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இலங்ககயின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் இலக்குகளுக்கு உதவி மெய்யுெ் 

USAIDஇன் 19 மில்லியன் மடொலர் மபறுெதியொன புதிய 5 வருட மெயற்திடட்ெ்  

பகொழும்பு, நவம் ர ்24 – சரவ்ப ச அபிவிரு ்திக்கொன அபமரிக்க முகவரலம ்பு 

(USAID) அ ன் புதிய 19 மில்லியன் படொலர ் ப றுமதியொன, 5 ஆை்டுகொல 

இலங்லக எரிசக்தி நிகழ்சச்ி  ் திட்ட ்ல  நவம் ர ் 17ஆம் ப தி அறிவி  ்து. 

இறுதி பசய்ய ் ட்டவுடன், இந்  மொனியமொனது 2030 ஆம் ஆை்டளவில் 

புது ்பிக்க ் க்க ஆற்றல் உற்  ்திலய 70% ஆக அதிகரி ்  ற்கொன இலங்லக 

அரசொங்க ்தின் ப ொலலபநொக்கிற்கு உ விபசய்வதுடன் இலங்லகயின் 

மின்சக்தி  ் துலறலய ஒரு சந்ல  அடி ் லடயிலொன,  ொதுகொ ் ொன, 

நம் கமொன மற்றும் நீை்ட கொல அலம ் ொக மொற்றுவ ற்கு  ங்களி ்புச ்

பசய்யும்.  

“அரசொங்க ஒருங்கிலை ்பு, சமூக ஈடு ொடு மற்றும்  னியொர ்துலற  ங்பகற்பு 

ஆகியலவ புது ்பிக்க ் க்க ஆற்றல் உற்  ்திலய விரிவு டு ்துவ ற்கு 

முக்கியமொன விடயங்களொகும்” என்று USAIDஇன் பசயற் ைி இயக்குநர ் ரீட் 

ஈஷ்லிபமன் கூறினொர.் “இலங்லக அ ன் ப ொருளொ ொர மற்றும் சமூக 

வளரச்ச்ிலய ஊக்குவி ்  ற்கொக புது ்பிக்க ் க்க ஆற்றலுக்கு முன்னுரிலம 

வழங்கும் சந் ர ்்  ்தில், அ னுடன் இலைந்து பகொள்வதில் நொம் ப ரு 

மகிழ்சச்ியலடகிபறொம்.” என்று அவர ்பமலும் குறி ்பிட்டொர.் 

இலங்லக எரிசக்தி நிகழ்சச்ி  ் திட்ட ்தின் உள்நொட்டு மற்றும் சரவ்ப ச 

வல்லுநரக்ள் மற்றும்  ங்கு ொரரக்ள் எரிசக்திச ்பசயற்திறலன பமம் டு த்ு ல், 

அதிகரி  ் புது ்பிக்க ் க்க ஆற்றலுக்கு இடமளிக்கும் வலகயில் 

மின்இலை ்பு  ்ப ொகுதியிலன வலு ் டு த்ு ல் மற்றும் எரிசக்தி துலறயில் 

 னியொர ் துலற மு லீட்லட ஊக்குவி  ்ல் ஆகிய பசயற் ொடுகளின் ஊடொக 

http://lk.usembassy.gov/


புது ்பிக்க ் க்க ஆற்றல்  யன் ொட்டின்  க்கம் திரும்புவல  

துரி  ் டு த்ுவொரக்ள். புதுலமயொன ப ொழில்நுட் ங்களின் அபிவிரு ்தி 

மற்றும்  யன் ொட்டிலன ஊக்குவி ்  ற்கொக புது ்பிக்க ் க்க ஆற்றலுக்கொன 

குலறந்  பசலவுலடய, ப ொட்டி  ்ன்லமயுலடய ப ரிவுகலள அவரக்ள் 

இனங்கொை் துடன் இ த்ுலறயில் அவற்லற ஆரம்பி ்  ற்கும் 

உ விபசய்வொரக்ள். பமலும், இலங்லகயில் ப ொட்டி ் ன்லமயுலடய, 21 ஆம் 

நூற்றொை்டின் ப ொருளொ ொர ்ல  வலு ் டு ்  உ வுவ ற்கொக, அலன ்து 

குடிமக்களுக்கும் கட்டு ் டியொன விலலயில்  ொதுகொ ் ொகவும் 

நம் க ் ன்லமயுடனும் மின்சொர ்ல  வழங்குவ ற்கும் இம்முன்முயற்சி 

பசயற் டும். 

வரபவற்பு நிகழ்வில் உலரயொற்றிய மின்சக்தி அலமசச்ின் பசயலொளர,் “2030 

ஆம் ஆை்டளவில் மின்சக்தி ் துலறயில் புது ்பிக்க ் க்க ஆற்றலின்  ங்லக 

70% ஆக ஆக்குவ ற்கும் மற்றும் 2050 ஆம் ஆை்டளவில் கொர ்ன் 

நடுநிலலலமயிலன எடட்ுவ ற்கும் ப சிய ரீதியொக தீரம்ொனிக்க ் ட்ட 

 ங்களி ்புகலள ் பூர ்்திபசய்வ ற்கு இலங்லக  ற்ப ொது உறுதிபூை்டுள்ளது. 

இலவ மிக ்ப ரிய இலக்குகள், அவற்லற அலடவ ற்கு நொம் அதிக 

முயற்சிகலள பமற்பகொள்ள பவை்டும். எனபவ, அவ்வொறு பசய்வ ற்கு உங்கள் 

ஆ ரவும், உ வியும், ஊக்கமும் முக்கியமொன ொகும். தூய்லமயொன, 

 சுலமயொன ஒரு நொட்லட உருவொக்குவ ற்கு உ விபசய்வ ற்கொக, எரிசக்திச ்

பசயற்திறனுக்கு ் ப ொறு ் ொன அலன ்து  ங்கு ொரரக்ளுக்கிலடயிலும் 

அவரக்ளது முயற்சிகலள ஒருங்கிலை ் லும் எமக்கு அவசியமொகும்.” எனக் 

கூறினொர.்  

இது இலங்லகயின் அபிவிரு ்தி ்  யை ்திற்கு உ விபசய்வ ற்கும் மற்றும் 

ப ொருளொ ொர அபிவிரு ்தியிலன பமம் டு த்ுவ ற்கும் அபமரிக்க மற்றும் 

இலங்லக மக்களுக்கு இலடயிலொன நீை்டகொல  ங்கொை்லமயின் ஒரு 

அங்கமொகும். இலங்லகயில், 1961ஆம் ஆை்டு மு ல் பமொ ் ம் ரூ.350 

பில்லியனுக்கும் (2 பில்லியன் அபமரிக்க படொலர)் அதிகமொன ப றுமதியுலடய 

USAIDஇன் நிகழ்சச்ிகள், ஒரு ஆபரொக்கியமொன, கல்வியறிவுள்ள மற்றும் 

ப ொழில்புரியும் மக்கள்கூட்ட ்திலன ஊக்குவிக்கிறது. USAIDஇன்  ைிகள் 

 ற்றி பமலும் ப ரிந்துபகொள்வ ற்கு, usaid.gov/sri-lanka எனும் 

இலைய ் ள ்திலன ்  ொரல்வயிடவும்.  


