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இைங்ககயின் அரசதுகற கைக்கியல் ெற்றும் கைக்கரய்வுத் திறன்ககள பைப்படுத்துவதற்கரன 
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இைங்ககயின் கைக்கியல் ெற்றும் கைக்கரய்வுத் துகறககள பைப்படுத்துவதற்கரக, அமெரிக்க 

அரசரங்கெரனது, அதன் அபிவிருத்தி முகவரகெப்பரன, சர்வபதச அபிவிருத்திக்கரன அமெரிக்க 

முகவரகெப்பின் (USAID) ஊடரக, இைங்கக பட்டயக் கைக்கரளர்கள் நிறுவனம் (CA Sri Lanka) 

ெற்றும் இைங்கக மபரது நிதிக் கைக்கரளர்கள் சங்கம் (APFASL) ஆகியவற்றுடன் 

கூட்டுச்பசர்கிறது. இப்பங்கரண்கெயரனது அண்ைளவரக 600 அரசதுகற கைக்கரளர்கள் 

ெற்றும் கைக்கரய்வு மதரழில்வல்லுநர்கள், ெற்றும் 1,200 அலுவைர்களுக்கு மூபைரபரய 

தீர்ெரனங்ககள பெற்மகரள்வதற்கு உதவிமசய்யும் தகவல் மதரழில்நுட்ப பிரபயரகங்கள் ெற்றும் 

ஏகனய தளங்கள் மதரடர்பரன பயிற்சிகய வழங்கும். 

 

இப்பயிற்சித் திட்டத்தின் உத்திபயரகபூர்வ மதரடக்க நிகழ்வில் உகரயரற்றிய இைங்ககக்கரன 

அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங், “அரசதுகற மதரழில்வல்லுநர்களுக்கு அவர்களது 

இைங்கிமயரழுகல் பதகவகள் குறித்த அறிகவ பெலும் பைப்படுத்துவதற்கும் அரசதுகறயில் 

அதிக மபரறுப்புக்கூறலுக்கு பங்களிப்புச் மசய்வதற்கும் அவசியெரன கருவிககள வழங்குவதில் 

அமெரிக்கர ெகிழ்ச்சியகடகிறது. இைங்ககயின் நீண்டகரை அபிவிருத்திப் பங்கரளர்களில் 

ஒருவரரக, நரடு மநருக்கடிகளில் இருந்து முன்கப விட வலிகெயரக ெீள்வதற்கு உதவுவபத எெது 

மதரகைபநரக்கரகும்.” எனக் கூறினரர். 

 

தரெரன நிதிக் கைக்கியல் ெற்றும் அறிக்ககயிடலுக்கரன சர்வபதச சிறந்த நகடமுகறகளுக்கு 

இைங்க நிதி அறிக்ககககளத் தயரரிப்பதற்கரன ெற்றும் முன்கவப்பதற்கரன ஒரு சட்டகத்கத 

வழங்கும் இைங்ககயின் மபரதுத்துகறக் கைக்கீட்டு நியெங்கள் (SLPSAS) மதரடர்பில்  

இப்பயிற்சி கவனம் மசலுத்தும். ஒன்பது ெரகரைங்களிலும் நடத்தப்படும் இப்பயிற்சியரனது, 

SLPSAS 11-20 இன் செீபத்திய பெம்பரடுகள் ெற்றும் பிரபயரகங்கள் மதரடர்பில் மபரதுத்துகற 

கைக்கியல் ெற்றும் கைக்கரய்வு மதரழில்வல்லுநர்களின் திறகன பைப்படுத்தும். அதனூடரக 
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மபரதுத்துகற நிதி முகரகெத்துவ மசயற்பரடுகள் ெற்றும் அறிக்ககயிடல் ஆகியவற்கற 

பெம்படுத்தும் ெற்றும் மபரதுத்துகறயில் நிதி பகுப்பரய்வு, திட்டெிடல் ெற்றும் முகரகெத்துவம் 

ஆகியவற்கற மசம்கெப்படுத்தும்.  

 

“இைங்கக அதன் நீண்ட கரை இைக்குககள அகடவதற்கு வலுவரன மபரது நிதி முகரகெத்துவம் 

ெிகவும் முக்கியெரனதரகும். எனபவ, சர்வபதச சிறந்த நகடமுகறகளுக்கு ஏற்ப மபரது நிதி 

முகரகெத்துவ நகடமுகறககள பைப்படுத்துவதில் CA Sri Lanka இனது மபரதுத்துகறப் பிரிவரக 

APFASL ஒரு முக்கிய பங்கக ஆற்றி வருகிறது. மபரதுத்துகற கைக்கியல் ெற்றும் கைக்கரய்வு 

மதரழில்வல்லுநர்களின் திறன்ககள அதிகரிப்பதற்கு நரங்கள் மதரடர்ந்து முயற்சி மசய்து 

வருவதரல் USAID உடனரன இவ்மவரத்துகழப்பரனது ெிகவும் மபரருத்தெரன பநரத்தில் 

இடம்மபறுகிறது. USAID உடனரன இப்பங்கரண்கெயரனது, இத்துகறகய 

பெம்படுத்துவதற்கரக CA Sri Lanka ெற்றும் APFASL ஆகிய இரண்டும் ஆற்றிக்மகரண்டிருக்கும் 

முக்கியெரன பைிக்கரன ஒரு சரன்றரகும்” என CA Sri Lanka தகைவர் திரு. சஞ்சய பண்டரர 

மதரிவித்தரர். 

 

பெைதிகெரக, இப்பயிற்சி நிகழ்ச்சியரனது அகனத்து ெரகரைங்களிலும் மபரதுத்துகற நிதி 

மதரழில்வல்லுநர்கள் மூபைரபரய தீர்ெரனங்ககள பெற்மகரள்வதற்கு உதவியரக தகவல் 

மதரழில்நுட்ப மதரகுதிககள மசயற்திறனுடன் பயன்படுத்துவகத பைப்படுத்தும். 

 

இப்பயிற்சிக்கு வசதிமசய்பவரரக, APFASL சங்கெரனது நிதி முகரகெத்துவத்திற்கரன பதசியக் 

மகரள்கககய நகடமுகறப்படுத்துவதற்கும், மபரது நிறுவனங்கள், பல்ககைக்கழகங்கள் ெற்றும் 

உள்ளூரரட்சித் தரபனங்களில் நிதி முகரகெத்துவ அகெப்புககள பெம்படுத்துவதற்கும் உதவி 

மசய்யும்.  

 

“அதன் ஆரம்பம் முதல், மபரதுத்துகற கைக்கரளர்கள் ெற்றும் கைக்கரய்வரளர்களின் 

மதரழில்சரர் திறன்கள் ெற்றும் நிபுைத்துவத்கத விருத்தி மசய்வதில் APFSL முன்னைியில் 

இருப்பதுடன், இைங்கக மபரதுத்துகற கைக்கீட்டு நியெங்ககள மவளியிட்டகெயரனது அது 

ஆரம்பித்த பை புதுகெயரன முன்முயற்சிகளில் முதன்கெயரனதரகும். APFASL ஆனது மபரது நிதி 

முகரகெத்துவத்கத சிறந்த நிகைக்கு இட்டுச் மசல்லும் மதரகைபநரக்குடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

அபதபவகள இத்துகறயரனது இைங்ககயில் ஒரு முன்பனரடி பரத்திரத்கத மதரடர்ந்து 

வகிக்கவும் அது உதவுகிறது. எனபவ, எெது முயற்சிககள அங்கீகரித்தகெக்கரக USAID இற்கு 

எனது பரரரட்டுககளத் மதரிவிக்க இச்சந்தர்ப்பத்கதப் பயன்படுத்திக் மகரள்கிபறன்” என 

APFASL இன் தகைவர் திரு. V. கனகசபரபதி கூறினரர். 

  


