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துன்புறுத்தல், ப�ோர் அல்்லது வன்முறை ப�ோன்ை ஆ�தது இருப�்தன் 
கோரணமோக நீஙகள் உஙகள் ச�ோந்த நோட்டிற்குத ்திரும� முடியோது என்று 
கூைி, லிததுபவனியோவில் புகலிடம பகோரி விணணப�ிததுள்ளீர்கள். 
நீஙகள் புகலிடம பகோரி விணணப�ித்த ்தருணத்திலிருநது, நீஙகள் 
புகலிடம பகோரு�வர் என்று கரு்தப�டுகிறீர்கள். புகலிடம பகோரு�வரோக 
இருப�்தன் மூ்லம உஙகளுக்குச் �ி்ல உரிறமகள் வழஙகப�டுகிைது, 
பமலும லிததுபவனியோ குடியர�ின் அர�ிய்லறமபபுச் �ட்டஙகளிலும �ிை 
�ட்டஙகளிலும குைிப�ிடப�ட்டுள்ள ப்தறவகளுக்கு நீஙகள் இணஙகி 
நடக்க பவணடும. லிததுபவனியோவில் புகலிடம ப்தடி வரு�வர்களின் 
எணணிக்றக வியக்கத்தக்க வறகயில் அ்திகரித்திருப�்தன் கோரணமோக-
த ்தற்ப�ோது அவ�ரநிற்ல எழுநதுள்ளது, எனபவ இரோணுவச் �ட்டம, 
அவ�ர சூழநிற்ல அல்்லது ப�ரிடர் பம்லோணறம ஆட்�ியின் ப�ோ்தோன 
புகலிட நறடமுறைகள் குைித்த முக்கியமோன ்தகவல்கறள இந்த வழிகோ-
ட்டி உஙகளுக்கு வழஙகுகிைது. 

முக்கியமானது: இந்தக குறிப்ாணையில் இடம்்-
ற்றுள்ள ்த்வல்்ள ்்ாருந்தககூடிய சடடத்தகின்டி 
்தயார் ்சயயப்டடுள்ளன. சடடங்ள மற்றும ஒழுஙகு-
முணற்ள அவவப்்ாது ்தகிருத்தப்டலாம அல்லது 
கூடு்தலா்ச் ்சர்க்ப்டலாம. உங்ளுககு ஏ்்தனும 
்்ளவி்ள இருந்தால், குடிப்்யர்வு துணறயின 
ஊழியர் ஒருவரிடம அல்லது வழக்றிஞரிடம ்்ளு-
ங்ள, அவர் பு்லிட நணடமுணற்ள ்ற்றியும, உங்ள 
உரிணம்ள மற்றும உங்ளுககு இருககும ்டணம்ள 
்ற்றியுமான கூடு்தல் ்த்வல்்ண்ள உங்ளுககு 
வழஙகுவார். 

நான எங்், எப்டிப பு்லிடம ்்ாரி விணைப்ி
க்லாம? 

இராணுவச் சட்டம், அவசரகாலச் சூழ்நிலல அலலது பேரி்டர் பேலாணலே 
ஆடசசி ஏறேடும் சூழலில, நீஙகள் ேினவரும் இ்டஙகளில புகலி்டம் பகாரி 

விண்ணபேிககலாம்:

1) எலலலயில இருககும் பசாதலைச் சாவடிகள் அலலது போககுவரத்து 
ேண்டலஙகளில உள்ள ோ்நில எலலலப ோதுகாபபுப ேல்டயி்டம் 

விண்ணபேிககலாம்;

2) நீஙகள் லித்துபவைியா குடியரசசில சட்டபபூர்வோக நுலழநதநிருநதால, 
லித்துபவைியா குடியரசு ேிரபதசத்தநில உள்ள குடிப்ேயர்வு துலையி்ட-

ம் விண்ணபேிககலாம்;

3) ் வளி் ாடடில உள்ள லித்துபவைியா தூதரகப ே்ணித்துலை அலலது 
தூதரக அலுவலகஙகளில விண்ணபேிககலாம் (தறபோது, ் ேலாரஸி-
ல உள்ள லித்துபவைியா குடியரசசின தூதரகத்தநில ேடடுபே நீஙகள் 
லித்துபவைியா குடியரசசில புகலி்டம் பகாரி விண்ணபேிகக முடியும்).

பேபல குைசிபேி்டபேடடுள்ள ் நிேநதலைகளுககு இ்ணஙக நீஙகள் புகலி்டம் 
பகாரி விண்ணபேிககவிலலல எைில, உஙகள் புகலி்ட பகாரிகலக 
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விண்ணபேம் ் ோருநதககூடிய சட்டத்தநின கீழ ஏறறுக்காள்ளபே்டாது, 
ஆைால புகலி்டம் பகாரி விண்ணபேிபேதறகாை ் ல்டமுலை குைசித்து 
உஙகளுககு விளககம் அளிககபேடும். 

நீஙகள் சட்டவிபராதோக எலலலலயத் தாணடியிருநதால, ோதநிககபே்ட-
ககூடியத்தனலே அலலது ேிை தைிபேட்ட சூழ்நிலலகலளக கருத்தநில 
்காணடு, உஙகள் புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேத்லத ஏறகலாோ 
பவண்டாோ எனேலத ோ்நில எலலலப ோதுகாபபுப ேல்ட தீர்ோைிககும். 

புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேப ேடிவம் இலவசோக கநில்டககும். பேலும் 
புகலி்ட விண்ணபேத்லதப்ரில சேர்பேிகக பவணடும் அலலது வயதுவ-
நத குடும்ே உறுபேிைர் லேைராக (சசிறு வயதநிைராக) இருககும் குடும்ே 
உறுபேிைர்கள் சார்ோக விண்ணபேத்லத சேர்பேிககலாம். உஙகள் 
புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேத்லத வாயவழியாகபவா அலலது எழுத்து 
மூலோகபவா சேர்பேிககலாம், ஆைால புகலி்ட பகாரி விண்ணபேிபேத-
றகாை முககநியக கார்ணஙகலளயும், உஙகள் ் ேயர் ேறறும் ேிைநத பததநி 
ேறறும் உஙகளி்டம் உள்ள ஆவ்ணஙகள் எை உஙகளின சரியாை விவர-
ஙகலளயும் குைசிபேிடுவது முககநியம்.

உங்ள பு்லிட ்்ாரிகண் விணைப்தண்தப 
்ரிசீலணன ்சயவது யாருணடய ்்ாறுபபு?

லித்துபவைியாவில புகலி்டம் பகாரி விண்ணபேிபேதைால உஙகள் 
புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேம் லித்துபவைியாவிலதான ்சயலா-
ககம் ்சயயபேடும் எனறு அர்த்தேலல. உஙகளது குடும்ே உறுபேிைர்க-
ள் - உஙகள் வாழகலகத்துல்ண, லேைராக இருககும் உஙகளது 
குழநலத, நீஙகள் லேைராக இருநது உஙகள் தாய அலலது தநலத 
- பவ்ைாரு ஐபராபேிய ஒனைசிய ்ாடடில வாழநதால, அலலது நீஙகள் 
இன்ைாரு ஐபராபேிய ஒனைசிய ்ாடடில புகலி்டம் பகாரி விண்ணபேி-
த்தநிருநது, அஙகநிருநது லித்துபவைியாவிறகு வருலக தநதநிருநதால, 
அலலது நீஙகள் பவ்ைாரு ஐபராபேிய ஒனைசிய ்ாடடிைால வழஙகபே-
ட்ட விசா அலலது குடியிருபபு அனுேதநிலய முனபு லவத்தநிருநதால, 
அநத ஐபராபேிய ஒனைசிய ்ாடுதான உஙகளின புகலி்ட விண்ணபே-
த்லதப ேரிசீலிபேதறகுப ்ோறுபோகும். இத்தலகய சூழ்நிலலயில, 
குடிப்ேயர்வு துலை உஙகளின புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேத்லதப 
ேரிசீலிகக பவண்டாம் எனறு முடிவு ்சயது, உஙகளின புகலி்ட 
பகாரிகலக விண்ணபேத்லத பவ்ைாரு ஐபராபேிய ஒனைசிய ்ாடடிறகு 
அனுபேி லவககும், அநத ்ாடுதான உஙகள் புகலி்ட விண்ணபேத்லதப 
ேரிசீலலை ்சயவதறகுப ்ோறுபோகும். ேிை ஐபராபேிய ஒனைசிய 



்ாடுகளில வசசிககும் குடும்ே உறுபேிைர்கள் ேறைசிய அலைத்து 
தகவலகலளயும் தாேதேினைசி வழஙகுவது முககநியம், அபபோதுதான 
உஙகள் புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேம் குைசித்து முதல முடிலவ 
எடுபேதறகு முனைர், உஙகள் விண்ணபேத்லதப ேரிசீலலை ்சயவத-
றகுப ்ோறுபோை ்ாடல்ட அல்டயாளம் காணேதறகாை ்ல்டமுலை-

லய ்நிலைவு ்சயய முடியும். 

உஙகள் குடும்ே உறுபேிைர்கள் பவ்ைாரு ஐபராபேிய ஒனைசிய ்ாடடில 
வசசிககும் ேடசத்தநில, ஐபராபேிய ஒனைசிய ்ாடடில புகலி்டம் பகாரும் 
உஙகள் விண்ணபேத்லத ேரிசீலிபேதறகு ்ோறுபோை ்ாடல்டத் 
தீர்ோைிகக, உஙகளுககும் உஙகள் குடும்ே உறுபேிைர்களுககும் 
இல்டபய குடும்ே ஒனறு பசருதலுககாை எழுத்துபபூர்வ ஒபபுதலல 
குடிப்ேயர்வு துலையி்டம் சேர்பேிகக பவணடும். 

உஙகளது புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேம் லித்துபவைியாவில 
ேரிசீலலையில இருபேதாக கண்டைசியபேட்டால, அத்தலகய சநதர்பே-
த்தநில குடிப்ேயர்வு துலை உஙகள் புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபே-
த்லத விசாரிககும். 

லிதது்வனியாவில் பு்லிடம ்்ாரி விணைப்ி-
ப்்தற்்ான ்ாரைங்ண்ள நான எப்்ாது, எப்டி 
வி்ளககுவது?

நீஙகள் புகலி்டம் பகாரி விண்ணபேிககும்போது, ஒரு ்நிபு்ணர் அலலது 
அதநிகாரி ஆரம் ்நர்்ாைணல பேற்காள்வார், உஙகளி்டம் உள்ள 
ஆவ்ணஙகலளப ்ேறறுக்காணடு, உஙகள் புலகபே்டம் ேறறும் 
லகபரலககலள எடுபோர். இநத ப்ர்கா்ணலின ப்ாககம் எனை்வ-
னைால, நீஙகள் ேறறும் உஙகளு்டன வநத உஙகள் குடும்ே உறுபேிை-
ர்கள், நீஙகள் இநத இ்டத்தநிறகு எநத வழியாக வநதீர்கள் எனேது 
போனை தகவலகலளச் பசகரிபேதறகும், உஙகள் புகலி்ட பகாரிகலக 
விண்ணபேத்லத விசாரல்ண ்சயவதறகு எநத ்ாடு ்ோறுபபு 
எனேலதத் தீர்ோைிககத் பதலவயாை தகவலகலளச் பசகரிபேதறகு-

ோகும்.

புகலி்ட பகாரிகலக குைசித்த முடிலவ எடுபேதறகு முன, குடிப்ேயர்வு 
துலையின ்நிபு்ணர் ஒருவர் உஙகளி்டம் அடிப்ணட ்நர்்ாைணல 
்்டத்துவார், அபபோது நீஙகள் ஏன புகலி்டம் பகாரி விண்ணபேித்தீர்க-
ள் எனேலத விரிவாக விளககுவதறகும், நீஙகள் ்தரிவித்த கார்ண-
ஙகலள ஆதரிககும் வலகயில நீஙகள் முனைர் வழஙகாத ஆவ்ணஙக-
லளக ்காடுபேதறகும் உஙகளுககு ஒரு வாயபபு வழஙகபேடும். 
்நர்்ாைல்்ள இர்சியமான முணறயில் நடககும, ்மலும 

உங்ள ்சாந்த நாடடில் உள்ள அ்தகி்ாரி்ளுககுத ்த்வல் 
்்கிரங்மா் ்வ்ளியிடப்டாது அல்லது அனுப்ப்டாது. 
குடிப்ேயர்வு துலை ேறறும் புகலி்ட ்ல்டமுலையில ஈடுேடடுள்ள ேிை 
்ோது அதநிகாரிகள், வழககைசிஞர்கள் ேறறும் ்ோழி்ேயர்போளர்கள் 
புகலி்டக பகாரிகலக பகாபேில உள்ள தகவலகலள ்வளியி்டக 
கூ்டாது எனை க்டபோடடின கீழ உள்ளைர். நீஙகள் வழஙகும் அலைத்து 
தகவலகளும் உஙகள் புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேத்லதப ேரிசீ-
லலை ்சயயும் ்நிபு்ணருககு ்ோருத்தோை சூழ்நிலலகலள ்நிறுவுவ-
தறகும், நீஙகள் புகலி்டம் பகாரி விண்ணபேிபேதறகாை கார்ணஙகள் 
புகலி்ட பகாரிகலகககாை கார்ணஙகளு்டன ஒத்துபபோகநிைதா எனேது 
குைசித்து முடி்வடுபேதறகும் அவசசியோைதாகும். ப்ர்கா்ணலின 

போது:

• உஙகள் ்சாநத ்ாடடில என்ைனை ஆேத்துகலள நீஙகள் எதநி-
ர்்காள்கநிறீர்கள் ேறறும் என்ைனை கார்ணஙகளுககாக இநத 

ஆேத்துகலள எதநிர்்காள்கநிறீர்கள் எனேலத விளககவும்;

• புகலி்ட பகாரிகலக வழகலக விசாரிககும் ஊழியரு்டன ஒத்துலழ-
த்து அலைத்து சூழ்நிலலகலளயும் ்தரியபேடுத்துஙகள். உஙகள் 
புகலி்டக பகாரிகலகலய ்ேயபேிகக நீஙகள் ்ல்லண்ணத்து்டன 
முயறசசி ்சயதால, குடிப்ேயர்வு துலை ்நியாயோை ேறறும் சட்டபூ-

ர்வோை முடிலவ எடுககும்;

• உஙகள் உரிலேபகாரலகலள ஆதரிகக சாத்தநியோைவலர 
விலரவாக, உஙகளால தநிரட்ட முடிநத அலைத்து ஆவ்ணஙகலளயும் 
ேறை ஆதாரஙகலளயும் (ேினைணு வடிவத்தநில உள்ளதும் அ்டஙகும்) 
வழஙகவும். உஙகளால ஆவ்ணஙகலள வழஙக முடியாவிட்டால, 
குடிப்ேயர்வு துலை நீஙகள் ்தரிவித்த சூழ்நிலலகலள ேதநிபபீடு 
்சயது, உஙகளுல்டய வாதம் விரிவாைதாகவும், 
முழுலேயாைதாகவும், ஒத்தநிலசவாைதாகவும், பேலும் குடிப்ேயர்வு 
துலையால பசகரிககபேட்ட தகவலு்டன இ்ணககோகவும் இருநதால, 
உஙகளுககுப புகலி்டம் வழஙக முடிவு ்சயயபேடும்;

• தநிட்டேி்டபேட்ட ப்ர்கா்ணலகளில ேஙபகறகவும்;

• உஙகளுககு ஏபதனும் பகள்விகள் இருநதால, தயவு்சயது நீஙகள் 

சுடடிககாடடிய சூழ்நிலலகலளத் ்தளிவுேடுத்தவும்.

உஙகள் புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேத்லதப ேரிசீலலை ்சயவத-
றகுக குடிப்ேயர்வு துலையு்டன நீஙகள் ஒத்துலழககவிலலல 
எனைால, ப்ர்கா்ணலகளில கலநது ்காள்ளவிலலல எனைால, 
ப்ர்கா்ணலில பகடகபேடும் பகள்விகளுககுப ேதநிலளிகக ேறுத்தால, 
உஙகள் புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேத்லதப ேரிசீலலை ்சயவத-
றகாை தகவலகலள அலலது ஆவ்ணஙகலள வழஙகத் தவைசிைால, 
தவைாை ஆவ்ணஙகள், தவைாை தகவலகலள வழஙகநிைால, அலலது 
உஙகள் புகலி்ட வழககு விசாரல்ணககு இல்டயூைாக இருநதால, 
குடிப்ேயர்வு துலைககு உஙகள் ்ம்ேகத்தனலே குைசித்து ்நியாயோை 
சநபதகஙகள் எழுநது, உஙகளுககுப புகலி்டம் வழஙக ேறுககும் 

முடிலவ எடுககககூடும்.
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அதலை குடிப்ேயர்வு துலைககு முனகூடடிபய ்தரிவிககவும்.

ப்ர்கா்ணலில வழககைசிஞர் ஆஜராைாலும் உஙகளது ேஙபகறபும், 
புகலி்ட விண்ணபேத்தநிறகாை கார்ணஙகள் ேறைசிய முழுத் தகவலும் 
குடிப்ேயர்வு துலைககு நீஙகள் வழஙகுவது ேிகவும் அவசசியம். 

பு்லிடக ்்ாரிகண்ணய ஆராயும ்்ாது கூடு்தல் 
விசாரணை்ண்ள ்மற்்்ாள்ள முடியுமா?

உஙகள் வயது அலலது உஙகளு்டன வசசிககவநத அலலது லித்துபவ-
ைியாவில வசசிககும் உைவிைர்களு்டன உஙகளின குடும்ே ்தா்டர்புக 
குைசித்து ஏபதனும் சநபதகம் இருநதால, வயது ்நிர்்ணய ேரிபசாதலை 
அலலது DNA ேரிபசாதலைலய பேற்காள்ள குடிப்ேயர்வு துலை 
முனவரலாம். இநத ேரிபசாதலைகள் உஙகள் ஒபபுதலு்டன ேடடுபே 
பேற்காள்ளபேடும். 

உ்டல ரீதநியாை வனமுலைலய அனுேவித்தது கார்ணோக நீஙகள் 
புகலி்டம் பகாரி விண்ணபேத்தநிருநதால, குடிப்ேயர்வு துலை உஙகள் 
சம்ேதத்து்டன ேருத்துவ ேரிபசாதலைலய பேற்காள்ளலாம். இநத 
ஆயவு முககநியோைது, ஏ்ைைில இதனமூலம் முநலதய வனமுலையி-
ன அைசிகுைசிகலள உறுதநிபேடுத்தலாம். குடிப்ேயர்வு துலை ேருத்துவ 
ேரிபசாதலை ்சயய முனவரவிலலல எனைாலும், அத்தலகய ேரிபசா-
தலையின முடிவுகள் உஙகள் கஷ்டத்லத உறுதநிபேடுத்தும் எனறு 
நீஙகள் ்ம்ேிைால, உஙகள் ்சாநத முயறசசியிலும் உஙகள் ்சாநத 
்சலவிலும் ேருத்துவ ேரிபசாதலைலய ஏறோடு ்சயது ேருத்துவ 
முடிவுகலள குடிப்ேயர்வு துலைககு சேர்பேிகக உஙகளுககு உரிலே 
உணடு.
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எனது ்நர்்ாைலின்்ாது உணர்்யர்ப்ா்ளர் 
இருப்ாரா?

பதலவபேட்டால, அலைத்து ப்ர்கா்ணலகளின போதும் ஒரு உர்ேய-
ர்போளர் உஙகளுககாக ஏறோடு ்சயயபேடுவார். ப்ர்கா்ணலின 

போது:

• உலர்ேயர்போளர் ்தரிவிபேலத நீஙகள் ்னகு புரிநது்காள்வ-
லத உறுதநிபேடுத்தநிக ்காள்ளுஙகள். உலர்ேயர்போளர் ்தரிவி-
பேது உஙகளுககுப புரியவிலலல எனைால, அதலை ப்ர்கா்ணல 
்சயேவரி்டம் ்தரிவிகக ேைககாதீர்கள்.

• நீஙகளும் ப்ர்கா்ணல ்சயேவரும் ்சாலவலத ேடடுபே உலர்ே-
யர்போளர் உலர்ேயர்கக பவணடும், அவரது தைிபேட்ட கருத்லதச் 

பசர்ககககூ்டாது.

எனது ்நர்்ாைலின ்்ாது வழக்றிஞர் ஒருவர் 
இருப்ாரா?

ப்ர்கா்ணலின போது, அரசாஙகத்தால உத்தரவாதேளிககபேட்ட 
இலவச சட்ட உதவி வழஙகும் வழககைசிஞரின முனைிலலலயக பகார 
உஙகளுககு உரிலே உணடு. ப்ர்கா்ணலின போது ஒரு வழககைசிஞர் 
ஆஜராக பவணடு்ேனறு நீஙகள் விரும்ேிைால, அதலை ப்ர்கா்ணல 
அதநிகாரி அலலது ்நிபு்ணரி்டம் ்தரிவிகக பவணடும்.  
teisines.paslaugos@migracija.gov.lt எனை ேினைஞசல முகவரிககு 
முனகூடடிபய ஒரு பகாரிகலகலயச் சேர்பேிபேதன மூலம் (விண்ண-
பேிககும் போது ேினைஞசலில உஙகள் அல்டயாளத்லத கா்ண 
உஙகளின ILTU குைசியீடல்டப ேயனேடுத்தவும்) அலலது நீஙகள் தஙகநியு-
ள்ள லேயத்தநில ்ோறுபேிலுள்ள அதநிகாரி அலலது ே்ணியாளரி்டம் 
்தரிவிபேதன மூலம் ப்ர்கா்ணலில ஒரு வழககைசிஞரின ேஙபகறலே 
நீஙகள் பகாரலாம். 

லித்துபவைிய ்சஞசசிலுலவச் சஙகத்தநின சட்டக குழுவி்டேிருநது 
இலவச சட்ட உதவியும் கநில்டககநிைது (தகவல ்தா்டர்புகள் குைசிபோ-
ல்ணயின இறுதநியில குைசிபேி்டபேடடுள்ளை). 

உஙகள் ்சாநத முயறசசியிலும், உஙகள் ்சாநத ்சலவிலும், நீஙகள் 
்நியேித்த சட்ட உதவி வழககைசிஞலர ப்ர்கா்ணலுககு அலழககலாம். 
ப்ர்கா்ணலில உஙகள் வழககைசிஞர் ஆஜராக பவணடு்ேைில, 



எனது பு்லிட விணைப்தண்த யார் விசாரணை 
்சய்கிறார்்ள, மற்றும எவவாறு விசாரணை 
்சயயப்டு்கிறது?

குடிப்ேயர்வு துலைப புகலி்ட விண்ணபேத்லத விசாரல்ண ்சயகநிை-
து. முடி்வடுபேதறகு முன ஒரு முழுலேயாை, தனைிச்லசயாை 
ேறறும் ோரேடசேறை விசாரல்ண பேற்காள்ளபேடுகநிைது. இநதச் 
்சயலோடடின போது, குடிப்ேயர்வு துலை நீஙகள் வழஙகநிய தகவ-
லலப ேரிபசாதநிககும், அத்து்டன உஙகள் புகலி்ட விண்ணபேத்தநில 
நீஙகள் குைசிபேிடடுள்ள சூழ்நிலலகள் ேறைசிய கூடுதல தகவலகலளச் 
பசகரிககும். பதலவயாை அலைத்து தகவலகலளயும் பசகரித்த ேிைகு, 
நீஙகள் ்வளிபேடுத்தநிய சூழ்நிலலகள் புகலி்டம் வழஙகுவதறகாை 
கார்ணஙகலளப பூர்த்தநி ்சயகநிைதா எனேலத குடிப்ேயர்வு துலை 
ேதநிபேிடடு எழுத்துபபூர்வ முடிலவ ்வளியிடும். உஙகலளப ேறைசிய 
குடிப்ேயர்வு துலையின எழுத்துபபூர்வ முடிவு குைசித்து உஙகளுககு 
அைசிவிககபேடும். முடி்வடுபேதறகாை உணலேத்தனலேயும் சட்டரீதநி-
யாை கார்ணஙகளும் குைசிபேி்டபே்ட பவணடும். பதலவபேட்டால, எபேடி 
பேலமுலையீடு ்சயவது எனேது ேறைசிய தகவலும் வழஙக பவணடும்.

ப்ர்கா்ணலுககு முனபும், ப்ர்கா்ணலின போதும், அதன ேினபும், 
உஙகள் புகலி்ட விண்ணபேத்தநில கூைபேடடுள்ள உணலேகலள 
ஆதரிகக ஆவ்ணஙகலளயும் ேிை ஆதாரஙகலளயும் நீஙகள் வழஙக-
லாம். ஆதாரஙகலள info@migracija.gov.lt எனை ேினைஞசல மூலம் 
குடிப்ேயர்வு துலைககு சேர்பேிககலாம். (ேினைஞசல மூலம் வி-
ண்ணபேிககும் போது, உஙகள் ILTU குைசியீடல்டத் தயவு்சயது குைசிபேி-
்டவும், இது உஙகலள அல்டயாளம் கா்ண உதவும்).

எனது பு்லிட விணைப்தண்த ்ரிசீலிக் எவவ்ள-
வு ்ாலம ஆகும?

புகலி்ட விண்ணபேஙகள் ்ோது ்ல்டமுலையில அலலது அவசர-
த்தனலே அடிபேல்டயில ேரிசீலிககலாம். 

அவசரத்தனலே ்ல்டமுலையின கீழ புகலி்ட விண்ணபேஙகள் 10 
பவலல ்ாடகளுககுள் ேரிசீலிககபே்ட பவணடும், ்ோது ்ல்டமுலையி-
ன கீழ புகலி்ட விண்ணபேஙகளாைது சேர்பேிககபேட்ட ்ாளிலிருநது 6 
ோதஙகளுககுள் விசாரிககபே்ட பவணடும். இராணுவச் சட்டம், அவசர-
கால ்நிலல அலலது பேரி்டர் பேலாணலே ஆடசசி ஏறேட்டால, 
குடிப்ேயர்வுத் துலை புகலி்ட விண்ணபேத்தநிறகாை முடிலவ 

விலரவில தீர்ோைிகக உறுதநிபபூணடுள்ளது. 

பு்லிடக ்்ாரிகண்யின ்ரிசீலணன எ்தனால் 
நகிறுத்தப்டலாம?

உஙகள் புகலி்ட விண்ணபேம் ேரிசீலிககபேடும் ப்ரத்தநில நீஙகள் 
லித்துபவைியாவில இருகக பவணடும். உஙகள் புகலி்ட விண்ணபேம் 
ேரிசீலிககபேடும் போது நீஙகள் லித்துபவைியாலவ விடடு ்வளிபய-
ைசிைால அலலது பவறு கார்ணஙகளுககாக குடிப்ேயர்வு துலை 
உஙகலள 72 ே்ணிப்ரத்தநிறகு ்தா்டர்பு்காள்ள முடியாவிட்டால, 

உஙகள் விண்ணபேத்தநின ேரிசீலலை ்நிறுத்தபேடும். 

குடிப்ேயர்வு துலையின முடிவுககாகக காத்தநிருகக பவண்டாம் எை 
நீஙகள் முடிவு ்சயது, லித்துபவைியாலவ விடடு ்வளிபயைசி 
ேற்ைாரு ஐபராபேிய ஒனைசிய ்ாடடில புகலி்டம் பகாரிைால, அநத 
்ாடு, லித்துபவைியாவில எடுககபேட்ட உஙகள் லகபரலகயின 
உணலேத்தனலேலய சரிோர்த்து, தஞசம் பகாருவதறகாை உஙகள் 
விண்ணபேத்லத இஙபக ேரிசீலிபேதறகாக உஙகலள 
லித்துபவைியாவுககுத் தநிருபேி அனுபேலாம். 

எனது பு்லிட விணைப்தண்த நான எப்்ாது, 
எவவாறு ்தகிரும்ப ்்றுவது? 

நீஙகள் இைி லித்துபவைியாவில புகலி்டம் பகார விரும்ேவிலலல 
எனைால, ேினவரும் ேினைஞசல முகவரியின: info@migracija.gov.lt. 
மூலம் குடிப்ேயர்வு துலைககு எழுத்துபபூர்வோக ்தரிவித்து எநத 
ப்ரத்தநிலும் புகலி்டம் பகாரி நீஙகள் ்சயத விண்ணபேத்லத தநிரும்ேப 
்ேைலாம். அத்தலகய சூழ்நிலலயில, உஙகள் விண்ணபேம் ்தா்ட-
ர்நது ேரிசீலிககபே்டாது, பேலும் உஙகள் ்சாநத ்ாடடிறகு நீஙகள் 

தநிரும்ேி ்சலல பவணடிருககும். 

பு்லிட வழகண் ்ரிசீலணன ்சய்த ்ிறகு குடிப்்-
யர்வு துணற எனன முடிவு்ண்ள எடுக் முடியும?

லித்துபவைியா இரணடு வலகயாை புகலி்டஙகலள வழஙகுகநிைது: 

அகதநி அநதஸ்து ேறறும் துல்ண ோதுகாபபு.

• இைம், ேதம், பதசசியம், ஒரு குைசிபேிட்ட சமூகக குழுவின உறுபேிைர் 
அலலது அரசசியல கருத்து ஆகநிய கார்ணஙகளுககாக 
துனபுறுத்தபேடுவார்கள் எனறு ்னகு அைசியபேட்ட ேயத்தநின கார்ண-
ோக, அவரது ்சாநத ்ாடல்ட விடடு ்வளிபய வநத புகலி்டக 
பகாரிகலகயாளருககு அகதநி அநதஸ்து வழஙகபேடும். அநத ்ாடடின 
ோதுகாபலேப ்ேை முடியவிலலல, அலலது ேயபேடுகநிைார், அலலது 
பகள்விககுரிய வலகயில ்வளி்ாடடு குடியுரிலேலய லவத்தநிரு-
ககாதவர், அலலது அவர் அலலது அவள் தைது வழககோை வசசிபேி்ட 
்ாடல்ட விடடு ்வளிபய இருபேவர் ேறறும் பேபல 
குைசிபேி்டபேடடுள்ள கார்ணஙகளுககாக, ேயத்தநின கார்ணோக 
்சாநத ்ாடடிறகுத் தநிரும்புவதறகு அஞசுகநிைவர் அலலது இயலாதவ-

ர்.

• தைது ்சாநத ்ாடடிறகு ்வளிபய இருபேவருககும், தீவிர உயிர் 
ேயத்தநின கார்ணோக தைது ்சாநத ்ாடடிறகு மீணடும் தநிரும்ே 
முடியாத புகலி்டக பகாரிகலகயாளருககுத் துல்ணப ோதுகாபபு 
வழஙகபேடுகநிைது: 

1) அவர்கள் சசித்தநிரவலத, ்காடூரோை, ேைிதாேிோைேறை அலலது 
இழிவாை வனமுலை அலலது தண்டலைககு உடேடுத்தபேடுவார்கள்; 
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2) ேர்ணதண்டலைபயா அலலது ேர்ண தண்டலை விதநிககபேடுவத-
றபகா அதநிக வாயபபு உள்ளது;

3) ஒரு சர்வபதச அலலது உள் ஆயுத போதலின ோகுோ்டறை வனமு-
லையின விலளவாக அவரது வாழகலக, உ்டல்லம், ோதுகாபபு 
அலலது சுதநதநிரத்தநிறகு கடுலேயாை ேறறும் தைிபேட்ட அச்சுறுத்த-
ல உள்ளது.

உஙகளுககு லித்துபவைியாவில புகலி்டம் வழஙக பவண்டாம் எனறும் 
குடிப்ேயர்வு துலை முடிவு எடுககலாம். இதுபோனை சநதர்பேஙகளில, 
நீஙகள் உஙகள் ்சாநத ்ாடடிறகுத் தநிரும்ே பவணடும். இருபேினும், 
சசில சநதர்பேஙகளில, புகலி்டம் வழஙகபே்டாவிட்டால, 
லித்துபவைியாவில தறகாலிக வதநிவி்ட அனுேதநிலய வழஙக குடிப்ே-
யர்வு துலை முடிவு ்சயயலாம், ஆைால இது புகலி்டம் வழஙகுவது்டன 
்தா்டர்ேிலலாதது. புகலி்டக பகாரிகலகயாளர் புகலி்டத்தநிறகாை 
கார்ணஙகலளப பூர்த்தநி ்சயயாதபோது அத்தலகய தீர்பபு எடுககபே-
டுகநிைது, ஆைால புகலி்டக பகாரிகலகயாளர் எவருல்டய துல்ணயும் 
அலலாேல ஒரு லேைராக இருநது, அவர் ்வளி்ாடடிறகுத் தநிரும்ேவி-
லலல எைில, புகலி்டக பகாரிகலகயாளர் ேைிதாேிோை கார்ணஙக-
ளுககாக லித்துபவைியா குடியரலச விடடு ்வளிபயை முடியாது (எ.கா., 
(உ்டல ்லககுலைவு) ேைிதாேிோை கார்ணஙகளுககாக புகலி்டக 
பகாரிகலகயாளலர ்வளி்ாடடிறகு தநிருபேி அனுபே முடியாது 
அலலது லித்துபவைியாவிலிருநது ்வளிபயறை முடியாது, அலலது 
புகலி்டக பகாரிகலகயாளலர ்வளி்ாடடிறகுத் தநிருபேி அனுபேபவா 
அலலது லித்துபவைியாவில இருநது ்வளிபயறைபவா முடியாது, 
ஏ்ைைில இது அகதநிக பகாரிகலகயாளலர தநிருபேி அனுபோலே 
்காள்லகலய மீறுகநிைது (எ.கா. அவர்/அவளின ்சாநத்ாடடில, 
அந்ேரின உயிர் அலலது சுதநதநிரோைது ஆேத்தநில உள்ளது அலலது 
சசித்தநிரவலதககு உடேடுத்தபே்டலாம் எனேலத குடிப்ேயர்வு துலை 
்நிறுவியுள்ளது). 

உஙகளுககு புகலி்டம் வழஙகபேட்டது அலலது ேறுககபேட்டது எனறு 
எநத முடிவு எடுககபேட்டாலும், அநத முடிலவ நீஙகள் புரிநது்காள்ளும் 
்ோழியில உஙகளுககுத் ்தரிவிககபே்ட பவணடும் ேறறும் அதன 
்கல ்காடுககபே்ட பவணடும். முடி்வடுபேதறகாை உணலே-
த்தனலேயும் சட்டரீதநியாை கார்ணஙகளும் குைசிபேி்டபே்ட பவணடும். 
பதலவபேட்டால, எபேடி பேலமுலையீடு ்சயவது எனேது ேறைசிய 
தகவலும் வழஙக பவணடும்.

பு்லிடம வழங்ககூடாது எனற குடிப்்யர்வு 
துணறயின முடிணவ நான ஏற்்வில்ணல எனறால் 
நான எனன ்சயய முடியும?

குடிப்ேயர்வு துலை உஙகளுககு புகலி்டம் வழஙக பவண்டாம் எை முடிவு 
்சயதால, அநத முடிவுககு எதநிராக நீஙகள் பேலமுலையீடு ்சயயலாம். 
எடுககபேட்ட தீர்பலேக குைசித்து அதநிகாரி அலலது ே்ணியாளர் உஙகளு-
ககுத் ்தரிவிககும் போது, நீஙகள் அநத தீர்பபு்டன உ்டனே்டவிலலல 
எைில, அதநிகாரி அலலது ே்ணியாளரி்டம் இலதக குைசிபேிடடு, தீர்பலே 
நீஙகள் ஏறகவிலலல எனேலதயும், அதறகு எதநிராக பேலமுலையீடு 
்சயய விரும்புகநிறீர்கள் எனேலதயும் ்தரிவிககவும். பேலும், அரசாஙக-

த்தால உத்தரவாதேளிககபேட்ட இலவச சட்ட உதவி ்ேை விரும்புகநிறீர்க-
ள் எனேலதயும் ்தரிவிககவும் (அதாவது பேலமுலையீடு ்சயய 
அரசாஙக ்சலவில ஒரு வழககைசிஞலர ்நியேித்து உதவி ்ேறுதல). 
அரசாஙகத்தால உத்தரவாதேளிககபேட்ட இலவச சட்ட உதவி எனேது 
உஙகளுககாக ்நியேிககபேட்ட வழககைசிஞர் நீதநிேனைத்தநில உஙகளு-
ககாை ேனுலவத் தயாரித்து விசாரல்ணயில உஙகளுககாக ஆஜராகு-
வார். குடிப்ேயர்வு துலையின தீர்பபுககு எதநிராக பேலமுலையீடு ்சயவ-
தநில உஙகளுககாக ஆஜராவதறகு உஙகள் ்சாநத ்சலவில நீஙகள் 
விரும்பும் ேற்ைாரு வழககைசிஞலரயும் ்நியேிககலாம். இநத சநதர்பே-
ஙகளில, அரசாஙகத்தால உத்தரவாதேளிககபேட்ட சட்ட உதவிலயப 
்ேை முடியாது. 

இராணுவச் சட்டம், அவசரகால ்நிலல அலலது பேரி்டர் பேலாணலே 
ஆடசசி அைசிவிககபேடடிருநதால, குடிப்ேயர்வு துலையின தீர்பபு, 
முடி்வடுககபேட்ட ்ாளிலிருநது 7 ்ாடகளுககுள் வட்டார ்நிர்வாக 
நீதநிேனைத்தநில பேலமுலையீடு ்சயயபே்ட பவணடும். புகலி்டக 
பகாரிகலக வழககுகள் ்ோதுவாக நீதநிேனைத்தநில வாய்ோழியாக 
விசாரிககபேடுவதால, விசாரல்ணயில கலநது்காணடு உஙகள் 
கருத்துககலளத் ்தரிவிகக உஙகளுககு வாயபபு கநில்டககும். நீதநிேனை-
ம் புகலி்ட வழகலக மீணடும் விசாரல்ண ்சயவதறகாக குடிப்ேயர்வு 
துலைககு அனுபேலாம் அலலது உஙகள் பேலமுலையீடல்ட ்நிராகரிகக-
வும் முடிவு ்சயயலாம். 

நீதநிேனைம் உஙகள் பேலமுலையீடல்ட பகாபேில எடுத்துக்காள்ளவி-
லலல எனேது உஙகளுககு ்தரியவநது, அநத முடிலவ நீஙகள் ஏறகவி-
லலல எைில, உஙகளுககாக ஆஜராகும் வழககைசிஞரி்டம் ்தரிவிகக 
பவணடும், அவர் நீஙகள் ஏறகவிலலல எனை முடிலவ குைசித்து நீதநிேனை-
த்தநி்டம் எடுத்துலரபோர். பேலும், இநத தீர்பலே எதநிர்த்து பேலமுலையீடு 
்சயய அரசாஙகத்தால உத்தரவாதேளிககபேட்ட இலவச சட்ட உதவிலய 
்ேை விரும்புகநிறீர்கள் எனறும் ்தரிவிகக பவணடும். இநத தீர்பபுக 
குைசித்து உஙகளுககு ஏபதனும் கருத்துபவறுோடு இருநது, அரசாஙக-
த்தால உத்தரவாதேளிககபேட்ட இலவச சட்ட உதவிலய ்ேை விரும்புகநி-
றீர்கள் எனைால teisines.paslaugos@migracija.gov.lt எனை ேினைஞசல மூலம் 
்தரிவிககலாம் (ேினைஞசல மூலம் ்தா்டர்பு ்காள்கநிறீர்கள் எனைால, 
உஙகள் அல்டயாளத்லத கா்ண உஙகளின ILTU குைசியீடல்டப ேயனேடு-
த்தவும்). தீர்பலே எதநிர்த்து பேலமுலையீடு ்சயய உஙகள் ்சாநத 
்சலவில நீஙகள் ்நியேித்த ஒரு வழககைசிஞலரயும் நீஙகள் ேயனேடுத்த-
லாம். தீர்பபு ்வளியாை ்ாளிலிருநது 14 ்ாடகளுககுள் 
லித்துபவைியாவின முதனலே ்நிர்வாக நீதநிேனைத்தநில பேலமுலையீடு 
்சயயலாம். லித்துபவைியாவின முதனலே ்நிர்வாக நீதநிேனைம் புகலி்ட 
வழகலக மீணடும் விசாரல்ண ்சயவதறகாக குடிப்ேயர்வு துலைககு 
அனுபேலாம் அலலது உஙகள் பேலமுலையீடல்ட ்நிராகரிககவும் முடிவு 
்சயயலாம். உஙகளின புகார் தநிருபதநி அல்டயும்விதோக இலலல 
எனைால, அத்தலகய தீர்பபு இறுதநியாைதும், பேலமுலையீடு ்சயயவும் 
முடியாது. இதுபோனை சநதர்பேஙகளில, நீஙகள் உஙகள் ்சாநத 
்ாடடிறகுத் தநிரும்ே பவணடும்.

வட்டார ்நிர்வாக நீதநிேனைம் பேலமுலையீடல்ட விசாரித்து, பேலமுலையீ-
டு ்ேைபேட்ட ்ாளிலிருநது 2 ோதஙகளுககுள் தீர்பலே ்வளியி்ட 
பவணடும், பேலும் லித்துபவைியாவின முதனலே ்நிர்வாக நீதநிேனைம் 
பேலமுலையீடல்ட விசாரித்து பேலமுலையீடு ்ேைபேட்ட ்ாளிலிருநது 1 

ோதத்தநிறகுள் தீர்பலே ்வளியி்ட பவணடும். 

உஙகளுககு அரசாஙகத்தால உத்தரவாதேளிககபேட்ட இலவச சட்ட 
உதவி வழஙகபேடடிருநதால, உஙகளுககாக ஆஜராகும் வழககைசிஞரு-
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ககு நீஙகள் எநத கட்ட்ணமும் ்சலுத்த பவணடியதநிலலல. அவர் 
எலலாவறலையும் இலவசோகச் ்சயவார் பேலும் உஙகளி்டம் கூடுதல 
கட்ட்ணம் எதுவும் பகடகோட்டார். அரசாஙகத்தால உஙகளுககு ்நியேி-
ககபேட்ட வழககைசிஞர், அவருல்டய பசலவகளுககு ஏபதனும் கூடுதல 
கட்ட்ணம் ்சலுத்துோறு உஙகளி்டம் பகட்டால, தயவு்சயது pranesk@
migracija.gov.lt எனை ேினைஞசல மூலம் குடி்ேயர்வு துலைலயத் 
்தா்டர்பு ்காள்ளவும்.

ஏன, எ்தன அடிப்ணடயில் எனது நடமாடும சு்தந்தகிர-
ம ்தணட்சயயப்டடுள்ளது?

இராணுவச் சட்டம், அவசரகால ்நிலல அலலது பேரி்டர் பேலாணலே 
ஆடசசி அைசிவிககபேட்டால, புகலி்டக பகாரிகலகயாளர்களின 
வருலகலய அவசர அடிபேல்டயில ேரிசீலித்து, லித்துபவைிய ேிரபதச-
த்தநில அனுேதநிககபே்டவிலலல எைக கருதபேடடு, அவர்களின 
்்டோடும் சுதநதநிரமும் கடடுபேடுத்தபேடும். அயல்ாட்டவரின சட்ட 
்நிலல குைசித்த சட்டத்தநின 1408-வது ஷரத்தநில ்்டோடும் சுதநதநிரத்தநின 
கடடுபோடு வழஙகபேடடுள்ளது. லித்துபவைிய குடிப்ேயர்வு தகவல 
அலேபேில ேதநிவு ்சயயபேட்ட ்ாளிலிருநது 6 ோதஙகளுககு ்்டோடு-
ம் சுதநதநிரம் கடடுபேடுத்தபே்டலாம். புகலி்டக பகாரிகலகயாளர்கள் 
ோ்நில எலலலப ோதுகாபபுப ேல்டயின எலலலக க்டககும் ேகுதநிகள், 
எலலல ஆயவுச் சாவடிகள் அலலது லேயஙகளில, சுதநதநிரோக 
்்டோடுவதறகாை அவர்களின உரிலேயில கடடுபோடுகளு்டன தஙக 
லவககபேடடுள்ளைர்.

6 ோதஙகளுககுப ேிைகு, குடிப்ேயர்வு துலை அலலது ோ்நில 
எலலலப ோதுகாபபுப ேல்டயாைது, நீஙகள் தலலேலைவாக இருகக-
லாம் எனறு ்ம்புவதறகாை கார்ணஙகள் உள்ளதா எனேலதத் தீர்ோ-
ைிகக சூழ்நிலலகலள ேதநிபேிடுகநிைது ேறறும் ்்டோடும் சுதநதநிரத்லத 
கடடுபேடுத்தும் முடிலவ ஏறறுக்காண்ட பததநியிலிருநது அதநிகேடச-
ோக 6 ோதஙகளுககு சுதநதநிரோக ்்டோடும் உரிலே இலலாத 

லேயத்தநில உஙகலள லவகக முடிவு ்சயயலாம். 

தலலேலைவு அோயம் உள்ளதா எனேலதத் தீர்ோைிகக ேினவரும் 
சூழ்நிலலகள் ்ோருநதும்:

1) உஙகளி்டம் அல்டயாள ஆவ்ணஙகள் உள்ளதா எனேதும் அல்டயாள 
ப்ாககஙகளுககாக நீஙகள் ஒத்துலழககநிறீர்களா எனேதும்;

2) நீதநிேனைத் தீர்போல விதநிககபேட்ட தடுபபுககாவலுககு ோறறு 
்்டவடிகலகககு நீஙகள் இ்ணஙகுகநிறீர்களா;

3) லேயத்தநில தஙகலவககபேட்ட ேிைகு நீஙகள் தறகாலிகோக 
புைபேடும் ்ல்டமுலைலய மீைசியுள்ளீர்களா;

4) சட்டவிபராத எலலல மீைலுககாை குறைப ்ோறுபலேத் தவிர்பேத-
றகாக, ஏறகைபவ ்தா்டஙகநியுள்ள சட்டவிபராத எலலல மீைல மீதாை 
வழககு விசாரல்ணககு முநலதய புலனவிசாரல்ணயின போது 
நீஙகள் புகலி்ட விண்ணபேத்லத தாககல ்சயதநிருககநிறீர்களா;

5) உஙகள் இருபபு ்ோது அலேதநிககு அச்சுறுத்தலாக இருககும் 
எனைாபலா;

6) உஙகள் புகலி்ட விண்ணபேத்லத ேரிசீலலை ்சயயும்போது 
அலலது நீஙகள் உஙகள் ்ாடடிறகு தநிரும்பும் விவகாரம் ்சயலாகக-
பேடும் போது நீஙகள் ்ோது அதநிகாரிகள் அலலது ஊழியர்களு்டன 
ஒத்துலழகக ோடடீர்கள் எனறு கருதநிைால;

7) புகலி்டத்தநிறகாை உஙகள் விண்ணபேத்லத ேரிசீலிககும் போது 
நீஙகள் லித்துபவைியா குடியரலச விடடு சட்டவிபராதோக ்வளிபய-
ைசினீர்கள் அலலது ்வளிபயை முயறசசித்தீர்கள்.

ேருத்துவ வசதநி, சமூக ஆதரவு, கலவி, உ்ணவு ேறறும்/அலலது ேிை 
பதலவயாை பசலவகள் அலலது உளவியல ஆதரலவ வழஙகவிலலல 
எனைால, இநதச் பசலவகலளப ்ேறுவதறகு அலலது லேய பேலாள-
ரின அனுேதநியு்டன உ்ணவு வாஙகுவதறகு நீஙகள் தறகாலிகோக 
லேயத்லத விடடு ்வளிபயை அனுேதநிககபே்டலாம்.

குடிப்்யர்வு துணற அல்லது மாநகில எல்ணலப ்ாது்ாபபுப ்ணட 
எனது நடமாடடச் சு்தந்தகிரதண்தக ்டடுப்டுததும முடிணவ நான 

ஏற்்வில்ணல எனறால் நான எனன ்சயய முடியும?

2 குடிப்ேயர்வு துலை அலலது ோ்நில எலலலப ோதுகாபபுப 
ேல்டயின முடிவு, ஒரு ்ேலர ்்டோட்டச் சுதநதநிரத்தநின மீதாை கடடு-
போடுகள் ்காண்ட ஒரு லேயத்தநில லவபேதறகு, முடி்வடுககபேட்ட 
பததநியிலிருநது 14 ்ாடகளுககுள் நீதநிேனைத்தநில பேலமுலையீடு 
்சயயலாம். உஙகள் ்்டோட்ட சுதநதநிரத்லத கடடுபேடுத்தும் முடிலவ 
ேறுேரிசீலலை ்சயய நீதநிேனைத்தநிறகு விண்ணபேிககும் போது 
இலவச சட்ட உதவி ்ேை உஙகளுககு உரிலே உள்ளது. உஙகள் 
புகாலர ஆதரிககாத நீதநிேனைத்தநின முடிலவ லித்துபவைியாவின 
முதனலே ்நிர்வாக நீதநிேனைத்தநில பேலமுலையீடு ்சயயலாம். 
லித்துபவைியாவின முதனலே ்நிர்வாக நீதநிேனைம் பேலமுலையீடல்ட 
விசாரித்து, பேலமுலையீடு ்ேைபேட்ட ்ாளிலிருநது 10 ்ாடகளுககுள் 

ஒரு தீர்பலே வழஙகும்.
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எந்த சந்தர்ப்ங்்ளில் எல்லாம நான ்தடுபபுக்ாவ-
லில் ணவக்ப்ட முடியும?

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦ ੇਵਿਕਲਪਕ ਉਪਾਅ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਰਾ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹ਼ੈ।ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦ ੇਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਉਪਾਅ ਲਈ 6 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤਕੱ 
ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦ ੇਅੰਤ ‘ਤ,ੇ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦ ੇ
ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਗੇੀ।ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਮਆਦ 6 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤਕੱ ਿਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੱ ਿਾਪਸ ਭਜੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ 18 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤਕੱ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

நீதநிேனை உத்தரவு மூலம் நீஙகள் தடுபபுககாவலில லவககபே்டலாம்:

1) உஙகள் அல்டயாளத்லதயும் பதசசியத்லதயும் ்நிறுவுவதறகாக;

2) நீஙகள் லித்துபவைியா குடியரசசின ோ்நில எலலலலயக க்டநது 
சட்டவிபராதோக லித்துபவைியா குடியரசசில நுலழநதநிருநதால;

3) உஙகள் புகலி்ட விண்ணபேத்தநின அடிபேல்டக கார்ணத்லத ்நிறுவு-
வதறகாக (புகலி்டக பகாரிகலகயாளர் லகது ்சயயபே்டாேல புகலி்ட 
விண்ணபேத்தநிறகாை அடிபேல்டத் தகவலகலளப ்ேை இயலாது);

4) உஙகளின ்சாநத ்ாடடிறகுத் தநிரும்புவது முடிவு ்சயயபேடடு, 
நீஙகள் மீணடும் மீணடும் புகலி்டம் பகாரி விண்ணபேம் ்சயதால;

5) புகலி்ட விண்ணபேத்லத பசாதநிககும் ்ோறுபேில உள்ள ேற்ைாரு 
ஐபராபேிய ஒனைசிய ்ாடடிறகு உஙகலள ோறறும் எண்ணம் இரு-
ககும்போது;

6) லித்துபவைியா குடியரசசில உஙகளின இருபபு ோ்நில ோதுகாபபு 
அலலது ்ோது அலேதநிககு அச்சுறுத்தலாக இருககும்போது.

தடுபபுககாவலுககு ோறைாக ேினவரும் ்்டவடிகலககள் 
நீதநிேனைத்தால விதநிககபே்டலாம்:

1) ்நியேிககபேட்ட குடிப்ேயர்வு துலை அலலது ோ்நில எலலலப 
ோதுகாபபுப ேல்டககு காலமுலை வருலக;

2) குடிப்ேயர்வு துலை அலலது ோ்நில எலலலப ோதுகாபபுப 
ேல்டககு, குைசிபேிட்ட ப்ரத்தநில தகவல ்தா்டர்பு மூலம் நீஙகள் 
இருககும் இ்டத்லதப ேறைசி ்தரிவிபேது;

3) லித்துபவைியா குடியரசசின குடிேகன அலலது லித்துபவைியா 
குடியரசசில சட்டபபூர்வோக வசசிககும் ஒரு ்வளி்ாட்டவர் அவலர 
அலலது அவலளக கவைித்துக்காள்வதறகும் அவலரப ேராேரிபே-
தறகும் ்ோறுபபேறைசிருநதால, அநத ்ேரி்டம் பேறோர்லவயிடும் 
்ோறுபபு ஒபேல்டககபேடும்;

5) ்்டோடும் சுதநதநிரத்தநின மீது கடடுபோடுகள் இலலாேல லேயத்தநில 
தஙகுேி்ட வசதநி;

6) லேயத்தநில தஙகுேி்ட வசதநி ஏறேடுத்தபேடும் ேறறும் அநத ேகுதநி-
ககுள் ேடடுபே ்்டோ்ட உஙகளுககு உரிலே உணடு.

தடுபபுககாவலுககு ோறைாக நீஙகள் ்சாநதோக வாழ விரும்ேி 
அதறகாக நீஙகள் விண்ணபேித்தநிருநதால, நீஙகள் வாழவதறகு 
இருககும் அநத இ்டத்லதயும், அதன ேராேரிபபு ேறறும் ்நிறுவபேட்ட 

்ல்டமுலைகள் ேறறும் விதநிகளுககு நீஙகள் இ்ணஙகுவீர்கள் எனேலத 
்நிரூேிககும் ஆவ்ணஙகலள வழஙக பவணடும்.

எவவ்ளவு ்ாலம எனணன ்தடுபபுக்ாவலில் ணவ-
க்ப்ட முடியும?

தடுபபுககாவலில லவபேது அலலது தடுபபுககாவலுககு ோறறு 
்்டவடிகலகலய தீர்ோைிபேதுக குைசித்து நீதநிேனைம் முடி்வடுககும். 
தடுபபுககாவலுககாை நீதநிேனைத்தநின தீர்பபு ்ோதுவாக 6 ோதஙகள் 
வலர நீடிககும் அலலது தடுபபுககாவலுககு ோறறு ்்டவடிகலக 
தீர்ோைிககபேடும். இநதத் தடுபபுககாவலின முடிவில, உஙகள் 
தடுபபுககாவலிறகாை கார்ணஙகள் நீதநிேனைத்தால ேதநிபோயவு 
்சயயபேடும். தடுபபுககாவலின காலம் 6 ோதஙகள் வலர 
நீடடிககபே்டலாம். உஙகளுககு புகலி்டம் வழஙகபே்டாவிட்டால, 
உஙகலள உஙகள் ்சாநத ்ாடடிறகு தநிருபேி அனுபேபவணடும் எனறு 
தீர்ோைிககபேட்டால, நீஙகள் 18 ோதஙகள் வலர தடுபபுககாவலில 
லவககபே்டலாம்.

்தடுபபுக்ாவலின ணவப்்தற்்ான எனது நீ்தகிமனற 
தீர்பண் எ்தகிர்தது நான ்மல்முணறயீடு ்சயய 
முடியுமா?

டுபபுககாவலில லவபேதறகாை உஙகளின நீதநிேனை தீர்பபு அலலது 
தடுபபுககாவலிறகாை ோறறு ்்டவடிகலகலய எதநிர்த்து 
லித்துபவைியாவின முதனலே ்நிர்வாக நீதநிேனைத்தநில 
பேலமுலையீடு ்சயயலாம். லித்துபவைியாவின முதனலே ்நிர்வாக 
நீதநிேனைம் பேலமுலையீடல்ட விசாரித்து, பேலமுலையீடு ்ேைபேட்ட 
்ாளிலிருநது 10 ்ாடகளுககுள் ஒரு தீர்பலே வழஙகும்.

நீஙகள் தடுபபுககாவலில லவககபேடடு, உஙகள் தடுபபுககாவலின 
கார்ணஙகள் முடிவுறைது எை நீஙகள் கருதநிைால, தடுபபுககாவல 
உத்தரலவ ேறுேரிசீலலை ்சயயும்ேடி நீதநிேனைத்லதக பகார 
உஙகளுககு உரிலே உள்ளது. உஙகள் தடுபபுககாவலல 
ேறுேரிசீலலை ்சயய நீதநிேனைத்தநில விண்ணபேிககும் போது, 
அரசாஙகத்தநி்டேிருநது இலவச சட்ட உதவிலயப ்ேை உஙகளுககு 
உரிலே உள்ளது.
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பு்லிட விணைப்த்தகின ்ரிசீலணனயின ்்ாது 
எனககு எனன உரிணம்ள உள்ளன?

ஒரு புகலி்டம் பகாருேவராக, லித்துபவைியா குடியரசசில உஙகளுககு 
ேினவரும் உரிலேகள் உள்ளை: 

1) லித்துபவைியா குடியரசசின ்நிறுவைஙகளால ஒதுககபேட்ட 
தஙகுேி்டஙகள், தடுபபுககாவல இ்டஙகள், அபதாடு எலலல ேறறும் 
போககுவரத்து ேண்டலஙகளில உள்ள கடடுபோடடு ேகுதநிகளில 
வசசிககும்போது ேயனீடடு வசதநிகளு்டைாை முகாம்களில (வீடு, 
உ்ணவு ேறறும் ஆல்ட) இருநது ேயைல்டதல; 

2) உஙகள் உரிலேகள் ேறறும் க்டலேகள் ேறைசிய தகவலகலள 
இலவசோகப ்ேறுதல ேறறும் புகலி்டம் வழஙகுவதறகாை 
விண்ணபேத்லத ேரிசீலிககும் போது அவறறு்டன இ்ணஙகாததால 
ஏறேடும் விலளவுகள், அத்து்டன புகலி்டம் வழஙகுவதறகாை 
விண்ணபேத்லத ேரிசீலிபேது ்தா்டர்ோை தகவலகள்; 

3) புகலி்டம் வழஙகுவதறகாை விண்ணபேத்லத விசாரல்ண ்சயவது 
்தா்டர்ோை சானைளிககபேட்ட ஆவ்ணஙகலள ்நிர்வகநித்தல ேறறும் 
முலைபேடுத்துதல; 

4) அரசாஙகத்தால உத்தரவாதம் அளிககபேட்ட சட்ட உதவிலயப 
ேயனேடுத்துதல;

5) புகலி்டம் வழஙகுவதறகாை விண்ணபேத்லத ேரிசீலலை 
்சயவதறகாக ்ோதுப போககுவரத்லதப ேயனேடுத்தநிைால 
அதறகாை இழபபீடல்டப ்ேறுதல; 

6) இலவசோக உலர்ேயர்போளரின பசலவகலளப ேயனேடுத்துதல; 

7) ்வளி்ாடடிைரின ேதநிவு லேயம் அலலது அகதநிகள் முகாேில 
பதலவயாை இலவச ேருத்துவ ேராேரிபபு, உளவியல ஆதரவு 
ேறறும் சமூக பசலவகலள ்ேறுதல;

8) புகலி்டக பகாரிகலகயாளர்களுககு சசிைபபு சட்ட உதவி அலலது 
ஆபலாசலைகலள வழஙகும் அகதநிகளுககாை ஐககநிய ்ாடுகளின 
உயர் ஆல்ணயர் ேறறும் ேிை அலேபபுகளின ேிரதநி்நிதநிகளுககு 
விண்ணபேிககவும், (எலலலக க்டககும் ேகுதநிகள் அலலது 
போககுவரத்து ேண்டலஙகள் உடே்ட) உஙகளின தைியுரிலேலய 
உறுதநி்சயயும் வலகயில ்நிேநதலையின கீழ அவர்கலள 
சநதநிககவும்;

9) எளிதநில ோதநிககபே்டககூடிய ்ேர்களுககு ஒதுககபேட்ட ேிைகு, 
அவர்களின சசிைபபுத் பதலவகலளப பூர்த்தநி ்சயயும் முகாம்கள் 
மூலம் ேயைல்டதல; 

10)  லேைர்கள் ்ோதுக கலவி அலலது ்தாழிறகலவித் தநிட்டத்லதத் 
(தநிட்டஙகலளத்) ்தா்டர்நது, புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேத்லத 
சேர்பேித்த ்ாளிலிருநது 3 ோதஙகளுககு பேல தாேதம் ஏதும் 
ஆகாேல ேள்ளிகளில பசர்நது ேடிபேதறகு உரிலே உணடு;

11) புகலி்டம் பகாருேவரின தவறு கார்ணோக, அலலாேல 
புகலி்டத்தநிறகாை விண்ணபேத்லத சேர்பேித்த ்ாளிலிருநது 6 
ோதஙகளுககுள் லித்துபவைியா குடியரசசில புகலி்டம் 
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வழஙகுவதறகாை முடிலவ குடிப்ேயர்வு துலை 
தீர்ோைிககவிலலல எனைால, அநத ்ேருககு ே்ணிபுரியும் உரிலே 
உணடு.

இராணுவச் சட்டம், அவசரகால ்நிலல அலலது பேரி்டர் பேலாணலே 
ஆடசசியின சூழ்நிலலயில, ்வளி்ாடடிைர் ்ேருேளவில வருவதால, 
புகலி்டக பகாரிகலகயாளர்களின பேறகூைசிய உரிலேகள், புை்நிலல 
ேறறும் ்நியாயோை கார்ணஙகளுககாக உத்தரவாதம் 
அளிககபே்டாவிட்டால, தறகாலிகோகவும் விகநிதாசாரோகவும் தல்ட 
விதநிககபே்டலாம். விதநிககபேட்ட வரம்புகள் இருநதாலும், புகலி்டம் 
பகாருேவர் ேயனீடடு வசதநிகளு்டைாை முகாேின வசதநிகலள ்ேை 
உரிலேயுள்ளது, அத்தநியாவசசிய ேருத்துவ ேராேரிபபு ேறறும் 
அரசாஙகத்தால உத்தரவளிககபேட்ட சட்ட உதவி ஆகநியலவ எபபோதும் 
உத்தரவாதம் அளிககபே்ட பவணடும், பேலும் எளிதநில 
ோதநிககபே்டககூடிய ்ேர்களுககு அவர்களின சசிைபபுத் பதலவகலளப 
பூர்த்தநி ்சயயும் வலகயில முகாம் வசதநிலய அணுகலாம். 

பு்லிட விணைப் நணடமுணறயின ்்ாது எனககு 
எனன ்்ாறுபபு்ள உள்ளன?

ஒரு புகலி்டக பகாரிகலகயாளர் எனை முலையில ேினவரும் க்டலேகள் 
உஙகளுககு உள்ளது:

1) லித்துபவைியா குடியரசசின அரசசியலலேபபு, சட்டஙகள் ேறறும் ேிை 
சட்டச் ்சயலகலள ்நிலல்நிறுத்துதல; 

2) குடிப்ேயர்வு துலை ேறறும் நீதநிேனைத்தநின முடிவுகளால புகலி்டக 
பகாரிகலகயாளருககு ேரிநதுலரககபேட்ட க்டலேகலள 
்நிலைபவறறுவது;

3) சுகாதார ேரிபசாதலைலய பேற்காள்ள அனுேதநித்தல;

4) கநில்டககககூடிய அலைத்து ஆவ்ணஙகலளயும், புகலி்டம் பகாரி 
விண்ணபேிபேதறகாை கார்ணஙகள், புகலி்ட விண்ணபேதாரரின 
அல்டயாளம் ேறறும் உஙகள் எலலல நுலழவு ேறறும் 
லித்துபவைியா குடியரசசில தஙகநியிருபேதறகாை கார்ணஙகள் 
ேறைசிய முழுலேயாை ேறறும் துலலியோை விளககத்லத 
சேர்பேித்தல ேறறும் புகலி்ட விண்ணபேத்லத ேரிசீலிககும் போது 
அரசாஙக அலேபேின ்ோது அதநிகாரிகளு்டன ஒத்துலழத்தல; 

5) உஙகள் புகலி்ட பகாரிகலக விண்ணபேத்லதப ்ேறை 
அதநிகாரிகளின ப்ர்கா்ணலினபோது, லித்துபவைியா குடியரசசில 
உஙகளுககு ்சாநதோக உள்ள ஆதாரஙகள் ேறறும் ்சாத்துககலள 
எநத வடிவத்தநிபலனும் எழுத்துபபூர்வோக அைசிவிகக பவணடும், 
அபத போல லித்துபவைியா குடியரசசில தஙகுவதறகாை உரிலே 
வழஙகபேட்ட காலத்தநில ்ேைபேட்ட ்நிதநிகள் குைசித்து குடிப்ேயர்வு 
துலைககு எநத வடிவத்தநிபலனும் எழுத்துபபூர்வோக அைசிவிகக 
பவணடும். இவறலைப ்ேறை மூனறு ்ாடகளுககுள் நீஙகள் 
இதலைச் ்சயய பவணடும்; 
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முக்கிய ்த்வல் ்்தாடர்பு்ள:

லிதது்வனியா குடியரசில் உள்ள 
அ்்தகி்ளுக்ான ஐக்கிய நாடு்்ளின 
உயர் ஆணையர் (UNHCR) அலுவல்ம
ஏ. ஜாப்ா ஜி. 12, 01105 விலைியஸ் 
்தாலலபேசசி +370 5 210 7416
ேினைஞசல: swestprotection@unhcr.org
www.unhcr.se/lt/home.html 
புகலி்ட ்ல்டமுலைகள் ேறறும் 
லித்துபவைியாவில புகலி்டம் 
பகாருபவாருககும் அகதநிகளுககும் கநில்டககும் 
உதவிகள் ேறைசிய தகவல ேறறும் 
ஆபலாசலைகலள UNHCR வழஙகுகநிைது.

குடிப்்யர்வுக்ான சர்வ்்தச அணமபபு 
(IOM) வில்னியஸ் அலுவல்ம 
ஏ. ஜாப்ா ஜி. 12, 01105 விலைியஸ்
்தாலலபேசசி +370 5 261 0115
ேினைஞசல: iomvilnius@iom.lt 
www.iom.lt 
IOM தனைிச்லசயாக ்சாநத ்ாடடிறகு 
தநிரும்புவதறகு உதவி வழஙகுகநிைது, இது ஒரு 
்ேரின பதலவகளுககு இ்ணஙக 
்சயலேடுத்தபேடுகநிைது ேறறும் 
ோதுகாபோை ேய்ணத்தநிறகு உத்தரவாதம் 
அளிககநிைது. ்சாநத ்ாடுகளில குடிபயை 
உதவி பதலவபேடும் ்ேர்களுககு ேறு 
ஒருஙகநில்ணபபு உதவிலயயும் IOM 
வழஙகுகநிைது.

லிதது்வனிய ்சஞசிலுணவ சங்ம
ஏ. ஜூவாஸாோவிஷஸ் ஜி. 10A, 09311 
விலைியஸ்
்தாலலபேசசி +370 5 212 7322 
ேினைஞசல: legal@redcross.lt 
www.redcross.lt 
லித்துபவைிய ்சஞசசிலுலவச் சஙகம் சட்ட 
ேறறும் ேைிதாேிோை உதவிகலள 
்சயவபதாடு குடும்ே உறுபேிைர்கள் ேறறும் 
உைவிைர்கலளக கணடுேிடிபேதறகும் உதவி 
வழஙகுகநிைது.

வில்னியஸ் அ்தகி்மற்றிராசனத்தகின 
்ாரிடாஸ்
கலவாரிஜ் ஜி. 39, விலைியஸ்
்தாலலபேசசி: +370 673 24 225
ேினைஞசல: kulturunamai@vilnius.caritas.lt 
www.vilnius.caritas.lt

குடிப்்யர்வு துணற
எல. சசிபீயபகாஸ் ஜி. 1, 10312 விலைியஸ் 
்தாலலபேசசி +370 5 271 7112  
or 8 707 67000
ேினைஞசல: info@migracija.gov.lt
www.migracija.lt

்ப்ரட ்வ்ளிநாடடவருக்ான ்்தகிவு 
ணமயம
விலைியஸ் ஜி. 100, 18177 ேபபரட, 
ஸ்்வனசசிபயாைிஸ் ோவட்டம்
்தாலலபேசசி +370 387 53 401
ேினைஞசல: urc.sekretore@vsat.vrm.lt 

்ம்தகினிஙண் ்வ்ளிநாடடவருக்ான 
்்தகிவு ணமயம
ேசசி்நிசசியு ஜி. 11, பேதநிைினலக கநிராேம், 
விலைியஸ் ேகுதநி
்தாலலபேசசி +370 687 58406 or +370 646 64688
ேினைஞசல: v03358@vsat.vrm.lt

ண்்ர்்தாய ்வ்ளிநாடடவருக்ான ்்தகிவு 
ணமயம
பஜ. ேிலியுபைா ஜி. 14B, லகேர்தாய, 
விலகாவிஸ்கநிபயா ேகுதநி
்தாலலபேசசி +370 695 60409 or +370 646 64621
ேினைஞசல: kybartu.urc.budetojas@vsat.vrm.lt

ருகலா அ்்தகி்ள மு்ாம
கராலியாஸ் ேின்்டௌபகா ஜி. 18, 55283 
ருகலா, பஜாைாவா ோவட்டம்
்தாலலபேசசி +370 3 497 3377, +370 698 48776
ேினைஞசல: centras@rppc.lt 
www.rppc.lt

்நௌஜினினண் அ்்தகி்ள மு்ாம
ஏ. ஜபரா்சவிசசியஸ் str. 10B, விலைியஸ்
்தாலலபேசசி +370 679 41315 or +370 672 14051
ேினைஞசல: naujininkai@rppc.lt

அரசாங்கத்ால் உத்ரவா்ம் அளிக்கப்பட்ட சட்ட 
உ்வி
ேினைஞசல: teisines.paslaugos@migracija.gov.lt

6) நீஙகள் பதர்வு்சயத இ்டத்தநில வசசிகக குடிப்ேயர்வு துலை 
உஙகளுககு அனுேதநி அளித்தநிருநது, அத்தலகய குடியிருபபு 
இ்டத்லத நீஙகள் ோறைசிைால, அது குைசித்து உ்டைடியாக 
குடிப்ேயர்வு துலைககுத் ்தரிவிகக பவணடும்;

7) புகலி்டத்தநிறகாை விண்ணபேத்லத ேரிசீலிககும் போது 
குடிப்ேயர்வு துலையின அனுேதநியினைசி லித்துபவைியா குடியரலச 
விடடு ்வளிபயைககூ்டாது.



 
புகலி்ட ்ல்டமுலைகள், புகலி்டக பகாரிகலகயாளர்களின முககநிய 
உரிலேகள் ேறறும் க்டலேகள் ேறறும் இநத க்டலேகளுககு 
இ்ணஙகாததால ஏறே்டககூடிய விலளவுகள் ேறைசிய சுருககோை 
தகவலகள் இநத சசிறபைடடில உள்ளை. இநத சசிறபைடடின ஒபர 
ப்ாககம் தகவலகலள வழஙகுவபத ஆகும், இது எநத 
உரிலேகலளயும் சட்டபபூர்வ க்டலேகலளயும் ஏறேடுத்தபவா/
இழககபவா ்சயயாது. இநத சசிறபைடடில ்காடுககபேடடுள்ள 
தகவல குைசித்துக கூடுதல விளககஙகள் உஙகளுககுத் 
பதலவபேட்டால அலலது உஙகள் விண்ணபேத்தநின ேதநிபபீடல்டப 
ேறைசி பேலும் அைசிய விரும்ேிைால, தயவு்சயது குடிப்ேயர்வு 
துலைலயத் ்தா்டர்பு ்காள்ளவும். கூடுதல ஆபலாசலை ேறறும் 
அைசிவுலரககாக லித்துபவைிய ்சஞசசிலுலவச் சஙகத்தநின சட்டக 
குழுலவ நீஙகள் legal@redcross.lt, ்தாலலபேசசி எண +370 5 212 7322 
எனை தகவல்தா்டர்பு மூலம் அணுகலாம்.


