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ස  සංචාරක වෘත්තීය සමිති රැස්ීම්, 

 2020 සැප්තැම්බර් 21-22 

 

COVID-19 අර්බුදය ජය ගැනීම: 

 
සුරක්ෂිත, ආරක්ෂිත හා තිරසාර සංචාරක ප්රතිසාධනය 
සඳහා සංවිධානය වීම 

 

1. COVID-19 අර්බුදයට මුහුණ දීම 

 

පසුගිය මාස නවයක කාල සීමාව තුළ COVID-19 වසංගතය ය ෝටල් ස  

සංචාරක යස්වකයින්යේ යසෞඛ්ය,ජීවයනෝපායන්,වැටුප් ස  රැකියා 
සුරක්ෂිතතාවයට විනාශකාරී බලපෑමක් ඇති කර තියේ. අන්තර්ජාතික 

සංචාර,යේශසීමා වැසීම ස  නගර වශයයන් වසා දමා  සීමා පැනීම 
ජාතයන්තර  ා යේශීය සංචාරක කර්මාන්තයේ කැපී යපයනන අඩුීමට 
ය ්තු ී ඇත. 

 
2020 අයේල් මාසයේදී අන්තර්ජාතික කම්කරු සංවිධානය අනාවැකි පළ 
කරනු ලැබුයේ ආසියා / පැසිෆික් කලාපයේ රටවල් 14 ක සංචාරක 

කම්කරුවන් මිලියන 15.3 කට රැකියා අහිමිවිය  ැකි බවයි. නමුත්ත තත්තවය 

යේගයයන් පිරිහී යත්තම 2020 මුල් මාස  ය තුළ කලාපයේ සංචාරක 

කම්කරුවන් මිලියන 48 කට වැඩි පිරිසකට රැකියා අහිමි විය. තායිලන්තය 

වැනි රටවල සංචාරක යස්වකයින්යගන් 81% ක් රැකියා විරහිත වන අතර 
සංචාරක අධිකාරිය විසින් තවත්ත සංචාරක කම්කරුවන් 100,000 කට 
සැප්තැම්බර් මාසය වන විට රැකියා අහිමිවන බව නියේදනය කර ඇත.  
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2020 යපබරවාරි තරම් මෑත කාලයකදී, ජාතයන්තර සංචාරක කණ්ඩායම් 
වශයයන් ලියාපදංචි කිරීම් එකක් පසු පස එකක් අවලංගු ීම ය ත්ුයවන් 
ය ෝටල් ස  නිවාඩු නියක්තනවල යන්වාසික ගාස්තු ප ත වැටී ඇති බව 
අපයේ සාමාජිකයින් සිටින ය ෝටල් ස  නිවාඩු නියක්තනවලින් 
දැනගන්නට ලැබී ඇත. මාර්තු ස  අයේල් මාසවලදී යමය ඉ ළ යගාස ් ඇති 

අතර, පදංචිය අනුව අනුපාතය 15% ට වඩා ප ත වැටීමක් සිදුවිය. 
එපමනක් යනාව යටෝකියයෝ ඔලිම්පික් ඇතුළු කලාපයේ ප්රධාන 
ජාතයන්තර උයළලවල් පවා කල් දැමීමට ය ්තුවිය . 

 
අයේල්  සිට ජූලි දක්වා කාලය තුළ ය ෝටල් ස  නිවාඩු නියක්තනවල 
පදංචිය අනුපාතය බංදුව දක්වා ප ත වැටීම ස  ය ෝටල් ස  නිවාඩු 
නියක්තන තාවකාලිකව වසා දැමීම ය ්තුයවන් අපයේ සාමාජිකයින් ට  
රැකියාවන් රඳවා ගැනීමට සටන් කිරීමට සිදුවිය. ඉතිරිව ඇති වැටුප් සහිත 
යලඩ නිවාඩු ස  වාර්ික නිවාඩු යගීම යවනුවට යබාය ෝ කම්කරුවන් 

එම නිවාඩු මත යගදර යවන ලද අතර පසුව ‘රැකියාවක් නැති,වැටුප් නැති’ 
තත්තත්තවයට පත්තීමට සිදුවිය. යබාය ෝ යදනා වැටුප් රහිතව රැකියා  ැර  

ගිය අතර, අපයේ වෘත්තීය සමිති මූලික වැටුයපන් 50% සිට 75% දක්වාත්ත, 
සම ර අවස්ථාවල 100% ලබාගැනීම සම්බන්ධයයන් රටවල් කිහිපයක් 
සමඟම සාකච්ඡා කිරීමට අප සමත්ත විය. 

 
නමුත්ත බන්ඩුන්ේහි මැරියට් මළුයවහි සමිතිය තර්ක කළ පරිද, මූලික 

වැටුයපන් 50% ක් නීතයානුකූල අවම වැටුයපන් අඩකට සමාන වන අතර, 
යමය මූලික ජීවන වියදම් පියවා ගැනීමට වුවද ප්රමාණවත්ත යනායේ. ප්රධාන 
ජාතයන්තර ය ෝටල් දාමයන් වන ඇයකෝර් ස  මැරියට් විසින් ය ෝටල් 
හිමියන්ට දරිද්රතා වැටුප් යගීමට ය ෝ කිසිදු වැටුප් යගීමකට ඉඩලබා 
යනායේ. 

 
යලෝකයේ විශාලතම ය ෝටල් සමාගම්වලට COVID-19 පැතිරීම නැවැත්තීයම් 
සටනට ප සුයවන් දායක විය  ැකිය. නමුත්ත යමම සමාගම් එයස ්
යනාකිරීමට ීරණය කරන ලදී. අවිධිමත්ත ආර්ිකයේ රැකියා යසායමින් 
ීදවල වැඩ කරන දුප්පතුන් අතර ය ෝටල් යස්වකයින් ද සිටී. ඔවුන් පිටතට 
යගාස් දවි පවත්තවා ගැනීම සඳ ා ඕනෑම ආකාරයක රැකියාවක් යසායා 
ගත යුතුය. 

 



3 
 

පිලිපීනයේ යගෝලීය ගෘ  පාලන වයාපාරය කණ්ඩායම යසායා ගත්ත පරිද, 
අස්ිර රැකියාවල නියුතු යබාය ෝ ගෘ  යස්විකාවන්ට (යකාන්රාත්ත 
කම්කරුවන්ට) මූලය ආධාර යනාමැතිව මූලික ආ ාර ද්රවය පවා ලබා 

ගැනීමට යනා ැකි විය. ඔවුන්යේ අඩු වැටුප් සහිත, අනාරක්ිත 

රැකියාවලින් අද ස ් කයළ් ඔවුන් දැනටමත්ත COVID-19 අර්බුදයට යපර 
අවදානමට ලක්ව සිටි අතර දැන් ඔවුන් දරිද්රතාවයට මුහුණ දී ඇති බවයි. 
රටවල් කිහිපයකම අපයේ වෘත්තීය සමිති අර්බුදයයන් පීඩාවට පත්ත 
කම්කරුවන් සඳ ා රජයේ මූලය ආධාර ඉල්ලා සිටිය . 

  
අද අපයේ ප්රධාන අරගලය වන්යන් රැකියා සුරක්ෂා කිරීම, රඳවා ගැනීම 
ස  සංචාරක කර්මාන්තය යථා තත්තත්තවයට පත්තවන විට අපයේ 
සාමාජිකයින්ට නැවත යස්වයට පැමිණිය  ැකි බව ස තික කිරීමයි. 

 

සම ර රටවල් ේවිපාර්ශ්වික විධිවිධාන යටයත්ත සීමිත වයාපාරික ගමන් 
සඳ ා විවෘත කර ඇති අතර සම ර කලාපවල යේශීය සංචාරක 

කර්මාන්තය පුනර්ජීවනය කර ඇතත්ත, යබාය ෝ රටවල් තවමත්ත සංචාරක 
කර්මාන්තයට අගුලු දමා වසා ඇත. මාලදවයින, ෆුයකට් ස  බාලි වැනි 

නැවත විවෘත කිරීමට සැලසුම් කළ අය සඳ ා පවා නව COVID-19 යරෝගීන් 
වාර්තා ීම සමාගම ඒවා නැවත වසා දැමුණි. 

 
යමය 2020 අවසානය දක්වාම අඛ්ණ්ඩව සිදුවන බැවින් යමම අර්බුදයේ 

සමාජ, ආර්ික  ා පාරිසරික ප්රතිවිපාක අතිශයින් බරපතල බවට 
පත්තවන බවට සැකයක් යනාමැත. 

 
2. සංචාරක ව්යාපාරයයන් ඔබ්බට - ආර්බික හා සමාජීය 
බලපෑම 

යමම අර්බුදයේ තරම සම්ූර්ණයයන් වට ා ගැනීම සඳ ා, COVID-19 
වසංගතයට යපර සංචාරක වයාපාරයේ ආර්ික වැදගත්තකම අප සිහිපත්ත 

කළ යුතුය. 2019 දී එක්සත්ත ජාීන්යේ සංවිධානයට අනුව යේශීය 
සංචාරකයින්යේ පැමිණීම බලියන 8.8 ක් තුළ ජාතයන්තර සංචාරකයින් 

බලියන 1.5 ක් පැමිණ තියේ. ජාතයන්තර නරඹන්නන්යේ වියදම් 2019 දී 

ඇමරිකානු යඩාලර් ට්රිලියන 1.5 ක් වූ අතර සංචාරක වයාපාරය යගෝලීය 

යස්වා අපනයනයයන් 29% ක් ස  සමස්ත යගෝලීය යවළඳායමන් 7% ක් විය. 
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2019 දී යගෝලීය සංචාරක කර්මාන්තය මිලියන 300 කට අධික කම්කරුවන් 

සෘජුවම යස්වයේ යයාදවා ඇති අතර, යස්වකයින් මිලියන 144 ක් 
ආගන්තුක සත්තකාර  ා ආ ාර ආශ්රිත යස්වා වල යසව්ය කරයි. යමයින් 

අඩකට වඩා කාන්තාවන් (යගෝලීය සාමානය 54% ක් සහිත) ස  සංචාරක 
යස්වකයින්යගන් වැඩි ප්රමාණයක් තරුණයින් ය. අප සෘජු  ා වක්ර රැකියා 

යදකම ඇතුළත්ත කරන්යන් නම්, සංචාරක අංශය යගෝලීය වශයයන් 
වැඩකරන සෑම දස යදයනකුයගන් එක් අයයකු යස්වයේ යයාදවා ඇත. 

 
එක්සත්ත ජාීන්යේ යලෝක සංචාරක සංවිධානය දැනට ඇස්තයම්න්තු කර 

ඇත්තයත්ත යගෝලීය වශයයන් සංචාරක රැකියා මිලියන 120 කට අධික 
සංඛ්යාවක් අවදානමට ලක්ව ඇති බවයි. එය ත්ත ඊටත්ත වඩා විශාල 
සංඛ්යාවක් සංචාරක වයාපාරයේ වක්රව යස්වයේ යයාදවා ඇති අතර 
අවිධිමත්ත අංශයේ යස්වකයින් ද විරැකියාව  ා දරිද්රතාවයට තල්ලු කරනු 
ඇත. 

 
2020 දී ජාතයන්තර සංචාරක පැමිණීම බලියන 1.5 සිට මිලියන 400 දක්වා 

අඩු වන විට, අපනයන ආදායයමන් ඇමරිකානු යඩාලර් ට්රිලියන 1.2 ක් අහිමි 
ීම අයනකුත්ත සියලුම කර්මාන්ත (ආ ාර  ා පාන,ආ ාර යසව්ා,සිල්ලර 

යවයළඳාම,ප්රවා න,වියනෝදාස්වාදය) සංචාරක වයාපාරය මත රඳා පවී. 
යවළඳ  ා සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත්ත ජාීන්යේ සමුළුවට අනුව යමය 

ඇමරිකානු යඩාලර් ට්රිලියන 3.3 ක ආර්ික අලාභයකට ය ත්ු විය  ැකිය. 

 
යමම බලපෑම සමාජය  ා ආර්ිකය මත පමණක් සිදු යනාවන්නකි. 
සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ එක්සත්ත ජාීන්යේ මෑත කාලීන ප්රතිපත්තති 
වාර්තාව නිරීක්ෂණය කරන පරිද යමම වසයර් සංචාරක වයාපාරයයන් 
ආදායමක් යනාලැබුණු නිසායවන් යබාය ෝ ආරක්ිත පාරිසරික සථ්ාන 

 ා සංස්කෘතික උරුම ස්ථාන කම්කරුවන් රඳවා තබා ගැනීමට, යමම 
ස්ථාන නඩත්තතු කිරීමට  ා ආරක්ෂා කිරීමට අවශය ආදායම අහිමි ී 
ඇත. සංචාරක ගමනාන්තවල යේශීය පාරිසරික තිරසාර බව ස තික 
කිරීම සඳ ා වන යබාය ෝ කාර්යයන් යමයින් අවදානමට ලක්ව ඇත. 

 
ග්රාමීය  ා යවරළබඩ ප්රයේශවල වැඩි ශ්රමිකයන් පිරිසක් රැකියා විරහිතව 

සිටින ය යින්, කෘිකර්මාන්තය, මසුන් ඇල්ලීම, දඩයම් කිරීම ස  වන 
වගාව සඳ ා ඉඩම් නිරවුල් කිරීම තුළින් ජීවයනෝපාය යසීමට ඔවුන් 
යපළඹී ඇති අතර එමඟින් පරිසරයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි. 
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සංස්කෘතික උරුමයන් සම්බන්ධයයන් ගත්ත කල, ආදායම අහිමිීම 
ය ්තුයවන් රැකවරණය  ා නඩත්තතුව යනාමැති ීයමන් යමය දගු කාලීන 
 ානිවලට ය ්තු විය  ැකි අතර, යමයින් සම රක්  ස්ථාන කිසි වියටකත්ත 
නැවත විවෘත යනාවනු ඇත. 

 

සංචාරක අර්බුදයේ දගුකාලීන සමාජ, ආර්ික  ා පාරිසරික බලපෑම 

හුයදක් COVID-19 වසංගතයේ විනාශකාරී පිරිවැය යපන්නුම් යනාකරයි. 
රජයන් සම්පත්ත ආයයෝජනය කිරීම, ම ජන අරමුදල් යවන් කිරීම ස  
සංචාරක කර්මාන්තයේ තිරසාර ප්රකෘතියට ප්රමුඛ්තාවය දය යුත්තයත්ත 
ඇයිද යන්නත්ත යමයින් යපන්නුම් යකයර්. යමහි ප්රධාන අංගයක් වනුයේ 

රැකියා ආරක්ෂාව ස  සුරක්ිතභාවය, සමාජ ආරක්ෂණය, ආදායම් 
ස නයන් සැපයීම ස  ය ෝටල්  ා සංචාරක යසව්කයින්යේ ආරක්ෂාව 
 ා යසෞඛ්යය සුරක්ිත කිරීමයි. 

 

3. “අපි අතිරික්ෂත යනායේ, අපි සූදානම්!” 

 
ය ෝටල්  ා සංචාරක යස්වකයින්යේ රැකියා ආරක්ෂා කිරීයම් ප්රධාන 
තර්කයක් නම් සංචාරක වයාපාරය ලබන වසයර්දී යථා තත්තත්තවයට 
පත්තීමට පටන් ගන්නා අතර කර්මාන්තය යමම ප්රකෘති තත්තවයට ීමට 
සූදානම් විය යුතු බවයි. යමයින් අද ස් කරන්යන් යසෞඛ්ය  ා ආරක්ෂිත 

ක්රියාපිළියවල අනුව සූදානම්ව සිටීම, ප සුකම් අනුව සූදානම් ීම ස  
දක්ෂ, පළපුරුදු ය ෝටල් ස  නිවාඩු නියක්තන යස්වකයින් අරමුණු 
යකාටයගනය - අපයේ සාමාජිකයන් සම්බන්ධයයනි. 

 

කම්කරුවන් රඳවා තබා ගැනීම සඳ ා රජයන් කුඩා  ා මධය පරිමාණ 

වයාපාරවලට, වියශෂ්යයන් කුඩා ය ෝටල්වලට ස ාය විය යුතුය. ය ෝටල් 
යස්වකයින්යගන් බහුතරයක්  සුළු  ා මධය පරිමාණ වයවසායකයන්ය. 

බදු, බැංකු ණය ස  උපයයෝගිතා යගීම් නැවත සකස් කිරීම, ණය සඳ ා 
ප්රයේශය ස  බංයකායලාත්තභාවය ස  නවතා දැමීම් වැළැක්ීම සඳ ා 
යමම කුඩා ය ෝටල් ස  නියක්තන සඳ ා ස ාය අවශය යේ. යමම 
ස නයන් ලබා දය යුත්තයත්ත කම්කරුවන් රඳවා තබායගන ඔවුන්යේ වැටුප් 
 ා ප්රතිලාභ සම්ූර්ණයයන් යගවන ය ෝටල් ස  නියක්තන සඳ ා පමණි. 
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ඇත්තත වශයයන්ම වැටුප් යගීමට යනා ැකි කුඩා ය ෝටල් ස  නිවාඩු 
නියක්තනවල රජයේ ආදායම් ස නයන් සෘජුවම කම්කරුවන්ට ලබා දය 
යුතුය. 

 
විශාල ජාතික  ා ජාතයන්තර ය ෝටල් දාම ස  සමාගම් සඳ ා, රජයන් 

කම්කරුවන් රඳවා තබා ගැනීම, වැටුප්  ා ප්රතිලාභ සම්ූර්ණයයන් 
යගීම ස  යසෞඛ්ය ස  ආරක්ෂාව ඇතුළුව අයිතිවාසිකම්වලට ගරු 
කිරීම බලාත්තමක කළ යුතුය. ජාතික  ා ජාතයන්තර ය ෝටල් දාමයන්ට 

ස  සමාගම්වලට 2020 දී ආදායයම් හිඟය කම්කරුවන්යේ වැටුප් 
අත්තහිටුීමට ය ෝ කම්කරුවන් යසව්යයන් ඉවත්ත කිරීමට ය ්තුවක් යලස 

භාවිතා කළ යනා ැක. COVID-19 ට යපර ඔවුන් වසර ගණනාවක් ස  
සම ර අවසථ්ාවල දශක ගණනක් - ඉ ළ මුදල් ආදායම් ප්රවා  ස  ලාභ 
එකතු කර ගත්ත . යමම සමාගම් විසින් තම මූලය සම්පත්ත කම්කරුවන්ට 
සම්ූර්ණයයන් යගීමට ස  ස තික කළ රැකියා රැකවරණයක් සහිතව 
රඳවා ගැනීමට අවශය වන සංචාරක ප්රතිසාධන ප්රතිපත්තති රජය විසින් 
පැනවිය යුතුය. 

 
එය පැ ැදලි විය යුතුය: කම්කරුවන් රඳවා තබා ගැනීම සංචාරක 
ප්රකෘතියේ ආයයෝජනයකි. 

 
කම්කරුවන් යසව්යයන් ප  කිරීම ය ෝ අතිරික්තයන් ප්රකාශ කරන 
ඕනෑම යස්වා යයෝජකයයකු සංචාරක ප්රකෘති තත්තවයට පත්තකිරීම සඳ ා 
වන යමම සූදානම ඵලදායී යලස වලක්වන අතර එයට ඍජුව වගකිව 
යුතුය. 

 
කම්කරුවන් රඳවා යනාගැනීයම් පිරිවැය මැයල්සියායේ යජන්ටින් හි 
රියසෝර්ට්ස ් වර්ල්් විසින් ආදර්ශනයක් යලස කර යපන්නුම් කර දය  ැක. 

2020 මැයි-ජුනි මාසවලදී යසව්කයින් 2,818 ක් ස  විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

155 ක් අතිරික්තයට බල කිරීම නිසා එහි යස්වා කාලය යකටිකාලීන විය. 
වෘත්තීය සමිති විසින්  අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කරමින් විධායක 

මාණ්ඩලික සංගමය වන GMBEU සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සමාගම 

ප්රතික්යෂප් කිරීම පමණක් යනාව, යමම විශාල අතිරික්තය පැනීමද  

සිදුවිය. නමුත්ත එම  ‘අතිරික්තය’ යන්යනහි යත්තරුම පවා යත්තරුම් 
යනායගන යමම ම ා අතිරික්ත වැඩසට න පැනීම  ද  සිදුවිය. 
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අතිරික්තය යන්යනන් අද ස් කරන්යන් වියශ්ිත රැකියා භූමිකාවක් ස  
එම රැකියා භූමිකාවට සම්බන්ධ කුසලතා තවදුරටත්ත වයාපාරයට අවශය 
යනාවන බවයි. යමම තත්තවය තුළ එම රැකියා භූමිකාව භාර ගන්නා 
යස්වකයාට නැවත පැවරීම ය ෝ ස්යේච්ඡායවන් යවන්ීම අවශය විය 

 ැකිය. යකයස් යවතත්ත, යමය යුක්ති ස ගත වන්යන් එම වියශ්ිත 
රැකියා භූමිකාව තවදුරටත්ත යනාපවතින්යන් නම් ය ෝ එම රැකියා 
භූමිකාව  ා සම්බන්ධ කුසලතා තවදුරටත්ත අවශය යනාවන්යන් නම් 
පමණි. තාවකාලිකව වසා ඇති ය ෝටල් ස  නිවාඩු නියක්තන වල යමම 
රැකියා භූමිකාවන් අතිරික්ත යනායේ. වයාපාර නැවත විවෘත වූ ව ාම 
යේශීය  ා ජාතයන්තර සංචාරක කටයුතු ආරම්භ වූ ව ාම ඒවා අවශය 
යේ. 

 
රියසෝර්ට්ස ් වර්ල්් යජන්ටින් වයාපාරය ම ා අතිරික්තතාවයයන් සති 
තුනක් ඇතුළත නැවත විවෘත විය. එහි ප්රතිඵලයක් යලස කාර්ය මණ්ඩල 
හිඟයක් ඇති විය. සම්ූර්ණයයන්ම නැවත විවෘත කිරීමට තරම් 

කම්කරුවන් සිටියේ නැත. ඒ අතරම, තවමත්ත යසව්ය කරමින් සිටි අපයේ 
සාමාජිකයින්ට වැඩ බර යදගුණ කිරීම ය ෝ තුන් ගුණයකින් වැඩි විය. 
යමම හිඟය පවතින්යන් කම්කරුවන් මැයි මාසයේදී අතිරික්තයක් යලස 
ප්රකාශයට පත්ත කර ජුනි මාසයේදී නිද ස් කරන ලද ඒවා ඇත්තත 
වශයයන්ම අතිරික්ත යනාවන නිසාය - ඒ අයයේ යස්වාව යබාය ෝ යලස 
අවශය යේ. ඔවුන්යේ රැකියා භූමිකාවන්ට තවමත්ත ඉල්ලුම පවතින අතර 
වයාපාරයේ ූර්ණ ප්රකෘතියට අපයේ සාමාජිකයින්යේ කුසලතා 
අතයවශය යේ. 

 
අයගෝස්තු 9 වන දන ආසියානු පාර්ලියම්න්තු මන්ීවරුන් යවත ඉදරිපත්ත 
කිරීමකදී අයි.යු.ඇෆ්. සංගමයේ ආසියානු/පැසිෆික් කලාපයේ ප්රායේශීය 
යල්කම් විසින් රියසෝර්ට්ස් වර්ල්් යජන්ටින් උදා රණය යමන්ම 

ආගන්තුක සත්තකාර, සංචාරක  ා ආ ාර යස්වා කර්මාන්තවල වැඩි 
රැකියා රඳවා තබා ගැනීයම් ස  රැකවරණය කිරීයම් අවශයතාව 

අවධාරණය කයළය්. කර්මාන්තය යථා තත්තත්තවයට පත්තවන විට, 

පාරියභෝගිකයින්ට වඩා ආරක්ිත, වඩා සුරක්ිත පරිසරයක වඩා ය ාඳ 

යස්වාවන් අවශය යේ. යමය අපයේ පළපුරුදු, දක්ෂ සාමාජිකයින් මත රඳා 
පවී. 
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ඒ අතරම, යසව්ා යයෝජකයන් විසින් අර්බුදය වෘත්තීය සමිතිවලට ප ර 
දීම සඳ ා යයාදා ගනී. ඉන්දුනීසියායේ බාලි හි ඇයකෝර්ස් යසාෆියටල් නුසා 

ඩුවා හි දී, “ස්යේච්ඡායවන්” වැඩ කිරීම ය ෝ වැටුප් විධිවිධාන පිළිගැනීම 
ප්රතික්යෂප් කිරීම නිසා වෘත්තීය සමිති නායකයින් ඉවත්ත කරන ලදී. බාලි 
හි ඇයකෝර්ස් යෆයාර්යමාන්ට් සනූර් ය ෝටල් නියක්තනයේ දී අලුතින් 

පිහිටුවන ලද සංගමයක සාමාජිකයින් 38 යදයනකු බල ත්තකාරයයන් 
“ස්යේච්ඡායවන්” ඉල්ලා අස්ීම යටයත්ත අසාධාරණ යලස ඔවුන්යේ යසව්ය 
අවසන් කරන ලදී. නැවත යසව්යට පැමිණිය  ැක්යක් වෘත්තීය සමිතියයන් 
ඉවත්ත ීමට එකඟ වූ අයට පමණි. පිලිපීනයේ ගායල්රියා මැනිලාහි නිවාඩු 
නියක්තනයේ කළමනාකාරිත්තවය විසින්  වෘත්තීය සමිති නායකයින් ස  

සාමාජිකයන් අසාධාරණ යලස යස්වයයන් ප  කිරීම, වෘත්තීය සමිති 
සාකච්ඡා ස  බල ත්තකාරයයන් මාරුීම් මඟ  ැරීම නිසා වෘත්තීය සමිති 

සාමාජිකයන් ගණන 80 සිට 17 දක්වා අඩු කරන ලදී. 

 
 

4. “ආරක්ෂිත යසේව්ා සේථානයක්ෂ සඳහා අපට ඇති 
අයිතිය!” ආරක්ෂිත රැකියා සඳහා යහෝටල් ආරක්ෂිතව් 
නැව්ත විව්ෘත කිරීම 

 

යබාය ෝ රටවල සංචාරක කර්මාන්තය යථා තත්තත්තවයට පත්තීමට යපර 
තවත්ත මාස කිහිපයක් ගතවනු ඇත. යේශීය සංචාරක  ා සිදුීම් (මංගල 

උත්තසව, යභෝජන සංග්ර , සම්මන්රණ) පියවයරන් පියවර යථා 
තත්තත්තවයට පත්ත කිරීම මත යබාය ෝ යේ රඳා පවී. 

 
සියල්ල යථාතත්තත්තවයට පත්තීමට කාලය ගතවන බවට සැකයක් නැත. 
එය අභියයෝගාත්තමක වනු ඇත. වැදගත්තම අභියයෝගයක් වනුයේ නැවත 
සංචාරය කිරීම ස  අමුත්තතන්ට නැවත ය ෝටල් යවත යාම යකයරහි 
ජනතාවයේ විශව්ාසය ස  පැ ැදීම නැවත ලබා ගැනීමයි. යමම විශව්ාසය 
ස  පැ ැදීම රඳා පවතින්යන් ය ෝටල් ස  ය ෝටල් කැසියනෝ නියක්තන 
ආරක්ිත බවට සංචාරකයින්ට ස  අමුත්තතන්ට ස තික විය  ැකිද 
යන්න මතය. 

 
ආරක්ිත ය ෝටලයක් ය ෝ ය ෝටල් කැසියනෝ නියක්තනයක් ස තික 
කිරීම සඳ ා ඇති එකම ක්රමය නම් ම ජන යසෞඛ්ය  ා සනීපාරක්ෂාව 
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පිළිබඳ පුළුල් මාර්යගෝපයේශ (ආරක්ෂණ ක්රියාපිළියවත්ත) සංවර්ධනය 
කිරීම ස  ක්රියාත්තමක කිරීම ස  ඔවුන්යේ වෘත්තීය සමිති  ර ා 
කම්කරුවන් සෘජුවම සම්බන්ධ කර ගැනීමයි. 

 
ආරක්ිත ය ෝටලයක් අවසානයේ රඳා පවතින්යන් ආරක්ිත රැකියාවල 

නියුතු පළපුරුදු, පුහුණු යස්වකයින් විසින් සපයනු ලබන යස්වාවන් මතය. 
භීතිය ස  සාංකාව දුරු කර නැවත විශ්වාසදායක සංචාරකයින් ස  
අමුත්තතන් බවට පත්තීම යන්යනන් අද ස් කරන්යන් යසව්ායේ 
ගුණාත්තමකභාවය ස  රැකියායේ ආරක්ෂාව ස තික කිරීමයි. යමම 
යස්වාව පිටුපස ඔවුන්යේ ඇති කුසලතා ස  අත්තදැකීම් මත විශව්ාසය 
ඇති කරයි. 

 
කළමනාකරණය, යස්වකයින් ස  අමුත්තතන් සියල්ලන්ම යමම 
මාර්යගෝපයේශයන්ට අනුකූල වන බවට වග බලා ගැනීමට පියවර ගත 

යුතුය. කම්කරුවන් සඳ ා, ඕනෑම ක්රියාපිළියවතකට ය ෝ 
මාර්යගෝපයේශයන්ට අනුකූල ීම, එය එදයනදා ක්රියාත්තමක කිරීම  දඬුවම 
ය ෝ  තර්ජන මගින් ඉටුකරගත  ැකිබවට විශ්වාසය තැබය යනා ැක. 

එය පදනම් විය යුත්තයත්ත වඩා ය ාඳ වැඩ පිළියවලවල්, වැඩි පුහුණුවක්, 
ආරක්ිත රැකියා ස  යස්වකයින්යේ ක්රියාකාරී ස භාගීත්තවය මත ය. 

 
ය ෝටල් ස  නිවාඩු නියක්තන නැවත විවෘත කරන විට කම්කරුවන් 

COVID-19 සඳ ා වෘත්තීය නිරාවරණයේ යපරමුයණ් සිටී. ය ෝටල්වල ස  
නිවාඩු නියක්තනවල ජනාකීර්ණ පුේගලයින් සමඟ අඛ්ණ්ඩව කටයුතු 

කිරීම යනු යසව්ා සථ්ානයේ COVID-19 අවදානම නිරන්තරයයන් 

නිරාවරණය කිරීමයි. ය ෝටලයක් යනු යපාදු ස්ථානයකි: ආ ාර ගැනීම, 

වියේක ගැනීම, නිදාගැනීම, වියනෝදාස්වාදය, රැස්ී ම, වැඩ කිරීම 
සිදුවන්යන් සංවෘත අවකාශයක් තුළදීය.  එම අවකාශයේ අඛ්ණ්ඩව වැඩ 

කරන ය ෝටල් යස්වකයින්, යසෞඛ්ය සම්පන්නව ඔවුන්යේ නියවස් වල 
සිටින පවුයල් සාමාජිකයන් යවත නැවත ආරක්ිතව යා යුතුය. 

 
යස්වකයින්යේ යසෞඛ්යය අවදානමට ලක්විය  ැකි සියලු යසව්ා සථ්ානවල 

උපද්රව යමන්ම, ආරක්ිත යස්වා සථ්ානයක් ස තික කිරීම සඳ ා ඇති 
එකම ඵලදායී ප්රයේශය වන්යන් කම්කරුවන් ඔවුන්යේ වෘත්තීය සමිති 
 ර ා සෘජුවම සම්බන්ධ කර ගැනීමයි. වෘත්තීය සමිති  ා 
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කළමනාකරණය සම්බන්ධ ඒකාබේධ යසෞඛ්ය  ා ආරක්ෂණ කමිටු 
පිහිටුීයමන් ස  යසෞඛ්ය  ා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් 
මාර්යගෝපයේශ ක්රියාත්තමක කිරීයමන් ආරක්ිත ය ෝටල් / ආරක්ිත 
යස්වා ස්ථාන නිර්මාණය කර  ගත  ැකිය. 

 
අවසාන වශයයන්, ආරක්ිත ය ෝටලයක් ස  ම ජන යසෞඛ්යය 
ස තික කිරීම සඳ ා යසෞඛ්යය  ා සනීපාරක්ෂාව අතයවශය බව 

 ඳුනායගන තියේ. පිරිසිදු කරන්නන්, ගෘ  යසව්ිකාවන්, කාමර 
යස්වකයින්, පිඟන් යසෝදන වැඩ අතයවශය යදයක් යලස  ඳුනායගන 

තියේ. එය තවදුරටත්ත “නුපුහුණු”, බාහිර යනාවන  ා අඩු වැටුප් යගවිය 
යුතු මූලික යනාවන කාර්යයන් යලස සැලකිය යනා ැකිය. එය ය ෝටලයක් 
ආරක්ිතද නැේද යන්න ීරණය කරන්නකි . ජීවිත රඳා පවතින්යන් එය 
මත ය. එය වටිනාකමක් ඇති කාර්යයක් වන අතර එම වටිනාකම දැන් 
වඩා ය ාඳ වැටුප්  ා සුරක්ිත රැකියා බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය. 

 
2020 මැයි 9 වන දන,  අයි.යු.ඇෆ්. සංගමයේ ආසියානු/පැසිෆික් කලාපයේ 

ප්රායේශීය යල්කම් විසින් COVID-19 පිළිබඳ වියශෂ් තානාපති ආචාර්ය ය්වි් 
නබායරෝ යවත යලෝක යසෞඛ්ය සංවිධානයේ අධයක්ෂ ජනරාල් යවත 
දැනුම් දුන්යන්ය. අස්ිර රැකියාව (අනියම්  ා ස්ථාවර කාලීන 
යකාන්රාත්තතු ය ෝ කම්කරු කුලී වයාපාර යමන්  අනාරක්ිත රැකියා) 
ආරක්ිත යසව්ා ස්ථානයක් සඳ ා වන අයප්ක්ෂාවන්ට වල කපයි. අනියම් 
යස්වකයින්ට  පුේගලික ආරක්ෂණ උපකරණ  ස  සාමානය යස්වකයින් 
යලස හිමිකම් යනාලැයබන යබාය ෝ සමාගම්වල ේවිත්තව ප්රමිීන් අප 
දැනටමත්ත දැක ඇත්තයතමු. සම ර කර්මාන්ත වල යකාන්රාත්ත 
කම්කරුවන්ට තමන්යේම පුේගලික ආරක්ෂණ උපකරණ  ලබා දීම අවශය 
යේ. නැතය ාත්ත පුේගලික ආරක්ෂණ උපකරණයයහි පිරිවැය ඔවුන්යේ 
වැටුයපන් අඩු කිරීම අවශය යේ. “ශුනය පැය” යකාන්රාත්තතු වල 
කම්කරුවන් (වැඩ කරන පැය ගණන ස තික කර නැත) ය ෝ අනියම් 

යස්වකයින් (“වැඩක් නැත, වැටුප් නැත”) අසනීපව සිටියත්ත  ැකි සෑම විටම 
වැඩ කළ යුතුය. 

 

අසනීප නිසා යසව්යට වාර්තා යනාකිරීම යනු වැටුපක් යනාමැති ීමකි . 
නැවත කිසි වියටකත්ත වැඩ කිරීමට කැඳවනු යනාලැයේ. යමය අසනීප ීම 
සැඟීමට ප්රබල බල කිරීමක් ඇති කරයි. 
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භීතියේ යේශගුණය ද වැදගත්ත ය. යකටිකාලීන යකාන්රාත්තතු අළුත්ත 

යනාකිරීම (ය ෝ සරලව නැවත යසව්යට කැඳීම යනාකිරීම), අඩු වැටුප් 

සමඟ සංයයෝජනය ීයමන් ඇති වන ප සුව,අනාරක්ිත රැකියාවල 
නියුතු කම්කරුවන්ට කතා කිරීමට බයක් ඇති බව ය. ය ෝටල්වල කාමර 
පිරිසිදු කිරීම පුළුල් යලස බාහිරින් ලබා ගැනීම යන්යනන් අද ස් කරන්යන් 
අඩු වැටුප්  ා අනාරක්ිත රැකියාවන්හි ගෘ  යස්විකාවන්යේ සමසත් 

ශ්රම බලකායක් අප සතුව ඇති අතර ඔවුන් COVID-19 වලට නිරාවරණය 
ීයම් ඉ ළ අවදානමකට මුහුණ දී සිටින නමුත්ත ඔවුන් කතා කරන්යන් නම් 
ඊටත්ත වඩා විශාල විරැකියාවකට මුහුණ යදන අයයි. 

 
COVID-19 යුගයේ අවදානමට ලක්විය  ැකි යපරටුගාමී යස්වකයින් යලස, 
යමම කම්කරුවන්ට ආරක්ිත යස්වා ස්ථානයකට දායක ීමට  ා ඒවාට 
සම්බන්ධ ීමට ඇති  ැකියාව අතයවශය යකාන්යේසි යදකක් මත රඳා 
පවී: එනම් ආරක්ිත රැකියා ස  වෘත්තීය සමිතියකට බැඳීමට ඇති 
අයිතියයි. 

 
5. “සංචාරක කර්බමාන්තය ව්ඩා යහාඳින් යගාඩනඟා 
ගැනීම” සංචාරක කර්බමාන්තය තිරසාර යලස යථා 
තත්තත්තව්යට පත්ත කිරීමයි 

 
COVID-19 අර්බුදය මගින් ජාතයන්තර සංචාරක කර්මාන්තය යකතරම් 
බයඳනසුලු දැයි ය ළි විය. අයප් රටවල් විශාල පැයක්ජ සංචාරක ස  
ජාතයන්තර සංචාරක ක්රියාකරුවන් මත රඳා පවී. සංචාරකයින් වියදම් 
කරන මුදල්වලින් වැඩි ප්රමාණයක් සංචාරය කිරීමට යපර යපරයගවුම් 
පැයක්ජවල වැය වන අතර ගමනාන්තයට ප්රමාණවත්ත මුදලක් වැය 
යනායේ. 

     
ඕනෑවට වඩා සංචාරක වයාපාරය තිරසාර යනායේ. අපට යම් යවත ආපසු 
යා යනා ැක. 

 
පාරිසරික සංචාරක  ා රාසජනක සංචාරක කර්මාන්තයේ වැඩිීම 
දූෂණයට  ා අපයේ බයඳනසුලු පරිසරයට  ානි කිරීමට ය ්තු යේ. මීළඟ 
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වසංගතය වැළැක්ීම නමින් එක්සත්ත ජාීන්යේ පාරිසරික වැඩසට න්  
වාර්තායේ සඳ න් වන්යන් පාරිසරික සංචාරක ය ෝ යසාබාද ම 
සංචාරක වයාපාරයට වාසස්ථාන විනාශයක් ය ෝ සතුන් ය ෝ යවනත්ත 
වා කයන් (කෘමීන් වැනි) සමඟ සම්බන්ධතා ඇති යනාවන බවට වග බලා 
ගැනීම සඳ ා වඩා ය ාඳ කළමනාකරණයක් අවශය බවයි. මිනිසුන්. නව 

යකායරෝනා වයිරස ් SARS-CoV-2 වැනි සත්තව විදයාත්තමක යරෝග මතුවන්යන් 
යමම වාසසථ්ාන විනාශය ස  සතුන් සතුන්ට මිනිසුන් නිරාවරණය ීම 
ය ්තුයවනි. 

 

සංචාරක කර්මාන්තය යේශීය ප්රජාවන්ට දායක ීම, ය පත්ත රැකියා 
උත්තපාදනය කිරීම ස  යේශීය සම්පත්ත  ා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම ස  
පුනර්ජීවනය කිරීම ස තික කිරීම සඳ ා සංචාරක කර්මාන්තය 

නියාමනය කිරීයම්දී රජයන්ට විශාල කාර්යභාරයක් තියේ. 

 
2020 අයගෝස්තු මාසයේදී ප්රකාශයට පත්ත කරන ලද එක්සත්ත ජාීන්යේ 

ප්රතිපත්තති යකටියයන් COVID-19 ස  සංචාරක කර්මාන්තය පරිවර්තනය 

කිරීම, වර්තමාන අර්බුදය “යසාබාද ම, යේශගුණය ස  ආර්ිකය සමඟ 
සංචාරක සම්බන්ධතාවය පරිවර්තනය කිරීයම් අවසථ්ාවක් යලස සලකයි. 
යමම මාර්ග සිතියයම් එක් අංගයක් වන්යන් සම්පත්ත වඩාත්ත තිරසාර යලස 

භාවිතා කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම, කාබන් වියමෝචනය අවම කිරීම, 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ප්රවර්ධනය කිරීම ස  දූෂණය අවම කිරීමයි. 

නමුත්ත යමම මාර්ග සිතියම “මිනිසුන්ට මුල් තැන යදයි”, ජීවයනෝපායන්, 

රැකියා ස  ආදායම්, වියශෂ්යයන් කාන්තාවන්යේ රැකියා ස  ආර්ික 
ආරක්ෂාව ආරක්ෂා කිරීමට ප්රමුඛ්ත්තවය යදයි. 

 

අවසානයේදී රජයන් සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්රකෘතිමත්ත ීම ස  
දගුකාලීන තිරසාරභාවය සඳ ා සෘජුවම ආයයෝජනය කළ යුතු අතර 
ම ජන පාලනය ස  හිමිකාරිත්තවය වැඩි කළ යුතුය. යමම ආයයෝජනය 
ස  යපාදු හිමිකාරිත්තවය තුළ පුළුල් පරිසරය  ා සංස්කෘතික උරුමයන් 
ආරක්ෂා කිරීමද ඇතුළත්ත විය යුතුය. සංචාරක කර්මාන්තය තුළ මිලියන 
ගණනක් නව  රිත රැකියා උත්තපාදනය කිරීයම්  ැකියාව යමමඟින් ඇති 
අතර ඒවායේ වටිනාකම  ා දායකත්තවය ීරණය වන්යන් පරිසරය දගු 
කාලීනව සංරක්ෂණය කිරීම ස  යේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීයමනි. 
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සංචාරක වයාපාරය තිරසාර බව ස තික කිරීමට ඇති එකම ක්රමය 
යමයයි. 

 
 
[යවළුම 1: 2020 සැප්තැම්බර් 14] 


