
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක ොවිඩ් 19 අභිකයෝගය ශමුකේ කගෝලීය       

ශ්රම  ල යය 

 

මිනිව්ල ශය රැකීරක්ය කෙඳයර්තකේන්තුල 

නිපුණතය වංලර්ධන,රැකීරක්ය ශය  ේ රු වලතය 

අම යතයංය 
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ක ොවිඩ්-19 අභිකයෝගය ශමුකේ කගෝලීය ශ්රම  ල යය 

ක ොකරෝනා ලයිරවය කශලත් ක ොවිඩ්- 19 නිවා කෝ කේ බිලියන 2.7 රැකියා  රන්නන් එනම්

කෝ ශ්රභඵ ාකයන්81%ක්ඵඳෑභටක්වීඇතැයිජාතයන්තර ම් ු වවවිධානයඳලවයි. 

ආර්ථි  ක්කේත්ර ණනනාලක්භ යයත් ිලලියන ණනනක් ලන කවේල යන් ියය ආදායම් යිමිල වීකම්

යනතුර ටමුහුනඳාඇත.යලදානම්වශණත ණ්ඩායභලනයවිධිභත්යවකේනියුක්තකවේල යන්

ආදායම්උත්ඳාදනකේඵරඳතයඳශසුතාලය ටඳත්වීඇත.කඵොකශෝරටලආයතනලකවේල යින්

ඉලත්කිරීකම්/ප්රභානයයුකකිරීකම්්රියාලලියන්ආරම්බ රඇත.ලැඩ රනකාාලන්කලනවකකිරීභ

ශාකවේලයයලවන්කිරීභභගින්යඳටදැකනන්කන්ලර්තභානශ්රභකලෂඳතත්ත්ලයමුහුනඳාඇි

ඵරඳත ඩාලැටීභපිළිඵවතයඳැි ඩකි. 

නලතභපුකරෝ ථනයන්ට යනුල 2020 ලර්කේ කදලන ාර්තුකා ලැඩ රන ාකයන් 10.5%ක්

යුකවියශැකියතරඑයිලලියන305 කේපර්න ාලීනකවේලය ටවභකා. 

කුඩාලයාඳාරශාතභාකේභ ටයුතු රන්නන්කණන්70%ියලරකලෂාම්යකයන්දආවන්නල

60%ක්ඳභන නලාතැන්ඳශසු ම්වඳයන්නන්කණන්දකණෝලීයලකයන්ඵඳෑභටක්වීිකේ.

එකභන්භආශාරකවේලාශානිකඳාදනයනයවයන්ිමනියුක්තකෝ ශ්රභඵ ාකයන්38%කවේලා

යලවන්වීකම්යභිකයෝණය ටමුහුනදීියටියි.විකේකයන්භයුකආදායම්ශාභැදිආදායම්රටලලල

ලැඩිභ ඵඳෑභට ක්ව යවිධිභත් යවකේද වභාජ ශා කවෞඛ්ය කවේලා ආරක්නය ීමිලත ව පිිසවක්

ියටිි. 

සුදුසුප්රිඳත්ිභය්රියාභාර්ණිමීවීභනිවාදිසරතාලයටඳත්වීභශානැලතවවුන්පුනර්ීවලනයවීකම්දි

ඵරඳත යඳශසුතාල ට ඳත්වීභට ඉඩ ඇත. කඳොදු වකථානල කවේලකේ නිරත කවෞඛ්ය

කවේල යින්,ආර්ථි  ශා කවෞඛ්යභය ලකයන් යලදානම් තත්ත්ලයට ඳත්ලනුඇත. කවෞඛ්ය යවකේ

 ාන්තාලන්ට විකේකයන්භ කභය ඵඳෑ ශැකිය. කෝ කේ කුභන වකථානකේද, කුභන යවකේද

යන්නකනොව ා කභභ ලවවණතයබයාන පවිඳා  කණනදීඇත. ලවවණතය ඳානයටනතු ර

රැකියාඵහුතත්ලය ටඳත්කිරීභවශාවවලර්ධනයකලිලන්ඳලිනරටලශායධියලදානභක්ව

ක්කේත්රල, ලයාඳාරයන් ශා ීවලකනෝඳාය ආරක්ා කිරීභට  ණි  වශන වැීමභට ඉක්  ව

ප්රිඳත්ිවම්ඳාදනයන්යලයවීඇත.කම්වශාරාජයවම්ඳත්ප්රබලයන්උඳකයෝගි රණතයුතුලඇත. 

ඳසුගිය  ාය තු ක ොවිඩ් -19 කඳර කනොව විරූ ඳිසදි ආර්ථි යන්ට ශා ශ්රභ කලෂ ඳට දැඩි

ඵඳෑම් රඇත.ීවවිත යිමිල විභ ලැැක්වීභටශා ජාි කවෞඛ්ය කවේලා ඳ්ධධියට ලනඵරඳත

ඵඳෑම්ඉලත් රණැනීභටවභාජදුරවකථ රනයකිරීභටපියලරකණනඇත.කණෝලීයශ්රභඵ ාකයන්

81%ක්ලාවය රනරටලලලවාදභනතරම්කාණකයන්ලවවණතයඳැිරීඇත.යුකශාභධයආදායම්

විමතරටලලලලින්87%ක්ශාඉශෂආදායම්විමතරටලලලලින්70% කවේලාවකථානලවා දභා

ිකේ.කෝ කේබිලියන3.3.ලනශ්රභඵ ායක්ආර්ථි යලඳාතය ටමුහුනකදිලන්ියටියි. 
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ිලන් කඳර ියදුකනොවආර්ථි  ඩා ලැටීභනිවා රැකියා ප්රභානය යුකලන යතර ඉන්රැකියා

ප්රභානයශාලැඩ රනඳැයණනනයුකලනුඇත. 

ලයාඳාරආදායම්භාර්ණලක්ණි යුකවීභක්දක්නටැකේ.කදලනකෝ යු්ධධකයන්ඳසුකොල

පුරා විා ලකයන් රැකියා යිමිල වී ඇි යලවකථාල කභයයි. 2020 යකප්රේල 01ලන දා ලන විට

පුකරෝ ථනය රඇිආ ාරයටලැඩ රනඳැයණනන6.7%කින්යුකකා.කභයිලලියන195ක්

පර්න ාලීනකවේල යින්යුකවිභ ටවභානකා. 

1.1 උලදුර නිවය කෝ ය තු ලැඩ  රන ඳැය ගණන් හි අඩුවීම . 

  ලැඩ  රන ඳැය 
ගණන හි අඩුවීම (%) 

පූර්ණ  යලීන 
 (ඳැය 40, මිලියන) 

 පූර්ණ  යලීන  
(ඳැය 48, මිලියන) 

කෝ ය 

අඩු ආෙයයේ 

රටලල් 

අඩු- ම ධය ආදායම් 
රටලල 
ඉශ ම ධය 

ආෙයයේ රටලල් 

ඉශආදායම්
රටලල් 
 අප්රි යල 

ඇම රි යල 

අරයබි රයජ්යයන් 

ආසියය යන්ති ර 

යුකරෝඳය වශ 

ම ධයම  ආසියයු 
යුකරෝඳය 
 

කම් දක්ලා 2020ලර්කේලාර්තාවීඇිකෝ විරැකියාලයුකකිරීභවශා කණනඇිප්රිඳත්ිභය

තීරනයන්,ක ොතරම්පදායි කවආර්ථි යනැලතඳනණැන්වීභභගින්ශ්රභඉලලුභලැඩිකිරීභට

ඉලශලවීඇිදැයියන්නභතරාඳලතී.එකවේභකම්ලවකර්දීවිරැකියාලකවපුකරෝ ථනය රන

ද ප්රභානය ිලලියන 25ට ලඩා ලැඩිවීකම් යලදානභක් ඇත. ආර්ථි   ඩාලැටීභ ට මුහුන කදන

කෝ කේබිලියන3.3 ශ්රභඵ ාකේලැඩ රන ායටදඵඳෑම් රඇත.කභභ ඩාලැටීභ

ශ්රභකලෂ කඳොට ක ා ාරල ඵකනොඳානු ඇත.විකේිතත යවයන්ට ආර්ථි   ඩා ලැටීකම් ඵර

දැරීභට ියදුලනු ඇත. විකේකයන්භ ිලන් ඵහුතරයක් දැනටභත් කවේලකේ කයදී ියටින කවෞඛ්ය

කවේල යන්ය.ප්රලාශන, ෂිත ර්භශායතයලයරාජයකවේලාලන්ලකවේල යන්ටදවලරවයවභණ

වටන්ලැදීභටයභතරලියයමූලි යලයතාවපුරාණන්නලාදවශි  රණැනීභටියදුලඇත.ක ොවිඩ්
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19 භැඩලීකම් ඵාරදර යලදානභට මුහුන කදන පිිසියදු කිරීකම් වශාය   ාර්යභණ්ඩද, කන්ලාිය 

වාත්තුකවේලාකාකයකදන්නන්ද,වලදයලු න්,කශදියන්ඇතුු යකනකුත් ාර්යභන්ඩයදිලලියන

136ඳභනකොලතුියටියි. කභභයවකේරැකියාලන්කණන්70%ඳභන ාන්තානිකයෝජනයක්ඇත. 

තලද,ිලලියන482 කවේල යන්පිිසවක්ඇිකතොණශාියලරකලෂාම්යවකේකවේල යන්ලඩා

යුකලැටුප්ඵනශායනාරක්ිතතපිිසවකි.කන්ලාිය ශාආශාරවැඳයුම්කෂේත්රකේකවේලය රනතලත්

ිලලියන 144ක්ඵරඳතකවයලදානභ ටක්ලනපිිසවකි.ිලන්යඩ ටත්ලැඩිකවේල  පිිසවක්

 ාන්තාලන්ය. ිලලියන 463 ක් ලන නිකඳාදන යවකේ කවේල යින්ටද කභය ඵඳායි. කවේල යන්

නිකලවක ලට ීමභා කිරීභ,  ර්භාන්ත ාා ලවා දැිලභ කණෝලීය වැඳයුම් යාන්ත්රනය යලිමර වීභ,

නිකරෝධායන  පියලරයන්, ියලර කලෂ වැල  ඇනවුම් යත්ිමටු වීභ, ලැටුප් යුක කිරීභ ශා ඉශ

ඉලලුභක්ඳලිනඇණු ම්,වම්,ඳාලශන්ශාලාශන ර්භාන්තයන්කභකවේඵඳෑභටක්වීඇත. 

ප්රලාශනය,ණඵඩාකිරීම් ශා වන්නිකාදන ක්කේත්රය, ුවලන් නියමුලන්,  ාර්යභණ්ඩ වාභාීව යින්,

ිසයදුරන්, තැඳැල ශා යකනකුත් කඵදාශැරීම් කවේල යන් කභන්භ ණඵඩාලන්ිම ප්රලාශන වශාය 

කවේල යින්ලකයන්කොලපුරාඵඳෑභටක්විලලියන204පිිසවක්දියටිි. 

දියුණුකලිලන්ඳලිනරටලවිාභයවයලන ෂිත ර්භක්කේත්රයකම්දක්ලාඵඳෑම්ලටක්වී

කනොභැත. ාපීයලකයන්ඇභිස ාකා43.2%ක්ද,යප්රි ාකා26.4%දලකයන්රැකියා

යලදානභටක්වීඇත.

මූාශ්රය: ILO Monitor:COVID-19 and the world of work. Third edition,Updated estimates and analysis 

ජාතයන්තර වශකයෝණකයන් වශන ඳැකක්ජ ශඳුන්ලා දීභ භගින් කණෝලීයල  නැලත පිබිදීභ යඳශසු

 ාර්යයකි.කුඩාඳිසභානකේයවිධිභත්යවයටවශනඵාදීභටරජයන්විියන්ප්රමුඛ්තාලයදියයුතුය.

ඳිසඳානශාඵැවකු ටයුතු ඩිනම් රකාණලත්පදායිවම්ඵන්ධතාලන්ඳැලැත්වීභභගින්වවුනට
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මුු රැකියාණනන 

මුු රැකියාණනනටයවිධිභත්යවකේරැකියාණනනප්රිතලකයන් 

මුු රැකියාණනනටඵඳෑභටක්වයවිධිභත්යවකේරැකියාණනනප්රිතලකයන් 
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වශයඵාදියයුතුය.නැලත්රියාත්භ වීකම්දීයාලත් ාලීනවදත්තභතඳදනම්වී්රියාත්භ වීභ

ඉතාලැදණත්කා. 

-------------------- 

 

ආශ්රිතරන්ථ: 

*COVID-19: Action in the Global Garment Industry, 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang--en/index.htm 

* Adam Grant, a professor at the Wharton School, talks about the impact of the COVID-19 pandemic on the 

world of work. https://www.europeanbusinessreview.eu/page.asp?pid=3705 

* Brad W. Setser, How Can Low-Income Countries Cope With Coronavirus Debt? 

https://www.cfr.org/backgrounder/coronavirus-how-are-countries-responding-economic-crisis 
 

* ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Second edition, Updated estimates and analysis.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf: 

page 3,4 

 

*ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition, Updated estimates and analysis. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf. 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang--en/index.htm
https://www.europeanbusinessreview.eu/page.asp?pid=3705
https://www.cfr.org/backgrounder/coronavirus-how-are-countries-responding-economic-crisis
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf:%20page
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf:%20page
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf

