විශ ෂ
ේ නිශේදනයයි.
ඊශ්රායලශේ වාසය කරන සියළුම ශ්රී ලාාංකිකයන් ශවත,
ජාතයන්තර මගී ගුවන් ගමන් සදහා ශ්රී ලාංකාව නැවත විවෘත කිරීම.
ශ්රී ලංකාව තුල කකාක ෝනා වසංගතය පැතිරීම සම්බන්ධකයන් ශ්රී ලංකා තානාපති
කාර්යාලය විසින් මීට කප නිකුත් ක න ලද නිකේදනවලට වැඩිමනත් වශකයනි.
ඒ අනුව ශ්රී ලංකා සිවිල් ගුවන් කසේවා අධිකාරිය විසින් ශ්රී ලංකාවට පැමිකෙන ජාතයන්ත
මගී ගුවන් යානා සදහා 2021.05.21 දින පනවන ලද තාවකාලික අවලංගු කිරීම
2021.06.01 දින සිට ඉවත් ක ඇති බව දන්වා ඇත.
එකමන්ම ශ්රී ලංකාවට පැමිකෙන සියළුම ගුවන් මගීන් සදහා 2021.05.21 දින දක්වා
පැවති කසෞඛ්ය නීතිරීති නැවතත් 2021.06.01 දින සිට ක්රියාත්මක වන බවද වැඩිදු ටත්
දන්වා ඇත. ඒ අනුව,
• ව කට ගුවන් යානා මගින් පැමිකෙන ගුවන් මගීන් සංඛ්යාව 75 පමෙක් කේ.
• ශ්රී ලංකා කසෞඛ්ය අමාතයාංශ අධයක්ෂ ජන ාල් කේ 2021.05.11 දිනැති උපකදසේ
පරිදි , COVID -19 සදහා එන්නත් ක ඇති මාත්රා ප්රමාෙය සහ එන්නත් වර්ගය
කනාසලකා පැමිකෙන සියළුම ගුවන් මගීන් කගවීකම් පදනම මත නික ෝධායන
කහෝටලයක/නික ෝධායන මධයසේථානයක /ආ ක්ිත සහ ආ ක්ෂෙ 1 මට්ටකම්
කහෝටලයක දින 14 ක අනිවාර්ය නික ෝධායනය සිදු කළ යුතුය.
• ශ්රී ලංකා ගුවන් ගමන් බලපත්ර සහ ද්වවිත්ව පු වැසිභාවය හිමි පුද්වගලයින් ශ්රී
ලංකාවට පැමිණිමට කප පූර්ව අවස ලබාගැනීම අවශය කනාකේ. එනමුත්
සියළුම විකද්වශිකයන්/මුහුදු නාවිකයින්/වයාපාරිකයන්/ආකයෝජකයින් ගුවන් මගීන්
ශ්රී ලංකාවට පැමිකෙන විට ශ්රී ලංකා විකද්වශ අමාතයාංශකේ පූර්ව අවස ය
(entry.permission@mfa.gov.lk)සහ ශ්රී ලංකාවට ඇතුළුවීමට අවශය වීසා
(Entry Visa) ශ්රී ලංකාවට පැමිණිමට කප ලබාගත යුතුකේ.
• ශ්රී ලංකාකේ සංචා ය කිරීකම් අ මුණින් පැමිකෙන සියළුම සංචා කයින්
(Tourists)
ශ්රී
ලංකා
සංචා ක
මණ්ඩලකේ
http://www.srilanka.travel/helloagain/
කවබ්
අඩවිකේ
සදහන්
මාර්කගෝපකද්වශ අනුව කටයුතු කළ යුතුය.

• එක් එක් ටවල ගුවන් කතාටුපල බලධාරින් (Airport authorities) සහ ගුවන්
කසේවාවන් (Air lines) විසින් නිකුත් ක ඇති නීති රීති අනුව සියළුම මගින් තමන්
සිටින ටවල සිට ශ්රී ලංකාව බලා පිටත්වීමට කප ලබාගත් පී සී ආර් සෘෙ ප්රතිඵල
වාර්තාව (PCR Negative Result) ලබා තිබීම අතයවශය කේ.
එකමන්ම ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමට කප දින 14 ක කාලයක් තුලදී ඉන්දියාකේ සිට
පැමිකෙන මගින් සදහා ශ්රී ලංකාවට ජාතයන්ත ගුවන් ගමන් සදහා කමකතක් පනවා ඇති
තාවකාලික අවලංගු කිරීම තවදු ටත් ක්රියාත්මක වන බවටද ශ්රී ලංකා සිවිල් ගුවන් කසේවා
අධිකාරිය වැඩිදු ටත් දන්වා සිටි.

ශ්රී ලාංකා තානාපති කාර්යාලය
ශෙල් අවිේ, ඊශ්රායලය.
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