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නීතිපති වදපාර්තවේන්තුව සඳහා පුහුණු මධ්යසථ්ානයක් සහ නඩුව ානු පද්ධ්තියක් 
ඇතිකිරීමට එක්සත් ජනපදවයන්ත අරමුදල් සැපවේ 

2021 මැයි 13 ෙැනි දින, ක ොළඹ දී: එක්සත් ජනපද්යකයන් ලැබුණු සහය ඇතිෙ අද්ය දිනකේ දී, 
නීතිපති කද්යපොර්තකේන්තුෙ නවීන පුහුණු මධ්යසථ්ොනයක් ආරේභ කිරීමටත් නඩු සහ නීති 
ලිපික ොනු පිළිබඳ කසොයොබැලීකේ ඉකලක්කරොනි  පද්ධ්තියක් දියත් කිරීමටත්  ටයුතු  රන 
ලදී. ශ්රී ලං ොෙ තුළ නීතිකේ ආධිපතය පෙත්ෙොක න යොම සඳහො අධි රණ අංශකේ 
ෙෘත්ති යින්ට ඇති හැකියොෙ ශක්තිමත් කිරීමට කමම කමෙලේ උප ොරී ෙනු ඇත. 

"ආර්ි  ෙෘද්ධිය දිරි ැන්වීමටත් මොනෙ  රුත්ෙය ආරක්ෂො කිරීමටත් කහ්තුෙන යුක්තිය  රො 
ප්රකේශය ශක්තිමත් කිරීමට සහ යහපොලනය ප්රෙර්ධ්නය කිරීමට එක්සත් ජනපද්යය කලෝ ය 
ෙටො රටෙලට උප ොර  ර තිකබනෙො," යනුකෙන් එක්සත් ජනපද්ය තොනොපති  ොර්යොලකේ ධූත 
කමකහෙර නිකයෝජය ප්රධ්ොනී (DCM) මොර්ින් ක ලී මහතො සඳහන්  කළ් ය. "අද්ය දින ආරේභ 
 ළ කමම කමෙලේ යුක්තිය පසිඳලීකේ ක්රියොෙලිය ෙඩොත්  ොර්යක්ෂම කිරීමට උප ොරී ෙනු 
ඇති." 

මැයි 13 ෙැනි දින පැෙති කමම උත්සෙය සඳහො නීතිපති ද්යප්පපුල ද්ය ලිකේරො මහතො, 
කරෂ්්ඨොධි රණ විනිසුරු යසන්ත ක ෝද්යොක ොඩ විනිසුරුතුමො, ෙැඩබලන කසොලිසිටර් කජනරොල් 
සන්කේ රොජරත්නේ මහතො, සහ අධි රණ අමොතයොංශ කල් ේ එේ.එේ.පී.කක්. මොයොදුන්න 
මහතො පුද් ලි ෙ ම සහභොගී වූ අතර DCM ක ලී මහතො සහ ජොතයන්තර සංෙර්ධ්නය සඳහො 
ෙන එක්සත් ජනපද්ය නිකයෝජිතොයතනකේ (USAID) කමකහෙර අධ්යක්ෂ රීඩ් ඈෂ්ලිමන් මහතො 
ද්ය ෙර්ුෙල් ක්රමකේද්යකයන් කමම අෙස්ථොෙට සහභොගි වූහ. එම අෙස්ථොකේ දී, එක්සත් ජනපද්ය 
සහකයන් ඇති රන පුහුණු මධ්යස්ථොනය, ඉකලක්කරොනි  දිනකපොත සහ ලිපික ොනු 
 ළමනො රණ පද්ධ්තිය, සහ නීතිපති කද්යපොර්තකේන්තු කෙබ් අඩවිය දියත් කිරීම සිදුවිය. 



නීතිපති ද්යප්පපුල ද්ය ලිකේරො මහතො සඳහන්  රන අන්ද්යමට "කමය, ෙර්ෂ 136ක් ෙන නීතිපති 
කද්යපොර්තකේන්තු ඉතිහොසකේ පළමු ෙරට සිදු ල තෙත් ක්රියොෙක් ෙනෙො. කමම පුහුණු 

මධ්යස්ථොනය විෙෘත කිරීම, අඛණ්ඩ ඉක නුම සහ ෙෘත්ීය සංෙර්ධ්නය සඳහො  ොලය  සිට 

පැෙති අෙශයතොෙයක් සපුරොලන, සුවිකශ්ෂී සහ ඉතො ෙැඩද්යොය  ජයග්රහණයක්" කේ. කමම නෙ 
කමෙලේ "ආයතනය තෙතෙත් ශක්තිමත්  රනු" ඇතැයි ඒ මහතො තෙදුරටත් ප්ර ොශ  කළ් ය.  

පුහුණු  ටයුතු සඳහොම කෙන්  රන ලද්ය කමම පුහුණු මධ්යසථ්ොනයට අධ්යයන  ොමර, 
රෙණො ොරයක් සහ නීති අධ්යොපනයට අෙශය  රන අකනකුත් පහසු ේ ඇතුළත් ෙන අතර 
පර්කේෂණ  ටයුතු සඳහො එමගින් සහය ලබොකද්. ඉකලක්කරොනි  දිනකපොත සහ ලිපික ොනු 
 ළමනො රණ පද්ධ්තියට නඩුවිභො   ොල සටහනක්, පෙරො දී ඇති නඩු, සහ ලිපික ොනු 

පිළිබඳ කසොයොබැලීම (tracking) සහ  බඩොකිරීම (storing) ඇතුළත් ෙන අතර ද්යත්තෙල 
ආරක්ෂොෙ තර කිරීමටත් ද්යැනට අතින් සිදු රන කසොයොබැලීකේ පද්ධ්තිය හරහො සිදුෙන 
ප්රමොද්යයන් අඩු ර ැනීමටත් හැකිෙනු ඇත. 

ස්ෙශක්තිය සඳහො සහයදීමටත් නීතිකේ ආධිපතය ශක්තිමත් කිරීමටත් ඇමරි ොනු සහ ශ්රී 
ලොංකි  ජනතොෙ අතකර් ඇති දීර්ඝ  ොලීන හවුල් ොරීත්ෙකේ එක් අං යක් ෙශකයන් අධි රණ 

අංශය ශක්තිමත් කිරීම සඳහො ශ්රී ලං ො රජයට උප ොර කිරීම හැඳින්විය හැකි ය. 1961 සිට 
කමකතක්  රුපියල් බිලියන 350 (කඩොලර් බිලියන 2) ඉක්මෙන මුළු මුද්යල  USAID 

ෙැඩසටහන් ශ්රී ලං ොකේ ක්රියොත්ම  වී ඇති අතර, ඒෙො මගින් කසෞඛය සේපන්න, උ ත් හො 
කස්ෙො නියුක්ත  ජන හනයක් ප්රෙර්ධ්නය  රනු ලැකබ්. USAID හි ෙැඩ ටයුතු පිළිබඳෙ 

ෙැඩිදුර විස්තර ද්යැන ැනීම සඳහො usaid.gov/sri-lanka කෙත පිවිකසන්න. 

 


