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இைங்கக மநல் விவசரயிகளுக்கு 9,300 மெட்ரிக் மதரன் உரத்திகன வழங்கும் அமெரிக்கர  

 

மகரழும்பு, 2022 டிசம்பர், 5 – ஐக்கிய அமெரிக்கரவரனது யரழ்ப்பரைம், முல்கைத்தீவு, ென்னரர், 

வவுனியர, அநுரரதபுரம், திருபகரைெகை, ெட்டக்களப்பு ெற்றும் மெரனரரககை ெரவட்டங்களில் 

உள்ள 193,000 சிறு மநல் விவசரயிகளுக்கு விநிபயரகிப்பதற்கரக 9,300 மெற்றிக் மதரன் யூரியர 

உரத்திகன இன்று உத்திபயரகபூர்வெரக விவசரய அகெச்சிடம் ககயளித்தது. சர்வபதச 

அபிவிருத்திக்கரன அமெரிக்க முகவரகெப்பின் (USAID) நிதியுதவியுடன் FAO இனரல் 

மகரள்வனவு மசய்யப்பட்ட இந்த உரெரனது, USAID இனரல் ஆதரவளிக்கப்படும் உர உதவியின் 

முதைரவது மதரகுதியரகும். நரடு முழுவதுமுள்ள ஒரு ெில்லியன் விவசரயிககளச் 

மசன்றகடயக்கூடிய பெைதிக உரத் மதரகுதிகள் எதிர்வரும் ெரதங்களில் கிகடக்கப்மபறும் என 

எதிர்பரர்க்கப்படுகிறது. 

 

“இைங்கக விவசரயிகளுக்கு அமெரிக்க ெக்களரல் வழங்கப்படும் இந்த உரெரனது எதிர்வரும் 

ெரதங்களில் எண்ைற்ற இைங்ககக் குடும்பங்களுக்கு உைவளிப்பதற்கு உதவி மசய்யும்” என 

மகரழும்புத் துகறமுகத்தில் நகடமபற்ற இந்த உரத்திகனக் ககயளிக்கும் நிகழ்வில் 

உகரயரற்றிய இைங்ககக்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் மதரிவித்தரர். “இைங்ககயின் 

அகனத்துத் பதகவககளயும் உரம் வழங்குவது ெரத்திரம் பூர்த்தி மசய்யரது என்பகத நரன் 

அறிபவன், எனினும் இவ்வுதவியரனது இச்சவரைரன பநரத்தில் இைங்கக ெக்களுக்கும் 

அரசரங்கத்திற்கும் அமெரிக்கர வழங்கும் ெிகப் மபரிய முதலீடு ெற்றும் ஆதரவின் ஒரு 

அம்செரகும். ஒட்டு மெரத்தெரக, கடந்த ஆண்டில் சிறு வைிகங்களுக்கரன புதிய உதவி ெற்றும் 

பெைதிக கடன்கள் வடிவில் 240 ெில்லியன் மடரைர்களுக்கும் அதிகெரன மதரகககய நரங்கள் 

அறிவித்துள்பளரம் – ெற்றும் நரம் அகதத் மதரடர்ந்து பெற்மகரள்பவரம். இன்கறய உரம் 

வழங்குதல் பபரன்ற உதவிகள், அமெரிக்கரவின் நல்மைண்ைம் ெற்றும் இைங்கக ெக்களின் 

நைன்களில் அமெரிக்கர மகரண்டுள்ள உண்கெயரன அக்ககற ஆகியவற்கற 

எடுத்துக்கரட்டுகின்றன” என அவர் பெலும் மதரிவித்தரர். 
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“நரட்டிற்கு உைவளிக்கும் திறன் மகரண்ட இைங்கக மநல் விவசரயிகள் தெது வரழ்வரதரரத்கத 

தக்ககவப்பதற்கு அவசியெரன உள்ளீடுககளப் மபற்றுக்மகரள்வகத உறுதிமசய்வதற்கும் 

நரட்டின் உைவுப் பரதுகரப்கப பைப்படுத்துவதற்கும் நரங்கள் பைியரற்றி வருகிபறரம். 

பரதிக்கப்படக்கூடிய விவசரயிகளுக்கு அத்தியரவசிய உரங்கள் இைவசெரக கிகடப்பகத உறுதி 

மசய்வதற்கு அமெரிக்க அரசரங்கம் ெற்றும் FAO என்பன வழங்கிய ஆதரவிற்கு நரங்கள் நன்றி 

மதரிவிக்கிபறரம்” என மகௌரவ விவசரய அகெச்சர் ெஹிந்த அெரவீர மதரிவித்தரர். 

 

மநல் உற்பத்திகய அதிகரிப்பதற்கும் உைவு மநருக்கடிகயத் தவிர்ப்பதற்கும் பதகவயரன 

அத்தியரவசிய உரங்ககள மகரள்வனவு மசய்வதற்கரக USAID ஊடரக 46 ெில்லியன் மடரைர் 

நிதிகய அமெரிக்கர வழங்கியுள்ளது - அதில் ஒரு பகுதி இன்று வந்தகடந்துள்ளது. கடந்த 

இரண்டு விவசரய பபரகங்களில் கிகடக்கப்மபற்ற குகறவரன விகளச்சல் ெற்றும் தற்பபரது 

நிைவும் மபரருளரதரர மநருக்கடி ஆகியவற்றின் கரரைெரக பரதிக்கப்பட்ட சிறு விவசரயிகளுக்கு 

பை உதவிகயயும் இந்த நிதியளிப்பரனது வழங்கும். USAID ெற்றும் அதன் பங்கரளர்கள் தெது 

பைியிகனக் கண்கரைிப்பதற்கும் ெதிப்பீடு மசய்வதற்கும் பதகவயரன மபரறிமுகறககளக் 

மகரண்டுள்ளனர். இதன் மூைம் உதவியரனது அது வழங்கப்படுவதற்கு எதிர்பரர்க்கப்பட்ட குறித்த 

மபறுநர்ககளச் மசன்றகடவதும், பரதிக்கப்படக்கூடிய விவசரயக் குடும்பங்கள் 

நன்கெயகடவதும் உறுதிமசய்யப்படுகிறது.  

 

“விகளச்சல் ெற்றும் அறுவகடகய அதிகரிப்பதற்கு நடுககக் கரைத்தில் ெிகவும் பதகவயரன 

உரங்ககள சிறு மநல் விவசரயிகளுக்கு வழங்குவதற்கு நரங்கள் வழங்கிய உறுதிமெரழியிகன 

நிகறபவற்றுகிபறரம். இந்த சிக்கைரன அவசர கரைத்தின் பபரது இைங்ககயர்கள் 

ஆபரரக்கியெரன ெற்றும் அதிக உற்பத்தித் திறன் மகரண்ட வரழ்க்ககயிகன வரழ்வகத 

உறுதிமசய்வதற்கு நரம் வழங்கும் உதவியின் ஒரு பகுதியரக இது விளங்குகிறது” என தற்பபரது 

இைங்ககக்கு விஜயம் மசய்துள்ள USAID இன் ஆசிய பைியகத்தின் பிரதி உதவி நிர்வரகி 

அஞ்சலி கவுர் மதரிவித்தரர். 

 

"FAO என்ற வககயில், வரழ்வரதரரத்கதக் கரப்பரற்றுவதரனது உயிர்ககளக் கரப்பரற்றும் என 

நரங்கள் நம்புகிபறரம். நரடு எதிர்மகரள்ளும் இந்த ெிகக் கடினெரன நரட்களில், சிறு விவசரயிகள் 

உற்பத்தித் திறனுள்ள விவசரய நகடமுகறககளப் பின்பற்றுவகதயும், அவர்களின் உைவு 

ெற்றும் பபரசரக்குத் பதகவககளப் பூர்த்தி மசய்வகதயும் USAID ஊடரகக் மகரள்வனவு 

மசய்யப்பட்ட இந்த 9,300 மதரன் யூரியர உறுதி மசய்யும். இந்த முயற்சியில் அமெரிக்க அரசரங்கம் 

வழங்கிய உதவிகளுக்கரக நன்றி மதரிவிப்பதுடன் இைங்கக விவசரயத்கத முன்பனரக்கி 

மகரண்டு மசல்வதில் USAID உடன் இகைந்து பைியரற்றுவதற்கும் நரம் எதிர்பரர்க்கிபறரம்” 

என FAO இன் நரட்டு பைிப்பரளர் திரு. விம்பைந்திர ஷரன் மதரிவித்தரர். 

 

இன்கறய உரம் ககயளிக்கும் நிகழ்வில் இைங்ககக்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங்; 

இைங்ககயின் விவசரய அகெச்சர் ெஹிந்த அெரவீர; USAID இன் ஆசியரவிற்கரன பிரதி உதவி 

நிர்வரகி அஞ்சலி கவுர்; இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவுகளுக்கரன FAO இன் பிரதிநிதி திரு 

விம்பைந்திர ஷரன்; ெற்றும் இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவுகளுக்கரன USAID இன் மசயற்பைிப் 

பைிப்பரளர் பகப்ரியல் கிரரவ் ஆகிபயரர் கைந்துமகரண்டனர். 

 

 


