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சிறு வரத்்தகங்களுக்கு உதவி மெய்வதற்குெ் ெற்றுெ் இலங்ககப் 

மபண்ககை வலுவூடட்ுவதற்குெ் 40 மில்லியன் மடொலர் 

நிதியைிப்பிகன வழங்குெ் அமெரிக்கொ 

 

பச ்பெம் ர ்16, 2021 

 

மகொழுெ்பு - இலங்லகயின் சிறு மற்றும் நடு  ்ர அளவிலொன 

ப ொழில்முயற்சிகள் (SME) துலறக்கு ஊக்கமளி ்  ற்கும், ப ை் 

ப ொழில்முலனபவொருக்கு உ வி பசய்வ ற்கும், அபமரிக்கொ SDB வங்கிக்கு 40 

மில்லியன் பெொலர ் நிதியளி ்பிலன இன்று வழங்கியுள்ளது. இக்கென் 

ப ொலகயொனது, சரவ்ப ச மு லீடு மற்றும் அலனவலரயும் உள்ளெக்கிய 

ப ொருளொ ொர வளரச்ச்ிலய ஊக்குவி ்  ற்கொக, SDB வங்கி, DFCC வங்கி மற்றும் 

NDB வங்கி உள்ளிெ்ெ இலங்லக வங்கிகளுக்கு அபமரிக்க சரவ்ப ச அபிவிரு ்தி 

நிதிக் கூெ்டு ் ொ னம் (DFC) வழங்கும் 265 மில்லியன் பெொலர ் நிதியின் ஒரு 

 குதியொகும். 

 

SDB வங்கியொனது, இலங்லக முழுவதுமுள்ள சிறு மற்றும் நடு  ்ர அளவிலொன 

ப ொழில்முயற்சிகளுக்கு ரூ. 500,000 மு ல் ரூ. 1 மில்லியன் வலரயொன 1,400 

இற்கும் அதிகமொன கென்கலள வழங்க இந்  40 மில்லியன் அபமரிக்க 

பெொலரக்லள ்  யன் டு த்ும். DFC இன் 2X மகளிர ் முன்முயற்சியின் ஒரு 

அங்கமொக, அக்கென்களில் ஆகக்குலறந் து நொற் து ச விகி ம் 

ப ை்களுக்குச ்பசொந் மொன, அல்லது ப ை்கலள வலுவூெ்டும் ஒரு  யொரி ்பு 
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அல்லது பசலவலய வழங்குகின்ற வர ்் கங்களுக்கு வழங்க ் டும். அவற்றுள் 

 ல கென்கள் உலகளொவிய பகொவிெ்-19 ப ருந்ப ொற்றினொல்  ொதிக்க ் ெ்டுள்ள 

இலங்லக வர ் ்கங்களுக்கும் உ விபசய்யும்.  

 

ஒரு  னி ்துவமொன, சமூக-விலகலல ் பின் ற்றி இன்று இெம்ப ற்ற விழொவில், 

இந்  நிதியிலன குறியீெ்டு ரீதியில் வழங்குலகயில், இலங்லக மற்றும் 

மொலலதீவுக்கொன அபமரிக்க ் தூதுவர ் அபலய்னொ பெ ்லிெ்ஸ் பின்வருமொறு 

கூறினொர:் "இந்  நிதியொனது, இலங்லகயில் உள்ள சிறு மற்றும் நடு  ்ர 

வர ்் கங்களுக்கு ப ருந்ப ொற்றுக்கு ் பின்னரொன ப ொருளொ ொர மீெ்சிலய 

பநொக்கிய அவரக்ளது  யை ்தில் உ வுவது மெ்டுமன்றி, அது இலங்லக ் 

ப ை்கள், அவரக்ளது வர ்் கங்கள் வளரவ் ற்கு அனுமதிக்கும் நிதி 

அணுகலல ் ப ற்றுக்பகொள்ளவும் உ வும். வலு ் டு ்  ் ெ்ெ ப ை்கள் 

எந் பவொரு அபிவிரு ்தியலெயும் ப ொருளொ ொர ்திலும் ஒரு முக்கிய அங்கமொக 

உள்ளனர,் மற்றும் இந்நொெ்டு ் ப ை்கள், அவரக்ள் பவற்றிப றுவ ற்கு ் 

ப லவயொன கருவிகள் மற்றும் வளங்கலள ் ப ற்றுக் பகொள்வல  உறுதி 

பசய்வ ற்கு எமது இலங்லக ்  ங்கு ொரரக்ளுென் ப ொெரந்்து  ைியொற்ற நொம் 

எதிர ்ொரக்்கிபறொம். " 

 

 ொதுகொ ் ொன மற்றும் பசழி ் ொன இலங்லகயிலன உருவொக்குவதில் 

அபமரிக்கொ உறுதியொக உள்ளது. 2020 ஆம் ஆை்டில் இலங்லகயில் 

பமற்பகொள்ள ் ெ்ெ அபமரிக்க பவளிநொெ்டு பநரடி மு லீடு 13 மில்லியன் 

அபமரிக்க பெொலரக்ளொகும், இது இந்நொெ்டில் பமற்பகொள்ள ் ெ்ெ ஒெ்டுபமொ  ் 

அபமரிக்க மு லீெ்லெ 274 மில்லியன் பெொலரக்ளொக உயர ்்தியது. அபமரிக்கொ 

இலங்லகயின் மிக ்ப ரிய  னி ஏற்றுமதிச ் சந்ல யொக உள்ளதுென் 

ப ொருளொ ொர மற்றும் மனி  மூல ன அபிவிரு ்திலய ஊக்குவி ்  ற்கொக 

அபமரிக்க வர ்் க மற்றும் அபிவிரு ்தி முகவரலம ்பு, அபமரிக்கொவின் 

சரவ்ப ச அபிவிரு ்திக்கொன முகவரலம ்பு (USAID) மற்றும் பிற 

முகவரலம ்புகள் ஊெொக குறி ்பிெ ் க்க வளங்கலளயும் வழங்கியுள்ளது. சிறு 

மற்றும் நடு ் ர அளவிலொன ப ொழில்முயற்சிகலள – விபசெமொக முலறசொரொ 

துலறயில் ப ை்களுக்குச ் பசொந் மொன வர ்் கங்கலள வலுவூெ்டுவ ற்கு 

USAID அலம ்பும் வளங்கலள வழங்குகிறது. 2020 இல் மெ்டும், 400 இற்கும் 

பமற் ெ்ெ ப ை்களுக்குச ் பசொந் மொன வர ்் கங்கலள நிறுவுவ ற்கு USAID 

நிகழ்சச்ி ்திெ்ெங்கள் உ வியளி ்துள்ளன. 

  

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

உலபகங்கிலுமுள்ள நொடுகளில்  னியொர ் அபிவிரு ்திச ் பசயற்திெ்ெங்களுக்கு 

நிதியளி ்ல  வழங்கு ல் மற்றும் அ ற்கு வசதியளி  ்லுக்கு மு ன்லம ் 



ப ொறு ் ொக இருக்கும் ஐக்கிய அபமரிக்க அரசின் அபிவிரு ்தி நிதி 

நிறுவனமொகும். DFC இன் 2X மகளிர ் முன்முயற்சியொனது (DFC’s 2X Women’s 

Initiative) ப ை்களின் ப ொருளொ ொர வலுவூெ்ெலல பநொக்கிய  னியொர ் துலற 

மு லீெ்டில் 7 பில்லியன் அபமரிக்க பெொலரக்லள விடுவி த்ுள்ளதுென் இ ற்கு 

பமலதிகமொக, உலகளொவிய ரீதியில் புதி ொக உருவொகும் சந்ல களில்  ொலின 

சம ்துவ ்ல  பமம் டு த்ுவ ற்கொக 2025 ஆம் ஆை்ெளவில் 12 பில்லியன் 

அபமரிக்க பெொலரக்லள வழங்குவல  குறிக்பகொளொகக் பகொை்டுள்ளது. 


