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යුරයෝඳා ංගම්- ශ්රී රං ා ඒ ාඵද්ධ ර ොමිරම් 21 ැනි රැ්වීරභන් 

අනතුරු නිකුත්  යන රද ඒ ාඵද්ධ පුත්ඳත් නිරේදනඹ 
  

  

යුරයෝඳා ංගභඹ ව ශ්රී රං ා අ ය හිටුා ඇති ඒ ාඵද්ධ ර ොමිරම් 21 ැනි රැ්වීභ 

2018 ජනාරි භ 18 ැනි දින ර ොශමදී ඳැැත්විණි.  

  

1995 දී යුරයෝඳා ංගභඹ ව ශ්රී රං ා අ ය අත්න්  ැණුණු වරඹෝතා ා ව ංධනධනඹ 

හිළිඵ වරඹෝතා ා තාවිසුභ යුරයෝඳා ංගම්-ශ්රී රං ා ඒ ාඵද්ධ ර ොමිභ භතාන් අක්ෂණ ඹ 

ර රයයි. එභ තාවිසුභ ක්රිඹාත්භ  රීම භ වති  වීභ, අරනයොනය ලරඹන් එ   ව ්රමුඛ ා 

ඇති රීම භ ව  ාධනඹ ාධ  නිධනරද්ල ඉදිරිඳත් රීම භ රභභ ර ොමිරම්  ාධනඹඹන් අ ය රේ. 

රම් අනු, යුරයෝඳා ංගභඹටත් ශ්රී රං ාටත් අරනයොනය ලරඹන් ැදගත් න පුළුල් 

ඳයාඹ ට අඹත් ද්විඳාධනල්වි  ව ඵහුඳාධනල්වි   රුණු ම්ඵන්ධරඹන් ර ොමිභ  ටයුතු 

 යයි.  

  

ඒ ාඵද්ධ ර ොමිරම් අනුරද්ල ඹටරත් හිටුනු රැබූ ඳාරනඹ, නීතිරේ ආධිඳ යඹ ව 

භාන ටමි ම් හිළිඵ ක්රිඹා ාම   ඩායාඹභ, රරශ ව ආධනක   වරඹෝතා ා හිළිඵ 

ක්රිඹා ාම   ඩායාඹභ, ව ංධනධන වරඹෝතා ා හිළිඵ ක්රිඹා ාම   ඩායාඹභ ඉකුත් 

රධනදී රැ්විඹ. රම් ෑභ ක්රිඹා ාම   ඩායාඹභෂණ වින්න්භ න්ඹ රැ්වීම් හිළිඵ ාධන ා 

ඒ ාඵද්ධ ර ොමිභට ඉදිරිඳත්  යන රදී. 

  

ඒ ාඵද්ධ ර ොමිරම් 21 ැනි රැ්වීභ විෘ  ව ැයදායී ආ ායඹරීන් ඳැැත්විණි. 

රරෝ රේ විලාර භ ආධනක  ඹ ව ශ්රී රං ාරේ විලාර භ අඳනඹන රරශරඳොශ න 

යුරයෝඳා ංගභඹට ශ්රී රං ාරේ අඳනඹන නි්ඳාදනලින් 80%  ටත් යා ඵදු යට  

අඳනඹනඹ රීම රම් අ්ථා රමින් 2017 භැයි භාරේදී රඳොදු යණීඹ ක්රභ වනඹ 

(ජීඑ්පී ප්ර්) නිර ලරඹන් ශ්රී රං ාට ඹළි රඵාදීභ යුරයෝඳා ංගභරේ ව ශ්රී රං ාරේ 

්රාදඹට රෂණවිඹ. අඳනඹන ධනධනඹ රදගු ඹ ට ආන්න ්රභා ඹරීන් ැඩිරීම භට ජීඑ්පී 

ප්ර් වනඹ ඹළි රඵාදීභ ඉවල් ව ඵ රඳනී ඹන්රන් ඹැයි ශ්රී රං ා ්ර ාල  රශ ඹ. රඳොදු 

යණීඹ ක්රභ රයගුරාන්ර රැයි්තු ග   ය ඇති භාන ටමි ම්,  ම් රු, ඹවඳාරනඹ ව 

ඳරියඹ ඹන ෂණර ත්රරට ම්ඵන්ධ අන් ධනජාති  ම්මුති 27 ක්රිඹාත්භ  රීම රම්දී ශ්රී රං ා 

අත් යරගන ඇති ්රගතිඹ ැරරීල්රට ගනිමින් ජීඑ්පී ප්ර් වනඹ ශ්රී රං ාට ඹළි රඵා 

රදන රදී.  

  

ධටංා ඳැමි වීභට එරයට ම්මුතිරේ ව ල්හි  මරරල්ඛඹට ශ්රී රං ා භෑ දී 

ආඵද්ධවීභ රදඳාධනල්රේ ්රාදඹට රෂණව නමුදු, ධටංා ඳැමි වීභ භකුදු රවෝ රනොඉන 

්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹාත්භ  න ඵටත්, ධටංා ඳමුණුන්නන් වා නීතිඹ වමුට රගන එන 

ඵටත් ශ්රී රං ා යජඹ වති  විඹ යුතු ඵට එ   ාෂණ ඇති  ය ගැනිණි. ත්ර් ාදඹ 

ැරැෂණවීරම් ඳන  අරවෝන්  ය ඒ රනුට ජා යන් ය ්රමිීනන්රට අනුූලර රනත් 

නීතිඹෂණ ම්ඳාදනඹ රීම භට ශ්රී රං ා ඵරධාම න්  ඩිනම් හිඹය ගනු ඇති ඵට  භන් තුශ 

ඇති ඳැවැදිලි ව තිය අරප්ෂණා යුරයෝඳා ංගභඹ වින්න් ඹළි අධාය ඹ  යන රදී. 
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ත්ර් ාදඹ ැරැෂණවීරම් ඳන  ඹටරත් යාරගන න්ටින ඉතිරි රැවිඹන් හිළිඵ ගැටලු වැරී 

ඉෂණභනින් විැඳීරම් ැරසුම් රභටදී ා ච්ඡාට ඵඳුන් විඹ. මීට අභ ය, මලි  වනති  

සුරැරී ාන් ඇති ඵට වති  නු ් අඳයාධ නඩු විධාන ංග්රවඹ ංරලෝධනඹ රීම රම් 

අලය ාද ා ච්ඡා ර රිණි.   

  

ඉව  වන්  යන රද ජා යන් ය ම්මුති 27 ට ඇති ්රතිඳාදන ක්රිඹාත්භ  වීභ  දුයටත් 

ලෂණතිභත් රීම රම් අයමුර න් අදාර ක්රිඹා ාම   ඩායාඹම් ව ජීඑ්පී ප්ර් නිම ෂණ  

ක්රිඹාදාභඹ ්්ර  අඛඩාය ද්විඳාධනල්වි  ා ච්ඡා ඳැැත්වීභට යුරයෝඳා ංගභඹ ව          

ශ්රී රං ා ඇඳ ැඳ වී න්ටියි.  

  

පුද්ගර නාල  බිම්රඵෝම්ඵරට එරයට ම්මුතිඹට ශ්රී රං ා ආඵද්ධවීභත්, ජාති  භාන 

ටමි ම් ක්රිඹා ාම  ැරැ්භෂණ ම්භ   යගැනීභත්, 2017 රනොැම්ඵධන භාරේදී ඳැැති න්ඹ 

විල්  ාරාන් ය භාරරෝචනරේ තුන්ැනි චක්රඹ අ යතුයදී රැණුණු නිධනරද්ලලින් 

ඵහු යඹෂණ හිළිගැනීභත්, ්රතිං් ය  වා ශ්රී රං ා තුශ ඇති  ැඳවීභ රඳන්න ාෂණෂි 

ලරඹන් රදඳාධනල්ඹ වින්න්භ හිළිගන්නා රදී.  

  

2015 ්ෂණර ෝඵධන 01 ැනි දින ව 2017 භාධනතු 23 ැනි දින ම්භ   යගනු රැබූ එෂණත් 

ජාීනන්රේ භාන ටමි ම්  වුන්න්ර රඹෝජනා ම්භ  ක්රිඹාත්භ  රීම භ ම්ඵන්ධරඹන් 

අදව් හුභාරු  යගැනීභටද රභභ රැ්වීරභන් අ්ථා උදා විඹ. අතුරුදන්වන් හිළිඵ 

 ාධනඹාරඹ හිටුවීභ ම්ඵන්ධරඹන් අත් යරගන ඇති ්රගතිඹ රදඳාධනල්රේ අධානඹට රෂණ 

විඹ.  ය රවීභ, ංටියඹා, වානිපධන ඹ ව යුෂණතිඹ අයමුණු  යගත් ඉතිරි ඹාන්ත්ර  

හිටුවීභට ශ්රී රං ා තුශ ඇති දැඩි  ැඳවීභද ්වුන්රේ අධානඹට රෂණ ව අ ය, එභ 

ඹාන්ත්ර   ඩිනමින් හිටුන රර යුරයෝඳා ංගභඹ උදෂණභ ඉල්රා න්ටිරේඹ. ඵරරඹන් 

අතුරුදන්  යවීරභන් න්ඹලු පුද්ගරඹන් ආයෂණා  යන ජා යන් ය ම්මුතිඹ හිළිඵ ඳන  

ඵරාත්භ  රීම භ ම්ඵන්ධ ්රගතිඹ, ‘දෘ්ටාන්  නඩු’ ම්ඵන්ධරඹන් යුෂණතිඹ ඳන්ලීභ ගැන 

ඉු රනොවුණු අරප්ෂණා, ඉයම්  දුයටත් මුදාවැම භ ව ශ්රී රං ාරේ උතුරු වා නැරගනටය 

ඳශාත්ර ජනජීවි ඹ ාභානය අ ට වැම භ ගැනද රැ්වීරම්දී ා ච්ඡා ර රිණි. දැනට 

ක්රිඹාත්භ  මින් ඳතින ආඩාඩුක්රභ ය්ථා ්රතිං් ය  ක්රිඹාදාභඹ ව ද ඹට 

එරයට රගන ඇති හිඹය ම්ඵන්ධරඹන්ද ශ්රී රං ා යුරයෝඳා ංගභඹ දැනුම්ත්  රශ ඹ.  

  

ග්රාමීඹ ංධනධනඹ රනුරන් යුරයෝඳා ංගභඹ රඵා රදන වරඹෝගඹත් ්රජා න්ත්රාදී 

ඳාරනඹ ව ංටියඹා ආය ඹ ර රයන ඳරිදි ංධනධන වරඹෝතා ා පුළුල් රීම භත් 

ශ්රී රං ාරේ ්රාදඹට රෂණ විඹ.  2014-2020  ාරඳරිච්රේදඹ වා යරයෝ මිලිඹන 210 ෂණ 

(රුහිඹල් බිලිඹන 40 ෂණ ඳභ ) ශ්රී රං ා රනුරන් රන් ය ඇති යුරයෝඳා ංගභඹ          

ශ්රී රං ාට ැඩිරඹන්භ ආධාය ්රදානඹ  යන යටල් අ රින් එ රී. භධයභ ව ව 

ඳශාත්ර ාඹ  යන දුගී ජන ාරේ ජීන  ත්ත්ඹ නංාලීභ හිණි යුරයෝඳා ංගභඹ 

ඉකුත් රධනදී න්ඹ විලාර භ වරඹෝතා ා ැයටවන දිඹත්  රශ ඹ. ශ්රී රං ාරේ 

ආරඹෝජනඹ  යන යුරයෝඳා ංගම් ආරඹෝජ ඹන් අ ය විල්ාඹ රගොයනැංවීරම්ත්, 

 දුයටත් ආරඹෝජන න්දුරීම රභන් ්වුන් ර ාරන ගැටලු විැඳීභට ඳවසු ම් ැඳයීරම්ත් 

පරදායි ංදඹෂණ රර ‘යුරයෝඳා ංගම්-ශ්රී රං ා ආරඹෝජ  ංාදඹ’ වඳුනාගනු රැබිණි.  
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ශ්රී රං ා භත්ය අඳනඹනරට යුරයෝඳා ංගභඹ ඳනා තිබූ  වනභ ඉත්රීම භ නිා ැඩි ව 

භත්ය අඳනඹනරඹන් ශ්රී රාංරී  ක්ය ්රජාරේ ආධනක  ඹට ව ජීරනෝඳාඹන්ට රැරඵන 

ටිනා භ ර රයට නිරඹෝජි  හිරි් රදර ට ැරරීල්ර රඹොමු විඹ. ජා යන් ය ඵැඳීම්රට 

අනුූලර න්ඹ ක්ය  ටයුතු  ශභනා ය ඹ රීම භට වා ඳාරනඹ රීම භට  භන් තුශ ඇති 

 ැඳවීභ ශ්රී රං ා ඹළි ්ර ාල  රශ ඹ.  

 

න්ඹ උ් අධයාඳන වා ඳධනරේ  වරඹෝතා ා ැයටවන්රට ශ්රී රාංරී  න්සුන්, විද්තුන් 

ව විල් විදයාර වබාගී වීභ යුරයෝඳා ංගභරේ ්රාදඹට රෂණ විඹ. ඳතින අ්ථා 

ැරරීල්රට ගනිමින්, ශ්රී රං ාරන්  ත් අඹැදුම්ඳත් රඹොමු  යන රර යුරයෝඳා ංගභඹ 

ඉල්රා න්ටිරේඹ.  

  

රම් රධන අගබාගරේදී බ්රල්් නුයදී ඳැැත්වීභට නිඹමි  ඒ ාඵද්ධ ර ොමිරම් ළශ  

රැ්වීභට රඳයාතු ඳසු විඳයම් හිඹය රැෂණ ගැනීභට රදඳාධනල්ඹ එ   ා ඳශ  රශ ඹ.  

  

යුරයෝඳා විරද්ල  ාධනඹ ර රේ ආන්ඹා ලාන්ති ය  රාඳඹ බාය නිරඹෝජය  ශභනා ාය 

අධයෂණෂි ා ඳා්රා ඳම්ඳරරෝනි භවත්මිඹ ව ශ්රී රං ා විරද්ල  ටයුතු අභා යාංලරේ රල් ම් 

්රාද්  ාරිඹම් භව ා වින්න් රභභ රැ්වීරම් භ බාඳතිත්ඹ දයන රදී.  


