இடைக்கால வரவுசெலவுத்திை்ைம் – 2022
2021 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க ஒதுக்கீை்டுெ் ெை்்ைத்திடனத் திருத்துதல்

முன் னுடர
இதுவரை

காணப்பட்ட

பபாருளாதாை

பபாக்கிரை

மாற் றியரமப்பதற் காை

அடித்தளத்திரை இடுகிை் ற இரடக்கால வைவு பெலவுத்திட்டத்திரை இை் று நாம்
பாைாளுமை் றத்தில்
ெமை்ப்பிக்கிை் பறாம் . இை் ரறய உலகத்துக்பகற் ற பதசிய
பபாருளாதாை உபாயபமாை் றிரை உருவாக்குவதற் காை படிக்கல் லாக இது
அரமயும் . ஒரு புதிய பபாருளாதாை கட்டரமப்பிரை கட்டிபயழுப்புவதற்காை
அடித்தளமாைது 2023 வைவுபெலவுத்திட்டத்துடை் ஆைம் பமாகும் .
இரடக்கால வைவு பெலவுத்திட்டத்திற் காை முகவுரையாை நாை் கு விடயங் கரள
உங் களது கவைத்திற் குக் பகாண்டுவை நாை் விரும் புகிை் பறை் .
1. ச ாருளாதார செருக்கடி
1.1 பல் பவறு
ெந்தை்ப்பங் களில் , தற் பபாழுது
நாம்
எதிை்பநாக்கி வருகிை் ற
பபாருளாதாை பநருக்கடியிை் ஆழ அகலம் குறித்து நாை் சுட்டிக் காட்டியுள் பளை் .
இவ் வாறாை பமாெமாை பபாருளாதாை வீழ் ெ்சிபயாை் றிரை அண்ரமக்கால
வைலாற் றில் நாம் ெந்தித்ததில் ரல. இந்நாட்டிை் மக்களில்
சிலை் இப்
பிைெ்சிரைகளிை் பாைதூைத்திரை இை் னும் ெைியாகப் புைிந்து பகாள் ளவில்ரல.
கஷ்டங் கள் மற் றும் துை் பங் கள் பற் றி நாம் எடுத்துக் கூறியபபாது அவை்கள்
ஏளைம் பெய் தைை். அவை்கள் நீ ை் பகாதிக்கும் வரை பாரையில் மகிழ் ெ்சியில் நீ நதி
்
விரளயாடும் நண்டுகரளப் பபாை் பற
நிரைத்துக் பகாண்டிருக்கிை் றைை்.
எைினும் அவை்களில் பபாறுப்புடை் சிந்திக்கிை் றவை்களும்
இருக்கிை் றைை்.
அவை்கள் இந்த அழிவிை் ஆழத்திரை அரடயாளம் கண்டிருக்கிை் றைை். இதைால்
அவை்கள்
எைிகிை் ற தீயிரை அரைப்பதற் கு
அை்ப்பணிப்புடனும் பெயற் படுகிை் றைை்.

முயல் வ துடை் ,

அதற் காக

2. ச ாருளாதார செருக்கடிக்கான காரணங் கள்
2.1 நாடு சுதந்திைத்திற் குப் பிை் ைை் எழுபத்து நாை் கு வருடங் கள் பிை் ைரடந்துள்ளது:
எை் பது இந்த நாட்களில் பபாதுவாகக் பகட்கக்கூடிய பிைசித்தமாை பகாஷம்
ஒை் றாகும் . இந்த சுபலாகங் கரள இை் று
பகாஷிக்கிை் றவை்கள், நாட்டிரை
அழித்தது
காலணித்துவமாக்கல் எை இதற் கு முை் ைை் பதாடை்நது
் ம்
கூறிவந்தவை்களாவை். இதுதாை் பகாஷங் களிைால் வழிநடத்தப்படும் அைசியலிை்
யதாை்த்தமாகும் . அவை்கள் காலத்திற் குக் காலம் பதரவக்பகற் ப தமது பொந்த
அைசியல்
நிகழ் ெ்சி நிைல் கரள திருப்திப்படுத்துவதற் காக
மாத்திைம்
சுபலாகபமாை் றிரை
முை் ரவத்தரம.
எமது
பபாருளாதாைம்
சிரதவரடவதற் காை பிைதாை காைணம் , பபாதுவாை பகாள் ரககளிை் கீழ்
முை் பைாக்கிெ் பெல் வதற் குப்
பதிலாக அைசியல்
பகாஷங் களிைால்
வடிவரமக்கப்பட்ட பபாருளாதாைக் பகாள் ரககரள பிை் பற் றியரமயாகும் .
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2.2 குறுகிய பநாக்குரடய இப்பபாருளாதாைக் பகாள் ரககளிை்
காைணமாக,
முை் பைற் றப் பாரதயில் பயணித்த
நாடாைது காலத்திற் குக்
காலம்
வீழ் ெ்சியரடய ஆைம் பித்தது.
அவ் வாறாை பல தடுமாற் றங் கள் மக்களிை்
பதை்வுக்காை கற் பிதங் களாக மாறிை. மக்களிை்
அவற் றிரை எவ்வித
மீளாய் வுமிை் றி பகாள் ரககளாக ஏற் றுக் பகாண்டைை்.
2.3 பதசியமயமாக்கல் எை் ற பபாை்ரவயில்
அைொங் கம் பதாழில் முயற் சிகரள
தாமாகபவ பதாழிற் படுத்துவதற் கு ஆைம் பித்த காலத்திலிருந்து இை் றுவரை,
எமது நாட்டிை் வைி வருமாைத்தில் பபரும் பகுதி இத்பதாழில் முயற் சிகளிை்
நட்டங் கரள ஈடுபெய் வதற் பக பயை் படுத்தப்பட்டுள் ளது. மக்களிை் பதரவகரள
நிரற பவற் றுவதற் காக ஒதுக்கீடு பெய் யப்படபவண்டிய பணம் கம் பைிகளிை்
பபயைில் வீணடிக்கப்பட்டுள் ளது. அைொங் கம் பெய் யபவண்டியது எை் ைபவைில்,
பகாள் ரககரள உருவாக்கி அவற் றிரைெ் பெயற் படுத்துவபதயாகும். இை் று
அரைத்து விடயங் களும் அைொங் கத்திைாபலபய பெய் யப்படுகிை் றது. மக்களும்
அரைத்து விடயங் கரளயும் அைொங் கத்திடமிருந்பத எதிை்பாை்க்கிை் றைை்.
2.4 அைெ உடரம பதாழில் முயற் சிகள் குறித்து மாத்திைமல் ல, பவளிநாட்டு முதலீடு
பதாடை்பாை தகுந்த பகாள் ரககரளக் கூட நாம் பிை் பற் றவில் ரல. காலம்
முழுவதும் அத்தரகய வளங் கரளப் பாதுகாத்தல் எை் ற ொக்குப்பபாக்கிை் கீழ்
நாட்டிை்
வளப்பயை் பாடு உகந்த முரறயில்
இடம் பபறவில் ரல எை் பபத
உண்ரமயாகும் .
3. ச ாருளாதார செருக்கடியிடனத் தீர்த்தல்
31. பபாருளாதாை பநருக்கடியிரைத் தீை்ப்பதில்

முக்கிய நடவடிக்ரகபயாை் றாக

எமது பாைம் பைிய அைசியல் சித்தாந்தங் கரள தூக்கிபயறிந்துவிட்டு அடிமட்ட
மற் றும் உலகளாவிய அபிவிருத்திகளிை் யதாை்த்தங் கள் பற் றி புறநிரலயாக
சிந்தித்தல் பவண்டும் .
32. மக்கள்
விடுதரல முை் ைணியிை்
திரு. சுைில்
ஹந்துை் பநத்தியிைால்
அண்ரமயில் பதைிவிக்கப்பட்ட கூற் பறாை் றிரை நாை் இங் கு குறிப்பிட

“அரொங் கம் சகாள் டககடள உருவாக்குதல் வவண்டும் .
அரொங் கம் சதாழில் முயற் சிகடள செயற் டுத்தக்கூைாது.”
விரும் புகிை் பறை் .

33. இவ் விடயத்தில் புதிய உலக ஒழுங் கிை் புதிய எண்ணக்கருக்கள் பற் றிய புதிய
சிந்தரைகரள நாம் பகாண்டிருப்பபாமாயிை் , பபாருளாதாை பநருக்கடியிரைத்
தீை்ப்பதற் கு எம் மால் முடியுமாகவிருக்கும் .
4. ச ாருளாதார செருக்கடியிடனத் தீர் ் தற் கான வழிமுடறகள்
4.1 ஒருவரை ஒருவை் விைல் நீ ட்டுவதை் மூலம் பிைெ்சிரைகளுக்காை தீை்விரை எட்ட
முடியாது. கடந்தகால நிகழ் வுகரள ெபிப்பதை் மூலமும் அவற் றுக்கு தீை்வுகாண
முடியாது. குறுகிய மற் றும் நீ ண்டகால திட்டங் கரள பிை் பற் றுவதைால்
மாத்திைபம இந்பநருக்கடிக்கு தீை்வுகாண முடியும் .
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4.2 அரவ பதாடை்பாை குறுகிய திட்டங் கரள நாம் தற் பபாழுது பெயற் படுத்தி
வருகிை் பறாம் . ெை்வபதெ நாணய நிதியத்துடைாை கலநதுரையாடல்கள்
பவற் றிகைமாக அதை் இறுதிக் கட்டத்திரை அரடந்துள் ளது. படுகடை் மீள்
கட்டரமப்பு பதாடை்பாக எமது நாட்டுக்கு நிதி உதவியிரை வழங் குமாறு பிைதாை
பபாருளாதாை நாடுகளுடை் நாம் பபெ்சுவாை்த்ரத நடாத்தி வருகிை் பறாம் . ஐக்கிய
நாடுகள் ெரபயிைால் வழிநடாத்தப்படுகிை் ற ெை்வபதெ நிறுவைங் களிை்
ஒத்துரழப்புடை்
உணவுப்
நிகழ் ெ்சித்திட்டபமாை் றிரை

பாதுகாப்பிரை
நாம் பெயற் படுத்தி

உறுதிப்படுத்துவதற்காை
வருகிை் பறாம் .
திைவ

பபற் பறாலிய வாயு, மிை் ொைம் மற் றும் எைிபபாருள் உள் ளடங் களாை அை் றாட
பதரவகரள
தரடயிை் றி
வழங் குவதற் காை
பெயை் முரறகள்
ஆைம் பிக்கப்பட்டுள் ளை. நாம் பாடொரலகரள மீள ஆைம் பித்துள் பளாம்.
பல் கரலக்கழகங் களும் தற் பபாழுது திறக்கப்பட்டு வருகிை் றை.
4.3 இந்த அரைத்து நடவடிக்ரககளிலிருந்தும் குறுகிய காலத்திட்டத்தில் நாம்
தற் பபாழுது ெைியாை பாரதயில் பயணிக்கிை் பறாம் எை் பது பதளிவாகிை் றது.
4.4 எைினும் இதை் மூலம் நாம் திருப்தியரடய முடியாது.
ஏறக்குரறய 25
வருடங் களுக்கு பெயற் படுத்தக்கூடிய
பதசிய பபாருளாதாைக் பகாள்ரக
ஒை் றிரை நாம் உருவாக்குதல் பவண்டும் . அப்பபாழுபத எமது பகாள் ரகயிரை
எவ் வித தரடயுமிை் றி
நாம் பெயற் படுத்த முடியும் . நாை் ஆைம் பத்தில்
குறிப்பிட்ட து பபாை் று இந்த இரடக்கால வைவு பெலவுத்திட்டமாைது பதசிய
பபாருளாதாைக்
பகாள் ரகக்காை அத்திவாைமாக இருக்கும் .
2023 வைவு
பெலவுத்திட்டத்தினூடாக
பதசிய பபாருளாதாைக்
உருவாக்குவதற் கு நாம் எதிை்பாை்க்கிை் பறாம் .
4.5 இெ்த

இடைக்கால வரவுசெலவுத்திை்ை

பகாள் ரகபயாை் றிரை

உடரயானது, ெர்வவதெ

ொணய

ெிதியத்துைனான இணக்க ் ாடுகள் மற் றும் 2023 வரவு செலவுத்திை்ைத்தின்
மூலம்
வமற் சகாள் ள ் ைவுள்ள
ச ாருளாதார
உறுதி ் ாடு மற் றும்
புத்துயிரளி ் பு என் வற் றுக்குத் வதடவயான
தயாரித்துள் ளது.

வவடலெ்

ெை்ைகத்டதயும்

4.6 ெை்வபதெ நாணய நிதியத்துடை் கலந்துரையாடல் நிரறவுற் றதுடை் , அது பற் றிய
தகவல் கரள பாைாளுமை் றத்திற் கு ெமை்ப்பிப்பதற் கு நாை் எதிை்பாை்க்கிை் பறை் .
4.7 பபாருளாதாை பநருக்கடி, பபாருளாதாை பநருக்கடிகளுக்காை காைணங் கள்,
பபாருளாதாை
பநருக்கடிகளுக்கு தீை்வு காணல்
மற் றும்
பபாருளாதாை
பநருக்கடிகரள தீை்ப்பதற் காை வழிகள் எை் ற விடயங் கரள, தற் பபாழுது நாம்
சுருக்கமாகக் கலந்துரையாடிபைாம் . தற் பபாழுது நாை் இரடக்கால
வைவு
பெலவுத்திட்ட
முை் பமாழிவுகரள
விரும் புகிை் பறை் .
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உங் கள்

முை்

ெமை்ப்பிப்பதற்கு

5. வ ரண்ை அரசிடற வவடலெ்ெை்ைகம்
5.1 2021 இை் இறுதியளவில் பமா.உ. உற் பத்தியில் 8.2 ெதவீதமாகக்் காணப்பட்ட
அைொங் கத்திை் வருமாைத்திரை, 2025 இல் 15 ெதவீதம் வரை அதிகைிப்பதற்கு
எமது
அைசிரற
உறுதிப்படுத்துரக
நிகழ் ெ்சித்திட்டத்திை்
மூலம்
எதிை்பாை்க்கப்டுகிை் றது.
5.2 அைொங் கம் 2025 இல் ஆைம் ப மிரகயிரை பமா.உ.உற் பத்தியில் 2 ெதவீதமாக
இலக்கிட்டுள் ளதுடை் நடுத்தை காலத்திை் பபாது இம் மட்டத்திரை பமலும்
பமம் படுத்துவதற் கும் எதிை்பாை்க்கப்டுகிை் றது.
5.3 2021 இை் இறுதியில் காணப்பட்ட பமா.உ.உற் பத்தியிை் 110 ெதவீதத்திலிருந்து 2032
அளவில் பமா.உ.உற் பத்தியில் 100 ெதவீதத்திரை விஞ் ொத வரகயில்
அைொங் கத்துரற படுகடரைக் குரறப்பதற் கு நாம் திட்டமிட்டுள் பளாம் .
5.4 நடுத்தை காலத்தில் பணவீக்கத்திரை நடு ஒற் ரற இலக்கபமாை் றுக்கு
கட்டுப்படுத்தும் வரகயில் குரறப்பதற் கு எதிை்பாை்க்கப்படுகிை் றது.
5.5 அத்துடை் வட்டி வீதமும் குரறந்த /ொதகமாை வட்டி வீதமாக குரறயுபமை நாம்
எதிை்பாை்க்கிை் பறாம் .
5.6 பபைண்டப் பபாருளாதாை நம் பிக்ரக மீண்டும் தாபிக்கப்பட்டதை்
பிை் ைை்
பவளிநாட்டு பெலாவணி ஒதுக்குகள் பவளிநாட்டு நிதி
வழங் கலினூடாக
மீண்டும் அதிகைித்ததை் பிை் ைை் நாணய மாற் று வீதங் கள் மீதாை பமாெமாை
அழுத்தமும் குரறவரடயுபமை நாம் எதிை்பாை்க்கிை் பறாம் .
5.7 பபாருளாதாை
வளை்ெ்சியிரை
அதிகைிப்பதற் காை
கட்டரமப்பு
மறுசீைரமப்பு கரள பெயற் படுத்துவதினூடாக
நடுத்தைகால பபாருளாதாை
வளை்ெ்சியாைது
5
ெதவீதத்திரை
மீண்டும்
அரடயமுடியுபமை
எதிை்பாை்க்கப்படுகிை் றது.
6. இடைக்க்ால வரவு செலவுத்திை்ைத்தின் பிரதான விையங் கள்
6.1 இந்த

இரடக்கால

வைவு

பெலவுத்திட்டமாைது

2022

ெைவைியில்

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
பகாள் ரகப்
பபாதிக்காை
வெதிபயற் பாடுகரள
உள் ளடக்கியுள் ளதுடை் , ெமூக நலை் புைி பாதுகாப்பு வரலகரள (Social Safety Nets)
அதிகைிப்பதற் காை ஒதுக்கீடுகள் , 2022 இல் அதிகைித்த வட்டிக் பகாடுப்பைவு
காைணமாக ஏற் பட்ட பமலதிகெ் பெலவிைம் , உலக வங் கி மற் றும்
ஆசிய
அபிவிருத்தி வங் கி
எை் பவற் றிைால் தற் பபாதுள் ள கருத்திட்டங் கரள மீள்
பநாக்கப்படுத்தி
பபற் றுக்பகாள் ளப்பட்ட பவளிநாட்டு உதவிகள் மற் றும்
அதிகைித்த
உைமாைியம்
உள் ளடக்கியுள் ளது.

எை் பவற் றுக்காை

நிதி

ஏற் பாடுகரளயும்

6.2 நாை் இதற் கு முை் ைை் வாக்குறுதியளித்ததை் பிைகாைம் , இந்த பெலவிைங் கரள
ஈடு பெய் யும் வரகயில் 2022 வைவு பெலவுத்திட்டத்தில் ஏறக்குரறய ரூபா 300
பில் லியை்
மூலதைெ் பெலவிைத்திரை நீ க்குவதற் கு
நாம் நடவடிக்ரக
எடுத்துள் பளாம் .
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7. வருமான முன்சமாழிவுகள்
7.1 வருமாை வைி, பபறுமதி பெை்க்கப்பட்ட வைி, பதாரலத் பதாடை்பாடல் அறவீடு,
பந்தய மற் றும்
சூதாட்ட அறவீடு எை் பை பதாடை்பில் பல் பவறு வைி
மறுசீைரமப்பு களிரை
பெயற் படுத்துவதற் காை அங் கீகாைம் தற் பபாழுது
கிரடக்கப் பபற் றுள் ளதுடை் வைி பதாடை்பாை சில முை் பமாழிவுகள் தற் பபாழுது
பெயற் படுத்தப்பட்டுள் ளை.
7.2 இதற் கு பமலதிகமாக, 2022 பெப்டம் பை் 1 ஆந் திகதி முதல் பெயற் படுத்தப்படும்
வரகயில் , பபறுமதி பெை்க்கப்பட்ட வைி 12 ெதவீதத்திலிருந்து 15 ெதவீதம் வரை
அதிகைிக்கப்படும் .
7.3 2022 பம மாதத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அதிக வருமாை முை் பமாழிவுகள் 2022
ஒக்படாபை் 1 ஆந் திகதியிலிருந்து பெயற் படுத்தப்படும் .
7.4 இந்த

முை் பமாழிவுகளிரைெ் பெயற் படுத்துவது

வருமாை அதிகைிப்புக்கு

உதவியாக அரமயும் . இதை் மூலம் அைொங் கத்திை் பெலவிைத்திற் காக பணம்
அெ்சிடுதரலயும் படிப்படியாகக் குரறக்க முடியும் .
7.5 பமற் குறித்த

முை் பமாழிவுகளிலிருந்து

கிரடக்கிை் ற

ஒதுக்கீட்டுெ்
ெட்டத்திற் காை
திருத்தத்தில்
மதிப்பீடுகளிை் கீழ் உள் ளடக்கப்பட்டுள் ளது.

வருமாைமும்

ெமை்ப்பிக்கபட்ட

2022

வருமாை

7.6 இதற் கு பமலதிகமாக 2023 வைவு பெலவுத்திட்டத்திரை இலக்காகக் பகாண்டு
புதிய
வருமாை அதிகைிப்பு
எதிை்பாை்க்கப்பட்டுள் ளது.

முை் பமாழிவுகரளெ்

ெமை்ப்பிப்பதற்கு

8. வரி ெிர்வாகம்
8.1 வருமாைத்திரை அதிகைிப்பதற் காை

எமது

முயற் சிகளில் ,

வைி

பெகைிப்பு

விரைத்திறரை அதிகைிப்பதற் கும் வைித் தவிை்ப்பிரைத் தடுப்பதற் கும் வைி
நிை்வாகம் மிகவும் முக்கிய பங் களிப்பிரைெ் பெய் ய பவண்டுயுள் ளது.
8.2 தற் பபாழுது

காணப்படுகிை் ற பதரவப்பாடுகளுக்கு பமலதிகமாக,

வருடாந்த

வருமாைம் மற் றும் வைி விடுவிப்பு எல் ரலயிரைக் கருத்திற் பகாள் ளாது 18
வயதுக்கு
பமற் பட்ட
அரைத்து
வதிவாளை்களுக்கும்
கட்டாய
வைிப்
பதிபவாை் றிரை அறிமுகப்படுத்துவதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
8.3 இலங் ரக சுங் கம் பதாடை்பாை ெைாதிபதி விொைரண ஆரணக்குழுவிை் இறுதி
அறிக்ரகயிை்
பைிந்துரைகரளெ்
பெயற் படுத்துவதற் கு
அைொங் கம்
கடரமப்பட்டுள் ளது. இலங் ரக சுங் கத்திை் பபாறுப்புக்கரள விரைத்திறனுடனும்
பயை் வலு மிக்கதாகவும் பெயற் படுத்துவதற் கு அதை் நிறுவை, நிை்வாக மற் றும்
பதாழிற் பாட்டுெ் பெயற் பாடுகள் இதை் மூலம் உள் ளடக்கப்பட்டுள் ளது.
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9. வரியல் லாத வருமானம்
9.1 பதசிய பபாருளாதாை நலை் மற் றும் வளங் களிை் நிரலபபறாை பயை் பாட்டுக்கு
எவ் வித பாதிப்புமிை் றி, எமது கைிய வளங் கரள மிகவும் சிறந்த வரகயில்
பயை் படுத்துவதரை உறுதிப்படுத்துவதற் கு உயை் பதாழில் நுட்பங் களுடை் கூடிய
ரகத்பதாழில் முதலீடுகள் பதாடை்பாக இலங் ரகப் பங் காளை்களுடை் இரணந்த
பதாழில் முயற் சிகரளத் தாபிப்பதற் கு பவளிநாட்டு முதலீட்டாளை்கள் மற் றும்
/அல் லது பதாழில் நுட்பத்திரைக் பகாண்டவை்கரள கவை்வதற் குத் பதரவயாை
நடவடிக்ரககரள எடுப்பதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
10. செலவினத்திடன முகாடம செய் தல்
10.1 மூலதை பெலவிை கருத்திட்டங் களுக்காக மிகவும் விபவகமாை மற் றும்
ொை் றிரை
அடிப்பரடயாகக்
பகாண்ட
முை் னுைிரமப்படுத்தல்
பபாறிமுரறபயாை் றிரை உருவாக்குவதற் கு தற் பபாழுது
நடவடிக்ரக
எடுக்கப்பட்டு வருகிை் றது. கல் வி, சுகாதாைப் பைாமைிப்பு, பபாதுப் பாதுகாப்பு,
அைொங் க பெரவ டிஜிற் றல் மயமாக்கல் மற் றும் ெமூகப் பாதுகாப்பு பபாை் ற
முை் னுைிரமத் துரறகளுக்கு நிதியளிக்கப்படும் .
10.2 விரைத்திறை் மிக்க பெலவிை முகாரமத்துவத்திற் கு மிகவும் சிறந்த மற் றும்
உறுதியாை பமற் பாை்ரவ அவசியமாகும் .
இவ் வரகயில் , அைொங் க
பெயை் முரற
சிறந்த முரறயில் , அது பெயற் பட பவண்டிய வரகயில்
பெயற் படுவதரை உறுதிப்படுத்துகிை் ற பபாறுப்பிரைக் பகாண்ட, ஐக்கிய
அபமைிக்காவில் காணப்படுகிை் ற கண்காணிப்பாளை் நாயகம் (Inspector General)
பபாை் ற முரறரமபயாை் றிரை தாபிப்பதற் குத் பதரவயாை ெட்டங் கரள
அறிமுகப்படுத்துவதற் கும்
நாை்
முை் பமாழிகிை் பறை் .
அைொங் க
நிறுவைங் களில் பமாெடி,
வீண்
விரையம் மற் றும் துஷ்பிைபயாகங் கள்
இடம் பபறுவதரை தடுப்பதுடை்
அவற் றிரை இைங் காண்பதை்
மூலம்
அைொங் கத்திை் நை் மதிப்பிரைப் பாதுகாப்பதற் கு இந்த கண்காணிப்பாளை்
நாயகம் அதிகாைமளிக்கப்படுவதுடை் தீவிைமாக பெயற் படுதலும் பவண்டும்.
10.3 உகந்த

முரறயில்

பயை் படுத்தல்

மற் றும்

வருமாைம்

ஈட்டக்கூடிய

பெயற் பாடுகளுக்குப்
பபாருத்தமாை
பொத்துக்கரள
இைங் காணும்
பநாக்கத்துடை் அைொங் கத்திற் குெ் பொந்தமாை கட்டிடங் கள் மற் றும் காணிகள்
பதாடை்பில் விைிவாை கணக்காய் வு பமற் பகாள் ளப்படுதல் பவண்டும் .
10.4 பதைிவு பெய் யப்பட்ட உள் ளூைாட்சி மை் றங் கரள ஒை் றிரணத்தல்
•

தற் பபாழுது நாட்டில் 341 உள் ளூைாட்சி மை் றங் கள் பெயற் படுவதுடை் ,
24 மாநகை ெரபகள், 41 நகை ெரபகள் மற் றும் 276 பிைபதெ ெரபகள்
இவற் றுள்
உள் ளடங் குகிை் றை.
மை் றங் களுக்கிரடபய
வருமாை

இந்த
மூலங் கரளக்

உள் ளூைாட்சி
பகாண்ட பல

உள் ளூைாட்சி மை் றங் கள் காணப்படுவது பபாை் று பபாதியளவு
வருமாை மூலங் கள் காணப்படாத உள் ளூைாட்சி மை் றங் களும் உள்ளை
எை் பது அவதாைிக்கப்பட்டுள் ளது. இதைால் , மிகவும் விரைத்திறை்
6

மிக்க
மக்கள்
பெரவயிரை
வழங் குதல்
மற் றும்
நிை்வாக
நடவடிக்ரககரள இலகுபடுத்துவதற் காக ஆைம் பக் கட்டமாக பதைிவு
பெய் யப்பட்ட
பிைபதெ ெரபகள்
சிலவற் றிரை அவற் றுக்கு
அண்ரமயில் அரமந்துள் ள நகை ெரப அல் லது மாநகை ெரபயுடை்
ஒருங் கிரணக்கப்படும் இத்திட்டத்திை் கீழ் 22 பிைபதெ ெரபகள் பதைிவு
பெய் யப்பட்டுள் ளை. அவ் வாறாை உள் ளூைாட்சி மை் றங் களிை் விபைம்
பிை் ைிரணப்பு VII இல் தைப்பட்டுள் ளது.
•

மக்களுக்காை பெரவயிரை இலகுவாகவும் விரைத்திறனுடனும்
வழங் குவதற் கும் உைிய வருமாைத்திரை துைிதமாக பெகைிப்பதற் கும்
நிகழ் நிரல வெதிகரள (Online
Services) வழங் குவதற் கு அரைத்து
உள் ளூைாட்சி மை் றங் களும் நடவடிக்ரக எடுத்தல் பவண்டும் . 2022 ஆம்
ஆண்டு
நிரறவரடவதற் கு முை் ைை்
அரைத்து
உள் ளூைாட்சி
மை் றங் களிலும் இவ் வாறாை நிகழ் நிரல வெதியுரடய வருமாை
பெகைிப்பு முரறரம பெயற் படுத்தப்படுதல் பவண்டும்.

10.5 பல் பவறு பநாக்கங் களுக்காக தாபிக்கப்பட்டுள் ள கருத்திட்ட அலுவலகங் கள்
மற் றும் கருத்திட்ட அலகுகளில் குறிப்பிடத்த க்களவு எண்ணிக்ரகயிலாை
பதவியிைை் மற் றும் உயை்ந்த பகாடுப்பைவுகள் உள் ளடக்கப்பட்டுள் ளதைால்
அவற் றிைது பெயற் பாடுகளிரை மீளாய் வு பெய் வது முக்கியமாைதாகும்.
எைபவ, அவற் றிைால் எதிை்பாை்க்கப்பட்ட பநாக்கம் நிரறபவற் றப்படுகிை் றதா
எை் பதுடை் அவ் வாறாை நிறுவைங் கள் பதாடை்ந்து பெயற் படுத்தப்படபவண்டிய
பதரவ காணப்படுகிை் றதா எை் பரத மீளாய் வு பெய் வதற் கும் மூை் று மாத
காலத்திற் குள்
அரமெ்ெைரவக்கு
அது
பதாடை்பாை
சிபாைிசிரை
ெமை்ப்பிப்பதற் கும் குழு ஒை் றிரை நியமிப்பதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
11. அரெதுடற மறுசீரடம ் பு
11.1 விரைத்திறை் மிக்க பெலவு முகாரமத்துவத்திை் ஒரு பகுதியாக அைொங் க
ஊழியை்களிை் எண்ணிக்ரகயிரை சீை்பெய் வதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
இதை் முதற் கட்டமாக 5 வருட காலத்திற் கு ெம் பளமற் ற
விடுமுரறயிரைப்
பபற் றுக்பகாண்டு பவளிநாடு பெல் வதற் கு அல் லது பல் பவறு பபாருளாதாை
நடவடிக்ரககளில் ஈடுபடுவதற் கு விரும் புகிை் ற அைொங் க ஊழியை்களுக்கு நாம்
தற் பபாழுது அனுமதி வழங் கியுள் பளாம் .
11.2 அைொங் க பெரவயிலுள் ள பதவியிைைிை் ஓய் வூதியம் பபறும் வயதிரை 65
வரையும் பகுதியளவு அைெ பெரவயிலுள் ள அலுவலை்களிை் ஓய் வூதியம் பபறும்
வயதிரை 62 அதிகைித்ததைால் ெமூகத்தில் பவரலயற் ற இரளஞை்களிை்
விைக்திநிரல அதிகைித்துவருகிை் றரம பதைியவந்துள் ளது. அபத பபாை் று,
பபரும் பாலாை பதவிகளில்
பதவியுயை்வு வழங் குகிை் றபபாது ஓய் வூதியம்
பபறும் வயது அதிகைித்ததை் மூலம் பதவியுயை்விரை எதிை்பாை்த்துள் ள பபரும்
எண்ணிக்ரகயிலாை அலுவலை்களுக்கு அெ்ெந்தை்ப்பத்திரைப் பபற் றுக் பகாள்ள
முடியாதுள் ளது.
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•

எைபவ, இந் நிரலயிரை சீை்பெய் வதற் கு ஓய் வூதியம் பபறும் வயது 60 ஆகக்
குரறக்கப்படுகிறது.
அபதபபாை் று,
தற் பபாழுது
அைொங் க மற் றும்
பகுதியளவு அைெ பெரவயிலுள் ள 60 வயதிரை பூை்த்தி பெய் து பணியில்
ஈடுபட்டு வருகிை் ற அரைத்து அைொங் க மற் றும் அைெ ொை்பு ஊழியை்கள்
2022.12.31 ஆந் திகதிமுதல் பயை் வலுப்பபறும் வரகயில் ஓய் வுறுத்தப்படுவை்.

11.3 அைொங் க பெரவயில் சிற் றூழியை்கரள புதிதாக ஆட்பெை்ப்பு பெய் ய பவண்டிய
எண்ணிக்ரக பதாடை்பில் அரைத்து அைொங் க பெரவயிரையும் உள் ளடக்கும்
வரகயில் பணி ஆய் வு (Work- Study) ஒை் றிரை 3 மாதத்திற் குள் பமற் பகாண்டு
அதை் அறிக்ரகயிரை சிபாைிசுகளுடை் அரமெ்ெைரவக்கு ெமை்ப்பிப்பதற்கு
முகாரமத்துவ பெரவ திரணக்களப் பணிப்பாளை் நாயகத்திைால் நடவடிக்ரக
எடுக்கப்படுதல் பவண்டும் .
11.4 அைொங் கத்திை் பகாள் ரக எை் ற வரகயில் , உயிை்ெ்சுவட்டு எைிபபாருளிரைப்
பயை் படுத்தி இயங் குகிை் ற வாகைங் கரள அைெ துரறக்காை பகாள் வைவு
பெய் தல் இதை் பிை் ைை் இரடநிறுத்தப்படுகிை் றது.
•

எதிை்காலத்தில் அைெ துரறயிை்
பயை் பாட்டுக்காக மிை் வலுவிரைக்
பகாண்ட வாகைங் கள் மாத்திைம் பகாள் வைவு பெய் யப்படும் எை் பதுடை்
தைியாை் துரறயிைரும் மிை் ொை வாகைங் கரளப் பயை் படுத்துவதற்கு
ஊக்குவிக்கப்படுவை்.

•

அைெ

துரறக்காக

வாகைங் கரள

பகாள் வைவு

பெய் யும்

பபாது

வாகைத்திை்
விரைத்திறை் மற் றும் விரலகரள அடிப்பரடயாகக்
பகாண்டு பபாருத்தமாை வாகை வரககரளத் தீை்மாைித்தல் பவண்டும்.
இந்த முை் பமாழிவு கட்டம் கட்டமாக பெயற் படுத்தப்படுவதுடை்
ெைவைி 01 இல் நிரறவு பெய் யப்படும் .
12. வதசிய ்

2026

ாதுகா ் பு - 2030

12.1 பூபகாள ைீதியில் முக்கியத்துவம் வாய் ந்த நாபடாை் று எை் ற வரகயில் இலங் ரக
அரைவருடனும்
இரணந்து பெயற் பட பவண்டுபமை் பதுடை் எழுகிை் ற
யதாை்த்தங் களுக்கு முகங் பகாடுப்பதற் கு எமது
பாதுகாப்புத் துரறொை்ந்த
பகாள் ரககளிரை திட்டமிடுதலும் பவண்டும் .
12.2 இதைால் , இந்பநாக்கத்திரை அரடந்து பகாள் வதற் கும் நவீை மற் றும்
மாற் றமரடந்து வருகிை் ற உலகத்திற் கு ஏற் றவரகயில் எமது பாதுகாப்புத்
துரறயிரை தயாை்படுத்துவதற் காக “பதசியப் பாதுகாப்பு – 2030” எைப்படும்
மீளாய் பவாை் றிரை பமற் பகாள் வதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
13. அரெ் டைடம சதாழில் முயற் சிகள்
13.1 அைெ துரற மறுசீைரமப்பு களில் மற் றுபமாரு

தீை்க்கமாை விடயம் எை் ற

வரகயில் ,
அைெ உரடரம பதாழில் முயற் சிகரள முகாரமத்துவம்
பெய் வதாகும் . பிைதாை அைெ உரடரம பதாழில் முயற் சிகள் சிலவற்றுக்கு
பாைிய

அைசிரற ஆபத்து

ஏற் பட்டுள் ளது. அவற் றில் , எைிெக்தித் துரறயில்
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இலங் ரக
மிை் ொை
ெரப
மற் றும்
இலங் ரக
பபற் பறாலியக்
கூட்டுத்தாபைத்திரையும் , பபாக்குவைத்துத் துரறயில் ஶ்ரீ லங் கை் விமாை
பெரவ நிறுவைத்திரையும் விபெடமாக குறிப்பிட முடியும் . இந்த நிறுவைங் கள்
குறிப்பிடத்தக்களவு நட்டம் , எதிை்மரறயாை பங் குைிரம மூலதைம் (ஶ்ரீ லங் கை்
விமாை பெரவ/இலங் ரக பபற் பறாலியக் கூட்டுத்தாபைம் ) மற் றும் குறிப்பாக
அைெ வங் கிகளுக்கு பெலுத்த பவண்டிய பபருமளவிலாை கடை் சுரமக்கு
உட்பட்டு குறிப்பிடத்தக்களவு ஆபத்திரை நிதித் துரறயில் உருவாக்கியுள் ளது.
13.2 அைசுரடரம பதாழில் முயற் சிகளிை்
பங் கு விலக்கல் பதாடை்பிலாை
பவற் றிகைமாை நிகழ் ெ்சித்தபமாை் றிை் மூலம் வைி பெலுத்துநை்கள் மற் றும் நிதி
முரறரம மீதாை சுரமயிரை குறிப்பிடத்தக்களவு இலகுபடுத்த முடியும்.
அபதபபாை் று,
பபாருளாதாைத்திரை துைிதமாக
மீள்
எழுெ்சி
பபறெ்
பெய் வதற் காை வழிகாட்டல் கரள வழங் குவதை் மூலம் கடைற் ற பவளிநாட்டு
ஒதுக்குகரள உருவாக்குவதற் கும் உதவ முடியும் . இதற் காக நிதி அரமெ்சில்
“அைசுரடரம பதாழில் முயற் சிகள் மீள் கட்டரமப்பு அலகு”
இரைத்
தாபிப்பதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் . இதற் காக ரூபா 200 மில் லியரை
ஒதுக்கீடு பெய் வதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
13.3 மறுசீைரமப்பு பெய் யப்படுவதற் கு பல் பவறு முயற் சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ள
இலங் ரக மிை் ொை ெரப, இலங் ரக பபற் பறாலியக் கூட்டுத்தாபைம் மற் றும் ஶ்ரீ
லங் கை் விமாை பெரவ
நிறுவைம் தவிை்ந்த பிைதாை 50 பதாழில்
முயற் சிகளுக்காை இலக்குகரள பநருக்கமாக அவதாைிப்பதற் காை நிறுவை
அபிப்பிைாய கூற் றிரை (Statement of Corporate intent) அறிமுகப்படுத்தி மீண்டும்
பெயற் படுத்துவதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
13.4 அைசுரடரம பதாழில் முயற் சிகள் பதாடை்பாை இந்த கடிைமாை ஆைால்
அத்தியவசியமாை நடவடிக்ரககள் ெவால் மிக்கரவ எை் பதில் ெந்பதகமில்ரல.
ஆைாலும் அவ் வாறு பெய் யத் தவறுகிை் றரம பபைழிவிரை ஏற் படுத்தும்
ஆபத்து மிக்கதாகும் . குறிப்பாக நிதித்துரறயிை் ஸ்திைத் தை் ரமயில்
பாதிப்பிரை ஏற் படுத்துவதில் எதிை்காலத்தில் இதரைவிட பாைிய வைிெ்
சுரமயிரை மக்கள் சுமக்க பவண்டி பநைிடும் .
14. அரசிடற ெை்ைவாக்க / வமற் ார்டவெ்ெை்ைகம்
14.1 முை் ரவக்கப்பட்டுள் ள
அை் ைியமாைரவயல் ல

அைசிரற
இப்

அவதாைிக்கப்பட்டுள் ளதுடை் 2019
மறுசீைரமப்பு கரள பெயற் படுத்தி

மறுசீைரமப்புகளாைது
எமக்கு
பிைெ்ெரைகள்
நீ ண்டகாலமாக

வரை
இலங் ரக இவ் வாறாை பல
அைசிரற உறுதிப்பாட்டிரை பநாக்கிய

பாரதயில் பயணித்துள் ளது.
ஆயினும் , துைதிஷ்டவெமாக
இவ் வாறாை
மறுசீைரமப்பு கள் பிை் பைாக்கிெ் பெை் றுள் ளதுடை் , அதைால் இை் றுநாம்
எதிை்பநாக்கியுள் ள நிரலரமக்கு பபாருளாதாைம்
வீழ் ெ்சியரடந்துள்ளது.
இதற் கு பவறு மாற் றுவழிபயாை் று இல் ரல. எதிை்கால மற் றும் தற் பபாழுது
வாழ் கிை் ற இளம் ெந்ததியிைைிை் நலரைக் கருத்திற் பகாண்டு
மறுசீைரமப்பு கரள கட்டாயம் பெயற் படுத்த பவ பவண்டியுள் ளது.
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இந்த

14.2 எைபவ,
இை் று
எம் மால்
பெயற் படுத்தப்படுகிை் ற
எவ் வாறாை
மறுசீைரமப்பாயினும் , நாம் அரைவரும் காண்பதற் கு எதிை்பாை்க்கிை் ற
பபாருளாதாைத்திரை மீபளழுெ்சி பபறெ் பெய் வதரை தடம் புைளெ் பெய் கிை் ற
குறுகிய பநாக்கங் களிலிருந்து
பாதுகாப்பது
அத்தியவசியமாைதாகும்.
இதற் காகபவண்டி உறுதியாை அைசிரற விதிகரள (Fiscal rules) உள் ளடக்கிய
அைெ நிதி முகாரமத்துவ ெட்டம் (Public Finance Management Act) ஒை் றிை் கீழ் புதிய
ெட்டவாக்கங் கரள நாம் அறிமுகம் பெய் ய பவண்டியுள் ளது.
14.3 அைெ வருமாைத்திரை அதிகைிப்பதற் கு பதரவயாை
பைிந்துரைப்பதற் கும்
அதுபதாடை்பாை

முை் பமாழிவுகரள
பிைெ்ெரைகரள

கண்காணிப்பதற் குமாை வழிவரககள்
மற் றும்
வழிமுரறகள்
பற் றிய
பாைாளுமை் ற குழுவிரை (Parliamentary Committee on Ways and Means) தாபிப்பதற்கு
நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
15. அரொங் க ெிறுவனங் களிலுள் ள
அகற் றுதல்
•

பபரும் பாலாை

யன் டுத்த ் ைாத

அைொங் க

நிறுவைங் களில்

ச ாருை்கடள

பயை் படுத்தப்படாத

அதிகளவிலாை பபாருட்கள் குவிந்து காணப்படுவதுடை் , அவற்றிரை
அகற் றுதல் / நீ க்குதல் நீ ண்டகாலமாக பமற் பகாள் ளப்படாததிைால் குறித்த
பயை் படுத்தப்படாத பபாருட்களிரை விற் பரை பெய் து அைொங் கத்திற்கு
கிரடக்க பவண்டிய அதிகளவாை இலாபம் இல் லாமற் பபாகிை் றது.
•

இதைால் , பயை் படுத்தப்படாத பபாருட்கரள அகற் றுவது பதாடை்பாை
அரைத்து பெயற் பாடுகரளயும் கண்காணித்து பெயற் படுத்துவதற்காக
பபாதுத்திரறபெைியிை்
பகாம் ப்பைாலை் நாயகமும்
உள் ளடங் கும்
வரகயில் அைொங் க ஊழியை்கள் மூை் று பபரைக் பகாண்ட குழுபவாை் று
நியமிக்கப்படும் .

16. கடை் முகாரமத்துவம் பதாடை்பில் விபெட கவைத்திரைெ் பெலுத்தி தற் பபாழுது
இலங் ரக மத்திய வங் கி, திரறபெைி பெயற் பாடுகள் திரணக்களம் , பவளிநாட்டு
வளங் கள் திரணக்களம் , பதசிய வைவு பெலவுத்திட்ட திரணக்களம் எை் பவற்றிை்
கீழ் பமற் பகாள் ளப்படுகிை் ற கடை்
முகாரமத்துவ பெயற் பாடுகளுக்காக
சுயாதீைமாக பெயற் படக்கூடிய பதசிய கடை் முகாரமத்துவ நிறுவைம் (National
Debt Management Agency - NDMA) பபாதுத்திரறபெைியிை் கீழ் தாபிக்கப்படும் .
17. அைொங் க மற் றும் தைியாை் துரற பங் குபற் றுநை்களிைால் பமற் பகாள் ளக்கூடிய
முதலீட்டு வாய் ப்பு கரள இைங் காணுதல் மற் றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்புக்காை
வெதிகரள வழங் குவதற் காக அைொங் க மற் றும் தைியாை் பங் குபற் றுரகயுடை்
கூடிய பதசிய நிறுவைம் (National Agency for Public Private Partnership- NAPP) ஒை் று
தாபிக்கப்படும் . இம் முை் பமாழிவிரைெ் பெயற் படுத்துவதற் காக ரூபா 250
மில் லியை் ஒதுக்கீடு பெய் யப்படுகிை் றது.
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18. ொணய மற் றும் ெிதித்துடற
18.1 நாட்டிை்
நாணயத்துரறயிரை
வலுப்படுத்துவதற் காை
பிைதாை
ெட்டவாக்கமாக புதிய மத்திய வங் கிெ் ெட்டம் பெயற் படுத்தப்படும் . இெ்ெட்டம்
உருவாக்கப்படுவதை் மூலம் , பணவீக்கத்திரை இலக்கிடுதல் மற் றும் வைவு
பெலவுத்திட்ட பற் றாக்குரறக்கு மத்திய வங் கியிை் மூலம் நிதி அளிப்பதரை அதாவது,
பபாதுவாக
அறியப்பட்ட
பணம்
அெ்சிடுதரலத்
எை் பவற் றுக்காை ெட்ட ஏற் பாட்டிரை வழங் குகிை் றது.
•

புதிய

ெட்டத்திை்

மூலம்

மத்திய வங் கியிை்

தடுத்தல்

நாணயக் பகாள்ரகத்

தீை்மாைங் கள் அைசியல் மயப்படுத்தப்படுவதும் தடுக்கப்படுகிை் றது.
•

ஆைம் பத்தில் எதிை்பாை்க்கப்பட்டவாறு, 2019
உருவாக்கப்பட்டிருக்குபமயாைால் இை் று

ஆம் ஆண்டில் இெ் ெட்டம்
நாம் காண்கிை் ற உயை்

பணவீக்கத்திரை அனுபவிக்காதிருக்க முடிந்திருக்கும் .
18.2 அைொங் க வங் கிகளிை் பமாத்த பங் குைிரமகளில் 20 ெதவீதத்திரை குறித்த
வங் கிகளிை் ரவப்பாளை்கள் மற் றும் ஊழியை்களுக்கு வழங் குதல்
•

பபாருளாதாை பநருக்கடி, வட்டி விகித அதிகைிப்பு, கடை் மீள் அறவீட்டில்
சிைமம்்,
கடை்
பபற் ற
பதாழில்
முயற் சிகள்
பிைெ்சிரைகளிைால்
இலங் ரக
வங் கி
மற் றும்

எதிை்பநாக்கிய
மக்கள்
வங் கி

எை் பவற் றுக்கு
ஏற் பட்ட பாதிப்பிரை குரறப்பதற் கும்
இைண்டு
வங் கிகளிைதும் திைவத்தை் ரம பிைெ்சிரைகரள குரறக்க புதிய மூலதை
வெதியிரை வழங் க பவண்டியுள் ளதால் குறித்த இலங் ரக வங் கி மற் றும்
மக்கள் வங் கி
உைித்துரடய முழு பங் குகளில் 20 ெதவீதத்திரை
வங் கிகளிை் ரவப்பாளை்களுக்கும்
முை் பமாழியப்படுகிறது.
•

அைெ நிதியீட்டம்

மிகவும்

ஊழியை்களுக்கும்

குரறவாகக்

வழங் குவதற்கு

காணப்படுவதைால் அைெ

வங் கிகளுக்கு பமலதிக மூலதைத்திரை வழங் குவதற் கு இெ்ெந்தை்பப
் த்தில்
அைொங் கத்திற் குள் ள
வாய் ப்பு வரையறுக்கப்பட்டுள் ளது
எை் பரத
குறிப்பிட விரும் பு கிை் பறை் .
19. ெமூக ெலன்புரி
19.1 ெமூக நலை் புைிெ் ெட்டம் 2002 இல் ெட்டபமாை் றாக உருவாக்கப்பட்டது. ஆயினும்
இதுவரை முரறயாக நரடமுரறப்படுத்தப்படவில் ரல. ெமூக நலை் புைிெ்ெரப
தற் பபாழுது பெயற் படுத்தப்பட்டுள் ளதுடை் தைவுத் தளம் அல் லது
ெமூகப்
பதிவகம் ஒை் றிரைத் தாபிப்பதற் கு தைவு பெகைிப்பு பெயை் முரற தற் பபாழுது
முை் பைடுக்கப்படுகிை் றது.
பக்கெ்ொை்பற் ற
ஊை்ஜிதப்படுத்தக்கூடிய
அளவுபகால் களிை் மூலம் பயை் பபறுநை்கரள அரடயாளங் காண்பதற்காை
புதிய பபாறிமுரறபயாை் றும்
தாபிக்கப்பட்டுள் ளது. இது பவளிப்பரடத்
தை் ரமயாை ெட்டங் கள் மற் றும் முரறரமகள் பெயற் படுத்தப்படுவதரை
உறுதிப்படுத்தும் .

இெ்பெயை் முரற
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நிரறவுற் றதுடை்

நலை் புைி

நிகழ் ெ்சித்திட்டங் கள் மிகவும்
சிறந்த முரறயில் இலக்கிடப்படுவதுடை்
பயைாளை்களிை்
வங் கிக் கணக்குகளில் பநைடியாக பணத்திரை ரவப்புெ்
பெய் வதற் கும் முடியுமாகவிருக்கும் .
19.2 தற் பபாழுது
நிலவுகிை் ற
பநருக்கடிகளிைால் ,
பபரும் பாலா12பைாை்
எதிை்பநாக்குகிை் ற சிைமங் கரள நாை் நை் கு அறிபவை் . இதைால் தாை் மூலதைெ்
பெலவிைத்திரைக் குரறத்து பாதிக்கப்பட்டுள் ள மக்களுக்கு
ெலுரகயிரை வழங் குவதற் கு நாை் தீை்மாைித்துள் பளை் .

அதிகைித்த

19.3 நீ ங் கள் அறிந்த வரகயில் , பவரல இழப்பு, விவொய உற் பத்திகளிை் வீழ்ெசி
்
மற் றும் பல் பவறு காைணங் களிைால் பயிை்ெ்பெய் ரக பமற் பகாள் ள முடியாரம
பபாை் றவற் றிைால் பாதிக்கப்பட்டவை்களுக்கு அவெை உதவியாக பமலதிக
மாதாந்தக் பகாடுப்பைவிரை வழங் குவதற் கு 2022 பம முதல் யூரல மாதம் வரை
பமலதிகமாக ரூபா 31,000 மில் லியரை அைொங் கம் பெலவிட்டுள் ளது.
•

பமற் குறித்த பாதிப்புகளுக்குட்பட்டவை்கள்

மீதாை பபாருளாதாை

பநருக்கடியிைால் ஏற் படும் அழுத்தத்திரைக் குரறப்பதற் கு 2022 ஆம்
ஆண்டில்
எதிை்வரும்
நாை் கு
மாதங் களுக்கு
இந்
நிகழ் ெ்சித்திட்டத்திரைத் பதாடை்ந்தும்
முை் பமாழிகிை் பறை் .
• கை்ப்பிணித் தாய் மாை்களுக்கு

பெயற் படுத்துவதற் கு நாை்

தற் பபாழுது

வழங் கப்படும்

20,000

ரூபாவிற் கு பமலதிகமாக பமலும் 2,500 ரூபாவிரை மாதாந்த பமலதிக
பகாடுப்பைவாக வழங் குவதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
• மிகவும் அவெை உதவி பதரவப்படும் பபாஷாக்குக் குரறபாட்டிைால்
பாதிக்கப்பட்ட ஏறக்குரறய 61,000 குடும் பங் கள் காணப்படுவதாக
அறிக்ரககள் பதைிவிக்கிை் றை. 2022 ஆம் ஆண்டில் எதிை்வரும் நாை் கு
மாதங் களுக்கு அவ் வாறாை குடும் பம் ஒை் றுக்கு மாதாந்தம்
ரூபாவிரை வழங் குவதற் கு நாை் நடவடிக்ரக எடுப்பபை் .
19.4 பமற் குறித்த நிகழ் ெ்சித்திட்டங் கள் அரைத்ரதயும்

நாை் கு

10,000

மாதங் களுக்குள்

பெயற் படுத்துவதற் கு ரூபா 46,600 மில் லியரை நாை் ஒதுக்கீடு பெய் கிை் பறை் .
19.5 அண்ரமக் காலமாக மண்பணண்பணய்
விரலயில் ஏற் பட்ட அதிகைிப்பு
கடற் பறாழிலில் ஈடுபட்டுள் ள சிறு மீை் பிடி படகுகளுக்கும் மிை் ொை வெதியற்ற
பபருந் பதாட்ட பிைபதெங் களில் வாழுகிை் ற மக்களுக்கும் பபரும் சிைமங் கரள
ஏற் படுத்தியுள் ளது.
19.6 ெமகால

பபாருளாதாை பநருக்கடியிரை குரறப்பதற் கும்

ெமூக ஸ்திைத்

தை் ரமயிரை மீள நிை்மாணிக்கும் நிகழ் ெ்சி த்திட்டங் கரள பெயற் படுத்த உலக
வங் கியிை் கீழ் ரூபா 133 பில் லியை் ஒதுக்கீடு பெய் யப்பட்டுள் ளது.
•

இதற் கரமவாக,
காைணமாக

தற் பபாழுது நிலவுகிை் ற

பாதிக்கப்பட்ட

பபாருளாதாை பநருக்கடி

ஏறக்குரறய 3.2 மில் லியை்
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மக்களுக்கு

உடைடி நிவாைணம் வழங் குவதற் கு இந்த வைவு பெலவுத்திட்டத்திரைெ்
ெமை்ப்பிப்பதற் கு முை் ைை்
பாைாளுமை் றத்தில்
ெமை்ப்பிக்கப்பட்ட
குரறநிைப்புநிைப்பு
பகாண்படை் .
•

இதை் கீழ்

மதிப்பீட்டினூடாக அங் கீகாைத்திரைப்

தற் பபாழுது

ெமுை்த்தி உதவி பபறுகிை் ற

பபற்றுக்

ஏறக்குரறய 1.7

மில் லியை்
குடும் பங் களுக்கு, அவை்கள் பபறுகிை் ற மாதாந்த ெமுை்த்தி
உதவு பதாரகயிரை 5,000 ரூபாவிலிருந்து 7,500 ரூபா வரைக்குமாை
பதாரகபயாை் றாக அதிகைித்து வழங் கப்படும் . இதற் கு பமலதிகமாக
ெமுை்த்தி பகாடுப்பைவுகரள எதிை்பாை்த்து காத்திருப்பு பட்டியலிலுள்ள
ஏறக்குரறய 726,000 குடும் பங் களுக்கு தற் காலிகமாக 5,000 ரூபா உதவு
பதாரக வழங் கப்பட்டுள் ளது.
•

அத்துடை் ,

முதிபயாை்,

அங் கவீைமுற் பறாை்

மற் றும்

சிறுநீ ைக

பநாயாளை்களுக்கு பெலுத்தப்பட்ட பகாடுப்பைவு 5,000 ரூபாவிலிருந்து
7,500 ரூபா வரைக்குமாை பதாரகபயாை் றாக அதிகைிக்கப்பட்டது.
பமலும் , இந்த உதவியிரை எதிை்பாை்த்து காத்திருப்புப் பட்டியலில்
இருந்தவை்களுக்காை தற் காலிக
ஏற் பாடாக
5,000
ரூபா
உதவி
வழங் கப்பட்ட து.
•

இக்கருத்திட்டத்திை் கீழ்
பமலதிகமாக,
2022/2023

வழங் கப்பட்ட பமற் படி
பபரும்
பபாகத்தில்

ெலுரககளுக்கு
பநற் பெய் ரகக்கு

பதரவயாை
யூைியாவிரை இறக்குமதி பெய் வதற் கு 110 மில் லியை்
அபமைிக்க படாலை் (ரூபா 40 பில் லியை் ) ஒதுக்கீடு
பெய் யப்பட்டது.
தற் பபாழுது இதற் காை பகாள் வைவுெ் பெயற் பாடுகள் இடம் பபற்று
வருகிை் றை.
இதை் மூலம் எதிை்வருகிை் ற
பபரும் பபாகத்தில்
பநற் பெய் ரகயாளை்களுக்கு சிறந்த அறவரடயிரைப் பபற் றுக் பகாள்ள
முடியுபமை் பதுடை் , அதை் மூலம் அைிசி நுகை்வாளை்களுக்கு ொதாைண
விரலயில் அைிசியிரைப் பபற் றுக் பகாள் ள முடியுமாக இருக்குபமை
நாை் நம் பு கிை் பறை் .
•

அபதபபாை் று இக்கடை் திட்டத்திை் மூலம் , பவளிநாட்டுெ் பெலாவணி
பற் றாக்குரறயிைால்
நாட்டில்
ெமயல்
எைிவாயு
தட்டுப்பாடு
ஏற் பட்டதைால் அவற் றிரை நிவை்த்தி பெய் வதற் கு ெமயல் வாயுவிரை
இறக்குமதி பெய் து குறுகிய காலத்தில் நாடு முழுவதும் விநிபயாகம்
பெய் யப்பட்ட து.
அத்துடை் ,
எதிை்காலத்திலும்
பற் றாக்குரற
ஏற் படாதவாறு
பதரவயாை ெமயல் எைிவாயுவிரைப் பபற் றுக்
பகாள் வதற் கு நாம் பெயற் பட பவண்டியுள் ளது. அதற் காக இக்கடை்
உதவியிலிருந்து ஏறக்குரறய 70 மில் லியை் படாலை்கரள (ரூபா 25
பில் லியை் ) பெலவிடுவதற் கு எதிை்பாை்க்கப்பட்டுள் ளது.

•

இடவ

அடனத்தும் வமவல குறி ் பிை ் ை்ை ரூ ா 50 பில் லியன்

ெலுடககளுக்கு வமலதிகமானதாகும் .
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20. புதிய ெை்ைங் கள் /ெை்ை திருத்தங் கடள அறிமுகம் செய் தல்
20.1 பபாருளாதாைத்திரை உறுதிப்படுத்தல்
மற் றும்
ஏற் பாடுகளுக்கு
வெதியளிக்கும்
வரகயில்

பபாருளாதாை வளை்ெ்சி
குறுகிய
காலத்தில்

மறுசீைரமப்பு கரள துைிதப்படுத்த ப் பபாருத்தமாை திருத்தங் கள் மற் றும் புதிய
ெட்டங் கரள கீழ் வருமாறு அறிமுகப்படுத்துவதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
(அ) புதிய ெை்ைங் கள்
i. உணவுப் பாதுகாப்பு ெ் ெட்டமூலம்
ii. அைெ ஆதை முகாரமத்துவ ெட்டமூலம்
iii. பபாருளாதாை உறுதிப்பாட்டு ெட்டமூலம்
iv. கரைகடந்த பபாருளாதாை முகாரமத்துவ ெட்டமூலம்
v. அைொங் க பெரவ ஊழிய ெட்டமூலம்
vi. அைெ நிதி முகாரமத்துவ ெட்டமூலம்
vii. குத்தரக அடிப்பரடயில் வழங் கப்பட்ட வளாகங் களிை் உரடரமயிரை
மீளப்பபறுதல் (விபெட ஏற் பாடுகள் ) ெட்டமூலம்
viii. பங் களிப்பு பதசிய ஓய் வூதிய நிதிய ெட்டமூலம்
ix. பவளிநாடுகளிலுள் ள இலங் ரகயை்களுக்காை முகவைாண்ரம ெட்டமூலம்
(ஆ) ெை்ை திருத்தங் கள்
i. கமநல அபிவிருத்திெ் ெட்டத்திற் காை திருத்தங் கள்
ii. சுங் க கட்டரளெ்ெட்டத்திற் காை திருத்தங் கள்
iii. நிதிெ் ெட்டத்திற் காை திருத்தங் கள்
iv. பவளிநாட்டுெ் பெலாவணி ெட்டத்திற் காை திருத்தங் கள்
20.2 இதற் கு பமலதிகமாக, பபாருளாதாை பநருக்கடி

காைணமாக

பதாழில் கரள

இழந்த ஊழியை்கள் பதாடை்பில் ஊழியை் பதாழில் முடிவுறுத்தல் ெட்டத்திற்கு
(Termination of Employment of Workman Act - TEWA) பதிலாக மிகவும் யதாை்த்தமாை
பபாறிமுரறபயாை் றிரை அறிமுகப்படுத்துவதற் கு உைிய தைப்பிைை்களுடை்
கலந்துரையாடப்படும் .
20.3 ஐக்கிய அபமைிக்காவில்

வங் குபைாத்து நிரலக்குள் ளாை வியாபாை பதாழில்

முயற் சிகரள மறுசீைரமப்பு ெ் பெய் வதற் கு தற் பபாழுது காணப்படுகிை் ற ெட்ட
ஏற் பாடாை வங் குபைாத்து பகாரவயிை் 11 ஆவது
அத்தியாயத்தில் கடை்
சுரமயிைால்
மறுசீைரமப்பு

பநருக்கடிக்குள் ளாை
வியாபாை
பதாழில்
பெய் யபவண்டிய
வழிமுரற பதாடை்பாை

முயற் சிகரள
ஏற் பாடுகரள

பகாண்டுள் ளது.
வங் குபைாத்து நிரல மாத்திைம் பதாழில் முயற் சிகரள
மூடுவதற் காை காைணமாகாது எை் பதுடை் , வியாபாைத்திரை
பதாடை்ந்து
முை் பைடுத்துெ் பெல் கிை் ற அபதபவரள பொத்துக்கள் மற் றும் பபாறுப்புக்கரள
மீள் கட்டரமத்தல் , கடை் சுரமயிலிருந்து மீளூதல் பதாடை்பாை மறுசீைரமப்பு
திட்டபமாை் று குறிப்பிடப்பட்டுள் ளது. இந்த
ஏற் பாட்டிரை இலங் ரகக்கும்
பபாருந்தும் வரகயில் புதிய ெட்டங் கள் உருவாக்கப்படுதல் பவண்டும்.

14

21. விவொயத்துடற
21.1 உற் பத்தியில் வீழ் ெ்சி, உைம் , கிருமிநாசிைி பயை் பாடு பபாை் ற விவொய
பிைபயாகங் கள்
காணப்படாரம காைணமாக
அண்்ரமக் காலமாக சிறிய
விவொயிகளுக்கு கடிைமாை
காலப்பகுதியிரை கடந்து
பெல் லபவண்டி
ஏற் பட்ட து. இதைால் , 2 பஹக்பையை் அல் லது அதற் குக் குரறந்தளவு பநற் பயிை்ெ்
பெய் ரகயில் ஈடுபட்ட ஏறக்குரறய 28,259 விவொயிகள் 2022.05.31 ஆந் திகதிவரை
அைொங் க வங் கிகளில் பபற் ற பயிை்ெ் பெய் ரகக் கடை் கரள பெலுத்துவதற்கு
முடியாதுள் ளைை் எை் பது பதைியவந்துள் ளது. அவை்கரள இெ்சுரமயிலிருந்து
விடுவிப்பதற் கு,
பபாதுத்திரறபெைியிை் காசுப் பாய் ெ்ெலில் அழுத்தத்திரை
ஏற் படுத்தாத
வரகயில்
இம் முை் பமாழிவிரை
கட்டம்
கட்டமாகெ்
பெயற் படுத்துவதற் கு பதரவயாை நிதியாக ரூபா 350 மில் லியரை நாை் ஒதுக்கீடு
பெய் கிை் பறை் .
21.2 விவொயத்துரற மற் றும் பதாழில் முயற் சியாண்ரம இைண்டிரணயும் ஒை் றாக
இரணப்பதற் காக நாம் பெயற் படுதல் பவண்டும் . பிைெ்சிரைகரள ெைியாை
முரறயில் விளங் கிக் பகாண்டு எமது விவொயத் துரறயிரை பமம் படுத்துவது
பதாடை்பில் மீண்டும்
சிந்தித்தல்
பவண்டும் . இரளஞை்கள்
புதிய
பதாழில் நுட்பங் கரள விரைவாக உள் வாங் கிக் பகாள் பவை்கள்.
பபறுமதிெ் ெங் கிலிகளிை்
விரைத்திறரை அதிகைிப்பதற் கு

அவை்கள்
புத்தாக்க

ொதைங் கரள பயை் படுத்த முடியும் . இப் பிை் ைணியில் ,
அதிகூடிய
நை் ரமயிரைப் பபற் றுக்பகாள் வதற் கு இரளஞை் விவொய கம் பைிகரளத்
தாபித்து அவற் ரற 331 பிைாந்திய இளரஞை் கழக ெம் பமளைங் களுடை்
இரணப்பதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் . இந்பநாக்கத்திற் காக ரூபா 250
மில் லியை் ஒதுக்கீடு பெய் யப்படும் .
21.3 விவொய உற் பத்திக்காை பபறுமதிெ் ெங் கிலிகரள அபிவிருத்தி பெய் வதும் மிக
முக்கியமாைதாகும் .
இந்பநாக்கத்திற் காக,
உள் ளூை் விவொய அபிவிருத்தி
பபறுமதி ெங் கிலி நிகழ் ெ்சித் திட்டத்திரை (Domestic Agriculture Development Value
Chain Program) வழிப்படுத்துவதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் . இலங் ரக மத்திய
வங் கியிை் பொந்த நிதியிரைப் (ரூபா 1 பில் லியை் ) பயை் படுத்தி உள்ளூை்
விவொய அபிவிருத்தியிை்
முதற்
கட்டத்திரை
பெயற் படுத்துவதுடை்
பவளிநாட்டு
அபிவிருத்தி

ெந்ரதக்காை உற் பத்திகரள ஊக்குவிக்கிை் ற அபதபவரள,
பங் காளை்களிை்
உதவியுடை்
பமலும்
இத்திட்டத்திரை

விைிவாக்குவதற் கு எதிை்பாை்க்கப்படுகிை் றது.
21.4 உள் ளூை் பாற் பபாருள் உற் பத்தியிரை பமம் படுத்துவதற் கு
பெயற் றிட்டபமாை் று
அவசியமாகும் .
இதைால் ,
ெகல

உறுதியாை
தைப்பிைைிை்

ஒத்துரழப்புடை் அைொங் கம் அல் லது அபிவிருத்திப் பங் காளை்களிைால் நிதி
அளிக்கப்படும்
கருத்திட்டபமாை் றிை்
மூலம்
பதசியமட்ட
நிகழ் ெசி
் த்
திட்டபமாை் றிரை பெயற் படுத்துவது அவசியமாகும் . மரலநாட்டுக் காலநிரல
உற் பத்தித்திறை்
கூடியது
எை் ற
வரகயில் , பபருந்பதாட்டங் களில்
பயை் படுத்தப்படாத அல் லது குரறந்த உற் பத்தித்திறை் பகாண்ட காணிகரள
இக்கருத்திட்டத்திற் கு பயை் படுத்த முடியும் . இதற் காக ஆைம் பத்தில் ரூபா 200
மில் லியரை ஒதுக்கீடு பெய் வதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
15

21.5 கடந்த காலங் களில்
குரறவரடந்ததை்

பயிைிடப்பட்ட, நிலங் களிை் அளவு மற் றும் விரளெ்ெல்
காைணமாக விரத மற் றும் நடுரகப் பபாருட்களிை்

பற் றாக்குரற ஏற் பட்டதைால் விவொயிகளுக்குத் பதரவயாை விரத மற் றும் நடு
ரகப்
பபாருட்கரள வழங் குவதற் கு
முடியுமாை வரகயில்
விவொயத்
திரணக்களம் மற் றும் அைெ பண்ரணகள் துைித நிகழ் ெ்சித்திட்டபமாை் றிரை
பெயற் படுத்துதல் பவண்டும் . இதை் அடிப்பரடயில் , பதரவயாை விரதகள்
மற் றும் நாற் றுப் பபாருட்கரள உற் பத்தி பெய் வதற் கு ரூபா 400 மில் லியரை
விவொயத்
திரணக்களத்திற் கு
ஒதுக்கீடு
பெய் வதற் கு
நாை்
முை் பமாழிகிை் பறை் .
21.6 அரொங் க காணிகடள
விடனத்திறன் மற் றும் உற் த்தித் திறனுைன்
யன் டுத்த வவடலயற் ற இடளஞர் யுவதிககடள ஈடு டுத்தல்
• இந்பநாக்கத்திற் காக இைங் காணப்பட்ட

காணிகள் அரமந்துள்ள

பிைபதெங் களில் தற் பபாழுது பவரலயற் றுள் ள இரளஞை் குழுக்களுக்கு
(ஏறக்குரறய 10 உறுப்பிைை்கரளக் பகாண்ட குழுக்கள் ) 20 ஏக்கை்
காணிகரள ஒதுக்கீடு பெய் து அவற் ரற விவொய மற் றும் கால் நரட
வளை்ப்பு க்காகப் பயை் படுத்துவதற் கு எதிை்பாை்க்கப்படுகிை் றது.
• காணி மறுசீைரமப்பு ஆரணக்குழு, மக்கள் பதாட்ட அபிவிருத்தி ெரப
மற் றும் அைெ பபருந்பதாட்டக்
பொந்தமாை காணிகள் மற் றும்

கூட்டுத்தாபைம் எை் பவற் றுக்குெ்
ஏரைய காணிகரள இதற் காகப்

பயை் படுத்துவதற் கு எதிை்பாை்க்கப்படுகிை் றது. இக் காணிகளுக்காக
பபயைளவிலாை வாடரக மாத்திைபம அறவிடப்படும் .
• இந்த

முை் பமாழிவிரைெ்

பெயற் படுத்துவதற் காக

ரூபா

50

மில் லியரை ஒதுக்கீடு பெய் வதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
21.7 வதசிய உணவு ்

ாதுகா ்பு ெிகழ் ெ்சித்திைம்

உணவுப் பாதுகாப்பிரை உறுதிப்படுத்துவதற் கும் அதரை 16
பதசிய
முை் னுைிரம ஒை் றாக பெயற் படுத்துவதற் கும் உணவு உற் பத்தி அதிகைிப்பு,
பெகைிப்பு, களஞ் சியப்படுத்தல் மற் றும் விநிபயாகம் பபாை் ற பல விடயங் கரள
உள் ளடக்குகிை் ற “பதசிய உணவுப் பாதுகாப்பு நிகழ் ெ்சித்திட்டம் ” ஒை் றிரை
அறிமுகப்படுத்தி
அதரை
பதசிய
முக்கியத்துவம்
பெயற் படுத்த நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .

வாய் ந்தபதாை் றாக

21.8 விவொய கா ் புறுதி ெிகழ் ெ்சித்திை்ைத்திடனமீளாய் வு செய் தல்
•

விவொய

காப்பு றுதி

ஆைம் பம் முதல்
பெலுத்தியதை்

நிகழ் ெ்சித்திட்டத்திரை

பெயற் படுத்துகிை் ற

காப்புறுதி
தவரணக்
பகாடுப்பைவுகளிரை
மூலம் விவொயிகள்
உட்ொகத்துடை் பங் குபற் றிய

பபாதிலும் தற் பபாழுது இக் காப்புறுதி பதாடை்பாை அரைத்து பணமும்
அைசிைால் பெலுத்தப்படுவது பதைியவந்துள் ளது.
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•

இதற் கரமய, பலபவறு காப்புறுதி நிறுவைங் கரள பதாழிற் படுத்துவது
அவசியமா, மற் பறாரு காப்புறுதி முரறரமயிை் கீழ் விவொயிகளுக்கு
உைிய வெதிகரள வழங் குவது
ொத்தியமா
மீளாய் பவாை் று இடம்்பபறுதல் பவண்டும் .

எை் பது

பதாடை்பில்

22. ஆராய் ெ்சி மற் றும் அபிவிருத்தி
•

இலங் ரகயிை்

உலக

பபாட்டித்தை் ரம

தைமதிப்பீட்டிரை

பமம் படுத்துவதை்
மூலம்
பவற் றியிரைப்
பபற் றுக்பகாள் வதற்கு
ஆைாய் ெ்சி மற் றும் அபிவிருத்தி பமம் பாடு முக்கியமாைதாகும் .
•

இதற் கரமய,

உலக

பல் கரலக்கழகங் கள்

மற் றும்

பதாழில் நுட்ப

நிறுவைங் களிை் உதவியுடை் ஆைம் ப பதாழில் முயற் சி கலாொைத்துடை்
ஆைாய் ெ்சி மற் றும் அபிவிருத்தியிரை ஊக்குவித்தல் மற் றும் வை்த்தக
மயப்படுத்தலுக்காை பபாறிமுரறயிரை தாபிப்பதற் கும்
மில் லியரை ஒதுக்கீடு பெய் ய நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .

ரூபா

100

23. உள் ளூர் ச ாதியிைல் உற் த்தி ஊக்கிவி ் பு
•

நாட்டில்

உற் பத்தி

பெய் யப்படும்

விவொயப்

பபாருட்களிை்

ெந்ரதப்படுத்தல்
மற் றும் களஞ் சியப்படுத்தலிரை பமம் படுத்துவதை்
மூலம் விவொயப் பபாருட்கள் வீணாகுவதரை குரறப்பது அவசியமாகும்.
எைபவ,
விவொய
உற் பத்திகரளப்
பாதுகாத்தல்
மற் றும்
ெந்ரதப்படுத்தலுக்கு உள் ளூை்
மூலப் பபாருட்கரளப் பயை் படுத்தி
உணவுப் பபாதியிடல் ரகத்பதாழில் ஊக்கிவிக்கப்படுதல் பவண்டும்.
•

இதற் கரமய,
உணவுப்
பபாதியிடலுக்காை
உயை் பதாழில் நுட்ப
உபகைணங் கள் /உதிைிப்பாகங் கள்
இறக்குமதி மீதாை இறக்குமதித்
தீை்ரவயில்
50 ெதவீத
ெலுரக வழங் கப்படும் . இதுதவிை,
பரை
அபிவிருத்தித் ெரப, பதசிய வடிவரமப்பு ரமயம் மற் றும் ஏற் றுமதி
அபிவிருத்தி
ெரப
எை் பை இரணந்து புதிய
பபாதியிடல்
நிகழ் ெ்சித்திட்டபமாை் றிரை
அறிமுகம்
பெய் வதுடை்
புத்தாக்க
பபாதியிடல்
பவண்டும் .

•

மூலம்

ஏற் றுமதி

ெந்ரத ஊக்குவிப்பு க்கு

பங் களித்தல்

இந்த முை் பமாழிவிரைெ் பெயற் படுத்துவதற் காக ரூபா 250 மில் லியரை
ஒதுக்கீடு பெய் ய முை் பமாழிகிை் பறை் .

24. சுற் றுலாத்துடற ஊக்குவி ் பு
24.1 இவ் வருடத்திை்

பெப்பைம் பை்

மாதத்திலிருந்து

அதிகமாை

சுற் றுலாப்

பயணிகரள
கவரும்
வரகயில் , சுற் றுலாெ் ெரப மற் றும்
சுற் றுலா
பதாழிற் றுரறயுடை் பதாடை்புற் ற ஏரைய நிறுவைங் களிை் ஒத்துரழப்புடை்
விபெட நிகழ் ெ்சித்திட்டங் கரள சுற் றுலாத்துரற அரமெ்சு ஏற் பாடு பெய் தல்
பவண்டும் . இங் கு, எதிை்காலத்தில் இலங் ரகயில் இடம் பபறவுள் ள பல் பவறுபட்ட
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இைங் களுக்கு தைித்துவமாை கலாொை / ெமய நிகழ் வுகரள இலக்காகக்
பகாள் வது
அவசியமாகும் . இத்பதாழிற் றுரறயிை் முக்கியத்துவத்திரை
கருத்திற் பகாண்டு 2023 இறுதியளவில் வருடபமாை் றுக்கு வருரக தருகிை் ற
சுற் றுலாப் பயணிகளிை் எண்ணிக்ரக 25 இலட்ெத்திற் கு அதிகைிப்பிரை
இலக்காகக் பகாண்டு பெயற் படுதல் பவண்டும் .
•

அபதபபாை் று, அதிக பெலவிைத்திரை பமற் பகாள் ள
வெதியுரடய
சுற் றுலாப் பயணிகளிரை (High end tourists) கவை்வதற் கு விபெட கவைம்
பெலுத்துவதற் கு முை் பமாழியப்படுகிை் றது.

•

அத்துடை் ,
சுற் றுலா பயணிகரளக் கவை்கிை் ற
புதிய இடங் கரள
அரடயாளங் காணுதல் மற் றும் பதரவயாை வெதிகரள பமம் படுத்துதல்
எை் பவற் ரறக்
கவைத்திற்
பகாண்டு அறிக்ரகபயாை் றிரை
ெமை்ப்பிப்பதற் கு பல் பவறு துரறகரளப் பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஐந்து
உறுப்பிைை்கரளக் பகாண்ட
மாதத்திற் குள்
அவை்களது

குழு

ஒை் றிரை நியமிப்பதற் கும் ஒரு
சிபாைிசுகரள
உள் ளடக்கிய

அறிக்ரகபயாை் றிரைப் பபற் று அவற் றிரைெ் பெயற் படுத்துவதற்கும்
முை் பமாழியப்படுகிை் றது.
இதற் காக ரூபா 300 மில் லியை் ஒதுக்கீடு
பெய் யப்படுகிை் றது.
25. காலெிடல ெிதியத்திலிருெ்து (Climate Fund) வெதிகடள ் ச றுதல்
25.1 இலங் ரகக்குள் ஏற் படுகிை் ற காலநிரல மற் றும் வாைிரல தாக்கங் கங் கள்
காைணமாக ஏற் படுகிை் ற விபத்துகள், அைை்த்தங் கள் மற் றும் பொத்துக்களிை்
அழிவு எை் பை அதிகைித்து வருவதரை காணக்கூடியதாக உள் ளது. காலநிரல
தாக்கத்திரைக் குரறப்பதற் காை நடவடிக்ரககரள துைிதமாக முை் பைடுக்க
பவண்டியுள் ளது.
25.2 இதற் காக பவண்டி, சுற் றாடல் விடயத்திற் குப்
பபாருத்தமாை
நிகழ் ெ்சித்திட்டபமாை் றிரைத்
நிதியத்திலிருந்து
அதற் கரமவாக

பபாறுப்பாை அரமெ்சு
தயாைித்து
காலநிரல

பதரவயாை ஒத்துரழப்பிரைப் பபற் றுக்பகாள் வதுடை்
பாதிப்பு
தணிப்பு
நிகழ் ெ்சித்திட்டபமாை் றிரைெ்

பெயற் படுத்துதல் பவண்டும் .
26. உயர்கல் வி வாய் ் புகடள விரிவாக்குதல்
26.1 உலகில்
பல நாடுகள்
தமது பவளிநாட்டு ஒதுக்குகரள அதிகைிப்பதற்கு
பவளிநாட்டு மாணவை்களுக்கு கல் வி
வாய் ப்புகரள திறந்துவிட்டுள்ளை.
பதற் காசிய பிைாந்தியத்தில் பங் களாபதஷ், இந்தியா மற் றும் பநபாளம் பபாை் ற
நாடுகள் தமது பவளிநாட்டு பெலாவணி இருப்புகரள கட்டிபயழுப்பு வதற்கு
பவளிநாட்டு
மாணவை்களுக்கு
தமது
நாடுகரள திறந்துவிட்டு ள்ளை.
இதற் கரமய இலங் ரகயும் பவளிநாட்டு மாணவை்களுக்கு கல் வி வாய் பபு
் கரள
வழங் குவதற் கு தைியாை் முதலீட்டிரை ஊக்குவிக்க பவண்டிய பதரவயுள் ளது.
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•

விஞ் ஞாைம் , பதாழில் நுட்பம் ,
பாடங் களுடை் (STEM Subjects)
மருத்துவம் எை் பவற் றுக்கு
இலங் ரகக்குள்
கிரளப்

பபாறியியல்
மற் றும்
நிதி தகவல் பதாழில் நுட்பம்

கணித
மற் றும்

விபெட கவைம் பெலுத்தும்
வரகயில்
பல் கரலக்கழகங் கரள தாபிப்பதற் காை

வெதிகரள
வழங் குவதற் கு
நாை்
முை் பமாழிகிை் பறை் .
இந்பநாக்கத்திற் காக, பதரவயாை19பபாது பதரவயாை இடங் களில்
திருத்தங் களுக்கு
உட்படும்
வரகயில்
கம் பைிகள்
ெட்டம்,
பல் கரலக்கழக ெட்டம் மற் றும் ஏரைய ெட்டங் களில் காணப்படும்
ஏற் பாடுகளுக்கரமவாக இந்த
கிரள
தாபிப்பதற் காை அரைத்து வெதிகளும்

பல் கரலக்கழகங் கரள
முதலீட்டுெ் ெரபயினூடாக

அைசிைால் வழங் கப்படும் .
•

உயை்
கல் வியில்
தைியாை்
முதலீட்டிற் காை
உருவாக்குவதை்
மூலம்
அைொங் கத்திை் வளங் கள்

வாய் ப்புகரள
அதற் காகப்

பயை் படுத்தப்படுவதரை தவிை்ப்பதுடை் , அதை் மூலம் இலவெக் கல்வி
பாதுகாக்கப்பட்டு அதரை தற் பபாழுது காணப்படும் மட்டத்திரைவிட
பமலும்
விைிவாக்குவதரை உறுதிப்படுத்துவதற் கு அைொங் கத்திற்கு
முடியுமாக இருக்கும் . இந்தப் பல் கரலக்கழகங் களில் கற் பதற்கு
இலங் ரக மாணவை்களுக்கு புலரமபைிசில் களும் வழங் கப்படும் .
26.2 பகாத்தலாவல பாதுகாப்பு பல் கரலக்கழகத்திை் கிரள வளாகபமாை் றிரை
குருைாகலில் திறப்பதற் கு முை் பமாழியப்படுகிறது.
27. திறன் அடி ் டையில் புதிய வவடல வாய் ் புகளுக்கு வெதியளித்தல்
27.1

இலங் ரக பதாழில் ெந்ரதயில் , முை் பயிற் சி எதுவுமற் ற நிரலயில் பதாழில்
புைிவதைால் கிரடக்கிை் ற அனுபவத்திரைக் பகாண்டு பணியாற் றுபவாை்
பலை்
உள் ளைை்.
இவை்களுக்கு
பதாடை்புரடய பகாட்பாட்டு அறிவு
உள் ளடங் களாக அதிக பயிற் சி மற் றும் தரகரமயிரை வழங் க பவண்டிய
அவசியம் காணப்படுகிை் றது.

27.2

இதை் மூலம் பவரலயில் உற் பத்தித் திறை் வளை்ெ்சியரடவதுடை் திறை் மிக்க
பதவியணியிரைக்
பகாண்டிருப்பதை்
மூலம்
முயற் சிகளுக்கு
உலகளாவிய பிை் ைணியில்

வியாபாை பதாழில்
பபாட்டித்தை் ரமமிக்க

இடபமாை் றிரைப்
பபற் றுக் பகாள் வதற் கும்
அபதபபாை் று
பவரல பதடுநை்கள் மிகவும்

முடியுமாக இருக்கும்.
விரைத்திறை் மிக்க

பவரலவாய் ப்பு கரளப் பபற் றுக் பகாள் ளும் அபதபவரள பவளிநாட்டு பவரல
வாய் ப்பு கரளயும் பபற் றுக் பகாள் கிை் றைை்.
27.3

பகாவிட் -19

பதாற் று மற் றும்

பபாருளாதாை பநருக்கடி

எை் பவற்றிை்

தாக்கத்திை் காைணமாக தமது
பதாழில் கரள பலை் இழந்துள் ளதுடை்
அவை்களுக்கு புதியபதாழில் வாய் ப்புகள் பதாடை்பாை பயிற் சிகள் வழங் கப்பட
பவண்டியுள் ளது. சுதந்திை வை்த்தக வலயத்திலுள் ள பதாழிற் ொரலகளில்
ஒத்தரழப்பு மட்ட ஊழியை்களாக (Support level Staff) பணியாற் றிய கிைாமிய
பிைபதெங் கரளெ்

பெை்ந்தவை்கள்

ஏறக்குரறய
19

ஐந்து

வருட

காலம்வரை

பணியாற் றிவிட்டு மீண்டும்
தமது கிைாமங் களுக்குெ் பெல் கிை் ற நிரல
ஏற் பட்டுள் ளது. இதை் பபாது பபண்களுக்கு
பதாழில் வாய் ப்பு இல் லாமற்
பபாவதுடை் ஆண்கள் முரறொைா பதாழில் களில் ஈடுபடுகிை் றைை்.
27.4

இதற் கரமய சுதந்திை வை்த்தக வலயத்தில் பணியாற் றிய பதாழில் மூலம்
பபற் றுக் பகாண்ட திறை் கரள அடிப்பரடயாகக் பகாண்டு புதிய பவரல
வாய் ப்பு
ஒை் றிரைப்
பபற் றுக்பகாள் ள
பயிற் சியிரை வழங் குவது அவசியமாகும் .

27.5

முடியுமாைவரை

பமலதிக

அைொங் க துரறயிலுள் ள பதைிவு பெய் யப்பட்ட பயிற் சி நிறுவைங் கள்

(Youth

Corps, VTA, NAITA பபாை் ற) மற் றும் வாழ் க்ரகத் பதாழிற் பயிற் சித் துரறயில்
ஒழுங் குபடுத்துரக நிறுவைமாை TVEC இை் ஒத்துரழப்பிரையும் பபற்று
குறித்த பதாழிலாளை்களுக்கு
பயிற் சியளித்து
NVQ ொை் றிதழிரை
வழங் குவதற் கு இம் முரறரமயிை் மூலம் இயலுமாகவிருக்கும் .
27.6

இதற் காக

ரூபா

200

மில் லியரை

ஒதுக்கீடு

பெய் வதற் கு

நாை்

முை் பமாழிகிை் பறை் .

28. சிறியளவு

சுயசதாழில்

ெமூகங் களின் சதாழிற்
28.1

/

வாழ் வாதார

சதாழில் களில்

ஈடு ை்டுள்ள

ாதுகா ் பிடன உறுதி ் டுத்தல்

நகை மற் றும்
கிைாமிய
பிைபதெங் களில் வாழ் கிை் ற ெமூகங் களில்
பபரும் பலாைவை்கள் சிறியளவு சுயபதாழில் /வாழ் வாதாை பதாழில் களில்
(Livelihood Occupation) ஈடுபட்டுள் ளைை் இந்த ெமூகத்திை்
வாழ்ரகத்
பதாழிலுக்காக பதாழில் நுட்பம் மற் றும் புத்தாக்கத்தில் பகுதிபநை அல்லது
குறுகிய கால
பயிற் சிகரள
வழங் குவதை் மூலம்
அப்பதவிகளிை்
உற் பத்தித்திறை் , பாதுகாப்பு மற் றும் சுகாதாைம் எை் பை அதிகைிப்பதுடை்
உற் பத்தியிை் தைமும் பமம் பட்டிருக்கும் . இந்பநாக்கத்திற் காக, அைொங் கத்திை்
கீழ் இயங் குகிை் ற ஒவ் பவாரு வாழ் க்ரகத் பதாழிற் பயிற் சி நிரலயத்திலும்
ெமூகங் கரள
தாபிப்பதற் கு

வலுப்படுத்துவதற் காை
ெமுதாய
அலபகாை் றிரைத்
முை் பமாழியப்படுகிை் றது.
பயிற் சி
நிரலயங் களில்

காணப்படாத
பதாழில் நுட்ப
பெரவகள்
பவளியிடங் களிலிருந்து
பபறப்படுவதுடை் பயிற் சி வெதிகள் குறித்த ெமூகத்திற் காக வழங் கப்படும்.
28.2

இதற் கரமவாக, உணவு

மற் றும் குடிபாை தயாைிப்பு, கருவாடு

தயாைிப்பு,

மைக்கறி உலைரவத்தல் , ரதயல் , பிை் ைல் , கரடெ்ெல் , பநய் தல் , பித்தரளக்
ரகத்பதாழில் மற் ற் ம் பகால் லை் பதாழில் எை் பவற் ரற வாழ் வாதாைமாக
பயிற் சி நிரலயங் களில் நடாத்துதல் மற் றும் ஜிக் பபாருளாதாைத்ரத (Gig
economy) அடிப்பரடயாகக் பகாண்ட நிகழ் நிரல சுயபதாழில் கள் (Online self
employment based economy)
பதாழில் கள்
பதாடை்புற் ற

ஏற் பாடுபெய் யப்படும் . ஏரைய வாழ் கர
் கத்
முரறொை்
பயிற் சிகரள
வழங் குவதற்கும்

பயிற் சியிை் பிை் ைை் ொை் றிதழ் வழங் குவதற் கும் ஏற் பாடு பெய் யப்பட்டுள் ளது.
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28.3

முரறொை் பயிற் சியிை் பிை் ைை் தற் பபாழுது ஈடுபட்டுள் ள பதாழிலிரை
விரைத்திறைாகவும்
பயை் மிக்கதாகவும் புைியமுடியுபமை் பதுடை் உணவு
மற் றும் ஏரைய உற் பத்திகரள தைமாக வழங் கவும் முடியும் . இதை் மூலம்
அவை்களது
பதாழிற் பாதுகாப்பிரை
உறுதிப்படுத்துவதுடை் அவை்களது
வியாபாைமும் பமம் படுத்தப்படுத்தப்படும் .

28.4

இெ் பெயற் றிட்டத்திற் காக ரூபா 200 மில் லியரை ஒதுக்கீடு பெய் வதற் கு நாை்
முை் பமாழிகிை் பறை் .

29. வழங் கல் ெங் கிலியிடன மிகவும் விடனத்திறனாக மாற் றுவதற் கு மரக்கறி
மற் றும்
29.1

ழங் கள் வ ாக்குவரத்துக்காக புடகயிரத வெதிகடள

யன் டுத்தல்

மைக்கறி, பழங் கள், பூக்கள் மற் றும் பதயிரல உற் பத்திகரள மரலநாட்டுப்
பிைபதெங் களிலிருந்து பகாழும் பு மற் றும் நகை பிைபதெங் களுக்கு எடுத்துெ்
பெல் வதற் காை பபாக்குவைத்தாைது விவொயிகள், உற் பத்தியாளை்கள் மற்றும்
வியாபாை ெமூகத்திற் கு முக்கியமாைது பபாை் பற உணவுப் பபாருட்கள்
பழுதாகாமல் பாதுகாப்பதற் கு நுகை்பவாருக்கும் முக்கியமாைதாகும் . இந்த
வரகயில்
பபாருட்கள்
பபாக்குவைத்திரை
தற் பபாழுதுள்ள
நரடமுரறகளிலிருந்து
புரகயிைத பபாக்குவைத்துக்கு
மாற் றுவதரை
ஊக்குவிப்பது அவசியமாகும் . இதை் மூலம் வீண்விையம் , தாமதங் கள் மற் றும்
பெலவிைத்திரைக்
குரறக்க
முடியும்
எை் பதுடை்
புரகயிைதத்
திரணக்களத்திற் கு பமலதிக வருமாைத்திரையும் ஈட்ட முடியும் .

29.2

ஆைம் ப கட்டமாக, பதரவயாை வெதிகரளக் பகாண்ட

புரகயிைதபமாை் று

மைக்கறி, பழங் கள்
மற் றும் ஏரைய உற் பத்திப் பபாருட்கரள ஹாலி எல
புரகயிைத நிரலயத்திலிருந்து பகாழும் பு பகாட்ரட புரகயுைத நிரலயத்திற்கு
ஏற் றிெ் பெல் வதற் காக
ஈடுபடுத்தப்படும் .
இதற் பகற் ப,
ஹாலி எல,
பண்டாைவரள, ஹப்பு த்தரள, பட்டிப்பபால மற் றும் நாணு ஓயா புரகயிைத
நிரலயங் களில் ெைக்பகற் றல் வெதிகள் பமம் படுத்தப்படுதல்
பவண்டும்.
அபதபவரள, பபாருட்பெகைிப்பு நிரலயங் கரள தாபிப்பதற் கும் பெகைிப்பு
நிரலயங் களிலிருந்து உைிய புரகயிைத நிரலயங் களுக்கு பபாக்குவைத்து
வெதிகரள வழங் குவதற் கும் கூட்டுறவு ெங் கங் கள் மற் றும் தைியாை் பதாழில்
முயற் சிகளிை் பங் களிப்புடை் பெயை் முரறபயாை் று அமுல் படுத்தப்படும் .
29.3

பபாருட்கரள பகாழும் பிலிருந்து பதுரளக்கு ஏற் றிெ் பெல் வதற் கு பமாத்த
வியாபாைிகரள
ஊக்குவிப்பதற் கு
பபாருத்தமாை நிகழ் ெ்சித்திட்டம்
ஒை் றிரைெ் பெயற் படுத்துவதற் கு புரகயிைதத் திரணக்களம் நடவடிக்ரக
எடுத்தல் பவண்டும் .

29.4

இதரைெ் பெயற் படுத்துவதற் கு ரூபா 200 மில் லியரை ஒதுக்கீடு பெய் வதற்கு
நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
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30. புடகயிரதத்துடற தரம் மற் றும் விடனத்திறன் வமம்
முதலீடுகடள ் ச ற் றுக்சகாள் ளல்
30.1 மக்களுக்கு

விரைத்திறை் மிக்க

உயை்தை

ாை்டுக்கான தனியார்

பபாக்குவைத்து

பெரவயிரை

வழங் குவது
அைொங் கத்திை் முை் னுைிரமப்பணி எை் ற வரகயில், இந்
நிகழ் ெ்சித்திட்டத்திை் கீழ்
தற் பபாழுது
காணப்படுகிை் ற உட்கட்டரமப்பு
வெதிகரளப்
பயை் படுத்தி
புரகயிைதப் பபாக்குவைத்துெ் பெரவயிரை
அபிவிருத்தி பெய் வதற் கு தைியாை்துரற முதலீடுகரளப் பயை் படுத்துவதற்கு
எதிை்பாை்க்கப்படுகிை் றது.
இந்த
வரகயில்
களைிப்பாரத
புரகயிைத
பெரவயிரை மாதிைி கருத்திட்டபமாை் றாக (Model) அபிவிருத்தி பெய் வதற்கு
எதிை்பாை்க்கப்படுகிை் றது. இதை் பபாது, முதலீட்டாளை்கரள பதைிவு பெய் தல்
பபாட்டி விரலமனுக்கூறல் பெயை் முரறயிை் அடிப்பரடயில் இடம் பபறும் .
31. வர்த்தகம் மற் றும் முதலீடு
31.1 அைொங் கத்திை் பபைண்டப் பபாருளாதாை மறுசீைரமப்பு நிகழ் ெ்சித்திட்டமாைது,
ஏற் றுமதிகள் மற் றும் ஏற் றுமதியிரை அடிப்பரடயாகக் பகாண்ட பவளிநாட்டு
பநைடி முதலீட்டிரை அதிகைிப்பதற் கு பிைாந்திய மற் றும் பூபகாள வழங் கல்ெ்
ெங் கிலிகரள அரடந்து பகாள் வதற் கு
பூபகாள பபாருளாதாைத்துடை் மீள
இரணவது பதாடை்பாக கவைம் பெலுத்தப்பட்டுள் ளது.
31.2 இதற் பகற் ப அைொங் கம் ,

துரணத் தீை்ரவகள் (Para - tariffs)

வடிவத்தில்

காணப்படும்
வை்த்தகத்
தடங் கல் கரள
படிப்படியாக
இல் லாதாக்க
தீை்மாணித்துள் ளது. இவ் விடயம் , அத்தரகய தீை்ரவ தாைாளமயமாக்களிைால்
கடுரமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட ரகத்பதாழில் கள் மற் றும் ஊழியை்களுக்க்
ஒத்துரழப்பு வழங் குவதற் காை வை்த்தக பெம் ரமயாக்கல்
(Trade Adjustment
Programme)
நிகழ் ெ்சித்திட்டபமாை் றிை்
நரடமுரறப்படுத்தப்படும் .
31.3 2018 இல்

இரணப்பிை்

அதிகளவாை பங் காளை்களிை் விருப்பத்துடை்

ஏற் றுமதி
ஒத்துரழப்பு க்காை பவரலத்திட்டமாை
உபாயத்திற் கு அைொங் கம் ஒத்துரழப்பிரை வழங் கும்.

மூலம்

உருவாக்கப்பட்ட
பதசிய

ஏற் றுமதி

31.4 குறிப்பாக பதை் கிழக்காசிய பிைாந்தியத்தில் ஏற் றுமதி வளை்ெ்சியிை் தூண்டற்
காைணியாகவிருந்த பிைாந்திய பபறுமதி ெங் கிலிகளுடை்
உடை் படிக்ரககரள பமற் பகாள் ளும்
முயற் சிகரள

பிைாந்திய வை்த்தக
நாம்
மீண்டும்

ஆைம் பிப்பபாம் .
31.5 பதரவயாை காணிகரள வழங் குதல் , மிை் ொை ெரபயிை் பெயற் பாடுகரள
மீள் கட்டரமப்பதை் மூலம் மிை் ொைத்திரை பபற் றுக் பகாள் ளும் இயலுரமரய
பமம் படுத்தல் மற் றும் இலங் ரகயிை் எைிெக்தி உற் பத்தி பெலவிரை குரறத்தல்
ஆகியவற் றுக்காக மீள் புதுப்பிக்கக்கூடிய எைிெக்தி மூலங் கரள
விைிவாக்குவதற் கு அைொங் கம் வெதிகரள ஏற் படுத்திக் பகாடுக்கும் .
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பமலும்

31.6 ஏறக்குரறய 80 ெதவீதமாை காணிகளுக்கு அைொங் கம் உைிரமயாளை் எை் ற
வரகயில் உள் நாட்டு மற் றும் பவளிநாட்டு முதலீட்டாளை்களுக்கு பதரவயாை
வெதிகளுடை் காணிகரள ஒதுக்கீடு பெய் வதற் கு நடவடிக்ரக எடுக்கப்படும்.
ஆைம் பத்தில் பல் பவறு உபகாைப் பத்திைங் களிை் கீழ் ரகயளிக்கப்பட்டிருந்த
காணிகளுக்காை
உைித்துெ்
ொதைங் கரள
வழங் குவதற்காை
நிகழ் ெ்சித்திட்டபமாை் றிரை நாம் பெயற் படுத்தவிருக்கிை் பறாம் .
31.7 பவளிநாடுகளில் வாழ் கிை் ற இலங் ரகயை்களிை் ஒத்துரழப்பிரைப் பபற் றுக்
பகாள் வதற் கு
ஒருங் கிரணப்பு ரமயபமாை் றாக
பதாழிற் படுகிை் ற
பவளிநாட்டிலுள் ள
இலங் ரகயை்களுக்காை
அலுவலகபமாை் றிரை
தாபிப்பதற் கு
நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் . இந்த அலுவலகமாைது உலகம்
முழுதும் பைவி வாழ் கிை் ற இலங் ரகயை்களிை்
பல் பவறு நிறுவைங் கரள
உள் ளடக்கியிருக்கும் .
முதலீடுகரளக் கவருதல் , சுற் றுலாத்துரறயிரை
ஊக்குவித்தல் மற் றும் அதரை ஒத்த விடயங் கரள ஒருங் கிரணப்பது இதை்
பிைதாை பணியாகும் . இதற் காக, பவளிநாட்டு இலங் ரகயை்களிை் நிதியம்
ஒை் றும் தாபிக்கப்படும் . இந் நிகழ் ெ்சித்திட்டத்திற் காக அங் கு வதிகிை் ற சிங் கள,
தமிழ் ,
முஸ்லிம் ,
பபகை்
பபாை் ற
அரைத்து
இலங் ரகயை்களிைதும்
ஒத்துரழப்பிரைப் பபறுவதற் கு எதிை் பாை்க்கப்படுகிை் றது.
32. மின்ொர துவிெ்ெக்கர வண்டிகடள தயாரித்தல்
எைிபபாருள் பாவரணயிரைக் குரறக்கும் பநாக்கத்துடை் மிை் ொை துவிெ்ெக்கை
வண்டிகள்
தயாைிப்பாைது
உள் நாட்டு
பதாழிற் றுரற
ஒை் றாக
ஊக்கமளிக்கப்படும் . எைபவ, 50 ெதவீதத்திற் கு அதிகமாை பபறுமதி பெை்ப்புடை்
உள் நாட்டில் மிை் ொை துவிெ்ெக்கை வண்டிகரளத் தயாைிப்பதற் கு பதரவயாை
இறக்குமதி பெய் யப்பட்ட
உதிைிப்பாகங் கள் மற் றும் உபகைணங் களுக்கு
வைிெ்ெலுரக வழங் கப்படும் .
33. ஆளுடகயிடன ் (Governance)
வ ாராடுதல் .
•

ஆளுரகயிரைப்

ல ் டுத்தல் மற் றும்

பலப்படுத்துவதற் கும்

ஊழலுக்சகதிராக ்

ஊழலுக்பகதிைாகப்

பபாைாடுவதற் குமாை விைிவாை ெட்ட ஏற் பாபடாை் று உருவாக்கப்படும்.
இந்த ஏற் பாட்டுெ் ெட்டகமாைது
பொத்துக்கள் பவளிப்படுத்தல்
முரறரமயிரை வலுப்படுத்துவதுடை் இலஞ் ெம் அல் லது ஊழல் பற் றிய
ொத்துதல் கரள புலைாய் வு பெய் வதற் காை ஆரணக்குழுவிை் சுயாதீைத்
தை் ரமயிரை அதிகைிக்கவும் பெய் யும் . பமலும் ,
ஊழலுக்காை
அடிப்பரடக் காைணங் கரள இல் லாபதாழிப்பதற் கும் பவளிப்பரடத்
தை் ரமயிரை உருவாக்குவதற் கும் பதாழில் நுட்பம் உட்பெை்க்கப்பட்ட
முரறரமகரள ஊக்குவிப்பதற் கு நாை் முை் பமாழிகிை் பறை் .
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34. முடிவுடர
34.1 புத்துயிைளிக்கப்பட்ட
பபாருளாதாை
பயணத்திற் காை அடித்தளத்திரை இந்த

பமாை் றிரை
உருவாக்கும்
முை் பமாழிவுகளினூடாக நாம்

தயாை்படுத்தியுள் பளாம் . இங் கு மற் றுபமாரு முக்கிய விடயத்திரை உங் களது
கவைத்திற் கு பகாண்டுவை நாை் விரும் புகிை் பறை் .
34.2 நாை் இதற் கு

முை் ைை் பல் பவறு ெந்தை்ப்பங் களில் குறிப்பிட்டவாறு

2025

வருடமளவில்
ஆைம் ப வைவு பெலவுத்திட்டத்தில்
மிரகபயாை் றிரை
உருவாக்குவது எமது இலக்காகும் . பபாருளாதாை வளை்ெ்சி வீதத்திரை ஸ்திை
நிரலக்கு உயை்த்துவது
எமது
முயற் சியாகும் .
2026 ஆம் வருடமளவில்
உறுதியாை பபாருளாதாை அடித்தளபமாை் றிரை உருவாக்குவது எமது
அபிலாரஷயாகும் .
தற் பபாழுது
பபாதுப்படுகடை்
பமாத்த உள் நாட்டு
உற் பத்தியில் 110 ெதவீதமாகக் காணப்படுகிறது. 2032 வருடமளவில் இதரை
பமாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தியில் 100 ெதவீதத்திரைவிட
மட்டத்திற் கு பகாண்டு பெல் வது எமது இலக்காகும் .
34.3 பதசிய

பபாருளாதாைக் பகாள் ரகயிை்

குரறவாை

அடிப்பரடயில் பதெமும்

அதை்

மக்களும்
கட்டிபயழுப்பப்டுமாயிை் ,
சுதந்திைத்திை்
நூற் றாண்டிரை
பகாண்டாடுகிை் ற
2048 வருடமளவில்
எமது நாடு
முழுரமயாக
அபிவிருத்தியரடந்த நாபடாை் றாக மாறுவதற் கு முடியும் .
34.4 இதை் பிை் நாம் பதாடை்ந்தும் கடை் உதவியில் தங் கியிருக்கிை் ற நாபடாை் றாக
இருக்கமுடியாது.
வலுவாை பபாருளாதாைங் கரளக் பகாண்ட
ஏரைய
நாடுகளிைால் தரலயீடு பெய் யக்கூடிய துரும் பபாை் றாக நாம் பதாடை்நது
் ம்
இருக்கமுடியாது. எமது ஒருமித்த பநாக்கு அரைத்தும் சுயாதீைமாக எழுந்து
நிற் பதற் கு வலுவாைதும் நிரலயாைதுமாை நாபடாை் றாக எமது நாட்டிரை
மாற் றியரமத்தல் பவண்டும் . எமது நாட்டிை் வியாபாை பதாழில் முயற் சிகரள
உலக ெந்ரதயில்
பபாட்டியிடும் நிரலக்கு எடுத்துெ் பெல் லல் பவண்டும்.
விவொய ஏற் றுமதிகள் மீதாை உலகெ் ெந்ரதயில் இடபமாை் றிரைப் பபற் றுக்
பகாள் வதற் கு நாம் பதாடை்ந்தும் முயற் சி பெய் ய பவண்டும் . ெமூக நீ தியிரைப்
பபணக்கூடிய உைிய ெந்தை்ப்பங் கரள வழங் குகிை் ற ஒழுக்கவிழுமியமிக்க
அறிவாை்ந்த ெமூகபமாை் றிரை நாம் உருவாக்குதல் பவண்டும் .
34.5 பபாதுவாை இணக்கப்பாட்டுடை் ஐக்கியமாக ஒை் றுபட்டு பெயற் படாதவரை
இரவ அரைத்திரையும் எம் மால்
அரடந்து பகாள் ள முடியாது. இந்த
எதிை்பாைாத நிரலரமயிரை எதிை்பகாள் வது எம் அரைவைிைதும் பபாறுப்பு
எை் ற
வரகயிலும்
இந்நாட்டிைதும்
பதெத்திைதும்
பதரவகரள
முை் னுைிரமப்படுத்த
பவண்டியதைாலும் இந்த
பாைாளுமை் றத்திலுள்ள
அரைத்து கட்சிகரளயும் , ெை்வகட்சி அைொங் கபமாை் றுடை்
இரணந்து
பகாள் ளுமாறு நாை் பதாடை்ந்து அரழப்பு விடுத்து வருகிை் பறை் .
34.6 அைொங் கத்திை் குறித்த பெயற் பாடுகளிைால் நாம ெை்வகட்சி அைொங் கத்துடை்
இரணயமாட்படாம் எை சில கட்சிகள் குறிப்பிடுகிை் றை. சில பகாள் ரககள்
காைணமாக

இரணந்துபகாள் ள

முடியாபதை
24

பவறுசில

கட்சிகள்

குறிப்பிடுகிை் றை. இத்தருணத்தில்
கூறபவண்டிய
விடயபமாை் று

நாை்
அவை்களுக்கு
உள் ளது. ெை்வகட்சி

வலியுறுத்திக்
அைொங் கத்திை்

பெயற் பாடுகள் அல் லது அதை் பகாள் ரககரள தீை்மாைிப்பது நாை் அல்ல.
இது ஒரு தைி மைிதை் அல் லது ஒரு கட்சியிைால்
நிை்வகிக்கப்படமாட்டாது.
அைொங் கத்திை்
அரைத்துப்
பங் காளை்களிைதும்
இணக்கப்பாட்டிை்
அடிப்பரடயில் தாை் உருவாக்கப்படும் . எைபவ, நீ ங் கள் ஏற் றுக் பகாள் ளாத
பகாள் ரககள் அல் லது நரடமுரறகள் காணப்படுமாயிை் அவற் ரற ெை்வகட்சி
அைொங் கத்திற் குள் மாற் றியரமப்பதற் காை உைிரமயும்
அதிகாைமும்
உங் களிடம் உள் ளபதை நாை் மீண்டும் இெ் ெந்தை்ப்பத்தில் வலியுறுத்திக் கூற
விரும் பு கிை் பறை் .
34.7 எைபவ, தைிப்பட்ட அைசியல் இலக்குகரள புறந்தள் ளிவிட்டு நாட்டிரையும்
பதெத்ரதயும் மீளக் கட்டிபயழுப்புகிை் ற பணியில் இெ்ெரபயிலுள் ள உங் கள்
அரைவரையும் இந்நாட்டிலுள் ள அரைத்து பிைரெரயயும் ஒை் றிரணயுமாறு
நாை் பகாைிக்ரக விடுகிை் பறை் . நாம் அரைவரும் ஒை் றிரணந்தால் எமது
தாய் நாட்டிரை உயை்வரடயெ் பெய் ய முடியும் . மாறிவருகிை் ற உலகத்துடை்
ெைிெமைாக நிை் று
பபாட்டியிட்டு பவற் றியரடயும்
உருவாக்குவதற் கு
எம் மால்
முடியும் .
நாம்
இெ்

பதெபமாை் றிரை
ெந்தை்ப்பங் கரள

தவைவிடுபவாமாயிை் , உலகத்திை் விழிம் பு நிரலக்குத் தள் ளப்படுபவாம் .
34.8 மகாபபால புலரமப் பைிசில் பதாடை்பாக தயாைிக்கப்பட்ட பதாரலக்காட்சி
நாடகத்திற் கு
பண்டாை எஹலியபகாடவிைால்
எழுதப்பட்ட “ஆஜி
தபை
லாஹிலா” பாட்டிை் வைிகரள உங் களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும் புகிை் பறை் .
“அ

மனத எகதன கரசகன்வன-அ

தனிகர வலாகய திவயன்வன”

“நாம் மட்டுமா
ஓைிடத்தில்
சுழை் று பகாண்டிருக்கிபறாம் – எம்ரம
தைித்துவிட்டு உலகம் ஓடிெ்பெல் கிை் றது.”
34.9 அதைால் ,

இைிபமலும்

ஓைிடத்திபலபய

சுழை் றுபகாண்டிருக்காது எமது

நாட்டுக்காக
ஒை் றிரணபவாம்.
உலகத்துடை் முை் பைாக்கி
விரைந்து
பெல் வதற் கு இயலுமாை பலம் வாய் ந்த பபாருளாதாைபமாை் ரறயும் அறிவு
நிரறந்த ெமுதாயபமாை் றிரையும் உருவாக்குபவாம் .

ென்றி
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பின்னிணைப் பு I

வரவுசெலவுத்திட்ட மதிப் பீட்டுப் சபொழிப் பு 2022 (திருத்தப் பட்ட)
ரூபொ பில் .
விடயம்

2021

சமொத்த வருமொனம் மற் றும் மொனியம்
சமொத்த வருமொனம்
வரி வருமொனம்
வருமான வரி
ப ாருட்கள் சேவவகள் மீதான வரி
பவளிநாட்டு வர்த்தகம் மீதான வரிகள்
வரியல் லொத வருமொனம்
மொனியங் கள்
சமொத்தெ் செலவினம்
மீை்சடழும்
ேம் ளங் களும் சவதனாதிகளும்
ஏவனய ப ாருட்கள் மற் றும் சேவவகள்
வட்டி
உதவுபதாவககள் மற் றும் மாற் றல் கள்
சபொது முதலீடு
ஏணனய
வருமொன மிணக (+)/பற் றொக்குணற(-)
ஆரம் ப மிணக (+)/பற் றொக்குணற(-)
வ.செ. திட்ட மிணக (+)/பற் றொக்குணற(-)
சமொத்த நிதியளிப் பு
சமொத்த சவளிநொட்டு நிதியளிப் பு
பவளிநாட்டு கடன் ப றுவக - பமாத்தம்
கருத்திட்ட மற் றும் நிகழ் கே்சித்திட்ட கடன்
பவளிநாட்டு வர்த்தக
டுகடன் மீள் பகாடு ் னவு
சமொத்த உள் நொட்டு நிதியளிப் பு
வங் கியல் லாத கடன் ப றுவககள்
இலங் வக அபிவிருத்தி முறி
வங் கி கடன் ப றுவககள் மற் றும் பிற
வருமொனம் மற் றும் மொனியம் /சமொ.உ.உ(%)
சமொத்த வரிமொனம் / சமொ.உ.உ(%)
வரி வருமானம் /பமா.உ.உ
வரியல் லாத வருமானம் / பமா.உ.உ (%)
மொனியங் கள் / சமொ.உ.உ(%)
சமொத்த செலவினம் / சமொ.உ.உ(%)
மீண்படழும் பேலவினம் / பமா.உ.உ (%)
வட்டியல் லாத/ பமா.உ.உ (%)
வட்டி/ பமா.உ.உ (%)
அரே முதலீடு/ பமா.உ.உ (%)
வருமான மிவக (+)/ ற் றாக்குவற (-)பமா.உ.உ (%)
ஆரம்

மிவக (+)/ ற் றாக்குவற (-)பமா.உ.உ (%)

வ.செ.தி. மிணக (+)/ ற் றாக்குவற (-)சமொ.உ.உ(%)

அறசிவறக் பகாள் வக திவணக்களத்தினால் தயாரிக்க ் ட்டது

2022 வ.செ.திட்டம்
அெல்
மதிப் பீடு

திருத்தப் பட்ட
மதிப் பீடு

1,464
1,457
1,298
302
646
350
159
7
3,522
2,748
846
169
1,048
685
790
(15)
(1,290)
(1,010)
(2,058)
2,058
(14)
517
352
165
(531)
2,072
1,898
(68)
242

2,223
2,213
1,987
496
1,031
460
226
10
3,851
2,935
968
189
1,115
663
931
(15)
(722)
(513)
(1,628)
1,628
(179)
508
358
150
(687)
1,807
1,397
(91)
501

2,094
2,084
1,852
558
972
322
232
10
4,427
3,620
995
225
1,379
1,021
1,072
(265)
(1,536)
(954)
(2,333)
2,333
342
717
467
250
(375)
1,991
2,672
(357)
(323)

8.3
8.2
7.3
0.9
0.04
19.9
15.5
9.6
5.9
4.5
(7.3)
(5.7)

12.0
12.0
10.7
1.2
0.05
20.8
15.9
9.8
6.0
5.0
(3.9)
(2.8)

8.8
8.7
7.8
1.0
0.04
18.6
15.2
9.4
5.8
4.5
(6.4)
(4.0)

(11.6)

(8.8)

(9.8)

பின்னிணைப் பு II

சமொத்த கடன்சபறுணக ததணவப் பொடு – வரவு செலவுத்திட்ட
மதிப் பீடு 2022 (திருத்தப் பட்டது)
(கைக்கீட்டு நடவடிக்ணககளுக்கொன நிதிதயற் பொடு)
விடயம்

ரூபொ பில் .

அரோங் க கடன்ப றுவககள் தவிர்ந்த பமாத்த ப றுவககள்

2,384

டுகடன் மீள் பகாடு ் னவு உள் ளடங் களான பமாத்த
பகாடு ் னவுகள்

6,222

முற் ணக் கணக்குகளுக்கான ஏற் ாடு
அரோங் க கணக்குகளில்
கடன்ப றல்
அவற் றில் பமாத்த

திவிட ் டசவண்டிய பமாத்த

டுகடன் மீள் பகாடு ் னவுகள்

அரசிவறக் பகாள் வகத் திவணக்களம் , சதசிய வரவுபேலவுத்திட்டத் திவணக்களம் மற் றும்
திவறசேரி பதாழிற் ாடுகள் திவணக்களம் என் வற் றினால் தயாரிக்க ் ட்டது

6
3,844
1,510

பின்னிணைப் பு III

செலவின முன்சமொழிவுகள்
ஒதுக் கீடு

இல.

முன்சமொழிவு

1.

ேமூக ் ாதுகா ் பு வவல நிகழ் ேசி
் த்திட்டம்

2.

விவதகள் மற் றும் நாற் று ் ப ாருட்கவள வழங் குதல்

3.

(ரூபொ மில் )

யிர் அழிவுகளுக்கான பகாடு ் னவு

46,600
400
350

4.

சுற் றுலா வகத்பதாழில் ஊக்குவி ் பு

300

5.

இவளஞர் விவோயக் கம் னிகவள தாபித்தல்

250

6.

அரே தனியார்

250

7.

உள் ளூர் ப ாதியிடல்

8.

உள் நாட்டு

9.

புதிய திறன் அடி ் வடயிலான பதாழில் களுக்கு வேதியளித்தல்

200

10.

மரக்கறி மற் றும்
வேதியளி ் பு

200

11

ஆராய் ே்சி மற் றும் அபிவிருத்தி

12.

விவோய மற் றும் கால் நவட வளர் ் புக்கான இவளஞர் பதாழில்
முயற் சியாண்வம

13.

ஏவனய நிவாரணங் களும் உதவிகளும்

ங் காண்வம சதசிய நிறுவனத்திவன (NAPPP) தாபித்தல்
உற் த்திகவள ஊக்குவித்தல்

ாற் ப ாருள் உற் த்தியிவன ஊக்குவித்தல்

ழங் கவள எடுத்துே் பேல் வதற் கு புவகயிரத

250
200

100
50
5,000

பின்னிணைப் பு IV

பிரதொன நலன்புரி மற் றும் உதவி நிகழ் ெ்சித் திட்டங் களுக்கொன நிதி ஏற் பொடுகள்
2022 திருத்தப் பட்ட
மதிப் பீடு
(ரூபொ மில் )

நிகழ் ெ்சித்திட்டம்
ப ாருளாதார பநருக்கடி நிவலவமயினால்
நிவாரணம்

ாதிக்க ் ட்ட மக்களுக்கான

133,000

மாதாந்த ேமுர்த்தி நிவாரணம்

55,500

முதிசயாருக்கான நிதி ஒத்துவழ ்பு

13,583
4,860

குவறந்த வருமானமுவடய அங் கவீனமுற் றவர்களுக்கான ஒத்துவழ ் பு
சிறுநீ ரக சநாயாளிகளுக்கான நிதி ஒத்துவழ ் பு

2,642

"ரணவிரு மாபிய பரகவரண" பகாடு ் னவு

2,350

அரோங் க ஊழியர்களுக்கான ஆதனக் கடன் வட்டி

2,796

வருமான மீட்டாத
மானியம்

3,000

ாவதகளில் இயங் குகின்ற ச ரூந்துகளுக்கான

317,974

ஓய் வூதியங் கள்
மரணமவடந்த மற் றும் காயமுற் ற

வட வீரர்களுக்கான சேவவ நட்டஈடு

42,500
77,737

வவத்தியோவலகளுக்கான மருந்து வழங் கல் கள்
ாடோவல சிறுவர்களுக்கான சுகாதாரக் கா ் புறுதி (சுரக்ஷா)

2,000

ஓய் வூதியம் ப றுநர்களுக்கான அக்ரகார கா ் புறுதித் திட்டம்

1,008

விவோய ஓய் வூதியம்

4,220

இலவே

ாடோவல

இலவே

ாடோவல சீருவட

கஷ்ட ் பிரசதே ்

2,400

ாட ் புத்தகங் கள்

2,000

ாடோவல மாணவர்களுக்கான

ாதணிகள்

938

தரம் 5 புலவம ் ரிசில்

2,495

மகாப ால மற் றும் உதவு பதாவககள்
அரே ல் கவலக்கழங் களில் அனுமதி ப றமுடியாத மாணவர்களுக்கான
கடன் திட்டம்
ாடோவல மற் றும் உயர் கல் வி

900

ருவே் சீட்டுக்கள்

397
6,400

திரிச ாஷா நிகழ் ேசி
் த்திட்டம்

2,000

கர் ் பிணித் தாய் மார்களுக்கு ச ாஷாக்குணவு ் ப ாதி (ச ாஷன மல் ல)

4,000
4,000

ாடோவல ச ாஷாக்குணவு நிகழ் ேசி
் த்திட்டம்

150

முன் ள் ளி சிறுவர்களுக்கான காவல உணவு

98,400

உர மானியம்
சதயிவல, இற ் ர், பதன்வன மற் றும் ஏவனய

யிர்களுக்கான மானியம்

மூத்த பிரவேகளின் கணக்குகளுக்கான வட்டி மானியம்

2,240
10,000

நகர மீள் உருவாக்க நிகழ் ேசி
் த்திட்ட வீடவம ் பு மானியம்

4,900

மானிய அடி ் வடயிலான கடன் திட்டம்

2,350

பின்னிணைப் பு V
சபொருளொதொர சநருக் கடியினொல் பொதிக் கப் பட்ட குடும் பங் களுக்கு
முன்சமொழியப் பட்ட நிவொரைம்
அடுத்த நொன்கு
நிகழ் ெ்சித்திட்டம்

தற் தபொணதய நன்ணம

மொதங் களுக்கு உத்ததெ
நன்ணம

சமொத்த
செலவினம்
(ரூபொ மில் )

மாதாந்த ஆகக்

மாதாந்த ேமுர்த்திக்

மாதாந்தக்

பகாடு ் னவு

இலிருந்து ரூ. 4,500/-

பகாடு ் னவு ரூ. 420/-

மாதாந்தக்
பகாடு ் னவு
முதிசயார் பகாடு ் னவு

எதிர்பொர்க்கப் பட்ட

70 வயதுக்கு சமற் ட்ட
ரூ. 2,000/- மாதாந்தக்
பகாடு ் னவு 100
வயதுக்கு சமற் ட்ட

குவறந்த ரூ. 3,000/ஆகக்கூடிய டு ் னவு

20,728

ரூ. 3,100/மாதாந்தக்
பகாடு ் னவு 70
வயதுக்கு சமற் ட்ட
ரூ. 3,000/- மாதாந்தக்
பகாடு ் னவு 100

2,980

வயதுக்கு சமற் ட்ட

ரூ. 5,000/-

ரூ. 2,500/-

ரூ. 5,000/-

மாதாந்தக்
பகாடு ் னவு ரூ.
2,500/-

236

ரூ. 5,000/-

மாதாந்தக்
பகாடு ் னவு 2,500/-

212

நிவாரணம் . (தற் ப ாழுது

சம, யூன் மற் றும்

சமலதிக 4

ேமுர்த்தி, முதிசயார்,

யூவலக்கான

மாதங் களஞக்கான

அங் கவீனமுற் ற அல் லது

பகாடு ் னவு ரூ.

பகாடு ் னவு ரூ.

சிறுநீ ரக சநாயாளிகளுக்கான

5,000/- வழங் க ் ட்டது

5,000/-

கர் ் பிணித்

ரூ. 20,000/-

மாதாந்தக்

தாய் மார்களுக்கான

பகாடு ் னவு

பகாடு ் னவு ரூ.

ச ாஷாக்கு உணவு ் ப ாதி

பேலுத்த ் ட்டது

2,500/-

குவற வருமானமுவடய
அங் கவீனமுற் றவர்களுக்கான
ஒத்துவழ ் பு
சிறுநீ ரக சநாயாளிகளுக்கான
பகாடு ் னவு
ப ாருளாதார
பநருக்கடியினால்
ாதிக்க ் ட்ட மக்களுக்கான

17,354

பகாடு ் னவவ ப றாத
ஆனால் காத்திரு ் பு ்
ட்டியலில் உள் ளவர்கள் )

உடனடி நிவாரணம்
சதவவ ் டுகின்ற
குடும் ங் கள்

2,650

மாதாந்தக்
-

பகாடு ் னவு ரூ.
10,000/-

2,440

பின்னிணைப் பு VI
2022 திருத்தப் பட்ட வரவுசெலவுத்திட்டத்தில் செலவினத்தில்
அதிகரிப் புக்கொன கொரைங் கள்
தற் ப ாழுது காண ் டுகின்ற ப ாருளாதார பநருக்கடிகளுக்கு மூலகாரணம் அரசிவற லவீனம்
என் தவன
கருத்திற்
பகாண்டு,
அரசிவற
முகாவமத்துவத்திவன
திறவமயாகவும்
ஒழுங் கு டுத்த ் ட்ட வவகயிலும் முன்பனடு ் து அத்தியவசியமாகும் . வருமான அதிகரி ் பு
அரசிவற வளர்ே்சியின் முக்கிய ோதனமாக, அசதசவவள பேலவினத்திவன முகாவம பேய் வது
ேம முக்கியத்துவம் ப ற் றதாகும் . அரோங் க பேலவினத்திவனக் குவறத்தல் , குறி ் ாக
அவேரமற் ற பேலவினங் கவள பிற் ச ாடுதல் , கருத்திட்டே் பேலவினங் களின் சநாக்கங் கவள
அவேர ேமூக ் ாதுகா ் பு பேலவினங் களின் ாற் பேலுத்துதல் என் வற் றின் மூலம் மூலதனே்
பேலவினங் கவள குவற ் தனூடாக இந்நிவலவமயிவன முடிவுக்குக் பகாண்டுவருவதற் கு
அரோங் கம் நவடவடிக்வக எடுத்துள் ளது. இந்த முயற் சிகளினூடாக, பேலவினங் கள்
அவேர
ணிகளுக்காகவும்
பவளிநாட்டு
நிதியளிக்க ் ட்ட
அத்தியவசிய
ல் தர ் பு
பேலவினங் களுக்கும் வவரயறுக்க ் ட்டதுடன் உண்வமயான மதி ் பிட ் ட்ட மூலதன மற் றும்
முன்னுரிவமக்
குவறந்த
பேலவினத்திலிருந் து
ஏறக்குவறய
ரூ ா
300
பில் லியன்
குவறக்க ் ட்டுள் ளது.
2022
ஏ ் ரல்
26
ஆந்
திகதி
திவறசேரியினால்
பவளியிட ் ட்ட
சுற் றுநிரு த்தில்
அறிமுக ் டுத்த ் ட்ட
நடவடிக்வககளின்
மூலம்
மீண்படழும்
பேலவினமும்
வவரயறுக்க ் ட்டுள் ளது. இந்த சுற் றுநிரு மானது ஆட்சேர் ்பு, சமலதிக சநர பகாடு ் னவுகள் ,
வாகன மற் றும் எரிப ாருள்
யன் ாடு மற் றும்
ல ஒழுங் குகவள ஏற் ாடு பேய் கின்றது.
எவ் வாறாயினும் , 2021 இல் அரோங் க வருமானத்திவனவிட 1.3 மடங் கு அதிகரி ் பிவனக் பகாண்ட
வட்டிக் பகாடு ் னவுகள் மற் றும்
ேம் ளங் கள் மீதான பேலவினத்தினால்
இலங் வகயின்
அரோங் க பேலவினம்
ாரியளவு
விரு ் புரிவம அற் றதாக காண ் ட்டதனால் மீண்படழும்
பேலவினத்தில் அர்த்தமுள் ள குவற ் புகவள ஏற் டுத்துவது கடினமானதாகவிருந்தது.
ப ாதுே் பேலவினங் கவளக் குவற ் தற் கு
நடவடிக்வககள் எடுக்க ் ட்டச ாதிலும்
2021
டிபேம் ரில்
அங் கீகரிக்க ் ட்ட 2022 வரவு பேலவுத்திட்டத்தின்
உண்வமயான பேலவின
மதி ் பீடுகளுடன் ஒ ் பிடுவகயில் 2022 திருத்த ் ட்ட வரவு பேலவுத்திட்டத்தில் பேலவினத்தில்
அதிகரி ் பு காண ் ட்டது. இவ் வாறு அதிகரி ்பு ஏற் ட்டதற் கான காரணங் கவள விளக்குவது
முக்கியமானதாகும் .
1. ஆரம் பத்தில் வரவுசெலவுத்திட்டத்தில் தெர்க்கப் படொத செலவின நடவடிக் ணககளுக் கொன
கைக் கீடு
2022 ேனவரியில் அரோங் க ஊழியர்களுக்கும் ஓய் வூதியம் ப றுநர்களுக்கும் மாதாந்தம் 5,000
ரூ ாவிவன சமலதிகக் பகாடு ் னவாக வழங் குவதற் கு அரோங் கம் தீர்மானித்திருந்தது. இது
2021 டிபேம் ரில்
ாராளுமன்றத்தினால் அங் கீகரிக்க ் ட்ட 2022 வரவுபேலவுத்திட்டத்தில்
உள் ளடக்க ் ட்டிருக்கவில் வல. இந்த சமலதிகக் பகாடு ் னவுகள் ஏறக்குவறய 1.4 மில் லியன்
அரோங் க ஊழியர்களுக்கு ரூ ா 80 பில் லியன் என் துடன் அண்ணளவாக 675,000 ஓய் வூதியம்
ப றுநர்களுக்காக ஏறக்குவறய ரூ ா 40 பில் லியன் பேலவினத்திவன ஏற் டுத்தியது. இந்த
அதிகரி ் ானது 2022 யூன் 8 ஆந் திகதி குவறநிர ் பு மதி ் பீபடான்றாக ாராளுமன்றத்தில்
அங் கீகரிக்க ் ட்டதுடன் இதற் கவமய திருத்த ் ட்ட வரவுபேலவுத்திட்டத்தின் பேலவினத்தில்
அதிகரி ் பிவனயும் ஏற் டுத்தியது.
2.

உயர்ந்த

பைவீக் கெ்

சூழலில்

விணலகள்

அதிகரித்ததினொல்

ஏற் பட்ட

உயர்

சகொள் வனவுெ் செலவினம்
2022 யூவலயில் 60.8 ேதவீதத்தினால்
அதிகரித்த
ணவீக்கமானது (பகா.நு. விவலே் சுட்டி
அடி ் வடயில் ), ஆரம்
வரவு பேலவுத்திட்ட மதி ் பீடுகளில் ஊகிக்க ் ட்ட பேலவுகளுடன்
ஒ ் பிடுவகயில் ப ாருட்கள் மற் றும் சேவவகள் அவனத்தினதும் பேலவினம் குறி ் பிடத்தக்களவு
அதிகரித்ததுடன், அரோங் கத்தின் பகாள் வனவுே் பேலவினம் அதிகரி ் தற் கும் காரணமாக
அவமந்தது. குவறந்த ாவவனயின் ச ாதும் எரிப ாருள் ச ான்ற ப ாருட்களின் பேலவு ரூ ா
11 பில் லியன்
அதிகரித்ததுடன்,
மருத்துவ வழங் கல் கள் (ரூ ா 9 பில் லியன் ) மற் றும்

வவத்தியோவலகள் , மு ் வடகள் , சிவறே்ோவலகளுக்கான
என் வற் றிலும் அதிகரி ்பு ஏற் ட்டது.
3.

உணவு (ரூ ா 20 பில் லியன் )

ெமூக பொதுகொப் பு நடவடிக் ணககளுக் கொக அதிகரித்த நிதி ஒதுக் கீடு

அத்தியவசிய ் ப ாருட்களுக்கான விவல அதிகரி ் பு, யன் ாட்டு ் ப ாருட்களின் அதிகரித்த
விவல மற் றும்
ாதிக்க ் டக்கூடிய ேமூகங் களுக்கான உயர்ந்த ப ாருளாதார ஆ த்துக்கள்
என் வற் றிவனக் கருத்திற் பகாண்டு அரோங் கத்தின் ேமுர்த்திக் பகாடு ் னவு அதிகரி ் ானது
ரூ ா 14.5 பில் லியன் பேலவின அதிகரி ் பு ஏற் டுவதற் குக் காரணமாக அவமந்தது.
சமலும் , உலக வங் கி ச ான்ற இலங் வகயின் அபிவிருத்தி ்
ங் காளர்கள் இதுவவர வரவு
பேலவுத்திட்டத்தில் சேர்க்க ் டாத கருத்திட்ட நிதிகவள அத்தியவசிய ேமூக ்
ாதுகா ் புத்
சதவவகவள சநாக்கி யன் டுத்தின. இே்பேலவினமானது திருத்த ் ட்ட வரவு பேலவுத்திட்ட
பதாவகயில் பின் வரும் பேலவின அதிகரி ் புக்குக் காரணமாகியது;
●

மருத்துவ மற் றும் அடி ் வட சுகாதார சதவவகள் : ரூ ா 16.6 பில் லியன்

●

உரம் : ரூ ா 36.5 பில் லியன்

●

ேமயல் எரிவாயு: ரூ ா 23.2 பில் லியன்

●

4.

ாதிக்க ் ட்ட ேமூகங் களுக்கான சமலதிக காசு மாற் றல் கள் : ரூ ா 56.2 பில் லியன்

இரெொயன உரம் சகொள் வனவுக் கொன ஒதுக் கீடு

உர ாவவன பதாடர் ான அரோங் கத்தின் பகாள் வக மாற் றத்திவனக் கருத்திற் பகாண்டு
இரோயன ்
ேவளகவளக் பகாள் வனவு பேய் வதற் கும் , உரம் வழங் கலுக் கான நிலுவவக்
பகாடு ் னவுகவளத் தீர் ் தற் குமான புதிய நிதி ஒதுக்கீட்டின் சதவவ ஏற் ட்டது. உரம்
கிவடக்காவமயினால் அழிவுகவள எதிர்பகாண்ட விவோயிகளுக்கு நட்டஈடு வழங் குவதற் கும்
நிதி ஒதுக்கீடு பேய் ய ் ட்டது. உரம் பதாடர் ான இந்த நடவடிக்வகயினால் ரூ ா 63 பில் லியன்
பேலவின அதிகரி ்பு ஏற் ட்டது.
5.

உயர்ந்த வட்டிெ் செலவினம்

இவடக்கால
டுகடன்
பகாள் வகக்கவமவாக
ாதிக்க ் ட்ட பவளிநாட்டுக் கடன்மீதான
வட்டிக்
பகாடு ் னவுகவள இவடநிறுத்தியதன்
காரணமாக பவளிநாட்டு
வட்டிே்
பேலவினத்தில் சில குவறவு
ஏற் ட்ட ச ாதிலும் , உயர் ேந்வத வட்டி விகிதத்திலும் நாணய
மதி ் பிறக்கத்திலும் ஏற் ட்ட தாக்கத்தினால் இக் குவற ் பிவன விஞ் சியதாக அவமந்தது. 2021
இன் இறுதியிலுள் ளவாறு
3 மாதத்தில் திவறசேரி உண்டியல்
மீதான வட்டிக்கா ் பு 8.2
ேதவீதமாகக்
காண ் ட்ட ச ாதிலும் 2022 ஆகஸ்ட்
மத்தியில் இது
29.4 ேதவீதமாக
அதிகரித்தவமயானது அரோங் கத்தின்
குறுகியகால உள் நாட்டு வட்டிே்
பேலவினத்தில்
குறி ் பிடத்தக்கபதாரு
அதிகரி ் பிற் கு காரணமாக அவமந்தது. சமலும் , ஐ.அ.படாலருக்கான
ரூ ாவின் நாணய ப றுமதி இறக்கம் ஏறக்குவறய
360 ரூ ாவாகக்
காண ் ட்டதுடன்,
ாதிக்க ் டாத பவளிநாட்டு ் டுகடன் வட்டிே் சேவவே் பேலவினத்தின் ரூ ா ் ப றுமதியும்
குறி ் பிடத்தக்களவு அதிகரித்தது. வட்டிே் பேலவினத்தில் அதிகரி ் ானது 2022 திருத்த ் ட்ட
வரவு பேலவுத்திட்டே் பேலவினத்தில் ஏறக்குவறய ரூ ா 263 பில் லியன் சமலதிக அதிகரி ் புக்குக்
காரணமானது.
6.

இந் தியக் கடன் திட்டத்தின்கீழ் கடன் சபறுணகக் கொன கைக் கீடு

எரிப ாருள் பகாள் வனவுக்கான
இந்தியக் கடன் திட்டமானது
இலங் வக ப ற் சறாலியக்
கூட்டுத்தா னத்திற் கு இலங் வக அரோங் கத்திலிருந்து
ப ற ் ட்ட கடனாக வவகயீடு
பேய் ய ் டசவண்டிய அவசியசமற் ட்டுள் ளது. இதற் கவமவாக இந்சநாக்கத்திற் காக ப ற ் ட்ட
நிதி வரவுபேலவுத்திட்டத்தில் கணக்கிட ் டசவண்டும் . எனசவ ரூ ா 250 பில் லியவன 2022
திருத்த ் ட்ட வரவு பேலவுத்திட்டத்தில் பேலவினமாக ஏற் றுக்பகாள் ள சவண்டியுள் ளது. இந்நிதி
ப ாதுத்திவரசேரியினால் மீளே் பேலுத்த ் டும் .

7.

இ. சப. கூட்டுத்தொபனத்திற் கொன இ.மி.ெணப சகொடுப் பனவுக் கு நிதியளித்தல்

எரிப ாருள் பேலவில் ஏற் ட்ட அதிகரி ் பு மற் றும் மின்னார விவலநிர்ணயத்தில் திருத்தங் கள்
பேய் வதில்
ஏற் ட்ட
தாமதங் கள் ,
என் வற் றினால்
இலங் வக
ப ற் சறாலியக்
கூட்டுத்தா னத்திற் கு இலங் வக மின்ோர ேவ யினால் பேலுத்தசவண்டிய
ப ாறு ் புக்கள்
குறி ் பிடத்தக்களவு அதிகரித்துள் ளது. இது இரண்டு நிறுவனங் களுக்கும் நிதி அழுத்தத்திவன
ஏற் டுத்தியுள் ளதுடன்
இ.ப .கூட்டுத்தா னத்திற் கு
இ.மி.
ேவ யினால்
குதியளவு
ப ாறு ் புக்கவளயாவது
பேலுத்தாதச ாது,
இ.மி ேவ க்கு
இ.ப . கூட்டுத்தா னத்தினால்
பதாடர்ந்து எரிப ாருள் வழங் க முடியாத நிவல ஏற் டும் . இந்த பகாடுக்கல் வாங் கல் களிவன
ஒழுங் கு டுத்தும் வவகயில் நாட்டில் மின்ோர வழங் கலிவன
எவ் வித தவடயுமின் றி
வழங் குவதற் கும் இலங் வக ப ற் சறாலியக் கூட்டுத்தா னத்திற் கான பேலுத்த சவண்டிய
ப ாறு ் புக்களில் ஒரு குதியிவனே் பேலுத்துவதற் கு ப ாதுத் திவறசேரியினால் இ.மி. ேவ க்கு
நிதி ஒதுக்கீடு பேய் ய ் ட்டது. இதன்
விவளவாக திருத்த ் ட்ட வரவு பேலவுத்திட்டத்தில்
பிரதி லித்தவாறு ரூ ா 86 பில் லியனால் பேலவின அதிகரி ் ப ான்று ஏற் ட்டது.
2022 திருத்தப் பட்ட வரவு செலவுத்திட்டத்தில் செலவினத்தில் அதிகரிப் புக் குக் கொரைமொன
பிரதொன செலவின விடயங் கள்

செலவின விடயம்

2022 திருத்தப் பட்ட
வரவு செலவுத்
திட்டத்தில்
அதிகரிப் பு
(ரூபொ பில் )

வட்டிே் பேலவினம் (மீ)

263

ேமூக ் ாதுகா ் பு (உலக வங் கியின் மீள் சநாக்க நிதி
உள் ளடங் களாக) (மீ)

163

2022 ேனவரியிலிருந்து அரே துவறக் பகாடு ் னவு (மீ)

80

உரக் பகாடு ் னவுகள் (மீ)

63

2022 ேனவரியிலிருந்து ஓய் வூதியக் பகாடு ் னவு (மீ)

40

பகாள் வனவுே் பேலவு அதிகரி ் பு (உணவு, மருந்து ் ப ாருள் ,
எரிப ாருள் ச ான்ற) (மீ)

40

இந்தியக் கடன் திட்டத்தில் கடன் ப றுவக (மூ)

250

இ.ப .கூ ப ாறு ் புக்கவளத் தீர் ் தற் காக இ.மி. ேவ க்கான
மாற் றல் (மூ)

86

மீண்படழும் பேலவினம் (மீ) மூலதனே் பேலவினம் (மூ)

பின்னிணைப் பு VII

முன்சமொழிவு இல. 10.4 சதொடர்பில் ஒருங் கிணைப் பதற் கு
இனங் கொைப் பட்ட உள் ளூரொட்சி மன்றங் களின் பட்டியல்

i.

நுவபரலியா மாநகர ேவ

ii.

மாத்தவள மாநகர ேவ

நுவபரலியா பிரசதே ேவ யுடன்

மாத்தவள பிரசதே ேவ யுடன்

iii. தம் புள் வள மாநகர ேவ

தம் புள் வள பிரசதே ேவ யுடன்

iv. சிலா ம் நகர ேவ

சிலா ம் பிரசதே ேவ யுடன்

v.

புத்தளம் பிரசதே ேவ யுடன்

புத்தளம் நகர ேவ

vi. குருநாகல் மாநகர ேவ

குருநாகல் பிரசதே ேவ யுடன்

vii. குளியா ் பிட்டிய நகர ேவ

குளியா ் பிட்டிய பிரசதே ேவ யுடன்

viii. ப ாலனறுவவ மாநகர ேவ
ix. கம் ஹா மாநகர ேவ
x.

கம் ஹா பிரசதே ேவ யுடன்

மினுவாங் பகாட நகர ேவ

xi. ச ருவல மாநகர ேவ
xii.

மினுவாங் பகாட பிரசதே ேவ யுடன்

ச ருவல பிரசதே ேவ யுடன்

ாணந்துவற நகர ேவ

xiii. பவலிகம நகர ேவ

ப ாலனறுவவ பிரசதே ேவ யுடன்

ாணந்துவற பிரசதே ேவ யுடன்

பவலிகம பிரசதே ேவ யுடன்

xiv. அம் ாந்சதாட்வட மாநகர ேவ
xv. தங் காவள நகர ேவ

தங் காவள பிரசதே ேவ யுடன்

xvi.

துவள மாநகர ேவ

xvii.

ண்டாரவள மாநகர ேவ

xviii. ஹ ் புத்தள நகர ேவ
xix.

லாங் பகாட நகர ேவ

xx. சககாவல மாநகர ேவ
xxi. மன் னார் மாநகர ேவ

அம் ாந்சதாட்வட பிரசதே ேவ யுடன்

துவள பிரசதே ேவ யுடன்
ண்டாரவள பிரசதே ேவ யுடன்

ஹ ் புத்தள பிரசதே ேவ யுடன்
லாங் பகாட பிரசதே ேவ யுடன்
சககாவல பிரசதே ேவ யுடன்
மன் னார் பிரசதே ேவ யுடன்

xxii. திருசகாணமவல நகர ேவ

திருசகாணமவல

ட்டினமும் சூழலுடனும்

