
විශ�ේෂ නිශ�දනයි

ශ�ොන්සියුලර් ශ�ේවා �ැපයීම-ශ්රී ලං�ා තානාපති �ාර්යාලය-ශ ෝමය, ඉතාලිය

ර�ෝමර� ශ්රී ලංකා  තානාපති කාර්යාලය  මගින් රකොන්සියුලර් ර�ේවා  ලබාගැනීමට  අර ක්ෂිත ,
ඉතාලිර� රවර�න ශ්රී ලාංකිකයන් හට ඒ  �ඳහා  නිශ්චිත කාලර.ලාවක් රවන් ක�ගැනීම �ඳහා
විරශේෂිත ක්රමර.දයක්අනුගමනය ක�නු ලබන අත�,  එමඟින් මහජනතාව රවත අවම කාලයක් තුළ
ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම ර�ේවාවක්  ලබා දීමටඅර ක්ෂා රකරර්.

රමම විරශේෂ ක්රියාපටිපාටිය යටර?, අයදුම්කරුවන් විසින් තානාපති කාර්යාලයීය නිල රවබ් අඩවිර�
ඇති �බැඳිය ඔ�්ර�ේ රකොන්සියුලර් ර�ේවා �ඳහා නිශ්චිත ර.ලාවක් රවන්ක� ගතයුතු ර. . නිසි පරිදි
ර.ලාවක් රවන් ක�ගැනීරමන් පසුව අයදුම්කරු හට ඒ බව �නාථ ක�මින් , අදාළ ර�ේවාව, දිනය හා
ර.ලාව  �හිත  රNඛනයක් විද්යු? තැපෑරලන් එවනු ලැරබ් .  ඒ  අනුව  අදාළ  ර�ේවාව  �ඳහා වන
අයදුම්පත හා ඊට අදාළ අවශ්ය සියළු රNඛනවල මුNපිටප? ද, ර.ලාව රවන්ක� ගැනීම �නාථ කිරීම
�ඳහා වන රNඛනය ද �මග නියමිත දින නියමිත ර.ලාවට තානාපති කාර්යාලයට පැමිණිය යුතු ර..

ර�ෝමර� තානාපති කාර්යාලරයන් රකොන්සියුලර් ර�ේවා  ලබා  ගැනීමට  අර ක්ෂා  ක�න
අයදුම්කරුවන් අදාළ අයදුම්ප? �හ අවශ්ය උපරද�් �ඳහා තානාපති කාර්යාලයීය නිල රවබ් අඩවිය
රවත රයොමු වන රල� ඉNලා සිටිනු ලැරබ් .  සියළුම අයදුම්කරුවන්,  නිසි පරිදි �ම්පුර්ණ ක�න ලද
අයදුම්ප? �හ ඊට අදාළ රNඛනවල මුNපිටප? තානාපති කාර්යාලර� රකොන්සියුලර් කවුන්ට� රවත
රපෞද්ගලිකව ඉදිරිප? කළ යුතුය.

තානාපති �ාර්යාලයීය නිල ශවබ් අඩවිය https://www.srilankaembassyrome.org

අයදුම්කරුවන් හට රම් �ම්බන්ධ වැඩිමන? වි�්ත� අවශ්ය නම් ,  �ඳුදා සිට සිකු�ාදා දක්වා රප.ව.
09.30 සිටප.ව. 05.00 දක්වා දු�කථන අංක (0039) 06 8840801 අංකය ඔ�්ර�ේ රකොන්සියුලර් අංශය
�ම්බන්ධ ක� ගත හැකිය.

පව?නා COVID 19 ව�ංගත ත?වය යටර?, ර�ෞඛ්ය ආ�ක්ෂණ ක්රමර.දයන් දැඩි රල� අනුගමනය
කලයුතු රහයින්,තානාපති කාර්යාලර� රකොන්සියුලර් ර�ේවා  ලබාගැනීම  �ඳහා  ඉහත  පරිදි රවබ්
අඩවිය ඔ�්ර�ේ ර.ලාවක් රවන් ක�ගැනීම අනිවාර්යවන අත�, නිශ්චිත ර.ලාවක් රවන්ක� රනොරගන
පැමිරණනඅයදුම්කරුවන්හටර�ේවාවන්�පයනු රනොලැරබ්.

https://www.srilankaembassyrome.org/


අනුගමනය �ළ යුතු ශ�ෞඛ්ය ආ ක්ෂණ ක්රමශ�ද

තානාපති කාර්යාලයට පැමිරණන සියලුම මහජනතාව අත� වෛව��ය පැතිරීම පාලනය කිරීම �ඳහා
ඉතාලි ර�ෞඛ්ය බලධාරීන් විසින් නියම ක� ඇති පරිදි පහත �ඳහන් ර�ෞඛ්ය ආ�ක්ෂණ ක්රමර.දයන්
අනුගමනය කළ යුතුය.

 අ?වැසුම් �හ මුහුණු ආව�ණ පළඳින්න.
 එකිරනකා අත� මීට�යක ප�ත�යක්  පව?වා ගන්න.
 ඇතුලුවීරම් රදො�ටුර.දී  ඔබර� දෑ? රහොඳින් ර�ෝදන්න
 සියලුම අමු?තන්ර� ශරී� උෂණ්?වය ඇතුලුවීරම් රදො�ටුර.දී පරීක්ෂා ක�නු ලැරබ්.

එක් එක් අයදුම්කරුර� නමින් රවන් රවන්ව ර.ලාවන් රවන් ක� ගත යුතු අත� ,  අදාළ ර.ලාව
නියමිත පරිදි රවන්ක�රගන ඇතිද යන්න තහවුරු ක�ගැනීම �ඳහා කවුන්ට�ර� නැවත පරීක්ෂාවට
ලක් රකරර්. කරුණාක�, එක්ර�ේවාවක් රවනුරවන් එක් අයදුම්කරුරවකුකිහිප ව�ක් ර.ලාවන් රවන්
ක�ගැනීරමන් වලකින්න.

ර.ලාවක් රවන්ක� ගැනීම �ඳහා,

�බැඳිය : https://smartscheduling.com/slembrome
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ශ්රී ලං�ා තානාපති �ාර්යාලය - ශ ෝමය, ඉතාලිය

https://smartscheduling.com/slembrome

