
ශ්රී ල ාංකීය තරුණ ප්රජ වට වයවස යකත්ව ම ර්ග ප ද  ගැනීමට සහ ය වවමින්, ජ තයන්තර කම්කරු 

සාංවිධ නය සහ ලාංක  ව ණිජ මණ්ඩලය  

නව හවුල්ක රිත්වයට අවතීර්ණ වවයි 

  

ජ තයන්තර කම්කරු සාංවිධ නය (ILO) විසින්, එක්සත් ජනපද ර ජය වදප ර්තවම්න්ුවවහි මූලයමය 

අනුග්රහය සහිතව, ක්රිය ත්මක කරනු ලබන “දකුණු ආසිය නු වයවස යකත්ව න යකත්ව” වැඩසටහවනහි 
කර්තවයයන් ගණන වක් අතරට වමම සහවයෝගිත වය ඇුළත් වේ.  

වක ළඔ, 2021 වන වැම්බර් –  

2018 වර්ෂවේ දී සිදු කරන ලද අධයයනයකට අනුව, ස්වයාං රැකිය ව පරම දර්ී වෘත්තීයයක් වලස 

සලකනු ලබන්වන් ශ්රී ලාංක වේ තරුණ ප්රජ ව අුරින් 30% කටත් අඩු ප්රම ණයකි. ශ්රී ලාංක ව ුළ, 

වයවස යකයකු වීම අවද නම් සහිත, අස්ථ වර වෘත්තීමය වත්රීමක් වලස තවමත් සලකනු ලබන අතර, 

ර ජය අාංශවේ රැකිය  සඳහ  නැඹුරුත වයක් පවතී. එහි ප්රතිඵල වලස, අවස්ථ වන්වලින් ප්රතිල භ 

ලබ ගැනීමට වපළඹ වීම වවනුවට, ජීවවනෝප යක අවශයත වය නිස  වයවස යකත්වයට පුද්ගලයන්  

වය මු වන සාංස්කෘතියක් බිහි වීමය. 

ඊට ප්රතිච ර වශවයන්, ජ තයන්තර කම්කරු සාංවිධ නවේ “දකුණු ආසිය නු වයවස යකත්ව න යකත්ව” 

(SALE) වැඩසටහන මගින්, වයවස යක වලෝකයට තරුණ තරුණියන්වේ පිවිසීම ඉහළ නැාංවීමට සහ 

උප ය ම ර්ගික මැදිහත්වීම් ගණන වක් හරහ  වයවස යක පරිසර පද්ධතිවේ වවනසක් ඇති කිරීමට 

කටයුු කරනු ඇත. ඒ අුරින් එක් පියවරක් වශවයන්, වද්ශවේ තරුණ ප්රජ ව අතර වයවස යකත්වය 

ප්රවර්ධනය කිරීම සහ වයවස ය අවේක්ෂකයන් සඳහ  වඩ ත් පහසුක රක පරිසරයක් නිර්ම ණය කිරීම 

පිණිස ලාංක  ව ණිජ මණ්ඩලය හ  ජ තයන්තර කම්කරු සාංවිධ නවේ ශ්රී ලාංක  ක ර්ය ලය අතර 

වදවසරක් සඳහ  වන හවුල්ක රිත්වය ප්රධ න වනු ඇත. 

“ශ්රී ලාංක ව තවමත් වයවස යකත්වවේ පූර්ණ ශකයත වය ප්රවයෝජනයට වගන නැහැ. වමම තත්ත්වය 

නවය අදහස්වල හිඟයක් වහෝ තරුණයන් ුළ උවදයෝගවේ ඌනත වයක් නිස  ඇති වූවක් වන වවයි, 

පරම දර්ී වයවස යක පරිසර පද්ධතියක් වන මැති වීවම් ප්රතිඵලයක්,” යැයි ජ තයන්තර කම්කරු 

සාංවිධ නවේ ශ්රී ලාංක ව සහ ම ලදිවයින බ ර අධයක්ික  සිම්රින් සිාං මහත්මිය පැවසුව ය. “වක විඩ්-19 

වහ්ුවවන්, විවශ්ෂවයන් ඩිජිටල් ආර්ිකවේ අවස්ථ  ද ඇුළුව, නවයකරණ චින්තනයක 

අවශයත වයක් සහ නව වය ප රික විසඳුම් හ  වස්ව  සඳහ  වේගවත් අවශයත වයක් නිර්ම ණය වී 

තිවබනව . වයවස යකත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහ , ආකල්ප වර්ධනය සහ ආධ රක පද්ධති නිර්ම ණය 

කරමින්, තරුණ ප්රජ වට අවශය ප්රවේශය, සම්පත් හ  කුසලත  ලබ  දීමට අපවේ උත්ස හයන් පුළුල් 

කිරීමට අවශය යි.”  

ජ තයන්තර කම්කරු සාංවිධ නය සමග හවුල්ක රිත්වය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින්, ලාංක  ව ණිජ 

මණ්ඩලවේ මහ වල්කම් සහ ප්රධ න විධ යක නිලධ රී මාංජුල ද සිල්ව  මහත  වමවස් පැවසීය. “ආර්ික 

සාංවර්ධනවේ වැදගත්ම උත්වේරකය වලස අපි දකින්වන් වයවස යකත්වය වන අතර, අගය එකු කිරීම 

සඳහ  අවනකුත් සම්පත් බලමුළු ගැන්වීම සිදු කරන්වන් වයවස යකය යි. තරුණ ප්රජ ව අතර වමන්ම 

ඔවුන්වේ මූලික බලපෑම්කරුවන් වන වදමේපියන් හ  ගුරුවරුන් අතර වයවස යකත්වය ප්රවර්ධනය 

කිරීම, නව වය ප ර බිහිවීවම් ප්රවණත වයක් ඇති කිරීමට උපක රී වේ. වමරට තරුණ තරුණියන්ට 

අඛණ්ඩව ප්රතිල භ ලබ  දිය හැකි වමවැනි වය පෘතියක් සමග සම්බන්ධ වී කටයුු කිරීමට ලැබීම ලාංක  

ව ණිජ මණ්ඩලවේ අපට මහත් සුටක්.”  

තරුණ වයවස යකත්වය ඉහළ නැාංවීම සඳහ  පරිපූර්ණ ප්රවේශයක් ගනිමින්, SALE වැඩසටහන මඟින් 

ඉහළ ද්වීතීයික ප සල්, විශව් විදය ල සහ තෘතීයික අධයයන ආයතනයන් වවත වයවස යක්ව විෂයම ල  



හඳුන්ව  දීම; වතෝර ගනු ලබන ප්රතිල භින්හට ජ තයන්තර කම්කරු සාංවිධ නවේ ප්රමුඛතම 'Start and 

Improve Your Business' (SYIB) පුහුණු වැඩසටහවනහි ප්රතිල භ ලබ  ගැනීමට අවස්ථ ව සැලසීම; 

වපෞද්ගලික අාංශය වවතින් උපවද්ශනය ලබ  දීම; ජ තික ආර්ිකය ුළ වයවස යකත්වය ප්රවර්ධනය 

කිරීවම් බලපෑම් පිළිබඳ ප්රතිපත්තිමය සාංව ද හ  සාංසදයන් වමවහයවීම; සහ පුළුල් මහජන දැක්මක් හ  

තරුණ වයවස යකයන්හට සහ යක් සඳහ  උපවද්ශන හ  දැනුම්වත් කිරීවම් වැඩසටහන් ක්රිය ත්මක 

කිරීම වැනි වස්ව  රැසක් සැපවේ.    

“අවමරික නු ජන ධිපති වජෝ බයිඩන් මහත , ‘අපවේ ආර්ිකය ප්රතිස්ථ පනය කිරීම යනු අපවේ කුඩ  

වය ප ර ප්රතිස්ථ පනය කිරීමයි’ යනුවවන් ප්රක ශ කර ඇත. ඒ අනුව, කුඩ  වය ප ර වර්ධනය කිරීම 

තමන්වේම ප්රකෘතිභ වයට පත්වීවම් මූවලෝප ය වලස එක්සත් ජනපද රජය විසින් හඳුන වගන ඇත. 

විවශ්ෂවයන්ම, ක න්ත වන් හ  දුෂ්කරත වයන්ට ලක්වූ ප්රජ වන් ද අයත් වන පරිදි ආර්ිකය ශක්තිමත් 

කිරීමට සහ ඇුළත්කරණය වඩ ත් වැඩි කරලීමට, ශ්රී ලාංක වේ වයවස යකත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම 

සඳහ  ලාංක  ව ණිජ මණ්ඩලය හ  ජ තයන්තර කම්කරු සාංවිධ නය සමග හවුල් වීමට ලැබීම පිළිබඳව 

වක ළඹ එක්සත් ජනපද ත න පති ක ර්ය ලය සුටට පත්වන බව, එහි ආර්ික ප්රධ නී පිලිේ ලූස්ලි 

මහත  පවසයි. 

රැකිය  උත්ප දනය හ  සුනිසි රැකිය  අවස්ථ  සඳහ  ඇති ශකයත වවයන් ඔබ්බට යමින්, 

වයවස යකත්වය මඟින් පවතින සම ජ-ආර්ික බ ධක දුරැලීමට, නව චින්තනයක් වග ඩ නැඟීමට, 

ගැටළුවලට පූර්ව විසඳුම් සැපයීමට, වමන්ම නිරන්තර වවනසකට මඟ ප දයි. වයෞවනයන්වේ 

නිර්ම ණීලිත්වය, ක්රිය ීලීත්වය සහ කුසලත  සමග ඒක බද්ධ වූ විට, එය 2030 තිරසර සාංවර්ධන 

නය යපත්රවේ අභිල ෂයන් කර  ළඟ වීමට මග පෑදිය හැකි බලවත් බලවේගයක් නිර්ම ණය කරන්වන්ය.  


