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ප්රලිේති නිමේදනය - 07

ජඳානය, නනදර්න්තය, මැනේසියාල ඇතුළු රටලේ 06 ක තානාඳතිලරු
මුදේ අමාතය ැැසිේ රාජඳ්ෂ මශතා ශමුනලති...
අං ඳශ්ෂ යටනේ ශ්රී ංකානේ ඉදිරි වංලර්ධන කටයුතු වශා වශය ැා දීමට ජඳානය සූදානම්.
මමරට ඉදිරි වංලර්ධන කටයුතු වශළ අං ඳශක් යටමේ අඛණ්ඩල වශය බළදීමට තම රජය
කටයුතු කරනු ඇතෆයි ශ්රී ංකළමේ ජඳන් තළනළඳති Akira Xugiyam මශතළ ඳලවයි.
ඒ මශතළ මේ බල වශන් කමෂේ ඳසුගිය දළ (2021.07.29) මුදල් අමළතළංමේ දී මුදල් අමළත
බෆසිල් රළජඳක් මශතළ ශමු වූ අලවහථළමේ දී ය.
ජඳන් රජමේ ආමයෝජන මත මේ ලන විට ශ්රී ංකළමේ වංලර්ධන ලළඳිති සකවක් රියළේමකල
ඳලතී. නල කෆණි ඳළේ ලළඳිතිය වශ බණ්ඩළරනළයක ගුලන්මතොටුඳෂ මදලන අදියර වංලර්ධන
ලළඳිතිය ද ඒ යටමේ රියළේමක ය.
ඉදිරිමේ දී පුනර්ජනනීය බක්ති ලෆඩවටශන රියළේමක රීමමට වශ කුඩළ ප්රමළයමේ ජ විදුලි
බළගළර ඉදිරීමම වශළ ද ආධළර බළ දීමට තම රට කෆමෆේමතන් ඳසුලන බල ජඳන් තළනළඳතිලරයළ
බෆසිල් රළජඳක් මශතළ ශමුමේ ඳලවළ සිටිමේ ය.
එමවේ ම ශ්රී ංකළමේ පවඳලළනනී විකළන කටයුතු වශළ ඩිජිටල් තළක්යය ශඳුන්ලළදීමේ
ලෆඩපිළිමලෂ කඩිනමින් රියළලට නෆංමටමට අම්ක්ළ කරන බල මමන දී වශන් කෂ ජඳන්
තළනළඳතිලරයළ මමරට වංලර්ධන ලළඳිති වශළ තළක්ණික වශය , ම වශ ආමයෝජන වශය, යය
මනොලන ප්රදළන බළදීම, ආඳදළ කෂමනළකරයයට අල වශය බළදීම වශ ජනතළලමේ ජීලන තේලය
නඟළ සිටුමටමේ ලළඳිති මලනුමලන් වශය බළදීම යන අං ඳශ යටමේ ශ්රී ංකළල වමග කටයුතු රීමමට
සූදළනේ බල ද ලෆඩිදුරටේ වශන් කමෂේ ය.
බෆසිල් රළජඳක් මශතළ ශමු වූ මනදර්න්ත තළනළඳතිනි Tanja Gonggrijp මශේමිය වශන්
කමෂේ ශ්රී ංකළමේ එන්නේකරය ලෆඩපිළිමලෂ බළ ඇති ප්රගතිය වේබන්ධමයන් තමළ වතුටු ලන බලයි.

එමවේ ම ශරිත ආර්ථිකයක් ඇති රීමමේ රජමේ ලෆඩපිළිමලෂ පිළිබල තම රජය වතුටු ලන අතර
මමරට කිෂිකළර්මික කටයුතුලට අල තළක්ණික වශය බළදීමේ ශෆරීයළල ද මවොයළ බන බල
මනදර්න්ත තළනළඳතිනිය මමන දී වශන් කෂළ ය. මීට වමගළමීල බීජ ඳර්මේය ශළ වංලර්ධනය
රීමමේ අංය දියුණු රීමමට වශ ඳශු වේඳේ ක්මේත්රමේ නන්නතිය මලනුමලන් අල වශය බළදීමට
කටයුතු කරන බල ද බෆසිල් රළජඳක් මශතළ ශමුමේ තනළඳතිනිය රීයළ සිටියළ ය.
ශ්රී ළංකීය පුහුණු ශ්රමිකයන් වශළ බළ දී ඇති සකරීයළ අලවහථළලන් අඛණ්ඩල බළදීමට කටයුතු
කරන අතර ම මදරට අතර ඳලතින දීර්ඝ කළලීන වේබන්ධතළලය අඛණ්ඩ ල ක්තිමේ ල ඉදිරියට
මගන යළමට කෆඳ ලන බල මුදල් අමළත බෆසිල් රළජඳක් මශතළ ශමු වූ කටළර් තළනළඳති Jassim Bin
Jaber J.B.Al- Sorour මශතළ වශන් කමෂේ ය.
මතෝරළගේ ක්මේත්ර රීනඳයක් වශළ නිදශවහ මලමෂ ප්රතිඳේතියක් අනුගමනය රීමමට ඇති
ශෆරීයළල පිළිබල මවොයළ බෆලීමට තම රජය අදශවහ කරන බල ද වශන් කෂ කටළර් තළනළඳතිලරයළ
බක්ති ක්මේත්රමේ ආමයෝජන වශළ වශමයෝගය බළදීමට අම්ක්ළ කරන බල රීයළ සිටිමේ ය.
මෆමල්සියළනු තළනළඳති Tan Yang Thai මශතළ මුදල් අමළතලරයළ ශමුමේ වශන් කමෂේ
දෆනටමේ ශ්රී ංකළමේ විදුලි වංමේ ලළඳිති වශළ මෆමල්සියළල ආමයෝජනය කටයුතු සිදුකරමින් ඇති
බලේ ඉදිරිමේ දී එම ආමයෝජන තලදුරටේ පුළුල් රීමමට අල කටයුතු සිදු කරන බලේ ය.
වංචළරක කර්මළන්තය නෆලත වක්රීය රීමමේ දී ශ්රී ංකළලට අල වශය බළදීමට කටයුතු කරන
බලේ පිරිඳශදු ඉන්ධන බළ දීමේ දී වශනදළයි ලෆඩපිළිමලෂක් රියළේමක රීමමට ඇති ශෆරීයළල මවොයළ
බන බලේ මෆමල්සියළනු තළනළඳතිලරයළ මමන දී ලෆඩිදුරටේ වශන් කමෂේ ය.
ඉන්දුනිසියළනු තළනළඳති Gusti Ngurah Ardiyasa මශතළ ද බෆසිල් රළජඳක් මශතළ ශමු වූ අතර
ඔහු වශන් කමෂේ ඉන්දුනිසියළනු ආමයෝජිකයන් ශට ශ්රී ංකළමේ ආමයෝජන අලවහථළ පිළිබල දෆනුලේ
රීමමට කටයුතු කරන බලේ මදරට අතර ගුලන් ගමන් ලළර වංඛළල ලෆඩි රීමමට ඇති ශෆරීයළල මවොයළ
බන බලේ ය.
බක්ති ක්මේත්රමේ වංලර්ධනය මලනුමලන් වශ පිරිඳශදු ඉන්ධන වශනදළයී ක්රමමේදයක්
යටමේ ශ්රී ංකළලට බළ දීමට ඇති ශෆරීයළල මවොයළ බන බල ද ඉන්දුනිසියළනු තළනළඳතිලරයළ මමන දී
ලෆඩිදුරටේ වශන් කමෂේ ය.
ලේමන් අග්රළමළත මනන්ද රළජඳක් මශතළ තම රට මලත බළ දුන් වශය පිළිබල සිය ජනතළල
කිතඥ ලන බල බෆසිල් රළජඳක් මශතළ ශමු වූ ඇසහගනිවහතළන තළනළඳති Ashraf Haidari මශතළ වශන්
කමෂේ ය.
තම රමේ ශ්රම ශමුදළල පුහුණු කර ගෆනීමට වශ අධළඳන ඳශසුකේ පුළුල් කර ගෆනීමේ දී
ශ්රී ංකළමේ වශය අම්ක්ළ කරන බල වශන් කෂ ඇසහගනිවහතළන තළනළඳතිලරයළ කළපීය ලමයන් ශ්රී
ංකළල මලත අල වශය අඛණ්ඩල බළමදන බල ද වශන් කමෂේය.
මමම අලවහථළලන්න දී අදශවහ දෆක් වූ මුදල් අමළත බෆසිල් රළජඳක් මශතළ වශන් කමෂේ
ජළතන්තර ලමයන් කටයුතු රීමමේ දී ශ්රී ංකළල ජනළධිඳතිතුමළමේ නළයකේලමයන් මනොබෆඳි

ප්රතිඳේතිය අනුගමනය කරමින් සියලු රටලල් වමඟ සුශදතළලමයන් වශ අමනෝන අලමබෝධමයන් යුතු
ල කටයුතු රීමමට කෆඳලන බලයි.
මමම අලවහථළලන්ට මුදල් අමළතළං මල්කේ එවහ.ආර්.ආටිග මශතළ ඇතුළු නිධළම පිරිවක්
වශභළගී වූශ.

මාධය කකකය
මුදේ අමාතයාංය

