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எரிெபா ள் ைல கண்காணிப்பான் 

டாஷ்ேபார் ன் ேநாக்கம் 
 
உலக சந்ைத ல் எரிெபா ளின் ைலக் ம் உள்நாட் ல் அற டப்ப ம் ைலக் ம் 
இைட லான த் யாசம் த்  ப் ணரை்வ ஏற்ப த் வதற்காக publicfinance.lk 
தளத் ன் ழ் உ வாக்கப்பட்ட டாஷ்ேபாரே்ட எரிெபா ள் ைலக் கண்காணிப்பான் 
ஆ ம். ெபா மக்களின் பணத் ல் எவ்வள  ெதாைக மானியங்க க்காகப் 
பயன்ப தத்ப்ப ற  அல்ல  அதன் நன்ைமகைள கரே்வா க்  வழங்காமல் 
எண்ெணய் நி னங்கள் எவ்வள  தல் கட்டணம்/வரிையச ்ேசகரிக் ற  என்பைத 
ெபா மக்கள் ரிந் ெகாள்ள ம் இந்த டாஷ்ேபார்  உத ற . 
 

எரிெபா ள் ைலச ் த் ரம் – கணக் ம் ைற 
 
வாகன எரிெபா டக்ளின் ெசலைவப் ர ப க் ம் த் ரதை்த அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட ைல நிரண்ய ைறைய நைட ைறப்ப தத் ெதா ல் ட்பக் வால் 
எரிெபா ள் ைலச ் த் ரம் ேம 11, 2018ம் ஆண்  அ கப்ப த்தப்பட்ட . 
 
அதன் ரகாரம் வாகன எரிெபா ட்க க்கான அ கபட்ச ல்லைற ற்பைன ைல 

ன்வ மா  கணக் டப்ப ற : 
 
அட்டவைண 1 – எரிெபா ள் ைலச ் த் ரம் 
 

ளக்கம் லம்/அ மானம் 

இறக் ம ச ்ெசல  ( ./ ற்றர)்  

ப்பாய் ஒன் க்  
எைட டப்பட்ட சராசரி ரி யம் 
மற் ம் ஆ யாதல் காரணமாக 
ஏற்ப ம் நட்டம் 

 
- ெபற்ேறா க்  ஐ.அ.ெடா 3.00  

- ச க்  ஐ.அ.ெடா 2.30  

என ம ப் டப்பட் ள்ள  

ஒ  ப்பாய்க்  ங்கப் ர ் ைல 
(ஐ.அ.ெடாலரில்) 

ங்கப் ர ் ளாட்ஸ் ெபற்ேறால் 
மற் ம் சல் ைலகைள இலங்ைக 
மத் ய வங்  சந்தா அ ப்பைட ல் 
ெவளி ற  

நாணய மாற் தம் 
(ஐ.அ.ெடா/ .) 

மத் ய வங் யால் 
ெவளி டப்ப ம் ட்  
ஐ.அ.ெடாலர ்SPOT உடன் 
ெசலாவணி தம் 

ஒ  ப்பா ல் ற்றரக்ளின் 
எண்ணிக்ைக 

158.9 

 

ெசயலாக்கச ்ெசல  ( . 
/ ற்றர)் 

 
- ெபற்ேறா க்கான இறக் ம ச ்
ெசல ல் 6.6%  
- ச க்கான இறக் ம ச ்ெசல ல் 
4.6%* 
என ம ப் டப்பட் ள்ள  

நிரவ்ாகச ்ெசல  ( . / ற்றர)் இறக் ம ச ்ெசல ல் 4% என 
ம ப் டப்பட் ள்ள * 
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வரி ( . / ற்றர)் 

ங்க இறக் ம த் ரை்வ, ங்கத் 
ரை்வ, ைற க மற் ம் மான 

நிைலய அ த் க்கான அற  
ஆ யவற்ைற உள்ளடக் ய .  

வரி லக்ைகக் கவனத் ல் 
ெகாண்  தற்ேபாைதய 
காலப்ப க் ப் ெபா த்தமான 
வரி தங்கள் ெபறப்பட் ள்ளன. 

 
*இந்தக் கணக் டான  நி யைமச்  ெபா மக்க க்  ெவளி ட்ட எரிெபா ள் ைலச ்

த் ரத் ன் தகவல்கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  ம ப் டப்பட்ட . ெமாத்த பரங்கைள ம் 
ன்ேனாக் க் கணக் ட்டதன் லம் இந்த ம ப்  ெபறப்பட் ள்ள . ேம ம் ைழக க்  3% 

வரம்  ஏற் க்ெகாள்ளக் யதாக இ க் ம். 
 
 


