
විදේශ අමාත්ාාංශය, දත්ාරතුරු හා සන්නිදේදන 

ත්ාක්ෂණ ිදයෝජිත්ායත්නදේ සහදයෝගය ඇතිව, 

එදත්ර සිටින ශ්රී ලාාංකිකයින්න සඳහා ‘ශ්රී ලාංකාව 

අමත්න්නන’ මාර්ගගත් ේවාරය දියත් කරයි 

 

එතෙර සිටින ශ්රී ංකිකයින්ගේතප රතෝජනනෝ ඳහාක ශ්රී ංිිකතව දේත ස ඳතහෙක 

අමකෙකිසෝ ාක තෙකරු හා ාක ඳගේවේදතවතන ෙකෂණ  වේදතෝජිතෙකෝෙනෝ  ICTA) එක්ව 

වේදර්මකණ ෝ ිරන ංත ‘ශ්රී ංිිකව අමෙගේන’ මකර්ගගෙ  වකරෝ අත දින  2020 මකර්ු  26) 

දේත ස ඳතහෙක අමකෙකිසතී දි දිෝකර ිරන ංදිෙ තමම තවසම ඳන්තගේාිෙකව ,  තමම 

අමකෙකිසතී www.mfa.gov.lk තවසම අඩදේෝ මෙම ඳංඳක දි ඇති අෙර ,  

www.contactsrilanka.mfa.gov.lk ාරාක ත තමම තවසම අඩදේෝට පිදේසිෝ ාැකයෝෙ  

COVID-19 පැතිර ෝෑමට එතරහිව ඳටගේ කයරීමට ඳා ිඩිනන්,  තවගවකර ාක ිකර්ෝක්ෂම 

තේවක ඳැපයුමක් ඳහාක ඩිිතටල් ෙකෂණ ෝ පපතෝජී  ිර ගැීමම පිිසඳ රනතී සිෝුමම 

පකර්්විහාවගේතප රෝකරනෝගේ ඳන්තගේධීකිරණ ෝ කයරීමට නනකිපපති තගජාකයෝ 

රකනපක්ෂ මැතිු මක ිළ ඉල්ීමට අනුව තමම මකර්ගගෙ  වකරෝ පිහිටුවීම සිදු තිතර්ෙ  

COVID19 පැතිර ෝකම වැවේද ාදිසි අවේථකවගේහි දි ශ්රී ංිික රනෝට ුන්ගේ තවෙ ළ ක වීමට 

ඳා ආාකර ඳැපයීමට ඉඩ ඳංඳන තමම තවදිිකතව ,  මූලිි ක්රිෝකිකරී තිකටතඳහි 

ේතවච්ඡකතවගේ ලිෝකපදිිචි වන තංඳ දේත සෝගේහි තවතඳන සිෝුමම ශ්රී ංකිකයිෝගේට 

ආරකානක තිතර්ෙ ඉක්මගේ ක්රිෝකමකර්ග ගැීමම ඳහාක අමකෙකිසෝට අවස ෙෙ ිකීන 

තකරෙ ංතක ගැීමමට තමම තවදිිකව ඉඩ ඳංඳන්ෙ තමම දේවෘෙ රතවස තවදිිකව මිනගේ 

එතෙර සිටින ශ්රී ංකිකයින්ගේට රනතී පකර්්විහාවගේ ඳම  අගේෙර් ක්රිෝක කයරීමට 

පාසුින් ඳැංතඳන අෙර,  දේත ස ඳතහෙක අමකෙකිසතී එක් තක්ගේරීෝ ේථකනෝක් 

ාරාක රනතී තේවකවගේට වැඩි රතවසෝක් ංතක තතනු ඇෙෙ තමම  වකරෝ මිනගේ ,  එතෙර 

සිටින ශ්රී ංකිකයිෝගේ දේත සවං පිහිටි ශ්රී ංිික ත ෙ මඩලඩං නකංෝ ඳම  ත ඳන්තගේා 

ිරනු ඇෙෙ 

දිර්ඝ ිකීනව ,  තමම  වකරෝ පුළුල් ිරනු ංතන අෙර ,  එමිනගේ වේදං තෙකරු හා රයවෝක් 

තංඳ ිටයුු  කයරීම ඳා රනෝ දේසිගේ ඳපෝනු ංතන පුළුල් පරකඳෝි ඩිිතටල් තේවකවගේ 

ංතක ගැීමම ඳහාක එතෙර සිටින ශ්රී ංකිකයිෝගේට පාසුින් ඳැංතඳනු ඇෙැන් අත්ක්ෂක 

තිතර්ෙ 

එතෙර සිටින ශ්රී ංකිකයිෝගේතප දේමම්න්වංට රතිාකර තැක්වීමට තමගේම ,  ාදිසි අවේථකවං 

දි අතකළ පකර්්විහාවගේ ඳම  ඳකිච්ඡක ිර මකර්ගගෙ පපිකරි ින්ළුවක් තංඳ 

ිටයුු  කයරීම ඳහාක ඇපිැපවූ වේදංාකරීගේ ිඩලඩකෝමක් තැනටමකර දේත ස ඳතහෙක 

අමකෙකිසෝ දේසිගේ පකර ිර තිතසමෙ ෙමගේ තවතඳන රට අනුව ලිෝකපදිිචි වීම ු ්ගේ ,  

නනෙකව ඉවකර ිර ගැීමම වැවේද තීරණ කකරමි රතිාකර අවස අවේථකවගේහි දි ංැතතන 

http://www.mfa.gov.lk/sin/foreign-ministry-launches-contact-sri-lanka-online-portal-for-overseas-sri-lankans-in-collaboration-with-icta/
http://www.mfa.gov.lk/sin/foreign-ministry-launches-contact-sri-lanka-online-portal-for-overseas-sri-lankans-in-collaboration-with-icta/
http://www.mfa.gov.lk/sin/foreign-ministry-launches-contact-sri-lanka-online-portal-for-overseas-sri-lankans-in-collaboration-with-icta/
http://www.mfa.gov.lk/sin/foreign-ministry-launches-contact-sri-lanka-online-portal-for-overseas-sri-lankans-in-collaboration-with-icta/


ාදිසි ආාකර ඉල්ීන් ගණ න මෙ පතනන්ව ,  ේිරඳකර රතිපකරතිමෝ තීරණ  තෝජනනක කයරීම 

ඳහාක තමම අමකෙකිසෝට ඉඩ ඳැංතඳනු ඇෙෙ 

තමම පාසුින් ඳැංම්ම පාසු කයරීම ඳහාක ,  වේදෙර අඳනු ංතන ර්න  FAQs) 

ංැන්ේු වක් ත තමම  වකරෝට ඇු ළකර වන අෙර ,  එෝ තපකදු දේමසුන් ඳහාක 

මකර්තගජපත සෝක් වනු ඇෙෙ ඕනෑම මකර්ගගෙ ගතවසිෝක්  තාජ අු හා මුහුණ ෙක් 

යකදේෙ ිරමිගේ අගේෙර්නකංෝ ාරාක තමම පරිශීංි හිෙිකමී තවදිිකතව පාසුතවගේ 

ඳැරිඳැරීමට ාැකයවන අෙර,  දේමම්මක් කයරීම තාජ පතන් පපිකර ඉල්ංක සිටීම ඳහාක 

සිෝුමම ලිෝකපදිිචි පරිශීංින්ගේට නිගම දුරිථනෝක් මිනගේ න්වත ඊට රතවස දේෝ 

ාැකයෝෙ 

එතෙර සිටින ශ්රී ංකිකයිෝගේතප තප් ගලිිකරවෝ ඳාතිි කයරීම ඳහාක,  තමම  වකරෝ 

ාරාක ංතක තතනු ංතන තකරෙ සුරක්ිෙ ිර ඇති අෙර ,  පරිශීංින්ගේතප අවඳරෝකයගේ 

තෙකරව ඒවක තවනකර පකර්සවෝගේ තවෙ ංතක තනකතතනු ඇෙෙ  

‘ශ්රී ංිිකව අමෙගේන’  වකරෝ ාරාක එතෙර සිටින ශ්රී ංකිකයිෝගේ ඳහාක පුළුල් 

මකර්ගගෙ තේවක තවදිිකවක් වේදර්මකණ ෝ කයරීම පිිසඳ තමම  වකරතෝහි දේත්ෂකිග අදිෝර 

වසතෝගේ පුළුල් කයරීම ඳහාක ,  තෙකරු හා ාක ඳගේවේදතවතන ෙකක්ෂණ  වේදතෝජිතෙකෝෙනෝ 

දේත ස ඳතහෙක අමකෙකිසෝ ඳම  ඳමීපව ිටයුු  ිරනු ඇෙෙ  

තමම ඒිකත ා තවදිිකව මිනගේ ,  එතෙර සිටින ශ්රී ංකිකයින්ගේ ඳහාක තැනට පවකරනක 

තේවක ඳැපයීම ඉාළ ෙංෝිට ුඳවක ෙතනු ඇෙැන් දේත ස ඳතහෙක අමකෙකිසෝ 

අත්ක්ෂක ිරන්ෙ දේත සෝගේහි තවතඳන සිෝුමම ශ්රී ංකිකයින්ගේට,  තමම  වකරතෝගේ රතිංකය 

ංතක ගගේනක තංඳ ආරකානක ිරනු ංැතසමෙ  

 

දේත ස ඳතහෙක අමකෙකිසෝ 
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