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එක්සත් ජනපදය සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන වදපාර් තවේන්තුව  

වයවසායිකාවන්ත සමරමින්ත වයවසායකත්ව පුහුණු වයාප්ත කරයි 

2021 මොර් තු 08 ෙැනි දින, මොතර දී, - එක්සත් ජනපද්ය රජකේ සහ ශ්රී ලං ොකේ සමෘද්ධි 
සංෙර්ධන කද්යපොර්තකේන්තතුකේ හවුල් ොරීත්ෙකයන්ත පෙත්ෙන ලද්ය නෙමු ෙයෙසොය ත්ෙ 
පුහුණුෙ ට සහභොගිකෙමින්ත, මොතර ප්රකද්ධශකේ  ොන්තතොෙන්ත විසි කද්යකනක් අද්ය දිනකේ දී 
ජොතයන්තතර  ොන්තතො දිනය සැමරූහ. එක්සත් ජනපද්ය සහ ශ්රී ලං ො රජකේ නිකයෝජිතයින්ත කමම 

 ොන්තතොෙන්ත පිළිකෙන ශ්රී ලං ොකේ දිස්ික්  හය  සහභොගිෙන්තනන්ත 7,500කද්යකනක් සඳහො 
කමම ෙැඩසටහන ෙයොප්ත  රන බෙ නිකේද්යනය  රන ලදී. 

"ජොතයන්තතර  ොන්තතො දිනකේ සහ සෑම දිනය  ම, සොර්ථ ත්ෙය  රො තමන්තකේ ම මොෙතක් 

නිර්මොණය  රෙැනීමට කයොමු වූ, අනුප්රොණ ෙන්තෙන ශ්රී ලොංකීය  ොන්තතොෙන්ත අපි සමරනු 
ලබනෙො." යනුකෙන්ත ජොතයන්තතර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එක්සත් ජනපද්ය නිකයෝජිතොයතනකේ 

(USAID) ශ්රී ලං ො සහ මොලදිෙයින්ත කමකහෙකර් අධයක්ෂ  රීඩ් ඈෂ්ි මන්ත මහතො සඳහන්ත  කළ් 

ය. "ශ්රී ලොංකි   තුන්ත ද්යහස් ෙණනක් ක්ුද්ර ෙයොපොර ආරේභ  රමින්ත, තමන්තකේ ජීෙකනෝපොය 
ෙැඩිදියුණු  රෙනිමින්ත, සහ ආර්ි යට ද්යොය ත්ෙය ලබොකද්යන  ල් හි ඇමරි ොනු ජනතොෙ 
ඔවුන්ත කෙත සහය ලබොකද්යන්තකන්ත ආඩේබරකයන්ත."  

එක්සත් ජනපද්යකේ අනුග්රොහ ත්ෙකයන්ත සිදුක කරන ක්රියො ොර ේ ඔසක්ස,් මුලයමය 
ස්ෙොධීනත්ෙය ඇති ක්ුද්ර ෙයෙසොය යින්ත බෙට පත්ීම සඳහො ග්රොමීය  තුන්ත සහ තරුණ පිරිස් 
අතර ෙයෙසොය ත්ෙ කුසලතො කෙොඩනංෙයි. සමෘද්ධි කද්යපොර්තකේන්තතුෙ සමගින්ත සිදු ළ නියමු 

ෙයොපෘතියක් හරහො මොතර ප්රකද්ධශකේ පුද්ධෙලයින්ත 1250 ට පුහුණුෙ ලබොදීමට USAID විසින්ත 
 ටයුතු කිරිකමහි ප්රතිඵලයක් ෙශකයන්ත ෙයොපොර 410ක් ඇති වූ අතර, ඉන්ත ෙයොපොර 343ක් 
 ොන්තතොෙන්තට හිමි ෙයොපොර කේ. කමම ෙයොපෘතිකේ කද්යෙන අදියර හරහො මොතර ප්රකද්ධශකේ 

තෙත්  ොන්තතොෙන්ත 1,500 ට පුහුණුෙ ලබොකද්යනු ඇති අතර, තෙත් අමතර දිස්ික්  පහ  
පුහුණුලොභීන්ත 6,000ක් සඳහො ද්ය පුහුණුෙ ලබොකද්යනු ඇත. YouLead යන නමින්ත හඳුන්තෙන කමම 

ෙයොපෘතිකයන්ත, ෙයෙසොය ත්ෙය පිළිබඳ උනන්තදුෙ ඇති ඕනෑම අකයකුට www.youlead.lk 

යන කෙබ් අඩවිය හරහො කනොමිලකේ පිවිසිය හැකි ෙයෙසොය ත්ෙ පුහුණු කමොඩියුල ද්ය දියත් 
ක කරනු ඇත. 

http://www.youlead.lk/


"ග්රොමීය ප්රජොෙන්තහි  ොන්තතො ෙයෙසොයි ොෙන්තකේ ශ යතොෙය ෙර් ධනය  රන්තනට USAID හි 
YouLead ෙයොපෘතිය සමගින්ත අත්ෙැල් බැඳෙන්තනට ලැබීම පිළිබඳ අප සතුටු ෙනෙො." 
යනුකෙන්ත සමෘද්ධි  ටයුතු පිළිබඳ රොජය අමොතය කෂහොන්ත කස්මසිංහ අමොතයතුමො පැෙසී ය. 
"කමම හවුල් ොරීත්ෙය කබකහවින්ත ඵලද්යොයී බෙ කපන්තනුේ  ර තිකබන අතර පුහුණු ෙැඩමුළු 

ඔස්කස් කමමගින්ත, ඉදිරි කද්යෙසර තුළ රට පුරො  ොන්තතොෙන්ත සවිබල ෙන්තෙනෙො ඇති. එයින්ත, 
අකප් ආර්ි යට  ොන්තතොෙන්තකේ සහභොගීත්ෙය ෙැඩිෙනු ඇති." 

අද්ය දින පැෙැත්වූ සමොරේභ  උකළකලහි දී කමම සහභොගිෙන්තනන්ත සොර්ථ   ොන්තතො 

ෙයෙසොයි ොෙන්ත සමගින්ත අද්යහස් හුෙමොරු  රෙත්හ. ෙැඩසටහකන්ත මුඛ්ය කද්ධශනය පෙත්ෙමින්ත, 

සොර්ථ ත්ෙය  රො ගිය තම ෙමන පිළිබඳ  ථො  ළ Ranbath Organic Food and Catering 

Services (Pvt) Ltd. හි සභොපතිනි ජොනකී  ිආරච්චි මහත්මිය ඒ අතරට ඇතුළත් වූෙො ය. 
සමෘද්ධි සංෙර්ධන කද්යපොර්තකේන්තතුකේ අධයක්ෂ කජනරොල් ආර්. පී. බී. තිල සිරි මහතො සහ 
ප්රොකද්ධශීය කල් ේ දීපි ො ගුණරත්න මහත්මිය සහභොගි වූ කමම උත්සෙ අෙස්ථොකේ දී 
ප්රකද්ධශකේ ෙයෙසොය යින්ත පිළිබඳෙ  ළ සිද්ධි අධයන ඇසුකරන්ත සැ සූ ීඩිකයෝ 4ක් ද්ය 
ද්යර්ශනය  රන ලද්ය අතර එෙැනි තෙත් සිද්ධි අධයයන කද්යොලහක් මොර්තු මොසකේ දී එළිද්යක්ෙනු 
ඇත. 

YouLead ෙැඩසටහන හරහො USAID විසින්ත ෙෘත්ීය අධයොපනය ෙැඩි දියුණු කිරීකේ, ෙඩොත් 

කුසලතො සේපන්තන පුහුණු ශ්රම බල ොයක් නිර් මොණය කිරීකේ, සහ තරුණ පිරිස් ඵලද්යොයී 
ෙෘත්ීන්ත කෙත කයොමු කිරීකේ නිරත ෙනු ලැකබ්. කමය, ස්ෙශක්තිය සඳහො සහයදීම, ස්ථොයිබෙ 
ශක්තිමත් කිරීම සහ ආර්ි  ෙෘද්ධිය ප්රෙර්ධනය කිරීම සඳහො ඇමරි ොනු සහ ශ්රී ලොංකි  
ජනතොෙ  අතකර් ඇති දීර් ඝ  ොලීන හවුල් ොරීත්ෙකේ එක් අංෙයක් කේ. 1956 සිට කමකතක්  

ද්යක්ෙො රුපියල් බිියන 350 ඉක්මෙන මුළු මුද්යල  USAID ෙැඩසටහන්ත ශ්රී ලං ොකේ 
ක්රියොත්ම  ී ඇති අතර, ඒෙො මගින්ත කසෞඛ්ය සේපන්තන, උෙත් හො කසේො නියුක්ත  

ජනෙහනයක් ප්රෙර්ධනය  රනු ලැකබ්. USAID හි ෙැඩ ටයුතු පිළිබඳෙ ෙැඩිදුර විස්තර 
ද්යැනෙැනීම සඳහො usaid.gov/sri-lanka කෙත පිවිකසන්තන. 

 


