
ශ්රී ලංකා ව ලංභාගවද ලංපාරවතමේප්තුවේප  ලංවතමෂ ලං2000 ලංසහ ලංඊට ලංපරර ලංඅ.පරව.ස. ලං(සව.පරළ) ලංහව ලං

අ.පරව.ස. ලං(උ.පරළ) ලංසහති  ලංඅයදු් ලංකිරීම. 

 

වර්තමානයේ පවතින ය ාචිඩ් 19 වසංගත තත්තත්තවය හේ යව ෙනයව  අපයේ එක්දින යස වාව තාව ාලි ව 

අත්තහ ටුවා ඇති බැවි , පවත ක්රමයදයය හේ  සස යස  ්රී කං ා විගාග යයපාර්තය් ෙනව මන්  විගාග 

සවති  නිකුත්ත කිරීම සඳවා සැකසු්  ර ඇත. 

I. වර්ෂ 2001 වා ඊට පසු වර්ෂවක පැවැත්තූ අ.යපා.ස. (සා.යපළ) වා අ.යපා.ස. (උ.යපළ) සවති  

පත්ර සාමානය පිදි මාර්ගගත ක්රමය හේට අය හේුම්  ළ ුතෙනය හේ. ය් සඳවා 

https://certificate.doenets.lk/ > “Request Certificates” යවත පිවියස න. 

 

II. වර්ෂ 2000 සව ඊට යපර වර්ෂවක පැවැත්තූ අ.යපා.ස. (සා.යපළ) වා අ.යපා.ස. (උ.යපළ) 

සවති  පත්ත  කබා ගැනීම සඳවා පවත උපයයස  අනුගමනය හේ  ර න. 

 

1. අයාළ සවති  අය හේුම්පත ්රී කං ා විගාග යයපාර්තය් ෙනයද යව අ අිවිය හේ මන්  පවත සබැඳිය හේ 

වරවා බාගත  ර ග න. 

සංවක/ ඉංග්රීස අය හේුම්පත : https://doenets.lk/documents/downloads/certificates-application-

forms/OnedayS.pdf 

යමික අය හේුම්පත : https://doenets.lk/documents/downloads/certificates-application-

forms/OnedayT.pdf 

2. අය හේුම් පත මුද්රණයය හේ  ර නිවැරදිව ස්ූර්ණය  ර න. (විය  ෂයය හේ  සය අ තැපැල් ලිපිනය හේ) 

සැ.යු. : ඔපේ ලංසහති ය ලංනිකුත් ලං රනුපේ ඔබ ලංභාගවදය ලංසඳහව ලංපරනී ලංසිටි ලංනමිතුව ලංබව ලං රුණවපවතුව ලං

සක තුවන. 

 

3. සබ යැ  කබාගැනීමට අයේක්දෂා  රන සවති  වර්ගය හේ වා පිටපත්ත ගණයන අනුව(උපිදම පිටපත්ත 

ගණයන 3කි) අයාළ යගවී් කං ා බැංකුයද පවත සඳව  න්ණු් අං ය හේට බැර  ර අයාළ ිදසට් පයත්ත 

සය අ පිටපත යවෝ තිර සටවන (screenshot - මාර්ගගත යගවී් සඳවා පමණි.) කබාග න. 

සහති  ලංවතමදය පිටරත් 1 පිටරත් 2 පිටරත් 3 
    

පමරට ලංගවභාේය ලංසඳහව (For Local 
Use) -  

රු. 700/= 
තැපැල් ගාස ෙන 

ඇෙනළත්තය හේ. 

රු. 1000/= 
තැපැල් ගාස ෙන 

ඇෙනළත්තය හේ. 

රු. 1300/= 
තැපැල් ගාස ෙන 

ඇෙනළත්තය හේ. 

භාපේශීය ලංගවභාේය ලංසඳහව (භාපේශ ලං
 ටයුේ ලංඅමවේවාශපයතුව ලංකබව ලංදේ ලං

යුේය.) 

රු. 600/= කබාගත වැකි උපිදමය හේ එක්ද පිටපතක්ද පමණි 

 Australian Visa ලං රු. 700/= 
තැපැල් ගාස ෙන 

ඇෙනළත්තය හේ. 

රු. 1000/= 
තැපැල් ගාස ෙන 

ඇෙනළත්තය හේ. 

රු. 1300/= 
තැපැල් ගාස ෙන 

ඇෙනළත්තය හේ. 

Green Card රු. 600/=   
 

Foreign Country (ලියවරදිාචි ලංගුවතුව ලං
ේැරෑක මගිතුව) 

රු. 900/= (තැපැල් ගාස ෙන රු.300 ඇෙනළත්තය හේ.) 

 

 

https://certificate.doenets.lk/
https://doenets.lk/documents/downloads/certificates-application-forms/OnedayS.pdf
https://doenets.lk/documents/downloads/certificates-application-forms/OnedayS.pdf
https://doenets.lk/documents/downloads/certificates-application-forms/OnedayT.pdf
https://doenets.lk/documents/downloads/certificates-application-forms/OnedayT.pdf


කං ා බැංකුයද න්ණු් අං ය හේ :  7041228 
න්ණුය් නම   :  ්රී කං ා විගාග යයපාර්තය් ෙනව 

 ාඛාව    :   බත්තතරමුල්ක  ාඛාව 

 

4.  doecertificates@gmail.com ය හේන වියුත්ත තැපැල් ලිපිනය හේට පවත සඳව  යල්ඛන ඊය්ල්  ර 

එව න. 

 නිස යකස ස්ූර්ණය  රන කය සබයේ අය හේුම්පත. 

 මුයල් යගවන කය ිදසට් පත යවෝ තිර සටවන (screenshot).  

 ජාති  වැඳුනු්පත/ වකංගු ිදය හේුමරු බකපත්රය හේ යවෝ වකංගු වියේ  ගම  බකපත්රයේ පැවැිලි 

ඡාය හේාරූප යවෝ ස  ෑ  පිටපත්ත. Australian Visa සවති පත්ත සඳවා වකංගු වියේ  ගම  

බකපත්රයේ පිටපත (Passport copy) අනිවවතමය ලංප .  

 

5. ඊය්ල් පණිවිියේ මාතෘ ාව(Title) සඳව   රන ස ථානයේ “Exam Certificates” ය හේනුයව  

සඳව   ර “සවති  අය හේුම්  රන ිනය හේ” සව “ුමර ථන අං ය හේ” පමණයක්ද  ඇෙනළත්ත  ර න.   

 

 යමරට ගාවිතය හේ සඳවා ඉල්ු්  රන කය සවති  පත්ර ඉල්ු්  ර ින ෙනනක්ද 

ඇෙනළත අය හේුම්පයතහ සඳව  ලිපිනය හේට speed post යස වාව වරවා තැපැල් මන්  එවන අතර 

වියේශීය හේ ගාවිතය හේ සඳවා ඉල්ු්  රන කය සවති  පත්ර වියේ   ටුතෙන අමාතයාං ය හේ යවත ය හේවනු 

කැය අ.  

 

 එම සය හේු යතාරෙනරු වා සවති  යය හේාමු අං  සබයේ ඊය්ල් ලිපිනය හේට පිළිෙනරු පණිවිිය හේක්ද 

යකස එවනු කැය අ.  
 

 සබ Green Card සඳවා සවති  පත්රය හේක්ද ඉල්ු්  ර ය  න්, අප විස  සබ යවත එවන 

පිළිෙනරු පණිවිියේ සඳව  සවති  පත්ත යය හේාමු අං ය හේ ඇයමිද ානු තානාපති  ාර්ය හේාකය හේට 

කබා දීමට  ටුතෙන  ර න. එවිට තානාපති  ාර්ය හේාකයේ නියය හේෝජිතය හේකු පැමිණය විගාග 

යයපාර්තය් ෙනයව  සවති  පත්රය හේ කබා ගනු කැය අ.  

 

 ඉවත ක්රිය හේාපපාපාපාය හේ ය හේටයත්ත සවති  නිකුත්ත  ළ වැක්දයක්ද අය හේුම් රු අයාළ යතාරෙනරු (උයා: 

විගාගයේ නම, විගාගයේ වර්ෂය හේ, විගාග අං ය හේ ය හේනාිය හේ) නිවැරදිව කබා දී ඇත්තන් පමණි. 
 

 අස්ූර්ණය වා අපැවැිලි අය හේුම්පත්ත යවෝ ිදසට්පත්ත අිංගු ඉල්ී් වා අව ය සය හේු යල්ඛන එවා 

යනාමැති ඉල්ී් යපර  යැනු්දීමකි  යතාරව අවකංගු කිරීමට සුමයද. සවති වක පිටපත්ත          

ඊ-ය්ල් මඟි  කබාදීම සුම පනවප පතම. 

 

 සවති  නිකුත්ත  රනු කබ ය  විගාග ප්රතිලක ස්බ ධයයය හේ  නික වාර්තා යමම 
යයපාර්තය් ෙනව සෙනව තිය අ න් පමණි. 

 

 

 

 

 

 

mailto:doecertificates@gmail.com

