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කුඩා වයාපාරවලට සහයදීමටත් ශ්රී ලාාංකික කාන්තාවන් සවිබලගැන්ීමටත්  

එක්සත් ජනපදවයන් වඩාලර් මිලියන 40 ක මුලයකරණය ලබාවදයි 

2021 සැප්තැම්බර්  16 වැනි දින, වකාළඹ දී : කුඩො හො මධ්යම පරිමොණ  ෙයොපොරෙලට (SME) 
රුකුල්දීම පිණිස සහ  ොන්තො ෙයෙසොයි ොෙන් කෙත සහය ලබොීම පිණිස අද්ය දින එක්සත් 

ජනපද්යය මුලය රණ  ටයුතු සඳහො කඩොලර් මිලියන 40ක් SDB බැංකුෙ කෙත ලබොකද්යන ලී. 

කමම ණය මුද්යල, ජොතයන්තර ආකයෝජන සහ සර්ෙග්රොහී ආර්ි  ෙර්ධ්නය ප්රෙර්ධ්නය කිරීම 

සඳහො එක්සත් ජනපද්යකේ ජොතයන්තර සංෙර්ධ්න මුලය සංස්ථොකෙන් (DFC) අරමුද්යල්ද කලස SDB 

බැංකුෙ, DFCC බැංකුෙ, සහ NDB බැංකුෙ ඇතුළු ශ්රී ලොංකි  බැංකු කෙත ලබොකද්යන කඩොලර් 

මිලියන 265  මුද්යලින් ක ොටසක් කේ. 

SDB බැංකුෙ කමම කඩොලර් මිලියන 40 කයොද්යොගනිමින් ශ්රී ලං ොෙ මුළුල්දකල්ද කුඩො හො මධ්යම 

පරිමොණ ෙයොපොර කෙත රු. 500,000ත් රු. මිලියන 1ත් අතර ණය 1,400ක් ලබොකද්යනු ඇත. 
DFCහි 2X  ොන්තො මුලපිරීකේ ක ොටසක් ෙශකයන් කමම ණය මුද්යල්දෙලින් අෙම ෙශකයන් 

සියයට හතලිහක් ලබොකද්යනු ඇත්කත්  ොන්තොෙන්ට හිමි, කහෝ  ොන්තොෙන් සවිබල ගන්ෙන 
භොණ්ඩයක් කහෝ කස්ෙොෙක් සපයන ෙයොපොරෙලට කේ. කමම ණය අතරින් කබොකහොමයක්, 

කගෝලීය ක ෝවිඩ්-19 ෙසංගතකයන් පීඩොෙට ලක් වූ ෙයොපොර කෙත අතකද්යනු ඇත. 

සමොජ දුරස්ථභොෙය පෙත්ෙොගනිමින් අද්ය දිනකේ පැෙැත්වූ විකශ්ෂිත උත්සෙය ී කමම අරමුද්යල්ද 
සංකක්තොත්ම ෙ භොරීම සනිටුහන්  ළ ශ්රී ලං ොකේ හො මොලදිෙයින්හි එක්සත් ජනපද්ය 
තොනොපතිනි ඇකලයිනො කටප්ලලිට්ස් මහත්මිය කමකස් පැෙසුෙොය: "ෙසංගතකයන් පසු ආර්ි ය 
යථො තත්ෙයට පත්  රගැනීකේ කයී සිටින කුඩො හො මධ්යම පරිමොණ ෙයොපොර කෙත කමම 

අරමුද්යල්ද උප ොරයක් ෙනු ඇතිෙො පමණක් කනොෙ, ශ්රී ලොංකි   ොන්තොෙන්ට ඔවුන්කේ 
ෙයොපොරෙල ෙර්ධ්නයට ඉඩ කද්යන මුලය රණය  රො ප්රකේශය ලබොකද්යන්නට කමම අරමුද්යල්ද 
හරහො මග පෑකද්යනෙො. සවිබල ගැන්වුනු  ොන්තොෙන් ඕනෑම දියුණු ෙන ආර්ි ය  ෙැද්යගත් 
අංගයක් ෙන අතර සොර්ථ ත්ෙය ළඟො  රගන්නට ශ්රී ලොංකි   ොන්තොෙන්ට වුෙමනො 
කමෙලේ සහ සේපත් ලබොගතහැකි බෙ සහති   රන්නට අකප්ල ශ්රී ලොංකි  හවුල්ද රුෙන් 

සමගින් අඛණ්ඩෙ ෙැඩ කිරීම සඳහො අප ඉත සිතින් බලොකපොකරොත්තු ෙනෙො." 

mailto:MannDT@state.gov
mailto:MannDT@state.gov


 

සමෘද්ධිමත් ශ්රී ලං ොෙක් ඇතිකිරීම කෙනුකෙන් එක්සත් ජනපද්යය  ැප වී සිටියි. 2020 ී 

එක්සත් ජනපද්යකයන් ලැබුණු සෘජු විකද්ධශ විනිමය ප්රමොණය කඩොලර් මිලියන 13ක් වූ අතර ඒ 
සමගින් රකට් සමුච්ඡිත එ.ජ. ආකයෝජන ප්රමොණය කඩොලර් මිලියන 274ක් කේ. එක්සත් 
ජනපද්යය තෙදුරටත් ශ්රී ලං ොකේ විශොලතම තනි අපනයන කෙළඳපල කලස පෙතින අතර 
එක්සත් ජනපද්යකේ කෙළඳ සහ සංෙර්ධ්න නිකයෝජිතොයතනය, ජොතයන්තර සංෙර්ධ්නය සඳහො 

ෙන එක්සත් ජනපද්ය නිකයෝජිතොයතනය (USAID), සහ අකනකුත් නිකයෝජිතොයතන හරහො ශ්රී 
ලං ොකේ ආර්ි  සහ මොනෙ ප්රොේධ්න සංෙර්ධ්නය සඳහො සැලකියයුතු සේපත් ප්රමොණයක් 

කයොමු ර තිකබ්. USAID ද්ය කුඩො හො මධ්යම පරිමොණ ෙයොපොර, විකශ්ෂකයන්ම අවිිමත් 
අංශකේ  ොන්තොෙන්ට හිමි ෙයොපොර ශක්තිමත් කිරීම සඳහො සේපත් කයොද්යෙනු ලැකබ්. 2020 

ෙසකර් පමණක් USAID ෙැඩසටහන් හරහො  ොන්තොෙන්ට හිමි ෙයොපොර 400 ට අි  
සංඛයොෙක් ඇතිකිරීම සහය ලබොී තිකබ්.  

ජොතයන්තර සංෙර්ධ්න මූලය සංස්ථොෙ (DFC) යනු එක්සත් ජනපද්ය රජකේ සංෙර්ධ්න මුලය 
ආයතනය ෙන අතර, කලොෙ ෙටො  රටෙල කපෞද්ධගලි  සංෙර්ධ්න ෙයොපෘති මුලය රණය සඳහො 
විිවිධ්ොන සැලසීම හො පහසු ේ සැලසීම සඳහො එය ප්රධ්ොන ෙශකයන්ම ෙගකියයි.  
 ොන්තොෙන්කේ ආර්ි  සවිබලගැන්වුම සඳහො කපෞද්ධගලි  අංශකේ ආකයෝජන ඇ.කඩො. 
බිලියන 7ක් එක් රැස්  ර කමකහයවීමට DFC හි 2X  ොන්තො මුලපිරීම  ටයුතු  ර ඇති  

අතර, කලොෙ ෙටො ෙර්ධ්නය කෙමින් පෙතින කෙළඳපළෙල ස්ීපුරුෂ සමොජභොෙ සොධ්ොරණත්ෙය 
ප්රගමනය සඳහො 2025 ෙන විට අමතර ඇ.කඩො. බිලියන 12ක් ලබොීම එහි අරමුණයි. 

 


