
 
 

  

  
 

 

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව  ලංසබ ලංචීන ලං බ ලංංකාව  ලංඅන්නයෝනය ලංමූකය ලංක   ලං ලංහු  මරු  ලංසඳබම ලං

ගිවිසු  ට ලංඑළන්ේ 

 

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව , ලං2014 ලංසකප්තකම්ංර් ලං16 ලං ලං න ලංදින ලංචීන ලං බ ලංංකාව  ලංස ග ලංඅන්නයෝනය ලංූලකය ලංක   ලං

හු  මරු  ලංසඳබම ලං න ලංද්විපමර්ශවි  ලංගිවිසු  ට ලංඑළන්ෙන ලංකදී. ලංන්ම් ලංයටන්ේ ලංවින්ද්ශ ලංන් ළඳම ට ලංඅදමළ  ලංසබ ලං

න්දපමර්ශ ය ලංඑ ඟ ලං න ලංන් නේ ලංඅරමුණු ලංසඳබම ලං පිළින් ලින් ලංශ්රී ලංකා ම ලං තමක   ලංමුද  ලංක  ය ලං (ශ්රී ලංකා ම ලං

රුපිය ) ලං සබ ලං චීන ලං තමක   ලං මුද  ලං ක  ය ලං (චීන ලං යු මන්) ලං භමවිතම ලං කිරී  ලං සඳබම ලං පබසු ම් ලං සකකසී  ලං සිදු ලං

න් න්රනු ලංඇත. ලං ලං 

 

ූලලි  ලං ශන්යන් ලං සර ලං 3  ලං මකය ට ලං  කාගු ලං  න ලංන්   ලංගිවිසු  ලං ගින් ලංපිළින් ලින් ලංශ්රී ලංකා ම ලංරුපිය  ලං

බිලියන ලං225 ලං  ලංසබ ලංචීන ලංයු මන් ලංබිලියන ලං10 ලං  ලංඋපරි යන්ට ලංයටේ  ලංවින්ද්ශ ලංන් ළඳ ලං ටයුතු ලංසඳබම ලංූලකය ලං

ක   ලං හු  මරු ලං පබසු   ලං සකපන්යනු ලං ඇත. ලං ත ද, ලං න්දරට ලං අතර ලං ශීඝ්රන්යන් ලං  ර්ධනය ලං න් මින් ලං ප ක න ලං

ද්විපමර්ශවි  ලංන් ළඳමම් ලංසබ ලංආන්යෝතන ලං ටයුතු ලං කට ලංපබසු ම් ලංසකකසී ේ, ලංන්දරන්ටහි ලං බ ලංංකාව ලංඅතර ලං

මුකය ලංසබන්යෝගිතම  ලංත  ලංදුරටේ ලංුළුල  ලංකිරී ේ ලංන්   ලංගිවිසු  ලංඅේසන් ලංකිරී  ලං ගින් ලංඅන්ප්ක්ෂම ලංන් න්ර්. 

 

න් ය, ලං ශ්රී ලං කා ම  ලං විසින් ලං ර ර්ධනමේ   ලං චීන ලං අන්තර්ංකාව ලං ංකඳුම් ර ලං න් ළඳන්පොන්ළහි ලං ආන්යෝතනය ලං

කිරී  ලංසඳබම ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවන්අ ලංඅපතපක  ලංඅත්ේ ලංවා ම ක ලං රාරම  ලං බතම ලංසබ ලංචීන ලං බ ලංංකාවන්අ ලංඅපතපක  ලං ලං

න්සොඅ ලං සිආන් ෝචුආන් ලං  බතම ලං විසින් ලං 2014 ලං අන්ගෝස්තු ලං 25 ලං  න ලං දින ලං  ලං අේසන් ලං  රන ලං කද ලං ආන්යෝතන ලං

ගිවිසු ට ලංඅ තර  ලංගනු ලංකකබූ ලංත ේ ලංඉදිරි ලංපිය රකි. 

 

තමතයන්තර ලංන් න්බයුම් ලං ටයුතු ලංන්දපමර්තන්ම්න්තු  
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