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 දිනය: 2017.11. 20

ශශ්රී ලඅංකපා විදදේශ දූත මණ්ඩල හරහපා ගමන් බලපත් අයඳුමේ කරන අයඳුමේකරුවන්දගන් ජජෛවමිතික දෙත්ත
ලබපා ගගැනීම.

01. 2015  අඅංක  07 දරණ පනතින් සඅංශශශශෝධිත  1948  අඅංක  20  දරණ ශශ්රී ලඅංකශ ආගශමික හශ විගශමික පනශතන්

විධිවිධශන සලසශ ඇති පරිදි ශශ්රී ලඅංකශශවේදී විශදේශ ගමන් බලපත් අයඳුම් කරන අයඳුම්කරුවන්ශගන් ජජෛවමිතික

දත්ත (ඇඟිලිසලකුණු  හශ  මුහුශණහි අඅංකිත ජෛශයශරූපයක)  අනිවශර්යශයන්  ලබශ  ගගැනීශම් කක්රමශවේදය 2015

අශගශශෝස්තු 15 වන දින සිට ආගමන හශ විගමන ශදපශර්තශම්න්තුව විසින් හඳුන්වශ ශදන ලදී.

02. 2018 ජෛනවශරි 01 දින සිට කික්රයශත්මක වන පරිදි ඉහත සඳහන් කක්රමශවේදය ශශ්රී ලඅංකශ විශදේශ දූත මණ්ඩල හරහශ

ගමන් බලපතශ්රීයක අයඳුම් කරන අයඳුම්කරුවන් සඳහශ ද කික්රයශත්මක කිරීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව 2018

ජෛනවශරි මස 01 දින ශහශශෝ ඊට පසුව ශශ්රී ලඅංකශ විශදේශ දූත මණ්ඩල හරහශ ශශ්රී ලශඅංකීක ගමන් බලපතශ්රීයක අයඳුම්කර

ස්වකීය ගමන් බලපතශ්රීය ලබශ ගගැනීශමන් පසු ශශ්රී ලඅංකශවට පගැමිශණන පළමු අවස්ථශශවේදී ආගමන හශ විගමන

ශදපශර්තශම්න්තුව  ශවත   පගැමිණ  සිය  ජජෛවමිතික  දත්ත  (ඇඟිලි  සලකුණු)  ලබශ  දීම  අනිවශර්ය  ශවේ.  ශශ්රී

ලඅංකශශවන් නගැවත පිටත්ව යශමට අවසර ශදනු  ලබන්ශන් ශමම අවශශ්යතශව සම්පූර්ණ කිරීශමන් අනතුරුව

පමණ.  ශමය  අදශළ  වන්ශන්   වයස  අවුරුදු  16-60  දකවශ  වයස්  සීමශව  තුළ  ගමන්  බලපත්  ලබශ  ගත්

අයඳුම්කරුවන් සඳහශ පමණ.

03. ශශ්රී ලඅංකශ විශදේශ දූත මණ්ඩලවලදී අනුගමනය කරන කික්රයශමශර්ග - 

 (අ)   ඉහත 2 හි සඳහන් අවශශ්යතශවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහශ විශදේශ ගමන් බලපත් අයදුම්පතශ්රීය (K ආකකෘතිය)

සඅංශශශශෝධනය කරන ලදී.  ශමම  අයදුම්පතශ්රීශයේ  අයඳුම්කරුශගේ පප්රකශශය අඩඅංගු ශකශටශසහි  (20  ශකශටස)

අයඳුම්කරු විසින් අත්සන් කළ යුතුය.  අයඳුම්කරුශගේ පප්රකශශය අඩඅංගු ශකශටශසහි අයඳුම්කරුශගේ අත්සන

රහිතව කිසිදු අයඳුම්පතශ්රීයක භශර ශනශගත යුතුය. සඅංශශශශෝධිත ගමන් බලපත් සඳහශ අයඳුම්පතශ්රීය (K ආකකෘතිය)

ඇමුණුම  ‘A’  වශශයන් ශමයට අමුණශ ඇත.  (ශමම අයඳුම් පතශ්රීය ශදපශර්තශම්න්තු ශවබ් අඩවිය හරහශ

බශගත කළ හගැකිය.) 

(ආ)  ඇඟිලි සළකුණු ලබශදීම සම්බන්ධශයන් විශශේෂ උපශදස් පතිශ්රීකශවක සසෑම අයඳුම්කරුවකු ශවතම නිකුත්

කළ යුතුය. ශමමඋපශදස් පතිශ්රීකශව ඇමුණුම ‘B’  වශශයන් ශමයට අමුණශ ඇත. 

(ඇ) ශම්  අනුව, විශදේශ දූත මණ්ඩල  සිය ශවබ් අඩවි යශවත්කශලීන කිරීම නිර්ශදේශ කරනු ලගැශබ්. 

(ඈ) ගමන්  බලපත්  සඳහශ  සඅංශශශශෝධිත  අයදුම්පත්  (K ආකකෘතිය)  සියලුම  ශශ්රී  ලඅංකශ  විශදේශ  දූත  මණ්ඩලවලට

ශදපශර්තශම්න්තුව මගින් සපයනු ලගැශබ්.

04.  ගුවන් ශතශටුපළ හරහශ ශශ්රී ලඅංකශවට ඇතුළුවීශම්දී අනුගමනය කළ යුතු කික්රයශමශර්ග -



(අ)   විශදේශ  දූත  මණ්ඩලයක  හරහශ  අයඳුම්  ශකශට  ගමන්  බලපතශ්රීයක  ලබශගත්  පුදේගලයන්   ශශ්රී  ලඅංකශවට

පගැමිශණන පළමු අවස්ථශශවේදී  ආගමන විගමන කවුළුව  (Immigration counter)  ශවත ශනශශගශස්

සකෘජුවම පප්රධපාන ආගමන  නිලධරයශ දවත වපාර්තපා කිරීම කළ හගැකිය. එශස්ත් නගැතිනම් ආගමන විගමන

කවුළුව ශවත ශගශස් ආගමන විගමන නිලධරයශශගේ උශපදස් අනුව  පප්රධපාන ආගමන නිලධරයපා  දවත

ඔවුන්ව දයපාමු දකදරනු ඇත.   අනතුරුව පප්රධපාන ආගමන නිලධරයපා විසින් සුවිශශේෂි ශයශමු අඅංකයකින්

යුත් ස්වයඅංකීක්රයව නිකුත් කරනු ලබන (System generated) ජජෛවමිතික දත්ත ලබශ ගගැනීශම් ආකකෘති

පතිශ්රීකශවක  (BDA පතිශ්රීකශව) පිටපත් ශදකකින් යුතුව නිකුත්  කරනු ලගැශබ්.  මින් එක ආකකෘති පතශ්රීයක

ආගමන හශ විගමන ශදපශර්තශම්න්තුශවේ ජජෛවමිතික දත්ත ලබශ ගන්නශ අවස්ථශවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහශ

එම  පුදේගලයශ  ශවත  ලබශශදනු  ලගැශබ්.ශමම  ජජෛවමිතික  දත්ත  ලබශ  ගගැනීශම්  ආකකෘති  පතශ්රීය  (BDA)

ඇමුණුම ‘C’ වශශයන් අමුණශ ඇත. 

(ආ)  ගුවන්  ශතශටුපශළහි  ජජෛවමිතික  දත්ත  ලබශ  ගගැනීමට  අවශශ්ය  පහසුකම්  ශනශමගැති  බගැවින්  ශම්  සඳහශ

ආගමන හශ විගමන ශදපශර්තශම්න්තුව ශවත පගැමිණය යුතුය.

05. ශශ්රී ලඅංකශවට ඇතුළු වීශමන් අනතුරුව අනුගමනය කළ යුතු කික්රයශමශර්ග - 

(අ) ජජෛවමිතික දත්ත ලබශදීම සඳහශ බත්තරමුල්ශල් පිහිටි පප්රධශන කශර්යශලය ශවත ශහශශෝ එහි ඕනසෑම පප්රශශදේශය

කශර්යශලයකට වශර්තශ කළ හගැකිය. ශමම කශර්යය සදහශ විශශේෂ කවුළුවක (Special Counter) විශදේශ

දූත මණ්ඩල අඅංශශයහි ස්ථශපිත කරනු ලබන අතර, ඇඟිලි සලකුණු ලබශදීම ශවනුශවන් කිසිදු ගශස්තුවක

අය කරනු ශනශලගැශබ්. 

 (ආ)ජජෛවමිතික දත්ත ලබශදීශම්දී සිදුවන අනවශශ්ය  පප්රමශදවීම් වළකවශ ගගැනීමට ශදපශර්තශම්න්තු ශවබ් අඩවිය

ඔස්ශස්   දිනය සහ ශවේලශව ශවන්කර ගගැනීමට අන්තර්ජෛශල මශර්ගගත ශවන්කිරීශම් කක්රමශවේදය(Online

Booking) මගින් පහසුකම් සලසශ ඇත.

(ඇ) ජජෛවමිතික දත්ත ලබශ දීශමන් අනතුරුව  ජජෛවමිතික ශතශරතුරු ලබශ ගගැනීශම් කක්රමශවේදය සම්පූර්ණ කිරීම

සනශථ  කිරීමට  අදශළව  ස්වයඅංකීක්රයව  නිකුත්  කරන  ලද  (System  generated)  සහතිකපතක

ශදපශර්තශම්න්තුව  විසින්  නිකුත්  කරනු  ලබන  අතර,  විධිමත්ව  ජජෛවමිතික  ශතශරතුරු  ලබශදුන්

පුදේගලයන්ට ඹ්නසෑම අවස්ථශවක රටින්  පිටත් වීමට හගැකිවන පරිදි පප්රතශ්යන්ත පශලන පදේධතිය යශවත්කශලීන

කරනු ලගැශබ්.ජජෛවමිතික දෙත්ත ලබපා ගගැනීදමේ කක්රමදවේදෙය නිම කිරීම සඳහපා නිශ්චය කරන ලදෙ කපාලය

සපාමපානන්යදයන් විනපාඩි 45 කි.

 (ඈ)  ශමම ජජෛවමිතික දත්ත ලබශ ගගැනීශම් කක්රමශවේදය ශහේතුශවන් දගැනට භශවිතශ  කරන ගමන්බලපශතහි

ඇතුළත් ශතශරතුරු වල කිසිදු ශවනසක සිදු ශනශශවේ.

07.  ශමම කක්රමශවේදය පිළිබඳව වගැඩිදුර පගැහගැදිලි කර ගගැනීමට විශදේශ දූත මණ්ඩල අඅංශශයේ නිශයශශෝජෛශ්ය/සහකශරපශලක

ශවතින් උපශදස් ලබශ ගත හගැකිය. 

දුරකථන අඅංකය : +94 11 5329230,+94 77 3499085



ෆගැකස් : +94 11 2879213

විදද්යුත් තගැපසෑල : acom@immigration.gov.lk

mailto:acom@immigration.gov.lk


திணணைக்களச் சுற்றறிக்ணக இல.: DIE/OM/CIR/2017/01 
திகதி:   20 .11.2017

      

இலங்ணக  வவெளிநநாட்டுத்  தூதரகங்கள்  ஊடநாக  கடவுச்சீட்டிற்கநாக  விண்ணைப்பிக்கும்  விண்ணைப்பதநாரிகளின்  உயிர்மநானத்  தரவுகணளப்  வபற்றுக்
வகநாள்ளல

1. 2015 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தினநால திருத்தப்பட்டவெநாறநான 1948 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க இலங்ணக குடிவெருவவெநார்,
குடியகலவவெநார்  சட்டத்தினநால  வசய்யப்பட்டுள்ள  ஏற்பநாடுகளின்  பிரகநாரம்,  இலங்ணகயில  கடவுச்சீட்டிற்கநாக  விண்ணைப்பிக்கும்

விண்ணைப்பதநாரிகளிடமிருந்து கட்டநாயமநாக உயிர்மநானத் தரவுகணளப்  (ணகவிரல அணடயநாளமும்,  டிஜிட்டல புணகப்படமும்)  வபற்றுக் வகநாள்ளும்

நணடமுணற, குடிவெரவு, குடியகலவுத் திணணைக்களத்தினநால 2015 ஆகஸ்ட் மநாதம் 15 ஆம் திகதியிலிருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

2. 2018 ஜனவெரி மநாதம் 01 ஆம் திகதியிலிருந்து அமுலுக்கு வெருமநாறு வமற்வசநான்ன உயிர்மநானத் தரவுகணளப் வபற்றுக் வகநாள்ளும் நணடமுணறணய,
இலங்ணக  வவெளிநநாட்டுத்  தூதரகங்கள்  ஊடநாக  கடவுச்சீட்டிற்கநாக  விண்ணைப்பிக்கும்  விண்ணைப்பதநாரிகள்  வதநாடர்பிலும்  அமுல  வசய்வெதற்குத்
தீர்மநானிக்கப்பட்டுள்ளது. இத் தீர்மநானத்ணத அமுல வசய்யும் வெணகயில, 2018  ஜனவெரிமநாதம் 01 ஆம் திகதி அலலது அதற்குப் பின்னர் இலங்ணக

வவெளிநநாட்டுத்  தூதரகங்கள்  ஊடநாக  இலங்ணகக்  கடவுச்சீட்டிற்கநாக  விண்ணைப்பித்து,  தமக்குரிய  கடவுச்சீட்ணடப்  வபற்றுக்  வகநாண்டதன்  பின்,
இலங்ணகக்கு வெருணக தரும் முதற் சந்தர்ப்பத்திவலவய குடிவெரவு,  குடியகலவுத் திணணைக்களத்திற்கு வெருணக தந்து,  தமது உயிர்மநானத் தரவுகணளப்

(ணகவிரல அணடயநாளமும்,  டிஜிட்டல புணகப்படமும்  )  வபற்றுக் வகநாடுப்பது கட்டநாயமநாகும்.  இத் வதணவெணயப் பூர்த்தி வசய்ததன் பின் மட்டுவம

அவெர்களுக்கு இலங்ணகயிலிருந்து வவெளிவயறுவெதற்கு  அனுமதி வெழங்கப்படும்.  16 – 60  வெயதுக்குட்பட்டதநாக  கடவுச்சீட்டு வபற்றுக்  வகநாண்ட

விண்ணைப்பதநாரிகள் வதநாடர்பில மட்டுவம இது ஏற்புணடயதநாகும்.

3. இலங்ணக வவெளிநநாட்டுத் தூதரகங்களில கணடப்பிடிக்க வவெண்டிய நணடமுணறகள்: 

(அ) வமவல பந்தி 2 இல குறிப்பிடப்பட்ட வதணவெணயப் பூர்த்தி வசய்யும் வெணகயில கடவுச்சீட்டு விண்ணைப்பப்படிவெம் (படிவெம் k) திருத்தப்பட்டது.
இவ்  விண்ணைப்பப்படிவெத்தில  பகுதி  20 இல  விண்ணைப்பதநாரி  ணகவயநாப்பமிடுதல  வவெண்டும்.  விண்ணைப்பதநாரியின்  பிரகடனம்  அடங்கிய

பகுதியில விண்ணைப்பதநாரியின்  ணகவயநாப்பம்  இன்றி  எந்தவவெநாரு விண்ணைப்பத்ணதயும் வபநாறுப்வபற்கக்  கூடநாது.  திருத்தப்பட்ட  கடவுச்சீட்டு

விண்ணைப்பப்படிவெம்  (படிவெம்  k)  இணணைப்பு  ‘A’ ஆக  இத்துடன்  இணணைக்கப்பட்டுள்ளது.  (இத்  திணணைக்களத்தின்  உத்திவயநாகபூர்வெ

இணணையத்தளத்திற்குள் பிரவவெசித்து, வதநாடரறநா முணற மூலமநாகவும் இவ் விண்ணைப்பப்படிவெத்ணதப் பதிவிறக்கம் வசய்து வகநாள்ளலநாம்).

(ஆ) ணகவிரல  அணடயநாளத்ணதப்  வபற்றுக்  வகநாடுப்பது  வதநாடர்பில  கவெனத்திற்  வகநாள்ள  வவெண்டிய  விடயங்கணளத்  வதளிவூட்டும்  விவசட

அறிவுறுத்தல  குறிப்ணப  ஒவ்வவெநாரு  விண்ணைப்பதநாரிக்கும்  விநிவயநாகித்தல  வவெண்டும்.  இவ்  அறிவுறுத்தல  பத்திரம்  இணணைப்பு  ‘B’ ஆக

இத்துடன் இணணைக்கப்பட்டுள்ளது.

(இ) இதற்கணமய வவெளிநநாட்டுத் தூதரகங்கள் தமது இணணையத் தளங்கணள இற்ணறப்படுத்துவெதற்கு சிபநாரிசு வசய்யப்படுகின்றது.

(<) jpUj;jpaikf;fg;gl;l flTr;rPl;L tpz;zg;gg; gj;jpuq;fspd; (gbtk; ‘K’- I.M. 35) fljhrp
efy;fs; rfy ntspehl;L J}jufq;fSf;Fk; J}juf topKiwfspD}lhf mDg;gpitf;fg;gLk;. 

4. விமநான நிணலயங்களூடநாக இலங்ணகக்குள் பிரவவெசிக்கும் வபநாது கணடப்பிடிக்க வவெண்டிய நணடமுணறகள்:

(அ) வவெளிநநாட்டுத் தூதரகங்களினூடநாக விண்ணைப்பித்து கடவுச்சீட்டுகணளப் வபற்றுக் வகநாண்ட நபர்கள் இலங்ணகக்கு வெருணக தரும் முதலநாவெது

சந்தர்ப்பத்தில, குடிவெரவு, குடியகலவு கருமபீடத்திற்குச் வசன்று வநரடியநாகவவெ பிரதநான குடிவெரவு உத்திவயநாகத்தரிடம் அறிவிப்புச் வசய்யலநாம்.
அவ்வெநாறிலணலவயனில, குடிவெரவு, குடியகலவு கருமபீடத்திற்குச் வசன்று குடிவெரவு, குடியகலவு உத்திவயநாகத்தரின் ஆவலநாசணனக்கு அணமய

பிரதநான  குடிவெரவு  உத்திவயநாகத்தரிடம்  அவெர்கணள  முன்னிணலப்படுத்துதல  வவெண்டும்.  பின்னர்  பிரதநான  குடிவெரவு  உத்திவயநாகத்தரினநால

தனியநான குறிப்பிலக்கவமநான்றுடன் கூடிய தன்னியக்கமநாக பிறப்பிக்கப்படுகின்ற (System generated) உயிர்மநானத் தரவுகணளப்

வபற்றுக் வகநாள்ளும் படிவெவமநான்று (BDA Form) இரண்டு பிரதிகணளக் வகநாண்டதநாக விநிவயநாகிக்கப்படும். அவெற்றுள் ஒன்று, குடிவெரவு,
குடியகலவுத்  திணணைக்களத்தில  உயிர்மநானத்  தரவுகணளப்  வபற்றுக்  வகநாள்ளும்  சந்தர்ப்பத்தில  சமர்ப்பிப்பதற்கநாக  அந்நபருக்கு

விநிவயநாகிக்கப்படும்.  இந்த உயிர்மநானத்  தரவுகணளப் வபற்றுக்  வகநாள்ளும் படிவெம்  (BDA Form) இணணைப்பு  ‘C’ ஆக  இத்துடன்

இணணைக்கப்பட்டுள்ளது.

(ஆ) விமநான  நிணலயத்தில உயிர்மநானத் தரவுகணளப் வபற்றுக் வகநாள்வெதற்குத் வதணவெயநான வெசதிகள் கநாணைப்படுவெதிலணல  என்பதநால ,  அவெர்கள்

உயிர்மநானத் தரவுகணளப் வபற்றுக் வகநாடுப்பதற்கநாக குடிவெரவு, குடியகலவுத் திணணைக்களத்திற்கு வெருணக தருதல வவெண்டும்.
5. இலங்ணகக்குள் பிரவவெசித்ததன் பின்னர் கணடப்பிடிக்க வவெண்டிய நணடமுணறகள்:

(அ) உயிர்மநானத்  தரவுகணளப்  வபற்றுக்  வகநாடுப்பதற்கநாக,  பத்தரமுலணலயில  அணமந்துள்ள  குடிவெரவு,  குடியகலவுத்  திணணைக்களத்தின்  பிரதநான

அலுவெலகத்திற்கு  அலலது திணணைக்களத்தின்  பிரநாந்திய அலுவெலகங்களுள் ஒன்றிற்கு வெருணக தரலநாம்.  இதற்கநாக  விவசட கருமபீடவமநான்று

வவெளிநநாட்டுத் தூதரகக் கிணளயில நிறுவெப்படும் என்பதுடன், இதற்கநாக எந்தவவெநாரு கட்டணைமும் அறவிடப்பட மநாட்டநாது. 
(ஆ) அநநாவெசிய தநாமதங்கணளத் தவிர்த்துக் வகநாள்ளும் வெணகயில,  திணணைக்களத்தின் இணணையத்தளத்தினூடநாக திகதிவயநான்ணறயும்,  வநரத்ணதயும்

ஒதுக்கிக் வகநாள்வெதற்கு ஏதுவெநாக, வதநாடரறநா முணற (Online) மூலம் இதற்கநான வெசதிகள் வசய்யப்பட்டுள்ளன.
(இ) உயிர்மநானத்  தரவுகணளப்  வபற்றுக்  வகநாடுத்ததன்  பின்  உயிர்மநானத்  தரவுகணளப்  வபற்றுக்  வகநாள்ளும்  நணடமுணற  பூர்த்தியணடந்தணத

அத்தநாட்சிப்படுத்தும்  வெணகயில  தன்னியக்கமநாக  பிறப்பிக்கப்படுகின்ற  (System  generated)  பற்றுச்சீட்வடநான்று

திணணைக்களத்தினநால விநிவயநாகிக்கப்படும் என்பதுடன்,  முணறயநாக உயிர்மநானத் தரவுகணளப் வபற்றுக்  வகநாடுத்த நபர்களுக்கு எந்வநரத்திலும்

நநாட்டிலிருந்து  வவெளிவயறுவெதற்கு  ஏதுவெநாக  எலணலக்  கட்டுப்பநாட்டு  முணறணம  இற்ணறப்படுத்தப்படும்.  உயிர்மநானத்  தரவுகணளப்  வபற்றுக்

வகநாள்ளும் நணடமுணறணய வமற்வகநாண்டு முடிப்பதற்கநாக வசலவெநாகும் கநாலம் சுமநார் 45 நிமிடங்களநாகும்.
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(ஈ)  உயிர்மநானத் தரவுகணளப் வபற்றுக் வகநாள்ளும் நணடமுணற கநாரணைமநாக,  ஏற்கனவவெ பநாவித்து வெரும் கடவுச்சீட்டில அடங்கியுள்ள தகவெலகளில/
விபரங்களில எந்தவவெநாரு மநாற்றமும் ஏற்படநாது.

6. இப்  புதிய  நணடமுணற  சிறப்பநாக  அமுல  வசய்யப்படுவெணத  அத்தநாட்சிப்படுத்தும்  வெணகயில,  உங்களது  நநாட்டில  இருக்கும்  இலங்ணகயர்களுக்கு

இப்புதிய நணடமுணறணய கணடபிடிப்பதற்கு ஆவலநாசணனகணள/ அறிவுறுத்தலகணள வெழங்குமநாறு தங்கணள தயவுடன் வகட்டுக் வகநாள்கிவறன்.

7. இந்  நணடமுணற  வதநாடர்பில  வமலதிக  வதளிவுகணள,  வவெளிநநாட்டுத்  தூதரகக்  கிணளயின்  பிரதி/  உதவிக்  கட்டுப்பநாட்டநாளரிடமிருந்து  வபற்றுக்

வகநாள்ளலநாம்.

வதநாணலவபசி இல.: +94 11 5329230   miyNgrp: +94 77 3499085 
வதநாணலநகல (பக்ஸ்) இல.: +94 11 2879213
மின்னஞ்சல: acom@immigration.gov.lk

8. இப் புதிய நணடமுணறணய வவெற்றிகரமநாக்கிக் வகநாள்வெதில நீங்கள் கநாட்டும் ஒத்துணழப்ணப வமச்சுகின்வறன்.
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