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මිකේිවයම් චැකේන්ජ් කකෝපකර්ෂන්හි (MCC) ිවලධාරිිවයක් ශ්රීෙ ලංකාකද සංචාරයක
එක්සත් ජනපද රජකේ මිකේිවයම් චැකේන්ජ් කකෝපකර්ෂන්හි (MCC) යුකරෝපා, ආසියා, පැසිෆික් සහ ලතින් ඇකමරිකා කලාප භාර
කළමණාකාර අධජක්ෂක කැකරොිනන් ූයයන් මහත්මිය ූනිව 11 සිට - 13 දින දක්වෘා ශ්රීෙ ලංකාකද සංචාරය කලාය. ඇයකේ සංචාරකේ අරමුණ වුකේ
කයෝජිත එම්සීසී මහා පරිමාණ පස් අවුරුදු සංයුක්ත ආධාර වෘැඩසටහන සදහා වූ ගිවිසුකම් කටයුතු ඉක්මන් කිරීමය. ශ්රීෙ ලාංකිකයන්ට ආර්කක
අවෘස්ථාවෘන් ප්රඹවෘර්ධනය කිරීකම් සහ දිිඳුකකම පහත කහීමකම් අරමුිනන් ශ්රීෙ ලංකා රජය හා එක්වෘ එක්සත් ජනපද රජය කමම වෘැඩ සටහන සැලසුම්
කරනු ලැකබ්. එම්සීසී යනු 2004 දී ස්ථාපිත කරන ලද එක්සත් ජනපද රජකයහි ද්විපාර්ශවික ආධාරක ආයතනයකි. එය රටවෘේ 30කට වෘැඩි
ප්රඹමාණයක් සම කමවෘැිව ආකාරකේ ගිවිසුම් වෘලට එළඹ ඇත.
ඇයකේ සංචාරය අතරතුර කමම වෘැඩ සටහන සදහා තවෘත් අමතර රුපියේ මිිනයන 413 ක් (ඇකමරිකානු කඩොලර් මිිනයන 2.6) ලබාදීම සදහා වූ
ගිවිසුමකට විකද්ශ අමාතජංශකේදී අත්සන් තබන ලදී. එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලකේ ිවකයෝජජ තානාපති කරොබ්  හිේටන් මහතාද කම්
අවෘස්ථාවෘට සහභාගී වුහ. උසස් තත්ත්වෘකේ, සාධනීය හා තිරසාර වෘැඩ පිිඳකවෘලක් සකස් කිරීම සඳහා අවෘශජ ශකජතා අධජනයන්ට සහාය දීම
සඳහා පසුගිය ූනින මාසකේදී එම්සීසී ආයතනය විසින් සපයන ලද රුපියේ බිිනයන 1.2 (ඇකමරිකානු කඩොලර් මිිනයන 7.4) ට අතිකර්කයක්
වෘශකයන් කමම මුදල ලබා කදන අතර කමය එම්සීසී විසින් කමම වෘැඩ සටහනට ලබාකදන සම්පුර්ණ ප්රඹතිපාදනයට අමතරවෘ ලබා කදන්නකි. මුදේ
රාජජ අමාතජ එරාන් වි්රිමරත්න සහ මහා මාර් අමාතජ කීරර් හීමම් ඇතුුවවෘ රජකේ කජ්ෂ් ිවලධාරීන්ද කළමණාකාර අධජක්ිකකා කැකරොිනන්
ූයයන් මහත්මිය හමු වුවෘාය.
"ශ්රීෙ ලාංකිකන්න් සමඑ එක්වෘ හවුේකරුවෘන් කලස ශ්රීෙ ලංකාවෘ පුරා තිරසාර සංවෘර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද රජය තුළ පවෘතින
කැපවීම, මිකේිවයම් චැකේන්ජ් කකෝපකර්ෂන් (MCC) විසින් කමකහයවෘනු ලබන සංයුක්ත වෘැඩසටහන මඟින් පිිඳබිඹු කද," යන් ිවකයෝජ්ය
තානාපති කරොබ්  හිේටන් පවෘසන්.
ූයයන් මහත්මිය කමම වෘැඩසටහන පිිනබඳවෘ පැවෘසුකේ, "ආර්කක දියුණුවෘ සහ මිිවසුන්කේ ජීවෘන ම් ටම් ඉහළ දැමීම තුිඳන් දරිද්ර තාවෘය අුකකිරීම
සඳහා දායක වෘන වෘැඩසටහනක, ශ්රීෙ ලංකාවෘ සමඑ එක්වෘ කටයුතු කිරීමට ලද අවෘස්ථාවෘ පිිනබඳ අපි සතු ව කවෘමු."
කයෝජිත මිකේිවයම් චැකේන්ජ් කකෝපකර්ෂන් (MCC) ගිවිසුම සංවෘර්ධනකේ අවෘසාන අදියර තුළ පවෘතින්. එය MCC අධ්යක්ෂක මණ්ඩලකේ
අනුමැතිය ලබා ැනීම සඳහා 2018 වෘසකර් අ භා කේ ඉදිරිපත් කිරීමට ිවයමිතය. මුුව සංයුක්ත සංවෘර්ධන ගිවිසුම සඳහා මුලජ ප්රඹතිපාදන MCC
තුිඳන්, නැවෘත ක විය යුතු ණයක් කලස කනොවෘ දීමනාවෘක් කලස ලබාදීමට කටයුතු කකකර්.
ශ්රීෙ ලංකාකද ආර්කකය සහ එහි දියුණුවෘට කමන්ම කප්ද් ිනක ආකයෝජන අවෘස්ථාවෘන් හමුකද පවෘතින බාධක සම්බන්ධ විශ්කේෂණ සලකා බලා,
MCC ආයතනය බලාකපොකරොත්තු වෘන්කන් ශ්රීෙ ලංකා රජය විසින් මනා මන සහ ඉඩම් සංවෘර්ධනය සම්බන්ධවෘ අරඹා ඇති වෘැඩසටහන් සඳහා
ආකයෝජනය කිරීමටන්. කයෝජිත ගිවිසුම තුිඳන්, නා රික වෘාහන තදබදය අුක කිරීම, අන්තර් පළාත් මිිවසුන් සහ භාණ්ඩ ප්රඹවෘාහනය දියුණු කිරීම
සහ ඉඩම් පරිපාලනය සඳහා රජය විසින් අරඹා ඇති වෘැඩසටහන් සඳහා සහාය දීමට අකේක්ෂා කකකර්.
2016 කදසැම්බර් හිදී, MCC ආයතනකේ අධ්යක්ෂක මණ්ඩලය ගිවිසුමක් සංවෘර්ධනය සඳහා ශ්රීෙ ලංකාවෘ කතෝරා නු ලැීරය. MCC ප්රඹතිපත්ති
ලකුණු සටහකන් දර්ශක 20න් 13ක් සම්පුර්ණ කිරීකමන් අනතුරුවෘ ශ්රීෙ ලංකාවෘ ගිවිසුම සඳහා සුදුසු යන් රණරණය කකරුින.
###

මිකේිවයම් චැකේන්ජ් කකෝපකර්ෂන් (MCC) ආයතනය, ආර්කක සංවෘර්ධනය තුිඳන් ක ෝීමය දරිද්ර තාවෘය අවෘම කිරීමට කැප වූ, එක්සත් ජනපද
රජය යටකත් ස්වෘාධීනවෘ කටයුතු කරනු ලබන ආයතනයකි. 2004 දී ආරම්භ කරන ලද කමම ආයතනය, ප්රඹජාතන්්රීවෘාදී අන්රණන් සුැකීමම තුිඳන් සහ
දුෂණයට එකරහිවෘ කටයුතු කිරීම තුිඳන්, යහපාලනය පිිනබඳ ඉහළ ප්රඹමිරණන් සඳහා හිමිකම් කියන කතෝරා ත් රටවෘලට කාල සීමා සහිත දීමනා
සහ සහාය ලබාකදනු ලැකබ්.

