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�ෙර�පා සංගමය � ලංකාෙ� ��කා�න සාමය, �ර��තතාව හා සංව�ධන සඳහා 
සහෙය�ගය ලබාෙද" 

 
�ෙර�පා සංගමය (EU) STRIDE ව�ාපෘ�ය සඳහා (Strengthening Transformation, 
Reconciliation and Inclusive Democratic Engagement) ඒකාබ�ධව �ෙර� ��යන 40 � 
ස�පාදනය කර . "ද# අමාත�ංශෙ' භා)ඩාගාර ෙ#ක� ආචා-ය ආ-.එ/.එස්. සමර1ංග මහතා 2 

ලංකා රජය ෙව5ෙව6 2019 ඔ�ෙත��බ- මස 9 වනදා ෙමම "ල� 89:මට අ<ස6 තැ>ෙ?ය. 
 
ෙමම අවස්ථාව ABබඳ අදහස් පළ කර�6 �ෙර�පා සංගමෙ' 2 ලංකා සහ මාලDව 6 Eෙය�Fත 

ම)ඩලෙ' තානාප� ගG 1ං-ලා  මා-I මහතා Jයා KLෙ', JKය� රටක ව-ධනය එම රෙM 
KයN ෙදනාට ෙබO යාම තහPG JQමට න� යහපාලනය සහ RජාවෙI සහභාS<වය වැදග<වන 
බවය. "Rාෙ�Uය පVපාලන වWහය ජනතාවෙI අවශ�තාවලට අ5Xල 9ය �1 . ගැY� ඇ�[මට 
බලපාන ෙහ\1වලට 9ස]� ලබා ෙද�6 ඵලදා_ පාලනය� ඇ� JQමට Rධානත ම සාධක ෙලස මා 

ෙමම කG` හ]6වා Oමට කැම� . STRIDE ව�ාපෘ�ය හරහා �ෙර�පා සංගමය 2 ලංකාෙ? 

Daකාbන සාමය, :ර�cතබව සහ සංව-ධනයට දායක<වය ලබා ෙදනවා" ය5ෙව6 ඒ මහතා 
වැdeරට< සඳහ6 කෙළ\ය. 
 
STRIDE ය5, ෙල�ක බැංfව (World Bank) සමග අ<වැ# බැඳ ගE�6 �ෙර�පා සංගමෙ' 

අර"ද�6 Dය< ෙකෙරන පළා< පාලන සංව-ධන වැඩසටහනJ. එම ව�ාපෘ�ය උ1G, 
නැෙගනhර, උ1Gමැද සහ ඌව පළා<වල Dය< ෙකෙ-. එ�ස< ජාj6ෙI සංව-ධන වැඩසටහෙ6 

(UNDP) සහෙය�ගෙය6 �1ව පළා< පාලන ආයතනවලට ඔP6ෙI සැල:�කරණ සහ ෙස\වා 

ධාVතා ස9බලගැ69ම සඳහා �ෙර�පා සංගමය<, ෙල�ක බැංfව< fඩා R�පාදන ෙය�ජනා 

lමය� හ]6වා Oමට ද Eය�තය. තවද, STRIDE ව�ාපෘ�ය යටෙ< අmකරණ ෙස\වා ස�බ6ධව 
nරවැKය6ට ඇ� අ<දැo� සහ ඒ සඳහා ඔP6ට ඇ� Rෙ?ශය වැdD�` JQම සඳහා Rජාව 
ෙම6ම 9ෙශ\cත ෙpG�කාර ම)ඩල ස9බල ගැ6[මට ද Aයවර ගැෙ6. 
 
ෙල�ක බැංfව (World bank), එ�ස< ජාj6ෙI සංව-ධන වැඩසටහන (UNDP) සහ British 
Council ආයතනය ආKයා5 පදනම (Asia Foundation) සමග එ�ව අභ�6තර හා සව්ෙ�ශ කට�1 
සහ පළා< සභා හා පළා< පාලන අමාත�ාංශය සහ අmකරණ හා බ6ධනාගාර R�සංස්කරණ 
අමාත�ංශය සමග අ<වැ# බැඳ ගE�6 ෙමම ව�ාපෘ�ෙ' qයාකාරක� Dය< කර .  
 
වසර හතර� nරා qයා<මක [මට Eය�ත ෙමම ව�ාපෘ�ය ම86 ඉහත සඳහ6 පළා< හතෙ- 

පළා< පාලන ආයතන 134 කට අය< ��යනයක ජනතාවකට R�ලාභ සැලෙස5 ඇතැ  
ඇස්තෙ�61 කර ඇත. 
 

අවස6 
  
ස�බ6ධ ව6න: 
ෙ�ශපාලන, ෙවළඳ සහ ස6Eෙ?දන අංශය  
�ෙර�පා සංගමෙ' 2 ලංකා සහ මාලDව 6 Eෙය�Fත ම)ඩලය  
eරකථන : + 94 11 2674413-4 


