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නව විදේශ ගමන් බලපත්රය  සහහ  වන අය දුම්පත පිරවීමට උපදෙස් 

 

 අයදුම්පත ඉංග්රීස  භ ෂ දවන් පමණක් පුරලන්න. 

 නම/ලිපිනය ලිවීමම්දී වචන දෙකක් අතර දකොටුවක් ඉඩ තබන්න.  

 ඔබමේ ලාවගම මලනමත් ඉතිරි නම් මලනමත් ලිවිය යුතු බල වකන්න. දැනට තිමබන ගමන් බපත්රමේ 

වඳශන් ආකාරයටම දවන දවනම ලිවීම අනිලාර්ය මේ.  

 අකුරු පැශැදිලිල ලියන්න. අපැශැදිලි අකුරු නිවා නල විමේ ගමන් බපත්රමේ ඔබමේ නම ලැරදි මව 

වඳශන් වීමට ඉඩ ඇත.  

 ඡ ය  රූප අය දුම්පදතහි දනො අලව  බාරමදන්න. ඔබමේ මුහුමේ දැනට තිමබන ව්ලරපයට වමාන නැතිනම් 

එම ඡායාරප භාරගනු මනොැමේ.  

 ලිවීමම්දී යම් ලැරදීමක් සිදුවුලමශොත් එය නිලැරදි කිරීම වඳශා මකන දියර භාවිතා මනොකරන්න. තනි ඉරකින් 

ලැරදුන ලචනය/ඉක්කම කපා දමා නැලත ලියන්න. නැලත ලිවීමට මපර කාර්ය මේඩමයන් ද උපමදව ්

බා ගත ශැකිය. 
 

1.  All Countries ඉදිරිමයන් (√) කුණ මයොදන්න. 
 

2.  දැනට තිමබන විමේ ගමන් බපත්රමේ අකකය මකොටු තුෂ ලියන්න.  
 

3.  අදාෂ මනොමේ.   
 

4.  ශ්රී කකාමේ ජාතික ශැඳුනුම්පමතහි අකකය මකොටු තුෂ ලියන්න. 
 

5.  ව සගම පමණක් ලියන්න. (මමය දැනට තිමබන විමේ ගමන් බපත්රමේ දැක්මලන ආකාරයට පමණක් ලිවිය 

යුතුය.)  
 

6.  අදනකුත් නම් පමණක් මමහි ලිවිය යුතුය. මමහි ව සගම නැවත දනොලිය  යුතුය . 
 

7.  මකොරියාමේ ඔබ දැනට පදිකචි ව්ථානමේ ලිපිනය මකොටු තුෂ ලියන්න. 
 

8.  උපන් දිනය (දිනය,මාවය වශ අවුරුේද ) මකොටු තුෂ අදාෂ පරිදි ලියන්න. 
 

9. උප්පැන්න වශතිකමේ අකකය         *ඔබ උපන් ව්ථානයට අදාෂ දිව්ත්රික්කය මකොටු තුෂ ලියන්න. 
 

10. උපන් ව්ථානය (මමය දැනට ඔබ වතුල ඇති විමේ ගමන් බපත්රමේ දැක්මලන ආකාරයට පමණක් ලිවිය යුතුය) 
 

11. ව්ත්රී /පුරු භාලය (අදාෂ මකොටුල තුෂ (√) මයොදන්න.) 
 

 

12. දමහි කිසවක් දනොලිය න්න. 
 

13. ඔබ මකොරියාල මශෝ මලනත් රටක පුරවැසභ වය  (Citizenship) බාමගන තිමේද? එමවේ මනොමැතිනම්  “No” ඉදිරිමයන් 

ඇති මකොටුල තුෂ (√) මයොදන්න. (අයදුම්පමතහි අකක 16 වශ 17 ඔබට අදාෂ මනොමේ.) 

- එදසේ ලබ දගන තිදේ නම් “Yes” ඉදිරිමයන් ඇති මකොටුල තුෂ (√) මයොදා එම අකකය දක්ලා ඇති මකොටු මපමෂහි 

ලිවිය යුතු අතර අයදුම්පමතහි අකක 16 වශ 17 ද පිරවිය යුතුය. 

14. මකොරියාමේ දී ඔබ භාවිතා කරන ජකගම දුරකථන අකකය වඳශන් කරන්න.  
 

15. ඊමම්ල් ලිපිනය  



2 

 

 

 

-ඊෂඟ පිටුල බන්න- 

2,3 පිටු 

 
16-17 පිරවිය  යුත්දත් ේවිත්ව පුරවැසභ වය  ලබ  ඇති අය  පමණි. 

 

18. නල විමේ ගමන් බපත්රයක් අලය ලන්මන් ලයව අවුරුදු 16ට අඩු දරුමලකුට නම්, මකොටු තුෂ මලමේ 

වශ පියාමේ ශ්රී කකා ජාතික ශැඳුනුම්පත් අකක මශෝ විමේ ගමන් බපත්ර අකක වඳශන් කෂ යුතුය.  

 

 ඡායාරප ඇවීමමන් ලෂකින්න. ම ස තුනක් ඇතුළත ලබ ගන්න  ලෙ දස.මී. 3.5 x දස.මී. 4.5 

ප්රම ණදය න් යුතු ඡ ය  රූප තුනක් (03) පමණක් කලරයක බශා අයදුම්පත වමඟ භාර මදන්න.  

 

 පිරිමි අදය ක් නම්, කරාබු පැෂඳි ඡායාරප භාරගනු මනොැමේ. නිසි ප්රමිතියට මනොමැති අඩුපාඩු වහිත 
ඡායාරප ආගමන විගමන මදපාර්තමම්න්තුමලන් ප්රතික්මේප වීමට ඉඩ ඇතිබල කාරුණිකල 

වකන්න. එමවේ වුලමශොත් ගමන් බපත්රය නිකුත්කිරීම ප්රමාද ලනු ඇත. 

 

19. හිව ්මකොටු මදක තුෂ ඔබමේ අත්වන කළු ඉරිවල දනොගෑදවන පරිදි තබන්න. අත්සන ෙැනට ඔබ සතු 

විදේශ ගමන් බලපත්රදේ ෙැක්දවන පරිදිම විය  යුතුය .  

  

   20. "අය දුම්කරුදේ ප්රක ශය " මශොඳින් කියලා බා පශත පරිදි හිව්තැන් සංහදලන් වම්පූර්ණ කරන්න.  

  

 20 (1) - ේවිත්ව පුරවැසභ වය  ලබ  ඇත්නම් පමණක් රමේ නම හිව්තැන තුෂ ලියන්න. 
20 (2) -  දැනට ඔබ වතු විමේ ගමන් බපත්රමේ අකකය හිව්තැන තුෂ ලියන්න. 

20 (3) -  “ෙකුණු දකොරිය  දව” යන්න හිව්තැන තුෂ ලිවිය යුතුය. 

20 (4) – “ෙකුණු දකොරිය  දවහි” යන්න හිව්තැන තුෂ ලිවිය යුතුය. 

 20 (5) -  මුකුරු වමඟ ඔමේ නම (උෙ  : එන්. දක්. එස්. දපදේර ) හිව්තැන තුෂ ලියන්න. 

 

 3 වැනි පිටුදේ දිනය ශා ව්ථානය මයදීමට තබා ඇති හිව්තැමනහි දිනය මයොදා ඒ ඉදිරිමයන් “ශ්රී ලංක  

ත න පති ක ේය  ලය , ෙකුණු දකොරිය  ව” මව වඳශන් කරන්න. ඊට ඉදිරිමයන් ඇති හිව්තැමනහි 

ඔබමේ අත්වන මයොදන්න. 

 

21. "අයදුම්කරු පිළිබඳ වශතිකය” ඔබට අදාෂ මනොමේ.  

 

 

4 වැනි පිටුව ඔබට අෙ ළ දනොදේ 

  

 


