
දිල්ලි හි PIB විසින් 2020 මාර්තු 11 වන දින ප.ව. 10.18ට 

නිකුත් කරන ලද සංචාරක අනතුරු ඇඟවීම

 රාජ්ය තාන්ත්රික,නිල,එක්සත් ජාතීන්ගේ� සංවිධානය සහ ජාත්යන්තර සංවිධාන,රැකියා සහ
ව්යාපෘති වීසා හැර දැනට පවත්නා සියලු වීසා බලපත්ර 2020 අප්ගේ(ල් 15 වන දින දක්වා
අත්හිටුවා තැගේබනු ඇත.ගේ/ය පිටත්ව යාගේ1 ස්ථානගේ4 (Port of Departure) 2020 PortofDeparture)2020/ා(තු
13වන දින GMT1200සිට බල පැවැත්ගේවනු ඇත.

 දැනට/ත් ඉන්දියාව තුළ සිටින විගේ9ශිකයන්ගේ� වීසා බලපත්ර වලංගුව පවතිනු ඇත. ඔවුන්ට
ත/ වීසා බලපත්ර කාලසී/ාව දිගු කර ගැනී/ට//ාරු කරගැනී/ට ගේහාB ය1 ගේකාන්සියුල(
ගේස්වාවක් ලබා ගැනී/ට අවශ්ය න1 e-FRROහරහා ළඟ/ පිහිටි FRRO/FROහා ස1බන්ධ
විය හැකිය.

 OCIබලපත්ර හිමියන්ට ලබාගේදන වීසා රහිත සංචාරක පහසුක/ 2020අප්ගේ(ල් 15වන දින
දක්වා අත්හිටුවා තැගේබනු ඇත.ගේ/ය පිටත්ව යාගේ1 ස්ථානගේ4 (Port of Departure) 2020 PortofDeparture)2020
/ා(තු 13වන දින GMT1200සිට බල පැවැත්ගේවනු ඇත.

 අත්යාවශ්ය ගේIතුවක් /ත ඉන්දියාවට යා/ට අගේප්ක්ෂා කරන ය1 ඉන්දියානු ජාතිකයකු ගේව්
න1 ඔහුට/ඇයට ළඟ/ පිහිටි ඉන්දියානු තානාපති කා(යාලය හා ස1බන්ධ විය හැකිය.

 2020ගේපබරවාරි 15වන දිගේනන් පසු චීනය,ඉතාලිය,ඉරානය,ගේකාරියානු ජනරජය,ප්රංශය,
ස්පාඤ්ඤය සහ ජ(/නිය යන රට වලින් පැමිගේRන ගේහාB එ/ රටවල සංචාරය කර පැමිගේRන
ඉන්දියානු ජාතිකයන් ඇතුළු සියලුගේදනා ඉන්දියාවට පැමිණි පසු අව/ වශගේයන් දින 14ක
නිගේරාBධායනයකට ලක් විය යුතුය. ගේ/ය පිටත්ව යාගේ1 ස්ථානගේ4 (Port of Departure) 2020 Port of Departure)
2020/ා(තු 13වන දින GMT1200සිට බල පැවැත්ගේවනු ඇත.

 අත්යාවශ්ය ගේනාවන සියලු විගේ9ශ සංචාරයන්ගේගන් වැළකී සිටින ගේලස ඉන්දීය ජාතිකයන්ට
තරගේ4 අවවාද කරනු ලැගේW. ඔවුන් ආපසු ඉන්දියාවට පැමිණි පසු අව/ වශගේයන් දින 14ක
නිගේරාBධායනයකට ලක් විය හැකිය.

 ගේගාඩබි1 ගේ9ශසී/ා හරහා සිදුවන ජාත්යන්තර සංචරRයන් දැඩි නිරීක්ෂR පහසුක1 සහිත
න1 කරන ලද පරීක්ෂR ස්ථානයන්ට සී/ා වනු ඇත.ගේ1වා අභ්යන්තර කටයුතු අ/ාත්යාංශය
/ගින් ගේවන/ දැනු1 ගේදනු ඇත.



කකාවිඩ්-19 ක!ා රතුරු

ශ්රී ලංකාගේවන් ගේ1 වන විට තහවුරු කරන ලද ගේකාවිඩ්-19ගේරාBගීන් ගේදගේදගේනකු හමු වී ඇත. පළමු
ගේරාBගියා විගේ9ශීය ජාතිකයකු වන අතර ඇය සුවය ලබා ශ්රී ලංකාගේවන් පිටව ගේගාස් ඇත. ගේදවන
ගේරාBගියා ගේ1 වන විට ප්රතිකාර ලබමින් සිටියි.

ගේකාවිඩ්-19 වෛවරසය පිළිබඳව ශ්රී ලංකාගේව් වෛදනික තත්ව වා(තාව සඳහා
(http://epid.gov.lk/web/index.php?lang=en )ගේවත පිවිගේසන්න.

නිකරා"ධායන ක!ාරතුරු

 2020 මාර්තු 10 වන දින සිට දකුණු ගේකාරියාව,ඉතාලිය හා ඉරානය යන රට වලින් ගේහාB එ/
රටවල් හරහා පැමිගේRන සියලු සංචාරකයන් සඳහා අනිවා(ය නිගේරාBධායන ක්රියාවලියක් ශ්රී
ලංකාව විසින් ක්රියාත්/ක කර තිගේW.

 ගේ// රටවල් ගේවත පසුගිය දින 14ක සංචාරක ඉතිහාසයක් ඇති /ගීන්ද නිගේරාBධායනය
ගේකගේරනු ඇත.

ඇතුළුවීක& සහ පිටවීක& කකාන්ක)සි

 /ගී ගේනෞකාහි /ගීන් සහ කා(ය /ණ්ඩල සඳහා ගේගාඩබැසී/ට අවසර ගේදනු ගේනාලැගේW (Port of Departure) 2020 2020
/ා(තු 3වන දින බලපැවැත්ගේවන පරිදි).

 ගුවන් ගේතාටුපළට පැමිණි පසු වීසා ලබාගැනීගේ1 පහසුක/ (Port of Departure) 2020 On-arrivalvisa)නැවත දැනු1
ගේදන ගේතක් අත් හිටුවා ඇත.

 ශ්රී ලංකාවට පැමිගේRන සියලු සංචාරකයින් ඔවුන්ගේ� ස1භවය කු/ක් වුවත් ශරීර උෂ්Rත්වය
පරීක්ෂා කිරී/ට භාජනය විය යුතු අතර  ගේසෞඛ්ය පත්ය පත්රිකාවක් පිරවිය යුතුය.

කවනත් කයාමු 

ගේකාවිඩ්-19 වෛවරසය පිළිබඳව ඉන්දියාගේව් වෛදනික තත්ව වා(තාව සඳහා
(https://www.mohfw.gov.in/) ගේවත පිවිගේසන්න.

කකාවිඩ්-19 වෛවරසය ස&බන්ධකයන් ඉන්දියාක. සංචාරක සහ වීසා සීමා සඳහා 
(https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19))     ගේවත 
පිවිගේසන්න.

https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19
https://www.mohfw.gov.in/
http://epid.gov.lk/web/index.php?lang=en

