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කුඩා වයාපාර සඳහා සහයවීමටත් ශ්රී ලාාංකික කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමටත් එක්සත් ජනපද 

රජවයන්  වඩාලර් මිලියන 40ක ණය පහසුකම්  

2021 කපබරෙොරි 02 - කුඩො හො මධ්යම පරිමොණ ෙයොපොරෙලට සහ  ොන්තො ෙයෙසොයි ොෙන්ට 

අතදීම පිණිස, ශ්රී ලං ොකේ සණස සංෙර්ධ්න බැංකුෙට ලබොකද්යන කඩොලර් මිලියන 40  ණයක් 
සඳහො  ැපවීමට එක්සත් ජනපද්ය රජකයන්  ටයුතු  ර තිකබ්. එක්සත් ජනපද්ය රජකේ 

සංෙර්ධ්න බැංකුෙ ෙන එ.ජ. ජොතයන්තර සංෙර්ධ්න මුලය සංස්ථොකෙන් (DFC) ලැකබනු ඇති 
කමම ණය මුද්යල ශ්රී ලං ොකේ කපෞද්ගලි  අංශකේ ආකයෝජන සහ ආර්ි  ෙෘද්ිය සඳහො 
සහයදීම අරමුණු  රගත්තකි. ඉන්දු ශොන්ති ර  ළොපකේ ද්ය ඇතුළුෙ කලොෙ සංෙර්ධ්නය 
කෙමින් පෙතින රටෙල් මුහුණ කද්යන ෙඩොත් බරපතළ අභිකයෝගෙලට ෙන විසඳුම් මුලය රණය 

සඳහො, DFC කපෞද්ගලි  අංශය සමගින් හවුල් ොරී කෙයි. 

2019 ආරම්භ වූ සංෙර්ධ්න මූලය සංස්ථොෙ (DFC) ශ්රී ලං ොකේ සිදු රන පළමු ආකයෝජනය 
ෙන්කන් කමම ණය මුද්යලයි. DFC යනු  ලින් පැෙති Overseas Private Investment 

Corporation (OPIC) සහ ජොතයන්තර සංෙර්ධ්නය සඳහො ෙන එ.ජ. නිකයෝජිතොයතනකේ 
Development Credit Authority යන ආයතන කද්යක හි ම හැකියොෙන් එක්  රන, 
නවී රණය වූ ඒ ොබද්ධ් නිකයෝජිතොයතනයක් ෙන අතර සංෙර්ධ්නය කෙමින් පෙතින 
රටෙලට ෙඩොත් කහොඳින් කපෞද්ගලි  ප්රොග්ධ්නය කගනයොම සඳහො ඉන් නෙමු මුලය  නිපැයුම් 
හඳුන්ෙො කද්යයි. 

කමම කඩොලර් මිලියන 40  මුද්යල කයොද්යොගනිමින් සණස සංෙර්ධ්න බැංකුෙ රුපියල් මිලියන 
5ත් 10ත් අතර ප්රමොණකේ ණය මුද්යල් 1,450ක් පමණ ශ්රී ලං ොෙ මුළුල්කල් සිටින කුඩො හො 

මධ්යම පරිමොණ ෙයොපොරෙලට ලබොකද්යනු ඇත. DFC හි 2X  ොන්තො මුලපිරීම සඳහො සහය 
ලබොකද්යමින්, එම ණයමුද්යල්ෙලින් අෙම ෙශකයන් සියයට හතලිහක් ෙත්  ොන්තොෙන්ට හිමි, 

 ොන්තො නොය ත්ෙකයන් යුත්, කහෝ  ොන්තොෙන් සවිබලගන්ෙන නිෂ්පොද්යන කහෝ කස්ෙො 
සපයන ෙයොපොර සඳහො ලබොකද්යනු ඇත. එක්සත් ජනපද්යකේත් ශ්රී ලං ොකේත් ප්රධ්ොනතම 

සංෙර්ධ්න ඉලක් යක් ෙන, ෙසංගතකයන් පසුෙ ශ්රී ලං ොකේ ආර්ි ය යථො තත්ෙයට පත් 

https://www.dfc.gov/our-work/2x-womens-initiative


කිරීම සඳහො සහ ශ්රී ලොංකි   තුන් සියගණනක් සවිබලගැන්වීම සඳහො, කමම උප ොරය 
ඵලද්යොයී ෙනු ඇත. 

ශ්රී ලාංකාවේ සහ මාලදිවයින් හි එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ඇවලයිනා වටප්ලලිට්ස් මහත්මිය 
කම් සම්බන්ධ්කයන් "තමන්කග් ආර්ි  තුළ ෙඩොත් ශක්තිමත් කලස  ොන්තො සහභොගීත්ෙය 
ප්රෙර්ධ්නය  රන රටෙල් ෙඩොත් සොධ්ොරණ සමොජ ෙනෙො පමණක් කනොෙ ෙඩොත් සමෘද්ිමත් 

සමොජ ෙනෙො. කම් මුලපිරීකමන් රට පුරො  ොන්තො ෙයෙසොයි ොෙන්කග් අකේක්ෂො දිරිගැන්කේවි, 
එකමන්ම ඒෙොට සහය ලැකබ්වි." යනුකෙන් සඳහන්  ළො ය. 

සණස සාංවර්ධන බැාංකුවේ ප්රධාන විධායක නිලධාරී තිලක් පියදිගම මහතා “රකේ ප්රගතිකේ 

ධ්ොෙ යන් ෙන, කෙකහස වී ෙැඩ  රන ශ්රී ලොංකි යින් තමන්කග් මුලය අභිලොෂ සැබෑ 

 රගන්නො වූ, ෙඩොත් ස්ෙයංකපෝෂිත රටක් සහති   රගැනීමට කමම ණයමුද්යල කබකහවින් 
උද්යවු ෙනෙො. ඒ ෙකග්ම, මුලය නිද්යහස සම්බන්ධ්කයන් නෙ යුගයක් උද්යොකිරීමටත්  ොන්තො 

ෙයෙසොයි ොෙ සවිබලගැන්වීමටත් අප කමම අරමුද්යල් කයොද්යොගන්නෙො” යනුකෙන් පැෙසීය. 

කලෝ ය මුළුල්කල්  ොන්තොෙන්ට තමන්කග් විභෙය සොක්ෂොත්  රගැනීම සඳහො උද්යවු කද්යන්නට 

එක්සත් ජනපද්යය  ැප වී සිටියි. 2020 ෙර්ෂකේ පමණක්, DFC හි 2X මුලපිරීම ඔස්කස් 
 ොන්තොෙන්කග් ආර්ි  සවිබලගැන්වුම උකද්යසො කඩොලර් බිලියන 7  කපෞද්ගලි  ක්කෂත්්ර 
ආකයෝජන ඒ රොශී  ර කමකහයවීම සඳහො උප ොරී වී තිකබ්.    

“කමම  ළොපය තුළ එක්සත් ජනපද්යයට ෙැද්යගත් හවුල් රුෙකු ෙන ශ්රී ලං ොකේ, කුඩො ෙයොපොර 
හො  ොන්තො ෙයෙසොයි ොෙන්ට ඇති අෙස්ථො ෙැඩි රකද්යනු ඇති මුලය රණ සහයක් 
සපයොකද්යන්නට හැකිවීම ගැන අපි ආඩම්බර ෙනෙො” යනුකෙන් DFC හි වැඩබලන ප්රධාන 

විධායක නිලධාරී වේේ වජගවේසන් මහතා ප්ර ොශ  කළ් ය. “ශ්රී ලං ොකේ ජනතොෙට 

ෙොසිසහගත ෙන සංෙර්ධ්නය හො ආර්ි  ෙෘද්ිය ෙැඩි කිරීම අකේ ආකයෝජනෙල අරමුණයි.” 


