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ඕස්ට්රේලියාවට ඇතුළු වීම 

ඕස්ට්රේලියාවට ඇතුළු වීමට පහත පියවර අනුගමනය කරන්න. 

 

1 පියවර - ඔබ ඔරේ සංචාරය රවන් කිරීමට රපර 
 

ඔරේ වීසා අවශ්යතා පරික්ෂා කරන්න 

ඕස්ට්රේලියාවට වීසා රනාමැතිව පැමිණීමට උත්සාහ රනාකරන්න. ඔබට වීසා ක්රම 

බැලීමට අපරේ වීසා රසවීම භාවිත කළ හැක. 

2 පියවර - ඔරේ එන්නත්කරණ අවශ්යතා පරික්ෂා කරන්න 

ඔරේ එන්නත්කරණ තත්ත්වය ඕස්ට්රස්ට් ඔබට ඕස්ට්ර ේලියාවට පැමිණීරේදී සිදුකළ යුතු 

රේ දැකගත හැකිය. 

රමමඟින් ඔබ ඕස්ට්රේලියාරේ ජාතයන්තර සංචාර අරමුණු සඳහා එන්නත්කරණ 

අවශ්යතා සපුරා ඇත්දැයි බලන්න. 

පහත කරුණුවලට අදාළ නම් ඕස්ට්රේලියාවට පැමිරෙන වීසා හිමිකරුවන්රේ 

වීසා අවලංගු වීම රහෝ රඳවා ගැනීම සිදු විය හැක: 

 ඕස්ට්රේලියාරේ රේශ්සීමා ප්රරේශ් අවශ්යතාවලට අනුකූලව ජාතයන්තර 

සංචාරක අරමුණු සඳහා සම්ූර්ෙරයන්ම එන්නත් රනාකර ඇතිනම්; 

රහෝ 
 ඕස්ට්රේලියානු රජය විසින් නිර්වචනය කරන ලද පරිදි COVID-19 එන්නත 

සඳහා වවදය ප්රතිවිරරෝධතා රනාමැති නම්; රහෝ 
 නිදහස්ට් කළ අංගයක රහෝ තනි සංචාරක නිදහස්ට් කිරීමක් රනාමැති 

නම්. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
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ඔබ රමම අවශ්යතා සපුරන්රන් නැති නේ, ඔබ එන්නත් රනාකළ සංචාරකයින් සඳහා 

වන පියවර අනුගමනය කළ යුතුය. 

 

3 පියවර - ඔරේ එන්නත්කරණ සහතිකය ලබාගැනීම 

ඔබ ඕස්ට්රේලියාරේදී එන්නත් කර ඇති නේ ජාතයන්තර COVID-19 එන්නත් 

සහතිකයක් (ICVC) ලබා ගන්න. 

ඔබ විරේශ්යකදී එන්නත් කර ඇත්නේ සහ ICVC රනාමැති නේ, ඔබ ඕස්ට්රේලියාරේ 

අවශ්යතා සපුරාලන විරේශීය එන්නත් සහතිකයක් ලබා ගත යුතුය. 

වැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා එන්නත්කරණ හා පරීක්ෂණ අවශ්යතා බලන්න. 

 

4 පියවර - ප්රාන්ත සහ රේශ්භූමිවල පැමිණීරේ අවශ්යතා පරීක්ෂා 

කරන්න 

ඔබ ඔබරේ ගුවන් ගමන රවන් කරවා ගැනීමට රපර, ප්රාන්ත සහ රේශ්භූමි පැමිණීරේ 

අවශ්යතා පරීක්ෂා කරන්න. රමයට රේශ්සීමා ඇතුළු වීරේ ලියාපදංචි කිරීරේ රපෝරම 

රහෝ නිරරෝධායන ඇතුළත් විය හැක. 

ඔබ සංක්රමණය වන සහ ගමන් කරන සියලුම ප්රාන්ත සහ රේශ්භූමි පරීක්ෂා කරන්න. 

අවශ්යතා රකටි දැනුේදීමකින් රවනස්ට් විය හැක.  

ඔබට අදාළ වන සංචාරක සීමා හා අවශ්යතාවලට අනුගත වීම ඔරේ වගකීමකි. ඔබ 

ඒවාට අනුගත රනාවන්රන් නේ, ඔබට සිර දඬුවේ සහ සැලකිය යුතු දඩ මුදල් ඇතුළු 

බරපතල දඬුවේවලට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැක. ඒවා බලන්න: ප්රාන්ත සහ රේශ්භූමිවල 

ඇතුළු වීරේ අවශ්යතා. 

 

5 පියවර - ඔරේ සංචාරය සැලසුේ කිරීම 
 

ඉදිරියට සැලසුම් කරන්න 

ඔරේ ගමරන්දී ප්රමාදය රහෝ බාධාව ඇති වූ විට කුමක් සිදුකරන්රන්ද යන්න සලකා 

බැලිය යුතුය. 

6 පියවර - ඔරේ සංචාරය රවන් කරවා ගැනීම 

  

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
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7 පියවර - සංචාරයට සූදානේ වීම 

ඔරේ ඩිජිටල් මගී ප්රකාශ්ය සම්ූර්ෙ කරන්න 

ඔබට ඔරේ ගුවන් ගමනට දන හතකට රපර ඔරේ ඩිජිටල් මගී ප්රකාශ්ය (DPD) ආරේභ 

කළ හැකි අතර ඔබ ඕස්ට්රේලියාවට පිටත් වීමට පැය 72කට රපර එය ඉදරිපත් කළ 

හැක. 

DPD තීරනාත්මක රසෞඛ්ය රතාරතුරු ඉල්ලා සිටී. රමම රතාරතුරු සැපයීම බලාත්මක 

කළ හැකි අවශ්යතාවයකි. එය ඔබට ගුවන් රතාටුපරේදී රහෝ ඔබ ඕස්ට්රේලියාවට 

පැමිරණන විට අනවශ්ය ප්රමාද අත්විඳීමට සිදුරනාවන බව සහතික කිරීමට උපකාරී 

වනු ඇත. වැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා බලන්න: DPD 

8 පියවර - ගුවන් යානයට රගාඩ වීමට රපර COVID-19 

පරීක්ෂණයක් කර ගන්න 

ඔබට මෑත කාලීන සෘණාත්මක COVID-19 පරීක්ෂණයක් පිළිබඳ ගුවන් කාර්ය මණ්ඩල 

සාක්ි රපන්වීමට අවශ්ය රවයි. 

ඔබට අවශ්ය පරීක්ෂණය කුමක්ද සහ පරීක්ෂණය කළ යුත්රත් කවදාද යන්න පිළිබඳ 

වැඩි විස්ට්තර සඳහා, එන්නත්කරණය හා පරික්ෂාව බලන්න. 

 

9 පියවර - ගුවන් රතාටුපල සඳහා ඔරේ රල්ඛණ සකසාගැනීම 

ඔබ ගුවන්යානයට ඇතුළු වන විට, ගුවන් රස්ට්වකරයෝ ඔරබන් පහත ඒවා ඉල්ලා සිටිති: 

 ගමන් බලපත්රය 
 වීසා 
 ඔබ ඕස්ට්රේලියාරේ ජාතයන්තර සංචාර අරමුණු සඳහා එන්නත්කරණ අවශ්යතා 

සපුරා ඇති බවට සාධක 
 ඍණාත්මක COVID-19 පරික්ෂා ප්රතිඵලයක් 
 සේූර්ණ කළ DPD. 

 

10 පියවර - ඕස්ට්රේලියාවට ඇතුළු වීරේ අවශ්යතා සේූර්ණ 

කිරීම 

රමයට ආගමන, රර්ගු සහ ජජව ආරක්ෂණ නිෂ්කාශ්නය ඇතුළත් රේ. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration


 

 
 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-
australia - Updated as at 08032022 - Sinhalese 
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වැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා රේශ්සීමා පසුකිරීම බලන්න. 

 

11 පියවර - ප්රාන්ත සහ රේශ්භූමිවල පැමිණීරේ අවශ්යතා 

සපුරාලීම 

රබාරහෝ ප්රාන්ත සහ රේශ්භූමිවල ඔබ ඕස්ට්රේලියාවට පැමිණීරමන් පසු ඉක්මනින් 

COVID-19 පරීක්ෂණයක් කිරීමට අවශ්ය රේ. 

ඔබ රමය හා ඔබ සංචාරය කරනා සියලුම ප්රාන්ත හා ප්රරේශ්වල අවශ්යතා ද පරීක්ෂා 

කළ යුතුය. 

 

ඕස්ට්රේලියාව හරහා සංක්රමෙය වීම 

පැය 72 ක් රහෝ ඊට අඩු සංක්රමණයක් සඳහා 

ඔබ ඕස්ට්රේලියාවට සංක්රමණය වන්රන් නේ, ඔරේ මූලික ප්රරේශ්රයන් පැය 72 කට 

රනාඅඩු ඕස්ට්රේලියාරවන් පිටත් වන ගුවන් යානයක ඉදරි ප්රරේශ් පත්රයක් 

රවන්කරවාගත යුතුය. සුදුසු සේබන්ිත ගුවන් යානයක් රනාමැතිනේ, ඕස්ට්රේලියාව 

හරහා සංක්රමණය වීම සිදුකළ රනාහැකිවනු ඇත. 

වීසා අවශ්යතා 

ඕස්ට්රේලියාවට සංක්රමණය වීමට ඔබ වලංගු වීසා බලපත්රයක් තිබීම රහෝ වීසා 

රනාමැතිව සංක්රමණ වන (TWOV) සුදුසුකේ ලත් රටක අරයකු විය යුතුය. 

ඔබට වලංගු වීසා බලපත්රයක් රනාමැති නේ රහෝ TWOV සඳහා සුදුසුකේ රනාලබන්රන් 

නේ ඔබ ඕස්ට්රේලියාවට ඇතුළු වීමට වීසා බලපත්රයක් සඳහා ඉල්ලුේ කළ යුතුය. පැය 

72ක් දක්වා ඕස්ට්රේලියාව හරහා සංක්රමණය වීමට සංක්රමණ වීසා (උප පන්තිය 771) 

සඳහා අයදුේ කරන්න. 

COVID-19 පරීක්ෂෙය 

ඔබට ඕස්ට්රේලියාව හරහා යාමට ඍණාත්මක COVID-19 පරීක්ෂණයක් අවශ්ය රේ. 

වැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා එන්නත්කරණ හා පරීක්ෂණ බලන්න. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
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/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
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ඩිජිටල් මගී ප්රකාශ්ය 

ඔබට ඔරේ ගුවන් ගමනට දන හතකට රපර ඔරේ ඩිජිටල් මගී ප්රකාශ්ය (DPD) ආරේභ 

කළ හැකි අතර ඔබ ඕස්ට්රේලියාවට පිටත් වීමට පැය 72කට රපර එය ඉදරිපත් කළ 

හැක. 

DPD තීරනාත්මක රසෞඛ්ය රතාරතුරු ඉල්ලා සිටී. රමම රතාරතුරු සැපයීම බලාත්මක 

කළ හැකි අවශ්යතාවයකි. එය ඔබට ගුවන් රතාටුපරේදී රහෝ ඔබ ඕස්ට්රේලියාවට 

පැමිරණන විට අනවශ්ය ප්රමාද අත්විඳීමට සිදුරනාවන බව සහතික කිරීමට උපකාරී 

වනු ඇත. වැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා බලන්න: DPD 

ප්රාන්ත සහ රේශ්භූමිවල අවශ්යතා 

ඔබ පැමිරණන ප්රාන්තය රහෝ රේශ්භූමිය සඳහා වන සංක්රමණ අවශ්යතා ඔබ 

අනුගමනය කළ යුතුය. ඔබ ඉදරි ගුවන් ගමන සඳහා රැඳී සිටින අතරතුර, ඔබට 

රහෝටල් නවාතැන් වල රැඳී සිටීමට අවශ්ය විය හැකි අතර, ඔරේ නවාතැන් සඳහා 

රගවීමට ඔරබන් ඉල්ලා සිටිය හැක. වැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා ප්රාන්ත හා රේශ්භූමිවල 

ඇතුළු වීරේ අවශ්යතා බලන්න. 

 

පැය 72 කට වඩා 

ඔරේ මීළඟ ගුවන්යානයට රපර පැය 72 ක් ඕස්ට්රේලියාරේ සිටී නේ, ඔබ ඕස්ට්රේලියාව 

හරහා ගමන් කරන රලස සලකනු රනාලැරේ. 

ඔබ ඕස්ට්රේලියාව සඳහා COVID-19 එන්නත් සහ පරීක්ෂණ අවශ්යතා, වීසා, ආගමන, 

රර්ගු ජජව ආරක්ෂණ නිෂ්කාශ්නය සහ අනිවාර්ය රසෞඛය ප්රකාශ් ඇතුළු අරනකුත් 

සියලුම ප්රරේශ් අවශ්යතා සපුරාලිය යුතුය. වැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා රේශ්සීමා 

පසුකිරීම බලන්න.  

ඔබට ප්රාන්ත හා රේශ්භූමිවල පැමිණීරේ අවශ්යතා ද සපුරාලීමට සිදු රේ. 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements

