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

ාර්යභාරය

“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 වහ්තුවක්
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 සිදුකව ් වකෝවිඩ් 19 තවරසය වලාව පුරා
වයාප්ත වන විට එම තවරසය නිසා ශ්රී ලංකාවට එේල වවන බලපෑේ සහ විවද්ශගත ශ්රී ලාංකිකයන්ට එම වහ්තුවවන්
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 සැ කිේලට වගන
අපි ‘කන්ටැක්් ලංකා’ කියන වවබ් පිටුව නිර්මාණය ක ා. අපවේ අරමුණ මිලියන 2.6 පමණවන විවදස්ගත
ලාංකිකයන් සමග සෘජුව සේබන්ධ්ීමයි. ඔවුන්ට අවශය සහාය ලබාදීමයි. වමම වවබ් පිටුව පසුගිය මාර්තු 26 වැනිදා
දියත් ක 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 ක ආර්යසිංහ
මහතා “වමහිදී මම විවශ්ෂවයන්ම සදහන් ක 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 ක 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 සැ කිය යුතුයි. එම
රටවල වමම ශ්රී ලාංකිකයන්ට සැලකීමක් වනාලැවබන්වන් නේ අපි ඒ සේබන්ධ්වයන් මැදිහත්ී කටයුතු ක යුතුයි.
ඒ සදහා වපර සූදානමින් කටයුතු ක යුතු”යැයි පැවසීය.
ලංකාවේ ‘වකෝවිඩ් 19‘ වසංගත වරෝගී තත්ත්වය සමනය වන තුරු තමා රැදී සිටින රවටහිම රැදී සිටින වලස ලංකා
රජය ක 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 ඉටුක 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 ක
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 සැ සුේ 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 වහ්තුවවන්. 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 වනාක 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
ඉහ යි. 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 ක 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 සැ සිය 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 ස කන්වන් 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
ක 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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