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இைங்ககயில் ெின்சரர வரகனப் பபரக்குவரத்திகன அதிகரிப்பதற்கரக படவிட் பீரிஸ் பெரட்டரர் 

நிறுவனத்துடன் கூட்டிகையும் அமெரிக்கர 

 

 

2022, ஓகஸ்ட்,16: அமெரிக்க அரசரங்கம், அதன் அபிவிருத்தி முகவரகெப்பரன, சர்வபதச 

அபிவிருத்திக்கரன அமெரிக்க முகவரகெப்பின் (USAID) ஊடரக, சமூக ெற்றும் 

மபரருளரதரரத்தின் நிகைபபறரன வளர்ச்சிகய இைங்ககயில் ஊக்குவிப்பதற்கரக தூய்கெயரன 

ஆற்றல் பயன்பரட்டிகன விகரவுபடுத்த உறுதிபூண்டுள்ளது. 

 

USAID Sri Lanka Energy Program ெற்றும் David Pieris Motor Company (DPMC) ஆகியவற்றுக்கு 

இகடபய, “tuk tuks” என மபரதுவரக அகைக்கப்படும் முச்சக்கர வண்டிகளின் ெின்ெயெரக்கலுக்கு 

வசதிமசய்யும் ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ககச்சரத்திடும் நிகழ்வில் ஓகஸ்ட் 16 ஆம் பததி 

இைங்ககயின் ெின்சக்தி ெற்றும் எரிசக்தி அகெச்சர் கரஞ்சன விபேபசகர ெற்றும் 

இைங்ககக்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர் ேுலீ சங் ஆகிபயரர் கைந்து மகரண்டனர். 

 

இந்த பங்கரண்கெயின் கீழ், இைங்ககயின் ெிகப்மபரிய வரகன நிறுவனெரன DPMCஆனது, 

உள்ளகத்தகன இயந்திரங்களுகடய முச்சக்கர வண்டிககள ெின்சரர முச்சக்கர வண்டிகளரக 

ெரற்றுவதுடன் அவற்றிற்குத் பதகவயரன விற்பகனக்குப் பிந்கதய பசகவககள தெது 

நரடளரவிய பசகவ கெயங்கள் ஊடரக வைங்கும். USAID இனரல் உதவிமசய்யப்படும் Sri Lanka 

Energy Program நிகழ்ச்சித்திட்டெரனது DPMC இற்கு மதரைில்நுட்ப உதவிககள வைங்குவதுடன் 

ெின்சரர முச்சக்கர வண்டிப் பரவகனக்கு உகந்த ஒரு சூைகைக் கட்டகெப்பதற்கு உதவி மசய்யும் 

ெின்பனற்றல் நிகையங்களின் ஒரு வகையகெப்கப நிறுவுவதற்கும் உதவிமசய்யும். 

 

“USAID ெற்றும் DPMC இகடபயயரன முச்சக்கர வண்டிககள ெின்ெயெரக்குவதற்கரன 

இப்பங்கரண்கெயரனது புதுகெயரன ெற்றும் உற்சரகெளிக்கக்கூடிய ஒன்றரகும், ெற்றும் இது 

இைங்ககயின் மபரருளரதரரத்திற்கு மபரிதும் பயனுகடயதரக இருக்கும். அத்துடன், இந்த 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் பபரன்ற நிகைபபறரன எரிசக்தி திட்டங்கள் அகனத்து இைங்ககயர்களுக்கும் 

ஒரு பசுகெயரன எதிர்கரைத்கத உருவரக்க உதவும்” என இைங்ககக்கரன அமெரிக்க தூதுவர் 

ேுலீ சங் கூறினரர். 
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இைங்ககயில் பச்கசவீட்டு வரயு மவளிபயற்றத்தில் ெிகப்மபரிய பங்கிகன பபரக்குவரத்துத் 

துகற மகரண்டுள்ளது. ெின்சரர முச்சக்கர வண்டிகளுக்கு ெரறுவதரனது எதிர்ெகறயரன 

சுற்றுச்சூைல் பரதிப்புககளத் தைிக்கவும், புகதபடிவ எரிமபரருட்களில் தங்கியிருப்பகதக் 

குகறக்கவும், ெற்றும் எரிமபரருளுக்கரன அந்நியச் மசைரவைி மவளிபயற்றத்கதக் குகறக்கவும் 

உதவும். 

 

“நரடளரவிய ரீதியில் மபரது ெற்றும் தனிப்பட்ட பபரக்குவரத்திற்குத் துகைபுரிவதற்கரக 

வசதியரன ெற்றும் அணுகக்கூடிய பபரக்குவரத்துடன் 500,000 இற்கும் பெற்பட்ட ெக்களுக்கு 

நிகைபபறரன பவகைவரய்ப்கப உருவரக்கி, முச்சக்கர வண்டிக் ககத்மதரைிற்துகறகய 

இைங்ககயில் அறிமுகப்படுத்திய ெற்றும் அகதக் கட்டிமயழுப்பிய முன்பனரடிகளரக; ெின்சரர 

முச்சக்கர வண்டிகளின் அறிமுகம் மவற்றிகரெரக அகெவகத உறுதிமசய்வதற்கு DPMC ஆழ்ந்த 

அர்ப்பைிப்புடன் உள்ளது. நரங்கள் 2016 முதல் இந்தப் பயைத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதுடன் பை 

முன்ெரதிரி வண்டிககள மவற்றிகரெரக ெரற்றி பரிபசரதகனயும் மசய்துள்பளரம். USAID Sri 

Lanka Energy Program நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் உதவியுடன், சந்கதயில் ஏற்றுக்மகரள்ளப்படுதல் 

ெற்றும் வர்த்தகரீதியரக நிகைக்கும்தன்கெ ஆகியவற்கற உறுதிப்படுத்துவதற்கு அவசியெரன 

உட்கட்டகெப்பு வசதியிகன நிறுவ முடியும் என நரங்கள் உறுதியரக நம்புகிபறரம்” என DPMC 

இன் தகைவரும் முகரகெத்துவப் பைிப்பரளருெரன பரரஹன திஸரநரயக்க மதரிவித்தரர். 

 

USAID Sri Lanka Energy Program நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் தகைவரரன ரிக் விட்படக்கர் ெற்றும் 

DPMCயின் பைிப்பரளர்/பிரதரன மசயற்பரட்டு அலுவைர் நரைக ெதுகபை ஆகிபயரர் தத்தெது 

அகெப்புகளின் சரர்பரக ஒப்பந்தத்தில் ககச்சரத்திட்டு சரட்சியெளித்தனர். 

 

இது USAID Sri Lanka Energy Program நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினரல் ெின்சரர வரகனப் 

பபரக்குவரத்திகன அதிகரிப்பதற்கரக அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டரவது பங்கரண்கெயரகும். 2022 

ேூன் ெரதத்தில், ெின்சரர முச்சக்கர வண்டிககள ஊக்குவிப்பதற்கும் உள்நரட்டில் 

வடிவகெக்கப்பட்ட பற்றரிகள் ெற்றும் இன்பவட்டர்ககளத் தயரரிப்பதற்கு உதவிமசய்வதற்கும் 

VEGA Innovations நிறுவனத்துடன் இபதபபரன்றமதரரு ஒப்பந்தத்தில் இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

ககச்சரத்திட்டது.  

 

USAID Sri Lanka Energy Program நிகழ்ச்சித்திட்டெரனது அமெரிக்க ெற்றும் இைங்கக 

ெக்களுக்கிகடயில் நீண்டகரைெரக நிகைத்திருக்கும் பங்கரண்கெயின் கீைரன ஒரு முக்கிய 

மசயற்பரடரகும். 1961 ஆம் ஆண்டு முதல், USAID ஆனது இைங்ககயில் மபரருளரதரர 

அபிவிருத்தி, மதரைில்முகனவு, மபண்ககள வலுவூட்டல் ெற்றும் சுற்றுச்சூைல் பரதுகரப்பு ெற்றும் 

பிற துகறகளுக்கு உதவியரக அகெந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு 2 பில்லியன் அமெரிக்க 

மடரைர்களுக்கும் (தற்பபரகதய நரைய ெரற்றுவிகிதங்களுக்பகற்ப சுெரர் 700 பில்லியன் 

இைங்கக ரூபரய்களுக்கும்) அதிகெரக வைங்கியுள்ளது. USAID இன் பைிகள் பற்றி பெலும் 

அறிந்து மகரள்வதற்கு, usaid.gov/sri-lanka எனும் இகையத்தளத்திகனப் பரர்கவயிடவும். 


