
 
 

දැන්වීමයි 

තාවකාලික/හදිසි ගමන් බලපත්ර (NMRP) නිකුත් කිරීම 

ඉතාලිය, ඇල්බේනියාව, ග්රීසිය,ය, න් ම ර්නෝබස් නම බර්ල්වාව යස වවවජ වතවවනවස රී  

ජාාංකිකය ම මව, එක් වවක් පරණක් රී ජාංකාවව යාරව ම්කි තාවකාලිකදමසිසිය, ගර ම පජපර 

නිකුවන නිකුවන කවනු ජප මබ ම පමත ද්ක්බවස බේතු රත ඉසිරිපවන කවස අයදුම්පවන නඳමා 

පරණි. 

 පවුබල් නමීප ඥාතිබයතුබේ අවරාංගජයයකව නමාාී  ීමරව බම් නමීප ඥාතිබයතුබේ 

මසිසිය, බව්ී  තවනවයක් බේතුබව ම රී ජාංකාවව යාරව  
 

 අයදුම්කරුබේ කිසිය,යම් බව්ී  තවනවයක් නඳමා මසිසිය, ප්රතිකාව ග්නීරව 

තාවකාලිකදමසිසිය, ගර ම පජපර (NMRP) නිකුවන කවනු ජප මබ ම මසිසිය, කවයුවනතක් නඳමා එක් 

වවක් රී ජාංකාවව යාර නඳමා පරණක් වස අතව, අදාග වනව ම ගරස නඳමා පරණක් ාාතාතා 

කග යුතු බේ. එය, නාරාසය ගර ම පජපරය ාාතාතා කව සිය,දුකවනු ජපස බවසවන කිසිය,දු 

කවයුවනතක් නඳමා වජාංවන බසොබේ.  

ඉමති ම නඳම ම කවස ජද බේතූ ම රත ජාංකාවව යාර නඳමා  තාවකාලිකදමසිසිය, ගර ම පජපර 

නිකුවන අයදුම් කිනෝබම්දී පමත නඳම ම බල්ඛස ඉසිරිපවන කිනෝර අනිවාර්ය බේ. 

1. නිසිය,පරිසි නම්පූර්ණ කවස ජද බක්35 අයදුම්පරය  මා මසිසිය, ගර ම පජපර ඉල්ීමරව අදාග 

අයදුම්පරය 

2. රෑතකදී ජපාගවන පාස්බප්ට් ප්රරාණබ  වර්ණ ාායාූපප 2  

3. වර්තරාස ගර ම පජපරය 

4. ගර ම පජපරය ස්තිීම බම් බනොවාබගස ඇති තාවදී ටව අදාග බපොලිස් ප්ිණණිල්ජ 

5. උප්ප් මස නමතිකබ  මුල් පිවපත 

6. රී ජාංකා තාතික ම්නුනුම් පරය (අනිවාර්ය බසොබේ) 

7. මසිසිය, ගර ම පජපරයක් අයදුම්කිනෝරව බේතුූ  කරුණ තමවුරු කිනෝර නඳමා නාක්  

බල්ඛස (උදා: වවදය නමතික  සිය) 

8. රැඳී සිය,ටීබම් පජපරය 

9. තමවුරු කවස ජද වනව ම ටිකට්පත 

ඉමත 3 සිය,ව 8 දක්වා වස බල්ඛස වජ ාායාපිවපතක් ප්ගි ම ද ඉසිරිපවන කග යුතු බේ 

ඉහත රටවල වවවෙන සියළුම ශ්රී ලාිකිකයන් සිය ගමන් බලපත්රය ක්  ඉකුත්වීමට 

මාෙ 06කට ප්රථමමවයන්  නව ගමන් බලපත්රය්  ෙහහා ඉ් ුම්  කර ලබා ගැනීම මගින්  

එම රටවල රාජ්ය යයතන හා ගුදවදනු කිරීව් ී,   ිවිව  බලපත්ර ළළුත් කරගැනීව් ී, 

වමන්ම හදිසි ගුවන් ගමන්වල වයී,ව් ී, ද සිදුවන ළපහසුතා   මගහරවා ගැනීමට 

හැකිවනු ඇත. 

ශ්රී ලිකා තානාප  - වරෝමය 

 219 බසොව්ම්පර් රන 15 වස සිස 

 


