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ඔස්ට්රේලියාව  ට පැමිණීම 

ඔස්ට්රේලියාන ු ගුවන් ර  ටුපල තුළ රතු සහ ර  ළ  ල ප පිහිටුව  තිරේ. 

නිරරෝධ නනන අවශ්ය නැති ගුවන් න නවලියාන් පැමිරෙන මගීන් ර  ළ  ල පනට ද දින 

14   නිරරෝධ නන අවශ්ය න නවලියාන් පැමිරෙන මගීන් රතු  ල පනට ද රවන්  රු 

ලැරේ. 

ඔබ පැන 72 ක් රහෝ ඊට අඩු   ලනක් ඕස්ට්රේලියාන ව හරහ  ගමන්  රන්රන් නම් ඔබ 

ස්ට්වනංක්රීනව ඕස්ට්රේලියාන රේ සංච ර  සීම වලියාන් නිදහස්ට් රවති (සහ ගමන් සහනනක් 

ඉල්ල  සිටීමට අවශ්ය නැ ). 

ඔබ පැමිරෙන ප්ර න් රේ රහෝ රේශ්භූමිරේ නිරරෝධ නන අවශ්ය   අුගමනන  ළ 

යුතුන. 

සටහන: ඕස්ට්රේලියාන ව හරහ  සංක්රමෙන වීමට අරේක්ෂ   රන සංච ර යින්ට මූලියා  

 ල පරනන් පැන 72 ට රන අඩු   ලනක් ඕස්ට්රේලියාන රවන් පිටත්ව නන රතු  ල ප 

ගුවන් න නනකින් ඉදිරි ටි ට් ප ක් ලබ  ග  හැකි වින යුතුව. සුදුසු සම්බන්ධ  රතු 

 ල ප ගුවන් ගමනක් රන මැති නම්, ඕස්ට්රේලියාන ව හරහ  සංක්රමෙන වීමට රන හැකි 

ර යි. 

ඕස්ට්රේලියාව   හරහ  ගමන් කිරීම සඳහ  වූ 

වීස  අ ශ්යත  

ඕස්ට්රේලියාන ව හරහ  ගමන් කිරීම සඳහ  ඔබ වලංගු වීස  බලපත්රනක් රහෝ සුදුසු ම් 

ලත් රට  සිට වීස  රන මැතිව සංක්රමෙ (TWOV) වින යුතුන. 

ඔබ වලංගු වීස  බලපත්රනක් රන තිබුරන් නම් රහෝ TWOV සඳහ  සුදුසු ම් 

රන ලබන්රන් නම් ඔබ ඕස්ට්රේලියාන වට ඇතුළු වීමට වීස  බලපත්රනක් සඳහ  අනැදුම්  ළ 

යුතුන. 

ඕස්ට්රේලියාන ව පැන 72 ක් දක්ව  සංක්රමෙන කිරීම සඳහ  සංක්රමෙ වීස  බලපත්රනක් (උප 

පංතින 771) සඳහ  අනැදුම්  රන්න. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
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මම පැව 72 ක් දක්   ඕස්ට්රේලියාව   හරහ  

ගමන් කරන න  සීලන්ත ජ තිකරවක් 

විරේෂ   ණ්ඩරේ වීස  (උප පංතින 444) බලපත්රනක් සඳහ  සුදුසු ම් ලබන 

නවසීලන්  පුරවැසිනන්ට පැන 72 ක් දක්ව  ඕස්ට්රේලියාන ව හරහ  ගමන් කිරීමට රවනත් 

වීස  බලපත්රනක් සඳහ  අනැදුම් කිරීමට අවශ්ය රන රේ. 

විරේෂ   ණ්ඩරේ වීස  බලපත්රනක් ම  රට හරහ  නෑමට, ඔබ පැන 72 ක් ඇතුළ  

සංක්රමෙන වන බවට ස ධ  (සංච ර  ගමන් විස්ට් රනක් රහෝ ගුවන් ටි ට් ප ක් 

වැනි) ඔබ සතුව තිබීන යුතු අ ර ඔබ ඕස්ට්රේලියාන වට පැමිරෙන නගරරේ ගුවන් 

ර  ටුපරල් එන ඉදිරිපත්  රන්න. 

සටහන: රතු  ල පරනන් (අනිව ර්න නිරරෝධ නනට ලක්වින යුතු ගුවන් න න වලියාන් 

පැමිරෙන මගීන් සඳහ ) ඔස්ට්රේලියාන ව හරහ  ගමන් කිරීමට රනෝජි  මගීන් 

ඔස්ට්රේලියාන රවන් පිටව නෑමට අද ළ වලංගු ගුවන් ටි ට්ප ක් ඔවුන් සතුව  බ  ග  

යුතුව. ඔවුන් රටට පැමිෙ පැන 72 ක් තුළ ඔවුන් පිටව නයි. රතු  ල පන තුළ සුදුසු 

ගුවන් න න වක් රන මැති විට ඔස්ට්රේලියාන ව හරහ  ගුවන් න නනකින් න  රන හැක. 

වැඩි විස්ට් ර නවසීලන් රේ ආරක්ි  සංච ර   ල ප රවේ පිටුරවන් රස න ග  

හැකින. 

රට හරහ  ව රේදී නිරරෝධ වන කටයුතු 

ඔබ පැමිරෙන ප්ර න් රේ රහෝ භූමිරේ නිරරෝධ නන අවශ්ය   අුගමනන  ළ යුතුන. 

ඔබට රහෝටල්වල නව  ැන් ගැනීමට අවශ්ය වින හැකි අ ර, ඔබ ඔබරේ ඉදිරි ගුවන් 

ගමන එනතුරු බල  සිටින අ රතුර ඔරේ නව  ැන් සඳහ  රගවීමට ඔරබන් ඉල්ල  

සිටින හැකින. නිරරෝධ නන අවශ්ය   පිළිබඳ ර  රතුරු සඳහ  අද ළ ප්ර න්  රහෝ 

රේශ්භූමි රජරේ රසෞඛ්ය රදප ර් රම්න්තුව අම න්න. 

පැව 72 ට  ැඩි ක ලවක් රැඳී සිටීම සඳහ  වීස  

සහ සංච රක නිදහස්ට් කිරීරේ අ ශ්යත  

ඔබරේ සම්බන්ධ  ගුවන් ගමන සඳහ  පැන 72 ට වැඩි   ලනක් ඕස්ට්රේලියාන රේ ග  

කිරීමට ඔබ අදහස්ට්  රන්රන් නම්, ඔබ ඕස්ට්රේලියාන ව හරහ  ගමන් කිරීමක් රලස 

රන සැලරක්. එවිට ඔබ  ළ යුත්රත්: 

 වලංගු වීස  බලපත්රනක් සතුව තිබීම. ඔබරේ වීස  බලපත්ර වි ල්ප පිළිබඳව 

බලන්න. 

 ඕස්ට්රේලියාන රේ සංච ර  සීම වලියාන් ගමන් සහනනක් ඉල්ල  සිටීම. සංච ර  සීම  

සහ ගමන් සහන පිළිබඳව බලන්න. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

