ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා,
විනේශ කටයුතු, නිපුණතා සංවර්ධන හා රැකී රක්ෂා හා කම්කරු අමාතයය,
නමනහවර පියස, නකාළඹ 5.
ගරු අමාතයතුමනි,

ක ොවිඩ් 19 වසංගත ආපදො තත්වය තුළ හො ප්රතිස්ථාොප ්රියොවය ය තුළ
ක්ව අයිතිසවොසි ම් හො යහපැවැත්ම තහවුරු කිරිම සදහො කයෝජ ො
වර්තමාන නකාවිඩ් 19 වයසන ත්වය මිනේ නවවය හා නවවක ාාර්ශවයේට වන බලාෑම
කළමණාකරනය කිරිම සඳහා නවවක නිනයෝජනය ද සහිතව අමාතය කාර්ය බලකායක්
පිහිටුවීම පිළිබඳව අානයන සැකසුම් කලාා නවවක නවවිකාවේ නිනයෝජනය කරන
වෘ්ීය සමිති හා සංවිධාන වශනයේ ප්රථමමනයේම බබතුමේට අාන වූතිය පිරිනමමු.
නමම වයසනය නතතුනවේ හා නේ තතිවිය හැකි රර්ථිකක අර්බුදයට මුහුණ දීමට
නකටිකාලීන නමේම දීර්ඝකාලීන සැලැවමක් අතයවශයය වන අතර මම සැලැවම සකව
කිරිනම් හා ක්රියා්මක කිරිනම් දී නම් ක්නෂ්රනේ  ූලිකක ාාර්ශවකරුනවක් වන නවවකයේන
අදහව හා නයෝජනා සඳහා ද සමාන වටිනාකමක් ලබා නදනු තතැයි අපි විශ්වාස කරමු.
ාසුිනය දශක කිහිාය පුරා තඟලුම් කර්මාේතය තතුලු අානයන සැකසුම් කර්මාේතවල
නවවක නවවිකාවේ ර්ශ්ර ලංකාන රර්ථිකකය සදහා දක්වන ලද දායක්වය අතිමහ්ය.
මබැවිේම නමම අසීරු අවවථමාන බවුේන අතිවාසිකම් හා යහාැව්ම තහවුරු කිරිම
නවවය ාාර්ශවනේ  නමේම රජනේ  ද ූලිකක වගකීමකි. සදහා වන ාහත නයෝජනා අපි
නදිරිා් කර සිටිමු. නමම නයෝජනා වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරිම සදහා අවවථමාවක් ලබානදන
නමේ අපි බබනගේ නල්ලා සිටිමු.
1.
නම් වන විට් තම ගම්ිම් කරා යා ගත නනාහැකි වූ විශාල නවවක නවවිකාවේ
පිරිසක් තවම් නබෝඩිං නහෝ කුලී නිවාස නහෝ තාවකාිකක වාසවථමානවල රැදී සිටි. බවුේ
පිළිබඳ නිසි කඩිනම් ගණනයක් වහාම සිදුකර බවුේන ූලිකක අවශයතාවයේ සැපිරිම
සදහා පියවර ගැනීම. රජය විසිේ නම් වන විට දිළිදු ාවුල් සදහා ලබානදන රු. 5000 ක
සහනාධාරය නමම නවවක නවවිකාවේ (විනශ්නෂනයේම මෑේාවර් රයතන හරහා
තාවකාිකක නවවාවේහි නිරත වූ අයට) ලබා දීමට කටයුතු කිරිම. ාසුිනය මාසය තුළ වැටුප්
නනාලැබී අසරණය සිටින අය සදහා නගවල් නහෝ නබෝඩිං කුලී නගවීමට රජනේ  මැදිහ්වීම.
2.
වසංගත ත්වය වයාප්ත වීනම් අවීවීමක් නානනේනට නනාලැනබන ත්වයක් තුළ
අානයන සැකසුම් කර්මාේත නැවත රරම්භ කිරිමට රජය ග් ීරණය නවවකයේන
ජීවිතවල වටිනාකම ප්රමුගගත නකාට නැවත සලකා බලන නමේ අපි නල්ලා සිටිමු. නැවත
රරම්භ කරන හා නම් වන විට් නවවය ාව්වානගන යන කර්මාේතශාලාවල
නවවකයිේට රරක්ිත නවවා වටපිටාවක් ාව්වානගන යාම තහවුරු කිරිම රජනේ  ූලිකක
වගකීමක් න . නවවා වථමානය තුල ාමණක් නනාව නවාතැේ, ප්රවාහන හා අනනකු් නාාදු
නවවාවේ රජය හා ජාතයේතර කම්කරු සංවිධානය විසිේ නිර්නේශ කර තිනබන රරක්ිත

ක්රියාපිළිනව් අනුගමනය කරමිේ සිදු වන බවට තහවුරු කිරිම හා නිරේතර විමර්ෂනයට
ලක් කිරිමට රජය කටයුතු කළ යුතුය.
3.
ාහුිනය කාලසීමාව පුරා නවවකයිේ විසිේ කරනු ලැබූ නවවාවේ නවනුනවේ බවුනට
හිමි වැටුප්, අතිකාල දීමනා හා උ්සව අ්තිකාරම් නගවීම ාැහැරහැරීම සදහා වර්තමාන
අර්බුදය නතතුවක් නනාවිය යුතුය. නමම නගවීම් වහාම නගවීමට නවවය ාාර්ශවය කටයුතු
කරනා බවට වගබලා ගැනීම රජනේ  වගකීමකි.
4
නවවකයිේන ූලිකක අවශයතා, නස ගය හා රරක්ෂාව සම්බේධනයේ තති ාැමිිලික
භාරගැනීමට හා වාට කඩිනමිේ විසඳුම් සැායීම සදහ රාජය අංශය, රනයෝජන ම්ඩලලය
හා වෘ්තිය සමිති කාබේධ යාේරණයක් නගාඩලනැීමම.
5
වර්තමාන ත්වය තුළ නවවකයිේන නවවය අග්ඩලව ාව්වානගන යාමට අාහසු
විය හැකි බව නවවය ාාර්ශවය නම් වන විට් අවවථමා ගණනාවක දී ප්රකාශ කර තින..
තගලුම් අානයනකරුවේන සංගමය ප්රකාශ කර තති ාරිදි නදිරි කාලසීමාව තුළ සමවත
තගලුම් කර්මාේත නවවකයිේනගේ 30% කට රසේන ප්රමාණයක නවවය නදිරි කාලය තුළ
අ්හිටුවීමට සිදුනවනු තතැයි අනප්ක්ෂා නකනර්. නකාවිඩ් 19 වයසනය නතතුනවේ රනේ
සමවත ජනසමාජයම දරුණු රර්ථිකක සමාජීය අර්බුදයකට මුහුණ නදමිේ සිටිනා විට නම්
රකාරනයේ අති විශාල පිරිසක් රැකියා විරහිතභාවය ා්වීම දරුණු සමාජ වයසයනයකට
මග ාාදනු තත. මනමේම රනේ රර්ථිකකනේ  විශාල බරක් නම් දක්වා දරානගන ර තගලුම්
නවවක නවවිකාවේ නම් නමානහාන් අතහැර නනාදැමීනම් මානුෂීය වගකීමක් ද නවවය
ාාර්ශවයට හා රජයට තින.. මබැවිේ නමාවුේන නවවක අයිතිවාසිකම් හා යහාැවැ්ම
රරක්ෂා කිරිම නවනුනවේ ාහත සදහේ නයෝජනා අපි නදිරිා් කරමු.
5.1
කර්මාේතනේ  වර්තමාන ත්වය හා අානයන සමාගම්වල ත්වය පිළිබද අවංක
හා විවෘත සාකච්ඡාවක් නවවක නවවිකාවේ හා වෘ්තිය සමිති සමග සිදු කිරිම.
සමාගම්වල ිනණුම් ත්වයේ (ලංකාන හා විනේශීය රටවල ාවතින ිනණුම් ) පිළිබද
දැනගැනීමට නවවකයිේට අයිතියක් තති අතර මම නතාරතුරු නවවකයිේට ලබාදීමට
සමාගම් පියවර ගත යුතුය. ාසුිනය වසර කිහිාය තුළ අ්විදි ජීමවී සහනය නතතුනවේ
ලැබූ ලාබ පිළිබද හා මම ලාභ නයදවූ රකාරය පිළිබද සැබෑ නතාරතුරු නවවක නවවිකාවේට
නදිරිා් කළ යුතුය.
5.2
නදිරි කාලසීමාන නගාලීය නවනළදනාාල හා නේශීය කර්මාේත තුළ සිදුවිය හැකි
නවනවකම් මධයනේ  නදිරි මාස කිහිාය සදහා නවවකයිේන නගවීම් අග්ඩලව
ාව්වානගන යානම් ක්රියාවිකයක් නවවය ාාර්ශවය, ගැණුම්කරුවේ හා නවනළද නාම (brands)
හා රජය මක්ව සකව කළ යුතුය. නමම රදායම් නිෂ්ාාදන ක්රියාවිකනේ  නිරත නිතය,
තාවකාිකක, නකාේරා් ාදනම මත නවවය කරන හා ගෘහ නිෂ්ාාදනනේ  නිරතවන සියලු
ාාර්ශවයේ නවත ලැිය යුතුය. නම් කාලය තුළ නවවක නකාේරා් අග්ඩලව ාව්වානගන
යාම.

5.3
දැනට සිදුකර තිනබන තණවුම් මිළදී ගැනීම සදහා ජාතයේතර ගැණුම්කරුවේට හා
නවළද නාමයේට බලාෑම් කිරිමට අානයන සමාගම් හා රජය ක්රියා කිරිම. නම් සම්බේධව
දැනටම් කටයුතු කර තිනබන කලාානේ  අනනකු් රටවල් (කාම්නබෝජය, බං ලානේශය
වැනි) සමග මක්ව ජාතයේතර බලාෑමක් සිදු කිරිම.
5.4
නම් ාවතින ත්වය භාවිතා කරමිේ නවවකයිේ නවවනයේ ාහකිරිම සදහා වන
නීති තතුලු කම්කරු අයිතිවාසිකම් තහවුරු නකනරන නීති කිසිවක් සංනශෝධනය කිරිමට
කටයුතු නනාකළ යුතුය. කිසියම් රකාරයක නවවය අවසේ කිරිමක් ාවතින නීති ාේධතිය
තුළ සිදුකළ යුතු අතර දැනට ාවතින වේදි රඥාානත හා නවවය අවසේ කිරිනම් ානත
යටන් ීේදු කර තති වේදි සීමාවේ වර්තමාන ජීවන වියදම් ත්වයට ගැලනාන නලස
සංනශෝධනය කිරිම. ාසුිනය කාලය තුල සිදුකිරිමට උ්සාහ කළ, නවවක විනරෝධය නිසා
අකුලාගේනා ලද නයෝජිත තනි කම්කරු නීති සංනශෝධනය නහෝ අනනකු් කම්කරු නීති
සංනශෝධනයේ නම් අවවථමාව භාවිතා කරමිේ සිදුකිරීමට රජය කටයුතු නනාකළ යුතුය.
5.5
අානයන හා නේශීය නවනළදනාාල තුළ නව අවවථමාවේ නසායා ගැනීමට වහාම
මැදිහ් වීම. උදාහරණයක් නලස නම් වන විට මුහුණු රවරණ හා අනනකු් රරක්ිත
තගලුම් සදහා දැඩි නල්ලුමක් ාවතින අතර මම නල්ලුම සම්ූර්ණ කරලීම සදහා ශ්රී ලංකාවට
ප්රමුග්වය ගත හැක.
5.6
නවවක වැටුප් අවී කිරිනම් අවශයතාවයක් තින.නම් මම අවීකිරිම් නම් වන විට්
ාහල වැටුප් ලබන සාමානය නවවක වැටුනාේ නනාව නතා විශාල වැටුප් හා දීමනාවේ ලබන
විධායක නේණීයේනේ  නිළධාරිේන වැටුප් හා අනනකු් ාහසුකම්විකේ කාා හැරිම.
අවී වැටුප් හා අවම ාහසුකම් යටන් ශ්රී ලංකා රර්ථිකකනේ  වැඩි බරක් දැරූ තඟළුම්
කර්මාේතනේ  නවවක නවවිකාවේ නම් නමානහාන් රැකගැනීම කර්මාේතනේ  ද, රජනේ  ද
වගකීමකි. නම් අසීරු අවවථමාන සියලු බර නවවකයිේ මත ාටවමිේ තම වගකීනමේ මිදීමට
රජය ද, නවවය ාාර්ශවය ද කටයුතු නනාකරනු තතැයි අපි බලානාානරා්තු නවමු.
ඔබකේ ප්රතිසාො

සහ වැිදුර

කතො තුරු සඳහො අමතන්

අශිලා දේනදනිය, කැදවුම්කරු,
වටෑේඩ්අප් ූල මේේ ලංකා, 402/බී, න.වලයිේ ාාර, තවරිව්ත, කටුනායක.
දුරකථමන 011 2253749 / 0777139006, විදු් තැාෑල standupmovementlka@gmail.com
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