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එක්සත් ජනපදවේ සහය ඇතිව Sri Lanka@100, නවවෝත්පාදන විව ේෂඥ වපෝල් ඩී. 
ව ාබර්්සේ සමගින් ඝාතීය වර්ධනය (Exponential Growth) පිළිබඳ වවබිනාර් සැසියක් 

පවත්වයි 

මැයි මස 20 ෙැනි දින, ක ොළඹ දී: එක්සත් ජනපද්යකයන් සහය ලබමින් Sri Lanka@100, ෙයොපොරෙල 

ෙර්ධනය කේගෙත්  රගැනීම සඳහො, ක්රමකයන් පරිණොමය කෙමින් පෙතින  ෘතිම බුද්ධිය ෙැනි 
තොක්ෂණයන් කයොද්යොගැනීමට සමොගම් සහ ෙයෙසොය යින්ට භොවිතො  ළ හැකි ක්රමකේද්ය පිළිබඳ 
විකශ්ෂඥයකු ෙන කපෝල් ඩී. කරොබර්්ස් මහතො සමගින් මහජන කෙබිනොර් සැසියක් පෙත්ෙන ලදී. 
300කද්යකනක් සහභොගි වූ කමම කෙබිනොර් සැසිකයන්, සංකීර්ණ වූත් ශීඝ්රකයන් කෙනස් ෙන්නො වූත් 
පරිසරයක් තුළ ශ්රී ලං ො ආර්ි කේ අනොගතය හැඩගැස්ීම සඳහො ෙයොපොර  ටයුතු  ළයුතු ආ ොරය 
පිළිබඳෙ අෙධොනය කයොමු රන ලදී.  

"Exponential growth කනොකහොත් ඝොතීය ෙර්ධනය නැමැති කමම සං ල්පය, කලෝ  කේදි ොෙ මත ෙඩොත් 
කහොඳ තරඟ ොරීත්ෙයක් ලබොදීම සඳහො හැකිෙන පරිදි ඉහළ ආද්යොයම් ලබන රට  තත්ෙයට පත්ීමට ශ්රී 

ලං ොෙට උප ොර කිරීකම්දී ඉතොමත් ෙැද්යගත් ෙනෙො," යනුකෙන් ජොතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එ.ජ. 

නිකයෝජිතොයතනකේ (USAID) ශ්රී ලං ො සහ මොලදිෙයින් කමකහෙකර් නිකයෝජය අධයක්ෂ කඩබ්රො කමෝසල් 
මහත්මිය පැෙසුෙො ය. "ෙත්මන් අභිකයෝග සඳහො ඵලද්යොයී අන්ද්යමින් මුහුණදීමටත්, ෙඩොත් ප්රතයස්ථීමටත්, 

ලොභය හො රැකියො අෙස්ථො ෙැඩි රගැනීමටත් Sri Lanka@100 ෙැනි මුලපිරීම් සමගින් එක්සත් ජනපද්යය ශ්රී 
ලං ොෙට උප ොර  රනෙො." 

SL@100 හි සම-ආරම්භ  සහ Stax හි හි  ළමනො රණ අධයක්ෂ රුවිඳු පීරිස් මහතො ශ්රී ලං ොකේ 
අනොගතය කගොඩනැංීමට උප ොරීීම සඳහො කමෙැනි ෙැඩසටහන්ෙල ඇති ෙැද්යගත් ම අෙධොරණය  කළ් 

ය: "අප රක් සමොගම් සහ පුද්ධගලයින් විශොල පිරිසක් නැගී එන තොක්ෂණයන් රටට ප්රතිලොභ 
කගනකද්යන්නට කයොද්යොගතහැකි ආ ොර පිළිබඳෙ නෙමු ආ ොරකයන් සිතන්නට ගත් විට අපට රටතුළ 

පරිෙර්තනීය ෙර්ධනයක් ද්යැ ගන්නට හැකි කෙතැයි Sri Lanka@100හි අපි විශ්ෙොස  රනෙො. ඉහළ 

ආද්යොයම් සහිත මිළඟ ශ්රී ලොංකීය ෙයොපොර පරම්පරොෙ නිර්මොණය කිරීම සඳහො, අද්යහස් ක්රියො බෙට පත් 
කිරීමට Sri Lanka@100 උද්යවු  රමින් සිටිනෙො." 

SL@100 යනු USAID සහය ඇතිෙ 2020 දී දියත්  රන ලද්ය, කපෞද්ධගලි  අංශකේ නොය ත්ෙය සහිත 
ෙයොපොර සංෙර්ධන කේදි ොෙක් කේ. ඉහළ විභෙයක් සහිත කුඩො හො මධයම පරිමොණ ෙයොපොර සමගින් 

ඒෙොකේ අභයන්තර කමකහයුම්  ටයුතු ප්රශස්ත  රගැනීමට, නිෂ්පොද්යන  ළඹ ෙැඩිදියුණු  



 

 

 රගැනීමට, නෙ කෙළඳපල  රො ප්රකේශීමට, සහ නිද්යහස ලබො ෙසර 100ක් ඇතුළත ශ්රී ලං ොෙට ඉහළ 
ආද්යොයම් උපයන රටක් බෙට පත්ීම සඳහො ප්රොග්ධනය ආ ර්ෂණය  රගැනීමට කමම මුලපිරීම  ටයුතු 
 රනු ලැකබ්. 

කමෙැනි කෙබිනොර් සැසි SL@100 විසින් සිදු රන ශ යතො ෙර්ධන ෙෑයම්ෙල ක ොටසක් ෙන අතර කුඩො 

කහෝ මධයම පරිමොණ ෙයොපොර, ෙයෙසොය යින්, සහ තරුණ නොය යින් යනොදී පුළුල් පොඨ  පිරිස ට ඒෙො 
විෙෘත ය. කමම Exponential Growth කෙබිනොර් සැසිය සඳහො NDB බැංකුෙ, SLASSCOM, 

AMCHAM, Daily FT සහ CFA Society of Sri Lanka ඇතුළුෙ ශ්රී ලං ොකේ ප්රමුඛ කපකළ් සංවිධොන සහ 
ෙයොපොර මගින් සහය ද්යක්ෙන ලදී. 

Sri Lanka@100 පිළිබඳ ෙැඩිදුර විස්තර ද්යැනගැනීම සඳහො  රුණො ර https://srilanka100.lk/කෙත 
පිවිකසන්න. 

 

 


