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රාජය අංශමේ ගිණුම්කරණ සහ විගණන වෘත්තිකයින් මවත ගිණුම්කරණ සහ මතාරතුරු තාක්ෂණ 
පුහුණුව ලබාදීෙ සඳහා එක්සත් ජනපදමයන් සහය මවයි 

කපබරෙොරි 16, 2023: ශ්රී ලං ො ෙරලත් ගණ ොධී ොරීෙරුන්කේ ආයතනය (CA Sri Lanka) සහ එහි රොජය 

අංශය සඳහො ෙන ශොඛොෙ ෙන ශ්රී ලං ො රොජය මුලය ගණ ොධි ොරීෙරුන්කේ සංගමය (APFASL) විසින් ශ්රී 
ලං ො රොජය අංශකේ ගිණුම් රන ප්රමිතීන් 11-20 සම්බන්ධකයන් ලබොකද්යන පුහුණුෙට සහභොගි ෙන ශ්රී 
ලං ොකේ රොජය අංශකේ ගිණුම් රණ සහ විගණන ෙෘත්ි යින් අතරින් පළමු  ණ්ඩොයම ඒ සඳහො 
සහභොගි ෙන ලදී.  

එක්සත් ජනපද්ය රජය තම සංෙර්ධන ආයතනය ෙන ජොතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එ.ජ. 

නිකයෝජිතොයතනය (USAID) හරහො, Partnership for Accelerating Results in Trade, National 

Expenditure, and Revenue (PARTNER) ක්රියො ොර ම යටකත් කමම පුහුණුෙ සඳහො සහය ලබොකද්යන 
ලදී. 

පුහුණුෙ ලබන්නට නියමිත රොජය අංශකේ ගණ ොධි ොරීෙරුන් සහ විගණ ෙරුන් 600ක් අතරින් පළමු 50 
කද්යනො කමම පුහුණුකේදී ජොතයන්තර යහපරිචයන්ට අනුෙ උපචිත විගණන ක්රමකේද්යය යටකත් මුලය 
ප්ර ොශන ස ස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො රොමුෙක් සපයන විගණන ප්රමිතීන් පිළිබඳෙ ද්යැනුම 

ලබොගත්හ. තෙද්ය, USAID, CA Sri Lanka, සහ APFASL අතර ඇි රගත් කමම හවුල් ොරීත්ෙය හරහො 

ද්යත්ත  ළමනො රණය, විශ්කල්ෂණය සහ ක්රකමෝපොයි  තීරණ ගැනීම සඳහො කතොරතුරු තොක්ෂණ පද්ධි 
ඵලද්යොයී කලස භොවිතො කිරීම සම්බන්ධකයන් ද්ය රොජය අංශකේ කස්ෙ යින් 1,200ක් පුහුණු ක කරනු ඇත. 

"කමරට දීර්ඝ  ොලීන සංෙර්ධන හවුල් රුෙකු ෙශකයන් ශ්රී ලං ොකේ රොජය මූලය  ළමනො රණ පරිච 
ශක්ිමත් කිරීමට සහ විධිමත් කිරීමට උප ොර කිරීම හරහො නැෙතත් යථො තත්ෙයට පත්ීකම් ගමන සඳහො 
ශ්රී ලං ොෙට උද්යවු දීමට අප  ැපී සිටිනෙො," යනුකෙන් කමම පුහුණුකේ සමොරම්භ  අෙස්ථොෙට සහභොගි වූ 

USAID හි ශ්රී ලං ො සහ මොලදිෙයින් අධයක්ෂ කේබ්රිකයල් කරෞ මහතො සඳහන්  කළ්ය. "ප්රධොන 
ගිණුම් රණ සහ විගණන ෙෘත්ි යින්කේ කුසලතො සහ නිපුණතො තෙදුරටත් ශක්ිමත් කිරීම ෙඩොත් 
දියුණු මුලය විශ්කල්ෂණය, සැලසුම් රණය සහ  ළමනො රණය හරහො එම දීර්ඝ  ොලීන අරමුණ  රො 
ළඟොීමට ද්යොය  ෙනු ඇි." 

සමොරම්භ  අෙසථ්ොකේ අද්යහස් ද්යැක්වූ APFASL හි සභොපි ී.  නගසබොපි මහතො කමකස් කීකේය: 
"ඕනෑම රට  දීර්ඝ  ොලීන අරමුණු මුදුන්පත්  රගැනීම සඳහො ශක්ිමත් රොජය මුලය පොලනයක් 

අතයොෙශය ෙනෙො. එනිසො, CA Sri Lanka හි රොජය අංශකේ ශොඛොෙ ෙශකයන් ශ්රී ලං ොකේ රොජය මුලය 

 ළමනො රණ පරිච ශක්ිමත් කිරීමට උප ොර  රන්නට ලැබීම ගැන APFASL කබොකහෝ ආඩම්බර 
ෙනෙො. අප  රන ෙැද්යගත්  ොර්යභොරය පිළිගැනීමට ලක්  ර, රොජය අංශකේ ගිණුම් රණ සහ විගණන 



ෙෘත්ි යින්කේ  ොර්යසොධනය ෙඩොත් උසස් කිරීමට අප ද්යරන කෙකහසට සහයීම ගැන අප කබකහවින් 
සතුටු ෙනෙො." 

CA Sri Lanka හි උපසභොපි කහ්ෂන කුරුප්පපු මහතො කමකස් සඳහන්  කළ්ය: "අකප්ප රකේ ආර්ි කේ 
විශොලත්ෙයට සොකප්පක්ෂෙ බලන  ල කම් රකේ රොජය අංශය විශොල බෙක් සල නෙො. කමරට පුද්ගලයින් 

මිලියන 1.5ක්  පමණ රොජය කස්ෙකේ නිරත ෙනෙො. රකේ මිලියන 22ක් ෙන ජනතොෙකේ ජීවිත කෙනස් 
කිරීකම් හැකියොෙ ිකබන්කන් කම් අංශයටයි. උසස් මේටකම් රොජය මුලය  ළමනො රණය කම් ෙැද්යගත් 
අරමුණ ඉටු රගැනීකම්දී සහ කමම ක්කෂ්ත්රකේ ඵලද්යොයීතොෙය ෙර්ධනය  රගැනීකම්දී ඉතොමත් ෙැද්යගත් 

භූමි ොෙක් නිරූපණය  රනෙො. ජොි  මේටකම් ගිණුම් රණ ෙෘත්ි යින්කේ ආයතන ෙශකයන් CA Sri 

Lanka කමන්ම APFASL ද්ය රොජය අංශයට ඵලද්යොයී අන්ද්යමින් ආර්ි යට ද්යොය ීම සඳහො උද්යවු කිරීමට 

 ැපී සිටිනෙො. USAID සමගින් දියත් රන කම් සුවිකශ්ෂී ෙැඩසටහන එම ෙැද්යගත් අරමුණ  රො යෑමට 
අප කනො ඩෙො ද්යරන ෙෑයකම් ක ොටසක් ෙනෙො." 

ආර්ි  සංෙර්ධනය සහ ජොතයන්තර කෙළඳොකම් දියුණුෙ යන ශ්රී ලං ො රජකේ ද්යැක්ම සඳහො සහය ෙනු 

පිණිස කපොදුකේ ආර්ි  ෙෘද්ධිය කපෝෂණය  රනු පිණිස කෙළඳොම සඳහො පහසු ම් සැලසීම ද්ය, රජකේ 
 ොර්යක්ෂමතොෙය ශක්ිමත් කිරීම ද්ය සඳහො USAID හි PARTNER ෙයොපෘිය යටකත්  ටයුතු  රනු 

ලැකබ්. කමම ෙයොපෘිය කසෞඛය සම්පන්න, උගත් සහ රැකියො  රන ජනතොෙක් ප්රෙර්ධනය කිරීම සඳහො 

ඇමරි ොනු සහ ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙ අතර පෙින දිගු ොලීන හවුල් ොරිත්ෙකේ එක් අංගයකි. USAID හි 
 ටයුතු සම්බන්ධකයන් ෙැඩි විස්තර ද්යැනගැනීමට  රුණො ර usaid.gov/Sri-Lanka කෙත පිවිකසන්න. 

 


