
ව රවැ අයකව
01.

සඳහා උෙපදස්

ව රවැ භාවය ලබාගැම සඳහා අයකළ හැෙ -

1948 අංක 18 දරන රවැ පනෙ අංක 19, 20 සහ 21 වග  යටෙ  ලාංක රවැභාවය අ!" # $ගලෙය%ට ෙහ&  ලංක රවැභාවය අ!" 'මට
ආස න $ගලෙය%ට පම*.
1.

පනෙ 19(2) වග ෙ, -.-ධාන යටෙ ෙවන රටක රවැභාවය ලබාගැ1ම ෙහ23ෙව

2.

පනෙ 19(3) වග ෙ, -.-ධාන යටෙ ෙවන රටක රවැභාවය ලබාගැ1ෙ අවශ5තාවය මත  ලාංක රවැභාවය රඳවා ගැ1මට අවශ5 #

 ලාංක රවැභාවය අ!" # අෙය%ට ෙහ&

අෙය%ට පමණ8 $-ව රවැභාවය ලබාෙදන ෙලස ඉ:ලා අය ප; ඉ<=ප කළ හැය.
02.

අයපය සණ !"මට අදාල උපෙදස් -

1.

අයප;ය ඉං? භාෂාෙව

සAණ කළ B3 ෙC. (කණාකර ඉං? කැDට: අ% භා-ත කර න.)

2.

අය ප;ෙ, * සළ%ණ ෙයGදා ඇ සෑම අවස්ථාවකKම අදාල ෙනGවන වචනය ෙහ& වචන කපා හ= න.

3.

අය ප;ෙ, අදාල ෙනGවන ෙකGටස් ෙC න අදාල ෙනGවන බව Mශ්Nත ස්ථානය ! සඳහ

4.

එකම ප#ලක #වද සෑම අයකෙව% සඳහාම ෙව
3 8ද ඉ<=ප කළ B3 ෙC. ඉ

කර න.

ෙව ව අයපත8 ඉ<=ප කළ B3 වන අතර ඒ සමඟ 3.5 x 4.5 cm Rමාණෙ, වAෂ ඡායාTප

එ8 ඡායාTපය8 අය ප;ෙ, ද%U පස ඉහල ෙකළවර ඡායාTපය ඇල'ම සඳහා ෙව කර ඇ ෙකGVව 3ල

අලව න.
5.

$-ව රවැභාවය අය Wම සඳහා අය ප;ෙ, අංක 1 යටෙ ද8වා ඇ A ට G ද8වා ඇ XXක අ3=

එ8 XXකම8 පමණ8 සAණ

කර Yම Rමාණව ෙC. ඒ අZව අදාල XXකම ඉ<=පස දැ8ෙවන ෙකGVව 3ල ( ) සල%ණ ෙයGද න.
6.

අයප;ෙ, 6 DVෙC ද8වා ඇ <C Rකාශය අයක -
ෙකGමසා=ස්වරය% -

සAණ කර B3 වන අතර එය සාමදාන -Mශ්චයකාරවරෙය% ෙහ& <#

සහක කළ B3 ෙC.

7.

ප=ගණක දත ප\කාව ඉං? කැDට: අ%ෙර

8.

වයස අ# 22 අ] අ-වාහක අයකව

Dර-ය B3ය.

පමණ8 අයWෙ K අයප;යට අමතරව ඇ^Uම 03 Dර-ය B3 අතර වයස අ# 21 මාස 6 කට පXව

ඉ<=ප කරZ ලබන අයප ෙමම ගණය යටෙ භාර ගZ ෙනGලැෙ_.
03. ව
1.

රවැ භාවය ඉ()!"ම සඳහා ඉ*+ප කළ ,- .ය. -

අයකෙ` උaපැ න සහකෙ, ^: Dටපත ෙහ& එ! සහක කළ Dටප (අංක 01 සටහන බල න.) (අයක bයාප<ංNෙය

 ලාංක

රවැභාවය ලබාෙගන ඇන රවැ පනත යටෙ M% කරන ලද සහකය ෙහ& එ! Dටපත8 ඉ<=ප කර න.)
2.

අයක -වාහක න, -වාහ සහකෙ, ^: Dටපත ෙහ& එ! සහක කල Dටපත (අංක 01 සටහන බල න.)

3.

අයප;ය ඉ<=ප කරZ ලබ ෙ

රවැ පනෙ 19(2) වග ය යටෙ  ලාංක රවැභාවය අ!" # අය% න, පහත ෙ:ඛන ඉ<=ප කළ

B3ය.
(a) -ෙ$dය රවැ සහකය ෙහ& එ! සහක කළ Dටපත (අංක 01 සටහන බල න.)
(b) දැනට -ෙ$eය රවැභාවය දරZ ලබන රෙට! -ෙ$ශ ගම

බලප;ෙ, දත DVෙC සහ සංෙශ&ධන W වලට අදාල DVවල සහක කළ Dටප

(අංක 01 සටහන බල න.)
(c) දැනට රවැභාවය දරZ ලබන රෙට
කාලය8 3ල ලබාග ඉං? භාෂාෙව
ප=වAතනය ද සමඟ ඉ<=ප කර න.)

ලබාග ෙපGbස් Mශ්කාෂණ සහකය (අදාල සහකය අයප;ය ඉ<=ප කරZ <නට මාස 03කට ෙනGවැf

B3 සහකය8 -ය B3 අතර එම සහකය ඉං? භාෂාෙව

M% කර ෙනGමැ න ඊට අදාල ඉං?

(d)  ලාංක -ෙ$ශ ගම

බලප;ෙ, දත DVෙC සහ සංෙශ&ධන Wවලට අදාල DVවල පහක කළ Dටප (අදාල ගම

බලප;ය ෙ_ න

පමණ8)

ෙහ&
අයප;ය ඉ<=ප කරZ ලබ ෙ

රවැ පනෙ 19(3) වග ය යටෙ  ලාංක රවැභාවය රදවා ගැ1මට අවශ5 අය% න පහත ෙ:ඛන

ඉ<=ප කළ B3ය.
(a) වAතමාන  ලාංක -ෙ$ශ ගම

බලප;ෙ, දත DVෙC සහ සංෙශ&ධන Wවලට අදාල DVවල සහක කළ Dටප. (අංක 01 සටහන බල න.)

(b) ස්hර වාස -සාෙC සහක කළ Dටපත. (අංක 01 සටහන බල න.)
(c) ස්hර වාස 'සාව දරZ ලබන රෙට

ලබාග ෙපGbස් Mශ්කාෂණ සහකය (අදාල සහකය අයප;ය ඉ<=ප කරන <නට මාස 03කට ෙනGවැf

කාලය8 3ල ලබාග ඉං? භාෂාෙව

B3 සහකය8 -ය B3 අතර ඉං? භාෂාෙව

M% කර ෙනGමැ න ඉං? ප=වAතනය ද සමඟ ඉ<=ප

කර න. )
4.

අයකෙ` වයස අ# 55 ඉ8ම'ම මත $-ව රවැභාවය සඳහා අය කර ෙ

න (1.A යටෙ ) අයකෙ` උaපැ න සහකෙ, ^:

Dටපත ෙහ& සහක කළ Dටපත (අංක 01 සටහන බල න.)
5.

අධ5ාපන / වෘkය XXක යටෙ (1.B යටෙ ) අය කර ෙ
කළ Dටප (අවම අධ5පන XXකම වශෙය

න අදාල අධ5ාපන ෙහ& වෘkය XXක වලට අදාල සහක ෙහ& ඒවාෙ, සහක

එ8 අ# faෙල&මාව8 සAණ කර lය B3ෙC. ඊට වැf ඕනෑම අධ5ාපන / වෘkය XXක සලකා

බැෙ:. )
6.

 ලංකාෙC D!n Dය: "bයන 2.5 ක වඩා වැf වnනාක"

B3 ස්ථාවර වක / ෙ$පළ මත අය කර ෙ

න (1.C යටෙ) අදාල වක /

ෙ$පළ වලට අදාල ෙ:ඛන වල ^: Dටප සමඟ ඡායා Dටප ඉ<=ප කළ B3 ය. ෙම!< අදාල වක / ෙ$පළ ෙහ& ඉඩ වලට අදාල ඔaව,
ත8ෙස2 වාAතාව සහ !"ක වාAතාව (ෙපලප සටහන සමඟ) සකස් කර ඉ<=ප කල B3ය. ත8ෙස2 වාAතාව සහ !"ක වාAතාව (ෙපලප සටහන
සමඟ) සකස් කරන <න ට මාස 03කට ෙනGවැf කාලය8 ඇ3ලත අයප;ය සමඟ භාර<ය B3ය. ත8ෙස2 වාAතාව ත8ෙස2 ෙදපාAතෙ 3ෙC
bයාප<ංN ' ඇ ත8ෙස2කව% -
7.

සකස් කල B3ය.

Dය: "bයන 2.5 8 ෙහ& ඊට වැf ^දල8  ලංකා මහ බැං%ව අZමත ඕනෑම වා*ජ බැං%වක වසර 03 ක කාලය8 සඳහා ස්ථාවරව තැ ප කර ඒ
අZව අය කර ෙ

න (1.D යටෙ ) අදාල බැං%ෙව

එම ^දල වසර 03 8 ඇ3ලත ආපX ෙනGග නා බව තහ# කර ලබාග නා සහකය

ඉ<=ප කළ B3ෙC.
8.

 ලංකා මහ බැං%වක අZමත ඕනෑම වා*ජ බැං%වක අෙ වාන -ෙ$ශ ^ද: rU / ෙ වාක -ෙ$ශ ^ද: rU ෙහ& ෙජ5ෂ්ඨ රවැ ස්ථාවර
ආෙය&ජන rUමක ඇෙම=කාZ ෙඩGලA 25,000 8 ෙහ& ඊට වැf Rමාණය8 වසර 03ක කාලය8 සඳහා ස්ථාවරව තැ ප කර ඒ අZව අය කර ෙ
න (1.E යටෙ ) අදාල ස්ථාවර තැ ප3 සහකය ඉ<=ප කළ B3ෙC.

9.

භාtඩාගාර Xu%ප (TB)ෙහ& Xu%ප ආෙය&ජන rUමක (SIA) ඇෙම=කාZ ෙඩGලA 25,000 8 ෙහ& ඊට වැf ^දල8 වසර 03 8 ෙහ& ඊට වැf
කාලය8 සඳහා ආෙය&ජනය කර ඒ අZව අය කර ෙ

න (1.F යටෙ ) ඊට අදාල සහකය ඉ<=ප කළ B3 ෙC.

10. අයප;ෙ, අංක 1 ! ද8වා ඇ A ට F ද8වා # XXකම8 සරණ ලද අයකව%ෙ` කල;යා ෙහ& වයස අ# 22කට අ] අ-වාහක දව% 'ම
මත පදනව අය කර ෙ

න (1.G යටෙ ) පහත ෙ:ඛන ඉ<=ප කළ B3ය.

i. කල;යා සඳහා -වාහ සහකෙ, ^: Dටපත ෙහ& එ! සහක කළ Dටපත (අංක 01 සටහන බල න.)
ii. වයස අ# 22 කට අ] අ-වාහක දව

සඳහා,

* දවා  ලංකාෙC උපත ලබා ඇන දවාෙ` උaපැ න සහකෙ, ^: Dටපත ෙහ& එ! සහක කළ Dටපත (අංක 01 සටහන බල න.)
* දවා  ලංකාෙව

බැහැරව ෙවන රටක උපත ලබා ඇන රවැ පනෙ 5(2) වග ය යටෙ M% කරන ලද රවැ සහකය ෙහ& එ!

Dටපත (අංක 01 සටහන බල න.)
* ෙදමCDය ෙ`  ලාංක -ෙ$ශ ගම

බලප හා එම ෙවන රෙට! 'සා ඉ<=ප කල B3ය.

* වයස අ# 21 මාස 6 ඉ%'මට ෙපර අයප ඉ<=ප කල B3ය.

* ෙකෙස2 ෙවත ^ද: ෙගවන අවස්ථාෙC< අ# 22 පX' ඇන ඔv/ඇය ෙවන ගණය8 (1A-1F) යටෙ නැවත අයප ඉ<=ප කල B3ය.
* වයස අ# 21 මාස 6 ඉ%# අයකව ෙ` අයප 2019.07.01. <න ට ෙමම ගණය යටෙ භාරගZ ෙනGලැෙ_.
ෙම!< කල;යා ෙහ& වයස අ# 22කට අ] අ-වාහක දව ට $-ව රවැභාවය ලබාගැ1ම සඳහා අය Wමට හැයාව ඇෙ 1948 අංක 18
දරණ රවැ පනෙ 19,20 සහ 21 වග  යටෙ  ලංකාෙC රවැභාවය අ!" ' ඇන ෙහ&  ලාංක රවැභාවය අ!" 'මට ආස න තවයක
n ෙ

න පම*.

සටහන :
01. අයප;ය සමග ඉ<=ප කරZ ලබන ෙ:ඛන සහක කළ හැ8ෙ8 ආගමන හා -ගමන ෙදපාAතෙ 3ෙC රවැ අංශෙ, Mෙය&ජ5 / සහකාර
පාලකවරයාට ෙහ&  ලංකා -ෙ$ශ wත මtඩලෙ, ෙතවන ෙ:ක ෙහ& ඊට ෙනGඅ] Mලය8 දරන අය%ට පම*.
02. පවAත ෙ:ඛන ^: Dටපත ෙලස සලකU ෙනGලැෙ_. (උදා : උaපැ න සහක, -වාහ සහක වල ඉං? ප=වAතන හා ෙපGbස් වාAතාෙC ඉං?
ප=වAතන ආ<ය.)
03. අදාල ප=< සAණ කරන ලද අයප;ය ආගමන හා -ගමන ෙදපාAතෙ 3ව ෙවත ෙහ& -ෙ$ශය y D!n -ෙ$ශ wත මtඩල ෙවත අයක - ම
භාර<ය B3ය.
04. ඉං?, ංහල ෙහ& ෙදමළ භාෂාවලට අමතර ෙවන භාෂාව
04.

ඇ ෙ:ඛන ඒවාෙ, ඉං? ප=වAතනය

ද සමඟ ඉ<=ප කළ B3ය.

අයප ඉ*+ප කළ හැ! 12ෙවල -

M ප=< සAණ කරන ලද අයප; සෘzවම අයකට පැ"ණ ආගමන හා -ගමන පාලක ජනරා: ෙවත ෙහ& අයක -ෙ$ශගතව n න තම
රවැභාවය / වාස 'සා දරන රෙට! -ෙ$ශ wත මtඩල ෙවත භාර<ය හැය. -ෙ$ශ wත මtලය ෙවත භාරෙදZ ලබන අයප; සහ ඒවාට අ^ණා ඇ සහක
වල ඡායා Dටප (අංක 03 ! දැ8ෙවන ෙ:ඛන වල) -ෙ$ශ wත මtඩල RධාMයා ෙහ& ඔv / ඇය - බලය පවරන ලද wත මtඩල ෙතවන ෙ:ක ෙහ& ඊට
ෙජ5ෂ්ඨ Mලධා=ෙය% - සහක කළ B3ය. ආගමන හා -ගමන ෙදපාAතෙ 3ව ෙවත භාරෙදZ ලබන අයප; සහ ඒවාට අ^ණා ඇ සහක වල ඡායා
Dටප රවැ අංශෙ, Mෙය&ජ5 පාලක ෙහ& සහකාර පාලක - පහක කරZ ලැෙ_.
ආගමන හා -ගමන පාලක ජනරා:,
ආගමන හා -ගමන ෙදපාAතෙ 3ව,
“Xvපාය“,
C වන මහල,
 X{ර පාර,
බතර^:ල.
-ද| තැපැල:
accit[at]immigration.gov.lk
5. ව

රවැ භාවය ලබා3මට අදාල ගාස්- -

Rධාන අයක

. 345,000.00

කල;යාට

. 57,500.00

වයස අ# 22කට අ] අ-වාහක එ8 දව%ට . 57,500.00
ඉහත ද8වා ඇ ගාස්3 අය කරZ ලබ ෙ , අදාල අයප; පW8ෂා කර බලා -ෂය භාර අමාත5වරයා ෙවත ෙයG^ කර Mය"ත අZමැය ලද පXව ෙC. Mය"ත
ගාස්3 ෙග'ම සඳහා ෙදGපAතෙ 3ව -

අයක ෙවත දැZKම8  කරZ ලබන අතර, එම Mය"ත ගාස්3ව බතර^:ල "Xvපාය" ආගමන හා

-ගමන ෙදපAතෙ 3ෙC 04 වන මහෙ: රවැ අංශෙ, සරa ෙවත ^දb

( ලංකා Dය:) ෙග'ම  කළ B3ෙC.

