திகதி: 2021-08-28
இலக்கம்: 16

ஊடக அறிவித்தல்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்
வசா
ீ
கட்டைத் திருத்தம்
இலக்கம் 2241/37 எனும் அதி விசேட வர்த்தமானிப் பத்திரிகக மூலம் 2021 ஆகஸ்ட் மாதம் 18 ஆம் திகதி
பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள

புதிய

குடிவருசவார்

மற்றும்

குடியகல்சவார்

ஒழுங்கு

விதிகளுக்கு

அகமய

கட்டணங்கள் மற்றும் தண்டப்பணம் என்பன திருத்தப்பட்டுள்ளகத அகனவருக்கும் அறியத்தருகின்சறன்.

வோ
ீ

மிணக தங்கியிருப்புக்கான தண்டப்பைம்


இலங்ககயினுள் வோ
ீ
இன்றி அல்லது வோ
ீ
காலப்பகுதிக்கு சமல் தங்கியிருப்பதற்காக வோ
ீ
கட்டணத்திற்கு சமலதிகமாக 500 அமமரிக்க மடாலர்கள் அறவிடப்படும்.

13 ஆம் ஒழுங்கு

விதிக்கு அகமய புதி வோ
ீ
கட்டணங்கள்

வசா
ீ
வணக

கட்டணம் ஐக்கிய
அமமரிக்க

மடாலர்களில்; (US $)

(வருடமமான்றுக்கு அல்லது அதன் ஒரு
பகுதிக்கு)

பின்வருசவாருக்காக

1.வதிவிட
வோ
ீ

(i)

முதலீட்டாளர்கள்

(ii)

ஊழியர்கள்

(iii)

மாணவர்கள்

(iv)

மருத்துவ ேிகிச்கேகய நாடும் ஆட்கள்

(v)

அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்ககள

200

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஆட்கள்
(vi)

ேமய அலுவல்களில் ஈடுபடுசவார்

(vii)

சமற்குறிப்பிட்ட எவசரனும் ஆளின்
வாழ்க்ககத்துகண

(viii) சமற்குறிப்பிட்ட எவசரனும் ஆளின் தங்கிவாழும்
பிள்களமயான்று
2.வதிவிட
வோ
ீ

பின்வருசவாருக்காக
(i)

பிரோவுரிகமச் ேட்டத்தின் 19, 20 அல்லது 21 ஆம்
பிரிவுகளின் கீ ழ் இலங்ககப் பிரோவுரிகம
இல்லாமதாழிந்துள்ள எவசரனும் ஆள்

(ii)

சமற்குறிப்பிட்ட ஆமளாருவரிள் வாழ்க்ககத்துகண

(iii) சமற்குறிப்பிட்ட ஆமளாருவரின் தங்கிவாழும்
பிள்களமயான்று

100

பின்வருசவாருக்காக

3.வதிவிட

(i) 1967 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க, இந்திய-இலங்கக

வோ
ீ

உடன்படிக்கக (அமுலாக்கல்) ேட்டத்தின் 13 ஆம்

100

பிரிவின்கீ ழ் இந்தியப் பிரகே ஒருவராகப்
பதிவுமேய்யப்பட்டுள்ள எவசரனும் ஆள்

(ii) சமற்குறிப்பிட்ட ஆமளாருவரின் வாழ்க்ககத்துகண
(iii) சமற்குறிப்பிட்ட ஆமளாருவரின் தங்கிவாழும்
பிள்களமயான்று

4.வதிவிட

மதகுருமார்களுக்கு

வோ
ீ

இலவேம்

பின்வருசவாருக்காக
5.வதிவிட

(i) இலங்ககப் பிரகை ஒருவகர திருமணம் முடிதுள்ள

வோ
ீ

இலவேம்

மவளிநாட்டு வாழக்ககத்துகண

(ii) இலங்ககயரல்லாத வாழ்க்ககத்துகணயின்
தங்கிவாழும் பிள்களகளுள் ஒருவர்.

6.வதிவிட

மரணித்த இலங்ககயர் ஒருவரின் மறுமணம் மேய்யாத

வோ
ீ

இலங்ககயரல்லாத

வாழ்க்ககத்துகணக்கு

100

(ஊழியத்துக்கான அங்கீ காரத்துடன்)
பத்து

7.வதிவிட

ஆண்டுகளுக்குக்

குகறயாமல்

மதாடர்ச்ேியாக

இலங்ககயில் வாழும் இலங்ககப் பிரகை ஒருவரின்

வோ
ீ

100

இலங்ககயரல்லாத வாழ்க்ககத்துகணக்கு
(ஊழியத்துக்கான அங்கீ காரத்துடன்),

8.வதிவிட

பதிமனட்டு வயதுக்குக் குகறந்த குழந்கதககள உகடய

வோ
ீ

இலங்ககப்

பிரகைமயாருவரின்

வாழ்க்ககததுகணக்கு

இலங்ககயரல்லாத

100

(ஊழியத்துக்கான அங்கீ காரத்துடன்),
வருணகதரல்
வசா
ீ

முதல்

நாட்கள்

30

வகர

முதல்

நாட்கள்
வகர

சுற்றுலா

மதற்காேிய நாடுகளின் பிராந்தியக் கூட்டகமப்பு (SAARC)
நாடுகள்

(இலத்திரனியல் பயண அங்கீ காரம் - ETA)
(முதல் 30

30

ந ாக்கங்களுக்கு ( Visit – Tourist)

வருணகத்தந்த

20

25

35

40

மூலம்

பின்னர்

ாட்களுக்கு)

மதற்காேிய நாடுகளின் பிராந்தியக் கூட்டகமப்பு (SAARC)
நாடுகள் தவிர்ந்த ஏகனய நாடுகளுக்கு

(இலத்திரனியல் பயண அங்கீ காரம் - ETA)
(முதல் 30

இணையவழி

ாட்களுக்கு)

பின்வரும் மபயர் குறிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு
ஆஸ்திரியா, மபல்ைியம், மடன்மார்க், மநதர்
லாந்து, சபாலந்து, இத்தாலி, பின்லாந்து,

இணையவழி
மூலம்

பிரான்ஸ், சைர்மன், அயர்லாந்து, ஸ்கபன்,

குடிவரவு

மற்றும்

குடியகல்வுத்

திணைக்களத்தின்
பிரதான

கிசரக்கம், சுவடன்,
ீ
ஹங்சகரி, ஐக்கிய இராச்ேியம்,

அலுவலகத்தினால்

அவுஸ்திசரலியா, நியுேிலாந்து, ஐக்கிய அமமரிக்க
நாடுகள், கனடா, ைப்பான், சுவிட்ேர்லாந்து,
சநார்சவ, சபார்த்துக்கல், சுசலாசவனியா,

எஸ்சடானியா, மமாரிஷியஸ், ஐஸ்லாந்து மற்றும்
கியுபா

(30 நாட்களின் பின்னர் 90 நாட்கள் வகர)
ஐக்கிய அமமரிக்கா - (90 நாட்களின் பின்னர் 180
நாட்கள் வகர)

100

100

-

இலவேம்

ேிங்கப்பூர், மாகலதீவு, ேீமேல்சு மற்றும் மேக்

-

குடியரசு ஆகிய நாடுகளுக்கு (30 நாட்களின்

இலவேம்

பின்னர் 90 நாட்கள் வகர)

சமசல மபயர் குறிப்பிடப்பட்ட நாமடான்று,
ஐக்கிய

மற்றும்

அமமரிக்கா,
மேக்

ேிங்கப்பூர்,

குடியரசு

ஏசதனும் நாமடான்றுக்கு

ஆகிய

மாகலதீவு,
நாடுகள்

ேீமேல்சு

தவிர்ந்த

-

60

(30 நாட்களின் பின்னர் 90 நாட்கள் வகர)
ஐக்கிய அமமரிக்க

தவிர்ந்த சவறு ஏசதனும்

நாட்டுக்கு

(90 நாட்களின் பின்னர் 180 நாட்கள் வகர)
ஏசதனும் நாட்டுக்கு

(180 நாட்களின் பின்னர் 270 நாட்கள் வகர)
வியாபார ந ாக்கங்கள் ( Visit – Business)
மதற்காேிய நாடுகளின் பிராந்தியக் கூட்டகமப்பு (SAARC)
நாடுகள்

150

-

200

இணையவழி

வருணகத்தந்த

30

40

40

50

மூலம்

பின்னர்

(இலத்திரனியல் பயண அங்கீ காரம் - ETA)

ETA

(முதல் 30

ாட்களுக்கு)

மதற்காேிய நாடுகளின் பிராந்தியக் கூட்டகமப்பு (SAARC)
நாடுகள் தவிர்ந்த ஏகனய நாடுகளுக்கு

(இலத்திரனியல் பயண அங்கீ காரம் - ETA)
(முதல் 30

ாட்களுக்கு)

ஐக்கிய அமமரிக்கா - (30 நாட்களின் பின்னர் 180
நாட்கள் வகர)

ஐக்கிய அமமரிக்க
நாட்டுக்கு

தவிர்ந்த

100

சவறு ஏசதனும்

100

(30 நாட்களின் பின்னர் 90 நாட்கள் வகர)
ஐக்கிய அமமரிக்க
நாட்டுக்கு

தவிர்ந்த

சவறு ஏசதனும்

200

(90 நாட்களின் பின்னர் 180 நாட்கள் வகர)
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திகணக்களத்தின் பிரதான அலுவலகத்தினால் அல்லது

https://eservices.immigration.gov.lk/vs எனும்

இகணயத்தளத்திற்குப் பிரசவேித்து 30 நாட்களுக்குப் பின்னர்

வருககத்தரல் வோக்ககள
ீ
நீடித்துக்மகாள்ள முடியும்.

இகணயவழி
வோக்கள்
ீ

ேகல நாடுகளுக்கும்

முழுகமயான தகவல்ககளப் பரிேீலகன

மேய்வதற்கு பின்வரும் இகணப்பினூடாக

வர்த்தமானிப் பத்திரிகககய தரவிறக்கம் மேய்யவும்.
http://documents.gov.lk/files/egz/2021/8/2241-37_S.pdf

கட்டுப்பாட்டாளர்

ாயகம்

இலவேம்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

2241/37 எனும் அதிவிசேட

