දැනුම්දීමයි
මේ දිනවල මකොරියාමේ සහ සමස්ත මලෝකමේ ම පැතිරීයන COVID-19 වවරසය පැතිරීම
වැලැක්වීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන පියවරක් වශමයන් ශ්රී ලංකා රජය, විමේශයන් හි
පිහිටි ශ්රී ලංකා දූත මණ්ඩල වලින් එරට මවමසන ශ්රී ලාංකිකයින් සහ විමේශිකයින් සඳහා
ලබාමෙන මකොන්සියුලර් සහ මවනත් මසේවාවන් ලබා දීම සීමා කරන මලස ෙන්වා ඇත.
එබැවින් ඔබ මවත ලබාමෙන මකොන්සියුලර් මසේවාවන් පහත සඳහන් කටයුතු සඳහා පමණක්
සීමා කිරීමට ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් තීරණය කර ඇත.
1.
2.
3.
4.

තාවකාලික විමේශ ගමන් බලපත්ර නිකුත් කිරීම
මරණ සේබන්ධමයන් සහතික නිකුත් කිරීම
අතයාවශය මවනත් මකොන්සියුලර් කටයුතු
COVID-19 උවදුර පෙනේ කරගත් හදිසි විමසීේ

මේ සඳහා ෙවමසේ පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක පහත සඳහන් කාර්යාලයීය දුරකතන ඔස්මසේ
ඔබට ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඇමතිය හැකිය.
0082-2-735-2966
0082-2-735-2967
0082-2-794-2968

මීට අමතරව හදිසි සහ අතයාවශය කටයුත්තකදී පහත සඳහන් දුරකතන ඔස්මසේ අොළ
නිළධාරීන් සේබන්ධ කරගත හැකිය.
I.
II.
III.
IV.

සසංගා නිකපිටිය මිය, පළමු මේකේ/චාන්සරි ප්රධානී
මසනරත් යාපා මහතා, උපමේශක (රැකියා සහ සුබසාධන)
නිලන්ති පැලවත්තමේ මිය, මෙවන මේකේ
සමන්තා මසේනානායක මිය, මතවන මේකේ (රැකියා සහ සුබසාධන)

ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
මකොරියානු ජනරජය
2020 මාර්තු මස 23 වැනිො

-

0082-10-7222-1352
0082-10-3389-2227
0082-10-4084-0855
0082-10-7499-2966

IMPORTANT NOTICE
Due to the spread of Coronavirus (COVID-19) in the Republic of Korea and the entire world, in
order to contain and control the spread of the deadly virus, the Government of Sri Lanka has
advised all Missions/Embassies of Sri Lanka abroad, including in Seoul, to limit and to restrict the
Consular Services extended to Sri Lankan nationals and other nationalities.
In this context, the Mission would be most appreciative and grateful if the persons seeking
Consular Services could obtain an appointment, thus enabling to reduce the number of people
convening and gathering at the Consular Section at any given time. Further, the Embassy
would deeply appreciate if the Consular Services sought are limited ONLY for the
following issues:
1.
2.
3.
4.

Issuance of Emergency Travel Document for Sri Lankan Citizens
Issuance of Certifications related to death of Sri Lankan National
Any other emergency services considered necessary
Urgent Inquiries regarding COVID-19 Pandemic

In order for the Embassy to extend the fullest possible service and cooperation, to the nationals
of Sri Lanka, at these testing and trying times, nationals of Sri Lanka may contact the General
Direct Telephone Lines, which are functioning on 24/7 basis:
0082-2-735-2966
0082-2-735-2967
0082-2-794-2968
Further, the dedicated mobile numbers on 24/7 basis of the Officers, may be contacted at any
time, in case of emergency are:
(a)
(b)
(c)
(d)

Ms. Sasanga Nikapitiya, First Secretary/HoC
Mr. Senarath Yapa, Counsellor (Emp. & Welfare)
Ms. Nilanthi Pelawaththage, Second Secretary
Ms. Samantha Senanayaka, Third Secretary (Emp. & Welfare)

-

0082-10-7222-1352
0082-10-3389-2227
0082-10-4084-0855
0082-10-7499-2966

Whilst thanking all Sri Lankan nationals domiciled in the Republic of Korea, the cooperation and
facilitation extended, in this regard, are much valued and appreciated by the Embassy of Sri Lanka
to the Republic of Korea.
Embassy of Sri Lanka
Seoul
23rd March 2020

