
 

 

ඒකාබද්ධ ප්රකාශය 

මෙය ශ්රී ලංකාමේ යුම ෝපා සංගම් දූත ෙණ්ඩලය මකාළඹ පිහිටි ප්රංශ, ජර්ෙනි, ඉතාලි, 

මෙදර්ලන්ත හා රුමම්නියානු තාොපති කාර්යාල සෙඟ එක්ව ක නු නිමේදෙයකි. 

2020 මොවැම්බර් 19 දිෙ, මකාළඹදී- පවතින ක ොවිඩ් 19 වසංගතය හමුකේ මතුව ඇති 

අභිකයෝග ගණනොවක් පිළිබඳ සො ච්ඡො කිරීකේ අරමුණින්, යුකරෝපො සංගමය හො එහි 

සොමොජි  රටවල් නිකයෝජනය  රන තොනොපතිවරුන් අංශ අවසථ්ො ගණනොව දී ශ්රී 

ලං ොකේ විකේශ  ටයුතු අමොතය දිකන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතො ඇතුළු ඉහළ කපකළ් පොර්ශ්ව 

රැසක් හමුවිය. යුකරෝපො සංගමය, දිගු  ොලයක් පුරො ශ්රී ලං ොකේ විශව්ොසනීය මිතුකරකු 

බවත් කගවුණු වසර 25   ොලය පුරොවට යුකරෝ බිලියනය ට වැඩි ආධොර ප්රමොණයක් ශ්රී 

ලං ොවට ප්රදොනය  ර ඇති බවත් එහිදී අවධොරණය ක රිණි. ඊට අමතරව යුකරෝපො 

සංගමකේ සොමොජි  රටවල් ේවිපොර්ශ්වි  මට්ටමින් ද ශ්රී ලං ොවට විවිධ ආධොර ලබොදී 

තිකේ. 

එම සැළකිය යුතු සංවර්ධන සහකයෝගයට අමතරව ශ්රී ලං ොකේ ආර්ි   ටයුතු සඳහො ද 

සුවිකශෂ්ී සහකයෝගයක් ලබොදීමට යුකරෝපො සංගමය ක්රියො ර ඇත. ප්රධොන වශකයන්ම 

ජීඑස්ී ප්ලස් (GSP plus) පහසු ම කහ්තුක ොටකගන තීරු බදු සහ ක ෝටො ගොසත්ු 

කනොමැතිව යුකරෝපො කවකළඳකපොළට පිවිසීමට ශ්රී ලං ොවට හැකියොව ලැබී තිකේ. කමය ශ්රී 

ලං ොව මොනව හිමි ේ, ශ්රමය, පරිසරය, කේශගුණ විපර්යොස හො යහපොලනය 

සේබන්ධකයන් අන්තර්ජොති  සේමුතීන් 27ක් අඛණ්ඩව පවත්වොකගන යෑම පොද  

 රගැනීකමන් අත් රගත් පහසු මකි. කමවැනි ඒ පොර්ශ්වි  කවකළඳ වොසි නිසො ශ්රී 

ලං ොකේ කදවැනි විශොලතම ජොතයන්තර අපනයන කවකළඳකපොළ බවට ද යුකරෝපො 

සංගමය පත්ව සිටී. 2018 සහ 2019 යන වර්ෂ කදක හිදී ම යුකරෝපය හො ගනුකදනු 

කිරීකමන් යුකරෝ බිලියනය ට (රුපියල් බිලියන 220 ට) වැඩි ධනොත්ම  කවකළඳ 

කශ්ෂයක් අත්  රගැනීමට ශ්රී ලං ොවට හැකිවීම ඒ බව මැනවින් තහවුරු  රයි.  

ක කස් නමුත් කවකළඳොම යනු එක් දිශොව ට පමණක් ගමන්  රන්නක් කනොකේ. 

වර්තමොනකේදී පවතින ආනයන සීමො කහ්තුකවන් ශ්රී ලං ොකේ හො යුකරෝපකේ 

වයොපොරවලට කමන්ම ඍජු විකේශ ආකයෝජන කවත ද ඍණොත්ම  බලපෑමක් සිදුව තිකේ. 

 ලොීය ආර්ි  කක්න්රස්ථොනයක් බවට පත්වීකේ ශ්රී ලං ොකේ අරමුණ සොක්ෂොත් 

 රගැනීමට ද එය බොධොවකි. එකමන්ම අමුරවය හො යන්රසූර ආනයනයට බොධො මතුවීම 

තුළ ශ්රී ලං ොකේ අපනයන ක්කෂ්රයට ද අහිත ර බලපෑමක් එල්ල කේ. තව ද දිගින් 

දිගටම ආනයන සීමො පැණවීම, කලෝ  කවකළඳ සංවිධොනකේ නියොමනයන්ට අනුකූල 

කනොවන බව ද කමහිදී සිහිපත් කිරීමට  ැමැත්කතමු.  

කේ අතර එක්සත් ජොතීන්කේ මොනව හිමි ේ  වුන්සිලකේ 30/1 කයෝජනොවට සහොය 

දැක්වීකමන් වැළකී සිටීමට ශ්රී ලං ොව කගන ඇති තීරණය ද අවධොනයට කයොමුව තිකේ.  ශ්රී 

ලං ොකේ විවිධ ජනවර්ග අතර සංහිඳියොව, සොධොරණත්වය හො සොම ොමී පැවැත්ම උකදසො 



 

 

අඛණ්ඩව  ැපවන බවට ශ්රී ලං ොව රජය ප්ර ොශ  ර තිකේ. ඒ බව යුකරෝපො සංගමය කවත 

ද ශ්රී ලං ොව තහවුරු  ර ඇත. රජය ඒ කවනුකවන් ගනු ලබන ක්රියොමොර්ග සඳහො සහොය 

දැක්වීමට ද යුකරෝපො සංගමය නිරතුරුව සූදොනමින් සිටී. විකශෂ්කයන් ම නීතිකේ ආධිපතය 

හො ක්රියොශීලී සිවිල් සමොජයක් පවත්වොගැනීම එහිලො අතයවශය කේ.  

අවසොන වශකයන්, අපකේ ජොතයන්තර බැඳියොවන් හො අනුගත කවමින් ශ්රී ලං ොව සමඟ 

තවදුරටත් ශක්තිමත් සබඳතොවක් පවත්වොගැනීමට අකප්ක්ෂො  රන බව අපි කමකස ්

නිකේදනය  රන්කනමු.    

 

- අවසන්  - 

 

 


