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சமூக-அடிப்பகடயிலொன மபண் மதொழில்முகனவ ொருக்கு 

உதவிமசய் தற்கொக 150 மில்லியன் மடொலர ்நிதியளிப்பிகன  ழங்குெ் 

அமெரிக்கொ 

  

இலங்லகயின் சமூக அடி ் லடயிலொன வர ்் கங்களின் நிலலயொன 

அபிவிரு ்திக்கு உ விபசய்வ ற்கொக அபமரிக்க அரசொங்கம் நவம் ர ் 12ஆம் 

ப தி DFCC வங்கிக்கு 150 மில்லியன் படொலர ் நிதியளி ்பிலன வழங்கியது. 

அபமரிக்க சரவ்ப ச அபிவிரு ்தி நிதிக் கூட்டு  ்ொ ன  ்ொல் (DFC) 

இலங்லகக்கு வழங்க ் டும் மிக ் ப ரிய கடன் வழங்கல் இதுவொகும், மற்றும் 

இது உள்நொட்டு நுை், சிறு மற்றும் நடு  ்ர ப ொழில்முயற்சிகள் (MSME) 

துலறக்கு, விபசடமொக இலங்லகயிலுள்ள ப ை்கள்  லலலமயிலொன 

ப ொழில்முயற்சிகளுக்கு உ விபசய்வ ற்கொக வடிவலமக்க ் ட்ட 265 

மில்லியன் படொலர ்உறுதி ் ொட்டின் அங்கபமொன்றொகும்.  

 இ ் ங்கொை்லமயின் ஊடொக, DFCC வங்கியொனது முன்னுரிலம 

அளிக்க ் ட்டுள்ள துலறகளில் கடன் வழங்கல் தீரவ்ுகலள வழங்கும் மற்றும் 

குறி ் ொக ப ை்களின் ப ொழில் முயற்சிகலள ஊக்குவி ்  ற்கொன நொட்டின் 

முயற்சிகலள பமம் டு த்ுகின்ற, ஐக்கிய நொடுகளின் நிலலயொன அபிவிரு ்தி 

இலக்குகலள அலடவ ற்கொன இலங்லகயின் உறுதி ் ொட்டிற்கு 

உ விபசய்யும். ப ை் ப ொழில்முலனபவொர ் எதிரப்கொள்ளும் மிக ் ப ரிய 

பிரசச்ிலனகளில் ஒன்றொன நிதிக்கொன மட்டு ் டு ்  ் ட்ட அணுகலலச ்

சமொளி ்  ற்கொக DFC கடன் ப ொலகயின் ஒரு  குதியொனது இலங்லக ் 
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ப ை்களுக்குச ் பசொந் மொன அல்லது அவரக்ளொல் வழிநடொ ்  ் டும் 

MSMEகளுக்கு வழங்க ் டும்.  

இந்  நிதிலய வழங்குலகயில் : " ொலின சம ்துவம் மற்றும் சமமொக 

நடொ ்  ் டு ல் ஆகியலவ ஜனொதி தி ல டன் மற்றும் G7  ங்கு ொரரக்ள் 

இலைந்து இவ்வருட முற் குதியில் ஆரம்பி த்ுலவ ்  சிறந்  உலலக மீை்டும் 

கட்டிபயழு ்புபவொம் (Build Back Better World) எனும் ல ரியமொன புதிய 

உலகளொவிய உடக்ட்டலம ்பு முன்முயற்சியின் முக்கிய அம்சங்களொகும். நொம் 

அலனவரும் ப ருந்ப ொற்றின்  ொக்கங்களிலிருந்து மீை்டுவரும் நிலலயில் 

இந்நிதியிடலொனது இலங்லக சமூகங்களுக்கும், சிறு மற்றும் நடு  ்ர 

வைிகங்களுக்கும், ப ை் ப ொழில்முலனபவொருக்கும் ஒரு மொற்ற ்ல  

ஏற் டு ்துவல க் கொை நொங்கள் எதிர ்ொரக்்கிபறொம்.” என இலங்லக மற்றும் 

மொலலதீவிற்கொன அபமரிக்க துலைநிலல  ் தூதுவர ் மொரட்்டின் பகல்லி 

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. 


