ව රවැ අය
01.

ව රවැ භාවය ලබාගැම සඳහා අය

කව සඳහා උපෙදස්

කළ හැ!ෙ! -

1948 අංක 18 දරන රවැ පනෙ අංක 19, 20 සහ 21 වග යටෙ  ලාං ක රවැභාවය අ"# $
%ගලෙය&ට ෙහ'  ලං ක රවැභාවය අ"# (මට ආසන %ගලෙය&ට පම+.
1. පනෙ 19(2) වගෙ/ 010ධාන යටෙ ෙවන රටක රවැභාවය ලබාගැ4ම ෙහ56ෙව 
ලාං ක රවැභාවය අ"# $ අෙය&ට ෙහ'
2. පනෙ 19(3) වගෙ/ 010ධාන යටෙ ෙවන රටක රවැභාවය ලබාගැ4ෙ8 අවශ:තාවය
මත  ලාං ක රවැභාවය රඳවා ගැ4මට අවශ: $ අෙය&ට
පමණ> %0ව රවැභාවය ලබාෙදන ෙලස ඉ@ලා අයA8 පB ඉCDප කළ හැ ය.
02.

අය

ප#ය ස $ණ &'මට අදාල උපෙදස් 1. අයA8පBය ඉංF භාෂාෙව ස8 Hණ කළ I6 ෙJ. (කKණාකර ඉංF කැLට@ අ&K භා0ත
කරන.)
2. අයA8 පBෙ/ * සළ&ණ ෙයMදා ඇ සෑම අවස්ථාවකRම අදාල ෙනMවන වචනය ෙහ' වචන කපා
හDන.
3. අයA8 පBෙ/ අදාල ෙනMවන ෙකMටස් ෙJ න8 අදාල ෙනMවන බව Tශ්Uත ස්ථානය" සඳහ
කරන.
4. එකම ප$ලක $වද සෑම අයA8කKෙව& සඳහාම ෙව ෙවව අයA8පත> ඉCDප කළ I6 වන
අතර ඒ සමඟ 3.5 x 4.5 cm Zමාණෙ/ වHෂ ඡායා\ප 3 >ද ඉCDප කළ I6 ෙJ. ඉ එ>
ඡායා\පය> අයA8 පBෙ/ ද&] පස ඉහල ෙකළවර ඡායා\පය ඇල(ම සඳහා ෙවකර ඇ
ෙකM^ව 6ල අලවන.
5. %0ව රවැභාවය අයA8

_ම සඳහා අයA8 පBෙ/ අංක 1 යටෙ ද>වා ඇ A ට G ද>වා

ඇ `A`ක8 අ6D එ> `A`කම> පමණ> ස8 Hණ කර aම Zමාණව ෙJ. ඒ අbව අදාල
`A`කම ඉCDපස දැ>ෙවන ෙකM^ව 6ල (√) සල&ණ ෙයMදන.
6. අයA8පBෙ/ 6 L^ෙJ ද>වා ඇ CJK8 Zකාශය අයA8කK 0 ස8 Hණ කර I6 වන අතර
එය සාමදාන 0Tශ්චයකාරවරෙය& ෙහ' C$K8 ෙකMමසාDස්වරය& 0 සහක කළ I6 ෙJ.
7. පDගණක දත පdකාව ඉංF කැLට@ අ&ෙර Lර0ය I6ය.

8. වයස අ$KA 22 අe අ0වාහක අයA8කKව පමණ> අයA8 _ෙ8 R අයA8පBයට අමතරව
ඇf]ම 03 Lර0ය I6ය.
03.

ව රවැ භාවය ඉ*+ &'ම සඳහා ඉ,-ප කළ ./ 0ය0 1. අයA8කKෙg උiපැන සහකෙ/ f@ Lටපත ෙහ' එ" සහක කළ Lටප (අංක 01 සටහන
බලන.) (අයA8කK jයාපCංUෙය  ලාං ක රවැභාවය ලබාෙගන ඇන8 රවැ පනත
යටෙ T& කරන ලද සහකය ෙහ' එ" Lටපත> ඉCDප කරන.)
2. අයA8කK 0වාහක න8, 0වාහ සහකෙ/ f@ Lටපත ෙහ' එ" සහක කල Lටපත (අංක 01
සටහන බලන.)
3. අයA8පBය ඉCDප කරb ලබෙ රවැ පනෙ 19(2) වගය යටෙ  ලාං ක
රවැභාවය අ"# $ අය& න8, පහත ෙ@ඛන ඉCDප කළ I6ය.
a. 0ෙ%lය රවැ සහකය ෙහ' එ" සහක කළ Lටපත (අංක 01 සටහන
බලන.)
b. දැනට 0ෙ%mය රවැභාවය දරb ලබන රෙට" 0ෙ%ශ ගම බලපBෙ/ දත
L^ෙJ සහ සංෙශ'ධන _8 වලට අදාල L^වල සහක කළ Lටප (අංක 01
සටහන බලන.)
c. දැනට රවැභාවය දරb ලබන රෙට ලබාග ෙපMjස් Tශ්කාෂණ සහකය
(අදාල සහකය අයA8පBය ඉCDප කරb Cනට මාස 03කට ෙනMවැn කාලය>
6ල ලබාග ඉංF භාෂාෙව I6 සහකය> 0ය I6 අතර එම සහකය ඉංF
භාෂාෙව T& කර ෙනMමැ න8 ඊට අදාල ඉංF පDවHතනය ද සමඟ ඉCDප
කරන.)
d.  ලාං ක 0ෙ%ශ ගම බලපBෙ/ දත L^ෙJ සහ සංෙශ'ධන _8වලට අදාල
L^වල පහක කළ Lටප (අදාල ගම බලපBය ෙp න8 පමණ>)
ෙහ'
අයA8පBය ඉCDප කරb ලබෙ රවැ පනෙ 19(3) වගය යටෙ  ලාං ක
රවැභාවය රදවා ගැ4මට අවශ: අය& න8 පහත ෙ@ඛන ඉCDප කළ I6ය.
a. වHතමාන  ලාං ක 0ෙ%ශ ගම බලපBෙ/ දත L^ෙJ සහ සංෙශ'ධන
_8වලට අදාල L^වල සහක කළ Lටප. (අංක 01 සටහන බලන.)
b. ස්qර වාස 0සාෙJ සහක කළ Lටපත. (අංක 01 සටහන බලන.)
c. ස්qර වාස (සාව දරb ලබන රෙට ලබාග ෙපMjස් Tශ්කාෂණ සහකය (අදාල
සහකය අයA8පBය ඉCDප කරන Cනට මාස 03කට ෙනMවැn කාලය> 6ල
ලබාග ඉංF භාෂාෙව I6 සහකය> 0ය I6 අතර ඉංF භාෂාෙව T&
කර ෙනMමැ න8 ඉංF පDවHතනය ද සමඟ ඉCDප කරන. )
4. අයA8කKෙg වයස අ$KA 55 ඉ>ම(ම මත %0ව රවැභාවය සඳහා අයA8 කරෙ න8 (1.A
යටෙ ) අයA8කKෙg උiපැන සහකෙ/ f@ Lටපත ෙහ' සහක කළ Lටපත (අංක 01
සටහන බලන.)

5. අධ:ාපන / වෘtය `A`ක8 යටෙ (1.B යටෙ ) අයA8 කරෙ න8 අදාල අධ:ාපන ෙහ'
වෘtය `A`ක8 වලට අදාල සහක ෙහ' ඒවාෙ/ සහක කළ Lටප (අවම අධ:පන `A`කම
වශෙය එ> අ$KA niෙල'මාව> ස8 Hණ කර vය I6ෙJ. ඊට වැn ඕනෑම අධ:ාපන /
වෘtය `A`ක8 සලකා බැෙ@. )
6.  ලංකාෙJ L"x KLය@ #jයන 2.5 ක වඩා වැn වxනාක# I6 ස්ථාවර වක8 / ෙ%පළ මත
අයA8 කරෙ න8 (1.C යටෙ) අදාල වක8 / ෙ%පළ වලට අදාල ෙ@ඛන වල f@ Lටප
සමඟ ඡායා Lටප ඉCDප කළ I6 ය. ෙම"C අදාල වක8 / ෙ%පළ ෙහ' ඉඩ8 වලට අදාල
ඔi ව, ත>ෙස5K වාHතාව සහ "#ක8 වාHතාව (ෙපලප සටහන සමඟ) සකස් කර ඉCDප කල
I6ය. ත>ෙස5K වාHතාව සහ "#ක8 වාHතාව (ෙපලප සටහන සමඟ) සකස් කරන Cන ට මාස
03කට ෙනMවැn කාලය> ඇ6ලත අයA8පBය සමඟ භාරCය I6ය. ත>ෙස5K වාHතාව ත>ෙස5K
ෙදපාHතෙ86ෙJ jයාපCංU ( ඇ ත>ෙස5KකKව& 0 සකස් කල I6ය.
7. KLය@ #jයන 2.5 > ෙහ' ඊට වැn fදල>  ලංකා මහ බැං&ව අbමත ඕනෑම වා+ජ බැං&වක
වසර 03 ක කාලය> සඳහා ස්ථාවරව තැප කර ඒ අbව අයA8 කරෙ න8 (1.D යටෙ )
අදාල බැං&ෙව එම fදල වසර 03 > ඇ6ලත ආප` ෙනMගනා බව තහ$K කර ලබාගනා
සහකය ඉCDප කළ I6ෙJ.
8.  ලංකා මහ බැං&වක අbමත ඕනෑම වා+ජ බැං&වක අෙවාන 0ෙ%ශ fද@ ~]8 /
ෙවාක 0ෙ%ශ fද@ ~]8 ෙහ' ෙජ:ෂ්ඨ රවැ ස්ථාවර ආෙය'ජන ~]මක ඇෙමDකාb
ෙඩMලH 25,000 > ෙහ' ඊට වැn Zමාණය> වසර 03ක කාලය> සඳහා ස්ථාවරව තැප කර ඒ
අbව අයA8 කරෙ න8 (1.E යටෙ ) අදාල ස්ථාවර තැප6 සහකය ඉCDප කළ I6ෙJ.
9. භාඩාගාර `&8ප (TB)ෙහ' `&8ප ආෙය'ජන ~]මක (SIA) ඇෙමDකාb ෙඩMලH
25,000 > ෙහ' ඊට වැn fදල> වසර 03 > ෙහ' ඊට වැn කාලය> සඳහා ආෙය'ජනය කර ඒ අbව
අයA8 කරෙ න8 (1.F යටෙ ) ඊට අදාල සහකය ඉCDප කළ I6 ෙJ.
10. අයA8පBෙ/ අංක 1 " ද>වා ඇ A ට F ද>වා $ `A`කම> ස රණ ලද අයA8කKව&ෙg
කලBයා ෙහ' වයස අ$KA 22කට අe අ0වාහක දKව& (ම මත පදන8ව අයA8 කරෙ න8
(1.G යටෙ ) පහත ෙ@ඛන ඉCDප කළ I6ය.
i. කලBයා සඳහා 0වාහ සහකෙ/ f@ Lටපත ෙහ' එ" සහක කළ Lටපත (අංක
01 සටහන බලන.)
ii. වයස අ$KA 22 කට අe අ0වාහක දKව සඳහා,
 දKවා  ලංකාෙJ උපත ලබා ඇන8 දKවාෙg උiපැන සහකෙ/ f@
Lටපත ෙහ' එ" සහක කළ Lටපත (අංක 01 සටහන බලන.)
 දKවා  ලංකාෙව බැහැරව ෙවන රටක උපත ලබා ඇන8 රවැ
පනෙ 5(2) වගය යටෙ T& කරන ලද රවැ සහකය ෙහ' එ"
Lටපත (අංක 01 සටහන බලන.)

ෙම"C කලBයා ෙහ' වයස අ$KA 22කට අe අ0වාහක දKවට %0ව රවැභාවය ලබාගැ4ම
සඳහා අයA8 _මට හැ යාව ඇෙ 1948 අංක 18 දරණ රවැ පනෙ 19,20 සහ 21 වග
යටෙ  ලංකාෙJ රවැභාවය අ"# ( ඇන8 ෙහ'  ලාං ක රවැභාවය අ"# (මට
ආසන තවයක xෙ න8 පම+.
සටහන :
01. අයA8පBය සමග ඉCDප කරb ලබන ෙ@ඛන සහක කළ හැ>ෙ> ආගමන හා 0ගමන
ෙදපාHතෙ86ෙJ රවැ අංශෙ/ Tෙය'ජ: / සහකාර පාලකවරයාට ෙහ'  ලංකා 0ෙ%ශ ත
මඩලෙ/ ෙතවන ෙ@ක8 ෙහ' ඊට ෙනMඅe Tලය> දරන අය&ට පම+.
02. පවHත ෙ@ඛන f@ Lටපත ෙලස සලක] ෙනMලැෙp. (උදා : උiපැන සහක, 0වාහ
සහක වල ඉංF පDවHතන හා ෙපMjස් වාHතාෙJ ඉංF පDවHතන ආCය.)
03. අදාල පDC ස8 Hණ කරන ලද අයA8පBය ආගමන හා 0ගමන ෙදපාHතෙ86ව ෙවත ෙහ'
0ෙ%ශය L"x 0ෙ%ශ ත මඩල ෙවත අයA8කK 0ම භාරCය I6ය.
04. ඉංF, ංහල ෙහ' ෙදමළ භාෂාවලට අමතර ෙවන භාෂාව  ඇ ෙ@ඛන ඒවාෙ/ ඉංF
පDවHතනය ද සමඟ ඉCDප කළ I6ය.
04. අය

ප# ඉ,-ප කළ හැ& 67ෙවල T පDC ස8 Hණ කරන ලද අයA8පB සෘවම අයA8කKට පැ#ණ ආගමන හා 0ගමන පාලක
ජනරා@ ෙවත ෙහ' අයA8කK 0ෙ%ශගතව x න8 තම රවැභාවය / වාස (සා දරන රෙට"
0ෙ%ශ ත මඩල ෙවත භාරCය හැ ය. 0ෙ%ශ ත මලය ෙවත භාරෙදb ලබන අයA8පB සහ
ඒවාට අfණා ඇ සහක වල ඡායා Lටප (අංක 03 " දැ>ෙවන ෙ@ඛන වල) 0ෙ%ශ ත මඩල
ZධාTයා ෙහ' ඔ / ඇය 0 බලය පවරන ලද ත මඩල ෙතවන ෙ@ක8 ෙහ' ඊට ෙජ:ෂ්ඨ
TලධාDෙය& 0 සහක කළ I6ය. ආගමන හා 0ගමන ෙදපාHතෙ86ව ෙවත භාරෙදb
ලබන අයA8පB සහ ඒවාට අfණා ඇ සහක වල ඡායා Lටප රවැ අංශෙ/ Tෙය'ජ: පාලක
ෙහ' සහකාර පාලක 0 පහක කරb ලැෙp.
ආගමන හා 0ගමන පාලක ජනරා@,
ආගමන හා 0ගමන ෙදපාHතෙ86ව,
“`Kපාය“,
J වන මහල,
 ` ර පාර,
බතරf@ල.
0ද තැපැල:
accit@immigration.gov.lk

5. ව රවැ භාවය ලබා9මට අදාල ගාස්/ Zධාන අයA8කK
කලBයාට
වයස අ$KA 22කට අe අ0වාහක එ> දKව&ට

K. 300,000.00
K. 50,000.00
K. 50,000.00

ඉහත ද>වා ඇ ගාස්6 අය කරb ලබෙ, අදාල අයA8පB ප_>ෂා කර බලා 0ෂය භාර අමාත:වරයා
ෙවත ෙයMf කර Tය#ත අbමැය ලද ප`ව ෙJ. Tය#ත ගාස්6 ෙග(ම සඳහා ෙදMපHතෙ86ව 0
අයA8කK ෙවත දැb8Rම> A කරb ලබන අතර අන6Kව fද@ ෙග(ම A කළ I6ෙJ.

