විදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
දකොන්සියුලර් අාංශය

දේඛන සත්ාපනයනය සා ා මාර්ද ෝපනයදේශ

ක ොන්සියුලර් අංශකේ සත්යාපනය ක රීමේකඒ ක
ලබ

සහති

පනයත්ර හා කඛන

ක

ඟින් සිදු

්රී ලං ා ර ක විසින් පනයත්

ව්යව්සථාාිතත් අික ාරි ක ව්කීම ්  කතකත් නිකුත්

ර

ර

රනු

ලද නිසි බලක සහිත් නිලධාරිකකකු විසින්

ලද නිව්රරදි හා සත්ය කඛන ක්  බව්ත ්රී ලං ා

ර ක කව්නුකව්න් ත්හවුරු රීමේ යි. ක අනුව් ඔබ විසින් ඉදිරිපනයත්
විශථව්ාසනීකත්ව්ක කාා පනයරිදි ත්හවුරු

රනු ලබන්කන් ඔබ විසින් ඉදිරිපනයත්

ර

ලද සෑ කඛන ක්  අව්යා ත්ව්ක හා

රකරනීක න් අ තුරුව් පනය ණ්  සත්යාපනය ක රීමේ සිදු ක කර්.

පනයහත් සඳහන් උපනයකදසථ හා ාර්කකෝපනයකේශකන් අනුක ක රීමේක න් ඔබකේ ාර්කකන් ව්ඩාත් ාර්ක් ෂ ව්
හා ඵලදායීව් ඉටු ර කරනී ත හරරී ව්නු ඇත්. දමකී උපනයදෙස්වලට අනුකූල දනොවන දේඛන සත්ාපනයනය
කිරීම පිණිස භාර ැනීමට දනො ැකි වන බව කාරුණිකව සලකන්න.
දපනයොදු කරුණු :
01. සත්යාපනය ක රීමේ
අනිව්ාර්කකකන්

ිතණිස කඛන
ඉදිරිපනයත්

භාර කද

අක විසින් ව්ලංගු හඳු ාකරනීකඒ කඛන ක් 

ළ යුතුක. පනයහත් සඳහන් හඳු ාකරනීකඒ කඛන

පනය ණ්  ක

අංශක

විසින් ිතළිකනු ලරකේ.
 ්රී ලං ා ද්ේකලයින් යපකපනයදිං ක රීමේකඒ කදපනයාර්තුකඒන්තුව් විසින් නිකුත්

ළ

ාති

හරඳුනුඒපනයත්
 ්රී ලං ා මක

හා වික

කදපනයාර්තුකඒන්තුව් විසින් නිකුත්

 ්රී ලං ා ක ෝතර් රා රව්ාහ
 විකේශි කකකු

ඒ ත්

කදපනයාර්තුකඒන්තුව් විසින් නිකුත්
ර

ළ ක න් බලපනයත්රක

කාසථතුව් අක ක කර්.)

ේවිත්ව් ද්රව්රසිභාව්ක හිමි ්රී ලාංරී කන් ්රී ලං ා ර ක

සඳහන් ව්ලංගු හඳු ාකරනීකඒ කඛන ක්  ඉදිරිපනයත්
ර

ළ ව්ලංගු රිකදුරු බලපනයත්රක

රකතහි බලකලත් මකත් ක විසින් නිකුත්

(විකේශීක කසේව්ාලාභීන්කකන් අක
සර.යු.- කව් ත් රත

ළ ව්ලංගු ක න් බලපනයත්රක

න්න් නිකුත්

ළකහොත් පනය ණ්  ්රී ලාංරී

ළ ඉහත්

ද්රව්රසිකන්කකන් අක

කසේව්ා කාසථතුව් කතකත් කසේව්ක ලබා කත් හරරීක.

02. සහති

පනයත්ර සත්යාපනය ක

ර කරනී

සඳහා අදාළ සහති ව්ල අයිති රු

අත්ර, එකසේ පනයරමිම  ත ක ොහරරී අව්සථාාව් දී පනයරමිකණ

පනයරමිම 

අක්් ෂා

ර

ත්ර රත්ත්ාකේ

 සඒපූර්ණ


ාති

හරඳුනුඒපනයකත් අං ක

 පනයදිං ක යපිත ක
පනයරහරදියපව් සඳහන්

ර,සහති

පනයත් හිමි රු විසින් නිකුත්

ළ බලක පනයරව්මේකඒ යපිතක්  සහ සහති

අයිති රුකේ ක න් බලපනයත්රකේ ිතතපනයත්්  ස ක ක ොන්සියුලර් අංශක කව්ත් ඉඛීම ්  ඉදිරිපනයත්

පනයත්ර

ළ යුතුක.
1

සහති

පනයත්ර අයිති රුත ව්ලංගු ක න් බලපනයත්රක්  ක ො රති

ක ොට්ඨාශකේ ග්රා නිලධාමේ ඉදිරිකේ අත්සන්
අත්ස

සහිත්ව් ඉදිරිපනයත්

එව්රනි කඛන

ර ග්රා නිලධාමේකේ අත්ස

සහ රාකේශීක කඛ ඒකේ අනු

ළ යුතුක.

සත්යාපනය ක රීමේ ත භාර කරනී

රාඛ සතු බව්

ඒ, අදාළ බලක පනයරව්මේකඒ යපිතක ත් න් පනයදිං ක

ිතළිබඳව් අව්සන් රණරණක ක ොන්සියුලර් අංශකේ අධය් ෂ

ාරුණි ව් සල න් .

03. ව්කස අවුරුදු 18ත අඩු දරුව්න්කේ සහති

සත්යාපනය ක

භාර රු කහෝ භාර රු විසින් බලක පනයව්ර
ක න් බලපනයත්රකේ ිතතපනයත්ද ඉදිරිපනයත්

ර කරනී සඳහා අදාළ දරුව්න්කේ නීත්යානුලල

ලද යපිතක්  රැකක

ළ යුතුක. (ක හිදී තුන්ව්

පනයරමිම  අව්ශය ව්

අත්ර භාර රුකේ

පනයාර්ශව්ක්  න්න් කසේව්ාව් ලබා කරනී

ිතළිබඳ උපනයකදසථ අදාළ කේ.) ත්ව්ද දරුව්න්කේ කද ාිතක/භාර ාරත්ව්ක ස ාා රීමේකඒ කඛන

ඉදිරිපනයත්

ළ යුතුක. දේ සා ා ෙරුවන් රැද න ඒම අවශ දනොදේ.
්රී ලං ා විභාක කදපනයාර්ත්කඒන්තුකව්න් නිකුත්

ර

ාපතපනයත් ස ප පනයරමිකණ

අකත ද ඉහත්

රු

අදාළ කේ.
04. සත්යාපනය ක රීමේ
05. ව්යා

කඛන

ලබා කරනී
කද

සත්යාපනය ක

ඉදිරිපනයත් රීමේ දවව්ඒ ලරබික හරරී ව්රදරී.

ර කරනී

ිතණිස කහෝ කඛන

ඉ්  නින් සත්යාපනය ක

සඳහා රීසිදු පනයාර්ශව්ක ත මුදඛ ලබා දීක න් ව්ලරී

අත්ර ක

නිමේ් ෂණක
ක්රිකාත්

සඳහා ව්යා කඛන

කකොඩ රන්ඛකඛ සෑ

රනු ලබ
ර

බරවින් එව්රනි

මකත්

රකේශක් 

කව්ත් ඉදිරිපනයත් රීමේ ත

06. පනය.ව 1.30 න් පනයසුව කේලාව්න් කව්න් රීමේ

තයුතු

කලස ත්රකේ දරනුඒ

මර් ිතත්

ාර්කකන්ත සඒබන්ධ ව්
ර

ර රා

ර

සහති

බව් දරනුඒ කදනු ලරකේ.

(Appointments)අදාළ දි ත අත්හිටුව්

බරවින් රීසිදු
න්න්

සත්යාපනය ක රීමේ දපනය.ව.7.30 සිට පනය.ව 3.00 ද් ව්ා සිදු ක කර්.

07. එ්  කඛන ක්  සත්යාපනය ක රීමේ සඳහා කාසථතු පනයහතින් දර් කේ.(2018.01.01 දි
පනයරිදි 2017.11.09 දි

ඟින්

ඕ ෑ අකකකු නීතික

නිළධාරිකකකු හමුවී ක සඒබන්ධකකන් ඉඛීමඒ රීමේක න් ව්ළරීන් . විභාක කදපනයාර්ත්කඒන්තුව්
නිකුත්

ර

නිකුත්

සිත බලපනයරව්රත්කව්

ර ලද අතිවිකශේෂ කරසට් පනයත්රකත අනුව් සංකශෝිකත් කාසථතු පනයහත් පනයරිදි

කේ.)
 ්රී ලාංරී

ද්රව්රසිකකකුකකන් රුිතකඛ 800/ක ්  ද

 විකේශි කකකුකකන් රුිතකඛ 1500/ක ්  ද
 විභාක කදපනයාර්තුකඒන්තුව්
විසින් නිකුත්

ර

කදපනයාර්තුකඒන්තුව් කව්

න්න් පනයව්ත්ව්

සහති

විභාක කව්නුකව්න් එ

කදපනයාර්තුකඒන්තුව්

සඳහා රුිතකඛ 500/ක ්  ද (කඒ සඳහා විභාක

කසේව්ා කාසථතුව්්  අක

රනු ලරකේ.)
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 ක

ාර්කාලකේ අනු ත් ව්ාණි ය

කඛන

්ඩඩලක්  විසින් සහති

ට්තලක්  සත්යාපනය ක රීමේ

ර

සඳහා රුිතකඛ 6000/ක

ලද අපනය ක

කාසථතුව්්  ද අක

ක කර්.
සිකලු

කකවීඒ අදාල කකවීඒ

කකවී ත
කකව්

තයුතු

වුළුව්ලත පනය ණ්  මුදයපන් කහෝ ණක/හර

රන් . සෑ

කකවී ්  සඳහා

ාපතපනයත්

රිසිට් පනයත්රක්  නිකුත්

ලද සඒපූර්ණ මුදඛ ර ාණක නිව්රරදිව් සතහන් ව් තිකේ දරයි

ර

ඟින් පනය ණ් 

අත්ර ත් න් විසින්

වුන්තරකකන් ිතතත් වී ත කපනයර

පනයරි් ෂා රීමේ ඔබකේ ව්කීම රී.
08. රීසිදු ඡාකා ිතතපනයත් කඛන ක්  සත්යාපනය ක රීමේ ිතණිස භාර ක ොකරකන්. ත්ව්ද සෑ කඛන ක් 
පනයරිකලෝ
කත් (Scan) ර බරවින් දිරාපනයත් වූ කහෝ පනයළුදු වූ කඛන ඉදිරිපනයත් රීමේක න් ව්ලරීන්කන්
ඒ ර වි.
09. රීසිකඒ මකත් ක ත කහෝ විකේශ ත්ා ාපනයති

ාර්කාලක ත කකොමුව් සතහන් ක ොත ඇති රීසිදු යපිතක් 

සත්යාපනය ක රීමේ ිතණිස භාර කනු ක ොලරකේ.
10. සිංහල, කද ළ කහෝ ඉංගී්රසි භාෂාකව්න් ්රී ලං ා ර කේ මකත්

න්න් නිකුත්

ර ඇති ලියප

කඛන

පනය ණ්  සත්යාපනය ක රීමේ ිතණිස භාර කනු ලරකේ.
11. පනයරිව්ර්ත් ක

ර

ලද කඛන

11.1 පනයරිව්ර්තිත් කඛන

සත්යාපනය ක රීමේ ිතණිස පනයහත් ක්ර කේදකන් අනුක

සත්යාපනය ක රීමේ

ිතණිස මුඛ කඛන ක ද අනිව්ාර්කකකන්

ක

ඉදිරිපනයත්

අත්ර අදාල පනයරිව්ර්තිත් කඛන ව්ල අන්ත්ර්කත්ක මුඛ කඛන කේ අන්ත්ර්කත්කත ස ා
11.2 පනයරිව්ර්තිත් යපිත කඛන

සත්යාපනය ක

රනු ලබන්කන් එ

පනයරිව්ර්ත්

යපකාපනයදිං ක දිවුරුඒ දුන් භාෂා පනයරිව්ර්ත් කකකු විසින් පනයරිව්ර්ත් ක

ළ යුතුක.
ළ යුතු

වික යුතුක.

අික රණ අ ාත්යාංශකේ

රනු ලරබ ඇත් ඒ පනය ණි. දිවුරුඒ

දුන් භාෂා පනයරිව්ර්ත් කා ඔහුකේ/ඇකකේ යපිත ශිර්ෂකකහි කහෝ මුද්රාකව්හි ත් ාත පනයරිව්ර්ත් ක රීමේ ත
බලක ඇති භාෂා පනයරහරදියපව් සඳහන්

ළ යුතුක. අික රණ අ ාත්යශකේ යපකාපනයදිං ක දිවුරුඒ දුන් භාෂා

පනයරිව්ර්ත් කන් ිතළිබඳ විසථත්ර එ අ ාත්යාංශකේ කව්ේ අඩවිකකන් ලබා කත් හර .
11.3 සිංහල කහෝ කද ළ කහෝ ඉංගී්රසි කඛන ක්  කව් ත් විකේශ භාෂාව් ත පනයරිව්ර්ත් ක
මුඛ කඛන කේ විසථත්ර සාරාංශක්  ඉංගී්රසි බසින් පනයරිව්ර්තිත් කඛන කේ සඳහන්

රන්කන්

ඒ

ළ යුතුක.

11.4 සිංහල, කද ල කහෝ ඉංග්රීසි භාෂාකව්න් පනයරිබාහිර කව් ත් විකේශ භාෂාව් ත ඉහත් පනයරිදි පනයරිව්ර්ත් ක
ර ලද කඛන

භාර කනු ලබන්කන් අික රණ අ ාත්යාංශකකන් අදාළ භාෂා පනයරිව්ර්ත් කාකේ

යපකාපනයදිං කක ිතළිබඳව් සහති

ර තිකේ

ඒ පනය ණි.
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11.5 රීසිකඒ විකේශ භාෂාව් ත අකත් කඛන ක්  පනයරිව්ර්ත් ක

ර කරනී

සඳහා දිවුරුඒ දුන් භාෂා

පනයරිව්ර්ත් කකු අික රණ අ ාත්යාංශකේ යපකාපනයදිං ක වී ක ො රති අව්සථාාව් , එීම විකේශ භාෂාව් නිල
භාෂාව්්  කලස ිතළිකරක

රත්  කව්නුකව්න් ්රී ලං ාකේ ිතහි ත ත්ා ාපනයති

පනයරිව්ර්ත් ක සත්ය හා නිව්රරදි බව්ත සහති

ක ොත ඉදිරිපනයත්

ාර්කාලක්  ඟින් අදාළ

ළ යුතුක. එව්රනි ත්ා ාපනයති

ාර්කාලක්  ්රී ලං ාකේ ිතහිතා ක ො රති විතදී, අදාළ රත, ්රී ලං ාකේ නිකකෝ
බලකලත් මසන්

රා යක

ක ොත එීම මසන්
ඉදිරිපනයත්

ර

කඛන

11.6 කරජිසථට්රාර්

ිතහි ත එ රකතහි ත්ා ාපනයති

ක රීමේ ත අ් ත්

ාර්කාලක න්න් ඉහත් ීම පනයරිදි සහති

රා යකකහි ිතහි ත ්රී ලං ා ත්ා ාපනයති

ාර්කාලක

න්න්ද සහති

ක ොත

පනය ණ්  සත්යාපනය ක ිතණිස භාරකත් හරරීක.

රාඛ කදපනයාර්තුකඒන්තුව්

න්න් නිකුත්

ර ඇති කඛන

කදපනයාර්තුකඒන්තුකේ දිවුරුඒ දුන් භාෂා පනයරිව්ර්ත් කකු න්න් පනයරිව්ර්ත් ක

හරරීත්ා්  දුරත එ
ර ඉදිරිපනයත්

ර

ක න්

අකදුඒ රුව්න් දිරි කන්ව්නු ලරකේ.
12. කඛන

භාර කද

අව්සථාාකේදී සත්යාපනය ක

ර කරනී ත අව්ශය කඛන

නිව්රරදිව් සහ පනයරහරදියපව් දරනුව්ත් රීමේක න් ඔබ ක න්
අව්

ාර්ක

ිතළිබඳව් අදාළ නිලධාමේන්

්ඩඩලකද අපනයහසුත්ාව්කන්ත පනයත්වී

ර කත් හරරී ව්නු ඇත්. එදසේම ඔබදේ නම නිවැරදිව සට න් විය යුතු ආකාරය, ජාං ම දුරකථන

අාංකය ා විෙුත් ත ත්ැපනයැේ පිපිනය 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 තත්යන් නිවැරදි කන දනො ැකි බව කාරුණිකව සලකන්න.
නැවත් නිවැරදි ෙත් තත් ඇතුලත් ත දකොට දේඛන සත්ාපනයනය කිරීමට නැවත් ාස්තු ද විය යුතුදේ.
13. කඛන

සත්යාපනය ක රීමේකඒ විදයුත් ක්ර කේදක (Electronic Document Attestation System) අනුව්

සත්යාපනය ක

ර

සිකලු කඛන

ලද කඛන

සඳහා අ

රනු ලබ

මර් ිතත් විදයුත් ක්ර කේදක්  ඔසථකසේ විකේශ ත්ා ාපනයති

තයුතු සඳහා භාවිත්ා ක කර්.සත්යාපනය ක
අදාළ ත්ා ාපනයති

ය අං ක්  නිකුත්

ාර්කාලක කව්ත් ඉදිරිපනයත්

ර

අත්ර සත්යාපනය ක

ර

ාර්කාල න්න් ලබාකක

ලද
ඉදිරි

ලද විදයුත් කඛන ක ස ක ඔබකේ මුඛ කඛන ක ද

ළ යුතු කේ.
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14. රීසිකඒ විකේශීක මකත් ක් 

න්න් නිකුත්

ර ඇති කඛන ක්  සත්යාපනය ක රීමේ

ලබන්කන් එීම කඛන ක අදාළ රකතහි ිතහි ත ්රී ලං ා ත්ා ාපනයති
නිකකෝ

ක

ර

ත්ා ාපනයති

ාර්කාලක විසින් සහති

සඳහා භාරකනු

ාර්කාලක කහෝ ්රී ලං ාකව්හි අදාළ රත

ක ොත ඇතිවිත පනය ණි. ( රුණා ර රූපනයක

බලන් )

‘A’ රාජදේ
වවස්ථාපිත්
ආයත්නයක්
විසින් නිකුත් ත
කන දේඛනය

‘A’ ර යක තුල ිතහිතා ඇති
‘B’ රා යක නිකකෝ ක
ර ත්ා ාපනයති ාර්කාලක
න්න් සහති රීමේ

‘B’ රා යකේ විකේශ
තයුතු අ ාත්යංශක
න්න් සහති රීමේ

‘A’ රා යකේ විකේශ
තයුතු අ ාත්යංශක
න්න් සහති රීමේ

‘B’ රා යක තුල ිතහිතා ඇති
‘A’ රා යක නිකකෝ ක
ර ත්ා ාපනයති ාර්කාලක
න්න් සහති රීමේ

‘B’ රාජය

‘A’රාජය

15. ඔබකේ කඛන

රව්ත් භාරකරනීකඒදී සත්යාපනය ක

කකවූ රිසිට්පනයත් ස ක සත්යාපනය ක
පනයමේ් ෂා ර බලා රැකක

වවස්ථාපිත්
කටයුතු සා ා ‘B’
රාජය තුල
දේඛනය
පිපි ැනීම

ර

ර ලද සිකලු

කඛන ව්ල මුඛ ිතතපනයත් හා මුදඛ

ලද කඛන ව්ල ඔබකේ ිතතපනයත් නිසි පනයරිදි ලරබී ඇති බව්ත

කාක න් ඔබ සහ මකත් ක පනයත්ව්

අපනයහසුත්ා අව්

ර කරනී ත හරරී ව්නු

ඇත්.
16. සත්යාපනය ක

ර

ලද කඛන ක් , සත්යාපනය ක

ළ දි

සිත වර්ෂයක් ද් ව්ා ව්ලංගු ව්නු ඇත්.

17. අන්ත්ර් ාලක ඔසථකසේ අපනයකේ නිල කව්ේ අඩවික කව්ත් ිතවිස (www.mfa.gov.lk) ත්ත් ාීම
කව්න්

ර කරනී (online appointment) සිදු

කේලාව්න්

ර කත් හරරී කේ.

පනය ත් ෙ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 පිටපනයත් ත බවට ස තික කිරීම පිණිස භාර න්නා අත්ර එකී නිර්ණායකයන්
සේපූර්ණ දනොකරන ලෙ දේඛන ප්රතික්දෂේපනය කිරීමට සිදුවන බව කාරුණිකව සලකන්න.
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දමහි පනය ත් ෙක්වා ඇති දේඛන වර් වලට අයත් ත දනොවන කිසිදු දේඛනයක් සත්ාපනයනය
කිරීම පිණිස භාරදනො න්නා අත්ර 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 නිකුත්
සත්යාපනය ක රීමේ

ර ඇති උ්පනයරන් , විව්ාහ, රණ සහති

සඳහා භාරකනු ලබන්කන් අදාළ රාකේශීක කඛ ඒ

අංශකේ දත්ත් පනයේධතිකකන් කහෝ මුඛ කඛන කකන් 2008.01.01 දි
කරජිසථට්රාර් විසින් සහති

ර නිකුත්

ව්න්කන් අදාළ උපනයත්, විව්ාහක කහෝ

ාර්කාලකේ දිසථත්රි්  කරජිසථතාර්
කහෝ එදි ත පනයසු දික

රණක සිදුවූ අව්සථාාකේදී එක යපකාපනයදිං ක

ාර්කාලකේ යපකාපනයදිං ක රීමේක න් අ තුරුව් එ

ර

කරජිසථට්රාර්ව්රකා

ාර්කාලකේ දත්ත් පනයේධතිකේ කහෝ මුඛ

ක ොත ලබාකදනු ලබ

කහෝ රණක සිදුවූ අව්සථාාකේදී එක යපකාපනයදිං ක

ර

ලද සහති ක

දිසථත්රි් 

කඛන ක ක ොව්, අදාළ උපනයත්, විව්ාහක කහෝ රණක දිසථත්රි් 

කඛන කකන් දිසථත්රි්  කරජිසථට්රාර් විසින් සහති
ලබා කද

ව්කසථ සහති

ළ මුඛ ිතතපනයත්්  පනය ණි. ක හි මුඛ ිතතපනයත් කනුකව්න් අදහසථ

අත්සන් ක ොත අකදුඒ රු අත්ත ලබා කද
කරජිසථට්රාර්

හා අනු ා

කඛන කයි. (උපනයත්, විව්ාහක

කරජිසථට්රාර්ව්රකා අත්සන් ක ොත අකදුඒ රු අත්ත

දිසථත්රි්  කරජිසථට්රාර්ව්රකා සත්ය සහති ක්  බව්ත

රව්ත් සහති

ක ොත

ඇත් ඒ සත්යාපනය ක රීමේ ිතණිස භාරකරනී ත සල ා බරයපක හරරීක.)
 කඛන

කසවීකඒ රතිඵල සතහන් සහති පනයත්රව්ල හිසථ රතිඵල කලස සතහන් වී ඇති කඛන

රනු ලබන්කන් අදාළකඛන ක ිතළිබඳ දත්ත්ක රීසිදු කරජිසථට්රාර්
ක ොළඹ,

ායපකාව්ත්කත් ිතහි ත කරජිසථට්රාර්

ක ො රති බව්ත එ ඒ කදව්

රාඛ

ාර්කාල

ාර්කාල කඛන ාකාරක

ධය

එීම සහති ක නිකුත්

ාර්කාලකේ බලක ලත් නිලධාරිකකු විසින් සහති

කහෝ

කඛන ාකාරකේ කහෝ සතහන්ව්

ිතතපනයත් ද ක ො රති බව්ත ත්හවුරු ව්න්කන්

 මුසථයපඒ දි්  සාද සහති

සත්යාපනය ක

ඒ පනය ණි.

ළ් ව්ාසිව්රකාත අදාළ රාකේශීක කඛ ඒ

ක ොත ඉදිරිපනයත්

ළ යුතුක.

2. අවිවා කත් තවය සනාථ කිරීදේ ස තික
 අවිව්ාහ ත්ව්ක ස ාා රීමේකඒ සහති
පුේ ලයාදේ විදේශ

ලබා කරනී

සඳහා අදාළ දිවුරුඒ ර ාශකේ විවා

මන් බලපනයත්ර අාංකය අනිව්ාර්කකකන්

හර් ක්  අදාළ විව්ාහ අක්් ිතත්කා, ඔහුකේ / ඇකකේ
සකහෝදරිකන්ත පනය ණි. (විකේශි

අදප්ක්ෂිත්

සතහන් වික යුතු අත්ර එක ඉදිරිපනයත්
ව් කහෝ ිතකා කහෝ එ

පනයවුකඛ

ද්රව්රසිභාව්ක හිමි අක සඳහා අවිව්ාහ ත්ව් සහති

ළ

සකහෝදර
සත්යාපනය ක

රීමේ ත භාර කනු ක ොලරකේ.)
 නීරණඥකකු කහෝ සා

විනිසුරුව්රකකු ඉදිරිකේ

ද්ේකලකා අවිව්ාහ ව් සි ත බව්, එ

ළයුතු ක

ද්ේකලකාත විව්ාහක් 

දිවුරුඒ ර ාශකකහි ්රී ලං ාව් තුළ අදාළ
ර කරනී

සඳහා රීසිදු නීති ක බාධාව්් 
6

ක ො රති බව් සහ විව්ාහ අක්් ිතත්කාකේ හා ර ාශ කාකේ ඥාරණ සඒබන්ධක ර ාශ රීමේ

හරර

කව් ත් කත්ොරතුරු ඇතුළත් ක ො ළ යුතුක.
 ක

දිවුරුඒ ර ාශ නීරණඥකකු ඉදිරිකේ සිදු

විනිසුරුව්රකකකු ඉදිරිකේ සිදු කළේ
නිලධාරිකකු න්න් සහති
 ක

කළේ

ඒ කරේෂථඨාික රණකේ කඛන ාික ාමේව්රකා ද සා

ඒ අික රණ අ ාත්යාංශකේ සා

විනිසුරු අංශකේ බලකලත්

ර තිබික යුතුක.

දිවුරුඒ ර ාශක ස ක විව්ාහ අක්් ිතත් ද්ේකලකාකේ ව්ලංගු ක න් බලපනයත්රකේ සත්ය ිතතපනයත්්  ද

ඉදිරිපනයත්

ළ යුතුක.

 විකේශක

ව්ාසක

ර

්රී ලාංරී

කව්ත් කකොසථ ක ොන්සියුලර්

ද්රව්රසිකකුත ත් න් සි ත

රකතහි ්රී ලං ා ත්ා ාපනයති

ාර්කාලක

ර්ත්ව්ය පනය ත් කතකත් බලකලත් නිලධාරිකකු ඉදිරිකේ ක ීම දිවුරුඒ

ර ාශක ලබා දික හරරීක.
 අව්ශය ඒ අවිව්ාහ ත්ව්ක ස ාා රීමේකඒ දිවුරුඒ ර ාශක
කව්ේ අඩවිකකන් බාකත්

මදර්ශ ම තතික්  ක

රකරනී ත කහෝ දරන්වීඒ ද්ව්රුකව්න් ිතතපනයත්

ාර්කාලකේ

ර කරනී ත හරරීක.

3. දපනයොපිස් මූලස්ථානය මඟින් නිකුත් ත කරන දපනයොපිස් නිෂ්කාෂණ වාර්ත්ා
 සිකලු

කපනයොයපසථ නිෂථ ාෂණ ව්ාර්ත්ා කපනයොයපසථ ලිලසථාා ක

ඟින් නිකුත්

සතහන්ව් පනයරව්තික යුතු අත්ර කව් ත් යපිත ශීර්ෂව්ල සඳහන් කඛන
 ක ීම කපනයොයපසථ නිෂථ ාෂණ ව්ාර්ත්ාව්ත අකදුඒ රුකේ
නිකුත්

, ාති

ර

ම තති පනයත්රකේ

භාරකනු ක ොලරකේ.
හරඳුනුඒපනයත් අං ක, යපිත ක, සහති ක

ළකපනයොයපසථ ලිලසථාා කේ බලකලත් නිලධාරිකාකේ අත්ස

නිෂථ ාෂණ ව්ාර්ත්ාව් න්න් මව්රණක

රනු ලබ

හා නිල මුද්රාව් හා අදාළ කපනයොයපසථ

ාල සී ාව්න් නිව්රරදිව් සතහන් ක ොත තිබික යුතුක.

4. දපනයොපිස් ස්ථාන මඟින් නිකුත් ත කරන දපනයොපිස් වාර්ත්ා
 සිකලු

කපනයොයපසථ ව්ාර්ත්ා කපනයොයපසථ 423 ම තතිපනයත්රකේ සතහන්ව් තිබික යුතු අත්ර කව් ත් යපිත ශීර්ෂව්ල

සඳහන් කඛන

භාරකනු ක ොලරකේ.

 අදාළ ව්ාර්ත්ා ලබාකරනී
ස ක ඉදිරිපනයත්

සඳහා කපනයොයපසථ සථාා කත මුදඛ කකවූ කපනයොදු 172 ලදු පනයත්රකේ මුඛ ිතතපනයත්ද ක

ළ යුතුක.

 ක ීම කපනයොයපසථ නිෂථ ාෂණ ව්ාර්ත්ාව්ත අකදුඒ රුකේ
නිකුත්

ළ කපනයොයපසථ සථාා ාිකපනයතිකේ අත්ස

මව්රණක

ර

, ාති

හරඳුනුඒපනයත් අං ක, යපිත ක, සහති ක

හා නිල මුද්රාව් අදාළ කපනයොයපසථ නිෂථ ාෂණ ව්ාර්ත්ාව් න්න්

ාල සී ාව්න් නිව්රරදිව් සතහන් ක ොත තිබික යුතුක.
7

5. විදේශ රටවේ මඟින් නිකුත් ත කරන දපනයොපිස් වාර්ත්ා
 ක

අ ාත්යාංශකේ ක ොන්සියුලර් අංශකේ

අදාළ රකතහි ්රී ලං ා ත්ා ාපනයති
නිලධාරිකකකුකේ සහති

රදිහත් වීක න් ලබාකන් ා ලද විකේශ කපනයොයපසථ ව්ාර්ත්ා

ාර්කාලක

ක ොත කහෝ ක ොන්සියුලර් අංශකේ

රීමේ කතකත් පනය ණ්  සත්යාපනය ක රීමේ ිතණිස භාර කරකන්.

 අකදුඒ රුව්න් කපනයෞේකයප ව් කකන්ව්ාකනු ලබ
ත්ා ාපනයති

ාර්කාලක

ඟින් සහති

ත්ා ාපනයති

ාර්කාලක

ඟින් සහති

රකතහි ්රී ලං ා ත්ා ාපනයති
ක

න්න් සහති

විකේශ කපනයොයපසථ ව්ාර්ත්ා අදාළ රකතහි ්රී ලං ා

ක ොත කහෝ ්රී ලං ාකව්හි ිතහි ත අදාළ රත නිකකෝ
ක ොත ඉදිරිපනයත්

ළ යුතුක. එකසේ ක ොව්

ාර්කාලක කව්ත් කකොමු ර සහති

අංශකේ පනයාල කකන් කත්ොර

ාලක්  කත්ව්

බව්

රව්ාකක

සහති

ක

ර

රව්ත් අදාළ

සත්යාපනය ක රීමේ

ිතණිස

ාරුණි ව් සල න් .

6. විදේශ මන් බලපනයත්ර පිටපනයත් ත
 ්රී ලං ා මක

හා වික

කදපනයාර්තුකඒන්තුව් විසින් නිකුත්

ර ලද විකේශ ක න් බලපනයත්රකේ

අයිති රුකේ ඡාකාරූපනයක හා විසථත්ර ඇතුලත් ිතටුව් හා කව් සථ රීමේඒ හා නිමේ් ෂණ ඇතුළත් ිතටුව්
පනය ණ්  සත්ය ිතතපනයත් බව්ත සහති

රීමේ ිතණිස භාර කරකන්.

 කඒ ස ක ක න් බලපනයත්රක ද ඉදිරිපනයත්
මක

හා

වික

ිතතපනයත්්  ඉදිරිපනයත්

කදපනයාර්තුකඒන්තුව්

ළ යුතු අත්ර ක න් බලපනයත්රක ඉදිරිපනයත් ක ො රන්කන්
න්න් සහති

ර

ලද ක න් බලපනයත්රකේ සහති

ඒ
ළ

ළ යුතුක.

7. අස්ථාන ත් වූ විදේශ මන් බලපනයත්ර සා ා දපනයොපිස් වාර්ත්ා සත්ාපනයනය කිරීම
 අසථාා කත් වූ විකේශ ක න් බලපනයත්ර සඳහා කපනයොයපසථ ව්ාර්ත්ා සත්යාපනය ක
ක න් බලපනයත්රක අසථාා කත් වූ බව්ත මක
බලපනයත්රකේ සතහන් කකොදා ිතතසන්
 කස ක

අදාළ ව්ාර්ත්ා ලබා කරනී

ිතතපනයත් ද ඉදිරිපනයත්

හා වික

රනු ලබන්කන් අදාළ විකේශ

කදපනයාර්තුකඒන්තුව්

න්න්

ව් විකේශ ක න්

ර ඇත් ඒ පනය ණි.
සඳහා කපනයොයපසථ සථාා කත මුදඛ කකවූ කපනයොදු 172 ලදු පනයත්රකේ මුඛ

ළ යුතුක.
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8. පුරවැසි ස තිකය
 ්රී ලං ා මක

හා වික

කදපනයාර්තුකඒන්තුව් විසින් නිකුත්

කඛන ක ස ක එ කදපනයාර්තුකඒන්තුව් විසින් ාස තු
ඉදිරිපනයත්

ර ලද ද්රව්රසි සහති කේ මුඛ

ාලක්  තුලදී සහති

ර

ලද ිතතපනයත්් 

ළ යුතුක.

9. රියදුරු බලපනයත්ර
 ක ෝතර්රා රව්ාහ
සහති
 ක

ක ො සාරිසථ

රාඛ විසින් නිකුත්

රනුලබ

කත්ොරතුරු උද්ත ක පනය ණ් 

රනු ලරකේ.
උද්ත ක ස ක අදාළ රිකදුරු බලපනයත්රක ද ඉදිරිපනයත්

 ලං ා ඔකතෝ ක ොබයිඛ සංක ක විසින් නිකුත්
විසින් සහති

ළ යුතුක.

රනු ලබ

කඛන

ක ෝතර් රා රව්ාහ

ක ො සාරිසථ

ක ොත තිබික යුතුක.

10.ජාතික ැදුනුේපනයත් ත
 ද්ේකලකන් යපකාපනයදිං ක රීමේකඒ ක ො සාරිසථ
පනය ණ්  සත්යාපනය ක
 ක

රාඛ විසින් නිකුත්

රනු ලබ

යපිතකේ මුඛ ිතතපනයත්

රනු ලරකේ.

යපිතක ස ක අදාළ ාති

හරඳුනුඒපනයත් ද ඉදිරිපනයත්

ළ යුතුක.

11.වවෙ ස තික
 වව්දය සහති

සත්යාපනය ක

රනු ලබන්කන් ්රී ලං ා වව්දය සභාව්

න්න් සහති

ර ඇත් ඒ

පනය ණි.
 මයුර්කේද වව්දය සහති ක් 

ඒ ්රී ලං ා මයුර්කේද වව්දය සභාව් න්න් සහති

ර තිබික යුතුක.

12.වරලත් ත ද ෝ වෘත් තතීයදේමත ආයත්න මඟින් නිකුත් ත කරන ලෙ ස තික
 ්රී ලං ාකේ පනයාර්යපකඒන්තුව් පනය ත්්  න්න් සථාාිතත්
නිකුත්

ර

සත්යාපනය ක


ලද සහති

සඳහා අදාළ මකත් ක

රනු ලබ

සත්ය ිතතපනයත් පනය ණ් 

සහති

සථාාිතත් ව්රලත් කහෝ ව්තත්රණකකේදී මකත්

අදාළ මකත් ක කව්නුකව්න් ශ්රි ලං ාකේ සථාාිතත් කේශීක බලකලත්

න්න් කහෝ අදාළ මකත් ක ිතහි ත රත නිකකෝ
න්න් සහති

න්න් සහති

ඟින්

රනු ලරකේ.

ාත්යන්ත්රව් සථාාිතත් කහෝ විකේශීක රත
රනු ලබ

ර ඇති ව්රලත් කහෝ ව්තත්රණකකේදී මකත්

ක

රමින් ්රී ලං ාකේ සථාාිතත් ත්ා ාපනයති

න්න් නිකුත්
ාර්කාලක
ාර්කාලක

ර ලද සත්ය ිතතපනයත් සඳහා පනය ණ්  සත්යාපනය ක රීමේ සිදු රනු ලරකේ.
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13.ත්ාක්ෂණික ා වෘත් තතීය පුහුණු ආයත්න මඟින් නිකුත් ත කරනු ලබන ස තික
 පනයාඨ ාලාව් පනයව්ත්ව්
සහති ක ඉදිරිපනයත්

ලද මකත් ක

ළ අදාළ සහති කේ සත්ය ිතතපනයත්්  ස ක මුඛ

ළ යුතුක.

 අදාළ පනයාඨ ාලාව් පනයරව්රත්වී

සඳහා එීම මකත් ක සඳහා ත්තතියි

සභාකේ සහති ක නිකුත්

ර

ලද

ක ොමිෂන් සභාව් ඟින් ලබාකද

හා ව්තත්රණක අධයාපනය

ක ොමිෂන්

ාලක සඳහා ව්ලංගු යපකාපනයදිං කක්  ඇති බව් ත්හවුරු

යපිතක ස ප ඉදිරිපනයත්

 සහති කේ සඳහන් පනයාඨ ාලාකේ
රනු ලබ

න්න් සහති

ා ක ත්තතියි

යපිතකේ සඳහන් පනයාඨ ාලාකේ

ළ යුතුක.

හා ව්තත්රණක අධයාපනය

ක ොමිෂන් සභාව් න්න් නිකුත්

ා ක වික යුතුක.

14.ශ්රී ලාංකා විභා දෙපනයාර්තුදේන්තුව මඟින් නිකුත් ත කරන විභා

ස තික

 අ.කපනයො.ස. සා ා ය කපනයළ, අ.කපනයො.ස උසසථ කපනයළ සහ විභාක කදපනයාර්තුකඒන්තුව් න්න් පනයව්ත්ව්
විභාක සහති

සත්යාපනය ක රීමේ

කදපනයාර්ත්කඒන්තුව් කව්ත් කකොමු
සතජුව් කකොමු

රනු ලබ

රමින්

කව් ත්

සඳහා අව්ශය අකදුඒපනයත්ර බත්ත්රමුඛකඛ ිතහි ත ්රී ලං ා විභාක
ළ යුතු අත්ර එ කදපනයාර්ත්කඒන්තුව් න්න් ක ොන්සියුලර් අංශක කව්ත්

උ් ත් විභාකව්ල සහති පනයත්ර පනය ණ්  සත්යාපනය ක

 විභාක කදපනයාර්තුකඒන්තුව් න්න් නිකුත්
එ්  සහති ක්  සත්යාපනය ක රීමේ

රනු ලබ

ාපතපනයත් ක

රනු ලරකේ.

අංශක කව්ත් ඉදිරිපනයත්

සඳහා ක ොන්සියුලර් අංශක

ළ යුතු අත්ර

න්න් රු 500/-්  අක රනු ලරකේ.

ක කත අ ත්රව් ්රී ලං ා විභාක කදපනයාර්ත්කඒන්තුව් න්න් එ කදපනයාර්තුකඒන්තුකේ කසේව්ා සඳහා කාසථතු
අක ක කර්.

15.පනයාසේ ැරයාදේ ස තික
 ර කේ පනයාසඛව්ල රධානීන් විසින් නිකුත්
ිතතපනයත්ද සත්යාපනය ක
විසින් සහති
සත්යාපනය ක

රකරනී

රනු ලබ

සහති

සඳහා අදාළ පනයාසල අකත්

හා අව්ශය
ලාපනයකේ

ර ලද මුඛ ිතතපනයත් හා පනයරිව්ර්තිත් ිතතපනයත්ද ඉදිරිපනයත්

ඒ පනයරිව්ර්ත් ක

ලාපනය අධයාපනය

ර

ලද

අධය් ෂව්රකා

ළයුතු අත්ර එ ිතතපනයත් පනය ණ් 

රනු ලරකේ.

16.දපනයෞේ පික / ජාත්න්ත්ර පනයාසේ මඟින් නිකුත් ත කරන ස තික
 අධයාපනය

අ ාත්යාංශකේ යපකාපනයදිං ක කපනයෞේකයප

/

ාත්යන්ත්ර පනයාසරඛ

සත්යාපනය ක

රකරනී සඳහා පනයාසකඛ රධානිකා විසින් සහති

මුඛ කඛන

ස ක ඉදිරිපනයත්

ළ යුතු අත්ර එ

කඛන

ඟින් නිකුත්

ර

කඛන

ර ලද අදාල කඛන ව්ල සත්ය ිතතපනයත්

අධයාපනය

අ ාත්යාංශකේ කපනයෞේකයප

පනයාසඛ
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ශානාව් න්න් කහෝ

ලාපනය අධයාපනය

ාර්කාලක න්න් සහති

ර ඇත් ඒ පනය ණ්  සත්යාපනය ක රීමේ

සඳහා භාර කනු ලරකේ.
 අධයාපනය
ර

අ ාත්යාංශකේ යපකාපනයදිං ක

කඛන

ර ක ො රති කපනයෞේකයප

සත්ය ිතතපනයත්්  කලස පනය ණ්  සහති

විසින් නිකුත්

/

රනු ලබ

ාත්යන්ත්ර පනයාසරඛ

ඟින් නිකුත්

අත්ර ක සඳහා පනයාසකඛ රධානිකා

ර ඇති සහති ව්ල මුඛ ිතතපනයත් ස ප පනයාසඛ රධානිකා සහති

ර

ලද අදාල

කඛන ව්ල සත්ය ඡාකා ිතතපනයත් සහ අදාල පනයාසකඛ ව්යාපනයාර යපකාපනයදිං ක රීමේකඒ කඛන කේ සහති
ලද සත්ය ිතතපනයත්්  අකදුඒපනයත්රක ස ප ඉදිරිපනයත්

ර

ළ යුතුක.

17.ආ මික ද ෝ සාංස්කෘතික ආයත්න මගින් නිකුත් ත කන ස තික
 රීසිකඒ මකමි

කහෝ සංසථ තති

මකත් ක්  ඟින් නිකුත්

රනු ලරබූ සහති ක්  සත්යාපනය ක රීමේ

ිතණිස භාරකනු ලබන්කන් අදාළ සහති ක එීම විෂකක භාර ර කේ කදපනයාර්තුකඒන්තුව් ඟින් නිකුත්
ඇති විත කහෝ සහති ක නිකුත්

ර

ළ මකත් ක එ විෂකක භාර කදපනයාර්තුකඒන්තුකේ යපකාපනයදිං ක වී ඇති

බව්ත අදාළ රා ය කදපනයාර්තුකඒන්තුව් සහති

ක ොත ඇති විත පනය ණි.

18.දේශීයව ා ජාත්න්ත්රව පිිග ත් ත විදේශ විභා සා ා නිකුත් ත කර ඇති ස තික
 කේශීකව් හා ාත්යන්ත්රව් ිතළිකත් විකේශ විභාක සඳහා බලකලත් විකේශ මකත්
ලබ

සහති , අදාළ මකත් ක කව්නුකව්න් ශ්රි ලං ාකේ සථාාිතත් කේශීක බලකලත්

අදාළ මකත් ක ිතහි ත රත නිකකෝ
සහති

ර

ක

රමින් ්රී ලං ාකේ සථාාිතත් ත්ා ාපනයති

ලද සත්ය ිතතපනයත් සඳහා පනය ණ්  සත්යාපනය ක රීමේ සිදු

 ක කසේ වුව්ද එ් සත් රා ධානිකේ මකත්
්ඩඩලක
ර

න්න් නිකුත්

සහති

න්න් සහති

ර

සඳහා එ් සත්

ඟින් නිකුත්

ර

ාර්කාලක කහෝ
ාර්කාලක

න්න්

රනු ලරකේ.
සහති

ලද සත්ය ිතතපනයත්ද ඇක රි ා එ් සත්
පනයද ෆුඛබ්රයිට් ක ොමිස

රනු

සඳහා ක රත බ්රිත්ා ය
පනයද මකත්

න්න් සහති

ර

ඟින් නිකුත්

ලද සත්ය ිතතපනයත්ද

සත්යාපනය ක සඳහා සල ා බලනු ලරකේ.

19.දපනයෞේ පික ආයත්නවල දසේවා ස තික
 කපනයෞේකයප
ලබ
ර

අංශකේ රැරීකාව්ලත අදාළව් කසේව්ා සහති

සත්ය ිතතපනයත්්  කලස පනය ණ්  සහති

රනු

අත්ර ක සඳහා කසේව්ා සහති කේ මුඛ ිතතපනයත් ස ක අදාළ මකත් කේ රධානිකා විසින් සහති
ලද සත්ය ඡාකා ිතතපනයත්්  ඉදිරිපනයත්

ළ යුතුක.

 ක ස ක අදාළ ත් තුකරහි පනයත්වීඒ යපිතකේ මුඛ ිතතපනයත්, උසසථ වීඒ ලබා ඇත් ඒ ක බව් ත්හවුරු රීමේ ත
අදාළ යපිතව්ල මුඛ ිතතපනයත් හා අදාළ මකත් කේ කසේව්කේ කකදී සි ත අව්සන්

ාස තුකන් ව්රටු් ව්ාර්ත්ා
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කහෝ කසේව්
කඛන

අර්ා සාධ , කසේව්ා නියු් ති කන්කේ භාර අරමුදඛ සඳහා දාක ත්ව් මුදඛ කකව්

ඉදිරිපනයත්

ලද

ළ යුතුක.

 විික ත් පනයත්වීකඒ යපිතක්  කහෝ අක කුත් කඛන

ඉදිරිපනයත් රීමේ ත ක ොහරරී අව්සථාාව් දී කසේව්ා

සහති කේ මුඛ ිතතපනයත් ස ක අදාළ මකත් කේ රධානිකා විසින් සහති
සත්ය ිතතපනයත්්  සහ රාකේශීක කඛ ඒ විසින් කහෝ නිකුත්

ර

ලද කසේව්ා සහති කේ

ළ බලධාමේකා විසින් සහති

මකත් කේ ව්යාපනයාර යපකාපනයදිං ක රීමේකඒ කඛන කේ සත්ය ිතතපනයත්්  ඉදිරිපනයත්

ර

ලද

ර

ලද

ළ යුතුක.

20.දේශීය විශ්වවිොලවපින් ලබා න්නා ලෙ උපනයාධි ස තික
 උපනයාික සහති කේ මුඛ ිතතපනයත් ස ප විශථව්විදයාලකේ කඛන ාික ාමේව්රකා විසින් සහති
සත්ය ිතතපනයත්්  ඉදිරිපනයත්

ළයුතු අත්ර එ කඛන

අ තුරුව් පනය ණ්  සත්යාපනය ක
 කඒ සඳහා අදාළ විශථව්විදයාලක
සිදුව්

අදාල විශථව්විදයාලක කව්තින් ත්හවුරු

ර කරනීක න්

රනු ලරකේ.
ඟින් කන් ා

ාලක ක

මකත් කේ පනයාල කකන් කත්ොර බරවින්

ර ාදකන් සඒබන්ධව් අදාළ විශථව් විදයාලකකන් වි සී

ර වි.

21.විදේශ විශ්වවිොලවපින් ලබා න්නා ලෙ උපනයාධි ස තික
 විකේශ විශථව්විදයාල
ත්ා ාපනයති
සහති

ඟින් ලබා කන් ාලද උපනයාික සහති

ාර්කාලක කහෝ ්රී ලං ාකේ ිතහි ත අදාල රකට් ත්ා ාපනයති
ළ ිතතපනයත් මුඛ ිතතපනයත් ස ප ඉදිරිපනයත්

 ක කසේ වුව්ද එ් සත් රා ධානිකේ විශථව්විදයාල
්ඩඩලක ඟින් සහති
ර

සත්යාපනය ක සඳහා අදාල රකතහි ්රී ලං ා

සහති

ාර්කාලක

ළ යුතුක.
ඟින් නිකුත්

ර

සහති

ර ලද සත්ය ිතතපනයත්ද ඇ රි ා එ් සත්

සඳහා එ් සත්

ඟින් සත්ය බව්ත

පනයද ෆුඛබ්රයිට් ක ොමිස

සඳහා ක රත බ්රිත්ා ය

පනයද විශථව්විදයාල ඟින් නිකුත්

ඟින් සහති

ර ලද සත්ය ිතතපනයත්ද

සත්යාපනය ක සඳහා සල ා බලනු ලරකේ.

22.දිවුරුේ ප්රකාශ ද ෝ ඇදටෝර්නි බලපනයත්ර
 ්රී ලං ා ද්රව්රසිකකු විසින් කහෝ ්රී ලං ා සංසථාාිතත් ද්රව්රසිකකු (corporate citizen)විසින් ඉදිරිපනයත්
රනු ලබ

දිවුරුඒ ර ාශ කහෝ ඇකතෝර්නි බලපනයත්ර පනය ණ්  සත්යාපනය ක රීමේ ිතණිස බාරකරකන්. ්රී

ලං ා සංසථාාිතත් ද්රව්රසිකකු විසින් ක බව් ස ාා රීමේ ත අදාල කඛන
ස ාකඒ කරජිසථට්රාර්ව්රකා විසින් සහති

ළ Form 20 ව්රනි කඛන

ඉදිරිපනයත්

ළ යුතුක. (උදා-

ද)
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 සිකලු

දිවුරුඒ ර ාශ කහෝ ඇකතෝර්නි බලපනයත්ර අදාල පනයරිදි නීරණඥකකු විසින් ස සථ ර ඇත් ඒ

කරේෂථඨාික රණකේ කඛන ාිකව්රකා කහෝ සා විනිසුරුව්රකකු ස සා ඇත් ඒ අික රණ අ ාත්යාංශකේ
සා දා

විනිශථචක ාර අංශක ඟින් අනු අත්සන් කකොදා සහති

 දිවුරුඒ ර ාශ හා ඇකතෝර්නි බලපනයත්ර ඟින් ඉදිරිපනයත්
අදාල ව්
පනයත්ව්

නිල කඛන

නිසි පනයරිදි ඉදිරිපනයත්

පනයරිදි ත්හවුරු රීමේකඒ කඛන

ර

ඟින් නිකුත්

කත්ොරතුරු සත්ය බව්ත ත්හවුරු රීමේ සඳහා

ළයුතු අත්ර සත්යාපනය ක රීමේකඒ නිලධාමේන් සෑමට ත

ඉදිරිපනයත් ක ො ර

සත්යාපනය ක රීමේ ත භාරකරනී රති් කෂේපනය රීමේ ත සිදුව්
 උ්පනයරන් , විව්ාහ හා

ළ යුතුක.

බව්

දිවුරුඒ ර ාශ හා ඇකතෝර්නි බලපනයත්ර
ාරුණි ව් සල න් .

රණ සහති , ක න් බලපනයත්ර, රිකදුරු බලපනයත්ර,

ාති

හරඳුනුඒපනයත් මදී ර ක

ර ඇති හඳු ා කරනීකඒ කඛන ව්ල සඳහන් කත්ොරතුරුව්ල කව් සථ ඒ ර ාශ රීමේ

සඳහා ඉදිරිපනයත්

ර

දිවුරුඒ ර ාශ සත්යාපනය ක

රනු ලබන්කන් අදාල කඛන ක නිකුත්

බලධාරිකා ඉහත් ීම කඛන ව්ල මුඛ ිතතපනයත්හි අදාළ සංකශෝධ කන් සිදුක ොත නිසි පනයරිදි සහති

ර

ලද

ක ොත

ඇත් ඒ පනය ණි.
 කද ාිතකන් / නීත්යානුලල භාර රුව්න් ක ොව්

තුන්ව්

පනයාර්ශව්ක්  භාරකේ බාල ව්කසථ රුව්න්

විකේශකත් රීමේඒ සඳහා ඉදිරිපනයත්

ර

අදාළ බාල ව්කසථ රු එීම තුන්ව්

පනයාර්ශව්ක භාරකේ විකේශකත්

පනයරිව්ාස හා ළ ාර් ෂ
 විකේශක

ව්ාසක

ර

දිවුරුඒ ර ාශ සත්යාපනය ක රීමේ

ිතණිස භාරකනු ලබන්කන්

රවී ත අික රණ අව්සරක්  කහෝ

ක ො සාරිසථව්රකාකේ අව්සරක්  ලරබී ඇති විත පනය ණි.
්රී ලාංරී

කව්ත් කකොසථ ක ොන්සියුලර්

ද්රව්රසිකකුත ත් න් සි ත

රකතහි ්රී ලං ා ත්ා ාපනයති

ාර්කාලක

ර්ත්ව්ය පනය ත් කතකත් බලකලත් නිලධාරිකකු ඉදිරිකේ ක ීම දිවුරුඒ ර ාශ

ලබාදී කහෝ ඇකතෝර්නි බලපනයත්ර අත්සන් රීමේ

ළ හරරීක.

23.අධිකරණ දේඛන
 අික රණ කඛන

සත්යාපනය ක රීමේ සඳහා අදාළ අික රණකේ කරජිසථට්රාර්ව්රකා විසින් සහති

ලද මුඛ කඛන ක ඉදිරිපනයත්

ළයුතු අත්ර එ කඛන

අ තුරුව් පනය ණ්  සත්යාපනය ක
 දි්  සාද සහති

ර

අදාල අික රණක කව්තින් ත්හවුරු ර කරනීක න්

රනු ලරකේ.

සත්යාපනය ක ිතණිස භාරකනු ලබන්කන් නිකත් රණන්දුව් ලරබී ඇති විත පනය ණ්  සහ එ

නිකත් රණන්දුව් සහිත් කඛන ක සඳහා පනය ණි. එකසේ වුව්ද ව සයි මඥාව් සහිත් කඛන ක ද ක
ාර්කාලක කව්ත් ඉදිරිපනයත්
ක ොකන් ා බව්

ළ යුතුක. ව සයි මඥාව් පනය ණ්  සත්යාපනය ක රීමේ

ිතණිස භාර

ාරුණි ව් සල න් .
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දමකී දේඛන අොල අධිකරණය මඟින් ත් වුරු කිරීමට

න්නා කාලය දමම ආයත්නදේ පනයාලනදයන්

දත්ොර බැවින් සිදුවන ප්රමාෙයන් සේබන්වව අොල අධිකරණදයන් විමසීම මැනවි.

24.ෙරුවන් කුලවැේමතදේ ස තික
දරුව්න් කුලව්රේදීකඒ කඛන
ඉදිරිපනයත් ළවිත පනය ණි.

සත්යාපනය ක රීමේ

 දිසා විනිසුරුව්රකා විසින් නිකුත්
 දරුව්ා කුලව්ේදාදී

සහති

ර

දස ප

ළ කුල ව්රේදීකඒ නිකකෝකක (Form 4)

සඳහා සථව්භාවි

නීරණඥකා විසින් ස සථ

ිතණිස බාරකනු ලබන්කන් පනයහත් සඳහන් කඛන

කද ාිතකන්/භාර රු විසින් අික රණකත

ර රත්ත් පනයල රීමේ ත

යපකවිඛල (Form 2) (ක ක කරේෂථඨාික රණකේ කඛන ාික ාමේ විසින්

ක ොත තිබික යුතුක)

 පනයරිව්ාස හා ළ ාර් ෂ

ක ො සාරිසථ විසින් කුලව්රේදාකත් කද ාිතකන්ත නිකුත් ළ යපිතක

 පනයරිව්ාස හා ළ ාර් ෂ

ක ො සාරිසථ විසින් විකේශ

 දරුව්ාකේ උ්පනයරන්
 කරජිසථට්රාර්

තයුතු අ ාත්යාංශක කව්ත් නිකුත්

ළ යපිතක

සහති ක

රාඛ විසින් නිකුත් ළ කුලව්රේදාකරනීකඒ සහති ක

 කහේේ සඒමුතිකේ 23 ව්කන්තික කතකත් නිකුත්
කද ාිතකන් ්රී ලාංරී

ද්රව්රසිකන්

ඒක

ළ අනුලලත්ා සහති ක (දරුව්ා කුලව්රේදාකන් ා

කඛන ක අව්ශය ක ොකේ.)

25.ග්රාම නිලවාරී ස තික
 ග්රා නිලධාමේ විසින් නිකුත්

රනු ලබ

සහති

න්න් ස ාා

ළ හර් ක්  අදාල ග්රා නිලධාමේ ව්ස

තුල පනයදිං කක කහෝ කරපීඒ ිතළිබඳ කත්ොරතුරු පනය ණරී.
 ක

සහති

ග්රා නිලධාමේ ව්ාර්ත්ා නිකුත්

ර

DS 4 ම තති පනයත්රකේ සතහන් ක ොත රාකේශීක කඛ ඒ

විසින් අනු අත්සන් ත්බා ඇත් ඒ පනය ණ්  සත්යාපනය ක රීමේ ත භාරකනු ලරකේ.
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26.ශ්රී ලාංකා විදේශ දසේවා නියුක්ති කාර්යාාංශය මඟින් නිකුත් ත කරන පුහුණු ස තික
 ්රී ලං ා විකේශ කසේව්ා නියු් ති
ිතණිස එ

ාර්කාංශක

ඟින් නිකුත්

ර

ාර්කාංශකේ බලකලත් නිලධාරිකකු ඟින් සහති

ිතතපනයත්්  ස ප මුඛ සහති ක ඉදිරිපනයත්

ද්හු

සහති

සත්යාපනය ක රීමේ

රව්ාකත් එ සහති කේ සහති

ළ

ළ යුතුක.

27.විවිව රාජ ආයත්න මඟින් කිසියේ වවස්ථාපිත් බලයක් යටදත් ත නිකුත් ත කරනු ලබන
බලපනයත්ර ද ෝ දේඛන
 විවිධ රා ය මකත්

න්න් එීම මකත් කත හිමි ව්යව්සථාාිතත් බලක්  කතකත් නිකුත්

බලපනයත්ර සත්යාපනය ක රීමේ

කහෝ

ිතණිස, එීම කඛන කේ කහෝ බලපනයත්රකේ සත්ය ිතතපනයත්්  අදාළ නිකුත්

බලධාරිකා න්න් සහති
 ක ීම කඛන

ළ කඛන

ර මුඛ කඛන ක කහෝ බලපනයත්රක ස ක ඉදිරිපනයත්

කහෝ බලපනයත්රව්ල කත්ොරතුරු අදාළ නිකුත්

අ තුරුව් පනය ණ්  සත්යාපනය ක

ළ

ළ යුතුක.

ළ බලධාරිකා කව්තින් ස ාා ර කරනීක න්

රනු ලරකේ.

කඒ සඳහා අදාළ රා ය මකත් ක ඟින් කන් ා

ාලක ක

මකත් කේ පනයාල කකන් කත්ොර බරවින් සිදුව්

ර ාදකන් සඒබන්ධව් අදාළ මකත් කකන් වි සී

ර වි.

28. අපනයනයන දේඛන අපනය ක

කඛන

සත්යාපනය ක ිතණිස භාරකත් හර් ක්  එ

(Certificate of Origin), ක

අ ාත්යාංශකේ යපකාපනයදිං ක වී ඇතිව්ාණි

ලදුව් එීම සිකලු කඛන ව්ලනිල මුද්රා ත්බා සහති
 අපනය ක

කඛන

රභව්සථාා

ට්තලක්  සත්යාපනය ක රීමේ

සහති

කව්නුකව්න් කව්

(Certificate of Origin)

කව්

කඛන ව්ල රභව්සථාා

සහති

්ඩඩලකරීන් නිකුත්

රනු

ක ොත ඇත් ඒ පනය ණි.
ිතණිස රුිතකඛ 6000/ක කාසථතුව්්  අක ක කර්.
ට්තල රීහිපනයක්  ඇත් ඒ ක එ්  එ් 

කාසථතු අක ක කර්. එ්  අපනය ක

කඛන

ට්තලක

ට්තලක

පනයහත් සඳහන් කඛන

ඇතුලත් වික හරරීක.


රභව්සථාා



ඉන්කව්ොයිසික / කව්කළඳ ඉන්කව්ොයිසික (Invoice/ Commercial Invoice)



ක ෞභාර පනයත්රක (Bill of Lading)



කසෞනය සහති



විදයාකාර පනයමේ් ෂණ සහති



විශථකඛෂණ ව්ාර්ත්ා (Analysis Reports)



සථව්සථාත්ා සහති



නිකරෝධාක

සහති ක (Certificate of Origin)

(Health Certificate)
(Laboratory Certificates)

(Phytosanitary Certificates)

සහති

(Quarantine Certificates)
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පනයාර්ශව් රුව්න්කේ ිතතපනයත් (Party’s copy)

ක

කඛන ව්ලත අ ත්රව් රභව්සථාා

කඛන

ද කව්

800/ක

කව්

සහති ක (Certificate of Origin) ක ො රතිව් පනයහත් සඳහන්

සත්යාපනය ක රීමේ ිතණිස භාරකනු ලබ

අත්ර ක එ්  කඛන ක්  සඳහා රුිතකඛ

කාසථතුව්්  අකක කර්.



කසෞනය සහති



විදයාකාර පනයමේ් ෂණ සහති



විශථකඛෂණ ව්ාර්ත්ා (Analysis Reports)



සථව්සථාත්ා සහති



නිකරෝධාක



නිදහසථ විරීම ඒ සහති



ත්ත්ව් හා රමිති සහති



දිවුරුඒ ර ාශ හා ඇකතෝර්නි බලපනයත්ර (Affidavits and Power of Attorneys) (කරේෂථඨාික රණක

(Laboratory Certificates)

(Phytosanitary Certificates)

සහති

ඟින් සහති


(Health Certificate)

(Quarantine Certificates)
(Free Sale Certificates)
(Quality and Standards Certificates)

ක ොත තිබික යුතුක)

පනයාර්ශව් රුකේ ිතතපනයත්

29.වාපනයාරික දේඛන
a.

සමා ේ පියාපනයදිාංචි කිරීදේ ස තිකය
ස ාකඒ කරජිසථට්රාර්ව්රකා විසින් සහති

ර ලද ස ාකකඒ යපකාපනයදිං ක සහති කේ සහති

ිතතපනයත්්  ස ක මුඛ කඛන ක ද ඉදිරිපනයත්

ළයුතු අත්ර එකසේ

රීමේකඒ සහති කේ ඡාකා ිතතපනයත්්  ස ක මසන්

රත්කහොත් ස ාකඒ යපකාපනයදිං ක

ාල සී ාව් සඳහා කේශීක මදාකඒ

කදපනයාර්තුකඒන්තුව්ත බදු මුදඛ කකවූ රිසිට් පනයත්ව්ල මුඛ ිතතපනයත් ඉදිරිපනයත්
ම තති පනයත්රක ද (Form 20) ඉදිරිපනයත්
b.

ළ යුතුක. කඒ ස ක 20

ළ යුතුක.

ඒක පුේ ල වාපනයාර පියාපනයදිාංචි කිරීදේ ස තික
ක

ද්ේකල ව්යාපනයාර යපකාපනයදිං ක රීමේකඒ සහති ව්ල එක නිකුත් ළ රාකේශීක කඛ ඒ
න්න් සහති

කඛ ඒ
c.

ළ

ර ලද ිතතපනයත්්  මුඛ කඛන ක ස ක ඉදිරිපනයත්

ාර්කාලකත මුදඛ කකවූ රිසිට් පනයත් ද ඉදිරිපනයත්

සමා ේ වවස්ථා

Articles of Association)

ාර්කාලක

ළයුතු අත්ර ක සඳහා රාකේශීක

ළ යුතුක.

ා සමා ේ අවක්ෂ ම්ඩලල තීරණ

Board

Resolutions)

ස ාකඒ ව්යව්සථාා හා ස ාකඒ අධය් ෂ
ක්ර කේදකන් කදරීන් එ ්  අනුක

ක

්ඩඩල රණරණ සත්යාපනය ක රීමේ

ිතණිස පනයහත් සඳහන්

ළ හරරීක.
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 ස ාකඒ ව්යව්සථාා හා ස ාකඒ අධය් ෂ
යපකාපනයදිං ක

ළයුතු අත්ර එීම යපකාපනයදිං ක

ිතතපනයත්්  ද ඉදිරිපනයත් ක ොත සත්යාපනය ක

්ඩඩල රණරණ ස ාකඒ කරජිසථට්රාර්ව්රකාකේ

ළ කඛන කකන් ස ාකඒ කරජිසථට්රාර්ව්රකා සහති

ස ාකඒ කඛ ඒව්රකා (නීරණඥකකකු ව්න්කන්

ස ාකකඒ නීති නිලධාරිකා කහෝ

ඒ පනය ණ් ) ඉදිරිකේ අදාළ අධය් ෂව්රුන් විසින්

අත්සන් ත්බා නීති නිලධාරිකා කහෝ ස ාකඒ කඛ ඒව්රකා විසින් සහති
නීරණඥකකකු ක ොව්න්කන්

ඒ කරේෂථඨාික රණකේ කඛන ාික ාමේ කව්නුව්ත අදාළ කඛ ඒව්රකාත
තයුතු රීමේ ත බලපනයත්රක නිකුත්

කඛ ඒව්රුන්කේ මකත් ක) විසින් අදාළ කඛ ඒව්රකාකේ අත්ස

සඳහා අදාළ කඛන

ස ක 20 ම තති පනයත්රක ද ඉදිරිපනයත්

සහිත් කඛන

සහති

ක ොත

ළ යුතුක.

20 ආකෘති පනයත්රය Form 20)
ස ාකඒ කරජිසථට්රාර්ව්රකා විසින් සහති

ර ලද ස ාකකඒ 20 ම තති පනයත්රකේ (Form 20) සහති

ළ ිතතපනයත්්  ස ක මුඛ කඛන ක ඉදිරිපනයත්

ළ යුතුක.

කඒ ස ක ස ාකකඒ යපකාපනයදිං ක රීමේකඒ සහති ක ද ඉදිරිපනයත්
e.

ළ මකත් ක (උදා- ව්රලත්

ළ යුතුක.

ඉහත් අව්සථාා කද
d.

ක ොත කරේෂථඨාික රණකේ

ළ පනයසු සත්යාපනය ක ිතණිස භාරකරකන්. ස ාකඒ කඛ ඒව්රකා

ස ාකඒ කඛ ඒව්රකකු කලස
ඉදිරිපනයත්

ළ

ළ හරරීක.

 ස ාකඒ ව්යව්සථාා හා ස ාකඒ අධය් ෂ ්ඩඩල රණරණව්ල මුඛ කඛන

කඛන ාික ාමේ විසින් සහති

ාර්කාලකේ

ළ යුතුක.

වි ණන ගිණුේ වාර්ත්ා Audited Accounts Reports)
විකණ

න්

ඒ ව්ාර්ත්ා ව්රලත් කණ ාික ාමේව්රකකකු විසින් සහති ක ොත තිබික යුතු අත්ර අදාළ

ව්රලත් කණ ාික ාමේව්රකාත බලපනයත්රක නිකුත්

ළ මකත් ක (උදා-: ්රී ලං ා ව්රලත්

කණ ාික ාමේන්කේ

විකණ

මකත් ක)

විසින්අදාළ

කණ ාික ාමේව්රකාකේ යපකාපනයදිං කක ිතළිබඳව් සහති

කඛන ව්ල

එීම

ව්රලත්

ක ොත තිබික යුතුක.
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