
�සංෙය�ගය:
අදාළ පා�ශවක�ව� අතර ��වාසෙ� ශ��ම� 
සබඳතා ෙගාඩනඟා ගැ�මට BWJ උද� �ය

සම�ත බලපෑම
ක�ක� ප��කව�� ද ඇ��ව ජා�ක ෙකාට�ක�ව�ෙ� ධා�තාවය ෙගාඩනැ�මට BWJ උද� කෙ�ය.

ක�ක�ව�ෙ� යහපැවැ�ම ෙකෙර� වැ� නැ��ව� ද�වන මාන�ක�වෙ� සහ වැඩ ��ෙ� �මෙ� ෙවනස� ගැන පා�ශවක�ව� වා�තා කර�.

පැ��� සංඛ�ාෙ� අ��ම�, වැඩ හා ස�බ�ධ �වාල සහ ආර�� අ��ල �ෙ� ��ලාභ ෙලස වා�තා � ඇත.

ක�මා�ත ශාලා ම�� ක�ක�ව�ෙ� �වන ත�වය� වැ���� ��ම හ��වා ෙදන ල� (උදා: ආහාර වල �ණා�මකභාවය, ෙ�වා�කාගාර ����, 
�ෙන�දා�මක කට��, ෙසෟඛ� හා ආර�ක �යවර).

ෙමම වැඩසටහන 2020 අෙ� ් ර� මාසය වන �ට එ� 
ඉල�ක ෙබාෙහාමය� කරා ළඟා � ෙහ� ඉ�මවා 
ෙගා� ඇත. 

ෙමම වැඩසටහනට ��ත කා�ය ම�ඩලය� ��න 
අතර එය ��� පරාසයක �යාකාරක� සහ 
පා�ශවක�ව� ආවරණය කර�

ඵලදා�තාවය: කා�ය�ෂමතාව:

�ධාන ෙසායාගැ��

වඩා ෙහාඳ වැඩ ෙජ��දානය (BWJ) 
වැඩසටහෙ� අ�� ඇග�ම 

එ�ස� ජනපද ක�ක� ෙදපා�තෙ���ව, ෙවළඳ හා ක�ක� කට�� කා�යාලය

කා�ය සාධන කාලය:
�� 2017 - �� 2022

ජාත��තර ක�ක� සං�ධානය (ILO)

ෙඩාල� ��යන 6.2 �

අර�ද� සැප�ම:

�යා�මක කර�නා:

සං�ම�ක ෙ�වක��:

ආ��ක ක�ඩාය� වලට ඇ� බලපෑම:

සං�ම�ක ෙ�වක�� ��ණ ෙදන අ�ෙය�ග �ස�ම සඳහා BWJ සැල�ය �� 
අවධානය� ෙයා� කෙ�ය.

ෙමම ව�ාපෘ�ය ම�� සමහර �යාකාරක� සක� කරන ල�, �ෙ�ෂෙය� සං�
ම�ක ෙ�වක��ෙ� අවශ�තා සඳහා මාන�ක ෙසෟඛ�ය ගැන කතා ��ම.

BWJ වෘ��ය ස��වලට සං�ම�ක ෙ�වක�� සමඟ ඔ��ෙ� 
ස��ෙ�දනය සහ අ�ත� �යාකා��වය වැ� ��� ��මට හැ� �ය.

2019 සා��ක ෙ�ව� ��ෙ� ���ම (��ඒ) ෙජ��දාන ජා�ක�� සහ සං�
ම�ක�� සඳහා ���� ඒකාබ�ධ ��ම, බඳවා ගැ�ෙ� ගා�� ඉව� ��ම සහ 
සං�ම�ක ෙ�වක�� සඳහා වැ�� හා නවාතැ� �මනා වැ� ��ම.

කා�තා ක�ක�ව�

BWJ ��� ක�මා�තශාලා හා ��ප�� ම�ට� වල� �� ��ෂ සමාජභාවය 
��බඳ ගැට� ඒකාබ�ධ කරන  මා�ගය� සක� කෙ�ය.

�ං�ක �ංසනය ��බඳ ගැට�ව BWJ ��� අවධානයට  ෙගන ආ අතර එය 
මෑතකා�න CBA � ඇ�ළ� ෙක��.

�වා ���� මධ��ථාන, කා�තා ෙ�වක අ��වා�ක� ���ම සහ ඇඟ�� 
අංශෙ� ඔ��ෙ� සහභා��වය අඛ�ඩව පව�වාෙගන යාම ස�බ�ධව 
ෙජ��දානෙ� ක�ක� �� ශ��ම� ��මට BWJ උද� කෙ�ය. 

ව�ාපෘ� �ය�නය� �සා කා�තා අ��ක��ෙ� සංඛ�ාව ඉහළ යාමට ෙම�ම 
ක��වල කා�තා ෙ�වක �ෙය�ජනය ��ම� ��මට ද ෙ�� �ය.

ජය�හණ සහ �රසාර බව

��ඵලය 1:
2022 වන �ට වඩා ෙහාඳ වැඩ ෙජ��දානෙ� �ධාන ෙ�වා සැප�ම ��� කර �ශ�ත කර� ඇත.

��ඵලය 2: 
2022 වන �ට ජා�ක ම�ට�� ILO, IFC සහ WBG ශ��ම� ජා�ක ආයතන කර� ඇත.

ව�ාපෘ�වල ��කා�න ��ඵලය සා�ෂා� කර ගැ�ම(LTO)

1. ක�ක� අමාත�ාංශෙ� (MOL) සහ සමාජ ආර�ක සං�ථාෙ� (SSC)ප��කව�� සඳහා ��යා ���ව
 (LTO 2 හා ස�බ�ධ ���ව)

3. සා��ක ෙ�ව� ��ෙ� ���ම හ��වා �ම (LTO 3 ස�බ�ධ ���ව)

2. ��වාසය ෙගාඩනැ�ම: ගැ��ක�ව�, හා����, ක�ක�ව�ෙ� �ෙය��ත�� සහ රජය ��පතා ���� සඳහා සහ 
ෙ�වා ෙකා�ෙ�� වැ���� ��ම සඳහා සා��ක �යාමා�ග සඳහා එකට ෙගන ඒම (ස�බ�ධ ���ව LTO 2 සහ 3)

සංරචක ෙහ� භා�තය� ඒවා �රසාරව පැව�මට ඉඩ ඇත

අ� මධ��ථ අ�කවඩා 
මධ��ථ

අ� මධ��ථ අ�කවඩා 
මධ��ථ

අ� මධ��ථ අ�කවඩා 
මධ��ථ

අ� මධ��ථ අ�කවඩා 
මධ��ථ

අ� මධ��ථ අ�කවඩා 
මධ��ථ

අ� මධ��ථ අ�කවඩා 
මධ��ථ

��ඵලය 3: 
2022 වන �ට ඇඟ�� අංශෙ� ��ප�� ��සං�කරණ සඳහා �රසාර යා��ණ ෙජ��දානෙ� �ථා�ත කර ඇත.



COVID 19 සඳහා �ර�චාරය
 COVID-19 පැ��ම BWJ ��� 2020 � ළඟා � ක�මා�ත ශාලා �මාණය �මා කෙ�ය. ෙකෙ� ෙවත�, ව�ාපෘ� කට�� ��පය�ම පාෙ� අඛ�ඩව �� ෙක��. 

BWJ ක�මා�තශාලා �ළ ෙසෟඛ� �යවර �ථා�ත ��ම සඳහා ෙම�ම ඒවාෙ� ��චාරය වැ� ��� ��ම සඳහා � �වරකය� ෙලස �යා).

ෙපාෙරා�� � ��ෙව�
ජාත��තර ක�ක� �ම ����ට අ��ල �ම සහ�ක ��ම සඳහා ගැ��ක� ෙ��� කරග� ආකෘ�  පලදා� ෙ�.

ව�ාපෘ� උපෙ�ශක ක�� අදාළ ගැට� ස�බ�ධෙය� කළමනාකරණය සහ ක�ක�ව� එ��� ��මට උපකා� ෙ�

අදාළ ෙ��ය අමාත�ාංශ (උදා: SSC) ප��කව�� ඇ�ළ� කර ගැ�ෙ� ෙදවන ව�ාපෘ�ය ��� ��ම ජාත��තර ක�ක� 

���� ��බඳ දැ�ව�භාවය හා ��පැ�ම වැ� ��මට උපකා� �ය.       

ෙජ��දානෙ� �ධාන කා��ක උපෙ�ශකවරෙය� ��ම සහ  සහභා�ව�න� අතර ��වාසය ෙගාඩනැ�ම සඳහා BWJ කා�ය 

ම�ඩලෙ� අඛ�ඩතාව ඉතා වැදග� �ය, ෙ�වා ෙය�ජකය�ෙග� වඩා� ���දභාවයට ඉඩ �ම, තහන� ගැට� �ස�ම සහ ��ධ 

පා�ශවක�ව� ස�බ�ධ කර ගැ�ම.

උග� පාඩ�
එ� අදාළ�වය හා  පලදා�තාවය වැ� ��ම සඳහා, 

ඇඟ�� අංශය �ළ ඇ� අෙන�� ක�මා�තශාලා 

ඇ�ළ� ��ම සඳහා ආකෘ�යට ගැල�� අවශ� ෙ� 

(උදා: අපනයන ෙනාවන ක�මා�තශාලා ඇ�ළ� ෙ�)

��කා�න ව�ාපෘ� ම�� පැහැ�� �රසාර සැල�� සහ 

�ෙ�ශය� ෙනාමැ� �ට යැ�ම ඇ��ෙ� අවදානම පව�

��ෙ�ශ
ව�ාපෘ�ෙ� අදාළ�වය වැ� ��ම: 
ඇඟ�� �ෙ��ෙ� අපනයනය ෙනාකරන ක�මා�ත ශාලා ෙවත BWJ අවධානය ��� කර�න

ෙ�වක��ෙ� ෙ�ව� ��ෙ� ධා�තාව ශ��ම� ��ම: 
සා��ක ෙ�ව� ��ම ව�ධනය ��ම සඳහා කා�ය සාධන වැ���� ��ෙ� උපෙ�ශක කාරක සභා 
(PICC) සහ TU සා��ක ෙ�ව� ��ම ෙප�ෂණය ��ම සඳහා

PICC � වැඩ කට�� ශ��ම� ��ම: 
�දහස �ව�නය ��ම අර�� කරග� �යාකාරක� ව�ධනය කර�න. �� ��ෂ සමානා�මතාවය �ව�නය 
��ම සහ ෙ�වක��ෙ� ධා�තාව 1 ව�නය ෙගාඩනැ�ම අර�� කරග� �යාකාරක� ව�ධනය ��ම

ෙ�වාෙය�ජක-ගැ��ක�ව�ෙ� සබඳතා කළමනාකරණය ��ෙ� කා�යභාරෙය� BWJ �මෙය� ඉව� කර�න: 
ෙ�වා ෙය�ජකය�ෙ� සංග� ගැ��ක�ව� සමඟ  ස�බ�ධ �රත �ෙ� හැ�යාව වැ� ��ම �යාපෘ� 
ස�බ�ධ කාරණාවල� ; (ෙ�වාෙය�ජකයාෙ� සංග� ෙවත ෙයා� කරන ලද ෙමම �යාෙ� ස�ප� ඇඟ�� 
සලකා බල�න)

�රසාර බව සහ�ක ��ම සඳහා BWJ �යාව�ෙය� ඉෙගන ග� පාඩ� උකහා ග�න:
PAC සහ CBA ආ�ත �ම සහ �ෙ�ශය� සමාෙල�චනය කර ආයතනගත කර�න

MOL � BW ඒකකය ස�ය කර�න:
එ� �වා�න �යාකා��වය සඳහා එයට �මාණව� ස�ප�  සහ ධා�තාව� ඇ� බවට වග බලා ග�න

වෘ��ය ස�� (TU) අවශ�තා සහ ��ඛතා සඳහා ධා�තා ව�ධන උ�සාහය�ට අ�ව�තනය �ම: 
�මාණව� ���ව� සහ�ක ��ම සඳහා කැනඩාව අර�ද� සපයන ව�ාපෘ�ෙ� ��ඵල පදන� කර 
ග�න

BWJ � ��ඵල රා�ව සමාෙල�චනය කර�න:
BWJ � දැනට පව�න �මාණා�මක ද�ශකය�ට අමතරව, ෙවන�ක� සහ බලපෑ� ���ෂණය ��ම 
සඳහා �ණා�මක ද�ශක සක� කර�න.

��ප�� ෙවන� ��ම ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�න: 
TU � කා�යභාරය ඉහළ නැං�ම සහ සංග� �දහස �ව�නය ��ම වැ� ��ප�� ��සං�කරණ හා 
ස�බ�ධ කට�� සඳහා වැ� ස�ප� �මාණය� ෙව� කර�න

��� මධ�ම කළමනාකා��වෙ� සහ ෙ�වක��ෙ� ක�මා�තශාලා ඉහළ කළමනාකරණෙ� වැඩ �ෙ�ශය 
ෙපළගැ��ම සහ�ක ��ම: 
ක�මා�තශාලා ඉහළ කළමනාකා��වයට ���ව ලබා �ම

BWJ1 � අර�ද� සැප�ෙ� �මය සමාෙල�චනය කර�න: 
වා��ක අර�ද� ෙව�වට වසර ගණනාව� �රා ව�ාපෘ� කට�� සඳහා අර�ද� ලබා ගත හැ� බවට සහ 
�ථාවර ආෙය�ඡනය සහ�ක කර�න.

TU ස�බල ගැ��ම සඳහා ��ප�� ��සං�කරණ �ව�නය කර�න:
TU ට �යාකා� ��කාව� ඉ� ��මට සහ සංග� �දහස �ව�නය ��මට TU සහ රජය සමඟ වැඩ 
කර�න.(තවද ෙවළඳ ස�� ෙවත ද ෙයා� කරන ල�)

ෙ�වා ෙය�ජකය�ෙ� සංග� වල කා�යභාරය ශ��ම� ��ම සහ �රසාරභාවය ඉහළ නැං�ම:
ගැ��ක�ව� සමඟ ව�ාපෘ�ය� සංව�ධනය කර�න එම�� �ශාල ක�මා�ත ශාලා �ඩා ඒවා 
���ව සහ ��� කර (අ��ල ෙනාවන ඒවා) ILS, සඳහා � කැප�ම සහ ��පැ�ම ශ��ම� ��ම 
සඳහා( ගැ��ක�ව� ෙවත ද ෙයා� ෙකෙ�)
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