
 

 

 

 
 

2020 ප ොදු සමො කොල (සනප ෝරියො) වීසො නියොමනය යටපේ වීසො අයදුම් 

කිරීමට අපේක්ෂි  

ශ්රී ලොාංකිකයන් සඳහො විපේශ ගමන් බල ත්ර නිකුේ කිරීම 
 

 

2020 ප ොදු සමො කොල (සනප ෝරියො) නීතිය යටපේ, විධිමේ ඉ ොලි වීසො බල ත්ර  සහ වලාංගු ඉ ොලි 

පේඛන අයදුම්කිරීමට අපේක්ෂෂො කරන ශ්රී ලොාංකිකයන්පේ ගමන් බල ත්ර සඳහො අයදුම් ේ භොරගැනීම හො 

නිකුේකිරීම සම්බන්ධයන්  විපේශ සබඳ ො අමො ොාංශය සහ ආගමන විගමන පෙ ො තපම්න්ුව සමඟ 

සොකච්ඡො කර, විපශේෂ වැඩපිළිපවලක්ෂ ක්රියොේමක කිරීම සඳහො  පරෝමපේ පිහිටි ශ්රී ලාංකො  ොනො ති 

කොයතොලය කටයුු කර ඇ .  

 

එම විපශේෂ ක්රියො ටි ොටියට අනුව,  හ  ලබො දී ඇති සබැඳිය (link) ඔසේපසේ අයදුම්කරුවන් විසින් සිය 

ගමන් බල ත්ර අයදුම් ේ   ොනො ති කොයතොලය  පව  ඉදිරි ේ කිරීම සඳහො දිනයක්ෂ හො පේලොවක්ෂ පවන් 

කරග  යුුය. ඉන් සුව  මොට නියමි  දින නියමි  පේලොවට ගමන් බල ත්රය සඳහො අයදුම් කිරීමට 

අවශ සම්ූර්ත කරන ලෙ අයදුම්   හො ඊට අෙොළ පේඛනවල මුේපිට ේ ෙ රැපගන  ොනො ති කොයතොලය  

පව   ැමිණිය යුුය.  

 

පමම විපශේෂ ක්රියො  ටි ොටිය යටපේ, විපේශ ගමන් බල ත්ර සඳහො ඉේුම් කරන සියුම අයදුම්කරුවන් 

හට  ොනො ති කොයතොලය පව  සම්ුර්ත කරන ලෙ අයදුම් ේ ඉදිරි ේ කළ දින සිට දින 10 ක්ෂ ුළ (ෙළ 

වශපයන්) ඔවුන්පේ ගමන් බල ත්රය ලබො දීමට සැලසුම් කර ඇ . පමම ඉලක්ෂකය සුරො ගැනීම සඳහො,  

 ොනො ති කොයතොලපේ  නිල පවබ් අඩවිපේ ෙක්ෂවො ඇති අයදුම් ේ  ටි ොටිය පිළිබඳ උ පෙසේ පිළි දින 

පලස සියු අයදුම්කරුවන්පගන් ඉේලො සිටින අ ර, එමගින්  එම ක්රියොවලිය කොයතක්ෂෂමව හො නිසි කොල 

පේලොවන්ට යටේව ක්රියොේමක කිරීමට  ොනො ති කොයතොලයට හැකි වනු ඇ . 

 

නියමි  පේලොවට සියළුම අයදුම්කරුවන් හට විපේශ ගමන් බල ත්ර නිකුේ කිරීමට අවශ බැවින්, සියළුම 

අයදුම්කරුවන් 2020 ජූනි මස 30 වන දිනට ප්රථම  ොනො ති කොයතොලය පව   ැමිණීම සඳහො දිනයක්ෂ හො 

පේලොවක්ෂ පවන්කරග  යුු පේ. ආගමන විගමන පෙ ො තපම්න්ුව මගින් සකසේකර එවනු ලබන විපේශ 

ගමන් බල ත්ර  ොනො ති කොයතොලය පව  ලෙ විගස එම ගමන් බල ත්ර ලැයිසේුව  ොනො ති කොයතොලයීය 

නිල පවබ් අඩවිපේ ප්රකොශයට  ේ කරනු ලැපබ්. 

 

කුරියත හරහො  ම විපේශ ගමන් බල ත්රය නිවසටම පගන්වො ගැනීමට අපේක්ෂෂො කරන අයදුම්කරුවන්, 

ගමන් බල ත්ර අයදුම්   ඉදිරි ේ කරන අවසේථොපේදීම, නිසි  රිදි සම්ූර්ත කරන ලෙ කුරියත ප ෝරමය 

කවුන්ටරය පව  ඉදිරි ේ කළයුු අ ර, ඊට අෙොළ ගොසේුව වශපයන් යුපරෝ 12.00 ක්ෂ පගවිය යුුය. 

 

 

 

 

 

 



 හ  සඳහන් කලො වල  දිාංචිව සිටින අයදුම්කරුවන්හට  මර්ක්ෂ  පරෝමපේ ශ්රී    ලාංකො  ොනො ති 

කොයතොලය මගින් පමම පසේවොවන් ලබොග  හැකි අ ර, ඉ ොලිපේ පවනේ කලො වල  දිාංචිකරුවන් පමම 

පසේවොවන් ලබොගැනීම සඳහො  මිලොන්හි ශ්රී    ලාංකො පකොන්සේ ජනරොේ කොයතොලය පව  අයදුම් ේ 

ඉදිරි ේ කළ යුුය. 

 

1) අබ්රුපසෝ   

2) බැසිලිකො ො  

3) කලොබ්රියො  

4) කම් ොනියො  

5) එමිලියො පරොමඤේඤො 

6) ලොසිපයෝ  

7) පමොලිසේ   

8) මොපකතේ   

9) ුේලියො  

10) සෙතීනියො  

11) සිසිලියො 

12) පටොසේකොනො  

13) උම්බ්රියො 

 

විපේශ ගමන් බල ත්ර සඳහො අයදුම් ේ ඉදිරි ේ කිරීපම්දී අනුගමනය කළ යුු ක්රියො  ටි ොටිය: 

 

 හ  සඳහන්  රිදි වගතීකරර්ය කර ඇති සියුම අයදුම්කරුවන් අෙොළ අයදුම් ේ සහ අවශ උ පෙසේ 

සඳහො      https://www.srilankaembassyrome.org යන  ොනො ති කොයතොලයීය නිල පවබ් අඩවිය පව  

පයොමු විය යුුය. නිසි  රිදි සම්ුර්ත කරන ලෙ අයදුම් ේ සහ මුේ ලියකියවිලි  ොනො ති කොයතොලපේ 

පකොන්සියුලත කවුන්ටරයට ප ෞේගලිකව ඉදිරි ේ කළ යුුය.  

 

 ොනො ති කොයතොලයීය නිල පවබ් අඩවිපේ ෙක්ෂවො ඇති පිරිවි රයන්ට අනුව අයදුම් ේ සමඟ නිවැරදි 

ඡොයොරූ  ඉදිරි ේ කරන පලස සියුම අයදුම්කරුවන්පගන් විපශේෂපයන් ඉේලො සිටිනු ලැපබ්. 

 

1 වන කොණ්ඩය: කේ ඉකුේ වූ ශ්රී ලාංකො ගමන් බල ත්ර  මො සන් කපේ ඇති අයදුම්කරුවන් 

 

➢ ඡොයොරූ  04 ක්ෂ සහි  නිසි  රිදි ුරවන ලෙ K-35A අයදුම්   

➢ ව තමොන ගමන් බල ත්රය (අනිවොයත) 

➢ උේ ැන්න සහතිකපේ මුේ පිට   (අනිවොයත) 

➢ ජොතික හැඳුනුම්   පහෝ රියදුරු බල ත්රය 

➢ කේ ඉකුේ වූ රැඳී සිටීපම් බල ත්රය/පවනේ ඉ ොලි පේඛනයක්ෂ (තිපබ් නම්) 

➢ කුරියත ප ෝරමය (අෙොළ නම්) 

➢  

සටහන: අයදුම්   සහ අපනකුේ පේඛන කට්ටල 02 කින් ඉදිරි ේ කළ යුුය. 

අය කරන ගොසේු: යුපරෝ 140.00 

කුරියත ගොසේු යුපරෝ 12.00 (අෙොළ නම්) 

 

02 වන කොණ්ඩය: ශ්රී ලාංකො විපේශ ගමන් බල ත්රපේ පිට  ක්ෂ  මර්ක්ෂ ඇති අයදුම්කරුවන් 

 

➢ ඡොයොරූ  04 ක්ෂ සහි  නිසි  රිදි ුරවන ලෙ K-35A අයදුම්   

➢ නැතිවූ ගමන් බල ත්රපේ පිට   (අනිවොයත) 

➢ උේ ැන්න සහතිකපේ මුේ පිට   (අනිවොයත) 

➢ ජොතික හැඳුනුම්   / රියදුරු බල ත්රය (අනිවොයත) 

➢ ගමන් බල ත්රය නැතිවූ බව ෙන්වමින් කරන ලෙ ප ොලිසේ  ැමිණිේල (තිපබ් නම්) 

➢ කේ ඉකුේ වූ රැඳී සිටීපම් බල ත්රය/පවනේ ඉ ොලි පේඛනයක්ෂ (තිපබ් නම්) 

➢ නිසි  රිදි ුරවන ලෙ  ැමිණිලි ප ෝරමය 

 

 

 

https://www.srilankaembassyrome.org/


➢ නිසි  රිදි ුරවන ලෙ D ආකෘති  ත්රය 

➢ දිවුරුම් ප්රකොශය (අයදුම්කරු  මො ඉ ොලියට  ැමිණි ආකොරය සහ විපේශ ගමන් බල ත්රය නැතිවූ 

ආකොරය සඳහන් කළ යුු අ ර ඔහු ශ්රී ලොාංකික ුරවැසිපයකු බව ප්රකොශ කළ යුුය) 

➢ කුරියත ප ෝරමය (අෙොළ නම්) 

 

සටහන: අයදුම්   සහ අපනකුේ ලියකියවිලි කට්ටල 02 කින් සකසේ කළ යුුය. 

අය කරන ගොසේු: යුපරෝ 330.00 

කුරියත ගොසේු යුපරෝ 12.00 (අෙොළ නම්) 

 

 

03 වන කොණ්ඩය: මුේ ගමන් බල ත්රයක්ෂ පහෝ විපේශ ගමන් බල ත්රපේ පිට  ක්ෂ පනොමැති අයදුම්කරුවන් 

 

➢ ඡොයොරූ  04 ක්ෂ සහි  නිසි  රිදි ුරවන ලෙ K-35A අයදුම්   

➢ උේ ැන්න සහතිකපේ මුේ පිට   (අනිවොයත) 

➢ ජොතික හැඳුනුම්   (අනිවොයත) 

➢ ගමන් බල ත්රය නැතිවූ බව ෙන්වමින් කරන ලෙ ප ොලිසේ  ැමිණිේල (තිපබ් නම්) 

➢ කේ ඉකුේ වූ රැඳී සිටීපම් බල ත්රය/පවනේ ඉ ොලි පේඛනයක්ෂ (තිපබ් නම්) 

➢ නිසි  රිදි ුරවන ලෙ  ැමිණිලි ප ෝරමය 

➢ නිසි  රිදි ුරවන ලෙ D ආකෘති  ත්රය 

➢ දිවුරුම් ප්රකොශය (අයදුම්කරු  මො ඉ ොලියට  ැමිණි ආකොරය සහ විපේශ ගමන් බල ත්රය නැතිවූ 

ආකොරය සඳහන් කළ යුු අ ර ඔහු ශ්රී ලොාංකික ුරවැසිපයකු බව ප්රකොශ කළ යුුය) 

➢ කුරියත ප ෝරමය (අෙොළ නම්) 

 

සටහන: අයදුම්   සහ අපනකුේ පේඛන කට්ටල 02 කින් සකසේ කළ යුුය. 

අය කරන ගොසේු: යුපරෝ 420.00 

කුරියත ගොසේු යුපරෝ 12.00 (අෙොළ නම්) 

 

අයදුම් කිරීපම් ක්රියොවලිය පිළිබඳ වැඩිදුර  ැහැදිලි කිරීමක්ෂ අවශ වන අයදුම්කරුවන්  ොනො ති කොයතොලය 

අම න්න:  දුරක නය 06 8840801, 3209404217, 3483027997 විෙුේ  ැ ෑල: 

consular.rome@mfa.gov.lk 

 

අනුගමනය කළ යුු පසෞඛ ආරක්ෂෂර් විධිවිධොන 

 

 වේනො COVID 19  ේවයන් සැලකිේලට ගනිමින්,  ොනො ති කොයතොලයට  ැමිපර්න සියුම අමුේ න් 

මහජනයො අ ර වවරසය  ැතිරීම වැළැක්ෂවීම සඳහො ඉ ොලි පසෞඛ බලධොරීන් විසින් නියම කර ඇති  රිදි 

 හ  සඳහන් පසෞඛ ආරක්ෂෂර් විධිවිධොන අනුගමනය කළ යුුය: 

 

• අේවැසුම් සහ මුහුණු ආවරර්  ැළඳිය යුුය. 

• එකිපනකො අ ර මීටත එකක  ර රයක්ෂ  වේවො ග  යුුය. 

• පෙොරටුව අසලදී ඔබපේ අේ පසෝෙො පිරිසිදු කරග  යුුය 

• සියුම අමුේ න්පේ ශරීර උෂේර්ේවය පේට්ටුපේදී  රීක්ෂෂො කරනු ලැපබ්. 

 

 

 

 

 

 

mailto:consular.rome@mfa.gov.lk


ඉහ  ක්රියො  ටි ොටිය ක්රියොේමක කිරීපම් ප්රමුඛ  රමොථතය වන්පන්,  වතින පසෞඛොරක්ෂෂර් උ පෙසේවලට 

අනුග  පවමන්, වඩොේ ඵලෙොයී හො කොයතක්ෂෂම පසේවොවක්ෂ ශ්රී ලොාංකික ප්රජොව පව  සැ යීම බව සියළු 

අයදුම්කරුවන් පව  කොරුණිකව ෙන්වො සිටිනු ලැපබ්.  

 ොනො ති කොයතොලයට  ැමිණීම සඳහො පේලොවක්ෂ පවන්කර ගැනීම: 

සබැඳිය : https://smartscheduling.com/slembrome 

 

සියළුම අයදුම්කරුවන්  ම නමින්  මර්ක්ෂ  කොලපේලොවක්ෂ පවන් කර ග  යුු අ ර, අෙොළ ප ොරුරු 

කවුන්ටරපේදී නැව   රීක්ෂෂොවට ලක්ෂ පකපත. කරුර්ොකර එකම ුේගලයො සඳහො පේලොවන් කිහි යක්ෂ 

පවන් කිරීමට කටයුු කිරීපමන් වළකින්න. 

සියළුම අයදුම්කරුවන්, අන් ජතොලය හරහො පේලොවක්ෂ පවන්කරගැනීපමන් අනුරුව,  ‘අයදුම්කරුවන් 

විසින් පිරවිය යුු අ වශ ආකෘතිය - සනප ෝරියො 2020’ සම්ූර්ත කර මොගත-ග  ක්රමපේෙය හරහො 

 ොනො ති කොයතොලය පව  ඉදිරි ේ කළ යුුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2020 

ශ්රී  ලාංකො  ොනො ති කොයතොලය 
 

https://smartscheduling.com/slembrome

