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එක්සත් ජනපදය ග්රාමීය තරුණ තරුණියන්ට සේවා නියුක්ි කුසලතා 

ලබාසදන ‘Career Bus’ දියත් කිරීම සඳහා රාජය සහ සපෞද්ගලික අංශ 

සමගින් අත්වැල් බැඳගනියි 

 

 

2020 සපබරවාරි 07වැනි දින, සදවුන්දරදී:  එක්සත් ජනපදයෙන් අරමුදල් ලබා 

ක්රිොත්මක වන, Career Bus යනාය ාත් වෘත්ීෙ මංයපතකට අවීර්ණ වීම 

සම්බන්ධයෙන් ග්රාමීෙ තරුණ තරුණිෙන් යවත මග යපන්වන බස් රථෙ අද දිනයේදී 

තම අභිනව චාරිකාව සඳ ා පිටත් විෙ. යමම   මාර්යගෝපයේශකත්වෙ ශ්රී ලංකායේ 

විවිධ ප්රයේශවල සැරිසරමින්, වෘත්ීන් සම්බන්ධයෙන් උපයදස් ලබාගැනීමට 

වියේෂඥ දැනුමැති පුේගලයින් යවත ළඟාවීම දුෂ්කර ග්රාමීෙ තරුණ තරුණිෙන්ට 

තමන්ට සුදුසු රැකිො මංයපත යතෝරාගැනීම සඳ ා මගයපන්වනු ඇත. වෘත්ීෙ 

පුහුණු අධිකාරියේ (VTA) ස  යපෞේගලික අංශයේ  වුල්කාරීත්වයෙන් යමම 

වැඩසට න ක්රිොත්මක වන අතර, යදවුන්දරින් පිටත්වන බස් රථෙ නැයගනහිර, 

දකුණු, උතුරු, සබරගමු, ඌව ස  උතුරු මැද පළාත්වල නගර 30කට අධික 

සංඛ්යාවක නවත්වනු ඇත. 2020 මැයි මස 01වැනි දින යමම සංචාරෙ යේදුරු 

තුඩුයවන් අවසාන කරනු ඇත. 
 

"ශ්රී ලාංකික තරුණ පිරිස්වලට ඇති රැකිො අවස්ථා වයාේත කිරීම සඳ ා රාජය ස  

යපෞේගලික ආෙතන එක්වී තියබනවා" දිෙත් කිරීමට ස භාගි වූ USAID නියෙෝජය 

ස කාර පරිපාලක  වියේර් පීඩ්රා ම තා පැවසුයේ ෙ. "අප එක්ව, නව අවස්ථාවලින් 

ඵල යනලාගනිමින්, රැකිො යවළඳපලට තරඟකාරී යලස අවීර්ණ වීම සඳ ා ශ්රී 

ලාංකීෙ තරුණතරුණිෙන්ට උපකාර කරනවා.”  

 

යමම Career Bus මාර්යගෝපයේශකත්වෙ සඳ ා ජාතයන්තර සංවර්ධනෙ සඳ ා වන 

එක්සත් ජනපද ආෙතනයේ (USAID) ස  තරුණ කුසලතා සංවර්ධන ස  වයාපාර 

ඇරඹුම් වැඩසට යන් (YouLead) ස ෙ ලැයේ. තවද, ඇමරිකානු වාණිජ මණ්ඩලෙ, 
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Maga Engineering, CareerMe, Pizza Hut, Save the Children, ස  Headstart. විසින් ඊට 

අනුග්රා කත්වෙ සපෙනු ලබයි. 

 

"යමම අද ස ෙථාර්ථෙක් බවට පත් කිරීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ලැබුණු ස ෙ 

යවනුයවන් අප ස්තුතිවන්ත වනවා" ෙනුයවන් VTA සභාපති දමිත වික්රමසිං  ම තා 

පැවසීෙ. "ශ්රී ලාංකික තරුණ පිරිස්වලට යමම වැඩසට යන් ඇති වැදගත්කම වට ා 

ගත් යපෞේගලික අංශෙ ද යම් සඳ ා VTA සමගින් සම්බන්ධවීම අපට ආඩම්බරෙක්" 

ෙනුයවන් ඔහු තවදුරටත් සඳ න් කයේ ෙ. 

  

Career bus මාර්යගෝපයේශක බස් රථෙ ෙම් ගමනාන්තෙකට ළඟා වූ පසු බස් රථෙට 

යගාඩවීම සඳ ා තරුණ තරුණිෙන්ට ආරාධනා යකයරනු ඇත. එහි, වෘත්ීෙ 

මාර්ගෙක් යතෝරාගැනීම පිළිබඳව ඔවුන්ට තනි තනි වශයෙන් මගයපන්වීම සඳ ා 

යම්ස පනවා ඇත. එම ස්ථානයේම ඇති ශ්රවය දෘෂය කූඩාරමකින් තරුණතරුණිෙන්ට 

යතෝරාගත  ැකි වෘත්ීන් ස  වයවසාෙකත්ව අවස්ථා පිළිබඳව යතාරතුරු ලබාගත 

 ැකි ෙ. බස් රථයේ ඇති ඉයලක්යරානික ටැේ භාවිතා කර වෘත්ීෙ පිළිබඳ 

පරීක්ෂණෙකට මුහුණ දී එම ස්ථානයේදීම තමන්යේ වෘත්ීෙ යපෞර්ෂත්ව 

පැතිකයඩහි මුද්රිත පිටපතක් ලබාගැනීමට  ැකිොව තියේ. එම ප්රතිඵලයේ අර්ථෙ 

පැ ැදිලි කිරීම සඳ ා පුහුණුවලත් වෘත්ීෙ මාර්යගාර්පයේශකත්ව  නිලධාරීහු ද එම 

ස්ථානයේම සිටිති. ඇතැම් නැවතුම්පලවල ප්රයේශයේ ඇති යපෞේගලික සමාගම් ද තම 

සමාගම්වල ඇති රැකිො අවස්ථා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට ස  අෙදුම්පත්ර 

භාරගැනීමට සූදානමින් පැමිණ සිටිනු ඇත. යමම Career Bus මාර්යගෝපයේශකත්ව 

බස් රථෙ තම ප්රථම චාරිකාව නිමා කළ පසු වරින්වර ශ්රී ලංකායේ විවිධ ප්රයේශවල 

ග්රාමීෙ ගමනාන්ත බලා විවිධ චාරිකාවල නිරතවනු ඇත. 

 

 

 

 


