
    

          
 
   

      තානාපති කාර්යාලයීය ජංගම ස ේවා - මූලික උපසෙ ් මාලාව 
 

තානාපති කාර්යාලසේ ජංගම ස ේවා පැවැත්වීම  ඳහා අනුමැතිය ලබාදීසේදී  
පහත  ඳහන් කාරණා පිළිබඳ  ලකා බලනු ලැසේ. 

 
1 ජංගම ස ේවාව පැවැත්වීමට අසේක්ෂිත දිනය හා  ථ්ානය 
2 ස ෝල් නගරසේ සිට ඇති දුර ප්රමාණය 
3 ස ේවා කටයුතු  ඳහා පැමිණීමට අසේක්ෂිත  ංඛ්යාව(100කට ආ න්න ස ේවාලාභීන් පිරි ක් සිටිය යුතුය.)  
4 ඉල්ලුම් කරන  ්ථානසේ සහෝ ඒ ආ න්නසේ අව ාන වරට ජංගම ස ේවාවක් පැවැත්වූ දිනය  හ ඊට  හභාගී වූ  ංඛ්යාව 
5 සකොවිඩ්-19 මාර්සගෝපසේශයන් අනුව ජංගම ස ේවා කාර්ය මණ්ඩලයට අවශය පහසුකම් ලබා දීමට ඇති හැකියාව 
6 ජංගම ස ේවා  ඳහා නිකුත් කර ඇති මූලික උපසෙ ් මාලාව පිළිපැදීමට සූොනම් ෙ යන වග 

 

❖ තානාපති කාර්යාලයීය ජංගම ස ේවා  ඳහා ඉල්ලුේ කළ හැක්සක් සේ  මඟ අමුණා ඇති අයදුේ පත්රය නිසි පරිදි පුරවා 

එවීසමන් පමණක් වන අතර සවනත් ලිපි සහෝ ඊසේල් පණිවිඩ ඒ  ඳහා බාරගනු සනොලැසේ. 
 

❖ අයදුම්පතක් තානාපති කාර්යාලය සවත සයොමුකිරීම ජංගම ස ේවාවක් පැවැත්වීමට අව ර ලැබීමක් සල  සනො ැලකිය 

යුතුය. එබැවින්, තානාපති කාර්යාලසේ නිසි අව රය  ංවිධායක සවත ලැසබන සතක් ජංගම ස ේවාව පිළිබඳ ප්රචාරක 

කටයුතු සිදු කිරීසමන් වැළකිය යුතු සේ. 

 
❖ කිසියම් ප්රසේශයක තානාපති කාර්යාලයීය ජංගම ස ේවාවක් පැවැත්වීමට අවශය නම් ඒ පිළිබඳව  ලකා බැලීමට, විසේශ 

කටයුතු අමාතයාංශසේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට  හ ප්රතිපාෙන සවන්කර ගැනීමට අවශය සහයින් අයදුම්පත් බාරගනු 
ලබන අව න් දිනට පසුව ඉදිරිපත් වන අයදුම්පත්  ලකා බලනු  සනොලැසේ.  

 
❖ ජංගම ස ේවා පවත්වනුසේ ඉරිො දිනවල  හ තානාපති කාර්යාලය විසින්  ප්රකාශිත නිවාඩු දිනවල පමණි.  

 
❖  ංගීත  ංෙර්ශනවලට අොළව ජංගම ස ේවා පැවැත්වීමට ලැසබන ඉල්ලීේ  ලකා බලනු සනොලැසේ. 

 
❖ රාජකාරී කටයුතු බාධාවකින් සතොරව කරසගන යාමට හැකිවන පරිදි ප්රමාණවත් ඉඩ පහසුකම්  හ අව් වැසි ආවරණ  

සමන්ම සකොවිඩ්-19 මාර්සගෝපසේශයන් අනුව කටයුතු සිදු කළ හැකි  ්ථානයක් පිළිසයළ කළ යුතුය.  
 

❖ තානාපති  කාර්යාලයීය ජංගම ස ේවාවට  මගාමීව සවනත් කුමන සහෝ වැඩ ටහනක්  ංවිධානය කරන්සන්නම්, 
ස ේවය ලබාගැනීමට පැමිසණන ස ේවාලාභීන්ට කිසිදු බාධාවක් සනොවන පරිදි එම වැඩ ටහන්  ංවිධානය කළ යුතුය. 

 

❖ අයදුේපත් බාරගනු ලබන අව ාන දිනය  2022 ජනවාරි ම   30 වැනිොයින් අව න් සේ. 
 

❖ සමම උපසෙ ් මාලාව නිසි සල   කියවා අවසබෝධ කරසගන  ාර්ථක ජංගම ස ේවාවක් ලබාදීමට තානාපති 
කාර්යාලයීය කාර්ය මණ්ඩලයට  හසයෝගය ලබාසෙනු ඇතැයි අපි උෙක්ම බලාසපොසරොත්තු සවමු. 

 
වැඩිදුර සතොරතුරු  ඳහා :  
 
දුරකථන : 02-735-2966/2967, 02-794-2968 - දිගුව 201 / 203 
ෆැක් ්    :  02-737-9577 
ඊසේල්   :  slemb.seoul@mfa.gov.lk /cons.head@slembkr.org 
සවේ අඩවිය : www. slembassykorea.com 
 
 ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 

ස ෝල්, ෙකුණු සකොරියාව 

mailto:slemb.seoul@mfa.gov.lk


MOBILE CONSULAR, EMPLOYMENT AND WELFARE SERVICE – GUIDELINES 

The following matters are taken to consideration when granting approval to hold Mobile 

Consular, Employment and Welfare Services 

1. The expected Date and the Venue for the Mobile Consular, Employment and Welfare 

Service 

2. The Distance from the Seoul City  

3. The number of expected beneficiaries (There should be around 100 expected beneficiaries) 

4. The last date and the number of participants who came for the Mobile Consular, 

Employment and Welfare Service which had been conducted in the same venue or a venue 

nearby 

5. The ability to facilitate the Staff who engaged with the Mobile Consular, Employment and 

Welfare Service in line with the COVID-19 guidelines in the Republic of Korea  

6. Whether you are bound to the guildlines for Mobile Consular, Employment and Welfare 

Service 

❖ Please note that the only way of applying for the Mobile Consular, Employment and 

Welfare Service is submitting the duly filled application attached hereto. (Other letters 

and Emails are not accepted.) 

❖ Please do not consider the submission of an application to the Embassy as the 

permission to conduct a Mobile Service. Therefore, please make sure to give adequate 

publicity once the Embassy grants the necessary approval. 

❖ The late submissions of applications are not accepted as the Embassy has to run 

through some procedures to allocate resources for the Mobile Consular, Employment 

and Welfare Service and to get necessary approvals from the Ministry of Foreign 

Affairs. 

❖ Mobile Consular, Employment and Welfare Services are conducted on only Sundays 

and the Public Holidays declared by the Embassy. 

❖ Requests to hold Mobile Consular, Employment and Welfare Services in parallel with 

Musical Shows are not considered. 

❖ The venue should have necessary facilities in line with COVID-19 guildlines to execute 

duties and functionaries without any interruption. 

❖ If there are events in parallel with the Mobile Consular, Employment and Welfare 

Services, make sure to arrange them without any interruption to the service receivers.  

❖ The deadline for submission of applications is 30 January 2022. 

❖ We strongly believe that you would assist the staff of the Embassy to conduct a 

successful Mobile Consular, Employment and Welfare Service based on the guildlines 

given above. 

 

For more details:  

Telephone: 02-735-2966/2967, 02-794-2968 – (Ext. 201/203) 
Fax            : 02-737-9577 
Email        : slemb.seoul@mfa.gov.lk/ cons.head@slembkr.org 
Website    : www.slembassykorea.com 

mailto:slemb.seoul@mfa.gov.lk
mailto:cons.head@slembkr.org

