රියදුරු බලපත්ර සම්බන්ධ නව ශ්රී ලංකා ඉතාලි
ද්විපාර්ශික ගිිසුම ක්රියාත්මක වීම .
1. වර්ෂ 2016 දෙසැම්බර් මස 14 වැනි දින අත්සන් කරන ලෙ නව ශ්රී ලංකා ඉතාලි ද්වි
පාර්ශික ගිිසුම අනුව ශ්රී ලංකාදේ රියදුරු බලපත්ර ඉතාලි රියදුරු බලපත්ර වලට
පරිවර්තනය කිරීදම් ක්රමදේෙය යළි ක්රියාත්මක කිරීමට දෙරටම එකග වී ඇත.
2. ඒ අනුව, රියදුරු බලපත්ර පරිවර්තනය කිරීමට අොල අයදුම්පත්ර වර්ෂ 2017 මාර්ු මස
7 වැනිො සිට දරෝමදේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට සහ මිලාන්ි ශ්රී ලංකා
දකාන්සල් දෙනරාල් කාර්යාලයට( Lombardy, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Piedmont, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta , Veneto යන පළාත්වල
(Regions) පදිංචි ශ්රී ලාංකිකයින් සෙහා) බාර දිය හැක.
3. රියදුරු බලපත්ර පරිවර්තනය කිරීදම් දපර පැවැති ක්රමදේෙය හා නීති රීති වල කිසිදු
දවනසක් සිදුවී නැති අතර ඒ සෙහා පහත අවශයතා සහ ලියකියිලි අයදුම්කරු ිසින්ම
පුද්වගලිකව ඉදිරිපත් කල යුුය.
I. නිවැරදිව සම්ූර්ණ කරන ලෙ අයදුම්පත්රය.
II. ශ්රි ලංකාදේ වලංගු රියදුරු බල පත්රය ( එි දෙපැත්තම එකම පිටුවට එන දසේ
දෙගුණයක් ිශාල කරන ලෙ පැහැදිලි ඡායා පිටපත් දෙකක්. එක් පිටපතක් ලිපි
කට්ටලදේ අවසානයට අමුණා ඉදිරිපත් කල යුුය)
III. වලංගු ශ්රී ලංකාදේ ගමන් බලපත්රය (PASSPORT) සහ එි “ෙත්ත ඇුලත්
පිටුදේ” සහ “දවනසේ කිරීම් සහ නිරීක්ෂණ” (පිටු අංක 4 /5) පිටුවල ඡායා
පිටපත්.(රියදුරු බලපත්රදේ සෙහන් නම් හා ිදද්වශ ගමන් බලපත්රදේ නම් අතර
දවනසක් ඇත්නම් සහ රියදුරු බලපත්රය පළුදුවී දහෝ දුර්වර්ණ වී තිදේනම්
අයදුම්පත්ර ප්රතික්දෂේප ිය හැක.)
IV. ඔබදේ
ඉතාලිදේ
සේිර
දන්වාසික
පදිංචිය
තහවුරු
කරන
වාර්තාව(“Certificato di Residenza STORICO” con la data
dell’immigrazione dallo Sri Lanka ) දමම වාර්තාව මගින් ඔබ ශ්රී
ලංකාදේ සිට ඉතාලියට පැමිණ සේිර දන්වාසික තත්වය සෙහා ලියාපදිංචි වී
දකාපමණ කලත් ගතවී තිදේෙ යන්න තහවුරු ිය යුුය.දමය අොල
COMUNE ආයතනය මගින් ලබා ගත හැකිය.
 ඔබදේ ලංකාදේ රියදුරු බලපත්රය ඉතාලිදේ සේිර දන්වාසික පදිංචිය ලබා
ගැනීමට ප්රථම ලබා ගත් එකක් වීම අනිවාර්ය දේ.
 එදසේම ඔබ ඉතාලිදේ සේිර පදිංචිය ලබා වසර හතරක් (04) ඉකුත්වීමට දපර
පරිවර්තනය සෙහා ඉල්ුම් කල යුුය. එදසේ දනාවන අයදුම්පත්ර ප්රත්ක්දෂේප දේ.
V.
ඉතාලිදේ රැදී සිටීදම් බලපත්රය (SOGGIORNO) සහ එි ඡායා පිටපතක්.
කල් ඉකුත්ූ SOGGIORNO නැවත අළුත් කිරීමට ඉල්ුම් කල ලියිලි
මත අයදුම්පත් බාර ගනු දනාලැදේ.
V1. ඉතාලි රෙය මගින් නිකුත් කල හැදුනුම්පත සහ පිටපතක්.
( CARTA D’IDENTITA)

ක්රමදේෙය:
4. නිවැරදිව සම්ූර්ණ කරන ලෙ අයදුම්පත්රය සමග අොල දසේවා ගාසේුව වන යූදරෝ
42/- ක මුෙල තානාපති කාර්යාලයට / මිලාන් ශ්රී ලංකා දකාන්සල් ෙනරාල්
කාර්යාලයට දගවා කහ පැහැති රිසිට් පත ලබා ගන්න. දමම රිසිට් පදත් ඉහල රියදුරු
බලපත්ර අයදුම්පත් අංකය(Reference Number) සෙහන්ව තිදේෙ යන්න තානාපති
කාර්යාලදයන් / දකාන්සල් ෙනරාල් කාර්යාලදයන් පිටව යාමට දපර පරීක්ෂා
කරන්න. (දමම කහ පැහැති රිසිට් පත්රය ඉතාලි රියදුරු බලපත්රය ලබා ගැනීමට
අනිවාර්යදයන් ඉතාලි දමෝටර් රථ ප්රවාහන ආයතනය දවත (Italian
Motorizzazione )ඉදිරිපත් කල යුු බැින් එය සුරක්ිතව තබා ගන්න.නැතිූ
රිසිට්පත දවනුදවන් නැවත රිසිට් පත් දහා ලිපි නිකුත් කරනු දනාලැදේ.)
5. අයදුම්පත්රය බාරදී දින 14කට පසුව ඔබදේ කහ පැහැති රිසිට්පත්රය ඔබ ිසින්
අයදුම්පත්රදේ සෙහන් කරන ලෙ ඉතාලි දමෝටර් රථ ප්රවාහන ආයතනය දවත (Italian
Motorizzazione ) බාර දෙන්න.(එම රිසිට්පත්රදේ ඡායා පිටපතක් ඔබ ලග තබා
ගැනීම පසුව වැෙගත් ිය හැක.)
6. ඔබදේ කහ පැහැති රිසිට්පත්රය ඉතාලි දමෝටර් රථ ප්රවාහන ආයතනය දවත
(Italian Motorizzazione) බාර දුන් පසු ඔවුන් ඒ බව තානාපති කාර්යාලයට ෙැනුම්
දෙන අතර ලබාදුන් දතාරුරුවල සතයතාවය තහවුරු කර ගැනීදමන් පසුව ඔබදේ
රියදුරු බල පත්රය පරිවර්තනය කිරීමට අොල නිර්දද්වශය Italian Motorizzazione
දවත සෘජුවම යවනු ලැදේ.
7. ඒ අනුව ඉතාලි රියදුරු බල පත්රය ලබා දීමට අොල කටයුු ඉතාලි දමෝටර් රථ
ප්රවාහන ආයතනය ිසින් සිදු කරනු ඇත.දමිදී ඔබදේ ශ්රී ලංකා රියදුරු බලපත්රය
ඉතාලි රෙයට ලබාදිය යුු අතර පසුව එය අවලංගු කිරීමට කටයුු කරනු
ලැදේ.(නැවත ශ්රී ලංකා රියදුරු බල පත්රය ඉල්ලා සිටින්දන් නම් ඉතාලි රියදුරු
බලපත්රය ආපසු ලබා දිය යුුය)
8. අසතය දතාරුරු ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත්ර ප්රතික්දෂේප කරන අතර, එවැනි අවසේථා
වලදී අයදුම්කරුට එදරිව නීතිමය ක්රියා මාර්ග ගැනිමට සිදුවන බවෙ ෙන්වා සිටිනු
ලැදේ.
9.දමම රියදුරු බල පත්ර පරිවර්තනයට අොල ක්රියා මාර්ගය සෙහා කිසිදු අතරමැදිදයකු
පත් කර නැති බවත්, ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, මිලාන්ි පිිටි ශ්රී ලංකා
දකාන්සල් දෙනරාල් කාර්යාලය, ඉතාලි දමෝටර් රථ ප්රවාහන ආයතනය (Italian
Motorizzazione) හැර දවනත් පාර්ශව සම්බන්ධ කර දනාගන්නා දලසත් එවැනි
පාර්ශව සම්බන්ධ කර ගැනීදමන් සිදුවන අකටයුු සම්බන්ධව දමම තානාපති
කාර්යාලය වග කියනු දනාලබන බවත් කාරුණිකව ෙන්වා සිටිමු.

ඔබ දවනුදවන් වඩා යහපත් දසේවාවක් සැපයීම සෙහා ඔබදේ
ොයකත්වය අප උපරිමදයන් අදේක්ෂා කරමු

ශ්රී ලංකා තානාපති-දරෝමය ඉතාලිය

