
ක්ෂුද්ර, කුඩා හා මධ්යම ්රමායේ   ්ය්සායන්ට මුදල් සැපයීමට 
අන්තර්ජාතික සං්ර්ධ්නය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID) 

ේපෞද්ගලික බැංකු සමග හවුල් ේ්යි. 
 
 
ේකාළඹ, ශ්රී කංකා් - ශ්රී ාව ල රාර  ඇ ක ෂුද්ර, කුඩ  ශ  මධ්යම ්රම යේ   ේද ්ගලිකව ලයලව ය්ට  
(MSMEs) ේඩ ර් මිිකයන 9ෂු දෂුල  ේ්ගශීය ලේය්ට අරමුදල් බ  දීම  අ්ටතර්ජ  කව වාලර්ධ්නය වඳශ ව 
එෂුවත් ජනදද ආයතනය (USAID), එහි වාලර්ධ්න යය අධිව රිය (DCA), ශැ ්ට නැනල් බැාකුල ශ  
වම්දත් බැාකුල  වමල එෂුල අලුත් වශේයෝගිත  ලැඩව ශනෂු ක්රිය ත්මව වරන බල නිේේදනය වර  කේේ. 
ේමම වණ්ඩ යම්ල  ඔවු්ටේේ ව යුතු වඳශ  මූය දශුකවම් බ ලැීමේම් දී ලර්තම නේ  මුුණය ේදන 
ලැ ලුල  ේමම ශත් අවුරුදු ලැඩව ශන අලධ් නය ේය මු වරනු ඇත. 
 
ශ්රී ාව ේේ තරුය තරුයනය්ටේේ වයලයා කියාය  අලවය   ශ  කියාය ලව ේයදීේම් ශැයාය ල ෂු කමත් වරන  -
ලීඩ් (YouLead) ලැඩව ශන ද ේමම වශේයෝගිත ල  වශ යෂු ේම්ට ම අනුපූරවයෂු ලනු ඇත. 
 
2018 වැප්තැම්බර් 5 ලන දින ේව ෂඹ දී අත්ව්ට වෂ ේමම ගිවිුකම, ශ්රී ාව ේේ ආර්ක ව වාලර්ධ්නය   එෂුවත් 
ජනදදේ  වැදවීම. යළි තශවුරු වරන අතර එය ශ්රී ාව ල  ආධ් ර වරන අ්ටතර් ජ  කව වාලර්ධ්නය වඳශ  
ව එෂුවත් ජනදද (USAID) ආයතනේ  දැන  ක්රිය ත්මව ලන රාළුල් ලැඩව ශේ්ට ේව  වෂු ේේ. “ශ්රී ාව ේේ 
ආර්ක ව වාලර්ධ්නය  ලැදලත් ලන ්රධ් න අාල  රා්ගලිකව අාය යය බ  දීම දිරි ලැ්ටවීම  ශැයා වීම 
ලැන අපි ආඩම්බර ේලමු“ යයි අ්ටතර් ජ  කව වාලර්ධ්නය වඳශ  ව එෂුවත් ජනදද ආයතනේ  ශ්රී ාව  
ව ර්ය ේ  අධ්යෂු රීඩ් අයිිකෂ්ම්ට ්රව  වේයය. “යය බ  ලැනිම  ශැයා වීේම්ට තරුය ලයලව යවය්ට  
ඔවු්ටේේ ජීවිත දියුණු වර ලැීමම  ශැයා ලනල  දමයෂු ේන ල, එම ව දල ආර්ක ව ලර්ධ්නය  අනුබයෂු 
වීම  කුඩ  ශ  මධ්යම දරිම ය ලයලව යව්ට   අලවය  ලෂු ද බ  ේදයි.“ 
 
ශ්රී ාව ේේ ේද ්ගලිකව අාය  ශ  තරුය ලයලව යවය්ට  ්ර ේධ්නය බ  ලැීමම , ලය ද ර රාළුල් යාරීම   
ශ  අලව නේ  ලැඩිරාර කියාය  නිර්ම යය යාරීම   ඉඩ වවන තීරය ත්මව පියලරෂු ේව ේමම ලැඩව ශන 
දැෂුවිය ශැයා ේේ. දැන  ඇ ක ෂුද්ර, කුඩ  ශ  මධ්යම ්රම යේ  ලයලව ය (MSMEs) ශ  අලුේත්ට ආරම්භ වෂ 
වම ලම් ඇතුළු ශ්රී ාව  ආර්ක වේ  ේවයල ල්ට ේන  ැේබන ේව  වයල නේලෝත්ද දනය දිරිලැ්ටවීම , 
ආේයෝජන ලැඩි යාරීම , ශ  තීරය ත්මව වම්දත්  බ  දීම  ේමම ගිවිුකම තුළි්ට ශැයාය ල ැේබනු ඇත. 
 
“ෂුද්ර, කුඩ  ශ  මධ්යම ්රම යේ  ලයලව ය දියුණු යාරීේම් ශ  දශුකවම් වැදීමේම් ඉ කශ වයෂු ඇ ක  ශැ ්ට 
නැනල් බැාකුල  ේම් අාය  මුය දශුකවම් වැදීමේම් අලයත ල ලැන ේශ ඳ අලේබෝධ්යෂු  කේේ. ශැ ්ට 
නැනල් බැාකුල, අ්ටතර් ජ  කව වාලර්ධ්නය වඳශ  ව එෂුවත් ජනදද ආයතනය ශ  වම්දත් බැාකුල අතර අද 
අත්ව්ට වෂ ේමම වශේයෝගිත ල, තරුය ශ්රී  ායාවය්ටේේ ආර්ක ව අලවය   ලැඩි යාරීම පිළිබඳ අේප් ව මූහිව 
්රයත්නේ  ලැදලත් පියලරෂු ේේ“ යයි ශැ ්ට නැනල් බැාකුේේ ුකළු ශ  මධ්යම දරිම ය ලයලව ය භ ර 
නිේයෝජය ව ම නය ධිව රී ජූඩ් ්රන ්ටදු ්රව  වේයය. 
 
අේප් ශවුල් වශේයෝගිත ේේ අරමුණු, ශැ ්ට නැනල් බැාකුේේත්, වම්දත් බැාකුේේත් උද ය ම ර්ල වමල 
ේශ ඳි්ට ලැෂේප්. බැාකු ේදව  ම ේම් අාේය්ට රාළුල් අත්දැකීම් ඇ ක අතර ෂුද්ර, කුඩ  ශ  මධ්යම ්රම යේ  
ලයලව යවය්ට  යය බ  දීම  ඔවු්ට වැදවීේම්ට ව යුතු වරයි. 
 
“වම්දත් බැාකුේේ අපි සියලු මට් ම්ල දී ලයලව යවත්ලය දියුණු යාරීම  ව යුතු වරන අතර  වාලර්ධ්න යය 
බ  දීම අේප්  ්රධ් න අාලයෂු ේේ. ේම් නිව  නල ලයලව යවය්ට  අලය ්ර ේ ධ්නය දශුකේල්ට බ  ේදන ේමම 
ලැඩපිළිේලෂ අපි ඉත  අලය වරන අතර එය අේප් ලයලව යව වාලර්ධ්න ්රයත්න වමල ඉත  ේශ ඳි්ට ලැෂේප්“ 
යයි වම්දත් බැාකුේේ ේජයෂ්න නිේයෝජය වෂමන ව ර අධ්යෂු  ත රව ර්ටල දැලීයය. 
 
අ්ටතර් ජ  කව වාලර්ධ්නය වඳශ  ව එෂුවත් ජනදද ආයතනේ  වාලර්ධ්න යය අධිව රිය (USAID’s DCA) 
එෂුවත් ජනදද රජේ  ්රමුඛත  අනුල ේ්ගශීය අලයත ල්ට  අරමුදල් වැදීමම  අලය වැුකම් ශ  ආේයෝජන 
විවල්ද වවවය යාරීම   ආේයෝජවය්ට, ේ්ගශීය මූය ආයතන, ශ  වාලර්ධ්න වාවිධ් න වමල එෂුල ව යුතු 
වරයි. ේම් ලන වි  වාලර්ධ්න යය අධිව රිය ර ලල් 76 ව ලය දි ක 558ෂු වඳශ  ේඩ ර් බිිකයන 5.4ෂු 
ේයදවීම  වශ ය වී  කේේ. ේම් පිළිබඳ ලැඩි විවයතර වඳශ  දශත දැෂුේලන  ේලඩ් අඩවිල  පිවිේව්ටන. 



www.usaid.gov/dca<http://www.usaid.gov/dca><http://www.usaid.gov/dca><ht
tp://www.usaid.gov/dca>.. 
 
අ්ටතර් ජ  කව වාලර්ධ්නය වඳශ  ව එෂුවත් ජනදද ආයතනය යනු එෂුවත් ජනදද රජේ   වාලර්ධ්න 
ආයතනයයි. එය අවුරුදු 50ව  ලැඩි ව යෂු  කවයේවය ේ ල රාර  වාලර්ධ්නය ලන ර ල  වාලර්ධ්න ශ  
ම නුෂීය ආධ් ර වදය   කේේ. 1956 ලර්ේ  සි  ශ්රී ාව  ජනත ලේේ යශදත වඳශ  එෂුවත් ජනදදය විසි්ට ශ්රී 
ාව  රුපියල් බිිකයන 320 (ේඩ ර් බිිකයන 2) ලැඩි ්රම යයෂු ආේයෝජනය වර  කේේ. ලැඩි විවයතර වඳශ   

https://www.usaid.gov/sri-lanka යන ේලේ අඩවිය  පිවිේව්ටන.  
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