
විදේශ ගමන් බලපත්ර අයදුම්පත K 35A පිරවීම සඳහා උපදෙස් 

1. ඔබ අයදුම් කරන ගමන් බලපත්ර වර්ගය  අදාල කකාටුකේ "✓"  ලකුණක් මගින් සලකුණු 

කරන්න. 

2. ඔබ මීට කපර ගමන් බලපත්රයක් (විකේශ ගමන් බලපත්රයක්/හදිසි සහතිකයක්/හඳුනාගැනීකම් 

සහතිකයක්) ලබාකගන ඇත්නම්, එහි අංකය ලියන්න. 

3. ඔබකේ මීට කපර තිබූ ගමන් බලපත්රය යන්ත්රානුසාරකයන් කියවිය කනාහැකි විකේශ ගමන් 

බලපත්රයක් නම් (NMRP), එහි අංකය ලියන්න. එය එහි දත්ත අඩංගු පිටුකේ ඡායා පිටපතක් 

සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

4. පුේගලයින් ලියාපදිංචි කිරීකම් කකාමසාරිස ්විසින් නිකුත් කරන ලද ඔබකේ ජාතික හැඳුනුම්පත් 

අංකය ලියන්න. 

5. ඔබකේ වාසගම ලියන්න. සෑම කකාටුවකම එක් අකුරක් බැගින් ලියන්න. නම් කදකක් අතර 

එක් කකාටුවක් හිස්ව තබන්න. අයදුම්කාරිනිය විවාහක කාන්තාවක් නම් හා තම සහකරුකේ 

වාසගම භාවිතා කරන්කන් නම්, එම වාසගම ලියන්න. කමහිදී  විවාහ සහතිකකේ මුල් පිටපත 

සහ ඡායා පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

6. ඉහත අංක 5 යටකත් සඳහන් කර ඇති ඔබකේ වාසගම හැර ඔබකේ සම්ූර්ණ නකම් ඉතිරි 

කකාටස ලියන්න. (උප්පැන්න සහතිකකේ 02 තීරුකේ සඳහන් පරිදි) 

7. එක්සත් රාජධානිකේ ඔකේ පදිංචි ලිපිනය ලියන්න. 

8. උප්පැන්න සහතිකය අනුව ඔබකේ උපන් දිනය ලියන්න. 

9. උප්පැන්න සහතික අංකය සහ ඔබ උපන් දිස්ික්කය ලියන්න (උප්පැන්න සහතිකකේ මුල් 

පිටපත සහ ඡායා පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය). 

10. උප්පැන්න සහතිකකේ සඳහන් පරිදි උපන් ස්ථානය ලියන්න. 

11. ඔකේ ස්ී/පුරුෂ භාවය සඳහන් කරන්න (අදාල කකාටුකේ "✓"  ලකුණක් මගින්) 

12. ඔබකේ රැකියාව / වෘත්තිය / තත්ත්වය කහෝ තනතුර සඳහන් කරන්න. වචන කදකක් අතර එක් 

කකාටුවක් හිස්ව තබන්න. (රැකියාව විකේශ ගමන් බලපත්රයට ඇතුළත් කිරීමට නම් අධයාපන 

සහතික / වෘත්තීය සහතික / කස්වා සහතිකවල මුල් පිටපත් සහ ඡායා පිටපත් ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය). ඔබකේ මීට කපර තිබූ ගමන් බලපත්රකේ රැකියාව/වෘත්තිය දැනටමත් ඇතුළත් කර 

ඇත්නම්, කමම  කල්ඛන අවශය කනාකේ. විකේශ ගමන් බලපත්රකේ වෘත්තිය/රැකියාව ඇතුළත් 

කිරීම අනිවාර්ය කනාවන අතර එය ඇතුලත් කිරීම කහෝ කනාකිරීම ඔකේ තීරණයකි. 

13. ඔබ ශ්රී ලංකාකේ ේවිත්ව පුරවැසිකයක් නම් අදාල කකාටුකේ "✓"  ලකුණක් මගින් ඒ බව දක්වා 

ේවිත්ව පුරවැසි සහතිකකේ අංකය ලියන්න. (ේවිත්ව පුරවැසි සහතිකකේ මුල් පිටපත ඡායා 

පිටපතක් සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය). 

14. ඔබකේ ජංගම දුරකථන අංකය ලියන්න. 

15. ඔබකේ ඊකම්ල් ලිපිනය ලියන්න. 

16. ඔබ ශ්රී ලංකාකේ ේවිත්ව පුරවැසිකයක් නම්, ඔබ පුරවැසිභාවය ලබාකගන ඇති අකනක් රකේ 

නම ලියන්න. 

17. ඔබ පුරවැසිභාවය ලබා ඇති අකනක් රකේ විකේශ ගමන් බලපත්ර අංකය ලියන්න (එම විකේශ 

ගමන් බලපත්රකේ ඡායා පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය). 

18. අයදුම්පත වයස අවුරුදු 16ට අඩු දරුකවකුකේ නම්, පියාකේ/භාරකරුකේ ගමන් බලපත්ර අංකය 

කහෝ ජාතික හැඳුනුපත් අංකයද මවකේ/භාරකරුකේ ගමන් බලපත්ර අංකය කහෝ ජාතික 

හැඳුනුපත් අංකයද ලියන්න. 

19. සපයා ඇති කකාටු 02 හි කර්ඛා ස්පර්ශ කනාකර ඔකේ අත්සන තබන්න. 

20. ප්රකාශය කියවා අවකබෝධ කරගත් පසු අත්සන තැබිය යුතුය. 


