
 

வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைளுக்ைாை ‘இலங்கையுடன் வ ாடர்பு வைாள்

ளு ல்’ இகைய முைப்பிகை ஐ.சி.டி.ஏ. உடன் இகைந்து வெளிநாட்டு உற

வுைள் அகைச்சு அறிமுைப்படுத் ியுள்ளது 

 

வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைளின் நலனுக்ைாை இலங்கையின்  ைெல் ைற்றும் வ ாடர்பாடல் வ ாழில்நுட்ப 

நிறுெைம் (ஐ.சி.டி.ஏ) ைற்றும் வெளிநாட்டு உறவுைள் அகைச்சு ஆைியை இகைந்து உருொக்ைிய ‘இலங்கையுடன் 

வ ாடர்பு வைாள்ளு ல்’ இகைய முைப்பு இன்று (26 ைார்ச் 2020) வெளிநாட்டு உறவுைள் அகைச்சில் ஆரம்பித்து 

கெக்ைப்பட்டது. இ ற்ைாை ெகலத் ள இகைப்பிகை அகைச்சின் ெகலத் ளப் 

பக்ைைாை www.mfa.gov.lk முைொியிலும், ைற்றும் www.contactsrilanka.mfa.gov.lk என்ற இகையத் ளத் ிலும் அணுைிக் 

வைாள்ளலாம். 

கைாெிட் – 19 கநாய் நிகலகைகய எ ிர்த்துப் கபாராடுெ ற்ைாைவும், ெிகரொை ைற்றும்  ிறகையாை கசகெகய 

ெழங்குெ ற்ைாை டிஜிட்டல் வ ாழில்நுட்பத்க ப் பயன்படுத்துெ ற்ைாைவும் அகைத்து அரசாங்ைப் பங்கு ாரர்ைளின் 

ஒருங்ைிகைந்  முயற்சிைளுக்ைாை ஜைா ிப ி கைாட்டாபய ராஜபக்ஷ அெர்ைளிைால் ெிடுக்ைப்பட்ட அகழப்பின் கபாில் 

இந்  இகைய முைப்பு நிறுெப்பட்டது. 

கைாெிட் – 19 கபான்ற அெசர நிகலகைைளில் அணுைிக் வைாள்ெ ற்கும், உ வுெ ற்கும் இலங்கை அரசாங்ைத்க  

அனுை ிக்கும் முைைாை, இந்  இகைய முைப்பின் அடிப்பகடச் வசயற்பாடுைளில்  ாைாை முன்ெந்து ப ிவு வசய்து 

வைாள்ளுைாறு வெளிநாட்டில் ொழும் அகைத்து இலங்கையர்ைளும் அகழக்ைப்படுைின்றார்ைள். குறித்  கநரத் ிற்ைாை 

உண்கையாை  ரவுைளின் அடிப்பகடயில் ெிகரொை நடெடிக்கைைகள அகைச்சு முன்வைடுப்ப ற்கு இந் த்  ளம் 

உ ெியாை அகையும். வெளிநாட்டு உறவுைள் அகைச்சின் ஒற்கற கையப்படுத் ப்பட்ட முகைப்பின் மூலைாை அரசாங்ை 

கசகெைகள அ ிைைாை அணுைிக் வைாள்ெ கை ஊக்குெித்து, வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைள் அரசாங்ைப் 

பங்கு ாரர்ைளிகடகய வ ாடர்புைகள கைற்வைாள்ெ ற்கும் இந் த்  ிறந்  அணுைல்  ளம் கைலும் ெழியகைப்ப ாை 

அகையும். கைலும், வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைகள வெளிநாடுைளிலுள்ள இலங்கைத் தூ ரைங்ைளின் 

ெகலயகைப்புடன் இந்  இகைய முைப்பு இகைத்து கெக்கும். 

நீண்ட ைாலத் ிற்கு ெிாிவுபடுத் ப்படும் இந்  இகைய முைப்பு, அ ிைாரபூர்ெ  ைெல் ஆ ாரைாை வசயற்பட்டு, 

அரசாங்ைத் ால் ெழங்ைப்படும் பரந் ளெிலாை டிஜிட்டல் கசகெைகள வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைள் வபற்றுக் 

வைாள்ெ ற்கு ெச ிைகள கைற்வைாள்ளும் எை எ ிர்பார்க்ைப்படுைின்றது. 

வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைளின் கைள்ெிைளுக்கு ப ிலளிப்ப ற்ைாைவும், சம்பந் ப்பட்ட பங்கு ாரர்ைளுடன் 

ைலந் ாகலாசித்து அெசரைாை ைாலங்ைளில் இகையெழி உ ெி கையைாை வசயற்படுெ ற்ைாைவும் பிரத் ிகயை 

அ ிைாாிைள் குழுவொன்று ஏற்ைைகெ வெளிநாட்டு உறவுைள் அகைச்சிைால் நியைிக்ைப்பட்டுள்ளது. அெசர உ ெிக் 

கைாாிக்கைைளின் எண்ைிக்கைக்கு அகைொை, நாடுைளின் மூலைாை ப ிவு வசய்யும் முகறகையாைது, நாட்டிலிருந்து 

வெளிகயறு ல் கபான்ற முக்ைியைாை சூழ்நிகலைளின் கபாது உறு ியாை வைாள்கை முடிவுைகள அகைச்சு 

முன்வைாழிெ ற்கு அனுை ிக்கும். 

இலகுொை ெச ிக்ைாை, வபாதுொை கைள்ெிைளுக்ைாை ெழிைாட்டியாை வசயற்படக்கூடிய, அடிக்ைடி கைட்ைப்படும் 

கைள்ெிைளின் பட்டியகலயும் இந்  இகைய முைப்பு வைாண்டுள்ளது. பயைருக்கு நட்புறொை இந் த்  ளத்க  

இகையம் ொயிலாைவும், எந் வொரு உலாெி அல்லது இகடமுைத் ிலும் எளி ாை அகடய முடிெதுடன், ப ிவு 
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வசய்யப்பட்ட அகைத்து பயைர்ைளும் கையடக்ைத் வ ாகலகபசிவயான்றினூடாைவும் கூட கைாாிக்கைவயான்கற 

முன்கெக்ை அல்லது உ ெிைகளக் கைார முடியும். 

இந்  இகைய முைப்பினூடாை ெழங்ைப்பட்ட  ரவுைள் வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைளின்  ைியுாிகைகய உறு ி 

வசய்ெ ற்ைாை பாதுைாக்ைப்படுெதுடன், பயைர்ைளின் அனுை ியின்றி பைிரப்பட ைாட்டாது. 

இகைய முைப்பின் அம்சங்ைகள படிமுகறைளாை ெிாிொக்குெ ற்கும், ‘இலங்கையுடன் வ ாடர்பு வைாள்ளு ல்’ 

இகைய முைப்பினூடாை வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைளுக்ைாை ெிாிொை இகையெழியாை கசகெத்  ளத்க  

உருொக்குெ ற்கும் வெளிநாட்டு உறவுைள் அகைச்சுடன் இகைந்து ஐ.சி.டி.ஏ. வநருக்ைைாை வசயற்படும். 

இந்  ஒருங்ைிகைந்   ளைாைது, குறிப்பாை அெசரைாை ைாலங்ைளில் ெிகரொை ப ில்ைகள ெழங்குெ கை 

அனுை ித்து, வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்ைளுக்ைாை  ற்கபாக ய கசகெ ெிநிகயாைத்க  உயர்ொை ைட்டத் ிற்கு 

உயர்த்தும் எை வெளிநாட்டு உறவுைள் அகைச்சு நம்புைின்றது. வெளிநாட்டில் ெசிக்கும் அகைத்து இலங்கையர்ைளும் 

இந்  இகைய முைப்பின் மூலைாை பயன்ைகள அகடந்து வைாள்ெ ற்ைாை அகழக்ைப்படுைின்றார்ைள். 

வெளிநாட்டு உறவுைள் அகைச்சு 

வைாழும்பு 

26 ைார்ச் 2020 

 


