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සහස්ර අභිය ෝගතා සංසථ්ාව (MCC) සමඟ ඇති කර ගන්නා ගිවිසුයමහි වැදගත් 

කරුණු 

 

• ශ්රී ලංකා ජනරජය සහ ඇමරිකාවේ සහස්ර අභිවයෝගතා සංස්ථාව (MCC) විසින් ශ්රී ලංකාවවහි 
ආර්ථික වර්ථධනයට ඇති ප්රධාන බාධක වලස ප්රවාහන වේෂත්රවේ පවත්නා දුර්ථවල යටිතල 
පහසුකම් සහ ඉඩම් පරිපාලන ක්රියාවලිවයහි පවත්නා දුර්ථවලතා හදුනා ගන්නා ලදි.  
 

• ඉහත කී බාධක වලට විසදුමේ වලස වයෝජිත ගිවිසුම මඟින් ප්රවාහන සහ ඉඩම් යනුවවන් 
වයාපෘති වෙකේ වයෝජනා කරන ලදී. එකී වයාපෘති වෙවකහි සම්ුර්ථණ වියෙම වඩාලර්ථ මිලියන 
480කි. 
 

• වඩාලර්ථ මිලියන 350 ක පිරිවැයේ ඇස්තවම්න්ු ගත කර ඇති ප්රවාහන වයාපෘතිවයහි ඉදිරි වසර 
20 හි දි ප්රමාණිත ආර්ථික ප්රතිලාභ අනුපාතය 19% වන අතර ඒ මඟින් බස්නාහිර, මධයම, 
සබරගමුව සහ ඌව පාලත් වල නගරබඳ සහ පලාත්බඳ ප්රවාහන යටිතල පහසුකම්වල 
කාර්ථයේෂමතාවය සහ ශකයතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට බලාවපාවරාත්ු වේ.  
 

• ප්රවාහන වයාපෘතිය මඟින් අන්තර්ථ මහමාර්ථග ජාලය වැඩි දියුණු කිරිමත්, ගමනාගමන පාලන 
සංඥා පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමත් සහ ෙැනට පවත්නා ප්රතිපත්තිමය වුහය සහ නියාමන 
ක්රමවේෙය ප්රතිසංවිධානය කිරිමත් බලාවපාවරාත්ු වේ. 
 

• ප්රවාහන වයාපෘත්තියට කරනු ලබන ආවයෝජනය ුලින් අධික රථවාහන තෙබෙයට වහ්ු වී 
ඇති කරුණු අවම කිරීමටත්, වඩා විශ්වාසොයී වපාදු ප්රවාහන වස්වයේ ලබා දීමටත්, 
ආකර්ථශනශීලි වවළඳ වපාලවල් කරා යන මහජනයාට භාණ්ඩ හුවමාරුවේදී ඇති වන අපහසුතා 
අවම කිරීමටත්, භාණ්ඩ හුවමාරු විම සඳහා ෙැරීමට සිදුවන පිරිවැය අවම කර ගැනීමටත් 
බලාවපාවරාත්ු වේ.  
 

• වඩාලර්ථ මිලියන 67 ේ වවන් කර ඇති ඉඩම් වයාපෘතිය මඟින් ඉදිරි වසර 20 ුලදී 26% කට 
වඩා වැඩි ආර්ථික ප්රතිලාභ අනුපාතයේ බලාවපාවරාත්ු වන අතර ෙැනට ශ්රී ලංකා රජය ආරම්භ 
වකාට ඇති ඉඩම් පිළිබඳ අවකාශිය ෙත්ත සහ හිමිකම් පිළිබඳ වතාරුරු ලබා ගැනීවම් වැඩ 
පිළිවවල වයාප්ත කිරිමටත් වැඩි දියුණු කිරිමටත් වයාමු වනු ඇත.වමම වයාපෘතිය මධයම, 
වයඹ, උුරු මැෙ සහ නැවගනහිර පළාත්හි දිස්ිේක මුලික කර වගන ආරම්භ කිරීමට 
බලාවපාවරාත්ු වේ. 
 

• ඉඩම් වයාපෘතිවයහි සිදු කිරීමට නියමිත ක්රියාකාරකම් මඟින් ශ්රී ලංකා රජය සු රජවේ ඉඩම් 
වල්ඛනගත කර ගැනීමටත්, ඉඩම් තේවස්රු කිරීවම් ෙැනට පවත්නා ක්රමවේෙය දියුණු කිරිමටත්, 
ඉඩම් හිමිකම සම්බන්ධවයන් කාන්තා අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමටත්, ඉඩම් ලියා පදිංචි 
කිරිවම් කාර්ථයාලවල පවත්නා වල්ඛන, ඔප්ු ඩිජිටල්කරණය කිරීම මඟින් එම වල්ඛනයන් 
විනාශ වීම, වසාරකම් කිරීම, ලිපිවගානු නැති වීම වලේවා ගැනීමටත් අෙහස් වකවර්ථ. 
 

• ඉහත කී වයාපෘති වෙක මඟින් මිලියන 11.3 ක එනම් ශ්රී ලංකාවේ ජනගහනවයන් 54% ක 
ප්රමාණයකට ප්රතිලාභ අත් කර දීමට බලාවපාවරාත්ු වේ. 
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• මීට අමතරව ඇමරිකානු වඩාලර්ථ මිලියන 63ක මුෙලේ ඉහත කී ප්රවාහන සහ ඉඩම් වයාපෘති 
සෙහා අවශය වන තාේෂණික සහාය, ශාකයතා අධයයන, වයාපෘති පරිපාලනය, පසුවිපරම් සිදු 
කිරීම සහ ඇගයීම සඳහා වයාො ගැනීමට නියමිතය. වමම මුෙල ශ්රී ලංකා රජයට වයාපෘතිය 
කාර්ථයේෂමව සිදුකිරීමටත්, හසුරුවා ගැනීමටත් සහ පසු විපරම් කිරීමටත් උපකාර වනු ඇත.  
 

• වමම ව යාපෘතිය නිසියාකාරවයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජය මඟින් ශ්රී 
ලාංකිකයන්වගන් සැදුම් ලත් වස්වක මණ්ඩලයකින් සමන්විත ආයතනයේ පිහිටුවනු ලබන 
අතර ඒ මඟින් ඉහත කී වයාපෘති වලට අොල ආමාතයංශ සහ වෙපාර්ථතවම්න්ු අතර 
සහවයෝගයතාවය ුලින් වයාපෘතියට අොල ක්රියාකාරකම් සිදු කරනු ඇත. ඉහත කී ආයතනය 
ශ්රී ලංකික අධයේෂ මණ්ඩලයට වග කිව යුු අතර එකී අධයේෂ මණ්ඩලය රාජය නිලධාරින් 
අට වෙවනකුවගන් සහ වපෞද්ගලික අංශය සහ සිවිල් සමාජය නිවයෝජනය කරනු ලබන 
ුද්ගලයන් තිවෙවනකුවගන් සමන්විත වනු ඇත.  

 


