
  

0 
 

 

செயலாற்றுகை அறிக்கை 

2019 
இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிக் ைட்டுப்பாட்டுத் 

திகைக்ைளம் 
 

 

 

 

 

செலவினத் தகலப்பு - 296 



                                                 செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2019 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

செயலாற்றுகை அறிக்கை 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2019 

2 
 

ைட்டுப்பாட்டாளர் நாயைத்தின் செய்தி  

2019 ஆம் ஆண்டில், இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் துகறயின் 50 

ஆண்டுைால செகவ 1969 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்ை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி 

ைட்டுப்பாட்டுச் ெட்டத்தின் ைீழ் அகனத்து குடிமக்ைளின் நலனுக்ைாை சுற்றுச்சூழகலயும் 

சபாதுமக்ைகளயும் பாதுைாக்கும் முயற்ெிகயக் குறித்தது. 

ஆரம்பத்தில், இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டில் அதன் முதன்கம கமயமாை 

இருந்த துகற, இப்சபாது நாட்டின் ைலாச்ொரம், சபாது சுைாதாரம், சுற்றுச்சூழல், சதெிய 

பாதுைாப்பு, உள்நாட்டு சதாழில்ைள் மற்றும் சபாருளாதாரம் ஆைியவற்றில் ைவனம் 

செலுத்துைிறது மற்றும் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி சதாடர்பான ொியான சநரத்தில் 

சைாள்கை முடிவுைகள எடுக்ைிறது. அந்தக் சைாள்கைைளுக்கு உதவுவதன் மூலமும் 

செயல்படுத்துவதன் மூலமும் சநாக்ைம் விாிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிகய எளிதாக்கும் பைியில் திகைக்ைளம் செயல்பட்டு 

வருைிறது, எப்சபாதும் மாறிவரும் ெர்வசதெ வர்த்தை மற்றும் வர்த்தை சைாள்கைைளில் 

ைவனம் செலுத்துைிறது, ெர்வசதெ மரபுைளுக்கு இைங்ை சவண்டியதன் அவெியத்கத 

ஆராய்ைிறது. வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு உயர் தரமான மற்றும் திறகமயான செகவகய 

வழங்குவதற்ைாை அடிக்ைடி புதுப்பிக்ைப்பட்ட உாிம ைைினி ைைினி முகற 

செயல்படுத்தப்படுைிறது மற்றும் எதிர்ைாலத்தில், ஒரு புதிய சமம்பட்ட ஆன்கலன் ைைினி 

அகமப்கப நிறுவ நடவடிக்கை எடுக்ைப்படும், சமலும் அகனத்து உாிம 

நிறுவனங்ைகளயும் ஒசர ஆன்கலன் முகறக்கு சைாண்டு வரும். இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்கட ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம், புதிய தொப்தத்தின் ெவால்ைகள 

எதிர்சைாள்ள ெர்வசதெ வர்த்தைத்கத எளிதாக்கும் ஒரு அரசு நிறுவனமாை 

இறக்குமதியாளர்ைள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் செகவயின் தரத்கத 

சமம்படுத்துவதற்ைான பின்னைிகய இது உருவாக்குைிறது. 

புவி சவப்பமகடதகலக் ைட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பது ெர்வசதெ அக்ைகறக்குாிய 

தகலப்பு. இது இன்று உலைம் எதிர்சைாள்ளும் ெவாலாைவும் உள்ளது. தற்சபாகதய 

ைாலநிகல மற்றும் ைாலநிகல மாற்றத்திற்கு புவி சவப்பமகடதல் தான் ைாரைம் என்று 

நிபுைர்ைள் நம்புைின்றனர். ஒரு நாடாை, வளிமண்டலத்தில் சவளிப்படும் ைிாீன்ஹவுஸ் 

வாயுக்ைளின் அளகவக் குகறக்ை சவண்டும். இந்த சநாக்ைத்திற்ைாை, சுற்றுச்சூழல் 

அகமச்ெைம் இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் வாைனங்ைளுக்ைான உமிழ்வு 

தரங்ைகள அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் அகமச்ெைம் கூறியுள்ள உமிழ்வு 

அளவுசைால்ைளின் அடிப்பகடயில் உள்நாட்டில் வளிமண்டலத்தில் சவளியாகும் 
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ைிாீன்ஹவுஸ் வாயுக்ைள் மற்றும் ைார்பன் உமிழ்வுைளின் அளகவக் குகறக்ைிறது. சமலும், 

ைடந்த ெீெனில் ஏற்பட்ட விபத்துக்ைகளக் ைருத்தில் சைாண்டு, இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 

வாைனங்ைளின் பாதுைாப்பு அளவீடுைகள ைட்டாயமாக்ை துகற சதகவயான 

நடவடிக்கைைகள எடுத்துள்ளது. 

2019 ஆம் ஆண்டில், அரொங்ைத்தின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிக் சைாள்கைகய 

அமல்படுத்துவதற்ைான ெிறப்பு வர்த்தமானி அறிவிப்கப அரொங்ைம் அறிவித்தது, 

அவற்றில் மொலா மற்றும் சதாடர்புகடய சபாருட்ைள், தூபங்ைள், விளக்குைள் மற்றும் 

மண்சைண்சைய் ஆைியவற்கறக் ைட்டுப்படுத்துவது ெமூைத்தில் அதிைம் சபெப்படும் 

தகலப்புைளில் ஒன்றாகும். 

இலங்கை சபாருளாதாரத்தில் ஏற்றுமதி விவொயம் முக்ைிய பங்கு வைிப்பதால் 

இலவங்ைப்பட்கட, மிளகு, மஞ்ெள், இஞ்ெி, ஜாதிக்ைாய் மற்றும் ஏலக்ைாய் ஆைியவற்றின் 

இறக்குமதி உாிமத்தின் ைீழ் சைாண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இலங்கை உலைின் ெிறந்த 

இலவங்ைப்பட்கட உற்பத்தி செய்யும் நாடுைளில் ஒன்றாகும் மற்றும் மிளகு உற்பத்தியும் 

கூட. இந்த மொலா மற்றும் சதாடர்புகடய தயாாிப்பு உாிமங்ைகள ைட்டுப்படுத்துவது 

ஏற்றுமதி துகறகய உயர்த்துவதற்ைான ெமீபத்திய சதாகலசநாக்கு சைாள்கை முடிவு. 

இந்த திட்டத்தின் சநாக்ைம், உயர்தர, தயாாிப்புைளுக்ைான உலை ெந்கதயில் 'ெிசலான்' 

பிராண்கட சமலும் வலுப்படுத்துவதாகும். 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாடு துகற சதெிய மற்றும் ெர்வசதெ அளவில் ெில 

முடிவுைகள எடுக்ை தயாராைி வருவதால், வரவிருக்கும் ைாலம் இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு துகறக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்ை சநரமாை இருக்கும். 50 ஆண்டு 

பழகமயான இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு ெட்டத்கத சமலும் 

நகடமுகறப்படுத்த ஒரு மூசலாபாய வர்த்தை சமலாண்கம ெட்டம் சதகவ மற்றும் 

சபாதுத்துகறயுடன் ைலந்துகரயாடல்ைள் ஏற்ைனசவ சதாடங்ைப்பட்டுள்ளன. இந்த 

மூசலாபாய வர்த்தை சமலாண்கம ெட்டம் இலங்கையில் ஐக்ைிய நாடுைளின் பாதுைாப்பு 

ைவுன்ெில் தீர்மானத்தின் 1540 இன் ெட்ட பின்னைிகய உருவாக்குைிறது. இது 

பயங்ைரவாத நடவடிக்கைைகளத் தடுக்ைவும், அணுெக்தி, ரொயன மற்றும் உயிாியல் 

ஆயுதங்ைள் கைப்பற்றப்படுவதற்கும், உற்பத்தி செய்யப்படுவதற்கும், சைாண்டு 

செல்லப்படுவதற்கும் அல்லது அரசு ொராத நடிைர்ைளால் பயன்படுத்தப்படுவதற்கும் 

இகடயூறு செய்யும். 

 



                                                 செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2019 

4 
 

திகைக்ைளத்தால் வழங்ைப்பட்ட இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு 

அனுமதிைகளத் சதாடர்ந்து பின்சதாடர்தல் செயல்முகறகய வலுப்படுத்த ெிறப்பு 

விொரகைப் பிாிகவ நிறுவுவதற்குத் சதகவயான நடவடிக்கைைகள திகைக்ைளம் 

ஏற்ைனசவ எடுத்துள்ளது. 

 

அதன்படி, வரவிருக்கும் ஆண்டுைளில் சநர்மகறயான மாற்றங்ைளுடன் முழுகமயான 

மாற்றத்கத சமற்சைாள்ள திகைக்ைளம் இலக்கு சைாண்டுள்ளது. திகைக்ைளம் அதன் 

நிகலயான அபிவிருத்தி சநாக்ைங்ைகள அகடவதற்கும், இலங்கை ெமூைத்திற்கு 

நன்கமைகள எதிர்ைாலத்தில் அனுபவிப்பதற்கும் எதிர்பார்க்ைிறது. 

 

ாி.வி.டி. தமயந்தி எஸ். ைருைாரத்ன 

ைட்டுப்பாட்டாளர் நாயைம் 
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mj;jpahak; 1-  திகைக்ைளம் பற்றிய விபரம்    

1.1 mwpKfk; 

இலங்கையின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாடு பிாிட்டிஷ் ைாலத்திற்கு 

முந்கதயது. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிகயக் ைட்டுப்படுத்த சவண்டிய அவெியம் 

இரண்டாம் உலைப் சபாாின்சபாது அங்ைீைாிக்ைப்பட்டது மற்றும் 1939 ஆம் ஆண்டில், 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிகயக் ைட்டுப்படுத்துவதற்ைான ஒரு பிாிவு ைருவூலத்தின் ைீழ் 

நிறுவப்பட்டது. குறிப்பாை, சதயிகல, சதங்ைாய் மற்றும் ரப்பர் சபான்ற சபாருளாதார 

பயிர்ைளாலும், இலங்கையிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் மொலா சபாருட்ைள் மற்றும் 

சதாடர்புகடய சபாருட்ைளாலும் இந்த அலகு ைட்டுப்படுத்தப்பட்டது. சபாாின் முடிவில், 

நாட்டிற்கு பரந்த அளவிலான செகவைகள வழங்குவதற்ைாை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி 

ைட்டுப்பாட்டுக்ைான பிாிவு ஒரு துகறயாை சமம்படுத்தப்பட்டது. 

அதன்படி, 1969 இன் 1 ஆம் இலக்ை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுச் 

ெட்டத்கத அமல்படுத்தும் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் துகற, 

சுற்றுச்சூழகலயும் சபாதுமக்ைகளயும் ெிறந்த எதிர்ைாலத்திற்ைாைப் பாதுைாக்கும் 

சபாறுப்கபக் சைாண்ட ஒரு ஒழுங்குமுகற அகமப்பாகும். ெமூை சூழலில் முக்ைிய பங்கு 

வைிக்ைிறது. 

1970-1977 ைாலைட்டத்தில் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி வர்த்தைத்தில் திகைக்ைளத்திற்கு 

சபரும் பங்கு இருந்தது, இப்சபாது அது ஒரு ஒழுங்குமுகற அகமப்பாைவும், இறக்குமதி 

மற்றும் ஏற்றுமதி வர்த்தைத்கத எளிதாக்குைிறது. நாட்டின் பாதுைாப்பு, சபாருளாதாரம், 

சபாது சுைாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆைியவற்கறக் ைருத்தில் சைாண்டு ெர்வசதெ 

வர்த்தைத்தில் இலங்கை அகடயாளத்கதப் பாதுைாப்பதற்ைாை இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 

சபாருட்ைளின் தரப்படுத்தகல அறிமுைப்படுத்துவது திகைக்ைளத்தின் செயல்பாடுைளில் 

அடங்கும். இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு அனுமதி வழங்ைப்படுவது 

மட்டுமல்லாமல், எப்சபாதும் மாறிவரும் நுைர்சவார் ெமுதாயத்தால் பயன்படுத்தப்படும் 

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சபாருட்ைகளக் ைருத்தில் சைாண்டு, ைட்டுப்படுத்த சவண்டிய 

சபாருட்ைகள அகடயாளம் ைண்டுசைாள்வதன் மூலமும் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி 

ஆர்டர்ைள் கையாளப்படுைின்றன. 

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மருந்துைளின் மீதமுள்ள ஆயுட்ைாலம் மீது நிபந்தகனைகள 

விதிப்பதன் மூலம் நாட்டில் ைாலாவதியான மருந்துைளின் குவிப்பு நிர்வைிக்ைப்படுைிறது. 

திகைக்ைளத்தால் எடுக்ைப்பட்ட மற்சறாரு ொதைமான நடவடிக்கை, பாெல், 

சராட்டர்டாம், ஸ்டாக்சஹாம் மற்றும் இரொயன ஆயுதங்ைகளக் ைட்டுப்படுத்துவதற்ைான 

ெர்வசதெ மரபுைளின்படி சுற்றுச்சூழலுக்கும் சபாதுப் பாதுைாப்பிற்கும் தீங்கு 
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விகளவிக்கும் சபாருட்ைகளக் ைட்டுப்படுத்த அல்லது தகடசெய்ய நடவடிக்கை 

எடுப்பதாகும். 

இலங்கை மத்திய வங்ைியின் அந்நிய செலாவைி துகறயுடன் இகைந்து பாிவர்த்தகன 

ைட்டுப்பாட்டு விதிமுகறைகள அமல்படுத்த நகடமுகற நடவடிக்கைைகள 

சமற்சைாள்வது திகைக்ைளத்தின் ெிறப்பு செயல்திறன் ஆகும். 

திகைக்ைளத்திற்கு வரும் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு உயர்தர, திறகமயான செகவகய 

வழங்குவதற்ைாை ஊழியர்ைளுக்கு பயிற்ெி அளிக்ை பயிற்ெி, உந்துதல் மற்றும் 

விழிப்புைர்வு திட்டங்ைள் மற்றும் பைியாளர்ைளுக்கு சதகவயான வெதிைகள 

வழங்குவதிலும் திகைக்ைளம் செயல்பட்டு வருைிறது. இசதசபால், உலை வர்த்தை 

அகமப்பு (WTO) உலை வர்த்தை அகமப்புடனான ஒப்பந்தங்ைளின்படி தனது 

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வெதியாை பல்சவறு நடவடிக்கைைகள சமற்சைாண்டுள்ளது. 

இலங்கையின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி சதாடர்பான நிதி பாிவர்த்தகனைகள 

ஒழுங்குபடுத்தும் முக்ைிய நிறுவனமாை தினொி அதன் செகவைகள புதுப்பித்து நாட்டின் 

மக்ைகளயும் சுற்றுச்சூழகலயும் பாதுைாக்ை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் 

துகற செயல்பட்டு வருைிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2019 

9 
 

1.2 jpizf;fsj;jpd; தூரசநாக்கு, பைிக்கூற்று. சநாக்ைங்ைள் kw;Wk; 

சபாறுப்புக்ைளும் பைிைளும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 தூரசநாக்கு 
 

சுபீட்ெமான எதிர்ைாலத்திகன சநாக்ைாைக் சைாண்டு 

சபாதுமக்ைளிகனப் பாதுைாத்தல்  

 
 

1.2.2 செயற்பைி 

'நாட்டின் பாதுைாப்பு, சபாருளதாரம், சபாதுச் 

சுைாதாரம், சுற்றாடல் பாதுைாப்பு ஆைிய 

விடயங்ைகள ைவனத்திற் சைாண்டு 

சதாடர்ச்ெியான ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி 

ைட்டுப்பாடு சதாடர்பில் அரெினால் ைாலத்துக்கு 

ைாலம் எடுக்ைப்படுைின்ற சைாள்கைாீதியான 

தீர்மானங்ைள் 1969 இன் 1 ஆம் இலக்ை ஏற்றுமதி 

மற்றும் இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டுச் 

ெட்டத்திற்சைற்ப அமுல்படுத்தல்.' 
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1.2.3 சநாக்ைங்ைள் 

(i)  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி சதாடர்பான அரொங்ை சைாள்கைைகள 

செயல்படுத்த சதகவயான விதிமுகறைகள சவளியிடுதல் மற்றும் 

தயாாித்தல். 

(ii)  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி உாிமங்ைகள வழங்குவதற்கு உட்பட்டு 

சதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட சபாருட்ைள் அல்லது சபாருட்ைளின் இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதிகயக் ைட்டுப்படுத்துதல். 

(iii)  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி உாிம ைட்டைம் வசூலித்தல்.  

(iv)  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு விதிமுகறைள் சதாடர்பான சுங்ை 

மற்றும் வங்ைிைளின் பைிப்பாளர் நாயைத்திற்கு உதவுதல். 

(v)  வைிை வங்ைிைளுக்கு இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டதிமுகறைள் 

சதாடர்பான செயல்பாட்டு வழிமுகறைகள வழங்குதல். 

(vi) இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி மற்றும் உள்ளூர் உற்பத்திகய மதிப்பாய்வு 

செய்தல் மற்றும் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாடு சதாடர்பான 

சைாள்கை விஷயங்ைகள மதிப்பாய்வு செய்தல். 

(vii) இலங்கையில் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி சதாடர்பான ெர்வசதெ 

மாநாட்கட செயல்படுத்துவதற்ைான சைாள்கைைகள ஆதாித்தல் மற்றும் 

செயல்படுத்துதல். 

1.2.4 சபாறுப்புக்ைள் மற்றும் பைிைள் 

I. இறக்குமதி ைட்டுப்பாடு சதாடர்பான வர்த்தமானி அறிவிப்புைள் 

சவளியிடப்பட்டன. 

II. 2019 ஆம் ஆண்டில், இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுக்குட்பட்டு, 

நாட்டின் மற்றும் சபாருளாதாரத்தின் நலனுக்ைாை 17,084 உாிமங்ைள் மட்டுசம 

வழங்ைப்பட்டன. 

III. இலங்கை நுைர்சவார் தரமான தயாாிப்புைகளப் பயன்படுத்த அனுமதிப்பதற்கும், 

அழகுொதனப் சபாருட்ைள் மற்றும் மருந்துைள் பிாிவில் உள்ள சபாருட்ைகள 

வர்த்தமானியில் செர்க்ைவும் தற்சபாது சவளியிடப்பட்ட இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதி வர்த்தமானி அறிவிப்புைள் (தரநிகலைள் மற்றும் தரக் ைட்டுப்பாடு) 

புதுப்பிக்ை விவாதங்ைள் நடத்தப்பட்டன. 

IV. இலங்கையில் ஐ.நா. பாதுைாப்புக் குழுவின் தீர்மானம் 1540 இகன நகடமுகற 

படுத்துவதற்கு அகமச்ெரகவ ஒப்புதல் சபறப்பட்டது. மூசலாபாய வர்த்தை 
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முைாகமத்துவ முகறகம மற்றும் உலைளாவிய உாிம அகமப்பு ஆைியவற்கற 

நிறுவி, ெம்பந்தப்பட்ட அரசு நிறுவனங்ைளுடன் ைலந்துகரயாடல்ைள் மற்றும் 

பட்டகறைகள நடத்தியது. 

V. பயன்படுத்தப்பட்ட வாைனங்ைளின் இறக்குமதிகய தரப்படுத்துதல் மற்றும் 

ஒழுங்குபடுத்துதல் சதாடர்பான சைாள்கை முடிவுைகள எடுப்பதில் 

சதாடர்புகடய ைட்ெிைளுடன் சபச்சுவார்த்கத நடத்துதல். 

VI. பயன்படுத்தப்பட்ட இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாைனங்ைளுக்ைான முன் ைப்பல் 

ஆய்வு ொன்றிதகழ வழங்குதல் மற்றும் சதகவயான வழிைாட்டுதல்ைகள 

உருவாக்ை சதாழில்நுட்ப குழு விவாதங்ைகள நடத்துதல். 

VII. சுற்றுச்சூழல் மாநாடுைகள இறக்குமதி செய்வதற்ைான ைட்டுப்பாடுைள். 

VIII. இலங்கையில் ெர்வசதெ மற்றும் உள்ளூர் வர்த்தைத்கத சமம்படுத்துவதற்ைான 

உலை வர்த்தை அகமப்பின் பாிந்துகரைகள செயல்படுத்த உதவுதல். 

IX. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாடு குறித்து வைிை வங்ைிைளுக்கு 

செயல்பாட்டு வழிைாட்டுதகல வழங்குதல். 

X. வைிை பாிவர்த்தகனைளுக்கு சபாருந்தக்கூடிய ைட்டை முகறைகள சவளியிட்டு 

ஒழுங்குபடுத்துங்ைள். 

XI. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுக் சைாள்கைைளின்படி இறக்குமதி 

நடவடிக்கைைளுக்கு அந்நிய செலாவைி அடிப்பகடயில் சதகவயான 

அனுமதிைகள வழங்குதல். 

XII. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு விதிமுகறைள் சதாடர்பாை 

பிரச்ெிகனைள் ஏற்பட்டால் சுங்ை பைிப்பாளர் நாயைம் மற்றும் பாிவர்த்தகன 

ைட்டுப்பாட்டுக்கு உதவி வழங்குதல். 

XIII. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் துகறயில் பைிபுாியும் 

அதிைாாிைளின் ஆற்றல், திறன்ைள் மற்றும் உற்பத்தித்திறகன 

சமம்படுத்துவதற்ைான பயிற்ெித் திட்டங்ைகள ஏற்பாடு செய்தல் மற்றும் 

பைியாளர் நலனுக்ைான நடவடிக்கைைகள சமற்சைாள்வது. 

XIV. திகைக்ைளத்தின் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு விகரவான செகவகய வழங்ை 

அடிக்ைடி புதுப்பிக்ைப்பட்ட ஆன்கலன் உாிம அகமப்பு ஒன்கற நிறுவுதல். 

XV. 2019 ஆம் ஆண்டில் உாிமக் ைட்டைமாை 1.54 பில்லியன் மற்றும் 

ஒருங்ைிகைந்த நிதிக்கு வரவு கவக்ைப்பட்டுள்ளது.  
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1.2.5 இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் திகைக்ைளம் –

ைட்டகமப்பு 

இத்திகைக்ைளம் 2019 ஆம் ஆண்டின் சதாடக்ைத்தில் அபிவிருத்தி உத்திைள் 

மற்றும் ெர்வசதெ வர்த்தை அகமச்ெின் ைீழும். தற்சபாழுது  நிதி, சபாருளாதார 

மற்றும் சைாள்கை அபிவிருத்தி  அகமச்ெின் ைீழ் செயல்பட்டு வருைிறது. 

 

ைட்டுப்பாட்டாளர் நாயைத்தின் பிரதான பதவியனி தகலகமயிலான 

திகைக்ைளத்தின் நிர்வாை அகமப்பு பின்வருவனவற்கறக் சைாண்டுள்ளது. 

I. தாபனப் பிாிவு 

II. ைைக்குப் பிாிவு 

III. ஆராய்ச்ெி மற்றும் சைாள்கைப் பிாிவு 

IV. உள்ளைக் ைைக்ைாய்வுப் பிாிவு 

V. உாிமம் வழங்ைல் பிாிவுைள் 

 

• பிாிவு 1 – மருந்துப் சபாருட்ைள் 

• பிாிவு 2 – வாைன மற்றும் வாைன உதிாிப்பாைங்ைள் 

• பிாிவு 3 – இரொயனப் சபாருட்ைள் 

• பிாிவு 4 – சதாடர்பாடல் உபைரைம் மற்றும் சபாருட்ைள், 

       இலத்திரனியல் உபைரைம் 

• பிாிவு 5 – பல்சவறுபட்ட இறக்குமதிைள் மற்றும் ஏற்றுமதிைள் 

 

திகைக்ைளத்திற்கு வரும் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு தரமான செகவகய 

வழங்குவதற்கும், திகைக்ைளத்தின் பைிைகள திறகமயாை நிகறசவற்ற 

உதவுவதற்ைாை 2019 ஆம் ஆண்டில் சமற்ைண்ட துகறைளால் பல்சவறு 

நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 
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1.3   நிறுவனக் ைட்டகமப்பு                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

பைிப்பாளர் நாயைம் 

ைட்டுப்பாட்டாளர் 

 (Establishments and Policies) 
ைட்டுப்பாட்டாளர் 

 (சதாழிறபாடுைள்) பி.உ 

ைைக்ைா

ளர் 

உதவி ைட். 

ஆராய்ச்ெி 

மற்றும் 

சைாள்கை 

பிரதான 

ைைக்ைாளர் 

உதவி 

ைட். 

அலகு 01 

பிாிவு 

தகலவர் 

உதவி ைட். 

தாபனங்ைள் 

சபாது 

முைாகம 

அலுவலர் 

அலுவலை 

உதவியா

ளர் 

 

அபி. 

அலு

வலர் 

 

அபி. 

அலுவலர் 

த.

சதா.

உத

வியா

ளர் 

 

த.சதா.அ. 
நிர்வாை 

அலுவலர் 

பி. முைாகமத்துவ 

செகவ அலுவலர் 

 

ெட்ட 

அலுவலர் 

சமாழிசபய 

பிாிவு 

தகலவர் 

 

பிாிவு 

தகலவர் 

 

பிாிவு 

தகலவர் 

 

பிாிவு 

தகலவர் 

 

உதவி 

ைட். 

அலகு 02 

 

உதவி 

ைட். 

அலகு 03 

 

உதவி 

ைட். 

அலகு 05 

 

உதவி 

ைட். 

அலகு 04 

 

அலுவலை 

உதவியா

ளர் 

 

அலுவலை 

உதவியாளர் 

 

அலுவலை 

உதவியாளர் 

 

அலுவலை 

உதவியாள

ர் 

 

பிாிவு 

தகலவர் 

 

முைாகமத் 

செகவ 

அலுவலர் 

அலுவலை 

உதவியாளர் 

 

பிாிவு 

தகலவர் 

 

முைா

கமத் 

செகவ 

அலுவ

லர் 

 

 

அலுவலை 

உதவியாளர் 

 

அலுவலை 

உதவியாளர் 

 

முைாகமத் 

செகவ 

அலுவலர் 

 

ொரதி 

 

அபி. 

அலுவலர் 

 
முைா

கமத் 

செகவ 

அலுவ

லர் 

 

அபி. 

அலுவலர் 

 சபாது 

முைாகம 

அலுவலர் 

 

சபாது 

முைாகம 

அலுவலர் 

 

சபாது 

முைாகம 

அலுவலர் 

 

சபாது 

முைாகம 

அலுவலர் 
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mj;jpahak; 2-  jpizf;fsj;jpd; தூரசநாக்குk; mjd; Kd;Ndw;wKk; 

2.1 2019 இற்ைாை அறிவிக்ைப்பட்ட புதிய ஏற்பாடுைள் 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுக்ைான ெிறப்பு வர்த்தமானி அறிவிப்பு 

2019 இல் அறிவிக்ைப்பட்டது. 

2.1.1  பிரசுாிக்ைப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல்ைள் 

 
அதிவசெட 

வர்த்தமானி 

அறிவித்தல் 

திைதி 

விபரம் 

1 2107/45 2019.01.25 
வாைன உமிழ்வு தரநிகலைள் மற்றும் பாதுைாப்பு 

அளவீடுைள். 

2 2143/36 2019.10.03 
இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டு பட்டியல் மற்றும் 

ஆர்டர்ைகளப் புதுப்பிக்ைவும். 

3 2152/63 2019.12.06 

மொலா மற்றும் சதாடர்புகடய சபாருட்ைள், 

ைாத்தாடி, விளக்குைள் மற்றும் தூபக் குச்ெிைகள 

இறக்குமதி செய்தல் மற்றும் இறக்குமதி உாிம 

ைட்டைம். 

வகரபு 6 :  அதிவசெட வரத்தமானி - 2019 

 

 

2.1.2  வாைன உமிழ்வு தரநிகலைள் மற்றும் பாதுைாப்பு அளவீடுைள்  

இலங்கையில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாைனங்ைளுக்கு சபாதுமான பாதுைாப்பு தரங்ைளும் 

தரங்ைளும் இல்லாததால், ெமீபத்திய ஆண்டுைளில் அபாயைரமான விபத்துக்ைளின் 

எண்ைிக்கை ைைிெமாை அதிைாித்துள்ளது. ஆட்சடாசமாகபல்ைளில் எாிசபாருள் எாிப்பு 

கநட்ரஜன் ஆக்கெடு (NO), ைார்பன் சமானாக்கெடு (CO) மற்றும் அதிை அளவு பிற 

மாசுபடுத்திைகள வளிமண்டலத்தில் செர்க்ைிறது. இது மக்ைளின் ஆசராக்ைியத்தில் 

குறிப்பிடத்தக்ை தாக்ைத்கத ஏற்படுத்துைிறது, குறிப்பாை புவி சவப்பமகடதல். 2018 ஆம் 

ஆண்டின் பட்சஜட் முன்சமாழிவு இல. 1 யூசரா IV அல்லது அதற்கு ெமமான உமிழ்வுத் 

தரங்ைள் மற்றும் வாைனங்ைளின் பாதுைாப்புத் தரங்ைகள இலங்கையில் 1 ஜனவாி 2018 

முதல் அமல்படுத்த சவண்டும். இதற்ைிகடயில், மைாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் 

அகமச்சு 2018 ஜூகல 12 திைதிய அதிவிசெட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இல. 2079/42 

மற்றும் 2018 ஆைஸ்ட் 6 திைதிய அதிவிசெட வர்த்தமானி இல. 2083/3 ஆைியவற்கற 

சவளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு திகைக்ைளம் 
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2018 ஜூகல 13 சததியிட்ட வர்த்தமானி அறிவிப்பு எண் 2079/70 மற்றும் இறக்குமதி 

செய்யப்பட்ட வாைனங்ைளுக்ைான பாதுைாப்பு தரங்ைள் மற்றும் வாைன உமிழ்வு 

தரங்ைகள குறிப்பிட்டு 2018 ஆைஸ்ட் 10 ஆம் திைதிய 2083/37 என்ற வர்த்தமானி 

அறிவிப்கப சவளியிட்டது. 

எவ்வாறாயினும், சதாடர்புகடய அரசுைள் மற்றும் விதிமுகறைகள அமல்படுத்துவதில் 

ஏற்பட்ட நகடமுகற ெிக்ைல்ைள் மற்றும் இறக்குமதியாளர்ைள் சைாாிய பல 

சைாாிக்கைைளின் அடிப்பகடயில் அொதாரை அரெிதழ் அறிவிப்பு எண் 2083/37 ஐ 

திருத்துவதற்கு திகைக்ைளம் ெம்பந்தப்பட்ட அரசு நிறுவனங்ைளுடன் முன் 

ஆசலாெகனகயத் சதாடங்ைியது. இந்த ைலந்துகரயாடல்ைளில் சுற்றாடல் அகமச்சு, 

வர்த்தை மற்றும் முதலீட்டு சைாள்கைத் திகைக்ைளம், சமாட்டார் சபாக்குவரத்து மற்றும் 

இலங்கை சுங்ைத் திகைக்ைளம் ஆைியகவ முக்ைிய பங்குதாரர்ைளாை அகடயாளம் 

ைாைப்பட்டன. 

 

அந்த சபச்சுவார்த்கதைளில் எட்டப்பட்ட முடிவுைளுக்கு இைங்ை, முக்ைியமான 

வாைனங்ைள், வாைன உமிழ்வு தரநிகலைள் மற்றும் பாதுைாப்பு தரநிகலைள் / 

நடவடிக்கைைளுக்கு இைங்ை, 2019 ஜனவாி 25 திைதிய 2083/37 ஆம் இலக்ை, 2018 

ஜூகல 13 திைதிய ெிறப்பு அறிவிப்பு இல. 2079/70 இகன இரத்துசெய்ைிறது.  2018 

ஆைஸ்ட் 10 வர்த்தமானி அறிவிப்பு இல. 45/45 ஆல் சவளியிடப்பட்டதுடன் இதனால் 

பின்வரும் நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டன.  

 

 அகனத்து மின்ொர வாைனங்ைளும் உமிழ்வு வரம்புக்குக் ைீசழ இருப்பதால், அகவ 

வாைன உமிழ்வுத் தரத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்ைப்படுைின்றன. 

 பகழய வாைனங்ைளின் செைாிப்கபப் பாதுைாப்பதன் மூலம் பல்சவறு நபர்ைள் 

அகதப் பாதுைாக்ை முயன்றனர். சமலும் இது ெிறப்பு ெந்தர்ப்பங்ைளில் 

பயன்படுத்தப்படுவகதக் ைண்டிருக்ைிறார்ைள். பகழய வாைனங்ைகள 

பாதுைாப்பதற்ைான வழிமுகறயாை வாைன உமிழ்வு மற்றும் பாதுைாப்பு 

அளவீடுைள் / தரங்ைளிலிருந்து பகழய வாைனங்ைகள விடுவித்தல். 

 டிராக்டர்ைள் சபான்ற விவொய வாைனங்ைளின் வாைன உமிழ்வு மற்றும் பாதுைாப்பு 

அளவீட்டு தரங்ைளிலிருந்து விலக்கு. 
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2.1.3   இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டு பட்டியல் மற்றும் ஒழுங்குமுகறைகளப் 

புதுப்பித்தல் 
 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு பட்டியல்ைள் மற்றும் இறக்குமதி பட்டியல்ைள் 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு துகறயால் தனித்தனியாை 

பராமாிக்ைப்படுைின்றன. உருப்படிைகளச் செர்ப்பதன் மூலமும் சதாடர்புகடய 

ஆர்டர்ைகளத் திருத்துவதன் மூலமும் பட்டியல்ைள் அவ்வப்சபாது புதுப்பிக்ைப்படும். அந்த 

ைாரைத்திற்ைாை, 2019 அக்சடாபர் 3 ஆம் திைதிய 2143/36 என்ற வர்த்தமானி, பின்வரும் 

சபாருட்ைகளயும் ைட்டகளைகளயும் செர்த்து சவளியிடப்பட்டது.   

2.1.3.1   மீன்பிடித்தல் பிட்ைள், மெகு எண்சைய் (டீெல் மற்றும் சபட்சரால்) 

மற்றும் டயெினான்  

மீன்பிடி தூண்டுதல்ைள், லுப்ாிைண்டுைள் மற்றும் டயெினான் ஆைியகவ 

ஏற்ைனசவ இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டு பட்டியலில் உள்ளன. ஆனால் 2018 மார்ச் 16 

சததியிட்ட புதிய வர்த்தமானி அறிவிப்பு இல. 2062/45 மற்றும் 2018 சம 15 இன் 

2071/15 இன் வர்த்தமானி அறிவிப்பு முகறசய மீன்பிடி தூண்டில் மற்றும் மெகு 

எண்சைய் (டீெல் மற்றும் சபட்சரால்) ஆைியவற்றிற்ைான புதிய செர்க்கைைளாை 

இருக்கும். புதிய எச்எஸ் குறியீடுைள் சவளியிடப்பட்டுள்ளன. நிதி அகமச்ெினால் 

சவளியிடப்பட்ட சதெிய வர்த்தமானி அறிவிப்பு இல. 2044/31 மற்றும் 2017 

நவம்பர் 09 திைதிய வர்த்தமானி அறிவிப்பு ஆைியகவ டயெிசனானுக்ைான சதெிய 

துகைத் தகலப்புைகளயும் சவளியிட்டன. புதிய செர்க்கை வகைப்பாடு 

குறியீடுைளும் அவற்றுடன் சதாடர்புகடய சபாருட்ைளும் இறக்குமதி 

ைட்டுப்பாட்டு பட்டியலில் செர்க்ைப்பட்டன. 

 

2.1.3.2 பயன்படுத்தப்பட்ட மின்ொர வாைனங்ைள்  

பயன்படுத்தப்பட்ட மின்ொர வாைனங்ைளின் வயகதப் பிாிப்பதன் மூலம், 2113/02 

மற்றும் 2019 மார்ச் 5 ஆைிய வர்த்தமானி அறிவிப்பில் 8704.90.40 என்ற புதிய துகை 

தகலப்பு எண்கை நிதி அகமச்ெைம் சவளியிட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் 

மாசுபாட்டிற்கு பகழய வாைனங்ைள் எவ்வாறு பங்ைளிக்ைின்றன என்பகதக் 

ைருத்தில் சைாண்டு, ைட்டுப்படுத்த சவண்டிய அவெியம் ஐந்து வயதுக்கு சமற்பட்ட 

அத்தகைய வாைனங்ைகள இறக்குமதி செய்வது பகழய வாைனங்ைளின் 

இறக்குமதிகயக் குகறப்பதற்கும் சுற்றுச்சூழலில் ொதைமான தாக்ைத்கத 

ஏற்படுத்துவதற்கும் வழிவகுக்கும். எனசவ, பயன்படுத்தப்பட்ட மின்ொர 

வாைனங்ைள் இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டு பட்டியலில் செர்க்ைப்பட்டன. 
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2.1.3.3 இயந்திர அாிவாள் 

சுற்றுச்சூழகலப் பாதுைாக்ைவும் ைாடழிப்கபக் குகறக்ைவும் உதவும் இயந்திர 

அாிவாள் இறக்குமதி செய்வகத நிறுத்த, மைாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் 

அகமச்ெிற்கு 2019 ஜூன் 3 திைதிய 19/1632/104/055 ஆம் இலக்ை அகமச்ெரகவ 

தீர்மானப்படி அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. அகனத்து இயந்திர 

அாிவாள்ைளுக்கும் குறிப்பிட்ட வகைப்பாடு குறியீடு இல்கல. ஆனால் ெங்ைிலி 

அாிவாள் மற்றும் மின்ொர சமாட்டார் அாிவாள் மதிப்பீட்டு குறியீடுைகள 

இகைத்துள்ளன.  எனசவ, தற்சபாதுள்ள செர்க்கை வகைப்பாடு குறியீடுைளின் 

ைீழ் இந்த அாிவாள்ைகள இறக்குமதி செய்வது தகடசெய்யப்பட்டது. 

 

2.1.3.4 வாெகனத் திரவியங்ைள் 

இலங்கைக்கு பல்சவறு தகடயற்ற வர்த்தை ஒப்பந்தங்ைளிலிருந்து வாி நிவாரைம் 

சபறுவதற்ைாை, வாெகனத் திரவியங்ைள் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புகடய 

சபாருட்ைள் இலங்கையில் உற்பத்தி செய்யப்படுைின்றன. அவற்றின் ஏற்றுமதியில் 

ஏற்படும் சமாெடிைகளக் குகறக்ைவும், உள்ளூர் மொலா மற்றும் சதாடர்புகடய 

தயாாிப்புைள் துகறயில் பாதிப்புைகளயும் தவிர்க்ைவும். மிளகு, சவற்றிகல, 

ொதிக்ைாய், சமஸ், ைருவாப்பட்கட, புளி மற்றும் மொலா சபான்ற ெிறப்புப் 

சபாருட்ைளின் இறக்குமதிகயக் ைட்டுப்படுத்த சவண்டியதன் அவெியத்கத 

திகைக்ைளம் ைண்டறிந்துள்ளது, சமலும் அகவ இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டு 

பட்டியலில் செர்க்ைப்பட்டுள்ளன. 

 

2.1.3.5 கஹட்சரா ஃப்ளூசரா ைார்பன் (HFC) 

கஹட்சராஃப்ளூசராைார்பன் என்பது ஓசொன் படலத்கத செதப்படுத்தும் ஒரு 

வாயு மற்றும் புவி சவப்பமகடதகல அதிைாிக்கும் ைிாீன்ஹவுஸ் வாயு ஆகும். 

மாண்ட்ாீல் மாநாட்டின் ைீழ், ைிைாலி திருத்தத்தில் கைசயழுத்திட்டது, ஓசொன் 

படலத்திற்கு தீங்கு விகளவிக்கும் சபாருகளக் ைட்டுப்படுத்த பதிலளிக்ை நாங்ைள் 

ைடகமப்பட்டுள்சளாம். சமலும், 2019 மார்ச் 5 ஆம் சததி 2113/02 என்ற 

வர்த்தமானி மற்றும் நிதி அகமச்சு கஹட்சரா ஃப்ளூசரா ைார்பனுக்ைான புதிய 

சதெிய பட்டத்கத அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, திருத்தப்பட்ட புதிய செர்க்கை 

வகைப்பாடு குறியீடுைளும் அவற்றுடன் சதாடர்புகடய கஹட்சரா ஃப்ளூசரா 

ைார்பன்ைளும் இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டு பட்டியலில் செர்க்ைப்பட்டன.   

 

2.1.3.6 ைழிவுப்சபாருட்ைளின் இறக்குமதிகயக் ைட்டுப்படுத்துதல் 

சுற்றாடல் மற்றும்  ைால்நகட வளங்ைள் அகமச்சு ைழிவுப்சபாருள் இறக்குமதி 

செய்ய தகட விதிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ை சவண்டும் என்று சைாாியுள்ளது. இது 
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ெம்பந்தமாை, இலங்கை சுங்ைத்திடம் ஐந்து ஆண்டுைளுக்கும் சமலாை சபறப்பட்ட 

அறிக்கைைளில் சபறப்பட்ட புள்ளிவிவரங்ைள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, ெிறிது 

அளவு ைழிவுப்சபாருள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு, குறிக்சைாள் ொியாை 

குறிப்பிடப்படவில்கல. எனசவ, ைழிவுப்சபாருள் ைட்டுப்பாட்டின் ைீழ் 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட சபாருளாை அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது மற்றும் எதிர்ைாலத்தில் 

தகட பாிெீலிக்ைப்படும்.  

 

மருத்துவ ைழிவுைள் அபாயைரமான ைழிவுைளாை அகடயாளம் ைாைப்படுைின்றன 

மற்றும் இது பாஸல் மாநாட்டின் இகைப்பு 1 இல் ைாைப்படுைிறது. மருத்துவ 

ைழிவுைளிலிருந்து மனித ஆசராக்ைியத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்படும் 

அபாயங்ைகளக் ைருத்தில் சைாண்டு, அந்த சபாருள் தகடசெய்யப்பட்ட 

சபாருளாை அறிவிக்ைப்பட்டது. நவம்பர் 09, 2017 சததியிட்ட அொதாரை 

வர்த்தமானி அறிவிப்பு எண் 2044/40 இன் பிாிவு 3, அரெிதழ் அறிவிப்பால் 

விதிக்ைப்பட்டுள்ள விதிமுகறைள் இலங்கை முதலீட்டு வாாியத்தின் ைீழ் பதிவு 

செய்யப்பட்ட அகனத்து நிறுவனங்ைளுக்கும் சபாருந்தும் என்று கூறுைிறது. 

இருப்பினும், ஹப் ஒழுங்குமுகறைள் வைிை கமயங்ைளின் ைீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட 

நிறுவனங்ைளுக்கு விலக்கு அளித்துள்ளன. எனசவ, இந்த வர்த்தமானி 

அறிவிப்பின் விதிைள் வர்த்தை கமய உத்தரவுைளுக்கு இைங்ை 

திருத்தப்பட்டுள்ளன, ஏசனனில் சமற்ைண்ட விதிமுகறைளின் நடத்கத வர்த்தை 

கமய விதிமுகறைளுக்கு முரைாை இருக்ைலாம். 

 

2.1.4  மொலா மற்றும் சதாடர்புகடய சபாருட்ைள், ைாத்தாடி, விளக்குைள் மற்றும் 

தூபக் குச்ெிைகள இறக்குமதி செய்தல் மற்றும் இறக்குமதி உாிம ைட்டைம் 
 

"செௌபாக்ய தக்ம" விவொயிகயயும் உற்பத்தியாளகரயும் நாட்டில் முடிந்தவகர 

பல பயிர்ைகள உற்பத்தி செய்ய ஊக்குவிப்பசத அரொங்ைத்தின் சைாள்கை. இது 

விவொய சபாருளாதாரத்கத உயர்த்துவகதயும், நாட்டின் உற்பத்தி செயல்பாட்டில் 

அவர்ைகள ஈடுபடுத்துவகதயும் சநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது.  அசத சநரத்தில், 

நாட்டின் அந்நிய செலாவைி வழித்தடங்ைளுக்கு செல்வது ைட்டுப்படுத்தப்படும் 

என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. ஏலக்ைாய், ைிராம்பு, மஞ்ெள், மிளகு, 

ைருவாப்பட்கட, ொதிக்ைாய், சமஸ், பாக்கு, புளி மற்றும் உண்டு விகதைகள 

இலங்கையில் எளிதில் பயிாிட்டு உற்பத்தி செய்யலாம் மற்றும் இறக்குமதி 

ைட்டுப்பாடு உள்ளூர் விவொயிக்கு ெந்கதகய எளிதில் அணுை உதவும். அழுைாத 

சபாருள்ைகளப் பயன்படுத்தி ைாத்தாடி மற்றும் விளக்குைகள எளிதில் உள்நாட்டில் 
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தயாாிக்ை முடியும், ஆனால் அகவ கநலான், பாலிதீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக் சபான்ற 

உட்ைாத சபாருட்ைளால் தயாாிக்ைப்படுைின்றன, இது சுற்றுச்சூழலில் சதகவயற்ற 

ைழிவுைகள குவிப்பதாகும். 

 

தூபக் குச்ெிைகள இறக்குமதி செய்வகதக் ைட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர் 

தூப தயாாிப்பாளர்ைளுக்ைான ெலுகைைள் திறக்ைப்படலாம், சமலும் அவர்ைள் 

உள்ளூர் ெந்கதயில் எந்தவித இகடயூறும் இல்லாமல் நுகழய முடியும். 

 

அதன்படி, சமற்ைண்ட சபாருட்ைளின் இறக்குமதிகய ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், 

இறக்குமதி உத்தரவுைகள வழங்குவதற்கும், அத்தகைய சபாருட்ைளுக்கு உாிம 

ைட்டைம் வசூலிப்பதற்கும் 2019 டிெம்பர் 6 ஆம் சததி 2152/63 என்ற விசெட 

வர்த்தமானி அறிவிப்பு சவளியிடப்பட்டது. 

 

2.2 இலங்கையில் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ஒழுங்குமுகறக் 

சைாள்கைகய சமம்படுத்துதல் 
 

இலங்கையில் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதியின் முக்ைிய ைட்டுப்பாட்டாளராை 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ஒழுங்குமுகறக் சைாள்கைகய சமம்படுத்த 2019 ஆம் 

ஆண்டில் எடுக்ைப்பட்ட நடவடிக்கைைள் பின்வருமாறு. 

 

2.2.1  இறக்குமதி (தரப்படுத்தல் மற்றும் தரக் ைட்டுப்பாடு) விதிமுகறைள் 

இலங்கை நுைர்சவார் ெமூைத்திற்ைான இலங்கை தர நிர்ைய நிறுவனத்துடன் 

இகைந்து இலங்கை நுைர்சவார் ெமூைத்திற்ைான இறக்குமதி (தரப்படுத்தல் மற்றும் 

தரக் ைட்டுப்பாடு) வர்த்தமானி அறிவிப்புைகள அவ்வப்சபாது சவளியிட்டு 

வருைிறது. ெர்வசதெ தரங்ைகளப் பயன்படுத்துவதற்ைாைமுந்கதய இறக்குமதிைள் 

(தரப்படுத்தல் மற்றும் தரக் ைட்டுப்பாடு) வர்த்தமானி அறிவிப்புைள் ரத்து 

செய்யப்பட்டு அவற்றின் அகனத்து சபாருட்ைளும் உத்தரவுைளும் 29 மார்ச் 2018 

இன் 2064/34 எண் இறக்குமதி அறிவிப்பு (தரநிகலப்படுத்தல் மற்றும் தரக் 

ைட்டுப்பாடு) இல் சவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

 

வர்த்தமானியில் 122 சபாருட்ைளுக்கு இலங்கை தரநிகலைள் 

இகைக்ைப்பட்டுள்ளன. இந்த வகைைளில் உைவுப் சபாருட்ைள், அழகுொதனப் 

சபாருட்ைள், மின் உபைரைங்ைள் மற்றும் சுைாதாரப் சபாருட்ைள் குறிப்பாை தினொி 

உட்சைாள்ளும் சபாருட்ைள் அடங்கும். அவ்வாறு சவளியிடப்பட்ட 

உத்தரவுைளின்படி வர்த்தமானி அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சபாருட்ைகள 
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அைற்றுவதற்கு முன்னர் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சபாருட்ைள் நல்ல தரமானகவ 

என்று இலங்கை தர நிர்ைய நிறுவனம் இலங்கை சுங்ைத்திற்கு அறிவிக்ைிறது. 

 

இந்த வர்த்தமானி அறிவிப்கப புதுப்பிக்ை சவண்டியதன் அவெியத்கத உைர்ந்த 

திகைக்ைளம், 2019 முதல் சதாடர்புகடய அரசு நிறுவனங்ைள், வர்த்தை அகறைள் 

மற்றும் வைிை வங்ைிைளுடன் ைலந்துகரயாடல்ைகளத் சதாடங்ைியது. இந்த 

வர்த்தமானி அறிவிப்பில் பல்சவறு தரப்பினாின் பல்சவறு சபாருட்ைள் செர்க்ை 

முன்சமாழியப்பட்டு, அத்தகைய சபாருட்ைகள வர்த்தமானி அறிவிப்பில் வகரவு 

செய்வதற்ைான ொத்தியக்கூறுைள் குறித்து திகைக்ைளம் விொாித்து வருைிறது. 

சபாருட்ைள் இறக்குமதி செய்யப்படும் சநரத்கத குகறப்பதன் மூலம் 

இறக்குமதியாளர்ைளுக்கு வெதி செய்யும் சநாக்ைத்துடன், சபாருட்ைள் இறக்குமதி 

செய்யப்படும் நாட்டில் அங்ைீைாரம் சபற்ற ஆய்வைத்தால் வழங்ைப்படும் ொன்றிதழ் 

ஏற்றுக்சைாள்ளும் நகடமுகறகய அறிமுைப்படுத்த முன்சமாழியப்பட்டது. 2019 

ஆம் ஆண்டிற்ைான சதாடர்புகடய அரசு நிறுவனங்ைளுடன் ஏழு சுற்று 

ைலந்துகரயாடல்ைள் நகடசபற்றன, இலங்கை வர்த்தை ெகப 

இறக்குமதியாளர்ைகள ஒசர சுற்றில் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தியுள்ளது. 

  

2.2.2  ஒப்பகன மருந்துைள் மற்றும் அழகுொதனப் சபாருட்ைளின் 

இறக்குமதிகய ஒழுங்குபடுத்துதல் 

சதால் பராமாிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் சவண்கமயாக்கும் ைிாீம் ைட்டுப்படுத்த 

அல்லது தகட செய்ய சவண்டியதன் அவெியத்கத துகற ைண்டறிந்தது. இதற்குக் 

ைாரைம், அதிை அளவு புற்றுசநாய் பாதரெம் (Hg) சைாண்ட தரமற்ற அழகுொதனப் 

சபாருட்ைளின் இறக்குமதி நிைழ்வுைளின் அதிைாிப்பு ஆகும். இது மக்ைளின் 

ஆசராக்ைியத்கத சநரடியாை பாதிக்கும் ஒரு ைாரைியாை அகடயாளம் 

ைாைப்பட்டுள்ளது. அழகுொதனப் சபாருட்ைகளப் பயன்படுத்துவதற்ைான 

இகளஞர்ைளின் சபாக்கைக் ைட்டுப்படுத்த திகைக்ைளத்தால் ஆரம்ப 

நடவடிக்கைைள் சமற்சைாள்ளப்பட்டன. சுைாதார அகமச்சு, இலங்கை தர நிர்ைய 

நிறுவனம் மற்றும் நுைர்சவார் விவைார அதைாரெகப உள்ளிட்ட எட்டு அரொங்ை 

நிறுவனங்ைளுடன் சதாடர் ைலந்துகரயாடல் நகடசபற்றது. அகடயாளம் 

ைாைப்பட்ட 24 அழகு ொதனங்ைகள வர்த்தமானி அறிவிப்பில் (தரப்படுத்தல் 

மற்றும் தரக் ைட்டுப்பாடு) செர்க்ைவும், இலங்கை தரநிகலைகள இன்னும் 

தயாாிக்ைாத அழகுொதனப் சபாருட்ைளுக்ைான புதிய தரங்ைகள அகமக்ைவும் 

முன்சமாழியப்பட்டது. 
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2.2.3  இலங்கையில் ஐ.நா. பாதுைாப்புக் குழுவின் தீர்மானம் 1540 ஐ 

அமுல்படுத்துதல் 

ஐக்ைிய நாடுைள் ெகபயின் ொெனத்தின் VII அத்தியாயத்தின் படி, ஐக்ைிய நாடுைளின் 

பாதுைாப்பு ைவுன்ெில், தீர்மானம் 1540 2004 இல் ஏற்றுக்சைாள்ளப்பட்டது, 

எந்தசவாரு ெந்தர்ப்பத்திலும் அரசு ொரா செயற்பாட்டாளர்ைளுக்கு சொந்தமான 

அணு, ரொயன மற்றும் உயிாியல் ஆயுதங்ைகள கையைப்படுத்துதல், உற்பத்தி 

செய்தல், சபாக்குவரத்து அல்லது பயன்படுத்துதல் என்று கூறி. , ெர்வசதெ 

அகமதிக்கு அச்சுறுத்தல். 1540 ஆம் ஆண்டின் பாதுைாப்பு ைவுன்ெில் 

தீர்மானத்தின்படி, ஐக்ைிய நாடுைள் ெகபயின் அகனத்து உறுப்பு நாடுைளும் 

சமற்கூறிய ஆயுதங்ைகளப் சபறவும், கவத்திருக்ைவும், சைாண்டு செல்லவும் 

பயன்படுத்தவும் முயற்ெிக்கும் தன்னார்வ சதாண்டு நிறுவனங்ைளுக்கு எந்தவிதமான 

உதவிைகளயும் வழங்குவகதத் தவிர்க்ை சவண்டும். 

 

இலங்கையும் தீர்மானத்தின் படி, 2017 செப்டம்பர் 6 சததியிட்ட அரெிதழ் 

அொதாரை எண் 2039/31 இன் விதிமுகறைகளயும், தீர்மானத்கத 

செயல்படுத்துவது சதாடர்பான விதிைகளயும் அறிவித்தது. அணுெக்தி, 

இரொயனவியல் மற்றும் உயிாியல் ஆயுதங்ைள் சதாடர்பான சபாருட்ைளின் 

ஏற்றுமதி, மீள் ஏற்றுமதி, சபாக்குவரத்து மற்றும் பாிமாற்றம் ஆைியகவ 

சபாருந்தக்கூடிய எழுதப்பட்ட ெட்டத்தின்படி இருக்ை சவண்டும் என்று 

வர்த்தமானியின் 6 வது பிாிவு வழங்குைிறது. எனசவ, அணு, இரொயனவியல் மற்றும் 

உயிாியல் ஆயுதங்ைள் சதாடர்பான சபாருட்ைளின் ஏற்றுமதி, மீள் ஏற்றுமதி, 

இடம்சபயர்வு மற்றும் ைப்பல் சபாக்குவரத்து சதாடர்பான ெட்டங்ைள் மற்றும் 

விதிமுகறைள் வகுக்ைப்பட சவண்டும். 

 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் திகைக்ைளம், 1969 ஆம் ஆண்டின் 1 

ஆம் இலக்ை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி (ைட்டுப்பாட்டு) ெட்டத்தின் படி, ஐக்ைிய 

நாடுைளின் பாதுைாப்பின் தீர்மானம் 1540 ஐ அமல்படுத்துவதற்ைான ஆரம்ப 

ைட்டமாை 2019 ஆம் ஆண்டில் மூசலாபாய ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு பட்டியகலத் 

தயாாிக்கும் பூர்வாங்ைப் பைிைகளத் சதாடங்ைியது. இலங்கையில் ஒரு மூசலாபாய 

வர்த்தை சமலாண்கம முகறகய நிறுவுதல், இதன் மூலம் மூசலாபாய சபாருட்ைகள 

ஏற்றுமதி செய்வதற்ைான உாிமம் மற்றும் ஏற்றுமதி உாிம நகடமுகறைள் 

பாிெீலிக்ைப்படும். ெட்ட விதிைள் சபாதுமானதாை இல்லாதசபாது, புதிய விதிைள் 

தயாாிக்ைப்பட சவண்டும் என்பகத திகைக்ைளம் அங்ைீைாித்தது. 
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சமற்கூறிய ொியான சநரத்தில் சதகவைகள ைண்டறிந்த பின்னர், அப்சபாதய 

அபிவிருத்தி உத்திைள் மற்றும் ெர்வசதெ வர்த்தை அகமச்ெின் 2019 செப்டம்பர் 11 

சததியிட்ட 19/2091/133/033 ஆம் இலக்ை அகமச்ெரகவ விஞ்ஞாபனத்திற்கு 

அங்ைீைாரம் அளிக்ைப்பட்டது. 

 

 இலங்கைக்கு ஏற்ற ஐசராப்பிய ஒன்றிய இராணுவ பட்டியல் மற்றும் 

ஐசராப்பிய ஒன்றிய இரட்கட பயன்பாட்டு ைட்டுப்பாட்டு பட்டியகலப் 

பயன்படுத்தி ஒரு வருடத்திற்குள் ஒரு சதெிய மூசலாபாய தயாாிப்பு 

(ஏற்றுமதி) ைட்டுப்பாட்டு பட்டியகலத் தயாாித்தல் 

 

 தீர்மானம் 4040 ஐ அமல்படுத்துவதற்ைாை அொதாரை அரெிதழ் அறிவிப்பு 

எண் 2039/31 மற்றும் 06 செப்டம்பர் 2017 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

ைட்டகளைகள மாற்றுவதற்ைான திருத்தங்ைகள உருவாக்குதல் அல்லது 

புதிய விதிைள் மற்றும் ஒழுங்குமுகறைகள உருவாக்குதல். 
 

 சமற்ைண்ட இரண்டு திட்டங்ைகள அமல்படுத்துவதற்ைாை சதாழில்நுட்பக் 

குழு மற்றும் ெட்டமன்றக் குழுவாை இரண்டு அகமச்ெரகவ 

துகைக்குழுக்ைகள நியமித்தல் மற்றும் இலங்கையில் மூசலாபாய வர்த்தை 

சமலாண்கம அகமப்பு சதாடர்பான சபாறுப்புைகள வழங்குதல். 
 

 பயிற்ெிக்ைாை ஏற்றுமதிக் ைட்டுப்பாடு மற்றும் சதாடர்புகடய எல்கல 

பாதுைாப்பு திட்டத்தின் நிதியுதவி சபறவும், சதகவப்படும்சபாது இந்த 

பகுதிைளில் சதாழில்நுட்ப ஆசலாெகனைகளப் சபறுதல். 
 

 ஐசராப்பிய ஒன்றிய இராணுவ உபைரைங்ைள் பட்டியல் மற்றும் 

ஐசராப்பிய ஒன்றிய இரட்கட பயன்பாட்டு ைட்டுப்பாட்டு பட்டியகலப் 

பயன்படுத்தி ஒரு வருடத்திற்குள் சதெிய மூசலாபாய ஏற்றுமதி 

ைட்டுப்பாட்டு பட்டியலில் மாற்றங்ைகள உருவாக்ை இருபது (20) அரசு 

நிறுவனங்ைளின் சதாழில்நுட்பக் குழு, மற்றும் மூசலாபாய சபாருட்ைள் 

ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுக்ைான ெட்டத்கத உருவாக்ை 10 உறுப்பினர்ைள் . 

(10) சமசல உள்ள ஒரு ெட்டமன்றக் குழு அகமச்ெரகவயால் 

தீர்மானிக்ைப்பட்டது. அந்தக் குழுக்ைளுக்கு தனி விதிமுகறைள் 

விதிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
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சதாழில்நுட்பக் குழுவின் உறுப்பினர்ைள் 

I. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் திகைக்ைளம் 

II. இலங்கை சுங்ைம் 

III. பாதுைாப்பு அகமச்சு 

IV. இலங்கையின் அணுெக்தி ஒழுங்குபடுத்துகைப் சபரகவ  

V. இலங்கை அணுெக்தி அதிைாரெகப 

VI. சுைாதாரம், ஊட்டச்ெத்து மற்றும் சுசதெ மருத்துவ அகமச்சு 

VII. மருத்துவ ஆராய்ச்ெி நிறுவனம் 

VIII. முன்சனாடி ைட்டுப்பாட்டு அதிைாரெகப 

IX. இரொயன ஆயுத மாநாட்கட நகடமுகறப்படுத்துவதற்ைான சதெிய 

அதிைாரெகப 

X. மைாவலி வளர்ச்ெி மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்சு 

XI. மத்திய சுற்றாடல் அதிைாரெகப 

XII. உயிர் இரொயனவியல் நிறுவனம், மூலக்கூறு உயிாியல் மற்றும் 

பசயாசடக்னாலஜி, சைாழும்பு பல்ைகலக்ைழைம் 

XIII. இலங்கை சபட்சராலியக் கூட்டுத்தாபனம் 

XIV. சமாரட்டுவ பல்ைகலக்ைழைம் 

XV. கைத்சதாழில் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

XVI. நவீன சதாழில்நுட்பத்துக்ைான ஆர்தர் ெி. ைிளார்க் நிறுவனம் 

XVII.  சைாழும்பு பல்ைகலக்ைழை ைைினி ைைினி பிாிவு 

XVIII. சதாகலத்சதாடர்பு ஒழுங்குமுகற ஆகைக்குழு 

XIX. பூச்ெிக்சைால்லிைள் பதிவாளர் 

XX. ைமத்சதாழில் திகைக்ைளம் 

 

மூசலாபாய ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு பட்டியகலத் தயாாிப்பதற்ைான சதாழில்நுட்பக் 

குழுக்ைள் மாதத்திற்கு ஒரு முகற நகடசபறும். இசதசபால், சபரும்பான்கமயான 

உறுப்பினர்ைள் ஐசராப்பிய ஒன்றிய இராணுவ பட்டியல் மற்றும் ஐசராப்பிய 

ஒன்றிய இரட்கட - பயன்பாட்டு ைட்டுப்பாட்டு பட்டியகல சதெிய மூசலாபாய 

ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு பட்டியலில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் செர்க்ை ஒப்புக் 

சைாண்டனர், சமலும் பல எண்ைக்ைருக்ைள் அடுத்த ஆண்டில் வழங்ைப்பட 

உள்ளன. 

 

ெட்டமன்றக் குழு உறுப்பினர்ைள் 

I. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் திகைக்ைள நிரல் அகமச்சு 

II. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் திகைக்ைளம் 

III. இலங்கை சுங்ைம் 

IV. பாதுைாப்பு அகமச்சு 
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V. சவளியுறவு அகமச்சு 

VI. ெட்டமா அதிபர் திகைக்ைளம் 

VII. ெட்ட வகரஞர் திகைக்ைளம் 

VIII. நிதி புலனாய்வு பிாிவு, இலங்கை மத்திய வங்ைி 

IX. இலங்கை அணுெக்தி ஒழுங்குபடுத்தல் சபரகவ 

X. இலங்கை அணுெக்தி அதிைாரெகப 

 

1961 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்ை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி (ைட்டுப்பாட்டு) 

ெட்டம் சபாக்குவரத்து மற்றும் ைப்பல் பாிமாற்றச் ெட்டத்கத உள்ளடக்ைாது 

என்பதால், அந்த சநாக்ைத்திற்ைாை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுச் 

ெட்டத்தில் திருத்தம் செய்ய மூசலாபாய சபாருட்ைளுக்ைான ஏற்றுமதி உாிமம் 

வழங்ைப்படுைிறது. சைாள்கை வகுத்தல் மற்றும் முடிசவடுப்பது சதாடர்பாை 

மூசலாபாய வர்த்தை சமலாண்கம முகறகய ஒன்றிகன நிறுவுவகத இந்த குழு 

சநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது. 

 

 2.2.4  முன் ைப்பசலற்றல் பாிசொதகனச் ொன்றிதழ் 

 

இறக்குமதியாளர் மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் திகைக்ைளத்தால் 

சவளியிடப்பட்ட 2013.04.03 சததியிட்ட வர்த்தமானி அறிவிப்பு எண், 

வாங்குபவர்ைளின் பாதுைாப்பிற்ைாை சவளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி 

செய்யப்படும் வாைனங்ைளின் தரத்கத உறுதி செய்வதற்ைாை ஒரு 

வாைனத்திற்கு முன் ஏற்றுமதி ஆய்வு ொன்றிதழ் ெமர்ப்பிக்ைப்பட சவண்டும் 

என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. அதன்படி, ஏற்றுமதிக்கு முந்கதய பாிசொதகனச் 

ொன்றிதழ்ைகள வழங்ை நான்கு உாிமம் சபற்ற ஏசஜன்ெிைள் வர்த்தமானி 

செய்யப்பட்டுள்ளன. 
 

எவ்வாறாயினும், ஏற்றுமதிக்கு முந்கதய ஆய்வுச் ொன்றிதகழ 

வழங்குவதற்ைான அளவுசைால்ைள் பல ஆண்டுைளுக்கு முன்பு 

தீர்மானிக்ைப்பட்ட அளவுசைால்ைளாகும், ஏைசபாைத்கத உகடக்ை எதிர்ைாலத் 

திட்டங்ைள் நிறுவப்பட்டன, அந்த அளவுசைால்ைகளப் புதுப்பிக்கும் 

சநாக்ைத்துடன், தங்ைள் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வழங்குவதற்ைான 

உாிகமயாளர்ைளின் எண்ைிக்கைகய அதிைாிக்கும் சபாருளாதார ாீதியாை 

ொத்தியமான செகவ. ைப்பல் முன் ஆய்வு ொன்றிதழ்ைகள வழங்கும் 

சவளிநாட்டு நிறுவனங்ைளின் விண்ைப்பதாரர்ைளிடமிருந்து மிஷன் 

அலுவலைங்ைள் மூலம் விண்ைப்பங்ைள் அகழக்ைப்பட்டன. சமலும் 
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நடவடிக்கைைகள சமற்சைாள்ள சதாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு 

நியமிக்ைப்பட்டது. 

 

குழு ெமர்ப்பித்த விண்ைப்பங்ைகள பாிெீலித்து 2019 ஆம் ஆண்டில் பின்வரும் 

முடிவுைள் மற்றும் நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டன. 

 

 விண்ைப்பங்ைகள ெமர்ப்பிப்பதன் மூலமும், ெம்பந்தப்பட்ட 

நிறுவனங்ைளுடன் சதாடர்பு சைாள்ள வெதியாை இலங்கையில் எந்த 

ஏசஜன்ெிைள் அகமக்ைப்பட்டுள்ளன என்பகதக் ைண்டுபிடிப்பதன் மூலமும் 

உள்ளூர் உமிழ்வு சொதகனகய நடத்துதல். 

 

 அதன்படி, சதாடர்புகடய ஏசஜன்ெிைளுடன் சதாடர்கப ஏற்படுத்திக் 

சைாள்ள, உள்ளூர் உமிழ்வு சொதகன குறித்து சமலதிை விொரகைகய 

சமற்சைாள்வதற்கும், இலங்கையில் ஏசஜன்ெிைகள நிறுவாத அந்த 

நிறுவனங்ைகள நிறுவ எவ்வளவு ைாலம் ஆகும் என்பகத அறிந்து 

சைாள்வதல். 
 

 சவளிநாட்டு நாடுைளில் உள்ள வாைனங்ைளுக்ைான வருவாய் உாிமத்கத 

வழங்குவதற்கு சபாருந்தக்கூடிய உமிழ்வு ொன்றிதழ்ைகள வழங்குவது 

சதாடர்பான சவளிநாட்டு பைிைள் மூலம் விொாித்தல். 

 
 வகரவு முன்-ைப்பல் சொதகன ொன்றிதழில் சபாருத்தமான திருத்தங்ைகள 

நடத்தி ஒப்புதல் சபறுதல், விண்ைப்பத்தின் விவரங்ைகள 

ஏசஜன்ெிைளுடன் முன்சப சதளிவுபடுத்துதல் மற்றும் சவளிநாட்டு 

நிறுவனங்ைளுடன் வீடிசயா சதாகலசபெி உகரயாடல். 
 

 சுற்றாடல் அகமச்சு சவளியிட்டுள்ள வர்த்தமானி அறிவிப்பில் 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி, அகனத்து வாயுக்ைகளயும் சொதிக்ை வெதிைள் 

ைிகடப்பது குறித்து சவளிநாட்டு தூதரைங்ைள் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் சபற 

ஏற்பாடுைள் செய்யப்பட்டு வருைின்றன. 

 

 ைப்பல் சபாக்குவரத்துக்கு முந்கதய பாிசொதகன ொன்றிதழ்ைகள 

வழங்குபவருடன் கைசயழுத்திட சவண்டிய புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் 

ெட்டபூர்வ நிகல குறித்து ெட்டமா அதிபர் திகைக்ைளம் 

ஆசலாெிக்ைப்பட்டது. அதன்படி, புாிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் சதகவயான 

திருத்தங்ைகள செய்ய நடவடிக்கை எடுக்ைவும். 
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சமற்ைண்ட குழுவின் பாிந்துகரைளுக்கு இைங்ை, சதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட முன்-

ைப்பல் பாிசொதகன ொன்றிதழ்ைள் மற்றும் ஒழுங்குமுகறைளின் (ைட்டைம்) 

வர்த்தமானி அறிவிப்பு 2020 இல் சவளியிடப்படும். 

 

2.2.5  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி பட்டியகலப் புதுப்பிப்பதற்ைான 

பாிந்துகரைள்  
 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாடு மற்றும் தகடசெய்யப்பட்ட 

சபாருட்ைளின் பட்டியல்ைகளத் திகைக்ைளம் தனித்தனியாை 

சவளியிட்டுள்ளதுடன், அவ்வப்சபாது பட்டியகலப் புதுப்பிக்ைவும், அகடயாளம் 

ைாைப்பட்ட சபாருட்ைகள பட்டியலில் செர்க்ைவும் சதகவயான 

நடவடிக்கைைகள எடுத்து வருைிறது. இசதசபால், 2019 ஆம் ஆண்டில், அரெ 

மற்றும் அரெ ொரா துகறைளிடமிருந்தும், திகைக்ைளத்திலிருந்தும் சபறப்பட்ட 

திட்டங்ைளின் அடிப்பகடயில் பல்சவறு இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிகய 

ஒழுங்குபடுத்த அல்லது தகடசெய்ய திகைக்ைளம் ைலந்துகரயாடல்ைகளத் 

சதாடங்ைியது. 

 

அகடயாளம் ைாைப்பட்ட 103 சபாருட்ைகள இறக்குமதி தகட பட்டியலில் செர்க்ை 

சுற்றாடல் அகமச்சு பாிந்துகரத்துள்ளது. அந்த சபாருட்ைளில், 79 சபாருட்ைள் 

ஏற்ைனசவ இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு பட்டியலில் உள்ளன. 

சமலும் அகவ இறக்குமதிகய தகட செய்ய முன்சமாழியப்பட்டுள்ளன. இந்த 

விடயம் குறித்து விவாதிக்ை சதாடர்ச்ெியான ைலந்துகரயாடல்ைகள நடத்தவும் 

ைருத்துைள் மற்றும் பாிந்துகரைகள சபறவும் திகைக்ைளம் முடிவு செய்துள்ளது. 

2019 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்ைப்பட்ட சுற்றுச்சூழல், கைத்சதாழில் மற்றும் வர்த்தை 

அகமச்சு இலங்கையின் சுங்ை, வர்த்தை மற்றும் முதலீட்டு சைாள்கைத் 

திகைக்ைளம், இலங்கை அணுெக்தி ஒழுங்குபடுத்தல் சபரகவ, மத்திய சுற்றாடல் 

அதிைாரகப மற்றும் இலங்கை முதலீட்டுச் ெகப ஆைியகவ அகடயாளம் 

ைாைப்பட்டுள்ளன. முக்ைிய பங்குதாரர்ைள். இறக்குமதி மீதான தகட சதாடர்பாை 

வர்த்தை அகறைளுடன் ஆசலாெிக்ைவும் திகைக்ைளம் விரும்புைிறது. பல்சவறு 

தரப்பினருடன் ைலந்தாசலாெித்த பின்னர், அத்தகைய சபாருட்ைகள இறக்குமதி 

செய்வகத தகட செய்ய சைாள்கை எடுக்ைப்படும். 

 

சபாது சுைாதாரத்திற்கு தீங்கு விகளவிக்கும் ைல்நார் மற்றும் சபாலிதீன் இறக்குமதி 

ைட்டுப்படுத்தப்பட சவண்டும் என்று மைாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் 

அகமச்சு பாிந்துகரத்துள்ளது. ைல்நார் இரண்டு முக்ைிய வகைைளாை 

வகைப்படுத்தலாம். அகவ ஆம்பிசபால் மற்றும் செர்பன்கடன் ஆகும். உலை 
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சுைாதார அகமப்பின் கூற்றுப்படி, அகனத்து ைல்நார் புற்றுசநாய்ைளாைவும், 

ஆம்பிசபால் வகை அஸ்சபஸ்டாஸ் சராட்டர்டாம் மாநாட்டின் இகைப்பு III இல் 

அபாயைரமான இரொயனங்ைள் என பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.  எல்கலைளுக்கு 

இகடயிலான பாிமாற்றத்தில் தகடசெய்யப்பட்ட ைழிவுைளின் பட்டியலில் 

அஸ்சபஸ்டாஸ் மாசுபாடு பாஸல் மாநாட்டிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

இருப்பினும், ைிாிசஸாகடல் அஸ்சபஸ்டாஸ், ஒரு வகை செர்பன்கடன், உடலில் 

ெிறிதளவு தாக்ைத்கத ஏற்படுத்துைிறது.  இந்த சதகவகய ைண்டறிந்த பின்னர், 

திகைக்ைளம் சுற்றாடல் அகமச்சுடன் இகைந்து ைிாிசஸாகடல் 

அஸ்சபஸ்டாக்ைகள மட்டுசம இறக்குமதி செய்வதற்ைான அனுமதி வழங்ை 

முன்வந்தது. 

 

சுற்றுச்சூழலின் பாதைமான தாக்ைத்கத ைருத்திற் சைாண்டு பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

சபாலிதீன் சபாருட்ைளின் உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாட்கட மட்டுப்படுத்த மைாவலி 

அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்ெின் 2034/33 வர்த்தமானி அறிவிப்பு 2017 

செப்டம்பர் 01 அன்று சவளியிடப்பட்டது.  அதன்படி, குகறந்த அடர்த்தி சைாண்ட 

பாலிஎதிலினின் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்சபாருட்ைளின் இறக்குமதி 

ஒரு ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட சபாருளாை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளது மற்றும் அகனத்து 

வகையான சபாலிதீன் படங்ைளின் இறக்குமதிகயயும் ைட்டுப்படுத்துவது மத்திய 

சுற்றாடல் அதிைாரெகபயின் பாிந்துகரைளின் அடிப்பகடயில் மட்டுசம 

செய்யப்படுைிறது. இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டு அனுமதி வழங்கும் பைியில் 

திகைக்ைளம் உள்ளது. இதற்ைாை 2019 இல் சபச்சுவார்த்கத நடத்தப்பட்டது. 

 

2.2.6  ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி வர்த்தைத்திற்ைான வெதிசயற்பாடு  

 

2.2.6.1  சதெிய வர்த்தை வெதியளிப்புக் குழுவின் பாிந்துகரைகளச் செயற்படுத்தல் 

(NTFC) 

உலை வர்த்தை அகமப்பின் உறுப்பினராை இலங்கை சதெிய அபிவிருத்தி 

இலக்குைகள பூர்த்தி செய்வதற்கும் நாட்டின் சபாருளாதார வளர்ச்ெிகய 

ஆதாிப்பதற்கும் வர்த்தை வெதி ஒப்பந்தத்கத திறம்பட செயற்படுத்த 

உறுதிபூண்டுள்ளது. வர்த்தை வெதி ஒப்பந்தம் மற்றும் பிற வர்த்தை வெதிைகள 

அமல்படுத்துவதற்ைாை சதெிய வர்த்தை வெதிக் குழு இலங்கை அரொல் 2014 இல் 

நிறுவப்பட்டது. குழுவின் ஸ்தாபை உறுப்பினராை, இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி 

ைட்டுப்பாட்டுத் திகைக்ைளம் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி செயல்முகறகய 

சநறிப்படுத்துவதற்கும் வர்த்தை ெமூைத்திற்கு வெதி செய்வதற்கும் குழுவின் 

பாிந்துகரைகள செயல்படுத்துைிறது. 
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சதெிய வர்த்தை வெதிக் குழுவின் பாிந்துகரைகள அமுல்படுத்துவதன் மூலம் 

திகைக்ைளத்திற்கு வரும் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கும், சதாகலசபெியில் 

விொாிக்கும் சவளி ெமூைத்திற்கும் வெதி செய்யும் சநாக்ைத்துடன் 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்ைான தைவல் அலுவலர் நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார். இது இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதி தைவல்ைகள துல்லியமாைவும் விகரவாைவும் சவளி ெமூைத்திற்கு 

வழங்கும். 

 

2.2.6.2  குடிமக்ைளின் ொெனம் 

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு செகவ செய்ய எடுக்ைப்பட்ட சநரம் மற்றும் செகவகயப் 

சபறுவதற்குத் சதகவயான ஆவைங்ைள் ஆைியவற்கறக் கூறி குடிமக்ைளின் 

ொெனத்கதப் புதுப்பிக்ை வகரவுைள் தயாாிக்ைப்பட்டன, சமலும் வகரவின் 

உள்ளடக்ைங்ைள் குறித்து திகைக்ைளத்தின் அகனத்து பிாிவுைளுடனும் 

ைலந்துகரயாடல்ைள் நடத்தப்பட்டன.  இது எங்ைள் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு 

மிைவும் திறகமயான மற்றும் ெிறந்த செகவகய வழங்ை எதிர்ைாலத்தில் 

பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. புதிய குடியுாிகம பிரைடனம் 2020 இல் 

சவளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. 
 

2.2.6.3. அடிக்ைடி சைட்ைப்படும் வினாக்ைள் (FAQ) 

துகறொர் வாடிக்கையாளர்ைள் மற்றும் பதில்ைளின் அடிக்ைடி சைட்ைப்படும் 

சைள்விைள் ஏற்ைனசவ திகைக்ைளத்தின் உத்திசயாைபூர்வ இகையதளத்தில் 

(https://www.imexport.gov.lk/) செர்க்ைப்பட்டுள்ளன. 2019 ஆம் ஆண்டில், 

சைள்விைள் மற்றும் இகையதளத்தில் சவளியிட, அந்த சைள்விைள் மற்றும் 

பதில்ைகள புதுப்பிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது. அவற்கற இகைய தளத்தில் 

சவளியிடுவதன் மூலம், அடிக்ைடி சைட்ைப்படும் சைள்விைள் அதிைாாிைளிடமிருந்து 

சதாகலசபெி மூலம் சமற்சைாள்ளப்படும் விொரகைைளின் எண்ைிக்கைகயக் 

குகறத்து வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு பயனுள்ள செகவகய வழங்கும் என்று 

எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. 
 

2.2.6.4.   தடுப்புப் பட்டியல்  

1969 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்ை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுச் 

ெட்டம் மற்றும் தரக் ைட்டுப்பாட்டு வர்த்தமானி அறிவிப்பு ஆைியவற்றின் படி 

இலங்கை தரநிகலைள் மற்றும் விவரக்குறிப்புைளுடன் சபாருட்ைள் 

இைங்ைவில்கல என்றால், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சபாருட்ைளின் 

இறக்குமதியாளர்ைள் மற்றும் அவற்றின் முைவாிைள் ஒரு வர்த்தமானியில் 

சவளியிடப்படுைின்றன அகவ தடுப்புப்பட்டியலில் செர்க்ைப்படலாம். 
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தடுப்புப்பட்டியலில் சைாள்கை முடிவுைள் எடுக்ை 2019 இல் உள்ளைப் 

சபச்சுவார்த்கதைள் சதாடங்ைப்பட்டுள்ளன. தடுப்புப்பட்டியலில் எடுக்ை சவண்டிய 

நடவடிக்கைைள் அடங்ைிய அறிக்கை தயாாிக்ைப்பட்டது. 

 

2.2.6.5. வழிைாட்டல் கைசயடுைகள புதுப்பித்தல் 

தற்சபாது துகற அலுவலர்ைளால் பயன்பாட்டில் உள்ள வழிைாட்டல் குறியீடு பல 

ஆண்டுைளுக்கு முன்பு தயாாிக்ைப்பட்டதால், திகைக்ைளத்தின் திறகமயான 

மற்றும் முகறயான செயல்பாட்டிற்கு புதுப்பிக்ைப்பட்ட வழிைாட்டல் குறியீட்டின் 

சதகவ அகடயாளம் ைாைப்பட்டது. அதன்படி, தற்சபாகதய நிபந்தகனைளுக்கு 

இைங்ை வழிைாட்டுதல்ைளில் சதகவயான திருத்தங்ைகளச் செய்ய 2019 ஆம் 

ஆண்டில் ஒரு குழு நியமிக்ைப்பட்டது, சமலும் இறக்குமதி / ஏற்றுமதி 

உாிமத்திற்ைான வழிைாட்டுதல்ைளில் அகடயாளம் ைாைப்பட்ட பிாிவுைளில் 

திருத்தங்ைள் செய்யப்பட்டன.  இந்த புதுப்பிக்ைப்பட்ட வழிைாட்டுதல்ைளில் 2018 

இல் நிறுவப்பட்ட துகறொர் உள்ளைக்  ைைக்ைாய்வுப் பிாிவின் பங்கும் 

செர்க்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

2.2.6.6.   புலனாய்வுப் பிாிவிகனத் தாபித்தல் 

ெிக்ைலான வர்த்தைச் சூழலில் ஊழல் மற்றும் முகறசைடுைள் சவைமாை 

அதிைாித்துள்ளதுடன் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி துகறைளில் பல ெிக்ைல்ைள் 

உள்ளன.  இதுவகர திகைக்ைளத்தால் வழங்ைப்பட்ட அனுமதிைளின் இறக்குமதி 

மற்றும் ஏற்றுமதி குறித்து பின்சதாடரும் சநாக்ைில் திகைக்ைளத்திற்குள் ஒரு 

புலனாய்வு பிாிவு அகமக்ைவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுச் ெட்டத்தின் விதிைள் மற்றும் இந்த விஷயத்திற்கு 

சபாறுப்பான அகமச்ொிடம் உள்ள அதிைாரங்ைள் ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில், 

வர்த்தமானி அறிவிப்பு, ெட்டத்தின் நிகல குறித்து ெட்டமா அதிபர் திகைக்ைளம் 

ஆசலாெகன நடத்தியது. நுைர்சவார் விவைார அதிைாரெகபயின் வள நபாின் 

பங்ைளிப்புடன் விழிப்புைர்வு திட்டம் 2019 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டதுடன் 

தற்சபாதுள்ள ெட்ட விதிைளின் அடிப்பகடயில் புலனாய்வு பிாிசவான்கற 

நிறுவதற்ைான ஆய்வு சதாடங்ைப்பட்டது. 

 

2.3  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி உாிமங்கள வழங்ைல் 

உாிமங்ைகள துல்லியமாைவும் திறகமயாைவும் வழங்ை இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் துகறயில் 5 அலகுைள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 
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2.3.1 பிாிவு 1 – மருந்துப் சபாருட்ைள் 

சபாருட்ைகள எளிதில் வழங்குவதற்கும் அகடயாளம் ைாண்பதற்கும் ஐந்து வகை 

மருந்துைளின் ைீழ் இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டு உாிமங்ைள் வழங்ைப்படுைின்றன. 

அதன்படி, 2019 ஆம் ஆண்டிற்ைான பின்வரும் வகை மருந்துைள் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளன: 

இல. விபரம் வகுதி உாிம எண் 

1 சமற்ைத்திய மருந்துைள் 400 1,766 

2 மிருை கவத்திய மருந்துைள் 410 357 

3 ஆயுர்சவத மருந்துைள் 420 274 

4 சஹாமியாபதி மருந்துைள் 430 18 

5 ெத்திரெிைிச்கெ சபாருட்ைள் 450 74 

சமாத்தம் 2,489 

அட்டவகை 9: மருந்துசபாருட்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்ட உாிமங்ைள் 
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2.3.1.1  பின்பற்றப்பட்ட சைாள்கைைள் 

இறக்குமதி செய்யப்படும் மருந்துைளுக்கு அதிைபட்ெ ஆயுட்ைாலம் 

இருப்பகத திகைக்ைளம் ைட்டாயமாக்ைியுள்ளது. இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 

மருந்துைளின் தரத்கத சமம்படுத்துவதும் அதன் மூலம் சபாதுமக்ைளின் 

ஆசராக்ைியத்கத சமம்படுத்துவதும் இதன் சநாக்ைமாகும்.  

அடுத்த ஆண்டுக்ைான குழு உாிமங்ைள் முந்கதய ஆண்டின் டிெம்பர் 1 முதல் 

வழங்ைப்படுவதற்கு பதிலாை டிெம்பர் 15 முதல் வழங்ைத் சதாடங்ைின, குழு 

உாிமங்ைளின் செல்லுபடியாகும் நீட்டிப்பு டிெம்பர் 15 முதல் சதாடங்ைியது. 

குழு உாிமத்தின் செல்லுபடியாகும் ைாலத்கத ஜனவாி 31 வகர நீட்டிப்பது, 

உாிமத் திருத்தக் ைட்டைத்துடன் கூடுதலாை, குழு உாிமக் ைட்டைத்தில் 

1/12 ஐ செர்ப்பது 2019 முதல் சதாடங்கும். 

 

             2.3.2  பிாிவு 2 – வாைன மற்றும் வாைன உதிாிப்பாைங்ைள் 

உாிமப் பிாிவு 2019 ஆம் ஆண்டிற்ைாை பின்வரும் இறக்குமதி உாிமங்ைகள 

வழங்ைியுள்ளது: 

 விபரம் வகுதி உாிம எண் 

1 
அந்நிய செலாவைி சதாற்றுவிப்பாளர்ைளால் 

செய்யப்பட்ட இறக்குமதி 100 0 

2 
புலம்சபயர்ந்த சதாழிலாளர்ைளின் நன்சைாகடைள் 

110 0 

3 
சவளிநாட்டினரால் இறக்குமதி செய்யப்படும் 

வாைனங்ைள் 120 0 

4 
தூதரைங்ைள் இறக்குமதி செய்யும் வாைனங்ைள் 

130 0 

5 
மாற்றுத்திறனாளிைளுக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 

வாைனங்ைள் 140 0 

6 ெமூை செகவ அகமப்புைளுக்கு நன்சைாகடைள் 150 3 

7 வெிக்கும் சவளிநாட்டினர் 160 2 

8 புனித இடங்ைளுக்ைான இறக்குமதி 170 0 

9 ெிறப்பு சநாக்ைம் இயந்திரங்ைள் 180 3 

10 சமாட்டார் டிசரய்லர்ைள் (பயன்படுத்தப்பட்டது) 185 2 
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11 ஏற்றுமதிகய ஊக்குவிக்ை தற்ைாலிை இறக்குமதி 190 0 

12 சைளுங்ைள் 200 4 

13 விமானம் மற்றும் சஹலிைாப்டர் பாைங்ைள் 210 80 

14 இயந்திரம் 220 219 

15 அகற 230 17 

16 உடல் சஷல் 235 0 

17 பயன்படுத்திய சமாட்டார் கெக்ைிள்ைள் 240 8 

18 தகலக்ைவெம் 245 21 

19 பல்சவறு 250 3 

20 விருப்ப ஏலம் 255 0 

21 சவளிநாட்டு தூதரை அதிைாாிைளால் செய்யப்பட்ட 

இறக்குமதி 260 0 

22 ைனரை வாைனங்ைள் 270 3 

23 ைனரை வாைனங்ைள் (ைடன் ைடிதங்ைள்) 275 1 

24 ைார் பாைங்ைள் 280 1 

25 டயர்ைள் 285 1 

26 செஸ்பீடம் 290 2 

27 தானியங்ைி முச்ெக்ைர வண்டிைள் 305 0 

28 இருக்கைைள் (பயன்படுத்திய வாைன இருக்கைைள்) 320 148 

29 இறக்குமதி சொதகன நிபந்தகனைளுக்கு 

இைங்ைாத இறக்குமதிைள் 

321 0 

சமாத்தம் 518 

அட்டவகை 10 : வாைனங்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்ட உாிமம் 
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2.3.3  பிாிவு 3 – இரொயனப் சபாருட்ைள் 

இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் ரொயனங்ைளுக்கு பின்வருமாறு 

உாிமங்ைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன: 

 விபரம் வகுதி உாிம எண் 

1 இரொயனப் சபாருட்ைள் 500 611 

2 சபட்சறாலிய சபாருட்ைள் 510 1,165 

3 விவொய பூச்ெிக்சைால்லிைள் 520 1,696 

4 ைதிாியக்ை சபாருட்ைள் 530 214 

5 மதுொரம் 540 262 

சமாத்தம் 3,948 

அட்டவகை 11 :  இரொயனங்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்ட உாிமம் 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

2.3.4  பிாிவு 4 – சதாகலத்சதாடர்பு உபைரைம் 

தைவல்சதாடர்பு ொதனங்ைளுக்ைான உாிமங்ைள் பின்வருமாறு வழங்ைப்பட்டுள்ளன 

: 

 விபரம் வகுதி உாிம எண் 

1 
சமாகபல் சதாகலசபெிைள் 

(பயன்படுத்தப்பட்டது / புதியது) 615 3450 

2 சதாடர்பு உபைரைங்ைள் 620 1,285 

3 ைைினிைள் 625 1 

4 

பயன்படுத்தப்பட்ட ஏர் ைண்டிஷனர்ைள், 

பயன்படுத்தப்பட்ட குளிர்ொதன 

சபட்டிைள் மற்றும் உகறவிப்பான் 
630 0 

5 சவப்ப விகெயியக்ைக் குழாய்ைள் 631 6 

6 பயன்படுத்திய ெலகவ இயந்திரங்ைள் 635 0 

7 குளிரூட்டும் ைாற்று 640 25 

8 ஏர் ைண்டிஷனிங் (புதியது) 645 115 

9 மின்ொர செருைல்ைள் மற்றும் சைபிள்ைள் 655 19 

10 
ாிசமாட் ைண்ட்சரால் மூலம் இயக்ைப்படும் 

சபாம்கமைள் 660 191 

11 
அச்ெிடும் இயந்திரங்ைள் மற்றும் 

ஒளிநைலிைள் 690 147 

12 வானிகல பலூன்ைள் 695 2 

சமாத்தம் 5,241 

அட்டவகை 12 :சதாகலசதாடர்பு உபைரை ங்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்ட உாிமம் 

சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்கபக் குகறப்பதற்ைாை, எதிர்ைாலத்தில் சுற்றுச்சூழல் 

மாசுபாட்கடக் ைட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்ட மின் ொதனங்ைளுக்ைான இறக்குமதி 

ைட்டுப்பாட்டு அனுமதிைகள வழங்ை சவண்டாம் என்று சைாள்கைத் தீர்மானம் 

எடுக்ைப்பட்டது. 
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2.3.5  பிாிவு 5 – பல்சவறுபட்ட இறக்குமதிைள் மற்றும் ஏற்றுமதிைள் 

பல்சவறு இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிைளுக்ைான உாிமங்ைள் 2019 இல் 

பின்வருமாறு வழங்ைப்பட்டுள்ளன: 

 

 விபரம் வகுதி உாிம எண் 

1 விலங்கு மற்றும் விலங்கு சபாருட்ைள் 550 2,215 

2 உகறந்த மீன் 555 554 

3 உகறந்த ஸ்க்விட் 556 0 

4 தானியங்ைள் 570 78 

5 ஆற்றல் பானங்ைள் 575 85 

6 சதநீர் 580 567 

7 சவடிசபாருட்ைள் மற்றும் துப்பாக்ைிைள் 600 132 

8 விகளயாட்டுப் சபாருட்ைள் 650 10 

9 புகைபிடிக்கும் இகலைள் 670 50 

10 பயன்படுத்திய தளபாடங்ைள் 680 42 

11 உகல எண்சைய் 700 643 

12 உசலாை துண்டுைள் மற்றும் குப்கபைள் மற்றும் பிற 715 109 

13 பயன்படுத்திய ஆகடைள் 720 38 

14 ைாிம ைழிவுைள் 735 16 

    

ஏற்றுமதி உாிமங்ைள்  

15 துண்டாக்ைப்பட்ட மரத்தின் பாைங்ைள் 602 11 

16 குப்கப உசலாை குப்கபைள் 710 338 

சமாத்தம் 4,888 

அட்டவகை 13 : பல்சவறு இறக்குமதிைள் மற்றும் ஏற்றுமதிைளுக்கு வழங்ைப்பட்ட உாிமம் 
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இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாடு சநாக்ைத்திற்ைாை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி 

ைட்டுப்பாட்டுத் திகைக்ைளம் 2019 இல் 17,084 உாிமங்ைகள மட்டுசம வழங்ைியது. 

2.3.6  2019 இல் விநிசயாைிக்ைப்பட்ட உாிமங்ைள் - மாதாந்தம் 

மாதாந்தம் மருந்துைள் 
வாைன

ங்ைள் 

இரொயன

சபாருள் 

சதாடர்பாடல் 

உபைரைம் 

ஏற்று

மதி 

சமாத்

தம் 

ஜனவாி 273 
34 347 477 409 1,540 

பிப்ரவாி 207 
19 287 418 388 1,319 

மார்ச் 199 
32 377 495 417 1,520 

ஏப்ரல் 171 
35 237 318 383 1,144 

சம 211 
42 356 486 426 1,521 

ஜூன் 156 
64 272 446 352 1,290 

ஜூகல 225 
60 371 482 380 1,518 

ஆைஸ்ட் 201 
46 333 425 404 1,409 
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 chart No 15: Licences issued in 20111.7.  ைடந்த 5 ஆண்டுைளில்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

செப்டம்பர் 183 
45 353 386 405 1,372 

அக்சடாபர் 267 
43 369 525 447 1,651 

நவம்பர் 186 
45 342 420 429 1,422 

டிெம்பர் 210 
53 304 363 448 1,378 

சமாத்தம் 2,489 518 3,948 5,241 4,888 
17,084 

விடயம் 2015 2016 2017 2018 2019 

மருந்துைள் 2732 2,450 2,205 2,293 2,489 

வாைனங்ைள் 739 797 690 740 518 

இரொயனங்ைள் 3,844 3,684 3,644 3,718 3,948 

சதாடர். உபைரைம் 4,338 4,399 3,401 4,310 5,241 

ஏகனய இறக்குமதி, 

ஏற்றுமதி 
3,274 4,168 4,947 4,714 4,888 

சமாத்தம் 14,927 30,425 45,312 15,775 17,084 
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2.3.7 ைடந்த 5 ஆண்டுைளில் வழங்ைப்பட்ட உாிமங்ைளின் ண்ைிக்கை 

 ைடந்த 5 ஆண்டுைளில் வழங்ைப்பட்ட உாிமங்ைளின் எண்ைிக்கை பின்வருமாறு. 
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2.4   ைடந்த 5 ஆண்டுைளில் வழங்ைப்பட்ட உாிமங்ைளின் எண்ைிக்கை 

2.4.1  மருந்துப் சபாருட்ைள் – பிாிவு 01 

ைடந்த ஐந்து ஆண்டுைளில் அதிை எண்ைிக்கையிலான உாிமங்ைள் வழங்ைப்பட்ட 

ஆண்டு 2015 ஆகும். 2016 முதல் வழங்ைப்பட்ட உாிமங்ைளின் எண்ைிக்கையில் 

குகறவு ஏற்பட்டுள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டு குறிப்பிடத்தக்ை வளர்ச்ெிகயப் பதிவு 

செய்தது. இலங்கை மத்திய வங்ைியின் சபாருளாதார சமம்பாடு குறித்த 2019 ஆம் 

ஆண்டு அறிக்கை, 2018 உடன் ஒப்பிடும் சபாது 2019 ஆம் ஆண்டில் மருந்துைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்ட உாிமங்ைளின் எண்ைிக்கையில் அதிைாிப்பு ைாட்டுைிறது. அதன்படி, 

2018 ஆம் ஆண்டில் மருந்துைள் இறக்குமதி செய்வதற்ைான சமாத்த செலசவாடு 

ஒப்பிடும்சபாது, மருந்து இறக்குமதிக்ைான செலவு 2019 இல் 0.4% அதிைாித்துள்ளது. 
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2.4.2  வாைனங்ைள் -  பிாிவு 02 

மத்திய வங்ைியின் சபாருளாதார சமம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, 2019 ஆம் 

ஆண்டின் முதல் ஒன்பது மாதங்ைளில் பதிவு செய்யப்பட்ட சமாத்த வாைனங்ைளின் 

எண்ைிக்கை 2018 முதல் ஒன்பது மாதங்ைளுடன் ஒப்பிடும்சபாது 23.3% 

குகறந்துள்ளது. அதன்படி, வாைன இறக்குமதி துகற ொிகவ ெந்தித்துள்ளது. 2019 

ஜனவாி 25 ஆம் திைதிய வர்த்தமானி அறிவிப்பு 2107/45 விதித்த விதிமுகறைளும் 

இதற்கு பங்ைளித்தன. ைடன் ைடிதத்கதத் திறப்பதன் மூலம் அகனத்து 

வாைனங்ைளும் இறக்குமதி செய்யப்பட சவண்டும் என்றும் அகவ உமிழ்வுத் 

தரங்ைள் மற்றும் பாதுைாப்புத் தரங்ைளுக்கு இைங்ை சவண்டும் என்றும் 

வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இலங்கை மத்திய வங்ைியின் 

விதிமுகறைள் மற்றும் நிபந்தகனைள், இறக்குமதியாளர்ைளின் நிதித் திறனின் 

விதிமுகறைள் மற்றும் ைடன் ைடிதங்ைகளத் திறக்கும்சபாது வைிை வங்ைிைளால் 

விதிக்ைப்பட்ட ைடகமைள் ஆைியவற்றால் பயன்படுத்தப்பட்ட வாைனங்ைகள 

இறக்குமதி செய்வது ஊக்ைமளிக்ைிறது. ைடந்த பல ஆண்டுைளாை அசமாிக்ை 

டாலருக்கு ரூபாயின் எதிர்மகறயான தாக்ைத்கத ைருத்தில் சைாண்டு, வாைன 

இறக்குமதியில் ைடன் விளிம்பு ைடிதத்கதத் திறக்ை, இலங்கை மத்திய வங்ைி, 2018 

செப்டம்பர் 29 அன்று 200% ைடன் வரம்கப விதித்துள்ளது.  

 

2019 ஆம் ஆண்டில், ஆட்சடா மற்றும் பாைங்ைள் பிாிவின் ைீழ் 518 உாிமங்ைள் 

வழங்ைப்பட்டன, அவற்றில் 219 மற்றும் 148 முகறசய இயந்திரத்திற்கு 

வழங்ைப்பட்டன மற்றும் இருக்கைைகளப் பயன்படுத்தின. ைடந்த ஐந்து 

ஆண்டுைளில் வாைனங்ைள் மற்றும் உதிாி பாைங்ைகள இறக்குமதி செய்வதற்ைான 

உாிமங்ைளின் எண்ைிக்கையில் ஏற்ற இறக்ைங்ைள் ஏற்பட்டுள்ளன. சமலும், 2019 

முதல் 2018 வகரயிலான ைாலைட்டத்தில் வாைனம் மற்றும் உதிாி பாைங்ைள் 

இறக்குமதிக்ைான உாிமங்ைளின் எண்ைிக்கை ைைிெமாைக் குகறந்துள்ளது. 

வாைன இறக்குமதித் துகறயின் ொிவும் பயன்படுத்தப்பட்ட வாைனங்ைகள 

இறக்குமதி செய்வகத ஊக்ைப்படுத்தியுள்ளது. சமலும், இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் திகைக்ைளத்தினால் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்றுக்சைாள்ளப்பட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட வாைனங்ைளுக்ைான உாிமங்ைகள 

வழங்கும் புதிய சைாள்கை பயன்படுத்தப்பட்ட வாைனங்ைகள இறக்குமதி 

செய்வகத ஊக்ைப்படுத்தியுள்ளது. 

2019 ஆம் ஆண்டில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட வாைன இறக்குமதி சைாள்கை உாிமம் 

சபற்ற வாைனங்ைளின் வகைைகள பட்டியலிடுைிறது: விவொய டிரக்டர்ைள், பிசரத 
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வாைனங்ைள், மருத்துவமகன ஆம்புலன்ஸ்ைள், ைான்ைிாீட் மிக்ெர்ைள், ைிசரன்ைள் 

மற்றும் ைனரை வாைனங்ைள் (லாாிைள்). இலங்கையில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

சமம்பாட்டுத் திட்டங்ைகள ைருத்தில் சைாண்டு, அத்தியாவெிய வாைனங்ைளுக்கு 

மட்டுசம அனுமதி வழங்ை திகைக்ைளம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது, இது வைிை 

சநாக்ைங்ைளுக்ைாை பயன்படுத்தப்பட்ட வாைனங்ைகள இறக்குமதி செய்வகத 

ைட்டுப்படுத்துைிறது. இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாைனங்ைள் குகறந்த 

எண்ைிக்கையில் இருப்பதால், அந்நிய செலாவைி வருவாய் பூர்த்தி செய்யப்பட 

சவண்டிய உாிமங்ைகள வழங்குவதற்ைான நிபந்தகனைகள வழங்குவதற்ைான 

உாிமங்ைளின் எண்ைிக்கைகய மட்டுப்படுத்தியதால் பைிர்வு நிைழ்ந்துள்ளது. 

2.4.3  இரொயன சபாருட்ைள்-  பிாிவு 03 

இரொயனங்ைள் இறக்குமதி செய்வதற்ைான அதிை எண்ைிக்கையிலான 

உாிமங்ைள் 2019 இல் பதிவு செய்யப்பட்டன. இரொயனங்ைள், பூச்ெிக்சைால்லிைள் 

மற்றும் சபட்சராலியம் ொர்ந்த சபாருட்ைள் இறக்குமதி செய்ய 2015 ஆம் ஆண்டில் 

3844 அனுமதி வழங்ைப்பட்டது. 

சதாழிற்ொகலைளில் பயன்படுத்தப்படும் இரொயனங்ைள், பூெை சைால்லிைள் 

மற்றும் பூச்ெிக்சைால்லிைளுக்ைான அதிை இறக்குமதி அனுமதி 2019 ஆம் ஆண்டில் 

யூனிட் 3 ஆல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டில் சபட்சராலிய 

சபாருட்ைளுக்கு சமாத்தம் 1165 இறக்குமதி அனுமதி வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

அவற்றில் அதிை எண்ைிக்கையிலான எாிவாயு மற்றும் தார் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

2.4.4  சதாடர்பாடல் உபைரைம் மற்றும் பிற-  பிாிவு 04 

2017 ஐத் தவிர்த்து, 2015 முதல் 2019 வகரயிலான ைாலைட்டத்தில் தைவல் 

சதாடர்பு ொதனங்ைகள இறக்குமதி செய்வதற்கு வழங்ைப்பட்ட உாிமங்ைளின் 

எண்ைிக்கையில் அதிைாிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. யூனிட் 4 ஒன்றாகும், இது 2019 ஆம் 

ஆண்டில் அதிை எண்ைிக்கையிலான உாிமங்ைகள வழங்ைியது. தைவல் சதாடர்பு 

சதாழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்ெி மற்றும் சதாடர்புகடயது சதாழில்ைள் இதற்கு 

பங்ைளித்தன. ைடந்த நான்கு ஆண்டுைளில் சமாகபல் சபான் அடர்த்தி (100 

நபர்ைளுக்கு சமாகபல் சபான்ைளின் எண்ைிக்கை) அதிைாித்துள்ளது என்று 2015-

2018 ைால ைட்டத்திற்ைான இலங்கை மத்திய வங்ைியின் ஆண்டு அறிக்கை 

கூறுைிறது. இந்த வளர்ச்ெியின் விகளவாை, 2019 ஆம் ஆண்டில் சமாகபல் 

சபான்ைள் இறக்குமதி செய்ய அதிை எண்ைிக்கையிலான உாிமங்ைள் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 
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இருப்பினும், பாெல் மாநாட்டின் படி, நாட்டில் மின்னணு ைழிவுைள் குவிவகதத் 

தடுக்கும் சபாருட்டு, பயன்படுத்தப்பட்ட குளிரூட்டிைள், பயன்படுத்தப்பட்ட 

குளிர்ொதன சபட்டிைள், குளிர்ொதன சபட்டிைள், ெலகவ இயந்திரங்ைள் மற்றும் 

ைைினிைள் ஆைியவற்றிற்கு திகைக்ைளம் அனுமதி வழங்ைவில்கல. 

 

2.4.5 ஏகனய இறக்குமதிைள் மற்றும் ஏற்றுமதிைள் -  பிாிவு 05 

2015 முதல் 2017 வகர பிற இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிக்கு வழங்ைப்பட்ட 

உாிமங்ைளின் எண்ைிக்கையில் நிகலயான அதிைாிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ைால்நகட 

மற்றும் ைால்நகட பிாிவின் ைீழ் 2019 ஆம் ஆண்டில் பைி அனுமதி 

வழங்ைப்பட்டது. அந்த வகையில் அதிை எண்ைிக்கையிலான அனுமதிைள் விலங்கு 

உைவுைள், விலங்கு உைவாை பயன்படுத்தப்படும் விட்டமின்ைள் மற்றும் விலங்கு 

இகறச்ெி ஆைியகவ ஆகும். உள்ளூர் இறக்குமதியாளர்ைளுக்கு தரமான பதிவு 

செய்யப்பட்ட மீன்ைகள இறக்குமதி செய்வதற்கு வெதியாை சவளிநாட்டு பதிவு 

செய்யப்பட்ட மீன் உற்பத்தியாளர்ைளின் பட்டியகல இலங்கை தர நிர்ைய 

நிறுவனம் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு துகறக்கு வழங்ைியுள்ளது. 

ஏப்ரல் 2019 முதல், இலங்கை தர நிர்ைய நிறுவனம் சவளிநாட்டு 

உற்பத்தியாளர்ைளிடமிருந்து பாிந்துகர ைடிதத்கத இறக்குமதி செய்யாமல் 

அனுமதிைளுக்கு விண்ைப்பிக்ை வாய்ப்பு வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

பயன்படுத்தப்பட்ட துைிைளின் சபாிய இறக்குமதிைள் மூலம் பல்சவறு சநாய்க் 

ைிருமிைள் மற்றும் கவரஸ்ைள் பரவுைின்றன. இது சபாது சுைாதாரத்திற்கு 

ைடுகமயான ஆபத்கத ஏற்படுத்துைிறது. சபாது சுைாதாரத்கதப் பாதுைாக்கும் 

சநாக்ைத்திற்ைாை பயன்படுத்தப்பட்ட ஆகடைகள இறக்குமதி செய்வதற்ைான 

உாிமம் 2019 ஏப்ரல் முதல் நிறுத்தப்பட்டது. 

 

வைிை சநாக்ைங்ைளுக்ைாை ெர்வசதெ நிதி பாிவர்த்தகனைகளயும் திகைக்ைளம் 

ஒழுங்குபடுத்துைிறது. ைட்டை முகறைள் பைிரங்ைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ைட்டை 

முகறைள் பின்வருமாறு. இந்த ைட்டை முகறைள் குறித்து வைிை வங்ைிைளுக்கு 

இயக்ை வழிமுகறைள் சதாடர்ந்து வழங்ைப்படுைின்றன. 

 

2.5  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டை முகறைள் மற்றும் வழிமுகறைள் 

வைிை சநாக்ைங்ைளுக்ைாை ெர்வசதெ நிதி பாிவர்த்தகனைகளயும் திகைக்ைளம் 

ஒழுங்குபடுத்துைிறது. ைட்டை முகறைள் பைிரங்ைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த 
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ைட்டை முகறைள் குறித்து வைிை வங்ைிைளுக்கு இயக்ை வழிமுகறைள் சதாடர்ந்து 

வழங்ைப்படுைின்றன. ைட்டை முகறைள் பின்வருமாறு. 

I. முற்பைக் சைாடுப்பனவுைள் 

II. ஏற்றுக்சைாள்வதற்கு எதிரான ஆவைங்ைள் 

III. ைடன் ைடிதங்ைள் 

IV. சைாடுப்பனவுக்கு எதிரான ஆவைங்ைள் 

V. திறந்த ைைக்குைள் 

VI. ெரக்கு அடிப்பகடயில் பைம் 

 

இைங்ைாத அகனத்து சைாடுப்பனவுைளுக்கும் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி 

ைட்டுப்பாட்டாளரால் முன் ஒப்புதல் வழங்ைப்பட சவண்டும். இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு விதிமுகறைகள மீறினால் அபராதம் வசூலிக்ை இலங்கை 

சுங்ை இயக்குநர் சஜனரலுக்கு அறிவிக்ைப்படும். 

 

2.5.1   அந்நிய செலாவைியற்ற அடிப்பகடயில் இறக்குமதி  

5,000 அசமாிக்ை டாலருக்கும் அதிைமான (5000 அசமாிக்ை டாலர்) மதிப்புள்ள அந்நிய 

செலாவைியற்ற அடிப்பகட இறக்குமதியின் அகனத்து இறக்குமதிைளுக்கும் 

ஏற்றுமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டாளாிடமிருந்து (சபாது) ஒப்புதல் சபறப்பட 

சவண்டும். 
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mj;jpahak; 3- tUlj;jpw;fhd KOikahd nrayhw;Wif 

 

3.1. 2019 டிெம்பர் 31 முடிவுற்ற ைாலத்திற்ைான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று    
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3.2 2019 டிெம்பர் 31 முடிவுற்ற ைாலத்திற்ைான நிதிச் நிகலகம கூற்று    
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3.3 2019 டிெம்பர் 31 முடிவுற்ற ைாலத்திற்ைான ைாசுப் பாய்ச்ெல் பற்றிய கூற்று 
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3.4 வருமான செைாிப்பு செயலாற்றுகை 

             ரூபா ,000 

வருமான 

குறியீடு 

வருமான 

குறியீட்டி

ன் விபரம் 

வருமான மதிப்பீடு செைாிக்ைப்பட்ட வருமானம் 

அெல் 

மதிப்பீடு 

இறுதி 

மதிப்பீடு 

சதாகை 

(ரூபா) 

இறுதி வருமான 

மதிப்பீடு % 

10.01.03.00 

இறக்கும

தி மற்றும் 

ஏற்றுமதி 

உாிம 

ைட்டைம் 

1,600,000 1,600,000 1,542,977 96% 

 

  

3.5  ஒதுக்ைீட்டுப் பயன்பாட்டின் செயலாற்றுகை      

          ரூபா ,000 

ஒதுக்ைீட்டு 

வகை 

ஒதுக்ைீட்டு ஏற்பாடு உன்கமயான 

செலவினம் 

இறுதி ஒதுக்ைீட்டின் 

% ஆை ஒதுக்ைீட்டுப் 

பயன்பாடு 

அெல்  

ஒதுக்ைீடு 
இறுதி ஒதுக்ைீடு 

மீண்சடழும் 64,000 67,371 65,084 97% 

மூலதனம் 2,000 1,800 1,673 93% 

 

 

3.6  நி.பி. குறிப்பு (FR)208 பிரைாரம் ஏகனய அகமச்சுக்ைள்/ திகைக்ைளங்ைளின் 

முைவராை இத்திகைக்ைளம் / மாவட்டச் செயலைம்/ மாைாை ெகபக்ைான 

செலவினத்திற்ைான ஒதுக்ைீடு. 
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3.7  நிதி அல்லாத சொத்து அறிக்கையிடல் செயலாற்றுகை    

             
           

ஆதன 

குறியீடு 
குறியீட்டு விபரம் 

2019.12.31 

திைதியசுற்

றாய்வுச் 

ெகப 

அறிக்கை 

படி மீதி 

2019.12.31 

திைதிய நிதி 

நிகலகம 

அறிக்கை 

படி மீதி 

எதிர்ைாலத்தில் 

ைைக்ைிட 

சவண்டியது 

அறிக்

கையிட

ல் 

முன்சன

ற்றம்  %  

9151 
ைட்டிடம் மற்றும் 

ைட்டகமப்பு   -    

9152 
இயந்திரம் மற்றும் 

உபைரைம் - 31,255,187   

9153 ைாைி  -    

9154 
அருவமான 

சொத்துக்ைள்   -    

9155 ைாைி  -    

9160 
உயிாியல் 

சொத்துக்ைள் -    

9180 
குத்தகை 

சொத்துக்ைள் -    

Chart No 18: performance of the non-financial reporting 
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3.8 fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if (Report of the Auditor General) 
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mj;jpahak; 4- செயலாற்றுகை சநறிமுகற 

4.1 நிறுவனத்தின் செயற்திறன் குறிைாட்டிைள் (செயற்பாட்டுத் திட்டம்) 

 

விசஷட குறிைாட்டிைள் 

எதிர்பார்க்ைப்பட்ட ெதவீதத்தில் உண்கமயான 

சவளியீடு (%) 

100% - 90% 75% - 89% 50% - 74% 

வர்த்தமானி பிரசுரம் 
   

வழிைாட்டல் மற்றும் 

சைாள்கைைகன தயாாித்தல் 
   

பயிற்ெிசநறிைகள 

செயற்படுத்தல் 
   

அட்டவகை. 7 :செசெயலாற்றுகை சநறிமகற 

 

mj;jpahak;- 5  நிகலயான அபிவிருத்தி இலக்குைகள அகடதல் 

 

2015 ஆம் ஆண்டு ஐக்ைிய நாடுைள் ெகபயின் சபாதுச் ெகபயில், உலைத் 

தகலவர்ைள் உலைளவில் 17 நிகலயான அபிவிருத்தி இலக்குைகளயும் 169 

இலக்குைகளயும் அறிமுைப்படுத்தினர். நிகலயான அபிவிருத்திக்ைான 2030 நிைழ்ச்ெி 

நிரலுக்ைான மனிதசநயம், பூமி மற்றும் செழிப்பு செயல் திட்டங்ைள், பரவலான 

சுதந்திரத்தில் உலைளாவிய அகமதிகய வலுப்படுத்துவதற்ைான முயற்ெிைள், தீவிர 

வறுகம உள்ளிட்ட வறுகம வடிவங்ைகள ஒழித்தல், மனித உாிகமைகள 

சமம்படுத்துதல், பாலின ெமத்துவம் மற்றும் சபண்ைள் மற்றும் சபண்ைள் மற்றும் 

அகனத்து பங்குதாரர்ைளின் ஒத்துகழப்பும் இந்த இலக்குைளில் அடங்கும். 

 

உலைளாவிய நிகலயான அபிவிருத்திக்ைான அணுகுமுகறயாை இலங்கை 

அரொங்ை நிறுவனங்ைகள ஏற்றுக்சைாள்வதும் நீண்டைால அபிவிருத்தி உத்திைகள 

நகடமுகறப்படுத்துவதும் குறித்து நிகலயான அபிவிருத்தி ைவுன்ெில் நிதியுதவி 

அளிக்கும் பட்டகறைளில் எங்ைள் துகற பங்சைற்றது. திகைக்ைளத்தின் பார்கவ, 

பைி மற்றும் பங்கு ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில், திகைக்ைளம் உலைளாவிய 

நிகலயான அபிவிருத்தி இலக்குைள் மற்றும் இலக்குைகள அகடயாளம் 

ைண்டுள்ளது. அகதத் சதாடர்ந்து, திகைக்ைளத்தின் சநாக்ைங்ைள் நிகலயான 

அபிவிருத்தி சநாக்ைங்ைளுக்ைான நீண்டைால பார்கவ மற்றும் அதன் 

முன்சனற்றத்கத அளவிடுவதற்ைான அளவுசைால்ைகளக் சைாண்டிருந்தன. 
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நிறுவப்பட்ட குறிக்சைாள்ைள் மூலம் நாட்டின் நிகலயான வளர்ச்ெிக்ைான ொியான 

சநரத்தில் சதகவகய உைர எங்ைள் துகற நடவடிக்கைைகளத் சதாடங்ைியுள்ளது. 

திகைக்ைளத்தின் சநாக்ைங்ைகள அடிப்பகடயாைக் சைாண்ட நிகலயான 

அபிவிருத்தி இலக்குைள் பின்வருமாறு. 

 

5.1. milahsk; fhzg;gl;l epiyNgwhd mgptpUj;jp ,yf;Ffs; 

 

ஆசராக்ைிய வாழ்விகன உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் அகனத்து 

வயதினாினதும் நலன்ைகள ஊக்குவித்தல் (நிகலயான அபிவிருத்தி 

இலக்குைள் இல. 03) 

உள்ளூர் சபாருளாதாரத்தில் தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தும் இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதிகய அகடயாளம் ைண்டு, ைட்டுப்படுத்தி, ஒழுங்குபடுத்துவதன் 

மூலம் அரொங்ைம் நிர்ையித்த வளர்ச்ெி இலக்குைகள அகடய எங்ைள் துகற 

ஒரு ஒழுங்குமுகற அகமப்பாை செயல்படுைிறது. இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 

மற்றும் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் சபாருட்ைள் சபாருளாதாரம், சபாது 

சுைாதாரம், சுற்றுச்சூழல் ஆைியவற்கறப் பாதுைாப்பதற்கும், சபாதுமக்ைளின் 

நலனுக்ைாை நாட்டின் பாதுைாப்கப உறுதி செய்வதற்கும் 

ைட்டுப்படுத்தப்படுைின்றன. அங்கு, விதிமுகறைள் அத்தகைய 

சபாருட்ைளுக்ைான தரங்ைகளக் குறிப்பிடுைின்றன அல்லது அத்தகைய 

சபாருட்ைளின் இறக்குமதி அல்லது ஏற்றுமதி உாிமம் சபற சவண்டும். 

விதிமுகறைள் விதிக்ைப்பட சவண்டிய சபாருட்ைகள அகடயாளம் ைாண்பது 

பிற சதாடர்புகடய அரசு நிறுவனங்ைளுடன் இகைந்து செய்யப்படுைிறது. 

 

ஓசொன் படலத்கத தீங்கு விகளவிக்கும் சபாருட்ைளிலிருந்து 

பாதுைாப்பதற்ைான நடவடிக்கைைள் எச்.எஃப்.ெி மற்றும் எச்.எஃப்.ெி ைலப்பு 

அனுமதிைளாை எடுக்ைப்பட சவண்டும் என்று மாண்ட்ாீல் மாநாட்டின் 

ெர்வசதெ மாநாடு கூறுைிறது. கூடுதலாை, 5 ஆண்டுைளுக்கும் சமலாை 

வாைனங்ைகள இறக்குமதி செய்வது மற்றும் ைெடு இறக்குமதி செய்வது 

சுற்றுச்சூழல் பாதுைாப்பு மற்றும் ெிைிச்கெ ைழிவுைள் மற்றும் ெங்ைிலி 

மரக்ைட்கடைகள இறக்குமதி செய்வதற்ைான உாிமக் ைட்டுப்பாடுைளுக்கு 

உட்பட்டது. இறக்குமதி செய்யும் விளக்குைள் மற்றும் ைாத்தாடிைள் கநலான், 

பாலிதீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக் சபான்ற ெிகதவகடயாத சபாருட்ைளின் 

ைட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. 
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 நிகலயான அபிவிருத்திக்ைான உலைளாவிய ஒத்துகழப்கப 

நகடமுகறப்படுத்துவகத வலுப்படுத்துதல் மற்றும் புதுப்பித்தல் (நிகலயான 

அபிவிருத்தி இலக்குைள் இல. 17) 

நிகலயான அபிவிருத்தி இலக்குைகள சநாக்ைி அரொங்ைத்தால் 

நிகறசவற்றப்படும் சைாள்கைைகள செயல்படுத்துவதற்கும், 

ஒருங்ைிகைப்பதற்கும், ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் திகைக்ைளத்தின் 

சபாறுப்பு. இதன் ைீழ், அரொங்ைக் சைாள்கைைகள அமுல்படுத்துதல் மற்றும் 

ஒழுங்குமுகறைகள முகறயாை செயல்படுத்துவகத உறுதி செய்தல் மற்றும் 

ெர்வசதெ வர்த்தைத்தில் விதிமுகறைகள வலுப்படுத்துதல் மற்றும் 

நகடமுகறப்படுத்துதல் ஆைியவற்றின் துகறொர் சநாக்ைங்ைள் 

குறிப்பிடத்தக்ைகவ. ஐ.நா. ெகபயின் பாதுைாப்பு ைவுன்ெில் ெட்டம் 1540 

மற்றும் இலங்கையில் வர்த்தை வெதி ஒப்பந்தம் ஆைியவற்கற 

நகடமுகறப்படுத்துவது சைாள்கை ஒருங்ைிகைப்பின் நிகலயான வளர்ச்ெி 

இலக்குைகள அகடைிறது மற்றும் சைாள்கை ஒத்திகெவின் மூலம் 

உலைளாவிய சபாருளாதார சபாருளாதார ஸ்திரத்தன்கமகய 

சமம்படுத்துைிறது. 

 

நிகலயான அபிவிருத்திக்கு அகமதியான மற்றும் அகனத்கதயும் 

உள்ளடக்ைிய ெமுதாயத்கத உருவாக்குதல், அகனவருக்கும் நீதிக்ைான 

வாய்ப்புைகள வழங்குதல் மற்றும் அகனத்து மட்டங்ைளிலும் பயனுள்ள 

மற்றும் சபாறுப்பான நிறுவனங்ைகள உருவாக்குதல். (நிகலயான 

அபிவிருத்தி இலக்குைள் இல. 03) 

 

இந்த நிகலயான அபிவிருத்தி இலக்கு, சதெிய ெட்ட அகமப்பு, ெர்வசதெ மரபுைள் 

மற்றும் ஒப்பந்தங்ைளின்படி சபாதுமக்ைள் தைவல்ைகள அணுகுவகத உறுதிசெய்ய 

முயல்ைிறது. இலஞ்ெம் ஊழகல ஒழிக்ைிறது மற்றும் அகனத்து மட்டங்ைளிலும் ஒரு 

பயனுள்ள சபாறுப்புக்கூறல் மற்றும் சவளிப்பகடத்தன்கம நிறுவனத்கத 

நிறுவுைிறது. 

 

இலக்கு 

/சநாக்கு 
இலக்குைள் அகடவுச் சுட்டி 

இதுவகர அகடவு 

ெதவீதம் 

0%-

49%  

50%- 

75% 

75%-

100%  

ஆசராக்ைியமா

ன 
சபாருளாதாரம், சபாது சதெிய பாதுைாப்பு, 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
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வாழ்க்கைகய 

ஊக்குவித்தல் 

மற்றும் 

அகனத்து 

வயதினாின் 

நலகனயும் 

ஊக்குவித்தல். 

சுைாதாரம், சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் சதெிய 

பாதுைாப்பு 

ஆைியவற்றின் மூலம் 

மக்ைளின் நல்வாழ்கவ 

உறுதி செய்வதற்ைாை 

இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதிகய 

ஒழுங்குபடுத்துதல் 

மற்றும் 

ஒழுங்குபடுத்துதல். 

சபாது சுைாதாரம் 

ஆைியவற்றிற்ைாை 

ைட்டுப்படுத்த 

பாிந்துகரக்ைப்பட்ட 

சபாருட்ைளின் 

எண்ைிக்கையுடன் 

ஒப்பிடும்சபாது 

விதிமுகறைளால் 

ைட்டுப்படுத்தப்படும் 

சபாருட்ைளின் 

எண்ைிக்கை. 

வாைன உமிழ்வு 

சொதகன மற்றும் 

பாதுைாப்பு 

அளவீடுைளின் 

இைக்ைம் ைாரைமாை 

நிராைாிப்புைளின் 

எண்ைிக்கை. 

 

  

நிகலயான 

அபிவிருத்திக்

ைான 

உலைளாவிய 

ஒத்துகழப்கப 

நகடமுகறப்ப

டுத்துவகத 

வலுப்படுத்துத

ல் மற்றும் 

புதுப்பித்தல் 

ெர்வசதெ வர்த்தைத்தில் 

விதிமுகறைகள 

அமல்படுத்துதல் மற்றும் 

பலப்படுத்துதல் 

இலங்கையில் ஐ.நா. 

பாதுைாப்பு ைவுன்ெில் 

தீர்மானத்கத  -1540 

செயல்படுத்த 

ைாலக்சைடுகவ 

நிகறவு செய்தல் 

 

  

பயிற்ெி திட்டங்ைள் மூலம் 

அறிவு, திறன்ைள் மற்றும் 

ஊழியர்ைளின் திறகன 

வளர்த்தல் 

ஒரு பைியாளருக்கு 

ெராொி பயிற்ெி சநரம் 

 
  

சவளிநாட்டு பயிற்ெி 

திட்டங்ைளில் 

பங்சைற்ற 

ஊழியர்ைளின் 

எண்ைிக்கை 

 

  

 இலஞ்ெம் மற்றும் ஊழல் 

இல்லாத சபாறுப்புைள் 

சபாறுப்புக்கூறலுடன் 

உற்பத்தி மூலதனத்கத 

உருவாக்குதல் 

இலஞ்ெம் மற்றும் 

ஊழல் சதாடர்பாை 

சபறப்பட்ட புைார்ைள் 

மீது எடுக்ைப்பட்ட 

நடவடிக்கை 

 

 
 

 

திகைக்ைளத்தின் 

முக்ைிய சநாக்ைத்கத 

அகடய வருடாந்த 

பட்சஜட் ஒதுக்ைீட்கட 

திறம்பட பயன்படுத்துதல் 
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சபாதுமக்ைளுக்கு 

அணுைக்கூடிய 

தைவல்ைளின் 

ஆதாரங்ைகள 

ஊக்குவித்தல். 

பட்சஜட் 

ஒதுக்ைீட்கடப் 

பயன்படுத்துதல் 

 

  

       அட்டவகை 8:  நி.அ. இலக்குைளின் முன்சனற்றம் 

 

5.2  தற்சபாது, நிகலயான அபிவிருத்தி இலக்குைகள எதிர்சைாள்ளும் மிைப் 

சபாிய ெவால்ைளில் திகைக்ைளம் உள்ளது 

திகைக்ைளத்தின் செயல்திறகன சமம்படுத்துவதற்கும், சபாதுமக்ைளுக்கு மிைவும் 

திறகமயான செகவகய வழங்குவதற்கும், லஞ்ெம் ஊழல் அபாயங்ைகளக் 

குகறப்பதற்கும் ஒரு தைவல் சதாழில்நுட்ப அகமப்பு நிறுவப்பட சவண்டும். இருப்பினும், 

இது ஒரு ெவாலான பைியாகும், ஏசனனில் இது த.சதா அகமப்கப நிறுவ நிகறய 

செலவாகும். திகைக்ைளம் மற்ற அரெ நிறுவனங்ைளுடன் ஒத்துகழத்து, அவர்ைளின் 

ஆதரசவாடு இலக்குைகள அகடய சவண்டும். பிற அரசு நிறுவனங்ைளுக்கு ஒரு பைி 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளது, சமலும் இந்த செயல்பாடுைகள செயல்படுத்துவதன் முன்சனற்றம் 

துகற ொர்ந்த இலக்குைளில் முக்ைியமான தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தும். இந்த பைிைகளச் 

செய்வதில் இந்த அரசு நிறுவனங்ைள் செய்த முன்சனற்றம் எங்ைள் துகறயின் 

ைட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது, இது மற்சறாரு ெவாலாகும். இந்த ெவால்ைகள 

ெமாளிக்ைவும், நிகலயான வளர்ச்ெிகய சநாக்ைி நைரவும் துகற ைடுகமயாை உகழத்து 

வருைிற
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mj;jpahak; 6- kdpj ts tpguf; Fwpg;G 

 

6.1 பதவியைி வகுதி 

திகைக்ைளத்தின் ஊழியர்ைள் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிகய ஒழுங்குபடுத்துதல், உாிமங்ைள் / பற்றுைள் மற்றும் வருவாய் 

வசூல் ஆைியவற்கற வழங்குவதற்ைான சைாள்கைைகள உருவாக்கும் பைியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மற்றும் 

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு திறம்பட மற்றும் பயனுள்ள செகவகய கூட்டாை வழங்குவதில் உறுதியாை உள்ளனர். 

பதவி செகவ 
தரம்/வ

குப்பு 

ெம்பள 

குறியீடு 

செகவ 

மட்டம் 

முைாகமத்துவ 

செகவ 

திகைக்ைளத்தி

னால் 

அங்ைீைாிக்ைபட்

ட பதவியைி 

நகடமுகற 

பதவியைி 

2019.01.01 முதல் 2019.12.31 

வகரயான ைாலப்பகுதி 

ந
ிர

ந்
த

ர
  

ஒ
ப்

ப
ந்

த
 

அ
க

வ
ய

 

ந
ிர

ந்
த

ர
  

ஒ
ப்

ப
ந்

த
 

அ
க

வ
ய

 

ஏ
க

ன
ய

 (
ப

த
ில்

) 

ஆ
ட்

ச
ெ

ர்
ப்

பு
 

ப
த

வ
ியு

ய்
வு

 

இ
ர
ண்

ட
ா
ம்

ந
க

ல
 

ப
த

வ
ி வ

ில
ை

ல்
 

ெ
க

வ
ய

க
ன

 

வ
ிட்

டு
ச்

ச
ெ

ல்
ல்

ல்
 

வ
ில

க்
ை

ல்
 

இ
க

ள
ப்

ப
ா
ர
ல்

 

ம
ர
ை

ம்
 

இறக்குமதி 

ஏற்றுமதி 

ைட்டுப்பாட்டாள

ர் நாயைம் 

இலங்கை 

நிர்வாை செகவ 
விசெட 

SL 3-

2016 

ெிசரட்ட 

மட்டம் 
1 0 0 1 0 0          

இறக்குமதி 

ஏற்றுமதி 

ைட்டுப்பாட்டாள

ர் 

இலங்கை 

நிர்வாை செகவ 
1 

SL 1-
2016 

ெிசரட்ட 

மட்டம் 
2 0 0 2 0 0          
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பிரதான 

ைைக்ைாளர் 

இலங்கை 

ைைக்ைாளர் 

செகவ 
1 

SL 1-
2016 

ெிசரட்ட 

மட்டம் 1 0 0 1 0 0          

பிரதான 

உள்ளைக் 

ைைக்ைாய்வாளர்  

இலங்கை 

ைைக்ைாளர் 

நிர்வாை செகவ 

 

1 
SL 1-
2016 

ெிசரட்ட 

மட்டம் 
1 0 0 1 0 0          

பிரதி  /உதவி 

ைட்டுப்பாட்டாள

ர் 

இலங்கை 

நிர்வாை செகவ II/III 
SL 1-
2016 

ெிசரட்ட 

மட்டம் 6 0 0 4 0 0          

ெட்ட அலுவலர் 

 II/III 
SL 1-
2016 

ெிசரட்ட 

மட்டம் 
1 0 0 0 0 0          

நிர்வாை 

அலுவலர் 

முைாகமத்துவ 

செகவ 
சுப்ரா 

தரம் 

MN 7-
2016 

மூன்றாம் 

மட்டம் 1 0 0 1 0 0        1  

சமாழிசபயர்ப்பா

ளர் 

சமாழிசபயர்ப்

பாளர் செகவ I/III 
MN 6-
2016 

மூன்றாம் 

மட்டம் 2 0 0 1 0 0          

தைல் 

சதாடர்பாடல் 

சதாழில்நுட்ப 

அலுவலர் 

இலங்கை தைல் 

சதாடர்பாடல் 

சதாழில்நுட்ப

செகவ  

 

II 

 

MN 6-
2016 

மூன்றாம் 

மட்டம் 1 0 0 1 0 0          

 

III 

 

MT 1-
2016 

இரண்டா

ம் மட்டம் 0 0 0 1 0 0          

முைாகமத்துவ 

வ.செ.தி 

உதவியாளர் 

திகைக்ைளம் 

- 
MN 4-
2016 

இரண்டா

ம் மட்டம் 1 0 0 0 0 0          

தரவு 

முைாகமத்துவ 

உதவியாளர் 

திகைக்ைளம் 

- 
MN 4-
2016 

இரண்டா

ம் மட்டம் 1 0 0 1 0 0          
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புலைாய்வு 

அலுவலர் 

திகைக்ைளம் 

- 
MN 4-
2016 

இரண்டா

ம் மட்டம் 2 0 0 2 0 0          

தைல் 

சதாழில்நுட்ப 

உதவியாளர் 

திகைக்ைளம் 

- 
MN 4-
2016 

இரண்டா

ம் மட்டம் 1 0 0 0 0 0          

சைாள்கை 

மற்றும் 

திட்டமிடல் 

உதவியாளர் 

திகைக்ைளம் 

- 
MN 4-
2016 

இரண்டா

ம் மட்டம் 
1 0 0 0 0 0          

ஆராய்ச்ெி 

அலுவலர் 

திகைக்ைளம் 

- 
MN 4-
2016 

இரண்டா

ம் மட்டம் 1 0 0 0 0 0          

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் 

அபிவிருத்தி 

அலுவலர் 

செகவ 

I/ II /III 
MN 4-
2016 

இரண்டா

ம் மட்டம் 4 0 0 9 0 0          

முைாகமத்துவ 

செகவ அலுவலர் 

முைாகமத்துவ 

செகவ 

அலுவலர் 

செகவ 

I/ II /III 
MN 2-
2016 

இரண்டா

ம் மட்டம் 
57 0 0 44 0 0          

ொரதி ொரதி செகவ 

I/ II /III 
PL 3-
2016 

ஆரம்ப 

மட்டம் 5 0 0 5 0 0  2        

அலுவலை 

உதவியாளர் 

அலுவலை 

உதவியாளர் 

செகவ 

I/ II /III 
PL 1-
2016 

ஆரம்ப 

மட்டம் 15 0 0 11 0 0  5        

சமாத்தம் 104 0 0 85 0 0  7      1  

 

 

 

அட்டவகை 1 :  பதவியைிசபாழிப்பு – 2019.12.31 அன்று 
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6.2 gzpahsu;fspd; Nkyhz;ik (Kfhik) 

 

 

 

 

 

 

 

சதகவயான ஊழியர்ைகள வழங்ை நாங்ைள் சைாாியிருந்தாலும், சமாத்த ஊழியர்ைளின் 

எண்ைிக்கை இன்னும் பூர்த்தி செய்யப்படவில்கல மற்றும் ஊழியர்ைளின் பற்றாக்குகற 

திகைக்ைளத்தின் செயல்திறனில் தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தக்கூடும், ஆனால் எதிர்பார்த்த 

செயல்திறகன பூர்த்தி செய்ய முடிந்தது நகடமுகறயில் உள்ள ஊழியர்ைளின் ொியான 

முைாகமத்துவமாகும். 

6.3 மனித வள அபிவிருத்தி 

திகைக்ைளத்தின் செயல்திறன் மற்றும் உற்பத்தித்திறகன சமம்படுத்துவதற்ைான 

சநாக்ைத்துடன் அதிைாாிைளின் அறிவு, திறன்ைள் மற்றும் அணுகுமுகறைகள 

சமம்படுத்துவதற்ைாை, 2019 ஆம் ஆண்டில் பல உள்ளூர் பயிற்ெி திட்டங்ைள் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டன மற்றும் அதிைாாிைள் சவளிநாட்டு பயிற்ெி திட்டங்ைளுக்கு 

அனுப்பப்பட்டனர்.  இந்த பயிற்ெித் திட்டங்ைள் துகற அலுவலர்ைளின் அறிவு மற்றும் 

செயல்திறனின் அளகவ அதிைாித்துள்ளன. 

த
ர
ம்

 

பயிற்ெிசநறி 

பங்குபற்

றுநர் 

எண். 

ைாலம் 

முதலீடு (ரூபா) 
பயிற்ெி நிறுவைம்/ 

நாடு உள்நாடு சவளி நாடு 

ப
த

வ
ிந

ிக
ல

 

வைிை சநறிமுகறைள் 

மற்றும் தனிப்பட்ட 

பிராண்டிங் 
1 2019.07.25 8,900.00 

 டி. அன்ட்  ஆர் 

நிபுைத்துவ 

சமம்பாட்டு 

நிறுவனம் 

வைிை சமலாண்கம 

பட்டம் இளங்ைகல 1 2019.07.30 390,000.00 
 

சைாழும்பு 

பல்ைகலக்ைழைம் 

பதவி, செகவ, தரம் 

அங்ைீைாிக்ைப்

பட்ட 

பதவியைி 

நகடமுகற 

பதவியைி 

பற்றாக்

குகற 
சமலதிை 

ெிசரட்ட 12 09 03 - 
மூன்றாம் நிகல 04 03 01 - 
இரண்டாம் நிகல 68 57 11 - 
ஆரம்ப 20 16 04 - 
சமாத்தம் 104 85 19 - 
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ெம்பள பதிவுைகள 

தயாாித்தல் 1 
2019.09.04 -

2019.09.06 
18,000.00 

 

மிசலாதா எைடமி 

செயல்திறன் மதிப்பீடு 

மற்றும் செயலாக்ைம் 1 2019.11.26 5,000.00 

 இலங்கை  

அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

நிதி அறிக்கைைள் 

மற்றும் ஆண்டு 

அறிக்கைைள் 

தயாாித்தல் 

2 2019.11.26 8,000.00  

இலங்கை நிதி 

ைைக்ைீட்டு 

நிறுவனம் 

ப
ை

ிய
ா
ள

ர்
ை

ள்
 த

ர
ம்

 ம
ற்

று
ம்

 ச
ம

ம்
ப

ா
ட்

டு
 அ

த
ிை

ா
ா
ிை

ள்
 

26 வது ஆெிய 

ஏற்றுமதி 

ைட்டுப்பாட்டு மாநாடு 

1 
2019.02.26 -

2019.02.28 

 

183,487.00 ஜப்பான் 

ெர்வசதெ வர்த்தைத்தில் 

சதாழில்முகற 

ொன்றிதழ் பாடசநறி 
1 

2019.04.29 -

2019.05.18 

 

189,244.00 அவுஸ்திசரலியா 

2 ஆவது சதன் ெீனா - 

ஒத்துகழப்பு மாநாடு, 

ெீன-ஆெிய வர்த்தை 

ஒத்துகழப்புக் கூட்டம், 

2019 சதற்கு மற்றும் 

சதன்ைிழக்கு ஆெிய 

சபாருட்ைள் 

ைண்ைாட்ெி 

1 
2019.06.08 -

2019.06.13 

 

169,173.64 ெீனா 

ஒரு முடிவு ஒரு வழி 

நாடுைகள 

நிர்வைிப்பதற்ைான 

தனிப்பட்ட பயிற்ெி 

குறித்தசெயலமர்வு 

1 
2019.07.01 - 
2019.08.01 

 

175,270.00 ெீனா 

ஆெியா பெிபிக் 

வர்த்தை வெதி மாநாடு 1 
2019.09.17 -
2019.08.19 

 
55,430.00 இந்தியா 

16 வது ெர்வசதெ 

மூசலாபாய வர்த்தை 

ைட்டுப்பாடு மற்றும் 

எல்கல பாதுைாப்பு 

மாநாடு 

1 
2019.10.21 - 
2019.10.24  

 

55,915.00 ஸ்சைாட்லாந்து 
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இலங்கையில் 

ைட்டுமானம் மற்றும் 

சமலாண்கம மற்றும் 

சுதந்திர வர்த்தை 

மண்டல சமலாண்கம 

குறித்த பட்டகற 

3 
2019.10.10 -
2019.10.30  

 

540,636.00 ெீனா 

D
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....
....
....
....

 

         

ஓட்டுநர்ைள் மற்றும் 

இகளய 

ஊழியர்ைளின் பங்கு 

மற்றும் சபாறுப்பு 

1 
2019.03.11 - 

2019.03.12 
8,500.00  

இலங்கை மன்றக் 

ைல்லூாி 

நிதி விதிமுகறைள் 1 
2019.03.25 - 

2019.03.27  
18,000.00  மிசலாதா எைடமி 

மன அழுத்தம் 

சமலாண்கம 2 2019.04.04 7,000.00  
இலங்கை மன்றக் 

ைல்லூாி 

அலுவலை 

உதவியாளர்ைளுக்ைா

ன அலுவலை 

சமலாண்கம, 

சநறிமுகறைள் மற்றும் 

வாடிக்கையாளர் 

பராமாிப்பு 

1 
2019.04.04 - 

2019.04.05 
12,500.00  

டி. அன்ட் ஆர் 

நிபுைத்துவ 

சமம்பாட்டு 

நிறுவனம் 

அலுவலை 

உதவியாளர்ைளின் 

அணுகுமுகறைகளயும் 

சதாழில்முகற 

அறிகவயும் 

சமம்படுத்தவும் 

1 
2019.05.16 - 

2019.05.17 
8,500.00  

திறன் 

அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

சைாள்முதல் 

செயல்முகற 1 2019.05.08 8,500.00  
சதெிய சதாழில் 

ைல்வி நிறுவைம் 

அலுவலை 

அகமப்புைள் மற்றும் 

அலுவலை 

சமலாண்கம 

1 
2019.05.30 

2019.05.31 
8,500.00 

 

திறன் 

அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

உள்ளைக் ைைக்ைாய்வு 

1 
2019.05.23 - 

2019.05.24 
8,500.00 

 திறன் 

அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

சபாக்குவரத்து 

சமலாண்கம 1 
2019.06.20 - 

2019.06.21 
8,500.00 

 திறன் 

அபிவிருத்தி 

நிதியம் 
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தமிழ் ொன்றிதழ் 

பாடசநறி 1 
2019.06.03 

සිට දින 10 
15,000.00 

 
இலங்கை மன்றக் 

ைல்லூாி 

அ
ப

ிவ
ிர

த்
த

ி அ
லு

வ
ல

ர்
, 

மு
ை

ா
க

ம
த்

து
வ

 ச
ெ

க
வ

 அ
லு

வ
ல

ர்
, 
அ

லு
வ

ல
ை

 உ
த

வ
ிய

ா
ள

ர்
 

 

சநர முைாகமத்துவம் 
1 2019.06.08 3,000.00 

 சதெிய சதாழில் 

ைல்வி நிறுவைம்  

அகமச்ெரகவ 

விஞ்ஞாபனம் 

தயாாித்தல் 

செயலமர்வு 

1 2019.07.23 3,900.00 

 

இலங்கை மன்றக் 

ைல்லூாி 

தீயகைப்புப் பயிற்ெி 
2 2019.07.25 5,000.00 

 
ஐாி புரபடீஸ் 

வைிை சநறிமுகறைள் 

மற்றும் தனிப்பட்ட 

பிராண்டிங் 
1 2019.07.25 8,900.00 

 டி. அன்ட் ஆர் 

நிபுைத்துவ 

சமம்பாட்டு 

நிறுவனம் 

அரசு ெம்பள 

பதிசவடுைகள 

தயாாிக்கும் 

செயல்முகற 

2 
2019.07.31 -

2019.08.02 
36,000.00 

 

மிசலாதா எைடமி 

ெம்பள மாற்றம் மற்றும் 

ஓய்வூதியம் தயாாித்தல் 1 2019.09.24 3,800.00 

 
இலங்கை மன்றக் 

ைல்லூாி 

சதாடர்புகடய 

ைடகமைள், 

விருந்சதாம்பல் மற்றும்  

ஊழியர்ைளுக்ைான 

சநறிமுகறைள் குறித்த 

பயிற்ெி 

1 2019.10.01 4,000.00 

 

நிர்மான மற்றும் 

இயந்திர பயிற்ெி 

நிகலயம் 

முகறயான ைடிதம் 

எழுதும் திறன் 1 
2019.09.23 -

2019.09.24 
18,000.00 

 

மிசலாதா எைடமி 

2020 க்ைான சுங்ை 

அனுமதி 

நகடமுகறைள் மற்றும் 

ெர்வசதெ வர்த்தை 

விதிைளில் பதிப்பு 

மற்றும் மாற்றங்ைள் 

3 2019.11.26 25,650.00 

 

இலங்கைசதெிய 

கைத்சதாழில் 

ெகப 

முதலுதவி குறித்த 

பயிற்ெி 1 2019.11.30 3,000.00 
 

ஐாி புரபடீஸ் 

(தனி) ைம்பனி 
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வகரபு 01: ைிகடத்த பயிற்ெி வாய்ப்புைள் 

ெர்வசதெ மாநாடுைள் மற்றும் பயிற்ெித் திட்டங்ைளில் பங்சைற்பதன் மூலம், அதிைாாிைள் 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் துகறகயப் பற்றி நன்கு புாிந்து சைாள்ள முடிந்தது. 

இலங்கையின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுக் சைாள்கைைகள வகுப்பதில் 

இந்த அறிகவப் பயன்படுத்த இது எங்ைளுக்கு வாய்ப்பளித்தது. கூடுதலாை, 

இலங்கையின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி செயன்முகறகய உலைளாவிய 

சபாக்குைளுக்கு ஏற்ப மாற்றியகமக்ை துகறொர் அதிைாாிைள் தங்ைள் அறிவு மற்றும் 

வளங்ைகள பங்ைளிக்ை முடிந்தது. 

 

உள்நாட்டில் ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்ட பயிற்ெித் திட்டங்ைகளக் ைருத்திற் சைாண்டு, 

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு திருப்திைரமான செகவகய வழங்குவதற்கும் அலுவலை 

அகமப்புைகள முகறயாை பராமாிப்பதற்கும் ொியான வழிைாட்டல் உள்ளது என்பது 

சதளிவாைிறது. குறிப்பாை, சநர முைாகமத்துவம், அகமச்ெரகவ விஞ்ஞாபன அறிவு, 

சைாள்முதல் செயல்முகற, ஊதியப் பதிவு மற்றும் சபாது நிதி ஒழுங்குமுகறைளின் அறிவு 

சபான்ற பயிற்ெித் திட்டங்ைள் மூலம், அதிைாாிைள் தங்ைள் செகவயின் தரத்கத 

பராமாிக்ைவும், பாடப் பகுதிைள் குறித்த அறிகவப் சபறவும் முடிந்தது. 

 

அவெர ைாலங்ைளில் எவ்வாறு செயற்பட சவண்டும் என்பது குறித்து அதிைாாிைளுக்கு 

சதாிவிக்ை வெதிைள் வழங்ைப்பட்டன. தீ மற்றும் முதலுதவி பயிற்ெி ெிறப்பு பயிற்ெியாகும். 

சமாழித் திறன் மற்றும் விருந்சதாம்பல் குறித்த தனது அறிகவ சமம்படுத்துவதன் மூலம் 

துகறக்கு வரும் எந்தசவாரு வாடிக்கையாளருக்கும் திருப்திைரமான செகவகய வழங்ை 

திகைக்ைளம் முயன்றது. 
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2019 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பயிற்ெித் திட்டங்ைள் அவர்ைளின் செகவ 

திருப்திகய சமம்படுத்தி, அறிவுொர் அதிைாாிைளின் குழுவின் செகவகய சதெிய 

சமம்பாட்டு செயல்முகறக்கு பங்ைளிக்ை உதவியது. 

 

6.3.1. திகைக்ைளத்தினால் ஏற்பாடுசெய்யப்பட்ட பயிற்ெி சநறிைள் 

சமசல குறிப்பிட்டுள்ள பயிற்ெித் திட்டங்ைளுக்கு சமலதிைமாை, அகடயாளம் ைாைப்பட்ட 

துகறயின் சநாக்ைத்துடன் சநரடியாை சதாடர்புகடய ெிறப்பு பயிற்ெி அமர்வுைள் மற்றும் 

விழிப்புைர்வு திட்டங்ைகள திகைக்ைளம் ஏற்பாடு செய்தது. 

 

6.3.1.1 சமான்டிாியல் விழிப்புைர்வு நிைழ்ச்ெித் திட்டம் 

 இலங்கை மற்றும் பிற நாடுைளால் இயற்றப்பட்ட ைிைாலி திருத்தம் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

மைாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அகமச்சுடன் இகைந்து நகடசபற்றது. 

பூமியின் ஓசொன் பகடயின் முக்ைியத்துவம் மற்றும் ஓசொன் படலத்திற்கு மனித 

நடவடிக்கைைள் செதம் மற்றும் அகதப் பாதுைாப்பதில் திகைக்ைளத்தின் பங்கு குறித்து 

இந்த திட்டம் விாிவாை விவாதித்தது. 

 

ெி.எஃப்.ெி என்பது ஓசொன் படலத்கத செதப்படுத்தும் ஒரு வாயு மற்றும் இலங்கைக்கு 

ெி.எஃப்.ெி வாயு இறக்குமதி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இசத சபான்ற மற்சறாரு வாயு, 

எச்.எஃப்.ெி. 2030 ஆம் ஆண்டளவில் எச்.எஃப்.ெி மற்றும் அதன் எாிவாயுகவ 

இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்வகத நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்த 

ைட்டங்ைளுக்கு திகைக்ைளம் முக்ைியமாை சபாறுப்பாகும், இந்த சநாக்ைத்திற்ைாை 

சுற்றுச்சூழல் அகமச்ெின் ஓசொன் பிாிவு மற்றும் சமசல குறிப்பிட்டுள்ள வாயுக்ைளின் 

இறக்குமதிகய ஒழுங்குபடுத்துதல். இறக்குமதி ஒழுங்குமுகற செயல்முகறயின் 

தற்சபாகதய நிகல மற்றும் செயல்முகறக்ைான எதிர்ைால திட்டங்ைள் குறித்து 

அதிைாாிைளுக்கு விளக்ைமளிக்ைப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாை, துகறயில் 

பைிபுாியும் அதிைாாிைளின் அணுகுமுகறைகளயும் ஆளுகமகயயும் 

சமம்படுத்துவதற்கும், முதலாளி-பைியாளர் உறகவ சமம்படுத்துவதற்கும், குழு 

உைர்கவ சமம்படுத்துவதற்கும் பல்சவறு நடவடிக்கைைள் உருவாக்ைப்பட்டுள்ளன. 
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6.3.1.2  நாையச் செலாவைி ெட்டம்சதாடர்பான செயலமர்வு  

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி செயலாக்ைம் சதாடர்பான நிதி பாிவர்த்தகனைகள 

ஒழுங்குபடுத்துவது திகைக்ைளத்தின் சநாக்ைம். அதன்படி, அந்நிய செலாவைி 

செயல்முகற குறித்து அதிைாாிைளுக்கு அறிவுறுத்துவதற்ைான ஒரு திட்டம் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டது. திட்டத்தின் வளங்ைள் அந்நிய செலாவைி துகறயால் 

நிதியளிக்ைப்பட்டன. அந்நிய செலாவைி ெட்டத்தின் அடிப்பகடக் ைருத்துக்ைள், 

சைாள்கைைள், சநாக்ைங்ைள் மற்றும் ஒழுங்குமுகறைள் மற்றும் ெட்டத்தின் முக்ைிய 

பகுதிைள் ஆைியவற்கற இது எளிகமயான முகறயில் விளக்ைியது. சமலும், இ-ஃபண்ட் 

டிரான்ஸ்ஃபர் ைார்டு முகற மற்றும் இலங்கைக்கு சவளிசய ைைக்குைகளத் திறக்கும் 

செயல்முகற ஆைியகவ முன்னிகலப்படுத்தப்பட்டன. 

 

6.3.1.3 உற்பத்தித்திறன் எண்ைக்ைரு பற்றிய விழிப்புைர்வு நிைழ்ச்ெி 

திகைக்ைளத்துக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு திறகமயான செகவகய 

வழங்குவசதாடு, அலுவலைம் ஒழுங்ைாை செயல்பட உைந்த சூழகல உருவாக்குவகதயும் 

சநாக்ைமாைக் சைாண்டு 5 எஸ் என்ற ைருத்கத துகறக்கு அறிமுைப்படுத்த முடிவு 

செய்யப்பட்டது. முதற்ைட்ட நடவடிக்கையாை, சதெிய உற்பத்தித்திறன் செயலைத்துடன் 

இகைந்து 2019 இல் இந்த ைருத்து குறித்த மூன்று விழிப்புைர்வு நிைழ்ச்ெிைள் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டன. திட்டத்தின் ெிறப்பம்ெங்ைளில் ஒன்று, திட்டத்தின் உகரயாடல் தன்கம, 

இது அதிைாாிைள் தங்ைள் அன்றாட அலுவலை சவகலைகள எவ்வாறு எளிதாைவும் 

திறகமயாைவும் முடிக்ை முடியும் என்பகத எளிகமயாை விளக்குைிறது. 

 

6.3.1.4 இறக்குமதி ஆவைங்ைள் சதாடர்பான விழிப்புைர்வு நிைழ்ச்ெி  

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிகய ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைான முதன்கம நிறுவனம் என்ற 

வகையில், இறக்குமதி செயல்முகற சதாடர்பான அதிைாாிைளின் விழிப்புைர்கவ 

புதுப்பிக்ை சவண்டியதன் அவெியத்கத திகைக்ைளம் அகடயாளம் ைண்டுள்ளது. 

 

அதன்படி, இலங்கை சுங்ைத்தால் சுங்ைத்தால் வள விழிப்புைர்வு திட்டம் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டது. சுங்ை அனுமதி அறிக்கை, ைப்பல் சபாக்குவரத்து மற்றும் விமானப் 

சபாறுப்புைள் ஆைியவற்றில் உள்ள தைவல்ைள் மற்றும் அத்தகைய தைவல்ைளின் 

சபாருந்தக்கூடிய தன்கம குறித்து அவர்ைளுக்கு விளக்ைமளிக்ைப்பட்டது. சமலும், 

துல்லியமான சுங்ை அனுமதி அறிக்கைகய அகடயாளம் ைாைக்கூடிய வழிைள் குறித்து 

துகற அதிைாாிைளுக்கு அறிவிக்ைப்பட்டது. 
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இந்த திட்டத்தின் மூலம், அதிைாாிைள் இறக்குமதி செயல்முகற மற்றும் சமற்சொன்ன 

ஆவைங்ைகள தங்ைள் ைடகமைளில் ொியாைப் பயன்படுத்துவதன் முக்ைியத்துவத்கதப் 

பற்றி நன்கு புாிந்து சைாள்ள முடிந்தது. 

 

6.3.1.5  ெர்வசதெ வர்த்தை உடன்படிக்கைைள் பற்றிய விழிப்புைர்வு நிைழ்ச்ெி 

ெமீப ைாலங்ைளில், பிற நாடுைளுடனான வர்த்தை ஒப்பந்தங்ைள் குறித்து இலங்கை 

மத்தியில் ஒரு விவாதம் நகடசபற்றது, சமலும் ெர்வசதெ வர்த்தைத்திற்கும் ெர்வசதெ 

விவைாரங்ைளுக்கும் இகடயிலான சநரடி இகைப்பாை ெர்வசதெ வர்த்தை 

ஒப்பந்தங்ைகளப் பற்றி அதிைாாிைள் விழிப்புடன் இருக்ை சவண்டும். அதன்படி, 

யுஎஸ்எயிட் உதவியுடன் ெர்வசதெ வர்த்தை ஒப்பந்தங்ைள் குறித்த விழிப்புைர்வு திட்டம் 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. வர்த்தை ஒப்பந்தங்ைள், இலங்கை மற்றும் பிற நாடுைளுடனான 

ஒப்பந்தத்தின் விதிமுகறைள், ஒப்பந்தங்ைள் மூலம் இலங்கை அகடயக்கூடிய நன்கமைள், 

ொத்தியமான தீகமைள் மற்றும் எதிர்ைால ஒப்பந்தங்ைளில் கைசயழுத்திடும் சபாது 

ைருத்தில் சைாள்ள சவண்டிய பகுதிைள் குறித்து அதிைாாிைள் அறிந்திருந்தனர். 

 

ெர்வசதெ ஒப்பந்தம் மற்றும் குறிப்பாை இலங்கை-ெிங்ைப்பூர் ஒத்துகழப்பு ஒப்பந்தத்துடன் 

திகைக்ைளத்தின் பங்கு குறித்து அதிைாாிைளுக்கு விளக்ைமளிக்ைப்பட்டது. இறக்குமதி 

மற்றும் ஏற்றுமதி சைாள்கைைகள வகுப்பதிலும், ெர்வசதெ வர்த்தை பாிவர்த்தகனைகள 

ஒழுங்குபடுத்துவதிலும் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் துகறயாை வர்த்தை 

ஒப்பந்தங்ைளில் ைவனம் செலுத்த சவண்டியதன் அவெியத்கத புாிந்து சைாள்ள இந்த 

விழிப்புைர்வு திட்டம் எங்ைளுக்கு உதவியது. 

 

6.3.1.6 “சுபிலிபன்” அரெ செகவ - விழிப்புைர்வு நிைழ்ச்ெித்திட்டம் 

இலங்கையில் ஊழகல ஒழிப்பதற்ைான சதெிய செயல் திட்டம் இலஞ்ெம் அல்லது ஊழல் 

குற்றச்ொட்டுைகள விொாிக்கும் ஆகையத்தால் சவளியிடப்பட்டுள்ளது 2019-2023 

இலஞ்ெம் மற்றும் ஊழல் அந்த சபாறிமுகறயில் அரசு அதிைாாிைகள நியமிக்கும் 

சநாக்ைத்துடன் திகைக்ைள அதிைாாிைளுக்கு 1954 இன் 11 ஆம் இலக்ை இலஞ்ெம் மற்றும் 

ஊழல் விொரகை ெட்டம் குறித்து ைல்வி ைற்பிக்கும் திட்டத்கத நடத்துைிறது.  

 

 

 

6.3.1.7  மூசலாபாய சபாருட்ைள் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாடு 

2005 ஆம் ஆண்டு முதல், ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாடு மற்றும் சதாடர்புகடய எல்கல 

பாதுைாப்புத் திட்டத்தால் (Export Control and Related Border Security Program - EXBS) 
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இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் திகைக்ைளம், பாதுைாப்பு மற்றும் இலங்கை 

சுங்ை அகமச்சு சபான்ற சதாடர்புகடய நிறுவனங்ைளின் அரசு அதிைாாிைளுக்ைான 

மூசலாபாய நடவடிக்கைைள் சபாருள் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாடு குறித்த உள்ளூர் மற்றும் 

ெர்வசதெ பயிற்ெி மற்றும் விழிப்புைர்வு திட்டங்ைகள ஏற்பாடு செய்து வருைிறது. இந்த 

சநாக்ைத்திற்ைாை ஐந்து உள்ளூர் மற்றும் சவளிநாட்டு பயிற்ெி திட்டங்ைள் 2019 ஆம் 

ஆண்டில் நடத்தப்பட்டன, இந்த திட்டங்ைளில் பிற அரசு நிறுவனங்ைளின் அதிைாாிைள் 

பங்சைற்பகத உறுதி செய்ய இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு துகற 

சதகவயான நடவடிக்கைைகள எடுத்தது. 
 

குறிப்பாை, ஐக்ைிய நாடுைளின் பாதுைாப்பு ைவுன்ெில் தீர்மானம் 1540 இலங்கையில் 

செயல்படுத்துவதற்ைான ெட்ட பின்னைிகய எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது குறித்த 

வழிைாட்டுதகல வழங்குைிறது. இந்த பயிற்ெித் திட்டங்ைளில், பிராந்தியத்தில் உள்ள பிற 

நாடுைளில் (பிலிப்கபன்ஸ், ெிங்ைப்பூர்) ஏற்ைனசவ நகடமுகறயில் உள்ள மூசலாபாய 

சபாருட்ைள், ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டு அகமப்புைள், மூசலாபாய சபாருட்ைள் 

ைட்டுப்பாட்டு அகமப்புைள் எனக் ைருதப்படும் இரட்கட பயன்பாட்டு சபாருட்ைள் மற்றும் 

இராணுவ சபாருட்ைள் குறித்து அதிைாாிைள் அறிந்திருந்தனர். அந்தந்த நாடுைள், அந்த 

சபாருட்ைளின் முடிவு வாடிக்கையாளர் இறுதி-பயனகர தீர்மானித்தல் மூசலாபாய 

உருப்படிைகள எவ்வாறு அகடயாளம் ைாண்பது மற்றும் ஏற்றுமதி உாிம முகற. 

எதிர்ைாலத்தில் இலங்கையில் நிறுவப்படவுள்ள மூசலாபாய சபாருள் சமலாண்கம 

முகறகய அகமப்பதில் இந்த பயிற்ெித் திட்டங்ைள் மிைவும் மதிப்பு வாய்ந்தகவ. 

6.3.2. திகைக்ைளத்தினால் ஏற்பாடுசெய்யப்பட்ட பயிற்ெி சநறி பற்றிய தைவல் 

 பயிற்ெிசநறியின் சபயர் 
இடம்சபற்ற  

திைதி 

பங்குபற்றுநர் 

எண். 

1 மாண்ட்ாீல் விழிப்புைர்வு திட்டம் 2019.08.31 90 

2 அந்நிய செலாவைி ெட்டம் குறித்த பட்டகற 2019.09.18 25 

3 உற்பத்தித்திறன் சதாடர்பான அறிவூட்டல் 

செயலமர்வு 
2019.02.31, 2019.09.09 

2019.09.16, 2019.12.16 

11 

4 உற்பத்தித்திறன் என்ற ைருத்தின் விழிப்புைர்வு 2019.09.30 55 

5 ெர்வசதெ வியாபார உடன்படிக்கை 

சதாடர்பான செயலமர்வு 
2019.08.17 20 

6 இறக்குமதி செயல்முகற சதாடர்பான 

ஆவைங்ைள் குறித்த விழிப்புைர்வு திட்டம் 
2019.04.03 60 

7 ெர்வசதெ வர்த்தை ஒப்பந்தங்ைள் குறித்த 2019.01.22-2019.01.24 05 
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6.4   ஊழியர் நலன்புாி 

சவகலப்பழுமிக்ை ஊழியர்ைகளக் சைாண்ட இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் 

திகைக்ைளம், அதன் அதிைாாிைளின் நலனுக்ைாை பல்சவறு நடவடிக்கைைகள 

எடுத்துள்ளது. விகளயாட்டு, சபாழுதுசபாக்கு மற்றும் பைியாளர் நலன்புாிச் ெங்ைம் 

முக்ைிய பங்கு வைிக்ைிறது. 

 

6.4.1 திகைக்ைளம் 

அதிைாாிைளின் அறிகவ சமம்படுத்துவதற்கும், அவர்ைளின் ஓய்வு சநரத்கத 

திறம்பட செலவிடுவதற்கும் திகைக்ைள வளாைத்தில் ஒரு நூலைம் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

 

6.5  ைிம்புல்சவவவில் ெமுதாய பராமாிப்பு நிைழ்ச்ெித்திட்டம் 

1969 ஆம் ஆண்டின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுச் ெட்டத்தால் 

நிறுவப்பட்ட இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் துகற, அதன் அகர 

நூற்றாண்டு ைால செகவகய 2019 இல் குறித்தது. எங்ைள் ஐம்பது பார்கவயில் ஒரு 

ைடினமான ைிராமத்திற்ைான ெமூை செகவ திட்டத்கத செயல்படுத்த நலன்புாி 

ெங்ைம் முடிவு செய்தது. "ெிறந்த எதிர்ைாலத்திற்ைாை சுற்றுச்சூழகலயும் 

சபாதுமக்ைகளயும் பாதுைாத்தல்" என்ற அதன் பார்கவயின் ஒரு பகுதியாை 

சைாண்டாட்ட ஆண்டுைள். ெிறுநீரை சநாய் பரவும் ஒரு ைிராமத்கதத் 

சதர்ந்சதடுப்பதன் மூலம் நாட்டு மக்ைளுக்ைாை ெமூை அடிப்பகடயிலான திட்டத்கத 

சதாடங்குவகத இது சநாக்ைமாைக் சைாண்டுள்ளது. சைாழும்பிலிருந்து 224 ைி.மீ 

தூரத்தில் உள்ள அனுராதபுரா மாவட்டத்தில் உள்ள மஹாவிலாச்ெியா பிரசதெ 

செயலை பிாிவில் உள்ள சதாகலதூர ைிராமமான ைிம்புல்சவவா, ெமூை செகவைள் 

திகைக்ைளத்தின் பயனாளிைள் ைிராமமாை மாற்றப்பட்டுள்ளது. 

அதன்படி, ைிராமத்தில் ெமூை சமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் இரண்டு முக்ைிய கூறுைள் 

இருந்தன. அதாவது, 

 

1. ைிராம மக்ைளின் குடிநீர் பிரச்ெிகனக்கு தீர்வு ைாை தகலைீழ் 

ஒஸ்சமாெிஸ் ஆகல அகமத்தல். 

விழிப்புைர்வு திட்டம் 2019.06.19-2019.06.20 

2019.09.10-2019.09.12 

2019.10.31-2019.11.01 
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2. ஆனந்த வித்யாலயாவின் நவீனமயமாக்ைல், ைிம்புல்சவவா, ைிராமத்தில் 

உள்ள ஒசர பள்ளி மற்றும் அகனத்து அடிப்பகடத் சதகவைகளயும் 

பூர்த்தி செய்ைிறது. 

 

 தகலைீழ் ஒஸ்சமாெிஸ் ஆகல நிறுவுதல் 

ைிம்புல்சவவா ைிராமத்தில் 450 குடும்பங்ைள் வாழ்ைின்றன, அங்கு விவொயிைள் 

சபரும்பான்கமயாை வாழ்ைின்றனர். அவர்ைள் எதிர்சைாள்ளும் முக்ைிய 

பிரச்ெிகனைள் சுத்தமான குடிநீகரக் ைண்டுபிடிப்பதில் உள்ள ெிரமம் மற்றும் 

ைிராமத்தில் ெிறுநீரை சநாய் பரவுதல். ைிம்புல்சவவா ஸ்ரீ தர்மவர்தன ராஜராம 

விஹாராயாவில் ஒரு நாகளக்கு 10,000 லீட்டர் சுத்திைாிக்ைப்பட்ட நீாின் நீர் 

வடிைட்டி அகமப்பு நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது ஒவ்சவாரு ைிராம மக்ைளுக்கும் 

எளிதில் அணுைக்கூடிய இடமாகும். ைைினி நிறுவல் மற்றும் நீண்டைால 

பராமாிப்பு ஆைியகவ இலங்கை ைடற்பகடயால் செய்யப்படும். 

 

 ஆனந்த வித்யாலயாவின் நவீனமயமாக்ைல், ைிம்புல்சவவா  

நீண்ட ைாலமாை ைவனத்கத ஈர்க்ைாத பாடொகல, ெிரமங்ைகள மீறி அப்பாவி 

குழந்கதைளின் எதிர்ைாலத்கத ைட்டிசயழுப்ப இன்னும் செயல்பட்டு வருைிறது. 

இது குகறந்த ெலுகை சபற்ற பாடொகல என்றாலும், அதன் மாைவர்ைள் 

பிராந்திய அளவிலான சபாட்டிைளில் ைலந்துசைாண்டு தங்ைள் திறகமகயக் 

ைாட்டியுள்ளனர். 

 

பாடொகல ைட்டிடங்ைள் நீண்ட ைாலமாை பாழகடந்த நிகலயில் இருந்தன, 

சமலும் அகனத்து ைட்டிடங்ைளும் பழுதுபார்த்து வண்ைம் தீட்டப்பட்டன. 

பாடொகல வகுப்பகறைளுக்கு ெர்வசதெ தரமான சமகெைள் மற்றும் சபஞ்சுைள் 

நன்சைாகடயாை வழங்ைப்பட்டன. அசத சநரத்தில் பாடொகல குழந்கதைளின் 

துப்புரவு வெதிைளும் சமம்படுத்தப்பட்டன. குழந்கதைளின் ைல்வி நிகலகய 

சமம்படுத்துவதற்ைாை, அவர்ைளின் பகடப்பாற்றல் மற்றும் திறகமைகள 

சவளிப்படுத்த ஒரு நூலைம் மற்றும் ைைினி அலகு மற்றும் சவளிப்புற 

ஆெிாியர்ைகள நன்சைாகடயாை வழங்ைியது. சமலும், பாழகடந்த நிகலயில் 

குழந்கதைள் நிறுத்தப்படுவது நவீனமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

அகனத்து மாைவர்ைளுக்கும் பாிசுப் சபாதிைள் உடற்பயிற்ெி புத்தைங்ைள் 

பாடொகல உபைரைங்ைள் ைாலைிைள் மற்றும் பிற அத்தியாவெிய சபாருட்ைள் 

வழங்ைப்பட்டன. இந்த ெமூை சபாறுப்புைர்வு திட்டத்தில் பங்ைளிப்பு செய்ய 

திகைக்ைள அலுவலர்ைளின் மிகுந்த உற்ொைம் இருந்தது. பாடொகலயின் 
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அகனத்து சமகெைள் மற்றும் நாற்ைாலிைள் திகைக்ைள அதிைாாிைளால் 

வகரயப்பட்டன. 

 

நலன்புாி ெங்ைம் நிதி செைாிப்பாளாிடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்டது, சமலும் 

திகைக்ைளத்தின் வாடிக்கையாளர்ைள் மற்றும் துகற ஊழியர்ைள் தங்ைள் 

தனிப்பட்ட பைத்திகனக் சைாண்டு ஒத்தகழப்பு வழங்ைினர். புதிதாை தகலைீழ் 

ஆஸ்சமாெிஸ் ஆகலயின் திறப்பு விழா 29 ஜூன் 2019 அன்று இறக்குமதி மற்றும் 

ஏற்றுமதி துகற ைட்டுப்பாட்டாளர் நாயைத்தினால் ைிம்புல்சவவ ஆனந்த 

வித்யாலயாத்தில் திறந்துகவக்ைப்பட்டது. 

 

mj;jpahak; 7-  இைக்ைப்பாட்டு அறிக்கை 
 

இல. ஏற்புகடய சதகவப்பாடு 

இைக்ைப்பாட்டு 

நிகலகம 

(இைக்ைமானது/ 

இைக்ைமற்றது) 

இைக்ைமற்றதாயின் 

அதுபற்றி சுருக்ைமாை 

விபாிக்ை 

எதிர்ைாலத்தி

ல் 

இைக்ைமற்ற

திகன 

தவிர்ப்பதற்கு 

முன்சமாழியு

ம் ொியான 

நடவடிக்கை

யாது 

1 பின்வரும் நிதி அறிக்கைைள் 

/ைைக்குைள் உாிய திைதியில் 

ெமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளன 

 

  

1.1 வருடாந்த நிதிஅறிக்கைைள் இைங்ைியது   

1.2 அரெ அலுவலர்ைள் 

முற்பைக் ைைக்கு 
இைங்ைியது   

1.3 வைிை மற்றும் உற்பத்தி 

முற்பைக் ைைக்குைள் 

வர்த்தை 

முற்பைக்ைைக்குைள் 

இைங்ைாகம 

  

1.4 ைளஞ்ெிய முற்பைக் ைைக்கு ஏற்புகடயதல்ல   

1.5 ெிறப்புமுற்பைக் ைைக்கு இைங்ைியது   

1.6 ஏகனய -   

2 புத்தைங்ைள் மற்றும் 

பதிவுைகளப் சபைல் 

(நி.பி.445) 
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2.1 சபாது நிர்வாை சுற்றறிக்கை 

267/2018இன் படி நிகலயான 

சொத்து பதிசவட்கட 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 

  

2.2 ஆள்ொர் சவதனாதிைள் 

பதிவு / தனிப்பட்ட ஊதிய 

அட்கடைகள புதுப்பித்தல் 

மற்றும் பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 

  

2.3 ைைக்ைாய்வு வினாக்ைள் 

பதிசவட்கட புதுப்பித்தல் 

மற்றும் பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 
  

2.4 உள்ளை ைைக்ைாய்வு 

அறிக்கைைள் பதிகவப் 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 

  

2.5 அகனத்து மாதாந்த ைைக்கு 

சுருக்ைங்ைகளயும் 

(CIGAS)தயார் செய்து சபாது 

திகறசொிக்கு உாிய 

திைதியில் ெமர்ப்பித்தல் 

இைங்ைியது 

  

2.6 ைாசொகல மற்றும் ைாசுக் 

ைட்டகள பதிசவட்கட 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 

  

2.7 ெரக்குப் பதிசவட்டிகன 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 
  

2.8 ைளஞ்ெியப் பதிசவட்டிகன 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 
  

2.9 இழப்பு பதிசவட்டிகன 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 
  

2.10 சபாறுப்பு பதிசவட்கட 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 
  

2.11 அடிக்ைட்கட புத்தைங்ைளின் 

(GA – N20) பதிசவட்கட 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 

  

03 நிதிக் ைட்டுப்பாட்டுக்ைான    
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பைிைகள ஒப்பகடத்தல் 

(நி.பி. 135) 

3.1 நிதி அதிைாரங்ைள் 

நிறுவனத்திற்குள் 

பைிரப்பட்டன 

இைங்ைியது 
  

3.2 நிதி அதிைாரங்ைள் 

பைிரப்படுைின்றகம பற்றி 

நிறிவனத்திற்குள் 

ைலந்துகரயாடப்பட்டது 

இைங்ைியது 

  

3.3 ஒவ்சவாருசைாடுக்ைள் 

வாங்ைளும் இரண்டு 

அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட 

அலுவலர்ைள் மூலம் 

இடம்சபறும் வகையில் 

அதிைாரம் 

ஒப்பகடக்ைப்பட்டது. 

இைங்ைியது 

  

3.4 2014.05.11திைதிய அரெ 

ைைக்கு சுற்றறிக்கை இல .

171/2004இன் படி, அரசு 

ஊதிய சமன்சபாருள் 

சதாகுப்பின் செயல்பாடுைள் 

ைைக்ைாளர்ைளின் 

ைட்டுப்பாட்டுக்கு 

உட்பட்டகவ. 

இைங்ைியது 

  

4 வருடாந்த திட்டத்தகனத் 

தயாாித்தல் 
 

  

4.1 வருடாந்த செயற்பாட்டு 

திட்டம் தயாாித்தல் 
இைங்ைியது   

4.2 வருடாந்த சைாள்முதல் 

திட்டம் தயாாித்தல் 
இைங்ைியது   

4.3 வருடாந்த 

உள்ளைைைக்ைாய்வுத் 

திட்டம் தயாாித்தல் 

இைங்ைியது 
  

4.4 வருடாந்த மதிப்பீட்கடத் 

தயாாித்தல் மற்றும் அகத 

சதெிய வ.செ.தி 

திகைக்ைளத்தில் உாிய 

திைதியில் ெமர்ப்பித்தல்  

இைங்ைியது 

  

4.5 வருடாந்த ைாசுப் பாய்ச்ெல் 

அறிக்கை திகறசொி 

செயற்பாட்டுத் 

திகைக்ைளத்துக்கு உாிய 

இைங்ைியது 
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திைதியில் 

ெமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

5 ைைக்ைாய்வு வினாக்ைள்    

5.1 அகனத்து ைைக்ைாய்வு 

வினாக்ைளுக்கும் 

ைைக்ைாய்வாளர் 

நாயைத்துக்கு குறிப்பிட்ட 

திைதியில் பதில் 

அளிக்ைப்பட்டுள்ளது 

இைங்ைியது 

  

6 உள்ளைக் ைண்ைாய்வு     

6.1 நி .பி.134 (2)டி.எம்.ஏ / 1-

2019படி, ஆண்டின் 

சதாடக்ைத்தில் 

ைைக்ைாய்வாளர் 

நாயைத்துடன் 

ைலந்தாசலாெித்த பின்னர் 

உள்ளை ைைக்ைாய்வு திட்டம் 

தயாாித்தல் 

இைங்ைியது 

  

6.2 அகனத்து உள்ளை 

ைைக்ைாய்வு 

அறிக்கைைளுக்கும் ஒரு 

மாதத்திற்குள் பதிலளித்தல் 
ஏற்புகடயதல்ல 

இப்பிாிவு புதிதாை 

நிறுவப்பட்டுள்ளது 

பதிலளிக்கும் முகற 

தயாாிக்ைப்படவில்கல. 

உாிய 

திைதியில் 

பதிலளிக்ை 

அதிைாாிைளு

க்கு 

விழிப்புைர்

வு 

ஏற்படுத்தல் 

6.3 அகனத்து உள்ளை 

ைைக்ைாய்வு 

அறிக்கைைளின் 

நைல்ைகளயும் 2018 இன் 19 

ஆம் இலக்ை சதெிய 

ைைக்ைாய்வுச் ெட்டத்தின் 

துகைப்பிாிவு 40 (4) இன் 

அடிப்பகடயில் 

ைைக்ைாய்வாளர் 

நாயைத்துக்கு  ெமர்ப்பித்தல். 

இைங்ைியது 

  

6.4 அகனத்து உள்ளை  

ைைக்ைாய்வு 

அறிக்கைைளின் 

நைல்ைகளயும் 134(3)நிதி 

பிரமானக் குறிப்பின் 

அடிப்பகடயில் 

ைைக்ைாய்வாளர் 

இைங்ைியது   
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நாயைத்துக்கு வழங்குதல். 

7 ைைக்ைாய்வு மற்றும் 

முைாகமத்துவக் குழு 
 

  

7.1 டிஎம்ஏ1-

2019சுற்றறிக்கையின் படி 

ஆண்டுக்கு குகறந்தது 04 

ைைக்ைாண்வு மற்றும் 

முைாகமத்துவக் குழுக் 

கூட்டங்ைள் 

நடத்தப்பட்டுள்ளன 

இைங்ைியது 

  

8 ஆதன முைாகமத்துவம்    

8.1 ஆதனமுைாகமத்துவ 

சுற்றறிக்கை இல.01/2017, 

சொத்துசபறுகை மற்றும் 

அைற்றல் பற்றிய 

தைவல்ைகள ைம்ப்சராலர் 

சஜனரல் அலுவலைத்தில் 

ெமர்ப்பிக்ை சவண்டும் 

இைங்ைியது   

8.2 சமற்ைண்ட சுற்றறிக்கையின் 

13 ஆம் அத்தியாயத்தின்படி, 

சுற்றறிக்கையின் விதிைகள 

அமுல்படுத்துவதற்கும், 

அத்தகைய அதிைாாிகய 

ைம்ப்சராலர் சஜனரல் 

அலுவலைத்திற்கு 

அனுப்புவதற்கும் 

சபாருத்தமாசதாரு சதாடர்பு 

அதிைாாி 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார். 

இைங்ைியது 

  

8.3 அரெ நிதி சுற்றறிக்கை இல .

05/2016 இன் படி, 

சபாருட்ைள் 

ைைக்சைடுக்ைப்பட்டு, 

சதாடர்புகடய அறிக்கைைள் 

ைைக்ைாய்வாளர் 

நாயைத்துக்கு உாிய 

திைதியில் 

ெமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

இைங்ைியது 

  

8.4 சுற்றறிக்கையில் 

குறிப்பிடப்பட்ட 

ைாலைட்டத்தில் வருடாந்த 

ைைக்சைடுப்பு மூலம் 

அதிைப்படியான, 

இைங்ைியது 
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குகறபாடுைள் மற்றும் பிற 

பாிந்துகரைள் 

செய்யப்பட்டுள்ளன 

8.5 நி.பி  772  இன் படி 

ைழிக்ைப்பட்ட சபாருட்ைகள 

அைற்றுதல் இடம்சபற்றது 

இைங்ைியது 
  

9 வாைன முைாகமத்துவம்    

9.1 குழும வாைனங்ைளுக்ைான 

தினொி இயக்ை அறிக்கை 

மற்றும் மாதாந்த சுருக்ை 

அறிக்கைைகளத் தயாாித்து 

அவற்கற உாிய திைதியில் 

ைைக்ைாய்வாளர் 

நாயைத்துக்கு ெமர்ப்பித்தல் 

இைங்ைியது 

  

9.2 ைழிப்பனவு செய்யப்பட்ட 

வாைனங்ைள் ைழிப்பனவு 

செய்யப்பட்டு ஆறு 

மாதங்ைளுக்குள் 

அைற்றப்படுதல் சவண்டும். 

இைங்ைியது 

  

9.3 வாைன பதிவு புத்தைங்ைள்  

பராமாிக்ைப்படுவதுடன் 

புதுப்பிக்ைப்படுதல்சவண்டும் 

இைங்ைியது   

9.4 ஒவ்சவாரு வாைன விபத்தும் 

நி.பி 103,104,109மற்றும் 

110இன் படி நட வடிக்கை 

எடுக்ைப்படுதல் சவண்டும். 

இைங்ைியது 

  

9.5 2016.12.29திைதிய சபாது 

நிர்வாை சுற்றறிக்கை 

இல.2016/30இன் பத்தி 

3.1இன் விதிைளின்படி 

வாைனங்ைளின் எாிசபாருள் 

பாவகனயிகன மீண்டும் 

பாிெீலித்தல். 

இைங்ைியது   

9.6 குத்தகை வாைனங்ைளின்  

உாித்து பதிவு புத்தைம் 

குத்தகைக் ைாலத்தின் 

பின்னர் மாற்றப்படும். 

இைங்ைியது   

10 வங்ைி ைைக்குைளின் 

முைாகம 
 

  

10.1 உாிய திைதிைளில் வங்ைி 

ைைக்ைிைக்ை 

அறிக்கைைகளத் தயாாித்து 

ொன்றளித்தல் மற்றும் 

ைைக்ைாய்வுக்கு 

ெமர்ப்பித்தல் 

இைங்ைியது 
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10.2 மீளாய்வு வருடத்தில் 

ைாைப்பட்ட செயற்படாத 

வங்ைிக் ைைக்குைளிகனத் 

தீர்த்தல் 

இைங்ைியது   

10.3 வங்ைி ைைக்ைிைக்ை 

அறிக்கையில்  

சவளிப்படுத்தப்பட 

சவண்டிய நிலுகவைகள 

சவளிப்படுத்துதல் மற்றும் 

ொிசெய்தல் மற்றும் ஒரு 

மாதத்திற்குள் அத்தகைய 

நிலுகவைகள தீர்த்தல். 

இைங்ைியது   

11 நிதி ஏற்பாட்டிகனப் 

பயன்படுத்தல் 
 

  

11.1 ஒதுக்ைீடு செய்யப்பட்ட  

ஏற்பாடுைகள 

வகரயகறைகள மீறாதபடி 

செலவிடல். 

இைங்ைியது   

11.2 நி.பி .94(1)இன் படி 

ஒதுக்ைீட்டு வரம்கப 

மீறாதசபாறுப்புக்ைள் வருட 

இறுதியில் 

சதாடர்ந்திருக்கும். 

இைங்ைியது   

12 அரெ அலுவலர்ைளின் 

முற்பைக் ைைக்கு 

 

 

  

12.1 ைட்டுப்பாடுைளுக்கு 

இைங்குதல் 
இைங்ைியது   

12.2 நிலுகவயிலுள்ள ைடன் 

நிலுகவ குறித்து ொியான 

சநரத்தில் பகுப்பாய்வு 

செய்திருக்ை சவண்டும். 

இைங்ைியது 

  

12.3 ஒரு வருடத்திற்கும் சமலாை 

நிலுகவயில் உள்ள 

ைடன்ைகள அகடத்தல் 

இைக்ைப்பாடின்

கம 

இரண்டு ைடன் 

நிலுகவைள் 

1) ஓய்வூதியம் சபற்ற 

அதிைாாி 

2) இகடநீக்ைம் 

செய்யப்பட்ட அதிைாாி 

1) 

ஓய்வூதியம் 

சபற்ற 

அதிைாாி - 

ஓய்வூதியத்தி

லிருந்து 

மீட்பு 

  

2) 
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இகடநீக்ைம் 

செய்யப்பட்

ட ஒரு 

அதிைாாி - 

ஒழுங்கு 

உத்தரகவப் 

சபற்ற பிறகு 

மீட்பு 

13 சபாது கவப்புக் ைைக்கு    

13.1 ைாலம் பிந்திய 

கவப்புக்ைகள 

அைற்றுவதற்கு நி.பி  571  

பிரைாரம் நடவடிக்கை 

எடுத்தல் 

இைங்ைியது 

  

13.2 சபாது கவப்புைளுக்ைான 

ைட்டுப்பாட்டு ைைக்கை 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 

  

14 முன்பைக் ைைக்கு  

 
 

  

14.1 மீளாய்வு ஆண்டின் 

இறுதியில் ைாசுப் 

புத்தைத்தில் மீதி திகறசொி 

செயற்பாட்டுத் 

திகைக்ைளத்துக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது 

இைங்ைியது 

  

14.2 நி.பி.371இன் அடிப்பகடயில் 

தற்செயலான இகடக்ைால 

வழங்ைல், அத்தகைய பைி 

நிகறவகடந்து 

மாதத்திற்குள் தீர்க்ைப்படும்  

இைங்ைியது 

  

14.3 நி.பி.371இன் படி 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட வரம்கப 

மீறாத தற்ைாலிை 

இகடக்ைால வழங்ைல்  

இைங்ைியது 

  

14.4 மாதந்சதாறும் திகறசொி 

புத்தைங்ைளுடன் ைைக்கு 

மீதி ைைக்ைிைக்ைம் 

செய்யப்படுதல் சவண்டும் 

இைங்ைியது 

  

15 வருமான ைைக்கு    

15.1 விதிைளின்படி 

செைாிக்ைப்பட்ட 

வருமானத்கத திருப்பிச் 

இைங்ைியது 
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செலுத்தியிருக்ை சவண்டும் 

15.2 திரட்டப்பட்ட 

வருமானம்கவப்புக் 

ைைக்ைில் வரவு கவக்ைாமல் 

சநரடியாை வருமானத்திற்கு 

வரவு கவக்ைப்பட சவண்டும் 

இைங்ைியது 

  

15.3 நி.பி176இன் படி நிலுகவத் 

சதாகைகய 

ைைக்ைாய்வாளர் 

நாயைத்துக்குச் ெமர்ப்பித்தல் 

இைங்ைியது 

  

16 மனித வள முைாகமத்துவம்  இைங்ைியது   

16.1 அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட 

ஊழியர்ைளின் எல்கலக்குள் 

பைியாளர்ைகளப் 

பராமாித்தல் 

இைங்ைியது 

  

16.2 ஊழியர்ைளின் அகனத்து 

உறுப்பினர்ைளுக்கும் 

ைடகமைளின் எழுதப்பட்ட 

பட்டியல்ைகள வழங்குதல் 

இைங்ைியது 

  

16.3 20.09.2017 சததியிட்ட 

எம்.எஸ்.டி சுற்றறிக்கை இல. 

04/2017இன் படி அகனத்து 

அறிக்கைைளும் 

முைாகமத்துவ செகவைள் 

திகைக்ைளத்தில் 

ெமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

இைங்ைியது 

  

17 சபாதுமக்ைளுக்ைான தைவல் 

வழங்ைல் 
 

  

17.1 தைவல் உாிகமச் ெட்டம் 

மற்றும் ஒழுங்குமுகறைளின் 

அடிப்பகடயில் தைவல் 

அதிைாாி ஒருவகர 

நியமித்தல் 

இைங்ைியது 

  

17.2 அகமப்பு பற்றிய 

தைவல்ைகள அதன் 

வகலத்தளத்தின் மூலம் 

வழங்குதல் மற்றும் 

வகலத்தளம் அல்லது 

மாற்று வழிைள் வழியாை 

நிறுவனத்தின் மீதான 

சபாது ைருத்துைள் / 

குற்றச்ொட்டுைகள 

எளிதாக்குதல். 

இைங்ைியது 

  



 

85 
 

17.3 தைவல் அறியும் உாிகமச் 

ெட்டத்தின் 8மற்றும் 

10பிாிவுைளின் படி 

ஆண்டுக்கு இரண்டு 

அல்லது ஒரு முகற 

அறிக்கைைகள 

ெமர்ப்பித்தல். 

இைங்ைியது 

  

18 பிரகெைள் பட்டயத்திகனச் 

செயற்படுத்தல் 
 

  

18.1 சபாது நிர்வாைம் மற்றும் 

முைாகமத்துவ சுற்றறிக்கை 

இல. 05/2008 மற்றும் 

05/2018 (1) இன் படி 

பிரகெைள் பட்டயம் / 

பிரகெைள் வாடிக்கையாளர் 

ொெனத்கத உருவாக்குதல் 

மற்றும் செயற்படுத்துதல். 

இைங்ைியது 

  

18.2 சுற்றறிக்கையின் பத்தி 2.3 

ஐப் சபாறுத்தவகர, 

பிரகெைள் பட்டயம் / 

பிரகெைள் வாடிக்கையாளர் 

ொெனத்கத 

செயல்படுத்தவும் அகத 

ைண்ைாைிக்ைவும் மதிப்பீடு 

செய்யவும் நிறுவனம் ஒரு 

சபாறிமுகறகய 

அகமத்துள்ளது. 

இைங்ைியது   

19 மனித வள திட்டத்திகனத் 

தயாாித்தல் 
 

  

19.1 2018.01.24 திைதிய சபாது 

நிர்வாை சுற்றறிக்கை இல .

02/2018 இன் இகைப்பு  02  

 படிவத்தின் அடிப்பகடயில் 

மனித வளத் திட்டம் 

தயாாித்தல். 

இைங்ைியது 

  

19.2 ஊழியர்ைளின் ஒவ்சவாரு 

உறுப்பினருக்கும் 

குகறந்தபட்ெம் 12மைிசநர 

பயிற்ெி ஆண்டுக்கு 12மைி 

சநரத்திற்கும் குகறயாமல் 

இருப்பகத சமற்ைண்ட 

மனித வள திட்டம் உறுதி 

செய்ய சவண்டும். 

இைங்ைியது 

  

19.3 சமற்ைண்ட சுற்றறிக்கையின் இைங்ைியது   
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இகைப்பு 01 இல் 

சைாடுக்ைப்பட்டுள்ள 

படிவத்தின் அடிப்பகடயில் 

அகனத்து  

ஊழியர்ைளுக்கும் வருடாந்த 

செயற்திறன் ஒப்பந்தம் 

கைசயழுத்திடப்பட்டுள்ளது. 

19.4 சமற்ைண்ட சுற்றறிக்கையின் 

6.5 வது பந்திக்கு ஏற்ப 

மனிதவள சமம்பாட்டுத் 

திட்டம், திறன் சமம்பாட்டுத் 

திட்டங்ைள் மற்றும் திறன் 

சமம்பாட்டுத் திட்டங்ைகள 

செயற்படுத்தல் 

ஆைியவற்றின் சபாறுப்பில் 

ஒரு மூத்த அதிைாாிகய 

நியமித்தல். 

இைங்ைியது 

  

20 ைைக்ைாய்வு 

பந்திைளுக்ைான 

சபாறுப்புக்ைள் 

 

  

20.1 முந்கதய ஆண்டிற்ைான 

ைைக்ைாய்வாளர் 

நாயைத்தின் ைைக்ைாய்வு 

பத்திைளால் 

சுட்டிக்ைாட்டப்பட்ட 

குகறபாடுைகள ொிசெய்தல். 

இைங்ைியது 

  

 

 

KbTiu 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் துகற 2019 ஆம் ஆண்டில் 

சுற்றுச்சூழகலயும் சபாதுமக்ைகளயும் அவர்ைளின் பார்கவ மற்றும் பைிக்கு ஏற்ப ெிறந்த 

எதிர்ைாலத்திற்ைாை பாதுைாக்கும் சநாக்ைத்துடன் பல முக்ைியமான முடிவுைகள 

செயல்படுத்தியுள்ளது. இதற்ைிகடயில், இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி சைாள்கைகய 

செயல்படுத்த இலங்கை அரசு மூன்று ெிறப்பு வர்த்தமானி அறிவிப்புைகள 

சவளியிட்டுள்ளது. இலங்கையின் சுற்றுச்சூழல், சதெிய பாதுைாப்பு, சபாருளாதாரம் 

மற்றும் சபாது சுைாதாரத்கத வருவாகய விட பாதுைாக்ை அர்ப்பைிக்ைப்பட்ட ஒரு துகற 

என்றாலும், இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி உாிமங்ைகள வழங்குவது சதெிய 

வருமானத்திற்கு ைைிெமான வருமானத்கத செர்த்தது. திகைக்ைளத்திற்கு வருகை தரும் 

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு தரமான செகவ வழங்ைப்படுவசதாடு, துகற அலுவலர்ைளின் 

திறகம மற்றும் திறகமைகளயும் அவர்ைளின் நலகனயும் சமம்படுத்த நடவடிக்கை 
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எடுக்ைப்படுைிறது. நாட்டின் முன்சனற்றத்திற்ைாை செயல்படும் திகைக்ைளம் 

எதிர்ைாலத்தில் எங்ைள் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு ஒரு ெிறந்த செகவகய வழங்குவதற்கும், 

சதெிய அபிவிருத்தி சநாக்ைங்ைகள நகடமுகறப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் ெர்வசதெ 

வர்த்தைத்துடன் இைங்குவதற்கும் ெமீபத்திய மின்-ைருத்துைள் மற்றும் உாிம 

செயல்முகறைகள அறிமுைப்படுத்த எதிர்பார்க்ைிறது. சுற்றுச்சூழல் சைாள்கைைள். 

 

 

 

 

 

 


