
 

 

නීතිගත කිරීමේ මේවාව 
 
ක ොළඹ ඉතාලි තානාපති  ාර්යාලය Covid-19 වැළැක්වීම සඳහා කෙන ඇති ක්රියාමාමක  මුල් ක ොටස කලස, පරිශීල යින් 
ආරක්ෂා කිරීමට සහ ක ොන්සියුලර් කසේවාවල ක්රියා පටිපාටි වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, ශ්රි ලං ා බලධාරීන් විසින් නිකුත්  රන 
ලම ලියකියවිලි ඉතාලි නීතිෙත කිරීම සඳහා ක ොන්සියුලර් කසේවය ලබා දීම කුරියර් සමාෙමක් මගින් පමණක් සිදුවන බව 
මැනුම් කමයි. 
 
කමම කසේවාව 2020 සැප්තැම්බර් 14 සිට පර්ක ෂනාත්ම  පමනමක් මත, ගම්පහ, ක ොළඹ සහ පුත්තලම් හැර රකේ සෑම 

දිස්ත්රික් යකින්ම නිකුත්  රන ලම කහ  ඉහත සඳහන් දිස්ත්රික්  වල පදිංචි කනොවන අයකේ කල්ඛන නීතිෙත කිරීම සඳහා 
ක්රියාත්ම  ක   
තව දුරටත් 2020 සැප්තැම්බර් මස 21 වන දින සිට කමම කසේවාව මුළු රටටම වයාප්ත ක කර්  
 
එබැවින් ඕනෑම අයදුම්පතක් කපෞද්ෙලි ව ඉදිරිපත් කිරීමට තවදුරටත් ඉඩ කනොකමන අතර කපර දින කවන්  රෙැනීමක් 
(appointment) “Prenota Online” කහ  email හරහා අවශය් කනොක . 
 
කමම නව ක්රියා පටිපාටිය ක්රියාත්ම  වන්කන් රකේ පිලිෙත් කසේවා සපයන්නන් වන Pronto Lanka, Forsiter Global 
Services සහ International Organization for Migration (IOM) සමඟය. 
 
නීතිෙත (legalize) කිරීකම් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්  ළ හැක්කක් බලයලත් Pronto Lanka ශාඛාවලට (ලැයිස්තුව) පමණි.. 
 
Pronto Lanka Courier කසේවා හරහා එදිනම බාරෙත් නීතිෙත කිරීකම් අයදුම්පත් ඔවුන්කේ සතයාපනය, පරිවර්තනය සහ 
නීතිෙත කිරීම සඳහා ඉතාලික  තානාපති  ාර්යාලයට ඉදිරිපත්  රනු ඇත  
 
වැදගත්: කම් සම්බන්ධකයන්, අපි ඔබට මන්වන්කන් ඉතාලි භාෂාවට පරිවර්තනයන් Forsiter Global Services විසින් පමණක් 
සපයනු ඇති බවත්, කවනත් පරිවර්ත යන් විසින් ඉතාලි භාෂාකවන්  රන ලම පරිවර්තන තවදුරටත් භාර කනොගන්නා බවත් 
ය  
 
කමම තානාපති  ාර්යාලක  අකනකුත් ක ොන්සියුලර් (consular) කසේවාවන් සඳහා අවශය් පරිවර්තනයන්ට මීට කපර 
ප්ර ාශයට පත්  රන ලම පරිවර්ත යන්කේ ලැයිස්තුව වලංගු ක   
 
අසම්පූර්ණ කහ  වැරදි අයදුම්පත් යැවීම වළක්වා ෙැනීම සඳහා අමුණා ඇති උපකමස ්හා විධිවිධාන කහොඳින් කියවීමට ඉතාලි 
තානාපති  ාර්යාලය ඔබට ඇරයුම්  රයි  

 
කමම නව කසේවාව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා තානාපති  ාර්යාලය මහත් වෑයමක් මරමින් උත්සහ  රනු ලබන්කන් අතීතක  සිදුවූ 
appointments, ප්රමාම වීම්, කල්ඛන භාර දීමට ක ොළඹට පැමිණීම වලක්වාලීකම් මහඟු අධිශ්ඨානකයනි. 
 
ක ොළඹ ඉතාලික  තානාපති  ාර්යාලය සියළුම පරිශීල යින්කේ  ාරුණි  සහකය ෙයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, කිසියම් 
අ ාර්යක්ෂමතාවයක් කහ  නුසුදුසු මුමල් ඉල්ලීමක් කමම විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයට consolare.ambcolombo@esteri.it 
වාර්තා කිරීමට ඔබට ඇරයුම්  රයි. 



 
 

சட்டப்பூர்வமாக்கல் சசவவ 
 

க ொழும்பில் உள்ள இத்தொலிய தூதர ம், க ொவிட்-19 இன் பரவுவதிலிருந்து தூதர  கேவவவய 

பயன்படுத்துபவர் வள  பொது ொக்  எடுக் ப்பட்ட முயற்சி ளின் ஒரு பகுதியொ வும், வழங் ப்பட்ட 

தூதர  கேவவ ளின் நவடமுவை வள கேம்படுத்தும் கநொக் த்துடனும், இலங்வ  அதி ொரி ளினொல் 

கவளியிட்ட ஆவணங் வள ேட்டப்பூர்வேொக்குவதற்கும் (to legalize) கேலும் இந்த கேவவ 

பிரத்திகய ேொ  கூரியர் மூலம் ேொத்திரகே கேற்க ொள்ளப்படும் என தூதர ம் அறிவிக்கின்ைது. 

கம்பஹா, ககாழும்பு மற்றும் புத்தளம் தவிர நொட்டின் அவனத்து ேொவட்டங் ளிலிருந்து கவளியீடு கேய்யப்பட்ட 

அல்லது கேட்குறிப்பிட்ட ேொவட்டங் ளில் வசிக்காத நபர்களின், ஆவணங் வள ேட்டப்பூர்வேொக்குவதற் ொன 

கேவவ பரிச்ேர்த்தமுவையில் 2020 கேப்டம்பர் 14 முதல் கேயல்படுத்தப்படும். இந்த கேவவ 2020 கேப்டம்பர் 21 

முதல் முழு நொட்டிற்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். 

எனகவ எந்தகவொரு தனிநபரும் தனிப்பட்டரீதியில் இனிகேல் கநரில் ேேர்ப்பிக்  அவசியம் 

கதவவயில்வல, நியேனங் ள் வழங் ப்படொது (no appointments“Prenota online”) (ப்ரீகனொaட்டொ 

ஒன்வலன் அல்லது மின்னஞ்ேல் e-mail அவசியமில்வல). 

முழு புதிய நவடமுவை ளும் நொட்டின் முக்கியேொன கேவவ வழங்குனர் ளுவடய ஒத்துவழப்புடன் 

கேற்க ொள்ளப்படும், ப்கரொன்கடொ லங் ொ, (Pronto Lanka) ஃ கபொர்சிட்டர் குகளொபல் ேர்வீேஸ் (Forsiter 

Global Services) ேற்றும் இன்டர்கநஷனல் ஆர் வனகேஷன் ஆஃப் இடம்கபயர்வு (ஐஓஎம்) International 

Organization for Migration IOM ஆகியவவ இலங்வ யில் கிவடக் க்கூடிய சிைந்தவவயொ க் 

 ருதப்படுகின்ைன. 

எனகவ ேட்டப்பூர்வேொக்குவதற் ொன க ொரிக்வ  வள (to legalize) அங்கீ ொரம்கபட்ட ப்கரொன்கடொ 

லங் ொவில் (Pronto Lanka) ேொத்திரகே பிரத்திகய ேொ  ேேர்ப்பிக் ப்பட கவண்டும், (கிவள ள்  

இவணக் ப்பட்டுள்ளது)  

ஏற்றுக்க ொள்ளப்பட்ட ேட்டப்பூர்வேொக் ல் ஆவணங் வள ப்கரொன்கடொ லங் ொவின் (Pronto Lanka) 

கூரியர் கேவவ ள் மூலம் அகதநொளில் இத்தொலி தூதர த்திற்கு ேரிபொர்ப்பு, கேொழிகபயர்ப்பு ேற்றும் 

ேட்டப்பூர்வேொக்குதலுக் ொ  அனுப்பிவவத்தல்.  

முக்கியமானது: இது ேம்பந்தேொ , இத்தொலிய கேொழியில் கேொழிகபயர்ப்பு ள் ஃகபொர்சிட்டர் 

குகளொபல் ேர்வீேஸொல் (Forsiter Global Services) பிரத்திகய ேொ  (ேொத்திரகே) வழங் ப்படும் 

என்பவதயும் ேற்ை கேொழிகபயர்ப்பொளர் ளொல் கேய்யப்பட்ட இத்தொலிய கேொழிகபயர்ப்பு ள் இனி 

ஏற்றுக்க ொள்ளப்படொது என்பவதயும் நொங் ள் உங் ளுக்குத் அறியத்தருகிகைொம்.  

க ொழும்பில் உள்ள இத்தொலிய தூதர ம் வழங்கும் ஏவனய அவனத்து தூதர  கேவவ ளுக்கும், இந்த 

தூதர த்தின் குறிப்பு பட்டியலில் (இவணப்பு) உள்ள கேொழிகபயர்ப்பொளர் ளின் கேவவ   

கேல்லுபடியொகும். 

இவணக் ப்பட்ட அறிவுறுத்தல் வளயும் ேற்றும் விதிமுவை வளயும்  வனத்துடன் வொசித்து 

பின்பற்ைப்பட கவண்டுகேண்டும், முழுவேயற்ை அல்லது தவைொன பயன்பொடு வள அல்லது 

ஆவணங் வள அனுப்புவவதத் தவிர்த்துக்க ொள்ளுேொறு இத்தொலி தூதர ம் உங் வள 

க ட்டுக்க ொள்ளுகிைது. 

 தூதர  கேவவவய பயன்படுத்துபவர் ளின் நலனுக் ொ  புதிய கேவவ நிறுவப்பட்டது ேற்றும் புதிய 

நவடமுவை வள அமுல் படுத்தி, இந்த தூதர ம்  ணிேேொன கூடுதல் முயற்சி வள எடுப்பதின் ஊடொ , 

 டந்த  ொலங் ளில் உருவொக் ப்பட்ட  ொத்திருப்பு பட்டியல் வள நீக் வும் ேற்றும் நொடு முழுவதும் 

கதவவயற்ை பயணத்வத தவிர்க் வும் உதவுகிைது. 

தூதர  கேவவவய பயன்படுத்துபவர் ளின் அன்பொன ஒத்துவழப்புக்கு, க ொழும்பில் உள்ள இத்தொலிய 

தூதர ம் நன்றி கதரிவிக்  விரும்புகிைது கேலும் ஏகதனும் முவையற்ை திைவேயின்வே அல்லது 

முவையற்ை பண க ொரிக்வ  வள consolare.ambcolombo@esteri.it மின்னஞ்ேல் மு வரிக்கு கதரிவிக்  

உங் வள அவழக்கிைது.  


