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USAID හි වපෞද්ගලික අංශ සංවර්ධන වයාපෘතිය ක්ුද්ර, කුඩා හා මධයම පරිමාණ වයාපාර
මුලයකරණය වයාප්ත කිරීමට HNB සමගින් අවවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තබයි
ඔක්වතෝබර් 13, වකාළඹ: ජොතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එ.ජ. නිකයෝජිතොයතනකේ
(USAID) කපෞද්ගලි අංශ සංෙර්ධන ෙයොපෘතිය ශ්රී ලං ොකේ ක්ුද්ර, කුඩො සහ මධයම පරිමොණ
ෙයොපොර (MSME) මුලය රණය ෙයොප්ත කිරීම සඳහො හැටන් නැෂනල් බැංකුෙ (HNB)
සමගින් අෙකබෝධතො ගිවිසුමක් අත්සන් තබන ලදී.
"අප කිසිෙකු තනිෙ ඇති රන බලපෑමට ෙඩො සෑකහන පමණකින් ෙැඩි ආර්ි සහ සමොජ
බලපෑමක් ඇති රන්නට කමෙැනි හවුල් ොරීත්ෙ හරහො හැකිකෙනෙො" යනුකෙන් ශ්රී ලං ොෙ
සහ මොලදිෙයින්ි USAID කමකහෙර අධයක්ෂ රීඩ් ඈෂ්ලිමන් මහතො පැෙසුකේ ය. "HNB
සමගින් ඇති රගත් කේ හවුල් ොරීත්ෙය හරහො අපි ශ්රී ලං ොකේ මීළඟ සොර්ථ ෙයොපොර
පරේපරොෙ කපෝෂණය රනෙො, සහ පරමොද්යර්ී ෙශකයන්, පවුල් සහ ප්රජොෙන්ට සඵලත්ෙය
ළඟො රගන්නට උද්යවු රනෙො."
USAID ි කපෞද්ගලි අංශ සංෙර්ධන ෙයොපෘතිය කේ මුලපිරීම හරහො HNB ොර්යමණ්ඩලය
සමගින් ෙැඩ රමින්, MSME කස්ෙොද්යොය යින්කේ සුවිකශ්ෂී අෙශයතො සහ සීමොකිරීේ ෙඩොත්
කහොඳින් අෙකබෝධ රගැනීමටත්, ඒ හරහො ඔවුන්ට ෙඩොත් කහොඳින් කස්ෙො සැපයීමටත් HNB
ොර්යමණ්ඩලයට ඇති හැකියොෙ ෙැඩි රනු ඇත. එමගින්, ක්ුද්ර, කුඩො හො මධයම පරිමොණ
ෙයොපොරෙලට මුලය රො ප්රකේශවීම ෙඩොත් පහසු රෙන නිෂ්පොද්යන සහ ක්රියොෙලීන් සේපොද්යනය
රගැනීමට හැටන් නැෂනල් බැංකුෙට හැකිෙනු ඇත.
"ඉතො ෙැද්යගත් ක්කෂ්ත්රයක් ෙන කේ MSME ක්කෂ්ත්රය තුළ ෙසර 30 ට ෙැඩි ොලයක් තිස්කස්
HNB ප්රධොන භූමි ොෙක් නිරූපණය රනෙො. ඒ ොලය තුළ අපි ආර්ි කේ බිේ මට්ටකේ
ෙයෙසොය යින් සමගින් ළඟින්ම ෙැඩ රමින් ඔවුන් මුහුණ කද්යන අභිකයෝග ගැන විස්ීර්ණ
අෙකබෝධයක් ලබොකගන තිකබනෙො. ඔවුන්කේ ෙර්ධනය කේගෙත් ර ඒ හරහො රකට් අපනයන
ආර්ි ය ශක්තිමත් කිරීමට නේ කේ ෙයොපොරෙලට අෙශයෙන්කන් කමොනෙොද්යැයි අෙකබෝධ
රගැනීමට, MSME විශොල සංඛ්යොෙක් සමගින් සෘජුෙම ෙැඩකිරීකමන් ලද්ය අත්ද්යැකීේ HNB

සතුෙ තිකබනෙො," යැයි HNB ප්රධොන විධොය නිලධොරී සහ ළමනො රණ අධයක්ෂ
කජොනතන් අලස් මහතො පැෙසීය.
"ෙයෙසොය යින් ද්යැනුෙත් කිරීමත් ඔවුන්ට අෙකබෝධකයන් යුතු ීරණ ගැනීමට අෙශය ද්යැනුම
පෙතින බෙ සහති
රගැනීමත් ඔවුන්කේ ඔකරොත්තු දීකේ හැකියොෙ කමන්ම ෙර්ධනයට
ඔවුන්ට ඇති විභෙයත් ශක්තිමත් රනෙො. MSME ක්කෂ්ත්රකේ යහපත කෙනුකෙන්
සිදුක කරන ෙැඩසටහන් කිිපය ටම සහයදීම සඳහො USAID සමගින් අකප් වූ අඛ්ණ්ඩ
හවුල් ොරීත්ෙය හරහො අප ද්යැරූ කෙකහස මල්ඵල ද්යරනො අන්ද්යමත් ඒ හරහො අකප් MSME
පොරිකභෝගි යින්ට මුලය කෙත ෙැඩි ප්රකේශයක් ලැකබන අන්ද්යමත් අපි ද්යැ තිකබනෙො. එනිසො,
කේ සවිබලගැන්වීකේ මුලපිරීම සඳහො USAID සමගින් අත්ෙැල් බැඳගන්නො මුල්ම ආයතනය
වීම පිළිබඳෙ අපි ආඩේබර ෙන අතර, කේ ස්ෙර්ණමය අෙස්ථොෙ ප්රකයෝජනයට කගන තමන්කේ
ෙයොපොර ෙර්ධනය රගන්නො කමන් අපි ක්ුද්ර, කුඩො හො මධයම පරිමොණ ෙයොපොරි යින්ට
ආරොධනො රනෙො," යනුකෙන් අලස් මහතො සඳහන් කළ් ය.
නෙ ෙයොපොර අෙස්ථො කසොයොකගන කෙළඳපල කෙනස්වීේ සහ කගෝලීය ආර්ි
ේපනෙලට
ඔකරොත්තුදීකේ හැකියොෙ ශක්තිමත් රගැනීමට USAID ි කපෞද්ගලි අංශ සංෙර්ධන
ෙයොපෘතිය MSME කෙත උප ොර රනු ඇත. උපකද්ශ කස්ෙො, සංගේ, සහ මුලය ආයතන
සමගින් කමම ෙයොපොර සේබන්ධ කිරීම හරහො, කමම ෙයොපෘතිය ඔවුන්ට තොක්ෂණය භොවිතො
කිරීමට, නකෙෝත්පොද්යනය කේගෙත් කිරීමට සහ නෙ කද්ීය හො විකද්ීය කෙළඳපල රො
පිවිසීමට උප ොර රනු ඇත.
කමය, ස්ෙශක්තිය සඳහො සහයදීම, ස්ථොයිබෙ ශක්තිමත් කිරීම සහ ආර්ි ෙෘද්ිය ප්රෙර්ධනය
කිරීම සඳහො ඇමරි ොනු සහ ශ්රී ලොංකි ජනතොෙ අතකර් ඇති දීර්ඝ ොලීන හවුල් ොරීත්ෙකේ
එක් අංගයක් කේ. 1961 සිට කමකතක් රුපියල් බිලියන 2 ඉක්මෙන මුළු මුද්යල USAID
ෙැඩසටහන් ශ්රී ලං ොකේ ක්රියොත්ම වී ඇති අතර, ඒෙො මගින් කසෞඛ්ය සේපන්න, උගත් හො
කස්ෙො නියුක්ත ජනගහනයක් ප්රෙර්ධනය රනු ලැකබ්. ෙැඩිදුර විස්තර ද්යැනගැනීම සඳහො
usaid.gov/sri-lanka කෙත පිවිකසන්න.

Photo Caption:

(ෙකේ සිට) අෙකබෝධතො ගිවිසුම අත්සන් කිරීකේ උත්සෙයට සහභොගි වූ ැටලයිස් පීඑස්ී ශ්රී
ලං ො ආයතනකේ ක්රියො ොර ේ ප්රධොනී (අන්තර්ෙොර) ෙොන් කෆොකර්කරෝ, HNB පොරිකභෝගි
සහ කුඩො හො මධය පරිමොණ බැංකු ටයුතු පිළිබඳ නිකයෝජය සොමොනයොි ොරී සන්කේ
විකේමොන්න, ළමනො රණ අධයක්ෂ/ ප්ර.වි.නි. කජොනතන් අලස්, ශ්රී ලං ොකේ සහ
මොලදිෙයින්ි USAID කමකහෙර අධයක්ෂ රීඩ් ඈෂ්ලිමන්, ශ්රී ලං ොකේ සහ මොලදිෙයින්ි
USAID ෙයොපෘති ළමනො රණ විකශ්ෂඥ කරනීරො කපෝල්, ැටලයිස් පීඑස්ී ශ්රී ලං ො
ආයතනකේ මුලය අධයක්ෂ ජූඩ් ප්රනොන්දු යන මහත්ම මහත්මීන්.

