.08.2022
2022.08.31

ML/ES/8/1/2-2022
MFE/DEF/HOB/03/vol ii

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

தெளிநொட்டில் த ொழில் புரியும் இலங் லகயர்களுக்கு முழு அளவிலொன
இறக்குமதி தசய் ெ ற் கொன அனுமதி உரிமங் கலள ெழங் குெ ற் கொன திட்டம்

1.

: 02/2022

மின்சொர

ெொகனங் கலள

பல் வேறு ஊக்குவிப்புத் திட்டங் களை அறிமுகப்படுத்தும் வ ோக்குடன் ககௌரே கதோழில் மற் றும்
கேைி ோட்டு வேளலேோய் ப்பு அளமச்சரோல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அளமச்சரளே விஞ் ஞோபனத்திற் கும்
மற் றும்

கேைி ோட்டில்

ேருமோனத்ளத

கதோழில்

புரியும்

இலங் ளகயர்கை்

ோட்டிற் கு அனுப்பி ளேப்பதன்

பங் கைிப்பிளனப் போரோட்டும்

ேளகயிலோன

தமது

கேைி ோட்டுச்

கசலோேணி

மூலம் வதசியப் கபோருைோதோரத்திற் கு ஆற் றிய
இளடவ ர் அளமச்சரளேக் குறிப்பிற் கும்

2022

ஆகஸ்ட் 16 ஆம் திகதிய அளமச்சரளே முடிவினோல் அங் கீகோரம் ேழங் கப்பட்டிரு ்தது.

2.

ோட்டின் ேங் கி முளறளமயினூடோக இலங் ளகக்கு கேைி ோட்டுச் கசலோேணிளய அனுப்புகின் ற
கேைி ோட்டில்

கதோழில்

புரியும்

இலங் ளகயர்கை் ,

அதில்

உை் ைடக்கப்பட்டுை் ை

திட்டங் கைில்

ஒன் றோன முழு அைவிலோன மின் சோர ேோகனகமோன் ளற இறக்குமதி கசய் ேதற் கு ஏதுேோக இ ்த
சுற் றறிக்ளக கேைியிடப்படுகின் றது.

3.

இ ்த சுற் றறிக்ளக
கோன

அதிகோரம்

ியதிகைின் பிரகோரம் , ேோகன இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரத்ளத ேழங் குேதற்
கேைி ோட்டு

வேளலேோய் ப்பு

விடயத்திற் குப்

கபோறுப்போன

அளமச்சிடம்

உரித்தைிக்கப்படும் .

4.

நிபந் லனகள்

4.1

இ ்த அனுகூலத்ளதப் கபறுேதற் கு உரித்துளடயேரோேதற் கு, கேைி ோட்டில் கதோழில் புரியும்
இலங் ளகயர்கைினோல்

ோட்டின்

ேங் கி முளறளமயினூடோக அனுப்பப்பட்ட கேைி ோட்டு

ோணயத் கதோளகயில் குளற ்தபட்சம்

50% இலங் ளக ரூபோேோக மோற் றப்பட்டிருத்தல்

வேண்டும் .

4.2

இ ்தச் சுற் ற்றிக்ளகயின் ஏற் போடுகை் இதனகத்து அட்டேளண
பட்டுை் ை கோலப்பகுதிக்கு மட்டுவம
முளறளமயினூடோக
ேரிகை்

4.4 இல் குறித்துளரக்கப்

ளடமுளறயில் இருத்தல் வேண்டும் என் பதுடன் , ேங் கி

ோட்டிற் கு அனுப்பப்படும் கேைி ோட்டுச் கசலோேணியோனது அரசோங் க

உை் ைடங் கலோக ேோகனகமோன் றின்

இறக்குமதிக்கு ஏற் புளடயதோன அளனத்துச்

கசலவுகளையும் தீர்த்து ளேப்பதற் குப் பயன் படுத்தப்படுதலும் வேண்டும் .

4.3

அட்டேளண

4.4

இல்

குறித்துளரக்கப்பட்ட

கோலப்பகுதிக்கு

வமலோக

இத்திட்டம்

ளடமுளறப்படுத்தப்படும் ச ்தர்ப்பத்தில் , கேைி ோட்டில் கதோழில் புரியும் இலங் ளகயர்
ஒருேர் முதலோேது அனுமதிப்பத்திரம்

ேழங் கப்பட்ட

திகதியிலிரு ்து

ஒே் கேோரு

ஐ ்து

ேருடங் களுக்கும் ஒரு முளற ேோகனகமோன் ளற இறக்குமதி கசய் ேதற் கு உரித்துளடயேரோேர்
என் பதுடன் , பதிவு கசய் யப்பட்ட இரண்டு

(2) ேருடங் கைின் பின் னர் ேோகனத்ளத மூன் றோம்

தரப்பினருக்கு மோற் றுேதற் கும் அனுமதி ேழங் கப்படுகின் றது.

4.4

ெொகன அனுமதிப் ப ் திரம் ெழங் குெது த ொடர்பில் விதிக் கப் பட்டுள் ள கட்டுப் பொடுகள் பின்ெருமொறு.

பணம் அனுப் பும்
தபறுமதி
அதமரிக்க தடொலர்

ெொகன ்தின் ெலக

மின் சோரத்தில் இயங் கும்
இரண்டு சக்கர ேோகனங் கை்

3,000 அல் லது
அதற் குவமல்

(வமோட்டோர் ளசக்கிை் -HS
குறியீடு – 8711)

ெொகன ்தின் உரி ்து மற் றும்

CIF தபறுமதியுடன்
த ொடர்புலடய பணம் அனுப் பும்
கொலம்
2022 வம 01 முதல் 2023 ஏப்ரல்
30
ேளர
அல் லது
அ ்தத்
திகதிக்கு

முன் னர்

ேோகன

முதலோேது

அனுமதிப்பத்திரத்திற் கு

விண்ணப்பிக்கும்

திகதி

ேளரக்கும்

அனுப்பப்பட்ட

கேைி ோட்டுச்

கசலோேணித்

50%

கதோளகயில்

இற் கும்

குளறேோகவேோ
சமமோகவேோ

அல் லது

மற் றும்

அதிகபட்ச

25,000 $

CIF கபறுமதியோன

கபறுமதிக்கு அளமேோனது.

20,000 அல் லது
அதற் குவமல்

ோன் கு
சக்கரங் களுடன்
மின் சோரத்தில்
இயங் கும்
ேோகனங் கை்
[வமோட்டோர்
குறியீடு-8703
ேோகனம்

கோர்HS
ேர்த்தக

– HS

குறியீடு 8704 (டபிை்
கப்,ேோன் , டிப்பர்)

2022 வம 01 முதல் 2022 டிசம் பர்
31 ேளர அல் லது அ ்த திகதிக்கு
முன் னர்
முதலோேது
ேோகன
அனுமதிப்பத்திரத்திற் கு
விண்ணப்பிக்கும்
திகதி
ேளரக்கும்
அனுப்பப்பட்ட
கேைி ோட்டு
கசலோேணித்
கதோளகயில்
50%
இற் கும்
குளறேோகவேோ
அல் லது
சமமோகவேோ மற் றும் அதிகபட்ச

CIF கபறுமதியோன 65,000

$

கபறுமதிக்கு உட்பட்டது.

4.5

இத்திட்டத்தின் கீழ் மின் சோர ேோகனகமோன் ளற இறக்குமதி கசய் ேதற் கோன ேோகன அனுமதிப்
பத்திரகமோன் ளறப் கபற் றுக்ககோை் ேதற் கோக வபோலியோன ஆேணங் கை்
தகேல் களைச்

சமர்ப்பிக்கும்

எேவரனும்

ளடமுளறயிலுை் ை சட்டங் கைின் கீழ் சட்ட

பருக்கு

எதிரோக

அல் லது கபோய் யோன

இலங் ளகயில்

தற் வபோது

டேடிக்ளக எடுக்கப்படும் என் பதுடன் , அேர் ,

கேைி ோட்டில் கதோழில் புரியும் இலங் ளகயர்களுக்கு அரசோங் கத்தோல் / இலங் ளக கேைி ோட்டு
வேளலேோய் ப்பு

பணியகத்தினோல்

ேழங் கப்படும்

எ ்தகேோரு

அனுகூலத்ளதயும்

கபற் றுக்ககோை் ேதிலிரு ்து 10 ேருட கோலப்பகுதிக்கு தகுதியற் றேரோக்கப்படுேோர்.

5.

பூர் ்தி தசய் யப் பட வெண்டிய அளவுவகொல் கள்

5.1

மின் சோர

ேோகனத்தின்

குளற ்ததபட்சம்

மின் கலத்

கதோகுதி

(பட்டரி

3 ஆண்டுகளுக்கு தயோரிப்போைரின்

பக்)

மற் றும்

மின் சோர

உத்தரேோதத்ளதக்

வமோட்டர்

ககோண்டிருத்தல்

வேண்டும் என் பதுடன் , சர்ேவதச மின் சோர ேோகனங் களுக்கோன (EV) வீதிப் போதுகோப்பு
களுடன் இணங் குேளத உறுதி கசய் தல் வேண்டும் .அங் கீகரிக்கப்பட்ட

/

ியம

ியமங்

ளடமுளறகை்

/

முளறளமகளுக்கு அளமேோக, பயன் படுத்தப்பட்ட மின் கலத்ளத முளறயோக அகற் றுேதற் கோன
கபோறுப்ளப

ஏற் றுக்

ககோை் ளும்

அதிகோரமைிக்கப்பட்ட

முகேரோல்

ேழங் கப்பட்ட

சோன் றிதகழோன் று சமர்ப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும் .

2

5.2

மின் சோர

ேோகனத்தின்

உயர்

மின் னழுத்த

மின் கலம்

மற் றும்

மின் ேலு

முளறளமகை் , வமோட்டோர் ேோகன வபோக்குேரத்து திளணக்கைத்தினோல்

முகோளமத்துே

விதித்துளரக்கப்பட்ட

வதளேப்போடுகளுக்கு இணங் கிச் கசல் லுதல் வேண்டும் .

5.3

ேோகனம் புதியதோகவேோ அல் லது பூஜ் ஜிய ‘ஓவடோமீட்டருடன் ’ கூடியதோகவேோ இருத்தல் வேண்டும்
என் பதுடன் , மின் சோர ேோகனமும் அதன் மின் கலமும் உற் பத்தி கசய் யப்பட்ட ேருடத்திலிரு ்து 06
மோதங் களுக்குை் இலங் ளகக்கு இறக்குமதி கசய் யப்படுதல் வேண்டும் .

5.4

ோன் கு சக்கர ேோகனமோக இரு ்தோல் , ஒரு முளற மின் வனற் றம் கசய் தோல் குளற ்தபட்ச பயண
ேரம் கபல் ளல 200 கிவலோ மீற் றருக்கும் அதிகமோக இருத்தல் வேண்டும் .

5.5

ேரவுக் கடிதத்ளத (LC) ேழங் குேதற் குத் வதளேயோன

ிதியோனது, பயனோைி அேரது ேங் கிக்

கணக்கிலிரு ்து உரிமம் கபற் ற ேர்த்தக ேங் கிகயோன் றின் ஊடோக உரிய கம் பனிக்கு மோற் றுதல்
வேண்டும் . (ேோகனத்ளத இறக்குமதி கசய் ேதற் கோன கமோத்தச் கசலவும் பயனோைியினோல்
அனுப்பப்பட்ட

பணத்திலிரு ்து

ஏற் றுக்ககோை் ைப்படுகின் றது

என் பதற் கோன

சமர்ப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும் ) ேோகனத்தின் கசலவு கேைி ோட்டு

சோன் றுகை்

ோணயத்திலிரு ்து உரிய

தரப்பினருக்கு கசலுத்தப்படுதல் வேண்டும் . உரிமம் கபற் ற ேர்த்தக ேங் கிக்கு பயனோைியோல்
அனுப்பப்பட்ட கேைி ோட்டு கசலோேணிளய மோற் றியதன் பின் னர் ஏற் புளடய அரசோங் க ேரி
ரூபோவில் கசலுத்தப்படுதல் வேண்டும் .

6.

தசயல் பொட்டு நடெடிக்லகமுலற

6.1

இத்திட்டத்தின்

கீழ் மின் சோர ேோகனகமோன் ளற இறக்குமதி கசய் ேதற் கோன விண்ணப்பப்

படிேத்ளத கதோழில் மற் றும் கேைி ோட்டு வேளலேோய் ப்பு அளமச்சின் இளணயத்தைத்தில்

(www.labourmin.gov.lk)
பணியகத்தின்

இரு ்து

அல் லது

இளணயத்தைத்திலிரு ்து

முடியும் . முளறயோகப்
ஆேணங் களுடன்

இலங் ளக

(www.slbfe.lk)

பூரணப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பப்

கதோழில்

மற் றும்

கேைி ோட்டு

கேைி ோட்டு

பதிவிறக்கம்

வேளலேோய் ப் பு
கசய் துககோை் ை

படிேமோனது உரிய அளனத்து
வேளலேோய் ப்பு

அளமச்சிடம்

ளகயைிக்கப் படுதல் வேண்டும் .

6.2

இத்திட்டத்திற் குத் தளகளமயுளடய கேைி ோட்டில் கதோழில் புரியும் இலங் ளகயர்கைினோல்
ோட்டிற் கு அனுப்பப்படும் கேைி ோட்டு

ோணயத் கதோளக உை் ைடங் கலோக கமோத்த ேருடோ ்த

பண அனுப்பல் களைக் குறிப்பிடுகின் ற உறுதிப்படுத்தல் கடிதம் மற் றும் ரூபோேோக மோற் றப்பட்ட
பணத்தின் அைவும் , கேைி ோட்டு

ோணயச் வசமிப்பும் உரிய ேங் கியினோல் சமர்ப்பிக்கப்படுதல்

வேண்டும் . (இ ்த வ ோக்கத்திற் கோக படிேகமோன் று அறிமுகப்படுத்தப்படும் ).

6.3

கேைி ோட்டில்

கதோழில்

புரியும்

இலங் ளகயரினோல்

முளறயோகப்

பூரணப்படுத்தப்பட்ட

விண்ணப்பப் படிேத்ளதயும் , ஏளனய ஆேணங் களையும் கசோல் லப்பட்ட இலங் ளகயரினோல்
அல் லது அேரோல் உரிய முளறயில் அதிகோரமைிக்கப்பட்ட ஆகைோருேரினோல் கேைி ோட்டு
வேளலேோய் ப்பு

விடயத்திற் குப்

கபோறுப்போன

அளமச்சுக்கு

சமர்ப்பித்ததன்

பின் னர்,

வமற் குறிப்பிட்ட அளமச்சு ேோகன இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரத்ளத ேழங் குேதுடன் , அே் ேோறு
ேழங் கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரம் ஆறு (06) மோத கோலப்பகுதிக்கு கசல் லுபடியோகும் .

இத்திட்டத்தின்

கீழ்

ேோகன

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட எ ்தகேோரு
உறுதிப்படுத்துேதற் கோன

இறக்குமதி

அனுமதிப்பத்திரத்திற் கோன

விண்ணப்பப்படிேத்துடன்

ஆேணத்தினதும் உண்ளமத்தன் ளமளய உரிய அதிகோரிகைிடமிரு ்து

அதிகோரம்

கதோழில்

மற் றும்

கேைி ோட்டு

வேளலேோய் ப்பு

அளமச்சிடம்

கோணப்படுகின் றது.
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7.

தபொருள் வகொடல்
இ ்த சுற் றறிக்ளகயில் "கேைி ோட்டில் கதோழில் புரியும் இலங் ளகயகரோருேர்" என் பது ஏவதனும் கேைி
ோட்டில்
கதோழில்
புரியும்
எேவரனும்
இலங் ளகயர்
என் பளதக்
கருதுகின் றது.
அதளன
உறுதிப்படுத்துேதற் கோக, கதோழில் ஒப்ப ்தத்தின் / உடன் படிக்ளகயின் பிரதிகயோன் று அல் லது
கதோழில் ேழங் குனரினோல் கதோழிளல உறுதிப்படுத்தி ேழங் கப்பட்ட கடிதகமோன் றின் பிரதிகயோன் று
அல் லது பிற வேறு உரிய ஆேணத்ளதச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும் .

8. இதிலுை் ை

விடயங் கை்

கதோடர்பில்

தங் களுக்கு

ஏவதனும்

கதைிவுபடுத்தல்

தயவுகசய் து இ ்த அளமச்சின் சிவரஷ்ட உதவிச் கசயலோைளர ( ிருேோகம் )

வதளேப்படுமோயின் ,

+94 112 582 447

என் ற

கதோளலவபசி இலக்கத்துடன் கதோடர்பு ககோை் ளுங் கை் .
இ ்த சுற் றறிக்ளக, ிதி, கபோருைோதோர உறுதிப்போடு மற் றும் வதசிய ககோை் ளககை் அளமச்சினதும் ,
இலங் ளக மத்திய ேங் கிங் கியினதும் ஒப் புதலுடன் கேைியிடப்பட்டுை் ைது.

ஒப்பம் /ஆர்.பி.ஏ.விமலவீர
கசயலோைர்
கதோழில் மற் றும் கேைி ோட்டு வேளலேோய் ப்பு அளமச்சு
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