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���ව �රවැ	 අය�ක�ව� සඳහා උපෙදස්���ව �රවැ	 අය�ක�ව� සඳහා උපෙදස්���ව �රවැ	 අය�ක�ව� සඳහා උපෙදස්���ව �රවැ	 අය�ක�ව� සඳහා උපෙදස ්   
 

01010101....    ���ව �රවැ	භාවය ලබා���ව �රවැ	භාවය ලබා���ව �රවැ	භාවය ලබා���ව �රවැ	භාවය ලබාගැ!ම සගැ!ම සගැ!ම සගැ!ම සඳඳඳඳහා අය�කළ හැ$ෙ$හා අය�කළ හැ$ෙ$හා අය�කළ හැ$ෙ$හා අය�කළ හැ$ෙ$ - 
 

1948 අංක 18 දරන �රවැ	 පන  ෙ� අංක 19, 20 සහ 21 වග�- යටෙ� / ලාං0ක �රවැ	භාවය 

අ12 3 ��ගලෙය4ට ෙහෝ / ලාං0ක �රවැ	භාවය අ12 6මට ආස�න ��ගලෙය4ට පම8. 

 

1. පනෙ� 19(2) වග�-ෙ; �<�ධාන යටෙ� ෙවන� රටක �රවැ	භාවය ලබා ගැ!ම 

ෙහේ?ෙව� / ලාං0ක �රවැ	භාවය අ12 3 අෙය4ට ෙහෝ  

 

2. පනෙ� 19(3) වග�-ෙ; �<�ධාන යටෙ� ෙවන� රටක �රවැ	භාවය ලබා ගැ!ෙ 

අවශBතාවය මත / ලාං0ක �රවැ	භාවය රඳවා ගැ!මට අවශB 3 අෙය4ට 

 

පමණ$ ���ව �රවැ	භාවය ලබා ෙදන ෙලස ඉFලා අය� පත ඉHIප� කළ හැ0ය. 

 

 

02. අය�පතඅය�පතඅය�පතඅය�පතය ය ය ය සJKණසJKණසJKණසJKණ    0Lමට අදාල උපෙදස්0Lමට අදාල උපෙදස්0Lමට අදාල උපෙදස්0Lමට අදාල උපෙදස්    ---- 
 

1. අය�පතය ඉංM	 භාෂාෙව� සJKණ කළ O? ෙP. (ක�ණාකර ඉංM	 කැQටF 

අ4� භා�තා කර�න.) 

2. අය� පතෙ; * සළ4ණ ෙයොදා ඇ- සෑම අවසථ්ාවකWම අදාල ෙනොවන වචනය ෙහෝ 

වචන කපා හI�න. 

3. අය� පතෙ; අදාල ෙනොවන ෙකොටස ්ෙPන අදාල ෙනොවන බව Yශ්Zත සථ්ානය�1 

සඳහ� කර�න.  

4. එකම ප\ලක \වද සෑම අය�ක�ෙව4 සඳහාම ෙව� ෙව�ව අය� පත$ ඉHIප� 

කළ O?වන අතර ඒ සමඟ 3.5 x 4.5 cm පමාණෙ; වKණ ඡායාbප 3$ද ඉHIප� 

කළO? ෙP. ඉ� එ$ ඡායාbපය$ අය� පතෙ; ද4c පස ඉහල ෙකළවර ඡායාbපය 

ඇල6ම සඳහා ෙව�කර ඇ- ෙකොdව ?ල අලව�න. 

5. ���ව �රවැ	භාවය අය� 0Lම සඳහා අය�පතෙ; අංක 1 ය ටෙ� ද$වා ඇ- A 

	ට G ද$වා ඇ- e�eක අ?I� එ$ e�eකම$ පමණ$එ$ e�eකම$ පමණ$එ$ e�eකම$ පමණ$එ$ e�eකම$ පමණ$ ස�Kණ කර -fම 

පමාණව� ෙP.  ඒ අgව අදාල e�eකම ඉHIපස දැ$ෙවන ෙකොdව ?ල (√)  සල4ණ 

ෙයොද�න. 

6. අය�පතෙ; 6 QdෙP ද$වා ඇ- HP� පකාශය අය�ක� �	� ස�Kණ කර O? 

වන අතර එය සාමදාන �Yශ්චයකාරවරෙය4 ෙහෝ HP� ෙකොමසාIසව්රය4 �	� 

සහ-ක කළ O? ෙP. 
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03. ���ව �රවැ	භාවය ඉFi0Lම සඳහා ඉHIප� කළ O? jය����ව �රවැ	භාවය ඉFi0Lම සඳහා ඉHIප� කළ O? jය����ව �රවැ	භාවය ඉFi0Lම සඳහා ඉHIප� කළ O? jය����ව �රවැ	භාවය ඉFi0Lම සඳහා ඉHIප� කළ O? jය�j j j j ---- 

 

1. අය�ක�ෙk උlපැ�න සහ-කෙ; mF Qටපත ෙහෝ එ1 සහ-ක කළ Qටපත 

(අය�ක� jයාපHංZෙය� / ලාං0ක �රවැ	භාවය ලබාෙගන ඇ�න �රවැ	 පනත 

ය ටෙ� Y4� කරන ලද සහ-කය ෙහෝ එ1 Qටපත$ ඉHIප� කර�න.) 

2. අය�ක� �වාහක න, �වාහ සහ-කෙ; mF Qටපත ෙහෝ එ1 සහ-ක කළ Qටපත 

3. අය�පතය ඉHIප� කරg ලබ�ෙ� �රවැ	 පනෙ� 19(2) වග�-ය යටෙ� / 

ලාං0ක �රවැ	භාවය අ12 \ අය4 න, පහත ෙFඛණ ඉHIප� කළ O?ය. 

a. �ෙ�oය �රවැ	 සහ-කය ෙහෝ එ1 සහ-ක කළ Qටපත. 

b. දැනට �රවැ	භාවය දරg ලබන රෙට1 �ෙ�ශ ගම� බලපතෙ; ද�ත 

QdෙP සහ සංෙශෝධන 0Lවලට අදාල Qdවල සහ-ක කළ Qටප�. 

c. දැනට �රවැ	භාවය දරg ලබන රෙට� ලබාග� ෙපොjස ් Yශ්කාෂණ 

සහ-කය (අදාල සහ-කය අය�පතය ඉHIප� කරන Hනට මාස 03කට 

ෙනොවැp කාලය$ ?ල ලබාග� ඉංM	 භාෂාෙව� O? සහ-කය$ �ය O? 

අතර එම සහ-කය ඉංM	 භාෂාෙව� Y4� කර ෙනොමැ- න ඊට අදාල 

ඉංM	 පIවKතනයද සමඟ ඉHIප� කර�න.) 

d. / ලාං0ක �ෙ�ශ ගම� බලපතෙ; ද�ත QdෙP සහ සංෙශෝධන 0Lවලට 

අදාල Qdවල සහ-ක කළ Qටප�.(අදාල ගම� බලපතය -ෙr න 

පමණ$) 

ෙහෝ 

 

අය�පතය ඉHIප� කරg ලබ�ෙ� �රවැ	 පනෙ� 19(3) වග�-ය යටෙ� / 

ලාං0ක �රවැ	භාවය රදවා ගැ!මට අවශB අය4 න පහත ෙFඛන ඉHIප� කළ 

O?ය. 

a. වKතමාන / ලාං0ක �ෙ�ශ ගම� බලපතෙ; ද�ත QdෙP සහ සංෙශෝධන 

0Lවලට අදාල Qdවල සහ-ක කළ Qටප�. 

b. ස්sර වාස 6සාෙP සහ-ක කළ Qටපත. 

c. ස්tර වාස 6සාව දරg ලබන රෙට� ලබාග� ෙපොjස ්Yශ්කාෂණ සහ-කය 

(අදාල සහ-කය අය�පතය ඉHIප� කරන Hනට මාස 03කට ෙනොවැp 

කාලය$ ?ල ලබාග� ඉංM	 භාෂාෙව� O? සහ-කය$ �ය O? අතර 

ඉංM	 භාෂාෙව� Y4� කර ෙනොමැ- න ඉංM	 පIවKතනය ද සමග 

ඉHIප� කර�න.) 

 

4. අය�ක�ෙk වයස අ\�� 55 ඉ$ම6ම මත ���ව �රවැ	භාවය සඳහා අය� 

කර�ෙ� න (1.A යටෙ�) අය�ක�ෙk උlපැ�න සහ-කෙ; mF Qටපත ෙහෝ 

සහ-ක කළ Qටපත 

 

5. අධBාපන / වෘ�wය e�eක යටෙ� (1.B යටෙ�) අය� කර�ෙ� න අදාල 

අධBාපන ෙහෝ වෘ�wය e�eක වලට අදාල සහ-ක ෙහෝ ඒවාෙ; සහ-ක කළ 

Qටප� (අවම අධBාපන e�eකම වශෙය� එ$ අ\�� plෙලෝමාව$ ස�Kණ කර 

-xය O? ෙP.  ඊට වැp ඕනෑම අධBාපන / වෘ�wය e�eකම$ සලකා බැෙF.)  
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6. / ලංකාෙP Q1z �QයF 2jයන 2.5 ක වඩා වැp වzනාක2� O? ස්ථාවර ව�ක / 

ෙ�පළ මත අය� කර�ෙ� න (1.C යටෙ�) අදාල ව�ක / ෙ�පළ වලට අදාල 

ෙFඛන වල mF Qටප� ෙහෝ සහ-ක කළ Qටප� ඉHIප� කළ O?ය.  ෙම1W අදාල 

ව�ක / ෙ�පළ ෙහෝ ඉඩ වලට අදාල ඔl�ව, ත$ෙසේ� වාKතාව සහ 12ක 

වාKතාව ද ඉHIප� කළ O?ය. 

 

7. �QයF 2jයන 2.5 $ ෙහෝ ඊට වැp mදල$ / ලංකා මහ බැං4ව අgමත ඕනෑම 

වා8ජ බැං4වක වසර 03ක කාලය$ සඳහා ස්ථාවරව තැ�ප� කර ඒ අgව අය� 

කර�ෙ� න (1.D යටෙ�) අදාල බැං4ෙව� එම mදල වසර 03 $ ඇ?ලත ආපe 

ෙනොග�නා බව තහ\� කර ලබාග�නා සහ-කය ඉHIප� කළ O? ෙP. 

 

8. / ලංකා මහ බැං4වක අgමත ඕනෑම වා8ජ බැං4වක අෙ�වා	ක �ෙ�ශ mදF 

~c / ෙ�වා	ක �ෙ�ශ mදF ~c ෙහෝ ෙ�ෂ්ඨ �රවැ	 ස්ථාවර ආෙයෝජන 

~cමක ඇෙමIකාg ෙඩොලK 25,000 $ ෙහෝ ඊට වැp පමාණය$ වසර 03ක කාලය$ 

සඳහා ස්ථාවරව තැ�ප� කර ඒ අgව අය� කරන ්ෙ� න (1.E යටෙ�) අදාල 

ස්ථාවර තැ�ප? සහ-කය ඉHIප� කළ O? ෙP. 

 

9. භා�ඩාරගාර e�4ප� (TB) ෙහෝ e�4 ප� ආෙයෝජන ~cමක (SIA) 

ඇෙමIකාg ෙඩොලK 25,000 $ ෙහෝ ඊට වැp mදල$ වසර 03 $ ෙහෝ ඊට වැp 

කාලය$ සඳහා ආෙයෝජනය කර ඒ අgව අය� කර�ෙ� න (1.F යටෙ�) ඊට අදාල 

සහ-කය ඉHIප� කළ O? ෙP.  

 

10. අය�පතෙ; අංක 1 1 ද$වා ඇ- A 	ට F ද$වා \ e�eකම$ ස�රණ ලද 

අය�ක� ව4ෙk කලතයා ෙහෝ වයස අ\�� 22 කට අ� අ�වාහක ද�ව4 6ම මත 

පදනව අය� කර�ෙ� න (1.G යටෙ�) පහත ෙFඛන ඉHIප� කළ O?ය. 

 

i. කලතයා සඳහා �වාහ සහ-කෙ; mF Qට පත  ෙහෝ එ1 සහ-ක කළ Qටපත  

ii. වයස අ\�� 22 කට අ� අ�වාහක ද�ව� සඳහා, 

� ද�වා / ලංකාෙP උපත ලබා ඇ�න ද�වාෙk උlපැ�න සහ-කෙ; mF 

Qටපත ෙහෝ එ1 සහ-ක කළ Qටපත   

� ද�වා / ලංකාෙව� බැහැරව ෙවන� රටක උපත ලබා ඇ�න �රවැ	 

ප නෙ� 5(2) වග�-ය යටෙ� Y4� කරන ලද �රවැ	 සහ-කය ෙහෝ එ1 

Qටපත  

 

ෙම1W කලතයා ෙහෝ වයස අ\�� 22 කට අ� අ�වාහක ද�ව�ට ���ව �රවැ	භාවය 

ලබාගැ!ම සඳහා අය� 0Lමට හැ0යාව ඇ�ෙ� 1948 අංක 18 දරණ �රවැ	 පනෙ� 

19, 20 සහ 21 වග�- ය ටෙ� / ලංකාෙP �රවැ	භාවය අ12 6 ඇ�න ෙහෝ / ලාං0ක 

�රවැ	භාවය අ12 6මට ආස�න ත�වයක 	z�ෙ� න පම8. 
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04.   අය�පතඅය�පතඅය�පතඅය�පත ඉHIප� කළ හැ0 Q�ෙවල ඉHIප� කළ හැ0 Q�ෙවල ඉHIප� කළ හැ0 Q�ෙවල ඉHIප� කළ හැ0 Q�ෙවල    ---- 

  

 Y	 පIH ස�Kණ කරන ලඳ අය�පත සෘ�වම ආගමන හා �ගමන පාලක ජනරාF ෙවත ෙහෝ 
තම� �රවැ	භාවය / වාස 6සා දරන රෙට1 �ෙ�ශ �ත ම�ඩලය ෙවත භාරHය හැ0ය.  �ෙ�ශ 
�ත ම�ඩලය ෙවත භාරෙදg ලබන අය�පත සහ ඒවාට අmණා ඇ- සහ-ක වල ඡායා Qටප� 
(අංක 03 1 දැ$ෙවන ෙFඛන වල) �ෙ�ශ �ත ම�ඩල පධාYයා ෙහෝ ඔ� / ඇය �	� බලය 
පවරන ලඳ �ත ම�ඩල ෙතවන ෙFක ෙහෝ ඊට ෙ�ෂ්ඨ YලධාIෙය4 �	� සහ-ක කළ O?ය.  
ආගමන හා �ගමන ෙදපාKතෙ�?ව ෙවත භාරෙදg ලබන අය�පත සහ ඒවාට අmණා ඇ- 
සහ-ක වල ඡායා Qටප� �රවැ	 අංශෙ; YෙයෝජB පාලක ෙහෝ සහකාර පාලක �	� සහ-ක 
කරg ලැෙr. 

 

 

 

ආගමන හා �ගමන පාලක ජනරාF, 
ආගමන හා �ගමන  ෙදපාKතෙ�?ව,  
(�රවැ	 අංශය) 
අංක 41, ආන�ද රාජක�ණා මාවත, 
ෙකොළඹ 10, 
/ ලංකාව. 
 

 

�ද�� තැපැල : 
accit@immigration.gov.lk 

 

 

05. ���ව �රවැ	භාවය ලබාWමට අදාල ගාස්?���ව �රවැ	භාවය ලබාWමට අදාල ගාස්?���ව �රවැ	භාවය ලබාWමට අදාල ගාස්?���ව �රවැ	භාවය ලබාWමට අදාල ගාස්?    ---- 
  

පධාන අය�ක�       �. 250,000/- 
කලතයාට       �.   50,000/- 
වයස අ\�� 22කට  අ� අ�වාහක එ$ ද�ව4ට   �.   50,000/- 
 

 

ඉහත ද$වා ඇ- ගාස්? අයකරc ලබ�ෙ�, අදාල අය�පත පL$ෂා කර බලා �ෂය භාර 
අමාතBවරයා ෙවත ෙයොm කර Yය2ත අgමැ-ය ලද පeව ෙP.  Yය2ත ගාස?් ෙග6ම සඳහා 
ෙදපාKතෙ�?ව �	� අය�ක� ෙවත දැgWම$ 	� කරg ලබන අතර අන?�ව mදF 
ෙග6ම 	� කළ O?ෙP. 
 


