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ක ොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හා රැකියා අනාගතය  

වර්තභානය වන විට ශ්රී ලංකාව ඇතු ම මු ම භහ ල දලයකයභ ඩා ා වින න භහා ඵලදයගයක් දලස නව දකෝදරයනා වසංගත 

ත ල ලවය හැන න්විය හැකිය. එය සභස්ථ දලයකදේ ආර්ථික, දේශඳාලන, සභාජීය වුහයභ උඩු යටිකුරු කරරෘභට සභ ල වී 

ඇත. නමු ල සභස්ථ දලයකයටභ වර්තභානය වනවිට සිදු වී ඇ ලද ල ඒ සභඟ එකට ගැදටමින් අනාගතය කරා ගභන් 

කිරීභටය. වර්තභානදේ දඵෝදහය දසයින් ඵලඳෑභක් සිදු වී ඇ ලද ල දලයක ශ්රභ දවළදඳෝළ තුළය. භන්ද දේ වන විට 

ඇතැේ මිනිසුන්ට රැකියා අහිමි වී ඇති අතර, ඇතැේ රැකියා ආයතන වසා දැමීභට සිදු වීභ,  වැටුප් ලඵා දීදේ අඳහසුතා 

ආදි ව දඵෝදහයභයක් ගැට ම උේගත වී ඇත. නමු ල දභය අඳ ජය ගත යුතු ත ල ලවයකි. සභස්ථ දලයකයභ එක්ව රැකියා 

අනාගතය නිර්භාණය කිරීභ වැදග ල දය.  

නව රැකියා අනාගත වාර්තාවට අනුව, 2025 වන විට රටවරූ 26 ක් තුළ රැකියා මිරයන 85 ක් අවතැන් වනු ඇති අතර 

මිරයන 97 ක් එකතු වනු ඇත.  

(https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-accelerated-the-future-of-jobs-here-s-how-to-protect-workers)  

කේකරුවන් ආරක්ෂා කිරීභ සහා, සභාගේ සහ රජයන් විසින් සභාජ ආරක්ෂණ විධි සහතික කිරීභ, නැවත ඳණ 

ගැන්වීභ සහ ඉහළ නැංවීභ සහ දස්වක යහඳැවැ ලභ දකදරහි අවධානය දයෝමු කළ යුතුය. වසර ගණනාවක් තිස්දස්, 

සියවන කාර්මික විප්ලවදේ තාක්ෂණිකක දවනස්කේ අඳව අනාගතදේ වැ කටයුතුවලට සමීඳ කර තිද.. නැී  එන 

තාක්ෂණයන් සභහර භූමිකාවන් හා කර්භාන්තවල වැ  ක්රියාවරෘන් ස්වයංරීය කර ඇති අතර අදනක් ඒවාට නව අවස්ථා 

නිර්භාණය කදේය. COVID-19 වසංගතය එභ ඳිවවර්තනය දයගව ල කර ඇත. 

COVID-19 දලෝව පුරා ආර්ථික ක්රියාකාරකේ ඉහළ නංවා ඇත. දඵෝදහය ආර්ථිකයන්හි විරැකියාව ඉහළ දගෝස් ඇති අතර, 

ආර්ථිකයන් හා සභාජයන් අතර අසභානතාවයන්ද දය. වසංගතය එක්ස ල ජනඳදදේ භහා අවඳාතයට ව ා භාස 

දදකකින් වැඩි රැකියා ප්රභාණයක් විනාශ කර ඇත. 

දලයක ආර්ථික සංසදදේ අනාගත රැකියා වාර්තාව (2020) දසෝයාදගන ඇ ලද ල දස්වා දයයජකයින්දගන් 80% කට ව ා 

වැඩි ප්රභාණයක් දුරස්ථ වැ  පු මරූ දලස බාවිතා කිරීභට සහ වැ  ක්රියාවරෘන් ඩිටලටරූකරණය කිරීභට අදප්ක්ෂා කරන 

ඵවයි. සියරෙභ දස්වා දයයජකයින්දගන් අ ක් ඳභණ යේ වැ ක් ස්වයංරීය කිරීභට දාදානේ දවති. 

වර්ධන රැකියා සහ අංශ සහා ආදයයජනය කිරීභ සහා වැඩි යභක් දනෝකළදහෝ ල අඳ රැකියා විරහිත ප්රකතතියක් කරා 

ගභන් කරනු ඇත. අඳදේ හවුරූකරුවන්දේ ද ලතවරන් දඳනී යන්දන් දැනට ශ්රභ දවළදඳෝදළන් අවතැන්ව සිටින අය 

සාභානයදයන් ගැහැු, තරුණ හා අඩු වැටුඳක් ඇති අය ඵවයි. 

2025 වන විට බිහිවන නව රැකියා සහ මිනිසුන් සහ යන්ත්ර අත  ්රම  විජනනය 

 

මලාශ්රය- නව රැකියා අනාගත වාර්තාව 2020 

රැකියා උ ලඳාදනය රැකියා විනාශය අභිඵවා යන ඵව වාර්තාව දසෝයාදගන ඇති නමු ල රැකියා විනාශ කිරීදේ දයගය 

දයගව ල වන අතර රැකියා උ ලඳාදනය කිරීදේ දයගය භන්දගාමී දය. 2025 වන විට කර්භාන්ත 15 ක් සහ රටවරූ 26 ක් 

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-accelerated-the-future-of-jobs-here-s-how-to-protect-workers
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තුළ භධයභ හා විශාල වයාඳාරවල රැකියා මිරයන 85 කට වැඩි ප්රභාණයක් අවතැන් වනු ඇත. වසර ඳහක් වැනි දකටි 

කාලයක් තුළදී මිනිසුන් සහ යන්ත්ර භිනන් වැ  සහා වැය කරන කාලය සභාන දය. 

සියවන කාර්මික විප්ලවදේ ේවි ලව ඵලදයගවල සහ COVID-19 අවඳාතදේ ප්රතිපලයක් දලස, එදිදනදා සහා 

ඩිටලටරූකරණය ඉදිිවයට ඳැමිණ ඇති අතර, දුරස්ථ වැ  සහ ඊ-වාණිකජයය දවත භහා ඳිවභාණදයන් භාරුවීභ ල සභඟ වැ  

කිරීදේ ඉහළ යාභක් සිදුවිය. නිවාස සැලසුේ සහ දුරස්ථ වැ  සහා නව දවළදඳෝළක් නිර්භාණය විය. දකදස් දවත ල, 

දකටි කාලයක් තුළ නව වැ  ක්රභවලට අනුවර්තනය වීභට කේකරුවන් භහ ල ඳිවශ්රභයක් දරමින් සිටින දහයින් එය 

සැලකිය යුතු යහඳැවැ ලභ අභිදයයගයන් ද ඇති කර තිද.. 

COVID-19 සන්දර්බය තුළ කේකරුවන් දකෝටස් තුනකට දඵදා ඇත:  

1) ‘අතයවශය දස්වකයින්’ 

(දඵදාහැරීදේ දස්වකයින්, රැකඵලා ගන්නන් සහ දසෞඛ්ය දස්වකයින්, ආහාර සාප්පු දස්වකයින්, වවදය බා්ඩ  

නිෂ්ඳාදකයින්, කතෂිකාර්මික කේකරුවන් වැනි). 

 

2) ‘දුරස්ථ දස්වකයින්’ 

(දුරස්ථව වැ  කළ හැකි සහ ඔවුන්දේ රැකියා තඵා ගැනීභට ඉ  ඇති). 

 

3) ‘අවතැන් ව කේකරුවන්’ 

දකටිකාරෘනව සහ අනාගතදේ දී සිය රැකියාදවන් අවතැන් වී ඇති සහ වසංගතදයන් ව ා ල සතණා ලභක දලස ඵලඳාන 

අංශවලට අසභාන දලස වැදටන ආගන්තුක ස ලකාරය, සිරූලර දවළාභ, දස්වා කටයුතු දභන්භ සංචාරක). 

 

COVID-19 අර්බුදය තුළ සාභානයදයන් කේකරුවන්දගන් 44% කට දුරස්ථව වැ  කිරීභට හැකි වී අතර කේකරුවන්දගන් 

24% කට ඔවුන්ට දුරස්ථව වැ  කරමින් වර්තභාන කාර්යබාරයව ල ඉටු කිරීභට දනෝහැකි වී ඇති ඵව දක්වයි. දභභ 

ඇස්තදේන්තුව භඟින් දුරස්ථ වැ  කිරීදේ හැකියාව පු මරූ කිරීදේ අභිලාෂයක් දඳන්නුේ කරයි. ඕනෑභ ආර්ථිකයක 

දුරස්ථව කළ හැකි රැකියාවල නයායා ලභක දකෝටස ඉහළ ආදායේ ලඵන රටවල රැකියාවරන් 38% ක්, ඉහළ භධයභ 

ආදායේ ලඵන ආර්ථිකයන්හි 25% ක්, ඳහළ භධයභ ආදායේ ලඵන ආර්ථිකයන්හි 17% ක් සහ 13% ක් අඩු ආදායේ ලඵන 

ආර්ථිකයන් ය. COVID-19 ඳැතිරීභ නිසා දුරස්ථ වැ  වැඩි වීභ ල සභඟ දස්වා ස්ථානයද දවනස් දවමින් ඳවති. ද ලත භිනන් 

දඳන්නුේ කරන්දන් සෑභ දස්වකදයකුටභ දුරස්ථව වැ  කළ දනෝහැකි ඵව ල, දභභ හැකියාව රටවල ආදායේ භට්ටභ සහ 

ඩිටලටරූ විනිවිද යාදේ ඳිවභාණය අනුව දවනස් වන ඵව ල ය. 

 

දභභ දඳර දනෝව විර කේඳන සහ දිගුකාරෘන වුහා ලභක භාරුවීේ හමුදය, වර්තභානදේ රැකියාදවන් ඵැහැරව සිටින 

දහය අනාගතදේ දී දභභ ප්රවණතාවන්දගන් ව ා ල ඵලඳෑභට ලක්විය හැකි අයට සහාය දැක්වීභට රජය සහ වයාඳාිවක 

නායකයින් වහාභ පියවර ගත යුතුය. 

රැකියා නියුක්තිදේ සමීක්ෂණ ද ලතවලට අනුව, සිය මභ කේකරුවන්දගන් අ කට ආසන්න සංඛ්යාවක් නැවත දස්වදේ 

දයදවීභ අවශය වන අතර, එය ඳසුිනය වසරට සාදප්ක්ෂව 4%ක වර්ධනයකි. දස්වාදයයජකයින් තභ දස්වකයින්දේ 

නිපුණතා සංවර්ධනය සහා ආදයයජනය කිරීදේ වටිනාකභ වැඩි වැඩිදයන් හඳුනාදගන ඇත. සමීක්ෂණයට ලක් කළ 

අයදගන් සාභානයදයන් 66% ක් කියා සිටිදේ වසරක් තුළ නැවත ඳණ ගැන්වීදේ හා ඉහළ නැංවීදේ ආදයයජනවල 

ප්රතිලාබයක් අදප්ක්ෂා කරන ඵවයි. දභභ උ ලසාහයන් වැඩි වැඩිදයන් සඵැන  දයදිකාවලට ගභන් කරමින් සිටින අතර 

ඩිටලටරූ ඳළමු ඉදගනුභට සැලකිය යුතු දවනසක් දයයජනා කරයි. 

ඳළමුදවන්භ, සංක්රාන්ති සභදේදී කේකරුවන් ආරක්ෂා කළ යුතු අතර දහට දවදස් රැකියා කරූතියාභ නිර්භාණය කළ 

යුතුය. රැකියා විරහිත කේකරුවන් ආරක්ෂා කිරීභ සහා ප්රභාණව ල සභාජ ආරක්ෂණ විධි ඇති ඵවට රජයන් සහතික 

විය යුතු අතර, දභභ ආරක්ෂිත විධි නිසි ඳිවදි දයදවිය යුතුය. නව රැකියා උ ලඳාදනය හිවත ආර්ථිකය වැනි සභාජයට 

ප්රදයයජනව ල වන දහට දවදස් දවළදඳෝළවරූ සහා දකදරන ආදයයජන සහා ද ඔවුන් සහාය විය යුතුය. 

දදවනුව, වත ලතිය භැද රැකියා සංක්රාන්ති හා නැවත සකස් කිරීභ, ඉහළ නැංවීභ සහ පුහුු වැ සටහන් සහා 

ආදයයජනය කළ යුතුය. උඳාධි, සභ-අරමුදරූ පුහුු වැ සටහන් සහ දස්වකයින්ට සහාය වීභ සහා භාර්ගගත ඉදගනුේ 

දයදවීභ දවනුවට නිපුණතා සහ හැකියාවන් සහා ඵවා ගැනීභට නව ප්රදයශයන් සහා එකඟ වීදභන් වයාඳාර සහ 

රජය එක්ව දහට දවදස් රැකියා දවත සංක්රභණය වීභට උදය කිරීභ අවශය දය. 2020 ජනවාිවදේ දිය ල කරන ලද Reskiiling 

විප්ලවය 2030 වන විට බිරයනයක ජනතාවකට ව ා දහෝ අධයාඳන කුසලතා සහ රැකියා ලඵා දීභ අරමුු කරයි. 

දතවනුව, දේශගුණිකක විඳර්යාස සහ සභාජ අසභානතාවදේ නැී  එන දගයරෘය තර්ජනවලට විසඳුේ දසවීභ සහා 

වයාඳාිවක ප්රමුඛ්තා සහ බාවිතයන් නැවත අර්ථ දැක්විය යුතුය. ඳාිවසිවක, සභාජීය සහ ඳාලන (ESG) ගැට ම වයාඳාිවක 
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තීරණවල හරය විය යුතුය. රැකියාවල දහෝ අනාගතයක් සහා වයාඳාර දයෝමු කළ හැකි මරක ප්රමිති අතර දස්වකයින් 

විසින් ගනු ලඵන පුහුුවීේ සභාගභ විසින් කරනු ලඵන සාභානය පුහුු ආදයයජන සහ වැටුප් විෂභතා පිළිඵව දසෝයා 

ඵැරෘය යුතුය.  

අවසාන වශදයන්, ඕනෑභ උ ලසාහයක් දස්වක යහඳැවැ ලභ සහතික කළ යුතුය. COVID-19 වවරසය තර්ජනය කිරීදේ 

සිට රැකඵලා ගැනීදේ ඉරූරෘේ දක්වා ජීවිතය, දසෞඛ්යය සහ සභස්ත යහඳැවැ ලභ සහා දනෝදයකු ල ආතතීන් ඇති කර 

තිද.. වාර්තාදය නව ද ලතවරන් දඳනී යන්දන් හාේපුතුන්දගන් 78% ක් ඳභණ සිතනු ලඵන්දන් වර්තභාන නව ආකතතීන් 

සභඟ ඇතැේ පුේගලයින්ට ක්රියා කළ දනෝහැකි ඵව ල, එය ඔවුන්දේ ආතතියට දේතු විය හැකි ඵැවින් ශ්රභ පලදාීතතාවයට 

හානියක් විය හැකි ඵවයි. සමීක්ෂණයට ලක් කළ 34% කට ව ා වැඩි පිිවසක් කියා සිටිදේ ප්රජාව සහ සන්නිදයදනය 

පිළිඵ වැඩි හැඟීභක් ඇති කිරීභට ඉවහරූ වන බාවිතයන් දගෝ නඟා ගැනීභට තභන් අදප්ක්ෂා කරන ඵවයි.  

COVID-19 විසින් විශාල වැ  නැවත සකස් කිරීභ සහා අවස්ථාව සහ වගකීභ ඉදිිවඳ ල කර ඇත. දභභ අවඳාතදේ 

ප්රතිපලයක් දලස 2020 දී මිරයන 115 ක් ඳභණ ජනතාව දිවද්රතාවයට ඇද වැදටනු ඇතැයි ඇස්තදේන්තු කර ඇති අතර 

තව ල මිරයන ගණනකට ඔවුන්දේ ජීවදනයඳායන් ක ාකප්ඳරූ වන ඵව දැකගත හැකිය.  
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