இரைட 

ைமகாக வணப வணபதா ககான அறிதக

ைமகாக வணப ேபா%,

01. இரைட 
1948 ஆ ஆ

18 ஆ இல க  ைம சடதி

19, 20 ம 21 ஆ ப!"கள$

கீ &, இல'ைக

ப!ரஜா"ைமைய/  ைமைய இழ.த ஒ0வ0  அ3ல4 இல'ைக5 ப!ரஜா"ைமைய/  ைமைய இழ க
அமிதி0  ஒ0வ0  ம6ேம வ!ண5ப! க 9 .
1.  ைம சடதி
ெகாடத

19(2) ஆ ப!வ!

ேப3, இல'ைக

கீ ழான ஏபா6கள$

கீ & ப!றிெதா0 நா

 ைமைய ெப

 ைமைய இழ.த ஒ0வ0 ,

அ3ல4
2.  ைம சடதி

19(3) ஆ ப!வ!

ெகாCள ேவ ய ேதைவ5பா

கீ ழான ஏபா6கள$

ேப3, இல'ைக

கீ & ப!றிெதா0 நா

 ைமைய5 ெப

 ைமைய ெதாடD.4 த க ைவ4

ெகாCவத

ேதைவயான ஒ0வ0 
ம6 இரைட

 ைம வழ'க

ேகா வ!ண5ப! க 9 .

02. வணப ப வதிைன (ரணப)%வத*கான அறிதக
1. வ!ண5ப5 ப வைத ஆ'கில ெமாழிய!3 Eரண5ப64த3 ேவ6. (தய" ெசF4 ஆ'கில ெபய
எH4 கைள5 (ENGLISH

BLOCK CAPITALS) பய ப6த").

2. வ!ண5ப5 ப வதி3 * றியJ6 இட5ப6Cள எ3லா இட'கள$K/ .தD5ப'கள$K ேதைவயற ெசா3ைல
அ3ல4 ெசாகைள ெவ வ!ட".
3. வ!ண5ப5 ப வதி3 ேதைவயற/ ஏLைடயதாகாத ப!"கC/ பதிகC இ05ப!
“ஏLைடயதாகா4” என

உய இட'கள$3

றி5ப!ட".

4. ஒேர 6பைத ேசD.த 6ப அ'கதவDகளாக இ05ப!P ஒQெவா0வ0 மாக தன$ தன$யாக
வ!ண5ப5 ப வ'கC சமD5ப! க5ப6த3 ேவ6 எ
Lைக5பட'கைள வ!ண5ப5 ப வ4ட
ப வதி
5. இரைட

ப4ட

, 3.5cm

x 4.5cm அளவ!லான 03 வDண5

சமD5ப!த3 ேவ6. அவC ஒ0 Lைக5படைத வ!ண5ப5

வல4 ப க ேம3 Rைலய!3, Lைக5படைத ஒ6வதகாக ஒ4 க5ப6Cள S PC ஒட".
 ைம காக வ!ண5ப!5பத, வ!ண5ப5 ப வதி3 இல. 1 இ

கீ & A ெதாட க G வைரகாட5ப6Cள தைகைமகUC ஏேதPெமா0 தைகைமய!ைன EDதி ெசFதி0த3
ேபா4மானதா. அதகைம உய தைகைம றி5ப!ட5ப6Cள S PC (√) அைடயாளைத இட".
6. வ!ண5ப5 ப வதி

6 ஆ ப கதி3 ப!ரW க5ப6Cள உதிெமாழிைய/ சதிய5 ப!ரமாணைத, வ!ண5பதா

Eரண5ப64த3 ேவ6 எ

ப4ட

, அ.த உதிெமாழி/ சதிய5 ப!ரமாண, சமாதான நXதவா

ஒ0வனா3

அ3ல4 சதிய5 ப!ரமாண ஆைணயாளD ஒ0வனா3 அதாசி5ப6த5ப 0தK ேவ6.
7. கண!ன$ தர"5 பதிரைத ஆ'கில ெபய எHதி3 (ENGLISH
8. தம4 வய4 22 வ0ட'கU 

BLOCK CAPITALS) Eரண5ப64த3 ேவ6.

ைற.த தி0மணமாகாத வ!ண5பதாகC ம6, இரைட

 ைம காக

வ!ண5ப!  ேபா4, வ!ண5ப5 ப வதி ேமலதிகமாக இைண5L 03 ஐ Eரண5ப64த3 ேவ6
எ

ப4ட

, தம4 வய4 22 வ0ட'கU, 06 மாத'கU கட.தத

இQ வைகய!
03. இரைட 

கீ & ஏ

ப!

னD சமD5ப! க5ப6கி

ற வ!ண5ப'கC

ெகாCள5பட மாடா4.

ைமகாக வணபபத* சம-பக ேவ ய ஆவண0க

1. வ!ண5பதாய!

ப!ற5L சா

றிதழி

Rல5ப!ரதி அ3ல4 அத

அதாசி5ப6த5பட நக3 ப!ரதி (றி5L 01

ஐ5 பாD க). (வ!ண5பதா இல'ைக ப!ரஜா"ைமைய ெப

ெகா 05ப4 பதிவ!

 ைம சடதி

றிதைழ அ3ல4 அத

கீ & வ!நிேயாகி க5பட  ைம சா

Rலமாய!

,

அதாசி5ப6த5பட

நக3 ப!ரதிய!ைன சமD5ப! க").
2. வ!ண5பதா வ!வாகமானவராய!

, வ!வாக சா

றிதழி

Rல5ப!ரதி அ3ல4 அத

அதாசி5ப6த5பட

நக3ப!ரதி (றி5L 01 ஐ5 பாD க).
3. இரைட

 ைம காக வ!ண5ப!5பவD  ைம!சடதி

!19(2) ஆ ப!வ!

 ைமைய இழ.த ஒ0வராக இ0  நிைலய!3 இ0  ஒ0வராக இ05ப!

!கீ &, இல'ைக
, அவD ப!

வ0

ஆவண'ைள சமD5ப!த3 ேவ6.
a. ெவள$நா6  ைம சா

றிதழி

!Rல5ப!ரதி அ3ல4 அத

அதாசி5ப6த5பட நக3 ப!ரதி (றி5L 01

ஐ5 பாD க).
b. தசமய ெவள$நா6  ைமைய

ெகா6Cள நா னா3 வ!நிேயாகி க5பட கட"சீ

தர"கC

பதிய5ப6Cள ப கதின4, உய தி0த'கC ேமெகாCள5ப6Cள ப க'கள$ன4
அதாசி5ப6த5பட!நக3!ப!ரதிகC (றி5L 01 ஐ5 பாD க).
c. வ!ண5பதா தசமய ப!ரஜா"ைமைய ெகா 0  நா லி0.4 ெப
சா

றித& (Police

திகதி  03 மாத'கU 

Sடாத கால5பதி C ெப

வ!நிேயாகி க5பட இைச" சா
கட"சீ

ெகாட ஆ'கில ெமாழிய!3

றிதழாக இ0த3 ேவ6. இQ இைச" சா

வ!நிேயாகி க5ப 3ைல என$3, அத
d. இல'ைக

ெகாட ெபாலி^ இைச"

Clearance Certificate). (உய இைச" சா றிதழான4, வ!ண5ப'கC சமD5ப! க5ப6

ஆ'கில ெமாழிெபயD5Lட

றித& ஆ'கில ெமாழிய!3

சமD5ப!த3 ேவ6.).

தர"கC பதிய5ப6Cள ப கதின4, உய தி0த'கC ேமெகாCள5ப6Cள

ப க'கள$ன4 அதாசி5ப6த5பட!நக3!ப!ரதிகC (உய கட"சீ6 இ05ப!

ம6).

அ3ல4
இரைட

 ைம காக வ!ண5ப!5பவD  ைம!சடதி

 ைமைய ெதாடD.4 த க ைவ4
ஒ0வராக இ05ப!

, அவD ப!

a. தேபா4Cள இல'ைக

!19(3) ஆ ப!வ!

!கீ &, இல'ைக

ெகாCவத ேதைவயான ஒ0வராக இ0  நிைலய!3 இ0 

வ0 ஆவண'ைள சமD5ப!த3 ேவ6.

கட"சீ

தர"கC பதிய5ப6Cள ப கதின4, உய தி0த'கC

ேமெகாCள5ப6Cள ப க'கள$ன4 அதாசி5ப6த5பட நக3 ப!ரதிகC (றி5L 01 ஐ5 பாD க).
b. நிர.தர வதிவ!ட வசாவ!
X

அதாசி5ப6த5பட!நக3!ப!ரதி (றி5L 01 ஐ5 பாD க).

c. வ!ண5பதா தசமய நிர.தர வதிவ!ட வசாவ!ைன
X
ெபாலி^ இைச" சா

றித& (Police

(1.Aஇ

ஆ'கில ெமாழிெபயD5Lட

வய4 55 வ0ட'கC EDதிய!

கீ &) வ!ண5பதாய!

Sடாத கால5பதி C ெப

ெகாட ஆ'கில ெமாழிய!3

றிதழாக இ0த3 ேவ6. இQ இைச" சா

வ!நிேயாகி க5ப 3ைல என$3, அத
4. வ!ண5பதாய!

ெகாட

Clearance Certificate). (உய இைச" சா றிதழான4, வ!ண5ப'கC

சமD5ப! க5ப6 திகதி  03 மாத'கU 
வ!நிேயாகி க5பட இைச" சா

ெகா 0  நா லி0.4 ெப

ப!ற5L சா

ேப3 இரைட

றிதழி

றித& ஆ'கில ெமாழிய!3

சமD5ப!த3 ேவ6.).

 ைம காக வ!ண5ப!5பதாய!

Rல5ப!ரதி அ3ல4 அதாசி5ப6த5பட!நக3!ப!ரதி

(றி5L 01 ஐ5 பாD க).
கீ & (1.B இ

5. க3வ!/ ெதாழி3சாD தைகைமய!

கீ &)!வ!ண5ப!5பதாய!

ெதாழி3சாD தைகைமைய உதி5ப64 வைகய!3 உய சா
அதாசி5ப6த5பட நக3!ப!ரதிகC. (ஆக
பாடெநறிெயா

, உய க3வ! தைகைமைய அ3ல4

றித&கC அ3ல4!
!அவறி

ைற.த க3வ! தைகைமயாக 01 வ0ட

5ேளாமா

றிைன5 EDதி ெசFதி0த3 ேவ6. அதிK S ய ப!ற க3வ! ம ெதாழி3சாD

தைகைமகU க0தி ெகாCள5ப6).

6. இல'ைகய!KCள `பா 2.5 மி3லியP  ேமபட ெபமதியான!அைசயா/ நிைலயான ெசா4கைள/
ஆதன'கைள

ெகா6Cளத

மa 4 வ!ண5ப!5பதாய!

ஆதன'கU ய ஆவண'கள$

ேவ6. இ' உய ெசா4 கள$
அறி ைக (valuation

!(1.C இ

கீ &), உய நிைலயான ெசா4 கU ய/

(உதிகC 9தலியன) Rல5ப!ரதிகUட
/ ஆதன'கள$

நிழ ப!ரதிகைள சமD5ப!த3
உதிகC (Deeds), வ!ைல மதி5பJ6

அ3ல4 காண!கள$

report), உ4 அறி ைக (title reports) எ பவைற சமD5ப!த3 ேவ6. வ!ைலமதி5பJ6

அறி ைக ம உ4 அறி ைக தயா க5பட திகதிய!லி0.4 03 மாத'கU C, அQ அறி ைககUட
வ!ண5ப5 ப வைத சமD5ப!த3 ேவ6. இ' வ!ைல மதி5பJ6 அறி ைகயான4, வ!ைல மதி5பJ6
திைண களதி3 பதி" ெசFய5ப6Cள வ!ைல மதி5பJடாளெரா0வனா3 தயா க5ப 0த3 ேவ6.
7. `பா 2.5 மி3லியைன அ3ல4 அத ேமபட பணைத, இல'ைக மதிய வ'கிய!னா3 அ'கீ க க5பட
எ.தெவா0 வDதக வ'கிய!ேலP 3 வ0ட காலதி நிர.தர ைவ5ப!3 ைவ5ப!லி6, அதகைமய
வ!ண5ப!5பதாய!

(1.D இ

கீ &), இ5 பணைத 03 வ0ட'கU C மa ள5 ெப

உதி5ப6தி உய வ'கிய!னா3 வ!நிேயாகி க5பட அதாசிைய/ சா

ெகாCவதி3ைல எ

பைத

றிதைழ சமD5ப!த3 ேவ6.

8. 25,000 அெம க ெடாலD அ3ல4 அத ேமபட பணைத, இல'ைக மதிய வ'கிய!னா3 அ'கீ க க5பட
எ.தெவா0 வDதக வ'கிய!ேலP, வதியாேதாD அ.நிய ெசலாவண! கண ெகா
அ.நிய ெசலாவண! கண ெகா
கண ெகா

றி3 (NRFC)/ வதிேவாD

றி3 (RFC) அ3ல4 சிேரbட ப!ரைஜகU கான நிைலயான ைவ5L

றி3 3 வ0ட காலதி அ3ல4 அத ேமபட காலதி நிர.தர ைவ5ப!3 ைவ5ப!லி6வத

Rல வ!ண5ப!5பதாய!

(1.E இ

கீ &), உய நிைலயான ைவ5L சா

றிதைழ சமD5ப!த3 ேவ6.

9. வ!ண5பதா திைறேச உ ய3கள$3 (TB) அ3ல4 ப!ைணய'கC ைவ5L

கண ெகா

றி3 (SIA) 25,000

அெம க ெடாலD அ3ல4 அத ேமபட ெதாைகைய, 3 வ0ட'கU  அ3ல4 அத ேமபட
காலதி 9தc6 ெசF4, அதகைமவாக வ!ண5ப!5பதாய!

(1.F இ

கீ &), அதய சா

றிதைழ

சமD5ப!த3 ேவ6.
10. வ!ண5ப5 ப வதி3 இல. 1 இ3 காட5ப6Cள A ெதாட க F வைர காட5ப6Cள தைகைமய!ைன5 EDதி
ெசF4Cள வ!ண5பதாெயா0வ

வா& ைக4ைண அ3ல4 அவர4 22 வய4 

ைற.த தி0மணமாகாத

ப!Cைளெயா

 இ0த3 மa 4 அ 5பைடயாக

(1.G இ

ெகா6 வ!ண5ப!5பதாய!

கீ &), ப!

வ0

ஆவண'கைள சமD5ப!த3 ேவ6.

i. வா& ைக 4ைணய!

வ!வாக சா

றிதழி

Rல5ப!ரதி அ3ல4 அத

அதாசி5ப6த5பட நக3 ப!ரதி

(றி5L 01 ஐ5 பாD க).

ii. 22!வய4 !ைற.த!தி0மணமாகாத!ப!CைளகU ,
• ப!Cைள இல'ைகய!3 ப!ற.தி05ப!

, ப!Cைளய!

ப!ற5L சா

றிதழி

Rல5ப!ரதி அ3ல4 அத

அதாசி5ப6த5பட நக3 ப!ரதி (றி5L 01 ஐ5 பாD க).
• ப!Cைள இல'ைக  ெவள$ேய ப!றிெதா0 நா 3 ப!ற.தி05ப!
கீ & வ!நிேயாகி க5பட  ைம சா

றிதழி

,  ைம சடதி

Rல5ப!ரதி அ3ல4 அத

5(2) ஆ ப!வ!

அதாசி5ப6த5பட நக3

ப!ரதி (றி5L 01 ஐ5 பாD க).
• ெபேறா

இல'ைக

கட"சீ6கைள, ப!ற நா

வசா
X
கைள சமD5ப!த3 ேவ6.

• தம4 வய4 22 வ0ட'கU, 06 மாத'கU கட5பத 9

பதாக வ!ண5ப'கைள சமD5ப!த3

ேவ6
• எQவாறாய!P, பண ெசK4 ச.தD5பதி3 வய4 22 வ0ட'கC கட.தி05ப!
வைகய!

• தம4 வய4 22 வ0ட'கU, 06 மாத'கU கட.த வ!ண5பதாகள$
திகதிய!லி0.4 இ.த வைகய!

கீ & ஏ

ைற.த தி0மணமாகாத ப!CைளகU  இரைட

 ைம காக வ!ண5ப!5பத, 1948 ஆ ஆ

18 ஆ இல க  ைம சடதி

கீ &, இல'ைக ப!ரஜா"ைமைய இழ.தி05ப!

அமிதி05ப!

வ!ண5ப'கC, 2019.07.01 ஆ

ெகாCள5பட மாடா4

இ' வா& ைக 4ைண  அ3ல4 22 வய4 
ப!"கள$

, அவD ப!றிெதா0

(1A-1F) கீ & மa 6 வ!ண5பைத சமD5ப!த3 ேவ6

19, 20 ம 21 ஆ

அ3ல4 இல'ைக5 ப!ராஜ"ைமைய இழ க

ம6ேம வ!ண5ப! க 9 .

றி1:
1. வ!ண5ப4ட
திைண களதி

சமD5ப! க5ப6கி

ற ஆவண'கைள அதாசி5ப64 ேபா4,  வர",  யக3"

 ைம5 ப!வ!

ப!ரதி

க65பாடளD அ3ல4 உதவ!

இல'ைக ெவள$நா6 gதர'கள$3 கடைமயா R

க65பாடாளD அ3ல4

றா நிைல ெசயலாளD அ3ல4 அதிK

சிேரbடஉதிேயாகதD ஆகிேயா0C ஒ0வனாேலேய அதாசி5ப6த5ப6த3 ேவண6.
2. ெமாழிெபயD க5பட ஆவண'கC Rல ஆவண'களாக ஏ
சா

றித&, வ!வாக சா

றித&, ெபாலி^ அறி ைக ேபா

ெகாCள5பட மாடா4. (உதாரண: ப!ற5L

ற ஆவண'கள$

ஆ'கில ெமாழிெபயD5LகC).

3. சயாக5 EDதி ெசFய5பட வ!ண5ப5 ப வ'கைள,  வர",  யக3" திைண களதிட அ3ல4
ெவள$நா6 gதரகதிட வ!ண5பதாய!னாேலேய ஒ5பைட க5ப6த3 ேவ6.
4. ஆ'கில/ சி'கள/ தமி& ஆகிய ெமாழிகU  ேமலதிகமாக ேவெறா0 ெமாழிய!3 சமD5ப!  ஆவண'கC
இ05ப!

, அ.த ஆவண'கUட

அவறி

ஆ'கில ெமாழிெபயD5ைப சமD5ப!த3 ேவ6.

04. வணப0கைள சம-ப 5ைற
9ைறயாக5 EDதி ெசFய5பட வ!ண5ப5 ப வ'கைள, வ!ண5பதா  வர",  யக3" திைண களதி
ேநர யாக வ.4,  வர",  யக3" க65பாடாளD நாயகதிட ேநர யாக ஒ5பைட கலா அ3ல4
வ!ண5பதா ெவள$நாெடா

றி3 வசி5பதாய!

, தா ப!ரஜா"ைம ெபCள/ நிர.தர வதிவ!ட வசாைவ
X

ெகா6Cள நா 3 அைம.4Cள இல'ைக gதரகதி3 ஒ5பைட கலா. ெவள$நா6 gதரக'கள$3
ஒ5பைட க5ப6கி

ற வ!ண5ப5 ப வ'கU, அதPட

இைண க5ப6கி

ற சா

றித&கள$

நிழ ப!ரதிகU

(இல. 3 இ3 காட5ப6Cள ஆவண'கC), ெவள$நா6 gதரகதி
தைலவனா3 அ3ல4 அவரா3அதிகாரமள$ க5பட/ த4வமள$ க5பட gதரகதி

R

றாவ4 ெசயலாளனா3

அ3ல4 அவK சிேரbட உதிேயாகதெரா0வனா3 அதாசி5ப6த5ப6த3 ேவ6.  வர",  யக3"
திைண களதிட ஒ5பைட க5ப6கி

ற வ!ண5ப5 ப வ'கU, அதPட

நிழ ப!ரதிகU,  ைம5/ ப!ரஜா"ைம5 ப!வ!
உதவ!

க65பாடாளனா3 அதாசி5ப6த5ப6.

ப!ரதி

இைண க5ப6கி

க65பாடாளனா3 அ3ல4

ற சா

றித&கள$

க65பாடாளD நாயக,
 வர",  யக3" திைண கள,
ப!ரஜா"ைம5 ப!"),
4 ஆ மா ,
“Wபாயா",
j WEதிLர வதி,
X
பதர93ைல.
மி

னkச3- accit[at]immigration.gov.lk

05. இரைட 

ைமைய ெப* ெகா

வத*காக ெச8த ேவ ய கடண0க

ப!ரதான வ!ண5பதா

`. 345,000.00

வா& ைக 4ைண

`. 57,500.00

22 வய4 

`. 57,500.00

ைற.த தி0மணமாகாத ப!CைளகC – ஒ0 ப!Cைள  –

சமD5ப! க5ப6கி
9

ற வ!ண5ப'கC பmசி க5ப6, உய வ!டயதி5 ெபா5பான அைமசட

ைவ க5ப6 உய அ'கீ கார ெப

ெகாCள5படத

ப!

னேர ேமறி5ப!ட5ப6Cளவா கடண'கC

அறவ!ட5ப6. உய கடண'கைள ெசKத5ப6வ4 ெதாடDப!3 திைண களதினா3 வ!ண5பதா 
அறிவ! க5ப6 எ

ப4ட

, அQ உய கடணைத, பதர93ைல, “Wபாயா” க ட ெதாதிய!3 அைம.4Cள

 வர",  யக3" திைண களதி

04 ஆ மா ய!3 அைம.4Cள  ைம5 ப!வ!

(இல'ைக `பாவ!3) ெசK4த3 ேவ6.

சிறா5பட பணமாக

