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த ொழில் மற் றும் தெளிநொட்டு வெலலெொய் ப் பு அலமச்சின் சுற் றறிக்லக இலக்கம்

: 02/2022 (ii)

தெளிநொட்டில் த ொழில் புரியும் இலங் லகயர்களுக்கு முழு அளவிலொன மின்சொர ெொகனங் கலள
இறக்குமதி தசய் ெ ற் கொன அனுமதி உரிமங் கலள ெழங் குெ ற் கொன திட்டம்
வெளிநாட்டில் வ ாழில் புரிகின் ற இலங் கையர்ைளால் முழு அளவிலான மின் சார ம ாட்டார்
ொைனங் ைகள இறை்கு தி வசய் ெ ற் ைான அனு திைள் / அனு திப்ப ்திரங் ைகள ெழங் குெது
வ ாடர்பில் வெளியிடப்பட்ட 2022.08.31 ஆ ் திைதியிடப்பட்ட 02/2022 ஆ ் இலை்ை வ ாழில்
ற் று ்
வெளிநாட்டு மெகலொய் ப்பு அக ச்சின் சுற் றறிை்கையின் 2022.09.09 ஆ ் திைதியிடப்பட்ட 02/2022 (i)
ஆ ் இலை்ை திரு ்
தி
் ற் கு ம லதிை ாை இ ் ால் பின் ெரு ாறு திரு ் ப்படுகின் றது.
பிரிவு 4- நிபந் லனகள்

(1) 4.3 ஆ

் உட்பிரிவின் முடிவில் பின் ெரு ் வசாற் வறாடர் மசர்ை்ைப்படுகின் றது.

"உற் ப ்தியாளரின்
இலங் கையில்
பதிவுவசய் யப்பட்டிருை்கின் ற
முைெர்
ஒருெருை்கு/
அதிைார ளிை்ைப்பட்ட விநிமயாைஸ் ருை்கு 3 பதிய முழு அளவிலான மின் சார ொைனங் ைகள 3
வெெ் மெறு
ாதிரிைளில் ம மல வசால் லப்பட்டுள் ள முைெரின் / அதிைார ளிை்ைப்பட்ட
விநிமயாைஸ் ரின் வபயரில் பதிவு வசய் து இறை்கு தி வசய் ெ ற் கு இ ் ால் அனு தி
ெழங் ைப்படுெதுடன் , அ ் கைய ொைன க
்
5 ெருடங் ைளுை்கு பிறிவ ாரு ரப்பிற் கு ாற் ற
முடியாது”.

(2) 4.4 ஆ

் உட்பிரிவில்

ற் மபாது ைாணப்படுகின் ற HS குறியீடுைளுை்குப் பதிலாை பின் ெருகின் ற HS

குறியீடுைள் உள் ளடை்ைப்படுகின் றன.
பணம்
அனுப் பும்
தபறுமதி
அதமரிக்க
தடொலர்
3,000
அல் லது
அ ற் கும ல்

ெொகன ்தின் உரி ்து மற் றும்
ெொகன ்தின் ெலக

மின் சார ்தில் இயங் கு ் இரண்டு
சை்ைர ொைனங் ைள்

8711.60.10

20,000

அல் லது

அ ற் கும ல்

நான் கு
மின் சார ்தில்
ொைனங் ைள்

சை்ைரங் ைளுடன்
இயங் கு ்

8702.40.19, 8702.40.39, 8702.40.59,
8703.80.31, 8703.80.32, 8703.80.33,
8703.80.34, 8704.90.31, 8704.90.32,
8704.90.33, 8704.90.34

CIF

தபறுமதியுடன் த ொடர்புலடய பணம்
அனுப் பும் கொலம்

2022 ம 01 மு ல் 2023 ஏப்ரல் 30
ெகர அல் லது அந்
் திைதிை்கு முன் னர்
ொைன
அனு திப்
ப ்திர ்திற் கு
விண்ணப்பிை்கு ்
திைதி
ெகரை்கு ்
அனுப்பப்பட்ட
வெளிநாட்டுச்
வசலாெணி ் வ ாகையில் 50% இற் கு ்
குகறொன
அல் லது
ச
ான
CIF
வபறு தியுகடய ொைனவ ான் று.
2022 ம 01 மு ல் 2022 டிச ் பர் 31
ெகர அல் லது அந் திைதிை்கு முன் னர்
ொைன
அனு திப்ப ்திர ்திற் கு
விண்ணப்பிை்கு ்
திைதி
ெகரை்கு ்
அனுப்பப்பட்ட
வெளிநாட்டு
வசலாெணி ் வ ாகையில் 50% இற் கு ்
குகறொன
அல் லது
ச
ான
CIF
வபறு தியுகடய ொைனவ ான் று.

ஒப்ப ் /ஆர்.பி.ஏ.விமலவீர
வசயலாளர்
வ ாழில் ற் று ் வெளிநாட்டு மெகலொய் ப்பு அக ச்சு

