
 
 
 

ஊடக வெளியீடு 

 

ககோெிட்-19 வ ோற்றுக ோயய எ ிர்வகோள்ெ ில் வெளி ோட்டு உறவுகள் அயைச்சு ைற்றும் 

வெளி ோடுகளிலுள்ள இலங்யகத் தூ ரகங்களின் ெகிபோகத்ய  வெளிெிெகோர 

வெயலோளர் ெிளக்கினோர் 

 

'வெளிநாடுகளிலுள்ள தமது பிள்ளளகள் மற்றும் அெர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பாதுகாப்பு 

வதாடர்பில் இலங்ளகயிலுள்ள வபற்ற ார்கள் வதளிொக அக்கள  வகாண்டுள்ளனர். எனினும், 

அெர்கள் எமது தூதரகங்களள வதாளலறபசி அளைப்வபான் ின் மூலமாக வதாடர்பு வகாள்ள 

முடியும் என்பதுடன், அெர்களது பிரச்சிளனகள் வதாடர்பாக நாங்கள் அளனத்து 

நடெடிக்ளககளளயும் முன்வனடுப்றபாம் ஆதலால், இது வதாடர்பில் அெர்கள் எந்தெித 

அவசௌகரியங்களளயும் உணரத் றதளெயில்ளல. பாரியவதாரு றபரைிவு ஏற்படுமிடத்து, 

உங்களது பிள்ளளகள் மற்றும் உ ெினர்களுக்கு இலங்ளக அரசாங்கம் ஆதரவுகளள ெைங்கும் 

என்பளத நாங்கள் வதளிொகக் கூ  ெிரும்புகின்ற ாம். வதாடர்ச்சியாக நிளலளமகளளக் 

கண்காணித்து, றதளெயான நடெடிக்ளககளள முன்வனடுப்பதற்கு வெளிநாட்டு உ வுகள் 

அளமச்சு தயாராக உள்ளது. இந்த நிளலளம குள ெளடளகயில், வபாருளாதாரத் துள  

எதிர்வகாள்ளும் பிரச்சிளனகள் மற்றும் சொல்களுக்கு முகங்வகாடுப்பதற்காக நாங்கள் களம் 

அளமத்து ெருகின்ற ாம்.' 

 

றகாெிட்-19 உலகம் முழுெதும் பரெி ெருகின் ளமயால், இலங்ளகயில் ளெரஸின் தாக்கத்ளத 

நிெர்த்தி வசய்ெதிலும், மற்றும் வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங்ளகயர்கள் எதிர்வகாள்ளும் 

பிரச்சிளனகளுக்கு தீர்வு காண்பதிலும் வெளிநாட்டு உ வுகள் அளமச்சு மற்றும் 

வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங்ளகத் தூதரகங்கள் வகாண்டுள்ள ெகிபாகத்ளத வெளிெிெகார 

வசயலாளர் ரெிநாத ஆரியசிங்க ெிளக்கினார். இந்த ெிளக்கத்திளன ஏப்ரல் 4 ஆந் திகதி அத 

வதரன 24 வதாளலக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான ஊடகெியலாளர் இந்தீெரி அமுெத்தவுடனான 

ளைட் பார்க் நிகழ்ச்சியில் வெளிெிெகார வசயலாளர் ெைங்கினார். 'உலகின் பல்றெறு 

பகுதிகளில் ெியாபித்துள்ள றகாெிட்-19 ளெரஸ் பல்றெறு சிக்கல்களள ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

உதாரணமாக, வதற்காசிய நாடுகளில் ஏராளமான இலங்ளக மாணெர்கள் உள்ளனர். இலங்ளக 

முதலீட்டாளர்களும் இந்த நாடுகளில் பரெி ொழ்கின் னர். தற்றபாது அெர்களது முக்கியமான 

பிரச்சளன இலங்ளகக்கு நாடு திரும்புெறதயாகும். மத்திய கிைக்ளக எடுத்துக் வகாண்டால், 

அங்றக சுமார் 1.5 மில்லியன் வதாளகயான வதாைிலாளர்கள் காணப்படுகின் னர். அெர்கள் 

தற்றபாது தமது வதாைில் ொய்ப்ளப இைந்து, தமது உயிர்களுக்கான அச்சுறுத்தளல 

எதிர்வகாண்டுள்ளனர். ஐறராப்பா மற்றும் அவுஸ்திறரலியாெிலுள்ள இலங்ளகயர்கள் தமது 

பாதுகாப்பு கு ித்து கெளலப்படுகின் ார்கள். இந்த எல்லா ெிடயங்களளயும் கருத்தில் வகாண்டு, 

'இலங்ளகயுடன் வதாடர்பு வகாள்ளுதல்' என்  இளணய முகப்ளப உருொக்கியுள்றளாம். 

வெளிநாடுகளிலுள்ள 2.6 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இலங்ளகயர்களுடன், அெர்களுக்குத் 

றதளெயான ஆதரவுகளள ெைங்குெதற்காக, றநரடியாக இளணப்ளப ஏற்படுெறத எமது 

றநாக்கமாகும். மார்ச் 26 ஆந் திகதி இந்த இளணய முகப்பு வதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து, 45,770 றபர் 

தங்களள இதில் பதிவு வசய்துள்ளனர். இதன் மூலம் வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங்ளகயர்களின் 

சில பிரச்சிளனகளள சில மணி றநரங்களுக்குள் தீர்த்து ளெக்க முடிந்தது. இதுறபான்  பல 

சம்பெங்கள் சமீப காலங்களில் பதிொகியுள்ளன' எனக் கு ிப்பிட்டார். 

 
மத்திய கிைக்கில் பணிபுரியும் எமது வெளிநாட்டுத் வதாைிலாளர்கள் கு ித்து கு ிப்பாக றபசிய 

ஆரியசிங்க, 'மத்திய கிைக்கில் பணிபுரியும் எமது வெளிநாட்டுத் வதாைிலாளர்களுக்கு இது எமது 

முக்கியமான பணி என்பளத நான் ெலியுறுத்த ெிரும்புகின்ற ன். இந்த றநரத்தில் நாம் 



அெர்களுக்குக் வகாடுக்கும் முக்கியத்துெமானது ஏளனயெர்களுக்கு ெைங்கப்படும் 

முக்கியத்துெத்ளத ெிடக் குள ொக இருப்பதாக அெர்கள் உணரக்கூடாது. இருதரப்பு உ வுகள் 

மூலமாக அெர்கள் வதாடர்பாக சாத்தியமான அளனத்து நடெடிக்ளககளளயும் நாங்கள் 

முன்வனடுத்து ெருகின்ற ாம் என்பளத வதளிவுபடுத்த ெிரும்புகின்ற ன். இடம்வபயர்ந்த 

வதாைிலாளர்களுக்கான சர்ெறதச அளமப்பும், கரிடாஸ் றபான்  அளமப்புக்களும் மத்திய 

கிைக்கில் வதாைில் ொய்ப்ளப இைந்த சிலருக்கு ஆதரெளிப்பதாக எனக்குத் 

வதரிெிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுறபான்  பிரச்சிளனகளள எதிர்வகாள்ளும் சில இலங்ளகயர்கள் 

சட்டரீதியானெர்கறளா, அல்லது சட்டெிறராதமானெர்கறளா ஆயினும் அெர்களள 

இலங்ளகயர்களாகறெ கருத றெண்டும். இந்த இலங்ளகயர்கள் அந்த நாடுகளில் கெனத்திற் 

வகாள்ளப்படாெிட்டால், நாங்கள் அது கு ித்து தளலயடீுகளள றமற்வகாள்ள றெண்டும். அதற்கு 

நாம் தயாராக இருக்க றெண்டும்' எனத் வதரிெித்தார். 

 

வதாற்றுறநாய் குள ெளடயும் ெளர தற்றபாது தங்கியிருக்கும் நாடுகளிறலறய தங்கியிருக்க 

றெண்டும் என்  இலங்ளக அரசாங்கத்தின் றெண்டுறகாளுக்கும், மற்றும் வெளிநாடுகளிலுள்ள 

இலங்ளகயர்களின் பிரதிபலிப்புக்களுக்கும் பதிலளித்த திரு. ஆரியசிங்க, 'உலகில் 

இலங்ளகயர்களின் தன்ளம கு ித்து எங்களுக்குத் வதளிொன புரிதல் உள்ளது. அெர்கள் 

இலங்ளகக்கு நாடு திரும்புெது கு ித்து அரசாங்கம் இப்றபாது வதளிொன நிளலப்பாட்டில் 

உள்ளது. எனறெ எங்களால் நிள றெற்  முடியாத ொக்குறுதிகளள இந்த றநரத்தில் 

இலங்ளகயர்களுக்கு ெைங்க றெண்டாம் என தூதரகப் பிரதானிகளிடம் வதரிெித்றதன். 

சிரமங்களள சமாளிப்பதற்கு இலங்ளகயர்களுக்கு உதவுெறத இந்த றநரத்தில் மிக முக்கியமான 

பணியாகும். அளத நாம் அளனெரும் புரிந்து வகாள்ள றெண்டும். எவ்ொ ாயினும், 

வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்ளகயர்களள மீட்க இலங்ளக அரசாங்கம் றதளெயான அளனத்து 

நடெடிக்ளககளளயும் முன்வனடுக்கும் என நாங்கள் வெளிப்பளடயாகக் கூறுகின்ற ாம். நான் 

அளத உறுதியாக நம்புகின்ற ன். வுைானிலிருந்த மாணெர்கள் மற்றும் இந்தியாெிலிருந்த 

யாத்திரிகர்கள் வதாடர்பில் முன்வனடுத்த நடெடிக்ளககள் றபாலறெ, ஏளனய இலங்ளகயர்கள் 

வதாடர்பாகவும் றதளெயான நடெடிக்ளககளள முன்வனடுப்றபாம்' எனக் கு ிப்பிட்டார். 

 
இலங்ளக எதிர்வகாள்ளக்கூடிய வபாருளாதார சொல்கள் கு ித்து ெிளக்கிய திரு. ஆரியசிங்க, 

'நாங்கள் தற்றபாளதய சூழ்நிளலளய எதிர்வகாண்டு, நாளளய நடெடிக்ளககளளப் பற் ி சிந்திக்க 

றெண்டும். இத்தளகய கெனமான திட்டமிடல்கள் மூலமாக மாத்திரறம இன்று எமக்கு றமறல 

உயர்ந்து ெரும் இருண்ட றமகங்களள வெற் ி வகாள்ள முடியும். வெளிநாட்டு உ வுகள் 

அளமச்சின் வபாருளாதார ெிெகாரப் பிரிவு தற்றபாது இந்த ெிடயத்தில் சி ப்பான கெனத்ளத 

வசலுத்தி ெருகின் து. இந்த றநாக்கத்திற்காக, ஏற்றுமதி அபிெிருத்தி சளப, சுற்றுலா அளமச்சு 

மற்றும் முதலீட்டு சளப ஆகியெற்றுடன் இளணந்து அெர்கள் பணியாற்றுகின் னர். ஒரு 

முக்கியமான வபாருளாதாரக் காரணியாக 'றகள்ெி' உள்ளது. ஒரு வபாருளள ெிற்பளன வசய்ய 

முடியுமா, இல்ளலயா என்  அச்சம் காரணமாக வபாருவளான் ின் றகள்ெி குள ந்து 

ெருகின் து. இந்த றநரத்தில் உலகம் முழுெதிலும் காணப்படும் நிளலளம இதுறெயாகும். 

எனறெ இந்த யதார்த்தத்ளத நாம் எதிர்வகாள்ள றெண்டும். றதயிளல றபான்  பாரம்பரியத் 

தயாரிப்புக்களுக்கு இந்த றநரத்தில் சில நாடுகளில் அதிக றகள்ெி உள்ளது. நாங்கள் 

பாரம்பரியமாக உற்பத்தி வசய்யாத தயாரிப்புகளுக்கும் வபரும் றகள்ெி உள்ளது. முகம் மற்றும் 

உடல் கெசங்களள ெைங்குெதற்காக எமது ஆளட உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து 

றகாரிக்ளககளளப் வபற்றுள்றளாம். இந்தக் றகாரிக்ளகக்கு நாங்கள் தயாராக உள்றளாம். இந்த 

ொய்ப்ளப எம்மால் நன்கு பயன்படுத்திக் வகாள்ள முடிகின் து. தற்றபாது இலங்ளகயில் சுமார் 

15000 வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் உள்ளனர். இலங்ளகக்கான அெர்களது பிரதிபலிப்பு 

மிகவும் உயர்ொனதாகும். இலங்ளகயில் தங்கியிருந்த ஒரு வெளிநாட்டெர் பி.பி.சி.க்கு 

அண்ளமயில் ெைங்கிய றபட்டி உங்களுக்கு நிளனெிருக்கலாம். அது பணம் வசலுத்த முடியாத 

ஒரு ெிளம்பரமாகும். அந்த ெடீிறயாெின் மூலமாக, இலங்ளக கு ித்த நம்பிக்ளகளயயும், 

சாதகமான உறுதிளயயும் கு ித்த வெளிநாட்டெர் உலகிற்கு ெைங்கியுள்ளார்' எனத் 

வதரிெித்தார். 

 

“வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங்ளகயர்களிடமிருந்து எங்களுக்குக் கிளடத்துள்ள ஆதரளெ நாம் 

பாராட்ட றெண்டும். றகாெிட்-19 நிதிக்கு பங்களிப்புச் வசய்ெதற்காக அெர்கள் தங்களால் முடிந்த 

அளனத்ளதயும் றமற்வகாள்கின் ார்கள். றமலும் எமக்குத் றதளெயான மருத்துெ 

உபகரணங்களளயும் அெர்கள் ெைங்குகின் ார்கள். றமலும் பங்களிப்புக்களள ெைங்குமாறு 

நான் அெர்களள றகட்டுக்வகாள்கின்ற ன். இந்த றநரத்தில் நிதி மற்றும் உபகரணம் சார்ந்த 

ஆதரவுகளள ெைங்குமாறு எமது றநச நாடுகளுக்கும் நாங்கள் அளைப்பு ெிடுக்கின்ற ாம். எமது 



கடன் தெளணகளுக்கான திகதியில் மாற் ங்களள றமற்வகாள்ெதற்காக றபச்சுொர்த்ளதகளள 

முன்வனடுத்து ெருகின்ற ாம். அத்தளகய நிொரணங்களள ெைங்குெதற்காக உங்களால் 

முடிந்த அளனத்ளதயும் வசய்யும்படி றகட்டுக்வகாள்கின்ற ன்.” 

 

சீனாெின் வுைான் மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட றகாெிட்-19 ளெரஸ் பற் ி நாங்கள் முதலில் 

வெளிப்படுத்தியறபாது, இந்த ளெரஸின் வசயற்பாடு கு ித்து நாம் அ ிந்திருக்கெில்ளல. 

ஆனால் சீனாெிலுள்ள எமது தூதரகம் மற்றும் உதெித் தூதரகம் ஆகியன ஆரம்பத்திலிருந்றத 

நிளலளமளய எதிர்வகாண்டன. வுைான் மாகாணத்தில் ளெரஸ் பரெியறபாது முதலாெது 

இலங்ளக மாணெர் வதாகுதிளயயும், சீனாெிலிருந்த ஏளனய இலங்ளகயர்களளயும் நாட்டிற்கு 

திருப்பி அனுப்புெதற்கு இந்த வெளிநாட்டுத் தூதரகங்கள் முக்கிய காரணமாக இருந்தன. 

இதனால்தான் நான் அெர்களள ெரீர்களாகக் கருதுகின்ற ன். றபரைிவு ஏற்படும் 

தருணவமான் ில் அத்தளகய ெகிபாகத்ளத ெகிப்பது எந்தவொரு தூதரகத்தினதும் 

வபாறுப்பாகும். ஆனால் இதற்கு முன்னர் நாங்கள் இத்தளகயவதாரு சூழ்நிளலளய 

எதிர்வகாள்ளெில்ளல. இன்று சீனாெில் நாம் சந்தித்த நிளலளம இப்றபாது உலகம் முழுெதும் 

ெியாபித்துள்ளது. 

 
தனது கருத்துக்களள நிள வு வசய்துவகாண்ட திரு. ஆரியசிங்க, இந்த முயற்சியில் நாம் 

எந்தளவு தூரம் வெற் ி எய்தியுள்றளாம் என்பதளன காலம் எமக்குத் வதரியப்படுத்தும் என 

ெலியுறுத்தினார். அத்துடன் எம்மால் றமற்வகாள்ளப்படும் உரிய நடெடிக்ளககள் மூலமாக 

வபாருளாதாரத் துள யில் ஏற்பட்டுள்ள நிளலளமகளளக் கடக்க முடியும். இந்த றநரத்தில், 

வெளிநாட்டு உ வுகள் அளமச்சாகிய நாங்கள் இந்த சூழ்நிளலளய சமாளிப்பதற்காக எங்களால் 

முடிந்த அளனத்ளதயும் வசய்ெதற்கு கடளமப்பட்டுள்றளாம். இந்த நிளலளம குள ெளடயும் 

றபாது எதிர்காலத்திற்காகவும், வபாருளாதாரத் துள யின் சொல்களள எதிர்வகாள்ெதற்காகவும் 

தயாராக இருக்க றெண்டும் எனக் கு ிப்பிட்டார். 

 

 

வெளிநாட்டு உ வுகள் அளமச்சு 

வகாழும்பு 
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