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ශ්රීය ලාංකික කාන්තා වෘාාපාරික නායිකාවෘ,  

කෆෝචූන් උපකද්ශක වෘැඩසටහනට සහභාගී කද 
 

අකේ්ල් 03, කකාළඹ: කේලීස් පීඑල්සී සමාගකේ මූකලෝපායික වෘාාපාර සංවෘර්ධන අංශ ප්රඹධානී 
මකනෝහරි අකේකස්කර, කෆෝචූන් - එක්සත් ජනපද රාජා කදපාර්තකේන්තුකද කගෝලීය කාන්තා 
උපකද්ශක හවුල්කාරීත්වෘ වෘැඩසටහනට සහභාගීවෘන රටවෘල් 15 ක කාන්තා නායිකාවෘන්ට කමම 
සතිකේ එක්සත් ජනපදකේ දී එක් වූවෘාය.  අකේකස්කර මහත්මිය සහ අකනකුත් සහභාගිවෘන්නන් 18 
කදනා වෘාාපාරික හා නායකත්වෘ හැකියාවෘන් වෘැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉතා ප්රඹබලල කෆෝචූන් කාන්තා 
ප්රඹජාකද (Fortune Most Powerful Women Community) විධායකයින් සමඟ මාසයක් වෘැඩ කරනු 
ඇත. 
 
"කාන්තාවෘන්ට වෘාාපාරික කටයුතුවෘල ිවරත වීමට අවෘස්ථාවෘන් ලැබුණ විට සමාගේ, ප්රඹජාවෘන් සහ 
ආර්ථිකයන් ඇතුළු අප සියලු කදනාටම ප්රඹතිලාභ අත්කද" යයි ශ්රීය ලංකාකද ඇමරිකානු තානාපති 
ඇලයිනා බී කටප්ලිට්ස් පැවෘසීය. "කමම කීර්තිමත් වෘැඩසටහන සඳහා අකේකස්කරකේ මහත්මිය කතෝරා 
ගැනීකමන් පිළිබිඹු වෘන්කන් ප්රඹතිඵල ලබලා දීමට ඇය විදහාපා ඇති හැකියාවෘ වෘන අතර නැගී එන 
ිවර්මාණශීලි විධායකයන්කේ හැකියාවෘන් වෘර්ධනය කිරීමට ඇය උපකද්ශකයකු කලස ද කටයුතු කරනු 
ඇත.“ 
 
අකේකස්කර මහත්මිය විසින් කේලීස් සමාගම කවෘනුකවෘන් කඩාලර් මිලියන 200 කට අධික ප්රඹමාණයක 
අත් කර ගැනීේ සිදු කර ඇති අතර, ඇය වෘාාපාර ප්රඹතිවෘුිහගත කිරීේ හා ආකයෝජක සබලඳතා 
සඳහාද සේබලන්ධ කද. කෆෝචූන්-එක්සත් ජනපද රාජා කදපාර්තකේන්තුකද කගෝලීය කාන්තා උපකද්ශන 
හවුල්කාරිත්වෘය,  එක්සත් ජනපද රාජා කදපාර්තකේන්තුවෘ, කෆෝචූන්හි බලලවෘත්ම කාන්තාවෘන් 
(Fortune’s Most Powerful Women) සහ කගෝලීය හවුල්කාරිත්වෘකේ සජීවෘ හඬ (Vital Voices 
Global Partnership) යන සංවිධාන සේබලන්ධ වෘන රාජා-කපෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වෘයක් කද. 
කාන්තාවෘන් ආර්ථික වෘශකයන් සවිබලලගැන්වීමට අවෘශා සහකයෝගය ලබලා ගැනීමට කමම වෘැඩසටහන 
ඇමරිකාකද රාජා සහ කපෞද්ගලික අංශයන්හි නායකයින්කේ විකේෂඥ දැනුම භාවිතා කරයි. 
වෘැඩසටහන සේපූර්ණ කිරීකමන් අනතුරුවෘ, එයට සහභාගිවූවෘන් ඔවුන්කේ ප්රඹජාවෘන් තුළ යහපත් 
කවෘනස්කේ කදගවෘත් කිරීම සඳහා අවෘශා වෘාාපාරික හා නායකත්වෘ කුසලතා සහිතවෘ ආපසු 
පැමිකණනු ඇත. 
 
කමම වෘසකර් නැගී එන නායකත්වෘ කණ්ඩායමට  කබලාස්ිවයා හා හර්ස්කගාවිනා, කකාකළාේබියාවෘ, 
ඊජිප්තුවෘ, ෆීජි, ඝානාවෘ, ඉන්දියාවෘ, කකන්යාවෘ, උතුරු මැසකඩෝිවයාවෘ, මැකල්සියාවෘ, කන්පාලය, 
නයිජීරියාවෘ, කපෝලන්තය, රුසියාවෘ, දකුණු අප්රිිකාවෘ සහ ශ්රීය ලංකාවෘ යන රටවෘල කාන්තාවෘන් ඇතුළත් 
විය. කමම වෘැඩසටහනට සහභාගි වී ඇති 320 කට අධික සංඛ්ාාවෘක් කගෝල්ඩ්මන් සැච්ස්, කජාන්සන් 
සහ කජාන්සන්, ගාර්ඩියන් ලයිෆ් සහ ඇක්කෙන්ෙර් වෘැිව ඇකමරිකානු සමාගේ වෘල උපකද්ශකයන් 
සමඟ වෘැඩ කර තිකේ. 
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