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එක්සත් ජනපදය සහ DFCC බ ැංකුව කාන්තාවන් සහ තාරුණ්ය මවත MSME මුලයකරණ්ය 

ලබාමදයි 

මකාළඹ, 2022 මපබරවාරි 28 - එ.ජ. තොනොපති ජුලී චංග් මහත්ිය, ශ්රී ලං ොකේ ක්ුද්ර, කුඩො 

සහ මධ්ය පරිමොණ ෙයොපොර (MSME) කෙත මුලය රණකස්ෙො ෙයොප්ත කිරීම සඳහො DFCC 
බැංකුෙ සහ එක්සත් ජනපද්ය රජකේ ජොතයන්තර සංෙර්ධ්නය සඳහො ෙන නිකයෝජිතොයතනකේ 

(USAID) කපෞද්ගලි  අංශ සංෙර්ධ්න ෙැඩසටහන (Private Sector Development) අතර සිදු 
ක රුනු අෙකබෝධ්තො ගිවිසුම අත්සන් තැබීකේ අෙස්ථොෙට සහභොගි වූෙොය. 

“MSME කෙත ණයදීකමන්, කේ අභිකයෝග ොරී  ොලකේ ද්යළ කද්ශීය නිෂප්ොදිතය සහ රැකියො 
අෙස්ථො ෙැඩිෙනු ඇතැයි DFCC ආයතනය කමන්ම එක්සත් ජනපද්ය රජය ද්ය විශ්ෙොස  රනෙො,” 

යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ එ.ජ. තොනොපති ජුලී චංග් මහත්ිය සඳහන්  ළො ය. “DFCC බැංකුෙ 
සමගින් ඇති කේ හවුල් ොරීත්ෙය ෙැනි ප්රබල හවුල් ොරීත්ෙ හරහො අපට ක්ුද්ර, කුඩො හො මධ්ය 

පරිමොණ ෙයොපොරි යින්ට ඔවුන්කග් ආද්යොයේ ෙැඩි රගන්නට, ආකයෝජන ආ ර්ෂණය 
 රගන්නට සහ විකශ්ෂකයන්ම,  ොන්තොෙන්ට සහ තරුණතරුණියන්ට රැකියො නිර්මොණය  ර 

කද්යන්නට උද්යවු  ළ හැකියි.” 

කමම අෙකබෝධ්තො ගිවිසුම හරහො DFCC සහ USAID හි කපෞද්ගලි  අංශ සංෙර්ධ්න 

ෙැඩසටහන ක්ුද්ර, කුඩො හො මධ්ය පරිමොණ ෙයොපොරෙලට ඇති මුලය නිෂ්පොද්යන සහ කස්ෙො 
ෙැඩිදියුණු කිරීමටත්, MSME සඳහො ඩිජිටල් ෙයොප්තිය හො කෙළඳපල සබඳතො තෙදුරටත් 

ශක්තිමත් කිරීමටත්, සහ MSME සඳහො, විකශ්ෂකයන්ම බසන්ොහිර පළොකතන් බැහැර පිහිටො 
ඇති ෙයොපොර සහ  ොන්තො නොය ත්ෙය සහිත එෙැනි ෙයොපොර සඳහො ෙොණිජ ණය  රො ඇති 
ප්රකේශය ෙැඩිදියුණු කිරීමටත්  ටයුතු  රනු ඇත. 
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කමම හවුල් ොරීත්ෙය පිළිබඳෙ අද්යහස් පල  රින් DFCC බැංකුකේ ප්රධ්ොන විධ්ොය  නිලධ්ොරී 
තිමල් කපකර්රො මහතො “MSME කලස ගමන් ආරේභ  ළ අකප් කබොකහෝ කස්ෙොද්යොය යින් 
ආර්ි යට ෙටිනො ම එ තු රන විශොල සමොගේ සහ සමූහ ෙයොපොර බෙට පත්ීම ගැන 

DFCC බැංකුකේ අප ආඩේබර ෙනෙො. USAID සහ Palladium සමගින් ඇති රගන්නො කමම 
නෙ හවුල් ොරීත්ෙය හරහො,  ශක්තිමත් කලස ෙෘද්ිය සහ සංෙර්ධ්නය සොක්ෂොත්  රගන්නට 

ශ්රී ලං ොකේ MSME අංශය, විකශ්ෂකයන්ම  ොන්තො නොය ත්ෙය සහිත ෙයොපොර සවිබල 
ගැන්ීම සහ ඒ සඳහො පහසු ේ සැලසීමට අපකග් ධ්ොරිතොෙය ෙැඩි රගැනීම සඳහො 
උද්කයෝගකයන් බලොකපොකරොත්තු කෙනෙො." යනුකෙන් සඳහන්  කළ් ය. 

1955 දී පිහිටුෙන ලද්ය DFCC බැංකුෙ, ද්යකුණු ආසියොකේ ඇති පැරණිතම සංෙර්ධ්න බැංකුෙකි. 
එම බැංකුෙ ඓතිහොසි ෙ පුද්ගලි  අංශකේ දියුණුෙ සඳහො තීරණොත්ම   ොර්යභොරයක් ඉටු 
 ර ඇති අතර ෙර්තමොනකේ ශ්රී ලං ොකේ ප්රමුඛ කපකළ් සමොගේ බෙට පත්ී ඇති කබොකහෝ 
ආරේභ  ෙයොපොර සඳහො මූලයොධ්ොර ලබො දී ඇත. 2021 ජුලි මොසකේදී, DFCC බැංකුෙට එ.ජ.  

සංෙර්ධ්න මුලය සංස්ථොකෙන්  (DFC) ඇ. කඩොලර් ිලියන150   ණය මොර්ගයක් ප්රද්යොනය 
 රන ලදී. එමඟින්, ෙරණීය කපොලී අනුපොත සහ රක්ෂණ වි ල්ප ඇතුළු මූලය සහ මූලය 
කනොෙන කස්ෙො කිහිපයක් හරහො  ොන්තො නොය ත්ෙය සහිත ෙයොපොරෙලට ප්රතිලොභ ලබො දීම 
පිණිස "DFCC ආකලෝ " දියත්  රන ලදී. 

MSME තරඟ ොරීත්ෙය, ඵලද්යොයී රැකියො, නකෙෝත්පොද්යනය, සහ කෙළඳපල සබඳතො 
ෙැඩි රන්නට කහත්ුෙන මුලය රණය සඳහො පහසු ේ සැලසීම හරහො MSME සඳහො ඇති 

මුලය රණ අෙස්ථො ෙඩොත් පුළුල්  රන්නට USAID PSD ෙයොපෘතිකයන්  ටයුතු  රනු 
ලැකබ්. කමය, ස්ෙශක්තිය ෙර්ධ්නයටත්, ස්ථොයිතොෙය ශක්තිමත් කිරීමටත් ආර්ි  ෙෘද්ිය 
ප්රෙර්ධ්නය කිරීමටත් එක්සත් ජනපද්යය සහ ශ්රී ලං ොෙ අතර  ොලයක් තිස්කස් පෙත්නො 
හවුල් ොරීත්ෙකේ එක් අංගයකි. 

 
 


