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ග්රාදමීය කදන්තදවන්ට වේවාදිකකදවන් වීම ාඳහද 

ඇමරිකදනු තදනදපති කදර්යදලයයන් ාහය 
  
2020 ජනවදරි 31වැනි දින, මහනුවර දී:  ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ ග්රාමීය කාන්තා  
ව්ය0ව්යාායක්ව්ය ව්යැඩාටහන යටය් පුහුණුව්ය ාම්පූර්ණ කළ කාන්තායව්යෝ විසි යෙයනක් එක්ව්ය ජනව්යාරි 

30 ව්යැනි දින තම නිෂ්පාෙන ප්රුව්යර්නනය කිරීම ාඳහා මහනුව්යර පිහිටි American Corner හිදී යව්යළඳ  
ප්රුෙර්නනයක් පැව්යැ්වූහ. යමම කාන්තාව්යන් "මුෙලක් අත යනොමැතිව්ය ව්ය0ාපාරයක් ආරම්භ කරන්යන් 

යකයාේෙ?" යන නමින් පව්ය්ව්යන ලෙ ාය මාසික පාඨමාලාව්ය ට ාහභාගී වූයව්යෝ යව්යති. එහිදී ඔවුන්ට  
කුඩා ව්ය0ාපාරයක් ආරම්භ කර පව්ය්ව්යායෙන යාම ාඳහා අව්යන0 කරන කුාලතා උෙන්ව්යන ලදී.  

American Corner Kandy යන නමින් හඳුන්ව්යන, මහනුව්යර පිහිටි ඇමරිකානු මන0ා්ාාන නාඛාව්ය 

2016 පටන්ම යමම ව්යැඩාටහන ක්රිනයා්මක කර ඇත. 

  
යේරායෙණිය වින්ව්යවිෙ0ාලයේ ආර්ථික ාහ ාංඛ0ාන යෙපාර්තයම්න්තුයේ යජ0ේෂ්ඨ කථිකාචාර්යව්යරියක 
ව්යන ආචාර්ය යෂෝබනා රායේන්ද්රකන්මහ්මියයේ යමයහයවීම යටය් පව්ය්ව්යනු ලබන යමම  

ව්යැඩාටහනට අඩුව්යරප්රුාාෙල් ප්රුජාව්යල කාන්තාව්යන් 100කට අධික පිරිාක් යම් ව්යනවිට ාහභාගි වී  
තියේ. අනුන්යේ උපකාර මත යනොයැපී තමන්යේ පවුල නඩ්තු කිරීම ාඳහා වුව්යමනා කරන කුාලතා 
කාන්තාව්යන් යව්යත ලබාදීම අරමුණු කරෙනිමින් ආචාර්ය රායේන්ද්රකන් මහ්මිය විසින් යමම  
ව්යැඩාටහන ාම්පාෙනය කර ක්රිනයා්මක කරනු ලැයේ. වියනේෂඥ ෙැනුමැති පුද්ෙලයින්යෙන් ාෘජුව්යම  
මෙයපන්වුම් ලබමින් තමන්යේ ආ්ම වින්ව්යාාය යෙොඩනංව්යාෙැනීම ාඳහා යමම ව්යැඩාටහනින්  

කාන්තාව්යන්ට උපකාර කරනු ලැයේ. තව්යෙ, යමම ව්යැඩාටහනට ාහභාගිව්යන කතුන්ට ව්ය0ාපාරික  
කුාලතාව්යලට අමතරව්ය තමන්යේ අයළවිකරණ කුාලතා ඔේනංව්යාෙැනීම ාඳහා මූලික ඉංග්රීඩසි භාෂා  
ෙැනුමක් ෙ ලබායෙනු ලැයේ. ව්යැඩාටහන ාාර්ාකව්ය නිම කරන කාන්තායව්යෝ තමන්යේ පවුල් ාහ ප්රුජාව්ය
න් නක්තිම් කරමින් ඉදිරි ෙමනක නියැයළන්යන් එව්යැනි අයනක් කතුන්ට ෙ ආෙර්නයක් ාපයමිනි. 

  
"ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයයන් ලැයබන ාහාය ාමගින් යමම ව්යැඩාටහන ාාර්ාක්ව්යය ලබන 

අන්ෙම, වියනේෂයයන්ම අව්යොනම්පාත්රි කාන්තාව්යන් යමතුළින් ාහය ලබා තම සිහින ාැබෑ කරෙන්නා  
අන්ෙම ෙකින්නට ලැබීම ඉතාම් ාතුටක්," යනුයව්යන් ආචාර්ය රායේන්ද්රකන් මහ්මිය පැව්යසුව්යාය. 

"කිසිදු ෙැටළුව්යකින් යතොරව්ය අපට මහනුව්යර පිහිටි American Corner ාමෙ ාහයයෝගී්ව්යයයන්  

කටයුතු කරන්නට ලැබීම තුළ අපට අව්යන0 කරන ාම්ප් ාහිත,  හෘෙයාංෙම ාහ දිරිෙන්ව්යනසුළු  

පරිාරයක් ලැබී තියබනව්යා. එය, යමම ව්යැඩාටහයන් ාාර්ාක්ව්යයට අත0ාව්යන0 ාානකයක්" යනුයව්යන් 
ඇය තව්යදුරට් ාඳහන් කළාය. 
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2019 කණ්ඩායම ව්යනයයන් ව්යැඩාටහනට ාහභාගි වූ කාන්තාව්යන් 20යෙනා අතරින් ෙහාය යෙයනක් 
යම් ව්යනවිට් තමන්යේම ව්ය0ාපාර ආරම්භ කර තියේ. එක් එක් කණ්ඩායම ාඳහා පව්ය්ව්යනු ලබන 

ාෑම ව්යැඩාටහනකම අව්යාාන අදියර ව්යනයයන් යමව්යැනි යව්යළඳ ප්රුෙර්නනයක් පව්ය්ව්යනු ලබන අතර,  

කෘෂි නිෂ්පාෙන, කඩොසි නිෂ්පාෙන ාහ හා්ත කර්මාන්ත ඇතුළු තමන්යේ නිෂ්පාෙන ප්රුව්යර්නනය කිරීම 
ාඳහා ාහභාගිව්යන්නන්ට එයින් අව්යා්ාාව්ය ාැලයාේ. එයමන්ම, වින්ව්යවිෙ0ාල සිසුහු යමම ව්යැඩාටහයන් 
සීමාව්යාසිකයින් ව්යනයයන් යාේව්යය ලබායෙමින් ව්යැඩාටහන් පරිපාලනය ාහ ක්රිනයා්මක කිරීම ාම්බන්න

යයන් මාහැඟි අ්ෙැකීමක් හා ෙැනුමක් ලබාෙනිති. ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයයන් යකොළඹ, මහ

නුව්යර, යාපනය, ාහ මාතර පිහිටුව්යා ඇති American Corners මගින් පාායල්් ව්ය0ාපාරික  
ක්යෂේත්රියේ් ාාර්ාක්ව්යය ලබාෙැනීම ාඳහා අව්යන0 කරන ෙැනුම හා කුාලතා රාශියක්  
ාහභාගිව්යන්නන් යව්යත හිමිකර යෙන ව්යැඩාටහන් පරාායක් අොළ ප්රුයද්නව්යල ප්රුජාව්යන් යව්යත ලබායෙයි. 


