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2020 ක  දු ලංසම  ලං  ක ලං(සනකතෝරිය ) ලංවීස  ලං

නිය මනය ලංයටකේ ලංවීස  ලංඅයදුම් ලංකිරීමට ලං

අකේක්ෂිත 

ශ්රී ලංක ාකි යන් ලංසා   ලංදේක ග ලංනමන් ලංපක ර ලං

නිකුේ ලංකිරීම 

 

2020 ප ොදු සමො කොල (සනප ෝරියො) නීතිය යටපේ, 

විධිමේ ඉ ොලි වීසො බල ත්ර ස  වලංගු ඉ ොලි පේඛන 

අයදුම්කිරීමට අපේක්ෂො කරන ශ්රී ලොංිකයගපේ විපේශ 

ගමග බල ත්ර සහ ො අයදුම්ක ේ ාොරගනනීම  ො 

නිකුේිරීම සම්කබගධයග විපේශ සබහ ො අමො ොංශය 

ස  ආගමන විගමන පෙ ොර් පම්කගුව සමඟ සොකච්ඡො 

කර, විපේෂ වනඩපිළිපවලක් ක්රියොේමක ිරීම සහ ො 

මිලොගි පිිටි ශ්රී ලංකො පකොගසේ ජනරොේ කොර්යොලය 

කටයුු කර ඇ .  

 

එම විපේෂ ක්රියො ටි ොටියට අවව,     ලබො දී ඇති 

සබනඳිය (link) ඔස්පස් අයදුම්කකරුවග විසිග සිය විපේශ 

ගමග බල ත්ර අයදුම්ක ේ  පකොගසේ ජනරොේ කොර්යොලය  

පව  ඉදිරි ේ ිරීම සහ ො දිනයක්  ො පේලොවක් පවග 

කරග  යුුය. ඉග සුව  මොට නියමි  දින නියමි  
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පේලොවට ගමග බල ත්රය සහ ො අයදුම්ක ිරීමට අවශ 

සම්කූර්ණ කරන ලෙ අයදුම්ක  , අවශ සියු 

පේඛනයගි ඡොයො පිට ේ  ො ඊට අෙොළ පේඛනවල 

මුේපිට ේ ෙ රැපගන පකොගසේ ජනරොේ කොර්යොලය  

පව   නමිණිය යුුය.  

 

පමම විපේෂ ක්රියො  ටි ොටිය යටපේ, විපේශ ගමග 

බල ත්ර සහ ො ඉේලුමම්ක කරන සියලුමම අයදුම්කකරුවග  ට 

පකොගසේ ජනරොේ කොර්යොලය  පව  සම්කුර්ණ කරන ලෙ 

අයදුම්ක ේ ඉදිරි ේ කළ දින සිට දින 10 ක් ුළ (ෙළ 

වශපයග) ඔවුගපේ ගමග බල ත්රය ලබො දීමට සනලසුම්ක 

කර ඇ . පමම ඉලක්කය සුරො ගනනීම සහ ො,  

පකොගසේ ජනරොේ කොර්යොල නිල ප ේස්ුක් පිටුපවි ස  

පරෝමපේ ශ්රී ලංකො  ොනො ති කොර්යොලපේ  නිල පවබ් 

අඩවිපේ ෙක්වො ඇති අයදුම්ක ේ  ටි ොටිය පිළිබහ උ පෙස් 

පිළි දින පලස සියලුම අයදුම්කකරුවගපගග ඉේලො සිටින 

අ ර, එමගිග  එම ක්රියොවලිය කොර්යක්ෂමව  ො නිසි කොල 

පේලොවගට යටේව ක්රියොේමක ිරීමට පකොගසේ 

ජනරොේ කොර්යොලයට  නි වව ඇ . 

 

නියමි  පේලොවට සියුම අයදුම්කකරුවග  ට විපේශ 

ගමග බල ත්ර නිකුේ ිරීමට අවශ බනවිග, සියුම 

අයදුම්කකරුවග 2020 ජූනි මස 30 වන දිනට ප්රථමම 

පකොගසියුලර් කොර්යොලය පව   නමිණීම සහ ො දිනයක් 

 ො පේලොවක් පවගකරග  යුු පේ. ආගමන විගමන 
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පෙ ොර් පම්කගුව මගිග සකස්කර එවව ලබන විපේශ 

ගමග බල ත්ර පකොගසියුලර් කොර්යොලය පව  ලෙ විගස 

එම ගමග බල ත්ර ලනිසස්ුව පකොගසියුලර් කොර්යොල නිල 

ප ේස්ුක් පිටුපවි  ළකරව ලනපබ්.  

 

කුරියර්  ර ො  ම විපේශ ගමග බල ත්රය නිවසටම 

පගගවො ගනනීමට අපේක්ෂො කරන අයදුම්කකරුවග, ගමග 

බල ත්ර අයදුම්ක   ඉදිරි ේ කරන අවස්ථමොපේදීම, නිසි 

 රිදි සම්කූර්ණ කරන ලෙ කුරියර් ප ෝරමය කවුගටරය 

පව  ඉදිරි ේ කළයුු අ ර, ඊට අෙොළ ගොස්ුව 

වශපයග යුපරෝ 16.00 ක් පගවිය යුුය. 

    සහ ග කලො වල  දිංචිව සිටින 

අයදුම්කකරුවග ට  මණක්  මිලොග ි පකොගසේ 

ජනරොේ කොර්යොලය මගිග පමම පස්වොවග ලබොග   නි 

අ ර, ඉ ොලිපේ පවනේ කලො වල  දිංචිකරුවග පමම 

පස්වොවග ලබොගනනීම සහ ො  පරෝමපේ ශ්රී ලංකො 

 ොනො ති කොර්යොලය පව  අයදුම්ක ේ ඉදිරි ේ කළ 

යුුය. 

 

 

1) පියපමොගප  

  

2) ලිගූරියො  

3) පලොම්කබර්දියො  

4) පේපනප ො  

5) වේපේ ෙ’ 

ඔස් ො 

6) පත්රගතපනො 

අේප ො 

ආදිපජ 

7) ෆ්රයුලි 

පවපනේසො 

ජූලිය
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දේක ග ලං නමන් ලං පක ර ලං සා   ලං අයදුම් ේ ලං ඉිරරි ේ ලං

කිරීකම්දී ලංඅනුනමනය ලං ළ ලංයුතු ලංක්රිය  ලං පා  පාය: 

 

    සහ ග  රිදි වර්ීකරණය කර ඇති සියලුමම 

අයදුම්කකරුවග අෙොළ අයදුම්ක ේ ස  අවශ උ පෙස් 

සහ ො පකොගසේ ජනරොේ කොර්යොලපේ නිළ ප ේස්ුක් 

පිටුව පව  (https://www.facebook.com/Consulate-General-

of-Sri-Lanka-in-Milan-Italy-1873147942938973/) ප ෝ 

පරෝමපේ ශ්රී ලංකො  ොනො ති කොර්යොලයීය නිල පවබ් 

අඩවිය (https://www.srilankaembassyrome.org) පව  පයොමු 

විය යුුය. නිසි  රිදි සම්කුර්ණ කරන ලෙ අයදුම්ක ේ ස  

මුේ ලියියවිලි පකොගසේ ජනරොේ කොර්යොලපේ, 

පකොගසියුලර් කවුගටරයට ප ෞේගලිකව ඉදිරි ේ කළ 

යුුය.  

 

පකොගසේ ජනරොේ කොර්යොලපේ නිල ප ේස්ුක් පිටුපවි 

ප ෝ  ොනො ති කොර්යොලයීය නිල පවබ් අඩවිපේ ෙක්වො 

ඇති උ පෙස් අවව අයදුම්ක ේ සමඟ නිවනරදි ඡොයොරූ  

ඉදිරි ේ කරන පලස සියලුමම අයදුම්කකරුවගපගග 

විපේෂපයග ඉේලො සිටිව ලනපබ්. 

 

1 ලං වන ලං   ණ්ඩය: ලං  ල් ලං ඉකුේ ලං වූ ලං ශ්රී ලං කා   ලං නමන් ලං

පක ර ලංතම  ලංසන්ත ක  ලංති  ලංඅයදුම් ුවවන් 

https://www.facebook.com/Consulate-General-of-Sri-Lanka-in-Milan-Italy-1873147942938973/
https://www.facebook.com/Consulate-General-of-Sri-Lanka-in-Milan-Italy-1873147942938973/
https://www.srilankaembassyrome.org/


ශ්රී ලංකා   ලංක  න්සල් ලංජනර ල් ලං  ර්ය කය- ලංමික කනෝ,ඉත ලිය 
 
 

 

 ඡොයොරූ  04 ක් සි  නිසි  රිදි ුරවන ලෙ K-35A 

අයදුම්ක   

 වර් මොන ගමග බල ත්රය (අනිවොර්ය පේ) 

 උේ නගන ස තිකපේ මුේ පිට   (අනිවොර්ය පේ) 

 ජොතික  නඳුවම්ක   ප ෝ රියදුරු බල ත්රය 

 කේ ඉකුේ වූ රැඳී සිටීපම්ක බල ත්රයවපවනේ ඉ ොලි 

පේඛනයක් (තිපබ් නම්ක) 

 කුරියර් ප ෝරමය (අෙොළ නම්ක) 

 

සට න: ලං අයදුම් කතහි ලං මුල් ලං පිට ත, ලං ඉ ත ලං

දක්ෂවන ලං කද ලං අකනකුේ ලං කල්ඛන ලං වක ලං මුල් ලං පිට ේ ලං

ස  ලංඑම ලංසියළු ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංකල්ඛන ලං වක ලං ඡ ය  ලං පිට ේ ලං  ලං ට්ටක ලං 01ක්ෂ ලං

සමන ලංඉිරරි ේ ලං ළ ලංයුතුය. 

                   අය කරන ගොස්ුව: යුපරෝ 140.00 

             කුරියර් ගොස්ුව යුපරෝ 16.00 (අෙොළ නම්ක) 

 

02 ලංවන ලං  ණ්ඩය: ලංශ්රී ලංකා   ලංදේක ග ලංනමන් ලංපක රක  ලං

ඡ ය  ලංපිට තක්ෂ ලං මණක්ෂ ලංති  ලංඅයදුම් ුවවන් 

 

 ඡොයොරූ  04 ක් සි  නිසි  රිදි ුරවන ලෙ K-35A 

අයදුම්ක   

 නනතිවූ ගමග බල ත්රපේ පිට   (අනිවොර්ය පේ) 



ශ්රී ලංකා   ලංක  න්සල් ලංජනර ල් ලං  ර්ය කය- ලංමික කනෝ,ඉත ලිය 
 
 

 උේ නගන ස තිකපේ මුේ පිට   (අනිවොර්ය පේ) 

 ජොතික  නඳුවම්ක   ව රියදුරු බල ත්රය (අනිවොර්ය 

පේ) 

 ගමග බල ත්රය නනතිවූ බව ෙගවමිග කරන ලෙ 

ප ොලිස්  නමිණිේල (තිපබ් නම්ක) 

 කේ ඉකුේ වූ රැඳී සිටීපම්ක බල ත්රයවපවනේ ඉ ොලි 

පේඛනයක් (තිපබ් නම්ක) 

 නිසි  රිදි ුරවන ලෙ  නමිණිලි ප ෝරමය 

 නිසි  රිදි ුරවන ලෙ D ආකෘති  ත්රය 

 දිවුරුම්ක ප්රකොශය (අයදුම්කකරු  මො ඉ ොලියට  නමිණි 

ආකොරය ස  විපේශ ගමග බල ත්රය නනතිවූ 

ආකොරය සහ ග කළ යුු අ ර ඔහු ශ්රී ලොංික 

ුරවනසිපයකු බව ප්රකොශ කළ යුුය) 

 කුරියර් ප ෝරමය (අෙොළ නම්ක) 

 

සට න: ලං අයදුම් කතහි ලං මුල් ලං පිට ත, ලං ඉ ත ලං

දක්ෂවන ලං කද ලං අකනකුේ ලං කල්ඛන ලං වක ලං මුල් ලං පිට ේ ලං

ස  ලංඑම ලංසියළු ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංකල්ඛන ලං වක ලං ඡ ය  ලං පිට ේ ලං  ලං ට්ටක ලං 01ක්ෂ ලං

සමන ලංඉිරරි ේ ලං ළ ලංයුතුය. 

              අය කරන ගොස්ුව: යුපරෝ 330.00 

              කුරියර් ගොස්ුව යුපරෝ 16.00 (අෙොළ නම්ක) 

 

 



ශ්රී ලංකා   ලංක  න්සල් ලංජනර ල් ලං  ර්ය කය- ලංමික කනෝ,ඉත ලිය 
 
 

03 ලං වන ලං   ණ්ඩය: ලං මුල් ලං නමන් ලං පක රයක්ෂ ලං ක ෝ ලං

දේක ග ලං නමන් ලං පක රක  ලං පිට තක්ෂ ලං කන මති  ලං

අයදුම් ුවවන් 

 

 ඡොයොරූ  04 ක් සි  නිසි  රිදි ුරවන ලෙ K-35A 

අයදුම්ක   

 උේ නගන ස තිකපේ මුේ පිට   (අනිවොර්ය පේ) 

 ජොතික  නඳුවම්ක   (අනිවොර්ය පේ) 

 ගමග බල ත්රය නනතිවූ බව ෙගවමිග කරන ලෙ 

ප ොලිස්  නමිණිේල (තිපබ් නම්ක) 

 කේ ඉකුේ වූ රැඳී සිටීපම්ක බල ත්රයවපවනේ ඉ ොලි 

පේඛනයක් (තිපබ් නම්ක) 

 නිසි  රිදි ුරවන ලෙ  නමිණිලි ප ෝරමය 

 නිසි  රිදි ුරවන ලෙ D ආකෘති  ත්රය 

 දිවුරුම්ක ප්රකොශය (අයදුම්කකරු  මො ඉ ොලියට  නමිණි 

ආකොරය ස  විපේශ ගමග බල ත්රය නනතිවූ 

ආකොරය සහ ග කළ යුු අ ර ඔහු ශ්රී ලොංික 

ුරවනසිපයකු බව ප්රකොශ කළ යුුය) 

 කුරියර් ප ෝරමය (අෙොළ නම්ක) 

 

සට න: ලං අයදුම් කතහි ලං මුල් ලං පිට ත, ලං ඉ ත ලං

දක්ෂවන ලං කද ලං අකනකුේ ලං කල්ඛන ලං වක ලං මුල් ලං පිට ේ ලං

ස  ලංඑම ලංසියළු ලං 



ශ්රී ලංකා   ලංක  න්සල් ලංජනර ල් ලං  ර්ය කය- ලංමික කනෝ,ඉත ලිය 
 
 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංකල්ඛන ලං වක ලං ඡ ය  ලං පිට ේ ලං  ලං ට්ටක ලං 01ක්ෂ ලං

සමන ලංඉිරරි ේ ලං ළ ලංයුතුය  

       අය කරන ගොස්ුව: යුපරෝ 420.00 

       කුරියර් ගොස්ුව යුපරෝ 16.00 (අෙොළ නම්ක) 

 

අයදුම්ක ිරීපම්ක ක්රියොවලිය පිළිබහ වනඩිදුර  න නදිලි ිරීමක් 

අවශ වන අයදුම්කකරුවග පකොගසේ ජනරොේ 

කොර්යොලය අම ගන:  දුරක නය 02 495536530 

විෙුේ  න :ල: consular.milan@mfa.gov.lk 

 

 

අනුනමනය ලං  ළ ලං යුතු ලං කසෞඛය ලං රරක්ෂෂණණ ලං

දේධිදේධ න 

 වේනො COVID 19  ේවයග සනලිේලට ගනිමිග, 

පකොගසේ ජනරොේ කොර්යොලයට  නමිපණන සියලුමම 

අමුේ ග ම ජනයො අ ර වවරසය  නතිරීම වනළනක්වීම 

සහ ො ඉ ොලි පසෞඛ බලධොරීග විසිග නියම කර ඇති 

 රිදි     සහ ග පසෞඛ ආරක්ෂණ විධිවිධොන 

අවගමනය කළ යුුය: 

 

 අේවනසුම්ක ස  මුහුණු ආවරණ  නළඳිය යුුය. 

 එිපනකො අ ර මීටර් එකක  ර රයක්  වේවො 

ග  යුුය. 

mailto:consular.milan@mfa.gov.lk
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 පෙොරටුව අසලදී ඔබපේ අේ පසෝෙො පිරිසිදු කරග  

යුුය. 

 සියලුමම අමුේ ගපේ ශරීර උෂ්ණේවය පේට්ටටුපේදී 

 රීක්ෂො කරව ලනපබ්. 

 

ඉ   ක්රියො  ටි ොටිය ක්රියොේමක ිරීපම්ක ප්රමුඛ 

 රමොර්ථමය වගපග,  වතින පසෞඛොරක්ෂණ 

උ පෙස්වලට අවග  පවමිග, වඩොේ ඵලෙොයී  ො 

කොර්යක්ෂම පස්වොවක් ශ්රී ලොංික ප්රජොව පව  සන යීම 

බව සියු අයදුම්කකරුවග පව  කොරුණිකව ෙගවො සිටිව 

ලනපබ්.  

ක  න්සල් ලං ජනර ල් ලං  ර්ය කයට ලං  තමිණීම ලංසා   ලං

කේක වක්ෂ ලං කවන් ර ලං නතනීම ලං පිනිස ලං   ත ලං දක්ෂව  ලං

ති  ලංසබනඳිය  (Link) ාොවි ො කරගන: 

සබනඳිය : https://smartscheduling.com/cgmilan 

 

සියුම අයදුම්කකරුවග  ම නමිග  මණක්  

කොලපේලොවක් පවග කර ග  යුු අ ර, අෙොළ 

ප ොරුරු කවුගටරපේදී නනව   රීක්ෂොවට ලක් පකපර්. 

කරුණොකර එකම ුේගලයො සහ ො පේලොවග ිි යක් 

පවග ිරීමට කටයුු ිරීපමග වළිගන. 

 

https://smartscheduling.com/cgmilan
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