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இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட!!!!ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம    வ��ண�பதார�க��கான அறி
��த�க�வ��ண�பதார�க��கான அறி
��த�க�வ��ண�பதார�க��கான அறி
��த�க�வ��ண�பதார�க��கான அறி
��த�க�    

 
01. இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட!!!!ப�ரஜா
�ப�ரஜா
�ப�ரஜா
�ப�ரஜா
�ைம ெப ��ெகா�வத ! ைம ெப ��ெகா�வத ! ைம ெப ��ெகா�வத ! ைம ெப ��ெகா�வத !  

1948ஆ'!ஆ�()!29ஆ'!இல�க!!(+�ைம!ச�ட�தி)!2:?!31!ம �'!32!ஆ'!

ப��
கள.)! கீ0! இல1ைக! ப�ரஜா
�ைமைய! இழ4த! ஒ6வ6�!! அ�ல7!

அ�ைமய��!இழ�க
�ள!ஒ6வ6�! ம�8ேம வ��ண�ப��க :(+'. 

 

2/ 19.2 ப��வ�)!ஒ=1!வ�தி!>ல'! ப�றிெதா6! நா�()! ப�ரஜா
�ைமைய!

ெப ��ெகா�ட! காரண�தினா�! இல1ைக! ப�ரஜா
�ைம! இழ�க�ப�ட!

ஒ6வ6�!!!

3/ 19.3 ப��வ�)!ஒ=1!வ�தி!>ல'!ப�றிெதா6!நா�()!ப�ரஜா
�ைமைய�!

ெப ��ெகா�ள
�ள! காரண�தினா�! இல1ைக! ப�ரஜா
�ைம!

இழ�க�ப8'!ஒ6வ6�!!ம�8' இர�ைட!ப�ரஜா
�ைம!வழ1க�!ேகா�!

வ��ண�ப��க!:(+'/!
!

02. வ��ண�ப�ப(வ�திைன Aரண�ப8�7வத கான வ��ண�ப�ப(வ�திைன Aரண�ப8�7வத கான வ��ண�ப�ப(வ�திைன Aரண�ப8�7வத கான வ��ண�ப�ப(வ�திைன Aரண�ப8�7வத கான அறி
��த�க�அறி
��த�க�அறி
��த�க�அறி
��த�க� 

 

01. வ��ண�ப�ப(வ' ஆ1கில ெமாழிய�� Aரண�ப8�த�பட� ேவ�8'. 

(தய
 ெசD7 ஆ1கில ெக�ப��ட� எ=�7�கைள� பய)ப8�த
'.)  

02. வ��ண�ப�ப(வ�தி� * !றியH8 இட�ப�8�ள எ�லா ச4த��ப1கள.I'  

ேதைவய ற ெசா க� அ�ல7 ெசா�ைல ெவ�(வ�ட
'. 

03. வ��ண�ப�ப(வ�தி� ேதைவய ற ப��
க� இ6�ப�) உ�ய இட1கள.� 

அதைன� !றி�ப�ட
'. 

04. ஒேர !8'ப�தினராக இ6�ப�K' ஒLெவா6 வ��ண�பதார6�!' 

தன.�தன.யாக வ��ண�ப�ப(வ1க� சம��ப��க�பட ேவ�8'. 

அவ �ட) 3.5x4.5cm அளவ�லான வ�ண�Nைக�பட1க� >)றிைன+' 

சம��ப��த� ேவ�8'. அதி� ஒ6 Nைக�பட' வ��ண�ப�ப(வ�தி) 

வல7 ப�க ேம� >ைலய�� Nைக�பட' ஒ�8வத காக இட�ப�8�ள 

O�(K� ஒ�ட�பட� ேவ�8'. 

05. இர�ைட! ப�ரஜா
�ைம�! வ��ண�ப��பத கான வ��ண�ப�ப(வ�தி� 

இல. 1 இ) கீ0 தர�ப�8�ள A :த� G வைரயான தைகைமக�� ஒ6 

தைகைமய�ைன A��தி ெசDதி6�த� ேபா7மானதா!'. அத ேக ப உ�ய 

தைகைம !றி�ப�ட�ப�8�ள O�(K�  (�) !றிய�ைன இட
'. 
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06. வ��ண�ப�ப(வ�தி) 6 ஆ' ப�க�தி� தர�ப�8�ள உ�திெமாழி 

வ��ண�பதார�னா� Aரண�ப8�த�பட ேவ�(ய7ட) சமாதான 

நSதிவா) அ�ல7 ச�திய ஆைணயாள�னா� உ�தி�ப8�த�பட� 

ேவ�8'.  

 

03. இர�ைடஇர�ைடஇர�ைடஇர�ைட!!!! ப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைமப�ரஜா
�ைம    ெபற வ��ண�ப��பத ! சம��ப��க ேவ�(யெபற வ��ண�ப��பத ! சம��ப��க ேவ�(யெபற வ��ண�ப��பத ! சம��ப��க ேவ�(யெபற வ��ண�ப��பத ! சம��ப��க ேவ�(ய    !!!!

ஆவண1க�ஆவண1க�ஆவண1க�ஆவண1க� 

 

01. வ��ண�பதார�)! ப�ற�NT! சா)றிதழி)! >ல�ப�ரதி அ�ல7 !

சா)�ப8�த�ப�ட! நக�! ப�ரதி (வ��ண�பதார�! இல1ைக!

ப�ரஜா
�ைமைய! ெப ��ெகா�ட7! பதிவ�)! >லமாய�)! உ�ய!

சா)றிதழி)! >ல�ப�ரதி அ�ல7 அத) சா)�ப8�த�ப�ட! நக�!

ப�ரதிய�ைன சம��ப��க
'.!

02. வ��ண�பதார� தி6மணமானவராய�) தி6மணT!சா)றிதழி)!>ல�ப�ரதி 

அ�ல7 அத) சா)�ப8�த�ப�ட!நக�!ப�ரதி!

03. இர�ைட!ப�ரஜா
�ைம�காக வ��ண�ப��பவ� !(+�ைம!ச�ட�தி)!2:(2) 

ப��வ�)! கீ0! இல1ைக! ப�ரஜா
�ைமைய! இழ4த! ஒ6வராய�), அவ� 

ப�)வ6' ஆவண1ைள சம��ப��த� ேவ�8'.!
!

a) ெவள.நா�8� ப�ரஜா
�ைம சா)றித0!அ�ல7!சா)�ப8�த�ப�ட!

நக�!ப�ரதி 

b) த ேபா7 ப�ரஜா
�ைமைய ெகா�8�ள நா�() கட
Tசீ�() 

தர
�ப�க�தின7' உ�ய தி6�த1கள. கான ப�க1கள.) நக� 

ப�ரதிக�'. 

c) வ��ண�பதார� த ேபா7 ப�ரஜா
�ைமைய ெகா�(6�!' 

நா�(லி647 ெப ��ெகா�ட ேபாXY அKமதி சா)றித0 (உ�ய 

சா)றித0 வ��ண�ப1க� சம��ப��க�ப8' தின�தி ! 3 

மாத1கள.K� ெப ��ெகா�ள�ப�ட ஆ1கில ெமாழிய�� 

அைம4தாக இ6�க ேவ�(ய7ட) அLவா� ஆ1கில ெமாழிய�� 

அைம4திராவ�() அத !�ய ஆ1கில ெமாழிெபய��Nட) 

சம��ப��க
') 

d) இல1ைக கட
Tசீ�() தர
�ப�க�தின7' உ�ய 

தி6�த1கள. கான ப�க1கள.) சா)�ப8�த�ப�ட நக� 

ப�ரதிக�' (உ�ய கட
Tசீ�8 காண�ப8மாய�) ம�8') 
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     அ�ல7 

 

இர�ைட! ப�ரஜா
�ைம�காக வ��ண�ப��பவ� !(+�ைம! ச�ட�தி)! 2:(3) 

ப��வ�)! கீ0!இல1ைக! ப�ரஜா
�ைமைய!இழ�க
�ள ஒ6வராய�), அவ� 

ப�)வ6' ஆவண1ைள சம��ப��த� ேவ�8'.!

 

a) த ேபா7�ள இல1ைக கட
Tசீ�() தர
�ப�க�தின7' உ�ய 

தி6�த1கள. கான ப�க1கள.) சா)�ப8�த�ப�ட நக� 

ப�ரதிக�' 

 

b) நிர4தர வதிவ�ட வ Sசாவ�) சா)�ப8�த�ப�ட� ப�ரதி 
 

c) வ��ண�பதார� த ேபா7 நிர4தர வதிவ�ட வ Sசாவ�ைன�  

ெகா�(6�!' நா�(லி647 ெப ��ெகா�ட ேபாXY அKமதி 

சா)றித0 (உ�ய சா)றித0 வ��ண�ப1க� சம��ப��க�ப8' 

தின�தி ! 3 மாத1கள.K� ெப ��ெகா�ள�ப�ட ஆ1கில 

ெமாழிய�� அைம4தாக இ6�க ேவ�(ய7ட) அLவா� ஆ1கில 

ெமாழிய�� அைம4திராவ�() அத !�ய ஆ1கில 

ெமாழிெபய��Nட) சம��ப��க
') 
 

04. வ��ண�பதார� 55 வயதிைன! A��தி! அைடவதி)! காரணமாக! இர�ைட!

ப�ரஜா
�ைம�காக வ��ண�ப��பதாய�) (1.A இ) கீ0) வ��ண�பதார�)!

ப�ற�NT!சா)றிதழி)!>ல�ப�ரதி அ�ல7!உ�தி�ப8�த�ப�ட!நக�!ப�ரதி!
!

05. ெதாழி�! தைகைம /! க�வ��தைகைம (1.B இ) கீ0) காரணமாக!

வ��ண�ப��பதாய�)!உ�ய க�வ� அ�ல7 ெதாழி� தைகைம�! உ�ய 

சா)றித0கள.)! அ�ல7! அவ றி) சா)�ப8�த�ப�ட! நக�! ப�ரதிக�. 

(ஆக� !ைற4த7 12!வ6ட�தி !!ேம ப�ட!(�ேளாமா!பாடெநறிய�ைன� 

A��தி ெசDதி6�த� ேவ�8'. அத ! ேம ப�ட ேவ� க�வ� ம �' 

ெதாழி� தைகைமக� க6�தி  ெகா�ள�ப8'* 

 

06. இல1ைகய�I�ள 3/6! மி�லிய)! [பாDக��!! ேம�! ெப�மதியான!

அைசயா! ெசா�திைன�! ெகா�8�ள! காரண�தினா�! (1.C இ) கீ0) 

வ��ண�ப��பதாய�) உ�ய நிைலயான ெசா�7�கள.) ஆவண1கள.) 

சா)றித0கள.)! >ல�ப�ரதிக� அ�ல7 ! சா)�ப8�த�ப�ட! நக�!
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ப�ரதிக� சம��ப��க�பட� ேவ�8'. இ1! உ�ய ெசா�7�கள.) வ�ைல 

மதி�N அறி�ைக, ெசா�7�கள.) கிரயTசா)றித0  ம �'  உ��7�ைம 

சா)றித0 எ)பன  சம��ப��க�பட� ேவ�8'. 

 

07. 2.5 மி�லிய) அ�ல7 அத ! ேம ப�ட ெதாைகய�ைன இல1ைக 

ம�திய வ1கிய�னா� அKமதி�க�ப�ட ஏேதKெமா6 வ��தக 

வ1கிெயா)றி� 3 வ6ட கால�தி ! ைவ�ப�லி8வத) >ல' 

வ��ண�ப��பதாய�) (1.D இ) கீ0) உ�ய வ1கிய�லி647 3 வ6ட 

கால�தி ! ைவ�N�பண' ம̂ள ெசI�த�பட மா�டா7 என 

உ�தி�ப8�த�ப�8 ெப ��ெகா�ள��ப�ட சா)றித0 சம��ப��க�பட� 

ேவ�8'. 

 

08. இல1ைக ம�திய வ1கிய�னா� அKமதி�க�ப�ட ஏேதKெமா6 வ��தக 

வ1கிெயா)றி� NRFC/RFC/SFIDA கண�கி�! 36111! அெம��க! ெடால�க�!

அ�ல7 அத ! ேம ப�ட ெதாைகய�ைன 3 வ6ட கால�தி ! 

ைவ�ப�லி8வத) >ல' வ��ண�ப��பதாய�) (1.E இ) கீ0)  உ�ய 

வ1கிய�லி647 3 வ6ட கால�தி ! ைவ�N�பண' ம̂ள ெசI�த�பட 

மா�டா7 என உ�தி�ப8�த�ப�8 ெப ��ெகா�ள��ப�ட சா)றித0 

சம��ப��க�பட� ேவ�8'. 

 

09. வ��ண�பதார�!திைறேச�!உ�(ய�க� (TB)!அ�ல7!பா7கா�N!ைவ�N!

நிதிய�� (SIA)! 36111! அெம��க! ெடால�க�! அ�ல7! அத !! ேம ப�ட!

ெதாைகய�ைன! 4! வ6ட! கால�தி !! ைவ�ப�லி8வத)! காரணமாக!

வ��ண�ப��பதாய�) (1.F இ) கீ0) உ�ய சா)றித0க� சம��ப��க�பட� 

ேவ�8'. 

 

10. வ��ண�ப�ப(வ�தி) இல. 1 இ� Oற�ப�ட A ெதாட�க' F வைர+�ள 

தைகைமகள.ைன Aரண�ப8�தி+�ள வ��ண�பதார�)!

வா0�ைக�7ைண! ஒ6வ�! அ�ல7! அவர7! 33! வய7�!! !ைற4த!

தி6மணமாகாத! ப��ைள! காரணமாக!வ��ண�ப��பதாய�) (1.G இ) கீ0) 

ப�)வ6' ஆவண1க� சம��ப��க�பட� ேவ�8'. !
!

i. வா0�ைக�7ைண�! தி6மணT! சா)றிதழி)!>ல�ப�ரதி அ�ல7 

அத) சா)�ப8�த�ப�ட!நக�!ப�ரதி!
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ii. 33!வய7�!!!ைற4த!தி6மணமாகாத!ப��ைள�!, !

� ப��ைள இல1ைகய�� ப�ற4தி6�ப�) ப��ைளய�) ப�ற�NT 

சா)றிதழி) >ல�ப�ரதி அ�ல7 அத) சா)�ப8�த�ப�ட!

நக�!ப�ரதி!

� ப��ைள இல1ைக�! ெவள.ேய ேவ� நா�(�  

ப�ற4தி6�ப�) !(+�ைமT ச�ட�தி) 5(2) ப��வ�) கீ0 

வ�நிேயாகி�க�ப�ட ப�ரஜா
�ைம சா)றிதழி) >ல�ப�ரதி 

அ�ல7 அத) சா)�ப8�த�ப�ட!நக�!ப�ரதி!
!

இ1! வா0�ைக�7ைண!அ�ல7! 33!வய7�!!!ைற4த!தி6மணமாகாத!

ப��ைள�! இர�ைட! ப�ரஜா
�ைம ெபற வ��ண�ப��பத ! அவ�!

1948ஆ'! ஆ�()! 29ஆ'! இல�க! !(+�ைம! ச�ட�தி)! 2:,31! ம �'!

32ஆ'! ப��
கள.)! கீ0! இல1ைக! ப�ரஜா
�ைமைய! இழ4த ஒ6வராக 

அ�ல7 இழ�க�ப8வத ! உ�ள ஒ6வராக இ6�த� ேவ�8'.!

 

!றி�N !றி�N !றி�N !றி�N –––– வ��ண�ப1க�ட) சமா;�ப��க�ப8' சகல ஆவண1க�' 

அ�தா�சி�ப8�7' அதிகார' !(வர
 !(யக�
� திைண�கள�தி)  

ப�ரசா
�ைம� கிைளய�) ப�ரதி க�8�பா�டளா; அ�ல7 

உதவ��க�8�பா�டாளா; அ�ல7 அ4நா8கள.I�ள இல1ைக 

ெவள.நா�8 7hதர1கள.) d)றா' நிைல ெசயலாளா; அ�ல7 அத ! 

ேம ப�ட பதவ�கைள உைடயவா;க��ேக மா�திர' உ�யதா!'. 

 

15151515//// வ��ண�ப�ப(வ1கைளவ��ண�ப�ப(வ1கைளவ��ண�ப�ப(வ1கைளவ��ண�ப�ப(வ1கைள    சம��ப��!'சம��ப��!'சம��ப��!'சம��ப��!'    :ைற:ைற:ைற:ைற!!!!
!

உ�யவா� Aரண�ப8�த�ப�ட வ��ண�ப1கைள வ��ண�பதாரா; 

இ�திைண�கள�தி ! ச>கமள.�7 !(வர
 !(யக�
 க�8�பா�டாளா; 

நாயக�திட' ேநர(யாகேவா அ�ல7 வ��ண�பதாரா; ெவள.நாெடா)றி� 

வசி�ப�) தா) ப�ரஜா
�ைம ெப ��ள நிர4தர வதிவ�ட வ Sசா ெகா�8�ள 

நா�() இல1ைக 7hதரக�தி� சமா;�ப��கலா'. ெவள.நா�8� 

eதரக1கள.� சம��ப��க�ப8' வ��ண�ப�ப(வ1க�' அத ! 

இைண�க�ப�8�ள சா)றித0கள.) ப�ரதிக�' (இல. 3 இ� 

!றி�ப�ட�ப�8�ள ஆவண1கள.)) ெவள.நா�8� eதரக ப�ரதான. அ�ல7 

அ�ல7 அவ�னா� அதிகார' அள.�க� ப�ட eதரக�தி) >)றாவ7 

ெசயலாள� அ�ல7 அத ! ேம ப�ட சிேரfட அதிகா� ஒ6வ�னா� 
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சா)��ப8�த�பட ேவ�8'. !(வர
 !(யக�
� திைண�கள�தி� 

சம��ப��க�ப8' வ��ண�ப�ப(வ1க�' அத ! இைண�க�ப�8�ள 

சா)றித0கள.) ப�ரதிக�' ப�ரஜா
�ைம� ப��வ�) ப�ரதி� க�8�பா�டாள� 

அ�ல7 உதவ�� க�8�பா�டாள�னா� சா)��ப8�த�ப8'.  

 

 

    திைண�கள�தி) :கவ� திைண�கள�தி) :கவ� திைண�கள�தி) :கவ� திைண�கள�தி) :கவ� ––––    

  

 !(வர
 !(யக�
� க�8�பா�டாள� நாயக', 

 !(வர
 !(யக�
� திைண�கள', 

 (ப�ரஜா
�ைம� ப��
), 

 இல. 41, ஆன4த ராஜக6ணா மாவ�ைத, 

 ெகா='N 10. 

 இல1ைக. 

  

 மி)னமி)னமி)னமி)னggggச�ச�ச�ச�----    accit[at]immigration.gov.lk     

  

05. வ��ண�ப�ப(வ1க��! ெசI�த ேவ�(ய க�டண1க�  

ப�ரதான வ��ண�பதார�       [. 250,000 

வா0�ைக�7ைண        [. 50,000 

22 வய7�!� !ைற4த தி6மணமாகாத ப��ைளக��!  [. 50,000 

 

சம��ப��க�ப8' வ��ண�ப�ப(வ1க� ப�சீலைன ெசDய�ப�8 வ�டய�தி !�  

ெபா��பாக
�ள அைமTச6�! வ��ண�ப�ப(வ1க� சம��ப��க�ப�8 உ�ய 

அKமதிய�ைன� ெப ��ெகா�ட ப�)னேர ேம !றி�ப�ட�ப�8�ளவா� 

க�டண1க� அறவ�ட�ப8'. உ�ய க�டண1க� ெசI�த�ப8வ7 ெதாட�பாக 

திைண�கள�தினா� வ��ண�பதார6�! அறிவ��க�ப�டப8'. இத) ப�)ன� 

க�டண1க� ெசI�த�பட� ேவ�8'.  


