
 

 

 

විශේෂ නිශේදනයයි 

ශ ොන්සියුලර් ශේවො සැපයීම - 

ඉතොලිශේ ශ්රී ලා ො තොනොප ක  ොර්යොලය - 

ශ ෝමය 

 

ඉතාලියේ දැනට පවතින මාරාන්තතික COVID 19වවරසයේ 

වයාප්තතියපාලනය කිරීම සඳහා ඉතාලි රජයේ බලධාරීන්ත විසින්ත 

පනවා ඇති යසෞඛ්ය යරුලලාසි උපරිම යලස අනුගමනය කරමින්ත 

හාතානාපති කාර්යාලයට පැමියෙන මහජනතාවයේ උපරිම 

ආරක්ෂාවසහතික කරමින්ත,යකාන්තසියුලර් යේවා සැපයීමට ශ්රී 

ලංකා තානාපති කාර්යාලය සැලසුම් කර ඇත. 

ඒ අනුව, යරෝමයේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය පහත 

දැක්යවන පරිදි වියේෂ ක්රියා පපාපාපායක් අනුගමනය කරමින්ත 

ඉතාලියේ යවයසන ශ්රී ලාංකිකයන්ත හට යකාන්තසියුලර් යේවා 

සපයනු ඇති අතර, එමඟින්ත තානාපති කාර්යාලය යවත 

මහජනතාවඒකරාශී වීම අවම කිරීමටත්,  අවම කාල සීමාවක් 

තුළ යකාන්තසියුලර්හා අදාළයේවාවන්ත උපරිම 

කාර්යක්ෂමතාවයකින්ත සැපයීමටත් අයප්තක්ෂා කරනු ලැයේ. 



නව ක්රියාපපාපාපාය යටයත්, යකාන්තසියුලර් හා සම්බන්තධ සියලු 

ඉල්ලීම් පූර්ව සමායලෝචනය සඳහා තානාපති කාර්යාලයට 

ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, තානාපති කාර්යාලය විසින්ත එක් එක් 

ඉල්ලීම් හා ඊට අදාළ අයදුම්පත පරීක්ෂා කිරීයමන්ත අනතුරුව, 

අදාළ යේවාව ලබාගැනීම සඳහා තානාපති කාර්යාලයට 

පැමිණීමට අයදුම්කරුට නිේිත කාල යේලාවක් ලබා යදනු ඇත. 

පූර්ව සමායලෝචනය සඳහා සම්පූර්ෙ කරන ලද අයදුම්පත් හා 

සම්බන්තිත ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලුම 

අයදුම්කරුවන්තහට,ඊට අදාළ යේවාව ලබාගැනීමටතානාපති 

කාර්යාලය යවත පැමිණීම සඳහාඉතාලියේ COVID 19 වවරසය 

වයාප්තත වීමසම්බන්තධව පවත්නා තත්ත්වය ද සැලකිල්ලලට 

ගනිමින්ත,2020 මැයි මස 20 වැනි දිනට පසු දිනයක් හා යේලාවක් 

ලබා යදනු ඇත.  

ශ ොන්සියුලර් ශේවො සඳහො අයදුම්පත් / ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් 

කිරීශම් ක්රියො පපාපොපාය: 

පියව  1: 

ඉතාලියේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයයන්ත යකාන්තසියුලර් 

යේවා ලබා ගැනීමට අයප්තක්ෂා කරන අයදුම්කරුවන්ත, තානාපති 

කාර්යාලයේ නිල යවේ අඩවිය වන 

https://www.srilankaembassyrome.orgයවත පිවිසීයමන්ත එම 

යේවාවන්තට අදාළ අයදුම්පත් හා ඊට අදාළ උපයදේ ලබා 

ලබාගත යුතුය. 

එයමන්තම, සතියේ දිනවල යපරවරු 9.30 සිට පේවරු 5.00 දක්වා 

(0039) 060 8840801 දුරකතන අංකය ඔේයේ යකාන්තසියුලර් 



අංශය ඇමතීයමන්ත ද අදාළ යේවාවන්ත සම්බන්තධ යතාරතුරු 

ලබාගත හැක. 

වැඩිමනත් යතාරතුරු අවශය යේ නම්, සතියේ දිනවල පේවරු 

3.30 සිට 5.00 දක්වා3209404217 හා 3483027997 යන දුරකතන 

ඇමතීයමන්ත අදාළ යතාරතුරු ලබාගත හැක. 

පියව  2: 

නිසි පරිදි සම්පූර්ෙ කරන ලද අයදුම්පත හා ඊට අදාළව 

ඉදිරිපත් කළයුතු සියළු ලිපි යල්ලඛ්නවල මුල්ල පිටපත් පැහැදිලිව 

පරියලෝකනය (Scan) කර,තමා සම්බන්තධ කරගත හැකි දුරකතන  

අංකයක් ද සහිතවslemb.rome@mfa.gov.lkයන තානාපති 

කාර්යාලයීය නිල විදුත් තැපටලට එවිය යුතුය. සටම 

අයදුම්කරුයවකුටම නිේිත කාර්යයක් /කාර්යයන්ත සඳහා එක් 

විදුත් ලිපියක් පමෙක් එවිය යුතු අතර, අයදුම්පත හා/යහෝ 

ලිපියල්ලඛ්න සම්බන්තධ කිසියම් පැහැදිලි කිරීමක් අවශය ුවවයහාත් 

තානාපති කාර්යාලය විසින්ත අදාළ අයදුම්කරුව පුද්ගලිකව 

දුරකතනය මගින්ත සම්බන්තධ කර ගනු ඇත. 

 

පියව  3: 

අයදුම්කරුහට අදාළ අයදුම්පත හා ලිපියල්ලඛ්න තානාපති 

කාර්යාලය යවත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා  නිේිත දිනයක් හා 

යේලාවක් ලබා යදනු ඇති අතර, අයදුම්කරු තානාපති 

කාර්යාලයට පැමියෙන විට අයදුම්පත සමඟ සියලු යල්ලඛ්නවල 

මුල්ලපිටපත්හා එම යල්ලඛ්නවල ඡායා පිටපත් රැයගන ආ යුතුය. 

යල්ලඛ්න පරීක්ෂා කිරීයමන්ත පසු අදාළ ගාේතු අය යකයරන අතර 



රිසිට්පතක් නිකුත් කරනු ලැයේ. තානාපති කාර්යාල පරිශ්රයට 

ඇතුළුවීමට අයදුම්කරුට පමෙක් අවසර ලැයේ. 

තානාපති කාර්යාලයටපැමියෙන අවේථායේදී  අදාළ මුල්ල 

ලියකියවිලි එකක් යහෝ කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට දීමට 

අයදුම්කරු අයපායහාසත් ුවවයහාත් ඔහු / ඇයනැවත දිනයක් 

හා යේලාවක් ලබා ගත යුතු අතර සියළු යල්ලඛ්න සමඟ අදාළ 

දිනයේ නැවත පැමිණිය යුතුය. 

යවනත් අයදුම්කරුවන්තට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට ඇතිවිය හැකි 

අනවශය ්රමාදයන්ත සහ අපහසුතාවයන්ත වළක්වා ගැනීම 

සඳහා,තමා යවත ලබායදනු ලබන නියමිතකාල 

යේලාවටතානාපති කාර්යාලය යවත පැමි යෙන යලස සියළු 

අයදුම්කරුවන්තයගන්තඉල්ලලා සිපානු ලැයේ. 

තානාපති කාර්යාලයට පැමියෙන මහජනතාව අතර වවරසය 

පැතිරීම පාලනය කිරීයම්අතයාවශය පියවරයන්ත යලස,ඉතාලි 

යසෞඛ්ය බලධාරීන්ත විසින්ත නියම කර ඇති පහත සඳහන්ත 

යසෞඛ්යාරක්ිත ක්රමයේදයන්ත අනුගමනය කළ යුතුය: 

 අත්වැසුම් සහ මුහුණු ආවරෙ පැළඳිය යුතුය. 

 එකියනකා අතර මීටරයක පරතරයක් පවත්වා ගත යුතුය. 

 ඇතුල්ලවීයම් යදාරටුයේදීඔයේ අත්යහාඳින්ත යේදිය යුතුය 

 ඇතුල්ලවීයම් යදාරටුයේදී සියලුම අමුත්තන්තයේ ශරීර 

උෂ්ෙත්වය පරීක්ෂා කරනු ලැයේ. 

ඉහත ක්රියා පපාපාපාය ක්රියාත්මක කිරීයම් ්රමුඛ් පරමාර්ථය 

වන්තයන්ත, පවතින COVID 19 වසංගත තත්ත්වයේ 



අභියයෝගාත්මක පරිසරය තුල, ශ්රීලාංකික ්රජායේ උපරිම 

ආරක්ෂාව සහතික කරමින්ත හා යමම වසංගත තත්වය 

සම්බන්තධයයන්ත ඉතාලි රජයේ මගින්ත පනවා ඇති නීතිරීති 

යමන්තම ශ්රී ලංකායේ වියද්ශ සබඳතා අමාතයාංශය මගින්ත 

නිකුත් කර ඇති යසෞඛ්යාරක්ෂෙ උපයදේද පිළිපදිමින්ත වඩාත් 

ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම යේවාවක් සැපයීම බව කාරුණිකව 

දන්තවා සිපානු ලැයේ. 
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ශ්රී ලා ො තොනොප ක  ොර්යොලය 

 



 


