
 
 

ශ්රී ලංා ළ ලංර්වේතනිර්  ලංත ්සලව ක ලං ළවේයළයන ලංනළතඳ ි 

(Honorary Consulate of Sri Lanka in Naples, Italy) 

 

නළතඳ ි ලංනගරතේ ලංපිහිටි ලංශ්රී ලංා ළ ලංරනරරතේ ලංර්වේතනිර්  ලංත ්සලව ක ලං ළවේයළය (Honorary 

Consulate) ලංමගිසල ලංඳශි ලංවශසල ලංතවේලළලසල ලංකිසිදු ලංමුද ක ලංතගවීමකිසල ලංති්රල ලංතන්මිත ක ලංබළගි ලං

ශෆකිය. 
 

 තර මතේ ලංශ්රී ලංා ළ ලංිළනළඳ ක ලං ළවේයළය ලංියලිි ලංශළ ලංදයදුපතඳර ලංදිරිපඳ්කකිීමම  ලංතඳරන ලංවලළ ලං
ර්ලෆරිරල ලංපිරවීම ලංශළ ලං ලංවෆ සීම ලංවශළ ලංදලය ලංපඳතදවහ ලංබළීම. 
 

 ර්ලෆරිර ලංදයදුපතඳර ලංවශ ලංදලය ලංපඳතදවහ ලංබළ ලංීම. 
 

 දෆඩි ලං තව ලං ගිසලල ලං ඇ කන ලං ලයළල්ධ,ධන ලං ාබළත ි ලං තශ  ලං ගවේී ව ලං ලෆර් ලං ලිතේ ලං දලවහථළලසල ලං හි ලං
ඳසුලන ලංශ්රී ලං  ලංළාකි යසල ලංලිසිසල ලංතර මතේ ලංශ්රී ලංා ළ ලංිළනළඳ ක ලං ළවේයළය ලංතලි ලංදිරිපඳ්ක ලං ෂ ලං
යුතු ලංියලිි/දයදුපතඳර/ ලංාළයළූපඳ ලංගගමසල ලංබඳරන ලංපඳ්කන ලංමර,න ලංිරුරුමපත ලං්ර ළ ලංලෆර්  ලංවශ ක  ලං
කිීමම. 
 

ගතමහිී ලංදදළෂ ලංපුධ,ගයළ ලංතඳෞධ,ගි ලම ලංර්වේතනිර්  ලංත ්සලව ක ලං ළවේයළය ලංතලි ලංඳෆමිණිය ලං
යුතු ලංදිරන ලංවශ ක  ලං ෂ ලංදයදුපතඳර ලංසිය ලංාළීත්කලය ලංිශුරුම ලං ෂ ලංශෆකි ලංඳුරත ක ලංවළමළික තයු ලං
මගිසල ලං  ලං ිළනළඳ ක ලං ළවේයළය ලං තලි ලං දිරිපඳක් ලංිෂ ලං යුතුය. ලං බළහිර ලං පුධ,ගයසල ලංශරශළ ලං දිරිපඳ්ක ලං
 රනු ලංබන ලංදයදුපතඳර ලංිළනළඳ ක ලං ළවේයළය ලංබළරගනු ලංතන්ෆත   
 

 දුමලසල ලං ශ  ලං ගුලසල ලං ගමසල ලං බඳර ලං බළගෆීමම ලං වශළ ලං ත ්ෂඹ ලං ාගමන ලං ලිගමන ලං
තදඳළවේිතපතසලතුල  ලංදිරිපඳ්ක ලං ෂ ලංයුතු ලංතදමනපියසලතේ ලංදනුමෆ කය ලංවශසල ලංිපි ලංවශ ක  ලංකිීමම. 
 

 ජීල්කවීතපත ලංවශ ක  ලංගLife Certificate  
 

 ශිරසි ලං ාඳදළලසල ලං ර්වළ ලං තර ශ කගි ලං  ර ලං ඇ ක ලං තශ  ලං සිරගි ලං වූ ශ්රී ලං ළාකි යසල  ලං දලය ලං ලං
ත ්සලසියුවේ ලංවශය ලංබළ ලංීම 
 

 ශ්රී ලංළාකි යසලතේ ලංලිලිධ ලංගෆ ළු ලංවපතබසලධල ලංනළතඳ ි ලංනගරතේ ලංරළරය ලංායින ලංවමග ලං  යුතු ලං
කිීමම. 
 

 ශ්රී ලං ළාකි යසලතේ ලං ාගමි  ලං වාවහ ් ක  ලං ශළ ලං ක්රීඩා ළ ලං ලෆර් ලං තඳ්දු ලං   යුතු ලං වශළ ලං දලය ලං වශය ලං

බළීම. 

තමම ලංසියලුම ලංතවේලළලසල ලංකිසිදු ලංමුද ක ලංතගවීමකිසල ලංති්රල ලංබළගි ලංශෆකිය. 
 

ඔබතේ ලංසියලුම ලංරළර ළිප ලං  යුතු ලංවශළ ලංදඟශුමලළදළන ලංබ්රශවහඳ කසලදළ ලංවශ ලංදිපදළ ලංිරනල ලංවලව ලං 

3.30 ලංසි  ලං ලං7.00 ලංදක්ලළ ලංනළතඳ ි ලංනගරතේ ලංපිහිටි ලංතමම ලං ළවේයළය ලංලිල්ිල ලංඇි. 

 

නළතඳ ි ලංනගරතේ ලංර්වේතනිර්  ලංත ්සලව ක: ලංMr. Carmine Capasso 

වහථළනය: Via Santa Lucia 123, 80132 Naples, Italy 

එතවේමන ලංශිරසි ලංරළර ළිප ලං  යුතු ලංවශළ ලංතශ  ලං ිසල ලංතනළලක්/ ලංිරනයක් ලංතලසල ර ලංගෆීමම ලංවශළ ලං 

දුර ථන ලංදා  ලං3475512741  ලංදමිසලන. ලංසෆක්වහ ලංදා ය ලං: ලං081 ලං2471105 
 

- ලංශ්රී ලංා ළ ලංිළනළඳ ක ලං ළවේයළයන ලංතර මය ලං- 

 


