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நுண், சிறு ெற்றுெ் நடுத்தர மதொழில்முயற்சிகளுக்கொன 

நிதியளிப்பிகன விரிவுபடுத்துவதற்கொக HNB உடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தத்தில் ககசச்ொத்திடுெ் USAIDஇன் தனியொர் துகற 

அபிவிருத்திச் மசயற்திட்டெ் 
 
மகொழுெ்பு, ஒக்டடொபர் 13: இலங்லகயில் நுை், சிறு மற்றும் நடு ் ர 

ப ொழில்முயற்சிகளுக்கொன (MSMEs) நிதியளி ்பிலன 

விரிவு டு ்துவ ற்கொக, சரவ்ப ச அபிவிரு ்திக்கொன அபமரிக்க 

முகவரலம ்பின் (USAID)  னியொர ் துலற அபிவிரு ்திச ்

பசயற்திட்டமொனது ஹற்றன் நஷனல் வங்கி பி.எல்.சி. (HNB) PLC உடன் ஒரு 

புரிந்துைரவ்ு ஒ ் ந்  ்தில் லகசச்ொ ்திட்டது.  
 

“எம்மில் எவரும்  னியொக அலடய முடியொ  அளவிற்கு ப ொருளொ ொர 

மற்றும் சமூக ரீதியிலொன  ொக்க ்ல  இவ்வொறொன  ங்கொை்லமகள் 

விய ் கு முலறயில் பமம் டு ்தும்” என இலங்லக மற்றும் 

மொலலதீவுக்கொன USAIDஇன் பசயற் ைி இயகக்ுநர ் ரீட் ஈஷ்லிபமன் 

கூறினொர.் “HNB உடனொன இந்   ங்கொை்லம மூலம், இலங்லகயில் 

பவற்றிகரமொன வர ்் கங்களின் அடு ்   லலமுலறயிலன நொம் 

வளரக்்கிபறொம் மற்றும் குடும் ங்கள் மற்றும் சமூகங்களின் பசழி ்பிற்கு 

உ வுகிபறொம்.” என அவர ்பமலும் குறி ்பிட்டொர.் 
 

இந்  முன்முயற்சியின் ஊடொக, MSME வொடிக்லகயொளரக்ளின் 

 னி ்துவமொன ப லவகள் மற்றும் வலரயலறகலள நன்கு 

புரிந்துபகொள்வ ன் மூலம் அவரக்ளுக்கு பசலவயொற்றுவ ற்கொன HNB 

http://lk.usembassy.gov/


ஊழியரக்ளின் திறன்கலள பமம் டு ்துவ ற்கொக, USAID இன்  னியொர ்

துலற அபிவிரு ்திச ்பசயற்திட்டமொனது HNB ஊழியரக்ளுடன் இலைந்து 

 ைியொற்றும். இது MSME களுக்கு நிதிகளுக்கொன அணுகலல 

எளி ொக்கும்  யொரி ்புகள் மற்றும் பசயன்முலறகலள உருவொக்க HNB 

இற்கு உ வும். 
 

“இலங்லகயின் இன்றியலமயொ  துலறயொகிய நுை், சிறு மற்றும் 

நடு ் ர ப ொழில்முயற்சிகள் துலறயில் 30 வருடங்களுக்கும் பமற் ட்ட 

கொலம் HNB மிகமுக்கிய  ங்கு வகி ்துள்ளது. அக்கொல ்தில், எமது 

ப ொருளொ ொர ்தின் அடிமட்ட ்தில் உள்ள ப ொழில்முலனபவொருடன் 

பநருக்கமொன  ங்கொை்லமயுடன் நொம்  ைியொற்றியுள்ளதுடன் அவரக்ள் 

எதிரப்கொள்ளும் சவொல்கள் ப ொடர ்ொன ஆழமொன புரி லலயும் ப ற்றுக் 

பகொை்டுள்பளொம். மிகமுக்கியமொக, நொட்டின் ஏற்றுமதி ் 

ப ொருளொ ொர ்திலன வலு ் டு ்துவ ற்கொக இ ்ப ொழில்முயற்சிகளின் 

வளரச்ச்ிலய துரி  ் டு ்துவ ற்கு இ ்ப ொழில்முயற்சிகளுக்கு என்ன 

ப லவ என் ல  ் புரிந்து பகொள்வ ற்கொக, அதிக எை்ைிக்லகயிலொன 

நுை், சிறு மற்றும் நடு ் ர ப ொழில்முயற்சிகளுடன் பநரடியொக ் 

 ைிபுரிந்  அனு வ ்ல  HNB பகொை்டுள்ளது.” என HNB இன்  லலலம 

நிலறபவற்று அலுவலரும் முகொலம ்துவ ்  ைி ் ொளருமொன 

ப ொன ன் அலஸ் கூறினொர.்  
 

“ப ொழில்முலனபவொருக்கு கற்பி ் ல் மற்றும்  கவல்கள் அடி ் லடயில் 

ப ரவ்ுகலள பமற்பகொள்வ ற்கு ் ப லவயொன அறிவு அவரக்ளுக்கு 

இரு ் ல  உறுதி ் டு ்து ல் ஆகியன அவரக்ளின் மீள் ன்லம மற்றும் 

வளரவ் ற்கொன ஆற்றலல வலு ் டு ்துகிறது. இ ்துலறக்கு  ்

 யனளிக்கக்கூடிய  ல நிகழ்சச்ிகளுக்கு உ விபசய்வ ற்கொன USAID 

உடனொன எமது ப ொடரச்ச்ியொன  ங்கொை்லம மூலம், எமது MSME 

வொடிக்லகயொளரக்ளுக்கொன சிறந்  நிதி அணுகல் ஊடொக இந்  

உலழ ்பின்  லன்கள் பவளி ் டுவல க் கை்படொம். எனபவ, இந்  

வலுவூட்டும் முன்முயற்சியில் USAID உடன் இலைவதில் 

மு ன்லமயொனவரக்ளொக இரு ் தில் நொம் மிகுந்  

மகிழ்சச்ியலடகிபறொம், மற்றும் MSMEsகள்  ங்கள் வர ்் க ்ல  

வலு ் டு ்திக் பகொள்ளவும் வளர ்்துக் பகொள்ளவும் இ ்ப ொன்னொன 

வொய் ்ல  ்  யன் டு ்திக ் பகொள்ளுமொறு நொங்கள் அலழக்கிபறொம்.” 

எனவும் திரு.அலஸ் நிலறவொகக் கூறினொர.் 
 

சந்ல  மொற்றங்கள் மற்றும் உலகளொவிய ப ொருளொ ொர அதிரச்ச்ிகலள 

எதிரப்கொை்டு மீளக்கூடிய MSMEsகளின் திறலன வலு ் டு ்துவ ற்கொக, 

புதிய வர ்் க வொய் ்புகலளக் கை்டறியவும் நிதியிடலல 

பமற்பகொள்ளவும் USAIDஇன்  னியொர ்துலற அபிவிரு ்திச ்பசயற்திட்டம் 



MSMEsகளுக்கு உ வும். ஆபலொசலன பசலவகள், சங்கங்கள் மற்றும் நிதி 

நிறுவனங்களுடன் வர ்் கங்கலள இலை ்  ன் மூலம், 

இசப்சயற்திட்டம் அவரக்ளுக்கு ப ொழில்நுட்  ்ல  ்  யன் டு ் வும், 

கை்டுபிடி ்புகலள துரி  ் டு ் வும், புதிய உள்நொட்டு மற்றும் 

சரவ்ப ச சந்ல கலள அணுகவும் உ வும். 
 

 ற்சொரப்ுலடலமக்கு உ விபசய்வ ற்கும், ஸ்திர ் ன்லமயிலன 

வலு ் டு ்துவ ற்கும் மற்றும் ப ொருளொ ொர வளரச்ச்ியிலன 

ஊக்குவி ்  ற்குமொன இசப்சயற்திட்டம் அபமரிக்கொவிற்கும் 

இலங்லகக்கும் இலடயிலொன நீை்டகொல  ங்கொை்லமயின் ஒரு 

கூறொகும். இலங்லகயில், 1961ஆம் ஆை்டு மு ல் பமொ ் ம் 2 பில்லியன் 

அபமரிக்க படொலரக்ளுக்கும் அதிகமொன ப றுமதியுலடய USAIDஇன் 

நிகழ்சச்ிகள், ஒரு ஆபரொக்கியமொன, கல்வியறிவுள்ள மற்றும் 

ப ொழில்புரியும் மக்கள்கூட்ட ்திலன ஊக்குவிக்கிறது. பமலதிக 

 கவல்களுக்கு usaid.gov/sri-lanka எனும் இலைய ் ள ்திலன ் 

 ொரல்வயிடவும். 
 
Photo caption:  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் கைசச்ாத்திடும் நிைழ்வில் ைலந்துகைாண்ட 

(இடமிருந்து வலமாை) ைற்றகலஸ் PSD ஸ்ரீலங்ைா கசயற்பாட்டுத் தகலவர ்

(இகடை்ைால) ஜுவான் கபாரரரரா, HNBயின் சில்லகற மற்றும் SME 

வங்கிச ் கசயற்பாடுைளுை்ைான பிரதிப ் கபாது முைாகமயாளர ் சஞ்சய் 

விரஜமான்ன, HNBயின் முைாகமத்துவப் பணிப்பாளர/்பிரதம 

நிகறரவற்று அதிைாரி கஜானாதன் அலஸ், இலங்கை மற்றும் 

மாகலத்தீவுை்ைான USAID இன் கசயற்பணி இயை்குநர ் ரீட் எய்ஸ்லிமன், 

இலங்கை மற்றும் மாகலத்தீவுை்ைான USAID இன் கசயற்திட்ட 

முைாகமத்துவ நிபுணர ்கரனீரா ரபால் மற்றும் ைற்றகலஸ் PSD ஸ்ரீலங்ைா 

நிதியிடல் இயை்குநர ்ஜூட் கபரன்ாண்ரடா.  
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