
1 

 

මාධ්ය නිවේදනය  

 

“ේෙයස්ෙය නසංචාරක නඋපේේශයෙලට නසාධ්ාරණ නේ ේතුෙක් නයැතැ”යි නවිේේශ නකටයුතු නඅමාතය 

 නආචාර්  නසරත් නඅමුණුගම නම තා නකි යි න 

 

පසුගියදා ඇතිවූ සිද්ධීන්වලින් අනතුරුව රටේ ප්රචණ්ඩකාාී  සිුවීම්  ට   ාකාා්පප්කාාී  ්රියා 

 ට ටනොගත් බැවින්, ටෙරටට පැමිටෙන සංචණාරායන් ටවනුටවන් රටව්ක කිහිපයක් විසින් 

නිකුත් ටාොට ඇති සංචණාරා උපටද්ශනවලට (Travel Advisories) සාධාරෙ ට ේතුවක් 

නැතැයි විටද්ශ ාටයුතු අොතය ආචණාර්ය සරත් අමුණුගෙ ෙ තා පැවැසීය. සංචණාරා ක්ට ේත්රය 

කිසිුව අප සුතාවාට ලක් ීම ටනොෙැත. 

 

අොතයවරයා ට්  බව ප්රාාශ ාට ේ ෙෑතාදී නිකුත් ාරනු ලැබූ සංචණාරා උපටද්ශන 

ස් බන්ධටයන් සාාච්ඡා කිී ෙ සඳ ා ටෙරටට සංචණාරායන් රැටගන එන ප්රමු  ටපට ේ 

වයාපාකයායන් , ශ්රී ලංාා සංචණාරා ප්රවර්ධන ාාර්යාංශට  ටයය  න නිලධාී න්, ශ්රී ලංාන් 

ගුවන් ටසේවට   ා ටවනත් විටද්ශීය ගුවන් ටසේවාවල නිටය ජිතයන්  මුවූ අවස ථාටේදීය. 

සංචණාරා ාර්ොන්තය ආරක් ා ටාොට වැඩිදියුණු කිී ෙ සඳ ා රයය පූර්ෙ ටලස 

ඇපාැපීම සිටින බව ඔහු ප්රාාශ ාට ේය.  

 

සාොනයටයන් පැමිටෙන ගුවන්යානාවලට අෙතරව, ටලොව ප්රමු තෙ සංචණාරා ටෙට යු්  

සොගෙක් වන  TUI ගුවන් සොගෙ ටාො ඹට එක් සතියාට විටශේ  ගුවන් ගෙන්වාර 03 ක් 

්රියාත්ො කිී ෙට නියමිත බවත්,  ට අෙතරව සංචණාරායන් වැඩිර ර පැමිටෙන වාරට දී 

TUI සොගට්  සුට  පට  ගී ෙගී ටනෞාාව ශ්රී ලංාාවට පැමිමටෙට නියමිත බවත් සංචණාරා 

වයාපාරට  ප්රමු  ටපට ේ නිටය ජිතටය  අොතයවරයාට දැනු්  ුවන් . රුසියාටේ එටර ෆ ටලොේ 

ගුවන් ටසේවය 2018 ඔක්ටත බර් 28 වැනිදා සිට ටෙොස ාේ නුවර සිට ටාො ඹ දක්වා ඍජු 

ගුවන් ගෙන් ආර්   ා  බවත්, ස විස  ගුවන් ටසේවය 2018 ටනොවැ් බර් 04 වැනිදා සිට සූකයච් 

නුවර සිට ටාො ඹ බලා සෘජු ගුවන් ගෙන් ආර්   ාරන බවත් ඔවුහු අොතයවරයාට දැනු්  

ුවන් . ට්  අතර, ටලොව ප්රමු  ටපට ේ සංචණාරා ොර්ටග පටද්ශා ග්රන්ථ ප්රාාශායකු වන 

ටල න්ලි ්පලැනේ ශ්රී ලංාාව ටලොව ට ොඳෙ සංචණාරා ගෙනාන්තය ටලස ෙෑතාදී න්  ටාොට 

තිටේ. ටෙරට සංචණාරය ාරන එංගලන්ත ්රිාේ ා්ඩකායෙ රීකා ාරන අයුරු නැරමටෙට 

එක්සත් රායධානිට  සිට පැමිණි රීකාටල න්න් 4000 ක් පෙෙ දැනට ශ්රී ලංාාටේ සිටින බවද 

ප්රාාශ විය. එය රටේ පවතින සාොාමී වාතාවරෙයට සාක්ෂියක් වන අතර, දිවයින ර රා පිහිටි 

සංචණාරා වශටයන් වැදගත් ස ථානවලට සංචණාරාටය  කිසිුව බාධාවකින් ටතොරව පිවිටසති. 

 

ශ්රී ලංාාව ස් බන්ධටයන් නිකුත් ටාොට ඇති සංචණාරා උපටද්ශන, රටේ පවතින සැබෑ 

තත්ත්වය පැ ැදිලි ාරදීටෙන් ඉවත් ාර ගැනීෙ සඳ ා අදා  රටව්කවල බලධාී න්ට 

ටපෞද්ගලිාවෙ ාරුණු දක්වන ටලසට එෙ රටව්කවලට අක්ත ගන්වා සිටින ශ්රී ලංාා දූත 

ේඩකල ප්රධානීන්ට තෙන් සිය වර්තොන ුරරයට පත් වූ තැන් පටන් උපටදස  ලබා ුවන් බවද 

අොතයවරයා පැවැසීය.  ටෙරටට පැමිටෙන සංචණාරායන් ප්රවර්ධනය කිී ෙ පිණිස, දිවයිටන් 

පවතින සාොාමී වාතාවරෙය ස් බන්ධටයන් එෙ රටව්කවල සිටින ප්රමු  ටපට ේ සංචණාරා 

නිටය ජිතයන්  ා ටෙරටට සංචණාරායන් එවන වයාපාකයායන් සෙ ද එෙ දූත ේඩකල 
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ප්රධානීන් නිරන්තරටයන් සබඳතා පවත්වාගනු ඇත. සංචණාරා ප්රවර්ධනය විටද්ශ ාටයුතු 

අොතයාංශ ාාර්ය වැකසට ටන් ප්රධාන අංගයක් බවට පත් කිී ෙට තෙන් සැලසු්  ාරන බවද 

අොතයවරයා පැවසීය. 

 

විටද්ශ ාටයුතු ට්කා්  රවිනාථ ආර්ය්යසිං  ෙ තා ස  විටද්ශ ාටයුතු අොතයාංශට  ටයය  න 

නිලධාී හූද ටෙෙ රැස ීමෙට ස  ාගී වූ .  

 

විේේශ නකටයුතු නඅමාතයාංශ  

ේකොළඹ 

 

2018 නේයොෙැම්බර් න02 නෙැිවනා න 


