දිනය: 2021-08-28
අංකය: 16

මාධ්ය නිවේදනයයි
ආගමන හා විගමන වදපාර්තවේන්තුව
වීසා ගාසතු සංව ෝධ්නය
අංක 2241/37 දරණ අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රය මගින් 2021 අශගෝසේු මස 18 වන දින ප්රසිද්ධ ශකොට ඇති නව ආගොමික
හො විගොමික ශරගුලොසි අනුව වීසො ගොසේු හො දඩ මුදල් පහත පරිදි සංශ ෝධනය කර ඇති බව සියලු පුද්ගලයන්ශේ දැන
ගැනීම සඳහො දන්වො සිටිමි.
අතිවාසය සඳහා දඩ මුදල්
• ශ්රී ලංකොව ුළ වීසො ශනොමැතිව ශහෝ වීසො කොලය ඉක්මවො රැඳී සිටීමට වීසො ගොසේුවට අමතරව ඇමරිකොනු
ශඩොලර් 500 ක් අය කරනු ලබයි.
13 නිශයෝගය අනුව නව වීසො ගොසේු

වීසා වර්ගය

ගාසතුව ඇමරිකා එක්සත්
ජනපද වඩාලර් (US $)
(වසරකට වහෝ ඉන්ත වකාටසකට)

(i) ආශයෝජකයන් සඳහො
(ii) ශසේවො නියුක්තිකයන් සඳහො
(iii) ශිෂයයන් සඳහො
(iv) වවදය ප්රතිකොර ලබන තැනැත්තන් සඳහො
1 වොස වීසො (v) රොජය ශනොවන සංවිධොන නිශයෝජනය කරන්නන්
(vi) ආගමික කටයුුවල ශයශදන්නන් සඳහො
(vii) ඉහත තැනැත්ශතකුශේ කලත්රයො සඳහො
(viii) ඉහත තැනැත්ශතකුශේ යැශපන දරුවන්ශගන් අයකුට
(i) පුරවැසි පනශත් 19, 20 ශහෝ 21 වැනි වගන්තිය යටශත් ශ්රී
2 වොස වීසො ලංකොශේ පුරවැසිභොවය අවසන් වූ යම් තැනැත්ශතකුට
(ii) ඉහත තැනැත්ශතකුශේ කලත්රයො සඳහො
(iii) ඉහත තැනැත්ශතකුශේ යැශපන දරුවන්ශගන් අයකුට
(i) 1967 අංක 14 දරන ඉන්ු - ලංකො ගිවිසුම
(ක්රියොත්මක කිරීශම්) පනශත් 13 වන වගන්තිය යටශත්
3 වොස වීසො
ලියොපදිංචි තැනැත්ශතකු සඳහො
(ii) ඉහත තැනැත්ශතකුශේ කලත්රයො සඳහො
(iii) ඉහත තැනැත්ශතකුශේ යැශපන දරුවන්ශගන් අයකුට

200

100

100

4 වොස වීසො පූජය පක්ෂශේ අයකු සදහො

නිදහසේ

5 වොස වීසො (i) ශ්රී ලොංකික පුරවැසියකු හො විවොහ වූ විශද්ශීය කලත්රයොට
(ii) ශ්රී ලොංකික ශනොවන කලත්රයොශේ යැශපන දරුවන්ශගන්
අයකුට

නිදහසේ

6 වොස වීසො මියගිය ශ්රී ලොංකිකයකුශේ නැවත විවොහ ශනොවූ ශ්රී ලොංකික
ශනොවන කලත්රයොට (ශසේවො නියුක්ති අවසරය සමඟ)

100

ශ්රී ලොංකික පුරවැසිශයකුශේ වසර දහයකට ශනොඅඩු කොලයක්
7 වොස වීසො ශ්රී ලංකොශේ අඛණ්ඩව ජීවත් වන ශ්රී ලොංකික ශනොවන
කලත්රයොට (ශසේවො නියුක්ති අවසරය සමඟ)

100

8 වොස වීසො ශ්රී ලොංකික පුරවැසිශයකුශේ අවුරුු දහඅටට අඩු දරුවන්
සහිත ශ්රී ලොංකීය ශනොවන කලත්රයොට
(ශසේවො නියුක්ති අවසරය සමඟ)

100

පැමිණීවේ
වීසා

සංචාරක කාර්යය ( Visit – Tourist)
දකුණු ආසියොතික කලොපීය සහශයෝගිතො සංවිධොනශේ
(SAARC) රටවල් සඳහො
(විදුත් සංචරණ අනුමැතිය - ETA)
(පළමු දින 30 සඳහා)
දකුණු ආසියොතික කලොපීය සහශයෝගිතො සංවිධොනයට
(SAARC) අයත් ශනොවන ශවනත් රටවල්
(විදුත් සංචරණ අනුමැතිය - ETA)
(පළමු දින 30 සඳහා)
පහත නම් කළ රටක් සඳහො
ඔසේියොව, ශබල්ියම, ශඩන්මොර්කය, ශනදර්ලන්තය.
ශපෝලන්තය, ඉතොලිය, පින්ලන්තය, ප්රං ය, ජර්මනිය,
අයර්ලන්තය, සේපොඤේඤය, ග්රීසිය, සේවිඩනය, හංශේරියොව,
එක්සත් රොජධොනිය, ඕසේශට්ලියොව, නවසීලන්තය, ඇමරිකො
එක්සත් ජනපදය, කැනඩොව, ජපොනය, සේේසේටර්ලන්තය,
ශනොර්ශේ, පෘුගොලය, සේශලෝශේනියොව, එසේශතෝනියොව,
ශමොරිෂසේ, අයර්ලන්තය සහ කියුබොව
(දින 30 සිට දින 90 දක්වො)

මාර්ගගත

පැමිණි පසු

20

25

35

40

මාර්ගගත ආගමන
විගමන
වදපාර්තවේන්තුවේ
ප්රධ්ාන කාර්යාලවයන්ත

100

100

ඇමරිකො එක්සත් ජනපදය සඳහො
(දින 90 පසු දින 180 දක්වො)

-

නිදහසේ

සිංගප්පපූරුව, මොලදිවයින, සීශෂල්සේ සහ ශචක් සමූහොණ්ඩුව
සඳහො (දින 30 සිට දින 90 දක්වො)

-

නිදහසේ

ඉහත නම්
කළ රටක්, ඇමරිකො එක්සත් ජනපදය,
සිංගප්පපූරුව, මොලදිවයින, සීශෂල්සේ සහ ශචක් සමූහොණ්ඩුව
හැර ශවනත් යම් රටක් සඳහො
(දින 30 සිට දින 90 දක්වො)
ඇමරිකො එක්සත් ජනපදය හැර ශවනත් යම් රටක් සඳහො
(දින 90 සිට දින 180 දක්වො)
ඕනෑම රටක් සඳහො
(දින 180 සිට දින 270 දක්වො)

-

-

60
150
200

-

වයාපාරික කාර්යය ( Visit – Business)

මාර්ගගත

පැමිණි පසු

දකුණු ආසියොතික කලොපීය සහශයෝගිතො සංවිධොනශේ
30
40
(SAARC) අයත් රටවල් සඳහො (විදුත් සංචරණ අනුමැතිය ETA)
(පළමු දින 30 සඳහා)
දකුණු ආසියොතික කලොපීය සහශයෝගිතො සංවිධොනශේ
(SAARC) අයත් ශනොවන රටක් සඳහො
40
50
(විදුත් සංචරණ අනුමැතිය - ETA)
(පළමු දින 30 සඳහා)
ඇමරිකො එක්සත් ජනපදය සඳහො
(දින 30 සිට දින 180 දක්වො)
100
වයාපාරික කාර්යය සඳහා වන වීසා දීර්ඝ කල හැක්ශක් ප්රධොන
කොර්යොලශයන් පමණි.
ඇමරිකො එක්සත් ජනපදය හැර ශවනත් යම් රටක් සඳහො
(දින 30 සිට දින 90 දක්වො)
100
වයාපාරික කාර්යය සඳහා වන වීසා දීර්ඝ කල හැක්ශක් ප්රධොන
කොර්යොලශයන් පමණි.
ඇමරිකො එක්සත් ජනපදය හැර ශවනත් යම් රටක් සඳහො
200
(දින 90 පසු සහ 180 දක්වො)
වයාපාරික කාර්යය සඳහා වන වීසා දීර්ඝ කල හැක්ශක් ප්රධොන
කොර්යොලශයන් පමණි.
ආගමන හො විගමන ශදපොර්තශම්න්ුශේ ප්රධොන කොර්යොලශයන් ශහෝ
https://eservices.immigration.gov.lk/vs දරන ශවබ් අඩවියට පිවිස දින 30 ට පසු සංචොරක වීසො දීර්ඝ
කිරීමට හැක.
මොර්ගසේථ
වීසො

සියලු රටවල් සඳහො

නිදහසේ

සම්පුර්ණ ශතොරුරු පරිශීලනය සඳහො පහත දිගුව මගින් 2241/37 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රය භොගත කර
ගන්න.
http://documents.gov.lk/files/egz/2021/8/2241-37_S.pdf

පොලක ජනරොල්
ආගමන හො විගමන ශදපොර්තශම්න්ුව

