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නිකේද්යන අං : 20211113 

ප්රජා මූලික වයවසායිකාවන්ට සහයදීම සඳහා මුලයකරණය වශවයන්  

එක්සත් ජනපදවයන් ඇ.ව ාලර් මිලියන 150ක් ලබාවදයි 

වනාවැම්බර් 13, 2021 - ශ්රී ලං ොකේ ප්රජො මූලි  ෙයොපොරෙල තිරසොර සංෙර්ධනයට සහයදීම 

උකද්යසො, එක්සත් ජනපද්ය රජය කනොෙැම්බර් 12ෙැනි දින DFCC බැංකුෙ කෙත මුලය රණය 

ෙශකයන් ක ොලර් මිලියන 150  මුද්යලක් ලබොකද්යන ලදී. එ.ජ. සංෙර්ධන මුලය සංස්ථොකෙන් 
(DFC) ශ්රී ලං ොෙට ලබොදුන් විශොලතම ණයමුද්යල් ප්රමොණය ෙන කමය, ශ්රී ලං ොකේ ක්ුද්ර, කු ො 

හො මධයම පරිමොණ ෙයොපොර (MSME) අංශය, විකශ්ෂකයන් ම  ොන්තො නොය ත්ෙකයන් යුත් 
ෙයොපොර සඳහො අතදීම සඳහො ලබොදීමට සැලසුම්  රන ලද්ය ඇ.ක ොලර් මිලියන 265  මුද්යල් 
ප්රමොණයකින් එක් ක ොටසක් කේ. 

කම් හවුල් ොරීත්ෙය සමගින්, ප්රමුඛතො අංශෙලට ණය විසඳුම් ලබොදීමටත්, එක්සත් ජොතීන්කේ 

තිරසොර සංෙර්ධන අරමුණු සොක්ෂොත්  රගැනීමට ශ්රී ලං ොකේ කපොකරොන්දුෙ සඳහො සහයදීමට, 

එනම්, විකශ්ෂකයන්ම කමරට  ොන්තො ෙයෙසොය ත්ෙය ප්රෙර්ධනය සඳහො ද්යරන ෙෑයම් 

ෙැඩිදියුණු කිරීමටත් DFCC බැංකුෙ  ටයුතු  රනු ඇත. ෙයෙසොයි ොෙන් ෙශකයන් 
 ොන්තොෙන් මුහුණ කද්යන විශොලතම ගැටළුෙ ෙන මුලය  රො පෙතින සීමිත ප්රකේශය යන 

ගැටළුෙ නිරො රණයට ද්යොය වීම සඳහො කමම DFC ණයමුද්යලින් එක් ක ොටසක් ශ්රී ලොංකි  

 ොන්තොෙන්ට හිමි, කහෝ  ොන්තො නොය ත්ෙය සහිත MSME කෙත කයොමු ක කරනු ඇත. 

කමම අරමුද්යල් භොරකද්යමින් අද්යහස් පල  ළ ශ්රී ලං ොෙ සහ මොලදිෙයින් සඳහ එ.ජ. ධූත 
කමකහෙර  ටයුතු භොර නිලධොරී මොර්ින් ක ලී මහතො “ස්ීපුරුෂ සමොජභොෙ සොධොරණත්ෙය 

සහ සමොනොත්මතොෙය, කම් ෙසකර් මුල් භොගකේදී බයි න් ජනොධිපතිතුමො සහ G7 

හවුල් රුෙන් කලෝ ය ෙ ොත් කහොඳින් නැෙත කගො නගමු (Build Back Better World - 

B3W) යන නමින් දියත්  ළ ඒ ධධර්යසම්පන්න හො අළුත් කගෝලීය යිතලපහසු ම් 
මුලපිරීකමහි ෙැද්යගත් අංග ෙනෙො. අප හැමකද්යනොම ෙසංගත තත්ෙකේ සිට නැෙතත් යථො 

තත්ෙයට පත්ෙන අතරතුර, ශ්රී ලොංකි  ප්රජොෙ තුළ සුළු හො මධයම පරිමොණ ෙයොපොරෙලටත්, 
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 ොන්තො ෙයෙසොය යින්ටත් කම් අරමුද්යල් හරහො කෙනසක් ඇති ක කරනු ද්යකින්නට අපි 

උනන්දුකෙන් බලොකපොකරොත්තු ෙනෙො.” 

එ.ජ. සංෙර්ධන මූලය සංස්ථොෙ (DFC) යනු එක්සත් ජනපද්ය රජකේ සංෙර්ධන මුලය ආයතනය 

ෙන අතර, කලොෙ ෙටො  රටෙල කපෞද්ගලි  සංෙර්ධන ෙයොපෘති මුලය රණය සඳහො විධිවිධොන 

සැලසීම හො පහසු ම් සැලසීම සඳහො එය ප්රධොන ෙශකයන්ම ෙගකියයි.   ොන්තොෙන්කේ 

ආර්ි  සවිබලගැන්වුම සඳහො කපෞද්ගලි  අංශකේ ආකයෝජන ඇ.ක ො. බිලියන 7ක් එක් රැස් 

 ර කමකහයවීමට  ටයුතු  ර ඇති DFC හි 2X  ොන්තො මුලපිරීකම් ක ොටසක් ෙශකයන් කමම 

උප ොරය ලබොකද්යන අතර, කලොෙ ෙටො ෙර්ධනය කෙමින් පෙතින කෙළඳපළෙල ස්ීපුරුෂ 

සමොජභොෙ සමොනොත්මතොෙය ප්රගමනය සඳහො 2025 ෙන විට අමතර ඇ.ක ො. බිලියන 12ක් 
ලබොදීම එහි අරමුණයි. 

 

. 

 


