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දළ විශ්ලේෂණය 

මුහුඳු මාර්ග ඔස්ලස් ඕස්ලේලියායාවප මිණෙලණස චාරායෝලය  සාවිෝ චාරායෝ 

ප්රෝායය් (MTD) ඉදිරිමත් ෝළ යුතුය. ඔබ ඕස්ලේලියායාවප මිණෙමටමප යාාව පිපත් 

වීමප ලමය MTD ලයාමු ෝළ යුතු ම ය. ඔබ යාාවප ලගාව වීමප ලමය දිස 3 චහ 10 

අතය ඔලේ MTD ඉදිරිමත් ෝළ යුතුය. MTD චම්පූර්ණ ෝයස විප, ඔබ ලම්පවා කිරීමප 

අවයය ලවි: 

 ඔබ ඕස්්ලර්ලියායාලේ සිටිස විප ඉ-තිමිේ ලියාපිසය් චහ චම්පබන්ධතා දුයෝථස 

අාෝය් ඇතුළුව ඔබලේ චම්පබන්ධතා ලතායතුරු චිමයීම 

 ඔලේ COVID-19 එන්සත් තත්ත්වය පිළිබඳ ප්යෝායය් සිදුකිරීම 

 ඔබ ඕස්්ලර්ලියායාවප මිණෙමටමප ලමය මසුගිය දිස 14 තුළ ඔලේ ජාත්යන්තය 

චාරායෝ ඉතිහාචය පිළිබඳ ප්යෝායය් කිරීම 

 ඔබ ලගාව බසිස ප්යාන්තයප ලහ  ලේයභූණෙයප අදාළ වස නිලය ධායස චහ 

මරී්ෂණ අවශ්යතා චහ අනුකූල ලසාවීම චඳහා වස දඬුවම්ප පිළිබඳව ඔබ 

දන්සා බවප ප්යෝායය් කිරීම. 

සලකන්න: ඔබ ඔලේ MTD චම්පූර්ණ කිරීමප ලමය, ඕස්ලේලියායාව චඳහා අලසත්ත් 

සියලුම චාරායෝ අවයයතා මරී්ා ෝයන්ස. ඔබ චාරායය කිරීමප ලමය ඔබප අවයය 

සියලුම ලේඛස ලිිස්තුව් චඳහා එන්සත් ෝළ චාරායෝින් චහ එන්සත් ලසාෝළ 

චාරායෝින් චඳහා වස ලතායතුරු බලන්ස. 

මුහුදු මාර්ගලයන් ඕස්ලේලියායාවප මිණෙලණස චාරායෝලය  ජිටලපේ ම ප ප්රෝායය් 

(DPD) ඉදිරිමත් කිරීමප අවයය ොනාො . 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
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MTD අවයය වන්ලන් මුහුදු මාර්ගලයන් ඕස්ලේලියායාවප මිණෙලණස ද්ේගලින් චඳහා 

මමණි. ඔබ ගුවන් යාසයකින් ඕස්ලේලියායාවප මිණෙලණන්ලන් සම්ප, ව ලවනුවප ජිටලපේ 

ම ප ප්යෝායය් (DPD) ඉදිරිමත් ෝයන්ස. 

දඬුවම්ප චහ බලාත්මෝ කිරීම 

ඔබ ඕස්ලේලියායාවප යස ගමස චඳහා යාාවප ලගාව වීමප ලමය, ඔලේ එන්සත් 

තත්වය පිළිබඳ ප්රෝායය් ඇතුළුව ීරයණාත්මෝ ලතායතුරු චිමයීමප ඔබ චමු්රීය 

චාරායෝ ප්රෝායය (MTD) භාවිත ෝළ යුතුය. ලමය බලාත්මෝ ෝළ හිකි අවයයතාවකි. 

ලමම අවයයතාවප අනුකූල වීමප අලමාලහාචත් වස ද්ේගලලයත් දව වෝෝ 30 ෝ 

(දිසප $6,660 AUD) සිවිේ දවයෝප (දවයෝප) යපත් විය හිකිය. ලමය 2015 ජජව 

ආය්ණ මසලත් 46 විනි වගන්තිලේ ද්වා ඇත. 

ඕස්ට්ොේලියා ා ර රට අ අසය ො   ොනාඟ   වන ුළු  ොාරුරු  ලාා ීමඟ 

ාරපල වරදකි. වරදකු  වුවො ාත් උපරිඟ දඬුවඟ ඟාස 12ක සිර දඬුවඟකි. 

මහජස ලචෞඛ්ය නිලය ගවලප අනුකූලව ක්රියාත්මෝ කිරීම චඳහා ප්රාන්ත චහ ලේයභූණෙ 

ද දඬුවම්ප නියම ෝළ හිෝ. ලමයප COVID-19 මරී්ණ චහ ස්වයා හුලදෝලා ලහ  

නිලය ධායස අවයයතා ඇතුළත් විය හිකිය. ඔබ ඇතුළු ූ  මසු මහජස ලචෞඛය 

නිලය ග ලහ  කිසියම්ප අවයයතාවයෝප ඔබ අනුකූල ලසාවන්ලන් සම්ප, ඔබප සියගත 

කිරීම්ප ලහ  චිලකිය යුතු දව මුදේ ඇතුළු බයමතල දඬුවම්පවලප මුහුණ දීමප සිදුලේ. 

අවයයතා ලෝටි දිනුම්පදීලමන් ලවසස් විය හිෝ. විජිදුය ලතායතුරු චඳහා ප්යාන්ත චහ 

ලේයභූණෙවල ඇතුළු වීලම්ප අවශ්යතා බලන්ස. 

මහත ෝරුණුවලප අදාළ සම්ප ඕස්ලේලියායාවප මිණෙලණස තාවෝාලියාෝ වීචා 

හිණෙෝරුවන්ලේ වීචා අවලාගු වීම ලහ  යඳවා ගිනීම සිදු විය හිෝ: 

 ඕස්්ලර්ලියායාලේ ලේයසීමා ප්යලේය අවශ්යතාවලප අනුකූලව ජාත්යන්තය 

චාරායෝ අයමුණු චඳහා චම්පූර්ණලයන්ම එන්සත් ලසාෝය ඇතිසම්ප 

 ඕස්්ලර්ලියායානු යජය විසින් නිර්වරසය ෝයස ලද මරිදි COVID-19 එන්සත චඳහා 

ජවේය ප්යතිවිලය ධතා ලසාමිති සම්ප 

 නිදහස් ෝළ අාගයෝ ලහ  තනි චාරායෝ නිදහස් කිරීම් ලසාමිති සම්ප. 

ඔලේ ප්රෝායය චම්පූර්ණ කිරීම 

MTD මාර්ගගත ලම යමය භාවිතලයන් ඔබප ඔලේ චමු්රීය චාරායෝ ප්රෝායය (MTD) 

චම්පූර්ණ ෝළ හිෝ. 

ඔබප ගිණුම් චෑදීමප අවයය ලවි, එමිනන් ඔබලේ වර්තමාස චහ අසාගත 

ප්රෝායයන් එෝ තිසෝ ෝළමසාෝයණය කිරීමප ඔබප ඉව චලචි. 

https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://mtd.homeaffairs.gov.au/
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ඔලේ ප්රෝායය ආයම්පභ කිරීම 

ඔබ MTD චඳහා ලගවිය යුතු සිත – එය ලසාණෙලේ සිදු ලෝලර්. 

ඔබ ඔලේ ප්රෝායය ආයම්පභ කිරීමප ලමය, මහත ලතායතුරු ූදදාසම්ප ෝය ගන්ස: 

 යාත්යාලේ සම චහ වර්ගය 

 පිපත්වස චහ මිණෙලණස වයායවේ 

 වලාගු ගමන් බලමත්යය් 

 ඔබ ඕස්්ලර්ලියායාවප මිණෙමටමප ලමය දිස 14 තුළ ජාත්යන්තය චාරාය 

 COVID-19 එන්සත් කිරීලම්ප වාර්තාව ලහ  ජවේය ලේතු මත ඔබප එන්සත් ෝළ 

ලසාහිකිබවප පිළිගත හිකි චාධෝ. 

චෑම විජිහිටිලයත්ම තමන්ලේ ම ප්යෝායය චම්පූර්ණ ෝළ යුතුය. ලදමාපියන් වයච 

අවුරුදු 15 ප අඩු ඕසෑම දරුලවත් චඳහා ප්රෝායය් චම්පූර්ණ ෝළ යුතුය. ඔබප මු්රණ 

ෝළ හිකි ලහ  බා ගත හිකිව ඔබ චම්පූර්ණ ෝළ ප්රෝායය චහිත ඉ-තිමෑල් ලිලබි. 

වඅ චාරිකා  ාත්රා 

ඕස්ලේලියායාලේ වප රාරිෝා යාාව් ආයම්පභ වී අවචන් වස විප, චාරායෝලය  චහ 

ෝාර්ය මණ්වලය ඔවුන් ගමස ආයම්පභලේදී යාාවප චම්පබධ ූ ලේ සම්ප සාවිෝ ගමන් 

ප්රෝායය් (MTD) චම්පූර්ණ කිරීමප අවයය ලසාලේ. ලමයප ලේීයය යාා චහ 

ඕස්ලේලියායාලේ ආයම්පභ ෝය අවචන් වස ජාතයන්තය මුහුදු ගමන් ඇතුළත් ලේ. 

ඔබ විලේය වයායෝ වප රාරිෝාවෝප චම්පබධ වන්ලන් සම්ප, ඔබ ගමසප චම්පබධ වීමප 

ලමය MTD චම්පූර්ණ ෝළ යුතුය. 

නාවික කාර්  ඟණ්ඩල අ ොාරුරු  

ලසෞෝාවෝ ලස්වය ෝයස චමු්රීය ෝාර්ය මණ්වලය ඕස්ලේලියායාවප යාාවප ලගාව 

වීමප ලමය චමු්ර චාරායෝ ප්රෝායය් (MTD) චම්පූර්ණ ෝළ යුතුය. ඕස්ලේලියායාව බලා 

යස ගමලන්දී ඔලේ යාාව සිවතුම්ප කිහිමය් සිදු ෝයන්ලන් සම්ප, MTD එෝ් 

චම්පූර්ණ ෝළ යුත්ලත් ඔලේ මළමු පිප වීලම්ප වයායප ලමය මමණි. 

යාාව භායව සිටිස ද්ේගලයා ලහ  යාාලේ ෝාර්ය මණ්වලලේ චාමාටලෝලයත් මුහුදු 

ගමලන්දී ම පන් චමග අන්තර් ක්රියා ලසාෝයන්ලන් සම්ප චහ ඕස්ලේලියායානු භූණෙලේ 

සිටියදී යාාලවන් බිසීමප අදහස් ලසාෝයන්ලන් සම්ප MTD එෝ් ඉදිරිමත් කිරීම 

අවයය ලසාලේ. 

වාණිජ යාාවල චමු්රීය ෝාර්ය මණ්වලය MTD චම්පූර්ණ කිරීම අවයය ලසාලේ. වාණිජ 

සිේ යාාවෝ සිටිස ඕසෑම මගිලයත් MTD චම්පූර්ණ කිරීම අවයය ලේ. 
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ඕස්ලේලියායාලේ ලේීයයව ක්රියාත්මෝ වස යාා චඳහා MTD චම්පූර්ණ කිරීම අවයය 

ලසාලේ. 

ඔවුන්ලේ ලසෞෝාවප චම්පබධ වීමප ගුවන්  ානො න් ඕස්ලේලියායාවප මිණෙලණස 

සියලුම සාවිෝ ෝාර්ය මණ්වලය MTD ලසාව ජිටලපේ ම ප ප්රෝායය (DPD) චම්පූර්ණ ෝළ 

යුතුය. ලමයප ලේතුව MTD චලෝනුලේ මුහුදු මාර්ගලයන් ඕස්ලේලියායාවප මිණෙලණස 

ද්ේගලින් චඳහා මමණ් වීමි 

ඔලේ සාවිෝ චාරායෝ ප්රෝායසලේ ප්රතිලලය 

චම්පූර්ණ ෝයස ලද චමු්රීය චාරායෝ ප්රෝායය් (MTD) ඔබ ඕස්ලේලියායාවප ඇතුළු වීම 

චහතිෝ ලසාෝයි. 

ඔබ MTD ඉදිරිමත් ෝළ මසු, ඔලේ යාාවප ලගාව වීමප ලමය චහ ඕස්ලේලියායාවප 

මිණෙමටමප ලමය (මුද්රිත ලහ  ඉලල්ලරානිෝ වයලයන්) ලමන්විය යුතු ඉ-තිමෑල් ඔබප 

ලිලබි. ඔබප ඔලේ MTD ගිණුලම්ප ප්රතිලලයප ද ප්රලේය විය හිෝ. 

ඔබ යාා කිරීමප ලමය යාා ක්රියාෝරුලව  ඔලේ MTD ප්රතිලලය චමාලල රස ෝයති. 

ඔලේ MTD මහත ප්රතිලලය් ලමන්වි: 

 ොකාළ: ඔබ ඔලේ ප්යෝායසලේ ඇතුළත් ෝය ඇති ලතායතුරුවලියාන් ලමන්නුම්ප 

ෝයන්ලන් ඔබ ඕස්්ලර්ලියායාවප ඇතුළු වීමප ඕස්්ලර්ලියායාලේ එන්සත් අවශ්යතා 

චද්යා ඇති බවි. ඇතුේවීලම්පදී ඔබප තවමත් ඔලේ ලේඛස ලමන්වීමප අවශ්ය ලවි. 

යාත්යා ්රියාෝරුලව  ඔබප යාත්යාවප ලගාවවීමප ඉව දීලම්ප අවචාස ීරයණය 

ගනිති. 

 නිල්: ඔබ ඔලේ ප්යෝායලේ ඇතුළත් ෝය ඇති ලතායතුරුවලියාන් ලමන්නුම්ප 

ෝයන්ලන් ඔලේ තත්වය අනුව ඔබප ඕස්්ලර්ලියායාවප ඇතුළු වීමප 

ඕස්්ලර්ලියායාලේ එන්සත් අවශ්යතා චද්යාලියාය හිකි බවි. ඔබ ලගාව වීමප ලමය 

යාත්යා ්රියාෝරුප අමතය මරී්ෂා කිරීම්ප කිහිමය් කිරීමප අවශ්ය විය හිෝ. 

 රුර: ඔබ ඔලේ ප්යෝායසලේ ඇතුළත් ෝය ඇති ලතායතුරුවලියාන් ලමන්නුම්ප 

ෝයන්ලන් ඔබ ජාත්යන්තය චාරාය චඳහා ඕස්්ලර්ලියායාලේ එන්සත් අවශ්යතා 

චද්යා ලසාමිති බවි. ඔබප චාරායෝ සීමාවලියාන් නිදහස් කිරීම් ලසාමිති සම්ප 

ඔබප ඕස්්ලර්ලියායාවප ඇතුළු විය ලසාහිෝ. ඔබප යාත්යාවප ලගාවවිය හිකිද 

යන්ස මරි්ෂා කිරීමප ඔලේ යාත්යා ්රියාෝරුප අමතය මරි්ෂාවන් 

කිහිමය් කිරීමප සිදු විය හිෝ. 

ඔබ ගමන් කිරීමප ලහ  චාක්රමණය කිරීමප අදහස් ෝයස සියලුම ප්රාන්ත චහ ලේයභූණෙ 

චඳහා චාරාය චහ නිලය ධායස විධිවිධාස ඔබ මරී්ා ෝළ යුතුය. චෑම ඕස්ලේලියායානු 

ප්රාන්තලේ ම චහ ලේයභූණෙලේ ම අවයයතා ලවසස් ලේ. විජිදුය ලතායතුරු චඳහා 

ප්රාන්ත චහ ලේයභූණෙවල ඇතුළු වීලම්ප අවයයතා බලන්ස. 

https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements


 

 
 

 

 
 

 

පිටුව 5 න් 5 Updated as at 28042022 - Sinhalese  

යාත්යා ්රියාෝරුලව  චඳහා වස විජි විස්තය 

ම ප සිේ ක්රියාෝරුවන්, වාණිජ යාා, සුපිරි යාා, යාා චහ විලස ද යාා ඇතුළු 

යාා ක්රියාෝරුවන් චඳහා, දිනුවත් විය යුතු අමතය අවයයතා තිලේ. බලන්ස මුහුදු 

මාර්ග ඔස්ලස් ඇතුේවීම හා පිපවීම. 

චහය 

ඔබප MTD චම්පූර්ණ කිරීමප චහය අවයය සම්ප, නිති අචස මිස බලන්ස. 

  

https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/mtd/Pages/faq-english.aspx

