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සභාපිතුමාරේ ලිපිය 

 

ගරදිපිළි, ඇඟළුේ සහ ඇඳුේ කර්මාන්තය තුළ ගස්ත්රවකයින්ගේ ගපාදු වෘත්තිය සමිතිය, අපගේ 

සංවිධානයට ගස්ත්රවකයින්ගේ ඇති සහගයෝගය ගමන්ම ගස්ත්රවකයින්ගේ අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා කිරීම 

සහ ඉදිරියට ගගන යාගේ අපගේ ගමගහවර ගකගරහි ඇති විශ්වාසය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා 

අදාළ රාමුව වන, නිෂ්පාදන ක්රියාවලියට දායක වන පාර්ශවයන් වන: ගස්ත්රවකයින් සහ 

ගස්ත්රවාගයෝ කයින් අතර සමබර සේබන්ධතාවයක් පවත්වා ගනී. ගස්ත්රවකයින්ගේ රැකියා වල 

තිරසාර සුරක්ිතභාවය බව සහතික කිරීම සඳහා ඇඟළුේ නිෂ්පාදකයින්ගේ ශකයතාවයට 

තර් නය ගනාකර ගස්ත්රවකයින්ගේ අයිතිවාසිකේ සහතික කරමින් ගමම සමතුලිතතාවය සාක්ෂාත් 

කර ගැනීමට වෘත්තිය සමිතිය සැමවිටම උත්සාහ කර ඇත. 
 

ගේ අනුව, ගමම අංශගේ ගබාගහෝ ගස්ත්රවකයින් නිගයෝ නය කරන වෘත්ීය සමිතිය, සමිතිය ආරේභ 

වූ දා සිට විවිධ සාමූහික ිවිසුේ අත්සන් කිරීමට ගමන්ම 2013 සිට ආංශික ිවිසුේ සාකච්ඡා කිරීමට 

ද කටයුතු කර ඇත. ගමම ිවිසුේ මින්, ගස්ත්රවාගයෝ කයන් සමඟ සමබර සේබන්ධතාවයක් ඇති 

කර ගැනීමට අමතරව; ගස්ත්රවකයින්ගේ ප්රතිලාභ වැඩිදියුණු කිරීම සහ ඔවුන්ගේ රැකියා 

සුරක්ිතභාවය සහතික කිරීම අරමුණු කර ගගන ඇත. සංක්රමණික, සරණාගත සහ ග ෝර්දාන 

ගස්ත්රවකයින් සඳහා ඒකාබද්ධිත ි විසුමක් ද සේමත කර ගගන තිගේ. ඒ අනුව, ගමම ි විසුේ වෘත්ීය 

සමිතිය විසින් අත්කර ගත් ඵලදායී සන්ිස්ත්රථානයක් ගලස සලකනු ලබන අතර, අපගේ සමා  

හවුල්කරුවන්ගේ සහාය ඇතිව එවැනි  යග්රහණ අඛණ්ඩව සාක්ෂාත් කරගත හැකි වනු ඇතැයි අපි 

බලාගපාගරාත්තු ගවමු. 
 

ඊට සමගාමීව, වෘත්ීය සමිතිය එහි සියළුම සාමාජිකයන්, සංක්රමණිකයන් සහ ග ෝර්දාන 

 ාතිකයින් පිළිබඳව ආඩේබර වන අතර ගස්ත්රවකයින්ගේන් සියයට 76 ක් සංක්රමණිකයන් ගේ. ගේ 

සඳහා, සංක්රමණික ගස්ත්රවකයින් සමිතිය විසින් නිගයෝ නය කරනු ලබන අතර නීතියට අනුව 

ග ෝර්දාන ගස්ත්රවකයින්ට සමානව සලකනු ලබන බව සහතික කිරීම සඳහා කේකරු හා සමා  

ආරක්ෂණ නීති සංගශෝධන හඳුන්වා දීමට කටයුතු කර ඇත. ගස්ත්රවා ස්ත්රථාන තුල සංක්රමණික 

ගස්ත්රවකයින් ගවත ළඟා ීමටත් ඔවුන්ට වෘත්ීය සමිතිය හුරු කරීම සඳහා පුහුණු වැඩමුළු 

පැවැත්ීමටත් සමිතිය උනන්දු ී තිගේ. එය, සංක්රමණික ගස්ත්රවකයින්ට ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකේ සහ 

යුතුකේ පිළිබඳව දැනුේ දීම සඳහා ගයාදා ගන්නා ප්රධාන ගමවලමක් වන බැවින් එවැනි වැඩමුළු 

දිගටම පවත්වා දැනුවත් කිරීගේ ප්රකාශන නිකුත් කිරීමට අපි බලාගපාගරාත්තු ගවමු. 
 

එපමණක් ගනාව, වෘත්ීය සමිතිගේ සාමාජිකත්වගයන් සියයට 70 කට වැඩි ප්රමාණයක් සිටින 

කාන්තා ගස්ත්රවිකාවන්ගේ ඉහළ මට්ටගේ නිගයෝ නය පිළිබඳව වෘත්ීය සමිතිය ආඩේබර ගේ. 

ප්රචණ්ඩත්වගයන් ගහෝ හිරිහැරවලින් ගතාරව කාන්තා ගස්ත්රවිකාවන් සඳහා සුදුසු ගස්ත්රවා පරිසරයක් 

සහතික කිරීම සඳහා නීතිමය සංගශෝධන ඉල්ලා සිටීම සඳහා ගමය වෘත්ීය සමිතිය දරන 

උත්සාහයට ගේතු ගේ. වෘත්ීය සමිතිය සහ ගමම ගේත්රගේ කාන්තාවන්ගේ සහභාගීත්වය ඉහළ 

නැංීම සඳහා දරන ප්රයත්නගේ ගකාටසක් ගලස කේකරු නීතිගේ වගන්තියක් සහ ආංශික 

සාමූහික ගක්වල් කිරීගේ ිවිසුගේ ගකාටසක් ගලස, සියලු ආකාරවලින් හිරිහැර කිරීම 

අපරාධකරණය කිරීම යටතට ඇතුළත් කිරීමට උනන්දු වූගේ ගමම පරිශ්රගයන්ය. පුහුණුීේ 

පැවැත්ීම, අධයාපන පාඨමාලා සංවර්ධනය කිරීම සහ සියලු ආකාරගේ හිරිහැර වැළැක්ීම සඳහා 

දැනුවත් කිරීගේ ප්රකාශන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අපගේ සමා  හවුල්කරුවන්ගේ සහාය ලබා 

ගැනීමට අපි සැමවිටම බලාගපාගරාත්තු ගවමු. ඊට අමතරව, වැඩ කරන කාන්තාවන්ගේ 



 

3 

 

සහභාගීත්වය ප්රවර්ධනය කිරීගේ රාමුව තුළ වැඩකරන කාන්තාවන් සඳහා ළමාරක්ෂක ගස්ත්රවා සහ 

දීමනා ලබා ගැනීමට වෘත්ීය සමිතිය සැමවිටම බලාගපාගරාත්තු ගේ. 

අපගේ වෘත්ීය සමිතිය, සෑම විටම ගස්ත්රවකයින්ගේ අයිතිවාසිකේ පිළිබඳව ආඩේබර සහ 

විශ්වාසවන්තගයකු වන අතර, අපගේ අංශගේ අවහිරතා ඇති සමාගේ ප්රතික්ගෂ්ප කරන අතර; 

නිෂ්පාදන සහ උපගයෝිතා පිරිවැය අඩු කරන ගලස ඉල්ලා ඇඟළුේ ගස්ත්රවාගයෝ කයන් සමඟ 

සැමවිටම ගපනී සිටින අතර, විවිධ අපනයන ගවළඳපල ගවත පිවිසීමට සහ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනය 

ඉහළ නැංීමට ගස්ත්රවාගයෝ කයන්ට සහාය ී තිගේ. 

ගරදිපිළි, ඇඟළුේ සහ ඇඳුේ කර්මාන්ත ගස්ත්රවකයින්ගේ ගපාදු වෘත්තිය සමිතිය විශ්වාස කරනුගේ 

ගස්ත්රවකයින් නිෂ්පාදන සහ සංවර්ධනගේ අතයාවශයය කුළුණක් බවයි. ගේ ගේතුව නිසා, අපගේ 

විධායක කමිටුව රට පුරා විසිරී සිටින ගස්ත්රවා ස්ත්රථානවල ගස්ත්රවකයින් ගවත ළඟාීම පිළිබඳව අපගේ 

දැක්ම සකස්ත්ර කර ඇති අතර, ගමම ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා සැලැස්ත්රමක් සකස්ත්ර කර ඇත. 

වැඩමුළු පැවැත්ීමට සහ ගස්ත්රවකයින්ට පුහුණු වැඩසටහන් ලබා දීමටත්, වෘත්ීය සමිතිගේ 

කාර්යභාරය සහ අත්සන් කර ඇති ආංශික සාමූහික ිවිසුේ ඔවුන්ව හඳුන්වා දීමටත්, වෘත්ීය 

සමිති පණිවුඩය ගබාගහෝ ගස්ත්රවකයින්ට දැනුේ දීමටත් අපගේ හවුල්කරුවන්ගේ සහාය හැකි තරේ 

ලබා ගැනීමටත් අපි බලාගපාගරාත්තු ගවමු. 
 

ෆතල්ලා අල්-ඔම්ොනි 

සභාපි - ර ෝර්ගදානරේ රෙදිපිළි, ඇඟළුම් සහ ඇඳුම් කර්ගමාන්ත රස්වකයින්රේ රපාදු 

වෘත්තිය සමිිය   
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හැඳින්ීම 

 

ග ෝර්දානගේ ඇඟළුේ කර්මාන්තය රගට් ප්රමුඛ අපනයන කර්මාන්ත අතර ගේ. 2020 

දී ඇඟළුේ හා ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාදන අපනයනය ඇමරිකානු ගඩාලර් බිලියන 1.6 

ඉක්මවා ඇති අතර, එය ග ෝර්දානගේ මුළු අපනයනගයන් සියයට 22 ක් පමණ ගේ. 1 

ගේ වන විට අපනයන අරමුණු කරගත් ඇඟළුේ කර්මාන්තශාලා 80 කට අික 

සංඛයාවක් ක්රියාත්මක වන අතර, එහි ගස්ත්රවකයින් 66,000 කට අික සංඛයාවක් 

ගස්ත්රවය කරන අතර, ඔවුන්ගගන් 75% ක් පමණ සංක්රමණිකයන් වන අතර 73% ක් 

කාන්තාවන් ගේ.  2  

1954 දී පිහිටුවන ලද දින සිට, ග ෝර්දානගේ ගරදිපිළි, ඇඟළුේ සහ ඇඳුේ කර්මාන්ත 

ගස්ත්රවකයින්ගේ ගපාදු වෘත්තිය සමිතිය/ (JTCU/ගේටීජීසීයූ), ගමම අංශගේ 

ගස්ත්රවකයින්ගේ අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා කිරීමට සහ ඉදිරියට ගගන යාමට කටයුතු 

කර ඇත. දශක ගණනාවක් තිස්ත්රගස්ත්ර JTGCU/ගේටීජීසීයූ ග ෝර්දානගේ විශාලතම 

කේකරු සංවිධානයක් බවට පරිණාමය ී ඇති අතර රට පුරා ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයින් 

සමඟ සේබන්ධ ීගේ හැකියාව ඇත. අද වන විට වෘත්ීය සමිතිගේ ග ෝර්දාන හා 

සංක්රමණික ගස්ත්රවකයින් ඇතුළු ගස්ත්රවකයින් 20,000 කට ආසන්න සංඛයාවක් 

සාමාජිකත්වය දරති. එහි කැපී ගපගනන  යග්රහණ අතර, එය ග ෝර්දානගේ ප්රධාන 

ඇඟළුේ කාර්මික කලාප තුගන්ම ශාඛා පිහිටුවා ඇති අතර, කර්මාන්තශාලා 

මට්ටගේ වෘත්ීය සමිති 61 ක් පිහිටුවා ඇත. අපගේ සංක්රමණික ගස්ත්රවක සංවිධායක 

කණ්ඩායම හරහා, විවිධ  ාීන්ට අයත් සංක්රමණික ගස්ත්රවකයින් සමඟ ඵලදායී ගලස 

සේබන්ධ ී ගේ හැකියාව JTGCU/ගේටීජීසීයූ විසින් වර්ධනය කර ඇති අතර, දිගු කලක් 

තිස්ත්රගස්ත්ර බාධාවක් වු, භාෂා බාධක  ය ගනිමින් ග ෝර්දානගේ ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයින්ට 

ඵලදායී ගලස සංවිධානය ීමට ඇති හැකියාව වර්ධනය කර ඇත.                   

 

 

 

 
1 Better Work Jordan (2021) Better Work Jordan Annual Report, available online; Jordanian Ministry of Labour (2019) Annual Report for 

Companies Operating in the Garment and Textile Sector in Development Zones, available online. ගබටර් වර්ක් ජ ෝර්දානය (2021) 

ගබටර් වර්ක් ජ ෝර්දාන් වාර්ික වාර්තාව, මාර්ගගතව ලබා ගත හැකිය; ජ ෝර්දාන කම්කරු අමාතාාංශය (2019) 

කාර්ික කලාපවල ඇඟලුම් හා ජෙදිපිළි අාංශජේ ක්රියාත්මක වන සමාගම් සඳහා වාර්ික වාර්තාව අන්තර් ාලය 

හෙහා ලබා ගත හැකිය. 
2 Better Work Jordan (2021) Better Work Jordan Annual Report, available online; Better Work Jordan worker survey, pooled data for 

2019-2020 waves. ගබටර් වර්ක් ජ ෝර්දානය (2021) ගබටර් වර්ක් ජ ෝර්දානය වාර්ික වාර්තාව, මාර්ගගතව ලබා ගත 

හැකිය; ගබටර් වර්ක් ජ ෝර්දානය ජේවක සමීක්ෂණය, 2019-2020 තොංග සඳහා දත්ත එක්ැේ කිරීම 

https://betterwork.org/wp-content/uploads/2021/04/BWJ_12-annual-report_EN_.pdf
http://mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_2019.pdf
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2021/04/BWJ_12-annual-report_EN_.pdf
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ග ෝර්දානගේ කර්මාන්ත සබඳතා වර්ධනය කිරීම සඳහා JTGCU/ගේටීජීසීයූ 

පුගරෝගාමී කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. අද වන විට ඇඟළුේ කර්මාන්තය රගට් 

එකම ආර්ික අංශය වන අතර පුළුල් ආංශික සාමූහික ගක්වල් කිරීගේ ිවිසුමක් 

(CBA/සීබීඒ) ඇති අතර එහි විිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්රමානුකූල 

යාන්ත්රණයක් සකස්ත්ර කර ඇත. 

2021-2026 කාල පරිච්ගේදය සඳහා JTGCU/ගේටීජීසීයූ හි නායකත්වයට නව විධායක 

කමිටුවක් පත් කරන ලද අතර, ගමම සංවිධානාත්මක උපායමාර්ගය වෘත්ීය 

සමිතිගේ  යග්රහණ ගගාඩනඟා ගැනීමට සහ එහි කටයුතු නව ක්ගෂ්ත්ර කරා වයාප්ත 

කිරීමට ඉදිරියට යන මාර්ගය සලකුණු කරයි. එහිදී වැදගත් වන්ගන්, 

JTGCU/ගේටීජීසීයූ වර්ධනය ීමත් සමඟ ග ෝර්දාන ඇඟළුේ කර්මාන්තය තුළ එහි 

භූමිකාව විකාශනය ගවමින් පැවීමයී. ආංශික සීබීඒ ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

සේබන්ධ පුළුල් කාර්ය මණ්ඩලයක් සහ වගකීේ ප්රවර්ධනය කරමින් වෘත්ීය 

සමිතිය නව ගමගහයුේ අදියරකට පිවිගසමින් සිටීයී. වෘත්ීය සමිතිය ගමම අදියර 

කරා පිවිගසත්ම, සෑම ගස්ත්රවකගයකුටම සාධාරණ වැටුප්, සුරක්ිත හා ගසෞඛයය 

සේපන්න ගස්ත්රවා පරිසරයක් සඳහා සමාන ප්රගේශයක් ඇති ග ෝර්දාන ඇඟළුේ 

කර්මාන්තයක් පිළිබඳ සිය දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා උපායමාර්ික 

ප්රගේශයක් ගැනීම අතයවශය ගේ. 
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Organizational vision/ ආයතනික දැක්ම 

 

 

 

 

 

Organizational mission/ ආයතනික රමරහවෙ 

 

 

 

 

To defend and advance the rights and interests of garment workers 

in Jordan.  

ග ෝර්දානගේ ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයින්ගේ අයිතිවාසිකේ සහ 

අවශයතා ආරක්ෂා කිරීම සහ ඉදිරියට ගගන යාම. 

 

A Jordanian garment industry in which every worker has equitable 

access to fair wages and a safe, healthy work environment.  

ග ෝර්දාන ඇඟළුේ කර්මාන්තය තුළ සෑම ගස්ත්රවකගයකුටම, 

සාධාරණ වැටුප් සහ සුරක්ිත හා ගසෞඛයය සේපන්න 

ගස්ත්රවා පරිසරයක් සඳහා සමාන ප්රගේශයක් ඇත. 
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උපායමාර්ගික අෙමුණු 

 

  

ජ ෝර්දානජේ 
ඇඟළුම් 

ජ ේවකයින්ජේ
අයිතිවාසිකම්  හ
අවශ්යතා ආරක්ෂා
කිරීම  හ ඉදිරියට

ජෙන යාම

1. ඇඟළුම් ජ ේවකයින්
 මඟ  න්ිජේදනය 
 හ  ම්බන්ධතාවය 
වැඩි දියුණු කිරීම.

3. වෘත්තීය  මිතිජේ
පාලනය  හ 
 ංවිධානාත්තමක 
හැකියාව ශ්ක්තිමත්ත

කිරීම.

2. ජ ෝර්දානජේ 
ඇඟළුම් කර්මාන්තය,

කර්මාන්තය
 ම්බන්ධතා දියුණු

කිරීම.
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ස්ී පුරුෂ සමානාත්තමතාවය ප්රවර්ගධනය කිරීම: හෙස් කැපීරම් 

උපායමාර්ගික රත්තමාව 

 

ග ෝර්දානගේ අපනයන අරමුණු කර ගත් ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ ශ්රම බලකාගයන් 

සියයට 70 කට වැඩි ප්රමාණයක් කාන්තාවන්ගගන් සමන්විත ගේ.  3 නමුත්, ගමම 

අංශය කාන්තාවන්ට රැකියා අවස්ත්රථා රාශියක් නිර්මාණය කර ඇතත්, ස්ත්රී පුරුෂ 

භාවය අනුව ගවනස්ත්ර ගකාට සැලකීම ප්රධාන වශගයන් අවධානයට ලක්විය යුතු 

කරුණකි. ඉන් එකක් නේ, කාන්තා ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයින් කර්මාන්තශාලා වල අඩු 

වැටුප් සහිත තනතුරු ගකගරහි අවධානය ගයාමු කරන අතර පිරිමින් අසමාන ගලස 

අධීක්ෂණ/සුපර්වයිසර්/සුපරීක්ෂක තනතුරු නිගයෝ නය කිරීමයි. 4 එපමණක් 

ගනාව, ග ෝර්දානගේ ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයින්ගගන් සියයට 18 ක් පමණ පවසන්ගන් තම 

ගස්ත්රවා ස්ත්රථානගේ ලිංික හිරිහැරවලට ලක් ීම තමන්ට ගැටළුවක් වන බවයි.5 

ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ ශ්රම බලකාගේ කාන්තාවන් විශාල ප්රමාණයක් ඔවුන් මුහුණ 

ගදන අභිගයෝග සැලකිල්ලට ගගන, ග ෝර්දාන ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ ස්ත්රී පුරුෂ 

භාවය අනුව ගවනස්ත්ර කිරීමට ලක් කිරීම දිගු කලක් තිස්ත්රගස්ත්ර JTGCU/ගේටීජීසීයූ සඳහා 

වැදගත් ප්රමුඛතාවයක් ී ඇති අතර, ඉදිරි වසර පහ තුළ එය දිගටම පවතිනු ඇත. 

ග ෝර්දානගේ කාන්තා ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයින් සඳහා සමානාත්මතාවගයන් සැලකීම 

සංවිධානය කිරීම ගමම උපාය මාර්ගගේ ප්රධාන හරස්ත්ර කැපීගේ ගත්මාවකි. 

 

 

 

 

 

 
3 Better Work Jordan worker survey, pooled data for 2019-2020 waves. ජබටර් වර්ක් ජ ෝර්දානය ජේවක සමීක්ෂණය, 2019-

2020 තොංග සඳහා දත්ත එක්ැේ කිරීම. 
4 Better Work Jordan worker survey, pooled data for 2019-2020 waves. ජබටර් වර්ක් ජ ෝර්දානය ජේවක සමීක්ෂණය, 2019-

2020 තොංග සඳහා දත්ත එක්ැේ කිරීම. 
5 Better Work Jordan worker survey, pooled data for 2019-2020 waves. බෙටර් වර්් බ ෝර්දානය බේවක සමී්ෂණය, 

2019-2020 තරංග සඳහා දත්ත එ්ැේ කිරීම. 

 



 

9 

 

විවිධ නිමැවුේ හා ක්රියාකාරකේ තුළින් ග ෝර්දාන ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ ස්ත්රී පුරුෂ 

සමානාත්මතාවය ප්රවර්ධනය කිරීමට, JTGCU/ගේටීජීසීයූ හි 2021-2026 උපායමාර්ගය 

උත්සාහ කරයි. ගේවා පහත සාකච්ඡා කර ඇති අතර ගමම ගල්ඛනය පුරා ♁ 

සංගක්තය මින් සලකුණු කර ඇත. 

• උපායමාර්ගික පෙමාර්ගථය 1: ඇඟළුම් කර්ගමාන්තරේ රස්වකයන් 

සමඟ සන්නිරේදනය සහ සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කිරීම. 

 

• JTGCU/ගේටීජීසීයූ හි සාමාජිකත්වය අතර, සමානුපාතිකව කාන්තාවන් 

නිගයෝ නය කරන්ගන්ද යන්න හඳුනා ගැනීම සඳහා ලිංිකත්වය අනුව 

ගවන් කළ සාමාජික දත්ත වලට ප්රගේශ ීම වැදගත් පළමු පියවරකි, 

ගකගස්ත්ර ගවතත්, වෘත්ීය සමිතිය දැනට ගමම දත්ත රැස්ත්ර ගනාකරයි. 

නිමැවුේ 1.1.1. ගමම උපාය මාර්ගයට ගමම දත්ත එකතු කිරීම ඇතුළත් 

ගේ. 

 

• සංරචකය 1.2. ගමම ක්රගමෝපාගේ ඉල්ලුම මත පදනේ වූ ගස්ත්රවක 

ගස්ත්රවාවන් හඳුනා ගැනීම සහ සැපයීම ඇතුළත් ගේ. කුමන ගස්ත්රවාවන් 

සැපයිය යුතුද යන්න හඳුනාගැනීගේදී, කාන්තා ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයන්ට 

තිබිය හැකි ස්ත්රී පුරුෂභාවය පිළිබඳ විගශ්ිත අවශයතා ගකගරහි 

විගශ්ෂ අවධානය ගයාමු ගකගර්. 

 

• පෙමාර්ගථය 3: වෘත්තිය සමිිරේ පාලනය සහ සංවිධානාත්තමක 

ධාරිතාවය ශක්ිමත්ත කිරීම. 

 

• සංරචක 3.1. ගමම උපාය මාර්ගයට  ාතයන්තර ප්ර ාතන්ත්රවාදී 

වෘත්ීය සමිති වයපාරගේ මූලධර්මයන්ට අනුකූලව JTGCU/ගේටීජීසීයූ හි 

වෘත්ීය සමිති ප්ර ාතන්ත්රවාදය ශක්තිමත් කිරීම ඇතුළත් ගේ. වෘත්ීය 

සමිති  න්ද විමසීේ සඳහා විවිධ ගස්ත්රවක සහභාගීත්වය සහ නිගයෝ නය 

සහතික කිරීම සඳහා ගමම අංගය විගශ්ෂ අවධානයක් ගයාමු කරනු 

ඇත, එයට කාන්තා ගස්ත්රවිකාවන් සඳහා කැපවූ අංගයක්ද ඇතුළත් ගේ. 
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• සංරචක 3.2. ගමම උපාය මාර්ගගයන් JTGCU/ගේටීජීසීයූ හි මහා සභාගේ 

කාර්යභාරය වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කර ඇත. විවිධ වෘත්ීය සමිති 

වයූහයන් හා ක්රියාකාරකේ වලදී කාන්තා ගස්ත්රවිකාවන් සමානුපාතිකව 

නිගයෝ නය වන බව සහතික කිරීම ගමයට ඇතුළත් ගේ. 

 

• සංරචක 3.3 හි. සහ 3.4. දක්වා ඇති පරිදි, ගමම උපායමාර්ගය; 

JTGCU/ගේටීජීසීයූ හි කාන්තා අනුකමිටුගේ කාර්යභාරය ශක්තිමත් 

කිරීම අරමුණු ගේ. විධායක කමිටුව විසින් සේමත කර වෘත්ීය 

සමිතිගේ සාමාජිකත්වයට ගබදා හැරීම සඳහා ස්ත්රී පුරුෂ 

සමානාත්මතාවය පිළිබඳ ප්රථම වරට JTGCU/ගේටීජීසීයූ ප්රකාශය 

ගකටුේපත් කිරීම ගමයට ඇතුළත් ගේ. 
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• උපායමාර්ගික පෙමාර්ගථය 1: ඇඟළුම් කර්ගමාන්තරේ රස්වකයන් 

සමඟ සන්නිරේදනය සහ සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කිරීම 

 

ගස්ත්රවකයින්ගේ අවශයතා ඵලදායී ගලස නිරූපණය කිරීම සහ ක්ගෂ්ත්රගේ ගස්ත්රවක 

තත්ත්වයන් අධීක්ෂණය කිරීගේ හැකියාව ඇතුළුව, කාර්යයන් කිහිපයක් ඉටු 

කිරීමට JTGCU/ගේටීජීසීයූට ඇති හැකියාව සඳහා ගස්ත්රවකයින් සහ අගනකුත් 

පාර්ශවකරුවන් සමඟ ඵලදායී සන්නිගේදනය සහ සේබන්ධතාවය වැදගත් ගේ. 

ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයින් සමඟ ඉහළ මට්ටගේ සේබන්ධතා පැවැත්ීම සහ ඔවුන් සමඟ 

ශක්තිමත් සන්නිගේදන මාර්ගයන් ගගාඩනැගීම ද; සාමාජිකයින් ආකර්ෂණය කර 

ගැනීමට හා රඳවා ගැනීමට වෘත්තිය සමිතියට ඇති හැකියාව වැඩි දියුණු කරනු ඇත. 

 

ඇඟළුේ කර්මාන්ත ගස්ත්රවකයින් සමඟ සන්නිගේදනය කිරීගේ හැකියාව වැඩි දියුණු 

කිරීමට අවස්ත්රථා කිහිපයක් හඳුනාගගන ඇත: 

1. වෘත්ීය සමිතිගේ සන්නිගේදන ක්රියාකාරකේවල ප්රගේශය සහ පිරිවැය 

ඵලදායීතාවය වැඩි කිරීම සඳහා; ඩිජිටල් සන්නිගේදනයන් සහ සමා  මාධය 

භාවිතා කිරීම. 

2. වෘත්ීය සමිතිගේ සන්නිගේදන යටිතල පහසුකේ ශක්තිමත් කිරීම. 

3. වෘත්ීය සමිතිගේ ක්රියාකාරකේ පිළිබඳ අඩු දැනුමක් ඇති ඇඟළුේ 

ගස්ත්රවකයින්, එනේ පහළ මට්ටගේ සාක්ෂරතාවය ඇති අය ගමන්ම ග ෝර්දාන 

ගස්ත්රවකයින් ගකගරහි සන්නිගේදන ප්රයත්නයන් පිළිබඳව අවධානය ගයාමු 

කිරීම. 

4. ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයන්ට අවශය ගස්ත්රවාවන් හඳුනා ගැනීම සහ සැපයීම. 

 

සංරචක 1.1. වෘත්ීය සමිතිය සඳහා පුළුල් සන්නිබේදන උපාය මාර්ගය් 

සංවර්ධනය කිරීම. 

ගමම උපාය මාර්ගයට ඇතුළත් වන්ගන්: 

• වෘත්ීය සමිතිගේ ඩිජිටල් සන්නිගේදන ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම. 

• වෘත්ීය සමිති සාමාජිකත්වය සහ ඵලදායී සේබන්ධතා ගතාරතුරු අඩංගු 

ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයින්ගේ, ලිංිකත්වය මත පදනේව ගවන් කළ දත්ත 

ගබඩාවක් ගගාඩනැගීම සහ පවත්වාගගන යාම. 

• වෘත්ීය සමිතිගේ පුහුණු වැඩසටහන් වල ප්රගේශය සහ ඵලදායීතාවය වැඩි 

දියුණු කිරීම. 
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සංෙචක 1.2. රස්වක රස්වා සැපයීරම් වෘත්තීය සමිිරේ හැකියාව වර්ගධනය 

කිරීම. 

 

ගමම සංරචකයට, ඉල්ලුම මත පදනේ වූ ගස්ත්රවක ගස්ත්රවාවන් හඳුනාගගන සැපයීම 

මින් ගස්ත්රවක සහභාගීත්වය සහ වෘත්ීය සමිතිගේ නියැලීම දිරිගන්වනු ඇත. 

 

උපායමාර්ගික අෙමුණු 1 සඳහා ප්රධාන ප්රිදානයන් 

♁ OP-
1.1.1.  

වෘත්ීය සමිතිය සඳහා සන්නිගේදන උපාය මාර්ගයක් සංවර්ධනය 

කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

♁ OP-
1.2.1. 

JTGCU/ගේටීජීසීයූ විසින් ගස්ත්රවකයන් සඳහා සපයනු ලබන ගස්ත්රවා 2, 3 ක් 

සඳහා ඉල්ලුම මත පදනේ වූ ගස්ත්රවා හඳුනා ගැනීම. 

♁ OP-
1.2.2. 

වෘත්ීය සමිති සාමාජිකයින් සඳහා නව JTGCU/ගේටීජීසීයූ ගස්ත්රවා 

ගදකක් පිහිටුීම. 
 

 

උපායමාර්ගික අෙමුණු 1 සඳහා ප්රධාන කාර්ගය සාධන දර්ගශක 1 

KPI-1.1.1. ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයන්ගේ JTGCU/ගේටීජීසීයූ සහ , විගශ්ෂගයන් 

ග ෝර්දාන සහ අඩු සාක්ෂරතා මට්ටමක් සහිත ගස්ත්රවකයින් අතර එහි 

ක්රියාකාරකේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම. 

KPI-1.1.2. JTGCU/ගේටීජීසීයූ කර්මාන්තශාලා මට්ටගේ කමිටු සාමාජිකයින් අතර 

CBA/ සීබීඒ පිළිබඳ දැනුම සහ දුක්ගැනවිලි ක්රියා පටිපාටි. 

KPI-1.1.3. JTGCU/ගේටීජීසීයූ සමා  මාධය ගේදිකා ගවත ළඟා ීගේ හැකියාව. 

KPI-1.1.4. JTGCU/ගේටීජීසීයූ සමා  මාධය ගේදිකා සමඟ සේබන්ධ ීගේ 

හැකියාව. 

KPI-1.2.1 JTGCU/ගේටීජීසීයූ ගස්ත්රවක ගස්ත්රවාවල ක්රියාකාරී ප්රතිලාභීන් සංඛයාව. 

KPI-1.2.2 JTGCU/ගේටීජීසීයූ ගස්ත්රවක ගස්ත්රවාවන්ී සක්රීය ප්රතිලාභීන්ගේ වාර්ික 

වැඩිීම. 
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උපායමාර්ගික පෙමාර්ගථය 2: ර ෝර්ගදානරේ ඇඟළුම් කර්ගමාන්තරේ, 

කර්ගමාන්ත සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කිරීම 

 

ග ෝර්දානගේ ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයන්ගේ අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා කිරීම සහ ඉදිරියට 

ගගනයාම ගමන්ම ක්ගෂ්ත්රගේ කේකරු ආරවුල් කළමනාකරණය කිරීම යන කරුණු 

ගදකටම කර්මාන්ත සේබන්ධතා පද්ධධතියක් ඉතා වැදගත් ගේ. ග ෝර්දානගේ 

ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ කර්මාන්ත සේබන්ධතා වැඩි දියුණු කිරීම JTGCU/ගේටීජීසීයූ 

හි ප්රධාන උපායමාර්ික ප්රමුඛතාවයකි. 

 

පසුිය දශකය තුළ, ග ෝර්දානගේ ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ කර්මාන්ත සේබන්ධතා 

පද්ධධතිය ඉදිරියට ගගන යාගේ දී JTGCU/ගේටීජීසීයූ පුගරෝගාමී කාර්යභාරයක් ඉටු කර 

ඇත. එගහත්, ගමම ක්රමය තුළ ගස්ත්රවක හඬ ශක්තිමත් කිරීමට සහ එහි සමස්ත්රත 

කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට සැලකිය යුතු ඉඩක් පවී. ගමම ක්ගෂ්ත්රගේ 

කර්මාන්ත සේබන්ධතා පද්ධධතිය තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවස්ත්රථා 

කිහිපයක් හඳුනාගගන ඇත: 

1. සාමූහික ගක්වල් කිරීගේ ක්රියාවලිගේදී ගස්ත්රවකයන් සමඟ වැඩි වශගයන් 

සේබන්ධ ීම. 

2. ගස්ත්රවක දුක්ගැනවිලි ගල්ඛණගත කිරීම සහ විසඳීම සඳහා වෘත්ීය සමිති 

පද්ධධතිය සංවර්ධනය කිරීම. 
 

3. ඇඟළුේ ක්ගෂ්ත්රගේ ගස්ත්රවා ස්ත්රථාන ගැටළු වලට අදාළ JTGCU/ගේටීජීසීයූ හි 

දත්ත එකතු කිරීම ශක්තිමත් කිරීම. 

 

සංෙචක 2.1. සාමූහික රක්වල් කිරීරම් ක්රියාවලීන් සඳහා රස්වක සහභාගීත්තවය 

වැඩි දියුණු කිරීම. 

 

CBA/සීබීඒ සාකච්ඡාගේ විවිධ අදියරයන්හි වයවසාය මට්ටමින් සියලුම වෘත්ීය 

සමිති සාමාජිකයින්ගේ සහභාගීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විිමත් උපගද්ධශන 

ක්රියාවලියක් සංවර්ධනය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම ගමම අංගයට ඇතුළත් ගේ. 

 

සංෙචක 2.2. රස්වක දුක්ගැනවිලි ක්රියා පටිපාටිය ශක්ිමත්ත කිරීම සහ 

ක්රියාත්තමක කිරීම. 
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ආංශික CBA/සීබීඒ හි විිවිධානවලට අනුකූලව සවිස්ත්රතරාත්මක වෘත්ීය සමිති 

දුක්ගැනවිලි යාන්ත්රණයක් නිර්මාණය කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම ගමන්ම CBA/සීබීඒ 

කළමනාකරණ කමිටුව පිහිටුීම හා ක්රියාත්මක කිරීම සහ ඇඟළුේ අංශගේ 

කර්මාන්ත සේබන්ධතා ඒකාබද්ධධ සභාව ක්රියාත්මක කිරීම ගමම අංගයට ඇතුළත් 

ගේ. 

 

රමම අංශරේ රස්වා ස්ථාන ගැටළු හඳුනා ගැනීමට සමිිරේ හැකියාව වැඩි 

දියුණු කිරීම. 

 

ගමම සංරචකයට ඇඟළුේ ගස්ත්රවක දුක්ගැනවිලි පිළිබඳ JTGCU/ගේටීජීසීයූ හි ගල්ඛණ 

වැඩිදියුණු කිරීම සහ ගමම ක්ගෂ්ත්රගේ කර්මාන්ත ක්රියාකාරකේ පිළිබඳ දත්ත රැස්ත්ර 

කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම ඇතුළත් ගේ. 

 

උපායමාර්ගික අෙමුණු 2 සඳහා ප්රධාන ප්රිදානයන් 

OP-2.1.1. CBA/සීබීඒ සාකච්ඡාගේ සෑම වටයකටම ගපර විිමත් ගස්ත්රවක 

උපගද්ධශන ක්රියාවලියක් සංවර්ධනය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

OP-2.2.1. 
 

ආංශික CBA/සීබීඒ හි විිවිධානවලට අනුකූලව සවිස්ත්රතරාත්මක 

දුක්ගැනවිලි යාන්ත්රණයක් සංවර්ධනය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

OP-2.2.2. CBA/සීබීඒ කළමනාකරණ කමිටුව පිහිටුීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

OP-2.2.3. 
 

ඇඟළුේ අංශගේ කර්මාන්ත සේබන්ධතා ඒකාබද්ධධ සභාව ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

OP-2.3.1. ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයන්ගේ දුක්ගැනවිලි ගල්ඛණගත කිරීම සඳහා වැඩි 

දියුණු කළ ක්රියාවලියක් නිර්මාණය කිරීම.  

OP-2.3.2. ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ කර්මාන්ත ක්රියාකාරකේ ගල්ඛණගත කරන 

දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීම හා සංවර්ධනය, එක් එක් වැඩ 

වර් න සඳහා ස්ත්රථානය, සහභාගී වන ගස්ත්රවකයන්ගේ සංඛයාව සහ 

කාලසීමාව පිළිබඳව; තනි වැඩ වර් න මට්ටමින් දත්ත ගවන් කිරීම. 
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උපායමාර්ගික අෙමුණු 2 සඳහා ප්රධාන කාර්ගය සාධන දර්ගශක 

KPI-2.0.1 ග ෝර්දාන ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ වාර්ික වැඩ වර් න ගණන. 

KPI-2.0.2 ග ෝර්දාන ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ වැඩ වර් නවලට සහභාගී වන 

ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයන්ගේ වාර්ික සංඛයාව. 

KPI-2.0.3 ග ෝර්දාන ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ වැඩ නවත්වනු ලබන  දින. 

KPI-2.0.4. ග ෝර්දාන ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ සමස්ත්රත භරිත වැඩ වර් න. 

KPI-2.0.5. ග ෝර්දාන කේකරු නීතියට අනුකූලව JTGCU/ගේටීජීසීයූ ගවත ලැබුණු 

ගස්ත්රවක දුක්ගැනවිලි ප්රතිශතය. 

KPI-2.1.1. ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයන්ගේ CBA/සීබීඒ සහ එහි අන්තර්ගතය පිළිබඳ 

විගශ්ෂගයන් ග ෝර්දාන ගස්ත්රවකයන් ගමන්ම උප ගකාන්ත්රාත් සහ 

චන්ිකා තාක්ෂණගයන් යුත් කර්මාන්තශාලා වල ගස්ත්රවකයන් අතර. 

දැනුවත් මට්ටම. 
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පෙමාර්ගථය 3: වෘත්තිය සමිිරේ පාලනය සහ සංවිධානාත්තමක ධාරිතාවය 

ශක්ිමත්ත කිරීම 

 

ග ෝර්දාන ඇඟළුේ කර්මාන්තගේ JTGCU/ගේටීජීසීයූ හි කාර්යභාරය විකාශනය 

ගවමින් පවී. ආංශික CBA/සීබීඒ ක්රියාත්මක කිරීම හා සේබන්ධව පුළුල් කාර්ය 

මණ්ඩලයක් සහ වැඩි වගකීේ සහිතව, නව ගමගහයුේ අවියකට එය පිවිගසද්ධදී, 

වෘත්ීය සමිතිගේ ආයතනික රාමුව ද එහි ගවනස්ත්රවන කාර්යභාරය සමඟ 

ගේගගයන් ගමන් කිරීම අතයාවශය ගේ. වෘත්ීය සමිතිගේ පාලනය සහ ආයතනික 

ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම මින් JTGCU/ගේටීජීසීයූ විසින් අනාගත  යග්රහණ 

ගගාඩනගා ගත හැකි වඩාත් ශක්තිමත් ආයතනික පදනමක් ස්ත්රථාපිත කරනු ඇත. 

 

එපමණක් ගනාව, සංවිධානය මූලයමය වශගයන් ස්ත්රවාධීන හා තිරසාර වන විට 

ගස්ත්රවකයන්ගේ අවශයතා නිගයෝ නය කිරීමට JTGCU/ගේටීජීසීයූහට වඩා හැකි ගේ. 

මෑත වසරවලදී, සාමාජික මුදල් වලින් ලැගබන ආදායම අඩු ීම වෘත්ීය සමිතියට 

ප්රධාන අභිගයෝගයක් ී තිගේ. එබැවින් සංවිධානගේ මූලය අනාගතය සුරක්ිත 

කිරීම JTGCU/ගේටීජීසීයූ හි ප්රධාන උපායමාර්ික ප්රමුඛතාවයකි. 

 

සංරචක 3.1. වෘත්ීය සමිති ප්ර ාතන්නරවාදය ශ්තිමත් කිරීම සඳහා 

පුළුල් උපාය මාර්ගය් සකේ කිරීම. 

ගමම සංරචකයට  අගප්ක්ෂකයින් ගලස සහභාගී ීම සහ ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම 

ඇතුළුව සියලු මට්ටේවල වෘත්ීය සමිති මැතිවරණ සඳහා ගස්ත්රවකයින්ගේ 

සහභාගීත්වය දිරිමත් කරනු ඇත. කාන්තා ගස්ත්රවිකාවන්, සංක්රමණික ගස්ත්රවකයින් 

සහ අඩු නිගයෝ නයක් සහිත වෘත්ීය කාණ්ඩවලට අයත් අය සඳහා කැපවූ සංරචක 

සහිතව, විවිධාකාර ගස්ත්රවක සහභාගීත්වය සහ නිගයෝ නය සහතික කිරීම සඳහා 

ගමහිදී විගශ්ෂ අවධානයක් ගයාමු කරනු ඇත. 
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සංෙචක 3.2. සංගමරේ මහා සභා කාර්ගයභාෙය වැඩි දියුණු කිරීම. 

 

මහා සභා වාර්ික රැස්ත්රීම සමඟ වෘත්ීය සමිති සාමාජිකයින්ගේ සහභාගීත්වය 

වැඩි කිරීම සහ වෘත්ීය සමිති ක්රියාකාරකේ අධීක්ෂණය හා අධීක්ෂණය කිරීගේදී 

ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම සඳහා අවශය ගතාරතුරු ගවත වෘත්ීය සමිති 

සාමාජිකයින්ට ප්රගේශය ඇති බව සහතික කිරීම ගමම අංගගේ අරමුණයි. 

සංරචකය 3.3. වෘත්ීය සමිති කමිටු ියාමනය කිරීම. 

 

ගමම සංරචකයට ඡන්දය දීම, අගප්ක්ෂක අවශයතා, සංයුතිය, කාලීන සීමාවන්, 

ීරණ ගැනීගේ ක්රියා පටිපාටි, දුක්ගැනවිලි හැසිරීගේ ක්රියා පටිපාටි සහ රැස්ත්රීේ 

කාලසටහන් වැනි කාරණා ඇතුළුව වෘත්ීය සමිති කමිටු පිහිටුීම සහ ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා නිල අතුරු වයවස්ත්රථා ගකටුේපත් කිරීම ඇතුළත් ගේ. 

 

සංෙචක 3.4. සමිිරේ සභාපිවෙයාරේ කාර්ගයයට සහාය ීම සඳහා 

රත්තමාත්තමක අනුකමිටු පිහිටුීම. 

 

ගමම කමිටුවලට, කාන්තා කමිටුගේ අඛණ්ඩ කටයුතු සමඟ සන්නිගේදන හා බාහිර 

අනුකමිටුවක් සහ කර්මාන්ත සේබන්ධතා අනුකමිටුවක් ද ඇතුළත් ගේ. 

 

සංෙචකය 3.5. කලාප මට්ටරම් සංක්රමණික රස්වක කමිටු ක්රියාත්තමක 

කිරීම. 

 

කලාපීය මට්ටගේ සංක්රමණික ගස්ත්රවක කමිටු පිහිටුීම සඳහා ගපර ආරේභයන් 

නැවත ක්රියාත්මක කිරීම මින් COVID-19 වසංගතගයන් කඩාකප්පල් වූ 

JTGCU/ගේටීජීසීයූ හි සංක්රමණික ගස්ත්රවකයින්ගේ හඬ ශක්තිමත් කිරීම ගමම අංගයට 

ඇතුළත් ගේ. 
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සංෙචක 3.6. වෘත්තීය සමිිය සඳහා පුළුල් සාමාජික මුදල් උපාය 

මාර්ගගයක් සංවර්ගධනය කිරීම සහ ක්රියාත්තමක කිරීම. 

 

ගමම ක්රගමෝපායට වෘත්ීය සමිතිගේ සාමාජිකත්වය ඉහළ නැංීම අරමුණු කරගත් 

ක්රියාකාරකේ ගමන්ම සාමාජික මුදල් වලින් කාර්යක්ෂමව මුදල් ගවන් කිරීගේ 

සැලසුමක් ද ඇතුළත් ගේ. 

 

සංෙචක 3.7. අධීක්ෂණ හා ඇගයීරම් ොමුවක් නිර්ගමාණය කිරීම සහ 

ක්රියාත්තමක කිරීම. 

 

වෘත්ීය සමිතිගේ ක්රියාකාරකේවල බලපෑම තක්ගස්ත්රරු කිරීමට සමිතිගේ 

නායකත්වයට සහ සාමාජිකත්වයට ඉඩ දීම සඳහා අධීක්ෂණ හා ඇගයීගේ රාමුවක් 

නිර්මාණය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම ගමම අංගයට ඇතුළත් ගේ. 

 

උපායමාර්ගික අෙමුණු 3 සඳහා ප්රධාන ප්රිදානයන් 

♁ OP-
3.1.1. 

වෘත්ීය සමිති ප්ර ාතන්ත්රවාදය ශක්තිමත් කිරීගේ උපාය මාර්ගයක් 

නිර්මාණය කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම. 

♁ OP-
3.2.1. 

වෘත්ීය සමිති සාමාජිකයින්ගේ සහභාගීත්වගයන් වාර්ිකව 

පැවැත්ගවන මහා සභා රැස්ත්රීම. 

♁ OP-
3.3.1. 

කර්මාන්තශාලා මට්ටගේ වෘත්ීය සමිති කමිටු, කලාපීය මට්ටගේ 

සංක්රමණික ගස්ත්රවක වෘත්ීය සමිති කමිටු සහ විධායක කමිටු 

අනුකමිටු පිහිටුීම හා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නිල අතුරු වයවස්ත්රථා 

සේපාදනය කිරීම සහ සේමත කිරීම. 

OP-3.4.1. සන්නිගේදන හා බාහිර අනුකමිටුවක් සහ කර්මාන්ත සේබන්ධතා 

අනුකමිටුවක් පිහිටුීම. 

OP-3.4.2. සියළුම අනුකමිටු සඳහා මාසික රැස්ත්රීේ සහ කාර්තුමය ප්රගති වාර්තා 

නිකුත් කිරීම. 

♁ OP-
3.4.3. 

කාන්තා අනුකමිටුව විසින් සකස්ත්ර කරන ලද ස්ත්රී පුරුෂ 

සමානාත්මතාවය පිළිබඳ JTGCU/ගේටීජීසීයූ ප්රකාශය, වෘත්ීය 

සමිතිගේ විධායක කමිටුව විසින් සේමත කර වෘත්ීය සමිති 

සාමාජිකයින්ට ගබදා හැරීම. 

OP-3.5.1. කාර්මික කලාප තුන සඳහාම ගත්රී පත් වූ කලාප මට්ටගේ සංක්රමණික 

ගස්ත්රවක කමිටු. 

OP-3.5.2. සියලුම කලාපීය ගස්ත්රවක කමිටු සඳහා මාසික රැස්ත්රීේ පැවැත්ීම. 
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OP-3.6.1. වෘත්ීය සමිතිය සඳහා සාමාජික මුදල් උපාය මාර්ගයක් සංවර්ධනය 

කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

OP-3.7.1. ප්රතිඵල මත පදනේ වූ දිශානතියක් සහිත SMART/ ස්ත්රමාර්ට් ප්රධාන 

කාර්ය සාධන දර්ශක අඩංගු JTGCU/ගේටීජීසීයූ 2021-2026 

උපායමාර්ික සැලැස්ත්රම සඳහා අධීක්ෂණ හා ඇගයීේ රාමුවක් 

සංවර්ධනය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

OP-3.7.2. 
 

උපායමාර්ික සැලසුේ ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක සමාගලෝචනය 

(2023 දී පැවැත්ීමට නියමිතය). 
 

උපායමාර්ගික අෙමුණු 3 සඳහා ප්රධාන කාර්ගය සාධන දර්ගශක 3 

KPI-3.1.1. කර්මාන්තශාලා සහ  ාතික මට්ටගේ වෘත්ීය සමිති මැතිවරණවල 

තරඟකාරිත්වය. 

KPI-3.1.2. කර්මාන්තශාලා සහ  ාතික මට්ටගේ වෘත්ීය සමිති මැතිවරණවලදී 

ඡන්දය ප්රකාශ කිරීගේ ප්රතිශතය. 

KPI-3.2.1. මහා සභා රැස්ත්රීගේදී ඇඟළුේ ගස්ත්රවකයන්ගේ අනුපාතය. 

KPI-3.2.2. ස්ත්රී පුරුෂ භාවය,  ාතිකත්වය සහ වෘත්ීය කාණ්ඩය අනුව මහා 

සභා රැස්ත්රීේවලට සහභාගී වන අයගේ නිගයෝජිත්වය. 

KPI-3.5.1 සංක්රමණික ඇඟළුේ රස්වකයන්ගේ වෘත්ීය සමිතිය සහ එහි 

ක්රියාකාරකේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීගේ මට්ටම. 

KPI-3.6.1. සාමාජික මුදල් වලින් JTGCU/ගේටීජීසීයූ වාර්ික ආදායම. 

KPI-3.6.2. සාමාජික මුදල් ගගවන ලද JTGCU/ගේටීජීසීයූ සාමාජිකයින් ගණන. 

KPI-3.6.3. ගගීේ කළ JTGCU/ගේටීජීසීයූ සාමාජිකයින්ගේ වාර්ික ප්රතිශතයක් 

ගලස වැඩිීම. 

 

 

 


