
 

 

ශ්රී ලංකාවේ ස ලංවා්ධනයට ද ලංගටමදඋ ලංව්ස ලං: 

                                     චීට  ලංජටපතිද ලංවහතිව ලං ්යි. 

 ශ්රී ලංකාවේ් ලංවඋම ලංවතා ේ ලංජටපති ලං  ලං ේ ලංප්රමුඛත ේ්්  ලං.... 

 ජමත් ලං සගටවේ්ක ලංශ්රී ලංකාවේ් ලං ්වෙ ් ප ලං ප ස ලංටිනවට්ේ ලං... 

 ්රේ  ලංටමර ලං්යේපිති  ලංම උ ලංරීම උ ලංවනමටන් ප ලං... 

චීට ද වඋේට වා්ධනයට ්  උසබිඋද ලංව්ේ ලංරීම උ ලංඋ ේ ලංඉක් ව .  
                                                                           ජටපති ලංරේජප් ෂ ලංරී යි. 

  ් ො ලංහිඟ  ලංඅඩු ලංරීම උද ලංවහේ  ලං ් පට ... 

ශ්රී ලංකාවේ ස ලංවා්ධන ප ලංරයත්නපයත ලංවේධනකව ලංව  ලංැනීමට  ලංඛණ්ඩව් ලංදවස ලංව ප ලංව්  ලංවන්  ලංිව්ිනප  ලංැනිණ  ලංිටිනප ලං

චීප ලං ටහජප ලං වමූහේ්ඩඩු ස ලං ඉහළ ලං  ැ ළේ ලං දූත ලං පිරි වේ ලං ර ේියයතේ ලං ජපේිපැි  ලං  ැ ාේයයත ලං  ේජැක්ෂ ලං ටනි තුටේ  ලං

වහි ව ලං ්ින. ලං 

චීප ලංශ්රී ලංකාවේ ලං විපාැේධනවිපාව ලංවවාතේ ලං වනප ට්න ලං ව හපා්  ලංවතුදාවේයතව ලංට  ටව ලංැ්තී. ලං  ේ ලංිණත්ර්න්යත ලං ැ්්න්ේ 
ැනීමට්න, ලං්ධන පයත ලංව  ලංැනීමට්න ලංචීප ලංජපේිපැි  ලංෂී ලංජා ලංපි්  ලංටනි තුටේ ේ ලංරමුඛණතේ්ි.. ලංචීපයත ලංකක්ව්න ලංජේතී්  ේ ලං

ටේප් ලං හිිණවේ ලං වවු් වකයත ලං ඇතුළු ලං ඛ් තධනජේි ව ලං  සිවවේ්කදී ලං ශ්රී ලං කාවේ ස ලං වි්ේනතප්න්යත, ලං විර්භායේ්යත ලං හේ ලං

 යෞිණව ලංඛණ්ඩවතේ් ලං ්නු ්්  ලං පොවනලී ලං ැීම ලංිටිනප ලංව් ලංව ලංචීප ලංදූත ලංපිරි වේ ලංර ේියයතේ ලංි.යතේ ලංිටටී. 

චීප ලං  වොිණයුියවි  ලං ැක්ෂ ේ ලං ට යට ලං වේ ව ලං වයේ ස ලං  විවැේකප ලං ට්ඩවක ලං වේටේජව ලං වහ ලං චීප ලං  වොිණයුියවි  ලං

ැක්ෂ ේ ලං ට යට ලං වේ ව ලං වයේ ස ලං පා විව ලං ව යුතු ලං  වොිණව ේ ලං වේධනයතේක ලං ඛ යක්ෂ ලං යතා ලං ජ යති  ලං ටහතේ ලං  Yang 

Jiechi) ලංරමුඛණ ලංව්න ලංපුවිැක ලංදූත ලංපිරිව ලංඛව ලං 9)  ලං ැ ්ුව ස ලංජපේිපැි  ලංවේධනයතේක ේ ලංදී ලංජපේිපැි  ලං ේජැක්ෂ ලංටනි තුටේ ලං
හමුඛ ලංවූහ. ලං 

ිවගු ලංවකව ලංිට  ලංචීප ලංපා විව ලංඛටේතයේාව ේ ලංපාපා  ලංතපතුුව්ක ලං වේ්යත ලංවළ ලංයතා ලංජ යති  ලංටහතේ ලං ලං199 -1995 ලංවේක ේ ලං

ඛ ටරිවේ ලංකක්ව්න ලංජපැව ේ ලංචීප ලංතේපේැි  ලංධූ යත්න, ලං1997- ලං19 3 ලංවේක ේ ලංපා විව ලංඛටේතය ලංධූ යත්න ලං හවීයයත. ලංචීප ලං

ැේකප ලංත් ත්රයත ලංතුළ ලංහු  ලංදැ ලංඛැටනි ්  යතු  ලං  ලංVice Premier  ලංහේ ලංවටේපයත. 

ැසුගියත ලං ටහේ ලං ටනි ්   ේ ලං දී ලං ඛ්නව ැ්න ලං පාශිෂිා ලං ජයතග්රහ යත ලං පිිබවා් ලං ෂී ලං ජ්  ලං පිා ලං ටනි තුටේ ේ ලං සුව ලං ැනතුේ ලං

 ේජැක්ෂ ලංටනි තුටේ ලං ්ත ලංපුව ලංවළ ලංයතා ලංටහතේ ලංතටේ ලං්ව  ලං35ව  ලං ැ  ලංයේෂේ ලංැරි්ධනතව යතු  ලං කව ලංචීප ලංදූත ලංපිරිවක් ලං

වටැ ලංශ්රී ලංකාවේ්  ලං ැනිණ බ ලංව් ලංිටහිැ්න ලංව ළේයත. ලං   ්  ලං 04ක් ලංඇතුළ්න ලංිටයත ලංආිටයතේනු ලංචේරිවේ ස ලංරකට ලං    ලංශ්රී ලං

කාවේ් ලං ව් ලං වාහ්  ලං වළ ලං හු  ලං චීප ලං ජපේිපැි තුටේ ලං ශ්රී ලං කාවේ් ලං වටැ ලං විපාැේධනවිපාව ලං වවාතේ ලං ්ධන පයත  ලං ඉහළ ලං

රමුඛණ්න්යතක් ලංදී ලංඇතනින ලංැන්ීයයත. ලං 

චීප ලං- ලංශ්රී ලංකාවේ ලංවවාතේ්ක ලං්්නට්  ලංඛ්ිපයත ලංැනප ලංවතු  ලංැළ ලංව ිණ්  ලංවා්ේවයත ලංආ ේය ලංවළ ලංජපේිපැි  ලං ේජැක්ෂ ලං

ටනි තුටේ ලංචීපයත ලංවක ේ ලංිටිනප ලංආ්ඩඩු ලංැනප ලං ්පවක් ලංපනි ් ලංශ්රී ලංකාවේ්  ලංදැවේ  ලංවළ ලංිවගුවේලීප ලංිණතු  වනින ලං

හනඳි් ීයයත. ලං ත්රවිත්ේවයත ලං ැ ේජයත ලං ි.භාට  ලං චීප යත්  ලං ඉටහ්න ලං වහ යත ැයතක් ලං කනිණ . ලං යුවි යත ලං ඛ්ව්  ලං ීය ට්  ලං ැසු ලං

විපාැේධනවිපාව ලංවවාතේ ලංත්්න ලංඉහළ ලංට  ටව  ලංළඟේ ලංපායත. ලං ලංිව්ින ්  ලංයතිනතක ලංැහසුවේ ලංවා්ධන පයත ලංවාහේ ලංචීප යත්  ලං

කනබුණු ලංවේයතව්න්යත ලංකතුටේ ලංපාිට්  ලංපා වේෂ යත්  ලංිටහිැ්න ලංව නු ලංකනබීයත. ලං 
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“ටහ ලං ැරිටේ  ලං යතිනතක ලං ැහසුවේ ලං වා්ධන ප ලං ්යේැිි  ලං ැ පේ්ව  ලං චීපයත ලං වේයතව ලං වු ේ. ලං හේව්  තො  ලං

් ේයත, ලං් ේයත ලංපැ  ලං්යේැිි යත, ලංවක්ි   ලංඛිප ස ම ලංටේධනැයත ලංඉ්  ලංි.හිැයතක්. ලංහේව්  තො  ලං් ේයතක් ලංඉිවි.භාට ලං

චීප ේ ලං  පෝ ලං ශ්රී ලං කාවේ ස ලං ඛවහවක්. ලං කයත ලං ඉහළ ලං ආවේයතේ ලං වහ ලං කිි.යතේ ලං ද්නැේවප ලං පාය්තේ්ක් ලං වහිත ලං

්යේැිි යතක් ලංව් ලංඛැ ලං ්නුවේ ලංැ්නතේ. ලං ලං   ලංඛ මුඛව  ලංවේැේවපයත ලංි.භාට  ලංචීපයත ලංඉිවරිැ්න ලංවු ේ. ලං වො හ  ලං  ලං

 විවැේකප ලංපාවි  ෂ ්ක ලං ේ ලං්යේැිි  ලංඛධනක ලංවතපයත ලංව ්  ්  ලංශ්රී ලංකාවේ් ලංචීපයත ලංඇ වූ ලං„ යත ලංදගුකව‟ ලං

ිට ීයටක් ලං කව. ලංකයත ලංක වේ ලං පෝප ලංව්්න, ලං ේ ලංටහේ ලංැරිටේ  ලං්යේැිි  ලංජපතේ් ේ ලංජ්ප ලංට  ට ලං්ධන පයත ලං

ි.රිට  ලංඉ්හ  ලං්ප ලංව්්න, ලංවපේක ලංව ් ප ලංට  ලංඛ්වයයතින. ලං  ලංවාහේ ලංඛැ  ලංදවස ලංව ් ප”, ලංජපේිපැි තුටේ ලං

චීප ලංදූත ලංපිරිව  ලංැන්ීයයත. ලං 

ජපේිපැි  ලං ධූ යත  ලං ැනිණණීට  ලං  ැ  ලං  3 ලං ් ක් ලං චීප ේ ලං චේරිවේ ලං වළ ලං තටේ  ලං චීපයත ලං ඛ්නව  ැප ලං ඇි  ලං

වා්ධන පයත ලං රැි යත ලං ිටයතනිට්  ලං වනවැනීමට  ලං හනි. ලං පා නින ලං ජපේිපැි තුටේ ලං කීයත. ලං “ ලං පා වේෂ යත්  ලං ග්රේමීයත ලං

ර විව්ක ලං පාවේක ලං වා්ධන පයතක් ලං ටේ ලං ුටදා්ේ. ලං ට ේ ලං ඉකක්වයත ලං    ලං වටේප ලං වා්ධන පයතක් ලං ඛ   ලං     ලං

පා වේෂ යත්  ලංග්රේමීයත ලංර විව්ක ලංඇි  ලංව ් ප; ලං ලංග්රේමීයත ලංජපතේ් ේ ලංවන්ප ලංට  ට ලංිවයුණු ලංව ් ප. ලංඉිවරි ලංිටස ලං

්ව  ලං ඇතුළත ලං ් ේයත ලං පැ  ලං ්යේැිි  ේ ලං විවයටේප ලං රැි යතක් ලං වි.් ප ලං ටට ලං ඛ  ක්ෂේ ලං ව ප්ේ”, ලං

ජපේිපැි තුටේ ලංඛ් ේ  යත ලංව ළේයත. ලං 

චීපයත ලං වටැ ලං  ් ළාේ ේදී ලං ශ්රී ලං කාවේ ස ලං  ් ළා ලං හිඟයත ලං පාවේක ලං ඛැයතක් ලං ැ් පේ ලං ව් ලං  ැ් ්ේ ලං ුට්  ලං

ජපේිපැි තුටේ ලං කයත ලං ඛඩුව නු ලංපි බව ලංශ්රී ලංකාවේ ්්  ලංිණකදී ලංැ් පේ ලංයේ්ඩව ලංරටේ යත ලං්නි  ලංව ් පනින ලං දූත ලං

පිරි වේ ලංපේයතවයතේ ැ්  ලංඉ ලීටක් ලංව ළේයත. ලං 

“ශ්රී ලං කාවේ ස ලං  ැෞවිැක ව ලං ඛාවයත ලං වක්ි ට්න. ලං හවු්  ලං පාපා  ලං යේ්ඩව ලං ියෂිැේවපයත ලං ව ප්ේ. ලං   ලං වාහේ ලං චීප ලං

 ් ළා ැොළ ලංපා්ිත ලංව ් ප. ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලංආ යත ජපයත ලංව ප ලං ට්  ලංචීප ලං්යේැේරිවින්  ලංිවරිට්න ලංව ් ප. ලං

ශ්රී ලං ලංකාවේ ස ලංවාචේ යත ලංවවහේ ලංචීප ලං්නිටයත්  ලංදප් ුට ලංව ්් ප. ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලං ්න ලං ්් දීිටයත  ලංවහයේගිීයට  ලං

චීපයත  ලං හනි.පේ ලං කයත ලං ආධනථිව ලං විකේ් ්න්යත  ලං පාවේක ලං වක්ි යතක්”, ලං ජපේිපැි තුටේ ලං ැන්ීයයත. ලං දවවි ලං  ැළ ලං

වට්න්ප ලං ශ්රී ලං කාවේ ස ලං තුව  ලං තුව බයත්   ලං පා්ිත් ලං ඇි  ලං දවවි ලං ඛ යේැප ලං ඉව ලං රවිකේ ලං ීයටේවහිත ලං ව් ලං

ැනහනිවිබ ලංවළ ලංජපේිපැි තුටේ ලංහවු්  ලංද වවේ ලංතේක්ෂ  ලංපාවි් ලංපාවයේකයතක් ලංආ ේය ලංි.භාට ලංචීපයත  ලංශ්රී ලංකාවේ ස ලං

ආ යත ජපයත ලංවළ ලංහනි. ලංක් ෂේත්රයතක් ලං කව ලංහුන් ්ේ ලංුට්  ් යත. ලං 

ජපේිපැි තුටේ ේ ලං „ වෞයේැය ේ ලං වනක්ට‟ ලං රි ැ්නි  ලං රවේව ේ ලං ඛ් තධනැත ලං වා්ධන ප ලං ඛ මුඛණු ලං වපු ේ ලං

ැනීමට  ලං්චප යත්  ලං පෝ ලංක්රියතේ ්් ට ලංදවස ලංි.භාට  ලංචීපයත ලංසුවේපේ ලංයතනින ලංයතා ලංජ යති  ලංටහතේ ලංැන්ීයයත. ලං 

ශ්රි ලංකාවේ් ලංවටැ ලංවු ැේධනවපිාව ලංවහ යත ගිතේ ලං්ධන පයත  ලංසුුටසු ලංක් ෂේත්ර ලංැ පේ්ක් ලංචීපයත ලංහුනපේ ැප ලංඇත. ලං

වනප ට්න ලං ආ ේය ලං ව  ලං ඇි  ලං ටහේ ලං ැරිටේ  ලං ්යේැිි  ලං ියට ලං ි.භාට  ලං ඛට ත් ලං විි වධනටයත, ලං ඛ යේැපයත, ලං

වාචේ ව ලං්යේැේ යත, ලංජක ලංවේැේවපයත, ලං වෞණයයත, ලංර්වය ලංවනැයුේ, ලංූතතප ලංතේක්ෂ යත, ලංි ජ   ලංආධනථිවයත, ලං

ිය  ලංආධනථිවයත ලං  ලංBlue Economy) වහ ලංශ්රිණව ලංපුු ණු් ලංඉ්  ලංි.හිැයති.. ලංචීප ලංශ්රී ලංකාවේ ලංියවහවි ලං ් ළා ලංගිපාසුට ලං

පිිබවා ලං වේවච්ඡේ ලං යතිබ ලං ැ ්  ලං ැනීමට ්න, ලං හේව්  තො  ලං වධනටේ් තපු  ලං  යත ජපේ ලං ක්රටයත ලං ඉක්ට බ්  ලං ියට ලං

ි.භාට ්න ලංවනකසුේ ලංව  ලංඇතනින ලංව ලංචීප ලංදූත ලංපිරි වේ ලංර ේියයතේ ලංැන්ීයයත.  

 වොපාඩ් ලං ) ලංද්ුට  ලංවේධනකව ලං කව ලංැේකපයත ලංවළ ලංැසු ලංජපේිපැි  ලං ේජැක්ෂ ලංටනි තුටේ ලංියක ලංචේරිවේ්ක් ලංවාහේ ලං

චීපයත  ලංකනු ලංඇතනින ලංඉටහ්න ලංවකේ ැො  ෝනතු ්්  ලංිටිනප ලංව්ව ලංයතා ලංජ ේි  ලංටහතේ ලංවාහ්  ලංව ළේයත. 

චීප ලංඛ් තධනජේි ව ලංවහ යත  මතේ ලංවා්ධන ප ලංඛ යක්ෂ ලං් ා ලංි යතේ  ලංතේ ් , ලංචීප ලංපා විව ලංඛටේතයේාව ේ ලංවහේයත ලං

ඛටේතය ලං වා ලංක , ලං වොළඹ ලංචීප ලංතේපේැි  ලංවේධනයතේක ේ ලංර ේීම ලංූ  ලං ්ින, ලංචීප ලංපා විව ලංඛටේතයේාව ේ ලංආිටයතේනු ලං

ව යුතු ලං වැේධනත ේ් තු ස ලංිය යත ජය ලංඛ යක්ෂ ලංජප ේ  ලං චා ලං වොා, ලංපා විව ලංඛටේතය ලංිව ් ෂි ලංගු ්ධන ප, ලං

ජපේිපැි  ලං   වේ ලං පී.බී. ලං ජයතසු් ව , ලං ජපේිපැි  ලං ර ේප ලං දැ විවව ලං කක ්න ලං ීය තුාැ, ලං පා විව ලං   වේ ලං

ඛවිිණ ේ  ලංජයතපේ්න ලං වොළඹ ේ, ලංචීප ේ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංතේපේැි  ලං කව ලංැ්නව නු ලංකනව ලංිටිනප ලංආචේධනයත ලංැේක ත ලං

 වො හොප ලංයතප ලංටහ්න්ුව ලං ලංවේවච්ඡේ්  ලංකක්් ලංිටිනයතහ. ලං 

ජටේධිපති ලංඋේයය ලංඅාය  
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