ශ්රී ල ාංකික දෙමව්පියන්ට විදේශ රටකදී උපදින ෙරුදෙකුදේ උපත හ පුරෙැසි බෙ
ලිය පදිාංචි කිරීම සඳහ අෙශය උපදෙස් හ ලියකියවිලි පිරික්සුම් ලැයිස්තුෙ
•

•

ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්රය සමග අයදුම් කරු (මව හ ෝ
පියා) හවනත් රටක පුරවැසි බව ලබා හනොමැති බවට කරනු ලබන ප්රකාශය. (අයදුම්පත
www.srilankaembassy.fr හවබ් අඩවිහයන් හ ෝ තානාපති කාර්යාලහයන් ලබාගත ැක)
ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් සම්පූර්ණ කරන ලද, දරුවාහේ උපත පිලිබඳ හදමව්පියන් විසින් කරනු
ලබන ප්රකාශය.
(දරුවා ඉපදී තුන්මසක් ඇතුළත නම් - ‘16 වන වගන්තියද’
දරුවා ඉපදී තුන්මසකට වඩා වැඩි නම් - ‘24 වන වගන්තියද’ භාවිතා කරන්න)

ඉහත ලිපි දේඛන සමග පහත සඳහන් ලිපි දේඛනෙ ඉදිරිපත් කල යුතුය
(අයදුම්පත වසරක් ඇතුලත ඉදිරිපත් කරනවා නම් සියලුම ලියකියවිලි වල ඡායා පිටපත් කට්ටල එකක්
(01), වසරකට වැඩි කාලයක් නම් සියලුම ලියකියවිලි වල ඡායා පිටපත් කට්ටල හදකක් (02) බාර දිය
යුතුය.)
1. ප්රංශ/ ස්පාඤ්ඤ / පෘතුගීසි රජයන් මගින් නිකුත් කරනු ලබන උප්පැන්න ස තිකහේ මුල් පිටපත,

එහි නිවැරදි ඉංග්රීසි පරිවර්තනය ස ඡායා පිටපත්
2. හදමව්පියන්හේ ශ්රී ලාංකික උප්පැන්න ස තිකවල මුල් පිටපත් ස ඡායා පිටපත්. (ඉංග්රීසි පරිවර්තන

බාරගනු හනොලැහබ්)
මව හ ෝ පියා හවනත් රටක ජාතිකත්වයක් දරයි නම්, එම රට මගින් මවට හ ෝ පියාට නිකුත් කරන
ලද උප්පැන්න ස තිකහේ මුල් පිටපත ා එහි ඉංග්රීසි පරිවර්තනය
3. හදමව්පියන්හේ විවා ස තිකය (මුල් පිටපත ස ඡායා පිටපත)

a. හදමව්පියන් ලංකාහව්දී විවා වී ඇති නම් නිසි බලධාරියා විසින් නිකුත් කරන විවා ස තිකය.
(ඉංග්රීසි පරිවර්තන බාරගනු හනොලැහබ්)
b. හදමව්පියන් විහේශයකදී විවා වී ඇති නම්, එම රට මගින් නිකුත් කරන ලද විවා ස තිකහේ
මුල් පිටපත සමග එහි ඉංගීසි පරිවර්තනය. මුල් පිටපත අදාල රහට් තානාපති කාර්යාලහයන්
ස තික කරවාහගන තිබිය යුතුය.
4. හදමව්පියන් අවිවා ක නම් පිය විසින් දරුවාහේ පීතෘත්වය භාරගන්න බවට කරනු ලබන ප්රකාශය.

ඉ ත සඳ න් 16/24 වගන්ති ප්රකාශ වල අංක 10 හකොටස මව ා පියා විසින් තානාපති කාර්යාලහේ
අදාළ නිලධාරියා ඉදිරිපිට අත්සන් කළ යුතුය.
5. දරුවා උපදින අවස්ථාහව් හදමව්පියන්හේ වලංගු ගමන් බලපත් ස හන්වාසික බලපත්රය ස ඡායා

පිටපත්

6. අයදුම්පත බාර හදන අවස්ථාහව් හදමව්පියන්හේ වලංගු ගමන් බලපත් ස හන්වාසික බලපත්රය ස

ඡායා පිටපත්

7. දරුවා උපදින අවස්ථාහව්දී ප්රධාන අයදුම්කරු

ට වලංගු හන්වාසික බලපත්රයක් හනොතිබුණි නම්,
දරුවා උපදින අවස්ථාහව් ඔහු හ ෝ ඇයහේ වලංගු ගමන් බලපත්රහේ පිටපතක් සමග එම
අවස්ථාහව්දී හවනත් රටක පුරවැසිබවක් ලබාහගන හනොමැති බවට කරනු ලබන දිවුරුම් ප්රකාශක්
ඉ ත අංක 6හි සඳ න් ලියකියවිලි සමග බාර දිය යුතුය.

8. දරුවා උපදින අවස්ථාහව්දී ප්රධාන අයදුම්කරු ශ්රී ලාංකික වූ අතර ඉන් අනතුරුව විහේශ ජාතිකත්වය

ලබා ඇති නම්, එම රට මගින් නිකුත් කරන ලද පුරවැසි ස තිකහේ (Naturalization Certificate)
මුල්පිටපත සමග එහි ඉංග්රීසි පරිවර්තනය ඉදිරිපත් කල යුතුය.
9. අයදුම්කරු (මව හ ෝ පියා) ශ්රී ලංකාහවන් පිටත උපත ලද අහයක් නම්, ඔහුහේ හ ෝ ඇයහේ ශ්රී

ලංකික උප්පැන්න ස තිකය ා පුරවැසි ස තිකහේ මුල් පිටපත් ස
උප්පැන්න ස තික බාර ගනු හනොලැහබ්)

ඡායා පිටපත් (විහේශ රටක

10. ප්රධාන අයදුම්කරු ේවිත්ව පුරවැසිභාවය ලබා තිහබ් නම්, ඔහුහේ හ ෝ ඇයහේ ේවිත්ව පුරවැසි

ස තිකහේ මුල් පිටපත් ස

ඡායා පිටපත්.

11. දරුවා ඉපදී මාස තුනක් ඇතුලත උපත ලියාපදිංචි කිරීමට හනො ැකි වුහේනම් ප්රමාදවීම්ට හ ේතු

දක්වමින් අයදුම්කරු විසින් කරනු ලබන ප්රකාශය.
12. ස්පාඤ්ඤහේ හ ෝ පෘතුගාලහේ සිට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරනවිට මුල් පිටපත් ඉදිරිපත් කල

හනො ැකි නම් අදාල පිටපත් ( හදක හ ෝ තුන) මුල් පිටපහතහි සතය පිටපත් බවට රජය පිළිගත්
ආයතනයකින් රබර් මුද්රාව සහිතව ස තික කරවාහගන ඉදිරිපත් කල යුතුය. තවද, අයදුම්කරු අදාළ
නිලධාරියා ඉදිරිපිට අයදුම්පහත් සියලු අදාළ ස්ථානවල තම අත්සන තැබිය යුතු අතර, එම
නිලධාරියා විසින් එය ප්රති අත්සන් කළ යුතුය.

ග ස්තු :
උප්පැන්න සහ පුරෙැසි ලිය පදිාංචි කිරීම සඳහ වූ ග ස්තුෙ € 87 ෙන අතර මීට අමතරෙ ප්රම ෙ ෙන ෙසරක්
ප ස € 8 බැගින් එක්ෙසරකට අය කරනු ඇත.

අෙධ නය:
දරුවා උපදින අවස්ථාවේදී සහ අයදුම්පත භාර වදන අවස්ථාවේදී, ප්රධාන අයදුම්කරු හට වලංගු ශ්රී ලාංකික
ගමන් බලපත්රයක් සහ වලංගු වන්වාසික බලපත්රයක් ( carte de séjour immigrant) තිබිය යුතුය.
අයදුම්කරුහේ අත්සන ඔහුහේ/ඇයහේ ගමන් බලපත්රහේ සඳ න් ආකාරයට විය යුතුයි.
ඉ ත අයදුම්පත බාර හදන අවස්ථාවට අයදුම්කරුවන් පමණක් ස භාගී වීම ප්රමාණවත් හව්.
අයදුම්පත භාර දීම සදහා වපර වවලාවක් වවන්කරගත යුතු බව කරුණාවවන් සලකන්න.
ඔවේ නියමිත වේලාවට, නිසි පරිදි පුරවන ලද අයදුම්පත සහ අවශ්ය ලියකියවිලි අදාළ කවුන්ටරයට
ඉදිරිපත් කරන වලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

