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ශ්රී ලංකාවේ නීති වෘත්තිකයින් සඳහා ජංගම වයදුමක් (Mobile App) නිර්මාණයට එක්සත් ජනපදවයන් 
අරමුදල් සම්පාදනය කරයි  
  

2021 අවේල් 5 වැනි දින, වකාළඹ දී - එක්සත් ජනපද්යකයන් ලැබූ සහය සමගින්, ක ොළඹ නීති සංගමය 
(Colombo Law Society (CLS)) මෑත  දී ජංගම කයදුමක් (mobile application) දියත්  රන ලද්ය 

අතර, එම සංගමකේ සොමොජි යින්ට ඔන්ලයින් කනොකහොත් මොර්ගගත නීති සම්පත් සහ 
අධි රණ දිනද්යර්ශන සඳහො එමගින් ප්රකේශය ලබොකද්යනු ලැකබ්. අධි රණ දිනද්යර්ශනය සහ නීති ෙොර්තො 
 රො ඉතො පහසුකෙන් ප්රකේශවීමට හැකිවීමත් සමගින් නීතිකේදීන්ට ෙඩොත් කහොඳින් මහජනයො කෙත 
කස්ෙො ලබොදීමට හැකිෙනු ඇත.   
  

ජොතයන්තර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එ.ජ. නිකයෝජිතොයතනය (USAID) විසින් කමම ජංගම කයදුම සඳහො 
අරමුද්යල් සපයන ලද්ය අතර ශ්රී ලං ොකේ ෙෘත්ීමය නීති සංගම් සඳහො ඇති ළ එෙැනි 
පළමු කයදුම කේ. CLS සොමොජි යින් ෙන  ොර්යබහුල නීතිකේදීන්ට තමන්කේ ජංගම උපොංග 
හරහො නවීනතම අධයොපනි  සම්පත්  රො ප්රකේශවීමට කමම ජංගම කයදුම ඉඩ සලසනු ඇති අතර 
තමන්කේ ද්යෙකස් ෙැඩසටහන ක ොකතක්  ොර්යබහුල වුෙත් අළුත්ම පර්කේෂණ සහ කතොරතුරු  රො 
 ඩිනමින් සම්බන්ධවීමට ඔවුන්ට හැකිෙනු ඇත.   
  

කමම ජංගම කයදුම දියත් කිරීම සඳහො මොර්තු 5 ෙැනිදින පෙත්ෙන ලද්ය උත්සෙය  දී ශ්රී 
ලං ොකේ අගවිනිසුරු, ජනොධිපති නීීඥ ජයන්ත ජයසූරිය අගවිනිසුරුතුමො කමකස් පැෙසීය: "අද්ය දින දියත් 
 රන කමම ජංගම කයදුම හරහො එහි කස්ෙොෙන්  රො ඉක්මනින් හො ඵලද්යොයි කලස ප්රකේශ වියහැකි ෙනු 
ඇති බෙත් කම් කයදුකමන් ලබොකද්යන නෙ කස්ෙොෙන් සොමොජි යින්  ප්රකයෝජනයට ගනු ඇති බෙත් මට 
නිසැ යි."  
  

කමම කයදුම, ශ්රී ලං ොකේ නීති ෙෘත්ති යින් කෙත එ.ජ. අරමුද්යල්ෙලින් ලබොකද්යන සහකේ එක් අංගයක් 
පමණක් කේ. එක්සත් ජනපද්ය සහය ලබමින් CLS විසින් හල්ෆ්ස්කඩොප් නීති සඟරොකේ (Hulftsdorp Law 

Journal) 2020 සංස් රණය ද්ය එළිද්යක්ෙන ලදී. කමම නීති සඟරොෙ සහ අන්තර්ජොලය හරහො සිදු රන නීති 
පුහුණු, දිෙයින මුළුල්කල් විසිර සිටින නීතිකේදීන්ට සහ නීති සිසුන්ට අෙශය  රන ක්රකමෝපොයයන් සහ 
ප්රොකයෝගි  කමෙලම් සපයොකද්යනු ලබයි. ක ොළඹ පොද්ය   රකගන ක්රියොත්ම  ෙන 



නීතිකේදීන් 4,000  ඉක්මෙන සංඛ්යොෙක් ශ්රී ලං ො නීීඥ සංගමයට අනුබද්ධධිත ෙෘත්ීමය සංගමයක් 
ෙන CLS හි සොමොජි ත්ෙය ද්යරයි.  
  
"නීති අධයොපනය අඛ්ණ්ඩෙ සිදුකිරීම සහ කතොරතුරු  රො  ඩිනමින් පිවිසීමට ඇති හැකියොෙ ශ්රී 
ලං ොකේත් කලෝ කේත් කේගකයන් කෙනස්ෙන සමොජ-ආර්ි  
පරිසරකේ අෙශයතොෙයන් සමගින් ගැලකපන කස් ක්රියොකිරීම සඳහො නීති ෙෘත්ති යින්ට ෙැද්යගත් 
ෙනෙො" USAID කමකහෙර අධයක්ෂ රීඩ් ඈෂ්ලිමන් පැෙසුකේ ය.  
  

ක ෝවිඩ්-19 ෙසංගතය අතරතුර CLS, ශ්රී ලං ොකේ නීතිකේදීන් සහ නීති සිසුන් සඳහො  අන්තර්ජොලය හරහො 
අධයොපනය ලබොදීකම් කපරමුණ ගත් අතර, අනොගතකේ CLS සිදු රන පුහුණු සඳහො රොමුෙක් සැපයීමට 
අඛ්ණ්ඩ නීති අධයොපන මොර්කගෝපකද්ධශයක් සම්පොද්යනය  රන ලදී. එක්සත් ජනපද්යකේ 
සහය ඇතිෙ CLS විසින් අන්තර්ජොලය හරහො පෙත්ෙන නීති පුහුණු සැසි 25ක් පැෙැත්ූ අතර කජයෂ්ඨ 
නීතිකේදීන්ට සූක්ෂ්ම පුහුණු ද්ය  ණිෂ්ඨ සහ ආධුනි  නීතිකේදීන්ට ෙැඩමුළු ද්ය පෙත්ෙනු ඇත.  

  

 


