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අනාගත ලැඩ ලෝකය 

           ශතරලන කාර්මික විප්ලය භඟින් කෝක ජනයාකේ විබලයන් ශා ඵාකඳොකරොත්තු ඉටුකිරීභ 

වශා මිලියන ගණන් නලරැකියා අලව්ථා නිර්භාණය කරනු ඵයි.කකකවේ කලතත් කභය යථාර්තයේ 

ඵලට ඳත් වීභ ට නල දත්ත ශා මූාශ්ර භත ඳදන්  ව නකලෝත්ඳාදන ප්රකශයේ  නිර්භාණය ලන රැකියා 

ශා ඊට අලය ලන කුවතා ශුනනා ගැනීභට කෝකය පුරා වපදායි භශා ඳරිභාණ ක්රියාලලියේ 

ආර් බ කෂයුතුය. කභ භ ලාර්තාල භගින් නල ආර්ථිකකේ ගැෂපී්  අලයතාලයන් ශා නල රැකියා 

අලව්ථාලන් නිර්භාණය කිරීභට කශේතුලන කරුණු දැනගැනීභට  අනාගතකේදී භතුලන රැකියා  

වභාකෝචනයට ශා ඒලාට අලය කුවතාලයන් කභොනලාදැයි කවොයා ගැනීභට උත්වාශයේ දරයි.   

ඩිජිටල් තාේණය ශා භානල වාධක අනාගත ලෘත්තීන් හි ලර්ධනයේ ඵාගැනීභට අලය කශ. තලත් 

ආකාරයකින් ඉදිරිකේදී නල තාේණයට හුරුවීභ කභන්භ ශරිත ආර්ථික රැකියා වශා ඉශෂ ඉල්ලුභේ 

ඇතිකලයි. 

World Economic Forum හි වි්කල්නයට අනුල 2018-2022 කාකේදී කොල තුෂ නල රැකියා 

අලව්ථා  මිලියන 133 ක ප්රභාණයේ ජනිත ලනු ඇත. මින් 37% ක ප්රභාණයේ ිහහිලනු ඇත්කත් වාත්තු 

කවේලක අංකේය. 17% විකුණු්   ශා අකවි අංකේද  16% දත්ත ශා කෘතිභ බුද්ධිය  අශ්රීතල ද 12% 

ඉංජීකන්රු ශා ඳරිගණක අංකයන් ශා 8% භශජන  වංව්කෘතික අංකේ ද ිහහිලනු ඇත. 

ඉශම ලේගයකින් නිර්මාණය ලන රැකියා අඩුම කුවතාලයන් අල ලන රැකියාලන් 

Artificial Intelligence Specialist Land Fill Bio Gas Generation Technician 

Medical Transcriptionist Social Media Assistants 

Data Scientist Wind Turbine Service Technicians 

Customer Success Specialist Green Marketers 

Full Stack Engineers Growth Hackers 
 

කාර්මික ලයාප්තිය ශා ඳාරිකබෝගික අලයතා කලනව ් වීභ ශතරලන කාර්මික විප්ලය නිවා සිදුලනු 

ඇති අතර රැකියා අලව්ථා විතැන් වීභ  ආදාය්  විභතාලය  අවභාන ව අලව්ථාලන් විා කව 

තලදුරටත් ඳලතිනු ඇත. කෘතිභ බුද්ධිය නිවා අඳට හුරුපුරුදු ලැඩ කෝකය නැලත වකව් කිරීභකට 

ේ කරමින් ඇත. ලෘත්තිකයන්ට තභ ලෘත්තිය කරකගන යෑක්  දී කායට අනුල තභ දැනුභ ශා 

කුවතාලන් යාලත්කාලීන කරගැනීභ අතයලය අංගයේ වී ඇත. 

මිනිවා ලයව ්ගතලත්භ, ඉගනීභ, උඳාධි ඵා ගැනීභ කශෝ ප්රකට ආයතන ලට ඇතුත් වීභ යනාදිය 

වර ක්රියාලලියේ කනොලනු ඇත. නවීන ලෘත්තිකයින්ට භාර්ගගත ඳාඨභාා වංලර්ධන ලැඩවටශන්  

Pod Casts ශරශා කලදාටත් ලඩා ව් ඵන්ධ ගතවී සිටිය යුතුය. කභහි දී වා් ප්රදායික අධයාඳනයට ලඩා 

Life Long Learning යන්න ශා කර්භාන්ත ලට සුදුසු කුවතාලයන්ට අනුගතල සිටිය යුතුය.   



 

 
 

 

දීර්ඝකාලීනල එකභ රැකියාලක නිරත වීභ ප්රභාණලත් කනොලනු ඇත.ඔඵ රැකියාලේ ආර් බකේදී උගත් 

දෑ කල් ගතලත්භ කශගකයන් යල්ඳැන කගොව් තිිහය ශැකිය. අනාගතකයදී පුද්ගයකුකේ ආයු 

අකප්ේාල ලැඩිවී විශ්රාභ ලයව තලත් ඉශ යනු ඇතැයි අකප්ේා කකකර්. උදාශරණයේ කව අකවි 

කෂභණාකරුකලකුට ලර්තභානකේදි අලය කුවතාලය කල්ගතලත්භ ලර්ධනය වී කශෝ අඩුවී තිිහය 

ශැකිය. කකකනේ ලවර 4ක උඳාධි ඳාඨභාාලේ ව් පර්ණ කරන විට එහි ලංගු බාලය කල්ගතවී 

තිිහය ශැකිය. කවේලා කාය තුෂ micro learning , කර්භාන්ත පිළිඵ  ලිපි, විදුත් ඳණිවුඩ ලැනි දෑ  

උඳකයෝගී කරකගන දැනුභ ලැඩිකරගත ශැක.  තරුණ ඳරපුර ලඩාත් උනන්දුකලන් කලනව් ලන 

තත්ත්ලයන් ගැන අලකඵෝධකයන් සිටින නිවා ශා දැනු්  යාලත් කාලීන කරකගන සිටින නිවා කුවතා 

ඳාදක වශතික ශා විකල්ඳ අධයාඳන රභ පුුලල් ලකයන් පිළිගනු ඇත. නායකත්ලය  

වි්කල්නාත්භක චින්තනය ලැනි කුවතා රැකියා කවොයා ගැනීක්  දී තල දුරටත් ලැදගත් ලනු ඇත. 

වංකීර්ණ තත්ලයට ඳත්ල ඇති වභාජය තුෂ එේ විය ේකේත්රයකට ප්රවීණත්ලයේ දැේවීභට ලඩා විවිධ 

ේකේත්රයන් කකකරහි ප්රවීණත්ලයේ දැේවීභ ලැඩ කෝකය තුෂ කායේ රා ඳැලතීභට කශේතු වාධක 

ලනු ඇත.   

රැකියාලකට සුදුසු නිපුණතාලය වශා ඇති තරඟය ඉතාභ තියුණු එකකි.ලවර දශයකට කඳර අලයල 

තිබූ නිපුණතාලය තලදුරටත් ලර්තභානකේ දී අලය කනොලනු ඇත. තාේණය  ව්ලයංක්රීයවීභ ශා 

කෘත්රිභ බුද්ධි කය හි අනලරත ගභන අඳ ලැඩ කරන්කන් කකකවේද යන්න තීරණය කරයි.ව්ලයංක්රිය ව 

කෝකකේ මිනිවාකේ ව්ථානය කුභේද යන්න අඳ කලත ඉතිරිල ඇති ප්ර්නයකි. 

ව්ලයංක්රීයකරණය  කරොකඵෝ තාේණය ශා කෘත්රිභ බුද්ධිය රභරභකයන්  රැකියාකශ ව්ලබාලය ශා 

ඳලතින රැකියා ගණන කලනව ් කරනු ඇත. ක්  ලනවිටත් අඳකේ ජීලන තත්ලය උවව ් කිරීභට  

පදායිතාලය ඉශ නැංවීභට ශා වාභානය ජීලන කාය තීරණය වීභ තාේණය භත රා 

ඳලතී.කෝක ජනගශනය වියඳත්කලමින් ඳලතින ලකලානුලක ලයාඳාරයන්ට, විශ්රාභ වියද්  ලට 

ඵඳෑ්  කරයි. ලයව්ගත කවේලකයන්ට නල කුවතාලයන් ඇතිකර ගැනීභටත්, ලැඩිපුර කවේලය 

කිරීභටත් සිදුකශ. ජනගශනය ලයව්ගතලන රටල ආර්ථිකයන් මිනිව් ශ්රභය හිඟවීභ නිවා 

පදායිතාලය ඉශ නැංවීභට ව්ලයංක්රීයකරණයට කයොකරකරයි. 

ලවර 2030 ලනවිට එේවත් ජාතීන්කේ වංවිධානය උඳකල්ඳනය කරන ඳරිදි ිහලියන 4.9 ේ නාගරික 

ජනගශනය කශ. ලවර 2050 ලනවිට කෝක නාගරික ජනගශනය 72% කශ.කභභ නගර රැකියා 

උත්ඳාදනකේ ලැදගත් කාර්ය බාරයේ ඉටුකරයි. 

විා ලැඩකරන ලයකවේ ජනගශනයේ වහිත දියුණු ලන රටලල්  ආකයෝජනයන් කේ ලැඩි ප්රභාණයේ 

ආකර්නය කරගනු ඇත. භධයභ ඳන්තිකේ අඩුවීභ ශා කර්භාන්ත ාාල භශා ඳරිභාණකේ 



 

 
 

ව්ලයංක්රීයකරණය නිවා රැකියා අහිමි විභ ලන අතර වංලර්ධිත රටල වභාජ අවශනයද වැකිය යුතු 

කව ලැඩිලනු ඇත. 

ලවර 2030 දී ඵේති ඉල්ලුභ ශා ජ ඉල්ලුභ පිළිකලලින් 50% ේ ශා 40%ේ කව ඉශෂ යනු ඇත. 

නල ආකාරකේ විකල්ඳ ඵේතීන්  ඉංජීකන්රු ඳද්ධතියන්  නි්ඳාදන වැසු්  ශා 

කෂභනාකරණයන් නැලත බාවිතා කිරීභ යන ේකේත්රයන් නැලත වකව ්වීභේ සිදුලනු ඇත.    

පුද්ගයන් ලලයන් ගත් ක ඔවුන් අඛණ්ඩල අධයනයන් කරමින් ෙැනුේ යාලත්කාලීන කරගත 

යුතුල ඇත. සිය ලෘත්තීය දියුණුල වශා ඉදිරි ෙැක්මක් වහිතල කුමන කුවතා අලෙැි 

අලලබෝධලයන් සිටීම ලබලශවින් ලැෙගත් ලනු ඇත. 

අධාඳන තයතනයන් ලලයන් වකනවිඉ ඉතා ඉක්මනින් ලලනව් ලන විය ක්ල්රයන් 

ලමොනලාෙැි අධයනය ලකොඉ කිනනමින්   වශා අල ඳාමමාා ශුනන්ලාීමමඉ ූදොනේල සිියය 

යුතුය. 

ලාඳාර තයතනයන් ලඩා වැකිලිමත් විය යුත්ලත් සිය කාර්යමණ්ඩ වැසුේ කිරිම වශ අනාගත 

කුවතා අලතාලයන් ඉටු කිරීම වශා වැසුේගත මානල වේඳත් කෂමනාකරණ පියලර 

අනුගමනය කිරීමඉි. 

රාජ් ්රතිපඳත්තිප වේඳාෙකින්, ලමහිීම නැගී එන කුවතා අලතාලයන් ඉටුකිරීමඉ අධාඳනයඉ 

මූලිකත්ලය ීම සුභොි අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීමඉ නායකත්ලය ලගන කඉයුතු කෂයුතුය. 
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Future Work Skills 2020 / Institute for the future, the University of Phoenix Institute,

https://www.equiposytalento.com/contenido/download/estudios/futureskills2020.pdf 

*The Changing Nature of Work, 2019 World Development Report, 

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019#:~:text=The%20World%20Development%20Report%20(
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*The Future of Work Jobs and Skills in 2030, Toby Peyton-Jones, 
https://www.hrmagazine.co.uk/article-details/siemens-toby-peyton-jones-the-future-of-work-innovation-and-

skills 

*Strategies for inclusive growth in Asia and the Pacific, Akiko SAKAMOTO, Johnny SUNG, 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-

bangkok/documents/publication/wcms_650239.pdf 

* Jobs of Tomorrow Mapping Opportunity in the New Economy, World Economic Forum, 
https://www.weforum.org/reports/jobs-of-tomorrow-mapping-opportunity-in-the-new-economy 

*Workforce of the future, The competing forces shaping 2030, www.pwc.com/people 
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