ඇමුණුම ‘B’

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තදේන්තුව
විදේශයන්ති සිටින ශ්රී ංාිකයනයන්ත දවත දනද න වගෙග න වේදනෙනය .
2015 අංක 07 දරණ පනතින් සංශ ෝධිත 1948 අංක 20 දරණ ආගාමික හා විගාමික පනශේ 35 (අ)
වගන්තියට අනුව, ආගමන හා විගමන ශදපාර්තශේන්ුව විසින් ගමන් බලපේ අයඳුේකරුවන්ශගන්
ජෛවමිතික දේත ලබා ගන්නා අතර ඒ අනුව 2017 ශනාවැේබර් මස 01 දිශනන් පසු ශ්රී ලංකා විශ

තත

මණ්ඩල හරහා ගමන් බලපේ නිකුේ කර ඇති ගමන් බලපේ හිමියන්ශගන් ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීම
සඳහා නව ක්රමශදදය්  ශදපාර්තශේන්ුව විසින් හඳුන්වා ශදනු ලැශ . ශමම ක්රමශදදය යටශේ වයස
අවුරුදු 16 – 60 ද් වා වයස් කාණ්ඩයට අයේ සෑම ගමන් බලපේ හිමිශයකුම ශ්රී ලංකාවට පැමිශණන පු
අවස්ථාශදදී ඔවුන්ශේ ජෛවමිතික දේත (ඇඟිලි සලකුණු) ආගමන හා විගමන ශදපාර්තශේන්ුව ශවත
ලබා දිය යුුයි.


ඒ අනුව, රශටන් පිටව යාමට ප්රථම ඔබ විසින් ඇඟිලි සලකුණු ලබා දිය යුු බවට පපශදස්
ලබා ශදන අතර ශමම අව යතාව සේපූරර්ණ කිීමමට ශනාහැකි වන්ශන් නේ ශ්රී
ලංකාශවන් පිටේව යාම වැුකී යනු ඇත.



ශදපාර්තශේන්ුව ශවත පැමිණ ඇඟිලි සලකුණු ලබා දීමට තරේ ප්රමාණවේ කාලය් 
සලසා ගත හැකි වන පියදි ඔබශේ සංචාරය සූදානේ කර ගන්නා ශලසට ඔබට පපශදස්
ලබා ශදනු ලැශ .



ශදපාර්තශේන්ුශද සාමානය රාෛකාිය සිදු කරන රෛශේ නිවාඩු දිනයන් හැර සඳුදා සිට
සිකුරාදා ශප.ව. 8.00 සිට ප.ව. 2.00 ද් වා ඔබශේ ඇඟිලි සලකුණු ලබාදීශේ හැකියාව ඇත.

ජෛවමිතින ෙ නත ංබා ගගනීම සඳහා වන ක්රමදනෙය
1 වන පියවර :
රටට ඇුළු වීශේදී ඔබ සෘජුවම ප්රධාාන ආගමන නිලධාාියයා (Senior Authorized Officer)
ශවතට වාර්තා කු හැකිය. එශස්ේ නැතිනේ ආගමන විගමන කවුළුශවහි
(Immigration counter) සිටින ආගමන නිලධාාියයා විසින් ගමන් බලපේ හිමියාව ප්රධාාන
ආගමන නිලධාාියයා ශවත ශයා

කරනු ලැශ .

2 වන පියවර :
සුවිශේෂි අංකයකින් යුේ ජෛවමිතික දේත ලබා ගැනීශේ ආකෘති පත්රය (BDA)
පිටපේ ශදකකින් යුුව ප්රධාාන ආගමන නිලධාාියයා විසින් ඔබට නිකුේ කරනු ඇත.
ආකෘති පත්ර ශදශකහිම ඔබ විසින් අේසන් කු යුු අතර නන් එක පිටපත්  ඔබට
ලබා ශදනු ලැශ .ජෛවමිතික දේත ලබා දීම සඳහා ශමම ආකෘති පත්රය(BDA) ඔබ
විසින් ශදපාර්තශේන්ුව ශවත නදිියපේ කු යුුය.
3 වන පියවර:
ශදපාර්ශතේන්ුශද ශව අඩවිය ඔස්ශස් මාර්ගගත ශවන් කිීමශේ ක්රමශදදය ුිනන්
ඇඟිලි සලකුණු ලබා දීම සඳහා ඔබට පහසු දිනය සහ ශදලාවව ශවන් කර ගත
හැකිය. (www.immigration.gov.lk) එශස්ේ නැතිනේ ආගමන හා විගමන
ශදපාර්තශේන්ුශද ප්රධාාන කාර්යාලයට ශහෝ ප්රාශ යය කාර්යාලයකට පැමිණ ශේ
සදහා ශටෝකන් අංකය්  ලබා ගත යුුය.
4 වන පියවර :

ආගමන හා විගමන ශදපාර්තශේන්ුශද ප්රධාාන කාර්යාලශේ
ශහෝ ප්රාශ යය
කාර්යාලයක විශ
තත මණ්ඩල අංශ ේ ඇඟිලි සලකුණු ලබාගන්නා කවුඵව ශවත
පැමිණ ජෛවමිතික දේත ලබා ගැනීශේ ආකෘති පත්රය (BDA) භාර දිය යුුය.
5 වන පියවර :
නිලධාාීමන් ලබා ශදන පපශදස් අනුගමනය කරමින් ඇඟිලි සලකුණු ලබාදිය යුුය. ඇගිලි
සලකුණු ලබා ගැනීශේ ක්රමශදදය නිමකිීමම සඳහා සාමාශනයයන් ගතවන

කාලය

විනාඩි 45්  පමණ ශද.
6 වන පියවර :
ඇඟිලි සලකුණු
ලබාදීම අවසන්වීශමන් පසුව ජෛවමිතික දේත ලබාදීම
සාර්ථකව නිම කර තිශ ද නැ ද යන්න තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ජෛවමිතික දේත
ප්රකා ය ඔබ ශවත නිකුේ කරනු ලැශ . එශමන්ම ශමම ක්රියාවලිය අවසන් වීශමන්
අනුරුව,
ශ්රී ලංකාශවන් පිටව යාමට හැකිවන පියදි ප්රතයන්ත පාලන ප ධාතිය ුල
ඔශ ගමන් බලපත්රය ස්වයං්රීයව ස්රීයවනු ඇත.
ජෛවමිතික දේත ලබා ගැනීමට අදාු නව ක්රමශදදය පිිනබඳ වැඩිදුර ශතාරුරු ලබා ගැනීම සඳහා
ආගමන විගමන ශදපාර්තශේන්ුශද www.immigration.gov.lk ශව අඩවියට පිවිශසන්න.
එශමන්ම ඔබට වඩාේ ආසන්නව පිහිටි

ශ්රී ලංකා විශ

තත මණ්ඩශලයන් ශහෝ ශදපාර්තශේන්ුශද

ප්රධාාන කාර්යාශලයන් ශහෝ ප්රාශ යය කාර්යාලවලින් විස්තර ලබාගත හැකිය.

ස්ථානය
ශකාුඹ

ලිපිනය
විශ

තත මණ්ඩල අං ය

දු නථන අිනය
+ 94 11 5329230

ශදවන මහල
ආගමන හා විගමන ශදපාර්තශේන්ුව
“සුහුරුපාය“
ශ්රී සුතිතිර ර පාර, බේතර ල්ල.
මාතර

9, ශ්රී විෛය ශගාඩනැගිල්ල, රාහුල පාර, මාතර.

+ 94-41-5412212

මහනුවර

42/3, සංඝරාෛ මාවත, මහනුවර.

+ 94-81-5624470, +94-81-562-4509

වදනියාව

JC 23, පිටත වටරවුේ පාර, වදනියාව.

+ 94-25-567-6344

කුරුණෑගල

129, දඹුල්ල පාර, කුරුණෑගල.

+ 94-37-5550562, + 94-37-5550563

