
 
 

විශේෂ දැනුම්දීමයි 

ශ ොන්සියුලර් ශේවො සීමො කිරීම 

ශ ොශරෝනො වවරසය ජර්මනිය තුල අඛණ්ඩව වයොප්ත ව ශවන්න්ස තවන න වවයවය තුහ කැකිවො  

සංචොරයන්ස අවම කිරීම,ශතොදු ප්රවොකන ශේවො ාොවිවශයන්ස වැහීමම කො මකජන ක ොරොීවීමම්ද 

අවම කිරීමද ඇතුළු අන ශර්  පියවර අනුගමනය  රන ශලස ජර්මන්ස බලධොරීන්ස නිර්ශේශ  ර 

ඇව.   

 

ශමම වවයවයවය සැලකිල්ලට ශගන, ශ්රී ලොංකි යින්ස වවරසය ශවව නිරොවරවයීමමට ඇන  

අවේථොවන්ස අවමකිරීම කො ශ්රී ලොංකි යින්ස අවර වවසරය වයොප්ත න ය වැලැ ීමශම්ද 

ආර ෂො ොරී පියවර  වශශයන්ස, ශ්රී ලං ො විශේශ සබාවො අමොවයොංශය සමග සො ා  ො 

කිරීශමන්ස අනතුරුව බර්ින්සි ශ්රී ලං ො වොනොතන   ොර්යොලය සක ැන්ස ්ර්ක ශ ොන්සියුලර් 

ශජනරොල්  ොර්යොලය මගින්ස ශ්රී ලොංකි යින්ස ශවව සතයනු ලබන ශ ොන්සියුලර් ශේවොවන්ස  0 0. 

03.16 දින ිට නැවව දැනුම්දශදනතුරු සීමො කිරීමට තීරවය  ර ඇව.  

 

ශම්ද අනුව  0 0. 03.16 දින ිට නැවව දැනුම්දශදනතුරු වොනොතන   ොර්යොලය කො ැන්ස  ්ර්ක 

ශ ොන්සියුලර් ශජනරොල්  ොර්යොලය මගින්ස කදිි ගමන්ස අවශයවො සාකො වොව ොි  ගමන්ස 

බලතත්ර නිුතවය කිරීම කො ශ්රී ලොංකි ශයුතශේ මරවය ී අදොල වන ශල්ඛව නිුතවය කිරීම කො 

සකන  කිරීම සක ශවනවය  අවයොවශය කදිි ශ ොන්සියුලර්  ටයුවයව ී තමව  ශේවො 

සැතයීමට  ටයුතු සලසො ඇන  බව දන්සවො ි ටිමු. ශමම ශේවො සතයනු ලබන්සශන්ස  ල් ඇන ව ශවන්ස 

 රගන්සනො ලද ශේලොවන්ස වලී තමණි.   

 

ශමම ශ ොන්සියුලර් ශේවොවන්ස ලබොගැනීම සාකො ශේලොවන්ස  ල් ඇතුව ශවන්ස  රගැනීමට සක 

තවවයනො ගැටළු සම්දබන්සධ ශවොරතුරු තකව දුර ථන අං  ඇමතීශමන්ස ලබොගව කැකි බව 

දන්සවො ිටිමු.   

 

බර්ින්සි ශ්රී ලං ො වොනොතන   ොර්යොලය 

සඳුදො ිට ිුතරොදො දින ද වො (ශත.ව. 8.30 ිට ත.ව. 4.30 ) 

 +49 30 809 097 49      / +49 30 809 097 61 

 +49 1 609 733 7858    / +49 1 517 127 4166 
 

සඳුදො ිට ිුතරොදො දින ද වො  ොර්යොල ශේලොශවන්ස තසුව සක සන  අන්සව දිනවලී 

 +49 1 723 111 944  / +49 1 517 127 4166 
 

ැන්ස ්ර්ක ශ ොන්සියුලර් ශජනරොල්  ොර්යොලය 

 +49 1 515 723 1741 / +49 1 776 929 472 / +49 1 521 432 2779 
 

ශ්රී ලං ො වොනොතන   ොර්යොලය     ශ ොන්සියුලර් ශජනරොල් 

බර්ින්ස        ැ න්ස ්ර්ක 

15.03.2020 



 
 

tpNrl mwptpj;jy; 
 

nfhd;RAyh; gzpfis kl;Lg;gLj;jy; 
 
jw;Nghija R+o;epiyapy;> nfhNuhdh itu]; N[h;kdpapy; njhlh;r;rpahf gutp 
tUtjhy;> N[h;kdpapd; mjpfhhpfs;>  Neha;j;njhw;wpd; mghaj;ij NkYk; Fiwf;f 
rhj;jpakhd re;jh;g;gq;fspy; gazq;fspd; vz;zpf;ifiaf; kl;Lg;gLj;jy;> nghJg; 
Nghf;Ftuj;ij jtph;j;jy;> nghJ xd;W $ly;fis Fiwj;jy; cs;spl;l Nkyjpf 
eltbf;iffisg; ghpe;Jiuj;Js;sdh;.  
  
,r; R+o;epiyia fUj;jpy; nfhz;L ,yq;ifau;fspilNa itu]; guTtijj; 
jLg;gjw;fhd xU ghJfhg;G Kd;ndr;rhpf;if eltbf;ifahf ,yq;ifapd; 
ntspAwT mikr;Rld; fye;Jiuahbajd; gpd;> Ngh;ypd; efhpYs;s ,yq;if 
J}jufk; kw;Wk; gpuhq;Ngh;bYs;s Jizj; J}jufk; vd;gtw;wpdhy; toq;fg;gLfpd;w 
nfhd;RAyh; Nritfis 2020.03.16k; jpfjp njhlf;fk; kW mwptpj;jy;; tiu 
kl;Lg;gLj;j KbT nra;ag;gl;Ls;sJ.  
 
mjd;gb> Ngh;ypd; efhpYs;s J}jufk; kw;Wk; gpuhq;Ngh;bYs;s Jizj; J}jufk; 
Mfpait mtrufhy Nehf;fq;fSf;fhf jw;fhypf flTr;rPl;L kw;Wk; jpBu; kuzk; 
Vw;gl;lhy; njhlu;Gila Mtzq;fis toq;FtJ Nghd;w kpf mtru Nritfis 
kl;LNk toq;Fk;. Nkw;Fwpj;j nfhd;RAyh; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;s 
Kd;$l;bNa njhlh;Gnfhz;L Neuj;ij xJf;fpf; nfhs;syhk;.  
 
Nkyjpf jfty;fisg;  ngwTk; kw;Wk; nfhd;RAyh; NritfSf;fhd Neu 
xJf;fPLfSf;Fk;;; gpd;tUk; njhiyNgrp vz;fspd; topNa njhlh;G nfhs;sTk;.  
 
,yq;if J}jufk; - Ngh;ypd; 

jpq;fs; Kjy; nts;sp tiu (fhiy 8:30 - khiy 4:30 kzp)  

 +49 30 809 097 49      / +49 30 809 097 61 

 +49 1 609 733 7858    / +49 1 517 127 4166 
 

jpq;fs; Kjy; nts;sp tiu  
(mYtyf Neuq;fSf;Fg; gpwF kw;Wk; thu ,Wjp ehl;fspy;) 

 +49 1 723 111944  / +49 1 517 127 4166 
 
Jizj; J}jufk; - gpuhq;Ngh;l;  

jpq;fs; Kjy; nts;sp kw;Wk; thu ,Wjp ehl;fspy; 

 +49 1 515 723 1741 / +49 1 776 929 472 / +49 1 521 432 2779 
 
  

,yq;if J}jufk; - Ngh;ypd;       Jizj; J}jufk; - gpuhq;Ngh;l; 
 

15.03.2020 
 



 
 

Special Notice 
 

Restrictions in the provision of Consular Services 
 

In view of the present circumstances of the continuous spread of Coronavirus in the 
Federal Republic of Germany, the authorities of Germany has recommended additional 
measures including the reduction of the number of trips, avoidance of public transport 
and minimizing public gatherings, where possible, to further reduce the risk of an 
infection.    

 
In order to minimize the exposure to the virus and to limit the spread of virus among Sri 
Lankans, the Embassy of Sri Lanka in Berlin and the Consulate General of Sri Lanka am 
Main in Frankfurt, after taking into consideration the present situation, and in 
consultation with the Ministry of Foreign Relations of Sri Lanka, have decided to limit the 
consular services provided to Sri Lankans, commencing from 16.03.2020 until further 
notice. 
 
Accordingly, from 16.03.2020 onwards and until further notice, the Embassy of Sri Lanka 
in Berlin and the Consulate General of Sri Lanka in Frankfurt am Main, have arranged to 
restrict services related only to the issuance of temporary/emergency travel documents, 
issuance and certification of documents relevant to deaths of Sri Lankans and any other 
emergency consular service, which is deemed necessary on a case by case basis. This will 
be done on appointment only.  
 
In order to secure an early appointment and to obtain the above restricted consular 
services and related information, please utilize the following contact numbers. 
 
Embassy of Sri Lanka in Berlin 
 

Monday to Friday (8.30 am – 4.30 pm) 

 +49 30 809 097 49      / +49 30 809 097 61 

 +49 1 609 733 7858    / +49 1 517 127 4166 
 

Monday to Friday after Office hours and week-ends 

 +49 1 723 111 944  / +49 1 517 127 4166 
 
Consulate General of Sri Lanka in Frankfurt 
 

Monday to Friday and week-ends 

 +49 1 515 723 1741 / +49 1 776 929 472 / +49 1 521 432 2779 
 
 

Embassy of Sri Lanka               Consulate General of Sri Lanka  
              Berlin                                            Frankfurt am Main 
                                                      
                                                                 15.03.2020 


