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மபண்கள் ெற்றும் இகளஞர்களுக்கு MSMEs நிதியளிப்பிகன வழங்கும் DFCC வங்கி 

ெற்றும் ஐக்கிய அமெரிக்கர  

 

மகரழும்பு, 2022, மபப்ரவரி 28 – இைங்ககயில் உள்ள நுண், சிறு ெற்றும் நடுத்தர 

மதரழில்முயற்சிகளுக்கு (MSME) நிதிச் பசகவககள விரிவுபடுத்துவதற்கரக DFCC வங்கிக்கும் 

சர்வபதச அபிவிருத்திக்கரன அமெரிக்க முகவரகெப்பின் (USAID) தனியரர் துகற அபிவிருத்திச் 

மசயற்திட்டத்திற்கும் இகடயில் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தெரனது (MOU) அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ 

சங் முன்னிகையில் ககச்சரத்திடப்பட்டது.  

“இந்த சவரைரன கரைங்களில் MSMEகளுக்கு கடன் வழங்குவதரனது மெரத்த உள்நரட்டு 

உற்பத்தி ெற்றும் பவகைவரய்ப்கப அதிகரிக்கும் என DFCC வங்கியிகனப் பபரன்பற அமெரிக்க 

அரசரங்கமும் நம்புகிறது.” என இைங்ககக்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் கூறினரர். “DFCC 

வங்கியுடன் இது பபரன்ற பைம்வரய்ந்த பங்கரண்கெகள் ஊடரக, தெது வருவரகய 

அதிகரிக்கவும், முதலீடுககள ஈர்க்கவும் ெற்றும் விபசடெரக மபண்கள் ெற்றும் இகளஞர்களுக்கு 

பவகைவரய்ப்புககள உருவரக்கவும் MSMEகளுக்கு நரம் உதவ முடியும்.” என அவர் பெலும் 

குறிப்பிட்டரர். 

இந்த புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் ஊடரக, DFCC ெற்றும் USAID இன் தனியரர் துகற 

அபிவிருத்திச் மசயற்திட்டம் என்பன MSMEகளுக்கரன நிதியியல் தயரரிப்புகள் ெற்றும் 

பசகவககள பெம்படுத்தும், MSMEகளுக்கரன டிஜிட்டல் ஊடுருவல் ெற்றும் சந்கத 
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இகைப்புககள வலுப்படுத்தும், ெற்றும் MSME களுக்கு - விபசடெரக பெல் ெரகரைத்திற்கு 

மவளிபய அகெந்துள்ள ெற்றும் மபண்கள் தகைகெதரங்கும் மதரழில்முயற்சிளுக்கு வர்த்தகக் 

கடன் வழங்கலுக்கரன அணுககை அதிகரிக்கும். 

இப்பங்கரண்கெ குறித்து DFCC வங்கியின் முதன்கெ நிகறபவற்று அதிகரரி திெல் மபபரரர 

கருத்துத் மதரிவிக்ககயில், “DFCC வங்கியில், எெது வரடிக்ககயரளர்கள் பைர் MSMEகளரக 

ஆரம்பித்து எங்களுடன் இகைந்து மபரருளரதரரத்திற்கு மபறுெதி பசர்க்கும் மபரிய 

கூட்டுத்தரபனங்களரகவும் பல்கூட்டு நிறுவனங்களரகவும் வளர்ச்சியகடந்துள்ளகதயிட்டு நரம் 

மபருகெயகடகிபறரம். USAID ெற்றும் Palladium உடனரன இந்த புதிய பங்கரண்கெ ஊடரக, 

இைங்ககயில் MSME துகறயின் - குறிப்பரக மபண்கள் தகைகெயிைரன மதரழில்முயற்சிகளின் - 

வலுவரன வளர்ச்சி ெற்றும் அபிவிருத்திக்கு வசதியளிப்பதற்கும் வலுவூட்டுவதற்குெரன எங்களது 

திறகன அதிகரிக்க நரங்கள் எதிர்பரர்க்கிபறரம்.” எனக் கூறினரர். 

1955 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட DFCC வங்கியரனது மதற்கரசியரவின் ெிகவும் பழகெயரன 

அபிவிருத்தி வங்கிகளில் ஒன்றரகும். இவ்வங்கியரனது வரைரற்று ரீதியரக தனியரர் துகறயின் 

அபிவிருத்தியில் ஒரு முக்கிய பங்கக வகித்துள்ளதுடன் தற்பபரது இைங்ககயில் முன்னைி 

நிறுவனங்களரக விளங்கும் பை நிறுவனங்கள் அகவ முதன்முதைரக முன்பனரடி 

மதரழில்முயற்சிகளரக ஆரம்பித்தபபரது மதரடக்கநிகையில் அவற்றிற்கு நிதியளித்துள்ளது. 2021 

ஜூகை ெரதத்தில் ஐக்கிய அமெரிக்க அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத்தரபனத்தினரல் (DFC) DFCC 

வங்கிக்கு 150 ெில்லியன் அமெரிக்க மடரைர் கடன் வசதி வழங்கப்பட்டது. அதன் ஊடரக 

முன்னுரிகெ வட்டி விகிதங்கள் ெற்றும் கரப்புறுதித் மதரிவுகள் உட்பட பை நிதி ெற்றும் 

நிதியல்ைரத பசகவகள் மூைம் மபண்கள் தகைகெயிைரன வைிகங்கள் பயனகடய DFCC 

ஆபைரக்க  (DFCC Aloka) திட்டத்கத அவ்வங்கி அறிமுகப்படுத்தியது. 

MSMEகளின் பபரட்டித்திறன், உற்பத்தித்திறனுள்ள பவகை வரய்ப்பு, புத்தரக்கம் ெற்றும் சந்கத 

இகைப்புககள அதிகரிக்கும் நிதியளிப்பிற்கு வசதியளிப்பதன் மூைம் USAID PSD 

மசயற்திட்டெரனது MSME களுக்கரன நிதியிடல் வரய்ப்புககள விரிவுபடுத்துகிறது. இது 

தற்சரர்புகடகெக்கு உதவிமசய்வதற்கும், ஸ்திரத்தன்கெகய வலுப்படுத்துவதற்கும் ெற்றும் 

மபரருளரதரர வளர்ச்சிகய ஊக்குவிப்பதற்கும் அமெரிக்கரவிற்கும் இைங்ககக்கும் இகடயில் 

நீண்டகரைெரக நிகைத்திருக்கும் பங்கரண்கெயின் அங்கமெரன்றரகும். 


