ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී කාකාඅ ර ආ ්ථික ක අථියනය සහ ළිඳුකමකෙ රලආමටෙන නඅ සහමයීතා ාඅයක් රආ න ක.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදමේ සාඅථියන ්ය නයක් අන මිමේනියම් චැමේන්ජ් මකීපමථිෂන් (MCC) හි නිමයීජි පිරිසක් කාකාඅ සෙඟ
ළිඳුකමකෙ රඩු කිරීෙ සහ ්ථික ක අථියනයන තිමෙන මූලික ොයක ජයගැනීෙ පිලිෙඳ අැඩසනහනක් ්ආම්භ කිරීෙ සඳහා මෙෙ සතිමේ
කාකාමේ සාචාආයක් රආ ති

මෙෙ රල පිරිස ජනාධිපති මෙත්රිපාක රිරිමස,නඅ රගෙැති ආනිේ ක්රෙරිාහඅ කැිනන්  ඇෙතිඅු  සහ ේයාපාරිකයන්අ රික්ේ සොජ
නිමයීජි යින්අ සාඅථියන හවුේකු අන් සහ පළාත් පාකන ්ය න නිකයාරීන් සෙඟ මුලික අැඩසනහනක් පැඅැත්වීෙ පිලිෙඳ සාකච්චා
පැඅැත්වීය

"MCC යන කාකාමේ ඉළිරි ්ථික ක ක්රියාඅලිමේ ක්නික්දභාඅය සහ තිආසාආෙඅ ළිණු ක කිරීෙන හැකි මඅයිඅ" යයි ඇමෙරිකා ත ානාපති රල්ේ
මකෂප් පැඅසීය මෙහි රආමුණ අන්මන් ක්මදස් ්මයීජකයින් ්කථිෂණය කආගැනීෙ සහ අයාපාරිකයින් ළිරිෙත් කිරීෙන ෙ ජන ාඅන
්මයීජනයකආ සහ අයාපාආ සඳහා දුරලදු අා ාඅආණයක් සැ.ෙන කාකාඅ ගන්නා රයත්නඅකන සහාය .ෙයි

MCC ්ය නය 2004 අථිෂමේ පනන් ආනඅේ 40 කන පෙණ ු පියේ ිනලියන 11 4 පෙණ ්යාආ සපයා ඇ

MCC මූලික අැඩසනහනක් ය තඅ ආනකන එෙ ්ය නමේ පුථිණ අැඩසනහනකන මත්රී පත්වීමම් රඅස්ථා පුළුේ කිරීෙන එෙ ආම් 
මුලිකත්අමයන් කආන අැඩසනහනකි එෙඟින් ආම්  ්ථික ක අථියනයන අරලකආන රාශඅකන ෙකපාන රතිපත්ති රතිසාස්කආණ ළිණු ක කිරීෙන
සහ ්ය න ශක්තිෙත් කිරීෙන සහය අ ත ඇ

ආනඅේ කිහිපයක් මෙඅැනි මුලික අැඩසනහන් මහොඳින් නිොකආ MCC මුලික අැඩසනහන්අක ්යාආ කෙන ආනඅේ ෙඅන පත්අ ඇ

"රප මෙහි පැමිණිමේ කාකාඅ පදුගිය අසආ ල්ළ රජා න්්රඅාදය නැඅ ඇති කආඅ ආාජය පාකනය ළිණු ක කආඅ ොනඅ රයිීනන් දුැකීමෙ
සම්ෙන්යඅ ක්ශාක ළිණු කඅක් කො තිමෙන නිසාඅ" යි MCC හි රතිපත්ති සහ ඇගීමම් සඳහා ූ  පප සභාපති මෙන් ්රිනථි පැඅදුමේය

මුලික අැඩසනහන් සහමයීගි ාඅය මෙෙ ළිණු කඅ හකමනාමගන ආජය මෙෙ මේඅේ සම්ෙන්යඅ දක්අන අයායාෙයන පනන්රලඅ පළකආයි ඉළිරි
ොස කිහිපය ල්ළ. අ MCC සහ ශ්රී කාකා ආජය එක්අ කාකාමේ ්ථික ක අථියනයන ඇති ක්ශාක ෙ ොයාඅ පුේගලික ්මයීජනයන ඇති රඅස්ථා
සහ නිඅාආණයන ඇති ොයා හකමනාගනිමු

මෙෙ පථිමේෂණමේ රතිපක ර තඅ MCC මුලික අැඩසනහනක් ෙඟින්අ පපකාආ කිරීෙන රඅශය රතිපත්ති සහ ්ය නික රතිසාස්කආණ
ීනආණය මේ මෙෙ අැඩසනහන කිරීමම්. කාකාමේ අයාපාආ රජාමේ සහ රික්ේ සොජමේ සාකච්චා ොථිගමයන් දැනගැනීෙ කආ ත කැම.

