
இணைப்பு ‘B’ 

குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம் 

 

வவளிநாடுகளில் தாித்திருக்கும் இலங்ணகயர்களுக்கான முக்கிய அறிவித்தல் 

 

2015 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தினால் திருத்தப்பட்டவாறான 1948 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க இலங்ணக குடிவருவவார், 

குடியகல்வவார் சட்டத்தின் 35(அ) பிாிவின் பிரகாரம், குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தினால், இலங்ணகயில் கடவுச்சீட்டிற்காக 

விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதாாிகளிடமிருந்து உயிர்மானத் தரவுகள் வபற்றுக் வகாள்ளப்படுவதுடன், 2017 நவவம்பர் 01 ஆம் திகதி 

அல்லது அதற்குப் பின்னர் இலங்ணக வவளிநாட்டுத் தூதரகங்கள் ஊடாக கடவுச்சீட்டு விநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ள கடவுச்சீட்டு 

உாிணமயாளர்களிடமிருந்து அவர்களது ணகவிரல் அணடயாளங்கணளப் வபற்றுக்  வகாள்வதற்கான புதிய நணடமுணறவயான்று 

திணைக்களத்தினால் அறிமுகம் வசய்யப்படுகின்றது. இந்த நணடமுணறயின் கீழ் 16 – 60 வயதுத் வதாகுதிக்குாிய ஒவ்வவாரு கடவுச்சீட்டு 

உாிணமயாளரும், இலங்ணகக்கு வருணக தரும் முதற் சந்தர்ப்பத்தில் குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்திடம் அவர்களது உயிர்மானத் 

தரவுகணளப் (ணகவிரல் அணடயாளம்) வபற்றுக் வகாடுப்பது கட்டாயமாகும். 

 

அதற்கணமய, 

 

 நாட்டிலிருந்து வவளிவயறுவதற்கு முன் நீங்கள் ணகவிரல் அணடயாளத்ணதப் வபற்றுக் வகாடுக்க வவண்டுவமன இத்தால் ஆவலாசணன 

வழங்கப்படுவதுடன், இத் வதணவணயப் பூர்த்தி வசய்யத் தவறும் பட்சத்தில் நீங்கள் நாட்டிலிருந்து வவளிவயறுவது தணடப்படும். 
 

 திணைக்களத்திற்கு ணகவிரல் அணடயாளத்ணதப் வபற்றுக் வகாடுக்க ஏதுவாக, வபாதிய காலத்ணத அதற்காக ஒதுக்கிக் வகாள்ளக் 

கூடியவாறு, உங்களது பிரயாைத்ணத ஆயத்தப் படுத்திக் வகாள்ளுமாறு ஆவலாசணன வழங்கப்படுகின்றது. 
 

 திணைக்களத்தின் வபாதுவான கடணம நாட்களான திங்கள் முதல் வவள்ளி வணர (அரசாங்க விடுமுணற நாட்கள் தவிர்ந்த) மு.ப. 8.00 மைி 

வதாடக்கம் பி.ப. 2.00 மைி வணர, உங்களுக்கு உங்களது ணகவிரல் அணடயாளத்ணதப் வபற்றுக் வகாடுக்க முடியும். 

 

உயிர்மானத் தரவுகணளப் வபற்றுக் வகாள்ளும் முணற: 
 

படிமுணற 1: நாட்டிற்குள் பிரவவசிக்கும் வபாது நீங்கள் வநரடியாக பிரதான குடிவரவு உத்திவயாகத்தாிடம் (Senior Authorized 

Officer) அறிவிப்புச் வசய்யலாம். அவ்வாறில்ணலவயனில், குடிவரவு, குடியகல்வு கருமபீடத்தில் (Immigration 

Counter) கடணமயிலிருக்கும் குடிவரவு உத்திவயாகத்தாினால் கடவுச்சீட்டு உாிணமயாளணர பிரதான குடிவரவு 

உத்திவயாகத்தாிடம் முன்னிணலப்படுத்துதல் வவண்டும். 
 

படிமுணற 2: பிரத்திவயகமான இலக்கவமான்ணறக் வகாண்ட உயிர்மானத் தரவுகணளப் வபற்றுக் வகாள்ளும் படிவம் (BDA) இரண்டு 

பிரதிகணளக் வகாண்டதாக, பிரதான குடிவரவு உத்திவயாகத்தாினால் கடவுச்சீட்டு உாிணமயாளருக்கு 

விநிவயாகிக்கப்படும். இப் படிவங்கள் இரண்டிலும் நீங்கள் ணகவயாப்பம் இட வவண்டும் என்பதுடன், அவற்றுள் ஒன்று 

உங்களுக்கு திருப்பிப் வபற்றுத் தரப்படும். உயிர்மானத் தரவுகணளப் வபற்றுக் வகாடுப்பதற்காக, அப் படிவத்ணத (BDA) 

நீங்கள் திணைக்களத்திடம் சமர்ப்பித்தல் வவண்டும். 

 
 

 

 

 

படிமுணற 3: திணைக்களத்தின் இணையத்தளத்தினூடாக வதாடரறா முணற (Online) ஊடாக ஒதுக்கிக் வகாள்ளும் நணடமுணற 

ஊடாக ணகவிரல் அணடயாளத்ணதப் வபற்றுக்  வகாடுப்பதற்காக, உங்களுக்கு வசதியான திகதிவயான்ணறயும், 

வநரத்ணதயும் ஒதுக்கிக்  வகாள்ளலாம். 
 

அவ்வாறில்ணல எனில், குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் பிரதான அலுவலகத்திற்கு அல்லது பிராந்திய 

அலுவலகங்களுள் ஒன்றிற்கு வருணக தந்து வடாக்கன் இலக்கவமான்ணறப்  வபற்றுக் வகாள்ளவும். 
 

படிமுணற 4: குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் பிரதான அலுவலகத்திற்கு அல்லது பிராந்திய அலுவலகங்களுள் ஒன்றிற்கு 

வருணக தந்து, வவளிநாட்டுத் தூதரகப் பிாிவில் ணகவிரல் அணடயாளத்ணதப் வபற்றுக் வகாள்ளும் கருமபீடத்திற்கு வந்து 

ஏற்கனவவ உங்களிடமுள்ள உயிர்மானத் தரவுகணளப் வபற்றுக் வகாள்ளும் படிவத்ணத (BDA) ஒப்பணடக்கவும். 
 

படிமுணற 5: உத்திவயாகத்தர்களினால் வழங்கப்படுகின்ற அறிவுறுத்தல்களுக்கு அணமய ணகவிரல் அணடயாளத்ணதப் வபற்றுக் 

வகாடுக்கவும். ணகவிரல் அணடயாளத்ணதப் வபற்றுக் வகாள்ளும் நணடமுணறணய வமற்வகாண்டு முடிப்பதற்காக 

வசலவாகும் காலம் சுமார் 45 நிமிடங்களாகும். 
 

படிமுணற 6: ணகவிரல் அணடயாளத்ணதப் வபற்றுக் வகாடுக்கும் பைி நிணறவணடந்ததன் பின், உயிர்மானத் தரவுகள் வவற்றிகரமாகப் 

வபற்றுக் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளதா? இல்ணலயா? என்பணத உறுதி வசய்து வகாள்வதற்காக உயிர்மானத் தரவு பிரகடனம் 

கடவுச்சீட்டு உாிணமயாளருக்கு விநிவயாகிக்கப்படும். அவத வபான்று, இந் நணடமுணற முற்றுப் வபற்றதன் பின், 

உங்களுக்கு இலங்ணகயிலிருந்து வவளிவயறுவதற்கு ஏதுவாக எல்ணலக் கட்டுப்பாட்டு முணறணமயினுள் உங்களது 

கடவுச்சீட்டு தன்னியக்கமாக வசயற்படுத்தப்படும். 

 



உயிர்மானத் தரவுகணளப் வபற்றுக் வகாள்வதுடன் வதாடர்புணடய புதிய நணடமுணற வதாடர்பாக வமலதிக விபரங்கணளப் வபற்றுக் 

வகாள்வதற்காக குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் www.immigration.gov.lk எனும் உத்திவயாகபூர்வ 

இணையத்தளத்திற்குள் பிரவவசிக்கவும். 

 

அவத வபான்று, உங்களுக்கு மிக அண்ணமயில் அணமந்துள்ள இலங்ணக வவளிநாட்டுத் தூதரகத்துடன் அல்லது திணைக்களத்தின் பிரதான 

அலுவலகத்துடன் அல்லது பிராந்திய அலுவலகங்களுடன் வதாடர்பு வகாண்டு வமலதிக விபரங்கணளப் வபற்றுக் வகாள்ளலாம்.  
 

அணமவிடம் முகவாி வதாணலவபசி இல. 

வகாழும்பு குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம், 

பிரதான அலுவலகம் 

வவளிநாட்டுத் தூதரகப் பிாிவு, 

2 ஆம் மாடி , 

“சுகுறுபாயா”, ஶ்ாீ சுபூத்திபுர ிதி,  

பத்தரமுல்ணல. 

+94-11-5329230 

மாத்தணற இல. 9, ஶா்ீ விகய கட்டிடம், 

ராகுல ிதி, மாத்தணற. 

+94-41-5412212 

கண்டி இல. 42/3,  

ஶ்ாீ சங்கராக மாவத்ணத, கண்டி. 

+94-81-5624470/ +94-81-5624509 

வவுனியா இல. JC 23,  

சுற்றுவட்ட ிதி, வவுனியா. 

+94-25-5676344 

குருைாகல் இல. 129, தம்புள்ணள ிதி, குருைாகல். +94-37-5550562+ /94-37-5550563 

 

 

http://www.immigration.gov.lk/



