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එක්සත් ජනපදය සහ කීල්ස් ආයතනය ශ්රී ලංකාමේ ක්ුද්ර, කුඩා, 

සහ ෙධ්යෙ පරිොණ වයවසායන්හි තරඟකාරීත්වය ප්රවර්ධ්නය 

කරයි 

මකාළඹ, මැයි 25, 2022 – පුද්ගලි  ෙයොපොර උපකද්ශ  ක්ෙො සපයන්නන් 

සමඟ කීල්ස් සැපයුම් රුෙන් සම්බන්ධ කිරීකම් ගිවිසුමක්ස හරහො ශ්රී 

ලං ොකේ කුඩො ෙයොපොර ශක්සිමත් කිරීමට එක්සසත් ජනපද්යය සහ කීල්ස් 

ආයතනය හවුල්ස කේ. 

එම අෙකබෝධතො ගිවිසුම අත්සන් තබන අේථොකේ අද්යහ් ද්යක්සෙමින්, 

“ඔකබ් සිල්සලර කෙළඳසැල්ස සඳහො සැපයුම්  රන කුඩො ෙයොපොර ආර්ථි ය 

සක්රියෙ පෙත්ෙොගැනීමටත් රැකියො නිර්ථමොණයටත් මග සලසනෙො” 

යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ එ.ජ. තොනොපි ජුලී චංග් මහත්මිය පැෙසුෙො ය. 

“කීල්ස් සමඟ ෙන කමම සහකයෝගීතොෙය පද්යනම් වී ඇත්කත් ආහොර 

පිරිසැ සුම් අංශකේ ක්ෙය  රන කුඩො ෙයොපොර ෙයෙසොය යින්කග් 

තරඟ ොරිත්ෙය ෙැඩිදියුණු කිරීම සඳහො අකනයෝනය ෙශකයන් කබද්යොගත් 

ද්යැක්සමක්ස මතයි. ” 

මෑතකදී අත්සන්  ළ කමම අෙකබෝධතො ගිවිසුම හරහො, ජොතයන්තර 

සංෙර්ථධනය සඳහො ෙන එ.ජ. නිකයෝජිතොයතනකේ කපෞද්ගලි  අංශ 

සංෙර්ථධන (PSD) ෙයොපෘියත් කීල්ස් සිල්සලර ද්යොමකේ කමකහයුම් රු ෙන 

Jaykay Marketing Services කපෞද්ගලි  සමොගමත් අතර හවුල්ස ොරීත්ෙය 

ශක්සිමත්  රනු ලැකබ්. USAID හි PSD ෙයොපෘිය කමම හවුල්ස ොරීත්ෙය 

හරහො ඩිජිටල්ස අකළවි රණය, කගෝලීය සහි රණය සහ මුලය ඇතුළු 

විවිධො ොර ක්ෙොෙන් කෙත ප්රකේශය ලබොකද්යමින් ක්සුද්ර, කුඩො, සහ මධයම 

පරිමොණ ෙයෙසොය යින් ශක්සිමත්  රනු ඇත. ඔවුන්කග් තරඟ ොරීත්ෙය 
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ෙර්ථධනය  රනු පිණිස කීල්ස් කමම ෙයෙසොයන් නෙ කෙළඳපලෙල්ස සමගින් 

සම්බන්ධ  රනු ඇත. 

කජෝන් කීල්ස් සමූහ ෙයොපොරකේ සභොපි ක්රිෂොන් බොකල්සන්ද්ර මහතො අද්යහ් 

ද්යක්සෙමින්, “අපකග් සිල්සලර සන්නොමය ෙන කීල්ස් හි ද්යැක්සම ෙන්කන් අකේ 

ජොිකේ ජීෙන තත්ත්ෙය ඉහළ නැංවීමයි. USAID සමඟ ඇි කමම 

හවුල්ස ොරිත්ෙය කමම ද්යැක්සම සමඟ කපලගැසී ඇි අතර ප්රජොෙන් සවිබල 

ගැන්වීමට සහ ශ්රී ලං ොකේ ක්සුද්ර, කුඩො, සහ මධයම පරිමොණ 

ෙයෙසොය යින්කග් නිෂ්පොද්යනෙල ගුණොත්ම භොෙය ෙැඩිදියුණු කිරීමට, 

ඔවුන්කග් සන්නොම ද්යෘශයතොෙ උපරිම  රවීමට, ඊ-ෙොණිජයය භොවිතො 

කිරීමට කයොමුවීමට සහ ිරසොර ෙයොපොරි  භොවිතයන් ක්රියොෙට නැංවීමට 

අප ගන්නො ෙෑයම් තෙදුරටත් ෙයොේත කිරීමට ඉන් අපට අේථොෙ සලසො 

කද්යනෙො. අපි කමම හවුල්ස ොරිත්ෙය සහ කුඩො ෙයොපොර සඳහො, 

විකේෂකයන්ම,  ොන්තොෙන් සතු සහ  ොන්තොෙන් විසින් කමකහයෙනු ලබන 

ෙයොපොර සඳහො තෙදුරටත් සහොය වීමට බලොකපොකරොත්තු ෙනෙො.” 

කජෝන් කීල්ස් කහෝල්සඩිං් පීඑල්සසී (JKH PLC) යනු ශ්රී ලං ොකේ විශොලතම 

සමූහ ෙයොපොරයක්ස ෙන අතර එහි සමොගම් සමූහය ශ්රී ලං ොකේ ආර්ථි කේ 

සෑම ප්රධොන ක්සකෂ්ත්රයක්සම ් පර්ථශ  රයි. දිෙයින පුරො අකලවිසැල්ස 128කින් 

සමන්විත කීල්ස් සිල්සලර කෙකළඳ ජොලය, කගොවීන් 4,000ක්ස සහ මහො පරිමොණ 

සහ කුඩො පරිමොණ සැපයුම් රුෙන් 1,000ක්ස හරහො සැපයුම් ලබන අතර, 

JKH PLC හි අනුබද්ිත Jaykay Marketing Services (Pvt) Ltd (JMSL) විසින් එය 

කමකහයෙනු ලැකබ්. ි රසොර සංෙර්ථධනය සොක්සෂොත්  ර ගැනීමට කීල්ස් 

 ැපවී සිටින අතර ‘ජනතොෙ, ග්රහකලෝ ය සහ ලොභය’ යනු එහි ෙයොපොරි  

ආ ෘියට මගකපන්ෙන මූලධර්ථමයකි. 

ක්සුද්ර, කුඩො, සහ මධයම පරිමොණ ෙයෙසොය යින්කග් තරඟ ොරිත්ෙය, 

ඵලද්යොයි රැකියො, නකෙෝත්පොද්යන සහ කෙළඳපල සම්බන්ධතො ෙැඩි  රන 

මුලය පහසු ම් සැපයීම හරහො USAID හි PSD ෙයොපෘිය ක්සුද්ර, කුඩො, සහ 

මධයම පරිමොණ ෙයෙසොය යින් සඳහො අේථො පුළුල්ස  රයි. කමම 

ෙයොපෘිය, ් ෙශක්සිය ෙර්ථධනයටත්, ්ථොයිතොෙය ශක්සිමත් කිරීමටත් 

ආර්ථි  ෙර්ථධනය දිරිගැන්වීමටත් එක්සසත් ජනපද්ය සහ ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙ 

අතර  ොලයක්ස ි ්ක් පෙත්නො හවුල්ස ොරීත්ෙකේ එක්ස අංගයකි. 

 


