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சிறு வரத்்தகங்களுக்கு உதவியளிப்பதற்குெ் இலங்ககப் மபண்ககள 

வலுவூடட்ுவதற்குெ்  150 மில்லியன் அமெரிக்க மடொலரக்கள வழங்குெ் 

ஐக்கிய அமெரிக்கொ 

 

மகொழுெ்பு, ஜூகல 12  – ப ொற்றுபநொய் ஏற் டு த்ிய ப ொருளொ ொர 

சவொல்கலள சமொளி ்  ற்கு இலங்லகயில் உள்ள சிறு வர ்் கங்கள் முயற்சி 

பசய்து பகொை்டிருக்கும் பவலளயில் அவற்றிற்கு அபமரிக்கொ ப ொடரந்்தும் 

உ வியளி ்து வருகிறது. ஐக்கிய அபமரிக்க சரவ்ப ச அபிவிரு த்ி 

நிதிக்கூட்டு  ்ொ னமொனது (DFC) உள்ளூர ் சிறு மற்றும் நடு  ்ர 

ப ொழில்முயற்சிகள் துலறலய முன்பனற்றுவற்கும்,  னியொரத்ுலற மு லீட்லட 

வலு ் டு த்ுவ ற்கும், ப ை் ப ொழில்முலனபவொருக்கு உ வியளி ்  ற்கும் 

இலங்லகயின் DFCC வங்கிக்கு 150 மில்லியன் அபமரிக்க படொலர ்

நிதியளி ்பிலன வழங்கியுள்ளது. இது இலங்லகக்கு இதுவலர வழங்க ் ட்ட 

மிக ்ப ரிய DFC கடன் வழங்கலொக இரு ் துடன்  இ ற்குமுன்னர ் NDB 

வங்கிக்கு வழங்க ் ட்ட 75 மில்லியன் அபமரிக்க படொலர ் DFC நிதியளி ்பு 

வரிலசயின் ப ொடரொக இது அலமகிறது.  

 

இக்கடனின் ஒரு  குதி இலங்லக ் ப ை்களுக்குச ் பசொந் மொன அல்லது 

அவரக்ளது  லலலமயிலொன சிறு மற்றும் நடு  ்ர ப ொழில்முயற்சிகளுக்கு 

வழங்க ் டும். வர ்் க ்தில் ஈடு ட்டுள்ள ப ை்கலள வலு ் டு ்துவ ன் 

மூலம், இந்  ஒ ் ந் மொனது நிதிரீதியிலொன உள்வொங்கல்கலள விரிவு டு ் ல், 

 ொலின சம த்ுவமின்லமலயக் லகயொளு ல் மற்றும் ப ை்கள் 

 லலலம ொங்கும் ப ொழில்முயற்சிகளுக்கு உ வியளி ் ல் ஆகிய ஐக்கிய 

அபமரிக்கொவின்  ரந்  குறிக்பகொள்களுடன் ஒ ்திலசகிறது. 

 

http://lk.usembassy.gov/


“ப ொருளொ ொர ரீதியொக வலிலமயலடந்  ப ை்கள்  ங்கலள 

பமம் டு ்துவப ொடு குடும் ங்கள், சமூகங்கள் மற்றும் நொடுகலளயும் 

மொற்றுகிறொரக்ள். சமூகங்கள் முன்பனற்றமலடய பவை்டுமொயின், வளங்கள் 

மற்றும் வொய் ்புகளுக்கொன அணுகல்கள் ப ை்களுக்கு இரு  ்ல் அவசியம். 

ப ொற்றுபநொயின் ப ொருளொ ொர  ்  ொக்கங்கள்  ொலின சம த்ுவமுலடய 

மு லீடல்ட பமலும் அவசியமொக்குகின்றன.” என்று இலங்லக மற்றும் 

மொலலதீவுக்கொன ஐக்கிய அபமரிக்க ் தூதுவர ் அபலய்னொ பி. பட ்லிட்ஸ் 

கூறினொர.் 

 

ஐக்கிய அபமரிக்க சரவ்ப ச அபிவிரு த்ி நிதிக்கூட்டு  ்ொ னம் (DFC) என் து, 

உலபகங்கிலுமுள்ள நொடுகளில்  னியொர ் அபிவிரு ்திச ் பசயற்திட்டங்களுக்கு 

நிதியளி ்ல  வழங்கு ல் மற்றும் அ ற்கு வசதியளி  ்லுக்கு மு ன்லம ் 

ப ொறு ் ொக இருக்கும் ஐக்கிய அபமரிக்க அரசின் அபிவிரு ்தி நிதி 

நிறுவனமொகும். இந்  உ வியொனது, ப ை்களின் ப ொருளொ ொர வலுவூட்டலல 

பநொக்கிய  னியொர ் துலற மு லீட்டில் 7 பில்லியன் அபமரிக்க படொலரக்லள 

விடுவி த்ுள்ளதுடன் இ ற்கு பமலதிகமொக 2025 ஆம் ஆை்டளவில் உலகளொவிய 

ரீதியில் புதி ொக உருவொகும் சந்ல களில்  ொலின சம ்துவ ்ல  

பமம் டு ்துவ ற்கொக 12 பில்லியன் அபமரிக்க படொலரக்லள வழங்குவல  

குறிக்பகொளொகக் பகொை்டுள்ள DFC இன் 2X மகளிர ்முன்முயற்சியின் (DFC’s 2X 

Women’s Initiative) அங்கபமொன்றொகும். 


