
ගමන් බලපත්ර හා පුරවැසිභාවය 

පුරවැසි ස ේවා 

ශ්රී ක  ාසේ හා මාක දිවයිසේ  සේවාසි  එක් ත් ජනපද පුරවැසියේට  ස ොළඹ එක් ත් ජනපද තානාපති 

 ාර්යාකය සමම ස ේවා  පයයි. 

 ටහන: ගමේ බකපත්ර,  පුරවැසිාාවය සහ  පපත් ියයාපදි ියය දදි ස ේවාවේ අවශ්ය එක් ත් ජනපද පුරවැසියේට 

තානාපති  ාර්යාකයට ඕනෑම සේකාව  ඒසමේ එම ස ේවා කබා ගත සනොහැ . සමම ස ේවා කබා ගත හැක්සක් 

 ියේ දිනයක් හා සේකාවක් කබා ගැනීසමේ පමණක් බව  රුණාසවේ  ක ේන. 

ඔබට අවශ්ය ේව වය ුමම්ද?  

උපේේදී එ්දවේ ජනප? පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීේේ අවශ්යතා 

දරුසවකුට එක් ත් ජනපද පුරවැසිාාවය කබා ගැනීම  ඳහා එක් ත් ජනපද පුරවැසියේ වන සදමාපියේ දරුවා 

පපදින අව ්ථාසේ එක් ත් ජනපද පුරවැසියේ විය යුතු අතර එක් ත් ජනපදසේ ප්රමාණවත්  ාකයක් ශ්ාීරික ව ැඳී 

සිටිය යුතුය. සමම ශ්ාීරික  වශ්සයේ සිටීසේ අවශ්යතාව ැඳී තත්සත්  දරුවාස  පපේ දිනය හා ඒ අව ්ථාසේ 

සදමාපියේස  විවාහ  තත්වය මතයි. 

පපසත් දී ඔසේ දරුවාට එක් ත් ජනපද පුරවැසිාාවසේ ප්රතිකාා කැීමම  ඳහා එක් ත් ජනපද ජාති ත්ව නීතියට 

අනුව  යේ ස ොේසේසි  ැපිීරම අවශ්ය සේ.  ාකයක් ති ්ස ේ සමම ස ොේසේසි විවිධ නීති මගිේ සවන ්  ර තතත් 

කිසිම සවන ක් අතීතයට බකපාන සක  සිදු  ර නැත. සබොසහ  අව ්ථාවේ  ේබේධසයේ අදාළ වන තත්වයේ 

පහත දැක්සේ. 

?රුවා උපදින අවව්ථාේේ විවාහක, එ්දවේ ජනප? පුරවැසි ේ?මාපියන් ේ?ේ?ේනුමට ලැබුණු ?රුවා:  

එක් ත් ජනපදසයේ සහ  එහි දුර ්ථ යටත් විජිතයේසගේ  පිට ්තර  ්ථානය  එක් ත් ජනපද පුරවැසි 

සදමාපියේ සදසදසනකුට පපේ දරුවාට පුරවැසිාාවය  ඳහා හිමි ේ තිසේ. නමුත් එක් සදමාපිසයක් දරුවාස  

පපතට සපර  එක් ත් ජනපදසේ සේවාසි  ව සිටිය යුතු සේ (සේවාසි ව සිටිය යුතු  ාකය නීතිසේ  ඳහේ 

සනොසේ) 

අවිවාහක එ්දවේ ජනප? පුරවැසි මවකට උපන් ?රුවා: දරුවාස  පපතට සපර අඩු වශ්සයේ අවුරුේද  අඛණ්ඩ 

 ාකයක් එක් ත් ජනපද පුරවැසි මව ශ්ාීරික ව එක් ත් ජනපදසේ සේවාසි  ව සිට තත්නේ එක් ත් ජනපදසයේ 

පිට අවිවාහ  එක් ත් ජනපද පුරවැසි මව ට කැබුණු දරුවාට එක් ත් ජනපද පුරවැසිාාවය හිමි සේ. (වටහන: 

එක් ත් ජනපද පුරවැසි මව,  එක් ත් ජනපදසේ සහ   දුර ්ථ යටත් විජිතය  අඛණ්ඩව අවුරුේදක් ජීවත් වීම නීතිය 

අනුව අවශ්ය සේ. තවද එක් ත් ජනපද රජසේහහමුදාසේ  ාමාජි සයක් සහ  රජසේහහමුදා  ාමාජි සයකුසගේ 

යැසපේසනක් සක  විසේශ්ය  ගත  ළ  ාකය,  එක් ත් ජනපදසේ  ශ්ාීරික ව  සිටීමක් සක  ගණේ ගත 

සනොහැකි බව ද නීතිසේ  ඳහේ සේ.) 

1986 ේනොවැේබර් 14දින ේහෝ ඉන්පසු විවාහක එ්ද එ්දවේ ජනප? පුරවැසි ේ?මාපිේයුමට හා එ්ද එ්දවේ ජනප? 

පුරවැසි ේනොවන ේ?මාපිේයුමට උපන් ?රුවා: දරුවා ඉපදීමට සපර එක් ත් ජනපද පුරවැසි සදමාපියා එක් ත් 

ජනපදසේ සහ එහි දුර ්ථ යටත් විජිතය  අවුරුදු පහක් ජීවත් වී තත්නේ හා අඩු වශ්සයේ එයිේ සද ක් ඔහුහතය 

වය  දහහතර  ේපූර්ණ කිීරසමේ පසුව නේ එක් එක් ත් ජනපද පුරවැසි සදමාපිසයකුට හා  එක් ත් ජනපද 

පුරවැසි සනොවන සදමාපිසයකුට එක් ත් ජනපදසයේ පිට පපේ දරුවාට පුරවැසිාාවයට හිමි ේ තිසේ. 

1952 ේ?වැේබර් 24 සිට 1986 ේනොවැේබර් 13 ?්දවා විවාහක එ්ද එ්දවේ ජනප? පුරවැසි ේ?මාපිේයුමට හා එ්ද 

එ්දවේ ජනප? පුරවැසි ේනොවන ේ?මාපිේයුමට උපන් ?රුවා:  දරුවා ඉපදීමට සපර එක් ත් ජනපද පුරවැසි 



සදමාපියා එක් ත් ජනපදසේ සහ  එහි දුර ්ථ යටත් විජිතය  අවුරුදු දහයක් ජීවත් වී තත්නේ හා  අඩු වශ්සයේ 

එයිේ පහක්  ඔහුහතය වය  දහ හතර  ේපූර්ණ කිීරසමේ පසුව නේ,  එක් එක් ත් ජනපද පුරවැසි සදමාපිසයකුට හා 

එක් එක් ත් ජනපද පුරවැසි සනොවන සදමාපිසයකුට එක් ත් ජනපදසයේ පිට පපේ දරුවාට පුරවැසිාාවයට 

හිමි ේ තිසේ.  

1946 ජුලි 4 සිට 1952 ේ?වැේබර් 23 ?්දවා විවාහක එ්ද එ්දවේ ජනප? පුරවැසි ේ?මාපිේයුමට හා එ්ද එ්දවේ 

ජනප? පුරවැසි ේනොවන ේ?මාපිේයුමට උපන් ?රුවා: :  දරුවා ඉපදීමට සපර එක් ත් ජනපද පුරවැසි සදමාපියා 

එක් ත් ජනපදසේ සහ  එහි දුර ්ථ යටත් විජිතය  අවුරුදු දහයක් ජීවත් වී තත්නේ හා  අඩු වශ්සයේ එයිේ පහක්  

ඔහුහතය වය  දහ ය  ේපූර්ණ කිීරසමේ පසුව නේ,  එක් එක් ත් ජනපද පුරවැසි සදමාපිසයතුට හා එක් එක් ත් 

ජනපද පුරවැසි සනොවන සදමාපිසයකුට එක් ත් ජනපදසයේ පිට පපේ දරුවාට පුරවැසිාාවයට හිමි ේ තිසේ. 

1941 ජනවාරි 13 සිට 1946 ජුලි 3 ?්දවා විවාහක එ්ද එ්දවේ ජනප? පුරවැසි ේ?මාපිේයුමට හා එ්ද එ්දවේ 

ජනප? පුරවැසි ේනොවන ේ?මාපිේයුමට උපන් ?රුවා: :  දරුවා ඉපදීමට සපර එක් ත් ජනපද පුරවැසි සදමාපියා 

එක් ත් ජනපදසේ සහ  එහි දුර ්ථ යටත් විජිතය  ශ්ාීරික ව සිට  තත්නේ එක් එක් ත් ජනපද පුරවැසි 

සදමාපිසයකුට හා එක් එක් ත් ජනපද පුරවැසි සනොවන සදමාපිසයකුට එක් ත් ජනපදසයේ පිට පපේ දරුවාට 

පුරවැසිාාවයට හිමි ේ තිසේ. 

1941 ජනවාරි 13 දිනට ේපර  විවාහක එ්ද එ්දවේ ජනප? පුරවැසි ේ?මාපිේයුමට හා එ්ද එ්දවේ ජනප? පුරවැසි 

ේනොවන ේ?මාපිේයුමට උපන් ?රුවා: :  දරුවා ඉපදීමට සපර එක් ත් ජනපද පුරවැසි සදමාපියා එක් ත් ජනපදසේ 

ඕනෑම  ාකයක් ශ්ාීරික ව සිට  තත්නේ එක් එක් ත් ජනපද පුරවැසි සදමාපිසයකුට හා එක් එක් ත් ජනපද පුරවැසි 

සනොවන සදමාපිසයකුට එක් ත් ජනපදසයේ පිට පපේ දරුවාට පුරවැසිාාවයට හිමි ේ තිසේ. 

විවාහක ේනොවන එ්දවේ ජනප?  පුරවැසි පිේයුමේේ ?රුවා: 1986 සනොවැේබර් 14 දිනට සපර සහ  පසුව විවාහ  

එක් ත් ජනපද පුරවැසිසයකුට හා එක් ත් ජනපද පුරවැසිසයකු සනොවන සදමාපියේට පපේ දරුවේ 

 ේබේධසයේ ඉහත  ඳහේ සේදවක නියම  ර තති  ාක ව වානුවක තමික ේ පුරවැසි පියා එක් ත් ජනපදසේ 

ශ්ාීරික ව සිට තත්නේ විවාහයකිේ සතොර ව තමික ේ පුරවැසි පිසයකුට හා තමික ේ සනොවන මව ට  එක් ත් 

ජනපදසයේ පිට පපේ දරුවාට එක් ත් ජනපද පුරවැසිාාවයට හිමි ේ තිසේ. 

ජාතිකේවය අහිමිවීම 

1.පිකදර්ශ්නය 

එක් ත් ජනපද පුරවැසිාාවය අහිමි වීම ඉතා බරපතළ හා සවන ්  ළ සනොහැකි ක්රියාවක් වන බැවිේ එය දැ  

 ැකකිල්කට කක් විය යුතු  රුණකි. ජාති ත්වය අහිමි කිීරසේ  හති යක් ඉල්ලීමට සපර එහි ප්රතිලකවක 

 ්වාාවය ඔබ අවසබ ධ  ර ගැනීම  අතයවශ්ය සේ.  ඔබ ගත යුතු ක්රියාමාර්ගය එය යයි තීරණය  ළ සහොත් 

ස ොේසියුකර් නිකධාිකසයක් ඉදිිකසේ  අවසබ ධතා ප්ර ාශ්නය,  ජාති ත්වය අහිමි වීම පිළිබඳ ප්රශ්්නාවියය හාහසහ  

අත්හැීරසේ දිවුරුම  දදිය අත් ේ කිීරමට තානාපති  ාර්යාකය පැමිණීමට සේකාවක් නියම  ර ගැනීම තතුළු  ඔබ 

විසිේ ගත යුතු පියවර ගණනාවක් තිසේ. ඔබ ගේනා සමම ක්රියාමාර්ගය ේවනව් කළ ේනොහැකි බව අවසබ ධතා 

ප්ර ාශ්නසේ පැහැදිියව  ඳහේ  ර තති බව  රුණා ර සිහි තබා ගේන. 

රටවැසි බව අේහැරීම පුද්ගලික අයිතිය්ද බවේ (ේ?මාපියන් හා/ේහෝ නනතික භාරකරුවන් ඇතුළු)ේවනේ 

පුද්ගලේයුමට කිසිේව ේ භාවිතයට ගත ේනොහැකි බවේ මතක තබා ගන්න.   

2.ජාති ත්වය අහිමිවීසේ ක්රියාමාර්ගය ගැන වැදගත් සතොරතුරු 

සමම ක්රියාමාර්ගය දරේා කිීරමට සපර තනති  අවශ්යතා හා ඔබ විසිේ  ළ යුතු රටවැසි බව අත්හැීරසේ ක්රියා  

සහොදිේ අවසබ ධ  ර ගේන. ඔසේ අව ාන  ේමුඛ පීරක්ෂණයට සපර  හමුවී සහ  දුර ථනය තුළිේ 



ස ොේසියුකර් නිකධාිකසයක්  මග  ා ච්ඡා කිීරමට මූිය  සනො නික හමුවක් ඉල්කා සිටීසේ ඔසේ අයිතියට විසශ්ේෂ 

අවධානය සයොමු  රේන. රටවැසි බව අහිමි වීසේ බදු හා අනිකුත් බදු ප්රශ්්න  ේබේධසයේ අායේතර දදායේ 

ස ේවසයේ විම ේන. 

3.අවශ්ය සල්ඛන (පුරවැසි බව අත්හැීරම) 

ඔබ පහත  ඳහේ සල්ඛන එ තු  ර ගත යුතුය. 

 එ්දවේ ජනප? පුරවැසිභාවය පිළිබඳ වා්දෂි: (ඔසේ ඉතා ම මෑත එක් ත් ජනපද ගමේ බකපත්රය සහ  

ඔසේ ගමේ බකපත්රය නැත්නේ  එක් ත් ජනපද ප්පපැේන  හති ය) 

 අ?ාළ නේ විේද්ශ්යක උපත පිළිබඳ එ්දවේ ජනප? ේකොන්සියුලර් වාර්තාව 

 සියළු වර්තමාන විේද්ශ් ගමන් බලපත්රවල ජීව?ේත පිටුව 

 ඕනෑම රටක ේද්ශ්ානුකූලන වහතික, අදාළ නේ එක් ත් ජනපදය තතුළු 

 ඕනෑම රටක පුරවැසිභාවය පිළිබඳ වහතික, අදාක නේ එක් ත් ජනපදය තතුළු 

 අ?ාළ නේ නේ ේවනව් කිරීම පිළිබඳ වා්දෂි (පදා: විවාහ සහ  දික්  ාද  හති ,  ප ාවි නිසය ග සහ  

ඔ්පපු) 

 වේපූර්ණ කරන ල? DS-4079 ේපෝරමය -රාජය සදපාර්තසේේතුසේ සවේ අඩවිසයේ බා-ගත  ර ගේන) 

https://eforms.state.gov/editdocument.aspx?documentid=240&from=2&dategoryid=1&form_for

mat=3&width=1270 

4.ගාව්තු 

සේ  ඳහා ඔබ $2, 350ක් සහ  ශ්රී ක  ා රුපියල්වියේ එයට  මාන මුදක  දපසු සනොසගවන ගා ්තුවක් සගවීම 

අවශ්ය සේ. 

https://eforms.state.gov/editdocument.aspx?documentid=240&from=2&dategoryid=1&form_format=3&width=1270
https://eforms.state.gov/editdocument.aspx?documentid=240&from=2&dategoryid=1&form_format=3&width=1270

