
“Ethera Methera” Telecast on Rupavahini on 19.04.2020 at 6.00 p.m. 

 

මාධ්යවේදියා: 

විවේශ  සබඳතා  අමාතයාාංශවේ  වේකම්  රවිනාථ  ආර්යසාංහ මැතිතුමා සමඟ අප මීට වපරත් කතාබහ 

කළා. අප සූදානම් අද දවවසත් එතුමාවෙන් විමසන්න විවදස්ෙත ශ්රී ලාාංකිකයන්ට වැදෙත් වන කරුණු 

කිහිපයක්. විවශේෂවයන්ම ඔවුන්ට වම් අවස්ථාවේ කළ යුතු කාර්යභාරයන් වමොනවාද, විවේශ  කටයුතු  

අමාතයාංශවේ සයලූ  ුම තානාපති කාර්යාල, මහ වකොමසාරිස් කාර්යාල හා වකොන්සේ වෙනරාේ කාර්යාල 

හරහා ඔවුන් වවත ඉටු කරන කාර්යභාරය පිළිබඳවත්. 

වේකම්තුමනි,  

වේකම්තුමා: 

මවේ ඉේලීම, මමත් තාත්තා වකවනක්. මට වත්වරනවා අම්මා වකවනක්ට තාත්තා වකවනක්ට තමන්වෙ 

දරුවා වම් අවස්ථාව පිටස්තරව ඉන්න එවක් තිවයන කැක්කුම. නමුත් ඒ දරුවා නිරුපද්රිතව වහුාස්ටේ 

එකක කෑම බීම ඇතුව ඉන්නවා නම්, යම් වහයකින් ප්රශ්නයක් වුවනොත් තානාපති කාර්යාලයට ඇමතුමක් 

දිය හැකියි. තානාපති කාර්යාලවේ ඒ කටයුතු සම්පාදනය වකවරනවා නම් වලොකු ප්රශ්නයක් වුවනොත් රෙය 

මැදිහත් වන බව සක්සුදක් වසේ දන්නවා නම් මම හිතන විදිහට වමවහ සටින අයට යම්කිස විදිහක 

අස්වැසේලක් ලැවබන්නට පුළුවන්. නමුත් වම් වවේ අවස්ථාවලදි  ු  අපි වදමේපිවයො වශවයන්, වැඩිහිටිවයො 

වශවයන් ඒ අයට යම්කිස වත්රුමක් වදන්න අවශයයයි ඔවුන් නැවත එන්න ගිවයොත් එයින් ඇති වන 

ප්රතිවිපාකය එයිට වැඩිය වැඩි කියලා. ඒ වවේම මාං හිතන්වන මැද වපරදිෙ අවේ සවහෝදර සවහෝදරියන්, 

වම් දිහා බලන්න අවශයයි. අපි උත්සාහ කරනවා සෑම අවස්ථාවකම ඔවුන්වේ වීසා ප්රශ්න පිළිබඳව කටයුතු 

තිවයනවා නම් ඒවා දීර්ඝ කිරීමට. යම් තැන්වල ඇම්වනස්ටීස් [amnesties] ලබා දී තිවයනවා. එම 

ඇම්වනස්ටීස්වලින් [amnesties] ප්රවයෝෙන වනොවෙන ඉන්නැති වවන ආකාරයට ඒවා දීර්ඝ කරන්න. මාං 

හිතන්වන අපි දැනට කරන්න අවශය සයලුම වේවේ කරලා තිවයන්වන. වහොඳ සම්බන්ධීකරණයක් 

ති වයනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා ඒ ඒ රටවල ඉන්න ශ්රී ලාංකා පුරවැසයනුත් තානාපති කාර්යාලයත් 

සම්බන්ධ්ව. එය වැඩි දියුණු කිරීම තමයි වම් අවස්ථාවේ තිවබන වැදෙත්කම. වදවවනි කරුණ අපි යම්කිස 

ආපදාමය තත්ත්වයකට පත් වුණවහොත් එම රටවේවල සටින පුේෙලවයකුට වලොකු ප්රශ්නයක් මතු වුවනොත් 

ඒ සඳහා මූණ වදන්න ප්රමුඛතාවය සහ විවේදනය කරන්වන වකවසේද යන්න අපි වම් වන විට සැලසුම් කරලා 

තිවයනවා. තුන්වනුව අපි කේපනා කළ යුතුයි වම් ප්රශ්නය විසවඳන දවසක් තිවයන බව. එම දවසට අපි 

සම්පූර්ණවයන් වැටිලා හිටිවයොත් අවේ ආයතන නිර්යාත අඩාල වවලා අවේ සාංචාරක කර්මාන්තය 

සම්පුර්ණවයන් නැති වවලා අපිට තිවයන ආත්ම ශක්තිය නැති වුවනොත් ඒක විශාල ප්රශ්නයක්. 

අමාතයාාංශයක් වශවයනුත් රටක් වශවයනුත් අපිට පුළුවන් අවේ ඤාණ ශක්තියයි ශ්රම ශක්තියයි පාවිච්චි 

කරලා වමවහ ජීවත් වන අපිත් පිටරට අවේ ශ්රමික සයලුවදනාත් වම් තත්ත්වය කළමනාකරණය කරලා 

වමය අවසන් වුණු දිනක වමයින් වෙොඩ ඇවිත්, වෙොඩ එු්ම විතරක් වනවම් එක පඩියක් ඉහළ ඉඳන් වෙොඩ 

එන්න පුළුවන්කම තිවයනවා නම් මාං හිතන්වන විශාල සහනයක්. අවේ තානාපති කාර්යාල සහ ඔවුන් සමඟ 

වම් අවස්ථාවේ දී කටයුතු කරන විවේශීය රටවල සටින සයලූම ශ්රී ලාාංකීය සාංවිධ්ාන, සමිති සමාෙම්, ආෙමික 

සමාෙම්, පුේෙලවයො සයලු වදනාටම මාං වමය අවස්ථාවක් කර ෙන්නවා  ස්තූතිවන්ත වවන්න. අවේ එකමුතු 

බව, ඒකාග්රතාවය, එක අරමුණක් කරා යෑවම් හැකියාව වමොනවට ප්රදර්ශනය වන අවස්ථාවක් වම්ක. තව 

ටිකක් වම් අපහසුතාවය ෙය ෙන්නකන් ඒ කාර්යයය කරමු. ඉන් ඔබ්බට වම් තුළින් ඇති වුණ 

සම්බන්ධ්තාවය මාං හිතන්වන අවේ ඒ ඒ රටවල තානාපති වසේවයත් ඒ රටවල සමති සමාෙම්වල තිවයන 

සම්බන්ධ්තාවය තව තවත් දියු  ුණු වවන්නට ඉවහලක් වවයි කියලා මාං තරවේ විශ්වාස කරනවා. 



මාධ්යවේදියා: 

අප විවේශ  සබඳතා  අමාතයාාංශවේ  සට ඔබව රැවෙන යන්වන විවේශ වසේවා නියුක්ති කාර්යාාංශයට. 

ඔවු  ුනුත් විවදස්ෙත ශ්රී ලාාංකීය ප්රොව, විවශේෂවයන්ම විෙමණික ප්රොව වවනුවවන් විශාල කාර්යභාරයක් 

ඉටු කරනවා. 

විදේශ දසේවා නියුක්ති කාර්යාාංශදේ වැඩ බලන සාමානයාධිකාරී ඩබ්. එම්. වී. වන්දසේකර මහතා: 

වකොවරෝනා වවරස් උවදුර වයාේතිය ආරම්භ වීමත් සමඟම  විවේශ වසේවා නියුක්ති කාර්යාාංශය ඉතාම 

යුහුසුලුව ක්රියාත්මක වුණා. වමොකද අපි දන්නවා දැනට වලෝකවේ විවිධ් රටවල ලක්ෂ 15ක පමණ විවදස් 

රැකියාවල ශ්රී ලාාංකිකවයෝ නිරත වී සටිනවා.  ඒ වවේම රටවේ 15ක එවහම නැත්නම් තානාපති කාර්යාල, 

මහ වකොමසාරිස් කාර්යාල, වකොන්සේ වෙනරාේ කාර්යාල 16ක විවේශ වසේවා නියුක්ති කාර්යාාංශවේ 

කාර්ය මණ්ඩලය ඒ විවදස්ෙත ශ්රමිකයන්වේ සුබසාධ්න කටයුතු වවනුවවන් නිරතව සටිනවා. වම් සෑම 

තානාපති කාර්යාලයකටම චවෙේඛයක් මඟින් වම් වයසනකාරී තත්ත්වය මත අවේ ශ්රමිකයන් මූණපා 

සටින තත්ත්වයන් යටවත් අවශය ආධ්ාර උපකාර ලබා දීම සඳහා එු් අයට මූලික වශවයන්ම අවශය මුහුණු 

ආවරණ නැත්නම් face masks ඒ වවේම අවනකුත් ආරක්ෂක පියවර ෙන්න අවශය වේ වහාම ක්රියාත්මක 

කරන්න කියලා අපි උපවදස් වදන එක තමා පළමුවවන්ම කවළේ. ඒ වවේම අපි උපවදස් දුන්නා තානාපති 

කාර්යාලවලට hotline එකක්. සෑම තානාපති කාර්යාලයකම, මාං අර ඉස්වසේලා කිේව 16ම ඒ අයවෙ 

වතොරතුරු ලබා වෙන ඒ අයවෙ අවශයතා කාර්යාාංශ වවත වහාම දැනුම් වදන්න කියලා. ඒ වවේම අපි 

ආරම්භ කළා WhatsApp group එකක්. විවශේෂවයන්ම ශ්රී ලාාංකික ශ්රමිකවයො සම්බන්ධ්වයන්, වම් 

වකොවරෝනා වවරසය ආසාදනය වුණා ද ඒ අය සම්බන්ධ්වයන් ෙත්ත පියවර වමොනවාද සහ ඒ ආදි 

වශවයන් විස්තර අපි වවත දැනුම් වදන්න පැය 24ම ක්රියාත්මක වවන වැඩපිළිවවළක් අපි වම් වන විට 

ක්රියාත්මක කරනවා. විවශේෂවයන්ම අවශයතාවයක් තිවයනවා නම් ෙැටළුවක් තිවයනවා නම් අපවේ 1989 

යන දුරකතනයට අමතා ඒ අවශයතා ෙැටළු දැනුම් වදන්න. ඒ නිසා ඔබ කිස වේකට බය වවන්න එපා. අපි 

ප්රාර්ථනා කරනවා ඒ විෙමණික ශ්රමිකයින්ට වම් වයසනකාරී තත්ත්වය ඉක්මනින් පහව වෙොස් නැවතත් 

වපර පරිදි ඒ රැකියා කරවෙන තමන්වේ ජීවිත සාර්ථක කර ෙැනීමට වාසනාව ශක්තිය ලැබීමට. 

 

  


