නිබේදන අංක - 21/98
2021-04-20 ප.ව 4.25 ට

ශ්රී ලංකාව ආ ලංෝජ

න  ලංසහ  ලංගමන න්ත ක් ලංවර ලංගන්න ලං....
ජනපති “බ ොආඕ” සංසදබේ රටවලින් ඉල්ලයි.

ශ්රී ලං කාව ආ ලං ෝජ
න  ලං සහ  ලං ගමන න්ත ක් ලං වර ලං ගන්නි ජ ලං න පතඳ ග ලං ජග භ
ජ ොෝඕ ලංසාසදජේ ලංස ම ජිව ලංරටආලින් ලංඉල්ක ජ.
රජේ ලං ෝර්ථිව  ලං ශක් ගමත් ලං වරන ලං අඳන න ලං අරමුණු ලං වරගත් ලං ෝජ
අරමුණ ජ. ලං ඒ ලං ෝශ්රිත ලං ෝජ
න ලං අආස්ථ ආන්ට ලං ය   ලං රටආක ලං ෝජ
න පතඳ ගතුම  ලංර ය ලංන ව න්ජගන් ලංඉල්ක  ලංය ී.

 ලං ර ඳක්  ලං මි ගතුම  ලං

න ලං අආස්ථ  ලං පුළුල් ලං කිරීම ලං ර ජේ ලං
ව න් ලං රධර් මත් ලං වරන ලං ජකස ලං ලං

චීනජේ ලං හ ජනෑන්හි, ලං ජ ොෝඕ ලං නගරජේ ලං ඳිආිත්ජආන ලං ජ ෝඕ ලං (BOAO) සමුළුආ ලං අද ලං (20) ලං ජඳරආරුජේ ලං
වීඩිජ  ලංත ක් ණ  ලංඔස්ජසේ ලංඅමතමින් ලං න පතඳ ගතුම  ලංජේ ලං ආ ලංසහන් ලංවජළේ .
“ජආනස් ලං ආන ලං ජක ව ක් ලං : ලං ජග ලී  ලං ඳ කන  ලං සහ ලං ජසේද ලං ම ආත ලං ප්රජේශ  ලං ියුණණු ලං කිරීමට ලං අත්ආිල් ලං ිගමු” ලං
න්න ලංජමආර ලංසමුළුජේ ලංජත්ම ආ ජ. ලංඅජප්රේල් ලං ව ලංආිදාද  ලංඹර ස ලංය ේ ලංියන ලංසමුළුජේ ලංජතආන ලංියන  ලංඅද ජ. ලං
රටආල් ලං 29ක් ලං සම ජිවත්ආ  ලං දරණ ලං ජ ෝඕ ලං සාසදජේ ලං මූකස්ථ න  ලං චීන  ජ. ලං ෝය  ජේ ලං සහ ලං ජක වජේ ලං
ස ම , ලංසමෘද්පත  ලංසහ ලං ගරස ර ලංසාආර්ධන ට ලංද වවීමට ලංසාසද  ලංවිඳවී ලංය ී.
නආය කන්ත , ලං ජමොාජග ලි ආ, ලං ෘන  ජ, ලං ය ාගප්පූරුආ, ලං වි ේන ම , ලං ාග්ක ජද්ශ , ලං ව ේජ
රටආල් ලං 5 ලංව ලංර ය ලංන වජ  ලංඅද ලං(20) ලංවීඩිජ  ලංත ක් ණ  ලංඔස්ජසේ ලංසමුළුආ ලංඹමතහ. ලං

ජි ආ ලං ඹතුළු ලං

සහන ලං රැසක් ලං සහිත ලං දු ලං ආුහ ක් ලං සහ ලං ජආනත් ලං ිය ග ලං ගින්වීේ ලං ඹතුළුආ ලං විජද්ශ ලං ජෘ ආ ලං ෝජ
ෝවර්ශනී  ලං ප්ර ගඳත් ග ක් රට ලං තුක ලං සවස් ලං ජවජරමින් ලං ඳආතී. ලං අද ළ ලං ඉකක්ව ලං සපුර  ලං ගිනීමට ලං
හවුල්වරුආන්ජග් ලංද වත්ආ  ලංර  ලංඅජප්ක්  ලංවර ජ.

න ලං සදහ  ලං
තයන්තර ලං

එමගින් ලං ඉිය ග ලං ආසර ලං කිහිඳජේදී ලං ජමරට ලං ෝර්ථිව  ලං සිකකි  ලං ුණතු ලං ජකස ලං ඉහළ ලං නිාවීම ලං ර ජේ ලං අරමුණ ලං ආ ලං
න පතඳ ගතුම  ලංජඳන්ආ  ලංජද ජ. ලං
මහ න ලං චීන ලං සමූහ ණ්ඩුආ ලං “ජ ොෝඕ” ලං සාසද  ලං මගින් ලං ය දු ලං වරන ලං ව ර්  ලං ර
ඹගයීමට ලං කක් ලං වළ ලං
න පතඳ ගතුම  ලං ශත ලං ආර්  ලං ගණන ආව ලං ජප්රෞඩ ඉ ලං ඉ ගහ ස  ලං තුළ ලං ශ්රී ලං කාව ආ ලං සහ ලං චීන  ලං අතර ලං ඹ ග ලං අජනය නය ලං
ජගෞරආ  ලංසහ ලංවිශ්ආ ස  ලංමත ලංඳදනේ ලංව ලංශක් ගමත් ලංක්රජම ඳ  ජව ලංහවුල්ව රීත්ආ  ලංය හිඳත් ලංවජළේ . ලං
ශ්රී ලංකාව ආ ලංෝය   ක ලංවක ඳජේ ලංඅසල්ආිය  ලංරටආල් ලංසහ ලං ලංය  ලු ලංමිර ලංරටආල් ලංසමග ලංසහජ ීතත ආ ලංආර්ධන  ලංවර ලං
ගිනීජේ ලං විජද්ශ ලං ප්ර ගඳත් ග ක් ලං ඳආත්ආ ජගන ලං  ජ. ලං එ  ලං ස ම න ත්මත ආ ලං හ  ලං ජනො ිඳි ලං ජවොන්ජද්ය  ලං මත ලං
ඳදනේආ ලං සිවසී ලං ඹත. ලං ජේ ලං මූකධර්ම ලං ය   ලං සාආර්ධන ලං ප්ර ගඳත් ග ලං ර මුආ ලං ආන ලං “ජසෞ ගයජේ ලං දික්ම” ලං තුළ ලං
අන්තර්ගත ලං ආ ලං න පතඳ ගතුම  ලංකි  ලංය ී. ලං
 ගව ලං ප්ර ගඳත් ග ලං සහ ලං තයන්තර ලං හවුල් ලං ප්ර ගඳත් ග, ලං සේමත න් ලං සහ ලං නී ග ලං අතර, ලං ස ධ රණ ලං සම රත ආක් ලං
ඳආත්ආ  ලංගිනීම ලංඅතය ආශය ලංජේ. ලංසම න ත්මත ආ ලංඳආත්ආ ජගන ලං ජේදී ලංස්ආීනන ලංර ය න්හි ලංස්රආරී ආ  ලං
කිය ජසේත් ලංඅඩ ඉඳණ ලංජනොවළ ලංුණතු ලං ආ ලං න පතඳ ගතුම  ලංසහන් ලංවජළේ .
(අ ගගරු ලං න පතඳ ගතුම ජග් ලංසේපූර්ණ ලංවත ආ ලංජේ ලංසමග ලංජ ොමු ලංවර ලංඹත)
න පතඳ ග ලංම ධය ලංඅාශ
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