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අං ය: 08

මාධ්ය නිවේදනයයි
ආගමන හා විගමන වදපාර්තවේන්තුව
මෙෙ ම ොවිඩ් -19 වසංගතය තත්වය යටමත් අවෙ මසේව සංඛ්යොවක් ැඳවමින් මසේවොවන් පවත්වො
මගන යනු ලැමේ. ඒ අනුව හදිසි සහ අතයවශ්ය අවස්ථාවක දී විවේශ් ගමන්ත බලපත්ර ලබො දීෙ සඳහො
බත්තරමුල්ල ප්රධොන ොර්යොලය විවෘතව පවතින අතර, සංචරණ සීෙොවන්ට යටත්ව ප්රොමේශීය
ොර්යොල මවත පැමිණිය හැකි අතයවශ්ය මසේවො අවශ්යතො ඇති මසේවොලොභීන් මවනුමවන් ද මහනුවර,
වවුනියාව, මාතර සහ කුරුණෑගල යන ප්රොමේශීය ොර්යයොල විවෘතව පවතී.
එමසේෙ දැනට ශ්රී ලං ොවට පැමිණ සිටින විමේශ් යන් ලබො මගන ඇති සියලු වර්ගවේ වීසාවන්ති
වලංගු ොලය 2021 මැයි මස 11 වන දින සිට 2021 ජූලි 09 වන දින දක්වා දින 60 කින් දීර්ඝ රන
ලදී. මෙෙ ොල සීෙොව තුළ ල් ඉකුත්වන වීසො සඳහො එෙ ොල සීෙොවට අදොල වීසො ගොසේතු පෙණක්
අය රනු ලබන අතර කිසිදු දඩ මුදලක් අය රනු මනොලැමේ.

• සංචාරක වීසා දරන්තනන්ත හට වීසා පිටසන්ත කරගැනීමට උපවදස්;
ඒ අනුව සංචොර වීසො දරන්නන් එෙ වීසො දීර්ඝ කිරීෙට අදොළව වීසො ගොසේතු මගවීෙ හො වීසොව පිටසන්
ර ගැනීෙට පහත ක්රෙමේදයන් අතරින් එක් ක්රෙමේදයක් භොවිතො ළ හැ ;
1. https://eservices.immigration.gov.lk/vs දරන මවේ අඩවියට පිවිස අදොළ ගොසේතු මගවො ෙොර්ගසේථ
ක්රෙමේදය ඔසේමසේ වීසො ලබො ගැනීෙ මහෝ;
2. මෙෙ
ොලය තුළදී දිවයිමනන් බැහැර වීෙට අදහසේ
ගුවන්මතොටුපල මවත මගවො දිවයිමනන් බැහැර වීෙ මහෝ;

රන්මන් නම් අදොළ වීසො ගොසේතු

3. 2021 ජූලි 09 වන දිනට මපර, සංචරණ සීෙොවන්ට යටත්ව බත්තරමුල්ල
අදොළ වීසො ගොසේතු මගවො වීසොව ගෙන් බලපත්රමේ පිටසන් රගැනීෙ.

ොර්යොල මවත පැමිණ

• වන්තවාසික වීසා දරන්තනන්ත හට උපවදස්;
2021 ෙැයි ෙස 11 වන දින සිට 2021 ජූලි 09 වන දින දක්වො වන වීසො දීර්ඝ කිරීෙ සියලු මන්වොසි
වීසො දරන්නන් හටද අදොල වන අතර එදිනට මපර වීසොව දීර්ඝ රගැනීෙට රොජ ොරි දිනවල මප.ව.
8:30 සිට ප.ව. 3:00 දක්වො 0707101050 දරන දුර ථන අං ය අෙතො දිනයක් හො මේලොවක් මවන්
ම ොට මගන 2021 ජූලි 09 වන දිනට මපර බත්තරමුල්ල ොර්යොලයට පැමිණ අදොල වීසො ගොසේතු මගවො
වීසො පිටසන ලබො ගත යුතු ය.

අතයවශ්ය මසේවොවන් සඳහො රොජ ොරී දිනයන්වල මප:ව 8.00 සිට ප:ව 4.30 දක්වො පහත දුර ථන අං
ෙඟින් මහෝ ඊ-මම්ල් ෙඟින් අදොල අංශ් සම්බන්ධ ම ොට මගන උපමදසේ ලබො ගන්නො මෙන් ොරුණි ව
ඉල්ලො සිටිමි.

අංශ්ය
බත්තරමුල්ල ප්රධ්ාන කාර්යාලවේ ගමන්ත බලපත් අංශ්ය
බත්තරමුල්ල ප්රධ්ාන කාර්යාලවේ පුරවැසි අංශ්ය
බත්තරමුල්ල කාර්යාලවේ විවේශ් දූත මණ්ඩල අංශ්ය

දුරකථන අංකය
0707101060, 0707101070
0707101030
0115329233, 0115329235

බත්තරමුල්ල ප්රධ්ාන කාර්යාලවේ වීසා අංශ්ය

0707101050

බත්තරමුල්ල ප්රධ්ාන කාර්යාලවේ වතාටුපල අංශ්ය

0777782505

මාතර ප්රාවේශීය කාර්යාලය

041-5412212, 041-5104444

වවුනියාව ප්රාවේශීය කාර්යාලය

025-5676344, 025-5676345

කුරුණෑගල ප්රාවේශීය කාර්යාලය

037-5550562, 037-5550563

මහනුවර ප්රාවේශීය කාර්යාලය

081-5624509, 081-5624470

වපාදු උපවදස් හා වතාරුරු

www.immigration.gov.lk

වැදගත්:
- මසේවොවන් ලබො දීෙ පවතින වසංගත තත්වය හමුමේ රජය විසින්ත වරින්තවර ගනු ලබන ප්රතිපත්තිමය
තීරණ, ඇඳිරි නිතිය වහෝ සංචරණ සීමා පැනවීේ, වසෞඛ්ය අංශ් හා ආරක්ෂක අංශ් තීරණයන්තට යටත්
වන බව ද, ඒ අනුව මසේවොව ලබොදීෙ පිළිබඳ තීරණ වරින්වර සංමශ්ෝධනය කිරීම්වලට යටත්වන බව ද
නිමේදනය රමි.

පොල ජනරොල්
ආගෙන හො විගෙන මදපොර්තමම්න්තුව

