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ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය  

ක ොළඹ  

ප්රවෘත්ති නිවේදනය  
මහජන  ටයුතු අංශය  

දුර ථන:  +94 (11) 202-8500  ● ෆැක්ස්:  +94 (11) 243-7345   

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

 

තරුණ නායකත්වය වර්ධනය කිරීම සඳහා තානාපති කාර්යාලයයන්  

2023 තරුණ සංසද නායකත්ව සම්යම්ලනය පවත්වයි 

යකාළඹ, 2023 යපබරවාරි 13: ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර ද්වීපාර්ශීය සබඳතාවන්හි 75 වැනි 

සංවත්සරය සමරමින්හ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයයන්හ සංවිධානය කළ 2023 තරුණ සංසද 

නායකත්ව සම්යම්ලනය ශ්රී ලංකායේ ජනාධිපති ගරු රනිල් වික්රමසංහ මහතා, එ.ජ. තානාපති ජුලී චංග් 

මහත්මිය සහ දිවයියන්හ නන්හයදසන්හ පැමිණි තරුණ සංසද නායකයින්හ 60 යදයනකුයග් සහභාගීත්වයයන්හ  

අද උදෑසන ආරම්භ විය. 

යකාළඹ, යාපනය සහ මාතර ඇයමරිකානු පියැස (American Spaces) විසන්හ පවත්වනු ලබන 2023 

තරුණ සංසද නායකත්ව සම්යම්ලනයේ අරමුණ වන්හයන්හ සර්වග්රහණය, සමානාත්මතාවය, සහ 

විනිවිදභාවය පිළිබිඹු කරන තරුණතරුණියන්හ  තුළ නායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කිරීමයි. යම් වසයර් 

පවත්වන සම්යම්ලනය, 2018 වර්ෂයයන්හ පසුව පවත්වන මුල්ම සම්යම්ලනය වන අතර, පාර්ියම්න්හතු 

මන්හී ගරු (ආචාර්ය ) හර්ෂ ද සල්වා, එ.ජ.-ශ්රී ලංකා ෆුල්රයිට් යකාමිෂන්හ සභාව, තානාපති කාර්යාලයේ 

තවත් හුවමාරු වැඩසටහන්හවල ආදි සසුන්හ, සහ ඇයමරිකානු පියැසවල හවුල්කරුවන්හ ඊට සහභාගි යවති. 

ප්රජායේ ප්රශ්න හඳුනාගැනීමටත් එම ගැටළු ආමන්හරණය කිරීමට නවය විසඳුම් සැලසුම් කිරීමටත් ඒ හරහා 

ශ්රී ලංකායේ අනාගතය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමටත් තරුණ සංසද සාමාජිකයින්හ සඳහා පවත්වන 

අන්හතර්ියා සිත වැඩමුළු, කුසලතා වර්ධන සැස යපබරවාරි 13 සහ 14 යන දිනවල යකාළඹ දී පවත්වනු 

ඇත. ඉන්හ අනතුරුව, ශ්රී ලංකායේ සුවියශ්ෂී පරිසර පද්වධති යපෝෂණය කිරීමට උපකාරී වන යස්වා-ඉයගනුම් 

වයාපෘතියක් සම්ූර්ණ කරමින්හ සමුළුව සමාප්ත යකයරනු ඇත. 

“ශ්රී ලංකායේ ූර්ණ විවිධත්වය නියයෝජනය කරමින්හ අපයග් තරුණ සංසද යමි රැස්ී සටීම දැක මා 

දිරිමත්ූවා. රයට් සැබෑ අනාගතය වන්හයන්හ තාරුණයයයි, ඔවුන්හයග් හඬ ඉතා වැදගත් වනවා. තරුණ සංසද 

සාමාජිකයින්හයග් සාධනීය සහ උනන්හුයවන්හ යුත් කැපීම ඔවුන්හයග් පුද්වගික සාර්ථකත්වයට පදනමක් 

වනවා පමණක් යනාව, රට යවනුයවන්හ වඩාත් සර්වග්රාහී, යසෞභාගයමත් අනාගතයක් සඳහා එය පදනමක් 

වනවා,” යනුයවන්හ චංග් තානාපතිතුමිය සඳහන්හ කළාය. 

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ තරුණ සංසදයේ සාමාජිකයින්හ වන්හයන්හ වයස අවුරුු 18 සහ 25 

අතර සාධනීය, සර්වග්රාහී නායකත්ව කුසලතා ප්රදර්ශනය කරන ශ්රී ලාංකිකයන්හ යේ. සෑම තරුණ සංසද 

http://lk.usembassy.gov/


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

කණ්ඩායමක්ම විවිධ පසුබිම්වින්හ තරුණ වැඩිිටියන්හ 15 යදයනකුයගන්හ සමන්හවිත වන අතර, ඔවුහු 

සයලු යදනාම නායකත්ව පුහුණුව, වයාපෘති කළමනාකරණ අත්දැකීම් සහ සමාන අදහස් ඇති සම වයයස් 

මිතුරන්හ හා ප්රජා හවුල්කරුවන්හ සමඟ ප්රජා අවශයතා සඳහා විසඳුම් යගාඩනැගීමට උනන්හු අය යවති. ශ්රී 

ලංකායේ ඇති ඇයමරිකානු පියැස හතරම ස්වකීය තරුණ සංසද කණ්ඩායමක් සඳහා සත්කාරකත්වය 

ලබායදමින්හ වසර පුරා නායකත්වය, ඉයගනීම සහ හුවමාරුව සඳහා අවස්ථා සපයයි. ඇමරිකානු පියැස සහ 

තරුණ සංසද අනාගත ියාකාරකම් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, කරුණාකර යකාළඹ එක්සත් ජනපද 

තානාපති කාර්යාලයේ යවබ් අඩවියට පිවියසන්හන.  

 

 


