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නිවේදන අංක: 20221229 

 

USAID, කීල්ස් (Keells) සහ හැටන් නැෂනල් බැංකුව (HNB) ශ්රී ලංකාව තුළ ව ාලර් මිලියන 4ක ණය 

පහසුකම් සැපයීම සඳහා හවුල්වවති 

 

ක ොළඹ, කද්යසැම්බර් 29 – ජොතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එක්සත් ජනපද නිකයෝජිතොයතනය (USAID) 

ප්රාග්ධනයට ප්රවේශ වීමට ආහාර අංශවේ ක්ුද්ර, කුඩා සහ මධයම ප්රමාණවේ ව්යව්සායන් (MSMEs) සඳහා සහාය 

ව්න නව්ය සැපයුම් දාම මූල්ය පහසුකම් සැපයීමට කීල්ස් සුපර්මාර්කට්ස් (Keells Supermarkets) සහ හැටන් 

නැෂනල් බැංකුව් (HNB) සමඟ සම්බන්ීකරණය කරයි. ප්රාග්ධනයට ව්ැඩි ප්රවේශයක් හරහා වමම පහසුකම 

COVID-19 ව්සංගතය තුළ මතු වූ සහ රවට් මෑතකාලීන ආර්ික අර්ුදවයන් උග්ර වූ සැපයුම් දාමවේ බාධාව්න් අඩු 

කරයි. 

 

Keells Supermarkets හි මේ සමාගම ව්න John Keells Holdings හි සභාපති චරිත සුබසංහ මහතා පැව්සුවේ, 

“USAID සහ HNB සමඟ සැපයුම් දාම මූල්යකරණය සම්බන්ධවයන් හවුල් වීම, පව්තින අර්ුදය තුළ MSMEs 

ව්ල්ට ප්රාග්ධනයට ප්රවේශය සහතික කිරීම සඳහා ව්ැදගත් පියව්රකි. වමම පහසුකම අපවග් පාර්ශව්කරුව්න් සඳහා 

හවුල් ව්ටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීම, වේශීය ආර්ිකයට සහාය වීම සහ අපවග් පාරිවභෝගිකයින් සඳහා බාධාව්කින් 

වතාරව් නිෂ්පාදන ල්බා ගැනීවම් හැකියාව් සහතික කිරීවම් අපවග් ඉල්ක්කයට සහාය වේ.” 

 

වමම පහසුකම MSMEs සඳහා තරඟකාරී ස්ථාව්ර වපාලී අනුපාත මූල්යකරණය සපයයි. වමම පහසුකම එහි 

වමවහයුම්ව්ල් පළමු සතිව්ල්දී සැපයුම්කරුව්න් අට වදවනකුට සම්ූර්ණව් USD 430,000ක් ල්බා දී ඇත. මාස හයක් 

පුරා වඩාල්ර් මිලියන 4 ක ණයක් ල්බා ගැනීම සඳහා MSMEs 100 කට පමණ සහාය වීමට හවුල්කාරිත්ව්ය සැල්සුම් 

කරයි. 

 

“ආහාර අංශවේ කුඩා හා මධය පරිමාණ ව්යව්සායකයින් සඳහා වමව්ැනි නව්ය මූල්ය විසඳුමක් ල්බාදීමට Keells 

සමඟ සහවයෝගවයන් කටයුතු කිරීවම් අව්ස්ථාව් HNB හට ල්ැබීම භාගයයක්. වමමගින් MSMEs හට අමුද්රව්ය මිල්දී 

ගැනීම, ව්ැටුප් වගවීම සහ අවනකුත් වකටි කාලීන වියදම් පියව්ා ගැනීම ව්ැනි කාරක ප්රාග්ධන අව්ශයතා සපුරාලීමට 

හැකි ව්නු ඇත. එබැවින් ව්යාපාර සුමටව් පව්ත්ව්ාවගන යයි. වමමගින් කුඩා හා මධය පරිමාණ ව්යව්සායකයින් 

ඔවුන්වග් ව්යාපාරික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තව්දුරටත් සවිබල් ගැන්වීමට හැකි ව්නු ඇතැයි අපට 

විශ්ව්ාසයි. වමය මුල්පිරීම සඳහා HNB සමඟ හවුල් වීම ගැන අපි USAID සහ Keells යන සමාගම් වදකටම 
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ස්ූතිව්න්ත වව්මු,” HNB හි SME සහ සල්ල්ර බැංකුකරණය පිළිබඳ නිවයෝජය සාමානයාධිකාරී සංජය විවේමාන්න 

ප්රකාශ කවළ්ය. 

 

USAID හි ශ්රී ලං ො සහ මොලදිෙයින් ධූතමණ්ඩල අධයක්ෂ කේබ්රිකයල් කරෞ පැව්සුවේ, “මෑතකාලීන වගෝලීය 

සැපයුම් දාම කඩාකප්පල් කිරීම්, අධික බල්ශක්ති පිරිව්ැය, ව්ාෂප්ශීලී උේධමන අනුපාත සහ ආර්ික අස්ථාව්රත්ව්ය 

වහ්තුවව්න් ශ්රී ල්ංකාවේ ව්යව්සායන් ව්ැඩිව්න පීඩනයන්ට මුහුණ වදයි. වමම සැපයුම් දාම මූල්යකරණ පහසුකම යම් 

යම් පීඩනයන් සමනය කරන අතර MSMEs ව්ල්ට ඔවුන්වග් කාරක ප්රාග්ධනය ප්රශස්ත කිරීමට හැකියාව් ල්ැවේ.” 

 

Keells Food Products PLC පිළිබඳ ව්ැඩි විස්තර සඳහා https://www.keellssuper.com/ වව්ත පිවිවසන්න 

 

MSMEs සඳහා HNB හි වස්ව්ා කළඹ පිළිබඳ ව්ැඩි විස්තර සඳහා https://www.hnb.lk/ වව්ත පිවිවසන්න. 

 

USAID CATALYZE PSD පිළිබඳ ව්ැඩි විස්තර සඳහා, පිවිවසන්න - Private Sector Development | Sri Lanka | 

U.S. Agency for International Development (usaid.gov) 
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