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தவிசாளாின் தசய்தி 

அரசாங்ைக் ைணக்குக்குழு அரசியலகமப்பின் உறுப்புகர 148 இன் பிரைாரம் 

பாராளுமன்றத்தால் அதற்கு வழங்ைப்பட்ட நிதி சமற்பார்கவ ததாழிற்பாடுைகள 

தசயற்படுத்தும் சவகளயில் அரச நிறுவனங்ைளில் தைவல் ததாழில்நுட்பத்கத 

அமுல்படுத்துவதில் சில பின்னகடவுைகள அவதானித்தது. இதன் விகளவாை அரச 

வருமானத்தில் இழப்பு, தவளிப்பகடத்தன்கம இல்லாகம மற்றும் ைணக்ைாய்வு 

தசயன்முகறைளில் சிரமங்ைள் என்பன இடம்தபறுைின்றன. ஆைசவ அரச நிறுவனங்ைளின் 

தசயற்பாட்டிகன சமம்படுத்தும் முைமாை, தைவல் ததாழில்நுட்பத் துகறயில் 

அபிவிருத்திக்ைான ஒரு முகறகமாீதியான தசயன்முகறைகள அமுல்படுத்த குழு 

தீர்மானித்தது. அரச வருமானத்கத உச்சப்படுதத்துதல், வாடிக்கையாளர் நட்புறவு 

நடவடிக்கைைகள நிறுவுதல், முைாகமத்துவத்தில் விகனத்திறன் மற்றும் ைணக்ைாய்கவ 

இலகுபடுத்தல் சபான்ற இலக்குைளுடன் தைௌரவ இரான் விக்ைிரமரத்ன அவர்ைளின் 

தகலகமயில் ஐந்து உறுப்பினர் தைாண்ட ஓர் உபகுழு நியமிக்ைப்பட்டது. இந்த 

முகனப்பானது தபாதுமக்ைள் நம்பிக்கைகயயும், நல்லாட்சி எண்ணக்ைருகவயும் 

நிகலநிறுத்தும் என குழு எண்ணம் தைாண்டிருந்தது. 

உபகுழு அரசாங்ை வருமானத்திற்ைான முக்ைிய பங்ைாண்கமயாளர்ைளுடன் பல 

கூட்டங்ைகள நடத்தி குழுவின் விசசட அவதானிப்புக்ைள் மற்றும் மிைச் தசயல் 

விகளவுள்ளதும் ைாலத்திற்கு உைந்ததுமான சிபாாிசுைள் அடங்ைிய அறிக்கைகய COPA 

குழுவுக்கு சமர்ப்பித்தது. இது பாராளுமன்றத்திற்கு ஓர் இகடக்ைால அறிக்கையாைச் 

சமர்ப்பிக்ைப்படுைிறது. 

உபகுழுவின் தவிசாளர் தைௌரவ இரான் விக்ைிரமரத்ன மற்றும் குழுவின் ஏகனய 

உறுப்பினர்ைளின் அர்ப்பணிப்கப நான் மிைவும் பாராட்டுைிசறன். COPA ஆசலாசைர் திரு. 

லலித் ஆர்.டி சில்வா, முன்னாள் சுங்ைப் பணிப்பாளர் நாயைம் டாக்டர். தநவில் குணவர்தன, 

உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைள முன்னாள் ஆகணயாளர் நாயைம் திருமதி. மல்லிைா 

சமரசசைர ஆைிசயாருக்கு இவ்வறிக்கைகயத் ததாகுப்பதில் தமது ஒத்துகழப்கப 

நல்ைியவர்ைளுக்கு நான் நன்றி கூறுைிசறன். குழுவுக்கு நிபுணத்துவத்கத வழங்ைிய தைவல் 

மற்றும் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப முைவரான்கம (ICTA) மற்றும் எம்/எஸ் லங்ைா ைிளியர் 

பிகறசவட் லிமிற்றட் ஆைிசயாருக்கும் நான் நன்றி ததாிவிக்ைின்சறன். பாராளுமன்ற 

தசயலாளர் நாயைம், பாராளுமன்ற பிரதிச் தசயலாளர் நாயைம், பாராளுமன்ற உதவிச் 

தசயலாளர் நாயைம் மற்றும் அரசாங்ை ைணக்குக்குழு அலுவலைத்தின் உத்திசயாைத்தர்ைள் 

உட்பட பாராளுமன்ற உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கும் அத்துடன் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம 

அதிபதி மற்றும் அவாின் பணியாட்ததாகுதி ஆைிசயாருக்கும் பல்சவறு சவால்ைளுக்கு 

இகடயிலும் அவர்ைளிடமிருந்து நான் எதிர்பார்த்த குகறயற்ற ஒத்துகழப்கப 

நல்ைியதற்ைாை அவர்ைளுக்கு நன்றி ததாிவிப்பதற்ைாை இச்சந்தர்ப்பத்கதப் பயன்படுத்திக் 

தைாள்ைின்சறன். 
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பயனுறுதிமிக்ைத் தைவல்ைகளயும் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப முகறகமைகளயும் 

பயன்படுத்தி அரசாங்ைத்தின் வருமானத்கத சசைாித்தல், சமம்படுத்துதல் ஆைியவற்றுக்கு 

அக்ைகறயுகடய தரப்புைளினாலும் மற்றும் அக்ைகறயுகடய தரப்புைளுக்கு இகடயிலும் 

சமற்தைாள்ளப்பட சவண்டிய நடவடிக்கைைகள சிபாாிசு தசய்யும் தபாருட்டு 

பாராளுமன்றத்தின் தபாதுக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவினால் நியமிக்ைப்பட்ட உட்குழுவின் 

அறிக்கை 

பின்னணி 

ைீசழ கைதயாப்பமிட்டுள்ள நாங்ைள் 2016 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தபாதுக் ைணக்குைள் 

பற்றிய குழுவினால் சமற்குறித்த உட்குழு நியமிக்ைப்பட்டது. ஏழு விாிவான உட்குழுக் 

கூட்டங்ைளின் பின்ர் அந்த உட்குழுவுக்குக் குறிப்பீடு தசய்யப்பட்டுள்ள விடயங்ைள் 

ததாடர்பில் எமது அறிக்கைகய மிைவும் மைிழ்ச்சியுடன் முன்கவக்ைின்சறாம். உட்குழுவுக்கு 

குறிப்பீடு தசய்யப்பட்ட விடயங்ைகளத் தழுவி உட்குழு பிரசயாைித்த முகறயியல்ைள், 

ஒவ்தவாரு குழுக் கூட்டத்திலும் சமற்தைாள்ளப்பட்ட ைலந்துகரயாடல்ைளின் சுருக்ைமான 

விபரங்ைள் மற்றும் ைண்டுபிடிப்புைள், அகவ ததாடர்பான எமது அவதானிப்புைள் மற்றும் 

தனி முைவர்நிகலயங்ைகள சதசிய மட்டத்தில் சமம்படுத்துவதற்ைான எமது சிபாாிசுைள் 

என்பன இந்த அறிக்கையில் உள்ளடக்ைப்பட்டு முன்கவக்ைப்பட்டுள்ளன.  

உட்குழுவினது குறிப்பீடுைளின் தழுவல்  

தவளிப்பகடத்தன்கம வாய்ந்த அக்கறயுகடய தரப்புைளுக்கு திருப்தி ஏற்படும் விதத்தில் 

ததாழில்முயற்சிைகள சமற்தைாள்வகத இலகுபடுத்துதல் என்ற விடயத்கத 

அகடயாளப்படுத்தும் அசத சநரம் வருமானக் ைசிகவக் குகறக்கும் தபாருட்டு தைவல் 

ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் உச்ச முைாகமத்துவ விகனத்திறகன 

உத்தரவாதப்படுத்துவதற்கு அரசாங்ை முைவர் நிகலயங்ைளினால் சமற்தைாள்ளப்பட 

சவண்டிய நடவடிக்கைைள் ததாடர்பில் தபாதுக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவுக்கு 

சிபாாிசுைகள முன்கவத்தல்.  

உட்குழு பிரசயாைித்த முகறயியல்ைள்  

(அ) வருமானம் ஈட்டும் முக்ைிய நிறுவனங்ைள், அரச துகறயில் தைவல் ததாழில்நுட்ப 

சசகவைகள வழங்கும் தரப்புைள், தைாடுப்பனவுக்ைாை சசகவ வழங்கும் தரப்புைள் 

மற்றும் அரச துகற வங்ைிைள் ஆைியவற்றுக்கு இகடயில் தபாதுவான 

ைலந்துகரயாடல்ைகள ஏற்பாடு தசய்தல்.  

(ஆ) இலக்குக்தைாள்ளப்பட்ட வருமானம் ஈட்டும் திகணக்ைளங்ைள் மற்றும் 

சதர்ந்ததடுக்ைப்பட்ட ததாடர்புகடய தசயற்பாடுைள், துகண முைவர் 

நிகலயங்ைள் மற்றும் சசகவ வழங்கும் தரப்புைள் முதலிய தரப்புைகள சநாக்ைாைக் 

தைாண்டு இகடச்தசயற்பாடுைள் ததாடர்பான ைலந்துகரயாடல்ைகள ஏற்பாடு 

தசய்தல்.  

(இ) கூட்டங்ைளின் சபாது சநரடியாை பிரச்சிகனைகள எழுப்பி சிபாாிசுைகள வழங்ைி 

அத்தகைய பிரச்சிகனைளுக்குப் பதிலளித்தல். 

(ஈ) உாிய முைவர் நிகலயங்ைளின் முைாகமத்துவத் தைவல் முகறகமகய 

தசயற்படுத்தும் தற்சபாகதய நிகல ததாடர்பான அறிக்கைகயப் தபற்றுக் 

தைாள்ளல்.  

(உ) விசஷட விளக்ைங்ைகளப் தபற்றுக் தைாள்ளும் தபாருட்டு வினாக்தைாத்துக்ைகள 

அனுப்பிகவத்தல்.  
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அவதானிப்புைளும் ஆரம்பக் ைலந்துகரயாடல்ைளின் தபறுசபறுைளும்  

ைீழ்ைாணும் முைவர் நிகலயங்ைளின் பங்குபற்றலில் 2016 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 24 ஆம் 

திைதியும் 2016 ஆம் ஆண்டு சம மாதம் 03 ஆம் திைதியும் உட்குழுவினால் இரண்டு ஆரம்பக் 

ைலந்துகரயாடல்ைள் நடத்தப்பட்டன.  

 சுங்ைத் திகணக்ைளம்  

 உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளம்  

 மதுவாித் திகணக்ைளம்  

 குடிவரவு மற்றும் குடியைல்வுத் திகணக்ைளம்  

 ைம்பனிைள் பதிவாளர் திகணக்ைளம்  

 சமாட்டார் வாைனப் பதிவுத் திகணக்ைளம்  

 ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிக் ைட்டுப்பாட்டுத் திகணக்ைளம் 

 நிதி அகமச்சு 

 ஆட்ைகளப் பதிவுதசய்யும் திகணக்ைளம்  

 பதிவாளர் நாயைத்தின் திகணக்ைளம்  

 தைாழும்பு மாநைர சகப  

 இலங்கை வங்ைி  

 மக்ைள் வங்ைி  

 தைவல் ததாழில்நுட்ப முைவர் நிகலயம்  

 வகரயறுக்ைப்பட்ட லங்ைா க்ளியர் ைம்பனி  

ைலந்துகரயாடலின் ஆரம்பத்தில் இந்த உட்குழுகவ நியமிப்பதற்ைான ைாரணம் பற்றி 

தவிசாளாினால் ததளிவுபடுத்தப்பட்டது. ஒவ்தவாரு முைவர் நிகலயமும் அந்தந்த முைவர் 

நிகலயத்தின் முைாகமத்துவத் தைல் முகறகம பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள விதம் மற்றும் 

அந்தந்த முைவர் நிகலயம் எதிர்தைாள்ளும் சவால்ைள், தகடைள் என்பன ததாடர்பில் 

சுருக்ைமான சமர்ப்பணங்ைகள முன்கவக்குமாறு சைட்டுக்தைாள்ளப்பட்டது. 

நிறுவனத்தினுள் தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்துவது 

ததாடர்பான தற்சபாகதய நிகல மற்றும் அதகன சமம்படுத்துவதற்குப் தபாருத்தமான 

எதிர்ைாலத் திட்டங்ைள் என்பவற்கறத் ததளிவுபடுத்துைின்ற எழுத்திலான ஒரு 

அறிக்கைகயப் தபற்றுத்தருமாறு குழுவினால் அந்த முைவர் நிகலயங்ைளுக்கு ைட்டகள 

விடுக்ைப்பட்டது (பின்னிகணப்பு B-2 ஐ பார்க்ைவும்).  

எதிர்ைாலத்தில் பின்பற்றுவதற்ைான ைீழ்ைாணும் அவதானிப்புைள்/உத்சதச தைவுதிறன்ைள் 

குழுவின் அடுத்துவரும் ைலந்துகரயாடல்ைளில் முன்கவக்ைப்பட்டன.  

 ஏற்தைனசவயிருக்ைின்ற தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப முகறகமகய 

உயர்ந்த மட்டத்திற்குக் தைாண்டுவருவதன் மூலம் அல்லது தைவல் ததாடர்பாடல் 

ததாழில்நுட்ப முகறகமயினுள் புதிய பிாிவுைகள அறிமுைப்படுத்துவதனூடாை 

முைவர் நிகலயங்ைளினால் வழங்ைப்படும் சசகவைளின் தரத்கத சமம்படுத்தும் 

ஆற்றல்.  

 ததாடர்பாடல் தநறிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விதத்தில் நிைழும் சபாது அதன் 

தவளிப்பகடத்தன்கம ஒப்பீட்டளவில் சமம்படும்.  
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 ஏகனய தைாடுப்பனவு வழிமுகறைளுடன் ஒப்பிடும் சபாது இலத்திரனியல் 

தைாடுப்பனவு முகற ஒப்பீட்டளவில் இலகுவானதும் பயனுள்ள ைாலத்கத 

சசமிக்ைக்கூடியதுமாகும்.  

 ஒரு சில அரசாங்ை நிறுவனங்ைளில் ைாணப்படுைின்ற தசயல்நகடமுகறைள் 

தகடைகள ஏற்படுத்தும்.  

 ததாழில்நுட்ப, முைாகமத்துவ மற்றும் நிருவாைப் பிரச்சிகனைள் ததாடர்பில் 

நிறுவனத்தினுள் சதகவயான மாற்றங்ைகளச் தசயற்படுத்துவதற்கு 

விகனத்திறன் வாய்ந்த பயனுள்ள ஒரு தபாறிமுகறத்திட்டம் அவசியமாகும்.  

 ஆள்ாீதியில் சமற்தைாள்ளப்படும் ைருமங்ைகள தைவல் ததாடர்பாடல் 

ததாழில்நுட்பத்கத அடிப்பகடயாைக் தைாண்ட முகறயியலுக்கு மாற்றும் சபாது 

சதகவயான இடங்ைளில் சவகலத்திட்டத்கத மீண்டும் ஒழுங்குபடுத்துதல்.  

 ைணக்ைாய்வு மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை முைவர் நிகலயங்ைளுக்கு 

ததாடர்பாடல்ைகள இலகுவில் தவளிப்பகடத் தன்கம வாய்ந்ததாை 

பைிர்ந்தளித்தல்.  
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அரசாங்ை வருமானத் ததாகுப்பு 

முன்னுாிகமயளிக்ை சவண்டிய பிாிவுைகள இனங்ைாணும் நிமித்தம் முதலில் 

அரசாங்ைத்தின் வருமானத் ததாகுப்பு பற்றி ஆராய்வதற்கு குழு தீர்மானித்தது.   

2015 ஆம் ஆண்டு சசைாிக்ைப்பட்ட அரசாங்ைத்தின் வருமானத் ததாகுப்பு வருமான 

விடயங்ைளின் பிரைாரம்  வருமான ைணக்ைீட்டுத் தகலப்புைளுக்கும் உப வகுதிக்கும் 

இணங்ை வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.   

அரசாங்ை வருமானம் 2015 

திகணக்ைளத்தின் தபயர் விைிதம் 

சுங்ைத் திகணக்ைளம் 43.58 

உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளம் 37.13 

மதுவாித் திகணக்ைளம்   7.45 

உப தமாத்தம் 88.16 

ஏகனய சைல அரசாங்ை நிறுவனங்ைளும் 11.84 

தமாத்தம் 100.00 

 

வருமான உப வகுதி 

திகணக்ைளத்தின் தபயர் வருமான விடயம் தமாத்த 

விைிதம் 

உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைள  

 கூட்டுத்தாபன வருமான வாி 26.56 

 இறக்குமதிைள் மீதான VAT வாி 15.95 

 ஏகனய சசகவைள் மிதான VAT வாி 14.05 

 வட்டி மீதான நிறுத்திகவத்தல் வாி 11.89 

 உற்பத்தி மீதான VAT வாி 5.51 

 நிதி சார்ந்த சசகவைள் மீதான VAT வாி 5.32 

 கூட்டுத்தாபனம் சாராத வ.தச. வாி 4.99 

 சதசத்கதக் ைட்டிதயழுப்பும் வாி - சசகவைள்  4.05 

 உப தமாத்தம் 88.32 

 ஏகனய எல்லா வாிைளும் 11.68 

 தமாத்தம் 100.00 

சுங்ைத் திகணக்ைளம் 

 வாைனங்ைள் உற்பத்தி மீதான வாி  36.28 

 இறக்குமதித் தீர்கவைள் 17.55 

 சிைதரட்டு உற்பத்தி 12.99 

 துகறமுைங்ைள் விமானநிகலய வாி  9.21 

 விசஷட நுைர்வுப்தபாருள் வாி  8.49 

 தபற்சறாலிய உற்பத்திைள் வாி 7.32 
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 இறக்குமதி தசஸ் வாி 6.90 

 உப தமாத்தம் 98.74 

 ஏகனய எல்லா 9 விடயங்ைள் 1.26 

 தமாத்தம் 100.00  

மதுவாித் திகணக்ைளம் 

 மதுபானம் மீதான வாி 99.97 

 புகையிகல வாி 0.03 

 தமாத்தம் 100.00 

தைவல்மூலம்: அரசாங்ை ைணக்குைள் திகணக்ைளம் - தீவின் ைணக்குைள் 2015  

அரசாங்ைத்தின் வருமானக் ைட்டகமப்பு, தைவல்மூலம் மற்றும் வருமானத்கத 

சசைாிப்பதற்கு அடிப்பகட ாீதியில் தபாறுப்புக்கூறும் முைவர்நிகலயங்ைள் என்பன பற்றி 

ஆராய்ந்த உட்குழு தனது ஆய்வின் முடிவுைகள மூன்று பிரதான திகணக்ைளங்ைளாைிய 

இலங்கை சுங்ைத் திகணக்ைளம், உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளம் மற்றும் இலங்கை 

மதுவாித் திகணக்ைளம் என்பவற்றுக்கு அனுப்பி கவப்பதற்குத் தீர்மானித்தது. அசத 

சபான்று ஏற்குமதி மற்றும் இறக்குமதி தசயற்பாடுைளுடன் சநரடியாை ததாடர்புகடய 

அல்லது சமம்பாட்டிற்குத் சதகவயான முக்ைிய தைவல்ைகளப் தபற்றுக்தைாள்வதற்ைாைப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய சமலும் பல நிறுவனங்ைகள அகழப்பதற்கும் உட்குழு தீர்மானித்தது. 

உட்குழு அத்தகைய உள்ளைச் தசயற்பாடுைள் ததாடர்பில் ஐந்து கூட்டங்ைகள நடத்தி 

சமலும் ததளிவுபடுத்திக் தைாள்ளப்பட்டது. அதன் சபாது சசைாிக்ைப்பட்ட தைவல்ைள் 

விசாரகணயின் தபாருட்டு இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன (வினாக்தைாத்துக்ைாைக் 

ைிகடக்ைதபற்ற பதில்ைளுக்கு பின்னிகணப்பு B1 ஐ பார்க்ைவும்).  

சதர்ந்ததடுக்ைப்பட்ட மூன்று திகணக்ைளங்ைள் ததாடர்பில் உட்குழு சமற்தைாண்ட 

ஆய்வுைளின் முடிவுைள் ைீசழ தரப்பட்டுள்ளன.  



பாராளுமன்ற ததாடர் இல 118 
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சுங்ைத் திகணக்ைளம் 

அரசாங்ை வருமானத்தின் தமாத்தக் கூட்டுத்ததாகையில் 50.62% (சசர்க்ைப்பட்ட 

தபறுமானத்தின் அடிப்பகடயிலான இறக்குமதித் தீர்கவ மற்றும் உள்நாட்டு இகறவாித் 

திகணக்ைளத்திற்ைாை சசர்க்ைப்பட்ட சதசத்கதக் ைட்டிதயழுப்பல் வாி அடங்ைலாை) அதிை 

வீதம் 2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதியில் சுங்ைத் திகணக்ைளத்தினால் சசைாிக்ைப்பட்டகம 

ைவனத்திற்தைாள்ளப்பட்டது. இந்த வருமானம் பிரதானமாை சசைாிக்ைப்பட்டிருப்பது 

இறக்குமதிப் தபாருட்ைள் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட சநரத்தில் சுங்ைத் தீர்கவயாைவும் 

மற்றும் உற்பத்தி (விசஷட ஏற்பாடுைள்) சட்டத்தின் ைீழ் உற்பத்தி வாி, சசர்க்ைப்பட்ட 

தபறுமானம் அடிப்பகடயிலான வாி, விசஷட விற்பகனப் தபாருட்ைள் வாி, ஏற்றுமதி 

அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் தசஸ் வாி, சதசத்கதக் ைட்டிதயழுப்பல் வாி மற்றும் 

விமானநிகலய அபிவிருத்தி வாிக் ைட்டணம் முதலிய வாிைளிலிருந்தாகும். உற்பத்தி 

(விசஷட ஏற்பாடுைள்) சட்டத்தின் ைீழ் வரும் புகையிகல, தபற்சறாலியம் ஆைிய 

உற்பத்திைள்  முதலிய உள்நாட்டில் உற்பத்தி தசய்யப்படும் தபாருட்ைள் ததாடர்பிலும் 

வாிைகள சசர்க்ை சவண்டிய தபாறுப்பு சுங்ைத் திகணக்ைளத்கத சார்ந்ததாகும்.  

வருமானங்ைகள சசைாிப்பதற்கு சமலதிைமை சமூைம், சுைாதாரம், சுற்றாடல் மற்றும் 

பாதுைாப்பு முதலியன ததாடர்பான தபாறுப்புக்ைகள நிகறசவற்றும் தபாருட்டு உாிய 

நியதிச்சட்ட சகபைளின் உதவியுடன் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ஆைியன ததாடர்பில் 

ைாணப்படும் வகரயகறைள் மற்றும் தகடைள் என்பவற்றுக்குாிய சட்டங்ைகள 

நகடமுகறப்படுத்தும் தபாறுப்பும் சுங்ைத்திகணக்ைளத்திற்குாியதாகும்.  

இறக்குமதிைளின் அடிப்பகடயில் ைாணப்படும் அதிை வருமானங்ைளின் சசர்கவ 

இனங்ைண்ட உட்குழு சுங்ைத் திகணக்ைளத்தின் முைாகமத்துவ முகறகமயின்  

தற்சபாகதய நிகலகமகய இனங்ைண்டு அதன் மூலம் தைவல் ததாடர்பாடல் 

ததாழில்நுட்பத்கத பயனுள்ள விதத்தில் பிரசயாைிப்பதற்ைான சுங்ை இறக்குமதிைள் 

விடுவிப்பு நடவடிக்கையில் தனது ைவனத்கதச் தசலுத்த உட்குழு தீர்மானித்தது.  

ஆகையால் உட்குழு தைவல் ததாடர்பாடல் உள்ளீடுைளின் முன்சனற்றம், சுங்ை இடர் 

முைாகமத்துவ முகறகம, இறக்குமதி வகரயகறைள் மற்றும் தகடைள் என்பவற்கற 

சமற்தைாள்வதற்கு உாிய இறக்குமதிப் தபாருட்ைளின் விடுவிப்பு நடபடிமுகறயினுள் 

சுங்ைத் திகணக்ைளத்துடன் இகணந்து ததாழிற்படுைின்ற முதலீட்டு சகப மற்றும் ஏகனய 

நியதிச்சட்ட சகபைள் அதாவது இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிக் ைட்டுப்பாட்டுத் 

திகணக்ைளம், இலங்கை முதலீட்டு சகப, சுைாதார சபாஷாக்கு மற்றும் சுசதசிய மருத்துவ 

அகமச்சு, இலங்கைக் ைட்டகளைள் நிறுவைம், விளங்கு உற்பத்திைள் மற்றும் சுைாதாரத் 

திகணக்ைளம், விவசாயத் திகணக்ைளம் சபான்ற நிறுவனங்ைளின் தசயற்பாடுைள் பற்றியும் 

ஆராயப்பட்டது.  

அவதானிப்புைள் 

சுங்ைத் திகணக்ைளத்தின் முக்ைிய தபாறுப்பு யாததனில் வருமானங்ைகள சசைாித்தல், 

சட்டவிசராதமான ஏற்றுமதிைகளயும் இறக்குமதிைகளயும் தகடதசய்தல், நியாயமான 

வியாபாரங்ைளுக்குத் சதகவயான வசதிைகளச் தசய்துதைாடுத்தல், ஏற்றுமதி மற்றும் 

இறக்குமதி ஆைியன ததாடர்பான புள்ளிவபிரங்ைளின் பட்டியகலத் தயாாித்தல் மற்றும் 

சதகவயான தரவுைகள வழங்குதல் முதலியனவாகும் என உட்குழு முதலில் ைவனித்தது.  

தைல் மற்றும் ததாடர்பாடல் துகற ததாடர்பில் சுங்ைத் திகணக்ைளம் அகடந்துள்ள 

முன்சனற்றத்தின் பால் குழு ைவனத்கதச் தசலுத்தியது. வியாபாரமும் அபிவிருத்தியும் 

பற்றிய ஐக்ைிய நாடுைள் சமவாயத்தினால் தயாாித்து நிருவைிக்ைப்படும் ஒரு தமன்பாைமான 

‘ASYCUDA’ என அகழக்ைப்படும் சுங்ைத் தரவுைகள சசைாிக்கும் தானியக்ை முகறகமயின் 

புத்தம் புதிய பதிப்பு சுங்ைத் திகணக்ைளத்தினாலும் மற்றும் முதலீட்டு சகபயினால் 
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தற்தபாழுது பயன்படுத்தப்படுவதாைத் ததாிவிக்ைப்பட்டது. அசத சபான்று ‘ASYCUDA’ 

என்ற தமன்பாைம் இன்று ஏறக்குகறய 80 நாடுைளில் பயன்படுத்தப்படுவதாைவும், 

சர்வசதச வியாபாரத்தின் நவீன சதகவப்பாடுைகள பூர்த்தி தசய்துதைாள்ளும் தபாருட்டு 

புதிய ததாழில்நுட்பங்ைகளப் பயன்படுத்தி நாளாந்தம் சமம்படுத்தப்படுவதாைவும் 

ததாிவிக்ைப்பட்டது. ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி வியாபாரத்தில் ஈடுபடும் அகனத்துத் 

தரப்புைளுடனும் இலத்திரனியல் ஊைடத்தினூடாை ததாடர்பாடல்ைகள 

ஏற்படுத்திற்தைாள்வதற்கு சுங்ைத் திகணக்ைளத்தினால் ‘Single Windows’ என்ற ஒரு 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் ஏற்தைனசவ ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

தற்தபாழுது இலங்கை சுங்ைத் திகணக்ைளம், குடிசன மதிப்பீட்டுப் புள்ளிவிபரவியல் 

திகணக்ைளம், நிதி அகமச்சு, இலங்கை மத்திய வங்ைி, உள்நாட்டு இகறவாித் 

திகணக்ைளம், சமாட்டார் வாைனங்ைள் பதிவுத் திகணக்ைளம், வணிைத் திகணக்ைளம், 

இலங்கைத் சதயிகலச் சகப, ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சகப முதலிய நிறுவனங்ைளுடன் 

ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ததாடர்பான தைவல்ைள் பைிர்ந்துதைாள்ளப்படுைின்றன. அசத 

சபான்று இலங்கை சுங்ைத் திகணக்ைளத்தினால் e-payment (இலத்திரனியல் ைட்டண 

முகற), e-cusdocs (இலத்திரனியல் சுங்ை ஆவணம்) மற்றும் e-manifests (இலத்திரனியல் 

ைப்பல் சரக்குப் பட்டியல்) என தபாதுவாை அகழக்ைப்படும் இலத்திரனியல் ததாடர்பாடல் 

முகறகமகய அரசாங்ை இரண்டு வங்ைிைளும், ஏற்றுமதித் தரப்புைளும், இறக்குமதித் 

தரப்புைளும், விடுவித்தலுக்ைான முைவர்நிகலயங்ைளும், தபாருட்ைகள ஏற்றியிறக்கும் 

தரப்புைளும், ைப்பல் முைவர்நிகலயங்ைளும் தசயற்படுத்தியுள்ளன. சமலும் 

அக்ைகறயுகடய தரப்புைளுக்கு அவசியமான தரவுைளும் சுங்ைத் திகணக்ைளத்தின் 

இகணத்தளத்தின் மூலம் வழங்ைப்படுைின்றன.  

தற்தபாழுது நகடமுகறயிலிருக்ைின்ற இலத்திரனியல் ைட்டண முகறகம இலங்கை 

வங்ைிக்கும் மற்றும் மக்ைள் வங்ைிக்கும் மாத்திரம் மட்டுப்பட்டுள்ளதாைவும், இலங்கை 

மத்திய வங்ைி மற்றும் வ.ப. லங்ைா க்ளியர் ைம்பனி ஆைியன இகணந்து அதகன சைல 

வங்ைிைளுடனும் ததாடர்புபடுத்துவதற்கு அவசியமான புதிய ஒரு நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

தயாாிக்ைப்பட்டு வருவதாைவும் உட்குழு அவதானித்தது. ஏற்றுமதித் தரப்புைளினாலும் 

மற்றும் இறக்குமதித் தரப்புைளினாலும் இலத்திரனியல் சுங்ை தவளியீடுைகள சுங்ைத் 

திகணக்ைளத்திற்கு வழங்குவதற்ைாை ைப்பல் முைவர்நிகலயங்ைள் மற்றும் அவற்றின் உப 

முைவர்நிகலயங்ைள் என்பவற்றிலிருந்து ைப்பல் சரக்குப் பட்டியகலப் தபற்றுக்தைாள்ளல் 

(e-manifests) முகறகம தசயற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

எவ்வாறாயினும் தபாருட்ைகள விடுவிக்கும் நடபடிமுகறயில் சுங்ைத் திகணக்ைளத்துடன் 

ததாடர்புகடய ஏகனய நியதிச்சட்ட சகபைள் திருப்தியான மட்டத்தில் முன்சனற்றத்கத 

அகடயவில்கல எனன்பதும், அதன் ைாரணமாை தபாருட்ைகள விடுவிப்பதில் தாமதம் 

நிலவுைின்றது என்பதும் குழுவினால் அவதானிக்ைப்பட்டது. 

இகவ ததாடர்பில், அர்ப்பணிப்பின்கம, பயனுறுதிமிக்ை முகறயில் தைவல் ததாடர்பாடல் 

ததாழில்நுட்பத்கத பயன்படுத்துவதற்ைாை தசயன்முகறகய மீள்ஒழுங்ைகமப்பு 

தசய்யாகம, தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப வசதிைளின்கம ஆைியன ததளிவாை 

உணரப்பட்டன. சமலும், வியாபார தசயன்முகறகய மீள் ஒழுங்ைகமத்தல் ததாடர்பில் 

முகறயான ஆய்விகன சமற்தைாள்ளாமல் தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்பம் மீதான 

தற்சபாகதய முதலீடுைள் மற்றும் தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்பமுகறகய 

முகறயாைப்சபணுதல் ஆைியன ைவனமாை சநாக்ைப்படல் சவண்டுதமன்பகத உபகுழு 

உணர்ந்தது. 
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சட்டபூர்வமான வியாபாரத்கத இலகுபடுத்துமுைமாை, சுங்ைத்திலுள்ள தைவல் 

ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்திைளானது, சுங்ைத்தினுள்ள இடர் முைாகமத்துவ 

முகறைளுடன்சசர்த்து சநாக்ைப்படல் சவண்டுதமன்பகத உபகுழு உணர்ந்தது. அத்தகைய 

வியாபாராீதியான இலகுபடுத்தலானது சரக்குைகள அப்புறப்படுத்துைின்ற 

தசயன்முகறயின்தபாழுது சதகவயற்ற மனித தகலயீடுைள் ஏற்படாமல் இருப்பகதயும், 

அத்சதாடு அப்புறப்படுத்தலுக்குப்பின்னரான ைணக்ைாய்வு முகறைகள விருத்திதசய்வது 

ததாடர்பில் அதிை ைவனத்கதச் தசலுத்தக்கூடியதாைவும் இருத்தல் சவண்டும். 

சுங்ைத்தில் தற்சபாது பின்பற்றப்பட்டு வருைின்ற இடர்முைாகமத்துவமுகறகய 

ஏற்றுக்தைாள்ளமுடியாது என்பகத உபகுழு அவதானித்தது. இறக்குமதி தசய்யப்படுைின்ற 

சைல விதமான சசர்பிடப்தபாருள்ைளும் தற்சபாது ஆவணாீதியான சசாதகன மற்றும் 

சரக்குாீதியான சசாதகன ஆைியன சமற்தைாள்ளப்படுவதாைத் சதான்றுைிறது. 

இருப்பினும், சுங்ைத்தினால் வழங்ைப்பட்ட தைவல்ைளின் பிரைாரம், 98% அதிைமான 

சசர்பிடப்தபாருள்ைள் எவ்வித பிரச்சிகனைளுமின்றி சுங்ைத்தினால் 

விடுவிக்ைப்படுைின்றன. இருப்பினும் சசர்பிடப்தபாருள்ைகள 100% சசாதகன 

தசய்வதானது வளங்ைகள வீணடிக்ைின்ற ஒரு தசயலாை இருப்பதுடன், சட்டாீதியான 

வியாபாரத்கத இலகுபடுத்துைின்ற ைருத்திற்கு ஏற்புகடயதாை ைாணப்படுவதுமில்கல. 

ைாணப்படுைின்ற வளங்ைகள உச்சமாைப் பயன்படுத்தி இடர்ைகள விகனத்திறன்மிக்ை 

முகறயில் முைாகமத்துவம் தசய்யும்முைமாை வருமானம் சசைாித்தல் மற்றும் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட, தகடதசய்யப்பட்ட பண்டங்ைள் ததாடர்பில் இடர் பிரசதசங்ைகளப் 

பகுப்பாய்வு தசய்யும்முைமாை விகனத்திறன்மிக்ை இடர் முைாகமத்துவமுகறதயான்று 

இருத்தல் சவண்டுதமன உபகுழு உணர்ந்தது. சமலும், மட்டுப்படுத்தப்பட்ட, 

தகடதசய்யப்பட்ட பண்டங்ைள் ததாடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட நியதிச்சட்டசகபைளின் 

ஒத்துகழப்புடன் இடர்முைாகமத்துவமுகறகய சுங்ைம் விருத்திதசய்தல் சவண்டும். ஊழல் 

அதிைாாிைள், அரசியல் தகலயீடுைள் உள்ளடங்ைலாை சைல அம்சங்ைள் பற்றிய இடர்ைள் 

ஆைியவற்கற சுங்ைம் பகுப்பாய்வு தசய்தல் சவண்டும். மற்றும் அத்தகை இடர்ைகள 

தபாருத்தமான மனித வளங்ைகளப் பயன்படுத்தி முைாகமத்துவம் தசய்தல், ASYCUDA 

WORLD ததாிவு தமாடியூல் மற்றும் எக்ஸ் ைதிாியக்ை இயந்திரம் சபான்ற ஏகனய 

ைருவிைகளயும் பயன்படுத்த சவண்டும். 

இரைசியத்தைவல் ைசிவகதக் குகறத்தல், குறிப்பாை சுங்ைம், முதலீட்டுச்சகப ஆைிய 

திட்டங்ைளின்ைீழ் இறக்குமதித்தீர்கவ வாிைள் தசலுத்தப்படாமல் துகறமுைத்திலிருந்து 

அைற்றப்படும் சரக்குைள் ததாடர்பில் தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்பத்கதப் 

பயன்படுத்தி தகடக்ைட்டு சரக்குைள் ததாடர்பில் விகனத்திறன்மிக்ை சமற்பார்கவ 

முகறதயான்று இருப்பதன் முக்ைியத்துவத்கத உபகுழு குறிப்பிட்டது. 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்டகவைகள விடுவித்தல் ததாடர்பிலான சுங்ைமுகற வழிைகளப் 

தபாறுத்தவகரயில் அகவ தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்திைளுடன் 

சசர்த்து மீள்ஒழுங்ைகமக்ைப்படசவண்டுதமன்பகதயும், வாய்ப்புள்ள சைல 

சந்தர்ப்பங்ைளிலும் சுங்ை இகணயத்தளத்தில் அத்தகைய முகற வழிைள் 

பிரசுாிக்ைப்படசவண்டுதமன்பகதயும் உபகுழு அவதானித்தது. 

சுங்ை விசாரகணைள் மற்றும் விசாரகண நகடமுகறைள் ஆைியன திருப்திைரமாை 

இருக்ைவில்கல மற்றும் கூடிய முன்னுாிகம அடிப்பகடயில் இது சநாக்ைப்படல் 
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சவண்டுதமன்பகதயும் உபகுழு அவதானித்தது. சட்டவிசராத வியாபாரத்கதத் 

தடுக்குமுைமாை சுங்ைத்தினுள் பல்சவறுவிதமான விசாரகணப் பிாிவுைள் 

ைாணப்பட்டதபாழுதிலும், சநாக்ைத்கத நிகறசவற்றக்கூடியவிதத்தில் அகவ ஒத்திகசவாை 

தசயற்படவில்கல. தாமதங்ைள், வருமானஇழப்பு, சட்டவிசராத வியாபாரத்கதப் 

பாதுைாத்தல் ஆைியவற்றிற்கு இட்டுச்தசல்ைின்ற ஊழல் மற்றும் ததாழில்வாண்கமயற்ற 

நகடமுகறைகளத்தவிர்க்கும் முைமாை இத்தகைய நகடமுகறைள் மீளாய்வுதசய்யப்பட்டு, 

சமம்படுத்தப்படசவண்டுதமன உபகுழு உணர்ந்தது. 

விதப்புகரைள் 

சுங்ைப் பணிப்பாளர் நாயைத்திற்கு பின்வருவன ததாடர்பில் பணிப்புகர விடுவிக்ைவும். 

1. சுங்ை தனிவிண்சடா முகறகய (Window system) நகடமுகறப்படுத்துவகதப் 

பூரணப்படுத்தவும். 

2. சட்டபூர்வமான வியாபாரத்கத இலகுபடுத்தும் முைமாைவும், சட்டவிசராத 

வியாபாரத்திற்கு எதிராை தசயற்படும் முைமாைவும் சுங்ைத்தில் விகனத்திறன்மிக்ை 

இடர்முைாகமத்துவமுகறதயான்கற தாபித்தல். ஊழல் அதிைாாிைள், அரசியல் 

தகலயீடு உள்ளடங்ைலாை சைல அம்சங்ைளுடன் ததாடர்புகடய இடர்ைகள இந்த 

முகற பகுப்பாய்வு தசய்வதுடன் அத்தகைய இடர்ைள் ைாணப்படுைின்ற மனித மற்றும் 

ஏகனய வளங்ைகள உச்சமாை பயன்படுத்தி முைாகமத்துவம் தசய்தல். 

3. தனி ‘விண்சடா’ முகற மற்றும் இடர்முைாகமத்துவமுகற ஆைிய சூழகமவுைளில் 

இறக்குமதி, ஏற்றுமதி சுங்ை நகடமுகறைகள மீளாய்வுதசய்து, சைல 

பங்ைீட்டுப்பாட்டாளர்ைளின் நன்கமைருதி புதிய நகடமுகறைகள சுங்ை 

இகணயத்தளத்தில் தவளியிடல். 

4. தாமதங்ைள், வருமான இழப்பு, சட்டவிசராத வியாபாரத்கதப் பாதுைாத்தல் 

ஆைியவற்றிற்கு இட்டுச்தசல்ைின்ற ஊழல் மற்றும் ததாழில்வாண்கமயற்ற 

நகடமுகறைள் ஆைியவற்கற தவிக்கும்முைமாை சுங்ை தடுத்தல் பிரசதச ைட்டகமப்பு 

மற்றும் புலனாய்வுைள், விசாரகண நகடமுகறைள் ஆைியவற்கற மீளாய்வுதசய்து 

சிறப்பன தடுத்தல் ைட்டகமப்பு, தபாருத்தமான விசாரகணைள், விசாரகண 

நகடமுகறைள் ஆைியவற்கற நகடமுகறப்படுத்தல். 

5. தனி விண்சடா முகறகய விகனத்திறன்மிக்ை முகறயில் 

நகடமுகறப்படுத்துவதற்ைாை சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்ைளில் அவசியமான 

திருத்தங்ைகள தைாண்டுவருவது பற்றி ஆராய்தல். 

6. சுங்ைம், முதலீட்டுச்சகப ஆைியவற்றின்ைீழ் அனுமதிக்ைப்பட்ட தகடக்ைட்டு 

சரக்குைகள விகனத்திறன்மிக்ை முகறயில் சமற்பார்கவ தசய்வதற்ைாை தைவல் 

ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப முகறகய விருத்திதசய்தல். 
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உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளம் (IRD) 

சசர் தபறுமதி வாி, நாட்கடக் ைட்டிதயழுப்புதல் வாி, வருமானவாி, கூட்டுறவுவாி 

ஆைியவற்கற சசைாிப்பதற்கு தபாறுப்பாை உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளம் 

இருப்பதாை உபகுழு குறிப்பிட்டது. சமலும் இறக்குமதிைளிலிருந்து சசர் தபறுமதி வாி, 

நாட்கடக் ைட்டிதயழுப்புதல் வாி ஆைியவற்கற சசைாிப்பது ததாடர்பான தபாறுப்பு 

சுங்ைத்திற்கு வழங்ைப்பட்டிருப்பதாை உபகுழு குறிப்பிட்டது. இச்சூழகமவில், 

அரசாங்ைத்திற்கு இரண்டாவது வாி சசைாிக்கும் திகணக்ைளமாை உள்நாட்டு இகறவாித் 

திகணக்ைளம் ைாணப்படுைிறது. 2015 தரவுைளின் பிரைாரம் அரசாங்ைத்தின் தமாத்த 

வருமானத்தில் 30.08% (சுங்ைத்தினால் சசைாிக்ைப்படுைின்ற இறக்குமதி சசர் தபறுமதி வாி, 

நாட்கடக் ைட்டிதயழுப்புதல் வாி ஆைியவற்கறத் தவிர) இது சசைாிக்ைின்றது. 

அவதானிப்புைள் 

உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளத்தினால் சசர் தபறுமதி வாி, நாட்கடக் 

ைட்டிதயழுப்புதல் வாி ஆைியவற்கற சநரடியாை சசைாிப்பது ததாடர்பில், குறிப்பாை 

பண்டங்ைள் (தபாருட்ைள்) ததாடர்பில் சுங்ைத்தினால் பின்பற்றப்படுைின்ற 

இகசவுறுதிப்பட்ட தபாருட்குறியீட்டு முகறகமகயப்சபால் முகறயான தபயாிடல் முகற 

ைாணப்படவில்கலதயன்பகதயும், அத்சதாடு சுங்ைத்தினால் ஏற்றுக் தைாள்ளப்பட்டு 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டுவருைின்ற உலை வர்த்தை அகமப்பு 

தபறுமதியிடல்முகறசபான்ற முகறயான தபறுமதியிடல்முகற இல்கல என்பகதயும், 

உபகுழு குறிப்பிட்டது. பண்டங்ைள் வாியிடல் ததாடர்பில் அத்தகைய முகறைள் 

இன்கமயின் ைாரணமாை இது ஊழல் மிகுந்த நடவடிக்கைைளுக்கு இட்டுச்தசல்லும் 

என்பகதயும், இதனால் வருமானம் இழக்ைப்படலாம் என்பகதயும் உபகுழு உணர்ந்தது. 

சசர் தபறுமதி வாி ததாடர்பில் பதிவுதசய்த நபர்ைளின் எண்ணிக்கை 15696 எனவும், நிதி 

நிறுவனங்ைளின் எண்ணிக்கை 229 எனவும் அறிக்கையிடப்பட்டது. இந்த இலக்ைங்ைள் 

உண்கமயான நிகலகமகய புலப்படுத்தவில்கலதயன உபகுழு உணர்ந்தது. 

அரசாங்ைத்திற்கு சசரசவண்டிய சசர் தபறுமதி வாி நிலுகவ வருமானத்கத அறவிடுவதற்கு 

தபாருத்தமான தபாறிமுகறதயான்கற உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளம் 

விருத்திதசய்ய சவண்டுதமன உபகுழு உணர்ந்தது. 

வருமானவாி வருமானத்கதப் தபாறுத்தவகரயில், தற்சபாகதய சைாகவைளின் 

எண்ணிக்கை தனிப்பட்ட வருமானவாிக் சைாகவைள் 135170, அரச சார்பற்ற நிறுவனங்ைள் 

13169, பரஸ்பர நிதியம் சபான்றகவ உண்கமயான நிகலகமகய புலப்படுத்தவில்கல. 

தனிப்பட்ட வருமானவாிக் சைாகவைகள திறந்தாதலன்ன அல்லது திறக்ைாவிட்டாதலன்ன 

நாட்டிலுள்ள ஒவ்தவாரு வயதுவந்த நபாிடமிருந்தும் மதிப்பீடு தசய்வதற்ைான 

பிரைடனதமான்கறப் தபற்றுக்தைாள்வதற்ைான தபாறிமுகற இருத்தல் சவண்டுதமன 

உபகுழு உணர்ந்தது. இதகன நகடமுகறப்படுத்துவது சிரமமான தசயற்பாடு எனில், 

தற்சபாது 06 மில்லியனுக்கும் அதிைமான வாைனங்ைள் பதிவுதசய்யப்பட்டதாை 

அறிவிக்ைப்பட்டதன் ைாரணமாை உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளமானது 

ஆைக்குகறந்தது தரவுைகள டி.எம்.டி உடன் பைிர்ந்துதைாள்ள சவண்டுதமன உபகுழு 

ைருதியது. இத்தைவல்ைகள சமாட்டர்வாைன ஆகணயாளர் தகலகமயதிபதியுடன் 
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பைிர்ந்து தைாள்வதில் எவ்வித சட்டாீதியான தகடைளும் இல்கலதயன உபகுழுவிற்கு 

அறிவிக்ைப்பட்டிருந்தது. 

கூட்டுறவு வாிைகளப் தபாறுத்தவகரயிலும்கூட கூட்டுறவு வாிக்சைாகவைளின் 

தற்சபாகதய எண்ணிக்கை (47,154) உண்கமயான நிகலகமகய 

புலப்படுத்தவில்கலதயன உபகுழு ைருதியது. ைம்பனிப் பதிவாளர் திகணக்ைளத்துடன் 

தைவல்ைகள பாிமாறிக்தைாள்வதன்மூலம் இது ததாடர்பில் உள்நாட்டு இகறவாித் 

திகணக்ைளம் ஆராயசவண்டும். 

ைாணப்படுைின்ற தபாருத்தமான மனித வளங்ைள், தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்பம், 

ஏகனய வளங்ைள் ஆைியவற்கற உச்ச அளவில் பயன்படுத்தி வருமானம் பற்றிய 

இரைசியங்ைள் ைசிவகத குகறக்கும் முைமாை பிரைடனம், வாிக்சைாகவைள் ததாடர்பான 

ைணக்ைாய்வு நகடமுகற மற்றும் புலனாய்வு நகடமுகறைள் ஆைியன மிைக் ைவனமாை 

ஆராயப்படல் சவண்டுதமன்ற ைருத்கத உபகுழு தைாண்டிருந்தது. 

தற்சமயம் சிங்ைபூர் அரசாங்ைத்தின் உதவியுடன் வருமான நிர்வாை முைாகமத்துவத் 

தைவல்முகறகய (RAMIS) நகடமுகறப்படுத்தும் தசயற்பாட்டில் உள்நாட்டு இகறவாித் 

திகணக்ைளம் ஈடுபட்டுள்ளது. இக்ைருத்திட்டம் 2014 ஜூகலயில் ஆரம்பிக்ைப்பட்டது. 

இதன் முதற்ைட்டம் 2016 தசப்டம்பாில் பூரணப்படுத்தப்படும், இரண்டாம் ைட்டம் 2016 

டிசம்பாில் பூரணப்படுத்தப்படும். 

பங்ைீட்டுப்பாட்டாளர்ைளுடன் வியாபாரத்கத இலகுவாை சமற்தைாள்ைின்ற 

வழிமுகறைகள சமற்தைாள்ைின்ற அசதசவகள அரசாங்ைத்திற்ைான நிலுகவ வருமான 

சசைாித்தகல உறுதிப்படுத்தக் கூடியவிதத்தில் உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளத்தில் 

விகனதிறன்மிக்ை, பயனுறுதிமிக்ை முைாகமத்துவமுகறகய சமற்தைாள்ளுமுைமாை 

கைசயடுமுகற மற்றும் வருமான நிர்வாை முைாகமத்துவ தைவல்முகற (RAMIS) 

ஆைியவற்கற சமற்பார்கவ தசய்யும்முைமாை உள்ளை ைணக்ைாய்வு முகறகய 

சமம்படுத்துவது முக்ைியமானது என உபகுழு ைருதியது. 

விதப்புகரைள் 

உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளத்தின் ஆகணயாளர் நாயைம் பின்வருவன ததாடர்பில் 

பணிக்ைப்படல் சவண்டும்: 

1. சுங்ைத்தினால் நகடமுகறப்படுத்தப்படுைின்ற அத்தகைய முகறைகளப்  

பாிசீலகனக்கு எடுத்து சசர்தபறுமதி வாி, நாட்கடக் ைட்டிதயழுப்புதல் வாி 

ததாடர்பிலான பண்டங்ைள் (தபாருட்ைள்) ததாடர்பிலான அரசாங்ைத்திற்ைான 

வாி நிலுகவகயச் சசைாிக்கும் முைமாை சிறப்பான தபயாிடல் முகற, 

வகைப்படுத்தல் முகற, தபறுமதியிடல் முகற ஆைியவற்கற 

நகடமுகறப்படுத்தல்; அரசாங்ைத்திற்ைான சசர்தபறுமதி வாி நிலுகவ 

வருமானத்கத அறவிடும் முைமாை சசர்தபறுமதி வாி பதிவுைகள அதிைாிப்பதற்குப்  

தபாருத்தமான தபாறிமுகறதயான்கற விருத்தி தசய்தல். 

2. அரசாங்ைத்திற்ைான நிலுகவ வருமானத்கத அறவிடும் முைமாை புதிய 

வாிக்சைாகவைகள ஆரம்பிப்பதற்ைாை டி.எம்.டி. இடம் ைாணப்படுைின்ற தரவுைள் 

சபான்ற அவசியமான தரவுைகளச் சசைாிக்கும் முைமாை விகனத்திறன் மிக்ை 

முகறதயான்கற நகடமுகறப்படுத்தல். 
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3. அரசாங்ைத்திற்ைான கூட்டுறவு வாி வருமான நிலுகவகய அறவிடும் முைமாை 

புதிய கூட்டுறவு வாிக் சைாகவைகள ஆரம்பிப்பதற்ைாை ைம்பனி பதிவாளர் 

திகணக்ைளத்திடம் ைாணப்படுைின்ற தரவுைகளப்  பைிர்ந்துதைாள்ளும்முைமாை 

த.ததா.ததா. முகறகய விருத்தி தசய்தல். 

4. பங்ைீடுபாட்டாளர்ைளுடன் வியாபாரத்கத இலகுவாை சமற்தைாள்ைின்ற 

வழிமுகறைகளக் கையாளுைின்ற அசதசவகள, அரசாங்ைத்திற்ைான நிலுகவ வாி 

வருமானத்கத உறுதிப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் உள்நாட்டு இகறவாித் 

திகணக்ைளத்தில் விகனத்திறன்மிக்ை முைாகமத்துவ முகறதயான்கற 

ஏற்படுத்தும் சநாக்ைில் வருமான நிர்வாை முைாகமத்துவ தைவல் முகற  (RAMIS) 

அபிவிருத்திைளின் பிரைாரம் விகனத்திறன் மிக்ை இடர் முைாகமத்துவம் மற்றும் 

கைசயடு தசயன்முகறகய ஒழுங்ைகமத்தல் ஆைியவற்றின்மூலம் எவ்வித 

தாமதமுமின்றி வருமான நிர்வாை முைாகமத்துவ தைவல் முகறகய 

நகடமுகறப்படுத்தல்.  
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இலங்கை மதுவாித் திகணக்ைளம்  (EDSL)  (இ.ம.தி.) 

அரசாங்ைத்தின் தமாத்த வருமான சசைாிப்பில் 7.45% ஐ மதுவாித் திகணக்ைளம் 

சசைாித்ததாை 2015இல் அவதானிக்ைப்பட்டது. மதுவாிக் ைட்டகளச் சட்டம், புகையிகல 

வாிச் சட்டம் ஆைிய ஏற்பாடுைளின் ைீழ் வருமானத்கதச் சசைாித்தல், சட்ட விசராத 

தசயற்பாடுைகளத் தடுத்தல் ஆைியவற்றிற்கு இ.ம.தி. தபாறுப்பாை இருக்ைின்றது. அபின் 

மற்றும் அபாயைரமான மருந்துப் தபாருட்ைள் சட்டகளச் சட்ட ஏற்பாடுைளின் ைீழ் 

சட்டத்கத அமுல்படுத்தும் நிறுவனமாை இ.ம.தி. உம் தசயற்படுைிறது.  

அவதானிப்புைள்  

மது, புகையிகல ஆைியவற்றிற்ைான உற்பத்தி வாிகயச் சசைாிக்கும் தபாறுப்பு இலங்கை 

மதுவாித் திகணக்ைளத்திடம் ைாணப்படுவதாை உபகுழு குறிப்பிட்டது. இருப்பினும், 

இ.ம.தி. னால்  சசைாிக்ைப்பட்ட  தமாத்த வருமானத்தில் மதுவிலிருந்து சசைாிக்ைப்பட்ட 

உற்பத்தி வாி மாத்திரம் 99.7% ஆகும். ஆைசவ, மது ததாடர்பிலான வருமான சசைாிப்பு 

மற்றும் அதசனாடு ததாடர்புகடய சாத்தியப்பாடுள்ள வருமான இழப்பு, த.ததா.ததா., 

இடர்முைாகமத்துவம் ஆைியவற்றின்மூலம் முைாகமத்துவ முகறயில் சாத்தியப்பாடுள்ள 

சமம்பாடுைள் ஆைியன ததாடர்பில் ைவனம் தசலுத்துவதற்கு உபகுழு தீர்மானித்தது.  

தீர்கவயற்ற ைகடைள், சட்டவிசராத எதசனால் இறக்குமதி, உள்நாட்டில் சட்டவிசராதமாை 

உற்பத்தி தசய்யப்படும் எதசனால் உள்ளடங்ைலாை சுங்ை மதுசார் ைடப்பாடுைள் ததாடர்பில் 

இழக்ைப்படும் வருமானம் ஆைியனசவ பிரதான வருமான இழப்புக் ைாரணிைளாைத் 

திைழ்வதாை உபகுழு குறிப்பிட்டது. மதுசார் குடிவகைைளின் முக்ைிய சசர்கவ தபாருளான 

எதசனால் சவறு சநாக்ைங்ைளுக்ைாைக் கைத்ததாழில் துகறைளில் பயன்படுத்தப்பட்டு 

வருைிறது. அத்தகைய எதசனால் சிலசவகளைளில் அருந்துவதற்கு உைந்தது அல்ல, 

சட்டவிசராத மதுகவத் தயாாிப்பதற்ைாைத் தவறாை இது பயன்படுத்தப்படுைிறது. 

சட்டவிசராத மதுகவத் தயாாிக்கும் தபாருட்டு, ைரும்கப பிரதான மூலப்தபாருளாைப் 

பயன்படுத்தி உள்நாட்டில் எதசனால் தயாாிக்ைப்படுைிறது. இத்தகைய சட்டவிசராத 

மதுவின் ைாரணமாை வருமானம் இழக்ைப்படுவதுடன், சுைாதார ாீதியான பிரச்சிகனைளும் 

ஏற்படுைின்றன. 

சட்டவிசராத உற்பத்திக்கு எதிராை தசயற்படும் முைமாை, முகறசார்ந்த இடர்முைாகமத்துவ 

முகறைள் இல்கலதயன உபகுழு அவதானித்தது.  

தீர்கவயற்ற ைகடைள் உள்ளடங்ைலாை சுங்ை மதுசார் ைடப்பாடுைளிலிருந்து இழக்ைப்படும் 

வருமானம் ததாடர்பில் இ.ம.தி. ஆனது சுங்ைத்துடன் இகணந்து கூட்டு நிைழ்ச்சித் 

திட்டங்ைகள சமற்தைாள்ள சவண்டுதமனவும், விகனத்திறன் மிக்ை இடர் முைாகமத்துவ 

முகறகயத் தாபிக்ை சவண்டுதமனவும் உபகுழு ைருதியது. இடர் பிரசதசங்ைகள 

இனங்ைாணும் முைமாை, முதலாவதாை ைடந்த ஐந்து வருடங்ைளாை சுங்ைத்தினால் 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட துப்பறிதல்ைள் ஆராயப்பட்டு விகனத்திறன்மிக்ை இடர்முைாகமத்துவ 

முகறமூலம் இடர்ைள் முைாகமத்துவம் தசய்யப்படல் சவண்டும். 

சட்டவிசராத மதுகவ உற்பத்தி தசய்யும் முைமாை இறக்குமதி தசய்யப்படுைின்ற எதசனால் 

ததாடர்பிலான இடர் பிரசதசங்ைகள அகடயாளம் ைாண்பதற்கும் விகனத்திறன் மிக்ை 

இடர் முைாகமத்துவமுகற மூலம் இடர்ைகள முைாகமத்துவம் தசய்வதற்கும் ைடந்த ஐந்து 

வருடங்ைளாை சுங்ைத்தினால் சமற்தைாள்ளப்பட்ட துப்பறிதல்ைள் பற்றிக் ைாணப்படுைின்ற 

தைவல்ைளுடன் விாிவான ஆய்தவான்றிகன இ.ம.தி. சமற்தைாள்ள சவண்டுதமன உபகுழு 

ைருதியது. 

சட்டவிசராத மதுவிற்ைாை உள்ளூாில் உற்பத்தி தசய்யப்படும் எதசனாகலப் 

தபாறுத்தவகரயில், இதுததாடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட சைல பங்ைீடுபாட்டாளர்ைளின் 

பங்குபற்றுதலுடன் மிைக் ைவனமாை ஆய்வுைள் சமற்தைாள்ளப்படல் சவண்டும். 
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முதலாவதாை இதற்ைாை பயன்படுத்தப்படும் மூலப்தபாருள் மூலங்ைள் மற்றும் சட்டவிசராத 

மது தயாாிக்கும் முகற ஆைியன பற்றி அறிந்துதைாள்ள சவண்டும். அத்சதாடு, இடர் 

பிரசதசங்ைகள அகடயாளம் ைண்டு விகனத்திறன் மிக்ை இடர் முைாகமத்துவ முகறமூலம் 

இடர்ைள் முைாகமத்துவம் தசய்யப்பட சவண்டுதமன உபகுழு ைருதியது.  

சட்டவிசராத தசயற்பாடுைகள உற்சாைமிழக்ைச் தசய்யும் முைாமாை சில படிமுகறைகள 

இ.ம.தி. எடுத்துள்ளதாைவும், ஆனால் சட்டவிசராத வியாபாரத்கத உற்சாைமிழக்ைச் 

தசய்ைின்ற அசதசவகள அவசியமான வருமானத்கதச் சசைாிக்கும் முைமாை 

வாிக்தைாள்கைகய அவர்ைள் மீளாய்வு தசய்ய சவண்டுதமன உபகுழு ைருதியது. 

(உதாரணம்) வாிைகள அதிைாித்தல், சட்டாீதியான கைத்ததாழில் பாவகனக்தைன 

இறக்குமதி தசய்ைின்ற எதசனால் இறக்குமதி அனுமதிப் பங்குைகளக் குகறத்தல் ஆைியன 

சதகவயான வருமானத்கதச்  சசைாிப்பதற்கும் சட்ட விசராத வியாபாரத்கத ஊக்ைமிழக்ைச் 

தசய்வதற்கும் தீர்வாை அகமயாது. 

த.ததா.ததா. ததாடர்பில் மதுசார் வருமானத்கத சிறப்பாை முைாகமத்துவம் தசய்யும் 

சநாக்குடன் முகறதயான்கற வடிவகமப்பதற்ைாை மதுவாித் திகணக்ைளத்துடன் தைவல் 

ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப முைவராண்கம ஈடுபட்டுள்ளதாை உபகுழுவிற்கு 

அறிவிக்ைப்பட்டது. 

விதப்புகரைள் 

மதுவாி பணிப்பாளர் நாயைம் பின்வருவன ததாடர்பில் பணிக்ைப்படல் சவண்டும் 

1. சட்டபூர்வமான வியாபாரத்கத இலகுபடுத்துமுைமாைவும், சட்டவிசராத 

வியாபாராத்திற்கு எதிராை தசயற்படுமுைமாைவும் விகனத்திறன்மிக்ை 

இடர்முைாகமத்துவ முகறதயான்கறத் தாபித்தல். ஊழல் அதிைாாிைள், 

அரசியல் தகலயீடுைள் உள்ளடங்ைலாை சைல அம்சங்ைள் ததாடர்பிலான 

இடர்ைள் பற்றியும் இம்முகற பகுப்பாய்வு தசய்தல் சவண்டும். மற்றும் 

ைாணப்படுைின்ற மனித, ஏகனய வளங்ைளுடன் த.ததா.ததா. உச்ச அளவில் 

பயன்படுத்தி அத்தகைய இடர்ைகள முைாகமத்துவம் தசய்தல் சவண்டும்.  

2. சட்ட விசராத வியாபாரத்கத ஊக்ைமிழக்ைச் தசய்து, சட்டபூர்வமான 

வியாபாரத்கத இலகுபடுத்துைின்ற அசதசவகள, சதகவயான வருமானத்கதச் 

சசைாிப்பதற்ைாைத் தற்சபாகதய மதுவாிக் தைாள்கைகய மீளாய்வு தசய்து, 

தபாருத்தமான வாிக்தைாள்கைதயான்றிகன நிதி அகமச்சிற்கு விதப்புகர 

தசய்தல். 

3. திகணக்ைளத்தின் சநாக்ைங்ைகள அதிை விகனத்திறனுடனும் பயனுறுதித் 

தன்கமயுடனும் அகடயுமுைமாை அவசியமான தரவு கமயதமான்கறக் 

ைட்டிதயழுப்பி, சைல பங்ைீடுபாட்டாளர்ைளுடன் சம்பந்தப்பட்ட தரவுைகள 

பைிர்ந்து ததாடர்பாடுவதற்குத் தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப 

முைவராண்கமயின் ைலந்தாசலாசகனயுடன் தபாருத்தமான த.ததா.ததா. 

முகறகயத் தாபித்தல். 

4. சட்டவிசராத எதசனால் இறக்குமதி, சட்டவிசராத எதசனால் உற்பத்தி, 

சட்டவிசராத மது உற்பத்தி ஆைியன ததாடர்பில் இ.ம.தி., இலங்கை சுங்ைம், 

இலங்கை தபாலிஸ் ஆைியவற்றினால் ைடந்த ஐந்து வருடங்ைளாை 

சமற்தைாள்ளப்பட்ட (2012 – 2016) துப்பறிதல்ைள் ததாடர்பில் விாிவான 

ஆய்தவான்றிகன சமற்தைாண்டு, இனங்ைாணப்பட்ட இடர் பிரசதசங்ைள், 

வருமான இழப்பு மற்றும் சுைாதாரப் பிரச்சிகனைள் ஆைியன ததாடர்பிலான 

இடர்ைகள முைாகமத்துவம் தசய்யும் முைமாை சமற்தைாள்ளப்பட்ட 

பின்னூட்டல் நடவடிக்கைைள் ததாடர்பில் விாிவான அறிக்கைதயான்றிகன 
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ஆறுமாத ைாலப்பகுதியினுள் அரசாங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவிடம் 

சமர்ப்பித்தல்.  

ஏகனய அவதானிப்புக்ைள் 

குழுவின் முன்சன அகழக்ைப்பட்ட ஏகனய முைவராண்கமைளின் ICT பாவகன 

ததாடர்பாைவும், முக்ைிய வருமானம் ஈட்டும் முைவராண்கமைளின் ICT 

முகறகமைளுடனான அந்நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின் ஒன்றுக்தைான்று ததாடர்புபடும் 

அம்சங்ைள் ததாடர்பாைவும் பின்வரும் நிகலகமைகள உபகுழு அவதானித்தது. 

சமாட்டார் சபாக்குவரத்து திகணக்ைளத்துடன் (DMT) சமாட்டார் வாைனங்ைளின் முக்ைிய 

தரவுைகள சுங்ைம் பைிர்ந்துதைாண்டதபாழுதிலும் சுங்ைத்துடனும் ஏகனய சட்ட 

அமுலாக்ைல் முைவராண்கமைளுடனும் பதிவுதசய்யப்பட்ட வாைனங்ைள் மீதான 

தைவல்ைகளப் பைிர்வதற்கு எந்த முகறகமயும் இருக்ைவில்கல. பதிவுதசய்யப்படாத 

சட்டத்திற்கு மாறான வாைனங்ைள் வீதியில் உள்ளன என்ற உண்கமயின் நிமித்தமாை 

சமாட்டார் வாைனங்ைளின் சட்டத்திற்கு மாறான வர்த்தைத்திற்கு எதிராைப் சபாராடும் 

முைமாை சுங்ைம் மற்றும் இலங்கைப் தபாலிசாருடன் அவ்வாறான தைவல்ைகளப் 

பைிர்ந்துதைாள்வதற்கு சமாட்டார் சபாக்ைவரத்து திகணக்ைளத்தில் ICT முகறகமகய 

முன்சனற்றுவது முக்ைியமானது என உபகுழு உணர்ந்தது. உள்நாட்டு இகறவாித் 

திகணக்ைளம் (IRD) DMT உடன் புதிய வாிக்சைாப்புைகளத் திறப்பதற்கு அவர்ைளுக்ைான 

அடிப்பகடத் தைவல்ைகள DMT உடன் பாிமாறிக் தைாள்ளசவண்டும்.   DMT ஆனது ICT 

முகறகமகய சமாட்டார் வாைனங்ைகளப் பதிவுதசய்வதற்கும், சமாட்டார் வாைனங்ைகள 

மாற்றிக்தைாடுப்பதற்கும், வாைனசாரதி அனுமதிப்பத்திரங்ைகள வழங்குவதற்கும் 

இப்சபாது பயன்படுத்துவதாை உபகுழு அவதானித்தது. எல்லா (17) மாவட்ட 

அலுவலைங்ைகள உட்படுத்தியும், குகறந்தபட்ச மனித இகடயீட்டுடனும் இகணயத்தள 

அடிப்பகடயிலான பதிவு முகறகமதயான்றிகன அமுல்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்த்து 

இருக்கும் E சமாட்டாாிங் ைருத்திட்டம் ஒன்கற அமுல்படுத்துவதற்கு DMT திட்டம் 

தைாண்டிருப்பதாை சமலும் ததாிவிக்ைப்பட்டது. 

ைம்பனிைள் பதிவு திகணக்ைளத்தில் ICT யின் தற்சபாகதய பிரசயாைமானது மிைவும் 

குகறந்தபட்ச மட்டத்தில் இருப்பதாை உபகுழு அவதானித்ததுடன், ICT தீர்வுைகள 

அமுல்படுத்துவதானது நிறுவன விகனத்திறன்ைகள அதிைாிக்கும் அசதசவகளயில் IRD 

மற்றும் ஏகனய ததாடர்புகடய பங்ைாண்கமயாளர்ைளுக்கு முக்ைியமான தைவல்ைகள 

வழங்குவகத வசதிப்படுத்தும் எனவும் அது அவதானித்தது. திகணக்ைளத்தில் ஒரு 

முற்றுமுழுதான ICT முகறகமகய அமுல்படுத்துவதற்ைாை கூறுவிகல வழங்ைலானது 

விகரவில் இறுதிப்படுத்தப்படுதமனவும், 2017 ஏப்ரல் 30 ஆம் திைதியளவில் தமாத்த 

அமுல்படுத்தல் பூர்த்தி தசய்ய எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது எனவும் அறிக்கையிடப்பட்டது. 

ஆட்பதிவு திகணக்ைளம் (DRP) யினால் இலத்திரனியல் சதசிய அகடயாள அட்கட 

(ENIC) வழங்குவது மீதான ைருத்திட்டத்திகன பூர்த்திதசய்தல் சில சட்டத் தகடைளின் 

நிமித்தமாை தாமதிக்ைப்பட்டுள்ளது எனவும், சட்டத்திற்கு சதகவயான திருத்தங்ைகளச் 

தசய்தபின்னர் மீள ஆரம்பிக்ைப்படுதமனவும் உபகுழு அவதானித்தது. திகணக்ைளமானது 

ENIC அமுல்படுத்தகல ஒன்பது மாத ைாலப்பகுதிக்குள் பூர்த்தி தசய்வதற்கு திட்டமிட்டு 
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இருந்தது. திகணக்ைளமானது சட்ட ஏற்பாடுைளுக்குள் ஏகனய சில புற 

முைவராலயங்ைளுடன் சில தைவல்ைகள பைிரக்கூடியதாை இருந்தது எனவும், தற்தபாழுது 

IRD ஆனது NIC யின் அதிைாரபூர்வத்தன்கமகய சாிபார்க்ைக் கூடியதாை உள்ளது எனவும் 

அறிக்கையிடப்பட்டது. 

பதிவாளர் நாயைம் திகணக்ைளம் (DRG) ஏற்றுமதி இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டு திகணக்ைளம் 

(DIEC) மற்றும் தைாழும்பு மாநைரசகப ஆைியன தமது தசாந்த ICT நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள 

அமுல்படுத்தும் தசயன்முகறயில் உள்ளன. அசதசவகளயில் சுைாதார அகமச்சின் 

உணவுக்ைட்டுப்பாட்டு அலகு மற்றும் விவசாய திகணக்ைளத்தின் ததாற்றுசநாய்க் 

ைாப்புப்பிாிவு ஆைியவற்றுக்கு இலத்திரனியல் ாீதியான சுங்ை சரக்கு தகடதயாழிப்பு 

தசயன்முகறயில் சதகவப்படும் சிபாாிசுைகளப் தபற்றுக் தைாள்வதற்கு சுங்ைத்தால் 

வசதிைள் வழங்ைப்படுவதாைவும் உபகுழு அவதானித்தது. 

சரக்குைகளப் பாிசசாதித்தல், மாதிாிைகளப் பகுப்பாய்வுதசய்தல், ைட்டணங்ைகளயும், 

அறவீடுைகளயும் சசைாித்தல் சபான்ற ஒன்றுடன் ஒன்று சமற்ைவியும் விடயங்ைளில் உாிய 

அதிைாாிைளுக்ைிகடயில் தசயல்விகளவுகடய ஒத்துகழப்புடன் அகவைள் 

இலகுபடுத்தப்பட்டு மீளாய்வு தசய்யப்படசவண்டுதமன உபகுழு அவதானித்தது. 

உதாரணத்திற்கு ஏகனய நியாயதிக்ை அகமப்புக்ைளால் அவற்றின் சசகவைளுக்ைாை 

தைாடுப்பனவு சசைாிக்ைப்படுவகத E தைாடுப்பனவு முகறகமயூடாை ஏகனய வாிைள் 

மற்றும் தைாடுப்பனவுைளுடன் சசர்த்து அக்தைாடுப்பனவுைகளயும் தபற்றுக் தைாள்ளும்படி 

சுங்ைத்கதக் சைட்டுக்தைாள்ளவதன் மூலம் இலகுபடுத்தக் கூடியதாை இருக்கும். 

ICTகய பிரசயாைிப்பதுடன், இலத்திரனியல் ஒப்பங்ைள் சபான்ற உாிய 

சட்டவாக்ைத்திற்ைான திருத்தங்ைள் என்பன ைவனத்தில் தைாள்ளப்பட சவண்டுதமனவும், 

கூடுமான விகரவில் அமுல்படுத்தப்பட சவண்டுதமனவும் உபகுழு அவதானித்தது. 

இகணயவழிக் தைாடுப்பனவு வசதி ததாடர்பாை (E தைாடுப்பனவு) தற்சபாகதய 

ஏற்பாடானது இரண்டு அரச வங்ைிைளுடன் மாத்திரம் பணியாற்றுவதற்கு 

வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளகத உபகுழு அவதானித்தது. ஏகனய வங்ைியுடன் ைணக்கு 

கவத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்ைள் தமது தைாடுப்பனவுைகள ஏகனய வங்ைிைளால் 

வழங்ைப்பட்ட தைாடுப்பனவு ைட்டகளைள் ஊடாைசவா அல்லது ைாசாைசவா மாத்திரசம 

தசலுத்தசவண்டியிருக்கும். மத்தியவங்ைி, ICTA, லங்ைா ைிளியர் மற்றும் 

நிதியகமச்சுக்ைளின் பங்குபற்றுகையுடன் ஏகனய வங்ைிைளின் ஊடாைவும் 

தைாடுப்பனவுைகள இகணயவழி தசய்ய வசதிப்படுத்துவதற்ைான ஒரு நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுக் தைாண்டிருப்பினும் பண மாற்றத்திற்ைான தவட்டு சநரம், தனித்த 

நிதி மற்றும் ஒன்றின் உயர்ந்தபட்ச எல்கல, நிதி மாற்றத்திற்ைான தசலவினம் சபான்ற 

ஏற்பாடுைளில் உள்ள வகரயகறைளின் நிமித்தமாை இறுதித் தீர்மானம் எட்டப்படவில்கல. 

பிரதான வருமானம் ஈட்டும் திகணக்ைளங்ைகள வங்ைிக் ைணக்குைகளத் திறப்பதற்கு 

தவறுமசன அனுமதித்தல் மூலம் மற்றும் அந்த வங்ைிைள் சசைாித்த பணத்கத 

உடனடியாைசவா அல்லது சிக்ைனமாைசவா பயன்படுத்துவதற்கு அந்த வங்ைிைளுடன் 

திகறசசாியின் பின்னிலிருந்து பின்னான ைணக்குைகளத் திறப்பதன் மூலமும் இரண்டு 

வங்ைிைசளாடு கைக்தைாள்ளப்பட்ட முகறகமயானது ததாிவு தசய்யப்பட்ட தனியார் 

வங்ைிைளுக்கும் விஸ்தாிக்ைப்படவும் முடியுதமனவும் குழு அவதானித்தது.  
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தபாதுவான சிபாாிசுைள் 

நிதியகமச்சிகன பின்வருவனவற்றுக்குப் பணித்தல். 

1. எண்மமுகறக் ைட்டகமப்பு அகமச்ச (Ministry of Digital Infrastructure), ICTA 

ஏகனய சவண்டப்படும் பிரதிநிதித்துவங்ைளின் பங்குபற்றுதலுடன் பின்வருவனவற்கற 

சாதித்துக்தைாள்ளுவதற்கு ஒரு ைால ைட்டுப்பாடுகடய தசயற்திட்டத்கத 

அமுல்படுத்துவதற்கு ஒரு அர்ப்பணிக்ைப்பட்ட குழாமிகன அகமத்து வழிநடாத்துதல். 

1.1 சுங்ை பணிப்பாளர் நாயைம், உள்நாட்டு இகறவாி ஆகணயாளர் நாயைம், மதுவாி 

ஆகணயாளர் நாயைம் என்சபாருக்கு இந்த அறிக்கையில் ைீழ் தைாடுக்ைப்பட்ட 

வழிைாட்டுதல்ைகள வழிநடத்தலும் அமுல்படுத்தகலக் ைண்ைாணித்தலும். 

1.2  சமாட்டார் சபாக்குவரத்து ஆகணயாளர் நாயைம், ைம்பனிைள் பதிவாளர், 

ஆட்பதிவாளர் மற்றும் பதிவாளர் நாயைம் என்சபாரால் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின் உாிய 

சநர அமுல்படுத்தலுக்ைாைவும், வருமான ஒழுங்குைகள தவிர்ப்பதற்ைாைவும், வாி 

அடிப்பகடகய விஸ்தாிப்பதற்ைாை தைவல்ைகளப் பைிருவதற்ைாைவும் உத்சதச ICT 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள ைண்ைாணித்து வழிநடாத்துதல். 

1.3  இறக்குமதி ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுத் திகணக்ைளம், இலங்கை நியமங்ைள் 

நிறுவைம், சுைாதார சபாசாக்கு மற்றும் சுசதச மருத்துவ அகமச்சு (உணவுக் 

ைட்டுப்பாட்டுக்ைாை) மிருை உற்பத்தி மற்றும் சுைாதாரத் திகணக்ைளம் (மிருைங்ைளின் 

சநாய்த்ததாற்று ைாப்புக்ைானது) மற்றும் விவசாயத் திகணக்ைளம் (தாவரங்ைளின் 

சநாய்த்ததாற்று ைாப்புக்ைானது) ஆைிய இறக்குமதி தகடதயாழிப்பு தசயன்முகறயில் 

சுங்ைத்துடன் ஈடுபடும் பிரதான முைவராலயங்ைளுடன் ஒரு தசயல்விகளவுகடய இடர் 

முைாகமத்துவ முகறகமயூடாை சட்டாீதியான வர்த்தைத்கத வசதிப்படுத்தும் 

அசதசவகளயில், உாிய இறக்குமதிக் ைட்டுப்பாடுைகள உறுதிப்படுத்தும் முைமாை 

உத்சதச இடங்ைளிலுள்ள ICT முகறகமைகள ைண்ைாணித்து வழிநடத்துதல் 

ஒன்றுடன் ஒன்று சமற்ைவியும் விடயங்ைகளக் குகறத்துக் தைாள்வதற்ைாைவும், ICT 

ஊடான தசயன்முகறகய இலகுபடுத்துவதற்ைாைவும், தசயன்முகறைளின் மீள் 

தபாறிமுகறப்படுத்தலானது ICT பிரசயாைங்ைகள அமுல்படுத்துவதற்கு முன்பாை 

ைவனிக்ைப்படசவண்டும். 

1.4  மூன்று பிரதான வருமானம் ஈட்டும் திகணக்ைளங்ைளால் தற்தபாழுது 

பயன்படுத்தப்படும் எல்லா தமன்தபாருள் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் ததாடர்பாைவும் ICTA 

முகறகம ைணக்ைாய்வு சமற்தைாள்ளப்படுதலும் ஆறு மாதத்திற்குள் ைணக்ைாய்வாளர் 

நாயைத்திற்கு அறிவிக்ைப்படுதலும். 

2. அரச வங்ைிைளுடன் தற்சபாது தசயற்படுத்தப்படும் E தைாடுப்பனவு வசதிைகள 

சில ததாிவு தசய்யப்பட்ட தனியார் வங்ைிைளுக்கும் ஒத்த விதத்திசலா அல்லது இன்னும் 

சிறந்த விதத்திசலா வாி தைாடுப்பவர்ைகள அவர்ைள் வாிதசலுத்துவதில் வசதிப்படுத்தும் 

முைமாைவும் ததாகலசபசி வங்ைி 24x7 நாட்ைள் சபான்ற பிந்தி வந்த வங்ைி 

அபிவிருத்திைளின் அமுல்படுத்தகல ஊக்குவிப்பதாசலா, E தைாடுப்பனவு வசதிைகள 

விஸ்தாிப்பதற்ைான சாத்தியங்ைகள ஆராய்தல். 
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3. முன்சனற்றத்கத ைண்ைாணிக்கும் முைமாை அரசாங்ைக் ைணக்குக் குழுவுக்கு 

ைாலாண்டு அடிப்பகடயில் முன்சனற்ற அறிக்கைகயச் சமர்ப்பித்தல். முதலாவது 

அறிக்கையானது ஒவ்தவாரு தசயற்பாட்டுக்குமான ைாலக்தைடுவுடன் ஒரு விபரமான 

அமுல்படுத்தல் திட்டமானது முதலாம் அறிக்கையுடன் இகணக்ைப்படசவண்டும். 

4. ைணக்ைாய்வாளர் நாயைம் 2017 ஒக்சராபர் 01 ஆம் திைதியளவில் 

(சதகவசயற்படின் வரவுதசலவுத்திட்டத்திற்கு முன்) இந்த சிபாாிசுைளின் அமுல்படுத்தல் 

முன்சனற்றம் மீதான அறிக்கைகய சமர்ப்பிக்ைசவண்டும். ததாழில்நுட்ப அறிவுடன் கூடிய 

உள்நாட்டு அல்லது தவளிநாட்டு நிபுணர்ைளின் உதவிகயப் தபற்றுக்தைாண்ட பின்னர் 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதி இகதச் சமர்ப்பிக்ை சவண்டும். 

 

1. இரான் விக்ைிரமரத்ன (தவிசாளர்) 

2. பந்துல குணவர்தன (உறுப்பினர்) 

3. தசய்யது அலிசாஹிர் தமௌலானா (உறுப்பினர்) 

4. டாக்டர். நலிந்த ஜயதிஸ்ஸ (உறுப்பினர்) 

5. டாக்டர். ைவிந்த சஹஷான் ஜயவர்தன (உறுப்பினர்)  
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பின்னிகணப்பு: ஆ .1 

குழுவின் தீர்மானங்ைள் 

உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளம் 

தற்சபாகதய நிகல 

 இகணயவழி தைாடுக்ைல் வாங்ைல் வசதிைள் தற்தபாழுது ைிகடக்ைக்கூடியதாை 

உள்ளது. 

 எல்லா வகையான வாிைகளயும் தன்னியக்ைமாக்ைல் இப்தபாழுது நகடமுகறயில் 

உள்ளது. 

 ஒழுங்ைீனங்ைகளத் தவிர்ப்பதற்ைாை முன்னசர அச்சடிக்ைப்பட்ட 

வாிக்தைாடுப்பனவுச் சிட்கடைள். 

 இனங்ைாணப்பட்ட 23 நிறுவனங்ைள் இகணக்ைப்படசவண்டும் அல்லது ஒன்று 

சசர்க்ைப்படசவண்டும். 

 சுங்ைத்திகணக்ைளம். இலங்கை வங்ைி, மக்ைள் வங்ைி, மத்திய வங்ைி, நிதியகமச்சு 

என்பவற்கற ஒன்றாை இகணக்கும் தசயன்முகறயில் 

தகடைள் 

 ைம்பனிைள் பதிவாளர் திகணக்ைளத்துடன் வகலயகமப்பு வசதி 

ைிகடக்ைப்தபறாத ைாரணத்தால் அத்திகணக்ைளத்துடன் ஒரு இகடமுைம் 

தசய்வதற்ைான ஒருங்ைிகணப்பு தசய்யமுடியாகம. 

 சட்டத்தகடைளின் நிமித்தமாை சதகவயான தைவல்ைகள வழங்குவதற்ைாை 

ஆட்பதிவாளர் திகணக்ைளம் இயலாதிருத்தல். 

 சட்டத்தகடைளின் நிமித்தமாைத் சதகவயான தைவல்ைகள வழங்குவதற்கு 

சமாட்டார் வாைனத் திகணக்ைளத்திற்கு இயலாதிருத்தல். 

 சில பிராந்திய அலுவலைங்ைள் புதிய ைணனிைகளக் தைாண்டிருக்ைாத 

ைாரணத்தால் எல்லா பிராந்திய அலுவலைங்ைளுடனும் ைட்டம் இரண்கட 

ஒன்றிகணக்ை இயலாமலிருத்தல். 

 ஏகனய முைவராலயங்ைளிலிருந்து ஒத்துகழப்பு குகறவாை இருத்தல். 

 வாி தசலுத்துபவர்ைள் மற்றும் உள்ளை பணியாட்ததாகுதியினருக்ைான 

ைருத்தரங்குைகள ஒழுங்கு தசய்வதற்கு வளங்ைள் இல்லாதிருத்தல். 

 சமலதிை மனிதவளத் சதகவப்பாடுைள். 

பலங்ைள் 

 23 முைவராலயங்ைளும் ஒன்று சசர்க்ைப்பட்டு அல்லது ஒன்றிகணக்ைப்பட்டகதத் 

ததாடர்ந்து வாி தசலுத்துபவர்ைளுக்ைான ஒரு தனித்துவமான இலக்ைத்கத 

வழங்ைக்கூடியதாை இருத்தல். 

 இகணப்கப பயன்படுத்தி ஒரு வாிக்சைாப்கப கவத்திருக்ைிறாரா இல்கலயா 

என்பகத ைண்டுபிடிக்கும் சாத்தியம். 

 முகறகமக் ைணக்ைாய்வு. 

குழுவால் தசய்யப்பட்ட ஆசலாசகனைள் 
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 ைடனட்கடைள் ஊடாைக்கூட வாி தசலுத்தும் வழிவகைகய அறிமுைம் தசய்தல். 

 RAMIS முகறகம மீதான ஒரு ைணக்ைாய்விற்ைாை உாிய ஆவணங்ைகள 

ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிபதிக்கு வழங்குவதுடன் இதன் நிமித்தமாை அது 

ததாடர்பான அவரது ைருத்துக்ைகள குழுவுக்கு முன்கவப்பதற்கு 

வசதிப்படுத்துதல். 

 முகறகமகய பயனாளி சிசனைமானதாைவும், வாி தசலுத்துபவர்ைளுக்கு 

சுலபமானதாைவும் ஆக்குதல். 

 அமுல்படுத்தல் முகறகம ததாடர்பாை அல்லது ஏதும் தைாள்கை விடயங்ைள் 

ததாடர்பாை எழும் தகடைகள எழுத்துமூலம் குழுவுக்கு முன்கவத்தல். 

 வருமானங்ைகள சசைாித்தல், அவ்வாறு சசைாிக்ைப்பட்ட நிதியங்ைகள BOC - 

ஏகனய வங்ைிக்கு மாற்றுதல் ததாடர்பாை BOC யுடனும் ஏகனய வங்ைிைளுடனும் 

சபச்சுவார்த்கத தசய்வதற்ைான இயலுகமகயத் சதடி ஆராய்தல். 

 IRD முகறகமக்கு தபாதுமக்ைகள இலகுவாைச் தசன்றகடதல் மற்றும் 

பாதுைாப்புைள் எதுவுமின்றி பதிவு தசய்ய வசதிப்படுத்துதல், பதிவுச் 

தசயன்முகறகய சுலபமாக்குவதற்கு வசதிப்படுத்தல். 

 வங்ைிைள், ைடனட்கடைள், வாைனப்பதிவுைள் ஊடை பயன்பாடுைள் தைாடுக்ைல் 

வாங்ைல்ைகள ைண்ைாணிப்புச் தசய்வதினால் வருமானத்கத அதிைாித்துக் 

தைாள்ளும் சாத்தியங்ைகள உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளம் சதடி 

ஆராய்தல். 

 ஆட்பதிவுத் திகணக்ைளமானது தனிப்பட்ட ஒழுங்குவிதிைள் ததாடர்புகடய 

தரவுப் பைிர்தலின் சாத்தியமான விடயங்ைகள இனம்ைாணும் முைமாைவும், DRP 

யில் தங்ைியிருக்கும் முக்ைிய அரசாங்ை நிறுவனங்ைளிகடசய தற்சபாகதய மற்றும் 

எதிர்ைால தைவல் பைிர்வு சதகவப்பாடுைளின் பிரைாரம் சதகவயான 

திருத்தங்ைகளச்தசய்து தைாள்வதற்குமாை தற்சபாகதய ஆட்ைள் பதிவு சட்டத்கத 

மீளாய்வு தசய்யசவண்டும். 
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சுங்ைத் திகணக்ைளம் 

தற்சபாகதய நிகல 

 முக்ைியமான ஏற்றுமதியாளர்ைளுக்கு இலத்திரனியல் முகறகமகய 

தசன்றகடயச்தசய்தல். 

 வாடிக்கையாளர்ைள் சுங்ைத் தீர்கவ தசலுத்துவதற்கு முழுகமயான 

இலத்திரனியல் வசதி அளித்தல். 

தகடைள் 

 தன்னியக்ைப்படுத்தப்பட்ட முகறகமயுடன் பண்ட வளாை பாீட்சிப்பு அலகுைள் 

இகணக்ைப்படவில்கல. ததாகலவில் அகமந்துள்ள பண்ட வளாைங்ைளுக்கு 

வகலயகமப்பு இகணப்பு எதுவும் இல்கல. 

 தவளிப்புற முைவராலயங்ைளுடன் தன்னியக்ைைம் எதுவும் இல்கல. அதாவது 

வங்ைிைள் ைப்பல் முைவராலயங்ைள் இன்னும் பலவற்றுடன் தன்னியக்ைம் எதுவும் 

இல்கல. 

 எண்மமுகற ஒப்பமிடப்பட்ட ஆவணங்ைள்/பற்றுச்சீட்டுக்ைகள வழங்குவதற்கு 

அதிைாரம் இல்லாகம. 

குழுவின் ஆசலாசகனைள் 

 தற்சபாதுள்ள தைாடுப்பனவு முகறகம மீதான அரசாங்ைக் தைாள்கைகய 

மாற்றுதலும், ைடனட்கடைள் ஊடாை சுங்ைவாிைகளக் தைாடுப்பனவு தசய்தல் 

சபான்றவற்கற உள்ளடக்குதலும். 

 வான் சரக்கு முகறகமயிகன உடனடியாை அமுல்படுத்துதல். 

 இலத்திரனியல் தைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைகள பலப்படுத்தும் முைமாைவும், 

சட்டாீதியாை தசல்லுபடியாகும் ஆவணங்ைளாை இலத்திரனியல் ாீதியாை 

ஆவணங்ைகளப் பாிமாற்றுவதற்கும் சதசிய சான்றுப்படுத்தல் 

அதிைாரசகபதயான்கற நிறுவும் தசயன்முகறகய ICTA துாிதப்படுத்துவதற்கும் 

அதன்மூலம் சுங்ைத் திகணக்ைளமானது எண்மமுகற கைதயழுத்து 

ஆவவணங்ைள், பற்றுச்சீட்டுைள் இன்னும் பலவற்கற விநிசயாைிப்பதற்கும் 

அனுமதியளிப்பதற்குமாகும். (2006 ஆம் ஆண்டு இலத்திரனியல் தைாடுக்ைல் 

வாங்ைல் சட்டத்கதப் பார்க்குை) 

 சதசிய மட்டக் தைாடுப்பனவு இயங்கு தளத்கத ஒழுங்குபடுத்தல். 

 ஒரு விகனத்திறனான மகனப்பக்ை வகைப்படுத்தல் முகறகமகய 

அமுல்படுத்துதல் மற்றும் நகடமுகற வருமானத்கதப் தபற்றுக்தைாள்வதற்ைான 

ஒரு தபறுமதி மதிப்பிடல் முகறகம. 

 MIS முைாகமத்துவ முகறகம மீதான முக்ைியத்துவம் 

 தன்னியக்ைப்படுத்துதல் முகறகமகயயும், இடர்முைாகமத்துவ முகறகமகயயும் 

ஒசர சநரத்தில் விருத்திதசய்தல். 
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மதுவாித் திகணக்ைளம் 

தற்சபாகதய நிகல 

 உள்ளூர் ாீதியில் உற்பத்தி தசய்யப்படும் மதுபானத்தின் நாளாந்த 

அடிப்பகடயிலான தரவுைகள தமன்பாைத்தினூடாை தகலகம 

அலுவலைத்திற்குப் பாிமாறிக்தைாள்வதற்ைான ஆற்றல்.  

எதிர்ைால அபிவிருத்திைள்  

 மதுபான அனுமதிப்பத்திரத்திலிருந்து வருமானத்கதப் தபற்றுக்தைாள்வதற்ைான 

EOI ஆவணம் ததாடர்பான தமன்பாைத்கத அபிவிருத்தி தசய்தல். 

 மதுபான அனுமதிப்பத்திரத்கத விநிசயாைிப்பதற்ைான E-சசகவ வசதிைகள 

நகடமுகறப்படுத்துதல்.  

 மூலப்தபாருளிலிருந்து முடிவுப்தபாருள் வகரயான ைண்சணாட்டத்தில் 

உற்பத்திக் ைண்ைாணிப்பு முகறகமகய தசயற்படுத்துதல்.  

 உண்கமயான மதுபான உற்பத்திைகள இனங்ைாண்பகத இலகுபடுத்துவதற்கும் 

மற்றும் வருமானத்கத ஈட்டுவதற்கும் மதுபான சபாத்தல்ைளில் ஒட்டக்கூடிய ஒரு 

விசஷட ஸ்டிக்ைகர அறிமுைப்படுத்துதல்.  

 ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வகரயான நடபடிமுகறகய அனுகூலப்படுத்துவதற்கும் 

மற்றும் முைாகமத்துவத்தின் ஒரு ைருவிசாதனமாை தபறுமதி சசராத 

சிறப்புப்பணிைகள தானியக்ைப்படுத்துவதற்கும் ததாழில்முயற்சிைளினுள்ளும் 

ததாழில்முயற்சிைளுக்கு இகடயிலம் பணிதயாழுக்குைகள மீளத்திட்டமிட்டுப் 

பகுப்பாய்வு தசய்யும் தபாருட்டு வியாபார நடபடிமுகற மீள்தபாறியியலாக்ைல் 

முகறகமகயப் (BPRS) பயன்படுத்துதல்.  

குழுவின் விதந்துகரப்புைள்  

 எதசனால் இறக்குமதிைகளக் ைண்ைாணிக்கும் தபாருட்டு சுங்ைத் 

திகணக்ைளத்துடன் வலிகமயான ஒரு ததாடர்கபப் சபணுதல்.  

 ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஆைியவற்றுடன் ததாடர்புகடய ஒவ்தவாரு 

நிறுவனமும் தமக்தைன்ற இடர் முைாகமத்துவ முகறகமகயப் சபணுதல். 

 தசலவு அதிைமாைவிருந்தாலும் ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியினூடாை தானியக்ை 

முகறகம பற்றிய ஒரு ைணக்ைாய்கவ சமற்தைாள்ளச்தசய்தல்.  

 முகறகமகய சபணிப் பராமாிப்பதற்கு தபாறுப்புகடய ஒரு நபகர நியமித்தல்.  

தமது வருமான சசைாிப்பு சார்ந்த தசயற்பாடுைகள சமம்படுத்தும் நடபடிமுகறயில் 

சதகவயான அல்லது அதற்கு உதவியாை அகமயக்கூடிய ஒரு சில ஏகனய 

நிறுவனங்ைளுடன் ஒன்றிகணந்து ஒசர சநரத்தில் முக்ைியமான வருமானம் ஈட்டும் 

நிறுவனதமான்கற உருவாக்குைின்ற ஒன்றுடதனான்று ததாடர்புகடய ஒரு 

சிலஅமர்வுைகள நடத்துவதற்கு இக்ைட்டத்தில் குழு தீர்மானித்தது. அதற்ைிணங்ை குழுவின் 

முன்னிகலயில் அகழக்ைப்பட்ட பின்வரும் நிறுவனங்ைள்  பின்வரும் பிாிவுைளில் 

ைவனம்தசலுத்தி விசாாிக்ைப்பட்டன.  

 ைணக்ைாய்வு முைாகமத்துவ முகறயினதும் தைவல் ததாழில்நுட்ப முைாகமத்துவ  

முகறயினதும் தற்சபாகதய நிகலகம. 
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 ைணக்ைாய்வு முைாகமத்துவ முகறைள் மற்றும் தைவல் ததாழில்நுட்ப 

முைாகமத்துவ  முகறைள் ஆைியவற்றின் ைீழ் எதிர்சநாக்கும் பிரச்சிகனைள் மற்றும் 

தகடைள். 

 தற்சபாதுள்ள ைணக்ைாய்வு முைாகமத்துவ முகறைள் மற்றும் தைவல் 

ததாழில்நுட்ப முைாகமத்துவ  முகறைள் ஆைியவற்றின் பலம் மற்றும் 

பலவீனங்ைள். 

 எதிர்ைால அபிவிருத்திைளுக்ைான திட்டங்ைள். 

 தவளி நிறுவனங்ைளுடன் இகணப்பு ஏற்படுத்துவதில் ைணக்ைாய்வு 

முைாகமத்துவ முகறைள் மற்றும் தைவல் ததாழில்நுட்ப முைாகமத்துவ  முகறைள் 

ஆைியவற்றின் ைீழ்ைாணப்படும்பிரச்சிகனைள். 

 வருமானக்ைணக்ைிணக்ைம் 
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ைம்பனிப் பதிவாளர் திகணக்ைளம் 

பின்வரும் விடயங்ைள் ைலந்துகரயாடப்பட்டன/ தவளிப்படுத்தப்பட்டன. 

 திகணக்ைளத்தின் முழுகமயான முகறகமகயயும் ைணனிமயப்படுத்துவற்ைான 

தபறுகைச் தசயன்முகற ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் விகரவில் ஒப்பந்தம் 

கையளிக்ைப்படும். 

 முகறகமகய அபிவிருத்தி தசய்வதற்ைாை 06 மாத ைாலம் வழங்ைப்படும் 

(31/01/2017 அல்லது அதற்கு முன்னர் நிகறவு தசய்யப்படவுள்ளது). 

 30/04/2017 அளவில் முழு தசயன்முகறயும் நிகறவு தசய்யப்படும். 

 01/02/2017 இற்குப் பின்னர், புதிய ைம்பனிதயான்றிற்ைான பதிவுச் தசயன்முகற 

24 மணித்தியாலங்ைளுக்குள் சாத்தியமாகும். 

 புதிய பதிவிற்ைாை வாி தசலுத்துசவாாின் விபரங்ைள்  உள்நாட்டு இகறவாித் 

திகணக்ைளத்திற்கு வழங்ைப்பட முடியும். 

 உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளம் மற்றும் ஏகனய ததாிவுதசய்யப்பட்ட 

நிறுவனங்ைளுக்ைிகடயிலான ததாடர் சாத்தியமாகும். 

நிறுவனாீதியான சதகவைகளப் பாிமாறிக் தைாள்வதுடன் அதற்ைிணங்ை இரு 

முகறகமைளினதும் ததாடர்கப விாிவுபடுத்துமாறும் உள்நாட்டு இகறவாித் 

திகணக்ைளத்தின் சிசரஷ்ட ஆகணயாளர் மற்றும் ைம்பனிைள் பதிவாளர் ஆைிசயாகரக் 

குழு பணித்தது. 
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ஆட்ைகளப் பதிவுதசய்யும் திகணக்ைளம் 

 இலத்திரனியல் சதசிய அகடயாள அட்கடக் ைருத்திட்டம் 2011 ஆம் ஆண்டில் 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டசபாதும், சட்டத் தகடைள் ைாரணமாை அது தற்ைாலிைமாை 

இகடநிறுத்தப்பட்டது. 

 சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்துக்ைான திருத்தங்ைள் 21 ஜூன் 2016 அன்று 

நிகறசவற்றப்பட்டதுடன் ஆைஸ்ட் 2016இல் ைருத்திட்டம் மீள 

ஆரம்பிக்ைப்படவுள்ளது.  332 பிரசதச தசயலாளர் பிாிவுைளும் திகணக்ைளத்தின் 

தன்னியக்ை முகறகமயுடன் இகணக்ைப்படவுள்ளன. 

 தற்சபாதுள்ள சட்டச் சட்டைத்தினுள், தவளியை 

முைவராண்கமைளுக்ைிகடசயயான தரவுப்பைிர்வு புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்ைளின் 

ஏற்பாடுைளுடன்  சட்டபூர்வமானதாகும். 

 முகறகமக்ைானஅபிவிருத்தி நடவடிக்கைைள் நிகறவகடந்த பின்னர், இரண்டு 

வாரங்ைள் என்னும் ைால வகரயகறதயான்றினுள் புதிய அகடயாள அட்கடகய 

வழங்ை முடியும். 

 09 மாதங்ைளுக்குள், இலத்திரனியல் அகடயாள அட்கடதயான்றின் 

மூலம்பகழய அகடயாள அட்கட மாற்றீடு தசய்யப்படலாம். 

 இகடக்ைாலத் தீர்தவான்றாை, நிகலமாறு ைாலப்பகுதியின்சபாது புதிய 

அகடயாள அட்கடைள் விண்ணப்பதாரருக்கு வழங்ைப்படும். 

 2017ஆம் ஆண்டில், ை.தபா.த. (சா/த) விண்ணப்பதாரர்ைளுக்கு புதிய 

இலத்திரனியல் சதசிய அகடயாள அட்கடைள் வழங்ைப்படும். 

 தமன்தபாருள் அபிவிருத்தி மூலதாரக் குறியீடுைளுக்ைான உாிகமைகள 

திகணக்ைளம் தைாண்டிருப்பதால், முகறகமக்ைான அபிவிருத்திைள் மற்றும் 

இற்கறப்படுத்தல்ைள் ஆைியன எந்ததவாரு ததாழில்நுட்ப முைவராண்கமயினதும் 

உதவியுடன் திகணக்ைளத்தினாசலசய சமற்தைாள்ளப்பட முடியும். 

 தற்சபாது, ஆதளாதராருவாின் தனிப்பட்ட அகடயாளத்கத உள்நாட்டு 

இகறவாித் திகணக்ைளம் உறுதிப்படுத்த முடியும். RAMIS 

முகறகமயின்அமுலாக்ைத்துடன், தபாதுவான தரவுைளும் பைிரப்பட முடியும். 

டிஜிட்டல் தைாடுக்ைல் வாங்ைல் அட்கட மற்றும் இலத்திரனியல் சதசிய அகடயாள 

அட்கட ஆைியவற்கற 2017 ஜூன் 30இற்கு முன்னர் ஒசர அட்கடயாை இகணப்பதற்ைான 

ஆயத்தங்ைகள சமற்தைாள்ளுமாறு தைௌரவ பிரதம அகமச்சர் பணிப்புகரைகள 

வழங்ைியுள்ளாதரன CEO, முைாகமத்துவப் பணிப்பாளர், ICTA கூறினார். 

அக்குறிக்சைாகள அகடவதற்கு, ஆட்ைகளப் பதிவு தசய்யும் திகணக்ைளம் தற்சபாது 

சபாதிய சட்ட ஏற்பாடுைகளக் தைாண்டிருக்ைவில்கலதயனவும் தற்சபாதுள்ள 

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்ைளின்சட்டங்ைள் அதற்ைிணங்ை திருத்தப்பட சவண்டுதமனவும் 

ஆகணயாளர் தகலகமயதிபதி குறிப்பிட்டார். 

சட்ட நடவடிக்கைமுகற நீண்டதாைவும் சிக்ைலானதாைவும் ைாணப்படுவதால், 2017 ஜூன் 

30இற்கு முன்னர் அட்கட வழங்கும் தசயற்பாடுைகளத் ததாடங்குவதன் 

நகடமுகறத்தன்கம பற்றி தவிசாளர் விசாாித்தார். 

இவ்விடயத்கத சட்டத்துகறத் தகலகமயதிபதிக்கு ஆற்றுப்படுத்தி இது ததாடர்பில் 

அவரது அவதானிப்புைகளப் தபற்றுக்தைாள்ளுமாறு ஆட்பதிவு ஆகணயாளர் 
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தகலகமயதிபதி மற்றும் CEO, முைாகமத்துவப் பணிப்பாளர், ICTA ஆைிசயாகரக் குழு 

பணித்தது. 

ஆட்ைகளப் பதிவு தசய்யும் திகணக்ைளத்தால் சசைாிக்ைப்படும் தனிப்பட்ட தரவுைள் 

ஏகனய நிறுவனங்ைளுக்ைிகடசய பைிரப்படும்சபாது ஆளின் அந்தரங்ைத்தன்கம 

முழுகமயாைப் பாதுைாக்ைப்பட சவண்டும் என்னும் அபிப்பிராயத்கதக் குழு 

தைாண்டிருந்ததுடன் இவ்விடயத்கதத் தீவிரமாைப் பாிசீலிக்குமாறு  CEO, முைாகமத்துவப் 

பணிப்பாளர், ICTAகவப் பணித்தது. 

இவ்வகைத் தரவுைள், நீதிமன்ற ஆகணதயான்றின் சபாிசலா அல்லது சம்பந்தப்பட்ட 

நபாின் இணக்ைத்துடசனா மாத்திரசம பைிரப்பட முடியுதமன ஆட்பதிவு ஆகணயாளர் 

தகலகமயதிபதி ததாிவித்தார். பிரகசைள் தரவு முைாகமத்துவக் குழுதவான்று 

நிறுவப்பட்டுள்ளததனவும் அது முகற சார்ந்ததாக்ைப்படசவண்டியுள்ளதுடன் குறிப்பிட்ட 

சட்டத்தின் ஏற்பாடுைளாைக் தைாண்டுவரப்பட சவண்டுதமனவும் CEO, முைாகமத்துவப் 

பணிப்பாளர், ICTA ததாிவித்தார். 

முகறகமக் ைணக்ைாய்தவான்கற நடத்துமாறும் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிகயக் 

குழு பணித்தது. 
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பதிவாளர் நாயைம் திகணக்ைளம் 

பதிவாளர் நாயைம் திகணக்ைளத்தின் தைவல் ததாழில்நுட்ப முகறயின் தற்சபாகதய 

நிகலகமபற்றி பதிவாளர் நாயைம் விளக்ைியதுடன் பின்வருவன பற்றி குழுவிற்கு 

அறிவூட்டினார். 

 ஒரு புதிய தமன்தபாருள் தைாழும்பு தகலகம அலுவலைத்தில் பாீட்சிக்ைப்பட்டு 

வருைின்றது. 

 பிறப்புைள், திருமணம் மற்றும் இறப்புைள் ஆைியவற்றின் இலத்திரனியல் பதிவு 

ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ைாணிைளின் இலத்திரனியல் பதிவு அண்கமயில் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் 05 

ைாணிப்பதிவு அலுவலைங்ைள் சசர்த்துக்தைாள்ளப்பட்டுள்ளன (அண்ணளவாை 

6%) 

 இவ்வருடத்திற்குள் 22 ைாணிப்பதிவு அலுவலைங்ைகள சசர்த்துக் தைாள்வது 

இலக்ைாைக் தைாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 2ஆம் ைட்டத்தில், தற்சபாதுள்ள உாித்துக்ைள் ஸ்சைன்(scan) தசய்யப்பட்டு 

தரவுத்தளத்திற்கு சசர்த்துக்தைாள்ளப்படவுள்ளதுடன் புதிய உாித்துைளின் 

இலத்திரனியல் பதிவு ஆரம்பிக்ைப்படும். 

 பாதுைாப்பு நடவடிக்கைதயான்றாை, ஸ்ைான் (scan) தசய்யப்பட்ட படங்ைள் 

முகறகமயிலுள்ள 3 வித்தியாசமான அகமவிடங்ைளில் 3 வித்தியாசமான 

சசகவயைங்ைளில் (Server)சசமிக்ைப்படவுள்ளன. இதனால் உாித்துைள் 100% 

பாதுைாப்பாை இருப்பதுடன் தவறான இடத்தில் கவக்ைப்படுவதற்ைான 

வாய்ப்புைள் இல்கல. 

 உாித்துைள் பதிவின்சபாது தபாதுமக்ைளால் தசலுத்தப்படும் முத்திகரக் ைட்டணம் 

குறித்த இகணப்பு மற்றும் ஆதனப்பதிவிற்ைாை வழங்ைப்பட்ட ஆவணங்ைளின் 

விபரங்ைள் பற்றிய இகணப்பு ஆைிய இரண்டு இகணப்புைகள உள்நாட்டு 

இகறவாித் திகணக்ைளத்துடன் முகறகம தைாண்டுள்ளது. 

அண்கமயில் ஏற்பட்ட தவள்ள நிகலகமயின்சபாது இயற்கைக் ைாரணங்ைளாலும் 

ஆட்ைளின் குற்றச்தசயல்ைளாலும் உாித்துக்ைளுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட சசதங்ைள் பற்றி குழு 

விசாாித்தது. ைாணிப்பதிவு அலுவலைங்ைளில் CCTV ைமராக்ைகளப் தபாருத்துவதன் மூலம் 

இந்நிகலகம தவிர்க்ைப்படலாதமன பதிவாளர் நாயைம் ததாிவித்தார். 

ைணக்ைாய்வு சுவதடான்கற நடத்தி முதலீட்டின் உற்பத்தித்திறகன பாிசசாதிக்குமாறும் 

முகறகமயின் தபாதுக் ைட்டுப்பாடுைள் மற்றும் பிரசயாைக் ைட்டுப்பாடுைள் பற்றி 

ஆராயுமாறும் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிகயக் குழு பணித்தது. 
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தைாழும்பு மாநைரசகப 

தைாழும்பு மாநைரசகபயில் தற்சபாது ைாணப்படும் தைவல் ததாழில்நுட்ப முகறகமயின் 

தற்சபாகதய நிகலகம பற்றி தைாழும்பு மாநைரசகப ஆகணயாளர் விளக்ைினார். 

 அகனத்து உள்ளை நடவடிக்கைளும் ைணனிமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 வாிப்பிாிவு, வாி சசைாிப்பு தசயன்முகற, திட்டமிடல் பிாிவு ஆைியகவ 06 

மாதங்ைளுக்குள் ைணனிமயப்படுத்தப்படவுள்ளன. 

 சாிபார்த்தற் பட்டியல் நிகறவுதசய்யப்படின், ைட்டடத் திட்டங்ைகள 02 

நாட்ைளுக்குள் அங்ைீைாிக்ைமுடியும். 

 வாி இகணய வழியாை (on line) தசலுத்தப்படலாம். ைடனட்கடக் 

தைாடுப்பனவுைள் ஏற்றுக் தைாள்ளப்படுைின்றன. ஆயினும், 2% தரகுக் 

ைட்டணங்ைள் ைாரணமாை இகணயவழிக் தைாடுப்பனவுைள் 

பிரபலமகடயவில்கல. 

 இருப்பு அட்கட முகறகமதயான்றின் (bin card system) மூலம்ைளஞ்சியங்ைள் 

தனித்தனியாைக் ைண்ைாணிக்ைப்படுைின்றன. 

 தற்சபாதுவகர 150,000 ஆதனங்ைளின் விபரங்ைள் 

ைணனிமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 தைாழும்பு மாநைரசகபயின் தமாத்த வருமானத்தின் ¼ பங்கு வீதவாி மதிப்பீட்டின் 

மூலமாைப் தபற்றுக்தைாள்ளப்படுைின்றது (ரூ. 12 பில்லியன்) 

 தற்சபாது ைாணப்படும் மதிப்பீட்டு தபறுமதியிடல் முகறகம பல 

ஒழுங்ைீனங்ைளுக்கு இட்டுச்தசல்லக்கூடியததன்பதால், சமாசடி நிகலகமைள் 

இடம்தபறுவதற்ைான சாத்தியங்ைள் ைாணப்படுைின்றது. 

 அங்ைீைாிக்ைப்படாத நிர்மாண நிறுவனங்ைளிடமிருந்து வாி சசைாிப்பதற்ைான 

தபாறிமுகற இல்கல. 

 ஒழுங்ைீனங்ைகளத் தவிர்ப்பதற்ைாை முகறகமயினுள்சளசய மதிப்பீட்டு 

முன்னறிவித்தல் உருவாக்ைப்பட சவண்டும் 

 மதிப்பீட்டுத் திகணக்ைளத்தினூடாை மதிப்பீடு சமற்தைாள்ளப்பட சவண்டும். 

ஏகனய நாடுைளால் பின்பற்றப்பட்டு வரும் வாி விதிப்பு மற்றும் வருமானம் சசைாிப்பு 

பற்றிய சிறந்த நகடமுகறைள் பற்றி குழு விசாாித்ததுடன் அத்தகைய முகறகமைகளயும் 

பாிசீலிக்குமாறு ஆகணயாளகரப் பணித்தது. 

தசாத்து மதிப்பீடுைள் பற்றிஎழுமாற்றுக் ைணக்ைாய்தவான்கற சமற்தைாண்டு ஒரு 

மாதத்திற்குள் குழுவிற்கு அறிக்கையிடுமாறு ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதிகய குழு 

பணித்தது.  
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ஏற்றுமதி, இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டுத் திகணக்ைளம் 

 இருபத்ததட்டு அகமப்புைளின் கூட்டிகணவுடன் இகணயவழி உாிமங்ைள் 

வழங்குவதற்ைான பூர்வாங்ை ஆயத்தங்ைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 ஆரம்பத்தில், முகறகமகய முன்தனடுப்பதற்ைாை ஐந்து நிறுவனங்ைள் 

அகடயாளம் ைாணப்பட்டுள்ளன. அகவ NMR, TRC, CEA, பீகடதைால்லிைள் 

திகணக்ைளம் மற்றும் மதுவாித் திகணக்ைளம். 

 ஒக்சடாபர் 01ஆம் திைதியளவில்,  இந்நிறுவனங்ைளிடமிருந்து இகணயவழியாை 

பாிந்துகரக் ைடிதங்ைகளப் தபற்றுக்தைாள்ளத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 2017ஆம் ஆண்டின் முதலாம் ைாலாண்டில் இகணயவழியாை விண்ணப்பப் 

படிவங்ைகள வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது. 

 தமாறட்டுவ பல்ைகலக்ைழைத்திடமிருந்துகூறுவிகலைள் சைாரப்பட்டுள்ளதுடன் 

இந்த சநாக்ைத்திற்ைாை ஆசலாசைதராருவர் நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார். 

தவிசாளரால் விசாரகண தசய்யப்பட்டசபாது, தரவூட்டம் மற்றும் சாிபார்த்தல் 

ஆைியவற்றிற்ைாை எடுத்துக்தைாள்ளப்படும் சநரம் குகறக்ைப்படுவதால், பாிந்துகரக் 

ைடிதங்ைள் தயாதரனின்,இகணயவழி முகறகமகய நகடமுகறப்படுத்திய பின்னர் அகர 

மணித்தியாலத்திற்குள் உாிமங்ைள் வழங்ைப்படலாதமன ைட்டுப்பாட்டாளர் 

தகலகமயதிபதி விளக்ைினார். தமது விண்ணப்பங்ைளின் தசயல்படுத்துகையின் நிகலகம 

பற்றியும் குகறபாடுைள் எதுவும் ைாணப்படுமாயின் அகவ பற்றியும் 

இற்கறப்படுத்ததலான்கற வாடிக்கையாளரும் தபற்றுக்தைாள்ளலாம். 

திகணக்ைளத்திற்கு வருகை தராது உாிமம் தபற்றுக்தைாள்வகத வாடிக்கையாளருக்கு 

இயலச்தசய்வகத சமம்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றததன ைட்டுப்பாட்டாளர் 

தகலகமயதிபதி சமலும் ததாிவித்தார். 

சரக்ைின் தபறுமதியின் மீது ைட்டணம் அறவிடப்படுவதால் திகணக்ைளத்தால் 

அறவிடப்படும் தைாடுப்பனவு உாிமக் ைட்டணதமான்றாைவா அல்லது வாிதயான்றாைவா 

இருக்ைசவண்டுதமன குழு விசாாித்தது. இவ்விடயத்கத நிதியகமச்சிற்கு 

தைாண்டுதசல்லுமாறு திகணக்ைளத்தின் உத்திசயாைத்தர்ைகளக் குழு பணித்தது. 

ஏற்றுமதி, இறக்குமதி ைட்டுப்பாட்டாளர் திகணக்ைளம்  மற்றும் இலங்கைச் சுங்ைம் ஆைியன 

இகணந்த தசயன்முகறைள் மூலம் பணியாற்றி வருவதால் தசயன்முகற சமம்பாடுைள் 

அல்லது மீளக் ைட்டகமத்தல் பற்றிய ைற்கை நடத்தப்பட்டால் விகனத்திறகன 

சமம்படுத்துவதற்ைான சாத்தியதமான்று ைாணப்படுவதாை ICTA இன்நிைழ்ச்சிப் 

பணிப்பாளர் விளக்ைினார். 

உள்ளை மற்றும் முகறகமக் ைணக்ைாய்வுைகள நடத்துவதற்ைான வசதிைள் 

திகணக்ைளத்தில் ைாணப்படுைின்றனவா எனப் பிரதிக் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகமயதிபதி 

விசாாித்தார். முகறகமப் பகுப்பாய்வாளதராருவகரயும் உள்ளைக் 

ைணக்ைாய்வாளதராருவகரயும் ஆட்சசர்ப்புச் தசய்வதற்ைாை பல சவண்டுசைாள்ைள் தபாது 

நிருவாை அகமச்சிற்கு முன்கவக்ைப்பட்டசபாதும், இவ்வலுவலர்ைளின் சசகவைள் 

திகணக்ைளத்திற்கு வழங்ைப்படவில்கலதயன ைட்டுப்பாட்டாளர் தகலகமயதிபதி 

ததாிவித்தார். வருமானக் ைணக்ைாய்வுைள் தினமும் நடத்தப்படுவதாைவும் முகறகமக் 

ைணக்ைாய்தவான்று சதகவப்படுத்தப்படின் வசதிைகள வழங்ை முடியுதமனவும் அவர் 

சமலும் ததாிவித்தார். 
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ைமத்ததாழில் திகணக்ைளம் 

ைமத்ததாழிலில் தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்பத்கதப் பயன்படுத்துவதற்ைாை 

தைாள்கைதயான்று அறிமுைம் தசய்யப்பட்ட  இலத்திரனியல் ைமத்ததாழில் மூசலாபாய 

வழிைாட்டிகய (e-Agriculture Strategic Guide)  திகணக்ைளம் உருவாக்ைி முடித்துள்ளது. 

ஆயினும், மீளக்ைட்டகமத்தல் தசயன்முகற சதசிய ததாற்றுசநாய்த் தடுப்பு சசகவக்கு 

இன்னமும் அறிமுைப்படுத்தப்படவில்கல. கைத்ததாகலசபசிப் பிரசயாைங்ைள் மற்றும் 

இகணயத்தளங்ைளின் மூலம் விவசாயிைளுக்கு தைவல் வழங்கும் தசயன்முகற தற்சபாது 

சமற்தைாள்ளப்பட்டு வருைின்றது. தாவரங்ைள் மற்றும் தாவர உற்பத்திப்தபாருட்ைளுக்ைான  

இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரங்ைள் வழங்குவதற்கு எவ்வித தைாடுப்பனவுைளும் 

அறவிடப்படுவதில்கல. ஏற்றுமதி அனுமதிப்பத்திரங்ைள் வழங்குவதற்கு 

தைாடுப்பனதவான்று  அறவிடப்படுைின்றது. இச்தசயன்முகறைள் இயந்திரங்ைள் எதுவும் 

பயன்படுத்தாமல் சமற்தைாள்ளப்படுைின்றன. 

WTO இன்ைீழ் இலத்திரனியல் முகறகமயின் மூலம் ஏற்றுமதிப் தபாருட்ைளுக்கு சான்றிதழ் 

வழங்குவகத தசயற்படுத்துவதற்ைாை16 நாடுைளுள் ஒன்றாை இலங்கை 

ததாிவுதசய்யப்பட்டுள்ளது. ைமத்ததாழில் திகணக்ைளத்தின் தைவல் ததாழில்நுட்ப 

திகணக்ைளத்தின் உதவியுடன் இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரங்ைள் வழங்குவதில் தைவல் 

ததாழில்நுட்ப முகறகமகய அறிமுைம் தசய்வதற்ைான முன்தனடுப்புைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ASYCUDA முகறகமயின் ைீழ், ஒசர கூகரயின் ைீழான ைருத்திட்டதமான்றாை குறிப்பிட்ட 

சில நிறுவனங்ைளுக்கு இலங்கைச் சுங்ைத்துக்ைான இகணப்பு வழங்ைப்பட்டுள்ளததன 

பிரதி சுங்ைப் பாிசசாதைர் விசாரகணயின் சபாது ததாிவித்தார்.தாவர சநாய்த்தடுப்பு 

சசகவயும் முன்சனாடிக் ைருத்திட்டத்தில் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 இச்தசயன்முகறயில், இலத்திரனியல் முகற மூலம் ததாற்றுசநாய்த்தடுப்பு 

அலுவலர் அங்ைீைாரத்கத இலங்கைச் சுங்ைத்திற்கு அனுப்ப முடியும். 

 அவசியமான அகனத்துத் தைவல்ைளும் வழங்ைப்பட்டால், ஆட்சசபகன 

இல்கலதயன்பதுடன், இம்முகறகமயின் ைீழ் தபௌதீை பாிசசாதகனயின்றி 

சரக்கு விடுவிக்ைப்படலாம். 

பிரதான ததாற்றுசநாய்த்தடுப்பு அலுவலர் பின்வருவனவற்கறத் ததாிவித்தார்.  

 விலங்கு உற்பத்தி ஏற்றுமதிைளுக்கு சர்வசதச சுைாதார சான்றிததழான்று 

வழங்ைப்படுைின்றது.இறக்குமதியாளர் இகணயவழியாை (online)அனுமதிக்ைாை 

விண்ணப்பிக்ைலாம். ஆனால் தபாருள் இறக்குமதி தசய்யப்படும்சபாது மூல 

ஆவணங்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்பட சவண்டும். இரண்டு விடயங்ைள் ஏற்ைனசவ 

ASYCUDA  முகறகமயில் சசர்த்துக்தைாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

 சசாதகன சமற்தைாள்ளப்படும் வகரயில் சரக்கை விடுவிப்பதற்ைாைஇரண்டு வார 

ைாலப்பகுதி தசலவிடப்படுைின்றது. 

 புதிய பிரசதசங்ைளுக்குள் புதிய பீகடைள் அறிமுைம் தசய்யப்படுதல் மற்றும் 

பரவுதல் ஆைியவற்கற தடுப்பதற்ைாை சமற்தைாள்ளப்படும் சட்டவாக்ை 

நடவடிக்கைமுகற தாவரத் ததாற்றுசநாய்த்தகடயாகும். 

 இலங்கையிலுள்ள தாவரங்ைளுக்கும் தாவரங்ைளின் நன்னிகலக்கும் தீங்கு 

விகளவிக்ைின்ற அல்லது ஊறு விகளவிக்ைின்ற அல்லது அவற்கற அழிக்ைின்ற 

நுண்ணங்ைிகய இலங்கைக்குள் தைாண்டுவருவதற்கும்  அவற்கறப் 
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பரப்புவதற்கும் எதிரான ஏற்பாடுைகள சமற்தைாள்வதற்ைான பாராளுமன்றச் 

சட்டதமான்றான, 1999 ஒக்சடாபர் 7ஆம் திைதி சான்றுகர வழங்ைப்பட்ட 1999 

ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்ை தாவரப் பாதுைாப்புச் சட்டத்தினால் தாவரத் 

ததாற்றுசநாய்த்தடுப்பு நடவடிக்கைைளின் சட்டப் பின்னணி பிரதானமாை 

ஆளுகை 

 தாவ பாதுைாப்புச் சட்டத்தின் ைீழ் ஆக்ைப்பட்டுள்ள ஒழுங்குவிதிைளானகவ 

(இலங்கை ஜனநாயை சசாசலிசக் குடியரவு அரசாங்ைத்தின் வர்த்தமானி இலக்ைம் 

165/2, திங்ைட்ைிழகம 1981 நவம்பர் 02) அயல்நாட்டுப் பீகடைளின் 

அறிமுைத்கதத் தடுக்ைவும் எமது ைமத்ததாழிலில் விவசாயம் சார்ந்த 

கைத்ததாழில்ைள் மற்றும் நாட்டின் உயிர் பல்வகைத்தன்கம ஆைியவற்கறப் 

பாதுைாக்ைவும்தமன சில தாவரங்ைள் மற்றும் தாவர உற்பத்திப் தபாருட்ைள் 

ஆைியவற்றின் இறக்குமதிக்கு தகடகய அல்லது வகரயகறகய விதிக்ைின்றன.  

 உ-ம்: எமது இறப்பர் சதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கைகய ததன் அதமாிக்ைா 

இலங்கைக்ைருைில் சநாயிலிருந்து பாதுைாப்பதற்ைாை (இலங்கையில் இந்சநாய் 

தற்சமயம் ைாணப்படவில்கல என்பதுடன் இது இறப்பர் சதாட்டப் பயிர்ச் 

தசய்கைக்கு அழிகவ ஏற்படுத்தும் சநாயாை இனங்ைாணப்பட்டுள்ளது) 

வளர்ச்சிகயயும் சாத்தியமுள்ள அல்லது அதமாிக்ை தவப்பமண்டலத்தில் 

இனப்தபருக்ைமகடயும் மற்றும் சதாற்றம் தபறும் அல்லது ததன் அதமாிக்ைா 

இகலைருைல் சநாய் ைாணப்படும் நாதடான்றிலிருந்து ஏசதனும் இறக்குமதி 

தகடதசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 அந்நியநாட்டுப் பீகடைளின் அறிமுைம் எமது ைமத்ததாழிகல சீரழிப்பது 

மட்டுமன்றி ஏகனய நாடுைளுக்ைான ைமத்ததாழில் உற்பத்திப் தபாருள் 

ஏற்றுமதிகயயும் பாதிக்ைின்றது.  

 இலங்கை தற்சமயம் ‘தைடுங்டங்’ பீகட மற்றும் தத்னகனப் பயிர்ச் தசய்கைகயத் 

தாக்கும் பீகடயான ‘பால்ம் தலததல் தயலவிங்’ சபான்ற பீகடைளிலிருந்து 

விடுபட்டுள்ளது. தும்பு உற்பத்திப் தபாருட்ைகள ஏற்றுமதி தசய்யும் நாடுைள் 

சமற்படி பீகடைளிலிருந்து விடுதகல அகடந்திருக்ை சவண்டும் என்பசத தும்பு 

உற்பத்திைகள உற்பத்தி தசய்யும் நாடுைளின் சவண்டுசைாளாை அகமந்துள்ளது. 

தற்சமயம் நாம் அந்தப் பீகடைளிலிருந்து விடுதகல அகடந்திருப்பதால் நாம் அந்த 

சவண்டுசைாள்ைகள நிகறசவற்றும் நிகலயிலுள்சளாம். இருப்பினும் 

இப்பீகடைள் ைாணப்படும் நாடுைளிலிருந்து அனுப்பப்படும் உற்பத்திைளின் மூலம் 

இப்பீகடைள் அறிமுைப்படுத்தப்படுமாயின், நாட்டின் ததன்கன ஏற்றுமதிக் 

கைத்ததாழில் துகறயில் சநரடியான தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தும்.  

 சமலும் சவரூண்டும் தாவரங்ைளில் சநாய்த்ததாற்கற ஏற்படுத்தும் சில 

நூற்புழுக்ைள் ைாணப்படுைின்ற சபாதும் அகவ இலங்கையில் இன்னும் 

ததன்படவில்கல என்பதுடன் ஜப்பான், தைாாியா மற்றும் ஐசராப்பிய ஒன்றிய 

நாடுைள் சபான்றகவ இப்பீகடைளிலிருந்து விடுதகல தபற்றிருக்ை சவண்டுதமன 

சைாாிக்கை விடுப்பதால் அகவ இலங்கை மண்ணிலும் அறிமுைமானால் எமது 

ஏற்றுமதியாளர்ைளால் அந்தக் குறித்த நாடுைளுக்கு தாவரங்ைகள அனுப்புவதற்கு 

இயலாத நிகல ஏற்படும்.  

 மற்தறாரு வகையில் இலங்கையானது தாவரம் மற்றும் தாவரஉற்பத்திப் 

தபாருட்ைளுக்கு தீங்குவிகளவிக்கும் பீகடைளிலிருந்து பாதுைாக்கும் சர்வசதச 

ஒத்துகழப்பான சர்வசதச தாவரப் பாதுைாப்புப் சபரகவயில் 

உறுப்பினராைவுள்ளது. சமலும் சுற்றாடல் மற்றும் உயிர் பல்வகைத்தன்கமகய 
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பாதுைாக்கும் தமான்ட்ாியல் ஒழுங்குமரபு வகரயகறயில் இலங்கை 

கைதயழுத்திட்டுள்ளது.  

 தாவரம் மற்றும் தாவர உற்பத்திப் தபாருட்ைள் இறக்குமதியும் 2009 ஆம் ஆண்டின் 

65 ஆம் இலக்ைக் ைாடுைள் சட்டம், ைாடுைள் பாதுைாப்புக் ைட்டகளச் சட்டம், தாவர 

விலங்குைள் பாதுைாப்புச் சட்டம் மற்றும் இலங்கை உயிர் பல்வகைத்தன்கம 

உடன்படிக்கை ஆைியவற்றில் வகரயகற தசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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சமாட்டார் வாைனப் பதிவுத் திகணக்ைளம் 

 சமாட்டார் வாைனங்ைகளப் பதிவு தசய்தல், வாைனங்ைகள சட்டபூர்வமா உாிகம 

மாற்றிக் தைாடுத்தல் மற்றும் சாரதி அனுமதி அட்கடைள் விநிசயாைம் முதலிய 

ைருமங்ைள் தைவல் மற்றும் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப முகறகமயினூடாை 

சமற்தைாள்ளப்படுைின்றன.  

 தநருங்ைிய எதிர்ைாலத்தில் 17 மாவட்டங்ைளுக்கு வகலயகமப்பு வசதிைள் 

வழங்ைப்படும்.  

 இந்த ஆண்டு e-Motoring (இ-சமாட்டாிங்) ைருத்திட்டம் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 அலுவலைங்ைளுக்கு சமூைமளிக்ைாமல் சசகவைகளப் தபற்றுக் தைாள்ளல், 

குறிப்பாை வாைனங்ைகள இறக்குமதி தசய்யும் சபாது திகணக்ைளத்தின் தரவுக் 

ைளஞ்சியத்திற்கு இன்டர்தநட்டின் மூலம் பிரசவசித்தல் மற்றும் சுங்ைத் 

திகணக்ைளத்தின் பதிவு விபரங்ைகளப் தபற்றுக் தைாள்ளல் முதலிய 

விடயங்ைகள நிகறசவற்றிக் தைாள்வதற்கு இதன் மூலம் 

எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது.   

குழுவினால் வினவப்பட்ட சபாது பிரதிக் ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியினால் 

தவளியிடப்பட்ட ைருத்து யாததனில் வாைனங்ைளின் பதிவு விடயங்ைகள சமாட்டார் 

வாைனப் பதிவுத் திகணக்ைளங்ைளில் சமற்தைாள்ளும் சபாது சுங்ைத் திகணக்ைளம் 

வழங்கும் தைவல்ைகள மாற்றக்கூடியதாை இருக்ைின்றகம என்பதாகும். சுங்ைத் 

திகணக்ைளத்தின் தைலுக்கு அகமய ASYCUDA முகறகமயானது அரசாங்ைக் ைணக்ைாய்வு 

முகறகம மற்றும் உள்ளைக் ைணக்ைாய்வு முகறகம ஆைிய இரண்டு முகறகமைளுடனும் 

இகணைின்றது. ஏதாவததாரு தவறு இகழக்ைப்பட்டு விட்டால் அந்தத் தவறு 

முகறகமயினுள் பதியப்படும். ஆகையால் எந்தவிதத்திலும் மாற்றத்கதச் தசய்ய முடியாது. 

எவ்வாறாயினும் வாைனங்ைகள விடுவித்தல் மற்றும் பதிவு தசய்தல் ஆைியவற்றுக்கு 

இகடயில் மானிட நடவடிக்கை நிைழ்வதால் தைவல் இலத்திரனியல் முகறயில் 

ததாடர்பாடகல ஏற்படுத்துவதற்ைான ஒரு முகறகமகய சமம்படுத்த சவண்டும்.  

வாைனங்ைகள விடுவித்தல் ததாடர்பான விபரங்ைகள தரவுத்தளத்தில் உட்படுத்தும் சபாது 

தவறு நிைழக்கூடும் எனவும், அந்தப் பிரச்சிகனகய நிவர்த்தி தசய்து தைாள்ளும் வகையில் 

சுங்ைப் பணிப்பாளர் நாயைத்துடன் சபச்சுவார்த்கத ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது எனவும் 

உதவிச் தசயலாளாினால் (தைவல் ததாழில்நுட்பம்) ததளிவுபடுத்தப்பட்டது. அவர் சமலும் 

ைீழ்ைாணும் விதத்தில் குறிப்பிட்டார்.  

 அகமச்சரகவயினால் BOT முகறகமயின் ைீழ் டி-சமாட்டாிங் ைருத்திட்டத்கத 

நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 தைாள்வனவ ததாடர்பான பட்டியல் ஏற்தைனசவ தயாாிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 டி-சமாட்டாிங் என்ற ைருத்திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்த முன்னர் BPA 

தசல்லுபடியாக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 இன்று SMS, கையடக்ைத் ததாகலசபசி, இன்டர்தநட் வசதிைள் என்பன 

வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வழங்ைப்படுைின்றன.  

ைணக்ைாய்வு பாிசீலகனயின் நிமித்தம் வசதிைள் அடங்ைிய இந்த புதிய முகறகமகய 

தாபிக்ை சவண்டும் என்பது பிரதிக் ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதியின் அபிப்பிராயமாை 

இருந்தது.  
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வாைனங்ைகள அைற்றுதல் மற்றும் ைணனி சபான்ற இலத்திரனியல் உபைரணங்ைகள 

அைற்றுதல் ததாடர்பான பிரச்சிகனைள் எதிர்ைாலத்தில் தபரும் பிரச்சிகனயாை 

மாறக்கூடும் என்பதால் அது ததாடர்பில் குழு ைவனத்கதச் தசலுத்தியது. வாைனங்ைகள 

இறக்குமதி தசய்வது மாத்திரம் சபாதாது என்பதால் இந்தப் பிரச்சிகனைகளக் 

குகறப்பதற்கு புதிய வழிைளில் தீர்வுைகளக் ைாண சவண்டும் என குழு தீர்மானித்தது. 

அவ்வாசற அரசாங்ைத்தினால் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட வாைனங்ைள் ததாடர்பில் 

தைாள்கைத் தீர்மானதமான்கற சமற்தைாள்வதும் மற்றும் புதிய சட்டதிட்டங்ைகள 

அறிமுைப்படுத்துவதும் அவசியமாகும். 

வாைனங்ைகள இறக்குமதி தசய்யும் ைட்டணங்ைகளச் தசலுத்தும் நகடமுகறயுடன் 

ததாடர்புபடுவது அரச வங்ைிைள் மாத்திரம் என்பதால் இந்தக் ைட்டணங்ைகளச் தசலுத்தும் 

முகறகம விகனத்திறனற்றது என்பது குழுவின் அபிப்பிராயமாை இருந்தது. இலங்கை 

சுங்ைத் திகணக்ைளத்திற்கு இணங்ை,  இந்த நகடமுகறகய மாற்றியகமப்பதற்கு மத்திய 

வங்ைி லங்ைா க்ளியர் (தனியார்) ைம்பனியுடன் சபச்சுவார்த்கதைகள நடத்தி வருைின்றது. 

லங்ைா க்ளியர் (தனியார்) ைம்பனியின் வங்ைிச் சசகவைளுக்ைான தகலவர்ைள் பின்வருமாறு 

குறிப்பிட்டார்ைள்.  

 ைருத்திட்டத்கதச் தசயற்படுத்தகல லங்ைா க்ளியர் (தனியார்) ைம்பனியின் மூலம் 

ஆரம்பிப்பதற்கு மத்திய வங்ைியினால் அறிவுகரைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன.  

 RFP (Request for Proposal) பிசரரகணக்ைான சைாரல்ைகள  

சமர்ப்பிக்கும் தபாருட்டு RFP ததாடர்பில் பதில் ைிகடக்ைப்தபற்றுள்ளது.  

மத்திய வங்ைியின் அனுமதி ைிகடக்ைப்தபற்று வருைின்றன.  

இலங்கை வங்ைியினூடாை இலத்திரனியல் முகறயில் ைட்டணங்ைகளச் தசலுத்துவதற்ைான 

வசதிைகள தனியார் வங்ைிைளுக்கும் தபற்றுக்தைாடுக்ை முடியும் என இலங்கை வங்ைி 

அதிைாாிைள் குறிப்பிட்டனர்.  

சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்தின் சிப் அட்கடயில் உள்ளீர்க்ைப்படும் சாரதிைளுக்கு தைவுத்திறன் 

புள்ளிைள் வழங்குவது பற்றி குழு வினவியது.  

 தபாலிசும் நிதீமன்றங்ைளும் இந்தச் தசயற்பாட்டில் சம்பந்தப்படுவதால் 

அவற்றுக்கும் இந்த வசதிைகளச் தசய்து வழங்ை சவண்டும்.  

 நகடமுகறயிலிருக்ைின்ற சட்டதிட்டங்ைகளத் திருத்தும் தபாருட்டு 

பிசரரகணைள் முன்கவக்ைப்பட்டுள்ளன.  

விண்ணப்பதாரர்ைளுக்கு மருத்து சான்று அறிக்கைைகள வழங்கும் சபாது அந்தச் சான்று 

அறிக்கை விநிசயாைிக்ைப்படும் நிறுவனத்தின் மூலம் ைணனி முகறகமக்கு 

தபற்றுக்தைாடுக்ைப்படுைின்றதா என்பது பற்றி வினவிய சபாது, திரு ஏ.எல்.சை.எச்.எம். 

பண்டார அவர்ைளினால் ததளிவுபடுத்தப்பட்டது யாததனில் ைாலத்திற்சைற்ற தரவுைகள 

ஒன்றிகணத்தல் மற்றும் தசல்லுபடியாகும் தன்கமகய உறுதிதசய்தல் ஆைியவற்கறக் 

தைாண்டு இந்தச் தசயன்முகறகய சமற்தைாள்ள முடியும் என்பதாகும்.  

 நடமாடும் பிரதயாைங்ைள் மற்றும் இகணயத்தளங்ைள் என்பவற்றினூடாை 

விவசாயிைளுக்கு தைவல்ைகள வழங்கும் நகடமுகற தற்தபாழுது இடம்தபற்று 

வருைின்றது. 

 இலங்கை இலத்திரனியல் முகறகமயினூடாை ஏற்றுமதி உற்பத்திைளின் 

சான்றிதழ்ைள் விநிசயாை முகறகய உருவாக்ைிய 16 நாடுைளில் ஒரு நாடாை WTO 

இன் ைீழ்  ததாிவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.  



அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் இகடக்ைால அறிக்கை 
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 விவசாயத் திகணக்ைளத்தின் த.ததா. பிாிவினது உதவிகயக் தைாண்டு 

இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரங்ைகள விநிசயாைிப்பதில் த.ததா. முகறகமகய 

அறிமுைப்படுத்துவதற்ைான முன்தனடுப்புைள் சமற்தைாள்ளப்பட்டிருந்தன.  

விசாாிக்ைப்பட்ட சநரத்தில், சுங்ைப் பிரதி அத்தியட்சைர் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார். 

‘ASYCUDA முகறகமயின் ைீழ் ஒரு சில நிறுவனங்ைளுக்கு இலங்கை சுங்ைத்திற்ைான 

இகணப்பு தனி வின்சடா ைருத்திட்டமாை வழங்ைப்பட்டிருந்தது. தாவரங்ைள் 

ததாற்றுநீக்கும் சசகவயும் குறித்த முன்சனாடிக் ைருத்திட்டத்தில் உள்ளடங்குைின்றது.  

  இந்த தசயல்முகறயின் ைீழ், தாவரங்ைள் ததாற்றுநீக்கும் சசகவ உத்திசயாைத்தர் 

இலத்திரனியல் முகறகம வசதியினூடாை தனது அங்ைீைாரத்கத இலங்கை 

சுங்ைத்திற்கு அனுப்பி கவக்ைலாம். 

சதகவயான எல்லா தைவல்ைளும் சமர்ப்பிக்ைப்பட்டிருந்தால், இந்த முகறமயின் ைீழ் 

தபளதீை சரக்குைள் பாிசசாதகனயின்றி தைாள்ைலன் சரக்குைகள விடுவித்துக்தைாள்ள 

முடியும்.   
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சுைாதார அகமச்சின் உணவுக் ைட்டுப்பாட்டுப் பிாிவு (உ.ை.பி.) 

நாட்டின் உணவுப் பாதுைாப்கப உறுதிதசய்து ஆசராக்ைியமின்கமகயத் தடுத்து, சுைாதார 

நிகலகய சமம்படுத்தி, தவறாை வழிநடத்தும் உணவு ஊக்குவிப்புைகளத் தடுத்து, 

அதனூடாை நுைர்சவாகரப் பாதுைாத்து, உணவுப் பாதுைாப்பு சம்பந்தமான விடயங்ைள் 

எழும் சபாது முகறயான நடவடிக்கை, அயடீன் பற்றாக்குகற சநாய்ைள் ஒழிப்பு 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் ஆைியவற்கற சமற்தைாண்டு, சர்வசதச உணவு நிர்ணய 

ஆகணக்குழுக்ைள் மற்றும் உலை வர்த்தை ஸ்தாபனம், தாவர சுைாதார உடன்படிக்கை 

ஆைியவற்றுடன் ததாடர்கப ஏற்படுத்துதல் என்பன இப்பிாிவின் பிரதான 

தபாறுப்புக்ைளாைவும் பணிைளாைவும் ைாணப்படுைின்றன.  

 உ.ை.பி. உள்ளை மற்றும் தபாதுக் ைணக்ைாய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுைின்றது.  

 1980 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்ை உணவுச் சட்டம் மற்றும் அதற்ைான 

திருத்தங்ைள் மற்றும் உணவுச் சட்டத்தின் ைீழ் ஆக்ைப்பட்டுள்ள ஒழுங்குவிதிைள் 

மற்றும் ஏகனய சட்டங்ைள் என்பன இப்பிாிவின் ஒழுங்ைகமப்பு சட்டைத்கத 

உருவாக்குைின்றன.  

 உ.ை.பி. அதன் ைடகமைகள நிகறசவற்றும் சவகளயில் இலங்கை சுங்ைம், 

அரசாங்ைப் பகுப்பாய்வாளர் மற்றும் ஏகனய உணவு ஆய்வுகூடங்ைள் மற்றும் 

சுைாதார மருத்துவப் பாிசசாதைர்ைள் (MOH) மற்றும் சுைாதார நிறுவனம் சபான்ற 

நிறுவனங்ைளுடன் ததாடர்கப ஏற்படுத்துதல் சவண்டும்.  

 இலங்கைக்கு உணவு வகைைகள இறக்குமதி தசய்யும் சபாது அகவ உ.ை.ப. 

பிாிவினால் பாிசீலகனக்குட்படுத்தப்படுவதுடன் அவசியமான பாிசசாதகனைள் 

சமற்தைாள்ளப்பட்டு விதப்புகரைளும் சமற்தைாள்ளப்படுைின்றன.  

 அலுவலை வசதி மற்றும் மனித வளங்ைள் பற்றாக்குகற மற்றும் ஏகனய 

பிரச்சிகனைள் ைாரணமாை தைவல் ததாழில்நுட்ப முைாகமத்துவ முகறகம 

ைாணப்படவில்கல.  

 ைணக்ைாய்வு முைாகமத்துவத்திற்கு சமலதிைமாை, உணவு நஞ்சாதல் பற்றி 

அறிவித்தல் மற்றும் விசாரகணைள், உணவு ஆய்வுகூட வகலயகமப்பு, உள்ளூர் 

உணவு உற்பத்தி அனுமதிப்பத்திரம் வழங்ைல், உணவு இறக்குமதித் தரவுைள், 

மற்றும் துகறமுை நுகழவாயில் தனி வின்சடா எண்ணக்ைரு மற்றும் வருமான 

சசைாிப்பு சபான்றவற்றுக்கு தைவல் ததாழில்நுட்பம் சதகவப்படுைின்றது.  

குழுவின் அவதானிப்புைள்  

உ.ை.பி. இலத்திரனியல் ாீதியான ஒரு இடர் முைாகமத்துவ முறகம மற்றும் ததாடர்பாடல் 

ஆைியவற்கற சுங்ைத்துடன் இகணந்து உருவாக்குவதற்ைாை ததாழிற்படுவதால் 

சட்டமுகறயான வணிைப் தபாருட்ைள் விகரவில் விடுவிக்ைப்படும் என்பதுடன் 

சட்டவிசராதமான வணிைம் மிைச்சிறந்த விகனத்திறன் வாய்ந்ததவாரு விதத்தில் 

அகடயாளப்படுத்தவும்படும்.   
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இலங்கை தரக் ைட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் 

தர நிர்ணயம் ததாடர்பான சசகவைகள வழங்குதல் (எஸ்.எல்.எஸ். குறியீடு), 120 

வகையான தபாருட்ைகள விடுவிப்பதற்கு முன்னர் இறக்குமதி பாிசீலகன முகறகம 

சான்றிதகழ வழங்குதல், (ஐஎஸ்ஓ 9000 மற்றும் ஐஎஸ்ஓ 14000 சபான்ற முைாகமத்துவ 

முகறகம சான்றிதழ்ைள் வழங்ைப்படுைின்றன) உபைரணங்ைளுக்ைான ஆய்வுகூட 

மதிப்பாய்வு சார்ந்த சசகவைள், கைத்ததாழில் துகறைள் அவற்றின் உற்பத்திப் 

தபாருட்ைகள பாிசசாதகன தசய்வதற்ைான ஆய்வுகூட சசகவைள், கைத்ததாழில் தர 

முைாகமத்துவத்திற்ைான பயிற்சிைகள வழங்குதல் ஆைிய பணிைள் இந்த நிறுவனத்தினால் 

சமற்தைாள்ளப்படுைின்றன.  

இலங்கை தரக் ைட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் இறக்குமதி சம்பந்தமான சசாதகனைகள 

சமற்தைாள்ளும் அசதசநரம் சபாத்தலில் அகடக்ைப்பட்ட நீருக்ைான அங்ைீைாரத்கத 

சுைாதார அகமச்சுக்கு வழங்குவது ததாடர்பிலும் சுங்ைம் சபான்ற ஏகனய 

நிறுவனங்ைளுடன் ததாடர்புபட்டுத் ததாழிற்படுைின்றது.  

அத்தகைய நிறுவனங்ைள் வழங்கும் சசகவைளின் தைவல் ததாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு  

 தற்சமயம் தைவல் ததாழில்நுட்பத்தினூடாை சசகவைகள வழங்ைக்கூடிய தரமான 

முகறகமதயான்று ைாணக்கூடியதாைவில்கல.  

 தைவல் ததாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு பிரசதச மட்டங்ைளில் ைாணப்படுைின்றது.  

 இலங்கை சுங்ைம் சபான்ற தவளி நிறுவனங்ைளுடன் இகணந்து பணியாற்றும் 

சபாது தைவல்  ததாழில்நுட்ப முகறகமதயான்கற ஏற்படுத்துவதற்கு 

எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றது.  

 இந்நிறுவனம் தற்சமயம் ASYCUDA முகறகமயுடன் இகணக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 இறக்குமதிைள் ததாடர்பாை இலங்கை தரக்ைட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் தர 

உத்தரவாதப் பிாிவினால் சமற்தைாள்ளப்பட்ட தீர்மானமானம் இலங்கை சுங்ைத் 

திகணக்ைளத்திற்கு முகறயாை இடமாற்றப்பட்டது. ஆயினும் தற்சபாது 

அவற்றுக்கு தீர்மானத்கத இலத்திரனியல் ாீதியாை இலங்கை சுங்ைத்திற்கு 

இடமாற்றம் தசய்வதற்ைான அணுகுமுகற ASYCUDA முகறகமயினூடாை 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

 இச்தசயற்பாட்கட இலகுவாக்கும் வகையில் மற்தறாரு ைருவி சுங்ைத்தில் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் இது இன்னும் பாிட்சாத்த நிகலயிலுள்ளது.  

 சவறு எந்ததவாரு விசஷட இகணயவழிக் தைாடுக்ைல்வாங்ைளும் இல்கல.  

 இகணயத்தளத்கத மீள்ைட்டகமப்பதற்கு தவளிவாாியான சசகவ 

தபறப்பட்டுள்ளது.  

 வாடிக்கையாளர்ைள் தமக்கு வழங்ைப்பட்ட சசகவைளுக்ைான ைட்டணத்கத 

இகணயவள மூலம் தசலுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு 3-4 மாதங்ைளுக்குள் 

ஏற்படுத்தப்படும்.  

 சவறு பிாிவுைளுடன் ஒருங்ைிகணந்த தைவல் முைாகமத்துவ முகறகம 

இல்லாகமயானது பிரதான பிரச்சிகனயாை ைாணப்படுைின்றது.  

 இந்த முகறகமகய அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு ஆசலாசைர் ஒருவாின் 

ஒத்துகழப்புடன் ைருத்திட்டதமான்று ஆரம்பிக்ைப்படும். தைவல் ததாழில்நுட்ப 

உட்ைட்டகமப்பு வசதிகய சமம்படுத்த சவண்டியுள்ளது.  
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 எதிர்ைாலத் திட்டங்ைள்  

 ஒருங்ைிகணந்த முைாகமத்துவ முகறகம மற்றும் தைவல் ததாழில்நுட்ப 

உட்ைட்டகமப்பு சமம்பாட்டு அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைகள 

நகடமுகறப்படுத்துதல்.  

 தைவல் ததாழில்நுட்ப பிாிவு அபிவிருத்தி தசய்யப்படும்.  
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இலங்கை வங்ைி 

 வாடிக்கையாளர்ைள் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிக் ைட்டணங்ைகள இகணயவழி 

மூலம் அல்லது வங்ைிக்கு சநரடியாை வருகை தருவதன் மூலம் தசலுத்தலாம்.  

 உறுதிப்படுத்தல் சமற்தைாள்ளப்படுைின்றது.  

 தைாடுப்பனவுைள் இகணய வழியாை சுங்ைத் திகணக்ைளத்திற்கு 

அனுப்பப்படுைின்றது.  

 சுங்ைத் திகணக்ைளம் தைாடுக்ைல்வாங்ைல்ைகள உள்ளை முகறகமதயான்றில் 

தசல்லுபடியாக்குைின்றது. ைிகடக்ைப்தபறும் தைவல் தைாடுக்ைல்வாங்ைல்ைளுடன் 

தபாருந்தாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் அகவ மறுக்ைப்படுைின்றன.  

 சுங்ைத் திகணக்ைளத்திடமிருந்து ஒப்புரவு தசய்யப்படுைின்றது.  

 இலங்கை வங்ைியால் வழங்ைப்படும் அறிக்கைைளின் உதவிகயக் தைாண்டு 

சுங்ைத்தால் இணக்ைல்தசய்யப்படுைின்றது. 
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பின்னிகணப்பு பீ.2 

வினாக்தைாத்தும் பதில்ைளும் 

1. குழுவினால் அனுப்பப்பட்ட வினாக்தைாத்துக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் சுங்ைத் 

திகணக்ைளத்தால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட சமலதிைத் தைவல்ைள்  

 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளின் முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில் 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட சரக்குைளின் தமாத்த எண்ணிக்கை சுங்ைப் 

பிரைடனத்தின் பிரைாரம் எவ்வளவு?  

2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளின் முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில் 

இறக்குமதி ததாடர்பான பிரைடனங்ைள் பின்வருமாறு: 

2015 ஆம் ஆண்டு : 619,140 சுங்ைப் பிரைடனங்ைள்  

2016 ஆம் ஆண்டு : 296,784 சுங்ைப் பிரைடனங்ைள்  

 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளின் முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில் 

ஆவணங்ைள் சாிபார்த்தல் /பாிசசாதகனைள் இன்றி விடுவிக்ைப்பட்ட இறக்குமதி 

தசய்த சரக்குைளின் தமாத்த எண்ணிக்கை யாது? 

ஆவண சாிபார்த்தல் அல்லது பாிசசாதகன இன்றி எந்தவிதமான சரக்குைளும் 

விடுவிக்ைப்படவில்கல. இருப்பினும் சரக்குைளின் ஒரு பகுதிகய பாிசசாதகன 

இன்றி விடுவிக்ைலாம்.  

 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளின் முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில் 

ைப்பல் சரக்குைள் ஒப்பாய்வு/பாிசசாதகன இன்றி விடுவிக்ைப்பட்ட இறக்குமதி 

தசய்த சரக்குைளின் தமாத்த எண்ணிக்கை யாது?  

இதற்ைான பதிலும் சமற்குறிப்பிடப்பட்டகத சபான்றதாகும். பாிசசாதகன 

இன்றி எந்தவிதமான ைப்பல் சரக்குைளும் விடுவிக்ைப்படவில்கல. இருப்பினும் 

சரக்குைளின் ஒரு பகுதிகய பாிசசாதகன இன்றி விடுவிக்ைலாம்.  

 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளின் முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில் 

சட்டவிசராத இறக்குமதிைதளன (தற்சபாது விசாரகணயின் ைீழுள்ளகவ 

அடங்ைலாை) சரக்குத் ததாகுதிைளின் தமாத்த எண்ணிக்கை யாது? 

2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளின் முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில் பதிவு 

தசய்யப்பட்ட சுங்ை வழக்குைள் முகறசய 10,436 மற்றும் 2084 ஆகும்.  

 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளில் சமற்தைாள்ளப்பட்ட அறவீடுைளின் 

தமாத்தத் ததாகை முகறசய ரூ.5,021,583,233.40, ரூ.2,719,568,711.00 ஆகும்.  

2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளின் முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில் 

இறக்குமதிைளினால் சசைாிக்ைப்பட்ட தமாத்த வருமானம் யாது? 

 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளின் முதல் அகரயாண்டு 

ைாலப்பகுதியில்இறக்குமதிைளினால் சசைாிக்ைப்பட்ட தமாத்த வருமானம் 

பின்வருமாறு:  

2015 ஆம் ஆண்டு : ரூ.625,378,027,967.00 (VAT வாி அடங்ைலாை)  

2016 ஆம் ஆண்டு: ரூ.350,327,074,542.00 
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 சட்ட ாீதியான வர்த்தைத்திற்கு வசதியளிப்பதற்கும் மற்றும் சட்டவிசராதமான 

வர்த்தைத்கதத் தகடதசய்வதற்கும் நகடமுகறயிலுள்ள அபாயசநர்வு 

முைாகமத்துவ முகறகம யாது? 

இறக்குமதி அபாயசநர்வு முைாகமத்துவ முகறகம 

தானியக்ைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 சிங்ைிள் வின்சடா முகறகமயின் குறிக்சைாள்ைளும் தற்சபாகதய நிகலயும் யாது? 

இந்த சிங்ைிள் வின்சடா முகறகமயின் குறிக்சைாள் அங்ைீைாரங்ைகளயும் 

உாிமங்ைகளயும் இலத்திரனியல் ாீதியாைப் தபறும் வகையில் சைல 

ஒழுங்குபடுத்தல் முைவர்நிகலயங்ைகளயும் ஒன்றிகணப்பதாகும். இதகன 

சமற்தைாள்வதற்கு சுங்ைம் தயாராைவிருக்ைின்றது என்பசத தற்சபாகதய 

நிகலயாகும். ஆனால் ஒழுங்குபடுத்தல் முைவர்நிகலயங்ைளில் அதிைமானகவ 

ைணனிமயப்படுத்தப்படவில்கல.  



பாராளுமன்ற ததாடர் இல 118 
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2. குழுவினால் அனுப்பப்பட்ட வினாக்தைாத்துக்கு பதிலளித்து இறக்குமதி, ஏற்றுமதிக் 

ைட்டுப்பாட்டுத் திகணக்ைளத்தினால் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட சமலதிைத் தைவல்ைள்  

 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளின் முதல் அகரயாண்டுப் பகுதியில் 

இறக்குமதிக் ைட்டுப்பாட்டு உாிமத்கதத் (ICL) சதகவப்படுத்திய இறக்குமதி 

சரக்குைளின் தமாத்த எண்ணிக்கை யாது? 

2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுைளின் முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில் 

விநிசயாைிக்ைப்பட்ட இறக்குமதிக் ைட்டுப்பாட்டு உாிமங்ைளின் தமாத்த 

எண்ணிக்கை ைீசழ தரப்பட்டுள்ளது.  

ைாலப்பகுதி    ICL எண்ணிக்கை 

2015 ஆம் ஆண்டு  (2015.01.01 - 2015.12.31) 14927 

2016 ஆம் ஆண்டு (2016.01.01 - 2016.06.30)  7112 

 பாிந்துகரக்கும் அதிைார அகமப்புக்கு அகமய சமசலயுள்ளதன் விபரம் யாது? உ-

ம்: ைகளதைால்லிைள் பதிவாளாினது பாிந்துகரயின் சபாில் ICL ஐ 

சதகவப்படுத்திய ைகளதைால்லிைளின் இறக்குமதிைளினது எண்ணிக்கை யாது? 

இலக்ைம் பாிந்துகரக்கும் அதிைார சகப 
உாிமங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

1 ததாகலத்ததாடர்புைள் ஒழுங்குறுத்துகை ஆகணக்குழு 3831 

2 சதசிய மருந்துைள் ஒழுங்குறுத்துகை அதிைார சகப 2106 

3 விலங்கு உற்பத்திைள் மற்றும் சுைாதாரத் திகணக்ைளம் 1974  

4 பூச்சிநாசினிைள் பதிவாளர் திகணக்ைளம் 1427  

5 அரச வர்த்தைக் கூட்டுத்தாபனம் 1106  

6 தபற்சறாலியம் மற்றும் தபற்சறாலிய உற்பத்திைள் அகமச்சு 945  

7 ைடல் சுற்றாடல் பாதுைாப்பு சகப 414  

8 மதுவாித் திகணக்ைளம் 334  

9 ஆயுர்சவதத் திகணக்ைளம் 300  

10 ஏகனய (49 முைவர்நிகலயங்ைள்) 2490  

தமாத்தம் 14927 

 இறக்குமதி சரக்குைகள ICL இன் ைீழ் அைற்றுவது ததாடர்பில் பாிந்துகரக்கும் 

அதிைார சகப மற்றும் சுங்ைத்தின் வைிபங்குைள் எகவ? 

ICL ஐ தபறுவதற்கு முன்னர் சம்பந்தப்பட்ட பாிந்துகரக்கும் அதிைார சகபயினால் 

பாிந்துகரக் ைடிதம் வழங்ைப்படும். தபாருட்ைள் வந்து சசர்ந்த பின்னர் 

அவ்வாறான இறக்குமதிப் தபாருட்ைகள இறக்குமதித் தரப்புைளுக்கு 

விடுவிப்பதற்கு முன்னர் இறக்குமதிக் ைட்டுப்பாட்டு உாிமம் மற்றும் மாதிாிைள் 

உள்ளடங்ைலாை சைல ஆவணங்ைளும் சுங்ைத்தினால் பாிசீலிக்ைப்படும்.  

 இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட சரக்குைகள விடுவிப்பதற்கு சுங்ைத்துடன் இறக்குமதித் 

தரப்புைளுடனும் இகணந்து பணியாற்ற ஏற்புகடய விதத்தில் 

நகடமுகறப்படுத்தப்படும் தற்சபாகதய தசயல்விதிமுகறைள் யாகவ? ICL இன் 

மூலம் முகறகமகய சமம்படுத்த எத்தகைய நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்பட்டுள்ளன? 

இறக்குமதித் தரப்புைளுக்கு ICL விநிசயாைிக்ைப்பட்ட பின்னர் தபாருட்ைகள 

இறக்குமதி தசய்ய முடியும். உாிமங்ைகளப் தபற்றுக்தைாண்டதும் அவ்வாறான 
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தபாருட்ைகள இறக்குமதி தசய்வதற்கு இறக்குமதித் தரப்புைள் தகுதிதபறும். 

தபாருட்ைள் வந்து சசர்ந்ததும் இலங்கை சுங்ைத்தின் ASYCUDA ஒன்கலன் 

முகறகமயின் மூலம் இறக்குமதி தசய்யும் தரப்புைள் (CUSDEC) ைகள சமர்ப்பிக்ை 

சவண்டும். பின்னர் ைடன் சநாக்ைத்திற்ைாை CUSDEC ஐ ைப்பல் சரக்குைகள 

இறக்குமதி தசய்யும் ஏகனய சைல தரப்புைளும் ஏற்றுமதிைள் மற்றும் 

இறக்குமதிைள் ைட்டுப்பாட்டுத் திகணக்ைளத்திற்கு கையளிக்ை சவண்டும்.  

ICL ஐ பற்றுகரத்த பிறகு, தபாருட்ைகள விடுவிப்பதற்கு சைல ஆவணங்ைளும் 

இலங்கை சுங்ைத் திகணக்ைளத்திற்கு சமர்ப்பிக்ைப்படுதல் சவண்டும்.  

உாிமம் மற்றும் பற்று விபரங்ைகள பாிமாறுவதற்ைாை இறக்குமதிைள் மற்றும் 

ஏற்றுமதிைள் ைட்டுப்பாட்டுத் திகணக்ைளத்தின் உாிமம் வழங்ைலும் பற்று 

முகறகமயும் இலங்கை சுங்ைத்தின் ICT முகறகமயுடன் இகணக்ைப்பட்டுள்ளன.  

 சட்டபூர்வமான வர்த்தைத்திற்கு வசதியளிப்பதற்கும் சட்டவிசராத வர்த்தைத்கதத் 

தகடதசய்வதற்கும் எத்தகைய அபாயசநர்வு முைாகமத்துவ முகறகம 

நகடமுகறப்படுத்தப்படுைின்றது?  

ஏற்றுமதிக் ைட்டுப்பாட்டுப் தபாருட்ைளும் மற்றும் தகடதசய்யப்பட்ட 

தபாருட்ைளும் 1969 இன் 1 ஆம் இலக்ை இறக்குமதிைள் மற்றும் ஏற்றுமதிைள் 

ைட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் ைீழ் அதிவிசஷட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் மூலம் 

பிரைடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறான தபாருட்ைகள ஒருவர் ICL இன்றி 

இறக்குமதி தசய்தால் அல்லது தகடதசய்யப்பட்டுள்ள தபாருட்ைகள இறக்குமதி 

தசய்தால் அவ்வாறான இறக்குமதிப் தபாருட்ைள் சுங்ைத்தினால் 

தடுத்துகவக்ைப்படும்.     

தைாடுப்பனவு விதிைள் ஒழுங்கு விதிைகள அமுல்படுத்தும் முைமாை, 

 முற்தைாடுப்பனவுத் ததாகையானது 50000 அதமாிக்ை தடாலர்ைள் அல்லது 

அதற்குச் சமமான தவளிநாட்டு நாணயத் ததாகை வகர 

வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது. முற்தைாடுப்பனவுத் ததாகையானது 50000 அதமாிக்ை 

தடாலர்ைகள மிகைத்தால், தவளிநாட்டு வங்ைி உத்தரவாதத்திகன சமர்ப்பிப்பது 

அவசியமாகும். அல்லது முற்தைாடுப்பனவுத் ததாகையிகன குஊடீரு ைணக்கு 

மூலம் மாற்ற சவண்டும். 

 சமாட்டார் வாைன இறக்குமதியில் பூர்த்தி தசய்யப்பட சவண்டிய சைல 

சதகவப்பாடுைகளயும் திருப்தி தசய்வகத அனுமதிக்கும் நாணயக் ைடிதத்திகன 

உருவாக்ைிய பின்னசர சமாட்டார் வாைனங்ைள் இறக்குமதி தசய்யப்படல் 

சவண்டும். 

 ைப்பலில் ஏற்றும் ஆவணங்ைளில் ஏசதனும் முரண்பாடு ைாணப்படின் 

ஆவணங்ைகள விடுவிப்பதற்கு சைல வர்த்தை வங்ைிைள் சநரடி 

இறக்குமதியாளர்ைளும் இறக்குமதிைள் மற்றும் ஏற்றுமதிைள் ைட்டுப்பாடுைள் 

ைட்டுப்பாட்டாளர் நாயைத்திடமிருந்து அங்ைீைாரத்திகனப் தபறசவண்டும். 

 “தசயற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்ைளாை” சைல வர்த்தை வங்ைிைளுக்கும் வழங்ைப்படும் 

ஒவ்தவாரு அதிவிசசட வர்த்தமானி அறிவித்தலும் இறக்குமதிக் ைட்டுப்பாடுைள் 

ஒழுங்குவிதிைகளப் பற்றிய விழிப்புணர்விகனயும் ஏற்படுத்த சவண்டும்.  

அரசாங்ைக் ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் அறிவுறுத்தல்ைள் மற்றும் 1969ம் 

ஆண்டின் 1ம் இலக்ை இறக்குமதிைள் மற்றும் ஏற்றுமதிைள் ைட்டுப்பாட்டுச் 
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சட்டத்தின் ஏற்பாடுைள் ஆைியவற்றிற்கு அகமவாை, சட்டவிசராத 

வர்த்தைத்திகனக் ைண்ைாணிப்பதற்கு ஒரு46 விசாரகணப் பிாிவிகன நிறுவுவது 

என்ைின்ற தீர்மானம் எடுக்ைப்பட்டது. 

 பயன்படுத்திய சமாட்டார் வாைனங்ைளுக்ைாை ICL கன விநிசயாைிப்பது பற்றிய 

தைாள்கை என்ன? முதலீட்டுச் சகப ைம்பனிைளினால் இறக்குமதி தசய்யப்படும் 

ICLன் ைீழ் உள்ளடக்ைப்படும் இறக்குமதிைளின் தற்சபாகதய நிகல என்ன? 

சமாட்டார் வாைனங்ைளுக்ைாை ICLகன விநிசயாைிக்கும் தைாள்கையானது 

ஏற்ைனசவ அபிவிருத்தி மூசலாபாய சர்வசதச வர்த்தை அகமச்சினால் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. முதலீட்டுச் சகப ைம்பனிைளுக்கு ICLகன 

விநிசயாைிக்ைதவன விசசட முகற இல்கல. ICLஇன விநிசயாைிக்கும் முகற 

ஏகனய ைம்பனிைளுக்குப் சபான்றசதயாகும். (முதலீட்டுச் சகப சாராத 

ைம்பனிைள்) 

 இறக்குமதியாளர்ைளிடமிருந்து என்தனன்ன ைட்டணங்ைள் திகணக்ைளத்தினால் 

அறவிடப்படுைின்றன? இந்தக் ைட்டணங்ைளின் தைாள்கை/ ைாரண விளக்ைம் 

யாது? 

1969ம் ஆண்டின் 1ம் இலக்ை இறக்குமதிைள் மற்றும் ஏற்றுமதிைள் ைட்டுப்பாட்டுச் 

சட்டத்தின் ைீழ் தைௌரவ அகமச்சருக்கு வழங்ைப்பட்டுள்ள அதிைாரங்ைளினால் 

இறக்குமதிைள் மற்றும் ஏற்றுமதிைள் உாிமக் ைட்டணங்ைளும் ஏகனய 

ைட்டணங்ைளும் அதிவிசசட வர்த்தமானி அறிவித்தலில் தவளியிடப்பட்டுள்ளன. 



அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் இகடக்ைால அறிக்கை 
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3. விவசாயத் திகணக்ைளத்தின் ததாற்றுத் தகட ைாப்புப் பிாிவிற்கு அனுப்பிய 

வினாக்தைாத்திற்கு பின்வருமாறு பதிலளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 2015ன் சபாதும் 2016ன் முதல் அகரயாண்டின் சபாதும் திகணக்ைளத்தின் 

அங்ைீைாரங்ைகளத் சதகவப்படுத்திய இறக்குமதிச் சரக்குைளின் தமாத்த 

எண்ணிக்கை யாது? 

வருடம் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட இறக்குமதி 

அனுமதிப்பத்திரத்தின் 

எண்ணிக்கை 

2015 32201 

2016 (ஜூன் வகர) 2034 

 இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட சரக்குைகள அைற்றுவதற்கு சுங்ைத்துடனும் 

இறக்குமதியாளர்ைளுடனும் பணியாற்றசற்று நகடமுகறப்படுத்தப்படும் 

தற்சபாகதய தசயல்விதிைள் யாகவ? ICT மூலம் முகறகமயிகன சமம்படுத்த 

என்ன நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்டுள்ளன? 

 விமான சசகவயினால் அல்லது இறக்குமதியாளாினால் வருகையிகன 

அறியத்தரல் 

 இறக்குமதியுடன் ததாடர்புகடய ஆவணப் பாிசீலகனக்கு பிறகு 

இறக்குமதியாளர் சுங்ை நுகழவிகனப் தபற சவண்டும். 

 அதன் பின்னர், தீர்மானத்திற்ைாை இறக்குமதிச் சரக்கு தாவரத் ததாற்றுத் 

தகடைாப்புப் பிாிவிற்கு ஆற்றப்படுத்தப்படும் 

 இறக்குமதிச் சரக்கு வந்து சசர்ந்ததும், உள்வரும் துகறமுைத்தில் 

இறக்குமதியாளர் இறக்குமதியின் விபரங்ைகள ததாற்றுத் தகட வாப்புப் 

பிாிவுப் பாிசசாதைருக்கு வழங்ை சவண்டும். அவர் தாவர இறக்குமதிப் பிாிவுப் 

படிவத்திகனப் பயன்படுத்தி அைற்றலுக்குத் சதகவயான ஆசலாசகனயிகன 

வழங்குவார். 

 சதகவப்படுத்தப்படும் ஆவணங்ைகளப் பாிசீலித்த பின்னர் இறக்குமதிச் 

சரக்கு தாவரத் ததாற்றுத் தகடவாப்புப் பிாிவுப் பாிசசாதைாினால் 

பாிசீலிக்ைப்படும். (தாவரத் தூய்கமச் சான்றிதழ், புகையூட்டித் தூய்கம 

தசய்தல் சான்றிதழ், சுைாதாரச் சான்றிதழ், ISTA, GMO அல்லாகம, இன்னும் 

பிற) 

 இறக்குமதி சட்டபூர்வமானதாைவும் அனுமதிப் பத்திர நிபந்தகனைள் பூர்த்தி 

தசய்யப்பட்டுமிருக்கையில், இறக்குமதிச் சரக்கு விடுவிப்பதற்ை உட்படும். 

 அவசியதமனக் ைருதப்படுமிடத்து, இறக்குமதிச் சரக்கு சமலதிை 

பாிசீலகனக்கு உட்பட்டு பீகடைள் இல்லாதவிடத்து, நுகழவுத் 

சதகவப்பாடுைகளப் பூர்த்தி தசய்த பின்னர் விடுவிப்பதற்கு உட்படும். 

 அவசியதமனக் ைருதப்படுமிடத்து, விடுவிப்பதற்கு முன்னர் இறக்குமதிச் சரக்கு 

விதிமுகறச் தசயற்பாட்டிற்ை உட்படுத்தப்படும். 

 சதகவப்படுத்தப்படும் அங்ைீைாரம் மற்றும் சான்றிதழ்ைள் இல்லாதவிடத்தும் 

தாவரம் அல்லது தாவர உற்பத்திள் அபாயைரமான சநாய்க் ைாவிைகளயும் 

பூச்சிப் பீகடைகளயும், சிறுபூச்சிைகளயும், நீளப் புழுக்ைகளயும் 
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ைகளைகளயும் தைாண்டுள்ள சபாதும் இலங்கையினுள் நுகழவு 

மறுக்ைப்படும். 

 முகறகமயிகன சமம்படுத்த:-  

அபாயைரமான பீகடைகள அகடயாளம் ைாணுதல் ததாடர்பாைவும், எமது 

வர்த்தைப் பங்ைாளர்ைளின் சதகவப்பாடுைள் ததாடர்பாைவும், வசதிைகள 

சமம்படுத்துவது ததாடர்பாைவம் ைணனி வகலயகமப்புத் ததாடர்பாைவும் 

தாவரத் ததாற்றுத் தகடைாப்பு அதிைாாிைளுக்குப் பயிற்சியளித்தல், 

தவளிநாட்டுச் சந்கதைளில் சபாட்டியிடுவதற்கு எமது நாட்டிற்கு மிைவும் 

முக்ைியமானதாகும்.  

 சட்டபூர்வமான வர்த்தத்திகன விதிப்படுத்தவும் சட்டவிசராத வர்த்தைத்திகன 

எதிர்ப்பதற்கும் என்ன அபாயசநர்வு அமுலிலுள்ளது? 

சட்டபூர்வமான வர்த்தைத்திற்ைாை  

இலங்கையிலுள்ள  தாவரங்ைரகளயும் தாவர உற்பத்திப் தபாருட்ைகளயும் 

இறக்குமதி தசய்வதற்கு இறக்குமதி அனுமதிப் பத்திரம் ைட்டாயம் 

தபறப்படசவண்டும் என்று ஒரு சதகவப்பாடாகும்.அனுமதிப்பத்திரத்திற்ைாை 

ஒருவர் விண்ணப்பிக்கையில் அந்த விண்ணப்பம் ஒழுங்ைாை இருந்து இறக்குமதி 

தசய்யப்படவுள்ள தபாருள் தகடதசய்யப்படாத தபாருளாை இருக்கையில் 

இரண்டு வாரங்ைளில் அனுமதிப்பத்திரம் விநிசயாைிக்ைப்படும். அனுமதிப் பத்திரம் 

மூன்று (3) மாதங்ைளுக்குச் தசல்லுபடியாைக் கூடியதாகும்.குறிப்பிட்ட 

சூழ்நிகலைளில் இதகன சமலும் 03 மாதங்ைளுக்கு நீடிக்ைமுடியும். இறக்குமதி 

தசய்யப்படும் சரக்கு  பீகடைள் இன்றி இருப்பது பற்றிய குறிப்பிட்ட 

நிபந்தகனைகள அனுமதிப் பத்திரம் விதிக்ைின்றது. மறு முகனயில் 

ஏற்றுமதியாளரும் இறக்குமதியாளரும் இந்த நிபந்தகனைள் பூர்த்தி பூர்த்தி 

தசய்யப்படுவதற்குப் தபாறுப்புகடயவர்ைளாவர்.இறக்குமதி தசய்யப்படும் சரக்கு 

சான்றிதழ்ைகளக் தைாண்டிருக்ைசவண்டும். விசசடமாை , தாவரத் தூய்கமச் 

சான்றிதழ் சர்வசதச விகதப் பாிசீலகன “சுங்ைச்” (ISTA) சான்றிதழ், 

மரபணுாீதியாை மாற்றம் தசய்யப்படாத தாவரம் எனும் சான்றிதழ்.      

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட தாவரம் மற்றும் தாவர உற்பத்திைள் தாவர ததாற்றுத் 

தகடைாப்பு அதிைாாியினால் பாிசீலிக்ைப்படும். சதகவசயற்படின், தபாருளானது 

பீகடைள் உள்ளனவா  என்பதற்ைாை பாிசீலிக்ைப்படும். இது ஆய்வுகூடப் 

பாிசசாதகனயிகன உள்ளடக்ைலாம். சிலசவகளைளில் தறக்குமதி தசய்யப்படும் 

சரக்ைிலுள்ள சாத்தியமான ஊடுருவும் பீகடைகளக் தைால்ல அகவ குறிப்பிட்ட 

தவதயியல் தசயன்முகறக்கு உட்படுத்தலாம்.  

சட்டவிசராத வர்த்தைத்திற்கு .   

எந்தவிதமான சட்டவிசராதமான இறக்குமதிைளும் ஒன்றில் அழிக்ைப்படும் 

அல்லது எந்த நாட்டிலிருந்து  இறக்குமதி தசய்யப்பட்டசதா அந்த நாட்டிற்கு 

மீண்டும் அனுப்பப்படும்.  

 சட்டபூர்வமான வர்த்தைத்திகன வசதிப்படுத்த, ஏற்றுமதி தசய்யும் நாடுைளுடன்  

ஏதாவது பரஸ்பர அங்ைீைார உடன்படிக்கை/ முகறகம அமுலுலுள்ளதா? ஆம் 

ஒழுங்ைகமக்ைப்பட்ட பீகடக் ைாிசகணைளுடன் ததாடர்புகடய இறக்குமதி 

தசய்யும் நாட்டின் இறக்குமதித் சதகவப்பாடுைகளப் பூர்த்தி தசய்யும் 12 தாவரத் 

தூய்கமச் சான்றிதழ். நாடுைளுக்ைிகடயில் புாிந்துணர்வு உடன்படிக்கையில் 
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கைச்சாத்திடல். NPOக்ைளுக்கு மத்தியில் தைவல்ைகளப் பைிர்வதற்கு 

சநரடித்ததாடர்பு. 

 முதலீட்டுச் சகபக் ைம்பனிைளினால் இறக்குமதி தசய்யப்படும் சம்பந்தப்பட்ட 

இறக்குமதி சரக்குைளின் தற்சபாகதய நிகல என்ன?  

மு.ச. சில ைம்பனிைள் தாவர ததாற்றுநீக்ைல் ஒழுங்குவிதிைளுக்கு இணங்ை 

சரக்குைகள இறக்குமதி தசய்ைின்றன.  

 இறக்குமதியாளர்ைளிடமிருந்து திகணக்ைளத்தினால் அறவிடப்பட்ட  

ைட்டணங்ைள் யாகவ? இவ்வாறான ைட்டணங்ைளின் தைாள்கைக்ைான விளக்ைம் 

யாதூ? 

ைட்டணங்ைள் 1981 நதவம்பர் மாதம் 02,வர்த்தமானி அறிவித்தலில் 

குறித்துகரக்ைப்பட்டுள்ளன. அகவ மிைவும் அற்பமானகவயும் 

நகைப்புக்குாியனகவயுமாகும். உதாரணம் ,- தாவத்தூய்கமச் சான்றிதழுக்ைான 

தாவரத் ததாற்றுத் தகடைாப்புக்ைட்டணம் 12.00 ரூபா மாத்திரசம. இறக்குமதி 

அனுமதிப்பத்திரம் இலவசமாை விநிசயாைிக்ைப்படுைின்றது. 

PQS விமானநிகலயத்தில் இறக்குமதி சரக்தைான்றிற்ைான இறக்குமதி 

பாிசீலகனக் ைட்டணம் 150.00 ரூவாகும். ஓர் அறிவியல் தசயற்பாடான 

பீகடயிகன அகடயாளம் ைாண்பதற்ைான தாவரத் ததாற்றுத் தகடைாப்புப் 

பாிசீலகன ைட்டணசம இதுவாகும். எவ்வாறாயினும் இந்தக் ைட்டணங்ைள் 

துகறமுைத்தில் இறக்குமதிச் சரக்ைிற்ைானகவயாைக் ைருதப்படுவதில்கல. 

ஏதனனில் இறக்குமதியாளர் துகறமுை வளவில் பண்டைதைாடுயியல் 

ைட்டணங்ைகளச் தசலுத்தினர்.  
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4. குழுவினால் அனுப்பப்பட்ட வினாதைாத்திற்ைான சுைாதார அகமச்சின் உணவுக் 

ைட்டுப்பாட்டுப் பிாிவு பின்வருமாறு பதிலளித்துள்ளது. 

 உணவு இறக்குமதிைளின் பாிசீலகனயினதும் தமய்த்ததாிவாய்வினதும் 

சட்டாீதியான அடிப்பகடக் குறிக்சைாளும். 

1980 ம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்ை உணவுச்சட்டம் ஏகனய விடயங்ைளின் 

மத்தியில் உணவு இறக்குமதியிகன உள்ளடக்குைின்றது. எந்த உணவினதும் 

உற்பத்தி, இறக்குமதி , விற்பகன விற்பகனக்குட்படுதல், ைளஞ்சியப்படுத்தல் 

அல்லது விநிசயாைம் ஆைியவற்றிற்ைான உணவுச்சட்டம் ஒழுங்குபடுத்தி 

ைட்டுப்படுத்துைின்றது. 

சுைாதாரச் சசகவப் பணிப்பாளர் நாயைம் சட்டத்தினால் பிரதம உணவு அதிைார 

சகபயினால் நியமிக்ைப்படுைின்றார். நாட்டினுள் உணவு நுகழவு ஸ்தானங்ைளில் 

உள்ள இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உணவுப் பாிசீலகனப் பிாிவிற்கு (IFIU) 

தகைகமவாய்ந்த அதிைாரம் தபற்ற உத்திசயாைத்தர்ைகள சுைாதார சசகவப் 

பணிப்பளர்  நாயைம் நியமித்துள்ளார். 

ததாற்றுக்குள்ளான, தரக்குகறவான உணவின் தாக்ைங்ைளிலிருந்து நாட்டினுள் 

நுைர்சவாகரப் பாதுைாப்பசத இறக்குமதிப் பாிசீலகனயின் அடிப்பகடக் 

குறிக்சைாளாகும். 

 2015 லும் 2016 முதல் அகரயாண்டின் சபாதும் சுைாதார அகமச்சின் 

அங்ைீைாரங்ைகளத் சதகவப்படுத்திய இறக்குமதி சரக்குைளின் தமாத்த 

எண்ணிக்கை. 

வருடம்   இறக்குமதிச் சரக்குைள் 

2015    39495 

2016    22814 

 சுங்ைம் மற்றும் இறக்குமதியாளர்ைளுடன் பணியாற்ற ஏற்று 

நகடமுகறப்படுத்தப்படும் தசயல்விதி:  ICT மூலம் முகறகமயிகன சமம்படுத்த 

எடுக்ைப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைைள் 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உணவு உற்பத்திப் தபாருட்ைளின் தன்கம பற்றிய 

பூர்வாங்ை மதிப்பீட்டிற்ைாைவும் சமலதிை விசாரகணைளுக்ைாைவும் 

(சதகவசயற்படின் மாதிாிைளின் ஆய்வுகூட பகுப்பாய்வு உள்ளடங்ைலாை) 

இறக்குமதிச் சரக்குைகள இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உணவுப் பாிசீலகன 

பிாிவிற்கு வழகமயாை ஆற்றுப்படுத்துைின்ற சுங்ைம், இறக்குமதிச் சரக்ைிகன 

விடுவிப்பதற்ைாை அல்லது சமலதிை விசாரகணைளுக்ைாை இறக்குமதிச் 

சரக்ைிகனத் தடுத்து கவப்பதற்ைாை / அல்லது சமலதிை நடவடிக்கைைளுக்ைாைவும் 

அவ்வாறான நடவடிக்கை பற்றி பிரதம உணவு அதிைாரசகபக்கு 

அறிவிப்பதற்ைாைவும் இறக்குமதிச் சரக்ைின் இகயபுறல் மட்டம் ததாடர்பாைச் 

சுங்ைத்திற்கு பாிந்துகரைகள வழங்குைின்றது. 

இறக்குமதிச் சரக்குைள் சுங்ைத்தினால் தவளி ஆயத்திற்கு அல்லது உள் ஆயத்திற்கு 

அனுப்பி கவக்ைப்படுைின்றன. உள் ஆயத்திசல, இறக்குமதிச் சரக்குைள் 

சுங்ைத்துடனான கூட்டுப் பாிசீலகனக்ைாை இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உணவுப் 

பாிசீலகனப் பிாிவிற்கு வருைின்றன. இங்சை பண்படத்திற்கு அகமய, முன் 

தீர்மானிக்கும் மாதிாி எடுத்தல் அட்டவகணக்கு ஏற்பவும் மாதிாி எடுத்தல் 

திட்டத்திற்கு ஏற்பவும் மாதிாிைள் தபறப்படுைின்றன. 
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தைவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்பத்தினூடாை (ICT) முகறகமகய சமம்படுத்த 

எடுக்ைப்பட்ட நடவடிக்கைைள்: சுங்ைத் திகணக்ைளத்தின் ASYCUDA 

முகறகமயின் ைீழ் ICT முகறகமதயான்று உள்ளது. இறக்குமதி உணவுப் 

பாிசசாதகனப் பிாிவில் ைணனிைள் தபாருத்தப்பட்டு ஆரம்ப பயிற்சிைள் 

அலுவலர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டுள்ள சபாதிலும் இந்த முகறகம இன்னும் இந்தப் 

பிாிவுக்கு விஸ்தாிக்ைப்படவில்கல. தாமதங்ைகள ஏற்படுத்தக் கூடிய ஏதாவது 

பிரச்சிகனைள் எழுமாயின் அது ததாடர்பாைவும்  விடுவித்தகல 

துாிதப்படுத்துவதற்ைாை இறக்குமதியாளாினால் சமற்தைாள்ளப்பட சவண்டிய 

நடவடிக்கைைள் பற்றியும் விடுவிக்கும் முைவராண்கமைளினால் 

இறக்குமதியாளர்ைளுக்குத் ததாிவிக்ைப்படும்.  

 இலங்கை தரக்ைட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் (SLSI) அங்ைீைாரத்கத சவண்டி 

நிற்கும் சரக்குத் ததாகுதிைள் ததாடர்பாை கையாளப்படும் முகறகம: 

1969 ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் இலக்ை  இறக்குமதி மற்றும்  ஏற்றுமதி 

(ைட்டுப்பாட்டுச்) சட்டத்தின் ைீழ்  தவளியிடப்பட்ட 2014.01.08 ஆந் திைதிய  

1844/49 ஆம் இலக்ை அதி விசசட வர்த்தமானப் பத்திாிகை அறிவிப்பின் படி 

இலங்கைத் தரக்ைட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் (SLSI)  இறக்குமதிப் பாிசசாதகனத் 

திட்டத்தின்  ைீழ் உள்ளடக்ைப்படும் 120 தபாருட்ைள் ைாணப்படுைின்றன. 

SLSIஇன் அறிக்கைக்கு உட்பட்டு இறக்குமதி உணவுப் பாிசசாகனப் பிாிவின் 

அலுவலர்ைளினால் சுங்ைத்திற்கு வழங்ைிய இறுதி விதப்புகரைளுக்ைகமய SLSI 

முடியுமான அளவு மாதிாிைகளப் தபற்றுக்தைாண்டால் இறக்குமதி உணவுப் 

பாிசசாதகனப் பிாிவு மாதிாிைள் தபற்றுக்தைாள்வகத தவிர்த்துக் தைாள்ளும். 

எனினும் சதகவதயனக் ைருதும் சபாது இறக்குமதி  உணவுப் பாிசசாதகனப் 

பிாிவுக்கு  அவற்றின் மாதிாிைகளப் தபற்றுக் தைாள்வதற்ைான உாிகமயுள்ளது. 

 சட்டபூர்வமான வர்த்தைத்துக்கு வசதியளிப்பதற்கும் சட்டவிசராதமான 

வர்த்தைத்கத தடுப்பதற்கும் நகடமுகறயில் உள்ள முகறகம:  

ஆரம்பமாை விடுவித்தல் விண்ணப்பங்ைளில் இகணக்ைப்பட்டுள்ள 

ஆவணங்ைளின் (மூலச் சான்றிதழ், தர உறுதி, தபாருள் ஏற்றப்பட்ட துகறமுை 

ஆய்வுச் சான்றிதழ்,   சுைாதாரச் சான்றிதழ், தாவர சுைாதாரச் சான்றிதழ்) 

நம்பைத்தன்கமகய உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை அகவ நுண்ணாய்வுக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டு எழுந்தமான பாிசசாதகனகய அல்லது விபரமான 

பாிசசாதகனகய சமற்தைாள்வதா என்பது தீர்மானிக்ைப்பட்டு அதற்ைகமவாை 

நடவடிக்கை சமற்தைாள்ளப்படும். உணவுப் தபாருட்ைளின் இடர் 

முைாகமத்துவத்கதப் தபாருத்தமட்டில் அவற்கற உயர்ந்த, நடுத்தர மற்றும் 

குகறந்த இடர்ைகளக் தைாண்டுள்ளகவைள் என  மூன்று வகுதிைளுக்கு 

உள்ளடக்ைப்படுைின்றன. உயர் இடர்நிகலயுகடய உற்பத்திைள் விபரமான 

பாிசசாதகனக்கும் நடுத்தர இடர்நிகலயுகடய உற்பத்திைள் குகறந்தளவு 

விபரமான பாிசசாதகனக்கும் குகறந்த இடர்நிகலயுகடய உற்பத்திைள் 

எழுந்தமான பாிசசாதகனக்கும்  உட்படுத்தப்படுைின்றன. அவ்வாறு 

பாிசசாதிக்ைப்பட்ட உயர் இடர்நிகலயுகடய உற்பத்திைள் ததாடர்ந்தும் 

திருப்திைரமான முடிவுைகளத் தருமாயின் பாிசசாதகனத் திட்டம் ைண்ைாணிப்பு 

பாிசசாதகனதயான்றாை மாத்திரம் தளர்த்தப்படுைிறது. மாறாை உயர் இடர் 

நிகலயுகடய உற்பத்தி ததாடர்பாை சமாசமான  நிகலமைள் ைள 

அவதானிப்புைளின் மூலம் தவளிவந்தால் அந்த உற்பத்தி ததாடர்பான 

பாிசசாதகன, மாதிாி எடுப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு 
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தீவிரப்படுத்தப்படுைின்றது.உணவுக் ைட்டுப்பாட்டு நிருவாைத்துக்கு எந்த பரஸ்பர 

உடன்படிக்கைைள் பற்றியும் ததாியப்படுத்தப்படவில்கல. ஏற்றுமதி 

தசய்யப்படும் நாடுைளில் உள்ள இகணந்த ஆய்வுகூடங்ைகள  

அறிந்துதைாள்வதற்ைான எந்த முகறகமயும் இது வகரயில் நகடமுகறயில் 

இல்கல. 

உண்கமயான இறக்குமதியாளர்ைகள சுங்ைம் அவர்ைளின் பதிவுைள் மற்றும் 

தபாருத்தமன தைாடுக்ைல் வாங்ைல் மூலம் அறிந்து தைாள்ளும். 

 முதலீட்டுச் சகபக் ைம்பனிைள் மூலம் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உாிய அனுப்பு 

தபாருள்ைளின் தற்சபாகதய நிகலகம : 

சுங்ை அதிைாரசகப ைம்பனிைளின் தன்கமகயயும் அவற்றிற்கு வழங்ைப்படும் 

சிறப்புாிகமைள் பற்றியும் தீர்மானிக்கும். ததளிவாைசவ அதிைமான 

அனுப்புதபாருள்ைள் சநரடியாைசவ அனுப்புப் தபறுநருக்கு 

விடுவிக்ைப்படுவதுடன் சிலவற்கற நிதிப் புலனாய்வுப் பிாிவின்  (IFIU) 

பாிசீலகனக்ைாை ஆற்றுப்படுத்தப்படுைிறது. அகவ சாதாரண பாிசீலகனக்கும் 

அத்துடன் சதகவப்படின் பின்னாய்வுக்கும் உட்படுத்தப்படுைின்றன. 

 திகணக்ைளத்தால் இறக்குமதியாளர்ைளிடமிருந்து அறவிடப்படும் ைட்டணங்ைள் : 

பாிசசாதகன நடவடிக்கைைளுக்ைாை எந்த ைட்டணமும் அறவிடப்படுவதில்கல. 

எனினும் ஆய்வுகூட பகுப்பாய்வுக்ைாை மாதிாிைள் எடுக்ைப்பட்டால் ஆய்வுகூடக் 

ைட்டணங்ைள் இறக்குமதியாளர்ைளால் தசலுத்தப்படும்.  



அரசாங்ை ைணக்குைள் பற்றிய குழுவின் இகடக்ைால அறிக்கை 
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5. வினாக்தைாத்துக்கு இலங்கை தரக்ைட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் (SLSI)   பின்வருமாறு 

பதிலளித்துள்ளது 

 அந்த ததாிவு தசய்யப்பட்ட  இறக்குமதிைளின் தராதரங்ைகள 

ஊர்ஜிதப்படுத்துவதன்  சட்ட அடிப்பகடயும் குறிக்சைாளும் என்ன? 

குறித்த ஒழுங்குவிதிைள் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ைட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் 

ைீழ் வகுக்ைப்பட்டுள்ளன. 2014  சனவாி 08 ஆந் திைதிய 1813/14 ஆம் இலக்ை அதி 

விசசட வர்த்தமானப் பத்திாிகையில் பிரசுாிக்ைப்பட்ட  இறக்குமதி (தரப்படுத்தலும் 

தரக்ைட்டுப்பாடும்) ஒழுங்குவிதிசய நடப்பு ஒழுங்குவிதியாகும். 

வாடிக்கையாளர்ைள் பாதுைாக்ைப்பட இனங்ைாணப்பட்ட உற்பத்திைள் இலங்கை 

தராதரங்ைளுக்கு ஒத்திகசவாை இருப்பகத உறுதி தசய்யவசத தராதரங்ைகள 

ஊர்ஜிதப்படுத்துவதன் குறிக்சைாளாகும். 

 2015 இலும்  2016 இன் முதல் அகரயாண்டிலும் இலங்கை தரக்ைட்டுப்பாட்டு 

நிறுவனத்தின் அங்ைீைாரம் சதகவப்பட்ட  இறக்குமதி அனுப்பு தபாருள்ைளின் 

தமாத்த எண்ணிக்கை யாது?  

2015 இல்:   16162 அனுப்புதபாருள்ைள் 

சனவாி ததாடக்ைம் ஜூன் வகர:  9455 அனுப்புதபாருள்ைள் 

 சுங்ைத்துடனும் இறக்குமதியாளர்ைளுடனும் பணியாற்றுவதற்ைாை தற்சபாது 

சமற்தைாண்டுள்ள நடவடிக்கை யாது / ICT ஊடாை முகறகமகய சமம்படுத்த 

சமற்தைாள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைைள் யாது? 

“ஒரு முைச் தசயல்திட்டம் (Single Window System)” என்ற எண்ணக்ைருகவ 

அமுல்படுத்துவதற்ைாை நாம் சுங்ைத்துடன் இகணந்து தசயற்படுைிசறாம். VPN 

இகணப்தபான்கற ஏற்படுத்தி திருப்திைரமாை பாீட்சித்துப் பார்க்ைப்பட்டது. 

இலங்கை தரக்ைட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்திற்கு (SLSI)  சவண்டிய இறக்குமதி 

ததாடர்பான சுங்ைப் பிரைடனத்தில் (CUSDEC) ைாணப்படாத சமலதிை 

தைவல்ைகள தபற்றுக் தைாள்வதற்ைாைவும்  மின்னியல் மூலமாை இறக்குமதியாளர் 

SLSI இற்கு சதகவயான ஆவணங்ைகள அனுப்புவகத 

வசதிப்படுத்துவதற்ைாைவும் சுங்ைம் ஒரு இகணயத்தள சசகவதயான்கற 

உருவாக்ைியது. முகறகமகய சமலும் சமம்படுத்துவதற்ைாை அது பற்றிய 

பின்னூட்டல் இந்த வாரம் சுங்ைத்துக்கு வழங்ைப்படும். சமலும் ஏற்ைனசவ 

ஆரமபிக்ைப்படுள்ள SLSI இன் இகணயத்தளத்தின் புதுப்பிப்பத்தல் மூலமாை 

மின்னியல் ைட்டண முகறகமகய (Electronic  Payment System) 

உருவாக்குவதற்ைாை  SLSI தசயலாற்றிக் தைாண்டிருக்ைிறது. 

ஒரு முைச் தசயல்திட்டத்கத தவற்றிைரமாை அமுல்படுத்தவும் சமலும் இடர் 

அடிப்பகடயிலான அணுகுமுகறகய சமம்படுத்தும் அசதசவகள 

தசயற்பாடுைளின் விகனத்திறகன அதிைாிக்ைவும் பணிைகள 

தன்னியக்ைமாக்குவதன் சதகவகய SLSI உணர்ந்தது. வர்த்தை வசதியளிப்பு 

உடன்படிக்கைகய அமுல்படுத்துவது ததாடர்பாை இந்த மாதம் விஜயம் 

சமற்தைாள்ளவிருக்கும் உலை வங்ைிப் பிரதிநிைள் குழுவுக்கு சமர்ப்பிப்பதற்ைாை 

SLSI  சுங்ைத்திற்கு ஏற்ைனசவ ஒரு முன்தமாழிகவ சமர்ப்பித்துள்ளது. 
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 உணவுச் சட்டத்தின் ைீழ் அங்ைீைாரம் சதகவப்படுைின்ற அனுப்பு தபாருள்ைள் 

ததாடர்பாை சுைாதார அகமச்சுடன் எவ்வாறு பணியாற்றுைிறீர்ைள்? 

பாதுைாப்பு உள்ளடங்ைலாை அதிை அளவிலான உணவுப் உற்பத்திைளின் தரத்கத 

உறுதி தசய்வது சுைாதார அகமச்சின் தபாறுப்பாை ைாணப்படும் அசதசவகள 

SLSI இனால் தசயற்படுத்தப்படும் பாிசசாதகனக்கு குறித்த சில 

உணவுப்தபாருட்ைகள உள்ளடக்குவது குறித்த திட்டத்தின் ைீழ் உற்பத்திைளின் 

உன்னிப்பான ைண்ைாணிப்கப இயலச்தசய்ைிறது. தைரத்தில் அகடக்ைப்பட்ட 

மீன் இதற்ைான சிறந்த உதாரணமாகும். 

SLSI இறக்குமதி பாிசசாதகன திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்துவதன் மூலம் 

உணவுப் உற்பத்திைள் இலங்ைகைக்குாிய தராதரங்ைளுடன் ஒத்திகசவாை 

உள்ளதா என்பகத மதிப்பிடுவது மாத்திரமன்றி குறித்த உற்பத்திைள் உணவுச் 

சட்டத்தின் ைீழ் விதிக்ைப்பட்டுள்ள ஒழுங்குவிதிைளுடனும் ஒத்திகசவாை உள்ளதா 

என்பகதயும் உறுதிதசய்ைிறது. அத்தகைய உற்பத்திைள் ததாடர்பான 

விடயங்ைளில் SLSI சுைாதார அகமச்சுடன் மிை தநருக்ைமான தசயற்படுைிறது 

(அசதசபான்று உணவு மற்றும் ஏகனய உற்பத்திைள் ததாடர்பாை SLSI ஏகனய 

சான்றளிப்புத் திட்டங்ைகள சமற்தைாள்ைிறது). சதகவப்படும் சபாது விசசட 

கூட்டங்ைளும் கூட்டப்படும். அசதசபான்று பணிைளின் இரட்டிப்பு ஏற்படாமல் 

இருப்பகத உறுதிதசய்வதற்கு SLSI சுைாதார அகமச்சுடன் இகணந்தும் 

தசயற்படுைிறது. சமலும் SLSI  சுைாதார அகமச்சின் உணவு ஆசலாசகனக் 

குழுவின் ஒர் உறுப்பினராகும். இந்தக் குழு ஊடாை அவசியமான தைாள்கை 

விடயங்ைளும் சுைாதார அகமச்சின் ைவனத்துக்கு தைாண்டுவரப்படுைின்றன. 

அனுப்பு தபாருள்ைளுடன் ததாடர்புகடய ஏதும் மறுப்பு/ பிரச்சிகன உள்ள சபாது 

அது சுைாதார அகமச்சுக்கு எழுத்து மூலம் ததாியப்படுத்தப்படும். உணவுச் 

சட்டத்தின் ைீழ் வரும் உற்பத்திைளுக்ைான சதகவயான அங்ைீைாரமும் 

தபறப்பட்டுள்ளது என்பகத சுங்ைம் உறுதி தசய்ைிறது என்பது குறிப்பிடப்பட்டது. 

 சட்டபூர்வமான வர்த்தைத்துக்கு வசதியளிப்பதற்கும் சட்டவிசராதமான 

வர்த்தைத்கத தடுப்பதற்கும் நகடமுகறயில் உள்ள இடர் முைாகமத்துவ 

முகறகம என்ன? சட்டபூர்வமான வர்த்தைத்துக்கு வசதியளிப்பதற்கு ஏற்றுமதி 

தசய்யும் நாடுைளுடன் ஏதாவது பரஸ்பர அங்ைீைார உடன்படிக்கைைள் / 

முகறகமைள் நகடமுகறயில் உள்ளதா? ஏற்றுமதி தசய்யும் நாடுைளில் உள்ள 

இகணந்த ஆய்வுகூடங்ைள் மூலம் வழங்ைப்பட்ட சான்றிதழ்ைகள 

அங்ைீைாிி்பதற்ைான ஏதும் முகறகம நகடமுகறயில் உள்ளதா? 

பண்டங்ைள் இலங்கையின் உாிய  தராதரங்ைளுக்கு ஒத்திகசவாை உள்ளது 

என்பகத உறுதிதசய்வசத இந்த திட்டத்தின் முக்ைிய குறிக்சைாளாகும். 

அதற்ைகமய ைீழ்வரும் சந்தர்ப்பங்ைளில் சட்டபூர்வமான வர்த்தைத்தைத்துக்கு 

வசதியளிப்பதற்ைாைவும் ஊர்ஜிதப்படுத்தும் சநாக்ைங்ைளுக்ைாைவும் மாத்திரம் 

எழுந்தமாை ததாிவு தசய்யப்பட்ட அனுப்பு தபாருள்ைளின் மாதிாிைகள 

தபற்றுக்தைாண்டு அனுப்பு தபாருள்ைள்  விற்பகனக்ைாை விடுவிக்ைப்படும். 

அத்தகைய சந்தர்ப்பங்ைளின் சபாது அனுப்பு தபாருள்ைளின் மாதிாிைள் 

தபற்றுக்தைாண்டதன் பினனர் விற்பகனக்ைாை விடுவிக்ைப்படும். 
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அ) இலங்கை தரத்துக்கு அகமவாை ஏற்றுமதி தசய்யும் நாடுைளில் உள்ள 

ஏற்றுக்தைாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகூடங்ைளால் வழங்ைப்பட்ட சசாதகனச் 

சான்றிதழுடன் அனுப்புதபாருள்ைள் வரும் சபாது, 

ஆ) ஏற்றுமதி தசய்யும் நாட்டில் சான்றளிப்பதற்ைாை பயன்படுத்தப்படும் தரம் 

இலங்கை தரத்துடன் ஒப்பிடக்கூடியதாை இருக்குமிடத்து அந்த நாட்டின் 

உற்பத்திச் சான்றிதழ் அகடயாளத்கத குறித்த உற்பத்தி தைாண்டுள்ள 

சபாது, 

இ) SLSI உடன் பதிவு தசய்யப்பட்ட திருப்திைரமான ைடந்த ைால 

தசயலாற்றுகைகயயும்  ISO 9001தரச் சான்றிதகழயும் அல்லது உணவு 

சம்பந்தமாை  ISO 22000 உணவுப் பாதுைாப்பு சான்றளிப்கபயும் 

தைாண்டுள்ள உற்பத்தியாளதராருவர் மூலமை குறித்த உற்பத்தி  வருைின்றது 

என்ற அடிப்பகடயில், இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்ைளில் உற்பத்தியாளாின் 

தசாந்த சான்றிதழ்ைள் ஏற்றுக்தைாள்ளப்படுைின்றது. 

சமசல சந்தர்ப்பங்ைளின் சபாதும் அசத சபான்று உற்பத்தியாளர்ைகள பதிவு 

தசய்வதற்ைாை பல திருப்திைரமான அனுப்பு தபாருள்ைகள  பாிசீலிக்கும் சபாதும் 

மாதிாிைகளப் தபற்றுக்தைாள்ள சவண்டிய தடகவைள் ததாடர்பாை தீர்மானிக்கும் 

சபாதும் இடர் அடிப்பகடயிலான அணுகுமுகற பயன்படுத்தப்படுைிறது.  

 முதலீட்டுச் சகபக் ைம்பனிைள் மூலம் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உாிய அனுப்பு 

தபாருள்ைளின் தற்சபாகதய நிகலகம ? 

திட்டத்கத தசயற்படுத்தும் சபாது ைீழ்ைாணும்  இரண்டு நிகலகமைளுக்கு 

முைம்தைாடுக்ை சநாிடுைிறது மற்றும் அதிசல குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 

நடவடிக்கைைள் சமற்தைாள்ளப்படுைின்றன. 

அ) மீளஏற்றுமதிக்ைாை  முதலீட்டுச் சகபக் ைம்பனிதயான்றினால் இறக்குமதி 

தசய்யப்படும் மூலப் தபாருட்ைள்: இந்த உற்பத்திைளுக்ைான ஒத்திகசவு மதிப்பீடு 

சமற்தைாள்ளாது  விற்பகனக்ைாை விடுவிக்ைப்படும். 

ஆ) முதலீட்டுச் சகபக் ைம்பனிதயான்றின் நிர்மாணப் பணிக்ைாை இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்ட உற்பத்திைள்: பண்டங்ைள் முதலீட்டுச் சகபயின் 

ைருத்திட்டத்திற்ைானது என்பதற்ைான சபாதியளவு சான்றுைள் 

தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்டதன் பின்னர் அனுப்பு தபாருள்ைளுக்ைான தரச் 

சசாதகனகய சமற்தைாள்ளாது ததாிவு தசய்யப்பட்ட ைருத்திட்டங்ைளின் 

மாதிாிைள் தபறப்பட்டு முதலீட்டுச் சகபயின் தசயற்பாடுைளுக்கு 

வசதியளிப்பதற்ைாை அகவ விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறு 

தபற்றுக்தைாள்ளப்பட்ட தரவுைகள உாிய பங்குதாரர்ைளுடன் இகணந்து 

எதிர்ைாலத்தில் முடிபுைளின் மீளாய்வுக்ைாை பயன்படுத்தப்படும். 
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 இறக்குமதியாளர்ைளிடமிருந்து திகணக்ைளத்தினால் அறவிடப்பட்ட 

ைட்டணங்ைள் யாகவ? அத்தகைய ைட்டணங்ைளுக்ைான தைாள்கை /  

நியாயவாதம் யாது?  

அறிவித்தல் தசயன்முகறக்ைாைவும், பாிசசாதிப்பதற்ைாைவும் 

இடப்தயர்ச்சிக்ைாவும் பாீட்சிப்பதற்ைாைவும் ைட்டணங்ைள் அறவிடப்படுைின்றன. 

உற்பத்தியாளர்ைகள பதிவுதசய்வதுடன் ததாடர்பான ைட்டணங்ைள் - 

விண்ணப்பங்ைகள பகுப்பதற்கும் பதிவு தசய்வதற்குமான ைட்டணம். ஆய்வுகூடப் 

பதிவுைள் ததாடர்பான ைட்டணங்ைள் - விண்ணப்பங்ைகள பகுப்பதற்கும் 

(ஏற்றுக்தைாள்ளப்படாத ஆய்வுகூடத்தின்  ைணக்ைாய்வு சந்தர்ப்பத்தில் - 11 

தசலவுைள் (அதாவது வான் ைட்டணம், தங்குமிடவசதி, ைணக்ைாய்வுக் ைட்டணம், 

அரசாங்ைத்தால் அங்ைீக்ைப்பட்ட நாதளான்றுக்ைாை ைட்டணங்ைள், விசாக் 

ைட்டணங்ைள்) 

வழங்ைப்படும் சசகவைளுக்ைான தசலவுைகள மீளப்தபற்றுக் தைாள்வதற்ைாைசவ 

ைட்டணங்ைள் அறவிடப்படுைின்றன. 
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6. குழுவால் அனுப்பப்பட்ட வினாக்தைாத்துக்கு இலங்கை முதலீட்டுச் சகப  பின்வருமாறு 

பதிலளித்துள்ளது 

 முதலீட்டுச் சகப  ஊடாை 2015 மற்றும் 2016 முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில்  

இறக்குமதி ததாடர்பான சுங்ைப் பிரைடனத்திற்ைிணங்ை (CusDecs) இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்ட அனுப்பு தபாருள்ைளின் தமாத்த எண்ணிக்கை யாது? 

முதலீட்டுச் சகப  ஊடாை 2015 மற்றும் 2016 முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில்  

இறக்குமதி ததாடர்பான சுங்ைப் பிரைடனத்திற்ைிணங்ை (CusDecs) இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்ட அனுப்பு தபாருள்ைளின் தமாத்த எண்ணிக்கை முகறசய 233, 320 

மற்றும் 114,169 ஆகும் (பின்னிகணப்பு I ) 

 2015 மற்றும் 2016 முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில்  ஆவணங்ைகள 

ஊர்ஜிதம்/ சசாதகன  தசய்யாமல் விடுவிக்ைப்பட்ட  இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட  

அனுப்புப் தபாருள்ைளின் தமாத்த எண்ணிக்கை யாது?  

முதலீட்டுச் சகப ைம்பனிைள் இறக்குமதி சுங்ை பிரைடனத்துடன்  இறக்குமதி 

தசய்யப்படுைின்ற தபாருள்ைள் பற்றிய ைப்பல் ஆவணங்ைளின் சதகவயான 

அகனத்து வன்பிரதிைகளயும் சமர்ப்பிப்பதற்கு சதகவப்படுத்தப்படுைின்றன. 

தற்சபாது ஆவணங்ைகள ஊர்ஜிதம் தசய்யாது எந்த அனுப்பு தபாருள்ைகளயும் 

விடுவிக்ை முடியாது.  

 2015 மற்றும் 2016 முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில்  சரக்கை ஊர்ஜிதம்/ 

சசாதகன தசய்யாது விடுவிக்ைப்பட்ட  இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட அனுப்பு 

தபாருள்ைளின் தமாத்த எண்ணிக்கை யாது? 

2015 மற்றும் 2016 முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில்  சரக்கை 

ஊர்ஜிதம்/சசாதகன தசய்யாது விடுவிக்ைப்பட்ட  இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட 

அனுப்பு தபாருள்ைளின் தமாத்த எண்ணிக்கை முகறசய 12,536 மற்றும் 6,385 

ஆகும் (பின்னிகணப்பு II) 

 2015 மற்றும் 2016 முதல் அகரயாண்டு ைாலப்பகுதியில்  சட்டவிசராத 

இறக்குமதிைளாை ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ட  அனுப்பு தபாருள்ைளின் (தற்சபாது 

விசாரகணக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளகவைள் உள்ளடங்ைலாை)  தமாத்த 

எண்ணிக்கை யாது? 

முதலீட்டுச் சகப 2015 ஆம் ஆண்டில் எந்த சட்டவிசராத இறக்குமதிகயயும் 

ைண்டுபிடிக்ைவில்கல அத்சதாடு 2016  ஜூன் M/S Concord Apparel (Pvt) Ltd 

ஆல் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட ஒரு அனுப்பு தபாருள் 

ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டிருக்ைிறது என்பதுடன் தற்சபாது சுங்ைம் இது ததாடர்பாை 

விசாரகணைகள முன்தனடுத்து வருைின்றது. 

 சட்டபூர்வமான வர்த்தைத்துக்கு வசதியளிப்பதற்கும் சட்டவிசராதமான 

வர்த்தைத்கத தடுப்பதற்கும் நகடமுகறயில் உள்ள இடர் முைாகமத்துவ 

முகறகம என்ன?  

இறக்குமதிைள் ததாடர்பாை இலங்கை சுங்ைம் இடர் முைாகமத்துவ முகறகமகய 

அமுல்படுத்தியுள்ளது. முதலீட்டுச் சகப இறக்குமதிைளும் இந்த முகறகம ஊடாை 

பாிசசாதிக்ைப்படுைின்றன. 

 ஒரு முைச் தசயல்திட்ட முகறகமயின் (Single Window System)  தற்சபாகதய 

நிகல என்ன?  
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ஒரு முைச் தசயல்திட்ட முகறகம இலங்கைச் சுங்ைத்தினால் தற்சபாது 

கையாளப்படுைிறது. ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சகபயின் வர்த்தை வசதியளிப்பு 

பற்றிய ஆசலாசகனக் குழுவினால் தைௌரவ நிதி அகமச்சருக்கு அனுப்பப்பட்ட 

முன்தமாழிவு உங்ைள் தைவலுக்ைாை இகணக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 ஏகனய சட்டங்ைளின் (உ+ம். ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி (ைட்டுப்பாட்டுச்) 

சட்டம்) ைீழ் ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஏற்றுமதிைகளயும் இறக்குமதிைகளயும் 

விடுவிப்பதற்ைான தற்சபாகதய சட்ட நிகலப்பாடும் நடவடிக்கைமுகறயும் 

என்ன?  

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி உாிமம் (ICL) / ஏற்றுமதி  அனுமதி என்று இலங்கை 

சுங்ைத்தின் தைாள்கை, திட்டமிடல் மற்றும் ஆய்வுக்ைான நிகலயத்தினால் 

பிரசுாிக்ைப்பட்ட  சதசிய இறுப்பு வழிைாட்டியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு முன் 

அங்ைீைாரம் / அனுமதி/ உாிமம் ஆைியவற்கறப் தபற்றுக்தைாள்ள முதலீட்டுச் 

சகப ைம்பனிைள் சதகவப்படுத்தப்படுைின்றன. 

 


