
 

வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைளின் நலன்ைகள உறுதி வெய்ெதற்ைாை 

வெளிநாடுைளிலுள்ள இலங்கைத் தூதரைங்ைளினூடாை வெளிநாட்டு உறவுைள் 

அகைச்சு நடெடிக்கைைகள முன்வெடுத்துள்ளது 
 

கைாெிட் – 19 வதாற்று கநாயின் ெிகரொைப் பரெி ெரும் தன்கை ைற்றும் இலங்கைக்கு நாடு திரும்ப இயலாத நிகலகை கபான்ற 

வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைளின் பிரச்ெிகெைகள ைெெத்திற் வைாண்ட வெளிநாட்டு உறவுைள் அகைச்சு, எதிர்ெரும் திெங்ைளில் ெந்திக்ை 

கநாிடும் எந்தவொரு கதகெக்கும் தயாராகும் அகத கெகளயில், வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைளின் நல்ொழ்வுக்கும், பாதுைாப்புக்கும் 

ெெதிைகள கைற்வைாள்ெதற்ைாை உலைம் பூராைவுமுள்ள 67 நைரங்ைகள கையைாைக் வைாண்ட தூதரைத் தகலெர்ைளுடன் ைடந்த 2 நாட்ைளில் 

ஆகலாெகெைகள நடாத்தியது. 

5 பிராந்திய கையங்ைளின் (வதற்ைாெியா, ைத்திய ைிழக்கு, வதன்ைிழக்கு ஆெியா ைற்றும் ைிழக்கு ஆெியா, ஆபிாிக்ைா ைற்றும் லத்தீன் அவைாிக்ைா, 

ெட அவைாிக்ைா ைற்றும் ஐகராப்பா) தூதரைத் தகலெர்ைளுடன் வெளிெிெைார வெயலாளர் ரெிநாத ஆாியெிங்ை அெர்ைளின் தகலகையில் 

இடம்வபற்ற வதாடர்ச்ெியாெ வதாகலகபெி ைாநாடுைளில், கைாெிட் – 19 வதாற்றுகநாய் வதாடர்பாெ அரொங்ைத்தின் வைாள்கை 

ெழிைாட்டல்ைளுக்கு அகைொை வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைள் வதாடர்பாை ைெெம் வெலுத்த கெண்டிய பிரச்ெிகெைள் குறித்து 

ெிொதிக்ைப்பட்டெ. கைாெிட் – 19 நடெடிக்கை வதாடர்பாெ வெளிநாட்டு உறவுைள் அகைச்ெின் பிரதாெ அகைப்பு ைற்றும் ைிழக்கு ஆெியாப் 

பிாிெின் பணிப்பாளர் நாயைம் திரு. ைாண்டீபன் பாலசுப்ரைணியம், கைலதிை வெயலாளர்ைள், குறித்த பிராந்தியங்ைளுக்ைாெ பணிப்பாளர் 

நாயைங்ைள் ைற்றும் அகைச்ெின் ெம்பந்தப்பட்ட வெயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர் நாயைங்ைள் ஆைிகயார் இந்தக் ைலந்துகரயாடல்ைளின் கபாது 

இடம்வபற்றிருந்தெர். இலங்கையின் பணியாளர்ைகள வபற்றுக் வைாள்ளும் நாடுைகள கையைாைக் வைாண்ட ெில ஆகலாெகெைளின் கபாது 

இலங்கை வெளிநாட்டு கெகலொய்ப்புப் பணியைத்தின் பதில் வபாது முைாகையாளர் டபிள்யூ.எம்.ெி. ெெகெைர ைலந்து வைாண்டார். 

ஒட்டுவைாத்தைாை, அகெத்து இலங்கைத் தூதரைங்ைளும் வபரும்பாலும் ‘வீட்டிலிருந்து பணி புாிதல்’ அடிப்பகடயில் பணியாற்றிொலும், 

அந்தந்த நிகலயங்ைளிலுள்ள ைாணெர் ெமூைங்ைளுடனும், புலம்வபயர்ந்த வதாழிலாளர்ைளுடனும் வதாடர்ச்ெியாை வதாடர்புைகள கைற்வைாண்டு 

ெருெதுடன், தூதரை ஊழியர்ைகள இலகுொை அணுைிக்வைாள்ளக்கூடிய 24 ைணி கநர அெெர வதாகலகபெி அகழப்பு இலக்ைங்ைகள 

நிறுெியுள்ளெ. அந்தந்த நிகலயங்ைளில் இலங்கையர்ைளின் தரவுத்தளங்ைகளப் புதுப்பிக்கும் பணிைள் தூதரைங்ைளால் முன்வெடுக்ைப்பட்டு 

ெரும் அகத கெகளயில், தைெல்ைகளப் பைிரக்கூடிய இகணப்புக்ைகளப் பராைாிப்பதற்ைாைவும், கைம்படுத்துெதற்ைாைவும் ெமூை ஊடைத் 

தளங்ைள் பயன்படுத்தப்படுைின்றெ. நாட்டில் கெரஸ் பரவும் நிகலகை ைட்டுப்பாட்டுக்குள் வைாண்டு ெரப்பட்டவுடன், இலங்கையர்ைள் நாடு 

திரும்புெதற்ைாை கைற்வைாண்டுள்ள கைாாிக்கைைள் பாிெீலிக்ைப்படும் எெ ெமூை உறுப்பிெர்ைள் ைற்றும் வெளிநாடுைளில் ைல்ெி பயிலும் 

ைாணெர்ைளுக்கு இந்தப் பிராந்தியங்ைளிலுள்ள இலங்கைத் தூதரைங்ைள் உறுதியளித்துள்ளெ. 

ெம்பந்தப்பட்ட உள்நாட்டு அதிைாாிைளுடன் ைலந்துகரயாடல்ைகள கைற்வைாள்ெதனூடாைவும், கதகெக்கைற்ப தகலயீடுைகள கைற்வைாண்டு 

அனுைதிைகளக் கைாருெதன் மூலைாைவும் அெெரைால ைடவுச்ெீட்டு, வீொ நீடிப்புக்ைள் ைற்றும் கெகலொய்ப்பு ஒப்பந்தங்ைள் வதாடர்பாெ 

ெிடயங்ைளில் உதவுெதற்ைாை, ைத்திய ைிழக்ைிலுள்ள இலங்கைத் தூதரைங்ைளும், ைற்றும் வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கைத் வதாழிலாளர்ைகள 

அதிை எண்ணிக்கையில் வைாண்டுள்ள வதன்ைிழக்கு ஆெியா, ைிழக்கு ஆெியா, ஆபிாிக்ைா ைற்றும் வதற்கு ஐகராப்பா ஆைிய நாடுைளும், 

வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைளுடனும், ெமூைப் பிரதிநிதிைளுடனும் வதாடர்ந்தும் ெகலயகைப்புக்ைகள கபணுெதற்ைாெ தைது முயற்ெிைள் 

குறித்து வதாிெித்தெ. 

இலங்கையின் அந்நிய வெலாெணிக்கு ைிைப்வபாிய பங்ைளிப்புக்ைகள ெழங்கும் முக்ைியைாெ இந்தப் புலம்வபயர்ந்த வதாழிலாளர்ைளுக்கு 

உதெிைகள ெழங்ை கெண்டியதன் அெெியத்கத எடுத்துகரத்த அகைச்சு, வெல்லுபடியாகும் வீொக்ைள், கெகலயற்கறார் ைற்றும் இலங்கை 

வெளிநாட்டு கெகலொய்ப்புப் பணியைத்தில் பதிவு வெய்யப்படாகதார் கபான்ற இலங்கையர்ைளின் நல்ொழ்கெ தூதரைங்ைள் ைற்றும் 

இலங்கை வெளிநாட்டு கெகலொய்ப்புப் பணியைம் முகறயாைப் பராைாித்து, ெெதிைகள கைற்வைாள்ள கெண்டும் எெ ெலியுறுத்தியது. 

இலங்கையர்ைள் பாதுைாப்பாை இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்பப்படும் ெகர அெர்ைளுக்கு உதெிைகள ெழங்குெதற்ைாை, கெகலயற்ற நபர்ைகள 

ஆதாிக்கும் உள்நாட்டுத் வதாண்டு நிறுெெங்ைள், ஆட்கெர்ப்பு முைெர்ைள், ஏகெய ெமூை அகைப்புக்ைள், ஐ.ஓ.எம். ைற்றும் ைாிட்டாஸ் கபான்ற 

ெர்ெகதெ அகைப்புக்ைள் கபான்றெற்றுடன் ெில இலங்கைத் தூதரைங்ைள் வதாடர்புைகள கைற்வைாண்டதாை சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டது. ெில ைத்திய 

ைிழக்கு நாடுைளிொல் கைற்வைாள்ளப்பட்டுள்ள வபாது ைன்ெிப்புக் ைாலங்ைள் குறித்த அறிெித்தல் ைற்றும் அத்தகைய நடெடிக்கைைளின் 

ெிகளவுைள் ஆைியெ இந்தத் வதாகலகபெி ைாநாடுைளின் கபாது ெிொதிக்ைப்பட்டெ. 

உலவைங்ைிலும் ைல்ெி பயிலும் இலங்கை ைாணெர்ைகளப் வபாறுத்தெகர, ைாணெர்ைள் ெிடுதிைளில் தங்குெதற்ைாெ தங்குைிட ெெதிைள், 

உணவு ைற்றும் ைருத்துெ ெெதிைகள அணுைிக் வைாள்ளுதல் கபான்றெற்கற உறுதிப்படுத்துெதற்ைாை, கைற்கு நாடுைளிலுள்ள தூதரைங்ைள் 

http://www.mfa.gov.lk/tam/foreign-ministry-takes-stock-of-action-by-sri-lanka-missions-abroad-to-ensure-the-welfare-of-overseas-sri-lankans-osl/
http://www.mfa.gov.lk/tam/foreign-ministry-takes-stock-of-action-by-sri-lanka-missions-abroad-to-ensure-the-welfare-of-overseas-sri-lankans-osl/
http://www.mfa.gov.lk/tam/foreign-ministry-takes-stock-of-action-by-sri-lanka-missions-abroad-to-ensure-the-welfare-of-overseas-sri-lankans-osl/
http://www.mfa.gov.lk/tam/foreign-ministry-takes-stock-of-action-by-sri-lanka-missions-abroad-to-ensure-the-welfare-of-overseas-sri-lankans-osl/


உட்பட வபரும்பாலாெ தூதரைங்ைள் பல்ைகலக்ைழை நிர்ொைங்ைளுடனும் ைாணெர் ெமூைங்ைளுடனும் வநருங்ைிய வதாடர்புைகளக் 

வைாண்டிருப்பதாைத் வதாிெித்தெ. 

வீொக் ைாலம் நிகறெகடயும் ைாணெர்ைளுக்கும், ஏகெய ெதிபெர்ைள் ைற்றும் வெளிநாடுைளுக்கு ெருகை தருபெர்ைளுக்கும் வீொ 

நீடிப்புக்ைகளப் வபறுெதற்ைாைவும் இந்தத் தூதரைங்ைள் முயற்ெிைகள கைற்வைாண்டு ெருைின்றெ. இந்தத் வதாற்றுகநாயால் ஏற்பட்டுள்ள 

ைாரணிைளால், கை 12 ஆந் திைதி ெகர இலங்கைக்கு ெருகை தரும் 15,000 க்கும் கைற்பட்ட வெளிநாட்டெர்ைளுக்கு இந்த ெலுகை 

ெழங்ைப்பட்டது. 

வபாருளாதார முன்ெணியில், இந்த நிகலயற்ற ைாலைட்டத்தில் இலங்கை ஏற்றுைதியாளர்ைள் நீண்ட ைாலத்திற்கு தங்ைகள ைீண்டும் 

நிகலநிறுத்திக் வைாள்ெதற்ைாை, ஏற்றுைதி அபிெிருத்தி ெகபயின் ஒத்துகழப்புடன், தெது தூதரை ெகலயகைப்பின் மூலைாை அகைச்சு 

உதவுைின்றது. இந்த ெகையில், ெந்கதத் தைெல்ைகளப் வபற்றுக் வைாள்ெதற்கும், எைது முக்ைிய ஏற்றுைதி மூல நாடுைளில் துகணக் 

ைட்டுப்பாடுைகள ெழங்குெதற்ைாெ ெிக்ைல்ைகளத் தீர்ப்பதற்ைாைவும் ஏற்றுைதி அபிெிருத்தி ெகபக்கு தூதரை ெகலயகைப்பு உதவுைின்றது. 

தற்கபாதுள்ள தயாாிப்புக்ைளுக்ைாெ புதிய ொய்ப்புக்ைகள இலங்கைக்கு வபற்றுக் வைாள்ளுதல் ைற்றும் கைாெிட் – 19 நிகலகை வதாடர்பாெ 

கதகெைள் ஆைியெ இதில் உள்ளடங்கும். 

அெெரைாைத் கதகெயாெ ைருந்துைள் ைற்றும் ைருத்துெ உபைரணங்ைகள அரொங்ைத்திற்கு அரொங்ைம் என்ற அடிப்பகடயில் வைாள்ெெவு 

வெய்ெகத ஒருங்ைிகணப்பதற்ைாை, இலங்கை சுைாதார அதிைாாிைளுடன் ஒத்துகழப்பதில் ெில தூதரைங்ைள் கைற்வைாண்ட ொதைைாெ 

நடெடிக்கைைகளயும் அகைச்சு ைெெத்தில் எடுத்துக்வைாண்டது. இலங்கையில் கெரஸ் பரவுெகதத் தணிப்பதற்ைாை, சுைாதார அகைச்சுடன் 

ைலந்தாகலாெித்து, பாிகொதகெக் ைருெிைள் ைற்றும் கதகெயாெ ைருத்துெ உபைரணங்ைகளப் வபறுெதற்ைாெ ொய்ப்புைகளக் ைண்டறியுைாறு 

தூதரைங்ைள் கைலும் கைாரப்பட்டெ. 

இதற்ைிகடயில், 2020 ைார்ச் 26 ஆந் திைதி வெளிநாட்டு உறவுைள் அகைச்ெிொல் ஆரம்பித்து கெக்ைப்பட்ட ‘இலங்கையுடன் வதாடர்பு 

வைாள்ளுதல்’ என்ற புதிய இகணய முைப்பில், வெளிநாட்டில் ெெிக்கும் 45,770 இலங்கையர்ைள் தம்கைப் பதிவு வெய்துள்ளதுடன், அெர்ைளில் 

வபரும்பாலாகொர் ைத்திய ைிழக்ைில் ெெிப்பெர்ைளாெர். இந்த இகணய முைப்பிற்கு 1955 கைாாிக்கைைள் அனுப்பி கெக்ைப்பட்டு, தீர்த்து 

கெக்ைப்பட்டுள்ளெ என்பது குறிப்பிடத்தக்ைது. வெளிநாட்டிலுள்ள அகெத்து இலங்கையர்ைளும் தைது ைருத்துக்ைகளயும், அக்ைகறைகளயும் 

அகைச்சு ைற்றும் தூதரைங்ைளுக்குத் வதாிெிப்பதற்ைாெவதாரு கநரடி இகடமுைைாை வெயற்படும் இந்த இகணய முைப்பு, வெளிநாட்டு உறவுைள் 

அகைச்சு ைற்றும் இலங்கையின் தைெல் ைற்றும் வதாடர்பாடல் வதாழில்நுட்ப நிறுெெம் (ஐ.ெி.டி.ஏ) ஆைியெற்றிொல் இகணந்து 

உருொக்ைப்பட்டுள்ளது. இதற்ைாெ ெகலத்தள இகணப்பிகெ அகைச்ெின் ெகலத்தளப் பக்ைைாெ www.mfa.gov.lk முைொியிலும், 

ைற்றும் www.contactsrilanka.mfa.gov.lk என்ற இகணயத்தளத்திலும் அணுைிக் வைாள்ளலாம். 

 

வெளிநாட்டு உறவுைள் அகைச்சு 

வைாழும்பு 

2 ஏப்ரல் 2020 

 

http://www.mfa.gov.lk/
http://www.contactsrilanka.mfa.gov.lk/

