විදේශගත විම සහා ඔබ විස
ි න් සකස්
කර ගත

ු
ෙතු ල
කඳ
ි ලේඛන ?.........

3)
4)
5)

1) ඔබ විදේශගත වන්න් ඳ දේගල
ක ක සංචාරෙක්
සහා නම්,


ඔබ දන්නවාද ?




විදුමත් ඳරිදි විදේශ නිවාඩ
ු අන
ුමත කර නාගන
විදස්ගත ු
වවහාත් ස්වෙ හැර ොම් නිේදන
නිකුත් කල හැකි බව



ගුරුවරෙකු නම් ඳාසැලේ නිවාඩ
ු කාලෙ තුළදී හෝ
ේවා විදේශ නිවාඩ
ු අන
ුමත කර ගත ු
ෙතු බව



එක් දිනක් සහා හෝ විදස්ගත වනවා නම් විදේශ
නිවාඩ
ු අන
ුමත කර ගත ු
ෙතු බව



විදේශ නිවාඩ
ු අන
ුමත කරන ලද ඳාථ 126 ආකූති
ඳත
ර ේ ඳ
ි ටඳතක් ඔබග් ඳ දේගල
කක ල
කඳ
ි ගාන
ුවට
ඇතුළත් විෙ ු
ෙතු බව











හැකි සෑම විටකම ඔබ විදේශගත වීමට අවම වශෙන්
මාස 03කටවත් ඳර විදේශ නිවාඩ
ු අෙථම්ඳත් භාරදිෙ
ු
ෙතු බව







ඔබග් විදේශ නිවාඩ
ු ඉලේල
ී ම් ල
කඳ
ි ෙ (ආෙතන ඳ
ර ධානිොග්
නිර්දේශෙද සහ
ිතව)
ඔබග් රාජකාරි ආවර්ෙ කරන නිලධාරිොග්
කැමැත්ත ඳ
ර කාශ
ිත ල
කඳ
ිෙ
ඳාථ 126 ආකූති ඳත
ර ෙ (විදේශ නිවාඩ
ු ඉලේරුම් ඳත
ර ෙ)
16 ඳරිශ
ිෂ්ටෙ
ගුවන් ගමන් බලඳත
ර ේ සහතික කළ ඳ
ි ටඳතක්
ස්වෙ ස්ථීර කිරීම් ල
කඳ
ිෙ
ස්වෙ ස්ථීර කර නැත්නම් 15 ඳරිශ
ිෂ්ටෙ

සම්ඳ
ර්් කර ඔබග් ආෙතන ඳ
ර ධානිො වත භාර දන්න.

2) ඔබ විදේශගත වන්න් විදේශ ශ
ිෂයත්වෙක්/
ඳාඨමාලාවක් හෝ ු
ඳු
හ්
ුවක් සහා නම්,

දිවයිනන් බැහැරව ගත කිරීම සහා අථුළ ගරු
අමාතයතුමාග් එකතතාවෙ හා ගරු ආ්්ඩ
ුකාරතුමාග් අන
ුමැතිෙ
ලබා ගත ු
ෙතු බව




විදේශ ු
ඳු
හ්
ුව සහා ඔබව තෝරාගත් ල
කඳ
ිෙ
විදේශ නිවාඩ
ු ලබා ගැී මට ඔබග් ඉලේල
ී ම් ල
කඳ
ිෙ
(ආෙතන ඳ
රධානිොග් නිර්දේශෙද සහ
ිතව)
ඔබග් රාජකාරි ආවර්ෙ කරන නිලධාරිොග්
කැමැත්ත ඳ
ර කාශ
ිත ල
කඳ
ිෙ
ඳාථ 126 ආකූති ඳත
ර ෙ (විදේශ නිවාඩ
ු ඉලේරුම් ඳත
ර ෙ)

අන
ුමත දිනෙන් වනස් වනවා නම් එම නිවාඩ
ු දින
සංශෝධනෙ සහාද අන
ුමැතිෙක් ලබාගත ු
ෙතු බව



16 ඳරිශ
ිෂ්ටෙ



ගුවන් ගමන් බලඳත
ර ේ සහතික කළ ඳ
ි ටඳතක්



ස්වෙ ස්ථීර කිරීම් ල
කඳ
ිෙ



ස්වෙ ස්ථීර කර නැත්නම් 15 ඳරිශ
ිෂ්ටෙ



ඔබ විදේශගතවන කාල ස
ී මාව මසකට වඩා වැඩිනම්,




නිෙමිත දිනට ඳර දිවයිනට ඳැමිණිේ නම්, අන
ුමත ඉතිරි
විදේශ නිවාඩ
ු කාල ස
ී මාව අවලංගු කර ගත ු
ෙතු බව
විදේශ නිවාඩ
ුව අවසානේ ඳරළා දිවයිනට ඳැමිණි බව
ආෙතන ඳ
ර ධානිො වත ඳ දේගල
ක කව ඳී  ස
ි ිමමන් හෝ
ල
කඳ
ි ෙකින් ථන
ුම් දිෙ ු
ෙතු බව

2



3) ඔබ විදේශගත වන්න් විදේශ රුකිොවක්
සහා නම්,












විදේශ රුකිොව සහා ඔබව තෝරාගත් ල
කඳ
ිෙ
විදේශ නිවාඩ
ු ලබා ගැී මට ඔබග් ඉලේල
ී ම් ල
කඳ
ිෙ
(ආෙතන ඳ
රධානිොග් නිර්දේශෙද සහ
ිතව)
ඔබග් රාජකාරි ආවර්ෙ කරන නිලධාරිොග්
කැමැත්ත ඳ
ර කාශ
ිත ල
කඳ
ිෙ
ඳාථ 126 ආකූති ඳත
ර ෙ(විදේශ නිවාඩ
ු ඉලේරුම්ඳත)
16 ඳරිශ
ිෂ්ටෙ
10 ඳරිශ
ිෂ්ටෙ
විදේශ අධයෙන හා රුකිො ෙන දේවිත්ව කාර්ෙෙ
සහා විදේශගත වන්න් නම් 11 ඳරිශ
ිෂ්ටෙ
ගුවන් ගමන් බලඳත
ර ේ සහතික කළ ඳ
ි ටඳතක්
ස්වෙ ස්ථීර කිරීම් ල
කඳ
ිෙ
විදේශ ස්වා නිෙ
ුක්ති කාර්ොංශේ ල
ක ොඳදිංචි ු
ව
බවට ල
කඳ
ිෙ
රජෙට අෙ විෙ ු
ෙතු ්ෙ කිස
ි වක් නාමැති බවට
ආෙතන ඳ
ර ධානිො විස
ි න් සහතික කරන ලද ල
කඳ
ිෙ

සම්ඳ
ර්් කර ඔබග් ආෙතන ඳ
ර ධානිො වත භාර දන්න.

වැට
ු ඳ් සහ
ිත අධයෙන නිවාඩ
ු - 08 ඳරිශ
ිෂ්ටෙ
වැට
ු ඳ් රහ
ිත අධයෙන නිවාඩ
ු - 09 ඳරිශ
ිෂ්ටෙ

සම්ඳ
ර්් කර ඔබග් ආෙතන ඳ
ර ධානිො වත භාර දන්න.

3

4

විදේශගතවන ඔබ ථනගත ු
ෙතුම ථූ ........






විදේශ රුකිොවක් සහා විදේශගත වන්න් නම්
ස්වෙ ස්ථිර කර තිබීම අනිවාර්ෙයි.
විදේශ අධයෙන හා රුකිො සහා ස්වා කාලෙන් ඳස්
වසරක් සහා විදේශ නිවාඩ
ු ලබා ගත හැකි ු
මත්,
විදේශ අධයෙන නිවාඩ
ු සහා අඛ්්ඩ කාලෙ වසර
03ක් වන අතර, විදේශ රුකිො සහා අඛ්්ඩ කාලෙ
වසර 05 දක්වා විෙ හැකිෙ.
විදේශ අධයෙනෙකට හෝ ු
ඳු
හ්
ුවකට හෝ රුකිොවක්
සහා මසකට වැඩි කාලෙකට විදේශගත වන්න් නම්
ඒ සහා අනිවාර්ෙ ස්වා කාලෙක් ඇත.



ඳ දේගල
ක ක කාර්ාවක් සහා විදේශ නිවාඩ
ු ලබාදන
උඳරිම කාල ස
ී මාව මාස 03කි.



රජේ නිලධරෙකු විදේශ ු
ඳු
හ්
ුවකට සහභාග
ි වන්න්
නම් කලත
ර ොටද වැට
ු ඳ් රහ
ිත විදේශ නිවාඩ
ු ලබා ගත
හැක



භ
ික්ෂ
න් වහන්ස්ලාට ධර්ම ඳ
රචාරෙ සහා වර්ෂ 02ක්
වැට
ු ඳ් රහ
ිත විදේශ නිවාඩ
ු ලබා ගත හැක.



වැට
ු ඳ් රහ
ිත විදේශ අධයෙන නිවාඩ
ු ලබා ගැී මට
අදහස් කරන්න් නම්, එෙ ආෙතනෙට මන්ම
නිලධාරිොට වැදගත් හා අථුළ බවට ආෙතන
ඳ
ර ධානිො සහතික විෙ ු
ෙතුෙ.



මා්්ඩල
ක ක ශ
ර්ණිේ නාවන නිලධාරිෙකුට ඳ දේගල
කක
සංචාරෙක් සහා විදේශ නිවාඩ
ු ලබා ගන්නා වර්ෂේ
හා ඊට ඳර වර්ෂේ ඉතිරි විේක නිවාඩ
ු වශෙන් දින
48 හා මා්්ඩල
ක ක නිලධාරිෙකු නම් විදේශ නිවාඩ
ු ලබා
ගන්නා වර්ෂේ හා ඊට ඳර වර්ෂ දකකදී ඉතිරි
විේක නිවාඩ
ු වශෙන් දින 72 වශෙන් විේක
නිවාඩ
ු ලබා ගත හැකිෙ.



දිවයිනන් බැහැරව ගත කරන නිවාඩ
ු වලට සතිේ දින
මන්ම සනස
ුරාථු,ඉරිථු හා රජේ ඳ
රස
ි දේධ නිවාඩ
ු ඇතුළත්
ේ.
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 රාජය ස්වේ නිලධාරිෙකු රජෙ විස
ි න්
ලබා දන
ු ලබන විදේශ ු
ඳු
හ්
ු ශ
ිෂයත්වෙක්
සහා විදේශගත වීමට නිෙමිත විට,


නව ගුවන් ගමන් බලඳත
ර ෙක් ලබා ගැී මට හෝ තිබන
ගුවන් ගමන් බලඳත
ර ෙ අරුත් කර ගැී මට තමන්ට විෙදම්

ව ු
මළු ු
මදලන් රු: 2500/-ක් දක්වා ඳ
ර තිඳ
ර්ෙ කර ගත
හැක.



ස
ි ෙරු රටවලේ සහා විදේශ ගුවන් ගමන් බලඳත
ර ෙක්
ලබා ගැී මට අවශය නම් එක් දින ස්වෙ ෙටත්
රු:7500/-ක්ද එක් දින ස්වෙ ෙටත් නාේ නම් රු:
2500/-ක් වශෙන් වැෙ ේ.



විදේශ ශ
ිෂයත්ව හෝ ු
ඳු
හ්
ු සදහා විදේශගත වීම්දී
ඳ
ර තිඳාදන ඳවී  නම් අනිෙම් විෙදම් දීමනා ලස දිනකට
ඇ.ඩා. 30 බැග
ින් දින 30ක උඳරිමෙක් සහා අනිෙම්
විෙදම් දීමනා ලබා ගත හැක.

 විදේශ නිවාඩ
ු ඳ
ිළ
කබ තවත් වැඩිථර විස්තර ඔබට
ථන ගැී මට අවශය නම් ආෙතන සංග
ර හේ XII
හා XV ඳරිච්ේද හා දීමනා සම්බන්ධෙන් ු
මදලේ
හා ක
රම සම්ඳාදන අමාතයංශ ලේකම් විස
ි න් නිකුත්
කර ඇති අංක: ු
ම.ක
ර.අ. 01/2010/01 හා
2010.10.11 දිනැති චක
රලේඛෙද ඳරිශ
ීලනෙ
කරන්න.

නිෙෝජය ඳ
ර ධාන ලේකම්
නිෙෝජය ඳ
ර ධාන ලේකම් (ඳ
ි රිස් හා ු
ඳු
හ්
ු) කාර්ොලෙ
ඌව ඳළාත් සභාව,
රජ වීදිෙ, බථලේල.
ථ.අ. 055-2228627
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(ඳ
ි රිස් හා ු
ඳහ
ු්
ු) කාර්ොලෙ
ඌව ඳළාත් සභාව

