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கைக்கீட்டுத் தரரதரங்கள் ெற்றும் தகவல் மதரழில்நுட்பத்தில் அரச கைக்கீட்டு ெற்றும் 

கைக்கரய்வு மதரழில்வல்லுநர்களுக்குப் பயிற்சியளிப்பதற்கு உதவி மசய்யும் அமெரிக்கர  

 

மபப்ரவரி,16 மகரழும்பு: இைங்கக பட்டய கைக்கரளர்கள் நிறுவனம் (CA Sri Lanka) ெற்றும் அதன் 

மபரதுத்துகறப் பிரிவரன இைங்கக மபரது நிதிக் கைக்கரளர்கள் சங்கம் (APFASL) என்பன 

இகைந்து நடத்திய இைங்ககயின் அரச கைக்கீட்டுத் தரரதரங்கள் 11-20 மதரடர்பரன ஒரு 

பயிற்சியில் இைங்ககயின் அரச கைக்கீட்டு ெற்றும் கைக்கரய்வு மதரழில்வரண்கெயரளர்களின் 

முதைரவது குழு கைந்துமகரண்டது.  

 

வர்த்தகம், பதசிய மசைவினங்கள் ெற்றும் வருவரய் முடிவுககள விகரவுபடுத்துவதற்கரன 

பங்கரண்கெ (PARTNER) நடவடிக்ககயின் கீழ் அமெரிக்க அரசரங்கெரனது அதன் அபிவிருத்திப் 

பிரிவரன சர்வபதச அபிவிருத்திக்கரன அமெரிக்க முகவரகெப்பின் ஊடரக இப்பயிற்சிக்கு உதவி 

மசய்தது. 

 

மெரத்தமுள்ள 600 அரசதுகற கைக்கரளர்கள் ெற்றும் கைக்கரய்வரளர்களில் 50 பபரிகனக் 

மகரண்ட முதைரவது குழுவினர், சர்வபதச சிறந்த நகடமுகறகளுக்கு ஏற்ப அட்டுறு கைக்கீட்டு 

முகறயின் கீழ் நிதிநிகை அறிக்ககககள தயரரித்து வழங்குவதற்கரன ஒரு கட்டகெப்கப 

வழங்கும் தரரதரங்கள் மதரடர்பரக கற்றுக்மகரண்டனர். 1,200 அரசதுகற ஊழியர்களுக்கு USAID, 

CA Sri Lanka ெற்றும் APFASL ஆகியவற்றின் பங்கரண்கெயரனது தரவு முகரகெத்துவம், 

பகுப்பரய்வு ெற்றும் மூபைரபரய முடிமவடுத்தல் ஆகிய விடயங்களுக்குத் பதகவயரன தகவல் 

மதரழிநுட்ப அகெப்புககள மசயல்விகளவுள்ள முகறயில் பயன்படுத்துவது மதரடர்பரகவும் 

பயிற்சியளிக்கும். 

 

“இந்நரட்டின் நீண்டகரை அபிவிருத்தி பங்கரளர்களில் ஒருவரரக, இைங்ககயின் மபரது நிதி 

முகரகெத்துவ நகடமுகறககள வலுப்படுத்துவதற்கும், மநறிப்படுத்துவதற்கும், அதன் மூைம் 

மபரருளரதரர ெீட்சிக்கரன பரகதகய பெம்படுத்துவதற்கும் உதவிமசய்வதற்கு நரங்கள் 

உறுதிபூண்டுள்பளரம்” என USAIDஇன் இைங்கக ெற்றும் ெரகைதீவிற்கரன மசயற்பைி 

இயக்குநர் மகப்ரியல் கிரரவ் பயிற்சியிகனத் மதரடங்கிகவக்கும் பபரது மதரிவித்தரர். “முக்கிய 
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கைக்கீட்டு ெற்றும் கைக்கரய்வு மதரழில்வல்லுநர்களின் திறன்கள் ெற்றும் தகுதிககள பெலும் 

பைப்படுத்துவதரனது, பெம்படுத்தப்பட்ட நிதிப் பகுப்பரய்வு, திட்டெிடல் ெற்றும் முகரகெத்துவம் 

ஆகிவற்றின் ஊடரக இந்த நீண்ட கரை இைக்கிற்கு பங்களிப்புச் மசய்ய உதவும்”. என அவர் 

பெலும் மதரிவித்தரர்.  

 

APFASL இன் தகைவர் திரு.வி.கனகசபரபதி தனது ஆரம்ப உகரயில் “எந்தமவரரு நரட்டினதும் 

நீண்ட கரை இைக்குககள அகடவதற்கு வலுவரன மபரது நிதி முகரகெத்துவம் 

இன்றியகெயரததரகும், எனபவ, CA Sri Lankaவின் மபரதுத்துகறப் பிரிவு என்றவககயில், 

இைங்ககயில் அரச நிதி முகரகெத்துவ நகடமுகறககள வலுப்படுத்த உதவுவதில் ஒரு 

ஊக்கியரக இருப்பதில் APFASL ெிகுந்த மபருெிதம் மகரள்கிறது. அமெரிக்க அரசரங்கம் எங்களின் 

முக்கியெரன பைிகய அங்கீகரித்துள்ளதுடன், அரசதுகற கைக்கீட்டு ெற்றும் கைக்கரய்வு 

மதரழில் வல்லுநர்கள் சிறப்பரக மசயல்பட உதவுவதற்கரன எங்கள் முயற்சிகளுக்கு 

உதவிமசய்வகத எண்ைி நரங்கள் ெிகுந்த ெகிழ்ச்சியகடகிபறரம்.” எனக் கூறினரர். 

 

“எெது மபரருளரதரரத்தின் பருெனுடன் ஒப்பிடுககயில், சுெரர் 1.5 ெில்லியன் ெக்ககளப் 

பைிக்கெர்த்தியுள்ள இைங்ககயின் அரசதுகறயரனது அளவில் மபரியதரகக் கருதப்படுகிறது. 22 

ெில்லியன் ெக்களின் வரழ்க்கககய ெரற்றுவதற்கு உதவக்கூடிய திறவுபகரகையும் இந்தத் 

துகறபய மகரண்டுள்ளது. ெிகச்சிறப்பரன மபரது நிதி முகரகெத்துவெரனது இந்த முக்கியெரன 

பநரக்கத்கத அகடவதிலும், அரசதுகறயின் உற்பத்தித்திறகன பெம்படுத்துவதிலும் ெிகமுக்கிய 

பங்கிகன ஆற்றும். மபரருளரதரரத்திற்கு மசயல்விகளவுள்ள முகறயில் பங்களிப்புச் மசய்வதற்கு 

அரசதுகறக்கு உதவி மசய்வதற்கு கைக்கரளர்களின் பதசிய அகெப்பு என்றவககயில், CA Sri 

Lanka ெற்றும் APFASL என்பன உறுதிபூண்டுள்ளன. USAID உடன் இகைந்து இந்த முக்கிய 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்கத ஆரம்பித்தகெயரனது இந்த தீர்க்கெரன இைக்கக அகடவதற்கரன எங்கள் 

மதரடர்ச்சியரன முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியரகும்.” என CA Sri Lankaவின் துகைத் தகைவர் 

திரு.பேஷன குருப்பு மதரிவித்தரர். 

 

மபரருளரதரர அபிவிருத்தி ெற்றும் பெம்படுத்தப்பட்ட சர்வபதச வர்த்தகம் மதரடர்பரன இைங்கக 

அரசரங்கத்தின் மதரகைபநரக்கிற்கு உதவியரக வர்த்தகத்கத எளிதரக்குவதற்கும் பரந்த 

அடிப்பகடயிைரன மபரருளரதரர வளர்ச்சிகயத் தூண்டுவதற்கரன அரசின் விகனத்திறகன 

வலுப்படுத்துவதற்கும் USAID இன் PARTNER மசயற்திட்டம் உதவுகிறது. இந்த மசயற்திட்டம் 

ஆபரரக்கியெரன, கல்வியறிவுள்ள ெற்றும் மதரழில்புரியும் சனத்மதரககமயரன்கற 

ஊக்குவிப்பதற்கரக அமெரிக்க ெற்றும் இைங்கக ெக்களுக்கிகடயில் நீண்டகரைெரக 

நிகைத்திருக்கும் பங்கரண்கெயின் அங்கமெரன்றரகும். USAID இன் பைிககளப் பற்றி பெலும் 

அறிந்து மகரள்வதற்கு, தயவுமசய்து usaid.gov/Sri-Lanka இகனப் பரர்கவயிடவும். 

 


