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ක

ොවිඩ්-19 වසංගතය ආර්ථි

හා

ම්

රු අයිතිය මත

පැතිර යන අතර එහි අතිමහත් අවදානම

රන බලපෑම කගෝලියව

ට නිරාවරණය හා වැඩිම බරක් oeßug

සිදුවි ඇත්කත් කගෝලියව සැපයුම් දාමකය සිටින ඇගලුම් කේව

යන් හට බව අපට

නිරික්ෂණය කේ.ඇගලුම් සන්නාම ඇණවුම් අවලංගු කිරිම සහ කගවිම් අතපසු කිරිම
නිසා කමම වසංගතය,

ම්පනයක් බවට පත්ව ඇත.

කමම බලපෑම හමුකේ, ඇගලුම් සපයන්නන් විසින් සමාජ ආරක්ෂණයක් කහෝ වැටුප්
සහිතව නිවාඩු රහිතව

ර්මාන්තශාලා තුල කේවය අතහැරිම කහෝ නැවැත්වීම නිසා

කම්වන විටත් අේතාවරභාවය
අවදානම
කම්

හා

ට තල්ලු
සමානව

සිටින

Y%ñlhka

තවදුරටත් විශාල ආර්ථි

රමින් සිටි.
ම

සිත්

සසලවන

වාර්තා

කවනත්

රටවලින්

වන

අතර

කේවාකයෝජ

යන් ආරක්ෂ

l%shdud¾. ගැනීමට අ මැති ùu නිසා Y%ñlhka

තවදුරටත්

ර්මාන්ත ශාලා තුල කේවය කිරිමට ලක්කවයි .කමම කේතුකවන්

Y%ñlhka, ඔවුන්කේ පවුල් හා m%cdj කමම ආසාදනයට කගොදුරුවීකම් අවදානම
කම් අතර

cd;Hka;r

විසින් සමාජි

ම්

රු සංවිධානය (ILO) වැනි අන්තර්ජාති

සිටි .

සංවිධාන

රටවලින් ඉල්ලුමත යතාතත්වයට හා ඔකරොත්තු දීකම් හැකියාව ඇති

ජගත් සාමාජිය ආරක්ෂණ පද්ධතියක් ශක්තිමත්

රන ආ

ාරකේ සංේථාපිත හා

m%තිපත්ති සංේ රණ සිදු රන කලස ඉල්ලා සිටීමත් ආසියාති
රන රජයන්කේ m%යත්නයන් විවිධා ාර කේ.

ඇගලුම් නිෂ්පාදන

I. ග

ොවිඩ්-19 අර්බුදය

ග

ෝලිය සැපයුම් දාමගේ නිෂ්පාදන රටවල්වල ග

ගරහි m%තිචාර

* ආසියාති

ඇගලුම් නිෂ්පාදනය රටවල් විසින් ක

ොවිඩ්-19 සදහා ගන්නා ලද

සංේථාපිත m%;spdr මත ආ

ාර තුනක් හදුනාගත හැ

1 රජය විසින් සෘජු

බලපෑම් අවම කිරිම සදහා දැඩි

fi!LH

.

l%shdමාර්ග

ගනිමින්

Y%ñlhka සදහා ආර්ථි මය wdOdr සපයයි. උදාහරණයක් කලස ලං ාකේ සමහර
m%කද්ශවල ර්මාන්තශාලා රජකේ උපකදේ මත වසා දමන ලද අතර Y%ñlhka වැටුප්
සහිත නිවාඩු හිමි ම ලබයි. තවමත් කමකහයුම් සිදු රන ර්මාන්තශාලා Y%s ලං ා

රජකේ සෘජු නිකයෝග මත m%udKj;a fi!LH හා ආරක්ෂණ l%shd මාර්ග ගතයුතුයි.
ඉන්දියාකේ පසුගිය සතිය වනතුරුම

ර්මාන්තශාලා වෘත්තීමය වශකයන් ක

19 වසංගතය නිරාවරණය වැලැක්වීම සදහා
ක

රිණි. එනමුත් අද සිට ඉන්දීයාකේ

m%udKj;a පියවර
කබොකහොමයක් m%dka;වල

රහිතව

ොවිඩ්ටයුතු

ර්මාන්තශාලා

මාර්තු 31 වන කතක් රජකේ සෘජු නිකයෝග මත වසා දමා ඇත. මිට අමතරව ඉන්දියානු
රජය විසින් කමම අර්බුදය හමුකේ කේව
සිදු කනො

රන කලස නිකයෝග

යන්කේ වැටුප් අඩු කිරිම කහෝ නවතා දැමිම

ර තිකේ. එකමන්ම කමම වසංගතය පාලනය

කතක් වැටුප් සහිත නිවාඩු Y%ñlhkaකේ හිමි
2) රජයන් විසින් සෘජු

ix.%yhka

fi!LH

ම කියාපායි .

බලපෑම් පාලනය සදහා ේකවච්ඡා ආචාර

ර්මාන්තශාලා සදහා නිකුත්

ආධාර කපොකරොන්දුකේ. උදාහරණයක් කලස

රන

රන අතර

Oර්ම

සදහා ආර්ථි

Y%ñlhka

ාම්කබෝජකේ හා මියන්මාරකේ චිනකයන්

ලැකබන අමු

øjH හිගය නිසා ර්මාන්තශාලා වසා දැමිමට සිදුවි ඇති අතර දහේ
ගණනක් Y%ñlhkf.aa රැකියා අහිමිවී ඇත. එකේම නවතා දමා ඇති
ර්මාන්තශාලා විසින් 40% වැටුපක් Y%ñlhka සදහා කගවිය යුතුය .මිට අමතරව
ාම්කබෝජ
ම් රු අමාතාංශය යටකත් l%shd;aul වන මෘදු කුසලතා වර්ධන
වැඩසටහන් වල ලියාපදිංචි Y%ñlhka සදහා වැටුකපන් 20% රජය මගින් ලබාකද්.
මියන්මාරකය වන්දි ලබා කනොදි රැකියකවන් කබොකහෝ කේව
මියන්මාර ආකයෝජන ක

ොමිසම (MIC) විසින් නිකේදනය

යන් ඉවත්

ර ඇති අතර

රන්කන් වැටුප් කනොකගවන

ර්මාන්තශාලා තවදුරටත් කමකහයුම් කිරිම නවතන බවයි .
3) රජය විසින් සෘජු

බලපෑම් පාලනය යටකත් ේකවච්ඡා ආචාර

fi!LH

ix.%yhka

ර්මාන්තශාලා සදහා නිකුත්

සදහා ආර්ථි

මය කහෝ කේව

උදාහරණයක්

කලස

මාර්කගෝපකද්ශනයක්
නිකුත්

m%;sm;a;s සහති

ඉන්දුනීසියාකේ
පමනක්

ර ඇති අතර සමහර

අනුගතව ඇත. ක

ls%hd

රජය

තවදුරටත්

Y%ñlhka

විසින්

fi!LH හා ආරක්ෂණ
ls%hd;aul
ර්මාන්තශාලා කවත

ර්මාන්තශාලා කමම ආරක්ෂ

ls%hd

ආරක්ෂා කිරිම

කිරීමක් සිදු කනොකිරීම .

ොවිඩ්-19 නිසා වන ආසාදිතවීම කපොදුකේ ගත්

සදහා දිරිමත් කිරීමක් වන ආර්ථි
ආර්ථි

රන මුත්

Oර්ම

ාරිත්වකේ

පියවරක් සදහා
ල අවම කිරිම

wjYH මුත් වැටුප් අහිමිවීම හා

ාරිත්වකේ බිද වැටීම පාලනය සදහා ගන්නා උත්සාහයන් ආසියාති

ඇගලුම් නිශ්පාදනය

රන රටවලට සීමා වී තිකේ .

ඇගලුම් Y%ñlhkaකේ ඉල්ලීම් පද්ධතිය මිලියන 60 වන ඇගලුම් Y%ñlhkaකේ ආදායම්
අහිමිවීම පිලිබඳ රජය, සන්නාමයන් හා ඇගලුම් සපයන්නන්

ia:Sridr

පියවරයන්

ගැනිම

කේ. එකේ කනොමැතිව, යටිකුරු වූ ඉල්ලුම්

wjYH

අවදානම පවතින අතර එය දිගු
කවනත් ආ
ඇගලුම්

ාරය

ට පවසනවා නම්, ක

Y%ñlhkaකේ

විශමතාවය

ාලීන ආර්ථි

හා

ම්පනයක් ඇතිවිකම්

අවපාතයක් දක්වා දිව යා හැ

ොවිඩ් - 19 අර්බුදය නිසා අපදාව

.

ට ලක්වන

ආදායම් හා රැකියා ලබා දීකම් හැකියාව කනොමැති විකමන්

වැඩ

රන

දරිø;djh

පමනක්

කනොව

අයිතම

හා

කේවා

පාරිකභෝජනය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් පහල යා හැකියි. කමය කේගවත් හා

idOdrK කලෝ

පුනර්ජිවය සදහා ඉතා අහිත

එපමනක් කනොව,

m%cd fi!LH

පහල

විශාල

ප්පාදු කිරිම නිසා මහජන ආකයෝජන

m%udKhla කම් කමොකහොකත් m%cd fi!LH
අවදානම ට මුහුණ දී ඇත. කමය වහා m%;sia:dmkh විය යුතුය. රජයන් m%;sm;a;s
නිකයෝග නිකුත්
ලයුතු අතර කපොදු සම්පත් කවන්කිරීම හා m%.uksl
කද්ශපාලනමය ැමැත්ත මගින් වහා m%cd fi!LH පද්ධතිය විශාල ල යුතුය . එය
ක

යෑකමන්

පද්ධතිය

ර කේ.

රටවල්

ොවිඩ්-19 වයිරසය මගින් වන බිද වැටීම සදහා හදිසි වැඩපිළිකවළක්

1) රජගයන්

රන ඉල්ලීම

ඇගලුම් නිශ්පාදනය
වන සෘජු හා

ල යුතුය .

රන රටවල් වල රජයන් විසින් ක

ොවිඩ් -19 වසංගතකයන් කවත

jl% m%;sවිmdl මැඩ පැවත්වීම සදහා පහත නිර්කද්ශ අනුගමනය

ල

යුතුය .
a) කලෝ

fi!LH සංවිධානය (WHO) නිර්කද්ශය හා මාර්කගෝපකද්ශනය අනුව
ක ොවිඩ් - 19 සෘජු fi!LH බලපෑම්වලින් ඇගලුම් කේව යන් ආරක්ෂා කිරිම සදහා
දැඩි හා අනිවාර්ය පිලිකවත් ls%hd;aul කිරිම හා සහති කිරිම .
b) කේව
ක

යන් හා ඔවුන්කේ පවුල්වලට විශ්වීය

ොවිඩ්-19 සදහා

mßlaId කිරිම හා තාව

ාලි

fi!LH කේවා m%fõYh
කරෝහල් සියලු

ාර්මි

ලබාදීම හා
ලාප තුල

ේතාපිත කිරිම .

ils%h රාජ්ය uQ,H m%;sm;a;s ls%hd;aul කිරිම මගින් ක ොවිඩ් - 19 මගින් සෘජු හා
jl% ඍණාත්ම බලපෑම් ඇතිවී ඇති සියලුම වර්ගකේ Y%ñlhka (අනියම්, ia:Sr,
අවිදිමත්, ඍතුමය, ixl%uKsl, ගෘහේත) සදහා සමාජ ආරක්ශන පිලිකවත් කහවත්
කේවා වියුක්ති m%;s,dN, සාමාජිය සහය, m%cd fi!LH නියුක්ති වැඩසටහන්
ls%hd;aul කිරිම .
C)

2) සන්නාම සැපයුම්

රුවන්ග
කේවය

න්

රන ඉල්ලීම

ඇගලුම්

Y%ñlhkaකේ

මගින්

ලාභය

උපයු

ඇගලුම්

සන්නාම

හා

සැපයුම්

රුවන්කගන් අප පහත පියවරයන් ගන්නා කලස ඉල්ලා සිටිමු. එමගින් කමම

jHdmdr ඇතිවන uQ,H බර Y%ñlhka විසින් උසුලා ගැනීම සිදු කනොවනු ඇත.
a) Y%ñlhkaකේ වෘත්තීය සුරක්ෂිතභාවය හා fi!LH ක

ොවිඩ්-19 වන සෘජු fi!LH

බලපෑම් අඩු කිරිම සදහා සන්නාමයන්කේ දැඩි

wëlaIKh යටකත්, සැපයුම් රුවන්
අනිවාර්යකයන්ම WHO කයෝජනා හා මාර්කගෝපකද්ශයන් ls%hd;aul කිරිම මගින්
රැකියා ේථානකේ ක ොවිඩ් - 19 ට නිරාවනය වීම වැලැක්වීම කම් සදහා my; නිර්කද්ශ
ඇතුළත් වන අතර එම නිර්කද්ශ වලට පමනක් සීමා කනොකවයි .
* කරෝගී කේව
කේව

යන් නිවකේ රැදීම සක්රියව අනුබලදීම හා ක

යන් සදහා වැටුප් සහිත නිවාඩු ලබා දීම. ක

සැපයීම

ල කනොහැකි කේව

ොවිඩ්-19 ලක්ෂණ සහිත

ොවිඩ්-19 ලක්ෂණ සහිත නමුත්

යන්ට ද ලබා දිය යුතුය .

* කරෝගී වූ විට නිවකේ රැදීම හා

ැේස කිවිසීම හා කේදීම ආදිය අනුගමනය

fi!LH පුරුදු ඇතුළත් දැන්විම් ර්මාන්තශාලාවල ඇතුල්වන කදොරටු හා කේව
ගැවකසන ේථානවල m%o¾YKh කිරිම .

ලයුතු
යන්

* කමම වසංගතය හමුකේ
විසින් ක

ොවිඩ්-19

uQ,Huh කලස Y%ñlhkaට wdOdr කිරිම සදහා සන්නාම
Y%ñlhkaකේ ආරම්භ ල යුතුය. කමය සැපයුම් දාමකේ සිටින හා

ේවයං නිකරෝධායනය විය යුතු කහෝ කරෝගී පවුකල් සාමාජි

යන් සදහා උවටැන්

කිරීමට නිවාඩු ලබාගත යුතුවන ඇතුළත් වන අතර අධි අවදානම් සහිත කේව
නිකරෝදායනය කිරීකම් දී ඔවුන්කේ වැටුප් පවත්වාකගන යාමද සිදු
* ක

ොවිඩ්-19 නිසා කිසිදු ආ

කිරිම,

දßø;djh

ාරකේ කයෝජිත කවනේ වීම

ල හැ

යන්

.

දී එනම් රැකියා වියුක්ත

අඩු කිරිම, කේවා ේථාන වසා දැමීම ආදිය සිදු කිරීමට පලමුව,

සන්නාම හා සැපයුම්

රුවන් විසින්

ල් ඇතිව වෘත්තීය සමිති කේවයන්කගන්

විමසිය යුතුය.
* සැපයුම්

රුවන් විසින් වෘත්තීය සමිති හා කේව

අවදානම තක්කේරු
අවම

ල යුතුද

m%udo

ල යුතු අතර ක

යන්කේ

iyNd.S;ajh සහිතව
ොවිඩ්-19 ආසාදනය වීම කුමන ls%hdldrlï

ල යුතුද, නවතා දැමිය යුතු ද යන්න තීරනය

කමම ls%hd පටිපාටිය සන්නාමයන් විසින් wëlaIKh

ල යුතුය.

ල යුතුය .

*

ish¨ fiajlhskaf.a YÍr WIaK;ajh uekSfï l%ufõohla l%shd;aul

lsÍu'
*

m%udKj;a inka" we,afldfyd,a

wvx.=

úi îc kdYl Èhr iy c,

myiqlï oE;a fia§u i|yd ia:dms; lsÍu iy tu øjH wjYH mßÈ
mj;ajdf.k hdu ta w;r ;mamr 20l wju f,i oE;a msßisÿ lsÍu iy
we,afldfyd,a 60 - 90] wvx.= kdYl Èhr u.ska oE;a msßisÿ lsÍsSug
fiajlhskag Wmfoia ,nd §u
*

/lshd ia:dkfha wêlj iam¾Yjk u;=msgj,a ks;r l%udkql+,j msßisÿ

lsÍu
*

msßisÿ lrk fiajlhska reêrh" YÍr Y%jH iy wfkl=;a wdidokh úh

yels øjH iy wjodkï ridhkhla i|yd ksrdjrKh ùu je<elaùu
iy;sl lsÍu'
b) Y%ñlhkaf.a wdodhu iy /lshd i|yd iyh ùu'
ikakdu iy tajdfha iemhqïlrejka úiska /lshd ke;s ùu jev lrk
ld,h wvqùu" .súiqïaj,g iajNdjh u; fyda ksfrdaOdhk fyda iajhx
fyda WmfoaYh u; jHdmdr jid oeóu wdÈh u.ska jk uQ,H ydkSka u.ska
wdrlaId lsÍu i|yd iy;sl lsÍu'
fuu jix.;h yuqfõ uQ,Huh f,i Y%ñlhkag wdOdr lsÍu i|yd
ikakdu úiska fldúâ-19 Y%ñlhkaf.a wruqo,la msysgqúh hq;=h' fuh
iemhqï odufha isák iajhx ksfrdaOdkh úh hq;= fyda frda.S mjqf,a yd
idudðlhka i|yd Wjgeka lsÍug ksjdvq ,ndÈh hq;= jk fiajlhska
ksfrdaOdkh ioyd fhduq lsÍfï § Tjqkaf.a jegqma mj;ajd.f.k hdu o
isÿ l< yel'
fldúâ-19 ksid isÿjk /lshd isÿ lrk lsisÿ wdldrfha fhdað; fjkia
ùul§ tkï /lshd úhqla; lsÍu" Odß;djh wvq lsÍu" fiajd ia:dk jid

oeóu wdÈh isÿlsÍug m<uqj" ikakdu iy iemhqïlrejka úiska l,a
we;=j jD;a;Sh iñ;s fiajlhskaf.ka úuish hq;=hs'
iemhqïlrejka úiska jD;a;sh iñ;s iy fiajlhskaf.a iyNd.S;ajh
iys;j wjodku ;lafiare lsÍï l<hq;= w;r fldúâ-19 wdidÈ; ùu
wju lsÍu i|yd l=uk l%shdldrlï wju l< hq;= o " m%udo l< hq;= o
fyda kj;d oeñh hq;=o hkak ;SrKh l< hq;=h' l%shd mámdáh
ikakduhka úiska wëlaIKh l< hq;=h'
* ක

ොවිඩ්-19

me;sßu,

ආසාදනය වීකම් අවදානම නිසා කිසියම් කේව

පිලිබඳ

තා කිරීම කහෝ

සැපයුම්

රුවන් එවැනි කේව

සහති

ල යුතු

ාර්ය

රන ලද විට

දී සන්නාම හා

යන් ඉවත් කිරිම කහෝ දඩුවම් ලබාදීම කනො

රන බවට

විය යුතුය.

රජයන්, සන්නාම හා සැපයුම්

රුවන්කගන් අප ඉල්ලා සිටිනවා සහකයෝගය හා

වගකීම් දරා ගැනීම මගින් කමම දුශ්
මගින් ක

m%;slafIam

කයක් ඒ

ොවිඩ්-19 නිසා වන

ර

ාල සමකේ කයෝජිත ඉහත පියවර ගැනීම

fi!LH හා ආර්ථි

එකේම කමම වසංගතය නිසා දිගු

බලපෑම අවම

රගන්නා

fukau

ාලීනව ඇතිවිය හැකි බලපෑම් අපට ජයගත

හැක්කක් කමවැනි හා මහා පරිමානකේ පියවර ගැනීකමන් පමණි .

