
வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சு 

வகான்சியூலர் பிரிவு 

ஆெணங்கமள சான்றுறுதிப்படுத்திக்வகாள்ெதற்கான ெழிகாட்டி 

 

 

க ொன்சியூலர் அலுவல் ள் பிரிவின் சொன்றுறுதிப்படுத்தும் பகுதியின் பிரதொன கபொறுப்பு, இலங்க  

அரசொங் த்தினொல் நியமிக் ப்பட்ட உரியவொறு அதி ொரமளிக் ப்பட்ட அலுவலர் ளினொல் நியதிச்சட்ட 

அதி ொரங் ளின்  ீழ் வழங் ப்படும் சொன்றிதழ் களயும் ஆவணங் களயும் தொங் ள் 

சமர்ப்பிக் ின்றபபொது உண்கமயொனதும் நம்ப த்தன்கமயொனதும் என சொன்றுறுதிப்படுத்துவதொகும். 

தொங் ள் சமர்ப்பிக்கும் அத்தக ய ஆவணங் ளின் உண்கமத்தன்கமயும் நம்ப த்தன்கமயும் 

உரியவொறு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னபர அத்தக ய ஆவணங் ள் உண்கமகயன 

சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும். 

 

பின்வரும் அறிவுறுத்தல் களயும் வழி ொட்டல் களயும்  ண்டிப்பொ   கடப்பிடிப்பது பிரிவினொல் 

எதிர்பொர்க் படு ின்ற விகனத்திறன்மிக்  அத்துடன் கசயற்திறன்மிக்  பசகவக்கு 

வசதியளிக்கும்.ததமெப்பாடுகளுடன் இணங்காத ஆெணங்கள் சான்றுறுதிப்படுத்துெதற்காக 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்படைாட்டாது என்பதமன தயவு வசய்து கெனிக்கவும். 

வபாதுொன ெிடயங்கள்: 

1. சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஆவணங் கள சமர்ப்பிக் ின்றவர் ள் கசல்லுபடியொன ஆள் 

அகடயொள ஆவணம் ஒன்கற சமர்பிக்  பவண்டும். பின்வரும்  அகடயொள ஆவணங் ள் 

மொத்திரம் இப் பிரிவினொல் ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். 

• இலங்க  ஆட்பதிவுத் திகணக் ளத்தினொல் வழங் ப்படும் பதசிய அகடயொள 

அட்கட 

• இலங்க  குடிவரவு குடிய ல்வு திகணக் ளத்தினொல் வழங் ப்படும் 

கசல்லுபடியொன  டவுச் சீட்டு 

• இலங்க  பமொட்டொர் வொ னபபொக்குவரத்து திகணக் ளத்தினொல் வழங் ப்படும் 

கசல்லுபடியொன சொரதி அனுமதிப் பத்திரம். 

• கவளிநொட்டு பிரகை ள் அவர் ளது கசொந்த நொட்டின் அதி ொரமளிக் ப்பட்ட 

மு வர் நிகலயத்தினொல் வழங் ப்படும் கசொல்லுபடியொன  டவுச்சீட்டு. 

(கவளிநொட்டு பிரகைக் ொன  ட்டணம் அறவிடப்படும்) 
 

குறிப்பு : பவறு ஒரு நொட்டில் இரட்கட பிரைொ உரிகமயிகன க ொண்டுள்ள 

இலங்க  பிரகை ள் இலங்க   ட்டண வகுப்பின்  ீழ் பசகவ கள 

கபறுவதற் ொ  ஏபதனும் பமற்குறித்த கசல்லுபடியொன  இலங்க  அகடயொள  

ஆவணத்திகன சமர்பிக்  பவண்டும். 
 

2. தமது சொன்றிதழ் கள சொன்றுறுதிப்படுத்திக்க ொள்ள பவண்டியவர் ள் அத்தக ய 

சொன்றிதழ் கள க ொன்சியூலர் பிரிவின் சொன்றுறுதிப்படுத்தும் பகுதிக்கு பநரடியொ  க யளிக்  

பவண்டும். எனினும், சொன்றிதழ் உரிகமயொளர் பநரடியொ  சமூ மளிக்  முடியொதிருப்பின் 

சொன்றிதழ் கள க ொண்டுவரும் நபரின்பின்வரும் த வல் ள் உள்ளடங் ிய அங் ீ ொரக் 

 டிதம் ஒன்றுடன் கநருங் ிய உறவினர் மூலம் அனுப்பப்படலொம்.  

 

 சொன்றிதகழ க ொண்டுவரும் நபரின்: 

 முழுப்கபயர் 
 பதசிய அகடயொள அட்கட இலக் ம்  
 வதிவிட மு வரி  
 

இப்பிரிவிற்கு ஆவணங் கள சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கு சமர்பிக் ின்ற நபர் 
அங் ீ ொர  டிதத்துடன் சொன்றிதழ் உரிகமயொளரின்  டவுச்சீட்டின் பிரதி ஒன்றிகனயும் 

க ொண்டுவருதல் பவண்டும். சொன்றிதழின் உரிகமயொளர் கசல்லுபடியொன  டவுச்சீட்டு 

ஒன்றிகன க ொண்டிருக் ொவிடின் அங் ீ ொரக் டிதம் கதொடர்புகடய  ிரொம பசவ ர்;  
முன்னிகலயில் க கயொப்பமிடப்பட்டு கதொடர்புகடய பிரபதச கசயலொளரினொல் 



பமகலொப்பமிடப்பட பவண்டும். அத்தக ய சொன்றிதழ் ளுக்கு சொன்றுறுதிப்படுத்தல் 

கதொடர்பொன தீர்மொனம் க ொன்சியூலர் பிரிவின் பணிப்பொளர் நொய த்தினொல் 

எடுக் ப்படும் என்பகத தயவு கசய்து  வனிக் வும். 

3. 18 வயதிற்கு குகறந்த பிள்கள ளின் சொன்றிதழ் கள சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  
கதொடர்புகடய பிள்கள ளின் சட்ட ரீதியொன பொது ொவலர் பிரசன்னமொ  பவண்டும் 

அல்லது பிள்கள சொர்பொ  இந்பநொக் த்திற் ொ  வரு ின்ற நபர் பொது ொவலரின் ப ொரிக்க  
 டிதத்துடன் அவரது  டவுச்சீட்டிகன சமர்ப்பிக்  பவண்டும். (பமபல இலக் ம் 02 இல் 

உள்ள அறிவுறுத்தல் ள் ஏற்புகடயதொகும்)கபற்பறொரிகன / பொது ொவலரிகன 

நிரூபிப்பதற் ொன ஆவணங் ளும் சமர்ப்பிக் ப்படல் பவண்டும். இந்தநாக்கத்திற்காக 

பிள்மளகமள அமழத்து ெரதெண்டிய ததமெயில்மல. 

இலங்க  பரீட்கச ள் திகணக் ளத்தினொல் வழங் ப்படும் அட்கட ளுடன்
 வருபவர் ளுக்கும் பமற்படி விடயம் கபொருந்தும். 

4. சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  கபொய்யொன ஆவணங் கள சமர்ப்பித்தல் சட்டத்தினொல் 

தண்டகன விதிக் ப்படக்கூடிய குற்றமொகும். 
 

5. கபொய்யொன ஆவணங் கள சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  அல்லது ஆவணங் ளுக்கு 

சொன்றுறுதிப்படுத்தல்வழங்குவகத துரிதப்படுத்தவதற் ொ  எவபரனும் தரப்பினருக்கு 

ஏபதனும் பணத்திகன வழங்  பவண்டொம் என தங் ளுக்கு  ண்டிப்பொன ஆபலொசகன 

வழங் ப்படு ின்றது. இக் ட்டடத்தின் ச ல பிரபதசங் ளிலும் பொது ொப்பு  ண் ொணிப்பு 
 மரொக் ள் கசயற்பொட்டில் உள்ளன. சட்டத்திற்கு புறம்பொன கசயற்பொடு ளில் எவபரனும் 

ஈடுபட்டொல் சட்டத்திகன அமுல்படுத்தும் நிறுவனங் ளுக்கு முன்னொல் 

க ொண்டுவரப்படுவொர் என்பதகன தயவு கசய்து  ருத்தில் க ொள்ளவும். 
 

6. நியமனங் கள வழங்குவதற் ொன நியமனக்  ருமபடீம் பி.ப.1.30 மணிக்கு மூடப்படும். 

 ருமபடீம் மூடப்பட்டதன் பின்னர் நியமனங் கள வழங்குமொறு அலுவலர் ளிடம் 

ப ொருவகத தயவுகசய்து தவிர்க் வும்.பரீட்ச்கச ள் திகணக் ளத்தினொல் வழங் ப்படும் 

சொன்றிதழ் கள சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  மு.ப.7.30 கதொடக் ம் பி.ப.3.00 வகர 
ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். 
 

7. ஒவ்கவொரு ஆவணத்திற்கும் சொன் ;றுறுதிப்படுத்தல் கசய்வதற் ொன  ட்டணம் 
பின்வருமொறு (2018.01.01ம் தி தியிலிருந்து) 

• இலங்க  பிரகை ளுக்கு ரூபொ 800/= 

• கவளிநொட்டு பிரகை ளுக்கு ரூபொ 1500/= 

• பரீட்கசத் திகணக் ளத்தினொல் வழங் ப்படும் சொன்றிதழ் ளுக் ொ  ரூபொ 
 500/= அறவிடப்படும் (பமற்குறித்த  ட்டணங் ளுக்கு பமலதி மொ  தமது 

 பசகவக் ொ  பரீட்கச ள் திகணக் ளம் அதன் பசகவ  ட்டணத்கத 
 அறவிடலொம்) 

• இவ் அலுவல த்தினொல் அங் ீ ரிக் ப்பட்ட அங் ீ ொரம் கபற்ற வர்த்த  
 சம்பமளனம் ஒன்றினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட ஏற்றுமதி ஆவணத் கதொகுதி 
 ஒன்றிகன சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ரூபொ 6000/= அறவிடப்படும். 

 அகனத்து க ொடுப்பனவு ளும் க ொடுப்பனவு  ருமபடீத்தில் மொத்திரம்  ொசு அல்லது 
 டன் அட்கட/ பற்று அட்கட மூலம் மொத்திம் கசலுத்தப்பட பவண்டும். ஒவ்கவொரு 

க ொடுப்பனவு கதொடர்பிலும் பற்றுச்சீட்டு விநிபயொ ிக் ப்படும். பற்றுச்சீட்டுக் கமவொ  
நீங் ள் பமற்க ொண்ட க ொடுப்பனவுத்கதொக  சரியொனதொ என்பதகன 

உறுதிப்படுத்துவதற் ொ  க ொடுப்பனவு  ருமபடீத்கத விட்டுச் கசல்வதற்கு முன்னர் 
சரிபொர்த்துக் க ொள்வது உமது கபொறுப்பொகும். 



8. எந்தகவொரு நிழற்பிரதி ஆவணங் ளும்சொன்றுப்படுத்தலுக் ொ  ஏற்றுக் க ொள்ளப்படொது 

ஒவ்கவொரு ஆவணமும் ஊடு திர் படம் (Scan) கசய்யப்படும். எனபவ பசதமகடந்த அல்லது 

சிகதவுற்ற ஆவணங் கள சமர்ப்பிப்பகத தயவுகசய்து தவிர்க் வும்.  
 

9. குறித்த நிறுவனங் ளுக்கு அல்லது தூதர ங் ளுக்குமு வரியிடப்பட்ட  டிதங் ள் 

 சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக் க ொள்ளப்படொது. 
 

10. இலங்க  அரசொங் த்தின் நிறுவனங் ளினொல் சிங் ளம், தமிழ் அல்லது ஆங் ில  

கமொழியில் வழங் ப்பட்ட ஆவணங் ளின் மூலப்பிரதி ள் மொத்திரம்  

சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். 

 

11. கமொழிகபயர்க் ப்பட்ட ஆவணங் கள சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற்கு பின்வரும் நகடமுகற 

பின்பற்றப்பட பவண்டும். 
 

11.1. சொன்றுறுதிப்படுத்தப்பட பவண்டிய கமொழிகபயர்ப்பின் மூல ஆவணம் 

கமொழிகபயர்ப்புடன் சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும். கமொழிகபயர்க் ப்பட்ட ஆவணத்தின் 

உள்ளடக் ம் மூல ஆவணத்துடன் ஒத்திருத்தல் பவண்டும். 

 11.2 கமொழிகபயர்க் ப்பட்ட ஆவணங் ளுக்கு சொன்றுறுதிப்படுத்தல்,நீதிஅகமச்சில் 

பதிவுகசய்யப்பட்ட சத்தியப் பிரமொணம் கசய்த கமொழிகபயர்ப்பொளர் ஒருவரினொல் 

கசய்யப்பட்டகமொழிகபயர்ப்பொ  இருந்தொல் மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும். சத்தியப் 

பிரமொணம் கசய்த கமொழிகபயர்ப்பொளர் தனது  டிதத் தகலப்பில் அல்லதுமுத்திகரயில் 

கமொழிகபயர்ப்பிகன கசய்வதற்கு அவருக்கு அங் ீ ொரம் அளிக் ப்பட்டுள்ள  கமொழி கள 

கதளிவொ  குறிப்பிட பவண்டும். நீதி அகமச்சில் பதிவு கசய்யப்பட்ட  சத்தியப் பிரமொணம் 

கசய்த கமொழிகபயர்ப்பொளர் ள் பற்றிய விபரங் கள அவ் அகமச்சின் இகணயத்தளத்தில் 

சரிபொர்த்துக் க ொள்ளலொம். 

 11.3 சிங் ளம் அல்லது தமிழ் அல்லது ஆங் ில கமொழியிலுள்ள ஆவணம் ஒன்று பவறு 

கவளிநொட்டு கமொழிக்கு கமொழிகபயர்க் ப்பட்டு இருக்குமொயின் மூல ஆவணத்தில் 

உள்ளடங் ியுள்ள விடயங் ள் கமொழிகபயர்ப்பு பிரதியில் சொரம்ச வடிவில் ஆங் ிலத்தில் 

குறிப்பிடப்படல் பவண்டும். 

 11.4 பமற்குறித்த விதத்தில் பவறு கவளிநொட்டு கமொழி ஒன்றினுள் கமொழிகபயர்க் ப்பட்ட 

ஆவணம் ஒன்று குறித்த கவளிநொட்டு கமொழியில் கமொழிகபயர்ப்புச் கசய்வதற்கு 

தக கமயுகடய கமொழிகபயர்ப்பொளரொ  நீதி அகமச்சில் பதிவுகசய்த சத்தியப் பிரமொணம் 

கசய்த கமொழிகபயர்ப்பொளர் ஒருவரினொல் கதொடர்புகடய ஆவணம் கமொழிகபயர்க் ப்பட்டு 

அதகன நீதி அகமச்சு உறுதிப்படுத்தியிருந்தொல் மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  

ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். 

 11.5 நீதியகமச்சில் குறித்த கவளிநொட்டு கமொழியில் சத்தியப் பிரமொணம் கசய்த 

கமொழிகபயர்ப்பொளர் ள் பதிவுகசய்யப்பட்டிருக் வில்கலயொயின், குறித்த கவளிநொட்டு 

கமொழி அரச ரும கமொழியொ   ருதப்படு ின்ற நொடு ஒன்றின் தூதர த்தினொல்  

கமொழிகபயர்ப்பு உண்கமயொனதும் சரியொனதும் என சொன்றுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்க  

எடுக் ப்பட பவண்டும். அத்தக ய தூதர ம் இலங்க யில் இல்லொதவிடத்து அவ்வொறொன 

சொன்றுப்படுத்தல் கதொடர்புகடய நொட்டிகன இலங்க யில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு 

ஒப்புதல் அளிக் ப்பட்ட அரு ில் உள்ள நொட்டில் உள்ள தூதர த்திலிருந்து பமற்க ொள்ளப்பட 

பவண்டும். இவ்வொறொன சந்தர்ப்பங் ளில், கமொழிகபயர்க் ப்பட்ட ஆவணம் குறித்த 

அரு ொகமயிலுள்ள நொட்டிலுள்ள இலங்க  தூதர த்தினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட பவண்டும். 

 11.6 பதிவொளர் நொய ம் திகணக் ளத்தினொல் வழங் ப்படும் ஆவணங் ள் கதொடர்பில் 

அத்திகணக் ளத்தின் சத்தியப் பிரமொணம் கசய்த கமொழிகபயர்ப்பொளரினொல் 

கமொழிகபயர்க் ப்பட்ட ஆவணங் கள கபற்றுக் க ொள்வதற்கு விண்ணப்பதொரி ள்  

ஊக்குவிக் ப்படு ின்றொர் ள் 

    12.  ஆவணங் கள க யளிக் ின்ற சந்தர்ப்பத்தில் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற்கு பதகவயொன 

ஆவணங் கள கதளிவொ வும் சுருக் மொ வும் கதொடர்புகடய அலுவலர் ளுக்கு 



அறிவிப்பதன் மூலம்தங் ளுக்கும் அபதபபொன்று  டகம அலுவலர் ளுக்கும் ஏற்படும் 

அகசௌ ரியங் கள குகறத்துக் க ொள்ளலொம். நியமனத்கத கபறு ின்றபபொது உமது 

கபயர், க யடக் த் கதொகலபபசி இலக் ம் மற்றும் மின்னஞ்சல் மு வரி 

பபொன்றவற்கற சரியொ  வழங்குவதும்  ணனியின்  ணனித் திகரயில் அவற்கற 

பரிபசொதிப்பதன் மூலம் த வல் கள மீள் உறுதி கசய்வதும் உமது கபொறுப்பொகும் 

என்பகத  வனத்திற் க ொள் . ஆெணங்கள் சான்றுறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் 
இத்தகெல்கள் திருத்தப்பட முடியாதமெ என்பதமன தயவு வசய்து கெனத்திற் 

வகாள்ளவும். 

        13. இலத்திரனியல் ஆவண சொன்றுறுதிப்படுத்தல் முகறகமயின்  ீழ் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும் 

ஒவ்கவொரு ஆவணத்திற்கும்மொதிரி இலக் ங் ள் வழங் ப்படுவதுடன் ச ல தூதர ங் ளும் 

தமது நடவடிக்க  ளுக் ொ  பொது ொக் ப்பட்ட இலத்திரனியல் வழிமுகற ஒன்றின் மூலம் 

அகனத்து சொன்றுறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஆவணங் களயும் பதிவிறக் ம் கசய்ய முடியும். 

கதொடர்புகடய தூதர ங் ளுக்கு இலத்திரனியல் மூலம் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

ஆவணத்துடன் பசர்த்து உமது மூல ஆவணங் களயும் சமர்ப்பிப்பது அவசியமொகும். 

       14.  கவளிநொட்டு மு வர் நிகலய அதி ொரி ஒருவரினொல் வழங் ப்படும் ஏபதனும் ஆவணம், 

குறித்த நொட்டில் உள்ள இலங்க யின் இரொைதந்திர தூதர த்தினொல் அல்லது அந்நொட்டிகன 

பிரதிநிதித்துவம் கசய் ின்ற இலங்க யிலுள்ள இரொைதந்திர தூதர த்தினொல் அவ் ஆவணம் 

சொன்கறொப்பம் இடப்பட்டிருந்தொல் மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக் 

க ொள்ளப்படும். (தயவுகசய்து பின்வரும் உருவிகன பொர்க் வும்) 

15.  ஆவணங் கள பச ரிக் ின்ற பபொது சொன்றுறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஆவணங் ளின் உமது பிரதி, 
மூல ஆவணங் ள், க ொடுப்பனவு பற்றுச்சீட்டு ஆ ியவற்கற  சரிபொர்ப்பதன் ஊடொ  உமக்கும் 

அபதபபொன்று நிறுவனத்திற்கும் ஏற்படு ின்ற அகசௌ ரியங் கள குகறக் க்கூடியதொ  

இருக்கும். 

16 சொன்றுறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஆவணம் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்பட்ட தினத்தில் இருந்து ஒருவருட 

 ொலத்திற்கு கசல்லுபடியொகும். 

17. இகணயத்தளத்தின் ஊடொ  எமது இகணயத்தளத்திற்குச் கசன்று (www.mfa.gov.lk) பநரடி 

நியமனத்திகன கபற்றுக்க ொள்ளலொம். (onlineappointment) 

பின்வரும் ஆவணங் ளின் பகுதிகள், அவ் ஆவணங் ளின் ஒவ்கவொரு வகுதியின்  ீழும் 

குறிக் ப்பட்ட பதகவ ளுக்கு அகமவொ  மூலப்பிரமொணங் கள பூர்த்தி கசய்திருந்தொல் மொத்திரம் 

ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும் என்பகத  வனத்திற் க ொள்ளவும். அத்தக ய மூலப்பிரமொணங் ளுடன் 

இணங் ொத ஆவணங் ள் நிரொ ரிக் ப்படும். 

பின்வரும் வகுதி ளின்  ீழ் வருபகவ தவிர பவறு ஆவணங் ள் எதுவும் 

சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படமொட்டொது.  

சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ள முடியொத ஆவணங் ளுக்கு சொன்றுறுதிபடுத்துமொறு 

ப ொர பவண்டொம் என நீர் பவண்டப்படு ின்றரீ். 

 

1. பிறப்பு, திருைண ைற்றும் இறப்புச் சான்றிதழ்கள் 

• 2008.01.01 ஆம் தி திக்கு முன்னர் வழங் ப்பட்ட பிறப்பு, திருமண மற்றும் இறப்புச் 

சொன்றிதழ் ள், மூலப் பதிவ த்திலிருந்து அல்லது பிரபதச கசயல த்தின் மொவட்ட 

பதிவொளரின் அலுவல த்தின் தரவு முகறகமயிலிருந்து கபற்றுக்க ொள்ளப்பட்டு 

2008.01.01 அன்பறொ அல்லது அதன் பின்னபரொ மொவட்ட பதிவொளரினொல் 

சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட மூல ஆவணமொ  இருப்பின் மொத்திரம் 

சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். 'மூலப் பிரதி' என்பதன் 

 ருத்துபிறப்பு, திருமணம் அல்லது இறப்பு நி ழ்ந்த பவகளயில் அதகன பதிவு 

கசய் ின்ற பதிவொளரினொல் விண்ணப்பதொரருக்கு க யளிக் ப்பட்ட ஆவணமன்று 

என்பதகன  ருத்திற் க ொள்வது அவசியமொகும். ஆனொல் அது பிறப்பு, திருமணம் 



அல்லது இறப்பு மொவட்ட பதிவொளர் அலுவல த்தில் பதிவு கசய்யப்பட்ட 

பின்னர்அலுவல  தரவுத் தளத்திலிருந்து அல்லது உத்திபயொ பூர்வ 

பதிவ த்திலிருந்து கபற்றுக்க ொள்ளப்படு ின்ற மொவட்ட பதிவொளரினொல் 

விநிபயொ ிக் ப்படு ின்ற சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்கம பிரதியொகும். (பிறப்பு, 

திருமண மற்றும் இறப்பு பதிவு கசய் ின்ற பநரத்தில் விநிபயொ ிக் ப்படும் ஆவணம் 

உண்கமப் பிரதியொ  மொவட்ட பதிவொளரினொல் மீள் சொன்றுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் 

எனின் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ   ருத்தில் க ொள்ளப்படலொம். 

• பதடலின் 'கபறுபபறு ள்  ிகடக் வில்கல' உடன் கதொடர்புகடய ஆவணங் ள் 

ஏபதனும் மொவட்ட பதிவொளரின் அலுவல த்தில் அல்லது க ொழும்பில் 

மொளி ொவத்கதயில் உள்ள பதிவொளர் நொய த்தின் அலுவல த்தின் மத்திய 

பதிபவட்டு அகறயில் உள்ள பதிவ ம் ஒன்றில் அத்தக ய தரவு பதிவு 

கசய்யப்படவில்கல என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னபர 

சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக் க ொள்ளப்படும்.  

• முஸ்லிம் விவொ ரத்து சொன்றிதழ் ள் விவொ ரத்துக் ிற்கு  ட்டகள வழங்கு ின்ற  

ஹொதி நிதிமன்றத்துடன் கதொடர்புகடய பிரபதச கசயல த்தின் அதி ொரம் கபற்ற 

அலுவலர் ஒருவரினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட பவண்டும். 

 

2. திருைணைாகாத அந்தஸ்திமன உறுதிப்படுத்துெதற்கான சான்றிதழ் 
 திருமணம் கசய்வதற்கு எதிர்பொர்க் ின்ற கதொடர்புகடய விண்ணப்பதொரியினொல், 

அவரது தொய் அல்லது தந்கத மற்றும் அபத குடுப்பத்கதச் பசர்ந்த சப ொதரர் ள் 

அத்துடன் சப ொதரி ள் மூலம் மொத்திரம் திருமணமொ ொத அந்தஸ்;து பற்றிய 

சத்தியக்கூற்று சமர்பிக் ப்படலொம். சத்தியக்கூற்றில் திருமணம் கசய்வதற்கு 

எதிர்பொர்க் ின்ற கதொடர்புகடய விண்ணப்பதொரியின்  டவுச் சீட்டு இலக் த்திகன 

குறிப்பிடுவது அவசியமொகும். (கவளிநொட்டு பிரகை ளுக் ொன திருமணமொ ொத 

சொன்றிதழ் ள் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படொது) 

 

 திருமணம் கசய்வதற்கு எதிர்பொர்க் ின்ற விண்ணப்பதொரி இலங்க யில் 

திருமணமொ ொமல் இருக் ின்றொர், திருமணம் கசய்வதில் சட்டரீதியொன தகட ள் 

எதுவும்  ிகடயொது மற்றும் திருமணம் கசய்வதற்கு எதிர்பொர்க் ின்ற 

விண்ணப்பதொரியின் குடும்ப உறவு ள் என்பன மொத்திரம் இச் சத்தியக் கூற்றில் 

உள்ளடக் ப்பட்டிருத்தல் பவண்டும். இச் சத்தியக் கூற்று சட்டத்தரணி அல்லது 

சமொதொன நீதவொன் முன்னிகலயில் விளம்பப்பட பவண்டும்.  

 

 சட்டத்தரணி ஒருவரின் முன்னிகலயில் சத்தியக் கூற்று க கயொப்பமிடப்படுமொயின் 

அது உயர் நீதிமன்றத்தின் பதிவொளரினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட பவண்டும் அல்லது 

சமொதொன நீதிவொன் ஒருவரின் முன்னிகலயில் சத்தியக் கூற்று 

க கயொப்பமிடப்படுமொயின் அது நீதி அகமச்சின் சமொதொன நீதவொன்  ிகளயின் 

அதி ொரம் கபற்ற அலுவலரினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட பவண்டும். 

 

• திருமணம் கசய்வதற்கு எதிர்பொர்க்கும் விண்ணப்பதொரியின் கசல்லுபடியொன  டவுச் 

 சீட்டின் உண்கமப்பிரதி ஒன்றிகன  சத்திய கூற்றுடன் சமர்பிக் ப்பட பவண்டும். 

 

• கவளிநொடு ளில் வொழ் ின்ற இலங்க  பிரகை ள் இச் சத்திய கூற்றிகன அத்தக ய 

 நொட்டின் இலங்க  ரொைதந்திர தூதர த்தில் க ொன்சூலர் சட்டத்தின்  ீழ் 

 அதி ொரமளிக் ப்பட்ட அலுவலர் ஒருவரின் முன்னிகலயில் விளம்பலொம்.  

 

• அத்தக  சத்தியக் கூற்றின் மொதிரியிகன இவ் அலுவல த்தின் 

 இகணயத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக் ம் கசய்யலொம் அல்லது இவ் அலுவல த்தின் 

 அறிவித்தல் பலக யில் இருந்து பிரதி எடுக்  முடியும். 

 

3. வபாலிஸ் தமலமைக் காரியாலயத்தினால் ெழங்கப்படும் வபாலிஸ் இமசவு 
அறிக்மககள் 

அகனத்து கபொலிஸ் இகசவு அறிக்க  ளும் கபொலிஸ் தகலகம அலுவல த்தின் மொதிரிப் 

படிவத்தில் தயொரிக் ப்பட பவண்டும் அத்துடன்  டிதத் தகலப்பு ளில் உள்ள பவறு 

எகவபயனும்; ஆவணங் ள் ஏற்றுக்க ொள்ளப்படமொட்டொது. விண்ணப்பதொரியின் கபயர், 



பதசிய அகடயொள அட்கட இலக் ம், தி தி, தபொல் மு வரி, கபொலிஸ் அறிக்க யினொல் 

உள்ளடக் ப்படு ின்ற  ொலம், கபொலிஸ் தகலகம அலுவல த்தின் அதி ொரம் அளிக் ப்பட 

அலுவலரின் க கயொப்பம், அவரது அலுவல  முத்திகர ஆ ியன கபொலிஸ் அறிக்க யில் 

கதளிவொ வும் சரியொ வும் குறிப்பிடப்பட பவண்டும். 

 

4. வபாலிஸ் நிமலயங்களினால் ெழங்கப்படும் வபாலிஸ் அறிக்மககள் 

• அகனத்து கபொலிஸ் அறிக்க  ளும் 'கபொலிஸ் 423' படிவத்தில் தயொரிக் ப்பட பவண்டும். 

 டிதத் தகலப்பு ளில் உள்ள பவறு எகவபயனும் ஆவணங் ள் ஏற்றுக்க ொள்ளப்படமொட்டொது. 

 

• அறிக்க யிகன கபற்றுக்க ொள்வதற் ொ  கபொலிஸ் நிகலயத்திற்கு பணம் 

கசலுத்தியகமக் ொ  வழங் ப்பட்ட 'கபொது 172' படிவத்தின் பற்றுச் சீட்டின் மூலப்பிரதி 
சமர்ப்பிக் ப்படல் பவண்டும். 

 

• விண்ணப்பதொரியின் கபயர், பதசிய அகடயொள அட்கட இலக் ம், தி தி, தபொல் மு வரி, 

கபொலிஸ் அறிக்க யினொல் உள்ளடக் ப்படு ின்ற  ொலம், கபொலிஸ் கபொறுப்பதி ொரியின் 

க கயொப்பம், அவரது அலுவல  முத்திகர ஆ ியன கபொலிஸ் அறிக்க யில் கதளிவொ வும் 

சரியொ வும் குறிப்பிடப்பட பவண்டும். 

 

5. வெளிநாடுகளினால் ெழங்கப்படுகின்ற வபாலிஸ் அறிக்மககள் 

 

 இவ் அகமச்சின் க ொன்சியூலர் பிரிவின் தகலயடீ்டுடன் கபற்றுக்க ொள்ளப்பட்ட 

கவளிநொட்டு கபொலிஸ் அறிக்க  ள் அந் நொட்டின் இலங்க யின் இரொைதந்திர 
தூதர த்தினொல் அத்தக ய அறிக்க  சொன்றுப்படுத்தப்பட்டிருந்தொல் மொத்திரம் 

அல்லது க ொன்சியூலர் பிரிவின் பதவி நிகல அலுவலர் ஒருவரின் 

சொன்றுப்படுத்தலின்  ீழ் மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும்.  
 

 விண்ணப்பதொரி ளினொல் தனிப்பட்ட ரீதியொ  கபற்றுக்க ொள்ளப்டு ின்ற கவளிநொட்டு 

கபொலிஸ் அறிக்க  ள் அந்நொட்டின் இரொைதந்திர தூதர த்தினொல் அவ் ஆவணங் ள் 

சொன்றுப்படுத்தப்பட்டிருந்தொல் மொத்திரம் அல்லது இலங்க யில் அத்தக ய நொட்டிகன 

பிரநிதித்துவப்படுத்து ின்ற இரொைதந்திர தூர த்தினொல் சொன்கறொப்பம் இடப்பட்டிருந்தொல் 

மொத்திரம் சொன்றுப்படுத்தலுக் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். இம் மூலப்பிரமொணங் கள 

திருப்திப்படுத்தொத ஆவணங் ள் சொன்கறொப்பத்திற்கு முன்னர் சரிபொர்பதற் ொ வும் 

சொன்றுப்படுத்தலுக் ொ வும் வழங்கு ின்ற நொட்டின் இலங்க  இரொைதந்திர தூதர த்திற்கு 

திருப்பி அனுப்பப்படும். இம் முயற்சிக் ொ  எடுக் ப்படும்  ொலம்,க ொன்சியூலர் பிரிவின் 

 ட்டுப்பொட்டிற்கு அப்பொற்பட்டது என்பதகன தயவு கசய்து  வனிக் வும். 
 

6. கடவுச்சடீ்டுகள் 
 

 குடிவரவு குடிய ல்வு திகணக் ளத்தினொல் விநிபயொ ிக் ப்படும்  டவுச்சீட்டின்; 

புக ப்பட மற்றும் த வல் பக் ம்,திருத்தங் ள் மற்றும் அவதொனிப்பு பக் ங் ள் 

மொத்திரம் உண்கமப்பிரதியொ  சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். 
 

 இவ் ஆவணத்துடன் மூல  டவுச்சீட்டு சமர்பிக் ப்பட பவண்டும் அத்துடன் மூல 

 டவுச் சீட்டு  ிகடக் ப்கபறவில்கல எனின் குடிவரவு குடிய ல்வு 

திகணக் ளத்தினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதி ஒன்று சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  
சமர்பிக் ப்பட பவண்டும். 

 

7. வதாமலந்த கடவுச் சடீ்டுகள் பற்றிய வபாலிஸ் அறிக்மககமள சான்வறாப்பைிடுதல் 
 

 கதொகலந்த  டவுச் சீட்டு ள் பற்றிய கபொலிஸ் அறிக்க  ள் குடிவரவு குடிய ல்வு 

திகணக் ளத்தினொல் வழங் ப்படும் புதிய  டவுச்சீட்டில் கதொகலந்த  டவுச்சீட்டு 

பற்றிய கதொடர்புகடய குறிப்பு பமற்க ொள்ளப்பட்டிருந்தொல் மொத்திரம் 

சொன்கறொப்பமிடப்படும். 
 

 கதொடர்புகடய அறிக்க யிகன கபற்றுக்க ொள்வதற்கு கபொலிஸ் நிகலயத்திற்கு 

கசலுத்திய க ொடுப்பனவு கதொடர்பில் விநிபயொ ிக் ப்பட்ட 'கபொது 172' படிவத்தின் 

பற்றுச் சீட்டின் மூலப்பிரதி சமர்பிக் ப்பட பவண்டும். 



 
 

8. பிரஜா உரிமைச் சான்றிதழ் 

 

குடிவரவு குடிய ல்வு திகணக் ளத்தினொல் வழங் ப்பட்ட மூல பிரைொ உரிகமச் 
சொன்றிதகழ அத்திகணக் ளத்திலிருந்து மூன்று மொதங் ளினுள் கபற்றுக்க ொண்ட 

சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்கமப்பிரதியுடன் பசர்த்து சமர்ப்பிக்  பவண்டும். 
 

9. சொரதி அனுமதிப் பத்திரங் ள் 
 பமொட்டொர் பபொக்குவரத்து ஆகணயொளர் நொய த்தினொல் வழங் ப்படும் த வல் 

கபொழிப்பு மொத்திரம் சொன்கறொப்பமிடப்படும். 

 பத்திரத்தின் கபொழிப்புடன் பசர்த்துசொரதி அனுமதிப் பத்திரத்தின் மூலப்பிரதி 
சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும். 

 இலங்க  வொ னங் ள் அகமப்பினொல் (Ceylon Auto Mobile Association) வழங் ப்படும் 

ஆவணங் ள் பமொட்டொர் பபொக்குவரத்து ஆகணயொளர் நொய த்தினொல் 

சொன்றுப்படுத்தப்பட பவண்டும். 

10. ததசிய அமடயாள அட்மட 
 

 ஆட் களப் பதிவு கசய்வதற் ொன ஆகணயொளரினொல் வழங் ப்படும்  டிதத்தினமூலப் 
பிரதிக்கு மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும். 

 ஆட் களப் பதிவு கசய்வதற் ொன ஆகணயொளரினொல் வழங் ப்படும்  டிதத்தின்மூலப் 
பிரதிக்கு மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும். 

 கதொடர்புகடய பதசிய அகடயொள அட்கடயும் இக் டிதத்துடன் பசர்த்து சமர்ப்பிக் ப்பட 

பவண்டும். 
 

11. ைருத்துெச் சான்றிதழ் 

 இலங்க  மருத்துவ சகபயினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட மருத்துவச் சொன்றிதழ் ள் 

மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும். 

 இலங்க  ஆயுர்பவத மருத்துவ சகபயினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட ஆயுர்பவத 
மருத்துவச் சொன்றிதழ் ள் மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும். 

 

12. பட்டய அல்லது வதாழில்சார் நிறுெனங்களினால் ெழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் 

 பொரொளுமன்ற சட்டத்தினொல் கூட்டிகணக் ப்பட்ட பட்டய/ கதொழில்சொர் 
நிறுவனங் ளினொல் வழங் ப்படும் சொன்றிதழ் ளின் உண்கமப்பிரதி ள் கதொடர்புகடய 

நிறுவத்தினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்டிருப்பின் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும். 

 கவளிநொடு ளில் உள்ள பட்டய அல்லது கதொழில்சொர் 
நிறுவனங் ளினொலவழங் ப்பட்டசொன்றிதழ் ளுக்குசொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  
கதொடர்புகடய நிறுவனங் ள் சொர்பில் இலங்க யில் தொபிக் ப்பட்டுள்ள அதி ொரம் 

அளிக் ப்பட்ட உள்நொட்டு நிறுவனங் ; ளினொல் அல்லது அந்நொட்டிகன பிரதிநிதித்துவப் 
படுத்து ின்ற இலங்க யில் உள்ள தூதர த்தினொல் உண்கமப் பிரதி ளொ  
சொன்றுப்படுத்தப்பட பவண்டும். 

 

13. வதாழிநுட்ப ைற்றும் வதாழிற் பயிற்சிக்காக தாபிக்கப்பட்ட நிறுெனங்களினால் 

ெழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் 

 

 பொடகநறி கள நடொத்து ின்ற நிறுவனத்தினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட சொன்றிதழின் 

சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்கமப் பிரதியுடன் பசர்த்து மூலச்சொன்றிதழ் சமர்பிக் ப்பட 

பவண்டும். 

 பயிற்சி கநறியிகன நடொத்து ின்ற நிறுவனத்தினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட கதொடர்புகடய 

சொன்றிதழின் உண்கமப் பிரதி பயிற்சி கநறி நடொத்தப்பட்ட பபொது பதிவு கசய்யப்பட்ட 

நிறுவனம் ஒன்றொ  இருந்தது என்பகத உறுதிப்படுத்துவதற்கு மூன்றொம்நிகல  ல்வி 
மற்றும் கதொழிற் ல்வி ஆகணக்குழுவினொல் வழங் ப்படும்  டிதம் ஒன்றுடன் பசர்த்து 

சமர்பிக் ப்பட பவண்டும். சொன்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிற்சி கநறியின் கபயர், 
மூன்றொம்நிகலக்  ல்வி மற்றும் கதொழிற் ல்வி ஆகணக்குழுவினொல் வழங் ப்படும் 

 டிதத்தில் தரப்பட்ட கபயருடன் ஒத்திருத்தல் பவண்டும். 



 

14. பரீட்மசகள் திமணக்களத்தினால் ெழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் 

 பரீட்கச ள் திகணக் ளத்தினொல் நடொத்தப்படு ின்ற  .கபொ.த(சொ/த) பரீட்கச,  .கபொ.த 

(உ/த) பரீட்கச மற்றும் பவறு பரீட்கச ளின் சொன்றிதழ் ளின் சொன்கறொப்பத்திற் ொன 

விண்ணப்பங் ள் பத்தரமுல்கலயில் உள்ள இலங்க  பரீட்கச திகணக் ளத்திற்கு 

சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும்.அத் திகணக் ளத்தினொல் க ொன்சியூலர் பிரிவிற்கு பநரடியொ  

அனுப்பப்படும் அச் சொன்றிதழ் ள் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும். 

 

 பரீட்கச ள் திகணக் ளத்தினொல் வழங் ப்படும் அட்கடயிகன இப் பிரிவிற்கு சமர்பிக்  

பவண்டும். ஒவ்கவொரு ஆவணத்கதயும் சொன்கறொப்பமிடுவதற் ொ  க ொன்சியூலர் 

பிரிவினொல் ரூபொ 500/= அறவிடப்படும். பமற்குறித்த  ட்டணங் ளுக்  பமலதி மொ  

பரீட்கச ள் திகணக் ளத்திற்கு பசகவ  ட்டணங் கள  கசலுத்தபவண்டியிருக்கும். 

 

15. பாடசாமல ெிடுமகப்பத்திரங்கள் 

அரசொங்  பொடசொகல ளின்; அதிபர் ளினொல் வழங் ப்படு ின்ற சொன்றிதழ் ளும் அவற்றின் 

கமொழிகபயர் ப்பட்ட பிரதி ளும் பதகவயொயின் சொன்றுறுதிப்படுத்தப் படலொம். ஆயினும் இப் 
பிரிவிற்கு சமர்பிக் ப்படு ின்ற மூல பிரதியும் கமொழிகபயர் ப்பட்ட பிரதியும் பொடசொகல 

உள்ளடங்கும்  ல்வி வலயத்தின் வலயக்  ல்விப் பணிப்பொளரினொல் உரியவொறு 

சொன்றுப்படுத்தபடல் பவண்டும். 
 

16. தனியார்/சர்ெததச பாடசாமலகளினால் ெழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் 
 

•  ல்வி அகமச்சில் பதிவு கசய்யப்பட்ட தனியொர்/ சர்வபதச பொடசொகல ளினொல் 

வழங் ப்படும் சொன்றிதழ் ளின் சொன்கறொப்பத்திற் ொ  அத்தக ய பொடசொகல ளின் 

பிரதொனி ளொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட ஆவணங் ளின் உண்கமப் பிரதி ள் 

சமர்ப்பிக் ப்படபவண்டும்.   ல்வி அகமச்சின் தனியொர் பொடசொகல பிரிவினொல்; 

அல்லது வலயக்  ல்வி அலுவல த்தினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட ஆவணங் ள் 

மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும்.  
 

•  ல்வி அகமச்சில் பதிவு கசய்யப்படொத தனியொர்/ சர்வபதச பொடசொகல ளினொல் 

வழங் ப்படும் ஆவணங் ள், சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதி ளொ  மொத்திரம் 

அங் ீ ொரமளிக் ப்படக்கூடியன. இந் பநொக் த்திற் ொ  பொடசொகல ளின் தகலவர் ளினொல் 

வழங் ப்படும் சொன்றிதழ் ளின் மூலப்பிரதி ள்  பொடசொகல தகலவரினொல் 

சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட கதொடர்புகடய ஆவணங் ளின் நிழற்பிரதி ளுடனும் 

பொடசொகலயின் வியொபொர பதிவுச் சொன்றிதழின் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட 

உண்கமப்பிரதியுடனும் பசர்த்து சமர்ப்பிக் ப்படபவண்டும். 

 

17. சைய அல்லது கலாசார நிறுெனங்களினால் ெழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் 

சமய அல்லது  லொசொர நிறுவனங் ளினொல் வழங் ப்படும் ஏபதனும் சொன்றிதழ் 

அத்தக ய சொன்றிதழொனது குறித்த விடயத்திற் ொ  அரசொங்  திகணக் ளத்தினொல் 

வழங் ப்பட்டிருந்தொல் மொத்திரம் அல்லது கதொடர்புகடய அரசொங்  திகணக் ளத்தின் 

அத்தக ய நிறுவனம் பதிவு கசய்யப்பட்டு குறித்த திகணக் ளத்தினொல் அத்தக ய 

த வல் ன்றுப்படுத்தப்பட்டொல் மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  
ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். 
 
 

18. உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் அங்கீகரிக்கப்படும் வெளிநாட்டு பரீட்மசகள் வதாடர்பில் 

ெழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் 

 

• உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற பரீட்மசகமள 

நடாத்துெதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு முகெர் நிமலயங்களினால் 

ெழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் இலங்மகயில் தாபிக்கப்பட்டுள்ள உள்நாட்டில் 

அங்கீககரிக்கப்பட்ட அலுெலகத்தினால் அல்லது அந் நிறுெனம் அமையப்வபற்றுள்ள 

நாட்டிமன பிரதிநிதிதித்துெப்படுத்துகின்ற தரகத்தினால் உண்மைப்பிரதிகளாக 

சான்றுப்படுத்தப்பட்டடிருந்தால் ைாத்திரம் சான்றுறுதிப்படுத்தப்படும்.  

 



• எனினும், ஐக்கிய இராச்சியத்தில் உள்ள நிறுெனத்தினால் ெழங்கப்படுகின்ற 

சான்றிதழ்கள் வதாடர்பில் பிரிடிஸ் கவுன்சிலினால் (British Council) சான்றுப்படுத்தப்பட்ட 

உண்மைப் பிரதிகளும் ஐக்கிய அவைரிக்காெில் உள்ள நிறுெனங்களினால் 

ெழங்கப்படுகின்ற சான்றிதழ்கள் வதாடர்பில் ஐக்கிய அவைரிக்கா புல்பிமரக் 

ஆமணக்குழுெினால் (US Fulbright Commission) சான்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்மைப் பிரதிகளும் 

சான்றுறுதிப்படுத்துெதற்காக கருத்திற் வகாள்ளப்படும். தனியொர் நிறுவனங் ளின்  
 

19. தசமெ பற்றிய தசமெச் சான்றிதழ்கள் 
 தனியொர் துகறயில் கதொழில்புரிதல் கதொடர்பில் தனியொர் நிறுவனகமொன்றினொல்; 

வழங் ப்படும் பசகவச் சொன்றிதழ் உண்கமப் பிரதிகயொன்றொ  மொத்திரம் 

உறுதிப்படுத்தப்படுவதுடன் இந்பநொக் த்திற் ொ  மூல ஆவணத்துடன் பசர்த்து குறித்த 

நிறுவனத்தின் தகலவரினொல் சொன்றுப்படுத்தப்படுத்தப்பட்ட நிழற்பிரதிகயொன்று 

சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும். 
 நியமனக்  டிதத்தின் மூலப்பிரதி, பதவியுயர்வு ஆவணங் ளின் மூலப்பிரதி மற்றும் 

கதொழிலின்  டந்த இறுதி 03 மொதங் ளின் சம்பள அறிக்க  ள், ஊழியர் பசமலொப நிதியம் 

மற்றும் ஊழியர் நம்பிக்க ப் கபொறுப்பு நிதியம் என்பவற்றுடன் கதொடர்புபட்ட ஆவணங் ள் 

சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும். 
 முகறயொன நியமனக்  டிதத்திகன அல்லது பவறு ஆவணங் கள சமர்ப்பிக்  தவறு ின்ற 

பபொது நிறுவனத்தின் தகலவரினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பசகவச் சொன்றிதழின் 

உண்கமப் பிரதியுடன் பசகவச் சொன்றிதழின் மூலப் பிரதியும் பிரபதசத்தின் பிரபதச 

கசயலொளரினொல் அல்லது வழங்கும் அதி ொரியினொல்  சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் 

வியொபொர பதிவின் உண்கமப் பிரதியும் சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும். 

20. உள்நாட்டு பல்கமலக்கழகங்களினால் ெழங்கப்படும் பட்டச் சான்றிதழ்கள் 

• கதொடர்புகடய பல் கலக் ழ த்தின் பதிவொளரினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்கமப் 

பிரதி ளின் பதகவயொன எண்ணிக்க யுடன் பசர்த்து பட்டச் சொன்றிதழின் மூலப் பிரதி 
சமர்ப்பிக் ப்படல் பவண்டும். கதொடர்புகடய பல் கலக் ழ த்தினொல் ஆவணங் ள் 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் மொத்திரம் பட்டச் சொன்றிதழ் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும். 

• இதற் ொ  குறித்த பல் கலக் ழ ம் எடுத்துக்க ொள் ின்ற  ொலம் இந் நிறுவனத்தின் 

 ட்டுப்பொட்டிற்கு அப்பொற்பட்ட விடயமொகும். இது கதொடர்பிலொன விசொரகண கள 

கதொடர்புகடய பல் கலக் ழ த்திடம் பமற்க ொள்ளமுடியும். 

21. வெளிநாட்டு பல்கமலக்கழகங்களினால் ெழங்கப்படும் பட்டச் சான்றிதழ்கள் 

• கவளிநொட்டு பல் கலக் ழ த்தில் இருந்து கபற்றுக்க ொண்ட பட்டச் சொன்றிதழ் ஒன்றுக்கு 

சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  கவளிநொட்டில் உள்ள இலங்க  தூதர ம் அல்லது 

இலங்க யில் உள்ள கதொடர்புகடய நொட்டின் தூதர ம் ஏதொவது ஒன்றினொல் 

சொன்றுப்படுத்தப்பட பவண்டும். பிரதி ளின் எண்ணிக்க யுடன் பசர்த்து மூலப்பிரதி 
சமர்ப்பிக் ப்படல் பவண்டும். 

 

• எனினும், ஐக் ிய இரொச்சியத்தில் உள்ள நிறுவனத்தினொல் வழங் ப்படு ின்ற சொன்றிதழ் ள் 

கதொடர்பில் பிரிடிஸ்  வுன்சிலினொல் (British Counsil)  சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்கமப் 

பிரதி ளும் ஐக் ிய அகமரிக் ொவில் உள்ள நிறுவனங் ளினொல் வழங் ப்படு ின்ற 

சொன்றிதழ் ள் கதொடர்பில் ஐக் ிய அகமரிக்  புல்பிகரக் ஆகணக்குழுவினொல் 

சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்கமப் பிரதி ளும் சொன்கறொப்பத்திற் ொ   ருத்திற் க ொள்ளப்படும். 

22. சத்திய கூற்றுகள் ;/ அற்தறானித் தத்துெங்கள் 

• இலங்க ப் பிரகையினொல் அல்லது இலங்க ப் கூட்டொண்கம பிரகையினொல் விளம்பப்பட்டு 

க கயொப்பமிடப்பட்ட சத்தியக் கூற்று அல்லது அற்பறொனித் தத்துவம் மொத்திரம் 

சொன்கறொப்பத்திற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். இலங்க ப் கூட்டொண்கம பிரகை, அது பற்றிய 

த வல் கள நிரூபிப்பதற் ொ  துகண ஆவணங் கள சமர்பிக்  பவண்டும் (உதொரணம்: 

 ம்பனிப் பதிவொளரினொல் சொன்றுப்படத்தப்பட்ட படிவம் 20 ஆவணம்) 

• சத்தியக்கூற்று/அற்பறொனித் தத்துவம் சட்டத்தரணி ஒருவரினொல் 

தயொரிக் ப்பட்டிருப்பின்,  உயர் நீதிமன்றத்தின் பதிவொளர் சொன்றுப்படுத்த பவண்டும்.  

சத்தியக்கூற்று/ அற்பறொனித் தத்துவம் சமொதொன நீதவொன் ஒருவரினொல்    



தயொரிக் ப்பட்டிருப்பின், நீதி அகமச்சின் சமொதொன நீதவொன் பிரிவினொல் பமகலொப்பம் 

இடப்பட பவண்டும். 

• சத்தியக்கூற்றில் அல்லது அற்பறொனித் தத்துவத்தில் தரப்பட்டுள்ள உண்கம கள 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு கதொடர்புகடய உத்திபயொ பூர்வ ஆவணங் ள் 

சமர்ப்பிக் ப்படபவண்டும். சத்தியக்கூற்றில் அல்லது அற்பறொனித் தத்துவத்தில் 

தரப்பட்டுள்ள த வல் கள உறுதிப்படுத்துவதற்குகதொடர்புகடய  உத்திபயொ éர்வ 

ஆவணங் ள் சமர்ப்பிக் ப்படொத சந்தர்ப்பத்தில் அத்தக ய சத்தியக்கூற்று அல்லது 

அற்பறொனித் தத்துவம் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ   ருத்திற்க ொள்ளப்படமொட்டொது.  

• பிறப்புச் சொன்றிதழ் ள், திருமணச் சொன்றிதழ் ள், மரணச் சொன்றிதழ் ள்,  டவுச்சீட்டு ள், 

சொரதி அனுமதிப்பத்திரங் ள், பதசிய அகடயொள அட்கட ள் பபொன்ற அரசொங் த்தினொல் 

வழங் ப்படு ின்ற அகடயொள ஆவணங் ளில் பமற்க ொள்ளப்படு ின்ற திருத்தங் கள 

உறுதிப்படுத்துவதற் ொ  சமர்ப்பிக் ப்படு ின்ற சத்தியக்கூற்று ள் மூலப்பிரதி 
ஆவணத்தில் திருத்தம் பமற்க ொள்ளப்பட்டு வழங் ப்படு ின்ற அதி ொரியினொல் 

சொன்றுப்படுத்தப்பட்டிருப்பின் மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும்.  

• கபற்பறொர் அல்லது சட்டரீதியொன பொது ொவலர் தவிர மூன்றொம் தரப்பினகரொருவர் 

மூலம் கவளிநொடு கசல்வதற்கு வயது குகறந்த பிள்களக் ொ  தயொரிக் ப்படும் 

சத்தியக்கூற்று ள், கசொல்லப்பட்ட மூன்றொம் தரப்பினருடன் அத்தக ய பிள்கள 

பயணிப்பதற்கு குடியியல் நீதிமன்றகமொன்றினொல் அல்லது நன்னடத்கத மற்றும் 

சிறுவர் பரொமரிப்பு ஆகணயொளரினொல்  அத்தக ய மூன்றொம் தரப்பினரக்கு அனுமதி 
வழங் ப்பட்டிருந்தொல் மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். 

• கவளிநொட்டில் வசிக் ின்ற எவபரனும் இலங்க யர் க ொன்சூலர் சட்டத்தின்  ீழ் 

இலங்க  தூதர த்தில் அதி ொரமளிக் ப்பட்ட அலுவலர் ஒருவர் முன்னிகலயில் 

சத்தியப் கூற்று ஒன்றிகன அல்லது அற்பறொனித் தத்துவம் ஒன்றிகன விளம்பலொம் 

அல்லது க கயொப்பமிடலொம். 

 

23. நீதிமுமற ஆெணங்கள் 

• நீதிமுகற ஆவணங் கள சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஆவணங் ளின் மூலப்பிரதி ள் 

சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும். இகவ அகனத்தும் கதொடர்புகடய நீதிமன்ற பதிவொளரினொல் 

சொன்றுப்படுத்தப்பட்டிருக்  பவண்டும். ஆவணத்தில் உள்ள விடயங் ள் கதொடர்புகடய நீதிபதியினொல் 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னபர சொன்கறொப்பம் அளிக் ப்படும். 

• விவொ ரத்து சொன்று ளுக்கு முற்றொன தீர்ப்பொகண வழங் ப்பட்டிருப்பின் முற்றொன 

தீர்ப்பொகணயின் மீது மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்தப்படும். எனினும், பின் முற்றொனதீர்வும் 

இவ்வலுவல த்திற்கு சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும். முற்றொன தீர்வு மொத்திரம் 

சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படொது என்பகத தயவுகசய்து  வனத்தில் 

க ொள்ளவும்.   

குறிப்பு: கதொடர்புகடய நீதி மன்றம் எடுக்கும்  ொலம் இவ் அலுவல த்தின்  ட்டுப்பொட்டிற்கு 

அப்பொற்பட்டதொகும் இதனொல், இது குறித்த விசொரகண ள் குறித்த நீதி மன்றத்திடம் 

பமற்க ொள்ளப்படலொம். 

24. பிள்மள ைகதெற்பு ஆெணங்கள் 

பிள்கள ம பவற்பு ஆவணங் ளுடன்  பின்வரும் ஆவணங் ள் 
இகணக் ப்பட்டிருந்தொல்மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும்.    



• மொவட்ட நீதிமன்றத்தின் மொவட்ட நீதிபதியினொல் வழங் ப்படும் ம பவற்புக்   ட்டகள 
(படிவம் 4) 

• பிள்களயின் இயற்க  கபற்பறொரின்/பொது ொவலரின் விருப்பத்திகன நீதிமன்றத்திற்கு 
உறுதிகசய் ின்ற சட்டத்தரணிகயொருவரினொல் தயொரிக் ப்பட்ட ஆவணம் (படிவம் 20) (இது 
உயர் நீதிமன்ற பதிவொளரினொல் சொன்றுப்படத்தப்படபவண்டும்)  

• ம பவற்ற கபற்பறொருக்கு நன்னடத்கத மற்றும் சிறுவர் பரொமரிப்பு ஆகணயொளரினொல் 
வழங் ப்படும்  டிதம் 

• நன்னடத்கத மற்றும்  சிறுவர் பரொமரிப்பு ஆகணயொளரினொல் கவளிநொட்டு அலுவல் ள் 
அகமச்சிற்கு வழங் ப்பட்ட  டிதம் 

• பிள்களயின் பிறப்புச் சொன்றிதழ்  

• பதிவொளர் நொய த்தினொல் வழங் ப்படும் ம பவற்புச் சொன்றிதழ்  

• பஹக் சமவொயத்தின் 23ஆவது உறுப்புகரயின்  ீழ் வழங் ப்படும் இணக் க்  டிதம் 
(இரண்டு கபற்பறொர் ளும் இலங்க யரொ  இருப்பின், இது பதகவயில்கல) 

25. கிராை தசெகரின் ; சான்றிதழ்கள்  

•  ிரொம பசவ ரினொல்  வழங் ப்படும் சொன்றிதழ் ள் மூலம் வதிவிடம் மற்றும் தங் ியிருப்பபொர் 

பற்றிய த வல் கள மொத்திரம் உறுதிப்படுத்த முடியும். 

• “DS 4” படிவத்தில்  ிரொம பசகவயொளரினொல் வழங் ப்பட்டு பிரபதச கசயலொளரினொல் 

பமகலொப்பமிடப்பட்ட த வல் ள் சொன்கறொப்பத்திற் ொ   ருத்தில் க ொள்ளப்படும். பிரபதச 

கசயலொளரினொல் பமகலொப்பமிடப்படொத  ிரொமபசவ ரின் சொன்றிதழ் ள் 
சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படொது. 

 

26. இலங்மக வெளிநாட்டு தெமல ொய்ப்பு பணியகத்தினால் ெழங்கப்படும் பயிற்சி 
சான்றிதழ்கள்  (SLBFE) 

இலங்க  கவளிநொட்டு பவகல வொய்ப்பு பணிய த்தினொல் வழங் ப்படும் பயிற்சி சொன்றிதழ் ள், 

இலங்க  கவளிநொட்டு பவகல வொய்ப்பு பணியக் த்தின் அதி ொரமளிக் ப்பட்ட அதி ொரி 

ஒருவரினொல் க கயொப்பமிடப்பட்ட சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்கமப் பிரதியுடன் மூலச் சொன்றிதழ் 

சமர்ப்பிக் ப்பட்டொல் மொத்திரம் சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும்.  

 

27.  சில நிதிச் சட்ட அதிகாரங்களின் கீழ் பல் தெறு அரசாங்க நிறுெனங்களினால் 

ெழங்கப்படும் உத்தரவுப்பத்திரங்கள் அல்லது ஆெண 

• சொன்கறொப்பத்திற் ொ  அந்நிறுவனத்திற்கு உரித்தளிக் ப்பட்ட நியதிச்சட்ட அதி ொரத்தின் 

 ீழ் அரசொங்  நிறுவனகமொன்றினொல் வழங் ப்படும் ஆவணகமொன்றின் அல்லது 

உத்தரவுப்பத்திரகமொன்றின் மூலப்பிதியுடன் வழங் ம் அதி ொரியினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட 

உண்கமப்பிரதி சமர்ப்பிக் ப்படபவண்டும்.  

• அத்தக ய ஆவணங் ளின் அல்லது உத்தரவுப்பத்திரங் ளில் உள்ளடங் ியள்ளகவ 

கதொடர்பகடய அதி ொரியினொல் உறுதிப்படத்தப்பட்ட பின்னபர  சொன்றுறுதிப்படுத்தல் 

அளிக் ப்படும்.  

குறிப்பு: வதாடர்புமடய அரசாங்க நிறுெனம் எடுக்கும் காலம் இவ் அலுெலகத்தின் 

கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டதாகும் இதனால், இது குறித்த தாைதம் பற்றிய ெிசாரமணகள் 

குறித்த அரசாங்க நிறுெனத்திடம் தைற்வகாள்ளப்படலாம். 

 

28. ஏற்றுைதி ஆெணங்கள் 



• இவ் அகமச்சில் பதிவுகசய்யப்பட்ட வர்த்த  சம்பமளனம் ஒன்றினொல் மூலச் சொன்றிதழ் 

வழங் ப்பட்டு முத்திகரயிடப்பட்டிருந்தொல் ஏற்றுமதி ஆவணங் ள் 

சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  ஏற்றக்க ொள்ளப்படும்.  

• ஏற்றுமதி ஆவணத் கதொகுதிகயொன்றிற்கு சொன்கறொப்பம் அளிப்பதற்கு  ட்டணமொ  ரூபொ. 

6000.00 அறவிடப்படும். மூலச் சொன்றிதழின் ஒவ்கவொரு தனித் கதொகுதிக்கும் பவறொ   ட்டணம் 

அறவிடப்படும். ஒவ்கவொரு மூலச் சொன்றிதழுக்குமொன ஏற்றுமதி ஆவணத் கதொகுதியும் 

பின்வரும் ஆவணங் கள உள்ளடக் லொம் 

• மூலச் சொன்றிதழ் 

• விகலப்பட்டியல்/வர்த்த  விகலப்பட்டியல் 

•  ப்பற் சரக்குப் ஏற்றுமதிப் பட்டியல்  

• ஆபரொக் ியச் சொன்றிதழ் ள் 

• ஆய்வுகூடச் சொன்றிதழ் ள் 

• பகுப்பொய்வு அறிக்க  ள் 

• தொவரநலச் சொன்றிதழ் ள் 

• கதொற்றுத் தகட ொப்புச்சொன்றிதழ் ள் 

இதற்கு பமலதி மொ , மூலச் சொன்றிதழ் இன்றி பவறொன சொன்கறொப்பத்திற் ொ  பின்வரும் 

ஆவணங் ள் ஏற்றுக்க ொள்ளப்படும். பவறொ  சொன்கறொப்பம் இடப்படும் ஒவ்கவொரு 

ஆவணத்திற்கும்ரூபொ 800/= அறவிடப்படும். 

 ஆபரொக் ியச் சொன்றிதழ் ள் 

 ஆய்வுகூடச் சொன்றிதழ் ள் 

 பகுப்பொய்வுச் சொன்றிதழ் ள் 

 தொவரநலச் சொன்றிதழ் ள் 

 கதொற்றுத் தகட ொப்புச்சொன்றிதழ் ள் 

 சுதந்திர விற்பகனச் சொன்றிதழ் ள் 

 தர நியமச் சொன்றிதழ் ள் 

 சத்தியக் கூற்று ளும் அற்பறொனித் தத்துவங் ளும் (உயர் நீதிமன்றத்தினொல் 

சொன்றுப்படுத்தப்படபவண்டும்) 

29. ெியாபாரத்துடன் / கம்பனிகளுடன் வதாடர்புபட்ட ஆெணங்கள 

அ. கம்பனிப் பதிவுச் சான்றிதழ்  

 ம்பனி ள் பதிவொளரிடம் இருந்து அண்கமயில் எடுக் ப்பட்ட சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட  உண்கமப் 

பிரதியுடன் அல்லது மூலப்பிரதி ஆவணங் ளுடன் அண்கமயில் கசலுத்தப்பட்ட வரிப் 

பற்றுச்சீட்டுடன் நிழற் பிரதி சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும்.  ம்பனி 
பதிவொளரினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட படிவம் 20 உம்  ம்பனியின் க கயொப்ப அதி ொரத்திகன 

சரிபொர்ப்பதற் ொன துகண ஆவணமொ   ப ொரப்படும். 

  

ஆ. தனிப்பட்ட ெியாபாரப் பதிவுச் சான்றிதழ் ; 
 

 தனிப்பட்ட வியொபொரப் பதிவுச் சொன்றிதழுக்கு சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  
மூலப்பிரதியுடன்  பிரபதச கசயலொளரினொல் வழங் ப்பட்ட சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரிதியுடன் 



அண்கமயில்  கசலுத்தப்பட்ட பணப்பற்றுச் சீட்டு கள இகணத்து விண்ணப்பதொரி சமர்ப்பிக்  
பவண்டும். 
 
 

இ. கூட்டிமணவு பற்றிய உறுப்புமர அல்லது சமபத் தரீ்ைானங்கள் 

 

 ம்பனி ஒன்றின் கூட்டிகணவு பற்றிய உறுப்புகரயிகன அல்லது சகபத் தீர்மொனங் கள  

சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  பின்வரும் இரு வழிமுகற ள் விண்ணப்பதொரரினொல்  பின்பற்றப்பட 

பவண்டும். 

•  ம்பனி ஒன்றின் கூட்டிகணப்பு பற்றிய உறுப்புகர அல்லது  ம்பனி ஒன்றின் சகபத் 

தீர்மொனங் ள்,  ம்பனி ள் பதிவொளரிடம் பதியப்படல்/ குறிக் ப்படல் பவண்டும். அத்துடன் 

பதிவு கசய்யப்பட்ட/ குறிக் ப்பட்ட ஆவணத்தின் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்கமப் பிரதி 
சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும்.  

அல்லது 

•  ம்பனியின் சட்ட அலுவலரின்/ ம்பனிச் கசயலொளரின் (சட்டத்தரணி) முன்னிகலயில் 

சகப உறுப்பினர் ளொல் ஒப்பமிடப்பட்ட கூட்டிகணப்பு மூல உறுப்புகரயிகன அல்லது 

சகபத் தீர்மொனத்திகன உயர் நீதிமன்ற சொன்றுப்படுத்தலுடன் விண்ணப்பதொரர் சமர்ப்பிக்  

பவண்டும்.  

• குறிப்பு: இரு வழிமுகற ளுக்கும்  ம்பனி பதிவுச் சொன்றிதழும் படிவம் 20 உம் துகண 

ஆவணங் ளொ  சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும். 

ஈ. படிெம் 20 

  ம்பனி ஒன்றின் படிவம் 20 ஐ சொன்றுறுதிப்படுத்துவதற் ொ  விண்ணப்பதொரர்;  ம்பனி ள் 

 பதிவொளரினொல் வழங் ப்படும் படிவம் 20 ஆவணத்தின் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்கமப் 

 பிரதி ஒன்றிகன சமர்ப்பிக்  பவண்டும்.  

 

 குறிப்பு:  ம்பனி பதிவுச் சொன்றிதழ் துகண ஆவணமொ  சமர்ப்பிக் ப்பட பவண்டும். 

 

உ. கணக்காய்வு வசய்யப்பட்ட கணக்குகளின் அறிக்மக 

 ம்பனி ஒன்றின்  ணக் ொய்வு கசய்யப்பட்ட  ணக்கு அறிக்க  ள், பட்டயக்  ணக் ொளர்  

ஒருவரினொல் க கயொப்பமிடப்பட பவண்டும். அத்துடன் அவர் பற்றிய  உண்கமத்தன்கன அவருக்கு 

உத்தரவுப் பத்திரம் வழங்கும் நிறுவனத்தினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட பவண்டும் (உதொரணம்: இலங்க  

பட்டய  ணக் ொளர் ள் நிறுவனம்). 


