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1. அறிமுகம் 

 

 

திணைக்களத்தின் ந ாக்கு 
 

“சர்வநதச வர்த்தக உறவுகளினூடாக மக்களின் 

வாழ்க்ணகத் தரத்திணன நமம் டுத்துதல்” 
 

திணைக்களத்தின் பசயற் ைி 
 

“இைங்ணகயின் ஒட்டு பமாத்த ப ாருளாதார வளர்ச்சிக்கு 

 யன் மிக்கதான நசணவயிணன வழங்குவதன் மூைம் 

பமாத்த உற் த்தி, வருமானம் மற்றும் நவணைவாய்ப்பு 

மட்டங்களில் அதிகரிப் ிணன ஏற் டுத்துவதனூடாக 

வாழ்க்ணகத் தரங்கணள உயர்த்தி வாழ்வின் அதி உன்னத 

இடத்ணத அணடந்து பகாள்ளும் ந ாக்கில் அரசாங்கத்தின் 

வர்த்தக பகாள்ணகயிணன விணனத்திறனுடன் 

அமுைாக்குவதன் ஊடாக இைங்ணகயின் பவளி ாட்டு 

வர்த்தக பதாடர்புகணள இருதரப்பு,  ிராந்திய மற்றும்  ை 

தரப்பு மட்டங்களில் ஊக்குவித்து விருத்தி பசய்தைாகும்.” 
 

வர்த்த  திலைக் ளமானது (வ.தி), ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  அலமச்சின்  

சர்வஸதச வர்த்த  வ ாள்ல  விடயங் ளிலும் இலங்ல யின் வவளிநாட்டு 

வர்த்த  உறவு ளிலன இருதரப்பு, பிராந்திய மற்றும் பல்தரப்பு மட்டங் ளில் 

ஸபைிக்வ ாள்வதிலும் மதியுலர வைங்கும் மு வராண்லமவயன்ற 

முக் ியமான பாத்திரத்திலன வ ித்து வரு ின்றது. வர்த்த  வ ாள்ல  மற்றும் 

ஊக்குவிப்புக் ளுடன் வதாடர்புலடய பல்ஸவறு நடவடிக்ல  ள் 

உள்ளடங் லா  வர்த்த  திலைக் ளத்தினால் பல்ஸவறு வதாைிற்பாடு ள் 

ஸமற்வ ாள்ளப்பட்டு வரு ின்றன. வர்த்த  திலைக் ளத்தினால் இது 

வதாடர்பில் வபாறுப்ஸபற் ப்பட்ட அத்தல ய பைி ள் பற்றி  சுருக் மா   ீஸை 

தரப்படு ின்றது. 

• உரிய வரிலச அலமச்சுக் ள் / அதி ாரசலப ள் மற்றும் தனியார் துலற 

அக் லறதாரர் ளுடன் ஒருங் ிலைந்து இலங்ல யின் சர்வஸதச வர்த்த  

வ ாள்ல யிலன வகுத்தலும் அமுல்படுத்துதலும். 

• நாட்டின் ஒட்டுவமாத்த அபிவிருத்தியிலன விருத்தி வசய்யும் வல யில் 

வவளிநாட்டு வர்த்த  வ ாள்ல  வதாடர்பில் ல த்வதாைில் மற்றும் 

வர்த்த  அலமச்சுக்கு மதியுலர வைங்குதல். 

• வவளிநாடு ளிலுள்ள இலங்ல  வர்த்த  பிரதிநிதி ளினூடா  வர்த்த ம், 

முதலீடு மற்றும் சுற்றுலா துலற ளிலிலுள்ள இலங்ல யின் வர்த்த  

நலன் லள ஊக்குவித்தல். 
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மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில், வர்த்த  திலைக் ளமானது வவளிநாட்டு வர்த்த  

துலற வதாடர்பான அரசாங் த்தின் ஸநாக்கு மற்றும் நாட்டின் ஒட்டுவமாத்த 

வபாருளாதார அபிவிருத்தி ஸநாக் ில் ஸமற்வ ாள்ளக்கூடிய முக் ியமான 

பங் ளிப்புக் ளின் அடிப்பலடயில் அதன் ஸவலல நி ழ்ச்சித்திட்டங் லள 

வதாடர்ந்தும் ஸமற்வ ாண்டு வந்துள்ளது. அந்தவல யில், 2016 ஆம் 

ஆண்டுக் ான ஸவலலத்திட்டம், தற்ஸபாதிருக்கும் வர்த்த  உறவு லள 

ஸமலும் வலுப்படுத்துதல், புதிய சந்லத லளயும் உற்பத்திப் வபாருட் லளயும் 

ஊக்குவித்தல், சர்வஸதச வர்த்த  முலறலமயிலுள்ள சிறிய மற்றும் நடுத்தர 

வதாைில்முயற்சி ள் துலறயின் விலனத்திறன் மிக்  பங் ளிப்பிலன 

ஊக்குவித்தல் மற்றும் வதன்னாசிய பிராந்தியத்தில் வர்த்த த்தில் முன்னைி 
வ ிக்கும் நாடா  இலங்ல லய ஊக்குவித்தல் ஸபான்ற நடவடிக்ல  ளில் 

கூடிய  வனம் வசலுத்தியுள்ளது. வர்த்த  திலைக் ளம், அதன் வவளிநாட்டு 

வர்த்த  பிரதிநிதித்துவத்தினூடா  ஸநரடி வவளிநாட்டு முதலீட்டிலன 

ஊக்குவிப்பதற்கும் அவ்வாஸற இலங்ல  சுற்றுலாத்துலறயிலன 

ஊக்குவிப்பதற்குத் ஸதலவயான உதவி லளயும் அவசியமான 

வைி ாட்டுதல் லளயும்வைங் ியுள்ளது.
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வர்த்தக திணைக்களத்தின்  ிருவாக கட்டணமப்பு 
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எமது உறவுகள்  

 

 

                       

தனியார் 

துலற 

வர்த்த  

மன்றங் ள்  

பிராந்திய மற்றும் 

இருதரப்பு 

உடன்படிக்ல  ள் 

உவநி மற்றும் 

ஏலனய 

வர்த்த ம் 

வதாடர்பான 

நிறுவனங் ள் 

வரிலச 

அலமச்சுக் ள் 

மற்றும் 

ஏலனய அரச 

நிறுவனங் ள் 

வர்த்த  

ஊக்குவிப்பு 

நிறுவனங் ள் 

முன்னுரிலம 

வர்த்த  

உடன்படிக்ல  ள் 

வர்த்த ம் மற்றும் 

வபாருளாதார 

ஒத்துலைப்பு 

மீதான கூட்டு 

ஆலைக் குழுக் ள் 

நகந்திர 

ணமயம் 

என்ற 

வணகயில் 

ஒத்திய
ல்புடன் 

பசயைா
ற்றுதல் 
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2.      இைங்ணகயின் பவளி ாட்டு வர்த்தக மீளாய்வு – 2016 
வவளிநாட்டு வர்த்த மானது அரசாங்  வ ாள்ல யிலுள்ள இலங்ல யின் 

வபாருளாதார அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சி நிரலில் உயர்ந்தளவிலான 

முன்னுரிலமயுடன் ஸபைப்பட்டு வரு ின்றது. இது இலங்ல யின் அபிவிருத்தி 
இலக்கு ளிலன அலடவதற் ான மி வும் முக் ியத்துவம் வாய்ந்த நுண்பா  

வபாருளியல் விடயங் ளில் ஒன்றாகும். இது உல ப் வபாருளாதாரத்திற் ான 

மி ப்வபரிய ஒருங் ிலைப்பிலன அலடயும் ஸநாக்குடன், உல  வர்த்த  

நிறுவனத்தின் பல்தரப்பு வர்த்த  முலறலமயின் அடிப்பலடயிலான 

விதி ளுக் லமவா  வதாைிற்படுவதுடன் வவளிஸநாக் ிய வர்த்த  

வ ாள்ல யிலன அலடயும் ஸநாக்குடனும் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

இலக் ிலன அலடந்து வ ாள்ளும் வபாருட்டு, இலங்ல யின் உற்பத்திப் 

வபாருட் ளுக் ான வவளிநாட்டு சந்லத வாய்ப்பிலன வலுபடுத்துதல், வர்த்த  

பகுப்பாய்விலன ஸமலும் வலுப்படுத்துவதன் மூலம் ஸதசிய சட்ட ரீதியான 

அபிவிருத்தியில் வர்த்த  ஊக்குவிப்பிலன ஒருங் ிலைத்தல் மற்றும் தரிவுக் 

வ ாள்ல  ள், நியாயமான வர்த்த  சூைலிலன வசதிப்படுத்துதல் மற்றும் 

முதலீட்டிலன ஊக்குவித்தல் உள்ளடங் லானலவ அதன் ஸநாக் ங் ளா  

இருந்துள்ளன. இத்தல ய ஸநாக் ங் ள் பலதரப்பு, பிராந்திய மற்றும் இருதரப்பு 

வர்த்த  ஸபச்சுவார்த்லத ளினூடா  நிலறஸவற்றப்பட்டுள்ளன.  

உல ளாவிய அளவவான்றிலான வர்த்த  சுதந்திரமளித்தலிலன ஸநாக் ியதா  

வபாதுவான இருந்தஸபாதிலும், இலங்ல யானது சிறியதும் நலிவலடந்ததுமான 

வபாருளாதாரமா  நலடமுலற ள் மற்றும் ஸதலவப்பாடு ள் ஸபான்ற வரியல்லா 

நலடமுலற ளிலிருந்து எழு ின்ற பாத மான விலளவு ள்  டுலமயான 

வதாைில்நுட்ப மற்றும் சு ாதார தரங் ள், சுங்  முலற மற்றும் ஸதலவ ள் 

உள்ளடங் லான வபருமளவிலான சவால் ளிலன எதிர்ஸநாக்கு ின்றது. 

வரியல்லா நலடமுலற ளின் பயன்பாடானது 2008 ஆம் ஆண்டின் வபாருளாதார 

வநருக் டியிலனத் வதாடர்ந்து வதாடர்ந்தும் அதி ரித்து வந்துள்ளதுடன், அதன் 

ஏற்றுமதி சந்லத ளினால் வரி விடுதலலயளிப்பில் ஏஸதனும் 

முன்ஸனற்றங் ளிலன வலிதற்றதாக்கு ின்ற அத்தல ய நடவடிக்ல  ளின் 

ஸபாது இலங்ல க் ான பிரச்சலனயானது வதாடர்ந்துமிருக்கும்.   

உல ளாவிய வபாருளாதாரத்தில் வழீ்ச்சிப் ஸபாக் ானது இருந்துள்ள ஸபாதிலும், 

இலங்ல யானத, இலங்ல யின் எற்றுமதி ளுக் ான புதிய அல்லது மாற்று 

சந்லத ளிலனக்  ண்டறிதல் உள்ளடங் லான முயற்சி ளில் அதி ம்  வனம் 

வசலுத்தியுள்ளது. சீனா, பிஸறசில், ரஷியா, துருக் ி, யப்பான், வதன் வ ாரியா 

மற்றும் வதன்னாபிரிக் ா ஸபான்ற நாடு ள் வர்த்த  விரிவாக் லுக் ான 

வாய்ப்புக் லளக் வ ாண்டுள்ள சில நாடு ளா  இனங்  ாைப்பட்டுள்ளன. 

தற்ஸபாதிருக் ின்ற சர்வஸதச சந்லத ளில் இலங்ல யின் பங் ிலன ஸமலும் 

அதி ரித்தலானது முக் ியத்துவம் வாய்ந்த பைியா வும் சவால் நிலறந்த 

பைியா வும் வதாடர்ந்தும் இருந்து வரு ின்றன. தற்ஸபாதிருக் ின்ற  

சந்லத ளிலுள்ள இலங்ல யின் பங் ிலன அதி ரிப்பதற்குப் வபாருத்தமான 

நடவடிக்ல  ள் குறிப்பா , இலங்ல  பங் ாளரா  இருக் ின்ற சுதந்திர வர்த்த  
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உடன்படிக்ல ள் மற்றும் முன்னுரிலம வர்த்த  உடன்படிக்ல  ளின்  ீழ் 

 ிலடக் க்கூடிய சந்லத அணுகுமுலற வாய்ப்புக் ளிலன விரிவுபடுத்துதல் 

மற்றும் அதி கூடிய பயன்பாடு என்பவற்றின் மூலம், நடவடிக்ல  ள் 

எடுக் ப்பட்டு வரு ின்றன. கூட்டு ஆலைக்குழுக் ளின்  லந்துலரயாடல் ள் 

மற்றும் வர்த்த  ஊக்குவிப்புக் ான நாடு ளுக் ிலடயில் பரஸ்பர 

ஒத்துலைப்பிலன அதி ரிப்பதற்கு வைிவகுக்கும் வசயற்பாடு ள் மற்றும் 

வர்த்த த்துடன் வதாடர்புலடய பிரச்சலன ளுக்குத் தீர்வு  ாணுதல் ஸபான்ற 

நடவடிக்ல  ள் பின்பற்றப்படு ின்றன. 

மீளாய்வு ஆண்டு  ாலப்பகுதியில், நாட்டின் சர்வஸதச வர்த்த  வ ாள்ல யானது 

எற்றுமதித் துலறயின்  விருத்தியிலன ஸநாக் மா க் வ ாண்டு 

முன்வனடுக் ப்பட்டு வரு ின்றது. இந்த விடயத்தில், அரசாங் மானது  ிராமிய 

மற்றும் ந ர துலற ளுக் ிலடயில் வதாடர்பு லள ஸமம்படுத்துவதற்கும் 

உற்பத்தி திறன் லள அதி ரிப்பதற்கும் வவளிநாட்டு வர்த்த த்தின் பயன் லள 

ப ிர்வதற்குமான முன்னுரிலம லள வைங் ியுள்ளது. நாட்டின் வபாருளாதார 

வ ாள்ல  திட்டமிடலானது வதாைில்நுட்ப புத்தாக் த்திலன வைங்குதல், புதிய 

ல த்வதாைில் வலயங் ளில் தனியார் முதலீட்டிலன வசதிப்படுத்துதல், வபாதுச் 

ஸசலவ வைங் லிலன தரமுயர்த்துதல் மற்றும் சிறிய மற்றும் நடுத்தரளவிலான 

வதாைில்முயற்சி ளின் (SMEs) விருத்தியிலன ஸமம்படுத்துதல் என்பவற்றின் 

மூலம் ல த்வதாைில் துலறயில் சர்வஸதச ஸபாட்டித் தன்லமயிலன 

ஸமம்படுத்துவதலனயும் ஸநா மா க் வ ாண்டுள்ளது. வமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியின் ஏற்றுமதிப் பங் ிலன அதி ரிக்கும் ஸநாக்குடன், அரசின் 

வபாருளாதார வ ாள்ல  ள் வதாைில்நுட்ப அடிப்பலடயிலான ஏற்றுமதி ள் 

உல ின் வடிவலமக் ப்பட்ட ஏற்றுமதி ஸதலவ ளுக் ான 

முதலீட்டாளர் ளிலன இனங் ாணும் ஸநாக்குடன்  வனம் 

வசலுத்தப்பட்டுள்ளன.   

 

 

பமாத்த இறக்குமதிகள், ஏற்றுமதிகள் மற்றும் வர்த்தக மீதி :  2010 

– 2016 (மில்.அ.படாைர் ப றுமதியில்) 

ஆண்
டு 

ஏற்றுமதிக
ள் 

வளர்ச்சி
% 

இறக்குமதிக
ள் 

வளர்ச்சி
% 

பமாத்த 

வர்த்தக
ம் 

வர்த்த
க மீதி 

2010 8,294 16.5 12,340 26.4 20,634 -4,047 

2011 10,018 20.8 19,703 59.7 29,721 -9,685 

2012 9,181 -8.4 17,889 -9.2 27,069 -8,708 

2013 10,009 9.0 17,098 -4.4 27,107 -7,088 

2014 11,044 10.3 19,246 12.6 30,290 -8,202 

2015  10,212 -7.5 18,989 -1.3 29,201 -8,777 

2016 10,217 0.048 19,515 2.77 29,732 -9,298 
                                        

மூலம்: இலங்ல ச் சுங் ம் 
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2.1       ஏற்றுமதி இறக்குமதி பசயல் ிணறநவற்றம்  

 

 
 
 

2016 ஆண்டு  ாலப்பகுதியில், இலங்ல யின் வமாத்த ஏற்றுமதி 
சம்பாத்தியமானது 10,217 மில்லியன் அ.வடாலரா  இருந்துள்ளதுடன் 2015 இல் 

அதன் வபறுமதி 10,212 மில்லியன் அ.வடாலரா  இருந்துள்ளது.  

இலங்ல யின் ஏற்றுமதி சம்பாத்தியங் ளில் லதத்த ஆலட ஸள முன்னிலல 

வ ிப்பதுடன் வமாத்த ஏற்றுமதி சம்பாத்தியத்தில் 45% ஆ  இருப்பதுடன் 2015 

உடன் ஒப்பிடுல யில் சிறியளிவிலான அதி ரிப்பிலனயும் (1.05%) பதிவு 

வசயதுள்ளது. 2016 இல் இரண்டாவது மி ப் வபரிய ஏற்றுமதியா  ஸதயிலல 

விளங் ியுள்ளதுடன் (12%) அதலனத் வதாடர்ந்து திண்ம மற்றும் ஏலனய ரயர் ள் 

(3%), இறப்பர் ல யுலற ள் (2%) மற்றும்  றுவா (2%) என்பனவும்  ாைப்பட்டன. 

 

45%

12%

3%

1%
2%

1%

1%

1%
2%

1%

1%

1%

29%

Apparel

Tea

Solid & other tyres

Ships, boats & floating struc.

Rubber Gloves

Pepper

Fuel oil

Diamonds

Cinnamon

New pneumatic tyres

Coir Fibre

Coconuts

Other
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2016 ஆம் ஆண்டு  ாலப்பகுதியில் இலங்ல யின் வமாத்த இறக்குமதிச் 

வசலவினம் 19,515 மில்லியன் அ.வடாலருக்கு அதி ரித்துள்ளதுடன் இது 2015 

இல்18,989  மில்லியன் அ.வடாலரா  இருந்துள்ளதுடன் 2016 இல் 2..77% 

வளர்ச்சியிலனப் பதிவு வசய்துள்ளது. 

2016 இல் இலங்ல யின் இறக்குமதிக் கூலடயானது எரிவபாருளினால் 12%  

பங்குடன் ஆதிக் ம் வசலுத்தியுள்ளதுடன் 2015 உடன் ஒப்பிடுல யில் 21.49% 

வளர்ச்சியிலனப் பதிவு வசய்துள்ளது. ஸமாட்டார் வா னங் ளின் இறக்குமதியும் 

(8%), இரும்பும் உருக்கும் (5%), துைியும் பருத்தியும் (4%) மற்றும் பிளாஸ்ரிக் 

வபாருட் ள் (4%)  என்பன ஏலனய பிரதான ஏற்றுமதி ளா க்  ாைப்பட்டன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%
8%

4%

5%

4%

3%

3%2%
2%

1%

56%

இறக்குமதிபபொழிப்பு - 2016 

Fuel

Motor Vehicles

Fabrics and Cotton

Iron and Steel

Plastics & articles

Cement

Paper & paper board

Staple fibres

Pharmaceuticles

Wheat grain

Other
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27%

10%
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5%4%3%3%

3%
2%

2%

35%

28%

10%

5%

5%4%2%3%
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36%

ஏற்றுமதிபபொக்கு
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NETHERLANDS (HOLAND)
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Other
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2.2       2015 - 2016 வணரயில் இைங்ணக வர்த்தகத்தின் ந ாக்கு 
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சனீா 
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10.68 

4.87 
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 2016 2016 
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3. ல்தரப்பு வர்த்தக உறவுகள் 
 

இலங்ல யின் பலதரப்பு வர்த்த  உறவு ள் உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் (WTO) 

உடன்படிக்ல  ள் மீது கூடிய அக் லறயிலனக்  ாட்டியுள்ளன. 

இலங்ல யானது வர்த்த ம் மற்றும் அபிவிருத்தி மீதான ஐக் ிய நாடு ள் 

மாநாடு (UNCTAD), உல  புலலமச் வசாத்துக் ள் நிறுவனம் (WIPO), சர்வஸதச 

வர்த்த  நிலலயம் (ITC) மற்றும் WTO சட்டவிதிக் ான மதியுலர நிலலயம் 

(ACWL) ஆ ியவற்றுடன் வநருங் ிய வதாடர்பு லளப் ஸபைி வரு ின்றது. 

 

3.1       உைக வர்த்தக  ிறுவனத்தில் இைங்ணகயின் 

 ிரதி ிதித்துவம் 

2016 ஆம் ஆண்டு  ாலப்பகுதியில் உல  வர்த்த  நிறுவனமானது, லநஸராபியில் 

இடம்வபற்ற உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் அலமச்சர் ள் மட்டத்திலான 

மாநாட்டில் எடுக் ப்பட்ட அலமச்சர் ளின் தீர்மானம் வதாடர்பான விடயங் ளின் 

அமுல்படுத்துவதிலும் விவசாயம், NAMA மற்றும் ஸசலவ ள் மீதான 

ஸபச்சுவார்த்லத ளிலுள்ள பிரதான பிரச்சலன ளுக்குத் தீர்வு  ாண்பதற் ான 

வைிமுலற ளிலனக்  ண்டறிவதிலும்  வனத்திலனச் வசலுத்தியுள்ளது. 

எவ்வாறாயினும், பல்ஸவறு உறுப்பு நாடு ளினால் வதரிவிக் ப்பட்ட  ருத்துக் ள் 

மற்றும் வவளிப்படுத்தல் ளுக் லமவா  நடவடிக்ல  ள் எடுக் ப்படவுள்ளன. 

 

ஸமலும் சில உறுப்பு நாடு ள் ஸ ாலடக் ால விடுமுலறக்கு முன்பான 

விவசாயம் வதாடர்பான விஸசட அமர்வில்,  உள்நாட்டு உதவு வதால  ள், சந்லத 

அணுகுமுலற ள், பருத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி  ட்டுப்பாடு ள் வதாடர்பான புதிய 

விடயங் ளிலனச் சமர்ப்பித்துள்ளது.  எவ்வாறாயினும், விவசாய விஸசட 

அமர்வின் தலலலமயினால் குறிப்பிடப்பட்டவாறு, உறுப்பு 

நாடு ளுக் ிலடஸயயான அனுப்பும் வைிமுலற வதாடர்பான வதளிவான 

வித்தியாசங் ள் வதாடர்ந்தும் இருந்து வரு ின்றன. ஜ ீ 33 இனால் 

முன்வமாைியப்பட்டவாறான வபாது இருப்பிலனப் ஸபணுதல் மற்றும் விஸசட 

பாது ாப்பு வபாறிமுலற என்பவற்றின் முன்ஸனற்றமும் மந்தமான 

வசயல்முலறயிலுள்ளன.  
 

இலங்ல யானது உல  வர்த்த  நிறுவனத்தினால் சிறிய நலிவலடந்த 

வபாருளாதாரமா  அங் ீ ரிக் ப்பட்டுள்ளது.  அலமச்சர் ள் மட்டத்திலான 

வவளிப்படுத்துல யின் உறுப்புலர 27 ஆனது நிலலயானதும் 

அர்த்தமுள்ளதுமான வல யில் சிறிய மற்றும் நலிவலடந்த 

வபாருளாதாரங் ளின் ஸதலவ ள்  நிலறஸவற்றுவது வதாடர்பான 

இைக் ப்பாடு ளிலன மீள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. எனஸவ, இலங்ல யானது 

அதன் வர்த்த த்துடன் வதாடர்புலடய அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்டங் ளுக் ா  

உல  வர்த்த  நிறுவனத்தினூடா  வதாைில்நுட்ப மற்றும் திறன் விருத்தி 
உதவுல யிலன  ஸ ாருவதற் ான வாய்ப்பிலனக் வ ாண்டுள்ளது.  அத்துடன், 

அலமச்சர் ள் மட்டத்திலான கூட்டத்தில் சிறிய வபாருளாதாரங் ள் வதாடர்பான 

ஸவலல நி ழ்ச்சித்திட்டத்திலன வதாடர்ந்து முன்வனடுப்பது வதாடர்பான மீள் 
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உறுதிப்படுத்துல யானது, உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் அபிவிருத்தி 
வதாடர்பான நி ழ்ச்சித்திட்டங் ளிலிருந்து பயன் லளப் வபற்றுக் 

வ ாள்வதற் ான வாய்ப்பிலன ஸமலும் வைங்கு ின்றது. 
 

இலங்ல யின் உல  வர்த்த  நிறுவனப் பிரதிநிதித்துவமானது பின்வருவன 

உள்ளடங் லா  குறித்த  ாலப்பகுதியில் இலங்ல க்கு பல்ஸவறு வர்த்த ம் 

மற்றும் முதலீடு வதாடர்பான விடயங் ளில் வ ாள்ல  மதியுலரயிலன 

வைங் ியுள்ளது:. 

- இலங்ல – ஐ.ஒ. கூட்டுப் வபாருளாதார ஆலைக்குழுக் ான 

தயார்படுத்தல் குறிப்பு 

- உ.வ.நிறுவனத்தின்  ீழ் தல லம வபற்ற முதலீட்டு வலயங் ள் 

வதாடர்பான மதியுலரக் குறிப்பு 

- உ.வ.நி த வல் வதாைில்நுட்ப உடன்படிக்ல  (ITA) மீதான வதாைில்நுட்பக் 

குறிப்பு 

- அஸ்வபஸ்ரஸ் இறக்குமதி மீதான தலட மற்றும் உ.வ.நிறுவனத்தின் 

 ீைான அதன் சட்ட அமுலாக் ல் ள் வதாடர்பான குறிப்பு  

- உல  வர்த்த  நிறுவன சட்டவிதி ளுடன் இலங்ல யின் ஏற்றுமதியுடன் 

வதாடர்புலடய மானியங் ள் மற்றும் நலடமுலற ளிலன மீளாய்வு 

வசய்யும் உத்ஸதச நடவடிக்ல  ளின் ஒத்திலசவு வதாடர்பான குறிப்பு  

- மானியங் ள் மற்றும் எதிரீட்டு நடவடிக்ல  ள் மற்றும் எதிர் ால 

நடவடிக்ல  ள் வதாடர்பான உல  வர்த்த  நிறுவன உடன்படிக்ல யின் 

இலைப்பு VII இலிருந்தான இலங்ல யின் தகுதிநிலலயிலன 

அமுலாக்குவது வதாடர்பான குறிப்பு. 

- வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் உடன்படிக்ல யின் அமுலாக் ல் 

ஸதலவப்பாடு ள் வதாடர்பான மதியுலரக் குறிப்பு 

- நியூசிலாந்திலிருந்து பால்மாவின் இறக்குமதி வதாடர்பான விடயங் ள் 

குறித்த மதியுலரக் குறிப்பு 

- இலங்ல யில் ஐஸராப்பிய ஒன்றியத்தினால் நிதியளிக் ப்பட்ட திறன் 

விருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்டங் ள் வதாடர்பான த வல் 

- இருதரப்பு முதலீட்டு ஒப்பந்தங் ள் வதாடர்பான குறிப்பு  

- பிராந்திய வர்த்த  உடன்படிக்ல  ளின் அண்லமய விருத்தி ள் 

வதாடர்பான மதியுலரக் குறிப்பு  
 

இலங்ல யானது உல  வர்த்த  நிறுவனத்தில், 2016 ஆம் ஆண்டுக் ான உல  

வர்த்த  நிறுவன ஆசிய பசுபிக் குழுவிற் ான இலைப்பாளரா  வபயர் குறிப்படீு 

வசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் இலங்ல யானது குழுக் ளின் நடவடிக்ல  ளுக்கு 

புத்துயிரூட்டுவதற் ான புதிய நடவடிக்ல  ளிலன ஸமற்வ ாண்டிருந்தது. 

வர்த்த  திலைக் ளமானது உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் தூதர  உள்ள  

நி ழ்ச்சித்திட்டத்தின்  ீழ் வர்த்த  திலைக் ளத்தின் இரண்டு அதி ாரி ளுக்கு 

முழுலமயா  நிதியளிக் ப்பட்ட உள்ள  நி ழ்ச்சித்திட்டதிற் ான வாய்ப்பிலனப் 

வபற்றுள்ளதுடன் குறித்த  ாலப்பகுதியில் பயிற்சியளித்தல் மற்றும் 

வதாைில்நுட்ப ஒத்துலைப்புக் ான உல  வர்த்த  நிறுவனத்தினால் (ITTC) 
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நடாத்தப்பட்ட பத்து பயிற்சியளித்தல் நி ழ்ச்சித்திட்டங் ளில் இலங்ல யின் 

பங்குபற்றுதலுக் ான வாய்ப்பிலனயும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.  இத்தல ய 

முயற்சி ளின் விலளவா , குழுவின் முலறயான வதாடர்பாடல் அமர்வானது 

உல  வர்த்த  நிறுவனத்தில் 2016 ஏப்பிரல் 19 ஆம் தி தியன்று நடாத்தப்பட்டது. 

இந்த அமர்வானது உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் பைிப்பாளர் நாய ம், 

திரு.வராஸபட்ஸடா அசிஸவஸடாவினால நடாத்தப்பட்டதுடன் விவசாய விஸசட 

அமர்வு வதாடர்பான உல  வர்த்த  நிறுவன குைவிற்கு தூதுவர் வஞ்சலிஸ் 

விற்றாலிஸ்  தலலலம  தாங் ினார். 

 

உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் நியம மற்றும் வர்த்த  விருத்தி வசதிப்படுத்தல் 

பிரிவுடன் (STDF) ஒருங் ிலைந்து ஏற்பாடு வசய்யப்பட்ட இலங்ல யின்  றுவா 

ல த்வதாைில் வதாடர்பான விஸசட அமர்வவான்று 2016 ஜூன் 21 ஆம் தி தியன்று 

நடாத்தப்பட்டது. இந்த அமர்வானது அண்லமயில் தாபிக் ப்பட்ட இலங்ல யின் 

சிஸலான் சினமன் அக் டமியின் பிரதம நிலறஸவற்று உத்திஸயா த்தரான 

திரு.சரதா டீ சில்வா  லந்து வ ாண்டார். இந்த அமர்வில் இலங்ல யானது 

 றுவாக் ல த்வதாைிலிலன விரிவாக்கும் ஸநாக்குடன் WTO, UNCTAD, UNIDO, WIPO, 

ITC ஸபான்ற சர்வஸதச மு வராண்லம ளினால் சாத்தியமான உதவுல யும் 

இலங்ல யில்  றுவாக் ல த்வதாைிலின் தனிச் சிறப்பியல்பிலன 

வவளிக்வ ாைரக் கூடியதா  இருந்துள்ளது.  

 

இலங்ல யில் வமன்வபாருள் ல த்வதாைிலிலன விருத்தி வசய்யும் ஸநாக்குடன் 

உல  வர்த்த  நிறுவனத்தில் 2016 நவம்பர் 04ஆம் தி தியன்று நடாத்தப்பட்ட 

சிறிய வபாருளாதாரங் ள் வதாடர்பான வர்த்த  மற்றும் அபிவிருத்தி மீதான 

விஸசட அமர்வு வதாடர்பான உல  வர்த்த   நிறுவன குழுவில் இலங்ல யானது 

இது வதாடர்பில் ஆராய்வதற்கு ஏற்பாடு வசய்திருந்தது. இத்தல ய உல ளாவிய 

வர்த்த த்தில் சிறிய வபாருளாதாரங் ள் பங்குபற்றுவதில் எதிர்ஸநாக்கு ின்ற 

விஸசட சவால் ள் குறித்து ஆராய்வதற்கு சிறிய வபாருளாதாரங் ள் மீதான CTD 

விஸசட அமர்வானது நி ழ்ச்சித் திட்டவமான்றிலனப் பின்பற்று ின்றது. 

இத்தல ய விஸசட அமர்வில் தனது வசயலாற்றுல யிலன 

வவளிப்படுத்துவதற்கு இது இலங்ல க்குக்   ிலடத்த இரண்டாவது 

சந்தர்ப்பமாகும். 

 

3.2 இைங்ணகயின்  ான்காவது உைக வர்த்தக  ிறுவன வர்த்தக 

பகாள்ணக மீளாய்வு: 
 

இலங்ல யின் நான் ாவது வர்த்த  வ ாள்ல  மீளாய்வானது, 2010 – 2016 ஆம் 

ஆண்டு  ாலப்பகுதியிலன உள்ளடக்கும் வல யில் 2016 நவம்பர் 1 – 3 வலரயில் 

வஜனிவாவில், உல  வர்த்த  நிறுவனத்தில் நடாத்தப்பட்டது.  

 
 

வர்த்த  திலைக் ளமானது 2010 – 2016 ஆம் ஆண்டு  ாலப்பகுதியிலன 

உள்ளடக் ியதா  தயாரிக் ப்பட்ட அரசாங்  அறிக்ல  குறித்து உரிய 

அக் லறதாரர் ளுடன் உசுல யிலன ஸமற்வ ாண்டு வரு ின்றது.  
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இலங்ல யானது, மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில் இலங்ல யின் வர்த்த  வ ாள்ல  

மாற்றங் ள் வதாடர்பா  24 நாடு ளிலிருந்து 100 இற்கும் அதி மான எழுத்து 

மூலமான ஸ ாரிக்ல  ளிலனப் வபற்றுள்ளது. வர்த்த  திலைக் ளம் மற்றும் 

உல  வர்த்த  நிறுவன பிரதிநிதி ஆ ிஸயார் உரிய வரிலச அலமச்சுக் ளுடன் 

இலைந்து இத்தல ய வினாக் ளுக் ான விலட ளிலன வைங்குவதற் ா  

ஒருங் ிலைந்து வசயற்பட்டு வரு ின்றார் ள். 

 
 

இலங்ல யின் வர்த்த  வ ாள்ல  வதாடர்பா   ருத்து வைங்குல யில், ஐக் ிய 

அவமரிக் ாவின் பிரதிநிதியானவர் ஜனாதிபதி லமத்திரிபால சிறிஸசனவின் 

ஆட்சியில் மனித உரிலம ள், ஜனநாய ம் மற்றும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு 

என்பன ஸமம்பட்டிருப்பதா  வதரிவித்துள்ளார்.  நீண்ட  ாலமா  நீடித்திருந்த 

உள்நாட்டு யுத்தம் முடிவலடந்த பின்னர் ஜனநாய  மரபு ள் வதாடர்பான 

இைக் ப்பாடு ள் புத்துயிர் வபற்றுள்ளதுடன், ஐக் ிய அவமரிக் ாவானது 

நாட்டின் வபாருளாதாரத்திலன மீளக்  ட்டிவயழுப்புதல், ஸமம்படுத்துதல் மற்றும் 

உல ளாவிய ஒருலமப்பாட்டிலன முன்வனடுத்தல் ஸபான்றவற்றிற் ான தனது 

ஆதரவலனத் வதாடர்ந்தும் நல் ி வரு ின்றது. நல்லாட்சி, உறுதியான 

வபாருளாதாரக் வ ாள்ல  ள் மற்றும் சமாதானம் என்பவற்றுடன் இலைந்த 

வல யில் இலங்ல யானது அலனத்து இலங்ல யர் ளுக்கும் வளமானவதாரு 

எதிர் ாலத்திலன வைங்குவமன ஐக் ிய அமரிக் ா  ருது ின்றது. இலங்ல யின் 

மரபு ரீதியான ஏற்றுமதி ளான லதத்த ஆலட ள் மற்றும் விவசாயம் ஸபான்ற 

ஏற்றுமதி ளுக் ான வபறுமதி சங் ிலியிலன ஸமம்படுத்துவதன் மூலம் 

வளர்ச்சிக்குத் ஸதலவயான வாய்ப்புக் ள்  ிலடக் ப் வபறு ின்றன.  ஸவ மா  

வளர்ச்சியலடந்து வரும் த வல் வதாைில்நுட்பத் துலறயானது இலங்ல யின் 

ஏற்றுமதி ளுக்கு உறுதுலையா  அலமயும். ஐக் ிய அவமரிக் ப் 

பிரதிநிதியானவர், இலங்ல யுடனான அவமரிக் ாவின் உறவு லள 

வலுவாக்குதற்கும் ஸமம்படுத்துவதற்கும் விரும்புவதா  ஸமலும் 

வதரிவித்துள்ளார். அண்லமயில் ஏற்பட்ட வபாருளாதார மாற்றங் ள் 

இலங்ல க் ான இருதரப்பு வபாருளாதார ஒத்துலைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி 
உதவுல  நி ழ்ச்சித்திட்டங் ளிலன விரிவாக்குதல் என்பவற்றிற் ான 

நம்பிக்ல யிலனத் ஸதாற்றுவித்துள்ளன. ஐக் ிய அவமரிக் ாவானது 

வவளிநாட்டு வர்த்த ம் மற்றும் முதலீடு என்பவற்றிலன விரிவாக்குவதற் ான 

ஐந்து வருட இருதரப்புக் கூட்டுச் வசயற்பாவடான்றிலன அமுலாக்குவது 

வதாடர்பில் இலங்ல யில் வநருங் ிப் பைியாற்றுவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளது.    

 

வர்த்த  வ ாள்ல  மீளாய்வில் அதன் தலலயடீ்டிலனத் வதாடர்ந்து, ஐஸராப்பிய 

ஒன்றியமானது நல்லாட்சி மற்றும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு என்பன 

உள்ளடங் லான பல்ஸவறு துலற ளில் ஸமம்பாடு ள் எற்படுவதற்கு இலங்ல  
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அரசாங் மானது நடவடிக்ல  எடுத்துள்ளலமயிலனயும் அதன் 

மறுசீரலமக் ப்பட்ட நி ழ்ச்சிநிரலிலன அமுலாக்குவதில், குறிப்பா  

இலங்ல யினால் ஸமற்வ ாள்ளப்பட்ட நடவடிக்ல  ளின் முன்ஸனற்றம் 

குறித்தும்  ருத்துலர வைங் ியுள்ளது. புதிய இலங்ல  அரசாங் த்தினால் 

முன்வனடுக் ப்படும் உறுதியானதும் ஆற்றல் மிக் தும் மி வும் திறந்த 

வபாருளாதார வ ாள்ல யிலனக் வ ாண்டதுமான நடவடிக்ல  ள் வதாடர்பான 

வசயல்முலறக்கு ஐஸராப்பிய ஒன்றியம் வதாடர்ந்தும் தனது ஆதரவிலன 

வைங் ி வரு ின்றது. GSP+ இற் ான இலங்ல யின் விண்ைப்பம் வதாடர்பில், 

விண்ைப்பம் வதாடர்பான வதாைில்நுட்ப மதிப்படீானது தற்ஸபாது நலடவபற்று 

வருவதுடன் அதன் தீர்மானம் குறித்து இலங்ல க்கு நவம்பர் மாத இறுதியில் 

அறியத்தரப்படும். இறுதி தீர்மானமானது ஐஸராப்பிய ஒன்றியத்தினால் 2017 ஸம 

மாதத்தின் இறுதியில் எடுக் ப்படும். ஐஸராப்பிய ஒன்றியமானது 2015 இல் 

இலங்ல யின் வமாத்த வர்த்த த்தில் 27% இலனக் வ ாண்டுள்ளது. ஐஸராப்பிய 

ஒன்றியத்திற்கும் இலங்ல க்குமிலடயிலான வமாத்த வபாருட் ளின் 

வர்த்த மானது  € 4.7 பில்லியனா  இருந்துள்ளது.  ஐஸராப்பிய ஒன்றியமானது 

ஒப்பிட்டு ரீதியா  முன்னைி உதவி வைங்கும் அலமப்பா  இருந்து வரு ின்றது. 

2005 இலிருந்து 2015 வலரயிலான  ாலப்பகுதியில், ஐஸராப்பிய ஒன்றியம் € 500 

மில்லியன் வபறுமதியான உதவு வதால யிலனயும் € 250 மில்லியன் 

வபறுமதியான சலுல க்  டலனயும் இலங்ல க்கு வைங் ியுள்ளது. 2014 

இலிருந்து 2020 வலரயிலான  ாலப்பகுதிக் ான இருதரப்பு அபிவிருத்தி உதவு 

வதால யானது € 210 மில்லியனாகும்.  இதற்கும் ஸமலா ,  € 08 மில்லியன் 

வர்த்த த்துடன் வதடர்புலடய திறன் விருத்தி உதவு வதால யா  

அளிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

இத்தல ய  லந்து வ ாள்ளலின் ஸபாது,  னடாவானது 2009 இல் அலடயப்வபற்ற 

சமாதானத்தில் பங்வ டுக்கும் மு மா  மூலதன உதவியிலனத் வதாடர்ந்து 

நல் ி வரும் நாடு என்ற வல யில் இலங்ல யின் வபாருளாதார அபிவிருத்திக்கு 

வதாடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் பங் ாளரா  இருந்து வருவதா  வதரிவித்தள்ளது. 

இலங்ல யானது சுற்றுலா,  டற் பயைத்துலற, புதுப்பிக் த்தக்  சக்தி மற்றும் 

உள்ள   ட்டலமப்பு  ருத்திட்டங் ள் ஸபான்ற வியக் த்தக்  வபாருளாதார 

சாத்தியப்பாடு ள் நிலறந்த துலற ளிலனக் வ ாண்டுள்ளது.  னடாவானது 

வபாருளாதார அபிவிருத்திக் ான ஆதரவிலன வைங்கும் வல யில் 

இலங்ல யின்  ருத்திட்டங் ளுக்கு வதாடர்ந்தும் முதலீடு வசய்து வரு ின்றது.  

 னடா அரசாங் மானது எதிர்பார்க் ப்படும் நிலலயான வர்த்த  சூைலிலனப் 

ஸபணுவதற்குத் ஸதலவயான மாற்றங் லள ஏற்படுத்துவதற்கு இலங்ல க்கு 

வதாடர்ந்தும் ஊக் மளித்து வரு ின்றது. 
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இதில்  லந்துவ ாண்ட இந்திய பிரதிநிதி தனது நாட்டிற்கும் 

இலங்ல க்குமிலடயில் பல நூற்றாண்டு  ால நட்புறவும் நா ரீ த் 

வதாடர்பு ளும்  ாைப்படுவதா  குறிப்பிட்டிருந்தார். இரண்டு 

நாடு ளுக்குமிலடயில் புவியியல், வரலாறு, சமய,வமாைி,  லாச்சார மற்றும் 

வியாபார ரீதியா  வநருங் ிய வதாடர்பு ள்  ாைப்படு ின்றன. அண்லமய 

ஆண்டு ளில், இரண்டு நாடு ளுக்குமிலடயிலான அலனத்துத் வதாடர்பு ளும் 

உயர்ந்த மட்டத்தில் முலறயான பரிமாற்ற அடிப்பலடயில் ஸமலும் 

விரிவாக் ப்பட்டு வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  இந்தியாவும் இலங்ல யும் மி வும் 

வநருங் ியதும் வந ிழ்வுத் தன்லம வ ாண்டதுமான வபாருளாதார மற்றும் 

வர்த்த  பங்குடலம உறவு லளப் ஸபைி வரு ின்றன. இந்தியா வதன்னாசியப் 

பிராந்தியத்தில் இலங்ல யின் மி ப் வபரிய வர்த்த ப் பங் ாளி நாடாகும்.   

இரண்டு நாடு ளுக்குமிலடயிலான வமாத்த வர்த்த மானது 6 பில்லியன் 

அவமரிக்  வடாலர் லள விஞ்சியுள்ளது. இலங்ல யுடனான இந்தியாவின் 

பல்துலற சார்ந்த அபிவிருத்தி ஒத்துலைப்பு பங்குடலமயானது 2.6 பில்லியன் 

அவமரிக்  வடாலர் வபறுமதியான  திரண்ட அபிவிருத்தி  டன் 

இைக் ப்பாடு ளுடனான அபிவிருத்திக்  ருத்திட்டங் ளிலன 

உள்ளடக்கு ின்றது. 

 

இதில்  லந்து வ ாண்ட அவுஸ்திஸரலியா ஏற்றுமதி ள் மற்றும் 

இறக்குமதி ளுக் ான தனிவயாரு இலத்திரனியல் மார்க் ம், தரிவு 

 ட்டலமப்பிலன இலகுவாக்குதல் மற்றும்  ைிய ரீதியான மட்டுப்படுத்தல் ள் 

என்பவற்றிற் ான பங் ளிப்பு உள்ளடங் லான வவளிநாட்டு முதலீடு ளிலனக் 

 வருவதற் ான இலங்ல யின் முயற்சி ள் குறித்தும்  ருத்துலர 

வைங் ியுள்ளது.  

 

மீளாய்வு வசயல்முலறக்  ாலப்பகுதியில், நியூசிலாந்து நாடானது 2010 இல் 

இடம்வபற்ற இலங்ல யின் இறுதி வர்த்த  வ ாள்ல  மீளாய்வினூடா  

இலங்ல யின் உறுதியான வபாருளாதார வசயல்நிலறஸவற்றம் 

ஏற்பட்டிருப்பலத தனது வரஸவற்பதா வும் குற்றிப்பிட்டுள்ளது. ஸதசிய 

நல்லிைக்  வசயல்முலற, அரசியலலமப்பு மறுசீரலமப்பு மற்றும் 

புனருத்தாராைம் மற்றும் வளர்ச்சி என்பவற்றிலன ஸநாக் ா க் வ ாண்ட 

வ ாள்ல  என்பன இலங்ல யானது சரியான வளர்ச்சிப் பாலதயில் 

பயைிப்பலத உறுதி வசய் ின்றன. இது தற்ஸபாலதய வர்த்த  உடன்படிக்ல  ள், 

பின்பற்றப்படும் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்புத் தந்திஸராபாயம் என்பன வதாடர்பில் 

மீளப் ஸபச்சுவாரத்லதயிலன நடாத்துவதற் ான இலங்ல யின் பிரதான 

முன்னுரிலம ளிலன வரஸவற்பதுடன் ஸமலும் வவளிநாட்டு ஸநரடி முதலீடு 

மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வல ப்படுத்தலிலன ஸமம்படுத்தல் என்பனவற்றிலனயும் 

ஊக்குவிக் ின்றது.  இத்தல ய வவளிப்பலடயானதும் எதிர்வு 
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கூறக்கூடியதுமான வர்த்த  சூைலிலனப் ஸபணும் இத்தல ய நடவடிக்ல  ள் 

இலங்ல யின் வதாடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்குப் பங் ளிப்பிலன வைங்கும்.  

இலங்ல த் ஸதயிலல மற்றும்  றுவா மற்றும் நியூசிலாந்து பாற் பண்லை 

உற்பத்திப் வபாருட் ள் ஸபான்ற இரண்டு நாடு ளுக்குமிலடயில் 

ஸமற்வ ாள்ளப்படு ின்ற தரமான உற்பத்திப் வபாருட் ள் குறித்த வர்த்த த்திலன 

வரஸவற் ின்றது. 

 

சீனாவானது இலங்ல யின் வபாருளாதார வசயல்நிலறஸவற்றத்திலன 

வரஸவற்கும் அஸதஸவலளயில், இரண்டு நாடு ளக்குமிலடயில் பல 

ஆண்டு ளா  உறுதியான வபாருளாதார மற்றும் வர்த்த  உறவு ள் ஸபைப்பட்டு 

வருவதலனயும் குறிப்பிட்டுள்ளது. சீனாவானது இலங்ல யின் 2 ஆவது மி ப் 

வபரிய வர்த்த ப் பங் ாளி நாடா வும் வவளிநாட்டு முதலீட்டின் 3 ஆவது 

நாடா வும் விளங்கு ின்றது. இலங்ல யின் திரண்ட முதலீடானது 2015 

இறுதியில் 890 மில்லியன் அவமரிக்  வடாலர் ளிலன அலடயப் 

வபற்றிருப்பதுடன் இந்த வருடத்தின் ஆ ஸ்ட் மாதம் வலரயில் அது 

வதாடர்ந்தும் இருந்து வரு ின்றது.  சீனாவிலிருந்தான புதிய முதலீடு ள் வருடா 

வருட அடிப்பலடயில் 70% இனால் அதி ரித்துள்ளது. சீனாவானது இன்று 

இலங்ல க் ான மி ப் வபரிய சுற்றுலா லமயமா வும் விளங் ி வரு ின்றது. 

சீனாவானது சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல  வதாடர்பான நலடமுலற 

ஸபச்சுவார்த்லத ளிலன விலரவா  வவற்றி ரமா  நிலறவு வசய்வதற்கு 

எதிர்பார்க் ின்றது.    

 

ஸசாவியத் ரஷிய ஒன்றியப் பிரதிநிதி ள் தமது  ருத்துக் ளிலனத் 

வதரிவிக்குல யில், உள்நாட்டுப் பிரச்சலனக்குத் தீர்வு  ாைப்பட்டதன் பின்னர் 

இலங்ல யின் வபாருளாதார வசயலாற்றுல யில் மி வும் அக் லற வ ாண்ட 

நாடா  தமது நாடு இருப்பதா  வதரிவித்துள்ளார் ள். அத்துடன் அவர் ள் 

ரஷியாவுக் ான முன்னைி ஸதயிலல ஏற்றுமதியாளர் ளில் ஒன்றா  இலங்ல  

விளங்குவதுடன் இருதரப்பு வர்த்த த்திலும் படிப்படியான முன்ஸனற்றம் 

 ாைப்படுவதா வும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.  ரஷியா 7  மில்லியன் அவமரிக்  

வடாலர் லள இலங்ல யில் முதலீடு வசய்துள்ளது.   

 

உல  வர்த்த  நிறுவனத்திற் ான பா ிஸ்தானிய தூதுவர் இலங்ல யின் 

வபாருளாதார வசயலாற்றுல  குறித்து தனது வபருமித்திலன 

வவளிப்படுத்தியுள்ளார். ஸமலும் அவர் விரிவான வபாருளாதார 

பங்குடலமயினூடா  இலங்ல யுடனான இருதரப்பு வர்த்த  உறவு லள 

ஸமலும் விரிவாக்குவதற் ான தனது நாட்டின் விருப்பத்திலனயும் 

வதரிவித்துள்ளார்.  
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அத்துடன், அதலனவயாத்த சம்பிரதாயங் ள் வதன் வ ாரியா, சிங் ப்பூர், 

மஸலசியா, வமாரிசியஸ், எல் சல்வஸடார், வமான்வரனகுஸறா, வ ளதமாலா, 

ஸநபாளம், யப்பான் மற்றும் வ ன்யா ஸபான்ற நாடு ளின் பிரதிநிதி ளினால் 

வவளிப்படுத்தப்பட்டன. 

 

வர்த்த  வ ாள்ல  மீளாய்வுக் கூட்டத்தில்  லந்து வ ாண்ட வபரும்பாலான 

உறுப்பினர் ள், எதிர்பார்க் த்தக் தும் திரண்ட தரிவு மற்றும் வரிக் 

 ட்டலமப்புக் ான இலங்ல யின் அக் லற குறித்தும் வவளிநாட்டு ஸநரடி 

முதலீடு ளுக் ான உள்ள   ட்டலமப்பிலன ஸமலும் ஸமம்படுத்துவது குறித்தும்  

 வனம் வசலுத்தியுள்ளனர். இலங்ல யானது வவ ளிப்பலடயானதும் 

எதிர்பார்க் ப்படக்கூடியதுமான வர்த்த  மற்றும் முதலீட்டு 

வ ாள்ல  ளினூடா  வவளிநாட்டு ஸநரடி முதலீட்டிலன  வர்வதற் ான 

சாத்தியப்பாட்டிலனக் வ ாண்டுள்ளது. 

 

நான் ாவது வர்த்த  வ ாள்ல  மீளாய்வுக் ான இலங்ல த் தூதுக்குழுவானது 

ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  அலமச்சர் வ ௌரவ.ரிசாட் பதியுதீன் அவர் ளின் 

தலலலமயில் வர்த் ப் பைிப்பாளர் நாய ம் மற்றும் நிதி அலமச்சின் வர்த்த  

மற்றும் முதலீட்டுத் திலைக் ளம், இலங்ல  சுங் ம், இலங்ல  மத்திய வங் ி 
மற்றும் இலங்ல  முதலீட்டுச் சலப ஆ ியவற்றின் சிஸரஷ்ட அதி ாரி ளிலன 

உள்ளடக் ியிருந்தது. 

 

 

3.2.1.  உைக வர்த்தக  ிறுவனத்தில் “ஆசியாவில் நமநைாங்கி வரும் 

இைங்ணகயின் ப ாருளாதார  ிணை”: 
 

உல  வர்த்த  நிறுவனத்தில் 2016 நவம்பர் 1 – 3 வலர இடம் வபற்ற இலங்ல யின் 

நான் ாவது வர்த்த  வ ாள்ல  மீளாய்விலனத் வதாடர்ந்து இலங்ல யிலன 

ஸமம்படுத்துவதற் ான நி ழ்வவான்றிலன தூதர ம் ஏற்பாடு வசய்திருந்தது. இந்த 

நி ழ்வில், உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் பிரதிப் பைிப்பாளர் நாய ம் வஜாஸனாவ் 

பிவரட்டரிக் அ ாவ்  லந்து வ ாண்டார். இலங்ல த் தூதுக்குழுவிற்கு 

ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  அலமச்சர் வ ௌரவ.ரிசாட் பதியுதீன் தலலலம 

தாங் ியுள்ளதுடன் இலங்ல யின் வபாருளாதார முன்ஸனற்றம் குறித்து 

“ஆசியாவில் ஸமஸலாங் ி வரும் வபாருளாதார முன்ஸனற்றம்” எனும் தலலப்பின் 

 ீழ் அவர் அங்கு உலரயாற்றினார். இந்த நி ழ்வில் 150 இற்கும் ஸமற்பட்ட 

பார்லவயாளர் ள்  லந்து வ ாண்டிருந்தார் ள்.  இலங்ல ப் வபாருளாதாரம் 

மற்றும் வர்த்த  வசயற்பாடு ள் வதாடர்பில் விரிவான வசாற்வபாைிவவான்று 

இலங்ல  மத்திய வங் ியின் வபாருளாதார ஆராய்ச்சிப் பிரிவின் ஸமலதி  

பைிப்பாளரினால் ஆற்றப்பட்டது. குறுக்கு வினாக் ளுக் ான விலடயளித்தல் 

அமர்வின் மூலம் த வல் பரிமாற்றம் ஸமற்வ ாள்ளப்பட்டது. பல்ஸவறு 
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பங்குபற்றாளர் ள் புதிதா  தாபிக் ப்பட்ட ஸதசிய ஐக் ிய அரசாங் த்தின் 

அரசியல், வர்த்த  மற்றும் வபாருளாதார மறுசீரலமப்பினூடா  

இலங்ல யானது வபாருளாதார வளர்ச்சியில் மி ப் வபரிய சாதலனலயப் 

புரிந்துள்ளதா  அவர் ளின் நம்பிக்ல யிலனப் பதிவு வசய்துள்ளனர்.   
 

 பார்லவயாளர் சலபயானது உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் உறுப்பு நாடு ள், உல  

வர்த்த  நிறுவனத்தின் சிஸரஷ்ட உறுப்பினர் ள், சர்வஸதச வர்த்த  நிலலயம், 

உல  வபாருளாதார மன்றம், அங்ராட் மற்றும் உல  வர்த்த  நிறுவன சட்டம் 

வதாடர்பான மதியுலர நிலலயம் ஸபான்றவற்றினால் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படு ின்றது. 

 

3.3.  வர்த்தகம் மற்றும் அ ிவிருத்தி மீதான ஐக்கிய  ாடுகள் மா ாடு 

(UNCTAD): 
 

அங்ராட் அலமச்சர் ள் மட்டத்திலான மாநாட்டின் அமர்வு XIV ஆனது வ ன்யா 

லநஸராபியில் 2016 ஜூலல17 – 22 வலரயில் நடாத்தப்பட்டது. இலங்ல த் 

தூதுக்குழுவுக்கு ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  அலமச்சர் வ ௌரவ.ரிசாட் 

பதியுதீன் தலலலம தாங் ினார். சர்வஸதச வர்த்த  இராஜாங்  அலமச்சர் 

வ ௌரவ. சுஜவீ ஸசனசிங் , வ ன்யாவுக் ான இலங்ல த் தூதுவர், உல  வர்த்த  

நிறுவனத்தின் நிரந்தர பிரதிநிதி / தூதுவர் மற்றும் வர்த்த த் திலைக் ளம், 

முதலீட்டுச் சலப மற்றும் வவளி விவ ார அலமச்சு ஆ ியவற்றிலனப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சிஸரஷ்ட அதி ாரி ளும் இலங்ல த் தூதுக்குழுவில் 

உள்ளடங் ிருந்தனர். 
 

மாநாடானது, அலமச்சர் ள் மட்டத்திலான ஸபச்சுவார்த்லத ள், வபாருண்லம 

சார்ந்த நி ழ்வு ள், உயர் மட்ட வட்ட ஸமலச மாநாடு ள், உல  முதலீட்டு 

மன்றம், உல  வியாபார பண்ட மன்றம், இலளஞர் மன்றம் மற்றும் சிவில் சமூ  

மன்றம் என்பவற்றிலனக் வ ாண்டிருந்தது. மாநாடானது அடுத்த நான்கு 

வருடங் ளுக் ான அங்ராட்டின் பைி ளிலன நிர்ையிக் ின்ற “லநஸராபி 
அலிமிஸயா” (அரசியல் பிர டனம்) மற்றும் “லநஸராபி மாபி ியாஸனா” (லநஸராபி 
உடனிைக்  வவளிப்பாடு) ஆ ிய இரண்டினதும் உடன்பாட்டின் மூலமா  

நடாத்தப்பட்டது. 
 

இத்தல ய இரண்டு ஆவைங் ளும் அபிவிருத்தியலடந்து வரும் நாடு ள் 

மற்றும் அபிவிருத்தியலடந்த நாடு ள் என்பவற்றிற் ிலடயில் நியாயமான 

வர்த்த ம் இடம்வபறுவதலன உறுதி வசய்வதலன ஸநாக் ா க் 

வ ாண்டுள்ளதுடன் முன்லனய அங்ராட் உடன்படிக்ல  ள் வதாடர்பில் 

நடவடிக்ல  ள் எடுக் ப்படுவதலன உறுதி வசய்வதலனயும் ஸநாக் ா க் 

வ ாண்டுள்ளன.  
 

லநஸராபி மாபி ியாஸனா ஆனது வர்த்த ம் மற்றும் அபிவிருத்திக்கு 

உள்ளடங் ிய வல யில் சமமான வபாருளாதார சூைலிலன ஸநாக் ியதா  அதன் 

அபிவிருத்தியலடந்து வரும் உறுப்பு நாடு ளுக்கு அங்ராட் நிறுவனம் 
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உதவியளிக்  முடியமான பின்வரும் நான்கு பிரதான துலற ளில்  வனம் 

வசலுத்து ின்றது. 
 

1. வர்த்த ம் மற்றும் உடனடுத்துவரும் நான்கு வருடங் ளில் 

வர்த்த த்திற் ான பல்தரப்பு வாய்ப்புக் ள் மற்றும் சவால் ளிலன 

எதிர்வ ாள்ளும் வல யில் அங்ராட்டின் பங் ளிப்பு 

2. மாபி ியாஸனா ஆவைமானது வர்த்த ம், முதலீடு, நிதி  மற்றும் 

அலனத்லதயும் அலடவதற் ான வதாைில்நுட்பம் என்பவற்றினூடா  

அலனத்தும் உள்ளடங் லான நிலலயான வபாருளாதார 

வளர்ச்சியிலன ஸமம்படுத்துவது வதாடர்பில் பல்ஸவறு 

பங் ளிப்புக் ளிலன அங்ராட் வைங் ி வருவதா  வதரிவிக் ின்றது. 

இது  வறுலமயிலன ஒைித்தல், ஸவலலவாய்ப்பிலன ஏற்படுத்துதல், 

வதாைில்நுட்ப தரமுயர்த்தல், வபாருளாதார பல்வல ப்படுத்தல் மற்றும் 

வருமான ஏற்றத்தாழ்விலன குலறத்தல் என்பற்றிலன பிரதான 

ஸநாக் ா க் வ ாண்டுள்ளது. 

3. அடுத்துவரும் நான்கு ஆண்டு ளில் அங்ராட்  வனம் வசலுத்தும் 

மூன்றாவது விடயமானது வபாருளாதார  ட்டலமப்பு நிலலமாற்றம் 

மற்றும் வபாருளாதார உறுதியிலனக்  ட்டிவயழுப்புவதற் ான 

ஒத்துலைப்பு என்பவற்றில் முன்ஸனற்றத்திலன ஏற்படுத்தும். 

4.  வனம் வசலுத்தும் நான் ாவது விடயம் வர்த்த ம் மற்றும் 

அபிவிருத்தியுடன் வதாடர்புலடய உல ளாவிய மாநாடு ள் மற்றும் 

 ருத்தரங்கு ளிலிருந்து நிலலயான அபிவிருத்தி மற்றும் உரிய 

வவளியடீு ள் என்பவற்றிற் ான 2030 நி ழ்ச்சிநிரலின் விலனத்திறன் 

வாய்ந்த அமுலாக் த்திற்கு பங் ளிப்பிலன வைங்கு ின்றது.  

 

 
 

3.4. வர்த்தக வசதிப் டுத்தல் பதாடர் ான உடன் டிக்ணக: 

உல  வர்த்த  நிறுவன வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் உடன்படிக்ல  

வதாடர்பான மரபுச் சீர்முலறயிலன ஏற்கும் இலங்ல யின் 

ஆவைமானது 2016 ஸம 31 ஆம் தி தியன்று உல  வர்த்த  

நிறுவனத்திற் ான நிரந்தர பிரதிநிதியினால் உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் 

பைிப்பாளர் நாய ம் திரு.வராஸபர்ஸடா அஸஷவவஸடாவிடம் 

சமர்ப்பிக் ப்பட்டுள்ளது. இலங்ல யானது, உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் 

வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் உடன்படிக்ல யிலன உறுதிப்படுத்துவது 

வதாடர்பில் உல  வர்த்த  நிறுவனத்துடன் அதன் ஏற்றுக் வ ாள்ளப்பட்ட 

உடன்படிக்ல யிலன லவப்புச் வசய்யும் 81 ஆவது உறுப்பினராகும். 

தற்ஸபாலதய உறுப்புரிலமயின் மூன்றில் இரண்டு பங் ினர் (110) 

உடன்படிக்ல யிலன ஏற்றுக் வ ாண்டதலனயடுத்து 



  

21 

 

உடன்படிக்ல யானது பயனுறுதியாகும். 2017 ஜனவரி 10 ஆம் தி தியன்று 

105 உல  வர்த்த  நிறுவன உறுப்பினர் ள் வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் 

உடன்படிக்ல யிலன ஏற்றுக் வ ாண்டுள்ளார் ள். 

 

வர்த்த த் திலைக் ளமானது வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் உடன்படிக்ல யின் 

விலனத்திறன் வாய்ந்த அமுலாக் லுக் ா  இலங்ல க்கு வதாைில்நுட்ப மற்றும் 

திறன் விருத்தி உதவுல யிலன இனங்  ாண்பதற் ா  உல  வபாருளாதார 

மன்றம், UNIDO மற்றும் உல  சுங்  நிறுவனம் என்பவற்றினூடா  உல  வர்த்த  

நிறுவனம், உல  வங் ி குழு, சர்வஸதச வர்த்த  நிலலயம் மற்றும் வர்த்த  

வசதிப்படுத்தலுக் ான உல  கூட்டலமப்பு என்பவற்றுடன் இலைந்து 

பைியாற்று ின்றது. அலமச்சரலவயானது உரிய வர்த்த  வசதிப்படுத்தலிலன 

ஸமற்வ ாள்ளும் அரசாங்  மு வராண்லம ள் மற்றும் தனியார் துலற வர்த்த  

மன்றங் ள் என்பவற்றின் மூலம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து ின்ற ஸதசிய வர்த்த  

வசதிப்படுத்தல் குழுவிலன தாபிப்பதற்கு அங் ீ ாரம் வைங் ியுள்ளது. 

இலங்ல யானது வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் உடன்படிக்ல யின் அமுலாக் ல் 

ஸதலவப்பாட்டிற் ா  முதன்லம இலைப்பாளரா  உல  வங் ி குழுவிலன 

வதரிவு வசய்துள்ளது. இதனால் ஸதசிய வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் குழுவானது 

(NTFC) உல  வங் ி குழுவுடன் மி வும் வநருக் மா  பைியாற்றுவமன 

எதிர்பார்க் ப்படு ின்றது. 

 

உல  வங் ி குழுவானது ஸதலவயான வதாைில்நுட்ப, நிதியிடல் மற்றும் உள்ள  

 ட்டலமப்பு விருத்தி உதவுல  என்பவற்றுடன் அமுலாக் ல் 

ஸதலவப்பாடு ளிலன திட்டமிடுவதற் ா  2016 ஆ ஸ்ட் மற்றும் நவம்பரில் 

இலங்ல கு வருல  தந்து வல யடீு "இ" இைக் ப்பாடு ளுக்கு முன்னுரிலம 

வைங் ி இரண்டு வசயலமர்வு லள நடாத்தியது.  
 

இலங்ல யில் வர்த்த  சுதந்திர உடன்படிக்ல யின் அமுலாக் ம் 

வதாடர்பில் திரண்ட மற்றும் அதி   வனம் வசலுத்துதல் 

ஸபான்றவற்றிலன ஒழுங் லமக்கும் வபாருட்டு 2016 ஜூலல 25 ஆம் 

தி தியன்று வஜனிவாவில் மு வராண்லம ளுக் ிலடயிலான 

ஒருங் ிலைவின் முதலாவது கூட்டம் நடாத்தப்பட்டது.  

 

 

3.5 இைங்ணகயில் குவிப்ப திர்ப்பு, எதிரீட்டு 

 டவடிக்ணககளிணனப்  ாதுகாத்தல்    பதாடர் ான 

சட்டவாக்கத்திணன சட்டமாக்குதல் 

இலங்ல யில் குவிப்வபதிர்ப்பு, எதிரீட்டு நடவடிக்ல  ளிலனப் பாது ாத்தல் 

வதாடர்பான சட்டவாக் த்திலன சட்டமாக்கும் நடவடிக்ல யானது 

நீண்ட ாலமா  நிலறஸவற்றப்படாதுள்ளது. 2005 ஸம 12 ஆம் தி தியன்று 

நிலறஸவற்றப்பட்ட பாராளுமன்ற தீர்மானத்தின்படி, அலமச்சரலவயானது 

பாராளுமனறத்தில் இந்தச் சட்டவாக் ம் வதாடர்பான வலரபிலன 

சமர்ப்பிப்பதற்கு அங் ீ ாரமளித்துள்ளது. இரண்டு சட்டமூலங் ள் 2006 

ஜனவரியில் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக் ப்பட்டுள்ளதுடன் இரண்டாவது 
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வாசிப்பானது 2006 ஏப்பிரலில் இடம்வபற்றது. ஸமற்குறித்த இரண்டு 

சட்டமூலங் ளின் ஏற்பாடு ளின் எண்ைிக்ல  குறித்துப் பாராளுமன்றத்தல் பல 

உறுப்பினர் ளினால் வினாக் ள் எழுப்பப்பட்டுள்ளதுடன் இந்த விடயம் 

வதாடர்பில் விரிவா   லந்துலரயாடுவதற் ா  பல ஆஸலாசலனக் குழுக் 

கூட்டங் ள் நடாத்தப்பட்டன. இத்தல ய ஆஸலாசலனக் குழுக் கூட்டங் ளில் 

 லந்துலரயாடப்பட்ட வினாக் ளுக் லமவா , இரண்டு சட்ட மூலங் ளின் 

வலரபில் வபாருத்தமான திருத்தங் ளிலன ஸமற்வ ாள்வதற்கு சட்ட வலரஞர் 

திலைக் ளம் தீர்மானித்தது.எவ்வாறாயினும், பாராளுமன்றமானது 2010 

வபப்ரவரியில்  லலக் ப்பட்டலமயினால், இரண்டு சட்ட மூலங் ளும் 

வலுவிைந்தலமயா   ருதப்பட்டன. 

அதலனத் வதாடர்ந்து, இன்வனாரு அலமச்சரலவ பத்திரமானது 2014 ஜூலலயில் 

அலமச்சரலவக்கு சமர்ப்பிக் ப்பட்டதுடன் இதலன முன்னுரிலம வாய்ந்த 

விடயமா   வனத்தில் வ ாண்டு வலரபு சட்டவாக் மானது நிதி திட்டமிடல் 

அலமச்சின் அஸலாசலன ள் மற்றும் அவதானங் ளிலனக்  ருத்தில் வ ாண்டு 

சட்ட வலரஞர் திலைக் ளத்திற்கு குறிப்படீு வசய்யப்பட்டது. அதற் ிைங் , 

வர்த்த  திலைக் ளமானது ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  அலமச்சினூடா  

புதியவதாரு அலமச்சரலவ பத்திரத்திலன சமர்ப்பித்துள்ளதுடன் 

அலமச்சரலவயானது அதன் வசயல்முலறயினூடா  பாராளுமன்றத்தில் 

சமர்ப்பிக் ப்பட்டு 2016 ஒக்ஸடாபர் 18 ஆம் தி தியன்று அங் ீ ாரம் 

வைங் ியுள்ளது. 

 

3.6      நுகர்வுப் ப ாருட்களுக்கான ப ாது  ிதியம் 
 

நு ர்வுப் வபாருட் ளுக் ான வபாது நிதியமானது ஐக் ிய நாடு ள் சலபயின் 

சட்டஎல்லலக்குள் 1989 இல் தன்னியக் மா  அரசாங் ங் ளுக் ிலடயிலான 

தாபிக் ப்பட்ட நிதி நிறுவனமாகும். இது 101 ஐக் ிய நாடு ள் உறுப்பு நாடு ளுடன் 

பத்து அரசாங் ங் ளுக் ிலடயிலான நிறுவனங் ள் உள்ளடங் லான 111 

தரப்புக் ளின் பங்குடலமவயான்றிலன தாபித்துள்ளது. இலங்ல யானது 

நு ர்வுப் வபாருட் ளுக் ான வபாது நிதியத்தின் ஆரம்ப  ால உறுப்பினரா  

இருப்பதால் ஸதயிலல, பாற் பண்லை உற்பத்தி ள்,  றுவா, தும்பு, மூங் ில், 

இறப்பர், வதங்கு மற்றும் மீன்பிடி உற்பத்தி ள் ஸபான்ற நு ர்வுப் வபாருட் 

துலற ளின் துலற ளிலிருந்து நு ர்வுப் வபாருட் ளுக் ான வபாது 

நிதியத்திலிருந்து பயன் லளப் வபற்றுள்ளது. நு ர்வுப் வபாருட் ளுக் ான வபாது 

நிதியமானது, நு ர்வுப் வபாருட் தயாரிப்பாளர் ளின் சமூ  வபாருளாதார 

அபிவிருத்தியிலன விரிவாக்குவதற் ான ஆலையின்படி, மானியங் ள், 

 டன் லள வைங்குவதனூடா  நு ர்வுப் வபாருட் துலறயில் 

வதாைிற்பாட்டாளர் ளுக் ான அதன் ஆதரவிலனத் வதாடர்ச்சியா  வைங் ி 
வருவதுடன் முழுலமயா  சமூ த்தின் அபிவிருத்திக் ான அதன் 

பங் ளிப்பிலன வைங் ியும் வரு ின்றது. 

 

 

1989 இல்வபாது நிதியம் தாபிக் ப்பட்டதிலிருந்து பலஸவறு 

மாற்றங் ளுக்குட்பட்டிருந்த வபாது நிதிய தாபித்தல் உடன்படிக்ல யின் 
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பல்ஸவறு விடயங் லள அங் ீ ரித்துள்ள நு ர்வுப்வபாருட் ளுக் ான 

வபாது நிதிய அங் த்தவர் ள்,  தற்ஸபாதிரு ின்ற சர்வஸதச அபிவிருத்தி 
நி ழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஸநாக் ிலன நிலறஸவற்றும் வல யில் 

உடன்படிக்ல யில் திருத்தங் லள ஸமற்வ ாள்வதற்கு உடன்பட்டுக் 

வ ாண்டார் ள்.  அதற் ிைங் , நிலறஸவற்றுச் சலபயின் பரிந்துலர 

மற்றும் நு ர்வுப் வபாருட் ளுக் ான வபாது நிதியத்தின் ஸபரலவயின் 

அங் ீ ாரம் என்பவற்றின் அடிப்பலடயில் பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயில் 

மறுசீரலமப்பு நடவடிக்ல யானது ஆரம்பிக் ப்பட்டது. பூர்வாங்  

உட ன்படிக்ல க் ான பல்வவறு திருத்தங் ளிலன ஆய்வு வசய்ததன் 

பின்னர், திருத்தப்பட்ட உடன்படிக்ல யின் இறுதி வடிவம் 

தயாரிக் ப்பட்டது. பூர்வாங்  உடன்படிக்ல யின் இத்தல ய 

திருத்தங் ள், நு ர்வுப் வபாருட் ளுக் ான வபாது நிதியத்தின் 

உறுதிப்படுத்தல் / அங் ீ ாரம் குறித்த அலனத்து உறுப்பினர் ளும் 

அவர் ளின் தமது ஆவைங் லளச் சமர்ப்பித்ததும் வலிதானலவயாகும்.  

 
 

அதற் ிைங் , வர்த்தத த் திலைக் ளமானது ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  

அலமச்சினூடா  2016 ஒக்ஸடாபரில் நு ர்வுப் வபாருட் ளுக் ான வபாது நிதியத் 

தாபித்தல் வதாடர்பான திருத்தப்பட்ட உடன்படிக்ல யிலன ஏற்றுக் வ ாள்வது 

வதாடர்பான ஆவைத்திலன சமர்ப்பிக்குமாறு ஸ ாரி சமர்ப்பித்த அலமச்சரலவப் 

பத்திரத்திற் ான அங் ீ ாரம், வ ௌரவ. சட்டமா அதிபரிடமிருந்து 

திருத்தியலமக் ப்பட்ட வலரபிற் ான சட்ட விடுவிப்புச் சான்றிதைிலனப் 

வபற்றுக் வ ாள்ள ஸவண்டுவமன்ற நிபந்தலனக்குட்பட்டு 2016 நவம்பரில்  வபற்றுக் 

வ ாள்ளப்பட்டது. 

 

3.7 வர்த்தக முன்னுரிணமகளின் பூநகாள முணறணம (GSTP) 
 
 

வர்த்த  முன்னுரிலம ளின் பூஸ ாள முலறலம வதாடர்பான 

உடன்படிக்ல யானது, அபிவிருத்தியலடந்து வரும் நாடு ளுக் ிலடயில் 1989 

இல் தாபிக் ப்பட்டது. GSTP ஆனது வதற்கு – வதற்கு வர்த்த  மற்றும் 

வபாருளாதார ஒத்துலைப்பிலன அதி ரிக்கும் ஸநாக்குடன் வர்த்த ம் மற்றும் 

அபிவிருத்தி மீதான ஐக் ிய நாடு ள் மாநாட்டின் (UNCTAD)  ீழ் ஸபச்சுவார்த்லத 

நடாத்தப்பட்ட தரிவு முன்னுரிலம முலறலமயாகும்.  
 

இத்திட்டத்தின்  ீழ் இலங்ல யானது, 2016 ஆண்டு  ாலப்பகுதியில், 45.14 

மில்லியன் அவமரிக்  வடாலர் வபறுமதியுலடய வபாருட் ள் ஏற்றுமதி 
வசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 0.03 மில்லியன் அ.வடாலர் வபறுமதியான வபாருட் ள் 

இறக்குமதி வசய்யப்பட்டுள்ளன. இலங்ல யானது பிரதானமா   றுவாவிலன 

வமக் ிக்ஸ ாவுக்கும் வபருவுக்கும் ஏற்றுமதி வசய்துள்ளதுள்ளதுடன் 

இத்திட்டத்தின்  ீழ் இது 2015 ஐ விட 4 மில்லியன் அவமரிக்  வடாலரால் 

குலறலடந்துள்ளது. 
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3.8 குறித்த ஆண்டு காைப் குதியில்  EU GSP முணறணம  மற்றும் 

ஏணனய GSP முணறணமகளில் எற் ட்ட முன்நனற்றங்கள்   
 

3.8.1     EU GSP முணறணம 

 

ஐஸராப்பிய ஆலைக்குழு மற்றும் ஐஸராப்பிய பாராளுமன்றம் என்பன 2014.01.01 

இலிருந்து பயனுறுதியான புதிய ஜஎீஸ்பி இக்கு அங் ீ ாரத்திலன 

வைங் ியுள்ளது. இந்தப் புதிய திட்டத்தின்  ீழ், இலங்ல யானது புதிய 

திட்டத்தின்  ீழ் ஜஎீஸ்பி முன்னுரிலம நியமங் ளுக் ான நன்லம லளத் 

வதாடர்ந்தும் வபற்று வரு ின்றது. 
 

ஸமலும், 2014 இலிருந்து, EU GSP திட்டத்தின் குறுக்குப் பிராந்திய திரட்சியின் 

ஏற்பாடு ளின்  ீழ், இலங்ல யானது உற்பத்தி வசய்யப்படாத 

புல யிலலயிலனத் ஒன்றுதிரட்டுவதற் ான உரித்துடலமயிலனக் 

வ ாண்டுள்ளதுடன், இந்ஸதாஸனசியாவில் உற்பத்தி வசய்யப்பட்ட 2401 எச்எஸ் 

தலலப்பிலன மறுதலிக்கும் புல யிலலயிலன சுருட்டுத் தயாரித்து ஐஸராப்பிய 

ஒன்றியத்துக்கு அவற்றிலன உரித்துடலமயிலனயுங் வ ாண்டுள்ளது. 

 

3.8.1.1       இைங்ணகக்கான EU GSP+ இணன மீளப் ப றுதல் 
  

வர்த்த  திலைக் ளமானது இலங்ல க் ான GSP+ வசதியிலன மீளப் வபறுவது 

வதாடர்பில் உப குழுவுடன் ஆஸலாசலன நடாத்தியுள்ளதுடன் பல்ஸவறு  

 லந்துலரயாடல் ள் மற்றும் மீளாய்வுக் கூட்டங் ள் என்பவற்றிலனத் 

வதாடர்ச்சியா  நடாத்தியதன் பின்னர் 27 ஐக் ிய நாடு ள் மற்றும் சர்வஸதச 

வதாைில் நிறுவன மாநாடு ளில் எற்பட்ட முன்ஸனற்றம் இைக் ப்பாடு குறித்த 

அலனத்து த வல் லளயும் ஸச ரித்துள்ளது. அலனத்துத் துலை 

இலைப்புக் லளயும் உள்ளடக் ியதான இறுதி அறிக்ல யானது 2016 ஜூன் 14 

ஆம் தி தியன்று பிர ல் ிலுள்ள இலங்ல த் தூதர த்தினூடா  ஐஸராப்பிய 

ஆலைக்குழுவிடம் சமர்ப்பிக் ப்பட்டது.  விண்ைப்பம் வபற்றுக் 

வ ாள்ளப்பட்டலம வதாடர்பில் வர்த்த ப் பைிப்பாளர் நாய த்திற்கு 2016 ஜூலல 

12 ஆம் தி தியன்று ஐஸராப்பிய ஆலைக்குழுவிற் ான வர்த்த ப் பைிப்பாளர் 

உறுதி வசய்துள்ளார். அதலனத் வதாடர்ந்து, 2016 நவம்பரில் ஐஸராப்பிய 

ஆலைக்குழுவிற் ான வர்த்த ப் பைிப்பாளர் ஐஸராப்பிய பாராளுமன்றத்தின் 

அங் ீ ாரம்  ிலடக் ப் வபற்ற்து இலங்ல க்கு GSP+ வசதியிலன 

வைங்குவதற்குத் தீர்மானித்துள்ளதா  முலறப்படி அறிவித்துள்ளார்.  

 

3.8.2     US GSP முணறணம 

2013 ஜூலல 31 ஆம் தி தியன்று வலுவிைந்த The US GSP நி ழ்ச்சித்திட்டமானது, 

2015 ஜூன் 29 ஆம் தி தியன்று சட்டவாக் மா  சட்டமாக் ப்பட்டு 2017 டிசமர்பர் 31 
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வலரயில் முன்னுரிலம ளின் வபாதுவான முலறலம என மீளவும் 

அதி ாரமளிக் ப்பட்டது. சட்டமூலமானது, 2013 ஜூலல 31 ஆம் தி தியிலிருந்து 

அமுலுக்கு வரும் வல யில் பிற்ஸததியிடப்பட்டதுடன் ஜஎீஸ்பி 
நன்லம ளுக்கும் ஸ ாரிக்ல  விடுக் ப்பட்டது. 

ஏலனய GSP கூட்டலமப்புக் ளுடன் ஸசர்ந்து இலங்ல யானது 

குலறவிருத்தி நாடு ள் (LDCs) மற்றும் ஆபிரிக்  வளர்ச்சி மற்றும் 

வாய்ப்புச் சட்ட (AGOA) நாடு ளில் தயாரிக் ப்பட்ட பிரயாைப் 

வபாருட் ளுக் ான முன்னுரிலம ளின் வபாதுவான முலறலமயின்  ீழ் 

(GSP) தீர்லவயற்ற வரிச் சலுல யிலன வரிவாக் ியுள்ள அலனத்து GSP 

பயனாளி நாடு ளிடமிருந்தான பிரயாைப் வபாருட் ளுக்கு  (HS 42002) 

சுங் த்தீர்லவயற்ற நலடமுலறயிலன விரிவாக்குமாறு ஐக் ிய 

அவமரிக்  நிருவா த்திற்கு ஸ ாரிக்ல வயான்றிலன 2017  ஆண்டின்  

முன்பகுதியில் முன்லவத்துள்ளது. 
 

 

3.8.3     ஜப் ானிய ஜஎீஸ் ி முணறணம 

ஜப்பான் தற் ாலி  தரிவு அளவடீு ள் சட்ட வலுவாக் லுக் ான  ட்டலளச் 

சட்டத்தின் திருத்தத்தின் அடிப்பலடயிலான முன்னுரிலம ளின் வபாதுவான 

முலறலமயின்  ீழ் முன்னுரிலம மூலவிதி ளின் இலகுவாக் லிலன 

அதி ாரபூர்வமா  அறிவித்துள்ளது 

வபாருட் ள் (ஒற்லறச் வசயல்முலற விதி), துைி ளிலிருந்து 

தயாரிக் ப்படு ின்ற ஸபாது வபாருட் ளின் மூலத்தன்லமயிலனக் 

வ ாண்டுள்ளதா   தல லமயிலனப் வபறு ின்ற இலசவுக்குட்பட்ட 

முலறலமயின் (லதத்த ஆலட மற்றும் ஆலட துலைப் வபாருட் ள், முடிச்சுப் 

ஸபாட்ட அல்லது பின்னிய அத்தியாயம் 61 இல் திருத்தங் ளுடன், 

வல ப்படுத்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இது 2015 ஏப்பிரல் 1 ஆம் தி தியிலிருந்து 

அமுலுக்கு வந்தது. 
 

 

3.9 இைங்ணகயிைிருந்தான குறித்த சிை புதிய காற்றழுத்தத்தினால் 

இயக்கப் டும் ரயர்களின் (“OTR”) எதிரீட்டு தீர்ணவ விசாரணை  

 

ஐக் ிய அவமரிக்  வர்த்த , சர்வஸதச வர்த்த  நிருவா  

திலைக் ளமானது இலங்ல யிலிருந்தான குறித்த சில 

 ாற்றழுத்தத்தினால் இயக் ப்படும் ரயர் ளின் (OTR) உதவு 

வதால யளிக் ப்பட்ட இறக்குமதி வதாடர்பில் 2016 ஜனவரி 08 ஆம் 

தி தியன்று முலறப்பாவடான்றிலன தாக் ல் வசய்துள்ளது. 
 

இந்த முலறப்பாடானது லரட்டான் ரயர் கூட்டுத்தாபனத்தினால் தாக் ல் 

வசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் இருப்பு,  டதாசி மற்றும்  ாட்டியல், இறப்பர், 

தயாரிப்பு, வலுவாக் ம் ஸபான்றவற்றுடன் வதாடர்புலடய ல த்வதாைில் 
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மற்றும் ஸசலவ வதாைிலாளர் ளின் சர்வஸதச ஐக் ிய ஒன்றியத்தினால் 

(“முலறப்பாட்டாளர் ள்”)  ஐக் ிய அவமரிக்  வர்த்த த் 

திலைக் ளத்திடம் இலங்ல யிலிருந்தான குறித்த சில 

 ாற்றழுத்தத்தினால் இயக் ப்படும் ரயர் ளின் (OTR) உதவு 

வதால யளிக் ப்பட்ட இறக்குமதி வதாடர்பிலான குற்றச்சாட்டுக் ள் 

குறித்த 22 நி ழ்ச்சித்திட்டங் ள் குறித்து விசாரலையிலன 

ஆரம்பிக்குமாறு முலறயிட்டுள்ளன.  
 
 

ஸமற்குறித்த முலறப்பாட்டில், இலங்ல யிலிருந்தான அத்தல ய 

வபாருட் ளின் இறக்குமதி  ாரைமா  ஐக் ிய அவமரிக்  உள்நாட்டுக் 

ல த்வதாைிலுக் ான மூலப் வபாருளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதா வும் 

அல்லது அச்சுறுத்தல் விடுக் ப்படுவதா வும் ஸமலும் குற்றம் 

சாட்டப்பட்டுள்ளது. 
 
 

முலறப்பாட்டில்  ீழ்க் ாணும் இலங்ல  உற்பத்தியாளர் ள் வதாடர்பில் 

ஏற்றுமதி பிரதியடீு வதாடர்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது; 
 

•             ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி பரிசளிப்புத் திட்டம் 

   •             மரபு சாரா உற்பத்தி ளின் ஏற்றுமதியாளர் ளுக் ான வரிச்    
சலுல  ள் 

•            உற்பத்தியளர் ள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர் ளின் 
வைங் ல் ளுக் ான   ஊக்குவிப்புக் ள் 

•           ஏற்றுமதி உற்பத்தி  ிராம  ம்பனி ளுக் ான வரி 

விலக் ளிப்புக் ள் மற்றும்     வரிச் சலுல  ள் 

•            ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி வரிக்  ைிவு ளுக் ான       
ஊக்குவிப்புக் ள் 

•            உயர் முதலீடு ளுடனான குறித்த சில வியாபாரங் ளுக் ான
    ஊக்குவிப்புக் ள் 

•            ஏற்றுமதியாளர் ளுக் ான வபறுமதிஸசர்வரிமுன்னுரிலம ள் 

•            ஸதசக்  ட்டுமான வரி முன்னுரிலம ள்  

•             தீர்லவக்  ைிவுத் திட்டம்  

•       துலறமு  மற்றும் விமான நிலலய வரிச் சலுல  ள் 

•            மூலதன மற்றும் நடுத்தரப் வபாருட் ள் மீதான பிசுக் ால் 

 விதிப்பனவு ளுக் ான விலக் ளிப்புக் ள் / வரிச் சலுல  ள் 

 வபாருட் ள் 

•             ஏற்றுமதி  டன்  ாப்புறுதி 
•             ஏற்றுமதி  டன் உத்தரவாதங் ள் 
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ஐக் ிய அவமரிக்  சர்வஸதச வர்த்த  ஆலைக்குழுவானது (ITC) அதன் 

ஆரம்ப  ட்ட விசாரலை ளிலிருந்து ஸமற்குறித்த பிரதியடீ்டுப் 

வபாருட் ள் குறித்த குற்றச்சாட்டினால் உள்நாட்டுக் ல த்தாைிலுக்கு 

பாதிப்பு ஏற்படுவதா  ஏற்றுக் வ ாண்டுள்ளதுடன் ஐக் ிய அவமரிக்  

வர்த்த  திலைக் ளமானது அத்தல ய இறக்குமதி ள் இலங்ல யில் 

எதிரீட்டு உதவுவதால  ளிலனப் வபறு ின்றனவா என்பதலன 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு வதாடர்ந்து விசாலை ளிலன முன்வனடுக்கும்.  
 

அதற் ிைங் , ஐக் ிய அவமரிக்  வர்த்த  திலைக் ளமானது பூர்வாங்  

விசாலரலைல  ான வினாக் வ ாத்திலன இலங்ல  

அரசாங் த்திடமும் Camso Loadstar (Pvt) Ltd எனும் வபயரிலனக் வ ாண்ட 

இலங்ல  ஏற்றுமதியாளரிடமும் வைங் ியுள்ளது. 
 

இலங்ல  வர்த்த  திலைக் ளமானது சட்டமா அதிபர் திலைக் ளம் 

உள்ளடங் லான அலனத்து அக் லறதாரர் ளின் உதவுல யுடன் 

பூர்வாங்  விசாரலைக்கும் குலறநிரப்பி வினாக் வ ாத்திற்குமான 

பதிலிலன வைங் ியுள்ளது.  
 

2016 ஜூன் 13 ஆம் தி திய திலைக் ளத்தின் பூர்வாங்  விசாரலையின் 

ஸபாது எதிரீட்டுத் திர்லவ ள் பின்வருமாறு  ைிப்பிடப்பட்டுள்ளதா  

அறிய முடிந்துள்ளது. 

• பூர்வாங்  விசாரலை 2.9 (மரபு ரீதியற்ற வபாருட் ளின் ஏற்றுமதி 
யாளர் ளுக் ான வரிச் சலுல  ள் மற்றும் ஸதசக்  ட்டுமான வரி 2.9 

எனும் வபயரிலான இரண்டு குற்றச்சாட்டுக் ள்) 

• உத்தரவாதமளிக் ப்பட்ட விலல நி ழ்ச்சித்திட்டத்திற் ான 0.88 

பின்னதான பூர்வாங்  விசாரலை 
 

சட்டமா அதிபர் திலைக் ளம் மற்றும் ஐக் ிய அவமரிக்  வர்த்த  

திலைக் ளத்திற் ான  ஐக் ிய அவமரிக்  சட்டவாளர் நிறுவனம் 

ஆ ியவற்றின் உதவுல யுடன் பூர்வாங்  மற்றும் குலறநிரப்பி 
வினாக்வ ாத்துக் ளுக் ான அலனத்துப் பதில் ளும் 

சமர்ப்பிக் ப்பட்டதன் பின்னர், ஐக் ிய அவமரிக்  வர்த்த  திலைக் ள 

அதி ாரி ளிலனக் வ ாண்ட தூதுக்குழுவானது அரசாங்  

நிறுவனங் ளிலும் (உள்நாட்டு இலறவரித் திலைக் ளம், நிதி அலமச்சு 

மற்றும் வபருந்ஸதாட்ட ல த்வதாைில் அலமச்சு) விசாரலை ளிலன 

ஸமற்வ ாள்வதற் ா  2016 ஆ ஸ்ட் 23 இலிருந்து 26 வலரயிலும்  Camso 

Loadstar (Pvt) Ltd இல் விசாரலை ஸமற்வ ாள்வதற் ா  2016 ஆ ஸ்ட் 29 

இலிருந்து வசப்வரம்பர் 02 ஆம் தி தி வலரயிலும் இலங்ல க்கு வருல  

தந்திருந்தனர். அவர் ளின் விஜயத்திற்கு வ ாழும்பிலுள்ள வரத்த த் 

திலைக் ளத்தினால் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டிருந்ததுடன் 
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இலங்ல யிலுள்ள உள்ளூர் அதி ாரி ளுடனான தமது விசாரலை ள் 

நிலறவு வபற்றுள்ளதா வும் அறிவித்துள்ளனர். 
 

இலங்ல யிலிருந்தான குறித்த சில  ாற்றழுத்தத்தினால் இயக் ப்படும் 

ரயர் ளுக் ான (OTR) CVD விசாரலை குறித்த வபாதுமக் ளின் 

 ருத்துக் ளிலனக் ஸ ட்டறியும் நி ழ்வானது, நவம்பர் 03 ஆம் 

தி தியன்று ஐக் ிய அவமரிக்  வர்த்த  திலைக் ளத்தில் 

நடாத்தப்பட்டது. இலங்ல  அரசாங் மானது அத்தல ய மூன்று 

நி ழ்ச்சித்திட்டங் ளும்  வனத்தில் வ ாள்ளத்தக் லவயல்ல என 

வாதிட்டுள்ளதுடன் SCM உடன்படிக்ல யின் இலைப்பு VII (ஆ) இன் 

நியதி ளின்படி, 2015 டிசம்பர் 31 வலரயில் ஏற்றுமதி 
உதவுவதால  ளிலன வைங்குவதிலிருந்து இலங்ல யானது 

தடுக் ப்பட்டிருக் வில்லல எனவும் சுட்டிக்  ாட்டியுள்ளது. 
 

ஐக் ிய அவமரிக்  வர்த்த  திலைக் ளமானது Camso Loadstar (Pvt) Ltd 

மற்றும் எலனய இலங்ல  OTR ஏற்றுமதியாளர் ளுக் ான 2.18% CVD வரி 

வதீம் வதாடர்பான அதன் இறுதி தீர்மானத்திலன அறிவித்துள்ளது. 

 

4. இருதரப்பு வர்த்தக ப ாருளாதார ஒத்துணழப்பு 
 

2016 ஆம் ஆண்டு  ாலப்பகுதியில், இலங்ல யானது அதன் பிரதான வர்த்த  

பங் ாளி நாடு ளுடனும் அவ்வாஸற ஏலனய நாடு ளுடனும் இருதரப்பு 

வர்த்த ம் மற்றும் வபாருளாதார ஒத்துலைப்பு ஆ ியவற்றிலன ஸமம்படுத்துவது 

வதாடர்பில் கூடிய  வனம்  வசலுத்தியுள்ளது. ரஷியா, ஐஸராப்பிய ஒன்றியம், 

இரான்,  ஐக் ிய அவமரிக் ா, வபலாரஸ், பங் ளாஸதஸ் மற்றும் துருக் ி  
என்பவற்றுடனான வர்த்த  மற்றும் வபாருளாதார உறவு ள் மி வும் 

முக் ியத்துவம் வாய்ந்தலவயா  அலமந்துள்ளன. மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில், 

இலங்ல யானது, இந்தியா மற்றும் பா ிஸ்தான் ஆ ிய நாடு ளுடன் 

ல ச்சாத்திட்டுள்ள இருதரப்பு சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல  ள் (FTA) மற்றும் 

சீனா, இந்தியா மற்றும் சிங் ப்பூருடனான உத்ஸதச சுதந்திர வர்த்த  

உடன்படிக்ல  ள் என்பவற்றின்  ீழ் அதன் வர்த்த  நலன் ள் குறித்து சமமான 

முக் ியத்துவத்திலன வைங் ியுள்ளது.   

 

4.1 இந்தியாவுக்கான சந்ணத அணுகுமுணறயிணன 

நமம் டுத்தவதற்கான ந ச்சுவார்த்ணதகள் 
  

4.1.1    இந்திய – இைங்ணக சுதந்திர வர்த்தக உடன் டிக்ணக  
 

2000  ஆண்டிலிருந்து அமுலுக்கு வந்த சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யானது 

இரண்டு நாடு ளுக்குமிலடயில் ஸமற்வ ாள்ளப்படும் வர்த்த த்திலன 

விரிவாக்குவதில் பங் ளிப்பிலன வைங் ி வரு ின்றது.  சுங் த் தீர்லவயின்றி 
இந்திய சந்லதக் ான இலங்ல யின் ஏற்றுமதி ள் 2000 ஆம் ஆண்டில் 8.6 
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மில்லியன் அவமரிக்  வடாலரிலிருந்து 2016 ஆம் ஆண்டு 375.2 மில்லியன் 

அ.வடாலருக்கு அதி ரித்திருந்தது. திலைக் ளமானது சுதந்திர வர்த்த  

உடன்படிக்ல யின்  ீைான அமுலாக் ல் வதாடர்பான பிரச்சலன ளுக்கு தீர்வு 

 ாணும் வபாருட்டு உள்நாட்டிலுள்ள அக் லறதார் ளுடனும் அவ்வாஸற 

இந்தியாவிலுள்ள வர்த்த ப் பங் ாளி ளுடனும் வதாடர்ச்சியான 

ஸபச்சுவாரத்லத ளில் ஈடுபட்டு வரு ின்றது. இத்தல ய பிரச்சலன ள் ETCA 
ஸபச்சுவார்த்லத வசயல்முலறயின் முக் ிய பகுதியா   ருதப்படு ின்றது. 

2016 இல் நடாத்தப்பட்ட இத்தல ய ஸபச்சுவார்த்லத ளின் ஸபாது, 

இலங்ல  தரப்பானது வதங்கு வதாடர்பான உற்பத்திப் வபாருட் ள், 

விலங்குைவு என்பவற்றுடன் வதாடர்புலடய சுங்  விடுவிப்பு வதாடர்பா  

தீர்க் ப்படாதுள்ள சில பிரச்சலன ள் குறித்தும் அவ்வாஸற சுதந்திர 

வர்த்த  உடன்படிக்ல யின்  ீழ் இந்தியாவுக் ான ஸ்ஸராபரி ஏற்றுமதி 
வதாடர்பான சில பிரச்சலன ளுக்கும் தீர்வு  ாை முடிந்துள்ளது.  
 

 

4.1.2. இந்திய -  இைங்ணக ப ாருளாதார மற்றும் பதாழில்நுட்  

ஒத்துணழப்பு  உடன் டிக்ணக (ETCA) 
 

இந்திய – இலங்ல  வபாருளாதார மற்றும் வதாைில்நுட்ப ஒத்துலைப்பு 

உடன்படிக்ல யின் முதலாவது சுற்றுப் ஸபச்சுவார்த்லத ள் 2016 ஆ ஸ்ட் 

09 – 10 ஆம் தி தி ளில் வ ாழும்பில் நடாத்தப்பட்ட அஸதஸவலளயில் 

இரண்டாவது சுற்றுப் ஸபச்சுவார்த்லத ள் புதுடில்லியில்  2016 வசப்வரம்பர் 

29 – 30 ஆம் தி தி ளில் நடாத்தப்பட்டது.   
 

 

முதலாவது சுற்றுப் ஸபச்சுவார்த்லதயின் ஸபாது, உடன்படிக்ல  குறித்து 

விரிவா   லந்துலரயாடப்பட்டு இரு தரப்பினாலும் ஏற்றுக் 

வ ாள்ளப்பட்டதுடன் இலங்ல  தரப்பினால் வைங் ப்பட்ட உடன்படிக்ல  

வதாடர்பான பூர்வாங்   ருத்துலர ளிலன வைங்குவதற்கும் இந்திய 

தரப்பு உடன்பட்டுக் வ ாண்டது. இலங்ல  ஏற்றுமதியாளர் ிளனால் 

எதிர்ஸநாக் ப்படும் தரிவல்லா வர்த்த  நடவடிக்ல  ள் (NTMs)  

வதாடர்பில் 2015 நடுப்பகுதியில் இலங்ல யினால் சமர்ப்பிக் ப்பட்ட 

த வல் திரட்டிற்குப் பதிலளிக்கு மு மா , இந்திய தரப்பானது 2 ஆம் 

சுற்றுப் ஸபச்சுவார்த்லதக்கு முன்பா  அதற் ான பதிலல அனுப்பி 
லவப்பதற்கு உடன்பட்டுக் வ ாண்டது. இலங்ல யினால் அளிக் ப்பட 

ஸவண்டிய (TOR) குறிப்படீ்டு நியதி ளுக் ா  தாபிக் ப்படவிருக்கும் 

சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யிலுள்ள விடயங் ளுக்குத் தீர்வு 

 ாண்பதற் ான  ட்டலமக் ப்பட்ட வபாறுமுலறவயான்று குறித்தும் 

உடன்பாடு  ாைப்பட்டது. மிளகு மற்றும் லதத்த ஆலட ள் குறித்து 
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வலியுறுத்திய குறித்த ஸ ாட்டாப் பங் ிலன நீக்குவதற் ா  இலங்ல  

தரப்பினால் முன்லவக் ப்பட்ட ETCA  இன் முன்கூட்டிஸய அறுவலட 

வசய்யும் முலறலம குறித்தும் இலங்ல  தரப்பினால் 

 லந்துலரயாடப்பட்டது. அபிவிருத்தி உபாயங் ள் மற்றும் சர்வஸதச 

வர்த்த ம் அலமச்சினால் ETCA இன்  ீைான ஸபச்சுவார்த்லத ளுக் ா  07 

வதாைிற்படு குழுக் ள் தாபிக் ப்பட்டன. இத்தல ய ஸபச்சுவார்த்லத ளின் 

வதாைில்நுட்பம் சார்ந்த விடயங் ளுக்கு வர்த்த  திலைக் ள அதி ாரி ள் 

உதவியளித்துள்ளனர்.  
 

இரண்டாவது சுற்றின் ஸபாது, NTM த வல் திரட்டிற் ான இந்திய தரப்பின் 

பதிலளிப்பு மற்றும் லதத்த ஆலட ள், மிளகு, ஸதயிலல மற்றும் 

வனஸ்பதி என்பன வதாடர்பான ஸ ாட்டாப் பங் ிலன நீக்குவதற் ான 

இலங்ல யின் ஸ ாரிக்ல  என்பன வதாடர்பில் விரிவா  

ஆராயப்பட்டதுடன் இந்திய தரப்பானது அவர் ளின் அக் லறதாரர் ள் 

மற்றும் முன்லனய அதி ாரி ளுடன் இது குறித்து  லந்தாஸலாசிப்பதற்கு 

உடன்பட்டுக் வ ாண்டது. இரண்டு தரப்புக் ளும் வபாருட் ளின் வர்த்த ம் 

மற்றும் ஸசலவ ளின் வர்த்த ம் வதாடர்பில் பரஸ்பர அங் ீ ார 

உடன்படிக்ல  ளிலன (MRAs)  ல யாள்வதன் முக் ியத்துவம் குறித்தும் 

உடன்பட்டுக் வ ாண்டன. இலங்ல யானது ETCA இலல 

ல ச்சாத்திடுவதற்கு முன்பா  நிலறவான ஸநாக்குடன் முன்கூட்டிஸய 

அறுவலட வசய்யும் நி ழ்ச்சித்திட்டம் மற்றும் வர்த்த  வசதிப்படுத்தலின் 

அமுலாக் த்திற் ான மீளாய்வு வசய்யப்பட்ட வலரபு வபாறிமுலறயிலன 

வைங்குவதற்கும் உடன்பட்டுக் வ ாண்டது. வதாைிற்படு குழுக் ள் 

உடன்படிக்ல யின் இலயபான வலரபு வதாடர்பில் தனித்தனியா  

சந்தித்து  லந்துலரயாடியுள்ளன. 

 
 

4.2.  ாகிஸ்தானுக்கான சந்ணத அணுகுமுணறயிணன 

நமம் டுத்துவதற்கான ந ச்சுவார்த்ணதகள்  
 

4.2.1      ாகிஸ்தான் – இைங்ணக சுதந்திர வர்த்தக உடன் டிக்ணக (PSFTA) 

2005 இல் வசயற்பாட்டுக்கு வந்த பா ிஸ்தான் – இலங்ல  சுதந்திர வர்த்த  

உடன்படிக்ல யினத் வதாடர்ந்து இரண்டு நாடு ளுக்குமிலடயிலான இருதரப்பு 

வர்த்த ம்  ைிசமானளவு பங் ளித்துள்ளது.  

இலங்ல ச் சுங் த்திடமிருந்து  ிலடக் ப்வபற்ற தரவு ளுக் லமய, 

மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில் PSFTA இன்  ீழ் பா ிஸ்தானுக் ான 

ஏற்றுமதி ள் 51.60 மில்லியன் அவமரிக்  வடாலர் ளா  இருந்துள்ளதுடன் 

PSFTA இன்  ீைான பா ிஸ்தானிடமிருந்தான இறக்குமதி ள் 20.72 

மில்லியன் அவமரிக்  வடாலர் ளா  இருந்துள்ளது. 
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மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில் PSFTA இன்  ீழ் ஏற்றுமதி வசய்யப்பட்ட பிரதான 

உற்பத்திப் வபாருட் ளா  வதங்கு, வவற்றிலல,  ாய்ந்த ஸதங் ாய் , 9 மி.மி. 
இலன விஞ்சிய தடிப்பிலனக் வ ாண்ட  MDF, ஏலன  றுப்புத் ஸதயிலல 

மற்றும் பகுதியளவில் ஸவதியல் மாற்றத்திற்குட்பட்ட ஸதயிலல 

ஸபான்றன உள்ளடங் ியுள்ளன. 
 

மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில் PSFTA இன்  ீழ் இறக்குமதி வசய்யப்பட்ட 

பிரதான உற்பத்திப் வபாருட் ளினுள் இரும்பின் இலைக் ப்பட்ட அல்லது 

சுற்றுக் குறுக்கு மு ம் அல்லது  லப்பில்லா உருக்கு, அரிசி, புதிய 

ஸதாடம்பைங் ள், 50  ி. ி இற்குக் குலறவான நிலறயில் வபாதியிடப்பட்ட 

ஸபாட்லன்ட் சீவமந்து, ஸ ாதுலம மா, இலறச்சி மற்றும் மீன் 

உருண்லட ள் மற்றும் முத்துச் சிப்பி நத்லத மற்றும் ஏலனய  டல் வாழ் 

உயிரினங் ள் என்பன உள்ளடங் ியுள்ளன. 
 

4.2.1  ாகிஸ்தானுக்கும் இைங்ணகக்குமிணடயிைான வர்த்தக 

பசயைாளர்கள் மட்டத்திைான கூட்டத்தின் 6 ஆவது அமர்வு 

 

வ ாழும்பில் 2016 ஜனவரி 4 ஆம் தி தி நடாத்தப்பட்ட பா ிஸ்தானுக்கும் 

இலங்ல க்குமிலடயிலான வர்த்த  வசயலாளர் ள் மட்டத்திலான 

கூட்டத்தின் 6 ஆவது அமர்விற்கு இலங்ல யின் ல த்வதாைில் மற்றும் 

வர்த்த  அலமச்சின் வசயலாளரும் பா ிஸ்தானிய வர்த்த  அலமச்சின் 

வசயலாளரும் தலலலம தாங் ினர். 
 

கூட்டத்தில் பா ிஸ்தானிய சலுல ப் பட்டியலில் தன்னியக் த் 

துலறயிலன மீள் இலைப்பது குறித்து  லந்துலரயாடப்பட்டது. ஸமலும் 

ஸ ாட்டாப்பங்கு உற்பத்தப் வபாருட் ளுக் ான சந்லத 

அணுகுமுலறயிலன விரிவாக்குதல், பிைக்குத் தீர்வு முலறலம, சில 

இலங்ல  உற்பத்திப் வபாருட் ளுக் ான இறக்குமதி வர்த்த  

விலல ளிலன விதித்தல், முதலீட்டு ஒத்துலைப்பு என்பன வதாடர்பிலும் 

ஆராயப்பட்டது.  
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4.3 புதிய சுதந்திர வர்த்தக உடன் டிக்ணககளில் ணகச்சாத்திடல்: 
 

4.3.1 சனீா மற்றும் இைங்ணகயுடனான உத்நதச சுதந்திர வர்த்தக 

உடன் டிக்ணக 
 

சீன – இலங்ல  சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யிலன ஆரம்பிப்பது 

வதாடர்பான புரிந்துைர்வு உடன்படிக்ல யானது (MoU), வர்த்த  

ஒத்துலைப்பு வதடர்பான கூட்டு வதாைிற்படு குழுவினால் நடாத்தப்பட்ட 

கூட்டு உண்லமலயக்  ண்டறியும் ஆய்வின் அடிப்பலடயில் 2014 

வசப்வரம்பர் 16 ஆம் தி தியன்று ல ச்சாத்திடப்பட்டது. சீன – 

இலங்ல க் ிலடயிலான சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யின் உபாய 

ஸநாக் மானது சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல  ள் / பிராந்திய வர்த்த  

உடன்படிக்ல  ளினூடா  சீனச் சந்லதயில் முன்னுரிலம இறக்குமதி 
தீர்லவ ளிலன அனுபவிக்கும் ஆசிய பிராந்தியத்திலுள்ள சீனாவுக் ான 

எதிர் எதிர் துலற ளில் ஓர் வதாைிற்பாட்டு மட்டத்திலன உருவக்குவதன் 

மூலம் லதத்த ஆலட ள், இறப்பரினாலான உற்பத்திப் வபாருட் ள், 

இரத்தினக் ற் ளும் ஆபரைங் ளும், வதங் ினாலான வபாருட் ள், 

குறித்த சில உைவுப் வபாருட் ள் ஸபான்ற இலங்ல க் ான உபாய 

ஏற்றுமதி அக் லற குறித்த வபாருட் ளுக் ான சீனச் சந்லதயிலுள்ள 

ஒருங் ிலைந்த சந்லத வாய்ப்பு அணுகுமுலறயிலன 

விரிவாக்குவஸதயாகும்.   
 

முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது சுற்றுப் ஸபச்சுவார்த்லத ள் முலறஸய 

2014 வசப்வரம்பர் 17 – 19 வலரயில் வ ாழும்பிலும் 2014 நவம்பர் 26 – 28 

வலரயில் பிஜ்ஜிங் ிலும் நடாத்தப்பட்டன. சுதந்திர வர்த்த  

உடன்படிக்ல யின் மூன்றாவது சுற்றுப் ஸபச்சுவார்த்லத ள் 2016 ஆ ஸ்ட் 

02 – 04 வலரயில் வ ாழும்பில் நடாத்தப்பட்டது. இது வதாடர்பான 

நான் ாவது சுற்றுப் ஸபச்சுவார்த்லத ள் 2016 நவம்பர் 21- 23 வலரயில் 

பிஜ்ஜிங் ிலும் நடாத்தப்பட்டது. 
 

இரண்டு தரப்பிலும் இலங்ல க்கு முக் ியத்துவம் வாய்ந்ததா  

 ருதப்படும் வபாருட் ளின் வர்த்த த்திலனப் வபாறுத்த வலரயில், 2016 

இல் நடாத்தப்பட்ட இரண்டு சுற்றுப் ஸபச்சுவார்த்லத ளின் ஸபாது, வர்த்த  

சுதந்திரமளிப்புக் ான வலரயலற ள் வதாடர்பில் விரவான 

 லந்துலரயாடல் ள் நடாத்தப்பட்டதுடன் வபாருட் ளின் வர்த்த ம் 
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வதாடர்பான உறுப்புலர ளின் எண்ைிக்ல  குறித்த விடயங் ள் நிலறவு 

வபற்றுள்ளன. 

 

சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யின் இயலுமானதான வர்த்த  

சுதந்திமளிப்பிலிருந்து பயலனப் வபறக்கூடிய உள்நாட்டுக் 

ல த்வதாைில் ள் வ ாண்டிக் க்கூடிய அமுலாக் ங் ளிலனக்  ருத்தில் 

வ ாண்டு வலரபு உடன்படிக்ல  குறித்த ஸபச்சுவார்த்லத ள் 

நடாத்தப்பட்டு வரு ின்றன. 
 

வபாருட் ளின் வர்த்த த்தின்  ீழ் வர்த்த  சுதந்திரமளிப்புக் ான 

வலரயலற ள் வதாடர்பில் உடன்பாட்டிலனக்  ாண்பதற் ா  சீனத் 

தரப்பினால் அலைப்பு விடுக் ப்பட்டதுடன் இலங்ல ப் பிரதம மந்திரி 

அவர் ளும் அபிவிருத்தி உபாயங் ள் மற்றும் சர்வஸதச வர்த்த  

இலங்ல  அலமச்சரும் சீன வர்த்த ப் பிரதி அலமச்சருக்குமிலடயில் 

2016 ஒக்ஸடாபரில் வ ாழும்பில் ஸபச்சுவார்த்லத ள் நடாத்தப்பட்டன. 

அலமச்சர் ள் மற்றும் தலலவர் ளின் அறிவுறுத்தல் ளிலனப் பின்பற்றி, 
சீனத் தரப்பினால் முன்வமாைியப்பட்ட 90% உற்பத்தி உள்ளடக் ம் மற்றும் 

10% எதிரிலடப் பட்டியல் வதாடர்பான அவர் ளின் கூட்டங் ளில் 

எட்டப்பட்ட உடன்பாடானது எதிர் ால ஸவலலயின் 

அடிப்பலடயிலானதா  அலமதல் ஸவண்டும். இலங்ல த் தரப்பானது 

அபிவிருத்தி உபாயங் ள் மற்றும் சர்வஸதச வர்த்த  அலமச்சரினால் 

தூதுக்குழுவிற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு ஆ க்கூடுதலா  எதிரீட்டுப் 

பட்டியலின் 30% மற்றும் உற்பத்திப் வபாருள் விடுவிப்பின் 70%  

உள்ளடக் த்திலன விரிவாக்குமாறு குறிப்பிட்டது. இது அலனத்து வரிலச 

அலமச்சுக் ள், மு வராண்லம ள், தனியார் துலற ல த்வதாைில் 

கூட்டலமப்புக் ள் மற்றும் அக் லறதாரர் ள் ஸபான்றவற்றுடன் 

ஆஸலாசலன நடாத்தப்பட்டு வபற்றுக் வ ாள்ளப்பட்ட அங் ீ ாரங் ளின் 

அடிப்பலடயில் வபாருட் ளின் ஸபச்சுவார்த்லத ளுக் ான  

அடிப்பலடயானதா  அலமந்திருந்ததுடன் அதற் ான பிரதிபலிப்புக் ளும் 

 ிலடக் ப் வபற்றுள்ளன.  

இலங்ல  தரப்பானது எதிரிலடயான வர்த்த  மற்றும் வபாருளாதார 

உறவு முலறயின் அடிப்பலடயில் இலங்ல யும் சீனாவும் 

ஸமற்வ ாள் ின்ற ஸபச்சுவார்த்லத ளின் புரிந்துைர்விலன 

அடிப்பலடயா க் வ ாண்டு மூன்றாவது சுற்றுப் ஸபச்சுவார்த்லத ள் 

மீளவும் ஆரம்பிக் ப்பட ஸவண்டுவமன நிலனவூட்டியுள்ளது. ஆல யால், 

இலங்ல யானது, ஸபச்சுவார்த்லத ளின் 3 ஆவது சுற்றில் 
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விடுவிப்புக் ளுக் ான புதிய வலரயலற ளிலன சமர்ப்பித்திருந்தது. 

சீனத் தரப்பானது ஸபச்சுவார்த்லத ளின் முதல் இரண்டு சுற்றுக் ளின் 

வபறுஸபற்றிலனக்  ருத்தில் வ ாள்ளுமாறு இலங்ல யிலன 

வலியுறுத்தியுள்ளதுடன் இலங்ல  ஏற்றுமதியாளர் ள் சீனச் சந்லதயின் 

பிரமாைம், எதிரிலடயான தரிவுக்  ட்டலமப்பு மற்றும் இரண்டு 

தரப்பு ளின் மட்டம் என்பவற்றின்  ாரைமா  சீன இலங்ல  சுதந்திர 

வர்த்த  உடன்படிக்ல யிலிருந்து அதி ளவிலான பயன் லளப் வபற 

முடியுவமனவும் நம்பு ின்றது.  

சீனத் தரப்பானது, 451 தரிவு வரிலச ளுக் ான உடனடிச் சந்லத 

அணுகுமுலறக் ான இலங்ல யின் ஸ ாரிக்ல யிலன முழுலமயா த்  

திருப்திப்படுத்தும் சீனாவின் நிபந்தலன வதாடர்பான வமாத்த தரிவு 

வரிலச ளின் 30% வந ிழ்வுப் வபாருட் ளுக் ான எதிரீட்டுப் 

பட்டியலிலனக் குலறப்பதற் ா  இலங்ல  தரப்பினால் தயக் த்துடன் 

முன்லவக் ப்பட்டு, அலமச்சரிடமிருந்து அதற் ான அதி ாரத்திலனப் 

வபறப்பட்டுள்ளலத அவதானித்துள்ளது. இலங்ல  தூதுக்குழுவானது, 

சீனாவுக் ான இலங்ல யின் ஏற்றுமதி ள் நான் ிலிரந்து ஐந்து வலரயில் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்லளலம, சீனாவின் வபாருளாதார அளவும் 

ஆற்றலும், சிறியதும் நலிவலடந்ததுமான இலங்ல யின் வபாருளாதாரம் 

மற்றும் ஏற்றுமதி ளிடமிருந்து வபறப்படு ின்ற பயன் ள் குறித்த 

சாத்தியமான வருமானம் ஸபான்ற வசலவுப் பயன்வாய்ந்த 

 ாரைி ளினால் எதிரிலட பட்டியலின் உள்ளடக் மானது 30% தரிவு 

வரிலச ளில் அதி மானவற்றிலன உள்வாங்குவதற்கு சாத்தியமற்றதா ி 
விட்டது. 

சீனத் தரப்பானது, இலங்ல யின் புதிய முன்வமாைிவு குறித்து அதன் 

அதிருப்தியிலனத் வதரிவித்துள்ளதுடன் தரிவு வரிலச ள் மற்றும் 

வர்த்த  அளவு என்பவற்றின் நியதி ளின்படி உற்பத்தி உள்ளடக் த்தின் 

90% இற்கு அலமவா  அதன் நிலலப்பாட்டிலன வலியுறுத்தியுள்ளதுடன் 

10% ஆ வுள்ள அதன் எதிரிலட பட்டியலானது மாற்றமலடயதுள்ளது.  

சீனத் தரப்பானது, வமாத்த தரிவு வரிலச ளின் 10% இற்கு எதிரிலடப் 

பட்டியலிலனக் குலறப்பதற்கு இலங்ல  தரப்பிலன 

ஊக்குவித்துள்ளதுடன்  ஏலனய ஆக்  முலற ள் ஸபான்ற வலரயலற 

 லந்துலரயாடலிலுள்ள வல யடீு ளின் நிறுத்தம் மற்றும் நீண்ட 

நிலலமாற்ற  ாலப்பகுதி ளின் சாத்தியப்பாட்டிலன வவளிக்வ ாைருதல் 

எனபன வதாடர்பிலும் இைங் ிக் வ ாண்டது.  
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இரண்டு தரப்புக் ளும் இலங்ல  தரப்பினால் முன்லவக் ப்பட்ட 

விடிவிப்புக் ான தனியான வலரயலற ள் குறித்து ஸமலும் 

ஸபச்சவார்த்லத ளிலன நடாத்தியுள்ளன. வவற்றி ரமான 

 ாலப்பகுதியில், இலங்ல  தரப்பானது ஸமலும் இரண்டு  ட்டங் ளில் 

வபாறப்ஸபற் ப்படக் கூடிய விடுவிப்பு உள்ளடக் த்திலனக் வ ாண்டதா  

TLP I மற்றும் TLP II எனும் இரண்டு  ட்டங் லளக் வ ாண்ட தரிவு விடுவிப்பு 

நி ழ்ச்சித்திட்டத்திலன முன்வமாைிந்துள்ளது. இதற்குப் பதிலளித்த சீனத் 

தரப்பானது, அதன் சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யின் அடிப்பலடயில், 

விடுவிப்பின் குலறந்த மட்டத்தின்  ாரைமா  சமநிலலப்படுத்தப்பட்ட 

ஸபரம்ஸபசலிலனப் வபற்றுக் வ ாள்வது மி வும்  டினமானவதனவும் 

 ம்பனி ள் எதிர்பார்ப்புக் ள் மற்றும் நிச்சயத்தன்லம என்பவற்றின் 

குலறபாடு  ாரைமா  நன்லம லளலப வபற முடியாது எனவும் 

வலியுறுத்தியுள்ளது. இலங்ல யானது குறித்த சில ல த்வதாைில் ள் மீது  

அமுல்படுத்தப்பட ஸவண்டிய சீராக் ல் ளுக்கு அனுமதியளிப்பதற்கு 

நீண்ட வர்த்த  விடுவிப்பு  ாலப்பகுதியிலனக் ஸ ாருவதற்கு 

விரும்பு ின்றது. பாரிய முக் ியத்துவமானது இலங்ல யின் உற்பத்திப் 

வபாருட் ளுக் ான சந்லத அணுகுமுலறயிலன ஸமம்படுத்துவதற் ான 

தரிவல்லா தலட ளிலனக்  ண்டறிவதற்கு அதி  முக் ியத்துவம் 

அளிக் ப்பட்டுள்ளது. 

சீன – இலங்ல  சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யானது வபாருட் ள், 

ஸசலவ ளின் வர்த்த ம், முதலீடு, சு ாதாரம் மற்றும் பாது ாப்பு 

நியமங் ள் (SPS&TBT), வபாருளாதார மற்றும் வதாைில்நுட்ப ஒத்துலைப்பு, 

சுங்  நலடமுலற ள் மற்றும் வர்த்த  வசதிப்படுத்தல், வர்த்த  

நிவாரைங் ள் ஸபான்றவற்றில் கூடிய  வனம் வசலுத்து ின்றது. 
 

சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யின் மூல விதி ள் குறித்த விடயமானது 

PSRs முன்வமாைிவு ளின் மி ப் வபரிய வபரும்பான்லமயின் மீது 

வபறப்பட்ட உடன்பாட்டின் அடிப்பலடயில் ஸபசப்பட்டது. 
 

வர்த்த த் திைக் ளமானது வபாருட் ளின் வர்த்த ம், மூல விதி ள் 

மற்றும் வர்த்த  நிவாரைங் ள் எனும் வபயரிலான மூன்று வதாைிற்படு 

குழுக் ளிலனத் தலலலமயா க் வ ாண்டுள்ளதுடன் அபிவிருத்தி 
உபாயங் ள் மற்றும் சர்வஸதச வர்த்த  அலமச்சின் வ ாள்ல  

வநறிப்படுத்தலின்  ீழ் வதாைிற்படும் ஏலனய ஆறு வதாைிற்படு 

குழுக் ளுக்குத் ஸதலவயான வதாைில்நுட்ப நிபுைத்துவத்திலன 

வைங்கு ின்றது. 
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தனியார் துலறயிலனச் ஸசர்ந்த அக் லறதாரர் ள் ஒன்றிலன 

உள்ளடக் ியதா  தயாரிப்புசு வசயல்முலறவயான்றிலனத் 

தயாரிப்பதற் ான சம்பவங் ளின் எண்ைிக்ல  குறித்து 

 லந்தாஸலாசலன நடாத்தியுள்ளனர். 
 

 

4.3.2 சிங்கப்பூர் மற்றும் இைங்ணகயுடனான உத்நதச சுதந்திர வர்த்தக 

உடன் டிக்ணக 
 

இலங்ல  மற்றும் சிங் ப்பூர் ஆ ியன அபிவிருத்தி உபாயங் ள் மற்றும் 

சர்வஸதச வர்த்த  அலமச்சின் தீர்மானத்திற் ிைங் , சிங் ப்பூரினால் 

நலடமுலறப்படுத்தப்படும் உண்லமயிலனக்  ண்டறியும் ஆய்விலனத் 

வதாடர்ந்து 2016 ஜூனில் நவனீ, விரிவான சுதந்திர வர்த்த  

உடன்படிக்ல யிலன முன்வனடுத்துச் வசல்லவிருப்பதா  

அறிவித்துள்ளன. 
 

உத்ஸதச சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யிலன ஸநாக்கு மற்றும் 

உள்ளடக் ம் வதாடர்பில் இலங்ல  மற்றும் உரிய நிறுவனங் ளுடன் 

ஆரம்ப  ட்ட ஸபச்சுவார்த்லத ளிலன நடாத்துவதற் ா  

சிங் ப்பூரிலிருந்தான தூதுக்குழுவவான்று 2016 ஜூலல 7 ஆம் தி தியன்று 

இலங்ல க்கு வருல  தந்தது. சிங் ப்பூருக்கு வ ௌரவ. இலங்ல ப் பிரதம 

மந்திரி அவர் ளினால் ஸமற்வ ாள்ளப்பட்ட அரச முலறப் பயைத்தின் 

ஸபாது இலங்ல க் ான வ ௌரவ. அபிவிருத்தி உபாயங் ள் மற்றும் 

சர்வஸதச வர்த்த  அலமச்சர் மற்றும் சிங் ப்பூருக் ான வ ௌரவ. 

ல த்வதாைில் மற்றும்  வர்த்த  அலமச்சர் ஆ ிஸயாரினால் 2016 ஜூலல 

18 ஆம் தி தியன்று ல ச்சாத்திடப்பட்டதுடன் ஸபச்சுவார்த்லதயிலன 

ஆரம்பிப்பது வதாடர்பான கூட்டு அறிக்ல வயான்றும் வவளியிடப்பட்டது. 

2016 ஆ ஸ்ட், ஒக்ஸடாபர் மற்றும் டிசம்பரில் சிங் ப்பூருடன் மூன்று 

சுற்றுப் ஸபச்சவார்த்லத ள் வ ாழும்பிலும் சிங் ப்பூரிலும் 

நடாத்தப்பட்டுள்ளன. 

வர்த்த  திலைக் ளமானது வதாைிற்படு குழுக் ளுக் ான வதாைில்நுட்ப 

நிபுைத்துவத்திலனயும் வைங் ியுள்ளது. வபாருட் ளின் வர்த்த ம், 

வர்த்த  நிவாரைம் மற்றும் மூல விதி ள் எனும் வபயரிலான மூன்று உப 

குழுக் ளுக்கு வர்த்த  திலைக் ளம் தலலலம வ ித்திருந்தது.  
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4.4   கூட்டுப் ப ாருளாதார ஆணைக்குழுக்களுக்களின் 

ந ச்சுவார்த்ணதகள் (JEC) 

இலங்ல யின் இரு தரப்பு வர்த்த  உறவு ளிலனப் வபாறுத்த வலரயில், வர்த்த  

திலைக் ளமானது, முக் ிய வர்த்த  பங் ாளர் ளுடன் இலைந்து தாபித்த 

வர்த்த ம் மற்றும் வபாருளாதார ஒத்துலைப்பு வதாடர்பான கூட்டு 

ஆலைக்குழுக் ளுக் ான ஸ ந்திர நிலலயமா  வர்த்த  திலைக் ளம் 

வதாைிற்பட்டு வரு ின்றது. வர்த்த  திலைக் ளமானது, கூட்டு 

ஆலைக்குழுக் ளின் தீர்மானங் ளிலன வகுத்தல், ஒருங் ிலைத்தல் மற்றும் 

அமுலாக் ல் நிலலயிலிருந்து கூட்டு ஆலைக்குழுக் ளின்  ீைான இருதரப்பு 

வர்த்த  ஸபச்சுவார்த்லத ளிலன நடாத்துவதற்குத் ஸதலவயான அலனத்து 

வதாைிற்பாடு ளிலனயும் நிலறஸவற்றி வரு ின்றது. இத்தல ய கூட்டு 

ஆலைக்குழு உடன்படிக்ல  ள் இத்தல ய நாடு ளுக் ான இலங்ல யின் 

ஏற்றுமதி ளிலன விருத்தி வசய்வதற்கும் விரிவாக்குவதற்குமான 

வசதி ளிலன ஏற்படுத்துக் வ ாடுத்துள்ள அஸதஸவலளயில் வர்த்த ம் 

வதாடர்பான நடவடிக்ல  ளில் வதாைில்நுட்ப மற்றும் வபாருளாதார 

ஒத்துலைப்புக் ான ஊக்குவிப்பிலனயும் வைங் ியுள்ளன. 

 

வர்த்த  திலைக் ளமானது, குறித்த மீளாய்வு ஆண்டு  ாலப்குதியில் 

அலமச்சர் ள் / வசயலாளர் ள் / சிஸரஷ்ட அதி ாரி ள் மட்டத்தில் நடாத்தப்பட்ட 

பின்வரும் கூட்டு ஆலைக்குழுக் ள்/ குழுக் ளின்  ீைான வர்த்த த்துடன் 

வதாடர்புலடய வியடங் ளுக்குப் வபாறுப்பு வாய்ந்ததாகும்.  

 

 

4.4.1 இைங்ணக – ரஷிய அரசாங்கங்களுக்கிணடயிைான வர்த்தகம், 

ப ாருளாதாரம், விஞ்ஞானம் மற்றும் பதாழில்நுட்  ஒத்துணழப்பு 

மீதான கூட்டு ஆணைக்குழு 
 

பல்ஸவறு இருதரப்பு வர்த்த , விஞ்ஞான மற்றும் வதாைில்நுட்ப 

ஒத்துலைப்பு வதாடர்பான பல்ஸவறு விடயங் ளுக்குத் தீர்வு  ாண்பதற்கும் 

 லந்துலரயாடல் லள ஸமற்வ ாள்வதற்குமான ஓர் முதன்லம 

வபாறுமுலறயா த் தி ழ் ின்ற வர்த்த ம், வபாருளாதாரம், விஞ்ஞானம் 

மற்றும் வதாைில்நுட்ப ஒத்துலைப்பு மீதான இலங்ல  – ரஷிய 

அரசாங் ங் ளுக் ிலடயிலான கூட்டுப் வபாருளாதார ஆலைக்குழுவின் 

முதலாவது கூட்டம் வமாஸ்ஸ ாவில் 2016 வபப்ரவரி 10 இலிருந்து 12 

வலரயில் நடாத்தப்பட்டது.  

 
 

இருதரப்பு வர்த்த  உறவு ளில் குறிப்பிடத்தக்  உள்ளார்ந்தமான 

ஸதறக்கூடியதான நிலல  ாைப்படாலமயினால் இருதரப்பும் இருதரப்பு 

வர்த்த ம், முதலீடு மற்றும் விஞ்ஞான ஒத்துலைப்பிலன அதி ரிக்கும் 

வல யிலான வைிமுலற ளிலனக்  ண்டறிவதில் ஆக் பூர்வமான 

 லந்துலரயாடல் ளிலன ஸமற்வ ாண்டிருந்தன. குறித்த 
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 லந்துலரயாடல் ள் ஸமற்வ ாள்ளப்பட்ட  ாலப்பகுதியில் ரஷிய 

சந்லதயில் இலங்ல த் ஸதயிலலயிலன ஊக்குவிப்பது குறித்தும் 

இலங்ல  இரத்தினக்  ற் ளுக் ான பாரிய சந்லத வாய்ப்பிலனப் வபற்றுக் 

 ாள்வது குறித்தும்  வனம் வசலுத்தப்பட்டன.   
 
 

வர்த்த ம், முதலீடு,  ல்வி, ல த்வதாைில், விவசாயம், சுங் ம், 

வதாைில்நுட்ப மற்றும் விஞ்ஞானம் துலற ள் இலங்ல க்கும் 

ரஷியாவுக்குமிலடயில் பாரிய ஒத்துலைப்பு வைங் ப்பட ஸவண்டிய 

துலற ளா  இனங் ாைப்பட்டுள்ளதுடன் இது வதாடர்பில் ரஷிய 

தரப்புக் ான முன்வமாைிவு ளும் சமர்ப்பிக் ப்பட்டுள்ளன.  
 

 

குறித்த அமர்வின், ரஷிய சந்லதக்கு இலங்ல  ஏற்றுமதியாளர் ள் தமது 

மீன் மற்றும் மீன்பிடி உற்பத்தி ளின் ஏற்றுமதிப் வபாருட் ளிலன 

எற்றுமதி வசய்வதற் ான அங் ி ாரத்திலன வைங்கும் வபாருட்டு ரஷிய 

விலங்கு ஸவளாண்லம அதி ாரசலபயின் Rosselkhoznadzor இனால் 

இலங்ல  மீன்பிடி தாபனங் ளிலன ஆய்வ்விலனப் பூர்தி வசய்வதற்கு 

அமர்வின் ஸபாது இரண்டு தரப்பும் இைங் ிக் வ ாண்டன. உடனடி 

நடவடிக்ல யா , நீண்ட ாலமா  விடயமா   ாைப்பட்ட ஆய்வானது 

2016 மார்ச்சில் இடம்வபற்றுள்ளது.  ாண்பு ளின் இறுதி அறிக்ல யானது 

அவர் ளின் அங் ீ ாரத்திலனப் வபறும் வபாருட்டு Rosselkhoznadzor இற்கு 

அனுப்பி லவக் ப்பட்டுள்ளது.  

 
 

4.4.2.  இைங்ணக மற்றும் ஈரானுக்குமிணடயிைான ப ாருளாதார 

ஒத்துணழப்புக்கான கூட்டு ஆணைக்குழு (JCEC) 

இலங்ல  – ஈரான் வபாருளாதார ஒத்துலைப்புக் ான கூட்டு 

ஆலைக்குழுவானது (JCEC) இரண்டு நாடு ளுக்குமிலடயிலான வர்த்த , 

 லாச்சார,  ல்வி மற்றும் சமூ  உறவு ளிலன ஸமலும் விரிவாக்கும் 

ஸநாக்குடன் ஆரம்பிக் ப்பட்டது.   
 

இலங்ல  மற்றும் ஈரானுக்குமிலடயிலான வபாருளாதார 

ஒத்துலைப்புக் ான கூட்டு ஆலைக்குழுவின் 11 ஆவது அமர்வானது 

இலங்ல யின் ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  அலமச்சர் வ ௌரவ. ரிசாட் 

பதியுதின் மற்றும் ஈரானிய வலுத்துலற அலமச்சர் அதி ஸமதகு 

திரு.ஹமிட் ஹிற்வசயின் அவர் ளின் இலைத் தலலலமயின்  ீழ் 2016 

வபப்ரவரி 24 – 25 வலரயில் வ ாழும்பில் நடாத்தப்பட்டது.  இரண்டு 

தரப்பும் வர்த்த ம், வபாருளாதாரம், சுங்  ஒத்துலைப்பு, வங் ியியல், 
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சு ாதாரம், விஞ்ஞானமும் வதாைிநுட்பமும்,  ல்வியும்  லாச்சாரமும், 

மின்சக்தியும் வலுவும், ஸபாக்குவரத்து நிருமாை ஒத்துலைப்பு மற்றும் 

வதாலலத்வதாடர்பு உள்ளடங் லான பரந்துப்ட துலற ளில் வபாருளாதார 

ஒத்துலைப்பிலன ஸமம்படுத்துவதற்கு உடன்பட்டுக் வ ாண்டன. 
 

இரண்டு தரப்பும் புடலவக் ல த்வதாைில், சுரங்  ல த்வதாைில் மற்றும் 

உைவுப் பதனிடல் ல த்வதாைில் ஆ ிய துலற ளில் வதாைில்நுட்ப 

ஒத்துலைப்பிலன பரிமாறிக் வ ாள்வதற் ான தமது அக் லறயிலன 

வவளிப்படுத்தியிருந்தன. பின்வரும் புரிந்துைர்வு உடன்படிக்ல  ள் 

இரண்டு தரப்புக் ளினாலும் நிலறவு வசய்யப்பட்டு வரு ின்றன; 
 

• சுங்  ஒத்துலைப்பு வதாடர்பான புரிந்துைர்வு உடன்படிக்ல  

• சு ாதார மருந்து ள் மற்றும் மருத்துவ உப ரைம் மிதான 

புரிந்துைர்வு உடன்படிக்ல  

• விஞ்ஞான வதாைில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக் ம் மீதான 

புரிந்துைர்வு உடன்படிக்ல  

• நியமங் ள் மீதான புரிந்துைர்வு உடன்படிக்ல  

 

 

 

4.4.3. இைங்ணக  - ஐக்கிய அபமரிக்க வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு 

சட்டரீதியான உடன் டிக்ணக (TIFA) 
 

இலங்ல  – ஐக் ிய அவமரிக்  வர்த்த  மற்றும் முதலீட்டு சட்டரீதியான 

உடன்படிக்ல  (TIFA) ஸபரலவக் கூட்டமானது வவா ிங்டன், டி.சி இல் 2016 

ஏப்பிரல் 28  அம் தி தியன்று நடாத்தப்பட்டது. 
 

இரண்டு அரசாங் ங் ளும் ஐக் ிய அவமரிக் ா மற்றும் 

இலங்ல க் ிலடயிலான இருவைி வர்த்த ம் மற்றும் முதலீட்டிலன 

 ைிசமானளவு அதி ரிக்கும் ஸநாக் த்திற் ா  வர்த்த ம் மற்றும் 

முதலீட்டிலன அதி ரிப்பதற் ான ஐக் ிய அவமரிக்  மற்றும் முதலீட்டு 

கூட்டுச் வசயல்திட்டத்திலன பின்பற்றியுள்ளன. கூட்டுச் 

வசயல்திட்டமானது அதன் இலக் ிலன அலடந்து வ ாள்வதற் ா  ஐந்து 

வருட  ாலப்பகுதியில் அதன் இலக் ிலன அலடந்து வ ாள்வதலன 

இலக் ா க் வ ாண்டுள்ளது. அதன் ஸநாக் மானது, இலங்ல யின் வர்த்த  

மற்றும் முதலீட்டு முலறயிலன உல  நியமங் ளுக்கு 

மாற்றுயலமத்தல், இலங்ல யின் நலடமுலற எற்றுமதி ளின் ஸபாட்டித் 

தன்லமயிலன ஸமம்படுத்துதல், புதிய சந்லத ளிலன ஸமம்படுத்துதல், 

புதிய சந்லத ளிலன விருத்தி வசய்தல், பிராந்திய ஸசலவ லமயமா  

இலங்ல யின் தகுதி நிலலயிலன உயர்த்துதல், ஐக் ிய அவமரி ா – 

இலங்ல  வியாபார சமு ம் ஆ ியவற்றிற் ிலடயிலான 
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உறவுமுலறயிலன ஸமம்படுத்துதல், ஐக் ிய அவமரிக்  தரிவு 

முன்னுரிலம எற்பாடு ளின் பாரிய பயன்பாடு, வதாைிலாளர் 

உரிலம லள வலுவுட்டுதலும், இனசார் மற்றும் சூைல்சார் நிலலயான 

தயாரிப்புத் வதாைில் ள், குறிப்பா  இலங்ல யின்  RMG துலற, வியாபாரத் 

ஸதலவ ளுக்குப் வபாருத்தமான முலறயில்  ல்விசார் துலறயிலன 

விருத்தி வசய்தல் மற்றும் வியாபாரம் மற்றும் வர்த்த  துலற ளில் 

விஸசடமா  வபண் லள சமு த்தின் அலனத்து துலற ளிலும் 

பங்வ டுக் ச் வசய்யும் வல யில் நடவடிக்  எடுத்தல் என்பனவற்றிலன 

உள்ளடக் ியுள்ளது. 
  

ஐக் ிய அவமரிக்  மற்றும் இலங்ல  வர்த்த  மற்றும் முதலீட்டு 

சட்டரிதியான உடன்படிக்ல யானது வ ாழும்பில் 2016 வசப்வரம்பர் 01 இல் 

நடாத்தப்பட்டதுடன் இலங்ல யானது கூட்டுச் வசயல்திட்டத்திலன 

நிலறவு வசய்துள்ளது. 

 

 

4.4.4. வர்த்தக மற்றும் ப ாருளாதார உறவுகளின் ஒத்துணழப்பு மீதான 

இைங்ணக – ஐநராப் ிய ஒன்றிய பதாழிற் டு குழு 
 

வர்த்த  மற்றும் வபாருளாதார உறவு ள் ஒத்துலைப்பு மீதான இலங்ல  – 

ஐஸராப்பிய ஒன்றிய வதாைிற்படு குழுவானது, இரு தரப்பு, பிராந்திய 

மற்றும் பல் தரப்பு மட்டங் ளில் தாக் த்திலன ஏற்படுத்தும் வர்த்த  

மற்றும் வபாருளாதார ஒத்துலைப்பு விடயங் ள் குறித்து 

 லந்துலரயாடுவதற் ா  வபல்ஜியம், புரு ல் ில் 2016 ஸம 11 ஆம் தி தி 
சந்தித்துக் வ ாண்டது. 2016 ஜூன் நடுப்பகுதியிஸலனும் GSP+ 

விண்ைப்பத்திலனச் சமர்ப்பிக்  ஸவண்டிய ஸதலவயானது, வர்த்த ப் 

பைிப்பாளர் நாய த்தின் தலலலமயிலான இலங்ல த் 

தூதுக்குழுவினால் நீடிக் ப்பட்டது. 
 

4.4.5. இைங்ணக – ப ைாரஸ் கூட்டுப் ப ாருளாதார ஒத்துணழப்பு 
 

இலங்ல  – வபலாரஸ் கூட்டுப் வபாருளாதார ஒத்துலைப்பின் 2 ஆவது 

அமர்வானது வபலாரஸ் குடியரசின் மின்ஸ்க் ந ரில் 2016 ஆ ஸ்ட் 19 ஆம் 

தி தியன்று நடாத்தப்பட்டது. இக் லந்துலரயாடலின் ஸபாது இரண்டு 

தரப்பும் இரண்டு நாடு ளுக்குமிலடயில் விஞ்ஞான ஒத்துலைப்பு மீதான 

உடன்படிக்ல வயான்றிலல ல ச்சாத்திடுவதற்கு உடன்பட்டுக் 

வ ாண்டதுடன் வபாருளாதார  ருத்திட்டங் லள ஸமலும் விருத்தி 
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வசய்வது குறித்தும் இரண்டு நாடு ளுக்குமிலடயிலான வர்த்த  

உறவு லள விருத்தி வசய்வது குறித்தும்  லந்துலரயாடப்பட்டது. 

விஞ்ஞானம் மற்றும் வதாைில்நுட்பம் குறித்து இரு தரப்பு உறவு லள 

வலுவூட்டும் வபாருட்டு இரண்டு நாடு ளுக்குமிலடயில் விஞ்ஞான 

ஒத்துலைப்பு மீதான உடன்படிக்ல யில் ல ச்சாத்திடுவதற்குத் 

ஸதலவயான அங் ீ ாரத்திலனப் வபறுவதற்கு கூட்டத்தில் இரண்டு 

தரப்பும் இைங் ிக் வ ாண்டன. 

 

4.4.6. ப ாருளாதார மற்றும் பதாழில்நுட்  ஒத்துணழப்பு மீதான 

இைங்ணக – துருக்கி கூட்டு குழுக் கூட்டம்  (JCETC)  

முதலாவது JCETC கூட்டம் இலங்ல யின் ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  

அலமச்சர் வ ௌரவ. ரிசாட் பதியுதீன் அவர் ள் மற்றும் துருக் ியின்  ல்வி 
அலமச்சர் வ ௌரவ.இம்வ ட் ஜில்மாஸ் ஆ ிஸயாரின் இலைத் 

தலலலமயில் துருக் ி, அன் ாராவில் 2016 நவம்பர் 11 – 12 வலர 

நடாத்தப்பட்டது.  
 

பிரச்சலன ளுக்குத் தீர்வு  ாண்பதற் ான வசதி லள ஏற்படுத்திக் 

வ ாடுப்பதற்கும் இரண்டு நாடு ளுக்குமிலடயிலான வர்த்த  மற்றும் 

வபாருளாதார ஒத்துலைப்பிலன விரிவாக்குவதற் ான புதிய 

முன்வமாைிவு ளிலன சமர்ப்பித்தல் என்பவற்றிற் ான மி ப் வபரிய 

ஸமலடயா  JCETC விளங்கு ின்றது. 
 

இலங்ல  மற்றும் துருக் ி என்பன அண்லமய வரலாற்று 

 ாலப்பகுதியில் 68 வருடங் ளுக்கு ஸமல் முலறயா  தாபிக் ப்பட்ட 

இராஜதந்திர உறவு லள அனுபவித்து வரு ின்றன. 1991 இல் இலங்ல  – 

துருக் ி கூட்டுக் குழுவிலன தாபிப்பதற் ான ஆரம்பிக்குல  வதாடர்பில் 

இரண்டு நாடு ளுக்குமிலடயில் உறுதியான பங்குடலம உறவானது 

 ாைப்பட்ட்டது. 1 ஆவது கூட்டத்தில் வர்த்த ம் மற்றும் முதலீடு, 

ல த்வதாைில், விவசாயம் மற்றும் நீரியல் ,  ப்பல்துலற, நிருமாைம் 

மற்றும்  ல்வி ஸபான்ற துலற ள் உள்ளடங் லான விடயங் ளில் 

பரந்தளவிலான ஒத்துலைப்பிலன வைங்குவதற்கு உடன்பட்டுக் 

வ ாண்டன. 
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4.4.7. இைங்ணக –  ங்களாநதஸ் கூட்டுப் ப ாருளாதார ஆணைக்குழு 

 

பங் ளாஸதஸ் – இலங்ல  கூட்டு ஆலைக்குழுவின் 5 ஆவது 

அமர்வானது வ ாழும்பில் 2016 நவம்பர் 09 ஆம் தி தியன்று 

நடாத்தப்பட்டது. 5 ஆவது அமர்வின் அங்குரார்ப்பை நி ழ்வில் இலங்ல  

ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  அலமச்சர் வ ௌரவ.ரிசாட் பதியுதீன் 

அவர் ளும் பங் ளாஸதஸ் வர்த்த  அலமச்சர் வ ௌரவ. வராலபல் 

அஹமட் அவர் ளும்  லந்த வ ாண்டிருந்தார் ள். 
 

கூட்டுப் வபாருளாதார ஆலைக்குழுவானது இரண்டு நாடு ளும் தமது 

வபாருளாதார மற்றும் வர்த்த  விடயங் ள் வதாடர்பில் 

 லந்துலரயாடுவதற்கும் அலவ வதாடர்பில் தீர்வு லளக் 

 ாண்பதற்குமான பிரதான அலமப்பா  விளங்கு ின்றது. வபாருளாதார 

வதாைில்நுட்ப ஒத்துலைப்புக் ான இலங்ல  – பங் ளாஸதஸ் கூட்டு 

ஆலைக்குழுவின்  ீழ், வர்த்த ம், வாைிபம் மற்றும் ல த்வதாைில் ள், 

வான் ஸசலவ ள், சுற்றுலா,  ப்பல்துலற, த வல் வதாலலத்வதாடர்பு 

ஸபான்ற துலற ளில் தமது ஒத்துலைப்பிலன வைங்குவதற்கு 

உடன்பட்டுக் வ ாண்டன. 
 

பங் ளாஸதஸ் மற்றும் இலங்ல  என்பன வதன்னாசிய சுதந்திர வர்த்த ப் 

பிரஸதசத்தின்  (SAFTA), தற்ஸபாது ஆசிய பசுபிக் வர்த்த  

உடன்படிக்ல வயனப் (APTA), வபயரிடப்பட்ட பாங்வ ாக் உடன்படிக்ல , 

வபாருளாதார மற்றும் வதாைில்நுட்ப ஒத்துலைப்புக் ான வங் ளா 

விரிகுடா ஆரம்பிக்குல  (BIMST-EC), வர்த்த  முன்னுரிலம ளுக் ான 

உல ளாவிய முலறலம (GSTP) மற்றும் பிராந்திய ஒத்துலைப்புக் ான 

இந்து சமுத்திர றிம் கூட்டலமப்பு (IOR-ARC) என்பவற்றின் உறுப்பு 

நாடு ளாகும். 
 

4.4.8. வர்த்தகம் மற்றும் ப ாருளாதார ஒத்துணழப்பு மீதான இைங்ணக  

உக்கிபரயின் அரசாங்கங்களுக்கிணடயைான கூட்டு ஆணைக்குழு 

மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில், வர்த்த  திலைக் ளமானது வர்த்த ம் மற்றும் 

வபாருளாதார ஒத்துலைப்பு மீதான இலங்ல  – உக் ிவரயின் 

அரசாங் ங் ளுக் ிலடயிலான உடன்படிக்ல யிலனப் பூர்த்தி 
வசய்வதற்கு நடவடிக்ல யிலன எடுத்துள்ளதுடன் அதில் 

ல ச்சாத்திடுவதற்கு அலமச்சரலவ அங் ீ ாரம்  ிலடக் ப்வபற்றுள்ளது. 
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4.4.9. மீன் ிடி உற் த்திகள் மீதான EU-IUU  தணடயிணன  ீக்குதல் 

வர்த்த த் திலைக் ளமானது ஐஸராப்பிய அதி ாரி ளினால் 

விதிக் ப்படும் பல்ஸவறு நிபந்தலன ளுக்குட்பட்டு இலங்ல யிலுள்ள 

மீன்பிடி அதி ாரி ளுடனும் ஐஸராப்பிய ஆலைக்குழுவுடனும் இலைந்து 

பைியாற்றியுள்ளது.  
 

 

அதன்பின்னர், ஐஸராப்பிய ஒன்றியமானது ஐஸராப்பிய ஒன்றியத்தின் 

உத்திஸயா பூர்வ நாஸளட்டில் ஸபரலவ அமுலாக் ல் தீர்மானத்திலன 

வவளியடீு வசய்துள்ளதுடன் 2016 ஜூன் 23 ஆம் தி தியிலிருந்து 

இலங்ல யின் மீன்பிடி உற்பத்தி ளின் இறக்குமதி மீது ஐஸராப்பிய 

ஒன்றியத்தினால் விதிக் ப்பட்ட தலடயானது நீக் ப்பட்டது. 

இலங்ல யிலிருந்தான மீன்பிடி உற்பத்தி ளின் ஏற்றுமதி ள் இறக்குமதி 
தலட விதிப்பிற்கு முன்பா  இருந்த மட்டங் ளிலிருந்து படிப்படியா  

அதி ரித்து வரு ின்றது.  
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5.  ிராந்திய ப ாருளாதார ஒத்துணழப்பு 

இலங்ல யானது அதன் பிராந்திய வர்த்த ம் மற்றும் APTA, SAPTA, SAFTA, BIMSTEC 

மற்றும் IORA எனும் வபயருலடய வபாருளாதார ஏற்பாடு ளில் வதாடர்ந்தும் 

பிரதான பாத்திரத்திலன வ ித்து வரு ின்றது.   

 

5.1 ஆசிய  சு ிக் வர்த்தக உடன் டிக்ணக பதாடர் ான (APTA) 

ந ச்சுவார்த்ணதகளிணனத் பதாடர்ந்தும் முன்பனடுத்தல் 
  

1975 ல ச்சாத்திடப்பட்டு முதலாவது பாங்வ ாக் உடன்படிக்ல  என 

அலைக் ப்பட்ட ஆசிய பசுபிக் வர்த்த  உடன்படிக்ல யானது (APTA) 2005 இல் 

ல ச்சாத்திடப்பட்டுள்ளதுடன் வரிச் சலுல  ள் வதாடர்பான மூன்றாம் சுற்றுப் 

ஸபச்சுவார்த்லத ள் நிலறவலடந்தலதத் வதாடர்ந்து அது 2006 வசப்வரம்பர் 1 ஆம் 

தி தியிலிருந்து அமுலுக்கு வந்தது. 

ஆசிய பசுபிக் வர்த்த  உடன்படிக்ல யின் (APTA) நிலலயியல் குழுவின் 49 

ஆவது அமர்வு தாய்லாந்தின் பாங்வ ாக் ில் 2016 வசப்வரம்பரில் 

நடாத்தப்பட்டது. இந்த அமர்வின் ஸபாது, நிலலயியல் குழுவானது 

வர்த்த  வசதிப்படுத்தல், முதலீடு மற்றும் ஸசலவ ள் மீதான 

சட்டரீதியான உடன்படிக்ல யின் வதாைிற்பாட்டு சான்றுப்படுத்தல் 

நலடமுலற மற்றும் அமுலாக் லுக் ான வைிமுலற எனபவற்றிலன 

விருத்தி வசய்வதற் ா  ஸமலும்  லந்துலரயாடல் லள நடாத்தியுள்ளது. 

உறுப்பு நாடு ள், தாய்லாந்து, பாங்வ ாக் ில் 2017 ஜனவரியில் 

நடாத்தப்படுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள APTA அலமச்சர் ள் 

மட்டத்திலான ஸபரலவயின் 4 ஆவது அமர்வின் ஸபாது APTA இன்  ீைான  

ஸபச்சுவார்த்லத ளிலன நிலறவு வசய்வதற்குத் தீர்மானித்திருந்தன. 
 

உற்பத்தி நாட்டுச் சான்றிதழ் ளின் இலத்திரனியல் வடிவத்திலன 

அறிமு ப்படுத்தும் ஸநாக்குடன், உறுப்பு நாடு ளிலனச் ஸசர்ந்த 

பிரதிநிதி ளின் பங்குபற்றுதலுடன் வதன்வ ாரிய சிஸயாலில் 2016 

நவம்பரில் விைிப்புைர்வு வசயலமர்வு ஒன்று நடாத்தப்பட்டது. இந்த 

வசயலமர்வுக்கு சமாந்தரமா , மூல விதி ளின் வதாைிற்படு குழு மீதான 

கூட்டவமான்று APTA இன்  ீைான வபாருட் ளின் மூல விதி ளின் (RoO) 

சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் உறுதிப்படுத்தலுக் ான வதாைிற்பாட்டு 

மீளாய்வும் நடாத்தப்பட்டது.  
 

மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில், இலங்ல யானது 2016 ஆம் ஆண்டு 

 ாலப்பகுதியில் 126 மில்லியன் அவமரிக்  வடாலர் வபறுமதியுலடய 

வபாருட் ளிலன ஏற்றுமதி வசய்துள்ளதுடன் அவற்றுள் 70% சீனாவுக்கும் 

25% வதன் வ ாரியாவுக்கும் ஏற்றுமதி வசய்யப்பட்டுள்ளன. APTA இன் 
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 ீைான இலங்ல யின் இறக்குமதி ள் 2016 ஆம் ஆண்டு  ாலப்பகுதியில் 

12.50 மில்லியன் அவமரிக்  வடாலர் ளா  பதிவு வசய்யப்பட்டிருந்தது.  
 

 

5.2 பதன்னாசிய சுதந்திர வர்த்தக  ிரநதசத்தின் (SAFTA) கீழான 

ந ச்சுவார்த்ணதகளிணனத் பதாடர்ந்தும் முன்பனடுத்தல் 

 

வதன்னாசிய சுதந்திர வர்த்த  பிரஸதசமானது (SAFTA) 2004 ஜனவரியில் 

ல ச்சாத்திடப்பட்டு 2006 ஜனவரியிலிருந்து அமுலுக்கு வந்தது. வதன்னாசிய 

சுதந்திர வர்த்த  பிரஸதசமானது (SAFTA)ஆனது 1995 இல் வதன்னாசிய 

முன்னுரிலம வர்த்த  உடன்படிக்ல யின் (SAPTA) தாபித்தலுடன் ஆரம்பித்த 

முன்னுரிலம வர்த்த  ஊக்குவிப்பினூடா  பிராந்திய வபாருளாதார 

ஒருங் ிலைப்பு நி ழ்ச்சித்திட்டத்திலன ஸமலும் விரிவாக்குவதலன ஸநாக் ா க் 

வ ாண்டது.  

2016 ஆம் ஆண்டளவில் பத்து வருடத்தில் பூர்த்தி வசய்வதற்குத் 

திட்டமிடப்பட்ட SAFTA இன் வர்த்த  சுதந்திர நி ழ்ச்சித்திட்டத்தின் (TLP) 

 ீைான வந ிழ்வுத் தன்லமயுலடய பட்டியலிலுள்ளலவ தவிர்ந்த ஏலனய 

உற்பத்திப் வபாருட் ள் மீதான சுங் த் தீர்லவ ள், படிப்படியா க் 

குலறக் ப்பட்டன. இலங்ல யானது 2015 நவம்பர் 21 ஆம் தி தியன்று TLP 

இன் முதலாம்  ட்டத்தின்  ீழ் அதன் தரிவு சுதந்திர இைக் ப்பாட்டிலனப் 

பூர்த்தி வசய்துள்ளது.  குலறவிருத்தி நாடு ளும் 2016 ஆம் ஆண்டளவில் 

பூர்த்தி வசய்வதல் ஸவண்டும். 

வர்த்த  சுதந்திர நி ழ்ச்சித்திட்டத்தின் (TLP) இன் இரண்டாம்  ட்டமும் 

அலனத்து உறுப்பு நாடு ளினாலும் வவற்றி ரமா ப் ஸபச்சவார்த்லத 

நடாத்தப்பட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டது. இரண்டாம்  ட்டத்தின்  ீழ், 

உறுப்பினர் ள் அவர் ளின் ஆரம்ப வந ிழ்வுப் பட்டியல் ளில் குலறந்தது 

20% இலனஸயனும் குலறப்பதற்கு இைங் ிக் வ ாண்டன. வந ிழ்வுப் 

பட்டியலிலிருந்து நீக் ப்பட்ட உற்பத்திப் வபாருட் ளின் மீதான சுங் த் 

தீர்லவ ளின் படிப்படியான குலறப்பானது 2020 ஆம் ஆண்டளவில் பூர்த்தி 
வசய்யும் வல யில் அட்டவலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 

இலங்ல யானது அதலன 2018 ஆம் ஆண்டில் பூர்த்தி வசய்தலும் 

ஸவண்டும். 
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2016 ஆம் ஆண்டு  ாலப்பகுதியில், SAFTA இன்  ீைான இலங்ல  

எற்றுமதி ள்  6.9 மில்லியன் அவமரிக்  வடாலர் ளா  இருந்துள்ளதுடன் 

 இது 2015 இல் பதிவு வசய்யப்பட்ட வபறுமதியுடன் ஒப்பிடுல யில் 55% 

குலறவாகும். SAFTA இன்  ீைான வமாத்த ஏற்றுமதிப் வபறுமதியின் 60% 

இந்தியாவுக் ான ஏற்றுமதியாகும். எவ்வாறாயினும், இந்த 

உடன்படிக்ல யின்  ீைான இறக்குமதி ள் மி வும் குலறந்த 

வபறுமதியில் இருந்துள்ளது. SAFTA இற்கு முன்னதான SAPTA இன்  ீைான 

ஏற்றுமதி ள் 2016 இல் 2.6 மில்லியன் அவமரிக்  வடாலர் ளா  

இருந்துள்ளது. 

SAARC நாடு ளுக் ான இலங்ல யின் ஏற்றுமதி ளில் 80% இற்கும் 

அதி மான பங் ிலனக் வ ாண்டுள்ள, SAARC பிராந்தியத்திலுள்ள 

இலங்ல யின் பிரதான வர்த்த ப் பங் ாளர் ளான இந்தியா மற்றும் 

பா ிஸ்தான் என்பனவற்றுடன் சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யிலனக் 

வ ாண்டுள்ள இலங்ல  வைங் ிய த வல் ளின்படி, குறித்த 

நாடு ளுக் ான SAFTA உடன்படிக்ல யின்  ீழ் அதி ரித்த எற்றுமதி ளின் 

ஸபாக் ிலனக்  ண்டறிவது மி வும் இயலாத  ாரியமாகும். 

 

 

5.3        புதிய  ிராந்திய வர்த்தக உடன் டிக்ணககள் மீதான 

ந ச்சுவார்த்ணதகள் 
 

5.3.1  ல் துணறசார் பதாழில்நுட்  மற்றும் ப ாருளாதார 

ஒத்துணழப்புக்கான வங்காள விரிகுடா ஆரம் ிக்குணக (BIMSTEC) 

 

பங் ளாஸதஸ், பூட்டான், இந்தியா, மியான்மார், ஸநபாளம், இலங்ல  மற்றும் 

தாய்லாந்து ஆ ிய 7 நாடு ளிலனக் வ ாண்டுள்ள பல்துலற வதாைில்நுட்ப 

மற்றும்வபாருளாதார ஒத்துலைப்புக் ான வங் ாள விரிகுடா 

ஆரம்பிக்குல யானது அங் த்துவ நாடு ளுக் ிலடயிலான வர்த்த  

நடவடிக்ல  ளிலன விரிவாக்குவதலனயும் பிராந்தியங் ளுக் ிலடயில் சிறந்த 

வபாருளாதார உறவு லள தாபிப்பதலனயும் ஸநாக் ா  வ ாண்டுள்ளது.  

மூன்றாவது பிம்ஸ்வரக் மாநாடு, 14 ஆவது பிம்ஸ்வரக் அலமச்சர் ள் 

மட்டத்திலான மாநாடு மற்றும் 16 ஆவது பிம்ஸ்வரக் சிஸரஸ்ட அதி ாரி ளின் 

கூட்டம் என்பன மியான்மார், ஸந பியி ஸரா  இல் மார்ச் 1 - 4 ஆம் தி தி வலரயில் 

நடாத்தப்பட்டது. 
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அலமச்சர் ள் மட்டத்திலான கூட்டத்தில், அங் த்துவ நாடு ளின் வவளிநாட்டு 

அலமச்சர் ள் பிம்ஸ்வரக் ிலுள்ள முன்னுரிலம விடயங் ளின் முன்ஸனற்றம் 

குறித்து மீளாய்வு வசய்துள்ளதுடன் பின்வரும் ஆவைங் ளில் அவர் ள் 

ல வயழுத்திடுவதற் ான தமது சம்மதத்திலனயும் வதரிவித்துள்ளார் ள்; 

• பிம்ஸ்வரக் நிரந்தர வசயல த்திலன தாபிப்பது வதாடர்பான அலமப்பு 

அ விதி 
• பிம்ஸ்வரக்  லாச்சார ல த்வதாைில் ள் ஆலைக்குழு மற்றும் பிம்ஸ்வரக் 

 லாச்சார ல த்வதாைில் அவதானிப்பு நிலலயவமான்றிலத தாபிப்பது 

வதாடர்பான புரிந்துைர்வு உடன்படிக்ல  

• வானிலல மற்றும்  ாலநிலலக் ான பிம்ஸ்வரக் நிலலயவமான்றிலனத் 

தாபிப்பது வதாடர்பில் பிம்ஸ்வரக் அங் த்துவ நாடு ளுக் ிலடயிலான 

அலமப்பு அ விதி 
 

சிஸரஷ்ட அதி ாரி ளின் கூட்டத்தில்,  அடுத்த வர்த்த  மற்றும் வபாருளாதார 

அலமச்சர் ள் மட்டத்திலான  கூட்டத்தின் ஸபாது பின்வரும் 

உடன்படிக்ல  ளிலனக் ல ச்சாத்திடுவதற்கு உடன்பாடு  ாைப்பட்டது; 

• பிம்ஸ்வரக் சுதந்திர வர்த்த  பிரஸதசம் (FTA) மீதான சட்ட ரீதியான 

உடன்படிக்ல யின் வபாருட் ளின் வர்த்த ம் வதாடர்பான உடன்படிக்ல  

• பிம்ஸ்வரக் சுதந்திர வர்த்த  பிரஸதசம் மீதான சட்ட ரீதியான 

உடன்படிக்ல யிலனத் திருத்துவதற் ான மரபுச் சீர்முலறலம 

• பிைக்குத் தீர்வு நலடமுலற ள் மற்றும் சட்டரீதியான உடன்படிக்ல  

மீதான வபாறிமுலறலம மீதான உடன்படிக்ல   

• சுங்  விடயங் ளில் ஒத்துலைப்பு மற்றும் பரஸ்பர உதவுல  வதாடர்பான 

உடன்படிக்ல  

 

இலங்ல யின் வர்த்த  சுதந்திர நி ழ்ச்சித்திட்டமானது (TLP), உறுப்பு 

நாடு ளினால் ஏற் னஸவ அங் ீ ரிக் ப்பட்ட  ட்டலமப்புக் லமவா , 

அக் லறதாரர் ளுடன் ஆஸலாசலன ஸமற்வ ாண்டு வகுக் ப்பட்டது. 

இலங்ல யின் சுதந்திர வர்த்த  நி ழ்ச்சித்திட்டத்துக் ான  ட்டலமப்பு பின்வருமாறு: 

 அட்டவணை  தரிவு 

வரிணசக
ளின் 

எண்ைிக்
ணக 

% குணறவிருத்தியல்
ைா 

 ாடுகளுக்கானணவ 

 

குணறவிருத்தி 
 ாடுகளுக்கானணவ 

 

வலரவான சுவட்டு 

நீக்குல  (FTE) 

505 10% 4 சமான வருடாந்த 

தவலை ள் 

2  சமான வருடாந்த  

தவலை ள் 

சாதாரை சுவட்டு 

நீக்குல  (NTE) 

2,422 48% 2 ஆவது 

வருடத்திலிருந்து, 6  

சமான வருடாந்த  

தவலை ள் 

2 ஆவது 

வருடத்திலிருந்து 4  

சமான வருடாந்த  

தவலை ள் 
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பிம்ஸ்வரக் வர்த்த  ஸபச்சுவார்த்லதக் குழுவின் 20 ஆவது கூட்டம் 2015 

வசப்வரம்பர் 7-9 வலரயில் தாய்லாந்தில் நடாத்தப்பட்டது. மியான்மாரில் 2014 

மார்ச்சில் நடாத்தப்பட்ட 3 ஆவது பிம்ஸ்வரக் மாநாட்டில் வதரிவிக் ப்பட்ட 

அறிவுறுத்தலுக் ிைங் , BIMSTEC FTA  இன் வபாருட் ள் ஸசலவ ள் மீதான 

உடன்படிக்ல யானது நிலறவு வசய்யப்பட்டது. இந்தியாவானது 4 வருடங் ளின் 

பின்னர் தாம் இந்த உடன்படிக்ல யிலன 4 வருடங் ளின் பின்னர் ஏற்றுக் 

வ ாண்டுள்ளலமயினால் உற்பத்திப்வபாருள் விதித்துலரத்த சட்டவிதி ளின் 

நிரலிலன (PSRs)மீளாய்வு வசய்யுமாறு வலியுறுத்தியலமயின்  ாரைமா  TIG 

இன் வலரபிலன நிலறவு வசய்ய முடியவில்லல.  

ஸமலும், “முதலீடு” மற்றும் ”ஸசலவ ள்” மீதான வதாைிற்படு குழுக் கூட்டங் ளும் 

நடாத்தப்பட்டுள்ளன. 
  

BIMSTEC இற்கு சமர்ப்பிக் ப்பட ஸவண்டியவர்த்த  சுதந்திர 

நி ழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு வபாருளாதார மு ாலமத்துவம் மீதான 

உலமச்சரலவ குழு அங் ீ ாரம் வைங் ியுள்ளது. அதற் ிைங்  வர்த்த  

சுதந்திர நி ழ்ச்சித்திட்டமானது BIMSTEC வசயல த்திற்குச் 

சமர்ப்பிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 
 

5.3.2     இந்து சமுத்திர கணரநயார கூட்டணமப்பு (IORA) 

 

இந்து சமுத்திர  லரஸயார கூட்டலமப்பானது (IORA), அரசாங் ம், வியாபாரம் 

மற்றும்  ல்விசார்ந்த குழு என முப்பிரிவு லளக் வ ாண்டதும் 

அவற்றிற் ிலடஸயஒத்துலைப்பிலனயும் வநருங் ிய வதாடர்பிலனயும் ஸபைி 
வரு ின்ற இந்து சமுத்திர  லரஸயார நாடு ளுக் ிலடயலான பிராந்திய 

கூட்டலமப்பாகும். வர்த்த ம் மற்றும் முதலீடு மீதான வதாைிற்படு குழு (WGTI), 
இந்து சமுத்திர  லரஸயாரக் கூட்டலமப்பு  (IORBF), மற்றும் இந்து சமுத்திர 

 லரஸயார  ல்விசார்ந்த குழு  (IORAG) எனும் வபயரிலான அக் லறதார் ளின் 

குழு வதாடர்பில் மூன்று வதாைிற்படு குழுக் ள் இருந்துள்ளன. 

இந்து சமுத்திர  லரஸயாரக் கூட்டலமப்பினால் (IORA) அலடயாளங் 

 ாைப்பட்டுள்ள முன்னுரிலம வாய்ந்த விடயங் ள் பின்வருமாறு. 

சாராை சுவட்டு 

 ைிப்பனவு (NTR   

1% -  5%) 

960 19% 2 ஆவது 

வருடத்திலிருந்து 6  

சமான வருடாந்த  

தவலை ள் 

2 ஆவது 

வருடத்திலிருந்து 4  

சமான வருடாந்த  

தவலை ள் 

பாத ப் பட்டியல் 

(NL) 

1,165 23% வபாருத்தமற்றது  வபாருத்தமற்றது 
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(i)  டற் பயை பாது ாப்பு  

(ii)  வர்த்த  மற்றும் முதலீட்டு வசதிப்படுத்தல் 

(iii)  மீன்பிடி மு ாலமத்துவம் 

(iv) ஸபரிடர் மு ாலமத்துவம் 

(v)  ல்வி, விஞ்ஞானம் மற்றும் வதாைில்நுட்பம்  

(vi) சுற்றுலா மற்றும்  லாச்சார பரிமாற்றங் ள்   

(vii) பாலின வலுவூட்டல்   

(viii) நிலலயான வளர்ச்சியிலன ஸமம்படுத்துவதற் ா வும் பிராந்தியம் மற்றும் 

அங் த்துவ நாடு ளின் மீதியாயுள்ள அபிவிருத்தி மற்றும் பிராந்திய 

வபாருளாதார ஒத்துலைப்புக் ா  வபாது அலமப்வபான்றிலன 

உருவாக்குதல். 

 

ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  அலமச்சர், வ ௌரவ.ரிசாட் பதியுதின் 

அவர் ள், டுபாயில் 2016 ஏப்ரல் 11 – 12 வலரயில் நலடவபற்ற இரண்டாவது 

IORA அலமச்சர் ள் மட்டத்திலான வபாருளாதார மற்றும் வியாபார 

மாநாட்டில் இலங்ல யிலனப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி  லந்து வ ாண்டார். 
 
 

ஸமற்குறித்த மாநாடானது ஐக் ிய அரபு எமிஸரட் ின் வபாருளாதார 

அலமச்சர் அதி ஸமதகு திரு. சுல்தான் பின் சாயிட் அல் மன்சூரி 

அவர் ளினால் ஆரம்பித்து லவக் ப்பட்டதுடன் சிறிய மற்றும் நடுத்தர 

அளவிலான வதாைில் முயற்சி ளிலன விருத்தி வசய்ய ஸவண்டிய 

ஸதலவ எழுந்துள்ளலமயிலனக் குறிப்பிட்டுள்ளதுடன் நிலலயான, 

பரந்தளவிலான வபாருளாதார மற்றும் சமூ  அபிவிருத்தியிலன உறுதி 
வசய்யும் வல யில் புத்தாக் ம் மிக்  வபாருளாதார சூைவலான்று 

ஸதாற்றுவிக் ப்பட ஸவண்டுவமனவும் வலியுறுத்தினார். 
 
 

 IORA அலமச்சர் ள் ஸபரலவயின் 16 ஆவது மாநாடும் இலைக் 

கூட்டங் ளும். இந்ஸதாஸனசிய ஜ ார்த்தாவிலும் பாலியிலும் 2016 

ஒக்டாபர் 12 – 27 ஆம் தி தி வலரயில் நடாத்தப்பட்டன. அலமச்சர் ளின் 16 

ஆவது ஸபரலவக் கூட்டம் பாலியில் ஒக்ஸடாபர் 27 ஆம் தி தியன்று 

நடாத்தப்பட்டது. இலைக் கூட்டங் ள், இந்து சமுத்திர  லரஸயார 

 ல்விசார் குழுவின் (IORAG) 22 ஆவது கூட்டம் மற்றும் இந்து சமுத்திர 

வியாபார மன்றம் (IORBF) என்பன முலறஸய 2016 ஒக்ஸடாபர் 12 மற்றும் 13 

ஆம் தி தி ளில் நடாத்தப்பட்டன. வர்த்த ம் மற்றும் முதலீடு மீதான 

வதாைிற்படு குழுவின் 16 ஆவது கூட்டம் 2016 ஒக்ஸடாபர் 24 ஆம் 

தி தியன்று நடாத்தப்பட்டதுடன் சிஸரஷ்ட அதி ாரி குழுவின் (CSO) 18 

ஆவது கூட்டம் இந்ஸதாஸனசிய பாலியில் 25 – 26 வலரயில் 

நடாத்தப்பட்டது.   
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5.3.3     நசணவ வர்த்தகம் மீதான சார்க் உடன் டிக்ணக (SATIS) 

 

அங் த்துவ நாடு ளின் தலலவர் ள், பூட்டானில் 2010 ஏப்பிரலில் நடாத்தப்பட்ட 

16 ஆவது சார்க் மாநாட்டில் ஸசலவ வர்த்த ம் மீதான சார்க் சட்டரீதியான 

உடன்படிக்ல யில் (SATIS) ல ச்சாத்திட்டார் ள். அலனத்து நாடு ளும் இந்த 

உடன்படிக்ல யிலன திருத்தியலமத்துள்ளதுடன் SATIS இன்  ீழ் ஸதசிய 

இைக் ப்பாட்டு அட்டவலை ளிலனப் பூர்த்தி வசய்யும் வசயல்முலற ளும் 

இடம்வபற்றுள்ளன. 

குறித்த ஆண்டு  ாலப்பகுதியில் SATIS மீதான நிபுைர் குழு கூட்டங் ள் 

எதுவும் நடாத்தப்படவில்லல. 
  

SATIS இன்  ீழ் இலங்ல யின் ஸசலவ ள் வைங் லுக் ான அலமச்சரலவ 

அங் ீ ாரம் வைங் ப்பட்டுள்ளதுடன் SAARC வசயல மானது SATIS இன் 

 ீைான அதன் ஸசலவ ளிலன வைங் த் தயாரா  இருந்தலம குறித்து 

மதிப்படீு வசய்தது. எவ்வாறாயினும், உடன்படிக்ல யின் இறுதி 
வடிவமானது அவர் ளின் SATIS வாய்ப்புக் ளுடன் தயாரா வுள்ளதா  

அலனத்து நாடு ளும் அறியத் தந்தால் மட்டுஸம விநிஸயா ிக் ப்படும்.  

 

6. வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் சுற்றுைா ஊக்குவிப்பு 

 

6.1       பவளி ாட்டு வர்த்தக  ிரதி ிதித்துவம் 

வர்த்த  திலைக் ளத்தின் வர்த்த சார் பிரதிநிதித்துவமானது 

வவளிநாடு ளிலுள்ள 27 தூதரங் ளிலுள்ள 29 உத்திஸயா த்தர் ளிலனக் 

வ ாண்டுள்ளதுடன் அவர் ள் வர்த்த ம், முதலீடு மற்றும் சுற்றுலா துலற ளில் 

விஸசட  வனம் வசலுத்துவதுடன் அனுசரலை நாடு ளில் இலங்ல யின் 

வர்த்த சார் மற்றும் வபாருளாதார நலன் ளிலன ஊக்குவித்தல் மற்றும் 

பாது ாத்தல் ஸபான்ற நடவடிக்ல ளில் ஈடுபட்டு வரு ின்றனர். வர்த்த  

திலைக் ளமானது, வவளிநாட்டு தூதர ங் ளிலுள்ள வர்த்த  

உத்திஸயா த்தர் ள் மற்றும் இலங்ல யிலுள்ள ஏலனய வியாபார ஆதரவு 

நிறவனங் ளின் உதவுல யுடன் இலங்ல  ஏற்றுமதி ளுக் ான சர்வஸதச 

சந்லத வாய்ப்புக் லள ஸமலும் விரிவாக்குவதற்கும் 

பல்வல ப்படுத்துவதற்குமான நடவடிக்ல  ளிலன ஒழுங் லமப்பதிலும் 

ஈடுபட்டு வரு ின்றது. வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் முன்னைி 
ஏற்றுமதியாளர் ளுக்கு அவர் ளின் ஏற்றுமதிப் வபாருட் ளுக் ான சர்வஸதச 

சந்லத பங் ிலன விரிவாக்குவதனூடா  புதிய ஏற்றுமதி சந்லத 

வாய்ப்புக் ளிலன அறிமு ப்படுத்துவதலன பிரதானமா  ஸநாக் ா க் வ ாண்டு 

வசயற்படு ின்ற அஸதஸவலளயில் தற்ஸபாதிருக்கும் சந்லத ளில் மி வும் 
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சுமு மான சூழ்நிலலயிலன உருவாக்குவதிலும் அயராது உலைத்து 

வரு ின்றனர். அத்துடன் வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் சிறிய மற்றும் 

நடுத்தரளவிலான ஏற்றுமதியாளர் ளுக்கு அவர் ளுக் ான சந்லத 

வாய்ப்புக் லள வபற்றுக் வ ாடுப்பதிலும் வதாடர்ந்து ஈடுபட்டு வரு ின்றனர். 

வவளிநாட்டு தூதர ங் ளிலுள்ள வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ளினால் 

நிலறஸவற்றப்படும் பிரதான வதாைிற்பாடு ள் பின்வருவனவற்றிலனயும் 

உள்ளடக்கு ின்றன. 

 

• பல் தரப்பு மன்றங் ளில் (WTO, CFC, UNCTAD, ஸபான்ற) 

இலங்ல யிலனப் பிரதிநதித்துவப்படுத்துதலும் இருதரப்பு, 

பிராந்திய வ ாள்ல  முன்வனடுப்புக் ளில் ஈடுபடுதலும்.  

 
• வர்த்த  மற்றும் ஊக்குவிப்புப் ஸபச்சுவார்த்லத ளில் ஈடுபடுதலும் 

அமுலாக் ல் மற்றும் ஒருங் ிலைப்பு நடவடிக்ல  ளில் 

ஈடுபடுதலும். 

 
• மூல விதி ள், உற்பத்தி மூலப் பிரச்சலன ள் மற்றும் நாட்டின் 

வர்த்த சார் மற்றும் வபாருளாதார நலன் ளிலல 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல், ஊக்குவித்தல் மற்றும் பாது ாத்தல் 

நடவடிக்க்ல  ளில் ஈடுபடுதல். 

 

• அரச மு வராண்லம ள் மற்றும் EDB, BOI, NGJA, SLTPB, இலங்ல த் 

ஸதயிலலச் சலப, SLECC, SLECIC ஸபான்ற அரசாங்  அதி ார 

லமயங் ளுக் ான வர்த்த சார் மற்றும் வபாருளாதார 

உறவு ளிலன ஒருங் ிலைத்தல். 

 
• அனுசரலை வைங்கும் நாட்டிலுள்ள வர்த்த ம், முதலீடு மற்றும் 

சுற்றுலாத்துலறயுடன் வதாடர்புலடய அரசாங்  அதி ாரி ளுடன் 

வலலயலமப்பிலனப் ஸபணுதல் மற்றும் இலங்ல யின் 

வர்த்த சார் மற்றும் வபாருளாதார நலன் ளுடன் வதாடரபுலடய 

விடயங் ள் / பிரச்சலன ளுடன் வதாடர்புலடய பல்ஸவறுபட்ட 

அரசாங்  மற்றும சர்வஸதச நிறுவனங் ளில் இலங்ல யிலனப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல். 

 
• அனுசரலை வைங்கும் நாட்டின் வர்த்த  வ ாள்ல  மாற்றங் ள் 

குறித்து குறிப்பா , தரிவு மற்றும் தரிவல்லா நடவடிக்ல  ள் 

குறித்து  ண் ாைித்தலும் அறிக்ல யிடுதலும் 

 
• அனுசரலை வைங்கும் நாட்டில் இலங்ல  வதாடர்பான ஊக்குவிப்பு 

(தனிவயாரு நாடு) நடவடிக்ல  ளிலன முன்வனடுத்தல். 
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• முக் ியமான சர்வஸதச வர்த்த   ண் ாட்சி ள் / நி ழ்வு ளில் 

இலங்ல  பங்குபற்றுவதற் ான ஏற்பாடு ளிலன முன்வனடுத்தல். 

 
• இலங்ல யில் நடாத்தப்படு ின்ற  ண் ாட்சி ள் / நி ழ்வு ளில் 

 லந்து வ ாள்வதற்கு வவளிநாட்டு வர்த்த த் தூதுக்குழுக் ளுக்கு 

ஏற்பாடு வசய்து வ ாடுத்தல். 

 
• இலங்ல க்கு விஜயம் வசய்வதற்கும் அவ்வாஸற வியாபார 

வாய்ப்புக் லளக்  ண்டறிவதற்கும் வர்த்த , முதலீடு மற்றும் 

சுற்றுலாத்துலற சார்ந்த தூதுக்குழுக் ளுக்கு ஏற்பாடு வசய்து 

வ ாடுத்தல். 

 
• வர்த்த ம் சார்ந்த வாய்ப்புக் லளக்  ண்டறிவதற்கு இலங்ல க்கும் 

இலங்ல யிலிருந்தும் தனிநபர் வியாபார விஜயங் லள ஏற்பாடு 

வசய்தல். 

 

• புதிய சந்லத ளிலனக்  ண்டறிதல், சந்லத ஆராய்ச்சி, மதிப்பாய்வு ள் 

மற்றும் சந்லத நுண்ைாய்வின் பரவுல  மற்றும் உற்பத்தி த வல் 

வதாடர்பான ஆய்வு ளிலன நடாத்துதல். 

 

• வர்த்த ம், முதலீடு மற்றும் சுற்றுலாத்துலற வதாடர்பான 

விசாரலை ளுக்கு விலடயளித்தல், வவளிநாட்டு வதாைில் 

முயற்சி ளுடன் சந்திப்பு / வருல  தரல், இலங்ல  

ஏற்றுமதியளர் ளுக்கு வதாைில்நுட்ப உதவுல யிலன வைங்குதல், 

வர்த்த ப் பிைக்கு ளுக்குத் தீர்வு  ாை உதவியளித்தல். 

 

• வதாைில்நுட்ப மாற்றடீு, சந்லத விருத்தி நி ழ்ச்சித்திட்டம்மற்றும் 

வதாைில்நுட்ப உதவுல  என்பவற்றிற் ான வதாைில்நுட்ப உதவுல . 

 

• அனுசரலை வைங்கும் நாட்டிற்குள் நுலைவதற் ா  புதிய 

வபாருட் ளுக் ான தடுத்து லவக்கும் விடுவிப்பு உரிமம். 

 

• அனுசரலை வைங்கும் நாட்டில் இலங்ல யின் அரசாங்  ஸ ள்வி 
மனுக் ளுக் ான விளம்பரம். 

 

2016 ஆம் ஆண்டு  ாலப்பகுதியில் வவளிநாட்டு தூதர ங் ளிலுள்ள வர்த்த    

உத்திஸயா த்தர் ளினால் ஸமற்வ ாள்ளப்பட்ட  இத்தல ய வதாைிற்பாடு ளின் 

வபாைிப்பானது பின்வருமாறு  ீஸை தரப்படு ின்றது. 
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 பசயற் ாடு 
பமாத்தம்  

1 அனுசரலை வைங்கும் நாடு ளில் நடாத்தப்பட்ட விஸசட (தனி நாடு) ஊக்குவிப்பு பிரச்சார நடவடிக்ல  ள் 49 

2 இலங்ல க் ான தூதுக்குழுக் ள் 
தூதுக்குழுக் ளின் எண்ைிக்ல  96 

பிரதிநிதி ளின் எண்ைிக்ல  770 

3 அனுசரலை வைங்கும் நாட்டிற் ான தூதுக்குழுக் ள்   
தூதுக்குழுக் ளின் எண்ைிக்ல  142 

பிரதிநிதி ளின் எண்ைிக்ல  1,005 

4 இலங்ல க் ான தனிப்பட்ட விஜயம் 253 

5 அனுசரலை வைங்கும் நாட்டிற் ான தனிப்பட்ட விஜயம் 224 

6 அனுசரலை வைங்கும் நாட்டில் நடாத்தப்பட்ட  ண் ாட்சி ள் 295 

7 
இலங்ல யில் அனுசரலை வைங்கும் நாட்டிலிருந்தான 

ஊக்குவிப்புச் சந்லத பங்குபற்றல் 

வியாபார சந்லத ளின் எண்ைிக்ல  62 

 ண் ாட்சிப்படுத்துஸவார் /  வருல யாளர் ளின்
எண்ைிக்ல  

485 

8 விளக் மளிக் ப்பட்ட விசாரலை ளின் எண்ைிக்ல  (வர்த்த / முதலீடு/ சுற்றுலா) 1,871 

9 ஆய்வு வசய்யப்பட்ட வர்த்த  முலறப்பாடு ளின் எண்ைிக்ல  
228 

10 ஊக்குவிக் ப்பட்ட உற்பத்தித் துலற ளின் எண்ைிக்ல  147 

11 வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ளினால் வருல  தரப்பட்ட வர்த்த  சந்லத ளின் எண்ைிக்ல  100 

12 அனுசரலை வைங்கும் நாட்டில் இலங்ல யின் வியாபார வலலயலமப்புக் கூட்டங் ளில்  லந்து வ ாள்ளல். 244 

13 சந்லத நுண்ைாய்வு 70 

14 சர்வஸதச நிறுவனங் ள்/  பிரதிநிதித்துவப்படுத்துத இலங்ல யிலனப் மன்றங் ளில்ல்  32 

15 ஸதயிலல ஊக்குவிப்பு 33 

16 முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு நடவடிக்ல  ள் 245 

17 சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு நடவடிக்ல  ள் 219 

18 வியாபார வலலயலமப்பு நி ழ்வு ள் 204 
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6.1.1 பசயல் ிணறநவற்ற மதிப் ாய்வுப்  குப் ாய்வு 

1. ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு 
 

தூதுக்குழுக் ளினால் வலலயலமப்புச் வசய்யப்பட்ட  ீஸை 

குறிப்பிடப்படும் அனுசரலை வைங்கும்  ாரைி ளினால் 

அறிமு ப்படுத்தப்பட்ட வவளிநாட்டுத் தரப்வபான்றிடமிருந்தான 

 ட்டலள ளின் மூலமான வவற்றியானது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

எமது  ட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட அத்தல ய  ாரைி ள் 

வபாறுப்ஸபற் ப்பட்ட ஊக்குவிப்பு நடவடிக்ல  ளின் வவளியடீ்டிலன 

மட்டுப்படுத்து ின்றன. 

 

நுண்பா   ாரைி ள் வபரும்பா   ாரைி ள் 

 

 ம்பனியின் வபாதுவான 

ஏற்றுமதி  தயார் நிலல / 

அக் லற 

குலறந்த உற்பத்திச் 

வசலவுடனான ஸபாட்டி மிக்  

வபாருளாதாரம் 

ஸபாட்டி விலல (ஏலனய 

வைங்குனர்  ளுடனான 

ஸபாட்டி) 

வதாைில்நுட்ப மற்றும் புத்தாக்  

மட்டத்திலான முதலீட்டு மட்டம் 

வபாருட் ளின் தரம் மூலவள உதவியளிப்பு நாடு 

வைங் ல் வ ாள்திறன் – உரிய 

ஸநரத்தில் உரிய முலறயில் 

பாரிய  ட்டலளயிலனப் பூர்த்தி 
வசய்யும் ஆற்றல் 

வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் மட்டம் 

இறக்குமதி வசய்யும் நாட்டு 

ஒழுங்குவிதி ள் மற்றும் 

ஸதலவப்பாடு ளுடனான 

இைக் ப்பாடு 

வசலவின நிதியிடல் 

 ிலடப்பனவு 

ஊக்குவிப்பு நிதியிடலின் 

 ிலடப்பனவு 

 

 

 

ஸமஸல குறிப்பிடப்பட்டவாறான நுண்பா  மற்றும் வபரும்பா  

 ாரைி ளுக்கு உதவக்கூடிய வல யிலான நாடு எனில் 

வசதிப்படுத்தலானது மி வும் விலனத்திறன் வாய்ந்ததா  இருக்கும்.  
 

2. முதலீடு மற்றும் சுற்றுைான ஊக்குவிப்பு 
 

அஸதஸவலளயில், வவளிநாடு ளிலுள்ள இலங்ல த் தூதர மானது 

ஸதறக்கூடிய வல யில் ஆரம்பத்தலிருந்து முதலீட்டு 



 

55 

 

விசாரலையிலனக் ல யாளவில்லல. முதலீட்டுச் 

வசயல்முலறயின் சில பகுதி ள் பரஸ்பரம் நன்லம பயக்கும் 

வல யில் ஸபச்சவார்த்லத நடாத்தி வபறுஸபற்றிலன அலடயும் 

வபாருட்டுத் தனியார் துலறத் தரப்புக் ளிடம் விடப்பட்டன. 

 
எனஸவ, தூதர த்தின் வசயலாற்றுல யானது குறித்த தூதர த்தினால் 

எடுக் ப்படும் நடவடிக்ல  ளின் அளவு, தீவிரம் மற்றும் கூட்டு 

இைக் ப்பாடு என்பவற்றின் நியதி ளின்படி ஸமற்வ ாள்ளப்படுதல் 

ஸவண்டுவமன அறிவுறுத்தப்படு ின்றது.  

 

வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ளினால் நிலறஸவற்றப்பட்ட வதரிவு வசய்யப்பட்ட 

பிரதான பிரதிநிதித்துவங் ள்  ீஸை நிரல்படுத்தப்படு ின்றன. 
 

• உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் TRIPS உடன்படிக்ல யின்  ீழ் புவிசார் 

குறியடீா  இலங்ல த் ஸதயிலலயின் பாது ாப்பு குறித்து ஸதசிய 

ஒழுற்குவிதிவயான்றிலன வலரயும் நடவடிக்ல யானது 

ஆரம்பிக் ப்பட்டதுடன் எச்எஸ் வல ப்படுத்தலில் 2007 இலிருந்து 

பயனுறுதியாகும் வல யில் “இலங்ல   றுவா” இற் ான விஸசட 

வல யடீ்டிலனப் வபற்றுக் வ ாள்வதற்கும் நடவடிக்ல  

எடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

• விவசாய ஸபச்சுவார்த்லதயில் சிறியதும் நலிவலடந்ததுமான 

வபாருளாதாரமா வும், விவசாயமல்லா ஸபச்சுவார்த்லத ளில் 

வி ிதாசாரமற்ற முலறயில் பாதிப்புக்குள்ளாகும் நாடு என்ற வல யிலும், 

குறிப்பா  உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் ஸடாஹா ஸபச்சுவார்த்லதயில் 

எடுக் ப்பட்ட எடுக் ப்படஸவண்டிய நாட்டின் நிலலப்பாடு ள் 

வகுக் ப்பட்டுள்ளன. 

• 1998, 2003 மற்றும் 2010 மற்றும்  2016 ஆம் ஆண்டு அறிக்ல ளின் 

இலங்ல யின் உல  வர்த்த  நிறுவன வர்த்த  வ ாள்ல  மீளாய்வின் 

அரசாங்  அறிக்ல  ளிலனத் தயாரித்தல். 

• பால் மா வதாடர்பில் அக் லறயுள்ள உல  வர்த்த  நிறுவன உறுப்பு 

நாடு ளுடன் உறுப்புலர XXVIII இலன நிலறவு வசய்ததன் பின்னர் உல  

வர்த்த  நிறுவனத்திலுள்ள இலங்ல யின் தரிவு  ட்டுப்பாடு ளிலனக் 

வ ாண்டிருக் ின்ற இலங்ல யின் தரிவு உடன்படிக்ல யிலனப் பூர்த்தி 
வசய்தல். 

• உைவுச் ஸசர்மானமா   றுவாவில் சல்பர் டீஒக்லசட்டின் (SO2) இன் 

பயன்பாடு வதாடர்பான சர்வஸதச நியமத்திலன விருத்தி 
வசய்வதற் ா  ஸராமிலுள்ள Codex Alimantarius Commission இற்கு 

பிஸரரலைவயான்றிலனச் சமர்ப்பிப்பதனூடா  சல்பர் 

டீஒக்சட்டினால் மாசலட ின்ற  றுவாவிலனக் ஸ ாருவது 
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வதாடர்பில் ஐஸராப்பிய ஆலைக்குழுவினால் விதிக் ப்பட்ட 

இலங்ல   றுவா மீதான தலடயிலன நீக்குவதற்கு நடவடிக்ல  

எடுத்தலம.  

• 2004 இல் ஐஸராப்பிய ஒன்றியத்திடமிருந்தான வதாைிலாளர் உரிலம ள் 

பாது ாப்பு, 2005, 2008 இல் EU GSP+ வர்த்த  வரிச் சலுல  ள் மற்றும் EU 

GSP+ இலன மீளப் வபற்றுக் வ ாள்வதற் ான தற்ஸபாலதய தயாரிப்புக் ள் 

என்பவற்றிற் ான விஸசட ஊக்குவிப்பு ஏற்பாடு ளிலனப் வபற்றுக் 

வ ாள்வதற் ான வசயற்பாடு ளிலன முன்வனடுக்கும் 

வசயல்முலறயானது முன்வனடுக் ப்பட்டது.  இலங்ல யின் GSP+ 

விண்ைப்ப தயாரிப்புக் ள், சமர்ப்பித்தல் ள் ஐஸராப்பிய ஒன்றிய 

ஆலைக்குழுவுடனான ஸபச்சுவார்த்லத ள் ஸமற்வ ாள்ளப்பட்டன. 

• ஐஸராப்பிய ஒன்றிய – சட்டவிஸராத, ஒழுங்குமுலறப்படுத்தப்படாத, 

அறிக்ல யிடப்படாத மீன்படி ஒழுங்குவிதியின்  ீழ் 

இலங்ல யிலிருந்தான மீன்பிடி உற்பத்தி ளின் இறக்குமதி ள் மீது 

ஐஸராப்பிய ஒன்றியத்தினால் விதிக் ப்பட்ட தலடயிலன நீக்குவதற் ான  

நலடமுலறயின் அமுல்படுத்தலானது வகுக் ப்பட்டு 

நலடமுலறப்படுத்தப்பட்டது. இலங்ல யிலிருந்து ஐஸராப்பிய 

ஒன்றியத்திற் ான  டலுைவுப் வபாருட் ளின் ஏற்றுமதி மீதான  

ஐஸராப்பிய ஒன்றியத்தின் தலடயிலன நீக்குவதற்கு ஆதரவளித்த 

இலங்ல   டலுைவு ஏற்றுமதியாளர் சங் த்துடன்  டலுைவு ஏற்றுமதி 
(SEASL) இலைந்து 2016 ஏப்பிரல் 27 ஆம் தி தியன்று இலங்ல யின் 

 டலுைவுக் ல த்வதாைில் வதாடர்பில் சர்வஸதச ஊட வியலாளர் ளுக்கு 

விளக் மளிக்கும் பத்திரில யாளர் மாநாடு  Seafood Expo Global இல் 

நலடவபற்றது. 

• ஐஸராப்பிய ஒன்றியத்திற் ான இலங்ல யின் ஏற்றுமதி ளான பைங் ள், 

மரக் றி ள் மற்றும் ஏலனய உயிர்த் தாவரங் ள் குறித்து எழுந்த 

சு ாதாரம் வதாடர்பான பிரச்சலன ள் பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்டதுடன் 

இலங்ல யின் ஏற்றுமதி ள் வதாடர்பில் எழுந்துள்ள பிரச்சலன ளுக்கு 

உரிய உள்ளூர் அதி ாரி ளுடன் இலைந்து வசயற்படுவதுடன் அது 

வதாடர்பான பிரச்சலன ள் குறித்து விளக் மளிப்பதற் ான வசயல் 

திட்ட்டவமான்றும் வகுக் ப்பட்டது. 

• இலங்ல  ஏற்றுமதியாளர் ளுக்கு வபரும் சவாலா  விளங் ி வரு ின்ற 

ஐஸராப்பிய ஒன்றிய நியமங் ள் இைங் ாலமயினால் ஏற்றுமதி 
வசய்யப்பட்ட ஏற்றுமதி ஒப்பலட சரக்கு ள் துடுத்து லவக் ப்படுதல் 

மற்றும் நிரா ரிக் ப்படுவதால், இலங்ல யிலிருந்தான ஏற்றுமதி 
ஒப்பலடச் சரக்கு ளிலன தடுத்து லவத்தல் மற்றும் நிரா ரித்தல் 

வதாடர்பில் ஐஸராப்பிய ஒன்றித்தினால் வைங் ப்பட்ட துரித மாற்று 
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முலறலமயின் ல யாளலானது (RASFF)  வனத்தில் வ ாள்ளப்பட 

ஸவண்டிய இன்வனாரு விடயமா  இன்னமும் இருந்து வரு ின்றது.   

• பிரயாைப் வபாருட் ளின் வல யடீ்டுக் ா  GSP இலன 

விரிவாக்குவதற் ா  ஐக் ிய அவமரிக்   ாங் ிரசின் உறுப்பினர் ளிலனச் 

வசன்றலடவதற் ா  பிரதான US-GSP பயனாளி நாடு ளின் குழுவுடன் 

ஆர்வத்துடன் பங்குபற்றியது.  

• உத்ஸதச எதிரீட்டுத் தீர்லவயிலனக் குலறப்பதற்கு / நீக்குவதற் ா  ஐக் ிய 

அவமரிக்  US  ாற்றழுத்தத்தினால் இயக் ப்படும் ரயர் ளின் (OTR) எதிரீட்டு 

விசாரலை ள் மற்றும் முயற்சி லள முன்வனடுத்தல்.  

• 2017 ஜனவரி 01 ஆம் தி தியில் பதிவு வசய்தல் வசயல்முலறயிலன பூர்த்தி 
வசய்வது வதாடர்பில் இலங்ல யினால் நலடமுலற இடர்பாடு ள் 

எதிர்ஸநாக் ப்படுவதன்  ாரைமா , 2017 டிசம்பர் 31 ஆம் தி தி வலரயில் 

இந்தப்  பதிவு வசய்யப்பட்ட ஏற்றுமதியாளர் முலறலமக்கு 

விண்ைப்பிப்பதற்கு இலங்ல  அரசாங் த்திற்கு அனுமதி 
வைங்குவதற் ா  ஐஸராப்பிய ஆலைக்குழுவின் வரி விதிப்பனவு  மற்றும் 

சுங்  சங் ம் என்பவற்றிற் ான பைிப்பாளர் நாய த்திடமிருந்து 

அங் ீ ாரத்திலனப் வபற்றலம. இருந்த ஸபாதிலும், விளக் மளிக் ப்பட்ட 

விஸசட சூழ்நிலல ளின்  ீழ், 2016 ஜூன் 30 ஆம் தி தியன்று, அதாவது 

குறித்துலரக் ப்பட்ட இறுதித் தி தியின் பின்னர் இந்த உத்திஸயா பூர்வ 

ஸ ாரிக்ல யானது விடுக் ப்பட்டுள்ளது.  

• ஸஜர்மனியிலுள்ள ஏற்றுமதி  டன் இடர் மு வராண்லம ளுடனான 

உறவு ளின் அடிப்பலடயில், OECD இன் இலங்ல யினது இடர் 

வல ப்படுத்தலிலன தரமுயர்த்து வதற் ான தமது ஆதரவிலன 

வைங் ியுள்ளார் ள். 
 

• இந்தியாவில் விலரவில் பழுதலடயக்கூடிய வபாருட் ளிலனயும் 

இந்ஸதாஸனசியாவில் உைவுப் வபாருட் ளிலனயும் விலரவா  

விடுவிப்பதற்கு இலங்ல யில் ஆய்வுகூட தர நிர்ையச் சான்றிதைிலனப் 

வபற்றுக் வ ாள்வதற்கு வசதிஸயற்படுத்திக் வ ாடுத்தல் 

• வ ாரியாவுக் ான மீன் ஏற்றுமதியிலன ஆரம்பிப்பதற்கு ஆர்வமுலடய 

இலங்ல  மீன் ஏற்றுமதியாளர் ளின் நிறுவனங் லளப் பரிஸசாதலன 

வசய்யும் வபாருட்டு இலங்ல க்கு விஜயம் வசய்த வ ாரியக் குடியரசின் 

உைவு மற்றும் மருந்துப் பாது ாப்பு அலமச்சின் குழுவிற்கு 

வசதிஸயற்படுத்திக் வ ாடுத்தலம. வ ாரிய அதி ாரி ளின் அங் ீ ாரமானது 

2017 இல் வபறப்படுவமன எதிர்பார்க் ப்படு ின்றது. 

• ஆர்வமனியா,  சஹஸ்தான், வபலாரஸ்,  ிர் ிஸ்தான் மற்றும் ரஷிய 

சம்ஸமளனம் ஆ ிய நாடு ளின் சுங் ச் சங் த்திற்கு தமது வபாருட் ளிலன 

ஏற்றுமதி வசய்வதற்கு இலங்ல  ஏற்றுமதியாளர் ளுக்கு 
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அங் ீ ாரத்திலன வைங்கும் வபாருட்டு இலங்ல க்கு விஜயம் வசய்த 

ரஷிய மிரு  லவத்திய குழுவிற்கு வசதியிலன ஏற்படுத்திக் வ ாடுத்தலம.  

• இத்தாலியில் வளமான ஸவலலவாய்ப்புக் ளிலனப் வபற்றுக் 

வ ாள்வதற் ா  இலங்ல  வவளிநாட்டு ஸவலலவாய்ப்புப் 

பைிய த்தினால் (SLFEB) அங் ீ ரிக் ப்பட்ட ஆட்ஸசர்ப்பு அரச சார்பற்ற 

நிறுவனமான வும் விளங் ிய இத்தாலிய M/S. Mahasara Co. உடன் 

ஒன்றிலைந்துள்ளது. 

• 2016 இல் பூர்த்தி வசய்யப்பட ஸவண்டியிருக் ின்ற 03  ருத்திட்டங் ளின் 

தற்ஸபாலதய  நிலல மற்றும் புதிய  ருத்திட்டங் ள் என்பவற்றினூடா  

இலங்ல க் ான IFAD  நிதி லள அதி ரிப்பதன் சாத்தியப்பாடு லளக் 

 ண்டறிவதற்கு IFAD உடன் இலைந்து வசயற்படுதல்.  

• ஜப்பானின் முதலாவது த வல் வதாைில்நுட்ப பூங் ாவான Global IT Park 

Minami Uonuma"/Niigata” இல் தமது  ம்பனி ளிலனத் தாபிப்பதற்கு வதரிவு 

வசய்யப்பட்ட 6 இலங்ல  த வல் வதாைில்நுட்ப  ம்பனி ளுக்கு 

ஒருங் ிலைப்பிலன ஏற்படுத்திக் வ ாடுத்துள்ளதுடன் 

இந்நடவடிக்ல யானது ஜப்பானிய த வல் வதாைில்நுட்ப  ம்பனி ளுடன் 

ஒருங் ிலைந்து வவளிநாட்டுக்  ம்பனி ள் பைியாற்றுவதற் ான 

வாய்ப்பிலனயும் ஏற்படுத்திக் வ ாடுத்துள்ளது. 

• புதுடில்லியில்  2016 ஸம 25 ஆம் தி தியன்றுஆரம்பித்து லவக் ப்பட்ட 

இந்திய – இலங்ல  வர்த்த  மன்றத்திலன ஆரம்பித்து லவத்து 

வசதிப்படுத்தியுள்ளதுடன் வ ாழும்பில் 2016 நவம்பர் 07 ஆம் தி தியன்று 

இலங்ல  அலுவல த்திலனத் திறந்து லவத்தலம. 

• அதிஸமதகு ஜனாதிபதி அவர் ளின் ஸஜர்மன் மற்றும் மஸலசியாவுக் ான 

விஜயம் மற்றும் பிரதம மந்திரி அவர் ளின் சீனாவுக் ான விஜயம் 

என்பவற்றின் ஸபாது வர்த்த   ருத்தரங்கு ள் மற்றும் வலலயலமப்பு 

நி ழ்வு குறித்து ஏற்பாடு வசய்தலம. ஸமலும், அனுசரலை வைங் ம் 

நாட்டிலுள்ள ஏலனய வர்த்த  ஊக்குவிப்பு நிறுவனங் ளுடனும் வர்த்த  

மன்றங் ளுடனும் கூட்டுச் ஸசர்ந்து இலங்ல  வலலயலமப்பு நி ழ்வு ள், 

B2B கூட்டங் ள் மற்றும் வர்த்த   ருத்தரங்கு ள் என்பன வர்த்த  

உத்திஸயா த்தர் ளினால் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டன. 
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6.2. வர்த்தக சந்ணதப்  ங்நகற்பு: 

 

6.2.1. அனுசரணை வழங்கும்  ாட்டில்  டாத்தப் ட்ட வர்த்தக 

சந்ணதகளில் இைங்ணகயின்  ங்கு ற்றல் 
 

த வல் பரிமாற்றத்திற் ான அடித்தளமிடுவதற் ா  ல த்வதாைில் 

வதாைில்நுட்பம்  மற்றும் விஸசட ஸதலவ ளின் மட்டத்திலன அதி ரிக்கும் 

ஸநாக்குடன், வர்த்த  சந்லத ள் வர்த்த ப் பங் ாளர் ளுக் ான 

முக் ியமான த வல் பரிமாற்றம் மற்றும் சந்திக்கும் இடங் லள 

ஏற்படுத்திக் வ ாடுப்பதற்கும் வ ாள்வனவு மற்றும் விற்பலன 

நடவடிக்ல  ளிலன முன்வனடுக்கும் வல யில் விலனத்திறன் வாய்ந்த 

சந்லத ளா  விருத்தி வசய்யப்பட்டுள்ளன.   
 
 

வவளிநாட்டுச் சந்லத ளினுள் நுலைவதற் ான மி வும் விலனத்திறன் 

வாய்ந்த ஊக்குவிப்பு ஊட மா   வர்த்த  சந்லத ளின் முக் ியத்துவம் 

ஏற்றுக் வ ாள்ளப்படு ின்ற அஸதஸவலளயில், வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் 

மீளாய்வு  ாலப்ப தியில் அனுசரலை / அங் ீ ாரம் வபற்ற நாடு ளில் 

நடாத்தப்பட்ட  62 வர்த்த  சந்லத ளில் உரிய ஸநரத்திலான 

முக் ியத்துவத்திலன வைங் ியிருந்ததுடன் இத்தல ய வர்த்த  

சந்லத ளில் ஸதயிலல, உைவு, குளிர்பானங் ள், லதத்த ஆலட ள், 

இரத்தினக் ற் ளும் ஆபரைங் ளும், ல ப்பைிப் வபாருட் ள்,  டலுைவு, 

ரயர் மற்றும் இறப்பரினாலான வபாருட் ள், நார் உற்பத்திப் வபாருட் ள், 

ஸசதன உற்பத்திப் வபாருட் ள், சு ாதார நலன் ஸபைல் வபாருட் ள் மற்றும் 

பல்வல ப் வபாருட் ள் உள்ளடங் லான உற்பத்திப் வபாருட் ளிலனக் 

வ ாண்ட இத்தல ய சந்லதயில் 400 இலங்ல   ண் ாட்சியாளர் ள் / 

வருல யாளர் ளின் பங் ளிப்பானது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இத்தல ய வர்த்த  சந்லத ளில் இலங்ல  பங்குபற்றுவதற் ான 

ஏற்பாடு ளிலன ஸமற்வ ாள்ளும் வபாருட்டு, வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் 

இலங்ல   ண் ாட்சியாளர் ள் தமது வபாருட் லளக் 

 ாட்சிப்படுத்துவதற் ான சந்லத இடவசதி லள இலவசமா ப் வபற்றுக் 

வ ாடுப்பதற் ான ஸபச்சுவார்த்லத ளிலும் ஈடுபட்டார் ள்.  இதன் 

விலளவா , இலங்ல யானது, வபாருட் லளக்  வர்சியான முலறயில் 

 ாட்சிப்படுத்துவதற் ான வாய்ப்புக் ள்  ிலடக் ப்வபற்றன. 

 
 

ஸமலும், உரிய தூதர ங் ளிலுள்ள வர்த்த  உத்தஸயா த்தர் ளினால் 

அவுஸ்திஸரலிய, வமல்ஸபர்ைில் சர்வஸதச மூலவள சந்லத (லதத்த 

ஆலட ள்), சுவடீன், ஸ்வராக்ஸ ால்மில் FORMEX வர்த்த  சந்லத (புடலவ, 

பஙீ் ான் உற்பத்தி ள், விலளயாட்டுப் வபாருட் ள், வபறுமதி ஸசர்க் ப்பட்ட 

ஸதயிலல மற்றும்  வாழ்க்ல ப்பைிப் வபாருட் ள்) மற்றும் ஆர்ஸமனியா, 
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வஜவரவனில் Junwex – Yerevan வர்த்த   ண் ாட்சி (விலல உயர்ந்த  ற் ள்) 

என்பவற்றில் இலங்ல  பங்குபற்றுவதற் ான ஏற்பாடு லள 

ஒருங் ிலைத்து வசதிப்படுதியிருந்தார் ள். 

 
 

வருல  தரும் இலங்ல   ண் ாட்சியாளர் ளுக் ா  வர்த்த  

உத்திஸயா த்தர் ள் வதாைிற்சாலல, சிறப்புச் சந்லத சங் ிலித் வதாடர் 

விஜயங் ள், வசயலமர்வு ள், பத்திரில யாளர் மாநாடு ஸபான்ற பல்ஸவறு 

ஊக்குவிப்பு நடவடிக்ல  ளிலனயும் ஸமற்வ ாண்டதுடன் உரிய அரசாங்  

அதி ாரி ளும் வர்த்த  சந்லத பங்குபற்றுதலில் ஆர்வத்துடன் 

ஈடுபட்டனர்.  

 
 

இலங்ல யிலும் வவளிநாடு ளிலும் நடாத்தப்பட்ட வர்த்த  

சந்லத ளிலன பிரபல்யப்படுத்தும் ஸநாக்குடன், வர்த்த  

உத்திஸயா த்தர் ளும் தமது அனுசரலை வைங்கும் நாடு ளில் 

நடாத்தப்படும் வர்த்த  சந்லத ளுக்கு முலறயா  ஸநரடி 

விஜயங் ளிலனயும் ஸமற்வ ாண்டார் ள்.  குறித்த  ாலப்பகுதியில், 

வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் 200 இற்கும் ஸமற்பட்ட அத்தல ய 

விஜயங் ளிலன ஸமற்வ ாண்டுள்ளதுடன் அத்தல ய விஜயங் ளின் 

ஸபாது அத்தல ய  ண் ாட்சி ளில் எதிர் ாலத்தில் இலங்ல யின் 

பங்குபற்றலுக் ான பரிந்துலர ளிலன ஸமற்வ ாள்வதற் ா  தமது 

வர்த்த  வதாடர்பு ளிலனயும் பரிமாறிக் வ ாண்டார் ள். 
 

 

6.2.2. இைங்ணகயில் வர்த்தக கண்காட்சிகள் / கருத்தரங்குகளிணன 

 டாத்துவதற்கான ஊக்குவிப்பு 
 

வவளிநாடு ளிலுள்ள வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் இலங்ல யில் வர்த்த  

சந்லத ள் மற்றும்  ண் ாட்சி ளிலன நடாத்துவதற் ா  பாரிய விளம்பர 

நடவடிக்ல  ளில் ஈடுபட்டார் ள். இத்தல ய பிரபல்யப்படுத்தும் பிரச்சார 

நடவடிக்ல  ளின் ஸபாது 2016 ஆம் ஆண்டு  ாலப்பகுதியில், 

அலமச்சர் ள், அரசாங்  அதி ாரி ள், வர்த்த  ஊக்குவிப்பு 

நிறுவனங் ளுடன் தனிப்பட்ட சந்திப்புக் ளும் இலங்ல யில் 300 இற்கு 

ஸமற்பட்ட வவளிநாட்டு வ ாள்வனவாளர் ளுக் ா   ண் ாட்சி ள் / 

 ருத்தரங்கு ளும் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டிருந்தன.  
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6.2.2.1. உைக ஏற்றுமதி அ ிவிருத்தி மா ாடு 2016  (WEDF) 
 

வஜனிவாவில்  உள்ள சர்வஸதச வர்த்த  நிலலயத்தின் வ ாடிஸயற்ற 

நி ழ்வான உல  ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி மாநாடு 2016 (WEDF), 2016 நவம்பர் 11 

– 13 வலரயில் வ ாழும்பில் நடாத்தப்பட்டது. இந்நி ழ்வில் வர்த்த  

திலைக் ளமானது வவளிநாட்டுக் வ ாள்வனவாளர் ளிலனக்  வரும் 

வல யிலான நடவடிக்ல ளில் ஈடுபட்டிருந்தது. அலனத்து வர்த்த  

உத்திஸயா த்தர் ளும் இந்நி ழ்விலன பிரபல்யப்படுத்தும் வல யாலான 

அலனத்து நடவடிக்ல  ளிலும் ஈடுபட்டதுடன் ஐக் ிய அரபு எமிஸரட்ஸ், 

எ ிப்து, பிரான்ஸ், சுவிற்சலாந்து, ஸஜர்மனி, பா ிஸ்தான், மஸலசியா, 

இந்தியா, சவூதி ஆஸரபியா, வ ாரியக் குடியரசு, இத்தாலி, வதன்னாபிரிக் ா, 

சுவடீன், தாய்லாந்து, வியட்னாம் மற்றும் ஜப்பான் ஆ ிய நாடு ளிலிருந்து 

171 பிரதிநிதி ள்  லந்து வ ாள்வதற் ான ஏற்பாடு ளிலன 

ஸமற்வ ாண்டிருந்தார் ள். உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் நிரந்தரப் 

பிரதிநிதியும் இந்நி ழ்வில் நடுவர் குழுவில் ஒருவரா வும்  லந்து 

வ ாண்டதுடன் உல  ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி மாநாட்டில் வஜனவீா வர்த்த  

மன்றத்தின் சர்வஸதச விவ ாரங் ளு ான தலலவர், திரு.வின்சன்ற் 

சுபிலியா, Great Europe of Ebay இன் உப தலலவர் திரு.ஈபன் ஸசர்மன் 

ஆ ிஸயாரும் பங்குபற்றுவதற் ான ஏற்பாடு ள் ஸமற்வ ாள்ளப்பட்டன.  
 

 

6.3. பவளி ாட்டு ந ரடி முதலீடுகளின் ஊக்குவிப்பு 

 

வவளிநாட்டிலுள்ள வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் நாட்டிற்குள் வவளிநாட்டு 

ஸநரடி முதலீட்டினக்வ ாண்டு வருவதில் வபரும் பங் ிலன 

ஆற்றியுள்ளனர். இதுவதாடர்பில் அவர் ள் வவளிநாடு ளிலுள்ள பிரதான 

முதலீட்டாளர் ள் மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மு வராைலம ளுடன் 

உறுதியான வலலலமப்புக்லளயும் வதாடர்புலளயும் ஏற்படுத்துவதில் 

ஈடுபட்டு வரு ின்றனர். ஸமலும், அவர் ள் இலங்ல யில் தயாரிப்புக் 

ல த்வதாைற்சாலல ளின் விரிவாக் த்திற் ான உள்ளார்ந்த கூட்டு 

வதாைில்முயற்சிப் பங் ாளர் ளிலன இனங் ாண்பதற் ா  

இலங்ல யிலிருந்து வவளிச்வசல்லும் வியாபார தூதுக்குழுக் ள் 

ஒவ்வவான்றும் சந்திப்பதற் ான ஏற்பாடு லளயும் ஸமற்வ ாண்டுள்ளனர்.  

அதற் ிைங் , மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில், வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் 

உள்ளார்ந்த முதலீட்டாளர் லள உரிய சந்லத ளில் சந்தித்து 

இலங்ல யில்  ிலடக் க்கூடிய முதலீட்டு வாய்ப்புக் ள் குறித்து 

அவர் ளுக்கு விளக் மளித்துள்ளனர். 

குறித்த ஆண்டு  ாலப்பகுதியில், வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் ஆதன 

விருத்தி ல த்வதாைில், ரயர் தயாரிப்பு, தளபாட உற்பத்தி, புடலவக் 
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ல த்வதாைில், த வல் வதாைில்நுட்பத் துலற,  ைிவு நீர் மு ாலமத்துவம், 

நீர் மு ாலமத்துவம் மற்றும் சுத்தி ரிப்பு, மண் தலட விருத்தி, நிருமை 

ல த்வதாைில், சுற்றுலாத் துலற, வா ன ஒருங் ிலைப்பு, தூர் வருதல், 

புல யிரத ஸசலவ, லவத்தியசாலலப் வபாருட் ள், ஆதன விருத்தி 
மற்றும் சுற்றுலா ஸஹாட்டல் துலற, சீவமந்து உற்பத்தி, 
 ாலுலற ளிலனப் வபாதி வசய்தல், சக்தி பிறப்பாக் ல் துலறசார் 

தயாரிப்புக் ள், உருக்கு குைாய் தயாரிக்கும் வபாறித் வதாகுதி, மின் மற்றும் 

சக்தி உள்ளடங் லான குளிரூட்டப்பட்ட  ளுசியம், சுற்றுலா மற்றும் 

துலறமு த் வதாைிற்பாடு, சிறப்புச் சந்லத  ருத்திட்டம், சூரிய மின்சக்திக் 

 ருத்திட்டம், இலைந்த அபிவிருத்திக்  ருத்திட்டம் மற்றும் வதீிக் 

குறியிடல் ஸதலவப்பாட்டு  ருத்திட்டங் ளின் தயாரிப்பு ஸபான்ற 

துலற ளுடன் வதாடர்புலடய வவளிநாட்டு முதலீட்டாளர் ளிடமிருந்து 

107 முதலீட்டு முன்வமாைிவு ளிலனப் வபற்றுள்ளனர்.  

 

இலங்ல  ஆதனச் சந்லத வதாடர்பான முதலிட்டிலன ஊக்குவிப்பது 

குறித்து ஹட்டன் நஷனல் வங் ியுடன் இலைந்து John Keels property 

developer & JVR Pvt. Ltd இனால் டுபாயில் ஆதன ஊக்குவிப்பு வதாடர்பான 

வதீிக்  ாட்சிப்படுத்தல் நடவடிக்ல  ான உதவுல யானது 

வைங் ப்பட்டது. 1 மில்லியன் அவமரிக்  வடாலர் முதலீட்டுடன் 

 ட்டுநாயக் ாவில் விவசாய உற்பத்தி ளின் ஸச ரிப்பு மற்றும் 

பதப்படுத்தல் நிலலயங் ள் என்பவற்றலனத் தாபிப்பதற் ான ஐக் ிய அரபு 

எமிஸரட்ஸ் மற்றும் மத்திய  ிைக்கு நாடு ளிலனத் தளமா க் வ ாண்ட 

பாரிய இந்திய  ம்பனி ளில் ஒன்றான லுல அதி சிறப்புச் சந்லதக் ான 

உதவுல  விரிவாக் ப்பட்டது.  ம்பனியானது ஐக் ிய அரபு 

எமிஸரட் ுக் ான முதலாவது ஒப்பலடச் சரக் ிலன அனுப்புவதன் 

மூலம் நவம்பரில் தனது வர்த்த த் வதாைிற்பாட்டிலன ஆரம்பித்துள்ளது.  
 

 

இலங்ல ப் பிரதம மந்திரி வ ௌரவ, ரைில் விக் ிரமசிங்  அவர் ளுடன் 

 ாலல உைவுடன் கூடிய வட்ட ஸமலச மாநாடானது, வபல்ஜியம், 

ரிலனசன்ஸ் புரு ல்ஸ் ஸஹாட்டல் புரு ல் ில் 2016 ஒக்ஸடாபர் 20 

ஆம் தி தி  ன்று Belgolux – இலங்ல யுடன் இலைந்து ஒன்றிலைந்து 

ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. இந்த அமர்வில், வர்த்த  மன்றங் ள், சங் ங் ள் 

மற்றும் ஐஸராப்பிய ஆலைக்குழு மற்றும் பாராளுமன்றம் எபவற்றிலனப் 

பிரதிநித்துவப்படுத்தும் முதன்லம பிரதிநிதி ள் மற்றும் 46 ஐஸராப்பிய 

 ம்பனி ள் என்பன  லந்து வ ாண்டன.  இதன் விலளவா , Flanders 

Investment & Trade (FIT), Brussel Invest & Export (BIE) and Wallonia Export – Investment 

Agency (AWEX) என்பன 2016 நவம்பர் 29 இலிருந்து டிசம்பர் 2 ஆம் தி தி 
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வலரயில் இலங்ல க் ான உண்லமலயக்  ண்டறியும் தூதுக் 

குழுவவான்றிலன ஏற்பாடு வசய்தன. 

 

6.4. சுற்றுைாத்துணற ஊக்குவிப்பு 

 

சுற்றுலாத்துலறயில் மலறந்துள்ளவற்றிலன வவளிக்வ ாைர்ந்து 

அவற்றிற்கு அங் ீ ாரம் வைங்கும் ஸநாக்குடன் வர்த்த  

உத்திஸயா த்தர் ளினால் இலங்ல  சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு பைிய த்தின் 

ஆதரவுடன் வவளிநாடு ளில் பல்ஸவறு நி ழ்ச்சித்திட்டங் ள் ஏற்பாடு 

வசய்யப்பட்டுள்ளன. இலங்ல  விமான ஸசலவயானது  ண் வர் சுற்றுலா 

இடமா  இலங்ல லய ஊக்குவிப்பதற் ான நடவடிக்ல லளயும் 

ஸமற்வ ாண்டுள்ளது. சுற்றுலா இடமா  இலங்ல லய ஊக்குவிப்பதற்கு 

வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ளினால் பின்பற்றப்படும் பிரதான 

தந்திஸராபாயங் ள், விஸசட  ருத்தரங்கு ள், மற்றும் மாநாடு லள ஏற்பாடு 

வசய்தல், சுற்றுலா குழுக் ள் விஜயம் வசய்தல், சர்வஸதச சுற்றுலா 

சந்லத ளில் பங்குபற்றுதல், இலங்ல க் ான ஊட  தூதுக்குழுக் ள் 

மற்றும் FAM பயை ஒழுங்கு லள ஏற்பாடு வசய்தல், சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு 

ஸபரலவ ள், அநுசரலை வைங்கும் நாட்டிலுள்ள இலத்திரனியல் மற்றும் 

அச்சு ஊட ங் ளினூடா  பிரபல்யப்படுத்துதல் ஸபான்றலவ 

உள்ளடங்கு ின்றன. 

 

 

மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில், வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் ஐக் ிய 

இராச்சியம், சிங் ப்பூர், இந்தியா (வசன்லன, மும்பாய், பதுடில்லி), 
மஸலசியா, வதன் வ ாரியா, இத்தாலி, சவூதி ஆஸரபியா, சுவடீன், சீனா, 

வபல்ஜியம், ஸஜர்மனி, ரஷியா மற்றும் ஐக் ிய அவமரிக் ாவில் 

நடாத்தப்பட்ட 22 பிரயாை மற்றும் சுற்றுலா  ண் ாட்சி ளில் 

இலங்ல லயச் ஸசர்ந்த 380 பிரயாை மற்றும் சுற்றுலாத்துலற  ம்பனி ள் 

அவ்வாஸற இலங்ல  சுற்றுலா ஊக்குவிப்புப் பைிய ம், சிறிலங் ன் எயார் 

லலன்ஸ் என்பன பங்குபற்றுவதற் ான ஏற்பாடு ளிலன 

ஸமற்வ ாண்டிருந்தார் ள்.   

 

வபாதுமக் ள் மற்றும் பிரயாைத்துலற சார்ந்தவர் ளுக் ிலடஸய மி வும் 

விலனத்திறன் வாய்ந்த சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு  ருவியா  வதீி 
 ாட்சிப்படுத்தல் ள், நாட ங் ள் என்பன உள்ளடங் லா  பல்ஸவறு 

ஊக்குவிப்பு நி ழ்வு ள், வதரிவு வசய்யப்பட்ட ந ரத்தில் 

அரங்ஸ ற்றப்பட்டன. வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள், இலங்ல  சுற்றுலா 

ஊக்குவிப்பு பைிய ம், சிறிலங் ன் எயார் லலன் மற்றும் சிறிலங் ன் 

பிரயாத்துலற ஆ யவற்றுடன் ஒன்றிலைந்து சீனா ( Tianjin & Shenyang , 
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Chengdu & Chenggang, Xian), மஸலசியா, புரு ல்ஸ், சுவடீன், 

(ஸ்வராக்ஸ ால்ம்), வடன்மார்க் (Copenhagen), ஸநார்ஸவ (ஓஸ்ஸலா) ஆ ிய 

நாடு ளின் ந ரங் ளில் வதீிக்  ாட்சிப்படுத்தல் ள் மற்றும் நாட ங் ள் 

என்பவற்றிலனயும்  ஏற்பாடு வசய்திருந்தார் ள். 

 

அனுசரலை வைங்கும் நாட்டு பிரயாை மு வர் அல்லது சுற்றுலா 

ஏற்பாட்டாளர், FAM ஊட  சுற்றுலா ஏற்பாட்டாளர் ள் என்ஸபார் சுற்றுலா 

நாடு என்றவல யில் உற்பத்திப் வபாருள் பற்றிய அறிவு மற்றும் / அல்லது 

நாடு பற்றிய அறிவு என்பவற்றிலன அதி ரிப்பதற்கு விலனத்திறனுடன் 

வசயற்படு ின்றனர். ஆல யால்,   இந்தியாவிலுள்ள (மும்பாய்) SLTPB  

மற்றும் வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள், வபல்ஜியம், ஸஜர்மனி, இத்தாலி, 
சுவடீன், எ ிப்து, மஸலசியா என்பன 100 இற்கும் ஸமற்பட்ட சுற்றுலா 

ஏற்பாட்டாளர் ள், சுற்றுலா மு வர் ள் மற்றும் 

ஊட வியலாளர் ளுக் ான  FAM சுற்றுலாக் ளுக்கு அனுசரலை 

வைங் ியுள்ளது. பிவரஞ்சு பிரயாை மு வர் ள்  ாங் ிரஸ் 2016 ஒக்ஸடாபர் 

31 இலிருந்து நவம்பர் 04 ஆம் தி தி வலரயில் வ ாழும்பில் மாநாட்டிலன 

நடாத்தியுள்ளதுடன் 300 இற்கும் ஸமற்பட்ட பிரயாை மு வர் ள் உள்ளூர் 

சுற்றுலா அக் லறதாரர் ளுடன் இலைந்து  லந்து வ ாண்டார் ள். இந்த 

நி ழ்வானது  டந்த 15 ஆண்டு ளில் இரண்டாவது தடலவயா  

ஆசியாவில் நடாத்தப்பட்டுள்ளது.   

இலங்ல ச் சுற்றுலா மற்றும் அதன் உைவுப் பைக் வைக் ங் ள் என்பன 

வதாடர்பான வடீிஸயா வதாகுப்புக் ள் இத்தாலி, சுவடீன் மற்றும் பிரான்ஸ் 

ஆ ிய நாடு ளின் வதாலலக் ாட்சி அலலவரிலச ளில் ஒளிபரப்புச் 

வசய்யப்படுவதுடன் 2016 ஆம் ஆண்டு  ாலப்பகுதியில் பல்ஸவறு 

சஞ்சில  ளும் வவளியடீு வசய்யப்பட்டன. 

ஸமலும், வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் அனுசரலை வைங்கும் நாட்டில் 

இலங்ல யின் சுற்றுலாத் துலறயிலன ஊக்குவிக்கும் ஸநாக்குடன் 

மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில்,  லாச்சாரம் சார்ந்த மாலல நி ழ்வு ள் (ரஷியா 

– வதன் வ ாரியா இந்தியா (புதுடில்லி, மும்பாய்), பிரயாை மு வர் ள் / 

சுற்றுலா ஏற்பாட்டாளர் ளுக் ான வசயலமர்வு ள், வருல தரும் 

இலங்ல   ம்பனி ளுக் ான B2B கூட்டங் ள், வசாற்வபாைிவு ள் மற்றும் 

பல்ஸவறு நி ழ்வு ளின் ஸபாது பிரச்சார துண்டுப் பிரசுரங் லள 

விநிஸயா ித்தல் ஸபான்ற நடவடிக்ல  ளிலும் ஈடுபட்டுள்ளார் ள். 

 

6.5. வர்த்தக, முதலீடு மற்றும் சுற்றுைா பதாடர் ான 

விசாரணைகளிணன நமற்பகாள்ளுதல் 

வர்த்த   திலைக் ளத்தின் வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் உள்நாட்டிலும் 

அவ்வாஸற வவளிநாட்டு வர்த்த ர் ளினாலும் எழுப்பப்படு ின்ற  வர்த்த  
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விசாரலை ள் வதாடர்பில்  ாத்திரமான பைியிலன ஆற்றி வரு ின்றனர். 

வவளிநாடு ளில் ஸசலவயாற்று ின்ற வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள் 

வவளிநாட்டுத் தரப்புக் ளினால் எழுப்பப்படு ின்ற முதலீடு மற்றும் 

சுற்றுலா வதாடர்பான விசாரலை ளிலும்  லந்து வ ாள் ின்றார் ள். 

மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில், வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள்  அத்தல ய 506 

விசாரலை ளிலனப் வபற்றுள்ளதுடன் முதலீடு மற்றும் சுற்றுலா ஸ ந்திர 

நிலலயம  இலங்ல  விளங்குவதால்,  வவளிநாட்டுச் சந்லத ளில் 

இலங்ல யின் உற்பத்திப் வபாருட் ளிலன ஊக்குவிக்கும் ஸநாக்குடன் 

ஸதலவயான வைி ாட்டுதல் ளிலன வைங்குவதன் மூலம் அவற்றில் 

முலறயா   லந்து வ ாண்டுள்ளார் ள்  

வவளிநாடு ளிலுள்ள வாங்குனர் ளிடமிருந்து வர்த்த  

உத்திஸயா த்தர் ளினால் வபறப்பட்ட வர்த்த  விசாரலை ள் உடனடி 

நடவடிக்ல யிலன  எடுப்பதற் ா , இலங்ல  ஏற்றுமதியாளர் ளுக்கு 

ஸநரடியா வும், அவ்வாஸற, வர்த்த  மன்றம், ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சலப 

ஸபான்வற்றினூடா வும் அனுப்பி லவக் ப்படு ின்றன. வர்த்த  

திலைக் ளத்தினல் வபறப்படும் விசாரலை ளும் வவளிநாட்டு 

தூதர ங் ளில் ஸசலவயாற்றும் உத்திஸயா த்தர் ளின் உதவியுடன் 

முலறயா  நிலறஸவற்றப்பட்டுள்ளன. வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ள், 

இலங்ல யின் உற்பத்திப் வபாருட் ளுக்கு வவளிநாட்டு 

வாங்குனர் ளிலனக்  ண்டறிவதில் வர்த்த  மன்றம் மற்றும் ஏற்றுமதி 
அபிவிருத்திச் சலப ஸபான்றவற்றிற்கு அவர் ள் தமது உதவுல யிலன 

வைங் ி வரு ின்றனர். 

அவ்வாஸற, முதலீடு மற்றும் சுற்றுலா என்பவற்றுடன் வதாடர்புலடய 

வர்த்த  உத்திஸயா த்தர் ளினால் வபறப்படும் விசாரலை ள் 

இலங்ல யிலுள்ள உரிய நிறுவனங் ள் /அலமச்சுக் ளுக்கு அவற்றிலன 

வநறிப்படுத்தும் அஸதஸவலளயில் அவர் ளினால் ஸதலவயான 

உதவி ளும் வைங் ப்பட்டு வந்துள்ளன. 

 

6.6. வர்த்தகப்   ிைக்குகளுக்குத் தரீ்வு காண் தற்கான உதவுணக 

 

வர்த்த ம் சார்ந்த பிைக்கு ள் வதாடர்பில் ஏற்றுமதியாளர் ளுக்கும் 

இறக்குமதியாளர் ளுக்குமிலடயில் சுமு மான தீர்வவான்றிலனக் 

 ாணும் ஸநாக்குடன் வர்த்த  திலைக் ளத்தினால் சமரசம் வசய்து 

லவக் ப்படு ின்றன.    எடுக் ப்பட்ட நடவடிக்ல யானது 

பாரபட்சமின்றியும் சுமு மான தீர்விலனக்  ாைப்பதலன ஸநாக் மா க் 

வ ாண்டும் பரஸ்பரம் ஸபச்சவார்த்லத ளினூடா  தீர்வு ள்  ாைப்பட்டன.  

மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில், வவளிநாட்டு தூதர ங் ளிலுள்ள வர்த்த  

உத்திஸயா த்தர் ளினால் அத்தல ய 228 முலறப்பாடு ள் 

ல யாளப்பட்டுள்ளன. திலைக் ளமும் அவ்வாறான 47 
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முலறப்பாடு ளிலனப் வபற்றுள்ளதுடன் இரண்டு 

தரப்புக் ளுக்குமிலடயில் சுமு மான தீர்வவான்றிலனக்  ாணும் 

வபாருட்டு அலவ முலறயா  ல யாளப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் 85% மான 

பிைக்கு ள் சுமு மான முலறயில் தீர்க் ப்பட்டுள்ளன. 

 

6.7. வதிவிட விசாக்களுக்கான  ரிந்துணர 

 

தமது வியாபாரம், வதாைில்சார் மற்றும் தனிப்பட்ட நடவடிக்ல  ளுக் ா  

இலங்ல யில் நீண்ட ாலம் தங் ியிருக்கும் வவளிநாட்டவர் ள் வதிவிட 

விசாக் ளுக் ா  ஸ ாரிக்ல  விடுத்து வரு ின்றனர். குடிவரவு குடிய ல்வு 

திலைக் ளமானது, வதிவிட விசாக் ஸ ாரிக்ல யிலனக்  வனத்தில் 

வ ாள்வதற் ா  வரிலச அலமச்சிடமிருந்து அதற் ான 

பரிந்துலர ளிலனக் ஸ ாரு ின்றது. ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  

அலமச்சின் வசயலாளர், அலமச்சின் ஸநாக் ல்லலயின்  ீழ், 

இலங்ல யில் தற்ஸபாது வர்த்த  நடவடிக்ல  ளில் ஈடுபட்டு வரு ின்ற 

வவளிநாட்டுக்  ம்பனி ள் மற்றும் ஏலனய வர்த்த  மற்றும் வைி சார் 

வதாைில்முயற்சி ள் அல்லது  ிலள அலுவல ங் ள் மற்றும் 

ஒருங் ிலைந்து பைியாற்றும் அலுவல ங் ளில் பையிலீடுபட்டுள்ள 

குடிவபயர்ந்தவர் ளுக் ான வதிவிட விசாக் ளுக் ான பரிந்துலரக் 

 டிதங் லள வைங்குவதற் ான அதி ாரத்திலன வர்த்த  திலைக் ள 

அதி ாரி ளுக்கு வைங் ியுள்ளார். 

 
வர்த்த  திலைக் ளமானது தல லம வாய்ந்த வவளிநாட்டவர் ள் 

மற்றும் அவர் ளில் தங் ியிருக்கும் பைிப்பாளர் ள், ஆஸலாச ர் ள் 

மற்றும் நிபுைர் ள் ஆ ிஸயாருக்கு அவர் ளின் ஸ ாரிக்ல யின் ஸபரில் 

ஒரு வருட  ாலப்பகுதிக்கு அவர் ளுக் ான வதிவிட விசாக் ளுக்கு 

மற்றும் அவற்றிலன நீடிப்பதற்குமான பரிந்துலரக்  டிதங் ளிலன 

வைங் ி வரு ின்றது. அத்தல ய விசாக் ளுக் ான விண்ைப்பங் ள் 

ஏற்றுமதி வர்த்த ம், வதாைில்நட்ப மாற்றுல  மற்றும் உற்பத்தித் திறன் 

அதி ரிப்பு என்பவற்றிற் ான அத்தல ய வதாைில் ளுக்கு ஸநரடி நன்லம 

பயக்கும் வல யிலும் ஸதசியப் வபாருளாதாரத்தற்கு அதன் மூலம் 

சாத மான பயன் ள்  ிலடக்கும் வல யிலும்  ாைப்படு ின்றதா என்பது 

குறித்து  வனமா  மதிப்படீு வசய்யப்பட்டு அத்தல ய விசா 

விண்ைப்பங் ளுக்கு பரிந்துலர வசய்யப்படு ின்றது. 

 

2016 இல், வர்த்த  திலைக் ளமானது 121 விண்ைப்பதாரி ள் மற்றும்  72 

 ம்பனி ளின் 25 ஸதசிய இனத்தவர் ளிலிருந்தான 86 தங் ியிருப்ஸபார் 

ஆ ிஸயாருக்கு வதிவிட விசா பரிந்துலரக்  டிதங் ளிலன 

வைங் ியுள்ளது. இது முன்லனய 2015 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுல யில் 

விண்ைப்பதாரி ளில் 35 ஸபரும் தங் ியிருப்ஸபாரில் 17 ஸபரும் 21 
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 ம்பனி ளில் 21 உம் மற்றும் ஸதசிய இனத்தவர் ளில் 6 ஸபரும் 

அதி ரித்துள்ளதுடன் இதன் மூலமான வருமானம் ரூபா.739,000.00 இனால் 

அதி ரிக் ப்பட்டுமுள்ளது. 

 
 

6.8. கடன் முகவராண்ணமகளின் அங்கீகாரம் 

 

1949 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இல. குத்தல  சட்டத்தின்  ீழ், ஏஸதனும்  ம்பனி, 
நிறுவனம் அல்லது தனிநபரிலன அங் ீ ரிக் ப்பட்ட  டன் 

மு வராண்லமயா  பிர டனப்படுத்துவதற் ான அதி ாரமானது 

வர்த்த ப் பைிப்பாளர் நாய த்திற்கு வைங் ப்பட்டுள்ளது. பைிப்பாளர் 

நாய மானவர் 1949 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இல. குத்தல  சட்டத்தின் 114(1) 

ஆம் பிரிவின்  ீழ் வ ௌரவ அலமச்சரினால் நியமிக் ப்பட்ட தலலவர் 

மற்றும் இரண்டு ஏலனய உறுப்பினர் லளக் வ ாண்ட சலபயின் 

பரிந்துலர ளின் அடிப்பலடயில் அவ்வாறு ஸமற்வ ாள்வதற்குத் 

ஸதலவப்படுத்தப்படு ின்றார்.  

 

மீளாய்வு  ாலப்பகுதியில் வர்த்த  திலைக் ளமானது 8 

விண்ைப்பங் ளிலன வசயல் முலறக்குட்படுத்தியுள்ளது (அவற்றுள் 05 

புதியலவ மற்றும் 03  டந்த ஆண்டில் தவறவிடப்பட்டலவ. சலபயினால் 

வபறப்பட்ட பரிந்துலர ளின் அடிப்பலடயில், இவ்வாறு 

வசயல்முலறக்குட்படுத்தப்பட்ட 8 விண்ைப்பங் ளில், 04  ம்பனி ள்  டன் 

மு வராண்லம நிறுவனங் ளா  வர்த்தமானியில் பிரசுரிக் ப்பட்டன.  

 

6.9 பதாழில்நுட்  உதவுணக  ிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் 

விழிப்புைர்வு   ிகழ்ச்சித்திட்டங்கணள  டாத்துதல் 

உரிய அரசாங்  அதி ாரி ள், வர்த்த  ஊக்குவிப்பு நிறுவனங் ளின் 

பிரதிநிதி ள் மற்றும் ஏற்றுமதிக்  ம்பனி ளின் பிரதிநிதி ள் ஆ ிஸயாரின் 

விலனத்திறலனயும் உல  வர்த்த  நிறுவன உடன்படிக்ல  ளின் திறன் 

விருத்தியிலனயும் அதி ரிக்கும் ஸநாக்குடன் வர்த்த  திலைக் ளமானது 

WTO, UNESCAP, ITC மற்றும் ஏலனய நிறுவனங் ளுடன் இலைந்து மீளாய்வு 

 ாலப்பகுதியில் பின்வரும்  ருத்தரங்கு லள நடாத்தியுள்ளது. 

 

6.9.1. இந்திய இைங்ணக சுதந்திர வர்த்தக உடன் டிக்ணகயின் (ISFTA) கீழ் 

வரிசாரா விடயங்கள் மற்றும் இந்திய  ியமங்கள் மற்றும் 

ஒழுங்குவிதிகள் பதாடர் ான விழிப்புைர்விணன அதிகரித்தல்  

 

இலங்ல யின் ஏற்றுமதி ளுக்கு ஏற்புலடய வரி சாரா நலடமுலற ள் 

மற்றும் இந்திய நியமங் ள் மற்றும ஒழுங்குவிதி ள் வதாடர்பில் 
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ஏற்றுமதியாளர் சமூ த்திற்கு விைிப்புைர்விலன ஏற்படுத்தும் ஸநாக்குடன் 

ஒரு ழுமு நாள் வசயலமர்வவான்று 2016 மார்ச் 04 ஆம் தி தியன்று 

நடாத்தப்பட்டது.  

 

இந்தச் வசயலமர்வின் பிரதான ஸநாக் ம், இந்தியாவுடனான 

வர்த்த மானது சீரா  இடம்வபறுவதலன உறுதிப்படுத்துவதுடன் தவறான 

புரிந்துைர்வு லளத் தவிர்க்கும் வபாருட்டு இந்திய இறக்குமதி ளுக்கு 

ஏற்புலடய வல யில் வபாருத்தமான சட்ட விதி ளுக் லமய இலங்ல  

ஏற்றுமதியாளர் சமூ த்திலன மதிப்படீு வசய்வஸதயாகும். இந்தச் 

வசயலமர்வானது இந்திய – இலங்ல  உடன்படிக்ல யின் (ISFTA)  ீழ் 

பயன்பாடற்ற சந்லத வாய்ப்புக் ளுக்கு தலட விதிக்கும் வல யில் 

இந்திய அதி ாரி ளினால் விதிக் ப்படும் பல்ஸவறு வரியல்லா 

நடவடிக்ல  ள் குறித்து முலறப்பாடு வசய்துள்ள பல்ஸவறு இலங்ல  

ஏற்றுமதியாளர் ளின் முலறப்பாடு ளிலனயும்  வனத்தில் 

வ ாள் ின்றது. 

  

குறித்த வசயலமர்வானது ISFTA இன்  ீழ்  வனத்தில் வ ாள்ளப்படு ின்ற 

குறித்துலரக் ப்பட்ட விடயங் ள் வதாடர்பில்  லந்துலரயாடுவதற் ான 

வாய்ப்பிலன வைங்கு ின்றது. தாபிக் ப்பட்ட இந்திய தூதுக்குழுவானது 

இந்திய  ட்டலள ள் பைிய ம், மதுவரி மற்றும் சுங்  மத்திய சலப, 

இந்திய உைவுப் பாது ாப்பு நியமங் ள் அதி ாரசலப 

ஆ ியவற்றிலிருந்தான அதி ாரி ள் மற்றும் வவளிநாட்டு வர்த்த  

பைிப்பாளர் நாய ம்  ஆ ிஸயாரிலனக் வ ாண்டுள்ளது. இந்நி ழ்வில், 

ஏறக்குலறய 250 பங்குபற்றாளர் ள்,  இலங்ல யின் ஏற்றுமதியாளர் ள் / 

வர்த்த  மன்றம் மற்றும்  வர்த்த த்துடன் வதாடர்புலடய 

ஒழுங்குமுலறப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங் ள் ஆ ியவற்றிலனப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பங்குபற்றியிருந்தார் ள். பார்லவயாளர் ள் 

இலங்ல யிலிருந்தான தரமான எற்றுமதி ளுக்கு மி ச் சிறந்த சந்லத 

வாய்ப்பிலனப் வபற்றுக் வ ாடுப்பதற் ா  நலடமுலறயிலுள்ள 

ஒழுங்குலறயிலான சட்டவிதி ள் மற்றும் ஏலனய வர்த்த  

சம்பிரதாயங் ளிலன ஸமம்படுத்துவதற் ான அவர் ளின் விருப்பத் 

ஸதர்வு ளில் பங்வ டுத்துக் வ ாள்வதற்கும் ஏற்றுமதி வதாடர்பான 

பிரச்சலன ளுக்குத் தீர்வு  ாண்பதற்குமான  தனிநபர் 

 லந்துயாடல் ளிலும் ஆர்வம் வசலுத்தினார் ள்.  

 

6.9.2 ண நரா ிக்குப்  ின்னரான உைக வர்த்தக  ிறுவன விடயங்கள் 

பதாடர் ான இைங்ணகக்கு அனுசரணை வழங்கும் ப ாது ைவாய 

பகாள்ணக வகுப் ாளர்கள் பசயைமர்வு 
 

லநஸராபிக்குப் பின்னரான உல  வர்த்த  நிறுவன கூட்டத் வதாடரில் 

அபிவிருத்தியலடந்து வரும் நாடு ளின் வர்த்த ப் ஸபாட்டித் 
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தன்லமயிலன எவ்வாறு விரிவாக்குவது வதாடர்பில்  வனம் 

வசலுத்தப்பட்ட 3 நாள் வசயலமர்வுக் ா  2016 மார்ச் 16 - 18 வலரயில் 

வ ாழும்பில் நடாத்தப்பட்ட நி ழ்வில் நிலலயான அபிவிருத்திக் ான 

சர்வஸதச நிறுவ ம், வபாதுநலவாய வசயல ம் மற்றும் பதிலனந்துக்கும் 

ஸமற்பட்ட  

நாடு ளிலிருந்தான சிஸரஷ்ட அதி ாரி ள் உள்ளடங் லா  அறுபதுக்கும் 

ஸமற்பட்ட பங்குபற்றாளர் ள்  லந்து வ ாண்டிருந்தார் ள்.  
  

இந்த நி ழ்வின் ஸபாது, சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல  ளிலுள்ள 

அபிவிருத்தியலடந்துவரும் மற்றும் குலறவிருத்தி நாடு ளுக் ான திறன் 

விருத்தி வலரயலற ள், உல  வர்த்த  நிறுவன  தலலலமயிலான 

ஸடாஹா அபிவிருத்தி நி ழ்ச்சிநிரலின்  ீைான பல்தரப்பு வர்த்த  

ஸபச்சுவார்த்லத ளிலன ஒத்தி லவத்தல்  ஸபான்றனவும் டிரான்ஸ் பசுபிக் 

பங்குடலம (TPP), டிரான்ஸ்லான்டிக் வர்த்த  மற்றும் முதலீட்டு 

பங்குடலம (TTIP), பிராந்திய விரிவான வபாருளாதார பங்குடலம மற்றும் 

வதாைிலாளர் உரிலம ளின் ஈடுபாட்டிலன அதி ரித்தல், முதலீட்டு 

விதி ள், அரசுக்குச் வசாந்தமான வதாைில் முயற்சி ள் ஸபான்றன பிரதான 

விடங் ளின் தலலப்புக் ளில்  லந்துலரயாடல் ள் இடம்வபற்றுள்ளன.  
 

இலங்ல  வர்த்த  திலைக் ளத்துடன் கூட்டுச் ஸசர்ந்து வபாதுநலவாய 

வசயல த்தினால் IISD, வ ாள்ல   ற்ல  ள் நிறுவ ம் மற்றும் 

இலண்டனிலுள்ள இலங்ல  உயர் ஸ்தானி ராலயம் என்பவற்றில் இந்தச் 

வசயலமர்வு ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. 

 
 

6.9.3. வர்த்தக  ிவாரைங்கள் பதாடர் ான திறன் விருத்தி 
 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

 

வர்த்த  நிவாரைங் ள் வதாடர்பான வசயலமர்வானது, உல  வர்த்த  

நிறுவன சட்ட விதி ள் பிரிவுடன் ஒன்றிலைந்து 2016 ஏப்பிரல் 4 – 8 

வலரயில் வர்த்த  திலைக் ளத்தில் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. இந்தச் 

வசயலமர்வானது வதாடர்புலடய உல  வர்த்த  நிறுவன 

உடன்படிக்ல  ளின்  ீழ் அரசாங்  அதி ாரி ளுக் ிலடஸய 

விைிப்புைர்விலன ஏற்படுத்துதல் மற்றும் வர்த்த  நிவாரைங் ள் குறித்த 

வதாைில்நுட்ப அறிவிலன அளித்தல் என்பனவற்றிலன ஸநாக் மா க் 

வ ாண்டிருந்தது. வதாைில்நுட்ப உதவுல யிலனப் பின்பற்றுதல் மற்றும் 

வதாடருதல் வதாடர்பில், உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் சட்டவிதி ள் 

பிரிவானது வர்த்த  நிவாரைங் ள் மற்றும் வதாைில்நுட்ப உதவுல  

நி ழ்ச்சித்திட்டம் வதாடர்பான வலரவபான்றிலனத் தயாரித்துள்ளது. 
 

இலங்ல  வர்த்த  மன்றத்துடன் இலைந்து தனியார் துலறக் ான 

குவிப்வபதிர்ப்பு, எதிரீட்டு நடவடிக்ல  ள் குறித்து விைிப்புைர்விலன 
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ஏற்படுத்தும் ஸநாக்குடன் வபாது மக் ளுக் ான  ருத்தரங்வ ான்றும் 

நடாத்தப்பட்டது. 

  

6.9.4 வர்த்தக நசணவகள் மீதான கருத்தரங்கு  
 

வர்த்த  திலைக் ளமானது சர்வஸதச  ற்ல  ளுக் ான பண்டாரநாயக்  

நிலலயத்துடன் (BCIS) இலைந்து, சர்வஸதச  ற்ல  ளுக் ான 

பண்டாரநாயக்  நிலலயத்தில் 2016 ஜூன் 27 இலிருந்து 28 வலரயில் 

வர்த்த  ஸசலவ ள் வதாடர்பில் ஒன்றிலைந்த விைிப்புைர்வுக் 

 ருத்தரங்வ ான்று ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது. 
  

உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின்  ீைான வர்த்த  ஸசலவ ள் வதாடர்பான 

வபாதுவான உடன்படிக்ல யின் (GATS) சட்ட வலரபு வதாடர்பில் அரசாங்  

அதி ாரி ள், தனியார் துலற, சிவில் சமூ ம் என்பனவற்றிற்கு 

விளக் மளிப்பஸத இக் ருத்தரங் ின் பிரதான ஸநாக் மா  இருந்தது. 

சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யிலுள்ள அதன் பல்ஸவறு  ட்பாடு ள், 

இக் ப்பாடு ளிலன நிரல்படுத்துதல், வவளிப்பலடயானதும் 

முலறப்படுத்தப்பட்டதுமான  டப்பாடு ள், வ ாள்ல  வகுப்பு, ஸசலவ ள் 

வதாடர்பான ஸபச்சுவார்த்லத ளின் புதிய விடயங் ள் மற்றும் இலங்ல  

வதாடர்பான பிராந்திய ஒருங் ிலைப்பில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி அவ்வாஸற 

சுதந்திர வசயல்முலறயின் ஸபாதான வ ாள்ல யுடன் வதாடர்பலடய 

விடயங் ள் மற்றும் சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யிலுள்ள 

வதாைிலாளர் ந ர்வு ள் வதாடர்பான விடயங் ள் என்பன குறித்தும் இங்கு 

விளக் மளிக் ப்பட்டது. 
  

6.9.5. “ ல் தரப்பு வர்த்தக முணறணமயில் வர்த்தகம் ந ாக்கிைான 

அ ிவிருத்தி” மீதான  ிராந்திய பசயைமர்வு. 
 

வர்த்த த் திலைக் ளமானது, வஜனிவாவிலுள்ள இலங்ல  தூதர ம், 

உல  வர்த்த  நிறுவனத்தின் வர்த்த  மற்றும் அபிவிருத்தி பிரிவு 

என்பவற்றுடன் இலைந்து வ ாழும்பில் 2016 ஒக்ஸடாபர் 26 – 28 வலரயில் 

நடாத்தப்பட்ட உல  வர்த்த  நிறுவனம் மற்றும் UNESCAP இனால் 

இலைந்து ஏற்பாடு வசய்யப்பட்ட “பல் தரப்பு வர்த்த  முலறலமயில் 

வர்த்த ம் ஸநாக் ிலான விருத்தி” எனும் பிராந்திய 

வசயலமர்வவான்றிலன ஒருங் ிலைப்புச் வசய்திருந்தது. இந்தச் 

வசயலமர்வில் 21 ஆசிய நாடு ளிலிருந்து 50 பங்குபற்றாளர் ள் 

பங்குபற்றியிருந்தார் ள்.  
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6.9.6. வர்த்தக பகாள்ணக மீதான கருத்தரங்கு 
 

வர்த்த த் திலைக் ளமானது ஐக் ிய அவமரிக்  இராஜாங் த் 

திலைக் ளம், ஐக் ிய அவமரிக்  வர்த்த த் திலைக் ளம் என்பவற்றுடன் 

ஒன்றிலைந்து, பல்ஸவறு இலங்ல  அலமச்சுக் ள், மு வராண்லம ள், 

ஆராய்ச்சி நிறுவ ங் ள், வர்த்த  வ ாள்ல  வள லமயங் ள் மற்றும் 

வர்த்த  மன்றம் ஆ ியவற்றிலிருந்தான 70 இற்கும் ஸமற்பட்ட பிரதான 

தீர்மானம் நிலறஸவற்றுபவர் ள் மற்றும் வதாைில்நுட்ப நிபுைர் ள் 

ஆ ிஸயாரிலனக் வ ாண்டதா  மூன்று நாள்  ருத்தரங்வ ான்றிலன 

நடாத்தியுள்ளது.  

 

மூன்று நாட் ள் நடாத்தப்பட்ட இத்தல ய அமர்வு ளில் வர்த்த  

வ ாள்ல  பகுப்பாய்வு அடிப்பலடயிலான திறன் விருத்தி, வர்த்த ப் 

ஸபச்சுவார்த்லத உபாயங் ள் வதாடர்பான  லந்துலரயாடல் ள் மற்றும் 

இலங்ல  ஸதசிய வர்த்த  வ ாள்ல வயான்றிலன வகுப்பதற் ான 

உள்ளார்ந்த  லந்துலரயாடல் என்பன வதாடர்பில் ஆராயப்பட்டன.  

 

6.9.7. உைக வர்த்தக  ிறுவனம் பதாடர் ான கருத்தரங்கு – வர்த்தக 

வசதிப் டுத்தல் உடன் டிக்ணக 

வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் வதாடர்பான  ருத்தரங் ானது வ ாழும்பில் 2016 

ஜூலல 27 ஆம் தி தியன்று நடாத்தப்பட்டது. இத்தல ய 

ஸபச்சுவார்த்லத ளின் மூலம் பிரதானமா , இலடத்தங் ல் சுதந்திரம், 

இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதியுடன் வதாடர்புலடய  ட்டைங் ளும் 

சம்பிரதாயங் ளும், இலையத்தளம் மூலமான வவளியடீு ள் மற்றும் 

வர்த்த  ஒழுங்கு விதி ளிலன நிருவ ித்தல் என்பன 

உள்ளடக் ப்படு ின்றன. 

உல  வர்த்த  நிறுவனம் உறுப்பினர் ளா  தற்ஸபாது 164 நாடு ளிலனக் 

வ ாண்டிருப்பதுடன் வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் உடன்படிக்ல யானது, உல  

வர்த்த  நிறுவன உறுப்புரிலமயிலனக் வ ாண்டுள்ள மூன்றில் இரண்டு 

நாடு ள் (110)  தமது உள்நாட்டு வசயல்முலறக்கு ஆதரவளித்து பூர்த்தி 
வசய்திருக்கும் ஸபாது அமுலுக்கு வரும். இதுவலரயில், 102 உறுப்பினர் ள் 

உடன்படிக்ல க்கு ஆதரவளித்திருப்பதுடன் இலங்ல யும் அவற்றுள் 

ஒன்றாகும். 2016 மார்ச்சில் அலமச்சரலவயானது இலங்ல யில் வர்த்த  

வசதிப்படுத்தல் உடன்படிக்ல கு ஆதரவளிப்பதற் ான அங் ீ ாரத்திலன 

வைங் ியுள்ளதுடன் 2016 ஏப்பிரலில், சுங் ப் பைிப்பாளர் நாய த்தின் 

தலலலமயில் வர்த்த ப் பைிப்பாளர் நாய த்தின் இலைத் 
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தலலலமயுடன் ஸதசிய வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் 

ஆலைக்குழுவவான்றிலன (NTFC) முலறயா த் தாபிப்பதற் ான 

அலமச்சரலவ அங் ீ ாரத்திலன வைங் ியுள்ளது. NTFC ஆனது 12 

எல்லலப்புற ஒழுங்குமுலறப்படுத்தும் மு வராண்லம ள் மற்றும் 

இலங்ல யின் வர்த்த ம் மற்றும் ல த்வதாைில் சமூ த்திலனப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 6 உறுப்பினர் ள் ஆ ிஸயாரிலனக் 

வ ாண்டுள்ளது.  

வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் உடன்படிக்ல யானது இரண்டு 

நாடு ளுக்குமிலடயிலான வர்த்த த்திலன அதி ரிப்பதன் மூலம்  

வர்த்த ச் வசலவு ளிலனக் குலறப்பதற் ான உள்ளார்ந்த 

வாய்ப்புக் ளிலனக் வ ாண்டுள்ளது. அபிவிருத்தியலடந்து வரும் நாடு ள் 

தற்ஸபாது மி ப் வபரியளவில் நலடமுலற இடர்பாடு ளுக்கு தற்ஸபாது 

மு ங் வ ாடுத்து வருவதால் அலவ மி ப் வபரிய பயன் லளப் வபறுவமன 

எதிர்பார்க் ப்படு ின்றது. ஆய்வு ள் அவர் ளது வர்த்த ச் வசலவு ள் 15% 

இலிருந்து 13% இற்கு வழீ்ச்சியலடயுவமன ஆஸலாசலன 

வைங் ப்படு ின்றது. குடியானவர் ள் பல்ஸவறு வல யான  

வபாருட் லளப் வபற்றுக் வ ாள்வார் ள்.  ம்பனி ளுக்கு, உள்ளடீு ள் 

குலறந்த வசலவில் வவளிநாட்டுச் சந்லத ளுக்கு மி ச் சிறந்த நிலலயில் 

ஏற்றுமதி வசய்யப்படு ின்றன. அபிவிருத்தியலடந்து வரும் நாட்டு 

ஏற்றுமதி ள் 14% இற்கும் 22% இற்குமிலடயில் பல்ஸவறு வல ப் 

பட்டலவயா  வளர்ச்சியலடயுவமன எதிர்பார்க் ப்படு ின்றது.  ம்பனி ள் 

உள்நாட்டு முதலீட்டிலன ஊக்குவிக்கும் வல யில் அதி ளவிலான 

இலாபத்திலன ஈட்டக்கூடயனவா  உள்ளன. அத்துடன், வர்த்த  

வசதிப்படுத்தல் உடன்படிக்ல யிலன முழுலமயா  அமுல்படுத்திய 

நாடு ளுக்கு  வர்ச்சி ரமான வவளிநாட்டு ஸநரடி முதலீடு ள் 

 ிலடக் ப்வபற்றுள்ளன. அதி ரித்த வர்த்த ம் என்பது 

வதாைிலாளர் ளுக் ான மி ச் சிறந்த ஊைிய சம்பாத்தியத்திலனயும் 

அரசாங் த்தினால் மி ச் சிறந்த வருமான ஸச ரிப்பிலனயும் 

குறிப்பிடு ின்றது.  (மூலம்: உல  வர்த்த  நிறுவனம்) 

வர்த்த ப் பைிப்பாளர் நாய மும் பின்வரும்  ருத்தரங்கு ள் மற்றும் 

வசயலமர்வு ளில் அலைப்பின் ஸபரில் மூலவள ஆய்வாளரா  

பங்குபற்றியுள்ளார்;  

• சம ால இலங்ல  சீன உறவு ள் இலங்ல : சவால் ள் மற்றும் 

முன்வனடுக்கும் வைிமுலற – சர்வஸதச  ற்ல  ளுக் ான 

பண்டாரநாயக்  நிலலயம் (BCIS) 
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• சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல யின் அநுகூலங் ளும் 

பிரதகூலங் ளும் – இலளய இலங்ல  வதாைில் 

முயற்சியாளர் ளின் மன்றம் (COYLE) 

• அரசாங்  வைிமுலற ளிலனப் பயன்படுத்துவதனூடா  உல  

சந்ல ளிலனக்  ண்டறிவது மற்றும் தங் ளின் வியாபாரங் லள 

வளர்ச்சி வபறச் வசய்தல் என்பது வதாடர்பான வபாதுமன்றம் 

வதாடர்பான நடுவத் தீர்ப்பாளர் ளின்  லந்துலரயாடல் – இலங்ல  

வர்த்த  மன்றம் (CCC) 

•  GSP + , எதிர்பார்ப்பது என்ன – இலங்ல  தாபன நிறுவ ம் 

 

6.10. ஐநராப் ிய ஒன்றியம்  ிதியிட்ட வர்த்தகத்துடன் பதாடர்புணடய 

திறன் கட்டிபயழுப்பும் கருத்திட்டங்கள்: 

 

“ஐஸராப்பிய ஒன்றிய – இலங்ல  வர்த்த ம் வதாடர்பான உதவுல : 

பிராந்திய மற்றும் ஐஸராப்பிய ஒன்றிய சந்லத ளில் சிறிய நடுத்தர 

வதாைில்முயற்சி ளின் வர்த்த  ஸபாட்டி லள அதி ரித்தல்” 

 ருத்திட்டமானது 18 ஆவது ஐஸராப்பிய ஒன்றிய – இலங்ல  கூட்டு 

ஆலைக்குழுவிற்  சமாந்தரமா  புறுசல் ில் 2013 டிசம்பர் 2 ஆம் 

தி தியன்று நடாத்தப்பட்ட வர்த்த  மற்றும் வபாருளாதார உறவு ள் 

மீதான ஐஸராப்பிய ஒன்றிய – இலங்ல  வதாைிற்படு குழுவிற்கு 

முன்லவக் ப்பட்ட பிஸரரலைக்கு அலமவா  ஆரம்பிக் ப்பட்டது. 
 

இலங்ல யின் ஏற்றுமதி துலறயின் ஒட்டுவமாத்த வசயலாற்றுல யிலன 

விரிவாக்கும் ஸநாக் ிலனக் வ ாண்ட இந்தக்  ருத்திட்டமானது, குறிப்பா  

பின்வருவனவற்றிலன விருத்தி வசய்வதற்கு ஆதரவு வைங்குவதன் 

மூலம் உைவு, வாசலனத்திரவியங் ள் மற்றும் த வல் வதாைில்நுட்பம் 

மற்றும் BPO துலற ளிலன விருத்தி வசய்வதலன யும் ஸநாக் ா க் 

வ ாண்டது; 

i. வியாபாரமும் வர்த்த  வ ாள்ல யும் 

ii. வர்த்த  வசதிப்படுத்தல் 

iii. தரமான நியமங் ள் மற்றும் சு ாதார மற்றும் சு ாதார நலன் 

ஸபைல்  (SPS) நடவடிக்ல  ளுடன் இைங் ிப் ஸபாதல் 

iv. துலறசார் குறித்துலரக் ப்பட்ட சங் ிலி விருத்தி மற்றும் 

சிறிய மந்றும் நடுத்தர வதாைில் முயற்சி லள பிராந்திய 
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மற்றும் உல ப் வபறுமதி வாய்ந்த சங் ிலித் வதாடர் ளா  

ஒருங் ிலைத்தல். 

ஐஸராப்பிய ஒன்றியமானது இக் ருத்திட்டத்திற் ா  8 மில்லியன் 

யூஸராக் லள நிதியிடுவதற்கு உடன்பட்டுக் வ ாண்டுள்ளதுடன் சர்வஸதச 

வர்த்த  நிலலயமானது (ITC) இக் ருத்திட்டதிலன அமுல்படுத்தும் 

மு வராண்லமயா  வசயற்படும் அஸதஸவலளயில் இக் ருத்திட்டத்தின் 

ஸதசிய இலைப்பாளரா  வர்த்த த் திைல  ளம் விளங்கு ின்றது. 

அமுல்படுத்தும் அதி ாரி ள் அக் லறதாரர் ளுடன் இலைந்து ஆயத்த 

ஸவலல ளிலன ஆரம்பித்துள்ளதுடன் ஐஸராப்பிய ஆலைக்குழுவின் 

அங் ீ ாரத்திலனப் வபற்று  ருத்திட்ட பிஸரலரலை அறிக்ல யில் 

உதவியளிக் ப்பட்டலவ வர்த்த த் திலைக் ளத்தினால் 

வபாறுப்ஸபற் ப்பட்டுள்ளன.  
 
 

நான்கு வருட  ருத்திட்டமானது ல த்வதாைில் மற்றும் வர்த்த  

அலமச்சர் வ ௌரவ. ரிசாட் பதியுதீன் மற்றும் ஐஸராப்பிய ஒன்றிய 

தூதுவரும் ஐஸராப்பிய ஒன்றிய தூதுக்குழுவிற் ான தலலவருமான  

அதிஸமதகு திரு.ரங் - லய் மார்குஸவ மற்றும்  இலங்ல  மற்றும் 

மாலலதீவுக் ான ஐஸராப்பிய ஒன்றிய தூதுக்குழு ஆ ிஸயாரின் 

பங்குபற்றுதலுடன் 2016 நவம்பர் 15 ஆம் தி தியன்று ஆரம்பிக் ப்பட்டது.  

 
 
7. உற் த்தி  ாட்டுச் சான்றிதழ்களின் வழங்குணக 

 

வர்த்த  திலைக் ளமானது பின்வரும் முன்னுரிலமத் திட்டங் ள் மற்றும் 

பிராந்திய  இருதரப்பு  மற்றும் சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல  ளின்  ீழ் ஏற்றுமதி 
வசய்யப்படும் வபாருட் ளுக் ான உற்பத்தி நாட்டு சான்றிதழ் லள வைங் ி 
வரு ின்றது. 

 

• முன்னுரிலமயின் வபாதுவான முலறலம (GSP) 

• வர்த்த  முன்னுரிலமயின் பூஸ ாள முலறலம (GSTP) 

• சார்க் முன்னுரிலம வர்த்த  உடன்படிக்ல   (SAPTA) 

• வதன்னாசிய சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல  (SAFTA) 

• இந்திய இலங்ல  சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல  ((ISFTA) 

• பா ிஸ்தான் இலங்ல  சுதந்திர வர்த்த  உடன்படிக்ல  ((PSFTA) 

• ஆசிய பசுபிக் வர்த்த  உடன்படிக்ல  (APTA) 

 
 

 

ஸவலல நாவளான்றில் சராசரியா  வர்த்த  திலைக் ளத்தினால் 500 உற்பத்தி 
நாட்டுச் சான்றிதழ் ள் வசயல்முலறப்படுத்தப்பட்டு வைங் ப்படு ின்றன. 

உயர்தரத்தில் பயிற்சியளிக் ப்பட்ட உத்திஸயா த்தர் ளிலனக் வ ாண்ட 

குழுவவான்று உற்பத்தி நாட்டுச்சான்றிதழ் வைங்கும் பிரிவில் முழுஸநரமும் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளதுடன் முன் அனுமதியின்றி அலுவல  ஸநரங் ளில் 

உசாவுதல் ளும் ஸமலதி  விளக் ங் ளும் அளிக் ப்பட்டு வரு ின்றன. உயர் 
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பதவியிலன வ ிக்கும் உத்திஸயா த்தர் ளினால் தினசரி சராசரியா  30 முதல் 50 

வலரயிலான உசாவுதவல் ள் வைங் ப்பட்டு வரு ின்றன. உற்பத்தி நாட்டுச் 

சான்றிதழ் ளின் வைங்குல யானது ஸவறுபட்ட 

உடன்படிக்ல  ள்/ஏற்பாடு ளின்  ீைான உரிய மூல விதி ளின் வல யடீு ளில் 

ஆைமான அறிவுடன் விஸசடமா  வடிவலமக் ப்பட்டு உயர் தரத்தில் 

வைங் ப்பட்டு வரு ின்றது.  

 
 

இது வதாடர்பில் வர்த்த  திலைக் ளம் பின்வருவனவற்றிற்கு வபாறுப்பு 

வ ிக் ின்றது;  

(அ) வரிச்சலுல  ளுக் ான வபாருட் ளின் த லமயிலன மதிப்படீு வசய்தல் 

(ஆ)  ஏற்றுமதியாளர் ளின் விபரங் லளப் பதிவு வசய்தலும் ஸபணுதலும்,  

(இ)  தமது த லமயிலன நிரூபிப்பதற் ா  ஏற்றுமதியாளர் ளினால் 

சமர்ப்பிக் ப்படும் வசலவுக் கூற்றுக் ள் மற்றும் ஏலனய இலை 

ஆவைங் லள மதிப்படீு வசய்தல், 

(ஈ) முன்னுரிலம வைங்கும் நாடு ளின் ஸ ாரிக்ல யின் ஸபரில் உற்பத்தி 
நாட்டுச் சான்றிதழ் ளின் வைங்குல யின் பின்னரான  ைக் ாய்விலன 

நடாத்துதல் மற்றும் 

(உ) உற்பத்தி நாட்டுச் சான்றிதழ் ளுடன் வதாடர்புலடய தரவு ள் மற்றும் 

பகுப்பாய்வுஅறிக்ல  ளிலன வதாகுத்தலும். 

 

 டந்த 5 ஆண்டு ளில் வர்த்த  திலைக் ளத்தினால் வைங் ப்பட்ட உற்பத்தி 
நாட்டுச் சான்றிதழ் ளின் விபரம்  ீஸை தரப்படு ின்றது. 

 

 

 

 

உடன் டிக்ணக வழங்கப் ட்ட உற் த்தி  ாட்டுச் சான்றிதழ்களின் 

எண்ைிக்ணக 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EU GSP 
85,600 114,029 79,774 83,898 72,675 74,003 

GSP - CIS நாடு ள் 
856 1,009 929 842 480 514 

GSP – ஏலனய 

நாடு ள் 14,782 13,909 13,410 12,706 11,985 11,981 

ISFTA 
35 9,742 11,088 10,852 11,494 12,621 

PSFTA 
30 8,057 8,190 7,069 7,320 6,673 
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APTA 
2,424 2,781 3,482 4,131 4,025 4,508 

SAFTA 
- 26 74 388 231 149 

SAPTA 
248 253 243 309 304 288 

GSTP 
115 136 147 107 150 143 

பமாத்தம் 104,090 149,942 117,337 120,302 108,664 110,830 
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8. வர்த்தக திணைக்களத்தின்  தவியினர் இட  கர்வுகள் – 2016 
 

அலுவரின் ப யர் இட  கர்வு திகதி 

 ைி புரியும் இடமாற்றம் – திணைக்களத்திற்குத் திரும் ி வருதல் 

 திரு . ப. எம். ப.ீஸசாமஸ்ரீ 

வர்த்த ப் பைிப்பாளர் 

 ஐக் ிய அவமரிக்  , டிசி வவாஷிங்டன்
இலுள்ள இலங்ல த் 

தூதர த்திலிருந்து இலங்ல க்குத் 

திரும்பியுள்ளார் 

21.05.2016 

திரு.ப.ீ எம். எஸ். ஏ. ப.ீ 

வ ாடவிட்ட 

வர்த்த ப் பைிப்பாளர்  

 னடா வராவறான்ஸராவிலுள்ள 

வ ான்சுஸலற் வஜனரலிலிருந்து 

இலங்ல க்குத் திரும்பியுள்ளார். 

21.10.2016 

திருமதி. டீ. ஏ. எஸ். 

விஸஜவந்தா 

உதவி வர்த்த ப் பைிப்பாளர்  

ஐக் ிய இராச்சியம் இலண்டனிலுள்ள 

உயர் ஸ்தானி ராலயத்திலிருந்து 

இலங்ல க்குத் திரும்பியுள்ளார். 

28.09.2016 

 ைி புரியும் இடம் மாற்றம் – பவளி ாட்டுத் தூரகங்களுக்கு  ியமித்தல் 

வசல்வி. உஸபக் ா ,சமரதுங்  

வர்த்த ப் பைிப்பாளர் 

ஐக் ிய அவமரிக் ா  , வவாஷிங்டன்
இலு டிசி ள்ள இலங்ல த் 

தூதர த்திற்கு நியமிக் ப் பட்டுள்ளார். 

09.05.2016 

 திரு.ப.ீ எம். எஸ். ஏ. ப.ீ 

வ ாடவிட்ட 

வர்த்த ப் பைிப்பாளர் 

ஐக் ிய அவமரிக்  , வலாஸ்
 இலங்ல  ஏஞ்சலிலுள்ள

 வஜனரலுக்கு வ ான்சுஸலற்
நியமிக் ப்பட்டுள்ளார்  

21.10.2016 

திரு.எம்.ஸசாமஸசன 

பிரதி வர்த்த ப் பைிப்பாளர் 

இத்தாலி ஸராமிலுள்ள இலங்ல த் 

தூதர த்திற்கு நியமிக் ப்பட்டுள்ளார்.  

07.09.2016 

திருமதி எ ச். ஸ . டப். லியன 

ஸ  

உதவி வர்த்த ப் பைிப்பாளர்  

தாய்லாந்து  , பாங்வ ாக் ிலுள்ள
 தூதர த்திற்கு இலங்ல த்

நியமிக் ப்பட்டுளள்ளார்  

17.05.2016 

திருமதி . ஸ்ரீ மாலி யரத்ன 

உதவி வர்த்த ப் பைிப்பாளர் 

வியட்னாம்  , லஹஸநாயிலுள்ள
 தூதர த்திற்கு இலங்ல த்

நியமிக் ப்பட்டுளள்ளார்  

29.03.2016 

வசல்வி. தார ா ஸபாஸதஜு 

உதவி வர்த்த ப் பைிப்பாளர் 

சுவிற்சலாந்து வஜனிவாவிலுள்ள 

உல  வர்த்த  நிறுவனத்திற் ான 

நிரந்தர பிரதிநிதியா  

நியமிக் ப்பட்டுளள்ளார். 

23.12.2016 

திரு .எஸ்.ஏ.எஸ். ஏ .சமரவரீ  ஐக் ிய இராச்சியம் இலண்டனிலுள்ள 21.10.2016 
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உதவி வர்த்த ப் பைிப்பாளர் இலங்ல த் தூதர த்திற்கு நியமிக் ப் 

பட்டுளள்ளார்  

இணழப் ாறல்கள் 

திரு.டீ.டப்.ஜினதாச 

வர்த்த ப் பைிப்பாளர் 

இலைப்பாறியுள்ளார் 20.08.2016 

 

 

9. வருடாந்த கைக்குகள் – 2016 
  

தணைப்பு இை.: 295 

அணமச்சு / திணைக்களம்:- வர்த்தக திணைக்களம் 

 ிகழ்ச்சித்திட்ட இை.: 01 

கருத்திட்ட இை.: 01 

மீண்டுவரும் பசைவினம் 

 
2015 2016 2016 2016 2016 

வி ரைம் உண்ணம மதிப் ீடு 

மீளாய்வு 

பசய்யப் 
ட்ட 

மதிப் ீடு 

உண்ணமச் 

பசைவின
ம். 

நசமிப்புக்
கள் 

 

ரூ ா. 000 ரூ ா. 000 ரூ ா. 000 ரூ ா. 000 ரூ ா. 000 

ஆளுக்குரிய 

நவதனாதிக
ள் 

 

  

 

    

44,898            47,600  47,600  46,969        631  

 

  

 

    

  

 

  

 

    

ஏணனயணவ 51,104             53,580  62,688  62,156    532  

  

 

  

 

    

பமாத்தம்      96,002           101,180           110,288       109,125    1,163  
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மூைதனச் பசைவினம் 

      
 

2015 2016 2016 2016 2016 

பசைவின வி ரைம் உண்ணம மதிப் ீடு 

மீளாய்வு 

பசய்யப் 
ட்ட 

மதிப் ீடு 

உண்ணம
ச் 

பசைவி
னம். 

நசமிப்பு
க்கள் 

 
ரூ ா. 000 ரூ ா. 000 ரூ ா.000 ரூ ா. 000 

ரூ ா. 

000 

மூைதனச் 

பசாத்துக்களின் 

புனரணமப்பும் 

நமம் ாடும் 

             

3097  
            500                 635            536              98  

 ட்டிடங் ளும் 

வபாருத்துக் ளும் 

(2001) 

2,552 100 235 212 23 

வபாறி  , இயந்திரம்
உப ரைம் மற்றும்  

(2002)  

0                 0  0  0  0    

வா னங் ள் (2003) 
                

545  

 

400  

                  

400  

              

324  

          

   75  

மூைதனச் 

பசாத்துக்களின் 

பகாள்ளல் 

          2,618            3,000               2405            2,280      125  

தளபாடமும் 

அலுவல  

உப ரைமும் (2102)               

           

2,548  

 

2,000  

                

1,540  
           1,512  

       

  28  

இயந்திரம் (2103)         
              

 70  

 

1,000  

                

865  

                

768  

     

 97  

மனித வள விருத்தி           2,134            2,000             2,460            2,454         6  

பதவியினர் பயிற்சி 
(2401)                

           2,134  
             

2,000  

                

2,460  

           

2,454  

        

 6  

ஏணன மூைதனச் 

பசைவினம் 
                                                    



 

80 

 

4,292  5,000  5,000   4,806  194  

முதலீடு ள் (2502) 

01. புதிய 

சந்லத ளிலனக் 

 ண்டறிதல் 

ட            

4,292  

             

 5,000  

                 

5,000  

           

 4,806  

     

 194  

பமாத்தம்         12,141  10,500            10,500          10,076      423  

 


