
 
 

  

  
 

 

 

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංසමපජාවපදී ලංජානරජායේ ලංඑක්සත් ලංජානපද ලංය ොකර් ලං 

බිලියන ලං1.0 ලං  ලංජාපාය්තාර ලංසවෛවීතත්ව ලංැ ඳුම් ර ලංනිකුතුව ලං 

 

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංසමපජාවපදී ලංජානරජාය ලං්ශ්රී ලංකා පවව ලංයවවෙයව්තශ ලංශ්රී ලංකා ප ලංමබ ලංැ ාකුව ලං

වසර ලං10 ලං  ලංපරිණා ලං පකයක් ලංසහිා ලංඑක්සත් ලංජානපද ලංය ොකර් ලංබිලියන ලං1.0 ලං  ලංවටිනප මි්ත ලං

යුත් ලං ජාපාය්තාර ලං සවෛවීතත්ව ලං ැ ඳුම් ර ලං සපර්ථ  ලං යකස ලං දියත් ලං  ර ලං වපර්ෂි ව ලං සියයට ලං ලං ලං ලං

5.875 ලං  ලංඵකදප ලංඅවෙපපති ය ට ලංමික ලං රන ලංකදී. 

 

යමයශ ලං 2007 ලං වසයර් ලං සිට ලං ජාපාය්තාර ලං යවයඳපයපොකට ලං ශ්රී ලං කා පව ලං සිසි්ත ලං ිදිරිපත් ලං  ඳ ලං

එක්සත් ලං ජානපද ලං ය ොකර්වලි්ත ලං සම්තසිා ලං පසවවන ලං පපද  ලං ැ ඳුම් ර ලං නිකුතුවයි. ලං  ලං යමම ලං

ගවෙයදවෙයේදීශ ලංැෑ්තක් ලංඔෆව ලංඇයමරි ප ලංයමරිල් ලංලි්තච්ශ ලංැපක්යල්සව ලං  පිටල්ශ ලංසිටි ලංගෘප් ලංසබ ලං

එච්.එසව.බී.සී. ලං යන ලං ආයාන ලං ඒ පැද්ධ ලං නියමු ලං  ඳමනප රුව්ත/ඒ පැද්ධ ලං ගවෙයදවෙ ලං

පවත්වපග්තන්ත ලං යකස ලං  ටයුතු  ඳබ. ලං  ලං මබජාන ලං ැ ාකුව ලං යමම ලං ගවෙයදවෙයේ ලං සම ලං

 ඳමනප රු ලංයකස ලංක්රියප ලං යඳේය. ලං ලංයමම ලංැ ඳුම් ර ලංනිකුතුව ලංදියත් ලංකිීතමට ලංයපරශ ලංශ්රී ලංකා පව ලං

සිසි්ත ලං සිාගප්පූරුවශ ලං යබොාය ොා ලං සබ ලං ඇයමරි ප ලං එක්සත් ලං ජානපදයේ ලං සිසිධ ලං නගරවකදී ලං සබ ලං

ක්ත ්තහිදී ලං සවථපවර ලං ආදපයම් ලං ආයයෝජානය්තහි ලං ආයයෝජා යි්ත ලං ද වෙවත් ලං කිීතයම් ලං රැසවවීම් ලං

මපකපවක් ලංපවත්වන ලංකදී. ලං ලං 
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ෆිච් ලංයර්ටි්තග්සවශ ලංමූඩීසව ලංි්තයවසවටර්සව ලංසර්සිසව ලංසබ ලංසවටෑ්ත ර්ඩ් ලංඇ්තඩ් ලංපුවර්සව ලංයන ලංයරේණිගතගා ලං

කිීතම් ලංආයාන ලංසිසි්ත ලංයමම ලංනිකුතුව ලංපිළියවලි්තශ ලං  ලංසවථපවර ලංිදිරි ලං ද ක්මක් ලංසහිාව ලං ‘BB-’ශ ලං

ධන ලංිදිරි ලංද ක්මක් ලංසහිාව ලං‘B ලං1’ ලංසබ ලංසවථපවර ලංද ක්මක් ලංසහිාව ලං‘B+’ ලංයකස ලංයරේණිගතගා ලං රන ලං

කදී. ලං ආයයෝජා යි්තයග්ත ලං කද ලං රැක ලං අවේරබය ලං සබ ලං ව ප ලං යයෝගය ලං අවසවථපයේදී ලං

යවයඳපයපොකට ලං නිකුත් ලං  රමි්තශ ලං 2012 ලං ජුලි ලං 17 ලං යවනි ලං දින ලං උදෑසනදී ලං ආසියපවෙ ලං

යවයඳපයපොකට ලංයමම ලංනිකුතුව ලංර පයයට ලංපත් ලං රන ලංකදී. ලං ලංරැක ලංිල්ලුමක් ලංසමඟ ලංඇණවුම් ලං

ක බීම ලංයේගවත් ලංවීම ලංනිසප ලංයමම ලංනිකුතුව ලංසියයට ලං5.875 ලංක් ලංයකස ලංමික ලංකිීතමට ලංශ්රී ලංකා පවට ලං

බ කි ලංසිය. ලං ලංයමම ලංතීව්ර ලංඅවෙපපති යය්ත ලංයප්තවෙම් ලං රවෙයේ ලං ලංජාපාය්තාර ලංආයයෝජා යි්ත ලංශ්රී ලං ලං

කා පයේ ලංසවෛවීතත්ව ලංැ ඳුම් ර ලංනිකුතුව ලංය යරහි ලංාැප ලංඇති ලංසියවවපසය ලංව ඩි ලංදියුණු ලංවී ලංඇති ලං

ැවයි. ලං 

 

ඇණවුම් ලංක බීම ලංඅවසපනයේදී ලං10.5 ලංවපරය  ලංඅධි ලං දපය ත්ව ලංඅවෙපපායක් ලංසහිාවශ ලංඑක්සත් ලං

ජානපද ලංය ොකර් ලංබිලියන ලං10.5 ලංක් ලංවූ ලංඇණවුම් ලංරමපණයක් ලංක බී ලංතිුණණිගත. ලං  ලංයමය ලංශ්රී ලංකා පවට ලං

යමයාක් ලංක ුණණු ලංසියපකාම ලංඇණවුම් ලංරමපණය ලංයම්තම ලංසියපකාම ලංආයයෝජා  ලංසාඛ්යපව ලං ද ලං

යේ. ලං ලං2011 ලංවසයර් ලං315 ලංක් ලංවූ ලංආයයෝජා  ලංසාඛ්යපව ලං425 ලංදක්වප ලංිබඳ ලංයන ලංකදී. ලං ලංආසියපව ලංතුඳ ලං

සියයට ලං27 ලං  ලංරමපණයක්ශ ලංයුයරෝපය ලංතුඳ ලංසියයට ලං29 ලං  ලංරමපණයක් ලංසබ ලංඑක්සත් ලංජානපදය ලං

තුඳ ලංසියයට ලං44 ලං  ලංරමපණයක් ලංසමින්ත ලංයමම ලංඇණවුම් ලංමනප ලංයකස ලංසිසිීත ලංප වතින. ලං ලංසියයට ලං

90 ලං   ලං රතියායක් ලං නියයෝජානය ලං  රමි්ත ලං යගෝීයය ලං අරමුදල් ලං  ඳමනප රුව්ත ලං යමම ලං

ගවෙයදවෙයේ ලංරධපනාම ලංආයයෝජා ය්ත ලංවූ ලංඅාරශ ලං ැ ාකු/යපෞද්ගලි  ලංැ ාකු ලංසබ ලංඅයනකුත් ලං

ආයයෝජා ය්ත ලංපිළියවලි්ත ලංසියයට ලං6 ලං  ලංසබ ලංසියයට ලං4 ලං  ලංප් ලංරමපණය ට ලංදපය  ලංසිය. ලං 

 

මි්ත ලංයපර ලංනිකුත් ලං රන ලංකද ලංජාපාය්තාර ලංැ ඳුම් ර ලංබප ලංස සීමයම්දීශ ලංයමම ලංගවෙයදවෙව ලංමගි්ත ලං ලං

අරමුදල් ලංරැසව ලංකිීතයම් ලංපිරිව ය ලංඅඛ්ණ් ව ලංසපර්ථ  ලංයකස ලංඅඩු ලං ර ලංග නීමට ලංශ්රී ලංකා පවට ලංබ කි ලං

සිය. ලං  ලං ශ්රී ලං කා පව ලං සිසි්ත ලං ට ට ලං යපර ලං සි ක ලං  ඳ ලං නිකුතු ලං බාර ලං එනම් ලං 2007 ලං ්වසර-5වශ ලං 2009 ලං ලං ලං

්වසර-5වශ ලං2010 ලං්වසර-10ව ලංසබ ලං2011 ලං්වසර-10වශ ලංපිළියවලි්ත ලංසියයට ලං8.25ශ ලංසියයට ලං7.40ශ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

සියයට ලං 6.25 ලංසබ ලංසියයට ලං 6.25 ලංයන ලං ඵකදප ලං අවෙපපති ය්ත ලංයටයත් ලංමික ලං රන ලංකදී. ලං  ලං මෑා ලං

මපසය්තහිදීශ ලංයගෝීයය ලංරපග්ධන ලංයවයඳපයපොක ලංතුඳ ලංප ව ති ලංසිතකාපව ලංසමඟ ලංගත් ලං ඳශ ලංයමම ලං

ිබඳ ලංසපර්ථ ත්වය ලංිාප ලංසිත් ලංඇදග්තනප ලංසුළුය. ලං  ලංයමහිදී ලංසිත් ලංඇදග්තනප ලංසුළු ලංිාප ලංිබඳ ලං

සපර්ථ ත්වයක් ලංකැප ලංඇා. ලං 


