
අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සත් ජනපද ආයතනයේ  යූලීඩ් වැඩසටහන (USAID 
YouLead) මයියොායසාෆ්ට් සමාගම සමග  ශ්රීඩ කංකායත තණයනයන් අතව වුවසායකත්වය හා රැකියා 

අවස්ථා වැඩි කිරීමට  යූත් වර්ක්ස් (Youth Works) වැඩසටහන දියත් කවයි. 

යපබවවාරි 28, 2018 - යකාළඹ : අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සත් ජනපද ආයතනයේ  

යූලීඩ් වැඩසටහන (USAID YouLead) මයියොායසාෆ්ට් ශ්රීඩ කංකා ආයතනය  සමග එක්ව කුසකතා 

සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාතුංශයේයේ  තණයන කටයුතු සඳහා වූ  යතාවතුණය තාක්ෂන 

යපාර්ටකයක් දියත් කිරීමට  අද යකාළඹ දී ගිවිසුමකට අත්සන් කවන කදී. යමම යපාර්ටකය මගින් 

වෘත්තීය උපයේශයේ, තාක්ෂණික හා වෘත්තීය පාඨමාකා,  සාමාජිකත්ව යතදිකාවක්, රැකියාවන්ට යයාමු 

කිරීම හා රැකියා යසායන හා වුවසායක ශ්රීඩ කාංකික තණයනයන්ට  සහාය වන තවත් යමවක  

ගනනාවක් ද සපයනු ඇත. 

“යමය වාජු හා යප ේගිකක අංශයේ අතව විිෂ්ටට සහයයෝගිතාවකි“ යයි එක්සත් ජනපද තානාපති 

කාර්යාකයේ නියයෝජු ්රගධාී  යවාබට් ිල්ටටන් ්රගකාශයේ කයේය. “ශ්රීඩ කංකායත වෘත්තීය අධුාපනය හා 

රැකියා  අවශයේුතා  සපුවාලීමට  යට්ටඨ ඇමරිකානු සමාගමක් වන මයියොායසාෆ්ට් ආයතනය, 

අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID), කුසකතා සංවර්ධන හා 

වෘත්තීය පුහුණු අමාතුංශයේය සමග  සහයයෝගයයන් කටයුතු කවයි.  යමය ශ්රීඩ කංකායත තණයනයන්ට 

පමනක් යනාව යස්වා යයෝජකයන්ට, ිෂක්ෂකයන්ට හා ්රගතිපත්ති ස පාදකයන්ට ද ්රගයයෝජනවත් වනු 

ඇත“. 

යමම (Youth Works) යපාර්ටකය සඳහා  සංහක, යදමළ හා ඉංග්රීකස ෂාෂාවිකන්  අන්තර්ගතය  සකස් 

කිරීමට  යූලීඩ් (YouLead) වැඩසටහන, මයියොායසාෆ්ට් ආයතනය, කුසකතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු අමාතුංශයේය හා පුේගිකක අංශයේය සමග  එක්ව කටයුතු කවයි. යතගයයන් වර්ධනය වන  ශ්රීඩ 

කංකායත වෘත්තීය අධුාපනය හා  රැකියා අවශයේුතා සඳහා  යමම අන්තර්ගතය වියේෂයයන්  සකස් 

යකයවනු ඇත. 

ශ්රීඩ කාංකික රහම බකකායේ තාක්ෂණික හා වෘත්තීය කුසකතා  වැඩි දියුණු කවමින්  ශ්රිස කංකායත 

තණයනයන් සතු  හැකියාවන් හා තවගකාරී ආර්ථිකයකට  අවශයේු  කුසකතා අතව ඇති ිලඩැස පිවවීමට 

ද යමම නමුශීලලී (Youth Works) යපාර්ටකයට හැකි වනු ඇත. යමම යපාර්ටකය දැනට වටව්ට 18 

ෂාවිතා යකයවන අතව  කුසකතා වැඩි දියුණු කව ගැී මට, රැකියා යසායා ගැී මට  යහෝ ඔවුන්යේ ම  

වුාපාවයක් ආව ෂ කිරීමට  පසු ගිය අවුණය ද යදක තුළ  එය තණයන තණයණියන්  මිිකයන 26 කට 

වැඩි  ්රගමානයකට  උපකාරී වී තිය . 



ශ්රීඩ කංකායත තණයන ්රගජායත කුසකතා සංවර්ධනය, වුවසායකත්වය, රැකියාවක යයදවීය  හැකියාව  

වැඩි දියුණු කවන  යමම (Youth Works) වැඩසටහනට අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සත් 

ජනපද ආයතනයේ  යූලීඩ් වැඩසටහන (USAID YouLead)  යටයත්  ණයපිය්ට බිිකයන 1.8 (යඩාකර් 

මිිකයන 12)ක ආධාව සපයයි.  යමම (YouLead) වුාපෘතිය ආර්ථික වර්ධන (VEGA) සන්ධානයයන්  

පාකනය යකයවන අතව  ජාතුන්තව විධායක යස්වා (IESC) සංවිධානයයන් ක්රිකයාත්මක යකයර්. 

අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සත් ජනපද ආයතනය (USAID)  එක්සත් ජනපද වජයේ 

්රගධාන සංවර්ධන ආයතනයයි. 1956 සට  එක්සත් ජනපද වජය ශ්රීඩ කංකාවට  යඩාකර් බිිකයන 

යදකකට වැඩි  සංවර්ධන හා මානුෂීය ආධාව සපයා තිය .   

ජායාරූපය: YouthWorks වැඩසටහන දියත්කිරීය  සහයයෝගිතාවට අත්සන් තැබීයමන් පසු USAID 
Youlead වැඩසටහන් අධුක්ෂක ාාර්්ටස් යකාන්යකානි, මයියොායසාෆ්ට් ශ්රීඩ කංකා කළමනාකාව හසත 
අය වර්ධන,  නිපුනතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු ගණය අමාතු ාන්දිම වීවක්යකාඩි සහ එක්සත් 
ජනපද නියයෝජු තානාපති යවාබට් ිල්ටටන් සමග ජායාරූපයකට යපී  සි  අයුණය.    

 


