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அறி கம் 
 
வர ெசல த் திட்ட மதிப்பீ கைள ேமற்ெகாள்ள அ ப்பைடகளாகப் பயன்ப த்தப்பட்ட  அரசிைற, 
நிதி மற் ம் ெபா ளாதார ஊகங்கள் பற்றிய மதிப்பீட் ைன வர  ெசய த் திட்டம் பாரா மன்றததில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்  4 நாட்க க்குள் வழங்கும் பணிக்கான ஆைணயிைன அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  
(COPF ) ெகாண் ள்ள .  2016 நெவம்பர் 10 ஆம் திகதி பாரா மன்றத்தில் 2017ஆம் ஆண் ற்கான 
வர ெசல த் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் அந்த ஆைணயின் நிைறேவற்றலாக இந்த அறிக்ைக  
எ தப்பட் ள்ள . 
 
இந்த மதிப்பீட் ைன ேமற்ெகாள் ம் ெசயல் ைறயில் கங்ெகா த்த இக்கட் க்கள் மற் ம் 
காிசைனகைள ஆரம்பத்தில் கு  பதி  ெசய்கின்ற .  
 

 2017 வர ெசல த் திட்ட உைரயில் வழங்கப்பட்ட எண் குறிகள் , 2016 நவம்பர் 10 இல் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண் ன் வர  ெசல த் திட்ட மதிப்பீ கள், 
2017 ஆம் ஆண் ன் வர  ெசல த் திட்டச் சமர்ப்பனத்திற்கு ன்னர் நிதி அைமச்சினால் 2016 
நெவம்பர் 02 ஆம் திகதி  கு விற்கு வழங்கப்பட்ட ஊகங்கள் மற் ம்  வளங்கள் 
ஆகியவற்றிைன மதிப்பீ  அ ப்பைடயாகக் ெகாண் க்கும் என எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட .  

 எவ்வாறாயி ம் , வர ெசல த் திட்ட உைர டன் பாரா மன்றத்தில் வழங்கப்பட்ட  2017 
ஆம் ஆண்  வர ெசல த் திட்ட மதிப்பீ களில்  சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன. வாிைசப் பிாி  
விபரங்களில் சிலவற்ைற ம் கு விற்கு ன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விளக்கங்களிைன ம் 
ஆய்வறிவிற்கு  இணங்க அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வினால் யவில்ைல.  கு  நிதி 
அைமச்சிடம் ெதளி ப த்தைலக்  ேகாாிய .  நவம்பர் 12ஆம் திகதி அைமச்சு  இணங்க 
அரசாங்க நிதி பற்றிய கு விற்கு   இரண்  A4  தாள்கைளச் சமர்ப்பித்த .  அதில் ேவ  
ெதாகுதி எண் குறிகள் இ ந்தன. அதில் எண் குறிகளின் பிாிப்  விபரங்கள் வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் பாரா மன்றத்திற்கு எைவ சமர்ப்பிக்கப்பட்டனேவா அவற் டன் மிக ம் 

ல் யமாகப் ெபா ந்தின.  ேம ம் பாரா மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2017 ஆம் 
ஆண் ன் வைர   வர ெசல த் திட்டத் ட ம்   அரசாங்க நிதி பற்றிய கு விற்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ன்னய ஊகங்கள் மற் ம் விளக்கங்க ட ம் கணிசமாக ேவ பட்டன. 
இந்த மிகச் சமீபத்திய எண்குறிகள் இப்ேபா  2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் எனக் 
குறிப்பிடப்ப ம். 

 பாரா மன்றம் ெபற் க்ெகாண்ட  மதிப்பீ க க்கும் 2016.11.12 ஆம் திகதிய 
மதிப்பீ க க்கும் இைடயிலான வித்தியாசங்கைள  அட்டவைண 2 காட் கின்ற .  
ெவவ்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் ெபற் க்ெகாண்ட எண்ணக்குறிகளில் கணிசமான ேவ பா  
காணப்ப கின்றதனால், கு  எப்ேபா ம் மிகச் சமீபத்திய எண் ெப மானத் ெதாகுதிகைளப் 
(2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள்) பயன்ப த்த யற்சித்த . அவற்றில் தகவல்கள் 
இல்லாத ேபா  தலாவதாக வர ெசல த்திட்ட உைரயி ந் ம், 2017 ஆம் ஆண் ன் 
வைர  வர ெசல த்திட்ட மதிப்பீ களி ந் ம் ெபற் க்ெகாண்டன. இந்த ைறயில் 
கிைடக்கக்கூ ய மிகச் சிறந்த தர கைளப் பயன்ப த்த நவம்பர் 12ஆம்  திகதியி ந்  கு  
அதன் மதிப்பீ களில் மாற்றத்திைன ேமற்ெகாண்ட . 

 பாரா மன்றத்திற்கு வர ெசல த் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட் பின்னரான 4  நாட்கள் எ ம் 
சவால் மிகுந்த ேநரக் கட் ப்பா களின் கீழ்  இந்த அறிக்ைக தயாாிக்கப்பட் ள்ள . 
வர ெசல த் திட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள எண்குறிக க்கான  அ ப்பைடயான 
2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கைள நிதி அைமச்சு இந்தக் கு விற்கு  காலந்தாழ்த்திச் 
சமர்ப்பித்த காரணத்தினால் உள்ளார்ந்த தர கள் மாற்றத்திற்கு  
உட்ப த்தப்ப கின்றைமயினா ம் தயாாிப்  ேம ம் சவா க்குட்பட்ட . எழக்கூ ய ஏதாவ  
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வ க்கள் மற் ம் வி பா கள் ெதாடர்பாக வ த்தம் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . 
பாரா மன்றத்திற்கு அறிவிப்பதற்கும் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கைள அ குவதைன 
ேமம்ப த் வதற்கும்  வர ெசல த் திட்ட மதிப்பீ கைள ேமம்ப த் வதற்கும் இந்த அறிக்ைக 
பிரதானமாக பயன்ப த்தப்படல் ேவண் ம் . இ  இ தியான ம் திட்டவட்டமான மான 
பகுப்பாய்வாக இ க்குெமன எதிர்ப்பார்க்க யா  . 

 இந்த 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் கு நிைல விவாதம் ஆரம்பிக்க ன்னர் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ம் எனக் கு  பாிந் ைரக்கின்ற . 

 நிதி அைமச்சின் ஊகங்கள் எதிர்காலத்தில் இைதவிட யதார்த்த ர்வமாக ம் 
பாரா மன்றத்திற்கு ெதளி த்தன்ைம டன் கூ ய வைகயி ம் அைம ம் என 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . 

 
தம  ேநரத்திைன ம்  நி ணத் வத்ைத ம் ஊதியமின்றித்  தன்னார்வத் டன் வழங்க ன்வந்த 
சுயாதீனமான நி ணர்களால் கு வின் பணிக்கு உதவி வழங்கப்பட்ட . கலாநிதி அனிலா டயஸ் 
பண்டாரநாயக்க , தி மதி ேராஸ் குேர, தி வாளர்கள் ேதமிய ஹு ள்ேள , சரத் மாயா ன்ன  மற் ம் 
கலாநிதி நிசான்  ெமல் தைலைமயில் இயங்கும் ெவாிெட (Verite)  ஆய்வி டாகப் பணியாற் ம் 
ெபா ளியலாளர் அணியினர் வழங்கிய அளப்பாிய உள்ளீ க க்கும் உதவிக்கும் கு  நன்றி ெதாிவிக்க 
வி ம் கின்ற .  
 
மதிப்பீ  
 
இந்த அறிக்ைகயில்  வழங்கப்பட் ள்ள மதிப்பீ  இரண்  பிாி களாக வழங்கப்பட் ள்ள .   I ஆம் 
பிாி  வர  ெசல த் திட்டத்தி ள்ள வ மான மதிப்பீ கள் பற்றிய மதிப்பீடாகும். II ஆம்  பிாி  
வர ெசல த் திட்டத்தின் ெசல  மதிப்பீ கள் பற்றிய மதிப்பீடாகும். 
 
கு வின் பகுப்பாய்  மற் ம் மதிப்பீ  ஆகியவற்றின் ைறயியல் மற் ம் அ கு ைற  ெதாடர்பான 
இந்த அைனத்ைத ம் உள்ளடக்கும் மிக க்கியமான க த் கைளக் கு  குறிப்பிட வி ம் கின்ற . 
 

 மதிப்பீட் ள்ள சகல எண் குறிக ம் நடப் ப் ெப மானப் பதங்களில் 
கலந் ைரயாடப்ப கின்றன. (ெவவ்ேவ  வ டங்க க்கான பண க்கச் சீராக்கங்கள் 
இல்ைல) 

 2016 தல் 2017 வைரயான ஊகங்கைள மதிப்பி ைகயில், பண க்கமான  (ெமாத்த 
ெவளியீட் ல் ெபயரளவிலான வளர்ச்சி ) 4% ஆக உள்ள  என்கின்ற ேம ம் 2017இல் ெமாத்த 
ேதசிய உற்பத்தி வளர்ச்சியான  வர ெசல த் திட்டதில் சமர்ப்பிக்கப்படடவா  6.3% 
என்கின்ற  அரசாங்கத்தின் ேநாக்கிைன த ல் பகுப்பாய்வில் ஏற் க்ெகாண் ள்ள . எதிர்  
கூறப்பட் ள்ள ெமாத்த ேதசிய உற்பத்தித்  வளர்ச்சியி ள்ள சாத்தியமான ேவ பா கள் 
ெதாடர்பாகக் கு  ல் யமான   ண்ைமப் பகுப்பாய்விைன ற்ெகாள்ள யற்சிக்கவில்ைல. 

 பல்ேவ  வ மானங்கள் மதிப்பீ க க்கான 2017 வ டாந்த வளர்ச்சியிைன ஒப்பி ைகயில் 
பயன்ப த்திய   உசாவல் அள  2009-2014 (இரண்  வ டங்கள் உள்ளடங்களாக) 
காலப்பகுதியின் ேபாதனான சராசாி வளர்ச்சியாகும். 2015 ஆண் க்குாிய இலக்கங்கள் 
உள்ளடக்கப்படவில்ைல 
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பிாி  1: வர ெசல த் திட்டத்தில் வ மான மதிப்பீ கள்  
 
அரசாங்கததின் ெமாத்த வ மானம் 2088 பில் யன் இலங்ைக பா என 2017 வர ெசல த் 
திட்டத்தில் மதிப்பிடப்பட் ள்ள . இ  2016 ஆம் ஆண் ல் எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட வ மானத்ைதவிட 
26.7%  அதிகாிப்பாகும். மாறாக 2015 தல் 2016 வைரயான வ மான அதிகாிப்  9.2 % மட் ேம 
ஆகும்.  ஆக்கக்கூற் ப் பகுதிகளில் உள்ள ெமாத்த வ மானத்திைனப் பாிசீ ப்பதன் லம் வ மான 
எதிர்ப்பார்ப்பில் ஏற்பட்ட கணிசமான அதிகாிப்பிைன நியாயப்ப த் வதற்காக வர ெசல த்  
திட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ஊகங்க ம் ெசயற்பா க ம் இங்ேக மதிப்பிடப்பட் ள்ளன. 

 
அட்டவைண 1 :  2017ஆம் ஆண் ன் வர ெசல த் திட்ட உைரயில் வழங்கப்பட்டவாராக வ மான 

மதிப்பீ கள் ( இலங்ைக பா பில் யன்) 
 

   
 
  

வ மானம் 2015 2016 2017 

 ெமாத்தம் 1509 (100%) 1648(100%) 2088(100%) 

 வாி வ மானம் 1356(90%) 1432(87%) 1821(87%) 

1 வ மான வாி 263(17%) 236(14%) 335(16%) 

2 பண்டங்கள் ேசைவகள் மீதான வாி 804  (53%) 854(52%) 1086(52%) 

2.1 ேசர் ெப மதி வாி (ேமற்ப ) 220(15%) 315(19%) 380(18%) 

2.2 உற்பத்தி வாி (ேமற்ப ) 498(33%) 444(27%) 575(28%) 

3 ெவளி வர்த்தகம் மீதான வாிகள் 289(19%) 342(21%) 400(19%) 

3.1 இறக்குமதி வாி /ெசஸ் (ேமற்ப ) 179(12%) 190(12%) 225(11%) 

3.2 கப்பற் ைற மற் ம் விமானத்தைற 
வாி/ அ தியாவசியப்ெபா ற்கள் வாி 
(PAL/SCL) (ேமற்ப ) 

110(7%) 152(9%) 175(8%) 

4 வாி அற்ற வ மானம் 99(7%) 144(9%) 189(9%) 

5 மாகாண சைபகள் 54(4%) 72(4%) 78(4%) 

 
லம் – 2017 வர ெசல த் திட்ட அறிக்ைக1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 மிக ம் ேவ  பிாிக்கப்பட்ட மட்டத்தில் வ மானப் பகுப்பாய்வான  திைறேசாித் திைணக்களத்தினால் 

வழங்கப்பட் ள்ள பிற்ேசர்க்ைக 1 இல் 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண் ள்ள  
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. 
 
அட்டவைண 2: அரசாங்க வ மானததிற்கான வர ெசல த் திட்ட உைர மற் ம் ெவளியிடப்பட்ட 
மதிப்பீ கள் மற் ம் ன்ைனய ஊகங்கள் ஆகியவற்றி ள்ள வித்தியாசங்கள் (இலங்ைக பா 
பில் யன்கள்)  
 

   
 
  

    வ மானம்  2017வைர  
மதிப்பீ களில் 

இ ந்  
ெதாகுதி 1-3 

2017 வர  ெசல த் 
திட்ட உைர/ 

2016.11.12 ஆம் 
திகதிய 

மதிப்பீ களில் 
இ ந்  

வர  ெசல த்
திட்ட 

மதிப்பீ களில் 
இ ந்தான 

மாற்றம்  
ெதாகுதி 1-3 

 ெமாத்தம் 1890 2088  198(10.5%) 

 வாி வ மானம் 1710 1821 111(6.5%) 

1 வ மான வாி 278 335 58(20.5%) 

2 பண்டங்கள் ேசைவகள் மீதான
வாி 

1026 1086 60(5.8%) 

2.1 ேசர் ெப மதி வாி  380 380 0(0%) 

2.2 உற்பத்தி வாி  (ேமற்ப ) 544 575 5.7% 

3 ெவளி வர்த்தகம் மீதான 
வாிகள்(ேமற்ப ) 

396 400 4(1.0%) 

3.1 இறக்குமதி தீர்ைவ மற் ம்  
ெசஸ்(ேமற்ப ) 

220 225 5(2.3%) 

3.2 கப்பற் ைற மற் ம் 
விமானத்தைற வாி/ 
அ தியாவசியப்ெபா ற்கள் வாி  
(PAL/SCL) (ேமற்ப ) 

175 175 0(0%) 

4 ஏைனய வாிகள் 114 131 7(14.9%) 

5 வாியல்லாத வ மானம் 180 189 9(5%) 

6 மாகாண சைபகள்  78 78 0(0%) 

 
லம்: வர ெசல த் திட்ட உைர 2017, வர ெசல த் திட்ட மதிப்பீ கள் (வைர ) 2017: 2016.11.12 ஆம் திகதிய 

மதிப்பீ கள் நிதி அைமச்சு  
 
குறிப் : பிற இடங்களில் குறிப்பிடப்படாத சர்வேதச வர்த்தகம் மீதான ஏைனய வாிகள்,  உாிமம் மீதான வாிகள், 
ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் தல் வாி, ெதாைலத் ெதாடர்பாடல் விதிப்பன , ைகயிைல வாி, எஸ்.சீ.எல், ேமாட்டார் 
வாகன நிவாரண வாி மற் ம் ஏற் மதி வாி  என்பனவற்ைற உள்ளடக்கிய வைகயில் வர ெசல த் திட்ட வைர  
மதிப்பீ  ெதாடர்பிலான ஏைனய வாிகள் கணக்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
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1. வ மான வாி 
 
வ மான வாி எ ேகாள்க ம் நடவ க்ைகக ம் வர  ெசல த் திட்டததில் குைறந்த பட்சம் ன்  
வைககளின் கீழ்  வைக ெசய்யயப்பட் ள்ளன.1.1. கூட் ைண வாி, 1.2 உைழக்கும்ேபாேத ெச த் ம் 
வாி, 1.3 பி த் ைவக்கும் வாி. 
 
நடப்  பகுப்பாய்வில் இந்த ஒவ்ெவா  வைகக ம் தனியாக ஆராயப்ப ம். 
 
1.1 கூட் ைண வாி  
 
வ மான 
வைக 

2017 
2016.11.12 
ஆம் திகதிய 
மதிப்பீ கள்  

ெமாத்த 
வ மானததி
ன்சராசாி 

2009-2014 
சராசாி 
வளர்ச்சி 
 

2016 இல் 
இ ந்  
அதிகாிப்   
(இலங்ைக பா 
பில் யனில்) 

ெகாள்ைக 
மாற்றங்கள் 
காரணமாக 
(இலங்ைக 

பா 
பில் யனில்) 

சாதாரண
வளர்ச்சி 
மற் ம் சிறந்த 
நிர்வாகம் 
காரணமாக 
(இலங்ைக 

பா 
பில் யனில்) 

கூட் ைண 
வாி 

158 8% 8.2% 48 32 16 

லம் : 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் மற் ம் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக 2015  

 
ஊகங்க ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைகக ம்  
 
ஊகங்கள்:  
2016 அ ப்பைடயில் 14.5 % (ெகாள்ைக நடவ க்ைககள் எ மின்றி )  இலாப வாிவிதிப்பின் பின்னர் 
ெபயரவிலான அதிகாிப்ெபான் . 
 
ெசயல்கள்:  
சிறிய ந த்தர ெதாழில் யற்சிகள்(சி.ந.ெதா) மற் ம் ஏற் மதியாளர்க க்காக 12%  தி ந்  14% 
கம வணிகம் மற் ம் கல்விக்கு 10% தி ந்  14% ஏற் மதி ேசைவகள் மீ  0% தி ந்  14%  
ேசைவ ஏற் மதி  சுற் த் ைற , நிர்மாணம், சுகாதார வசதி ஆகியவற் க்கு 12% தி ந்  28% 
பங்கிலாபம் பில் யனால் மாத்திரேம அதிகாிக்குெமன வர  ெசல த் திட்டம் எதிர்ப்பார்க்கின்ற . 
அதாவ  அேநகமாக அைனத்   றிகள் மீதான வ மான வட்  10% இ ந்  14% வைரயில் கீழ் 
வாிவிதிப்  அ க்கில் அதிகாிப்  சி.ந.ெதா. ஒன்ைற வைரயைற ெசய்வதற்கான ெமாத்த விற்பைன 
ெதாடக்க நிைல இலங்ைக பா 750 மில் யனி ந்  பா 500 மில் யன் வைர 
குைறவைடந் ள்ள . ேம ம் வாி நிர்வாகத்தில்  RAMIS  ைறைம நைட ைறயாக்கத்ைத 
உள்ளடக்கி, ேமம்பாட்ைட ஏற்ப த்தி  வாி ேசகாிப்ைப ேமம்ப த் வதற்கான எதிர்பார்ப்  
காணப்ப கின்ற . 
 
பகுப்பாய்  
 
கடந்த கால அ பவம்: 2009 தல் 2014 ஆம் ஆண்  வைரயில் சராசாி கூட் ைணவாியின்  
வளர்ச்சியான  8.2%  மாக காணப்பட்ட .   அேதகாலப் பகுதியில் உண்ைமயான 
கூட் ைணவாியான   வர ெசல த் திட்ட மதிப்பீட்ைடவிட 16.9% குைறவாகக் காணப்பட்ட . 
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அதாவ  , கூட் ைண வாிகள் ெதாடர்பில் நிதி அைமச்சான  உண்ைமயான ெவளியீ க க்கு 
இைசவான மதிப்பீ கைள வர ெசல த் திட்டத்தில் வழங்குவ  ெதாடர்பில் ேமாசமான 
வரலாற்ைறேய ெகாண் ள்ள .  
 
தற்ேபாைதய மதிப்பீ  
 
16 பில் யன் இலங்ைக பாய் அதிகர்ப்பான  அ ப்பைடயில் 15% வளர்ச்சிைய 
அ மாணிக்கின்ற . இச் ெசயற்பாடான  ெபா ளாதார  விஸ்தாிப்பின் ஊடாக ஏற்ப ம் கிட்டத்தட்ட 
10% ெபயரளவிலான வ மான வளர்ச்சிக்கு ேமலதிகமாக, குைறந்தபட்சம் 5% வ மான வளர்ச்சிைய 
ஏற்ப த் வதற்குாிய வ மான நிர்வாக நடவ க்ைககள் ெவற்றிகரமாக அைமந்தால் மாத்திரேம 
சாத்தியமாகும். ேமற்ப  ெகாள்ைக நடவ க்ைககளில் வாிவிதிக்கக்கூ ய  தளங்களில் 
அதிகாிப்ெபான்ைற ம் ேமம்பாடைடந்த நிர்வாக வல்லைம ஊடாக வாிச்ேசகாிப்  தளத்தில்  
அதிகாிப்ெபான்ைற ம் உள்ளடக்கி வாி ேசகாிப்பில் ட் ைணந்த அதிகாிப் க்கு வழியைமத்தல் லம் 
வழங்கப்பட்ட இலங்ைக பா 158 பில் யன் மில் யன் மதிப்பீட் க்கு 
பா காப்பளிக்கலாம்.எதிர்ப்பார்த்தவா  கூட் ைணவாியின் ெமாத்த அதிகாிப்  44% அதிகாிப்ைப 
எட் வதற்காக இவ்விரண் ம் 15%  தால் அதிகாிக்க ேவண் ம்.  
 
அவதானிப் கள் 
 

 கூட் ைண வ மான வாி ேசகாிப்பில் 44% ஒட் ெமாத்த அதிகாிப்ெபான்   கடந்தகால 
அ பவததின் அ ப்பைடயில் அவ்வாறான ெகாள்ைகசார் நடவ க்ைககள் எத்தனிக்கப்ப ம் 
பட்ச்த்தில் வி ம்பத்தக்கதாக உள்ள .  

 வாி  ேசகாித்தல்  தளத்ைத ெவற்றிகரமாக 15 தமாக அதிகாிப்பதில் நிர்வாக ாீதியான க்கிய 
ஆபத் க்கள் காணப்ப கின்றன.  வர ெசல த் திட்டத்தில் குறித் ைரக்கப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககளின் ஊடாக வாிச்ேசகாிப்  தளத்ைத ெவற்றிகரமாக 15% ற்கு ேமலான  
அதிகாிப்ைப ஏற்ப த் வதாக இ ப்பி ம் வாியிடக்கூ ய தளத்தில்  அதிகாிப்ைப நிர்வாக 
ாீதியில் ைகப்பற் வதி ம் அேத ஆபத்  காணப்ப கின்ற .  

 ஆபத் கள் மற் ம் ரண்பா க க்கு காரணங்கூ ம் வைகயில் இலங்ைக பாய் 26 
பில் யன் மதிப்பீ களில் கீழ்ேநாக்கிய தி த்தத்ைத ேமற்ெகாள்வ  அதிகமாக 
மதிப்பீெடான்ைற உ திெசய் ம் என்ப  எம  அபிப்பிராயமாகும். அச்ெசயற்பாடான   
கூட் ைண வாி ேசகாிப்ைப அ த்த வ டத்தில் 20% ற்கு அதிகாிப்பதற்கான நம்பிக்ைக ைடய 
மதிப்பீெடான்ைற அ மதிக்கின்ற . 2009-2014 வைரயிலான 6.8 சராசாி தமான 
இ மடங்கு அதிகாிப்ெபான் .  

 நிதி அைமச்சான  இவ்விடயம் பற்றிய வர  ெசல த் திட்ட எதிர்கூறல்கைள ேமற்ெகாள்வதில் 
ேமாசமானெவா  வரலாற்ைற ெகாண் ள்ள  . 

 
1.2 உைழக்கும் ேபாேத ெச த் ம் வாி (PAYE) 

 
வ மான 
வைக 

2017 இல் 
2016.11.12 
ஆம் திகதிய 
மதிப்பீ கள் 

ெமாத்த 
வ மானத்தின் 
சத தம் 

2009-2014 
வளர்ச்சி(கால 
அளவின் 
சராசாி) 

2016 
இ ந்  
அதிகாிப்   
(இலங்ைக 

பாய் 
பில் யன்) 

ெகாள்ைக
மாற்றததின் 

லெமன 
க தப்ப வ ) 
(இலங்ைக 

பாய் 
பில் யன்) 

சாதாரண
வளர்ச்சி மற் ம் 
சிறந்த 
நிர்வாகததின் 

லம் என 
க தப்ப வ  
சிறந்(இலங்ைக 

பாய் 
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பில் யன்) 

உ.ெச.வ. 51 3% 8.3% 19 2.5 16.5 

 லம் : 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் மற் ம் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக 2015  
 

 
ஊகங்க ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைகக ம் 
ஊகங்கள் :  
உைழக்கும்ேபாேத ெச த் ம் வாிகள்,  ெகாள்ைக நடவ க்ைகயின் காரணமாக இலங்ைக பாய் 2.5 
பில் யனால் மாத்திரேம அதிகாிக்குெமன வர  ெசல த் திட்டம்  எதிர்ப்பார்க்கின்ற .  அதாவ , 
அேநகமாக அைனத்   அதிகாிப் ம் (19 பில் யன் 16.5 பில் யன்) ெகாள்ைக நடவ க்ைககள் 
காரணமாக அல்லாமல் வ மானங்களின் சாதாரண வளர்ச்சி மற் ம் சிறந்த நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் 
இ ந்ேத ெபற் க்ெகாள்ள அ மானிக்கப்ப கின்ற .  
 
நடவ க்ைக  
 
16% இ ந்  24% வைரயிலான அதிகபட்ச வாி அதிகாிப்  , வ டாந்த ெமாத்த  விற்பைன ெதாடக்க 
வாி இலங்ைக பாய் 750,000 இ ந்  இலங்ைக பாய் 1, 200.00 வைர அதிகாிப் . ெமாத்த 
விற்பைன ெதாடக்க வாிக்கு உட்படாத ேமலதிக வ வாய்க்கு ஆண் க்கு ஒவ்ெவா  மட்டத்தி ம் 
இலங்ைக பாய் 600,000 வின் சமமான பகுதிகளாக 4 சத தத்தில் இ ந்  24 சத தம் வைர 
ப ப்பைடயான த கட்டைமப்பில் வாி விதிக்கப்ப ம். 
 
பகுப்பாய்   
கடந்த கால அ பவம்:  உைழக்கும்ேபாேத ெச த் ம்  வாியின் சராசாி வளர்ச்சியான  2009-2014 
வைரயில் தற்ேபாைதய எதிர்ப்பார்ப்பான 59% ேமற்பட்ட  அதிகாிப் க்கு மாறாக 8.3% மாகேவ 
காணப்பட்ட . கடந்த காலத்தில் உைழக்கும் ேபாேத ெச த் ம் வாியில் சிந்தித்தவா  ெபாிய அளவில் 
அதிகாிப்  ஏற்படட காலெமான்  காணப்படவில்ைல . 
 
தற்ேபாைதய மதிப்பீ : ெகாள்ைக நடவ க்ைககளின் ெசயற்பாடான  வாிச் ேசகாிப்ைப அதிகாிக்க ம் 
குைறக்க ம் காரணமாக ள்ள . இந்த அதிகாிப்பான  தற்ேபாைதய 16% இ ந்  ஆகக் கூ ய வாி 

தமான 24% அதிகாிப்பில் இ ந்  வ கின்ற  . இந்த குைறப்பான  ஆரம்ப ெமாத்த விற்பைன 
ெதாடக்கநிைல வாிைய ஆண் ற்கு இலங்ைக பாய 750,000 ஐ ஆண் ற்கு இலங்ைக பாய 
1,200,000 ற்கு நகர்த் வதன் லம் ஏற்ப கின்ற . நாட் ன் வ மான பகிர்  / விநிேயாகம் உயர்ந்த 
வ மானத்ைத விடக் குைறந்த வ மானம் ேநாக்கி சாிந் ள்ளைமயான  திய உயர் வட்  தத்திற்கு 
பி ப ேவாாின் எண்ணிக்ைகயான  ெமாத்த விற்பைன ெதாடக்க நிைல மட்டங்களில் அதிகாிப்  
ஏற்பட்டதன் காரணமாக ஒப்பீட்டளவில் குைறந்த வாிக்கு கங் ெகா க்கும் நபாின் எண்ணிக்ைக டன் 
மிக ம் குைறவாக இ க்கும். இ ப்பி ம் எ க்கப்பட்ட ெகாள்ைக நடவ க்ைககளின் அ ப்பைடயில் 
2.5 பில் யன் அதிகாிப்  ஒன்  இ க்குெமன வர ெசல த் திட்டம் அ மானிக்கின்ற . 
 
ேமம்ப த்தப்பட்ட ேசகாிப்ப மீதான  கடந்த கால ேபாக்கு மற் ம் தற்ேபாைதய எ ேகாள்கள் 15%  
மான அளவிலான அதிகாித் ேசகாிப்ப ஒன்றிற்கான அ மானத்ைத வழங்குகின்ற . ெகாள்ைக 
நடவ க்ைககள் சிந்திக்கப்பட்ட அதிகாிப்ைப ஏற்ப த் ம் என்ற மதிப்பீடான  
ஏற் க்ெகாள்ளப்படால், (இ  ெதாடர்பில் அரசாங்க நிதி பற்றிய கு விற்கு   ற்கு வழங்கப்பட்ட ஆதர  
தகவல்கள் அல்ல  அ மானங்கள் காணப்படவில்ைல)  வர  ெசல த் திட்டத்தில் சிந்திக்கப்பட்ட 
59% ற்கு மாறாக 25% க்கு குைறவான ெமாதத எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட அதிகாிப் க்கு வழியைமக்கின்ற . 
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அவதானிப் கள் 
 

 உைழக்கும்ேபாேத ெச த் ம்  வாியின் 59 % ஒட் ெமாத்த அதிகாிப்  எ ேகாள்கள் மற் ம் 
எதிர்ப்பார்ப் களில் இ ந்  பாாியெவா   மாற்றத்ைத காட் கின்ற . அதைன வர  
ெசல த்திட்ட நடவ க்ைககள் மற் ம்  கடந்தகால அ பவம் ஆகியவற்றின் அ ப்பைடயில் 
விளங்கிக் ெகாள்ளலாம். 

 
 சீராக்கப்பட்ட எ ேகாள்க க்கு காரணம் கூ ம் கமாக இலங்ைக பாயில் 12 பில் யனால் 

மதிப்பீட் ல் கீழ் ேநாக்கியவா  தி த் வதற்கு நாம் ஆேலாசைன ெதாிவிக்கின்ேறாம். 
உைழக்கும்ேபாேத ெச த் ம்  வாியைன 22.5 % அதிகாிக்க்க் கூ ய சாதகமான 
மதிப்பிட்டைன ேநாக்கெசல் ம்.இ  2009- 2014 காலப்பகுதியின் சராசாி விகிதமாகிய 8.3 
வின் இ  மடங்காகும்.  

 
1.3 பி த்  ைவக்கும் வாி (WHT) 

 
வ மான 
வைக 

2017 
2016.11.12 
ஆம் திகதிய 
மதிப்பீ கள்( 
இலங்ைக 

பாய் 
பில் யன்)  

ெமாத்த 
வ மானத்தின் 
சத தம் 

2009-2014 
வளர்ச்சி(கால 
அள  சராசாி) 

2016 
இ ந்  
அதிகாிப்  
(இலங்ைக 

பாய் 
பில் யன்)   

ெகாள்ைக 
மாற்றங்களின் 
காரணமாக 
(இலங்ைக 

பாய் 
பில் யன்)   

சாதாரண
வளர்ச்சி 
மற் ம் 
சிறந்த 
நிர்வாகம் 
காரணமாக 
இலங்ைக 

பாய் 
பில் யன்) 

பி த்  
ைவக்கும் 
வாி 

842 4%  14.9%  16 26  

 
லம்: ஆண்டறிக்ைக 20152016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் 

 
எ ெகாள்க ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைகக ம் 
ஊகங்கள்: 
பி த் ைவக்கும் வாிைய அதிகாித்தைமயினால் உ வாக்கப்பட்ட வ மானமான  கூட் ற  வ மான 
வாி மற் ம் வட்  வ மானம் மீதான வாி ஆகியவற்றில் பிரதிப க்கப்பட் ள்ளதாக ேதான் கிற . 
பி த் ைவக்கும் வாி ெதாடர்பிலான ெகாள்ைக மாற்றங்களின் காரணமாக ேமலதிகமான இஙங்ைக  

பா 26 பில் யன் வ மான வளர்ச்சி ஏற்பட்டதாக வர ெசல த் திட்ட உைரயில் 
மதிப்பிடப்பட் ள்ள . அேதேவைள 2016.11.12 ஆம் திகதிய திைறேசாி மதிப்பீ களின் பிரகாரம் 
வட்  வ மானம் மீதான வாி அதிகாிப்பின் காரணமாக இ. பாய் 16 பில் யன் கிைடக்கப்ெபற்ற .  
இந்த வித்தியாசம் /ேவ பா  ெதாடர்பில் பாரா மன்றத்தில் விளக்கமளிக்கப்படல் ேவண் ம்.  
 
நடவ க்ைககள்:  
 

 
2 2017 ஆண்  ெதாடர்பாக பா 84 பில் யன் மதிப்பீ  2016.11.12 திகதிய மதிப்பீ களின் “வட்  வ மானம் 

மீதான  வாி” எ ம் தைலப்பாக காட்டப்பட் ள்ள  
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தனிப்பட்ட ைவப் க்க க்கான வட்  வ மானம் மீதான நி த்தி ைவத்தல் வாி 2.5% இ ந்  5% 
ஆக அதிகாித்த . விேஷட கட்டணங்க க்கான நி த்தி ைவத்தல் வாி மாதெமான்றிற்கு இலங்ைக 

பா 50,000 விஞ்சுவ  5% ஆக அதிகாித்த . அரச பிைணங்கள், கூட்  கடன் பிைணயங்கள் 
என்பனவற்றி ந்  ெபறப்பட்ட நி த்தி ைவத்தல் வாி 10% இ ந்  14% ஆக அதிகாித்த . 
 
 
 
 
பகுப்பாய்  
 
2009-2014  வைரயிலான கடந்த காலப்பகுதியின்ெபா  பி த் ைவக்கும் வாி ெதாடர்பிலான சராசாி 
வளர்ச்சி 15% ஆகும். 2017 இல் பி த் ைவக்கும் வாி ெதாடர்பில் மதிப்பிடப்பட்ட வளர்ச்சி 24% ஆகும். 
இந்த உயர் மதிப்பீட்ைட  சாத்தியப்பா ள்ளதாக மாற் வதற்கு பல காரணிகள் பங்களிப் ச் ெசய்தன. 
அைவயாவன ைவப் கள் மீதான பி த் ைவக்கும் வாி விகித அதிகாிப் கள் , பி த் ைவக்கும் வாி 
விதிவிலக்குகைள அகற் வ  ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேமலதிக நடவ க்ைககள் , 
ெபயரளவிலான அ ப்பைட விாிவாக்கம் சுமார் 10% , 2016 உடன் ஒப்பி ைகயில் 2017 இல் கூ ய 
வட்  தமாகும். 
 
அவதானிப் கள் 
எ ேகாள்கள் மற் ம் குறிப்பிட்ட ெசயல்கள் ெதாடர்பில் க தப்ெபற்ற 24%  பி த் ைவக்கும்  வாி 
வ மான வளர்ச்சியான  இயலக்கூ யதாக காணப்பட்ட . 
 
2 உள்நாட்   ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் மீதான வாிகள் 
 

2.1 ேசர் ெப மதி  
 
வ மான 
வைக 

2016.11.12 
ஆம் திகதிய 
மதிப்பீ கள் 

ெமாத்த
வ மான 
சத தம் 

2009-2014 
சராசாி 
வளர்ச்சி 

2016 இல் 
இ ந்  
அதிகாிப்   
(இலங்ைக 
பில் யன்) 

ெகாள்ைக 
மாற்றங்கள் 
காரணமாக 
(இலங்ைக 
பில் யன்) 

சாதாரண
வளர்ச்சி 
மற் ம் சிறந்த 
நி வாகம் 
காரணமாக 
(இலங்ைக 
பில் யன்) 

ேசர் ெப மதி 
வாி 

380 18% 3.5% 65 45 20 

  
2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் மற் ம் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக 2015  

 
 
தரப்பட் ள்ள எ ேகாள்க ம் நடவ க்ைகக ம் 
 
எ ேகாள்கள்: 
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2016.11.12 ஆம் திகதிய  திைரேசாி மதிப்பீ களின்3 பிரகாரம் 2016 ஆம் ஆண் ன் 315 பில் யன் 
இலங்ைக பாயி ந்  2017 ஆம் ஆண் ன் 380 பில் யன் இலங்ைக பாய் வைரயிலான ேசர் 
ெப மதி வாி (VAT) வ மானத்தின் அதிகாிப்  65 பில் யன் பாய் ஆகும் 
 
நடவ க்ைககள் 
 
வர ெசல த் திட்டத்தில் திய ேசர் ெப மதி ெதாடர்பான மாற்றங்கள் இல்லாதி ந்த 
அேதேவைளயில் வர -ெசல த் திட்டத்திற்கு ன் உடன த் தி த்தங்களான ேசர் ெப மதி வாி 11 
சத தத்தி ந்  15 சத தம் வைர அதிகாிக்கப்பட்டைம, தனிைல காலாண்  ஒன்றிற்கு 3.75 
மில் யன் இலங்ைக பாயி ந்  காலாண்  ஒன்றிற்கு 3 மில் யன் இலங்ைக பா ஆகக் 
குைறக்கப்பட்டைம ஆகியன இடம்ெபற்ற . ம பானம், சிகரட் க்கள் மற் ம் பால்மா உட்பட சில 
ேசர் ெப மதி வாி விலக்களிப் க்க ம் நீக்கப்பட்டன. 
 
பகுத்தாய் :  
 
2016 ஆம் ஆண் ன் ெப மள  பகுதி மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் ல் சிகரட் கள் ேபான்ற உயர் ெப மதி 
விற்பைனக க்கான ேசர்ெப மதி வாி விலக்களிக்கப்பட்டைமயால் கடந்த சில ஆண் களின் மீதான 
ேசர்ெப மதி வாிக் கணிப்பீ  சிக்கலாக்கப்பட் ள்ள . ேசர்ெப மதி வாி 2015 ஆம் ஆண் ந்  
2016 ஆம் ஆண்  வைர 40 சத தத்திற்கும் கூ தலாக அதிகாிக்கப்பட் ந்த  எ ம் எதிர்  
கூ ைககளில் அ ப்பைடயில் 2016 ஆம் ஆண் ன் ேமலாக 2017 ஆம் ஆண் ற்ெகன 
விதிக்கப்பட் ள்ள ேசர்ெப மதி வாியின் 20 சத த அதிகாிப்  கணிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . இதன் 
அர்த்தம் யாெதனில், 2015 ஆம் ஆண் ல் மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட ேசகாிப்பின் மீ  ஏறத்தாழ 75 
சத தத்தி ம் கூ தலாக உள்ள 2017 ஆம் ஆண் ற்கான ேசர் ெப மதி வாி ேசகாிப்பாக வர  
ெசல த் திட்டம் அ மானித் ம் ெகாண் க்கின்ற . சிகரட் கள் ேபான்ற உயர்ெப மதி ைடய 
ெபா ட்கள் மீதான ேசர்ெப மதி வாி விலக்களிக்கப்பட்ட டன்  பதிலாக அதன் ெப மதியில் சில 
கலால் வாிகளின் அதிகாிப்ெபான்றினால் ைகப்பற்றப்பட்டைமயினா ம் கடந்த இரண்  ஆண் களில் 
ேசர்ெப மதி வாியாக இழக்கப்பட்ட வ மானத்ைதேய மிக உயர்வான அதிகாிப் கள் பிரதிப க்கிற . 
இ தி மதிப்பீ க க்கான நியாயம் காட் தலான  ேசர்ெப மதி வாி தத்தின் 37 சத த 
அதிகாிப் க்கான ெகாள்ைக நடவ க்ைகயினால் ெசயலாக்கம் ெப கிற . 2016 ஆம் ஆண் க்கான 

தல் 09 மாதங்களின் மாதாந்த ேசர்ெப மதி வாி ேசகாிப்  11 சத தம்  
 
எ ம் அ ப்பைடயில் சராசாியாக 21.7 பில் யன் இலங்ைக பாய் ஆகும். இந்த தம் 15 
சத தத்திற்கு அதிகாிக்கப்பட்டால், அ  வ டந்ேதா ம் 2016 ஆம் ஆண் ற்ெகன 355 பில் யன் 
இலங்ைக பாய் எ ம் ெதாைகைய வழங்கும். ேசர்ெப மதி வாியின் 60 சத தமான  உள் ர் 
ெபா ளாதாரத்தி ந்  ெபற் க் ெகாள்ளப்ப வ டன் அ  ெபயரளவிலான காலப்பகுதிகளில் 10 
சத தமாக அதிகாிக்கும் என அ மானிக்கப்பட ந்தேபாதி ம் ேசர்ெப மதி வாியின் 40 த 
இறக்குமதி ேசர்ெப மதி வாியாக ம் இறக்குமதிகள் மாற்றமின்றிய நிைலயி ம் உள்ளன. இத்தைகய 
கணிப்பீ கள் 375 பில் யன் இலங்ைக பாைய விட கூ தலான ேசர்ெப மதி வாி மீதான 
மதிப்பீட்ைட ஏற்கனேவ வழங்கியி ந்தன. எனேவ, விலக்களிப் களின் நீக்கத் டன், ேசகாிப்  
மற் ம் நி வாகம் விைனத்திற டன் ெதாழிற்பட் ப்பின், ேசர்ெப மதி வாி வ மானம் 
எதிர் கூறப்பட்ட 380 பில் யன் இலங்ைக பாைய விட அதிகள  ெசயலாற் வதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்பட ம்.  
 
கு  அவதானங்கள்: 

 
3 வர  – ெசல த்திட்ட மதிப்பீட்  வைர , 2016 (I-III ெதாகுதிகள்) ஆண் ன் ேசர்ெப மதி வாி வ மானம் 270 
பில் யன் இலங்ைக பாயாக உள்ள . 
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ஆரம்ப கண்ேணாட்டத்தில் ேசர்ெப மதி வாி வ மான வளர்ச்சி (2015 ஆம் ஆண் ன் மீதான ஏறத்தாழ 
75% அதிகாிப் ) எதிர்பார்க்ைகயான  அதிகமாய் உள்ள  ேபா க்கிற . எனி ம், 2016 ஆம் 
ஆண் ன் தல் ன்  காலாண் க க்குெமன அறிக்ைகயிடப்பட்ட ேசகாிப் கள், ேசர்ெப மதி 
வாியின் தங்கள் மற் ம் பிரேயாகத்தன்ைம மீ  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் மாற்றங்கள் ஆகியவற்ைறப் 
பாிசீ க்ைகயில், இந்த அதிகாிப்பான  அரசாங்கத்தின் அ மானங்கள் மற் ம் ெகாள்ைக 
நிைலைமயி ள் நியாயமானதாயி க்கக் கூ ய  மாத்திரமின்றி 10 பில் யன் இலங்ைக பாயினால் 
உள்ளார்ந்த ாீதியில் குைறமதிப்பீ  ெசய்யப்ப கின்ற . 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 உற்பத்தி வாி (Excise Duty) 
 
வ மான 
வைக 

2017 
வர -
ெசல த் 
திட்டம் 

ெமாத்த 
வ மானத்
தின் 
சத தம் 

2009-2014 
அதிகாிப்  
(காலப் 
பகுதிக்கான 
சராசாி) 

2016 ஆம் 
ஆண் ந்தா
ன அதிகாிப்  
(பில் யன் 
இலங்ைக பா) 

ெகாள்ைக
மாற்றங்க க்கு 
உட்ப ம் 
தன்ைம/காரணங்
கள்(பில் யன் 
இலங்ைக பா) 

சாதாரண
மற் ம் சிறந்த 
நி வாகத்திற்
கு உட்ப ம் 
தன்ைம/கார
ணங்கள் 
(பில் யன் 
இலங்ைக 

பா) 

உற்பத்தி 
 

575 28% 19% 131 - - 

ேமாட்டார் 
வாகனம் 

230 11% 9% 50 14 36 

ம பானம் 180 9% 18% 50 8.5 41.5 
சிகரட் க்கள் 105 5% 8% 20 - - 
ெபற்ேறா ய
ம் 

55 3% 9% 10 - - 

 
 

லம் : திைறேசாித் திைணக்களத்தின  2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ க ம் ஆண்டறிக்ைக ம் 
இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக 2015 

 
தரப்பட் ள்ள எ ேகாள்க ம் நடவ க்ைகக ம் 
 
எ ேகாள்கள்: 
வர  – ெசல த் திட்ட உைரயில் கலால் வாிகளி ந்  (Excise) கிைடக்கப்ெப ம் வ மானம் 131 
பில் யன் இலங்ைக பாயி ந்  575 பில் யன் இலங்ைக பாய் வைர (29% வளர்ச்சி)4 

 
4 இ ப்பி ம் வர  ெசல த்திட்ட வைரபில் உற்பத்தி வாி இ. .80 பில் யனால் அதிகாிக்கும் என மதிப்பீ  

ெசய்யப்பட் ள்ள .  இந்த 80 த அதிகாிப்பான   வாகன உற்பத்தி வாியி ந்  40 பில் ய ம் கலால் 
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அதிகாிப்பிற்கு மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . வர  ெசல த்திட்ட உைரயில் மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள அதிகாிப்பான  ேமாட்டார் வாகனங்கள் மற் ம் ம பானம் ஆகியவற்றி ந்  
கிைடக்கப்ெப ம் 50 பில் யன் இலங்ைக பாய், ைகயி ந்  கிைடக்கப்ெப ம் 30 பில் யன் 
மற் ம் ெபற்ேறா யத்தி ந்  கிைடக்கப்ெப ம் 10 பில் யன் இலங்ைக பாய் அதிகாிப் க்கைள 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . 
 
நடவ க்ைககள்: 
ம பானம், ைகயிைல ஆகியவற்றின் மீதான அ மானங்கள், வர  ெசல த் திட்டம் வைர இட் ச் 
ெசல் ம் கலால் வாி தங்கள், இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட எதேனால் மீதான திய கலால் வாிகள் 
(கலால் வாி வ மானத்தில் 8.5 பில் யன் இலங்ைக பாைய ஈட் வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட ), 
சம்பந்தப்பட்ட இறக்குமதி உள்ளீ கள் ஆகியவற்றின் அதிகாிப்ைப அ ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ 
ஆகும். சில ேமாட்டார் வாகன இறக்குமதிகளின் (3000 சீ சீ ெகாள்ளளைவ விட அதிகம் ெகாண்ட 
ைஹபிாிட் கள், மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்கள்) உற்பத்தித் தீர்ைவகள் மீதான கீழ்ேநாக்கிய 
தி த்தங்களினால் ேகள்வி பிரதியீட்  ைற லமான குைறப் ச் ெசய்யப்பட்ட தங்க க்காக 
விைனத்திற டன் கூ ய மிைக ஈ ெசய் ம் அதிகாிக்கப்பட்ட ேகள்வி லமாக வ மான அதிகாிப்பில் 
14 பில் யன் இலங்ைக பா கிைடக்கப் ெப தல் ேவண் ெமன எதிர்பார்க்கப்ப கிற . 
 
பகுத்தாய் : 
 
கடந்த காலத்தில் தற்ேபா ள்ள ேமாட்டார் வாகனங்களின் மீதான தீர்ைவ அதிகமாக காணப்பட்ட 
ேபா , பிரேயாகிக்கப்படக்கூ ய தீர்ைவகளில் உள்ள குைறப்  ேகள்வி மீ  மிைக ஈ  ெசய் ம் 
அதிகாிப்  ஒன்றிற்கு இட் ச் ெசன் ள்ள டன் வ மானம் அதிகாித் ள்ள . 2017 ஆம் ஆண் ற்கான 
அேத நிைலைமைய குறித்த வாகன வைககளில் அரசாங்கம் எதிர்பார்த் ள்ள .உற்பத்தி வாி 
வ மானத்தில் நி ைவ அதிகாிப்பான 36 பில் யன் இலங்ைக பாவிற்கு இட் ம் ெசல் ம் 
ேமாட்டார் வாகனங்களின் இறக்குமதியில் உள்ள  அதிகாிப்ெபான்ைறேய வாகன இறக்குமதி 
உற்பத்தி தீர்ைவ வ மானத்தில் உள்ள அதிகாிப்  பற்றிய வர  ெசல த் திட்ட உைர ம் 
அ மானிக்கிற . ேமாட்டார் வாகன இறக்குமதிகளி ந்  கிைடக்கப்ெப ம் வ மான அதிகாிப்பின் 
இத்தைகய எதிர்பார்ப் கைள மதிப்பீ  ெசய்வதில் பல பகுத்தாய்  ாீதியிலான பாிசீலைனகள் 
காணப்ப கின்றன: 
 

 2015 ஆம் ஆண் ல் ேமாட்டார் வாகன இறக்குமதிகளில் என் ம் எதிர்பாராத அளவிலான 
அதிகள  அதிகாிப்  (உற்பத்தி வாி வ மானமாக 223 பில் யன் இலங்ைக பாய் அளவிற்கு 
இட் ச் ெசல்கின்ற ) காணப்பட்ட டன் 2016 ஆம் ஆண் ல் ( தல் 10 மாதங்கள்) உள்ள 
வாகன இறக்குமதி வளர்ச்சிைய 2014 ஆம் ஆண் டன் (10 மாதங்கள்) ஒப்பி ைகயில் 2016 
ஆம் ஆண் ல் 24% வளர்ச்சிைய ெவளிப்ப த்தி ஆேராக்கியமான வ ள்ள அதிகாிப்பாக 
பாிந் ைரக்கிற . ெகாள்ைக மாற்றங்க க்கான பதில் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ைகயில்) 
வாகன இறக்குமதிக க்கான ேகள்வி சுழற்சி ைறயில் அதிகாிப்பதனால், கடந்த இரண்  
வ டங்க க்கான இந்த வளர்ச்சிைய 2017 ஆம் ஆண் ல் நிைலத்  நிற்கச் ெசய்ய ம் 
என்ப  சாத்தியப்படா . 

 
 வாகனக் குத்தைக, மற் ம் வாகனக் கடன்க க்கான குைறந்தள  கடன் 

ெபற் க்ெகாள் த க்கு இட் ச் ெசல் ம் (70 சத தத்தி ந் ) 50 சத தம் வைர 
ேமாட்டார் வாகனங்க க்கான கடன் மற் ம் ெப மதிக்கிைடயிலான விகிதத்ைத (LTV) 
குைறப் ச் ெசய் மா  வர  ெசல த் திட்டத்தில் பிேராிக்கப்பட் ள்ள . இ  உயர்ப கடன் 
உணர்திறன்மிக்க உற்பத்தியிலான வாகனங்க க்குாிய குைறந்த ேகள்விக்கு அவசியமாக 

 

வாியி ந்   பில் ய ம், ைகயிைல வாியி ந்  10 பில் ய ம் ெபற்ேறா ய வாியி ந்   5 பில் ய ம்   

ஆகும் 
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இட் ச் ெசல்வெதன்பதாகும். ேம ம் 2017 ஆம் ஆண் க்கான ேமாட்டார் வாகன ேகள்வி 
ெதாடர்பில் மட் ப்ப த் ம் உயர் வட்  த ஆட்சி ெதாடர்ந்  ெசல் ம். 

 
அதிகாித் ச் ெசல் ம் வ மானம் மற் ம் வி ப் க டன் ேகள்வி குைறக்கப்ப வ  மிக ம் 
சாத்தியமாக்கப்பட்  2017 ஆம் ஆண் ல் ேமாட்டார் வாகன இறக்குமதிகளி ந்  
கிைடக்கப்ெப ம் கலால் வாி 2016 ஆம் ஆண்ைட ஒத்ததாக அைம ம் என இத்தைகய 
காரணிகள் சுட் க்காட் கின்றன. 2016 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பியர் மீதான 5% வாி 
அதிகாிப் டன் ம சாரத்தின  கலால் வாிகள் சிறிதள  அதிகாிக்கப்பட்டன.  
 
எனி ம், ம சாரத்தி ந்  கிைடக்கப்ெப ம் கலால் வாி அதிகாிப்பிற்கான மதிப்பீ  2017 
ஆம் ஆண்  வர  ெசல த் திட்டத்தில் அறி கப்ப த்தப்பட்ட எதேனால் மீதான கலால் வாி 
அதிகாிப் களி ந்  கிைடக்கப் ெப வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட ேமலதிக வ மானத்ைத ம் 
விட 32 சத தத்தினால் அதிகாிக்குெமன திட்டமிடப்பட் ள்ள . கடந்த காலத்தில் கலால் 
வாியின் சாராசாி வ டாந்த அதிகாிப்  தங்கள் 18 சத தமாக காணப்பட் ள்ள  (அ  2014 
ஒக்ேதாபர் மற் ம் 2015 ஒக்ேதாபர்/நவம்பர் மாதங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பல தீர்ைவத் 
தி த்தங்களின் மீதான 2015 ஆம் ஆண் ன் 52 சத த அதிகாிப்ைப உள்ளடக்குகிற .) 

 
 

ேவ  விதமாகக் கூறின், திய கலால் வாிகளி ந்  கிைடக்கப்ெப ம் வ மான அதிகாிப்பாகிய 8.5 
பில் யன் இலங்ைக பா டன் ம சாரத்தின் மீதான உற்பத்தி வாியில் 15% அதிகாிப்ைப 
வழங்குவதனால், 2016 ஆம் ஆண் ற்கான 130 பில் யன் இலங்ைக பாயி ந்  2017 ஆம் 
ஆண் ற்கான 158 பில் யன் இலங்ைக பாய் வைரயில் அதிகாிப்  கிைடக்கப்ெப ம் . 
 
அவதானங்கள்: 

 2017 ஆம் ஆண் ல் வாகன இறக்குமதிகள் அதிகாித் ச் ெசல்வ டன் அதிகாிகப்பட்ட 
வ மானத்ைத ம் ஏற்ப த் ம் எ ம் அ மானமான , வர  – ெசல த் திட்டத்தில் 
ெவளிக்காட் ள்ள தகவல்கள், எ ேகாள்கள், நடவ க்ைககள் ஆகியவற் டன் 
இணங்கிெயா கவில்ைலயாயி ம் ெபா ளாதாரச் சூழல், மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட ெகாள்ைக 
மாற்றங்கள் ெதாடர்பான பகுத்தாய்  ேவ விதமாக கிைடக்கப்ெபறல் ேவண் ம்; 
அேதேவைளயில் அ  சாத்தியமாகும் ேபாதி ம் வாகன வைகக க்கிைடயிலான 
ெதாடர் ைடய வாி தங்களின் மாற்றங்கள் காரணமாக ேகள்வி பதிலீ  காணப்படல் 
ேவண் ம். 

 எனேவ, 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ களின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 230 பில் யன் பாய் 
நியாயமானதாக இ ப்பதற்குாிய ேபாதியள  ஆதரவளிப்  இல்ைல. எனேவ, 
திட்டமிடப்பட்டைவகள் அதிகளவில் மிைக மதிப்பீ  ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத 
உ திப்ப த் ம் ெபா ட்  இத்தைகய கணிப்பீ கள் மீள மதிப்பீ  ெசய்யப்ப வ டன் ஆகக் 
குைறந்தளவான 15 சத தத்தினால் கீழ் ேநாக்கிய வண்ணம் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளப்படல் 
ேவண் ெமன ம் இந்த கு  சிபாாிசு ெசய்கிற . 

 ம பானத்திற்கான அதிகாிக்கப்பட்ட ேகள்வியில் 32 சத த அதிகாிப்  கலால் வாியி ந்  
180 பில் யன் இலங்ைக பாய் வைர வ மானம் அதிகாிக்கின்ற  பற்றி கடந்த கால 
தர க டன் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் மற் ம் நடவ க்ைகக டன் நியாயப்ப த் வ  
க னமாக ள்ள . இந்த விடயத்தி ம் திட்டமிடப்பட்டைவகள் அதிகளவில் மிைக – மதிப்பீ  
ெசய்யப்படவில்ைல என்பைத உ திப்ப த் ம் ெபா ட்  இத்தைகய கணிப்பீ கள் மீள 
மதிப்பீ  ெசய்யப்ப வ டன் ஆகக் குைறந்ததளவான 15% ஆல் கீழ்ேநாக்கிய வண்ணம் 
தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ெமன ம் கு  சிபாாிசு ெசய்கிற . 

 2017 ஆம் ஆண் ல் வ மானம் கண்காணிப் ச் ெசய்யப்பட்  கலால் வாி தங்கள் ஒ ங்கு 
ைறயில் சீராக்கல் ெசய்யப்பட் ப்பின், சிகரட் க க்கான வ மான மதிப்பீ கள் (105 

பில் யன் இலங்ைக பாய்) நியாயப்ப த்தப்படக் கூ யன. ெபற்ேறா யத்திற்கான 
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மதிப்பீ க ம் (55 பில் யன் இலங்ைக பாய்) கிைடக்கப் ெப ம் எ ேகாள்கள் மற் ம் 
தகவல்களி ள் உள்ளடக்கப்ப கின்றன. 

 
 வர  ெசல த் திட்ட உைரயில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 575 பில் யன் பாைய விட 

குறிப்பிடத்தக்க அள  குைறவானதாக ெமாத்த கலால் வாியின் கீழ் ேநாக்கிய தி த்தமாகிய 
ஏறத்தாழ 515 பில் யன் இலங்ைக பாவிற்கு ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ெமன இத்தைகய 
அவதானங்கள் குறிப்பி கின்றன. 

 
2. ெவளிவாாி வர்த்தகத்தின் மீதான வாிகள்: 

 
3.1   இறக்குமதிைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட வாிகள் 
 
வ மான 
வைக 

2016.11.
12 ஆம் 
திகதிய 
மதிப்பீ
கள் 

ெமாத்த 
வ மானத்
தின் 
சத தம் 

2009-2014 
அதிகாிப்  
(காலப் 
பகுதிக்கான 
சராசாி) 

2016 ஆம் 
ஆண் ந்
தான 
அதிகாிப்  
(பில் யன் 
இலங்ைக 

பா) 

ெகாள்ைக
மாற்றங்க க்கு 
உட்ப ம் 
தன்ைம/காரண
ங்கள்(பில் யன் 
இலங்ைக பா) 

சாதாரண மற் ம்
சிறந்த 
நி வாகத்திற்கு 
உட்ப ம் 
தன்ைம/காரணங்கள் 
(பில் யன் இலங்ைக 

பா) 
இறக்கும
தி வாி/ 
ெசஸ்வாி 

225 11% 5.80% 35 0 35 

ஆதாரம் : 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ க ம் -இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக 2015 

 
தரப்பட்ட எ ேகாள்க ம் நடவ க்ைகக ம் 
 
எ ேகாள்கள்:  
 
2017 ஆம் ஆண் ல் வ மானமாக 225 பில் யன் இலங்ைக பாய் கிைடக்கப் ெப வதற்கு, 
இறக்குமதித் தீர்ைவ மற் ம் ெசஸ் வாியி ந்  18 சத த வ மான அதிகாிப்  வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்ப கிற . 2016 ஆம் ஆண் ல் இைணந் வ ம் அதிகாிப்  6 சத தமாகக் 
காணப்பட்ட . 2017 ஆம் ஆண் ல் வ மான அதிகாிப்  எ ேகாளான  7 சத த இறக்குமதி 
அதிகாிப்பின் மீ  எதிர் கூறப்பட் ள்ள ேபாதி ம் 2016 ஆம் ஆண் ன் தல் 07 மாதங்களில் 
இறக்குமதிகள் 3 சத தத்தால் குைறவைடந்தி ந்த .  
 
நடவ க்ைககள்:  
 
இறக்குமதித் தீர்ைவயில் நிைலயான மாற்றங்கள் இங்கு இல்லாதேதா  அரசாங்கம் ெசஸ் 
அற கைள ப ப்ப யாக நீக்குவதற்குத் திட்டமி கிற . நிதி அைமச்சர் 100 பண்டங்களின் மீதான 
ெசஸ் வாிைய நீக்குவதற்கு பிேராித் ள்ளார்.  
 
பகுப்பாய் :  
 
2017 ஆம் ஆண் ல் இறக்குமதிகள் உள்ளடக்கப்பட்  அவ்வாேற காணப்ப ம் சாத்தியமான 
நிைல டன் 2017 ஆம் ஆண் ல் ெதாட வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ள உயர் வட் த ஆட்சி லம் 
அதிகாிக்கப்  தளர்ச்சியைடவைத ம் ெபா ளாதாரச் சூழல் ெவளிக்காட் கிற . நிதி நிைலைமக ம் 
இ க்கமாக உள்ளேதா  ெவளிநாட்  நாணயமாற்  தம் ெபா ளாதார அ ப்பைடக க்கு இணங்க 
சாதாரண சராசாி தங்களில் ேதய்மானமைடவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படலாம். சர்வேதச வர்த்தகப் 
பண்டங்களின் விைலகள், தரப்பட்ட தளர்வான சர்வேதச ேகள்வி நிபந்தைனகளில், ந த்தர நிைலயில் 
அவ்வாேற நிைலத்தி க்கும் சாத்தியம் காணப்ப ம்.  
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வாி த மாற்றங்கள் மற் ம் பிரேயாகத்தின் பிரகாரம், இறக்குமதி வாி, ெசஸ் வ மானம் ஆகியவற்றில் 
நைட ைற அதிகாிப்ெபான்ைற எதிர்பார்ப்பதற்குாிய ஏேத ம் காரணங்கள் 
வழங்கப்பட் க்கவில்ைல. இறக்குமதி வாி மற் ம் ெசஸ் அதிகாிப்  மீதான தி த்தியைமத்த 
எ ேகாளான  ேமம்ப த்திய நி வாக நைட ைறகளின ப்பைடயில் 5 சத தமாகும். இ  
தி த்தியைமத்த வ மான மதிப்பீடான 200 பில் யன் இலங்ைக பாயாக அைம 
 
அவதானிப் கள் 
 
இறக்குமதித் தீர்ைவ மற் ம் ெசஸ் ஆகியவற்றில் எதிர்பார்க்கப்ப ம் வளர்ச்சி, ேசகாிப்ைப 
விாி ப த் ம் நி வாக நடவ க்ைககளின் ேமம்பா கைளச் சார்ந் ள்ள . 100 ெபா ட்களின் மீ  

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள ெசஸ் குைறப்  இவ்வாண்  காலப்பகுதியி ள் அ லாக்கப்பட்டால், 
இம்மதிப்பீட்ைட விட ெசஸ் இ ந்  ெபறப்ப ம் வ மானம் குைறவைடயலாம். பகுப்பாய்வின் 
அ ப்பைடயில் வ மான மதிப்பீட் ல் ஆகக்குைறந்த  25 பில் யனால் குைறப்ெபான்ைற 
ேமற்ெகாள் தல் சிறந்த . 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  (PAL) மற் ம் விேசட வியாபாரப்பண்ட அற  
(SCL) 
 
வ மான 
வைக 

2017 
வர  
ெசல த் 
திட்டம் 

ெமாத்த 
வ மானத்
தின் சராசாி 

2009 – 2014 
வளர்ச்சி 
(காலப்பகுதியின் 
சராசாி)  

2016 
இ ந்  
அதிகாிப்  
( பா 
பில் யன்) 

ெகாள்ைக 
மாற்றங்க க்கு 
உாித்தாக்கப்பட்
ட  ( பா 
பில் யன்)  

சாதாரண வளர்ச்சி 
மற் ம் சிறந்த 
நி வாகம் 
ஆகியவற்றிற்கு 
உாித்தாக்கப்பட்ட

 ( பா 
பில் யன்) 

PAL/SCL 175 8% 
 

16% 23 5 18 

லம்: வ டாந்த அறிக்ைக 2015, இலங்ைக மத்திய வங்கி, வர ெசல த்திட்ட உைர 2017,வர ெசல த்திட்ட 
மதிப்பீ கள் (வைர ) 2017 ; நிதியைமச்சு 

 
வழங்கப்பட் ள்ள அ மானங்கள் மற் ம் நடவ க்ைககள் 
 
அ மானங்கள்:  

ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  (PAL) மற் ம் விேசட வியாபாரப்பண்ட அற  
(SCL) லம் ெபறப்ப ம் பா 5 பில் யன் வ மான அதிகாிப்ெபான்  (சீனி இறக்குமதிகளின் மீதான 
SCL அதிகாிப்பின் காரணமாக) உள்ளடங்கலாக, பா 175 பில் யன் வ மானெமான்ைற 
வழங்கக்கூ ய 15% PAL வ மான வளர்ச்சிைய வர ெசல த்திட்டம் அ மானிக்கின்ற . 
 
நடவ க்ைககள்: 
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 ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  தம் மற் ம் பிரேயாகத்தில் க்கிய மாற்றங்கள் 
எ மில்ைல, இதனால் இவ்விடயத்தி ந்  ெபறப்ப ம் வ மான வளர்ச்சி, இறக்குமதியின் 
வளர்ச்சிையப் படமி வ டன் வ மான நி வாகத்தின் அபிவி த்திகைளப் பிரதிப க்க 
ேவண் யி க்கும். 
 
பகுப்பாய்  
 
பிாி  3.1 இல் கலந் ைரயாடப்பட்டவா , குறிப்பிடத்தக்க இறக்குமதி வளர்ச்சிக்குப் ெபா ளாதார 
சூழல் உகந்ததாகா  என்ப டன் 2017 ஆம் ஆண் ன் இறக்குமதிகள் 2016 இன் மட்டத்திற்கு ேமல் 
குறிப்பிடத்தக்கள  வளர்ச்சியைடயாதி த்தல் நிகழலாம். 

ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  வளர்ச்சிக்கான மீளாய்  ெசய்யப்பட்ட 
அ மானெமான்  5% ஆகக் காணப்ப ெமன்ப டன், 2017 இல் PAL மற் ம் SCL ஆகியற்றி ந்  
ெபறப்ப ம் வ மானம் பா 160 பில் யனாக அதிகாிப்பதற்கு வழிவகுக்கும். 
 
அவதானிப் கள் 
 
ெவளியகத் ைறயின் மீதான பகுப்பாய்  மற் ம் குறிப்பாக 2017 இன் மிதமான இறக்குமதி வளர்ச்சி 
ஆகியவற்ைறப் பாிசீலைன ெசய் ம்ேபா ,  15% PAL வளர்ச்சிெயான்  மிைக மதிப்பீெடான்றாக 
அைமதல் நிகழக்கூ ம். 2017 இல் தட்ைடயான வ மான வளர்ச்சிைய அ மானித் , PAL இனால் 
ெபறப்ப ம் வ மானத்ைத நி வாக ேமம்பா களினால் ஊக்குவிக்க ேவண் யி க்கும்.  பகுப்பாய்வின் 
அ ப்பைடயில் வ மான மதிப்பீட் ல் ஆகக்குைறந்த  10 பில் யனால் குைறப்ெபான்ைற 
ேமற்ெகாள் தல் சிறந்த . 
 
 
பிாி  II: வர ெசல த்திட்டத்தி ள்ள ெசலவின மதிப்பீ கள்  
 
வ மான மதிப்பீ கள் விடயத்ைதப் ேபான் , வர ெசல த்திட்டத்தில் பாரா மன்றத்திற்கும் மற் ம் 
இக்கு விற்கும் வழங்கப்பட்ட  பல்ேவ  எண்ணிக்ைககளில் குறிப்பிடத்தக்க ேவ பா கள் 
காணப்பட்டன. அவதானிக்கப்பட்ட சில வித்தியாசங்கள் அட்டவைணகள் 4 மற் ம் 5  இல் 
தரப்பட் ள்ளன. 2016 ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ைகயில் ெசலவினத்தில் ஏற்பட்ட உயர் கைள 
அட்டவைண 3 எ த் க் காட் வ டன் அட்டவைண 6 கடந்த வ டங்கள் மற் ம் சராசாியின் 
அ ப்பைடயிலைமந்த மாற்றங்களின் பகுப்பாய்ைவ வழங்குகின்ற . 
 
அட்டவைண 3: 2016 ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ைகயில் ெசலவின உயர் கள் 
 
விடயம் திய ன்ெமாழி கள் காரணமாக 

அதிகாிப்  ( பா பில் யன்) 
ெமாத்த அதிகாிப்  ( பா 
பில் யன்) 

ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் 18.4 31
இடமாற்றங்கள் 19.6 43
சம்பளங்க ம் ேவதனங்க ம்  25

லதன ெசலவினம் 87.8 207
ெமாத்தம் 139.9 389

I. லம்: வர ெசல த்திட்ட மதிப்பீ கள் பிாி  iii மற் ம் 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள்,  திைறேசாி 
மதிப்பீ கள் 

 
திய ெசலவின ன்ெமாழி களின் அ ப்பைடயில், வர ெசல த்திட்டத்தில் ெசல கள் பா 140 

பில் யனால் அதிகாிக்குெமன எதிர்பார்க்கப்ப ம் அேதேவைள ெமாத்த ெசலவினம் பா 389 
பில் யனால் அதிகாிக்குெமன எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . 
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அட்டவைண 4: வர ெசல த்திட்ட உைர மற் ம் அரசாங்க ெசலவினத்திற்கான 2016.11.12 ஆம் 
திகதிய மதிப்பீ கள் ஆகியவற்றி ள்ள வித்தியாசங்கள்  ( பா பில் யன்கள்) 
 
விடயம் வர ெசல த்திட்ட உைர 

( பா பில் யன்) 
நிதியைமச்சின் 
2016.11.12 ஆம் திகதிய 
மதிப்பீ கள்  ( பா 
பில் யன்) 

ரண்பா  

ெமாத்த ெசலவினம் 2,723 2,645 78 (2.9%) 
மீண் வ ம் (ேமற்ப ) 2,024 1,946 - 78 (4%) 

லதனம்(ேமற்ப ) 699 697 -2 (0.2%) 

லம்: வர ெசல த்திட்ட மதிப்பீ கள்  (I-IIIெதாகுதிகள்) மற் ம் 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் 

 
அட்டவைண 5: அரசாங்க ெசலவினத்திற்கான  பிரசுாிக்கப்பட்ட வைர  வர ெசல த்திட்ட   
மதிப்பீ கள் மற் ம் 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் ஆகியவற்றி ள்ள வித்தியாசங்கள்  ( பா 
பில் யன்கள்) 
 
விடயம் வர ெசல த்திட்ட 

மதிப்பீ கள் ( பா 
பில் யன்) 

திைறேசாி மதிப்பீ கள் 
( பா பில் யன்) 

ரண்பா  

ெமாத்த ெசலவினம் 2,534 2,645 -111 (4.3%) 
மீண் வ ம்(ேமற்ப ) 1,922 1,946 -24 (1.2%) 

லதனம்(ேமற்ப ) 611 697 -86 (14%) 

லம்: வர ெசல த்திட்ட உைர (I-IIIெதாகுதிகள்) மற் ம் 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் 

 
குறிப் : திைறேசாித் திைணக்களத்தின் 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் மற் ம் வைர  வர ெசல த்திட்ட 
மதிப்பீ கள் ஆகியவற் க்கிைடயிலான ெசலவின வைகப்ப த்தல் ஒத்திைசவாகக் காணப்படாைமயால் 

ரண்பா கள் ேம ம் பிாிக்கப்பட் ப்  பகுப்பாய்  ெசய்யப்பட யாெதன்ப  குறிப்பிடப்ப தல் ேவண் ம். 
 
அட்டவைண 6: கடந்த வ டங்க டன் ஒப்பி ைகயில் ெசலவினத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் 
பகுப்பாய்  
 
 2015 2016 2017 2016 

வளர்ச்சி 
2017 
வளர்ச்சி 

2011 – 2015 
வளர்ச்சி 
(காலப்பகுதியின் 
சராசாி) 

2011 – 2015 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட  
எதிர் 
உள்ளப யான  
(காலப்பகுதியின் 
சராசாி) 

மீண் வ ம் 
ெசலவினம் 

1702 1770 1946 4.0 9.9 11.9% 1.05% 

ெபா ட்க ம் 
ேசைவக ம் 

184 153 184 (16.8) 20.3 13.1% -1.90% 

சம்பளங்க ம் 
ேவதனங்க ம் 

562 590 615 5.0 4.2 13.4% -1.75% 

வட் க் 
ெகா ப்பன கள் 

       

ெவளிநாட்  77 113 123 46.8 8.8 23% 49%5 
உள் ர் 450 490 557 8.9 13.7 6.6% -1.70% 
திைறேசாியின் மீதான   130     
 
5 இலங்ைக மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்ைக   2015 இன் ப  2010-2015 வைர ெவளிநாட்  வட்  ெச த் ைகயில் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட மற் ம் உண்ைமயான மதிப்பீ  மீதான வித்தியாசம் 32% ஆகும் 
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கழி கள் 
மாற்றங்கள் 428 424 467     
கு ம்ப 
நலேனாம் ைக 

198 184 209 (7.1) 13.6 22% 2.70% 

ஓய் தியம் 156 169 182 8.3 7.7 10.7% -2.50% 
ெபா க் 
கூட் த்தாபனங்க ம் 
நி வனங்க ம் 

87 85 90 (2.3) 5.9 23% 1.90% 

லதன ெசலவினம் 588 490 697 (16.7) 42.2 13.6% -3.50% 
உண்ைமயான 
ெசாத் க்கைள 
ைகப்பற் தல் 

313 275 472 (12.1) 71.6 14.6% -7.60% 

லதன மாற்றங்கள் 274 215 225 (21.5) 4.7 13.4% -2.40% 

லம்: 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் மற் ம் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக 2015. 

 
4. மீண் வ ம் ெசலவினம் 
4.1 சம்பளங்க ம் ேவதனங்க ம் 
 
ெசலவின 
வைக 

2016.11.12 
ஆம் திகதிய 
மதிப்பீ கள் 
2017( பா 
பில் யன்கள்) 

ெமாத்த 
ெசலவி
னத்தின் 
சத தம் 

2010 – 
2015 
வளர்ச்சி 
(காலப்ப
குதியின் 
சராசாி) 

2016 
இ ந்

 
அதிகாிப்

 ( பா 
பில் ய
ன்கள்) 

ெகாள்ைக 
மாற்றங்க க்
கு 
உாித்தாக்கப்ப
ட்ட்ட  ( பா 
பில் யன்கள்)  

சாதாரண 
வளர்ச்சி 
மற் ம் சிறந்த 
நி வாகம் 
ஆகியவற்றிற்கு 
உாித்தாக்கப்ப
ட்ட  ( பா 
பில் யன்) 

சம்பளங்க ம் 
ேவதனங்க ம் 

615 23.25% 13.05% 25 N/A 25 

லம்:2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள்  மற் ம் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் வ டாந்த அறிக்ைக 2016 

 
ஊகங்க ம், எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைகக ம். 

ஊகங்கள் :  

சம்பளங்கள் மற் ம் ஊதியங்கள் மீதான ெசலவினம் 4.2% ஆல் அதிகாிக்கும் என மதிப்பிடப்ப கிற . 

நடவ க்ைககள் :  

வர ெசல த்திட்ட உைரயின் பிரகாரம் சம்பளங்கள் மற் ம் ஊதியங்கள் அல்ல  பணியாட்ெதாகுதி 
பதவியணி என்வற்றில் அதிகாிப்பிற்கான எவ்வி குறிப்பீ ம் இல்ைல. இந்தச் சூழைமவில் 4.2% 
மதிப்பிடப்பட்ட அதிகாிப்  (25 பில் யன் இலங்ைக பா) சாதாரண வளர்ச்சிைய 
எ த் க்காட்ட ம். 
 
பகுப்பாய்  : 

சம்பளங்கள் மற் ம் ஊதியங்கள் மீதான ெசலவினத்தின் சராசாி வ டாந்த வளர்ச்சி 2010 - 2015 இல் 
13.1% ஆகும். வரலாற்  ாீதியாக 2010 - 2015 காலப்பகுதியின்ெபா  அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
மதிப்பீ க க்கும் உண்ைம நிைலக்கும் இைடயிலான சராசாி வ டாந்த விலகல் 1.75% ஆக 
இ ந் ள்ள . 
 
எவ்வாறாயி ம், பல திய நி வனங்கள் வர ெசல த்திட்டத்தில் ன்ெமாழியப்பட் ள்ளன. இந்த 

ைனப் க்க க்கு, விேசடமாக பணியாட்ெதாகுதியின் ேதைவப்பா கள், ெதாழில்வாண்ைம மற் ம் 
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ேபாட்  ஈ ெசய்ைக டன் சம்பந்தப்ப வதாக இ ப்பதால் இம் ைனப் க்க க்கு எவ்வா  
நிதியீட்டம் ெசய்யப்ப ம் என்ப  மீதான ெதளி  இல்ைல. 
 
இவ்வர ெசல த்திட்ட வைகப்பாட் ன் ஒ  மதிப்பீட் ற்காக 2017 இல் அரசாங்க 
பணியாட்ெதாகுதியின் பணிநிைலப்பிாி  எந்தள க்கு மா வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப கிற  என ம், 
2017 இல் அ ல்ப த்தப்படவி க்கும் மிகுதியான சம்பளப்ப களின்/அதிகாிப் க்களின் பாிமாணம் 
பற்றி ம் கடந்த வர ெசல த்திட்ட வாக்கு திகளி ந்  ஏ ம் இ ப்பின் அவற்ைற விளக்கம் 
ெசய்வ  அவசியமான . 
 
அவதானிப் க்கள் : 

 கடந்த ஆண் களில் (2010 - 2015) ன்ைனய வர ெசல த்திட்டங்கள் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
மதிப்பீ கள் மற் ம் உண்ைம நிைலைமக க்கு இைடயிலான விலகல்கள் ெதாடர்பாக 
நியாயமான ைறயில் ெசவ்ைவயானதாக இ ந் ள்ள . 

 பணியாட்ெதாகுதியின் பதவியணியில் எந்தவிதமான அதிகாிப் க ம் இல்ைல. 4 த சம்பள 
அதிகதிப்  மாத்திரேம வழங்கப்பட்ட  என்ற கிைடக்கக்கூ ய தகவல்கைள 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  அ மானிக்க மாயின் இவ்விடயத்தில் வரலாற்  
சராசாிேயா  காணப்பட்டெபா தி ம் அதிகாிக்கப்பட்ட ெசலவினங்கள் யதார்த்த 
ாீதியானைவ என க வதற்குாிய ேவ  எந்தக் காரணங்க ம் இல்ைல. 

 கடந்த வர ெசல த்திட்ட வாக்கு திகளி ந்  மிகுதியாக ள்ள கடப்பா கள் 
ெதாடர்பாக ம், 2016 ந ப்பகுதியில் அ ல்ப த்தப்பட்ட சம்பள அதிகாிப் களின் 
பின்விைள களாக ம் எவ்வாறாயி ம் அதிக தகவல்கள் ேதைவப்ப கின்றன. அந்த 
அதிகாித்த தகவல்களின் அ ப்பைடயில் இந்த ெசலவின அதிகாிப் கள் மீள் பாிசீலைன 
ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். 

 

 

4.2 ெபா ட்க ம் ேசைவக ம் 

ெசலவின 

வைக 

2016.11.12 
ஆம் திகதிய 
மதிப்பீ கள் 

(இல. பா 

பில் யன்களி

ல்) 

ெமாத்த 

ெசலவினத்தி

ல் தம் 

2010 - 

2015 

வளர்ச்சி 

(காலப்பகு

தி சராசாி) 

2016 இ ந்  

அதிகாிப்  

(இல. பா 

பில் யன்களில் 

ெகாள்ைக 

மாற்றங்க க்கு 

உாிய  

(இல. பா 

பில் யன்களில்

) 

சாதாரண 

வளர்ச்சி 

மற் ம் 

சிறந்த 

நிர்வாகத்தி

ற்கு 

காட்டப்ப

வ  

ெபா ட்கள் 

ேசைவகள் 

184 6.9% 13.09% 31 18.4 12.6 

  லம்:  2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் மற் ம் 2015 ஆண் ன் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக 

 
ஊகங்க ம் எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைகக ம் 
ஊகங்கள் : ெபா ட்கள் ேசைவகள் மீதான ெசலவினம் 20.3% ஆல் அதிகாிக்கும் என 
மதிப்பிடப்ப கிற . அேதேவைளயில் ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் மீதான ெசலவின் வ டாந்த 
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வளர்ச்சி 2010 - 2015 காலப்பகுதியில் 13.1% சராசாியாக ள்ள . வரலாற்  ாீதியாக 2010 - 2015 
காலப்பகுதியில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட மதிப்பீ க க்கும் உண்ைம நிைலக க்கும் இைடயிலான விலகல் 
1.7% சராசாி வ டாந்த விலகலாக ள்ள 6. 
 
நடவ க்ைககள் : ெபா ட்கள் ேசைவகள் மீதான ெசலவினம் 59% ஆக (18.4 பில் யனி ந்  31 
பில் யனாக) அதிகாித் ள்ைம திய மதிப்பீ களி ந்  வந்ததாக அவதானிக்கலம். இ  12.6 
பில் யன் இலங்ைக பாய்கைள 2016 ெசலவினங்களின் 8.5% வளர்ச்சிைய ம் 2015 ஒப்பி மிடத்  
9.8% ஆன சு க்கத்ைதக்காட்  ெபா ட்கள் திய ன்ெமாழி களி ந்  வ ம் (அட்டவைண 3 ஐப் 
பார்க்க) ெபா ட்கள் ேசைவகள் மீதான ெசலவினத்தின் அதிகாிப்  (இலங்ைக பா 31 பில் யனில், 
இலங்ைக பா 18.4) ேசைவகள் மீதான ெசலவினத்தின் ஒ  சாதாரண வளர்ச்சிையக் காட் கிற . 
இந்தச் சூழைமவில் ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் மீதான மதிப்பீ  குைறத்  மதிப்பிடப்பட்டதாகத் 
ேதான் கிற . ெசலவினம் ேம ம் பரவலாக்கப்ப ம்ெபா  ெபா ட்கள் ேசைவகள் மீதான ெமாத்த 
மீண்ெட ம் ெசலவினங்களி ந்  31 பில் யன் இலங்ைக பா அதிகாிக்கிற . இலங்ைக பா 12 
பில் யனின் அதிகாிப்  கல்வித் ைறயில் ெபா ட்கள் ேசைவக க்கான மீண்ெட ம் 
ெசலவினங்க டன் ெதாடர் ைடய ன்ெமாழி களின் நிமித்தமாக ஏற்ப கிற . 
 

பகுப்பாய்  :  

2017 இல் 20.3% வளர்ச்சி 2017 இன் அ ப்பைட மீதான  (2015 உடன் ஒப்பி மிடத்  17% 

சு க்கத்ைதக் அ  கண்ட ) 2015 உடன் ஒப்பி மிடத்  2017 இல் உண்ைமயான மாற்றம் எைத ம் 

காணவில்ைல. இ தியாக 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ களில் 2016 இல் ெபா ட்கள் ேசைவகளின் 

ெசலவினத்தின் ழ்ச்சிைய எ  ஏற்ப த்திய  எனத் ெதளிவாக இல்ைல. பாரா மன்றத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர ெசல த்திட்ட வைர  மதிப்பீ களி ந்  மதிப்பி ம்ெபா  ெபா ட்கள் 

ேசைவகள் மீதான ெசலவினம் 2016 இல் 8% ஆல் வளர்ச்சியைடந்த டன் 2017 மதிப்பீ களில் 3% 

ஆல் சு ங்கி ள்ள 7 

 

2015 ஐ 2017 உடன் ஒப்பீ  ெசய் ம்ேபா  ெபா ட்கள் ேசைவகளின்  ெசலவினத்தில் ஒ  

வளர்ச்சிையக் காட்டவில்ைல. 

 

அவதானிப் கள்: 

 2016 இல் ெபா ட்கள் ேசைவகள் மீதான ெசலவினத்தில் ழ்ச்சிக்கான காரணம் மீதான 
ெதளிவின்ைம இ ப்பைத எ த் க்ெகாண்  இந்த மதிப்பீட் ல் நம்பிக்ைகையக் 
கட் ெய ப் வதற்கு ேமலதிக தகவல்கள் வழங்கப்படேவண் ய ேதைவ இ ப்ப டன், 
ெசலவின வைகப்பாடான  குைறவாக மதிப்பிடப்படவில்ைல என்ப டன் 
உ திப்ப த்தப்படேவண் ம். 

 
6 ெபா ட்கள் ேசைவகளின்  கீழ் வைகப்ப த்தப்பட்ட ெசலவினங்களின் ன்ெமாழி கள் பின் இைணப்  

அட்டவைண A4 இல் தரப்ப கிற  

7 வழங்கல்கள், பயணச் ெசல கள், ேப ைகச் ெசல கள் மற் ம் ேசைவகள் மீதான மீண்ெட ம் ெசலவினச் 

சு க்கத்தால் கணிக்கப்பட்ட  
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 ேம ம் ெபா ட்கள் ேசைவகள் மீதான அதிகாிப்ைப பாிசீ க்ைகயில் திய ன்ெமாழி கள் 
ெசலவின ள்ளிவிபரமான  பார ரமாக குைறத்  மதிப்பிடப்பட்டைம சாத்தியமாக 
இ ந்தா ம் வரலாற்  சராசாிகைள பாிசீ க்கும்ெபா  ஆகக்குைறந்த  5% வளர்ச்சி திய 
ெசலவின ன்ெமாழிவாகிய ( பா 18.4 பில் யேனா ) ேமலதிகமாக 184 பில் யன் 
இலங்ைக பாய்களின் 2015 மட்டங்கைள அ ப்பைடயாக எ க்கும்ெபா  212 பில் யன் 
இலங்ைக பாய்கள் ெமாத்தமாக ள்ள . (2015 ெசலவின மட்டத்தின் 15% வளர்ச்சி) 

 
4.3 வட் க் ெகா ப்பன  

ெசலவின 

வைக 

2017 

2016.11.12 
ஆம் திகதிய 
மதிப்பீ கள் 

(இல. பா 

பில் யன்களி

ல்) 

ெமாத்த 

ெசலவினத்தி

ன் 

ற் தம் 

2010 - 

2015 

வளர்ச்சி 

(காலப்பகு

தி சராசாி) 

2016 

இ ந்  

அதிகாிப்  

(இல. பா 

பில் யன்களி

ல் 

ெகாள்ைக 

மாற்றங்க

க்கு 

உாிய  

(இல. பா 

பில் யன்

களில்) 

சாதாரண 

வளர்ச்சி மற் ம் 

சிறந்த 

நிர்வாகத்ைத 

எ த் க் 

காட்டக்கூ ய  

இலங்ைக பா 

பில் யன்கள்) 

வட் க் 

ெகா ப்பன

 

680 25.7% 8. 9% 77   

லம்:  2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் மற் ம் 2015 ஆண் ன் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக 

 

ஊகங்க ம், எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைகக ம். 
 
ஊகங்கள் : வர  ெசல த்திட்ட உைரயின் மதிப்பீ கள் 2016 இல் 1699  பில் யனி ந்  1579 
பில் யனாக அங்கீகாிக்கப்பட்ட கடன் ெப ைக எல்ைல ழ்ச்சியைடந்ததாக மதிப்பி கிற . அதில் 
72% உள்நாட்  ெப ைககளாக ம், 28% ெவளிநாட்  கடன் ெப ைககளாக ம் இ ந்த . இந்தக் 
கடன் கலப்பான  2017 இல் ெவளிநாட்  மற் ம் உள்நாட்  வட்  மீளக்ெகா ப்பன  
கடப்பா களில் ெபௗதீக மாற்றம் ஒன்றிற்கு இட் ச்ெசல் ம் என எதிர்பார்க்கப்படவில்ைல. 
 
2010 - 2015 காலப்பகுதியில் உள்நாட்  வட் க் ெகா ப்பன கள் 6.6% சராசாி வ டாந்த 
வளர்ச்சிையக் காட் யி ப்ப டன் அங்கீகாிக்கப்பட்ட மதிப்பீ க க்கும் உண்ைம நிைலக்கும் 
இைடயிலான விலகல் 1.7% ஆக இ ந்த . அேத காலப்பகுதியில் ெவளிநாட்  வட் க்ெகா ப்பன  
23% ஆக வளர்ச்சியைடந்த டன், அங்கீகாிக்கப்பட்டவற் க்கும் உண்ைமயான 
ெகா ப்பன க க்கும் இைடயிலான விலகல் 49% ஆக உயர்வாக இ ந்த . 
 
நடவ க்ைக : வட் க்ெகா ப்பன கள் அல்ல  கடன்ேசைவகள் ெதாடர்பான வர ெசல த்திட்ட 
உைரயில் ஒ  விேசட ன்ெமாழி ம் இடம்ெபற்றி க்கவில்ைல. 
 
பகுப்பாய்  : 
2017 வட்  தம் 2016 இன் சராசாி வட்  தத்ைதவிட உயர்வாக இ க்கும் என 
எதிர்பார்க்கப்ப கிற . அத் டன் இதன் நிமித்தம் உள்நாட்  வட் க் ெகா ப்பன  2016 ஐ விட 2017 
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இல் உயர்வாக இ க்கும் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற . நாணய சீராக்கல் காணப்ப ம், இ ேவ 
அெமாிக்கெடாலர் வட்  தங்க க்கு பிரேயாகிக்கப்படக் கூ யதாக இ க்கும். வரவி க்கும் கடன்கள் 
மற் ம் அைவ ெதாடர்பான வட் க் ெகா ப்பன களின் அட்டவைண இந்தப் பகுப்பாய்விற்கு 
கிைடக்கப் ெபறவில்ைல. 
 
அவதானிப் க்கள் : 

 உள்நாட்  வட் க்ெகா ப்பன கள் கடந்த 2010 - 2015 சராசாி வளர்ச்சி தத்ைதவிட 
இரண்  மடங்கு அதிகமானதாக உள்ள டன் இந்த மதிப்பீ  பிரேயாகிக்கப்படக்கூ ய உயர் 
வட்  தங்களின் அ ப்பைடயில் ஏற் க்ெகாள்ளக் கூ யதாக ள்ள . 

 ெவளிநாட்  கடன் ெப ைககள் மீதான அ மானங்கள் மற் ம் வரேவண் ய வட் க் 
ெகா ப்பன கள் மீள்பாிசீலைனக்கு உட்ப த்தப்படேவண் ம். 2017 ஆம் ஆண்  8.8% 
வளர்ச்சி மதிப்பீ  ஒ  பார ரமான குைறந்த மதிப்பீடாக அைமவதற்கான சாத்தியம் உள்ள . 
குறிப்பாக 23% வரலாற்  சராசாி வளர்ச்சி டன் ஒப்பி மிடத் , இ  குைறந்த மதிப்பீேட 
ஆகும். ெவளிநாட்  வட் க் ெகா ப்பன க க்கான வர  ெசல த்திட்ட ெசலவினம் 
சராசாியாக 49% கணிசமான இைடெவளியில் கடந்த காலத்தில் ெதாடர்ச்சியாகக் குைறத்  
மதிப்பிடப்பட்டைம இந்த விடயத்தில் சாியான வர ெசல த்திட்ட ஏற்பா கைள 
உ வாக்குவதில் நிதியைமச்சின் பங்கி ள்ள ெசயல்விைளவற்ற பதிைவேய காட் கிற . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 மாற்றங்கள் 

ெசலவின 

வைக 

2017 2016.11.12 

ஆம் திகதிய 
மதிப்பீ கள் 

(இல. பா 

பில் யன்களில்) 

ெமாத்த 

ெசலவினத்

தின் 

ற் தம் 

2010 - 

2015 

வளர்ச்சி 

(காலப்பகு

தி) 

2016 

இ ந்  

அதிகாிப்  

(இல. பா 

பில் யன்க

ளில் 

ெகாள்ைக 

மாற்றங்க க்

கு உாிய  

(இல. பா 

பில் யன்களி

ல்) 

சாதாரண 

வளர்ச்சி மற் ம் 

சிறந்த 

நிர்வாகத்திற்காக 

காட்டப்பட்ட   

(இலங்ைக பா 

பில் யன்கள்) 

மாற் ைகக

ள் 

467 17.65% 18.5 43 19.6% 23.4 

லம்:  2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் மற் ம் 2015 ஆண் ன் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்ைக 
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ஊகங்க ம், எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைகக ம். 

 

ஊகங்கள் : நலேனாம்பல் மற் ம் மாற்றங்கள் மீதான ெசலவினங்கள் பிாிதாக பாிேசாதிக்கப்படக்கூ ய 
பல்ேவ  உட்கூ கைளக் ெகாண் ள்ளன. 
 
உள்ளக மீதான மாற் ைககளின் ெசலவினம் 2010 - 2015 காலப்பகுதியின்ெபா  வ டத்திற்கு 
சராசாி  22% ஆல் அதிகாித் ள்ள . 2017 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட வளர்ச்சி 13% ஆக உள்ள டன், 
2016 இல் ட் த் ைற மாற்றங்கள் சு ங்கியதாக மதிப்பிடப்பட்டதி ந்  ஒ  குைறந்த 
அ ப்பைட ைடயதாக உள்ளேபா ம், 2017 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட வளர்ச்சி 13% ஆக உள்ள 8. 
 
கடந்த பத்  வ டங்களாக (2010 – 2015) ஓய் தியம் ெதாடர்பான ெசல கள் வ டாந்த சராசாியாக 
10.7% அதிகாித் ள்ள . 2017 ஆம் ஆண் ற்காக மதிப்பிடப்பட்ட வளர்ச்சி 7.7% ஆகும். இந்த 
வ டங்களில் ஒப் தளிக்கப்பட்ட மதிப்பீ கள் ெதாடர்பான சராசாியான  1.5% ஆகும். இ  
ஓய் தியங்கள் ெதாடர்பான உண்ைமயான ெசலைவ விடக் குைறவானதாகும். 
2010 – 2015 காலப்பகுதிக்கான ெபா  கூட் த்தாபனங்கள் மற் ம் நி வனங்கள் ஆகியவற்றிற்கான, 
இடமாற்றங்கள் ெதாடர்பான ெசல கள் வ டாந்த சராசாி அ ப்பைடயில் 23% ஆக அதிகாித் ள்ள . 
2017 ஆம் ஆண் ற்காக மதிப்பிடப்பட்ட வளர்ச்சி 5.9% ஆகும். 2016 இல் தல் குைறமட்ட வளர்ச்சி 
2.3% ஆகும். 
 
2016-11-12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ களின் பிரகாரம், ஒட் ெமாத்தமாக ேநாக்குைகயில், உள்ளக 
மாற்றங்கள் 2016 இல் இலங்ைக பாய் 2017 இல் 424 பில் யனி ந்  464 பில் யனாக 
அதிகாிக்கும், அதாவ  10% வளர்ச்சியைட ெமன மதிப்பிடப்பட் ள்ள . 
 
 
 
 
நடவ க்ைக  
மாற்றங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், திய பிேரரைணகளின் காரணமாகேவ, ெசல களில் 46% 
(ெப ம்பா ம் இ. பாய் 20 பில் யன்) அதிகாிப்  ஏற்பட்ட . எஞ்சிய இ. பாய் 23 பில் யன் 
அதிகாிப்பான  மாற்றச் ெசல களின் ெபயரளவிலான வளர்ச்சிக்கு காரணியான  (5.5% வளர்ச்சி) 
 
பகுப்பாய் கள் 
கடந்தகால சராசாி வளர்ச்சி மட்டங்க டன் ஒப்பி ைகயில் 2017 இல் க க்கான மாற்ற 
வளர்ச்சியாக மதிப்பிடப்பட்ட வளர்ச்சியான 13.5% ஆன  குைறமதிப்பீ  ேபால் ேதான் கிற . 2017 
இல் 7.7% வளர்ச்சி ெமன மதிப்பிடப்பட்ட ஓய் திய ெசல க க்கும் இ  ஏற் ைடயதாகும், 
வரலாற்  ாீதியான சராசாி (10.7%) உயாிய வளர்ச்சி மட்டம் பாிசீ க்கப்பட ேவண் ெமன 
ஆேலாசிக்கிற . கூட் த்தாபனங்க க்கான மாற்றமான 5.9% வளர்ச்சி ம் கூட வரலாற்  ாீதியான 
சராசாிகைள விட (வ டாந்தம் 23%) குறிப்பிடக்கூ யள  குைறவானதாகும். 
 
 
8 மாற் ைககளின் கீழ் வைகப்ப த்தப்பட்ட ெசலவினங்களின் ன்ெமாழி கள் பின் இைணப்  அட்டவைண A5 

இல் தரப்ப கிற  
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அவதானிப் கள் 
 

 கடந்த கால வளர்ச்சி மட்டங்கள், லதன வர  ெசல த் திட்டங்கைள மிைகப்ப த்தி 
கூ கின்ற வரலா  ஆகியவற்ைற பாிசீ க்ைகயில், மதிப்பிடப்பட்ட மட்டங்களில் லதன 
ெசல கள் யதார்த்த ர்வமாக அைமயா  என்ற இடர் காணப்ப கின்ற . தற்ேபா  
எதிர்பார்க்கப்ப வதன் அைரவாசியான 20% வளர்ச்சிைய எ ேகாளாகக் ெகாண்  
அவசியமான/ ன் ாிைம லதனச் ெசலைவ ெவளிப்ப த் வ  பாரா மன்றத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் மிக ம் அறிவார்ந்த ஒ  அ கு ைறயாக இ க்கும்; ேம ம் 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட எஞ்சிய 20% வளர்ச்சிக்காக ேமலதிக லதன ெசல கைள வழங்குதல். 
(வ டத்தில் ன்ேனற்றங்கள் ஏற்ப வதன் காரணமாக வர  ெசல த் திட்ட ாீதியான தைடகள் 
ஏற்ப வதில்ைல) லதனச் ெசல  ெசல  ெதாடர்பிலான உ தியான அர்ப்பணிப் கைள 
ெமாத்த ேதசிய உற்பத்தியி ந்  100 பில் யனினால் அல்ல  0.7% ஆல் இ  குைறக்கும், 

லதன ெசல  அதிகாிப்  ெதாடர்பில் க தப்பட்ட ைறயான ன் ாிைமப்ப த்தல் மற் ம் 
ெகாள்ைக ாீதியான ெசயல்களின் ஸ்திரத்தன்ைம ஆகியவற்ைற இ  அ மதிக்கும் 
 

 இ ப்பி ம் அ  ெமா.ேத. உற்பத்தியில் ஒ  பங்கு என்ற வைகயில் அ  2016 ஆண் ன் 
அதிகாிப்பிைன விட 2017 அதிகாிப்பான  ஆகக் குைறந்த  என்பைத அவதானித்தல் 
ேவண் ம். அத் டன் இ  லதன ெசலவினத்தின் மதிப்பீட் ன் 5.2% ஆவ டன் இ  
வரலாற்  ாீதியான லதன ெசலவின வி மியங்க டன் ஒத்ததாக அைமகின்ற . (2010-
2015 காலப்பகுதிக்கான ெமா.ேத உற்பத்தியின் சராசாி லதன ெசலவினம் 5.5% ஆகும்) 

 
5. லதனச் ெசல  

ெசல  
வைக 

2016.11.12 

ஆம் திகதிய 
மதிப்பீ கள் 

(இ. பாய் 
பில் யன்) 

ெமாத்தச் 
ெசல  

தம் 

2010 -2015 

வளர்ச்சி 
(காலப் 

பகுதிக்கான 
சராசாி) 

2016 இல் 

அதிகாிப்  
(இலங்ைக 

பாய் 
பில் யன்) 

ெகாள்ைக 
மாற்றங்க க்கான 
பங்களிப்  
(இ. .பில் யன்) 

சாதாரண வளர்ச்சி, 

சிறந்த நி வாகம் 
ஆகியவற்றிற்கான 
பங்களிப் கள் இ. . 
பில் யன்  

லதனச் 
ெசல  

697 26.4% 13.7% 207 87 120 

லம் : 2016-11-12 ஆம் திகதிய  மதிப்பீ கள் மற் ம் இலங்ைக மத்திய வங்கி வ டாந்த அறிக்ைக. 

 

 

 

எ ேகாள்கள் மற் ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசயல்கள் 
 

எ ேகாள்கள்: 2016 தல் குைற மட்டத்தி ந்  (இ  12.1% சு க்கமாக காணப்பட்ட ) 
ைகயகப்ப த்திய உண்ைமயான ெசாத் கள் 71.6% இனால் வளர்ந் வ வதன் காரணமாக நிைலச் 
ெசலவினம் 42.2% இனால் வளர்ச்சி ம் என ஊகிக்கப்பட்ட . 
 
ெசயல்கள்: 2016 ஆம் ஆண் டன் (ெமாத்த வளர்ச்சியில் 62.5%) ஒப்பி ைகயில் 2017 இல் ெமாத்த 
அதிகாிப்பான இ. பாய் 207 பில் யனில் திய லதன ெசல  பிேரரைணகள் இ. பாய் 87 
பில் யனாக காணப்பட்ட . 
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பகுப்பாய்  
2010 – 2015 காலப் பகுதியில் உண்ைமயான ெசாத் க்கைள ைகயப்ப த்தியைமக்கான சராசாி 
வளர்ச்சி 14.6% ஆகும். வர  ெசல த் திட்டத்தில் நிதி அைமச்சினால் வழங்கப்பட்ட 
எண்ணிக்ைகயான  ெதாடர்ச்சியாக லதன ெசலைவ மிைகமதிப்பீ  ெசய் ள்ள  என்பைத 
வரலாற்  ாீதியான சான் கள் ெதாிவிக்கின்றன என்பைத க த்திற்ெகாள்வ  க்கியமானதாகும். 
கடந்த காலங்களில் (2010 – 2015) ஒப் தல் அளிக்கப்பட்ட மதிப்பீ கள் மற் ம் உண்ைமயான ெசல  
ெசய்தல் ஆகியவற்றிற்கிைடயிலான விலகல் வ டத்திற்கு சராசாியாக 7.6% ஆகும். கடந்த காலங்களில் 

லதன ெசலவில் ஏற்பட்ட குைறப் கள் நிதிச்சுற்றின் பிந்திய கட்டத்தில் ெசல கைள ஏற்ப த்திய . 
இதன் காரணமாக ெசல கைள குைறத்தல் ெதாடர்பில் தற்கா க தீர்மானங்க க்கு இட் ச் 
ெசன்ற டன், ன் ாிைம ெதாடர்பில் தீர்மானிப்பதற்கான பாரா மன்றத்தின் ஆற்றைல ம் 
குைறத்த . 
 
அவதானிப் கள் 
 கடந்த கால வளர்ச்சி மட்டங்கள், லதன வர  ெசல த் திட்டங்கைள மிைகப்ப த்தி கூ கின்ற 

வரலா  ஆகியவற்ைற பாிசீ க்ைகயில், மதிப்பிடப்பட்ட மட்டங்களில் லதன ெசல கள் 
யதார்த்த ர்வமாக அைமயா  என்ற இடர் காணப்ப கின்ற . தற்ேபா  எதிர்பார்க்கப்ப வதன் 
அைரவாசியான 20% வளர்ச்சிைய எ ேகாளாகக் ெகாண்  அவசியமான/ ன் ாிைம லதனச் 
ெசலைவ ெவளிப்ப த் வ  பாரா மன்றத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் மிக ம் அறிவார்ந்த ஒ  
அ கு ைறயாக இ க்கும்; ேம ம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட எஞ்சிய 20% வளர்ச்சிக்காக ேமலதிக 

லதன ெசல கைள வழங்குதல். (வ டத்தில் ன்ேனற்றங்கள் ஏற்ப வதன் காரணமாக வர  
ெசல த் திட்ட ாீதியான தைடகள் ஏற்ப வதில்ைல) 

 
லதனச் ெசல  ெசல  ெதாடர்பிலான உ தியான அர்ப்பணிப் கைள 100 பில் யனினால் இ  

குைறக்கும், லதன ெசல  அதிகாிப்  ெதாடர்பில் க தப்பட்ட ைறயான ன் ாிைமப்ப த்தல் 

மற் ம் ெகாள்ைக ாீதியான ெசயல்களின் ஸ்திரத்தன்ைம ஆகியவற்ைற இ  அ மதிக்கும். 2016 ஆம் 

ஆண் டன் ஒப்பி ம் ேபா  2017 ஆம் ஆண் ன் வளர்ச்சி தம் குைவறவாகக் காணப்ப வைத 

அவதாணித்தல் க்கியமானதானகும். அ  ெதா.ேத. உற்பத்தியில் ஒ  பங்கு என்ற வைகயில் அ  

லதன மதிப்பீட் ன் 5% குைறவாகக் காணப்பட்ட . இ  வரலாற்  ாீதியான வி மியங்க டன் 

ஒத்ததாக அைமகின்ற . (2010-2015 காலப்பகுதிக்கான ெமா.ேத உற்பத்தியின் சராசாி லதன 

ெசல னமாக அைம ம்) 

 

 

 

 
பிற்ேசர்க்ைக  

 

 அட்டவைண அ1: 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள் என அரசாங்க நிதி பற்றிய கு விற்கு 
கிைடக்கப்ெபற்ற வ மான மதிப்பீ கள் 

பா. பில் யன் 2015 2016 2017

வாி வ மானம்       1,356       1,432        1,821 
  93% 91% 91%
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வ மான வாி           263           236            335 
  18% 15% 17%

கூட் ற             156            110             158 
  11% 7% 8%

உைழக்கும் ேபா  ெச த் தல்              26              32               51 
  2% 2% 3%

வட்  மீதான வாி              63              68               84 
  4% 4% 4%

தனிப்பட்டைவ              11              15               22 
  1% 1% 1%

ெபா ளாதார ேசைவகள் வாி                6              11               20 
  0% 1% 1%

ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் மீதான வாி           804           854        1,086 
  55% 54% 54%

ேசர் ெப மதி வாி            220            315             380 
  15% 20% 19%

உற்பத்தி  வாி            498            444             575 
  34% 28% 29%

சாராயம்            105            130             180 
  7% 8% 9%

சிகரட்              80              85             105 
  5% 5% 5%

ேமாட்டார் வாகனம்            263            180             230 
  18% 11% 11%

ெபற்ேறா யம்              45              45               55 
  3% 3% 3%

ஏைனயைவ                4                4                 5 
  0% 0% 0%

நாட்ைட கட் ெய ப் ம் வாி              45              54               66 
  3% 3% 3%

ெதாைலத்ெதாடர்பாடல் விதிப்பன              33              35               43 
  2% 2% 2%

வாகன வாிகள் மற் ம் ஏைனயைவ                8                6               22 
  1% 0% 1%

வாிகள் மற் ம் ெவளிநாட்  வர்த்தகம்           289           342            400 
  20% 22% 20%

இறக்குமதிகள்            132            135             165 
  9% 9% 8%

ெசஸ்              46              55               60 
  3% 3% 3%
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அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள் வாி              52              60               65 
  4% 4% 3%

கப்பற் ைற மற் ம்’ விமானத் ைற வாி              59              92             110 
  4% 6% 5%

வாி சாரா வ மானம்             99           144            189 
  7% 9% 9%

ெசாத்  வ மானம்              37              57               89 
  3% 4% 4%

குற்றப்பணம்,கட்டணங்கள்,விதிப்பணம்              45              65               73 
  3% 4% 4%

ஏைனயைவ              17              22               27 
  1% 1% 1%

ெமாத்த வ மானம்       1,455       1,576        2,010 
  100% 100% 100%

ஆதாரம் : 2016.11.12 ஆம் திகதிய மதிப்பீ கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
அட்டவைண அ2 : அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அவதானிப் களின் பிரகாரம் வ மான 

மதிப்பீ க க்கான உத்ேதச தி த்தங்கள் 

  

2016.11.12 ஆம் 
திகதிய மதிப்பீ களின் 

அ ப்பைடயில்  

அவதானிப் களின் அ ப்பைடயில் 
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2017 உத்ேதச தி த்தங்கள் 
2017 

தி த்திய  2017 

இ. பா 
பில் யன் 

ெமா.ேத.
உ %  

இ. பா 
பில் யன் 

ெமா.ேத.உ 
% 

இ. பா 
பில் யன் 

ெமா.ேத
.உ % 

வாி வ மானம் 1,821 13.5 -126 -0.9 1,695 12.6

வ மான வாி 335 2.5 -38 -0.3 297 2.2

கூட் ற  158 1.2 -26 -0.2 132 1.0

உைழக்கும் ேபா  
ெச த் தல் 

51 0.4 -12 -0.1 39 0.3

பி த் ைவக்கும் வாி 84 0.6  0.0 84 0.6

ெபா ட்கள் மற் ம்
ேசைவகள் மீதான வாி 

1,086 8.0 -48 -0.4 1038 7.6

ேசர் ெப மதி வாி 380 2.8 10 0.1 390 2.9

உற்பத்தி வாி 575 4.3 -58 -0.4 517 3.8

சாராயம் 180 1.3 -22 -0.2 158 1.2

சிகரட் 105 0.8 0 0.0 105 0.8

ேமாட்டார் வாகனம் 230 1.7 -36 -0.3 194 1.4

ெபற்ேறா யம் 55 0.4 0 0.0 55 0.4

ஏைனயைவ 5 0.0 0 0.0 5 0.0

ெவளிநாட்  வர்த்தகம் 
மீதான வாி 

400 3.0 -40 -0.3 360 2.7

இறக்குமதி மற் ம் ெசஸ் 225 1.7 -25 -0.2 200 1.5

பீ.ஏ.எல் மற் ம் எஸ்.சீ.எல் 175 1.3 -15 -0.1 160 1.2

 

 
அட்டவைண அ3: அரசாங்க அரசாங்க நிதி பற்றிய  கு வின் அவதானிப் களின் பிரகாரம் ெசல  
மதிப்பீ க க்கான உத்ேதச தி த்தங்கள் 

 

2016.11.12 ஆம் 
திகதிய 

அவதானிப் களின் அ ப்பைடயில் 
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மதிப்பீ களின் 
அ ப்பைடயில் 

2017 உத்ேதச தி த்தங்கள் 2017 தி த்திய  2017 

இ. பா. 
பில் ய

ன் 

ெமா.ேத.
உ %  

இ. பா. 
பில் யன் 

ெமா.ேத.
உ %  

இ. பா. 
பில் ய

ன் 

ெமா.ேத.
உ %  

ெமாத்த ெசல னம்  2,645 19.6 -64.0 -0.5 2,579 19.1

மீண்ெட ம் 
ெசலவினம்  

1946 14.4 36.0 0.3 1982 14.7

சம்பள ம் 
ேவதன ம் 

615 4.6 0 0.0 615 4.6

ெபா ட்க ம் 
ேசைவக ம் 

184 1.4 28 0.2 212 1.6

வட் க் 
ெகா ப்பன கள் 

680 5.0
கணிப்பிடப்பட ள்ள

0.0 680 5.0

மாற்றங்கள் 467 3.5 8 0.1 475 3.5

லதனச் ெசலவினம் 697 5.2 -100.0 -0.7 597 4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவைண A4 : ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் ெசலவின் கீழ் திய ெசல  ன்ெமாழி  

ஒ க்கீ கள் 
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பிேரரைண அைமச்சு ெதாைக 
மில் ய
ன்  

விவசாயிக க்கு அதிக பால் த ம் பசுக்கைள வழங்குதல் விவசாய அைமச்சு 400 

சிறிய அளவிலான ேகாழி விற்பைனயாளர்க க்கு 
குளிர்சாதனப் ெபட் கைள வழங்குதல் 

கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்சு 

75 

மினிப்ேப இட கைர, கித் ள் கம், ன்ெதனி ஆ  

மற் ம் தாரா ரம் குளம் ஆகிய னரைமப் க க்கு 
உத தல் 

நீர்ப்பாசனம் மற் ம் நீர் 
வளங்கள் காைமத் வ 
அைமச்சு 

600 

ெபாலன்ன ைவ, மன்னார், வ னியா, ெமானராகல, 

அம்பாைற, அம்பாந்ேதாட்ைட, அ ரா ரம் மற் ம்  

மட்டக்களப்  ஆகிய இடங்களில் நிலநீைர ேமற்பார்ைவ 
ெசய்வ  ெதாடர்பான ன்ேனா க் க த்திட்டங்கைள 
நைட ைறப்ப த்தல். 

நீர்ப்பாசனம் மற் ம் 
நீர்வளங்கள் காைமத் வ 
அைமச்சு 

200 

 

சகல பாடசாைலக க்கும் மின்சாரம், நீர், ப்பரவாக்கல் 

வசதிகள் ேபான்ற அ ப்பைட வசதிகைள வழங்குதல் 

கல்வி அைமச்சு 2000 

 

உயர்தர ஆசிாியர்க க்கும் மாணவர்க க்கும் இலவசமாக 
“ெடப்” வழங்குதல் 

கல்வி அைமச்சு 5000 

 

ஒவ்ெவா  பாடசாைல ம் ஆகக்கூ ய  50 கணனிகைள 

வாடைகக்கமர்த் வதற்கான ஏற்பா  ெசய்தல் 

கல்வி அைமச்சு 5000 

 

1000 இயற்ைக திறன் ெகாண்ட மாணவர்க க்கு உத ம் 

கமாக “சுபாக’ லைமப்பாிசில் திட்டம் 

கல்வி அைமச்சு 30 

அரச ஆதர  பாடசாைலக க்கும் அக்ரஹார காப் தி 

நன்ைம திட்டம், ெசாத் க் கடன், இடர் கடன் வசதிகள் 

ஆகியவற்ைற வழங்குதல். 

கல்வி அைமச்சு 25 

பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் பாடத்திட்டம் சாராச் 
ெசயற்பா களி ம் ஈ ப வதற்கு உற்சாகப்ப த்தல் 

உயர்கல்வி, ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சு 

100 

அரசாங்கப் பல்கைலக்கழகங்க க்கு ெசல்ல யாத 
மாணவர்க க்கான கடன்திட்டம் 

உயர்கல்வி, ெந ஞ்சாைலகள் 

அைமச்சு 

300 

பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு வால் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட அரச சார்பற்ற நி னங்களில் கல்வி 
இளமாணி பாடெநறிகைள ெதாடர்வதற்காக 5000 
மாணவர்க க்கான கடன்திட்டம் 

உயர் கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு 

100

அரச ெதாழில்பயிற்சி நி வனங்களில் பயிற்சிப் 
பாடெநறிகைள ெதாடர்வதற்காக மாணவர்க க்கான 

லைமப்பாிசில்கள் 

திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் 
ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சு 
 

300 

ஆைடத் ெதாழில், சுகாதாரப் பராமாிப் , வி ந்ேதாம்பல் 
மற் ம் நிர்மாணத் ைறகளில் தனியார் ைறயால் 
பயிற் விக்கப்படவி க்கும் 10,000 இைளஞர்க க்கான 
உத ப் ப  

திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் 
ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சு 

300 

கண் பி க்கப்படாத சி நீரக ேநாய்த் த ப்  சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ அைமச்சு 

750

தாதியர் பயிற்சிப் பாடசாைலகைள ேமம்ப த்தல் சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் 200
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சுேதச ம த் வ அைமச்சு 
சுகாதார அதிகாாிகள் நாட் ன் ஒவ்ெவா  

ன்பள்ளிக க்கும் விஜயம் ேமற்ெகாள்ளல் 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ அைமச்சு 

50 

ஏற் மதிைய ம் ேநர  ெவளிநாட்  தலீ கைள ம் 
அதிகாிப்பதற்கு சர்வேதச ாீதியிலான சந்ைதப்ப த்தல் 
நடவ க்ைக 

ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் 
அைமச்சு

1,000

ெகா ம்  சந்ைதக் கண்காட்சி ஏற் மதி அபிவி த்தி சைப/ 
இலங்ைக சுற் லா ேமம்பாட்  
பணியகம்/ இலங்ைக ேதயிைல 
சைப 

50 

தனியார் சுதந்திர வர்த்தக வலயங்க க்கு அதிேவகப் 
பாைத ஒ ங்ைக டன் ேசரத்த்  காணி, மின்சாரம் 
மற் ம் நீர் வசதிகைள வழங்கல் 

அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 
அைமச்சு 

1,000 

வர்த்தக ஊக்குவிப்  நடவ க்ைககள் ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சு 

50

சர்வேதச ெவசக் தினத்ைத ெகாண்டா தல் த்தசாசன அைமச்சு 250
சனாதிபதிச் ெசயலகத்தால் மதவழிபாட் த் தலங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்தல் 

சனாதிபதிச் ெசயலகம் 50 

மதவழிபாட் த் தலங்களின் னரைமப்ைப 
வசதிப்ப த்தல் 

சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய 
அ வல்கள் அைமச்சு 

25 

பிாிெவனாக்களின் உட்கட்டைமப்  மற் ம் பிாிெவனா 
ஆசிாியர்களின் ஆற்றல் வி த்தி  

த்தசாசன அைமச்சு 50 

சி வர்கள் மற் ம் இைளஞர்கள் மத்தியி ள்ள 
திறைமசா கைள கண் பி ப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம்  

விைளயாட் த் ைற அைமச்சு 50 

க்கியமான சர்வேதச ேபாட் களில் இலங்ைகைய 
பிரதிநிதித் வப்ப த் வதற்காக ேதசிய மட்ட 
ெமய்வல் னர்க க்கு ஆதரவளித்தல் 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சு 100 

விைளயாட்  பயிற் ந க்கும் 
பயிற் விப்பாளர்க க்குமான ஆற்றல் வி த்தி  

விைளயாட் த் ைற அைமச்சு 50 

ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம்  அரசக ம 
ெமாழிகள் ஆகியவற்றின் ேமம்பா   

ேதசிய சகவாழ் , 
கலந் ைரயாடல் மற் ம்  
அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சு 

300 

ெமாத்தம்  18,405 
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அட்டவைண அ5: ைகமாற்றல்களின் கீழ் திய ெசலவின ன்ெமாழி  ஒ க்கீ கள்  

 

ன்ெமாழி  அைமச்சு பணத்ெதாைக 
பாய் 

மில் யன்களில்  
விவசாயிகள், விவசாய அைமப் கள் மற் ம் 
ேவளாண் பதப்ப த்தல் நி வனங்க க்கான  50% 
ச ைக வட் க் கடன் வழங்கல் 

கமத்ெதாழில் அைமச்சு/
நிதி அைமச்சு 

400 

விவசாயத்ைத ெபாறி ைறப்ப த் வைத 
ேமம்ப த் வதற்கான ச ைக வட் க் கடன் திட்டம் 

கமத்ெதாழில் அைமச்சு/ 
நிதி அைமச்சு 

50 

50%  ச ைக வட்   வழங்கி தனியார் ைற 
தலீட்டாளர்கைள ஒப்பந்த அ ப்பைடயிலான 

விவசாயத்தில்  தலீ  ெசய்ய ஊக்கமளித்தல் 

கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்சு 

350 

சிறிய அளவிலான ேகாழி வளர்ப்  வர்ததகர்க க்கு 
குளிர்சாதனப் ெபட் கைள வழங்கல்  

கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்சு 

75 

மீன் வளர்ப்  நிைலயங்கைள தாபிப்பதற்கு திய 

ரணமான கிராமிய கடன் திட்டம் 

கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்சு 

100 

2,000  ச் ெச  வளரப் ப் பண்ைணகைள 
தாபிப்பதற்கு 50%  ச ைக வட் க் கடன் வழங்கல் 

கமத்ெதாழில் அைமச்சு/ 
நிதி அைமச்சு 

50 

அலங்கார மீன் வளர்ப்  ைகத்ெதாழில் ைறக்காக 
50%  ச ைக வட் க் கடன் வழங்கல் 

கமத்ெதாழில் அைமச்சு/ 
நிதி அைமச்சு 

25 

1,000  மிகத்திறைமயான சி வர்க க்கு ஆதரவளிக்க 
“சுபாக” லைமப்பாிசில் திட்டம்  

கல்வி அைமச்சு 30 

மாற் த்  திறனாளி சி வர்க க்கான விேசட கல்வி 
ைறயின் ேமம்பா ம்  நாட்ப யின் அதிகாிப் ம் 

கல்வி அைமச்சு 175 

அரச சார்ந்த பாடசாைலக க்கான ேமலதிக 

ஆக்ரகார காப் தி நலன் திட்டம், ஆதன கடன் 
மற் ம் இடர் கடன் வசதிகள் 

கல்வி அைமச்சு 25 

மாணவர்க க்கான பா 200,000 சுகாதாரக் 
காப் தி 

கல்வி அைமச்சு 2,700 

உலகி ள்ள சிறந்த பல்கைலக்கழகங்க க்குச் 
ெசல்வதற்காக அரச பல்கைலக்கழகங்களில் பயி ம் 
திறைமயான பட்டதாாிக க்கான லைமப்பாிசில் 
திட்டம் 

உயர் கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு 

500 

கிராம அ வலர் பிர   ஒவ்ெவான்றி ம் ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட  இைளஞர்க க்கு வட் யில்லாக் 
கடன் வழங்குவதற்காக ஒவ்ெவா  பாரா மன்ற 
உ ப்பின க்கும் பா 1 மில் யன் 
வழங்ப்பட ள்ள . 

ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்சு 

7,000 

ச ைக வட் க் கடன் திட்டம் சுற் லாத் ைற அைமச்சு 
அபவி த்தி மற் ம் 

கிறிஸ்த்த அ வல்கள் 

500 

தற்ேபா ள்ள காப் தித் திட்டத்ைத விஸ்தாித்த ம் உள்ளக அ வல்கள், 50 
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பலப்ப த்த ம் வடேமல் அபிவி த்தி 
மற் ம் கலாசார 
அ வல்கள் அைமச்சு 
 

மின்சார வாடைக கார்கைள ஊக்குவிப்பதற்காக 50% 
ச ைக வட் க்  கடன் வழங்கல் 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சு 
 

200 

பாடசாைல ேவன்கைள தரம் உயர்த்த 75% ச ைக 
வட்  கடன் வழங்கல் 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சு 
 

150 

100,000 க க்காக பா 200,000 வைரயிலான 
50%  ச ைக வட் க் கடன் வழங்கல் 

நிதி அைமச்சு 1,000 

அங்க ன ற்ற பைட ரர்க க்கு ஓய் தியம் 
வழங்கல் 

பா காப்  அைமச்சு 3,500 

பங்களிப்  ஓய் திய நிதியம் ெபா  நிர்வாக அைமச்சு
 

1,000 

வியாபார ன்ென ப் களில் ஈ ப வைத 
ஊக்கமளிப்பதற்காக  ஆகக் குைறந்த  1,000  அரச 
பல்கைலக்கழக பட்டதாாிக க்கு பா 1.5 மில் யன் 

ச் ச ைக வட் க் கடன்கைள வழங்கல்  

உயர் கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு 

150 

ஊடகவியலாளர்க க்கு தம  உபகரணங்கைள தரம் 
உயரத்திக்ெகாள்வதற்காக கடன் ெபற் க்ெகாள் ம் 
ேபா  ச ைக வட்   

பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் 
ெவகுசன ஊடக அைமச்சு 

25 

பா 2,000 ஐ விட ம்  அதிகமான மாதாந்த 
மின்சாரக் கட்டணம் உைடய கள் சூாிய சக்திக்கு 
மா வதற்காக ச ைக வட்   

மின்வ  மற் ம் 
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சு 

1,500 

ெமாத்தம்  19,555 

 

 

 


