
පැමිණීමේ වීසා අයදුේ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි මේඛන 

1. නිසිලෙස සම්පූර්ණ කරන ෙද අයදුම්පත්ර (www.mbs.gov.lk ලෙබ් අඩවිලයන් බාගත කළ හැක.) 

2. අයදුම්කරුලේ විලේශ ගමන් බෙපත්රලේ ඡායාරූපය, ගමන් බෙපත්රය ෙෙගු  රවේ  ිළිබබ  ලත රුරරු 

සහිත ිළටුෙෙ ඡායා ිළවපත් 

3. අයදුම්කරු ලමරවදී තමන් පැමිණීමව අලේක්ෂිත ආයතනය සමග ගිවිසුම් ගතවීමව එකඟ බෙව ඉදිරිපත් 

කළ ලිිළය (ගිවිසුම්ගත කාෙ සීමාෙ අෙසානලේ අයදුම්කරු තම මව් රව බො ආපසු යා යුුරය.) 

4. අනුග්රාහක ආයතනලේ / විහාරස්ථානලේ භාරකාරීත්ෙය යවලත් ලම් ෙනවිව රැඳී සිටින විලේශීය පූජ්ය/ ගිහි 

ිළරිස් ිළිබබ  ල් ඛනය 

5. අයදුම්කරු පැමිණීලම් අරමුණ 

I. ආගමික අධ්යාපනය 

II. පාලි, සගස්කෘත ආදී ලෙනත් භාෂාෙන් හැදෑරීම 

III. භාෙනා ප්රු ණ ිරරීම ස හා නම් එෙැනි අධ්යයන කවයුුර ස හා ආයතනලේ පෙත්නා පහසුකම් 

6. අයදුම්කරු ලමරවව පැමිලණන ආකාරය 

ඒ ස හා ලක පමණ කෙක් රැඳී සිටිය යුුරද 

ඒ ෙන විව ෙබා ඇති අධ්යාපන සුදුසුකම් 

ආදී ලත රුරරු ඇුරෙත්ෙ අයදුම්කරු පුරෙැසිභාෙය දරණ රලවහි රජ්ලේ ආයතනයිරන් ලහෝ 

විහාරස්ථානයිරන් නිකුත් කරනු ෙැබූ නිර්ලේශ ලිිළය 

7. අයදුම්කරු තම මව් රලවන් ෙබා ගන්නා ෙද ලප ලිස් ොර්තාෙ 

(පැමිණීලම් වීසා අයදුම් ිරරීලම්දී අදාෙ අයදුම්කරුලේ ෙයස අවුරුදු 12 ව ෙඩා ෙැඩි විය යුුරය.) 

Document to be submitted for Entry Visa 

1. Dully Completed Application Forms (Download www.mbra.gov.lk) 

2. Photostat Copy of the Data page defecting photograph, valid countries etc. of the Applicant’s 

passport. 

3. Undertaking Letter to enter into an Agreement with the Institution to be enrolled / Stay  in Sri 

Lanka (It should be noted that the Applicant should return his / her country of domicile at the 

expiry of Agreement period)  

4. A list of foreign clergies / Laymen already enrolled under the custody of sponsoring institute / 

temple of Monastery  

5. Facilities available in the institute to teach or conduct educational activities if the purpose of 

applicant’s entry is to  

I. Religious Education 

II. Study Pali, Sanskrit etc. 

III. Meditation 

6. A recommendation letter issued by a Government institution or a Monastery of the Country 

where the applicant’s holding Citizenship, including. 

I. Purpose of the entry into Sri Lanka 

II. Duration of the Stay for the purpose  

III. Applicant’s Educational at the time of Entry 

7. Police report from applicant’s country  

(The age of the applicant should be more than 12 years when applying for Entry Visa) 

https://www.mbs.gov.lk/
https://www.mbra.gov.lk/

