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කුඩා වයාපාර සඳහා සහය දීමටත් ශ්රම බලකාවේ කාන්තා සහභාගීත්වය නංවාලීමටත්
එක්සත් ජනපදවයන් වයාපෘතියක් දියත් වකවර්
2020 කද්යසැම්බර් 10 ෙැනි දින, ක ොළඹ දී: කුඩො ෙයොපොරෙලට උප ොර කිරීමටත් ශ්රී ලොංකි
ොන්තොෙන්
ආර්ි ෙශකයන් සවිබල ගැන්ීමටත් එක්සත් ජනපද්යය රු. බිලියන 3.6 (එ.ජ. කඩොලර් මිලියන 19.5)
නෙ මුලපිරීමක් දියත් රන ලදී. ජොතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එක්සත් ජනපද්ය නිකයෝජිතොයතනය
(USAID) හරහො අරමුද්යල් සපයනු ලබන කමම කපෞද්ගලි අංශ සංෙර්ධන ෙයොපෘතිකයන් සංචොර ,
තොක්ෂණ සහ ෙොණිජ රැ ෙරණ කස්ෙො යන ර්මොන්තෙල නියැකලන කුඩො ෙයොපොරෙලට තොක්ෂණි
සහය හො මුලය රණය ලබොකද්යනු ඇත.
එකස්ම, ොන්තොෙන් සඳහො ෙන රැකියො අෙස්ථො පුළුල් කිරීමටත් ෙඩොත් යහපත් ෙයොපොර පරිචයන්
මොර්ගකයන් ලොභ ෙැඩි රගැනීමටත් මග පොද්යනු ඇති, කබකහවින් අෙශය ර තිකබන මුලයොධොර
කමපරිද්කද්යන් ලබොදීම තුළින් එය, ක ෝවිඩ්-19 තත්ෙකේ ආර්ි බලපෑම්ෙලට ශක්තිමත්ෙ මුහුණදීමට ද්ය
ශ්රී ලං ොෙට උප ොරී ෙනු ඇත. ෙසංගතය අභිමුෙ ප්රතයස්ථභොෙය ශක්තිමත් කිරීම, ක ෝවිඩ් තත්ෙකයන්
පසුෙ ආර්ි ය නැෙතත් යථො තත්ෙයට පත් කිරීකම්දී ෙැද්යගත් තැනක් ගනියි.
"තිරසොර බලපෑම් ළඟො රගැනීමට කෙළඳපල මගින් ධොෙනය ෙන විසඳුම් හැඩගස්ෙන සංෙර්ධන
සහකයෝගීතොෙයන් සඳහො කපෞද්ගලි අංශය සම්බන්ධ රගැනීමට එක්සත් ජනපද්යය දීර්ඝ ොලීනෙ ද්යක්ෙො
ඇති ැපීම කමම ෙයොපෘතිකයන් කපන්නුම් රනෙො" යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ එක්සත් ජනපද්ය තොනොපතිනි
ඇකලයිනො බී. කටප්ලලිට්ස් මහත්මිය ප්ර ොශ ළො ය. "ෙඩොත් ෙැද්යගත් කලසින්, කමම ොකලෝචිත ආධොරය
මගින් ශ්රී ලං ොෙ තුළ ක ෝවිඩ්-19 හි ආර්ි බලපෑම සමනය රගැනීමට උප ොරී ෙනෙො" යැයි
තොනොපතිතුමිය තෙදුරටත් පැෙසුෙො ය.
කමම මුලපිරීම හරහො නකෙෝත්පොද්යනය හො ෙයෙසොය ත්ෙය ප්රෙර්ධනය රනු ඇති අතර, දිෙයින මුළුල්කල්
ග්රොමිය ප්රකද්ශෙල සිටින අඩු පහසු ම් භුක්ති විඳින ප්රජොෙන්ට උප ොර ලබොදීමට ශ්රී ලොංකි මුලය ආයත්න
දිරිගන්ෙනු ඇත. එකමන්ම, ෙැඩි ෙැඩිකයන් ොන්තොෙන් කස්ෙයට බඳෙොගැනීම සඳහො එමගින් ෙයොපොර
දිරිමත් රනු ඇත. ොන්තොෙන් ආර්ි ෙශකයන් සවිබල ගැන්ූ ල්හි ඔවුන් ආපසු තමන්කේ පවුල් හො
ප්රජොෙන්හි එය නැෙත ආකයෝජනය රන බෙත් එයින් ආර්ි ය ෙර්ධනය ෙන බෙත් අධයයනෙලින්
කපන්නුම් රයි.
කමම ක ෝවිඩ්-19 අරමුද්යල් සම්පොද්යන අෙස්ථොෙ පිළිබඳ ෙැඩි විස්තර සඳහො පහත සබැඳියට පිවිකසන්න:
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