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නිකේද්යන අං : 20210712 

කුඩා වයාපාරවලට සහයදීමටත් ශ්රී ලාාංකික කාන්තාවන් සවිබලගැන්ීමටත් එක්සත් 

ජනපදවයන් ඇ.වඩාලර් මිලියන150ක් කැපකරයි 

ජූලි 12 ෙැනි දින, ක ොළඹ දී,- එක්සත් ජනපද්යය, ෙසංගතකයන් එල්ල වූ ආර්ථි  අභිකයෝග පරද්යෙන්නට 
 ටයුතු  රමින් සිටින ශ්රී ලං ොකේ කුඩො ෙයොපොරෙලට තෙදුරටත් සහය ලබොකද්යමින් සිටියි. ජොතයන්තර 
සංෙර්ථධන මූලය සංස්ථොෙ (DFC) කමරට කුඩො හො මධය පරිමොණ ෙයොපොර (SME) අංශයට රුකුල්දීම 

පිණිසත්, කපෞද්ගලි  අංශකේ ආකයෝජන ශක්ිමත් කිරීමටත්,  ොන්තො ෙයෙසොය යින්ට සහයදීමටත් 

DFCC බැංකුෙ කෙත අරමුද්යල් ෙශකයන් ඇ.කඩොලර්ථ මිලියන 150ක්  ලබොදීමට  ටයුතු  ර ිකබ්. මින් 

කපර අෙස්ථොෙ දී NDB බැංකුෙ කෙත ඇ.කඩො. මිලියන 75ක්  ලබොදුන් අතර, කමකතක් ශ්රී ලං ොෙ කෙත 
ජොතයන්තර සංෙර්ථධන මූලය සංස්ථොෙ මගින් ණය මුද්යල් සඳහො සිදුක කරන විශොලතම වියද්යම කමයයි. 

කමම ණය මුද්යකලන් ක ොටසක් ශ්රී ලං ොකේ  ොන්තොෙන්ට  හිමි කහෝ  ොන්තො නොය ත්ෙය සහිත කුඩො හො 
මධයම පරිමොණ ෙයොපොර කෙත කයොමු  රනු ඇත. ෙයොපොරෙල නියුතු  ොන්තොෙන් සවිබලගැන්ීම හරහො 

කමම ගිවිසුම මුලය සර්ථෙග්රොහීබෙ ෙයොප්ත කිරීම, ස්ීපුරුෂ සමොජභොෙ අසමොනතො සම්බන්ධකයන්  ටයුතු 

කිරීම, සහ  ොන්තො-නොය ත්ෙකයන් යුත් ෙයොපොර සඳහො සහය ෙැඩිකිරීම යන එක්සත් ජනපද්යකේ පුළුල් 
අරමුණු සමගින් සමපොත කෙයි. 

"ආර්ථි  ෙශකයන් සවිබල ගැන්ුනු  ොන්තොෙන් තමන්ෙ ඉහළට ඔසෙො තබමින් ම, තම පුල්, ප්රජොෙන් 

සහ රටෙල් පරිෙර්ථතනයට ලක්  රනෙො. සමොජයන් සඵලත්ෙය ළඟො  රගැනීමට නම්,  ොන්තොෙන්ට 

සම්පත් සහ අෙස්ථො  රො ප්රකේශය ිබිය යුතුයි. ෙසංගතකේ ආර්ථි  ප්රිවිපො  තුළ, ස්ීපුරුෂ සමොජභොෙ 
සර්ථෙග්රොහී ආකයෝජන තෙතෙත් අතයොෙශය  රෙො ිකබනෙො." යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ සහ මොලදිෙයින් හි 
එ .ජ .තොනොපිනි ඇකලයිනො බී .කටප්ලිට්ස් මහත්මිය පැෙසුෙොය.   

ජොතයන්තර සංෙර්ථධන මූලය සංස්ථොෙ (DFC) යනු එක්සත් ජනපද්ය රජකේ සංෙර්ථධන මුලය ආයතනය ෙන 

අතර, කලොෙ ෙටො  රටෙල කපෞද්ගලි  සංෙර්ථධන ෙයොපෘි මුලය රණය සඳහො විධිවිධොන සැලසීම හො 

පහසු ම් සැලසීම සඳහො එය ප්රධොන ෙශකයන්ම ෙගකියයි.   ොන්තොෙන්කේ ආර්ථි  සවිබලගැන්ුම 

සඳහො කපෞද්ගලි  අංශකේ ආකයෝජන ඇ.කඩො. බිලියන 7ක් එක් රැස්  ර කමකහයීමට  ටයුතු  ර ඇි 

DFC හි 2X  ොන්තො මුලපිරීකම් ක ොටසක් ෙශකයන් කමම උප ොරය ලබොකද්යන අතර, කලොෙ ෙටො ෙර්ථධනය 

කෙමින් පෙින කෙළඳපළෙල ස්ීපුරුෂ සමොජභොෙ සමොනොත්මතොෙය ප්රගමනය සඳහො 2025 ෙන විට 

අමතර ඇ.කඩො. බිලියන 12ක් ලබොදීම එහි අරමුණයි. 

 

http://lk.usembassy.gov/

