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නිකේදන අංක: 20180717     

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය, සර්කවෝදය සමග සහකයෝගකයන්  

“කුඩා සහ ප්රබල“ ආධාර ලබා දීකේ තරගයක් දියත් කරයි 

 

කකාළඹ, ජුලි 17, 2018:  එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය ‘කුඩා හා ප්රබල‘ ආධාර මුදල් ලබා 

දීකේ තරගයක්, සර්කවෝදය ආයතනය සමග සහකයෝගකයන්  දියත් කර තිකේ. එක්සත් ජනපද 

තානාපති කාර්යාලය කමම කුඩා හා ප්රබල වැඩසටහන දියත් කරන ලද්යකද්ය කුඩා සංවිධානවලට 

හා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලකේ ආධාර මුදල් ලබා දීකේ විධිමත් දැන්ීමට අනුව 

තරග කිරීමට යටිතල පහසුකේ නැති පුද්යගලයන්ට  ආධාර ලබා දීම සඳහාය.  කමම වැඩසටහන 

යටකත් අන්තර්ජාලකයන් මාර්ග ගතව ඉල්ුේ කිරීමට  

https://www.facebook.com/SarvodayaSriLanka/posts/2147851475229452 නේ කවේ අඩවියට 

පිවිසිකමන් හැකි වන වන අතර කපරළුේ අවසන් දිනයක් ද තිකේ. 

කමම කුඩා හා ප්රබල ප්රදාන, ශ්රී ලංකාව පුරා ඇති ප්රජා සංවිධාන හා ක්රියාකාරීන්ට යහපතක් වනු 

ඇත“යි නිකයෝජිත තානාපති  කරාබට් හිල්ටන් ප්රකාශ කකේය. “ඔවුන්කේ ප්රජාවන් තුළ ඇති 

අභිකයෝගයන්ට ශ්රී ලංකිකයන්  නිර්මාණශීලී විසඳුේ ඉදිරිපත් කරන ආකාරය දැක ගැනීමට අපි 

ඉතා සතුටින් බලා සිටිමු.“ 

එක්සත් ජනපද රජකයන් සේූර්ණකයන්ම අරමුදල් සපයන  කමම තරගය  සියු සිවිල් සමාජ 

සංවිධාන, බුද්යධි මණ්ඩල,  අධයයන ආයතන හා පුද්යගලයන්ට විවෘත කේ. ආධාර මුදල් ලබන 

සියුම අය, ලාභ සඳහා  කනාවන තත්වකේ ඒවා විය යුතුය. වයාපෘති කතෝරා ගන්නා කමිටුව, 

විකේෂකයන්ම ප්රතිසංධානය ප්රවර්ධනය කරන, මානව හිමිකේ සහ අදහ් ප්රකාශ කිරීකේ 

නිදහස වැඩි දියුණු කරන, වගීම වැඩි කරන හා  ආර්ික වර්ධනය දිරිගන්වන වයාපෘතිවලට 

වැඩි ප්රමුඛතාවක් ලබා කදනු ඇත. කේ සඳහා ඉදිරිපත් කරන කයෝජනාවල පිරිවැය  කඩාලර් 1,000 

සිට කඩාලර් 15,000 අතර පරාසයක විය හැකිය.  අනුමත වන කයෝජනාවලින් වැඩි කකාටස 

කඩාලර් 5,000 අඩු වනු ඇතැයි  කමිටුව අකේක්ෂා කරයි. 

අයදුේ කරුවන්, සර්කවෝදය කුඩා ආධාර මුදල් වැඩසටහකන් 

(https://www.facebook.com/SarvodayaSriLanka/posts/2147851475229452) කවේ අඩවිය තුළින්  

තම කයෝජනා ඉකලක්කරානිකව  ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  කයෝජනා ඉංග්රීසි. සිංහල කහෝ කදමළ 

භාෂාවලින් ඉදිරිපත් කළ හැකි කේ. 2019 මාර්තු 31 සිට කපරළුේ පදනමක් මත කයෝජනා භාර 

ගන්නා අතර  මුල්වටකේ අයදුේකරුවන්  සමාකලෝචනය කර ප්රදාන ලබා දීම 2018 අකගෝ්තු 15ට 

කපර සිදු වනු ඇත.  ඉන්පසු සෑම මාස කදකකට වරක්  කමම ක්රියාවලිය සිදුකේ.  

mailto:VanHornNT@state.gov
http://lk.usembassy.gov/
https://www.facebook.com/SarvodayaSriLanka/posts/2147851475229452
https://www.facebook.com/SarvodayaSriLanka/posts/2147851475229452

