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විශ ේෂ නිශේදනයයි 

ශ ෝමශේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලශේ ශකාන්සියුලර් ශ ේවාවන්ස 

 ැපයීමට අදාළ නව ක්රියාපටිපාටිය 

 

දැනටපවත්නා COVID-19 වසංගත තත්වයන් සැළකිල්ලට ගනිමින් 2020 ඔක්තෝබර් 07 

දින සිට බලපැවැත්්වන පරිදි, ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මගින් මහජනතාව ්වත 

්කාන්සියුලර් ්සේවා සැපයීම පැමිණී්ේ ප්රමුඛතාවය මත සිදු කිරීමට කටයුතුසලසාඇත. 

ඒ අනුව, වර්තමාන්ේ ක්රියාත්මක වන ්කාන්සියුලර් ්සේවා ලබාගැනීම සඳහා මාර්ගගත 

ක්රම්ේදයට අනුව කාල්ේලාවන් කලින්්වන් කරගැනීම්වනුවට පැමිණී්ේ ප්රමුඛතාවය 

මත ්සේවා සැපයී්ේ ක්රම්ේදය ආ්ේශ කරනු ලබන අතර, ඒ යට්ත් සාමානය වැඩ කරන 

දිනවලදී තානාපති කාර්යාල්ේ පිවිසුේ ්දාරටුව අසලදී ්සේවාලාභීන් හට පැමි්ෙන 

අනුපිළි්වල මත අංක නිකුත් කිරීම මගින් ්සේවා සැපයී්ේප්රමුඛතාවයතීරෙයකරනුඇත. 

පවත්නා COVID-19 වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා ඉතාලි ්සෞඛය බලධාරීන් විසින්, 

මහජනතාවට ්සේවය සැපයී්ේදී සියලුම ආයතන විසින් අනුගමනය කළ යුතු 

්සෞඛයාරකෂෙ ක්රම්ේදයන්ට අනුකූලවකට යුතුකිරී්ේ වගකීම මතපදනේව, තානාපති 

කාර්යාලය මගින් දිනකට 60 ක උපරිමයකට යටත්ව ්කාන්සියුලර් ්සේවා සපයනු ඇත 

්කාන්සියුලර් ්සේවා ප්රමාෙයක සපයනු ඇත. 

්කාන්සියුලර් ්සේවා ලබාගැනීම සඳහා පැමි්ෙන සියලු ්දනා, තානාපති කාර්යාල 

පරිශ්රය තුලදී නියමිත ්සෞඛයාරකෂෙ ක්රම්ේදයන් අනුගමනය කළයුතු අතර, ඒ සඳහා 

කාර්ය මණ්ඩලය ්වත ඔවුන්්ේ පූර්ෙ සහ්යෝගය ලබා ්දනු ඇතැයි අ්ේකෂා ්ක්ර්. 

පැමිණී්ේ ප්රමුඛතාවය මත ්සේවා සැපයී්ේ ක්රම්ේදය මගින්මහජනතාව්වතසරලව හා 

කාර්යකෂමව ්කාන්සියුලර් ්සේවා ලබාදීමට බලා්පා්රාත්තුවනඅතර, කලින් පැවති 

මාර්ගගත ක්රම්ේදය මත තමා විසින්ම කාල්ේලාවන් 

කල්ඇතුව්වන්්කාට්ගන්සේවාවන්ලබාගැනී්ේදියුණු ක්රම්ේදය අවාසනාවකට ්මන් 

සුළු වාසි තකා කිහිප්ද්නකු විසින් අනිසි ්ලස භාවිතා 

කිරීම්හේතු්කාට්ගනමහජනතාවඅපහසුවටපත්ූබවට්පනී්ගාසේඇත. 
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2020 ඔක්තෝබර් 07 දින සිට බලපැවැත්්වන පරිදි ක්රියාත්මක කරනු ලබන, පැමිණී්ේ 

ප්රමුඛතාවය මත ්සේවා සැපයී්ේ ක්රම්ේද්ේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්රියා පටිපාටිය පහත 

පරිදි ්ේ. 

a) “පළමු්වන් පැමි්ෙන්නාට, පළමුව ්සේවය සැපයී්ේ පදනම” මත පැමි්ෙන/ 

ඉල්ලුේ කරන අනුපිළි්වල අනුව අයදුේකරුවන් හට ්කාන්සියුලර් ්සේවා සපයනු 

ලැ්ේ. 

 

b) නම, වි්ේශ ගමන් බලපත්ර අංකය, දුරකථන අංකය, ලිපිනය සහ ලබාගැනීමට 

අ්ේකෂිත ්සේවාව ඇතුළත් නිසි පරිදි පුරවන ලද ්තාරතුරු ආකෘති පත්රය ඉදිරිපත් 

කිරී්මන් පසු සෑම අයදුේකරු්වකුටම පිවිසුේ ්දාරටු්ේදී අංකයක ලබා ්දනු 

ලැ්ේ. ්මම ්තාරතුරු ආකෘති පත්රය ඇතුල්ී්ේ ්දාරටු්ේදී ලබාගත හැක. 

 

c) ජීවිත්ී්ේ සහතිකය (Life Certificate) සහතික කරගැනීම සඳහා තානාපති 

කාර්යාලයට පැමි්ෙන අයදුේකරුවන්හට අංක නිකුත් කිරීමකින් ්තාරව ්සේවය 

සපයනු ලැ්ේ ලැ්ේ. 

 

d) ේවිත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා අයදුේ කිරීම, විවාහ ලියාපදිංචිය සහ මරෙ ලියාපදිංචිය 

යන ්සේවා ලබාගැනීම සඳහා, පරි්ලෝකනය (Scan) කරන ලද ඊට අදාළ ්ල්ඛන 

තානාපති කාර්යාල්ේ consular.rome@mfa.gov.lk විදුත් තැපැල් ලිපිනය ්වත 

විදුත් තැපෑ්ලන් කල්ඇතුවඑීමට කටයුතු කළයුතු අතර, එම ්ල්ඛන පරීකෂා 

කිරී්මන් අනතුරුව තානාපති කාර්යාලය ්වත පැමිණීම සඳහා ්ේලාවක 

ලබා්දනු ඇත. 

 

 

 

30.09.2020  

ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය - ශ ෝමය, ඉතාලිය 
 


