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இைங்ககயில் 4 ெில்லியன் அமெரிக்க மடரைர் மபறுெதியரன கடன் வழங்கும் வசதியிகன 

வழங்குவதற்கரக ஒன்றிகையும் USAID, Keells ெற்றும் Hatton National Bank. 

 

க ொழும்பு, டிசம்பர் 29 - உைவுத் துகறயில் உள்ள நுண், சிறு ெற்றும் நடுத்தர அளவிைரன 

மதரழில்முயற்சிகளுக்கு (MSMEs) மூைதனத்திற்கரன அணுககை வழங்குவதற்கு உதவிமசய்யும் 

ஒரு புத்தரக்க விநிபயரகச் சங்கிலி நிதியளிப்பு வசதியிகன உருவரக்குவதற்கரக Keells 

Supermarkets ெற்றும் ஹட்டன் மநஷனல் வங்கி (HNB) ஆகியவற்றுடன் சர்வபதச 

அபிவிருத்திக்கரன அமெரிக்க முகவரகெப்பரனது (USAID) ஒருங்கிகைந்து பைியரற்றுகிறது. 

இந்த வசதியரனது மூைதனத்திற்கரன அணுககை அதிகரிப்பதன் ஊடரக மகரவிட்-19 

மபருந்மதரற்றின்பபரது உருவரகி நரட்டின் செீபத்திய மபரருளரதரர மநருக்கடியரல் பெலும் 

பெரசெகடந்த விநிபயரகச் சங்கிலித் தடங்கல்ககள குகறக்கிறது. 

 

“விநிபயரகச் சங்கிலிகளுக்கரன நிதியளிப்பு முயற்சியில் USAID ெற்றும் HNB ஆகியவற்றுடன் 

ஒன்றிகைவதரனது, தற்பபரகதய மநருக்கடியின் பபரது MSMEs மூைதனத்கத 

அணுகுவதற்கரன வரய்ப்பிகனக் மகரண்டிருப்பகத உறுதி மசய்வதற்கரன ஒரு குறிப்பிடத்தக்க 

நடவடிக்ககயரகும். எெது பங்குதரரர்களுக்கு ஒரு மபரதுவரன ெதிப்பீட்டிகன உருவரக்குதல், 

உள்நரட்டு மபரருளரதரரத்திற்கு உதவி மசய்தல், ெற்றும் உற்பத்திப் மபரருட்கள் எெது 

வரடிக்ககயரளர்களுக்குத் தகடயின்றிக் கிகடப்பகத உறுதி மசய்தல் ஆகிய எங்களது 

இைக்குகளுக்கு இந்த வசதி உதவியரய் அகெகிறது.” என Keells Supermarkets இனது தரய் 

நிறுவனெரன John Keells Holdings இனது தகைவர் சரித்த சுபசிங்க மதரிவித்தரர். 

 

இந்த வசதியரனது பபரட்டித்தன்கெவரய்ந்த நிகையரன வட்டி விகிதத்கதக் மகரண்ட 

நிதியுதவிகய MSMEகளுக்கு வழங்குகிறது. இந்த வசதியரனது அது மசயற்பட்ட முதல் 

வரரங்களில் எட்டு விநிபயரகஸ்தர்களுக்கு மெரத்தம் 430,000 அமெரிக்க மடரைர்ககளக் கடனரக 

வழங்கியது. ஆறு ெரதங்களில் 4 ெில்லியன் அமெரிக்க மடரைர் மபறுெதியரன கடகனப் மபற்றுக் 

மகரள்வதற்கு கிட்டத்தட்ட 100 MSMEகளுக்கு உதவிமசய்வதற்கு பங்கரண்கெ திட்டெிட்டுள்ளது. 
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“உைவுத் துகறயில் MSME களுக்கு இது பபரன்ற ஒரு புத்தரக்க நிதியியல் தீர்கவ 

வழங்குவதற்கரக Keells உடன் ஒன்றிகைவதரனது HNBஇற்குக் கிகடத்த ஒரு பரக்கியெரகும். 

வியரபரரங்கள் மதரடர்ந்து சீரரக இயங்குவதற்கரக MSMEs மூைப்மபரருட்ககளக் மகரள்வனவு 

மசய்தல், சம்பளங்ககள வழங்குதல் ெற்றும் ஏகனய குறுகிய கரை மசைவுககள பெற்மகரள்தல் 

பபரன்ற அவர்களின் மசயற்பரட்டு மூைதனத் பதகவககளப் பூர்த்தி மசய்வதற்கு இது உதவி 

மசய்யும். MSMEகள் தெது வைிக பநரக்கங்ககள அகடவதற்கு இது பெலும் வலுவூட்டும் என 

நரம் நம்புகிபறரம். இந்த முயற்சியில் HNB உடன் ஒன்றிகைந்ததற்கரக USAID ெற்றும் Keells 

ஆகிய இரண்டிற்கும் நரம் எெது நன்றியிகனத் மதரிவித்துக் மகரள்கிபறரம்.” என SME ெற்றும் 

சில்ைகற வங்கியியல் பிரிவிற்கரன HNB இன் பிரதிப் மபரது முகரகெயரளர் சஞ்சய் 

விபேெரன்ன மதரிவித்தரர். 

 

“செீபத்திய உைகளரவிய விநிபயரகச் சங்கிலி தடங்கல்கள், அதிகரித்த எரிசக்திச் மசைவுகள், 

நிகையற்ற பைவீக்க விகிதங்கள் ெற்றும் மபரருளரதரர ஸ்திரெின்கெ ஆகியவற்றின் கரரைெரக 

இைங்கக மதரழில்முயற்சிகள் அதிகரித்துச் மசல்லும் அழுத்தங்ககள எதிர்மகரள்கின்றன. 

அவற்றுள் சிை அழுத்தங்ககள இந்த விநிபயரகச் சங்கிலி நிதியளிப்பு வசதி தைிப்பதுடன் MSMEs 

தெது மசயற்பரட்டு மூைதனத்கத அதிகரித்துக் மகரள்வதற்கும் உதவுகிறது.” என USAID இன் 

இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவிற்கரன மசயற்பைிப் பைிப்பரளர் Gabriel Grau கூறினரர். 

 

Keells Food Products PLC பற்றி பெலும் அறிந்துமகரள்வதற்கு, https://www.keellssuper.com/ எனும் 

இகையத்தளத்திகனப் பரர்கவயிடவும். 

 

MSMEகளுக்கரன HNB இன் பசகவகள்பற்றி பெலும் அறிந்துமகரள்வதற்கு, https://www.hnb.lk/ 

எனும் இகையத்தளத்திகனப் பரர்கவயிடவும். 

 

USAID CATALYZE PSD பற்றி பெலும் அறிந்துமகரள்வதற்கு, Private Sector Development | Sri 

Lanka | U.S. Agency for International Development (usaid.gov) இகனப்பரர்கவயிடவும். 
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