SPECIAL NOTICE
Given the outbreak of COVID-19 in Sri Lanka as well as in the world, the
Department of Immigration & Emigration of Sri Lanka, under the purview of
Ministry of Defense of Sri Lanka, has stated that all types of visa issuance to
enter Sri Lanka have been suspended for all foreign nationalities until further
notice by the aforementioned Department.
Further, all types of Electronic Travel Authorizations (ETA), Entry Visas,
Landing Endorsements, Multiple Entry Visas and Residence Visas already
granted to all the foreign nationals and not arrived to Sri Lanka yet will be
temporarily suspended and they will not be allowed to enter Sri Lanka until
further notice.
Appreciate if due attention is paid and extended to this important issuance
by the Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka relating to
the suspension of visas to travel to Sri Lanka by all foreign nationalities, since
there may be foreign nationals/nationals of Republic of Korea (RoK) in the
RoK intending or planning to travel to Sri Lanka. It may be noted that this
course of action has been effected due to the outbreak of COVID-19
pandemic.
The cooperation and facilitation, in this context, are much valued.
08 April 2020
Department of Immigration and Emigration
Battaramulla

විශ ේෂ නිශේදනයයි
ලංකාවේ පවතින වකොව ෝනා වසංගත තත්වය ව ේතුවවන් සියලුම ජාතීන්වලට
අයත් විවේශිකයින්ට ශ්රී ලංකාවට ඇතුළුවීමට වීසා බලපත්ර ලබාදීම නැවත දැනුම්
වදන තුරු තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව ශ්රී ලංකා ආගමන විගමන
වදපාර්තවම්න්තුව නිවේදනය ක යි.
එවමන් ම දැනට විදුත් සංච ණ අනුමැතිය (ETA), ඇතුළත් වීවම් වීසා ඇතුළු
සියලුම වර්ගවලට අයත් වලංගු වීසා බලපත්ර ලබාගත් එව ත් වමවතක් ලංකාවට
වනොපැමිණි සියලු ම විවේශිකයින් ට තුළට ඇතුළුවීම ද නැවත දැනුම් වදන තුරු
අත්හිටුවා ඇති බව සඳ න් ක යි.
ශ්රී ලංකාවට පිටත්වීමට අවේක්ෂා ක නු ලබන සියලුම වකොරියානු ජාතිකයින්
වමම වකොව ෝනා වසංගත තත්වය මුවේ ශ්රී ලංකා ජය ගනු ලබන
ක්රියාමාර්ගයන්ට අනුව තම සැලසුම් සකස් ක ගනිමින් ලබා වදනු ලබන
ස වයෝගය ඉතා අගය වකොට සලකමු.

2020 අවරේල් 08 වැනිදා
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