APPLICATION FOR DUAL CITIZENSHIP
Form “S”
(For Office use only)
File No. :

Photo

Certificate No.

3.5cm x 4.5cm

1)

To be completed in “BLOCK CAPITALS”

2)

Please follow instructions on page 7, 8 & 9 before perfecting this
application.

3) Each member of the family has to submit a separate
application. * Delete whatever inapplicable.

(Affix a passport size colour photograph here)

Citizenship Act No 18 of 1948 (Chapter 349)
Application for a certificate of Resumption / Retention* Citizenship of Sri Lanka whilst being a citizen of a country other
than Sri Lanka under section 19(2) or 19(3).*
I, the undersigned who is / desirous of being* a citizen of a country other than Sri Lanka and to whom the following
particulars relate, hereby apply to the Ministry of Public Order and Christian Affairs for a certificate relating to a
declaration that I have resumed / retained* the status of a citizen of Sri Lanka under section 19(2) / 19(3)* of the
Citizenship Act No. 18 of 1948 as amended by Act No. 45 of 1987.

…………………
Date

………………………….....
Signature of Applicant

The application is submitted for Resumption

Retention

Mark ( √ ) in the relevant cage.

1. Eligible categories for Dual Citizenship
Any applicant who belongs to one of the following categories can apply for dual citizenship.
Mark (√) in the relevant cage.
A. As an applicant who exceeds the age of 55 years.
B. As an applicant who fulfills the Academic / professional qualifications. (minimum
one year diploma or higher or any professional qualification.)
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C. As an applicant who owns assets/ immovable properties in Sri Lanka
worth Rs.2.5 million or above.
D. As an applicant who has a fixed deposit of Rs.2.5 million or above for a minimum of
03 year period in any of the commercial banks approved by the Central Bank of Sri Lanka.

E. As an applicant who has a fixed deposit of USD 25,000/- or above for a minimum of 03
year period under Non Resident Foreign Currency Account (NRFC), Resident Foreign

Currency Account (RFC) or Senior Foreign Invest Deposit Account (SFIDA) in any
of the commercial banks approved by the Central Bank of Sri Lanka.
F. As an applicant who has invested USD 25,000/- or above for a minimum of 03 year
period under TB (Treasury bonds) or SIA (Security Investment Account).
G. Qualifying by way of the spouse of the applicant or as an unmarried child under the
age of 22 of the applicant. A spouse or children eligible under this provision shall be
limited to a person whose citizenship of Sri Lanka has ceased under sections 19, 20
or 21 of the Citizenship Act No.18 of 1948 or a person whose citizenship in Sri
Lanka is likely to cease.

2. Particulars relating to the applicant.
1.

Applicant’s Name:
I.

Full Name: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

II. Name with Initials: ……………………………………………………….,………
2.

Contact Details:
I. Address (Sri Lankan): …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
II. Address (Foreign): ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
III. Email Address: ………………………………………………………………….
(In BLOCK CAPITALS)
IV. Contact Number:
(i) Foreign …………………………………………….
(ii) Local ………………………………………………

3.

Particulars relating to Birth:
I. Date of Birth: …………………………………………………………………….
II. Place of Birth: ……………………………………………………………………
III. Birth certificate number & District: ………………………………………………

4.

Nationality: …………………………………………………...
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5.

National Identity card number (if available): …………………………………………………...

06. Sex : Male

Female

07. IF married;
I.

Spouse’s Name: ………………………………………………………………..

II.

Nationality of the Spouse: ………………………………………………………

III.

Details of the children of the family applying for Dual Citizenship:

Name of the Child

Date of birth

Nationality

1
2
3

8.

Profession or Occupation: ………………………………………………………………………..

3. Particulars relating to applicant’s Foreign Citizenship
(Applicable only for applicants under section 19(2) - Resumption)
01. Citizenship at Birth: ……………………………………………………………….
2.

Country of Present Citizenship: ……………………………………..……………..

3.

Date of acquiring the present Citizenship: …………………………………………

4.

Citizenship certificate number: ……………………………………………………..

5.

Foreign passport number & Date of issue: ……………………………………….....

4. Particulars relating to applicant’s Previous / Present* Citizenship of Sri Lanka
1.

2.

Details of applicant’s parents.
I

Father’s Name: ……………………………………………………………

II

Date & Place of Birth: ………………………………………………………

III

Mother’s Name: ……………………………………………………………..

IV

Date & Place of Birth: ………………………………………………………

If applicant’s parents are Citizens of Sri Lanka by Registration,
I

Father:-

Certificate No: ………………………

II

Mother:- Certificate No: ………………………

Date of Issue: ………............

Date of Issue: ………............
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3.

Details relating to the applicant’s Sri Lankan passport,

4.

I

Number: ……………………..........

II

Date of Issue: ……………………..

III

Place of Issue: …………..…………

Details relating to the Permanent Residence Status of the applicant.
(Applicable only for applicants under section 19(3) - Retention)

I.

Country: ………………………

II.

Date Granted: …………………

5. Details relating to benefits accrued to Sri Lanka by applicant’s Resumption / Retention * of
Sri Lankan Citizenship.
Please state the reasons for making an application for resuming / retaining* Sri Lankan citizenship whilst being a
Citizen of another country.

..…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. Details relating to the eligibility.
I Academic / Professional Qualification.
(Applicable for applicant’s applying under Academic / Professional qualifications – Category B)
1.

Highest Academic Qualification:
Degree / Diploma

Institution

Period
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02.

Highest Professional Qualification:

Qualification

II

Institution

Period

Assets / Immovable Properties held by the applicant in Sri Lanka. (Applicable for applicant’s applying
under Assets / Immovable properties – Category C).

Details of Land / Immovable

Deed No / Reference No

Estimated Value (LKR)

Properties

III

Fixed Deposit. ( Applicable for applicant’s applying under Fixed Deposit. - Category D & E) .
Name of
the bank

Account No

Deposit Amount

Date of Maturity

( LKR / USD)
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IV

Treasury Bonds (TB) & Security Investment Accounts (SIA). ( Applicable for applicant’s applying
under Treasury Bonds & Security Investment Accounts – Category F.)

Invested Value (USD)

Date of Maturity

Affidavit
(To be submitted by the applicant in support of the application)

I………………………………………………………………………………….do solemnly, sincerely and truly declare
and affirm/swear* that the information I have provided in this form is true and correct. I make this statement
conscientiously believing the same to be true. I have not been convicted of a crime or offence either by courts or by any
law enforcement authority, in Sri Lanka or in any other country. I am aware that the submission of false or incorrect
information and forged documents is a punishable offence and I can be convicted under prevailing laws of Sri Lanka and
that my Dual Citizenship may liable for cancellation. I am also aware that I have no right to make a request for refund of
any payments made in this connection.

..……………………
Signature of Applicant

Sworn/affirmed* and signed on this …… day of ……….…20…..before me at………………….

……………………..
Seal

…...………………………………….
Justice of the Peace / Commissioner of Oaths
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COMPUTERISED DATA SHEET
*Please fill in Block Letters
1

Full Name:-

2

Address :-

3

Profession or Occupation :-

4

Date of Birth :Date

5

Place of Birth:-

6

Name of Father with Initials:-

7

Name of Mother with Initials:-

8

Claim to Citizenship
By Descent

9

Year

By Registration

Particulars of Other Nationality he :/ she possesses

10 E-Mail Address:11 Telephone Number :Local :Foreign:12 Details of a Local Contact Person
Name

Month

::-

Contact Number :-

ද්විත්ව පුරවැසි අයදුම්කරුවන් සඳහා උපදෙස්
01. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්කළ හැක්දක් 1948 අංක 18 දරන පුරවැසි ඳනතේ අංක 19, 20 සහ 21 වගන්ති යටතේ ශ්රී ංකංක ක පුරවැසිවකවය අමි ව
පුද්ගංතයකුට තහෝ ශ්රී ංංක ක පුරවැසිවකවය අමි ව මට ට නසන්න පුද්ගංතයකුට ඳ .
1.

ඳනතේ 19(2) වගන්තිතේ විධිවිධකන යටතේ තවනේ රටක පුරවැසිවකවය ංබකගැනී
ංකංක ක පුරවැසිවකවය අමි ව අතයකුට තහෝ

තේතුතවන් ශ්රී

2.

ඳනතේ 19(3) වගන්තිතේ විධිවිධකන යටතේ තවනේ රටක පුරවැසිවකවය ංබකගැනීතේ අවශ්යතාකවය තා
ශ්රී ංකංක ක පුරවැසිවකවය රවක ගැනී ට අවශ්ය
අතයකුට ඳහතා සහන් කක්ඩ යටතේ ද්විේව
පුරවැසිවකවය ංබකතදන තංස ඉරූංක අයදුේ ඳත්ර ඉිරිපඳේ කළ හැක ය

ඉහතා 1 හක 2 යටතේ ශ්රී ංංකකතද ද්විේව පුරවැසිවකවය සහක අයදුේක රී ට අතේක්ෂක කරන අයදුේකරුවන්
ඳහතා දැක්තවන සුදුසුකේ/අවශ්යතාක අතුිපන් කක් සුදුසුක ක් තහෝ සපුරක තිියය ුතතුය
a) තයයෂ්ඨ ප පුරවැසිතයකුඑ කනේ වයස අ

ට වැ ප පුද්ගංතයකු මට

b) වෘේතීය/අධයකඳන සුදුසුකේ සපුරක ිති අතයකු මට
අ රුදු  පේතංෝ කවක් හදකරක තිියය ුතතුය )
c)

ශ්රී ංංකකව තුං රුපියරූ  වරයන 2

d) ශ්රී ංංකක
 වරයන 2

ෙත මි අ අව

වශ්තයන් පිළිගේ නයතානයක කක්

කට තනඩඅ න ශ්චල ං තද්ඳංකට මි වකේ ක යන්තනකු මට

හ බැංකුව අමත තා වක.ය බැංකුවක අව වශ්තයන් වෂ ෂ තුනක කකංයක් සහක රුපියරූ
කට තනඩඅ න මුදංක ස්ථිර තාැන්ඳතුවක ඳවේවකතගන යක

e) ශ්රී ංංකක හ බැංකුව අමත තා වක.ය බැංකුවක අව වශ්තයන් වෂ ෂ තුනක කකංයක් සහක ි ිපකකමත
ත ඩංෂ  2 එ000කට තනඩඅ න අතන්වකසික විතද්ශ් මුදරූ තාැන්ඳතුවක් ෙNRFC) තහෝ තයයෂ්ඨ ප පුරවැසි ස්වකවර
නතයෝයන තාැන්ඳතුවක් ෙSFDIA)ඳවේවකතගන යක
f)

අව
වශ්තයන් වෂ ෂ තුනක කකංයක් සහක ි ිපකකමත ත ඩංෂ  2 එ000කට තනඩඅ න
මුදංක්
වක්ඩ කගකර බැඳුේකරයක් තංස තහෝ සුරැකුේඳේ නතයෝයන ගිණු ක තාැන්ඳතුවක් තංස
ඳවේවකතගන යක

g) ඉහතා කු න තහෝ සුදුසුක ක් යටතේ ද්විේව පුරවැසිවකවය ංබකගැනී ට අතේක්ෂක කරන
අයදුේකරුවකුතේ කංත්රයක තහෝ වයස අ 22 ට අ න අවිවකහක දරුතවකු මට
ද්විේව පුරවැසිවකවය සහක වන අයදුේඳත්රය ත තාශ්න් බකගතා කරගතා හැක
02. අයදුම්පත්රය සම්පු්ණ

ිරීමම

අොල උපදෙස් -

1.

අයදුේඳත්රය ඉං්රීසි වකෂකතවන් සේපුෂ ක කළ ුතතු තද
කරන්න )

2.

අයදුේ ඳත්රතේ
හිපන්න

3.

අයදුේ ඳත්රතේ අදකං තනඩවන තකඩටස් තද නේ අදකං තනඩවන බව ශ්චලිතතා ස්වකනයන්මි සහන්
කරන්න

4.

කක ඳ ංක වද සම අයදුේකරුතවකු සහක තවන් තවන්ව අයදුේඳතාක් ඉිරිපඳේ කළ ුතතු වන
අතාර ඒ ස ඟ 3.5 x 4.5 cm ප්ර කකතේ වෂ ෂ ාකයකරඳ 3 ක්ද ඉිරිපඳේ කළ ුතතු තද ඉන් කක්
ාකයකරඳයක් අයදුේ ඳත්රතේ දකුණු ඳස ඉහං තකළවර ාකයකරඳය ිංමට සහක තවන්කර ිති
තකඩටුව තුං අංවන්න

සළකුක තයඩදක ිති සම

අවස්වකවක අ

(කරුකකකර ඉං්රීසි කැපිටරූ අකුරු වකවිතා
අදකං තනඩවන ව නය තහෝ ව න කඳක

5.

ද්විේව පුරවැසිවකවය අයදුේ ක රී සහක අයදුේ ඳත්රතේ අංක 1 යටතේ දක්වක ිති A සිට G දක්වක ිති
සුදුසුකේ අතුිපන් කක් සුදුසුක ක් ඳ කක් සේපුෂ ක කර තිබී ප්ර කකවේ තද ඒ අමතව අදකං
සුදුසුක ඉිරිපඳස දැක්තවන තකඩටුව තුං ෙ√) සංකුක තයඩදන්න

6.

අයදුේඳත්රතේ 6 පිටුතද දක්වක ිති ිරදරුේ ප්රකකශ්ය අයදුේකරු විසින් සේපුෂ ක කර ුතතු වන අතාර කය
සක දකන විශ්චල යකකරවරතයකු තහෝ ිර රුේ තකඩ සකිපස්වරයකු විසින් සහතික කළ ුතතු තද

7.

ඳිපගකක දේතා ඳත්රිකකව ඉං්රීසි කැපිටරූ අකුතරන් පිරවිය ුතතුය

8.

වයස අ රුදු 22 අ න අවිවකහක අයදුේකරුවන් ඳ කක් අයදුේක රීතේ  අ අයදුේඳත්රයට අ තාරව ිමුණු
03 පිරවිය ුතතු අතාර වයස අ 21 කස 6 කට ඳසුව ඉිරිපඳේ කරමත ංබන අයදුේඳේ ත
ගකය යටතේ
වකර ගමත තනඩංැතේ

03. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඉල්ලුම්ිරීමම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියවිලි 1.

අයදුේකරුතේ උේඳැන්න සහතිකතේ මුරූ පිටඳතා තහෝ කමි සහතික කළ පිටඳේ ෙඅංක 01 සටහන
බංන්න ) ෙඅයදුේකරු රයකඳිරංිතතයන් ශ්රී ංකංක ක පුරවැසිවකවය ංබකතගන ිේනේ පුරවැසි ඳනතා
යටතේ ශ්කුේ කරන ංද සහතිකය තහෝ කමි පිටඳතාක් ඉිරිපඳේ කරන්න )

2.

අයදුේකරු විවකහක නේ, විවකහ සහතිකතේ මුරූ පිටඳතා තහෝ කමි සහතික කං පිටඳතා ෙඅංක 01
සටහන බංන්න )

3.

අයදුේඳත්රය ඉිරිපඳේ කරමත ංබන්තන් පුරවැසි ඳනතේ 19(2) වගන්තිය යටතේ ශ්රී ංකංක ක පුරවැසිවකවය
අමි ව අයකු නේ, ඳහතා තරූඛන ඉිරිපඳේ කළ ුතතුය
a) විතද්ශිය පුරවැසි සහතිකය තහෝ කමි සහතික කළ පිටඳතා ෙඅංක 01 සටහන බංන්න )
වැෙගත් : ඉතාලිදේ තමා දිවුරුම් දෙන ලෙ COMUNE මගින් ලබාදෙන දමම සහතිකය PREFETTURA
මගින් සහතික කර තිබිය යුතුය

b) දැනට විතද්ශීය පුරවැසිවකවය දරමත ංබන රතටමි විතද්ශ් ග න් බංඳත්රතේ දේතා පිටුතද සහ
සංතශ්ෝධන ක රීේ වංට අදකං පිටුවං සහතික කළ පිටඳේ ෙඅංක 01 සටහන බංන්න )
c)

දැනට පුරවැසිවකවය දරමත ංබන රතටන් ංබකගේ තඳඩරස් ශ්චලකකෂක සහතිකය ෙඅදකං සහතිකය
අයදුේඳත්රය ඉිරිපඳේ කරමත ිරනට කස 03කට තනඩවැ ප කකංයක් තුං ංබකගේ ඉං්රීසි වකෂකතවන්
ුතතු සහතිකයක් විය ුතතු අතාර ක සහතිකය ඉං්රීසි වකෂකතවන් ශ්කුේ කර තනඩ ැති නේ ට
අදකං ඉං්රීසි ඳිපවෂ තානය ද ස ඟ ඉිරිපඳේ කරන්න )
වැෙගත් : දම් සඳහා ඉතාලි දපොලීසිය මගින් නිකුත් කරනු ලබන දපොලිස් සහතිකය (PENALE)
ලබාගත යුතු අතර එය PRACURA මගින් සහතික කර තිබිය යුතුය

d) ශ්රී ංකංක ක විතද්ශ් ග න් බංඳත්රතේ දේතා පිටුතද සහ සංතශ්ෝධන ක රීේවංට අදකං පිටුවං සහතික
කළ පිටඳේ ෙඅදකං ග න් බංඳත්රය තිතේ නේ ඳ කක්)
තහෝ
අයදුේඳත්රය ඉිරිපඳේ කරමත ංබන්තන් පුරවැසි ඳනතේ 19(3) වගන්තිය යටතේ ශ්රී ංකංක ක පුරවැසිවකවය
රවක ගැනී ට අවශ්ය අයකු නේ ඳහතා තරූඛන ඉිරිපඳේ කළ ුතතුය
a) වෂ තා කන ශ්රී ංකංක ක විතද්ශ් ග න් බංඳත්රතේ දේතා පිටුතද සහ සංතශ්ෝධන ක රීේවංට අදකං
පිටුවං සහතික කළ පිටඳේ ෙඅංක 01 සටහන බංන්න )
b) ස්ථිර වකස විසකතද සහතික කළ පිටඳතා ෙඅංක 01 සටහන බංන්න )
c)

ස්ථිර වකස මටසකව දරමත ංබන රතටන් ංබකගේ තඳඩරස් ශ්චලකකෂක සහතිකය ෙඅදකං සහතිකය
අයදුේඳත්රය ඉිරිපඳේ කරන ිරනට කස 03කට තනඩවැ ප කකංයක් තුං ංබකගේ ඉං්රීසි වකෂකතවන්
ුතතු සහතිකයක් විය ුතතු අතාර ඉං්රීසි වකෂකතවන් ශ්කුේ කර තනඩ ැති නේ ඉං්රීසි ඳිපවෂ තානය ද
ස ඟ ඉිරිපඳේ කරන්න )

4.

අයදුේකරුතේ වයස අ රුදු 55 ඉක් මට
තා ද්විේව පුරවැසිවකවය සහක අයදුේ කරන්තන් නේ ෙ1.A
යටතේ ) අයදුේකරුතේ උේඳැන්න සහතිකතේ මුරූ පිටඳතා තහෝ සහතික කළ පිටඳතා ෙඅංක 01 සටහන
බංන්න )

5.

අධයකඳන / වෘේතීය සුදුසුකේ යටතේ ෙ1.B යටතේ ) අයදුේ කරන්තන් නේ අදකං අධයකඳන තහෝ වෘේතීය
සුදුසුකේ වංට අදකං සහතික තහෝ ඒවකතේ සහතික කළ පිටඳේ ෙඅව අධයඳන සුදුසුක වශ්තයන්
කක් අ රුදු  පේතංෝ කවක් සේපුෂ ක කර තිියය ුතතුතද ට වැ ප ඕනම අධයකඳන / වෘේතීය සුදුසුකේ
සංකක බැතරූ )
වැෙගත් : අයදුම්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්දන් ඉතාලිදේ අධ්යාපන තයතනයක් මගින් නිකුත්
කළ සහතිකයක් නම් එය PREFETTURA මගින් සහතික කර තිබිය යුතු අතර, ඉතාලි භාෂාදවන්
පම ක් නිකුත් කර ඇත්නම් ඉංග්රීසි භාෂාව පරිව්ණතනය කරගත යුතු ද

6.

ශ්රී ංංකකතද පිමි ර රුපියරූ  වරයන 2.5 ක ව ක වැ ප ව රනකක වන් ුතතු ස්වකවර වේකේ / තද්ඳළ තා
අයදුේ කරන්තන් නේ ෙ1.C යටතේ) අදකං වේකේ / තද්ඳළ වංට අදකං තරූඛන වං මුරූ පිටඳේ ස ඟ
ාකයක පිටඳේ ඉිරිපඳේ කළ ුතතු ය ත මිිර අදකං වේකේ / තද්ඳළ තහෝ ඉ ේ වංට අදකං ඔේපුව,
තාක්තස්රු වකෂ තාකව ෙValuation Report) සහ මි වකේ වකෂ තාකව ෙTitle Report) ෙතඳංඳේ සටහන ස ඟ)
සකස් කර ඉිරිපඳේ කං ුතතුය තාක්තස්රු වකෂ තාකව සහ මි වකේ වකෂ තාකව ෙතඳංඳේ සටහන ස ඟ)
සකස් කරන ිරන සිට
කස 03කට තනඩවැ ප කකංයක් ිතුංතා අයදුේඳත්රය ස ඟ වකරිරය
ුතතුය තාක්තස්රු වකෂ තාකව තාක්තස්රු තදඳකෂ තාතේන්තුතද රයකඳිරංිත මට ිති තාක්තස්රුකරුවකු විසින්
සකස් කං ුතතුය

7.

රුපියරූ  වරයන 2.5 ක් තහෝ ට වැ ප මුදංක් ශ්රී ංංකක හ බැංකුව අමත තා ඕනම වක.ය බැංකුවක
වසර 03 ක කකංයක් සහක ස්වකවරව තාැන්ඳේ කර ඒ අමතව අයදුේ කරන්තන් නේ ෙ1.D යටතේ ) අදකං
බැංකුතවන් ක මුදං වසර 03 ක් ිතුංතා නඳසු තනඩගන්නක බව තාහ රු කර ංබකගන්නක සහතිකය
ඉිරිපඳේ කළ ුතතුතද

8.

ශ්රී ංංකක හ බැංකුවක අමත තා ඕනම වක.ය බැංකුවක අතන්වකසික විතද්ශ් මුදරූ ගිණුේ / තන්වකසික
විතද්ශ් මුදරූ ගිණුේ තහෝ තයයෂ්ඨ ප පුරවැසි ස්වකවර නතයෝයන ගිණු ක ිත ිපකකමත ත ඩංෂ  25,000 ක්
තහෝ ට වැ ප ප්ර කකයක් වසර 03ක කකංයක් සහක ස්වකවරව තාැන්ඳේ කර ඒ අමතව අයදුේ කරන්තන්
නේ ෙ1.E යටතේ ) අදකං ස්වකවර තාැන්ඳතු සහතිකය ඉිරිපඳේ කළ ුතතුතද

9.

වක්ඩ කගකර සුරැකුේඳේ ෙTB)තහෝ සුරැකුේඳේ නතයෝයන ගිණු ක ෙSIA) ිත ිපකකමත ත ඩංෂ  25,000 ක්
තහෝ ට වැ ප මුදංක් වසර 03 ක් තහෝ ට වැ ප කකංයක් සහක නතයෝයනය කර ඒ අමතව අයදුේ
කරන්තන් නේ ෙ1.F යටතේ ) ට අදකං සහතිකය ඉිරිපඳේ කළ ුතතු තද

10. අයදුේඳත්රතේ අංක 1 මි දක්වක ිති A සිට F දක්වක
සුදුසුක ක් සපුරක ංද අයදුේකරුවකුතේ
කංත්රයක තහෝ වයස අ රුදු 22කට අ න අවිවකහක දරුවකු මට
තා ඳදනේව අයදුේ කරන්තන් නේ ෙ1.G
යටතේ ) ඳහතා තරූඛන ඉිරිපඳේ කළ ුතතුය
i.

කංත්රයක සහක විවකහ සහතිකතේ මුරූ පිටඳතා තහෝ කමි සහතික කළ පිටඳතා ෙඅංක 01 සටහන
බංන්න )

ii.

වයස අ රුදු 22 කට අ න අවිවකහක දරුවන් සහක,


දරුවක ශ්රී ංංකකතද උඳතා ංබක ිේනේ දරුවකතේ උේඳැන්න සහතිකතේ මුරූ පිටඳතා තහෝ කමි
සහතික කළ පිටඳතා ෙඅංක 01 සටහන බංන්න )



දරුවක ශ්රී ංංකකතවන් බැහැරව තවනේ රටක උඳතා ංබක ිේනේ පුරවැසි ඳනතේ 5(2) වගන්තිය
යටතේ ශ්කුේ කරන ංද පුරවැසි සහතිකය තහෝ කමි පිටඳතා ෙඅංක 01 සටහන බංන්න )



තද දපියන්තේ ශ්රී ංකංක ක විතද්ශ් ග න් බංඳේ හක ක
ුතතුය



වයස අ



තකතස් තවතාේ මුදරූ තගවන අවස්වකතදිර අ 22 ඳසුමට ිේනේ ඔහු/ිය තවනේ ගකයක් ෙ1A1F) යටතේ නැවතා අයදුේඳේ ඉිරිපඳේ කං ුතතුය

21

තවනේ රතටමි මටසක ඉිරිපඳේ කං

කස 6 ඉකුේමට ට තඳර අයදුේඳේ ඉිරිපඳේ කං ුතතුය.



වයස අ 21 කස 6 ඉකුේ
යටතේ වකරගමත තනඩංැතේ

අයදුේකරුවන්තේ අයදුේඳේ 2019.07.01. ිරන සිට ත

ගකය

ත මිිර කංත්රයක තහෝ වයස අ රුදු 22කට අ න අවිවකහක දරුවන්ට ද්විේව පුරවැසිවකවය ංබකගැනී සහක
අයදුේ ක රී ට හැක යකව ිේතේ 1948 අංක 18 දරක පුරවැසි ඳනතේ 19,20 සහ 21 වගන්ති යටතේ ශ්රී ංංකකතද
පුරවැසිවකවය අමි ව මට ිේනේ තහෝ ශ්රී ංකංක ක පුරවැසිවකවය අමි ව මට ට නසන්න තාේවයක සි රන්තන් නේ
ඳ .
11. අයදුේඳේරය ස ඟ ිති තඳෞද්ගරක තතාඩරතුරු ඳත්රිකකව ශ්ය කකකරතයන් සේර්ෂ ක කළ ුතතු අතාර
ශ්සි ඳිපිර සේර්ෂ ක තනඩකරන ංද විස්තාර ඳත්රිකක වංට අදකළ අයඳුේඳේ ප්රතික්තෂ්ඨ ඳ කරමත ංැතේ
ස හන :
1) අයදුේඳත්රය ස ග ඉිරිපඳේ කරමත ංබන තරූඛන සහතික කළ හැක්තක් නග න හක විග න
තදඳකෂ තාතේන්තුතද පුරවැසි අංශ්තේ ශ්තයෝයය / සහකකර ඳකංකවරයකට තහෝ ශ්රී ංංකක විතද්ශ් තතා
්ඩ ංතේ තතාවන තරූකේ තහෝ ට තනඩඅ න ශ්ංයක් දරන අයකුට ඳ .
2) ඳවෂ තිතා තරූඛන මුරූ පිටඳතා තංස සංකණු තනඩංැතේ ෙඋදක : උේඳැන්න සහතික, විවකහ සහතික වං
ඉං්රීසි ඳිපවෂ තාන හක තඳඩරස් වකෂ තාකතද ඉං්රීසි ඳිපවෂ තාන නිරය )
3) අදකං ඳිපිර සේපුෂ ක කරන ංද අයදුේඳත්රය නග න හක විග න තදඳකෂ තාතේන්තුව තවතා තහෝ
විතද්ශ්යන්හී පිමි ර විතද්ශ් තතා ්ඩ ං තවතා අයදුේකරු විසින් වකරිරය ුතතුය
4) ඉං්රීසි, සිංහං තහෝ තද ළ වකෂකවංට අ තාර තවනේ වකෂකවක න් ිති තරූඛන ඒවකතේ ඉං්රීසි
ඳිපවෂ තානයන් ද ස ඟ ඉිරිපඳේ කළ ුතතුය
04.

අයදුම්පත්ර ඉදිරිපත් කළ හැිර ිළිවදවල -

ශ්සි ඳිපිර සේපුෂ ක කරන ංද අයදුේඳත්ර සෘුවව අයදුේකරුට ඳැ වක නග න හක විග න ඳකංක යනරකරූ
තවතා තහෝ අයදුේකරු විතද්ශ්ගතාව සි ර නේ තා න් පුරවැසිවකවය / වකස මටසක දරන රතටමි විතද්ශ් තතා ්ඩ ං
තවතා වකරිරය හැක ය විතද්ශ් තතා ්ඩංය තවතා වකරතදමත ංබන අයදුේඳත්ර සහ ඒවකට අමුකක ිති සහතික
වං ාකයක පිටඳේ ෙඅංක 03 මි දැක්තවන තරූඛන වං) විතද්ශ් තතා ්ඩ ං ප්රධකශ්යක තහෝ ඔහු / ිය විසින් බංය
ඳවරන ංද තතා ්ඩ ං තතාවන තරූකේ තහෝ ට තයයෂ්ඨ ප ශ්ංධකිපතයකු විසින් සහතික කළ ුතතුය නග න
හක විග න තදඳකෂ තාතේන්තුව තවතා වකරතදමත ංබන අයදුේඳත්ර සහ ඒවකට අමුකක ිති සහතික වං ාකයක
පිටඳේ පුරවැසි අංශ්තේ ශ්තයෝයය ඳකංක තහෝ සහකකර ඳකංක විසින් සහතික කරමත ංැතේ
නග න හක විග න ඳකංක යනරකරූ,
නග න හක විග න තදඳකෂ තාතේන්තුව,
“සුහුරුඳකය“එ
සිද වන හං,
ශ්රී සුතිතිපුර ඳකර,
බේතාරමුරූං
විදුේ තාැඳැං:
accit@immigration.gov.lk
5. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාදීම

අොල ගාස්තු -

ප්රධකන අයදුේකරු

රු 345,000.00

කංත්රයකට

රු

57,500.00

වයස අ රුදු 22කට අ න අවිවකහක කක් දරුවකුට රු

57,500.00

ඉහතා දක්වක ිති ගකස්තු අය කරමත ංබන්තන්, අදකං අයදුේඳත්ර ඳරීක්ෂක කර බංක විෂය වකර අ කතායවරයක
තවතා තයඩමු කර ශ්ය වතා අමත ැතිය ංද ඳසුව තද ශ්ය වතා ගකස්තු තගමට සහක තදඩඳෂ තාතේන්තුව විසින්
අයදුේකරු තවතා දැමතේ අ ක් සිදු කරමත ංබන අතාර, ක ශ්ය වතා ගකස්තුව බේතාරමුරූං "සුහුරුඳකය"
නග න හක විග න තදඳෂ තාතේන්තුතද 04 වන හතරූ පුරවැසි අංශ්තේ සරේ තවතා මුදරන් ෙශ්රී ංංකක රුපියරූ)
තගමට සිදු කළ ුතතුතද

