ප්රජාතන්ත්රවාදී සංවාදය, ක්රියාකාරී සවන්ත්දීම සහ පුරවැසි සහභාගිත්ව
අන්ත්ත¾ගතය: වසංගත සහ සමාජ අ¾බුද අවස්ථාවන්ත්ීදී පුරවැසි
සහභාගිත්වය අන්ත්ත¾ගත කිරීම සඳහා අවකාශ නි¾මාණය කිරීම
මෙෙ ව්යාපෘතිමේ අරමුණ ව්නුමේ ශ්රී ලංකාව් මුහුණපානු ලබන ව්සංගත සහ සොජ- ආ¾ථික අ¾බුද අතරතුර
පුරව්ැසි සහභාගිත්ව්ය ඇති කිරීෙ සඳහා අව්කාශ නි¾ොණය කිරීෙ සහ ප්රජාතන්ත්රව්ාදී ආයතන, නීතිමේ
ආධිපතයය සහ ෙහජන ව්ගවීෙ ශක්තතිෙත් කිරීෙයි. ව්ගකිව්යුතු පුරව්ැසියන්ත් මලස අපි
ව්යාව්ස්ථානුකූලභාව්ය පිළිබඳ මූලධ¾ෙ හා බැඳුණු අ¾බුදයන්ත්ට රජය විසින්ත් ප්රතිචාර දැක්තවීෙ තහවුරe කර
ගැනීෙට සහ රජය විසින්ත් විමශ්ෂමයන්ත් ව්ැරදි මතාරතුරe සහ වව්රී අදහස් හුව්ොරe වීෙ ව්ැළැක්තවීෙ තහවුරe
කිරීෙට මෙන්ත්ෙ මව්නස්කම් සිදු කරන්ත්නන්ත්මේ සහ බලපෑම් ඇති කරන්ත්නන්ත්මේ ධනාත්ෙක ෙැදිහත්වීෙ
තුළ සොජ සහමයෝගීතාව් ශක්තතිෙත් කිරීෙට බලාමපාමරාත්තු මව්මු.
මෙෙ අරමුණූ සාක්තෂාත් කරගැනීෙ සඳහා, ව්යාපෘතිය ෙඟින්ත් මසෞඛ්යය සහ ආ¾ථික අභිමයෝග සඳහා රජය විසින්ත්
ලබා මදන මේගව්ත් ප්රතිචාර විශ්මේෂණය කිරීෙ සඳහා නිල මනාව්න “පුරව්ැසි විෙසුෙක්ත” ස්ථාපිත කර ඇත.
මෙෙඟින්ත් ප්රතිපත්ති ගැටලු සඳහා ෙහජන කථිකාව්ක්ත ප්රව්¾ධනය කිරීෙ, මූලික අයිතිව්ාසිකම් උේලංඝනය කිරීම්
මේඛ්නගත කිරීෙ; ප්රජාතාන්ත්ික ව්ටිනාකම් ව්ලට බලපෑම් කරන අන්ත්දමින්ත් පැනනඟින ගැටලු ව්ලට
පුරව්ැසියන්ත්ට කාමලෝචිත සහ සාධක මහ්තු කරගත් මතාරතුරe සැපයීෙ සිදු කරනු ලබයි. මෙෙ ව්යාපෘතිය ෙඟින්ත්
තව්දුරටත් ප්රජාතන්ත්රව්ාදය සහ නීතිමේ ආධිපතයය ශක්තතිෙත් කිරීෙට දැනුව්ත් කිරීමම් ව්යාපාර දියත් කිරීෙට
මෙන්ත්ෙ පුරව්ැසියන්ත් හට පශ්චාත්- ව්සංගත සන්ත්ද¾භය තුළ තෙන්ත්මේ අව්ශයතාව්න්ත්, උද්මේගයන්ත් සහ
අමේක්තෂාව්න්ත් මගනහැර දැක්තවීෙට හැකිව්න අව්ශයතා ඇගයීෙක්ත දියත් කිරීෙට බලාමපාමරාත්තු මව්යි.
මෙෙ ව්ා¾තාව් ව්යාපෘතියට දායකත්ව්ය සැපයීෙක්ත ව්ශමයන්ත් අක්තමසේ සහ පැස්කේ මබේ විසින්ත් ප¾මේෂණය
කර/ ලියන ලදී. නීතිය හා සොජ භාරය විසින්ත් ඔවුන් මෙෙ ව්යාපෘතියට සම්බන්ත්ධවීෙ අගය කරනු ලබයි. ලිපිය
තුළ දක්තව්ා ඇති අදහස් කිසිමස්ත්ෙ නීතිය හා සොජ භාරමේ අධයක්තෂක ෙණ්ඩලමේ මහෝ කළෙනාකාරීත්ව්මේ
අදහස් පිළිඹිබු මනාකරයි.

පිටකවරය නිර්මාණය: සංගීත් මදුරාවල විසිනි

දේශ සීමා පිළිබඳ කථා කරමු: සංචාරක ක¾මාන්ත්තය,
පුරවැසිභාවය සහ දකාවිඩ් - ශ්රී ලංකාදේ ප්රතිචාරය
හැඳින්ත්ීම
මකාවිඩ් 19 ව්සංගතය විසින්ත් මපර මනාවූවිrE මලස විනාශකාරී ආකාරයකින්ත් දුෂ්කර තීරණ ව්ලට
මුහුණදීෙට සොජයන්ත් තේලු කරමින්ත් සිටියි. එක්ත අතකින්ත් ජනතාව්මේ මසෞඛ්යය සහ
සුරක්තිතභාව්යත්, අමනක්ත අතට ජනතාව් ජීව්ත් කරව්න ආර්ථථිකය ආරක්තෂා කිරීෙත් අතරින්ත්
ප්රමුඛ්ත්ව්ය ලබා දිය යුත්මත් කව්රකටද යන අර්ථබුදය මම් අතරින්ත් ප්රධාන මේ. අන්ත්තර්ථජාතික සංචාරක
ක්තමෂ්රය මලාව් පුරා මසෞඛ්ය අභිලාෂයන්ත් සහ ආ¾ථික අභිලාෂයන්ත් අතර ප්රධාන ෙ අවිනිශ්චිත
ක්තමෂ්රයක්ත වී තිමේ. ශ්රී ලංකාමේ ජනගහනමයන්ත් මිලියන තුනක්ත පෙණ සංචාරක ක¾ොන්ත්තය ෙත
යැමපන අතර, එෙ කර්ථොන්ත්තය ශ්රී ලංකා ආ¾ථිකයට විමද්ශ විනිෙය උත්පාදනය කර මදන ප්රධාන
මූලාශ්රයක්ත ද මව්යි.
මිනිසුන්ත් ෙගින්ත් ව්යාේත වීෙ මෙෙ ව්සංගතමයහි ස්ව්ාභාව්ය වීෙ මහ්තුමව්න්ත් දිව්යිමන්ත් අන්ත්ත¾ජාතික
පැමිණීම් අත්හිටුවීෙට සිදු විය. එමස් වුව්ත්, අන්ත්තර්ථජාතික පැමිණීම් අත්හිටුවීමම් මෙෙ මසෞඛ්යය
පදනම් කරගත් අව්ශයතාව්ය ආ¾ථිකයට සිදුවූ කම්පනය මහ්තුමව්න්ත් ව්යාකූලත්ව්යට පත්ව් සිටින
විවිධ කණ්ඩායම්ව්ල අව්ශයතා සෙග සෙබර කර ගත යුතු විය. මද්ශ සීො සම්ූර්ථණමයන්ත් ෙ ව්සා දෙනු
ඇත්ද, නැතමහාත්, සම්ූර්ථණමයන්ත් ෙ ව්සා මනාදො රජය විසින්ත් මකතරම් දුරට පැමිණීම් පාලනය
කරනු ඇත්ද යන්ත්න බහුතරයක්ත ශ්රී ලාංකිකයන්ත් තුළ ස්ව්ාභාව්මයන්ත් ෙ පැනනැගුණු මුේ ෙ ප්රශ්නය විය.
ආරම්භමේ දී සංචාරක ක¾ොන්ත්තයට මෙෙගින්ත් සිදුව්න බලපෑෙ ප්රධාන ෙ අව්ධානය මයාමු වූ කරුණ
වුව්ත් අව්සානමේ දී නිමරෝධායනය සහ මකාවිඩ් ප්රතිකාර සඳහා මෙරට සතු ධරිතාව්ය ද දැඩි
බලපෙෑක්ත ඇති කමළ්ය. මද්ශ සීො සම්ූර්ථණමයන්ත් ෙ ව්සා මනාදැමීෙ සහ නිමරෝධායනය සඳහා ඇති
සම්පත් ප්රොණය සීො සහිත වීෙ නිසා රට තුළට පැමිමණන්ත්නන්ත් මකාවිඩ් හඳුනාගැනීමම් පරීක්තෂාව්ට
ලක්ත කිරීෙ වව්රසය පැතිරීෙ පාලනය කිරීෙ සඳහා ඉතා ව්ැදගත් අව්ශයතාව්යක්ත විය. ඒ සෙග ෙ,
රජමේ නායකයින්ත් සම්ූර්ථණමයන්ත් ෙ රට ව්සාදැමිය යුතුද යන්ත්න සලකා බලමින්ත් සිටිය දී සහ
විමද්ශයන්ත්හි මව්මසන ශ්රී ලාංකිකයන්ත් විශාල ව්ශමයන්ත් නැව්ත පැමිණීෙ අවධර්ථයෙත් කිරීෙ අරමුණු
කර ගත් ප්රකාශ සිදුකරමින්ත් සිටිය දී එය මනාතකා විමද්ශයන්ත්හි මව්මසන ඇතැම් පුරව්ැසියන්ත් ආපසු
පැමිණි අතර, විමද්ශයන්ත්හි අතරෙංව් සිටි ඇතැමෙක්ත ආපසු පැමිණීෙට මෙරට සහාය ඉේලමින්ත්
සිටියහ. සංචාරකයින්ත් පැමිණිෙ දිගින්ත් දිගටෙ සීො කර තිබීෙ මහ්තුමව්න්ත් සංචාරක ක¾ොන්ත්තය ආශ්රිත
රැකියාව්ල නියුතු ශ්රී ලාංකිකයින්ත් ද මද්ශ සීෙ ෙත පනව්ා ඇති සීො කිරීම් ලිහිේ කරන මලස රජයට
බලපෑම් කරමින්ත් සිටියහ. ශ්රී ලංකාව් මකාවිඩ් ව්සංගතමේ මුේ ව්සර ගත කිරීමම් දී මුහුණ දුන්ත්,
එකිමනකට පරස්පර වූ මෙෙ අව්ශයතා වික්තමෂ්පණය මෙරට මද්ශ සීො ප්රතිපත්ති සම්බන්ත්ධ ක්තමෂ්රමේ
ලක්තෂණ විදහා මපන්ත්ව්යි. රජය මද්ශ සීො ප්රතිපත්තිමේ මෙෙ සචල අංග කළෙනාකරණය කළ
ආකාරය ස්ව්කීය මකාවිඩ්-19 උපාය ො¾ගමේ (විකසනය මව්මින්ත් පව්තින) සෙස්ත ප්රතිඵලය සඳහා
සැලකිය යුතු අන්ත්දමෙන්ත් දායක වී ඇත.
මෙෙ සාකච්ඡා පිකාව් 2020 ව්¾ෂය තුළ දී මද්ශ සීො පාලනය කිරීෙ සඳහා රජය විසින්ත් ගනු ලැබූ
විවිධ ක්රියාො¾ග පිළිබඳව් සමීප මලස විෙසා බලයි. මෙෙ පිකාව් මෙරටට පැමිණීම් සම්බන්ත්ධ
පාලනයන්ත් හා සීොකිරීම්, පැමිමණන්ත්නන්ත් පරීක්තෂාව්ට ලක්තකිරීෙ සහ නිමරෝධායනය කිරීෙ සඳහා ව්න
ප්රමේශය, සහ නැව්ත සිය රටට පැමිණිමම් ගැටළුව් සම්බන්ත්ධ ව්ර්ථධනයන්ත් පිළිබඳව් සාකච්ඡා කරයි;
ඉන්ත් පසු, 2020 අග භාගමේ දී ශ්රී ලංකාව් ස්ව්කීය මද්ශ සීො යළි විව්ෘත කිරීෙ උමදසා ගත්
ක්රියාොර්ථගමයහි ප්රගතිය ව්ාර්ථතා කරමින්ත්, ව්සංගත පාලනය කිරීමම් සෙස්ත ක්රියාව්ලිය පිළිබඳ
ආව්ර්ථජනයක්ත තුළින්ත් එය අව්සන්ත් කරයි.

රට තුළට පැමිණීම් පාලනය කිරීම
2020 ජනව්ාරි තරම් මුේ කාලමේ දී මෙරට ජනතාව් චීනමේ ඇති වූ ව්සංගත මරෝගයක්ත පිළිබඳව්
පරික්තෂාකාරීව් සිටි අතර, ශ්රී ලාංකිකයින්ත් එයින්ත් ආරක්තෂා කිරීෙ සඳහා රජය ගනිමින්ත් සිටි පියව්ර
පිළිබඳව් ඔවුහු දැඩි උනන්ත්දුව්කින්ත් පසු වූහ. මෙෙ අව්ධිය ව්න විට චීනය ශ්රී ලංකාව්ට සංචාරකයින්ත්
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පැමිමණන ප්රමුඛ්ත ෙ රටව්ේ තුමනන්ත් එකක්ත විය. ශ්රී ලංකා සංචාරක සංව්¾ධන අධිකාරියට අනුව්,
2019 ව්ර්ථෂමේ දී නිව්ාඩු ගත කිරීෙ සඳහා ශ්රී ලංකාව්ට පැමිණි මුළු සංචාරකයින්ත් සංඛ්යාමව්න්ත් 9% ක්ත,
එනම් සංචාරකයින්ත් 167,863 ක්ත චීන ජාතිකයින්ත් වූහ. 2020 ජනව්ාරි ොසමේ දී පෙණක්ත දී ශ්රී ලංකාව්ට
චීන සංචාරකයින්ත් 22,363 ක්ත පැමිණ ඇති අතර එය මුළු සංචාරකයින්ත් සංඛ්යාමව්න්ත් 10% ක්ත මලස
ගණන්ත් බලා ඇත.1
මකමස් නමුත්, මෙෙ මුේ ෙ අව්ධිමේ දී මද්ශ සීොව් මුළුෙනින්ත් ෙ ව්සා දැමීෙක්ත පිළිබඳ සලකා බැලුමේ
නැත. ජනව්ාරි 25 ව්න දින, ඒ ව්න විට මෙරට ගනු ලබමින්ත් තිබූ ක්රියාො¾ග පිළිබඳව් එව්ක මසෞඛ්යය
අොතය පවිරා ව්න්ත්නිආරච්චි ෙහජනයාව් දැනුව්ත් කරන ලදී. ඇයමේ ප්රකාශයට අනුව්, “පැමිමණන
සියලු ෙ ගුව්න්ත් ෙගීන්ත් (බණ්ඩාරනායක ජාතයන්ත්තර ගුව්න්ත් මතාටුපළට) මගාඩබැසීෙට මපර ගුව්න්ත්
මතාටුපළ මසෞඛ්යය කාර්ථයාංශය පිළිබඳව් ඔවුන්ත්ව් දැනුව්ත් කරනු ලබයි. ෙගීන්ත්ට මෙෙ මරෝගය පිළිබඳ
යම් මරෝග ලක්තෂණයක්ත දැමනන්ත්මන්ත් නම්, එෙ මසෞඛ්ය කාර්ථයාංශමේ සිටින මසෞඛ්යය කණ්ඩායමෙන්ත්
ඒ සඳහා අව්ශය සහාය ලබා ගත හැකිය. මකමස් නමුත්, ෙගීන්ත් ප¾යන්ත්තය තුළින්ත් ගෙන්ත් කරන විට
ඔවුන්ත්මේ ශරීර උෂ්ණත්ව්ය ස්ව්යංක්රීයව් පරීක්තෂා මකමරයි. චීනමේ සිට පැමිමණන සියලු ෙ ෙගීන්ත්
දැඩිව් පරික්තෂා කරනු ලබයි.”2
ව්ැඩි කලක්ත ගතවීෙටත් මපර, ව්යස අවුreදු 43 ක්ත වූ චීන ජාතික කාන්ත්තාව්කට වව්රසය ආසාදනය වී
ඇති බව්ට පරීක්තෂණ ව්ලින්ත් තහවුරු වීෙත් සෙග ශ්රී ලංකාමේ පළමු මකාවිඩ්-19 මරෝගියා ව්ා¾තා විය.3
මෙයට ප්රතිචාරයක්ත ව්ශමයන්ත් රජය වීසා සීො කිරීම් ක්රියාත්ෙක කරමින්ත් චීන ජාතිකයන්ත් මෙරටට
පැමිණීෙ ව්ැළැක්තවීෙ පිණිස මද්ශ සීො පාලනය කිරීෙ දැඩි කරන ලදී. අොතය ව්න්ත්නිආරච්චි ප්රකාශ
කළ අන්ත්දෙට, “රජය ඊමේ දිනමේ දී (ජනව්ාරි 28) චීන ජාතිකයින්ත් ශ්රී ලංකාමේ සංචාරය කිරීෙ
සම්බන්ත්ධමයන්ත් සීොකිරීම් පැනවූමේය ... ො¾ගගතව් වීසා අයදුම් කරන චීන ජාතිකයින්ත්ට මෙරටට
පැමිණි පසු ස්ව්යංක්රීයව් වීසා ලබා ගැනීමම් හිමිකෙ තව්දුරටත් මනාලැමබනු ඇත. ඒ මව්නුව්ට, ඔවුන්ත්
චීනමේ කුෙන ප්රමද්ශමේ සිට පැමිමණන්ත්මන්ත්ද යන්ත්න මසායා බැලීෙ සඳහා ඔවුන්ත් ො¾ගගතව් ඉදිරිපත්
කරනු ලබන වීසාා අයදුම්පත සියුම් මලස පරීක්තෂා කරනු ලබන අතර, ඒ අනුව් දැඩි අව්දානම් ප්රමද්ශ
ව්ල සිට පැමිමණන සංචාරකයින්ත්ට රටට ඇතුළු වීෙට අව්සර මදනු මනාලැමේ.”4
එමෙන්ත් ෙ, රජය එමලස චීන ජාතිකයින්ත් පැමිණීෙ සම්බන්ත්ධමයන්ත් අමේක්තෂණ ප්රතිපත්තියක්ත ද
අනුගෙනය කමළ්ය. ව්න්ත්නිආරච්චි ස ඳහන්ත් කළ ආකාරයට, “බණ්ඩාරනායක ජාතයන්ත්තර ගුව්න්ත්
මතාටුපළට පැමිමණන එරට සියලු ව්ැසියන්ත්ට චීන භාෂාමව්න්ත් මුද්රණය කරන ලද පිකාව්ක්ත ලබා
මදන අතර, ඔවුන්ත් ශ්රී ලංකාමේ නව්ාතැන්ත් ගන්ත්නා ස්ථාන පිළිබඳව් එෙ පිකාමේ සඳහන්ත් කළ යුතුය. ඒ
අනුව් අදාළ ප්රමද්ශව්ල ෙහජන මසෞඛ්යය පරීක්තෂකව්රe එෙ සංචාරකයින්ත් මෙරට සිටින කාලය පුරාව්ට
ඔවුන්ත්ව් අධීක්තෂණය කරනු ඇත.”5
පැමිමණන ෙගීන්ත් පරීක්තෂා කිරීෙ සඳහා විමශ්ෂ පරිොපකයක්ත ගුව්න්ත් මතාටුපමළහි ස්ථාපිත කරමින්ත්
පව්තින බව් ගුව්න්ත් මතාටුපළ සහ ගුව්න්ත් මස්ව්ා සොගමම් සභාපති විශ්රාමික මම්ජර්ථ මජනරාේ ජී. ඒ.
චන්ත්ද්රසිරි ජනව්ාරි 29 ව්න දින පැව්සුමේය. “අපි ෙගීන්ත් හැමරන්ත්න මව්නත් කිසිමව්කුට මෙෙ
පරිොපකයට ඇතුේමව්න්ත්න ඉඩ මදන්ත්මන නැහැ. අපි පැමිමණන සියලු මදනාව් දැඩි පරීක්තෂාව්කට
ලක්තකරනව්ා... සියලු ෙ බලධාරීන්ත් ඔවුන්ත් පිළිබඳව් සුපරික්තෂාකාරීව් සිටින බැවින්ත් අනව්ශය බියක්ත ඇති
කර ගත යුතු නැහැ. අපි මකාමරෝනා ව්සංගතය පාලනය ව්න තුරe මෙෙ ව්ැඩසටහන දිගටෙ
පව්ත්ව්ාමගන යනව්ා.”6
ො¾තු ොසමේ මුේ භාගය ව්න විට රජය මෙෙ සීොකිරීම් ඉව්ත් කරන ලද බව්ක්ත මපමනන්ත්නට තිබුණි.
ො¾තු 6 ව්න දින මම්ජර්ථ මජනරාේ ජී. ඒ. චන්ත්ද්රසිරි මෙමස් පැව්සුමේය, “අද සිට කටුනායක
බණ්ඩාරනායක ජාතයන්ත්තර ගුව්න්ත් මතාටුපළ සංචාරකයින්ත් සඳහා නැව්ත විව්ෘත කරනු ලබනව්ා ...
බණ්ඩාරනායක ජාතයන්ත්තර ගුව්න්ත් මතාටුපළ පරිශ්රය තුළ තෙන්ත්ට මකතරම් මහාඳින්ත් පිරිස පාලනය
කරගත හැකිද යන්ත්න පිළිබඳව් කළෙනාකාරීත්ව්ය විසින්ත් සිදු කරන ලද අධයයනයක්ත ෙත පදනම්ව්
මෙෙ තීරණය මගන ඇත.”7 මකමස් මව්තත්, ඉන්ත් සතියකට පෙණ පසුව්, එනම් ො¾තු 12 ව්න දින,
මද්ශීය සංචාරක ෙග මපන්ත්ව්න්ත්මනකුට සහ සහායකමයකුට වව්රසය ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු
වීෙත් සෙග මකාවිඩ්-19 ආසාදිත වූ පළමු ශ්රී ලාංකිකයින්ත් හදුනාගනු ලැබූ අතර, මෙය එමතක්ත පැව්තී
පසුබිෙ ක්තෂණයකින්ත් මව්නස් වීෙට මහ්තු විය. ො¾තු 13 ව්න දින, රට “නිව්මස් සිට ව්ැඩ කරන” කාල
පරිච්මේදයක්ත යනුමව්න්ත් හ ඳුන්ත්ව්න ලද ව්සාතැබීමම් අව්ධියකට එළඹි අතර, රEපව්ාහිනිය ඔස්මස්
විකාශය කරන ලද හමුව්කදී ජනාධිපති මගෝඨාභය රාජපක්තෂ “පළමුමව්න්ත් ෙ සිදු කළ යුතු ව්න්ත්මන්ත්
3

තව්ත් අය විමද්ශ රටව්ල සිට පැමිණීෙ ව්ැළැක්තවීෙයි” යනුමව්න්ත් පැව්සුමේය.8 මකමස් මව්තත්, “රජය
විසින්ත් සිදු කරන ලද ආපදා අධයයන ක්රියාව්ලිය ෙගින්ත් දැන්ත් චීනය අඩු අව්දානම් සහිත රටක්ත මලස
මපන්ත්ව්ා දී ඇති”9 නිසා චීන සංචාරකයින්ත්මේ පැමිණීෙ ස ඳහා පනව්ා තිබූ සීොව්න්ත් ඉව්ත් කරන බව් ද
එෙ හමුමේදී ෙ පැහැදිලි කරන ලදී. “... සති මදකක කාලයක්ත සඳහා යුමරෝපීය රටව්ල ජනතාව්ට වීසා
නිකුත් කිරීෙ අත්හිටුව්න මලස ජනාධිපතිතුො නිලධාරීන්ත්ට උපමදස් ලබාදුන්ත්”10 බව් එයට පසු දින
නිමේදනයක්ත නිකුත් කරමින්ත් ජනාධිපති ොධයය ඒකකය සඳහන්ත් කළ අතර, ඒ අනුව් සිවිේ ගුව්න්ත්
මස්ව්ා අධිකාරිය “ප්රංශය, ජ¾ෙනිය, ස්පාඤ්ඤය, ස්වීඩනය, ස්විට්සර්ථලන්ත්තය, මනද¾ලන්ත්තය සහ
ඕස්මේලියාව්”11 යන රටව්ල සිට ෙගීන්ත් පැමිණිෙ අත්හිටවූමේය.
යථානුරEපී මනාවූ පළමු අගුළු දැමීමම් සතිය මගවීයාෙත් සෙග, මද්ශ සීොා ව්සා දැමිය යුතුද යන
ප්රශ්නය පිළිබඳ උනන්ත්දුව් තව්ත් ව්ැඩි විය. ඇත්ත ව්ශමයන්ත් ෙ, ො¾තු 17 ව්න විට, ගුව්න්ත් මතාටුපළ ව්සා
දැමිය යුතු යැයි රජමේ වව්දය නිලධාරීන්ත්මේ සංගෙය ජනාධිපතිව්රයාට නි¾මද්ශ කර තිබුණි.12
අමනක්ත අතට, “මම් අව්ස්ථාමේ දී ගුව්න්ත් මතාටුපළ මෙමහයුම් නව්තාලීමම් කිසිදු අව්ශයතාව්ක්ත නැහැ.
අපි ගුව්න්ත් මතාටුපළ පරිශ්රය තුළ මකාවිඩ්-19 පැතිරීෙ පාලනය කිරීෙ සඳහා ඉතා පරීක්තෂාකාරීව් පියව්ර
මගන ඇති බැවින්ත් මම් ව්න මතක්ත අපිට එය මහාඳින්ත් කළෙනාකරණය කර ගැනීෙට හැකිවී තිමබනව්ා”
යනුමව්න්ත් ගුව්න්ත් මතාටුපළ සහ ගුව්න්ත් මස්ව්ා සොගමම් සභාපති මම්ජර්ථ මජනරාේ චන්ත්ද්රසිරි ෙහතා
පැව්සුමේය.13
මකමස් මව්තත්, ව්හාෙ ක්රියාත්ෙක ව්න පරිදි ගුව්න්ත් මතාටුපළ ව්සා දෙන බව් එයට පසු දින ජනාධිපති
රාජපක්තෂ ප්රකාශයට පත් කමළ්ය. රEපව්ාහිනිය ඔස්මස් විකාශය වූ හමුව්කදී ඔහු මෙෙ කරeණ
සම්බන්ත්ධමයන්ත් තව්දුරටත් සාකච්ඡා මනාකළ යුතුය යන දැඩි ස්ථාව්රයක සිටින බව්ක්ත මපමනන්ත්නට
තිබුණි.14 මෙරටට ආපසු පැමිණි, පරික්තෂා කිරිමම් ක්රියාව්ලිය ෙගහැර සිටි පුද්ගලයින්ත් හා ඔවුන්ත්මේ
ආශ්රිතයින්ත් නිසා මරෝගය සම්මේෂණය වූ බව් සහ ඔවුන්ත් හඳුනා මගන ඔවුන්ත්ව් නිමරෝධායනයට මයාමු
කිරීෙ සඳහා ප්රමුඛ්ත්ව්ය ලබා දිය යුතු බව් ඔහු පැහැදිලි කමළ්ය. විමද්ශයන්ත්හි සිටින නැව්ත සිය රටට
පැමිණීෙට බලාමපාමරාත්තුමව්න්ත් සිටින ශ්රී ලාංකිකයන්ත් පිළිබඳව් ප්රශ්න කළ විට ජනාධිපතිව්රයා ස්ථිර
ව්ශමයන්ත් ෙ ප්රකාශ කමළ් පැමිණීම් සැලකිය යුතු මලස ඉහළ ගිය මහාත් මෙෙ ක්රියාව්ලිය යටපත් ව්නු
ඇති බව් ය. එමස් මහයින්ත්, රටව්ේ 15 ක්ත (ප්රධාන ව්ශමයන්ත් ෙ යුමරෝපීය රටව්ේ) ආව්රණය ව්න පරිදි
සංචාරක සීො දී¾ඝ කරන ලදී.15 ඉන්ත් සතියක්ත ඇතුළත, ආගෙන හා විගෙන මදපා¾තමම්න්ත්තුව් විදුත්
වීසා ලබා මගන ඇති, එමහත් එ් ව්න විටත් ශ්රී ලංකාව්ට පැමිණ මනාෙැති සියලු ෙ විමද්ශීකයින්ත්ට
ලබාදී තිබූ සියලු ආකාරව්ල විදුත් වීසා අත්හිටවූමේය.16 එයින්ත් දින මදකකට පසුව්, ජනාධිපති
ොධයය ඒකකය “මකාවිඩ්-19 වව්රස් තත්ත්ව්ය අව්ෙ ව්න තුරe දැනට තෙන්ත් සිටින ස්ථාන ව්ල
සුරක්තිතව් රැඳී සිටින මලස” විමද්ශයන්ත්හි සිටින ශ්රී ලාංකිකයින්ත් මගන්ත් ඉේලා ප්රකාශයක්ත නිකුත්
කමළ්ය.17 “විමද්ශයන්ත්හි සිටින ශ්රී ලාංකික සිසුන්ත්, ව්යාපාරිකයින්ත්, සහ රැකියාව්ල නියුතුවූව්න්ත් ආපසු
පැමිණීෙ සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ඉේලීම් මෙරට මරෝගය පැතිරීෙ පාලනය කළ පසු සලකා බලනු
ලබන බව්”18 ද එෙ ප්රකාශමේ ව්ැඩිදුරටත් සඳහන්ත් විය. වීසා අත්හිටුවීෙ ො¾තු 31 ෙධයෙ රාිය දක්තව්ා
බලපැව්ැත්වීෙට නියමිතව් තිබුණ ද, පසුව් ය අමේේ 7 ව්න දා දක්තව්ා දී¾ඝ කරන ලදී.19 එෙ සතිමේදී ෙ,
ආගෙන විගෙන මදපා¾තමම්න්ත්තුව් සියලු ෙ විමද්ශිකයින්ත්ට අලුතින්ත් නිකුත් කිරීෙ ද අත්හිටුව්න ලදී.20

දමරටට පැමිදණන්ත්නන්ත් පරීක්ෂා කිරීම සහ නිදරෝධායනය කිරීම
විමශ්ෂමයන්ත් ෙ, මද්ශ සීො සම්ූ¾ණමයන්ත් ෙ ව්සා දෙන මතක්ත ෙ, පැමිමණන සංචාරකයන්ත් ෙගින්ත්
වව්රසය රට තුළ ව්යාේත වීෙ ව්ැළැක්තවීෙ ව්ැදගත් විය. මකමස් මව්තත්, ආපසු බැලීමම්දී, රට තුළට
පැමිමණන්ත්නන්ත් මකාවිඩ් පරික්තෂාව්ට ලක්තකිරීෙ සඳහා රජය අනුගෙනය කළ ප්රතිපත්ති ඇතැම් විට
විෙතියට මහ්තු විය.
මුේ කාලමේ, ජනව්ාරි ොසමේදී, පැමිමණන්ත්නන්ත් පරීක්තෂාකිරීෙ අතිශය ලිහිේව් සිදුවූ බව් දක්තනට
ලැබුණි. ගුව්න්ත් මතාටුපමළ් මසෞඛ්ය කාර්ථයාංශයක්ත ස්ථාපන කරන ලද අතර, ෙගීන්ත්ට මකාවිඩ්
ආසාදනය වීමම් යම් ලක්තෂණක්ත දැනුණ මහාත් මෙෙ මසෞඛ්යය කාර්ථයාංශමේ සහාය ලබාගත හැකි බව්
ගුව්න්ත් මතාටුපළට මගාඩ බැසීෙට මපර ෙගීන්ත්ව් දැනුව්ත් කරන ලදී. ඒ සෙග ෙ, ෙගීන්ත් ප¾යන්ත්තය
තුළින්ත් ගෙන්ත් අතරතුර ඔවුන්ත්මේ ශරීර උෂ්ණත්ව්ය ස්ව්යංක්රීයව් පරීක්තෂා කරන ලද අතර, චීනමේ සිට
පැමිමණන ෙගීන්ත් දැඩි “පරීක්තෂාව්ට” ලක්ත කරන ලදී.21 චීනමේ සිටි ශ්රී ලාංකික සිසුන්ත් පැමිණීෙ ආරම්භ
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වූ විට, “නිතිපතා මසෞඛ්යය පරීක්තෂාව්න්ත්ට සහභාගී ව්න මලස සහ සිය ශරීර උෂ්ණත්ව්ය පිළිබඳව්
සැලකිලිෙත්ව් සිටින මලස ඔවුන්ත්ගමන්ත් ඉේලා සිටින ලදී. තව්ද, අව්ෙ ව්ශයමන්ත් දින 20 ක්ත ව්ත් මුහුණු
ආව්රණ පැළඳ සිටින මලස ද ඔවුන්ත්මගන්ත් ඉේලා සිටින ලදී.”22 මකමස් මව්තත්, වූහාන්ත් ව්ල ඉමගනුෙ
ලබමින්ත් සිටි සිසුන්ත් 33 මදමනක්ත මෙරටට මගන්ත්ව්ා ගැනීෙ සඳහා රජය ශ්රී ලංකන්ත් ගුව්න්ත් සොගෙ සෙග
එක්තව් ෙහත් ප්රචාරයක්ත ලබා මදමින්ත් ‘ගලව්ා ගැනීමම් මෙමහයුෙක්ත’ දියත් කළ අව්ස්ථාමේදී රජය
විමශ්ෂමයන්ත් එෙ සිසුන්ත්ව් දියතලාව් යුධ හමුදා කඳවුමර්ථ නිමරෝධායනය කරවීෙට පියව්ර ගත්මත්ය.23
මෙමලස, වව්රසය සම්මේෂණය වීෙ ව්ැළැක්තවීෙ සඳහා නිමරෝධායනය වීමම් අව්ශයතාව් ජනව්ාරි
තරම් මුේ කාලමේදී පව්ා රජය දැන සිටි නමුත්, චීනමේ සිට පැමිමණන්ත්නන්ත් සම්බන්ත්ධමයන්ත්ව්ත් එය
අනුගෙනය කිරීෙට කටයුතු මනාකමළ් ය. තව්ද, මරෝග ලක්තෂණ රහිත මරෝගීන්ත් පරික්තෂා කිරීෙ සඳහා
කිසිදු ක්රියාො¾ගයක්ත මනාතිබූ බැවින්ත් එව්ැනි මරෝගීන්ත් සිටීමම් හැකියාව් පිළිබඳව් රජය දැනුව්ත්ව්
මනාසිටි බව්ක්ත මපනී යයි. 2020 ජූනි ොසය ව්න මතක්ත ෙ ශ්රී ලංකාව් විමදස් රටව්ල සිට පැමිමණන්ත්නන්ත්
පී.සී.ආර්ථ. පරීක්තෂණ මයාදා ගනිමින්ත් පරීක්තෂා කිරීෙ නිල ව්ශමයන්ත් ආරම්භ කර මනාතිබුණි.24
විමදස් රටව්ල සිට පැමිමණන්ත්නන්ත් නිමරෝධායනය කිරීෙ සලකා බැලීමම්දී ද රජය ඒ සම්බන්ත්ධමයන්ත්
අව්ධානය මයාමු කිරීෙට අමපාමහාසත් වී ඇති බව් මපනී යයි. ො¾තු 1 ව්ැනි දා සිට 9 ව්ැනිදා අතර
කාලමේ දී ශ්රී ලාංකිකයින්ත් 8,507 මදමනක්ත නැව්ත ශ්රී ලංකාව්ට පැමිණියහ; ඔවුන්ත්ව් සෘජුව් ෙ
නිමරෝධායනට මයාමු කරනව්ා මව්නුව්ට ඔවුන්ත්ට තෙ ප්රමද්ශමේ මපාලිස් ස්ථානය සහ මසෞඛ්යය
නිලධාරින්ත් මව්ත මගාස් ලියාපදිංචි වී, තෙන්ත් විසින්ත්ෙ “ස්ව්යං-නිමරෝධායනයට” ලක්ත ව්න මලසට
ඔවුන්ත්ට දැනුම් මදන ලදී.25
ආරම්භමේ දී ෙහජනතාව් නිමරෝධායනය වීෙට බිමයන්ත් පසුවිය. රජය විමද්ශයන්ත්හි සිට මෙරටට
පැමිණි පුද්ගලයින්ත් සංඛ්යාව් දැන සිටියත්, අදාළ ප්රමද්ශව්ල ලියාපදිංචි වී සිටි සංඛ්යාව් හා විමද්ශයන්ත්හි
සිට පැමිණි සංඛ්යාව් සොන මනාවීය. විවිධ රජමේ නිලධාරීන්ත් ොධයය හරහා නිමරෝධායන වීමම්
ව්ැදගත්කෙ අව්ධාරණය කරනු දක්තනට ලැබුණ අතර, මසෞඛ්යය අධිකාරින්ත් මව්ත සිය මරෝග ලක්තෂණ
අනාව්රණය මනාකළ විමද්ශයක සිට පැමිණි පුද්ගලමයකුට විරුද්ධව් නඩු පැව්රීෙට පව්ා තෙන්ත්
නිමයෝග කළ බව් ජනාධිපති රාජපක්තෂ පැව්සීය.26 ඒ සෙගෙ, ප්රාමද්ශීය ප්රජාව්න්ත් තෙ ප්රමද්ශයන්ත්හි
නිමරෝධායන ෙධයස්ථාන පිහිටුවීෙට එමරහිව් විමරෝධය දැක්තවූහ. ො¾තු ෙස මුේ භාගමේදී හැඳල
ලාදුරe මරෝහල නිමරෝධායන ෙධයස්ථානයක්ත මලස මයාදා ගන්ත්නා බව් නිමේදනය කළ අව්ස්ථාමේ දී 27
ඒ අව්ට පදිංචි ජනතාව් එයට විමරෝධය පළ කළ අව්ස්ථාව් මෙය පළමුමව්න්ත් ෙ දැකගත හැකි වූ
උදාහරණය වූමේ අතර, එෙ ආරවුල සෙථයකට පත්කිරීෙට මද්ශපාලන ෙැදිහත්වීම් පව්ා අව්ශය විය.
ස්ව්යං නිමරෝධායනය අමේක්තෂා කළ ආකාරයට සොන අන්ත්දමෙන්ත් ක්රියාත්ෙක මනාවීෙ මහ්තුමව්න්ත්,
රජය ො¾තු 10 ව්න දින දකුණු මකාරියාව්, ඉතාලිය සහ ඉරානමේ සිට පැමිමණන සියේලන්ත්ට
නිමරෝධායනය වීෙ අනිව්ා¾ය බව් නිමේදනය කළ අතර, දින 14 ක කාලයක්ත ස්ව්යං නිමරෝධායනය
ව්න මලසට අමනක්ත රටව්ල සිට පැමිමණන්ත්නන්ත් මගන්ත් ද ඉේලා සිටිමේය.28 මම් අනුව්, එෙ විමශ්ිතව්
සඳහන්ත් කරන ලද රටව්ල සිට පැමිමණන පිරිස් නිමරෝධානය කිරීෙ සඳහා හමුදා නිලධාරින්ත් විසින්ත්
ගුව්න්ත් මතාටුපමළ් සිට කන්ත්දකාඩු, ූනානි සහ දියතලාව් යන හමුදා කඳවුරe ව්ල පිහිටුව්ා ඇති
නිමරෝධායන ෙධයස්ථාන තුන මව්ත රැමගන යන ලදී. මම් අතරතුර හමුදාව් තව්ත් නිමරෝධායන
ෙධයස්ථාන සකස් කිරීමෙහි ද නිරත විය.
එයට පසු දින සිට ෙ, නිමරෝධායන ෙධයස්ථානව්ල ඇති පහසුකම් සම්බන්ත්ධමයන්ත් එේල ව්න විමේචන
සොජ ොධයය හරහා දැකගත හැකි විය. ොධය අෙතමින්ත් මසෞඛ්යය ඇෙතිනී පවිරා ව්න්ත්නිආරච්චි
මෙෙ විමේචන ප්රතික්තමෂ්ප කළ අතර, අන්ත්ත¾ජාලමේ ව්ැරදි ප්රව්ෘත්ති පළ මනාකරන මලස ද ඉේලා
සිටියාය. “ඇතැම්විට මෙරටට පැමිමණන්ත්නන්ත් පව්තින අව්දානම් තත්ත්ව්ය පිළිබඳව් මනාදැනුව්ත්ව්
සිටිනව්ා මහෝ, නැත මහාත් එය ඔවුන්ත්මේ ආත්ො¾ථකාමීකෙ මහෝ විය හැක; එමහත් රමට් මසෞඛ්යය
ඇෙති ව්ශමයන්ත් ෙට විමශ්ෂමයන්ත් ෙ රමට් ජීව්ත් ව්න ජනතාව් මකමරහි ව්ගකීෙක්ත තිමබනව්ා; එනම්
ඔවුන්ත් ආරක්තෂා කිරීමම් සහ මරෝගය ව්යාේත වීෙ ව්ැළැක්තවීමම් ව්ගකීෙ තිමබනව්ා” යනුමව්න්ත් ප්රකාශ
කළාය.29
මසෞඛ්ය ඇෙතිව්රිය මෙමලස මරෝගය ව්ැළැක්තවීමම් අව්ශයතාව් දැඩි මලස අව්ධාරණය කළ ද, ශ්රී
ලංකාව් මුලදී නිමරෝධායනය කමළ් දකුණු මකාරියාව්, ඉතාලිය සහ ඉරානමේ සිට පැමිණි පුද්ගලයින්ත්
පෙණි. සැබවින්ත් ෙ, මෙෙ අව්ධිමේ දී චීනමේ සිට පැමිණි පිරිස් නිමරෝධායනයට මනායැවීෙ පුදුෙයට
කරeණකි. රජය විසින්ත් අනුගෙනය කරනු ලබන අව්දානම් තක්තමස්රe කිරීමම් ක්රියාව්ලියට අනුව් චීනය
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අඩු අව්දානම් රටක්ත මලස මපන්ත්නුම් කරන බව් මෙෙ තීරණය සම්බන්ත්ධමයන්ත් ප්රශ්න කළ අව්ස්ථාමේ දී
වව්දය අනිේ ජාසිංහ පැව්සුමේය.30 එයට පසු දින, යුමරෝපමේ සිට පැමිමණන සියලුෙ මදනා
අනිව්ා¾ය නිමරෝධායනයට ලක්තවිය යුතු බව් ප්රකාශ කරන ලදී.31
“ඉහළ අව්දානම්” සහිත රටව්ල සිට පැමිමණන්ත්නන්ත් අනිව්ා¾යමයන්ත් නිමරෝධායනට ලක්තවිය යුතු වූව්ත්,
ඇතැමෙක්ත එෙ ක්රියාව්ලිය ෙගහැර සිටීෙට සෙත් විය. ඇත්ත ව්ශමයන්ත්ෙ, එමලස ආපසු පැමිණ
නිමරෝධායනය ෙගහැර සිටින්ත්නන්ත් මසායා ඔවුන්ත්ව් නිමරෝධායනයට මයාමු කරන මලස ො¾තු 18 ව්න
දින ජනාධිපති රාජපක්තෂ මපාලිසිමයන්ත්, හමුදාමව්න්ත්, ෙහජන මසෞඛ්යය පරික්තෂකව්රeන්ත්මගන්ත් සහ ග්රාෙ
නිලධාරීව්රeන්ත්මගනේ ඉේලා සිටිමේය.32 අඩු තරමින්ත් මුේ අව්ධිමේ දී මහෝ හමුදාව් විසින්ත් විමද්ශ
රටව්ල සිට පැමිණි පුද්ගලයින්ත් ව් ගුව්න්ත් මතාටුපමළ් සිට නිමරෝධායන ෙධයස්ථාන මව්ත ප්රව්ාහනය කර
ඔවුන්ත්ට නිමරෝධායන පහසුකම් සපයා දුන්ත් අව්ස්ථාමේ පව්ා ඔවුන්ත් එය ෙගහැර සිටි බව් සැලකිේලට
ගත යුතු කරeණකි. තව්ද, පරිපාලනය මම් සම්බන්ත්ධමයන්ත් අප්රසාදය පළකර ප්රතිචාර දක්තව්මින්ත්,
නිමරෝධානය ෙගහැර සිටි පුද්ගලයින්ත්ට නිමරෝධායන වීෙට බල කර සිටිය ද, එය විමද්ශයන්ත්හි සිට
පැමිමණන පුද්ගලයින්ත් තුළ නිමරෝධායන ක්රියාව්ලිය සුරක්තිත සහ ඵලදායක ව්න්ත්මන්ත්ය යන්ත්න පිළිබඳ
පැහැදීෙක්ත සහ විශ්ව්ාසයක්ත මගාඩනැඟීෙට අමපාමහාසත් වී ඇති බව් එයින්ත් මපනී යයි. සැබවින්ත් ෙ,
අමේේ ොසය තරම් පසු කාලමේ දී පව්ා, ඉන්ත්දියාව්, ඉන්ත්දුනීසියාව් සහ ඩුබායි ව්ැනි රටව්ල සිට පැමිණ
නිසි පරිදි නිමරෝධායනය මනාවූව්න්ත් ආශ්රිතව් වව්රසය ආසාදනය වූව්න්ත් ව්ා¾තා මව්මින්ත් තිබුණි.33
තව්ත් මකටි කලකින්ත්, එයටත් ව්ඩා ව්ැඩි පිරිසක්ත විමද්ශයන්ත්හි සිට මෙරටට පැමිණි අතර, ඔවුන්ත්ව් නිසි
පරිදි නිමරෝධායනය කිරීෙට අමපාමහාසත් වීෙ මහ්තුමව්න්ත් ඔවුන්ත් ෙගින්ත් මරෝගය ව්යාේත වීෙ
ආසාදිතයින්ත් සංඛ්යාව් සීඝ්රමයන්ත් ඉහළ යාෙට ප්රධාන මහ්තුව්ක්ත විය.34

නැවත සිය රට පැමිණීම
මෙමතක්ත සාකච්ඡා කළ කරeණු ව්ලින්ත් පැහැදිලි ව්න පරිදි, මද්ශසීො ප්රතිපත්තිය සංදර්ථභය තුළ ඉස්ෙතු
ව්න ප්රධාන ොතෘකාව්ක්ත ව්න්ත්මන්ත් විමද්ශගතවී සිටි පුද්ගලයින්ත් නැව්ත සිය රට පැමිණීමම් ගැටළුව්යි.
ව්සංගතය මලෝකය පුරා පැතිර යාෙත් සෙග, විමදස් රටව්ල ජීව්ත්ව් සිටි ශ්රී ලාංකිකයන්ත් විශාල
ව්ශමයන්ත් නැව්ත මෙරටට පැමිමණන්ත්නට පටන්ත් ගත්හ. විමද්ශ රටව්ල රැකියා අව්ස්ථා අහිමි වීෙ ඔවුන්ත්
එමස් පැමිණීෙට බලපෑ ප්රධානතෙ මහ්තුව් වූ අතර, ඔවුන්ත් ජීව්ත්ව් සිටි ප්රමද්ශව්ල ව්සංගත තත්ත්ව්මයහි
පැව්ති උග්ර බව් ද ආපසු මෙරටට පැමිණීෙට ඔවුන්ත්ව් මපළඹවූ තව්ත් කරුණක්ත විය. විමශ්ෂමයන්ත් ෙ
මරෝගීන්ත් සංඛ්යාව් ව්ැඩිමව්මින්ත් පැව්ති සහ නිමරෝධායනය කිරීෙට සිදුව්න පුද්ගලයින්ත් සංඛ්යාව් දිමනන්ත්
දින ඉහළ යමින්ත් පැව්ති තත්ත්ව්යක්ත තුළ මසෞඛ්ය පද්ධතිමයහි පැව්ති ධාරිතාව්ය සැලකිේලට ගැනීමම්
දී, විමදස් රටව්ල සිටි පුද්ගලයින්ත් නැව්ත මෙරටට පැමිණීෙ මෙරට සිටි ශ්රී ලාංකිකයින්ත්ට අභිමයෝගයක්ත
එේල කමළ්ය.
මකමස් මව්තත්, නැව්ත සිය රට පැමිණීමම් මුේ කාලය වූ මපබරව්ාරි ොසමේ දී, රජය මම්
සම්බන්ත්ධමයන්ත් ව්ැඩි උනන්ත්දුව්ක්ත දැක්තවූමේය. චීනමේ අමනකුත් ප්රමද්ශ ව්ල සිටි සිසුන්ත් ඔවුන්ත් විසින්ත් ෙ
මෙරටට පැමිණි අතර, ව්සංගතමේ මක්තන්ත්ද්රස්ථානය වූ වූහාන්ත් ප්රමද්ශමේ සිරවී සිටී ශ්රී ලාංකික සිසුන්ත්
නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගැනීෙට රජය “අනුග්රහය දැක්තවීමම් මෙමහයුෙක්ත” දියත් කමළ්ය.35 එමහත්, ඒ ව්හාෙ
රජය නැව්ත පැමිමණන්ත්නන්ත් අවධ¾යෙත් කිරීෙට ද පටන්ත් ගත්මත්ය. ො¾තු ොසමේ ෙැදභාගමේ දී,
නිමරෝධායන ධාරිතාව් මහ්තුව් මලස දක්තව්මින්ත්, මෙරටට පැමිණීම් සම්ූර්ථණමයන්ත් ෙ නව්තා දැමිය යුතු
යැයි ජනාධිපතිව්රයා ස්ථිර මලස කියා සිටිමේය.36 ඒ අනුව්, ො¾තු ොසය අව්සානය ව්න විට, ගුව්න්ත්
මතාටුපමළහි සියලු ෙ පැමිණීම් අත්හිටුව්න ලද අතර, විමද්ශයන්ත්හි සිටින ශ්රී ලාංකිකයන්ත්ට ඔවුන්ත්
සිටින තැන්ත්ව්ල ෙ සිටින මලසට ජනාධිපති ොධය ඒකකය උපමදස් දුන්ත්මන්ත්ය.37 මකමස් මව්තත්, එෙ
අව්ස්ථාමේ විමශ්ෂ මහ්තූන්ත් ෙත පුද්ගලයින්ත් නැව්ත මෙරටට මගන්ත්ව්ා ගත් අව්ස්ථා කිහිපයක්ත ද ඇත.
විමද්ශ කටයුතු අොතයාංශය විසින්ත් ඉන්ත්දියාමේ සංචාරය කරමින්ත් සිටි ව්න්ත්දනාකරeව්න්ත් 48 මදමනක්ත38
මෙන්ත්ෙ ඉන්ත්දියාව්39 සහ මන්ත්පාලය40 ව්ැනි රටව්ේ ගණනාව්ක අධයාපනය ලබමින්ත් සිටි ශ්රී ලාංකික
සිසුන්ත් ද නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගැනීෙට පහසුකම් සැලසීෙ එයට උදාහරණය මලස දැක්තවිය හැක. අමනකුත්
රටව්ල සිටින සිසුන්ත් ද නැව්ත ශ්රී ලංකාව්ට පැමිණීෙට ඉේලීම් කළහ: මබලරEස් රාජයමේ සිටි සිසුන්ත්
850 මදමනක්ත මෙන්ත්ෙ බංගලාමද්ශය ව්ැනි රටව්ල41 සිටි සිසුන්ත් ද ආපසු පැමිණීෙට පහසුකම් සලසන
මෙන්ත් ජනාධිපතිතුොට ලිඛිත ඉේලීම් ඉදිරිපත් කළහ. ඇත්ත ව්ශමයන්ත් ෙ, රජය ඔවුන්ත් නැව්ත මෙරටට
පැමිණිෙ අවධ¾යෙත් කර තිබුණ ද, ශ්රී ලාංකිකයන්ත්ට විමද්ශයන්ත්හි සිට නැව්ත පැමිණීෙ සඳහා රජමේ
6

සහාය ඉේලා සිටීෙට ‘ශ්රී ලංකාව් අෙතන්ත්න’ (Contact Sri Lanka) නම් වූ ො¾ගගත පිවිසුෙක්ත ද දියත්
කමළ්ය. ෙැයි ෙස අව්සානය ව්න විට, පුද්ගලයින්ත් 42,522 මදමනක්ත නැව්ත මෙරටට පැමිණීෙට මෙෙ
මව්ේ අඩවිමයහි ලියාපදිංචි වී සිටියහ.
ව්ැදගත් කරeණක්ත ව්න්ත්මන්ත්, බංගලාමද්ශමේ සිටි ශ්රී ලාංකිකයන්ත්මගන්ත් ලැබුණු ඉේලීමම්දී, ඔවුන්ත්
“ඔවුන්ත්මේ ගුව්න්ත් ටිකට්පත් සඳහා මගවීම් කරන්ත්මන්ත් මකමස්ද යන්ත්න සහ මෙරටට පැමිණි පසු
නිමරෝධායනය ව්න්ත්මන්ත් මකමස්ද” යන්ත්න පිළිබඳව් විමශ්ෂමයන්ත් ෙ සඳහන්ත් කර තිබීෙයි.42
නිමරෝධායන ෙධයස්ථාන සඳහා කිසිදු ගාස්තුව්ක්ත අයමනාකරන බව් ආරම්භමේදී ජනතාව්ට තහවුරe
කරන ලදී. ොර්ථතු ොසය ෙැද භාගමේ දී ලුතිනන්ත් මජනරාේ ශමේන්ත්ද්ර සිේව්ා “නිමරෝධායනය කර ඇති
පුද්ගලයින්ත් මගන්ත් ගාස්තුව්ක්ත අය කර ගන්ත්නා බව්ට ඇති මචෝදනා” ප්රතික්තමෂ්ප කමළ්ය.43 නිමරෝධායන
ෙධයස්ථානව්ල සිටින කිසිමව්කුමගන්ත් ගාස්තුව්ක්ත අය මනාකරන බව් මසෞඛ්ය අොතයාංශය ද
නිමේදනයක්ත නිකුත් කරමින්ත් අව්ධාරණය කමළ්ය44. මකමස් මව්තත්, මෙෙ කාලව්කව්ානුමේ දී ෙ,
මහෝටේ හිමි සොගම් විසින්ත් එෙ මහෝටේ නිමරෝධායන ෙධයස්ථාන45 මලස මයාදා ගැනීෙ සඳහා ලබා
දීෙට ‘ඉදිරිපත් මව්මින්ත්’ සිටි අතර, ප්රශ්නගත ආපසු පැමිමණන්ත්නන්ත්ට මහෝටේ ව්ල නිමරෝධායනය වීෙ
සඳහා ප්රමේශය තිමේ නම් රජය ඔවුන්ත් ආපසු මගන්ත්ව්ා ගැනීමම් මෙමහයුම්ව්ලට පහසුකම් සලසන
බව්ක්ත මපමනන්ත්නට තිබුණි. නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගැනීමම් කාර්ථයය සඳහා ශ්රී ලංකන්ත් ගුව්න්ත් සොගමම් සහාය
ඇතිව් පහසුකම් සලසන ලද අතර, ශ්රී ලංකන්ත් ගුව්න්ත් සොගෙ “විමශ්ෂ ගුව්න්ත් යානයක්ත මයදවීමම් දී
ෙගීන්ත් මගන ඒෙ සඳහා හිස් ගුව්න්ත් යානයක්ත යැවීෙට සිදුවීෙත්, ආපසු පැමිමණන විට ගුව්න්ත් යානමයන්ත්
භාගයක්ත පෙණක්ත ෙගීන්ත්මගන්ත් පිරී තිබීෙත්, ෙගීන්ත් සඳහා ව්සා ඇති විමදස් රටව්ල ගුව්න්ත් මතාටුපළ
විව්ෘත කරව්ා ගැනීෙට විශාල පිරිව්ැයක්ත දැරීෙට සිදුවීෙත් නිසා ඒ සඳහා අතිශය ඉහළ පිරිව්ැයක්ත දැරීෙට
සිදු ව්න බව්” සඳහන්ත් කරමින්ත් අමේේ ොසමේ දී නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගන්ත්නා ලද පුද්ගලයන්ත්මේ ගුව්න්ත්
ටිකට්පත් මිල අධික වීෙ සාධාරණීකරණය කමළ්ය.46
ශ්රී ලාංකික සංක්රෙණික මස්ව්කයින්ත්මගන්ත් බහුතරයක්ත මස්ව්මේ මයදී සිටින ෙැද මපරදිග රටව්ල රැකියා
මකමරහි ව්සංගතමයන්ත් දැඩි බලපැෙක්ත එේල විය.47 එහි ප්රතිඵලයක්ත මලස, මබාමහෝ ශ්රී ලාංකිකයන්ත්ට
රැකියා අහිමි වී කිසිදු මුදලක්ත මනාෙැති වීමෙන්ත් නැව්ත මෙරටට පැමිණීෙට රජමේ සහාය අව්ශය වියය.
රජය විමදස්ගත ශ්රී ලාංකිකයින්ත් සඳහා ආරම්භ කරන ලද මව්ේ අඩවිමයහි දහස් සංඛ්යාත පිරිසක්ත
ලියාපදිංචි වී සිටියහ. අමේේ ෙැද භාගමේදී, ආපසු මගන්ත්ව්ා ගැනීම් සඳහා පහසුකම් සැලසීෙ පිණිස
විමද්ශ අොතයාංශය විමද්ශ මස්ව්ා නියුක්තති කා¾යාංශය සෙග අත්ව්ැේ බැඳගත්මත්ය.48 විමදස් රටව්ල
අතරෙංවී සිටින්ත්නන්ත්මේ හදිසි අව්ශයතා ඉටුකර දීෙ සඳහා උපකාර වීෙ පිණිස සුභ සාධන සහාය
ලබාදීෙ ද ඔවුන්ත්මේ සැලසුම් අතර විය. මෙව්ැනි සැලසුම් තිබියදීත්, තෙන්ත්ව් අතහැර දො සහ
මනාසලකා හැර ඇති බව්ට මචෝදනා කරමින්ත් විමද්ශයන්ත්හි ශ්රී ලංකා තානාපති කා¾යාල ඉදිරිපිට
විමරෝධය දක්තව්න්ත්නන්ත් ඔවුන්ත්මේ සජීවී දර්ථශන පළ කළ අතර, ඉලක්තක කළ කණ්ඩායම් මව්ත එෙ
සහන මනාලැබීෙ පිළිබඳ ව්ා¾තා ොධයව්ල සුලභව් පළ විය. මකමස් නමුත්, එය එමස් මනාව්න බව්
රජය ස්ථිර මලස ෙ පැව්සුමේය. ජුනි ොසය අගභාගමේ දී, සංචාරක අොතය ප්රසන්ත්න රණතුංග, “රජය
මකාවිඩ්-19 ව්යාේත වීෙ පාලනය කිරීෙ සඳහා සහ මලෝකමේ විවිධ රටව්ල තව්ෙත් අතරෙංවී සිටින ශ්රී
ලාංකිකයන්ත් නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගැනීෙ සඳහා ප්රමුඛ්ත්ව්යක්ත ලබාදී ඇති බැවින්ත් ගුව්න්ත් මතාටුපළ නැව්ත
විව්ෘත කරන නිශ්චිත දිනයක්ත කීෙට අපට මනාහැකියි”49 යනුමව්න්ත් සඳහන්ත් කමළ්ය. එමහත්, ජූලි
ොසය තරම් පසු කාලයක්ත ව්න විට පව්ා, විමද්ශ ආොතයාංශමේ මේකම් රවිනාත් ආ¾යසිංහ සඳහන්ත්
කල ආකාරයට, “2020 ජුනි 16 දින ව්න විට රටව්ේ 117 ක 52,401 මදමනක්ත (විමද්ශගත ශ්රී
ලාංකිකයන්ත්) ආපසු මගන්ත්ව්ා ගැනීෙට (ඉතිරිව්) සිටියහ. ආපසු පැමිණීෙට බලාමපාමරත්තුමව්න්ත් සිටි
සිසුන්ත් සංඛ්යාව් 2,590 ක්ත (4.9%) ද, මකටිකාලීන වීසා දරන්ත්නන්ත් සංඛ්යාව් 5,825 ක්ත (11.12%) ද වූ
අතර, ඉතිරි අයමගන්ත් 39,001 (74.43%) ක්ත සංක්රෙණික මස්ව්කයින්ත් විය. මොවුන්ත් මගන්ත් 26,321
(50.23%) ක්ත ජීව්ත් වූමේ ෙැද මපරදිග කලාපමේ ය.”50 ජූලි ෙස අව්සානය ව්න විටත් එෙ තත්ත්ව්ය
එමලසෙ පැව්තුණි. ඔහු ප්රකාශ කළ අන්ත්දෙට, ජුනි 25 ව්න දා ව්න විට, 2020 මපබරව්ාරි 1 ව්න දින
වූහාන්ත් ව්ල සිසුන්ත් 33 මදනා මගන්ත්ව්ා ගැනීෙත් සෙග නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගැනීමම් ක්රියාව්ලිය ආරම්භවූ
අව්ස්ථාමේ සිට නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගැනීෙ සඳහා මයාදව්න ලද ගුව්න්ත් යානා ව්ලින්ත් මම් දක්තව්ා මගන්ත්ව්ා
මගන ඇති ශ්රී ලාංකිකයන්ත් සංඛ්යාව් 10,355 මදමනක්ත පෙණි.51 ඔහු තව්දුරටත් සඳහන්ත් කළ පරිදි,
නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගනු ලබන්ත්මන්ත් කව්මරක්තද යන්ත්න තීරණය කරනු ලබන්ත්මන්ත් පාලනමේ ඉහළෙ
ෙට්ටම්ව්ල අධිකාරින්ත් විසින්ත් ය: “නැව්ත මෙරටට මගන්ත්ව්ා ගැනීමම්දී (විමදස්ගත ශ්රී ලාංකිකයින්ත්)
විමද්ශ අොතයාංශය, කුෙන ගුව්න්ත් යානා මයාදව්න්ත්මන්ත්ද යන්ත්න සහ අදාළ ක්රෙමේදය කුෙක්තද යන්ත්න
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තීරණය කරන පාර්ථශ්ව් ව්න ජනාධිපති මේකම් කා¾යාලය සහ මකාවිඩ්-19 ජනාධිපති කා¾ය සාධක
බලකාය සෙග සමීපව් සම්බන්ත්ධීකරණය කරයි. ශ්රී ලංකන්ත් ගුව්න්ත් මස්ව්ය ගුව්න්ත් ගෙන්ත් පහසුකම්
සම්පාදනය කිරීෙට සහමයෝගය දක්තව්යි; ආරක්තෂක අංශ නිමරෝධායන කටයුතු සිදුකිරීමම් ව්ගකීෙ දරන
අතර, මසෞඛ්යය අධිකාරින්ත් මසෞඛ්යය පරික්තෂාව්න්ත් සහ අනිෂ්චිත තත්ත්ව්යන්ත් සඳහා සූදානම්ව් සිටිති.”
මකමස් මව්තත්, ජූලි ෙස ෙැද භාගය ව්න විට, විමද්ශයන්ත්හි සිටින ශ්රී ලාංකිකයන්ත් ආපසු මගන්ත්ව්ා
ගැනීෙට ප්රමුඛ්ත්ව්ය ලබා මදන බව් රජය ප්රකාශ කර තිබියදීත් එෙ කාර්ථයය තාව්කාලිකව් නව්තා දෙන
ලදී. විමද්ශ අොතයාංශමේ නැමගනහිර ආසියා අංශමේ අධයක්තෂ මජනරාේ කන්ත්දීපන්ත් බාලසුබ්රෙනියම්
ොධයයට අදහස් දක්තව්මින්ත් මෙමස් ප්රකාශ කමළ්ය: “මෙරට මකාවිඩ්-19 ආසාදිතයින්ත් සංඛ්යාව්
කළෙනාකරණය කරගත හැකි ප්රොණයක්ත දක්තව්ා අඩුව්න තුරe අපි මෙරටට ආපසු මගන්ත්ව්ා ගැනීමම්
ක්රියාව්ලිය තාව්කාලිකව් නව්තා දැමුව්ා... අපිට නිමරෝධායන ෙධයස්ථාන ව්ල ධාරිතාව්යන්ත් ඉක්තෙව්ා
යාෙට ඉඩදිය මනාහැකියි. මෙරට මකාවිඩ්-19 ආසාදිතයින්ත් සංඛ්යාව් පාලනය කර ගත් පසු නැව්ත
මගන්ත්වීමම් ක්රියාව්ලිය යළි ආරම්භ කරනව්ා”. එෙ කාලය තුළදී හඳුනා ගන්ත්නා ලද මකාවිඩ්
ආසාදිතයින්ත් මගන්ත් විශාල සංඛ්යාව්ක්ත එමලස ආපසු පැමිණි පුද්ගලයින්ත්ට සම්බන්ත්ධකම් තිබූ අය වීෙ
මහ්තුමව්න්ත් එය සාධාරණීකරණය වූව්ා විය හැක. මකමස් මව්තත්, තෙ ශ්රී ලාංකික පුරව්ැසියන්ත් විමද්ශ
රටකදී ව්සංගතයට නිරාව්රණය මකාට අත්හැර දෙනව්ාට ව්ඩා, මෙරට නිමරෝධායන ධාරිතාව්න්ත් ඉහළ
නංව්ා, නැව්ත පැමිමණන්ත්නන්ත් නිමරෝධායනය කිරීමම් ක්රියාව්ලිය ශක්තතිෙත් කිරීෙ ව්ඩා උචිත ව්න්ත්නට
තිබුණි. මකමස් මහෝ, නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගැනීෙ අත්හිටුව්න බව් ප්රකාශ කළත්, නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගැනීමම්
ගුව්න්ත් ගෙන්ත් පිළිබඳ ව්ාර්ථතා අඛ්ණ්ඩව් ොධයව්ල පළ විය. උදාහරණයක්ත මලස, අමගෝස්තු ෙස මුල දී,
මබෞද්ධ භික්තූන්ත් සහ ශිෂයයින්ත් ඇතුළත් ශ්රී ලාංකිකයන්ත් 87 මදමනකුමගන්ත් සෙන්ත්විත කණ්ඩායෙක්ත
ගුව්න්ත් යානයකින්ත් නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගන්ත්නා ලදී.52 අමගෝස්තු ෙස අගභාගමේ දී, ඕස්මේලියාමේ ප¾ත්
නුව්ර සිට ආපසු පැමිමණනන්ත් රැගත් ගුව්න්ත් යානයක්ත මෙරටට පැමිණි බව් ව්ා¾තා වූ අතර,53
සැේතැම්බර්ථ ොසමේ දී සීමෂේහි සිට රැකියා අහිමි වූ ශ්රී ලාංකිකයන්ත් මෙරටට මගන්ත්ව්ා ගත් බව් දක්තනට
ලැබුණි.54 ඇත්ත ව්ශමයන්ත් ෙ, ඔක්තමතෝම්බර්ථ ොසය ව්න විට අලුතින්ත් මකාවිඩ් මපාකුරු බිහිවීෙ
මහ්තුමව්න්ත් නැව්ත මගන්ත්ව්ා ගැනීමම් ව්ැඩසටහන අඩපණ වූ අව්ස්ථාමේ දී හමුදා ප්රධානී ශමේන්ත්ද්ර
සිේව්ා ොධය මව්ත ප්රකාශ කළ පරිදි ඒ දක්තව්ා ෙ විමද්ශයන්ත්හි සිටින ශ්රී ලාංකිකයන්ත් 300 ත් 400 ත්
අතර ප්රොණයක්ත දිනපතා ආපසු මෙරටට රැමගනවිත් තිබුණි.55 මකමස් මව්තත්, ඔක්තමතෝම්බර්ථ ොසය
ව්න විට, ශ්රී ලාංකිකයන්ත් මබාමහෝ මදමනක්ත නැව්ත ශ්රී ලංකාව්ට පැමිණීෙට බලාමපාමරාත්තුමව්න්ත් සිටී
අතර, ශ්රී ලාංකික සංක්රෙණික මස්ව්කයින්ත් මුහුණ දී සිටි අව්දානෙ මෙරට සිටි ශ්රී ලංකිකයින්ත් මුහුණ දුන්ත්
අව්දානෙ මෙන්ත් හය ගුණයකටත් ව්ඩා ඉහළ මගාස් තිබුණි .56

සංචාරක ක¾මාන්ත්තය නැවත ආරම්භ කිරීම
ජුනි ොසමේ දී රට ව්සා දැමීෙ ලිහිේ වූ විට, සහ ෙහා ෙැතිව්රණය මපමනන ොනමේ තිබියදී, ශ්රී
ලංකාව් ව්යාජ සාොනය තත්ව්යක්ත කරා පියෙනිමින්ත් සිටිමේය. රට ව්සා තිබූ එයට මපර ොස කිහිපය
තුළ දී, මබාමහෝ මදමනකුට තෙ රැකියා සහ ව්යාපාරික කටයුතු අහිමි වීෙ මහ්තුමව්න්ත් ඔවුන්ත්මේ ජීවිතය
සම්ූ¾ණමයන්ත් ෙ මව්නස් වී තිබූ අතර, ආහාර සහ අතයාව්ශය මස්ව්ා මබදිහැරීමම් පද්ධතිය විසින්ත්
ආ¾ථිකෙය ව්ශමයන්ත් ව්ඩාත් පීඩාව්ට පත්ව් සිටියවුන්ත් මබාමහෝ දුරට බැහැර කිරීෙ නිසා රට ව්සා තැබීෙ
ෙ ඔවුන්ත්මේ මීළඟ ජීව්න අරගලයන්ත් තව්ත් උග්ර කමළ්ය. අන්ත්තර්ථජාතික පැමිණීම් සීො කිරීෙ සංචාරක
ක¾ොන්ත්තමයහි නියැළී සිටි පුද්ගලයින්ත්ට හා සොගම් ව්ලට, විමශ්ෂමයන්ත් ෙ සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ
ව්යාපාර ව්ලට මෙන්ත්ෙ සංචාරක ෙග මපන්ත්ව්න්ත්නන්ත්, රියදුරන්ත්, කුඩා කඩ හිමියන්ත් ව්ැනි ස්ව්යං රැකියා
ව්ල නියුතු වූව්න්ත්ට දැඩි බලපැෙක්ත එේල කමළ්ය. ව්ඩාත් බලපෑම් එේල විය. පැහැදිලිව් ෙ, මද්ශ සීො
යළි විව්ෘත කරන මලස සහ සංචාරක ක¾ොන්ත්තය නැව්ත ආරම්භ කරන මලස රජයට බලපෑම් එේල
මව්මින්ත් පැව්තුණි.
මෙමලස එේල මව්මින්ත් පැව්ති පීඩනයන්ත් සියලු ශ්රී ලාංකිකයින්ත් ආරක්තෂා කිරීෙ පිණිස ශ්රී ලංකා මද්ශ
සීො තුළින්ත් වව්රසය තුරන්ත් කිරීමම් අව්ශයතාව්යට ප්රතිවිරුද්ධ විය. ආරම්භමේදී, රජය රට ව්සා
තැබිය යුතුය යන ස්ථාව්රමේ සිටිමේය. එමහත් ජූනි ොසමේ දී, අමගෝස්තු ෙස 1 ව්න දින සිට සංචාරක
කර්ථොන්ත්තය සඳහා මද්ශ සීො නැව්ත විව්ෘත කරන බව්ට මපාමරාන්ත්දු වූව්ත්, සංචාරක අොතය ප්රසන්ත්න
රණතුංග දිගින්ත් දිගට ෙ එෙ දිනය කේ දැමූ අතර, 57 අවුරුද්මද් ඉතිරි කාලය පුරා ෙ රට ව්සා තබන
ලදී.
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මකමස් නමුත්, රට නැව්ත විව්ෘත කිරීෙ පිළිබඳ කතාබහ අඛ්ණ්ඩව් පැව්තුණි. ශ්රී ලංකා සංචාරක
ප්රව්¾ධන අධිකාරිය විමද්ශීය සංචාරකයින්ත් රට තුළ සංචාරය කරන විට “ඔවුන්ත් ගෙන්ත් කළ ස්ථාන
මසායා ගැනීෙට හැකි” ව්න මයදුෙක්ත (app) හඳුන්ත්ව්ා දුන්ත්මන්ත්ය.58 එමෙන්ත් ෙ, අධිකාරිය මකාවිඩ්-19
ව්සංගතමයන්ත් පසු අව්ධිමේ දී මෙමහයුම් ආරම්භ කිරීෙට සූදානම්ව් සිටි, අධිකාරිමේ ලියාපදිංචි සියලු
ෙ ආයතන ව්ලට ‘සුරක්තිත සහ ආරක්තිත’ අනුකූලතා සහතිකකරණ ක්රෙයක්ත හදුන්ත්ව්ා දී එය
ක්රියාත්ෙක කිරීෙ කඩිනම් කමළ්ය.59 මකමස් මව්තත්, සැේතැම්බර්ථ මුේ භාගය ව්න විට, මම් සඳහා
ලැබී තිබුමණ් අයදුම්පර 160 ක්ත පෙණක්ත වූ අතර, එෙ සහතිකරණය ලබා ගැනීෙ සඳහා ඇති උනන්ත්දුව්
හීනවී මගාස් තිබූ බව්ක්ත මපමනන්ත්නට තිබුණි.60 මෙෙ අංශමේ ආ¾ථීක ව්ශමයන්ත් බලපෑෙට ලක්තව්
සිටියවුන්ත්ට සුභසාධන පැමක්තජයක්ත හඳුන්ත්ව්ා මදනු ලැබූව්ත්, සුභසාධානය අව්ශයව් සිටි පුද්ගලයින්ත්
විශාල ප්රොණයකට ඒ සඳහා අව්ශය විධිෙත් සුදුසුකම් මනාතිබුණි. ශ්රී ලංකා සංචාරක අධිකාරිමේ
සභාපති කිෙ¾ලි ප්රනාන්ත්දු ෙහත්මිය සඳහන්ත් කළ ආකාරයට, සංචාරක අංශමේ ක්රියාත්ෙක ව්න
ආයතන 25,000 ක්ත පෙණ අවිධිෙත් සහ ලියාපදිංචි මනාවූ ඒව්ා වීෙ මෙයට මහ්තුව් විය. 61 ආරක්තිත
සහතිකකරණය ලබා ගැනීෙ සඳහා ලැබුණු අයදුම්පත් ප්රොණය අඩුවීෙට ද එෙ මහ්තුව් ෙ බලපෑමේය.
අමගෝස්තු ොසමේ දී, “තරe පමහ් මහෝටේ ව්ල සිට නව්ාතැන්ත් පහසුකම් සපයන නිව්ාස” දක්තව්ා වූ සියලු
ආකාරව්ල නව්ාතැන්ත් පහසුකම් සපයන්ත්නන්ත් සඳහා අදාළ ව්න, මකාවිඩ් ව්සංගතමයන්ත් පසු
සංචාරකයින්ත්ට නව්ාතැන්ත් සපයා දීෙ පිළිබඳ පිටු 90 ක ොර්ථමගෝපමද්ශයක්ත ලබා දී,62 ඒ සෙග ෙ ශ්රී
ලංකා සංචාරක අධිකාරිමේ දෑ අවුරeදු උපාය ො¾ගික සැලස්ෙක්ත ද එළිදක්තව්න ලදී.63 මකමස් මව්තත්,
මම් සියේලක්ත ෙ අනාගතමේ මනාදන්ත්නා දිනයක දී රට විව්ෘත ව්න්ත්මන්ත්ය යන බලාමපාමරාත්තුව් ඇතිව්
ගත් පියව්ර ව්න අතර, කිෙර්ථලි ප්රනාන්ත්දු සඳහන්ත් කළ ආකාරයට රට විව්ෘත කිරීමම් තීරණය මසෞඛ්ය
නිලධාරින්ත් විසින්ත් ගනු ලබන්ත්නක්ත මේ.64
සැේතම්බර්ථ ොසමේ දී ද, ගුව්න්ත් මතාටුපළ විව්ෘත කිරීෙ දින නියෙයක්ත මනාෙැතිව් කේ දො තිබූ නමුත්
ඒ පිළිබඳව් තිබූ බලාමපාමරාත්තු ඉහළ ෙට්ටෙක පැව්තුණි. ඇෙති රණතුංග සඳහන්ත් කළ ආකාරයට,
“ගුව්න්ත් මතාටුපළ විව්ෘත කිරීෙ සම්බන්ත්ධ නි¾මද්ශ අොතය ෙණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති” අතර,
මසෞඛ්ය බලධාරීන්ත් අව්සර දුන්ත් ව්හාෙ අොතයංශය ගුව්න්ත් මතාටුපළ විව්ෘත තරනු ඇත.65 මසෞඛ්ය
බලධාරින්ත්මේ අව්සරය ලැබී පැය 12 ක්ත ඇතුළත සංචාරක ක¾ොන්ත්තය නැව්ත ආරම්භ කිරීෙට සුදානම්
බව් සංචාරක රාජය අොතය ඩී. වී. චානක කලින්ත් පව්සා තිබුණි. මම් අතරතුර, ඔක්තමතෝම්බර්ථ ොසමේ දී,
පළමු ව්තාව්ට, රජය මතෝරාගන්ත්නා ලද රටව්ේ සෙග සංචාරක බුබුළු ඇති කිරීමම් හැකියාව් සාකච්ඡා
කමළ්ය.66 එමහත්, මකාවිඩ් ව්සංගතය තුරන්ත් කිරීමම් කාර්ථයයට ප්රමුඛ්ත්ව්ය ලබා දීමම් අරමුණ නිසා
මෙෙ අදහස අනුෙත මනාවීය. ඇෙති රණතුංග පැව්සූ ආකාරයට, “අපි මකාවිඩ්-19 ජාතික කා¾ය
සාධක බලකා රැස්වීමම්දී පව්ා යුමරෝපමයන්ත්, අේනිදිග ආසියාමව්න්ත්, සහ රeසියාමව්න්ත් සංචාරක
කණ්ඩායම් මගන්ත්වීෙට ඇති අව්ස්ථාව් පිළිබඳව් සාකච්ඡා කළ නමුත්, මකාවිඩ්-19 ව්සංගතය නිසා
කිසිදු සංචාරකමයක්ත රට තුළට මගන්ත්වීෙට ඔවුන්ත්මේ අව්සරය මනාලැබුණි.”67 ඒ මකමස් මව්තත්, ඒ
ආකාරමේ සියලු ඇඟවීම් තිබුණ ද, රට විව්ෘත කරනු ලැබූව්ත් සංචාරක කර්ථොන්ත්තය නැව්ත ආරම්භ
කිරීෙට ව්ඩා ආපසු මගන්ත්ව්ා ගැනීම් ව්ලට ප්රමුඛ්ත්ව්ය ලබා මදනු ඇත.68
මකමස් නමුත්, ඔක්තමතෝම්බර්ථ ෙැද ව්න විට සියේල ව්ඩාත් නරක අතට හැරeමණ්ය. ශ්රී ලංකාමේ
විශාලතෙ ඇඟළුම් ක¾ොන්ත්ත ශාලා ව්ලින්ත් එකක්ත ව්න බ්රැන්ත්ඩික්තස් ආයතනයට අයත් එක්ත ක¾ොන්ත්ත
ශාලාව්ක්ත මකාවිඩ්-19 ව්ැළැක්තවීෙ සඳහා ප්රොණව්ත් ආරක්තෂක ක්රියාො¾ග ගැනීෙට අමපාමහාසත් වී
ඇතැයි පැව්මසන තත්ව්යක්ත නිසා එහි මස්ව්කයින්ත් ආශ්රිතව් මරෝගීන්ත් මපාකුරක්ත නි¾ොණය වීෙ
මහ්තුමව්න්ත් එෙ ආයතනය දැඩි අව්ධානයට ලක්ත විය. එහි මස්ව්කයින්ත් එක්තදහස් පන්ත්සියයකට (1,500)
ව්ැඩි සංඛ්යාව්කට මකාවිඩ් වව්රසය ආසාදිත වී ඇති බව්ට තහවුරු වීෙත් සෙග රට දැඩි මලස
පරීක්තෂාකාරී වූ අතර, නැව්ත ව්රක්ත රට අර්ථධ ව්ශමයන්ත් ව්සා දෙන ලදී. 69 දිගින්ත් දිගට ෙ මරෝගීන්ත් ව්ා¾තා
වීෙ නිසා රමට් මද්ශ සීො සම්ූ¾ණමයන්ත් විව්ෘත කිරීෙ තව්දුරටත් කේ ගිමේය.
මනාව්ැම්බර්ථ මුේ කාලමේ දී, සංචාරක අොතයාංශය ප්රධාන මහෝටේ හිමිකරeව්න්ත් මගන්ත් සෙන්ත්විත,
මජට්වින්ත් සිම්ෆනි ආයතනමේ සභාපති හිරාන්ත් කුමර්ථ මේ සභාපතිත්ව්මයන්ත් යුත් සංචාරක උපමද්ශන
කමිටුව්ක්ත පිහිටුව්න ලදී. “ආරම්භමේ දී සංචාරක බුබුලක්ත මහෝ සංචාරක මකාරිමඩෝව්ක්ත නි¾ොණය
කිරීෙ ෙගින්ත් සංචාරක ක¾ොන්ත්තය සඳහා රට නැව්ත විව්ෘත කිරීෙට අව්ශය කාර්ථයරාමු සහ මයෝජනා
ඉදිරිපත් කිරීෙට මෙන්ත්ෙ, ඒ අතර කාලමේ දී, සංචාරක ක්තමෂ්රය ෙත යැමපන්ත්නන්ත් සඳහා මකටිකාලීන
විකේප ජීව්මනෝපාය ො¾ග මසවීමම්” කාර්ථයය එෙ කමිටුව් මව්ත පැව්රeණි.70 එෙ රැස්වීමම්දී, කුමර්ථ
“මපාළිය එකතු මව්මින්ත් පැව්තීෙ නිසා මෙෙ අංශමේ පා¾ශ්ව්කරeව්න්ත්ට කිසිදු ආදායෙක්ත මනාෙැතිව්
9

ඒව්ා මගවීෙට මනාහැකි වීමෙන්ත් ඔවුන්ත් ව්ර්ථතොනමේ අත්විඳින මූලය අපහසුතා අව්ධාරණය කළ අතර,
මම් සඳහා යම් ආකාරයක රජමේ සහාය අව්ශය බව් සඳහන්ත් කමළ්ය.” 71
මදසැම්බර්ථ ොසමේ දී, මසෞඛ්යය අොතයාංශමේ මකාවිඩ්-19 සායනික කළෙනාකරණ විද්ව්ත්
කමිටුමේ මයදවුම් සහිතව් ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රව්¾ධන අධිකාරිය විසින්ත් අන්ත්ත¾ජාතික සංචාරක
ක¾ොන්ත්තය නැව්ත ආරම්භ කිරීෙ සම්බන්ත්ධමයන්ත් “සියේල ඇතුළත් ො¾මගෝපමද්ශයක්ත” සකස් කර
එය අනුෙැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී. එෙ අධිකාරිමේ සභාපති කිෙ¾ලි ප්රනාන්ත්දු, 2021 ජනව්ාරි 1
ව්න දින සිට අන්ත්තර්ථජාතික සංචාරකයින්ත් සඳහා ගුව්න්ත් මතාටුපළ විව්ෘත කිරීෙට නි¾මද්ශ කර තිබුණි.
සංචාරකයින්ත් පැමිණීමෙන්ත් පසු මෙරට සංචාරය කිරීෙ සම්බන්ත්ධමයන්ත් මබාමහෝ සීොකිරීම් තිබූ අතර,
ආරක්තිත සහතිකය සහිත මහෝටේව්ල පෙණක්ත නව්ාතැන්ත් පහසුකම් ලබා ගන්ත්නා මලද උපමදස් ලබා
දී තිබුණි.72 මම් අතරතුර, ශ්රී ලංකාව් එන්ත්නත් ලබාගත් සංචාරකයන්ත්ට මෙරටට පැමිණීෙට අව්සර
ලබාදීෙ සම්බන්ත්ධමයන්ත් සලකා බැලිය යුතු බව් පා¾ලිමම්න්ත්තු උපමද්ශක කාරක සභාව්කදී සංචාරක
අොතය ප්රසන්ත්න රණතුංග සඳහන්ත් කමළ්ය.73 මකමස් මව්තත්, මෙෙ අව්ස්ථාමේ දී වුව්ද, නැව්ත රට
විව්ෘත කිරීෙ සලකා බලමින්ත් සිටියා මිස ඒ සම්බන්ත්ධමයන්ත් ස්ථිර තීරණයක්ත ප්රකාශ මනාකරන ලදී.
එමහත්, පිටත්වීෙට මපර පී.සී.ආර්ථ. පරීක්තෂණ සිදු කළ, යුමක්ර්නමේ සිට පැමිමණන සංචාරකයන්ත්
පිරිසක්ත රැගත් පළමු ව්ැනි විමශ්ෂ ගුව්න්ත් යානය විමශ්ෂ ආරක්තෂක ොර්ථමගෝපමද්ශ යටමත් මදසැම්බර්ථ
28 ව්න දින මෙරටට පැමිණීෙට නියමිත බව් නත්තේ සෙය ආසන්ත්නමේ දී හදිසිමේ ප්රකාශ කරන
ලදී.74 මුේ සැලැස්ෙට අනුව් මදසැම්බර්ථ 28 සිට ජනව්ාරි 24 දක්තව්ා කාලය කුළ ගුව්න්ත් යානා 24 ක්ත
ෙගින්ත් එකකින්ත් යුමක්ර්න සංචාරකයන්ත් 215 මදනා බැගින්ත් මගන්ත්වීෙට අමේක්තෂා කරන ලදී. ව්ාර්ථතා වූ
අන්ත්දෙට, නියමු ව්යාපෘතියක්ත මලස ක්රියාත්ෙක වූ මෙෙ ව්යාපෘතිය රeසියාමේ හිටපු තානාපති උදයංග
වීරමකෝන්ත් විසින්ත් මෙමහයව්න ලද අතර, ජනාධිපති මගෝඨාභය රාජපක්තෂ, අග්රාොතය ෙහින්ත්ද
රාජපක්තෂ, ආ¾ථික පුන¾ජීව්නය සහ දරිද්රතාව්ය තුරන්ත්කිරීෙ සඳහා ව්න ජනාධිපති කා¾ය සාධක
බලකාමේ සභාපති බැසිේ රාජපක්තෂ සහ සංචාරක අොතය ප්රසන්ත්න රණතුංග ඒ සඳහා ූ¾ණ අනුබලය
ලබා දී ඇත.75 විවිධ ූ¾ව්ාරක්තෂක ක්රෙමේද අනුගෙනය කර ඇති බව්ට සහතිකවීම් ලබා දී තිබියදීත්,
ඔවුන්ත් පැමිණ දින කිහිපයක්ත ගතව්න විට ෙ, යුමක්ර්න ජාතිකයන්ත් කිහිප මදමනකුට මකාවිඩ්-19
ආසාදනය වී ඇති බව් තහවුරe විය.76 යුමක්ර්න ජාතික සංචාරකයින්ත් කණ්ඩායෙ සිය ආයතනමේ
අධීක්තෂණමයන්ත් බැහැරව් සංචාරය කරන බව් ශ්රී ලංකා සංචාරක අධිකාරී සභාපති කිෙ¾ලි ප්රනාන්ත්දු
විසින්ත් එසැනින්ත් ජනාධිපතිව්රයාට ලිපියක්ත ෙගින්ත් දැනුම් මදන ලදී.77 මෙමලස, අව්ස්ථාව් එළමඹන
මතක්ත ොස ගණන්ත් බලා සිටිමින්ත් ඉතා සැලකිලිෙත්ව් සැලසුම් සකස් කර තිබියදීත්, අව්සානමේ
සංචාරකයන්ත් සඳහා රට විව්ෘත කළ විට, එය බිය සහිත අවුේ සහගත තත්ව්යක්ත බව්ට පත් විය. නව්
ව්සර එළමඹන විට මබාමහෝ මදනාට එය අසුබදායක බමව්න්ත් පිරී ඇති ව්සරක්ත මලස හැඟී ගිමේය.

සමාප්තතිය
සෙස්තයක්ත මලස බැලූ විට, මකාවිඩ්-19 ව්සංගතය තුළ දී, විමශ්ෂමයන්ත් ෙ එහි ආරම්භක අව්ධිමේදී, ශ්රී
ලංකාව් මද්ශ සීො ප්රතිපත්තිය හැසිරවූ ආකාරය ඵලදායී බව් මපමනන්ත්නට තිමේ. මකමස් මව්තත්,
ව්සංගතමේ පළමු ව්සර තුළ රජමේ ප්රතිපත්ති මව්නස්වූ ආකාරය මදස සමීපව් බලන විට එහි මබාමහෝ
ෙග හැරeණු අව්ස්ථා සහ කඩවූ මපාමරාන්ත්දු දක්තනට ලැමේ. ගුව්න්ත් මතාටුපළ ව්සා ඇති බව් නිමේදනය
කළ ද, මුළු ව්සර පුරා ෙ පාමහ් විමද්ශ රටව්ල සිට පැමිණීම් අඛ්ණ්ඩව් සිදු විය. නිමරෝධායනය
අනිව්ා¾ය බව් ප්රකාශයට පත් කළද, මෙය මබාමහෝ මදනා විසින්ත් කඩ කරනු ලබන බව් මහෝ ව්රින්ත් ව්ර
රජය විසින්ත් ෙ ලිහිේ කරනු ලබන බව් දක්තනට ලැබුණු අතර, එහි ප්රතිඵලයක්ත මලස ‘ආනයනය කරන
ලද’ මකාවිඩ් මරෝගීන්ත් සෙස්තයක්ත මලස රටපුරා මරෝග ව්යාේතිය ව්ැඩි වීෙට බලපෑ ප්රධාන මහ්තුව්ක්ත
විය. ආපසු මගන්ත්ව්ා ගන්ත්නා බව්ට මපාමරාන්ත්දු ලබා දුන්ත් නමුත්, ශ්රී ලංකාව් දී¾ඝ කාලයක්ත තිස්මස්
විමද්ශ විනිෙය සඳහා යැපුණු විමද්ශ සම්මේෂණ මෙරටට උපයා දුන්ත්, විමද්ශයන්ත්හි මස්ව්මේ නියුතු ශ්රී
ලාංකිකයින්ත් විශාල පිරිසක්ත ව්සර අව්සානය ව්න විටත් එෙ රටව්ල අතරෙංවී සිටින ෙට්ටෙට එෙ
ක්රියාව්ලිය පුරා අසොනතා දක්තනට ලැබුණි. සුපරික්තෂාකාරීව් සලකා බැලීමෙන්ත් පසුව් හා දැඩි
මසෞඛ්යය ො¾මගෝපමද්ශ ක්රියාත්ෙක කිරීමෙන්ත් පසුව් පෙණක්ත මද්ශ සීො විව්ෘත කරනු ලබන බව්ට
මපාමරාන්ත්දු වූ නමුත්, සංචාරකයින්ත් මරෝගය ව්යාේත කිරීෙ පෙණක්ත මනාව්, බලධාරීන්ත්මේ පාලනය ද
ඉක්තෙව්ා ක්රියා කරන බව් පළමු සංචාරකයින්ත් කණ්ඩායෙ විසින්ත් ෙ ඔේපු කරන ලදී.
ශ්රී ලංකාව්ට ව්සංගතය පැමිණි දින පටන්ත්, වව්රසය මහ්තුමව්න්ත් දස දහස් ගණනකට ජීවිත අහිමි
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වූ අතර, ආ¾ථික දුෂ්කරතා මහ්තුමව්න්ත් තව්ත් විශාල සංඛ්යාව්කමේ ජීවිත දැඩි බලපෑෙට ලක්තවී තිමේ.
විමශ්ෂමයන්ත් ෙ නීති සහ අදාළ ප්රතිපත්ති හා ොර්ථමගෝපමද්ශ අනුගෙනය කිරීෙට අමපාමහාසත්වීමෙහි
ප්රතිඵල මලස වව්රසය පැතිරීෙට මහ්තු වූ කරුණු පිළිබඳ සෙස්ත ඇගයීෙක්ත සිදු කිරීෙ අනාගතමේදී ශ්රී
ලංකාව් තුළ ව්ඩාත් ව්ගවීෙක්ත සහිත පාලනයක්ත ප්රව්ර්ථධනය කිරීෙ සඳහා අතයාව්ශය ව්න අතර, එය
ව්සංගතය (එය ව්ැරදි මලස කළෙනාකරණය කරනු ලැබීෙ ද ඇතුළත්ව්) මහ්තුමව්න්ත් බලපෑෙට
ලක්තවූව්න්ත්ට සිදුවූ අහිමිවීම් ව්ලට පිළියම් ලබාමදන බව් සහතික කිරීෙ සඳහා ව්න අතයාව්ශය පියව්රක්ත
ද මේ. ශ්රී ලංකාව්ට ව්සංගතය ව්යාේතවීෙ පාලනය කිරීෙ ඉතා ෙැනවින්ත් සිදු කිරීමම් හැකියාව් ඇති බව්
දැන සිටියදීත්, ව්සංගතය ව්ැරදි මලස කළෙනාකරණය කරනු ලැබීෙ විමශ්ෂමයන්ත් ෙ අවධර්ථයෙත්
කරව්න්ත්නක්ත මේ. මෙය කාර්ථයක්තෂෙ ෙහජන මසෞඛ්ය යටිතල ව්ූහය විසින්ත් මෙයට මපර ක්රියාත්ෙක
කළ බරව්ා සහ ෙැමේරියා ව්ැනි මරෝග ෙර්ථදනය කිරීමම් ව්යාපාර ව්ලින්ත් ෙනාව් පැහැදිලි මව්යි.
මකාවිඩ්-19 ව්සංගතය සඳහා රජය ප්රතිචාර දැක්තවූ ආකාරය විෙසා බැලීමම්දී ශ්රී ලංකාව් මෙෙ
තත්ත්ව්යට පත්වීෙ අමේක්තෂා කළ හැකි මදයක්ත මේ. රමට් මද්ශ සීො ප්රතිපත්ති සහ ව්සංගත
කළෙනාකරණය පිළිබඳ මෙෙ විශ්මේෂණය පසුගිය කාලමේ දක්තනට ලැබුණු පරිදි මරෝගය
ව්යාේතවීෙ පාලනය කිරීෙ සඳහා ශ්රී ලංකාව් සතු හැකියාව් ෙත පදනම්ව් ඇත.

11

මූලාශ්ර
1

Govt. offers sops to airlines as crises-hit tourism slumps | Daily FT (2.3.2020)
SL on alert for Coronavirus | Daily FT (25.1.2020)
3
BREAKING NEWS : Confirmed case of Coronavirus in Sri Lanka (newsfirst.lk) (27.1.2020)
4
Govt. unleashes multipronged fight against coronavirus | Daily FT (29.1.2020)
5
Govt. unleashes multipronged fight against coronavirus | Daily FT (29.1.2020)
6
BIA battles on against coronavirus | Daily FT (1.2.2020)
7
BIA reopened for visitors from today | Daily FT (6.3.2020)
8
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM | (13-03-2020) - YouTube (13.3.2020)
9
Govt. tightens COVID-19 prevention measures as total cases climb to two | Daily FT (13.3.2020)
10
Govt. intensifies COVID-19 battle, patient count reaches 5 | Daily FT (14.3.2020)
11
Govt. intensifies COVID-19 battle, patient count reaches 5 | Daily FT (14.3.2020)
12
BIA will not be shut down, says AASL Chief | Daily FT (17.3.2020)
13
BIA will not be shut down, says AASL Chief | Daily FT (17.3.2020)
14
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM | (17-03-2020) - YouTube (timestamp: 5:33)
15
BIA will not be shut down, says AASL Chief | Daily FT (17.3.2020)
16
SL closed for all countries until 31 March | Daily FT (25.3.2020)
17
Govt. appeals to overseas Sri Lankans to stay in respective countries | Daily FT (27.3.2020)
18
Govt. appeals to overseas Sri Lankans to stay in respective countries | Daily FT (27.3.2020)
19
BIA extends ban on incoming passenger flights till 7 April | Daily FT (28.3.2020)
20
SL extends suspension of all types of visas | Daily FT (29.3.2020)
21
SL on alert for Coronavirus | Daily FT (25.1.2020)
22
21 Lankan students in China return to SL following coronavirus outbreak | Daily FT (28.1.2020)
23
BIA battles on against coronavirus | Daily FT (1.2.2020)
24
Govt. starts PCR tests at BIA | Daily FT (2.6.2020)
25
Govt. further expands COVID-19 treatment facilities | Daily FT (20.3.2020)
26
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM | (17-03-2020) - YouTube (timestamp: 5:00)
27
Hendala Leprosy Hospital selected as quarantine facility | Daily FT (5.3.2020)
28
Fresh COVID-19 quarantine measures rolled out from today | Daily FT (10.3.2020)
29
Govt. defends COVID-19 quarantine measures amidst criticism | Daily FT (12.3.2020)
30
Govt. tightens COVID-19 prevention measures as total cases climb to two | Daily FT (13.3.2020)
31
Govt. intensifies COVID-19 battle, patient count reaches 5 | Daily FT (14.3.2020)
32
President unveils relief measures, appeals for unity in fight against COVID-19 | Daily FT (18.3.2020)
33
One more COVID-19 death, total cases at 189 | Daily FT (9.4.2020)
34
New high of 865 COVID-19 patients | Daily FT (24.10.2020)
35
SriLankan Airlines’ crew recounts mercy mission to Wuhan | Daily FT (4.2.2020)
36
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM | (17-03-2020) - YouTube (timestamp: 5:33)
37
Govt. appeals to overseas Sri Lankans to stay in respective countries | Daily FT (27.3.2020); Special request
by the Government to Sri Lankan expats - President's Media Division (pmdnews.lk) (27.3.2020)
38
All Buddhist pilgrims stranded in India repatriated | Daily FT (22.3.2020)
39
FM tracking SL students in South India amidst lockdown | Daily FT (27.3.2020)
40
SL Embassy in Nepal reaches out to Lankans, assures support in wake of COVID-19 restrictions | Daily FT
(30.3.2020)
41
Lankans in Bangladesh appeal to Govt. to evacuate them urgently | Daily FT (12.4.2020)
42
Lankans in Bangladesh appeal to Govt. to evacuate them urgently | Daily FT (12.4.2020)
43
First batch of travellers from South Korea quarantined | Daily FT (11.3.2020)
44
Citrus offers 150-room Waskaduwa resort for use as quarantine centre | Daily FT (21.3.2020); Hemas offers
Club Hotel Dolphin as quarantine centre | Daily FT (21.3.2020); JKH offers Trinco Blu as quarantine centre |
Daily FT (21.3.2020)
45
First batch of travellers from South Korea quarantined | Daily FT (11.3.2020)
46
SriLankan Airlines explains high costs of running Coronavirus rescue flights | EconomyNext (26.4.2020)
47
'I'm trapped': the UAE migrant workers left stranded by Covid-19 job losses | Coronavirus | The Guardian
(20.4.2020)
2

12

48

Foreign Ministry and Foreign Employment Bureau team up to assist migrant workers in ME | Daily FT
(16.4.2020)
49
Airport reopening pushed back to mid-August: Prasanna | Daily FT (30.6.2020)
50
Role of foreign employment in Sri Lanka’s economic revival: Challenges and opportunities | Daily FT
(8.7.2020)
51
Role of foreign employment in Sri Lanka’s economic revival: Challenges and opportunities | Daily FT
(8.7.2020)
52
Daily Mirror - Sri Lanka Latest Breaking News and Headlines - Print Edition A second group of Sri Lankans
repatriated from Thailand (22.8.2020)
53
Special repatriation flight for Sri Lankans in Perth, Australia - Adaderana Biz English | Sri Lanka Business
News (26.8.2020)
54
Sri Lanka : Another 472 stranded Sri Lankans repatriated (colombopage.com) (11.9.2020)
55
Sri Lanka slows repatriation flights at airport as Covid-19 quarantine needs go up | EconomyNext
(11.10.2020)
56
Minuwangoda COVID-19 cases threaten migrant workers’ prospects for return | Daily FT (12.10.20200
57
Airport reopening pushed back to mid-August: Prasanna | Daily FT (30.6.2020); BIA reopening pushed back
to September | Daily FT (21.7.2020); Airports will open before April - Official | Daily News (16.9.2020); Sri
Lanka : Sri Lanka airports will not be opened until COVID-19 is 100% controlled - Tourism Minister (colombopage.com) (17.9.2020)
58
All-inclusive Sri Lanka Tourism app now ready | Daily FT (11.8.2020)
59
SLTDA fast-tracks issuance of ‘Safe and Secure’ tourist hotel compliance certification | Daily FT (11.8.2020)
60
Mixed response to ‘Safe and Secure’ COVID-19 certification from tourism industry | Daily FT (7.9.2020)
61
SPOTLIGHT with Larry | KIMARLI FERNANDO - YouTube (29.6.2020)
62
SPOTLIGHT with Larry | KIMARLI FERNANDO - YouTube (29.6.2020)
63
Sri Lanka Tourism Strategic Action Plan 2020-2022 to reform industry | Daily FT (26.8.2020)
64
SPOTLIGHT with Larry | KIMARLI FERNANDO - YouTube (29.6.2020)
65
Sri Lanka : Sri Lanka airports will not be opened until COVID-19 is 100% controlled - Tourism Minister (colombopage.com) (17.9.2020); see also, Airports can be reopened within 12 hours of receiving green light: State
Minister D.V. Chanaka (newsfirst.lk) (6.9.2020)
66
Proposal to bring small tour groups still under discussion: Tourism Minister | Daily FT (27.10.2020)
67
Proposal to bring small tour groups still under discussion: Tourism Minister | Daily FT (27.10.2020)
68
Airports can be reopened within 12 hours of receiving green light: State Minister D.V. Chanaka (newsfirst.lk)
(6.9.2020)
69
COVID-19 cases in Minuwangoda cluster tops 1500 (newsfirst.lk) (13.10.2020)
70
Tourism Minister appoints 11-member Advisory Committee | Daily FT (4.11.2020)
71
Tourism Minister appoints 11-member Advisory Committee | Daily FT (4.11.2020)
72
New guidelines in the offing to welcome tourists from 1 Jan. | Daily FT (1.12.2020)
73
Sri Lanka to welcome tourists from countries which will vaccinate citizens | EconomyNext (4.12.2020)
74
Sri Lanka re-starts tourism under Covid-19 rules from December 28 | EconomyNext (25.12.2020)
75
Eureka! First post-COVID tourists set to arrive from Ukraine today | Daily FT (28.12.2020)
76
Three Ukrainian tourists test positive for COVID-19 in Sri Lanka’s tourism revival project | EconomyNext
(30.12.2020)
77
Tourism Chief caught unawares about Ukrainians’ jaunts to Mirissa, Yala | Daily FT (4.1.2021)

13

