නිවේදනයයි
2020 දෙවැම්බර් මව 9ලන බොො දින ක්ලාාලුම්පූර් සිට ශ්රී ාවාල බා ශ්රී
ාාකිවයින් සියරටට දෙන්ලා ෙැනීදම් ගුලන් යානයක් (ශ්රීාවන් ගුලන් දවයලයට
අයත් UL315) ක්රියාත්මව ලන බල ානාපති ක වාර්යවා න බවාය දේද 
අමාත්ාාය ශරශා දමම මශ දවොමවාරිව් වාර්යාය දලත් ෙන්ලා ඇත්.
ගුලන් ගමන් විස්තර පහත පරිදි වේ;
ගුලන්යානා අාවය
දිනය

: UL315

පිටත්වීදම් දේාල

: ිව්ලරු 3.55

ෙමන් වෂශැකි ිෙනම

:ිෂමුල ිැමිදෙන්නාට ිෂමු අලව්ථාල හිමි වීදම් ිෙනම

: 2020 දෙවැම්බර් 09

ලවාෙත් ත්ත්ත්ලය දශයතුදලන් ශ්රී ාවාලට සි ය යාමට අද්ක්ා වරන ශ්රී ාකිවයන්
1200ට ලැඩි පිරිවක් දමම මශ දවොමවාරිව් වාර්යාදේ ලියාිදිාචි වී සිටී. 2020
දෙවැම්බර් මව 9ලන බොො දින ක්ලාාලුම්පූර් සිට ශ්රී ාවාල බා ක්රියාත්මව ලන
ගුලන් යානය වෙශා ිෂමුල ිැමිදෙන්නාට ිෂමු අලව්ථාල හිමි වීදම් ිෙනම මත්
දවයලය බා දෙන බල වාරුණිවල වවන්න. 2020 දෙවැම්බර් මව 4 දින ලන දේට
ලියාිදිාචි ශ්රී ාාකිවයින්දස සිය ත දත්ොරතුරු ශ්රීාවන් ගුලන් දවයලය දලත් යලනු
ැදේ.
දවදවය දලත්ත් ිශත් ෙැක්දලන වාණ්ඩ වඳශා ප්රමුතත්ාල බාදෙන ඇත්.
 ෙර්භනී මේලරු
 ශදිසි වලෙ ප්ර කවාර අල ශ්රී ාාකිවයින්
සර්ථිව ින් කදේ (Economy class) ගුලන් ෙමන් ප්රදේ ි්රයව පිරිලැය මැදසසියන්
රිගිත්(RM) 2,096.00ක් ලන අත්ර ලාිාරිව ින් කදේ(Business class) ගුලන් ෙමන්
ප්රදේ ි්රයව පිරිලැය ප්රදේ ි්ර ිකුතත් කිීමදම් ි

 කය මත් ිෙනම් ලන අත්ර ගුලන්

ගමන් ප්රවේ ප්රය

රුණික ල ස න්න

ිරරිලයය පපු  වන වගලන වල

ෙැනටමත් ශ්රීාවන් ගුලන් ටිවට් ිත් බාදෙන ඇ ක මගීන්ශට දලනව දෙලා එම
ටිවට්ිත් නැලත් අ තත් වරෙත් ශැකි අත්ර ෂමයින් වඳශා ලට්ටමන් බා දනොදෙන
බලත් වවන්න.
ලර්ත්මානදේ ිල කන දවෞත ශා සරක්ෙ ක්රියාමාර්ෙ දශයතුදලන් නැලත් සියරට
දෙන්ලා ෙැනීදම් ගුලන් ෙමන් වඳශා “ගුලන් යානය තුෂ දී වාග්රශ වටුතතු අලම
මට්ටදමන් ” වියනු ැදේ.
වීසර වප්ර වන මයි  ිළුමම ්රී රිකය යින් ීවීසර වන මයි ල දී ස ිළම,මව වීසර වප්ර
ල් ඉකුත්වීමව

ර්මරන්ත රරලලින් පරගිය

ම් ුණලන්) තම ගුලන් ටි ට් පත

වර ගයනීමට වපර මයවල්ිළයරවේ පගමන හර විගමන වදපරර්තවම්න්තුවේ අනුමයි ය/
අලසරය වර ගන්නර වස තරවේ අලලරද
වහෝ ඊටපු  සිචරර

වීසර වප්ර

රනු යවේ 2020 ජනලරරි 1 ලන දින

ල් ඉකුත් ූ ්රී රිකය යින්ට වමම ව

න්වේිළය

අදරළ වන වේ
සටහන: මැදසසියාදේ සෙමන ශා දේෙමන දෙිාර්ත්දම්න්තුල දේසින් ක්රියාත්මව
ව්දේච්ාාදලන් යටත් ලන අය වඳශා ලන “වාක්රමෙ වාදය ෙය” (The Immigration
compound for the voluntary surrenders) ලැඩවටශන අනුල මැදසසියන් රිගිත්(RM)
500.00ක් අය වරනු ඇත්. දම් වඳශා සෙමන ශා දේෙමන දෙිාර්ත්දම්න්තුල දේසින්
වලින් දේාලක් දලන් වර ෙත් ුතතුල ඇත්. (2019.12.31 දිනට දශ ඊට දිර වීවා
දනොමැ කල රැදී සිටින්නන් (over stayers on or before 31 December 2019)).
ලැඩිදුර ිැශැදිලි වරෙැනීම වඳශා දවොෂඹ දශ ක්ලාාලුම්පූර් හි ශ්රීාවන් ගුලන්
දවයලා වාර්යා ිශත් දුරවත්න අාව ඔව්දවය වම්බන් වර ෙත් ශැව.
ඇමතුම් ම ව්ථානය ශ්රී ාවා

0094777771979

ඇමතුම් ම ව්ථානය ක්ලාාලුම්පූර්

0060326972100

SriLankan Airlines, Unit 1, 1st Floor, Menara Multi Purpose,
No 8, Jalan Munishi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia.
TP: 03 26972100
දේෙුත් ත්ැිෑ : ul_kulresv@srilankan.com

ාාෙම දුරවත්න අාවය : 0060 12 6220879

ගුලන් ටිවට්ිත් මිදී ෙැනීම වඳශා දවොෂඹ ද ව දලෂෙ ම ව්ථානදේ පිහිටි ගුලන්
ටිවට් ිත් ිකුතත් කිීමදම් වාර්යායට මුෙස දෙවීදමන් දශ දක්රඩිට් වා ම මගින් දශ
ිශත් වෙශන් ගිණුම් වෙශා මුෙස ත්ැන්ිත් කිීමම සිදු වෂ ශැව.
අ.
i.
ii.

ශැටන් නැනස බැාුතල (HNB)
ගිණුදම් නම : Sri Lankan Airline Ltd
ගිණුම් අාවය : 0020 1000 7318

ස.
i.
ii.

දවොමර්ස බැාුතල
ගිණුදම් නම : Sri Lankan Airline Ltd
ගිණුම් අාවය : 1030016962

ඇ.
i.
ii.

ාවා බැාුතල (BOC)
ගිණුදම් නම : Sri Lankan Airline Ltd
ගිණුම් අාවය : 5422402

ඈ.

මයවල්ිළයරල
ගිණුදම් නම : Oscar Travel Services Sdn Bhd (GSA for SriLankan
Airlines)
CIMB Account number : 800 787 3815
MBB Account number : 5145 9824 4651
RHB Account number : 2121 2500 1753 49

ගුලන් ටිවට්ිත් මි දී ෙත් සිය තම දෙනා 2020 දෙවැම්බර් මව 9 ලන දින ිව්ලරු
12.30 ලන දේට ක්ලාාලුම්පූර් ාාත්න්ත්ර ගුලන් දත්ොටුිට(KLIA) ිැමිදෙන දව
උිදෙව් දෙනු ැදේ.
දවොෂඹ බ ාීමන් දේසින් ිල කන ඉඩවඩ අනුල ඔබ ිකදර
දයොමු වරනු ඇත්.
ශ්රී ාවා මශ දවොමවාරිව් වාර්යාය
ක්ලාාලුම්පූර්
2020 දෙවැම්බර් මව 5 දින

ායන ම ව්ථානය දලත්

