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இலங்ககயின் சிறு ெற்றுெ் நடுத்தர வரத்்தகங்ககை வலுவூடட்ுவதற்கொக 75 

மில்லியன் அமெரிக்க மடொலரக்கை வழங்கும் ஐக்கிய அமெரிக்கொ 

 

மகொழுெ்பு, ஜூகல 6 – உலகளொவிய ப ொற்றுபநொயின்  ொக்க த்ுடன் 

ப ொரொடும் இலங்லகயில் உள்ள சிறு மற்றும் நடு ் ர த ொழில்முயற்சிகளுக்கு 

அபமரிக்கொ வரவவற்பு ஊக்கமளிப்தபொன்றற வழங்குகிறது. சிறு மற்றும் 

நடு  ்ர த ொழில்முயற்சிகள் துறறயிறன விரிவுப்படு ்துவதில் மற்றும் 

வலுவூட்டுவதில், குறிப்பொக தபண் வர ்் க உரிறமயொளரக்ள் ம ்தியில், NDB 

வங்கியின் பணிக்கு உ வுவ ற்கொக ஐக்கிய அதமரிக்க சரவ்வ ச அபிவிரு ்தி 

நிதிக் கூட்டு  ்ொபனமொனது (U.S. International Development Finance Corporation - DFC) 

75 மில்லியன் அதமரிக்க தடொலர ் நிதியளிப்பிறன அந்  வங்கிக்கு 

வழங்குகிறது. இந்  நிதியளிப்பு ஒ ் ந்  ்தின் டி, கடன்ப ொலகயின் ஒரு 

 குதியொனது ப ை்களுக்குச ் பசொந் மொன, ப ை்கள்  லலலம ொங்கும் 

அல்லது ப ை்கலள வலுவூட்டும் உற்ப ்திதயொன்றறவயொ அல்லது 

வசறவறயவயொ வழங்கும் வர ்் கங்களுக்கு வழங்க ் டல் பவை்டும். 

 

"நிதிகளுக்கொன அணுகலல பமம் டு ்துவது இலங்லகயில் உள்ள ப ை் 

வர ்் க உரிலமயொளரக்ள்  ங்களது முழுலமயொன ப ொருளொ ொர  ் திறலன 

உைரவும், இலங்லகயின் ப ொருளொ ொரம் வளரவும் உ வும்," என 

இலங்லகக்கொன ஐக்கிய அபமரிக்க  ் தூதுவர ் அபலய்னொ பி. பட ்லிட்ஸ் 

கூறினொர.் "ப ை்கள்  ங்கள் பசொந்  நிறுவனங்களொல் அவற்றின் உயர ்

முகொலம ்துவ   விகளில்  ைிக்கமர ்்  ் டுவல  உறுதி பசய்வ ற்கு  

ஐக்கிய அபமரிக்கொ உறுதிப்பூண்டுள்ளது," என்றும் அவர ்குறிப்பிட்டொர.் 

 

DFC என் து, குலறந்  மற்றும் நடு ் ர வருமொனமுலடய நொடுகளில்  னியொர ்

அபிவிரு ்திச ்பசயற்திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்றப வழங்கு ல் மற்றும் அ ற்கு 

வசதியளி  ்லுக்கு மு ன்றம தபொறுப்பொக இருக்கும் ஐக்கிய அபமரிக்க 

சமஷ்டி அரசின் அபிவிரு ்தி நிதி நிறுவனமொகும். இந்  உ வியொனது, நிதி 

http://lk.usembassy.gov/


ரீதியில் உள்வொங்க ் டுவல  பமம் டு ் ல்,  ொலின சம ்துவம் மற்றும் 

ப ை்கள்  லலலம ொங்கும் நிறுவனங்களுக்கு உ வு ல் ஆகியவற்லற 

வநொக்கொகக் பகொை்ட NDB இன் ப ை்கள் முன்முயற்சிகள் ப ொடர ்ொன வங்கி 

நடவடிக்றககளுடன் ஒருங்கிறணந்து தசயற்படும் DFC இன் 2X மகளிர ்

முன்முயற்சியின் (DFC’s 2X Women’s Initiative) அங்கதமொன்றொகும். 

 
 


