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COMPLANT

චීන ජාාතික පූූ ර්ණ බලාාගාාර ආනයන හාා අපනයන සංංස්ථාාව

COVEC

සීමාාසහිත චීන ඔවර්සීස් ඉංංජිනේ�රු සමූූ හ සංංස්ථාාව

CPCECකො�ොළඹ වරාාය නගර ආර්ථික කො�ොමිසම
CPN UMLනේ�පාාලයේ� කො�ොමියුු නිස්ට් පක්ෂය
CPPCC

චීන මහජන දේ�ශපාාලන උපදේ�ශක සමුු ළුව

CREC

සීමාාසහිත චීන දුම්රිය සමූූ හ ය

CREEC

සීමාාසහිත චීන ඊරියුුවාාන් දුම්රිය ඉංංජිනේ�රු සමූූ හ සංංස්ථාාව

CRI

චයිනාා රේ�ඩියෝ�ෝ ඉන්ටනැැෂනල්

CR5

චීන දුම්රිය සමූූ හ අංංක 5 ඉංංජිනේ�රු සමූූ හ ය

CR15G

චීන දුම්රිය බියුු රෝ�ෝ 15 සමූූ හ සංංස්ථාාව

CSCEC

චීන රාාජ්යය ඉදිකිරීම් ඉංංජිනේ�රු සංංස්ථාාව

CSO

සිවිල් සමාාජ සංංවිධාාන

CSOSI

සිවිල් සමාාජ සංංවිධාාන තිරසර දර්ශකය

CTG

සීමාාසහිත චීන ටෙ�ලිකො�ොම් ග්ලෝ�ෝබල්

CUEC

චීන ජාාතික විදුලිබල ආනයන හාා අපනයන සංංස්ථාාව

CWE

අන්තර්ජාාතික චීන ජල සහ විදුලි බල සංංස්ථාාව

DCCIඩකාා වාාණිජ හාා කර්මාාන්ත මණ්ඩලය
DECඩොං�ං�ෆැං�ං විදුලිබල සංංස්ථාාව

viii | දකුණු ආසියාාවේ� චීන බලපෑෑම

EIAපාාරිසරික බලපෑෑම් තක්සේ�රුව
FDI

ඍජුු විදේ�ශ ආයෝ�ෝඡනය

FTA

නිදහස් වෙ�ළඳ ගිවිසුුම

GDP

දළ දේ�ශීය නිෂ්පාාදිතය

GHCB

ගුවාං�ංසි ජල විදුලි ඉදිකිරීම් කාාර්යාං�ංශය

G2Gරජයකින් රජයට
HADRමාානුු ෂීය ආධාාර සහ ආපදාා සහන
HNCEGහුු නාාන් ඉදිකිරීම් ඉංංජිනේ�රු සමූූ හය
HIDCL

සීමාාසහිත ජල විදුලිබල ආයෝ�ෝජන හාා සංංවර්ධන සමාාගම

HIPG

හම්බන්තො�ොට පෝ�ෝට් ඉන්ටනැැෂනල් ගෘෘප්

ICTතො�ොරතුරු සහ සන්නිවේ�දන තාාක්ෂණය
IDAජාාත්යයන්තර සංංවර්ධන සංංගමය
IOR

ඉන්දියාානුු සාාගර කලාාපය

JCTECවෙ�ළඳ හාා ආර්ථික සහයෝ�ෝගීතාාව පිළිබඳ ඒකාාබද්ධ කමිටුුව (මාාලදිවයින)
JTEG

ජියැැන්ග්සුු ප්රාාදේ�ශීය ගමනාාගමන ඉංංජිනේ�රු සමූූ හ ය

JVPජනතාා විමුු ක් ති පෙ�රමුු ණ
JWG

ඒකාාබද්ධ වැැඩ කණ්ඩාායම

KDAW

සීමාාසහිත කේ�. ඩී. ඒ. වීරසිංංහ පුුද්ගලික සමාාගම

LDC

අවම සංංවර්ධිත රටවල්

LKR

ශ්රී ලංංකාා රුපියල්

LTTEදෙ�මළ ඊලාාම් විමුු ක් ති කො�ොටි සංංවිධාානය
MBCමාාලදිවයිනේ� විකාාශන කො�ොමිෂන් සභාාව
MBEC

සීමාාසහිත චීන ප්රධාාන වරාාය ඉංංජිනේ�රු සමාාගම

MCC

සහශ්ර අභියෝ�ෝග සංංස්ථාාව

MCC Group

චීන ලෝ�ෝහ ඉංංජිනේ�රු සංංස්ථාාව

MCTCOමාාලදිවයින චීන වෙ�ළඳ හාා සංංස්කෘෘතික සංංවිධාානය
MDPමාාලදිවයින් ප්රජාාතන්ත්රවාාදී පක්ෂය
MDRI

බහුු පාාර්ශ්වික ණය සහන වැැඩසටහන

MMCමාාලදිවයිනේ� මාාධ්යය සභාාව
MoU

අවබෝ�ෝධතාා ගිවිසුුම

MRIA

මත්තල රාාජපක්ෂ ජාාත්යයන්තර ගුවන් තො�ොටුු ප ල

MVRමාාලදිවයින් රුපියල්
MWSDBමෙ�ලම්චි ජල සම්පාාදන සංංවර්ධන මණ්ඩලය

දීප් පාාල් | ix

NEAනේ�පාාල විදුලි බල අධිකාාරිය
NGO

රාාජ්යය නො�ොවන සංංවිධාාන

NHL

සීමාාසහිත නියාාදි විදුලිබලය

NOC

සීමාාසහිත නේ�පාාල් තෙ�ල් සංංස්ථාාව

NPRනේ�පාාල් රුපියල
NTනේ�පාාල් ටෙ�ලිකො�ොම්
ODA

විදේ�ශ සංංවර්ධන ආධාාර

PCR

සීමාාසහිත චීන බලශක්ති සම්පත

PMBP

පද්මාා බහුු කාාර්ය පාාලම් ව්යා�ාපෘෘතිය

POWERCHINA චීන බලශක්ති ඉදිකිරීම් සංංස්ථාාව
PPMමාාලදිවයිනේ� ප්රගතිශීලී පක්ෂය
PRC

මහජන චීන සමූූ හාාණ්ඩුුව

RAW

පර්යේ�ෂණ හාා විශ්ලේ�ෂණ අංංශය

RSFදේ�ශසීමාා නො�ොමැැති වාාර්තාාකරුවන්
SAARCකලාාපීය සහයෝ�ෝගීතාාව සඳහාා වන දකුණු ආසියාානුු සංංගමය
SMEDRIC

චීනයේ� නිරිතදිග නාාගරික ඉංංජිනේ�රු සැැලසුුම් සහ පර්යේ�ෂණ ආයතනය

SEZ

විශේ�ෂ ආර්ථික කලාාපය

SGCG

බීජිංං ෂෝ�ෝගන් ඉදිකිරීම් සමූූ හ ය

SIPRI

ස්ටො�ොක්හෝ�ෝම් ජාාත්යයන්තර සාාම පර්යේ�ෂණ ආයතනය

SLCFA

ශ්රී ලංංකාා-චීන මිත්රත්ව සංංගමය

SLCHBC

ශ්රී ලංංකාා-චීන ව්යා�ාපාාර සභාාව

SLCJF

ශ්රී ලංංකාා-චීන මාාධ්යයවේ�දීන්ගේ� සංංසදය

SOE

රාාජ්යය සතු ව්යයවසාාය

STELCO

රාාජ්යය විදුලි සමාාගම (මාාලදිවයින)

TAR

ටිබෙ�ට් ස්වයංං පාාලන කලාාපය

UFWD

එක්සත් පෙ�රමුු ණු වැැඩ දෙ�පාාර්තමේ�න්තුව

UN

එක්සත් ජාාතීන්

UNHRC

එක්සත් ජාාතීන්ගේ� මාානව හිමිකම් කවුු න්සිලය

UPFA

එක්සත් ජනතාා නිදහස් සන්ධාානය

USAIDජාාත්යයන්තර සංංවර්ධනය සඳහාා වූූ එක්සත් ජනපද නියෝ�ෝජිතාායතනය
USD

ඇමරිකාානුු ඩො�ොලර්

WBලෝ�ෝක බැං�ංකුව
WEC

x | දකුණු ආසියාාවේ� චීන බලපෑෑම

WEC ඉංංජිනේ�රු සහ ඉදිකිරීම් පුු ද්ගලික සමාාගම

පූූර්විකාාව:
මූූලෝ�ෝපාායික කලාාප කෙ�රෙ�හි චීනයේ� බලපෑෑම
චීනයේ� ආර්ථික හාා දේ�ශපාාලන පියවර සලකුණු කෙ�තරම් වේ�ගයෙ�න් පුු ළුල් වී තිබේ�ද යත් සාාපේ�ක්ෂව
ශක්තිමත් රාාජ්යයයන් සහ සිවිල් සමාාජ ආයතන ඇති රටවල් පවාා එහි ගම්යයන් සමඟ පො�ොරබැැදීමට
මහත් පරිශ්රමයක් දරමින් සිටී. ඇමරිකාා එක්සත් ජනපදය තුළ මෙ�න්ම ජපාානය හාා බටහිර
යුු රෝ�ෝපයේ� දියුු ණු කාාර්මික ප්රජාාතන්ත්රවාාදයන් තුළ ද මෙ�ම ගැැටලුව කෙ�රෙ�හි වැැඩි අවධාානයක්
යො�ොමුු වී ඇත. නමුු ත්, එක් අතකින් චීන ක්රියාාකාාරකම්වල තීව්රතාාව සහ විෂය පථය හාා අනික් අතට
දේ�ශපාාලන හාා ආර්ථික අවදාානම් අඩුු කිරීමට සහ ඒවාා කළමනාාකරණය කිරීමට ඇති දේ�ශීය
හැැකියාාව අතර ඉතාා වැැඩි පරතරයක් ඇති, මර්මතාාවන් සහිත රටවල් මෙ�හිදී විශේ�ෂ අභියෝ�ෝගයන්ට
මුු හුු ණදී තිබේ�. චීනයේ� ක්රියාාකාාරකම් හාා බලපෑෑම් කිරීමට යො�ොදාා ගනුු ලබන මෙ�වලම් සහ උපක්රම
පිළිබඳව මෙ�ම රටවල දේ�ශීය විද්වතුන්ට හාා ප්රභූන්ට ඇත්තේ� අල්ප අවබෝ�ෝධයකි. ඒ අතර, මෙ�ම
රටවල් තුළ මෙ�න්ම ඉන් ඔබ්බට ද, ප්රතිපත්ති බො�ොහෝ�ෝ විට බටහිර විසඳුම් අතිස්ථාාපනය කරන අතර
ඒවාා දේ�ශීය යතාාර්ථයන්ට හො�ොඳින් අනුු ග ත නො�ොවේ�. 
අග්නිදිග, මධ්යයම සහ නැැගෙ�නහිර යුු රෝ�ෝපය හාා දකුණු ආසියාාව යන මූූ ලෝ�ෝපාායික කලාාප දෙ�කක
මෙ�ය විශේ�ෂයෙ�න් විද්යා�ාමාාන වේ�. චීනයේ� ආර්ථික සහ දේ�ශපාාලන පැැතිකඩ මෙ�ම කලාාප දෙ�ක
තුළ අසාාමාාන්යය ලෙ�ස වේ�ගයෙ�න් ව්යා�ාප්ත වී ඇති නමුු ත් එම බො�ොහෝ�ෝ රටවල දේ�ශීය දේ�ශපාාලන සහ
ආර්ථික බිම් සත්යයය පරාාවර්ථනය වන, ප්රතිපත්ති නිර්දේ�ශයන් උදෙ�සාා චීන ක්රියාාකාාරීත්වයේ� දේ�ශීය
ගම්යයයන් විග්රහ කිරීමට සමත් දේ�ශීය විද්වත් පර්ෂදයන් නො�ොමැැත.
මෙ�ම විවරය පියවීම සඳහාා කාානගී එන්ඩෝ�ෝමන් විසින් මෙ�ම මූූ ලෝ�ෝපාායික කලාාප දෙ�කෙ�හි
“විවර්ථනීය” (Pivot) රටවල් අටක චීන ක්රියාාකාාරීත්වය මැැනවින් අවබෝ�ෝධ කරගැැනීමට ගෝ�ෝලීය
ව්යා�ාපෘෘතියක් දියත් කරනුු ලැැබීය.

xi

මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතියේ� පළමුු අරමුු ණ වූූ යේ� මෙ�ම රටවල (1) දුර්වල රාාජ්යය ආයතන (2) බිදෙ�නසුු ළු සිවිල්
සමාාජ හෝ�ෝ (3) ප්රභූන් ග්රහණයට ගැැනීම දේ�ශපාාලන භූ දර්ශනයේ� සංංරචකයන් වීම අනුුසාාරයෙ�න්
චීන ක්රියාාකාාරීත්වයේ� ස්වභාාවය හාා විෂය පථය පිළිබඳ දැැනුුවත්භාාවය ඉහළ නැං�ංවීමයි.
දෙ�වනුුව, මෙ�ම රටවල ජාාතික සීමාාවන් හරහාා අත්දැැකීම් හාා හො�ොඳම භාාවිතයන් හුුව මාාරු කර
ගැැනීමට පහසුු කම් සලසමින් හැැකියාාවන් ශක්තිමත් කිරීම මෙ�මඟින් අරමුු ණු කෙ�රිණ.
තෙ�වනුුව, දේ�ශපාාලන ස්වාාධීනත්වයට හෝ�ෝ සමතුලිත ආර්ථික වර්ධනයට සහ සංංවර්ධනයට
එරෙ�හිව යන ක්රියාාකාාරකම් දුර්වල කිරීමට හාා ඊට නිසි ප්රතිචාාර දැැක්වීමට, මෙ�ම රටවල ආණ්ඩුුවලට
මෙ�න්ම ඇමරිකාා එක්සත් ජනපදයට සහ එහි මූූ ලෝ�ෝපාායික සගයන් සඳහාා ප්රතිපත්ති නිර්දේ�ශයන්
වර්ධනය කිරීමට මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතිය යො�ොමුු විය.
චීනයේ� ක්රියාාකාාරකම් සහ ඒවාායේ� බලපෑෑම පිළිබඳව පරිපූූ ර්ණ චිත්රයක් ස්ථාාපිත කරගැැනීම සඳහාා,
මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතිය එක් කලාාපයක රටවල් හතරක් ක්ෂේ�ත්ර රටවල් ලෙ�ස ගෙ�න, සමස්ත වශයෙ�න් රටවල්
අටක චීන ක්රියාාකාාරීත්වය ගැැඹුු රි න් හදාාරාා තිබේ�.
වැැඩමුු ළු පැැවැැත්වීමෙ�න් අපි එය ආරම්භ කළෙ�මුු . එමඟින්, එම රටවල බලපෑෑමක් කිරීමට හැැකි
අයට සිය අත්දැැකීම් හුුව මාාරු කරගැැනීමටත් සිය සටහන් සන්සන්දනය කර ගැැනීමටත් හැැකි විය. එම
ආරාාධිත සහභාාගී වූූව න්ට ප්රතිපත්ති සම්පාාදකයින්, විද්වතුන්, මාාධ්යයවේ�දීන් සහ වෙ�නත් අය ඇතුළත්
වූූ අතර ඔවුු න් සියලු දෙ�නාාම තම තමන්ගේ� දේ�ශපාාලන හාා ආර්ථික, සිවිල් සමාාජවල ගැැඹුු රු දේ�ශීය
දැැනුුමක් ඇති අයවලුන් විය. යුු රෝ�ෝපයේ� එම රටවල් හතර වූූ යේ� ජෝ�ෝර්ජියාාව, ග්රීසිය, හංංගේ�රියාාව
හාා රුමේ�නියාාව යි. දකුණු ආසියාාව තුළ බංංග්ලාාදේ�ශය, මාාලදිවයින, නේ�පාාලය සහ ශ්රී ලංංකාාව ඊට
ඇතුළත් විය. කලාාපීය සහභාාගී වන්නන් අතර වූූ රටවල්-හරහාා සාාකච්ඡාා යො�ොමුු වී තිබුු නේ� ඔවුු න් ගේ�
රටවල වැැඩෙ�න චීන ක්රියාාකාාරීත්වයේ� ගම්යයයන් පිළිබඳව මෙ�න්ම චීන ප්රාාග් ධනය, වැැඩසටහන්,
ජනතාාව, තාාක්ෂණය සහ වෙ�නත් බලපෑෑම් කිරීමේ� ප්රභවයන් වේ�ගයෙ�න් ගලාා ඒම ඒ ඒ රටවල් විසින්
කළමනාාකරණය කර ඇති විවිධ ආකාාරයන් පිළිබඳ වූූ සටහන් සන්සන්දනය කිරීම මඟින් ඔවුු න් ගේ�
දැැනුුවත්භාාවය ඉහළ නැං�ංවීමටයි.
ඒ එක් එක් කලාාප සඳහාා වැැඩමුු ළු කිහිපයක් පැැවැැත්වීමෙ�න් පසුුව, කාානගී ආයතනයේ� විද්වතුන්
පුු ළුල් සම්මුු ඛ සාාකච්ඡාා පවත්වාා, ඉන් ඉක්බිති බෙං�ංගාාලි සහ ජෝ�ෝර්ජියාානුු භාාෂාාවන්ගේ� සිට ග්රීක
භාාෂාාව දක්වාා දේ�ශීය භාාෂාා මාාධ්යය පුු ළුල් විශ්ලේ�ෂණයකට ලක් කරමින් චීන ක්රියාාකාාරකම් පිළිබඳ
විවෘෘත මූූ ලාාශ්ර දත්ත (Open Source Data) සහ අදාාල අනිකුත් සාාහිත්යය මූූ ලාාශ්ර පිළිබඳව පුු ළුල්
සමාාලෝ�ෝචනයක් කළහ. මෙ�ම ගැැඹුු රු ප්රයත්නයේ� අරමුු ණ වූූ යේ� චීන බලපෑෑම යතෝ�ෝක්ත මාානයන්
තුනක් ඔස්සේ� තක්සේ�රු කිරීමට ය:
1. කලාාපයේ� දේ�ශපාාලන හාා ආර්ථික ප්රභූන්ගේ� තෝ�ෝරාාගැැනීම් සහ විකල්පයන් හැැඩගැැස්වීමට
හෝ�ෝ සීමාා කිරීමට යො�ොමුු වූූ චීන ක්රියාාකාාරකම්,
2. කලාාපයේ� ජනමාාධ්යය සහ මහජන මතයේ� පරාාමිතීන් කෙ�රෙ�හි බලපෑෑම් කරන හෝ�ෝ එය සීමාා
කරන චීන ක්රියාාකාාරකම්,
3. දේ�ශීය සිවිල් සමාාජය හාා ශාාස්ත්රාාලීය බුු ද්ධිමතුන් කෙ�රෙ�හි චීනයේ� බලපෑෑම.
මෙ�ම මාානයන්ගෙ�න් පළමුුවැැන්න වැැදගත් වන්නේ� චීනයේ� විශාාලත්වය නිසාා මෙ�ම උපාායමාාර්ගික
භූ කලාාප දෙ�ක තුළ අනිවාාර්යයෙ�න් ම භූමිකාාවක් ඉටුු කර න බැැවිනි. චීනය ලො�ොව විශාාලතම
වාාණිජකරුවාා සහ නිෂ්පාාදකයාා වන අතර එය සැැලකිය යුු තු විදේ�ශ විනිමය සංංචිතයක් සහ

xii | දකුණු ආසියාාවේ� චීන බලපෑෑම

ප්රාාග් ධනයක් අත්කරගෙ�න සිටින බැැවින් කලාාප දෙ�කෙ�හිම රටවල් අනිවාාර්යයෙ�න්ම එය ලබාා
ගැැනීමට කැැමති වනුු ඇත. මෙ�ම හේ�තුව නිසාා මෙ�ම සමීක්ෂණය හුු දෙ�ක්ම යො�ොමුු වූූ යේ� විකල්පයන්
සීමාා කිරීමට, තෝ�ෝරාාගැැනීමේ� අවකාාශය අඩුු කිරීමට සහ පටුු උනන්දු කණ්ඩාායමකට හෝ�ෝ ප්රභූ
පැැලැැන්තියකට පමණක් ප්රසාාද ලබාාදෙ�න නිශ්චිත ක්රියාාකාාරකම් පමණක් වෙ�න්කො�ොට හඳුනාා ගැැනීමට
සහ විශ්ලේ�ෂණය කිරීමට ය.
මෙ�ම මාාන අතර දෙ�වැැන්න ඉතාා වැැදගත් වන්නේ� පුු ළුල් මහජන සම්බන්ධතාා ගො�ොඩනගාා ගැැනීමට
චීනය සිය ආර්ථික හාා දේ�ශපාාලන කැැරට් සහ ලීවර භාාවිතය නිතරම එකට මුුසුු කර න බැැවිනි.
චීනයේ� ආයෝ�ෝජනයන්ගෙ�න් පමණක් නො�ොව මහජන මතයට බලපෑෑම් කිරීම සඳහාා සැැළසුුම්කරන
ලද උපාායමාාර්ගික සන්නිවේ�දනයන්ගෙ�න් රටක් උතුරාා යන විට, විශේ�ෂයෙ�න් ම ස්වාාධීන ජනමාාධ්යය
නො�ොමැැති හෝ�ෝ දුර්වල සිවිල් සමාාජ ඇති රටවල, නිතරම ප්රති-ආඛ්යා�ානයන් සඳහාා ඉතිරි වන්නේ� සුු ළු
ඉඩකඩක් පමණි.
මෙ�ම මාාන අතරින් තුන්වැැන්න තීරණාාත්මක වන්නේ� මෙ�ම කලාාප දෙ�කේ� වඩාාත්ම මර්මතාා ඇති
රටවල සිවිල් සමාාජය හාා බුු ද්ධිජීවි ප්රජාාව බො�ොහෝ�ෝවිට බාාහිර බලවේ�ගයන්ගේ� ක්රියාාකාාරීත්වය
පිළිබඳව සමබර ආවරණයක් සැැපයීමට නො�ොහැැකි තරම් දුර්වල හාා බිදෙ�නසුු ළු බැැවිනි. චීන
ප්රතිපාාදන සහ ඊනියාා එක්සත් පෙ�රමුු ණු උපක්රම සමහර අවස්ථාාවන්වලදී දේ�ශීය ආඛ්යා�ානයන් හැැඩ
ගැැන්වීය.
අනිකුත් බාාහිර බලවතුන් මෙ�න් බීජිනය ද, මිත්රශීලී හඬ සෑෑම රටකටම පාාහේ� ගො�ොඩ නඟයි. නමුු ත්
සමහර රටවල සුු ළු ප්රතිතෝ�ෝලක ද පවතී.
චීන බලපෑෑමේ� මාානයන් තුනම සමගාාමීව ගවේ�ශණය කිරීම මඟින් කාානගී ප්රාාරම්භයේ� අරමුු ණ වූූ යේ�
සටහන් සන්සන්දනය කිරීම, ජාාතික සීමාාවන් හරහාා ඉගෙ�නීම මෙ�න්ම චීනයේ� නැැගීම හාා එහි දුරදිග
විහිඳුණු ගම්යයයන් පිළිබඳ සැැබෑෑ කලාාපීය සංංවාාදයක් සඳහාා යො�ොමුු කරනුු වස් බලපෑෑම්කරුවන්ගේ�
ජාාලයක් රටවල් අතර ඇතිකරමින්, යුු රෝ�ෝපයේ� සහ දකුණු ආසියාාවේ� චීන ක්රියාාකාාරකම් හාා
සන්නිවේ�දනය පිළිබඳ පැැහැැදිළි හාා සමබර චිත්රයක් නිර්මාාණය කිරීමය.
එරික් බ්රැැට්බර්ග්
අධ්යයක්ෂ, යුු රෝ�ෝපීය වැැඩසටහන සහ සාාමාාජික
ඉවාාන් ඒ. ෆයිගන්බෝ�ෝම්
අධ්යයයනය සඳහාා උප සභාාපති
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සාාරාං�ංශය
“උපාායමාාර්ගික කලාාප කෙ�රෙ�හි චීනයේ� බලපෑෑම” නම් කාානගී එන්ඩො�ොව්මන්ට් ව්යා�ාපෘෘතිය දියත්
වන්නේ� ලො�ොව කලාාප කිහිපයකම රාාජ්යයයන් වෙ�ත දේ�ශපාාලනික, ආර්ථිකමය සහ සමාාජයීය වශයෙ�න්
චීනයෙ�න් විශාාල මැැදිහත්වීමක් ද ඒ සමඟම ඇතිවූූ ප්රතිවිපාාක ද අත්විඳිමින් සිටින අවස්ථාාවක ය.
පසුු ගි ය දශකය පුු රාා, යුු රෝ�ෝපයේ� සහ දකුණු ආසියාාවේ� ඇතැැම් රටවල් ද ඇතුළුව ලො�ොව බො�ොහෝ�ෝ
රටවල් සමඟ වෙ�න කවරදාාටත් වඩාා විශාාල විවිධත්වයකින් යුු තු ලැැදියාාවන් සහ සම්බන්ධතාාවයන්
චීනය වර්ධනය කරගෙ�න ගෙ�න තිබේ�. බලපෑෑම් ඇති කළ හැැකි නව මාාවත් හිමිව සිටින චීනය, සිය
වුුව මනාාවන් සඳහාා සුු විශේ�ෂී සැැලකිලි ලබාාගැැනීමේ� අපේ�ක්ෂාාවෙ�න් ඒ වෙ�නුු වෙ� න් පීඩනය යෙ�දීමට ද
බලාාපො�ොරො�ොත්තුව සිටී.
බංංග්ලාාදේ�ශය, මාාලදිවයින, නේ�පාාලය සහ ශ්රී ලංංකාාව යන දකුණු ආසියාානුු රාාජ්යයයන් හතරක
කේ�න්ද්රගත කණ්ඩාායම් සමඟ කළ පුු ළුල් සම්මුු ඛ සාාකච්ඡාා තුළින් මෙ�න්ම සවිස්තරාාත්මක ප්රලේ�ඛන
විශ්ලේ�ෂණය සහ මාාධ්යය කියවීමට ලක් කිරීම මගින් සිදු කරන ලද පර්යේ�ෂණ තුළින් චීනය සමඟ එම
රටවල සීඝ්රයෙ�න් වර්ධනය වන සබඳතාාවන් පිළිබඳව අධ්යයයනය කිරීම හාා එම රාාජ්යයන් තුළ මෙ�න්ම
එම රටවල් අතර චීනයේ� බලපෑෑම සංංසන්දනාාත්මකව ගවේ�ෂණය කිරීම මත මෙ�ම ලිපිය පදනම් වේ�.
මෙ�ම රටවල් හතරට සුු විශේ�ෂී වූූ මර්මතාාවන් තිබේ�. ඒවාායින් ඇතැැම් රටවල රාාජ්යය ආයතන බිඳෙ�න
සුු ලු ය. තවත් රටවල රාාජ්යයයේ� ක්රියාාකාාරීත්වය සහ බලතල පිළිබඳව සිවිල් සමාාජය මඟින් ප්රමාාණවත්
සංංවරණයක් සිදු නො�ොකෙ�රේ�. තවත් රටවල ප්රභූන් චීනයේ� සහ චීනයේ� බාාහිර අනුුචරණ පාාත්රයන්ගේ�
ග්රහණයට හසුු වීමේ� ශඛ්යයතාාවයක් තිබේ�. එම රටවල් තුළ පවතින මෙ�ම මර්මතාාවන්ට චීනය දක්වන
බලපෑෑම අනුුසාාරයෙ�න් චීනයේ� ක්රියාාකාාරීත්වය තීව්රරවීම පිළිබඳව හැැඟීමක් ඇති කර ගැැනීමට මෙ�ම
අධ්යයයනය මගින් උත්සාාහ කරයි.
මේ� ලිපියේ� අරමුු ණ වන්නේ� මෙ�ම රාාජ්යයයන් හතරේ� සුු විශේ�ෂී මර්මතාාවන් චීනය සිය අවශ්යයතාා
සඳහාා උපයෝ�ෝගීකර ගනුු ලබන ආකාාරය වටහාා ගැැනීම, මෙ�ම මර්මතාාවයන්ට පිළියම් යෙ�දිය
හැැකි ආකාාරය සහ මෙ�ම රාාජ්යයයන් එකිනෙ�කාාගේ� කේ�වල මෙ�න්ම සාාමූූ හි ක ශක්තිය ශක්තිමත්

1

කරගැැනීම වෙ�නුු වෙ� න් එකිනෙ�කාාගේ� අත්දැැකීම් හුුව මාාරු කර ගැැනීම හාා ඒවාායින් ඉගෙ�න ගැැනීමට
හැැකි ආකාාරය වටහාා ගැැනීමයි. අවසාානයේ� දී, අවශ්යය සම්බන්ධතාා ගො�ොඩනගාා ගැැනීමට සහ ඵලදාායී
නො�ොවන චීන ක්රියාාකාාරීත්වයන් සහ බලපෑෑම් අධෛෛර්යමත් කිරීමට එම රටවලට උපකාාරීවන
ප්රතිපත්තිමය නිර්දේ�ශ ඉදිරිපත් කිරීම මෙ�ම ලේ�ඛනය මගින් බලාාපො�ොරො�ොත්තු වේ�. මෙ�ම රාාජ්යයයන්ගේ�
ක්රියාාකාාරිත්වයේ� ස්වාාධීනත්වය, කේ�වල් කිරීමේ� බලය සහ සංංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම
වෙ�නුු වෙ� න් එම නිර්දේ�ශ එක්සත් ජනපදය සහ එහි මූූ ලෝ�ෝපාායික හවුු ල් කරුවන් වෙ�ත ද යො�ොමුු
කෙ�රෙ�නුු ඇත.

චීනයේ� අරමුු ණු
චීනයේ� ප්රධාාන වත්කම එහි ආර්ථික බලපෑෑම් වන අතර, එය භාාවිතයට
ගැැනීමට චීන පාාත්රයින් ක්රියාාශීලීය.
චීනය බො�ොහෝ�ෝ අවස්ථාාවල කලාාපයේ� සෑෑම රටකම මහාාපරිමාාණ යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති
ගො�ොඩනැං�ංවීමට ණයට මුු දල් ලබාාදීමෙ�න් උපකාාර කරයි. ඔවුු න් 2020 දී ශ්රී ලංංකාාවට ලබාා දුන් ණය
ප්රමාාණය ඩො�ොලර් බිලියන 4.6 ක් වූූ අතර, මාාලදිවයින සඳහාා ලබාා දී ඇති සමස්ත ණය ප්රමාාණය
ඩො�ොලර් බිලියන 1.1 ත් ඩො�ොලර් බිලියන 1.4 ත් අතර අගයක් වනුු ඇතැැයි ද විශ්වාාස කෙ�රේ�.
ආර්ථිකමය වශයෙ�න් වූූ මෙ�ම සම්බන්ධවීම් චීනයේ� මූූ ලෝ�ෝපාායික අරමුු ණු සඳහාා උපකාාරීවන
අතර, කලාාපය තුළ චීනයේ� බලපෑෑම පුු ළුල් කිරීමට ද ඒවාා උපකාාරී වේ�. මෙ�ම කලාාපය සම්ප්රදාායිකව
ඉන්දියාාවේ� උපාායමාාර්ගික වපසරිය ලෙ�ස සැැළකුණි. චීන පාාත්ර අවස්ථාාවන් සෙ�වීමේ� දී ඉතාාම ක්රියාාශීලි
වන අතර, බො�ොහෝ�ෝ විට රාාජ්යය හෝ�ෝ පෞ�ෞද්ගලික පාාර්ශවකරුවන්ට යෝ�ෝජනාා ඉදිරිපත් කරමින්, ඉදිරි
මැැතිවරණයන්ට සමගාාමීව ව්යා�ාපෘෘති නිම කිරීමේ� කටයුු තු ද සිදු කරයි. එමගින් චීනය හො�ොඳ හිත
දිනාා ගන්නාා අතරම, ව්යා�ාපෘෘති ක්රියාාත්මක කිරීමේ� හැැකියාාව ද වැැඩි කර ගනී.

චීනයේ� බලපෑෑම් කිරීමේ� මෙ�වලම් විශාාල ලෙ�ස විවිධාං�ංගීකරණය වෙ�මින් තිබේ�.
චීනයේ� බලපෑෑම් කිරීමේ� මෙ�වලම් විවිධකාාරීය. රටක් තුළ ඔවුු න් ගේ� මැැදිහත්වීමේ� ප්රමාාණය, එම
රටේ� ආයතනවල ශක්තිමත්භාාවය සහ ප්රධාාන පාාලන තන්ත්රයන් සමඟ චීනයේ� ඇති පෞ�ෞද්ගලික
සබඳතාා අනුුව ක්රියාාවට නැං�ංවේ�. ඉලක්කගත රටවල රාාජ්යය සහ රාාජ්යය නො�ොවන කාාරකයින් යම්
යම් දේ� වෙ�නුු වෙ� න් වැැළැැක්වීම හෝ�ෝ බලකිරීම සඳහාා යො�ොදාා ගන්නාා දිරි ගැැන්වීම් හෝ�ෝ තර්ජනවල
ස්වභාාවයෙ�න් එම බලපෑෑම් ක්රියාාත්මක විය හැැකිය. සමහර විට මාාධ්යයවේ�දීන් වැැනි දේ�ශීය පාාත්රයන්
ස්වයංං වාාරණයකට යො�ොමුු කෙ�රෙ�න බලහත්කාාරී තර්ජනයන් සිදුවේ�. තවත් අවස්ථාාවල දී,
අනුු කූලතාාවය ලබාා ගැැනීම සඳහාා වෙ�ළෙ�ඳ දැැන්වීම් ලබාාදීම, මාාධ්යය ආයතන සඳහාා තාානාාපති
කාාර්යාාලය සමඟ සහයෝ�ෝගීතාාවයක් ලබාාදීම ආදී දිරිගැැන්වීම් භාාවිතාා කෙ�රේ�.

රටවල් හතරේ� “ණය උගුලක්” නැැත.
චීනය විසින් ණය උගුල් රාාජ්යය තාාන්ත්රිකභාාවයක් (Debt Diplomacy), එනම් රටවල්වල වත්කම්
පාාලනය අත්පත් කරගැැනීමේ� චේ�තනාාවෙ�න් යථාාර්තවත් නො�ොවන ව්යා�ාපෘෘති සඳහාා පහසුු වෙ� න් මුු දල්
ලබාා දීමේ� භාාවිතයක්, අනුු ගමනය කරනුු ලබන බවට පො�ොදුවේ� අසන්නට ලැැබෙ�න කතාාව මෙ�ම
අධ්යයයනයට ලක් වූූ රටවල් හතරට අදාාල නැැත. ණය උගුල් රාාජ්යය තාාන්ත්රිකත්වයේ� උදාාහරණයක්
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ලෙ�ස බො�ොහෝ�ෝ විට සඳහන් කරන, ශ්රී ලංංකාාවේ� සමස්ත ණය කළමනාාකරණය පිළිබඳ ගැැටලුවක් ඇත.
2020 දී සිදුකළ අධ්යයයනයන් අනුුව චීනය සඳහාා ශ්රී ලංංකාාවේ� විදේ�ශ ණය ප්රමාාණය එහි දළ දේ�ශීය
නිෂ්පාාදිතයෙ�න් (GDP) සියයට 6 ක් පමණකි. බො�ොහෝ�ෝ අවස්ථාාවන් හි දී සම්ප්රදාායික බහුු පාාර්ශ්වික
ආයතන හෝ�ෝ වෙ�නත් ද්විපාාර්ශ්වික ණය ලබාා දෙ�න්නන් සිය ණය හවුු ල් කරුවන් ලෙ�ස තෝ�ෝරාා ගැැනීම
මගින් නේ�පාාලය සහ බංංගලාාදේ�ශය වැැනි අනෙ�ක් රටවල් අරමුු දල් සපයන්නන් හාා මුු දල් යෙ�දවීමේ�
ක්රම තෝ�ෝරාා ගැැනීමේ� දී විචක්ෂණශීලී වී තිබේ�.

රටවල් එකිනෙ�කාාගෙ�න් ඉගෙ�න ගනිමින් එහි ප්රතිඵලයක් ලෙ�ස සබඳතාා පවත්වන
ආකාාරය වෙ�නස්කර ගනිමින් සිටී.
සම්බන්ධ වී සිටින පාාර්ශවකරුවන් විසින් චීනයේ� මැැදිහත් වීමෙ�න් ඇති විය හැැකි අහිතකර ප්රතිඵල
පිළිබඳව තමන්ගේ� දැැනුුවත්භාාවය හාා විශේ�ෂයෙ�න්ම ඒවාා වළක්වාා ගැැනීමට ඇති සිය කැැමැැත්ත
අවධාාරණය කිරීම මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතියේ� වැැදගත්ම සො�ොයාා ගැැනීම විය හැැකිය. ඊට අනුුරූපීයව, අවධාානය
යො�ොමුු වූූ රටවල රාාජ්යය පාාත්රයින් චීනය සමඟ ගනුු දෙ�නුු කිරීමේ� දී තම ජාාතික අවශ්යයතාාවයන් සිහියේ�
තබාාගෙ�න සිය සම්බන්ධතාාවය පවත්වාාගෙ�න ගො�ොස් තිබේ�. යථාාර්තවාාදී යැැයි නො�ොපෙ�නෙ�න නිශ්චිත
ව්යා�ාපෘෘති ප්රතික්ෂේ�ප කිරීම ද ඊට ඇතුළත් ය. තවත් අවස්ථාාවන් හි දී, චීනය තමන් සමඟ සම්බන්ධතාා
වර්ධනයකර ගැැනීමට උත්සාාහ කිරීමේ� දී දේ�ශපාාලන පක්ෂ ඒවාාට යටත් වීමට විරුද්ධත්වය
පලකො�ොට තිබේ�. බො�ොහෝ�ෝ අවස්ථාාවන්හී දී, සහයෝ�ෝගයෙ�න් කටයුු තු කිරීමේ� දී පැැහැැදිලි ප්රතිලාාභ
දකින විට අධ්යයයනයට භාාජනය වී ඇති රජයන් හි ආණ්ඩුු චීනය සමීප කරගෙ�න තිබේ�. මැැතිවරණයට
පෙ�ර දේ�ශීය දේ�ශපාාලන වාාසි ලබාා දීමට මෙ�න්ම රජයේ� කාාර්යන් ඉටුු කිරීමට සහ ඡන්ද දාායකයින්ට
අනෙ�කුත් ප්රතිලාාභ ලබාා දීමට ද චීනයට හැැකියාාව තිබේ�.

චීනය සහ එහි පාාර්ශවකරුවන් මේ� වන විට අර්බුු දයන්ට මුු හුු ණ දී සිටී.
චීනය දකුණු ආසියාාවට පිවිස ඇත්තේ� සාාපේ�ක්ෂව මෑෑතක දී වන නිසාා අවධාානය යො�ොමුු වී ඇති රටවල
පවතින ආයතන සහ ඒවාායේ� සංංස්කෘෘතීන් පිළිබඳව තවදුරටත් පැැහැැදිළිව අවබෝ�ෝධ කරගත යුු තුව
ඇත. එසේ�ම අධ්යයයනයට ලක්වන රටවල් බීජිංං පාාලනය සිතන ආකාාරය ද තවමත් හඳුනාාගනිමින්
සිටී. මෙ�ය බො�ොහෝ�ෝ විට මේ� රටවල දැැකිය හැැකි විසංංවාාදයන්ට සහ රාාජ්යය තාාන්ත්රික අත්වැැරදීම්වලට
හේ�තු කාාරක වේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත්, දෙ�පාාර්ශවයම එකිනෙ�කාා තම තමාාට අර්ථවත්වන ආකාාරය
පිළිබඳව නිවැැරදි අවබෝ�ෝධයකින් පසුුව න අතර, පුු ළුල් සම්බන්ධතාාවය වෙ�නුු වෙ� න් වැැඩ කිරීමට
ඉගෙ�නීම කෙ�රෙ�හි උනන්දුවෙ�න් පසුු වේ�.

ඉන්දියාාව තවමත් චීනයට වඩාා සැැලකිය යුු තු උපාාය මාාර්ගික පාාත්රයෙ�කි.
අධ්යයයනයට බඳුන්වන රටවල තෝ�ෝරාාගැැනීම්, රුචිකත්වයන් සහ හැැසිරීම් කෙ�රෙ�හි තවදුරටත්
ඉහළම බලපෑෑමක් සිදුකරන්නේ� ඉන්දියාාවයි. මෙ�ම රටවල් සමඟ ඉන්දියාාවේ� පවතින ඓතිහාාසික,
දේ�ශපාාලනික හාා සමාාජයීය සම්බන්ධතාා හේ�තුවෙ�න් චීනයට කෙ�තරම් ගැැඹුු රි න් මුු ල් බැැස ගත හැැකිද
යන්න පිළිබඳ සීමාාවන් පවතින බව පෙ�නේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත්, සමතුලිතතාාවය ක්රමයෙ�න් චීනය දෙ�සට
මාාරුවෙ�මින් තිබේ�. සංංවර්ධන හවුු ල් කරුවෙ�කු වශයෙ�න් කලාාපීය බලවතාා ලෙ�ස ඉන්දියාාවට එරෙ�හිව
සමබර කිරීමේ� සාාධකයක් වශයෙ�න් ඉටුු කළ හැැකි කාාර්යභාාරයට ද චීනයට දාායක වීමේ� අවකාාශය
තිබේ�. එපමණක් නො�ොව, මේ� රටවල ජනතාාවගේ� සමාාජයීය, දේ�ශපාාලන හාා ආර්ථික ජීවිතය තුළ
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ඉන්දියාාවේ� පවතින සමීපතාාවය නිසාා අනවශ්යය මැැදිහත් වීම් පිළිබඳ චෝ�ෝදනාාවන් ඇතුළු ඉහළ
මට්ටමේ� විවේ�චන ද ඉන්දියාාවට එරෙ�හිව පවතී.

එක්සත් ජනපදය සහ එහි උපාායමාාර්ගික හවුු ල්කරුවන් සඳහාා නිර්දේ�ශ
චීනයේ� කලාාපීය මැැදිහත්වීම සඳහාා මූූ ලි කම ප්රවේ�ශ මාාවත වන්නේ� අනුු කූලතාාවයි;
එය එක්සත් ජනපදයේ� ද ප්රධාාන යතුර විය යුු තු ය.
එක්සත් ජනපදය සහ එහි හවුු ල් කරුවන් ස්ථාාවරව සම්බන්ධ වීම මෙ�ම දකුණු ආසියාානුු රාාජ්යයයන්
හතරම තවමත් බෙ�හෙ�වින් අපේ�ක්ෂාා කරයි. වර්තමාානයේ� පවතින කඩින්කඩ හාා අස්ථාාවරව සිදුවන
සම්බන්ධවීම්වලට වෙ�නස්ව කලාාපය තුළ ස්ථාාවර පෙ�නීසිටීමක් හාා දිගු කාාලීන ප්රතිපත්තියක් හරහාා
මෙ�ම අපේ�ක්ෂාාවන් සපුු රාාලීම සහ චීනයේ� අභියෝ�ෝගයන්ට මුු හුු ණදීම කළ හැැකිය. චීනය දකුණු
ආසියාාවට ආධාාර කරනුු පිණිස විශාාල ලෙ�ස යො�ොදාාගනුු ලබන ක්ෂේ�ත්ර තුනක් වන එන්නත්, නැැගී එන
තාාක්ෂණය (Emerging Technologies) සහ දේ�ශගුණය කෙ�රෙ�හි අවධාානය යො�ොමුු කිරීමේ� පළමුු
ක්වාාඩ් සමුු ළු තීරණය මේ� සම්බන්ධයෙ�න් ප්රයෝ�ෝජනවත් වේ�.

රාාජ්යයයන් හතරට අවශ්යය යැැයි හැැඟෙ�න දේ� සඳහාා චීන ව්යා�ාපෘෘති මගින් අවධාානය යො�ොමුු
කරයි - ඇමරිකාාව ද ඒ ආකාාරයෙ�න් සම්බන්ධ විය යුු තු ය.
චීනය මෙ�න් ඇමරිකාාව ද තම ශඛ්යයතාාවයන් සහ යෝ�ෝජනාා දකුණු ආසියාානුු රාාජ්යයයන් හතරේ�
සංංවර්ධන ප්රමුු ඛ තාා සහ දේ�ශීය අවශ්යයතාා සමඟ අනුු කූල කරගැැනීම අවශ්යයය. සන්නිවේ�දන
සම්බන්ධතාා සහ යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති දකුණු ආසියාාවේ� සියලුම රජයන් හි අපේ�ක්ෂාා
ලයිස්තුවේ� ඉහළින්ම ඇති අතර, එය චීනය සමඟ පවතින සහයෝ�ෝගීතාාවයේ� ප්රධාාන අංංශයක් බවට
පත් වී තිබේ�. කලාාපය තුළ තම ප්රතිරූපය ඉහළ නංංවාා ගැැනීම වෙ�නුු වෙ� න්, එක්සත් ජනපදය සහ එහි
හවුු ල් කරුවන් විසින් එම රටවල් ඉල්ලාා සිටින දේ� පිළිබඳව අවධාානය යො�ොමුු කළ යුු තු ය. 2021 ජුු නි
මාාසයේ� දී ජී 7 නාායකයින්ගේ� රැස්වීමේ� දී නිවේ�දනය කරන ලද යහපත් ලො�ොවක් නැැවත ගො�ොඩනැැගීම
(Build back better world) වැැඩසටහන මෙ�ම දිශාාව කෙ�රෙ�හි යො�ොමුු වූූ ඵලදාායි පියවරකි.
මේ� කලාාපයේ� රටවල් මධ්යය ආදාායම් තත්වයට මාාරුවීම හේ�තු කො�ොටගෙ�න සහනදාායි ආධාාර
බො�ොහො�ොමයකට නුුසුු දුස්සන් බවට පත්වීම නිසාා ඔවුු න් ට වුුව මනාා සංංවර්ධන ආධාාරවලට අවශ්යය
විකල්ප මාාවත් සකසාා ගැැනීමට සිදුවන අතර ඒ සඳහාා එක්සත් ජනපදය සතුව පවතින බටහිර
බහුු පාාර්ශ්වීය සංංවිධාාන කෙ�රෙ�හිවන තම අනුු බලය භාාවිතාාකළ හැැකිය.

කලාාපය තුළ ඇමරිකාානුු සම්බන්ධතාාවය චීන ගැැටලුව වශයෙ�න් සුු විශේ�ෂීකරණය
කිරීමෙ�න් ඉවත් වීම.
ඇමරිකාාව තම ගුණාංං�ග සහ සහජ වටිනාාකම් මත පදනම් වී ඇමරිකාානුු ආධාාර ලබාා දීම වඩාාත්
ප්රඥාාගෝ�ෝචර ය. පුු ළුල් චීන විරෝ�ෝධී තෙ�රපුු මෙ� න් ඇමරිකාාව ඉවත් විය යුු තු අතර, චීනය සමඟ
සබඳතාා වර්ධනය කරගැැනීම කෙ�රෙ�හි අවධාානය යො�ොමුු කර ඇති රටවල් ප්රාාණ ඇපයට නො�ොගත යුු තු ය.
කුඩාා රටවල් වශයෙ�න්, බංංගලාාදේ�ශයට, මාාලදිවයිනට, නේ�පාාලයට හෝ�ෝ ශ්රී ලංංකාාවට විශාාල බලවතුන්
සමඟ පවත්නාා සබඳතාා තුළ පැැහැැදිලිව තම තෝ�ෝරාා ගැැනීම් සිදුකළ හැැකි යැැයි සිතිය නො�ොහැැකිය.
ඕනෑෑම ආකාාරයක කො�ොන්දේ�සි සහිතවීමක්, සහයෝ�ෝගීතාාවය සඳහාා ඇති මාාර්ග අඩුු කරනුු ඇත.
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සෘෘණාාත්මක නො�ොවන ධනාාත්මක න්යා�ාය පත්රයක් සන්නිවේ�දනය කිරීම මගින් රජයන්, ව්යා�ාපාාර සහ
මහජනතාාව අතර වැැඩි ප්රසාාදයක් දිනාා ගනුු ඇත.

චීනයට ඇති අවකාාශය අඩුු කිරීම වෙ�නුු වෙ� න් දේ�ශීය ගාාමකයින් පිළිගැැනීම සහ ඔවුු න් ගේ�
හැැකියාාවන් නැං�ංවීම.
චීනයේ� මැැදිහත් නො�ොවීමේ� ප්රතිපත්තිය තමන්ට වාාසිදාායක යැැයි මෙ�ම අවධාානයට යො�ොමුු වී ඇති
රටවල් සළකයි. පාාලන කො�ොන්දේ�සි (Governanace Conditionalities) සහිතව සිය ආධාාර සකච්ඡාා
මේ�සය වෙ�ත ගෙ�න ඒම ඔවුු න් විසින් මැැදිහත් වීමක් ලෙ�ස දැැකීමෙ�න් වැැළකීමට එක්සත් ජනපදයට
හැැකි එක් මාාර්ගයක් වන්නේ� මෙ�ම අවධාානයට යො�ොමුු වී ඇති රටවල දේ�ශීය ධාාරිතාාවය ගො�ොඩනැැගීම
සහ සිවිල් සමාාජ ශක්තිමත් කිරීමයි. මෙ�ම අධ්යයනයට ලක්වන රටවල් හතරේ�ම යහපාාලනය පිළිබඳ
ගැැටලු කෙ�රෙ�හි අවධාානය යො�ොමුු කරන මාාධ්යය ආයතන සහ සිවිල් සංංවිධාාන තිබේ�. ඔවුු න් ට සහ
ඔවුු න් ගේ� ප්රේ� ක්ෂකයින්ට දැැඩිව ප්රශ්න කිරීමටත්, විනිවිදභාාවය ඉල්ලාා සිටීමටත් හැැකිවන පරිදි
ප්රදාානයන් සහ පුු හුු ණු වීම්වලින් ඔවුු න් හඳුනාා ගැැනීමට හාා සන්නද්ධ කිරීමට එක්සත් ජනපදයට
හැැකියාාව තිබේ�. එමගින් වඩාා හො�ොඳින් කටයුු තු කරන ලෙ�ස රජයන්ට සිදුකරන බලපෑෑම බාාහිරින්
නො�ොව රට තුළින්ම පැැමිණේ�.
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හැැඳින්වීම
බීජිංං හි ඇතැැම් අය අනාාගත චීන විරෝ�ෝධී සන්ධාානයක් ලෙ�ස සලකනුු ලබන ඔස්ට්රේ�ලියාාව, ඉන්දියාාව,
ජපාානය සහ එක්සත් ජනපදය අවිධිමත් ලෙ�ස කණ්ඩාායම්ගත වීමෙ�න් සැැකසී ඇති චතුර්පාාර්ශවීය
ආරක්ෂක සංංවාාදය හෙ�වත් “ක්වාාඩ්” සමඟ බංංගලාාදේ�ශය සම්බන්ධවීමට එරෙ�හිව එරටට අනතුරු
ඇඟවීම සඳහාා 2021 මැැයි මාාසයේ� දී බංංගලාාදේ�ශයේ� චීන තාානාාපති ලී ජිමිංං මාාධ්යයවේ�දීන් සමඟ
පැැවැැත් වූූ සාාකච්ඡාාවක් යො�ොදාා ගත්තේ� ය. එහිදී ඔහුු “බංංගලාාදේ�ශය ක්වාාඩ් සමඟ එකතු වුුවහො�ොත්
චීනය සමඟ පවතින ඔවුු න් ගේ� සබඳතාාවලට හාානි සිදුවනුු ඇත” යයි අනතුරු ඇඟවීය1. විදේ�ශ
ඇමති ඒ. අබ්දුල් මෝ�ෝමන් දිනක් ඇතුළත එයට ප්රතිචාාර දක්වමින්, බංංගලාාදේ�ශයට තමන්ගේ�ම
විදේ�ශ ප්රතිපත්ති තෝ�ෝරාා ගැැනීමේ� සහ එහි අවශ්යයතාා සඳහාා පෙ�ළ ගැැසීම් හාා සබඳතාා පවත්වාා
ගැැනීමේ� නිදහස තිබෙ�න බව චීනයට සිහිපත් කළේ�ය. බීජිංං පාාලනය තවත් රටක අභ්යයන්තර තීරණ
කෙ�රෙ�හි බලපෑෑම් කිරීම තමන්ව යම් ආකාාරයකින් විශ්මයට පත් කළ බවට ද ඔහුු තවදුරටත්
අවධාාරණය කළේ�ය. 2
බංංගලාාදේ�ශය එතරම් පුු දුම විය යුු තු නැැත. කලාාපයේ� රාාජ්යයයන් සමඟ චීනයේ� සම්බන්ධතාාවයන්
හි ගැැඹුු රු වෙ�නස්කම් ඇති වී ඇති නිසාා ඔවුු න් දකුණු ආසියාාවේ� සිය උවමනාාවන් වඩාාත් ඍජුු ලෙ�ස
තහවුු රු කිරීමට ධෛෛර්යමත් වී සිටීම යථාාර්ථය යි. පසුු ගි ය දශකය තුළ ඔවුු න් වෙ�න කවරදාාටත් වඩාා
බහුු විධ ලැැදියාාවන් හාා සම්බන්ධතාාවයන් වර්ධනය කරගෙ�න තිබේ�. ඒ හාා සමාාන්තරව, චීනය විසින්
ඉහළ බලපෑෑම් සහගත මාාර්ග වර්ධනයකර ඇති අතර, තම අරමුු ණු වෙ�නුු වෙ� න් ඉහළ පීඩනයක්
යො�ොදන අතරම තම අභිලාාශයන් සැැළකිල්ලට ගැැනීම ගැැන ඉහළ අපේ�ක්ෂාාවක් හාා දැැඩි
කැැමැැත්තක් දක්වයි.
වාාණිජ හාා සංංවර්ධන කටයුු තුවලින් ඔබ්බට ගො�ොස් වඩාාත් ගැැඹුු රු දේ�ශපාාලන හාා ආරක්ෂක
සම්බන්ධතාාවයන් දෙ�සට ගමන් කරමින්, චීනය පසුු ගි ය දශකය තුළ සිය දකුණු ආසියාානුු
පරිවාාරය වෙ�ත වැැඩි අවධාානයක් යො�ොමුු කර තිබේ�.3 කෙ�සේ� වෙ�තත්, මෙ�ම වෙ�නස්වන පරාාමිතීන්
පිළිබඳ බො�ොහෝ�ෝ විශ්ලේ�ෂණයන් හි දී මෙ�ම සම්බන්ධතාාවල චීන අන්තය කෙ�රෙ�හි අවධාානය
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1 වන රූපය

චීනය
- අවධානයට
ලක් ව� රටවල
ෙද්ශපාලන
පක්ෂපක්ෂ
අතරඅතර
අන්තර්
සම්බන්ධතා
1
වන රූපය.
චීනය - අවධාානයට
ලක් වූූආණ්ඩ�
රටවලසහ
ආණ්ඩුු
සහ දේ�ශපාාලන
අන්තර්
සම්බන්ධතාා
� ලංකාව

ෙන්පාලය

පක්ෂ අතර
ආණ්ඩ� අතර

2016

පක්ෂ අතර

බංග්ලාෙද්ශය

ආණ්ඩ� අතර

2017

මාලදිවයින

පක්ෂ අතර
ආණ්ඩ� අතර

2018

2019

පක්ෂ අතර

බහ�පාර්ශවික

ආණ්ඩ� අතර

2020

2021

මූූ ලාාශ්ර: 7 වන ඇමිණුම බලන්න

ම�ලා�: 7 වන ඇමිණුම බලන්න

යො�ොමුු කො�ො ට තිබේ�. විශේ�ෂිත යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති හෝ�ෝ බීජිංං හි එක් තීරයක් එක් මාාවතක්
(BRI) වැැඩසටහන යටතේ� සිදුකරන ආයෝ�ෝජන පිළිබඳව පරීක්ෂාා කිරීම වෙ�ත පමණක් බො�ොහෝ�ෝ
විට විශ්ලේ�ෂණාාත්මක අවධාානය යො�ොමුු වී තිබේ�. චීන පාාත්රයින් සමඟ දේ�ශපාාලන, මිලිටරි සහ,
විශේ�ෂයෙ�න්ම වාාණිජමය සබඳතාා අඛණ්ඩව වර්ධනය කර ගැැනීම තම අවශ්යයතාාවන්ට සතුරු
නො�ොවන බව සලකනුු ලැැබූූව ද, චීන බලපෑෑම් කළමනාාකරණය කිරීමට හාා ඒවාා අවම කරගැැනීමට
දකුණු ආසියාානුු රාාජ්යයන් විසින් ගන්නාා උත්සාාහයන් එම විශ්ලේ�ෂණයන් හි දී මඟ හැැරී තිබේ�. එනිසාා
මෙ�ම විශ්ලේ�ෂණයන් මගින් චීන මැැදිහත්වීම සම්බන්ධව ලබාාදී ඇත්තේ� අසම්පූූ ර්ණ චිත්රයකි.
මෙ�ම ලිපිය “උපාායමාාර්ගික කලාාප කෙ�රෙ�හි චීනයේ� බලපෑෑම” නම් බහුු කලාාපීය කාානගී එන්ඩෝ�ෝව්මන්
ව්යා�ාපෘෘතියක කො�ොටසකි. දකුණු ආසියාානුු රාාජ්යයයන් සමඟ චීනයේ� සබඳතාාවල ගතික සමෝ�ෝච්ඡයන්
පරීක්ෂාා කිරීම පමණක් නො�ොව ජාාතීන් තුළ සහ ජාාතීන් අතර සංංසන්දනාාත්මකව චීනයේ� බලපෑෑම
ගවේ�ෂණය කිරීමට මෙ�හි දී බංංගලාාදේ�ශය, මාාලදිවයින, නේ�පාාලය සහ ශ්රී ලංංකාාව යන උදාාහරණ
හතර යො�ොදාා ගනුු ලැැබේ�. මෙ�ම රටවල් හතරටම සුු විශේ�ෂීත වූූ මර්මතාාවයන් තිබේ�. මේ� ඇතැැම්
රටවල රාාජ්යය ආයතන බිඳෙ�න සුු ලු ය. එහි අනෙ�කුත් රටවල රාාජ්යයයේ� ක්රියාා සහ බලතල පිළිබඳව
සිවිල් සමාාජය විසින් කරනුු ලබන සංංවරණය දුර්වලය. තවත් රටවල දී චීනය සහ එහි අනුුචරයන්
ඇතුළු බාාහිර පාාත්රයින්ට එහි ප්රභූ කො�ොටස් හසුු වීමේ� ප්රවණතාාවක් ද තිබේ�.
මේ� ලිපියේ� අරමුු ණු තුන් ආකාාර වේ�: චීනය සිය අවශ්යයතාා සපුු රාාගැැනීම වෙ�නුු වෙ� න් මෙ�ම දකුණු
ආසියාානුු රාාජ්යයයන් හතරේ� පවතින සුු විශේ�ෂී මර්මතාාවයන් උපයෝ�ෝගී කරගන්නාා ආකාාරය තේ�රුම්
ගැැනීම; එම මර්මතාාවයන්ට පිළියම් යෙ�දිය හැැකි ආකාාරය විමසීම; එම රටවලට ඵලදාායී නො�ොවන
චීන ක්රියාාකාාරීත්වයන් හාා බලපෑෑම් අධෛෛර්යමත් කරවමින් හෝ�ෝ අවම කරවමින් ඔවුු න් ට ප්රතිලාාභ
ලැැබෙ�න ඵලදාායි චීන මැැදිහත්වීම සහතික කිරීම සඳහාා මෙ�ම රාාජ්යයයන් එකිනෙ�කාාගේ� කේ�වල හාා
සාාමූූ හි ක හස්තයන් ශක්තිමත් කරගැැනීම වෙ�නුු වෙ� න් අත්දැැකීම් හුුව මාාරු කරගන්නාා ආකාාරය
ගවේ�ෂණය කිරීම.
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චීනයේ� ශක්තිය තම අවශ්යයතාා සඳහාා ආධාාර වන දිශාාවන්ට යො�ොමුු කරවාා ගනිමින් චීන මැැදිහත්වීම්
නිසාා සිදුවන අස්ථාාවරකරණ අංංශ අවම කරගනිමින් ඒවාාට ඔරො�ොත්තු දීමේ� හැැකියාාව වර්ධනයකර
ගැැනීමටත් ඉඩ ලැැබෙ�න පරිදි, ප්රතිපත්තිමය නිර්දේ�ශ මඟින් දේ�ශීය හැැකියාාවන් ශක්තිමත් කිරීම
සඳහාා මෙ�ම රටවල් හතරට උපකාාර කිරීම මෙ�ම ලිපියේ� අවසාාන අරමුු ණ වේ�. මෙ�ම අධ්යයයනයේ�
ප්රතිපත්තිමය නිර්දේ�ශය මේ� රටවල් හතර සඳහාා පමණක් නො�ොව මෙ�ම රාාජ්යයයන්ගේ� ස්වාාධීනත්ව
ක්රියාාකාාරිත්වයේ�, කේ�වල් කිරීම සහ සංංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීමට උදවුු කිරීම සඳහාා ඇමරිකාා
එක්සත් ජනපදය හාා එහි උපාායමාාර්ගික සගයන් වෙ�ත ද යො�ොමුු කර තිබේ�.

දකුණු ආසියාානුු සැැකැැස්ම විශ්ලේ�ෂණය කිරීම
මෙ�ම ලිපියේ� සලකාාබැැලීමට ලක්වන රටවල් එකිනෙ�කට සමාාන නො�ොවේ�. ඒවාා සමඟ චීනයේ�
සම්බන්ධතාාවය ද සමාාන නැැත. උදාාහරණය වශයෙ�න්, මාාලදිවයින සහ ශ්රී ලංංකාාව යටිතල
පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති වෙ�නුු වෙ� න් චීන ණය ලබාා ගැැනීම පිළිබඳව දැැඩි කැැමැැත්තක් දක්වයි. ඊට
වෙ�නස්ව බංංගලාාදේ�ශය සහ නේ�පාාලය තම සංංවර්ධන අවශ්යයතාා සඳහාා මුු දල් යෙ�දවීමේ� දී විකල්ප
ආකෘෘතීන්ට වැැඩි කැැමැැත්තක් දැැක්වයි. චීනය බංංගලාාදේ�ශයේ� තුළදී මිලිටරි දෘෘඩාං�ංග සඳහාා ප්රධාානම
සැැපයුුම්කරු බවට පත්ව තිබේ� - එය අනෙ�කුත් රටවල් තුනේ� දී ඒ හාා සමාානව දැැකිය නො�ොහැැකි
සම්බන්ධතාාවයකි. මාාලදිවයින, නේ�පාාලය සහ ශ්රී ලංංකාාව තුළ පැැහැැදිලිවම චීනයට පක්ෂ නැැඹුු රුවක්
සහිත දේ�ශපාාල පාාත්රයින් මතු වී ඇතත් බංංගලාාදේ�ශයේ� එසේ� සිදු වී නැැත. එම නිසාා කලාාපය ගැැන
අධි-සාාමාාන්යයකරණය නො�ොකිරීම වැැදගත් ය. එහෙ�ත්, රටවල් හතර එකිනෙ�කට වෙ�නස් වුුවත්,
සෑෑම රටකම යම් ආකාාරයක මර්මතාාවයක් පෙ�න්නුුම් කරයි. තවද, ඒ සියල්ලටත් වඩාා, මෙ�තරම්
හැැකියාා පරතරයක් ඇති රටවල් චීනය සමඟ කටයුු තු කරන විට ඒවාා නිරන්තරව ම අභියෝ�ෝගයන්ට
මුු හුු ණදීමට සිදුවේ�.
මේ� සන්දර්භය තුළ, මෙ�ම රටවල් චීනය සමඟ ඇති සබඳතාාවයන් කෙ�රෙ�හි එම රටවල් පිළිබඳව
තනි තනිව හෝ�ෝ යටිතල පහසුු කම් මූූ ල්යයකරණය වැැනි විශේ�ෂිත තේ�මාාත්මක කෝ�ෝණයකින් අධ්යයයනය
කිරීම වැැදගත් ය. කෙ�සේ� වෙ�තත්, මේ� රටවල් පිළිබඳව සංංසන්දනාාත්මකව හාා සවිස්තරාාත්මකව
පරීක්ෂාා කිරීම තුළින් වඩාාත් පැැහැැදිලි අවබෝ�ෝධයක් ලබාාගත හැැකි වේ�. මෙ�ම ලිපියේ� දී, පළමුුව, සෑෑම
රටක්ම ඒවාායේ� මර්මතාාවන් මූූ ලි ක අක්ෂ තුනක්-රාාජ්යය ආයතන වල සංංසන්දනාාත්මක ශක්තිය,
සිවිල් සමාාජයේ� ශක්තිමත්භාාවය සහ අනාාගත ප්රභූන් ග්රහණයට ගැැනීමේ� ගතිකතාාවයන් මඟින්
ගවේ�ශණය කරයි. රාාජ්යය ආයතන පරීක්ෂාා කිරීමේ� දී, අධ්යයයනය මගින් එක් එක් රාාජ්යයය විසින් චීන
ආර්ථික හෝ�ෝ දේ�ශපාාලන කටයුු තු අධීක්ෂණය හාා නිරීක්ෂණය සිදුකරනුු ලබන ආකාාරය විමසාා
බලනුු ලැැබේ�. අධ්යයයනය තුළ සිවිල් සමාාජය පිළිබඳ විශ්ලේ�ෂණයන් මගින් මාාධ්යය සහ රාාජ්යය නො�ොවන
සංංවිධාාන (NGO) කෙ�තරම් දුරට අක්රමිකතාාවයන් හඳුනාාගෙ�න හෙ�ළිදරව් කරන්නේ�ද යන්න පිළිබඳව
විශේ�ෂයෙ�න්ම අවධාානය යො�ොමුු කෙ�රේ�. අධ්යයයනය එක් එක් රාාජ්යයයේ� ජාාතික ප්රභූ පැැලැැන්තියට
විදේ�ශීය බලවේ�ග කෙ�තරම් ඇතුළු වී තිබේ� ද සහ බලපෑෑමක් ඇතිකර තිබේ� ද යන්න නිරීක්ෂණය
කිරීමෙ�න් ප්රභූ ග්රහණ ශක්යයතාාවය ගවේ�ෂණය කරයි.
දෙ�වනුුව, අධ්යයයනය මගින් රටවල් හතර පිළිබඳ සංංසන්දනාාත්මක විශ්ලේ�ෂණයක් මඟින්
හඳුනාාගන්නාා හිදැැස් පිළිබඳව විමසාා බලයි.4 කලාාපය පුු රාා සිදු කෙ�රෙ�න චීන මෙ�හෙ�යුුම්වල
තීව්රතාාවය සහ සංංකීර්ණතාාව පිළිබඳව එක් එක් රටවල ප්රධාාන දේ�ශපාාලන, වාාණිජ හාා සමාාජ
පාාත්රයින් දැැනුුවත් බවටත් එමෙ�න්ම එකිනෙ�කාාගේ� අත්දැැකීම්වලින් ඉගෙ�න ගන්නාා බවටත් වන
ඇඟවීම් තිබේ�. ඒ කෙ�සේ� වෙ�තත්, මෙ�ම ඉගෙ�නීම බො�ොහෝ�ෝමයක් නිශ්ක්රීයව සිදුවේ�. එනම් අසල්වැැසි
රටක සිදු වී ඇති දේ� හො�ොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීම, පාාඩම් ඉගෙ�නීම සහ එම වැැරදි නැැවතත් සිදු
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නො�ොවීමට උත්සාාහ කිරීම මීට ඇතුළත් වේ�. බංංගලාාදේ�ශ අග්රාාමාාත්යයවරයාාගේ� උපදේ�ශකයෙ�කු
සඳහන් කරන පරිදි, “අපි ශ්රී ලංංකාාවේ� [චීන අපනයන ආයෝ�ෝජන සමඟ ලැැබූූ අත්දැැකීම් වලින්] ඉගෙ�න
ගත්තෙ�මුු, අපි ජිබුු තිවල දී ද [එයම] ඉගෙ�න ගත්තෙ�මුු .”5 මෙ�ම රටවල පාාර්ශවකරුවන්ගේ� වඩාාත්
ක්රියාාකාාරී අත්දැැකීම් හුුව මාාරු කරගැැනීම් හරහාා තවත් බො�ොහෝ�ෝ දේ� ඉගෙ�න ගත හැැකිය. මෙ�ම
ලේ�ඛනයේ� දෙ�වන කො�ොටස මඟින් එය කෙ�සේ� සිදු කළ යුු තු ද යන්න පිළිබඳව යෝ�ෝජනාා ඉදිරිපත් කරයි.
තෙ�වනුුව, මෙ�ම ලිපිය දේ�ශපාාලන, ආර්ථික, මිලිටරි, අධ්යා�ාපනික සහ සමාාජයීය ගැැටලු පරාාශයක්
හරහාා මෙ�ම රටවල් සමඟ චීනයේ� සබඳතාාවල ඇත්ත වශයෙ�න්ම සිදුවන දේ� විස්තර කරයි.
අධ්යයයනයේ� මේ� කො�ොටස තුළින් විශේ�ෂයෙ�න්ම රටවල් හතරේ� බලපෑෑම්කරුවන්ගේ� හාා ප්රවීණයන්
ජාාලයක් හරහාා මෙ�න්ම පුු ළුල් සම්මුු ඛ සාාකච්ඡාා, ඉලක්කගත කණ්ඩාායම් සහ වෙ�නත් ආකාාරයේ�
පාාර්ශවකරුවන්ගේ� සම්බන්ධතාා හරහාා තො�ොරතුරු හාා දැැක්ම ලබාා ගනී. වසරක් පුු රාා ව්යා�ාප්ත වූූ
මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතිය තුළ දී, රජය, දේ�ශපාාලන පක්ෂ, රාාජ්යය තාාන්ත්රික සේ�වාාවන්, මාාධ්යය, වාාණිජ මණ්ඩල,
කාාර්මික අවශ්යයතාා, ශාාස්ත්රාාලීය අවකාාශය, බුු ද්ධි මණ්ඩල, සිවිල් සේ�වය සහ රාාජ්යය නො�ොවන සංංවිධාාන
ඇතුළු ප්රධාාන අංංශවල සාාමාාජිකයින්ගේ� ජාාලයක් කාානගී එන්ඩෝ�ෝව්මන්ට් විසින් එකලස් කො�ොට
තිබේ�. චීනය කෙ�රෙ�හි මෙ�න්ම රටවල් තුළ හාා පිටත ද පවතින ගතික ආකල්ප පිළිබඳ සමස්ත සමාාජ
අවබෝ�ෝධයක් ලබාා ගැැනීම එහි අරමුු ණ විය. අවසාාන ඉලක්කය වෙ�නුු වෙ� න් කාානගී එන්ඩො�ොව්මන්ට්
විසින් විවිධ රටවලින් පැැමිණි පාාර්ශවකරුවන් එක්තැැන් කො�ොට සංංසන්දනාාත්මක සාාකච්ඡාාවක් සහ
අත්දැැකීම් හාා අදහස් හුුව මාාරු කර ගැැනීමක් සඳහාා පහසුු කම් සලසාා තිබේ�.
සිව්වනුුව, ප්රාාථමික හාා ද්විතීයික පර්යේ�ෂණ, මාාධ්යය නිරීක්ෂණ සහ චීනය සමඟ ඔවුු න් ගේ� සබඳතාාවල
සෑෑම අංංශයක් ගැැනම ගැැඹුු රු විශ්ලේ�ෂණාාත්මක ගවේ�ශනයක් හරහාා මෙ�ම ජාාලයේ� අදහස් සමඟ
විවිධ තක්සේ�රු කිරීමේ� ක්රම ඒකාාබද්ධව භාාවිතාා කිරීම මගින් මෙ�ම ලිපිය එම රටවල සිදුවෙ�මින්
පවතින දේ� සංංසන්දනය කරයි.
මෙ�ම ලිපිය රටවල් හතරේ� එක් එක් රට සඳහාා ප්රශ්න හයක් ඉදිරිපත් කරයි:
1. චීනයේ� ක්රියාාකාාරකම් මෙ�හෙ�යවන මූූ ලෝ�ෝපාායික තර්කනය සහ අරමුු ණු මො�ොනවාාද?
2. එක් එක් රාාජ්යයයන්ගේ� කුමන දුර්වලතාාවයන් සහ අඩුු පාාඩුු චීනයට තම වාාසිය සඳහාා
යො�ොදාාගැැනීමට හැැකි වී තිබේ�ද? ඒ කුමන මෙ�වලම් කුමන ආකාාරයට භාාවිතාා කිරීමෙ�න් ද?
3. බලපෑෑම් සහගත විවිධ චීන ක්රියාාකාාරකම් කෙ�තරම් සාාර්ථකද, ඒවාා දේ�ශීය ආයතන
කෙ�රෙ�හි සහ චීනය කෙ�රෙ�හි වූූ මහජන හාා ප්රභූ දෘෘෂ්ඨිකෝ�ෝණයන් කෙ�රෙ�හි ඇති කරවන
බලපෑෑම කුමක්ද?
4. එක්සත් ජනපදයේ� සහ එහි මූූ ලෝ�ෝපාායික හවුු ල් කරුවන්ගේ� අවශ්යයතාාවන්ට එරෙ�හිව මේ�
වන විට පවතින හෝ�ෝ අනාාගතයේ� ඇතිවිය හැැකි තර්ජන කවරේ�ද?
5.කො�ොරෝ�ෝනාා වසංංගතය චීන බලපෑෑම ශක්තිමත් කරන හෝ�ෝ දුර්වල කරන හැැරවුුම් ලක්ෂ්යයයක්
බවට පත් වී තිබේ�ද?
6.රටවල් හතර තම මර්මතාාවයන් කළමනාාකරණය සහ අවම කරගෙ�න ඇත්තේ� කෙ�සේ�ද,
එසේ�ම අසල්වැැසියන්ට ඔවුු න් ගේ� සුු විශේ�ෂී අත්දැැකීම් වලින් ඉගෙ�න ගත හැැකි පාාඩම්
කවරේ�ද?
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කාානගී එන්ඩෝ�ෝව්මන්ට් 2020 ඔක්තෝ�ෝබර් සිට දෙ�සැැම්බර් දක්වාා කාාලය තුළ අවධාානය යො�ොමුු වූූ
රටවල විවිධ ක්ෂේ�ත්රයන් හි විශේ�ෂඥයින් සමඟ සංංවෘෘත වැැඩමුු ළු පැැවැැත් වූූ අතර, පසුුව එම ජාාලය
සමඟ තවදුරටත් කටයුු තු කරමින් සිටී. විධිමත් සැැසි තේ�මාානුු කූලව සංංවිධාානය කළ අතර, ඒ සඳහාා
හතළිස් දෙ�නෙ�කු පමණ සහභාාගී විය.
කතුවරයාා විසින් 2021 ජනවාාරි සිට මැැයි දක්වාා කාාලය තුළ ඩිජිටල් හාා දුරකථන සම්මුු ඛ සාාකච්ඡාා
හතළිහක් සහ ප්රාාථමික පර්යේ�ෂණයක් ද සිදු කරන ලදී. වැැඩමුු ළු සාාකච්ඡාාවලින් ලබාාගත් දත්ත
එක්තැැන් කො�ොට සංංසන්දනාාත්මක සාාකච්ඡාා කිරීමට සහ රටවල් පිළිබඳ විශ්ලේ�ෂණයන් සකස්
කිරීමට ද ඒවාා උපකාාරී විය. මෙ�ම අධියරට බංංගලාාදේ�ශයේ�, ඉන්දියාාවේ�, නේ�පාාලයේ�, චීනයේ�, ශ්රී
ලංංකාාවේ�, මාාලදිවයිනේ� සහ ඇමරිකාා එක්සත් ජනපදයේ� ප්රතිපත්ති ලේ�ඛන, අධ්යයයන පර්යේ�ෂණ,
පෞ�ෞද්ගලික සහ රාාජ්යය සමාාගම් වෙ�බ් අඩවි, සමාාජ මාාධ්යය පලකිරීම්, රජයේ� නිල ලිපි ලේ�ඛන සහ
ප්රකාාශ ඇතුළත් විවෘෘත මූූ ලාාශ්ර තො�ොරතුරු පිළිබඳව වූූ ගැැඹුු රු ගවේ�ශනයක් අන්තර්ගත විය. 2013
සිට 2020 දක්වාා වූූ බංංග්ලාා, චීන, ඉංංග්රීසි, නේ�පාාලී, සිංංහල සහ දෙ�මළ යන භාාෂාා වල ප්රවෘෘත්ති
පිළිබඳ වූූ ප්රලේ�ඛන පර්යේ�ෂණ ද ඊට ඇතුළත් විය. ඉංංග්රීසි භාාෂාා මූූ ලාාශ්රවලින් පමණක් ගො�ොඩනැැගෙ�න
චිත්රයට වඩාා මේ� භාාෂාා සියල්ලම මගින් චීනයේ� නැැගී එන බලපෑෑම පිළිබඳ වඩාාත් සම්පූූ ර්ණ
චිත්රයක් ලැැබේ�.
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මේ� දක්වාා කතාාව
සමීක්ෂණයට භාාජනය වූූ දකුණු ආසියාානුු රටවල් හතර තුළ මෑෑත වසරවල දී චීන බලපෑෑම
පිළිබඳව වූූ වඩාාත් බලවත්ම මූූ ලාාශ්රයන් වාාණිජමය හාා මූූ ල්යයමය ඒවාාය.6 මෙ�ය අවම වශයෙ�න්
ලංංකාාවේ� හම්බන්තො�ොට හාා කො�ොළඹ වරාාය ව්යා�ාපෘෘති, සහ බංංගලාාදේ�ශයේ� පද්මාා බහුු කාාර්ය පාාලම්
ව්යා�ාපෘෘතිය සඳහාා පමණක් නො�ොව ඉහළ වටිනාාකමකින් යුු ත් ව්යා�ාපෘෘති මූූ ල්යයකරණයන් හාා මෙ�හෙ�යුුම්
හවුු ල් කාාරිත්වයන් තුළින් පිළිබිඹුු වේ�. අරමුු දල් සපයන්නෙ�කු වශයෙ�න් හෝ�ෝ තාාක්ෂණික හාා සැැපයුුම්
ආධාාර සැැපයීමේ� දී තීරණාාත්මක සංංවර්ධන හවුු ල් කරුවෙ�කු වශයෙ�න් වෙ�නසකින් තො�ොරව රටවල්
හතරේ�ම රජයන් විසින් චීනය හඳුනාාගෙ�න තිබේ�.7 ඊට අමතරව, චීනය බංංගලාාදේ�ශය සහ ශ්රී ලංංකාාව
සඳහාා භාාණ්ඩ වෙ�නුු වෙ� න් විශාාලතම වෙ�ළඳ හවුු ල් කරුවාා වන අතර, නේ�පාාලය සහ මාාලදිවයින
වෙ�නුු වෙ� න් දෙ�වන විශාාලතම වෙ�ළඳ හවුු ල් කරුවාා ද වේ�. 2018–2019 මූූ ල්යය වර්ෂයේ� දී නේ�පාාලයේ�

2 වන රූපය

2 වන රූපය. අවධාානයට යො�ොමුු වූූ රටවල චීනය සමඟ පවතින ආනයන හාා අපනයන

අවධානයට ෙයාම� ව� රටවල චීනය සමඟ පවතින ආනයන හා අපනයන
� ලංකාව

ආනයන
අපනයන

ෙන්පාලය

ආනයන
අපනයන

බංග්ලාෙද්ශය

ආනයන
අපනයන

මාලදිවයින
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මූූ ලාාශ්ර: 9 වන ඇමුු ණු ම බලන්න

ම�ලා�: 9 වන ඇම�ණුම බලන්න
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3 වන රූපය

දකුණු ආසියාෙව් චීන සංචාරකයින්

3 වන රූපය. දකුණු ආසියාාවේ� චීන සංංචාාරකයින්
� ලංකාව

ෙන්පාලය

බංග්ලාෙද්ශය

මාලදිවයින
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මූූ ලාාශ්ර: 10 වන ඇමුු ණු ම බලන්න

ම�ලා�: 10 වන ඇම�ණුම බලන්න

සමස්ත විදේ�ශ ආයෝ�ෝජනයෙ�න් අඩකටත් වඩාා වැැඩි ප්රමාාණයකට ද, 2020–2021 දක්වාා අඛණ්ඩව
වසර හයක් නේ�පාාලයට පො�ොරො�ොන්දු වූූ සෘෘජුු විදේ�ශ ආයෝ�ෝජනවලට (FDI) ද විශාාලතම මූූ ලාාශ්රය
චීනයේ� ආයෝ�ෝජකයින් විය.8 කෙ�සේ� වෙ�තත්, මෙ�ම සබඳතාාවල ආර්ථිකමය අංංගය වඩ වඩාාත්
දේ�ශපාාලන, රාාජ්යය සහ මිනිසුු න් ගෙ�න් මිනිසුු න් ට යන අංංශ සමඟ එකිනෙ�කට වෙ�ලී තිබේ�.
චීනයේ� බලධාාරීන්ගේ� ක්රියාාකාාරී දිරිගැැන්වීමත් සමඟ චීන සංංචාාරකයින් රටවල් හතරේ�ම
වර්ධනයේ� වැැදගත් ධාාවකයක් බවට පත්ව තිබේ�. උදාාහරණයක් ලෙ�ස, 2019 දී කෝ�ෝවිඩ් -19 ට
ප්රතිචාාර වශයෙ�න් රජයන් විසින් ජාාත්යයන්තර සංංචාාර නවතාා දැැමීමට පෙ�ර නේ�පාාලයට පැැමිණි චීන
සංංචාාරකයින් සංංඛ්යා�ාව වසරින් වසර සියයට 11 කටත් වඩාා ඉහළ නැැගුණි. චීන තාානාාපතිවරිය
ඔවුු න් ව දිරිමත් කළ බව නිසැැකය. ඇය තමන් විසින් රටේ� සංංචාාරක ආකර්ෂණ ස්ථාාන නැැරඹීම
පිළිබඳව වෘෘත්තීයමය වශයෙ�න් රූගත කළ තමන්ගේ� ඡාායාාරූප එකතුවක් ද නිකුත් කළාාය.9 අනෙ�ක්
අතට, කො�ොරෝ�ෝනාා වසංංගතය මධ්යයයේ� වුුව ද 2020 මැැද භාාගයේ� සිට ජාාත්යයන්තර සංංචාාරකයින්
සඳහාා විවෘෘතව තිබුු න ද චීන රජයේ� පිටුු බලයක් නො�ොමැැති වීම හේ�තුවෙ�න් චීන සංංචාාරකයින් ගලාා ඒම
අඩාාල වූූ බව මාාලදිවයිනේ� සංංචාාරක කර්මාාන්තයේ� ප්රධාානීන් විශ්වාාස කරයි.10
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අධ්යා�ාපනික හවුු ල් කාාරිත්වය ද පුු ළුල් වී තිබේ�. කො�ොන්ෆියුුසි යස් ආයතන කිහිපයක් බංංගලාාදේ�ශයේ�
කඩිනමින් විවෘෘත කර තිබේ�. නේ�පාාලයේ�, පාාසැැල් කිහිපයක අදාාල ගුරුවරුන්ගේ� වැැටුු ප් ලබාාදීමට චීන
රජය ඉදිරිපත් වීමෙ�න් පසුුව ඒවාායේ� චීන භාාෂාා පාාඨමාාලාා අනිවාාර්ය කර තිබේ�.11 බංංගලාාදේ�ශයේ�
මාාධ්යයවේ�දීන්ට චීන ආයතන තුළ වසරක, සියලු වියදම් ගෙ�වාා ලබාා දුන් අධිශිෂ්යයත්ව පිරිනමාා ඇති
අතර, BRI තුළින් රටට ලැැබෙ�න ප්රතිලාාභ පිළිබඳ වට මේ�ස සාාකච්ඡාා සම්බන්ධීකරණය කිරීමට චීන
තාානාාපති කාාර්යාාලය විවිධ පුුවත්පත් සමඟ කටයුු තු කර තිබේ�.
චීන කො�ොමියුු නිස්ට් පක්ෂයේ� (CCP) ජාාත්යයන්තර දෙ�පාාර්තමේ�න්තුව කලාාපයේ� දේ�ශපාාලන පක්ෂ සමඟ
අනලස්ව සන්ධාාන ගො�ොඩනගාාගෙ�න තිබේ�. ඔවුු න් පාාර්ශව අතර සම්බන්ධතාාවයන් සහ සහයෝ�ෝගීතාා
මාාවත් පිළිබදව සාාකච්ඡාා කිරීම සඳහාා නේ�පාාලයේ� සහ ශ්රී ලංංකාාවේ� පාාලක පක්ෂ සාාමාාජිකයින් සමඟ
අන්තර්ජාාලය හරහාා සම්මන්ත්රණ සහ වැැඩමුු ළු සංංවිධාානය කර තිබේ�.12 බංංගලාාදේ�ශයේ� පාාලක
අවාාමි ලීගයේ� පක්ෂ සභාාපතිනී අගමැැතිනි ෂෙ�යික් හසීනාා මහත්මිය විසින් ඉදිරියේ� දී CCP සමඟ
සහයෝ�ෝගීතාාව වැැඩිදියුු ණු කිරීමේ� අරමුු ණි න් අවබෝ�ෝධතාා ගිවිසුුමක් ද අත්සන් කරන ලදී.13
මෑෑත වසරවල දී කලාාපය තුළ සිය බලපෑෑම ගො�ොඩනැැගීම වෙ�නුු වෙ� න් චීන කො�ොමියුු නිස්ට් පක්ෂය
(CCP) තමන්ගේ� තවත් හස්තයක් බලමුු ලු ගන්වාා තිබේ�. දකුණු ආසියාාව සඳහාා පත්කර ඇති
තාානාාපතිවරුන් කිහිප දෙ�නෙ�කුම CCP හි එක්සත් පෙ�රමුු ණු වැැඩ දෙ�පාාර්තමේ�න්තුවේ� (UFWD)
පුු ළුල් ලෙ�ස සේ�වය කර ඇති අයවන අතර, ඔවුු න් අනිවාාර්යයෙ�න්ම රාාජ්යය තාාන්ත්රික බලගණයට
අයත් වූූව න් නො�ොවීය. UFWD වෙ�නත් රටවල දේ�ශපාාලන, ආර්ථික හාා බුු ද්ධිමය ප්රභූන්ට බලපෑෑම්
කිරීමට ක්රියාා කරයි; වර්තමාාන සන්දර්භය තුළ, ගෝ�ෝලීය සැැකැැස්ම තුළ චීනය අනාාගතය සඳහාා හවුු ල්
කරුවෙ�කු වශයෙ�න් නිරූපණය කෙ�රෙ�න ව්යා�ාජ අඛ්යා�ානයක් ගො�ොඩනැං�ංවීමට ඔවුු න් සම්බන්ධ වී තිබේ�.
බංංගලාාදේ�ශ තාානාාපති ලී ජිමිංංගේ� සහ ශ්රී ලංංකාාවේ� හිටපුු නියෝ�ෝජිත චෙං�ං ෂුු යුුවාාන්ගේ� වෘෘත්තීය ජීවිත
UFWD වෙ�තින් ආරම්භ වී තිබේ�. කලාාපයේ� සෙ�සුු අය අතර පාාකිස්ථාානයේ� තාානාාපති නොං�ං� රොං�ං� ද
දෙ�පාාර්තමේ�න්තුවේ� පසුු බි මක් සහිත අයෙ�කු බව බො�ොහෝ�ෝ දෙ�නාා දන්නාා කරුණකි.
කො�ොරෝ�ෝනාා වයිරසය ආශ්රිත අවශ්යයතාා සඳහාා වෛෛද්ය� උපකරණ, ජෛෛව වෛෛද්ය� විශේ�ෂඥතාාවය
සහ ප්රාාග්ධනය සැැපයීම මඟින් චීනයට මෙ�ම රටවල් හතර සමඟ නවමුු ආකාාරවලින් ඍජුුව ම
වැැඩ කිරීමේ� අවස්ථාා නිර්මාාණය වී තිබේ�.14 2020 දී චීනය මෙ�ම රටවල් හතර සඳහාා පරීක්ෂණ
කට්ටල, පුු ද්ගලික ආරක්ෂක උපාං�ංග සහ වෛෛද්ය� සැැපයුුම් ලබාා දී තිබේ�. ඩො�ොලර් මිලියන 500 ක
ණයක් ශ්රී ලංංකාාවට ලබාා දීම සහ රෝ�ෝගීන්ට ප්රතිකාාර කිරීම හාා වෛෛද්ය� වෘෘත්තිකයින් පුු හුු ණු කිරීම
සඳහාා විශේ�ෂඥ කණ්ඩාායමක් බංංගලාාදේ�ශයට යැැවීම දක්වාා එය තවදුරටත් පුු ළුල් වී තිබේ�. 2021
දී චීනය රටවල් හතර සඳහාාම සයිනො�ොෆාාර්ම් එන්නත ලබාා දී තිබේ�.15 පො�ොදු සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාවන්ගේ�
ධාාරිතාාවයේ� අඩුු පාාඩුු අර්බුු දය විසින් හෙ�ළිදරව් කිරීමත් සමඟ, පශ්චාාත් COVID-19 ලෝ�ෝකයක,
දකුණු ආසියාානුු රටවල් යටිතල පහසුු කම් ගැැන කතාා කරන විට, ඔවුු න් වරාාය සහ මහාාමාාර්ග
මෙ�න්ම රෝ�ෝහල් සහ විද්යා�ාගාාර පිළිබඳව ද අදහස් කිරීමට ඉඩ තිබේ�. චීනය එම මැැදිහත්වීම් සඳහාා
ඉතාාම උනන්දු වනුු ඇත. චීනයේ� තාාක්ෂණික හාා විද්යා�ාත්මක සහයෝ�ෝගීතාාවයන් තවමත් ආරම්භක
අවස්ථාාවේ� තිබුු න ත් සෞ�ෞඛ්යය සේ�ද මාාවත හරහාා ඔවුු න් විසින් විකල්ප ලබාා දෙ�නුු ඇත.16 ටෙ�ලි වෛෛද්ය�
සේ�වාාවන් ගො�ොඩනැැගීම සඳහාා උසස් 5G තාාක්ෂණයන් අවශ්යය වනුු ඇති අතර, ඒ මගින් චීනයේ�
ජාාතික විදුලි සංංදේ�ශ කටයුු තුවල ශූරයාාවන හුුවාාවේ� ඇතුළු චීන සමාාගම් සඳහාා අවස්ථාා
විවෘෘත වනුු ඇත.
දකුණු ආසියාාව තුළ චීනය පෙ�නී සිටීම තවදුරටත් ආර්ථිකමය වශයෙ�න් අතිප්රමුු ඛ නො�ොවන
බවත්, කලාාපය තුළ එහි ස්ථාාවරභාාවය සහ දිගුකාාලීන උපාාය මාාර්ගික අවශ්යයතාා වැැඩිදියුු ණු
කිරීම වෙ�නුු වෙ� න් විශාාල, බහුුමාානීය උත්සාාහයන් සමඟ එය සම්බන්ධ බවත් මෙ�ම වර්ධනයන්
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තුළින් පෙ�න්නුුම් කෙ�රේ�. නමුු ත් මෙ�ම වැැඩිවන චීන මැැදිහත්වීම් සහ බලපෑෑම් නිසාා බො�ොහෝ�ෝ විට
රජයන් හතරේ�ම දේ�ශීය බෙ�දීම් උග්රවීමේ� හැැකියාාවක් ඇත. එමඟින් දේ�ශපාාලන හාා වාාණිජ
ප්රභූන් එකිනෙ�කාාට එරෙ�හිව යො�ොමුු කිරීමේ� හැැකියාාව ඇති, චීනය සමඟ සමීප සබඳතාා සහිත
පාාර්ශවකරුවන් නිර්මාාණය වනුු ඇත. එමඟින් බිඳෙ�නසුු ලු ආයතන ඇති, නො�ොදියුු ණු සිවිල් සමාාජයක්
හෝ�ෝ ග්රහණයට ගැැනීමට හැැකියාාවක් ඇති ප්රභූ පැැලැැන්තියක් සිටින මෙ�ම රටවල රාාජ්යයය ම
අවසාානයේ� දී දුර්වල විය හැැකිය. කෙ�සේ� වෙ�තත්, මේ� වන විටත්, රාාජ්යයයන් හතරෙ�න් වැැඩි ප්රමාාණයක
දී චීනය සංංවර්ධන අවශ්යයතාා වෙ�නුු වෙ� න් සහය විය හැැකි හවුු ල් කරුවෙ�කු ලෙ�ස බො�ොහෝ�ෝ දුරට
සැැලකේ�. තවද එක්සත් ජනපදයට මේ� සමඟ තරඟ කිරීම පහසුු නො�ොවනුු ඇත. එක්සත් ජනපදය
කුඩාා දකුණු ආසියාානුු රටවල් කෙ�රෙ�හි දක්වන උනන්දුව හාා සම්බන්ධවීම කඩින් කඩ සිදුවන්නක්
බව කලාාපයේ� බහුු ත ර පිරිසකගේ� මතය යි. අනෙ�ක් අතට චීනය සැැලැැස්මක් සහිත ක්රීඩකයෙ�කු ලෙ�ස
සැැලකේ�. එපමණක් නො�ොව, චීනයේ� පෙ�නී සිටීම පිළිබඳව ප්රශ්න සහ විවේ�චන තිබියදීත්, චීන පාාත්රයින්
අධිෂ්ඨාාන සහගතව බලය පවත්වාා ගැැනීමේ� සහ විශ්වාාසය තහවුු රු කර ගැැනීමේ� දැැනෙ�න පියවර
ගෙ�න තිබේ�.

බංංග්ලාාදේ�ශය
බංංගලාාදේ�ශය සහ චීනය අතර සබඳතාා ශක්තිමත්වීමට වසර කිහිපයක් ගත වූූ අතර, දෙ�රට
අතර තාානාාපති සබඳතාා ආරම්භ වූූ යේ� 1976 දී පමණි. කෙ�සේ� වෙ�තත්, 2016 දී චීන ජනාාධිපති
ෂී ජින්පින්ග්ගේ� ඩකාා සංංචාාරයේ� දී බංංගලාාදේ�ශය BRI ට අත්සන් කරන විට ආර්ථික, ආරක්ෂක
සහ භූදේ�ශපාාලනික අවශ්යයතාා අනුුව ඔවුු න් අතර සෑෑම අතකින්ම සම්බන්ධතාා තහවුු රු වී තිබුු ණි.
දකුණු ආසියාාව තුළ චීනයේ� ආධාාරයෙ�න් වැැඩි දියුු ණු කළ යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති ඉහළම
සංංඛ්යා�ාවක් පවතින්නේ� බංංගලාාදේ�ශයේ� ය. ඒ අතරම, සම්බන්ධතාාවය තුළට ශක්තිමත් ආරක්ෂක
හවුු ල් කාාරිත්වයක අංංග ද ඇතුළත් කරගෙ�න තිබුු ණි. ස්ටො�ොක්හෝ�ෝම් ජාාත්යයන්තර සාාම පර්යේ�ෂණ
ආයතනයේ� 2020 වාාර්තාාවට අනුුව, බංංගලාාදේ�ශය ගෝ�ෝලීය වශයෙ�න් චීනයේ� දෙ�වන විශාාලතම
මිලිටරි දෘෘඩාං�ංග ගැැනුුම් කරු වන අතර, 2016 සහ 2020 අතර කාාලය තුළ සිදු කළ චීනයේ�
මුු ළු අපනයන වලින් පහෙ�න් එකක් පමණ බංංගලාාදේ�ශයට අපනයනය කළ මිලිටරි දෘෘඩාං�ංග වේ�.
බංංගලාාදේ�ශයේ� ප්රධාාන ආයුු ධ මිල දී ගැැනීම්වලින් සියයට 70 කටත් වඩාා වැැඩි ප්රමාාණයක් චීන ආයුු ධ
වේ�.17 2009 සහ 2011 අතර කාාලයේ� දී, යුු ධ ටැං�ංකි, ගලවාා ගැැනීමේ� වාාහන, රේ�ඩාාර්, නැැව්, මිසයිල
සහ ආරක්ෂක පද්ධති සඳහාා ඩො�ොලර් මිලියන 546 කට ආසන්න මුු දලක් ඇතුළත් වී තිබේ�.18 2016 දී
බංංගලාාදේ�ශය විසින් ඩො�ොලර් මිලියන 186 කට චීනයෙ�න් ඩීසල් විදුලි සබ්මැැරීන දෙ�කක් මිල දී
ගෙ�න තිබේ�.19
බටහිර හෝ�ෝ රුසියාාව ආදී ස්ථාාපිත ආයුු ධ අපනයනය කරන රටවලට වඩාා ලාාභදාායී මෙ�න්ම එම
මිල දී ගැැනීම් සඳහාා මෘෘදු ණය ද ලබාාදෙ�න බැැවින් චීනයෙ�න් ආයුු ධ මිල දී ගැැනීමට බංංගලාාදේ�ශය
වැැඩි කැැමැැත්තක් දක්වයි. 20 ආරක්ෂාාව හාා සම්බන්ධ සහයෝ�ෝගීතාාවය පො�ොලිසිය දක්වාා ද ව්යා�ාප්ත වී
තිබේ�. 2018 දී දෙ�රට විසින් නීතිය බලාාත්මක කිරීමේ� පුු හුු ණු සහය සහ ජාාතික පො�ොලිසියට ආයුු ධ
සහ පතො�ොරම් ලබාා දීම පිළිබඳ ගිවිසුුම් අත්සන් කරන ලදී. 21 බංංගලාාදේ�ශයට ලැැබෙ�න තාාක්ෂණික
ප්රතිලාාභවලින් ඔබ්බට ගිය මෙ�ම ආරක්ෂක සම්බන්ධතාාවය ඉන්දියාාව සිය ඍජුු බලපෑෑම් අවකාාශය
ලෙ�ස සලකන කලාාපය තුළ වීම සුු විශේ�ෂී වන අතර එමගින් චීනය සහ ඉන්දියාාව අතර සබඳතාා
සමබර කර ගැැනීමේ� ඩකාා පාාලනයේ� දක්ෂතාාව පෙ�න්වාා දෙ�යි.
මෙ�ම සමබර කිරීමේ� භූමිකාාව ආරක්ෂාාව පිළිබඳව ක්ෂේ�ත්රයෙ�න් ඔබ්බට විහිදේ�. චීන වෙ�ළඳපො�ොල
ද ඇතුළුව විවිධ වූූ අපනයන වෙ�ළඳපො�ොලවල් සඳහාා බංංගලාාදේ�ශයට සිය නිෂ්පාාදන පදනම පුු ළුල්
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කිරීමට සහ ව්යා�ාපෘෘති මූූ ල්යයකරණය හාා ඉදිකිරීම් තුළින් යටිතල පහසුු කම් අඩුු පාාඩුු මඟහරවාා
ගැැනීමට චීනය කදිම සහකරුවෙ�කු වී තිබේ�. ආර්ථික මැැදිහත් වීම මූූ ලි ක වශයෙ�න්ම වෙ�ළඳාාම,
යටිතල පහසුු කම් සහ ව්යා�ාපාාර අතර හවුු ල් කාාරිත්වයන් වේ�.
චීනය බංංගලාාදේ�ශයේ� ඉහළම අපනයන හවුු ල් කරුවන් දහ දෙ�නාා22 අතර නො�ොමැැති නමුු ත්, එහි
අපනයන අපේ�ක්ෂාාවන් ශක්තිමත් කරගැැනීම වෙ�නුු වෙ� න් ප්රතිපත්තිමය සහ වරණීය වශයෙ�න් පිළියම්
යෙ�දීම චීනයේ� අපේ�ක්ෂාාවයි. උදාාහරණ වශයෙ�න්, 2020 ජුු නි මාාසයේ� සිට චීනය බංංගලාාදේ�ශ භාාණ්ඩ
වලින් සියයට 97 ක් සඳහාා සිය දේ�ශීය වෙ�ළෙ�ඳපො�ොළට තීරුබදු රහිතව ප්රවේ�ශ වීමට අවසර දී
තිබේ�. 23 වඩාාත් වැැදගත්ම දෙ�ය නම්, එමගින් එරට අපනයන පදනම විවිධාං�ංගීකරණය කිරීමට සහ
කර්මාාන්ත වටිනාාකම් දාාමය ඉහළට ගෙ�න යාාමට බංංගලාාදේ�ශයට උපකාාරී වීමයි. 24 බංංගලාාදේ�ශයේ�
ව්යයවසාායකයින්ට චීනයේ� නිෂ්පාාදන යන්ත්රෝ�ෝපකරණ අවම පො�ොලී අනුු පාාතයක් සහ සැැලකිය යුු තු
සහන කාාලයක් සහිතව මිල දී ගත හැැකිය. 25 ෂීගේ� 2016 ඩකාා සංංචාාරයේ� දී දෙ�රට විසින් ගිවිසුුම්
විසි හතකට අත්සන් තැැබූූ අතර, ඒ යටතේ� වෙ�රළබඩ ආපදාා කළමනාාකරණය, කර්නාාෆුු ලි ගඟ
යටින් දිවෙ�න උමංං මාාර්ගයක් සැැදීම මෙ�න්ම බංංගලාාදේ�ශයේ� නිෂ්පාාදන ධාාරිතාාවය ශක්තිමත් කිරීම
සඳහාා වූූ ව්යා�ාපෘෘති වෙ�නුු වෙ� න් චීනය බංංගලාාදේ�ශයට ඩො�ොලර් බිලියන 24 ක් ණය ලබාාදෙ�නුු ඇත. 26
චිතගොං�ං�හි චීන ආර්ථික හාා කාාර්මික කලාාපය-2 වැැනි විශේ�ෂිත ආර්ථික කලාාපයන් (SEZ) හරහාා
චීනය බංංගලාාදේ�ශයේ� සෘෘජුුව ම නිෂ්පාාදන කර්මාාන්ත ආරම්භ කරමින් සිටී. 27 ආයෝ�ෝජන ආකර්ෂණය
කරගැැනීමට සහ රැකියාා සඳහාා මුු දල් යෙ�දවීමට අමතරව එහි දී විශේ�ෂඥතාාව සහ තාාක්ෂණය මාාරු
කිරීමට ද උපකාාරී වන බැැවින්, බංංගලාාදේ�ශ සමාාගම් චීන සමාාගම් සමඟ හවුු ල් ව්යා�ාපාාර සඳහාා
ඉහළ කැැමැැත්තක් දක්වාා තිබේ�. 28 බංංගලාාදේ�ශයේ� ව්යයවසාායකයින්ට අනුුව, මූූ ලි ක ආයෝ�ෝජන මගින්
සාාමාාන්යයයෙ�න් හවුු ල් ව්යා�ාපාාර ක්රමිකව ගො�ොඩනැැගෙ�න නිසාා අවසාානයේ� සමස්ත පරිසර පද්ධතියක්
ස්ථාාපිත වීමත් සමඟ චීනයෙ�න් ආයෝ�ෝජන පො�ොකුරු ලැැබෙ�නුු ඇත. 29
බංංගලාාදේ�ශ සමාාගම් චීන සමාාගම් සමඟ හවුු ල් ව්යා�ාපාාර ආරම්භ කිරීමත් සමඟ, බලශක්ති අංංශය
එවැැනි ආයෝ�ෝජන වැැඩිවශයෙ�න්ම ලබන ක්ෂේ�ත්රය බවට පත් වී තිබේ�. 2020 දී ප්රධාාන ජාාලයට
එක්වුු ණු මෙ�ගාා වො�ොට් 1320 ක් ජනනය කරනුු ලබන එරට විශාාලතම බලාාගාාරය වන පාායිරාා ගල්
අඟුරු බලාාගාාරය මෙ�ම මාාදිලියේ� සාාර්ථකත්වයට උදාාහරණය වශයෙ�න් බො�ොහෝ�ෝවිට ගෙ�න එනුු
ලබයි. චීන ජාාතික යන්ත්රෝ�ෝපකරණ ආනයන සහ අපනයන සමාාගම සහ බංංගලාාදේ�ශයේ� උතුරු
විදුලිබල උත්පාාදන සමාාගම අතර සමාාන කො�ොටස් සහිත හවුු ල් ව්යා�ාපාාරයක් ලෙ�ස නිර්මාාණයකර ඇති
බංංගලාාදේ�ශ චීන බලශක්ති සමාාගම මගින් එම බලාාගරය ගො�ොඩනගාා තිබේ�.30 විදුලිය උත්පාාදනය
කිරීම හැැරුණු විට, එම ස්ථාානයේ� සැැලකිය යුු තු ප්රවාාහන මෙ�හෙ�යුුම් සහ යටිතල පහසුු කම්, දුම්රිය
මාාර්ග සහ පාාලම් තැැනීම මෙ�න්ම පයිරාා වරාාය සංංවර්ධනය කිරීම හාා එහි ධාාරිතාාවය වැැඩි කිරීම ද
මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතිය තුළින් අපේ�ක්ෂාා කෙ�රේ�. අතිරේ�කව, චීන සමාාගම සමඟ අත්සන්කරනුු ලැැබූූ නඩත්තු
කිරීමේ� ගිවිසුුම ක් යටතේ�, මෙ�හෙ�යුුම් ආරම්භකර වසර පහක් ඇතුළත බංංගලාාදේ�ශ කම්කරුවන්
පුු හුු ණු කිරීම සහ බලාාගාාරය ක්රියාාත්මක කිරීමේ� තාාක්ෂණය මාාරු කිරීම ද සිදු කෙ�රෙ�නුු ඇත31.
බලශක්තියෙ�න් ඔබ්බට, බංංගලාාදේ�ශයේ� සිදුවන පො�ොකුරු ආකාාර කාාර්මීකරණ ප්රවේ�ශය තුළ,
එරටේ� ප්රථම සුු හුුරු නගරය මෙ�න්ම නිෂ්පාාදන සමාාගම් සහ ඒ ආශ්රිත කර්මාාන්ත සඳහාා චිතගො�ොන්හි
කාාර්මික කලාාපයක් වශයෙ�න් ඩකාා නගරය ආසන්නයේ� සංංවර්ධනය වෙ�මින් ඇති පුු ර් බාාචල් හි
විවිධ ව්යා�ාපෘෘතිවල වූූ හවුු ල් ව්යා�ාපාාර තුළ චීනයේ� භූමිකාාව දැැකිය හැැකිය.32
පද්මාා බහුු කාාර්ය පාාලම් ව්යා�ාපෘෘතිය, අධිවේ�ගී මාාර්ග කිහිපයක් සහ බලාාගාාර වැැනි බංංගලාාදේ�ශයේ�
යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති කිහිපයක් ඉදිකිරීමේ� දී සහ අරමුු දල් සැැපයීමේ� දී චීනය ප්රධාාන
හවුු ල් කරුවෙ�කු වී සිටී.33 2021 ජනවාාරි වනවිට චීන ණය සහ ඩො�ොලර් බිලියන 7.1 ක ණය සහිතව,
කර්නාාෆුු ලි ගඟ යටින් දිවෙ�න බහුු මංංතීරු උමංං මාාර්ගය වැැනි තීරණාාත්මක සංංවර්ධන ව්යා�ාපෘෘති 9 ක්
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රජය විසින් ක්රියාාත්මක කරමින් සිටී.34 උපාාය මාාර්ගික හවුු ල් කරුවන් ලෙ�ස වෙ�ළඳාාම ඩිජිටල්කරණය
කිරීම සඳහාා නවීකරණයට අනුු බලදීම වෙ�නුු වෙ� න් 2018 දී ඩකාා කො�ොටස් වෙ�ළඳපො�ොල විසින්
ෂැං�ංහයි සහ ෂෙ�න්සෙ�න් කො�ොටස් වෙ�ළඳපො�ොල ලයිස්තුගත කරන ලදී. චීන හුුව මාාරුව මගින්
ලැැයිස්තුගත සමාාගම් පිළිබඳ තො�ොරතුරු වේ�දිකාාවක් සැැකසීමට, කාාර්ය සාාධනය විශ්ලේ�ෂණය කිරීම
සඳහාා මෙ�වලම් ලබාා දීමට මෙ�න්ම ජාාල ආරක්ෂාාව ඉහළ නැං�ංවීමට හාා ඩිජිටල් නිරීක්ෂණ මෘෘදුකාංං�ග
ලබාා දීමට ද බලාාපො�ොරො�ොත්තු වේ�.35
කලාාපය පුු රාා චීනයේ� මැැදිහත්වීම අත්යයවශ්යය අංංගයක් බවට පත්වීමේ� නැැඹුු රුව පිළිබිඹුු කරමින්,
බංංගලාාදේ�ශ-චීන වාාණිජ හාා කර්මාාන්ත මණ්ඩලය වැැනි වෙ�ළඳ ආයතන හරහාා දෙ�රට ව්යා�ාපාාර
ගැැළපීම් අභ්යා�ාස නිරන්තරයෙ�න් පවත්වයි. මෙ�ම සුු පුුරුදු පියවරයන්ගෙ�න් ඔබ්බට විහිදෙ�න සංංකීර්ණ
සම්බන්ධීකරණ මට්ටමක් චීනය විසින් පෙ�න්වාා තිබේ�. නව ව්යා�ාපාාරික අවස්ථාාවන් වෙ�නුු වෙ� න්
ප්රදේ�ශය විමසාා බැැලීමට චීන ව්යා�ාපාාර ඔවුු න් ගේ� බංංගලාාදේ�ශ සගයන් වෙ�ත ළඟාා වන විට, ඩකාා
තාානාාපති කාාර්යාාලය සහ අනෙ�කුත් චීන පාාර්ශවකරුවන් සියල්ලම එක්ව ගමන් කරමින් තො�ොරතුරු
සම්මන්ත්රණ පවත්වාා ප්රාාග්ධනය ලබාාදීම වෙ�නුු වෙ� න් වෙ�න් වෙ�න්ව ඉදිරිපත්වීම් සිදු වේ�. ගවේ�ෂණය
සඳහාා සම්බන්ධ වීමේ� සිට, කො�ොන්ත්රාාත්තුව දක්වාා කාාර්යයන් මාාස කිහිපයක වේ�ගවත් කාාල
සටහනකින් සියල්ල සිදු කිරීමට ඔවුු න් සූූදාානම් ය.36
ආර්ථික මැැදිහත් වීම් ඉහළයාාමත් සමඟ අත්වැැල් බැැඳ ඉහළ දේ�ශපාාලනික සම්බන්ධීකරණයක් ද
පැැමිණ තිබේ�. පාාලක අවාාමි ලීගය සහ එහි ප්රධාාන විරුද්ධවාාදියාා වන බංංගලාාදේ�ශ ජාාතික පක්ෂය
(BNP) සමඟ අවම වශයෙ�න් 2015 සිට CCP හමුු වීම් සහ සාාකච්ඡාා පවත්වාා තිබේ�.37 BNP
සභාාපතිනි ඛලීඩාා සියාා 2016 දී චීනයේ� සංංචාාරය කළ අතර, ඇයව හමුුවූූ ෂී, චීන-බංංගලාාදේ�ශ
සබඳතාා වර්ධනය කර ගැැනීමට සක්රියව උදව් කිරීම පිළිබඳව ඇයගේ� පක්ෂයට ස්තූති කළේ�ය.38 CCP
යේ� ආරාාධනයෙ�න් එරට දෙ�පක්ෂයේ�ම සාාමාාජිකයින් චීනයේ� සංංචාාරය කර තිබේ�.39 දෙ�පාාර්ශවයට
එකිනෙ�කාාගෙ�න් ඉගෙ�න ගැැනීමට හාා සහයෝ�ෝගයෙ�න් කටයුුතු කළ හැැකි ආකාාරය අධ්යයයනය කිරීම
සඳහාා 2019 දී අවාාමි ලීගය CCP සමඟ අවබෝ�ෝධතාා ගිවිසුුමක් ද අත්සන් කරන ලදී.40
මෙ�ම ප්රභූ කො�ොටස් හාා ආයතන සමඟ වන සබඳතාා ශීඝ්ර දියුු ණුවක් ලබාා ඇතත්, බංංගලාාදේ�ශයේ�
පුු රවැැසියන්ට තවමත් චීනය පිළිබඳව අර්ථවත් අදහසක් නැැත. බීජිංං නියෝ�ෝජිතයින් බුු ද්ධි මණ්ඩල,
ව්යා�ාපාාරික ආයතන සහ පුුවත්පත් සමඟ හවුු ල් වී මෙ�ය වෙ�නස් කිරීමට උත්සාාහ කර තිබේ�. 2015 දී,
තාානාාපති මාා මිංංකියැං�ං, ඩො�ොලර් බිලියන 4.5 ක වියදමින් බංංගලාාදේ�ශයට විශේ�ෂ ආර්ථික කලාාප
දෙ�කක් පිහිටුු වීමට පො�ොරො�ොන්දු වෙ�මින් රටේ� විවිධ ප්රදේ�ශවල චීන ආර්ථික කටයුු තු පුු ළුල් කිරීමට
උත්සාාහ කළේ�ය.41 මේ� වන විට චීනය සිය කටයුු තු රට පුු රාා විමධ්යයගත කරමින් අනාාවාාර, චිතගොං�ං�
සහ ගසාාරියාා, මුු න් ෂිගන්ජ් යන ප්රදේ�ශවල සංංවර්ධන කටයුු තුවල නියැැලෙ�මින් සිටී. බංංගලාාදේ�ශ
සමාාගම් එකතුවකින් සෑෑදී ඇති කො�ොස්මො�ොස් සමූූ හ ය විසින් 2018 දී සංංවිධාානය කරන ලද
උත්සවයක දී, තාානාාපති සූූ ඕ ෂැං�ං විසින් නැැගෙ�නහිර බංංගලාාදේ�ශයේ� මියන්මාාර දේ�ශසීමාාවේ�
ජීවත්වන ජනතාාවට පමණක් නො�ොව ජාාතික මට්ටමින් ද වැැදගත් වන ගැැටලුවක් වූූ රෝ�ෝහින්ග්යා�ා
අර්බුු දය විසඳීම සඳහාා චීනය ගෙ�න තිබූූ උත්සාාහයන් පිළිබඳව විස්තර කළේ�ය.42
මෑෑත වසරවල දී, ඔවුු න් “මෘෘදු බලපෑෑම්” (Soft Influence) යැැයි හඳුන්වන දෙ�ය සංංවර්ධනය
කිරීම වෙ�නුු වෙ� න් විවිධාාකාාර වැැඩසටහන් දියත්කො�ොට තිබේ�.43 මිත්රත්ව මධ්යයස්ථාාන, සංංස්කෘෘතික
වැැඩසටහන් සහ බුු ද්ධි මණ්ඩල, පුුවත්පත් සහ රට පුු රාා පළාාත් පාාලන ආයතන සමඟ සම්බන්ධවීම
චීනය විසින් ඒ සඳහාා තෝ�ෝරාාගෙ�න ඇති මාාධ්යයන් වේ�. දෙ�රට අතර වසර හතළිහක රාාජ්යය
තාාන්ත්රික සබඳතාා 2015 දී චීන ජීවිතයේ� හාා සමාාජයේ� පැැතිකඩ පිළිබඳ තෙ�දින සංංස්කෘෘතික වැැඩ
සටහනකින් සනිටුු හ න් විය.44 එම වසරේ�ම ඩො�ොලර් මිලියන 80 ක වියදමින් බංංගලාාදේ�ශ-චීන

දීප් පාාල් | 17

මිත්රත්ව ප්රදර්ශන මධ්යයස්ථාානය පිහිටුු වීමට බීජිංං පාාලනය යෝ�ෝජනාා කළේ�ය.45 කෙ�සේ� වෙ�තත්, එක්
දේ�ශීය පාාර්ශවකරුවෙ�කු පෙ�න්වාා දුන් පරිදි, තාාවකාාලිකව රට හරහාා යන අමුු ත් තකු මෙ�න් නො�ොව
බංංගලාාදේ�ශයේ� “ධනය නිර්මාාණය කරන්නෙ�කු” වශයෙ�න් ආර්ථික බලවතෙ�කු ලෙ�ස චීනයේ� ප්රතිරූපය
මහජනතාාවට වඩාාත් ආකර්ෂණීය වී තිබේ�.46
චීනය බංංගලාාදේ�ශ ජාාතිකයින්, විශේ�ෂයෙ�න් තරුණ තරුණියන් වෙ�ත ලඟාාවීම සඳහාා ශිෂ්යයත්ව සහ
අධ්යා�ාපන හුුව මාාරු භාාවිතාා කරමින් සිටී. චීනය බංංගලාාදේ�ශ සිසුු න් වඩාාත්ම කැැමති විදේ�ශීය
ගමනාාන්තයක් ලෙ�ස මතු වී තිබේ�. ෂීගේ� 2016 සංංචාාරයේ� දී සිසුු න් 600 කට ශිෂ්යයත්ව ලබාා දෙ�න
බවට අවබෝ�ෝධතාා ගිවිසුුමකට අත්සන් කරන ලදී.47 කො�ොන්ෆියුුසි යස් ආයතන විවෘෘත කළ දේ�ශීය
විශ්ව විද්යා�ාල සමඟ සම්බන්ධ වීමෙ�න් ඔබ්බට යමින් බීජිනය බංංගලාාදේ�ශ සිසුු න් ට චීනයේ� ගිම්හාාන
පාාඨමාාලාා හැැදෑෑරීමට සහ කො�ොන්ෆියුුසි යස් ආයතනයේ� ප්රධාාන කාාර්යාාලය වෙ�ත පැැමිණීමට ද ඉඩ
සලසාා තිබේ�.48 චීන ව්යා�ාපාාර ද එවැැනි ව්යා�ාප්ත වැැඩ සටහන්වලට සම්බන්ධ කරගෙ�න තිබේ�. දකුණු
ආසියාාව පුු රාා ව්යා�ාප්තව ඇති චීන රාාජ්යය ව්යයවසාායක් (SOE) වන චීන වරාාය ඉංංජිනේ�රු සංංස්ථාාව
(CHEC), චිතගොං�ං� හි පිහිටි එහි වැැඩබිමක් අසල උසස් පාාසැැල් සිසුු න් ට ශිෂ්යයත්ව, නව පහසුු කම්
සහ පාාසල් සැැපයුුම් ලබාා දී තිබේ�.49
කෝ�ෝවිඩ්-19 වසංංගතයටත් පෙ�ර සිටම සහයෝ�ෝගිතාාවයේ� ක්ෂේ�ත්රයක් වූූ යේ� මහජන සෞ�ෞඛ්යයය යි. චීන
නාාවික හමුු දාා නෞ�ෞකාාවක් 2013 දී චිතගොං�ං� හි වරාාය සංංචාාරයක නිරත වූූ අතර එහි දී වෛෛද්ය�
සේ�වාාවන් සපයන ලදී. 50 2015 දී චීනය සෞ�ෞඛ්යය හාා පවුු ල් සැැලසුුම් අමාාත්යං�ංශයට ඩො�ොලර් මිලියන
4.1 ක උපකරණ ලබාා දෙ�න ලදී. 51 වසංංගතය ආරම්භයේ� සිටම, පරීක්ෂණ කට්ටල, ආරක්ෂක ඇඳුම්
කට්ටල සහ වෙ�නත් උපකරණ සඳහාා රජයට මෙ�න්ම පෞ�ෞද්ගලික ආයතනවලට ද ඔවුු න් සහය ලබාා
දෙ�මින් සිටී. 52 වසංංගත ප්රතිචාාර සහ වෛෛරස ව්යා�ාප්තිය අවම කිරීමේ� පියවරයන් කළමනාාකරණය
කිරීම සඳහාා වෛෛද්ය� විශේ�ෂඥයින් කණ්ඩාායමක් 2020 ජුු නි මාාසයේ� දී බංංගලාාදේ�ශයට යවන ලදි. 53
චීන පෞ�ෞද්ගලික අංංශයෙ�න් ද උදව් ලැැබී ඇති අතර උදාාහරණයක් ලෙ�ස අලිබාාබාා සමාාගම 2020
අප්රේ�ල් මාාසයේ� දී බංංගලාාදේ�ශයට පරීක්ෂණ කට්ටල සහ මුුව ආවරණ යවාා තිබීම පෙ�න්විය හැැකිය. 54
වසංංගතයට එරෙ�හිව සටන් කිරීම සඳහාා චීනයේ� සහය ලබන ආසියාානුු යටිතල පහසුු කම් ආයෝ�ෝජන
බැං�ංකුව මේ� වන විටත් ඩො�ොලර් මිලියන 350 ක ණය මුු දලක් බංංගලාාදේ�ශයට ලබාා දී තිබේ�. 55 2020
දී චීනයේ� සිනො�ොවැැක් එන්නත සඳහාා වූූ සාායනික අත්හදාා බැැලීම් සඳහාා සම අරමුු දල් සැැපයීම56 මේ�
සම්බන්ධයෙ�න් වූූ විරසක දෙ�රට අතර එන්නත් සම්බන්ධතාාවයට බාාධකයක් එල්ල කළ නමුු ත්
බීජිංං පාාලනය විසින් අදියර දෙ�කකින් සයිනො�ොෆාාම් එන්නත මාාත්රාා මිලියන 1.1 ක් ලබාා දීමත් සමඟ
දැැන් එය අමතක වී ඇති සෙ�යක් පෙ�නේ�. 57 බංංගලාාදේ�ශය මේ�වන විට සිනො�ොවැැක් සම නිෂ්පාාදනය
කිරීමේ� හැැකියාාව පිළිබඳව ගවේ�ෂණය කරමින් සිටින අතර, එමඟින් ධනය නිපදවන රටක් ලෙ�ස
චීනයේ� වර්ධනයවන ප්රතිරූපය සමඟ සමපාාත වෙ�මින් බංංගලාාදේ�ශයට සිය කර්මාාන්ත වටිනාාකම්
දාාමයෙ�න් ඉහළ නව ප්රදේ�ශ කරාා ගෙ�න යාාමට උපකාාරීවන බවක් පෙ�නේ�. 58
ශීඝ්රයෙ�න් වර්ධනය වන මේ� සියලු කටයුු තු තිබියදීත් බංංගලාාදේ�ශයේ� චීන ප්රවේ�ශයේ� ගැැටලු තිබේ�.
මියන්මාාරයේ� රෝ�ෝහින්ග්යා�ා ගැැටුුම, රෝ�ෝහින්ග්යා�ා මුුස් ලිම්වරුන් සහ රඛයින් බෞ�ෞද්ධ ප්රජාාවන් අතර
පැැවති වාාර්ගික ගැැටුුම නිසාා බංංගලාාදේ�ශයට සරණාාගතයින් ගලාා ඒමට පටන්ගෙ�න ඇති අතර
එය ඩකාා පාාලනයේ� දැැඩි කනස්සල්ලට හේ�තු වී තිබේ�. ඔවුු න් චීනය මියන්මාාරයට බලපෑෑම් කිරීමේ�
හැැකියාාවක් ඇති රටක් ලෙ�ස සලකන අතර, චීන විදේ�ශ අමාාත්යං�ංශයේ� ආසියාානුු කටයුු තු පිළිබඳ
විශේ�ෂ නියෝ�ෝජිත සන් ගුවො�ොක්සියැං�ං 2017 අප්රේ�ල් මාාසයේ� දී බංංගලාාදේ�ශ විදේ�ශ ඇමතිවරයාා හමුු
වූූ අවස්ථාාවේ� දී දෙ�පාාර්ශවයම මෙ�ම ගැැටලුව පිළිබඳව ඉහළ මට්ටමින් සාාකච්ඡාා කර තිබේ�. 59 චීනය
අවස්ථාා කිහිපයකදීම රෝ�ෝහින්ග්යා�ා ආශ්රිත ආධාාර ලබාා දීමෙ�න් බංංගලාාදේ�ශය සිය ස්ථාාවරය කෙ�රෙ�හි
දක්වන ඍණාාත්මක ප්රතිචාාරය අවමකර ගැැනීමට උත්සාාහ කර තිබේ�. උදාාහරණයක් වශයෙ�න්,
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2019 ජුු නි මාාසයේ� දී සරණාාගතයින් සඳහාා සහල් ලබාාදීම පිළිබඳව දෙ�පාාර්ශවය විසින්ම ලිපි
හුුව මාාරු කර ගන්නාා ලදී.60 නමුු ත් පො�ොරො�ොන්දු කෙ�සේ� වෙ�තත්, ගැැටලුව විසඳීම සඳහාා චීනයේ� වැැඩි
මැැදිහත්වීම භූදේ�ශපාාලනය විසින් අවහිර කරන බව බංංගලාාදේ�ශය විශ්වාාස කරයි.61

නේ�පාාලය
අධ්යයයනයට ලක් වූූ රටවල් හතර අතරින් නේ�පාාලය සුු විශේ�ෂී වේ�. එය ටිබෙ�ට් ස්වයංං පාාලන කලාාපයට
(TAR) මාායිම් වී තිබේ�. නේ�පාාල ජනතාාව සියවස් ගණනාාවක් තිස්සේ� වෙ�ළඳාාම, සංංස්කෘෘතිය සහ
පවුු ල් සම්බන්ධතාාවයන් හරහාා ටිබෙ�ට් ජාාතිකයින් සමඟ බැැඳී සිටී. ටිබෙ�ටය සහ දශක ගණනාාවක්
තිස්සේ� එයින් පිටවී ගිය ටිබෙ�ට් ඩයස්පෝ�ෝරාා ප්රජාාවන් සමඟ තිබෙ�න සබඳතාාවයන් තමන්ගේ�ම
අරමුු ණු වෙ�නුු වෙ� න් කත්මණ්ඩුු පාාලනය සමඟ ඇති සබඳතාා වැැඩි දියුු ණු කරගැැනීමට බීජිංං පාාලනය
උනන්දු වී තිබේ�. සැැලකිය යුු තු ටිබෙ�ට් සරණාාගත ජනගහනයක් සිටින නේ�පාාලයේ� 2008 බීජිංං
ඔලිම්පික් උළෙ�ලට පෙ�ර පැැවති විරෝ�ෝධතාාවල දී TAR විරෝ�ෝධතාා පිළිබිඹුු විය. එකල නේ�පාාලයේ�
ටිබෙ�ට් ප්රජාාව විසින් සංංවිධාානය කළ දෛෛනික විරෝ�ෝධතාාවයන් පිළිබඳව බීජිංං පාාලනය අසතුටින්
සිටි බව නේ�පාාලයේ� එක් පාාර්ශවකරුවකු තහවුු රු කළේ�ය.62 එතැැන් පටන්, ටිබෙ�ට් සරණාාගතයින්
සඳහාා නිකුත් කරන ලද ගමන් බලපත්ර සංංඛ්යා�ාව සැැලකිය යුු තු ලෙ�ස අඩුු කරන ලෙ�ස චීනය කත්මණ්ඩුු
පාාලනය වෙ�ත බලපෑෑම් කරන ලදී. එරටට දශක දෙ�කක පමණ කාාලයක් තුළ පැැමිණි පළමුු චීන
නාායකයාා වූූ ෂී, 2019 දී අනො�ොන්යය නීති ආධාාර ගිවිසුුමක්, දේ�ශසීමාා කළමනාාකරණය පිළිබඳ ගිවිසුුම්
සහ චූූ දිතයින් සියරටට භාාරදීමේ� ගිවිසුුම ක් ගැැන පවාා සාාකච්ඡාා පැැවැැත්වීය.63
චීනය සමඟ නේ�පාාලයේ� සම්බන්ධතාාවයේ� නවතම විවර්ථනය සිදුවූූ යේ� 2015 දී එරට නව ආණ්ඩුු ක්රම
ව්යයවස්ථාාවේ� පුු රවැැසි විධිවිධාානයන් පිළිබඳව අප්රසාාදය පළ කිරීමට ඉන්දියාාව නිල නො�ොවන
ලෙ�සින් මාාස ගනනාාවක් පුු රාා ආර්ථික අවහිර කිරීමක් ක්රියාාත්මක කළ අවස්ථාාවේ�දී ය. මෙ�ය ඉතාා
බරපතල ඉන්ධන හිඟයකට හේ�තු වූූ අතර, වර්ෂයේ� මුු ල් භාාගයේ� ඇති වූූ භූමිකම්පාාවට ප්රතිචාාර
වශයෙ�න් පැැමිණි සහන ද්රව්යය පැැමිණීම පවාා එමඟින් අවහිර විය. වඩාාත්ම තීරණාාත්මක ලෙ�ස,
මෙ�ම අවහිරය එක් ප්රමුු ඛ වෙ�ළඳපො�ොලක් සහ යටිතල පහසුු කම් සම්බන්ධකයක් මත යැැපීමේ�
අවදාානම ඉහළ දැැමුු ණු අතර, එමනිසාා විකල්ප අවස්ථාා වැැඩි කරගැැනීමට චීනය සමඟ සම්බන්ධකම්
වර්ධනයකර ගැැනීම රටට අවශ්යය බවට නේ�පාාලයේ� ප්රභූ පැැලැැන්තිය අතර වූූ හැැඟීම තහවුු රු විය.64
2020 පෙ�බරවාාරි මාාසයේ� සිට බලපැැවැැත්වෙ�න පරිදි දෙ�රට අතර පුු ළුල් ගමනාාගමන හාා ප්රවාාහන
ගිවිසුුම කට ඒ මගින් මඟ පෑෑදුණි. ඉන්දියාාවට දේ�ශපාාලන සංංඥාාවක් යැැවීමට අමතරව ගො�ොඩබිමට
සීමාා වූූ නේ�පාාලයට චීන වරාායන් වෙ�ත ප්රවේ�ශය ලබාා දීමෙ�න් භාාණ්ඩ හාා වෙ�ළෙ�ඳාාම සඳහාා ඉන්දියාාව
මත වූූ යැැපීම අවම වශයෙ�න් න්යා�ායාාත්මකව අවසන් කිරීමට මෙ�ම ගිවිසුුම මඟින් හැැකි විය.65
නේ�පාාලයට සහ ඉන් පිටතට භාාණ්ඩ ගණුදෙ�නුු සඳහාා ඉන්දියාානුු වරාායන්ට විකල්පයක් වශයෙ�න් චීන
පහසුු කම්වල පවතින ආර්ථික ශක්යයතාාවය පිළිබඳව ගැැටලු තිබුු ණ ද, එකල අගමැැති කේ� පී ෂර්මාා
ඔලි නාායකත්වය දුන් නේ�පාාල කො�ොමියුු නිස්ට් පක්ෂය-එක්සත් මාාක්ස් ලෙ�නින්වාාදී (CPN-UML)
පක්ෂයේ� නේ�පාාල නාායකයින්- සහ CCP අතර ඉහළ දේ�ශපාාලන සමීප සබඳතාාවයක ආරම්භය ද
මෙ�ම ගිවිසුුම මගින් සනිටුු හ න් විය.
දේ�ශපාාලන හාා මතවාාදී කරුණු පිළිබඳව දෙ�පාාර්ශවය සමීපව සම්බන්ධීකරණය වී සිටී. මෙ�යට
2016 දී ඔලි සහ චීන මහජන දේ�ශපාාලන උපදේ�ශක සම්මේ�ලනයේ� සභාාපති යූූ ෂෙ�න්ෂෙ�න්ග් අතර
පැැවති ඉහළ පෙ�ළේ� හමුු වී ම් ද ඇතුළත් ය.66 2019 සැැප්තැැම්බර් මාාසයේ� දී “ෂී ජින්පින්ග් චින්තනය”
වැැනි සම්මන්ත්රණ CPN-UML විසින් නිතිපතාා සංංවිධාානය කරනුු ලැැබූූ අතර, ඉහළ පෙ�ළේ� නේ�පාාල
සහ චීන නාායකයින් ද ඒවාාට සහභාාගී වී තිබේ�. නාායකයින්ගේ� සිට බිම් මට්ටමේ� සාාමාාජිකයින් දක්වාා
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පුු ළුල් පරාාසයක දේ�ශපාාලන පක්ෂ සාාමාාජිකයින්ගේ� සංංචාාරයන් සඳහාා CCP නිතිපතාා අරමුු දල්
සැැපයිම සිදුවේ�.67 2021 මැැයි මාාසයේ� ප්රධාාන නේ�පාාල දේ�ශපාාලන පක්ෂ නියෝ�ෝජිතයින් සහභාාගී වූූ
රැස්වීමක දී CCP මධ්යයම කාාරක සභාාවේ� ජාාත්යයන්තර දෙ�පාාර්තමේ�න්තුව එරට දේ�ශපාාලන පක්ෂ
හරහාා කො�ොවිඩ් -19 ආධාාර ලබාා දීමට යෝ�ෝජනාා කර තිබේ�.68
නේ�පාාලයේ� බල ව්යුු�හය තුළ මතවාාදීව අනුු ග ත සගයෙ�කු ලෙ�ස සිටීමට චීනය පැැහැැදිලිවම සැැලකිය
යුු තු වැැදගත්කමක් ලබාා දී ඇති අතර, නේ�පාාලයේ� සිටින වර්තමාාන තාානාාපති හූූ යැැන්කී විශේ�ෂයෙ�න්ම
එරට පක්ෂ දේ�ශපාාලනය තුළ ක්රියාාකාාරී වී තිබේ�. 2020 මුු ල් භාාගයේ� දී CPN-UML පක්ෂය තුළ මත
භේ�දකාාරී තත්වයක් ඇති වූූ විට, හූූ ඉහළ පෙ�ළේ� නාායකයින් මුු ණ ගැැසී වෙ�න් නො�ොවන ලෙ�ස ඉල්ලාා
තිබුු ණි.69 වසර අගදී, පක්ෂය අවසාානයේ� බෙ�දී ගිය විට, CCP හි ජාාත්යයන්තර දෙ�පාාර්තමේ�න්තුවේ�
උප ඇමති ගුවාා යෙ�ෂෝ�ෝගේ� නාායකත්වයෙ�න් යුු ත් කණ්ඩාායමක් ජනාාධිපති බිද්යා�ා දේ�වි බණ්ඩාාරි සහ
CPN-UML නාායකයින් හමුු වී දේ�ශපාාලන අර්බුු දය සහ පක්ෂය බෙ�දීම වැැළැැක්වීම සඳහාා වූූ
තාානාාපතිවරයාාගේ� ප්රයත්නය සාාක්ශාාත්කර ගැැනීමට උත්සාාහ කර තිබේ�.70
නේ�පාාලය සහ චීනය අතර බො�ොහෝ�ෝ කලාාපයන් තුළ සහයෝ�ෝගීතාාවය වර්ධනයවීම දෙ�රටේ�
කො�ොමියුු නිස්ට් පක්ෂ අතර පවතින මතවාාදී සමාානාාත්මතාාවය පමණක් හේ�තු නො�ොවේ�. ආර්ථික
අවහිරතාාවයන්ට පසුු අවධියේ� දී එම සම්බන්ධතාාවය සඳහාා මහජන සහයෝ�ෝගය ලැැබීමේ� යථාාර්ථය
ද එයට බලපාා තිබේ�. විශේ�ෂයෙ�න්ම නේ�පාාලය 2017 දී BRI සඳහාා අත්සන් තැැබීමෙ�න් පසුුව, චීනය
බලාාපො�ොරො�ොත්තු තැැබිය හැැකි සංංවර්ධන සහකරුවෙ�කු වශයෙ�න් ඉහළ තත්වයට පත්වීම ද ඊට හේ�තු
වී තිබේ�. චීනයේ� සංංවර්ධනය පිළිබඳ කථාාන්දරයට සහ දේ�ශපාාලන හාා ආර්ථික පාාලනයේ� ආදර්ශයක්
ලෙ�ස චීනය පිළිබඳව ආකර්ෂණය හාා ප්රශංංසාාව ඉහළ යමින් තිබේ�. දේ�ශ සීමාා පාාලනය, අපරාාධ
ගැැටලු සම්බන්ධව අන්යො�ො�න්යය නෛෛතික සහය සහ නීතිපති මට්ටමින් සහයෝ�ෝගීතාාවය සම්බන්ධව
රටවල් දෙ�ක නීතිමය කරුණු සම්බන්ධව ගිවිසුුම් කිහිපයක් අත්සන්කර තිබේ�.
දෙ�රට අතර සම්බන්ධතාාවය තුළ යටිතල පහසුු කම් විශාාල ලෙ�ස නිරූපනය වේ�. එක්සත් ජනපද
මිලේ�නියම් චැැලේ�න්ජ් කෝ�ෝපරේ�ෂන් (MCC) සමඟ නේ�පාාලය ඇතිකරගත් ගිවිසුුම අනුුමත කිරීම
පාාර්ලිමේ�න්තුවේ� දී ගැැටලුවලට තුඩුු දී ඇතත්,71 පො�ොකාාරාා ජාාත්යයන්තර ප්රාාදේ�ශීය ගුවන් තො�ොටුු ප ල,
දේ�ශසීමාා හරහාා දෘෘෂ්යය තන්තු සම්බන්ධතාාවය සහ ඉහළ මාාර්සියන්ඩි ජල විදුලි බලාාගාාරය වැැනි
ප්රධාාන ව්යා�ාපෘෘති සඳහාා නේ�පාාලය චීනයේ� ආධාාර ඉල්ලාා තිබේ�. කෙ�රුන්-කත්මණ්ඩුු මාායිම හරහාා
දිවෙ�න දුම්රිය ව්යා�ාපෘෘතිය දැැනට ක්රියාාත්මක වෙ�මින් පවතින ඉතාා වැැදගත් ව්යා�ාපෘෘතියකි. එය අවසන්
වූූ පසුුව චීනයේ� මාාර්ග පද්ධතිය හරහාා නේ�පාාලයට සෙ�සුු ලෝ�ෝකය සමඟ සම්බන්ධ වීමට පහසුු කම්
සැැළසෙ�නුු ඇතැැයි අපේ�ක්ෂාා කෙ�රේ�. 2014 දී ලාාසාා හි දී නේ�පාාලයේ� කො�ොන්සල් ජනරාාල්වරයාා වූූ හරි
ප්රසාාද් බෂ්යාාල් සඳහන් කළ පරිදි, “දුම්රිය ජාාල පුු ළුල් කිරීම හරහාා දෙ�රට ජනතාාවට එකිනෙ�කාා
සමඟ සබඳතාා ගො�ොඩනඟාා ගැැනීමත් සමඟ වෙ�ළඳාාම, ව්යා�ාපාාර සහ සංංචාාරක ව්යා�ාපාාරය දියුු ණු
වීමටත් උපකාාරී වනුු ඇත. නේ�පාාලය දක්වාා දුම්රිය මාාර්ග ජාාලය පුු ළුල් කරන ලෙ�ස අප කළ ඉල්ලීම
පිළිබඳව සලකාා බලමින් සිටි බව චීනය පවසාා තිබේ�.”72
බංංගලාාදේ�ශයට මෙ�න්ම නේ�පාාලයට ද චීනය තාාක්ෂණය හුුව මාාරු කිරීමේ� පහසුු කම් සලසාා දී ඇති
අතර, ධනය උත්පාාදනය කිරීමට සහ රැකියාා පුු ළුල් කිරීමට ආධාාර කිරීමේ� සංංජාානනය සහ යථාාර්ථය
එමඟින් නිර්මාාණය කර තිබේ�. හොං�ං�ෂි ශිවම් සිමෙ�න්ති වැැනි හවුු ල් ව්යා�ාපාාර සංංඛ්යා�ාව ඉහළ යාාම
මේ� සම්බන්ධව සංංකේ�තාාත්මකය. එය දිනපතාා සිමෙ�න්ති ටො�ොන් 12,000 ක් නිෂ්පාාදනය කිරීම සහ
නේ�පාාල කම්කරුවන් 2,000 ක් සේ�වයේ� යෙ�දවීම අරමුු ණු කරගත් සිමෙ�න්ති කර්මාාන්ත ශාාලාාවක්
වූූ අතර, ඩො�ොලර් මිලියන 333.6 ක ආයෝ�ෝජනයක් ද විය.73 පසුු ගි ය දශකය තුළ වෙ�ළඳ සබඳතාා
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වඩාාත් ගැැඹුු රු වී ඇති අතර, 2019 වන විට නේ�පාාලයේ� ආනයන වලින් සියයට 15.2 ක් චීනයෙ�න්
ලැැබුු ණු අතර, එය 2012 දී වූූ සියයට 11.1 ක අගයක සිට වර්ධනය වී තිබුු ණි.74
නේ�පාාලය සමඟ පවතින හමුු දාා සබඳතාා සහ ආරක්ෂක හුුව මාාරුව කලාාපය තුළ චීනයේ� ඇති ඒ
ආකාාරයේ� දුර්වලම සබඳතාාවන්ය. කෙ�සේ� වෙ�තත්, 2017 සිට වාාර්ෂිකව සිදු කෙ�රෙ�න ඒකාාබද්ධ යුු ද
අභ්යා�ාසය වන සාාගර්මාාතාා මිත්රත්වය ඇතුළුව නව පියවරයන් ප්රකාාශයට පත් කර තිබේ�. ඒකාාබද්ධ
විධාාන යාාන්ත්රන ගිවිසුුම යටතේ� දෙ�රට අතර දේ�ශසීමාාවේ� ඒකාාබද්ධ මුු ර සංංචාාර පිළිබඳව ද
සාාකච්ඡාා කර තිබේ�.75 ෂීගේ� 2019 සංංචාාරයේ� දී නේ�පාාලයට දේ�ශසීමාා ආරක්ෂක උපකරණ සැැපයීම
පිළිබඳව ද ඔවුු හුු ලිපි හුුව මාාරු කර ගන්නාා ලදී.76
කෝ�ෝවිඩ්-19 වසංංගතය නිසාා නේ�පාාලය සෞ�ෞඛ්යය සේ�ද මාාවතක් පිළිබඳ චීනයේ� දැැක්ම ඉදිරියට
ගෙ�න යාාමට ද ඉඩ දී තිබේ�. 2020 මාාර්තු වන විට කත්මණ්ඩුු පාාලනය “කො�ොවිඩ් -19 ට එරෙ�හි චීන
මාාදිලිය” ට අත්සන් තබාා චීනයේ� පරීක්ෂණ කට්ටල සහ අනෙ�කුත් උපකරණ උපයෝ�ෝගී කරගනිමින්
වසංංගතය පාාලනය කිරීම සඳහාා හො�ොඳම භාාවිතයන් වෙ�නුු වෙ� න් චීනය සමඟ වැැඩ කිරීම ආරම්භ
කරන ලදී.77 පසුු ගි ය මාාස කිහිපය තුළ චීනය විසින් සයිනො�ොෆාාම් එන්නත මාාත්රාාවන් මිලියන
1.6 ක් නේ�පාාලයට ලබාා දී ඇති අතර ඊට අමතරව ඔක්සිජන් සිලින්ඩර් 1500 ක් ද ලබාා දී තිබේ�.78
සම්ප්රදාායික වෛෛද්ය� විද්යා�ාව ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහාා නේ�පාාලය චීනය සමඟ කටයුු තු කර ඇති
අතර, චීන වෘෘත්තිකයින් සමඟ සහයෝ�ෝගයෙ�න් කටයුු තු කිරීමට වෛෛද්ය�වරුන් ද යවාා තිබේ�.79 ෂීගේ�
2019 සංංචාාරයේ� දී නේ�පාාලයේ� ආයුු ර් වේ�ද ඖෂධ නිෂ්පාාදනය කිරීමේ� කර්මාාන්ත ශාාලාාවක් පිහිටුු වීම
වෙ�නුු වෙ� න් සහයෝ�ෝගීතාාවයෙ�න් කටයුු තු කිරීමට ද දෙ�රට එකඟ වී තිබේ�. 80
චීනයට පො�ොදු මහජනතාාව සමඟ සබඳතාා ගො�ොඩනගාාගැැනීමේ� අරමුු ණ ද තිබේ�. 2018 දී නේ�පාාලයේ�
සමාාජ සුුභසාාධන මණ්ඩලය සහ ජාාත්යයන්තර හුුව මාාරු සඳහාා වූූ චීන රාාජ්යය නො�ොවන සංංවිධාාන
ජාාලය අතර අත්සන් කරන ලද වැැඩරාාමුු ගිවිසුුමකට අනුුව චීනයේ� රාාජ්යය නො�ොවන සංංවිධාාන 30
ක් නේ�පාාලයේ� ක්රියාාත්මක වෙ�මින් තිබේ�. 2017 සිට බීජිංං පාාලනය ගුරුවරුන් සේ�වයේ� යෙ�දවීමේ�
පිරිවැැය දරමින් මැැන්ඩරින් පාාඨමාාලාා පාාසල් සඳහාා වඩාාත් ආකර්ෂණීය කරවාා තිබේ�. නේ�පාාලයේ�
ප්රමුු ඛ පෙ�ළේ� උසස් අධ්යා�ාපන ආයතනය වන ත්රිබුුව න් විශ්ව විද්යා�ාලය කො�ොන්ෆියුුසි යස් ආයතන
පිහිටුු වීම සඳහාා ගිවිසුුම් අත්සන් කර තිබේ�.81 විදේ�ශයන්හි උසස් අධ්යා�ාපන අවස්ථාා සො�ොයන
නේ�පාාල සිසුු න් ට ඉන්දියාාව සම්ප්රදාායික ගමනාාන්තය වූූ නමුු ත්, මූූ ල්යය ආධාාර සහ ශිෂ්යයත්ව තුළින්
විශේ�ෂයෙ�න්ම තාාක්ෂණික කුසලතාා සහ උපාාධි අපේ�ක්ෂකයින් සඳහාා චීනය වැැඩි වැැඩියෙ�න් තෝ�ෝරාා
ගන්නාා ගමනාාන්තය බවට පත්කර තිබේ�. 82 උදාාහරණයක් වශයෙ�න්, නේ�පාාලයේ� නිපුු ණ තාා සහිත
මාානව සම්පත් නිෂ්පාාදනයට පහසුු කම් සැැපයීම වෙ�නුු වෙ� න් චීනය 2015 අප්රේ�ල් මාාසයේ� දී වසර 5
ක් සඳහාා ශිෂ්යයත්ව 1500 ක් ප්රකාාශයට පත් කරන ලදී.83 ඇස්තමේ�න්තු කර ඇති පරිදි 2019 වන
විට නේ�පාාල සිසුු න් 6,400 ක් පමණ චීනයේ� ඉගෙ�නුුම ලබමින් සිටියහ. 84 මෙ�ය නේ�පාාල බලධරය තුළ
චීනයේ� පුු හුු ණුව ලැැබූූ තාාක්ෂණවේ�දීන් හාා ප්රවීණයන්ගේ� ස්ථාාවර ස්ථාාපිතවීමකට තුඩුු දී ඇති අතර,
ඇතැැම්විට එය පරම්පරාාවකට රටාාවක් සකසනුු ඇත. 85
මාාධ්යය සහයෝ�ෝගීතාාව සහ අන්තර්ගත සම්බන්ධීකරණය ද ක්රමයෙ�න් ඉහළ යමින් පවතී. දැැනුුම
හුුව මාාරු කර ගැැනීම සහ සහසම්මන්ත්රණය සඳහාා දෙ�රටේ�ම මාාධ්යයවේ�දීන්ගේ� කණ්ඩාායම්
නිතිපතාා එකිනෙ�කාා වෙ�ත පැැමිණේ�.86 2014 තරම් ඈත කාාලයක දී චීන මාාධ්යයවේ�දීන් කණ්ඩාායමක්
නේ�පාාලයට පැැමිණ ඇති අතර එරට විශාාලතම මාාධ්යය සමාාගමක් වන කාාන්තිපූූ ර් මාාධ්යය කණ්ඩාායමේ�
නියෝ�ෝජිතයින් විසින් ඒ පිළිබඳව දැැනුුවත් කර තිබේ�. චයිනාා රේ�ඩියෝ�ෝ ඉන්ටනැැෂනල් විශේ�ෂ නේ�පාාල
වැැඩසටහන් මෙ�න්ම චීන භාාෂාා පන්ති ද පවත්වයි.87
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2014 දී විදේ�ශ ඇමති වැැන්ග් යීගේ� සංංචාාරයට මදක් පෙ�ර රාාජ්යය ආරක්ෂක අමාාත්යං�ංශය යටතේ� පැැවති
බුුද්ධි මණ්ඩලයක් වූූ චීනයේ� සමකාාලීන ජාාත්යයන්තර සබඳතාා ආයතනය (CICIR) විසින් මෙ�හෙ�යවනුු
ලැැබූූ ආයතනික හවුු ල්කාාරිත්වයන් පුු ළුල් කිරීම ආදිය වෙ�නුු වෙ�න් චීනය සංංචාාර සහ උපදේ�ශන
භාාවිතාා කර තිබේ�.88 2016 දී, හිටපුු මාාඕවාාදී ගරිල්ලාා නාායක එවකට අගමැැති පුු ෂ්ප කමල් දහල්;
CPN-UML හි සභාාපති සහ හිටපුු අගමැැති කේ� පී ෂර්මාා ඔලි; පස්වන වරටත් නේ�පාාලයේ�
අගමැැතිවරයාා ලෙ�ස කටයුුතු කරමින් සිටින නේ�පාාල කොං�ං�ග්රසයේ� සභාාපතිනි ෂර් බහදූර් ඩියුු බාා, ඇතුළු
දේ�ශපාාලන නාායකයින් පිරිසක් එම වසර අවසාානයේ� දී ෂී ජින්පින්ගේ� සංංචාාරය සඳහාා සූූදාානම් වීම
සඳහාා CICIR නියෝ�ෝජිතයින් හමුු විය.89 ජනතාාව අතර පුු ළුල් ලෙ�ස කියවීමට ලක්වන පුුවත්පතක් එය
මෙ�සේ� අනුුමාාන කළේ�ය; “චීනය නේ�පාාලයේ� දේ�ශපාාලන වර්ධනයන්, දේ�ශපාාලන පක්ෂවල ක්රියාාකාාරකම්
සහ ජාාත්යයන්තර සබඳතාා සිය ‘බුුද්ධි මණ්ඩල’ හරහාා නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.”90
චීනය වසර ගණනාාවක් පුු රාා නේ�පාාලය සමඟ සබඳතාා වැැඩිදියුු ණු කර ගැැනීම සඳහාා පාාරිසරික
සහයෝ�ෝගීතාාව සහ මාානුු ෂී ය ආධාාර සහ ආපදාා සහන (HADR) උපයෝ�ෝගී කර ගෙ�න තිබේ�. චීනය
2015 අප්රේ�ල් විනාාශකාාරී භූමිකම්පාාවෙ�න් පැැය 24 ක් ඇතුළත ගලවාා ගැැනීමේ� කණ්ඩාායමක් යවාා
තිබේ�.91 දිගු කාාලීන පියවර තක්සේ�රු කිරීම සඳහාා භූ විද්යා�ාඥයින් සහ භූ කම්පන විද්යා�ාඥයින් ද
ඉන්පසුුව ඒ සමඟ පැැමිණ තිබුු ණි.92 නිල සංංචාාරයේ� දී විදේ�ශ ඇමති වැැන්ග් භූමිකම්පාාවෙ�න් අවතැැන්
වූූ ජනතාාව බැැලීමට යාාමත් සමඟ එම සහයෝ�ෝගිතාා දැැක්වීම එහි ඉහළම මට්ටමට පැැමිණියේ�ය.93
අරමුු දල් හාා මාානව සම්පත් ලබාාදීම්වලින් ඔබ්බට ගො�ොස් නැැවත ගො�ොඩනැං�ංවීම සඳහාා ද චීනය
සෘෘජුුව ම සහභාාගී වී තිබේ�. එයට එක් නිදසුු න ක් ලෙ�ස 2020 සැැප්තැැම්බර් මාාසයේ� දී වැැඩ නිමකර
නැැවත භාාර දුන් කත්මණ්ඩුු ඩර්බාාර් උසස් පාාසල දැැක්විය හැැකිය. 2018 දී චීනය නේ�පාාලයට HADR
උපකරණ ලබාා දුන් අතර, භූමිකම්පාා නිරීක්ෂණ ව්යා�ාපෘෘතියක් පිහිටුු වීමට ආධාාර කරන ගිවිසුුමක් ද
අත්සන් කළේ�ය.94

ශ්රී ලංංකාාව
වසර 2013 දී BRI හඳුන්වාා දීමට පෙ�ර සිටම ශ්රී ලංංකාාව දකුණු ආසියාාවේ� චීනයේ� ආර්ථික කටයුු තු
වල ප්රමුු ඛ ස්ථාානයක් ගෙ�න තිබුු ණි. ඍජුු ආයෝ�ෝජන සහ රාාජ්යය අනුු ග්ර හය සහිත ණය සමඟ මෙ�ය
ක්රමයෙ�න් පුු ළුල් වී තිබේ�.95 සාාමාාන්යයයෙ�න් පුුවත්පත් ශීර්ෂපාාඨ වන හම්බන්තො�ොට වරාාය සහ කො�ොළඹ
වරාාය නගර ව්යා�ාපෘෘතිය (CHEC වරාාය නගරය ලෙ�සද හැැඳින්වෙ�න) වැැනි මහාා පරිමාාණ ව්යා�ාපෘෘති
පිළිබඳව සඳහන් කරමින් පුු ළුල්ව ව්යා�ාප්තව ඇති චීනයේ� “ණය උගුලේ� රාාජ්යය තාාන්ත්රිකභාාවය”
(Debt Trap Diplomacy) හාා සබැැඳි ආඛ්යා�ානයන් තුළ ශ්රී ලංංකාාව කැැපී පෙ�නෙ�න ලෙ�ස නිරූපණය
වේ�. ඩො�ොලර් බිලියන 1.4 ක ආයෝ�ෝජනයක් සහිත කො�ොළඹ වරාාය නගරය මේ� දක්වාා ශ්රී ලංංකාාවේ�
විශාාලතම සෘෘජුු විදේ�ශ ආයෝ�ෝජනය වන අතර, එය නිම කිරීමෙ�න් පසුුව ස්ථිර රැකියාා 100,000
ක් උත්පාාදනය කිරීමට පො�ොරො�ොන්දු වී තිබේ�. 96 නමුු ත් චීනය සමඟ ඇති සම්බන්ධතාාවය මෙ�ම
ආඛ්යා�ානයට වඩාා බහුු විධ හාා තල ගණනාාවකින් යුු ත් එකක් වන අතර, ශ්රී ලංංකාාව එහි නියෝ�ෝජිතත්වය
හාා අභිලාාෂය ක්රියාාත්මක කරමින් සිටී.
2005 සිට 2015 දක්වාා බලයේ� සිටි රාාජපක්ෂ පවුු ල සමඟ සබඳතාා වර්ධනය කර ගැැනීම හරහාා
චීනය සමඟ පවතින ආර්ථික සම්බන්ධතාාවය බෙ�හෙ�වින් පුු ද්ගලිකරණය වී ඇති අතර, 2019 න්
පසුු ගෝ�ෝඨාාභය සහ මහින්ද සහෝ�ෝදරයින් නැැවත පිළිවෙ�ලින් ජනාාධිපති හාා අගමැැති වශයෙ�න් කටයුු තු
කරමින් සිටී. මෙ�ම කාාලය පුු රාාම ව්යා�ාපෘෘතිවල ශක්යයතාාව සහ නුුසුු දුසුු කම පිළිබඳව ගැැටලු මතු වී
තිබේ�.97 එහෙ�ත් මේ� කිසිවක් දේ�ශපාාලන හාා මූූ ලෝ�ෝපාායික වුුව මනාාවන්ගේ� පදනමක් මත ගො�ොඩනඟන
ලද සම්බන්ධතාාවක් බිඳ දමාා නැැත. විවිධ දේ�ශපාාලන ධාාරාාවන් තුළ සිටින ශ්රී ලාං�ංකිකයින්ට චීනය
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ප්රයෝ�ෝජනවත් සගයෙ�කු වී තිබේ�. මෙ�ය රාාජපක්ෂවරුන්ට විශේ�ෂයෙ�න් වැැදගත් වන්නේ� ජාාත්යයන්තර
ප්රජාාවේ� බො�ොහෝ�ෝ දෙ�නෙ�කුට අනුුව දෙ�මළ ඊලාාම් විමුුක්ති කො�ොටි සංංවිධාානය සමඟ තිබූූ සිවිල් යුුද්ධයේ� දී,
විශේ�ෂයෙ�න්ම 2008 වසරේ� මහින්ද රාාජපක්ෂ රටේ� ජනාාධිපතිවරයාා ලෙ�ස කටයුු තු කරමින් සිටිය දී,
ගැැටුු මේ� අවසන් අදියරේ� දී සිදු වූූ මාානව හිමිකම් උල්ලංංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙ�න් ඔවුු න් වග කිව
යුු තු යැැයි කියවෙ�න බැැවිණි. 98 දකුණු ආසියාාවේ� සිය පැැවැැත්ම පුු ළුල්කර ගැැනීම වෙ�නුු වෙ� න් චීනයට ශ්රී
ලංංකාාව මිත්රශීලී අවකාාශයක් ලබාා දී තිබේ�. මැැදපෙ�රදිග සිට පැැමිණෙ�න චීනයේ� බලශක්ති සැැපයුුම්
ගමන් කරන මුු හුු දු තීරයන් අසල පිහිටාා ඇති උපාායමාාර්ගික වත්කමක් ද ශ්රී ලංංකාාව සතුවේ�. 99
චීනය සමීප වී ඇත්තේ� රාාජපක්ෂවරුන්ට පමණක් නො�ොවේ�. ඔවුු න් ගේ� දරුණු විරුද්ධවාාදියාා වූූ
මෛෛත්රීපාාල සිරිසේ�න 2015 දී ජනාාධිපතිවරණයේ� දී මහින්ද රාාජපක්ෂ පරාාජය කළ අවස්ථාාවේ� දී ,
බීජිංං පාාලනය ඔහුු ගේ� නව රජයේ� ඇමතිවරුන් කණ්ඩාායමක් චීනයට පැැමිණීම ඉතාාමත් ඉක්මනින්
පිළිගැැනීමට ලක්විය.100 සිරිසේ�නගේ� රජය විසින් විවේ�චනය කළ සහ නැැවැැත්වූූ රාාජපක්ෂවරුන්ගේ�
චීන අරමුු දල් සහිත ව්යා�ාපෘෘති කාාලයාාගේ� ඇවෑෑමෙ�න් අනුුමත කිරීම සිදුවිය.101 2017 දී ෂී වෙ�ත
පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සිරිසේ�න ද්විපාාර්ශ්වික සබඳතාාවල නව යුු ග යක් උදාා කරනුු ඇතැැයි
බලාාපො�ොරො�ොත්තු පළ කරමින් BRI අනුුමත කළේ�ය.102 කො�ොළඹ ආණ්ඩුු වේ� දේ�ශපාාලන වර්ණය කුමක්
වුුවත් චීනය තමන්ව ශ්රී ලංංකාාවේ� මිතුරෙ�කු ලෙ�ස සලකන බව ඔවුු හුු දිගින් දිගටම අවධාාරණය
කරයි. වඩාාත් මෑෑතක දී, චීන තාානාාපති කාාර්යාාලය විසින් CCP හි සියවස් සැැමරුම සඳහාා වූූ සැැමරුම්
උත්සවයකට සහභාාගී වීම වෙ�නුු වෙ� න් පක්ෂ සහ නාායකයින්ට වෙ�න් වෙ�න්ව නම්කර ස්තූති කළ
ආකාාරය අනුුව එය තවදුරටත් පිළිබිඹුු විය.103
රාාජපක්ෂවරුන් නැැවතත් බලයට පත් වීමෙ�න් පසුුව, මෙ�රට චීන මැැදිහත් වීම සම්බන්ධව සිදු වූූ
වැැදගත්ම තීරණය වන්නේ� 2021 මැැයි මාාසයේ� දී CHEC වරාාය නගරය අනුුමත කිරීමේ� පනතක්
සම්මත කිරීම යි. පනතේ� වගන්ති රටේ� ව්යයවස්ථාාවට පටහැැනි බවත්, ඒ සඳහාා ජනමත විචාාරණයක්
අවශ්යය බවත් ශ්රේ� ෂ්ඨාාධිකරණය විසින් පෙ�න්වාා දී දින කිහිපයකට පසුුව පනත සම්මත කෙ�රුණි.104
පනත් කෙ�ටුුම්පත සම්මත වූූ වහාාම වරාාය නගරයට ව්යයවස්ථාාව ඉක්මවාා ගිය තත්වයක් ලබාා දීම
පිළිබඳව සහ එම ව්යා�ාපෘෘතිය මඟින් රටට ගෙ�නෙ�න ආයෝ�ෝජන අවස්ථාාවන් පිළිබඳව සහතික
වෙ�මින් ඇමතිවරුන් ප්රකාාශ නිකුත් කරන ලදී.105
ණය ලබාා දෙ�න්නෙ�කු, ආයෝ�ෝජකයෙ�කු, වෙ�ළෙ�න්දෙ�කු, ඉදිකරන්නෙ�කු සහ හවුු ල්කරුවෙ�කු වශයෙ�න්
චීනයේ� වැැදගත්කමට අර්ධ වශයෙ�න් හේ�තු වී ඇත්තේ� 2017 දී පහළ මධ්යයම ආදාායම් මට්ටම දක්වාා
ඉහළට ඔසවාා තැැබූූ ශ්රී ලංංකාාවේ� ආර්ථික දියුු ණුව හේ�තුවෙ�න් ආසියාානුු සංංවර්ධන බැං�ංකුව (ADB) සහ
ලෝ�ෝක බැං�ංකුව ආදීන්ගේ� සහනදාායක ආධාාර වලින් බො�ොහෝ�ෝමයක් ලබාාගැැනීමට රට සුු දුසුු නො�ොවන
තත්වයට පත්වීමය.106 මේ� නිසාා, සිය ප්රාාග්ධන ප්රභවයන් විවිධාං�ංගීකරණය කිරීමට, සැැලකිය යුුතු ලෙ�ස
ජාාත්යයන්තර බැැඳුම්කර වෙ�ළෙ�ඳපො�ොළ දෙ�සට හැැරීමට ශ්රී ලංංකාාවට බලකෙ�රිණි. වර්ධනය වෙ�මින්
පවතින චීන ණය වල ප්රමාාණය තවමත් සමස්ත විදේ�ශ ණයවලින් සියයට 15 ටත් අඩුු ය.107 නමුුත්
ගමන් පථය පැැහැැදිළිය: 2019 දී ඩො�ොලර් බිලියන 1.1 ක ද්විපාාර්ශ්වික ණය වලින් ඩො�ොලර් මිලියන
684 ක් චීනයෙ�න් ලැැබුු ණි. සංංසන්දනය කිරීමේ� දී, ජපාානය ඩො�ොලර් මිලියන 178 ක ණය සහ ඩො�ොලර්
මිලියන 9.4ක ප්රදාාන ලබාා දී තිබේ�.108 2020 දී ණය ඩො�ොලර් මිලියන 720 දක්වාා පහත වැැටී ඇති අතර
ඉන් චීනය ඩො�ොලර් මිලියන 324 ක් සහ ජපාානය ඩො�ොලර් මිලියන 161 ක් ද දරයි.109
චීනය සම්බන්ධයෙ�න් පමණක් නො�ොව සමස්තයක් වශයෙ�න්ම ශ්රී ලංංකාාව සිය ණය කළමනාාකරණය
වැැඩි දියුු ණු කළ යුු තු බව විශේ�ෂඥයින් පවසයි.110 කෙ�සේ� වෙ�තත්, දැැනට බීජිංං පාාලනය ප්රයෝ�ෝජනවත්
අරමුු දල් සපයන මූූ ලාාශ්රයක්වන අතර, ප්රාාග්ධන සැැපයුුම්කරුවෙ�කු වශයෙ�න් එහි භූමිකාාව ද පුු ළුල්
පිළිගැැනීමට ලක්ව තිබේ�. එයට එක් හේ�තුවක් නම්, චීනය තමන්ගේ�ම සාාර්ථකත්වයේ� කතාාව ප්රචාාරය
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අවධාානයට ලක් වූූ රටවල චීන ව්යා�ාපෘෘති

කිරීමයි. චීනයේ� සංංචාාරය කළ ශ්රී ලංංකාාවේ� රාාජ්යය සේ�වකයන්ගේ� වඩාාත් සිත්ගත් නිගමනය වූූ යේ�
පිටස්තරයින්ගේ� “නින්දාා අපහාාස සියවස” පිළිබඳ ඉතිහාාසයක් සහිත සංංවර්ධනය වෙ�මින් පැැවති
ජාාතියක් වශයෙ�න් චීනයට මෙ�ම සමෘෘද්ධිය සාාක්ෂාාත් කර ගත හැැකි නම්, පශ්චාාත් යටත් විජිත රටක්
වශයෙ�න් ශ්රී ලංංකාාවට ද එය සාාක්ෂාාත් කරගත හැැකිය යන්නයි.111 තවද, ජනප්රිය පරිකල්පනය තුළ
චීනය දකින්නේ� ස්ථීර හවුු ල් කරුවෙ�කු වශයෙ�න් මිස, දුෂ්කර කාාලවල දී මිත්රත්වය මත විශ්වාාසය
තැැබිය නො�ොහැැකි අයෙ�කු ලෙ�ස නො�ොවේ�. හම්බන්තො�ොට වරාාය වැැනි ඍණාාත්මක ප්රචාාර නො�ොතකාා රටේ�
ව්යා�ාපෘෘති අඛණ්ඩව සංංවර්ධනය කිරීමට බීජිංං පාාලනය ගත් තීරණය මෙ�ම හැැඟීම ශක්තිමත්
කර තිබේ�.112
රාාජපක්ෂවරුන් සදහටම නො�ොසිටිනුු ඇති නිසාා, චීනය ශ්රී ලංංකාාවේ� සාාමාාන්යය ජනතාාව වෙ�ත සමීපවන
ආකාාරය අනුුව ඔවුු න් ගේ� දිගු කාාලීන උපාාය මාාර්ගයක් පැැහැැදිලිව ම පෙ�නේ�.113 මෑෑත වසර කිහිපය තුළ
ඔවුු න් උත්සව සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ ශ්රී ලංංකාා-චීන මිත්රත්ව සංංගමය හාා ශ්රී ලංංකාා-චීන තරුණ
මිත්රත්ව සංංගමය වැැනි සංංවිධාාන හරහාා ජනතාාවගෙ�න් ජනතාාවට අරමුු දල් සැැපයීම ආරම්භකර
තිබේ�. 2016 දී ශ්රී ලංංකාාවට පැැමිණි විදේ�ශ සංංචාාරකයින්ගෙ�න් සියයට 13.2 ක උපරිමයක් චීනයෙ�න්
වාාර්තාා කළ අතර, චීනයේ� සංංචාාරකයින් තුළ ශ්රී ලංංකාාව වඩ වඩාාත් ජනප්රිය වෙ�මින් තිබේ�. චීනයෙ�න්
පැැමිණෙ�න සංංචාාරකයින් ප්රමාාණය 2019 දී සියයට 8.8 කින් පහත වැැටීමට පෙ�ර, 2010 දී සියයට
1.8 කින් ඉහළ නැැගීමක් සිදු විය.114 දෙ�රටේ�ම පො�ොදු බෞ�ෞද්ධ උරුමය ප්රයෝ�ෝජනයට ගැැනීම සඳහාා,
චීනය බහුු ත ර බෞ�ෞද්ධ ආගමික ජනතාාව සමඟ සම්බන්ධයක් වර්ධනයකරගෙ�න ඇති අතර, 2015 දී
ශ්රී ලංංකාා චීන බෞ�ෞද්ධ මිත්රත්ව සංංගමය පිහිටුුවාා බෞ�ෞද්ධ රූපවාාහිනී ආයතනයකට අරමුු දල්
සපයාා තිබේ�.115
චීනය ශ්රී ලාං�ංකික මාාධ්යයවේ�දීන්, විද්වතුන් සහ ප්රතිපත්ති වෘෘත්තිකයින්ට එරටට ආරාාධනාා කිරීම
සිදුවන අතර, ශ්රී ලංංකාා-චීන මාාධ්යයවේ�දීන්ගේ� සංංසදය වැැනි වේ�දිකාා හරහාා ඔවුු න් සමඟ
සම්බන්ධීකරණය සිදු කෙ�රේ�.116 CCP හාා සම්බන්ධ ශාාස්ත්රීය ආයතන සහ බුු ද්ධි මණ්ඩල
රාාජපක්ෂවරුන්ට සමීප යැැයි සැැලකෙ�න පර්යේ�ෂණ ආයතන සමඟ සබඳතාා පැැවැැත්වීම සිදුවේ�.117ශ්රී
ලාං�ංකිකයින්ට චීනයේ� සංංචාාරය සඳහාා විශාාල ලෙ�ස ආරාාධනාා ලැැබෙ�න බවත්, ඔවුු න් ඒ සඳහාා
එකඟවන තුරු ආරාාධනාා කිරීම සිදුවන බවත් එක්තරාා දේ�ශීය පාාර්ශවකරුවකු පෙ�න්වාා දුන්නේ� ය.118
වඩාාත් විවේ�චනශීලී දෘෘෂ්ටි කෝ�ෝණයකින් ඇමරිකාාව සහ ඉන්දියාාව දෙ�ස බලන ජනතාාව අතර මෙ�ම
උත්සාාහයන් මගින් චීනය මාානව ප්රාාග්ධන ජලාාශයක් සාාර්ථකව නිර්මාාණය කරගෙ�න තිබේ�.119
චීනය සමඟ සබඳතාාවල විෂය පථය සීමාා කිරීමට සහ තීව්රතාාවය අඩුු කිරීමට එක්සත් ජනපදය
වසංංගතයට සම්බන්ධ ආධාාර ලබාා දෙ�මින් සිටින බව ශ්රී ලංංකාාවේ� වර්තමාාන හැැඟීම බව ඇතැැම්
පාාර්ශවකරුවන් විසින් පවසන ලදී -මහජන සෞ�ෞඛ්යය හේ�තු සම්බන්ධය කුමක් වුුවත්, ප්රතිපත්ති
සහ උපාායමාාර්ගික හේ�තුන් මත එක්සත් ජනපද එන්නත්වලට ප්රවේ�ශවීමේ� විකල්පයේ� අඩුු
ආකර්ෂණීයත්වයක් තිබේ�.120 වසංංගතයට දක්වන ප්රතිචාාර වලින් ඔබ්බට අවිශ්වාාසය ව්යා�ාප්ත වී ඇති
අතර, එක්සත් ජනපදය වෙ�තින් ලැැබෙ�න ඕනෑෑම ආකාාරයක ආධාාරයක් පිටුු පස පවතින අභිප්රාායන්
පිළිබඳව ශ්රී ලංංකාාව පරීක්ෂාාකාාරී වේ�. මේ� අතර, බීජිංං පාාලනය මෙ�ම සම්බන්ධතාා රික්තයේ� වාාසිය
ලබාාගෙ�න ඇති අතර, කො�ොළඹ පාාලනයේ� අනෙ�කුත් හදිසි අවශ්යයතාා ඔවුු න් විසින් හඳුනාාගෙ�න ඩො�ොලර්
මිලියන 500 ක ණයක් ලබාා දෙ�මින් 2020 මාාර්තු මාාසයේ� දී රටේ� විදේ�ශ සංංචිත සඳහාා වූූ පීඩනය
ලිහිල් කරගැැනීමට ද උපකාාර කළ අතර, පසුුව 2021 අප්රේ�ල් මාාසයේ� දී තවත් ඩො�ොලර් මිලියන
500 ක් ලබාා දී තිබේ�.121 මේ� වසරේ� දී දෙ�රට අතර ඩො�ොලර් බිලියන 1.5 ක මුු දල් හුුවමාාරු ගිවිසුුමකට
ද අත්සන් තැැබුු ණි.122 චීනය ද එන්නත් සහ වෛෛද්ය� ආධාාර සමඟ ඉදිරියට ගො�ොස් තිබේ�: 2020 දී
පරීක්ෂණ කට්ටල සහ වෛෛද්ය� උපකරණ ලබාා දීමෙ�න් පසුුව, සයිනො�ොෆාාර්ම් එන්නත් මාාත්රාාවන් මිලියන
1.1 ක් ද ශ්රී ලංංකාාවට එවාා තිබේ�.123
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දකුණු ආසියාාවේ� මර්මතාාවන්
නිරාාවරණය කිරීම
දකුණු ආසියාානුු රාාජ්යයයන් මුු හුු ණ දෙ�න අභියෝ�ෝගයේ� කො�ොටසක් නම් පැැහැැදිළිව හාා නිශ්චිතව
පෙ�නෙ�න මර්මතාාවන් තුනක පසුු බි ම තුළ ශීඝ්රව චීන මුු දල් ගලාා ඒම සහ චීන බලපෑෑමේ� සීඝ්ර
වර්ධනයක් පසුු ගි ය දශක දෙ�ක තුළ පෙ�න්නුුම් කිරීමයි. රාාජ්යය ආයතන රටාාවේ� බිඳෙ�න
සුු ලු බව දුර්වල සිවිල් සමාාජය හාා ප්රභූන් ග්රහණයට ලක්වීමට හාා දූෂිතවීමට පවතින ඉහළ
හැැකියාාව මෙ�ම මර්මතාා ත්රිත්වය යි.
අධ්යයයනය කළ රටවල් හතරේ�ම මේ� සියලුම මර්මතාා නැැත. සමහර රටවල ශක්තිමත් රාාජ්යයයන්
තිබේ�. සමහර රටවල ශක්තිමත් සිවිල් සමාාජ තිබේ�. තවත් රටවල “ග්රහණයට ගතහැැකි” ප්රභූ
කො�ොටස් අඩුු ය. ඒ අනුුව එක හාා සමාාන එකම ආකාාරයේ� මර්මතාාවන් සෑෑම තැැනම දකින්නට
නැැත. නමුු ත් සියල්ලන්ට ම අවම වශයෙ�න් මෙ�ම එක් ආකාාරයක හෝ�ෝ මර්මතාාවයක් තිබේ�. තම
ජාාතික උපාාය මාාර්ග, ප්රමුු ඛ තාා සහ සංංවර්ධන අරමුු ණු වෙ�නුු වෙ� න් චීනයේ� ශක්තිය යො�ොදාා
ගැැනීමට සීග්ර විදේ�ශීය මුු දල් ගලනයේ� ඍණාාත්මක බලපෑෑම් කළමනාාකරණය කිරීමට හාා අවම
කරගැැනීමට ඔවුු න් ට අපහසුුව න අතරම, එමඟින් ඔවුු න් ට ඒ සම්බන්ධව ලැැබෙ�න්නේ� අවම
පාාලනයකි.
සාාපේ�ක්ෂ දේ�ශීය හැැකියාාවන්ගේ� සිට දේ�ශපාාලන පද්ධති හාා ස්වාාධීන සිවිල් සමාාජ කණ්ඩාායම්
අඩුු වැැඩි වශයෙ�න් මෑෑත ඉතිහාාසය තුළ පරිණාාමය වූූ ආකාාරය දක්වාා වූූ සාාධක මෙ�ම රාාජ්යයන්
හතරේ� මර්මතාාවයන් නිශ්චය කරයි. මර්මතාාවයන් තිබීම අනුුව ඒවාායේ� ආයතන නො�ොතිබීම හෝ�ෝ
යම් ආකාාරයක ස්වාාධීන සිවිල් සමාාජයක් නො�ොතිබීම අනිවාාර්යෙ�න්ම යෝ�ෝජනාා නො�ොකෙ�රේ�. මෙ�ම
ආයතනවල සහ සිවිල් කණ්ඩාායම්වල චීන බලය හැැඩ ගැැස්වීම හාා මෙ�හෙ�යවීම සඳහාා පවතින
හැැකියාාව රටවල් අතර පුු ළුල් ලෙ�ස වෙ�නස් වන බව මෙ�ෙයි න් ඇඟවේ�.
නිදසුු න ක් වශයෙ�න්, ග්රහණයට ගත් හෝ�ෝ ග්රහණයට ගතහැැකි ප්රභූ පැැලැැන්තියේ� ගැැටලුව
බංංගලාාදේ�ශයට වඩාා ලංංකාාවට අදාාළ වන අතර, නේ�පාාලයේ� සිවිල් සමාාජයට බංංගලාාදේ�ශයට
වඩාා චීන බලපෑෑම මෙ�හෙ�යවීමේ� කාාර්යභාාරය ඉටුු කිරීමේ� හැැකියාාව තිබේ�. මාාලදිවයිනේ�, 2018
දී ආණ්ඩුුව වෙ�නස් වීමත් සමඟ ප්රභූන් ග්රහණයට ගැැනීමේ� අවදාානම සැැලකිය යුු තු ලෙ�ස අඩුු වී
ඇතත්, 2023 හෝ�ෝ 2024 දී රාාජ්යය බලය යළිත් වෙ�නස් වුුවහො�ොත් එම තත්වය වෙ�නස් විය හැැකිය.
කෙ�සේ� වෙ�තත්, කවුු රුන් බලයේ� සිටියත්, මාාලදිවයිනේ� ප්රභූ දේ�ශපාාලන ව්යුු�හය සහ එහි දේ�ශපාාලන
ආර්ථිකය හේ�තුවෙ�න් එහි ප්රභූ කො�ොටස් ශ්රී ලංංකාාවට වඩාා විදේ�ශීය ග්රහණයට හසුු වීමේ� අවදාානම
අඩුු ය. කලාාපය තුළ චීනයේ� භූමිකාාව අඛණ්ඩව වර්ධනය වන හෙ�යින් -සමහර විට යහපත සඳහාා
සහ සමහර විට අයහපත සඳහාා- දකුණු ආසියාානුු පාාර්ශවකරුවන් තම පද්ධතීන් ශක්තිමත්කර
ගැැනීමට සහ එකිනෙ�කාාගේ� අත්දැැකීම්වලින් ඉගෙ�නීමෙ�න් මර්මතාාවයන්ට පිළියම් කිරීමට උත්සාාහ
කිරීම වැැදගත් ය.
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4 වන රූපය

මර්මතාවයන් නිරාවරණය කිරීම: දකුණු ආසියාව
4 වන රූපය. දුර්වලතාාවයන් නිරාාවරණය කිරීම: දකුණු ආසියාාව

1 වන මර්මතාවය

2 වන මර්මතාවය

3 වන මර්මතාවය

බිෙඳන ස�ළු රාජ්ය ආයතන

දුර්වල සිවිල් සාමාජය

�හණයට ගතහැකි රාජ්ය හා පද්ධතීන්

ආණ්ඩ�ෙව් ස්ථාවරභාවය
• ව්යවස්ථාෙව් පරිණතභාවය
• පාලන තන්�ෙය් ස්ථාවරභාවය
• නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ

නිදහස් මාධ්ය
• වාරණය
• මධ්ය බහ�ත්වවාදය
• මාධ්ය හිමිකාරීත්වෙය් විනිවිද
ෙපෙනන ස�ලු බව

විෙද්ශීය මැදිහත්වීම්
• ෙද්ශපාලන පා�යන්/පක්ෂ ගැන
• ව්යවස්ථාදායකය ගැන
• අධිකරණය ගැන
• පාලන ආයතන ගැන
• ආරක්ෂක ආයතන/හම�දා බලකායන් ගැන
• සිවිල් සමාජය/මාධ්ය ගැන
• කාර්මික ආයතන/පුද්ගලික සමාගම් ගැන
• ෙවනත් පාර්ශවකරුවන් ගැන
• විෙද්ශීය මැදිහත්වීම් පිළිබඳ ෙතාරුතුරු
සඳහා �ෙව්ශය

ෙද්ශීය දූෂණය
සංවරණ හා තුලන
• �ශ්න කිරීම, විමර්ශනය, සහ
අධීක්ෂණය
නිලබලධර ධාරිතාවය
• ෙද්ශපාලන පීඩනෙයන් ස්වාධීනත්වය
• තාක්ෂණික �තිපත්ති සම්පාදක
නිපුනතාවයන්
නීති බලාත්මක කිරීෙම්
පද්ධතීන්ෙග් ධාරිතාවය
• නීති බලාත්මක කිරීෙම් පද්ධතීන්ෙග්
ස්වධීනත්වය
• සංකීර්ණ අපරාධ සඳහා �තිචාර
දැක්වීෙම් නීති
• සංකීර්ණ අපරාධ බලාත්මක කිරීම
සඳහා පුහ�ණුව
�යා පටිපාටීන්වල නීතීන්ට අන�ගත වීම
රාජ්ය �සම්පාදන විනිවිදභාවය

සංවිධානයවීෙම්, රැසිවීෙම්,
උද්ෙඝා්ෂණෙය්, කතනෙය් නිදහස
• අධිකාරීන් �ශ්න කිරීෙම් නිදහස
• විෙරා්ධය දැක්වීෙම් නිදහස
සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ අෙනකුත්
පාර්ශවකරුවන්ෙග් ශක්තිය
• ෛනතික පරිසරය
• සංවිධානමය ධාරිතාවය
• ම�ල්ය ශඛ්යතාවය
• උද්ෙද්ශනය
• ෙස්වාවන් ලබාදීම
• ආංශික යටිතල පහස�කම්
• මහජන �තිරූපය
අන්තර්ජාලෙය් නිදහස
• �ෙව්ශ සඳහා ඇති බාධක
• අන්තර්ගතෙය් සීමාවන්
• භාවිතා කරන්නන්ෙග් අයිතීන්
උල්ලංඝනය

විෙද්ශීය බලපෑම් යටෙත් �භූ දූෂණ
• ෙද්ශපාලන පන්තිය/ව්ය
වස්ථාදායකය/අධිකරණය/නිලබලධර
තන්�ය ගැන
• මාධ්ය ගැන
• කර්මාන්ත ගැන
• සිවිල් සමාජ නායකයින්/සමාජ
�යාකාරීන් ගැන
• �ජා/ආගමික/ෙගා්� නායකයින් ගැන
• විෙද්ශීය මැදිහත්වීම් යටෙත් දූෂණය
පිළිබඳ ෙතාරුතුරු සඳහා �ෙව්ශය
විෙද්ශීය බලපෑම යටෙත් ගජමිතුරු
ධනවාදය
• විෙද්ශීය බලපෑම් නිසා කර්මාන්ත
ෙකෙරහි අනිසි �තිලාභ
• විෙද්ශීය බලපෑම් නිසා ඇතිවන අනිසි
�තිලාභ පිළිබඳ ෙතාරුතුරු සඳහා
�ෙව්ශය
ශාස්�ාලීය/ පර්ෙය්ෂණ පරිසරෙය් නිදහස
• පැසැල්/විශ්වවිද්යාල ගැන
• පර්ෙය්ෂණ සංවිධාන/බ�ද්ධි මණ්ඩල ගැන

මූූ ලාාශ්රය: කර්තෘෘගේ� විස්තර කිරීම

ම�ලා�ය: කර්තෘෙග් විස්තර කිරීම
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FIGURE 5

අවධානයට ලක් ව� රටවල මර්මතාවයන්ෙග් පරිමාණයක්
5 වන රූපය. අවධාානයට යො�ොමුු වූූ රටවල මර්මතාාවයන්ගේ� පරිමාාණ
අඩ� අවදානම

මධ්යම අවදානම

ඉහළ අවදානම

1 වන මර්මතාවය

බිෙඳනස�ළු රාජ්ය ආයතන
� ලංකාව

අඩ� අවදානම

මධ්යම අවදානම

ෙන්පාලය
Nepal
බංග්ලාෙද්ශය

ඉහළ අවදානම

2 වන මර්මතාවය

දුර්වල සිවිල් සමාජය
මාලදිවයින
� ලංකාව

අඩ� අවදානම

මධ්යම අවදානම

ෙන්පාලය
බංග්ලාෙද්ශය

ඉහළ අවදානම

3 වන මර්මතාවය

�හණයට ලක්විය හැකි රාජ්යන්
සහ පද්ධතීන්
ෙන්පාලය

මාලදිවයින
බංග්ලාෙද්ශය

� ලංකාව

ම�ලාලාශ්රය:
ා�ය:කර්තෘෘගේ�
කර්තෘෙග්විස්තර
විස්තරකිරීම
කිරීම
මූූ

රාාජ්ය� ආයතනවල බිඳෙ�නසුු ළු බව
බිඳෙ�න සුු ළු හෝ�ෝ දුර්වල රාාජ්යය ආයතන සඳහාා උදාාහරණ ලෙ�ස ශක්තිමත් නිසි උද්යෝ�ෝගය රහිත
සහ නිසි ආයෝ�ෝජන පරීක්ෂණ පැැවැැත්වීමට නො�ොහැැකි තරම් දුර්වල ආයතන පැැවතීම; දුර්වල
නියාාමන ආයතන පැැවතීම; නීතිය ක්රියාාත්මක කිරීමේ� අසමාාන හැැකියාාවන් සහිත හෝ�ෝ දුර්වල දූෂණ
විරෝ�ෝධී පද්ධතීන් සහිත ආයතන; සහ විධාායක හෝ�ෝ ව්යයවස්ථාාදාායක තීරණ නිසි පරිදි අධිකරණ
සමාාලෝ�ෝචනයකට ලක් කිරීමට නො�ොහැැකි තරම් දුර්වල හෝ�ෝ බලපෑෑම්වලට හසුු වූූ අධිකරණ ආයතන
පැැවතීම දැැක්විය හැැකිය.
බංංගලාාදේ�ශය, මාාලදිවයින සහ නේ�පාාලය සතුව දුර්වල රාාජ්යය ආයතන පවතින අතර ශ්රී ලංංකාාවේ�
ශක්තිමත් රාාජ්යය ආයතන තිබේ�. අවධාානයට ලක් වූූ රටවල් අතරින් ශක්තිමත්ම පරිපාාලන තන්ත්රයන්
සහ හැැකියාාවන් සහිත ආයතන ශ්රී ලංංකාාව සතු වන අතර, බංංගලාාදේ�ශය සිය ආයතන වල ස්ථාාවර
බවක් සැැලකිය යුු තු ලෙ�ස ඇඟවුුම්කර තිබුු ණ ද ඔවුු න් ශ්රී ලංංකාාවට පිටුු පසින් සිටී. කෙ�සේ� වෙ�තත්, මේ�
රටවල් දෙ�කම තවමත් ක්රියාා කරන ආකාාරය අනුුව මතුවන බාාධකවලට මුු හුු ණ දෙ�මින් සිටින අතර,
එමඟින් චීන පාාත්රයන් ඇතුළු බාාහිර පීඩනයන් වළක්වාා ගැැනීම දුෂ්කර වී තිබේ�. තරමක් රළු පශ්චාාත්

28 | දකුණු ආසියාාවේ� චීන බලපෑෑම

6 වන රූපය

අවධානයට ලක් ව� රටවල මර්මතාවයන් - බිෙඳන ස�ළු රාජ්ය ආයතන
6 වන රූපය. අවධාානයට ලක් වූූ රටවල මර්මතාාවයන් - බිඳෙ�න සුු ළු රාාජ්ය� ආයතන
1 වන මර්මතාවය

ව්යවස්ථාෙව් පරිනතභාවය

බිෙඳන ස�ළු රාජ්ය ආයතන
� ලංකාව

ඉහළ අවදානම

�යා පටිපාටීන්වල
නීතීන්ට අන�ගත වීම

පාලන තන්�ෙය් ස්ථාවර බව

මධ්යම අවදානම

මාලදිවයින
ෙන්පාලය

අඩ� අවදානම
නීතිය බලාත්මක කිරීම සංකීර්ණ අපරාධ
බලාත්මක කිරීම
සඳහා පුහ�ණුව

ෙද්ශීය දූෂණ

නීතිය බලාත්මක කිරීම ස්වාධීනත්වය

�ශ්න කිරීම, විමර්ශනය සහ අධීක්ෂණය

නිලබලධර ධාරිතාවය ෙද්ශපාලනික පීඩනය

ම�ලා�ය: කර්තෘෙග් විස්තර කිරීම
මූූ ලාාශ්රය: කර්තෘෘගේ� විස්තර කිරීම

රාාජාාණ්ඩුු ප්රජාාතන්ත්රීයකරණ ක්රියාාවලිය තුළින් ගලාා එන දිගු කාාලීන ආයතනික දුර්වලතාා හේ�තුවෙ�න්
නේ�පාාලය අවදාානමට ලක්ව තිබේ�. මාාලදිවයින ද ප්රමාාණවත් නො�ොවන ආයතනික හැැකියාාවන්
හේ�තුවන් පීඩාා විඳිමින් සිටී.

ප්රජාාතන්ත්රවාාදය සහ ආණ්ඩුු කර න ආයතන කෙ�රෙ�හි දේ�ශපාාලන බලපෑෑම්
විශේ�ෂයෙ�න්ම පාාලක දේ�ශපාාලන පක්ෂයට ශක්තිමත් නාායකයෙ�කු හෝ�ෝ ජාාතික ව්යයවස්ථාාදාායකයේ�
විශාාල බහුු ත රයක් සිටින අවස්ථාාවේ� දී සීමිත ප්රභූ කො�ොටස් වලට වාාසි ලබාාදෙ�න නීති සම්මත කිරීමට
හෝ�ෝ වෙ�නත් ආයතන කෙ�රෙ�හි නිල නො�ොවන දේ�ශපාාලන පීඩනයක් එල්ල කිරීමට ඉඩ සැැළසීම
මගින් දේ�ශපාාලන ක්රමය තුළ පවතින බිදෙ�නසුු ලු බව ප්රකාාශයට පත්වේ�. එවැැනි බිඳෙ�නසුු ලු භාාවය
හේ�තුවෙ�න් දූෂණය, නිලධාාරිවාාදයේ� සහ නීතිය ක්රියාාත්මක කිරීමේ� යාාන්ත්රණවල අකාාර්යක්ෂමතාාව
මෙ�න්ම විනිවිදභාාවය සහ ක්රියාා පටිපාාටියට අනුු කූල වීම සහතික වීම නො�ොවීම ද සිදු වේ�.
අතිශය පුු ද්ගලාාරෝ�ෝපිත දේ�ශපාාලන පද්ධතියක් ඇති බංංගලාාදේ�ශයේ� බලය මාාරුවීම පවුු ල් දෙ�කක්
අතර සිදු වේ�. බංංගලාාදේ�ශයේ� “ජාාතියේ� පියාා” වන ෂෙ�යික් මුු ජිබර් රහුුමාාන් සැැමරීමට මෑෑතක දී පැැවති
උත්සවයක දී ප්රජාාතන්ත්රවාාදය සමෘෘද්ධිමත් වීමට ඵලදාායී විරුද්ධ පක්ෂයක් අවශ්යය බව ඔහුු ගේ�
දියණිය සහ අගමැැතිනි ෂෙ�යික් හසීනාා කියාා සිටියාාය.124 කෙ�සේ� වෙ�තත්, බංංගලාාදේ�ශයේ� අවාාමි
ලීගය ප්රමුු ඛ රජය අඛණ්ඩව තුන්වනවරටත් පාාලනය කරන ඔවුු න් ගේ� මේ� පාාලන කාාලය තුළ විපක්ෂය
විසිරී ගො�ොස් ඇති අතර ඉතාාමත්ම වැැදගත් විපක්ෂ නාායකයාා තම දේ�ශපාාලන අධිකාාරිය පෞ�ෞද්ගලික
වාාසි තකාා අවිචාාරවත් ලෙ�ස භාාවිතාා කිරීමේ� වරදට වරදකරු වී සිටී.125 අවම වශයෙ�න් මේ� වන විට,
වසංංගතයේ� බලපෑෑමට ආර්ථිකය හසුු වී නැැති අතර, ඉන්දියාාව හැැරෙ�න්නට අසල්වැැසියෙ�කුට ණය
ලබාා දීමෙ�න් උපකාාර කර ඇති එකම රට බවට පත් වෙ�මින් බංංගලාාදේ�ශය මෑෑතක දී සිය ආර්ථික
ශක්තිය විදහාා දක්වාා තිබේ�.126
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මෙ�යින් අදහස් වන්නේ� බංංගලාාදේ�ශයේ� පාාලන රීජීමය ස්ථාාවර බවයි. නමුු ත් එහි මැැතිවරණ
නිදහස් හාා සාාධාාරණ ද යන්න ප්රශ්න කිරීමට ලක් වී ඇති අතර, එම ක්රියාාවලිය ආරක්ෂාා කරන ලෙ�ස
අගමැැතිවරයාාට බල කරන විදේ�ශීය බලවතුන්ගේ� මැැදිහත්වීම්වලට එරට ගො�ොදුරු විය හැැකිය.127
2023 ඊලඟ මැැතිවරණයේ� දී ද එම තත්ත්වයන් මතු වීමට ඉඩ තිබේ�.128
බංංගලාාදේ�ශයේ� මෙ�න් නො�ොව, නේ�පාාලයේ�, මාාලදිවයිනේ� සහ ශ්රී ලංංකාාවේ� මෑෑතක දී පැැවති මැැතිවරණ
තුළ සාාමකාාමී ලෙ�ස බලය මාාරුවීම් සිදු වී තිබේ� - 2018 දී මාාලදිවයිනේ� අබ්දුල්ලාා යමීන්ගේ� සිට
ඊබ්රාාහිම් මො�ොහො�ොමඩ් සෝ�ෝලි දක්වාා, නේ�පාාලයේ� 2018 දී ෂේ�ර් බහදූර් ඩියුු බාා සිට කේ�.පී. ෂර්මාා
ඔලි දක්වාා සහ පසුුව 2021 දී නැැවතත් ඩියුු බාා දක්වාා, මෙ�න්ම ශ්රී ලංංකාාවේ� 2019 දී මෛෛත්රීපාාල
සිරිසේ�නගේ� සිට ගෝ�ෝඨාාභය රාාජපක්ෂ දක්වාා. මෙ�යින් ඇඟවෙ�න්නේ� ප්රජාාතන්ත්රවාාදී පාාලනය තුළ යම්
මට්ටමක ස්ථාාවරභාාවයක් පවතින බවයි. නමුු ත් මෙ�ම රාාජ්යයයන් තවමත් බාාහිර බලපෑෑම් වලට
ගො�ොදුරු විය හැැකිය. ඊට හේ�තුව ඒවාායේ� ආණ්ඩුු තම වාාසිය සඳහාා දේ�ශපාාලන අභියෝ�ෝගයන් මඟ
හැැරීම හෝ�ෝ ව්යයවස්ථාා සංංශෝ�ෝධනයන්ට උත්සාාහයන් ගෙ�න තිබීමයි.
චීනය අතිශයින්ම ක්රියාාකාාරී වූූ මෙ�න්ම රාාජපක්ෂ පවුු ල දීර්ඝ කාාලයක් තිස්සේ� පාාලනය කළ සහ
ජනාාධිපති ධුු ර ය අසාාමාාන්යය ලෙ�ස බලවත් කිරීම සඳහාා දිගු කාාලීන උත්සාාහයක යෙ�දී සිටින ශ්රී
ලංංකාාවේ� මෙ�ය විශාාල වශයෙ�න් කැැපී පෙ�නේ�.129 මෙ�ම උත්සාාහයන් 2010 දී මහින්ද රාාජපක්ෂ විසින්
හඳුන්වාා දුන් 18 වන ව්යයවස්ථාා සංංශෝ�ෝධනයෙ�න් ආරම්භ විය. එහි දී ස්වාාධීන කො�ොමිෂන් සභාාවලට
ජනාාධිපතිවරයාාගේ� පත්කිරීම් පිළිබඳව තිබූූ ආණ්ඩුු ක්රම ව්යයවස්ථාානුු කූල අධීක්ෂණය ඉවත් කරමින්
ව්යයවස්ථාාදාායක සභාාවක් වෙ�නුුවට විශාාල වශයෙ�න් විධාායකයේ� පාාලනයට යටත් පාාර්ලිමේ�න්තු
සභාාවක් පත්කිරීම, සහ ජනාාධිපතිවරයාාගේ� ධුු ර කාාලය සඳහාා වූූ වාාර දෙ�කේ� සීමාාව ඉවත් කිරීම
සිදුවිය. 2015 දී එවකට ජනාාධිපති මෛෛත්රීපාාල සිරිසේ�න මහතාා යටතේ� මෙ�ම සංංශෝ�ෝධනය අවලංංගු
කරන ලදී. කෙ�සේ� වෙ�තත්, වර්තමාාන රාාජපක්ෂ රජය විසිවන සංංශෝ�ෝධනය හරහාා එම අවලංංගු
කිරීම අවලංංගු කර තිබේ�. එමඟින් අහෝ�ෝසි කරන ලද දහඅටවන සංංශෝ�ෝධනයේ� බලවත් බලතල
බො�ොහො�ොමයක් මූූ ලි ක අයිතිවාාසිකම් පදනම් කරගෙ�න වුුවත් මෙ�ම ක්රියාාවන් අභියෝ�ෝග කළ
නො�ොහැැකි අයුු රි න් ජනාාධිපතිවරයාා වෙ�ත ආපසුු පවරාාගෙ�න තිබේ�. එමගින් ව්යයවස්ථාාවේ� පරිණතභාාවය
සහ රාාජපක්ෂ පවුු ල ට ලබාා දෙ�න අසාාමාාන්යය බල ව්යා�ාප්තිය පිළිබඳව සැැළකිල්ලට භාාජනය විය යුු තු
කාාරණාා මතු වේ�.130
මාාලදිවයිනේ� සහ නේ�පාාලයේ� ද ව්යයවස්ථාාමය ප්රතිපාාදන එලෙ�සම ප්රශ්නකර තිබේ�. 2007 දී වත්මන්
ව්යයවස්ථාාව යටතේ� ප්රජාාතන්ත්රීයකරණයට ලක් වූූ මාාලදිවයිනේ�, පාාලක මාාලදිවයින් ප්රජාාතන්ත්රවාාදී
පක්ෂයේ� බලවත් නාායකයින් රට ජනාාධිපති ක්රමයකින් පාාර්ලිමේ�න්තු ක්රමයක් දක්වාා මාාරු කිරීම
සඳහාා ප්රතිපාාදන වෙ�නස් කරන ලෙ�ස ඉල්ලාා සිටී. කෙ�සේ� වෙ�තත්, ජනාාධිපති සො�ොලීට ඒ සම්බන්ධව
ඊට වෙ�නස් අදහසක් ඇතැැයි විශ්වාාස කෙ�රේ�.131 නේ�පාාලයේ�, පශ්චාාත් රාාජාාණ්ඩුු ජාාතික ව්යයවස්ථාා
සභාා දෙ�කකින් සහ වසර ගණනාාවක දේ�ශපාාලන සාාකච්ඡාාවලින් පසුුව 2015 දී බලාාත්මක වූූ නව
ව්යයවස්ථාාව, මාාදේ�සී ජනයාා එනම් දකුණු ටෙ�රාායි කලාාපයේ� පදිංංචි ඉන්දියාානුු මුු තු න් මිත්තන්ගෙ�න්
පැැවත එන ජනතාාව සහ වෙ�නත් ආන්තීකරණය වූූ ප්රජාාවන්ගේ� විරෝ�ෝධතාා හාා සංංශෝ�ෝධන ඉල්ලීම්වල
කේ�න්ද්රස්ථාානය වී තිබේ�.132 ගැැටලුව තවදුරටත් සංංකීර්ණ කරවමින් 2018 සිට බලයේ� සිටි
CPN-UML පක්ෂය පිළිවෙ�ලින් කේ� පී ඔලි සහ පුු ෂ්ප කමල් දහල් ගේ� නාායකත්වයෙ�න් යුු තු කණ්ඩාායම්
දෙ�කකට බෙ�දී වෙ�න්විය. පාාර්ලිමේ�න්තුවේ� විශ්වාාසභංංගය පරාාජය වූූවත් සභාාග රජයක් සඳහාා වූූ
අවශ්යය ආසන සංංඛ්යා�ාව ලබාාගැැනීමට විරුද්ධ පක්ෂ අසමත් වූූ නිසාා 2021 ජූූ ලි මාාසයේ� දී බලයෙ�න්
පහ කරන තුරුම ඔලි අගමැැතිවරයාා ලෙ�ස කටයුු තු කළේ�ය.133
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නිලධාාරී තන්ත්රයේ� නිපුු ණ තාාවයන් සහ දූෂණය
මැැතිවරණ සහ විශේ�ෂයෙ�න් ව්යයවස්ථාාමය ක්රියාාවලීන් අවශ්යය පරිදි නමාාගැැනීමේ� හැැකියාාව මෙ�ම
රටවල පවතින එකම මර්මතාාවය නො�ොවේ�. නිදසුු න ක් වශයෙ�න්, ලංංකාාව සහ බංංගලාාදේ�ශය
ඔවුු න් ගේ� දියුු ණු ආයතන සමඟ හො�ොඳින් ක්රියාාත්මක වූූවත්, සැැක සහිත චර්යාාවන් සහ පීඩනය
හේ�තුවෙ�න් ඒවාායේ� නිලධාාරී තන්ත්රය අකාාර්යක්ෂම විය හැැකිය. උදාාහරණයක් වශයෙ�න්, 2015
දී බලයට පත් වූූ සිරිසේ�න රජය විසින් කලින් ගත් තීරණ සමාාලෝ�ෝචනය කිරීමෙ�න් පසුු ලංංකාාවේ�
රාාජපක්ෂ ආණ්ඩුු වේ� සැැක සහිත ක්රියාාවන් හෙ�ළිදරව් කිරීම ආරම්භ කෙ�රුණි. චීනය විසින් අරමුු දල්
සපයනලද ව්යා�ාපෘෘතිවල සිදු වී තිබූූ විනිවිදභාාවයකින් තො�ොර තීරණ ගැැනීම සහ දූෂණය පිළිබඳ
චෝ�ෝදනාා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ද ඊට ඇතුළත් විය.134 මහාා භාාණ්ඩාාගාාරයට පාාඩුු ඇතිකරවමින් චීන
සංංචාාරකයින් ඇතුළු විදේ�ශිකයින්ට අසාාධාාරණ වාාසියක් සැැලසීම සඳහාා නිලධාාරීන් විසින් ක්රියාා
පටිපාාටි නො�ොසලකාා හැැර ඇති බව එහි දී සො�ොයාා ගන්නාා ලදී.135 තම පූූ ර්වගාාමියාා විසින් ක්රියාාත්මක
කළ හම්බන්තො�ොට වරාාය, හම්බන්තො�ොට තෙ�ල් ටැං�ංකි සංංකීර්ණය, සූූ රි යවැැව ක්රිකට් ක්රීඩාං�ංගණය සහ
මත්තල රාාජපක්ෂ ජාාත්යයන්තර ගුවන් තො�ොටුු ප ල (MRIA) ඇතුළු ව්යා�ාපෘෘතිවල වාාණිජ ශඛ්යයතාාවයන්
සහ ඒවාා හිතවත් පුු ද්ගලයින් සහ/හෝ�ෝ ඇතැැම් සමීප කණ්ඩාායම් සඳහාා වූූ වාාසි ලැැබෙ�න අයුු රි න්
සිදුකළ ගණුදෙ�නුු වන්නේ� ද යන්න පරීක්ෂාා කිරීම සඳහාා චීන රජය අරමුු දල් සපයන ලද ව්යා�ාපෘෘති
පිළිබඳ විගණනයක් සිරිසේ�න රජය විසින් ආරම්භ කරන ලදී.136 චීනයේ� ශක්තිය රටක ධනාාත්මක
දිශාානතියකට යො�ොමුු කිරීමට ඇති හැැකියාාව අඩුු කි රීම සහ චීන බලපෑෑම්වල බෙ�ලහීනකාාරී
ස්වරූපයන්ට ඔරො�ොත්තු දීම දුෂ්කර කරවීම සඳහාා රාාජ්යයයේ� පද්ධතිමය දුර්වලතාා බලපාාන ආකාාරය
පිළිබඳව ප්රධාානම උදාාහරණය මෙ�යයි.
විවිධ රජයේ� දෙ�පාාර්තමේ�න්තු වල වැැරදි කළමනාාකරණය දැැඩි පාාඩුු වලට තුඩුු දෙ�න බවට
ද ශ්රී ලංංකාාවේ� චෝ�ෝදනාා එල්ල වී තිබේ�. දේ�ශපාාලනඥයින් සහ රජයේ� දෙ�පාාර්තමේ�න්තු අතර
හවුු ල් කාාරිත්වයන් ඇති වී ඇති බවත්, එමඟින් පිරිවැැය ඉහළ යාාම සහ අරමුු දල් වැැරදි ලෙ�ස
කළමනාාකරණය කිරීම සිදු වී ඇති බවත් පාාර්ශවකරුවන් විශ්වාාස කරයි. කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන්
නිලධාාරීන්ට අල්ලස් දීමට කැැමති නිසාා චීන ව්යා�ාපෘෘති ඉදිරියට යමින් ඇති බව ද සමහරුන් ඉඟි
කරන ලදී.137 මෙ�ම චෝ�ෝදනාා වලින් බරපතලම චෝ�ෝදනාාව කො�ොළඹ වරාාය නගරය ඉදිකිරීම භාාරව
සිටින CHEC සමාාගමට එල්ල වී තිබේ�. මහින්ද රාාජපක්ෂගේ� මැැතිවරණ ව්යා�ාපාාරය සඳහාා ඩො�ොලර්
මිලියනයකට අධික මුු දලක් විවිධ අනුුචරයින් හරහාා ලබාාදුන් බවට එම සමාාගමට චෝ�ෝදනාා එල්ල
විය.138 කෙ�සේ� වෙ�තත්, රාාජපක්ෂ පවුු ලේ� විවිධ සාාමාාජිකයින්ට එරෙ�හිව නැැගුනුු දූෂණ චෝ�ෝදනාා
මෛෛත්රීපාාල සිරිසේ�නගේ� පාාලන කාාලය තුළ සැැළකිය යුු තු ලෙ�ස ඉදිරියට ගෙ�නයාාමට නො�ොහැැකි වූූ
අතර, ඒවාා අවසාානයේ� දී අමතක වී ගියේ�ය. සමහර අවස්ථාාවල දී, ගෝ�ෝඨාාභය රාාජපක්ෂ නැැවතත්
බලයට බලයට පැැමිණීමත් සමඟම දූෂණ චෝ�ෝදනාාවලට එරෙ�හිව වූූ දඬුුවම්වලට මුු ක් තිය ලබාාදීම
ද දක්නට ලැැබුු ණි.139
දේ�ශපාාලන පීඩනය හේ�තුවෙ�න් රජයේ� දෙ�පාාර්තමේ�න්තු අඩුු පාාඩුු කම් සැැඟවීමට කටයුු තු කර තිබූූ
අතර, විගණනය කරන ලද මූූ ල්යය වාාර්තාා නිකුත් නො�ොකිරීම ආදිය ඇතුළුව ක්රියාාකාාරිත්වය වඩාාත්
විනිවිද බවකින් තො�ොරව සකස්කර තිබූූ අතර, එමඟින් ද රජයේ� ආයතනවල කාාර්යක්ෂමතාාවයන්
අඩුු විය.140 ලංංකාාව වැැනි දූපත් රාාජ්යයක් සඳහාා ඉතාාම තීරණාාත්මක යැැයි සැැලකෙ�න පාාරිසරික කාාරණාා
ද නො�ොසලකාා හැැර තිබුු ණි -එබැැවින් සමාාලෝ�ෝචන ආයතනවල කාාර්ය මණ්ඩලය හාා අයවැැය ශක්තිමත්
වුුවත් මහජන ගෞ�ෞරවය හාා විශ්වසනීයත්වය ඇතිවන ආකාාරයට සිය රාාජකාාරි ඉටුු කිරීමට ඒවාා
අසමත් වී තිබේ�. 2011 කො�ොළඹ වරාාය නගරය සඳහාා වූූ පාාරිසරික බලපෑෑම් තක්සේ�රු වාාර්තාාව
වෙ�රළ ඛාාදනය හාා ධීවර කර්මාාන්තයට හාානි වීමේ� හැැකියාාව පිළිගැැනීමට අසමත් විය. ව්යා�ාපෘෘතිය
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සඳහාා ගො�ොඩ කරන ලද ඉඩම කුමක් සඳහාා භාාවිතාා කරන්නේ�ද යන්න පිළිබඳවත් පැැහැැදිලි බවක්
නො�ොතිබුු ණි.141 ඇත්ත වශයෙ�න්ම, ව්යා�ාපෘෘතියේ� මුු ල් එකඟතාාවයේ� දී, අනාාගත ස්වාාභාාවික විපතක් සිදු
වුුවහො�ොත් චීනයට වන හාානි සඳහාා වන්දි ගෙ�වීමේ� වගකීම ශ්රී ලංංකාාව සතුව තිබුු ණි. එය අනෙ�ක්
පසට සිදු නො�ොවේ�.142 දකුණු පිටත වට රවුුම් මාාර්ගය සහ කො�ොළඹ-කටුු නාායක අධිවේ�ගී මාාර්ග
සම්බන්ධයෙ�න් ගංංවතුර තත්වය පිළිබඳව විවේ�චන ඉදිරිපත් වූූ නමුු ත් ඒවාා නො�ොසලකාා හරින ලදී.143
මාාලදිවයිනේ� රාාජ්යය බලය මාාරු වීමත් සමඟ පෙ�ර පැැවති රජයේ� දේ�ශීය දූෂණ පිළිබඳ චෝ�ෝදනාා
අවධාානයට ගෙ�න එන ලදී. ණය ප්රතිව්යුු�හගත කිරීම සඳහාා චීනය සමඟ සිදුකළ සාාකච්ඡාාවල දී
කො�ොන්ත්රාාත් මිල ඉහළ මට්ටමක තබාා ගැැනීමට පසුුගිය රජය කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන්ගෙ�න් අනිසි ප්රතිලාාභ
ලබාා ගත් බවට මුුදල් ඇමති ඉබ්රාාහිම් අමීර් චෝ�ෝදනාා කළේ�ය.144 “ආණ්ඩුුවේ� විවිධ මට්ටම්වල සිදු වූූ
වංංචාා සහ දූෂණ හේ�තුවෙ�න් රජයේ� භාාණ්ඩාාගාාරයට රුෆියාා බිලියන ගණනක් අහිමි වී ඇති බව සො�ොලිහ්
පැැවසුුවේ�ය”.145 පාාරිසරික හාායනය සහ සමුු ද්ර ජීවීන්ට ඇති තර්ජන පිළිබඳ විවිධාාකාාර ගැැටලුවලට
මුු හුුණ දී සිටින චීන-මාාලදිවයින මිත්රත්ව පාාලම ව්යා�ාපෘෘතිය තුළ මෙ�ය ප්රධාාන වශයෙ�න්ම පිළිබිඹුු
වේ�.146 පාාලම ඉදිකිරීම අවසන් වූූ පසුුවත්, ඉදිකිරීම් ගිවිසුුම යටතේ� අනුුමත බව කියමින් චීන උප
කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන් නීති විරෝ�ෝධී ලෙ�ස වැැලි කැැණීම සිදු කරන බව දැැන ගන්නට ලැැබුු ණි -රාාජ්යය මැැදිහත්
වීමේ� දුර්වලතාාවයන් ඵලදාායි නො�ොවන චීන මැැදිහත්වීම් සක්රීය කරවන ආකාාරය පිළිබඳව මෙ�ය
පැැහැැදිලි උදාාහරණයකි.147 යමීන්ගේ� සමයේ� දී අත්සන් කරන ලද මාාලදිවයින-චීන නිදහස් වෙ�ළඳ
ගිවිසුුම (FTA) තවත් ප්රසිද්ධියට පත් වූූ තවත් ගනුුදෙ�නුුවක් වන අතර, නව රජය එහි කො�ොන්දේ�සි
වාාසිදාායක නො�ොවන බැැවින් එය ඉවත දමාා තිබේ�.148 බීජිංං පාාලනයට ගිවිසුුම් සඳහාා පාාලනය සම්බන්ධ
අවශ්යයතාාවයන් වුුවමනාා නො�ොවීම සහ අධීක්ෂණයට ලබාා දී ඇති අඩුු වැැදගත්කම සමඟ මාාලදිවයින්
රජයේ� සීමිත හැැකියාාවන් ද දූෂිත ක්රියාාවන් අවධාානයට ලක් නො�ොවීමට උපකාාරී වූූ බව පෙ�නේ�.149
වඩාාත් පුු ළුල්ව කිවහො�ොත්, සිවිල් සේ�වය තුළ ආයතනික හැැකියාාවන් සහ නිපුු ණ තාාවයන් නො�ොපැැවති
මාාලදිවයිනට වඩාා වෙ�නස් ලෙ�ස වඩාාත් ශක්තිමත් ආයතන සහිත ශක්තිමත් රාාජ්යයයක් ඊට වඩාා
වෙ�නස් ලෙ�ස චීන ණය පරීක්ෂාා කිරීමට ඉඩ තිබුු ණි. චීන මුු ල්යය ආයතන අනෙ�ක් සියලුම ණය දෙ�න
ආයතන වලින් වෙ�නස් වන්නේ� ණය ලබාා දෙ�න වේ�ගය අනුුව පමණක් නො�ොව, මූූ ල්යය ගිවිසුුම්වල
“සංංකීර්ණ පසුු බි ම” ආරක්ෂාා කිරීමට ඔවුු න් ඉදිරිපත්වීමේ� පවතින සුු විශේ�ෂී බව නිසාා යැැයි ද
පාාර්ශවකරුවන් විසින් තර්ක කරන ලදී. මේ� හේ�තුවෙ�න් යමීන්ගේ� පාාලන කාාලය තුළ මාාලදිවයිනේ�
පුු ද්ගලයින්ට හෝ�ෝ සමාාගම්වලට මාාලදිවයින් රාාජ්යය ස්වෛෛරී ඇපකර හරහාා ණය ආධාාර ලබාාදීමට
චීන මූූ ල්යය ආයතන ඉදිරිපත්වීම නිසාා ණය ලබාාදීම අනෙ�කුත් ණය ලබාාදීමේ� ආයතනවලට වඩාා
අසාාමාාන්යය ලෙ�ස වෙ�නස් විධිවිධාානයන් යටතේ� සිදුවිය. ලබාාගත් එවැැනි සමස්ත ණය ප්රමාාණය තමන්
නො�ොදන්නාා බව සො�ොලිහ් රජය බලයට පත් වූූ පසුු පිළිගත්තේ�ය.150 චීන හවුු ල් කරුවන් සමඟ වැැඩ
කරන හො�ොඳින් සම්බන්ධිත එක් පුු ද්ගලයෙ�කු රජය සමඟ කුමන්ත්රණ කිරීමක් පිළිබඳව අඟවමින්
ස්වෛෛරී ඇපකර ප්රමාාණය ඩො�ොලර් මිලියන 900 ක් වන බවත්, රජය චීනයට සෘෘජුුව ම ණය වී ඇති
ප්රමාාණයට වඩාා එය ඩො�ොලර් මිලියන 300 ක් වැැඩි බවත් මහ බැං�ංකුව විසින් ප්රකාාශ කරන ලදී.151
2020 දී, පුු ද්ගලික ණය ගැැතියෙ�කු වූූ අහමඩ් සියාාම්ට ණය ගෙ�වීමට නො�ොහැැකි වීම නිසාා චීන
අපනයන-ආනයන බැං�ංකුව (චයිනාා එක්සිම්බෑෑන්ක්) ඩො�ොලර් මිලියන 125 ක ණයක් ආපසුු ගෙ�වන
ලෙ�ස රජයෙ�න් ඉල්ලාා සිටියේ� ය. යමීන්ගේ� සමීපතම දේ�ශපාාලන සගයාා සහ ඔහුු ජනාාධිපති සමයේ�
ව්යයවස්ථාාදාායක සභාාවේ� සාාමාාජිකයෙ�කු වූූ සියාාම් අවසාානයේ� ණය ගෙ�වාා ඇති බව වාාර්තාා විය.152
දැැඩි කාාර්යක්ෂම අධීක්ෂණ යාාන්ත්රණයකින් සහිත ශක්තිමත් රාාජ්යයයක නම් මෙ�වැැනි විධිවිධාානයක්
සිදුවිය නො�ොහැැක්කකි.
අනෙ�කුත් රටවල් තුනට සාාපේ�ක්ෂව බංංගලාාදේ�ශයේ� රාාජ්යය ආයතන ඉතාාම ශක්තිමත් නමුු ත්, චීන
අනුු ග්ර හය ලබන ව්යා�ාපෘෘති අනුුමත කිරීමේ� දී දූෂණ හාා දේ�ශපාාලන බලපෑෑම් පිළිබඳව පාාර්ශවකරුවන්
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අනතුරු අඟවාා තිබේ�. සමහර පැැහැැදිළි කිරීම්වලට අනුුව, එවැැනි ව්යා�ාපෘෘතිවලින් තුනෙ�න් එකක් පමණ
වාාණිජමය වශයෙ�න් සහ/හෝ�ෝ මූූ ල්යයමය වශයෙ�න් සඵල නො�ොවන නමුු ත්, ප්රතිලාාභ ලබන දේ�ශපාාලන
වශයෙ�න් සම්බන්ධිත පුුද්ගලයින්ගේ� බලපෑෑම්වලට එරෙ�හි වීමට රාාජ්යය ආයතන වලට නො�ොහැැකි වීම
නිසාා ඒ සඳහාා අවසර දී තිබේ�.153
2012 දී පද්මාා බහුු කාාර්ය පාාලම් ව්යා�ාපෘෘතියේ� දූෂණ විමර්ශනය කරන ලෙ�ස කරන ලද ඉල්ලීම් රාාජ්යය
ආයතන විසින් නො�ොසලකාා හරින ලද බැැවින්, ලෝ�ෝක බැං�ංකුව එම ව්යා�ාපෘෘතියෙ�න් ඉවත් විය.154 මේ�
වන විට රජය සහ චයිනාා එක්සිම්බෑෑන්ක් අරමුු දල් සපයනුු ලබන මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතිය බංංගලාාදේ�ශචීන සබඳතාාව විදහාා දැැක්වෙ�න ප්රධාාන ව්යා�ාපෘෘතියක් ලෙ�ස සැැලකේ�. චෝ�ෝදනාා පිළිබඳව ක්රමාානුු කූල
සමාාලෝ�ෝචනයන් හෝ�ෝ පිළිතුරු ලබාා දීම් සිදුකර නැැත. ව්යා�ාපෘෘතියේ� කො�ොටසක් සඳහාා චීන රාාජ්යය
සමාාගමක් වූූ සිනො�ොහයිඩ්රෝ�ෝ සමාාගමට 2014 දී ඩො�ොලර් මිලියන 680 ක කො�ොන්ත්රාාත්තුවක් ලබාා
දීමෙ�න් එය බිඳෙ�න සුු ළු රාාජ්යය ආයතන ගැැටලුවක් බවට පත්වන ආකාාරය පෙ�න්නුුම් කරයි. ලෝ�ෝක
බැං�ංකුව තාාවකාාලිකව තහනම් කර තිබුු ණ ද එම සමාාගම විසින් ලංංසුුව දිනාා ගන්නාා ලදී.155
සිනො�ොහයිඩ්රෝ�ෝ තහනම පිළිබඳව තමන් රජයට දැැනුුම් දුන් නමුු ත්, බලධාාරීන් විසින් එය ප්රතික්ෂේ�ප
කළ බව ලංංසුුව අහිමි වූූ සමාාගම් පවසන ලදී. හිටපුු සන්නිවේ�දන ඇමතිවරයෙ�ක් චීන සමාාගම
සමඟ වැැඩ කරමින් සිටි බවත් ඔවුු න් ට කො�ොන්ත්රාාත්තුව දිනාා ගැැනීම සඳහාා ඔහුු බලපෑෑම් කළ බවත්
දේ�ශීය පුුවත්පත්වල වාාර්තාා විය. බංංගලාාදේ�ශයේ� යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘතියක් සම්බන්ධයෙ�න්
සිනො�ොහයිඩ්රෝ�ෝ මතභේ�දයට තුඩුු දුන් පළමුු අවස්ථාාව මෙ�ය නො�ොවේ�. මීට පෙ�ර ඩකාා-චිතගොං�ං� අධිවේ�ගී
ව්යා�ාප්ති ව්යා�ාපෘෘතියේ� මෙ�ම සමාාගම වැැඩ කර ඇති අතර, වසර දෙ�කක් තිස්සේ� එම ව්යා�ාපෘෘතිය
ඇනහිටීම පිළිබඳව චෝ�ෝදනාා එල්ල වී තිබුු ණි.156 ඒ හාා සමාාන තවත් අවස්ථාාවක දී, දේ�ශීය
මූූ ල්යයආයතන සමූූ හ යකට සම්බන්ධ වීමෙ�න් පසුුව, 2019 දී මර්සරාායි ආර්ථික කලාාප ව්යා�ාපෘෘතිය
සඳහාා CHEC වෙ�ත කො�ොන්ත්රාාත්තුවක් ලබාා දෙ�න ලදී.157 බංංගලාාදේ�ශ රජය වසරකට පෙ�ර දී එම
සමාාගම අසාාදු ලේ�ඛනයට ඇතුළත් කර තිබූූ අතර ඔවුු න් නිලධාාරීන්ට අල්ලස් දීමට උත්සාාහ කළ බව
මතු වීමෙ�න් පසුු නව ව්යා�ාපෘෘතිවල වැැඩ කිරීම තාාක්ෂණික වශයෙ�න් වළක්වාාලනුු ලැැබිණි.158
අවම වශයෙ�න් චීන සහ බංංගලාාදේ�ශ හවුු ල් කරුවන් සමඟ වඩාාත් විනිවිදභාාවයෙ�න් යුු තුව කටයුු තු
කිරීමට සහ ශක්තිමත් ක්රියාා පටිපාාටි හාා බැැඳි නීති රීති පිළිපැැදීමට පො�ොළඹවන පරිදි අවශ්යය නිලධාාරි
අධීක්ෂණය, ආයෝ�ෝජන පරීක්ෂාා කිරීම සහ කො�ොන්ත්රාාත් සමාාලෝ�ෝචනය සඳහාා වඩාාත් කාාර්යක්ෂම
ක්රියාාවලියක් යො�ොදාා ගත්තේ� නම්, මෙ�ම ව්යයපෘෘති වල මුු ල් අවධියේ�දීම ප්රශ්න මතු වීමට ඉඩ තිබුු ණි.
මෙ�ම ගැැටලුව රටවල් හතර තුළම තිබේ�. ටෙ�න්ඩර් පටිපාාටියක් නො�ොතිබෙ�නුු ඇතැැයි හෝ�ෝ චීන
කො�ොන්ත්රාාත්කරුවෙ�කුට වාාසිදාායක වීමට ටෙ�න්ඩරය පිළියෙ�ල කරනුු ඇතැැයි යන නිසග අපේ�ක්ෂාාවකින්
යුු තුව චීන ණය පැැමිණෙ�න බවක් පෙ�නෙ�න්නට ඇතැැයි පාාර්ශවකරුවන් වාාර්තාා කරයි. එම භාාවිතය
රටේ� විධිමත් විනිවිදභාාවයට සහ ගිවිසුුම් නීතියට පටහැැනි බව පවසමින් මුු දල් අමාාත්යං�ංශය විසින්
2015 දී නිකුත් කළ වාාර්තාාවක් මඟින් එය අවධාාරණය කර තිබුු ණි. වඩාා බලවත් රාාජ්යයයක නම් එම
සමාාලෝ�ෝචනයන් බලාාත්මක කරන්නට ඉඩ තිබුු ණි. SEZ වල චීන ආයෝ�ෝජන අපේ�ක්ෂාාවන් ගැැන කතාා
කරමින්, චීනයේ� කැැමැැත්ත ඇති කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන් සමඟ කටයුු තු කිරීමේ� භාාවිතය පිළිබඳව වාාණිජ
ඇමති පවාා පිළිගෙ�න තිබේ�.159
වෙ�නත් රටවල් වෙ�ත ව්යා�ාපෘෘති ප්රදාානය කිරීම වඩාාත් විනිවිද පෙ�නෙ�න ක්රියාාවලියක් විය යුු තුව තිබූූ බව
පවසමින්, මාාලදිවයිනේ� හිටපුු ජනාාධිපති මො�ොහො�ොමඩ් නෂීඩ් ද ඒ කාාරණය පිළිබඳව තම සැැළකිල්ල
ප්රකාාශකර තිබුු ණි - “ටෙ�න්ඩර් කිරීමේ� ක්රියාාවලිය එරට සිදු වේ�, ප්රදාානය (කො�ොන්ත්රාාත්) කිරීම එරට
සිදු වේ�, අධීක්ෂණය එරට සිදු වේ�, ශ්රමය ද එරටින් පැැමිණිය හැැකියි”.160 මේ� දක්වාා රටට තිබුු ණු,
“මාාලදිවයිනේ� මිලදී ගැැනීමේ� සහ සේ�වකයින් බඳවාා ගැැනීමේ�” ප්රතිපත්ති බලාාත්මක කිරීම සඳහාා
වඩාා ශක්තිමත් ආයතන සමූූ හ යක් අවශ්යය යි ද ඇත්තෙ�න්ම පසුු ගි ය රජය යටතේ� තරඟකාාරී ලංංසුු
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මඟ හැැරීම සඳහාා නීති සංංශෝ�ෝධනය කිරීම සිදු වන්නේ� යයි ද ඔහුු තවදුරටත් පැැවසීය.161 2015
දී හදිසි ව්යයවස්ථාාදාායක සැැසිවාාරයක් තුළ ව්යයවස්ථාාව සංංශෝ�ෝධනය කරන ලද අතර, එමඟින් චීන
ව්යා�ාපෘෘතිවලට වාාසිදාායක යැැයි සැැලකෙ�න පරිදි ඉඩම් වල විදේ�ශීය අයිතියට ඉඩ සළස්වාා තිබේ�.162
මාාර්ග සංංවර්ධන කාාර්යන්ගේ� සිට ක්රීඩාං�ංගන දක්වාා චීනය අරමුුදල් සපයන බහුු ව්යා�ාපෘෘති සඳහාා රජය
විසින් මෙ�හෙ�යවන ටෙ�න්ඩර් පටිපාාටිය අතහැැර ඇතැැයි ශ්රී ලංංකාාවේ� කලින් පැැවති රාාජපක්ෂ ආණ්ඩුුවට
චෝ�ෝදනාා එල්ල විය.163 නීතියට හාා නිසි නිලබලධර ක්රියාාවලියට අනුුකූලව නියම කර තිබූූ මාාර්ගෝ�ෝපදේ�ශ
අනුුගමනය නො�ොකො�ොට තිබූූ නිසාා සිරිසේ�න රජය බලයට පත්වීමත් සමඟ චීන සමාාගම් ඇතුළු සමාාගම්
කිහිපයක් සමඟ පැැවති තෙ�ල් ගිවිසුුම් අවලංංගු කරන ලදී.164 වඩාාත්ම බරපතල චෝ�ෝදනාා CHEC
වරාාය නගරය සඳහාා ඉදිරිපත් වී තිබුු ණි. ව්යා�ාපෘෘතිය සඳහාා CHEC සමඟ වූූ ගිවිසුුම රහසිගතව වසාා
දමාා ඇති බවත්, රාාජපක්ෂ රජය ඒ පිළිබඳව පාාර්ලිමේ�න්තුවට හෝ�ෝ විපක්ෂ නාායකවරයාාට දැැනුුම්දීම
ප්රතික්ෂේ�ප කර ඇති බවටත් නීති සම්පාාදකයින් විසින් චෝ�ෝදනාා කරන ලදී.165 හේ�තුවක් නො�ොදක්වාා සහ
තීරණය ප්රසිද්ධියේ� ප්රකාාශයට පත් නො�ොකර ව්යා�ාපෘෘතියේ� භූමි ප්රදේ�ශය හෙ�ක්ටයාාර 200 සිට හෙ�ක්ටයාාර
269 දක්වාා වැැඩි කර තිබුු ණි.166 මේ� අනුුව, චීනය සමඟ වේ�ගයෙ�න් වර්ධනය වන සම්බන්ධතාාවය,
රජයේ� සීමිත නිලබලධර අධීක්ෂණ ක්රියාාවලියේ� ධාාරිතාාවය ඉක්මවාා ගො�ොස් තිබේ�. මේ� නිසාා චීනය සමඟ
ඇති සම්බන්ධතාාවයේ� සෑෑම අංංශයකම තරඟකාාරී අවශ්යයතාා සහ ගිණුම් සමබර කරන සාාකච්ඡාාමය
මැැදිහත් වීමේ� ක්රියාාවලියක් පැැවැැත්වීමට මේ� නිසාා වඩාාත් අපහසුු වී තිබේ�.
නේ�පාාලයේ� චීනය අරමුු දල් සපයන ව්යා�ාපෘෘති නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහාා සංංවර්ධනයට අදාාළ රජයේ�
අමාාත්යං�ංශ තුළ සිටින නිල නො�ොවන චීන නිරීක්ෂකයින් සඳහාා නේ�පාාල රජය අවසර ලබාා දී තිබුු ණි.
මේ� අනුුව අධීක්ෂණය, ජාාතික නිලධාාරීන්ගේ� සිට විදේ�ශීය පාාත්රයන් දක්වාා උප කො�ොන්ත්රාාත්කරණයකට
ලක් වී තිබේ�.167 පො�ොකාාරාා හි ගුවන් තො�ොටුු ප ලක් ඉදිකිරීමේ� ගිවිසුුම අත්සන් කිරීමට පෙ�ර, නේ�පාාලයේ�
සියලුම ගුවන් තො�ොටුු ප ලවලින් ලැැබෙ�න ආදාායම තමන් සමඟ ඒකාාබද්ධ ගිණුමක තබාා ගන්නාා බවට
සහතිකයක් වශයෙ�න් චයිනාා එක්සිම්බෑෑන්ක් සමාාගම ඉල්ලාා සිටි බව සිවිල් ගුවන් සේ�වාා අධිකාාරියේ�
නිලධාාරීන්ට දැැනගන්නට ලැැබුු ණි.168 වෙ�නත් තවත් උදාාහරණයක දී, ලාාභ නො�ොලැැබීම සහ මෙ�හෙ�යුුම්
ගැැටලු හේ�තුවෙ�න් චීනයෙ�න් මිලදී ගත් ගුවන් යාානාා ගුවන්ගත නො�ොකිරීමට රජයට අයත් ගුවන්
සමාාගමට සිදු වී තිබුු ණි.169 රජයේ� අධීක්ෂණය යටතේ� නේ�පාාලයේ� අවශ්යයතාා සහ ගුවන්යාානාාවල
යෝ�ෝග්යයතාාවය තහවුු රු වීමටත් පෙ�ර එම ගුවන් යාානාා, නේ�පාාල ගුවන් යාානාා එකතුවට ගෙ�නවිත් ඇති
බව පසුුව තහවුු රු විය.170 තවත් අවස්ථාාවක දී, ශක්තිමත් රාාජ්යයයක නම් සිදු නො�ොවන අයුු රි න්,
තම සේ�වාායෝ�ෝජකයාා නීත්යා�ානුු කූල අවම වැැටුු ප නො�ොගෙ� වූූ බවට චෝ�ෝදනාා කිරීමෙ�න් පසුුව, මාාර්ග
ව්යා�ාපෘෘතියක චීන කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන් සහ දේ�ශීය කම්කරුවන් අතර සාාමය ඇති කිරීමට දේ�ශීය
නිලධාාරීන්ට සිදු විය.171 එසේ�ම පාාසල් විෂය මාාලාාවන් සැැකසීම භාාරව සිටි රජයේ� ආයතනය දැැනුුවත්
කිරීමකින් තො�ොරව පාාසල් සහ චීන රජය අතර ඇති වූූ ඍජුු ගනුු දෙ�නුුවක කො�ොටසක් ලෙ�ස රට පුු රාා
පාාසල්වල මැැන්ඩරින් චීන භාාෂාා පන්ති අනිවාාර්ය කළේ�ය.172

නීතිය බලාාත්මක කිරීම
දුර්වල ආයතන නිසාා මතුවන මර්මතාාවයන් නීතිය ක්රියාාත්මක කිරීමේ� දී ද දැැකිය හැැකිය. චීනය
සමඟ වූූ සබඳතාා බහුු විධ දිශාාවන්ට පුු ළුල් වීමත් සමඟ රාාජ්යය ආයතනයන්ට ද වෙ�නස් වන
තත්වයන්ට මුු හුු ණ දී තම මෙ�හෙ�යුුම් ක්රියාා පටිපාාටි වෙ�නස් කර ගැැනීමට අවශ්යය විය. ලෝ�ෝක යුු ක් තිය
(World Justice) ව්යා�ාපෘෘතියේ� 2020 නීතී රීති දර්ශකයට අනුුව, මේ� මො�ොහො�ොතේ� රටවල් හතරේ�ම
දේ�ශපාාලන තන්ත්රය නාාමමාාත්රිකව ස්වාාධීන නීතිය ක්රියාාත්මක කරන ආයතන කෙ�රෙ�හි සැැලකිය යුු තු
බලපෑෑමක් ඇති කරයි. 0 සිට 1 දක්වාා වූූ පරිමාාණයක් තුළ (අවම වශයෙ�න් දේ�ශපාාලනීකරණය
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වූූ අපරාාධ යුු ක් ති විනිශ්චය පද්ධතිය 1 මගින් නිරූපණයවන අතර, 0 මගින් වැැඩියෙ�න්ම
දේ�ශපාාලනීකරණයවීම පෙ�න්වයි) 0.26 ක් වශයෙ�න් අවම අගය බංංගලාාදේ�ශය සඳහාා ද, ශ්රී ලංංකාාව
සඳහාා 0.49 ක අගයක් ද, නේ�පාාලය සඳහාා 0.04ක අගයක් ද එහි සඳහන් වේ�.173 චීනයෙ�න් බලපෑෑම්
වූූ විට දේ�ශපාාලනඥයින් හෝ�ෝ රජයන් එම ඉල්ලීම් හාා නියෝ�ෝග රාාජ්යය ආයතන වෙ�ත ලබාා දීමට
පෙ�ළඹෙ�න බව එයින් කියවේ�. තවද, චීනය විදේ�ශයන්හි දී තමන්ව නිරූපනය වන ආකාාරය පිළිබඳව
වඩ වඩාාත් සංංවේ�දී වෙ�මින් පවතින හෙ�යින්, විදේ�ශයන්හි නීතිය ක්රියාාත්මක කරන ආයතනවල
සම්පත්දාායකයින් සඳහාා ඔවුු න් ඉල්ලීම් කිරීම ආරම්භ කර තිබේ�.
උදාාහරණයක් වශයෙ�න් 2020 දී චීන ජාාතිකයින් 122 දෙ�නෙ�කු නේ�පාාලයේ� දී අත්අඩංංගුවට
පත්වීමෙ�න් පසුුව දේ�ශීය ආයතනවලට ඔවුු න් ට එරෙ�හිව නඩුු පැැවරීමට නො�ොහැැකිවීම හේ�තුවෙ�න්
ඔවුු න්ව ආපසුු චීනයට යවන ලදී. එම මෙ�හෙ�යුු මේ� ස්වභාාවය සම්බන්ධයෙ�න් නේ�පාාල සහ චීන
බලධාාරීන්ගේ� මතය එකිනෙ�කාාට පටහැැනි විය. නේ�පාාලය, ඔවුු න් චීන බලධාාරීන්ගෙ�න් ලැැබුු ණු
තො�ොරතුරු අනුුව, තනිවම කටයුු තු කර ඇති බව ප්රකාාශ කළ අතර, බීජිංං පාාලනය එය ඒකාාබද්ධ
මෙ�හෙ�යුුමක් බව කියාා සිටියේ�ය.174 පාාර්ශවකරුවන්ට අනුුව, නේ�පාාලයේ� පො�ොලිසිය වෙ�ත චීන ඉල්ලීම්
ආරම්භ වී ඇත්තේ� 2008 ඔලිම්පික් උළෙ�ලට පෙ�ර ටිබෙ�ට් හිතවාාදී විරෝ�ෝධතාා කරුවන් අත්අඩංංගුවට
ගැැනීමත් සමඟ ය.175 රජයේ� මුු ල පිරීම් නිසාා පමණක් නො�ොව, බීජිංං පාාලනයේ� ඉල්ලීම් ද හේ�තුවෙ�න් ෂීගේ�
2019 සංංචාාරයේ� දී එම ඉහළ පරීක්ෂාාකාාරීත්ව මට්ටම නැැවතත් ඇතිවිය.176
පො�ොලිසියට සහ අනෙ�කුත් නීතිය ක්රියාාත්මක කරන ආයතනවලට දේ�ශපාාලන බලපෑෑම් කිරීම
පිළිබඳ වාාර්තාා බංංගලාාදේ�ශයට ද අලුත් දෙ�යක් නො�ොවේ�. පැැවති දේ�ශපාාලන විරුද්ධවාාදිකම්
මැැඩපැැවැැත්වීමට පො�ොලිසිය භාාවිතාා කළ ආකාාරය සහ ආණ්ඩුු විරෝ�ෝධී ක්රියාාවන් හේ�තුවෙ�න්
පුු රවැැසියන් අත්අඩංංගුවට ගැැනීමේ� අවස්ථාාවන් ද ජාාත්යයන්තර මාානව හිමිකම් සංංවිධාාන විසින්
ඉස්මතු කර තිබේ�.177 චීන ආයතන විසින් අරමුු දල් සපයන හෝ�ෝ ඔවුු න් විසින් ඉදිකරන ව්යා�ාපෘෘතිවල
පො�ොලිසියේ� ක්රියාාකාාරීත්වය සම්බන්ධ සිදුවීම් පාාර්ශවකරුවන් සමඟ සංංවාාදයේ� දී ඉදිරියට පැැමිණි
නමුු ත්, ඒවාා පුුවත්පත් වල දක්නට ලැැබෙ�න්නේ� ඉතාා කලාාතුරකිනි.178 අවම වශයෙ�න් එක් ව්යා�ාපෘෘතියක්,
එනම් බංංගලාාදේ�ශය සහ චීන සමාාගමක් අතර හවුු ල් ව්යා�ාපාාරයක කො�ොටසක් ලෙ�ස ඉදිකරන ලද
චිතගොං�ං�හි බලාාගාාරයක් ඉදිකිරීමේ� ව්යා�ාපෘෘතිය නිසාා වසර ගණනාාවක් පුු රාා නො�ොසන්සුු න් තාාවයන්
ඇති වී තිබේ�. 2016 වසරේ� දී බලාාගාාරය ඉදි කිරීමට විරෝ�ෝධය පළ කරමින් පැැවති විරෝ�ෝධතාාවයේ� දී
පො�ොලිසිය විසින් විරෝ�ෝධතාාකරුවන්ට වෙ�ඩි තැැබූූ නිසාා සිව් දෙ�නෙ�කු ජීවිතක්ෂයට පත් විය.179 චීන උප
කො�ොන්ත්රාාත්කරුට විරෝ�ෝධය පළ කරමින් සිටි පෙ�ළපාාලිකරුවන් පො�ොලිසිය සමඟ ගැැටීම නිසාා 2021
අප්රේ�ල් මාාසයේ� දී ද එම ව්යා�ාපෘෘතියටම සම්බන්ධව පුු ද්ගලයින් 5 දෙ�නෙ�කු මිය ගියේ�ය.180

සමාාප්ති වදන
රාාජ්යයයන් හතර අතරින්, බංංග්ලාාදේ�ශය සහ ශ්රී ලංංකාාව සතුව ශක්තිමත්ම පරිපාාලන පද්ධතීන්
තිබේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත්, රටවල් දෙ�කම දේ�ශීය පද්ධතිමය අඩුු පාාඩුු නිසාා බාාධාාවන්ට මුු හුු ණ දෙ�මින්
සිටින අතර ඒ නිසාා ඔවුු න් විදේ�ශීය මැැදිහත්වීම්වලට ගො�ොදුරු වේ�. ආයතනවලට නියමිත භූමිකාාවන්
ඉටුු කි රීම අහුු ර මින්, ආයතන සහ පරිපාාලන යාාන්ත්රණය මත එල්ලවන පාාලකයින්ගේ� පීඩනය ද
මෙ�යට ඇතුළත් ය. බංංගලාාදේ�ශයේ� දූෂණ හාා ප්රභූ කො�ොටස්වල ඇඟිලි ගැැසීම් නිසාා චීන හවුු ල් කරුවන්
සමඟ විනිවිදභාාවයකින් තො�ොරව ගිවිසුුම් ඇති කරමින් ආයෝ�ෝජන පරීක්ෂාා කිරීමේ� ක්රමය සහ
කො�ොන්ත්රාාත් සමාාලෝ�ෝචනය කිරීමේ� පද්ධතිය දුර්වල වී තිබේ�. ශ්රී ලංංකාාවේ� ද එවැැනිම ඇඟිලි ගැැසීම්
නිසාා මුු ල් බැැසගත් ප්රභූන්ට ප්රතිලාාභ ලැැබී ඇති අතර, එමඟින් අකාාර්යක්ෂමතාාව, පිරිවැැය ඉහළ යාාම
සහ අරමුු දල් වැැරදි ලෙ�ස කළමනාාකරණය කිරීම සිදුවී තිබේ�.
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නේ�පාාලය සහ මාාලදිවයින දුර්වල ආයතනික හැැකියාාවන් විදහාා දක්වන අතර එය ඔවුු න් අත්දකින
මර්මතාාවයන්ට හේ�තු විය. නේ�පාාලය තවමත් තම පද්ධතීන් ආයතනගත කිරීමේ� ක්රියාාවලියේ� යෙ�දී
සිටී. බීජිංං සිය හවුු ල් කරුවෙ�කු ලෙ�ස සළකන නේ�පාාල පාාලන තන්ත්රයේ� කැැමැැත්ත ආදී වෙ�නත් හේ�තූන්
නිසාා ද එරට චීන බලපෑෑමට විශේ�ෂයෙ�න්ම ගො�ොදුරු වී තිබේ�. නො�ොයෙ�කුත් පැැතිවලින් වර්ධනය වන
චීනය සමඟ කඩිනම් සම්බන්ධතාාවයකට මුු හුු ණ දීමේ�දී, ක්රියාා පටිපාාටි නීති සැැකසීමේ� සිට අධීක්ෂණ
යාාන්ත්රණ සහ නීතිය බලාාත්මක කිරීම දක්වාාම වූූ නිලධර ධාාරිතාාවය තුළ මෙ�ය විද්යා�ාමාාන වේ�. 2007
දී ප්රජාාතන්ත්රීයකරණයට ලක් වූූ මාාලදිවයිනට තිබෙ�න අභියෝ�ෝග සීමිත ආයතනික හැැකියාාව හාා
නිපුු ණ තාාවයන් සම්බන්ධ වේ�. ප්රමාාණවත් පරීක්ෂාා කිරීම් හාා සමබර කිරීම් සහිත ඕනෑෑම පද්ධතියක දී
අනතුරු ඇඟවීමට ඉඩ ඇති කො�ොන්දේ�සි යටතේ� මාාලදිවයින ලබාාගෙ�න ඇති ණය හරහාා මෙ�ය ඉතාාම
කැැපී පෙ�නෙ�න ලෙ�ස පිළිබිඹුු වී තිබේ�. එහෙ�ත්, ශ්රී ලංංකාාව සහ බංංගලාාදේ�ශය මුු හුු ණ දෙ�න ගැැටලු මෙ�න්
නො�ොව, මේ�වාා මූූ ලි ක වශයෙ�න් දේ�ශපාාලන කැැමැැත්ත මත නිවැැරදි කළ හැැකි දුර්වලතාාවයන් නො�ොවේ�.
නේ�පාාලයට සහ මාාලදිවයිනට වසර ගණනාාවක් පුු රාාවට බිම්මට්ටමේ� සිට ශක්තිමත් ආයතන දියුු ණු
කර, ධාාරිතාාව සහ පළපුු රුද්ද ගො�ොඩනැැගීමට සිදුවෙ�නුු ඇත. එතෙ�ක් මෙ�ම අකාාර්යක්ෂමතාාවයන්
පවතින අතර ඒ සමඟ ආයතනික මර්මතාාවන් නිසාා චීනයේ� අත්පත් කර ගැැනීමේ� ප්රමාාණය
බො�ොහෝ�ෝදුරට අනාාවරණය නො�ොවනුු ඇත.

විදේ�ශීය පීඩනය පිළිබඳ පරීක්ෂකයක් ලෙ�ස සිවිල් සමාාජයේ� ස්වාාධීනත්වය
හො�ොඳින් ක්රියාාත්මක වන දේ�ශපාාලන ක්රමයක් තුළ සිවිල් සමාාජය මගින් රාාජ්යය ක්රියාාමාාර්ග පිළිබඳ
ස්වාාධීනව පිරික්සීමක් කෙ�රේ�. අධ්යයයනය කළ රටවල් හතර තුළ චීන බලපෑෑම ක්රියාාත්මක වන
විට ඒවාා නිරීක්ෂණය කිරීමට හාා ඒවාාට එරෙ�හිව මහජනතාාව බලමුු ලු ගැැන්වීමට ශක්තිමත්
සිවිල් සමාාජයට හැැකි විය යුු තු ය. තනි සිවිල් පාාත්රයන් සහ කණ්ඩාායම් චීන පාාත්රයන්ගේ� හෝ�ෝ දේ�ශීය
දේ�ශපාාලන හෝ�ෝ නිලබලධාාරි ආයතනවල අකටයුු තු පිළිබඳව හඬනඟාා කරුණු වාාර්තාා කිරීම
සිදුකරයි. විවිධ හේ�තු නිසාා නේ�පාාලය සහ ශ්රී ලංංකාාව මෙ�ම කාාණ්ඩය තුළ හො�ොඳින් කටයුු තු කරන

7 වන රූපය

අවධානයට ලක් ව� රටවල මර්මතාවයන් - දුර්වල සිවිල් සමාජය
7 වන රූපය. අවධාානයට ලක් වූූ රටවල මර්මතාාවයන් - දුර්වල සිවිල් සමාාජය
2 වන මර්මතාවය

මාධය වාරණය

ඉහළ අවදානම

දුර්වල සිවිල් සමාජය
� ලංකාව

සිවිල් සමාජ සංවිධාන උද්ෙද්ශනය

මාධ්ය බහ�ත්වවාදය

මධ්යම අවදානම

මාලදිවයින
අඩ� අවදානම

ෙන්පාලය
සිවිල් සමාජ සංවිධාන ම�ල්ය ශඛ්යතාවය

උද්ෙඝා්ෂණ සඳහා නිදහස

සිවිල් සමාජ සංවිධාන සංවිධානමය හැකියාව

ම�ලා�ය: කර්තෘෙග් විස්තර කිරීම

මූූ ලාාශ්රය: කර්තෘෘගේ� විස්තර කිරීම
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සිවිල් සමාජ සංවිධාන ෛනතික පරිසරය

අතර මාාලදිවයින සහ බංංගලාාදේ�ශය මෙ�හිදී සැැලකිය යුු තු මර්මතාාවයක් පෙ�න්නුුම් කරයි. සිවිල්
කථනය නියාාමනය කිරීමට සහ සීමාා කිරීමට රජයන් ගන්නාා උත්සාාහය හාා ප්රතිපත්තිමය පියවර
හේ�තුවෙ�න් රටවල් හතරේ�ම මෙ�ය වඩාාත් අභියෝ�ෝගාාත්මක වෙ�මින් පවතී.
දුර්වල හෝ�ෝ ශක්තිමත් වුුවද, රටවල් හතරේ� රජයන් විසින් සිවිල් සමාාජයේ� චීනය හෝ�ෝ චීන
ක්රියාාකාාරකම් විවේ�චනය කිරීමේ� හැැකියාාව ආකාාර දෙ�කකින් සීමාා කිරීමට උත්සාාහ කිරීමේ�
ප්රවණතාාවයක් තිබේ�. ආණ්ඩුුවක් සමඟ බීජිනයේ� සබඳතාා ශක්තිමත් වූූ විට, ඔවුු න් විවේ�චන යටපත්
කිරීමට උත්සාාහ කරයි. එවිට, විකල්ප වශයෙ�න්, රාාජ්යය පීඩනය හමුු වේ� සිවිල් සමාාජය නම්යයශීලී
වී තම පණිවිඩය වෙ�නස් කිරීම ද සිදුවිය හැැකිය. බො�ොහෝ�ෝ විට, සිවිල් සමාාජය ශක්තිමත්ව සිටින
විට චීනය විවේ�චනය කිරීමට එරෙ�හිව රජය දැැඩි ලෙ�ස බලපෑෑම් ඇති කරයි. නේ�පාාලය මීට නිදසුු න්
සපයයි. ඊට වෙ�නස්ව, දුර්වල සිවිල් සමාාජයක් සහ සුු ළු මාාධ්යය නිදහසක් ඇති බංංගලාාදේ�ශයේ�,
සිවිල් සංංවිධාාන පීඩනයට ගො�ොදුරු වීම හෝ�ෝ පෙ�ළඹවීමේ� මර්මතාාවයන් නිසාා චීනය හාා සම්බන්ධ
ක්රියාාකාාරකම් විවේ�චනය අඩුු කරන ලෙ�ස කෙ�රෙ�න ඉල්ලීම්වලට ඔවුු න් බො�ොහෝ�ෝ විට අනුු ග ත වී තිබේ�.

නේ�පාාලයේ� සිවිල් සමාාජය හමුු වේ� ඇති අභියෝ�ෝග
රාාජ්යය සහ චීන ක්රියාාකාාරකම් පිළිබඳව ස්වාාධීන අධීක්ෂණයක් ලබාා දීමට ජනමාාධ්යය සතු
හැැකියාාව අනුුව නේ�පාාලය රටවල් හතර අතරින් බලවත්ම රට විය හැැකිය. දේ�ශසීමාා නො�ොමැැති
වාාර්තාාකරුවන්ගේ� (RSF) මාාධ්යය නිදහස පිළිබඳ දර්ශකයට අනුුව, මෑෑත වසර කිහිපය තුළ දී රටේ�
මාාධ්යයවල තත්වයන් සුු ළු වශයෙ�න් වැැඩිදියුු ණු වී තිබේ�.181 ජනමාාධ්යයවේ�දීන් බිය ගැැන්වීම සහ කර්කශ
ප්රකාාශනවලට දඬුුවම් වශයෙ�න් රජයේ� දැැන්වීම් ලබාා නො�ොදීම වැැනි ගැැටලු තවමත් පවතී. කෙ�සේ�
වෙ�තත්, එරට මාාධ්යය විවිධාාකාාරය, විචිත්රවත්ය. චීනය සමඟ ඇති සම්බන්ධතාාවය පිළිබඳව විවිධ
දෘෘෂ්ටිකෝ�ෝණයන් බලාා ඇති අතර, ප්රශ්න මතු වන විට රජයට හෝ�ෝ බීජිංං පාාලනයට විරුද්ධව හඬ
නඟයි. මෙ�ම දෙ�පාාර්ශවයෙ�න් ම එන පස්සට ඇදීම්වලට මුු හුු ණ දීමට මාාධ්යයයට සිදු වී ඇති නමුු ත් ඒ
හරහාා ගමන් කිරීමට තරම් ඔවුු න් ප්රබල වී තිබේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත්, මාාධ්යය නිදහස අධීක්ෂණය කරන
ස්වාාධීන ආයතනය රජයේ� පාාලනය යටතේ� පවතින සංංවිධාානයක් මඟින් ප්රතිස්ථාාපනය කිරීම ද
ඇතුළුව මේ� සම්බන්ධයෙ�න් සැැලකිලිමත් විය යුු තු විවිධ නීති පිළිබඳව රජය සලකාා බලමින් සිටී.182
දෙ�වන නීතියක් මඟින් රාාජ්යය රූපවාාහිනී සහ ගුවන් විදුලි මධ්යයස්ථාාන කෙ�රෙ�හි රජයට වැැඩි පාාලනයක්
ලබාා ගත හැැකිය.183 සයිබර් අපරාාධ විරෝ�ෝධී ජාාතික ගනුු දෙ�නුු පනත මාාධ්යයවේ�දීන් රඳවාා තබාා ගැැනීම
සඳහාා භාාවිතාා කර තිබේ�.184
තම කතුවැැකිවල විවේ�චනාාත්මක මට්ටම පවත්වාා ගැැනීමට තම උජුු ප ටිපන්නභාාවය ඉහළ
නැං�ංවීම නිසාා නේ�පාාලයේ� පුුවත්පත් ද චීන කෝ�ෝපයට හසුු වී තිබේ�. චීනයේ� කො�ොරෝ�ෝනාා වසංංගතයේ�
මූූ ලාාරම්භයේ� රහස්යයභාාවය පිළිබඳව එක් පුුවත්පතක් ලිපියක් පළ කළ විට, චීන තාානාාපති
කාාර්යාාලය සංංස්කාාරකවරයාාගේ� නමින්ම ඔහුුව දැැඩි ලෙ�ස විවේ�චනය කරන ලදී.185 විශාාල
වශයෙ�න්ම චීනයේ� පීඩනය එල්ල වූූ යේ� ටිබෙ�ට් ගැැටලුව පිළිබඳව වාාර්තාා කරන මාාධ්යය වෙ�තය. රජයට
අයත් ජාාතික ප්රවෘෘත්ති ඒජන්සියවන රාාස්ට්රියාා සමාාචර් සමිතිය චීනයෙ�න් අරමුු දල් සපයන ව්යා�ාපෘෘති
පිළිබඳව, ටිබෙ�ට් සරණාාගත ගැැටලුවේ� ජාාත්යයන්තර පැැතිකඩ පිළිබඳව හෝ�ෝ දලයිලාාමාා පිළිබඳව
වාාර්තාා නො�ොකරයි. මෙ�ය චීන පීඩනයේ� ඍජුු ප්රතිඵලයක් ලෙ�ස සිදු වී තිබේ�. එම ආයතනය 2019 දී
දලයිලාාමාා පිළිබඳ වාාර්තාාවක් ගෙ�න ආ විට එය චීන තාානාාපති කාාර්යාාලයේ� විවේ�චනයට ලක් විය.
“අපේ� අසල්වාාසීන්ගේ� සැැළකිලිමත්වීම් පිළිබඳව අපි සංංවේ�දී විය යුු තු” බව ප්රකාාශ කළ සන්නිවේ�දන
ඇමතිවරයාා මාාධ්යයවේ�දීන් තිදෙ�නෙ�කු පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සඳහාා නියෝ�ෝග කර ඇති බව තහවුු රු
කරන ලදී.186
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මෙ�ම දේ�ශපාාලන පීඩනය නො�ොතකාා, තවමත් දේ�ශීයව හාා ජාාත්යයන්තරව ටිබෙ�ට් ගැැටලුවලට
පෞ�ෞද්ගලික මාාධ්යය ප්රමාාණවත් ඉඩක් ලබාා දෙ�න බව 2012 මාාධ්යය අධ්යයයනයකින් හෙ�ළි විය. ඕනෑෑම
ඉහළ මට්ටමේ� ද්විපාාර්ශ්වික සංංචාාරයකට පෙ�ර පෞ�ෞද්ගලික මාාධ්යය තුළ ටිබෙ�ට් ගැැටලු වැැඩි වශයෙ�න්
වාාර්තාා වීමේ� ප්රවණතාාවයක් තිබේ�.187 කෙ�සේ� වෙ�තත්, පෞ�ෞද්ගලික මාාධ්යය තුළ පවාා ටිබෙ�ට් ගැැටලු
පිළිබඳ ලිපි සඳහාා කර්තෘෘගේ� අනුුමැැතිය ලබාා ගැැනීම වඩ වඩාාත් දුෂ්කර වෙ�මින් පවතින බව
මාාධ්යයවේ�දීන් පවසයි.188 එක් ජ්යෙ�ෙෂ්ඨ මාාධ්යයවේ�දියෙ�කුට අනුුව, චීනය හාා සම්බන්ධ සිදුවීම් පිළිබඳ
සිය මතය ඉල්ලාා සිටින වාාර්තාාකරුවන්ට ප්රතිචාාර දැැක්වීමේ� දී රජයේ� නිලධාාරීන් පසුු බ ට වේ�.189
නේ�පාාලයේ� සිවිල් සංංවිධාානවලට ද ටිබෙ�ට් ගැැටලු සම්බන්ධයෙ�න් මෙ�ම අභියෝ�ෝග තිබේ�. 2008
බීජිංං ඔලිම්පික් උළෙ�ලේ� සිට සරණාාගතයින්ගේ� ගැැටලුවට සම්බන්ධ වීමේ� අවකාාශය සියලුම
සිවිල් සංංවිධාාන සඳහාා ද සැැලකිය යුු තු ලෙ�ස හැැකිලී ගො�ොස් තිබේ�. බලධාාරීන්ගේ� උපදෙ�ස් සහ බීජිංං
පාාලනයේ� ඉල්ලීම පරිදි, සිවිල් ක්රියාාකාාරිකයින් කරනුු ලබන ප්රසිද්ධ ප්රකාාශන, අත්අඩංංගුවට ගැැනීමේ�
අවදාානම ඉදිරිපත් කරමින්, පො�ොලීසිය විසින් වළක්වාා තිබේ�. මෙ�ය දලයිලාාමාාගේ� උපන් දිනය සැැමරීම
වැැනි සිදුවීම්වල සිට ටිබෙ�ට් අකුරු සහිත ඇඳුම් ඇඳීම ද ඇතුළුව සාාපේ�ක්ෂව සුු ළු වශයෙ�න් ටිබෙ�ටය
සමඟ සහයෝ�ෝගිතාාව ප්රකාාශ කිරීමක් දක්වාා එය ව්යා�ාප්ත වන බව ඇතමුු න් පවසයි. ඒ සම්බන්ධව
විරෝ�ෝධතාා හෝ�ෝ සහයෝ�ෝගීතාාව ප්රකාාශ කිරීම ඉක්මනින්ම යටපත් කෙ�රුණි.190 ෂීගේ� 2019 සංංචාාරයට
පෙ�ර දැැඩි පියවර ක්රියාාත්මක කරන ලද අතර, ඒ නිසාා රඳවාා තබාා ගැැනීම් පවාා සිදු විය. ඔහුු ගේ�
සංංචාාරයේ� දී මහජන විරෝ�ෝධයක් ඇතිවීම වැැළැැක්වීම සඳහාා එවැැනි සිදුවීම් රහසිගතව තබාා ගන්නාා
ලදී.191 එම වසරේ�ම, ටිබෙ�ටය පිළිබඳව ලැැට්වියාාවේ� පැැවති සමුු ළුවකට සහභාාගීවීම නිසාා සමාාජ්බාාදි
පක්ෂය විසින් පාාර්ලිමේ�න්තු මන්ත්රීවරයෙ�කුගේ� වැැඩ තහනම් කරන ලදී. කෙ�සේ� වෙ�තත්, ඔහුු ත් සමඟ
ඒ සඳහාා සහභාාගී වූූ තවත් සගයෙ�කු වූූ නේ�පාාලයේ� රාාත්රියාා ජනතාා පක්ෂයේ� නීති සම්පාාදකයෙ�කු
දඬුුවම් පියවරවලින් ගැැලවුු ණි.192
ටිබෙ�ට් සරණාාගතයින්ට නේ�පාාල විදේ�ශ ගමන් බලපත්ර නිකුත් නො�ොකරනුු ලබන අතර, අනන්යයතාාවය
සනාාථ කිරීම සංංචරණ බලපත්ර මත රඳාා පවතී. මෑෑත වසරවල දී ඒවාා නිකුත් කිරීම ද බො�ොහෝ�ෝ දුරට
නැැවතී ඇති අතර එමඟින් සාාර්ථකව ඔවුු න් එකතැැනකට සීමාා කො�ොට තිබේ�. ටිබෙ�ට් ජාාතිකයින් සමඟ
වැැඩ කරන සිවිල් සංංවිධාාන සමඟ වැැඩ කිරීමට රජයේ� ආයතන අකමැැති හෙ�යින් නේ�පාාලයේ�
ක්රියාාත්මක වීම බො�ොහෝ�ෝ දුෂ්කර වී ඇති බව ප්රජාා සංංවිධාායකයින් පවසයි.193 මෙ�යට නව සිවිල්
සංංවිධාාන ලියාාපදිංංචියට හාා පවතින සංංවිධාානවල ක්රියාාකාාරීත්වයට ඇති නිළධර බාාධාාවන් ද ඇතුළත්
වේ�. නිදසුු න ක් වශයෙ�න්, ටිබෙ�ට් සරණාාගතයින් බො�ොහො�ොමයකට හඳුනාා ගැැනීමේ� ලේ�ඛන නො�ොමැැති
නිසාා පසුු ගි ය මාාස කිහිපය තුළ ඔවුු න් ට කො�ොවිඩ් -19 එන්නත් ලබාා දීම ප්රජාා සංංවිධාායකයින්ට අසීරු
වී තිබේ�. 

බංංගලාාදේ�ශයේ� මාාධ්යය කෙ�රෙ�හි වන පීඩනය
අනෙ�ක් රටවල් තුනට වඩාා චීන පීඩනයේ� ස්වභාාවය මෙ�හි දී වෙ�නස් හාා චීන තාානාාපති කාාර්යාාලය
සුු විශේ�ෂී උපාාය මාාර්ගයක් අනුු ගමනය කිරීම නිසාා බංංගලාාදේ�ශ මාාධ්යය සුු විශේ�ෂී අභියෝ�ෝගයන්ට
මුු හුු ණ පාා සිටී. ටෙ�න්ඩර් වල නුුසුු දුසුු කම් සහ ව්යා�ාපෘෘති සඳහාා චීන සමාාගම්වල බලපෑෑම් හෝ�ෝ ඔවුු න් ට
උදව් කරන දේ�ශීය හවුු ල් කරුවන්ට එරෙ�හි චෝ�ෝදනාා ඇතුළුව චීන ව්යා�ාපෘෘති හාා සම්බන්ධ කරුණු
නිතිපතාා වාාර්තාා කිරීමට බො�ොහෝ�ෝ දුරට මාාධ්යයවලට නිදහස තිබුු ණි. ඒ අතරම, චීනය මෙ�හෙ�යවනුු
ලබන වැැඩසටහන් විවේ�චනය කිරීමේ� දී දැැඩි ලෙ�ස කටයුු තු නො�ොකරන ලෙ�ස නිලධාාරීන් විසින් වරින්
වර ඉල්ලීම් සහ නිල නො�ොවන උපදෙ�ස් ලබාා දෙ�න බවත්, ඇතැැම් අවස්ථාාවලදී චීනයේ� ප්රතිරූපය සඳහාා
ධනාාත්මක වාාර්තාා ගෙ�න එන ලෙ�ස යෝ�ෝජනාා කරන බවත් පාාර්ශවකරුවන් පවසයි.194
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බංංගලාාදේ�ශය සම්බන්ධයෙ�න් ගත්විට චීන ප්රාාරම්භයන් ප්රමාාණය සහ ඒ පිළිබඳව මහජනතාාවගේ�
දැැනුුවත්භාාවය හෝ�ෝ මතය අතර පරතරය ඉතාාම විශාාලය. රටවල් හතර අතරින්, චීනයේ�
ආධාාරය ඇතිව වැැඩි දියුු ණු කරන ලද යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති වැැඩිම සංංඛ්යා�ාවක් තිබෙ�න්නේ�
බංංගලාාදේ�ශයේ� ය. චීනයෙ�න් මිලිටරි දෘෘඩාං�ංග මිලදී ගැැනීම මත පදනම්ව බංංගලාාදේ�ශයට චීනය
සමඟ සාාපේ�ක්ෂව හො�ොඳින් තහවුු රු වී ඇති ආරක්ෂක සබඳතාාවක් ද තිබේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත්, චීනය
මහජනතාාවගේ� පරිකල්පනය තුළ දක්නට ලැැබෙ�න්නේ� කළාාතුරකිනි. මෙ�යට මුු හුු ණ දීම සඳහාා චීන
තාානාාපති කාාර්යාාලය කතුවරුන්ට හාා ලිපිවලට විවේ�චන එල්ල කිරීම වෙ�නුුවට මාාධ්යය වෙ�ත ප්රවේ�ශ
වීම ප්රමුු ඛ කර තිබේ�. පණිවිඩය යටපත් කිරීම වෙ�නුුවට එය හැැඩගැැස්වීම බො�ොහෝ�ෝ දුරට ඔවුු න් ගේ�
ඉලක්කය වී තිබේ�. මාාධ්යයවේ�දීන්ට වසරක් චීනයේ� ගත කිරීමට ඉඩ සලසන ශිෂ්යයත්ව නිතර නිතර
පිරිනැැමේ�. ඊට සම්බන්ධ සමහර මාාධ්යයවේ�දීන් චීන රජයට අයත් මාාධ්යය මඟින් පවාා බඳවාාගෙ�න
තිබේ�. දේ�ශීය පුුවත්පත් සමඟ හවුු ල් වෙ�මින් බංංගලාාදේ�ශය BRI සමඟ සම්බන්ධ වීමේ� විවිධ
පැැතිකඩ පිළිබඳව තාානාාපති කාාර්යාාලය විසින් වැැඩමුු ළු ද සංංවිධාානය කරයි. තාානාාපතිවරයාා ඇතුළුව
තාානාාපති කාාර්යාාල නිලධාාරින් නිතිපතාා මෙ�ම පුුවත්පත් කාාර්යාාල වෙ�ත පැැමිණෙ�න අතර, ඔවුු න් ගේ�
කාාර්ය මණ්ඩලයන් සුු හ දව හමුු වේ�.195 චීන තාානාාපති කාාර්යාාලය BRI විවේ�චනයට වඩාා ටිබෙ�ටයට
බලපාාන ගැැටලුවලට සංංවේ�දී ය. නිදසුු න ක් වශයෙ�න්, 2016 දී, ඩකාා කලාා සමුු ළු වේ� දී ගිනි තබාාගෙ�න
සියදිවි නසාාගත් ටිබෙ�ට් විරෝ�ෝධතාාකරුවන් විසින් ලියන ලද ලිපි ඇතුළත් ප්රදර්ශන අංංගයක් පැැවති
අතර එයට ඔවුු න් විරෝ�ෝධය දැැක්වීය. නේ�පාාලයේ� සිවිල් සංංවිධාානවලට එරෙ�හිව දක්නට ලැැබෙ�න
ටිබෙ�ට් ගැැටලු හාා සම්බන්ධ පීඩනයේ� දෝං�ං�කාාරයක් ලෙ�ස සංංවිධාායකයින්ට අවසාානයේ� දී කලාා
කෘෘතිය වසන් කිරීමට සිදු විය.196
බංංග්ලාාදේ�ශයේ� සිවිල් සමාාජයට ඇති බරපතලම අභියෝ�ෝග පැැන නගින්නේ� චීනය ගැැන
වාාර්තාා කිරීමෙ�න් නො�ොව, චීනය සමඟ රජයේ� සහයෝ�ෝගිතාාවය නරක ලෙ�ස පෙ�න්වාා දීමෙ�න් බව
පාාර්ශවකරුවන් තර්ක කරයි. මාාධ්යය හිමිකාාරත්වය නො�ොපැැහැැදිලි අතර, සමීප ව්යා�ාපාාර හෝ�ෝ
දේ�ශපාාලන සම්බන්ධතාා සහිත පවුු ල් කිහිපයක් අතර ඒවාා රැඳී තිබේ�. මුු ල්යය ප්රකාාශන කලාාතුරකින්
ප්රසිද්ධ කරන අතර, මාාධ්යය හිමිකරුවන් හෝ�ෝ ඔවුු න් ගේ� වෙ�නත් ව්යා�ාපාාරික උනන්දූන් පිළිබඳව
නිල තො�ොරතුරු ඇත්තේ� මද වශයෙ�නි.197 දුර්වල මාාධ්යය නිදහස යනුු බංංගලාාදේ�ශයේ� පද්ධතිමය
මර්මතාාවක් වන අතර, එය තවත් ගැැඹුු රු වෙ�මින් පවතී. විවේ�චනාාත්මක මාාධ්යයවේ�දීන් බිය
ගැැන්වීමේ� හාා රඳවාා ගැැනීමේ� සිදුවීම් පිළිබඳව දේ�ශසීමාා විරහිත වාාර්ථාාකරුවන් (RSF) සඳහන්
කර තිබේ�.198 වරෙ�න්තුවක් නො�ොමැැතිව අත්අඩංංගුවට ගැැනීමට පො�ොලිසියට ඉඩ සලසන ඩිජිටල්
ආරක්ෂක පනත මාාර්ගගත (Online) වේ�දිකාාවල දී රජය විවේ�චනය කළ බව කියන මාාධ්යය සේ�වකයින්
අත්අඩංංගුවට ගැැනීම සඳහාා බහුු ලව භාාවිතාා වේ�. මෙ�ය කාාටූූ න් ශිල්පීන්, ඡාායාාරූප මාාධ්යයවේ�දීන්
සහ වාාර්තාාකරුවන් දක්වාා ව්යා�ාප්ත වී තිබේ�.199 ස්වයංං වාාරණයක ස්වරූපයෙ�න් ඉස්මතුවන මාාධ්යය
දුර්වලතාා ද පෙ�න්නුුම් කළ යුු තු ය. නිදසුු න ක් වශයෙ�න්, චීන අරමුු දල් සහිත ව්යා�ාපෘෘතිවල කම්කරු
ගැැටලු හේ�තුවෙ�න් වරින් වර නො�ොසන්සුු න් තාා ඇති වන විට ඒවාා පුුවත්පත්වලින් ඈත් කර තැැබීම
සඳහාා රජයේ� නීති සමඟ අවිධිමත් නියෝ�ෝග භාාවිතාා කිරීමට ඉඩ ඇති බව සම්මුු ඛ පරීක්ෂණවලදී
හෙ�ළි විය. USAID හි 2019 සිවිල් සමාාජ සංංවිධාාන තිරසර දර්ශකය (CSOSI) මෙ�ම ගැැටලු ගැැන
සඳහන් කරන අතර, බංංගලාාදේ�ශයේ� සිවිල් සමාාජ අවකාාශය හැැකිලවීමට මෙ�ම ස්වයංං වාාරණය, බිය
ගැැන්වීම් සහ විරෝ�ෝධතාා මැැඩපැැවැැත්වීම හේ�තු වන බව සඳහන් කරයි. 200

මාාලදිවයිනේ� අංංකුර හාා ප්රතිප්රාාප්තික ජනමාාධ්යය
පසුු ගි ය වසර කිහිපය තුළ මාාලදිවයිනේ� මාාධ්යය තත්වය වැැඩිදියුු ණු වීමේ� ප්රබල ලකුණු පෙ�න්නුුම් කළ
අතර ලෝ�ෝක ජනමාාධ්යය නිදහස පිළිබඳ දර්ශකයේ� ශ්රේ� ණිගත කිරීම් තුළ එරට ක්රමයෙ�න් වැැඩිදියුු ණු
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වෙ�මින් පවතී. 201 ජනාාධිපති සො�ොලිහ්ගේ� මාාධ්යය නිදහස සහතික කිරීමේ� මැැතිවරණ පො�ොරො�ොන්දුවේ�
කො�ොටසක් ලෙ�ස, දරුණු අපහාාස නීතිය හකුළාා ගැැනීම මෙ�ම තත්වයට බො�ොහෝ�ෝ දුරට හේ�තු විය.
2016 දී සම්මත කරන ලද නීතිය මගින් අපහාාස කළ බවට චෝ�ෝදනාා එල්ල වන මාාධ්යයවේ�දීන් සඳහාා
සිර දඬුුවම් ලබාාදීමට හාා අධික දඩ මුු දල් අය කිරීමට තර්ජනය කෙ�රුණි. 202 හිටපුු ජනාාධිපති
අබ්දුල්ලාා යමීන්ගේ� පාාලන තන්ත්රය ජනමාාධ්යය කෙ�රෙ�හි දැැක් වූූ සතුරු ප්රවේ�ශය සම්බන්ධව ප්රසිද්ධ වී
සිටි අතර, වැැදගත් දේ�ශපාාලන වර්ධනයන් පිළිබඳව ආවරණය කිරීම හේ�තුවෙ�න් ජනමාාධ්යය ආයතන
වසාා දැැමීම ද සිදුවිය. මාාධ්යයවේ�දීන් අත්අඩංංගුවට ගැැනීම නිතිපතාා සිදු විය. උදාාහරණයක් වශයෙ�න්,
2018 දී ශ්රේ� ෂ්ඨාාධිකරණය සහ ජනාාධිපතිවරයාා අතර ඇති වූූ නො�ොසන්සුු න් තාාවයක් ආවරණය කිරීම
නිසාා බ්රිතාාන්යය සහ ඉන්දියාානුු වාාර්තාාකරුවන් ද පො�ොලිස් අත්අඩංංගුවට පත් වූූ අය අතර විය. 203 2017
දී ජනප්රිය බ්ලො�ොග් කරුවෙ�කුට පිහියෙ�න් ඇන ඝාාතනය කළ අවස්ථාාවේ� ඔහුු ගේ� පවුු ලේ� අය මෙ�සේ�
පැැවසීය: “පාාලන තන්ත්රය විවේ�චනය කිරීම හෝ�ෝ සමාාජයේ� තත්වය ගැැන අදහස් ප්රකාාශ කරන ඕනෑෑම
අයෙ�කුට මාාලදිවයින කියන්නේ� භයාානක ස්ථාානයක්.”204
කෙ�සේ� වෙ�තත්, මෑෑතක දී, චීනය හාා සම්බන්ධ ගැැටලු දෙ�ස නො�ොබැැලීම හෝ�ෝ වාාරණය සම්බන්ධ වාාර්තාා
සීමාාකිරීම පිළිබඳව වාාර්තාාවීම් අඩුු විය. චීන අරමුු දල් ලබන ව්යා�ාපෘෘති සහ කො�ොන්ත්රාාත් ලබාාදීමේ�
දුෂණ හෝ�ෝ නුුසුු දුසුු කම් පිළිබඳව සො�ොලිහ් යටතේ� පුුවත්පත් මගින් නිතිපතාාම වාාර්තාා කරයි. කෙ�සේ�
වෙ�තත්, මාාධ්යය කටයුු තුවල කතුවැැකිය සහ ආයතනික අංංශ පිළිබඳ සීමිත ප්රවීණතාාවයකින් යුු ත්
මාාධ්යය භූ දර්ශනය තවමත් අංංකුර අවස්ථාාවේ� පසුු වේ�. 205 ජනමාාධ්යයයට විරුද්ධ නො�ොවන රජයක්
යටතේ� වුුවත් ජනප්රිය පුුවත්පත් වසාා දමාා තිබෙ�න අතර, 206 මාාධ්යය ස්වාාධීනත්වය සහ ස්වයංං
නියාාමනය පූූ ර්ණත්වයට ආසන්න වී නො�ොමැැත. මාාලදිවයිනේ� විකාාශන කො�ොමිෂන් සභාාව (MBC)
සහ මාාලදිවයිනේ� මාාධ්යය සභාාව (MMC) වැැනි නියාාමන සංංවිධාානවලට රජයේ� ප්රක්රීය මැැදිහත්වීම
සිදු වී තිබේ�. මාාලදිවයිනේ� විකාාශන කො�ොමිෂන් සභාාවට ජනාාධිපතිවරයාා විසින් සාාමාාජිකයින් නම්
කරන අතර, MMC සඳහාා අපේ�ක්ෂකයින් ලෙ�ස මහජන අපේ�ක්ෂකයින් නම් කරන්නේ� තො�ොරතුරු
අමාාත්යයවරයාා විසිනි. රජයට සහ පාාර්ලිමේ�න්තුවට මාාධ්යය ආයතන කෙ�රෙ�හි නියාාමන බලය ලබාා දීමේ�
අවසාාන අරමුු ණි න් MBC සහ MMC ඒකාාබද්ධ කිරීමට රජය සැැලසුුම් කරමින් සිටින බව ද වාාර්තාා
පෙ�න්වාා දෙ�යි. 207 මාාධ්යය කෙ�රෙ�හි විරුද්ධවාාදීවන අනාාගත රජයක් සඳහාා මෙ�ය ආයුු ධ යක් බවට
පත්විය හැැකිය. විවේ�චනාාත්මක වාාර්තාාකරණය මැැඩපැැවැැත්වීම සඳහාා මෙ�ම බලය භාාවිතාා කරන
ලෙ�ස චීනය හෝ�ෝ වෙ�නත් කාාරකයින් රජයට බලපෑෑම් කළහො�ොත් එය ද මර්මතාාවක් විය හැැකිය.

ශ්රී ලංංකාාවේ� පාාලන රිජීමයේ� දිගු හස්තය
ශ්රී ලංංකාාවේ� ප්රධාාන ධාාරාාවේ� මාාධ්යය සම්ප්රදාායිකව රජයට පක්ෂපාාතී ය. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙ�ස,
මාාධ්යයයේ� චීන-හිතවාාදීවීමේ� හෝ�ෝ විරෝ�ෝධීවීමේ� නැැඹුු රුවේ� ප්රමාාණය පවතින රජයේ� දැැක්ම මත රඳාා
පවතී. 208 මුු ද්රිත ජන මාාධ්යය පාාඨකයින්ගෙ�න් සියයට 75 ක් පමණ රජය ඇතුළු ආයතන හතරකට
පමණක් හිමිව ඇති නිසාා රටේ� මාාධ්යය හිමිකාාරිත්ව රටාාවන් දේ�ශසීමාාවිරහිත වාාර්ථාාකරුවන්
(RSF) විස්තර කරන්නේ� “සැැළකිලිමත් විය යුු තු” තත්වයක් වශයෙ�නි. බො�ොහෝ�ෝ දෙ�නාා දැැනුුවත්වන
බො�ොහෝ�ෝ රාාජ්යය නො�ොවන මාාධ්යය හිමිකරුවන් දේ�ශපාාලනය හාා සම්බන්ධ වී ඇති අතර එමඟින් ඒවාායේ�
ස්වාාධීනත්වය සහ පක්ෂග්රාාහීභාාවය පිළිබඳ ගැැටලු මතු වේ�. 209 CSOSI ට අනුුව, මාාධ්යය ඇතුළු
සිවිල් සමාාජයේ� තත්වයන් 2015 සිට වැැඩි දියුු ණු වූූ නමුු ත්, 2019 සිට නැැවත පහත වැැටීම ආරම්භ වී
තිබේ�. රජයේ� පරීක්ෂාා කිරීමේ� සහ හිරිහැැර කිරීමේ� අවස්ථාා ඉහළ යාාම ඊට හේ�තුවයි. 210
සිවිල් යුු ද්ධයේ� අවසන් අදියර සහ එල්ටීටීඊයේ� අවසන් පරාාජය මගින් සනිටුු හ න් වූූ මහින්ද රාාජපක්ෂ
ජනාාධිපති ධුු රයේ� සිටි මුු ල් වකවාානුු වේ� දී රජය විවේ�චනය කළ මාාධ්යය වාාර්තාා පැැවතුණි. එම කාාලය
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තුළ මාාධ්යයවේ�දීන් පැැහැැරගෙ�න ගො�ොස් ඝාාතනය කිරීමේ� ඉතාාම ප්රසිද්ධියට පත් වූූ සිද්ධීන් කිහිපයක්
වාාර්තාා විය. 211 ජාාත්යයන්තර මාානව හිමිකම් සංංවිධාාන විසින් මාාධ්යයවේ�දීන්ගේ� ආරක්ෂාාව පිළිබඳ
ගැැටලුව ඉස්මතු කළ අතර, නඩුු විභාාගවලට බාාධාා කිරීමේ� රාාජපක්ෂවරුන්ගේ� භූමිකාාව ද ප්රශ්න
කෙ�රුණි. 2019 දී මහින්ද රාාජපක්ෂ අගමැැති ධුු ර යට පත්වීමෙ�න් පසුු සැැඟවී සිටි එක් මාාධ්යයවේ�දියෙ�ක්
2008 දී හාා නැැවත 2019 දී තමන් ඉලක්ක වූූ බව කියාා සිටියේ� ය. “රාාජපක්ෂවරුන් බලයට පත්
වන සෑෑම අවස්ථාාවකදීම මාාධ්යයවේ�දීන්ට තර්ජන එල්ල වෙ�න” බව ඔහුු හියුුම න් රයිට්ස් වො�ොච්
සංංවිධාානයට පවසාා තිබේ�. 212 රාාජපක්ෂ රෙ�ජීමයට බලපෑෑම මිලදී ගැැනීම පිළිබඳ චෝ�ෝදනාා ද
එල්ල වී තිබේ�. එක් විමර්ශනයකට අනුුව, ජනමාාධ්යයවේ�දීන් 500 කට වැැඩි පිරිසක් සඳහාා රජය
නො�ොමිලේ� ලැැප්ටො�ොප් පරිගණක සහ පො�ොලී රහිත මෝ�ෝටර් රථ ණය ලබාා දී ඇති අතර, මෙ�ම ණය
සඳහාා පො�ොලී ගෙ�වීමට භාාණ්ඩාාගාාරය විසින් බදු ගෙ�වන්නන්ගේ� අරමුු දල් භාාවිතාා කර
තිබේ�. 213
2015 වසරේ� සිට සිරිසේ�න රජය බලයට පත් වීමෙ�න් පසුුව චීන-ශ්රී ලංංකාා සබඳතාා මාාධ්යය තුළ
දැැඩි විමර්ශනයන්ට භාාජනය විය. කෙ�සේ� වෙ�තත්, එයින් බො�ොහෝ�ෝ දුරට අදහස් කළේ� කලින් පැැවති
රාාජපක්ෂ පාාලනය විසින් ගත් තීරණ ප්රශ්න කිරීම පිළිබඳ වාාර්තාා මිස චීනයේ� ක්රියාාවන් ප්රශ්න කිරීම
පිළිබඳව වූූ වාාර්තාා කිරීම් නො�ොවේ�. සිය අදහස් සාාක්ෂාාත් කර ගැැනීම සඳහාා සියුුම් ව්යං�ංගාාර්තයන්
භාාවිතාා කළත් සිංංහල මාාධ්යයවලට වඩාා දෙ�මළ භාාෂාා මාාධ්යය විවෘෘතව කථාා කර තිබේ�. නිදසුු න ක්
වශයෙ�න්, මෙ�රට සමඟ චීනය සම්බන්ධවීමේ� දී ඔවුු න් සැැමවිටම චීනයේ� යහපත මිස ශ්රී ලංංකාාව
පිළිබඳව නො�ොසිතන බව ඔවුු න් ප්රකාාශ කර තිබේ�. 214
රට තුළ තිබෙ�න මාාධ්යයන්ට වඩාා, විදෙ�ස් මාාධ්යය තුළ ශ්රී ලංංකාාවේ� ආණ්ඩුුවක් චීනයට පක්ෂව හෝ�ෝ චීන
විරෝ�ෝධී ලෙ�ස හැැඳින්වීමේ� භාාවිතය බහුු ලව දක්නට ලැැබේ�. දේ�ශීයව චීනය සමඟ සමීප සබඳතාා
වර්ධනය කරගන්නාා රජයක් සම්බන්ධව සාාමාාන්යයයෙ�න් වාාර්ථාා කරනුු යේ� වඩාාත් උපාායශීලීවය.
ආණ්ඩුු නො�ොබැැඳි බව හඹාා යන බවත්, බීජිංං පාාලනය දෙ�සට නැැඹුු රු නො�ොවන බවත් නිරූපණය කිරීමට
මාාධ්යයයන් යො�ොමුු වේ�. උදාාහරණ වශයෙ�න්, රාාජපක්ෂ සමයේ�, චීන යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති සහ
ණය අඛණ්ඩව කරගෙ�න යාාමට සිරිසේ�න රජය ගත් තීරණය බො�ොහෝ�ෝ දුරට මෙ�ම රාාමුුවට අනුු කූලව
ඉදිරිපත් කෙ�රිණ. කෙ�සේ� වෙ�තත්, මෑෑතක දී කො�ොළඹ වරාාය නගර පනත් කෙ�ටුුම්පත සම්මත වීම සහ
ඒ තුළ අන්තර්ගත ව්යා�ාතිරේ�ක (Exceptions) හෙ�ළිදරව් කිරීම මගින් විවාාදයක් ඇති විය. චීනය
සමඟ පවතින මිත්රත්වයේ� ප්රතිලාාභ ලබාා ගැැනීමට ශ්රී ලංංකාාව දක්වන උනන්දුව විසින් සෙ�සුු රටවල්
සමඟ වූූ සබඳතාාවලට මඟ පෙ�න් වූූ මූූ ල ධර්මයන්ගෙ�න් ශ්රී ලංංකාාව ඈත් කරවනුු ලබන බව දේ�ශපාාලන
හාා පරිපාාලන ප්රභූ පැැලැැන්තියේ� කො�ොටසක් විශ්වාාස කරන බව පෙ�නේ�. 215
තමන්ට අවාාසිදාායක වාාර්තාා ඉවත් කරවාා ගැැනීමට චීන තාානාාපති කාාර්යාාලය සෘෘජුුව ම හෝ�ෝ රජය
හරහාා මාාධ්යය වෙ�ත බලපෑෑම් කිරීමට උත්සාාහ කර තිබේ�. වාාර්තාා ඉවත් කරවාා ගැැනීමට හෝ�ෝ “පැැහැැදිලි
කිරීම් ලබාා දීමට” මාාධ්යය ආයතන සමඟ ඔවුු න් නිතරම සම්බන්ධ වේ�. 216 ශ්රී ලංංකාාවේ� චීන විරෝ�ෝධී
අදහස් විවේ�චනය කිරීම සඳහාා දැැඩි වචන යො�ොදාා ගැැනීම හේ�තුවෙ�න් 2020 දී චීන තාානාාපති
කාාර්යාාලයේ� ට්විටර් හසුුරුව කෙ�ටි කාාලයකට අත්හිටුුව න ලදී. 217 මාාධ්යය සංංවිධාාන සඳහාා විදේ�ශීය
අරමුු දල් තහනම් කරන නීති නො�ොමැැති නිසාා, මෙ�ම චෝ�ෝදනාාව විමර්ශනය කිරීමට හෝ�ෝ ඔප්පුු කිරීමට
නො�ොහැැකි වුුවත්, බෞ�ෞද්ධ රූපවාාහිනී ආයතනයක් පිහිටුු වීමට ආධාාර කිරීම ඇතුළුව දේ�ශීය මාාධ්යය
සංංවිධාාන සඳහාා චීනය විසින් ආයෝ�ෝජනයන් කර ඇති බව සම්මුු ඛ පරීක්ෂණයේ�දී එක් අයෙ�ක්
පෙ�න්වාා දුන්නේ�ය. 218 චීනය විසින් මෙ�හෙ�යවනුු ලබන චයිනාා රේ�ඩියෝ�ෝ ඉන්ටනැැෂනල් සේ�වය හරහාා
1963 සිට චීන රජය සිය දෙ�මළ සේ�වාාව කො�ොළඹ සිට පවත්වාාගෙ�න යන අතර, එය එහි
වඩාාත්ම ජනප්රිය ජාාත්යයන්තර සේ�වාාවන් වේ�. 219 එහි සිංංහල භාාෂාා සේ�වාාව 1975 සිට
ක්රියාාත්මක වේ�. 220
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සමාාප්ති වදන
චීන පෙ�ලඹවීම් සහ පීඩනය ස්වාාධීනව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඇති හැැකියාාව අනුුව රාාජ්යයයන් හතරේ�
සිවිල් සමාාජයන් එකිනෙ�කට වෙ�නස් වේ�. නේ�පාාලයේ� හාා ශ්රී ලංංකාාවේ� සිවිල් සමාාජය හො�ොඳින්
ක්රියාාත්මක නමුු ත් ඒ වෙ�නස් ආකාාර වලිනි. නේ�පාාලයේ� මාාධ්යය සංංවිධාාන විවිධාාකාාර මතවදාායන්
සහිත ඒවාා වන අතර, ඔවුු න් ටිබෙ�ටය සම්බන්ධයෙ�න් දැැඩි පීඩනයකට මුු හුු ණ පාා සිටී. එම ගැැටලුව
පිළිබඳව වාාර්තාා කිරීම අධෛෛර්යමත් කර ඇති අතර, ඇතැැම් අවස්ථාාවල දී දඬුුවම් ද ලබාා දී තිබේ�.
ටිබෙ�ට් සරණාාගතයින් සමඟ වැැඩ කරන සංංවිධාාන සහ පුු ද්ගලයින්ට කළ හැැකි දේ� සහ ප්රකාාශ කළ
හැැකි දේ� සීමාා කර තිබේ�. සිරිසේ�න ජනාාධිපති ලෙ�ස තේ�රී පත් වූූ 2015 සිට රාාජපක්ෂවරුන් සහ චීනය
අතර සබඳතාා පිළිබඳව ප්රශ්න වැැඩි ගණනාාවක් ශ්රී ලංංකාාව තුළ ඉස්මතු වනුු දක්නට ලැැබුු ණි. සැැලකිය
යුු තු වන්නේ�, මේ� අවස්ථාා දෙ�කේ�දීම, චීනය කෙ�රෙ�හි විවේ�චනාාත්මක යැැයි සැැලකෙ�න ක්රියාාවන්
අධෛෛර්යමත් කිරීම සඳහාා එරට සිටින චීන පාාර්ශවකරුවන් විසින් රජය තුළ පවතින ඔවුු න් ගේ�
සම්බන්ධකම් භාාවිතාා කිරීම ය.
බංංගලාාදේ�ශයේ� සහ මාාලදිවයිනේ� ගැැටලුව වන්නේ� මාාධ්යයවල සීමිත හැැකියාාව සහ මාාධ්යය
මෙ�හෙ�යවීමේ�දී රජයේ� භූමිකාාව යි. චීනය මෙ�හෙ�යවනුු ලබන ව්යා�ාපෘෘතිවල ප්රමාාදයන් වාාර්තාා
කිරීමේ� දී හෝ�ෝ චීන සමාාගම් සමඟ අත්සන් කරන ලද ගිවිසුුම් වල කො�ොන්දේ�සි ප්රශ්න කිරීමේ� දී
බංංගලාාදේ�ශයේ� මාාධ්යය ඉතාාම ඵලදාායීය. කෙ�සේ� වෙ�තත්, චීනය සමඟ සම්බන්ධවීම පිළිබඳ රජයේ�
තීරණ සෘෘජුුව ම ප්රශ්න කරන ලිපි ඇත්තේ� මද වශයෙ�නි. බංංගලාාදේ�ශයේ� අසල්වැැසියන් පිළිබඳ
ගැැටලු සාාකච්ඡාා කිරීමේ� ස්වරය පිළිබඳව රජයේ� විවිධ පාාර්ශවයන් විසින් ලබාා දෙ�න නිල නො�ොවන
උපදෙ�ස් පිළිබඳව සම්මුු ඛ සාාකච්ඡාාවන් සඳහාා සහභාාගීවන්නන් විසින් සඳහන් කරනුු ලැැබීය.
සිවිල් සමාාජ අවකාාශය අංංකුර අවස්ථාාවේ� පවතින මාාලදිවයිනේ�, නියාාමන ආයතන සමඟ ඔවුු න් ගේ�
සම්බන්ධතාාවයට අනුු කූලව රජයේ� මාාධ්යය මඟ පෙ�න්වීම වඩාාත් ඍජුු ය. මෙ�ම දෙ�රටේ�ම ආඛ්යා�ානයට
බලපෑෑම් කරමින් විරුද්ධත්වය අනුු කූලතාාවට පත්කර ගැැනීම සඳහාා පීඩනය යෙ�දීමට රජයට සමීප
චීන හාා වෙ�නත් විදේ�ශීය පාාත්රයන්ට හැැකියාාව තිබේ�.

ප්රභූන් බලපෑෑමට සහ ග්රහණයට හසුු විය හැැකි බව
ප්රභූන් ග්රහණයට ගො�ොදුරු වීමේ� මර්මතාාවයට උදාාහරණයන්ට පද්ධතිමය දුර්වලතාා හේ�තු හෝ�ෝ මුු ල්
බැැසගත් ප්රභූ දූෂණ හාා නිදන්ගත ගජමිතුරු ධනවාාදය ඇතුළත් වේ�. මේ�වාා බාාහිර බලයන්ට හෝ�ෝ
උනන්දු කණ්ඩාායම්වලට බලපෑෑම් මිලදී ගැැනීමට කදිම අවස්ථාාවන් ලබාාදෙ�යි. දේ�ශීය පර්යේ�ෂණ
ආයතනවල සො�ොයාා ගැැනීම්වලට ද විදේ�ශීය අරමුු දල්වලට බලපෑෑම් කළ හැැකිය.
අධ්යයයනය කළ රටවල් හතරෙ�න් ප්රභූන් ග්රහණයට ගැැනීම පිළිබඳ අවම ඇඟවීම් සහිත ශක්තිමත්ම
රාාජ්යයය බංංගලාාදේ�ශය යි. බංංගලාාදේ�ශයේ� දේ�ශපාාලන ක්රමය පදනම් වී තිබෙ�න්නේ� බලයේ� සිටින ප්රබල
දේ�ශපාාලන පක්ෂයක් මත වන අතර එහි දේ�ශීය තත්වය ශක්තිමත් කරගැැනීම වෙ�නුු වෙ� න් විදේ�ශ
බලපෑෑම් හෝ�ෝ ආධාාරකරුවන් වෙ�ත හැැරීමට අවශ්යය නො�ොවේ�. පාාලක ප්රභූ පැැලැැන්තිය විසින් ඉන්දියාාව
සහ චීනය සමඟ වන සම්බන්ධතාා වඩාාත්ම දක්ෂ ලෙ�ස තුලනය කො�ොට දිශාාගත කර ඇති රට වන්නේ�
ද බංංගලාාදේ�ශයයි. එක් පැැත්තකට නැැඹුු රු වීමෙ�න් පාාලක ප්රභූ පැැලැැන්තියේ� හාා රටේ� නම්යයශීලීභාාවය
සීමාා කරවනුු ඇතැැයි සිතාා කටයුු තු කරන බව නාායකත්වයේ� ක්රියාාවන්ගෙ�න් ගම්යය වේ�. මේ� අනුුව,
දේ�ශපාාලන සහයෝ�ෝගය සඳහාා චීන බලපෑෑම් මත දැැඩි ලෙ�ස නැැඹුු රු වීමේ� අවශ්යයතාාවක් නැැත. ශ්රී
ලංංකාාව මෙ�හි ප්රතිවිරුද්ධ අන්තය වන අතර, එහි දී සිය දේ�ශීය උවමනාාවන් සපුු රාා ගැැනීමට යාාම නිසාා
ප්රභූ පැැලැැන්තිය විදේ�ශ බලපෑෑම් වලට ගො�ොදුරු වී ග්රහණයට හසුු වීමට පවාා ඉඩ තිබේ�.
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8 වන රූපය

අවධානයට
ව� රටවල
- �හණයට
හස�වියහැකි
සහ පද්දතීන්
8 වන රූපය. ලක්
අවධාානයට
ලක්මර්මතාවයන්
වූූ රටවල දුර්වලතාාවයන්
- ග්රහණයට
හසුු වි යරාජ්යයන්
හැැකි රාාජ්ය�යන්
සහ පද්ධතීන්
3 වන මර්මතාව

ෙද්ශපාලන පා�යන් ෙවන විෙද්ශීය බලපෑම

�හණයට හස�වියහැකි රාජ්යයන් සහ පද්ධතීන්
� ලංකාව

ඉහළ අවදානම

පර්ෙය්ෂණ පරිසරෙය් නිදහස
(පර්ෙය්ෂණ සංවිධාන/බ�ද්ධි
මණ්ඩල)

මාලදිවයින
ෙන්පාලය

රාජ්ය ආයතන ෙවත විෙද්ශීය ලබපෑම

මධ්යම අවදානම

අඩ� අවදානම

ශාස්�ාලීය පරිසරෙය් නිදහස
(පාසැල්/විශ්වවිද්යාල)

සිවිල් සමාජය/මාධ්ය ෙවත
විෙද්ශීය බලපෑම

විෙද්ශ බලපෑම් නිසා
කර්මාන්ත තුළ අනිසි වාසි

ෙද්ශපාලන පන්තිවල/ව්යවස්ථාදායකෙය්/
අධිකරණෙය්/මාධ්යවල �භූ දුෂණය

ම�ලා�ය: කර්තෘෙග් විස්තර කිරීම
මූූ ලාාශ්රය: කර්තෘෘගේ� විස්තර කිරීම

විදේ�ශ මුු දල් හාා ආකර්ෂණයට ගො�ොදුරුවීම හමුු වේ� තම ප්රභූ පැැලැැන්තියේ� සාාපේ�ක්ෂ ශක්තිය අනුුව
නේ�පාාලය සහ මාාලදිවයින බංංගලාාදේ�ශයට සහ ශ්රී ලංංකාාවට අතර මැැදින් පිහිටයි. මාාලදිවයිනේ�
යමීන් රජයේ� ප්රමුු ඛ තාාවයන් තුළ වූූ සැැලකිය යුු තු චීන බලපෑෑම සො�ොලිහ් රජය ප්රතික්ෂේ�ප කර ඇති
නමුු ත් නැැවත බලය මාාරු වුුවහො�ොත් මෙ�ම තත්වය වෙ�නස් විය හැැකිය. නේ�පාාලයේ� පසුු ගි ය රජයන්
කිහිපය යටතේ� නේ�පාාල-චීන සබඳතාා ශීඝ්රයෙ�න් පරිණාාමය වූූ අතර, මෑෑත කො�ොමියුු නිස්ට්වාාදී රජය
බීජිංං පාාලනයේ� සෘෘජුු බලපෑෑමට වඩාාත්ම විවෘෘත විය. නේ�පාාල කොං�ං�ග්රසය නැැවත බලයට පැැමිණ තිබීම
නිසාා මෙ�ය කෙ�තරම් කල් පවතී දැැයි ප්රශ්න මතු වේ�. ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ දී පාාලනය කරනුු ලබන
ප්රභූ පැැලැැන්තියේ� දේ�ශපාාලන දුර්වලතාා හෝ�ෝ මූූ ල්යයමය වාාතාාවරණය අනුුව ඔවුු න් ග්රහණයට ගැැනීමට
වැැඩි හෝ�ෝ අඩුු ඉඩක් ඇති අය විය හැැකි ද යන්න දෙ�රටේ�ම අනාාගත මැැතිවරණ මගින් බො�ොහෝ�ෝ දුරට
පෙ�න්නුුම් කරනුු ඇත.

ශ්රී ලංංකාාවේ� රාාජපක්ෂවරුන් රෝ�ෝපණය කිරීම
දේ�ශීය ආයතන සහ සිවිල් සමාාජය සාාපේ�ක්ෂව ශක්තිමත්වන අවස්ථාාවන් හි දී, චීන අවශ්යයතාා
හඹාා යාාම සහ අනුු ග්ර හය ලබාාගැැනීම වෙ�නුු වෙ� න් චීන කාාරකයින් ඉතාාම පෞ�ෞද්ගලික ආකාාරයකින්
දේ�ශපාාලන හාා ව්යා�ාපාාරික ප්රභූවරුන් වෙ�ත යො�ොමුු වී තිබේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත්, ප්රභූ පැැලැැන්තිය හාා
විදේ�ශීය පාාර්ශවකරුවන් අතර සබඳතාා නිශ්චිතව තහවුු රු කිරීම දුෂ්කර ය.
රාාජ්යය ආයතන සංංසන්දනාාත්මකව බලවත් ශ්රී ලංංකාාවේ� රාාජපක්ෂ පවුු ල රෝ�ෝපණයට කදිම අවස්ථාාවක්
චීනයට 2000 දශකය අගභාාගයේ� දී ලැැබුු ණි. රට ධ්රැැවීකරණය වූූ අවුු රුදු විසිපහක සිවිල් යුු ද්ධය
නිමාා වීමත් සමඟම රට දුෂ්කරතාාවයන්ට මුු හුු ණ දෙ�මින් සිටි අතර, මාානව හිමිකම් උල්ලංංඝනය
කිරීම් ගැැන පාාලන තන්ත්රය ජාාත්යයන්තර පරීක්ෂණයට භාාජනය වෙ�මින් තිබුු ණි. ආර්ථිකය කෙ�ටිකාාලීන
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බාාහිර මූූ ල්යයකරණය මත දැැඩි ලෙ�ස රඳාා තබාා තිබූූ අතර, ගෝ�ෝලීය මූූ ල්යය අර්බුු දයේ� ප්රතිඵලයක් ලෙ�ස
ප්රාාග්ධනය ගලාා ඒම පහත වැැටීමත් සමඟ විකල්ප ප්රාාග්ධන ප්රභවයන් වෙ�ත ප්රභූ පැැලැැන්තිය තුළ
ඉල්ලුමක් ඇති වී තිබුු ණි. 221
2000 දශකය අවසාානය වන විට චීනය ශ්රී ලංංකාාවේ� විශාාලතම ආධාාර ලබාා දෙ�න්නාා බවට පත්
වී තිබුු ණි. චීනය 2008 වසරේ� සිට අභ්යයන්තර පාාලනයේ� වැැඩිදියුු ණු කිරීම් සඳහාා වූූ කො�ොන්දේ�සි
විරහිතව වාාර්ෂිකව ඩො�ොලර් බිලියන 1 කට වඩාා ආධාාර ලබාා දී තිබේ�. 222 ජාාත්යයන්තර සමුු ළුවලදී,
විශේ�ෂයෙ�න්ම එක්සත් ජාාතීන්ගේ� මාානව හිමිකම් කවුු න්සිලයේ� දී (UNHRC), මාානව හිමිකම්
ගැැටලු සඳහාා මුු හුු ණදීමට රාාජපක්ෂ ආණ්ඩුුවට ලබාාදුන් චීනයේ� ස්ථිර සහයෝ�ෝගය නිසාා එම පවුු ල
සමඟ ඔවුු න් ගේ� සම්බන්ධතාාවය තවදුරටත් තහවුු රු විය. මහින්ද රාාජපක්ෂගේ� ඡන්ද කො�ොට්ඨාාසය
තුළ 2008 දී ආරම්භ වූූ හම්බන්තො�ොට වරාාය, 2009 දී ආරම්භ වූූ මත්තල මහින්ද රාාජපක්ෂ
ජාාත්යයන්තර ගුවන් තො�ොටුු ප ල (MRIA) ඇතුළු විශාාල ව්යා�ාපෘෘති කිහිපයක චීන ආයෝ�ෝජන නිසාා ආර්ථික
සම්බන්ධතාාවය වඩාාත් සමෘෘද්ධිමත් විය. කො�ොළඹ වරාාය නගරය සඳහාා වූූ යෝ�ෝජනාාව 2012 දී
රජයට ඉදිරිපත් කෙ�රිණි. 2011 වන විට ශ්රී ලංංකාාවට ගලාා එන සෘෘජුු විදේ�ශ ආයෝ�ෝජන වලින් වැැඩිම
කො�ොටසක් ලැැබුු ණේ� චීනයෙ�නි. ඒ සමගම චීනය ශ්රී ලංංකාාව සඳහාා විශාාලතම සංංවර්ධන ආධාාර
සපයන්නාා ලෙ�ස සිටි ජපාානය අභිබවාා ගියේ�ය. 223
චීනය සහ රාාජපක්ෂවරුන් අතර සමීප සම්බන්ධතාාවය සැැබවින්ම ප්රසිද්ධියට පත් වූූ යේ� 2015 දී
මෛෛත්රීපාාල සිරිසේ�න ජනාාධිපති වීමෙ�න් පසුුව ය. කෙ�සේ� වෙ�තත්, මේ� කාාලය වන විට චීන කාාරකයින්
ලංංකාාව තුළ කෙ�තරම් ගැැඹුු රි න් සම්බන්ධ වී සිටියාාද යත් කිසිදු රජයකට එම ප්රවනතාාව සරලව ආපසුු
හැැරවීමට නො�ොහැැකි විය. එරට 2014 දී BRI සමඟ සම්බන්ධ වී තිබූූ අතර, චීන මූූ ල්යය ආයතන සහ
රාාජ්යය සමාාගම් ණය ලබාාදීමට හාා ආයෝ�ෝජනයට, හවුු ල් කරුවන් බවට පත්වීමට සහ ගො�ොඩනැැගීම්
සඳහාා ඊටත් වඩාා වැැඩි අවස්ථාා සො�ොයමින් සිටියෝ�ෝය. සිරිසේ�න සහ ඔහුු ගේ� අගමැැති රනිල් වික්රමසිංංහ
ද ඉක්මනින්ම බීජිංං වෙ�ත හැැරුණි. ශක්යයතාා අධ්යයන හාා පාාරිසරික තක්සේ�රුවකින් තො�ොරව ව්යා�ාපෘෘති
ආරම්භ කිරීමේ� හදිසිය විමර්ශන මඟින් හෙ�ළිදරව් විය. 224 සමහර චීන ණය වල විනිවිදභාාවය
පිළිබඳ වගන්තියක් නො�ොමැැතිවීම නිසාා තීරණ ගන්නන් බො�ොහෝ�ෝ විට ටෙ�න්ඩර් පටිපාාටියක් අනුු ග මනය
නො�ොකර චීන කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන් වෙ�ත ව්යා�ාපෘෘති යො�ොමුු කර ඇති බව පෙ�නේ�. උදාාහරණයක් වශයෙ�න්,
කො�ොළඹ වරාාය නගර ව්යා�ාපෘෘතිය CHEC වෙ�ත තරඟකාාරී ලංංසුු කි න් තො�ොරව ප්රදාානය කරන ලද අතර,
මහින්ද රාාජපක්ෂ අපේ�ක්ෂිත භූමි භාාගයට පැැමිණි පසුු සමාාගම විසින් යෝ�ෝජනාාවක් ඉදිරිපත් කර
තිබේ�. 225 සම්මුු ඛ සාාකච්ඡාාවට සම්බන්ධ වූූ අයෙ�කු පැැවසූූ පරිදි, ලංංකාාව වැැඩි වැැඩියෙ�න් මිලදී ගන්නාා
තරමට දේ�ශපාාලනඥයින් වැැඩි වැැඩියෙ�න් දූෂිත වී තිබේ�.
චීන සමාාගම් කෙ�රෙ�හි රාාජපක්ෂලාා දක්වන අනිසි අනුු ග්ර හය නිරන්තර විවේ�චනයන්ට ලක් වී තිබේ�.
ආසියාානුු සංංවර්ධන බැං�ංකුවේ� හෝ�ෝ ලෝ�ෝක බැං�ංකුවේ� ණයවලට සාාපේ�ක්ෂව චීන ආයතන වලින් ලබාා
ගන්නාා ණය සඳහාා පො�ොලී අනුු පාාත සන්සන්දනය කිරීමේ� අධ්යයයනයන්හි දී සාාපේ�ක්ෂව එම අනුු පාාත
අධික බව සො�ොයාාගෙ�න ඇති අතර, එමඟින් චීනයෙ�න් ණය ගැැනීමේ� තර්කනය සහ පිරිවැැය පිළිබඳ
ප්රශ්න මතු වී තිබේ�. 226 2005–2015 අතර කාාලය තුළ සමාාගම් සහ ව්යා�ාපෘෘති හරහාා චීනය පාාලනය
අල්ලාාගෙ�න තිබූූ ආකාාරය ගිවිසුුම් යෝ�ෝජනාා කර ඇති ආකාාරයෙ�න් මෙ�න්ම ව්යා�ාපෘෘති ක්රියාාත්මක කළ
උපාාය විධික්රම අනුුව ද පැැහැැදිලි වේ�. උදාාහරණයක් වශයෙ�න්, කො�ොළඹ වරාාය නගරය සඳහාා වූූ මූූ ලි ක
ගිවිසුු මේ� දී ස්වභාාවික විපතකින් හාානි වූූ විට CHEC සමාාගම වෙ�ත වන්දි ගෙ�වීමට රජය එකඟ වී
තිබේ�. ව්යා�ාපෘෘතියට ඉහළින් ඇති ගුවන් අවකාාශය චීන ගුවන් අවකාාශය ලෙ�ස සැැළකිය යුු තු බවට
ද ගිවිසුු මේ� සඳහන් වී තිබුු ණි. 227 සිරිසේ�න රජය විසින් ගිවිසුුම පිළිබඳව නැැවත සාාකච්ඡාා කළ විට
මෙ�ම පො�ොරො�ොන්දු සංංශෝ�ෝධනය විය.

44 | දකුණු ආසියාාවේ� චීන බලපෑෑම

කෙ�සේ� වෙ�තත්, වත්මන් රාාජපක්ෂ රජය 2021 මැැයි මාාසයේ�දී කො�ොළඹ වරාාය නගර ආර්ථික
කො�ොමිෂන් සභාා පනත් කෙ�ටුුම්පත සම්මත කළේ�ය. ශ්රී ලංංකාාවේ� ඇතැැමුු න් සැැළැැකිලිමත්විය යුු තු
බවට අදහස් පළ කළත්, කො�ොළඹ වරාාය නගර SEZ සහ කො�ොළඹ වරාාය නගර ආර්ථික කො�ොමිසම
ඉදිරියට ගෙ�න යාාම මෙ�මගින් සිදුවිය. මෙ�ම පනත් කෙ�ටුුම්පතට එරෙ�හිව දේ�ශපාාලන විරෝ�ෝධය සහ
පුු ළුල් විවේ�චන එල්ල වී තිබේ�. 228 ඇත්ත වශයෙ�න්ම වරාාය නගරය “චීනයේ� පළාාතක්” ලෙ�ස ස්ථාාපිත
කර ඇති බව පවසමින්, එමගින් ශ්රී ලාං�ංකිකයින් විදේ�ශිකයින්ට “මෙ�හෙ�කාාරයින්” බවට පත් කරන
බව පවසමින්, සහ පාාර්ලිමේ�න්තුව සම්මත කරගත් පනත් විසි පහක් එමගින් උල්ලංංඝනයවන බවත්
සඳහන් කරමින් විපක්ෂ දේ�ශපාාලනඥයින් විවිධ හේ�තු මත ඒ සඳහාා විරෝ�ෝධය දැැක්වීය. 229
මෙ�ම විවේ�චන වලින් සමහරක් අතිශයෝ�ෝක්තියක් වුුවද, පනත් කෙ�ටුුම්පතට එරෙ�හි පෙ�ත්සමක්
ශ්රේ� ෂ්ඨාාධිකරණය විසින් සලකාා බැැලෙ�මින් තිබියදීත් එය සම්මත කර ගන්නාා ලදි. පනත් කෙ�ටුුම්පතේ�
කො�ොටස් ව්යයවස්ථාා විරෝ�ෝධී බව සො�ොයාා ගත් අධිකරණය ඒ සඳහාා ජනමත විචාාරණයක් ඉල්ලාා සිටි
නමුු ත්, යෝ�ෝජනාා කළ සංංශෝ�ෝධන පිළිගෙ�න අවසාානයේ� දී පාාර්ලිමේ�න්තුව එය සම්මත කළේ�ය. 230
සිය තීරණ නැැවත සංංශෝ�ෝධනය කිරීමට විවෘෘතව සිටින අනෙ�කුත් හවුු ල් කරුවන්ගේ� ආධාාර මත
ක්රියාාත්මක කළ වෙ�නත් යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති සඳහාා ශ්රී ලංංකාාව අනුු ග මනය කළ ප්රවේ�ශය
මෙ�යට වඩාා හාාත්පසින්ම වෙ�නස් ය. එක්සත් ජනපදයෙ�න් MCC ප්රදාානය අනුුමත කිරීම හාා පසුුව
ප්රතික්ෂේ�ප කිරීම මෙ�න්ම දේ�ශීය විරෝ�ෝධතාා මධ්යයයේ� ඉන්දියාාව සහ ජපාානය සමඟ නැැගෙ�නහිර
කො�ොළඹ බහාාලුම් පර්යන්තය සංංවර්ධනය කිරීමට එරෙ�හිව තීරණයක් ගැැනීම මීට උදාාහරණ ලෙ�ස
දැැක්විය හැැකිය. 231
මහින්ද රාාජපක්ෂ ජනාාධිපති ධුු ර යට පත් වූූ පළමුු වාාරයේ� සිටම චීන අවශ්යයතාා මගින් රාාජපක්ෂලාා
ග්රහණයට ගෙ�න ඇති බවට චෝ�ෝදනාා එල්ල විය. සිරිසේ�න සහ වික්රර�මසිංංහ බලයට පත් වූූ 2015
මැැතිවරණයෙ�න් පසුුව, මහින්ද රාාජපක්ෂගේ� මැැතිවරණ ව්යා�ාපාාරය සඳහාා අරමුු දල් සැැපයීමට
ඩො�ොලර් මිලියනයකට වැැඩි මුු දලක් CHEC විසින් ගෙ�වාා ඇති බවට වූූ චෝ�ෝදනාාවන්ට අදාාල ආයතන
විමර්ශනය කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. CHEC සමාාගමේ� මව් සමාාගම මෙ�ම චෝ�ෝදනාා ප්රතික්ෂේ�ප
කරන ලදී. සමාාගමේ� නිර්දෝ�ෝෂීභාාවය පිළිබඳව සහතික වෙ�මින් චීන තාානාාපති කාාර්යාාලය ද මෙ�ම
මතභේ�දයට මැැදිහත් විය. 232 අක්කර දහසයක ඉඩමක් මිලදී ගෙ�න එහි නිවසක් තැැනීමට තමාාට
විශාාල මුු දලක් ලබාා දුන් බව 2016 දී මහින්ද රාාජපක්ෂගේ� සහෝ�ෝදරයෙ�කු වූූ බැැසිල් රාාජපක්ෂගේ�
සහයකයෙ�ක් පිළිගත්තේ� ය. මෙ�ම ඉඩමේ� සහ නිවසේ� නියම හිමිකරු බැැසිල් රාාපක්ෂම බවට
චෝ�ෝදනාා එල්ල විය. අවසාානයේ�දී දේ�පල වෙ�න්දේ�සි කිරීමට බලධාාරීන් තීරණය කරන ලදී. 233 මහින්ද
රාාජපක්ෂගේ� පුු ත් නාාමල් රාාජපක්ෂ සහ ඔහුු ගේ� සහෝ�ෝදරයාා වන හිටපුු ආරක්ෂක ඇමති සහ
වත්මන් ජනාාධිපති ගෝ�ෝඨාාභය රාාජපක්ෂ ඇතුළු පවුු ලේ� අනෙ�කුත් අයට මුු දල් වංංචාා කිරීම සහ මුු දල්
විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙ�න් චෝ�ෝදනාා එල්ල විය. 234 2019 දී රාාජපක්ෂවරුන් විසින් හමුු දාාවට
අයත් ප්රධාාන පෙ�ලේ� ඉඩමක් ජාාත්යයන්තර හෝ�ෝටල් දාාමයකට විකිණූ බවට චෝ�ෝදනාා එල්ල විය. 235
කෙ�සේ� වෙ�තත්, බො�ොහෝ�ෝ චෝ�ෝදනාා ඉවත දමන ලද අතර 2019 දී ගෝ�ෝඨාාභය ජනාාධිපතිවරයාා ලෙ�ස
පත් වූූ විට ඔහුු ට මුු ක් තිය හිමි විය. 236
මෛෛත්රීපාාල සිරිසේ�න 2015 මැැතිවරණ සටන දියත් කළේ� පැැහැැදිලිවම “විදේ�ශිකයන්ගෙ�න්” රට
ආපසුු ගැැනීම සඳහාා තැැනූූ වේ�දිකාාවක ය. රාාජපක්ෂවරුන් සහ චීනය අතර ඇතැැයි පැැවසූූ සමීපභාාවය
පිළිබඳව සඳහන් කරමින් ඔහුු “මෙ�ම කො�ොල්ලය සෑෑම කෙ�නෙ�කුම ඉදිරියේ� සහ මහ දවාාලේ� සිදු
වෙ�මින් පැැවති බවත් . . . . . . .මෙ�ම ප්රවනතාාවය තවත් වසර හයක් පැැවතුනහො�ොත් අපේ� රට යටත්
විජිතයක් බවට පත් වී අපි වහලුන් බවට පත් වනුු ඇති” බවත් පැැවසුු වේ�ය. 237 ධූූ ර යට පත් වූූ වහාාම
පසුු ගි ය රජය අත්සන් කරන ලද ඩො�ොලර් බිලියන 5.3 කට වැැඩි ගනුු දෙ�නුු නැැවත සාාකච්ඡාා කිරීම
සඳහාා සිරිසේ�න බීජිංං නුුවරට ගියේ�ය. 238 චීනය අරමුු දල් සපයන ව්යා�ාපෘෘති සියුුම්ව පරීක්ෂාා කරන
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බවට සපථ වූූ අතර චීනය මත රජය යැැපීම අඩුු කරන පියවර තුළ එක්සත් ජාාතීන්ගේ� මාානව හිමිකම්
කවුු න්සිලයේ� දී සංංක්රාාන්ති-යුු ක් ති යාාන්ත්රණයන් හරහාා සිවිල් යුු ද්ධයේ� දී රජයේ� භූමිකාාව නැැවත
සලකාා බැැලීමේ� යෝ�ෝජනාාවකට ඔහුු අත්සන් කළේ�ය.
චීන ණය ලබාා ගැැනීමෙ�න් පසුු “ශ්රී ලංංකාාවේ� ස්වෛෛරීභාාවය ආරක්ෂාා කරගන්නාා බවට” පො�ොරො�ොන්දු
වීම කෙ�සේ� වෙ�තත්, ආර්ථිකයේ� දුර්වල තත්වය හේ�තුවෙ�න් සිරිසේ�නගේ� රජයට නැැවතත් වරක්
බීජිංං වෙ�ත යාාමට සිදු විය. 239 සමාාලෝ�ෝචනයට භාාජනය කර තිබූූ චීන ව්යා�ාපෘෘතින් ද නිදහස්
කෙ�රිණ. තමන් සියලුම ශ්රී ලාං�ංකිකයින්ගේ� මිතුරෙ�කු ලෙ�ස හඳුන්වාා ගත් චීනය මෙ�ම නව රජය
පිළිගත්තේ� ය. 240 ප්රදාානයන්, ණය සහ ව්යා�ාපෘෘති පිළිබඳ සුුපුුරුදු ක්රියාාවලිය නැැවත වරක් ආරම්භ විය. 241
හම්බන්තො�ොට වරාාය අවුු රුදු අනූූ නවයක කල්බදු යටතේ� කළමනාාකරණය කිරීමේ� පාාලනය චීන
රාාජ්යය ව්යයවසාායකයන්ට (SOEs) ලබාාදීමට ඉඩ දීමට සිරිසේ�න රජය එකඟ විය. මේ� වකවාානුු වේ�දී
ද ඇතැැම් සංංවර්ධන කටයුු තු චීන සමාාගම්වලට වාාසිදාායක ලෙ�ස ක්රියාාත්මක විය. උදාාහරණයක්
වශයෙ�න්, හම්බන්තො�ොට වරාාය ක්රියාාත්මක කිරීම සඳහාා වූූ පළමුු යෝ�ෝජනාා මාාලාාව චීන සමාාගම් වලින්
ලබාා ගත යුු තු බවට වූූ බීජිංං පාාලනයේ� ඉල්ලීමට රජය එකඟ වූූ බව වික්රමසිංංහ පිළිගත්තේ� ය. 242
2019 දී රාාජපක්ෂවරුන් නැැවතත් බලයට පැැමිණීම චීනය මෙ�න්ම පැැරැණි රජයනය (Ancient
Regime) ද පැැරණි හවුු ල් කාාරිත්වය නැැවත පණ ගැැන්වීමේ� අවස්ථාාවක් ලෙ�ස දුටුු වේ� ය. සිරිසේ�න
පාාලනය විසින් චීන ආධාාර ඉල්ලාා පිළිගත්ත ද, චීනය හාා සම්බන්ධ ව්යා�ාපෘෘති විවේ�චනයට ලක්
කළ ප්රවෘෘත්ති වෙ�බ් අඩවි වල තහනම ඉවත් කිරීම ද ඇතුළුව කථනයේ� නිදහස ඉහළ දැැමීමක් ද
දක්නට ලැැබුු ණි. චීන-ශ්රී ලංංකාා සබඳතාා බො�ොහෝ�ෝ පැැතිවලින් ඉදිරියට ගියද, ඒවාා ජනප්රිය කතිකාාව තුළ
ප්රශ්න කිරීමට ඉඩ සැැලසීය. එය රාාජපක්ෂවරුන්ට එරෙ�හිව මහජන විරෝ�ෝධතාාවයන්ට ද ඉඩ ලබාා
දුන්නේ� ය. 243. මෙ�ය චීන පාාත්රයන්ගේ� මෙ�හෙ�යුුම් පරිසරයේ� වෙ�නසක් ඇති කළේ�ය. “ලබාා දී ඇති දේ�
ගෙ�න ශ්රී ලාං�ංකික ජනතාාව සහ රජය යම් කෘෘතඥතාාවක් දැැක්විය යුු තු” බව එක් අවස්ථාාවකදී චීන
තාානාාපති කාාර්යාාලය ප්රකාාශ කළේ�ය. 244 සිරිසේ�න පාාලනය යටතේ� පැැවති මෙ�ම විවෘෘතභාාවය බීජිංං
පාාලනය සහ රාාජපක්ෂවරුන්ට කලින් තිබූූ සැැලැැස්ම බාාධාාවකින් තො�ොරව නැැවත ආරම්භ කිරීමේ�
හැැකියාාවට බලපාා තිබේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත්, චීනය ශ්රී ලංංකාාවේ� දේ�ශපාාලන පරාාශයේ� චීනය විවිධ
දේ�ශපාාලන සංංඝටක වෙ�ත ළඟාාවීම නතර කර නැැත. ඉතාා මෑෑතකදී CCP යේ� සියවෙ�නි සංංවත්සරය
නිමිත්තෙ�න්, 2021 ජුු නි මාාසයේ�දී පැැවැැත්වුු ණු සමරු සමුු ළුවකට සහභාාගී වන ලෙ�ස බීජිංං පාාලනය
විසින් ශ්රී ලංංකාාවේ� දේ�ශපාාලන පක්ෂ 12 කට ආරාාධනාා කරන ලදී. 245
ජනාාධිපති ගෝ�ෝඨාාභය රාාජපක්ෂ මහතාා “ශ්රී ලංංකාාව සඳහාා චීන ආකාාරයේ� සංංවර්ධය” සඳහාා වූූ තම
කැැමැැත්ත ප්රසිද්ධියේ� ප්රකාාශකර තිබේ�. CHEC පෝ�ෝට් සිටි ව්යා�ාපෘෘතිය හැැරුණු විට, මෙ�ම සුු පුුරුදු
ආකෘෘතියේ� සාාර්ථකත්වයේ� යතුර ඍජුු විදේ�ශ ආයෝ�ෝජන බව සමහරුන් තර්ක කරයි. ලෝ�ෝක සෞ�ෞඛ්යය
සංංවිධාානය විසින් එවකට අනුුමත නො�ොකර තිබූූ සයිනො�ොෆාාම් එන්නත් ආනයනය කිරීමේ� තීරණයක්
ගැැන ප්රශ්න කිරීම හේ�තුවෙ�න් රජය ජාාතික ඖෂධ නියාාමන අධිකාාරියේ� නිලධාාරීන් ඉවත් කළ බව
වාාර්තාා වේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත් වැැඩි කල් නො�ොගො�ොස් මාාත්රාා 600,000 ක් ආනයනය කරන ලදී. 246 මේ� අතර
රජයට අයත් ප්රධාාන පෙ�ලේ� ඉඩම් වැැඩි ප්රමාාණයක් CHEC සහ එහි ප්රාාදේ�ශීය අතරමැැදියන් සඳහාා
විකිණීමේ� ක්රියාාවලියක් රජය විසින් සකස් කරමින් සිටන බව සමහරුන් ප්රකාාශ කරන ලදී. 247

ලංංකාාවේ� සිවිල් සමාාජය තුළ චීන මැැදිහත් වීම
දේ�ශපාාලනඥයින්ට විකල්පව, පො�ොදු කතිකාාව හරහාා තම අදහස් ගෙ�නයාාම වෙ�නුු වෙ� න් චීනය විසින්
ශ්රී ලංංකාාවේ� ක්රියාාශීලී හාා ශක්තිමත් මාාධ්යය ආයතනවල ප්රධාාන පුු ද්ගලයින් ග්රහණයට ගැැනීමට හාා
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බලපෑෑම් කිරීමට තැැත් කර තිබේ�. චීනයේ� ප්රතිරූපයට හාානිකර යැැයි සැැළකෙ�න වාාර්තාා ඉවත්කර
ගැැනීම හෝ�ෝ පැැහැැදිළි කිරීම් ඉල්ලාා සිටීම සඳහාා චීන තාානාාපති කාාර්යාාලය සෘෘජුුව ම හෝ�ෝ රජය
හරහාා හෝ�ෝ බලපෑෑම් කර තිබෙ�න බව සම්මුු ඛ පරීක්ෂණයන්ට සහභාාගී වූූව න් සඳහන් කරයි. සමහර
අවස්ථාාවල දී, තාානාාපති කාාර්යාාලය විසින් මාාධ්යය ආයතන වල ක්රියාාකාාරිත්වය පිළිබඳ අවබෝ�ෝධයක්
ලබාා ගැැනීම සහ ඔවුු න් කෙ�රෙ�හි බලපෑෑම් කිරීම සඳහාා ජනමාාධ්යයවේ�දීන් සමඟ අතිශය පෞ�ෞද්ගලික
සම්බන්ධතාා වර්ධනය කර ගෙ�න තිබේ�. තමන්ව ඍණාාත්මකව නිරූපණයවන බව චීනය විශ්වාාස
කරන ලිපියක් මුු ද්ර ණයට සූූ දාානම් වන විට කර්තෘෘ ක්රියාාවලියට මැැදිහත් වීමට හැැකියාාව ලබාා ගැැනීමට
තරම් විවිධ ප්රකාාශන තුළ ප්රමාාණවත් බලපෑෑමක් අත්කර ගැැනීම මෙ�හි අරමුු ණ යි. එම බලපෑෑම් හරහාා
චීනයට එවැැනි ලිපි මුු ද්ර ණය කිරීමට පෙ�ර දැැන ගැැනීමට ඉඩ ලැැබෙ�න අතර, ප්රසිද්ධවීමෙ�න් පසුුව ලිපිය
ඉවත්කර ගන්නාා ලෙ�ස ඉල්ලාා සිටීමේ� අවුු ල් සහගත ක්රියාාවලිය මඟහරවාා ගැැනීමට මෙ�ම බලපෑෑම
නිසාා හැැකියාාව ලැැබේ�.
විවිධ අනුුචරයන් හරහාා ක්රියාාත්මක වීමේ� ඵලදාායී බව චීන පාාත්රයින් විසින් හඳුනාා ගෙ�න තිබේ�.
චීන මූූ ලාාශ්ර මඟින් අරමුු දල් ලබන සම්ප්රදාායික ප්රධාාන ධාාරාාවේ� ප්රවෘෘත්ති ආකෘෘතිය අනුුව සකස්
කළ වෙ�බ් අඩවි චීනය ධනාාත්මකව නිරූපණය කිරීම කෙ�රෙ�හි අවධාානය යො�ොමුු කරන ප්රවෘෘත්ති
සහ අදහස් බෙ�දාා හරිමින් සිටී. මෙ�ම වෙ�බ් අඩවි රහසිගත වන අතර ඒවාායේ� හිමිකාාරිත්වය හෝ�ෝ
අරමුු දල් පිළිබඳ විස්තර හෙ�ළි නො�ොකෙ�රේ�. කෝ�ෝවිඩ්-19 වසංංගතය හේ�තුවෙ�න් ආදාායම අඩුු වීමෙ�න්
සම්ප්රදාායික මාාධ්යයයන්ට හාානි වී තිබෙ�න අතර එම වෙ�බ් අඩවි සඳහාා විශාාල අරමුු දල් සපයමින්
බො�ොහෝ�ෝ විට වෙ�ළඳ දැැන්වීම් හෝ�ෝ චීන සමාාගම් වලින් හෝ�ෝ තාානාාපති කාාර්යාාලයෙ�න් අනුු ග්ර හය ලබන
බව සම්මුු ඛ පරීක්ෂණයට සහභාාගීවූූව න් පෙ�න්වාා දෙ�යි. 248
දෙ�රට අතර යහපත් සබඳතාා සහ මිත්රකම වෙ�නුු වෙ� න් කැැපවූූ සංංවිධාාන හාා ප්රභූ පෙ�ළේ� මාාධ්යයවේ�දීන්
අන්තර්ජාාල සහ සමාාජ මාාධ්යය තුළ ප්රක්රීයාාකාාරීව සිටිමින් චීනය පිළිබඳ ධනාාත්මක හැැඟීම් පුු ළුල්
කිරීමට උපකාාර කරයි. චීනයට සම්බන්ධ මාාධ්යයවේ�දීන් සමහර විට බටහිර මාාධ්යය විසින් කෝ�ෝවිඩ්-19
ගැැන ප්රචාාරය කිරීම විවේ�චනය කිරීමේ� සිට “එක්සත් ජනපදයේ� අධිරාාජ්යයවාාදය” ට එරෙ�හි අදහස්
දැැක්වීම දක්වාා මාාතෘෘකාා යටතේ� ප්රධාාන ධාාරාාවේ� පුුවත්පත්වල ලිපි ලේ�ඛන ප්රකාාශයට පත් කරයි. 249
සමහර අවස්ථාාවලදී, චයිනාා රේ�ඩියෝ�ෝ ඉන්ටනැැෂනල් සමඟ එක්ව සුුභසාාර යන ත්රෛෛමාාසික
සඟරාාව ප්රකාාශයට පත් කරන ශ්රී ලංංකාා රතු කුරුස සමාාජය ආදීන් සිය ප්රකාාශන මගින් තම චීන
හවුු ල් කාාරිත්වය පිළිගනී. 250 ඒ හාා සමාානව, ශ්රී ලංංකාා-චීන මාාධ්යයවේ�දීන්ගේ� සංංසදය සහ චීන
සංංස්කෘෘතික මධ්යයස්ථාානය මහජන චීන ජනරජය යන ද්වි මාාසික සඟරාාවට අනුු ග්ර හය දක්වයි. 251
රාාජ්යය ප්රතිපත්ති ප්රජාාව වෙ�ත ළඟාාවීම සඳහාා, චීන රාාජ්යය සභාාව හෝ�ෝ CCP හාා සම්බන්ධ ආයතන
විසින් දැැනුුම හාා අත්දැැකීම් හුුව මාාරු කර ගැැනීම සඳහාා ශ්රී ලංංකාාවේ� බුුද්ධි මණ්ඩල සමඟ
ඍජුුව ම සබඳතාා ගො�ොඩනඟාා ගැැනීම ආරම්භ කො�ොට තිබේ�. 252 රටේ� දකුණු පලාාතේ� පිහිටි රුහුු ණු
විශ්වවිද්යා�ාලයේ� චීන-ශ්රී ලංංකාා අධ්යා�ාපන හාා පර්යේ�ෂණ මධ්යයස්ථාානයට චීන විද්යා�ා ඇකඩමිය විසින්
අරමුු දල් සැැපයීම ආදී වශයෙ�න් නිශ්චිත මධ්යයස්ථාාන පිහිටුු වීම සඳහාා චීන පාාත්රයින් අධ්යා�ාපන
ආයතනවලට සෘෘජුුව ම අරමුු දල් සපයති. 253

නේ�පාාලයේ� දේ�ශපාාලනික ප්රභූන් රෝ�ෝපණය කිරීම
නේ�පාාලයේ�, මාාඕවාාදීන්ගේ� ගරිල්ලාා අරගලයේ� අවසාානය, රාාජාාණ්ඩුුව බිඳවැැටීම සහ 2008 දී
ජනාාධිපති ජනරජයක් පිහිටුු වීම හේ�තුවෙ�න් නව දේ�ශපාාලන ප්රභූ පැැලැැන්තියක් මතු වී තිබේ�. ඉන්දියාාව
විසින් 2015 දී පැැනවූූ ආර්ථික සම්බාාධක නිසාා, ඉන්දියාානුු විරෝ�ෝධී හැැඟීමක් සමඟ කත්මණ්ඩුු
පාාලනය චීනය සමඟ සමීප සබඳතාා ගො�ොඩනඟාා ගැැනීමේ� ආශාාවක් ඇති දේ�ශපාාලනඥයින්
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කණ්ඩාායමක් ශක්තිමත් කර ගැැනීමට හැැකි වීමෙ�න් ප්රභූ තන්ත්රය තවදුරටත් වෙ�නස් කර තිබේ�. 2018
සහ 2021 ජූූ ලි අතර බලයේ� සිටි කො�ොමියුු නිස්ට්වාාදීන් ද දෘෘෂ්ටිවාාදාාත්මකව චීනයට ග්රාාහක වූූ අතරම
ටිබෙ�ට් ගැැටලුවලට ඉඩ සැැලසීමට වැැඩි කැැමැැත්තක් දක්වාා ටිබෙ�ට් ස්වයංං පාාලන කලාාපය සමඟ
සමීප සබඳතාා පෝ�ෝෂණය කිරීමට උනන්දු විය. 2008 සිට සිදු වූූ මෙ�ම නාාට්යා�ානුුසාාර වෙ�නස්කම් එක්ව
ගත් කල, ඒවාා නේ�පාාලයේ� ප්රභූ පැැලැැන්තිය චීනයේ� සාානුු කම්පිත සංංඝටකයක් බවට පත් කරගැැනීමේ�
සාාරවත් භූමියක් නිර්මාාණය කර දී තිබේ�.
නේ�පාාලයේ� ප්රභූ පැැලැැන්තිය සමඟ චීනයේ� මැැදිහත් වීම හරහාා ඔවුු න් දේ�ශපාාලන කටයුු තු කෙ�රෙ�හි
යො�ොමුු වී ඇති අතර, එය රටක අභ්යයන්තර කටයුු තු වලට ඇඟිලි නො�ොගැැසීම පිළිබඳව වූූ චීන රාාජ්යය
තාාන්ත්රිකත්වයේ� එක් මූූ ල ධර්මයකට පරස්පර විරෝ�ෝධී වේ�. 2017 දී, නව ව්යයවස්ථාාවට විරෝ�ෝධය
පළ කරමින් මදෙ�සිවරුන් සහ අනෙ�කුත් ආන්තිකකරණයට ලක් වූූ කණ්ඩාායම් මැැතිවරණවලට
විරුද්ධ වීමට තීරණය කිරීමත් සමඟ, ඡන්දය පැැවැැත්වීම සඳහාා චීනය රජයට ඩො�ොලර් මිලියනයක්
ලබාා දුන්නේ�ය. බලාාපො�ොරො�ොත්තු වූූ පරිදිම, චීන හිතකාාමී දහල් ප්රමුු ඛ ආණ්ඩුුව තුළින් රජයට සහ
නව ව්යයවස්ථාාවට ලැැබුු ණු මෙ�ම චීන සහයෝ�ෝගය ප්රදර්ශනය කළේ�ය. 254 වඩාාත් මෑෑතක දී, 2020
දී කො�ොමියුු නිස්ට් පක්ෂයේ� දෙ�පිරිසක් අතර ආරවුු ල් ඇති වූූ විට, චීන තාානාාපතිවරිය හූූ යැැන්කි
විශේ�ෂයෙ�න් ක්රියාාශීලි වූූ අතර, විවිධ පක්ෂ වල නාායකයින් හාා කණ්ඩාායම් දෙ�කේ� ප්රධාාන චරිත
වූූ දහල් සහ ඕලි මුු ණ ගැැසුු ණි. 255 ගිවිසුුමක් ඇති කර ගැැනීමට උත්සාාහ කිරීම වෙ�නුු වෙ� න් ඇය
ජනාාධිපතිවරයාා ද හමුු විය; කෙ�සේ� වෙ�තත්, මෙ�ම හමුුව නේ�පාාල විදේ�ශ අමාාත්යං�ංශය නො�ොදැැන සිදු
වීම නිසාා සුු ළු රාාජ්යය තාාන්ත්රික සිදුවීමක් ද ඇති කළේ�ය. 256 (අර්බුු දකාාරී අවස්ථාාවක දේ�ශපාාලන
තත්වය අවබෝ�ෝධ කර ගැැනීමට තාානාාපතිවරයෙ�කු උත්සාාහ කිරීම සාාමාාන්යය රාාජ්යය තාාන්ත්රික
පුු රුද්දක් බවත්, හූූ ගේ� හමුු වී ම්වල කිසිදු අසාාමාාන්යය බවක් නො�ොමැැති බවත් චීනයේ� හිටපුු නේ�පාාල
තාානාාපතිවරයෙ�ක් කියාා සිටියේ�ය. 257) ඔලි සහ දහල් සමඟි නො�ොවක බව පැැහැැදිලි වූූ පසුු, CCP
යේ� ජාාත්යයන්තර දෙ�පාාර්තමේ�න්තුවේ� උප ඇමතිවරයාාගේ� නාායකත්වයෙ�න් යුු ත් කණ්ඩාායමක්
නේ�පාාලයට පැැමිණ ජ්යෙ�ෙෂ්ඨ දේ�ශපාාලනඥයින් හමුු වී හූූ ගේ� උත්සාාහයට සහයෝ�ෝගය දැැක්වීය. 258
දින පහක සංංචාාරයේ� දී නියෝ�ෝජිත පිරිස ජනාාධිපතිවරයාා මෙ�න්ම දහල්, ඔලි සහ අනෙ�කුත් ජ්යෙ�ෙෂ්ඨ
පක්ෂ නාායකයින් ද හමුු වී අර්බුු දය විසඳීමේ� අවසන් උත්සාාහය ගන්නාා ලදී. ඔලි රජය වෙ�නුුවට
කො�ොමියුු නිස්ට් නො�ොවන ආණ්ඩුුවක් පත් වන්නේ� නම්, එවන් තත්වයකට මුු හුු ණදීම සඳහාා ඔවුු න්
විපක්ෂ නාායකයින් වෙ�ත ද ලඟාාවෙ�මින් හිටපුු අගමැැතිවරුන් වන ෂේ�ර් බහදූර් ඩියුු බාා සහ බබුු රාාම්
භත්තාාරයි හමුු විය. 259
නේ�පාාල-චීන දේ�ශපාාලන සම්බන්ධතාාවයට, විශේ�ෂයෙ�න්ම CPN-UML පක්ෂවලට අයත් දේ�ශලපාාලන
ක්රියාාකාාරීන් රෝ�ෝපණය කිරීම සඳහාා, CCP යේ� අන්තර්ජාාතික දෙ�පාාර්තමේ�න්තුව සංංවිධාානය කළ
වැැඩමුු ළු ද ඇතුළත් විය. 2020 දී චීන-ඉන්දියාානුු දේ�ශසීමාා ගැැටලු උත්සන්න වූූ අවස්ථාාවේ� දී ද එවැැනි
එක් රැස්වීමක් සංංවිධාානය කරන ලදී. 260 අනෙ�ක වූූ “ෂී ජින් පින්ග් චින්තනය” පිළිබඳ දින දෙ�කක
සම්මන්ත්රණය, 2019 දී ෂීගේ� නේ�පාාල සංංචාාරයට දින කිහිපයකට පෙ�ර පැැවැැත්විණි. 261
චීන මුු දල් ගලාා ඒමේ� විෂය පථය හාා එහි පරිමාාණය (ඍජුු විදේ�ශ ආයෝ�ෝජන පෙ�ර වසරේ� වූූ ඩො�ොලර්
මිලියන 116 සිට 2019–2020 මුු දල් වර්ෂය සඳහාා ඩො�ොලර් මිලියන 220 දක්වාා වැැඩි වීම)
වර්ධනයවීම පුු ද්ගල මට්ටමේ� දූෂණයට හේ�තු විය හැැකිය. 262 ප්රධාාන යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති
සම්බන්ධ රජයන් අතර ඇතිවන ගිවිසුුම් වල සිට පෞ�ෞද්ගලික අංංශයේ� ක්ෂුු ද්ර ව්යයවසාායන් දක්වාා
මෙ�ම මුු දල් ගලාා ඒම තුළින් ව්යා�ාපෘෘති රැසකට අරමුු දල් ලැැබේ�. බලපෑෑම් හාා දූෂණ පිළිබඳ ගැැටලුව
නිතර පැැන නැැඟී ඇති අතර, චීන පාාත්රයන් සියල්ලෝ�ෝම එය පිළිගෙ�න තිබේ�. නිදසුු න ක් වශයෙ�න්,
ෆූූ ඩාාන් විශ්වවිද්යා�ාලයේ� වැැඩමුු ළුවකට සහභාාගී වූූ චීන සමාාගම් නියෝ�ෝජිතයෙ�ක් “නේ�පාාලයේ�
සෑෑම දේ�ශපාාලන පක්ෂයක්ම, රජයේ� ආයතනයක්, ප්රාාදේ�ශීය බලපෑෑම් කණ්ඩාායමක් සහ අනෙ�කුත්
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දෘෘශ්යයමාාන සහ අදෘෘෂ්යයමාාන කණ්ඩාායම් සඳහාා ද ගෙ�විය යුු තු” බව පවසාා තිබේ�. 263 ජ්යෙ�ෙෂ්ඨ
දේ�ශපාාලන නාායකයින්ගේ� මට්ටමින් පවාා දූෂණය පවතින බව සම්මුු ඛ පරීක්ෂකණයට සහභාාගීවූූව න්
පෙ�න්වාා දෙ�යි. 264
ප්රධාාන කො�ොමියුු නිස්ට් පක්ෂ නාායකයින්ගේ� මැැතිවරණ කො�ොට්ඨාාශවල පිහිටි ප්රධාාන ව්යා�ාපෘෘති වෙ�ත
චීන ප්රාාග්ධනය ගලාා ගො�ොස් තිබේ�. එක් උදාාහරණයක් නම් ඩො�ොලර් මිලියන ගණනක වියදමින්
ඔලිගේ� මැැතිවරණ කො�ොට්ඨාාසයේ� ඉදිවන කාාර්මික උද්යා�ානයයි. 265 ප්රසම්පාාදනය ද ප්රභූ දූෂණ
පිළිබඳ බිය වැැඩි කර තිබේ�. 2016 දී සහනදාායී චීන ණයක් මගින් චීනයෙ�න් ගුවන් යාානාා හයක්
මිලදී ගැැනීමට සංංචාාරක අමාාත්යං�ංශය බල කළ විට, ගුවන් යාානාා බො�ොහෝ�ෝ විට ගුවන්ගත නො�ොකිරීම
මෙ�න්ම නඩත්තු කිරීමට සහ රක්ෂණය කිරීමට අධික වියදමක් දැැරීමට සිදුවීමෙ�න් ගුවන් සමාාගමේ�
ලාාභදාායීතාාවය බලපාාන බව පවසමින් ජාාතික ගුවන් සේ�වය වන නේ�පාාල ගුවන් සේ�වාා සංංස්ථාාව
එයට විරුද්ධ වී තිබුු ණි. 266 අමාාත්යං�ංශය අවධාාරනය කිරීමෙ�න් පසුුව, ගුවන් යාානාා මිලදී ගත් නමුු ත්,
පුු රෝ�ෝකථනය කළ පරිදි, ඒවාා ගුවන්ගත කිරීම ඉක්මනින් නැැවැැත්වූූ අතර, ගුවන් සමාාගම දැැන් ඒවාා
සඳහාා ගැැනුුම් කරුවන් සො�ොයමින් සිටී. 267 තරඟකාාරී ලංංසුු තැැබීමකින් තො�ොරව චීන සමාාගම් වෙ�ත
කො�ොන්ත්රාාත්තු ලබාාදීමට කළ උත්සාාහ කිරීම් ද තිබේ�. 2018 දී, අග්රාාමාාත්යය කාාර්යාාලයේ� ඩිජිටල්
ක්රියාාකාාරී කාාමරයක් සඳහාා වූූ කො�ොන්ත්රාාත්තුව අවලංංගු කරන ලද්දේ� පො�ොදු ප්රසම්පාාදන පිළිබඳ
නීතියට පටහැැනිව විවෘෘත ටෙ�න්ඩරයකින් තො�ොරව හුුවාාවි සමාාගමට එය ලබාා දී ඇති නිසාාය.
අග්රාාමාාත්යයවරයාාගේ� උපදේ�ශකයකුගේ� ඍජුු බලපෑෑම් මත ටෙ�න්ඩර් කැැඳවීම මෙ�ම අවස්ථාාවෙ�හිදී
මඟ හැැර තිබුු ණි. 268
තරඟකාාරී නො�ොවන කො�ොන්ත්රාාත් සඳහාා අනෙ�කුත් සිදුවීම්වලට උදාාහරණ වශයෙ�න් ඩො�ොලර් බිලියන
2 ක් වැැය වූූ, මෙ�ගාා වො�ොට් 1,200 ක බුු ද්ධිගන්ධකි ජල විදුලි ව්යා�ාපෘෘතිය ඇතුළත් වන අතර,
එය නුුසුු දුසුු ව්යා�ාපෘෘතියක් බවට චෝ�ෝදනාා එල්ල වී තිබේ�. 2017 දී දහල්ගේ� නාායකත්වයෙ�න් යුු ත්
කො�ොමියුු නිස්ට් රජය විසින් මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතිය චීන රජයට අයත් චයිනාා ගෙ�ෂෝ�ෝබාා ගෘෘප් කෝ�ෝපරේ�ෂන්
(CGGC) වෙ�ත ප්රදාානය කළේ�ය. තරඟකාාරී ලංංසුු තැැබීමක් සිදු නො�ොවූූ අතර, අග්රාාමාාත්යයවරයාා සහ
චීන තාානාාපතිවරයාා ඉදිරියේ� මෙ�ම ගිවිසුුම ඉතාා උත්කර්ෂවත් ලෙ�ස අත්සන් තැැබුු ණි. 269 මෙ�ම ගිවිසුුම
අවිධිමත් හාා නො�ොපැැහැැදිලි බවට පාාර්ලිමේ�න්තු කමිටුුවක් විසින් ද තීන්දු කිරීමෙ�න් පසුුව එම වසර
අවසාානයේ� දී, නේ�පාාල කොං�ං�ග්රසයේ� ෂර් බහදූර් ඩියුු බාාගේ� නාායකත්වයෙ�න් යුු ත් නව රජය විසින්
එය ප්රතික්ෂේ�ප කළේ�ය. 270 කෙ�සේ� වෙ�තත්, 2018 දී කො�ොමියුු නිස්ට්වාාදීන්ගේ� නාායකත්වයෙ�න් යුු ත්
ආන්ඩුුවක් බලයට පත් වූූ පසුු වහාාම ඔලි විසින් එම තීරණය අවලංංගු කරන ලද අතර, තරඟකාාරී
ලංංසුු කි න් තො�ොරව ව්යා�ාපෘෘතිය නැැවත වරක් CGGC වෙ�ත පිරිනමන ලදී. කෙ�ටියෙ�න් කිවහො�ොත්,
ව්යා�ාපෘෘති එම මො�ොහො�ොතේ� බලයේ� සිටින පුු ද්ගලයින්ගේ� සහ දේ�ශපාාලන පක්ෂවල අවශ්යයතාා මිස
ජාාතික අවශ්යයතාා අනුු ගමනය කර නැැත. 271

සමාාප්ත වදන
ප්රභූන් ග්රහණයට ගැැනීම සහ ගජමිතුරු ධනවාාදය වඩාාත්ම දියුු ණු වී ඇති රාාජ්යයය ලෙ�ස ශ්රී
ලංංකාාව පත්ව ඇති බව මෙ�ම විශ්ලේ�ෂණය තුළින් පෙ�නී යයි. සිරිසේ�න ආන්ඩුුව යටතේ� පැැහැැදිලි
වූූ පරිදි ආර්ථිකය විදේ�ශීය ගලාා ඒම (Freign Inflow) මත දැැඩි ලෙ�ස යැැපීම නිසාා චීන බලපෑෑම්
මැැඩපැැවැැත්වීම සඳහාා දරන උත්සාාහයන් සීමාා වී තිබේ�. ඊට අමතරව, සිවිල් යුු ද්ධය අවසන් වීමෙ�න්
පසුු රාාජපක්ෂ ආණඩුුවට විදේ�ශීය සහයෝ�ෝගය අවශ්යය වීම මෙ�න්ම, සිවිල් කතිකාාව සීමාා කිරීම හාා
හැැඩ ගැැස්වීම සඳහාා වූූ අවශ්යයතාාවය මගින් බීජිංං පාාලනයට සිය බලපෑෑම වැැඩි කර ගැැනීම සඳහාා
අඛණ්ඩ අවස්ථාාවක් ලබාා දී තිබේ�.
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දේ�ශපාාලන ක්රියාාවලිය දැැඩි ලෙ�ස පාාලනය කරන පක්ෂයක් නාායකත්වය දෙ�න බංංගලාාදේ�ශය අනෙ�ක්
අන්තයේ� ඇති අතර, ප්රභූන් වෙ�ත චීනයේ� අනවශ්යය මැැදිහත් වීමක් හෝ�ෝ ග්රහණයට ගැැනීමක් සිදු වන
බවට යෝ�ෝජනාා කරන අඩුුම දර්ශක කිහිපයක් තිබේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත්, මැැතිවරණ ක්රියාාවලිය කෙ�රෙ�හි
පරිපාාලන යාාන්ත්රණයේ� අනවශ්යය බලපෑෑම් පිළිබඳ ප්රශ්න වැැඩිවීමත් සමඟ 2023 මහ මැැතිවරණය
තීරණාාත්මක වනුු ඇත. බලයට පත් රජයට පශ්චාාත් මැැතිවරණ අවස්ථාාවකදී එහි නීත්යා�ානුු කූල
භාාවය තහවුු රු කිරීම සඳහාා තම බලවත් අසල්වැැසියන් වෙ�ත හැැරීමට සිදුවුුවහො�ොත්, එය චීනයට
තවදුරටත් ඉදිරියට යාාමට ඉඩ සලසනුු ඇත.
මාාලදිවයින සහ නේ�පාාලය සඳහාා ද 2023 සහ 2024 දී පැැවැැත්වීමට නියමිත මැැතිවරණ
තීරණාාත්මක ය. විදේ�ශයන්ගෙ�න් එන ආකර්ෂණයන් හමුු වේ� දේ�ශීය අභියෝ�ෝගයන්ට මුු හුු ණ දීම
සඳහාා මෙ�ම රටවල් ගන්නාා යො�ොමුුව අනුුව එය තීරණය වනුු ඇත. නේ�පාාලයේ� පසුු ගි ය වසර කිහිපය
තුළ බලයේ� සිටි කො�ොමියුු නිස්ට් පාාලනය චීන බලපෑෑමට වැැඩිපුු ර ම නතු විය. වර්තමාාන නේ�පාාල
කො�ොන්ග්රසය ප්රමුු ඛ රජය CCP ය සමඟ මීට පෙ�ර වූූ රජය සමයේ� පැැවති මතවාාදී සමීපභාාවයට
එලෙ�ස සම්මාාදන් නො�ොවන නමුු ත්, නේ�පාාලයට තමන්ගේ� සැැපයුුම් සහ යටිතල පහසුු කම් සම්බන්ධකය
උදෙ�සාා ඉන්දියාාව මත වැැඩිපුු ර යැැපීම වෙ�නුුවට විකල්ප සකස් කරගැැනීමේ� අවශ්යයතාාවය එම පක්ෂයට
ද උරුම වී තිබේ�. ඒ හාා සමාානව, පශ්චාාත් වසංංගත පසුු බි මක් තුළ යටිතල පහසුු කම් සංංවර්ධනයට
ආධාාර කිරීම සහ ආර්ථිකය සඳහාා වැැඩි සහයෝ�ෝගයක් ලබාා ගැැනීම වෙ�නුු වෙ� න්, චීනයෙ�න් ඉවත්
වීමේ� වර්තමාාන තීරණය ආපසුු හැැරවීමට මාාලේ� අනාාගත රජයක් තීරණය කළ හැැකිය. ඒ නිසාාම
සංංවර්ධනය හරහාා මෙ�ම රටවල චීන පාාත්රයන් වැැඩි වශයෙ�න් සම්බන්ධ කර ගැැනීමත්, එමඟින්
චීනයට බලපෑෑම් කිරීමේ� හාා සම්බන්ධවීමේ� හැැකියාාවත් වැැඩි වනුු ඇත.

50 | දකුණු ආසියාාවේ� චීන බලපෑෑම

උගත් පාාඩම්
චීනයේ� අරමුු ණු
චීනයේ� ප්රධාාන වත්කම එහි ආර්ථික බලපෑෑම් වන අතර චීන පාාත්රයන් ඒවාා ක්රියාාත්මක
කිරීමේ�දී ප්රක්රියාාශීලීය.
දිගු කාාලීන මූූ ලෝ�ෝපාායික අරමුු ණු සඳහාා සේ�වය කරමින් සම්ප්රදාායිකව ඉන්දියාාවේ� උපාාය මාාර්ගික
ගෙ�වත්ත ලෙ�ස සැැළකෙ�න කලාාපය තුළ තම බලපෑෑම පුු ළුල් කිරීමට උපකාාරී වුුව ද රටවල් හතර
සඳහාා බලපෑෑම් කිරීමේ� චීනයේ� මූූ ලි ක මෙ�වලම් තවමත් ආර්ථිකමය වේ�. වසංංගතය නො�ොතකාා 2020
දී චීනය ලබාාදුන් ණය ප්රමාාණය ශ්රී ලංංකාාව සඳහාා ඩො�ොලර් බිලියන 4.6 ක් වූූ අතර, මාාලදිවයින සඳහාා
වූූ ඩො�ොලර් බිලියන 1.1 ත් 1.4 ත් අතර අගයක් යැැයි විශ්වාාස කෙ�රේ�. 272 කලාාපයේ� සෑෑම රටකම
බො�ොහෝ�ෝ විට ඔවුු න් ලබාාදුන් ණය මුු දල් මගින් මහාා පරිමාාණ යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති ඉදිකිරීමට
චීනය උදව් කරමින් සිටී. චීන පාාත්රයන් අවස්ථාා සෙ�වීමේ� දී ප්රක්රියාාශීලි ය. රටවල් හතරේ� රාාජ්යය හෝ�ෝ
පෞ�ෞද්ගලික පාාර්ශවකරුවන් වෙ�ත ඔවුු න් හවුු ල් කාාරීත්වය සඳහාා යෝ�ෝජනාා සමඟ ලඟාා වූූ බවට
සම්මුු ඛ සාාකච්ඡාාවන්ට සහභාාගීවූූව න් විසින් විවිධ උදාාහරණ සහිතව පෙ�න්වාාදෙ�න ලදී. 273 චීන
පාාත්රයන් අවස්ථාා හඳුනාාගෙ�න, රටවලින් මුු ලි න්ම ඉල්ලන තෙ�ක් බලාා නො�ොසිට යෝ�ෝජනාා ඉදිරිපත් කරයි.
චීන තාානාාපති කාාර්යාාල, චීනයේ� රජයට අයත් සමාාගම්, පෞ�ෞද්ගලික සමාාගම් විසින් මාාධ්යයවේ�දීන්
සහ රටේ� සිටින අනෙ�කුත් පාාත්රයන් එකිනෙ�කාා සමඟ තො�ොරතුරු හුුව මාාරු කර ගැැනීම මෙ�න්ම ඒවාායේ�
නියැැලීම සඳහාා ඇති අපේ�ක්ෂිත අවස්ථාාවන් හඳුනාා ගැැනීම හාා ඒවාා දියුු ණු කර ගැැනීම සඳහාා දැැනුුම
සම්බන්ධීකරණය කිරීම සිදුකරයි. මේ� සඳහාා දේ�ශීය ධාාරිතාාවය ගො�ොඩනැැගීම, ව්යා�ාපාාර හවුු ල්
කාාරීත්වයන් හඳුනාා ගැැනීම හෝ�ෝ තාාක්ෂණික පැැකේ�ජ, උදාාහරණ ලෙ�ස 5G විදුලි සංංදේ�ශනය,
පිරිනැැමීම ද ඇතුළත් විය හැැකිය. කලාාපයේ� ප්රක්රීයව ක්රියාාත්මක වන බො�ොහෝ�ෝ චීන සමාාගම් තමන්
පො�ොළඹවන විශේ�ෂ විශාාල අරමුු දල් අවශ්යය ව්යා�ාපෘෘති වල වැැදගත්කම සහ ඡන්ද දාායකයින්ට මුු හුු ණ
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9
වන රූපය. අවධාානයට
ලක් ඉහළම
වූූ රටවලඍජු
ඉහළම
ඍජුු ආෙයා්ජන
විදේ�ශ ආයෝ�ෝජන
අවධානයට
ලක් ව� රටවල
විෙද්ශ
ම�ලා�මූූ ලාාශ්ර
� ලංකාව
(2020 අවසානයවන විට)
චීනය

0

ෙන්පාලය
(ම�ල්ය වර්ෂ 2019-2020 දක්වා)
චීනය

$2,188

බංග්ලාෙද්ශය
(2020 අවසානයවන විට)
එක්සත් ජනපදය

$1,097

ඉන්දියාව

ඉන්දියාව

එක්සත් රාජධානිය

ෙනදර්ලන්තය

ෙහාංෙකාං

ෙනදර්ලන්තය

සිංගප්පූරුව

එක්සත් ජනපදය

සිංගප්පූරුව

මැෙල්සියාව

දකුණු ෙකාරියාව

ෙහාංෙකාං

1,000

2,000

3,000

ඇමරිකාන� ෙඩාලර් (මිලියන)

4,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

$3,593

ඔස්ෙ�ලියාව

ඇමරිකාන� ෙඩාලර් (මිලියන)

චීනය
0

$833
1,000

2,000

3,000

4,000

ඇමරිකාන� ෙඩාලර් (මිලියන)

මූූල
ලාාශ්රය:
ම�
ා�ය: 66 වන
වනඇමණුම
ඇම�ණුමබලන්න
බලන්න
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දිය යුු තු වත්මන් දේ�ශපාාලනඥයින් වෙ�නුු වෙ� න් චීන ආයෝ�ෝජනවලට ඉටුු කළ හැැකි කාාර්යභාාරය ආණ්ඩුු
වෙ�නුු වෙ� න් මැැන බලාා තිබේ�. ව්යා�ාපෘෘති අවසන් කිරීම බො�ොහෝ�ෝ විට එළඹෙ�න මැැතිවරණයට
සමගාාමීව සිදු කෙ�රෙ�න අතර, එමගින් බලයේ� සිටින පාාර්ශවයන්ට සිය කාාර්ය සාාධනය ප්රදර්ශනය
සඳහාා අවස්ථාාව ලබාා දෙ�මින් යෝ�ෝජිත චීන ව්යා�ාපෘෘතීන්ගේ� ක්රියාාත්මකවීමට ඇති අවස්ථාා ඉහළ
නංංවයි.
මෙ�ම ප්රක්රියාාකාාරී ප්රවේ�ශය චීනයට හො�ොඳ හිත හාා විශ්වාාසයක් ලබාා දී තිබේ�. 274 යෝ�ෝජනාා ක්රියාාත්මක
නො�ොවන්නේ� නම් හෝ�ෝ රජයේ� අනුුමැැතියක් දිනාා නො�ොගන්නේ� නම් චීන සමාාගම් රට හැැර යාාම වෙ�නුුවට
පහත් මට්ටමකින් සිටීමට උත්සාාහ කරති. නිදසුු න ක් ලෙ�ස මාාලදිවයිනේ� යමීන්ගේ� සිට සො�ොලිහ් දක්වාා
වූූ රජය වෙ�නස් වීමෙ�න් පසුුව, චීන කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන් තම ප්රවේ�ශය සීමාා කර ඇති බව දැැනගත් විට,
තම අඛණ්ඩ ප්රවේ�ශය සහතික කිරීම සඳහාා නිම කරන ලද ව්යා�ාපෘෘති සඳහාා දීර්ඝ වගකීම් කාාලයක්
ලබාා දීම සිදුවිය. 275 ශ්රී ලංංකාාවේ�දී චීන කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන් වසර ගණනාාවක් තිස්සේ� මතභේ�දයන්
සහ ව්යා�ාපෘෘති සම්බන්ධයෙ�න් නරක ප්රචාාරය ඉදිරියේ� විශ්වාාසවන්ත හවුු ල් කරුවන් වශයෙ�න් හො�ොඳ
හිත දිනාා ගන්නාා තෙ�ක් දිගටම වසර ගණනක් රැඳී සිටියේ�ය. 276
සහයෝ�ෝගීතාාව සඳහාා ඇති නව අවස්ථාා ක්ෂණිකව හඳුනාා ගැැනීමට චීන පාාත්රයන්ට නො�ොහැැකි වූූ
අවස්ථාාවල දී, සත්කාාරක රට වෙ�නත් රටවල් සමඟ ඒ වන විටත් පවතින සහයෝ�ෝගීතාාවයන් වැැඩි
දියුු ණු කිරීමට ඔවුු න් ඉදිරිපත් වෙ�යි. නිදසුු න ක් වශයෙ�න්, නේ�පාාලයේ� දී, බො�ොහෝ�ෝ විට චීනය සංංවර්ධන
හවුු ල් කරුවෙ�කු ලෙ�ස ඉන්දියාාව දැැනටමත් කරමින් සිටි ව්යා�ාපෘෘති මහාා පරිමාාණයෙ�න් සිදු කිරීමටත්,
ඉන්දියාාවට වඩාා වේ�ගයෙ�න් හාා අඩුු වියදමකින් ඒවාා නිම කිරීමටත් පො�ොරො�ොන්දු විය. 277
මෙ�ම ආකෘෘතිය නේ�පාාලයේ� සිට බංංගලාාදේ�ශය වැැනි වෙ�නත් රටවලට යමින් ඇති බව පෙ�නේ�. 278
මෑෑත මාාස කිහිපය තුළ චීනය කෝ�ෝවිඩ්-19 සමඟ කටයුු තු කිරීම සඳහාා රටවල් ගණනාාවක් තුළ
සහයෝ�ෝගිතාා ජාාලයක් ස්ථාාපිත කිරීමට උත්සාාහ කරන ලදී. ඉන්දියාාව විසින් යෝ�ෝජනාා කරන ලද
ස්වේ�ච්ඡාා කෝ�ෝවිඩ්-19 හදිසි අරමුු දල දකුණු ආසියාාවේ� දී දියත් කිරීමට අසමත් වූූ පසුුව ඉන්දියාානුු
ප්රයත්නය හාා සමාාන සහයෝ�ෝගිතාා ක්රම සාාකච්ඡාා කිරීම, ආර්ථික සහයෝ�ෝගීතාාව සහ කලාාපීය
සංංවර්ධනය යථාා තත්වයට පත් කිරීමේ� මාාධ්යයයන් වශයෙ�න් වසංංගත අවම කිරීම පුු ළුල් කිරීම
වෙ�නුු වෙ� න් විදේ�ශ ඇමති වැැන්ග් යී ඇෆ්ගනිස්ථාානය, බංංගලාාදේ�ශය, නේ�පාාලය, පකිස්ථාානය සහ ශ්රී
ලංංකාාව යන රටවල විදේ�ශ ඇමතිවරුන් හමුු විය. 279

චීනයේ� බලපෑෑම් කිරීමේ� මෙ�වලම් වඩාාත් විවිධාාකාාර වෙ�මින් පවතී.
බලපෑෑම් කිරීම සඳහාා චීනය විවිධ ක්රම මාාලාාවක් භාාවිතාා කරයි. නමුු ත් ඒවාා කෙ�සේ� උපයෝ�ෝගී
කරගන්නේ�ද යන්න රඳාා පවතින්නේ� රටක චීනය සම්බන්ධ වීමේ� ප්රමාාණය, එම රටේ� ආයතන වල
ශක්තිමත්භාාවය සහ ප්රධාාන පාාලන තන්ත්රයන් සමඟ චීනයේ� පෞ�ෞද්ගලික සබඳතාා මත යි. මෙ�ම
ක්රමවේ�දයන්ට දැැන් චීන අවශ්යයතාාවන්ට හාානිකර යැැයි සැැලකෙ�න ඇතැැම් ක්රියාාවන් වැැළැැක්වීම
සඳහාා දඬුුවම් කිරීම හෝ�ෝ අනුු කූල වීම සඳහාා බල කෙ�රෙ�න බලහත්කාාරයන් ද ඇතුළත් වේ�.
ඒත්තු ගැැන්වීමේ� මෙ�වලම් සහ ධනාාත්මක දිරි දීමනාා ද චීනය අඛණ්ඩව භාාවිතාා කරයි.
දේ�ශීය කාාරකයින් ස්වයංං වාාරණයකට යො�ොමුු කරන දිගු දුරක සිට කරන තර්ජන ඇතුළුව,
බලහත්කාාරී තර්ජන විවිධ ආකාාරවලින් සෘෘණාාත්මක බලපෑෑම් කිරීමේ� මෙ�වලම් ලෙ�ස භාාවිතාා කර
තිබේ�. නිදසුු න ක් වශයෙ�න්, 2020 පෙ�බරවාාරි මාාසයේ� දී, නේ�පාාල පුුවත්පතක් කො�ොරෝ�ෝනාා වයිරසයේ�
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10 වන රූපය

අවධානයට ලක් ව� රටවල් සඳහා ෙකා්විඩ් - 19 සම්බන්ධ අපනයන, 2020

10 වන රූපය. අවධාානයට ලක් වූූ රටවල් සඳහාා කෝ�ෝවිඩ්-19 සම්බන්ධ අපනයන, 2020
චීනය (�ධාන භූමිය)

ය�ෙරා්පා සංගමය

එක්සත් ජනපදය

සිංගප්පූරුව

ජර්මනිය

ජපානය

ඉන්දියාව

$125

ඇමරිකාන� ෙඩාලර් (මිලියන)
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බංග්ලාෙද්ශය

� ලංකාව

ෙන්පාලය

මාලදිවයින

ම�
ෙලා්කඒකාාබද්ධ
ඒකාබද්ධවෙ�ළඳ
ෙවළඳවිසඳුම,
විසඳුම,
ෙලා්ක
බැංකුව.
මූූල
ලාා�ය:
ාශ්රය: ලා්ෙ�ෙක
ලා්ෙ�ෙක
බැං�ංකුව.

මූූ ලාාරම්භයේ� රහස්යයභාාවය පිළිබඳ ලිපියක් පලකළ විට, දෙ�රට අතර සබඳතාාවලට අහිතකර ලෙ�ස
බලපෑෑ හැැකි ස්ථාාවරයන්ගෙ�න් වළකින ලෙ�ස නේ�පාාල පුුවත්පත්වලින් ඉල්ලාා සිටිමින් චීනයේ� නේ�පාාල
තාානාාපති කාාර්යාාලය තර්ජනාාත්මක ප්රකාාශයක් නිකුත් කිරීම දැැක්විය හැැකිය. 280 මෙ�ම අවස්ථාාවෙ�හි
දී අපේ�ක්ෂිත ප්රතිඵලය ලබාා දීමට තර්ජනය අසමත් විය. ව්යයවස්ථාාවෙ�න් සහතික කර ඇති මාාධ්යය
නිදහස ආරක්ෂාා කළ හැැකි එකම ක්රමය එය භාාවිතාා කිරීම බව තාානාාපති කාාර්යාාලයට මතක්
කර දෙ�මින් නේ�පාාල කතුවරුන් පසුු බැැසීම ප්රතික්ෂේ�ප කරන ලදී. 281 නමුු ත් එවැැනි ප්රතික්රියාාවකින්
චීනයෙ�න් තවත් වැැඩිදුර ඍජුු තර්ජන එල්ල විය හැැකිය. ශ්රී ලංංකාාවේ� එක්තරාා පුුවත්පතක එවැැනිම
ලිපියක් ඉවත් කරගන්නාා ලෙ�ස ඉල්ලීමට රජය මෙ�හෙ�ය වීමට චීන තාානාාපති කාාර්යාාලය පියවර ගත්
අවස්ථාාවක් ද වාාර්තාා විය. 282
වෙ�නත් තැැනක, වෙ�ළඳ දැැන්වීම් මිලදී ගැැනීම, තාානාාපති කාාර්යාාලය සමඟ මාාධ්යය ආයතනයක් සඳහාා
සහයෝ�ෝගීතාාවයක් ලබාා දීම, දේ�ශීය මාාධ්යයවේ�දීන්ට චීනයේ� රැකියාා අවස්ථාා ලබාා දීම හෝ�ෝ චීනයේ�
ශිෂ්යයත්ව ලබාා දීම ඇතුළු ප්රතිලාාභ සහ දිරි දීමනාා ලබාාදීම තුළින් නරක බලපෑෑම් වළක්වාා ගැැනීමට
චීනය යො�ොමුු වී තිබේ�. බංංගලාාදේ�ශයේ� දී ධනාාත්මක ආවරණයක් ලබාා ගත හැැකි යහපත් සබඳතාා
ගො�ොඩනඟාා ගැැනීමට චීන තාානාාපති කාාර්යාාලය නිතිපතාා ප්රාාදේ�ශීය දිනපතාා පුුවත්පත් වල සම්පූූ ර්ණ පිටුු
දැැන්වීම් ලබාා ගන්නාා අතර, තාානාාපති ඇතුළු තාානාාපති නිලධාාරින් ප්රවෘෘත්ති කාාමර වෙ�ත ගො�ොස් කාාර්ය
මණ්ඩලය සමඟ නියාාමනය කළ සාාකච්ඡාාවලට සහභාාගී වීම ආදිය සිදුකර තිබේ�. 283
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චීනය සිය සංංස්කෘෘතික වැැඩසටහන් භාාවිතාා කරමින් ජනතාාව සමඟ ඍජුුව ම සම්බන්ධ වෙ�මින්
තම බලය පැැතිරවීම සඳහාා ඒ ආකාාරයෙ�න්ම කටයුු තු කරයි. ශ්රී ලංංකාාවේ� දී මෙ�ය සිදු කර ඇත්තේ�
CHEC සහයෝ�ෝගය ඇතිව ජාාත්යයන්තර බෞ�ෞද්ධ විශ්ව විද්යා�ාලයක් ගො�ොඩනැැගීම වැැනි බුු දු දහම වටාා
සම්බන්ධතාා ප්රවර්ධනය කිරීමෙ�නි. වරාාය නගර ව්යා�ාපෘෘතිය හරහාා සමාාගම විසින් කො�ොන්ෆියුු ෂි යාානුු
චින්තනය පිළිබඳ පො�ොත් ද මෙ�ම විශ්ව විද්යා�ාලයට පරිත්යා�ාග කර තිබේ�. 284 නේ�පාාලයේ� දී ද
සංංස්කෘෘතික සම්බන්ධතාා ධනාාත්මක බලපෑෑමක් ඇති කරන ප්රයෝ�ෝජනවත් මෙ�වලම් බව ඔප්පුු වී
තිබේ�. චීන මාාධ්යය හාා ජනමාාධ්යය අමාාත්යය ලුම්බිණි සහ තිලෞ�ෞරකො�ොට්හි සංංස්කෘෘතික වශයෙ�න් වැැදගත්
ස්ථාාන නැැරඹීම සහ 2016 ලුම්බිණි මාායාාදේ�වි විහාාරස්ථාානයේ� දී, චීනයේ� ජො�ොන්ගුවාා ගුම්බාා විසින්
සංංවිධාානය කරන ලද, 2640 වන බුුද්ධ ජයන්ති වැැඩසටහනට සහභාාගී වීම මගින් ඒ බව පෙ�න්නුුම්
කෙ�රේ�. 285
දිරි දීමනාා මඟින් ඒත්තු ගැැන්වීමට අසමත් වූූ විට, චීන අවශ්යයතාා සපුු රාාලීම සඳහාා තර්ජන භාාවිතාා
කළ හැැකිය. උදාාහරණයක් වශයෙ�න්, 2017 දී නිදහස් වෙ�ළඳ ගිවිසුුම පිළිබඳ සාාකච්ඡාා
පැැවැැත්වීමේ� දී, චීන තාානාාපති කාාර්යාාලය විසින් අනාාගත සියලුම මුු ල්යය ආධාාර සඳහාා එම
අත්සන් කිරීමට සම්බන්ධ කළ බව මාාලදිවයිනෙ�න් ලැැබෙ�න වාාර්තාා පවසයි. 286 ඒ හාා සමාානව,
බංංගලාාදේ�ශයේ� දී, පද්මාා බහුු කාාර්ය පාාලම් ව්යා�ාපෘෘතිය අසල ගංංගාා ජලය කළමනාාකරණය කිරීම
සඳහාා වූූ නව කො�ොන්ත්රාාත්තුවකට අත්සන් කිරීම සඳහාා චීන රජයට අයත් සිනො�ොහයිඩ්රෝ�ෝ සමාාගම
ඩකාා-චිතගොං�ං� අධිවේ�ගී ව්යා�ාප්ති ව්යා�ාපෘෘතියේ� නිම කිරීම සම්බන්ධ කරන ලදී. 287 කෝ�ෝටුුවක
ඇමිණූ කැැරට් උපක්රමය ඇතැැම්විට රහස්යය අනුුචරයින් සඳහාා යො�ොදාා ගනී. උදාාහරණයක් වශයෙ�න්,
ඇමරිකාානුු රාාජ්යය ලේ�කම් මයික් පො�ොම්පියෝ�ෝ 2020 ඔක්තෝ�ෝම්බර් මාාසයේ�දී කළ සංංචාාරයේ� දී
ශ්රී ලංංකාාව සහ චීනය අතර පවතින ගැැඹුු රු සබඳතාා පිළිබඳව ප්රසිද්ධියේ� පැැමිණිලි කළ විට, ශ්රී
ලංංකාා-චීන මිත්රත්ව සංංගමය එය “වැැරදි තො�ොරතුරු සැැපයීම” සහ එක්සත් ජනපදය “අධිරාාජ්යයවාාදය”
ලෙ�ස හුුවාා දක්වමින් දැැඩි ප්රකාාශයක් නිකුත් කරන ලදී. 288 බංංගලාාදේ�ශයේ� දී, “මිත්රශීලී අසල්වැැසියන්”
පිළිබඳ පුුවත්පත්වල ලියන ආකාාරය ගැැන රජයේ� නිලධාාරීන් විසින් අවිධිමත් ලෙ�ස උපදෙ�ස් දුන්
අවස්ථාා පිළිබඳව පාාර්ශවකරුවන් විසින් පවසන ලදී. 289 සම්මුු ඛ සකාාච්ඡාාවන්ට සහභාාගී වූූ
අයෙ�කු පෙ�න්වාා දුන් පරිදි, බංංගලාාදේ�ශයේ� සමහර අඩුු සංංසරණයක් සහිත පුුවත්පත් මගින් චීන
කො�ොන්ත්රාාත්කරුවන් සහ ඔවුු න් ගේ� දේ�ශීය සේ�වකයින් අතර පවතින මතභේ�ද පිළිබඳව වාාර්තාා කරන
විට ප්රධාාන ධාාරාාවේ� මාාධ්යය එම මාාතෘෘකාා ආවරණය කරන්නේ� ඉතාාම කලාාතුරකිනි. 290

රටවල් හතරේ� “ණය උගුලක්” නැැත.
සමහර රටවල් චීන ණය සඳහාා වැැඩි වශයෙ�න් නිරාාවරණයවීම මත චීනය විසින් “ණය උගුල්
රාාජ්යය තාාන්ත්රිකත්වය” අනුු ග මනය කරන බවට වූූ ආඛ්යා�ානය ගො�ොඩනැැගේ�. මෙ�ම මතයට අනුුව,
ශඛ්යයතාාවයක් නො�ොමැැති බව අවසාානයේ� දී සො�ොයාා ගන්නාා යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති සඳහාා චීනය
පහසුුව අරමුු දල් ලබාා දෙ�යි. ණය ලබාා දෙ�න චීන ආයතනයට එම ණය කො�ොටස් බවට පරිවර්තනය
කිරීමෙ�න් හෝ�ෝ ඒ සඳහාා නව කො�ොන්දේ�සි නියම කිරීමෙ�න් චීන ආයතනයට එහි ස්ථාාපිත වීමට හෝ�ෝ
වත්කම් අත්පත් කර ගැැනීමට එමගින් ඉඩ සලසයි.
ඒ කෙ�සේ� වෙ�තත්, මෙ�ම ආඛ්යා�ානය ප්රශ්න කළ හැැකිය. උදාාහරණයක් වශයෙ�න්, ශ්රී ලංංකාාවේ� ණය
වලින් චීන කො�ොටස බෙ�හෙ�වින් අතිශයෝ�ෝක්තියට නංංවාා තිබේ�. 2020 මාාර්තු මාාසයේ� කරන ලද
අධ්යයයනයකට අනුුව එය දළ දේ�ශීය නිෂ්පාාදිතයෙ�න් සියයට 6 ක් පමණක් වන අතර, අනෙ�ක් ණය
වෙ�නත් ණය හිමියන්ට අයත් වේ�. 291 යථාාර්ථය වන්නේ� ශ්රී ලංංකාාවට විදේ�ශ ණය ගැැටලුවක් තිබීම වන
අතර, ඔවුු න් ට වඩාා හො�ොඳ ණය කළමනාාකරණයක් අවශ්යය වීමයි. 2016 දී සිරිසේ�න ආණ්ඩුු වේ� එක්
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වගුව
2013–14 සහ 2019–20 අතර නේ�පාාලය සඳහාා චීන ආධාාර වර්ග (ඇමරිකාානුු ඩො�ොලර්
මිලියනවලින්)
වසර/ආකාාරය

ප්රදාාන

ණය

තාාක්ෂණික සහය

එකතුව

2013/14

-

-

-

-

2014/15

28.8

9.2

0

38.0

2015/16

27.1

8.1

0.1

35.3

2016/17

41.2

0

0

41.2

2017/18

36.4

18.5

3.8

58.7

2018/19

106.0

44.4

0

150.4

2019/20

33.0

0

60.0

93.0

මූූ ලාාශ්රය: “2014/15 මූූ ල්යය වර්ෂය සඳහාා සංංවර්ධන සහයෝ�ෝගිතාා වාාර්තාාව,” “2015/16 මූූ ල්යය වර්ෂය සඳහාා සංංවර්ධන සහයෝ�ෝගිතාා
වාාර්තාාව,” “2016/17 මූූ ල්යය වර්ෂය සඳහාා සංංවර්ධන සහයෝ�ෝගිතාා වාාර්තාාව,” “2018 මූූ ල්යය වර්ෂය සඳහාා සංංවර්ධන සහයෝ�ෝගිතාා
වාාර්තාාව,” “2019 මූූ ල්යය වර්ෂය සඳහාා සංංවර්ධන සහයෝ�ෝගිතාා වාාර්තාාව,” සහ “2019/20 මූූ ල්යය වර්ෂය සඳහාා සංංවර්ධන සහයෝ�ෝගිතාා
වාාර්තාාව,” නේ�පාාලයේ� මුු ද ල් අමාාත්යං�ංශය, 2021 ජූූ ලි වෙ�ත ප්රවේ�ශ විය,

සාාමාාජිකයෙ�ක් ප්රකාාශ කළ පරිදි, ඔවුු න් බලයට පත් වූූ විගස රටට චීනයෙ�න් ණය ගැැනීමට සිදු වූූ යේ�
වෙ�න කිසිවෙ�කු ණය ලබාා නො�ොදුන් නිසාාය. 292
අනෙ�ක් රටවල් තුනෙ�න්, චීන වාාණිජ ණය සඳහාා සැැලකිය යුු තු ලෙ�ස නිරාාවරණය වී ඇත්තේ�
මාාලදිවයින පමණි. චීන මුු දල් මත යැැපීම අවම කිරීම සඳහාා නේ�පාාලය සහ බංංගලාාදේ�ශය සිය
අරමුු දල් සපයන්නන් සහ මුු දල් යෙ�දවීමේ� ක්රම තෝ�ෝරාා ගැැනීමේ�දී ප්රවේ�ශම් වී තිබේ�. බංංගලාාදේ�ශය
වාාණිජ ණය වලට වඩාා මෘෘදු ණය ලබාා ගැැනීමට උත්සාාහ කරන අතර නේ�පාාලය මෘෘදු ණය වලට වඩාා
ප්රදාානයන්ට කැැමති ය.
ප්රධාාන යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති දහයකට මුු දල් සැැපයීම සඳහාා චීනය 2015 දී බංංගලාාදේ�ශයේ�
අගමැැති කාාර්යාාලය වෙ�ත ළඟාා වූූ විට, ජපාානය සහ ඉන්දියාාව වැැනි අනෙ�කුත් සංංවර්ධන
හවුු ල් කරුවන්ගේ� යෝ�ෝජනාා අනුුව ඒවාා ඇගයීමට රජය විසින් තීරණය කරන ලදී. 293 ඒ හාා සමාානව
නේ�පාාලය කො�ොවිඩ් සහනය සඳහාා ලෝ�ෝක බැං�ංකුව වෙ�ත කිහිප වරක් යො�ොමුු වී තිබේ�. පළමුුව, එය
කෝ�ෝවිඩ්-19 හදිසි ප්රතිචාාර දැැක්වීම සහ සෞ�ෞඛ්යය පද්ධති සූූ දාානම් කිරීමේ� ව්යා�ාපෘෘතිය යටතේ�
ඩො�ොලර් මිලියන 104 ක් ලබාාගෙ�න තිබුු ණි. 294 පසුුව, 2020 අප්රේ�ල් සහ නො�ොවැැම්බර් අතර කාාලය
තුළ වසංංගතයෙ�න් පසුු ආර්ථික ප්රතිසාාධනය සඳහාා සහ විවිධ යටිතල පහසුු කම් සහ නාාගරික
නවීකරණ ව්යා�ාපෘෘති සඳහාා ඩො�ොලර් මිලියන 800 ක් ණය ලබාා ගන්නාා ලදී. 295 නේ�පාාලය පරීක්ෂණ
කට්ටල, වෛෛද්ය� උපකරණ සහ එන්නත් ආකාාරයෙ�න් චීනයේ� උදව් පිළිගෙ�න ඇති නමුු ත්, වසංංගතය
සමඟ ඇති වූූ දුෂ්කරතාාවන්ට මුු හුු ණ දීම සඳහාා මූූ ල්යය ආධාාර ලබාාගැැනීමට ඔවුු න් චීනයට යො�ොමුු වී
තිබුු ණේ� නැැත. සම්මුු ඛ සාාකච්ඡාාවට සහභාාගී වූූ අයෙ�කුට අනුුව, වඩාාත් හිතකර පො�ොලී අනුු පාාත නිසාා
ලෝ�ෝක බැං�ංකුවෙ�න් ණය ගැැනීම වඩාාත් අර්ථවත්ය. ලෝ�ෝක බැං�ංකුව සහ ආසියාානුු සංංවර්ධන බැං�ංකුව
වැැනි සම්ප්රදාායික නියෝ�ෝජිතාායතන සහ එක්සත් රාාජධාානිය, එක්සත් ජනපදය හෝ�ෝ ඉන්දියාාව වැැනි
අනෙ�කුත් ද්විපාාර්ශ්වික හවුු ල් කරුවන්ගෙ�න් ලබාා දෙ�න මෘෘදු ණය, සහනදාායී ණය සහ සංංවර්ධන
ප්රදාාන ඇතුළුව වෙ�නත් විකල්ප නේ�පාාලය සතුව තිබේ�. 296
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රටවල් එකිනෙ�කාාගෙ�න් ඉගෙ�න ගනිමින් එහි ප්රතිඵලයක් ලෙ�ස තමන් විසින් සබඳතාා
පවත්වන ආකාාරය වෙ�නස්කර ගනිමින් සිටී.
සමහර විට මෙ�ම අධ්යයයනයේ� වැැදගත්ම නිගමනය නම් චීනය සමඟ ගනුු දෙ�නුු කිරීමේ�දී රටවල්
හතරෙ�න් එකක්වත් තවදුරටත් දූපතක් නො�ොවන බවයි. චීනය මත අධික ලෙ�ස යැැපීමේ� අවදාානම
පිළිබඳව පාාර්ශවකරුවන් දැැඩි ලෙ�ස දැැනුුවත්ව සිටි අතර, එම අපේ�ක්ෂාාව මඟ හැැරීමට ද උනන්දු
වන බව වැැඩමුු ළු වලට සහභාාගී වූූව න් සහ සම්මුු ඛ සාාකච්ඡාාවට සහභාාගීවූූව න් පැැහැැදිළිකරන ලදී.
බීජිංං පාාලනය සමඟ තම රටේ� සම්බන්ධය ගැැන සාාකච්ඡාා කිරීමේ� දී බො�ොහෝ�ෝ දෙ�නෙ�කු වෙ�නත් රටවල
අත්දැැකීම් ගෙ�න එන ලදී. විශේ�ෂයෙ�න්ම, MRIA සහ හම්බන්තො�ොට වරාාය සාාර්ථක කිරීම සඳහාා ශ්රී
ලංංකාාව මූූ ලි ක වශයෙ�න් ගත් උත්සාාහයන් සහ පසුුව හම්බන්තො�ොට චීන රාාජ්යය සමාාගමක ආයෝ�ෝඡන,
සෙ�සුු රටවල් තුනේ� පාාත්රයන් විසින් බො�ොහෝ�ෝ විට ඉදිරියට ගෙ�න එන ලදී. පැැහැැදිලිවම, ශ්රී ලංංකාාවේ�
අත්දැැකීම සැැලකිය යුු තු යො�ොමුු ලක්ෂයක් බවට පත් වී තිබේ�.
පො�ොදු වැැරදි වැැටහීම් තිබියදීත්, රටවල් හතර තමන් සබඳතාා පවත්වන ආකාාරය තමන් විසින්ම
තීරණය කරන අතර අවසාානයේ�දී චීනය සමඟ ඔවුු න් ගේ� සබඳතාාවල කො�ොන්දේ�සි ඔවුු න් ම නිර්ණය
කරයි. සිදුකළ නො�ොහැැකි යැැයි පෙ�නෙ�න නිශ්චිත ව්යා�ාපෘෘති ඔවුු න් ප්රතික්ෂේ�ප කර තිබේ�., මෘෘදු ණය
සිට වාාණිජමය ණය වශයෙ�න් අරමුු දල් සැැපයීමේ� කො�ොන්දේ�සි චීනය වෙ�නස් කිරීමෙ�න් පසුු 2020
දී බංංගලාාදේ�ශය සො�ොනාාඩියාා ගැැඹුු රු මුු හුු දු වරාාය අවලංංගු කිරීම උදාාහරණයකි. 297 ඒ වෙ�නුුවට
සො�ොනාාඩියාා සිට කිලෝ�ෝ මීටර් විසිපහක් පමණ ඈතින් පිහිට මාාතරබාාරි හි ගැැඹුු රු මුු හුු දේ� වරාායක්
ඉදි කිරීම සඳහාා බංංග්ලාාදේ�ශය ඉදිරියට ගො�ොස් තිබේ�. බංංග්ලාාදේ�ශ රජයට අනුුව, නව ව්යා�ාපෘෘතියට
අරමුු දල් සපයනුු ලබන්නේ� ජපාානයෙ�න් ලැැබෙ�න ඩො�ොලර් බිලියන 3.7 ක ණයක් මඟින් වන
අතර,ඒ මුු ලි ක වසර දහයක සහන කාාලයක් සමඟ වසර තිහක කාාලයක් සඳහාා සියයට 0.1 ක
පො�ොලියකටය. 298 මෙ�ම වසර මුු ල දී, අග්රාාමාාත්යය කාාර්යාාලය චීන ණය වලින් ඉදිකරන තීරණාාත්මක
දුම්රිය මාාර්ග ව්යා�ාපෘෘති දෙ�කක වියදම ඉතාාම විශාාලබව දැැනගත් පසුුව අයවැැය කප්පාාදු
කිරීමට පියවර ගන්නාා ලදී. චීනය ව්යා�ාපෘෘතියෙ�න් ඉවත් වන බව ඩකාාහි තාානාාපති කාාර්යාාලය
පවසාා තිබේ�. 299
ව්යා�ාපෘෘති අවලංංගු කර තිබෙ�න්නේ� බංංගලාාදේ�ශය පමණක් නො�ොවේ�. කො�ොන්ත්රාාත්කරුවාා වූූ ගුවාං�ංසි
විසින් සම්ප්රේ� ෂණ හාා උපපො�ොළ ඉදිකිරීම් කටයුු තු වලින් සියයට 8 ක් පමණක් නියමිත කාාල සීමාාව
තුළ නිම කිරීම නිසාා නේ�පාාල විදුලිබල අධිකාාරිය විසින් තමකෝ�ෝෂි -කත්මණ්ඩුු ඉහළ සම්ප්රේ� ෂණ
මාාර්ගයේ� පළමුු කො�ොටස සඳහාා වූූ කො�ොන්ත්රාාත්තුව අවසන් කර දමන ලදී.300 ඉන් අනතුරුව, චීන
තාානාාපතිවරයාා සමඟ පැැවති හමුුවකදී බලශක්ති ඇමතිවරයාා චීන සමාාගම්වල එරට කාාර්ය
සාාධනය පිළිබඳව ප්රශ්න කළ අතර, ලෝ�ෝකයේ� වෙ�න තැැනක වැැඩ කරන වඩාා කාාර්යක්ෂම වෙ�නත්
චීන සමාාගමකට ඒ වෙ�නුුවට ව්යා�ාපෘෘති සඳහාා වගකීම ලබාා දෙ�න ලෙ�ස ඉල්ලාා සිටියේ�ය.301
චීනය සමඟ කටයුු තු කිරීමේ� අනෙ�කුත් අංංශයන්හිදී රටවල් හතර ස්ථාාවරභාාවය සහ අධිෂ්ඨාානය
විදහාා දක්වාා තිබේ�. උදාාහරණයක් වශයෙ�න්, CCP සහ ශ්රී ලංංකාාවේ� දේ�ශපාාලන පක්ෂ අතර
දේ�ශපාාලන මැැදිහත් වීම් ඉහළ යමින් තිබියදීත්, සමහර පාාත්රයන් මතවාාදී සම්බන්ධතාාවය කෙ�සේ�
වෙ�තත් ඈත් වීමට වැැඩි කැැමැැත්තක් දක්වයි. රටේ� ප්රධාාන වාාමාං�ංශික පක්ෂය වන ජනතාා විමුු ක් ති
පෙ�රමුු ණ CCP හි සියවස් සැැමරුම සඳහාා 2021 ජුු නි මාාසයේ� දී පැැවති අනුුස්මරණ උළෙ�ලට
සහභාාගී වූූ යේ� නැැත. කො�ොළඹ වරාාය නගරයේ� මෙ�හෙ�යුුම් කටයුු තු මෙ�හෙ�යවීම සඳහාා රාාජපක්ෂ රජය
එකඟ වූූ කො�ොන්දේ�සිවලට ඔවුු න් විරුද්ධ වී ඇති අතර වර්තමාාන කො�ොන්දේ�සි යටතේ� වරාාය නගරය
“චීනයේ� තවත් පළාාතක්” වනුු ඇතැැයි ඔවුු න් තර්ක කරයි.302
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පැැහැැදිලි ප්රතිලාාභ ලෙ�ස ඔවුු න් දකින බො�ොහෝ�ෝ දේ� සඳහාා චීනය සමීප කරවාාගෙ�න ඇත්තේ� රටවල්
හතරේ� ආණ්ඩුු ය. චීනය සමඟ සබඳතාා පැැවැැත්වීමෙ�න් මැැතිවරණයට පෙ�ර දේ�ශීය දේ�ශපාාලන
වාාසියක් ලබාා ගත හැැකි අතර, විපක්ෂය අපහසුු තාාවයට පත්කරමින් පො�ොදු වැැඩ සහ අනෙ�කුත්
ප්රතිලාාභ ඡන්ද දාායකයින්ට ලබාා දිය හැැකිය. මහින්ද රාාජපක්ෂගේ� මැැතිවරණ කො�ොට්ඨාාශයේ� ඉදිකරන
ලද හම්බන්තො�ොට වරාාය, හිටපුු ජනාාධිපතිවරයාාගේ� හැැට පස් වන ජන්ම දිනය යෙ�දෙ�න මො�ොහො�ොතේ�
ක්රියාාත්මක විය.303 ඒ හාා සමාානව, ඉඩම් සඳහාා වන්දි වශයෙ�න් මුු දල් ලබාා දීම සම්බන්ධයෙ�න්
විරෝ�ෝධතාා පැැන නැැගීමත් සමඟ හිටපුු අගමැැති ඔලිගේ� මැැතිවරණ කො�ොට්ඨාාශයේ� චීනය විසින්
අරමුු දල් සපයන කාාර්මික උද්යා�ානය නේ�පාාලයේ� ප්රවෘෘත්තිවලට භාාජනය විය.304 පො�ොදුවේ� ගත් කල,
චීනය ව්යා�ාපෘෘති සඳහාා දැැඩි පාාලනය හාා සම්බන්ධ දැැඩි කො�ොන්දේ�සි පනවාා නැැති අතර, ඉක්මන් ප්රතිඵල
ලබාා දීමට කැැමති දේ�ශපාාලනඥයින්ට ඒවාා වඩාාත් ආකර්ෂණීය වේ�. අවතැැන් වන පුු ද්ගලයන් හාා හාානි
වන පරිසරය පුු න රුත්ථාාපනය කිරීම සඳහාා මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘති වල හො�ොඳම භාාවිතයන් නො�ොමැැති වන
අතර, ඊටත් වඩාා, මාානව හිමිකම් හෝ�ෝ මැැතිවරණ භාාවිතයන් සම්බන්ධ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන්නේ�
ද නැැත.305

චීනය සහ එහි හවුු ල් කරුවන් මේ� වන විට ප්රාාරම්භක අවධියේ� අර්බුු දයන්ට මුු හුු ණ දී සිටී.
චීනය දකුණු ආසියාාවට සාාපේ�ක්ෂව මෑෑතක දී පිවිස ඇති අතර, අවධාානය යො�ොමුු වී ඇති රටවල
තිබෙ�න ආයතන සහ ඒවාායේ� ආයතනික සංංස්කෘෘතීන් පිළිබඳව තවමත් පැැහැැදිලිව අවබෝ�ෝධ
කරගත යුු තුව ඇත. පාාර්ශවකරුවෙ�කු සඳහන් කරන පරිදි, චීනය ඔවුු න් ගේ� “පද්ධතිය, භාාෂාාව
හෝ�ෝ සංංස්කෘෘතිය” හො�ොඳින් නො�ොදනිති.306 එසේ�ම, මෙ�ම රටවල් මෑෑතකදී චීනය සමඟ තම බැැඳීම
ගැැඹුු රු කර ගැැනීමට පටන් ගෙ�න ඇති අතර ඔවුු න් චීනය සිතන ආකාාරය සහ ක්රියාා කරන ආකාාරය
ගැැන තවමත් ඉගෙ�න ගනිමින් සිටී. ඔවුු න් අවශ්යයතාා සහ ප්රමුු ඛ තාා අතර පවත්නාා අවබෝ�ෝධයේ�
හාා සන්නිවේ�දනයේ� හිඩැැස සඳහාා මෙ�ය හේ�තු වේ�. ක්වාාඩ් සමඟ බංංගලාාදේ�ශය සම්බන්ධ වීමේ�
හැැකියාාව පිළිබඳව බංංගලාාදේ�ශයේ� චීන තාානාාපතිවරයාා විසින් නිෂේ�ධාාත්මකව අදහස් දැැක්වීමේ�
සිද්ධිය මීට එක් උදාාහරණයකි. ඊළඟ දවසේ�ම, බීජිංං හි සිනො�ොෆාාර්ම් කෝ�ෝවිඩ්-19 එන්නත් මාාත්රාාවන්
500,000 ක් ලබාා දුන් උත්සවයක දී චීන තාානාාපතිවරයාා සහ බංංගලාාදේ�ශ විදේ�ශ ඇමතිවරයාා
ඡාායාාරූප සඳහාා පෙ�නී සිටින ලදී.307 ඕනෑෑම සම්බන්ධතාාවයක දී මෙ�න්ම, මෙ�හිදී ද දෙ�පාාර්ශවයේ�ම
වැැරදි සිදු විය හැැකි නමුු ත්, කලාාපයේ� චීනයේ� වැැදගත්කම සහ රටවල් හතරේ� සංංවර්ධන ගමනේ�
චීනයේ� වැැදගත්කම සැැලකිල්ලට ගෙ�න, මේ�වාා නො�ොසලකාා හැැර එකට වැැඩ කිරීමට දෙ�පාාර්ශවයම
ඉගෙ�න ගනුු ඇත.

ඉන්දියාාව තවමත් චීනයට වඩාා සැැලකිය යුු තු උපාාය මාාර්ගික පාාත්රයෙ�කි.
බලතුලනය ක්රමාානුු කූලව චීනය දෙ�සට මාාරු වෙ�මින් පැැවතුන ද, රටවල් හතරේ� තේ�රීම්, අවශ්යයතාා
සහ හැැසිරීම් කෙ�රෙ�හි වැැඩිම බලපෑෑමක් ඇති කරමින් සිටිය රාාජ්යයය ලෙ�ස ඉන්දියාාව දිගටම සිටී.
ඉන්දියාාව මෙ�ම බො�ොහෝ�ෝ රටවල් සඳහාා ඉතාා වැැදගත් වෙ�ළඳ හවුු ල් කරුවෙ�කුට වඩාා විශාාල
දෙ�යක් වන අතර එය ඔවුු න් ගේ� ඉහළම සෘෘජුු විදේ�ශ ආයෝ�ෝජන ප්රභවයක් ද වේ�.308 ඉන්දියාාව
සිය ඓතිහාාසික හාා සමාාජ සම්බන්ධතාා ද භාාවිතාා කරන අතර, සියල්ලටත් වඩාා, සරලවම චීනය
නො�ොවන ආකාාරයකින් ඔවුු න් ගේ� දේ�ශීය දේ�ශපාාලනය තුළ දැැඩි ලෙ�ස තහවුු රු වී තිබේ�. විවිධ කාාල
වකවාානුුවලදී නිල සහ නිල නො�ොවන ඉන්දියාානුු සහයෝ�ෝගයෙ�න් විවිධ දේ�ශපාාලන පාාත්රයන් ප්රතිලාාභ
ලබාා තිබේ�. එපමණක් නො�ොව, ඉන්දියාානුු හමුු දාාව කලාාපයේ� විශාාලතම හමුු දාාව වන අතර කලාාපය
පුු රාා ඔවුු න් මෙ�හෙ�යුුම් ක්රියාාකාාරී වේ�. 1987 දී මාාලදිවයිනේ� කුමන්ත්රණයක් වැැළැැක්වීමට සහ
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බංංගලාාදේ�ශය 1971 දී ස්වාාධීන ජාාතියක් ලෙ�ස තහවුු රු කර ගැැනීමට උදව් කිරීම යනාාදී වශයෙ�න්
එය සමහර රටවලට ප්රයෝ�ෝජනවත් වී තිබේ�.
මෙ�ම සියලු සාාධක එකට ගත් කල, කලාාපය තුළ චීනයට කෙ�තරම් ගැැඹුු රු ලෙ�ස මුු ල් බැැස ගත හැැකිද
යන්න පිළිබඳ සීමාාවන් පෙ�න්නුුම් කරයි. උදාාහරණයක් වශයෙ�න්, ඉන්දියාාවේ� විරෝ�ෝධතාා හේ�තුවෙ�න්
බීජිංං පාාලනයට රාාජ්යයන් හතර සමඟ සමීප මෙ�හෙ�යුුම් ආරක්ෂක සබඳතාා වර්ධනය කර ගැැනීමට
නො�ොහැැකි වී තිබේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත්, ඉන්දියාාව ඔවුු න් ගේ� සමාාජ, දේ�ශපාාලන හාා ආර්ථික ජීවිතයේ�
සමීපව සිටීම නිසාා මැැදිහත් වීමේ� චෝ�ෝදනාා ඇතුළුව එය ඉහළ මට්ටමේ� විවේ�චනවලට විවෘෘත
වී තිබේ�. ඒ සඳහාා මෑෑත උදාාහරණ අතරට 2015 නේ�පාාලයට ආර්ථික අවහිර ඇති කිරීමෙ�න්
පසුු ඉන්දියාාවට එරෙ�හි ජනතාා ආකල්පය වෙ�නස් වීම හෝ�ෝ 2015 දී ඔහුු ගේ� මැැතිවරණ පරාාජයට
ඉන්දියාාවේ� බාාහිර බුු ද්ධි අංංශ වගකිව යුු තු බවට මහින්ද රාාජපක්ෂ චෝ�ෝදනාා කිරීම
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එක්සත් ජනපදය සහ එහි උපාායමාාර්ගික හවුු ල්කරුවන් සඳහාා නිර්දේ�ශ
චීනයේ� කලාාපීය මැැදිහත්වීම සඳහාා මූූ ලි කම ප්රවේ�ශය වන්නේ� ස්ථීර අනුු කූලතාාවයි;
එය එක්සත් ජනපදයේ� ද ප්රධාාන යතුර විය යුු තු ය.310
එක්සත් ජනපදය සහ එහි හවුු ල් කරුවන්ගේ� ස්ථාාවර මැැදිහත් වීම මෙ�ම දකුණු ආසියාානුු
රාාජ්යයයන් හතරම තවමත් බෙ�හෙ�වින් අපේ�ක්ෂාා කරයි. චීනය සමඟ කටයුු තු කිරීමට වඩාාත් ඉහළ
නැැඹුු රුතාාවයක් ඇති දේ�ශීය ප්රභූ පැැලැැන්තියක් සිටින ශ්රී ලංංකාාව ද මෙ�යට ඇතුළත් ය. 2019
මැැතිවරණයේ�දී මහින්ද රාාජපක්ෂගේ� ප්රධාාන උපදේ�ශකයෙ�කු පැැවසූූ පරිදි: “සිතිය යුු තු දේ� වන්නේ�, අපි
චීනය අපහසුු තාාවයට පත් කළහො�ොත් බටහිරයන් නිමක් නැැති රන් මලු රැගෙ�න අප වෙ�ත එනුු ඇත . . .
නමුු ත් රත්තරන් මලු කිසි විටෙ�කත් යථාාර්තයක් වූූ යේ� නැැත.”311 මෙ�ම ගැැටලුවට විසඳුම නම් කලාාපය
සඳහාා එක්සත් ජනපදයේ� ස්ථාාවර පෙ�නීසිටීමක් සහ දිගු කාාලීන ප්රතිපත්තියක් සහතික කිරීමෙ�න්
චීන අභියෝ�ෝගයට මුු හුු ණ දීමයි. මෙ�ම රාාජ්යයවල අත්දැැකීමට අනුුව බටහිර මැැදිහත් වීම ඉතාා සුු ළු හාා
කෙ�ටි ය, එය බො�ොහෝ�ෝ විට වො�ොෂිංංටනයේ� මේ� කලාාපයට යො�ොමුු කර ඇති පුු ද්ගලයන්ගේ� හාා එක්සත්
ජනපද තාානාාපති කාාර්යාාලයේ� වැැඩ කරන පුු ද්ගලයින් මත රඳාා පවතී. දකුණු ආසියාාව සමඟ වැැඩි
සම්බන්ධතාාවයක් ඇති කර ගැැනීමට පාාර්ශවකරුවන් බයිඩන් පරිපාාලනය දෙ�ස බලාාපො�ොරො�ොත්තු
සහගතව බලමින් ක්වාාඩ් වැැනි විධිවිධාාන සඳහාා කැැමැැත්ත ප්රකාාශ කරන ලදී. දකුණු ආසියාාවට
ආධාාර කිරීම සඳහාා චීනය විශාාල ලෙ�ස යො�ොදාා ගන්නාා ක්ෂේ�ත්රයන් තුනක් වන එන්නත්, නැැගී එන
තාාක්ෂණ සහ දේ�ශගුණය කෙ�රෙ�හි අවධාානය යො�ොමුු කිරීමට පළමුු ක්වාාඩ් සමුු ළු වේ�දී ගත් තීරණය
මේ� සම්බන්ධයෙ�න් ප්රයෝ�ෝජනවත් වේ�.312
රාාජ්යය නො�ොවන ස්ථාාපිතයන් හරහාා එක්සත් ජනපදයට චීනය සමඟ තරඟ කළ හැැකි බවට ද
පාාර්ශවකරුවන් තර්ක කරන ලදී. සමහර අවස්ථාාවලදී නිළ නො�ොවන නාාලිකාාවලට වැැඩි කැැමැැත්තක්
දැැක්වූූ යේ� එමඟින් කලාාපයේ� එක්සත් ජනපද භූමිකාාව, බීජිංං පාාර්ශවයට එරෙ�හිව වො�ොෂිංංටනයේ�
පැැත්ත තෝ�ෝරාා ගැැනීමේ� ප්රශ්නයට ඉඩ නො�ොතබමින්, වැැඩිදියුු ණු කරගැැනීමට ඉඩ ලැැබෙ�න නිසාාය.
එය ජාාතීන් හරහාා ඉගෙ�නීමකට ද උපකාාරී වේ�. නිදසුු න ක් ලෙ�ස මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතියේ�දී, වැැඩමුු ළුවට
සහභාාගිවන්නන් නිතරම එකිනෙ�කාාගෙ�න් ප්රශ්න අසනුු ලැැබූූ අතර අත්දැැකීම් හුුව මාාරු කර
ගනුු ලැැබුු ණි.
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රාාජ්යයයන් හතරට අවශ්යය යැැයි හැැඟෙ�න දේ� සඳහාා චීන ව්යා�ාපෘෘති අවධාානය යො�ොමුු කරයි - ඇමරිකාාව
ද ඒ ආකාාරයෙ�න් සබඳතාා ඇතිකරගත යුු තු ය.
එකවර දකුණු ආසියාාතික රටවල් බො�ොහෝ�ෝමයක් සමඟ ගිවිසුුම් ගත වීම ඉහළ නැං�ංවීමට චීනයට
හැැකිවීමේ� එක් තීරණාාත්මක සාාධකයක් වන්නේ� නිතර නිතර ප්රදාානයන් සහ යෝ�ෝජනාා ඉදිරිපත්
කිරීමට කැැමැැත්තෙ�න් සිටීමත්, පසුුව හවුු ල් කරුවන්ට අවශ්යය දේ� පිළිබඳව හො�ොඳින් සවන් දීමත් ය.
සම්බන්ධතාාවයන් සහ යටිතල පහසුු කම් ව්යා�ාපෘෘති දකුණු ආසියාාවේ� සියලුම රජයන් හි අපේ�ක්ෂාා
ලැැයිස්තුවේ� ඉහළින්ම ඇති අතර, එය චීනය සමඟ පවතින සහයෝ�ෝගීතාාවයේ� ප්රධාාන අංංශයක් බවට
පත් වී තිබේ�. කලාාපය තුළ ඔවුු න් ගේ� ප්රතිරූපය ඉහළ නංංවාා ගැැනීම වෙ�නුු වෙ� න්, එක්සත් ජනපදය
සහ එහි හවුු ල් කරුවන් විසින් එම රටවල් ඉල්ලාා සිටින දේ� පිළිබඳව අවධාානය යො�ොමුු කළ යුු තු ය.
2021 ජුු නි මාාසයේ� දී ජී 7 නාායකයින්ගේ� රැස්වීමේ� දී නිවේ�දනය කරන ලද යහපත් ලො�ොවක් නැැවත
ගො�ොඩනැැගීමේ� (Build Back Better World) වැැඩසටහන මෙ�ම දිශාාව යො�ොමුු වූූ ඵලදාායි පියවරකි.313
බ්ලූ ඩො�ොට් ජාාලය සමඟ එක්ව, මෙ�ම රාාජ්යයයන් තමන්ට අවශ්යය යැැයි චීනයට පවසාා ඇති ආකාාරයට ම
සම්බන්ධතාාවක් ලබාා දීමේ� හැැකියාාව එයට තිබේ�.314 මේ� කලාාපයේ� රටවල් මධ්යය ආදාායම් තත්වයට
මාාරුවීම හේ�තුවෙ�න් සහනදාායි ආධාාර බො�ොහො�ොමයක් සඳහාා නුුසුු දුස්සන් බවට පත්විය. එනිසාා මෙ�ම
රාාජ්යයන්ට අවශ්යය සංංවර්ධන ආධාාරවලට අවශ්යය විකල්ප මාාවත් සකසාා ගැැනීමට එක්සත් ජනපදය
බටහිර බහුු පාාර්ශ්වීය සංංවිධාාන කෙ�රෙ�හි වන තමන් සතුව පවතින අනුු බලය භාාවිතාා කළ හැැකිය.
කෙ�සේ� වෙ�තත්, එසේ� කිරීමේ�දී, දේ�ශපාාලන පක්ෂ සහ පාාර්ශවකරුවන්ගේ� පුු ළුල් පරාාසය පුු රාා
එක්සත් ජනපදය නිරන්තරයෙ�න් කටයුු තු කළ යුු තු ය. නිදසුු න ක් වශයෙ�න්, ශ්රී ලංංකාාවේ� සහ නේ�පාාලයේ�
වැැඩමුු ළුවලට සහභාාගී වූූ අය, එවැැනි බහුු පාාර්ශවීය එක්සත් ජනපද ප්රවේ�ශයක් නො�ොමැැති වීමට
පළමුුව එක්සත් ජනපද MCC ගිවිසුුම අසාාර්ථක වීමටත්, දෙ�වනුුව දේ�ශපාාලන ආකර්ෂණය අහිමි
වීමටත් එය හේ�තු වූූ බව ප්රකාාශ කරන ලදී.315
චීනයට අත්ත්යා�ාභිමුු ඛව එම රටවල හැැකියාාවන් වැැඩිදියුු ණු කර ගැැනීමට උදව් කිරීමෙ�න් ද එක්සත්
ජනපදයට සිය බලපෑෑම වැැඩි දියුු ණු කළ හැැකිය. නිදසුු න ක් වශයෙ�න්, ණය කළමනාාකරණය සඳහාා
තාාක්ෂණික ආධාාර සැැපයීමට එක්සත් ජනපදයට උදව් කළ හැැකිය. බහුු පාාර්ශවීය ණය සහන
මුු ල පිරීම වැැනි, බහුු පාාර්ශික වැැඩසටහන්වල දී අපේ�ක්ෂාා කරන පරිදි, මෙ�මගින් විධිමත් ණය
සහනයක් අදහස් කළ යුු තු නො�ොවේ�. ඒ වෙ�නුුවට, චීන ණය ගැැනීමට එකඟ වීමට පෙ�ර සහ පසුු රටවල්
සඳහාා ආධාාර කිරීමට එක්සත් ජනපදයට ඉදිරිපත් විය හැැකිය.
ප්රාායෝ�ෝගිකව, මෙ�යින් අදහස් කරන්නේ� ශ්රී ලංංකාාව සහ මාාලදිවයින වැැනි රාාජ්යයයන්ට චීන පාාත්රයන්
සමඟ සාාකච්ඡාා කිරීමේ� දී ඔවුු න් ගේ� කේ�වල් කිරීමේ� බලය ශක්තිමත් කර ගැැනීමට හැැකි නියමයන් හාා
කො�ොන්දේ�සි වර්ධනය කර ගැැනීමට සහය වීම සහ ඔවුු න් ගේ� සමස්ත විදේ�ශ ණය කළමනාාකරණය
කර ප්රතිව්යුු�හගත කිරීමට පමණක් නො�ොව ශක්තිමත් සාාකච්ඡාාකරුවන් වීමට ද උපකාාර වීමයි.
තම මුු ල්යය නිලධාාරී තන්ත්රය කෙ�තරම් අද්දැැකීම් අඩුු හෝ�ෝ සංංකීර්ණ මූූ ල්යය උපකරණ හැැසිරවීමේ�
හැැකියාාවක් නො�ොමැැති අය දැැයි පාාර්ශවකරුවන් නිතරම සඳහන් කර ඇති අතර, ඒ නිසාාම චීනය
ගනුු දෙ�නුුවල පසුු බිම් කටයුු තු කර ගැැනීමට උදව් කිරීමට ඉදිරිපත් වී බලපෑෑම් කර තිබේ�.316 කෙ�සේ�
වෙ�තත්, මේ� නිසාා ස්වෛෛරී ඇප සහිත පුු ද්ගලික ණය ලබාා ගැැනීම හෝ�ෝ සමහර විට ණය ගන්නාා
රටට අහිතකර කො�ොන්දේ�සි සහිත ගිවිසුුම් ඇතිවීමට එය හේ�තු වී තිබේ�. අනාාගතයේ�දී එවැැනි ප්රතිඵල
වළක්වාා ගත හැැකි ධාාරිතාාවයක් පුු හුු ණු කිරීමට හාා ගො�ොඩනැැගීමට එක්සත් ජනපදයට ආධාාර
කළ හැැකිය.
අවසාාන වශයෙ�න්, දකුණු ආසියාානුු රටවල් මධ්යයම මට්ටමේ� ආදාායම් තත්ත්වය ලබාා ගැැනීමේ�
මාාවතට පිවිස තිබේ�. ශ්රී ලංංකාාව මේ� වන විටත් පහළ මධ්යයම මට්ටමේ� ආදාායම් ලබන රටක් බවට
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පත්ව ඇති අතර, බංංගලාාදේ�ශය 2026 ඉටුු කර ගැැනීමට අපේ�ක්ෂිත වූූ තම ඉලක්කය කරාා ඊට පෙ�ර,
එනම් 2021 අවසාානය වන විට, ළඟාා වීමට සැැලසුුම් කර තිබේ�.317 ණය සඳහාා චීනයට වඩාාත් සමීප
කරවමින් බො�ොහෝ�ෝ සහන ආධාාර ලබාා ගැැනීමට මෙ�ය ඔවුු න්ව නුුසුු දුස්සන් බවට පත් කරනුු ඇත.
බංංගලාාදේ�ශය සහ චීනය නිදහස් වෙ�ළඳ ගිවිසුුමක් පිළිබඳව සාාකච්ඡාා ආරම්භ කර ඇති අතර,
එවැැනි ගනුු දෙ�නුුවක් “බංංගලාාදේ�ශය පහළ මධ්යයම මට්ටමේ� ආදාායම් ලබන රටක් බවට පත්වීමෙ�න්
මතුවන අභියෝ�ෝගයන්ට මුු හුු ණ දීමට උපකාාරී වනුු ඇති” බව බංංගලාාදේ�ශයේ� වාාණිජ ඇමතිවරයාා
කියාා සිටියේ�ය.318 මේ� කලාාපයේ� රටවල් මධ්යය ආදාායම් තත්වයට මාාරුවීම සහ සහනදාායි ආධාාර
බො�ොහො�ොමයක් සඳහාා නුුසුු දුස්සන්බවට පත්වීම නිසාා මෙ�ම රාාජ්යයන්ට අවශ්යය සංංවර්ධන ආධාාරවලට
අවශ්යය විකල්ප මාාවත් සකසාා ගැැනීමට එක්සත් ජනපදය සතුව පවතින බටහිර බහුු පාාර්ශ්වීය
සංංවිධාාන කෙ�රෙ�හිවන තම අනුු බලය භාාවිතාාකළ හැැකිය.

කලාාපය තුළ ඇමරිකාානුු සබඳතාා චීන ගැැටලුව සමඟ සුු විශේ�ෂීකරණය නො�ොකර,
ඉන් නිදහස්ව ඉදිරිපත් කිරීම.
ජෝ�ෝර්ජ් ඩබ්ලිව් බුු ෂ්ගේ� පාාලන කාාලය තුළ එක්සත් ජනපදය කියාා සිටියේ� ඉන්දියාාව සහ පාාකිස්ථාානය
සමඟ පවතින සබඳතාා සුු විශේ�ෂීකරණය කිරීමෙ�න් ඉවත් විය යුු තු බවයි. ඒ අනුුව චීනය පිළිබඳ
ප්රශ්නය ලෙ�ස දකුණු ආසියාාව සමඟ වන එක්සත් ජනපදය මැැදිහත් වීම සුු විශේ�ෂීකරණය කිරීම
වෙ�නස් කිරීමට කාාලය දැැන් පැැමිණ තිබේ�. තම රටවල තීරණ ගන්නන්ගෙ�න් සැැලකිය යුු තු කො�ොටසක්
තමන්ව එක්සත් ජනපද ආධාාර ගැැනීම සඳහාා චීනයට නිරාාවරණය වීම අඩුු කර ගන්නාා රටවල්
වශයෙ�න් කො�ොන්දේ�සි ගතකිරීමට අකමැැති බව පාාර්ශවකරුවන් විසින් තර්ක කරන ලදී. හේ�තු
ගණනාාවක් නිසාා එය සිදු නො�ොකළ යුු තු ය.
කුඩාා රටවල් වශයෙ�න් බංංගලාාදේ�ශයට, මාාලදිවයිනට, නේ�පාාලයට හෝ�ෝ ශ්රී ලංංකාාවට විශාාල බලවතුන්
සමඟ පවත්නාා සබඳතාා තුළ පැැහැැදිලිව තම තෝ�ෝරාා ගැැනීම් සිදුකළ හැැකි යැැයි සිතිය නො�ොහැැක.
අතිරේ�ක වශයෙ�න්, කුඩාා රටක් එක් ප්රධාාන බලයක් සමඟ “සියල්ලටම” එකඟව, කණ්ඩාායමක් තුළ
රැඳී සිටිමින් ඔවුු න් ගේ� විකල්ප හාා අවස්ථාා අඩුු කර ගැැනීම ඉතාා කලාාතුරකින් සිදු වන ප්රශස්ත උපාාය
මාාර්ගයකි. 319 ඔවුු න් ගේ� සංංවර්ධන අවශ්යයතාා සඳහාා මුු දල් යෙ�දවීම සඳහාා හො�ොඳම ගණුදෙ�නුු ලබාා
ගැැනීම සඳහාා මෙ�ම සමහර රාාජ්යයයන් ඉන්දියාාව සහ චීනය අතර සමව ක්රීඩාාකර තිබීම පුු දුමයට
කරුණක් නො�ොවේ�. එක්සත් ජනපදය “චීනයට එරෙ�හිව” සටනට අවතීර්ණ වුුවහො�ොත් එය වළක්වාා ගත
යුු තු වූූ සුු විශේ�ෂීකරණ උපක්රමය ඉස්මතු වනුු ඇත. භූදේ�ශපාාලනය මඟින් රටවල් සිය උපාායමාාර්ගික
ගණනය කිරීම් හාා සංංකීර්ණ ගැැලපීම් සිදු කිරීමට ද මඟ පෑෑදිය හැැකිය.320 සෘෘණාාත්මක නො�ොවන
ධනාාත්මක න්යා�ාය පත්රයක් සන්නිවේ�දනය කිරීම මගින් රජයන්, ව්යා�ාපාාර සහ මහජනතාාව අතර වැැඩි
ප්රසාාදයක් දිනාා ගනුු ඇත.

චීනයට ඇති අවකාාශය අඩුු කිරීම සඳහාා දේ�ශීය ගාාමකයින් පිළිගැැනීම සහ ඔවුු න් ගේ�
හැැකියාාවන් නැං�ංවීම.
අවධාානයට යො�ොමුු වී ඇති රටවල් සියල්ල මැැදිහත් නො�ොවීමේ� චීන ප්රතිපත්තිය තමන්ට වාාසිදාායක
යැැයි සළකයි. “චීනය කිසි විටෙ�කත් ශ්රී ලංංකාාවේ� දේ�ශීය දේ�ශපාාලනයට බලපෑෑම් කිරීමට උත්සාාහ කර
නැැත” යනුු වෙ� න් ශ්රී ලංංකාාවේ� හිටපුු විදේ�ශ ඇමතිවරයාා ඉතාා ගෞ�ෞරවයෙ�න් එය සඳහන් කළේ�ය.321
සමාාජ, ජනවාාර්ගික හාා ආගමික වශයෙ�න් බහුු විධ ගෘෘහස්ථ බෙ�දීම් සමඟ කටයුු තු කළ යුු තුව ඇති
රටවල්වලට මැැදිහත් නො�ොවීමේ� චීන ආකල්පය ඉතාාම ආකර්ශණීය වේ�. එක්සත් ජනපදය මෙ�ම
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රටවල් සමඟ සම්බන්ධ වීමට අදහස් කරන හෙ�යින්, එහිදී එක හාා සමාාන නරක විකල්ප දෙ�කකට
මුු හුු ණ දීමට සිදු වේ�: අභ්යයන්තර පාාලනය පිළිබඳ දැැඩි ප්රශ්න ඇසීම සහ ඒ නිසාා තමන්ගේ� අවස්ථාාව
චීනයට “අහිමි වීමේ�” අවදාානම හෝ�ෝ මෙ�ම ප්රශ්න මඟ හැැරීම මගින් ආණ්ඩුු කරණ (Governance)
අභියෝ�ෝග ගැැඹුු රු වීමට ඉඩ දීම. ආණ්ඩුු කරණ කො�ොන්දේ�සි මත අරමුු දල් සපයන ආසියාානුු සංංවර්ධන
බැං�ංකුව සහ ලෝ�ෝක බැං�ංකුව වැැනි සාාම්ප්රදාායික බහුු පාාර්ශ්වික සංංවිධාාන ද මේ� ආකාාරයේ�ම
ගැැටලුවකට මුු හුු ණ දෙ�යි.
මේ� ගැැටලුව මග හැැරිය හැැකි එක් මාාර්ගයක් වන්නේ� මෙ�ම අවධාානයට යො�ොමුු වී ඇති රටවල දේ�ශීය
ධාාරිතාාවය ගො�ොඩනැැගීම සහ සිවිල් සමාාජය ශක්තිමත් කිරීම එක්සත් ජනපදයේ� ප්රමුු ඛ තාාවයක්
ලෙ�ස ගැැනීමයි. චීනය එක්සත් ජනපදය තරම් මෙ�වන් බො�ොහෝ�ෝ දේ� නො�ොකරන අතර ඒ වෙ�නුුවට දෘෘඩ
යටිතල පහසුු කම් කෙ�රෙ�හි අවධාානය යො�ොමුු කිරීමට කැැමැැත්තක් දක්වයි. මෙ�ම අධ්යයයනට ලක්වන
රටවල් හතරේ�ම ඔවුු න් ගේ� පාාලන තන්ත්රයන්ගේ� මාානව හිමිකම් වාාර්තාාවල සිට චීන කො�ොන්ත්රාාත්
භාාවිතයන්ගේ� විනිවිද නො�ොපෙ�නෙ�න සුු ලු භාාවය පිළිබඳව වූූ යහපාාලනය පිළිබඳ ගැැටලු කෙ�රෙ�හි
අවධාානය යො�ොමුු කරන මාාධ්යය ආයතන සහ සිවිල් සංංවිධාාන තිබේ�. මෙ�ම කණ්ඩාායම් බංංගලාාදේ�ශයට
හෝ�ෝ මාාලදිවයිනට වඩාා ශ්රී ලංංකාාවේ� සහ නේ�පාාලයේ� දී වඩාාත් කාාර්යක්ෂමය. ඔවුු න් ට සහ ඔවුු න් ගේ�
ප්රේ� ක්ෂකයින්ට දැැඩිව ප්රශ්න කිරීමට සහ විනිවිදභාාවය ඉල්ලාා සිටීමට හැැකිවන පරිදි ප්රදාානයන් සහ
පුු හුු ණු වීම්වලින් ඔවුු න් හඳුනාා ගැැනීමට හාා සන්නද්ධ කිරීමට එක්සත් ජනපදයට හැැකියාාව තිබේ�.
කාාලයාාගේ� ඇවෑෑමෙ�න් ධාාරිතාාවය ගො�ොඩනැැගීම තුළින් මෙ�ම රටවල වැැඩි පාාර්ශවකරුවන්ට පාාරදෘෘශ්යය
නො�ොවන ගනුු දෙ�නුු සහ පාාරිසරික හාා වෙ�නත් ගැැටලු නො�ොසලකාා හැැරීමේ� අවදාානම දැැක ගැැනීමට හැැකි
වේ�. තිරසරභාාවය සහ වගවීම පිළිබඳ ජාාත්යයන්තර යහපත් භාාවිතයන් සඳහාා කැැප වූූ අය සමඟ
පමණක් තම රජයේ� හවුු ල් කරුවන් වශයෙ�න් යො�ොදාාගන්නාා ලෙ�ස ඔවුු න් ඉල්ලාා සිටින අතර, එමඟින්
චීනයට ඇති පීඩනය ඉහළ ගො�ොස් එක්සත් ජනපදයට සහ එහි හවුු ල් කරුවන්ට නව අවස්ථාා උදාා
වනුු ඇත.
අවසාාන වශයෙ�න්, චීනය ව්යා�ාපෘෘති මූූ ල්යයකරණය හාා සෘෘජුු ආයෝ�ෝජන කෙ�රෙ�හි දැැඩි ලෙ�ස නැැඹුු රු
වන්නේ� ඔවුු න් සංංවර්ධන ආධාාර ලබාා දීමට සාාපේ�ක්ෂව නවකයින් බැැවිනි.322 රටවල් හතරේ�ම
බො�ොහෝ�ෝ චීන ව්යා�ාපෘෘති සිදු කරනුු ලබන්නේ� චීන ජාාත්යයන්තර සංංවර්ධන සහයෝ�ෝගිතාා ඒජන්සිය හෝ�ෝ
එහි අනුුචරයන් විසින් නො�ොව විශේ�ෂිත කලාාප කෙ�රෙ�හි පමණක් අවධාානය යො�ොමුු කිරීම සඳහාා
පිහිටුුවාා ඇති විවිධ චීන රජයේ� සමාාගම්වල හස්තයන් විසිනි. චීන සමාාගම් සංංවර්ධන ආධාාර
සඳහාා ප්රදාාන ලබාා දෙ�න විට, වැැරදි සන්නිවේ�දනය, ප්රමාාදයන් සහ එකඟ වූූ කො�ොන්දේ�සි සපුු රාාලීමට
අපො�ොහො�ොසත් වීම ආදියට බො�ොහෝ�ෝ විට ඔවුු න් ගේ� මෙ�ම භූමිකාාවේ� පවතින නුු හුුරුකම හේ�තු විය
හැැකිය. වැැඩිදියුු ණු කළ ධාාරිතාා වර්ධනය තුළින්, චීන කාාරකයින් පො�ොරො�ොන්දු වූූ දේ� ඉටුු කිරීමට අසමත්
වූූ විට මෙ�ම රටවල පාාර්ශවකරුවන් වැැඩි වැැඩියෙ�න් ඔවුු න්ව ප්රශ්න කරන බවට එක්සත් ජනපදයට
සහ එහි හවුු ල් කරුවන්ට සහතික විය හැැකිය.
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කතුවරයාා ගැැන
දීප් පාාල් යනුු ජාාත්යයන්තර සාාමය සඳහාා කාානගී එන්ඩො�ොව්මන්ට් හි ආසියාා වැැඩසටහනේ�
හවුු ල් කරුවෙ�කි. ඔහුු ගේ� පර්යේ�ෂණ සහ ප්රකාාශන ඉන්දු පැැසිෆික් කලාාපය, ඉන්දියාාවේ� ආසන්නතම
සහ සමීපතම අසල්වැැසි රටවල සමඟ එහි විදේ�ශ ප්රතිපත්තිය සහ චීනය කෙ�රෙ�හි විශේ�ෂ
අවධාානයක් යො�ොමුු කරමින් දකුණු ආසියාානුු කලාාපීය ආරක්ෂාාව කෙ�රෙ�හි අවධාානය යො�ොමුු කරයි.
ඔහුු ජාාතික ආසියාානුු පර්යේ�ෂණ කාාර්යාං�ංශය (National Bureau of Asian Research) සහ
වො�ොෂිංංටන් ඩීසී හි උපාායමාාර්ගික හාා ජාාත්යයන්තර අධ්යයයන මධ්යයස්ථාානය (Center for Strategic
and International Studies, Washington DC) සමඟ වැැඩ කර ඇති අතර ඉන්දියාාවේ� දශකයක
පළපුුරුද්දක් ඇති මාාධ්යයවේ�දියෙ�කු ලෙ�ස ද කටයුු තු කර තිබේ�. ඔහුු ගේ� පර්යේ�ෂණ චයිනාා බ්රීෆ්,
හින්දුස්ථාාන් ටයිම්ස්, ෆො�ොරින් පො�ොලිසි, වයර් සහ තවත් ඒවාායේ� පළ වී තිබේ�.

ස්තූතිය
පූූ ර්ව කෙ�ටුුම්පත් සහ පර්යේ�ෂණ අවධීන් සම්බන්ධ ප්රයෝ�ෝජනවත් ප්රතිචාාර ලබාා දීම වෙ�නුු වෙ� න්
තෝ�ෝමස් කැැරො�ොතර්ස්, ඉවාාන් ෆයිජන්බෝ�ෝම්, රුද්රාා චෞ�ෞද්රි සහ එරික් බ්රැැට්බර්ග්ට ද, පර්යේ�ෂණ
සහය සඳහාා ඇලෙ�ක්සැැන්ඩර් ටේ�ලර් සහ ලිමින් ලින් වෙ�ත ද කතුවරයාා ස්තූති කිරීමට කැැමතිය.
මෙ�ම වාාර්තාාව අවසන් කිරීමේ�දී සහේ�බ් සිංං චාාදාා විසින් ලබාා දුන් සැැලකිය යුු තු දාායකත්වයට ද
කතුවරයාා ස්තූති කරයි. අවසාාන වශයෙ�න්, නමුු ත් කිසිවක් අඩුු නො�ොවී, ජො�ොසිලින් සො�ොලිගේ� ඉවසීමට
සහ මෙ�ම පත්රිකාාවේ� ග්රැැෆික්ස් සඳහාා ඇයගේ� වැැඩ කටයුු තු වලට ස්තූතිවන්ත වන අතරම, ලේ�ඛනය
දෝ�ෝෂ රහිතව සකස් කිරීම කෙ�රෙ�හි සැැමුු වෙ�ල් බ්රේ�ස් දක්වන සියුුම් අවධාානයටත් ස්තූතිවන්ත විය
යුු තු ය. මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතිය සඳහාා අරමුු දල් සපයනුු ලැැබුු වේ� එක්සත් ජනපද රාාජ්යය දෙ�පාාර්තමේ�න්තුවේ�
ප්රදාානයක් මගිනි.
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New York City

Kathmandu

Kathmandu

Beijing

China Hainan
Bo’ao

September 27,
2014

December 27,
2014

December 27,
2014

March 19,
2015

March 29,
2015

Beijing

Kathmandu

June 24,
2013

December 24,
2015

Kathmandu

June 24,
2013

Kathmandu

Beijing

April 18,
2013

June 24,
2015

Location

Date

NEPAL

Li Yuanchao

Wang Yi

Xi Jinping

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Yang Jiechi

Yang Jiechi

Xi Jinping

Chinese
Leader(s)

Vice President

Minister of Foreign Affairs

General Secretary of CCP/
President

Minister of Foreign Affairs

Minister of Foreign Affairs

Minister of Foreign Affairs

Minister of Foreign Affairs

State Councillor

State Councillor

General Secretary of CCP/
President

Title

China-South Asia Bilateral High-Level Visits

Appendix 1

Kamal Thapa

Sushil Koirala

Ram Baran Yadav

Mahendra
Bahadur Pandey

Sushil Koirala

Ram Baran Yadav

Mahendra
Bahadur Pandey

Parmanand Jha

Madhav Prasad
Ghimire

Pushpa Kamal
Dahal

Nepali
Leader(s)

Foreign Minister/Vice Prime
Minister

President/Prime Minister

President

Minister of Foreign Affairs

Prime Minister

President

Minister of Foreign Affairs

First Vice President of Nepal

Minister for Home and
Foreign Affairs

President of Communist
Party of Nepal (Maoist)

Title

Bilateral cooperation

Disaster management
(4.25 Earthquake)

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilateral cooperation/
BRI

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation/
territorial integrity

Bilateral cooperation/
territorial integrity
(Tibet)

Bilateral cooperation

Bilateral/interparty
relations

Topic

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1327833.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1275716.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1249740.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1246760.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1223231.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1223230.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1195883.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1053186.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1052919.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1032734.shtml

Link
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Location

Beijing

Beijing

Beijing

India Goa

Beijing

Beijing

Kathmandu

Kathmandu

Beijing

Beijing

Beijing

Date

December 25,
2015

March 21,
2016

March 23,
2016

October 15,
2016

March 27,
2017

May 14,
2017

August 15,
2017

August 16,
2017

September 7,
2017

April 19,
2018

June 20,
2018

NEPAL (continued)

Xi Jinping

Wang Qishan

Yang Jiechi

Wang Yang

Wang Yang

Wang Yang

Xi Jinping

Xi Jinping

Yu Zhengsheng

Xi Jinping

Wang Yi

Chinese
Leader(s)

General Secretary of CCP/
President

Vice President

State Councillor

Vice Premier

Vice Premier

Vice Premier

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

Member of Politburo
Standing Committee/
Chairman of Chinese People’s
Political Consultative
Conference

General Secretary of CCP/
President

Minister of Foreign Affairs

Title

K.P. Sharma Oli

Pradeep Kumar
Gyawali

Krishna Bahadur
Mahara

Bidhya Devi
Bhandari/Sher
Bahadur Deuba

Bijay Kumar
Gachhadar

Krishna Bahadur
Mahara

Pushpa Kamal
Dahal

Prime Minister

Foreign Minister

Foreign Minister/Vice Prime
Minister

Bilateral relations

Political transition in
Nepal

BRI

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

President/Prime Minister

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1570241.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1552348.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1490962.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1485258.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1484954.shtml

BRI
Deputy Prime Minister and
Minister of Federal Affairs
and Local Development

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1449057.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1406026.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1350024.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1349371.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1328023.shtml

Link

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1461451.shtml

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilateral cooperation/
BRI

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation/
BRI

Bilateral cooperation

Topic

BRI

Financial Minister/Vice
Prime Minister

Prime Minister

Prime Minister

Prime Minister

K.P. Sharma Oli

Pushpa Kamal
Dahal

Prime Minister

Foreign Minister/Vice Prime
Minister

Title

K.P. Sharma Oli

Kamal Thapa

Nepali
Leader(s)
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Kathmandu

Kathmandu

Kathmandu

Kathmandu

Kathmandu

Kathmandu

September 9,
2019

September 9,
2019

September 9,
2019

September 10,
2019

September 10,
2019

October 13,
2019

Kathmandu

Beijing

July 3,
2019

October 13,
2019

Beijing

April 29,
2019

Kathmandu

Beijing

June 21,
2018

October 13,
2019

Location

Date

NEPAL (continued)

Xi Jinping

Xi Jinping

Xi Jinping

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Xi Jinping

Li Keqiang

Chinese
Leader(s)

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

State Councillor/Minister of
Foreign Affairs

General Secretary of CCP/
President

Premier

Title

K.P. Sharma Oli

Pushpa Kamal
Dahal

Bidhya Devi
Bhandari

Sher Bahadur
Deuba

Pushpa Kamal
Dahal

Bidhya Devi
Bhandari

Pradeep Kumar
Gyawali

K.P. Sharma Oli

Pradeep Kumar
Gyawali

Bidhya Devi
Bhandari

K.P. Sharma Oli

Nepali
Leader(s)

Prime Minister

President of Communist
Party of Nepal

President

President of Nepali
Congress

President of Communist
Party of Nepal

President

Foreign Minister

Prime Minister

Foreign Minister

President

Prime Minister

Title

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilateral/interparty
relations

Bilateral relations

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilateral cooperation/
territorial integrity (Hong
Kong)/BRI/Against
Indo-Pacific Strategy

Bilteral relations/BRI

Bilateral cooperation/
territorial integrity/BRI

Bilteral relations/BRI

Bilteral relations/BRI

Bilteral relations/BRI

Bilateral cooperation

Topic

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1707494.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1707493.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1707479.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1696302.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1696292.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1696274.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1696121.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1696119.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1678163.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1659514.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/
gj_676203/yz_676205/1206_676812/
xgxw_676818/t1570706.shtml

Link
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Beijing

Beijing

Beijing

March 26,
2015

March 26,
2015

Naypyidaw

August 11,
2014

February 27,
2015

Shanghai

May 22,
2014

Beijing

Colombo

April 25,
2014

February 27,
2015

Beijing

February 11,
2014

Colombo

Beijing

February 11,
2014

September 17,
2014

Colombo

September 10,
2013

Colombo

Xi’an

May 30,
2013

September 17,
2014

Beijing

May 29,
2013

Colombo

Beijing

May 28,
2013

September 16,
2014

Location

Date

SRI LANKA

Zhang Dejiang

Xi Jinping

Li Keqiang

Wang Yi

Xi Jinping

Xi Jinping

Xi Jinping

Wang Yi

Xi Jinping

Liu Zhenmin

Li Yuanchao

Wang Yi

Liu Yunshan

Li Yuanchao

Li Keqiang

Xi Jinping

Chinese Leader(s)

Mahinda Rajapaksa

Mahinda Rajapaksa

Mahinda Rajapaksa

Member of Politburo
Standning Committee/
Chairman of the Standing
Committee of the National
People’s Congress

General Secretary of CCP/
President

Premier

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

Vice Foreign Minister

Vice President

Foreign Minister

President
President

Maithripala Sirisena

Foreign Minister

Foreign Minister

Speaker of the
Parliament

Prime Minister

President

Foreign Minister

President

President

Special Envoy of
President/Foreign
Minister

Special Envoy of
President/Foreign
Minister

Maithripala Sirisena

Mangala Samaraweera

Mangala Samaraweera

Chamal Rajapaksa

D.M. Jayaratne

Mahinda Rajapaksa

G.L. Peiris

Mahinda Rajapaksa

Mahinda Rajapaksa

G. L. Peiris

G. L. Peiris

President/Prime
Minister

President

President

President

Sri Lanka Leader(s) Title

Mahinda Rajapaksa/D. M.
Member of Politburo
Jayaratne
Standning Committee/
Secretary of CCP Secretariat

Vice President

Premier

General Secretary of CCP/
President

Title

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1075118.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1045649.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1045165.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1044834.shtml

Link

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1127474.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1158517.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1248910.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1248862.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1241314.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1241279.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1192024.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1192020.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1191912.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1181581.shtml

Bilateral cooperation/
BRI/FTA

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1150299.shtml

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1127400.shtml

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation

Bilateral relations/
cooperation

Topic
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Colombo

Colombo

Colombo

Beijing

Beijing

Colombo

Colombo

India Goa

Colombo

Beijing

Beijing

Beijing

Beijing

October 9,
2015

October 9,
2015

February 6,
2016

April 7,
2016

April 8,
2016

July 9,
2016

July 9,
2016

October 17,
2016

April 8,
2017

May 16,
2017

May 16,
2017

October 30,
2017

May 14,
2019

Beijing

Beijing

March 26,
2015

May 14,
2019

Location

Date

Li Keqiang

Xi Jinping

Wang Yi

Li Keqiang

Xi Jinping

Yu Zhengsheng

Xi Jinping

Wang Yi

Wang Yi

Xi Jinping

Li Keqiang

Wang Yi

Liu Zhenmin

Liu Zhenmin

Li Keqiang

Chinese Leader(s)

SRI LANKA (continued)

Premier

General Secretary of CCP/
President

Foreign Minister

Premier

General Secretary of CCP/
President

Member of Politburo
Standing Committee/
Chairman of Chinese
People’s Political
Consultative Conference

General Secretary of CCP/
President

Foreign Minister

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

Premier

Foreign Minister

Vice Foreign Minister

Vice Foreign Minister

Premier

Title

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1249053.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1353922.shtml

Maithripala Sirisena

Maithripala Sirisena

Tilak Marapana

Ranil Wickremesinghe

President

President

Foreign Minister

Prime Minister

Prime Minister

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1462277.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1462244.shtml

Anti-terrorism (Easter
Bombings)/bilateral
cooperation/BRI

Anti-terrorism (Easter
Bombings)/bilateral
cooperation/BRI

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1663745.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1663315.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1505780.shtml

Colombo Port City/
Hambantota Port/other
cooperation

BRI

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1452374.shtml
Colombo Port City/
Hambantota Port/other
cooperation

President/Prime
Minister/Speaker of the
Parliament

Maithripala Sirisena/Ranil
Wickremesinghe/Karu
Jayasuriya

Ranil Wickremesinghe

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1406087.shtml
Colombo Port City/
Hambantota Port/other
cooperation

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1378889.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1378888.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1354203.shtml

Colombo Port City/
Hambantota Port/FTA

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1339229.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1304610.shtml

Bilateral cooperation/BRI https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1304434.shtml

Bilateral cooperation

Link

President

Foreign Minister

President

Prime Minister

Prime Minister

Foreign Minister

Prime Minister

President

President

Topic

Maithripala Sirisena

Mangala Samaraweera

Maithripala Sirisena

Ranil Wickremesinghe

Ranil Wickremesinghe

Mangala Samaraweera

Ranil Wickremesinghe

Maithripala Sirisena

Maithripala Sirisena

Sri Lanka Leader(s) Title
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Colombo

Colombo

January 14,
2020

January 14,
2020

Location

Kunming

Beijing

Shanghai

Beijing

Beijing

Beijing

Beijing

Dhaka

Dhaka

Dhaka

Date

September 21,
2013

October 21,
2013

May 22,
2014

June 9,
2014

June 10,
2014

November 8,
2014

November 8,
2014

December 29,
2014

December 29,
2014

May 25, 2015

BANGLADESH

Location

Date

Liu Yandong

Wang Yi

Wang Yi

Li Yuanchao

Xi Jinping

Xi Jinping

Li Keqiang

Wang Yi

Li Yuanchao

Li Yuanchao

Chinese
Leader(s)

Wang Yi

Wang Yi

Foreign Minister

Foreign Minister

Title

Vice Premier

Foreign Minister

Foreign Minister

Vice President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

Premier

Foreign Minister

Vice President

Vice President

Title

Chinese Leader(s)

SRI LANKA (continued)

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

Abul Hassan Mahmud Ali

Abdul Hamid

Abdul Hamid

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

Abul Hassan Mahmud Ali

Dipu Moni

Shirin Sharmin Chaudhury

Bangladesh
Leader(s)

Gotabaya Rajapaksa/
Mahinda Rajapaksa

Dinesh Gunawardena

Topic

Colombo Port City/
Hambantota Port/other
cooperation

Colombo Port City/
Hambantota Port/other
cooperation

Topic

Prime Minister

Prime Minister

Foreign Minister

President

President

Prime Minister

Prime Minister

Foreign Minister

Foreign Minister

BRI/BCIM/other cooperation

BRI/BCIM/other cooperation

BCIM/BRI/cooperation in culture
exhange and climate change

Bilateral cooperation/BCIM

BRI/BCIM/Welcome Bangladesh
to AIIB

BRI/BCIM

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1266463.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1223547.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1223544.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1208632.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1208628.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1164145.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1163619.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1158329.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1091627.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1079222.shtml

Link

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1732071.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676884/xgxw_676890/t1732123.shtml

Link

Cooperation in economy, agriculture, BCIM Economic Corridor

Bilateral cooperation

Bilateral cooperation

Speaker of the Parliament Bilateral cooperation

Title

President/Prime
Minister

Foreign Minister

Sri Lanka Leader(s) Title
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Location

New York City

Dhaka

Dhaka

Dhaka

Dhaka

Beijing

Beijing

Beijing

Beijing

Beijing

Date

September 27,
2015

October 14,
2016

October 15,
2016

November 18,
2017

November 18,
2017

June 29,
2018

June 29,
2018

July 4,
2019

July 5,
2019

July 5,
2019

Wang Yi

Xi Jinping

Li Keqiang

Wang Qishan

Wang Yi

Wang Yi

Wang Yi

Xi Jinping

Xi Jinping

Xi Jinping

Chinese
Leader(s)

BANGLADESH (continued)

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

Premier

Vice President

Foreign Minister

Foreign Minister

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

Title

AK Abdul Momen

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

Abul Hassan Mahmud Ali

Abul Hassan Mahmud Ali

Sheikh Hasina

Abul Hassan Mahmud Ali

Abdul Hamid

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

Bangladesh
Leader(s)

Foreign Minister

Prime Minister

Prime Minister

Foreign Minister

Foreign Minister

Prime Minister

Foreign Minister

President

Prime Minister

Prime Minister

Title

Rohingya crisis

BRI/BCIM

BRI

BRI

BRI/Rohingya crisis

BRI/BCIM/Rohingya crisis

BRI/BCIM/Rohingya crisis

BRI/BCIM/other cooperation

BRI/BCIM/other cooperation

BCIM/BRI/cooperation in culture
exhange and climate change

Topic

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1678951.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1678864.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1678461.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1572893.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1572805.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1511956.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1511955.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1405951.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1405808.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676764/xgxw_676770/t1300897.shtml

Link
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Beijing

Beijing

Beijing

December 7,
2017

February 9,
2018

September 19,
2019

Wang Qishan

Wang Yi

Xi Jinping

Li Keqiang

Beijing

Li Yuanchao

December 7,
2017

Kunming

June 12,
2015

Xi Jinping

Wang Yi

Malé

September 15,
2014

Xi Jinping

Beijing

Malé

September 15,
2014

Xi Jinping

January 6,
2017

Nanjing

August 16,
2014

Liu Zhenmin

Liu Zhenmin

Malé

January 7,
2014

Chinese
Leader(s)

September 17,
2015

Location

Date

MALDIVES

Vice President

Foreign Minister

General Secretary of CCP/
President

Premier

Foreign Minister

Vice Foreign Minister

Vice President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

General Secretary of CCP/
President

Vice Foreign Minister

Title

President

President

President

Abdulla Shahid

Mohamed Saeed

Abdulla Yameen

Abdulla Yameen

Mohamed Asim

Mohamed Saeed

Abdulla Yameen

Foreign Minister

Minister of Economic
Development

President

President

Foreign Minister

Minister of Economic
Development

President

Abdulla Maseeh Mohamed Speaker of the Parliament

Abdulla Yameen

Abdulla Yameen

Abdulla Yameen

Maldives Leader(s) Title

BRI

Political situation in Maldives

BRI/other cooperation

Bilateral cooperation

BRI

Maldives Investment Forum

Bilateral cooperation

BRI

BRI/climate change/other
cooperation

BRI/climate change/other
cooperation

Bilateral cooperation

Topic

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1700007.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1533331.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1517504.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1517503.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1428606.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1297332.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1272605.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1191425.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1191245.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1183284.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/
yz_676205/1206_676692/xgxw_676698/t1115098.shtml

Link
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Sri Lanka

Nepal

Sri Lanka

Sri Lanka

Nepal/Thailand

Maldives

Nepal

March 29, 2014

June 24, 2014

July 8, 2014

September 2014

November 1,
2014

November 23,
2014

December 4,
2014

April 7, 2015

Nepal

Money ($50,000)

Daily supplies

Contents of
Donation/
Assistance

Chinese Buddhist
Delegation

China Mechanical
Engineering Corp

China International
Culture Communication
Center with Chinese
companies
(not-specified)

Ceylon Chinese Paper;
not-specified Chinese
private companies

China Merchants Group

Buddhist Association
of China/Nepal Chinese
Temple

China Railway
Engineering Corp

Quasi-NGO/private
sector

Scholarship/fund for
school construction

Disaster relief fund;
dispatch rescue team

Daily supplies

School/daily supplies;
scholarship; school
building

Private sector

Private sector

Religious group

State-owned
enterprise

State-owned
enterprise; private
sector

Disaster relief fund

Potable water

State-owned
enterprise

Religious group

School facilities

Free cataract surgery
campaign

State-owned
enterprise

Religious group; NGO

Quasi-NGO

Religious group

Donor Type

Medical and daily
supplies

Arniko Society, Shenzhen Free clinic
Qingchaohui, Nepal
Chinese Temple

Red Cross China

Hainan Airline

Nepal

January 24, 2013

Nepal Chinese Temple

2015

Sri Lanka

January 13, 2013

Ceraflo China

Nepal

Date

China-Based
Donor

December 11, 2015 Nepal

Target
Country

Chinese Assistance in Focus Countries, 2013–2019

Appendix 2

Hospital

BRI

Local citizens

College Students 100 per Local citizens/
country/Nepal Lumbini academia
University

https://travel.163.com/15/0430/10/
AOEMDB4H00064M2L.html

http://www.ceraflo.cn/page118?article_id=11

http://www.xinhuanet.com/world/201504/07/c_1114880420.htm

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_
AN201509170010823398_1.pdf

http://world.people.com.cn/n/2014/1124/c100226083850.html

Central government http://news.sina.com.cn/m/news/roll/2014-1103/142131087122.shtml

Sri Lanka Parliament

BRI

https://www.cmhk.com/main/a/2015/k13/
a14960_15015.shtml?2

https://fo.ifeng.com/news/
detail_2014_07/14/37325135_0.shtml

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_
AN201509170010823398_1.pdf

http://np.chineseembassy.org/chn/xwdt/
t1141920.htm

http://news.12371.cn/2013/01/24/
ARTI1359022771698829.shtml

http://www.fjnet.com/cssy/cssynr/201301/
t20130120_203933.htm

Local citizens

Lumbini Charity Primary Local citizens
School

Sri Lanka National
Cancer Hospital

Local citizens

Quasi-NGO

Local citizens

Recipient Type Link

BRI

BRI

Local citizens in rural
areas

Red Cross Sri Lanka

Local students in need
at Butwal

Connections to
Target Country Recipient

http://csr.
hnagroup.com/
hna-common
weal/news-de
tail.jsp?id=59

Arniko Society
is composed of
Nepali students
who studied in
China

Note
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Sri Lanka

Bangladesh

July 4,
2017

2015

June 3,
2017

Nepal

2015

Sri Lanka

Nepal

2015

April 4,
2017

Nepal

2015

Bangladesh

Nepal

2015

February 28,
2017

Nepal

2015

Sri Lanka

Nepal

2015

July 9,
2016

Nepal

2015

Sri Lanka

Nepal

Date

June 3,
2016

Target
Country

Disaster relief fund and
materials

Money

Raise money

Dispatch rescue team

Disaster relief fund and
materials

Red Cross China

Chinese Buddhist
Delegation

China Aviation
International

Chinese Buddhist
Delegation

Buddhist Temples from
Fujian Province

China Harbor
Engineering Corp
Religious group

State-owned
enterprise

Money ($100,000)

Disaster relief fund;
scholarship

Daily/school supplies

Quasi-NGO

Religious group

State-owned
enterprise

BRI

BRI

Bangladesh Buddhism
Revival Society

Local citizens

Local citizens

https://www.sohu.com/a/132720430_115926

http://www.jxfx.org/news_info.asp?nid=933

http://www.jjfj.com/h-nd-181.html

Red Crescent
Bangladesh

Quasi-NGO

http://toutiao.chinaso.com/gj/detail/2017070
4/1000200032975761499177106299456243
_1.html

Disaster Relief National Central government; http://www.shandongfojiao.cn/xinwenzhongxin/
duiwaijiaoliu/2017-06-07/719.html
Fund; Buddhist and Pali academia
University of Sri Lanka

A girls’ orphanage

Religious group

Local citizens

https://m.sohu.
com/n/452644465/?wscrid=32576_2

http://roll.sohu.com/20150505/n412434637.
shtml

Private sector; stateowned enterprise

http://www.vtibet.com/tbch/2015zt/nbrqz/
shgz/201504/t20150428_298856.html

https://rufodao.qq.com/a/20150427/022401.
htm

https://www.cswef.org/cswef/news/detail/
id/176.html

http://news.jcrb.com/jxsw/201504/
t20150427_1500366.html

http://www.ce.cn/cysc/sp/info/201505/01/
t20150501_5258546.shtml

http://www.ceweekly.cn/2018/0427/223983.
shtml

Recipient Type Link

https://www.foryoucf.com/article/343
BRI

Local citizens, school

Connections to
Target Country Recipient

Private sector

Private sector

Religious group

Quasi-NGO

Quasi-NGO

Quasi-NGO

Money (100,000 RMB) Religious group
and a statue of Amitabha

Disaster relief fund;
scholarship

Daily supplies

Infrastructure repair;
Chinese companies in
daily supplies; disaster
Nepal: ZTE; Gezhouba
Group; Hongxiang Hotel; relief by volunteers
Shanghai Construction
Group

Foryou Charitable
Foundation

Wanda Group

Shanghai Yufo Temple

China Social Welfare
Foundation

Red Cross China

Donor Type

Disaster relief; school
Quasi-NGO
building; hygiene service

Contents of
Donation/
Assistance

Disaster relief fund
China Medical
Pharmaceutical Material
Association

China Foundation for
Poverty Alleviation

China-Based
Donor

The event
recurred
annually from
2014 at least
until 2019

Note
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Nepal

Sri Lanka

Nepal

Nepal

Sri Lanka

Nepal

Bangladesh

Sri Lanka

Nepal

Bangladesh

Bangladesh

September 20,
2017

December 8,
2017

April 14,
2018

April 26,
2018

June 8,
2018

July 30,
2018

November 6,
2018

November 28,
2018

December 20,
2018

December 29,
2018

January 1,
2019

Bangladesh

Bangladesh

September 1,
2017

June 4,
2019

Bangladesh

July 28,
2017

Date

Target
Country

Quasi-NGO; business
association

School supplies

Fund for Ananda Kuti
School

NGO

Chinese Embassy/
Chinese Companies

School supplies

State-owned
enterprise

Red Cross China, Weigao Hemodialysis equipment Quasi-NGO; private
Group
sector

Fix the underdrainage
State-owned
China Railway
Engineering Corp (Padma system in Dhaka old city enterprise
Bridge Team)

Enlai Foundation

Business (not
specified)

School supplies
Volunteers from
Chinese companies (not
specified)

Quasi-NGO; NGOs

State-owned
enterprise

School supplies

Local citizens

State-owned
enterprise

Private sector

Private sector;
quasi-NGO

Durbar Middle School

Money

Yuba Sahabhagita
School

China Petroleum Pipeline School supplies
Engineering

China Association for
NGO Cooperation; 25
Chinese NGOs (not
specified)

Religious group

Donor Type

Hemodialysis equipment Quasi-NGO

A tower for Atiśa

Contents of
Donation/
Assistance

Nepal Chinese Federation Disaster relief fund

China Foundation for
Poverty Alleviation;
Nepal Chinese
Companies Association

China Aviation Planning
and Design Institute

Tianjin Tockcheck Puji
Foundation

Suning Group; China
Foundation for Poverty
Alleviation

Red Cross China

Yunnan Province
Buddhist Association

China-Based
Donor

BRI

BRI

BRI

BRI

http://www.avic-apc.com/Content-30-71.html

https://www.sohu.com/a/209317545_434342

http://www.chinafrica.cn/chinese/
mrxw/201709/t20170920_800104983.html

http://www.chinanews.com/gn/2017/0929/8343969.shtml

https://rufodao.qq.com/a/20170728/017474.htm

http://www.xinhuanet.com/world/201811/06/c_129985788.htm

http://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/
news-21709.html

Quasi-NGO

Local citizens

http://www.xinhuanet.com/world/201906/04/c_1210149978.htm

http://www.kmcits0366.com/a/guoneizix
un/2019/0101/169778.html

http://www.xinhuanet.com/world/201812/29/c_1210026833.htm

https://news.sina.com.cn/o/2018-12-20/doc-ih
qhqcir8615850.shtml

Chinese organization http://www.xinhuanet.com/over
seas/2018-11/28/c_1210004214.htm

Local citizens

Local citizens

Central government http://www.chinaql.org/n1/2018/0622/c41965030075706.html

Quasi-NGO

Quasi-NGO

Religious group

Recipient Type Link

Local schools/orphanage Local citizens

Red Crescent
Bangladesh

Ananda Kuti School

Colombo calligraphy
class

A local primary school

MAV School

Ministry of Disaster
Management

Pinnawala Elephant
Orphanage

Red Crescent
Bangladesh

Bangladesh Buddhism
Revival Society

Connections to
Target Country Recipient

These NGOs
also sought
cooperation
partners during
the visit

Began to build

Note
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Nepal

Bangladesh

Nepal

June 16,
2019

July 23,
2019

August 28,
2019

Date

Target
Country

China Foundation for
Poverty Alleviation

China Communication
Construction

Chengdu City

China-Based
Donor

School supplies

Blood separation
collection equipment

Street sweepers

Contents of
Donation/
Assistance

Quasi-NGO

State-owned
enterprise

Local government

Donor Type

BRI

Sister cities

A local school for deaf

Local hospitals

Kathmandu City

Connections to
Target Country Recipient

Local citizens

Local citizens

Local government

http://www.xinhuanet.com/world/201908/28/c_1124931904.htm

http://www.xinhuanet.com/world/201907/23/c_1210207424.htm

http://www.xinhuanet.com/world/201906/16/c_1124630716.htm

Recipient Type Link

Note
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China Railway
Construction
Corp.

February
21, 2020

Bangladesh
Donation
China Railway
Engineering Corp Military Hospital
(Padma Bridge
Project)
Donation

April 8,
2020

April 9,
2020

China Merchants Ministry of
Port Holding
Health and
Family Welfare

2 temperature
measuring devices

Thermometers

Donation

Sinohydro 3rd
Bureau

April 6,
2020

Dhaka
Department of
Water

5,000 nucleic acid
test kits, 100 kg of
disinfectant, 50 kg of
hand sanitizer

10,000 test kits,
1,000 thermometers

Donation

Donation
Ministry of
Health and
Family Welfare/
CDC/hospitals

Donation

2,000 pieces
of protective
clothing worth
$80,000,
50,000 medical
masks

30,000 medical
masks, 3,000
KN90 masks,
545 sets of
protective
clothing, Goggles

100,000 dis
posable medical
masks, 5,000
disposable med
ical protective
clothing

10,000 PPEs

Medical
Equipment
(test kits,
thermometers, Medical
disinfectant, etc.) Clothing

March 29, Overseas Chinese Bangladesh
Policemen
2020
Association in
Department
Bangladesh

March 26, Huawei
2020

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

Local orphanages Donation

To

March 26, Chinese embassy Bangladesh
2020

From

Date

BANGLADESH

China’s COVID Diplomacy in Focus Countries

Appendix 3

Vaccines

Source

“Medical
Supplies”

Remote video
conferencing
systems and AI
solutions

https://www.163.com/dy/article/
FA1VEGAB0550A54Z.html

http://www.xinhuanet.com/
world/2020-04/08/c_1210548785.
htm

http://www.cteb.com/art/2020/4/10/
art_7336_774308.html

http://www.chinaqw.com/
hqhr/2020/03-30/251510.shtml

http://m.xinhuanet.com/202003/27/c_1125776729.htm

https://www.ebdpratidin.com/arc/
archive/2020-03-25

School supplies, http://www.crcc.cn/art/2020/2/21/
art_205_3058974.html
schoolbags,
stationery

COVID
Infrastructure
Loan/Debt
(field
Restructuring hospital, etc.) Other
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Surgical masks,
N95 masks,
protective
gloves, safety
goggles, PPEs

Bangladesh

Local
contractors/
Local people

National
Donation
Museum/ some
other culture
related NGOs

Ministry of
Donation
Health and
Family Welfare

China

April 22, China Railway
2020
Construction
Corporation
2nd Bureau

April 23, Hunan
2020
Archaeology
Research
Center

April 25, China
2020
Machinery
Import &
Export Corp.

Donation

Donation

Green Zhejiang Institute of
Donation
Epidemiology,
Disease Control
& Research

April 17,
2020

April 17,
2020

1,000 goggles,
3,640 medical
isolation
clothing,
18,000 civilian
protective
masks

Bhanga Highway Donation
China Railway
Engineering Corp. Police Station
4th Bureau

April 17,
2020

2 temperaturemeasuring devices

Thermometers

15 bottles of disposable
disinfectant

Masks,
protective
clothing

13,700 masks

500 protective
masks

Local families in Donation
need

Bangladesh
Association
of Chinese
Enterprises

April 10,
2020

2,000 coronavirus
nucleic acid detection
reagents, worth
360,000 yuan

Bangladesh
Donation
Beijing XABT/
Chinese Academy Embassy in China
of Medical
Sciences/BRI
Chinese Medicine
Development
Forum

April 10,
2020

To

From

Medical
Equipment
(test kits,
thermometers, Medical
disinfectant, etc.) Clothing

Date

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

BANGLADESH (continued)

Vaccines

http://www.bjchp.gov.cn/
cpqzf/315734/bmdt/5245422/
index.html

Source

“Other
http://www.xinhuanet.
anti-epidemics” com/world/202004/25/c_1125904646.htm

“Anti-epidemic http://www.hnkgs.com/
materials”
show_news.aspx?id=2377

http://www.sc.chinanews.com.
cn/bwbd/2020-04-22/126630.
html

https://www.ebdpratidin.com/
arc/archive/2020-04-20

https://www.163.com/dy/article/
FAG36DVO0511AVHF.html

http://www.ctcecc.com/
content-581-30929-1.html

10 tons of rice, http://www.xinhuanet.com/
2,000 litres of world/2020-04/13/c_1210556296
edible oil, money .htm

COVID
Infrastructure
Loan/Debt
(field
Restructuring hospital, etc.) Other
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Fujian Yongfu
Holding

China

Not Specified
Huatai
Insurance/Fuxing
Foundation/
Fuxing Medicine

China

China

China

May 25,
2020

June 8,
2020

July 19,
2020

May 12,
2021

June 12,
2021

June 29,
2021

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh

Mymensingh

Bashundhara
Petroleum and
Gas

Sinopec

May 14,
2020

To

From

Date

Sale

Donation

Donation

Donation

Donation

Donation

Team from the
Chinese National
Health Council,
comprising
doctors, nurses, and
scientists

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

BANGLADESH (continued)

2592 nucleic acid test
reagents

100 temperature
measuring devices

40,000 medical
surgical masks,
20,460 KN95
masks

110,000 disposable masks, 500
sets of medical
protective
clothing, 5,000
pairs of medical
gloves

500 disposable
medical masks,
50 sets of
protective
clothing, 100
goggles

Medical
Equipment
(test kits,
thermometers, Medical
disinfectant, etc.) Clothing

Purchase,
amount, and
vaccine unclear

600,000 doses
of Sinopharm

500,000 doses
of Sinopharm

Vaccines

COVID
Infrastructure
Loan/Debt
(field
Restructuring hospital, etc.) Other

https://www.dhakatribune.com/
health/coronavirus/2021/06/29/
envoy-first-batch-of-purchasedchinese-vaccines-to-arrive-soon

https://www.aa.com.tr/en/
asia-pacific/china-gives-bangladeshanother-600-000-doses-of-covid19-vaccine/2272534

https://www.thehindu.com/news/
international/bangladesh-receives500000-doses-of-chinese-covid-19vaccine-as-gift/article34542748.ece

http://www.ehuatai.com/news/
1232.html

https://www.ebdpratidin.com/arc/
archive/2020-06-09

http://fzgxq.fuzhou.gov.cn/
xjwz/zwgk/yqdt/202005/
t20200528_3290105.htm

https://www.sohu.
com/a/395229669_818167

Source
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Shenzhen Hongfa Nepal
Temple, Tibet
Government/
Lumbini Park

People’s Liberation Nepal Army
Army

May 3,
2020

May 13,
2020

Medical
Expertise
(doctors,
training
manuals)

Donation

Donation

Donation

Medical
Expertise
(Doctors,
Donation/ Training
Sale
Manuals)

Donation

Donation

Donation

Nepal Consulate Donation
in Lhasa

Tibet Shanyuan
Foundation

April 1,
2020

May 2020 Zhonghua Temple Not specified
(Chinese Temple in
Nepal)

Pokhara

March 27, Tibet Ganzi
2020

To
Nepal
Government

From

Maldives

March 25, Beijing Savant
2020
Biotechnology
Company

Date

NEPAL

March 26, China
2021

Donation
Beijing Urban
Maldives National
Construction Group Disaster Management
Agency

Donation/
Sale

May 6,
2020

To

From

Date

MALDIVES

2,000 kits

Medical
Equipment

Medical
Equipment

250,000 disposable
medical masks,
10,000 N95 masks

50,000 medical
masks

260,000 masks

20,000 medical
masks

Medical
Clothing

Tents

Source

“116,984 pieces
of health items”

https://ekantipur.com/news/2020/05/13/158
9356646747641.html

https://fo.ifeng.com/c/7wENza77BYW

https://www.chinacourt.org/article/
detail/2020/04/id/4878677.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?
id=1678945617276176724&wfr=spider&for=pc

http://www.gzz.gov.cn/gzzrmzf/
c100044/202004/
538f08bd121e46b18685dfe5c7f1759f.shtml

https://ekantipur.com/news/2020/03/25/
1585141917062314.html

Source

https://www.gov.mv/en/news-and-communications/china-donates-200000-dosesof-sinopharm-vaccine-to-the-maldives

“Anti-epidemic https://www.sohu.
materials”
com/a/393289196_267106

COVID
Infrastructure
Loan/debt
(field
Vaccines restructuring hospital, etc.) Other

200,000 Sinopharm
vaccines, out of
which 100,000 have
been received

Medical
Clothing Vaccines

COVID
Infrastructure
Loan/Debt
(field hospital,
Restructuring etc.)
Other
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Kathmandu City

Donation

5,000 testing
kits, 2 nucleic
acid amplification
and detection
analyzers, 5,000
sampling kits

Overseas Chinese Village in Rasuwa Donation
Association in
Nepal/ Xi’an Yaji
Academy

August 2,
2020

Nanjing City

620,000 masks

Donation

Lumbini
Development
Trust/TransHimalayan
Charity
Foundation

Nepal Chinese
Temple/Shenzhen
Na Zi Charity
Foundation

July–
August
2020

August 4,
2020

490,000 masks,
protective clothing,
goggles, medical
gloves, protective
masks

Donation

http://wb.nanjing.gov.cn/xwzl/202008/
t20200804_2321071.html

170 households, https://baijiahao.baidu.com/
s?id=167414589364215
in which each
villager received 4366&wfr=spider&for=pc
25 kg of rice and
1,000 NPR cash

https://baijiahao.baidu.com/
s?id=167894561727617
6724&wfr=spider&for=pcc

https://baijiahao.baidu.com/
s?id=167894561727617
6724&wfr=spider&for=pc

http://www.linzhi.gov.cn/linzhi/
xwzx/202005/6e36b227eb8247aba55db2c048a1ae88.shtml

10,000 masks,
300 PPEs, 5,000
pairs of disposable
rubber gloves,
1,000 disposable
medical caps, 300
medical protective
masks, 300 medical
isolation goggles,
300 medical isolation masks, 1,000
medical isolation
shoe covers

Not specified

May
2020

100 non-contact
infrared
thermometers

Source
http://news.sznews.com/content/mb/202005/13/content_23149525.htm

COVID
Infrastructure
Loan/debt
(field
Vaccines restructuring hospital, etc.) Other

1,000 sets of medical
protective clothing,
3,000 pairs of
medical goggles

Medical
Clothing

Zhejiang
Luban Alumni
Association

Tibet Nyingchi

May 26,
2020

Donation

Not specified

Medical
Equipment

Donation

China
International
Culture
Communication
Center

May 13,
2020

To

Pokhara

From

Date

Medical
Expertise
(Doctors,
Donation/ Training
Sale
Manuals)

NEPAL (continued)
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China

China

China

July 9,
2021

July 16,
2021

July 16,
2021

China

March
2021

China

China Railway Moonlight
Construction
Children’s
Corporation 14th House
Bureau

March
2021

June 2,
2021

Jiangxi Heying Not specified
Pharmaceutical
Co. Ltd.

August
2020

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

Shenzhen
Not specified
Kingworld Group

August
2020

To

From

Date

NEPAL (continued)

Sale

Donation

Sale

Donation

Donation

Donation

Donation

Donation

Medical
Expertise
(Doctors,
Donation/ Training
Sale
Manuals)
Medical
Equipment

4,200 masks

100,000
disposable medical
masks, 6,000 N95
masks

200,000
disposable medical
masks

Medical
Clothing

4,000,000
doses of
Sinopharm/
Vero Cell
bought,
800,000
delivered

1,600,000
doses of
Sinopharm
donation
pledged

Undisclosed
amount of
Sinopharm

1,000,000
doses of
Sinopharm
vaccine

800,000
doses of
Sinopharm
- grant
(probably)

https://baijiahao.baidu.com/
s?id=167894561727
6176724&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/
s?id=1678945617276176
724&wfr=spider&for=pc

Source

https://kathmandupost.com/
national/2021/07/16/china-to-donateadditional-1-6-million-doses-of-covid-19vaccines-to-nepal

https://kathmandupost.com/
national/2021/07/16/china-to-donateadditional-1-6-million-doses-of-covid-19vaccines-to-nepal

http://www.xinhuanet.com/en
glish/2021-07/09/c_1310052208.htm

“https://www.business-standard.com/
article/current-affairs/nepal-receives800-000-doses-of-coronavirus-vaccinefrom-china-121060200071_1.html

https://www.reuters.com/business/
healthcare-pharmaceuticals/china-gift1-million-covid-19-vaccine-doses-ne
pal-2021-05-26/

School supplies https://www.163.com/dy/article/
G59ORHRJ0514R9KD.html

COVID
Infrastructure
Loan/debt
(field
Vaccines restructuring hospital, etc.) Other
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China

March
2020

Donation

Singer (Sri Lanka)
PLC

Chongqing
Beian Electric
Engineering
Equipment

Alibaba
Foundation
and Jack Ma
Foundation

April 1,
2020

April 1,
2020

Donation

Donation

Prime Minister
Office

China
Metallurgical
Group
Corporation

April 1,
2020

Colombo
Department of
Health

Donation

Chinese Embassy Health Ministry

April 1,
2020

Donation

Xiangyuan
County/China
International
Chamber of
Commerce for
the Private
Sector

March 31,
2020

Business
and Industry
Association of Sri
Lanka

March 29, Kaison (Xiamen) Sri Lanka Embassy Donation
2020
in China

100,000 KN95
masks

20,000 medical
masks

1,008 nucleic acid 50,000 medical
masks
diagnostic kits
(test kits)

20,000 face
masks, 2,000
N95 masks, 2,000
protective suits, 200
quarantine suits

10,000 disposable
protective masks

3,000 masks

Donation

Colombo Police
Department

March 28, AVIC (Aviation
2020
Industry
Corporation
of China)
International

8,000 masks

Medical
Clothing

10,000 medical
masks

Medical
Equipment

Sri Lanka Embassy Donation
in China

Donation

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

March 26, Sinopec
2020

Sri Lanka

Zhejiang Shuren University of Sri
University
Jayawardenapura

January
29, 2020

To

From

Date

SRI LANKA

$500,000,000 loan

Financial
Vaccines Assistance

https://www.imsilkroad.com/news/p/407761.
html

http://www.sinopecgroup.com/
group/xwzx/gsyw/20200331/
news_20200331_370350709722.shtml

https://www.thehindu.com/news/international/
china-extends-500-million-loan-to-lanka/
article34305277.ece

https://www.zjsru.edu.cn/info/1042/7837.htm

Source

https://www.163.com/dy/article/
F97C0LQ00525TCS0.html

https://www.cndca.org.cn/mjzy/ztzl/hdlzt/
kjyq_mjzxd/_1471376/1510021/index.html

“Anti-epidemic http://www.xinhuanet.com/world/2020supplies”
04/03/c_1210540936.htm

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/
t1765095.shtml

http://www.xiangyuan.gov.cn/xwzx/
jrxy/202004/t20200402_1944193.html

http://fj.sina.com.cn/news/b/2020-03-30/
Hopeng tea
detail-iimxxsth2593881.shtml
products
worth
100,000 yuan

COVID
Infrastructure
(field
hospital, etc.) Other
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125,000 face masks

75,000 masks of
various types, 500
sets of protective
clothing, 1,000 pairs
of goggles

Chinese
government

Chinese embassy Education Minister

China Machinery Ministry of Civil
Import & Export Transportation
Corp.

April 28,
2020

May 26,
2020

June 2,
2020

20,016 nucleic acid 10,000 medical
diagnostic kits
protective face
masks, 10,000
disposable coveralls,
1,000 medical
goggles, 5,000
single-use rubber
surgical gloves

Ministry of Health Donation
and Indigenous
Medicine

Donation

Medical surgical
masks, medical
protective clothings

20,000 disposable
medical masks

Donation

Western Province

100 ear
thermometers

Sichuan

Donation
Sri
JayawardenapuraKotte

April 23,
2020

Medical
Clothing

Licheng City

Medical
Equipment

April 17,
2020

To

From

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

Date

SRI LANKA (continued)
Financial
Vaccines Assistance

COVID
Infrastructure
(field
hospital, etc.) Other

https://www.chinacourt.org/index.php/article/
detail/2020/06/id/5282457.shtml

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/
t1783538.shtml

http://www.dinamina.lk/2020/04/28/%E0%B
6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A
D%E0%B7%8A/94278/%E0%B6%A0%E0%B
7%93%E0%B6%B1-%E0%B6%BB%E0%B6%A
2%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0
%B7%8A-%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6
%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1211%E0%B6%9A-%E0%B6%86%E0%B6%BB%
E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7
%92%E0%B6%AD-%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%
B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA-%E0%B6%
8B%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B6%BB%
E0%B6%AB

https://cbgc.scol.com.cn/
home/275213?from-related-news

http://fj.sina.com.cn/news/2020-04-17/detail-iir
cuyvh8331963.shtml

Source
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Zhejiang Shuren University of Sri
University
Jayawardenapura

July 24,
2020

Sri Lanka

Ma’an’shan Local Sri Lanka China
Government
Association

June
2020

September China
15, 2020

Bandaranaike
Hangzhou
Hikvision Digital International
Airport
Technology
Co. Ltd in
coordination
with IT Gallery
Computers
Pvt. Ltd. (SL
Company)

June 3,
2020

To

From

Date

SRI LANKA (continued)

Donation
(note, this
could be
cumulative)

Donation

Donation

Donation

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

10,000 antiepidemic masks

5,000 disposable
medical masks

Medical
Clothing

73,000 testing kits 4,500,000 face
masks, 54,000
PPE suits

Temperaturetesting heat
camera

Medical
Equipment

Financial
Vaccines Assistance

“Other
equipment”

COVID
Infrastructure
(field
hospital, etc.) Other

http://www.dinamina.lk/2020
/09/15/%E0%B6%B4%E0%B7
%94%E0%B7%80%E0%B6%
AD%E0%B7%8A/104095/%
E0%B7%81%E0%B7%8A%E2
%80%8D%E0%B6%BB%E0%
B7%93-%E0%B6%BD%E0%B
6%82%
E0%B6%9A%E0%B7%8F-%E0%
B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%
B1-%E0%B7%83%E0%B6%B6%
E0%B6%B3%E0%B6%AD%
E0%B7%8F-%E0%B6%86%E0%B
6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE
%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%
B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B
6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%
B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%91

https://www.zjsru.edu.cn/info/1042/7837.htm

http://news.hnr.cn/202007/03/130634.html

http://www.dinamina.
lk/2020/05/27/%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2
%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%
B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0
%B6%9A/95974/it-gallery-%E0%B7%83%E0%
B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BA-%E0%B6%B
6%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0
%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%
8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A-%E0%B6%A2%E
0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80
%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%
E0%B6%AD%E0%B6%BB-%E0%B6%9C%E0%
B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A
%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%
B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%8
5%E0%B6%A7

Source
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From

China

China

March
2021

April 12,
2021

Sri Lanka

Donation

Sri Lanka

China

March
2021

Sri Lanka

Sri Lanka Embassy Donation
in China

Donation

March 22, Demai
2021
International
(Shandong)

Ma’an’shan Local Sri Lanka China
Government
Association

Donation

Colombo

March 18, Beijing,
2021
Shanghai, and
Chengdu

March
2021

Donation

Donation

Anuradhapura

Chinese Embassy Sri Lanka

Sri Lanka

To

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)

November Linfen Local
19, 2020 Government

October
27, 2020

October 12, China
2020

Date

SRI LANKA (continued)

30 sets of flat face
mask–making
machines, 60
sets of welding
earband machines,
altogether a value
of 17.64 million
yuan

Testing reagents,
ventilators

25,000 PCR test
kits

Medical
Equipment

Masks, protective
clothing

30,000 disposable
medical antiepidemic masks

Medical
Clothing

600,000
Sinopharm
vaccines
$500,000,000 loan

$1.5 billion USD
currency swap deal

$90,000,000 grant

Financial
Vaccines Assistance

Funds and
donations to drop
out schoolchildren

COVID
Infrastructure
(field
hospital, etc.) Other

https://www.thehindu.com/news/international/
china-extends-500-million-loan-to-lanka/
article34305277.ece

https://timesofindia.indiatimes.com/world/restof-world/sri-lanka-gets-2nd-vaccine-donationfrom-china/articleshow/82965756.cms

https://www.thehindu.com/news/international/
sri-lanka-secures-15-bn-chinese-loan/arti
cle34144236.ece

http://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/82/rss/channel/cn/columns/sz8srm/stories/
WS60598225a
3101e7ce974557e.html

http://ahfao.ah.gov.cn/xwzx/wsdt/120274401.
html

https://www.fmprc.gov.cn/ce/celk/chn/xwdt/
t1862319.htm

https://www.thepaper.cn/
newsDetail_forward_10065256

http://www.dinamina.lk/2020/10/24/%E0%B6
%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD
%E0%B7%8A/107404/%E0%B6%A0%E0%B7
%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%
E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%A7pcr-%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E
0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%
BD-25000%E0%B6%9A%E0%B7%8A

https://www.thehindu.com/news/international/
sri-lanka-in-talks-to-secure-500-mn-in-chineseloans/article32837581.ece

Source
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From

China

China

China

Date

May 26,
2021

July 16,
2021

July 27,
2021

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

To

SRI LANKA (continued)

Donation

Sale

Donation

Medical
Expertise
(doctors,
Donation/ training
Sale
manuals)
Medical
Equipment

Medical
Clothing

1,600,000
Sinopharm
doses

6,000,000
Sinopharm
doses bought;
2,000,000
bought
doses to be
delivered
in the third
week of July;
2,000,000
more doses to
be bought in
the last week
of July

500,000
Sinopharm
vaccines

Financial
Vaccines Assistance

COVID
Infrastructure
(field
hospital, etc.) Other

https://twitter.com/GotabayaR/stat
us/14199960082
72916481

https://www.thehindu.com/news/international/
china-to-pump-in-more-vaccines-as-sri-lankawidens-coverage/article35365446.ece

https://timesofindia.indiatimes.com/world/restof-world/sri-lanka-gets-2nd-vaccine-donationfrom-china/articleshow/82965756.cms

Source

Appendix 4
Chinese Education Initiatives With Focus Countries

NEPAL
Culture and Education Cooperation
•

•

Kathmandu University Confucius Institute
-

Founded in 2007 in cooperation with Hebei University of Economics
and Business

-

Until 2017, this center has taught Mandarin for over 20,000 Nepali students

-

It currently has four Chinese teachers with unknown number of volunteers

Confucius Classroom (affiliated to Kathmandu University Confucius Institute)
-

•

Tribhuvan University Confucius Institute
-

•

The radio program teaches Mandarin and discusses news in China

Hainan College of Vocation and Technique Nepal Campus
-

•

Opened in 2011 in cooperation with Beijing International Chinese College

China Radio International Radio Confucius Classroom
-

•

Received permission in April 2020 in cooperation with East China University
of Technology and Qinghai Nationalities University

Learning Realm International School Confucius Classroom
-

•

Opened in Nepal Academy of Tourism and Hotel Management in 2016

Opened in 2019, offering courses in hotel management

Qingdao Electronics School Nepal Campus
-

Opened in January 2020

Scholarships
Up to 2019, Chinese government has sponsored 3,000 students from Nepal with 100 new
scholarship holders added in 2019. The total number of Nepali students in China in 2019
was more than 6,400.
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Joint Degree Program
•

Master’s in Public Health: Kathmandu University School of Medical SciencesNanjing Medical University

Joint Research Center
•

Himalayan Hydropower Research Center: Kathmandu University-Wuhan
University

•

Kathmandu Center for Research and Education: Chinese Academy of ScienceTribhuvan University

•

Nepal Research Center: Yunnan Nationalities University-Tribhuvan University

•

Nepal Research Center: Zhejiang Gongshang University

Student Exchange Program
•

Northwestern Polytechnical University-Tribhuvan University

MoU on Cooperation
•

Tribhuvan University-Yunnan University

•

Central South University Xiangya Nursing School-Bharatpur City

•

China Federation of Literary and Art Circle-Nepal Academy

•

University of South China-Pokhara University

•

Leshan Normal University-Nepal Institute for Strategy Studies

•

Sun Yat-Sen University-Nepal Health Research Council

•

Central South University-Nepal Ministry of Health and Population

Research Project
•

China-Nepal Joint Experiment of RETROFIT Sponsored by International Center
for Collaborative Research on Disaster Risk Reduction
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BANGLADESH
Culture and Education Cooperation
•

•

North South University Confucius Institute
-

Opened in 2006 in cooperation with Yunnan University

-

Up to 2015, it offered Mandarin courses to more than 12,000 Bangladeshi
students

-

It currently has 2 full-time, 1 part-time, and 4 voluntary Chinese teachers

University of Dhaka Confucius Institute
-

•

•

Opened in 2016 in cooperation with Yunnan University

Shanto-Mariam University of Creative Technology Confucius Classroom
-

Opened in 2010 in cooperation with China Radio International

-

Has both a radio program and an in-person Chinese classroom

Under Negotiation: Luoyang Normal University Bangladesh Campus in coopera
tion with Comilla University

Scholarships
•

Chinese government offered 52 slots for scholarships to study in China in 2019

•

Technical and Vocational Education and Training (TVET) scholarship program

•

This program began to recruit students from Bangladesh since 2017 and offered
scholarships for 1,149 students and 50 candidates for master and PhD programs
in 2017 and 2018. In 2019, the program estimated to award 300 students with
scholarships.

Joint Degree Program
•

Wuhan Textile University-Southeast University; BGMEA University of Fashion &
Technology
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MoU
•

Shenyang Sports University-Bangladesh Institute of Sports

•

Huazhong Agricultural University-University of Rajshahi

•

Guangdong University of Foreign Studies-Dhaka University (agreement on
cooperation but no mention of MoU)

•

Yunnan University of Finance and Economics-Eastern University-Southeast
University

•

University of International Business and Economics-Bangladesh University of
Professionals

•

Beijing University of Foreign Studies-Dhaka University

•

Kunming Botanical Research Institute-Dhaka University

•

Research Center for Eco-Environmental Sciences-Bangladesh University of
Engineering and Technology

Joint Center
•

Center for Chinese Language and Culture: Yunnan Normal University-Eastern
University

•

Center for Chinese and Bangladesh Studies: Yunnan University-Dhaka University

SRI LANKA
Culture and Education Cooperation
•

•

Colombo University Confucius Institute
-

Opened in 2016 in cooperation with Beijing Foreign Studies University and
Yunnan Honghe University

-

It currently has 4 Chinese teachers (no information on volunteers)

Kelaniya University Confucius Institute
-

Opened in 2007 in cooperation with Chongqing Normal University

-

It currently has 3 Chinese teachers (no information on volunteers)
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•

•

China Radio International Confucius Classroom
-

Opened in 2009 in cooperation with a local Sri Lanka audience association

-

Offered courses in cooperation with China Construction Third Engineering
Bureau

Confucius Classroom at Sabaragamuwa University of Sri Lanka
-

•

Began to operate in early 2020 in cooperation with Huanggang Normal
University

Dalian Maritime University Sri Lanka Campus
-

Opened in 2017

Scholarships
•

24 students from Sri Lanka received scholarships from the Chinese government to
study in China

Joint Center
•

China-Sri Lanka Water Technology Research and Demonstration Center: Chinese
Academy of Sciences-University of Peradeniya

•

Huaqiao University Maritime Silk Road South Asian Research Center

MoU
•

University of Sanya-Horizon College of Business and Technology

•

China Buddhist Academy Putuoshan College-Kelaniya University

•

Leshan Normal University-Pathfinder Foundation

•

KAATSU International University Sri Lanka-Yunnan University of Finance and
Economics

•

Shandong Foreign Trade Vocational School-Sri Lanka National Institute of Labor
Studies
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Appendix 5
Chinese Training Programs for Focus Countries

NEPAL
Training Programs/Student Exchanges
Type of
Organizer

Program

Number of
Participants

Sichuan Association for Civil
Engineering

Quasi-NGO

China (Sichuan Province)-Nepal Cultural Heritage Restoration Seminar

20

Shanyuan Foundation

NGO

Job training program for Nepali adults (computer use), first class

20

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on Mandarin and Chinese culture at Kathmandu

100

Year

Organizer

2017
2018

2019

Shanyuan Foundation

NGO

Job training program for Nepali adults (computer use), second class

25

Shanyuan Foundation

NGO

Job training program for Nepali adults (computer use and Mandarin), third class

20

China Foundation for Poverty
Alleviation/Laoniuxiongmei
Foundation (joined in 2021)

Quasi-NGO

Electricians and plumbers training program at Kathmandu in cooperation with Chinese
companies in Nepal

75 for each year
aims for 3 years

NEPAL

Training Programs for Officials
Number of
Participants

Year

Organizer

Type of Organizer

Program

2015

Ministry of Foreign Affairs/
China Youth University of
Political Studies

Central government/party
organization

Seminar for young Nepali officers in the Communist Party (United
Marxist-Leninist)

20

2016

Sichuan government

Local government

Nepali health officers’ seminar in Sichuan

19

Qingdao Communist Youth
League School

Party organization

Seminar for young Nepali officers (no party affiliation specified)

20

Sichuan University

Academia

Advanced seminar on government affairs (first class)

15

Sichuan University

Academia

Advanced seminar on government affairs (second class)

15

2017

2018

Sichuan University

Academia

Advanced seminar on government affairs (third class)

20

Panzhihua College

Academia

Nepali health officers’ seminar in Sichuan

35

Tibet Foreign Affairs Office/
Xizang Minzu University

Local government/academia

Seminar for young Nepali officers (no party affiliation specified)

N/A

Local governments across China (no main organizer mentioned, the
students just travel around China)

Seminar on anti-corruption

N/A

Tibet Foreign Affairs Office/
Xizang Minzu University

Local government/academia

Seminar for young Nepali officers (no party affiliation specified)

9

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on anti-corruption

21

Supreme Court of PRC

Central government

Seminar for Nepali judges

N/A

Seminar on translation

N/A

General Administration of Press Central government
and Publication
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NEPAL

Training Programs for Officials (continued)
Year

Organizer

Type of Organizer

Program

Number of
Participants

2019

Tibet Foreign Affairs Office/
Xizang Minzu University

Local government/academia

Seminar for young Nepali officers (no party affiliation specified)

N/A

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on anti-corruption

Around 20

Tibet Foreign Affairs Office/
Xizang Minzu University

Local government/academia

Seminar for young Nepali officers (claimed to be coming from different
political parties)

30

2020

BANGLADESH

Training Programs/Student Exchanges
Program

Number of
Participants

Ministry of Commerce/Public Safety Central government

Seminar on public safety management for Bangladesh

20

Chinese Embassy in Bangladesh/
Yunnan Provincial government

Embassy and local
government

Visiting program for think tank scholars from Bangladesh

6

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on natural disaster response for Bangladesh

23

National Academy of Governance

Party organization

Workshop for senior civil servants from Bangladesh

N/A

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on customs management for Bangladesh

17

Ministry of Public Safety

Central government

Seminar on public safety and anti-terrorism for Bangladesh

20

Chinese Embassy in Bangladesh

Central government

2nd China-Bangladesh senior civil service officials seminar

60

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on alleviating poverty in Bangladesh

30

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on PPP project management in Bangladesh

27

N/A

Seminar on smart grid and urban grid upgrade for Bangladesh

N/A

Shangdong Police College
(purveyor) Supposed to be initiated
by Ministry of Public Safety though

Seminar for Bangladesh senior police officers

N/A

Huazhong University of Science and Academia
Technology

Seminar for senior officials of Bangladesh Ministry of Public Administration 32

Quanzhou Medical College

Academia

Seminar on maritime resources management and “blue” economy
development for Bangladesh

N/A

Ministry of Commerce/State
Council Information Office

Central government

Seminar for Bangladesh media practitioners

19

Ministry of Public Safety

Central government

BRI seminar on security management

15

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on public administration for Bangladesh

20

Year

Organizer

2015

2016

2017

2018

2019

Type of Organizer

N/A

2021

Seminar for Bangladesh junior and senior police officers

10+

Supreme Court

Central government

Seminar for Bangladesh judges

N/A

Yunan University

Academia

Bangladesh Foreign Service Academy online Mandarin seminar

N/A
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SRI LANKA

Training Programs
Year

Organizer

Type of Organizer

Program

Number of
Participants

2015

Ministry of Public Safety

Central government

Seminar for junior and senior policemen from Sri Lanka

14

2016

Yunan Police College

Local government

Seminar on internet crime prevention and detection for Sri Lanka

N/A

Sri Lanka Ministry of Public
Administration/Beijing Foreign Studies
University

Foreign government/academia

BRI seminar for Sri Lanka senior officials

30

Sinohydro 14th Bureau

State-owned enterprise

Training course on hydropower operation and maintenance

N/A

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on condiment plantation and production

N/A

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on agricultural information technology application

20

Chinese Embassy in Sri Lanka

Embassy

Dentist training for Chinese Sri Lankans

6

Chinese Academy of Science

Academia

Seminar on field epidemiology

10

China Harbor/Changsha University of
Technology

State-owned enterprise/
academia

Seminar on port and shipping engineering

N/A

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on transportation infrastructure planning and development

19

2018

2019

MALDIVES

Training Programs/Student Exchanges
Year

Organizer

Type of Organizer

Program

Number of
Participants

2014

Ministry of Commerce/Ministry of
Public Safety

Central government

Seminar on police affairs for Maldives police

20

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on solar energy appliance and management

20

Not specified

Central government

China-Maldives seminar on police affairs

20

2015

2016

Chinese Embassy in Maldives/National Central government/party
Academy of Governance
organization

Overseas seminar on public management for officials from Maldives

409

2017

Chinese Academy of Discipline
Inspection and Supervision

Central government/party
organization

Seminar on anti-corruption for Maldives officials

N/A

2018

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on strategic planning of human resources for Maldives officials

19

Ministry of Commerce/National
Academy of Governance

Central government/party
organization

Overseas seminar on public management for officials from Maldives

19

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on smart sanitation and harmless treatment of garbage for Maldives 19

Hainan Department of Commerce

Local government

Seminar on tourism management professional cultivation

11

Shandong provincial government

Local government

Seminar on anti-corruption for Maldives officials

20

Ministry of Commerce

Central government

Seminar on public management for officials from Maldives (two classes)

N/A

Chinese Embassy in Maldives/National Central government/party
Academy of Governance
organization

Overseas seminar on public management for officials from Maldives

N/A

Jiangxi provincial government
(purveyor)

Local government

Seminar for local representatives of Maldives

N/A

Ministry of Commerce/Ministry of
Public Safety

Central government

Seminar on criminal investigation capability for Maldives police

20

2019
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Appendix 6
Citations for Figure 9, “Top Sources of FDI in Focus Countries”
Foreign Investment & External Debt (FIED) Division, Statistics Department, Bangladesh
Bank; Government of Nepal, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Department
of Industry, Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section, Industrial Statistics for
FY 2019/20 https://www.doind.gov.np/uploads/notices/Notices-20210424190332609.pdf;
“Annual Report 2017,” Central Bank of Sri Lanka, 2018, https://www.cbsl.gov.lk/en/
publications/economic-and-financial-reports/ annual-reports/annual-report-2017; “Annual
Report 2020,” Central Bank of Sri Lanka, April 2021, https://www.cbsl.gov.lk/en/
publications/economic-and-financial-reports/annual-reports/annual-report-2020.
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Appendix 7
China–Focus Country Interactions Between Governments and Political Parties
Party

Government

Hybrid

NEPAL
Date

Type

Topic

China

Nepal

Content

Note

Source

March 21,
2016

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of International Chairman of Nepal
Department of Communist Communist Party/PM Oli
Party of China (IDCPC)
Tao Song

Discussed inter-party
cooperation/bilateral
relations

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114068.html

August 18,
2016

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC,
Tao Song

Special envoy of PM,
Krishna Bahadur Mahara
(was in Maoist faction)

Discussed inter-party
cooperation/bilateral
relations

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114337.html

March 26,
2017

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

PM Pushpa Kamal Dahal

Inter-party/bilateral
cooperation

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114680.html

September 8, Meeting
2017

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Vice PM/Foreign minister
Krishna Bahadur Mahara

Bilateral cooperation/BRI

December 20, Meeting
2017

Political/party
affairs

Delegation of CCP officials Former PM Sher Bahadur
led by President of CSSA, Deuba
Weiguang Wang

Introduce 19th National
Congress of CPC

February 19,
2018

Meeting

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Chairman of Nepal
Communist Party/PM
Oli, Chairman of Maoist
Communist Party Pushpa
Kamal Dahal, Chairman
of Nepali Congress Sher
Bahadur Deuba, and
Chairman of Federal
Socialist Forum, Upendra
Yadav

Discussed inter-party
cooperation/bilateral
relations

April 3,
2018

Meeting

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Delegation of Federal
Socialist Forum

Inter-party/bilateral
relations

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115215.html

April 9,
2018

Meeting

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yajun Wang

Former PM Madhav Kumar Inter-party/bilateral
Nepal
relations

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115222.html

May 28,
2018

Meeting

Party affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Members of Central
Commission of Nepal
Communist Party

July 29,
2018

Meeting

Political/Party
affairs

September
13, 2018

Meeting

Political/Party
affairs

https://www.idcpc.org.
Mahara: Nepal
cn/bzhd/wshd/201912/
follows “One
China Policy” and t20191216_114922.html
does not allow
any faction to
carry on antiChina operation
in Nepal
https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115129.html
IDCPC’s trip to
Nepal was part
of campaign to
introduce the gist
of 19th National
Congress of CCP

https://www.idcpc.
org.cn/ztwy/zytz/
sjdxj_1/dwxjt/gyzxjt/
nbe/xw/201912/
t20191226_136238.html

Celebration and seminar of
200th anniversary of Karl
Marx’s birth

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115322.html

Delegation of CCP officials PM Oli
led by Vice Chairman of
IDCPC, Yajun Wang

Inter-party/bilateral
relations

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115430.html

Vice Chairman of IDCPC,
Hongshan Qian

Inter-party/bilateral
relations

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115501.html

Delegation of Nepali
Congress
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NEPAL (continued)
Date

Type

Topic

China

Nepal

Content

September
18, 2018

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Chairman of Nepal
Communist Party, Pushpa
Kamal Dahal

Inter-party/bilateral
cooperation

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_115520.html

September
20, 2018

Meeting

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Hongshan Qian

Delegation of Nepal
Communist Party led by
former vice PM Narayan
Kaji Shrestha

Inter-party/bilateral
cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115529.html

November 23, Meeting
2018

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Permanent member of
Central Commission of
Nepal Communist Party,
Subhas Nemwang

Bilateral relations and
party cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115642.html

February 26, Meeting
2019

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Delegation of Nepal
Communist Party

Bilateral relations/BRI

April 1,
2019

Meeting

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Delegation of Nepal
Communist Party

Bilateral relations and
party cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115814.html

April 10,
2019

Seminar

Political/party
affairs

Central Party School

Delegation sent by Nepal
Communist Party

“Rule of Law within CCP”

https://www.ccps.gov.
cn/bmxw/201904/
t20190410_130862.
shtml

July 4, 2019

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Foreign minister Pradeep
Kumar Gyawali

Inter-party/bilateral
cooperation/territorial
integrity

September
2019

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

President, PM, Secretary of Bilateral relations/party
Communist Party
cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/ztwy/zytz/
tyn2019_1/fwjj/201909/
t20190925_123034.html

September
2019

Meeting

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

President, PM, Secretary of Bilateral relations/party
Communist Party
cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/ztwy/zytz/
tyn2019_1/fwjj/201909/
t20190925_123034.html

October 25,
2019

Meeting

Political/party
affairs

Vice president of Central
Party School, Zhanmin
Zhen

Principal of Nepal
Communist Party school,
who is also vice PM and
head of DoD

Cooperation between two Officials from
parties
CPC International
Department
(IDCPC) also
attended

https://www.ccps.
gov.cn/bmpd/gjhzb/
xwdt/201910/
t20191025_135176.shtml

April 2020

Video
COVID-19
conference

IDCPC

Secretary of Nepal
Communist Party

Experience on fighting
against COVID-19

April 29,
2020

Video
COVID-19
conference

IDCPC officials/ Public
health experts

Nepal Communist Party
leaders/public health
experts

Shared experience on
fighting against COVID-19/
Inter-party cooperation/
bilateral relations
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Note

The meeting is
part of briefing
on China’s ethnic
policy that took
place in Xinjiang

Source

https://www.idcpc.org.
cn/ztwy/hytl/ztxjh2019/
hj0227/201902/
t20190228_125551.html

https://www.idcpc.org.
Song Tao: CPC
supports Nepal cn/bzhd/wshd/201912/
to protect terri t20191216_115945.html
torial integrity
and maintain the
independence of
foreign policy

Other party
https://www.idcpc.org.
leaders across
cn/bzhd/wshd/202004/
Asia attended the t20200430_138441.html
conference
https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202004/
t20200430_138441.html
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NEPAL (continued)
Date

Type

Topic

China

Nepal

June 19,
2020

Video
seminar

Political/party
affairs

Chairman of IDCPC Tao
Song, Secretary of CCP of
Tibet Yingjie Wu

Chairman and Secretary of Party/statecraft
Nepal Communist Party,
Pushpa Kamal Dahal and
Giriraj Mani Pokharel

September
30, 2020

Video
Political/party
conference affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Secretary of Nepal
Communist Party

Socialism under COVID-19

October 20,
2020

Video
Political/party
conference affairs

Chairman of IDCPC Tao
Song, Secretary of CCP of
Tibet Yingjie Wu

Chairman of Federal
Parliament of Nepal,
Chairman of Nepal
Communist Party, Party
leader of Nepal Socialist
Party

Party communication
mechanism on China-Nepal
cooperation over
Himalayas network

Political/party
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Ambassador to China

December 11, Video
Political/party
2020
conference affairs

Ambassador to Nepal,
Yanqi Hou; Chairman of
Foreign Affairs Office of
Tibet, vice president of
Tibet Party School

Young officials

6th seminar for Nepali
young officials

http://np.chineseem
bassy.org/chn/xwdt/
t1839498.htm

January 28,
2021

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Nepali Ambassador to
China

Discussed inter-party
cooperation/bilateral
relations

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/202101/
t20210129_141301.html

November 3, Meeting
2020

Meeting

Political/party
affairs

Content

Note

Source
https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202006/
t20200620_138901.html

15 left-wing
parties leaders
from South Asia
also attended

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202009/
t20200930_140242.html
https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202010/
t20201020_140474.html

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/202011/
t20201104_140567.html
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BANGLADESH
Date

Type

Topic

China

Bangladesh

Content

Note

Source

Bilateral relations

Former Australian https://www.idcpc.
foreign minister org.cn/lldt/201912/
t20191216_115078.html
Bob Carr also
attended

December 2, Meeting
2017

Political affairs Assistant to Chairman of
IDCPC, Yajun Wang

Secretary of Bangladesh
Peace Council

December
7–8, 2017

Meeting

Party/political
affairs

Delegation of CPC
officials led by Assistant to
Chairman of IDCPC, Yajun
Zhou

Introduce the results of
General Secretary of
19th National Congress
Awami League, Obaidul
Quader and Chairperson of of CCP
Nationalist Party, Khaleda
Zia/other politicians,
journalists, think tanks,
and business/labor
associations

February 25, Meeting
2019

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yazhou Guo

Vice speaker of parliament/ Inter-party cooperation/
leader of Awami League
bilateral relations/BRI

March 21,
2019

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leader of Awami League/
PM Sheikh Hasina

Inter-party cooperation/
bilateral relations/BRI

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_115790.html

March 22,
2019

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Deputy general secretary
of Awami League

Inter-party cooperation/
bilateral relations/BRI

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_115792.html

March 22,
2019

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Left wing party leaders in
opposition

Inter-party cooperation/
bilateral relations/BRI

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_115791.html

July 5, 2019

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leader of Awami League/
PM Sheikh Hasina

Inter-party cooperation/
bilateral relations/BRI

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_115946.html

September 6, Meeting
2019

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yazhou Guo

President of Workers Party Inter-party cooperation/
Rashed Khan Menon
bilateral relations/BRI

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_116022.html

February 4,
2020

COVID-19

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Foreign Minister Momen, Introduced the situation of
COVID-19 in China
Foreign Secretary,
Permanent Secretary of
Health and Family Welfare

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1739927.htm

February 26, Media
2020

COVID-19

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Health and
Family Welfare, Zahid
Maleque

Press conference about
COVID-19 and bilateral
cooperation on COVID-19

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1749538.htm

March 23,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Health and
Family Welfare, Zahid
Maleque

Discussed the cooperation
between the two countries
during the pandemic

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1759972.htm

April 7,
2020

Phone call

Political affairs Foreign Minister Wang

Foreign Minister Momen

Bilateral relations/COVID/
Rakhine State Problem

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1767275.htm

April 2020

Video
conference

COVID-19

Shared experience on
fighting against COVID-19

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/zmjw/
t1774898.htm

Phone call
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Professor Wenhong Zhang Bangladesh Ministry of
Health

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115099.html

https://www.idcpc.
The meeting is
org.cn/lldt/201912/
part of briefing
on China’s ethnic t20191216_115748.html
policy that took
place in Xinjiang
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BANGLADESH (continued)
Date

Type

Topic

China

May 19,
2020

Video
conference

COVID-19

Senior officials of Awami
Vice Chairman of IDCPC,
Yazhou Guo, health offcials League, Minister of
government health and
and experts from Hubei
family welfare

June 20,
2020

Media

COVID-19

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Jointly interviewed by RTV
RTV/Minister of Health
and Family Welfare, Zahid about COVID-19/Chinese
health experts delegation/
Maleque
BRI

July 20,
2020

Video
conference

COVID-19/
Political/
Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Secretary of Ministry
of Finance Economic
Relations Bureau

COVID-19 and economic
recovery

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1799297.htm

July 22,
2020

Video
conference

COVID-19/
Chinese Ambassador to
Political affairs Bangladesh, Jiming Li

Minister of Information,
Muhammad Hasan
Mahmud

Cooperation in media
industry and COVID-19

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1800155.htm

August 16,
2020

Video
conference

Political affairs Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Foreign Affairs, Participated in an memorial
meeting for Sheikh Mujibur
AK Abdul Momen &
Minister of Justice, Anisul Rahman
Huq

August 20,
2020

Ceremony

Cultural affairs/ Chinese Ambassador to
COVID-19
Bangladesh, Jiming Li

Bangladeshi people

Awarded winners for
China-Bangladesh Poster
Competition

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1807728.htm

August 22,
2020

Video
conference

Political affairs Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Attended an online panel
Center for Research and
in memorial of Sheikh
Information/Awami
Leagues’ officials/Minister Mujibur Rahman
of Foreign Affairs, AK
Abdul Momen

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1808390.htm

September 3, Meeting
2020

Political affairs Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Chairman of Parliament’s Cooperation in COVID-19
and natural disaster
standing committee on
Ministry of Foreign Affairs,
Muhammad Faruk Khan

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1811883.htm

September 11, Meeting
2020

Political affairs Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Chairman of Parliament’s
standing committee
on Ministry of Housing
and Public Works, Eng.
Mosharraf Hossain

COVID-19 and
infrastructure

September
28, 2020

Political affairs Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Bangladesh National
Defense Academy

Delivered a speech about
Chinese foreign policy

Video
conference

Bangladesh

Content

Note

COVID, economic recovery
and BRI
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Source
https://www.idcpc.
org.cn/lldt/202005/
t20200520_138501.html
http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1790776.htm

Ambassadors
from various
countries also
attended

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1806738.htm

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1814227.htm

Military officials
from China,
Bangladesh,
Omen, Nigeria,
Mali, Tanzania,
India, Nepal,
Saudi Arabia,
Indonesia, Sri
Lanka, Egypt,
Pakistan, and
other countries
attended the
event

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1819545.htm
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BANGLADESH (continued)
Date

Type

Topic

China

Bangladesh

Content

September
30, 2020

Video
conference

Political/party
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Delivered a speech
Leaders of Bangladesh
Communist Party (Marxist- about CCP’s reign and
accomplishment
Leninist), Labor Party,
Bangladesh Nationalist
Party, Jatiya Samajtantrik
Dal

October 4,
2020

Media

Political affairs President Xi, Premier Li and President Hamid and PM
Foreign Minister Wang
Hasina

October 11,
2020

Meeting

COVID-19/
Political/
Economic
affairs

October 13,
2020

Meeting

October 14,
2020
October 22,
2020

Note

Source
http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1820498.htm

Published messages of
leaders from each country
on 45th anniversary of
establishing diplomatic
relationship

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/zmjw/
t1822410.htm

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Foreign affairs, Political, economic, and
Momen
cultural cooperation after
the pandemic

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1823194.htm

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Posts,
Telecommunications and
Information Technology,
Mustafa Jabbar

Potential cooperation in
information technology

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1823491.htm

Video
conference

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Railway, Md.
Nurul Islam Sujon

Current situation and
future of Joint railway
projects

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1824047.htm

Phone call

Political affairs Foreign Minister Wang Yi

Foreign Minister Momen

Bilateral relations/BRI/
COVID-19/Rakhine State
Problem

November 24, Video
2020
conference

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Ongoing and potential
Permanent Secretary of
Ministry of Road Transport infrastructure project
and Bridges

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1835834.htm

December 31, Video
2020
conference

COVID-19

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Health and
Family Welfare, Zahid
Maleque

Cooperation during the
pandemic

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1843893.htm

January 10,
2021

Video
conference

Political/party
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Delivered a speech about
Leaders of Bangladesh
Communist Party(Marxist- 5th meeting of 19th CCP
Central Committee
Leninist), Communist
Party, Labor Party,
Bangladesh Nationalist
Party, Jatiya Samajtantrik
Dal, Former Ambassador to
China, Editor of Financial
Express

February 1,
2021

Video
conference

Political/party
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Foreign Minister Momen

Attened a seminar about Diplomats from
2th anniversary of Awami’s India, North
Korea, Vietnam,
League administration
Turkey also
attended the
event

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1849980.htm

February 9,
2021

Video
conference

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Permanent Secretary
of Ministry of Diaster
Management and Relief

Ceremony for Chinese
donation of foods to
Bangladesh

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1847545.htm
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Both sides agree http://bd.chineseem
bassy.org/chn/zmjw/
to establish a
trilateral working t1826451.htm
group with
Myanmar

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1845458.htm
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BANGLADESH (continued)
Date

Type

Topic

China

Bangladesh

Content

Note

February 9,
2021

Video
conference

Culture affairs

Chinese Ambassador to
Bangladesh, Jiming Li

Minister of Commerce Tipu Launch event for
Munshi
Bangladesh-China
Friendship Exhibition
Center

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1852942.htm

March 10,
2021

Meeting

Political affairs/ Chinese Ambassador to
COVID-19
Bangladesh, Jiming Li

Foreign Minister Momen

http://bd.chineseem
bassy.org/chn/dshd/
t1859947.htm

Celebrated the 50th
anniversary of the independence of Bangladesh and
discussed the cooperation
on vaccines

Source

SRI LANKA
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

Content

March 1,
2016

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Delegation of United
National Party led by
Samarawickrema

Inter-party coopera
tion/21st century maritime
silk road

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114035.html

April 7,
2016

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leader of United
National Party/PM Ranil
Wickramasinghe

Inter-party cooperation

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114095.html

May 31,
2016

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Bilateral relations/South
General Secretary of
United National Party Kabir China Sea
Hashim

November 30,
2016

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Former president Mahinda Maritime silk road
Rajapaksa

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114534.html

February 24,
2017

Meeting

Political affairs Chairman of IDCPC, Tao
Song

President Sirisena and PM Bilateral relations/BRI
Wickremesinghe

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114635.html

June 30,
2017

Meeting

Party/political
affairs

Inter-party/bilateral
Delegation of United
National Party led by Kabir cooperation/BRI
Hashim

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_114830.html

Vice Chairman of IDCPC,
Xiaosong Zheng
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Note

Source

https://www.idcpc.org.
Song Tao:
China insists on cn/bzhd/wshd/201912/
t20191216_114219.html
using bilateral
negotiation to
solve territorial
disputes peacefully. Hashim:
Regional (SCS)
issues should be
solved by regional
countries and not
be interfered by
countries outside
the region. China
should use
bilateral channel
to negotiate.
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

September 12,
2017

Meeting

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Xiaosong Zheng

Inter-party/bilateral
Delegation of United
cooperation/BRI
National Party led by
Minister of government’s
land and parliament reform
affairs

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_114929.html

September 15,
2017

Meeting

Party/political
affairs

Assistant to Chairman of
IDCPC, Yajun Wang

Delegation of parliament
members

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_114937.html

December 12–15, Meeting
2017

Party/political
affairs

Delegation of CCP
officials led by Assistant to
Chairman of IDCPC, Yajun
Zhou

Introduce the results of
PM Wickremesinghe,
19th National Congress
General Secretary of
United National Party Kabir of CCP
Hashim/other politicians,
media outlets, think tanks

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115115.html

May 26,
2018

Meeting

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Vice General Secretary of
Sri Lanka Freedom Party

Inter-party/bilateral
cooperation/SCO

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115300.html

August 2,
2018

Meeting

Party/political
affairs

Delegation of CCP officials PM Wickremesinghe and
led by Vice Chairman of
leaders of Freedom Party
IDCPC, Yezhou Guo
and People’s Front

Inter-party/bilateral
cooperation

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115436.html

October 10,
2018

Meeting

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Minister of Ports and
Inter-party/bilateral
Shipping/Vice President
cooperation/BRI
of Freedom Party Mahinda
Samarasinghe

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115550.html

June 25,
2019

Meeting

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC,
Yezhou Guo

Delegation of United
National Party’s officials

https://www.idcpc.
org.cn/lldt/201912/
t20191216_115926.html

December 18,
2019

Meeting

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leader of United National Inter-party/bilateral
Party/Speaker of the
cooperation/BRI
Parliament Karu Jayasuriya

January 31,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to Sri PM Mahinda Rajapaksa
Lanka, Xueyuan Cheng

February 7,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to Sri Leader of United National
Lanka, Xueyuan Cheng
Party Wickremesinghe

February 9,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to Sri Secretary to the President, Talked about COVID-19
Lanka, Xueyuan Cheng and Punchi Banda Jayasundara and China-Sri Lanka joint
other Chinese diplomats
projects

February 13,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to Sri A representative of
Lanka, Xueyuan Cheng
Muslims in Sri Lanka and
a Muslim MP from United
National Party

February 18,
2020

Meeting

COVID-19/other Chinese Ambassador to Sri Governor of the Eastern
cooperation
Lanka, Xueyuan Cheng
Province, Anuradha
Yahampath
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Content

Note

BRI

Inter-party/bilateral
cooperation/BRI/terrorist
attack in Sri Lanka

Source

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/201912/
t20191220_121890.html
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1737996.
htm
Wickremesinghe: http://lk.chineseembassy.
“United National org/chn/xwdt/t1739563.
Party will firmly htm
support China
in Parliament
and other
circumstances.”
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1742588.
htm
In addition
COVID-19,
Ambassador
Cheng also
introduced
Chinese policies
on Muslim
minority

Talked about COVID-19 and
BRI projects

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1744288.
htm

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1746219.
htm
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

Content

February 24,
2020

Ceremony

Economic
affairs

Chinese Ambassador
to Sri Lanka, Xueyuan
Cheng; Representatives of
financial institutions and
construction companies

President Gotabaya
Rajapaksa, PM Mahinda
Rajapaksa, and other
ministers

Celebrated the opening
of Southern Highway
extension

February 29,
2020

Meeting

Hosted farewell events for
Political affairs Chinese Ambassador to Sri President Gotabaya
Ambassador Cheng
Lanka, Xueyuan Cheng
Rajapaksa, PM Mahinda
Rajapaksa, Karu Jayasuriya,
Ranil Wickremesinghe, and
other influential politicians

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1750829.
htm

March 5,
2020

Meeting

Political affairs Charge d’affaires, Wei Hu

PM Mahinda Rajapaksa
with some other
government officials

Talked about economic
cooperation and other
issues

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1752404.
htm

March 13 and
23, 2020

Meeting

COVID-19

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of Health, Pavithra Exchanged information
Wanniarachchi
about the pandemic

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1755375.
htm http://lk.chinese
embassy.org/chn/xwdt/
t1759648.htm

March 18,
2020

Meeting

Economic
affairs/
COVID-19

Charge d’affaires, Wei Hu; PM Mahinda Rajapaksa
Vice president of National
Development Bank, Xin Ma

Signed the contract of 500
million USD assistance loan

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1757622.
htm

April 24,
2020

Meeting

COVID-19

Charge d’affaires, Wei Hu

Exchanged information
about the pandemic

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1773372.
htm

April 29,
2020

Meeting

COVID-19/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

President Gotabaya
Rajapaksa

May 13,
2020

Phone call

COVID-19/
political and
economic
affairs

President Xi

President Gotabaya
Rajapaksa

Talked about COVID-19
and BRI

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1779003.
htm

May 23,
2020

Meeting

COVID-19/
political and
economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

PM Mahinda Rajapaksa

Economic cooperation and
recovery after the civil war

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1781600.
htm

June 2,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Chairman of Ceylon Electric Talked about cooperation
Board
in electric industry

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1785200.
htm

June 2,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Chairman of Sri Lanka Tea
Bureau

Promotion of Tea from Sri
Lanka in China

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1785203.
htm

June 3,
2020

Meeting

Other
cooperation

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of higher
education, technology
and innovation, Bandula
Gunawardane

Donated medical supplies
and discussed potential
cooperation on higher
education

June 11,
2020

Video
conference

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leaders of People’s Front, Established China-Sri Lanka
inter-party conference
United National Party,
Freedom Party, Communist on BRI
Party and People’s United
Front

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202006/
t20200612_138644.html

June 17,
2020

Meeting

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

PM Mahinda Rajapaksa

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1789896.
htm

Foreign minister Dinesh
Gunawardena

Note

Source
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1748563.
htm

Condemned the http://lk.chineseembassy.
politicization and org/chn/xwdt/t1774915.
stigmatization of htm
COVID-19

COVID-19 and bilateral
trade/investment and
other regional/
international issues
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

June 18,
2020

Meeting

June 30,
2020

Sri Lanka

Content

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

President Gotabaya
Rajapaksa

COVID-19 and bilateral
trade/investment and
other regional/internation
al issues

Meeting

Economic
affairs

Dongfang Electric
Corporation

Ceylon Electric Board

Signed a contract for
constructing part of a
hydropower station

July 2,
2020

Meeting

Party/political
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of Justice

Judicial cooperation and
bilateral relations

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1794242.
htm

July 2,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Governor of the Central
Bank of Sri Lanka, W. D.
Lakshman

Economic and financial
cooperation/economic
recovery

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1794244.
htm

July 3,
2020

Meeting

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

Mayor of Colombo, Rosy
Senanayake

Colombo Port/city
management

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1794593.
htm

July 14,
2020

Meeting

Political affairs Charge d’affaires, Wei Hu

Former speaker of
the parliament, Karu
Jayasuriya

COVID-19 and bilateral
relations

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1797609.
htm

August 24,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

State Minister of Money
and Capital Market and
State Enterprise Reforms

Finance, investment/
Colombo Port and
Hambanthota
Comprehensive
Development

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1808742.
htm

August 24,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of education,
Gamini Lakshman Peiris

Vocational training/BRI

August 25,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of Trade, Bandula Bilateral trade,
Gunawardena
E-commerce, investment

August 26,
2020

Video
conference

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song

Leaders of People’s Front,
including G. L. Peiris,
Sagara Kariyawasam and
Basil Rajapaksa

August 27,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of Health, Pavithra COVID-19
Wanniarachchi/Permanent
Secretary of Ministry
of Health, Sanjeewa
Munasinghe
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China

Inter-party/bilateral
cooperation/BRI

Note

Source
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1789981.
htm

This project was
funded by Asian
Development
Bank and
Dongfang Electric
Corporation won
the bid

https://finance.sina.
cn/2020-07-03/
detail-iirczymm0362720.d.htm
l?cre=wappage&mod=r&loc=3&r=0&rfunc=19&tj=wap_news_
relate

Peiris: “Education http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1808838.
and vocational
training is crucial htm
for national
projects like
Colombo Port and
Hambanthota
Comprehensive
Development. Sri
Lanka expects
China to provide
more assistance
in this area.”
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1809211.
htm
https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202008/
t20200826_139610.html
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1809735.
htm
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

August 28,
2020

Meeting

Party/political
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Speaker of the Parliament, Bilateral relations
Mahinda Yapa
Abeywardena

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1809972.
htm

August 28,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

State Minister of Regional
Cooperation, Tharaka
Balasuriya

BRI/Colombo Port
and Hambanthota
Comprehensive
Development

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1810198.
htm

September 3,
2020

Meeting

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

Governor of the Eastern
Province, Anuradha
Yahampath

Local cooperation, BRI,
poverty alleviation

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1811574.
htm

September 12,
2020

Meeting

Other
cooperation

Minister of Youth and
Sports, Namal Rajapaksa

Sports-industry
cooperation

September 16,
2020

Meeting

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

Secretary to PM and other
officials in PM office

Chinese investment
projects in Sri Lanka

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1815415.
htm

September 16,
2020

Meeting

Economic/
Charge d’affaires, Wei Hu
political affairs

Incoming Sri Lanka
Ambassador to China,
Palitha Kohona

Bilateral relations/BRI

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1815416.
htm

September 21,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

State Minister of Money
and Capital Market and
State Enterprise Reforms,
Ajith Nivard Cabraal

Finance, investment/big
cooperation projects

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1816630.
htm

September 23,
2020

Meeting

Party/political
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

New General Secretary of Bilateral/interparty
Sri Lanka Communist Party, cooperation, international/
regional issues
Dr. G. Weerasinghe

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1817435.
htm

September 23,
2020

Meeting

COVID-19

Charge d’affaires, Wei Hu

Minister of Health, Pavithra COVID-19 and border
Wanniarachchi/Permanent opening
Secretary of Ministry
of Health, Sanjeewa
Munasinghe

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1817439.
htm

October 9,
2020

Meeting

COVID-19/
Member of CPC Central
Political affairs Politburo, Jiechi Yang

President Gotabaya
Rajapaksa and PM
Mahinda Rajapaksa

COVID-19/BRI

October 12,
2020

Meeting

Economic
affairs

Minister of Energy, Udaya
Gammanpila

Increasing investment
in Sri Lanka’s petroleum
industry

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1823334.
htm

October 13,
2020

Meeting

Political affairs Charge d’affaires, Wei Hu

Head of PM office

Bilateral relations

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1823635.
htm

October 14,
2020

Ceremony

Economic
affairs

Minister of Water Supply,
Vasudeva Nanayakkara

Signed the supplementary
text for MoU on Chinese
Academy of ScienceMinistry of Water Supply
Cooperation

Charge d’affaires, Wei Hu

Charge d’affaires, Wei Hu
/Head of Bank of China in
Colombo, Chuan Wang

Charge d’affaires, Wei Hu

Content
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Note

Source

China announced http://www.
a 90 million USD xinhuanet.com/2020assistance to Sri 10/09/c_1126586823.htm
Lanka several
days after the
meeting

The original MoU http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1823977.
was signed in
2015. Since then, htm
China helped Sri
Lanka construct
water purification
facilities and
train graduate
students from Sri
Lanka.
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

Content

October 14,
2020

Meeting

Economic
affairs

Chinese Embassy in Sri
Lanka

Ministry of Foreign
Relations/IT companies

Sino-Sri Lanka cooperation
in IT industry

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1824296.
htm

October 16,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

State Minister of Money
and Capital Market and
State Enterprise Reforms,
Ajith Nivard Cabraal/
President of the Central
Bank, W. D. Lakshman

Finance, investment/
Colombo Port and
Hambanthota
Comprehensive
Development

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1824578.
htm

October 20,
2020

Meeting

Economic
affairs

Charge d’affaires, Wei Hu

Incoming Sri Lanka
Ambassador to China,
Palitha Kohona

3rd China International
Export-Import Expo,
bilateral trade

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1825448.
htm

November 4,
2020

Video
conference

Party/political
affairs

Chairman of IDCPC, Tao
Song /CCP Secretary of
Hainan Province, Cigui Liu

Speaker of the Parliament, Senior seminar on party/
state craft
Mahinda Yapa
Abeywardena, Minister of
Education G.L. Peiris and
other leaders of People’s
Front

November 19,
2020

Ceremony

Economic
affairs

Signed the contract of
Chinese Ambassador to Sri PM Mahinda Rajapaksa,
Ceylon Tire Factory in
Lanka, Zhenhong Qi
Minister of Youths and
Hambanthota Port
Sports, State Minister of
Money and Capital Market

November 24,
2020

Video
conference

Secretary of Ministry of
Economic/
Vice Minister of Foreign
Foreign Relations
political affairs Affairs, Zhaohui Luo/
Chinese Ambassador to Sri
Lanka, Zhenhong Qi

November 24,
2020

Meeting

COVID-19

December 2,
2020

Meeting

Economic/
Chinese Ambassador to Sri Minister of Foreign
political affairs Lanka, Zhenhong Qi
Relations, Dinesh
Gunawardena

COVID-19, agriculture,
tourism, trade, multilateral
cooperation, and joint
projects

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1837282.
htm

December 7,
2020

Meeting

Party/political
affairs

Chinese Ambassador to Sri Former president Sirisena
Lanka, Zhenhong Qi

COVID-19/bilateral
relations

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1838340.
htm

December 14,
2020

Video
conference

Economic
affairs/
education

Chinese Ambassador to
Sri Lanka, Zhenhong Qi/
Huawei Sri Lanka

Opening of Huawei Sri
Lanka’s training program
“Future Seed”

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1840022.
htm

December 15,
2020

Meeting

Party/political
affairs

Chinese Ambassador to Sri Speaker of the Parliament, Legislation cooperation
Lanka, Zhenhong Qi
Mahinda Yapa
Abeywardena

December 17,
2020

Ceremony

Economic
affairs

Chinese Ambassador to Sri State Minister of Money
Lanka, Zhenhong Qi/China and Capital Market,
Ajith Nivard Cabraal/
Harbor Engineering
LOLC Consortium, Brown
Investment
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COVID-19, economic
recovery, cultural
exchange, security
cooperation

Chinese Ambassador to Sri Minister of Health, Pavithra
Lanka, Zhenhong Qi
Wanniarachchi

Minister of Education, G.
L. Peiris

Note

Source

https://www.idcpc.org.
cn/bzhd/wshd/202011/
t20201104_140572.html

http://lk.chineseembassy.
Phase one
org/chn/xwdt/t1833851.
investment
estimates to have htm
300 million USD
of fund
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1834997.
htm
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1835000.
htm

Signed agreement on
Colombo International
Financial Center

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1840306.
htm
http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1840960.
htm
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SRI LANKA (continued)
Date

Type

Topic

China

Sri Lanka

Content

January 12,
2021

Ceremony

Culture affairs

Chinese Ambassador to Sri PM Mahinda Rajapaksa
Lanka, Zhenhong Qi

February 24,
2021

Meeting

February 24,
2021

Meeting

Note

Source

Donated a set of Huawei
Smart Classroom solution
for a middle school that is
PM Mahinda Rajapaksa’s
old school

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1845718.
htm

Political affairs Chinese Ambassador to Sri Minister of Foreign
Lanka, Zhenhong Qi
Relations, Dinesh
Gunawardena

Exchanged greetings for
the new year and discussed
potential cooperation

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1856202.
htm

Political affairs Chinese Ambassador to Sri President Gotabaya
Lanka, Zhenhong Qi
Rajapaksa

President expressed the
gratitude to China for
donating vaccines. Also
discussed Chinese projects
in Sri Lanka and other
cooperation.

http://lk.chineseembassy.
org/chn/xwdt/t1856204.
htm

MALDIVES
Date

Type

Topic

China

Maldives

Content

February 13, Meeting
2020

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Health,
Abdulla Ameen

Introduced Chinese fight
against COVID-19

March 5,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Exchanged information
Abdulla Shahid
about COVID-19

http://mv
.chineseembassy.org/chn/
sgsd/t1757025.htm

March 17,
2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Discussed potential
Abdulla Shahid
cooperation on COVID-19

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1757025.htm

March 21,
2020

Video
conference

COVID-19

Chinese Health Experts

Ministry of Health officials Participated in a video
conference with health
officials from Eurasian and
South Asian countries on
COVID-19

May 24,
2020

Video
conference

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, COVID-19 and economic
Abdulla Shahid
recovery

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1782905.htm

June 9,
2020

Video
conference

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Introduced Chinese
Abdulla Shahid
Whitebook on COVID-19

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1787289.htm

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

State Minister of Foreign
Affairs

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1797389.htm

July 13, 2020 Meeting

Discussed fast track for
Chinese personnel and
economic recovery
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Note

Source
http://mv
.chineseembassy.org/chn/
sgsd/t1745522.htm

Participants came http://mv.chineseembas
from Kazakhstan, sy.org/chn/sgsd/t1759163.
htm
Kyrgyzstan,
Tajikistan,
Turkmenistan,
Uzbekistan,
Russia, India,
Ukraine, Pakistan,
and Afghanistan
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MALDIVES (continued)
Date

Type

Topic

China

Maldives

Content

August 10,
2020

Meeting

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of National
Planning and
Infrastructure, Mohamed
Aslam

Signed contract of
providing 5 sets of sea
water desalination devices

September 7, Meeting
2020

COVID-19/
political
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Economic recovery, vaccine
Abdulla Shahid

http://mv.chineseembas
sy.org/chn/sgsd/t1812713.
htm

September
15, 2020

Meeting

COVID-19/
economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Tourism, Dr.
Abdulla Mausoom

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1814996.htm

October 16,
2020

Meeting

COVID-19/
economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Cooperation on vaccine
Abdulla Shahid/Minister of and BRI
Finance, Ibrahim Ameer

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1824990.htm

October 18,
2020

Meeting

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Communication Digitalization and Internet
construction
Science and Technology,
Mohamed Maleeh Jamaal

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1824904.htm

November
15, 2020

Meeting

Party/political Chinese Ambassador to
affairs
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Introduced the results of
Abdulla Shahid
5th meeting of 19th CPC
Central Commission

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1832657.htm

November
25, 2020

Ceremony

Economic
affairs

Chinese Ambassador
to Maldives, Lizhong
Zhang /China Machinery
Engineering Corporation

Ministry of National
Signed the contract for
Planning and Infrastructure International Olympics
Stadium

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1835850.htm

December 11, Video
2020
conference

Political/
economic
affairs

Ministry of Foreign Affairs Ministry of Foreign Affairs COVID-19, economic
cooperation, regional
Asia Department/Chinese China Affairs office/
Ambassador to Maldives Maldives Ambassador to issues
China

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1839421.htm

December
27, 2020

Meeting

COVID-19

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Health, Ahmed
Naseem

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1842840.htm

January 12,
2021

Ceremony

Economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

State Minister of Foreign
Affairs

January 18,
2021

Meeting

Political/
economic
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Discussed BRI and
Abdulla Shahid
economic recovery after
pandemic

January 29,
2021

Video
conference

Political/
economic
affairs

Vice Foreign Minister Luo
Zhaohui

State Minister of Foreign
Affairs

February 5,
2021

Meeting

Political
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Introduced the human
Foreign minister http://mv.chineseembas
sy.org/chn/sgsd/t1851677.
Abdulla Shahid
rights situation in Xinjiang understood
htm
and supported
Chinese stance on
Xinjiang’s issues

March 5,
2021

Meeting

Political
affairs

Chinese Ambassador to
Maldives, Lizhong Zhang

Minister of Foreign Affairs, Introduced the accomplishAbdulla Shahid
ment of poverty reduction
in China

132 | දකුණු ආසියාාවේ� චීන බලපෑෑම

Tourism cooperation
during and after the
pandemic

Attended the ceremony for
the completion of a Chinese
renovation project

7th round of diplomatic
negotiation/discussed
bilateral cooperation

Note

Source
http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1805296.htm

http://mv.chineseem
bassy.org/chn/sgsd/
t1845821.htm
http://mv.chineseembas
sy.org/chn/sgsd/t1846911.
htm
Some topics are http://mv.chineseem
worth noting: the bassy.org/chn/sgsd/
implementation t1849588.htm
of FTA and debt
relief

http://mv.chineseembas
sy.org/chn/sgsd/t1858817.
htm
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MULTILATERAL
Date

Type

Topic

China

Multilateral

July 8,
2017

Meeting

Party affairs

Vice Chairman of IDCPC

International Conference of
Asian Political Parties

https://www.idcpc.org.cn/lldt/201912/
t20191216_114836.html

September 11,
2017

Meeting

Party/political
affairs

Vice Chairman of IDCPC

A group of party officials
from 15 left-wing parties of
Bangladesh, India, Nepal,
and Sri Lanka

Meeting with participants https://www.idcpc.org.cn/lldt/201912/
of a seminar on left-wing t20191216_114926.html
party theory for party
officials

November 5,
2020

Video
conference

Party affairs

IDCPC

Shared CPC’s experience on https://www.idcpc.org.cn/lldt/202011/
Around 300 junior and
t20201106_140694.html
senior officials of 16 parties developing rural areas
from Myanmar, Malaysia,
Nepal, Pakistan, Sri Lanka,
Thailand, and Indonesia

November 10,
2020

Video
conference

Political affairs Vice minister of foreign
affairs

February 3,
2021

Video
conference

Climate

Vice ministers of foreign
affairs from Pakistan,
Nepal, Sri Lanka, and
Bangladesh

Tibet Autonomous Region Representatives from
Nepal, Bangladesh, and
Government/Foreign
other countries, and
Ministry of PRC
international organizations

Content

Source

Discussed the strategy on https://www.fmprc.gov.cn/web/
fighting against COVID-19/ wjbxw_673019/t1831269.shtml
BRI/supply chain
https://www.sohu.
Pan-Himalaya
International Cooperation com/a/448503484_114731
Forum on Biological and
Environmental Protection

Appendix 7 China–Focus Country Interactions Between Governments and Political Parties

දීප් පාාල් | 133

Appendix 8
Chinese Projects in Focus Countries
BANGLADESH
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

Power Grid Network Strengthening Project

Various parts of Bangladesh

Energy

Agreement

$970 Million

Replacement of Overloaded Transformers (Power) Unknown

Energy

Verbal discussion/pledge

$230 Million

System Loss Reduction Project (Power)

Unknown

Energy

Verbal discussion/pledge

$467.95 Million

Joydebpur-Ishwardi Double Line Railway Project

Joydebpur-Ishwardi

Transport, storage

Agreement

$1.04 Billion

Conversion of Akhaura-Sylhet Meter Gauge Line to Akhaura-Sylhet
Double Gauge Line

Transport, storage

Agreement

$1.27 Billion

Joydebpur-Mymensingh-Jamalpur Double Gauge
Line

Joydebpur-MymensinghJamalpur

Transport, storage

Agreement

$581.26 Million

Inland Container Depot near Dhirasram Railway
Station

Dhirasram

Transport, storage

Feasibility study

$200 Million

Dhaka-Ashulia Expressway

Dhaka-Ashulia

Transport, storage

Agreement

$1.15 Billion

Sitakunda-Cox’s Bazar Marine Drive Expressway

Sitakunda-Cox’s Bazar

Transport, storage

Suspended

$2.85 Billion

Marine Aquarium

Cox’s Bazar

Other social infrastructure
and services

Completed

Establishing Digital Connectivity Project

Various parts of Bangladesh

Communications

Agreement

$837 Million

Modernization of Telecommunication Network for Various parts of Bangladesh
Digital Connectivity Project

Communications

Construction

$224.96 Million

Modernizing Rural & Urban Lives Through ICT
Project

Various parts of Bangladesh

Communications

Construction

$150 Million

National ICT Infra-Network Project (Info-Sarker)

Various parts of Bangladesh

Communications

Construction

Unknown

Rajshahi WASA Water Treatment Plant

Rajshahi

Water supply, sanitation

Agreement

$478 Million

Municipalities Water Supply, Sanitation, & Waste
Management Project

Unknown

Balancing, Modernization, Rehabilitations, &
Expansion of the Public Sector Jute Mills

Unknown

$150 Million

Industry, mining, construction

Suspended

$280 Million

Chinese Economic and Industrial Zone, Chittagong Anowara Upazila

Industry, mining, construction

Agreement

$221 Million

Six TV Stations of Bangladesh Television Project

Khulna, Rajshahi, Rangpur,
Barisal, Sylhet, and
Mymensingh

Communications

Agreement

$125 Million

Mongla Port Expansion & Modernization

Mongla, Bagerhat District

Transport, storage

Agreement

$353.52 Million

Sonadia Deep Sea Port

Sonadia

Transport, storage

Cancelled

$14 Billion

Padma Bridge Rail Link Project

Padma Bridge

Transport, storage

Construction

$4.62 Billion

Concrete Sleeper Factory for PBRLP

Bhanga, Faridpur

Transport, storage

Completed

Unknown

Azsalaam Coal-Fired Power Station Project

Chittagong

Energy

Construction

$2.48 Billion

Dhaka Power Distribution Company Area Power
System Network Expansion Project

Khulna

Energy

Agreement

$1.4 Billion
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Various parts of Bangladesh

Water supply, sanitation

Unknown

BANGLADESH (continued)
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

Multilane Road Tunnel Under Karnaphuli River

Chattogram

Transport, storage

Construction

$1.16 Billion

Padma Water Treatment Plant Project

Jashaldia, Munshiganj

Water supply, sanitation

Completed

$406 Million

Installation of Single-Point Mooring with Double
Pipeline Project

Moheshkhali Island

Energy

Construction

$550.67 Million

China-Bangladesh Friendship Bridge I

Posthogola

Transport, storage

Completed

Unknown

China-Bangladesh Friendship Bridge VI

Munshiganj District

Transport, storage

Completed

Unknown

China-Bangladesh Friendship Bridge VII

Arial Khan crossing at
Madaripur-ShariyatputChadpur road

Transport, storage

Completed

$32.38 Million

China-Bangladesh Friendship Bridge VIII

Kocha River, Potuakhali

Transport, storage

Construction

$73.01 Million

China-Bangladesh Friendship Bridge IX

Barguna Upzaila Amtali

Transport, storage

Agreement

Unknown

China-Bangladesh Friendship Bridge X

Patuakhali, Galachipa Upzaila

Transport, storage

Verbal discussion/pledge

Unknown

Extension of Existing Underground Mining
Operation of Barapukuria Coal mine

Parbatipur Upzila, Dinajpur

Industry, mining, construction

Feasibility study

$256.41 Million

Pre-Payment Metering Project for the BPDB’s
distribution Zone

Various parts of Bangladesh

Energy

Suspended

Gazaria 350 MW Coal Fired Thermal Power Plant
Project

Munshiganj

Energy

Suspended

$433 Million

Dhaka-Chittagong Four lane Project

Dhaka-Chittagong

Transport, storage

Completed

$482 Million

Shahjalal Fertilizer Factory

Fenchuganj, Sylhet

Agriculture, forestry, fishing

Completed

$569.96 Million

Meter-Gauge passenger Coach Distribution

Unknown

Transport, storage

Suspended

Unknown

Third Meghna Bridge

Unknown

Transport, storage

Agreement

$2.71 Million

Patuakhali Power Station, Ashuganj

Ashuganj

Energy

Cancelled

$2 Billion

Dhaka Circular Waterway and Water Pollution
Treatment Project

Dhaka

Transport, storage/
water supply, sanitation

Verbal discussion/pledge

$16.48 Million

Airport-Gazipur Bus Rapid Transit

Gazipur-Airport

Transport, storage

Agreement

$106.92 Million
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MALDIVES
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

China-Maldives Friendship Bridge (CMFB)

Male

Transport, storage

Completed

USD 224.2 Million

Water Pipeline Through CMFB

Male

Water supply, sanitation

Agreement

Unknown

Fibre Optic Cable Through CMFB

Male

Communications

Agreement

Unknown

Velana Airport Upgrading

Hulhule Island, North Male Atoll Transport, storage

Construction

USD 830 Million

Runway

Hulhule Island, North Male Atoll Transport, storage

Construction

USD 400 Million

Seaplane Facilities and Velana International Airport Hulhule Island, North Male Atoll Transport, storage
Auxiliary Infrastructure

Unknown

Hulhumale Social Housing Project-7,000 Units

Hulhumale

Other social infrastructure
and services

Construction

1,000 Housing Units-Phase 1 of Urban Development Hulhumale
Project

Other social infrastructure
and services

Completed

1,500 Housing Units / Maldives Housing Project
Phase 2

Other social infrastructure
and services

Construction

Other social infrastructure
and services

Construction

Housing Phase 3

Hulhumale

Unknown

USD 84.07 Million
USD 434 Million

Unknown
Unknown
USD 187.5 Million

Gan-Funadhoo Road

Between Gan & Funadhoo
islands, Laamu Atoll

Transport, storage

Construction

1.5 Megawatt Solar Power Project

Hulhumale

Energy

Agreement

Chinese Joint Marine Observatory

Makunudhoo Island

General environment
protection

Suspended

Fifth Power Development Project

Hulhumale

Energy

Construction

USD 79.94 Million

Greater Male Grid Connection Phase 1

Greater Male

Energy

Construction

USD 44.46 Million

Link Road Connecting Hulhule and Hulhumale

Hulhule-Hulhumale

Transport, storage

Construction

USD 36.4 Million

Electricity System & Open Access Network of
Hulhumale Phase 2

Hulhumale

Energy

2.5 Megawatt Hybrid Power Project

Five Islands

Energy
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Unknown
Agreement

Unknown
Unknown
Unknown

USD 84 Million
Unknown
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NEPAL
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

750 MW West Seti Hydropower Project

Dhungad

Energy

Cancelled

USD 1.8 Billion

Pokhara International Regional Airport

Pokhara

Transport, storage

Construction

USD 305 Million

Gautum Buddha International Airport

Bhairahawa

Transport, storage

Construction

USD 70 Million

Kerung-Kathmandu Cross Border Railway

Kerung-Kathmandu

Transport, storage

Agreement

USD 5.5 Billion

1,200 MW Budhigandaki Hydropower Project

Ghyalchok, Gorkha District

Energy

Suspended

USD 2.5 Billion

Kathmandu Ring Road Improvement Phase 1

Koteshwor-Kalanki

Transport, storage

Completed

USD 43.18 Million

Kathmandu Ring Road Improvement Phase 2

Kalanki-Maharajgunj

Transport, storage

Agreement

Unknown

Tatopani Frontier Inspection Station Project

Tatopani

Business and other services/
reconstruction relief, rehabil
itation/disaster prevention,
preparedness

Agreement

Agreement

USD 13.71 Million

Timure Frontier Inspection Station Project

Timure, Rasuwagadhi

Business and other services

Syaprubensi-Rasuwagadhi Highway Repair and
Improvement

Syaprubensi-Rasuwagadhi

Transport, storage

Upgrading and Renovation Project of Civil Service
Hospital

Kathmandu

Health

Araniko Highway Upgradation

Panchkhal-Kodari

Transport, storage

Construction

USD 12.12 Million

Xiarwa Boundary River Bridge

Hilsa, Humla

Transport, storage

Agreement

Unknown

Nepal-China Optical Fibre Link Project

Various parts of Nepal.

Communications

Completed

Unknown

Keyrong-Rasuwagadhi-Galchhi-Ratamate
Transmission Line

Keyrong-Rasuwagadhi-Galchhi- Energy
Ratamate

Feasibility study

Earthquake Monitoring Network Project

Kathmandu, Biratnagar, other
parts of Northern Nepal

Disaster prevention,
preparedness

Completed

Municipal Water Supply Improvement Project

Kathmandu

Water supply, sanitation

Feasibility study

Unknown

Kathmandu-Rasuwagadhi Tunnel Road

First Stretch: Tokha,
Kathmandu-Chhahare,
Nuwakot

Transport, storage

Agreement

Unknown

Agreement
Construction

Unknown
USD 37.88 Million
USD 10.94 Million

Unknown
Unknown

Second Stretch: MailungSyaphrubesi, Rasuwa
Madan Bhandari Technical University

Chitlang

Education

Construction

USD 361.96 MIllion

Koshi Economic Corridor

Biratnagar-Kimathanka

Transport, storage

Verbal discussion/pledge

Unknown

Karnali Corridor / Jamunaha-Hilsa Road
Development Project

Jamunaha-Hilsa

Transport, storage

Feasibility study

Hilsa-Surkhet Expressway

Hilsa-Surkhet

Transport, storage

Feasibility study

USD 538.74 Million

Tamor 756 MW Reservoir Hydropower Project

Taplejung, Terhathum,
Panchthar

Energy

Agreement

USD 1.21 Billion

Madi Multipurpose Hydropower Project

Rolpa

Energy

Agreement

USD 39 Million

Durbar High School Reconstruction

Kathmandu

Education

Completed

USD 7.15 Million

Melamchi Water Supply Project

Melamchi

Water supply, sanitation

Construction

USD 235.31 Million

Energy

Completed

USD 134.68 Million

Upper Marsyangdi A 50 MW Hydroelectric Project Bhulbhule, Lamjung District
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NEPAL (continued)
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

Rasuwagadhi 111MW Hydropower Project

Gosaikunda, Rasuwa District

Energy

Construction

USD 115.15 Million

Hongshi Shivam Cements Cement Factory

Nawalparasi (Factory), Palpa
(Mine)

Industry, mining, construction

Completed

USD 359.2 Million

Huaxin Cement Narayani Cement Factory

Panikharka, Dhading

Industry, mining, construction

Construction

USD 140 Million

Upper Madi 25 MW Hydropower Station

Kaski

Energy

Completed

USD 67.34 Million

Bheri-Babai Diversion Multipurpose Project

Surkhet District

Energy

Construction

USD 107 Million

Andhikhola Hydropower Project

Syangja District

Energy

Feasibility study

Unknown

102 MW Middle Bhotekoshi Hydroelectric Project

Sindhupalchowk District

Energy

Construction

USD 117.84 Million

60 MW Upper Trishuli 3A Hydropower Project

Rasuwa District

Energy

Completed

USD 125 Million

456 MW Upper Tamakoshi Hydropower Project

Bigu Rural Municipality,
Dolakha

Energy

Construction

USD 707.09 Million

200 MW Tamakoshi III Hydropower Project

Dolakha and Ramechhap
Districts

Energy

Agreement

USD 500 Million

102 MW Upper Trishuli 2 Hydropower Project

Guljung, Rasuwa

Energy

Verbal discussion/pledge

USD 171.55 Million

14 MW Kulekhani 3 Hydropower Project

Kulekhani, Makwanpur District Energy

Construction

USD 38.97 Million

30 MW Nyadi Hydropower Project

Ngadi Khola, Marsyangdi

Construction

USD 51.18 Million

Kathmandu-Kulekhani-Hetauda Tunnel Highway

Kathmandu-Kulekhani-Hetauda Transport, storage

Agreement

USD 505.06 Million

Tiptala Bhanjyang-Olangchungola Road
Upgradation

Taplejung

Transport, storage

Completed

Unknown

Basantpur Durbar Complex Reconstruction

Basantapur Durbar

Reconstruction relief,
rehabilitation

Construction

USD 1.26 Million

Nuwakot Palace Reconstruction

Nuwakot

Reconstruction relief,
rehabilitation

Feasibility study

National Ayurveda Research and Training Center

Kirtipur University

Health

Completed

USD 5.72 Million

Kathmandu-Pokhara-Lumbini Rail Tunnel

Kathmandu-Pokhara-Lumbini

Transport, storage

Feasibility study

Unknown

139.2 MW Lower Manang Marsyangdi Hydropower Manang District
Project

Energy

Agreement

USD 280 Million

China Nepal Industrial Park

Damak Jhapa

Business and other services/
industry, mining, construction

Construction

USD 2.8 Billion

Nepal-China Friendship Bridge / Miteri Bridge

Rasuwagadhi

Transport, storage

Completed

Unknown

Chitwan Industrial Park

Chitwan

Business and other services

Verbal discussion/pledge

Unknown

New Federal Parliament Building construction

Singha Durbar

Government, civil society

Construction

USD 42 Million

Tribuvan International Airport Upgradation

Kathmandu

Transport, storage

Agreement

USD 58.25 Million
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Energy

Unknown
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SRI LANKA
Project Name

Location

Sector

Status

Budget

Nelum Kuluna

Colombo

Tourism

Completed

USD 104.3 Million

Magampura Mahinda Rajapaksa International Port Hambantota
(Hambantota)

Transport, storage

Completed

USD 1.16 Billion

Hambantota Port Oil Tank Complex

Hambantota

Energy

Completed

USD 84 Million

400 MW Hambantota LNG Power Plant

Hambantota

Energy

Verbal discussion/pledge

USD 700 Million

Hambantota Special Economic Zone

Hambantota

Business and other services

Construction

USD 5 Billion

Shipbuilding Project near Hambantota Port

Hambantota

Transport, storage

Construction

Unknown

Hambantota Tire Factory Project

Hambantota

Industry, mining, construction

Agreement

USD 300 Million

Hambantota-Kandy Expressway

Hambantota-Kandy

Transport, storage

Construction

USD 989 Million

Colombo Port City

Colombo

Business and other services

Construction

USD 15 Billion

Port City Hotels and Golf Course

Colombo

Tourism

Agreement

USD 500 Million

Marina Square Uptown

Colombo

Other multisector

Construction

Unknown

Port City Residential Developments

Colombo

Other multisector

Agreement

USD 250 Million

Nelum Pokuna Theatre

Colombo

Other multisector

Completed

USD 15.43 Million

Mattala Airport

Mattala

Transport, storage

Completed

USD 209 Million

Mattala Airport Oil Transfer Yard Phase 1

Mattala

Energy

Construction

USD 40 Million

Jaya Container Terminal (Phase V), Colombo Port

Port of Colombo

Transport, storage

Construction

USD 32 Million

Matara to Kataragama Railway

Matara-Beliatta-Hambantota- Transport, storage
Kataragama

Construction

USD 366 Million

Phase 1: Matara-Beliatta Railway

Matara-Beliatta

Transport, storage

Completed

USD 278.2 Million

Phase 2: Beliatta-Hambantota

Beliatta-Hambantota

Transport, storage

Feasibility study

Unknown

Phase 3: Hambantota-Kataragama

Hambantota-Kataragama

Transport, storage

Agreement

Unknown

Colombo-Hambantota Expressway/Southern
Expressway (E01)

Colombo-Galle-MataraHambantota

Transport, storage

Completed

Unknown

a. Kottawa (Colombo)-Galle (Pinnaduwa) Section

Colombo-Galle

Transport, storage

Completed

USD 700 Million

b. Galle-Matara Section

Galle-Matara

Transport, storage

Completed

USD 180 Million

c. Matara-Hambantota Section

Matara-Hambantota

Transport, storage

Completed

USD 847.05 Million

Extension of Southern Expressway Project

Matara-Beliatta-WetiyaAndarawewa

Transport, storage

Construction

Unknown

Phase 1: Matara -Beliatta

Matara-Beliatta

Transport, storage

Construction

Unknown

Phase 2: Beliatta - Wetiya

Beliatta-Wetiya

Transport, storage

Construction

USD 360.3 Million

Phase 3: Wetiya - Andarawewa

Wetiya-Andarawewa

Transport, storage

Construction

Unknown

Phase 4: Hambantota-Andarawewa-Mattala

Hambantota-AndarawewaMattala

Transport, storage

Construction

Colombo Outer Circular Highway (E02)

Kottawa-KaduwelaKadawatha-Kerawelapitiya

Transport, storage

Completed

Phase 1: Kottawa-Kaduwela

Kottawa-Kaduwela

Transport, storage

Completed

USD 135 Million

Phase 2: Kaduwela-Kadawatha

Kaduwela-Kadawatha

Transport, storage

Completed

USD 224.94 Million

Phase 3: Kadawatha-Kerawelapitiya

Kadawatha-Kerawelapitiya

Transport, storage

Completed

USD 520 Million
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Project Name

Location

Northern Expressway

Enderamulla-AmbepussaTransport, storage
Mirigama-Pallandeniya-Kandy

Unknown

Phase 1: Enderamulla-Ambepussa

Enderamulla-Ambepussa

Transport, storage

Unknown

USD 1 Billion

Phase 2: Mirigama-Pallandeniya

Mirigama-Pallandeniya

Transport, storage

Unknown

Unknown

Phase 3: Pallandeniya-Kandy

Pallandeniya-Kandy

Transport, storage

Unknown

Unknown

Colombo Katunayake Expressway (E03)

Colombo-Katunayake

Transport, storage

Completed

USD 292 Million

Kurunegala to Habarana Railway Line

Kurunegala-Habanara

Transport, storage

Feasibility study

USD 947 Million

Municipal Solid Waste Sanitary Landfill Disposal
Facility, Aruwakkalu

Aruwakkalu, Puttalam

Water supply, sanitation

Agreement

USD 101 Million

Tissapura Junior College Reconstruction Project

Andalla Weerawila,
Hambantota

Education

Completed

USD 200,000

Lakvijaya / Norochcholai Power Station Phase 1:

Norocholai, Puttalam

Energy

Completed

USD 455 Million

Lakvijaya / Norochcholai Power Station Phase 2:

Norocholai, Puttalam

Energy

Completed

USD 891 Million

Lakvijaya / Norochcholai Power Station Phase 3:

Norocholai, Puttalam

Energy

Completed

Unknown

Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium / Sooriyawewa, Hambantota
Sooriyawewa International Cricket Stadium

Other social infrastructure
and services

Completed

USD 25.06 Million

Attanagalla Water Supply Project

Attanagalla

Water supply, sanitation

Construction

USD 34 Million

Kurunegala Water Supply Project

Kurunegala

Water supply, sanitation

Completed

USD 29.62 Million

Colombo National Hospital Outpatient Building

Colombo

Health

Construction

USD 60.75 Million

Moragahakanda - Kalu Ganga Development Project Elahera, Matale District

Water supply, sanitation/
Energy

Completed

USD 675 Million

Broadlands Hydropower Project

Kithulgala

Energy

Construction

USD 82 Million

China-Sri Lanka Historical Relations Gallery

Galle

Government, civil Society

Construction

Unknown

China-Sri Lanka Joint Centre for Education and
Research

University of Ruhuna

Education

Completed

China-Sri Lanka Friendship Hospital / National
Nephrology Hospital

Polonnaruwa

Health

Completed

USD 60 Million

Mirigama Industrial Zone

Mirigama

Industry, mining, construction

Cancelled

USD 28 Million

Aranayake China-Sri Lanka Friendship Village

Kegalle

Reconstruction and
Rehabilitation

Construction

USD 15 Million

Kaduruwela Town Shopping Mall

Kaduruwela

Business and other services

Completed

USD 75.31 Million

Nagananda Buddhist Unviersity

Manelwatta, Bollegala, Kelaniya Education

Construction

Unknown

Valachchenai Water Supply Project

Koraepattu

Water supply, sanitation

Agreement

Unknown

TRI-ZEN Project

Colombo

Other social infrastructure
and services

Construction

Unknown

Free Trade Zone for Rubber Exports

Kegalle

Agriculture, forestry, fishing

Agreement

USD 300 Million
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Sector

Status

Budget
USD 4.5 Billion

Unknown
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Appendix 9
Citations for Figure 2, “Import and Exports With China, by Focus Country”

“Statistics,” Department of Customs of Nepal, accessed June, 2021, https://www.customs.gov
.np/, data is calculated based on exchange rates of each year’s value in Annual Report by Nepal
Rastra Bank; “Review of Import Payments of Goods and Services, 2012-2013,” Bangladesh
Bank, accessed June 7, 2021, https://www.bb.org.bd/pub/annual/imppayment/imp1213/
overview.pdf; “Review of Import Payments of Goods and Services, 2013-2014,” Bangladesh
Bank, accessed June 7, 2021, https://www.bb.org.bd/pub/annual/imppayment/imp1314/overview.pdf; “Review of Import Payments of Goods and Services, 2015-2016,” Bangladesh Bank,
accessed June 7, 2021, https://www.bb.org.bd/pub/annual/imppayment/imp1516/overview.pdf;
“Review of Import Payments of Goods and Services, 2017-2018,” Bangladesh Bank, accessed
June 7, 2021, https://www.bb.org.bd/ pub/annual/imppayment/imp1718/overview.pdf; “Review
of Import Payments of Goods and Services, 2019-2020,” Bangladesh Bank, accessed June 7,
2021, https://www.bb.org.bd/pub/annual/imppayment/imp1920/; “Export Data,” Export
Promotion Bureau of Bangladesh, accessed June 7, 2021, http://epb.gov.bd/site/view/epb_
export_data/-; “Annual Report 2019,” Central Bank of Sri Lanka, 2020, https://www.cbsl.gov
.lk/en/publications/economic-and-financial-reports/annual-reports/annual-report2019; “Annual
Report 2015,” Central Bank of Sri Lanka, 2016, https://www.cbsl.gov.lk/en/publications/
economic-and-financialreports/annual-reports/annual-report-2015; “Annual Report 2020,”
Maldives Monetary Authority, 2021, http://www.mma.gov .mv/documents/Annual%20
Report/2020/AR2020.pdf; “Annual Report 2015,” Maldives Monetary Authority, 2016,
http://www .mma.gov.mv/documents/Annual%20Report/2015/AR-2015.pdf; export Data
is calculated based on data from “Customs Statistics,” Maldives Customs Service, accessed
April 2021, https://www.customs.gov.mv/Statistics and exchange rates from Annual Report
by Maldives Monetary Authority.
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Appendix 10
Chinese Tourists in South Asia

NEPAL
Tourist Arrival by Major Nationalities, 2010–2019
Year

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

China

46,360

61,917

71,861

113,173

123,805

64,675

104,005

104,664

153,633

169,543

%

7.7

8.4

8.9

12.4

15.7

12

13.81

11.1

13.1

14.2

India

120,898

149,504

165,815

180,974

135,343

75,124

118,249

160,832

194,323

254,150

%

20.1

20.3

20.6

23.2

17.1

13.9

15.7

17.1

16.57

21.2

Source: “Nepal Tourism Statistics 2019,” Ministry of Culture, Tourism, & Civil Aviation of Nepal, 2020, https://www.tourismdepartment
.gov.np//files/statistics/42.pdf.

SRI LANKA
Tourist Arrival by Major Nationalities, 2010–2019
Year

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

China

12,234

18,507

27,316

54,288

128,166

214,783

271,577

268,952

265,965

167,863

%

1.8

2.2

2.7

4.25

8.4

11.2

13.2

12.7

11.4

8.8

India

125,112

171,374

176,340

208,795

242,734

316,247

356,729

384,628

424,887

355,002

%

19.1

20.0

17.5

16.4

16.0

17.6

17.4

18.2

18.2

18.6

Source: “Annual Statistical Report 2013,” Sri Lanka Tourism Development Authority, 2013, https://sltda.gov.lk/storage/documents/
826914be6b2f346c08d0e66db21809cb.pdf; “Annual Statistical Report 2015,” Sri Lanka Tourism Development Authority, 2016,
https://sltda.gov.lk/storage/documents/87e6120675b19fecce8c986006200ecf.pdf; “Annual Statistical Report 2017,” Sri Lanka Tourism
Development Authority, 2018, https://sltda.gov.lk/storage/documents/0f7443899b258fa5bffbabf2ecc54e27.pdf; “Annual Statistical
Report 2019,” Sri Lanka Tourism Development Authority, 2020, https://srilanka.travel/SLTDA_documents/ASR%202019.pdf.
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Appendix 10 Chinese Tourists in South Asia

MALDIVES
Tourist Arrival by Major Nationalities, 2010–2019
Year

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

China

118,961

198,655

229,551

331,719

363,626

359,514

324,326

306,530

283,116

284,029

%

15.0

21.3

24.0

29.5

30.2

29.1

25.2

22.1

22.1

16.7

India

25,756

30,978

31,721

38,014

45,587

52,368

66,955

83,019

90,474

166,030

%

3.3

3.3

3.3

3.4

3.8

4.2

5.2

6.0

6.0

9.7

Source: “Yearbook 2015,” Ministry of Tourism of Maldives, 2015, https://www.tourism.gov.mv/statistics/publications/year-2015;
“Yearbook 2019,” Ministry of Tourism of Maldives, 2019, https://www.tourism.gov.mv/statistics/publications/year-2019;
“Monthly Statistics December 2019,” Ministry of Tourism of Maldives, 2020, https://www.tourism.gov.mv/dms/document/
73b2403b4cfaedd75b977b9bb881a5e7.pdf.

BANGLADESH
Tourist Arrival by Major Nationalities, 2010–2019
Year

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

China

2,332

3,256

3,828

3,933

5,619

3,217

5,807

6,839

6,363

7,004

%

1.67

2.07

2.39

3.78

4.17

2.54

3.18

2.88

2.38

2.16

India

92,567

108,766

111,683

69,243

91,486

100,176

144,304

188,814

213,947

270,024

%

66.54

69.47

70.01

66.57

68.32

79.33

79.08

79.51

80.06

83.52

Source: “Foreign Tourist Arrivals in Bangladesh, Top Twelve Countries, 2010-2019,” http://tourismboard.portal.gov.bd/sites/
default/files/files/tourismboard.portal.gov.bd/page/a6d53fd2_42a9_454a_91db_6b37331f05e7/2020-01-13-13-43ae468c763ffd30af8cedfcea11ed6520.pdf.
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Appendix 11
Comparative ODA in Focus Countries
BANGLADESH
Top Sources of Foreign Assistance (in Millions of U.S. Dollars)
Country/Agency

2012–13

2013–14

2014–15

2015–16

2016–17

2017–18

2018–19

2019–20

International
Development
Association (IDA)

769.63

936.05

977.89

1,157.90

1,399.66

1,422.65

2,020.93

644.00

Asian Development
Bank (ADB)

752.05

464.68

715.76

813.76

757.11

896.39

1255.02

737.60

Japan

348.58

450.78

366.46

553.06

645.71

1,544.46

1,195.65

730.33

Russia

0.00

0.00

113.91

202.69

92.41

832.82

903.86

500.33

China

77.04

472.71

121.23

115.73

36.39

988.66

515.09

463.99

Source: “Bangladesh Economic Review 2020,” Finance Division, Ministry of Finance of Bangladesh, 2020, https://mof.portal.gov.bd/site/
page/28ba57f5-59ff-4426-970a-bf014242179e/Bangladesh-Economic-Review-2020.

NEPAL
Top Foreign Assistance Providers (in Millions of U.S. Dollars)
Country/Agency

2013–14

2014–15

2015–16

2016–17

2017–18

2018–19

2019–20

World Bank

277

188

244

346

534

528

461

Asian Development
Bank

155

148

218

254

292

292

611

UK

151

168

89

128

124

117

95

United States

45

132

119

134

118

78

125

EU

52

31

29

84

116

26

50

Japan

41

40

46

78

106

111

73

UN

27

44

114

121

66

64

44

China

41

38

35

41

59

150

93

India

48

22

36

59

57

58

94

Source: “Development Cooperation Report FY 2019/20,” Ministry of Finance of Nepal, March 2021, https://nepalindata.com/media/
resources/items/11/bDevelopment_Cooperation_Report_2019_20.pdf.
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SRI LANKA
Top Foreign Assistance Providers (in Millions of U.S. Dollars)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Loans (Total)

1,083.363

2,014.68

2,233.853

2,798.725

2,783.426

2,703.263

2,777.382

761.6189

China

470.5896

205.5879

272.2989

265.7343

392.5359

1073.85

420.1746

534.9604

IDA

59.99862

82.49611

35.05428

149.713

117.4186

10.47333

14.6118

88.84266

ADB

131.0027

89.29512

127.1325

163.5981

193.4319

177.9317

65.40075

81.24106

India

167.3767

91.69117

30.01479

-3.95194

-1.07291

-32.7716

-69.9429

-56.387

Grants (Total)

59.40973

80.46633

71.62179

53.251

30.53879

18.76882

24.66499

36.33424

ADB

2.248514

7.134758

1.527117

0

0

0

0

12.21513

UN

13.36872

0.289969

5.594802

7.910547

4.154269

2.861835

1.76729

11.19586

Japan

12.00737

16.64268

6.649901

6.789052

9.590801

12.38304

9.172292

8.856907

United States

9.414698

10.15654

0

23.83178

0

2.478798

10.71385

0

Source: “Annual Report 2020,” Central Bank of Sri Lanka, April 2021; “Annual Report 2015,” Central Bank of Sri Lan
ka, 2016. Currency converted into USD using exchange rates in these reports.
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කාානගී එන්ඩෝ�ෝව්මන්ට් ෆෝ�ෝ ඉන්ටනැැෂනල් පීස්
කාානගී එන්ඩෝ�ෝව්මන්ට් ෆෝ�ෝ ඉන්ටනැැෂනල් පීස් යනුු රුසියාාවේ�, චීනයේ�, යුු රෝ�ෝපයේ�, මැැදපෙ�රදිග,
ඉන්දියාාව සහ ඇමරිකාා එක්සත් ජනපදය තුළ පිහිටාා ඇති සුු විශේ�ෂී ගෝ�ෝලීය ප්රතිපත්ති පර්යේ�ෂණ
මධ්යයස්ථාාන ජාාලයකි. ශතවර්ෂයකටත් වඩාා පැැරණි අපගේ� මෙ�හෙ�වර වන්නේ� නැැවුුම් ප්රතිපත්තිමය
අදහස් විශ්ලේ�ෂණය කිරීම සහ සංංවර්ධනය කිරීම තුළින් රජය, ව්යා�ාපාාර සහ සිවිල් සමාාජය තුළ
තීරණ ගන්නන් සමඟ ඍජුු මැැදිහත් වීමක් සහ සහයෝ�ෝගීතාාවයක් ඇති කර ගැැනීම තුළින් සාාමය
ඉදිරියට ගෙ�න යාාමයි. එකට වැැඩ කිරීම මගින් අපගේ� මධ්යයස්ථාාන ද්විපාාර්ශ්වික, කලාාපීය සහ
ගෝ�ෝලීය ගැැටලු සඳහාා බහුු ජාාතික දෘෘෂ්ටි කෝ�ෝණයන්ගෙ�න් මහඟු ප්රතිලාාභ රැගෙ�න එයි.

ආසියාානුු වැැඩසටහන
වො�ොෂින්ටන් හාා බීජිංං හි කාානගී ආසියාානුු වැැඩසටහන මගින් ආසියාා ශාාන්තිකර කලාාපයේ� සාාමයට
හාා වර්ධනයට තර්ජනයක් වන බාාධාාකාාරී ආරක්ෂාාව, ආණ්ඩුු කරණය සහ තාාක්ෂණික අවදාානම් හාා
ආසියාා ශාාන්තිකර කලාාපයේ� වර්ධනය පිළිබඳව අධ්යයයනය කරයි.

යුු රෝ�ෝපාා වැැඩසටහන
වො�ොෂින්ටනයේ� කාානගී යුු රෝ�ෝපාා වැැඩසටහන මගින් යුු රෝ�ෝපයේ� දේ�ශපාාලන හාා ආරක්ෂක වර්ධනයන්,
අත්ලාාන්තික් සාාගර සබඳතාා සහ යුු රෝ�ෝපයේ� ගෝ�ෝලීය කාාර්යභාාරය පිළිබඳ අවබෝ�ෝධය සහ
විශ්ලේ�ෂණයන් සපයයි. බ්රසල්ස් හි කාානගී යුු රෝ�ෝපාා සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙ�න් වැැඩ කරන මෙ�ම
වැැඩසටහන මඟින් එක්සත් ජනපද සහ යුු රෝ�ෝපීය ප්රතිපත්ති සම්පාාදකයින් සහ යුු රෝ�ෝපය මුු හුු ණ දෙ�න
මූූ ලෝ�ෝපාායික ගැැටලු පිළිබඳව ප්රවීණයන් එකට එක් කරයි.
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