මාධ්ය නිවේදනය
විේේශ නේේකම් නරවියාථ නආර් සිංහ නමහතා නජාතික නරූපවාහිනී නේ ේව  න මඟ නපැවති න ම්මුඛ න
ාකච්ඡාව න- න2020 නමැයි න7 නවැිව නදිය
ප්රශ්නය - 1
විදේශ් රටවල අතරමංව සිටිය ශ්රී ලංවේදස සිු සිුවි න් සහ ශ්රී ලංවේවට යතවත
පතමිණීමට වතමති සිු සිුවි න් යතවත දමරටට දෙන්වේ ෙතනීදේ වතඩපිළිදවළ සමඟ
රජ දේ දක්වේ ඉදිරි ට මින් සිටියි. දතන් රජදේ අවධේය විදශ්ේෂද න්ම මතද දපරදිෙ
සහ දවයත් ඕයෑම රටව සිටිය සංක්රමිකව ශ්රමිව න් දවත ද ොමුවර තිදේ. යව අමේතය
මණ්ඩලයී පත්රිවේවක් ේදේ දිය ඉදිරිපත් වර අනුමත වරය ලදී. විදේශ් දේවේවර ේ
වශ්ද න් ඔබට දමම සමසනත ක්රි ේවය  ෙතය මකමක් ව ව හතව ද?

පිළිතුර - 1
දම
අවධේය
දවයතවට හතරවීමක් දලස මම දයොදව මි. සතමවිටම විදේශ්
අමේතයේංශ්දේ මත ේ දේ යතවත පතමිණීමට අවසර දීදමන් පුව සි රට පතමිණවීම
ආරේභ වළ විට, එ වළ යුත්දත් උපරිම අවදේයේ තත්ත්ව අනුව
න්යයි. දමකණු
ආසි ේනු සිු සිුවි න්ට ප්රමුතතේව ලබේ දදය දලස අප ිර්දදේශ් වදළේ ද එම පදයම
මත වය අතර, එම පළමුවතන්ය අවසන් ේ දේ මීට සති වට පමණ දපරදී . දේ වය විට
තවත් ශිෂය වණ්ඩේ ේ ව ිපප ක් ද ආපු රැදෙය පතමිණ ඇති අතර, ඔවුන් අතණ්ඩව
යතවත රැදෙය එනු ඇත. විදේශ් සබඳතේ සහ විදේශ් රැව  ේ අමේතය දිදන්ෂන ුණණව්දධය
මතතිතුමේ විසින් ේදේ දිය ඉදිරිපත් වරය ලද අමේතය මණ්ඩලයී පත්රිවේදස විදශ්ේෂත්ව
ේ දේ, මීට මේස වට දපර ඉදිරිපත් වළ අපදේ මුේ අමේතය මණ්ඩලයී පත්රිවේදස අප
පතවසූ වරුණක් ළි අවධේරණ ව රීමයි. සමහර විදේශී රටවල සිටිය සංක්රමිකව
ශ්රමිව න් නු දති  අ්දුදද වට ලක්ව ඇති වේණ්ඩ ක් වය බතවින්, ඕයෑම ශිෂය
ශිෂයේවන් රැදෙය කමවට සමෙේමීව අප ඔවුන් දවත ද විදශ්ේෂ අවධේය ද ොමු වළ යුතු
වය අතර, ඔවුන් යතවත දෙන්වේ ෙතනීම සඳහේ ද පහුවේ සතලසි
යුතු . දමම
සන්ද්දභ තුළ, විදශ්ේෂද න්ම, මේදේ දූපදතිප සිටිය 1,200 ත් 1,500 ත් අතර සංතයේවක්
ඇතුළුව, ශ්රී ලේංව වයින් විශ්ේල පිරිසක් සිටිය මේලදිවයිය, වඩේත්ම අවදේයේ සහෙත
සනථේය දලස ව්දතමේයදේ දී මම දව මි. තවද, මතදදපරදිෙ දසු රටවලට දපොදුදස
බලපේය දවොවිඩ් වසංෙත තත්ත්ව පිළිබඳ අවදේයමට අමතරව, මකදසට් වතිර සනථේයවල

මකදසට් රජ විසින් ප්රවේශ් ට පත් වරය ලද දපොදු සමේවක් ද පවතිය අතර, දමම දපොදු
සමේව අිපමි වුව දහොත් ඔවුයට එරටින් පිටතට පතමිණීමටත්, ේ දිදයව නීතයේනුලවලව
යතවත එිප ේමටත් අපහු වනු ඇති බවට විදේශ්ෙත ශ්රමිවයින් තුළ වයසනසේලක් ඇති
බව අපි දිරමු. දේ අවසනථේදස දී මකදසට් රජ , ඔවුන් ුණවන් මඟින් යතවත ශ්රී ලංවේවට
එවීමට ද ඉදිරිපත් වී තිදේ. ඇත්ත වශ්ද න්ම, ේදේ දියදේ දී විදේශ් ඇමතිවර ේට දේ
සඳහේ අමේතය මණ්ඩලයී අනුමතති ලතබී ඇති අතර, අද සවස මකදසට්ිප විදේශ්
අමේතයවර ේ සමඟ දේ සේබන්ධද න් ිර තලීමට අදේක්ෂේ වරය අතර, එදසේ ප්රදේය
වළ දපොදු සමේව පිළිෙතනීම සඳහේ ශ්රී ලංවේව විසින් සිදු වළ හතව  ක්රි ේවය  ක් පිළිබඳව
සේවච්ඡේ වරනු ඇත. අපි දමම ක්රි ේවය  ආරේභ වරය යමුත්, දමිප පතමිණීමට
අදේක්ෂේ වරය සි ලු පුේෙලයින් දේ දමොදහොදත් දී රැදෙය කමට අපට දයොහතව  වීම
පිළිබඳව ද මකදසට් රජ ඉතේ සවිඥේිරවව සිටී. එබතවින්, අප එ පි වර වශ්ද න්
සිදුවරන්දන් දවදසේද න්ය පිළිබඳව රජ න් දදව අතර සේවච්ඡේ පතවතත්වි යුතු .
තවද, දමම දවොවිඩ් දෙෝලී වසංෙත ඉතේ දසෙද න් වයේේත වය බංේලේදේශ් වතිර
සනථේයවල දසේව වරය දහසවට වති  ශ්රී ලේංව ව විදේශිවයින්දේ පිරිසක් පිළිබඳ
ෙතටලුව ද පවතිය අතර, ඉන් 300 දදදයක් පමණ වේන්තේවන් හේ ළමුන් දස. මතදදපරදිෙ
හේ දවයත් රටවය න් අවදේයමට ලක්වි හතව  සංක්රමිකව ශ්රමිව වේණ්ඩ න් යතවත
දමරටට දෙන්වේ ෙතනීම දවදරිප ද, අපි ක හේ සමේයව අවධේය ද ොමු වරන්දයමු.
දමම අමේතය මණ්ඩලයී
පත්රිවේදස අඩංුණ දදවතිර අංෙ
ේ දේ, දහෝටේවල
ිරදරෝධේ ය වට ේම සඳහේ මුදේ වත වළ දයොහතව  අ සඳහේ දේශී ිරදරෝධේ ය
පහුවේ දවන් වර ඇති බවට සහතිව ව රීමයි. දතවනුව, සංක්රමිකව ශ්රමිව න් විශ්ේල
සංතයේවක් ඔවුන්දේ ව්දතමේය වේසසනථේයවල රඳවේ තබේ ෙතනීම සඳහේත්, උපරිම
වශ්ද න් අවශ්යතේ ඇති අ ට අතණ්ඩව සතපයුමක් ලතදබය බවට සහතිව ව රීම සඳහේත්,
පුගි සති ව ිපප තුළ දී විදේශ් දසේවේ ිරයුක්ති වේ්ද ංශ්දේ ද සහ ඇතිව, විදේශ්
දූතමණ්ඩල විසින් සිදුවරය ලද අතණ්ඩ රේජයතේන්ත්රිව ිරද ෝජය පිළිබඳව දමම
අමේතය මණ්ඩලයී පත්රිවේදවිප සඳහන් වර ඇත. දමම අවසනථේදස දී එ ඉතේ වතදෙත්
තයි මම සිතමි. මන්ද ත්, වීසේ බලපත්ර දී්දඝ ව රීම, ඉඩේ ිපමිද මක විසින් මකය  ඉේලේ
සිටීම, වයේපේරිව හවුේවරුදවමකට ලතබි යුතු ව සි ේ මුදලක් ආපු දෙවය දලස ඉේලේ
සිටීම, යවේතතන් දසො ය අද මකට රැඳී සිටීම සඳහේ දවයත් පවුලවට සේබන්ධ ව රීම
දහෝ ආහේර දයොමතති අද මකට වි ළි සලේව සහ සමහර විට අවශ්ය අද මකට ඖෂධ ලබේ
දීම වතිර වරින් වර පතය යගිය ෙතටලු, දූත මණ්ඩලවල මතදිහත්වීදමන් විසඳේ ෙත හතව 
බතවිිර. මතදදපරදිෙ පමණක් දයොව දලොව පුරේ පිිපටි අපදේ දූත මණ්ඩල, විදේශ් න්ිප
සිටිය සි ලුම ශ්රී ලේංව වයින්ට වටියේ සහ ක් ලබේ දදයි. සනවභේද න්ම, අපදේ මූලයම
ශ්ක්ති සීමිත වය යමුත්, ශ්රී ලංවේ සංවිධේය දමන්ම එම රටවල පිිපටි පරේ්දථවේමී
සංවිධේය, දේවසනථේය සහ දවයත් ආෙමිව ආ තය සමඟ එක්ව අපි එම අවශ්යතේව
සපුරේලීමට උත්සේහ දරන්දයමු.
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දතන් සංක්රමිකවයින් සඳහේ ඔබ ලබේ දදය පිකවුඩ මකමක්ද? ඔබ පතවසූ පරිදි ඔවුන්දේ
අවශ්යතේ විවිධ වය අතර, විවිධ තත්ව න් පවතී. එබතවින් ඔවුන්දේ තත්ව අනුව, ඔවුන්
ශ්රී ලංවේවට ේමට ඉේලීමට දපර සිතේ බතය  යුත්දත් මකමය වරුණු පිළිබඳව ද?
පිළිතුර - 2
ඇත්දතන්ම, එ සෑම සංක්රමිකවද මකම තමන් විසින්ම පිළිතුරු දි යුතු ප්රශ්නය ව .
සංක්රමිකවද මක නු, ශිෂයද මක, ශිෂයේවව දහෝ විදේශ් ව රැව  ේව වරය අද මක
න්යයි. දවටිවේලීය සංචේරවල ද දී අතරමඟ සිරවී සිටිය පුේෙලයින් 3,000 දදදයක්
පමණ ද විදේශ්වල සිටිය අතර, ඔවුන්ට දවයත් විවේප ක් දයොමතත. ඔවුන්ට යතවත
ිරවසට පතමිික යුතු දස. අපි ඔවුන්ව ද හතව  තේක් දුරට ව්දතමේයදේ රැදෙය එය
වණ්ඩේ ේවලට ඇතුළත් වර ෙතනීමට උත්සේහ වරන්දයමු. ඔවුන් ිරදරෝධේ ය සඳහේ
භේවිතේ වරය දහෝටේවලට ේමට වතමති වනු ඇතතයි සිති හතව  යමුත්, කවේ ද දතන් පිරී
මින් පවතී. යමුත් ේ විවේප ක් ඇති අ සඳහේ මේදේ අවවේද වන්දන්, තමන්ට
අදේළවය තත්ව න් පිළිබඳව විෂ මූය ව තක්දසේරුවක් ව රීමයි. විශ්නවවිදයේල ක්රි ේත්මව
වය සහ එම වේලසීමේව අවසන් දයොේ  රටව සිටිය අද මකට යේ, එම පුේෙල ේ එහේ
දමහේ ේමට උත්සේහ වළදහොත් තම අධයේපය අවසනථේව අිපමි වි හතව  . එදමන්ම,
මතදදපරදිෙ දහෝ ඕයෑම රටව, වේවරු දහෝ වේ්ද ේල ක් තුළ දහෝ දසවේ රැව  ේවව
ිරයුතු අද මක යේ, දේ ආවේරද න් ඔබ ආපු පතමිදණය විට, එම රටවේ ද පුබෑමට
ලක්ව ඇති බතවින් වේ්ද මණ්ඩල අඩු වරමින් සිටිය අතර, ඔබට එම රැව  ේවට ආපු
ේමට දයොහතව  වි හතව  . ශ්රී ලංවේදස තත්ව ද එදසේම . යමුත් ඔබට දතයටමත්
රැව  ේවක් දයොමතති යේ, එිප තේ්දව වත්ව මට දතව  හතව  යමුත්, ඔබ යතවත ශ්රී
ලංවේවට පතමිදණය විට දමිප ද රැව  ේ දසො ේ ෙතනීම පහු දයොවය බව, විදේශ් න්ිප
සිටිය පුේෙලයින් දත්රුේ ෙතනීම වතදෙත් තයි මම සිතමි.
එබතවින්, යෙර 67 ව පිිපටි අපදේ දූත මණ්ඩල ජේල හරහේ එදතර සිටිය පුේෙලයින්
දවත අප වරය ආ ේචය වන්දන්, දමම සේධව පිළිබඳව ඔවුන් විසින් ඉතේ ප්රදසශ්දමන්
සලවේ බලය දලසයි. ආපු පතමිණීමට තරදේ ඉේලේ සිටිය අ සඳහේ අපි විෂ මූය ව
ආවේර ව න් ප්රමුතත්ව ලබේ දදන්දයමු. දම සිදු වරනුදේ, මුහුණු දහෝ සේබන්ධතේ
දදස බතලීදමන් දයොව, දේ අවසනථේදස දී ඔවුන් යතවත සි රට පතමිණවීම සඳහේ ඇති සතබෑ
අවශ්යතේව දමන්ම, ඔවුන් රැදෙය කමට හේ ිරදරෝධේ ය ව රීමට අපට ඇති හතව  ේව
පිළිබඳව සලවේබතලීදමන් අයතුරුව වය අතර, ඔවුන් ිරසේ දමරට සිටිය අ ට අයතුරක්
දයොවි යුතු දමන්ම, ඔවුන් රට තුළට පතමිදණය අතරතුර දී අයවශ්ය දලස අයතුරට
ිරරේවරණ ද දයොවි යුතු .
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