
 

இலங்ைக ல் உள்ள இைளஞரக்ள் ெதா ல் ைன  றன்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக சர்வேதச ெதா லாளர் தாபனம் மற் ம் 

இலங்ைக வரத்்தக சம்ேமளனம் ஆ யன யேதார் 
ட்டாண்ைம ல் ஒன் ைண ன்றன. 

இந்த ஒத் ைழப்பான , இலங்ைக மற் ம் ேநபாளத் ல் 

நைட ைறப்ப த்தப்பட்  வ ம், ஐக் ய அெமரிக்க இராஜாங்கத் 
ைணக்களத் னால் நி யளிக்கப்பட்ட சரவ்ேதச ெதா லாளர ்

தாபனத் ன் ெதற்கா ய தைலைமத் வத் ெதா ல் ைனேவார ்
ட்டத் ன் பல க் ய ன்ென ப் க்களில் ஒன்றா ம். 

 

ெகா ம் , 2021 நவம்பர ் 8  – 2018 ஆம் ஆய்ெவான் ன்ப , இலங்ைக 

இைளஞரக்ளில் 30%க் ம் ைறவானவரக்ள் யெதா ைல றந்த 

ெதா லாக க ன்றனர.் இலங்ைக ல், ஒ  

ெதா ல் ைனேவாராக இ ப்ப  இன் ம் அ க ஆபத் ள்ள, 

நிைலயற்ற ேதரவ்ாகேவ பாரக்்கப்ப ற . ெப ம்பாலாேனாரின் 

ப்பங்கள் ெபா த் ைற ல் ேவைலவாய்ப்ைப ேநாக்  
சாரந்் ள்ளன. இவற் ன் ைள , 'உந் தல்' காரணிகளால் 

க்கப்பட்ட ெதா ல் ைன  கலாசாரமா ம் - இவ்வைகயான 

கலாசாரத் ல் தனிநபரக்ள் ஒ  வாய்ப்ைபப் பயன்ப த் க் 
ெகாள்வதற்கான நாட்டத்ைத  காட் ம், ேதைவ ன் காரணமாக 

ெதா ல் ைனைவ ேநாக்  வ க்கட்டாயமாக தள்ளப்ப ன்றனர.் 

 

இதன் ர ப ப்பாக, சரவ்ேதச ெதா லாளர ் தாபனத் ன் 

ெதற்கா ய ெதா ல் ைனேவார ் தைலைமத் வத் ட்டம் (SALE) 

ெதா ல் ைனேவார ் உல ல் இைளஞரக்ளின் ரேவசதை்த  
ஊக் ப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண் ள்ள டன் பல ேலாபாய 
தைல கள் லம் ெதா ல் ைனேவார ் ற் ச் ழல் அைமப் ல் 
ஒ  மாற்றத்ைத உ வாக் ற . இவற் ல் ஒன் , இலங்ைக வரத்்தக 

சம்ேமளனம் மற் ம் இலங்ைக ல் உள்ள சரவ்ேதச ெதா லாளர ்
தாபனத் ற் ைட லான க் ய 2 வ ட ட்டாண்ைம ஆ ம், இ  

நாட் ன் இைளஞரக்ளிைடேய ெதா ல் ைனைவ 



ேமம்ப த் வதற் ம், ஆரவ் ள்ள ெதா ல் ைனேவா க்  க ம் 

சாதகமான ழைல உ வாக் வதற் மாக இன்  
ஆரம் க்கப்ப ன்ற . ெதற்கா ய ெதா ல் ைனேவார ்

தைலைமத் வத் (SALE) ட்டத் ன் றப்பம்சமாக, இளம் 

ெதா ல் ைனேவார ் தங்கள் வணிக ேயாசைனகைள 
ெவளிப்ப த்த ம், ேதைவயான ஆதரைவப் ெபற ம், ' ரகா க் ம் 

இளவய த் ெதா ல் ைனவாளர’் (YES) ைத ெவல் வதற்கான 

வாய்ப்ைபப் ெபற ம் ஒ  ய ேத ய ேபாட் ைய 
அ கப்ப த்த ள்ள .   

 “இலங்ைக இன் ம் ெதா ல் ைன ல்  றைன ம் 

பயன்ப த்த ல்ைல. இந்த நிைலைம த்தாக்க ேயாசைனகளின் 
பற்றாக் ைற அல்ல  இைளஞரக்ளிைடேய உள்ள ஆரவ் ன்ைம 
காரணமாக அல்ல, மாறாக றந்த ெதா ல் ைனேவார ் ழல் 

அைமப்  காணப்படாைம ன் ைளவா ம்” என்  சரவ்ேதச 

ெதா லாளர ் தாபனத் ன் (ILO) இலங்ைக மற் ம் 

மாைல க க்கான  வ டப் பணிப்பாளர ் ம்ரின் ங் றார.் 
“ெகா ட-்19”  தத்ாக்கம் ெகாண்ட ந்தைன ன் அவ யத்ைத ம், 

ய வணிகத ் ர் கள் மற் ம் ேசைவக க்கான ரித 
ேதைவைய ம் ப்பாக ட்டல் ெபா ளாதாரத் ல் உள்ள 
வாய்ப் கைள ம் எ த் க்காட் ற . ெதா ல் ைன ைன 

ன்ெகாண்  ெசல்வதற்காக, அைனத் தரப் னரிைடேய ம் ஓர ்
மனநிைல மாற்றத் ைன உண் பண்ணேவண் ள்ள . அதாவ , 

இைளஞரக்ள் தம்ேதைவகைள அ க்ெகாள்ள ம், 

வளங்கைள ம் றன்கைள ம் ெபற் க்ெகாள்ள ம் ஓர ்
மனநிைலசாரந்்த மாற்றமான  அைனத்  தரப் னரிைடேய ம் 

ேதைவப்ப ன்ற ” என் ம் அவர ்ேம ம் ப் ட்டார.் 

 

 

இலங்ைக வரத்்தக சம்ேமளனத் ன் ெபா ச ் ெசயலாள ம் ரதம 
நிைறேவற்  அ காரி மான மஞ் ள  ல்வா, சரவ்ேதச 

ெதா லாளர ்தாபனத் டனான (ILO) ட்டாண்ைம பற்  ேப ைக ல், 

'ெதா ல் ைனைவப் ெபா ளாதார வளரச்் ன் க க் யமான 

ஊக் யாக க ேறாம், ஏெனனில் இ  மற்ற வளங்கைளத் ரட்  

ம ப்ைப உ வாக் ற . இைளஞரக்ள் மற் ம் அவரக்ளில்.   க் ய 



ெசல்வாக்  ெச த் பவரக்ளான ெபற்ேறாரக்ள் மற் ம் ஆ ரியரக்ள் 
மத் ல் ெதா ல் ைனைவ ஊக் ப்பதன் லம் நீண்ட ரம் 
பயணிக்கலாம். இந்நாட்  இைளஞரக் க்  நிரந்தரமான 
நன்ைமகைள வழங்கக் ய இவ்வாறான ஒ  ட்டத் ல் 
ஒத் ைழப்ப ல் இலங்ைக வரத்்தக சம்ேமளனம் க ம் 
ம ழ்ச் யைட ற ’ என்  ப் ட்டார.் 

இைளஞரக்ளின் ெதா ல் ைனைவ ேமம்ப த் வதற்கான 
ைமயான அ ைறைய ேமற்ெகாள்வதன் லம், ெதற்கா ய 

ெதா ல் ைனேவார ்தைலைமத் வத் (SALE)  ட்டம் உயர ்இரண்டாம் 

நிைலப் பாடசாைலகள், பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் ன்றாம் நிைல 

கல்  நி வனங்களில் ெதா ல் ைனேவார ் பாடத் ட்டங்கைள 
அ கப்ப த் ற , ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட பங்ேகற்பாளரக் க்  

சரவ்ேதச ெதா லாளர ் தாபனத் ன் (ILO)  தன்ைமயான 'Start and 

Improve Your Buniess (SIYB) (உங்கள் யாபாரதத்ைத ஆரம் த்  த்  

ெசய் ங்கள்) ப ற் ந்  பயனைடதல், தனியார ் ைற ந்  

வ காட் தல், ேத ய ெபா ளாதாரத் ல் ெதா ல் ைனேவார ்

ஊக் ப்  தாக்கங்கள் பற் ய ெகாள்ைக உைரயாடல்கள் மற் ம் 
மன்றங்கள், ேம ம் பரந்த ெபா  நன்ம ப்  மற் ம் இளம் 

ெதா ல் ைனேவாரக் க்  ஆதரைவ ேமம்ப த் வதற்  
ஆேலாசைன  மற் ம் ப் ணர்  ரசச்ாரங்கைள 
ெசயல்ப த் தல் ஆ யவற் ற்கான வாய்ப்ைப 
வழங்க க் ன்ற . 

"சனா ப  ைபடன், 'நம   வணிகங்கைள ண் ம் 

ெகாண் வ வ  நம  ெபா ளாதாரத்ைத டெ்ட ப்ப ல் 
க் யமானதா ம்’ என்  னார.் எனேவ, அெமரிக்க அரசாங்கம் 

 வணிக வளரச்் ைய . தம  ெசாந்த ட் க்கான ற ேகாலாக 
கவனம் ெச த் ற . இலங்ைக வரத்்தக சம்ேமளனம் மற் ம் 
சரவ்ேதச ெதா லாளர ்தாபனத் டன் இைணந்  ப்பாக ெபண்கள், 

வரலாற் ரீ யாக ன்தள்ளப்பட்டவரக்ள்  மற் ம் அைனத் த் 
தரப் னைர ம் உள்வாங் தல் லம் ெதா ல் ைன ைன 
ஊக் ப்பத டாக இலங்ைக ன் ெபா ளாதார வ ப்ப த்த க்  
பங்களிப்பதைன ட்  – அெமரிக்க தரகம் ம ழ்வைட ன்ற ” 

என்  ெகா ம் ள்ள அெமரிக்காத் தரகத் ன் ெபா ளாதாரப் 
ரி ன் தைலவர ் ப் ஸ்  ெதரி த்தார.் 



 

ெதா ல் ைனவான  ேவைலவாய்ப் க்கைள உ வாக் தல் மற் ம் 
கண்ணியமான ேவைலவாய்ப் க்க க்கான சாத் யப்பா க க் ம் 

ஒ ப  ேமற்ெசன் ,  தற்ேபாைதய நியமங்கைள தகரக்் ன்ற , ய 

ந்தைனகைள உட் த் ன்ற , ர் கைள ன்ைவக் ன்ற  
மற் ம் நிைலேபறான மாற்றத் ற்  வ வ க் ன்ற . 
இவ் ைணவான  இைளஞரக்ளின் பைடப்பாற்றல், அவரக்ளின் 
இயக்கம் மற் ம் றன்களிைன ஒன் ைணப்பத டாக 
2030ல்நிைலேபறான அ த் ைன எய் வதற்கான 
நிகழ்ச் நிர ற்கான ஓர ் வ ைமயான சக் ைன 
ேதாற் க் ன்ற . 


