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ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්ය මගග  මමවීරව මතත්ා විින්  ාා්ලිමදන් තු මථාාරව ියදග ග 

23:2 ගටදේ විාක්ෂ නාගක ගරු ියමල් ිනරිාා  ද ිනල්රා මතත්ා විින්  අමන  ද ප්රශථනග 

මනබ් ධදග්  ාා්ලිමදන් තුදේ දී ිනදුකවන  ද ප්රකාශග - 2015 ජූිය 12 

ගරු කථානායකතුමනි, 

ගගෝලීය දමිළ සංසදයත්, දමිළ ජාතික සංධානයත් අතර ලන්ඩන් නුවරදී පැවති සාකච්ඡාව 

සම්බන්ධගයන් ගරු විපක්ෂනායකතුමන් විසින් මා ඉදිරිගේදී නඟන ලද ප්රශ්නනවල  ප්රතිාාර 

දැක්වීම  මම නැගී සිටිමි. 

 

ගම් ගරු සභාව දන්නා පරිදි ජනාධිපති රාජපක්ෂ මැතිතුමන් විසින් 2010 මැයි 15 වැනි දින උගත් 

පාඩම් හා ප්රතිසන්ධාන ගකොමිෂන් සභාව පත් කරන ලදී. 

 

2011 ගනොවැම්බර් 15 වැනි දින ගකොමිෂන් සභා වාර්තාව රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා  භාර ගදන 

ලදුව ගමම සභාගේ මන්ත්රීවරුන්ගඅ අවධානය සාහා  ය 2011 ගදසැම්බර් 1ව වැනි දින සභාගත 

කරන ලදී.   

 

 ගරු කථානායකතුමනි, 

ර  පුරා සියලුම ප්රජාවන් සමඟ පුළුල් පරාසයක සාකච්ඡා පැවැත්වීගමන් පසුව ගකොමිෂන් සභාව 

විසින් නිර්ගේශ් මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 

ඔවුහු ගමගසේ පැවසුහ. 

 

ත්රසනතවාදය හා ප්රා්ඩඩත්වය නිමාවක  පත්වතත.  සියලුම ්රී ලාංකයකයින්  ප්රජාතන්ත්රවාදගේ හා 

පුරවැසිභාවගේ ඵල සාධාරණව ගබදාහදා ගත හැකය වන පරිදි දුක් දුරුකරගගන, තිරසාර සාමය 

උදා කරගගන ආරක්ෂාව සලසාගත යුතු කාලය හා වාතාවරණය උදා වී තත.  ගම් අනුව බලන 

කල සන්නේධ ගැටුම් පත් කයරීගමන් ලද සාර්ථක ප්රතිඵල ප්රගයෝජනය  ගත යුතු වන්ගන් ගවනත් 

මාර්ග තුලින් ගැටුම් තවදුර ත් තති ගනොවන ආකාරගයන් සමසනත ගේශ්පාලන ක්රියාදාමය 

උපගයෝගි කරගත හැකය ආකාරගයනි. 

ගකොමිෂන් සභා වාර්තාගේ ගමගසේද සාහන් ගේ:-   

“මිනිසුන්ගගන් අසා දැනගත් කරුණු අනුව, ඉවසීම, රිසනසීම හා සමගි සම්මුතියක   ළඹීගම් 

අවකාශ් පදනම් කරගගන ගේශ්පාලන නායකත්වය ගපරමුණ ගගන ක යුතු කරන්ගන් නම් 

ජාතික උවමනා  පාකම්, ජාතික ප්රතිසන්ධානය, සාධාරණත්වය හා සියලුම පුරවැසියන් අතර 

සමානත්වය සලසා ගදන ප්රගේශ්යන්  කාර්ය ක යුතුවල  සහය දීම  පුරවැසියන් ූදදානගමන් 

හා කැමැත්ගතන් සිටින බව ගකොමිෂන් සභාව  ඒත්තු ගැන්වී තත.” 
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ගරු කථානායකතුමනි, 

ප්රාගේය ය ප්රතිසංධාන ක යුතුවලදී හා සංවර්ධන ප්රයත්නයන්ි  දී ඩයසනගපෝරා ක්ඩඩායම්වල, 

විගශ්ේෂගයන්ම ප්රතිවාදී මත දරණ ක්ඩඩායම්වල දායකත්වය ලබා ගැීමගම් අවසනථා හා 

අවකාශ් සලසා ගැීමම සාහා රජය අර්ථවත්ව ක යුතු කළ යුතු යැයි යන්න ගකොමිෂන් සභාව 

විසින් සිය නිර්ගේශ්වල  අවධාරණගයන් සාහන් කර තත. 

 

විගේශ්ගතව සිටින ්රී ලාංකයකයන් අතුරින් ගමරග ි  ආගයෝජනය ගකො  ගම් රගව වැඩ 

ක යුතු කයරීම  කැමැත්තක් දක්වන පිරිසන සම්බන්ධගයන් ලිි ල් ප්රතිපත්ති අනුගමනය 

කළයුතු යැයි, නිදසුනක් වශ්ගයන් ේවිත්ව පුරවැසිභාවය ලබා ගැීමම , මුදල්  වීම  හා 

අනවශ්ය සීමාවන්ගගන් ගතොරව රගව  හා ගමහා යාම  රජය විසින් අවකාශ් සලසා දිය යුතු 

යැයි ගකොමිෂන් සභාව විසින් නිර්ගේශ් ගකො  තත. 

 

වන්නිකරගේ විවෘත මනසින් හා ආත්මවිශ්නවාසගයන් යුත් අනාගතය  නැඹුරු වූ පිරිසක් තති 

ගකො  ප්රජාවන් අතර සමගි  සම්පන්න සම්බන්ධතා තති කයරීම සාහා ්රී ලංකාගේ ගමන්ම 

විගේශ්වල සිටින සංවර්ධන සහායකයින් සමඟ ඵලදායී ගලස ක යුතු කයරීම සාහා ආරම්භයක් 

සලසා දීම  ක්රියා කළ යුතු යැයි ඔවුහු තවදුර ත් සාහන් කරති. දැන් උදාවී තත්ගත් ්රී 

ලාංකයක ඩයසනගපෝරාව ්රී ලංකා රජයත් සමඟ සහගයෝගගයන් ක යුතු කරමින් නිවාස හා 

පාසැල් ඉදිකයරීගම් ක යුතු, ගසෞඛ්ය ආරක්ෂක ක යුතු හා ීවවගනෝපායයන් සලසාදීගම් 

ගවනත් ක යුතුවල දී රජය  සහාය ගදන ගමන් ක යුතු කළ යුතු කාලය දැන්  ළඹ තිගේ. 
 

“ගමම ගකොමිෂන් සභාව, විගේශ් ර වල ගවගසන ්රී ලාංකයක ප්රජාගවන් ප්රගයෝජනය  

ගනොගත් හැකයයාවන් වර්ධනය කයරීම  හා රජය හා ප්රතිසන්ධාන ක්රියාවලිය  සම්බන්ධ වූ 

ගවනත් පාර්ශ්නවකරුවන් සමඟ ඔවුහු ඵලදායී ආකාරගයන් ක යුතු කයරීම  සැලැසනසීම  

ක්රියාකාරී වැඩස හනක් ගයෝජනා කයරීම  බහු-විෂයික කාර්ය සාධන බලකායක් සනථාපනය 

කයරීම”  ම රජය  තවදුර ත් නිර්ගේශ් කගළේය. 

 

කඩිනමින්  වැනි ප්රගේශ්වීමක  අවීරර්ණ ගනොවුනගහොත්,  දිරිවාදී ශ්ක්තියක් වර්ධනය වන 

පරිසරයක් තතිවිය හැකය බවත්,  වැනි ක්රියාවලියක  පක්ෂව ක යුතු කරන  ම ක්ඩඩායම්, 

්රී ලංකා නිජ භූමිගේ ප්රතිසන්ධානය උගදසා සහාය ලබාගදන ගවනත් පුේගලයන්ගඅ අවංක 

ප්රයත්නවල  විශ්ාල වශ්ගයන් හානි පැමිණවිය හැකය ්ැවීකරණය ප්රවර්ධනය කයරීම  

අඛ්්ඩඩව ක යුතු කරන බවත් උගත් පාඩම් හා ප්රතිසන්ධාන ගකොමිෂන් සභාව අනතුරු 

තඟවීය. 
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ගරුකථානායකතුමනි, 

ගමය, ඩයසනගපෝරාව සමඟ ක යුතු කයරීම  අදාළව පසුගිය පාලන සමගේ දී උගත් පාඩම් හා 

ප්රතිසන්ධාන ගකොමිෂන් සභාව ලබාදුන් ුදේධිමත් උපගදසනවල සාරාංශ්යකය. 

ගමර  මහජනතාවගඅ අදහසන, ඔවුන්ගඅ අවශ්යතා, ඔවුන්ගඅ නිරීක්ෂණ සහ අත්දැකීම් පිළිබිඹු 

කරමින් මහජනතාව සමඟ අභයන්තර වශ්ගයන් සාකච්ඡා පැවැත්වීගම් ක්රියාවලියක් තුළින් ගමම 

උපගදසන ලබා ගත්ත ද,  කල රජය  ම ුදේධිමත් උපගදසන ගකගරි  අවධානය ගයොමු කයරීම 

ප්රතික්ගෂේප කගළේය.  

 ගමන්ම,  කල රජය විගේශ් ර වල ගවගසන මිත්ර ජාීරන් ැසසක් ලබාදුන් උපගදසන ගකගරි  

සැලකයල්ල ගයොමු කයරීම ද ප්රතික්ගෂේප කගළේය. 

ගැ ලු සමබන්ධගයන් ක යුතු කයරීගම් දී දක්න  තති කණගාටුදායක තත්ත්වය ගහේතුගවන් අප 

ර  තුළ සමාජය ්ැවීකරණයක  භාජනය වී තිගේ. තවද, ්රී ලංකාව ගවනත් ර වල ප්රජාවන් 

අතර හුදකලා වී තත. 

උගත් පාඩම් හා ප්රතිසන්ධාන ගකොමිෂන් සභා වාර්තාගේ ඩයසනගපෝරාව සමඟ ක යුතු කයරීම  

අදාළ නිර්ගේශ් ක්රියාත්මක කයරීම  පසුගිය රජය විසින් විගේශ් ක යුතු අමාතයාංශ්ය ගවත පවරා 

තිුදන ද,  ම අවසනථගේදී  ම නිර්ගේශ් ක්රියාත්මක කයරීම  ගනොහැකය විය. 

ගරු කථානායකතුමනි, 

ගමම සභාව දන්නා පරිදි ගමරගව ජනතාව ජනවාරි 8 වැනි දින ඔවුන්ගඅ ප්රබල හා පැහැදිලි මතය 

ප්රකාශ් කර ගවනසක් සිදුකයරීම  ීරරණය කළහ. උතුරු හා නැගගනි ර තතුළුව රගව සියලුම 

ප්රගේශ්වල  නම්, ්රී ලංකාගේ ලියාපදිං ඡ ඡන්ද දායකයන්ගගන් 81%ක  වැඩි ප්රමාණයක් ජනවාරි 

8 වැනි දින පවත්වන ලද ජනාධිපතිවරණගේ දී තම ඡන්ද බලය පාවිච් ඡ කළහ. 

 

මී  ඉහත දී ජනාධිපතිවරණය වර්ජනය කළ ගමරගව උතුගර් වැසියන් විශ්ාල ප්රමාණයක් ගමම 

මැතිවරණගේ දී තම ඡන්දය ප්රකාශ් කයරීම සාහා ඉදිරිපත් වූහ. සනවල්ප ගදගනක් ඡන්දය ප්රකාශ් 

ගනොකරන ගලස ඔවුන්ගගන් ඉල්ලා සිටියදී පවා ඔවුහු තම ඡන්දය ප්රකාශ් කළහ. ගමරගව 

 කමුතුකම, සනවවරීභාවය හා ගභෞමික අඛ්්ඩඩතාවය සාහා උතුගර් හා නැගගනි ර ජනතාවගඅ 

තති තපකැපවීම ගපන්නුම් ගකගරන මී  වඩා ගහොා අවසනථාවක් යගමකු  අගේක්ෂා කළ හැකයද? 

වසර ගණනාවක් පුරා ගැටුගමන් පීඩාව  පත්වූ ගමම ජනතාව ගමරගව ජනාධිපතිවරයා ගතෝරා 

ගැීමම සාහා ජනවාරි 8 වැනි දා ඡන්ද ගපොළ  ගිය අවසනථාගේ දී පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලබා 

දී තිගේ. 
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ලංකා ඉතිහාසගේ විශ්ාලතම මැතිවරණ සහභාගිත්වය පසුගිය ජනාධිපතිවරණගේ දී දැකගත 

හැකයවිය. යාපනය දිසනත්රික්කගේ මුලු ඡන්ද ප්රමාණගයන්ම වව.28% ක් ඡන්දය ප්රකාශ් කළ අතර, 

 යින් 74.42% ක් ජනාධිපති වමත්රිපාල සිරිගසේන මැතිතුමා ගවත ලැුදණි. වන්නි දිසනත්රික්කගේ 

72.57% ක ඡන්ද ි මියන් ඡන්දය භාවිතා කළ අතර,  යින් 78.47% ක්  තුමා ගවත ලබා දී 

තිුදණි. විශ්ාල මුසනලිම් ජනගහණයක් සි ත නැගගනි ර පළාගත් ත්රිකුණාමල දිසනත්රික්කගේ දී 

වමත්රිපාල සිරිගසේන මැතිතුමා ගවත 71.84% ක් ඡන්ද ලැුදණු අතර,  ය පිළගවලින් දිගාමඬුල්ල 

සහ මඩකලපු දිසනත්රික්කවල ව5.22% ක් ද, 81.ව2% ක් ද විය. තවද,  තුමා ගවත ලැුදණු ඡන්ද 

ප්රමාණගයන් 84.2ව% ක් ලබා දී තිුදග්ඩ උතුරු හා නැගගනි ර පළාත්වලින් පි ත ගවගසන 

ජනතාවය.  ය ඔවුනගඅ ආ්ඩඩු ගවනසන කයරීගම් අභිලාෂය පිළිබා පැහැදිලි පණිවිඩයක් විය. 

ඒ අනුව කල්පනා කරන වි  පැහැදිලිවන්ගන් ලංකා ඉතිහාසගේ පළමු වතාව  නිසැක ගලසම ්රී 

ලාංකයක නායකගයකු අප ගවත ලැුදණු බවත්, ජනවර්ග, ආගම් සහ භාෂා සීමාවන්  තුමා පත්කර 

ගැීමගම්දී ගැ ලුවක් ගනොවූ බවත්ය.  

සියලු ජනවර්ගයන්  අයත් ජනතාව  කතුවී ජනවාර්ගික, සංසනකෘතික හා භාෂාමය 

අනනයතාවයක් පිළිබා ගරු කරන හා වටිනාකමක් ි මිකර ගදන ගපොගරොන්දුව ලබාදුන් අතිගරු 

වමත්රිපාල සිරිගසේන ජනාධිපතිතුමා පත් කර ගත්හ. 

ගමගලස ඡන්දයක් මඟින් සාමකාමීව ආ්ඩඩු ගපරළියක් සිදුකයරීම සැබෑ ප්රජාතන්ත්රවාදී 

ජයග්රහණයක් ගලස ලංකාව තුළ පමණක් ගනොව මුළු ගලෝකය පුරාම පිළිගැීමමක  ලක් විය.  

ගරු කථානායකතුමනි, 

මා වර්තමානගේ විගේශ් තමතිවරයා ගලස ක යුතු කරන්ගන් අළුත්,  ක්සත්, සාමකාමී හා 

ගසෞභාගයමත් ලංකාවක් ගගොඩනැගීම ත්,  තුළ වාර්ගික, සංසනකෘතික, භාෂාමය හා ආගමික 

විවිධත්වය ගරු කරන හා වටිනාකමක් ගලස සලකන ර ක් ගගොඩනැගීම ත් ජනතාව විසින් 

ජනාධිපති සිරිගසේන මැතිතුමා ගවත ලබාදුන් ජනවරම මත පදනම්වය. 

 බැවින් මා, විගේශ් තමතිවරයා ගලස ක යුතු කරමින් සිටින්ගන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගඅ 

බැඳීම් තති කර ගැීමගමන් සහ සංවාද පැවැත්වීම තුළින් තති කර ගන්නා සමගි සන්ධානයන් 

පිළිබා ප්රතිපත්තිය  ක්රියාව  නැංවීම සාහාය. 

අපගඅ මූලික අරමුණු වන්ගන්:- 

(අ) ජාතයන්තර ප්රජාව තුළ ගම් ර  සහ ජනතාව නැවත කයසිදා ගකොන්වීමක  

ලක් ගනොවීම ත්,  

 

(ආ) අපගඅ වාසනාවන්ත ගේශ්ය නැවත කයසිදා ගැටුම් හා ප්රා්ඩඩත්වය  තද 

ගනොදැමීම ත්,  
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(ත) ගම් රගව ජනතාව මෑතකදී අි මි කරගත් අභිමානය නැවත වරක් 

ගගොඩනංවා ගලෝකගේ ප්රජාතන්ත්රවාදී ර වල් අතර ආඩම්බරකාරී ගලස 

නැගි  සිටීම ත්, 

 

(ඈ) ගමරග ි  ගවගසන ජනතාව ගලෝකගයන් ලබාගත යුතු සියලුම 

විෂයපථයන්වල  අයත් යහපත් ගේ උකහා ගනිමින් තුලනාත්මක 

අභිවෘේධිය සහ සංවර්ධනය තතිකර ගැීමම සාහාත් ය. 

2009 ගැටුම් නිමවීමත් සමඟම දැවීගිය ගලෝකය සමඟ වූ අපගඅ සබාතා පාලම් නැවත 

ගගොඩනැංවීගම් කර්තවයය මා විසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගඅ රජය ය ගත් විගේශ් තමතිවරයා 

ගලස පත්වීම් ලැබූ දිනගේ සි  ක්රියාත්මක කරමින් සිටිමි.  

පසුගිය වකවානුගේ දී අප රග න් දුරසනථව අපව අතහැර දමා තිබූ ර වල් සමඟ නැවත යහපත් 

සබාතා ගගොඩනැගීමත්, ගම් ර  අතහැර දමා විගේශ්ගතව පදිං ඡව සිටින ඩයසනගපෝරා ක්ඩඩායම් 

සමඟ සම්බන්ධතා නැවත ගගොඩනැගීගම් කර්තවයය සාහා විගේශ් අමාතයාංශ්ගේ නිලධාරීන් සහ 

අපගඅ දූත ම්ඩඩල සමඟ  ක්ව ඉතා ගවගහස මහන්සිගයන් ක යුතු කයරීම මා විසින් සිදු කරමින් 

සිටිමි. ගමම අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැීමගම් දී උගත් පාඩම් ප්රතිසන්ධාන ගකොමිසගම් ඥානාන්විත 

උපගදසන පිළිපදිමින් විගේශ් අමාතයාංශ්ය ගවත පවරා තති වගකීම් ඉෂන  සිේධ කයරීම සිදුගකගර්. 

තවද, පසුගිය ආ්ඩඩු කාලගේ දී  ද විගේශ්ගත ඩයසනගපෝරාව සමඟ ක යුතු කයරීගම් වගකීම විගේශ් 

අමාතයාංශ්ය  පවරා තිුදණි. 

ගරු කථානායකතුමනි, 

අපගඅ ඉතිහාසගේ විවිධාකාර කාල පරිච්ගේදවලදී, ගමර  ජනතාව ්රී ලංකාව අතහැර ගවනත් 

ර වල  ගියහ. සිංහල, ගදමළ, මුසනලිම් හා බර්ගර් යන සියලුම ජනවර්ග හා ආගම්වල  අයත් 

ජනතාව ඒ අතර විය. විගේශ්ගත ්රී ලාංකයක ඩයසනගපෝරාව සමන්විත වී තත්ගත් ඔවුන්ගගනි. 

්රී ලාංකයක ඩයසනගපෝරාව මිලියන  කහමාරක ජනතාවගගන් සමන්විත ගේ. ඔවුන්  ම ර වල 

ගවගහස වී වැඩකරන, දක්ෂ වගකීම් දරන පුේගලයන්ය. ඉතා දක්ෂ ගමන්ම ක්රීඩා, කලා, සංගීත, 

සාි තය, නා ය, අධයයන,  වවදය, විදයා හා ගවනත් විවිධ ක්ගෂේත්රයන් ි  නිපුණත්වය  පත් අය 

ද ගම් අතර ගවයි. 

තත්තවශ්ගයන්ම, ආර්ථික සහගයෝගිතා සහ සංවර්ධන සංවිධානගේ  (OECD) 200ව දත්තවල  

අනුව, ්රී ලාංකයක ඩයසනගපෝරාව  අයත් සැම තුන් ගදගනකුගගන්  ක් අගයක්ම උගත් 

වෘත්තිකගයකය. ්රී ලාංකයක සම්භවයක් තති ීමති සම්පාදකයන්, ගජයෂනන නිලධාරීන් සහ 

කළමනාකරුවන් 8000 ක  වඩා ආර්ථික සහගයෝගිතා හා සංවර්ධන සංවිධානය  (OECD) අයත් 

වන බව ද  ම සංවිධානය දන්වා තත. 
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මැයි 19 වන දා ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළාක් ගමන්, සියලු ගදනා තතුළත් සමාජයක් 

ගගොඩනැගීම සාහා ර  තුළ වැදගත් “ප්රතිසන්ධාන සහ සංවර්ධන ” වැඩ පිළිගවලක් ගගන යන 

ගමම අවසනථාගේ දී, ගබොගහෝ කාලයක් ගැටුගමන් සහ කම්පනගයන් පීඩාව  පත්වීගමන් පසු අප 

සමඟ  කතුවීම  හා අප  උපකාර කයරීම  අවශ්ය අගේම ජනතාව  ම වැඩ පිළිගවගලන් අප  

ඉවත් කළ හැකයද? 

වසර 30 ක  වඩා වැඩි කාලයක් මුළුල්ගල් අප ගගොදුරු කරගත් ප්රා්ඩඩකාරී ගැටුම ගහේතුගවන් 

ජනිත වූ වවරී සිතුවිලි හා පටු ග්රාමය අදහසන අප සිත් තුළින් ඉවත්කයරීම සාහා අප විසින් ගමම 

අවසනථාව ගයොදා ගත යුතු ගනොගේද? 

ගබොගහෝ යුද ගැටුම්වල  සම්බන්ධවී වවරගයන් හා ප්රා්ඩඩත්වගයන් සැබෑ ජයග්රහණයක් 

අත්කර ගත ගනොහැකය බැේ සිය අත්දැකීගමන්ම අවගබෝධ කරගත් අගශ්ෝක මහා අධිරාජයාගඅ 

දරුවන් විසින් අප ගවත ගගන ආ ුදදුරජාණන් වහන්ගසේගඅ ධර්මය  සතයවාදී ගවමින් අප 

ක යුතු කරන බව ගපන්වීම  ගමම අවසනථාව අපි ගයොදා ගත යුතු ගනොගවමුද? වවරගයන් 

වවරය කයසිදා ගනොසන්සිගාන බව අපගඅ ක්රියාගවන් ඔේපු කයරීම සාහා අප විසින් ගමම 

අවසනථාව ප්රගයෝජනය  ගතයුතු ගනොගේද? සැබෑ සාමය, සනථාවරත්වය, ප්රගතිය හා සංවර්ධනය 

භුක්ති විඳීම  අපගඅ අනාගත පරම්පරාව  තති අයිතිය ඔවුන්ගගන් අි මි කරමින්, සැබෑ 

සංි ඳියාව අත්කර ගත හැකය තවත් අවසනථාවක් අපගඅ අතැඟිලි අතරින් ගිලිහී යන්න  ඉඩ දී අප 

බලා සිටිය යුතුද? 

ගරු කථානායකතුමනි, 

අපගඅ ජාතිගේ  ක්සත්භාවය, සනවවරීභාවය හා ගභෞමික අඛ්්ඩඩතාවය ආරක්ෂා කයරීම  

ප්රතිඥාගදමින්, ජනවර්ග හා ආගම් විවිධත්වයන් ගනොසළකා හැර අපගඅ ප්රතිසන්ධාන ප්රයත්න, 

ධාරිතා ගගොඩනැංවීම, ජනතාවගඅ සංවර්ධනය සහ සුභසාධනය සාහා සහායවීම  කැපවන සියලු 

්රී ලාංකයක ඩයසනගපෝරාව සාදරගයන් පිළිගැීමම අපගඅ ඉලක්කය විය යුතුය. 

්රී ලංකාගේ ප්රයත්න සම්බන්ධගයන් ක යුතු කයරීම හා ඒ සාහා දායකත්වය ලබාදීම පිණිස 

ඩයසනගපෝරාගේ සාමාජිකයන් වධර්යයමත් කයරීම සාහා ගමම වර්ෂය අවසානගේ දී ඩයසනගපෝරා 

උත්සවයක් සංවිධානය කයරීම  මගඅ අමතයාංශ්ය උනන්දුගවන් පසුගවයි.  ම උත්සවය සාර්ථක 

වන ප්රමාණය මත  ය, ්රී ලංකාව විගේශ්ගත ්රී ලාංකයක ඩයසනගපෝරාව සමඟ සම්බන්ධ කයරීගමි  

ලා වන වාර්ෂික උත්සවාංගයක් බව  පත් කළ හැකය වනු තත. ර  තුළ ගවගසන ්රී ලාංකයක 

ප්රජාව  ්රී ලාංකයක ඩයසනගපෝරාගේ දැනුම, හැකයයාවන්, ප්රවීණතාවන් හා කුසලාතවන්ගගන් 

ප්රතිලාභ ලබා ගැීමම  ගමමඟින් අවසනථාව සැලගසනු තත. ඉන්දියාව හා අයර්ලන්තය යන 

ර වල් කයි පයක්ම  ගසේ සංවිධානය කරන ලද උත්සවවලින් ප්රතිලාභ ලබා තිගේ. 

අප ගමම අදහස පිළිබාව නිගේදනය කළ පසුව විවිධ ජනවර්ගවල  අයත් විගේශ්ගත ්රී 

ලාංකයකයන් ගබොගහෝ ගදගනකුගඅ සහාය හා උනන්දුව ඒ සාහා දැන මත් අප ගවත ලැගබමින් 

පවීර. 
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1.      නනමාධය තුින්  විශා  ප්රිනේියගක්  බාදු්  තතුමා  ් නනද  දී  
Global Tamil Forum මගවිධානග මමඟ ාරේරන  ද මාකච්ඡාදේ අවමුණ තා තකී 

මාකච්ඡාර මත් ාැමිණි තීවණ තා තම මාකච්ඡාරට රමථතු විෂග වූ කරුණු 

දමොනරාද? 

ගදමළ ජාතින සන්ධානගේ පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රිවරයා 

( ම්.ඒ.සුමන්තිරන්  මහතා) හා ගගෝලීය දමිළ සංසදගේ ක්රගමෝපායික පියවර සාහා 
අධයක්ෂ සුගරන් සුගරන්දිරන් මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද පුවත්පත් ප්රකාශ්ය 

මගින් ඉතා පැහැදිලිව ගපන්වා දුන් පරිදි පහත කරුණු සාකච්ඡාව  භාජනය කරන 

ලදී. 

- අවතැන් වූ පුේගලයන්ගඅ අවශ්යතා, ඔවුන්  නැවත ලබාදී තති ඉඩම් වල ඔවුන්  

නැවත පදිං ඡවීම  හැකයවන පරිදි ඔවුන්ගඅ නිවාස අවශ්යතා සහ මූලික පහසුකම් 

ලබාදීම 

- ත්රසනතවාදය වැළැක්වීගම් පනත ය ගත් රාවාගගන සිටින සිරකරුවන් නිදහසන 

කයරීම හා දැන  සිදු ගකගරමින් පවතින ක්රියාවලිය 

-  ක්සත් ජාීරන්ගඅ 1373 හා 12ව7 ගයෝජනාවලි බලාත්මක කයරීම සාහා පසුගිය 

රජය විසින් 2012 මැයි 15 දින හා 2012 මැයි 31 දින ගැසව කරන ලද 1758/19 හා 

17ව0 ගරගුලාසි ය ගත් ලැයිසනතු ගත කළ පුේගලයන්ගඅ වාර්ෂික සමාගලෝානය. 

පසුගිය රජය විසින් ගැසව කරන ලද ගරගුලාසි ප්රකාරව ගමම වාර්ෂික 

සමාගලෝානය අනිවාර්ය ක යුත්තකය. 

මාගඅ ප්රකාශ්ය සභාගත කරමි. 

2.       දමම මාකච්ඡාර මඳතා මතභාගි වූ පුේග යි්  තා මගවිධාන දමොනරාද? 

අදාල සාකච්ඡා සාහා සහභාගි වූ පුේගලයන් වන්ගන්:- 

 (අ) ගදමළ ජාතික සන්ධානගේ පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවරගයකුත්, 

 (ආ) ගගෝලීය ගදමළ සමුළුගේ නිගයෝජිතගයකු වන සුගරන් සුගර්න්ද්රන් මහතා. 

 (ත) ජාතික සමගිය හා සංි ඳියාව සාහා වූ කාර්යාලගේ නිගයෝජිත  ම්. සන.ජයසිංහ  

මහත්මාත්ය. 

 

තවද, තමන්ගඅ ර වල ීවවත්වන විශ්ාල ඩයසනගපෝරා ජනතාවත්, ලංකාගේ මුල් සි ත 

විවිධ ඩයසනගපෝරා ක්ඩඩායම් සමඟ ක යුතු කර අත්දැකීම් ගබදාහදා ගැීමම සාහා පහත 

සාහන්  නිගයෝජිත ක්ඩඩායම් ගමම සාකච්ඡාවල  සහභාගි වූහ. 

user
Typewritten Text
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(අ) 2013 දී රාජපක්ෂ රජය සමගේ  ඩයසනගපෝරාව සහ රජගේ ප්රධාීමන් අතර සාකච්ඡා  

සාහා මුල පිරූ දකුණු අප්රිකානු රජගේ නිගයෝජිතවරයා, 

 

(ආ) සනවිවසර්ලන්ත රජගේ නිගයෝජිතවරගයක්, 

(ත) ගනෝර්ගේජියානු තානාපතිවරයා වශ්ගයන්  ්රී ලංකාගේ ගසේවය කළ ග ොගර් 

හැවරම් මහතා 

(ඈ) ගනෝර්ගේජියානු විගේශ් අමාතයාංශ්ගේ ගජයෂනන නිලධාරිගයක් 

(ඈ)  රික් ගසොල්හයිම් මහතා - පළගවනි දිනගේ දී අදාළ සාකච්ඡාව  සහභාගි වූ 

ගසොල්හයිම් මහතා ඩයසනගපෝරාව සමඟ තමා ලත් අත්දැකීම් විසනතර කගළේය. 

 

3. දමරැිය මාකච්ඡාරක් ාැරැේීරම මඳතා අමාත්යරවගා කැිනන්  ම්ඩන ග තා 

අතිගරු නනාියාතිතුමාදේ දත  ගරු  අග්රාමාත්යතුමාදේ අුමමැතිග  බාගේදේද? 

සිදුකළ සියලුම සාකච්ඡාවන් පිළිබා සියලු විසනතර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගවත 

සහ ගරු අග්රාමාතයතුමා ගවත වාර්තා කර සිටින ලදී. 

 

4. දමම මාකච්ඡාදේදී LTTE මගවිධානද  ත්තනම ඉරේ කිරීම මත/දත  ත්තනමට 

 ක් වූ LTTE මගවිධානගට ආධාව උාකාව කළ මත/දත  LTTE මගවිධානග දකදවහි ිනග 

අුමග්රතග ාළ කළ මගවිධාන ත්තනන කවන  ද ගැම්  ා්රග ඉරේ කිරීම ිළිනබඳර 

මාකච්ඡා කදළේද? 

 ල්ටීටීඊ සංවිධානය  තති තහනම ඉවත් කයරීම පිළිබා කයසිදු සාකච්ඡාවක් සිදු ගනොකරන 

ලදී. 

-  ක්සත් ජාීරන්ගඅ 1373 සහ 12ව7 ගයෝජනාවන් ය ගත් වාර්ෂිකව ලැයිසනතුගත 

කර තති පුේගලයින් පිළිබා පසුගිය රජය කාලගේ නිකුත් කළ 2012 මැයි 15 

දිනැති ගැසව නිගේදන අංක.1758/19 සහ 2012 මැයි 31 දිනැති ගැසව නිගේදන 

17ව0 පිළිබාව සාකච්ඡා සිදු කරන ලදී. 

- පසුගිය රජය විසින් ගැසව මඟින් නිගේදනය කළ ගරගුලාසි අනුව ඉහත පුේගලයන් 

පිළිබාව වාර්ෂිකව නැවත විමසීම අතයවශ්ය ගේ. 

- බලයලත් අධිකාරිය විසින් ගමම වාර්ෂික විමර්ශ්නය සිදුකයරීගම් දී ගබදුම්වාදගේ 

 ල්බගත් පිරිස සහ ගදමළ ජනතාවගඅ අයිතිවාසිකම් කථා කරන පුේගලයන් අතර 

තති පැහැදිලි ගවනස පිළිබාව සැලකයල්ල  ගත යුතුය. 
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5. යුද අාවාධ ිළිනබඳ මාත්ෘකාර දමම මාකච්ඡාදේ දී මාකච්ඡාරට භානනග වූද ද? 

නැත. 

 

ව. යුද අාවාධ ාරීක්ෂා කිරීම මඳතා දේීයග ගා් ්රණගක් මැකීමදන ්රිගාරිමග 

ිළිනබඳර අදතමථ Global Tamil Forum මගවිධානග තා මාකච්ඡාරට මනබ් ධ වූ අදනකුේ 

දේීයග තා විදේීයග ියදග ජිත්ග්  මමඟ හුරමාරු කවගේදේද? 

නැත. 

 

7.      දමම මාකච්ඡාර ිළිනබඳර ූර්ලණ ප්රකාශගක් ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්යරවගා 

දමම මභාරට  බා දද් ද් ද? දනොතදමේ නන ඒ ම් ද? 

ගමම ගරු සභාව ගවත අදාළ සාකච්ඡාගේ පසුබිම,  ය  ගහේතුවූ කරුණු හා 

විසනතර මා විසින් පැහැදිලි කරන ලද අතර, ගගෝලීය ගදමළ සන්ධානගේ අධයක්ෂක සහ 

ගදමළ ජාතික සංවිධානගේ පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රිවරයා විසින්  ක්වී නිකුත් කරන ලද 

මාධය ප්රකාශ්ගේ පි පතක් ගමම ගරු සභාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

අවසාන වශ්ගයන්, ගමි දී සිදුකළ සාකච්ඡාවල දී ගේශ්පාලන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැීමම 

සාහා ප්රා්ඩඩත්වය පිටු දකයමින් ප්රකාශ්යක් නිකුත් කයරීම  ද,  ක්සත් සහ ගනොගබදුණු ්රී 

ලංකාවක් ගවනුගවන් විවෘත ප්රතිඥාවක් ලබාදීම  ද දැඩි අවධානය ගයොමු වූ බව මා ගම් 

ගරු සභාව ගවත දැනුම්දීම  කැමැත්ගතමි. 

තවද, ගම් සුබදායි ගවනස පිළිබිඹු වන ආකාරගයන් ගගෝලීය ගදමළ සන්ධානගේ සභාපති 

 සන.ගේ. මානුගවල් පියතුමා සහ සුගර්න් සුගර්න්දිරන් මහතා විසින් මෑතක දී සිදුකරන ලද 

ප්රකාශ්යක උපු ා ගැීමම් සභාගත කරමි. 

 




