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இர�ைட� �	
�ைம�காக வ��ண�ப���� வ��ண�பதா�க��கான 

அறி���த�க  

 
01. இர�ைட� �	
�ைம�காக வ��ண�ப���� ேபா%, 

 

1948 ஆ� ஆ�	
 18 ஆ� இலக �	��ைம� ச�ட�தி
 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 அ�மி�தி0�� ஒ0வ0� ம�6ேம வ!�ண5ப!க 

9	��. 
 

1. �	��ைம� ச�ட�தி
 19(2) ஆ� ப!�வ!
 கீழ ான ஏ�பா6கள$
 கீ& ப!றிெதா0 நா�	
 

�	��ைமைய ெப�� ெகா�டத
 ேப�3, இல'ைக �	��ைமைய இழ .த ஒ0வ0�,  
 

அ3ல4 
 

2. �	��ைம� ச�ட�தி
 19(3) ஆ� ப!�வ!
 கீழ ான ஏ�பா6கள$
 கீ& ப!றிெதா0 நா�	
 

�	��ைமைய5 ெப�� ெகாCள ேவ�	ய ேதைவ5பா�	
 ேப�3, இல'ைக 

�	��ைமைய ெதாடD.4� தக ைவ�4 ெகாCவத��� ேதைவயான ஒ0வ0� 
 

ம�6� இர�ைட �	��ைம வழ 'க ேகா� வ!�ண5ப!க 9	��. 

 

02. வ��ண�ப� ப	வ�திைன (ரண�ப)�%வத*கான அறி���த�க  
 

1. வ!�ண5ப5 ப	வ�ைத ஆ'கில ெமாழ ிய!3 Eரண5ப6�4த3 ேவ�6�. (தய" ெசF4 

ஆ'கில ெப�ய எH�4கைள5 (ENGLISH BLOCK CAPITALS) பய
ப6�த"�). 
 

2. வ!�ண5ப5 ப	வ�தி3 * �றியJ6 இட5ப�6Cள எ3லா இட'கள$K�/ .தD5ப'கள$K�  

ேதைவய�ற ெசா3ைல அ3ல4 ெசா�கைள ெவ�	வ!ட"�. 
 

3. வ!�ண5ப5 ப	வ�தி3 ேதைவய�ற/ ஏ�Lைடயதாகாத ப!�"கC/ ப�திகC இ05ப!
 உ�ய 

இட'கள$3 “ஏ�Lைடயதாகா4” என �றி5ப!ட"�. 
 

4. ஒேர �6�ப�ைத� ேசD.த �6�ப அ'க�தவDகளாக இ05ப!P� ஒQெவா0வ0�மாக 

தன$� தன$யாக வ!�ண5ப5 ப	வ'கC சமD5ப!க5ப6த3 ேவ�6� எ
ப4ட
, 3.5cm x 
4.5cm அளவ!லான 03 வDண5 Lைக5பட'கைள�� வ!�ண5ப5 ப	வ�4ட
 சமD5ப!�த3 

ேவ�6�. அவ��C ஒ0 Lைக5பட�ைத வ!�ண5ப5 ப	வ�தி
 வல4 பக ேம3 

Rைலய!3, Lைக5பட�ைத ஒ�6வத�காக ஒ4க5ப�6Cள S�	PC ஒ�ட"�. 
 

5. இர�ைட �	��ைமகாக வ!�ண5ப!5பத��, வ!�ண5ப5 ப	வ�தி3 இல. 1 இ
 கீ& A 

ெதாடக� G வைர கா�ட5ப�6Cள தைகைமகUC ஏேதPெமா0 தைகைமய!ைன ED�தி 

ெசFதி0�த3 ேபா4மானதா��. அத�கைம உ�ய தைகைம �றி5ப!ட5ப�6Cள S�	PC  

(√)  அைடயாள�ைத இட"�. 
 

6. வ!�ண5ப5 ப	வ�தி
 6 ஆ� பக�தி3 ப!ரW�க5ப�6Cள உ�திெமாழ ிைய/ ச�திய5 

ப!ரமாண�ைத, வ!�ண5பதா� Eரண5ப6�4த3 ேவ�6� எ
ப4ட
, அ.த உ�திெமாழ ி/ 

ச�திய5 ப!ரமாண�, சமாதான நXதவா
 ஒ0வ�னா3 அ3ல4 ச�திய5 ப!ரமாண 

ஆைணயாளD ஒ0வ�னா3 அ�தா�சி5ப6�த5ப�	0�தK� ேவ�6�. 
 

7. கண!ன$ தர"5 ப�திர�ைத ஆ'கில ெப�ய எH�தி3 (ENGLISH BLOCK CAPITALS) 

Eரண5ப6�4த3 ேவ�6�. 
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8. தம4 வய4 22 வ0ட'கU� �ைற.த தி0மணமாகாத வ!�ண5பதா�கC ம�6�, 

இர�ைட �	��ைமகாக வ!�ண5ப!�� ேபா4, வ!�ண5ப5 ப	வ�தி�� ேமலதிகமாக 

இைண5L 03 ஐ�� Eரண5ப6�4த3 ேவ�6�. 

 

03. இர�ைட� �	
�ைம�காக வ��ண�ப��பத*� சம-�ப��க ேவ�	ய ஆவண0க  
 

1. வ!�ண5பதா�ய!
 ப!ற5L� சா
றிதழ ி
 Rல5ப!ரதி அ3ல4 அத
 அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட 

நக3 ப!ரதி (�றி5L 01 ஐ5 பாDக). (வ!�ண5பதா� இல'ைக ப!ரஜா"�ைமைய ெப�� 

ெகா�	05ப4 பதிவ!
 Rலமாய!
, �	��ைம� ச�ட�தி
 கீ& வ!நிேயாகிக5ப�ட 

�	��ைம� சா
றிதைழ  அ3ல4 அத
 அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட நக3 ப!ரதிய!ைன 

சமD5ப!க"�). 
 

2. வ!�ண5பதா� வ!வாகமானவராய!
, வ!வாக� சா
றிதழ ி
 Rல5ப!ரதி அ3ல4 அத
 

அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட நக3!ப!ரதி (�றி5L 01 ஐ5 பாDக). 
 

3. இர�ைட �	��ைமகாக வ!�ண5ப!5பவD �	��ைம�!ச�ட�தி
!19(2) ஆ� ப!�வ!
!கீ&, 

இல'ைக �	��ைமைய இழ .த ஒ0வராக இ0�� நிைலய!3 இ0�� ஒ0வராக 

இ05ப!
, அவD ப!
வ0� ஆவண'ைள� சமD5ப!�த3 ேவ�6�. 
 

a. ெவள$நா�6 �	��ைம� சா
றிதழ ி
!Rல5ப!ரதி அ3ல4 அத
 அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட 

நக3 ப!ரதி (�றி5L 01 ஐ5 பாDக). 
 

b. த�சமய� ெவள$நா�6 �	��ைமைய ெகா�6Cள நா�	னா3 வ!நிேயாகிக5ப�ட 

கட"�சீ�	
 தர"கC பதிய5ப�6Cள பக�தின4�, உ�ய தி0�த'கC 

ேம�ெகாCள5ப�6Cள பக'கள$ன4� அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட!நக3!ப!ரதிகC (�றி5L 01 

ஐ5 பாDக). 
 

c. வ!�ண5பதா� த�சமய� ப!ரஜா"�ைமைய ெகா�	0�� நா�	லி0.4 ெப�� 

ெகா�ட ெபாலி^ இைச"� சா
றித& (Police Clearance Certificate). (உ�ய இைச"� 

சா
றிதழ ான4, வ!�ண5ப'கC சமD5ப!க5ப6� திகதி� 03 மாத'கU� Sடாத 

கால5ப�தி�C ெப�� ெகா�ட ஆ'கில ெமாழ ிய!3 வ!நிேயாகிக5ப�ட இைச"� 

சா
றிதழ ாக இ0�த3 ேவ�6�. இQ இைச"� சா
றித& ஆ'கில ெமாழ ிய!3 

வ!நிேயாகிக5ப�	3ைல என$3, அத
 ஆ'கில ெமாழ ிெபயD5Lட
 சமD5ப!�த3 

ேவ�6�.). 
 

d. இல'ைக கட"�சீ�	
 தர"கC பதிய5ப�6Cள பக�தின4�, உ�ய தி0�த'கC 

ேம�ெகாCள5ப�6Cள பக'கள$ன4� அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட!நக3!ப!ரதிகC (உ�ய 

கட"�சீ�6 இ05ப!
 ம�6�). 
 

அ3ல4 
 

இர�ைட �	��ைமகாக வ!�ண5ப!5பவD �	��ைம�!ச�ட�தி
!19(3) ஆ� ப!�வ!
!கீ&, 

இல'ைக �	��ைமைய ெதாடD.4� தக ைவ�4 ெகாCவத��� ேதைவயான 

ஒ0வராக இ0�� நிைலய!3 இ0�� ஒ0வராக இ05ப!
, அவD ப!
வ0� 

ஆவண'ைள� சமD5ப!�த3 ேவ�6�. 

 

a. த�ேபா4Cள இல'ைக கட"�சீ�	
 தர"கC பதிய5ப�6Cள பக�தின4�, உ�ய 

தி0�த'கC ேம�ெகாCள5ப�6Cள பக'கள$ன4� அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட நக3 

ப!ரதிகC (�றி5L 01 ஐ5 பாDக). 
 

b. நிர.தர வதிவ!ட வ Xசாவ!
 அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட!நக3!ப!ரதி (�றி5L 01 ஐ5 பாDக). 
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c. வ!�ண5பதா� த�சமய� நிர.தர வதிவ!ட வ Xசாவ!ைன ெகா�	0�� நா�	லி0.4 

ெப�� ெகா�ட ெபாலி^ இைச"� சா
றித& (Police Clearance Certificate). (உ�ய 

இைச"� சா
றிதழ ான4, வ!�ண5ப'கC சமD5ப!க5ப6� திகதி� 03 மாத'கU� 

Sடாத கால5ப�தி�C ெப�� ெகா�ட ஆ'கில ெமாழ ிய!3 வ!நிேயாகிக5ப�ட 

இைச"� சா
றிதழ ாக இ0�த3 ேவ�6�. இQ இைச"� சா
றித& ஆ'கில 

ெமாழ ிய!3 வ!நிேயாகிக5ப�	3ைல என$3, அத
 ஆ'கில ெமாழ ிெபயD5Lட
 

சமD5ப!�த3 ேவ�6�.). 
 

4. வ!�ண5பதா�ய!
 வய4 55 வ0ட'கC ED�திய!
 ேப�3 இர�ைட �	��ைமகாக 

வ!�ண5ப!5பதாய!
 (1.A இ
 கீ&) வ!�ண5பதா�ய!
 ப!ற5L� சா
றிதழ ி
 Rல5ப!ரதி 

அ3ல4 அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட!நக3!ப!ரதி (�றி5L 01 ஐ5 பாDக). 
 

5. க3வ!/ ெதாழ ி3சாD தைகைமய!
 கீ& (1.B இ
 கீ&)!வ!�ண5ப!5பதாய!
, உ�ய க3வ!� 

தைகைமைய அ3ல4 ெதாழ ி3சாD தைகைமைய உ�தி5ப6�4� வைகய!3 

உ�ய சா
றித&கC அ3ல4!!!!அவ�றி
 அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட நக3!ப!ரதிகC. (ஆக 

�ைற.த க3வ!� தைகைமயாக 01 வ0ட 	5ேளாமா பாடெநறிெயா
றிைன5 ED�தி 

ெசFதி0�த3 ேவ�6�. அதிK� S	ய ப!ற க3வ! ம��� ெதாழ ி3சாD தைகைமகU� 

க0�தி� ெகாCள5ப6�). 
 

6. இல'ைகய!KCள `பா 2.5 மி3லியP� ேம�ப�ட ெப�மதியான!அைசயா/ நிைலயான 

ெசா�4கைள/ ஆதன'கைள ெகா�6Cளத
 மa4 வ!�ண5ப!5பதாய!
!(1.C இ
 கீ&), 

உ�ய நிைலயான ெசா�4கU��ய/ ஆதன'கU��ய ஆவண'கள$
 (உ�திகC 

9தலியன) Rல5ப!ரதிகUட
 நிழ � ப!ரதிகைள�� சமD5ப!�த3 ேவ�6�. இ'� உ�ய 

ெசா�4கள$
/ ஆதன'கள$
 அ3ல4 காண!கள$
 உ�திகC (Deeds), வ!ைல மதி5பJ�6 

அறிைக (valuation report), உ��4 அறிைக (title reports) எ
பவ�ைற சமD5ப!�த3 

ேவ�6�. வ!ைலமதி5பJ�6 அறிைக ம��� உ��4 அறிைக தயா�க5ப�ட 

திகதிய!லி0.4 03 மாத'கU�C, அQ அறிைககUட
 வ!�ண5ப5 ப	வ�ைத 

சமD5ப!�த3 ேவ�6�. இ'� வ!ைல மதி5பJ�6 அறிைகயான4, வ!ைல மதி5பJ�6� 

திைணகள�தி3 பதி" ெசFய5ப�6Cள வ!ைல மதி5பJ�டாளெரா0வ�னா3 

தயா�க5ப�	0�த3 ேவ�6�.  

 

7. `பா 2.5 மி3லியைன அ3ல4 அத�� ேம�ப�ட பண�ைத, இல'ைக ம�திய வ'கிய!னா3 

அ'கீக�க5ப�ட எ.தெவா0 வD�தக வ'கிய!ேலP� 3 வ0ட கால�தி�� நிர.தர ைவ5ப!3 

ைவ5ப!லி�6, அத�கைமய வ!�ண5ப!5பதாய!
 (1.D இ
 கீ&), இ5 பண�ைத 03 

வ0ட'கU�C மaள5 ெப�� ெகாCவதி3ைல எ
பைத உ�தி5ப6�தி உ�ய வ'கிய!னா3 

வ!நிேயாகிக5ப�ட அ�தா�சிைய/ சா
றிதைழ  சமD5ப!�த3 ேவ�6�. 
 

8. 25,000 அெம�க ெடாலD அ3ல4 அத�� ேம�ப�ட பண�ைத, இல'ைக ம�திய 

வ'கிய!னா3 அ'கீக�க5ப�ட எ.தெவா0 வD�தக வ'கிய!ேலP�, வதியாேதாD அ.நிய� 

ெசலாவண! கணெகா
றி3 (NRFC)/ வதிேவாD அ.நிய� ெசலாவண! கணெகா
றி3 (RFC) 
அ3ல4 சிேரbட ப!ரைஜகUகான நிைலயான ைவ5L கணெகா
றி3 3 

வ0ட கால�தி�� அ3ல4 அத�� ேம�ப�ட கால�தி�� நிர.தர ைவ5ப!3 

ைவ5ப!லி6வத
 Rல� வ!�ண5ப!5பதாய!
 (1.E இ
 கீ&), உ�ய நிைலயான ைவ5L� 

சா
றிதைழ  சமD5ப!�த3 ேவ�6�. 
 

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

கணெகா
றி3 (SIA) 25,000 அெம�க ெடாலD அ3ல4 அத�� ேம�ப�ட ெதாைகைய, 3 
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வ0ட'கU� அ3ல4 அத�� ேம�ப�ட கால�தி�� 9தc6 ெசF4, அத�கைமவாக 

வ!�ண5ப!5பதாய!
 (1.F இ
 கீ&), அத���ய சா
றிதைழ  சமD5ப!�த3 ேவ�6�. 
 

10. வ!�ண5ப5 ப	வ�தி3 இல. 1 இ3 கா�ட5ப�6Cள A ெதாடக� F வைர கா�ட5ப�6Cள 

தைகைமய!ைன5 ED�தி ெசF4Cள வ!�ண5பதா�ெயா0வ�
 வா&ைக�4ைண அ3ல4 

அவர4 22 வய4� �ைற.த தி0மணமாகாத ப!Cைளெயா
� இ0�த3 மa4 

அ	5பைடயாக ெகா�6 வ!�ண5ப!5பதாய!
 (1.G இ
 கீ&), ப!
வ0� ஆவண'கைள 

சமD5ப!�த3 ேவ�6�. 
 

i. வா&ைக� 4ைணய!
 வ!வாக� சா
றிதழ ி
 Rல5ப!ரதி அ3ல4 அத
 

அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட நக3 ப!ரதி (�றி5L 01 ஐ5 பாDக). 
 

ii.  22!வய4�!�ைற.த!தி0மணமாகாத!ப!CைளகU�, 
 

• ப!Cைள இல'ைகய!3 ப!ற.தி05ப!
, ப!Cைளய!
 ப!ற5L� சா
றிதழ ி
 Rல5ப!ரதி 

அ3ல4 அத
 அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட நக3 ப!ரதி (�றி5L 01 ஐ5 பாDக). 
 

• ப!Cைள இல'ைக� ெவள$ேய ப!றிெதா0 நா�	3 ப!ற.தி05ப!
, �	��ைம� 

ச�ட�தி
 5(2) ஆ� ப!�வ!
 கீ& வ!நிேயாகிக5ப�ட �	��ைம� சா
றிதழ ி
 

Rல5ப!ரதி அ3ல4 அத
 அ�தா�சி5ப6�த5ப�ட நக3 ப!ரதி (�றி5L 01 ஐ5 

பாDக). 
 

இ'� வா&ைக� 4ைண� அ3ல4 22 வய4� �ைற.த தி0மணமாகாத 

ப!CைளகU� இர�ைட �	��ைமகாக வ!�ண5ப!5பத��, 1948 ஆ� ஆ�	
 18 ஆ� 

இலக �	��ைம� ச�ட�தி
 19, 20 ம��� 21 ஆ� ப!�"கள$
 கீ&, இல'ைக 

ப!ரஜா"�ைமைய இழ .தி05ப!
 அ3ல4 இல'ைக5 ப!ராஜ"�ைமைய இழ க 

அ�மி�தி05ப!
 ம�6ேம வ!�ண5ப!க 9	��. 

 

�றி�1: 
 

1. வ!�ண5ப�4ட
 சமD5ப!க5ப6கி
ற ஆவண'கைள அ�தா�சி5ப6�4� ேபா4, 

 �	வர", �	யக3"� திைணகள�தி
 �	��ைம5 ப!�வ!
 ப!ரதி க�65பா�டளD 

அ3ல4 உதவ! க�65பா�டாளD அ3ல4 இல'ைக ெவள$நா�6� dதர'கள$3 

கடைமயா��� R
றா� நிைல ெசயலாளD அ3ல4 அதிK� சிேரbட  உ�திேயாக�தD 

ஆகிேயா0C ஒ0வ�னாேலேய அ�தா�சி5ப6�த5ப6த3 ேவண6�. 
 

2. ெமாழ ிெபயDக5ப�ட ஆவண'கC Rல ஆவண'களாக ஏ�� ெகாCள5பட 

மா�டா4. (உதாரண�: ப!ற5L� சா
றித&, வ!வாக� சா
றித&, ெபாலி^ அறிைக 

ேபா
ற ஆவண'கள$
 ஆ'கில ெமாழ ிெபயD5LகC). 
 

3. ச�யாக5 ED�தி ெசFய5ப�ட வ!�ண5ப5 ப	வ'கைள, �	வர", �	யக3"� 

திைணகள�திட� அ3ல4 ெவள$நா�6� dதரக�திட� வ!�ண5பதா�ய!னாேலேய 

ஒ5பைடக5ப6த3 ேவ�6�. 
 

4. ஆ'கில�/ சி'கள�/ தமி& ஆகிய ெமாழ ிகU� ேமலதிகமாக ேவெறா0 ெமாழ ிய!3 

சமD5ப!�� ஆவண'கC இ05ப!
, அ.த ஆவண'கUட
 அவ�றி
 ஆ'கில 

ெமாழ ிெபயD5ைப�� சமD5ப!�த3 ேவ�6�. 
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04. வ��ண�ப0கைள சம-�ப���� 5ைற 
 

9ைறயாக5 ED�தி ெசFய5ப�ட வ!�ண5ப5 ப	வ'கைள, வ!�ண5பதா� �	வர", 

�	யக3"� திைணகள�தி�� ேநர	யாக வ.4, �	வர", �	யக3" க�65பா�டாளD 

நாயக�திட� ேநர	யாக ஒ5பைடகலா� அ3ல4 வ!�ண5பதா� ெவள$நாெடா
றி3 

வசி5பதாய!
, தா� ப!ரஜா"�ைம ெப��Cள/ நிர.தர வதிவ!ட வ Xசாைவ ெகா�6Cள நா�	3 

அைம.4Cள இல'ைக� dதரக�தி3 ஒ5பைடகலா�. ெவள$நா�6� dதரக'கள$3 

ஒ5பைடக5ப6கி
ற வ!�ண5ப5 ப	வ'கU�, அதPட
 இைணக5ப6கி
ற சா
றித&கள$
 

நிழ � ப!ரதிகU� (இல. 3 இ3 கா�ட5ப�6Cள ஆவண'கC), ெவள$நா�6� dதரக�தி
 

தைலவ�னா3 அ3ல4 அவரா3 அதிகாரமள$க5ப�ட/ த�4வமள$க5ப�ட dதரக�தி
 

R
றாவ4 ெசயலாள�னா3 அ3ல4 அவ�K� சிேரbட உ�திேயாக�தெரா0வ�னா3 

அ�தா�சி5ப6�த5ப6த3 ேவ�6�. �	வர", �	யக3"� திைணகள�திட� 

ஒ5பைடக5ப6கி
ற வ!�ண5ப5 ப	வ'கU�, அதPட
 இைணக5ப6கி
ற சா
றித&கள$
 

நிழ � ப!ரதிகU�, �	��ைம5/ ப!ரஜா"�ைம5 ப!�வ!
 ப!ரதி க�65பா�டாள�னா3 அ3ல4 

உதவ! க�65பா�டாள�னா3 அ�தா�சி5ப6�த5ப6�. 

 

க�65பா�டாளD நாயக�, 

�	வர", �	யக3"� திைணகள�, 

ப!ரஜா"�ைம5 ப!�"), 

4 ஆ� மா	, 

“W��பாயா", 

g WE�திLர வ Xதி, 

ப�தர93ைல. 

மி
னhச3- accit[at]immigration.gov.lk 

 

05. இர�ைட� �	
�ைமைய� ெப*�� ெகா வத*காக ெச8�த ேவ�	ய க�டண0க  

 

ப!ரதான வ!�ண5பதா�       `. 300,000.00 

வா&ைக� 4ைண        `. 50,000.00 

22 வய4� �ைற.த தி0மணமாகாத ப!CைளகC – ஒ0 ப!Cைள� – `. 50,000.00 

 

சமD5ப!க5ப6கி
ற வ!�ண5ப'கC ப�சீலைன ெசFய5ப�6, வ!டய�தி��5  ெபா�5பான 

அைம�ச�ட� 9
ைவ�4, உ�ய அ'கீகார�ைத5 ெப�� ெகா�ட ப!
னேர 

ேம��றி5ப!ட5ப�6Cளவா� க�டண'கC அறவ!ட5ப6�. உ�ய க�டண'கைள ெசK�4வ4 

ெதாடDப!3 திைணகள�தினா3 வ!�ண5பதா�� அறிவ!க5ப6� எ
ப4ட
, அத
 ப!
னD 

க�டண'கC ெசK�த5ப6த3 ேவ�6�. 

 


