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男 別名・通称名等

පුරුෂ

女

ස්ත්රී

（年） （月） （日）

方 電話番号 携帯電話番号

（注）用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とする。

発行・更新理由発行・更新
年月日

出生地国籍・地域（又は常居
所を有していた国名）

住居地

番　　号

වලංගු කාලයඅංකය

有効期限

旅　　券

ලිපිනය

භාරේ දුරකථන අංකය

ගමන් බල පත්රය

現在の職業生年月日

発行機関

උපන් දිනය (වේෂය)

本邦上陸年月日 上陸港 現に有する在留資格（又は許可の種類） 在留期間満了日（又は許可の期限）

රන්වාසික කාඩ් පත/ 

විර රෂිත ස්ත්ථාවර වාස්ත් 

හැදුනුම් පත

在留カード／

特別永住者証明書

අතිරේක ප්රකා ණ අංක 74 හි 2 වන රපෝරම (55 වන වගන්තියට අදාල රේ)

ජපන් රජරේ අධිකරණ අමාතාං ය.

ස්ත්රණාගතණය පිළිගැනීරම් අයදුම් පත්රය (නැවත අයදුම් කිරීරම් අයදුම් පත්රය)

අධිකරණ අමාත තුමා

නම

රවනත් නම් රහෝ රකටි නාමය

難　民　認　定　申　請　書（再申請用）

氏　　名

(මාස්ත්ය) (දිනය) වේතමාන රෑකියාව

පුරවැසි භාවය ප්රරේ ය (රහෝ 

රපර පදිංචි රට)

උපන් ස්ත්රථානය

(ස්ත්ටහන) රමම ඉල්ලුම් පත්රය, ජපන් කාේික ස්ත්මතයට අනුව නියිත A - 4 කඩදාසියම විය යුතුය. 

ජංගම දුරකථන අංකය

නිකුත් කිරීම, අුත් කිරීම 

කරනු ලද දිනය

නිකුත් කිරීම, කරන 

ලැබූ අධිකාරිය

නිකුත් කිරීමට, අුත් 

කිරීමට රහරතුව

官　　用　　欄

ජපානයට රගාඩබැසූ 

දිනය

රගාඩබැසූ 

රතාටුපල

දැනට ලබා දී ඇති වාස්ත්රයහි ස්ත්භාවය (රහෝ 

අවස්ත්රරයහි වේගය)

රන්වාසික වාස්ත්ය අවස්ත්න් වන දිනය (රහෝ 

අවස්ත්රරයහි වලංගු කාලය)

නිළධාරින් විසින් ස්ත්ංපූේණ කරනු ලබන රකාටුව 

シンハラ語



【注意事項】

読んだ注意事項には，チェック☑をしてください。

□　この申請書には，あなたが主張したい事情を全て書いてください。

□　回答に当たっては，該当する欄にチェック☑をし，記入部分には，具体的かつ詳細に書いてくだ

　さい。（枠内に書けない場合は，別紙を提出してください。）

□　この申請書に嘘を記載したり，嘘の資料を提出した場合は，審査上不利益を被ることがあります。

１　前回の難民認定申請後，国籍，家族構成，居住歴，学歴，職歴，本邦出入国歴，海外渡航歴及び宗教に

　変更はありますか。

□　いいえ

නැත

□　はい

ඔේ

→変更事項はどれですか。

□　国籍 □　家族構成 □　居住歴 □　学歴

□　職歴 □　本邦出入国歴 □　海外渡航歴 □　宗教（宗派）

→変更内容を具体的に書いてください。

２　前回は，どのような迫害事情を主張しましたか。具体的に書いてください。

රපර වාරරේ කුමන ආකාරරේ වධ හිංස්ත්ා වලට හිිකම්ද යන්න විස්ත්රතරාත්මකව ස්ත්ඳහන් කරන්න.

３　今回は，新たに主張する迫害事情がありますか。

රමම අවස්ත්රථාරේදී, ඉදිරිපත් කිරීමට නව වධ හිංස්ත්ා ඇතිවීම රතාරතුරු තිරේද?

□　ない

→「ない」と答えた場合，４の質問に答えた後，６以降の質問に答えてください。

□　ある

→「ある」と答えた場合，４以降の質問に答えてください。

以下の注意事項をよく読んだ上で質問に答えてください。

උත්තර සැපයීමේදී, අදාල උත්තර අයිතමය මෙතට මමම ☑ ලකුණ මයාදා, සඳහන් කරන ලද අන්තර්ගත කරුණු  සවිස්තරාත්මකෙ ලියා ඉදිරිපත් කරන්න. 

(අදාල මකාටුෙ ප්රමාණෙත් මනාෙන්මන්නේ, මෙනත් මකාලයක ලියා ඉදිරිපත් කරන්න.)

මමම ඉල්ලුේ පත්රයට ෙයාජ කරුනු සඳහන් කිරීම, මමන්ම ෙයාජ මල්ලඛණ ඉදිරිපත් කල 

විටක, විමර්ශණ කිරීමමන් එය මහලි වූ විටක, අයහපත් ප්රථිඵල ෙලට භාජනය විය හැක.

අධාපන රතාරතුරු

(සැලකිය යුතු ශීර්ෂයන්)

පහත සඳහන් ශීර්ෂයන් මනාෙ කියවීමමන් පසුෙ අදාල ප්රශ්ණ ෙලට උත්තර සපයන්න.

කියෙන ලද ශීර්ෂයන් මෙතට මමම ☑ ලකුණ මයාදන්න.

මමම ඉල්ලුේ පත්රමයහි, තමා ඉදිරිපත් කිරීමට බලාමපාමරාත්තු ෙන මහ්තු සාධක සියල්ලලම සටහන් කරන්න.

නැත

"නැත" යනුරවන් උත්තර ස්ත්පයන විට, 4 වැනි ප්ර රණයට පිළිතුරු දීරමන් අනතුරුව, 6 වැනි ප්ර රණයට

පසු ප්ර රණ ස්ත්ඳහා වන උත්තර ස්ත්පයන්න.

රමයට රපර වාරරයහි ස්ත්ණාගත පිළිගැණුම් ඉල්ලුම් පත්රය ඉදිරිපත් කිරීරමන් අනතුරුව, පුරවැසි භාවය, පවුල්ල වූහය, පදංචි රතාරතුරු, අධාපන සුදුසුකම්, රෑකියා 

රතාරතුරු, තම මවු රටට ආගමන විගමනය වීම, විරේ  ගතවීම් ඇතුුව ආගම රවනස්ත්ර කිරීම ආදිරයහි රවනස්ත්ක් කර තිරේද?

රවනස්ත්ර වූ අයිතමයන් කුමක්ද?

පුරවැසිභාවය පවුල්ල වූහය පදිංචි රතාරතුරු

රෑකියා 

රතාරතුරු

ජපානරේ ආගමන විගමන 

වීරම් විස්ත්රතර
විරේ  ගතවීම් ආගම (නිකාය)

ඔේ

රවනස්ත්ර වීම් වලට යටත් කරුනු විස්ත්රතරාත්මක ඉදිරිපත් කරන්න

"ඔේ" යනුරවන් උත්තර ස්ත්පයන විට, 4 වැනි ප්ර රණයට පසු ප්ර රණ ස්ත්ඳහා පිළිතුරු ස්ත්පයන්න. 



４　迫害を受けるおそれ以外の理由で，日本での滞在が必要な理由がありますか。

□　ない

□　ある

→「ある」と答えた場合，具体的に答えてください。

５　３の質問で「ある」と答えた場合，「新たな迫害事情」について，下記（１）から（６）までの質問に答え

　てください。

（１）「新たな迫害事情」が発生した時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。

（２）「新たな迫害事情」をあなたが知った時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。

（３）「新たな迫害事情」が発生した場所は，どこですか。

（４）「新たな迫害事情」を前回の手続で主張できなかったのはなぜですか。

（５）「新たな迫害事情」の内容を具体的に答えてください。

ア　迫害を受けたのは誰ですか。 イ　誰から迫害を受けましたか。

(ආ) වධ හිංස්ත්ාවන් ඇතිකරනු ලැබුරේ කවුරු විසින්ද? 

□　あなた自身

□　あなたの家族・親族

□　上記以外（具体的に書いてください。）

ウ　どのような迫害を受けたのですか。

(ඇ) කුමන අකාරරේ වධ හිංස්ත්ාවන්ට ලක් වූ රේද?

"නව වධ හිංස්ත්ා ඇතිවීම" සිදුවීම හටගත් අවස්ත්රථාව, කවදාද? ඉලක්කම් වලින් දින වකවානු ස්ත්ඳන් කරන්න.

ඉහත ස්ත්ඳහන් පුේගලයන්ට පිටස්ත්රතර අය අයවුන් 

(ස්ත්විස්ත්රතරාත්මකව ස්ත්ටහන් කරන්න)

3 වන ප්ර රණයට "ඔේ" යනුරවන් උත්තර ස්ත්පයන විටක, "නව වධ හිංස්ත්ා ඇතිවීම" පිළිබඳ පහත ස්ත්ඳහන් (1) සිට (6) දක්වා වූ ප්ර රණ 

ස්ත්ඳහා වන උත්තර ස්ත්පයන්න.

"නව වධ හිංස්ත්ා ඇතිවීම" හට ගැනීම තමා විසින් දැනගත් දිනය, කවදාද? ඉලක්කම් වලින් දින වකවානු ස්ත්ඳහන් කරන්න.

"නව වධ හිංස්ත්ා ඇතිවීම" රමයට රපර අවස්ත්රථාරේදී ඉල්ලුම් පත්රරයහි ඉදිරිපත් කිරීමට රනාහැකි වූරේ කුමක් නිස්ත්ාද?

වධ හිංස්ත්ා වලට භාජනය වීරම් අවදානමට අමතර රහරතු මත, ජපානරේ රැදී සිටීරම් 

අතව  රහරතුවක් තිරේද?

නැත

ඔේ

"ඔේ" යනුරවන් උත්තර ස්ත්පයන විටක, ස්ත්විස්ත්රතරාත්මකව උත්තර ස්ත්පයන්න.

"නව වධ හිංස්ත්ා ඇතිවීම" පිළිබඳ ඇති අන්තේගතය ස්ත්විස්ත්රතරාත්මකව උත්තර ස්ත්පයන්න.

(අ) වධ හිංස්ත්ාවන්ට ලක් වූ පුේගලයා කවුරුන්ද? 

ඔබ විසින්ම

ඔබ පවුරල්ල අය, තම නෑදෑරයෝ විසින්

"නව වධ හිංස්ත්ා ඇතිවීම" හට ගැනීම සිදු වූ ස්ත්රථානය, රකාරහරද? 



エ　迫害を受けたのは，なぜですか。

(ඈ) වධ හිංස්ත්ාවන්ට ලක් වූරේ, කුමක් නිස්ත්ාද?

オ　迫害と関係する本国情勢に大きな変化があった場合，それを具体的に書いてください。

（６）あなたが本国に帰国するとすれば，いかなる事態が生じますか。

ア　誰から迫害を受けるおそれがありますか。

(අ) කුමන අයකුරගන් වධ හිංස්ත්ාවන්ට ලක්වීරම් අවදානමක් තිරේද?

イ　いかなる事態が生じますか。

(ආ) කුමන ආකාරරේ තත්වයක් උදාවන්රන්ද?

６　今回，新たに提出する資料はありますか。

□　ない

□　ある

→「ある」と答えた場合，その資料の内容を具体的に書いてください。

７　現在の健康状態はどうですか。

□　異常なし

□　異常あり

　→「異常あり」と答えた場合，具体的に書いてください。

"රවනස්ත්ක් ඇත" යනුරවන් උත්තර ස්ත්පයන්රන්නම්, ස්ත්විස්ත්රතරාත්මක ස්ත්ටහන් කරන්න.

රවනස්ත්ක් රනාමැත

රවනස්ත්ක් ඇත

(ඉ) වධ හිංස්ත්ාවලට ස්ත්ංබන්ධ තම රරේ තත්වරයහි වි ාල රවනස්ත්ක් ඇති වී  තිරේනම්, එය ස්ත්විස්ත්රතරාත්මකව ස්ත්ටහන් කරන්න.

තමා තම රටට ආපසු ගියරහාත්, කුමන ආනාරරේ තත්වයක් උදාවන්රන්ද?

රමවර, අුතින් ඉදිරිපත් කිරීමට ද්රවන් තිරේද? 

නැත

ඔේ

"ඔේ" යනුරවන් උත්තර ස්ත්පයන්රන්නම්, ඒ ද්රවවල අඩංගු කරුනු  ස්ත්විස්ත්රතරාත්මකව ස්ත්ටහන් කරන්න.

දැනට පවතින  රස්ත්ෞඛ් තත්වය රකරස්ත්රද?



８　難民調査官のインタビューを希望しますか。

□　希望する

□　希望しない

９　難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。

□　いいえ

□　はい

→「はい」と答えた場合，何語を希望しますか。（　　　　　　　　　）語

その他通訳に関して希望する事項があれば，書いてください。

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

申請者（代理人）の署名 年 月 日

අරේක්ෂා රනාකරි

ස්ත්රණාගතන පරීක්ෂණ නිළධාරින් ස්ත්මග ස්ත්ංමුඛ් පරීක්ෂාවක් අරේක්ෂාවක් කරන්රන්ද?

අරේක්ෂා කරි

රමයට අමතරව භාෂා පරිවේතන කටයුතු හා ස්ත්ංබන්ධ බලාරපාරරාත්තු වන යම් කරුනු ඇත්නම් ඒවා ස්ත්ටහන් කරන්න.

ඉහත කරුනු ස්ත්ත බවත් රවනස්ත්ක් රනාමැති බවත් ස්ත්ඳහන් කරි.

ඉල්ලුම් කරු (නිරයෝජන) රේ අත්ස්ත්න වේෂය        මාස්ත්ය        දිනය

ස්ත්රණාගතන පරීක්ෂණ නිළධාරින් ස්ත්මග ස්ත්ංමුඛ් පරීක්ෂනරේදී භාෂා පරිවේතකයකුරේ ස්ත්හය අතාව ද?

නැත

ඔේ

"ඔේ" යනුරවන් උත්තර ස්ත්පයන්රන්නම්, කුමන භාෂාවක් අරේක්ෂා කරන්රන්ද? 

(                                 ) භාෂාව


