
வெளிநாட்டில் வ ாழில் புரியும் இலங்கையர்ைளுக்கு முழு அளெிலான மின்சார ொைனங்ைகள 

இறக்கும ி வசய்ெ ற்ைான  உரிமங்ைகள/அனும ிைகள ெழங்குெ ற்ைான  ிட்டம் 
 

2022.09.23 ஆம்  ிை ி ெகர வ ாகலபேசி அகழப்புைள் மூலம் வேறப்ேட்ட வோது மக்ைளின் 

ைருத்துைள்/ஆபலாசகனைள் மற்றும் அ ற்ைான ஆபலாசகனைளும்/ே ில்ைளும். 

 

வ ா.இல. ைருத்துைள் / ஆபலாசகனைள் வ ரிெிக்ைப்ேட்டுள்ள ே ில்ைள் 

1 
இரட்டைப் பிரசாவுரிடை க ாண்ைவர் ள் இந்த 
உரிைத் திட்ைத்டதப் கபறுவதற்குத் தகுதியுடைய 
வர் ளா? 

ஆம். 

 

2 
இலங்ட யர் ஒருவர், கவளிநாட்டில்  ம்பனி 
கயான்டை தாபித்திருந்தால் ைற்றும் அத்தட ய 
முயற்சியில்  பணிப்பாளரா  இருந்தால் அல்லது 
சுயகதாழில் கசய் ின்ை ஒருவரா  இருந்தால்,  
அப்பபாது, இந்த உரிைத் திட்ைத்திற்கு அவர் 
தகுதியுடையரா? 

அத்தட ய இலங்ட யகராருவர், 
அத்தட ய சட்ைரீதியான கதாழில் 
மூலம் இலங்ட க்கு கவளிநாட்டுச் 
கசலாவணிடய அனுப்பியிருந்தால், 
அவர் இந்த உரிைத் திட்ைத்திற்கு 
தகுதியுடையவர். 

 

3 
இலங்ட யர் ஒருவர், அனுப்பிய கவளிநாட்டுப் 
பணம் முழுவடதயும் இலங்ட  ரூபாவுக்கு 
ரூபாவுக்கு ைாற்ைியிருந்தால், அப்பபாது இந்த 
உரிைத் திட்ைத்திற்கு அவர் தகுதியுடையரா? 

ஆம். 
 
அத்தட ய சந்தர்ப்பத்தில் வா ன 
கைான்டை இைக்குைதி கசய்வதற்கு 
அனுப்பிய தகுதியுள்ள 50% 
கதாட டய அகைரிக்  கைாலருக்கு 
ைாற்றுவதற்கு  வங் ி உதவி புரியும். 
 

4 அனுைதிக்கு           விண்ணப்பிக் ின்ைபபாது, 
விண்ணப்பதாரி சுற்ைைிக்ட யில் குைிப்பிைப்பட்ை 
வாைான குடைந்தபட்ச கதாட டய தனது 
 ணக் ில் டவத்திருத்தல் பவண்டும். 
எதிர் ாலத்தில் பணம் அனுப்பும் வாய்ப்பின் 
அடிப்படையில் நடைமுடைக்  ணக்கு 
நிலுடவடய விை அதி  ைதிப்புள்ள வா னத்டத 
இைக்குைதி கசய்வதற் ான உரிைத்தப் 
கபற்றுக்க ாள்ள முடியுைா? 

முடியாது  

இைக்குைதி கசய்யப்பைவுள்ள 
வா னத்தின் CIF கபறுைதியின் 
இரட்டிப்பு கதாட டய அனுப்பிய 
பின்னபர உரிைம் வழங் ப்படும்.             

5 
சாதாரண பசைிப்புக்  ணக் ிற்கு பணம் அனுப்பப் 
பட்டுள்ளது. இது  தகுதியானதா? 

 
ஆம். 
 
வழக் ைான பசைிப்புக்  ணக்கு 
ைட்டுைின்ைி, விபசை டவப்புக் 
 ணக்கு ளும். 
வங் ியிைைிருந்து பகுத்தாராய்ந்ததன் 
பபரில் MoneyGram, Western Union 
பபான்ை அத்தட ய ைாற்ைல் ளும் 
இத்திட்ைத்திற்கு தகுதியானடவ. 



6 
அகைரிக்  கைாலர் ளில் / கைாலர் ளில் 
அனுப்பப்படுதல் பவண்டும் என்று 
சுற்ைைிக்ட யில் கதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. ஏடனய 
கவளிநாட்டு நாணயங் ள் கசல்லுபடியா ாதா? 

கசல்லுபடியாகும்.  
 வங் ியின் உறுதிப்படுத்தல் 
ஆவணத்திலுள்ள ஏடனய 
கவளிநாட்டு நாணயங் டள வங் ி 
கைாலர் ளுக்கு ைாற்றும்.   

7 
ஏடனய கவளிநாட்டு நாணயங் ள், பணம் 
அனுப்பு ின்ை நாளின் அல்லது வங் ி 
உறுதிப்படுத்தல் வழங் ப்படு ின்ை தி தியின் 
அடிப்படையிலா அகைரிக்  கைாலருக்கு 
ைாற்ைப்படு ின்ைது. 

பணம் அனுப்பிய தி தியின் ைாற்று 
வி ிதத்தின் அடிப்படையில் 

8 
இலங்ட  வா ன இைக்குைதியாளர் அபசாசிபய 
சனுைன்  லந்துடரயாடி இத்திட்ைத்திற்கு 
அவர் ளின் ஆதரடவப் கபற்றுக்க ாள்வது 
சிைப்பானதாகும் 
 
 

அதற் ான நைவடிக்ட  ள் எடுக் ப் 
பட்டுள்ளன. 

9 
உரிைங் ளுக் ான விண்ணப்பங் டள யாரிைம் 
ட யளித்தல் பவண்டும்? இது பற்ைிய சரியான 
வழி ாட்ைல் சுற்ைைிக்ட யில்  ாணப்பை 
வில்டல. 

விண்ணப்பப்படிவங் டள பின்வரும் 
மு வரியில் பநரடியா  ட யளிக்  
முடியும் அல்லது தபாலில் அனுப்ப 
முடியும்.  
 
கசயலாளர்,  
கதாழில் ைற்றும் கவளிநாட்டு 
பவடலவாய்ப்பு அடைச்சு,  
07 ஆவது ைாடி,  
“கைபேவர பிகயச”  
க ாழும்பு 05.  
 
 

10 
உரிைம் / அனுைதி வழங்குவதற்கு  ட்ைணம் 
அைவிைப்படு ின்ைதா? 
 

இல்டல. 
 

11 
உரிைம் வழங்குவதற்கு எவ்வளவு  ாலம் 
எடுக்கும் ? 
 
 

ஆவணங் ளின் கதாகுதி பூரணைான 
கதன்ைால் இரண்டு  வாரங் ளுக்குள் 
வழங் ப்படும். 

12 
இந்த சுற்ைைிக்ட  ள் ைற்றும் த வல் ள், 
கவளிநாட்டுப் பணியாளர் ளால் அதி ளவில் 
பயன்படுத்தப்படு ின்ை இலங்ட  கவளிநாட்டு 
பவடலவாய்ப்பு பணிய த்தின் இடணயத் 
தளத்தில் பிரசுரிக் ப்பட்டுள்ளதா?  
 

சுற்ைைிக்ட  ைற்றும் அது 
கதாைர்பான த வல் ள் இலங்ட  
கவளிநாட்டு பவடலவாய்ப்பு 
பணிய த்தின் இடணயத்தளத்தில் 
பிரசுரிக் ப் பட்டுள்ளன. 

13 
கவளிநாட்டுப் பணியாளர் ள் அதி ளவில் 
வருட  தரு ின்ை கவளிநாட்டு பவடலவாய்ப்புப் 

ஏற்பாடு ள் கசய்யப்பட்டுள்ளன. 



பணிய த்தில் இந்த விண்ணப்பப்படிவங் டளப் 
கபற்றுக்க ாள்வதற்கு ஏன் ஏற்பாடு கசய்யப்பை 
வில்டல ? 

14 
இவற்டை விைான நிடலயத்தின் குடிவரவு 
பிரிவில் விளம்பரப்படுத்துதல் / ஊக்குவித்தல் 
ைற்றும் அங்ப  விண்ணப்பப்படிவங் டளப் 
கபற்றுக்க ாள்வதற்கு  ஏற்பாடு கசய்தல் சிைந்தது. 
 

இந்த ஏற்பாட்டுக்குத் பதடவயான 
நைவடிக்ட  ள் எடுக் ப்படும். 

15 
உரிைம் / அனுைதி வழங் ப்படுவதற்கு முன்பு, 
குடைந்த ைதிப்புள்ள உரிைத்திற் ா  
விண்ணப்பித்த விண்ணப்பப்படிவத்டத அதி  
ைதிப்புள்ள வா னத்திற்கு ைாற்ை முடியுைா?  

ஆம். 

 
அத்தட ய சந்தர்ப்பத்தில் முதல் 
விண்ணப்பப்படிவம் நிரா ரிக் ப்பட்டு, 
இரண்ைாவது விண்ணப்பப்படிவம் 
 வனத்தில்க ாள்ளப்படும்.  

16 
பைபல இல. 15 இற்கு பைலதி ைா , உரிைம் 
வழங் ப்பட்ைதன் பின்னர் அத்தட ய 
ைாற்ைகைான்ைிடன பைற்க ாள்ள முடியுைா? 

அத்தட ய 
விண்ணப்பப்படிவகைான்று 
முன்டனய உரிைங் ளுைனான 
அடனத்து ந ல் ளுைன் சுற்ைைிக்ட  
யில் விதித்துடரக் ப்பட்ை  ாலத்திற் 
குள் சைர்ப்பிக் ப்பட்ைால், அது 
 வனத்தில் க ாள்ளப்படும் 
 

17 
புலம்கபயர் விண்ணப்பதாரி அவர் சார்பா   
விண்ணப்ப கசயல்முடைடய பைற்க ாள்வதற்கு 
அவரால் என்ன சைர்ப்பிக் ப்படுதல் பவண்டும்? 
 

அற்பைானித் தத்துவம்  

18 
பைாட்ைார் வா னங் டள  வனத்தில் 
க ாள்வதற் ான  ாலப்பகுதிடய 2023.04.30 வடர 
நீடிப்பது சாத்தியைானதா ? 

முன்பனாடித் திட்ைைா  இந்தக் 
 ாலப்பகுதி ைாற்ைப்பைைாட்ைாது. 
முன்பனாடித் திட்ைத்தின் பின்னர் 
நீடிப்பு ள்  பற்ைி  வனத்தில் 
க ாள்ளப்படும். 
 

19 
சுற்ைைிக்ட யிலுள்ள HS குைியடீு ளுக்கு வரியின் 
சதவதீங் டள பசர்ப்பதற்கு சாத்தியமுள்ளதா? 

இந்தத் த வல் ள் 
விண்ணப்பதாரி ள் 
பார்டவயிடுவதற் ா  இடணயத் 
தளத்தில் கவளியிைப்படு ின்ைன. 
 

20 
வரவுக்  டிதங் ளுக்கு (LC) விண்ணப்பிக் ின்ை 
பபாது இந்த சுற்ைைிக்ட பயா அல்லது அது 
கதாைர்பான வழி ாட்ைல் பளா அவர் ளுக்கு 
வழங் ப்பைவில்டல என்று வங் ி ள் கதரிவிக் 
 ின்ைன. 
 

பதடவயான  நைவடிக்ட  ள் 
ஏற் னபவ எடுக் ப்பட்டுள்ளன. 



 

21 
வரவுக்  டித்டதத் (LC) திைக் ாது பநரடியா  
வா னத்டத இைக்குைதி கசய்யமுடியாதா? 
 

 இல்டல. 

22 
உரிைத்டதக் க ாண்டிருப்பவர், உரிைத்தின் / 
அனுைதியின் கபறுைதிடய விை அதி  கதாட ப் 
பணத்டத அனுப்பியிருந்தால், உரிைத்தின் / 
அனுைதியின் கபறுைதிடய விை அதி  கபறுைதி 
யிலான வா னத்டத இைக்குைதி கசய்ய 
முடியுைா? 

 
ஆம். 
 
விண்ணப்பதாரி இரத்து கசய்வதற் 
 ான அடனத்துப் பிரதி ளுைன் 
முன்டனய உரிைம் ைற்றும் 
வங் ியால் வழங் ப்பட்ை பணம் 
அனுப்பியதற் ான 100% உறுதிப் 
படுத்தலுைன் சுற்ைைிக்ட யில் விதித் 
துடரக் ப்பட்ை  ாலப்பகுதிக்குள் 
சைர்ப்பித்தல் பவண்டும்.  
 

23 
ஓய்வு கபறு ின்ை அல்லது  பவடல அனுைதி 
 டள முடித்துக்க ாள் ின்ை புலம்கபயர் பவடல 
யாட் ள் இந்த உரிைத் திட்ைத்திற்கு விண்ணப் 
பிக்  முடியுைா? 
 
 

ஆம். 

அத்தட ய விண்ணப்பதாரி ள் 
சுற்ைைிக்ட யின் ஏடனய பதடவப் 
பாடு ளுைன்  இணங்குதல் 
பவண்டும்.  

24 
பைல் இல.23 இல் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள 
 ாரணத்திற் ா  இலங்ட  வந்துள்ள விண்ணப்ப 
தாரி ஒருவர் இந்த உரிைத்திற்கு / அனுைதிக்கு 
விண்ணப்பிக்  முடியுைா? 

இல்டல. 

25 
சுற்ைைிக்ட யில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள தி திக்கு  
முன்னர் அதி ளவு பணத்டத அனுப்பிய 
புலம்கபயர் பவடலயாட் ள் இத்திட்ைத்தினால் 
பாதிக் ப்படு ின்ைனர். இது கதாைர்பில் 
நைவடிக்ட  எடுப்பது சிைந்தது. 

கதரிவிக் ப்பட்ை  ாலப்பகுதி 
ைட்டுபை  வனத்தில்க ாள்ளப்படும். 

26 
புலம்கபயர் பவடலயாளர்  ஒருவர்,  ஒரு 
உரிைத்திற்கு / அனுைதிக்கு பைல் விண்ணப்பிக்  
முடியுைா? 

உ.ம் :- ஒரு  ார் ைற்றும் ஒரு பைாட்ைார் டசக் ிள் 

இரண்டு  ார் ள் 

இரண்டு பைாட்ைார் டசக் ிள் ள் 

இல்டல. 

27 
வரவுக்  டிதத்டதத் (LC) திைக்கும் பபாது, உள்ளூர் 
மு வர் வங் ி ைற்றும் விண்ணப்பதாரி பணம் 
அனுப்பிய வங் ி ஆ ியன  பவறுபட்ைால், 
கசயல்முடை ைற்றும் பணப் பரிைாற்ை 
நடைமுடை பற்ைி தயவுகசய்து விளக்குங் ள். 

ஒவ்கவாரு விண்ணப்பதாரியும் அவர் 
பணத்டத அனுப்பிய வங் ி மூலம் 
வரவுக்  டிதங் டள திைத்தல் 
பவண்டும். 



 

28 
அத்தட ய பயனாளியின் கபயரில் புலம்கபயர் 
பவடலயாளர் வா ன உரிைத்டத  / அனுைதிடயப் 
கபற்றுக்க ாள்ள முடியுைா? 

இல்டல. 
  
புலம்கபயர் பவடலயாளரின் 
கபயரில் ைாத்திரபை உரிைம்  / 
அனுைதி வழங் ப்படும். 

29 
புலம்கபயர் பவடலயாளர் ஒருவரால் அனுப் 
பப்பட்ை முழுத் கதாட யும் ரூபாவா  
ைாற்ைப்பட்டு, முழுத் கதாட யும் வங் ியில் 
இருந்து திரும்பப் கபைப்பட்டுவிட்ைது. அத்தட ய 
நிடலயில், வா னத்டத இைக்குைதி கசய்வதற்கு 
50% பரிைாற்ை வசதிடய பயனாளிக்கு 
வழங்குவதற்கு வங் ியால்  ைன் வசதி வழங்  
முடியுைா? 
 

புலம்கபயர் பவடலயாளருக்கு ஒரு 
ரூபாய்  ைன்  வழங்குவது கதாைர் 
பிலும் வங் ி அதன்  ைன் க ாள்ட  
யின் அடிப்படையில் அத்தட ய 
 ைன் வசதிகயான்டை முடிவு 
கசய்தல் பவண்டும்.  

30 
கவளிநாட்டில் பவடலவாய்ப்டப முடித்துவிட்டு 
தற்பபாது இலங்ட யில் இருக் ின்ை, ஆனால் 
அந்த கவளிநாடு ளில்  ணக்கு டள டவத்திருக் 
 ின்ை புலம்கபயர் பவடலயாளர் ஒருவர், இந்த 
உரிைத் / அனுைதித் திட்ைத்தின் பயனாளி ளா  
இருக்  முடியுைா? 
 

 
இல்டல. 

 


