
ගමන් බලපතයක් ලබාගැනීම සඳහා උපෙදස ්

1) ඉංගීසි කැපිටල් අකුරින් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද  (I.M.35 හා I.M.35B) අයදුම්පතය.  
(අයදුම්පත් www.srilankaembassy.fr, www.immigration.gov.lk ෙවබ් අඩවි වලින් හා තානාපති කාර්යාලෙයන් ලබා 
ගත හැක.) 
 

2) 3.5cm X 4.5cm පමාණෙය් පැහැදිලි වර්ණ ඡායාරූප 4ක් 
 (මුහුණ සහ ෙදකන් පැහැදිලිව පදර්ශනය විය යුතුය, ඇස් කණ්ණාඩි ෙනොපැළඳ සිටිය යුතුය.) 
 

3) වර්තමාන ගමන් බලපතය සහ එහි ඡායාරූප දැක්ෙවන පිටුෙව් සහ නිරීක්ෂණ පිටුෙව් ඡායා පිටපත් 02 බැගින් 
 

4) උප්පැන්න සහතිකෙය් මුල් පිටපත හා එහි ඡායා පිටපත් 02 බැගින්. (පරිවර්තන භාරගනු ෙනොලැෙබ්.)   
 

5) ජාතික හැදුනුම්පත සහ එහි ඡායා පිටපත් 02 බැගින්. 
 

6) වලංගු වීසා බලපතෙය් මුල් පිටපත හා එහි ඡායා පිටපත් 02 බැගින් (වීසා බලපතයක් තිෙබ්නම් පමණක්) 
 

7) නැතිවූ ගමන් බලපතයක් ෙවනුෙවන් නව ගමන් බලපතයක් අයදුම් කිරීෙම්දී ගමන් බලපතය නැතිවූ බවට ෙපොලිසියට 
කරන ලද පැමිණිල්ෙල් මුල් පිටපත සහ එහි ඡායා පිටපත් 02 බැගින්. 

 
8) කාන්තාවන් විවාහෙයන් පසු සැමියාෙග් වාසගම ලබා ගනී නම් විවාහ සහතිකෙය් මුල් පිටපත හා එහි ඡායා පිටපත් 02 

බැගින්. 
 

9) ගාස්තු: 
 
N සහ M අංක දරණ පැරණි ගමන් බලපත ය අයදුම්කරු සතු නම් යුෙරෝ 110/- 
N සහ M අංක හැර අෙනකුත් අංක දරණ පැරණි ගමන් බලපත් අයදුම්කරු සතු නම් යුෙරෝ 260/- 

 ගමන් බලපතෙය් මුල් පිටපත අස්ථාන ගතවී, ඡායා පිටපතක් අයදුම්කරු සතු නම් යුෙරෝ 260/- 

ගමන් බලපතෙය් මුල් පිටපතක් ෙහෝ ඡායා පිටපතක් අයදුම්කරු සතුව ෙනොමැති නම් යුෙරෝ 335/- 
 

වයස අවුරුදු 16 ට අඩු දරුවන් සඳහා ගමන් බලපත ලබා ගැනීම සඳහා උපෙදස ්

1) ඉංගීසි කැපිටල් අකුරින් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද  (I.M.35 හා I.M.35B) අයදුම්පතය. 
(අයදුම්පත් www.srilankaembassy , www.immigration.gov.lk ෙවබ් අඩවි වලින් හා තානාපති කාර්යාලෙයන් ලබා ගත 
හැක.) 
 

2) 3.5cm X 4.5cm පමාණෙය් පැහැදිලි වර්ණ ඡායාරූප 4ක්.(මුහුණ සහ ෙදකන් පැහැදිලිව පදර්ශනය විය යුතුය, ඇස් 
කණ්ණාඩි ෙනොපැළඳ සිටිය යුතුය) 
 

3) උප්පැන්න සහතිකෙය් මුල් පිටපත සහ විෙද්ශයකදී උපන් දරුෙවක් නම් පුරවැසි සහතිකෙය් මුල් පිටපත සහ ඡායා පිටපත් 
02 බැගින්. 
 

4) ෙදමව්පියන් විසින් ආගමන විගමන පාලක වරයාට බලය පවරන ලද ලිපිය. (ෙදමාපිය අත්සන්, ගමන් බලපත් වල සඳහන් 
ආකාරයට ෙමම තානාපති කාර්යාලෙය් නිලධාරියකු ඉදිරිපිටදී සිදුකළ යුතුය.) 
 

5) ෙදමව්පියන්ෙග් ගමන් බලපත් වල ඡායාරූප දැක්ෙවන පිටු සහ ළමයින් ෙග් විස්තර සඳහන් ෙවන පිටු වල ඡායා පිටපත් 02 
බැගින්.  
 

6) ෙදමව්පියන්ෙග් විවාහ සහතිකෙය් මුල් පිටපත හා එහි ඡායා පිටපත් 02 බැගින්. 
 

දරුවා  රැෙගන පැමිණිය යුතු බව කරුණාෙවන් සලකන්න. 
 

නිවැරදි ෙලස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සහ ඉහත සඳහන් අදාල ලියවිලි ෙපරවරු 12.00 ට ෙපර Room 01 ෙවත ලබා දී 
අංකයක් ලබාගත යුතුය. 


