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සංස්කරණය න ොකළ කථාව - 2015.02.18 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා ( විනේශ කටයුතු අමාතවතුමා) 

 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබ දන්නා පරිදි, ජනවාරි මස අග භාගයේදී මම යුය ෝපා සංගමයේ 

නිවහන වූ බ්ර ස්සස  නග යේ සංාා යක නියැලුයෙමි. මායේ සංාා යේ ප්රගධාාන අ ුණෙ වූයේ ්රී  

ලංකාව හා යුය ෝපා සංගමය අත  සම්බන්ධාතාව යහපත් යලස නැවත පෙගන්වා, අයනොරනො 

යගෞ වය හා අවයබෝධාය මත පදනම්යවමින්, ්රී  ලංකාව හා යුය ෝපා සංගමය අත  

සම්බන්ධාතාවන්හි නව පරිච්යේදයක් ඇ ඹීමයි.  එයමන්ම, ජාතික වශයයන් සුවියශේෂී  

වැදගත්කමක් ඇති ගැටළු යදකක් සඳහා විසඳුම් යසරයා ගැනීමද යමම බ්ර ස්සස  සංාා යයහි තවත් 

අ ුණෙක් විය. ඉන් පළුණවැන්න නම් නීති විය ෝධී, වාර්තා යනරවූ හා නියාමනය යනරවන (IUU) 

ධීව  කටයුතු යහේතුයකරට යගන යුය ෝපා සංගමය ්රී  ලංකාවට පැනවූ මත්සො තහනමයි. යමම 

තහනම පසුගිය වසයර් ඔක්යතෝබර් මස 14 වන දින නියේදනය ක න ලදුව ඉන් යතමසකට පසු, 

එනම් යමම වසයර් ජනවාරි 14 වන දින යහවත් නව ජනාධිපතිතුමා සිය පදවියේ දිවුරුම් දීයමන් 

හරියටම සතියකට පසු බලාත්මක විය.  යදවැනි කරුෙ වූයේ, පැවති  ජය විසින් යහපාලනය 

වැළඳ ගැනීමට හා මූලික මානව අයිතිවාසිකම් සහතික ක ලීමට දිගින් දිගටම දැක්වූ 

අකමැත්යතහි ප්රගතිලලයක් යලස, මීට වස  පහකට පමෙ යප  ්රී  ලංකායවන් ඉවත් ක ගන්නා 

ලද ජීඑස පී+ බදු සහනය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමයි. 

ගැඹුරු ුණහුයේ මසුන් ඇ්සලීයම්දී, යපරදු සම්පත්වල ති සා භාවය සහතික කිරීමට උපකාරී වන 

ජාතොන්ත  ය ගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම සඳහා මසුන් ඇ්සලීම සිදු ක න  ටවලට 

වගකීමක් ඇත. මත්සො ගහෙයයහි ති සා භාවය සහතික කිරීමට යමම ජාතොන්ත  ය ගුලාසි 

උපකාරී වන අත  ඒවා මගින් පාරිසරික හානිය සීමා කිරීමටද ප්රගයත්න ද යි. ්රී  ලංකාව පිළිබඳව 

සලකා බැලීයම්දී මීට අදාළ ය ගුලාසි වන්යන් ඉන්දියානු සාග  ටූනා මත්සො යකරමිනන් සභායේදී 

යහවත් IOTC හිදී එකඟත්වයට පත් ය ගුලාසීන්ය. පාරිසරික සාධාා ෙත්වය පිළිබඳ වූ පදනම් 

ආයතනයට (Environmental Justice Foundation) අනුව, නීතිවිය ෝධී, වාර්තා යනරවූ හා  

නියාමනය යනරවන (IUU)  ධීව  කටයුතු හා බැඳුනු යගෝලීය අලාභය වාර්ෂිකව ඇ.ය ර.මිලියන 

10 සිට බිලියන 23.5 අත  වන බවට තක්යසේරු ක  ඇත. 

යමම ය ගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අයපරයහරසත්වන  ටව්ස සම්බන්ධායයන් 

යුය ෝපා සංගමය තහනම් පනවයි. යමම තහනම් පනවනු ලබන්යන් අනතුරු ඇඟවීම් 

යබරයහරමයකට පසුව හා එම ය ගුලාසිවලට හා විමර්ශනවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම සඳහා 

සහාය ලබාදීම් රැසකට පසුවය. නැවත නැවත අනතුරු ඇඟවීම් සිදුක ේදීත්, පැවති  ජය යමම 

ය ගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අයපරයහරසත්වීම සහ නීතිවිය ෝධී, වාර්තා යනරවූ හා 

නියාමනය යනරවන (IUU) ධීව  කටයුතු සම්බන්ධායයන් ඔවුන් බිහි න් යසේ කටයුතු කිරීම 

යහේතුයකරටයගන වර්තමානයේ යමම තහනම පැනවීමට මග පෑදිෙ. ඒ අනුව, මත්සො ගහෙය 

අඩුවීම වැළැක්යවන  ආකා යයන් හා අනාගත ප පු  යවනුයවන් මාළු සම්පත සං ක්නෙය කිරීම 

සහතික යකය න ආකා යයන් යපරදු සම්පත් ආ ක්නා කිරීයම් හා කළමනාක ෙය කිරීයම් 

යපළඹීමක් හා වගකීමක් සියලු ජාතීන්ට, වියශේනයයන්ම මත්සො නින පාදනයයන් 53% ක් පමෙම 

යනරගැඹුරු ුණහුයේ සිදුක න ්රී  ලංකාව වැනි  ටව්ස සතු යවයි. 
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ඔබ යහරඳින් දන්නා පරිදි, ්රී  ලංකායේ දළ යේය ය නින පාදිතයයන් 1.8% ක් සමන්විත වනුයේ 

මත්සො හා ධීව  නින පාදනවලින් වන අත , අපනයන අංශයට ලබායදන දායකත්වය 

සම්බන්ධායයන් සැලකීයම්දී ද විශාලත්වයයන් නවවන ස ථානය හිමික  ගන්යන් යමම අංශයයි.  

2013දී සමස ත අපනයන ප්රගමාෙය තුළ ුණහුදු ආහා වල  අගය 2.5% ක් පමෙ වූ අත  එමගින් 

ඇ.ය ර.මිලියන 246ක අපනයන ආදායමක් උත්පාදනය විය. අපයේ සමස ත ුණහුදු ආහා  

අපනයනවලින් 40%ක පමෙ ප්රගමාෙයක් අපනයනය ක න ලේයේ යුය ෝපා සංගමයටයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ්රී  ලංකායේ නීතිවිය ෝධී, වාර්තායනරවූ හා නියාමනය යනරවන (IUU) 

ධීව  කටයුතු සැලකි්සලට ගතයුතු කරුෙක් යලස පළුණයවන්ම අවධාානයට යයරුණවූයේ 

ඉන්දියානු සාග  ටුනා යකරමිනන් සභාව (IOTC) විසින් පනවා ඇති ප්රගමිතීන්ට  අනුකූලව ්රී  ලංකාව 

කටයුතු යනරක න බවට 2010 වසයර්දී විමර්ශන කණ් ායමක් මගින් යසරයාගත්  පසුය. ඉන් 

අනතුරුව, නීතිවිය ෝධී, වාර්තා යනරවූ හා නියාමනය යනරවන (IUU) ධීව  කටයුතු 

සම්බන්ධායයන් යුය ෝපා සංගමයේ ය ගුලාසිවලට සහාය යනරදක්වන තුන්වන යලෝකයේ  ටක් 

යලසට ්රී  ලංකාව හඳුනාගැනීයම් හැකියාව පිළිබඳව විධිමත්ව දැනුම් යදමින්, 2012 යනරවැම්බර් 

15 වන දින ්රී   ලංකාව ඇතුළු  ටව්ස අටකට කහ පත්රි්කාවක් (yellow card) නිකුත් ක න ලදී. 

එම පූර්ව අනතුරු ඇඟවීයමන් පසුව, ධීව  අමාතොාංශය හා ්රී  ලංකා  ජය යුය ෝපා සංගමයේ හා 

ඉන්දියානු සාග  ටුනා යකරමිනන් සභායේ සාමාජිකයන් සමඟ ලලදායී සාකච්ඡා හා සංවාද  

කිහිපයක් පැවැත්වීමට සමත්වූ අත  බිම් මට්ටමින් සුවියශේෂී ප්රගගතියක් යපන්නුම් ක මින්, 

කහපත්රි්කාව අවලංගු ක වා ගනිමින්, එම ලිපියගරනුව වසා දැමීයම් අදිය  ආසන්නයටම පැමිෙ 

තියේ. ඇත්තවශයයන්ම, නීතිවිය ෝධී, වාර්තා යනරවූ හා නියාමනය යනරවන (IUU) ධීව  කටයුතු 

සඳහා විසඳුම් යසවීම ඇතුළුව ඉන්දියානු සාග  ටුනා මත්සො යකරමිනන් සභායේ (TOTC) 

ය ගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධායයන්  ්රී  ලංකාව ලබාගත් “සැලකිය යුතු 

ප්රගගතිය” සම්බන්ධායයන් 2014 ුණ්ස භාගයේදී යුය ෝපා සංගමය  ්රී  ලංකාවට ප්රගශංසාව ද  පළ 

කයළේය. 

ගැඹුරු ුණහුයේ මසුන් ඇ්සලීයමහි නි තවන ධීව  යාත්රා 1615 ක් ්රී  ලංකාව සතුවන අත  යමම 

යාත්රාවලින් 90% කට වැඩි සංඛ්ොාවක් දිගින් මීට  15ට ව ා අඩු වන බව මා යවත දැනුම්දී තියේ. 

යමම යාත්රා සිය්සලම සම්ප්රගදායික ධීව  යාත්රා බවත් එම යාත්රා මගින් පරිස යට සිදු ක න හානි 

අවම වන බවත් ජාතොන්ත  ප්රගමිතිවලට අනුව සලකනු ලැයේ. එයසේ වුවත්, පැවති  ජය මගින් 

2014 මාර්තු මාසයේදී ඉහළ ධාාරිතාවයයන් යුතු, චීනයේ නින පාදිත හා චීනයට අයත්  හැඹිලි 

වටදැ්ස සහිත යාත්රා අටක් හඳුන්වාදීම මගින් ්රී  ලංකායවන් අපනයනය කළ  හැකි 

මත්සො යකෝටාව වැඩි කිරීමට යේශපාලනමය වශයයන් ගන්නා ලද තී ෙ යහේතුයවන් ගැටළු 

හටගැනීම ඇ ඹිණි. යමම වාණිජ නැේ මීටර් 45කට අධික දිගකින් යුතු, මීටර් 651ක ධාාරිතාවයක් 

ඇති හා එක් වා යකදී එක් නැවකට මසුන් යම.යටර.300ක් ත ම් ප්රගමාෙයක් අ්සලාගත හැකි ඒවා 

යවයි. යමම යාත්රාවක් මගින් ව කට අ්සලා ගත හැකි මසුන් ප්රගමාෙය, ්රී  ලංකාවට අයත් ුණහුයේ 

සාමානොයයන් දැකිය හැකි, කු ා ප්රගමාෙයේ සම්ප්රගදායික ්රී  ලංකා යාත්රාවලින් අ්සලා ගත හැකි 

මසුන් ප්රගමාෙයට  ව ා 25 ගුෙයක් සහ 100 ගුෙයක් අත  ප්රගමාෙයකින් අධිකය. 
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යමම යාත්රා භාවිතා ක න ධීව  ආම්පන්න මගින් පරිස යට, මත්සො ගහෙයේ ති සා  පැවැත්මට 

සහ සුණද්රීකය ජජව විවිධාත්වයට විනාශකාරි බලපෑමක් සිදුයවයි. දැ්ස දමා මසුන් ඇ්සලීම වැනි 

සම්ප්රගදායික ්රයමවලදී යමන් යනරව,  හැඹිලි දැ්ස යයරදා ගනිමින් මසුන් ඇ්සලීයම්දී මත්සොයන්ට 

අමත  වශයයන් යවනත් ුණහුදු සතුන් ද විශාල වශයයන් අසුවන අත  එයසේ අසුවන සතුන් අයලවි 

කළ යනරහැකි ුණහුදු සතුන්ය.  

ව ාත් වැදගත් වශයයන් යමම යාත්රා හඳුන්වාදීම ඉන්දියානු සාග යේ අයනකුත් පාර්ශ වකරුවන් 

මහත්යසේ විමතියට පත් කළ කරුෙක් වූ අත , යම් පිළිබඳව ඔවුන්ට පූර්ව දැනුම්දීමක් ක  

යනරතිබීමත්, ඉන්දියානු සාග යේ මාළු ඇ්සලීයම් අපයේ සමස ත ප්රගතිපත්තියට ව ා යමය යවනස  

බවට යපනීයාමත්, එම කාල වකවානුයවහි යම්වා ප්රගමාෙවත් යලස අධීක්නෙය කිරීමට අවශො 

නියාමන හා පාලන මිනුම් ස ථාපනය ක  යනරතිබීමත් යහේතුයවන් අයනකුත් පාර්ශ වකරුවන් 

සමඟ සාකච්ඡා කිරීමකින් යතර ව යහෝ පරිස ය පිළිබඳව සහ අපයේ ජාතොන්ත  බැීමම් පිළිබඳව 

සැලකි්සලක් යනරදක්වමින් මහා පරිමාෙයයන්, වාණිජ මට්ටමින් මසුන් ඇ්සලීම ආ ම්භ කිරීමට 

අප සූදානම් වන බවට හැඟීමක් ඉන්දියන් සාග යේ අපයේ පාර්ශ වකරුවන් තුළ ඇති විය.  

මැතිතුමනි, 2014 අයප්රගේ්ස මාසයේදී බ්ර ස්සස හි සුණද්රි්ක හා ධීව  කටයුතු (MARE) අධාොක්න ජන ා්ස 

විසින් ප්රගකාශ ක න ලේයේ ”යගර නගන ලද ජවය තුළින් ඉහළ ප්රගගතියක් ක ා යන අත තු දී  

ගමන් මග යවනස  අතකට යයරුණවී ඇති බව යපනී යන බවයි”. වැඩික්ස යනරයවාම, එනම් 2014 

ඔක්යකෝබර් මාසයේදී ්රී  ලංකායවන් යුය ෝපා සංගමය යවත මාළු අපනයනය කිරීම තහනම් 

කිරීමට යගන ඇති තී ෙය පිළිබඳව දැනුම්දීමට යුය ෝපා සංගමය තී ෙය ක න ලද අත , 

එයසේවුවද එම තත්ත්වයට පිළියම් යයදීමට ්රී  ලංකාවට තවත් මාස තුනක කාලයක් ලබායදමින්, 

එම තහනම ක්රිතයාවට නැංවීම තවත් මාස තුනකින් පසුව සිදුකිරීමට තී ෙය ක  තිණණි. 

යකයසේවුවද, එම යතමස තුළ සැලකිය යුතු ප්රගගතියක් ලබාගැනීමට අසමත්වූ යහයින්, 

අවාසනාවන්ත යලස යමම වසයර් ජනවාරි 14 වන දින සිට තහනම බලාත්මක තත්ත්වයට 

පත්විෙ. 

යමහිදී, එම විශාල යාත්රා අටට ලබාදුන් බලපත්ර අයහෝසි කිරීයමන් පසුව යමම තහනම 

පහසුයවන්ම ඉවත් යකය නු ඇති බවට වැ දි අවයබෝධායක් අප ලබායනරගත යුතුය. ්රී  ලංකා 

යකරඩිය සහිතව යාත්රා ක න, ්රී  ලංකාවට අයත් ුණහුදු තී යට ඔේයබන් ඇති  යනරගැඹුරු ුණහුයේ 

මාළු ඇ්සලීමට අවස ය ඇති යාත්රා සිය්සලටම වලංගු බලපත්ර යනරමැති බවත්, ඇත්ත වශයයන්ම 

එම යාත්රා 1615 න් වලංගු බලපත්ර ඇත්යත් 86.3% කට පමෙක් බවත් තවමත් යබරයහෝ යාත්රා 

තමන් විසින් අ්සලනු ලැබූ මසුන් පිළිබඳ සහතික  ඉදිරිපත් ක නු ලබන්යන් යලරේ යපරතක්වත් 

යනරමැතිව බවත්, යාත්රා නිරීක්නක පේධාතිවලින් ලබාගන්නා දත්ත තවමත් යාත්රා සුළු ප්රගමාෙයක් 

සඳහා පමෙක් සීමාවී තියබන බවත් මා යවත දන්වනු ලැබ ඇත. ඉතා මෑතකදී කළ ගෙන් 

බැලීමකදී, යාත්රා 1615 න් යාත්රා නිරීක්නක පේධාති ඇත්යත් යාත්රා 35කට පමෙක් වන බව මා 

යවත දන්වන ලදී. එම අවස ථායේදී නීති උ්සලංඝෙය කිරීම් වැළැක්වීම සඳහා පැවති ක්රිතයාමාර්ග 

අතියර්ක නීති උ්සලංඝෙය කිරීම් වැළැක්වීමට ප්රගමාෙවත් යනරවීය; ඉන්දියානු සාග  ටූනා 

යකරමිනන් සභායේ (IOTC) ය ගුලාසිවලට අනුකූලව යාත්රා කටයුතු යනරක න බව යභෞතික 

යසෝදිසි කිරීම්වලින් යහළිවූයේ අ්සප වශයයනි. එයමන්ම එවැනි වාර්තා ලැණණු විට පවා පසු 

විප ම් කටයුතු සඳහා ප්රගමාෙවත් ක්රිතයාමාර්ග ගනු ලැබ නැත. 
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තහනම සිදුක න අවස ථාව වනවිටදී, යාත්රා නිරීක්නක වොාපා ය දියුණු තත්ත්වයක යනරපැවති 

අත  06/03 යයෝජනා සම්ුණතියට අනුකූලව ඉ්සලා සිටින ප්රගගතිය පිළිබඳ යාත්රා අධීක්නෙ 

පේධාතියේ වාර්තා සපයා යනරතිබිණි. 10/02  යයෝජනා සම්ුණතියට අනුව ඉ්සලා සිටින අපයේ 

අනනොතා ආර්ිකක කලාපය තුළ අ්සලනු ලබන මසුන්යේ දින පිළිබඳ දත්ත ලබාදී යනරතිණ අත  

10/10 යයෝජනා සම්ුණතිය අනුව ලබාදිය යුතු ටූනා හා ටූනා වැනි මත්සො නින පාදන අපනයනය, 

යගර බෑම සහ නැයවන් නැවට මාරුකිරීම පිළිබඳ වාර්තාවක්ද සපයා තිණයන් නැත.  

යමයලස, වියශේනයයන්ම, වොවස ථාදායක  ාුණ අදාළ ක ගැනීයම්දී ්රී  ලංකාවට විශාල වශයයන් 

වැඩිදියුණු කිරීමක් අවශොවූ හා දැනට අවශොව පවතින ක්යනේත්ර ගෙනාවක් තියේ. මයේ සියලුම 

රැස වීම් අතිශයින්ම උණුසුම් හා සුහදය ලී වූ අත ම, ඇත්තවශයයන්ම, මා හුණවූ සියලුම 

නිලධාාරීන්ට හැකි ඉක්මණින් යමම බාධාකයයන් නිදහස වීමට ්රී  ලංකාවට උපකා  කිරීමට විශාල 

උවමනාවක් තිබිණි. යමම තහනම ඉවත් කිරීම පිළිබඳව යුය ෝපා සංගමය සලකා බැලීමට ප්රගථම 

බ පතල සංයශෝධාන කීපයක් ්රී  ලංකාව ක්රිතයාත්මක කිරීයම් අවශොතාවක් පවතින බව ප්රගතොක්න 

විය. යාත්රාවලට සුදුසු ට්රාන්ස යපරන්   ඇෙවුම් කිරීමට හා හඳුන්වාදීමට ලබායදන අවසන් දිනය 

වැනි යම් යම් කටයුතු සඳහා නියම ක න ලද අවසාන දින සම්බන්ධායයන් නි න්ත යයන් යවනස  

කිරීම් සිදුකිරීම විශාල වශයයන් විශ වාසනීයත්වය ක වීමට යහේතුවී තියේ. එයසේ යනරමැතිනම් 

බ්ර ස්සස හි සුණද්රි්ක හා ධීව  කටයුතු අධාොක්න ජන ා්සවරිය හා මා අත  පැවති හුණයේදී ඇය 

සඳහන් කළ ආකා යට, යහපත් අ ුණණු සහිත ධීව  අමාතොාංශයේ පරිපාලන කාර්ය කටයුතු 

මධ් යයේ යුය ෝපා සංගමය තුළ යමවැනි කලකිරීමක් ඇතිවීමට යහේතුව, සිදුකළ යුතු යවනස වීම් 

ක්රිතයාත්මක කිරීමට අවශොවන යේශපාලන අිමමතය ්රී  ලංකායේ යනරමැතිවීමයි. 

නුණත්, ස වයේශ කටයුතු හා ධීව  නව අමාතොව යා යටයත් යමම “යේශපාලන අිමමතය” 

යහරඳින්ම යපන්නුම් ක න අත  ඇත්ත වශයයන්ම අේ  ාමාතොතුමා ුණලසුන යහරබවමින් මීට 

හරියටම සතියකට ඉහතදී රැස වීමක් පැවැත්වූ අත  එහිදී යාත්රා නිරීක්නෙ පේධාති හැකි ඉක්මණින් 

ඇෙවුම් කිරීම පිළිබඳ ගැටලුව විස ත ාත්මකව සාකච්ඡා ක න ලද බවත් සතුටින් සඳහන් ක මි. 

එම ක්රිතයාවලිය දැනටමත් ආ ම්භ වී ඇති බව ගරු අමාතොව යා යමම සභාවට දැනුම් යදනු ඇත. 

ජූලි 01 දා වනවිට යමම යාත්රා නිරීක්නෙ පේධාති 1,500 කට අධික සංඛ්ොාවක් ඇෙවුම්ක  යමම 

යාත්රාවල සවිකිරීමට හැකිවනු ඇතැයි අපි විශ වාස ක න්යනුණ. 

අප්රගමාදව සහ ඉක්මණින් සංයශෝධාන සිදුකිරීයම් අවශොතාව පිළිබඳව සඳහන් කිරීයම්දී, නීතිවිය ෝධී 

වාර්තා යනරවූ හා නියාමනය යනරවන ධීව  කටයුතු යහේතුයවන් යුය ෝපා සංගමය පැනවූ 

තහනයම් එක් වැදගත් ප්රගතිලලයක් සඳහන් කිරීමට කැමැත්යතමි. දශක ගෙනාවක් ුණළු්සය්ස 

යවළඳ සංධාානයක් යලස යුය ෝපා සංගමය ්රී  ලංකායේ අපනයන සඳහා ප්රගධාාන යවළඳයපරල 

යලස කටයුතු ක න අත , 2013 වසයර්දී, එය ්රී  ලංකායේ සමස ත අපනයන ප්රගමාෙයයන් සියයට 

32 කි. 2005 හා 2010 අත  කාලය තුළදී ්රී  ලංකායේ වොාපාරික ප්රගජායේ සාර්ථකත්වය සඳහා 

අතිශයින් වැදගත්වූ ජීඑස පී+ යවයළඳ ්රයමය යටයත් ්රී  ලංකාව සුවිශාල ප්රගතිලාභ අත්ක ගත්  ටක් 

වන අත  ජීඑස පී+ උපයයෝගිතා අනුපාතය සියයට 72 ක් ත ම් ඉහළ අගයක් අත්ක  ගැනීමට 

සමත්විය. යමම බදුසහන, මූලික වශයයන් ඇඟලුම් හා ය දිපිළි අංශයේ සදාාා ාත්මක යවයළඳ 

පරිායන් ප්රගවර්ධානය කිරීමට හා වර්ධානය කිරීමට ්රී  ලංකාවට උපකාරී වූ අත  වස  100කට 

අධික කාලයක් ුණළු්සය්ස,  ටපු ා විසිරී ඇති ඇඟලුම් කර්මාන්තායතනවලට හිත ක යසේවා 

පරිස  සැපයීම සම්බන්ධායයන් එම ආයතන යපන්නුම් ක න ප්රගගතිය යවනුයවන් ජාතොන්ත  
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සහතික කිරීයම් අධිකාරීන් (International Certification Authorities) විසින් “ වැ දි  හිත 

ඇඟලුම් ආයතන” යන ය්සබලය ප්රගදානය ක න ලදී. 

වර්තමානයේ, ්රී  ලංකාව, සම්මත ජී.එස .පී. ්රයමය යටයත්  යුය ෝපා සංගමය විසින් ප්රගදානය ක න 

ලද යවයළඳ ව ෙයන් භුක්ති විඳින අත  එම ්රයමය යටයත් ව ණීය යවයළඳ සහනවල 

උපයයෝගිතා අනුපාතය 2011-2013 කාලය තුළදී සියයට 61 ක සාමානො ප ාසයක් විය. යමයලස, 

යුය ෝපා සංගමයේ ජී.එස .පී.+ අදාළ ක ගැනීම සඳහා එම සංගමයයන් ධානාත්මක ප්රගතිාා යක් ්රී  

ලංකාව සඳහා ලබාගැනීමට යමම නීතිවිය ෝධී, වාර්තා යනරවූ හා නියාමනය යනරවන ධීව  

කටයුතු යහේතුයවන් යුය ෝපා සංගමය පැනවූ තහනම වහාම ඉවත් ක වා ගැනීම අතොවශොයයන්ම 

කළ යුත්තක් බවය. 

ඇත්තවශයයන්ම, යබලීස  යවත පනවන ලද යමවැනි තහනම ඉවත් කිරීමක් ක න ලද බව  අපි 

දනිුණ. එම තහනම පැවතියේ මාස අටක කාලයක් සඳහා බව මා සමග පැවසීය. බ්ර ස්සස හිදී මා 

හුණවූ යජොන න නිලධාාරිහු, ්රී  ලංකාවට ප්රගුණඛ්ත්වය ලබායදන බවට සහතික වුවද, මා යප දී සඳහන් 

කළාක් යමන් ්රී  ලංකාව හැකි ඉක්මණින් යමම සංයශෝධාන ක්රිතයාත්මක කිරීමට යේශපාලන 

අිමමතයක් ඇතික  ගත යුතුය. අප පාර්ලියම්න්තුවට ඉදිරිපත් ක න යමම යකටුම්පත මගින්, 

යමම තහනම හැකි ඉක්මණින් ඉවත් ක වා ගැනීමට නව පරිපාලනයේ ඇති යේශපාලන අිමමතය 

යලිත් ව ක් කදිමට යපන්නුම් ක යි.  

 

 


