව මාතාජ් මාතත විමාතසුකම් ප්රතිලය කයස 

විවි පුේගයාන්, වයාපාරිා ආාත්, වි අතිා ආාතා්, වි අතීා සංගම්, වාණිජ මාත්ඩලය 

ාා සමාතාජ සංවිා් විල්න් ඉදිරිප අ කාරුණු කතොරතුරු ාා ස අත සාරාංශාක් ඇුණුමාත-9B 

කයස ස, කමාතමාත වාර්තාවට ඇතුළ අ ාර ඇත.  

                                                           
6  සංයුක්ත ගිවිසුම් කාටුම්ප අ කීපාක් ඇති බව නිරීක්ෂණා විා. කමාතහි දී අයා්ාට පාසා වන්කන් අග්රාමාතාතය ාාර්ාායා 

විල්න් ාමිටුව කවත නිය වශකාන් යබා ුවන් සංයුක්ත ගිවිසුම් - Execution Version - ළිටපතයි (ඇුණුමාත-6). ුසවා අමාතාතයාංශ 
නිය කවබි අලවික  ස එ වැනි තව අ ළිටපතක් ඇත. ඒ කාටුම්ප අ අතර ාම් කව්ස්ාම් ඇති බව නිරීක්ෂණා කේ. කා කසේ වුව 

ස, MCC සමාතඟ ගිවිසුම් අ අසන් කිරීමාතට 2019 සක්කතෝබර් 29 දි් අමාතාතය මාත්ඩලයා විල්න් අනුමාතැතිා යබාදී ඇ අක අ 2019 

මාතාර්තු 25 දි්ැති අමාතාතය මාත්ඩලය සටා් (ඇුණුමාත-3G) මාතඟින් ඉදිරිප අ ාර ඇති Execution Version ළිටපතට බව කපනී ායි.   
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ාමිටුව විල්න් රාජය ආාත් කවතින් යබා ගන්්ා යස කතොරතුරු, වාර්තා සා ඉාත (ඉ) හි 

සැක්කව් අයුරු රාජය ආාත් කවතින් ාර් යස විමාතසුම්වයට අසාළව ඒ ආාත් විල්න් 

නිය වශකාන් ාර් යස ලිඛිත පැාැදිලි කිරීම් ඇුණුමාත-10 කයස කම් වාර්තාවට අුණා ඇත. 

ඒ වාර්තා තුළ විකශේෂ වශකාන් විකේශ සබඳතා අමාතාතයාංශා (ඇුණුමාත-10A සා 

උපකවාඛ්ා-3:F1-70), ජාතිා රමාතසම්පාස් කසපාර්තකම්න්තුව (ඇුණුමාත-10B), විකේශ 

සම්ප අ කසපාර්තකම්න්තුව (ඇුණුමාත-10C), ඉලම් අමාතාතයාංශා (ඇුණුමාත-10D), ඉලම් 

කාොමාතසාරිස් ජ්රාවා (ඇුණුමාත-10E), මිනුම්පති (ඇුණුම්-10F), ප්රවාා් අමාතාතයාංශා 

(ඇුණුමාත-10G) සා ්ාගරිා සංවර්් අමාතාතයාංශා (ඇුණුමාත - 10H) ඇතුළු රජක  

ආාත් විල්න් කමාතමාත වැලසටා් ාා ඊට අසාළ වයාපිති කගොල්ැඟීමාත ළිණිස යබා දී ඇති 

සාාා අවා ාා විශ්කවාෂණා කිරීම්,  වැලසටා් ාා වයාපිති ක්රිාා අමාතා කිරීකම් දී රක ද 

නීති පේතිා ළිබබඳ තිබිා ාැකි පරස්පරතා කමාතන් මාත, ජාතිා ආරක්ෂාවට ාා 

ස්වවරී අවාට ල්ුවවිා ාැකි බයපෑම් සම්බන්ව යබා දී ඇති කතොරතුරු ාා ාර තිකබ් 

පැාැදිලි කිරීම්  ස ඇතුළ අ ාර ඇත. තව ස, ප්රමාතාණකාන් විශාය බැවින් ඉාත (ඊ) හි සඳාන් 

විකේශ ාටයුතු අමාතාතයාංශ ලිළි කගොනු ාතරක් සා (උ) හි සඳාන් ජාතයන්තර අ අසැකීම් 

කතොරතුරු කමාතමාත වාර්තාවට ඇතුළ අ ාර ක්ොමාතැති වුව ස, ඒවා අනුළිබකවබන් උපකවාඛ්ා-
3 (F1: ළිටු අංා 1-1324 කතක්, F2: ළිටු අංා 1325-1580 කතක්,  F3: ළිටු අංා 1581-2018 
කතක් සා F4: ළිටු අංා 2019-2674 කතක්) කයස සා උපකවාඛ්ා-4 කයස ාඳුන්වමින් 
නිල් රමාතාංා්කාන් යුතු ව කමාතමාත වාර්තාකේමාත කාොටසක් කයස සැයකා් අයුරු අග්රාමාතාතය 

කවාාම් ාාර්ාායක  තැන්ප අ ාරනු යැබ තික. .  

ර ට අමාතතර ව, කමාතමාත අයා්ා සම්බන්කාන් රජක  ඉාළ නියාරීන් ාා කේශපාය් 

අධිාාරීන් සමාතඟ  සාාච්ඡා කීපාාට සාභාගි වී අසාස් හුවමාතාරු ාර ගැනීමාතට ස ාමිටුව 

විල්න් ළිාවර ගන්්ා යදී. ඒ අනුව, 2019 කසසැම්බර් 30 වැනි දි් ගරු අගමාතැතිතුමාතා, 

අග්රාමාතාතය කවාාම්තුමාතා ඇතුළු ළිරිස සමාතඟ ආරම්භා සාාච්ඡාවක් පැවැ අවිණි. ඊට අමාතතරව 

2020 ජ්වාරි 24 වැනි දි් අග්රාමාතාතය කවාාම්තුමාතා සමාතඟ ස, එ තුමාතා කේ මූලිා අවකාන් ගරු 

නීතිපතිතුමාතා කේ නිකාෝජිතවරිාා සමාතඟ ස අසාස් හුවමාතාරු ාරගැනීමාතට ාටයුතු ාර තික. . 

තව ස, 2020 ජ්වාරි 29 දි් ජ්ාධිපති කවාාම්තුමාතා සමාතඟ ස ාමිටු සාමාතාජිාාන් කේ 

සාාච්ඡාවක් පව අව් යදී. එ කසේ මාත, 2020 කපබරවාරි 10 වැනි දි් අමාතාතය මාත්ඩලය 

කවාාම්තුමාතා සමාතඟ සාාච්ඡාවක් ස පව අවා අසාස් හුවමාතාරු ාරකග් ඇත. තව ස, ාමිටුව 

විල්න් ල්ා ආරම්භා වාර්තාව භාරදීකම් දී අතිගරු ජ්ාධිපතිතුමාතා ාා ජ්ාධිපති කවාාම්තුමාතා 

සමාතඟ ්ැවත ස වරක් අසාස් පැාැදිලි කිරීකම් සාාච්ඡාවක් 2020 කපබරවාරි 17 දි් 

පැවැ අවුණු අතර එ වැනි මාත සාාච්ඡාවක් 2020 කපබරවාරි 24 දි් දී ගරු අගමාතැතිතුමාතා සමාතඟ 

ස පව අවනු යැබ ඇත.  

ර ට අමාතතරව අතිගරු ජ්ාධිපතිතුමාතා විල්න් ාැඳව් යුවව කමාතමාත කාෝජ්ාවලිාට සම්බන් 

රාජය ආාත්වය උසස් නියාරීන් කේ ස සාභාගි අවකාන් 2020 මාතැයි මාතස 5 වැනි දි් 

ජ්ාධිපති කවාාම් ාාර්ාායක  දී පැවැති සාාච්ඡාකේ දී ස කම් සම්බන්ව වැි ුවරට අ අසාස ්

හුවමාතාරු ාර ගනු යැබිණි. ඉන් අ්තුරුව, අග්රාමාතාතය කවාාම්තුමාතා විල්න් සංවිා්ා ාර් 

යුවව නීතිපති කසපාර්තකම්න්තුකේ කම් සම්බන්කාන් අයා්ා ාර්  නියාරීන් කමාතන් 

මාත ඉලම් කාොමාතසාරිස,් ජාතිා රමාතසම්පාස් කසපාර්තකම්න්තු ාා විකේශ සම්ප අ 

කසපාර්තකම්න්තු නියාරීන් සා භා්ඩලාගාර නිකාෝජය කවාාම් සමාතඟ විශ්කවාෂණා අමාතා 
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සාාච්ඡාවක් ස, විකේශ සබඳතා අමාතාතයාංශක  කවාාම්වරාා ඇතුළු එමාත අමාතාතයාංශක  

නියාරීන් සමාතඟ අසාස ්හුවමාතාරුවක් ස, 2020 මාතැයි මාතස 15 දි් පව අව් යදී. ඉාත සඳාන් 

සාාච්ඡාවය සා ාමිටුකේ නිරීක්ෂණාන් හි  ප්රතිලය කයස ගරු නීතිපතිතුමාතා කේ මාතතා ාා 

උපකසස් නිය වශකාන් යබා ගැනීමාත උකසසා ඉවාලීම් ලිළි කීපාක් (ඇුණුමාත-11) ගරු 

නීතිපතිතුමාතා කවත අග්රාමාතාතය කවාාම්තුමාතා මාතඟින් කාොු කිරීමාතට ස ාමිටුව විල්න් ළිාවර ගනු 

යැබ ඇත.  

තව ස, කම් සම්බන්ව, (අ) ජාතිා ආර්ථිා සභාව විල්න් 2019 මාතැයි 18  සාතමින් ඉදිරිප අ 

ාරනු යැබ ඇති නිරීක්ෂණ ාා නිර්කේශ ඇුණුමාත-12 කයස ස, (ආ) එ වා අතිගරු 

ජ්ාධිපතිතුමාතන් විල්න් ඉදිරිප අ ාරනු යැබ ඇති 2017 මාතාර්තු 10, 2019 අප්රිකාවා 01, 2019 

ජූලි 17, 2019 ජූලි 29, සා 2019 අකගෝස්තු 23 දි්ාන් කගන් යුතු අමාතාතය මාත්ඩලය පත්රිාා 

සා නිරීක්ෂණ ඇුණුමාත-13 කයස ස, කම් වාර්තාකේ අන්තර්ගත ාරනු යැබ ඇත.  

කමාතමාත වාර්තාකේ “ඇුණුම්” කයස ාැඳින්වී ඇති ලිළි කවාඛ් කමාතමාත වාර්තාවටමාත අුණා ඇත. 

කමාතහි “උපකවාඛ්” වශකාන් සඳාන් ාරනු යැබ ඇති සටාන්, ලිළි කවාඛ් ාා වාර්තා කමාතමාත 
වාර්තාකේ මාත කාොටසක් කයස සැයැකා් පරිදි ාා පාසුකවන් පරිශීය්ා ාළ ාැකි පරිදි 

රමාතාංා්ා ාර අග්රාමාතාතය ාාර්ාායක  තැන්ප අ ාර ඇත. 
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4. කමිටුව් විසින් කරන ලද මතොරතුරු සම්පාදන   

 

4.1   සංයුක්තා කගොල්ැඟීමාත උකසසා අනුගමාත්ා ාර ඇති රමාතකේස විමාතර්ශ්ා  

විකේශ රටවවා සමාතඟ ගිවිසුම් ඇති ාර ගැනීකම් දී ස්වවරී රාජයාක් විල්න් විකශේෂකාන් 

සයාා බැලිා යුතු ාරුණක් වන්කන් තමාත රටට,  ජ්තාව කේ සුභල්ේධිාට ාා ජාතික  

ස්වවරී තිරසාර අවාට ාවරාාාර බයපෑමාතක්  ඒ ගිවිසුමාතට එළැඹීකමාතන් ල්ුව විා ාැකි ස 

ාන්්යි. රාජය ාන්ත්රණා ාා ආාතනිා වයුාා ක්රිාා අමාතා විා යු අක අ කම් උකසසා ා. 

ප්රස්තුත සාශ්රා අභිකාෝගතා සමාතාාත් ගිවිසුමාත සම්බන්ව ආරම්භක  පටන් සංකරෝා 

ාඳු්ාගැනීමාත ාා සංයුක්තා කගොල්ැඟීමාත ාරාා ගිවිසුමාතට අමාතාතය මාත්ඩලය අනුමාතැතිා යබා 

ගැනීමාත කතක් අනුගමාත්ා ාරනු යැබ ඇති ක්රිාාවලිා ාා අසාළ රාජය ආාත්වලින් ඊට 

යැීම ඇති සාාා අවා අයා්ා කිරීමාතට ාමිටුව ළිාවර ග අක අ එ බැවිනි. 

කම් උකසසා, විකේශ වයාපිති ාා මූයයාාර ාළමාත්ාාරණා කිරීමාත ාා සම්බන් රාජය 

ආාත්වය නියාරීන් සමාතඟ කමාතන් මාත විකශේෂ වශකාන් MCC ගිවිසුමාතට  සාසම්බන් වී 

ාටයුතු ාර ඇති බවට ාමිටුවට වාර්තා වූ ආාත් ාා නියාරීන් සමාතඟ අසාළ ාරුණු 

ළිබබඳව සාාච්ඡා කිරීමාතට ාමිටුව විල්න් ළිාවර ගන්්ා යදී. තව ස, ඉාතින් ස සඳාන් ාර 

ඇති පරිදි, ඒ ආාත්ාන් කවතින් අග්රාමාතාතය කවාාම්තුමාතා මාතඟින් ාරුණු විමාතසීමාතට ස ාමිටුව 

විල්න් ළිාවර ගැනිණි.  

එමාත සාාච්ඡා තුබන් ාා නිය විමාතසීම් සස්කසේ සම්පාස්ා කාරුණු (විකශේෂ වශකාන්, 

ඇුණුමාත-9A සා ඇුණුමාත-10 හි අන්තර්ගත) කතොරතුරු   අයා්ා කිරීකම් දී ාමිටුවට 
නිරීක්ෂණා වූ සුවිකශේෂී වැසග අාමාතකින් යුතු ාරුණු ාා ල්ුවවීම් පාත සැක්කවයි : 

i. සංයුක්ත පාසුාමාත (Compact Facility) කවනුකවන් ාරනු යැබ ඇති සංකරෝා 

ඇගැීමමාත (Constraints Analysis) අකමාතරිාාකේ ාාවඩ් විශව්විසයායක  අන්තර්ජාතිා 

සංවර්්ා ළිබබඳ කක්න්ද්රා (Harvard University Centre for International 

Development or HUCID) විල්න් ල්ුව ාරනු යැබ ඇති බව කපකන්. එ කසේ කිරීකම් දී ශ්රී 

යංාාකේ ආාත්වය ාම් නියාරීන් කේ සාා යබා තිබිා ාැකි ු අ එා ශ්රී යංාාකේ 

අසාළ රාජය ආාත් විල්න් නිය වශකාන් කේශීා ව කාරුණු අයා්ාක් බව 

ළිබගැනීමාතට අසාළ කිල්ුව සාාාක් කාෝ වාර්තාවක් ාමිටුව කවත ඉදිරිප අ වී ්ැත.  

ii. එ කසේ මාත, MCC අරුසවා මාතත ක්රිාාවට ්ැංවීමාත ළිණිස අවසන් වශකාන් කතෝරා කග් 

ඇති ඉලම් ාා ප්රවාා් ක්කෂේත්ර කසා ආර්ථිා විේධිා උකසසා ඉව අ ාළ යුතු ප්රුඛතා 

සංකරෝා බවට නිර්ණා ාර ඇති රමාතකේසා ස අපැාැදිලි ා. ඒ ක අරීමාත ආර්ථිාමාතා 

ප්රතියාභ අනුපාත (Economic Rate of Return or ERR) අනුළිබකවළ අනුව ල්ුව ාර් 

යස බව පැවැසුණ ස, ඒවා ප්රවාා් ක්කෂේත්රා ාා ඉලම් පරිපාය්ා ට අසාළව ළිබකවබන් 

19% ාා 26% කයස (ඇුණුමාත-6 හි ඇති සංයුක්ත ගිවිසුකම් ඇුණුමාත-III, ළිටු අංා 48-

49) සඳාන් වුව ස, ඒ ළිබබඳ සංසන්ස්ා අමාතා ස අත ාා වාර්තා සහිත කතොරතුරු 
ාමිටුවට යබා දීමාතට ශ්රී යංාාව කවනුකවන් කමාතමාත ාටයුතු කමාතකාාවා ඇති සංයුක්ත 

සංවර්් ා්ඩලාාමාත (CDT) කාෝ රජක  කව් අ ආාත්ාක් අසමාත අ වී ඇත. 
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iii. කාෝජිත ප්රවාා් සංවර්් වයාපිති ාා ඉලම් සංවර්් වයාපිති සම්බන්කාන් ඒ 

ඒ ක්කෂේත්රවය ශ්රී යාංකක්ා ආාත්ාන් විල්න් අසාළ ක්කෂේත්රීා රාු තුළ 

විශ්කවාෂණාන් ාර තිබුණා විා ාැකි ්ුුව, ඒ කාෝජ්ා කේශක  ස්වවරී අවා - 

ජාතිා ආරක්ෂාව - ආර්ථිා ස්වාධී් අවා - සමාතාජ සුභල්ේධිා ඇතුළු සමාතස්ත ජාතිා 

අරුණුවයට බය පෑ ාැකි ආාාරාන් ළිබබඳ ව (කමාතහි ඇුණුමාත-14 හි ඇතුළ අ වී 

තිකබ් 2019 ජූලි 4 දි්ැති විකේශ ාටයුතු අමාතාතයාංශා විල්න් ාම් පමාතණාට ල්ුව 

ාරනු යැබ ඇති විග්රාා, ාැරුණු කාොට) සාර්ව රාුවක් තුළ ප්රමාතාණව අ ව ල්ුව වී ඇති 

කිල්ුව විග්රාාා ප්රතිලය වාර්තාවක් ාමිටුව කවත ඉදිරිප අ ක්ො වී ා.7  

iv. උසාාරණ කයස, ල්ාලු ඉලම්වය කතොරතුරු අසීමාතාන්තිා ව ඕ්ෑමාත අාකුට යබා ගත 

ාැකි පරිදි පරිගණා ස අත ගබලාගත කිරීමාත රාජය ආරක්ෂාව සම්බන්කාන් සුුවසු 

ක්ොව් බව හිටපු මිනුම්පතිවරාා, ජාතිා කභෞතිා සැයසුම් කසපාර්තකම්න්තුකේ 

හිටපු අයක්ෂ ජ්රාවාවරාා සා කම් ළිබබඳ සැනුම්ව අ වර්තමාතා් නිළාරීන් ස 

ාමිටුව ාුකේ ප්රාාශ ාළ ස, ඒ අවසා්මාත වගකිවයුතු කක්න්්රීා ආාත් කවත 

සන්නිකේස්ා වී ඇති බවක් ාමිටුවට වාර්තා වී ්ැත.  

v. විකශේෂ වශකාන්, ඉලම් සම්බන්කාන් කමාතමාත වයාපිතිා සස්කසේ කගොල්ැඟීමාතට 

කාෝජිත මාතිුවාාංග ාා පරිගණා කාසවුම් සම්බන්කාන් අවශය ාතුරුපස කාෝ 

භාවිතක  පූර්ණ අයිතිා / නිසාස කාෝ ්ල අතු ාටයුතු ළිබබඳ ාැකිාාව කාෝ 

මිනින්කසොරු කසපාර්තකම්න්තුව කවත යබා කසන්කන් ස ාන්් සම්බන්කාන්ව අ 

පැාැදිලි අවකබෝාක් කසපාර්තකම්න්තුව තුළ ක්ොමාතැති වග කම් ගැ් වර්තමාතා් 

මිනුම්පතිවරිා විල්න් ාමිටුව ාුකේ ාර් යස පැාැදිලි කිරීම් තුබන් ගමාතය විා. 

සංයුක්තක  කාොන්කේල් අනුව ල්ාලු වැලසටාන් ව අාම් වය බුේධිමාතා කේකපොළ 

අයිතිා MCC ආාත්ා සතු විා යුතු බැවින් කමාතමාත ාැකිාාව කාෝ නිසාස ශ්රී යංාාවට 
අහිමි වීමාතට සා වයාපිතිකාන් නිපැකා් එ වැනි මාතිුවාාංග කාෝ ස අත පේති කාෝ 

පරිගණා කාසවුම් කාෝ භාවිතා කිරීමාතට ාාකම් දී MCC ආාත්ා කවත කාෝ අසාළ 

සමාතාගම් කවත භාවිත ගාස්තු කගවීමාතට ශ්රී යාංකක්ා ආාත් වයට ල්ුව වීමාතට ඇති ඉලාල 

ගිවිසුම් කාොන්කේල් තුබන් අහුරනු යැබ ්ැති බව ස ාමිටුකේ නිරීක්ෂණායි. ඒ බව 

කම් සම්බන්කාන් පරුව සර් අසාළ රාජය ආාත් විල්න් නිරීක්ෂණා ක්ො කිරීමාත ාා 

ඒ ත අවා නිවැරදි කිරීමාතට ළිාවර කග් ක්ො තිීමමාත ාමිටුකේ විමාතතිාට පාසා කවයි. 

vi. කම් ත අවාට පාසා වී ඇ අක අ, රාජය ආකාෝජ් වයාපිති ළිබබඳ සාර්ව ඇගැීමමාතක් 

සඳාා කක්න්්රීා ව සථ්ාප්ා ාරනු යැබ ඇති ජාතිා රමාත සම්පාස් කසපාර්තකම්න්තුව 

කාෝ  විකේශ ප්රතිසා් ාා ණා රමාත ාළමාත්ාාරණා කිරීකම් වගකීමාත උසුළ් විකේශ 

සම්ප අ කසපාර්තකම්න්තුව කාෝ කමාතමාත ගිවිසුම් කාටුම්ප අ කිරීමාතට කාෝ වයාපිති 

ඇගැීමමාතට කාෝ ඒවා ප්රුඛතාාරණා කිරීමාතට කාෝ ආාතනිා වශකාන් සාාා 

ාරකග් ක්ොමාතැති වීමාත බව ාමිටුව නිරීක්ෂණා ාරයි. 2017 කපබරවාරි 28 දි්ැති 

අමාතාතය මාත්ඩලය පත්රිාා අංා 17/0440/702/016 ට නිරීක්ෂණ වශකාන් කමාත වැනි 

සාර්ව ඇගැීමමාතක් අතයවශය බවට අතිගරු ජ්ාධිපති වමාතත්රීපාය ල්රිකසේ් මාතැතිතුමාතා 

                                                           
7 ආරක්ෂා අමාතාතයාංශා ාටක අ ඇති ජාතිා ආරක්ෂාව ළිබබඳ අයා් ආාත්ා (Institute of National Security Studies) 
විල්න් කමාත වැනි විශ්කවාෂණාක් ල්ුව ාර ඇති බවක් ාමිටුවට සැ්ගැනීමාතට යැබුණ ස ඒ අයා්කාහි කතොරතරු කාෝ ප්රතිලය 
සම්බන් නිය වාර්තාවක් ාමිටුවට ඉදිරිප අ වී ්ැත. 
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විල්න් 2017 මාතාර්තු 10 දි්ැති ව ඉදිරිප අ ාරනු යැබ ඇති නිර්කේශාන් (ඇුණුමාත-13) 

ාා ඒ නිර්කේශ අනුව අමාතාතය මාත්ඩලයා විල්න් 2017 මාතාර්තු 14 වැනි දි් පැවැති 
ැසස්වීකම් දී ගනු යැබ ඇති තීරණාන් ස අනුගමාත්ා වී ්ැති වීමාත බරපතළ ත අවාකි.  

vii. තව ස, කමාතමාත MCC සංයුක්ත ගිවිසුමාත (Compact), ඊට අසාළ වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා 

කිරීකම් ගිවිසුමාත (Program Implementation Agreement or PIA), ාා ක්රිාාන්විතා 

කමාතකාාවීමාත උකසසා සථ්ාප්ා කිරීමාතට කාෝජිත MCA-Sri Lanka ්මාතැති ඇපකාන් 

සීමිත සමාතාගකම් සාංගමිා වයවසථ්ාවලි කාටුම්පත (Articles of Association) සාස ්

කිරීමාත ළිබබඳ “හිමිාාර අවා” භාර ගැනීමාතට කාෝ ඒවාක  අන්තර්ගතාන් ළිබබඳ 

වගකීමාත සැරීමාතට කාෝ ූදසා්ම් කිල්ුව රාජය ආාත්ාක් කමාතකතක් ාමිටුවට ාු වී ් ැත. 

viii. කමාතමාත ක්රිාාන්විතක  ාටයුතු කමාතකාාවා ඇති ආාතනිා වයුාා ළිබබඳ කසොාා 

බැලීමාතට ාමිටුකේ අවා්ා කාොු වූක  කම් නිරීක්ෂණ ාුකේ දී ා. ඒ විමාතැසුම්වයදී 

පාත සඳාන් කතොරතුරු සම්පාස්ා ාර ගැනීමාතට ාමිටුවට ාැකි විා: 

(අ)  2015 න් පසු MCC කාෝජ්ාව ළිබබඳ ශ්රී යාංකිා සම්බන්ධිාරණා ල්ුව ාරනු 

යැබ ඇ අක අ ශ්රී යංාා අග්රාමාතාතය ාාර්ාායක  ළිහිටුවා ගැනුණු ප්රතිප අති 

සම්පාස් ාමිටුව සා සංයුක්ත කගොල්ැඟීම් ා්ඩලාාමාත (CDT) විල්නි. 

(ආ) ඒ ාමිටුකේ ප්රානීන් සමාතඟ ාළ සාාච්ඡාකේ දී පැවැසු ක්ඩ සංයුක්තාට අසාළ 

වයාපිති කගොල්ැඟීමාත කාෝ ඊට අසාළ කාොන්කේල් විග්රා කිරීමාත කාෝ එමාත 

ාමිටුකවන් ල්ුව ක්ො වුණු වගකි. ඊට අසාළ රජක  ආාත් ඇති බව අ ඒවා 

අයා්ා ාර රටට අවාල්ාන් ක්ොව් බව තාවුරු කිරීමාත ඒ ඒ ආාත් වය 

වගකීමාත බව අ, ඒ ආාත් වය නිකාෝජිතාන් අසාළ සාාච්ඡාවයට සාභාගී වී 

ඇති බැවින් ඒ ල්ාවාය නිල් පරිදි ඉටු වී ඇති බව සම්බන්ධිාරණ ාමිටුව ාා ඒ 

ාටක අ ළිහිටුව් යස MCC ශ්රී යංාා ාළමාත්ාාරණ ාාර්ාායා උපාවාප්ා 

ාර් බව අ ඒ ප්රානීන් කේ ස්ථාවරා විා (ඇුණුමාත-9A). 

(ඇ) තව ස, එ වා ුසවා අමාතාතයාංශ කවාාම් ආාාර්ා ආර්. එච්. එස්. සමාතරතුංග මාතාතා  

විල්න් පවස් යේකේ කමාතමාත වැලසටා්ට තමාතන් සම්බන් වන්කන් 2018 

සක්කතෝබර් මාතස 1 දි් ල්ට 5 දි් කතක් අකමාතරිාාකේ පැවැති සාාච්ඡා සම්ුති 

ැසස්වීකම් ශ්රී යංාා ා්ඩලාාකම් ්ාාාාා කයස පමාතණක් බවයි. ඒ ව් විට 

වයාපිති ළිබබඳ ල්ාලු  තීන්ුව තීරණ කග් අවසන් ව තිබූ බව අ, සාර්ව වයාපිති 

ඇගැීමම් ළිබබඳ රාජය ආාතනිා ාන්ත්රණා කබොකාෝ ායා පටන් ක්ොසයාා 

ාැර තිබූ බැවින් කම් අවස්ථාකේ ඒ ආාත් වලින් එවැනි ාාර්ාභාරාක් ඉටු කේ 

ාැයි අකේක්ෂා ාළ ක්ොාැකි බව අ ඒ මාතාතා  විල්න් පවස් යදී (ඇුණුමාත-9A).  

(ඈ) රජාට යැකබ් විකේශ සම්ප අ ාළමාත්ාාරණා කාකර් සාමාතා්ය රමාතකේසා 

ාා ඊට සම්බන් විා යුතු කක්න්්රීා රාජය ආාත් වයුාා කමාතමාත කාෝජ්ාවලිා 

කගොල්ැඟීකම් දී ාා ඇගැීමකම් දී ප්රමාතාණව අ ව සම්බන් ාර කග් ක්ොමාතැති 

බව ශ්රී යංාා රමාත සම්පාස් කසේවා සංගමාතක  නිකාෝජිතාන් ස ඇතුළු අසාළ 

අංශ සමාතඟ ාර් යස සාාච්ඡාවය දී කාබසරේ විා (ඇුණුමාත-9B).  
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(ඉ) ඒ අනුව, කපොුව ුසවා සම්බන් රජක  වගකීමාත මාතඟාැකර් පරිදි කගොල්ැඟුණු 

බව කපක්් එ වන් කාෝජ්ාවලිාාට විකේශ සම්ප අ කසපාර්තකම්න්තුව ස 

ඇතුළු අසාළ රාජය ආාත් වලින් ව අ විකරෝාක් ඉදිරිප අ ක්ො වීමාතට පාසා 

වූක  අසාළ කාෝජ්ා ඉදිරිප අ ාර ඇ අක අ අග්රාමාතාතය ාාර්ාායා විල්න් මාත වීමාත 

නිසා විා ාැකි බව ාමිටුව අනුමාතා් ාරයි. 

ix. තව ස, සංයුක්ත වැලසටා් කවනුකවන් කතෝරාකග් ඇති සමාතාර වයාපිති කාොටස ්

තවුවරට අ අයා්ා වී සම්පූර්ණ විා යුතු බවක් MCC ක්රිාාවලිා තුබන් ාා ඒ 
ළිබබඳව සාස ්ාරනු යැබ ඇති 2018 අකගෝස්තු 25 සා 2018 අකගෝස්තු 28 දි්ැති 

වාර්තා තුබන් ගමාතය කේ (උපකවාඛ්ා-5: අංා 24, 25). අසාළ අයා්ාන් අවසන් වී 

තිබිණි ්ම් ගිවිසුමාත අ අසන් ාළ පසු ක්රිාා අමාතා කිරීමාත ඇරඹීමාතට තව අ වසර කසාාට 

ආසන්් ාායාක් අවශයවන්කන් මාතන් ස ාන්් ස අපැාැදිලි ා. ඒ අනුව ඉසම්ාතතු ව් 

ප්රශ්්ා වන්කන් අසාළ වයාපිති ල්ාවාය පූර්ණ වශකාන් නිර්මාතාණා වීමාතකින් කාෝ, 

ුසවා කරගුයාල් 3, 4, 34, 35 ාා 36 අනුව ඉටු විා යුතු බහු ක්කෂේත්රීා බයපෑම් ස ඇතුළු 

ශායතා අයා්ාන් ල්ුව වීමාතකින් ාා අසාළ කක්න්්රීා ආාත් වලින් නිල් අනුමාතැතීන් 

යැීමමාතකින් කාෝ කතොර ව MCC සංයුක්ත ගිවිසුමාත අ අසන් කිරීමාතට අමාතාතය මාත්ඩලය 

අනුමාතැතිා යැීම ඇති ස ාන්් යි.8 එ කසේ ්ම්, එා ඉතා අව-ප්රශසත් ත අවාකි. එ වන් 

කාෝජ්ාවලිාක් සම්බන්ව මූයය ඇස්තකම්න්තු ස ාාය රාු ස ක්රිාාන්විත 

රමාතකේසාන් ස සහිත ගිවිසුමාතක් අ අසන් ාළ ාැක්කක් කා කසේ සැයි අපැාැදිලි ා. 

x. ඉාතින් ප්රශ්් කාරුණු පරිදි ප්රමාතාණව අ ආභයන්තරිා අයා්ාන් ල්ුව වී ක්ොමාතැති 

්ම්, ඒ ඒ ආාත් නිකාෝජ්ා ාරමින් අවසන් සාාච්ඡා සම්ුතීන් සඳාා සාභාගී 

වූක  (උපකවාඛ්ා-3: F4-59 ළිටු අංා 2315-2318) ප්රස්තුතා ළිබබඳ ප්රමාතාණව අ 

අවකබෝාක් ක්ොමාතැති ාම් නියාරීන් ළිරිසක් සැයි ප්රශ්් කිරීමාතට තුඩු කසයි. ත අවා 

එ කසේ ්ම්, එ වැනි සාාච්ඡාවක් උකසසා වැා ාළ විකේශ විනිමාතා ඇතුළු මාතාජ් ුසවා 

ලය රහිත වීමාත විමාතතිාට ාරුණක් ක්ො කේ. 

 

4.2 MCC ළිබබඳ කව් අ ප්රතිග්රාාා රටවය අ අසැකීම්   

කමාතමාත විමාතර්ශ්ක  එක් කාොටසක් කයස MCC ප්රසා් යබාග අ රටවය අ අසැකීම් අයා්ාට 

ාමිටුව විල්න් ළිාවර ගන්්ා යදී. අන්තර්ජායක  කතොරතුරු, MCC ආාත්ක  ාා 

අසාළ රටවය නිය වාර්තා, ාමිටුව ාුකේ විවි පාර්ශ්ව විල්න් ඉදිරිප අ ාර් යස ාරුණු 

සා ප්රස්තුත ක අමාතාකවන් පැවැති සම්මාතන්ත්රණවය දී ඉදිරිප අ වුණු පර්ක ෂණ වාර්තා කමාතන් 

මාත ාමිටුව විල්න් මාත ල්ුවාර් යස අයා්ාන් ස කම් උකසසා පාසා ාර ගැනිණි.  

ඒ අයා්ාන් හි සංක්ෂිේතාක් පාතින් සාරාංශ ාර සැක්කවයි: 

i. අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පසක  සංස්ථාළිත 2003 සාශ්රා අභිකාෝගතා ප්තින් 

බයගැන්වුණු MCC වැලසටා් අඩු ආසාාම්යා)  ාා අඩු-මාතැදි ආසාාම්යා)  රටවය 

                                                           
8 එ වැනි පුළුවා බහු-ක්කෂේත්රීා ප්රතියාභ - ළිරිවැා අයා්ාන් කේශීා ව ල්ුව වී ඇති බවක් ක්ොකපනුණ ස, වයාපිති කගොල්ැඟීමාත 
කවනුකවන් MCC ආාත්ා විල්න් 2017 ජූලි 26 දි් ගිවිසුකමාතන් යබා දීමාතට එාඟ වූ ඇමාතරිාානු කලොයර් මිලිා් 7.4 ා 
ප්රසා්ා,  කලොයර් මිලිා් 10ක් කතක් ඉාළ ්ැංවීමාතට තව අ ගිවිසුමාතක් 2018 ජූනි 18 දි් අ අසන් ාර ඇත. එකා අ, එමාත ුවා 
ප්රසා්ක  ුසවා කාොපමාතණක් ාවර ාරුණු උකසසා වැා ාර ඇති ස ාන්් ළිබබඳ ගිණුම් කතොරතුරු විකේශ සම්ප අ 
කසපාර්තකම්න්තුව සතු ව ක්ොමාතැති බව ාමිටුවට නිරීක්ෂණා විා. එා විමාතතිාට ාරුණකි. 
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ආර්ථිා විේධිා ාුකේ ඇති සංකරෝා ුවරු කිරීකම් ුඛය පරමාතාර්ථකාන් ආරම්භ 

ාර් යේසකි. කම් ව් විට රටවවා 49 ක් සමාතඟ පර්ාන්ත කාෝ සංයුක්ත ගිවිසුම් 65 

ක් අ අසන් ාර ඇති අතර ඒ තුළ රටවවා 16ක් විල්න් අ අසන් ාර ඇති කසවැනි ගිවිසුම් 

ස ඇතුළ අ ා (ඇුණුමාත-15A හිඅසාළ රටවවා ාා ගිවිසුම්ගත වූ වසර සඳාන් කේ). 

ii. අතිගරු ජ්ාධිපතිතුමාතන් විල්න් 2019 අකගෝස්තු 23 දි් ඉදිරිප අ ාර් යස අංා 

PS/CP/180/2019 සහිත අමාතාතය මාත්ඩලය පත්රිාාකවන් (ඇුණුමාත-13) අමාතාතය 

මාත්ඩලයක  අවා්ාට කාොු ාර තිබූ විස්තරා අමාතා වාර්තාකවහි සඳාන් වන්කන් 

්යිජර්, ක මාත්ා, කමාතොරිටානිාාව, ගැම්බිාාව, ටැන්සානිාාව, නිාරගුවාව, 

කාොන්ඩුරාස්, මාතැලගසා්රා, ආර්කම්නිාාව, මාතාලි ාා මාතයාවි ා් රටවවා සමාතඟ ඇති 

ාරකග් තිබූ සංයුක්තාන් බිඳ වැටී කාෝ අතරමාතඟ ්තර වී ඇති බව යි.  

iii. අ අසන් ාර් යස ගිවිසුම්වයට කපර ාා පසු වසර පාා ාාය පරාසාන් තුළ ඒ ඒ 

රටවවා අ අප අ ාර ග අ විේධි කේගාන් අයා්ා කිරීකමාතන් නිරීක්ෂණා වූක  

MCC හි ුඛය පරමාතාර්ථක   සඳාන් අරුණු සාක්ෂා අ ාර ගැනීමාතට MCC ආාර යස 

බහුතරාක් රටවයට ක්ොාැකි වී ඇති බවයි (ඇුණුමාත-15A). ප්රසා්ාන් යැීමමාතට කපර 

වසර පාා පැවැති සාමාතා්ය විේධි කේගක  ප්රතිශත එාා කාෝ ඊට වැි වර්්ාක් 

යබා ගැනීමාතට ාැකි වී ඇ අක අ අ අසන් කාරුණු ගිවිසුම් 65 න් 7 ා පමාතණකි; එ ්ම්,   

ඝා්ාව (පළු ගිවිසුමාත), ගාා්ාව, ඉනිුවනීල්ාාව (පළු ගිවිසුමාත), කයකසෝකතෝ, 

මාතයාවි, පැරගුකේ, සා සැම්බිාාව පමාතණි. ප්රතිශත භාගාාට වැි අමාතතර විේධි 

කේගාක් ළඟා ාරග අ රටවවා සැයකුව ස, කමාතමාත කවාඛ්ාට අමාතතරව එාතු වන්කන් 

මාතැලගස්ාරා, කමාතෝවාකලෝවා (කසවැනි ගිවිසුමාත), ්යිජර් ාා ළිලිපී්ා පමාතණි. රටවවා 

38% ා මාත විේධි කේගා අ අසන් කිරීමාතට කපර පැවැති මාත දටමාතට වලා ල්ාාට 

භාගාාට වැි ප්රමාතාණාකින් අඩු වී ඇත (32% ක් ළිබබඳ වසර 5ා කපර-පසු 

සැසැඳීමාතට අසාළ ස අත සපාාගත ක්ො ාැකි වූ අතර 8% ක් සම්බන්කාන් විේධි 

කේගක  0.5% ාට වලා අඩුවීමාතක් කාෝ වැි වීමාතක් කාෝ සැකිා ක්ො ාැා.) 

iv. MCC ළිබබඳව ශ්රී යංාා විශව් විසයායීමා ආර්ථිා විසයාර්න්න් කේ සංසසා (Sri Lanka 

Forum of University Economists) විල්න් 2020 කපබරවාරි මාතස 7 වැනි දි් ඌව 

කවවායස්ස විශ්ව විසයායීමා පරිශ්රක  දී පැවැති වැලුළුකේ දී කාොළඹ විශව් 

විසයායක  ආර්ථිා විසයා අයා්ාංශක  කජයෂ්ඨ ාථිාාාාර්ා ආාාර්ා ප්රිාංග 

ුවනුල්ංා මාතාතා විල්න් පව අව් යස ුඛය කේශ්කාන් ඉදිරිප අ කාරුණු 

ආර්ථිාමිතිා අයා්ාකින් ස කම් බව කපන්වා දී ඇත (ඇුණුමාත-15B). තව ස, 

රජක  වවසය නියාරීන් කේ සංගමාතක  ඉදිරිප අ කිරීම්  තුළ ස කම් බව සඳාන් කේ. 

ඒ අනුව නිගමාත්ා වන්කන් ආර්ථිා විේධිා අවහිර ාර් සංකරෝා ුවරලීමාත 

සම්බන්කාන් MCC ප්රසා්ාන් හි සාර්ථා අවා සතුටුසාාා ක්ොව් බවයි. 
ඕස්කේලිාාකේ ස්පර් (SPUR) සංවිා්ා විල්න් කමාතමාත ාමිටුව කවත ාර් යස 

ඉදිරිප අ කිරීකමාතහි (ඇුණුමාත-9B ාා උපකවාඛ්ා-6: B2-120) සඳාන් වී ඇති අයුරු 

ල්ා ප්රසා් යබාග අ රටවය ඇති වූ ප්රගතිාක් සංඛයාකවාඛ් සස්කසේ සැක්වීමාතට MCC 

ආාත්ා අසමාත අ වී ඇති බවට ාැලිකපෝනිාා සැන් ෆ්රැන්ල්ස්කාෝ හි රාජය ප්රතිප අති 

අ අසැකීම් ප්රානී ්ා් කර්නු කුමාතාර් මාතාතා විල්න් ාර ඇති ප්රාාශකාන් කම් බව 

තවුවරට අ අවාරණා කවයි. 
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v. MCC ගිවිසුම් සස්කසේ ල්ුවවන්කන් දිබඳුාමාත ළිටු සැකීමාත ක්ොව අකමාතරිාානු සමාතාගම් 

වයට ුවේප අ රටවවා කාොවායාාෑමාතට පාර ාැපීමාත බව කක්ම්බ්රිේ සරසවික  ආාාර්ා 

එමාතා මාතවුඩ්ස්ලි පවසා ඇතැයි සප්ර් (SPUR) සංවිා්ා ල්ා ඉදිරිප අ කිරීකමාතහි සක්වා 

ඇත (ඇුණුමාත-9B ාා උපකවාඛ්ා-6: B2-120). MCC විල්න් පළුව ආ්ඩඩු යවා 

ඉලම් නීති කව්ස් ාරවා අවශය ත අවාන් නිර්මාතාණා ාර ඉන්පසු ඉලම් ලැාැගන්්ා 

බව කාෝර්ක්වා විශව් විසයායක  මාතාාාාර්ා ළිලිේ මාතැක්මිකාවා ස පවසා ඇති බව අ, 

ාැ්ලාකේ ක්වීන්ස් සරසවික  මාතාාාාර්ා සුසාන් කසෝලර්බර්ේ ට අනුව MCC ානු 

්ව පන්්ක  ඇමාතරිාානු අධිරාජයවාසා බව අ, එහි වැිුවරට අ සඳාන් කවයි. 

vi. ඉලම් ලැාැගැනීකම් දීර්ඝ ාාලී්ව පැවැති බටහිර උවමාත්ාව සකුණු අප්රිාාකේ 

කලස්මාතන් ටුටූ බිකෂොේතුමාතා කේ ප්රාාශකාන් ස පැාැදිලි කව් වග SPUR සංවිා්ා 

විල්න්  කමාතන් මාත මන්චර් බියුටි රිමේ න්ස් සොගමම් සභාපති සමාතන්ත කුමාතාරල්ංා 

මාතාතා විල්න් ස (ඇුණුමාත-9B ාා උපකවාඛ්ා-6: A2-34). ාමිටුව කවත එවා ඇති 

ඉදිරිප අ කිරීම් වය සඳාන් කවයි.  එමාත ප්රාාශා කමාත කසේ ා: “සවුන් අත බයිබයා විා. 
අප සතුව ඉලම් තිබිණි. සවුන් කී පරිදි අළි ඇස් ළිාා කග් ාාඥා ාකළු. ඇස් අරි් 

විට අප අක අ බයිබයා විා. ඉලම් ටිා සවුන් සතු වී තිබිණි.”  [….When missionaries 

came to Africa, they had the Bible and we had the land. They said “let us close our 

eyes and pray.” When we opened them, we had the Bible, and they had the land].  

vii. MCC හි ඉලම් ප්රතිසංස්ාරණ කාෝජ්ා තුබන් විකේිතා සමාතාගම්වයට අසාළ රක ද 

ඉලම් ලැාැගැනීමාතට කසොරටු විවර ාර ඇති බව අප්රිාාකේ ාා යතින් අකමාතරිාාකේ 

MCC සංයුක්ත වය අ අසැකීම් තුබන් ස පැාැදිලි කව් ආාාරා ඕස්කේලිාාකේ සප්ර් 

(SPUR) සංවිා්ා විල්න් ාමිටුවට ාර් යස ඉදිරිප අ කිරීකමාතහි සඳාන් කවයි. 

කයකසෝකතෝ හි සව්කේිතාාන් කේ ඉලම් ස කුණුකාොවායාට විකේිතා සමාතාගම් වයට 

විකිී මාතට MCC විල්න් පාර ාපා දී ඇති බව ඉලික්ොයිස් සරසවික  ආාාර්ා 

ාාවාස් කපොකගයිමාතාන් පවසා ඇති අයුරු ස, කේශීා ඇයිමාතාරා ඉන්දිාානුවන්ට  ල්ා 

ටිටික්ාා විකවා ජයා භාවිත කිරීමාත ළිබබඳ ගැටලු ඇති ාරමින් පීරු හි රාජය ඉලම් 

Bear Creek Mining සමාතාගමාත විල්න් මිය දී ගැනීමාත නිසා පීරු රාජයා විල්න් 

කාොන්ත්රා අතුව අවයංගු ාළ විට බුව කගවන්්න්කේ ළිරිවැකාන් කලොයර් මිලිා් 24 

ා වන්දි ඒ සමාතාගමාතට කගවීමාතට ළිරූ රටට ල්ුව වූ අයුරු ස, එහි සැක්කවයි. තව ස, 

උගන්ලාකේ, ල්කාරා ලිකාොන් හි සා මාතාලි කේශක  කගොවීන් ස කමාතවැනි 

ුවෂ්ාරතාවන්ට ප අ වී ඇති බව ස ල්ා ඉදිරිප අ කිරීකමාතන් SPUR සංවිා්ා කිායි.  

viii. මාතැලගස්ාරා විල්න් 2005 දී අ අසන් ාර් යස සංයුක්තා පුකරෝගාර  MCC 
ක්රිාාන්විතාකි. ඉලම් ළිබබඳ ල්න්්ක්ාර අයිතිා, මූයය පාසුාම් උකසසා ප්රකේශා, 

ඉතුරුම් ාා ාිෂි ක්කෂේත්රීා පුහුණුකිරීම් උකසසා යබා කස් යස ඇකමාතරිාානු කලොයර් 

මිලිා් 110 ා ප්රසා්කාන් වසර ාතරක් කගකවේදී සංයුක්තා අ අහිටුවීමාතට MCC 

ආාත්ා ළිාවර කග් ඇත. එ කසේ ාර ඇ අක අ කුමාතන්ත්රණාකින් ආ්ඩඩු කව්සක් 

ල්ුව ාර ඇති බව පවසමිනි. 2009 වසකර් ල්ුව වූ එමාත බය කපරබාට පාසා වී ඇ අක අ 

MCC වැලසටා් ාටක අ ඉල ප්රසථ්ා යස විකේශීා සමාතාගම් විල්න් රක ද ාිෂි ඉලම් 
කාක්ටාාර තිස් යක්ෂාාට ආසන්් ප්රමාතාණාක් 99 වසරක් සක්වා වූ දීර්ඝාාලී් 
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බුවාර මාතඟින් අ අප අ ාරගැනීමාත නිසා උේගත වූ මාතාජ් අප්රසාසා යි.9 එකා අ, 

සංයුක්තා ්තර ාළ ස, MCC-Madagaskar ්ම් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ආාත්ා 

තවුවරට අ පව අවාකග් ාාමාතට MCC විල්න් තීරණා ාර ඇ අක අ මාතාජ් කසෞඛයා 

ාා ආරක්ෂාව තාවුරු ාරමින් සා අකමාතරිාානු බුව ුසලින් කගොල්ඟ් යස 

වැලසටාන් ව අාම් ළිබබඳ මාත්ා ගිණුම්ාරණාක් ල්ුව ාරමින් වැලසටා් 

වසාසැර මාත උකසසා බව පැවැකසයි. කා කසේ වුව ස, සංයුක්තා අ අසන් කිරීමාතට කපර 

වසර පා තුළ තිබූ 2.3% ා පමාතණ සාමාතා්ය වාර්ෂිා විේධි කේගා ඉන් පසු වසර පා 

තුළ ඉාළ කගොස් ඇ අක අ ල්ාාට භාගාා පමාතණ ඉතා සුළු ප්රමාතාණාකින් පමාතණි. කම් 

අනුව මාතැලගස්ාර අ අසැකීමාත සාර්ථා එාක් කයස සැයකිා ක්ො ාැා. 

ix. කාොන්ඩුරාස් රාජයා කවත යබා ුවන් MCC ප්රසා්ා 2010 සැේතැම්බර් මාතාසක  දී MCC 

ආාත්ා විල්න් අ අහිටුවනු යැබ ඇ අක අ ප්රජාතන්ත්ර විකරෝධී කයස ආ්ඩඩු කපරළීමාත 

MCC ප්රතිප අති වයට පටාැණි බව පවසමිනි. අසාළ ප්රසා්කාන් ල්ුව කාකරමින් තිබූ  

මාතාාමාතාර්ග ළිබසාර කිරීමාත ඒ නිසා අතරමාතග ්තර වී  ඇත. ්ු අ, ජාතයන්තර දූෂණ 

සර්ශාක  ඉතා දූෂිත රටක් කයස ාැඳින්කව් කාොන්ඩුරාස් රාජයා සමාතඟ කස වැනි 

සංයුක්තාක් සඳාා ස කම් ව් විට සාාච්ඡා කාකරමින් පවති් බව වාර්තා කේ. 

x. කන්පායක  ඇ අක අ කව්ස් මාත ආාාරක  අ අසැකීමාතකි. MCC සමාතඟ සංයුක්තාක් 

අ අසන් ාළ ස, එා පාර්ලිකම්න්තු ප්තක් කයස සම්මාතත කිරීමාතට කන්පායා කමාතකතක් 

අසමාත අ වී ඇත. ඊට කාේතුව වී ඇ අක අ අකමාතරිාාකේ ඉන්ුව-පැල්ෆික් යුස මූකයෝපාා 

තුළ ඇති විා ාැකි භූ-කේශපායනිා අවසා්මාතට MCC ක්රිාාන්විතා සාාා වීමාතට ඇති 
ඉලාල ළිබබඳ කන්පාය පාර්ලිකම්න්තුකේ ආ්ඩඩු පක්ෂා තුළ උේගත වී ඇති මාතත 

ගැටුම් ා (උපකවාඛ්ා-4: II වැනි වාර්තාව). එවැනි යුසමාතා කාෝ කේශපාය්මාතා 

අරුණක් ක්ොමාතැති බව අකමාතරිාානු පාර්ශව්කාන් පැවැසුණ ස ගිවිසුමාත සුුවසු පරිදි 

සංකශෝ්ා ක්ොාර අ අසන් ක්ොාළ යුතු බව රජක මාත ල්ටි් විරුේ 

පාර්ශව්ාන්හි මාතතා වී ඇත. එකා අ, සැ්ටමාත අ අ අසන් ාර ඇති ගිවිසුමාත ාබ 

සංකශෝ්ා කිරීමාතට ඇති ඉලාල ඉතා විරය බැවින් සා එ කසේ සංකශෝ්ා 

ක්ොාරන්කන් ්ම් ගිවිසුමාතට පාර්ලිකම්න්තු අනුමාතැතිා යබා ගැනීමාත අසීරු විා ාැකි 

බැවින් සකුණු ආල්ාාකේ පළු සංයුක්තා කයස අ අසන් ාර් යස කන්පාය MCC 
ගිවිසුමාත ක්රිාා අමාතා වීමාත සැා සහිත වී ඇත. 

xi. ළිලිපී්ා සමාතඟ 2010 දී අ අසන් කාරුණු සංයුක්ත ගිවිසුමාත සාකේක්ෂ වශකාන් 

සාර්ථා බව සැයකිා ාැක්කක් 2016 දී එහි ක්රිාාාාරී අවා ල්ාලු ාටයුතු සපුරා 

අවසන් ාළ නිසා සා තව අ සංයුක්තාක් සඳාා සාාච්ඡා ඇැසඹී ඇති නිසා ා. තව ස, 

ගිවිසුමාතට පසු 1% කින් පමාතණ වැි විේධි කේගාක් අ අප අ ාර ගැනීමාතට ස ළිලිපී්ාට 

ාැකි වී ඇත. එකා අ, ළිලිපී් ජ්ාධිපතිවරාා මාතෑත දී ාළ ප්රාාශ වලින් ගමාතය 

වන්කන් 2016 දී අ අසන් ාර ඇති කස වැනි සංයුක්තා ළිබබඳ ළිලිපී්ා තුළ ප්රසාසාක් 

ක්ොමාතැති බවකි. ළිලිපී්ක  ශ්රී යංාා තා්ාපතිනිාට අනුව (උපකවාඛ්ා-4: III වැනි 

වාර්තාව) ළිලිපී් රජා 2017 දී කමාතමාත කස ව් සංයුක්තකාන් ඉව අ වී ඇත. 

                                                           
9  DAEWOO Korea සා VARUN India කමාත වැනි විකේශීා සමාතාගම් කසාකි. (https://farmlandgrab.org, accessed: 
30/1/2020) 

https://farmlandgrab.org/
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xii. එක්ස අ ජ්පසක  2003 සාශ්රා අභිකාෝගතා ප්තට අනුව MCC ප්රසා්යා)  රටවවා 

විල්න් ජාතයන්තර ල්විවා සංවිා්වයට තමාත රටවවා තුළ නිසාකසේ බාාවකින් කතොර 

ව ාටයුතු කිරීකම් අයිතිා තාවුරු ාළ යුතු ා. ඒ ප්රතිපාස් 2018 වසකර් දී එමාත 

ප්තට කග් එ් යස සංකශෝ්කාන් වලා අ පුළුවා පරාසාාට වයාේත ාරනු යැබ 

ඇත. එ වැනි ප්රතිපාස් සහිත ව MCC සංයුක්තාක් ශ්රී යංාාව විල්න් පාර්ලිකම්න්තු 

ප්තක් කයස සම්මාතත ාරගනු යැබුවකාො අ ඉක.  මාත එමාත ප්රතිපාස් ශ්රී යංාාකේ 

නීතිාක් බවට ප අ කව් බැවින් ඒ තුබන් රට තුළ උේගත විා ාැකි සමාතාජමාතා-

සංස්ාිතිාමාතා-කේශපාය්මාතා ාා ආාවාපමාතා බයපෑම් සා නීතිමාතා වයාකූය අවා 

ක්ොසයාා ාැරිා ක්ො ාැා.  

xiii. එ කසේ මාත, එ වැනි බයා අමාතා කිරීමාතක් සස්කසේ පාසුාම් යබ් රාජය ක්ොව් සංවිා් 

ාරාා ඇති කාකර් අර්බුස පාය්ා කිරීමාතට රජාාට ල්ුවව් විට ඒ කාේතුව මාතත 

සංයුක්ත අ අහිටුවීමාතට ස, රට තුළ කමාතන් මාත ජාතයන්තර අධිාරණ තුළ ශ්රී යංාාවට 

එකරහිව නීතිමාතා ළිාවර ඇරඹීමාතට ස, කම් ව් විට අ අ අසන් ාර ඇති ACSA කාෝ 

SOFA කාෝ ගිවිසුම් කව අ ්ම් ඒවාක  ප්රතිපාස් සස්කසේ අසාළ අර්බුස වයට මාතැදිා අ 
වීමාතට ස අකමාතරිාානු රජාට ාා ආාත් වයට ඉල ාල පෑදිා ාැකි ා. කම් ළිබබඳව ශ්රී 

යංාාකේ බයාරීන් කේ විකශේෂ අවා්ාට යක් විා යු අක අ එ වැනි ඉලාලක් තුළ 

ජාතිා ආරක්ෂාවට ාා ස්වවරී අවාට ස, රක ද ඒකීා අවාට ාා කේශපාය් 

ස්ථාවර අවාට ස අගතිාාරී බයපෑම් එවාය විා ාැකි බැවිනි. 

කම් අනුව කපනී ාන්කන් MCC සංයුක්ත ළිබබඳ කමාතකතක් පව අ්ා ජාතයන්තර අ අසැකීම් 

සතුටුසාාා කාෝ සුබවාදී ක්ොව් බවයි. එ බැවින්, ශ්රී යංාාව විල්න් MCC ගිවිසුමාත සයාා 

බැලීමාතට කපර කමාතමාත අ අසැකීම් වලින් යැබිා ාැකි පාලම් මාත්ාව උාාාගත යුතු කවයි. 

4.3 MCC කාෝජ්ාවලිා ළිබබඳ මාතාජ් අසාස් සම්ළි්ඩල්ා  

අග්රාමාතාතය කවාාම් ාාර්ාායා විල්න් නිකු අ ාර් යස ප්රල්ේ නිකේස්ාක් සස්කසේ මාතාජ් 

අසාස් ඉදිරිප අ කිරීමාතට අවස්ථාව යබාදීමාතට ාමිටුව ළිාවර ග අක අ ා. ඒ අනුව, කම් 

සම්බන්කාන් උ්න්ුවව සක්ව් කබොකාෝ පුේගයාන්, වි අතිාාන්, වි අතීා සමිති, 

වාණිජ මාත්ඩලය ාා වි අතිා ආාත් විල්න් ාමිටුව කවත ල්ා අසාස් ාා කාෝජ්ා ලිඛිතව 

කමාතන් මාත ාුවීම් ාරාා වාචිාව ස යබා කස් යදී.   

සමාතසත්ාක් කයස අසාස් සැක්වීම් 180 ක් ාමිටුව කවත යැීම තිබූ අතර, ඉන් 82% ක් (අසාස ්

සැක්වීම් 147 ක්) පුේගලිාව ස, 8% (කාව අ 14 ක්) සමාතාජ සංවිා් විල්න් ස, ාර් යස 

ඉදිරිප අ කිරීම් ා. සමාතාගම් විල්න් ාර ඇති ඉදිරිප අ කිරීම් සංඛයාව සමාතස්ත ඉදිරිප අ කිරීම් 

වලින් 3% ක් නිකාෝජ්ා වී ඇත. වාණිජ මාත්ඩලය විල්න්, වි අතිා ආාත් විල්න්, සා 

වි අතීා සමිති විල්න් කවන් කවන් වශකාන් 2% ක් බැගින් වූ නිකාෝජ්ාක් එමාත සමාතසත් 

ඉදිරිප අ කිරීම්වයට සාාා වී ඇත. කමාතමාත ාරුණු සැක්වීම් අතර යංාා වාණිජ මාත්ඩලයා 

ඇතුළු වාණිජ මාත්ඩලය ාතරක්, ශ්රී යංාා නීතීඥ සංගමාතා ාා රජක  වවසය නියාරීන්කේ 

සංගමාතා ඇතුළු ප්රා් වි අතීා සංගම් ාතරක් සා ශ්රී යංාා ඉංජිකන්රු ආාත්ා සා 

වි අතිාාන්කේ සමිති සංවිා්ා වැනි වි අතිා ආාත් ාතරක් ස වීමාත විකශේෂ අවාකි. 
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ාමිටුව කවත කතොරතුරු ාා අසාස් සැක්වූ විවි පාර්ශ්ව 1 වැනි රූප සටාකන් නිරූළිත අතර 

ඒ මාතත විමාතසුකම් ප්රතිලය 1 වැනි වගුකේ සාරාංශගත ාර සක්වා ඇත. තව ස, ඒ ඒ පාර්ශව් විල්න් 

ඉදිරිප අ කාරුණු කතොරතුරුවය සාරාංශාක් ඇුණුම් - 9B හි අන්තර්ගත ාර ඇත. 

 

රූප සටා් 1 :  ාමිටුවට අසාස් සැක්වූ විවි පාර්ශව් 

 
 

වගුව - 1 : මාතත විමාතසුකම් ප්රතිලය සාරාංශා 

ඉදිරිපත් මකරුණු ෙත  / අදහස  
  
සෙස්ත 

සංඛ්යාව් 
ප්රතියත   

ගිවිසුෙ අත්සන් 

කිරීෙ පිළිබඳ 

එකඟයි 

ඍජු ව එාඟයි     13   7% 

සංකශෝ් සහිතව එාඟයි      7   4% 

මුළු එකඟතාව්   20 11% 

ගිවිසුෙ අත්සන් 

කිරීෙ පිළිබඳ 

විරුද්ධයි 

  
  

ඍජු ව විරුේයි   102 57% 

සංකශෝ් ාළ ක්ො ාැකි 
්ම් අ අසන් ක්ොාළ යුතු 
යි. 

      8  4% 

ගිවිසුමාත අවසා්ම් සහිතයි     26 14% 

මුළු විමරෝධතාව්   136 75% 

ෙත විෙසීෙට මපර සි ලු මතොරතුරු 

ෙහජනතාව්ට විව්ිත කර සිටි  යුතු   
  14 8% 

ෙත ක් දක්ව්ා නැත   10 6% 

අදහස් ඉදිරිපත් කර තිබූ සෙස්ත    180 100% 

සංයක්ෂය : එා මාත ප්රභවා විල්න් තැපැවා මාතාර්ගකාන්, විසයු අ තැපැවා මාතාර්ගකාන් ාා ාු වීමාත සස්කසේ 

ඉදිරිප අ කිරීම් ාර තිබූ විට ඉන් එාක් පමාතණක් ඉාත සටාකන් ගණ්ා ාර ඇත. 

Anonymous
1%

Individuals
82%

Civil 
Organisations

8%

Companies
3%

Chambers
2%

Professional Bodies
2%

Trade Unions
2%

Categories of Opinion Makers
Anonymous

Individuals

Civil Organisations

Companies

Chambers

Professional Bodies

Trade Unions
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කමාතමාත සාරාංශකාන් පැාැදිලි වන්කන් ඉදිරිප අ කිරීම් අතරින් අති මාතා අ බහුතරාක්, එ ්ම්, 

කතොරතුරු යබා ුවන් අාකගන් ාතකරන් තුන් පංගුවක් මාත, MCC ගිවිසුමාතට විරුේ මාතතාක් 

සර් බව ා. ඒ අතර 57% ක් මාත ඉතා ඍජුව මාත එමාත ගිවිසුමාත ප්රතික්කෂේප ාළ යුතු බව කිාා ල්ටි 

අතර 14% ක් ගිවිසුමාත අවසා්ම් බව ස, තව අ 4% ක් ගිවිසුමාත සංකශෝ්ා ාළක්ො ාැකි ් ම් 

ගිවිසුමාතට එකරහි බවට මාතත ප්රාාශ ාර ඇත. මාතතාක් ඉදිරිප අ ාර ක්ොමාතැති අා 6% ක් ව් 

අතර 8% ක් කිාා ල්ටික  මාතතාක් විමාතසීමාතට කපර ල්ාලු කතොරතුරු මාතාජ්තාවට විවිත ාළ 

යුතු බව ා. ගිවිසුම් ාා කාොන්කේල් යබා කස් කයස ාර් යස ඉවාලීම් ස ඒ අතර විා.10 

ගිවිසුමාත ළිබබඳව සුබවාදී ආාවාප ඉදිරිප අ ාර තිබුක්ඩ සමාතසත් ඉදිරිප අ කිරීම් වලින් 11% 

ක් පමාතණක් වූ අතර කිල්ුව සැා සංාාවකින් කතොරව මාත ගිවිසුමාත අ අසන් ාළ යුතු ාැයි පවසා 

ල්ට ඇ අක අ සමාතස්ත ඉදිරිප අ කිරීම් වලින් 7% ක් පමාතණි.  MCC ගිවිසුමාත සම්බන්ව විේව අ 

සංවිා්, වි අතිාාන් ාා කපොුව මාතාජ්තාව ස ඇතුළු ව කපොුවකේ මාතාජ්තාව සර් මාතතක  

දිශා්තිා මින් ඉතා පැාැදිලි ව ළිබබිඹු කාකර් බව ාමිටුකේ මූලිා නිරීක්ෂණායි. 

එ කසේ මාත, එමාත ඉදිරිප අ කිරීම් වය අන්තර්ගතා තුබන් පැාැදිලිව ාැපී කපනුණු පාත 

සැක්කව් ඉතා වැසග අ නිරීක්ෂණ කිහිපා ස කමාතහි යා විකශේෂකාන් සඳාන් කිරීමාතට ාමිටුව 

අසාස් ාරයි: 

i. කාෝජ්ාවලිාට පක්ෂව අසාස් සක්වා ඇති යංාා වාණිජ මාත්ඩලයා ාා Lirne Asia 

ආාත්ා කම් කාෝජ්ාවලිා කගොල්ැඟීමාතට සාාා වී ඇති කාෝ MCC ආාත්ක  

ජාතයන්තර අයා්ාන්ට විවිාාාරව සම්බන් වී ඇති ආාත් කවයි.11 

ii. ගිවිසුමාතට පක්ෂ ව ඉදිරිප අ වී ඇති ප්රා්තමාත තර්ා්ා වී ඇ අක අ MCC 

කාෝජ්ාවලිා ණාක් ක්ොව ආපසු කගවීමාතක් කාෝ අවශය ක්ොව් ප්රසා්ාක් බවයි. 

රජා විල්න් සංවර්්ා උකසසා අතයවශය බවට තීරණා ාර ඇති වයාපිති 

ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට ප්රාේ් සම්ප අ ක්ොමාතැති ත අවාක් තුළ විකේශ ණා මාතත 

ාැපීමාතට වලා කමාතමාත ප්රසා්ා යබා ගැනීමාත ඉතා වාල්සාාා බවයි. 

iii. ගිවිසුමාත අ අසන් කිරීමාතට විරුේව ඉදිරිප අ වූ සුයබ අසාසක් වන්කන් පසුගිා 
ජ්ාධිපතිවරණක  දී මාතාජ්තාව ුවන් කේශපාය් තීන්ුවකවන් රක ද කපොුව මාතතා 

MCC කාෝජ්ාවට එකරහි වග නිරූපණා ව් බවයි. ජ්තාව ල්ා ඡන්සා තුබන් 

පසුගිා රජා පරාජා ාරමින් MCC කාෝජ්ාව මාතැතිවරණ කේදිාාකේ විකේා්ාට 

පාත්ර ාළ ව අමාතන් පාය්ාට බයා යබා ුවන්කන් ඒ ප්රබය විකරෝා කිාා පාමින් 

බව අ, ඒ නිසා ව අමාතන් පාය්ාට එමාත ගිවිසුමාත අ අසන් කිරීමාතට තබා ් ැවත අයා්ා 

කිරීමාතටව අ ජ්වරමාතක් ක්ොමාතැති බව අ ඒ අසාස් තුළ අවාරණා ාරනු යැබ  ඇත. 

iv. MCC සංයුක්තා කාටුම්ප අ ාර ඇති ආාාරා අනුව එහි ාම් ාම් ප්රතිපාස්ාන් ශ්රී 

යංාාකේ ආාතනිා වයුාාට, රක ද නීති පේතිාට ාා ආ්ඩඩුරමාත වයවසථ්ාවට ස 

පටාැණි බව නීති වි අතිාාන් විල්න් ඉදිරිප අ ාර ඇති අසාස් තුළ ාැපී කපක්යි. 

                                                           
10 ඒ ඉවාලීම් ඉටු කිරීමාතට ාැකිාාවක් කාෝ බයාක් ාමිටුවට ක්ො තිබුණි. 

11 යංාා වාණිජ මාත්ඩලයක  අර්ථ ශාස්ත්රඥ අනුෂ්ා විකේල්ංා මාතාතා කමාතමාත ාටයු අත සම්බන්ධිාරණා සඳාා අග්රාමාතාතය 

ාාර්ාායීමා ප්රතිප අති ාමිටු ප්රානී කේ සාාා ා්ඩලාාකම් සාමාතාජිාකාකි (ඇුණුමාත-2F). MCC සම්බන්කාන් Lirne Asia 
ආාතා්ක  සාාා අවා එහි ප්රානී මාතාාාාර්ා කරොාාන් සමාතර. ව මාතාතා ාමිටුව ාුකේ පැාැදිලි ාකළේ ා. 
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v. ගිවිසුමාතට අසාළ සංකරෝා ඇගැීමමාත, එහි පස්මාත ාා ප්රසා් ආකාෝජ්ාන් කාොසා 

ගැනීමාත සඳාා කතෝරා කග් ඇති වයාපිති කසකාහි සැබෑ සමාතාජ-ආර්ථිා ප්රුඛතාව ස 

ගිවිසුමාතට එකරහිව අසාස් සැක්වූ සැයකිා යුතු ළිරිසක් විල්න් ප්රශ්් ාරනු යැබ ඇත.  

vi. ගිවිසුමාතට විරුේව අසාස් සැක්වූවන් අතර ප්රබය විකේා්ාාට පාත්ර වී ඇ අක අ ඉලම් 

ළිබබඳ කාෝජ්ාවලිා යි; විකශේෂ වශකාන් මාත, අසාළ ඉලම් විකේිතාාන් විල්න් 

ලැාැගැනීමාතට ඇති ඉලාල යි. ප්රවාා් වයාපිතිාට ඉදිරිප අ වී ඇති විකේා් 

ප්රතිප අතිමාතා කාේතු වයට වලා මූලිා වශකාන් තාක්ෂණිා කාේතු මාතත කගොල්ැඟී ඇති 

අතර, ප්රවාා් කාෝජ්ාවලිාට ඉදිරිප අ වී ඇ අක අ ඉලම් වයාපිතිාට සාකේක්ෂව 

අඩු විකරෝාකි. 

vii. MCC ප්රසා්ාන් යබා ග අ රටවවා එ කසේ ක්ොග අ රටවයට සාකේක්ෂව සැයකිා යුතු 

ඉාළ විේධිකේගාක් අ අප අ ාර කග් ක්ොමාතැති බවට සංඛයාකවාඛ් විමාතර්ශ්ාන් 

රජක  වවසය නියාරීන් කේ සංගමාතා විල්න් ඉදිරිප අ ාරනු යැබිණි. තව ස, කම් 

ත අවා ආර්ථිාමිතිාව ස නිරීක්ෂණා වී ඇති බව ශ්රී යංාා විශව් විසයායීමා ආර්ථිා 

විසයාර්න්න් කේ සංසසා (Sri Lanka Forum of University Economists) විල්න් 

සංවිා්ා ාරනු යැබ තිබූ වැලුළුකේ දී ස වාර්තා වී ඇත (ඇුණුමාත-15B). 

viii. අකමාතරිාානු අරුණු ාා ඉන්ුව-පැල්ෆික් මූකයෝපාා ස MCC කාෝජ්ාවලිාට එකරහිව 

එවාය කාකර් විකරෝාට ප්රබය කාේතු පාසාාකි. MCC ගිවිසුමාත ACSA ාා SOFA වය 

අරුණුවයට අනුපූරා වීකම් ඇති ඉලාල ාා ඒ තුළ ජාතිා ආරක්ෂාවට ාා රක ද 

සාමාතාට කමාතන් මාත සව්ාධී් අවාට ල්ුවවිා ාැකි අහිතාර බයපෑම් ස ගිවිසුමාතට විරුේව 

සක්වා ඇති අසාස් අතර ඉස්මාතතු වී කපක්් සාා අතර කවයි.  

ix. අ්ාගත පරම්පරාකේ හිමිාම්වයට ාා ජාතිා ස්වවරී අවාට කමාතමාත ගිවිසුමාත බයපෑම් 

ඇති ාළ ාැකි බව ාමිටුව ාුකේ ාරුණු සැක්වූ සැයකිා යුතු ළිරිසා කේ අසාස වී 

ඇත. ඒ නිසා මාතාජ්තාව අතර කම් සම්බන්කාන් කාකර් විවිත සාාච්ඡාවකින් 

ාා මාතත විමාතසුමාතකින් කතොර ව කමාත වැනි ගිවිසුම් අ අසන් කිරීමාත නිවැරදි ක්ොව් බව ඒ 

අසාස් ඉදිරිප අ කිරීම් අතර නිරීක්ෂණා ාළ ාැකි ා. 

x. එ කසේ මාත, MCC කාෝජ්ාවලිා ාා සම්බන් [වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ගිවිසුමාත 

(PIA), MCA-Sri Lanka හි සාංගමිා වයවස්ථාවලිා වැනි] වැසග අ ගිවිසුම් ාා ලිළි-

කවාඛ්  ප්රල්ේ ක්ො කිරීමාත ළිබබඳ ඇ අක අ මාතැල්විවායක් ව් අතර ඒවා ප්රල්ේධිාට 

ප අ ාළ යුතු බවට සැයකිා යුතු ළිරිසක් අසාස් සක්වා ඇත. එ කසේ කතොරතුරු ප්රල්ේ 

ාර ක්ොමාතැති නිසා මාතත ප්රාාශ ාළ ක්ො ාැකි බව සඳාන් ාළ අා ස ඒ අතර කවති.   



20 
 

 

5. MCC ම ෝජනාව්ලි ට අදාළ නනතික හා මරගුලාසිෙ  විෙර්යන  

ප්රස්තුත MCC කාෝජ්ාවලිාට අසාළ ගිවිසුම් අ අසන් ාළකාො අ ඒ අනුව ඉදිරි 

ක්රිාා අමාතා අවා, MCC සංයුක්ත ගිවිසුමාත (Compact), ඊට අසාළ වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා 

කිරීකම් ගිවිසුමාත (Program Implementation Agreement or PIA), ක්රිාාන්විතා කමාතකාාවීමාත 

උකසසා ස්ථාප්ා කිරීමාතට කාෝජිත MCA-Sri Lanka ්මාතැති ඇපකාන් සීමිත සමාතාගකම් 

(Company Limited by Guarantee) සාංගමිා වයවස්ථාවලිා (Articles of Association) 

සා ඊට අසාළ නිය ලිළි ගනු-කසනු තුබන් එළැකඹ් එාඟතා අනුව ල්ුව වනු ඇත.  

කම් සංයුක්ත ගිවිසුමාත ශ්රී යංාාකේ පාර්ලිකම්න්තු ප්තකින් නීතිගත ාළ යුතු බව MCC 

සංයුක්ත ගිවිසුකමාතහි 7.1 වගන්තික  සඳාන් කව් පූර්ව කාොන්කේල්ාකි. ඒ අනුව, 

කාෝජ්ාවලිාට අසාළ ල්ාලු ගිවිසුම් කාටුම්ප අවය අන්තර්ගතා ශ්රී යංාාකේ අභිවිේධිාට 

ඒවාක  තිබිා ාැකි බයපෑම් ාඳු්ා ගැනීමාත උකසසා පුළුවා ාා ගැඹුරු නීතිමාතා 

විශ්කවාෂණාාට භාජ්ා කිරීමාත අතයන්තකාන් වැසග අ  අවශයතාවකි. 

MCC සංයුක්තා ාා ඊට අසාළ අක්කු අ ගිවිසුම් ඇතුළු ලිළි කවාඛ් නීතිපති 

කසපාර්තකම්න්තුකේ අවා්ාට යක් ාරනු යැබ තික.  ස සා එමාත කසපාර්තකම්න්තුව විල්න් 

විමාතර්ශ්ා ාරනු යැබ ාවර උපකසස් රජා කවත යබා කසනු යැබ තික.  සැයි සැ් ගැනීමාතට 

ාමිටුව අකේක්ෂා ාකළේ ා. MCC ගිවිසුමාත සම්බන්කාන් ාමිටුවට ඇති ව්තිා ප්රශ්්  

2020 මාතැයි මාතස 5 වැනි දි් අතිගරු ජ්ාධිපතිතුමාතා කේ ප්රා් අවකාන් පැවැති සාාච්ඡාකේ 

දී නීතිපති කසපාර්තකම්න්තු නියාරීන් ස පැමිණ ල්ටිා දී ාමිටුව විල්න් ඉදිරිප අ ාර් යේකේ 

එ බැවිනි. තව ස, ඒ උකසසා අග්රාමාතාතය කවාාම්වරාා කේ මාතැදිා අවීකමාතන් ගරු නීතිපතිතුමාතා 

කේ නිකාෝජිතාන් සමාතඟ කසවතාවා දී (2020 කපබරවාරි 24 දි් ාා 2020 මාතැයි 15 වැනි 

දි්) සාාච්ඡා කිරීමාතට ස, ාමිටුකේ අවා්ාට යක් වූ විකශේෂ ාරුණු ළිබබඳ ගරු නීතිපති 

කේ විමාතර්ශ්ා අමාතා මාතතාන් අග්රාමාතාතය කවාාම්වරාා මාතඟින් ලිඛිත ව විමාතසීමාතට ස ාමිටුව 

විල්න් ළිාවර ගන්්ා යදී (ඇුණුමාත-11). තව ස, ගරු නීතිපති විල්න් කම් සම්බන් ල්ා 

විශ්කවාෂණා අමාතා අසාස් ාා මාතතා ඉදිරික  දී රජා කවත ඍජු ව සන්වනු ඇතැයි ාමිටුව 

අකේක්ෂා ාරයි. 
 

5.1 ාමිටුකේ ස්වාධී් විමාතසුම් නිරීක්ෂණ 

ඉාතින් සැක්වුණු පසුබිමාත මාතත ල්ා ස්වාධී් අයා්ාන් සසක්සේ පාත සැක්කව් 

නිරීක්ෂණාන් රජක  අවා්ාට ඉදිරිප අ කිරීමාතට ාමිටුව අකේක්ෂා ාරයි: 

5.1.1 වැලසටා් කමාතකාාවීමාත, බයතය සා වගකීම් 

(i) කමාතමාත ආාර රමාතා ාා වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා වන්කන් කමාතකතක් ශ්රී යංාාකේ ළිබග අ 
සාමාතා්ය ේවිපාර්ශව්ිා ණා කාෝ ආාර කාෝජ්ාරමාත ක්රිාා අමාතා කාරුණු පරිදි 

භා්ඩලාගාරා ඇතුළු ශ්රී යංාා රජක  සථ්ාළිත ආාතනිා වයුාා තුබන් ක්ොව, ශ්රී 

යංාා රජා විල්න් විකශේෂ ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ඒාාාක් කයස සථ්ාප්ා ාරනු 

යැබිා යුතු ඇප සීමිත සමාතාගමාතක් (Company Limited by Guarantee) සස්කසේ ා.  
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MCA-Sri Lanka කයස ්ම් කිරීමාතට කාෝජිත එමාත සමාතාගමාත ශ්රී යංාා රජක  

නියාරීන්කගන් සමාතන්විත අයක්ෂා මාත්ඩලයාකින් පාය්ා වනු ඇති ්ුුව, එ කී 

MCA-Sri Lanka මාතඟින් කාකර් ාටයුතු ශ්රී යාංකිා නිාාමාත් අධිාාරිාා 

නිාාමාත්ාට ාට අ ක්ො කිරීකම් ප්රා අ්ාක් සා/කාෝ එ වැනි ශ්රී යාංකිා නිාාමාත් 

අධිාාරිාා අධීක්ෂණකාන් ප්රාකාෝගිා ව විනිර්ුක්ත කිරීකම් ප්රා අ්ාක් PIA හි 

1.3(b)(iv) හි ළිබබිඹු ව් බව පැාැදිලි ව මාත කපකන්. 

(ii) එ කසේ වුව ස, එමාත සමාතාගකම් කසේවාාන් කසේවා සැපයුම්ාරුවන් ාා 

කාොන්ත්රා අාරුවන් ප අාර ගැනීකම් පටන් ුසවා කගවීමාත, අ අහිටුවීමාත/අවසන් කිරීමාත 

ාා ප්රගති සමාතාකයෝා්ා සක්වා සමාතාගකම් ක්රිාා අමාතා අවක  ල්ාලු ාටයුතු ාා 

ළිාවරාන් සඳාා මාතැදිා අවීමාතට MCC ආාත්ාට ාැකි ව් පරිදි MCC සංයුක්ත 

ගිවිසුමාත (Compact) තුළ සා වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ගිවිසුමාත (PIA) තුළ 

වගන්ති (විකශේෂ වශකාන් PIA හි 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 

3.3, 5.3) ඇතුළ අ ාර ඇත. සමාතාගකම් අයක්ෂා මාත්ඩලයක  ඡන්ස බයා අහිමි 

සාමාතාජිාාකු කයස ශ්රී යංාාකේ MCC නිකාෝජිත ්ම් ාරනු යැබ තිීමමාත (MCA-Sri 

Lanka සංසථ්ාප් කාටුම්පකතහි 12(b)(ii) වගන්තිා) ස ාමිටුකේ අවා්ාට යක් 

කවයි. ඒ අනුව නිරීක්ෂණා වන්කන් MCA-Sri Lanka සමාතාගමාත ඉාත (i) හි සක්වා ඇති 

අයුරු ශ්රී යංාා රජක  පාය්කාන් ාැකි උපරිමාත අයුරින් බැාැර කිරීමාතාට ා අ් සරා 

තිකබ් ්ුුව MCC ආාත්ක  බයපෑකමාතන් ස්වාධී් ාරනු යැබ ්ැති බවයි. එ 

බැවින්, MCA-Sri Lanka සමාතාගමාත ස්වාධී් ඒාාාක් කයස සැයකිා ක්ො ාැකි බව 

ාමිටුකේ මාතතායි. 

(iii) කමාත වැනි මාතැදිා අවීමාතක් ාම් ප්රතියා)  ආාත්ාක් මාතත ල්ුව කිරීමාත ප්රසා්ා යබා කස් 
ආාත්ාක් විල්න් ාළ ාැකි වනු ඇතැයි අසාස් ඉදිරිප අ විා ාැකි ්ුුව කමාතමාත 

ප්රසා්ා මූලිා ව මාත පස්ම් වී ඇ අක අ ශ්රී යංාාව තුළ ාාපාය්ාක්, නිල් 

ාළමාත්ාාාරි අවාක් සා නීතික  ආධිපතයා ාථා පරිදි ක්රිාා අමාතා වීමාතක් ඇති වග 

MCC ආාත්ා විල්න් ළිබගනු යැීමමාත මාතත බව කමාතහි දී අවා්ාට යක් විා යුතු ා. 

එ වැනි ළිබගැනීමාතක් සහිතව තිබිාදී, ශ්රී යංාාකේ ළිබග අ සාමාතා්ය ේවිපාර්ශ්විා 

විකේශ ආාර ගිවිසුම් ාා වයාපිති ක්රිාාවට ්ැංකව් රමාතකේසකාන් කව්ස ්

ආාාරාාට  “ස්වාධී් ඒාාාක්” ඇති ාර ඒ ාරාා කාෝජිත සංවර්් ආකාෝජ් 

ක්රිාා අමාතා විා යුතු ාැයි කාොන්කේල් පැ්වීමාත පරසප්ර විකරෝධී කවයි.   

(iv) තව ස, එ වැනි “ස්වාධී් ඒාාාක්” ස්ථාප්ා ාළ ස, එා ාාපාය්ා, නීතික  

ආධිපතයා, ාා ාළමාත්ාාාරි අව ාාර්ාක්ෂමාතතාව සහිත රජාාට අා අ ඒාාාක් 

(සමාතාගමාතක්) බව MCC ආාත්ා මාත ළිබගන්කන් ්ම්, එමාත ඒාාක  ාටයුතු වයට 

මාතැදිා අ කවමින් මාතාර්කගෝපකේශ දීමාතට, නිර්කේශ සැපීමමාතට කාෝ අනුමාතැති යබා දීමාතට 

කාෝ MCC ආාත්ා කමාතමාත සංයුක්ත ගිවිසුමාත තුබන් ළිාවර කග් තිීමමාත ස ක්ො 

ගැළකපයි. තව ස, එ කසේ මාතැදිා අ වීකම් බයතය තිබුණ ස, සංයුක්තාට අසාළව 

කාකර් කිල්ුව ාටයු අතා කාෝ ක්ොාර ල්ටීමාතා ප්රතිලයාක් කයස උේගත විා ාැකි 

ාානිාක්, පාඩුවක්, තුවාය වීමාතක් කාෝ මාතරණාක් සම්බන් වගකීකමාතන් MCC 
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ආාත්ා ාා අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පස ආ්ඩඩුව නිසාස් කිරීමාතට කමාතමාත සංයුක්ත 
ගිවිසුකම් 6.8 වගන්තිකාන් ප්රතිපාස්  සයසනු යැබ තික. . තව ස, එමාත වගන්තිාට 

අනුව, එ වැනි ාම් අගතිාාරී ත අවාක් නිසා උේගත විා ාැකි ව්තිා ළිාවරාන් 

හි දී අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පසා, MCC ආාත්ා ාා එහි වර්තමාතා් කාෝ අතීත 

නියාරීන් කාෝ කසේවාාන් ශ්රී යංාාකේ ල්ාලු අධිාරණාන්හි බයාධිාාරිකාන් 

විනිර්ුක්ත කාකරයි. එ විට, ල්ාලු වගකීම් ශ්රී යංාා රජා මාතත පැවැකරන්කන් 
නිරාාාසකානි. කම් ප්රතිපාස් ශ්රී යංාාවට ළිබගත ක්ො ාැකි බව ාමිටුකේ මාතතායි. 

(v) වැලසටා් කමාතකාාව් MCA-Sri Lanka සමාතාගකම් අයක්ෂ මාත්ඩලයක  ඡන්ස 

බයා හිමි සාමාතාජිාාන් ශ්රී යංාා රජක  නියාරීන් ව් කායින් එමාත 

අයක්ෂාවරුන් මාතඟින් කාකර් කිල්ාම් ාටයු අතාට ශ්රී යංාා රජක  

ප්රතිප අතීන්වයට කාෝ ශ්රී යංාාකේ ාාපතට පටාැණි කයස ාටයුතු ාළ ක්ො ාැකි 

බවට ්යායිා තර්ාාක් ඉදිරිප අ විා ාැකි ා. එ කසේ වුව ස, MCA-Sri Lanka සමාතාගමාත 

එ කසේ ශ්රී යංාා රජක  අභිප්රාාාන්ට අ්ර්ථාාරී කයස ාටයුතු ක්ොාළ යුතු බවට 

කිල්ුව ප්රාාිතත වගන්තිාක් සංයුක්ත ගිවිසුකම් කාෝ වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් 

ගිවිසුකම් (PIA හි) ්ැති ්ුුව, ඒ සමාතාගකම් කිල්ුව ාටයු අතක් අකමාතරිාා එක්ස අ 

ජ්පසක  නීති, ප්රතිප අති කාෝ ජාතිා ආරක්ෂා අභිප්රාාාන්ට ළිටු පා ාටයුතු ාළ 

ක්ොාැකි ව් අයුරු සංයුක්තක  5.1(b)(iv) ාා 5.1(b)(v) සා PIA හි 1.3(b)(ii)(C) 

ාා 1.3(b)(v) වගන්තිවලින් ප්රාාිතත ව ප්රතිපාස් සාසනු යැබ ඇත. තව ස, ඉාතින් 

සඳාන් කාරුණු පරිදි MCA-Sri Lanka සමාතාගකම් අයක්ෂවරුන් තුබන් ාැරුණු විට 

කව් අ කිල්ාම් කයසකින් සමාතාගකම් කාෝ සමාතාගමාත විල්න් කාොසවා ගැක්් කසේවා 

සැපයුම්ාරුවන් කේ ාටයුතුවයට මාතැදිා අවීමාතට ශ්රී යංාා රජාට ක්ොාැකි පරිදි 

(සංයුක්තකාන්, වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ගිවිසුකමාතන් සා උපකවාඛ්ා -3C හි 

ඇති MCA-Sri Lanka සාංගමිා වයවසථ්ාවලිකාන්) ප්රතිපාස් සයසනු යැබ ඇත.  

(vi) එ කසේ MCA-Sri Lanka සමාතාගමාත මාතඟින් ල්ුව කාකර් ාටයුතුවයට මාතැදිා අවීමාතට 

රජාට කාෝ රජක  ආාත්වයට ක්ො ාැකි පරිදි ප්රතිපාස් සාසනු යැබ ඇති ු අ, 

සංයුක්ත වැලසටානින් අකේක්ෂිත නිමාතැවුම් නිල් පරිදි යබා දීකම් වගකීමාත සංයුක්ත 

ගිවිසුකමාතහි 3.2(a) වගන්තිකාන් ශ්රී යංාා රජා මාතත පවරනු යැබ ඇත. මාතැදිා අවීකම් 

බයතය ක්ොමාතැති ක්රිාාවලිාා වගකීම් පවරනු යැීමමාත ාළමාත්ාාරණ ප්රථමාත 

මූයර්මාතවයට පවා  පටාැණි ා. 

(vii) ඉාත ප්රතිපාස් අනුව කපනී ාන්කන් සංයුක්ත වැලසටාකන් ාා MCA-Sri Lanka 

සමාතාගකම් ාටයුතු නිසා ාම් මූයය වගකීම් ජ්්ා කවකතො අ ඒ කවනුකවන් කගවීම් 

කිරීමාතට පවා ශ්රී යංාා රජා බැඳී ල්ටි් බව යි. කමාතමාත ත අවා වලා අ බැරෑරුම් වන්කන් 

MCC සංයුක්ත ගිවිසුකම් 5 වැනි වයවස්ථාව සා PIA හි 5.7(a) වගන්තිා ප්රාාර ඕ්ෑමාත 

අවස්ථාවා කාෝ PIA හි 5.7(b) වගන්තිාට අනුව මාතසා ාවා දීකමාතන් පසු කාෝ 

ගිවිසුකමාතන් ඉව අවීමාතට MCC ආාත්ාට අවසර යබා දී ඇති නිසා ා. ාම් කාාකින් 

එ කසේ ප්රතයාදිෂ්ඨ කිරීමාතා දී  කාෝ MCC ගිවිසුමාත නිමාතා වීකම් දී කාෝ MCA-Sri Lanka 

සමාතාගමාත ඒ ව් විට බැඳී ල්ටි් ණා කාෝ කව් අ වගකීම් කාෝ කගවා සැර මාතට 
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සංයුක්තක  5.2, 5.3 සා PIA හි 1.3(b)(viii),  වගන්ති අනුව ශ්රී යංාා රජාට නිසැා 

ව මාත ල්ුව වනු ඇත. තව ස, එ කසේ ප්රතයාදිෂඨ් කිරීමාතා දී එතුවක් කස් යස ප්රසා් ුසලින් 

ාම් කාොටසක් සඳාා ශ්රී යංාා රජා MCC ආාත්ාට කාෝ අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පස 

රජාට ණාාරුවකු වීකම් නිසග ාැකිාාවක් MCC සංයුක්තක  5.2 වගන්තික , සා 

PIA හි 4.2(a) ල්ට 4.2(e) කතක් වගන්තිවය ප්රතිපාස්ාන් හි ගැ.  වී ඇති බව ස, 

ාමිටුව නිරීක්ෂණා ාරයි. 

(viii) ර ට අමාතතර ව, ගිවිසුමාත නිමාතා කාකර් අවසථ්ාවා දී තමාතන්ට අවශය වන්්ා වූ ාටයුතු 

ශ්රී යංාාව ාැමාතති වුව ස අාැමාතැති වුව ස අප රට තුළ දිගටමාත පව අවාකග් ාාමාතට MCC 

ආාත්ාට ාැකි ව් පරිදි අවශය ප්රතිපාස් ස සංයුක්තක  5.1 ාා  5.5 සා PIA හි  

4.2(h), 5.7 ාා  5.8 වගන්ති තුළ ඇති බව ස ාමිටුකේ අවා්ාට යක් කවයි. ශ්රී 

යංාාව මාතත මූයයමාතා වගකීම් පටවනු යැබ ඇති අවසථ්ාවා කමාත වැනි ත අවාක් 

උේගත වුවකාො අ ශ්රී යංාා රජා අතිශයින් අසීරුතාවට  ප අ වනු ඇති අතර ඒ තුළ 

සැයකිා යුතු කක්වවාාාරී බයාක් පාවිච්චි කිරීමාතට MCC ආාත්ා ළිාවර ගැනීමාතට 

ඇති ඉලාල බැාැර ාළ ක්ො ාැා. MCC විල්න් ල්ා රටට ුවන් ප්රසා්ා අ අහිටවූව ස, 

මාතැලගස්ාරාට එහි ප්රතිලය කයස ුහුණ දීමාතට ල්ුව වී ඇති බැඳීම්වලින් ඉව අවීමාතට 

ක්ොාැකි වී ඇ අක අ කමාතවැනි ත අවාක් නිසා සැයි විමාතසා බැලීමාත වැසග අ විා ාැකි ා. 

5.1.2 ප්රසම්පාස් රමාතකේසා ාා සැපයුම් ප්රභවාන් 

(i) කමාතමාත ගිවිසුමාතට අසාළ වයාපිති ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට කාෝජ්ා වී ඇ අක අ ඊට අසාළ ශ්රී 
යංාා රජක  ආාත් තුබන් ක්ො කේ. අවමාත වශකාන් ශ්රී යාංකිා සමාතාගම්වයට සීමාතා 

වූ කාොන්ත්රා අ මාතඟින් ස ක්ො කේ. කව් අ ේවිපාර්ශව්ිා ණා කාෝ ආාර 

කාෝජ්ාරමාත තුළ සක්්ට යැකබන්්ා වූ ඒ ඒ රටවය සැපයුම් සමාතාගම්වලින් මාත කසේවා 

සපාාගත යුතු බවට ව් කාොන්කේල් කමාතමාත MCC ප්රසා්ක  කාොන්කේල්ාක් ාර 

ක්ොතිීමමාත සුබවාදී ව් බව සතයාකි. එ ්ුුව, ශ්රී යංාාකේ ප්රසම්පාස් ක්රිාාවලිා 

නිකශේ්ා ාරමින් අකමාතරිාානු/MCC ප්රසම්පාස් රමාතකේසාන් අසාළ ව් පරිදි 

පාර්ලිකම්න්තුකේ නීතිගත ාර් කයස කාොන්කේල් පැ්වීකමාතන් සා එමාත ක්රිාාවලිා 

සස්කසේ කතෝරා ගැක්් සැපයුම්ාරුවන්ට  MCC ආාත්ක  අනුමාතැතිා යබා ගත 

යුතු ව් පරිදි ප්රතිපාස් සැාැසීකමාතන් එමාත ්ා අමාතා ඉලාල ස නිකශේ්ා වී ඇත.  

(ii) කමාතමාත ප්රසම්පාස් රමාතකේසා සස්කසේ වයාපිති ක්රිාා අමාතා කිරීකම් දී ජාතිාමාතා 
වශකාන් ාා රාජය ආරක්ෂාව සම්බන්කාන් සංකේදී කාේතු මාතත පමාතණක් කාෝ  

අසාළ සැපයුම්ාරුවන් කාෝ සමාතාගම් ක අරීමාත ශ්රී යංාාකේ රාජය ආාත්ාන්ට සීමාතා 

කිරීමාතට ශ්රී යංාාවට අවාාශ ක්ොමාතැත. එ වැනි ත අවාක් තුළ ඉලම් මාතැනීමාත, ල්තිාම් 

කිරීමාත ාා ස අත ගබලා ඇති කිරීමාත, මාතයගතව වාා් පාය් රමාතකේස සැාැසීමාත වැනි 

රක ද ජාතිා ආරක්ෂාවට ාා කේශපාය්-ආර්ථිා ාා සමාතාජීමා සව්වරී අවාට 

බයපෑම් එවාය කිරීමාතට කාොසා ගනු යැබිා ාැකි කතොරතුරු කාෝ පරිගණා කාසවුම් 

කිල්ුව පාය්ාකින් ාා සීමාතාවකින් කතොර ව කේශීා ාා විකේශ කාොන්ත්රා අාරුවන් 

කේ අතට ප අවීමාත වැළැක්විා ක්ො ාැා.  කමාතමාත ත අවා ස කිල් කසේ අ මාත සුුවසු ක්ො 

ව් බව ාමිටුකේ මාතතායි. 
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5.1.3  වැලසටාන් ව අාම්, සංකේදී කතොරතුරු ාා බුේධිමාතා කේකපොළ අයිතිා  

(i) සංයුක්ත ගිවිසුකමාතහි ාා වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ගිවිසුකමාතහි  “වැලසටාන් 

ව අාම්” (Program Assets) කයස සැයැකා් (ාන්ත්ර-උපාරණ-කමාතවයම් වැනි 

ද්රවයමාතා කේකපොළ කමාතන් මාත කතොරතුරු-ස අත-මාතිුවාාංග වැනි ද්රවයමාතා ක්ො ව් 

කේකපොළ ස ඇතුළ අ විා ාැක්ාා වූ) කිල්වක් අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පසක  ජාතිා 

ප්රතිප අතිවයට සා ජාතිා ආරක්ෂාවට පටාැණිව කාොසා ගත ක්ොාැකි බවට 

සංයුක්තක  5.1(b)(iv) සා 5.1(b)(v) හි සඳාන් ව් ්ුුව ඒ කිල්වක් ශ්රී යංාාකේ 

ජාතිා ප්රතිප අති සා ජාතිා ආරක්ෂා අරුණුවයට පටාැණිව කාොසා ගත ක්ොාැකි 

බවට කිල්ුව ප්රතිපාස්ාක් අසාළ ගිවිසුම් තුළ සාසනු යැබ ක්ොමාතැත.  

(ii) කමාතමාත ත අවා වලා අ බරපතළ වන්කන් සංයුක්ත ගිවිසුකම් V වැනි ඇුණුකමාතහි 

බුේධිමාතා කේකපොළ සම්බන්කාන් යබා දී ඇති අර්ථ නිරූපණා සමාතඟ කිාවිා යුතු 

සංයුක්තක  3.9 වගන්තික  ප්රතිපාස් අනුව ා. එමාත වගන්තිාට අනුව කමාතමාත 

සංයුක්තාට අසාළ ල්ාලු ාටයුතුවය දී භාවිත කාකර් කතොරතුරුවය ාා එමාත 

සංයුක්තා ක්රිාා අමාතා කිරීකම් දී නිපැකා් ල්ාලු ස අත - සටාන් - සංඛයා කවාඛ් - 

කතොරතුරුවය පූර්ණ බුේධිමාතා කේකපොළ අයිතිා MCC කවත යැකබ් නිසා ා. 

විකශේෂකාන්, ජාතිා ආරක්ෂාවට ාා ආර්ථිා සව්වරී අවාට සංකේදී විා ාැකි ඉලම් 

වැනි ක්කෂේත්රාන් ළිබබඳ කමාතන් මාත වර්තමාතා් ාා අ්ාගත පුරවැල් පරපුර කවනුකවන් 

රජා විල්න් භාරාාර අවා සර් ජාතිා කේකපොළ ළිබබඳ ූදක්ෂම්ාත කතොරතුරු අප රක ද 

පුරවැල්ාන්ටව අ සීමාතා රහිත ව විවිත ක්ොකාකර් ත අවාක් තුළ ඒවා කිල්ුව 

වාරණාකින් කතොර ව විකේශීා ආාත්ාා බුේධිමාතා කේකපොළක් බවට ප අ කිරීමාත 

කිල් කසේ අ සුුවසු ක්ො කේ. එ බැවින්, එ වැනි වගන්ති සහිත ගිවිසුමාතක් රජක  ඉාළ 

ආාත් තුළ දී කාෝ අවමාත වශකාන් අමාතාතය මාත්ඩලයක  දී ව අ නිකශේ්ා ක්ොවීමාත 

වටාා ගත ක්ො ාැකි අ්තුරුසාාා ත අවාකි. කම් ළිබබඳ විමාතර්ශ්ා අමාතා නිර්කේශ 

අමාතාතය මාත්ඩලයාට යැීම තිබු ක්ඩ ස, ක්ො එ කසේ ්ම් ඒ මාතන් ස, සා එ වැනි ත අවාක් 

ාබ ඇති ක්ො වීමාත උකසසා ගත යුතු ළිාවර ාවකර් ස, ා් ගැටලු කවත රජක  ාි්ම් 

අවා්ා කාොු විා යුතු බව ාමිටුව අවාරණා ාරයි. 

(iii) තව ස, “වැලසටාන් ව අාම්” සඳාා විකශේෂ ුක්තිාක් හිමිව් පරිදි ස, ඒවා කිල්ුව 

ව්තිාමාතා කාෝ නිාාමාත්මාතා රඳවා ගැනීමාතකින් වැළැක්කව් පරිදි ස, ාම් 

කාේතුවකින් MCC හි පූර්ව අනුමාතැතිාකින් කතොර ව එ කසේ රඳවාගැනීමාතක් ල්ුවවන්කන් 

්ම් ඒවා වාාමාත නිසාස් ාර දීමාතට ශ්රී යංාා රජා බැඳ තබ් අයුරු ස, ාම් ාානි 

පූරණාක් ල්ුව ාළ යුතු ්ම් එහි සමාතස්ත වගකීමාත ශ්රී යංාා රජා විල්න් සරා ගත යුතු 

ව් පරිදි ස,  PIA හි 1.2(b)(i) සා 1.3(viii) වගන්ති ඇතුළ අ ාරනු යැබ ඇත. ඒ අනුව 

කපනී ාන්කන් ශ්රී යංාාකේ ජාතිා ආරක්ෂාවට තර්ජ්ාක් විා ාැකි නිසා ව අ MCC 

ක්රිාාන්විතාට අසාළ කිල්ුව කමාතවයමාතක්-ද්රවයාක්-උපාරණාක් තා්ම් කිරීකමාතන් 

කාෝ රඳවා තැීමකමාතන් ශ්රී යංාාව වළක්වනු යැබ ඇති බව යි. ශ්රී යංාාකේ කර්ගු 

කරගුයාල් ක්රිාා අමාතා වීමාත පවා කම් ප්රතිපාස් තුළ අවහිර වීමාතට ඉල ඇති බව ාමිටුව 

නිරීක්ෂණා ාරයි. 
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(iv) ඉාතින් සඳාන් කාරුණු පරිදි වැලසටාන් ව අාම්වය බුේධිමාතා කේකපොළ අයිතිා 

ඇතුළු හිමිාම් MCC සතු වන්කන් ් ම් ඒවා භාවිතා ාර කසේවා ජ්්ා කිරීකම් දී MCC 

ආාත්ා කවත ආර්ථිා අයිතිවාල්ාම් (economic rights) ගාසත්ු කගවීමාතට ශ්රී 

යංාාකේ අසාළ රාජය ආාත් වයට ල්ුව වීමාතට ඇති ඉලාල ස බැාැර ාළ ක්ො 

ාැා.12 කමාතා ඉතා බරපතළ ත අවාකි. 

(v) තව ස, සංයුක්ත ගිවිසුකමාතහි (Compact හි) 5.1 ාා වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් 

ගිවිසුකමාතහි (PIA හි) 5.7 වගන්තිවය ප්රතිපාස් අනුව සංයුක්තා අවසන් කාකර් 

විටා දී, වැලසටා් ක්රිාා අමාතා වීමාත තුළ නිපාා - සපාා ග අ “වැලසටාන් ව අාම්” 

MCC ආාත්ා විල්න් ඉවායනු යබන්කන් ්ම් ඒ ආාත්ාට යබා දීමාතට කාෝ එ කසේ 

ාළ ක්ොාැකි ්ම් ඒවාට අසාළ කවළඳකපොළ වටි්ාාමාත අකමාතරිාානු කලොයර්වලින් 

MCC කවත කගවීමාතට කාෝ ශ්රී යංාා රජා සංයුක්තක  5.3(a) ාා 5.3(b) සා PIA හි 

1.2(ii), 4.2(d) ාා 4.2(e) වගන්තිවලින් බැඳී ල්ටිනු ඇත. උසාාරණාක් කයස 

“වැලසටාන් ව අාම්” කයස සයානු යැබිා ාැකි රජක  ඉලම් ළිබබඳ ස අත, ස අත 

ගබලා, මාතිුවාාංග, ල්තිාම් වැනි  කතොරතුරු කමාතන් මාත ඒවාක  සථ්ානීා ළිහිටීමාත අනුව 

වාණිජමාතා වශකාන් පමාතණක් ක්ොව ජාතිා ආරක්ෂාව ළිබබඳ දිශා්තිකාන් ස ඉතා 

සංකේදී ාා වටි්ාාම් සහිත විා ාැකි ල්තිාම්, සැයසුම් ාා ස අත ස, කමාතමාත ප්රතිපාස්ා 

ාටක අ MCC ආාත්ා සතු ාර ගැනීකම් ඉලාල ඒ අනුව බැාැර ාළ ක්ොාැා.   

(vi) තව ස, PIA හි 1.2(b)(ii) වගන්තික  ප්රතිපාස් පරිදි වැලසටා් අවසන් වී තව අ වසර 

පාක් ගතව් තුරු කේකපොළ සම්බන් වැලසටාන් ව අාම් ළිබබඳ වාණිජමාතා තීරණ 

ගැනීකම් ස්වවරී අයිතිා ස ශ්රි යංාාවට අහිමි ාරනු යැබ ඇත.  

(vii) ඉාත විමාතසුකමාතන් ගමාතය වන්කන් වැලසටාන් ව අාම් ළිබබඳ නිසාකසේ තීන්ුව තීරණ 

ගැනීකම් අයිතිා ස සංයුක්තක  ාා PIA හි වගන්ති තුබන් ශ්රී යංාාවට අහිමි ාර ඇති 

බවකි. අසාළ ව අාම් සම්පාස්ා කිරීමාතට ශ්රී යංාාවට මූයයාාර සපාා ඒවාක  

අයිතිා කමාතන්මාත ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ාතුරුපස තමාතන් සතු ාර ගැනීමාතට MCC 

ආාත්ාට කම් තුළ ඉල ාල විවර වන්කන් ්ම් ඉන් ළිබබිඹු වන්කන් කමාතා ශ්රී 

යංාාවට කස් සංවර්් ආාරාාට වලා ශ්රී යංාාකේ අභයන්තර කසේවා සැපයුම් 

අවහිරාකින් කතොර ව තමාත ආාත් සතු ාර ගැනීකම් වාණිජ අරුණකින් අකමාතරිාාව 

විල්න් කාකර් ආකාෝජ්ාක් කයස සයානු යැබිා ාැකි බවයි.  

5.1.4 ආරවුවා සමාතථ රමාතකේසා 

(i) MCC සංයුක්තා ක්රිාා අමාතාවීකම් දී ඇති විා ාැකි මාතතකකසාාරී ත අවාන් ාුකේ 

MCC ආාත්ා ාා ශ්රී යංාා රජා අතර ආරවුවා සමාතථා ළිබබඳ කිල්ුව නිශච්ිත 

ක්රිාාවලිාක් ගිවිසුකම් සඳාන් ාර ක්ොමාතැති අතර PIA හි 4 වැනි 5 වැනි වගන්තීන් හි 

සක්වා ඇති වයාකූය ප්රතිපාස්ාන්කගන් පවා ශ්රී යංාා රජාට වාල්සාාා කාෝ 

සාාරණ ත අවාක් කිල් කසේ අ ගමාතය ක්ො ව් බව ාමිටුකේ අසාසයි. තවස, කමාතමාත 
                                                           
12 2003 අංා 36 සර් බුේධිමාතා කසකපොළ ප්ක අ 6 වැනි වගන්තික  අර්ථානුකූය ආරක්ෂිත ාිති (works which are 
protected) ගණකාහි යා සැයැකා් ව අාම් භාවිතා ාරන්්න් කගන් ඒ සඳාා ආර්ථිා අයිතිවාල්ාම් (economic rights) 
ගාස්තු අා කිරීමාතට බුේධිමාතා කේකපොළ අයිතිාරුට ාැකි කවයි.  
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ත අවාන් ාටක අ  සංයුක්තාට සා ඒ ාා බැඳි අක්කු අ ගිවිසුම්වයට “ජාතයන්තර 

නීතිා” අසාළ ව් බවට සංයුක්තක  6.4 වගන්තිකාන් ාර ඇති සඳාක්හි කිල්ුව 

නීතිමාතා වටි්ාාමාතක් කාෝ වැසග අාමාතක් ක්ොමාතැත.   

(ii) එ කසේ මාත, ඉාත සඳාන් කාරුණු පරිදි ආරවුවා විසඳීකම් රමාතාක් ක්ොමාතැති ත අවාක් 

තුළ ගිවිසුමාත අවසන් කිරීමාතක්, තාවාාලිා ව ්වතා සැර මාතක් කාෝ අතරමාතග දී 

තවුවරට අ පව අවාකග් ාා ක්ොාැකි වීමාතක් ල්ුවවුවකාො අ උේගත විා ාැකි ඉාතින් 

විස්තර කාරුණු මූයයමාතාමාතා වගකීම් ළිබබඳ, ව අාම් සා කේකපොළ අයිතිා ළිබබඳ 

කමාතන් මාත MCC නිකාෝජිතාන් ාා ආකාෝජාාන් තවුවරට අ රට තුළ ැසඳී ල්ටීමාත 

වැළැක්වීමාතට ක්ොාැකි වීකම් ඉලාල ළිබබඳ අවසා්ම්ාාරී ප්රතිවිපාා ශ්රී යංාාකේ 

බයාරීන් කේ සර ප විපරමාතට යක් විා යුතු ා.  

(iii) ඒ අනුව අන්කේෂණා ාළ ාැකි වන්කන්  MCC කාොන්කේල්වය ප්රතිපාස්ාන් එක් 

ව කග් සයාා බය් ාය ඉදිරික  දී ඇති විා ාැකි ආරවුවා කාෝ ාබාාරී ත අවාා 

දී රක ද ස්වවරී අවාට ාානි විා ාැකි ප්රතිවිපාා උේගතවීමාතට ඇති ඉලාල ස බැාැර 

ාළ ක්ො ාැකි බවයි. එ වැනි ත අවාක් ාුකේ කමාතතුවක් ක්රිාාාාරී ත අවක  

ක්ොපවැති ACSA, SOFA, Peace Corps වැනි ගිවිසුම්වය ප්රතිපාස් තුබන් ළිබගැනී 

ඇති අයිතීන් බයව අ රාජයාක් ව් අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පසා විල්න් ක්රිාා අමාතා 

ාරනු යැීමමාතට ඇති අවසා්මාත ස ශ්රී යංාා රජක  සර ප අවා්ාට පාත්ර විා යුතු ා. 

5.1.5 ව්තිා ාා ආ්ඩඩුරමාත වයවසථ්ා විධිවිා් 

(i) කාෝජිත සංයුක්ත ගිවිසුකම් ුවා කාටුම්පකතහි  සඳාන් වූක  එමාත සංයුක්තා ශ්රී 

යංාාකේ නීති පේතිාට ඉාබන් තිබිා යුතු බවකි. අවසන් සාාච්ඡා සම්ුති 

ැසස්වීකම් දී එමාත කාොන්කේල්ාට ශ්රී යංාා නිකාෝජිතාන් කේ අවා්ා කාොු වූ විට 

එා ඉව අ ාර ගැනීමාතට අ, අවශය ප්රතිපාස් සහිත සංයුක්ත ගිවිසුමාත ශ්රී යංාා 

පාර්ලිකම්න්තුකේ නීතිාක් බවට ප අ කිරීමාත සසක්සේ එාට ශ්රී යංාාව තුළ සමාත මාත දටකම් 

වයංගුතාවක් යබා දීමාතට අ MCC ආාත්ා ළිාවර කග් ඇති බව කපනී ායි. 

(ii) ඒ අනුව, ඉාත 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, සා 5.1.4 හි විග්රා කාරුණු ප්රතිපාස් ස ඇතුළ අ 

සංයුක්ත ගිවිසුම් කාටුම්පතක් සාස් වී ඇති අතර සංයුක්ත ගිවිසුකම් 7.1 
වගන්තිකාන් ප්රාාිතත ව සැක්කව් පරිදි එමාත ගිවිසුමාත ශ්රී යංාා පාර්ලිකම්න්තුකේ 

ප්තක් කයස සම්මාතත ාළ යුතු බවට කාොන්කේල් ප්වනු යැබ තික. . 

(iii) එමාත ගිවිසුම්වය වගන්ති [විකශේෂකාන් සංයුක්ත ගිවිසුකම් 2.2, 3.3, 3.5, 3.6(a), 

3.8(a), 3.8(b) සා 5.1(b)(iv) වගන්ති] විමාතසා බැලීකම් දී නිරීක්ෂණා වන්කන් ශ්රී 

යංාාකේ ක්ොව් අණ ප් අ - කරගුයාල් - රමාතකේස කීපාක් (උසාාරණ වශකාන්, 

Section 607 of the Millennium Challenge Act of 2003, MCC’s Program 

Procurement Guidelines, Accounting Principles prevailing in the US, MCC’s 

Guidelines for Financial Audits, United States Government Policy, වැනි) කම් 

සස්කසේ ශ්රී යංාාව තුළ ව්තිා ළිබගැනීමාතට යක් කව් බවයි.  
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(iv) කමාතා කිල් කසේ අ ළිබගත ක්ො ාැකි ත අවාක් ව් අතර, ඒ තුළ ාමිටුකේ අවා්ාට 

යක් වන්කන් ශ්රී යංාා නීති පේතිාට ආගන්තුා වූ සා බයපෑම් වපසරිා ළිබබඳ 

ගැඹුරක් අප සතුව ක්ොමාතැ අතා වූ ආ්ානිත නීති රාුවක් අවමාත වශකාන් කමාතමාත 

සංයුක්තක  ාටයුතු සඳාා පමාතණක් කාෝ රට තුළ නීතිගත කිරීමාතට අ, කපොුවකේ රක ද 

ක්රිාා අමාතා වන්්ා වූ ල්ාලු ආාත් වයට බයපා් ව්තිා රාුකවන් පරිබාහිර 

ාටයුතු ාර් ශ්රී යංාා රජාට අයිති වයවසථ්ාළිත ආාත්ාක් අප රට තුළ බිහි 

කිරීමාතට අ කමාතමාත ගිවිසුමාත සස්කසේ උ අසාා සරා ඇති බවයි. ඒ තුළ කමාතමාත සමාතසත් 

කාෝජ්ාවලික  ාා කාෝජිත රමාතකේසක  අරුණුවය සේභාවා නිරාාාසකාන් 

අභිකාෝගාට යක්ව් බව ස ාමිටුකේ අසාසයි. 

(v) ර ට වැිමාත් අ වශකාන්, සංයුක්තක  6.2 වගන්තික  ාා වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා 

කිරීකම් ගිවිසුකම්  (PIA) හි 5.4 වගන්තිා ප්රාාරව ප්රතිපාස් සයසනු යැබ ඇ අක අ එමාත 

ගිවිසුම්වය කාොන්කේල් කසපාර්ශව්ක  ප්රා් නිකාෝජිතාන් අතර අ අසන් කාකර් 

එාඟතා ලිළි වලින් සංකශෝ්ා ාළ ාැකි බවයි. ඒ උකසසා පාර්ලිකම්න්තුකේ 

අනුමාතැතිාක් අ්වශය බවට PIA හි ප්රතිපාස්වය විකශේෂකාන් සඳාන් කේ. කමාතා 

බරපතළ පරස්පර විකරෝධීතාවකි. පාර්ලිකම්න්තුකවන් සම්මාතත කිරීමාතට කාෝජිත 

කාොන්කේල් සහිත ප්තා වගන්ති ාබ පර්ලිකම්න්තු අනුමාතැතිාකින් කතොරව කව්ස ්

කිරිමාතට ප්රතිපාස් සැයැසීමාත තුළ මාතාජ්ාා සතු අනුවායංඝනීා වූ නීති සම්පාස් 

බයතය අ්යාරණා ාරවීකම් වෑාමාතක් ළිබබිඹු කව් බව අ එා ශ්රී යංාා රජා විල්න් 

කිල් කසේ  අ ළිබගනු යැබිා ාැකි ත අවාක් ක්ො ව් බව අ ාමිටුකේ අසාසයි. 

(vi) ඉාත විග්රා කාරුණු ත අවාන් ශ්රී යංාා ආ්ඩඩුරමාත වයවස්ථාකේ 4 වැනි වයවස්ථාව 

සමාතඟ කිාැකව් 3 වැනි වයවසථ්ාකේ අර්ථානුකූය අ්යාරණා ාළ ක්ොාැකි 

ජ්තා සව්වරී අවා වර මාතාර්ගකාන් උවායංඝ්ා කිරීමාතක් බව ාමිටුකේ මාතතායි. එ 

කසේ කිරීමාත නුසුුවසු ව් බව පමාතණක් ක්ොව, සුුවසු ාැ යි නිර්කේශ ාළ ාා අනුමාතත ාළ 

ල්ාලු ආාත් ආ්ඩඩුරමාත වයවස්ථාව සුැසකීමාතට කස් යස ප්රතිඥාව බිඳ සමාතා ඇති 

කසාක් ස ාමිටුවට නිරීක්ෂණා කවයි. 

 

5.2 ලිළි කවාඛ්වලින් ප්රාාිතත නීතිමාතා ප්රතිවිකරෝතා  

(i) ඉාතින් සඳාන් කාරුණු ත අවාන් ස ඇතුළු ව, MCC ගිවිසුකම්, වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා 

කිරීකම් ගිවිසුකම් (PIA) ාා අක්කු අ කාෝජිත වයුාාන් හි ප්රාාිතත ශ්රී යංාාකේ 

වයවසථ්ාවට කාෝ / ාා ව්තිා රාුවට පටාැණි කාොන්කේල් ාා ප්රතිපාස්ාන් පාත 

සැක්කව් පරිදි සාරාංශගත ාළ ාැකි ා : 

(අ) සංයුක්තක  7.1 වගන්තිා -  

 සංයුක්තා ල්ා ආගන්තුා නීති ප්රතිපාස් සහිතව ශ්රී යංාා පාර්ලිකම්න්තුකේ 

සම්මාතත ාළ යුතු වීමාත තුළ ආ්ඩඩුරමාත වයවස්ථාකේ 4(ආ) උප වයවසථ්ාව සමාතඟ 

කිාැකව් 3 වැනි වයවස්ථාකේ අර්ථානුකූය, ජ්තාව සතු අන්සතු ාළ 

ක්ොාැකි වයවසථ්ා සම්පාස් පරමාතාධිාාරී බයා උවායංඝ්ා කේ. 
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 කමාතමාත ප්රසා්ා ආකාෝජ්ාක් බැවින් ඊට ආරක්ෂණාක් අවශය ්ම් ඒ උකසසා 

පාර්ලිකම්න්තුකේ 2/3 ා බහුතරාකින් සම්මාතත විා යුතු බවට ව් ආ්ඩඩුරමාත 

වයවසථ්ාකේ 157 වයවස්ථා ප්රතිපාස්ා කමාතමාත වගන්තිකාන් මාතඟාැර ඇත.  

(ආ) සංයුක්තක  3.2(a), 3.2(b) ාා 3.8, PIA හි 1.3(b)(i), 1.3(b)(ii) සා 1.3(b)(iv) ාා 

2.10(c) වගන්ති - 

කමාතමාත වගන්තිවලින් ප්රාාිතත රමාතකේසාට අනුව MCC ප්රසා් අරුසවා ශ්රී යංාා 

භා්ඩලාගාරා ාරාා සථ්ාළිත ආාතනිා රාුව තුළ ාළමාත්ාාරණා ක්ො කේ.  

ඒ ුසවා රජක  කපොුව අරුසයට බැර ක්ො වනු ඇති අතර ඒවාක  විාසම් වීම් ස 

කපොුව අරුසකයන් කාකර් විාසම් කයස ක්ො සැයකානු ඇත. තව ස, කමාතමාත 

අරුසවා ාළමාත්ාාරණා ළිබබඳ විගණ්ාන් MCC මාතාර්කගෝපකේශාන්ට 

අනුකූය ව ල්ුව විා යුතු බවට සැක්වීකමාතන් පාර්ලිකම්න්තුව විල්න් ාරනු යැබිා යුතු 

වූ රාජය මූයය පාය්ක  විගණාාධිපතිවරාා කේ ාාර්ාභාරා අතිරමාතණ වීමාතක් 

ස කමාතමාත ප්රතිපාස්ාන් තුබන් ල්ුව කවයි. කමාතා පාර්ලිකම්න්තුව තුබන් ක්රිාා අමාතා 

විා යුතු මාතාජ්තාව සතු මූයය පාය්ා ළිබබඳ වයවසථ්ාළිත රමාතකේසා මාතඟාැර 

ාාමාතක් බැවින් එා ශ්රී යංාා ආ්ඩඩුරමාත වයවසථ්ාකේ 17 පරිච්කඡසක  148, 149 

සා 150 වැනි වයවස්ථා ප්රතිපාස්ාන් අතිරමාතණා කිරීමාතට සර් යස ප්රා අ්ාකි. 

 (ඇ) සංයුක්තක  3.6 ාා PIA හි 2.1 (d) වගන්ති - 

 MCC අභිමාතතා අනුකූයව එහි මාතාර්කගෝපකේශ අනුව සව්ාධී් ප්රසම්පාස් 

නිකාෝජිතාකු මාතඟින් ල්ාලු ප්රසම්පාස්ාන් ල්ුව කිරීමාතට ඇතුළ අ ාර තිකබ් 

ප්රතිපාස්ාන් ආ්ඩඩුරමාත වයවස්ථාකේ 19 වැනි සංකශෝ්ක  ප්රසම්පාස් 

රමාතකේසා තුළ අකේක්ෂිත සව්ාධී් අවාට ාා අරුණුවයට පටාැණි කේ. 

 (ඇ) සංයුක්තක  3.9 වගන්තිා - 

සංයුක්තක  අකේක්ෂිත පරිදි වයාපිතික  ප්රතිලය කයස යබා ගන්්ා ස අත 

කතොරතුරු ඇතුළු නිමාතැවුම්වය බුේධිමාතා කේකපොළ අයිතීන්  MCC ආාත්ාට 

පූර්ණ වශකාන් පැවැරුවකාො අ 2003 අංා 36 සරණ බුේධිමාතා කේකපොළ ප්ක අ 

6 වැනි වගන්තික  අර්ථානුකූය ආරක්ෂිත ාිති ළිබබඳ ව්තිා අයිතීන් ශ්රී 

යංාාකේ ජාතිා අරුණු වයට පටාැණි ව ක්රිාා අමාතා වීමාතට ඇති ඉලාල බැාැර 

ාළ ක්ො ාැකි ා. උසාාරණ වශකාන්, රාජය ආරක්ෂාවට වැසග අ විා ාැකි ඉලම් 

ළිබබඳ සංකේදී ස අත ස, ප්රවාා් පේතික  ස්වාා අතතාවට සා එමාත පේතිා 

භාවිතා ාර් වාා් ාා මාතගීන් කේ ආරක්ෂාවට බය පෑ ාැකි කතොරතුරු ස, කම් 

තුළ අ්යාරණා වීමාතට ඉල ඇත. 

(ඈ)  සංයුක්තක  I පරිිතෂඨ්ක  B-2 හි ඉලම් වයාපිතිා - 

 රජක  ඉලම් වය බයපත්රයා) න්ට ල්න්්ක්ාර සේපු යබා කසමින් එමාත ඉලම් 

කවකළඳ කපොළට ප්රවිෂට් ාරවීමාතට කමාතමාත වයාපිතිකාන් අකේක්ෂිතයි. ඒ උකසසා 

1947 අංා 8 සර් රජක  ඉලම් ආඥා ප්ත සංකශෝ්ා විා යුතු ා. එකා අ, ඒ 

කවනුකවන් ඉදිරිප අ කාරුණු ඉලම් (විකශේෂ විධිවිා්) ප් අ කාටුම්පත 2019 

අකගෝස්තු 20 වැනි දි් ඉව අ ාර ගන්්ා යේකේ එා සම්මාතත ාර ගැනීමාතට 2/3 ා 
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විකශේෂ බහුතර ඡන්සාක් පාර්ලිකම්න්තුකේ අවශය ව් බවට වූ කශ්රේෂ්ඨාධිාරණ 

තීන්ුවව නිසා ා. තව ස, කමාත කසේ රජක  ඉලම්වයට ල්න්්ක්ාර හිමිාම් යබා දීමාත 

උකසසා 2003 සක්කතෝබර් මාතාසක  දී ඉදිරිප අ කාරුණු ඉලම් හිමිාම් ප් අ 

කාටුම්පත ස, සම්මාතත කිරීමාතට ්ම් පාර්ලිකම්න්තුකේ 2/3 ා බහුතර ඡන්සාකින් 

පසු ජ්මාතත විාාරණාා දී යබ් අනුමාතැතිාක් ඊට පක්ෂව  යැබිා යුතු බවට ගරු 

කශ්රේෂ්ඨාධිාරණා විල්න් 2003 කසසැම්බර් 10 වැනි දි් තීරණා ාරනු යැබූ නිසා 

ඉව අ ාරකග් ඇත (ඇුණුමාත-16).  

 ඒ අනුව,  

 ඉලම් ආඥා ප්ක අ අසාළ සංකශෝ්ාන් ල්ුව වී ්ැති බැවින් MCC 

කාෝජ්ාවලික  රජක  ඉලම්වයට ල්න්්ක්ාර සේපු ප්රසා්ා කිරීමාතට 

ඉදිරිප අ ාරනු යැබ ඇති වයාපිතිා රක ද පව අ්ා නීතිාට පටාැණි ා. 

 එ කසේ විකශේෂ බහුතරාක් ක්ොමාතැතිව සංකශෝ්ා ාළ ක්ොාැක්ාා වූ  

සැ්ට පව අ්ා නීතිාට පටාැණි කාොන්කේල් ාා ක්රිාාන්විතාන් සහිත 

කාෝජ්ාවලිාක් පාර්ලිකම්න්තුකේ සරය බහුතරාකින් ප්තක් කයස 

සම්මාතත කිරීමාතට ා අ් සරකතො අ එ වැනි ප්රා අ්ාක් ආ්ඩඩුරමාත 

වයවසථ්ාවට ස පටාැණි කවයි.  

 තව ස,  

 සංයුක්තක  ඇුණුමාත-I හි ඉලම් වයාපිති ශීර්ෂා ාටක අ අංා (v) උප 

කඡසක  (g) හි කමාතමාත වයාපිතිා ක්රිාා අමාතා වීමාතට ් ම් සැ්ට පව අ්ා 1998 

ඉලම් හිමිාම් ලිාාපදිංචි කිරීකම් ප්ත සංකශෝ්ා ාළ යුතු බව පූර්ව 

කාොන්කේල්ාක් කයස ප්රාාිතත ව සඳාන් වීකමාතන් ස කපනී ාන්කන් එමාත 

වයාපිතිා රක ද බයපව අ්ා නීති රාුවට අනුකූය ක්ො ව් බවයි. 

 

5.3  නීතිමාතා විමාතසුම් සම්ළි්ඩල්ා 

(i) (අ) ඉාත 5.1 හි ාා 5.2 හි සැක්කව් අයුරු, ශ්රී යංාාකේ පව අ්ා නීති රාුවට 

පටාැණි කාොන්කේල් MCC කාෝජ්ාවලික  අන්තර්ගත බැවින් ඒවා ඉව අ ාළකාො අ 

මිස කමාතමාත MCC කාෝජ්ාවලිාට අසාළ ගිවිසුම් ශ්රී යංාාව තුළ අ අසන් කිරීමාතක් කාෝ 

ක්රිාා අමාතා කිරීමාතක් නීතයනුකූය විා ක්ො ාැා. 

(ආ) එ වැනි ත අවාක් උේගත ව තිබිා දී, ඉාත සඳාන් ල්ාලු පරසප්රතා ඇතුළ අ 

සංයුක්ත ගිවිසුමාත (Compact Agreement) ශ්රී යංාාකේ පාර්ලිකම්න්තු ප්තක් කයස 

සරය බහුතරකාන් සම්මාතත කිරීමාතට අ ඒ තුළ එහි අලංගු ආගන්තුා ව්තිා 

ප්රතිපාස්වයට ශ්රී යංාා නීතිා ාා සමාත ත අවාක් යබා දීමාතට අ ප්රාාිතතව අකේක්ෂා 

ාරනු යැබ තිීමමාත ාමිටුකේ විමාතතිාට කාේතු වන්කන් එා කිල් කසේ අ විනිවිස කපක්් 

සුළු කාෝ ප්රජාතාන්ත්රිා ක්රිාාවලිාක් ක්ො ව් බැවිනි. එා මාතාජ්තාවට ක්ො සැක්් 

කසේ සවුන් කේ වයවසථ්ා සම්පාසා බයාට වර මාතාර්ගකාන් රිංගීමාතට ා අ් සැරීමාතක් බව 

ාමිටුකේ මාතතායි. 
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(ඇ) එ බැවින්, එ වැනි ප්රතිපාස් ඇතුළ අ ගිවිසුම් කාටුම්පතක් අමාතාතය මාත්ඩලයාට 

ඉදිරිප අ වීකම් දී නීතිපති කසපාර්තකම්න්තුකේ මාතතා විමාතසනු යැබුකේ ස, සා එ කසේ විමාතසා 

ඇ අ්ම් ඒ සම්බන්කාන් අමාතාතය මාත්ඩලයා කවත ගරු නීතිපති විල්න් ාවර මාතතාක් 

ඉදිරිප අ ාරනු යැබ තික.  ස, ාන්් රජා විල්න් විකශේෂකාන් අයා්ා ාරනු යැබිා 

යුතු බව ාමිටුකේ අසාසයි. 

(ඈ) MCC හි ප්රා් විාාා නියාරිාා විල්න් කවොෂින්ටන් හි ළිහිටි ශ්රී යංාා 

තා්ාපති ාාර්ාායක  Chargé d’Affaires මාතඟින් ගරු නීතිපතිතුමාතා කවත 2018 

සැේතැම්බර් 27 සාතමින් එවන්්ට කාුවණු ලිළික  (ඇුණුමාත-17 සා උපකවාඛ්ා-3: 

F4-62)  අන්තර්ගතා ස කමාතහි යා වැසග අ කවයි. MCC සංයුක්තා ාා අසාළ වැලසටාන් 

බයා අමාතා කිරීකම් ක්රිාාපටිපාටිා තුළ සංයුක්තා ාා ඊට සම්බන් එාඟතාවන් 

ක්රිාාවට ්ැංවීකම් දී එ කී සංයුක්තා ාා ඊට ආනුශංගිා ගිවිසුම් සා එාඟතාවන් 

ශ්රී යංාාකේ සැ්ට පව අ්ා සා/කාෝ ඉදිරිාට ස්ථාප්ා කාකර් නීතිාක් සමාතඟ ාම් 

ාබාක් කාෝ අ්නුකූයතාවක් ඇතිවුවකාො අ ශ්රී යංාාකේ ව්තිා ප්රතිපාස් අභිභවා 

සංයුක්තක  ප්රතිපාස් බයා අමාතා ාරවීමාතට අවශය ල්ාලු නීතිමාතා ප්රතිපාස්ාන් ශ්රී 

යංාා රජා විල්න් කග් ඇති වග තාවුරු ාර් නීතිමාතා මාතතාක් ගරු නීතිපතිතුමාතා 

විල්න් අනිවාර්ාකාන් මාත නිකු අ ාර MCC කවත ඉදිරිප අ ාළ යුතු බව එමාත ලිළිකාන් 

ශ්රී යංාා රජක  ප්රා් නීති උපකේශාාා ව් ගරු නීතිපතිතුමාතා කවත සන්වා ඇත.  

(ඉ) ඉාත (ඈ) හි අකේක්ෂා ාර ඇති ආාාරක  මාතතාක් ගරු නීතිපතිතුමාතා විල්න් ාම් 

කාාකින් යබා ුව්කාො අ ඉන් පසු ඉාතින් සඳාන් කාරුණු ආාාරක  ාබාා දී කාෝ 

අ්නුකූයතාවා දී රාජය ප්රතිප අතිාක් අනුව පසුව කග් ඒමාත අවශය වීමාතට ඉල ඇති 

නීතිාා බයා අමාතා භාවා කවනුකවන් අධිාරණාක් ඉදිරික  කපනීල්ටීමාතට ගරු 

නීතිපතිවරාාට ප්රාකාෝගිාව ක්ො ාැකි වනු ඇත.  

(ඊ) තව ස, ඉාත (ඉ) හි සැක්කව් ආාාරක  ත අවාාට තුඩු දිා ාැකි (ඈ) හි 

අකේක්ෂිත ව්තිා ප්රතිපාස්ාක් ශ්රී යංාා රජා විල්න් ළිබකග්  බයා අමාතා ාරනු 

යැබුවකාො අ එා අප පුරවැල්ාා සතු අ්ය ාළ ක්ො ාැකි ාා අනුවායංඝනීා නීති ාා 

වයවසථ්ා සම්පාස්ා කිරීකම් බයා අප විල්න් මාත අ අාරිනු යැීමමාතක් ව් අතර එා 

ස්වවරී රාජයාක් විල්න් කිල් කසේ අ ළිබගත ාැකි කාොන්කේල්ාක් ක්ො ව් බව 

අවාරණකාන් සඳාන් ාළ යුතු ව ඇත. 

(ii)  ඉාතින් විග්රා කාරුණු ගැටලු සමූාාට පාසා වන්කන් (අ) ශ්රී යංාාකේ නීති රාුවට 

පටාැණි වූ ප්රතිපාස් සහිත වගන්ති MCC සංයුක්ත ගිවිසුමාතට සා වැලසටාන් 

ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ගිවිසුමාතට (PIA) ඇතුළ අ වී තිීමමාත, (ආ) විකේශ සම්ප අ 

ාළමාත්ාාරණා සම්බන්කාන් ශ්රී යංාාකේ පව අ්ා වයවස්ථානුකූය ාා සමාතා්ය 

රමාතකේසා මාතඟාැකර් පරිදි මූයය ප්රසා්ා කාොු කිරීමාතට, වයාපිති කමාතකාාවීමාතට ාා 

වැලසටාන් අධීක්ෂණා කිරීමාතට රමාතකේසාන් සාසනු යැබ තිීමමාත, (ඇ) රජක  

පාය්ාට අක අ ුවරට ස. කබන් තැකබ් “ස්වාධී්” ාැ යි ාැඳින්කව් MCA-Sri Lanka 

්ම් වූ සමාතාගමාතක් තුබන් වයාපිති ක්රිාා අමාතා ාළ යුතු වීමාත, ාා (ඈ) කමාතමාත ගිවිසුම් ාා 

රමාතකේසා පාර්ලිකම්න්තු ප්තක් කයස නීතිගත ාළ යුතු බවට, ාර තිකබ් ආාිති 

සැයසුමාත බව ාමිටුකේ මාතතායි.  
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(iii) ඒ නිසා, MCC ප්රසා් කාෝජ්ාව සම්බන්කාන් ස අක්කු අ රටවලින් යැකබ් විකේශ 

ප්රසා් කාෝ ණා ආාර රමාත ශ්රී යංාාව තුළ පරිපාය්ා කාකර් ාා ක්රිාා අමාතා 

කාකර් රජක  සාමාතා්ය නීති රාුව, ආාිතිා ාා රමාතකේසා කාොසා ගත යුතු ව තිබූ 

බව ස, එ කසේ ක්ොමාතැතිව පසුගිා 2019 සක්කතෝබර් 29 දි් අමාතාතය මාත්ඩලය අනුමාතැතිා 

යස රමාතකේසා කාොසා කග් තිීමමාත ළිබබඳ ව කිල්කසේ අ එාඟ විා ක්ොාැකි බව ස 

ාමිටුව අවාරණා ාර ල්ටියි. 
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6. MCC ම ෝජනාව්ලි ට ිතුළත් වී ිති ව්යාපිති පිළිබඳ නිරීක් ණ  

ආරම්භක  දී සඳාන් කාරුණු පරිදි MCC ප්රසා් කාෝජ්ාවලික  ප්රාාිතත පරමාතාර්ථා 

වන්කන් ප්රතිග්රාාා රකටහි දිබඳු ාමාත ුවරලීකම් ාා විේධි කේගා ඉාළ ්ැංවීකම් අරුණු 

ඉදිරික  බාා කයස පවතින්කන් ාැ යි සැයැකුණු සංකරෝා ඉව අකිරීමාතයි. ඒ උකසසා 

කගොල්ැඟුණු ආකාෝජ් වයාපිති ළිබබඳව ස අවා්ා කාොු විා යු අක අ ඒ නිසා ා. 

ශ්රී යංාාව සම්බන් කමාතමාත වැලසටා් සම්බන්කාන් අයා්ාට භාජ්ා වී ඇති 

කාෝජ්ා අතරින් (අ) ඉලම් පරිපාය්ා ප්රතිසංස්ාරණ කාෝජ්ා සා (ආ) ප්රවාා් 

සංවර්් කාෝජ්ා ා් මාතැදිා අවීම් ේවා, ඒ ාා අසාළ ප්රතිප අතිමාතා ප්රතිසංස්ාරණ ස සහිත 

ව, ල්ා ප්රසා් තුබන් ක්රිාා අමාතා කිරීමාත ළිණිස MCC විල්න් කතෝරා ගනු යැබ ඇත. 

කමාතමාත වයාපිති කතෝරා ගැනීමාත, ඇගැීමමාත ාා ඒවාක  තිබිා ාැකි බයපෑම් සම්බන්කාන් 

පාතින් සංක්කෂේපණා කාකර් නිරීක්ෂණවයට එළැඹීමාතට ාමිටුවට ාැකි කවයි: 

i. ඉාතින් සඳාන් කාරුණු පරිදි ආකාෝජ්ා සඳාා ප්රුඛතා සංකරෝා ක අරීකම් දී ශ්රී 

යංාාකේ ාවර ආාත්ාක් ාවර පමාතණකින් අසාළ අයා්ාන්ට සාභාගි වී තික.  

සැයි වටාා ගැනීමාතට  උපාාරී කව් කිල්ුව නිය කතොරතුරක් ාමිටුවට යබාදීමාතට 

අග්රාමාතාතය ාාර්ාායක  තිබූ MCC සම්බන්ධිාරණ ඒාාාට කාෝ රජක  කව් අ 

ආාත්ාාට කාෝ ක්ොාැකි විා. ඒ අනුව එමාත සංකරෝා ඇගැීමමාත ාා ආකාෝජ් 

උකසසා වයාපිති ප්රුඛතා ක අරීමාත ශ්රී යංාාව විල්න් ක්ො ව MCC ාා/කාෝ HUCID 

විල්න් ල්ුව ාර ඇති බව කපනී ායි. 

ii. තව ස, ශ්රී යංාා සමාතාජ-ආර්ථිා කේාක  ප්රගමාත්ාට අසාළ ඉාළමාත ආකාෝජ් ප්රුඛතා 

කයස සැයකිා ාැකි කව් අ කබොකාෝ ක්කෂේත්රවය ආකාෝජ් අවසථ්ා කමාතමාත කතෝරා 

ගැනීම් අතර ක්ොතිීමමාත ගැටලු සාගත බව එවා අතිගරු ජ්ාධිපති වමාතත්රීපාය 

ල්රිකසේ්  මාතැතිතුමාතා විල්න් 2019 අකගෝස්තු 23 දි්ැති පත්රිාාකවන් අමාතාතය මාත්ඩලයා 

කවත ඉදිරිප අ ාර් යස වාර්තාකවහි ස නිරීක්ෂණා වී ඇත (ඇුණුමාත - 13).  ඒ අනුව, 

කමාතමාත කතෝරාගැනීම් සැබෑ කයස ශ්රී යංාාකේ ප්රුඛතා ස ක්ො එකසේ ්ම් MCC හි 

ප්රුඛතා ස ාන්් ළිබබඳව පැ් ්ැඟී ඇති සැාා සාාරී ාරණා විා ාැකි බව 

ාමිටුකේ මාතතායි.  

iii. කා කසේ කවත අ, අවසා්ක  දී කමාතමාත කතෝරා ගැනීම් ශ්රී යංාාව විල්න් කාෝජිත බව 

කපනී ා් කයස සඳාන් කව් බැවින් ඒවාක  සුුවසු-නුසුුවසු ාම් ළිබබඳ වගකීමාත ඍජු 

ව ශ්රී යංාාව කවත පැවැකර් බව ාමිටුකේ නිරීක්ෂණායි. තව ස, එමාත වයාපිති රක ද 

ප්රුඛ අවශයතාවන් ්ම්, MCC ප්රසා් ඇතිව කාෝ ක්ොමාතැතිව ඒවා ක්රිාාවට ්ැංවීමාත 

අවශය  කවයි. එ වැනි ත අවාක් තුළ කිල්ුව ආපසු කගවීමාතක් අවශය ක්ොව් බවට 

අවමාත වශකාන් ප්රාාිතත ව සඳාන් ාර තිකබ් MCC ප්රසා් කාොසා ගැනීමාත කව් අ 

කපොළී ාා ප්රසම්පාස් බැඳීම් කාොන්කේල් සහිත ණා පාසුාමාතක් කාොසා ගැනීමාතට වලා 

මූයයමාතා වශකාන් වාල්සාාා බව මාතතුළිටින් කපනී ාා ාැකි බැවින් කමාතමාත වයාපිති 

කාෝජ්ා ළිබබඳව ස සංක්ෂිේත වශකාන් අසාස් සැක්වීමාතට ාමිටුව අසාස් ාරයි. 
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6.1 ඉලම් පරිපාය්ා ප්රතිසංස්ාරණ කාෝජ්ා 

i. ශ්රී යංාාකේ දිස්ත්රික්ා අටක් ඇතුළ අ කව් පරිදි ඉලම් පරිපාය්ා ළිබබඳ ාටයුතු 

විධිමාත අ කිරීමාත කමාතමාත වයාපිතික  එක් ුඛය අරුණකි. යංාා වාණිජ මාත්ඩලයා 

ඇතුළු කපෞේගලිා අංශා නිකාෝජ්ා ාර් කබොකාෝ අාවලුන් කේ මාතතා ශ්රී 

යංාාකේ ඉලම් ාළමාත්ාාරණක  ඇති ුවර්වයතා රක ද සංවර්්ාට අවශය 

ආකාෝජ් යබා ගැනීමාත ාුකේ බයව අ සංකරෝාාක් බවයි. 

ii. කා කසේ වුව ස, කමාතමාත සමාතස්ත MCC ක්රිාාවලිාට සමාතාජකාන් එවාය කාකර් 

ප්රබයතමාත විකරෝාට පාසා වන්කන් ස කමාතමාත ඉලම් ක්කෂේත්රක  කිරීමාතට කාෝජිත 

මාතැදිා අවීමාත වග අමාතතා ක්ො ාළ යුතු බව ාමිටුකේ අසාසයි. 

iii. රජක  කාෝ කපෞේගලිා ඉලම් උපාාමාතාර්ගිාව ාා ජාතිා වශකාන් ඉතා වැසග අ 

ාා තීරණා අමාතා සාාාකි. රක ද ඉලම් ළිබබඳ ජාතිා අයිතිා අතීත ල්ංාය රාජය 

සමාතක  පටන් පැවැතුණකි. ඒ ළිබබඳව රජාට පවා තිබුක්ඩ භාරාාර අවා වි්ා 

ල්න්්ක්ාර අයිතිා ක්ො ව් බව “The Adaptable Peasant: Agrarian Society in 

Western Sri Lanka Under Dutch Rule, 1740-1800”  ්මාතැති ල්ා ාිතිකාන්  (107-

109 ළිටු) ආාාර්ා නිර්මාතාවා රංජි අ කේවල්රි මාතාතා පවසයි. එ බැවින්, විකශේෂකාන් 

රජක  ඉලම් කවළඳකපොළ ාන්ත්රණාක් තුබන් හුවමාතාරුවීමාතක් ානු අකේ 

ඓතිාාල්ා උරුමාතාට ළිටුපෑමාතකි. තව ස, අ්ාගත පරපුකර් ාා ජාතික  

ස්වවරී අවා උකසසා තව ුවරට අ කපොුව අයිතික  තිබිා යුතු සම්පතක් අවසා්කම් 

කාළීමාතකි. 

iv. කම් ත අවා ාවරක් වුව ස, පව අ්ා ඉලම් ඒවාක  පරිපාය්, ව්තිා ාා 

ාළමාත්ාාරණ පාසුව උකසසා මාතැ්, සැයසුම් ල්තිාම් සාසා, පරිගණාගත ාර 

ස අත පේතිාක් කගොල්ඟා ගැනීමාත සම්බන්ව ගැටලුවක් තිබිා ක්ොාැකි  

්ු අ, පාත සඳාන් අංශ ළිබබඳව ප්රශ්් ාාරී ත අවාන් තිකබ් බව ාමිටුව 

නිරීක්ෂණා ාරයි: 

(අ)  ජාතිා ආරක්ෂාව කවනුකවන් කාෝ කව් අ උපාාමාතාර්ගිා වැසග අාමාතක් 

කවනුකවන් රජා භාරක  පමාතණක් තිබිා යුතු ඉලම් කතොරතුරු 

රජක  ඉලම් ානු උපාාමාතාර්ගිා ව වැසග අාමාතක් තිබිා ාැකි ක්කෂේත්රාක් 

බව අ, ඒවාට අසාළ සමාතාර කතොරතුරු ජාතිා ආරක්ෂාව ළිබබඳ 

සිෂ්ටිකාෝණකාන් පවා සංකේදී විා ාැකි බැවින් රජාට ාැර කව් අ 

ආාත්ාාට එ වැනි ල්ාලු කතොරතුරු සීමාතාවකින් කතොර ව කපොුවකේ ප්රල්ේ කිරීමාත 

ාා නිසාකසේ යබා ගැනීමාතට පාසුාම් සැයසීමාත නුසුුවසු බව අ එවා හිටපු 

මිනුම්පතිතුමාතා ාමිටුව ාුකේ සඳාන් ාකළේ ා. එකා අ, එවැනි සංකේදී කතොරතුරු 

ාා අයිතිා පවා විකේශීා ආාත්වයට යැීමමාතට ඉල තිකබ් පරිදි ජාතයන්තර 

ප්රසම්පාස්ාන් තුබන් කමාතමාත මිනුම් ාටයුතු ාා ස අත ගබලා සාසා ගැනීම් ල්ුව 

කිරීමාතට සා කාෝජිත රමාතකේසා සස්කසේ මාතැක්් ාා පරිගණා ස අත ගබලාගත 

කාකර් ඉලම් ල්ාවාකවාමාත බුේධිමාතා කේකපොළ අයිතිා MCC ආාත්ා සතු 

කිරීමාතට සැාැසී ඇති කාොන්කේල්වයට ශ්රී යංාා රජාට එාඟ විා ක්ො ාැා. 
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(ආ) බයපත්ර ාටක අ කගොවීන් විල්න් ුකක්ති විඳිනු යබ් වගා ඉලම්වයට 

ල්න්්ක්ාර සේපු ප්රසා්ා 

කේශපායනිා වශකාන් ආාර්ෂී ා වුව ස කමාතමාත ළිාවර ඉලම් අහිමි කගොවි 

පරපුරක් ඉදිරික  දී ඇති කාකර් මූලිා ළිාවරක් වීමාතට ඉල ඇත. 1998 දී කයෝා 

බැංකුව විල්න් කග් එ් යස වැවිලි ක්ොව් ාිෂිාර්මාත ළිබකවකතහි පටන් MCC 

සක්වා විටින් විට කමාතමාත ඉලම් ල්න්්ක්ාරාරණ කාෝජ්ා ඉදිරිප අ කවයි. අඩු ඒා-

පුේගය ආසාාම් ඇති ආසාාම් කබදී ාාකම් විෂමාතතා සහිත රටා, සරිද්රතාකවන් ාා 

ණා බරින් මිරිකුණු සමාතාජාාට ඉලම් ල්න්්ක්ාර අයිතිා යබාදීකමාතන්  රට තුළ 

ඉලම් කේශීා සා/කාෝ විකේශීා ්වතුන් විල්න් මිය දී ගැනීමාතට ඉාළ 

සම්භාවිතාවක් ඇත.  ඒ අනුව, සැ්ටමාත අ ුසයාලීන්ට ණා වී ඇති ශ්රී යාංකිා 

කගොවීන් කේ වගා ඉලම් ඒවාට ල්න්්ක්ාර සේපු ුවන් වාාමාත ුසයාලියාට ල්න්් 

වනු ඇත. ඒ තුළ ඉලම් සුච්ාාාරණාට (land accumulation) සා ඉලම් අහිමි 

ශ්රමාත ාුසාවක් බිහිවීමාතට මාතඟ පෑකසයි. සංවර්ධිත රටවය පුරවැල්ාන්ට ල්ා කලොයර් 

ඉපැයුම් අනුව සයාා බය් ාය කමාතරට ඉලම් සාකේක්ෂව ඉතා ආාර්ෂී ා ව් 

තරමාතට මාත අඩු මිය ගණන් සහිත වනු ඇති බැවින් කමාත කසේ කවකළඳකපොළට විවිත 

කව් ශ්රී යංාාකේ ඉලම් රමාතානුකූය ව විකේශීා ලැාැගැනීමාතට (land grabbing by 

foreigners) පවා කසොරටු විවර විා ාැකි ා (මාතාාාාර්ා ල. . ඩී. යක්ෂම්ාතන් විල්න් 

2020 ජ්වාරි හි දී BiZnomics සඟරාව කවත සැපැයුණු ලිළිාකින් කම් ඉලාල 

කපන්වා දී ඇත - ඇුණුමාත-18).13 ශ්රී යංාාකේ ගාලු කාොටුව තුළ ල්ුව වී ඇති ඉලම් 

විකේශාරණා සා මාතැලගසා්රා ඇතුළු MCC ප්රසා්යා)  සමාතාර රටවය ල්ුව වී 

ඇතැ යි පැවැකස් ඉලම් ලැාැගැනීමාත කම් ත අවාට නිසසුන් විා ාැකි ා. ්ව 

ලිබරවාවාදී කේශපාය්-ආර්ථිා ්යාාාන්ට අනුව ආර්ථිාක  පරිමාතාණානුකූය 

වාල් උකසසා සා අඩු-මිය වාවා ශ්රමාත ාුසාවක් ඇති ාර ගැනීමාත ළිණිස කමාතමාත 

ත අවා උපාාරී විා ාැකි වුව ස ඒ තුබන් සමාතාජ-ආර්ථිාමාතා වශකාන් ාා ජාතිා 

ඉලම් අයිතික  සිෂ්ටිකාෝණකාන් ඉතා අහිතාර ත අවාක් උසා වීමාතට ඇති 

ඉලාල ස සුළු-පටු ්ැත.  

කමාත වැනි ප්රකේශාක් උකසසා අවශය ව්තිා ප්රතිපාස් 1947 අංා 8 

සරණ රජක  ඉලම් ආඥා ප්ක අ ් ැති බව අ, ඒ කවනුකවන් ප්රතිපාස් සැාැසීමාතට 

එමාත ප්ත ාා 1998 ඉලම් හිමිාම් ලිාාපදිංචිකිරීකම් ප්ත සංකශෝ්ා ාළ  යුතු 

බව සංයුක්ත ගිවිසුකම් ඉලම් වයාපිතිා සම්බන් ඇුණුමාත-I හි (iv) වැනි 

උපකඡසක  ප්රාාිතත ව සඳාන් කේ. ශ්රී යංාාව තුළ රජක  ඉලම්  කවළඳකපොළට 

කාොුාරවා ගැනීකම් ප්රබය වුවමාත්ාවක් MCC ආාත්ාට තික.  ස, එ කසේ ්ම්, 

ඒ ාවර අරුණක් උකසසා විා ාැකි ස, ාන්් ගැඹුරු විමාතසුමාතට භාජ්ා විා යුතු 

බව ාමිටුකේ අසාසයි. 

 

                                                           
13 https://www.biznomicsmagazine.com/millennium-challenge-corporation-in-sri-lanka-paving-the-way-
for-land-grab-by-multinational-companies/ 

https://www.biznomicsmagazine.com/millennium-challenge-corporation-in-sri-lanka-paving-the-way-for-land-grab-by-multinational-companies/
https://www.biznomicsmagazine.com/millennium-challenge-corporation-in-sri-lanka-paving-the-way-for-land-grab-by-multinational-companies/
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 (ඇ) ශ්රී යංාා රජා විල්න් පසුගිා 2014 වසකර් සැාැසුණු වයාපිතිා 

ආර්ථිා සංවර්් දිශා්තිකාන් වාල්සාාා බවට ඉාතින් සඳාන් 

කාරුණු මිනුම් ාටයුතු කේගව අ කිරීමාත, ඒවා සඳාා සේපු සැාසීමාත සා 

කතෝරාග අ ඉලම් සඳාා පරිගණා කතොරතුරු පේතිාක් කගොල්ැඟීමාත, වැනි 

“බිම් සවිා” වැලසටාකන් කාොටසක් කයස රජා විල්න් සැ්ටමාත අ ල්ුව 

කාකරමින් ා් වැලළිබකවළ කේගව අ කිරීමාත අවශය ාැ යි තීරණා ාර තිබුණු 

බැවින් 2014 අග ව් විට ස ඒ වයාපිති ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට අසාළ ළිාවර කග් 

තිබූ බව ාමිටුව ාුකේ අසාස් සැක්වූ හිටපු මිනුම්පති විල්න් පවස් යදී. ඒ 

උකසසා ල්ාලු ාටයුතු නිමාතකාොට අමාතාතය මාත්ඩලය අනුමාතැතිා පවා යබා තිබූ 

බව අ, ඉතිරි ව තිබු ක්ඩ අසාළ ආාත්ාට ප්රසා් ලිළිා අ අසන් ාර ළිරි්ැර මාත 

පමාතණක් බව අ කාකතමාත පැවැසී ා. කා කසේ වුව ස, එමාත වයාපිතිා ස කේශීා ව 

ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට සම්පාස්ා ාර් යේසක් ක්ොව විකේශ සමාතාගමාතාට 

කාොන්ත්රා අ යබා දීමාතක් තුබන් ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට කගොල්ඟ් යේසක් බව ස, 

ඉාතින් සඳාන් කාරුණු ස අත විකේශීා තුන්ව් පාර්ශ්වාක් අතට ප අවීකම් 

අවසා්මාත ඒ වයාපිතිා තුළ ස තිීමමාතට ඇති ඉලාල ඒ අනුව බැාැර ාළ ක්ො ාැකි 

බව ස, ාමිටුකේ නිරීක්ෂණායි.  

(ඈ)  ත්රිකුණාමාතයා-කාොළඹ ආර්ථිා කාොරිකලෝ සැයැස්මාත 

MCC ගිවිසුකම් ඉලම් ළිබබඳ ාර තිකබ් කාෝජ්ා විමාතසීකම් දී 

ත්රිකුණාමාතයා-කාොළඹ ආර්ථිා කාොරිකලෝ සැයැස්මාත විකශේෂ අවා්ාට කාොු 

වන්කන් ශ්රී යංාාකේ සමාතස්ත ඉලම් වර්ගප්රමාතාණකාන් 28% ක් තරම් විශාය භූමි 

ප්රමාතාණාක් කම් ාටතට ගැකණ් බැවිනි.14 එ වා ජාතිා කභෞතිා සැයැසුම් 

කසපාර්තකම්න්තුකේ අයක්ෂ ජ්රාවාවරාාට අනුව 2017 සැේතැම්බර් මාතස 7 

වැනි දි් අන්තර්-අමාතාතයාංශ සම්බන්ධිාරණ ාමිටුකේ දී සා ඉන් පසු 2019 

කපබරවාරි 26 දි් අතිගරු ජ්ාධිපතිතුමාතා කේ ප්රා් අවකාන් ැසස ්වූ ජාතිා 

කභෞතිා සැයසුම් මාත්ඩලයක  දී අනුමාතත ාර් යුවව 2019 ජූනි 12 වැනි දි් අංා 

2127/15 සහිත ගැස ද නිකේස්ා මාතඟින් ප්රාාශාට ප අ ාළ සංකශෝධිත කභෞතිා 

සැයැස්මාත පූර්ණ වශකාන් එමාත කසපාර්තකම්න්තුව විල්න් කේශීා ව ාා ස්වාධී්ව 
සාස් ාර් යේසක් ව් අතර එමාත කසපාර්තකම්න්තුව MCC ක්රිාාවලිාට කිල්ුව 

අයුරකින් සම්බන් වී ්ැත. එකා අ, 2017 වසකර් කපබරවාරි මාතාසක  දී නිකු අ 

කාරුණු සංකරෝා ඇගැීමමාත ළිබබඳ ාාවර්ඩ් විශ්ව විසයායීමා වාර්තාකේ 

(ඇුණුමාත-4) ඇති ත්රිකුණාමාතයා-කාොළඹ ආර්ථිා කාොරිකලෝ සැයැස්මාත කමාතමාත 

කභෞතිා සැයැස්කම් කාෝජ්ාව ාා සමාතපාත කවයි. 2019 වසකර් දී ජාතිා 

කභෞතිා සැයසුම් මාත්ඩලයා විල්න් අනුමාතත ාර් තුරු සා ගැස ද ාර් තුරු 

නිය කවාඛ්ාක් කයස සැයකිා ක්ො ාැකි සැයැස්මාතා කාොටසක් ඊට කපර 

                                                           
14 කම් බව සංයුක්ත ගිවිසුකම් Execution Version (ඇුණුමාත-6) හි සඳාන් කේ. එමාත ගිවිසුකම් “කාොළඹ-ත්රිකුණාමාතයා ආර්ථිා 

කාොරිකලෝවක්” ළිබබඳ සඳාන් ක්ොවුව ස,  2018 ජූනි 21 දි් ගරු අග්රාමාතාතයවරාා විල්න් ඉදිරිප අ කාරුණු අමාතාතය මාත්ඩලය 
සටාක්හි (ඇුණුමාත-5C) සා තවන් වාර්තා කීපාා කමාතමාත ඉලම් පරිපාය් ප්රතිසංස්ාරණ වයාපිති කාොටස විස්තර 

කාකරනුක  “කාොළඹ-ත්රිකුණාමාතයා ආර්ථිා කාොරිකලෝව” ්මාතැති සඳා් සහිතව ා. 
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විකේශීා ආාත්ාක් විල්න් ශ්රී යංාා රජා කවනුකවන් සම්පාස්ා කාකර් 

වාර්තාවා ඇතුළ අ වීමාත අසාමාතා්ය ත අවාකි. ඒ අනුව, ාවර වාර්තාවක් 

කුමාතකින් උපුටා ග අක අ ස, ාවර පමාතණාට කක්න්්රීා රාජය ආාතනිා වයුාා 

තුබන් කමාතමාත සැයැස්මාත විමාතර්ශ්ාට යක් වී තික.  ස, ාන්් ප්රශ්් කිරීමාතට තුඩු 

කසයි. කමාතමාත කාොරිකලෝ කාෝජ්ාව ාා ACSA SOFA ගිවිසුම් එක් ව සයාා 

බය් විට පුළුවා ඉන්ුව-පැල්ෆික් යුස උපාාමාතාර්ගාා ළින්තූරාක් කිර්මාතාණා විා 

ාැකි බව විකේශ ාටයුතු අමාතාතයාංශා විල්න් ඉදිරිප අ ාරනු යැබ ඇති 

විශ්කවාෂණ වාර්තාකේ (ඇුණුමාත-14 සා උපකවාඛ්ා-3: F1-53) ඉස්මාතතු ාර 

සක්වා තිීමකමාතන් කමාතමාත වයාපිති කාොටල්න් ජාතිා ආරක්ෂාවට ාා 

ස්වවරී අවාට තිබිා ාැකි අවසා්මාත පැාැදිලි කාකරයි. 

6.2 ප්රවාා් සංවර්් කාෝජ්ා  

ප්රවාා් සංවර්්ා ළිබබඳ කාෝජිත වයාපිති ඉාත සඳාන් ඉලම් ප්රතිසංස්ාරණ 

වයාපිති ාා සැසැඳීකම් දී ඉතා අඩු වශකාන් විකේා්ාට යක් වී තිීමමාත ාමිටුකේ 

අවා්ාට යක් කවයි. කා කසේ කවත අ, ප්රවාා් පේති කාෝජ්ා තුළ ස පාත 

සැක්කව් අඩු ලුහුඬුාම් තිකබ් බව කපනී ායි: 

i. කපොුව ප්රවාා් මාතායාක් වූ ුවම්රිා පේතිා ළිබබඳව අවා්ා කාොු ක්ො වීමාත; 

ii. මාතාර්ගාන් හි රථවාා් පාය් ාන්ත්රණා ළිබබඳව රාසය  ාැ යි සා  

උපාාමාතාර්ගිාව කමාතන් මාත ආරක්ෂාව සම්බන්ව වැසග අ ාැ යි තීරණා විා ාැකි 

කතොරතුරු ාා ඒවාක  අයිතිා ඉාත 5.1(xii), 5.1(xix) සා 5.1(xx) හි සැක්කව් 

අයුරු MCC ආාත්ා කවත යැීමමාත වැළැක්විා ක්ො ාැකි වීමාත; 

iii. විකේශ ආාර වයාපිතිාක් තුබන් විසඳිා යුතු මාත දටමාතට මාත ඉාළ ාාන්තා 

හිංස්ාක් ඇති කපොුව ප්රවාා් පේතිාක් සහිත රටක් බව ශ්රී යංාාව තමාත 

පාර්ලිකම්න්තුකේ මාත ප්තක් කයස සම්මාතත ාරගන්්ා වූ කමාතමාත ේවිපාර්ශ්විා 

ගිවිසුකමාතන් තමාතන් විල්න් මාත ළිබගැනීමාත; 

iv. MCC වැලසටාකන් බස් කසේවා ් වීාරණ (BTSM) වයාපිති අංගා තමාතන් විල්න් 

සැ්ටමාත අ ක්රිාා අමාතා කාකර් “සාසර” වයාපිතිා බස්්ාහිර පළාතට පුළුවා 

ාරමින් තමාත අමාතාතයාංශක  ඒ කවනුකවන් සථ්ාළිත වයාපිති 

ාළමාත්ාාරණ ඒාාා (PMU) තුබන් තමාත කමාතකාාවීමාත ාටක අ ල්ුව කාකරනු 

ඇතැයි මාතාා්ගර සංවර්් අමාතාතයාංශා අකේක්ෂා ාර ඇතැයි (ඇුණුමාත-10A 

සා ඇුණුමාත-11H) පැවකස් ්ු අ සංයුක්තක  එ වැනි ප්රතිපාස්ාක් 

ක්ොමාතැති වීමාත සා MCA-Sri Lanka ාටක අ MCC කාොන්කේල් අනුව කසේවා 

සැපයුම් ප්රසම්පාස්ා කිරීමාතට කාෝජ්ා වී තිීමමාත. 

කාෝජිත MCC සංයුක්තක  කමාතමාත වයාපිතිා ළිබබඳව තමාතන් විල්න් නිරීක්ෂිත  ගැටලු 

සම්බන්කාන් මාතාා්ගර සංවර්් අමාතාතයාංශක  “සාසර” වයාපිති 

අයක්ෂවරාා විල්න් විසයු අ තැපැවා සටා්ක් මාතඟින් (ඇුණුමාත-19) නිය වශකාන් 

තමාත අමාතාතයාංශා කවනුකවන් සාාච්ඡා සම්ුති ැසසව්ීමාතට සාභාගි වූ නියාරිාාට 

සන්වා ඇති ්ු අ ඒ ුවර්වයතා ාා ගැටලු ඉව අ ාරනු යැබ ක්ො තිීමමාත අවාස්ාවකි.  
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7. භූ-මද්යපාලනික බලපෑම් ිගැයීෙ 

ආර්ථිා සංවර්් සංකරෝා ුවරු කිරීමාත උකසසා අවශය ාැයි තීරණා කාකර් ආකාෝජ් 

වයාපිති කව අ ්ම් ඒවා ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට ණා ආාර මාතත ාැපීමාත කවනුවට ප්රසා්ාා 

අරුසවා කාොසා ගැනීමාත වාල්සාාා බව මාතතුළිටින් බැලූ විට කපක්් ඉතා සරය 

නිරීක්ෂණාකි. එකා අ,  MCC ප්රසා්ා එ වැනි සරය මූයයමාතා රාුවක් තුළ පමාතණක් සයාා 

බැලීමාත ප්රමාතාණව අ ක්ො ව් බව අ, ඒ තුළ අන්තර්ගත වයාපිති, සංකීර්ණ ව්තිා බැඳීම් 

ාා කාොන්කේල් අනුව එමාත කාෝජ්ාවලිකාන් ගමාතය විා ාැකි පුළුවා පරාසාා සමාතාජ-ආර්ථිා 

ාා භූ-කේශපායනිා බයපෑම් රජක  අවා්ාට කාොු විා යුතු බව ාමිටුකේ අසාසයි. 

ඒ අනුව, අමාතාතය මාත්ඩලය අනුමාතැතිා යැීම තිකබ් MCC ප්රසා් කාෝජ්ාවලිා ක්රිාා අමාතා 

ාළකාො අ ඇතිවිා ාැකි පාතින් සංක්කෂේපණා කාකර් භූ-කේශපායනිා බයපෑම් ාමිටුව 

විල්න් නිරීක්ෂණා ාරනු යැබ ඇත: 

(i) ගිවිසුම් කාටුම්පක අ 5.1(b)(iv) ාා (v) වගන්තීන් අනුව අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පස 

රාුවට ක්ොගැළකප් කාෝ ඒ රක ද ාාපතට අහිතාර ාම් ත අවාක් ශ්රී යංාාව තුළ 

නිර්මාතාණා කවතැයි ා් උපාවාප්ාක් මාතත ඕ්ෑමාත අවසථ්ාවා MCC ආාත්ා 

විල්න් ගිවිසුමාත අ අහිටුවීමාතට ඇති ඉලාල තුළ ගිවිසුකම් ප්රතිපාස් ප්රාාර මූයයමාතා ාා 

කසේවා සැපයුම්ාරුවන්ට තමාත අරුසවාවලින් කගවීමාතට ල්ුවවීකම් අර්බුසාට ු හුණපෑමාතට 

ශ්රී යංාාව ූදසා්ම් විා යුතු ා. එ වැනි ත අවාා දී අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පසා සමාතඟ 

රාජයතාන්ත්රිා මාතත ගැටුමාතක් නිර්මාතාණා වුවකාො අ අසමාතතුලිත අන්තර්ජාතිා 

කේශපායනිා බය සංකක්න්ද්රණා තුළ ාා ආරවුවා නිරාාරණා උකසසා පැාැදිලි 

ප්රතිපාස්ාන් සයසනු යැබ ක්ොමාතැති ත අවාක් තුළ අසීරුතාවට ප අවීමාතට ශ්රී 

යංාාවට ල්ුවවීකම් අවසා්මාත ක්ොසයාා ාැරිා ක්ො ාැා. 

(ii) MCC ප්රසා්ාන් යබා ග අ කව් අ රටවය අ අසැකීම් සයාා බැලීකම් දී ඉාත (i) හි 

සඳාන් අවසා්මාත වලා අ කාොඳින් නිරීක්ෂණා කවයි. ප්රසා්ා ්තර වුව ස, වගකීම් 

සඳාා වන්දි කගවීමාතට ල්ුව වුව ස, MCC ක්රිාාන්විතා කවනුකවන් රට තුළට ප්රවිෂ්ට වී 

ස්ථාප්ා වන්්ා වූ විවි ආාත් ාා සමාතාගම් දිගින් දිගටමාත රට තුළ ැසඳී ල්ටීමාත 

වැළැක්වීමාතට ප්රතිග්රාාා රාජයාන් අසමාත අ වී ඇති බව මාතැලගස්ාරා ාා කාොන්ඩුරාස ්

වැනි රටවය අ අසැකීම්වලින් පැවැකසයි. රක ද ඉලම් බහුජාතිා සමාතාගම් විල්න් මිය දී 

කග් තිකබ් ත අවාක් තුළ සා රාජය ක්ොව් සංවිා්වයට නිසාකසේ ල්ා ාටයුතු 

ාරකග් ාාමාතට ප්රාාිතතව අසාළ ප්රතිග  ාාා රාජයාන් MCC ගිවිසුම් 

කාොන්කේල්වලින් බැඳ තැකබ් අවසථ්ාවා කම් ප්රසා් ාවුළුකවන් රට තුළට ප්රවිෂට් 

විා ාැකි බාහිර වාණිජ  ාා කේශපායනිා බයපෑම් ස සුළු පටු විා ක්ො ාැා. 

(iii) අකමාතරිාා එක්ස අ ජ්පසක  ල්ාලු රාජය ආාත් විල්න් අනුගත විා යුතු බවට නිාමාත 

ාරමින් 2019 ජූනි 01 සාතමින් නිකු අ වී ඇති “ඉන්ුව-පැල්ෆික් මූකයෝපාා” 

(උපකවාඛ්ා-7) තුළ ශ්රී යංාාව සකුණු ආල්ාාකේ වැසග අ සථ්ා්ාක් කයස 

ාඳු්ාගනු යැබ ඇත. තව ස,  MCC ආාත්ා ස ඇතුළු අකමාතරිාාකේ ල්ාලු සංවර්් 

මූයය් ආාත් කමාතමාත ායාපක  ආකාෝජ් අවශයතාවන්හි කාොටස්ාරුවන් විා 
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යුතු බව ස එමාත මූකයෝපාා තුළ අකේක්ෂා කාකර්.15  ඒ අනුව, MCC ප්රසා් 

කාෝජ්ාවලිා අ අසන් ාළකාො අ ශ්රී යංාාව ඉන්දිාන් සාගර ායාපක  අකමාතරිාානු 

භූ-කේශපායනිා ල්තිාමාතට නිතැතින් මාත ඇතුළ අ කවයි. MCC තුළ ප්රාාිතතව සඳාන් 

වන්කන් වාණිජ ආකාෝජ් පමාතණක් බව සතය ්ුුව, එ කසේ පැමිකණ් එක්ස අ 

ජ්පස වාණිජ ආකාෝජ් සුරක්ෂා කිරීකම් අරුණ කපරට සමාතමින් ACSA ාා SOFA 

ගිවිසුම්වය ප්රතිපාස් සක්රිා ාර ගැනීමාතට ඇති ඉලාල ඒ අනුව බැාැර ාළ ක්ො ාැා.  

(iv) ගිවිසුමාත ප්රාාරව වැලසටාන් ව අාම් ළිබබඳ බුේධිමාතා කේකපොළ අයිතිා ශ්රී යංාාවට 

අහිමි වීමාත ස ජාතිා සව්වරී අවාට ාා ආරක්ෂාවට පවා බයපෑම් එවායවිා ාැකි 

ාවුළුවක් නිර්මාතාණා ාර් බව ස අමාතතා ාළ ක්ො ාැා. උසාාරණාක් කයස ශ්රී 

යංාාකේ මාතාර්ග පේතික  සමාතස්ත කතොරතුරු, ස. වී ව රථවාා් ගමාත්ාගමාත් 

ස අතාන් සා වාා් සංඥා පේති පාය්ා ඇතුළු සංකේදී කමාතකායුම් කතොරතුරු 

විකේශ සමාතාගම් අතට ප අ වූ විට රක ද මාතාර්ග පේතිා තුළ ප්රභූ පුේගයාන් කේ 

ආරක්ෂාව තාවුරු කිරීමාතට පවා රජාට ුවෂ්ාර විා ාැකි ා. 

(v) තව ස, ුක-කේශපායනිා වටාළිටාව සා ශ්රී යංාාකේ උපාාමාතාර්ගිා ළිහිටීමාත ජාතයන්තර 

බය අරගයාා දී අසාළ තරගාරුවන්ට වැසග අ විා ාැකි බැවින්, යුස ාඳවුරු ශ්රි 

යංාාව තුළ සථ්ාප්ා කිරීමාතට විවි බයවතුන් විල්න් සරනු යැබිා ාැකි යුසමාතා ාා 

ආර්ථිාමාතා උ්න්ුවව ශ්රී යංාාව විල්න් ක්ොසයාා ාැරිා යුතු ක්ො කේ. කමාතමාත 

ාථාර්ථා තුළ (අ) ඉන්ුව-පැල්ෆික් මූකයෝපාකාහි ප්රාාිතත ව තිකබ් අකමාතරිාානු 

ජාතයන්තර කේශපායනිා අරුණු, සා (ආ) අංා MNPEA/2018/152 සා 

2018/09/17 දි්ැති  අමාතාතය මාත්ඩලය පත්රිාාකවන් (ඇුණුමාත-3F) ප්රාාිතත කාොළඹ 

- ත්රිකුණාමාතයා කාොරිකලෝකේ ළිහිටි බයපත්ර මාතත භාවිතා කාකර් රජක  ඉලම් සඳාා 

පුේගලිා ල්න්්ක්ාර අයිතිාට පරිවර්ත්ා කිරීකම් කාෝජ්ාව සුවිකශේෂී අවා්ාට 

කාොුවිා යුතු ඉතා තීරණා අමාතා ාරුණු බව ාමිටුව අවාරණා ාරයි.  

(vi)  කම් එකින් එා කවන් කවන් ව සැයකූ විට අවසා්මාතක් ක්ොකපනුණ ස, ඒ ල්ාවාය එක් 

ව ග අ ාය ඒවාකාන් ජාතිා ආරක්ෂාවට ාා කේශක  ස්වවරී අවාට පවා එවාය විා 

ාැකි තර්ජ්ාන් නිරීක්ෂණා ාළ ාැකි බව අ, ඒ නිසා සැ්ටමාත අ (2017 දී) අ අසන් 

ාර ඇති, අලු අ ාර් යස ACSA ගිවිසුකම් ාා (1995 දී පළුව අ අසන් ාර් යුවව) 

්ැවත සංකශෝ්ා ාර අ අසන් කිරීමාතට කාෝජිත SOFA ගිවිසුකම් ප්රතිපාස්ාන් 

ක්රිාාවට ්ැංවීකම් දී කමාතමාත MCC ප්රසා් කාොන්කේල් ාා වයාපිති කාෝජ්ා සම්බන් 

වීමාතට ඉල ඇති ආාාරා (අවමාත වශකාන් ාවාළිතාන් කයස කාෝ) ශ්රී යංාා රජක  

ආරක්ෂා විශ්කවාෂණ ආාත් විල්න් ාැසෑරිා යුතු බව ාමිටුව අවාරණා ාරයි. 

ශ්රී යංාාකේ ජාතිා ආරක්ෂාව ාා ස්වවරී අවා සම්බන්කාන් කමාතමාත MCC ගිවිසුමාත 

ක්රිාා අමාතා වීමාතක් තුබන් උේගත විා ාැකි අගතිාාරී බයපෑම් ාා අවසා්ම් ළිබබඳව රාජය 

අමාතාතයවරාා කේ ඉවාලීමාත පරිදි විකේශ ාටයුතු අමාතාතයාංශා විල්න් නිකු අ ාර් යස ඉාතින් 
                                                           
15 “…In recognition of the region’s need for greater investmnent, including infrastructure investment, the United 
States seeks to invigorate our development and finance institutions to enable us to become better, more 
responsive partners…”  (page. 4, Indo-Pacific Staregy Report, June 1, 2019) 
https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF 

https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF
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සඳාන් කාරුණු වාර්තාකේ (ඇුණුමාත-14 සා උපකවාඛ්ා-3: F1-53) අලංගු ාරුණු වලින් 

කපනී ාන්කන් MCC ගිවිසුකම් තිබිා ාැකි අනිටු ප්රතිවිපාා ළිබබඳව 2019 වසකර් 

සක්කතෝබර්-ක්ොවැම්බර් මාතාසවය දී රක ද කපොුව ජ්තාවකගන් එවාය වුණු විකේා්ාන් 

නිවැරදි ාා සාාරණ වග ස්ාථ කව් බවයි. එ කසේ මාත, කමාතමාත ාමිටුව විල්න් අවසන් 

වාර්තාකවන් ඉදිරිප අ කාකර් විමාතර්ශ්ාන් හි නිගමාත්ාන් හි ාා නිර්කේශාන් හි කමාතන් මාත 

ආරම්භා ාා අතුරු වාර්තාවලින් රජා කවත ඉදිරිප අ ාර් යස නිරීක්ෂණ ාා නිගමාත්ාන් 

හි ස නිරවසයතාව ාා ාථාර්ථව අ බව තවුවරට අ තාවුරු ව් බවයි. කා කසේ වුව ස, ඒ විකේශ 

ාටයුතු අමාතාතයාංශ නිය වාර්තාව කාෝ එහි අන්තර්ගත ඉතා වැසග අ අ්තුරු ඇඟවීම් 

කිල්වක් ළිබබඳව අමාතාතය මාත්ඩලයක  කාෝ කව් අ රාජය ආාත්ාා කාෝ අවා්ා කාොු 

වී ක්ොතිීමමාත විමාතතිාට ාරුණකි. 
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8. ෙතව්ාද සොමලෝචන   

කාෝජිත සාශ්රා අභිකාෝගතා සමාතාාත් (MCC) සංයුක්තාට අසාළ විමාතර්ශ්ාන් ල්ුව 

කිරීකම් දී ඊට අසාළ ලිළිකවාඛ් පරිශීය්ා කිරීමාත තුබන් සා රාජය නියාරීන්, 

වි අතිාකේදීන්, වාණිජ ආාත් නිකාෝජිතාන්, පුළුවා සමාතාජ ක්රිාාාාරීන් සමාතඟ සාාච්ඡා 

කිරීමාත තුබන් ප්රස්තුතාට අසාළ ගැටලු ාා  වයාකූයතා ාඳු්ා ගැනීමාතට ාමිටුවට ාැකි විා. ඒ 

අතර ාමිටුකේ අවා්ාට කාොු වුණු විකශේෂිත ප්රශ්් ාා පැතිාල කීපාක් ළිබබඳව ල්ා 

අයා්ාන් තුබන් ාර් යස සංස්කවාෂණාන් ස සහිත ප්රතිාාර ාමිටුකේ අවසන් නිර්කේශ 

ඉදිරිප අ කිරීමාතට කපර පාත සැක්කව් පරිදි සැකාවින් කගොනු කිරීමාතට ාමිටුව අසාස් ාරයි: 

8.1 රජා කවනුකවන් විකේශ ආාර වැලසටා්ක් ාළමාත්ාාරණා කිරීමාතට සව්ාධී් 

ඒාාාක් ප අ ාර ගැනීකම් වරසක් තික.  ස? 

මින් කපර ස කව් අ විකේශ සම්ප අ කාසවුණු සංවර්් කාෝජ්ාරමාත කමාත වැනි 

“වයාපිති ාළමාත්ාාරණ ඒාා” තුබන් කමාතකාාවනු යැබ ඇත. එකා අ MCC වැලසටාකන් 

කාෝජ්ා වී ඇ අක අ රජක  බයාධිාාරිකාන් ස්වාා අත වූ සව්ාධී් ඒාාාකි. එවිට MCC 

ප්රසා් සම්ප අ ළිබබඳ මූයය ාළමාත්ාාරණ අධිාාරී බයා රජකාන් ගිබකායි. එා 

වයවසථ්ාවට පටාැණි ා. ාැර අ, කමාතහි දී එමාත ඒාාා ස්වාධී් ාර ඇ අක අ ශ්රී යංාා 

ආ්ඩඩුකවන් පමාතණි. සංයුක්තක  ාා PIA හි රජා නිකාෝජ්ා ාර් ආාත්ා කයස MCA-

Sri Lanka සමාතාගමාත ාඳුන්වනු යැබ තිබුණ ස, ප්රාකාෝගිා සිෂ්ටිකාෝණකාන් බැලීකම් දී 

නිරීක්ෂණා වන්කන් සෑමාත ප්රතිපාස්ාක්මාත සාසනු යැබ ඇ අක අ ශ්රී යංාා රජක  ආාතනිා 

වයුාාට MCA-Sri Lanka සමාතාගකම් ාටයුතු සම්බන්කාන් මාතැදිා අ විා ක්ො ාැකි  ව් 

ආාාරාට ා. එකා අ, එහි ල්ාලු ාර්තවයාන් සඳාා MCC හි අනුමාතැතිා යබා ගත යුතු බවට 

ප්රතිපාස් සාසා ඇත. එ බැවින්, කමාතමාත කාෝජිත රමාතකේසා ාා ආාතනිා වයුාා ළිබගත 

ක්ො ාැා. 

8.2 MCC ප්රසම්පාස් මාතාර්කගෝපකේශ කාොසා ගැනීකම් වරසක් තික.  ස? 

විවි විකේශ ආාර මූයාශ්රවලින් සම්ප අ සපාාගැනීකම් දී ඒ ඒ ණා කාෝ ආාර 

ප්රභවාට පමාතණක් විකශේෂ වූ ප්රසම්පාස් මාතාර්කගෝපකේශ සාසා ල්ා ප්රසම්පාස් කාොමිෂන් 

සභා නිාාමාත්ා ාටක අ කාොසා ගැනීමාතට ශ්රී යංාාවට ාැකි ා. එහි කිල්ුව වරසක් ් ැත. එකා අ, 

රක ද අවශයතාව පරිදි එමාත මාතාර්කගෝපකේශ විටින්විට සංකශෝ්ා කිරීමාතට ස්වවරී ශ්රී යංාා 

ජ්රජාට ඇති අයිතිාට තමාතන් විල්න් මාත පාර්ලිකම්න්තු ප්තක් සසක්සේ වියංගු යා ගැනීමාතට 

කාෝජ්ා කිරීමාත කිල් කසේ අ අනුමාතත ාළ ක්ොාැා. MCC ගිවිසුකම් ප්රාාිතත එමාත ආාිතිා අප 

රක ද ස්වවරී අවා ාා ගැකට් අතර ඒ තුළ ආ්ඩඩුරමාත වයවස්ථාව ස උවායංඝ්ා කවයි. 

8.3 කමාතමාත වයාපිති කගොල්ඟා ඇ අක අ දීර්ඝ ාායාක් නිල් අයා්ාන් ාා 

විශ්කවාෂණාන් ස, පරුව සරන්්න් සමාතඟ කාරුණු ගැඹුරු සාාච්ඡා ස පාසා ාර 

ගනිමින් බැවින් ඒවා තුබන් රක ද ාාපතට ාානිාක් විා ක්ො ාැකි යි කන් ස? 

කමාතමාත වයාපිති කගොල්ඟා ඇ අක අ ශ්රී යංාාව විල්න් බව පැවැසුණ ස ලිළි පරිශීය්කාන් 

යැකබ් සාාවලින් ඒ බව තාවුරු කිරීමාත ුවෂ්ාර ා. අවමාත වශකාන් සංකරෝා ඇගැීමමාත 
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ව අ ල්ුව ාර ඇ අක අ ශ්රී යංාාකේ ආාත් විල්න් ක්ො ව් බව ාමිටුකේ විමාතර්ශ්ා අමාතා 

නිගමාත්ායි. ශ්රී යංාාකේ කක්ද්රීා රාජය ආාත් විල්න් ල්ුව ාරනු යැබිා යුතු ප්රතියාභ-

ළිරිවැා ඇගැීමම් ාා බහු-ක්කෂේත්රීා බයපෑම් අයා් ඒ ආාත් යවා ල්ුව ාරවාකග් ්ැත. 

පරුව සරන්්න් (stake-holders) සමාතඟ පුළුවා ව සාාච්ඡා ාළ බවක් ස ක්ො කපකන්. ඒ අනුව, 

කමාතමාත වයාපිති ක අරීමාත ාා ප්රුඛතා නිර්ණා කිරීමාත නිල් පරිදි ල්ුව වී ඇතැ යි සෑහීමාතාට ප අ විා 

ක්ො ාැා.  

8.4 ශ්රී යංාාව විකේශාන් කවතින් මූයයාාර යබාගැනීකම් දී ඒ සාාා රටවය නීති ාටක අ 

බයපැවැ අකව් අයුරු ගිවිසුම් අ අසන් ාරන්කන් ්ම් MCC ගිවිසුමාතට අකමාතරිාානු 

නීතිා කවනුවට කසපාර්ශව්ාට මාත කපොුව ජාතයන්තර නීතිා කාොසා ගැනීමාත වලා අ 

සාාරණ ක්ොකේ ස? 

කව් අ විකේශ ආාර කාෝජ්ාරමාත වය ආරවුවා ක. රුම්ාරණා කාෝ කව් අ 

පැාැදිලි ව්තිා ප්රතිපාස් කාොසනු යබයි. විවි සාාා රටවවා තමාත රක ද නීතිා එවැනි 

මාතතකකස නිරාාරණාට කාොසා ගැනීමාතට කාෝජ්ා ාර් බව සතයාකි. එවැන් ත අවාාට 

වලා එමාත ගිවිසුම්වයට ශ්රී යංාාකේ නීතිා අසාළ වන්කන් ්ම් වලා අ සුුවසු ්ු අ එහි දී අවමාත 

වශකාන් ගිවිසුමාතට අසාළ ව් නීතිා ාා ආරවුවා විසඳාගැනීකම් රමාතකේසා පැාැදිලි කවයි. 

MCC ගිවිසුකම් ජාතයන්තර නීතිාක් සඳාන් ාර ඇති ්ු අ එ කී සඳා් නීතිමාතා වශකාන් 

අපැාැදිලි ා; ආරවුවා නිරාාරණා ාරගත යු අක අ කාකසේ සැයි නිශව්ා ාරනු යැබ ්ැත. 

එ බැවින් කමාතමාත ප්රසා්ා සම්බන් මාතතකකසාක් ාටගතකාො අ ාවරාාාර බයපෑම්වයට 

ුහුණපෑමාතට ශ්රී යංාාවට ල්ුව වනු ඇති සැයි වටාා ගත ක්ො ාැා. කම් ත අවා සුුවසු ක්ොකේ. 

8.5 MCC නිකාෝජිතාන්ට ුක්තිා දීකම් තිබිා ාැකි ාානිා කුමාතක් ස? 

ශ්රී යංාාකේ රාජය ආාත්ාන් තුබන් රජක  පූර්ණ කමාතකාාවීමාත ාටක අ කමාතමාත MCC 

වයාපිතිා ස රීාා අමාතා කාකරන්කන් ්ම් එහි ප්රගති සමාතාකයෝා්ාන් සඳාා අවශය අවමාත 

ාා සීමිත ාාර්ා මාත්ඩලයාාට ුක්තිා හිමිාර දීමාත ගැටලුවක් ක්ො කේ. අකමාතරිාානු 

තා්ාපති නියාරීන්ට ාා USAID / MCC ාාර්ා මාත්ඩලය වයට සැ්ටමාත අ එමාත ුක්තිා 

තා්ාපති වරප්රසාස ළිබබඳ 1996 අංා 9 සර් ප්ත ාටක අ යබා දී ඇත. එබැවින්, ගැටලුව 

වන්කන් MCC ගිවිසුකමාතන් අකේක්ෂා ාර් අමාතතර ුක්තිා කුමාතක් ස, කුමාතාට ස, ාන්්යි.  

මින් ගමාතය වන්කන් කාෝජිත වැලසටාක්හි හුුව සාාාාා කේ ාා ප්රගති සමාතාකයෝාාාා 

කේ භූමිාාව ට ස. කබන් වූ වලා අ සරීා මාතැදිා අවීමාතාට MCC ආාත්ා අකේක්ෂා ාර් 

බවකි. MCA-Sri Lanka සමාතාගකම් ල්ාලු ාටයුතුවයට මාතැදිා අ වීකම් බයතය තමාතන් සතු ාර 

ගැනීමාතට MCC ගිවිසුකම් ප්රතිපාස් සැාැසී තිීමකමාතන් ඒ බව වලා අ පැාැදිලි කවයි. ඒ අනුව, 

කමාතමාත වැලසටා් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ුවාකවන් සීමාතාවක් ක්ොමාතැතිව පැමිණිා ාැකි ාාර්ා 

මාත්ඩලය සැමාතට බුව සා්, ගමාතන්-බිමාතන් නිසාස ාා රක ද අධිාරණ පේතිකාන් ුක්තිා 

යබා දීමාත ඉතා අවසා්ම්ාාරී විා ාැකි ා. එ වැනි ත අවාා දී ඇති විා ාැකි ගැටලුාාරී 

අවස්ථාවක් උපකාෝගී ාර ගනිමින් ACSA ාා SOFA ගිවිසුම්වය ප්රතිපාස් පවා සරීා වීමාතට 

ඇති ඉලාල බැාැර ාළ ක්ො ාැා. ඒ නිසා කමාතමාත ත අවා කව් අ විකේශ සම්ප අ 

සාාාාන්ට කාෝ USAID වැනි අකමාතරිාානු තා්ාපති වරප්රසාස යබ් ාාර්ාමාත්ඩලයවයට 

යබා කස් ුක්තිා ාා සැසැඳිා ක්ො ාැා. 
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8.6 බුේධිමාතා කේකපොළ අයිතිා මූයය පුසා්ා යබා කස් ආාත්ාට පැවරීමාත වරසක් ස? 

කමාතමාත පැවැරුම් අකේක්ෂාව ාවර අරුණක් කපරසැරිව ල්ුව ාර තිබුණ ස එා ආර්ථිා 

අභිවිේධික  ාා ජාතිා ආරක්ෂාකේ සිෂට්ිකාෝණකාන් ක්ො ගැළකපයි. තව ස, කම් 

ආාාරාට ව අාම්වය බුේධිමාතා කේකපොළ අයිතිා MCC කවත පැවැරුවකාො අ එමාත ව අාම් 

භාවිත කිරීකම් දී ඒවාට අසාළ ආර්ථිා අයිතිවාල්ාම් (economic rights) ගාස්තු MCC 

ආාත්ා කවත කගවීමාතට ශ්රී යංාාවට ල්ුවවීකම් ඉලාල බැාැර ාළ ක්ොාැා. එ බැවින්, 

වැලසටාන් ව අාම්වය බුේධිමාතා කේකපොළ අයිතිා අන්සතු කිරීමාතට ශ්රී යංාාවට ක්ො ාැකි 

ා. තව ස, තමාත ආාරා ාටක අ නිමාතැකව් වැලසටාන් ව අාම් වය බුේධිමාතා 

කේකපොළ අයිතිා MCC ආාත්ා විල්න් යබා ගැනීමාතට තැ අ කිරීමාත අනුරූප ාළ ාැක්කක් 

නිවසක් ත්ා ගැනීමාතට ආාර කසන්්ා ඒ නිවකසේ ාතුරු ඉවායා ල්ටීමාත වැනි ත අවාාටයි. එ 

කසේ යබා ගන්්ා කේකපොළ අයිතිා ශ්රී යංාාකේ අරුණුවයට පටාැණිව කාොසා ක්ොගන්්ා 

බවට විශව්ාස ාළ යු අක අ කසරට අතර ඇති මිත්ර අවා මාතත ් ම්, තමාතන්ට අවශය ාා ශ්රී යංාාව 

විල්න් ල්ා සීමාතා ාටක අ යබා දිා ාැකි ව අාමාතක් අසාළ සාාාාාට දීමාතට මාතැබ ක්ොවනු ඇතැයි 

ඒ තර්ා්ා මාතත මාත විශව්ාස කිරීමාතට MCC ආාත්ාට ාැකි විා යුතු ා. ගිවිසුම් කාොන්කේල් 

තුබන් ඒ ව අාම්  තමාත අයිතිාට ්තු ාර ගැනීමාතට ා අ් සැරීමාත තුළ ළිබබිඹු වන්කන් ශ්රී 

යංාාව ළිබබඳ එ වන් විශව්ාසාක් MCC ආාත්ාට ක්ොමාතැති බවකි. 

8.7 කව් අ විකේශාාර කාෝජ්ාරමාතාන් විල්න් ශ්රී යංාාවට කස් ප්රසා්ාන් ක්ෂණිාව 

්තර ාළ ාැකි ්ම් MCC විල්න් එ කසේ ක්ොාළ ාැක්කක් ඇයි? 

කමාතකතක් ශ්රී යංාාව තුළ ක්රිාා අමාතා වූ කිල්ුව සංවර්් ආාර කාෝජ්ාරමාතාක් 

කවනුකවන් සංකීර්ණ වූ අ ශ්රී යංාාව තවමාත අ පූර්ණ වශකාන් සැ් ක්ොල්ටීමාතට ඉල ඇති 

බයපෑම් සහිත ආගන්තුා ව්තිා ප්රතිපාස්ාන්ට ශ්රී යංාාව ාට අ ාරන්්ා වූ අ 

ප්රතිපාස් සහිත ගිවිසුම් ශ්රී යංාාකේ පාර්ලිකම්න්තු ප්තක් කයස සම්මාතත ාර බයා අමාතා 

කිරී කම් කාොන්කේල්ාක් අප රට කවත ඉදිරිප අ ාර ්ැත. එවන් ත අවාක් තුළ ගිවිසුමාතක් 

අ අහිටුවීමාත ානු හුකසක් අසාළ සංවර්් වයාපිතිා ්තරවීමාතක් පමාතණක් වුව ස, MCC 

කාෝජ්ාවලිා සම්බන්කාන් එ කසේ සරයව විග්රා ාළ ක්ො ාැක්කක් එබැවිනි. තව ස, 

ඉදිරිප අ ාරනු යැබ ඇති කාොන්කේල්වයට අනුව ගිවිසුමාත අ අහිටවුව ස MCC නිකාෝජිතාන්ට 

ාා අසාළ වයාපිති ක්රිාා අමාතා ාර් ආකාෝජාාන්ට අවශය ්ම් තවුවරට අ රට තුළ ැසඳී 

ල්ටීමාතට ාැකි කවයි. ඒ අනුව, ගැටුම් උේගත වීමාතට ස ඒ තුළ ACSA, SOFA Peace Corp වැනි 

ගිවිසුම්වය ප්රතිපාස් සරීා වීමාතට ස ඇති ඉල ාල බැාැර ාළ ක්ො ාැා. 

8.8 කාොළඹ-ත්රිකුණාමාතයා ආර්ථිා කාොරිකලෝවක් MCC කාෝජ්ාවලිා තුළ තික.  ස? එ 

කසේ තිකබන්කන් ්ම් එහි ඇති වරස කුමාතක් ස? 

පළුකාොට මාත, MCC කාෝජ්ාවලිා තුළ කාොළඹ-ත්රිකුණාමාතයා ආර්ථිා 

කාොරිකලෝවක් ඇත. ඒ බව සංකරෝා ඇගැීමම් වාර්තාකේ (ඇුණුමාත-4: 66 වැනි ළිටුව) ඇති 

අතර, 2018 සැේතැම්බර් 25 වැනි දි් MCC හි ඉලම් වයාපිති සංවර්් ා්ඩලාාමාත විල්න් 

ශ්රී යංාා රජක  නියාරීන්ට ාර තිකබ් ඉදිරිප අකිරීමාත (උපකවාඛ්ා-8) තුළ ස කමාතමාත 

කාොරිකලෝ කාෝජ්ාව අන්තර්ගත කේ. තව ස, ගරු අග්රාමාතාතය රනිවා විරමාතල්ංා මාතාතා විල්න් 

2018 ජූනි 21 සාතමින් ඉදිරිප අ ාර ඇති අංා PMO/NC/09/2018 සහිත අමාතාතය මාත්ඩලය 



43 
 

සටාක්හි ස කාොළඹ-ත්රිකුණාමාතයා ආර්ථිා කාොරිකලෝව MCC වැලසටාක්හි ඉලම් 

වයාපිතිා ාටක අ කතෝරාකග් ඇති බව සඳාන් වී ඇත (ඇුණුමාත-5C).16  

කස වැනු ව, කමාතමාත කාොරිකලෝව 2011 සැාැසුණු ජාතිා කභෞතිා සැයැස්කම් ක්ොමාතැති 

වීකමාතන් සා 2017 ්ව සැයැස්මාත ඉදිරිප අ වීමාතට කපර 2016 අග භාගා ව් විට අවසන් වී තිබූ 

HUCID සංකරෝා ඇගැීමකම් සඳාන් වී තිීමකමාතන්, එමාත කාෝජ්ාව ශ්රී යංාාකේ 

අවශයතාවට ශ්රී යංාාකේ රාජය ආාත් විල්න් කාටුම්ප අ ාර් යස බවට ඉදිරිප අ 

කාකර් අසාස අභිකාෝගාට යක් කවයි. කත වැනු ව, කමාතමාත කාොරිකලෝ කාෝජ්ාකේ ඇති 

අවසා්මාත නිරීක්ෂණා වන්කන් MCC ගිවිසුමාත තනි ව ක්ොව ACSA, SOFA ාා Peace Corps 

ගිවිසුම් සමාතඟ එාට සයාා බැලීකමාතන් බව කම් සම්බන්කාන් විශ්කවාෂණ වාර්තාවක් 

ආරක්ෂා රාජය ඇමාතැතිවරාා කවත සපාමින් විකේශ ාටයුතු අමාතාතයාංශා විල්න් ාර ඇති 

විග්රාකාන් ස (ඇුණුමාත-14 සා උපකවාඛ්ා-3: F1-53) මාත්ා ව පැාැදිලි කවයි.  

ාරුණු කමාත කසේ කායින් කමාතමාත කාොරිකලෝව සහිත වයාපිති කාොටස ප්රමාතාණව අ කයස 

විශ්කවාෂණා ාර කාෝ රක ද ාාපතට ඉන් අ අවිා ාැකි බයපෑම් මාත්ා ව අයා්ා ාර 

කගොල්ඟ් යේසක් ක්ො ව් බව අ නිගමාත්ා කවයි. ඒ අනුව, කමාතමාත වයාපිති කාොටස 

වැලසටා් තුළ තිීමමාත නුසුුවසු ා. 

8.9 MCC කාෝජ්ාවලික  ඉලම් ළිබබඳ වයාපිති ශ්රී යංාා රජා “බිම් සවිා” ාටක අ 

සැ්ටමාත අ ක්රිාා අමාතා ාරකග් ා් බැවින් ඒවා නුසුුවසු බව කිව ක්ොාැකි ක්ොකේ 

ස?  ඊට විකේශ ණා ගැනීමාත කවනුවට MCC ආාරා යබා ගැනීමාත වරසක් ස? 

බිම් සවිා වයාපිතිා  සම්බන්කාන් ාම් ගැටලු ඇති ්ුුව එා ශ්රී යංාාකේ 

වයාපිතිාක් බව අ MCC ප්රසා්ාන් ඇතිව කාෝ ්ැති ව එා ක්රිාා අමාතා කව් බව අ 

සතයාකි. එකා අ, MCC කාෝජ්ාකේ ඇ අක අ බිම් සවිා වයාපිතික  අංගාන් පමාතණක් ක්ො 

කේ. උසාාරණ කයස, බයපත්ර මාතත භාවිතා කව් රජක  ඉලම්වයට ල්න්්ක්ාර සේපු 

ප්රසා්ා කිරීමාත බිම් සවිකාහි ් ැති අතර එා MCC වයාපිතිකාහි ඇති එක් බරපතළ ප්රතිවිපාා 

තිබිා ාැකි වයාපිති කාොටසකි. ඒ තුළ කේශීා ඉලම් සුච්ාාාරණාට ාා වාණිජාරණා 

යක් වී ඉලම් අහිමි ජ්තාවක් ඇතිවීමාතට සා විකේශීා බයකේග විල්න් අප රක ද ඉලම් 

ලැාැගැනීමාතට ස මාතඟ පාසනු යැබිා ාැකි ා. එ කසේ මාත, එමාත වයාපිති කාොටස රක ද පව අ්ා 

නීති රාුවට ස පටාැණි අතර එා ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට අවශය නීති සම්පාස්ාට කමාතකතක් 

කග් ඇති ළිාවර ස අසාර්ථා වී ඇත. එ වැනි ත අවාක් සහිත වයාපිතිාක් ක්රිාා අමාතා 

කිරීමාතට ාැයි ආාර ගිවිසුමාතක් අ අසන් කිරීමාත පය රහිත ක්රිාාවකි.  

තව ස, ඉලම් මාතැනීම් ාා කතොරතුරු ස අත ගබලා සැාැසීම් ජාතිා ආරක්ෂාවට පවා 

සංකේදී ාටයුතු බැවින් ඒවා ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට විකේශීා සමාතාගම් කාොසා ගැනීමාතට ාා ඒවා ස 

ඇතුළු වැලසටාන් ව අාම්වය බුේධිමාතා කේකපොළ MCC ආාත්ා සතු කිරීමාතට ාර තිකබ් 

                                                           
16 කා කසේ වුව ස, කමාතමාත අයා්ා සඳාා ාමිටුවට යබා ුවන් සංයුක්ත ගිවිසුකම් Execution Version (ඇුණුමාත-6) හි “කාොළඹ-

ත්රිකුණාමාතයා ආර්ථිා කාොරිකලෝව“ ළිබබඳ සඳා් ක්ොමාතැත. එකා අ, ඊට අසාළ ඉලම් පරිපාය් ප්රතිසංස්ාරණ වයාපිතිා ඒ 

අයුරු මාත ඇත. ාවර ්මාතකින් වුව ස ක්රිාා අමාතා කිරීමාතට සැයසුම් ාර ඇ අක අ එාමාත වයාපිති කගොනුවක් බව ඉන් පැාැදිලි කවයි. 

ඒ අනුව, සංයුක්තක  Execution Version ගිවිසුම් කාටුම්පකතන් කාොරිකලෝ ්ාමාතා ඉව අ කිරීමාත පසුබිකම් ඇ අක අ කාොළඹ-

ත්රිකුණාමාතයා ආර්ථිා කාොරිකලෝ කාෝජ්ාවක් ගිවිසුකම් ්ැතැයි පවසා පුළුවා සමාතාජා ක්ොමාතඟ ාැවීමාතට සැයසුම්සාගත ව සර් 

යස ප්රා අ්ාක් සැයි විමාතසුමාතට යක් වන්කන් නිතැතිනි.  
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ප්රතිපාස් ළිබගත ක්ො ාැා. ර ට අමාතතර ව, විකේශ ණා ගැනීමාතට වලා ප්රසා් රමාතාක් 

කාොසාගැනීමාත වාල්සාාා බව සතය ්ු අ ඒ ප්රසා්ා ගන්කන් කුමාතක් සඳාා ස, එ වැනි 

ප්රසා්ාා වාල්සාාා ාා/කාෝ අනිෂඨ් පයවිපාා ාවකර් ස, ා් වග පළුකාොට පැාැදිලි 

ාරගත යු අක අ එ බැවිනි.  

8.10 ඉලම් වයාපිතිාට විකේා් එවාය වුව ස, ප්රවාා් වයාපිතිා එවැනි විකේා්ාන්ට 

යක් ක්ොවන්කන් ඒ වයාපිතිා වාල්සාාා නිසා ස? 

MCC කාෝජ්ාවලික  ඉලම් වයාපිතිා කමාතන් ක්ොව ප්රවාා් වයාපිතිා, විකශේෂ 

වශකාන් බස් කසේවා වැිදියුණු කිරීකම් වයාපිති කාොටස, අවමාත වශකාන් අසාළ අමාතාතයාංශා 

තුළ කාෝ මාත්ා ව අයා්ා වී තිකබ් බව නිරීක්ෂණා කවයි. එ කසේ මාත, කපොුව ප්රවාා් 

සංවර්්ාට ගැකණ් එමාත බස් කසේවා වයාපිති කාොටස මාතාාමාතාර්ග සංවර්් කාොටසට අ 

වලා සමාතාජමාතා වශකාන් ප්රතිලයසාාා වීමාතට ඉාළ ාැකිාාවක් ඇත. එකා අ, රක ද බස් කසේවා 

තුළ ඉතා විශාය මාත දටකම් ාාන්තා හිංස්ාක් ල්ුවව් බවක් සඳාන් වීමාත ාථාර්ථා ක්ො කේ. 

තව ස, එ කසේ ාම් හිංස්ාක් ල්ුව වුව ස, එා ුවරු කිරීමාතට විකේශ ආාර වයාපිතිාක් අවශය 

ාැ යි තීරණා කිරීමාත ාාසයජ්ා ා. තව ස, බස් වයාපිතිා ප්රතියාභ සහිත වුව අ රක ද සමාතසත් 

බහු-ක්කෂේත්රීා අයා්ාක් තුබන් එමාත වයාපිතික  ප්රුඛතාව තීරණා වී ඇති බවක් ක්ො 

කපකන්. තව ස, වයාපිති නිමාතැවුම්වය බුේධිමාතා කේකපොළ අයිතිා විකේශීා ආාත්ාක් සතු 

වීමාතට අවශය කාොන්කේල් ප්වා තිීමමාත මාතාර්ග ආරක්ෂණාට ාා ප්රභූ ආරක්ෂාවට පවා 

අවසා්ම්ාාරී විා ාැකි ා.   

8.11 පාර්ලිකම්න්තුකේ ප්තක් කයස සරය බහුතරකාන් සම්මාතත කිරීකමාතන් MCC 

වැලසටා් සඳාා අනුමාතැතිාක් යබා ගැනීමාත වලා අ විනිවිස කපක්්, ප්රජාතාන්ත්රිා 

ාා ස්ථාවර රමාතකේසාක් ක්ො කේ ස? 

ආකාෝජ්ාන්ට සථ්ාවර අවා ඇවැල් ්ම් ආ්ඩඩුරමාත වයවස්ථාකේ 157 වගන්තික  

ප්රතිපාස් සස්කසේ පාර්ලිකම්න්තුකේ 2/3 ා බහුතර අනුමාතැතිකාන් යබා දිා ාැකි ව තිබිණි.  එ 

කසේ කිරීමාත කවනුවට අප රටට ආගන්තුා ාා ආ්ඩඩුරමාත වයවස්ථාවට ස පටාැණි බව 

පැාැදිලිව කපක්් නීති ප්රතිපාස් සහිත ගිවිසුමාතක් ප්තක් කයස සරය බහුතරකාන් 

පාර්ලිකම්න්තුකේ සම්මාතත ාර ගැනීමාතට සැකර් ප්රා අ්ා මාතාජ්තාව සතු නීති ාා වයවසථ්ා 

සම්පාස්ා උකසසා ව් අනුවායංඝනීා ාා සව්වරී අයිතිාට අවහිර කිරීමාතකි, වැලි ගැසීමාතකි.  
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9. නිගෙන හා නිර්මද්ය 

 

9.1 ඉාත සඳාන් කතොරතුරු සම්පාස්ාන්, නිරීක්ෂණාන් ාා ඇගැීමම් තුබන් පාත 

සඳාන් අන්කේෂණාන්ට ාා නිගමාත්ාන්ට එළැඹීමාතට ාමිටුවට ාැකි කවයි: 

i. ප්රාේ් සම්ප අ හිඟ සා ණා බරින් කතරපුණු ශ්රී යංාාකේ මූලිා ආර්ථිා සංකරෝා 

ුවරලීකම් ආකාෝජ් උකසසා අවශය මූයය සම්ප අ රක ද විකේශ ණා බර වැි 

ක්ොාරමින් සපාා ගැනීකම් ාැකිාාව MCC ප්රසා්ා තුළ ඇති ්ුුව, එහි අන්තර්ගත 

කාොන්කේල් ාටක අ ාා කාෝජිත රමාතකේසාන් සස්කසේ කමාතමාත ගිවිසුමාත අ අසන් කිරීකමාතන් 

ාා අසාළ වයාපිති ක්රිාා අමාතා කිරීකමාතන් රක ද අ්ාගතාට, ජාතිා ආර්ථිාාට ාා 

ස්වවරී අවාට විා ාැකි විවිාාාර ාා බහු-ක්කෂේත්රීා බයපෑම් ශ්රී යංාාව කවනුකවන් 

ශ්රී යංාා රජක  පාර්ශව් විල්න් නිල් ාා ප්රමාතාණව අ කයස අයා්ා ාරනු යැබ ්ැත. 

ii. 2004 පමාතණ ඈත දී පළුව ඉදිරිප අ ාර ඇති කමාතමාත MCC ප්රසා් කාෝජ්ාව 2005 ාා 

2006 වසර වයදී  ්ැවත ස ඉදිරිප අ වී ඇති ්ු අ ඒ ළිබබඳව එවා පැවැති රජා කිල්ුව 

ඉදිරි ළිාවරක් කග් ්ැ අක අ ගිවිසුමාතට අසාළ කාොන්කේල් මාතායාව තුළ ඇති කමාත වැනි 

ගැටලුාාරී කාොන්කේල් නිසා විා ාැකි බව ාමිටුව අනුමාතා් ාරයි. 

iii. MCC සංයුක්ත ගිවිසුකම් (MCC Compact), වැලසටාන් ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ගිවිසුකම් 

(PIA) සා ක්රිාා අමාතා කිරීම් ඒාාා කයස කාෝජිත MCA-Sri Lanka සමාතාගකම් 

සාංගමිා වයවසථ්ාවලික  කාටුම්ප අ (කවන් කවන් වශකාන් ක්ොව) එක් ව 

විශ්කවාෂණා කිරීකම් දී, ශ්රී යංාාකේ ආ්ඩඩුරමාත වයවස්ථාවට ාා රක ද පව අ්ා නීති 

පේතිාට පටාැණිව සා රට තුළ විකේශ සම්ප අ ාළමාත්ාාරණා කාකර් 

රාජය ආාතනිා රාුව මාතඟ ාැකර් පරිදි  කාෝජිත MCC සංයුක්තක  රමාතකේසාන් 

සැාැසී ඇති බව නිරීක්ෂණා කවයි. 

iv. 2019  සක්කතෝබර් මාතස 29 වැනි දි් MCC ගිවිසුම් අ අසන් කිරීකම් තීරණා අමාතාතය 

මාත්ඩලයා විල්න් ගනු යැබ ඇ අක අ එ වැනි කාොන්කේල් ාා රමාතකේසාන් හි තිබිා ාැකි 

බයපෑම් සම්බන්කාන් ගැඹුරු විමාතර්ශ්ාක් ල්ුව කිරීමාතකින් කතොර ව සා / කාෝ 

රජාක් විල්න් කමාත වන් අවස්ථාවය දී අනුගමාත්ා ාළ යුතු ව් සැයකිලිමාත අ බවකින් 

කාෝ පරීක්ෂාාාරී බවකින් කතොර ව ා. ඒ බව වලා අ පැාැදිලි වන්කන් කමාතහි තිබිා 

ාැකි ාානිාර ත අවාන් ළිබබඳව එවා අතිගරු ජ්ාධිපතිතුමාතන් විල්න් අමාතාතය 

මාත්ඩලයා කවත සා විකේශ අමාතාතයාංශා විල්න් ආරක්ෂා රාජය අමාතාතයතුමාතන් කවත 

ාර තිකබ් නිරීක්ෂණ ාා නිර්කේශ ස ක්ොසයාා ාරිමිනි. එ බැවින්, අකමාතරිාා 

එක්ස අ ජ්පස උපාා මාතාර්ගිා අරුණු (විකශේෂකාන්, ඉන්ුව-පැල්ෆික් මූකයෝපාා) මාතත 

පස්ම් වී තිබිා ාැකි සා ACSA, SOFA, US Peace Corps Volunteer Agreement ාා 

Quadrilateral Security Dialog (QSD) වැනි ප්රකේශාන් ට අනුපූරා වීමාතට ඉල තිබිා 

ාැකි බව කපක්් සැ්ට කාටුම්ප අ ාරනු යැබ ඇති  ගිවිසුම් කාොන්කේල් ාටක අ 

ාා වයාපිති කාෝජ්ා සහිතව කමාතමාත MCC ප්රසා්ා යැීමමාත උකසසා ගිවිසුම්ගත වීමාත 

නුසුුවසු ා.                
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v. විකශේෂ වශකාන්, 

(අ)  MCA-Sri Lanka සමාතාගමාත ශ්රී යංාා රජක  පාය්කාන් ුවරස් ාර තැකබ් 

අයුරින් සා එා MCC ආාත්ක  උපකසස් - මාතඟ කපන්වීම් - අනුමාතැතීන් ාටක අ 

ක්රිාා අමාතා ව් අයුරු ප්රතිපාස් සාසා ඒ සමාතාගමාත තුබන් කමාතමාත ආකාෝජ් වයාපිති 

ක්රිාාවට ්ැංවීමාතට කාකර් කාෝජ්ාව ළිබගත ක්ො ාැා.   

(ආ)  MCA-Sri Lanka කවනුවට අප රට තුළ විකේශ සම්ප අ ාළමාත්ාාරණා 

කාකර් සාමාතා්ය රාජය ආාතනිා වයුාා කමාතමාත ප්රසා්ා කවනුකවන් ස කාොසා 

ගැනීමාතට MCC ආාත්ා එාඟ ක්ො වන්කන් ්ම් ඒ තුබන් අප රක ද ජාතිා 

අරුණුවයට අගතිාාරී විා ාැකි කේ ල්ුව වීකම් අවසා්මාතක් පැ් ්ඟී. 

(ඇ) තව ස, කමාතමාත රමාතකේසාට ශ්රී යංාාව එාඟවුවකාො අ එා පූර්වාසර්ශාක් ාර 

ගනිමින් අප රටට සංවර්් ආාර සපා් චී්ා, ජපා්ා, ඉන්දිාාව ාා යුකරෝපා 

සංගමාතා වැනි අක්කු අ සර ප සාාාාන් ස එමාත ආාිතිා ඒ අාකේ ප්රසා්ාන්ට අසාළ 

ාර ගැනීමාතට ඇති ඉලාල බැාැර ාළ ක්ො ාැා. එ බැවින් කමාතතුවක් ශ්රී යංාාව විල්න් 

කපොුවකේ අනුගමාත්ා ාර් යස විකේශ සම්ප අ ාළමාත්ාාරණ රමාතකේසකාන් බැාැර 

වීමාතට කිල්ුව විකේශ ආාර කාෝජ්ා රමාතාාට අවසර ක්ො දිා යුතු ා. 

 

9.2 ඉාතින් විසත්ර කාරුණු සමාතස්ත විමාතර්ශ්ාන් හි ප්රතිලය අනුව, පාත සැක්කව් 

අවසන් නිර්කේශාන් ාමිටුව විල්න් රජා කවත ඉදිරිප අ කාකරයි : 

(i) 2019 සක්කතෝබර් මාතස 29 වැනි දි් අමාතාතය මාත්ඩලය තීරණා උකසසා ඉදිරිප අ 

කාරුණු සා කම් ව් විට කගොල්ඟනු යැබ ඇති රාුව, කාොන්කේල්, ක්රිාා අමාතා 

කිරීකම් රමාතකේසා ාා ආකාෝජ් වයාපිතිවලින් සමාතන්විත MCC කාෝජ්ාවලි 

ගිවිසුමාතට ශ්රී යංාා රජා අ අසන් ක්ො ාළ යුතු ා.  

(ii) MCC සංයුක්තාාට එළැඹීමාතට ශ්රී යංාා රජා ාම් කාාකින් සයාා 

බයකතො අ, ඉන් කපර ශ්රී යංාා රාජයක  සව්වරී අවා අවසා්කම් කාළීමාතට ඉල ඇති 

ාා අ්ාගත සමාතාජ ආර්ථිා කේශපාය් සව්ාධී් අවාට ාා සුබ ල්ේධිාට ාානිාර විා 

ාැකි ල්ාලු වගන්ති, කාොන්කේල් ාා වයාපිති ස, ක්රිාා අමාතා කිරීකම් රමාතකේසාන් ස, 

ඉව අ කාකර් කයස සංයුක්තා ාා ඊට අසාළ ල්ාලු ගිවිසුම් කාටුම්ප අ ාා වයාපිති 

කාෝජ්ා ස සංකශෝ්ා ාළ යුතු ා. 

(iii) එ වැනි සංකශෝ්ාා දී,  

(අ)  කමාතමාත කාෝජ්ාවලිාට අසාළ ප්රසා් කාොු කිරීමාත සඳාා කමාතකතක් අප රට තුළ 

විධිමාත අ ව ක්රිාා අමාතා වූ විකේශ ආාර ාළමාත්ාාරණ රමාතකේසා කාොසා ගැක්් 

පරිදි  සා ඒ කවනුකවන් අසාළ ප්රසා් අරුසවා රාජය භා්ඩලාගාරා සස්කසේ 

ාළමාත්ාාරණා කාකර් පරිදි ප්රතිපාස් ඇතුළ අ ාළ යුතු අතර, අසාළ වයාපිති 

ශ්රී යංාාකේ සැ්ටමාත අ ස්ථාළිත රාජය ආාතනිා වයුාාන් තුබන් කමාතකාකව් 

අයුරු ාළමාත්ාාරණ ාා අධීක්ෂණ වයුාාන් සැාැල්ා යුතු ා. 
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(ආ)  කව් අ රටා බය පැවැ අකව් නීති සා/කාෝ කරගුයාල් ශ්රී යංාාව 

තුළ කුමාත් ආාාරාාට කාෝ බයා අමාතා කිරීමාතාට තුඩු කස් ාන්ත්රණාක් කිල්ුව 

අන්තර්ජාතිා එාඟතාවක් නිසා සථ්ාප්ා ක්ොාළ යුතු ා. 

(ඇ) ශ්රී යංාාකේ සව්වරී අවාට ාා ජාතිා ආර්ථිා ස්වාංකපෝෂිත අවාට ාානි 

ාර විා ාැකි කිල්ුව කාොන්කේල්ාක්, වගන්තිාක් කාෝ වයාපිතිාක් කාෝජ්ාවලිා 

තුළ ක්ොතිකබ් වග තාවුරු ාළ යුතු ා. 

(ඈ)  ආකාෝජ්ාට කාෝජිත වයාපිති කතෝරා කග් ඇති පස්මාත සා ඒ සඳාා ශ්රී 

යංාා රජක  පාර්ශ්වකාන් අනුගමාත්ා ාර ඇති රමාතකේසා අපැාැදිලි ා. එහි දී 

ජාතිා ආර්ථිාමාතා වශකාන් ප්රුඛතා අයා්ාක් ල්ුව වී ඇති බවක් නිරීක්ෂණා 

ක්ො කේ. එ කසේ මාත, එමාත වයාපිති අතර ජාතිා ාා සමාතාජ-ආර්ථිා වශකාන් 

අවසා්ම් සාගත අංග ස තිකබ් බව කපනී ායි. එ බැවින්, සමාතස්ත කාෝජ්ාවලිා, 

ාා වයාපිති ්ැවත සැාල්ා යුතු ා. 

(ඉ)  විකශේෂකාන්, කමාතහි දී මාතතකකසාට යක් වී ඇති සා ඉලම් සුච්ාාාරණා, 

ාැබලිාරණා කාෝ විකේශාරණා වැනි අවසා්ම්ාාරී ප්රතිලයවයට තුඩු දිා 

ාැකි, ඉලම් ළිබබඳ වැලසටාන් අංගා සම්පූර්ණකාන් ඉව අ ාළ යුතු ා.  

(ඊ)  තව ස, වයාපිති ව අාම් ළිබබඳ ල්ාලු ස අත ාා කතොරතුරු රජක  බුේධිමාතා 

කේකපොළක් පමාතණක් විා යුතු අතර ඒ ළිබබඳ කිල්ුව අයිතිාක් කව් අ පාර්ශව්ාාට 

හිමි ක්ො කිරීමාතට වග බයා ගත යුතු ා. 

(iv) (අ)  ඉාත (ii) ාා (iii) හි නිර්කේිතත අයුරු වයාපිති කාෝජ්ාවයට ාා ක්රිාා අමාතා  

කිරීකම් රමාතකේසාන්ට අසාළ ගිවිසුම් කාොන්කේල් සංකශෝ්ා ාළ යුතු බව අ,  

(ආ)  එ කසේ සංකශෝ්ා කිරීමාතට MCC ආාත්ා එාඟ වන්කන් ්ම්,  ඒ 

සංකශෝ්ා විධිමාත අ වි අතීාමාතා සාභාගි අවාකින් යුතු ව ල්ුව ාළ යුතු බව අ, එ 

කසේ සැාැකස් ්ව වයුාා ාා ගිවිසුම් කාටුම්පත කමාතන් මාත වයාපිති කාෝජ්ා ස, 

පුළුවා ාා ගැඹුරු පරුව-සැරීම් අයා්ාකින් පසුව කපොුව මාතාජ් සාාච්ඡාවකින් 

ාා පාර්ලිකම්න්තුකේ සුුවසු බහුතරාා අනුමාතැතිාකින් යුතුව ාැර අන් කිල් 

අයුරකින් අ අසන් කිරීමාතක් සා/කාෝ ක්රිාා අමාතා කිරීමාතක් ල්ුව ක්ො විා යුතු බව අ,  

(ඇ)  එකසේ කිරීමාතට MCC ආාත්ා එාඟ ක්ොවන්කන් ්ම් ගිවිසුමාත ප්රතික්කෂේප 

ාළ යුතු බව අ, 

ාමිටුව නිර්කේශ ාරයි.  

9.3 MCC කාෝජ්ාවලිා සා එහි ඇතුළ අ ගිවිසුම් කාටුම්ප අ සමූාා සම්බන් කිල්ුව නිය 

කතොරතුරක් 2019 සක්කතෝබර් 29 දි් එා අ අසන් කිරීමාත සඳාා අමාතාතය මාත්ඩලය අනුමාතැතිා 

යබා ගන්්ා කතක් කපොුව මාතාජ්තාවට පරිශීය්ා කිරීමාතට කාෝ අයා්ා කිරීමාතට විවිත 

ාර ක්ොතිබුණු බව අ, සංයුක්ත ගිවිසුකම් කාටුම්පත ාැර අක්කු අ කිල්ුව ගිවිසුම් 

කාටුම්පතක් කාෝ ලිාවිවායක් කම් ව් තුරු මාතාජ්තාවට විවිත ාර ක්ොමාතැති බව අ, 
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ාමිටුකේ අවා්ාට කාොු කවයි. කමාත කසේ කමාතමාත ගිවිසුම් කාටුම්ප අ මාතාජ්තාවකේ 

අවා්කාන් ඈ අ ාර තැීමමාත ශ්රී යංාාව අනුගමාත්ා ාර් ප්රජාතාන්ත්රිා ාා විනිවිස 

කපක්් රාජය තාන්ත්රිා අගාාන්ට ක්ොගැළකප් බව අ, ගිවිසුම් කාටුම්පතට අමාතාතය 

මාත්ඩලය අනුමාතැතිා හිමිව් තුරු මාත එමාත කාටුම්ප අ ප්රල්ේ ක්ොකාරුක්ඩ එමාත ගිවිසුකම් 

ප්රතිපාස්ාන් හි තිබිා ාැකි ප්රතිවිපාා මාතාජ්තාවකගන් වසන් ාර තැීමකම් අරුණින් ස 

ාන්් අප්රසන්් ්ු අ සාාරණ සැාාක් බව අ ාමිටුකේ අසාසයි. 

වර්තමාතා් භූ කේශපාය්-ආර්ථිා සන්සර්භා තුළ සංවර්්ා කවමින් පවති් රටවවා 

ජාතයන්තර බය ාඳවුරුවය කගොුවරු බවට ප අ වන්කන් සා ඒ රටවය ජ්තාව ාා අ්ාගත 

පරම්පරාවන් අන්තර්ජාතිාව ණා ාරුවන් ාා වාලුන් බවට ප අ කාකරන්කන් ඍජු 

ාට අවිජිතාරණා සස්කසේ ක්ොව ප්රා් වශකාන් ේවිපාර්ශව්ිා ාා බහුපාර්ශව්ිා 

අන්තර්ජාතිා ගිවිසුම් ාරාා ා. එබැවින්, තමාතන් ාා තමාත අ්ාගත පරම්පරාවන් කවනුකවන් 

රජාාන් විල්න් අ අසන් කාකර් ගිවිසුමාතවය කාොන්කේල් ළිබබඳව පූර්ව වශකාන් 

සැනුව අවීමාතට ඒ රටවය මාතාජ්තාවට පරමාත අයිතිාක් ඇති බව ාමිටුකේ අසාසයි. 

එ බැවින්, ආ්ඩඩුරමාත වයවසථ්ා ප්රතිපාස් අනුව අනුවායංඝනීා ව් ජ්තා පරමාතාධිපතයා 

ාා අ්යාරණා ාළ ක්ො ාැකි ජාතිා ස්වවරී අවා හිමි කපොුව මාතාජ්තාවකගන් කමාත වැනි 

කාෝජ්ා ාා කාටුම්ප අ වසන් ාර තැීමමාත නුසුුවසු බව ස, ාමිටුව අවාරණා ාරයි. කම් 

ආාාරක  වසන් ාර තැීමමාත සඳාා සැ්ට අවාාශ සපා් 2016 අංා 12 සර් කතොරතුරු 

සැ් ගැනීකම් ප්කතහි ඇති ප්රතිපාස් සුුවසු පරිදි සංකශෝ්ා ාර එ කී ඉලාල නිල්ාාාාර 

ව ඉව අ ාළ යුතු බව ාමිටුව කාෝජ්ා ාරයි.  

තව ස, ජාතයන්තර ගිවිසුම් කාෝජ්ා කාටුම්ප අ කිරීකම් දී, අයා්ා කිරීකම් දී ාා අනුමාතත 

කිරීකම් දී ජාතිා අරුණු ඉටු කව් බව ාා රක ද සුබල්ේධිා කපරසැරි කාකර් බව තාවුරු 

ාළ යුතු බැවින් එමාත ාර්තවයක  දී අනිවාර්ාකාන් අනුගමාත්ා ාළ යුතු විධිමාත අ, 

වි අතීාමාතා ාා පූර්ණ විනිවිසභාවාක් සහිත රමාතකේසාක් නීතිගත ාළ යුතු බව ාමිටුව 

නිර්කේශ ාරයි.  

රාජයාක් අන්තර්ජාතිා ගිවිසුමාතාට ළිවිසීමාත ානු විාාා විෂාාක් පමාතණක් ක්ොව 

මාතාජ්තාව සතු අනුවායංඝනීා වූ නීති සම්පාස්ා කිරීකම් ස්වාධිපතයාට ස බයපෑම් තිබිා 

ාැකි සා ජාතික  අ්ාගත පරපුරට පවා පරුව සැරීමාතට තුඩු දිා ාැකි භාරදූර ාටයු අතකි.         

එ බැවින්, ශ්රී යංාා ජ්රජා අන්තර්ජාතිාව බැඳීමාතාට යක් කාකරන්්ා වූ ගිවිසුමාතාට  

විාාාා විල්න් අ අසන් කිරීමාතට කපර අවස්ථානුකූයව පාර්ලිකම්න්තුකේ යබාගන්්ා වූ සුුවසු 

බහුතර සම්ුතිාකින් යු අ වයවසථ්ාසාාා අනුමාතැතිාක් යබා ගැනීමාත පූර්ව කාොන්කේල්ාක් 

කාකර් පරිදි නීති ාා ආ්ඩඩුරමාත වයවසථ්ා ප්රතිපාස් සම්මාතත ාර ගැනීමාත අතයවශය බව 

ාමිටුකේ අවසන් නිර්කේශායි. 
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ිමුණුම් 

1. කමිටුමද නිල කටයුතු ව්ලට අදාළ ලිපි මල්ඛ්න 

1A. අංා PMO/CM/64/2019 සරණ ාා 2019 කසසැම්බර් 18 දි්ැති  
 අමාතාතය මාත්ඩලය පත්රිාාව සා එාට අසාළ අනුමාතැතිා 

1B. ාාර්ාභාර විස්තරා 

1C. 2020 මාතාර්තු 29 දි්ැති ලිළිා 

1D. අවසන් වාර්තා කාටුම්පත යබා දීකම් ාායා දීර්ඝ ාර් යස 
 අංා PMO/2/2/2/Rev.MCC ාා 2020 අප්රිකාවා 17 දි්ැති ලිළිා  

 

2. ආරම්භමේ සිට පර් න්ත ම ෝජනාව් මතක් MCC රි ාව්ලි ට අදාළ ලිපි-මල්ඛ්න 

2A. අකමාතරිාානු තා්ාපති විල්න් එව් යස 2004 කපබරවාරි 11 දි්ැති ලිළිා 

2B. අකමාතරිාානු තා්ාපති ාාර්ාායා විල්න් එවා ඇති අංා 373 සර් 
 තා්ාපති සටා් 

2C. අකමාතරිාානු රජා විල්න් එව් යස 2005 කසසැම්බර් 08 දි්ැති ලිළිා 

2D. අකමාතරිාානු රජා විල්න් එව් යස 2006 කසසැම්බර් 07 දි්ැති ලිළිා 

2E. 2015 කසසැම්බර් 16 දි්ැති MCC පායා මාත්ඩලය තීරණා 

2F. අංා PMO/06/03/CM/56/2016 සා 2016 ජූලි 05 දි්ැති  
 අමාතාතය මාත්ඩලය සංකේශා 

2G. MCC පර්ාන්ත වැලසටාන් ාළමාත්ාාරණ අයක්ෂා විල්න් ශ්රී යංාා 
තා්ාපති ාාර්ාායා කවත එව් යස 2016 සක්කතෝබර් 19 දි්ැති ලිළිා 

 
3. MCC සංයුක්ත ම ෝජනාව් මගොඩනැඟීෙට අදාළ ලිපි-මල්ඛ්න 

3A. වැලසටා් සංයුක්තාක් බවට උසස් කිරීමාත ළිබබඳ 2016 කසසැම්බර් 14 
දි්ැති MCC මාතාය නිකේස්ා 

3B. අග්රාමාතාතය ාාර්ාායක  සම්බන්ධීාරණ ාාර්ාායාක් ළිහිටුවීමාත සඳාා වූ 
2017 මාතාර්තු 14 දි්ැති අමාතාතය මාත්ඩලය තීරණා 

3C. PMO/06/03/CM/19/2017 අංා සරණ ාා 2017 කපබරවාරි 28 දි්ැති  
අමාතාතය මාත්ඩලය පත්රිාාව 

3D. 2019 අප්රිකාවා 25 දි්ැති MCC ආාත්ක  කාොංග්ර ස් මාත්ඩලය සැන්වීමාත 

3E. අග්රාමාතාතය ාාර්ාායා විල්න් MCC සංයුක්ත කමාතකායුම් 
කසපාර්තකම්න්තුවට ාවනු යැබූ 2017 මාතැයි 09 දි්ැති සංාවාපීා සටාන් 

3F. අංා MNPEA/2018/152 සා 2018 සැේතැම්බර් 17 දි්ැති 
ඒාාබේ අමාතාතය මාත්ඩලය සංකේශා 

3G. අංා MF/ERD/26/CM/2019/106 සා 2019 මාතාර්තු 25 දි්ැති අමාතාතය 
මාත්ඩලය සටා් 
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4. MCC සංයුක්ත  උමදසා සැකැසී ිති සංමරෝධක ිගැයීම් ව්ාර්තාව් 

 

5. MCC සෙඟ දැනටෙත් අත්සන් කර ිති මූලික ගිවිසුම් පිළිබඳ ලිපි මල්ඛ්න 

5A. 2017 ජූලි 26 දි්ැති ප්රසා් ාා ක්රිාා අමාතා කිරීකම් ගිවිසුමාත 

5B. 2018 ජූනි 18 දි්ැති සංකශෝධිත ාා ාබ ප්රාාිතත ප්රසා් ාා ක්රිාා අමාතා 
කිරීකම් ගිවිසුමාත  

5C. අංා PMO/NC/09/2018 ාා 2018 ජූනි 21 දි්ැති අමාතාතය මාත්ඩලය සටා් 

5D. 2019 සක්කතෝබර් මාතස 29 දි්ැති අමාතාතය මාත්ඩලය ැසසව්ීම් තීරණා 
 
6. MCC සංයුක්ත ගිවිසුෙ [Compact Agreement] 

 

7. ව්ැඩසටහන් රි ාත්ෙක කිරීමම් ගිවිසුෙ  
  [Program Implementation Agreement, or PIA] 
 
8. MCA-Sri Lanka සොගෙ මව්නුමව්න් මකටුම්පත් කරනු ලැබ ිති සාංගමික 

ව්යව්සා්ාව්ලි  [Articles of Association] 
 
9. මාතාජ් මාතත විමාතසුමාත තුබන් ාර් යස කතොරතුරු සම්පාස් සාරාංශ  

9A. සංයුක්තා කගොල ්ැගීමාතට සාාා වූ රාජය ආාත්/නියාරීන් සා MCC 
නිකාෝජිතාන් කවතින් යබාගන්්ා යස කතොරතුරු සාරංශා 

9B. මාතාජ් මාතත විමාතසුකමාතන් සම්පාස්ා කාරුණු කතොරතුරු සාරංශා 
 
10. රාජය ආ තන මව්තින් ලැුණණු නිල මතොරතුරු 

10A. විකේශ සබසතා අමාතාතයාංශක  වාර්තාව 

10B. ජාතිා රමාතසම්පාස් කසපාර්තකම්න්තුකේ වාර්තාව 

10C. විකේශ සම්ප අ කසපාර්තකම්න්තුකේ වාර්තාව 

10D. ඉලම් අමාතාතයංශක  වාර්තාව 

10E. ඉලම් කාොමාතසාරිස ්කසපාර්තකම්න්තුකේ වාර්තාව 

10F. ශ්රී යංාා මිනින්කසෝරු කසපාර්තකම්න්තුකේ වාර්තාව 

10G. ප්රවාා් කසේවා ාළමාත්ාාරණ අමාතාතයාංශක  වාර්තාව 

10H. ්ාගරිා සංවර්්, ජය සම්පාස් ාා නිවාස පාසුාම් අමාතාතයාංශක  
වාර්තාව 

 
11. ගරු නීතිපතිතුෙන් මේ ෙත  හා උපමදස ්පැතූ විෙසුම් ලිපි 

 
12. MCC ගිවිසුෙ පිළිබඳව් ජාතික ආර්ථික සභාමද නිරීක් ණ 
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13. අතිගරු ජනාධිපතිතුෙන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අොතය ේඩඩල ප්රිකා හා 

නිරීක් ණ 
 

14. MCC ගිවිසුෙ ද ිතුළු අමෙරිකානු ගිවිසුම් විෙර්යන  කරමින් විමද්ය කටයුතු 

අොතයංය  විසින් ආරක් ක රාජය අොතයතුොට ලබා ී  ිති ව්ාර්තාව් 
 

15. MCC ව්ැඩසටහන්ව්ල ප්රතිලල පිළිබඳ සංසන්දනාත්ෙක ිගැයීම් 

15A. සැ්ට අ අසන් ාර ඇති MCC වැලසටාන් ළිබබඳ සංක්ෂිේත කතොරතුරු 

15B. MCC වැලසටාන්වය ප්ර තිලය ළිබබඳ ආර්ථිාමිතිා අයා්ාක් 
 

16. 2003 ඉඩම් හිමිකම් පනත් මකටුම්පත පිළිබඳ මශ්රේ ධ්ාධිකරණ රණරණ  

 

17. MCC මව්තින් ගරු නීතිපති ව්ර ා මව්ත මව්ොෂින්ටන් හි ශ්රී ලංකා තානාපති 
කාර් ාල  හරහා 2018 සැප්තැම්බර් ෙස 27 දාතමින් එව්න ලද ලිපි  

 

18. MCC ම ෝජනාව්ලි  සම්බන්ධව් ෙහාචාර්  ඩබි. ඩී. ලක් ්ෙන් ෙහතා විසින් 
සකසනු ලැබ ිති වියම්ල් ණාත්ෙක ලිපි  (BiZnomics; 2020 ජනව්ාරි) 

 

19. “සහසර” ව්යාපිති අධයක්  විසින් ෙහානගර සංව්ර්ධන අොතයාංයමේ අතිමර්ක 
මල්කම්ව්ර ා මේ අව්ධාන ට  ැවුණු විෙර්යනාත්ෙක සටහන 
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උපමල්ඛ්න 
 

 
1. කමිටුව් විසින් ඉදිරිපත් කර ිති ව්ාර්තා හා සටහන් 

 1A අතිගරු ජ්ාධිපතිතුමාතා කවත ඉදිරිප අ ාර් යස මූලිා සටා් (2020/01/13) 

 1B ාමිටුකේ ආරම්භා වාර්තාව (2020/02/14) 

 1C ගරු අග්රාමාතාතයතුමාතා කවත ඉදිරිප අ ාර් යස අතරමාතැදි සටා් (2020/04/30) 

 

2. අග්රාොතය කාර් ාලයී  සංයුක්ත  මගොඩනැඟීමම් ක්ඩඩා ෙ (CDT) විසින්  

2017/11/10 දිනැති ව් MCC ආ තන  මව්ත  ව්නු ලැබ ිති  

MCC සංයුක්ත ව්ැඩසටහන උමදසා වූ ව්යාපිති ම ෝජනාව් 

 

3. විමද්ය සබඳතා අොතයාය  විසින් MCC ම ෝජනාව්ලි  සම්බන්ධම න් 

පව්ත්ව්ාමගන  නු ලැබ ිති  ලිපිමගොනු  

 

4. MCC ව්ැඩසටහන් පිළිබඳ ජාතයන්තර අත්දැීමම් ව්ාර්තා 

 

5. MCC ව්ැඩසටහන මගොඩනැඟීෙ සම්බන්ධ අතිමර්ක මල්ඛ්න හා ව්ාර්තා 

 

6. ෙහජනතාව්මගන් හා ව්ිත්රණ ෙ  ආ තන ව්ලින් කමීටුව් මව්ත තැපෑමලන් හා  

විදුත් තැපැල් ොර්ගම න් ලැුණණු අදහස්, ලිපි-මල්ඛ්න හා ව්ාර්තා 

 

7. අමෙරිකානු ආරක් ක මදපාර්තමම්න්තුව් විසින් 2019 ජූනි 01 දාතමින් නිකුත් කරනු 

ලැබ ිති  “ඉන්දු-පැසිෆික් මූමලෝපා ”  

 

8. MCC හි ඉඩම් ව්යාපිති සංව්ර්ධන ක්ඩඩා ෙ විසින් ශ්රී ලංකා රජමේ නිලධාරීන්ට 

2018 සැප්තැම්බර් 25 ව්ැනි දින කර තිමබන ඉදිරිපත්කිරීෙ 

 

 

 


