
         ග ෝලීය ආහාර අර්බුදය වැළැක්වීම - 
         ල ෝකය ල ෝෂණය කරන කම්කරුවන්ලේ අයිතිවාසිකම් සහ  

ජීවලනෝ ාය මාර්ගයන් ආරක්ෂා කිරීම. 
 

                             අයි.යු.ඇෆ්. ආසියානු/ ැසිෆික් ක ා  සංවිධානය 

               2020 ල ෝක ආහාර දිනය 
 

 

 

වසර 50 ක් තුළ දරුණුතම ලගෝලීය ආහාර අර්ුදයට අ  මුහුණ දී සිටින බවට 2020 ජුනි මාසලේදී එක්සත් ජාතීන් 

අනතුරු ඇඟවීය. 
 

COVID-19 වසංගතය සෑම රටකම ආහාර සැ යුමට බ  ා ඇති අතර, මිනිසුන් ගමන් කිරීම සීමා කිරීම, 

ප්රවාහනයට හා ලබදා හැරීමට බාධා කිරීම සහ ලේශසීමා වසා දැමීම ලහ්තුලවන් ආහාර හිඟයක් හා මි  ඉහළ යාමක් 
සිදුලවයි. නගරව  ආහාර මි  ඉහළ යන විට වසංගතය අවදානමට  ක්විය හැකි ග්රාමීය ප්රජාවන් දරිද්රතාවයට හා ණය 

බරට ඇද දමයි. 

ලම් අනුව කෘෂිකාර්මික නිෂ් ාදන ප්රවාහනය හා ලබදා හැරීමට බාධා සිදුවීම, කෘෂිකර්මාන්තය සහ ලබෝග විකිණීම 
යන ලදකටම COVID-19 වසංගතය බ  ාන අතර නගරව  නිෂ් ාදන හිඟතාවයන් ඇති කරයි. අතිරික්ත 

කෘෂිකාර්මික නිෂ් ාදන විශා  වශලයන් ඉවත දමා විනාශ කරන අතර මිලියන සංඛ්යාත ජනතාවක් කුසගින්ලනන් 
ල ලළති. අ  ක ා ය පුරා අවිධිමත් අංශලේ වීදි ලවලළන්දන් සහ ගෘහ ලස්විකාවන් මිලියන ගණනක් ඔවුන්ලේ 
ජීවලනෝ ායන් ලම් වනවිටත් අහිමි කර ලගන ඇත. සෘතුමය හා සංක්රමණික කම්කරුවන්ට ඇති ගමන් කිරීලම් 
සීමාවන් බාධකයන් වශලයන්ද ලකත්වතු,ලගාවි  වල් සහ වතුකරලේ ශ්රම හිඟයක් ඇති කිරීම සඳහාද ලමම තත්වය 

ලහ්තුලවයි. කම්කරුවන්ට සහ ඔවුන්ලේ  වුල්ව ට, ලමය ජීවිත ව ට තර්ජනාත්මක ල ස සහ වැටුප් හා 

ජීවලනෝ ායන් අහිමි වීම් උග්රවන තත්වයකට, වසංගත තත්වයකටත් වඩා විශා  අවදානමකට ඔවුන්ලේ ජීවිත  
නිරාවරණය කරයි. 
 

උග්රවන වසංගතය ලහ්තලවන් රටවල් වසාදමා ඇති කා ලේදී, ජනගහනය ල ෝෂණය කිරීම සඳහා ආහාර සැකසීලම් 
ලස්වකයින්,මස් සැකසුම් හා  ාන වර්ග නිෂ් ාදන කර්මාන්ත ලස්වකයින් අතයවශය කම්කරුවන් ල ස ලබාලහෝ 

රටවල් ප්රකාශයට  ත් කරන  දී. ඔවුන්ලේ ලස්වය ලමම කර්මාන්තයට අතයවශය ලස්වකයින් වන නමුත්, ඔවුන් 
අතයවශය ලස්වකයින් ලනාලේ. ඔවුන්ලේ පිළිගැනීම සහ ලස්වා ලගෞරවය ප්රතික්ලෂ්  කිරීම,ඔවුන්ලේ දායකත්වය 

අවතක්ලස්රු කිරීම ලමන්ම එය ලනාස කා හැරීමකි. COVID-19  ැතිරීම සීමා කිරීමට සහ කම්කරුවන් ආරක්ෂා 

කිරීම ලසමින් සිදුවන අතරතුරක වසංගත කා ලේද ලබාලහෝ ලස්වා ලයෝජකයින්, කීර්තියට වන හානිය අවම කිරීම 

සහ ලවළඳ නාම ප්රතිරූ ය ආරක්ෂා කිරීමට ඉක්මන් වූ බව දැකිය හැක. 
 

අනාරක්ෂිත රැකියාවන්, ලස්වකයින්ලේ රැකවරණය අඩ ණ ලකාට ඔවුන්ව ඊටත් වඩා විශා  අවදානමකට 

නිරාවරණය කළත්, ලස්වකයින් බාහිරින්  බා ගැනීම සහ අනියම්කරණය වැඩි වීම දක්නට  ැුණි. මස් සැකසුම් 
කර්මාන්තය ල ාවට ල න්වා දුන්  රිදි, කම්කරුවන්ලේ අවදානම ආයතන ව ට  ාභදායීවූ අතර කම්කරුවන්ලේ 

ආරක්ෂාව එලස් ලනාවීය. ආහාර හා  ාන නිෂ ්ාදන කර්මාන්තශා ා ව   ැතිරීම වැඩිවීමත් සමඟම රටවල් කිහි යක 
ආණ්ඩු සහ ලස්වා ලයෝජකයන් වෘත්තීය සමිතිව ට  හර දුන් අතර වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයන් වීම නිසා 
කම්කරුවන්ට දඬුවම කිරීමට අවශය සෑම අවස්ථාවක්ම  බා ගත්හ. වෘත්තීය සමිතීන්ව ට, ඔවුන්ලේ සාමාජිකයන් 

ල ෝකය ල ෝෂණය කරමින් සිටියදී, ආරක්ෂිත ලස්වා ස්ථානයකට ඇති අයිතිය ලවනුලවන්ද  සටන් කිරීමටද සිදුවිය. 
 

වර්ධනය වන ලමම අර්ුදයට ප්රතිචාර වශලයන් ල ෝක ආහාර  ේධතිලේ ආධි තයය දරන ලගෝලීය කෘෂි ආහාර 
සංස්ථා තම ජාතයන්තර ලවළඳාම යථා තත්ත්වයට  ත් කර ඔවුන්ලේ  ාභ නැවත  බා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. 
ඔවුන් යථා තත්වයට  ත් කිරීමට උත්සාහ කරන  ේධතිය ඉහළ වටිනාකම් සහිත ලවළඳ නාම සහ ලවළඳ භාණ්ඩඩ 
මි  මත  දනම් වූ එකකි. අු ආදායම් සහ ග්රාමීය ජනතාවලේ දරිද්රතාව, ඉහළ ඵ දායීතාව සහ විෂ සහිත 



 ළිලබෝධනාශක, තිරසාර ලනාවන කාර්මික කෘෂිකර්මාන්තය සහ  ාරිසරික විනාශය පිළිබඳ නිෂ ්ාදකයින් සළකා 
ලනාබැලල්. එය සෑම වසරකම   ළිලබෝධ නාශක විෂ මිලියන 3 ක් ඇති කරන අතර එමඟින් ජීවිත 250,000 කට 

වඩා මිය යයි. වසංගතයට ල ර මිලියන 820 ක ජනතාවක් කුසගින්ලනන් ල ලළන  ේධතියක් “නිදන්ගත ආහාර 

අනාරක්ෂිතභාවය” ල ස හැඳින්විය හැක. කෘෂිකාර්මික කම්කරුවන්, ආන්තික ලගාවීන් සහ ඔවුන්ලේ ප්රජාවන් ලමම 
නිදන්ගත ආහාර අනාරක්ෂිතභාවලයන් ල ලළන අය අතර ලේ. ඔවුන් ල ෝකය ල ෝෂණය කරනමුත් තමන්වම 
ල ෝෂණය කිරීමට ලනාහැකිවී ඇත. 
 

වසංගතයට ල ර ල ෝක ආහාර ක්රමය අර්ුදයකට  ක්ව තිුණි. එය ල ාව විශා තම ලත් ලවළඳ නාමව ට ලත් 
ලකෝප් යක් ල ාලරාන්දු විය හැකි අතර ලත් වතු කම්කරුවන්ට ජ ය සහ සනී ාරක්ෂාව සඳහා වන මූලික මානව 
අයිතිය ප්රතික්ලෂ්  කරයි. සුපිරි ලවළඳසැල් ලකලසල් ව  වටිනාකලමන් අඩකට වඩා වට්ටම් මි කට  බා ගන්නා 
අතර ලකලසල් වතු කම්කරුවන්ට  ළිලබෝධනාශකවලින් වස දී වෘත්තීය සමිති සංවිධානය කිරීම ලවනුලවන් 
කම්කරුවන්ට අමානුෂික ල ස දඬුවම් කරයි. ල ෝකලේ මුහුදු ආහාර සැ යුම රඳා  වතින්ලන් දැවැන්ත ල ස මසුන් 
ඇල්ලීම සහ ඕනෑම සාගර ජීවිලයකු විනාශ වීම මත බවත් මානව කුට්ටනය සහ බ හත්කාරලයන් වැඩ ගැනීලම් 
කුරිරු  ා න තන්රයක් මත විශ්වාසය තබමින්, මුහුදු ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තශා ා ව  අනාරක්ෂිත බව සහ 

අනාරක්ෂිත වැඩ පිලිබඳ ලස්වා ලයෝජකයා ලනාසළකා හරියි.  
 

ල ෝක ආහාර ක්රමය යනු ග්රාමීය දරිද්රතාවය මත යැල න  ේධතියක් වන අතර ළමුන් මිලියන 98 ක් කුඹුරුව , 

ලගාවි  ව  හා වතුකරලේ සූරාකෑමට  ක්ව ඇති අතර,කෑලි අනු ාත වැටුප් තන්රයන් මත ළමයින්ට තම 

ලදමේපියන් සමඟ වැඩ කිරීමට අවශය වන්ලන් ඔවුන්ලේ  ැවැත්ම සඳහා ප්රමාණවත් ආදායමක් උ යා ගැනීමටය. 
ලමය ජීවත්වීමට වැටු ක් මිස ජීවමාන වැටු ක් ලනාලේ. ලමය ලිංගික හිංසනය සහ ප්රචණ්ඩඩත්වය සමඟ 
පුරුෂාධි තයය සහ කාන්තාවන්ලේ ආයතනික අවදානම මත ලගාඩනැඟුණු  ේධතියකි. නමුත් එය ප්රචණ්ඩඩකාරී 
අ රාධයට වඩා ‘සංස්කෘතිය’ ල ස හැඳින්ලේ. බහුතරයක් ල ස සිදුවන්ලන් ල ෝකය ල ෝෂණය කිරීම සඳහා දස 
ගුණයකින් තම ශක්තිය ලයාදවන කාන්තාවන් ලවනස් ලකාට සැ කීම සහ ලකාන් කිරීමය. ලමය වසංගතයටද ල ර 
 ැහැදිලිව කැඩී ගිය  ේධතියකි. එය සවි කිරීමට අවශය ලනාවන අතර එය ප්රතිස්ථා නය කළ යුතුය. 
 

ප්රති ත්තිමය උ ලදස,් රජලේ ක්රියාකාරී සැ සුම් සහ එන්නත් පිළිබඳ ල ාලරාන්දු යන සියලු අවුල් සහගත තත්වයන් 
තුළ එක්සත් ජාතීන්ලේ  ාරිසරික වැඩසටහන (UNEP), වර්ෂ 2020 අලේල් මාසලේදී වාර්තාවක් ප්රකාශයට  ත් 

කරමින් ලමම වසංගතය අ  විසින් ඇති කළ බව  ැහැදිලි කලළ්ය. අ  ලගාවිතැන් කරන ආකාරය සහ ල ෝකය 
ල ෝෂණය කරන ආකාරය ලවනස් ලනාකරන්ලන් නම්, ඊළඟ වසංගතය ද අ  විසින් නිර්මාණය කරනු ඇති බව 
එමගින් ල න්වා දී ඇත. 
 

COVID-19 ව ට ලහ්තු වන නවතම කතාව වන ලකාලරෝනා වයිරස් වැනි ලරෝග මතුවීමට හා  ැතිරීමට ලහ්තු වන 

මානව ක්රියා UNEP වාර්තාව මගින්  ැහැදිලි කරයි. එහි ලේශගුණික වි ර්යාස,  ාරිසරික විනාශය, කාර්මික 

කෘෂිකර්මාන්තය, සත්ත්ව ලප්රෝටීන් සඳහා ඇති ඉල්ලුම සහ අ ලේ ආහාර සැ යුම ලමම “ලරෝග ධාවකයන්ට” 
ඇතුළත් ලේ. ලවනත් වචන වලින් කිවලහාත්, ල ෝක ආහාර  ේධතිය ලමම වසංගතය ඇති කිරීමට උ කාරී විය. එහි 
සියලු නරකම දෘෂ්ටීන්ට අනුව  එය “ලරෝග ධාවකයකි”. 
 

මීළඟ වසංගතය වැළැක්වීම සහ ලගෝලීය ආහාර අර්ුදය වැළැක්වීම සඳහා අ  ල ෝක ආහාර  ේධතිය නැවත 
ලගාඩනැඟීම ලනාව, අ ට අවශය  ාරිසරික හා සමාජීය තිරසාර ආහාර  ේධති නිර්මාණය කළ යුතුය. 
 

කාන්තාවන් මුහුණ ලදන පුළුල් ප්රචණ්ඩඩත්වය, අනාරක්ෂිත බව බැහැර කිරීමට, තුරන් කිරීමට තරම් තිරසාර, සාධාරණ 
හා ඔලරාත්තු ලදන  ේධතියක් අ ට අවශයය. 
 

ආහාර හා ල ෝෂණය සඳහා නිවිශ්වීය අයිතිලයන්  ටන් ලගන සමාජ ආරක්ෂාව සහ පුළුල් අයිතිවාසිකම් මත  දනම් 
වූ තිරසාර ආහාර  ේධති අ ට අවශයය. 
 

අ  ජීවත්වන බිලඳනසුලු ස්වාභාවික  රිසර විදයාව හා ලේශගුණය අනුව තිරසාරව  වත්වා ලගන යාහැකි ආහාර 
 ේධති අ ට අවශයය. 
 

 



ආහාර  ාන සැ යුම් ක්ලෂර්ලේ කම්කරුවන්ලේ අයිතිවාසිකම්ව ට අ  ගරු කළ යුත්ලත් ඔවුන්ලේ රැකියා 
ආරක්ෂා කිරීලමන් සහ රැකියා ස්ථානලේ ආරක්ෂාව සැ සීලමනි. 
 

රැකියාලේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම. 
රැකියා ස්ථානලේ ස්ී පුරුෂ සමානාත්මතාවය ප්රවර්ධනය කිරීම. 
රැකියාලේ සාමූහික ලක්වල් කිරීමකට ගරු කිරීම. 
රැකියාලේදී සාධාරණ වැටුප් ලගවීම. 
 

ලගෝලීය ආහාර අර්ුදය වැළැක්වීම සඳහා 
ලගාවි  වල්, ලකත්වතු සහ වතුකරලේ ළමා ශ්රමය අ  විසින් අවසන් කළ යුතුය. 
ලගාවි  වල්, ලකත්වතු සහ වතුකරලේ බ හත්කාරලයන් වැඩ ගැනීම අ  විසින් අවසන් කළ යුතුය. 
ලගාවි  වල්, ලකත්වතු සහ වතුකරලේ කාන්තාවන්ට එලරහි හිංසනය අ  විසින් අවසන් කළ යුතුය. 
ලගාවි  වල්, ලකත්වතු සහ වතු ව  හානිකරදායක  ළිලබෝධනාශක භාවිතය අ  විසින් අවසන් කළ යුතුය. 
ලගාවි  වල්, ලකත්වතු සහ වතුකරලේ  ාරිසරික විනාශය අ  විසින් අවසන් කළ යුතුය. 
 

ලගෝලීය ආහාර අර්ුදය වැළැක්වීම සඳහා 
ලගාවි  වල්, ලකත්වතු සහ වතු කම්කරුවන්ට ආහාර හා ල ෝෂණය සඳහා අයිතිය තිබිය යුතුය. 
ලගාවි  වල්, ලකත්වතු සහ වතු කම්කරුවන්ට ඉඩම් හා නිවාස අයිතිය තිබිය යුතුය. 
ලගාවි  වල්, ලකත්වතු සහ වතු කම්කරුවන්ට සාධාරණ වැටුප් සඳහා අයිතිය තිබිය යුතුය. 
ලගාවි  වල්, ලකත්වතු සහ වතු කම්කරුවන්ට වෘත්තීය සමිතියකට බැඳීමට අයිතිය තිබිය යුතුය. 
 

ලගෝලීය ආහාර අර්ුදය වැළැක්වීම සඳහා 
ධීවර ලසව්කයින්ට වෘත්තීය සමිතියකට බැඳීමට අයිතිය තිබිය යුතුය. 
ධීවර ලසව්කයින්ට සමාජ ආරක්ෂණ අයිතිය තිබිය යුතුය. 
ධීවර ලසව්කයින්ට සුරක්ෂිතව වැඩ කිරීලම් අයිතිය තිබිය යුතුය. 
ධීවර කම්කරුවන්ට ජීවන වැටු ක් සඳහා අයිතිය තිබිය යුතුය. 
ධීවර කම්කරුවන්ට තිරසාර ධීවර කර්මාන්තයක් තිබිය යුතුය. 
 

ලගෝලීය ආහාර අර්ුදය වැළැක්වීම සඳහා 
ආන්තික ලගාවීන්ට සහ ලගාවි කම්කරුවන්ට සමාජ ආරක්ෂාව අවශයයි. 
ආන්තික ලගාවීන්ට සහ ලගාවි කම්කරුවන්ට ජීවලනෝ ාය ආරක්ෂාව අවශය ලේ. 
ආන්තික ලගාවීන්ට සහ ලගාවි කම්කරුවන්ට  ාරිසරික ආරක්ෂාව අවශයයි. 
ආන්තික ලගාවීන්ට සහ ලගාවි කම්කරුවන්ට ලේශගුණික බ  ෑමව ට එලරහි ක්රියාමාර්ග අවශය ලේ. 
 

ලගෝලීය ආහාර අර්ුදය වැළැක්වීම සඳහා අ ට අවශය අයිතිවාසිකම්  දනම් කරගත් තිරසාර ල ෝක ආහාර 
 ේධතියක් ලගාඩනැගීමට සාමූහික ක්රියාමාර්ග ගත යුතුය. 


