ක

මාධ්ය නිවේදනය
ෝවිඩ් 19 වසංගත තත්තත්තවය හමුකේ විකේශ සබදතා අමාතයංශකේ සහ විකේශ
දූත මණ්ඩලයන්හි ාර්යභාරය විකේශ කේ ම්වරයා පැහැදිලි රයි

“වේ අවස්ථාවේදී ශ්රී ලංකාවේ සිටින වදමාපියන් පිටරට සිටින තමන්වේ දරුවන්වේ ඒ වවේම
තම පවුවේ සාමාජිකයන්වේ ආරක්ෂාව සේබන්ධ්වයන් සිත් පීඩාවවන් සිටින බව පැහැදිලියි.
එවහත් ඔවුන්ට අපවේ තානාපති කාර්යාලයක් එක් දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදීවමන්
සේබන්ධ් කරගත හැකි නිසාත් ඔවුන්ට පවතින ගැටළු සේබන්ධ්වයන් අප තානාපති
කාර්යාල ගත හැකි සෑම පියවරක්ම ගන්නා නිසාත් වමවස් පීඩාවට පත්ීමට වේතුවක් නැහැ.
විශාල ආපදාකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත වුවවහාත් ශ්රී ලංකා රජය ඔබවේ දරුවන් හා
හිතතශීන් වවනුවවන් වපනී සිටින බව අපි පැහැදිලිව කිවයුතුයි. විවද්ශ සබඳතා අමාතයංශය
ඉදිරිවේදී ඇති විය හැකි තත්ත්වයන් පිළිබඳ නිරන්තර විශ්වේෂණයකින් පසුවන අතරම ඒ
සේබන්ධ්වයන් අවශය පියවර ගැනීවේ වපර සූදානමකින් පසුවවනවා. එවස්ම වමම තත්ත්වය
පහව යන විට ආර්ික අංශවේ උද්ගත වන ගැටලු සහ අභිවයෝගයන්ට මුහුණදීමට අවශය
පසුබිමද අප වේ වමාවහාවත් සිට සකස් කරමින් පවතිනවා”.
විවද්ශ
වේකේ
රවිනාථ
ආර්යසිංහ මහතා
වමම
කරුණු
පැහැදිලි
කිරීම
සිදුකවේ වකෝවිඩ් 19 තවරසය වලාව පුරා වයාප්ත වන විට එම තවරසය නිසා ශ්රී ලංකාවට
එේල වවන බලපෑේ සහ විවද්ශගත ශ්රී ලාංකිකයන්ට එම වේතුවවන් උද්ගතව ඇති ගැටළු
වවත මුහුණදීම සඳහා විවද්ශ සබඳතා අමාතයංශය සහ විවදස් දූත මණ්ඩලයන්වේ
කාර්යභාරය, ඒවාවේ දායකත්වය සහ වපර සූදානම සේබන්ධ්යන් පසුගිය අවේේ මස 04 දින
අද වදරණ නාලිකාවේ විකාශය වූ ‘හයිඩ් පාර්ක්’ විවශ්ෂාංගවේදී මාධ්යවේදිනි ඉන්දීවරි
අමුවත්ත හා එක් වවමිනි. “වලෝකවේ විවිධ් ප්රවද්ශයන්හහි වමම ‘වකෝවිඩ් 19’ තවරසය නිසා
නිසා උද්ගතව ඇති ගැටලු විවිධ්ාකාරයි. උදාහරණ වලස දකුණු ආසියාවේ රටවල විශාල ශ්රී
ලාංකික සිසුන් පිරිසක් සිටිනවා. ඒවවේම ශ්රී ලාංකික ආවයෝජකයින්ද වේ රටවල විසිරී
සිටිනවා. වර්තමානවේ ඔවුන්වේ ප්රධ්ාන ගැටලුව ආපසු ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමයි. අපි
මැදවපරදිග වදසට වයාමුවුවනාත් එහි වස්වය කරන ශ්රමිකයන්වේ සංඛ්යාව මිලියන 1.5 පමණ
වවනවා. ඔවුන් දැන් මුහුණවදන්වන් සිය රැකියාව අහිමිීම සහ ඉන් පසු ජීවතය වගනයාම
කියන ගැටලුවලට. යුවරෝපවේ සහ ඕස්වේලියාවේ වවසන ලාංකිකයන් සිය ආරක්ෂාව
සේබන්ධ්වයන් සිත් පීඩාවට පත්වවලා. වමම සියලු කුණු සැළකිේලට වගන
අපි ‘කන්ටැක්් ලංකා’ කියන
වවබ්
පිටුව
නිර්මාණය
කළා.
අපවේ
අරමුණ
මිලියන 2.6 පමණවන විවදස්ගත ලාංකිකයන් සමග සෘජුව සේබන්ධ්ීමයි. ඔවුන්ට අවශය
සහාය ලබාදීමයි. වමම වවබ් පිටුව පසුගිය මාර්තු 26 වැනිදා දියත් කළ පසු වේවන
විට 45,770 ක පිරිසක් එහි ලියාපදිංචිී සිටිනවා. ඒ හරහා අපට විවදස්ගත ලාංකිකයන්වේ
සමහර ගැටලු පැය කිහිපයක් ඇතුලත විසඳීමට හැකියාවක් ලැබුනා. පසුගිය දිනවල එවැනි
සිදුීේ රැසක් වාර්තා වුනා” ආර්යසිංහ මහතා පැවසීය.
මැදවපරදිග වස්වය කරන අපවේ විවදස් ශ්රමිකයන් සේබන්ධ්වයන් විවශ්ෂවයන් සිය අවධ්ානය
වයාමු කළ ආර්යසිංහ මහතා “වමහිදී මම විවශ්ෂවයන්ම සදහන් කළ යුතු කරණක් වන්වන්
මැදවපරදිග වස්වය කරන අපවේ විවදස් ශ්රමිකයන් සේබන්ධ්වයන් අපවේ වැදගත්
වමහවවරයි. වේ වමාවහාවත් අපි ඔවුන් වවනුවවන් ලබාවදන අවධ්ානය අන් අයට වඩා අඩුය
යන හැගීම කිසිවස්ත්ම ඔවුන්ට ඇති වනාවිය යුතයි. අපි ඔවුන් සේබන්ධ්වයන් ද්විපාර්ශ්වික
සේබන්ධ්තාවන් හරහා අපට කළ හැකි සියලු ක්රියාමාර්ග ගන්නා බව මම වමහිදී පැහැදිළිව
ප්රකාශ කිරීමට කැමතියි. ඒවවේම ශ්රම සංක්රමණ සේබන්ධ් ජාතයන්තර සංවිධ්ානය සහ

කරිටාස් වැනි සංවිධ්ාන, මැදවපරදිග වවවසන රැකියා අහිමිී ඇති පිරිස්වලට යේ සහාය
දක්වන වන බව මට වාර්තා වුනා. වමවලස ගැටලුවලට මුහුණපා සිටින සමහර ලාංකිකයන්
නීතයනුකූල වේවා, නීති විවරෝධි වේවා, සියලු වදනා ශ්රී ලාංකිකයන් වලස සැළකිය යුතුයි. එම
රටවල වමම ශ්රී ලාංකිකයන්ට සැලකීමක් වනාලැවබන්වන් නේ අපි ඒ සේබන්ධ්වයන් මැදිහත්ී
කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ සදහා වපර සූදානමින් කටයුතු කළ යුතු”යැයි පැවසීය.
ලංකාවේ ‘වකෝවිඩ් 19‘ වසංගත වරෝගී තත්ත්වය සමනය වන තුරු තමා රැදී සිටින රවටහිම
රැදී සිටින වලස ලංකා රජය කළ ඉේීම සහ එයට විවදස්ගත ලාංකිකයන් දැක්වූ ප්රතිචාර
සේබන්ධ්වයන් කුණු දැක්වූ ආර්යසිංහ මහතා “අපිට වේ වන විට වලෝකවේ විසිරී සිටින
ලාංකිකයන්වේ ස්වරූපය පිළිබදව පැහැදිළි අවවබෝධ්යක් තිවබනවා. ඔවුන් නැවතත්
ලංකාවට පැමිණීම සේබන්ධ්වයන් රජය පැහැදිළි ස්ථාවරයක වේ වමාවහාවත් සිටිනවා.
එමනිසා මම මවේ දූතමණ්ඩල ප්රධ්ානීන්ට දන්වා සිටිවේ වේ වමාවහාවත් අපට ඉටුකළ
වනාහැකි වපාවරාන්දු ශ්රී ලාංකිකයන්ට ලබා වනාවදන වලසයි. වේ වමවහාවත්දී වඩාත්ම
වැදගත් කාර්ය වන්වන් ලාංකිකයන්ට මුහුණදීමට සිදුව ඇති අපහසුතාවයන් සමනය කර
ගැනීමට අවශය සහාය ලබා දීමයි. එය අපි සෑම වකවනක්ම අවවබෝධ් කර ගත යුතුයි. එනමුත්
විවදස්ගත ලාංකියන්ට අප පැහැදිළිව පවසන්වන් විශාල වයසනකාරී තත්ත්වයක්
උද්ගතවුවවහාත් ශ්රී ලංකා රජය ඔවුන් ඉන් ගලවා ගැනීමට අවශය සියලුම පියවර ගන්නා
බවයි. මට ඒ ගැන විස්වාසයි. වූහාන්වල සිසුන් සහ ඉන්දියාවේ සිටි වන්දනා පිරිස් වගන්වා ගත්
ආකාරයට අවශයතාවය අනුව අපි අවනකුත් ශ්රී ලාංකිකයන් සේබන්ධ්වයන්ද අවශය පියවර
ගනු ලබනවා”.
ශ්රී ලංකාවට ඉදිරිවේදී මුහුණදීමට සිදුවිය හැකි ආර්ික අභිවයෝග සේබන්ධ්වයන්ද කරුණු
පැහැදිළි කළ ආර්යසිංහ මහතා “අපි අද දිනවේ උද්ගතව ඇති තත්ත්වයන්ට මුහුණවදමින්
වහට දවස සේබන්ධ්වයන් ගත යුතු පියවර පිළිබඳව සිතිය යුතුයි. වර්තමානවේ අපට ඉහළින්
ඇවදමින් ඇති අඳුරු වලාවවන් පරදා ඉන් පිටතට පැමිණිය හැක්වක් එවැනි සැළසුේ සහගතව
කටයුතු කිරීවමන් පමණයි. විවද්ශ සබඳතා අමාතයංශවේ ආර්ික කටයුතු අංශය වමම කුණ
සේබන්ධ්වයන් විවශ්ෂ අවධ්ානයකින් යුතුව වේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඔවුන් වමම
කටයුතු සඳහා අපනයන සංවර්ධ්න මණ්ඩලය සංචාරක අමාතයංශය සහ ආවයෝජන
මණ්ඩලය
හා
එක්ී
සිටිනවා. වමහිදී
වැදගත්
වන
ආර්ික
සාධ්කයක්
තමයි ‘ඉේලුම’. වර්තමානවේ යේ භාණ්ඩයකය ඇති ඉේලුම පහල යන්වන් එම භාණ්ඩය
විකුණා ගැනීමට හැකිවේද වනාේද යන චකිතය වේතුවවන්. වමම චකිතය වේ අවස්ථාවේදී
වලෝකය පුරා පවතින තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපි වමම යථාර්ථයටද මුහුණ දිය යුතුයි. වත් වැනි
සාේප්රදායික නිෂ්පාදන වවත වමම අවස්ථාවේදී ඇතැේ රටවේවලින් වැඩි ඉේලුමක් තිවබනවා.
ඒවවේම අපි සාේප්රදායිකව නිෂ්පාදනය වනාකළ භාණ්ඩ සදහා වේ වන විට විශාල ඉේලුමක්
ලැබී තිවබනවා. විවශ්ෂවයන්ම මුහුණු හා සිරුර ආවරණ සැපයීම සදහා අපවේ නිමි ඇදුේ
නිෂ්පාදකයන් වවත ඇණැවුේ ලැබී තිවබනවා. අපි වමම ඉේලුම සේබන්ධ්වයන් වපර
සූදානමකින් පසුවුනා. එනිසා අපට වමම අවස්ථාවවන් සාර්ථක ප්රවයෝජන ගැනීමට හැකි ී
තිවබනවා.ඒවවේම වේ වමාවහාත වන විට විවද්ශ සංචාරකයින් 15 000 පමණ ලංකාවේ රැදී
සිටිනවා. ඔවුන් ලංකාව පිළිබදව ලබාවදන ප්රතිචාරය ඉහළයි. පසුගිය දිනක බීබීසී
පුවත්වස්වයට එවස් රැදී සිටින විවද්ශිකවයක් ලබාදුන් සාකච්ඡාව ඔබට මතක ඇති. එයට
ලැබුණු ධ්නාත්මක ප්රතිචාර අපට මුදේ වගවාවත් ලබා ගැනීමට හැකියාවයක් නැහැ. එම
විවද්ශිකයා ඒ විඩාවයෝව හරහා ලංකාව පිළිබදව වලෝකයට විශ්වාසයක් සහ ධ්නාත්මක
සහතිකයක් ලබා දුන්නා”.

වේ අවස්ථාවේදී අපි විවදස්ගත ලාංකිකයන්වගන් අපට ලැබී ඇති සහාය අගය කළ
යුතුයි. ‘වකෝවිඩ් 19’ අරමුදලට ඔවුන් සිය උපරිම දායකත්වය දක්වමින් සිටිනවා. ඒවවේම අපට
අවශය තවදය ආේපන්න ඔවුන් අප වවත ලබා වදමින් පවතිනවා. මම වමවන් දායකත්වයන්
තව තවත් ලබාවදන වමන් ඔවුන්වගන් ඉේලා සිටිනවා. එවස්ම අපවේ මිත්ර රාජයන් වවතින්ද
අප ඉේලා සිටින්වන් වමම අවස්ථාවේදී මූලයමය හා ද්රවයමය සහාය ලබාවදන වලසයි. එවස්ම
අප අපවේ ණය වාරික වගීමට ඇති දින වකවානු වවනස් කිරීම සඳහා සාකච්ඡා කිරීම ආදියද
වේ අවස්ථාවේ සිදු කරනවා. එවන් සහන සැළසිය හැකි උපරිමවයන් කටයුතු කරන වලසද මම
ඉේලා සිටීමට කැමතියි”.
“‘වකෝවිඩ් 19’ තවරසය පිළිබදව චීනවේ වුහාන් ප්රාන්තවයන් මුලින්ම කරණු වහළිවන
අවස්ථාවේදී වමම තවරසවේ ක්රියාකාරීත්වය පිළිබදව අපි දැනසිටිවේ නැහැ. එනමුත් ඉන්
උද්ගතවූ තත්ත්වයන්ට මුල සිටම මුහුණ දුන්වන් චීනවේ තිවබන අපවේ තානාපති කාර්යාලය
සහ වකාන්සේ වජනරේ කාර්යාල. අලුතින් උද්ගතවූ වමම තර්ජනයට මුහුණදුන් මුේම ශ්රී
ලාංකික පිරිස වූ වූහාන් ප්රාන්තවේ සිටි ශ්රී ලාංකික සිසුන් පිරිසත් ඉන්පසුව තවරසය
පැතිරීයන අවස්ථාවේ චීනවේ සිටි අවනකුත් ශ්රී ලාංකික පිරිසත් වමරටට වගන්වාගැනීමට
මූලික වූවේ වමම විවද්ශ දූත මණ්ඩලයන්. මම ඔවුන්ව වමම අවස්ථාවේ ීරයන් වලස
සළකන්වන් එනිසයි. ආපදා අවස්ථාවකදී වමවන් කාර්යභාරයක් ඉටුකිරීම ඕනෑම තානාපති
කාර්යාලයක මූලික වගකීමක්. එනමුත් වමම අවස්ථාවේදී අපට මුහුණදීමට සිදුවූ තත්ත්වයට
මීට වපර අපි මුහුණදී නැහැ. අපි එදා චීනවේදී මුහුණදුන් තත්ත්වය අද වන විට වලෝකය පුරාම
ඇති ී තිවබනවා.
සිය කරුණු දැක්ීම අවසන් කරමින් ආර්යසිංහ මහතා අවධ්ාරණය කර සිටිවේ වමම
කාර්යවේදී අපි වකතරේ සාර්ථකද යන්න කාලය විසින් අපට පවසනු ඇති බවත්, වමම
වමාවහාවත්දී විවද්ශ සබඳතා අමාතයංශය වලස අපිට කළ හැකි සියලු කාර්ය එනේ වමම
තත්ත්වයට මුහුණදී කටයුතු කිරීම, අනාගතවේ ඇති විය හැකි තත්ත්වයන් සදහා වපර
සූදානමකින් පසුීම, වමන්ම වමම තත්ත්වය පහව යන විට ආර්ික අංශවේ ඇති විය හැකි
අභිවයෝගයන් ජය ගැනීමට සූදානේ ීම ආදිය සඳහා කැපී කටයුතු කරනු ලබනු බවත්ය.
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ஊடக வெளியீடு
ககோவிட்19 வ ோற் றுக ோயை எதிர்வகோள் ெதில் வெளி ோட்டு உறவுகள் அயைச்சு ைற் றுை் வெளி ோடுக
ளிலுள் ள இலங் யக ் தூ ரகங் களின் ெகிபோக ய
்
வெளிவிெகோர வசைலோளர் விளக்கினோர்

'வெளிநாடுகளிலுள் ள தமது பிள் ளளகள் மற் றும் அெர்களது குடும் ப உறுப்பினர்களின் பாதுகாப்பு
வதாடர்பில் இலங் ளகயிலுள் ள வபற் றறார்கள் வதளிொக அக்களற வகாண்டுள் ளனர். எனினும் , அ
ெர்கள் எமது தூதரகங் களள வதாளலறபசி அளைப்வபான் றின் மூலமாக வதாடர்பு வகாள்ள முடியு
ம் என் பதுடன் , அெர்களது பிரச்சிளனகள் வதாடர்பாக நாங் கள் அளனத்து நடெடிக்ளககளளயும்
முன் வனடுப்றபாம் ஆதலால் , இது வதாடர்பில் அெர்கள் எந்தவித அவசௌகரியங் களளயும் உணரத்
றதளெயில் ளல. பாரியவதாரு றபரழிவு ஏற் படுமிடத்து, உங் களது பிள் ளளகள் மற் றும் உறவினர்க
ளுக்கு இலங் ளக அரசாங் கம் ஆதரவுகளள ெைங் கும் என் பளத நாங் கள் வதளிொகக் கூற விரும் பு
கின் றறாம் . வதாடர்ச்சியாக நிளலளமகளளக் கண்காணித்து, றதளெயான நடெடிக்ளககளள மு
ன் வனடுப்பதற்கு வெளிநாட்டு உறவுகள் அளமச்சு தயாராக உள் ளது. இந்த நிளலளம குளறெளட
ளகயில் , வபாருளாதாரத் துளற எதிர்வகாள் ளும் பிரச்சிளனகள் மற்றும் சொல் களுக்கு முகங் வகா
டுப்பதற்காக நாங் கள் களம் அளமத்து ெருகின் றறாம் .'
றகாவிட்19 உலகம் முழுெதும் பரவி ெருகின் றளமயால் , இலங் ளகயில் ளெரஸின் தாக்கத்ளத நிெர்த்தி வச
ய் ெதிலும் , மற்றும் வெளிநாடுகளிலுள் ள இலங் ளகயர்கள் எதிர்வகாள் ளும் பிரச்சிளனகளுக்கு தீர்
வு காண்பதிலும் வெளிநாட்டு உறவுகள் அளமச்சு மற் றும் வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங் ளகத் தூதர
கங் கள் வகாண்டுள் ள ெகிபாகத்ளத வெளிவிெகார வசயலாளர் ரவிநாத ஆரியசிங் க விளக்கினார்
. இந்த விளக்கத்திளன ஏப்ரல் 4 ஆந் திகதி அத வதரன 24 வதாளலக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான ஊட
கவியலாளர் இந்தீெரி அமுெத்தவுடனான ளைட் பார்க் நிகை் சசி
் யில் வெளிவிெகார வசயலாளர்
ெைங் கினார்.
'உலகின் பல் றெறு பகுதிகளில் வியாபித்துள்ள றகாவிட்19 ளெரஸ் பல் றெறு சிக்கல் களள ஏற் படுத்தியுள் ளது. உதாரணமாக, வதற்காசிய நாடுகளில் ஏரா
ளமான இலங் ளக மாணெர்கள் உள்ளனர். இலங் ளக முதலீட்டாளர்களும் இந்த நாடுகளில் பரவி
ொை் கின் றனர். தற் றபாது அெர்களது முக்கியமான பிரச்சளன இலங் ளகக்கு நாடு திரும் புெறதயா
கும் . மத்திய கிைக்ளக எடுத்துக் வகாண்டால் , அங் றக சுமார் 1.5 மில் லியன் வதாளகயான வதாழி
லாளர்கள் காணப்படுகின் றனர். அெர்கள் தற்றபாது தமது வதாழில் ொய் ப்ளப இைந்து, தமது உயி
ர்களுக்கான அச்சுறுத்தளல எதிர்வகாண்டுள்ளனர். ஐறராப்பா மற் றும் அவுஸ்திறரலியாவிலுள்ள இ
லங் ளகயர்கள் தமது பாதுகாப்பு குறித்து கெளலப்படுகின் றார்கள் . இந்த எல் லா விடயங் களளயும்
கருத்தில் வகாண்டு,
'இலங் ளகயுடன் வதாடர்பு வகாள் ளுதல் ' என் ற இளணய முகப்ளப உருொக்கியுள் றளாம் . வெளிநா
டுகளிலுள்ள 2.6 மில் லியனுக்கும் அதிகமான இலங் ளகயர்களுடன் , அெர்களுக்குத் றதளெயான ஆ
தரவுகளள ெைங் குெதற்காக, றநரடியாக இளணப்ளப ஏற் படுெறத எமது றநாக்கமாகும் . மார்ச் 26
ஆந் திகதி இந்த இளணய முகப்பு வதாடங் கப்பட்டதிலிருந்து,
45,770 றபர் தங் களள இதில் பதிவு வசய் துள்ளனர். இதன் மூலம் வெளிநாடுகளிலுள் ள இலங் ளகயர்
களின் சில பிரச்சிளனகளள சில மணி றநரங் களுக்குள் தீர்த்து ளெக்க முடிந்தது. இதுறபான் ற பல
சம் பெங் கள் சமீப காலங் களில் பதிொகியுள்ளன' எனக் குறிப்பிட்டார்.
மத்திய கிைக்கில் பணிபுரியும் எமது வெளிநாட்டுத் வதாழிலாளர்கள் குறித்து குறிப்பாக றபசிய ஆ
ரியசிங் க,
'மத்திய கிைக்கில் பணிபுரியும் எமது வெளிநாட்டுத் வதாழிலாளர்களுக்கு இது எமது முக்கியமான
பணி என் பளத நான் ெலியுறுத்த விரும் புகின் றறன் . இந்த றநரத்தில் நாம் அெர்களுக்குக் வகாடுக்
கும் முக்கியத்துெமானது ஏளனயெர்களுக்கு ெைங் கப்படும் முக்கியத்துெத்ளத விடக் குளறொக
இருப்பதாக அெர்கள் உணரக்கூடாது. இருதரப்பு உறவுகள் மூலமாக அெர்கள் வதாடர்பாக சாத்தி
யமான அளனத்து நடெடிக்ளககளளயும் நாங் கள் முன் வனடுத்து ெருகின் றறாம் என் பளத வதளிவு
படுத்த விரும் புகின் றறன் . இடம் வபயர்ந்த வதாழிலாளர்களுக்கான சர்ெறதச அளமப்பும் , கரிடாஸ்
றபான் ற அளமப்புக்களும் மத்திய கிைக்கில் வதாழில் ொய் ப்ளப இைந்த சிலருக்கு ஆதரெளிப்பதா
க எனக்குத் வதரிவிக்கப்பட்டுள் ளது. இதுறபான் ற பிரச்சிளனகளள எதிர்வகாள் ளும் சில இலங் ளக
யர்கள் சட்டரீதியானெர்கறளா, அல் லது சட்டவிறராதமானெர்கறளா ஆயினும் அெர்களள இலங்

ளகயர்களாகறெ கருத றெண்டும் . இந்த இலங் ளகயர்கள் அந்த நாடுகளில் கெனத்திற் வகாள்ளப்ப
டாவிட்டால் , நாங் கள் அது குறித்து தளலயீடுகளள றமற்வகாள் ள றெண்டும் . அதற் கு நாம் தயாரா
க இருக்க றெண்டும் ' எனத் வதரிவித்தார்.
வதாற் றுறநாய் குளறெளடயும் ெளர தற் றபாது தங் கியிருக்கும் நாடுகளிறலறய தங் கியிருக்க றெ
ண்டும் என் ற இலங் ளக அரசாங் கத்தின் றெண்டுறகாளுக்கும் , மற்றும் வெளிநாடுகளிலுள் ள இலங்
ளகயர்களின் பிரதிபலிப்புக்களுக்கும் பதிலளித்த திரு. ஆரியசிங் க,
'உலகில் இலங் ளகயர்களின் தன்ளம குறித்து எங் களுக்குத் வதளிொன புரிதல் உள் ளது. அெர்கள்
இலங் ளகக்கு நாடு திரும் புெது குறித்து அரசாங் கம் இப்றபாது வதளிொன நிளலப்பாட்டில் உள் ளது
. எனறெ எங் களால் நிளறறெற் ற முடியாத ொக்குறுதிகளள இந்த றநரத்தில் இலங் ளகயர்களுக்கு
ெைங் க றெண்டாம் என தூதரகப் பிரதானிகளிடம் வதரிவித்றதன் . சிரமங் களள சமாளிப்பதற் கு இ
லங் ளகயர்களுக்கு உதவுெறத இந்த றநரத்தில் மிக முக்கியமான பணியாகும் . அளத நாம் அளன
ெரும் புரிந்து வகாள் ள றெண்டும் . எெ் ொறாயினும் , வெளிநாட்டிலுள் ள இலங் ளகயர்களள மீட்க இ
லங் ளக அரசாங் கம் றதளெயான அளனத்து நடெடிக்ளககளளயும் முன் வனடுக்கும் என நாங் கள்
வெளிப்பளடயாகக் கூறுகின் றறாம் . நான் அளத உறுதியாக நம் புகின் றறன் . வுைானிலிருந்த மா
ணெர்கள் மற்றும் இந்தியாவிலிருந்த யாத்திரிகர்கள் வதாடர்பில் முன் வனடுத்த நடெடிக்ளககள்
றபாலறெ, ஏளனய இலங் ளகயர்கள் வதாடர்பாகவும் றதளெயான நடெடிக்ளககளள முன் வனடுப்
றபாம் ' எனக் குறிப்பிட்டார்.
இலங் ளக எதிர்வகாள்ளக்கூடிய வபாருளாதார சொல் கள் குறித்து விளக்கிய திரு. ஆரியசிங் க,
'நாங் கள் தற்றபாளதய சூை் நிளலளய எதிர்வகாண்டு, நாளளய நடெடிக்ளககளளப் பற் றி சிந்திக்
க றெண்டும் . இத்தளகய கெனமான திட்டமிடல் கள் மூலமாக மாத்திரறம இன்று எமக்கு றமறல உ
யர்நது
் ெரும் இருண்ட றமகங் களள வெற் றி வகாள்ள முடியும் . வெளிநாட்டு உறவுகள் அளமச்சின்
வபாருளாதார விெகாரப் பிரிவு தற்றபாது இந்த விடயத்தில் சிறப்பான கெனத்ளத வசலுத்தி ெருகி
ன் றது. இந்த றநாக்கத்திற்காக, ஏற் றுமதி அபிவிருத்தி சளப, சுற் றுலா அளமச்சு மற் றும் முதலீட்டு
சளப ஆகியெற் றுடன் இளணந்து அெர்கள் பணியாற் றுகின் றனர். ஒரு முக்கியமான வபாருளாதா
ரக் காரணியாக 'றகள்வி' உள் ளது. ஒரு வபாருளள விற் பளன வசய் ய முடியுமா, இல் ளலயா என் ற அ
ச்சம் காரணமாக வபாருவளான் றின் றகள்வி
குளறந்து ெருகின் றது. இந்த றநரத்தில் உலகம் முழுெதிலும் காணப்படும் நிளலளம இதுறெயாகு
ம் . எனறெ இந்த யதார்த்தத்ளத நாம் எதிர்வகாள்ள றெண்டும் . றதயிளல றபான் ற பாரம் பரியத் த
யாரிப்புக்களுக்கு இந்த றநரத்தில் சில நாடுகளில் அதிக றகள் வி
உள் ளது. நாங் கள் பாரம் பரியமாக உற் பத்தி வசய் யாத தயாரிப்புகளுக்கும் வபரும் றகள் வி
உள் ளது. முகம் மற் றும் உடல் கெசங் களள ெைங் குெதற்காக எமது ஆளட உற் பத்தியாளர்களிடமி
ருந்து றகாரிக்ளககளளப் வபற் றுள் றளாம் . இந்தக் றகாரிக்ளகக்கு நாங் கள் தயாராக உள் றளாம் .
இந்த ொய் ப்ளப எம் மால் நன் கு பயன் படுத்திக் வகாள்ள முடிகின் றது. தற்றபாது இலங் ளகயில் சு
மார் 15000 வெளிநாட்டு சுற் றுலாப் பயணிகள் உள்ளனர். இலங் ளகக்கான அெர்களது பிரதிபலிப்பு
மிகவும் உயர்ொனதாகும் . இலங் ளகயில் தங் கியிருந்த ஒரு வெளிநாட்டெர் பி.பி.சி.க்கு அண்ளமயி
ல் ெைங் கிய றபட்டி உங் களுக்கு நிளனவிருக்கலாம் . அது பணம் வசலுத்த முடியாத ஒரு விளம் பர
மாகும் . அந்த வீடிறயாவின் மூலமாக, இலங் ளக குறித்த நம் பிக்ளகளயயும் , சாதகமான உறுதிளய
யும் குறித்த வெளிநாட்டெர் உலகிற் கு ெைங் கியுள்ளார்' எனத் வதரிவித்தார்.
“வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங் ளகயர்களிடமிருந்து எங் களுக்குக் கிளடத்துள்ள ஆதரளெ நாம் பா
ராட்ட றெண்டும் . றகாவிட்19 நிதிக்கு பங் களிப்புச் வசய் ெதற்காக அெர்கள் தங் களால் முடிந்த அளனத்ளதயும் றமற்வகாள் கி
ன் றார்கள் . றமலும் எமக்குத் றதளெயான மருத்துெ உபகரணங் களளயும் அெர்கள் ெைங் குகின் றா
ர்கள் . றமலும் பங் களிப்புக்களள ெைங் குமாறு நான் அெர்களள றகட்டுக்வகாள் கின் றறன் . இந்த றந
ரத்தில் நிதி மற்றும் உபகரணம் சார்ந்த ஆதரவுகளள ெைங் குமாறு எமது றநச நாடுகளுக்கும் நாங்
கள் அளைப்பு விடுக்கின் றறாம் . எமது கடன் தெளணகளுக்கான திகதியில் மாற்றங் களள றமற்
வகாள் ெதற் காக றபச்சுொர்த்ளதகளள முன் வனடுத்து ெருகின் றறாம் . அத்தளகய நிொரணங் க
ளள ெைங் குெதற்காக உங் களால் முடிந்த அளனத்ளதயும் வசய் யும் படி றகட்டுக்வகாள் கின் றறன் .”
சீனாவின் வுைான் மாகாணத்தில் ஏற் பட்ட றகாவிட்19 ளெரஸ் பற் றி நாங் கள் முதலில் வெளிப்படுத்தியறபாது, இந்த ளெரஸின் வசயற் பாடு குறித்து
நாம் அறிந்திருக்கவில் ளல. ஆனால் சீனாவிலுள் ள எமது தூதரகம் மற் றும் உதவித் தூதரகம் ஆகிய

ன ஆரம் பத்திலிருந்றத நிளலளமளய எதிர்வகாண்டன. வுைான் மாகாணத்தில் ளெரஸ் பரவிய
றபாது முதலாெது இலங் ளக மாணெர் வதாகுதிளயயும் , சீனாவிலிருந்த ஏளனய இலங் ளகயர்க
ளளயும் நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்புெதற்கு இந்த வெளிநாட்டுத் தூதரகங் கள் முக்கிய காரணமாக
இருந்தன. இதனால் தான் நான் அெர்களள வீரர்களாகக் கருதுகின் றறன் . றபரழிவு ஏற் படும் தருண
வமான் றில் அத்தளகய ெகிபாகத்ளத ெகிப்பது எந்தவொரு தூதரகத்தினதும் வபாறுப்பாகும் . ஆ
னால் இதற் கு முன்னர் நாங் கள் இத்தளகயவதாரு சூை் நிளலளய எதிர்வகாள்ளவில் ளல. இன்று சீ
னாவில் நாம் சந்தித்த நிளலளம இப்றபாது உலகம் முழுெதும் வியாபித்துள் ளது.
தனது கருத்துக்களள நிளறவு வசய் துவகாண்ட திரு. ஆரியசிங் க, இந்த முயற் சியில் நாம் எந்தளவு
தூரம் வெற் றி எய் தியுள் றளாம் என் பதளன காலம் எமக்குத் வதரியப்படுத்தும் என ெலியுறுத்தினா
ர். அத்துடன் எம் மால் றமற்வகாள்ளப்படும் உரிய நடெடிக்ளககள் மூலமாக வபாருளாதாரத் துளற
யில் ஏற் பட்டுள் ள நிளலளமகளளக் கடக்க முடியும் . இந்த றநரத்தில் , வெளிநாட்டு உறவுகள் அளம
ச்சாகிய நாங் கள் இந்த சூை் நிளலளய சமாளிப்பதற் காக எங் களால் முடிந்த அளனத்ளதயும் வசய்
ெதற் கு கடளமப்பட்டுள் றளாம் . இந்த நிளலளம குளறெளடயும் றபாது எதிர்காலத்திற்காகவும் ,
வபாருளாதாரத் துளறயின் சொல் களள எதிர்வகாள் ெதற் காகவும் தயாராக இருக்க றெண்டும் என
க் குறிப்பிட்டார்.
வெளிநாட்டு உறவுகள் அளமச்சு
வகாழும் பு
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