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2018.03.01 දින සිට ක්රියාත්මමක සංශ ෝධිත ශකොන්සියුලර් ශේව් ග්ේතු 
 

2018.02.09 දිනැති ශ්රී කා ජ  න ය    2057/35 දයණ අති වි ේෂ  ගැසට් පත්රය 

මගින් සා  ෝධිත ගජස්තු අනුව  යෝම   ශ්රී කා ජ තජනජපති  ජයායජකය සහ 

මිකජන්හි   ොන්සල්  නයජල්  ජයායජකය මගින් සපයනු කබන   ොන්සියුකයා  ස්වජ 

සදහජ අය යනු කබන ගජස්තු ප්රමජණයන් පහත දැ්ව .. 
 

01. දරු උපම ලියාත්පදිංචියාත 
 

 සපයනු ලබන ක ොන්සියුලර් කේවාව ගාේතුව/ යූක ෝ 
(Euro) 

 
a 

දරු උපත්ව ලියජපදිාචිය සහ උප්පැන්න 

සහති ය නිකුත් කිරීම(උපත සිදුවී වසය්ව 

ඇතුකත) 

 
20.00 

b ශ්රී කා ජ වන් ටතදත ස සිදුවූ දරු උපත්ව ලියජ 

පදිාචි කිරී ේ ස නිකුත්  යන පුයවැසි සහති ය 

 75.00 

         උපත සිදුවී වසය්ව   ඇතුකත දරු උපත්ව 

         ලියජ පදිාචි  කිරීම සහ පුයවැසි සහති ය  

         සදහජ සේපූයාණ  ගජස්තුව 

  

 95.00 

c  උප්පැන්න සහතිකයක අමතර පිටපතක් ලබා 

ගැනීම 

 

 11.00 

d  දරු උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම ප්රමාදීමම   

(ප්රමාදූ  කක් වසරක් සදහා ප්රමාද ගා්තුව) 

  

   8.00 

 

02.මරණ ලියාත්පදිංචි කිරීම 

 

 සපයනු ලබන ක ොන්සියුලර් කේවාව ගාේතුව/ යූක ෝ 
(Euro) 

a මයණය්ව ලියජපදිාචිය සහ මයණ සහති ය 

නිකුත් කිරීම  

11.00 

b මරණ සහතිකයක සහතික කළ පිටපතක් 

ලබා ගැනීම 

11.00 

c මෘත දේහයක් ශ්රී ලිංකාවට යැීමම සදහා 

අනුමැතිය ලබා දීදේ ලිපියක් නිකුත් කිරීම 

(Nulla Osta) 

 

ගජස්තු අය  නො   යා 

 

   03.විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම 
 

 සපයනු ලබන ක ොන්සියුලර් කේවාව ගාේතුව/ යූක ෝ 
(Euro) 

a  විවජහය ප්රසි්ධධ කිරී ේ දැන්වීම 

(සජමජනය/උරයද) 

17.00  

b විවජහය ලියජපදිාචිය සහ විවජහ සහති ය 

නිකුත් කිරීම(සජමජනය/උරයද /මුස්ලිේ) 

28.00 45.00 

c වි ේෂ අවසයය මත විවජහය ලියජපදිාචිය 

(සජමජනය/උරයද ) 

37.00 
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d විවජහ සහති ය  සහති   ළ ටතදපත්ව  

නිකුත් කිරීම. (සජමජනය/උරයද /මුස්ලිේ) 

 

11.00 

e 24 වගන්තිය යද ත් විවජහය සදහජ අවසය 

ඉල්කජ සිටීම (විවජහය ටතළිබද නි .දනය) 

 

ගජස්තු අය  නො   යා 

f විවාහය සදහා විරුේධත්වයක් නැති බවට 

ඉතාලි බලධාරින් සදහා ලිපියක් නිකුත් කිරීම 

(Nulla Osta) 

නිදේදනය                     -17.00 

  ොන්සියුකයා ලිටතය       25.00 

කකුව  (කක් අදයකු සදහා)                                       

                                        42.00                                           

 

    04. ලියාතවිලිවල වලංගු බව සන්ථ කිරීම,සහතික කිරීම හ් සතය්පනයාත කිරීම                                                       

         (නිතය්නුකූලභ්වයාත තහවුරු කිරීම) 
   

 සපයනු ලබන ක ොන්සියුලර් කේවාව ගාේතුව/ යූක ෝ 
(Euro) 

a  ්වවියට් නි යෝගය 17.00 

b සාමදාන විනිශ්චයකාරවරදයකු වශදයන් ලිපි 

දේඛනවල වලිංගුභාවය සහතික කිරීම 

 

40.00 

c දවුරුේ ප්රකාශයක් පිිබබද දවුරුම දහ  සහතික 

දලස ප්රකාශ කිරීම 

 

40.00 

d දවුරුමක් ගැනීම දහ  සනාථ කිරීම. 40.00 

e දවුරුේ ප්රකාශ දහ  දපරකලාිවවල වලිංගුභාවය 

සනාථ කිරීම.  

 

40.00 

f සහතික කළ සතය පිටපතක් නිකුත් කිරීම   4.00 

g  ල්ඛණය  වකාගුභජවය සනජථ කිරීම 

(අපනයන ලියකියවිලි හජ අධයජපන සහති  හැය) 

 ල්ඛණ හිමියජ ශ්රී කජාකි  යකු නේ 

 
 

 25.00 

h  ල්ඛණය  වකාගුභජවය සනජථ කිරීම 

(අපනයන ලියකියවිලි හජ අධයජපන සහති  හැය) 

 ල්ඛණ හිමියජ වි ්ධශීය  ජති  යකු  නේ 

 

 28.00 

i අධයාපන සහතිකවල වලිංගුභාවය සනාථ කිරීම   4.00 

j අපනයන ලියකියවිලි  ට්දකය  වකාගුභජවය 

සනජථ කිරීම 

  

 37.00 

k  ල්ඛණය  වකාගුභජවය ඉ ක්ව රෝනි   ල්ඛණ 

සහති  කිරී ේ ක්රමය (e-DAS ) හයහජ සනජථ 

කිරීම 

( ල්ඛණ හිමියජ ශ්රී කජාකි  යකු නේ) 

  

20.00 

l  ල්ඛණය  වකාගුභජවය ඉ ක්ව රෝනි   ල්ඛණ 

සහති  කිරී ේ ක්රමය (e-DAS ) හයහජ සනජථ 

කිරීම 

(  ල්ඛණ හිමියජ වි ්ධශීය  ජති  යකු  නේ) 

  
 

30.00 
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   05. අශනකුම ශේඛණ 

 සපයනු ලබන ක ොන්සියුලර් කේවාව ගාේතුව/ යූක ෝ 
(Euro) 

a විශ්රාම වැප්ප් ලබා ගැනීම සේබන්ධදයන් ශ්රී 

ලාිංකික විශ්රාමිකයකන්න් විිවන් ඉදරිපත් කරනු 

ලබන ජීවිත සහතික ඇුළුව ිවයළුම සහතික 

ගජස්තු අය  නො   යා 

b මෘත දේහ භූමදානය කිරීම /ආදාහනය කිරීමට 

අදාළ ලිපි දේඛණ  

ගජස්තු අය  නො   යා 

c මෘත දේහ ශ්රී ලිංකාවට යැීමමට අදාළ ලිපි 

දේඛණ. 

ගජස්තු අය  නො   යා 

d අදනකුත් ිවයළුම ලිපි/සහතික නිකුත් කිරීම 

(දකොන්ිවයුලර් ලිපි ආදය) 

25.00 

 

    06.ශේඛණ පරිවර්තනයාත කිරීම 

 සපයනු ලබන ක ොන්සියුලර් කේවාව ගාේතුව/ යූක ෝ 
(Euro) 

a දේඛණයක පළමු වචන 100 පරිවර්තනය සදහා 25.00 

b ඉන්පසු වැඩිවන සෑම වචන 25 ක ටම( වචන 25 

ට අඩු සිංඛයාවක් ඉතිරිීම තිණදණද වචන 25 කට 

අයකරනු ලබන ගා්තුව අයකරනු ලැදේ.) 

 

  4.00 

 

     07. තැපැේ ග්ේතුව 

 සපයනු ලබන ක ොන්සියුලර් කේවාව ගාේතුව/ යූක ෝ 
(Euro) 

a කුරියර්/තැපැේ ගා්තුව (අයදුේකරු තැපැේ 

මගින් ලියවිලි දගන්වා ගැනීමට බලාදපොදරොත්ු 

වන්දන්නේ) 

 

 12.00 

b පුරවැිව සහතිකය ආගමන හා විගමන 

දදපාර්තදේන්ුව මගින් සෘජුවම අයදුේ කරු 

දවත තැපැේකර කවන දලස ඉේලා අයදුේපත 

සේපූර්ණ කර ඇති විට 

 

  2.00 

c දපොලි්ත නිශ්කාශන වාර්තාව කුරියර් ද්තවාව 

මගින් කීමම සදහා. 

 12.00 

   

    08 විශේ  ගමන් බලපත්ර ස්බබන්ධ ග්ේතු  (දැනට අයාතකරනුක ලබන  ග්ේතුවල  

    ශවනසක් සිදුවී නැත) 
 
 

 සපයනු ලබන ක ොන්සියුලර් කේවාව ගාේතුව/ යූක ෝ 
(Euro) 

a නව විදේශ ගමන් බලපත්රයක් සදහා අයදුේ කිරීම 

( භාවිතා කරන ලද /කේ ඉකුත්ූ  දහ  පළුදුීම ඇති මුේ 

ගමන් බලපත්රය ඉදරිපත් කරන්දන්නේ) 

 

110.00 

b නව විදේශ ගමන් බලපත්රයක් සදහා අයදුේ කිරීම  

( භාවිතා කරන ලද/කේ ඉකුත්ූ  ගමන් බලපත්රය නැති 

ීම දහ  දසොරා දගන ඇතිවිට හා දත්ත පිප්දේ පැහැදලි 

ඡායා පිටපතක් ඉදරිපත් කරන්දන්නේ 

 

260.00 
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c නව විදේශ ගමන් බලපත්රයක් සදහා අයදුේ කිරීම 

(භාවිතා කරන ලද /කේ ඉකුත්ූ  ගමන් බලපත්රය නැති 

ීම දහ  දසොරාදගන ඇති විට හා දත්ත පිප්දේ පැහැදලි 

ඡායා පිටපතක් ඉදරිපත් දනොකරන්දන්නේ) 

 

335.00 

d ශ්රි කා ජවද යජම සදහජ පමණ්ව නිකුත්  යන 

තජව ජලි /හදිසි ගමන් බකපත්රය (NMR Passport) 

සදහජ ගජස්තුව (භජවිතජ  යන කද / ල් ඉකුත්වූ  හෝ 

පළුදුවූ ගමන් බකපත්රය ඉදිරිපත්  යන් න්නේ ) 

 

 

  34.00 

e ශ්රි කා ජවද යජම සදහජ පමණ්ව නිකුත්  යන 

තජව ජලි /හදිසි ගමන් බකපත්රය (NMR Passport) 

සදහජ ගජස්තුව (භජවිතජ  යන කද /  ල් ඉකුත්වූ  හෝ 

පළුදුවූ ගමන් බකපත්රය ඉදිරිපත්  නො යන් න්නේ )  

 

 

101.00 

f වයස අවුරුේදකට වඩා අඩු දරුවන් සදහා නව ගමන් 

බලපත්ර ඉේලිදේද නිකුත් කරන තාවකාලික ගමන් 

බලපත්ර ගා්තුව (Stop Gap) 

 

17.00 

g ගමන් බලපත්රයක කරනු ලබන දවන්ත කිරීමක් සදහා 

ගා්තුව(Endorsement) 

  7.00 

    

    09.අශනකුම ශේව්වන් (දැනට අයාතකරනුක ලබන  ග්ේතුවල ශවනසක් සිදුවී  

    නැත) 
 

 

ශ්රී ලංක් ත්න්පති,ශරෝමයාත, ඉත්ලියාත 

(www.srilankaembassyrome.org) 

 

SRI LANKA EMBASSY, ROME 

 සපයනු ලබන ක ොන්සියුලර් කේවාව ගාේතුව/ යූක ෝ 
(Euro) 

a  පොලිස් නිේ ජ න වජයාතජව 16.00 

b ශ්රී ලිංකා රියදුරු බලපත්රය ඉතාලි රියදුරු බලපත්රය 

බවට පරිවර්තනය සදහා අයදුේ කිරිම. 

 

 42.00 

c ජිංගම දකොන්ිවයුලර් ද්තවා ගා්තුව 

(තානාපති කාර්යාලය මගින් පවත්වන 

දකොන්ිවයුලර් ජිංගම ද්තවා අව්තථාවන්හිද සපයනු 

ලබන කක් දකොන්ිවයුලර් ද්තවාවක් සදහා නියමිකයත 

ගා්තුවට අමතරව අයකරනු ලබන ගා්තුව ) 

 

 10.00 

d සිංචාරක ීමසාවක් සදහා ගා්තුව  35.00 

e වයාපාරික ීමසාවක් සදහා ගා්තුව  40.00 

http://www.srilankaembassyrome.org/

