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විදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය 
  දකොන්සියුලර් අාංශය 

    දේඛන සත්ාපනයනය සා ා මාර්ද ෝපනයදේශ 
 

ක ොන්සියුලර් අංශකේ සත්යායපනය ක රීමේකඒ ක  ක මගින් සිදු  රනු ලබන්කන් ඔබ විසින් ඉදිරිපනයත්  රනු 

ලබ  සහති  පනයත්රශ හය කඛන  ්රීක ලං ය ර ක විසින් පනයත්  ර  ලන සිසි බලක සත ත්ය සිාරයරිකක  විසින් 

ව්යාව්යසථායිතත්ය අික යරිමක ව්යකීමම්  කතකත් සි ත්  ර  ලන සිව්යරරදි හය සත්යා කඛන ක්  බව්යත  ්රීක ලං ය 

ර ක කව්යනුකව්යන් ත්යහවුරු රීමේමයි. ක අනුව්ය ඔබ විසින් ඉදිරිපනයත්  ර  ලන සෑම කඛන ක් ම අව්යාය ත්ව්යක හය 

විශථව්යයසනීකත්ව්යක කාය පනයරිදි ත්යහවුරු  රකරනීකමන් අ තුරුව්ය පනයමණ්  සත්යායපනය ක රීමේම සිදු ක කර්.  

පනයහත්ය සඳහන් උපනයකනසථ හය මයර්කකෝපනයකේශකන් අනුකම ක රීමේකමන් ඔබකේ  යර්කකන් ව්යඩයත්  යර්ක් ෂමව්ය 

හය ඵලනයයීව්ය ඉටු  ර කරනීමත හරරී ව්යනු ඇත්ය. කමීම උපනයදෙස්වලට අනුකූල ක ොව්ය  කඛන  සත්යායපනය ක 

රීමේම ිතණිස භයර කරනීමත ක ොහරරී ව්ය  බව්ය  යරුණි ව්ය සල න් .  

දපනයොදු කරුණු  

1. සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස කඛන  භයර කන  අක විසින් ව්යලංගු හඳු යකරනීකඒ කඛන ක්  

අසිව්යයර්කකකන්ම ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක. පනයහත්ය සඳහන් හඳු යකරනීකඒ කඛන  පනයමණ්  කමම අංශක 

විසින් ිතළිකනු ලරකේ. 

 ්රීක ලං ය ද්ේකලයින් යපකපනයදිං ක රීමේකඒ කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය විසින් සි ත්  ා  යති  හරඳුනුඒපනයත්ය 

 ්රීක ලං ය මකම  හය විකම  කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය විසින් සි ත්  ා ව්යලංගු කමන් බලපනයත්රශක 

 ්රීක ලං ය කමෝතර් රා රිව්යයහ  කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය විසින් සි ත්  ා ව්යලංගු රිකදුරු බලපනයත්රශක 

 විකේශි කක   ඒ ත්යම රකතත  බලකලත් මකත්ය ක විසින් සි ත්  ා කමන් බලපනයත්රශක (විකේශීක 

කසේව්යයලයභීන්කකන් අක  ර  කයසථතුව්ය අක ක කර්.) 

 

සර.යු.- කව්ය ත් රත  ේවිත්ව්ය ද්රව්යරසිභයව්යක ත මි ්රීක ලයංරී කන් ්රීක ලං ය ර ක මගින් සි ත්  ා 

ඉහත්ය සඳහන් ව්යලංගු හඳු යකරනීකඒ කඛන ක්  ඉදිරිපනයත්  ාකහොත් පනයමණ්  ්රීක ලයංරී  

ද්රව්යරසිකන්කකන් අක  ර  කසේව්යය කයසථතුව්ය කතකත් කසේව්යක ලබය කත්ය හරරීක.  

 

2. සහති  පනයත්රශ සත්යායපනය ක  ර කරනීම සඳහය අනයා සහති ව්යල අයිති රුම පනයරමිණීම අකේ් ෂය  ර  

අත්යර, එකසේ පනයරමිණීමත ක ොහරරී අව්යසථායව්ය  දී පනයරමිකණ  ත්යර රත්ත්යයකේ  

 සඒපූර්ණ  ම 

  යති  හරඳුනුඒපනයකත් අං ක 

 පනයදිං ක යපිත ක 

පනයරහරදියපව්ය සඳහන්  ර, සහති  පනයත්  ත මි රු විසින් සි ත්  ා බලක පනයරව්යමේකඒ යපිතක්  සහ සහති  
පනයත්රශ අයිති රුකේ කමන් බලපනයත්රශකේ ිතතපනයත්ය්  සමක ක ොන්සියුලර් අංශක කව්යත්ය ඉඛීමම්  ඉදිරිපනයත් 
 ා යුතුක.  
 
සහති  පනයත්රශ අයිති රුත ව්යලංගු කමන් බලපනයත්රශක්  ක ොමරති  ඒ, අනයා බලක පනයරව්යමේකඒ යපිතක ත්යමන් 
පනයදිං ක ක ොට්ඨයශකේ ග්රායම සිලරයමේ ඉදිරිකේ අත්සන්  ර ග්රායම සිලරයමේකේ අත්ස  සහ රියකේශීක 
කඛ ඒ කේ අනු අත්ස  සත ත්යව්ය ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  
 
එව්යරසි කඛන  සත්යායපනය ක රීමේමත භයර කරනීම ිතළිබඳව්ය අව්යසන් තීරණක ක ොන්සියුලර් අංශකේ 
අරා් ෂ   රයඛ සතු බව්ය  යරුණි ව්ය සල න් .  
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3. ව්යකස අවුරුදු 18ත අඩු නරුව්යන්කේ සහති  සත්යායපනය ක  ර කරනීම සඳහය අනයා නරුව්යන්කේ 

නීත්යායනුකූල භයර රු කහෝ භයර රු විසින් බලක පනයව්යර  ලන යපිතක්  ගෙකක  පනයරමිණීම අව්යශා ව්ය  

අත්යර භයර රුකේ කමන් බලපනයත්රශකේ ිතතපනයත්ය න ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක. (කමත දී තුන්ව්ය  පනයයර්ශව්යක්  

මගින් කසේව්යයව්ය ලබය කරනීම ිතළිබඳ උපනයකනසථ අනයා කේ.)ත්යව්යන නරුව්යන්කේ කනමයිතක/ භයර යරත්ව්යක 

ස යා රීමේකඒ කඛන  ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක. දේ සා ා ෙරුවන් රැද න ඒම අවශ් දනොදේ.  

 

 ්රීක ලං ය විභයක කනපනයයර්ත්යකඒන්තුකව්යන් සි ත්  ර   යඩ්පනයත්ය සමඟ පනයරමිකණ  අකත න ඉහත්ය  රුණු 

අනයා කේ. 

 

4. සත්යායපනය ක රීමේම සඳහය ව්යාය  කඛන  ඉදිරිපනයත් රීමේම නවව්යඒ ලරබික හරරී ව්යරනරී.  

 

5. ව්යාය  කඛන  සත්යායපනය ක  ර කරනීම ිතණිස කහෝ කඛන  ඉ් මසින් සත්යායපනය ක  ර ලබය කරනීම 

සඳහය රීසිදු පනයයර්ශව්යක ත මුනඛ ලබය දීකමන් ව්යලරී  කලස ත්යරකේ නරනුඒ කන  අත්යර කමම 

කකොඩ රගිඛකඛ සෑම රිකේශක් ම මර් ිතත්ය  රමරය මින් සිමේ් ෂණක  රනු ලබ  බරවින් 

එව්යරසි  යර්කකන්ත සඒබන්ර ව්ය  ඕ ෑම අකක  නීතික ක්රිඟකයත්ම   ර  මකත්ය  කව්යත්ය ඉදිරිපනයත් 

රීමේමත  තයුතු  ර  බව්ය නරනුඒ කනනු ලරකේ.  

  

 

6. පනය.ව්ය 1.30 න් පනයසුව්ය කේලයව්යන් කව්යන් රීමේම (Appointments) අනයා දි ත අත්ත ටුව්ය  බරවින් රීසිදු 

සිාරයරිකක  හමුවී ක සඒබන්රකකන් ඉඛීමඒ රීමේකමන් ව්යාරීන් . විභයක කනපනයයර්ත්යකඒන්තුව්ය 

මගින් සි ත්  ර  සහති  සත්යායපනය ක රීමේම කපනය.ව්ය.7.30 සිත පනය.ව්ය 3.00 න් ව්යය සිදු ක කර්.  

 

7. එ්  කඛන ක්  සත්යායපනය ක රීමේම සඳහය කයසථතු පනයහතින් නර් කේ. 

(2018.01.01 දි  සිත බලපනයරව්යරත්කව්ය  පනයරිදි 2017.11.09 දි  සි ත්  ර  ලන අති විකශේෂ කරසට් 

පනයත්රශකත අනුව්ය සංකශෝිකත්ය කයසථතු පනයහත්ය පනයරිදි කේ.) 

 ්රීක ලයංරී  ද්රව්යරසිකක කකන් රුිතකඛ 800/= ්  න 

 විකේශි කක කකන් රුිතකඛ 1500/= ්  න  

 විභයක කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය මගින් පනයව්යත්ව්ය  විභයක කව්යනුකව්යන් එම කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය විසින් 

සි ත්  ර  සහති  සඳහය රුිතකඛ 500/= ්  න 

 

(කඒ සඳහය විභයක කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය කව්ය මම කසේව්යය කයසථතුව්ය්  අක  රනු ලරකේ.)  

 කමම  යර්කයලකේ අනුමත්ය ව්යයණි ා ම්ඩඩලක්  විසින් සහති   ර  ලන අපනය ක  

කඛන   ට්තලක්  සත්යායපනය ක රීමේම සඳහය රුිතකඛ 6000/=   කයසථතුව්ය්  න අක ක කර්.  

 

සිකලුම කකවීඒ අනයා කකවීඒ  වුළුව්යලත පනයමණ්  මුනයපන් කහෝ ණක/හර  යඩ්පනයත් මින් පනයමණ්  

කකවීමත  තයුතු  රන් . සෑම කකවීම්  සඳහයම රිසිට් පනයත්රශක්  සි ත්  ර  අත්යර ත්යමන් විසින් 

කකව්ය  ලන සඒපූර්ණ මුනඛ රිමයණකම සිව්යරරදිව්ය සතහන් ව්ය තිකේ නරයි  වුන්තරකකන් ිතතත් වීමත 

කපනයර පනයරි් ෂය රීමේම ඔබකේ ව්යකීමමරී.   

 

8. රීසිදු ඡයකය ිතතපනයත් කඛන ක්  සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස භයර ක ොකරකන්. ත්යව්යන සෑම කඛන ක් ම 

පනයරිකලෝ  කත්ය (Scan)  ර  බරවින් දිරයපනයත් වූ කහෝ පනයළුදු වූ කඛන  ඉදිරිපනයත් රීමේකමන් 

ව්යලරීන්කන්  ඒ මර වි.  

 

9. රීසිකඒ මකත්ය ක ත කහෝ විකේශ ත්යය යපනයති  යර්කයලක ත කකොමුව්ය සතහන් ක ොත ඇති රීසිදු 

යපිතක්  සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස භයර කනු ක ොලරකේ. 
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10. සිංහල, කනමා කහෝ ඉංගීරැ ේසි භයෂයකව්යන් ්රීක ලං ය ර කේ මකත්ය  මගින් සි ත්  ර ඇති  ලියප  

කඛන  පනයමණ්  සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස භයර කනු ලරකේ. 

 

 

11. පනයරිව්යර්ත්ය ක  ර  ලන කඛන  සත්යායපනය  රීමේම ිතණිස පනයහත්ය රවමකේනකන් අනුකම ක  ා යුතුක. 

 

11.1 පනයරිව්යර්තිත්ය කඛන  සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස මුඛ කඛන ක න අසිව්යයර්කකකන් ම ඉදිරිපනයත්  ා 

යුතු අත්යර අනයා පනයරිව්යර්තිත්ය කඛන ව්යල අන්ත්යර්කත්යක මුඛ කඛන කේ අන්ත්යර්කත්යකත සමය  වික 

යුතුක.  

11.2 පනයරිව්යර්තිත්ය යපිත කඛන  සත්යායපනය ක  රනු ලබන්කන් එම පනයරිව්යර්ත්ය  අික රණ 

අමයත්යායංශකේ යපකයපනයදිං ක දිවුරුඒ දුන් භයෂය පනයරිව්යර්ත්ය කක  විසින් පනයරිව්යර්ත්ය ක  රනු ලරබ 

ඇත් ඒ පනයමණි.  දිවුරුඒ දුන් භයෂය පනයරිව්යර්ත්ය කය ඔහුකේ/ ඇකකේ යපිත ශිර්ෂකකත  කහෝ මුද්රායකව්යත  

ත්යමයත පනයරිව්යර්ත්ය ක රීමේමත බලක ඇති භයෂය පනයරහරදියපව්ය සඳහන්  ා යුතුක. අික රණ අමයත්යාශකේ 

යපකයපනයදිං ක දිවුරුඒ දුන් භයෂය පනයරිව්යර්ත්ය කන් ිතළිබඳ විසථත්යර එම අමයත්යායංශකේ කව්යේ අඩවිකකන් 

ලබය කත්ය හර .  

11.3 සිංහල කහෝ කනමා කහෝ ඉංගීරැ ේසි කඛන ක්  කව්ය ත් විකේශ භයෂයව්ය ත පනයරිව්යර්ත්ය ක 

 රන්කන්  ඒ මුඛ කඛන කේ විසථත්යර සයරයංශක්  ඉංගීරැ ේසි බසින් පනයරිව්යර්තිත්ය කඛන කේ සඳහන් 

 ා යුතුක. 

  

11.4 සිංහල, කනමල කහෝ ඉංග්රීඳසි භයෂයකව්යන් පනයරිබයත ර කව්ය ත් විකේශ භයෂයව්ය ත ඉහත්ය පනයරිදි 

පනයරිව්යර්ත්ය ක  ර ලන කඛන  භයර කනු ලබන්කන් අික රණ අමයත්යායංශකකන් අනයා භයෂය 

පනයරිව්යර්ත්ය කයකේ යපකයපනයදිං කක ිතළිබඳව්ය සහති   ර තිකේ  ඒ පනයමණි.  

 

11.5 රීසිකඒ විකේශ භයෂයව්ය ත අකත් කඛන ක්  පනයරිව්යර්ත්ය ක  ර කරනීම සඳහය දිවුරුඒ දුන් 

භයෂය පනයරිව්යර්ත්ය ක  අික රණ අමයත්යායංශකේ යපකයපනයදිං ක වී ක ොමරති අව්යසථායව්ය , එීම විකේශ 

භයෂයව්ය සිල භයෂයව්ය්  කලස ිතළිකරක   රත්  කව්යනුකව්යන් ්රීක ලං යකේ ිතත ටි ත්යය යපනයති 

 යර්කයලක්  මින් අනයා පනයරිව්යර්ත්ය ක සත්යා හය සිව්යරරදි බව්යත සහති  ක ොත ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක. 

එව්යරසි ත්යය යපනයති  යර්කයලක්  ්රීක ලං යකේ ිතත තය ක ොමරති විතදී, අනයා රත, ්රීක ලං යකේ 

සිකකෝ  ක රීමේමත අ් ත්ය බලකලත් මසන් ම රය ාක  ිතත ටි එම රකතත  ත්යය යපනයති  යර්කයලක 

මගින් ඉහත්ය ීම පනයරිදි සහති  ක ොත එීම මසන් ම රය ාකකත  ිතත ටි ්රීක ලං ය ත්යය යපනයති  යර්කයලක 

මගින් න සහති  ක ොත ඉදිරිපනයත්  ර  කඛන  පනයමණ්  සත්යායපනය ක ිතණිස භයරකත්ය හරරීක.  

 

 

11.6 කරජිසථට්රායර්   රයඛ කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය මගින් සි ත්  ර ඇති කඛන  හරරීත්යය්  දුරත එම 

කනපනයයර්තුකඒන්තුකේම දිවුරුඒ දුන් භයෂය පනයරිව්යර්ත්ය ක  මගින් පනයරිව්යර්ත්ය ක  ර ඉදිරිපනයත්  ර  

කමන් අකදුඒ රුව්යන් දිරි කන්ව්යනු ලරකේ.  

 

12. කඛන   භයර කන  අව්යසථායකේදී සත්යායපනය ක  ර කරනීමත අව්යශා කඛන  ිතළිබඳව්ය අනයා සිලරයමේන් 

සිව්යරරදිව්ය සහ පනයරහරදියපව්ය නරනුව්යත් රීමේකමන් ඔබ කමන්ම  යර්ක ම්ඩඩලක න අපනයහසුත්යයව්යකන්ත 

පනයත්වීම අව්යම  ර කත්ය හරරී ව්යනු ඇත්ය. එදසේම ඔබදේ නම නිවැරදිව සට න් විය යුතු ආකාරය, 

ජාං ම දුරකථන අාංකය  ා විෙඇත් ත තැපනයැේ පිනයනය නිවැරදිව සට න් කර මතමත් ත එය නිවැරදි බවට 

දේලාවන් දවන් කරන කවුළුදේමත පනයරි ණක තිරදේ පනයරික්ෂාකර බලා සනාථ කිරීමත් ත ඔබදේ 

ව කීමකි. ඔබදේ දේඛන සත්ාපනයනය කිරීදමන් අනතුරුව දමම ෙත් තතයන් නිවැරදි කළ දනො ැකි 

බව කාරුණිකව සලකන්න. නැවත නිවැරදි ෙත් තත ඇතුලත් ත දකොට දේඛන සත්ාපනයනය කිරීමට 

නැවත  ාස්තු ද විය යුතුදේ.  
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13.  කඛන  සත්යායපනය ක රීමේකඒ විනමත් රවමකේනක (Electronic Document Attestation System) අනුව්ය 

සත්යායපනය ක  ර  ලන කඛන  සඳහය අ  ා අං ක්  සි ත්  රනු ලබ  අත්යර සත්යායපනය ක  ර  

ලන සිකලුම කඛන  මර් ිතත්ය විනමත් රවමකේනක්  ඔසථකසේ විකේශ ත්යය යපනයති  යර්කයල මගින් 

ලබයකක  ඉදිරි  තයුතු සඳහය භයවිත්යය ක කර්. සත්යායපනය ක  ර  ලන විනමත් කඛන ක සමක 

ඔබකේ මුඛ කඛන ක න අනයා ත්යය යපනයති  යර්කයලක කව්යත්ය ඉදිරිපනයත්  ා යුතු කේ. 

    

14. රීසිකඒ විකේශීක මකත්ය ක්  මගින් සි ත්  ර ඇති කඛන ක්  සත්යායපනය ක රීමේම සඳහය භයරකනු 

ලබන්කන් එීම කඛන ක අනයා රකතත  ිතත ටි ්රීක ලං ය ත්යය යපනයති  යර්කයලක කහෝ ්රීක ලං යකව්යත  

අනයා රත සිකකෝ  ක  ර  ත්යය යපනයති  යර්කයලක විසින් සහති  ක ොත ඇතිවිත පනයමණි. 

( රුණය ර රූපනයක බලන් ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ඔබකේ කඛන   රව්යත්ය භයරකරනීකඒ දී සත්යායපනය ක  ර ලන සිකලුම කඛන ව්යල මුඛ ිතතපනයත් හය 

මුනඛ කකවූ රිසිට්පනයත් සමක සත්යායපනය ක  ර ලන කඛන ව්යල ඔබකේ ිතතපනයත්ය සිසි පනයරිදි ලරබී ඇති 

බව්යත පනයමේ් ෂය ර බලය ගෙකක  කයකමන් ඔබ සහ මකත්ය ක පනයත්ව්ය  අපනයහසුත්යය අව්යම  ර කරනීමත 

හරරී ව්යනු ඇත්ය.  

 

16. සත්යායපනය ක  ර  ලන කඛන ක් , සත්යායපනය ක  ා දි  සිත වර්ෂයක්  න් ව්යය ව්යලංගු ව්යනු ඇත්ය. 

 

17. අන්ත්යර් යලක ඔසථකසේ අපනයකේ සිල කව්යේ අඩවික කව්යත්ය ිතවිස (www.mfa.gov.lk) ත්යත් යීම  

කේලයව්යන් කව්යන්  ර කරනීම (online appointment) සිදු  ර කත්ය හරරී කේ. 

 

 

 පනය ත ෙක්වා ඇති දේඛන වර් , ඒ එක් එක් දේඛන වර් ය යටදත් ත ෙක්වා ඇති නිර්ණායකයන් 

සේපූර්ණකර ඇත් තනේ පනයමණක් දමම කාර්යාලය මගින් සත්ාපනයනය කිරීම ද ෝ සත් නයටපනයත් ත බවට 

ස තික කිරීම නයණිස භාර න්නා අතර එකී නිර්ණායකයන් සේපූර්ණ දනොකරන ලෙ දේඛන 

ප්රිතික්දෂේපනය කිරීමට සිදුවන බව කාරුණිකව සලකන්න.   

 

 ‘A’ ර ාක තුල ිතත තය ඇති 

‘B’ රය ාක සිකකෝ  ක 

 ර  ත්යය යපනයති  යර්කයලක 

මගින් සහති  රීමේම  

‘A’ රය ාකේ විකේශ 

 තයුතු අමයත්යාංශක 

මගින් සහති  රීමේම 

‘A’ රාජ්දේ 

ව්වස්ථානයත 

ආයතනයක් 

විසින් නිකුත් ත 

කළ දේඛනය 

 ‘B’ රය ාක තුල ිතත තය ඇති 

‘A’ රය ාක සිකකෝ  ක 

 ර  ත්යය යපනයති  යර්කයලක 

මගින් සහති  රීමේම 

 

‘B’ රය ාකේ විකේශ 

 තයුතු අමයත්යාංශක 

මගින් සහති  රීමේම 

 

 ව්වස්ථානයත 

කටයුතු සා ා ‘B’ 

රාජ්ය තුල 

දේඛනය 

නයපි ැනීම 

‘A’රාජ්ය ‘B’ රාජ්ය 

http://www.mfa.gov.lk/
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දමහි පනය ත ෙක්වා ඇති දේඛන වර් වලට අයත් ත දනොවන කිසිදු දේඛනයක් සත්ාපනයනය කිරීම 

නයණිස භාරදනො න්නා අතර ඒ සා ා ඉේලීේ ඉදිරිපනයත් ත කිරීදමන් වලකින දලස කාරුණිකව ඉේලා 

සිටිනු ලැදේ.  

 
 

1. උප්පනයැන්න , විවා  ස  මරණ ස තික  ා සිවිේ දේඛන -  

 2008.01.01 දි ත කපනයර සි ත්  ර ඇති උේපනයරන් , විව්යයහ, මරණ සහති  හය අනුමය  ව්යකසථ සහති  

සත්යායපනය ක රීමේම සඳහය භයරකනු ලබන්කන් අනයා රියකේශීක කඛ ඒ  යර්කයලකේ දිසථත්රිත්  කරජිසථතයර් 

අංශකේ නත්ත්ය පනයේරතිකකන් කහෝ මුඛ කඛන කකන් 2008.01.01 දි  කහෝ එදි ත පනයසු දික   දිසථත්රිත්  

කරජිසථට්රායර් විසින් සහති  ර සි ත්  ා මුඛ ිතතපනයත්ය්  පනයමණි. කමත  මුඛ ිතතපනයත්ය කනුකව්යන් අනහසථ 

ව්යන්කන් අනයා උපනයත්ය, විව්යයහක කහෝ මරණක සිදුවූ අව්යසථායකේදී එක යපකයපනයදිං ක  ර  කරජිසථට්රායර්ව්යරකය 

අත්සන් ක ොත අකදුඒ රු අත්යත ලබය කන  කඛන ක ක ොව්ය, අනයා උපනයත්ය, විව්යයහක කහෝ මරණක 

දිසථත්රිත්  කරජිසථට්රායර්  යර්කයලකේ යපකයපනයදිං ක රීමේකමන් අ තුරුව්ය එම  යර්කයලකේ නත්ත්ය පනයේරතිකේ 

කහෝ මුඛ කඛන කකන් දිසථත්රිත්  කරජිසථට්රායර් විසින් සහති  ක ොත ලබයකනනු ලබ  කඛන කයි. (උපනයත්ය, 

විව්යයහක කහෝ මරණක සිදුවූ අව්යසථායකේ දී එක යපකයපනයදිං ක  ර  කරජිසථට්රායර්ව්යරකය අත්සන් ක ොත 

අකදුඒ රු අත්යත ලබය කන  ලන සහති කම දිසථත්රිත්  කරජිසථට්රායර්ව්යරකය සත්යා සහති ක්  බව්යත  රව්යත්ය 

සහති  ක ොත ඇත් ඒ සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස භයර කරනීමත සල ය බරයපක හරරීක.) 

 කඛන  කසවීකඒ රිතිඵල සතහන් සහති පනයත්රශව්යල ත සථ රිතිඵල කලස සතහන් වී ඇති කඛන  

සත්යායපනය ක  රනු ලබන්කන් අනයා කඛන ක ිතළිබඳ නත්ත්යක රීසිදු කරජිසථට්රායර්  යර්කයල 

කඛන යකයරක  කහෝ ක ොාඹ, මයයපකයව්යත්කත් ිතත ටි කරජිසථට්රායර්   රයඛ  යර්කයල මරාම 

කඛන යකයරකේ කහෝ සතහන්ව්ය ක ොමරති බව්යත එ ඒ කනව්ය  ිතතපනයත්ය න ක ොමරති බව්යත ත්යහවුරු 

ව්යන්කන්  ඒ පනයමණි. 

 මුසථයපඒ දි්  සයන සහති  එීම සහති ක සි ත්  ා ් ව්යයසිව්යරකයත අනයා රියකේශීක කඛ ඒ 

 යර්කයලකේ බලක ලත් සිලරයරික  විසින් සහති  ක ොත ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 
 

2. අවිවා කත් තවය සනාථ කිරීදේ ස තික -  

 අවිව්යයහ ත්ව්යක ස යා රීමේකඒ සහති  ලබය කරනීම සඳහය අනයා දිවුරුඒ රි යශකේ විවා  අදප්ක්ෂිත 

පුේ ලයාදේ විදේශ  මන් බලපනයත්රි අාංකය අසිව්යයර්කකකන්ම සතහන් වික යුතු අත්යර එක ඉදිරිපනයත්  ා 

හර් ක්  අනයා විව්යයහ අකේ් ිතත්යකය, ඔහුකේ / ඇකකේ මව්ය කහෝ ිතකය කහෝ එම පනයවුකඛම සකහෝනර 

සකහෝනරිකන්ත පනයමණි. (විකේශි  ද්රව්යරසිභයව්යක ත මි අක සඳහය අවිව්යයහ ත්ව්ය සහති  සත්යායපනය ක 

රීමේමත භයර කනු ක ොලරකේ.) 

 නීතීඥක  කහෝ සයම විසිසුරුව්යරක  ඉදිරිකේ  ායුතු කමම දිවුරුඒ රි යශකකත  ්රීක ලං යව්ය තුා අනයා 

ද්ේකලකය අවිව්යයහ ව්ය සිටි බව්ය, එම ද්ේකලකයත විව්යයහක්   ර කරනීම සඳහය රීසිදු නීතිමක බයරයව්ය්  

ක ොමරති බව්ය සහ විව්යයහ අකේ් ිතත්යකයකේ හය රි යශ කයකේ ඥයතී සඒබන්රක රි යශ රීමේම හරර 

කව්ය ත් කත්යොරතුරු ඇතුාත් ක ො ා යුතුක.   

 කමම දිවුරුඒ රි යශ නීතීඥක  ඉදිරිකේ සිදු  කාේ  ඒ කරේෂථඨයික රණකේ කඛන යික යමේව්යරකය න 

සයම විසිසුරුව්යරකක  ඉදිරිකේ සිදු කාේ  ඒ අික රණ අමයත්යායංශකේ සයම විසිසුරු අංශකේ 

බලකලත් සිලරයරික  මගින් සහති   ර තිබික යුතුක.  

 කමම දිවුරුඒ රි යශක සමක විව්යයහ අකේ් ිතත්ය ද්ේකලකයකේ ව්යලංගු කමන් බලපනයත්රශකේ සත්යා ිතතපනයත්ය්  න 

ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 විකේශක  ව්යයසක  ර  ්රීක ලයංරී  ද්රව්යරසික ත ත්යමන් සිටි  රකතත  ්රීක ලං ය ත්යය යපනයති  යර්කයලක 

කව්යත්ය කකොසථ ක ොන්සියුලර්  ර්ත්යව්යා පනය ත්ය කතකත් බලකලත් සිලරයරික  ඉදිරිකේ  කමීම දිවුරුඒ 

රි යශක ලබය දික හරරීක.  

 අව්යශා  ඒ අවිව්යයහ ත්ව්යක ස යා රීමේකඒ දිවුරුඒ රි යශක  මනර්ශ ම ෘතික්  කමම  යර්කයලකේ 

කව්යේ අඩවිකකන් බයකත්ය  රකරනීමත කහෝ නරන්වීඒ ද්ව්යරුකව්යන්  ිතතපනයත්  ර කරනීමත හරරීක.  
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3. දපනයොපිස් මූලස්ථානය මඟින් නිකුත් ත කරන දපනයොපිස් නිෂ්කාෂණ වාර්තා -  

 සිකලුම කපනයොයපසථ සිෂථ යෂණ ව්යයර්ත්යය කපනයොයපසථ ලිලසථාය ක මින් සි ත්  රනු ලබ  ම ෘති පනයත්රශකේ 

සතහන්ව්ය පනයරව්යතික යුතු අත්යර කව්ය ත් යපිත ශීර්ෂව්යල සඳහන් කඛන  භයරකනු ක ොලරකේ.  

 කමීම කපනයොයපසථ සිෂථ යෂණ ව්යයර්ත්යයව්යත අකදුඒ රුකේ  ම,  යති  හරඳුනුඒපනයත් අං ක, යපිත ක, 

සහති ක සි ත්  ා කපනයොයපසථ ලිලසථාය කේ බලකලත් සිලරයරිකයකේ අත්ස  හය සිල මුද්රායව්ය හය අනයා 

කපනයොයපසථ සිෂථ යෂණ ව්යයර්ත්යයව්ය මගින් මව්යරණක  ර   යල සීමයව්යන් සිව්යරරදිව්ය සතහන් ක ොත තිබික 

යුතුක.   

 
 

4. දපනයොපිස් ස්ථාන මඟින් නිකුත් ත කරන දපනයොපිස් වාර්තා -  

 සිකලුම කපනයොයපසථ ව්යයර්ත්යය කපනයොයපසථ 423 ම ෘති පනයත්රශකේ සතහන්ව්ය තිබික යුතු අත්යර කව්ය ත් යපිත ශීර්ෂව්යල 

සඳහන් කඛන  භයරකනු ක ොලරකේ.  

 අනයා ව්යයර්ත්යය ලබයකරනීම සඳහය කපනයොයපසථ සථාය කත මුනඛ කකවූ කපනයොදු 172 ලදු පනයත්රශකේ මුඛ ිතතපනයත්ය න ක 

සමක ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 කමීම කපනයොයපසථ සිෂථ යෂණ ව්යයර්ත්යයව්යත අකදුඒ රුකේ  ම,  යති  හරඳුනුඒපනයත් අං ක, යපිත ක, 

සහති ක සි ත්  ා කපනයොයපසථ සථාය යිකපනයතිකේ අත්ස  හය සිල මුද්රායව්ය අනයා කපනයොයපසථ සිෂථ යෂණ 

ව්යයර්ත්යයව්ය මගින් මව්යරණක  ර   යල සීමයව්යන් සිව්යරරදිව්ය සතහන් ක ොත තිබික යුතුක.   

 

5. විදේශ රටවේ මඟින් නිකුත් ත කරන දපනයොපිස් වාර්තා -  

 කමම අමයත්යායංශකේ ක ොන්සියුලර් අංශකේ මරදිහත් වීකමන් ලබයකන් ය ලන විකේශ කපනයොයපසථ ව්යයර්ත්යය 

අනයා රකතත  ්රීක ලං ය ත්යය යපනයති  යර්කයලක මගින් සහති  ක ොත කහෝ ක ොන්සියුලර් අංශකේ 

සිලරයරිකක කේ සහති  රීමේම කතකත් පනයමණ්  සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස භයර කරකන්.  

 අකදුඒ රුව්යන් කපනයෞේකයප ව්ය කකන්ව්යය කනු ලබ  විකේශ කපනයොයපසථ ව්යයර්ත්යය අනයා රකතත  ්රීක ලං ය 

ත්යය යපනයති  යර්කයලක මින් සහති  ක ොත කහෝ ්රීක ලං යකව්යත  ිතත ටි අනයා රත සිකකෝ  ක  ර  

ත්යය යපනයති  යර්කයලක මින් සහති  ක ොත ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක. එකසේ ක ොව්ය  සහති   රව්යත්ය අනයා 

රකතත  ්රීක ලං ය ත්යය යපනයති  යර්කයලක කව්යත්ය කකොමු ර සහති   රව්යයකක  සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස 

කමම අංශකේ පනයයල කකන් කත්යොර  යලක්  කත්යව්ය  බව්ය  යරුණි ව්ය සල න් .  
 

6. විදේශ  මන් බලපනයත්රි නයටපනයත් ත - 

 ්රීක ලං ය මකම  හය විකම  කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය විසින් සි ත්  ර  ලන විකේශ කමන් බලපනයත්රශකේ 

අයිති රුකේ ඡයකයරූපනයක හය විසථත්යර ඇතුලත් ිතටුව්ය හය කව්ය සථ රීමේඒ හය සිමේ් ෂණ ඇතුාත් ිතටුව්ය 

පනයමණ්  සත්යා ිතතපනයත් බව්යත සහති  රීමේම ිතණිස භයර කරකන්.  

 කඒ සමක කමන් බලපනයත්රශක න ඉදිරිපනයත්  ා යුතු අත්යර කමන් බලපනයත්රශක ඉදිරිපනයත් ක ො රන්කන්  ඒ 

මකම  හය  විකම  කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය මගින් සහති   ර  ලන කමන් බලපනයත්රශකේ සහති   ා 

ිතතපනයත්ය්  ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  
 

7. අස්ථාන ත වූ විදේශ  මන් බලපනයත්රි සා ා දපනයොපිස් වාර්තා සත්ාපනයනය කිරීම - 

 අසථාය කත්ය වූ විකේශ කමන් බලපනයත්රශ සඳහය කපනයොයපසථ ව්යයර්ත්යය සත්යායපනය ක  රනු ලබන්කන් අනයා විකේශ 

කමන් බලපනයත්රශක අසථාය කත්ය වූ බව්යත මකම  හය විකම  කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය මගින්  ව්ය විකේශ කමන් 

බලපනයත්රශකේ සතහන් කකොනය ිතතසන්  ර ඇත් ඒ පනයමණි.  

 ක සමකම අනයා ව්යයර්ත්යය ලබය කරනීම සඳහය කපනයොයපසථ සථාය කත මුනඛ කකවූ කපනයොදු 172 ලදු පනයත්රශකේ මුඛ 

ිතතපනයත්ය න ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක. 
 

8. පුරවැසි ස තිකය - 

 ්රීක ලං ය මකම  හය විකම  කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය විසින් සි ත්  ර  ලන ද්රව්යරසි සහති කේ මුඛ 

කඛන ක සමක එම කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය විසින් මයස තු    යලක්  තුල දී සහති   ර  ලන ිතතපනයත්ය්  

ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  
 

9. රියදුරු බලපනයත්රි -  
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 කමෝතර් රා රිව්යයහ  ක ොමසයරිසථ   රයඛ විසින් සි ත්  රනු ලබ  කත්යොරතුරු උද්ත ක පනයමණ්  

සහති   රනු ලරකේ.  

 කමම උද්ත ක සමක අනයා රිකදුරු බලපනයත්රශක න ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 ලං ය ඔකතෝ කමොබයිඛ සංකමක විසින් සි ත්  රනු ලබ  කඛන  කමෝතර් රා රිව්යයහ  ක ොමසයරිසථ 

විසින් සහති  ක ොත තිබික යුතුක.  
 

10. ජාතික  ැදුනුේපනයත් ත-  

 ද්ේකලකන් යපකයපනයදිං ක රීමේකඒ ක ොමසයරිසථ   රයඛ විසින් සි ත්  රනු ලබ  යපිතකේ මුඛ ිතතපනයත්ය 

පනයමණ්  සත්යායපනය ක  රනු ලරකේ.  

 කමම යපිතක සමක අනයා  යති  හරඳුනුඒපනයත්ය න ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.   
 

 

11. වවේ ස තික -  

 වව්යනා සහති  සත්යායපනය ක  රනු ලබන්කන් ්රීක ලං ය වව්යනා සභයව්ය මගින් සහති   ර ඇත් ඒ 

පනයමණි. 

 මයුර්කේන වව්යනා සහති ක්   ඒ ්රීක ලං ය මයුර්කේන වව්යනා සභයව්ය මගින් සහති   ර තිබික යුතුක.  

 

12. වරලත් ත ද ෝ වෘත් තතීයදේමත ආයතන මඟින් නිකුත් ත කරන ලෙ ස තික -  

්රීක ලං යකේ පනයයර්යපකඒන්තුව්ය පනය ත්ය්  මගින් සථායිතත්ය  ර ඇති ව්යරලත් කහෝ ව්යෘත්තීකකේදී මකත්ය  මින් 

සි ත්  ර  ලන සහති  සඳහය අනයා මකත්ය ක මගින් සහති   රනු ලබ  සත්යා ිතතපනයත් පනයමණ්  

සත්යායපනය ක  රනු ලරකේ.  

  යත්යාන්ත්යරව්ය සථායිතත්ය කහෝ විකේශීක රත  සථායිතත්ය ව්යරලත් කහෝ ව්යෘත්තීකකේදී මකත්ය  මගින් සි ත් 

 රනු ලබ  සහති  අනයා මකත්ය ක කව්යනුකව්යන් ශ්රිි ලං යකේ සථායිතත්ය කේශීක බලකලත්  යර්කයලක 

මගින් කහෝ අනයා මකත්ය ක ිතත ටි රත සිකකෝ  ක  රමින් ්රීක ලං යකේ සථායිතත්ය ත්යය යපනයති  යර්කයලක 

මගින් සහති   ර  ලන සත්යා ිතතපනයත් සඳහය පනයමණ්  සත්යායපනය ක රීමේම සිදු රනු ලරකේ.   

 

13. තාක්ෂණික  ා වෘත් තතීය පුහුණු ආයතන මඟින් නිකුත් ත කරනු ලබන ස තික -  

 පනයයඨමයලයව්ය පනයව්යත්ව්ය  ලන මකත්ය ක මගින් සහති  ා අනයා සහති කේ සත්යා ිතතපනයත්ය්  සමක මුඛ 

සහති ක ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 අනයා පනයයඨමයලයව්ය පනයරව්යරත්වීම සඳහය එීම මකත්ය ක සඳහය ත්යෘතියි  හය ව්යෘත්තීක අරායපනය      ක ොමිෂන් 

සභයකේ සහති ක සි ත්  ර  ලන  යලක සඳහය ව්යලංගු යපකයපනයදිං කක්  ඇති බව්ය ත්යහවුරු  රමින් 

ක ොමිෂන් සභයව්ය මින් ලබයකන  යපිතක සමඟ ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 සහති කේ සඳහන් පනයයඨමයලයකේ  යමක ත්යෘතියි  හය ව්යෘත්තීක අරායපනය      ක ොමිෂන් සභයව්ය මගින් 

සි ත්  රනු ලබ  යපිතකේ සඳහන් පනයයඨමයලයකේ  යමකම වික යුතුක.    

 

14. ශ්රීල ලාංකා විභා  දෙපනයාර්තුදේන්තුව මඟින් නිකුත් ත කරන විභා   ස තික -  

 අ.කපනයො.ස. සයමය ා කපනයා, අ.කපනයො.ස උසසථ කපනයා සහ විභයක කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය මගින් පනයව්යත්ව්ය  කව්ය ත් 

විභයක සහති  සත්යායපනය ක රීමේම සඳහය අව්යශා අකදුඒපනයත්රශ බත්ත්යරමුඛකඛ ිතත ටි ්රීක ලං ය විභයක 

කනපනයයර්ත්යකඒන්තුව්ය කව්යත්ය කකොමු  ා යුතු අත්යර එම කනපනයයර්ත්යකඒන්තුව්ය මගින් ක ොන්සියුලර් අංශක කව්යත්ය 

සෘජුව්යම කකොමු  රනු ලබ  උ් ත්ය විභයකව්යල සහති පනයත්රශ පනයමණ්  සත්යායපනය ක  රනු ලරකේ. 

 විභයක කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය මගින් සි ත්  රනු ලබ   යඩ්පනයත්ය කමම අංශක කව්යත්ය ඉදිරිපනයත්  ා යුතු 

අත්යර එ්  සහති ක්  සත්යායපනය ක රීමේම සඳහය ක ොන්සියුලර් අංශක මගින් රු 500/-්  අක රනු 

ලරකේ. කමකත අමත්යරව්ය ්රීක ලං ය විභයක කනපනයයර්ත්යකඒන්තුව්ය මගින් එම කනපනයයර්තුකඒන්තුකේ කසේව්යය සඳහය 

කයසථතු අක ක කර්. 

 

 

15. පනයාසේ  ැරයාදේ ස තික -  
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 ර කේ පනයයසඛව්යල රිරයනීන් විසින් සි ත්  රනු ලබ  සහති  හය අව්යශා  ඒ පනයරිව්යර්ත්ය ක  ර  ලන 

ිතතපනයත්ය න සත්යායපනය ක  රකරනීම සඳහය අනයා පනයයසල අකත්  ලයපනයකේ  ලයපනය අරායපනය  අරා් ෂව්යරකය 

විසින් සහති   ර  ලන මුඛ ිතතපනයත්ය හය පනයරිව්යර්තිත්ය ිතතපනයත්ය න ඉදිරිපනයත්  ා යුතු අත්යර එම ිතතපනයත් 

පනයමණ්  සත්යායපනය ක  රනු ලරකේ.  

 

16. දපනයෞේ පික / ජාත්න්තර පනයාසේ මඟින් නිකුත් ත කරන ස තික -  

 අරායපනය  අමයත්යායංශකේ යපකයපනයදිං ක කපනයෞේකයප  /  යත්යාන්ත්යර පනයයසරඛ මගින් සි ත්  ර  කඛන  

සත්යායපනය ක  ර කරනීම සඳහය පනයයසකඛ රිරයසිකය විසින් සහති   ර  ලන අනයා කඛන ව්යල සත්යා 

ිතතපනයත් මුඛ කඛන  සමක ඉදිරිපනයත්  ා යුතු අත්යර එම කඛන  අරායපනය  අමයත්යායංශකේ කපනයෞේකයප  

පනයයසඛ ශයනයව්ය මගින් කහෝ  ලයපනය අරායපනය   යර්කයලක මගින් සහති   ර ඇත් ඒ පනයමණ්  

සත්යායපනය ක රීමේම සඳහය භයර කනු ලරකේ. 

 අරායපනය  අමයත්යායංශකේ යපකයපනයදිං ක  ර ක ොමරති කපනයෞේකයප  /  යත්යාන්ත්යර පනයයසරඛ මගින් සි ත් 

 ර  කඛන  සත්යා ිතතපනයත්ය්  කලස පනයමණ්  සහති   රනු ලබ  අත්යර ක සඳහය පනයයසකඛ රිරයසිකය 

විසින් සි ත්  ර ඇති සහති ව්යල මුඛ ිතතපනයත්ය සමක පනයයසඛ රිරයසිකය සහති   ර  ලන අනයා 

කඛන ව්යල සත්යා ඡයකය ිතතපනයත් සහ අනයා පනයයසකඛ ව්යායපනයයර යපකයපනයදිං ක රීමේකඒ කඛන කේ සහති  

 ර  ලන සත්යා ිතතපනයත්ය්  අකදුඒපනයත්රශක සමක ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 

17. ආ මික ද ෝ සාංස්කෘතික ආයතන මගින් නිකුත් ත කළ ස තික 

 රීසිකඒ මකමි  කහෝ සංසථ ෘති  මකත්ය ක්  මගින් සි ත්  රනු ලරබූ සහති ක්  සත්යායපනය ක 

රීමේම ිතණිස භයරකනු ලබන්කන් අනයා සහති ක එීම විෂකක භයර ර කේ කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය මගින් 

සි ත්  ර ඇති විත කහෝ සහති ක සි ත්  ා මකත්ය ක එම විෂකක භයර කනපනයයර්තුකඒන්තුකේ 

යපකයපනයදිං ක වී ඇති බව්යත අනයා රය ා කනපනයයර්තුකඒන්තුව්ය සහති  ක ොත ඇති විත පනයමණි.   

 
 

18. දේශීයව  ා ජාත්න්තරව නයි ත් ත විදේශ විභා  සා ා නිකුත් ත කර ඇති ස තික -  

 කේශීකව්ය හය  යත්යාන්ත්යරව්ය ිතළිකත් විකේශ විභයක සඳහය බලකලත් විකේශ මකත්ය  මගින් සි ත්  රනු 

ලබ  සහති , අනයා මකත්ය ක කව්යනුකව්යන් ශ්රිි ලං යකේ සථායිතත්ය කේශීක බලකලත්  යර්කයලක කහෝ 

අනයා මකත්ය ක ිතත ටි රත සිකකෝ  ක  රමින් ්රීක ලං යකේ සථායිතත්ය ත්යය යපනයති  යර්කයලක මගින් 

සහති   ර  ලන සත්යා ිතතපනයත් සඳහය පනයමණ්  සත්යායපනය ක රීමේම සිදු  රනු ලරකේ.   

 ක කසේ වුව්යන එ් සත් රය රයසිකේ මකත්ය  මගින් සි ත්  ර  සහති  සඳහය කමරත බ්රි ත්යය ා 

ම්ඩඩලක මගින් සහති   ර  ලන සත්යා ිතතපනයත් න ඇමරි ය එ් සත්   පනයන මකත්ය  මගින් සි ත් 

 ර  සහති  සඳහය එ් සත්   පනයන ෆුඛබ්රරයිට් ක ොමිසම මගින් සහති   ර  ලන සත්යා ිතතපනයත් න 

සත්යායපනය ක සඳහය සා ය බලනු ලරකේ. 

 

19. දපනයෞේ පික ආයතනවල දසේවා ස තික -  

 කපනයෞේකයප  අංශකේ ගෙරීකයව්යලත අනයාව්ය කසේව්යය සහති  සත්යා ිතතපනයත්ය්  කලස පනයමණ්  සහති   රනු 

ලබ  අත්යර ක සඳහය කසේව්යය සහති කේ මුඛ ිතතපනයත්ය සමක අනයා මකත්ය කේ රිරයසිකය විසින් සහති  

 ර  ලන සත්යා ඡයකය ිතතපනයත්ය්  ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 ක සමක අනයා ත්ය තුකරත  පනයත්වීඒ යපිතකේ මුඛ ිතතපනයත්ය, උසසථ වීඒ ලබය ඇත් ඒ ක බව්ය ත්යහවුරු රීමේමත 

අනයා යපිතව්යල මුඛ ිතතපනයත් හය අනයා මකත්ය කේ කසේව්යකේ කකදී සිටි අව්යසන් මයස තුකන් ව්යරටුේ ව්යයර්ත්යය 

කහෝ කසේව්ය  අර්ා සයර , කසේව්යය සියු් ති කන්කේ භයර අරමුනඛ සඳහය නයක ත්ව්ය මුනඛ කකව්ය  ලන 

කඛන  ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 විිකමත් පනයත්වීකඒ යපිතක්  කහෝ අක  ත් කඛන  ඉදිරිපනයත් රීමේමත ක ොහරරී අව්යසථායව්ය  දී කසේව්යය 

සහති කේ මුඛ ිතතපනයත්ය සමක අනයා මකත්ය කේ රිරයසිකය විසින් සහති   ර  ලන කසේව්යය සහති කේ 

සත්යා ිතතපනයත්ය්  සහ රියකේශීක කඛ ඒ විසින් කහෝ සි ත්  ා බලරයමේකය විසින් සහති   ර ලන 

මකත්ය කේ ව්යායපනයයර යපකයපනයදිං ක රීමේකඒ කඛන කේ සත්යා ිතතපනයත්ය්  ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 

20. දේශීය විශ්ව විේාලවපින් ලබා  න්නා ලෙ උපනයාධි ස තික -  
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 උපනයයික සහති කේ මුඛ ිතතපනයත්ය සමක විශථව්ය විනායලකේ කඛන යික යමේව්යරකය විසින් සහති   ර ලන  

සත්යා ිතතපනයත්ය්  ඉදිරිපනයත්  ා යුතු අත්යර එම කඛන  අනයා විශථව්ය විනායලක කව්යතින් ත්යහවුරු  ර 

කරනීකමන් අ තුරුව්ය පනයමණ්  සත්යායපනය ක  රනු ලරකේ.  

 කඒ සඳහය අනයා විශථව්ය විනායලක මගින් කන් ය  යලක කමම මකත්ය කේ පනයයල කකන් කත්යොර බරවින් 

සිදුව්ය  රිමයනකන් සඒබන්රව්ය අනයා විශථව්ය විනායලකකන් විමසීම මර වි.    

 

21. විදේශ විශ්ව විේාලවපින් ලබා  න්නා ලෙ උපනයාධි ස තික -  

 විකේශ විශථව්ය විනායල මගින් ලබය කන් ය ලන උපනයයික සහති  සත්යායපනය ක සඳහය අනයා රකතත  ්රීක ලං ය 

ත්යය යපනයති  යර්කයලක කහෝ ්රීක ලං යකේ ිතත ටි අනයා රකට් ත්යය යපනයති  යර්කයලක මගින් සත්යා බව්යත 

සහති   ා  ිතතපනයත්  මුඛ ිතතපනයත්ය සමක ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක. 

 ක කසේ වුව්යන එ් සත් රය රයසිකේ විශථව්ය විනායල මගින් සි ත්  ර  සහති  සඳහය කමරත බ්රි ත්යය ා 

ම්ඩඩලක මින් සහති   ර  ලන සත්යා ිතතපනයත් න ඇමරි ය එ් සත්   පනයන විශථව්ය විනායල මගින් 

සි ත්  ර  සහති  සඳහය එ් සත්   පනයන ෆුඛබ්රරයිට් ක ොමිසම මගින් සහති   ර ලන සත්යා ිතතපනයත් 

න සත්යායපනය ක සඳහය සා ය බලනු ලරකේ. 

 

22. දිවුරුේ ප්රිකාශ ද ෝ ඇදටෝර්නි බලපනයත්රි -  

 ්රීක ලං ය ද්රව්යරසික  විසින් කහෝ ්රීක ලං ය සංසථායිතත්ය ද්රව්යරසික  (corporate citizen) විසින් ඉදිරිපනයත් 

 රනු ලබ  දිවුරුඒ රි යශ කහෝ ඇකතෝර්සි බලපනයත්රශ පනයමණ්  සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස භයරකරකන්. ්රීක 

ලං ය සංසථායිතත්ය ද්රව්යරසික  විසින් ක බව්ය ස යා රීමේමත අනයා කඛන  ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක. (උනය-

සමයකඒ කරජිසථට් රයර්ව්යරකය විසින් සහති   ා Form 20 ව්යරසි කඛන  න)  

සිකලුම දිවුරුඒ රි යශ කහෝ ඇකතෝර්සි බලපනයත්රශ අනයා පනයරිදි නීතීඥක  විසින් ස සථ ර ඇත් ඒ 

කරේෂථඨයික රණකේ කඛන යිකව්යරකය කහෝ සයම විසිසුරුව්යරක  ස සය ඇත් ඒ අික රණ 

අමයත්යායංශකේ  සයමනය  විසිශථචක යර අංශක මගින් අනු අත්සන් කකොනය සහති   ා යුතුක.  

 දිවුරුඒ රි යශ හය ඇකතෝර්සි බලපනයත්රශ මගින් ඉදිරිපනයත්  ර  කත්යොරතුරු සත්යා බව්යත ත්යහවුරු රීමේම සඳහය 

අනයාව්ය  සිල කඛන  සිසි පනයරිදි ඉදිරිපනයත්  ා යුතු අත්යර සත්යායපනය ක රීමේකඒ සිලරයමේන් සෑමටමත 

පනයත්ව්ය  පනයරිදි ත්යහවුරු රීමේකඒ කඛන  ඉදිරිපනයත් ක ො ර  දිවුරුඒ රි යශ හය ඇකතෝර්සි බලපනයත්රශ 

සත්යායපනය ක රීමේමත භයරකරනීම රිති් කෂේපනය රීමේමත සිදුව්ය  බව්ය  යරුණි ව්ය සල න් .  

 උේපනයරන් , විව්යයහ හය මරණ සහති , කමන් බලපනයත්රශ, රිකදුරු බලපනයත්රශ,  යති  හරඳුනුඒපනයත් මදී ර ක 

මගින් සි ත්  ර ඇති හඳු ය කරනීකඒ කඛන ව්යල සඳහන් කත්යොරතුරුව්යල කව්ය සථ ඒ රි යශ රීමේම 

සඳහය ඉදිරිපනයත්  ර  දිවුරුඒ රි යශ සත්යායපනය ක  රනු ලබන්කන් අනයා කඛන ක සි ත්  ර  ලන 

බලරයරිකය ඉහත්ය ීම කඛන  ව්යල මුඛ ිතතපනයත්ත  අනයා සංකශෝර කන් සිදුක ොත සිසි පනයරිදි සහති  ක ොත 

ඇත් ඒ පනයමණි.   

 කනමයිතකන් / නීත්යායනුකූල භයර රුව්යන් ක ොව්ය  තුන්ව්ය  පනයයර්ශව්යක්  භයරකේ බයල ව්යකසථ රුව්යන් 

විකේශකත්ය රීමේඒ සඳහය ඉදිරිපනයත්  ර  දිවුරුඒ රි යශ සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස භයරකනු ලබන්කන් 

අනයා බයල ව්යකසථ රු එීම තුන්ව්ය  පනයයර්ශව්යක භයරකේ විකේශකත්ය  රවීමත අික රණ අව්යසරක්  කහෝ 

පනයරිව්යයස හය ාමයර් ෂ  ක ොමසයරිසථව්යරකයකේ අව්යසරක්  ලරබී ඇති විත පනයමණි.  

 විකේශක  ව්යයසක  ර  ්රීක ලයංරී  ද්රව්යරසික ත ත්යමන් සිටි  රකතත  ්රීක ලං ය ත්යය යපනයති  යර්කයලක 

කව්යත්ය කකොසථ ක ොන්සියුලර්  ර්ත්යව්යා පනය ත්ය කතකත් බලකලත් සිලරයරික  ඉදිරිකේ කමීම දිවුරුඒ රි යශ 

ලබයදීම කහෝ ඇකතෝර්සි බලපනයත්රශ අත්සන් රීමේම  ා හරරීක.  

 

23. අධිකරණ දේඛන -  

 අික රණ කඛන  සත්යායපනය ක රීමේම සඳහය අනයා අික රණකේ කරජිසථට්රායර්ව්යරකය විසින් සහති  

 ර ලන මුඛ කඛන ක ඉදිරිපනයත්  ායුතු අත්යර එම කඛන  අනයා අික රණක කව්යතින් ත්යහවුරු  ර 

කරනීකමන් අ තුරුව්ය පනයමණ්  සත්යායපනය ක  රනු ලරකේ.  
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 දි්  සයන සහති  සත්යායපනය ක ිතණිස භයරකනු ලබන්කන් සිකත්ය තීන්දුව්ය ලරබී ඇති විත පනයමණ්  එම 

සිකත්ය තීන්දුව්ය සත ත්ය කඛන ක සඳහය පනයමණි. එකසේ වුව්ය න ව සයි මඥයව්ය සත ත්ය කඛන ක න කමම 

 යර්කයලක කව්යත්ය ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක. ව සයි මඥයව්ය පනයමණ්  සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස භයර 

ක ොකන් ය බව්ය  යරුණි ව්ය සල න් .  

 කමීම කඛන  අනයා අික රණක මින් ත්යහවුරු රීමේමත කන් ය  යලක කමම මකත්ය කේ පනයයල කකන් 

කත්යොර බරවින් සිදුව්ය  රිමයනකන් සඒබන්රව්ය අනයා අික රණකකන් විමසීම මර වි.  

24. ෙරුවන් කුලවැේමතදේ ස තික 

නරුව්යන්  ලව්යරේදීකඒ කඛන  සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස භයරකනු ලබන්කන් පනයහත්ය සඳහන් කඛන  න සමක 

ඉදිරිපනයත්  ා විත පනයමණි.  

 

 දිසය විසිසුරුව්යරකය විසින් සි ත්  ා  ල ව්යරේදීකඒ සිකකෝකක (Form 4) 

 නරුව්යය  ලව්යේනය දීම සඳහය සථව්යභයවි  කනමයිතකන්/ භයර රු විසින් අික රණකත  රමරත්ත්ය පනයල රීමේමත 

නීතීඥකය විසින් ස සථ  ර  යපකවිඛල (Form 2) (කමක කරේෂථඨයික රණකේ කඛන යික යමේ විසින් 

සහති  ක ොත තිබික යුතුක)  

 පනයරිව්යයස හය ාමයර් ෂ  ක ොමසයරිසථ විසින්  ලව්යේනයකත් කනමයිතකන්ත සි ත් ා යපිතක 

 පනයරිව්යයස හය ාමයර් ෂ  ක ොමසයරිසථ විසින් විකේශ  තයුතු අමයත්යායංශක කව්යත්ය සි ත්  ා යපිතක 

 නරුව්යයකේ උේපනයරන්  සහති ක 

 කරජිසථට්රායර්   රයඛ විසින් සි ත් ා  ලව්යේනයකරනීකඒ සහති ක 

 කහේේ සඒමුතිකේ 23 ව්යකන්තික කතකත් සි ත්  ා අනුකූලත්යය සහති ක (නරුව්යය  ලව්යේනය කන් ය  

කනමයිතකන් ්රීක ලයංරී  ද්රව්යරසිකන්  ඒ කමම කඛන ක අව්යශා ක ොකේ.) 

 

25. ග්රාාම නිලරාරී ස තික  

 ග්රායම සිලරයමේ විසින් සි ත්  රනු ලබ  සහති  මගින් ස යා  ා හර් ක්  අනයා ග්රායම සිලරයමේ ව්යසම 

තුල පනයදිං කක කහෝ කරපීඒ ිතළිබඳ කත්යොරතුරු පනයමණරී.  

 කමම සහති  ග්රායම සිලරයමේ ව්යයර්ත්යය සි ත්  ර  DS 4 ම ෘති පනයත්රශකේ සතහන් ක ොත ේ රයකේශීක 

කඛ ඒ විසින් අනු අත්සන් ත්යබය ඇත් ඒ පනයමණ්  සත්යායපනය ක රීමේමත භයරකනු ලරකේ.  

 

26. ශ්රීල ලාංකා විදේශ දසේවා නියුක්ති කාර්යාාංශය මඟින් නිකුත් ත කරන පුහුණු ස තික 

්රීක ලං ය විකේශ කසේව්යය සියු් ති  යර්කයංශක මගින් සි ත්  ර  ද්හුණු සහති  සත්යායපනය ක රීමේම 

ිතණිස එම  යර්කයංශකේ බලකලත් සිලරයරික  මගින් සහති   රව්යයකත් එම සහති කේ සහති   ා 

ිතතපනයත්ය්  සමක මුඛ සහති ක ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 

27. විවිර රාජ් ආයතන මගින් කිසියේ ව්වස්ථානයත බලයක් යටදත් ත නිකුත් ත කරනු ලබන බලපනයත්රි ද ෝ 

දේඛන -  

 විවිර රය ා මකත්ය  මගින් එීම මකත්ය කත ත මි ව්යාව්යසථායිතත්ය බලක්  කතකත් සි ත්  ා කඛන  කහෝ 

බලපනයත්රශ සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස, එීම කඛන කේ කහෝ බලපනයත්රශකේ සත්යා ිතතපනයත්ය්  අනයා සි ත්  ා 

බලරයරිකය මගින් සහති  ර මුඛ කඛන ක කහෝ බලපනයත්රශක සමක ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 කමීම කඛන  කහෝ බලපනයත්රශව්යල කත්යොරතුරු අනයා සි ත්  ා බලරයරිකය කව්යතින් ස යා  ර කරනීකමන් 

අ තුරුව්ය පනයමණ්  සත්යායපනය ක  රනු ලරකේ.  

 කඒ සඳහය අනයා රය ා මකත්ය ක මින් කන් ය  යලක කමම මකත්ය කේ පනයයල කකන් කත්යොර බරවින් 

සිදුව්ය  රිමයනකන් සඒබන්රව්ය අනයා මකත්ය කකන් විමසීම මර වි.  

 

28.  අපනයනයන දේඛන-  
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 අපනය ක  කඛන  සත්යායපනය ක ිතණිස භයරකත්ය හර් ක්  එම කඛන ව්යල රිභව්යසථාය  සහති   

(Certificate of Origin), කමම අමයත්යායංශකේ යපකයපනයදිං ක වී ඇති ව්යයණි  ම්ඩඩලකරීන් සි ත්  රනු 

ලදුව්ය එීම සිකලුම කඛන ව්යල සිල මුද්රාය ත්යබය සහති  ක ොත ඇත් ඒ පනයමණි.  

 

 අපනය ක  කඛන   ට්තලක්  සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස රුිතකඛ 6000/= කයසථතුව්ය්  අක ක කර්. 

රිභව්යසථාය  සහති   (Certificate of Origin)  ට්තල රීත පනයක්  ඇත් ඒ ක එ්  එ්   ට්තලක 

කව්යනුකව්යන් කව්ය  කව්ය ම කයසථතු අක ක කර්. එ්  අපනය ක  කඛන   ට්තලක  පනයහත්ය සඳහන් කඛන  

ඇතුලත් වික හරරීක.  

o රිභව්යසථාය  සහති ක (Certificate of Origin) 

o ඉන්කව්යොයිසික / කව්යකාඳ ඉන්කව්යොයිසික (Invoice/ Commercial Invoice) 

o ක ෞභයර පනයත්රශක (Bill of Lading) 

o කසෞනා සහති  (Health Certificate) 

o විනායකයර පනයමේ් ෂණ සහති  (Laboratory Certificates) 

o විශථකඛෂණ ව්යයර්ත්යය (Analysis Reports) 

o සථව්යසථාත්යය සහති  (Phytosanitary Certificates) 

o සිකරෝරයක  සහති  (Quarantine Certificates) 

o පනයයර්ශව්ය රුව්යන්කේ ිතතපනයත්ය (Party’s copy) 

 

කමම කඛන ව්යලත අමත්යරව්ය රිභව්යසථාය  සහති ක (Certificate of Origin) ක ොමරතිව්ය පනයහත්ය සඳහන් 

කඛන  න කව්ය  කව්ය ම සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස භයරකනු ලබ  අත්යර ක එ්  කඛන ක්  සඳහය රුිතකඛ 

800/=   කයසථතුව්ය්  අකක කර්. 

 

o කසෞනා සහති  (Health Certificate) 

o විනායකයර පනයමේ් ෂණ සහති  (Laboratory Certificates) 

o විශථකඛෂණ ව්යයර්ත්යය (Analysis Reports) 

o සථව්යසථාත්යය සහති  (Phytosanitary Certificates) 

o සිකරෝරයක  සහති  (Quarantine Certificates) 

o සිනහසථ විරීණීඒ සහති  (Free Sale Certificates) 

o ත්යත්ව්ය හය රිමිති සහති  (Quality and Standards Certificates) 

o දිවුරුඒ රි යශ හය ඇකතෝර්සි බලපනයත්රශ (Affidavits and Power of Attorneys) (කරේෂථඨයික රණක 

මින් සහති  ක ොත තිබික යුතුක) 

o පනයයර්ශව්ය රුකේ ිතතපනයත්ය 

 

29. ව්ාපනයාරික දේඛන 

 

a. සමා ේ පියාපනයදිාංචි කිරීදේ ස තිකය 

සමයකඒ කරජිසථට්රායර්ව්යරකය විසින් සහති   ර ලන සමයකකඒ යපකයපනයදිං ක සහති කේ සහති  ා 

ිතතපනයත්ය්  සමක මුඛ කඛන ක  න ඉදිරිපනයත්  ායුතු අත්යර එකසේ  රත්යකහොත් සමයකඒ යපකයපනයදිං ක රීමේකඒ 

සහති කේ ඡයකය ිතතපනයත්ය්  සමක මසන් ම  යල සීමයව්ය සඳහය කේශීක මනයකඒ කනපනයයර්තුකඒන්තුව්යත බදු 

මුනඛ කකවූ රිසිට් පනයත්ව්යල මුඛ ිතතපනයත් ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  කඒ සමක 20 ම ෘති පනයත්රශක න (Form 20) 

ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

 

b. ඒක පුේ ල ව්ාපනයාර පියාපනයදිාංචි කිරීදේ ස තික 

ක  ද්ේකල ව්යායපනයයර යපකයපනයදිං ක රීමේකඒ සහති ව්යල එක සි ත් ා රියකේශීක කඛ ඒ  යර්කයලක මගින් 

සහති   ර  ලන ිතතපනයත්ය්  මුඛ කඛන ක සමක ඉදිරිපනයත්  ා යුතු අත්යර ක සඳහය රියකේශීක කඛ ඒ 

 යර්කයලකත මුනඛ කකවූ රිසිට් පනයත්ය න ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  
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c. සමා ේ ව්වස්ථා (Articles of Association)  ා සමා ේ අර්ක්ෂ ම්ඩලල තීරණ (Board Resolutions) 

සමයකඒ ව්යාව්යසථාය හය සමයකඒ අරා් ෂ ම්ඩඩල තීරණ සත්යායපනය ක රීමේම ිතණිස පනයහත්ය සඳහන් 

රවමකේනකන් කනරීන් එ ්  අනුකම ක  ා හරරීක. 

 

1. සමයකඒ ව්යාව්යසථාය හය සමයකඒ අරා් ෂ ම්ඩඩල තීරණ සමයකඒ කරජිසථට්රායර්ව්යරකයකේ  යර්කයලකේ 

යපකයපනයදිං ක  ා යුතු අත්යර එීම යපකයපනයදිං ක  ා කඛන කකන් සමයකඒ කරජිසථට්රායර්ව්යරකය සහති   ා 

ිතතපනයත්ය්  න ඉදිරිපනයත් ක ොත සත්යායපනය ක  ා හරරීක.  

 

2. සමයකඒ ව්යාව්යසථාය හය සමයකඒ අරා් ෂ ම්ඩඩල තීරණව්යල මුඛ කඛන  සමයකකඒ නීති සිලරයරිකය 

කහෝ සමයකඒ කඛ ඒව්යරකය (නීතීඥකක  ව්යන්කන්  ඒ පනයමණ් ) ඉදිරිකේ අනයා අරා් ෂව්යරුන් 

විසින් අත්සන් ත්යබය නීති සිලරයරිකය කහෝ සමයකඒ කඛ ඒව්යරකය විසින් සහති  ක ොත 

කරේෂථඨයික රණකේ කඛන යික යමේ විසින් සහති   ා පනයසු සත්යායපනය ක ිතණිස භයරකරකන්. සමයකඒ 

කඛ ඒව්යරකය නීතීඥකක  ක ොව්යන්කන්  ඒ කරේෂථඨයික රණකේ කඛන යික යමේ කව්යනුව්යත අනයා 

කඛ ඒව්යරකයත සමයකඒ කඛ ඒව්යරක  කලස  තයුතු රීමේමත බලපනයත්රශක සි ත්  ා මකත්ය ක 

(උනය- ව්යරලත් කඛ ඒව්යරුන්කේ මකත්ය ක) විසින් අනයා කඛ ඒව්යරකයකේ අත්ස  සත ත්ය කඛන  

සහති  ක ොත ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  
 

ඉහත්ය අව්යසථාය කන ම සඳහය අනයා කඛන  සමක 20 ම ෘති පනයත්රශක න ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක. 

 

d. 20 ආකෘති පනයත්රිය (Form 20) 

සමයකඒ කරජිසථට්රායර්ව්යරකය විසින් සහති   ර  ලන සමයකකඒ 20 ම ෘති පනයත්රශකේ (Form 20) සහති  

 ා ිතතපනයත්ය්  සමක මුඛ කඛන ක ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක.  

කඒ සමක සමයකකඒ යපකයපනයදිං ක රීමේකඒ සහති ක න ඉදිරිපනයත්  ා යුතුක. 

 

e. වි ණන ගිණුේ වාර්තා (Audited Accounts Reports) 

විකණ  ගිණුඒ ව්යයර්ත්යය ව්යරලත් කණ යික යමේව්යරකක  විසින් සහති ක ොත තිබික යුතු අත්යර අනයා 

ව්යරලත් කණ යික යමේව්යරකයත බලපනයත්රශක සි ත්  ා මකත්ය ක (උනය-: ්රීක ලං ය ව්යරලත් 

කණ යික යමේන්කේ මකත්ය ක) විසින් අනයා විකණ  කඛන ව්යල එීම ව්යරලත් කණ යික යමේව්යරකයකේ 

යපකයපනයදිං කක ිතළිබඳව්ය සහති  ක ොත තිබික යුතුක.  

 

 


