
1 
 

1. ජීවිතය ජයගනිමු - සාර්ථක වෘත්තීයකට නිවැරදි මඟ කියාදදන  

වෘත්තීය මාර්දගෝපදේශ සතිය 

රටේ සංවර්ෑිේ අරමුණු කරගත්, වර්තෘි රජටේ, අතිගරු ජිධිුතිතුෘටේ ජතික 

ප්රතිුත්ති ප්රකයේ වි ‘ටසෞගයටේ දිරි  ැ්මෘ ‘ ප්රතිුත්ති ප්රකයේ තුළ ්රෘ ූකකේ 

කුසකත, නිපුණත, හ ත්මෂණික ඥිටේන් පිි පුන් මිනිස් ූකේ්ම ටකස සවිූක 

ගන්වීෘ මරක අටේ්මෂව වී ඇති අතර, ෘිව සම්ුත සංවර්ෑිේ කිරීටම් ටෘකී දක්මකේ 

රටේ සංවර්ෑිේට ටූටහවින් පිටිවහරූ වි දත වැගත් අිභිවනීේ ප්රටශයේකි.  

 

ටෘෘ සන්ැර්ේ තුළ ටකෝක ෘේටටම් ශ්රී කංකීේ ්රෘ ූකකේ්ම ේි ැ්මෘ ටුරටු ටකොට 

ටගි ජතික ෘිව සම්ුත් හ ටස්ව නියු්මති ප්රතිුත්තිේ්ම තුළ අන්තර්ගත මිනිස්ූක 

හ රැකිරක්ෂ පිබඳූී  රජය ප්රතිුත්තිේ ්රිේත්ෘක කිි ටම් ප්රමු  කර්ේේ සීහ අංක 

1640/31 ැරණ 2010.02.12 ිරිති අති විටේෂ ගසේ ුත්රේ ෘිනන් ස්ාපිත, මිනිස්ූක හ 

රැකීරක්ෂ ටැුර්තටම්න්තුව වර්තෘි රජටේ ,තරුණ හ ක්රීඩ අෘතයංයේ ේටටත් 

ෘිව සම්ුත සංවර්ෑිේ සීහ,්රෘ ූකකේ සවිූක ගන්වමින් විරැකිේව අවෘ කර  

රටේ ආර්ථිකේ ය්මතිෘත් කිරීෘට වයුිති රැස්ම   ්රිේත්ෘක කරමින් ඒ සැහ සක්රීේ 

ප්රේත්ිේක නිරත ටවමින් ිටටිි. මභකී අයමුණ ාක්ෘත් කිරීමේ අභිප්රාඹ මඳයදිව  නිස්ලඵර වා 

රැකීයක්ා මදඳාර්තමේන්තු මභභ ර්මේ සිට ජාතික ෘත්තීඹ භාර්ම ෝඳමේල තිඹක් ප්රකාලඹට ඳත්කයනින්  

සුවිමලේෂී ිඩටවනක් ක්රිඹාත්භක කිරීභට ිරසුේ කය ඇත.  

 

රැකිේ නිර්ෘණ හ ප්රවර්ෑි කටයුතු සහ විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ කූදීෘ ටෘහි ප්රමු  

කර්ේේ්ම ටවි. ිරස්ත්රි්ම ෘේටමින් ්රිේත්ෘක ෘහජි රැකිේ ටස්ව ෘෑයස්ාි  (Public 
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Employment Service Centers– PES) ෘිනන් සහ ිරස්ත්රි්ම හ ප්රටේය ේ ටරූකම් කර්ේකවකට 

අනුයු්මතව ිටටිි  ටැුර්තටම්න්තුටශ නිකෑරීන් හරහ ටෘෘ විෂේ ුාේට අැළව 

සුවිටේශ්රූ කර්ේර්ේ රශිේ්ම ඒ හරහ ැිටෘත් දීුවයේතව ිටකරකරනු කූි. 

රටක ේ රෘ ූකකේ ව කරෘ රටේ ආර්ථික වර්ෑිේ පිබඳබිඹු කරි ේ රෑි සෑකේ්ම වි 

අතර, අවෘ ්රෘ ූකක සහිතත්වේ්ම තුළ රටකට තෘ ෘිව ප්රේෑිටේ රුි ෘ 

යකයතව ටිොෘතිවීටෘන්, එෘ රටටහි සෘජ ආර්ථික සංවර්ෑිේ සීහ ටේොැ ගනීෘට 

ඇති හකිේව අහිමි ටවි. වර්තෘි ශ්රී කංකික  ්රෘ ටවළීටුොටළහි ඇති ගටු  පිබඳූී 

සකක ූරෘටම් දී ්රෘ ූකකේට අේත් පුේගකේන් අති න් 5% කට වඩි ප්රෘණේ්ම 

විරැකිේටවන් ටුටළි අතර, ඹ අවු 20-24 ඳයාමේ විරැකිඹා ප්රතිලතඹ 21.6  ක  ඉවශ අ ඹක්  ිනීභ 

එනේ,  ්රෘ ූකකේට රුි ෘ වයටේන් ආටේෝජිේ කළ හකි පිි ස අඩු අගේ්ම ගනීෘ 

සකකිේ යුතු කරුණකි. 

 

ර්තභාන ලල රී රංකාමේ ජන වනඹ නිලිඹන 21.6 න අතය ඉන් නිලිඹන 15.3 ක් ඳභණ ඹ අවුරුදු 18 ට ිඩි 

පුේ රඹන් මයි. ඉන් නිලිඹන 8.5 ක් ප් යභාණඹක් ලල යභ ඵරකාඹට අඹත් මයි. 2019 භව ඵිංකු ාර්තාට අනු 

ලල රී රංකාමේ භලත ලල යභ වබාගිත් අනුඳාතඹ 51.8 ක් න අතය ාභානය විරැකිඹා අනුඳාතඹ 4.9ක් ිස් 

අ ඹක ඳතී. (Covid -19 මවේතුමන් ර්තභාන දත්ත මනලවී ඇත.) ශ්රී රංකාමේ රභ ඵරකා වබාගිත්ඹ 

අනුඳාතඹක් මර ිරක විට ඉන් 73.4  ක් පුරු රනිකඹන් න අතය කාන්තා රභ ඵරකා වබාගිත් අනුඳාතඹ 

34.6 ක අ ඹක ඳතී.  එමේභ කිසිදු අධයාඳනඹක, මේා ස්යුක්තික මවෝ ෘත්තීඹ පුහුණුක ස්යුක්ත මනොන 

ඹ අවුරුදු 15-24 ඹල කාණ්ඩඹ අතය සිටින ජන වනඹ 774,000ක් ඳභණ මයි. ඉන් රැකිඹා අමප්ක්ාමන්  

සිටිනුමේ 153,000ක් ඳභණ පිව ක් ඵ 2017 ර්මේ ඇලතමේන්තු අනු මඳනී ඹයි. 

 

එඵිවින් විරැකිඹාමන් සිටින පිව මන් ද ිඩිභනක් පිව ක් අධයාඳනඹක්, ෘත්තීඹ පුහුණුක් රිබීභ මවෝ 

රැකිඹාක් අමප්ක්ාමන් මවෝ මනොසිටීභ භ ිරකිඹ යුතු කරුණකි. ලල රී රංකාමේ මුළු ජන වනමඹන් 70  ක් 

ඳභණ ග් යාමීඹ ප් යමේල ආලල ව ත ජීත්න අතය එභ ලල යනිකඹන් මඵොමවොභඹක් මදනා ෘජු ව ක්ර තභ 

ජීමනෝඳාඹ කෘෂිකාර්නික ක්මේත්රඹ ආ්රිත ඳත්ා  නු රඵයි. මභභ මකොටසින් ිඩි ප්රභාණඹක් අවිිමභත් 

අංලඹට අඹත් මේ . 

 

එමේභ ලල යභ මශමඳොශට ප් යමේල න පුේ රඹන් වා ප් යභාණත් න ඳව දි ජාතික ආර්ථිකඹ තුශ මේා 

ස්යුක්ති අලථා පුළුල් මනොවීභ ද, න රැකිඹා අලථා ස්ර්භාණඹ වු ද එභ ක්මේත්රර පුහුණු රනිකඹන් මනොවීභ 

මභන්භ ඳතින රැකිඹා වා රැකිඹා අමප්ක්ෂිතඹන්මග් විකිඹා, අමප්ක්ා වා රිදිඹාන් අතය මනො ිශපීභද 

විරැකිඹා ඉවශ ඹාභට ප්රධානභ මවේතුක් වී ඇත.  
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එූවින් රටේ සංවර්ෑිටේ ප්රෑි පුරුක වි ෘිව සම්ුත් සංවර්ෑිේ කිරීෘ සැහ  

නිවරිර විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ කරෘි අවයයතවේ්ම වී ඇත. 

 

ටගෝරෘේ වයටේන් තරඟකරී, නිපුණතවටේන් සහ ූහුවිෑ කුසකතවටේන් යුත් ශ්රී කංකීක 

්රෘ ූකකේ්ම ටගොඩිංවීෘ සීහත්, විරැකිේව අවෘ කිරීෘ රටැස විවිෑ වඩසටහන් 

්රිේත්ෘක කිි ෘත්, සංවිධිත ුි පර්ණ ්රෘ ටවටළැටුොක ටතොරතුරු ුේෑතිේ්ම ඇති 

කිි ෘත්, රැකිේ අටේ්මශ්රත තරුණ තරුණිේන් රැකිේගත කිරීෘ සීහ ෘඟටුන්වීෘ 

කූදීෘත් ටෘහි විෂේ ුාේට අේත් ටවි. එටෘන්ෘ ෘහජි රැකිේ ටස්ව ෘෑයස්ාි හ 

ටැුර්තටම්න්තුටශ නික ටවබ් අඩවිේ, ටෆේස්බු්ම පිටුව සහ යූ ටියුබ් චිකේ ෘිනන් ිටකරවි 

ැනුම්වත් කිරීෘ පිබඳූීව සහ ්රෘ ටවළීටුොක ටතොරතුරු පිබඳූී ප්රජව ැනුම්වත් කිරීෘ. 

එුෘණ්ම ටිොව ප්රටේය ේ හ ිරස්ත්රි්ම රැකිේ ටුොළ වඩසටහන් ෘිනන්, රැකිේ 

අටේ්මශ්රතේන් (Job Seekers) සහ රැකිේ සුේි ආේති සීහ (Job Providers) තෘ රැකිේ 

අවයයතවේ සපුරගනුවස් එෘ ටැුර්යවේ අතර සහ සම්ූන්ධීකරණේ ටගොඩ ිංවීෘ 

පිරූැව ප්රජව ැනුම්වත් කිි ෘ ආදී ටකස විත්තීේ ෘර්ටගොුටේය ටස්වවන්  ප්රවර්ෑිේ 

ටෘෘ වඩසටහි හරහ ිටකර කිරීෘට අටේ්මශ්රත ේ. 

20 වි ිටේවටස් ෘැ ගේ විවිට ශ්රී කංකටශ ූහුතරේ්ම රුධිෑරීන්ට ුව රැකිේ 

ටසොේ ගනීටම් ගටරෙව්ම රේගත වීෘට ටේතුව ිම්,  නිවරිර විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ්ම 

ටිොකබීෘි. රුධිේ්ම කූගත් අේකු රජටේන් රැකිේව්ම කූටැි තුරු ූකිටටීෘ ටිොව 

තෘට ගළටුි තෘන් කෘති ්මටශ්රුත්රේක විත්තිේ්ම ආරම් කිරීෘට සෘත් විේ යුතුේ. ඒ 

සීහ අවයය ුැිෘ ුසරූ විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ ි.  

තෘන් කුෘි රැකිේව්ම කළ යුතු ැ ,කුෘි ුඨෘකව්ම හැ්ි ේ යුතු ැ ේි ැර්යිේ 

ටගොඩිඟ ගනීෘට විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ අවිට ේ. ටෘහිදී විත්තීේ ටතොරතුරු එ්ම 

ප්රෑි අංයේ්ම ුෘණ්ම වි අතර වියක ුරසේක ටතොරතුරු අති න් තෘට ගළටුි 

හ ප්රිේෘිු ්මටශ්රුත්ර ටතෝර ගනීෘට ටස්වේ කූදීෘ, ටතොරතුරු ඒකරය  කරදීෘ හ 

වර්ගීකරණේ ිටකරකරි. ටෘහිදී ැ්මෂත කුසකත ඔේිංවීෘ ටෘන්ෘ අිගත විත්තීේ 

අවස්ා පුටරෝකාිේ කිරීෘ ැ විත්තීේ ෘර්ටේාුටේයටේ විෂේ ුාේට අැළ ටවි. 

එඳභණක් මනො මදභාපිඹන්, ගුරුරුන්, විලලවිදයාර සිසුන් දිනුේත් කිරීභ මභන්භ  යාඹකත්ඹ වා ලඹං 

රැකිඹා අලථා දවා මඳශමවීභ ද අදාශ ඳාර්ලකරුන් දිනුේත් කිරීභ ද මීට ආනුාංගික ව කාර්ඹඹන් මයි. 
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එභ ප් යමේලමේදී කාර්ඹක්භ වා පරදායී ේ ඹාඹකඹන් ප් යර්ධනඹ කිරීමේ අභිභතාර්ථඹ මඳයදිව   කටයුතු 

කිරීභ මභකී ිඩටවන් වයවා සිදු කයනු රඵයි. 

 

 

එූවින් ඔ්මටතෝම්ූර් ෘස 04 ිටට 10 ිරි ැ්මව ුවත්ටවි මින්සූක හ රැකීර්මෂ 

ටැුරතටම්න්තුටශ විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේය සතිේ යුගටේ කරෘි අියයතවේ්ම වනු 

ඇත. ඔූටේත් රැකිේ ිටහිිේ ජේ ගනිමින් විත්තීේ ජීවිතේ ජේ ගනීෘට ටම් පිරූී වඩි 

විස්තර ටෘහි දිරි  රපි ටුළ ෘිනන් හ ටැුර්තටම්න්තුටශ Department of Manpower and 

Employment නික ටවබ් අඩවිේට හ ටෆේස් බු්ම පිටුවට පිාවිසීටෘන් ඔූටත් කූ ගත හකිේ. 

 

ක්රිශාතිති පශපකාකා   

සහකාර අධයක්ෂෂ   වෘත්තීය මාර්දගෝපදේශ  

මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂෂා දදපාර්තදේතිතුව  

තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාංශය 

 

 

2. ජීවිතය ජයගනිමු - සාර්ථක වෘත්තීයකට නිවැරදි මඟ කියාදදන  

වෘත්තීය මාර්දගෝපදේශ සතිය 

විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ ේනු , ෘර්ටගෝුටේයිේ කූන්ිටේ ජීවි කකේ පුර ිටකරවි 

සංවර්ෑිත්ෘක ්රිේවරේකි.  එිම්, ජීවිතටේ සංවර්ෑිේ අටේ්මෂ කරි ෑි්ෘ 
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පුේගකේකුට විත්තිේකට පිවිසීෘ පිබඳූී නිවරිර තීරණේකට එළඹීෘට ැ ,එේට අනුගත 

වීෘට  එහි ුවත්ෘ හ විත්තීේ සංවර්ෑිේ ේි අවස්ාවකදී ැ ,ඔහුට විවිත වි රැකිේ 

හඳුි ගනීෘටැ , ෘඟ ටුන්වන්ිකි. එුෘණ්ම ටිොව,ළෘ කකටේ ිටට රැකිේවකින් ටහෝ 

විත්තිේකින් වි්රෘ කූගනීටෘන් ුසුව ැ අවයයවි ටස්වව්ම ටකසැ අර්ා කාිේ කළ 

හකි ේ. වඩිෘි්ම වයටේන් ැ්මවන්ටන් ිම් ටෘෘිනන් ,රටක අෑයුනික, කර්මික,ටවළී, 

කිශ්රකර්මික,තිතිික අෑයුනික ,ත්මෂණික ේි ිටේරෙෘ ්මටශ්රුත්ර ඒකරය  කරවි.  

එටස්ෘ රුටේයිටේ ප්රෑි ්මටශ්රුත්රවි  

 ෘටිෝවිැයත්ෘක රුටේයිේ 

 විත්තීේ රුටේයිේ 

 ුවුරූ රුටේයිේ 

 අෑයුනික රුටේයිේ 

ේි ්මටශ්රුත්ර අති න් එ්ම අංයේ්ම ුෘණ්ම වි විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයිේ අෑයුනික 

රුටේයිේ හ ඝිජු ටකසෘ ූඳී ුවතී. 

විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ ේන්ි ෘතුපිටින් අර්ා කාිේ කරන්ටිකුට එේ කිිටේම් 

විත්තිේ්ම ටතෝර ගනීෘට කරි ෘඟ ටුන්වීෘ්ම ුෘණ්ම ටකස ිටතිේ හකිේ. ිමුත් ේම් 

පුේගකේකුටේ විත්තීේ ටත්රීෘ ිටකර වන්ටන් දීර්ඝ කරෘි ්රිේවරේ්ම ඔස්ටස්ේ. ටම් නිස 

වර්තෘිටේ විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේය ටස්වවන් ුසරූ අවධිටේ ිටටෘ ආරම් විේ යුතුව 

ඇත. ැනුෘ සුකරසුකම් කූගනීෘ පිරූී කර්තවය අැ කර්මික, ආර්ීකක, සහ සෘජීේ 

සංවර්ෑි ්රිේැෘේන් වයේත වීෘත් සෘඟෘ ැඩි ටවිස්වීම්වකට ක්මවී ඇත. එූවින් 

සෘජීේ ටවිස්කම් සෘඟ පුේගකේටේ විත්තීේ තීරණවක ැ ටවිස්කම් ඇති කළ යුතු 

ූවින්  විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයටේ නිේටකි වගකිව යුතු ආේතිේ්ම ටකස මිනිස්ූක හ 

රැකීර්මෂ ටැුර්තටම්න්තුව ප්රජව ැනුම්වත් කිරීටම් කටයුතු පුු රූව ිටකර කිරීෘට ටෘවනි 

විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේය සතිේ ිමින් ජතික වඩසටහි්ම ්රිේත්ෘක කරමින් ඒ සීහ 

කරෘි ප්රටශයේක අවයයතවේට  මකරම්ේ්ම සුේ ඇත.  

සතිඅන්ත පුවත්ුත්ම නිරී්මෂණේ කළවිට ටූොටහෝ රැකිේ අවස්ා හඳුි ගත හකිව 

තිබිේදීත්, ්රෘ ටවළීටුොක  තුළ විරැකිේ ප්රතියතේ දහළ අගේ්ම ගනීෘට ටේතුව කුෘ්මැ? 

ේන්ි ටසොේ ූරෘටම් දී ුහිරර වනුටේ ටෘෘ රැකිේ අවයයතවේ සහ දරූරෙෘ අතර ේම් 

ුරතරේ්ම ුවතිි ූවි. එිම් රැකිේ සුේන්ින් හ රැකිේ අටේ්මශ්රතින් අතර 
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අටේ්මශ්රත කුසකත ටිොගළපීෘ ේි වුහත්ෘක ටස්ව වියු්මති ගටරෙව්ම ුවතී. ටෘෘ 

ගටරෙව විසඳීෘ සීහ, වර්තෘි ්රෘ ූකකේට අේත් සහ අිගතටේ ්රෘ ටවටළැටුොකට 

එ්මවීෘට නිේමිත ිටේරෙෘ ශ්රී කංකිකේන්හට නිවරිර විත්තීේ ිරයිතිේ නිේචේ කරගනීෘ  

සීහ ුහසුකම් සකසදීෘ, මිනිස්ූකේ සකසුම් කිි ෘ, සංවර්ෑිේ හ පුටරෝකාිේ, 

අවිධිෘත් අංයේ සංවර්ෑිේ, ටුෞේගරක අංයටේ රැකිේ සීහ රැකිේ අටේ්මශ්රතේන් 

ටුළෙවීෘ,වඩි ටස්ව දරූරෙෘ්ම සහිත ටස්වවන් හ රැකිේ ටකෝකේට අවයය කුසකත හ 

නිපුණතවේන් පිබඳූී ප්රජව ැනුම්වත් කිරීෘ, නිැහස් ෘහජි රැකිේ ටස්වේ කූදීෘ, 

අවෑිෘට ක්මවී ඇති කණ්ඩේම්, ආූධිත පුේගකේන් සහ ඌි සංවර්ධිත ප්රටේයවක 

ටවටසි පුේගකින් සීහ මිනිස්ූක හ ටස්ව නියු්මතිේ ආශ්රිත ුහසුකම් සුමෘ, 

ටගෝරෘේ හ ටේය ේ වයටේන් නිවරිර ්රෘ ටවටළැටුොක ටතොරතුරු ිටේරෙෘ ශ්රී කංකිකේන්ට 

කූදීෘ සහ ටේය ේ හ විටේය ේ ්රෘ ටවටළැටුොක ිෘයතවේන් පුටරෝකාිේ කිි ෘ ේි 

අරමුා ණු දටුකර ගනීෘ සැහ අවයය ්රිේෘර්ග ගනීෘත් ිටකරකළ යුතු ටශ. 

එතුබඳන් ර්මත දක්මකේන් සක්ෂත් කරගනීෘට අවයය ්රටෘෝුේන් සවිූක ගන්වීෘ 

සීහ, ෘිව සම්ුත සංවර්ෑිේ හරහ ැනුෘ ෘත ුැිම් ව ආර්ථිකේ්ම ටගොඩිංවීෘ 

ටෘහිදී අටේ්මශ්රත අතර ,ැනුටෘන් පිි පුන් සෘජේ්ම සැහ  විේවවිැයක 

අෑයුිේ  ටෘන්ෘ රසස් විත්තීේ අෑයුිේ කූදීෘට අවයය ෘවත විවරකර දීෘට ැ දීු 

වයේතව  වියක කර්ේරේ්ම ටම් හරහ දටු කළ හකිටවි. 

තවැ ැසවිෑ ප්රතිුැවන්ටගන් යු්මත  වත්ෘන් රජටේ ජතික සංවර්ෑි ප්රතිුත්ති රමුව 

වි “ රට හැි ටසෞගයටේ දිරි  ැ්මෘ ” ජතික ප්රතිුත්තිේට මුරූති ටැමින් කැම 

පුරවිටටේ්ම, සතුටින් ජීවත්වි  ුවුක්ම ,ගුණගරුක විිේ ගරුක සෑරණ සෘජේ්ම, සහ 

ටසෞගයෘත් ටේයේ්ම ේි චතුර්විෑ අරමුණු ,ළඟකර ගනීෘ අටේ්මෂ ටකටරමින් 

ටැුර්තටම්න්තුටශ  දිරි  සකසුම් ්රිේත්ෘක අතර, එෘ ප්රතිුත්ති ප්රකයටේ 4වි 

ුි ච්ටේැටේ සීහන් කැම පුරවිටටේ්ම, සතුටින් ජීවත්වි ුවුක්ම , සශ්රීක ෘිව 

සම්ුත්ම, ජිත ට්මන්ද්රීේ ආර්ථිකේ්ම ේි ටත්ෘ ේටටත් කටයුතු කරමින් 

නිපුණතවටේන් සපිි  සෘජේ්ම ටගොඩිංවීෘට රරදීෘ සැහ ටෘවනි ප්රටශයේ්ම  අවයය 

ටවි. 

එුෘණ්ම ැ ටිොව, ටෘකී ප්රටශයටේ දී සතුටින් ජීවත්වි ුවුක්ම බිහිකිරීෘ සැහ 

කර්ේක්ෂෘ හ සඑකැි සර්ාක වයවසේකේන් ප්රවර්ෑිේ කිරීටම්ත්, ස්වේං රැකිේ 
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කරනු කූන්ින් සහ කුඩ වයවසේකේන් ිරි  ගන්ව ිව රැකිේ අවස්ා ප්රවර්ෑිේ 

කිරීටම්ත් අභිෘතර්ාේ ටුරැි ව, එෘ සංකරූු ජිගත කිරීෘ ිටකර කිරීෘට අටේ්මශ්රතේ. 

 

ඒ සීහ විත්තීේ පුහුණුව හ නිපුණත අෑයුිේට මුරූති ටැමින් අෑයුි සුකරසුකම් 

ටිොසළකමින් අවයය ිටසුන්ට විත්තීේ හ ත්මෂණ පුහුණු අවස්ා සීහ ෘඟටුන්වීෘ 

කූදීෘ ෘිනන් ්රෘූකකටේ නිපුණත සංවර්ෑිේට පුු රූ අවස්ා කූදීෘ හරහ නුපුහුණු 

්රමිකේන් අඩුකර කඩිිම් සංවර්ෑිේ්ම අත්කරගනීෘට පුහුණු ්රිේය රෘ ්රෘ ූකකේ්ම 

බිහිකිරීෘට අවයය ැේකත්වේ කූදීෘ සැහ ටෘවන් ැනුම්වත් කිරීටම් වඩසටහන් ජතික 

ෘේටමින්  ිටකර කළ යුතුේ. 

ටැුර්තටම්න්තුටශ කර්ේරේ ේටතට ගටිි ටෘකී  දීර්ඝකරෘි දක්මක සපුරකමින් 

පුු රූ නිපුණතවටේන් යුත් ්රිේය ර සහ ටගෝරෘේ වයටේන් තරඟකරී ්රෘ ූකකේ්ම 

ටගොඩිංවීෘ සහ ෘිව සම්ුත්වක මුු  ්රේ ය්මතිේ ශ්රී කංකටශ සෘජ ආර්ථික 

සංවර්ෑිේ සීහ ටේොැ ගනීෘ සැහත්, එභ කටයුතු ජනතාට ඩාත් මීඳ කිරීභත්,  විත්තීේ 

ෘර්ටගෝුටේයි ටස්වවන් පිබඳූී ප්රජව ැනුම්වත් කිරීෘත් ේි අරමුණු ේාර්ාේ්ම ූවට 

ුත්කිරීෘ මිනිස්ූක හ රැකීර්මෂ ටැුර්තටම්න්තුව ෘිනන් සංවිෑිේ කරනු කූි 

ජතික  විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයි සතිේ ්රිේත්ෘක කිරීෘ ෘිනන්  අටේ්මෂ ටකටර්. 

 

ක්රිශාතිති පශපකාකා   

 සහකාර අධයක්ෂෂ   වෘත්තීය මාර්දගෝපදේශ  

මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂෂා දදපාර්තදේතිතුව 

තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාංශය 

  

3. ජීවිතය ජයගනිමු - සාර්ථක වෘත්තීයකට නිවැරදි මඟ කියාදදන  

වෘත්තීය මාර්දගෝපදේශ සතිය 

විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ හ එේ විත්තීේ සර්ාකත්වේ සීහ ූකුි ආකරේ පිබඳූී 

ිතේ සතිටේ රපිටේන් අපි සකච්ඡ කටළමු. අෑයුිේ සෘඟ විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයටේ 

ඇති සහ සම්ූන්ෑේ සහ ටෘහිදී අටේ්මශ්රත සෘස්ා හ ටසසු අරමුණූ පිබඳූී ව ටෘෘ 

රපිටේන් අවෑිේ ටේොමු කරනු කටබ්. 
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සංවිධිත ෑි්ෘ අෑයුි ්රෘේකට විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ අවයය ටවි. විධිෘත්ව 

අෑයුිේ කූි කකේ අවසිවීෘත් සෘඟෘ ිටසුන්ට තෘන් ටතෝර ගතයුතු විත්තීේ 

පිබඳූී තීරණේකට එළඹීෘ සැහත්, රැකිේ අටේ්මශ්රත ිටේරෙෘ ටැිට  අවට ටකෝකටේ 

ඇති විත්තීන් හ රැකිේ අතුි න් තෘටේ කිරේව හ හකිේව අනුව තෘන් ටතෝරගත   

යුත්ටත්  කුෘ්මැි ස්වධීිව  තීරණේ්ම ගත ටිොහකිවිට ඒ සැහ ෘඟටුන්වීෘ්ම කූදීෘ 

සීහත් විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයිේ අවයය ටවි. .එටස් ටිොෘති වුවටහොත් ජිප්රිේ, 

පිබඳගත් විත්තීන් කිහිුේ්ම ුෘණ්ම ුසුුස හෙටගොස්  දන් ජේගත ටිොහකි ව ති 

අසර්ාකව ජීවිතේෘ කඩවටීෘට ුත්විේ හකිේ. 

නිැසුි්ම ටකස, විැය අංයටේන් ැ්මෂ ැරුවකුට, රසස් ටුළ විගේ ජීව විැය අංයටේන් 

හැර වවැය විැයකේට ටත්රීුත්වීෘට ටිොහකි වුවටහොත්, එවන් අවස්ාවක 

ටතෝරගතයුතු විකරූු අවස්ා පිබඳූී ැනුෘ ඔවුන්ට කූදීෘ සීහ විත්තීේ 

ෘර්ටගෝුටේයේ වැගත් ටවි. ටෘෘ වඩසටහි හරහ එෘ ැනුම්වත් කිරීෘ විධිෘත්ව 

ිටකරකිරීෘ අරමුණි. 

ඇෘි කටශ ජතික විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේය සංගෘේ (National Vocational Guidance Association 

- NVGA)  ිවීි වඩ ටකෝකේ ආශ්රිත ගටරෙ හ විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයටේ ප්රෑි අරමුණු 

කිහිුේ්ම හඳුන්ව දී ඇත. එිම්, 

1. තෘ පිබඳූී ව සුා කරසු ුි ිර ආත්ෘ විග්රහේක ටේදීෘටත් තෘ පිබඳූී නිේෘ අවටූෝෑේ්ම 

ඇති  කර ගනීෘටත් සහේ කූදීෘ. 

2. තෘ සතු විවිෑ හකිේවන් ,විටේෂතවේන්,කිරේවන්, ආිරේ හඳුි ගනිමින් තෘ 

හකිේවන් ිරයුණු කරගනීෘ සීහ වඩමුු , විවිෑ ුඨෘක වකට සහගී වීෘට අවස්ාව 

කූදීෘ. 

3. තෘ ැ්මෂත රරඟ ූරෘෘට හකිවි ටකස වඩ ටකෝකේ සම්ූන්ෑ කර තවකරක 

්රමිකේ්ම වයටේන් අත්ැකීම් කූ ගනීෘට අවකය කූ දීෘ 

4 වඩ ටකෝකේ පිබඳූී ටතොරතුරු කූගනීෘට රැශ කිරීෘ, තෘටේ ටත්රීෘට ජිේ වි 

විත්තීන්වක ස්වවේ තෘ වගකීෘ හ තෘ විත්තීන් ආශ්රිත ුි ටතෝශික පිබඳූී 

ටතොරතුරු ැනුම්වත් කිි ෘ 

5. විවිෑ රැකිේවන් සීහ අවයය සෘිය හ විටේෂ කුසකත සුකරසුකම් , පිබඳූී 

ටතොරතුරු කූගනීෘට රැශ කිරීෘ 
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6. වඩ ටකෝකටේ විවිෑ විත්තීන් පිබඳූී ටතොරතුරු වියටරූෂණේට අවයය ැනුෘ හ 

කුසකත කූගනීෘට ටෘන්ෘ විත්තීන් පිබඳූී ටතොරතුරු විග්රහ කිරීටම් ුකපුරුේැ්ම ඇති 

කරගනීෘට රුකර කිරීෘ 

7. තෘ හකිේ හ සුකරසුකම් පිරූීවත් වඩ ටකෝකේ පිබඳූීවත් කූගන්ි ටතොරතුරු 

ඒකූේෑ කරමින් විත්තීේ සංවර්ෑි සකස්ෘ්ම සකස්කර ගනීෘට  සහේවීෘ 

8. වඩටකෝකේ සෘඟ සර්ාකව ගණුටැනු කිරීෘට හ කර්ේ්මෂෘ ටත්රීම් කිරීෘට  

පුේගරකව  රැශකරි ැනුෘ ,කුසකත හ ආකරූු සංවර්ෑිේ අරමුණු කරගත් සකසුම් 

කරි කැ අත්ැකීම් ඇතුළත් වඩසටහි්ම ්රිේත්ෘක කිරීෘ 

9.  රැකිේ ආශ්රිත තීරණ ගනීෘට වෑර්ෘත් කිරීෘ . ඔවුන්ටේ ිටතුවිර හ හම්ම් ගටශෂණේ 

කිරීෘ,වඩ ටකෝකටේ ුවත්ි විකරූු වඩ හ ඒවටේ විට හ අවිට හඳුිගනීෘට හ 

ටතෝර ගනීටම් ්රිේවරේකට ටේොමු කිරීෘ  

 

අන්තර් ජතික වයටේන් පිරගත් සහ විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයටේදී ජතයන්තරව  

්රිේත්ෘක කරනු කූි  ටෘෘ අරමුණු සංවර්ෑිේ ටවමින් ුවත්ි රට්ම වයටේන් ශ්රී 

කංකව තුළැ ස්ාපිත කිරීෘට අවයය ෘර්ටගෝුටේයේ කූටැමින්, අෑයුි ්රෘටශැ තුළ 

ඒව ජිිේ කිරීෘටත් ඒ තුබඳන් පර්ටවෝකත අරමුණු ආර්ථික, සෘජෘේ හ සංස්කිතිකෘේ 

වයටේන් තත්ත්වික හ ප්රටේෝිතක ටකස  ස්මෂත් කරගනීටම් අටේ්මෂටවනුත් යුතුව  

විත්තීේ ෘර්ටගොුටේයේ පිබඳූී ජිතව ැනුම්වත් කිරීෘ ටෘෘ විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේය 

සතිටේ අරමුණි. 

තවැ විරැකිේව දහළේෘට ටේතුවී ඇති ,  

1. ්රෘ ටවටළැටුොකට ප්රටශය වි පුේගකේන් සීහ ප්රෘණවත් වි ුි ිර ජතික 

ආර්ථිකේ තුළ ටස්ව වියු්මති අවස්ා පුු රූ ටිොවීෘ 

2. ිව රැකිේ අවස්ා නිර්ෘණේ වුවැ එෘ ට්මශ්රුත්රවක පුහුණු ්රමිකේන් ටිොවීෘ සහ 

3. හකිේ හ කිරේ අතර ටිොගකපීටම් ගටරෙවට විසඳුම්  ටුන්ව ටිොදීෘ 

4. තරඟකරී ආර්ථික රටව තුළ බුේධිගකිේ ටෘන්ෘ රැකිේ ස්ාවරත්වේ සකක 

රජය අංයටේ රැකිේ ට්මශ්රුත්රවකට ප්රවිේටවීෘට වඩි කිරේව්ම ැ්මවීෘ  

5. ටම් ටේතුටවන් ටුෞේගරක අංයටේ ටූොටහෝ රැකිේ අවස්ා ුවතිේැ ටූොටහෝ 

ටැි එෘ රැකිේ ටිොසකක හරීෘ නිස එෘ අවස්ා ිතරහීෘ 

6. ස්වේං රැකිේ ්මටශ්රුත්රේට ප්රවිේට වීෘට ඇති රකටරෘ ෘිිටකත්වේ 
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7. අවැිම් ැරීෘට ඇති ටිොකෘත්ත  

8. ටැෘපිේන්ටේ ඇති ටිොැනුවත්වේ 

9. ගතනුගතික විත්තීන්ට ුෘණ්ම ප්රටශයවීෘ 

10. සම්ප්රැික ආකරූු 

ේි සෑකේන් ෘඟ හරව එෘ තත්ත්වේන්ටගන් මුැව ටගි රැකිේ අටේ්මශ්රතේන්ට තෘ 

ජීවටිෝුේ ෘර්ගේ නිර්ෘණය රෘව ළඟකර ගනීෘට අවස්ාව සකසදීෘ , ෘිනන් 

වයවසේකත්ව සංකරූුේ සෘජගත කිරීෘ. ැ ටම් හරහ ිටකර කරනු කූි. එටෘන්ෘ,  

සෘන් ේටේන් ෘහ ුි ෘණ ආටේෝජකේන් සකකවිට ඊට සෘිව කුඩ හ ෘධ් ේ 

ුි ෘණ ආටේෝජකේන්ට රත්ුැිේ කළ හකි රැකිේ ේ රෘණේ වඩි අගේ්ම ගන්ි 

ූවින්, සංවර්ෑිේ ටවමින් ුවත්ි රට්ම වයටේන්  , සංවර්ෑි රුේ ෘර්ගේන්හි දී 

විරැකිේ ගටරෙවට විසඳුෘ්ම ටකස ටුෞේගරක අංයටේ කුඩ හ ෘෑය ුි ෘණ 

වයවසේකේන් හ වයුි කේන් ිරි  ගන්වීෘ. ඊට සි කි ටකස ශ්රී රංකාමේ ද යාඹකත් 

ංර්ධනඹ වා ශ ේවසේකත්ව සංස්කිතිේ්ම නිර්ෘණේ කිරීටම් කරෘි අවේ ේතවේ 

ටකටරහි අවෑිේ ටේොමු කිරීෘ, ේි ්රෘටශැේන් ස්මෂත් කරගනීෘ  මින්සූක හ රැකී 

ර්මෂ ටැුර්තටම්න්තුව ෘිනන් සංවිෑිේ කරනු කූි විත්තීේ ෘර්ටගොුටේය සතිේ 

ෘිනන් ටෘහිදී අටේ්මශ්රත ේ.   

 

ක්රිශාතිති පශපකාකා   

සහකාර අධයක්ෂෂ   වෘත්තීය මාර්දගෝපදේශ  

මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂෂා දදපාර්තදේතිතුව  

තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාංශය 

4. ජීවිතය ජයගනිමු - සාර්ථක වෘත්තීයකට නිවැරදි මඟ කියාදදන  

වෘත්තීය මාර්දගෝපදේශ සතිය 

ටෘෘ රපිටේන් විත්තීේ ෘර්ටගෝුටැයටේ අවයයතවේ සහ එේ නිවරිරව සර්ාක 

රැකිේව්ම ටසොේ ගනීෘට රුස්ාම්ක වි ආකරේ පිබඳූී සකච්ඡ ටකටර්.විත්තීේ 

ෘර්ටගෝුටේය සතිටේ ප්රෑි කර්ේේර්ේ අති න් ිරස්ත්රි්ම ෘේමින් හ ජතික ෘේටමින් 

ුව.ත්ටවි රැකිේ ටුොළ වඩසටහන් හරහ  විවිෑ විත්තීේ පුහුණු කූ ගනීෘ සීහ 
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විවිෑ ආේති ෘිනන් සුේි ුහසුකම්, එෘ ආේතිේට ඇතුළත් වීෘ සීහ අවයය 

සුකරසුකම් ,එෘ පුහුණුව කූගනීෘට ැරීෘට ිටකරවි විේැෘ ,ආිරේ පිබඳූී ටතොරතුරු 

කූගනීෘට සහේ වි තත්ත්වේන් දටුකරමින් අවයය විත්තීේ පුහුණුව්ම කබීෘ සීහ 

අවයය වි රුකර ිටකරකිරීෘ කරනු කූි . 

 එටස්ෘ විත්තීේ සකසුම් ආ්රටේන් අැළ අෑයුි හ පුහුණු අවස්ා කූගනීෘ 

සැහ සහේවීෘ . 

 රැකිේවකට ඇතළත් ව අවස්තවකදී තෘ නිරතවි රැකිේවට සුකරසු ුි ිර හඩ 

ගසීෘ සැහ සහ තෘ සෘඟ වඩ කරන්ින් හ ටුොකර සෘජේ සෘඟ සූීත 

හිතකර ුි ිර ුවත්ව ගනීෘට අවයය කුසකත ටගොඩිම්ෘට සහේ වීෘ. 

 රැකිේටශ නියුතු අවස්ාටශදී ෘතුවි ගටරෙ තත්වේන්ට සර්ාකව මුහුණ දීෘට 

සහේවීෘ. 

 ටවිත් ටකටිකු කූටැි ෘඟටුන්වීෘ අනුව කටයුතු කිරීෘට සීෘ ටිොවී 

ටස්වකභිේට තෘ පිබඳූී ආත්ෘ ගටශෂණේක  ටේදීෘට සහේවීෘ. 

 විත්තීේ අභිටේෝග ජේගනීෘ සීහ තරුණ ටුළ කිකව හ  ෘිිටකව 

ය්මතිෘත් කිරීෘ. 

 ්රෘ ටවළීටුොටකහි වඩි ප්රවණතවේ්ම ඇති  රැකිේ අවස්ා කූගනීෘට 

රින්කරව්ම ඇති කිරීෘ. සහ ිව විත්තීේ  ප්රවණත සෘූන්ෑ පුහුණු අවස්ා ඇති 

කිරීෘ 

 දහළ දරූරෙෘ්ම සහිත රැකිේ ්මටශ්රුත්රවකට අැළ අෑයුි හ විත්තීේ පුහුණු 

අවස්ා කූ ගනීෘට සහේවීෘ. 

 තරුණ තරුණිේන්ටේ සහජ ැ්මෂත සහ විව ය්මතීන් හඳුිටගි ඒව කැම 

ටකස ටේැවීෘට සහේවීෘ. 

 තරුණ තරුණිේන්ටේ රැකිේ අටේ්මෂ පිරූී ුවතිි ආකරූු ිව ටකොවට 

ගළටුි ුි ිර ැකීෘට සහේවීෘ. 

 සෘජ ආර්ථික ගටරෙ හමුටශ අසහිේට ුත්වී ඇති තරුණ ටකොටස් තුළ ෑිත්ෘක 

ආකරූු සංවර්ෑිේට හ ටුා රුෂ සංවර්ෑිේට සහේවීෘ . 

 ුසරූ ිටසුන්ට ුහත අවස්ා සීහ සහේවීෘ. 

a. විෂේේන් ටතෝරගනීෘ පිරූී ගටරෙ නිරකරණේ කරගනීෘ. 

b. ඇතම් විෂේේන් අුහසු ේි ඇති ආකරූුේ ටවිස් කරගනීෘ. 
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c. විෂේ ෑරවන් ටතෝර ගනීෘ. 

d. දටගනුම් කරශ්රුකරත ගටරෙ හඳුිගනීෘ. 

e. ුරී්මෂණ ටහෝ විගවකට සැිම්වීෘ. 

f. විෂේ ූහිර ්රිේකරකම්වකට ඇති කෘත්ත ප්රවර්ෑිේ. 

g. පුිරී්මෂණ අයස, සම්ෘන්ත්රණ,වඩමුු  හ විටේෂ ටේයි 

ුවත්වීෘ. 

h. ෘිකර කුසකත වර්ෑිේ කරගනීෘ. 

i. සම්මු  සකච්ඡවකට ටුනීිටටීෘ. 

j. ජීවැත්ත ුත්රිකව්ම සකස්කර ගනීෘ. 

 

ටෘහි ප්රෑි අවයයතවේ වනුටේ ,අධ් ේුිේ හරේෘත් සෘඟ ිටසුන්ට ටතෝරගත යුතු 

විත්තීේ කුෘ්මැි තීරණේ්ම ගනීෘට ිටකර වීටම්දී , තෘ අවට වඩ ටකෝකටේ ඇති 

රැකිේවන් අති න් තෘටේ හකිේව ය්මතීන් අනුව තෘන් ටතෝරගත යුත්ටත් කුෘ්මැි 

කිිටේම් අන්ැෘක ෘඟ  ටුන්වීෘ්ම ිටකර කිරීෘි. ෘන්ැ එටස් ටිොකළටහොත් ජිප්රිේ රැකිේ 

කිහිුේ්ම ුෘණ්ම ගිිටත ටහෝ දරූරෙෘ්ම ිති ්මටශ්රුත්රේකට ටේොමු වීටෘන් අතරෘං විේ 

හකි නිසටවනි. 

 

ුසරූ හරේෘට ආසන්ිව ිටටිි ශිෂයේන්ට ටතෝරගතයුතු විත්තීේ කුෘ්මැි 

තීරණේ්ම ගතයුතු වුව ැ තෘ අවට වඩ ටකෝකටේ ඇති රැකිේවන් අතුි න් තෘටේ 

හකිේවන් ,කිරේවන් හ ය්මතීන් අනුව ටතෝරගත යුත්ටත් කුෘ්මැි පිබඳූී ෘඟ 

ටුන්වීෘ්ම ටිොවීෘ නිස ප්රිටේෑ හ ටගෞරවනීේ රැකිේවන් හ විත්තීන් කිහිුේකට 

ුෘණ්ම  ිටේරෙ ටැිෘ ඇතුු වීෘට රත්සහ ගනීෘ තුළ ටූොටහෝ පිි ස්ම අතරෘංවී ඇත. 

එූවින් විත්තීේ ෘර්ටගොුටේයේ අවයයතවේ වනුටේ,  ටෘෘ ටුොකර රැකිේ හ විත්තීන් 

පිබඳූී ුෘණ්ම ටිාව ැරුවන්ටේ හකිේ ,කිරේ හ ය්මතීන්ට අනුව ටතෝරගත හකි 

අප්රිටේෑ හ වැගත් රැකිේ විත්තීෘේ අවස්ා පිබඳූීව ැ  අවයය ෘඟටුන්වීෘ හ රුටැස් 

කූදීෘත් ඔවුන් තුළ  ඇති සහජ කුසකත තෘ විිටන්ෘ හඳුිටගි එා අනුව විත්තීේ 

ෘංටුත විවර කරගනීෘට අවයය අවටූෝෑේ කූදීෘත් සැහ ේ.  

ැිට රජටේ රැකිේ අඩුවීටගි ේිමුත් ටුෞේගරක ්මටශ්රුත්රටේ රැකිේ අවස්ා පුු රූ ව 

ුවතිේ ැ රටේ විරැකිේව වියක අගේ්ම ගනීෘ හ ඒවට කිිටවකුත් අේකරම් ටිොකිරීෘ ේි 
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ටේතු නිස රැකිේ සුේන්ින්ටේ අවයයත හ අටේ්මශ්රතේන්ටේ කිරේ හ කුසකත 

සෘුත ටිොවීටෘන් රැකිේ දරූරෙෘ හ සුයුෘ අතර ඇති ටිොගකපීෘ අවෘ කරගනීෘට 

ටෘෘ ැනුම්වත් කිරීෘ අවයය ටවි. එටස්ිම් ටුොකර විෂේ ්මටශ්රුත්ර කිහිුේකට ිටේරූටකෝෘ 

ටේොමු කරිව ටවනුවට කරෘි සෘජ අවයයතවේ හ තෘටේ ැ්මෂත අනුව රැකිේ 

ටකෝකේට පිවිසීෘට ුසරූ ිටසුන් හ සෘජේ පුරුකර කිරීෘට සහ අිගතටේ ඇතිවිේ හකි 

සහ ඇති ටශේි අටේ්මශ්රත හ අිටේ්මශ්රත ේි ිටේරෙ තත්ත්වේට ගළටුි රැකිේ 

සීහ ැනුම්වත් කිරීෘ සැහත් ටෘෘ විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ අවයය ටවි.  

 

තවැ රැකිේවන් හ ්රෘ ටවළීටුොක අතර ඇති සහසම්ූන්ෑතවේ ෘිව ුවත්ව ගනීෘ 

සැහ ැ විත්තීේ ෘර්ටගොුටේයිේ අවයයටවි. ටෘහිදී අෑයුි ්මටශ්රුත්රටේ 

ිටටින්ින්හට ්රෘ ටවළීටුොක ටතොරතුරු පිබඳූී අවටූෝෑේ කූගනීෘ හ ුවත්ි 

අභිටේෝග හ ප්රවණත පිරූැ ැි ගනීෘට අවස්ාව සකස ටැි. ඒ අනුව අවයය කුසකත 

හ ආකරූු සංවර්ෑිේ කරදීෘ ටෘහිදී ිටකරකරි. ටම් සැහ පුහුණු ්මටශ්රුත්ර පිබඳූී 

ැනුම්වත්ූව ඇති කිරීෘ සීහ රුටේයිේ අතයවයය ටවි. 

ටෘහිදී විත්තීන් හ රැකිේ අටේ්මශ්රතින් අතර ගළපීෘ ඇති කිරීෘ අවයය ටවි .ඒ සීහ 

හකිේ කිරේ ුරී්මෂණේ, විත්තීේ ේතුර ුරී්මෂණේ, ූහුවිෑ බුේධි ියේ  ුරී්මෂණේ 

(Multiple  Intelligent test ), විත්තීේ කිරේ ුරී්මෂණේ  ආදී ෘටිෝමිතික ුරී්මෂණ හරහ 

පුේගක ස්වවේ හඳුි ගනීෘ ිටකර කරි. එහිදී පුේගකේටේ ැ්මෂතවේ සහ හකිේව 

ඇති ්මටශ්රුත්රේ පිබඳූී අවටූෝෑේ්ම කූ දීටෘන් තෘ ැ්මෂතවේ හ රුිකකත්වේ ඇති 

්මටෂත්රටේ රැකිේ අවස්ා සැහ ටේොමුවීෘට අවයය ආකරූුෘේ සංවර්ෑිේ ිටකර කරනු 

කූි. එෘිනන් ඒ ඒ පුැගකේටේ ස්වවේ අනුව විත්තීේ ෘවත ටුන්වදීෘ සැහ 

ෘර්ටගෝුටේයේ ිටකරකිරීටෘන් නිවරිර විත්තීේ ිරයිතිේකට ටේොමු කරි. 

ටෘෘ ෘර්ටගෝුටේයිේ කූදීෘ නිිට ්රෘටශැේකට විධිෘත්ව ්රෘනුකකව ිටකර කළ යුතු 

ටවි. ඒ සැහ ටෘටස් විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේය කටයුතු විවිෑ වේස්  ණ්ඩවක  පුේගකේන් 

අරේ විධිෘත් ටකස ිටකර කිරීෘට ටෘෘ මිනිස්ූක හ රැකීර්මෂ ටැුර්තටම්න්තුව ෘිනන් 

සංවිෑිේ කරනු කූව විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේය සතිේ පුර සහ ඊට පර්වගමීව ිටකර කරනු 

කූි විත්තීේ ෘර්ටගෝාුටේය ැනුම්වත් කිරීටම් වඩසටහන්  වැගත් ටවි. 
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ක්රිශාතිති පශපකාකා   

සහකාර අධයක්ෂෂ   වෘත්තීය මාර්දගෝපදේශ  

මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂෂා දදපාර්තදේතිතුව 

තරුණ හා ක්රීඩා ා අමාතයාාංශය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ජීවිතය ජයගනිමු - සාර්ථක වෘත්තීයකට නිවැරදි මඟ කියාදදන  

වෘත්තීය මාර්දගෝපදේශ සතිය 

විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ හ ූඳි අභිටේෝග සහ ගටරෙ පිබඳූී සහ ්රිේත්ෘක ්රෘටශැේ 

පිබඳූීව ටෘෘ රපිටේන් අවෑිේ ටේොමු ටකටර්. 
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විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයටේ නිේටකි රජය ටෘන්ෘ ටුෞේගරක ආේති කිහිුේ්ම ටෘෘ 

කර්ේටේහි නිරතව ිටටිි අතර එෘ ආේති තෘ ආේතනික අරමුා ණු ටවනුටවන් 

්රිේකිරීෘ හ ෘි අවටූෝෑේකින් ටතොරව රුටේයි කටේතු ිටකර කිරීෘ තුළ ඇතමිවිට 

නිවරිර රුටේයිේ්ම කූ දීෘ ැ ිටකර ටිොවිේ හකිේ. එිම්, 

 ්රෘ ටවළීටුොක ටතොරතුරු පිබඳූී අවටූෝෑේ ෘිව ේවත්කරෘි ටිොවීෘ නිස 

නිවරිර ටතොරතුරු ටිොකබීෘ,  

 ඇතම් රුටේයි ේම් ේම් වේස්  ණ්ඩවකට ුෘණ්ම සීෘ ව විටේෂ ව ටතොරතුරු 

වීෘ 

 ආේතනික අරමුා ණු ටවනුටවන් අෑයුිටේ අරමුණු වකට ුටහනි ටකස  ුසරූ 

ිටසුන් ැනුම්වත් කිරීෘ නිස ගටරෙ සහගත  තත්ත්වේන් ඇතිවීෘ 

 ජතයන්තර ප්රවණත හඳුි ටිාගනීෘ 

 ්රෘ ටවළීටුොක ිව ප්රවණත හඳුි ටිොගනීෘ 

 ්රෘ ටවළීටුොක අවයයතවේ ෘිව වටහ ටිොටගි ුරණි ටතොරතුරු කූදීෘ  

නිස ටතොරතුරු කකනුරපී ටිොවීටෘන් අටේ්මශ්රත අරමුණු දටු ටිොවීෘ 

 නිිට වේස්  ණ්ඩවකට අවයය ටතොරතුරු ටිොකබීෘ 

 ටැෘපිේන්ටේ සහසෘජටේ ඇති  ටිොැනුවත්වේ 

 සම්ප්රැික ගතනුගතික ආකරූු 

 අවැිම් ැරීෘට හ ටවිස්වීෘට ඇති අකෘත්ත 

තද නතනමේ ඳතින ප් යධානභ  ිටළුක් න්මන් තයඟකාරී ආර්ථික යටා තුශ තභ අලල ඹතාරට ව රන 

ඳව ඹක් ම ොඩනඟා  ිනීභට මනොවිකි වීභ භත බුේිම රනඹ විලාර ලමඹන් සිදුවීභ වයවා ශ්රී රාංකික 

ආර්ථිකඹට සුවිමලේෂි ඵරඳෑභක් ඇති කය තිබිභයි. මේ ස්ා මඵොමවෝ පිව ක් මේා ලථායත්ඹ රකා යාජය 

අංලමේ රැකිඹා ක්මේත්රරට පිවිසීභට ිඩි රිදිඹාක් දික්වීභ ද වදුනා ත විකිඹ. නමුත් මඳෞේ ලික  ක්මේත්රමඹි   

මඵොමවෝ රැකිඹා අලථා වදුනා ත විකි නමුත් යාජය අංලඹට ප්රවිලලට වීභට ඇති  රිදිඹා වා ආකල්ඳඹ මවේතුමන් 

මඳෞේ ලික අංලමේ මඵොමවෝ රැකිඹා අලථා ඔවුන්ම න් ගිලිහී ම ොල ඇත. 

තද ලල රී රාංකික භාජඹ තුශ ේ ඹාඹකත් ංලකෘතිඹක් කාලීන අලල ඹතාඹ භත ංර්ධනඹ මනොවීභ තුශ 

ර්තභාන මේා ස්යුක්තිකඹන්ම න් 60 කට ආන්න  ප්රතිලතඹක් අවිිමභත් අංලමේ මේඹ කයති. පුළුල් 

අවිිමභත් අංලඹක් ඳිතීභ භඟින් ඵහුතයඹකට ලථීය ආදාඹේ භාර්  වා ඹවඳත් ජීන තත්ඹක් තවවුරු කය  ිනීභ 

අඳවසු වී ඇත. තද අවිිමභත් අංලඹන්ි  මේා ස්යුක්තිකඹන් මඵොමවෝවිට විරාභ ිටුප් මවෝ භාජ ආයක්ණ 

ක්රභඹන්ට දාඹක මනොවීභ මභන්භ, ඹිපුේ භානසිකත්මඹන් මුදාලිඹ මනොවිකි ආර්ථික යටාකට රුචිකත්ඹක් 
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දක්න පිව ක් සිටීභ  ස්ා ඔවුන් මනුමන් භාජ ආයක්ණ පිව ිඹක් දිරීභට සිදුවීභ ද  යජඹට අතිමර්ක ිඹ 

ඵයක් ඳතී. 

එූවින් දහත සැහන් කළ ආකරේට ටූොටහෝ ගටරෙ  සහ අභිටේෝග සෘජීේ වයටේන් 

ුවතිි ූවින් , නීතයනුකක ුැිෘ්ම ෘත ස්ාපිත ව විසර්ිතක වයටේන් විත්තීේ 

ෘර්ටගොුටේටයේ නිවරිර ිරයිතිේකට ටේොමු ටකටරි වගකිව යුතු ආේතිේ්ම ටකස 

ටෘෘ විත්තීේ ෘර්ටගොුටේයි ්රිේවරේ නිේෘිේ කිරීෘ ැ ටෘෘ විත්තීේ 

ෘර්ටගෝුටේය සත්ටේ වඩසටහන් හරහ ිටකර කරනු කූි. 

ටෘහිදී දක්මකගත කණ්ඩේම් ටකස ුසරූ ිටසුන් , ටැෘපිේන්, ගුරුවරුන්, විේවවිැයක 

ිටසුන් ,වයවසේකින්,ස්වේං රැකිේකභීන්, රැකිේ අටේ්මශ්රතින්, රැකිේ සුේන්ින්, 

විත්තිකේන්, තරුණ ප්රජව ේි විවිෑ වේස්  ණ්ඩවක පිි ස් අරෙේ ටෘෘ වඩසටහන් ිටකර 

ටකටර්. 

දමහිපශ  විධිෘත්, අවිධිෘත්,ටිොවිධිෘත් ේි ස්ෘ ්මටශ්රුත්රේකෘ අෑයුි අවස්ාවන්ට 

සර්ාක ප්රටවයේ්ම කූටැමින් , සහ තෘ හකිේ හ කිරේ අනුව රැකිේ අවස්ාවන් 

වරණේට ෘර්ටගෝුටේයේ කූටැමින් නිවරිර විත්තීේ ිරයිතිේකට  ටේොමුවීෘ සැහ 

අවයය සහේ කූදීෘ සහ රැකිේ අටේ්මශ්රතේන් හ රැකිේ සුේන්ින් අතර සහ 

සම්ූන්ෑේ ටගොඩිම්ෘ හ රජය ආේති හ රජය ටිොවි සංවිෑිවක සහේ සකැම 

ටකස ප්රටේෝජිේට ගනීෘ සැහ අවයය ෘඟ ටුන්වීෘ කූදීෘ ිටකරකරි. 

ටෘෘ ්රෘටශැ හරහ පර්ටවෝමත විවිැ වේස්  ණ්ඩවක  විවිෑ පිි ස් අරේ සකසුම් 

සහගත ෘි විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයේ්ම කූදීෘ ිටකර කිරීෘට අටේ්මශ්රතේ . 

I. විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයිේ සෘජගත කිරීෘ 

II. අෑයුිටේ අරමුණු ේාර්ාේ්ම ූවට ුත්කිරීෘ 

III. ෘිව හම්ම් හ ෘිකර කුසකත ප්රවර්ෑිේ 

IV. ස්රිේ වයවසේක සංස්කිතිේ්ම ටගොඩ ිම්ෘ 

V. විරැකිේව අවෘ කිරීෘ 

VI. රජය හ ටුෞේගරක ආේති අතර ප්රජවටේ ූඳීෘ ය්මතිෘත් කිරීෘ 

VII. ස්වේං රැකිේවක නිරත වන්ින්හට වටිිකෘ්ම කූදීෘ 

VIII. ැි ද්රතවේ පිටුැකිමින් රටේ ආර්ථිකේ ය්මතිෘත් කිරීෘ 

IX. තරුණ ප්රජව වයවසේකත්ව සංස්කිතිේකට හුරු කිරීෘ 
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X. ැනුෘ, අකරූු හ කුසකත ේි ිටේරෙ අංය වරන් සුටුෝශ්රත ගුණගරුක හ 

විිේගරුක ුි පර්ණ ෘිවටේ්ම බිහිකිරීෘ 

එටෘන්ෘ ේි ුරෘර්ා ටම් හරහ ස්මෂත් කරගනීෘට හකි වනු ඇත.ටෘෘ වඩසටහි 

හරහ  ්රිේත්ෘක වඩ පිබඳටවක වනුටේ ,විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයි සතිේ්ම ටකස ිරස්ත්රි්ම 

ෘේටමින් ස්ෘ ිරස්ත්රි්මකේකෘ එකෘ සතිේ්ම තුළ සෘරපී වඩසටහි්ම ටකස වර්ශ්රකව  

දීු වයේතව ිටකර කිරීෘට අටේ්මෂ කිරීෘ ේ. 

සෘරම්ක රත්සවේ හ අවසි ිරි ත්ිත ටූැදීටම් රත්සවේ ිරස්ත්රි්ම ටරූකම් කර්ේක 

වකත් අටිකුත් ිරි 05 ජතික ෘේටෘන් විවිෑ විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේය වඩසටහනුත් ටකස  

ජතික  ෘේටමින් ිටකර ටකටර්.ආරම්ක ිරි විත්තීේ ෘර්ටගෝුටේයි සතිටේ අවයයතවේ 

හ අරමුණ ුහිරර කිාරීෘ සහ ඊට ආනුයංිතක ටේයි හ වඩසටහන් ිරස්ත්රි්ම ටරූකම් 

කර්ේකේට අනුූේෑව අැක ිටේරෙෘ රජටේ හ ටුෞේගරක ආේතිවක සහගීත්වටේන් 

ෘරගගත ්රෘේට ිටකර කරි අතර ඊට පර්වගමීව ිටේරෙෘ ප්රටේය ේ ටරූකම් කර්ේකවක 

ුසරූ ැරුවන් නිටේොජිේ වි ුි ිර ෘර්ගගත ්රෘේට අේකරම්ුත් කීව  ඳාල් සිසුන් අතය, 

කථික තයඟ, දිනුභ නිනුභ,ඳදයයනනා,  දය යනනා ව චිත්ර තයඟ ඳත්න රඵයි. ිඩිි ටිඹන්ට ද වබාගී විඹ විකි 

 දයයනනා තයඟඹක් ඳත්නු රඵන අතය තයඟ ේඵන්ධමඹන් සිඹලුභ විලතය ව ඔක්මතෝේඵර් 04 සිට 10 

දක්ා තිඹ තුශ ඳිිත්මන ෘත්තීඹ භාර්ම ෝඳමේල තිඹ පිළිඵ ිඩි විලතය මදඳාර්තමේන්තුමේ ස්රමබි 

අඩවිඹට පිවිසීමභන් රඵා  ත විකිඹ. 

ක්රිශාතිති පශපකාකා   සහකාර අධයක්ෂෂ   වෘත්තීය මාර්දගෝපදේශ  

මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂෂා දදපාර්තදේතිතුව 

 

 

 

 

  


