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ක ොවිඩ් 19 හා  ක ෝලීය ළමා ශ්රම ර්බුදයය 

හැඳින්වීම  

ක ොවිඩ් 19 වලයිරවය කෝ ය කනොසිත ර්බුදදය  ගිල්ලා ඇත. කවෞඛ්ය තත්ත්ලය කෝ ක 

ප්රමුඛ්තාලයඵල ඳත්ී ඇත.ඉතාදැඩිතීණ්දුශාසීභාකිරීේනිවාආ්බථි ශාවභාජීයලකයන්විා

 ේඳනය  මුහුණදීතිකේ.නිකරෝධායනය,ආයතනලවාදැමීභ,කබෞති දුරව්ථබාලයශාරකනකුත්

හුද ාකිරිකේපියලරයන්නිවාක ෝලීයආ්බථි යඳසුඵෑභ  මුහුණදීඇත. 

කභභලවං තක ශානි රප්රතිපක ෝලීයලවභානකවකඵදීක ොව්නැත.දිළිඳුභර ලඳශසු ේ

රඩු ශා රලදානභ  ක්වූලන්, එනේ ෂභා කභකශ ාර කවේලක  සිටින ෂභයින්, ඵශත් ාරකයන්

කවේලක කයදීසිටින්නන්,මිනිව්ජාලාරේල ශසුවූලන්ශාවිකේකයන්ෂමුන්ශා ාන්තාලන්කභභ

තත්ත්ලයනිවාරඳශසුතාලය ක්ී ඇත.කභභ ාණ්ඩල ඳත්වූලන්එභතත්ත්ලය ඳත්ී ඇත්කත්

කවෞඛ්යරක්ණශාවභාජීයආරක්ණ්රභයන් වේඵන්ධකනොභැතිනිවාඵැවිනි. 

ල්බතභානයලනවි මිලියන386 පිරිවක්රන්තදිළින්දන්ඵල ඳත්ී ඇතිරතරතලත්මිලියන42-66

ක් රතර පිරිවක් එභ තත්ත්ලය  ඇද ලැක නු ඇතැයි වි්ලාව ක ක්බ. දුරව්ථ රධයාඳන ්රභයන්ි

ිඟතාලයශාවංචරනසීභාකිරීේනිවා ඩා ප්ඳල්ලනරධයාඳනයකශේතුකලන්ෂභාකභකශ රුලන්

 ණනලැඩිී භ ඉලශල්කේ. ක ොවිඩ් 19නිවාඇතිවුනකවෞඛ්ය ැ ලුශාරැකියා විරිතවිභනිවා

ඔවුන්රධයාඳන්රභක නිරතී නැත්නේෂභාශ්රමි යින්ිහිී භසිදුකේ. 

ළමා ශ්රමි යන් යනු  වුරුන්ය? 

ජාති ෂභාරක් රධි ාරිය රනුලෂභයකුෂභාශ්රමි යකුලන්කන්ලයවරවුරුදුදශ ර  රඩුී භ,

නිතිඳතාකශෝවෑභදින භදී්බඝ ාකේාලන්ිකවේලක කයදීභ,රධයාඳනයවශාඉඩකනොැමභ

කශෝරිමිී භයන ාරණාවේප්බණී කභනි. 

ආඵාධිතයින්, ී දි තවූලන්,නිලාවනැතිරය,වං්රභික යින්,රනාථයින්,ආඳදාලන්කශෝ ැටුේනිවා

රබයන්තරල රලතැන් වූලන් ෂභා ශ්රමි යින් විභ  ශැකි ලැඩි රලදානභක් ඇති  ණ්ඩායේ කේ.

උඳව්ථාය ශාවාභානයක කදොරලැඩ  යුතුවශාෂභාශ්රභය රභතරලකයන් ැශැණුදරුලන්

කයොදා ැනීභ   යුතුසිදුකේ.ණයඵැඳුේ රල ය ත්ලණයකදන්නන් ක ොදුරුී භ ලැඩිඉඩ

 ඩක් ඇත්කත්, වභාජ ආරක්ණ ්රභල  වේඵන්ධ නැති  ෘශව්ථල යැපීභ පිිකව මුදල්

රලයතාලයන්ඇති රවිධිභත්රංක රැකියාලන්ඇති ඳවුල්ය. රලදානභ ක්වූකවේල යන්, ලංචනි ල

ශාඵශත් ාරකයන්කවේලක කයදී කේඋඳායයන්ල ශසුවියශැ .ණයඵැඳීේල , යැපීේපිිකව

ණය ැනීභ කඵොකශෝකවේල යන්කඳෂඹියශැ . 

මිනිව් ජාලාරේ ශා ඵශත් ාරකයන් කවේලක  කයදී ේ භගින් උඳයන ාබය ලැඩි ර  ැනීභ වශා

රඳරාධ  ණ්ඩායේ ජායන් කභභ ආඳදා රලව්ථාල ඔවුන්ක  ලාසිය  කයොදා  ැනීභ  ශැකිය.
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ක ෝලීය ළමා ශ්රමල හහාාීත්වල රනුාායයන් (2010-2018) රවු 5-17 ලයහ්  ාණ්ඩය 

හාරංය මුළු  ණන  පිරිමි   ැහැණු   

1.උඳවශරාරප්රි ාල 29  29  29   

2.නැක නිරශාදකුණුරප්රි ාල 27  27  26   

3.ඵ ිරශාභධයභරප්රි ාල 31  30  31   

4.භැදකඳරදි ශාඋතුරුරප්රි ාල 5  5  4   

5.දකුණුආසියාල –  –  –   

6.නැක නිරආසියාලශාඳැසිෆික් –  –  –   

7.තින්ඇකභරි ාලශා ැරිිහයානුදඳත –  –  –   

8.යුකරෝඳයශාභධයභආසියාල –  –  –   

9.නැක නිරයුකරෝඳයශාභධයභආසියාල –  –  –   

10.ඵ ිරයුකරෝඳය –  –  –   

11.උතුරුඇභරි ාල –  –  –   

12.ඌනවංල්බධිතර ලල් 29  29  29   

     කෝ ය –  –  –   

 
Source: UNICEF global databases, 2019, (based on DHS, MICS and other national surveys.) 
  
Indicator definition:Percentage of children between 5–17 years old involved in child labour at the moment of the 
survey. A child is considered to be involved in child labour under the following conditions:  
(a) childrens 5–11 years old who, during the reference week, did at least one hour of economic       activity and/or more 
than 21 hours of unpaid household services,  
(b) children 12–14 years old who, during the reference week, did at least 14 hours of economic  activity and/or more 
than 21 hours of unpaid household services, 
 (c) children 15–17 years old who, during the reference week, did at least 43 hours of economic activity.   
 

ජාතයන්තර ේ රුවංවිධානයඇව්තකේන්තු රනආ ාරය කොලපුරාමිලියන152ක්ෂමුන්ෂභා

කභකශ ාර කවේලක  කයකේ. උදාශරණයක් කව, කචොක්ට්  ්බභාන්තය  තශැ . කචොක්ට්

නි්ඳාදනය වශා බාවිතා  රන රමුද්රලයය ලලින් 60% ප්රභාණයක් ක ොක ෝලා  බාවිතා  රයි.

ක ොක ෝලාල ා රනඝානාලශාරයිලරික ෝව්ට්රාජයයන්ිල ා  යුතුවශාෂමුන්කයොදා නී.

ක ොවිඩ් 19උලදුරනිවා කභභර ලල්ල ෂභාකභකශ ාරකවේලයතල දුර ත්ලැඩිවියශැ . ෂමුන්

ඳාවල්ලලින්පි තසිටිනවි රනතුරුදාය   යුතුලනිරතී කේලැඩිශැකියාලක්ඇත. 

එකවේභ ලයිරවය ඳැතිරීභ ඳානය   කනොශැකි වුලකශොත් කභඵඳු ර ල ක ොක ෝලා ල ාලන්ි

වැඳයුේදාභය රලිරවියශැ .භෑත දී රනදරධයයනයකින්කශලිී ඇති රුණු රනුල ෘශ

ආදායභකශෝආදායේරලව්ථාලන්ඵාකඳොකරොත්තුරිතලඳශයනවි ෂභාශ්රභය ණනින්ඉශ

යෑකේ නැඹුරුලක් දක්න  ඇති ඵලයි. රයිලරි ක ෝව්ට් රාජයකයන්  තශැකි උදාශරණයක් නේ
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ක ොක ෝලා භගින්ැකඵනආදායභ කශෝආදායේ රලව්ථාලන් ඵාකඳොකරොත්තුරිතල ඳශ යාකේ

ර ය 10% ලනවි  ෂභා ශ්රභය 5%    ලැඩි ර යකින් ඉශ යන ඵලයි. ලැඩිදුර ත් කදභේපියන්

කරෝ ාතුරී භශාකදභාපියන්එක්රයකුක න්යැකඳනරලව්ථාලදීක ොවි  යුතුවශාඳවුකල්සියළු

කදනාකයොමුී භසිදුකේ (Kunera Moore, Lead - Tackling Child Labor, Rainforest Alliance,World 

Economic Forum,2020) 

කදභාපියන්ක රැකියාරලව්ථාරඩුී භතුලින්ඔවුන්ක දරුලන්රනතුරුදාය  ා්බයයන්ශාශානි ර

රැකියා කිරීභ කයොමුවියශැකිය.ක ොවිඩ්19ර්බුදදයආ්බථි යකඳරකනොවූවිරඳසුඵෑභ  ක් ර 

ඇතිරතරලැඩ රන ාය දරඩුක ො ඇත.කෝ ක ලැඩ රන ාසීභාල2019ල්බක රලවන්

 ා්බතුල ලඩා4.5%ක්2020ඳෂමු ා්බතුකේදීරඩුී ඇත.ආවන්නලකයන්මිලියන130 ප්බණ

 ාලීන (වතිය   ඳැය 48) රැකියා රලව්ථාලන්  ඵඳා ඇත. ක ෝලීය ලැඩ  රන  ාය කදලන

 ා්බතුකේදී 10.5%ක්එනේමිලියන305 ක ප්බණ ාලීනරඩුලක්දක්න විය. 

කභලැනි ඵැරෑරුේ රලව්ථාල දී ෂභා ශ්රභය උඳ ාර  ර  ැනීභ ලැැක්ී භ  ඳසුගිය 20 ලවර තු

එක්වත් ජාතින්ක  වංවිධානක  ධරිකය වංල්බධනය ඉක්  8.7 ය කත් ලැද ත් පියලරයන් රැවක්

ක නඇත.එනේ2025ලනවි සියළුආ ාරක ෂභාශ්රභයඵා ැනීේනැලැත්ී භයි. 

ජාතයන්තර ේ රුවංවිධානක ඇව්තකේන්තුල රනුලකොලතුෂභාකභකශ ාරකවේලක කයදී

සිටින පිරිකවන් දෂ ලකයන් 71% කයකදන්කන් රලදානේ ශා දැඩි ිරු එලිය භධයක  ලැඩ ඇති

 ෘෂි ්බභ ක්කේත්රය ි ය. කභභ තත්ත්ලය රප්රි ාල ව නවි  තලත් ඵරඳත ලන්කන්  ෘෂි ්බභ

ක්කේත්රක  නිරත ී භ වභව්ත  ණනින් රඩ   ආවන්න ලන ඵැවිනි. කභය කලනව්   යුත්තක්

කභන්භ, එය  ශැකි කදයකි. ලවර  ණන  රත්දැකීේ රනුල  දඬුලේ දීකේ ක්රියාභා්බ යන්  ලඩා

 ේ රුවේභතයන්දැනුලත් රෂභාශ්රභයඋඳකයෝී  ර ැනීභනැලැත්ී භ උත්වාශදැරීභසිදුවිය

යුත්තකි.එකවේභකේවේඵන්ධකයන්ක්රියාත්භ ී භ ඇතිනිධාරීන් සියලුක ොවිඳලල්ලවරපුරා

ඳරීක්ාකිරීභදරඳශසු  යුත්තකි. 

එකවේනේෂභාශ්රභ ැ ළුල මුහුණකදන්කන්ක කවේද?එයඵරඳත ාරණයකි.සියලුක්රියාභා්බ 

විකේෂිතආ ාරය ක නඇත.න රකයන්ඈතපිටිවරදරිද්රතාභට් භ ඳශආදායේඵනක ොවි

ඳවුල්ලසි වං්රභික කවේල යින්කවේලය රනවිාලැවිලිවභා ේදක්ලාසුදුසුලනඳරිදික්රියා

භා්බ ක නඇත.රධයාඳනය ඇතිරලව්ථාරඩුී භ,දු්බල ේ රුනීති, ාන්තාවවිඵ ැන්ී කේ

භ භ, දුප්ඳත්  භ ශා දුප්ඳතුන්  ප්රභාණලත් කනොලන වභාජ ආරක්ණය මී  කශේතුකේ. ඒ වෑභ

කශේතුල  ලඩාඵරඳතකවක කරෝනාලවං තයකේලනවි රං එ  ඳත්ී ඇත. 

ලවර  රයිලරික ෝව්ට්ික ොක ෝලාලලන්නකුඵනආදායභඇ.කඩො.1908සි ඇ.කඩො2900 
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දක්ලාර යක් න්නාඵලඇව්තකේන්තු ත රඇත.කභයවේභතජීලනතත්ත්ලයලනඇ.කඩො.5448

  ලඩා ඉතා රඩු ර යකි. කභභ රඩුආදායේ ර යන්නිවා ක ොවියන්නිතැතින්භ රධි  වියදේ විත

රභතරශ්රභය ලඩාසියදරුලන්ක ඉ නීභඳකව තඵාක ොවිඳලැඩල කයොදා නී. 

එකවේභක ොවිඳලසිදු රනසියලුභ  යුතුල වශබාගිවිභ ලඩාශ්රභයඋඳකයෝගි ර න්නලා

කිලකනොශැ .ලැඩඔහුක ලයව රනුලවැශැල්ලුලැඩක්වියශැ .එභනිවාරනා තක ොවිඳරපුර 

ඳවුකල්  යුතු ර ැනීභ ඉක න ැනීභක්සිදුකේ. ෂභාශ්රභ ැ ලුලක්භතුවූවි  දැනුලත්කිරීභ

භගින්ශාවශයදැක්ී භභගින්දරුලන්ශලව්ලරුලශාවතිරන්තලක ොවිඳල ක න්ලා ැනීභ

සිදු ශැ .ප්ර්නය ප්රධානමයශඳුනාකනොක නවේඵාධ ඳැනී භක ොවිඳවුල්ශාක ොවිප්රජාල

ර්බුදදය ඳත් රන්නක්වියශැ .  එභගින්ක ොවි ඳවුල්ල විවඳුභක් දීභකශෝ ෂභාශ්රභප්ර්නය 

විවඳුභක්ඵා තශැ . 

රඩු රැකියා රලව්ථාලන් ශා රඩු ලැටුප්, භශජනයා රවිධිභත් ශා රන්තරාදාය  රැකියා ක කරි

කයොමු රයි.එකවේභලැටුප්ර්බුදදආයතනෂභාශ්රභය කයොමුකේ.ලැඩිිටියන් වාකප්ක්ල,ෂභයින්

රඩුලැටුප්ශාරන්තරාදාය ඉඳයීේල කයොමුකේ.ලයාඳාරයන්විසින්වියදේරඩුකිරීභ ශාඉඳයීේ

ලැඩිකිරීභ ෂභයින්ඵලා නී. 

 ෘශාශ්රිතයන්  ලැඩකිරීකභන්කතොරල ජීලත් විය කනොශැකි වි  ලැඩ  රනමිනිසුන් ණනලැඩිලන

රතරරඩුලැටුප්ශාරැකියාරලව්ථා ණනදරඩුකේ.ඉන්දියාලශාඉන්දුනීසියාකේසිදු රධයයනයකින්

කභයරණාලරනයී ඇත.ලැඩිකයන්භඵා තශැකිශ්රභයෂභයින්ය.ඳවු  මයභයවශයලැඩිපුර

රලය වි  ආදායේ ඉඳයීභ  ෂභයින් ක කරි කයොමුී භ නිතැතින්භ සිදුකේ. ලැඩිිටියන් ආ්බථි 

රලඳාතයන් මුහුණකදනවි ෂභයින්තාල ාලි ලකශෝආ්බථි   යුතුල  දාය  ර ැනීභ 

සිදුලන ඵල බ්රසීය, ක ෝතභාාල, ඉන්දියාල, කභක්සික ෝල වශ  ැන්වානියාල රාජයයන්ල

සිදුක රුනුරධයයනයන්ක න්කශලිී ඇත. 

විාආ්බථි  දු්බලතාලයන් විත රවිධිභත් රංයක් ඳලතින වි  ෂභයින් ඳාවැල් රධයාඳනකයන්

ඵාිරශ්රභකලෂඳ කයොමුී කේඉඩ ඩලැඩිය.  

ආ්බථි  ශා වභාජීය තත්ත්ල භත රාඳලතිමින්, ප්රතිප එකිකන   කලනව් වුලත් සියළුභ ර ලල්

ක ොවිඩ් 19 ර්බුදදය නිවා ලැද ත් රභිකයෝ  රැව   මුහුණ කදමින් සිටියි. රවිධිභත් රංක  ශා

වි භික කවේලාරංක නිරතලන්නන්ලැඩිලකයන්ඵඳෑභ ක්කලමින්ඇතිපිරිවලනරතර,ලඩා

කශොඳින්ක්රියාත්භ ලනවභාජරක්ණනිවාර්බුදදයවභනය භ ඳාදනරතරෂභාශ්රභයරභිමුලඇති

රලදානභදරඩු රයි. 

එක්වත්ජාතීන්ලවර2021ෂභාශ්රභයතුරන්කිරීකේලවරකවප්ර ාය ඳත් රඇත.ක ෝලීයෂභා

ශ්රභඵ ාකයන්මිලියන73ක්රන්තරාය රරැකියාලකයකදනඵලඇව්තකේන්තු ත රඇත. 
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රජයන් ශා ප්රජා වශබාගිත්ලකයන් දැනුලත්කිරීභ ශා ශානිදාය    යුතුලලින් දරුලන් ලැැක්ී භ 

ලවං තයඳලතිේදීභක්රියාත්භ ී භකභභ ැ ළුලපිටුදැකීභ ඉලශල්කේ. 

*********** 
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