
අස්ථිත්ව ලැයිස්ථුව පිළිබඳ කරුණු පත්රිකාව 

එක්සත් ජනපදයේ වාණිජ යදපාර්තයේන්තුව විසින්ත, නිශ්චිත භාණ්ඩ අපනයනය කිරීම, 
ප්රතිඅපනයනය සහ/ යහෝ පැවරුම (රටුළ) සඳහා බලපත්රයක් අවශ්ය යැයි නියම කරන ලද 

යේ යේ වියේශ් වයාපාර, පර්යේෂණ ආයතන, රජයේ හා යපෞේගලික සංවිධාන, සහ 
පුේගලයින්තයේ නේ කවයර්දැයි ප්රකාශ්යට පත් කරනු ලැයේ. යමකී සංවිධාන සහ වයාපාරවල 
නේ ඇුළත් ලැයිසචු වට අසචිත්ව ලැයිසචුව යැයි කියනු ලැයේ. 

රාජය යදපාර්තයේන්තුයවන්ත සේබාධක පනවා ඇති ක්රියාකාරකේවල නිරතවීම, සහ එක්සත් 
ජනපදයේ ජාතික ආරක්ෂාවට සහ/ යහෝ වියේශ් ප්රතිපත්ති ලැදියාවන්තට පටහැනි 
ක්රියාකාරකේවල නිරතවීම යමම අසචි ත්ව ලැයිසචුවට ඇුළත්වීමට යහචුපාදක වියහැකි 
කරුණු අතරට ඇුළත් යේ. 

යමම අසචිත්ව ලැයිසචුවට නේ ඇුළත් කිරීම, ඉවත්කිරීම යහෝ ඊට සිදුකරන යවනත් 

සංයශ්ෝධන පිළිබඳව සියළුම තීරණ ගන්තයන්ත වාණිජ යදපාර්තයේන්තුයේ (සභාපති), රාජය 
යදපාර්තයේන්තුයේ, ආරක්ෂක යදපාර්තයේන්තුයේ, බලශ්ක්ති යදපාර්තයේන්තුයේ සහ සුදුසු 
තැන්ති භාණ්ඩාගාරයේ නියයෝජිතයින්තයගන්ත සැදුේ ලත් අවසන්ත-පරිශීලක-සමායලෝචන 
කමිටුව (End-User Review Committee (ERC))  මගිනි. 

2020 අයගෝසචු 27 වැනි දින, එ.ජ. වාණිජ යදපාර්තයේන්තුව මහජන චීන ජනරජයේ රජයට 

අයත් හා රජයයන්ත පාලනය වන China Communications Construction Company Ltd. 

(CCCC) සමාගමට අයත් පරිපාලිත සමාගේ පහක් යමම අසචිත්ව ලැයිසචුවට ඇුළත් කරන 

ලදී. එයසච කරන ලේයේ දකුණු චීන මුහුයේ ඇති, ආරවුලට ුඩුදුන්ත සචථානවල ඉඩේ 
යගාඩකිරීම සහ හමුදාකරණය සඳහා මහජන චීන ජනරජයට හැකියාව ඇතිකරවමින්ත ඔවුන්ත 
විසින්ත සිදුකළ ක්රියාකාරකේ යහචු යවනි. 

CCCC සමාගයේ, පහත දැක්යවන පරිපාලිත සමාගේ, එක්සත් ජනපදයේ ජාතික ආරක්ෂා 
ලැදියාවන්තට පටහැනි ක්රියාකාරකේවල නිරතවීම යවනුයවන්ත එයසච ERC විසින්ත අසචිත්ව 
ලැයිසචුවට ඇුළත් කරන ලදී: 

China Communications Construction Company Dredging Group Co. Ltd 

China Communications Construction Company Guangzhou Waterway Bureau 

China Communications Construction Company Second Navigation Engineering 

Bureau 

China Communications Construction Company Shanghai Waterway Bureau 

China Communications Construction Company Tianjin Waterway Bureau 

දකුණු චීන මුහුයේ ආරවුලට ුඩු දුන්ත ප්රතයන්තත සචථානවල යගාඩකිරීේ සහ හමුදාකරණය 
සඳහා යමම ආයතන විසින්ත චීනයට හැකියාව ලබාදීම සේබන්තධයයන්ත වූ සාක්ි සලකා බලා 

ERC විසින්ත යමම තීරණය ගනු ලැබිණි. වියශ්චෂයයන්තම, 1982 සමුද්රීය නීති සේමුතිය යටයත් 

කැඳවනු ලැබූ යේරුේකාර විනිශ්චචය සභාවක් විසින්ත 2016 ජූලි 12 වැනිදින, පිලිපීනයේ වියශ්චෂ 



ආර්ික කලාපයට සහ මහාේවීපික තටකයට අයත් යැයි තීන්තදු කළ මිසචිෆච රීෆච  ි යමම 
ආයතන යගාඩකිරීේ කටයුු සිදුකර ඇත.  

2020 යදසැේබර් 18 වැනි දින, CCCC සමාගම ද අසචිත්ව ලැයිසචුවට ඇුළත් කරනු 

ලැබිණි. එක්සත් ජනපදයේ ජාතික ආරක්ෂාවට හානිකර යලස, දකුණු චීන මුහුයේ ආරවුලට 
ුඩු දුන්ත ප්රතයන්තත සචථාන යගාඩකිරීමට සහ හමුදාකරණයට CCCC විසින්ත චීනය යවත 

හැකියාව ලබාදී ඇති බව ERC විසින්ත තීරණය කරන ලදී. වියශ්චෂයයන්තම, යහචේ නුවර සචිර 
තීරක අධිකරණය විසින්ත 2016 ජූලි 12 වැනිදින, පිලිපීනයේ වියශ්චෂ ආර්ික කලාපයට සහ 
මහාේවීපික තටකයට අයත් යැයි තීන්තදු කළ මිසචි ෆච රීෆච  ි යමම ආයතනය යගාඩකිරීේ 
කටයුු සිදුකර ඇත.  

 

 


