ආගමන විගමන දෙපාර්තදේන්තුව
ශ්රී ලංකාව
නැති වූ, ද ොරාගත් ද ෝ විනාශ වූ විදේශ ගමන් බලපත්රයක් ේබන්ධදයන් වූ පැමිණිලි පත්රය
වැෙගත්:
මෙෙ පැමිණිලි පත්රය බාරගත් පසු, ආගෙන විගෙන මෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඔබමේ නැති වූ, ම ොරාගත් ම ෝ
විනාශ වූ විමේශ ගෙන් බලපත්රය ව ාෙ අවලංගු කරන අතර එය තවදුරටත් භාවිතා කිරීෙ ඳ ා වලංගු මනොමේ.
අනිසි භාවිතය වැළැක්වීෙ ඳ ා , අවලංගු කිරීෙ පිළිබඳ වි ්තර ්වයංක්රීයව මලොව පුරා මබො ගනු ලබනු ඇත.
නැති වූ ම ෝ ම ොරා ගත් විමේශ ගෙන් බලපත්රය නැවත භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න. සිදුවිය ැකි
අප සුතාවයන් වළක්වා ගැනීෙ ඳ ා නව විමේශ ගෙන් බලපත්රයක් මනොපොව ලබා ගන්නා මල ෙැඩි මල
ඔබ මවත මෙයින් උපමෙ ් මෙනු ලැමේ.
1. වා ගෙ (විමේශ ගෙන් බලපත්රමේ ඳ න් පරිදි):

2. ඉතිරි නේ (වා ගෙ ැර):

3. විවා යට මපර නෙ (අොළ නේ පෙණක්):

4. මකොරියාමේ ලිපිනය:

5. මකොරියාමේ ඇෙතුේ වි ්තර:
්ථාවර දුරකතන අංකය:

ජංගෙ දුරකතන අංකය:

විෙුත් තැපෑල:

6. ශ්රී ලංකාමේ ලිපිනය:
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7. ශ්රී ලංකාමේ ඇෙතුේ වි ්තර:
්ථාවර දුරකතන අංකය:

ජංගෙ දුරකතන අංකය:

විෙුත් තැපෑල:

8. විමේශ ගෙන් බලපත්ර අංකය:

9. ජාතික ැඳුනුේපත් අංකය:

10. විමේශ ගෙන් බලපත්රය නැති වූ, ම ොරාගත් ම ෝ විනාශ වු දිනය:.....................................................
11. විමේශ ගෙන් බලපත්රය නැති වූ, ම ොරාගත් ම ෝ විනාශ වු ්ථානය:.................................................
12. (අ) මීට මපර ෙ ඔබමේ විමේශ ගෙන් බලත්රයක් නැතිවී, ම ොරා මගන ම ෝ විනාශ වී තිමේ ෙ? ඔේ/නැත
(ආ) එම ේ නේ ඒ කවොෙ ?.........................................
13. අයදුේකරුමේ අත් න ............................................
14. දිනය ..........................................
කාර්යාලයීය ප්රමයෝජනය ඳ ා පෙණි

අත් න:

දිනය:
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FORM “D”
ශ්රී ලංකා විදේශ ගමන් බලපත්රයක් සඳහා අයදුම්පත
නැති වූ, ස ොරාගත් ස ෝ විනාශ වූ විසේශ ගමන් බලපත්රයක් ම්බන්ධසයන් ලබාදිය යුතු වි ්තර
1. සම්පූර්ණ නම:............................................................................................................
2. දකොරියාදේ ලිපිනය:......................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. උපන් දිනය:................................. උපන් ස්ථානය:.....................................................
4. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය:.....................................................
5. නැති වූ, දසොරාගත් දහෝ විනාශ වූ විදේශ ගමන් බලපත්රදේ අංකය:...............................
6. එය නිකුත් කළ දිනය:

............................ නිකුත් කළ ස්ථානය:........................................

7. ශ්රී ලංකාදේ ස්ථීර ලිපිනය:................................................................................................................
....................................................................................................................................
8. ශ්රී ලංකාදෙන් ප්රථම ෙරට පිටත් වූ දිනය:......................................................
9. දකොරියාෙට පැමිණීදමන් පසු ශ්රී ලංකාෙට පිටත්වීම් පිළිබඳ විස්තර:
වර්ෂය

නැවතී සිටි කාලය

......................

.................සිට..............දක්ො

......................

.................සිට..............දක්ො

......................

.................සිට..............දක්ො

......................

.................සිට..............දක්ො

10. දකොරියාෙට රැදගන ආ විදේශ මුදල් ප්රමාණය පිළිබඳ විස්තර:
ෙර්ෂය

මුදල් ප්රමාණය

.......................

............................

.......................

............................

.......................

..............................

11. දැනට කරන රැකියාෙ/කාර්යය:..................................................
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12. (අ) රැකියාදේ දැනට නිරත වී ඇති මුළු කාලය:(පළමු ෙර පැමිණීදම් දී) .................(දදෙන ෙර
පැමිණිදම් දී) ........................
(ආ) දකොරියාදේ තෙදුරටත් රැඳී සිටීමට අෙසර ලැබී ඇති කාලය ......................................
(දැනට වීසා දනොමැති නම් ඒ බෙ සඳහන් කළ යුතුය.)
13. ෙර්තමාන මාසික ෙැටුප:.....................................
14. මීට දපර ශ්රී ලංකාදේ /දකොරියාදේ දහෝ දෙනත් රටක රැකියාෙක නිරත වී ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ
විස්තර:...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
15. දැනට දසේෙය කරන ආයතනදේ නම සහ ලිපිනය (සිංහල දහෝ ඉංග්රීසි භාෂාදෙන් පමණි.)
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
16. අෙශය වුෙදහොත්, ඔබ පිළිබඳ ෙ දතොරතුරු ලබාදීමට හැකි ශ්රී ලංකාදේ සිටින අදයකුදේ (මෙ/පියා/නෑදයකු දහෝ
හිතෙදතකුදේ):
නම:.................................................................................................................
ලිපිනය:...................................................................................................................................
දුරකතන අංකය:.....................................................................................
17. (අ) විදේශ ගමන් බලපත්රය නැතිවීම පිළිබඳ ෙ අදාළ දපොලිස් ස්ථානයට දැනුම් දුන්දන් ද? ඔේ/නැත
(ආ) දැනුම් දුන්දන් නම්, ඒ කෙදාද?............................... දකොදහේදී ද?.............................................
18. විදේශ ගමන් බලපත්රය නැතිවුදේ/විනාශ වුදේ දකදසේද? (දකටිදයන් විස්තර කරන්න.)
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
19. (අ) ඔබ, ොස වීසා ( Residence Visa) ලබාදගන ඇත්නම්,ඒ යටදත් දැනට ගත කර ඇති කාලය:....................
(ආ) ොස වීසාදෙන් තෙදුරටත් රැඳී සිටීමට අෙසර ලැබී ඇති කාලය:................................................
20. ඔබ ළඟදී ශ්රී ලංකාෙට යෑමට අදහස් කරන්දන් නම්, ඒ කෙදාද?.....................................
21. ශ්රී ලංකාෙට අමතරෙ ඔබ දෙනත් රටෙලට ළඟදී සංචාරයට යෑමට අදහස් කර තිදේ නම් ඒ කුමන රටෙල් ද?
.....................................................................................................................................
22. ඔබ දකොරියාදේ දහෝ දෙනත් රටක පුරෙැසිභාෙය ලබාගැනීමට අයදුම්කර තිදේද? ඔේ/නැත
නැතදහොත් දැනටමත් විදේශීය පුරෙැසිභාෙයක් ලබාදගන තිදේ ද? (එදසේ නම් රට සඳහන් කරන්න.).....................
දමම අයදුම්පදත් ලබාදී ඇති දතොරතුරු මාදේ දැනීදම් හැටියට නිෙැරදි බෙ දමයින් ප්රකාශ කරමි.
.....................................
දිනය

..........................................................
අයදුම්කරුදේ අත්සන

2

දිවුරුම් ප්රකාශය
(නැති වූ, ස ොරාගත් ස ෝ විනාශ වූ විසේශ ගමන් බලපත්රයක් සෙනුෙට නෙ විසේශ ගමන් බලපත්රයක් ලබා ගැනීම)
ශ්රී ලංකාසේ (ලිපිනය ලියන්න) .......................................................................................................... හි, ථී
් රෙ
පදංචි දැනට දකුණු සකොරියාසේ (ලිපිනය ලියන්න.)...............................................................................හි, ො ය
කරන ( ම්පූර්ණ නම ලියන්න.)...................................................................................................................ෙන
මම, ගරු ගාම්භීර සල ත් අෙංක සල ත් ත්ය සල ත් ප්රකාශ කර

තික කරන ෙග නම්;

1. මම උප්පත්තිසයන් ශ්රී ලාංකික පුරෙැසිසයකු ෙන අත්ර සකොරියාෙ ඇතුළු සෙනත් රටක පුරෙැසිභාෙය
ලබාසගන ස ෝ මාසේ ශ්රී ලාංකික පුරෙැසිභාෙය අස ෝසිවීමට යටත්කර ස ෝ අත්හිටුො ස ෝ ඉෙත් කරසගන
සනොමැත්.
2. ප ත් වි ්ත්ර ඳ න් ජාතික ැඳුනුම්පත්
ජාතික ැඳුනුම්පත් අංකය

:

එය නිකුත් කළ දනය

:

විසේශ ගමන් බලපත්ර අංකය

:

එය නිකුත් කළ දනය

:

විසේශ ගමන් බලපත්රසේ අයිතිකරු මම සෙමි.

එය අෙලංගු ෙන ස ෝ අෙලංගු වීමට නියමිත් දනය :
3. ඉ ත්
ඳ න් කරන ලද විසේශ ගමන් බලපත්රය (නැතිවූ/ස ොරාගත් ස ෝ විනාශ වූ දනය
ලියන්න.)................................දන
(නැතිවූ/ස ොරාගත්
ස ෝ
විනාශ
වූ
නගරසේ
නම
ලියන්න.) ......................................හිදී නැතිවිය./විනාශ විය./ස ොරා ගන්නා ලදී.
4. මවිසින් එම විසේශ ගමන් බලපත්රය කිසිම ආයත්නයකට
ඉෙත්ලෑමක් සිදු සනොකරන ලදී.

බාර සනොදුන් අත්ර කිසිම ආකාරයකින්

5. ඉ ත් කී විසේශ ගමන් බලපත්රය මවිසින් පසුෙ ස ොයා ගත්ස ොත් එය අදාළ බලධාරීන්ට බාර සදන බෙට මම
සපොසරොන්දු සෙමි.
6. නැෙත් විසේශ ගමන් බලපත්රයක් මා සෙත් නිකුත්කරන ලද ස ොත්, එය ඉත්ා ප්ර සේශසමන් මා භාරසේ
ත්බාගන්නා බෙ මම ත්ෙදුරටත්
තික සෙමි.
7. මම සම් ගරු ගාම්භීර ප්රකාශය කරනුසේ ෘදය ාක්ෂියට එකඟෙ එය ත්ය බෙට විශ්ො කරමිනි.
දනය
්ථානය

:
: ශ්රී ලංකා ත්ානාපති කාර්යාලය-ස ෝල්

....................................
අයදුම්කරුසේ අත් න

....................................
මා ඉදරිපිට දී අත් න් කරන ලදී.( මාදාන විනිශ්චයකාර/දවුරුම් සකොම ාරි ්)

(මුලකුරු සමඟ නම) .......................................................................................................................................
(ක ොරියාකේ ලිපිනය) .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
(දුර තන අං ය).........................................................................................................
(දිනය) ..............................................................................................
ආගමන විගමන පාල ජනරාල්තුමා
ශ්රී ලං ා ආගමන විගමන කෙපාර්තකේන්තුව
බත්තරමුල්ල
නැති වූ /විනාශ වූ හ ෝ හ ොරාගත් විහේශ ගමන් බලපත්රය හෙනුෙට
නෙ විහේශ ගමන් බලපත්රයක් අයදුම් කිරීම

1. ඉහත නම සඳහන් මාකේ ජාති හැඳුනුේපත් අං ය ........................................ කේ. මාකේ විකේශ ගමන්
බලපත්ර අං ය: .................................(වර්තමාන විකේශ ගමන් බලපත්රකේ අං ය ලියන්න.) වන අතර එහි
වලංගු ාලය .........................(විකේශ ගමන් බලපත්රය ල් ඉකුත්වන දිනය ලියන්න.) දිකනන් අවසන්
විය./අවසන්වීමට නියමිත ය.

2. මම ................................(ක ොරියාවට පැමිණි දිනය) දින .............(වීසා ාණ්ඩය) වීසා ාණ්ඩය යටකත්
ෙකුණු ක ොරියාවට පැමිණි අතර ෙැනට වලංගු වීසා සහිතව/රහිතව කමහි රැඳී සිටිමි.

3. (වීසා රහිතව රැඳී සිටින්කන් නේ)

වීසා රහිතව රැඳී සිටින්කන් ..............................................................................................(සතය කහේතුව
ලියන්න.)

4. මාකේ විකේශ ගමන් බලපත්රය ...................................(නැති වූ / විනාශ වූ දිනය ලියන්න.)
දින........................................................................................(අොළ
ස්ථානය
ලියන්න.)
හි
දී........................................................................................................................................................
...........................................(විකේශ ගමන් බලපත්රයට සිදු වූ කේ පැහැදිලිව විස්තර ර ලියන්න.)
එබැවින් මාහට නව විකේශ ගමන් බලපත්රයක් නිකුත් රන කමන් රුණාකවන් ඉල්ලා සිටිමි.

5. තවෙ, මම කිසිදු ආ ාරයකින් ක ොරියානු කහෝ කවනත් රට පුරවැසිභාවය සඳහා අයදුේ ර කහෝ එය
ලබාකගන කහෝ කනොමැති බවෙ සහති

රමි.

6. ඉහත සඳහන් සියලු කතොරතුරු සතය හා නිවැරදි බව මම කමයින් සහකි
සැපයීම ෙඬුවේ ලැබිය හැකි වරෙක් බව ෙ ෙනිමි.
කමයට
විශ්වාසී
........................................(අත්සන)
.......................................................................... (නම)

රන අතර, අසතය කතොරතුරු

