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இைங்ககயின் நுண், சிறு ெற்றும் நடுத்தர மதரழில்முயற்சிகளில் பபரட்டித்தன்கெகய 

ஊக்குவிக்கும் அமெரிக்கர ெற்றும் Keells 

மகரழும்பு – கீல்ஸ் விநிபயரகஸ்தர்ககள தனியரர் வைிக ஆபைரசகன பசகவ 

வழங்குநர்களுடன் இகைக்கும் ஒரு ஒப்பந்தத்தின்  ஊடரக இைங்ககயிலுள்ள சிறு 

வைிகங்ககள பைப்படுத்துவதற்கரக அமெரிக்கரவும் கீல்ஸும் ஒன்றிகைகின்றன.  

“உங்கள் பைசரக்குக் ககடகளுக்குப் மபரருட்ககள விநிபயரகம் மசய்யும் சிறு வைிகங்கள் 

மபரருளரதரரத்கத முன்மனடுத்துச் மசல்ை உதவுவதுடன், பவகை வரய்ப்பு உருவரக்கத்திற்கும் 

உந்துதைரக உள்ளன.” என புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ககச்சரத்திடும் சந்தர்ப்பத்தில்  

இைங்ககக்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் கூறினரர். “கீல்ஸ் உடனரன இந்த 

ஒத்துகழப்பரனது உைவு பதப்படுத்தும் துகறயில் பைிபுரியும் சிறு வைிக 

மதரழில்முகனபவரரின் பபரட்டித்தன்கெகய பெம்படுத்துவதற்கரன எெக்கிகடயிைரன ஒரு 

மபரதுவரன  மதரகைபநரக்கிகன அடிப்பகடயரகக் மகரண்டதரகும்.” என அவர் பெலும் 

குறிப்பிட்டரர் 

அண்கெயில் ககச்சரத்திடப்பட்ட புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தெரனது (MOU) சர்வபதச 

அபிவிருத்திக்கரன அமெரிக்க  முகவரகெப்பின்  தனியரர்துகற அபிவிருத்திச் மசயற்திட்டம் 

(PSD)  ெற்றும் கீல்ஸ் சில்ைகற விற்பகனச் சங்கிலியிகன இயக்குபவரரன  Jaykay Marketing 

Services (Pvt) Limited ஆகியவற்றிற்கிகடயிைரன  ஒரு பங்கரண்கெயிகன ஸ்திரப்படுத்துகிறது. 

இப்பங்கரண்கெயின் ஊடரக, USAID இன் PSD மசயற்திட்டெரனது, டிஜிட்டல் சந்கதப்படுத்தல், 

உைகளரவிய சரன்றளிப்புகள் ெற்றும் நிதியிடல்கள் உட்பட்ட பல்பவறு பசகவகளுக்கரன 

அணுககை வழங்குவதன் மூைம் நுண், சிறு ெற்றும் நடுத்தர மதரழில்முயற்சிககள (MSMEs) 

பைப்படுத்தும்.  இத்மதரழில்முயற்சிகளின் பபரட்டித்தன்கெயிகன அதிகரிப்பதற்கரக அவற்கற 

புதிய சந்கதகளுடன் கீல்ஸ் இகைக்கும். 

http://lk.usembassy.gov/


பஜரன் கீல்ஸ் குழுெத்தின் தகைவர் கிரிஷரன் பரபைந்திர கருத்துத் மதரிவிக்ககயில், “எெது 

பதசத்தின் வரழ்க்ககத் தரத்கத பெம்படுத்துவபத எெது சில்ைகற வர்த்தகக்குறியரன  கீல்ஸின் 

மதரகைபநரக்கரகும். USAID உடனரன இப்பங்கரண்கெயரனது இத்மதரகைபநரக்குடன் 

ஒத்திகசவதுடன் சமூகங்ககள வலுவூட்டுவதற்கரன வரய்ப்கப எெக்கு வழங்குகிறது ெற்றும் 

இைங்ககயின் MSME களின் தயரரிப்பு தரத்கத பெம்படுத்துவதற்கும், அவர்களின் 

வர்த்தகக்குறியின் புைப்பரட்டிகன அதிகரிப்பதற்கும், ஈ-வைிகத்கதக் ககடப்பிடிப்பதற்கும் 

ெற்றும் நிகைபபறரன வைிக நகடமுகறககள நகடமுகறப்படுத்துவதற்கும் இைங்ககயின் 

MSME களுக்கு உதவிமசய்யும் எங்கள் முயற்சிககள பெலும் விரிவுபடுத்துகிறது. 

இப்பங்கரண்கெயிகன நகடமுகறப்படுத்துவதற்கும் ெற்றும் சிறு வைிகங்களுக்கு, குறிப்பரக, 

மபண்களுக்கு மசரந்தெரன ெற்றும் மபண்கள் தகைகெதரங்கும் சிறு வைிகங்களுக்கு 

உதவிமசய்வதற்கும்   நரங்கள் எதிர்பரர்க்கிபறரம். 

John Keells Holdings PLC (JKH PLC) என்பது இைங்ககயின் ெிகப் மபரிய பல்கூட்டு 

நிறுவனங்களில் ஒன்றரகும் ெற்றும் அதன் நிறுவனங்களின் குழுவரனது இைங்ககப் 

மபரருளரதரரத்தின் அகனத்து பிரதரன துகறயுடனும் மதரடர்புபடுகிறது. 1,000 மபரிய ெற்றும் 

சிறிய அளவிைரன விநிபயரகஸ்தர்கள் ெற்றும் 4,000 விவசரயிகள் மூைம் மபரருட்கள் 

வழங்கப்படும் நரடளரவிய ரீதியிைரன 128 விற்பகன நிகையங்ககளக் மகரண்ட கீல்ஸ் சில்ைகற 

விற்பகனச் சங்கிலியரனது, JKH PLC இன் ஒரு துகை நிறுவனெரன Jaykay Marketing Services 

(Pvt) Ltd. (JMSL) மூைம் இயக்கப்படுகிறது. KEELLS ஆனது நிகைபபறரன அபிவிருத்திகய 

அகடவதற்கு உறுதிபூண்டுள்ளது ெற்றும் ‘ெக்கள், கிரகம் ெற்றும் இைரபம்’ என்பது அதன் வைிக 

ெரதிரியில் ஒரு வழிகரட்டும் மகரள்ககயரகும். 

USAID PSD மசயற்திட்டெரனது MSME பபரட்டித்தன்கெ, உற்பத்தித்திறனரன பவகை வரய்ப்பு, 

புத்தரக்கம் ெற்றும் சந்கத இகைப்புகள் ஆகியவற்கற அதிகரிக்கும் நிதியிடல்ககளுக்கு 

வசதிமசய்வதன் மூைம் MSME களுக்கரன வரய்ப்புககள விரிவுபடுத்துகிறது. இது, 

தற்சரர்புகடகெக்கு உதவிமசய்வதற்கரகவும், ஸ்திரத்தன்கெயிகனப் பைப்படுத்துவதற்கரகவும் 

ெற்றும் மபரருளரதரர வளர்ச்சியிகன ஊக்குவிப்பதற்கரகவும் அமெரிக்கர ெற்றும் 

இைங்ககக்கிகடயில் நீண்டகரைெரக நிகைத்திருக்கும் பங்கரண்கெயின் அங்கமெரன்றரகும்.  
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