
පුරලැසි ප්රඥප්තිය 

නිර්දේ ලිපිදේ ව්ලභාලය අලය ලියියයිලලි 
ගතලන 

කාය 

පැමිණීදේ වීවා 1. රදගුරු හිමිපාණන්දේ නිර්දේය/ ජාික ක්රිව්ියානි මඩලයදේ නිර්දේ දශ  අදා 

නිකාදේ/වභාදේ දශ  ආගමික වංිලධානදේ නිර්දේ ලිපිය 

2. අමාතයාංය ම් න් නි් කර කර ඇි අයදුේපත 

3. ආරක්ක නි්කාණ දප රමය 

4. අයදුේකරුදේ මේ රදෙන් බා ගකර දපොලිව් නි්කාණ ලාර්තාදේ මුල් පිෙපත  

5. ලංගු ිලදේ ගමන් බපත්රදේ මම අයදුේකරුදේ දතොරුරරු වදශන් පිටුදේ පිෙපතක් ශා 

අලවන් ලරෙ මුද්රා තබන ද පිටුදේ පිෙපතක් 

දින 2 

දන්ලාසික වීවා 1. රදගුරු හිමිපාණන්දේ නිර්දේය/ ජාික ක්රිව්ියානි මඩලයදේ නිර්දේ දශ  අදා 

නිකාදේ/වභාදේ දශ  ආගමික වංිලධානදේ නිර්දේ ලිපිය 

2. අමාතයාංය ම් න් නි් කර කර ඇි අයදුේපත 

3. ආරක්ක නි්කාණ දප රමය 

4. ලංගු ිලදේ ගමන් බපත්රදේ මම අයදුේකරුදේ දතොරුරරු වදශන් පිටුදේ පිෙපතක් ශා 

අලවන් ලරෙ මුද්රා තබන ද පිටුදේ පිෙපතක් 

දින 2 

දන්ලාසික වීවා දීර්ඝ ියරීම 1. රදගුරු හිමිපාණන්දේ නිර්දේය/ ජාික ක්රිව්ියානි මඩලයදේ නිර්දේ දශ  අදා 

නිකාදේ/වභාදේ දශ  ආගමික වංිලධානදේ නිර්දේ ලිපිය 

2. අමාතයාංය ම් න් නි් කර කර ඇි අයදුේපත 

3. ආරක්ක නි්කාණ දප රමය 

4. ලංගු ිලදේ ගමන් බපත්රදේ මම අයදුේකරුදේ දතොරුරරු වදශන් පිටුදේ පිෙපතක් ශා 

අලවන් ලරෙ මුද්රා තබන ද පිටුදේ පිෙපතක් 

 

දින 2 

ජාික ශැදුනුේපත වදශා 

පැලදි/උපැලදි බල තශවුරු 

ියරීම 

1. උ්තපැන්න වශිකදේ පිෙපත 

2. ඉල්ලුේ කරන පූජකුරමා/කනයා දවොරිය/ය/දේලගැිුරමාදේ ඉල්ම්ේ ලිපිය 

3. මම ඉල්ම්ම වශික කෂ නිකාය/රදගුරුුරමන්දේ නිර්දේ ලිපිය 

4. ජාික ශැදුනුේපදතහි පිෙපත 

මිනිකරුර 20 

ිලදේ ගමන් බපත්රය 

වදශා පැලදි/උපැලදි බල 

තශවුරු ියරීම 

1. උ්තපැන්න වශිකදේ පිෙපත 

2. ඉල්ලුේ කරන පූජකුරමා/කනයා දවොරිය/ය/දේලගැිුරමාදේ ඉල්ම්ේ ලිපිය 

3. මම ඉල්ම්ම වශික කෂ නිකාය/රදගුරුුරමන්දේ නිර්දේ ලිපිය 

4. ජාික ශැදුනුේපදතහි පිෙපත 

5. පලින ිලදේ ගමන් බපත්රදේ අයදුේකරුදේ දතොරුරරු වදශන් පිටුදේ පිෙපතක් 

මිනිකරුර 20 

අනුග්රශ වීවා නිර්දේ 

නි් කර ියරීම 

1. අදා ආයතනදේ ඉල්ම්ේ ලිපිය 

2. ලන්දනා චාය/කාලක් වදශා ිලදේගත ලන බලෙ තශවුරු කරන    අදා   ආයතනය ිලසින් නි් කර 

කරන ලිපිය.දමම ලිපිදේ ලන්දනාල වදශා වශභාගී ලන ලන්දනාකරුලන් ගණන වශභාගී ලන 

ගරු පියුරමන්දේ දතොරුරරු ශා ලන්දනාල වදශා පිෙකර ලන කා සීමාල ඇුරකර ිලය රිුරය. 

3. ලන්දනාල වදශා වශභාගී ලන ගරු පියුරමන්දේ තශවුරු ලිපිය. 

4. ලන්දනාකරුලන්දේ නේ,ිලදේ ගමන් බපත්ර අංක,ිලදේ ගමන් බපත්ර කල්ඉ් කර ලන දින 

ශා ඔවුන්දේ ලිපිනයන් වදශන් යිව්ුරල 

 

දින 1 

දේලව්ථාන, දශේ පාවල් 

ශා ආගමික ආයතන 

ලියාපදිංචි ියරීම. 

1. ශදුන්ලා දී ඇි ආකෘිය ම් න් අයදුේ ියරීම. ( අදා දේලව්ථාන භාර පියුරමා/ 

දේලගැිුරමාදේ නිර්දේය  

2. වංද ධන වදශා වංද ධිත අයදුේපත අදා දේලව්ථානභාර පියුරමාදේ නිර්දේය  

මිනිකරුර 20 

ලැලි වශ දැල බපත්ර 

නිර්දේ බා දීම. 

1. ප්රාදේීය දල්කේ කාර්යාදයන් නිර්දේ කරන ද අයදුේපතක් ම් න් ඉල්ම්ම ඉදිය/පකර ියරීම. මිනිකරුර 20 

දුරකථන,ජ,ිලදුලි වශන 

බා ගැනීම. 

2. වශනය බා ගැනීමෙ අදා දේලව්ථානය දශ  ආගමික ආයතනය නමෙ නි් කර කරන ද 

බිල්පතක් මම පදිලයෙ අදා රදගුරුුරමා දශ  නිකාය භාර ප්රධානියාදේ නිර්දේය වහිතල 

ඉදිය/පකර ියරීම. 

3. වේපූර්ණ කරන ද ඉල්ලුේපත්රය. 

මිනිකරුර 20 

තීරුබදු වශන නිර්දේ 

බා දීම. 

1. වභාදේ ඉල්ම්ම 

2. වැපරිේකරුදේ විලව්තරාකරමක ලාර්තාල 

මිනිකරුර 20 

දතොරුරරු දැනගැනීදේ 

පනත යෙදකර දතොරුරරු 

බා දීම 

1. RTI  01 දරණ දතොරුරරු අයදුේපත්රය  

2. ලිපියක් ම් න් දතොරුරරු ඉල්ම්ම 

ලැය කරන 

දින 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Citizen Charter 

Nature of the letter of 

recommendation 
Documents to be submitted Duration 

Arrival visa 1. Recommendation of the Archbishop/ Recommendation of National Christian 

Council/ Letter of recommendation issued by the relevant sect / church / 

religious organization    

1. Application issued by the Ministry  

2. Form for security clearance  

3. Original of the security clearance report issued from the country of the 

applicant  

4. A copy of the page of the passport  in which the particulars of applicant are 

included and  the copy of the page which has been stamped for the last time  

2 days 

Residence visa  1. Recommendation of the Archbishop/ Recommendation of National Christian 

Council/ Letter of recommendation issued by the relevant sect / church / 

religious organization    

2. Application issued by the Ministry 

3. Form for security clearance 

4. A copy of the page of the passport  in which the particulars of applicant are 

included and  the copy of the page which has been stamped for the last time 

2 days 

Extension of residence 

visa  

1. Recommendation of the Archbishop/ Recommendation of National Christian 

Council/ Letter of recommendation issued by the relevant sect / church / 

religious organization   2. Application issued by the Ministry 

2. Form for security clearance 

3. Valid passport 

A copy of the page of the passport  in which the particulars of applicant are included 

and  the copy of the page which has been stamped for the last time  

2 days 

Confirmation of the 

priesthood/civil status 

for National Identity 

Card  

1. Copy of the certificate of birth  

2. Letter of request of the Rev. Father/Rev. Sister/ Rev. Pastor  

3. Letter of recommendation issued by the sect/Archbishop, who certified the 

request  

4. Copy of National Identity Card 

20 

minutes 

Confirmation of the 

priesthood/civil status 

for Passport  

1. Copy of the certificate of birth 

2. Letter of request of the Rev. Father/Rev. Sister/ Rev. Pastor 

3. Letter of recommendation issued by the sect/Archbishop, who certified the 

request 

1. Copy of National Identity Card  

2. A copy of the page of the passport  in which the particulars of applicant are 

included 

20 

minutes 

Issuance of 

recommendations for 

concessionary visa  

1. Letter of request of the relevant institution  

2. Letter issued by the institution to the effect that the applicants are leaving 

country on a pilgrimage. Number of the pilgrims, particulars of Rev. Father, 

who is going with pilgrims and the duration of the pilgrimage, should be 

included in the letter. 

3. Letter of confirmation of  Rev. Father, who is going with the team. 

4. The list containing names, numbers of passports, expiry dates of passports and 

the addresses of applicants  

 

1 day 

Registration of 

Churches, Daham 

Schools, and Religious 

Institutionsම. 

1. Applying by the form introduced for the purpose (Recommendation of Rev. 

Father/ Pastor of the Church )  

2. Recommendation of Rev. Father of the respective church for revisions  

20 

minutes 

Recommendations for 

sand and timber 

permits  

1. Making the request through an application recommended by Divisional 

Secretariat. 

20 

minutes 

Obtaining concessions 

for telephone, water, 

and electricity, 

2. Submission of a bill issued in favor of the church or religious institution 

relating to the concessions along with the recommendation of the Bishop or the 

Head of the Sect  . 

3. Duly perfected application. 

20 

minutes 

Making 

recommendations for 

custom duties. 

1. Request of the church  

2. Comprehensive report of supplier  

20 

minutes 

Providing information 

under Right to 

Information Act  

1. Form RTI  01  

2. Requesting information through a letter  

14 

working 

days 



 

 

NritngWeu; gl;lak; 

rpghupRf; fbjj;jpd; ,ay;G NjitahdMtzq;fs; 
Nritiatoq;f
vLf;Fk; Neuk; 

cs;tUtjw;fhdtPrh 1. Maupd;  
rpghupR/Njrpafpwp];jtrigapd; 
rpghupRmy;yJcuparigapd;  
my;yJrkaepWtdj;jpd; 
rpghupRf; fbjk;. 

2. mikr;rpdhy; 
toq;fg;gl;Ls;stpz;zg;gg;gbtk;. 

3. ghJfhg;G,irTrhd;wpjo;. 
4. tpz;zg;gjhupapd; jha;ehl;by; 

ngw;Wf; nfhz;l 
,irTmwpf;ifapd; %yg; gpujp. 

5. nry;YgbahdflTr; rPl;by; 
tpz;zg;gjhupapd; jfty;fs; 
cs;slf;fg;gl;Ls;sgf;fj;jpd; 
xUgpujpkw;Wk; 
,WjpahfKj;jpiuaplg;gl;lgf;fj;
jpd; xUgpujp. 

 2ehl;fs; 

tjptpltPrh 1. Maupd;  
rpghupR/Njrpafpwp];jtrigapd; 
rpghupRmy;yJcuparigapd;  
my;yJrkaepWtdj;jpd; 
rpghupRf; fbjk;. 

2. mikr;rpdhy; 
toq;fg;gl;Ls;stpz;zg;gg;gbtk;. 

3. ghJfhg;G ,irTrhd;wpjo;. 
4. nry;YgbahdflTr; rPl;by; 

tpz;zg;gjhupapd; jfty;fs; 
cs;slf;fg;gl;Ls;sgf;fj;jpd; 
xUgpujpkw;Wk; 
,WjpahfKj;jpiuaplg;gl;lgf;fj;
jpd; xUgpujp. 

 2ehl;fs; 

tjptpltPrhitePbj;jy;  1. Maupd;  
rpghupR/Njrpafpwp];jtrigapd; 
rpghupRmy;yJcuparigapd;  
my;yJrkaepWtdj;jpd; 
rpghupRf; fbjk;. 

2. mikr;rpdhy; 
toq;fg;gl;Ls;stpz;zg;gg;gbtk;. 

3. ghJfhg;G ,irTrhd;wpjo;. 
4. nry;YgbahdflTr; rPl;by; 

tpz;zg;gjhupapd; jfty;fs; 
cs;slf;fg;gl;Ls;sgf;fj;jpd; 
xUgpujpkw;Wk; 
,WjpahfKj;jpiuaplg;gl;lgf;fj;
jpd; xUgpujp. 
 

 

 2ehl;fs; 

Njrpamilahsml;ilapy;Jwtp/Jwtwj;ijf; 
fise;Js;shu; vd;gijcWjpg;gLj;Jjy;  

1. gpwg;Gr; rhd;wpjopd; xUgpujp. 
2. tpz;zg;gpf;Fk; mUl;je;ij/ 

mUl;rNfhjup/FUtpd; 
Nfhupf;iff; fbjk;. 

3. me;jf; 
Nfhupf;ifiarhd;Wg;gLj;jpa 
rig /Maupd;  rpghupRfbjk;. 

4. Njrpamilahsml;ilapd; 
xUgpujp. 

 20epkplk; 



ntspehl;LflTr;rPl;Lf;fhfJwtp/Jwtwj;ijf; 
fise;Js;shu; vd;gijcWjpg;gLj;Jjy;. 

1. gpwg;Gr; rhd;wpjopd; xUgpujp. 
2. tpz;zg;gpf;Fk; mUl;je;ij/ 

mUl;rNfhjup/FUtpd; 
Nfhupf;iff; fbjk;. 

3. me;jf; 
Nfhupf;ifiarhd;Wg;gLj;jparig
apd;/Maupd;  rpghupRfbjk;. 

4. Njrpamilahsml;ilapd; 
xUgpujp. 

5. nry;YgbahdflTr; rPl;by; 
tpz;zg;gjhupapd; jfty;fs; 
cs;slf;fg;gl;Ls;sgf;fj;jpd; 
xUgpujp. 

20epkplk; 

mDruiztPrhTf;fhdrpghupRfistoq;Fjy;.  1. cupaepWtdj;jpd; Nfhupf;iff; 
fbjk;  

2. ahj;jpiuapd; 
nghUl;LntspehLnry;tjhfcW
jpg;gLj;Jk; cupaepWtdj;jpdhy; 
toq;fg;gl;lfbjk;. ,e;jf; 
fbjj;jpy; ahj;jpiuf;Fr; 
nry;Yk; ahj;jpupfu;fspd; 
vz;zpf;if>gq;Fgw;Wk; 
mUl;je;ijapd; jfty;fs; 
kw;Wk; ahj;jpiuf; 
fhyg;gFjpvd;gdFwpg;gplg;gLjy; 
Ntz;Lk;.  

3. ahj;jpiuapy; gq;Fgw;Wk; 
mUl;je;ijapd; cWjpg;gLj;jy; 
fbjk;.  

4. ahj;jpupfu;fsJngau;>ntspehl;Lf
lTr; rPl;L 
,yf;fq;fs;>flTr;rPl;Lnry;Ygba
hFk; ,Wjpj; jpfjpkw;Wk; 
mtu;fsJtpyhrq;fs; 
Fwpf;fg;gl;lgl;bay;.  

 1ehs; 

Myaq;fs;>kiwf;fy;tpg; ghlrhiyfs; kw;Wk; 
kjj;jyq;fisgjpTnra;jy;.  

1. mwpKfg;gLj;jg;gl;lgbtj;jpd; 
Clhftpz;zg;gpj;jy;. (cupa 
Mya gq;Fj; je;ij/FUtpd; 
rpghupR) 

2. jpUj;jpaikg;gjw;fhfcupagq;Fj;
je;ijapd; rpghupR 

 

20epkplk; 

kzy; kw;Wk; kuk; 
Vw;wYf;fhdmDkjpg;gj;jpuq;fSf;fhdrpghupRfistoq;
Fjy;.  

1. gpuNjrnrayfj;jpdhy; 
rpghupRnra;ag;gl;ltpz;zg;gg;gj;
jpuj;jpd; 
ClhfNfhupf;iffisKd;itj;j
y;.  

 20epkplk; 

njhiyNgrp>ePu;>kpd;rhuk; 
vd;gtw;wpw;FrYiffistoq;Fjy;.  

2. rYifiag; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;FcupaMyaj;jpd; 
my;yJrkaepWtdj;jpd; ngaupy; 
toq;fg;gl;lrpl;ilia>mg;gq;fpw;
FupaMaupd; my;yJrigf;Fg; 
nghWg;ghdjiytuJrpghupRld; 
rku;g;gpj;jy;. 
 

3. G+u;j;jpnra;ag;gl;ltpz;zg;gg;gbt
k;.  

 20epkplk; 

jPu;ittupr; rYiffisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;FrpghupRfistoq;Fjy;.  

1. rigapd; Nfhupf;if 
2. toq;Fdupd; tpgukhdmwpf;if 

 20epkplk; 

jfty; mwpAk; rl;lj;jpd; fPo; jfty;fistoq;Fjy;.  1. RTI01 vd;wjfty; 
tpz;zg;gg;gbtk;. 

2. Nfhupf;iff; fbjk; 
Clhfjfty;fisf; NfhUjy;.  

14Ntiyehl;fs; 

 

 


