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රජය වසංගත කාලයේදී වීසා ලබා දීම් පිළිබඳ සැකසුම් දිගින් 

දිගටම සලකමින් සිටී. යවනස්කම් සිදු වන විට යමම පිටුව 

නිරතුරුවම යාවත්කාලීන යේ. 
 

වීසා සහන  

පවුල් වීසා අයදුම්කරුවන් සඳහා සහන 

දෙමාපිය වීසා  

අනුග්රාහක දෙමාපිය (තාවකාලික) (උප පංතිය 870) වීසා  

 

වීසා සහන  

ඔබ COVID-19 වසංගත සංචාරක සීමාවන් මගින් බලපෑමට ලක්ව ඇතිනම් ඔබට 

සහනයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය හැකිය. 

COVID-19 සහන කාලය 2020 දපබරවාරි 1 සිට ආරම්භ වූදේ: 

 නිපුණතා කලාපීය (උප පංතිය 887) වීසා 

 වයාපාර නදවෝත්පාෙන සහ ආදයෝජන (ස්ථිර)(උප පංතිය 888) වීසා 

 වයාපාර නදවෝත්පාෙන සහ ආදයෝජන (තාවකාලික)(උප පංතිය 188) වීසා 

 Safe Haven Enterprise (උප පංතිය 790) වීසා 

 තාවකාලික උපාධි (උප පංතිය 485) වීසා 

පවුල් වීසා අයදුම්කරුවන් සඳහා සහන  

සහකරු හා ළමා වීසා 

ඔබ ඕස්ථදේලියාවට පිටත ප පහත ාවාට අයදුම් කදන නම්: 

 ළමා (උප පංතිය 101) වීසා 

 ෙරුකමට හො ගැනීම (උප පංතිය 102) වීසා 

 අදේක්ෂිත වාවාහ (උප පංතිය 000) වීසා 

 සහකාර (උප පංතිය 009) වීසා 

සහ 

 COVID-19 සහන කාලය තුළ ඔබ ඕස්ථදේලියාදස සි න නම් 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-0
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-1
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-3
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-888
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-188
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/safe-haven-enterprise-790
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485
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ඔබ අදනක් සියලු වීසා අවශ්යතා සපුරන්දන් නම් වීසා ලබාගත හැක. 

COVID-19 සහන කාලය 2020 දපබරවාරි 1 වන දින ආරම්භ වූ අතර එය තාවකාලික 

වාධිවාධානයකි. සහන කාලය අවසන් වන්දන් කවොෙ යන්න පිළිබඳ යාවත්කාලීන සඳහා 

නැවත දමහි පරීක්ෂා කරන්න. 

2022 මාර්තතු 5 සිට, ඕස්ථදේලියාදස දහෝ ්න් පිටත සින න අයදුම්කරුවන්ට, වීසා 

්ල්ලුම්පත්රය දකාතැනක දගානු කළ ෙ, යැදපන ළමා (උප පංතිය 445) වීසා බලපත්රය 

ලබා දිය හැක. එහි ප්රතිලලයක් වශ්දයන්, දමම වීසා උප පංතිය තවදුරටත් COVID-19 

සහන වාධිවාධානවලින් ආවරණය දනාදස. වැඩිදුර දතාරතුරු සඳහා යැදපන ළමා (උප 

පංතිය 445) වීසා බලන්න. 

දෙමාපිය වීසා  

ඕස්යේලියායාවට පිටත සිට යගා ක කළ මාපිය වීසා දයදුම්තත් 

ඔබ ඕස්ථදේලියාවට පිටත ප පහත ාවාට අයදුම් කදන නම් 

 මාපිය (උප පංතිය 100) වීසා 

 ොයක මාපිය (උප පංතිය 170) වීසා 

 ොයක මාපිය (උප පංතිය 140) වීසා 

සහ 

 ඔබ 2021 මාර්තතු 24 ට දපර වීසා සඳහා අයදුම් කර ඇති නම්, සහ 

 2021 මාර්තතු 24 ඔබ ඕස්ථදේලියාදස සින දේ නම් 

COVID-19 සහන කාලය තුළ ඔබ අදනකුත් සියලුම වීසා නිර්තණායක සපුරාලන්දන් නම්, 

ඔබ ඕස්ථදේලියාදස සින න වාට ඔදව වීසා බලපත්රය ලබා දිය හැක. 

ඔබ ඕස්ථදේලියාදවන් පිටත දමම වීසා බලපත්රය සඳහා අයදුම් කළ දහාත් සහ ඔබ 

සාමානය වීසා ප්රොන අවශ්යතා සපුරාලන්දන් නම් (වත්මන් ්රියාවලියට අනුව) ඔබට 

ඕස්ථදේලියාදවන් පිටත වීසා බලපත්රය ලබා  පමට හැකි දවි. 

ඕස්යේලියායායේ සිට යගා ක කළ මාපිය වීසා දයදුම්තත් 

ඔබ ඕස්ථදේලියාදස සිට පහත ාවාට අයදුම් කදන නම් 

 වයස්ථගත මාපිය (උප පංතිය 804) වීසා 

 ොයක වයස්ථගත මාපිය (උප පංතිය 864) වීසා 

සහ 

 ඔබ 2021 මාර්තතු 24 ට දපර වීසා සඳහා අයදුම් කර ඇති නම්, සහ 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
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 2021 මාර්තතු 24 ඔබ ඔස්ථදේලියාදවන් පිටත සින දේ නම් 

COVID-19 සහන කාලය තුළ ඔබ අදනකුත් සියලුම වීසා නිර්තණායක සපුරාලන්දන් නම්, 

ඔබ ඕස්ථදේලියාදවන් පිටත සින න වාට ඔදව වීසා බලපත්රය ලබා දිය හැක. 

ඔබ ඕස්ථදේලියාදස සිට දමම වීසා බලපත්රය සඳහා අයදුම් කළදහාත් සහ ඔබ 

සාමානය වීසා ප්රොන අවශ්යතා සපුරාලන්දන් නම් (වත්මන් ්රියාවලියට අනුව) ඔබට 

ඕස්ථදේලියාදස සිට වීසා බලපත්රය ලබා  පමට හැකි දවි. 

මාපිය වීසා අයදුම්කරුවන් සඳහා තාවකාලික සහන COVID-19 සහන කාලය තුළ අොළ 

දස. COVID-19 සහන කාලය 2020 දපබරවාරි 1 දින ආරම්භ වාය. එය තාවකාලික 

වැඩපිළිදවළකි. සහන කාලය අවසන් වන්දන් කවොෙ යන්න පිළිබඳ යාවත්කාලීන 

සඳහා නැවත දමහි පරීක්ෂා කරන්න. 

දමම සංදශ්ෝධන මාපිය වීසා අයදුම්පත් සඳහා වත්මන් සැකසුම් කාල රාමුවලට 

බලපාන්දන් නැත. වැඩිදුර දතාරතුරු සඳහා මාපිය වීසා දපෝලිම් නිකුත් කරන දින සහ 

සැකසුම් දසලාවන් බලන්න. 

මාපිය සහ දායක මාපිය වීසා දයදුම්කරුවන් සඳහා සම්බන්ිත 

වීසා 

COVID-19 සහන පවතින කාලසීමාව තුළ ඔදව මාපියන් (උපපංතිය 100), ොයකත්ව 

මාපිය (උපපංතිය 140) දහෝ ොයක මාපිය (තාවකාලික) (උපපංතිය 170) වීසා අයදුම් 

පත්රය සමග පහත සියලු නිර්තණායක සපුරා ඇති නම් සම්බන්ධිත වීසා ලබා ගැනීම 

කිරීම සඳහා ඔබ සුදුසුකම් ලබි: 

 ඔබ 2021 මාර්තතු 24 ට දපර ඔදව මාපිය දහෝ ොයක මාපිය වීසා ්ල්ලුම්පත්රය 

්දිරිපත් කදන නම් 

 වීසා අයදුම්පත ඕස්ථදේලියාදස සිට දගානු කදන නම් 

 2021 මාර්තතු 24 ඔබ ඕස්ථදේලියාදස සින දේ නම් 

 වීසා අයදුම්පත අවසන් කර දනාමැති නම්. 

ඔබට සුදුසුකම් ලැබිය හැකි සම්බන්ධිත වීසා උප පංතිය රඳා පවතින්දන් ඔදව මාපිය 

දහෝ ොයක මාපිය වීසා ්ල්ලුම් පත්රය ්දිරිපත් කළ අවස්ථථාාදස ඔදව තත්ත්වය මත ය. 

ඔබ වීසා අයදුම්කළ අවස්ථථාාදස ඔබට වීසා හිමිව තිබුදේ නම්, ඔබට සම්බන්ධිත වීසා 

A - BVA - (උප පංතිය 010) සඳහා අයදුම් කර ලබා ගැනීදම් හැකියාව පවතී. 

ඔබ වීසා අයදුම්පත ්දිරිපත් කළ කාලදේ වීසා හිමිව දනාතිබුදේ නම්, ඔබ BVA 

සඳහා සුදුසුකම් දනාලබි. ඔබට සම්බන්ධිත වීසා E - BVE - (උප පංතිය 050) ලබා 

ගැනීදම් අවශ්යතා සපුරාලීමට හැකි වීමට ්ඩ ඇත. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#substantive%20visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050


 

 
 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions - Updated as at 09032022 - 
Sinhalese 
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ඔබ ඕස්ථදේලියාදවන් පිටත කාර්තයාලයක මාපිය දහෝ ොයක මාපිය වීසා බලපත්රයක් 

සඳහා කඩොසි අයදුම්පතක් ්දිරිපත් කදන නම්, ඔදව වීසා අයදුම්පත්රය සමග 

සම්බන්ධ වී සම්බන්ධිත වීසා බලපත්රයක් ලබා ගැනීදම් නිර්තණායක ඔබ සපුරාලන්දන් 

නැත. 

ඔබ සම්බන්ධිත වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමට අෙහස්ථ කරන්දන් නම්, සම්ූර්තණ කළ 1005 

දපෝරමයක් WA Parent Visa Centre දවත එවන්න. සම්ූර්තණ කළ දපෝරමය ්-තැපැල් 

දනාකරන්න. ්-තැපෑලය හරහා ලැදබන 1005 දපෝරම වලංගු දනාවන අයදුම්පත් වන 

අතර ාවා සැලකීමට දනාගැදන්. 

අනුග්රාහක දෙමාපිය (තාවකාලික) (උප පංතිය 870) වීසා  

ඔබ අනුග්රහය ෙක්වන මාපිය (තාවකාලික) වීසා (උප පන්තිය 870) (SPTV) හිමි නම් සහ 

2021 ජූලි 1 දින ඕස්ථදේලියාදවන් පිටත සින දේ නම්, ඔදව වීසා කාලය ස්ථවයංරීයව මාස 

18 කින්  පර්තඝ කර ඇත. 

COVID-19 සංචාරක සීමාවන් දේතුදවන් ඕස්ථදේලියාදස වීසා බලපත්රදේ සම්ූර්තණ 

වසර 0 ක් දහෝ 5 ක් ගත කිරීමට දනාහැකි වූ SPTV හිමියන්ට සහය වීම දමම සහනය 

අරමුණු කරි. 

දමම සහනය යටදත් ඔදව වීසා බලපත්රය  පර්තඝ කර ඇත්නම්, අමතර මාස 18 ඔදව 

සමුච්චිත වසර 10 ක උපරිම රැඳී සි නදම් කාලයට ගණන් දනාගනී. 

SPTV අනුග්රාහකින් සඳහා වන අනුග්රාහකත්ව වගකීම් එම මාස 18 සඳහා  පර්තඝ කර 

ඇත. 

ඔබට ඔදව වීසා වාස්ථතර හා දකාන්දේසි VEVO ඔස්ථදස්ථ ෙැනගත හැක. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1005.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1005.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online

