
 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය 

ක ොළඹ 

ප්රවෘත්ති නිවේදනය 

මහජන  ටයුතු අංශය 

දුර ථන+ :94 (11) 249-8100 ● ෆැක්ස+් :94 (11) 244-9070 

විද්යුත් තැපෑල:angelicab@state.gov ●කෙබ් :http://lk.usembassy.gov 

නිකේද්යන අං : 20211124 

USAID හි ව ාලර් මිලියන 19ක පස් වාර්ික නව වයාපෘතිවයන් ශ්රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අරමුණු සඳහා සහය වදයි 

වකාළඹ, වනාවැම්බර් 24 වැනි දින, - ජොතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එ.ජ. 

නිකයෝජිතොයතනකේ (USAID) ඇ. ක ොලර් මිලියන 19 , පස් ෙොර්ි  නෙ ෙැ සටහන ෙන ශ්රී 

ලං ොකේ බලශක්ි ෙැ සටහන (Sri Lanka Energy Program) පිළිබඳෙ කනොෙැම්බර් 17 ෙැනි 

දින නිකේද්යනය  රන ලදී. අෙශය  ටයුතු සම්ූර්ණ  ළ පසු කමම ප්රද්යොනකයන්, ෙසර 2030 

ෙන විට 70% ද්යක්ෙො පුනර්ජනනීය බලශක්ි නිෂ්පොද්යනය ඉහළ නංෙොගැනීමට ශ්රී ලං ො රජයට  

ඇි ද්යැක්ම සඳහො සහය කද්යනු ඇි අතර, ශ්රී ලං ොකේ බලශක්ි අංශය කෙළඳපල-පොද්ය , 

සුරක්ිත, විශ්ෙොසය තැබිය හැකි සහ දීර්ඝ  ොලීන පද්ධියක් බෙට පරිෙර්තනය කිරීමට 
ද්යොය  ෙනු ඇත. 

“පුනර්ජනනීය බලශක්ිය උත්පොද්යනය පුළුල් කිරීකම්දී ඒ සඳහො රජකේ සම්බන්ී රණය, 

ප්රජොෙ සම්බන්ධවීම සහ කපෞද්ගලි  අංශ සහභොගීත්ෙය ෙැද්යගත් ෙනෙො” යනුකෙන් USAID 

කමකහෙර අධයක්ෂ රීඩ් ඈෂ්ලිමන් මහතො පැෙසීය “රකේ ආර්ි  සහ සමොජ සංෙර්ධනය 
සඳහො පුනර්ජනනීය බලශක්ිය කෙත ප්රමුඛතොෙය ලබොකද්යන කම් අෙස්ථොකේදී ශ්රී ලං ොෙ 

සමගින් කමකස් හවුල්ෙන්නට ලැබීම පිළිබඳ අප පසුෙන්කන් උද්කයෝගකයන්. ” 

ශ්රී ලං ො බලශක්ි ෙැ සටහකන් කද්ශීය සහ විකද්ශීය විකශෂ්ඥයින් සහ හවුල් රුෙන් 

බලශක්ි  ොර්යක්ෂමතොෙය ප්රෙර්ධනය කිරීම, පුනර්ජනනීය බලශක්ිය ෙැඩිකිරීම සඳහො ඉ  

සැලකසන පරිදි ජොි  විදුලි පද්ධිය ශක්ිමත් කිරීම, සහ බලශක්ි අංශකේ කපෞද්ගලි  
ආකයෝජන උත්කේරණය හරහො රට පුනර්ජනනීය බලශක්ිය  රො කයොමුවීම ෙ ොත් ශීඝ්ර 
කිරීමට  ටයුතු  රනු ඇත. නෙමු තොක්ෂණයන් සංෙර්ධනය සහ භොවිතය දිරිගැන්වීම සඳහො 

ඔවුන් පුනර්ජනනීය බලශක්ිය සඳහො ෙන අඩු වියද්යම්, තරඟ ොරී වි ල්ප හඳුනොගැනීමටත් 

කම් ක්කෂ්ත්රකේ ආරම්භ  තොක්ෂණ ෙයොපොරෙලට අතදීමටත්  ටයුතු  රනු ඇත. තෙද්ය, 

තරඟ ොරී,  21 ෙැනි සියෙසට ගැලකපන ශ්රී ලොංකීය ආර්ි යක් සඳහො අෙශය බලය ලබොකද්යනු 



පිණිස, ද්යැරියහැකි මිල ට සුරක්ිත සහ විශ්ෙසනීය විදුලි සැපයුමක් සියළුම පුරෙැසියන්ට 
ලබොදීමට කමම මුලපිරීකමන්  ටයුතු  රනු ඇත. 

එම අෙස්ථොකේ සභොෙ ඇමතූ විදුලිබල හො බලශක්ි අමොතයොංශකේ කල් ම්තුමො “2030 ෙන 

විට බලශක්ි අංශකේ පුනර්ජනනීය බලශක්ි ක ොටස 70% ද්යක්ෙො ළඟො කිරීකම් සහ 2050 
ෙනවිට  ොබන් මධයසථ් රටක් වීකම් ජොි  ෙශකයන් නිර්ණය  ළ ද්යොය ත්ෙයන් සොක්ෂොත් 

 රගන්නට ශ්රී ලං ොෙ ද්යැන් කපොකරොන්දු වී සිටිනෙො. කම්ෙො මහො විශොල ඉලක්  ෙන අතර අපි 

ඒ සඳහො සෑකහන කෙකහසක් ද්යැරිය යුතුයි. එනිසො, එකස් කිරීමට ඔකබ් සහය, උප ොරය සහ 

දිරිගැන්වීම ඉතොමත් ෙැද්යගත් ෙනෙො. පවිත්ර, හරිත රටක් සඳහො සහය ෙන්නට, බලශක්ි 
 ොර්යක්ෂමතොෙය සඳහො ෙගකියන සියළුම පොර්ශෙ රුෙන් ද්යරණ ෙෑයම් අතකර් 

සම්බන්ී රණය ද්ය අපට අෙශය කේවි. ” 

කමය, ශ්රී ලං ොකේ සංෙර්ධන ගමන සඳහො සහයදීමටත් රකේ ආර්ි  සංෙර්ධනය ප්රෙර්ධනය 
කිරීමටත් ඇමරි ොනු ජනතොෙ සහ ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙ අතකර් පෙින දීර්ඝ  ොලීන 

හවුල් ොරීත්ෙකේ එක් අංගයක් පමණක් කේ. USAID විසින් 1961 පටන් ශ්රී ලං ොකේ සිදු ළ 

රු  .බිලියන 350 (ක ොලර් බිලියන 2) ඉක්මෙන ෙැ සටහන් මගින් කසෞඛය සම්පන්න, උගත් 

සහ කස්ෙො නියුක්ත ජනතොෙක් ප්රෙර්ධනය  රනු ලැකබ් .USAID සිදු රන ෙැ  ටයුතු 

සම්බන්ධකයන් ෙැඩිදුර කතොරතුරු ද්යැනගැනීම සඳහො  රුණො ර usaid.gov/sri-lanka කෙත 

පිවිකසන්න. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fusaid.gov%2Fsri-lanka&data=04%7C01%7CSenarathnePG%40state.gov%7Cda14f9750fe5454e789808d9ae533a1b%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637732494742124634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M%2BYUqjp8IFMc0Nk8sjt%2FjRIbjecaRuHF3UjDttSotBs%3D&reserved=0

