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பிரிவு 1: அறிக்ககக்கான அறிமுகம் 

1.1. பின்னணி 

2020 ஆம் ஆண்டு கநாவம்பர ் மாதம் 17 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் 

சமரப்்பிக்கப்பட்ட 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு கசலவுதத்ிட்டம், குறித்த 

ஆண்டில் வரி மூலம் கபாதுமக்கைிடம் இருந்து கபற்றுக்ககாை்ளும் வருமானம் 

மற்றும் கசலவினங்களுக்கான அரசாங்கத்தின் திட்டங்கரை 

குறிப்பிடுகின்றது. இந்த திட்டங்கை் நிரறமவற்றுத் துரறயின் கபாது நிதியின் 

முகாரமத்துவத்துக்கான முக்கிய கூறுகரை உருவாக்குகின்றன. ஆகமவ, 

அவ்வாறான திட்டங்கரை உருவாக்குவதில் பயன்படுதத்ப்பட்ட 

அனுமானங்கை் மற்றும் மதிப்பீடுகை் கபாதுநலன் கருதி தீவிர பகுப்பாய்வுக்கு 

உட்படுதத்ப்பட மவண்டும். 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவிற்கு (COPF) வழங்கப்பட்ட ஆணையின் பிரகாரம் 

இந்த பபாது அறிக்ணகயானது பவறிட்டட ரிசரச்ினால் பதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த அறிக்ணகயானது வரவு பசலவுத்திட்டத்தின் மதிப்பீடுகளில் 

பயன்படுதத்ப்பட்ட நிதி, நிதிசார ் மற்றும் பபாருளாதார அனுமானங்கள் 

பற்றிய பகுப்பாய்வு மற்றும் மதிப்பீடுகணள வழங்குகின்றது. 

இவ்வறிக்ணகயானது பாராளுமன்றம், அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு (COPF) 

உட்பட பரந்துபட்ட பங்குதாரரக்ணள அறிவுருத்துவணத இலக்காகக் பகாை்டு 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்ணகயின் வருடாந்த வரவு பசலவுத்திட்டம் 

சம்பந்தமாக காத்திரமான ஈடுபாட்ணட பாராளுமன்றத்திலும் பபாதுமக்கள் 

மத்தியிலும் அதிகரிக்க இந்த அறிக்ணகயின் உள்ளடக்கம் உதவும் என 

பவறிட்டட ரிசரச் ்நம்புகின்றது.  

இந்த மதிப்பீடானது மூன்று மூலாதாரங்கரை அடிப்பரடயாகக் ககாண்டது: 

(1) 17 கநாவம்பர ் 2020 பாராளுமன்றத்தில் சமரப்்பிக்கப்பட்ட 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கான வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயில் வழங்கப்பட்டுை்ை 

கபறுமானங்கை் (2) 17 கநாவம்பர ் 2020 பாராளுமன்றத்தில் வழங்கப்பட்ட 2021 

ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு கசலவுத்திட்ட முன்வரரபுகை் (3) நிதியரமசச்ினால் 

COPF க்கு வழங்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட விரிவான மதிப்பீடுகை். 

இந்த ஆய்வு மபரினப் கபாருைாதாரக் கட்டரமப்பு (கடன் முகாரமத்துவம், 

பணவீக்கம், வட்டி வீதங்கை், நாணய மாற்று வீதங்கை், நிதிப் பற்றாக்குரறகை் 

மற்றும் கமாத்த உை்நாட்டு உற்பதத்ி வைரச்ச்ி கதாடரப்ாக) மற்றும் 

எங்ககல்லாம் அனுமானங்கை் குறிப்பிடப்பட்டுை்ைனமவா அங்கு 

அரசாங்கத்தின் கபாருைாதார அனுமானங்கரை கவனத்தில் ககாை்கின்றது. 

இந்த மதிப்பீட்டில் பயன்படுதத்ப்பட்ட அரனத்துப் கபறுமானங்களும் நடப்பு 

கபறுமதியிமலமய வழங்கப்பட்டுை்ைன. 

பாராளுமன்றம் நிணறடவற்றுத் துணற உள்ளடங்கலாக பபாதுமக்கள் மற்றும் 

இதர பங்குதாரரக்ணள அறிவுறுத்துவதற்கு டமலதிகமாக இம்மதிப்பீடானது 

குறிதத் தகவல்களிற்கான அணுகணல டமம்படுத்துவதற்கும்; வரவு 

பசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகணள உருவாக்கும் நணடமுணறகணள டமம்படுதத்வும் 

பங்களிப்பு பசய்கின்றது.  இணவயாவன ஒரு நடுத்தர காலப்பகுதியில் 

சிறப்பாக வடிவணமக்கப்பட்ட வரவுபசலவுத் திட்டங்கணள வகுக்க ஏதுவாக 
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அணமயும் என்றும் இதன் மூலம் முன்டனற்றகரமாக பபாது நிதி நிரவ்ாக 

பயை்பாடுகணள அணடயலாம் எனவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது.    

1.2. தகைகள் மற்றும் தகுதிகள் 

இந்த ஆய்வு அறிக்ரகயானது வரவு கசலவுத்திட்ட உரர 

பாராளுமன்றத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டதன் பின்னர ் கதாடங்கியது மாத்திரம் 

இல்லாமல் வரவு கசலவுத்திட்ட விவாதங்கை் முடிவரடவதற்கு முன்னராக 

பகுப்பாய்வுகரை நிரறவு கசய்ய மவண்டிய மநாக்கதத்ினால் மிகவும் 

சவாலான காலக்ககடுவின் மத்தியில் முன்கனடுக்கப்பட்டது. அத்துடன் 

கவவ்மவறு வடிவங்கை் மற்றும் பல மூலங்கைின் ஊடாக வழங்கப்பட்ட 

தரவுகைில் காணப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசங்கை் மற்றும் மவறுபட்ட 

கணக்கியல் நியமங்கை் பாவிக்கபட்டிருந்தது இந்த அறிக்ரகரய 

தயாரிப்பதில் மமலதிகமான சவாலாக காணப்பட்டது.  

1.3. கண்ணணாை்ைம் 

வருடாந்த வரவு கசலவுத்திட்ட விவாதமும், அத்திட்டத்ரத பாராளுமன்றத்தில் 

நிரறமவற்றுவதும் அரசாங்க நிதி முகாரமத்துவத்தில் மிக முக்கியமான 

நரடமுரற ஆகும். நாட்டிரன வைரச்ச்ிப் பாரதக்கு ககாண்டு கசல்வதற்காக 

திட்டமிடப்பட்டுை்ை புதிய ககாை்ரககை் மற்றும் நடவடிக்ரககரை 

அறிவிக்கும் மிக முக்கிய நிகழ்வாக இது அரசாங்கத்திற்கு 

காணப்படுகின்றது. எனினும், அவ்வாறான ஒவ்கவாரு திட்டமும் அரசாங்க 

நிதியில் தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். எனமவ, வரவு கசலவுத்திட்டம் இறுதியாக 

ஏற்றுக்ககாை்ைப்படும் மபாது அதில் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை அரனத்தும் 

நாட்டிற்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகின்றது. நன்றாக கசயற்படும் 

ஜனநாயகத்தில், அரசாங்க நிதி முகாரமத்துவத்தின் நரடமுரற மற்றும் 

கவைிப்பாடுகைில் கபாது மக்கைின் ஈடுபாடு வலுவாகக் காணப்பட 

மவண்டும். 

எனமவ, வரவு கசலவுத் திட்டத்திற்கு ஆதாரமான தகவல்கைின் தரம், 

மதிப்பீடுகை் மற்றும் அனுமானங்கரை கபாதுமக்கை் புரிந்துககாை்வதுடன், 

ஈடுபடுட மவண்டும் என்பரத மீை வலியுறுத்த மவண்டிய அவசியம் இல்ரல. 

கடந்த காலங்கைில், ஒப்புதல் அைிக்கப்பட்ட பல வரவு கசலவுத்திட்டத்தின் 

திட்டங்கை் பின்னர ் கிடப்பில் மபாடப்பட்டன அல்லது பாரியைவு மாற்றம் 

கசய்யப்பட்டன. ஏகனன்றால் இந்த திட்டங்கரை வகுப்பதற்கு 

எடுத்துக்ககாை்ைப்பட்ட மதிப்பீடுகை் மற்றும் அனுமானங்கை் பின்னர ்

தவறானரவ எனக் கண்டறியப்பட்டன. அவ்வாறான திருத்தங்கை் அதிக 

கசலவிரனக் ககாண்டரவ என்பதுடன், அரசாங்க நிதி முகாரமத்துவத்தின் 

மதால்விகை் எனவும் குறிப்பிடலாம். வரவு கசலவுத்திட்ட நிகழ்முரறகைின் 

மபாது அரசாங்க நிதி முகாரமத்துவத்தில் மமம்பாடு மதரவ என 

கபாதுமக்கை் மகாருவதன் மூலமும், கடுரமயான மற்றும் உறுதியான 

பாராளுமன்ற விவாதங்கரை முன்கனடுப்பதன் மூலமும் இவ்வாறான 

மதால்விகரை குரறக்க முடியும். எனினும், கபாதுமக்கைின் மகாரிக்ரக 

மற்றும் பாராளுமன்றத்தில் தரக்்கரதீியான விவாதத்திற்கு தரடயாக 
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இருப்பது கபாது மக்களுக்கும், பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ளுக்கும் 

கிரடக்கும் தகவல்கை் மற்றும் பகுப்பாய்வுகைின் பற்றாக்குரற ஆகும்.  

இந்த அறிக்ரக கவரிட்மட ரிமசரச்ச்ினால் கதாகுக்கப்பட்டுை்ைதுடன்,  

இரணய மமரடயான PublicFinance.lk எனப்படும் தைத்தில் கவைியிடப்படும். 

அதன் ஊடாக, கபாதுமக்கை் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ை் 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கான வரவு கசலவுத்திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நிதி, நிதிசார ்

மற்றும் கபாருைாதார அனுமானங்கை் மற்றும் வருமானம் மற்றும் கசலவின 

மதிப்பீடுகைின் மபாதுமான தன்ரம, நம்பகதத்ன்ரம மற்றும் 

துல்லியத்திரன புரிந்துககாை்வதற்கு PublicFinance.lk உதவும். அவ்வாறு 

கசய்வதன் மூலம், எங்கு கசம்ரமப்படுத்த மவண்டும், என்பரதப் 

பாராளுமன்றம் உட்பட இதர பங்குதாரக்ை் புரிந்துககாை்வதற்கும் 

அரசாங்கமும் நிரறமவற்றுத்துரறயும் மாற்றத்ரத ஏற்படுத்த எங்ககங்கு 

ஈடுபாடு காட்டமவண்டும் என்பரத புரிந்து ககாை்வதற்கும் இந்த மதிப்பீடு 

உதவும். 

ததாைரச்ச்ியாக நிகழும்  ணமாசமான மதிப்பீடுகள் 

கடந்த காலத்தில் அரசாங்கத்தின் வருமானம் குறிப்பிடத்தக்க அைவு, 

கதாடரச்ச்ியாக அதிகரித்மத மதிப்பிடப்பட்டுை்ைது. மதிப்பிடப்பட்ட 

வருமானம் மற்றும் உண்ரமயான வருமானத்துக்கு இரடயில் அதிக 

இரடகவைி காணப்படும் இந்தப் மபாக்கானது கதாடரச்ச்ியாக அதிகரித்து 

வருகின்றது. அதிகைவான விலகல் மபாக்கு ரூ.458 பில்லியன் 2019 ஆம் 

ஆண்டில் பதிவாகியிருந்தது. 

காை்சி 01: வருமானம், தசலவினம் மற்றும் வரவுதசலவுத்திை்ை 

மீதியில் காணப்படும் மதிப்பீை்டு இகைதவளி 

 

அரசாங்க வருமானம் தவறாகக் கணக்கிடப்படுவது கபாருைாதாரத்தில் 

கடுரமயான பின்விரைவுகரை ஏற்படுத்துகின்றது. வரவு கசலவுத்திட்டதர்த 

கசயற்படுத்துவதற்கு மபாதுமான வருமானம் காணப்படவில்ரல என்றால், 

பாராளுமன்றத்துக்கு வழங்கப்பட்ட கசலவின உறுதிப்பாடுகரை அரசாங்கம் 



 
 

Page 8| 57 
 

குரறக்க மவண்டும் அல்லது கசலவினங்களுக்கு நிதியைிப்பதற்கு கடன் 

வாங்குவரத அதிகரிக்க மவண்டும். இது கடந்த சில ஆண்டு கபறுமானங்கை் 

மூலம் கதைிவாகத ்கதரிகின்றது. 

அை்ைவகண 1: உண்கமயான மற்றும் மதிப்பிைப்பை்ை வருவாய் 

பிரிவுகளுக்கு இகையிலான ணவறுபாடு மற்றும் COPF பரிந்துகரகள் (ரூ 

பில்லியன்) 

வருவாய் கூறு 2018 2019 

வருமான வரி -60 43 

தபறுமதி ணசர ்வரி (VAT) -88 -85 

சுங்க வரி -51 -194 

இறக்குமதித் தீர்கவகள் -78 -42 

மற்கறய வரிகள் -45 -65 

வரி இல்லாத 

வருமானங்கள் 24 -111 

மூலம்: அரசாங்க நிதி கதாடரப்ான குழுவின் 2018 மற்றும் 2019 வரவு 

கசலவுத்திட்டங்களுக்கான அறிக்ரக, நிதியரமசச்ின் ஆண்டறிக்ரககை் 

வருமானதர்த அதிகரித்து மதிப்பிடுவது மாத்திரமன்றி, வட்டிக் 

ககாடுப்பனவுகரை குரறத்து மதிப்பிடுவதும் வரவு கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீடுகைில் காணப்படும் பிரசச்ிரனக்குறிய ஒரு வழக்கமாக 

காணப்படுகின்றது. கடந்த ஐந்து வருட காலத்தில் வட்டிக் ககாடுப்பனவின் 

மதிப்பீட்டிரன உண்ரமயான கதாரகயுடன் ஒப்பிடும் மபாது ஏற்படும் 

மவறுபாடு அல்லது பற்றாக்குரற 10% ஆகும். 2019 ஆம் ஆண்டிரனத ்தவிரத்்து 

ஏரனய அரனத்து ஆண்டுகைிலும் வடட்ிக்ககாடுப்பனவுகை் கதாடரச்ச்ியாக 

குரறத்து மதிப்பிடப்பட்டுை்ைன. வட்டிக்ககாடுப்பனவுகரை குரறத்து 

மதிப்பிடுவதால் உண்ரமயான வட்டிக்ககாடுப்பனவுகை் அதிகமாக இருக்கும் 

மபாது பற்றாக்குரறரய சரிகசய்வதற்கு அரசாங்கம் பிற கசலவின 

உறுதிப்பாடுகளுக்கான நிதிரயப் பயன்படுத்த மவண்டிமயற்படும். 
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பிரிவு 2: தகவல் தராதரங்கள் மற்றும் ஏதுநிகல சிரத்கத 

தகவல் தராதரங்கள் மற்றும் ஏது நிகல சிரத்கத: வழங்கப்பட்ட தரவின் 

முன்பின் இரணவு, கபாருத்தம் மற்றும்/அல்லது மதிப்பீடுகரை 

உருவாக்குவது கதாடரப்ான கதாழில்முரற மற்றும் துல்லியம் கதாடரப்ான 

கரிசரனரயக் குறிக்கிறது.  

இந்தப் பகுதி மற்றுகமாரு கரிசரன கதாடரப்ாக சுட்டிக்காட்டுகின்றது: 

தகவல்கரை வழங்குவதில் கபாருதத்மான தராதரங்கை் மற்றும் உரிய 

சிரதர்த காணப்படாரம. இது இரண்டு வரகயான பிரசச்ிரனகைினால் 

முன்னிரலப்படுத்தப்படுகின்றது. (1) வரகப்படுதத்ல் மற்றும் வடிவங்கைில் 

சமசரமற்ற மவறுபாடுகை் (2) அரசிரற கபாறுப்பு சட்டதர்த மீறுதல். 

2.1 வககப்படுத்தல் மற்றும் வடிவங்களில் சமரசமற்ற 

ணவறுபாடுகள்  

வரவு கசலவுத்திட்ட தகவல்கை் பல்மவறு வரகப்படுதத்ல்கை் மற்றும் 

வடிவங்கைில் வழங்கப்படுகின்றன. எனினும், வித்தியாசமான வடிவங்கைில் 

வழங்கப்படும் தகவல்களுடன் சமரசம் கசய்துககாை்வதற்கான வழிவரககை் 

கபாதுமக்களுக்கு வழங்கப்படவில்ரல. 

வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயின் மபாது, பாராளுமன்றதத்ில் (1) வரவு 

கசலவுத்திட்ட உரர (2) வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் மற்றும் (3) அரசிரற 

முகாரமத்துவ அறிக்ரக வழங்கப்படுகின்றன. எனினும், இந்த 

அறிக்ரககைில் வழங்கப்படும் கபறுமானங்கைில் பல சிக்கல்கை் 

காணப்படுகின்றன. (1) அறிக்ரககைில் வழங்கப்பட்ட கபறுமானங்கை் 

ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணாக உை்ைன. (2) ஒமர அறிக்ரகயில் வழங்கப்பட்ட 

கபறுமானங்கை் கூட ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணாக உை்ைன. ஆகமவ, இதன் 

விரைவாக கபாதுமக்கை் மிகத்துல்லியமான மதிப்பீட்டிரன அரடயாைம் 

காண்பதற்மகா அல்லது இந்த அறிக்ரககளுக்கு இரடமய சமரசம் 

கசய்துககாை்வதற்மகா முடியாத சந்தரப்்பங்கரை ஏற்படுத்துகின்றது. 

2.1.1 அறிக்கககளுக்கு இகைணய தபறுமானங்களில் வித்தியாசம் 

வரவு கசலவுத்திட்ட உரர மற்றும் வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீட்டில் 

கவவ்மவறான வருமானம் மற்றும் கசலவின கபறுமானங்கை் 

வழங்கப்பட்டுை்ைன. வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் தயாரிக்கப்பட்டதன் 

பின்னர ் புதிய வரவு கசலவுத்திட்ட மயாசரனகை் ககாண்டு வரப்பட்ட ரம 

இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம் . வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீட்டிரனப் 

மபான்றகதாரு விரிவான முழு விபரப் பட்டியரல வழங்குவதன் மூலம் இந்தப் 

பிரசச்ிரனரயக் குரறக்கலாம். இந்த ஆவணங்கை் கவவ்மவறு வரகயான 

வரகப்படுத்தல்கைில் இந்த மதிப்பீடுகரைத் தயாரிக்கக்கூடும் என்பது 

மற்கறாரு காரணமாக இருக்கலாம். அறிக்ரகப்படுத்தும் வடிவங்கைில் உை்ை 

வித்தியாசம் காரணமாக இந்தப் பிரசச்ிரன ஏற்பட்டிருக்கலாம். எனினும், 

மவறுபாடுகளுக்கான விரிவான தகவல்கரை வழங்குவதன் மூலம் இந்தப் 
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பிரசச்ிரனயும் தவிரக்்கப்படலாம். தற்மபாரதய அறிக்ரகயின் வடிவத்தில் 

கூட விரிவான விைக்கத்திற்கு இது அனுமதியைிக்கும். 

வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகைில் இருந்து 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயில் 

காணப்படும் குறிப்பிடத்தக்க விலகல்கரை பின்வரும் அட்டவரண 

காட்டுகின்றது. இதற்கான விரிவான தகவல்கை் வழங்கப்படவில்ரல. 

அை்ைவகண 2.1.1: வரவு தசலவுத்திைை் உகர தபறுமானங்கள் Vs. வரவு 

தசலவுத்திை்ை மதிப்பீை்டு தபறுமானங்கள் 

வருமான மதிப்பீடுகரை வரகப்படுத்தல், வரவு கசலவுத்திட்டம் 2021, 

கபறுமதிகை் ரூ. பில்லியனில் உை்ைன. 

வரவு தசலவுத்திை்ை 

உகர - இகணப்பு 

வரவு தசலவுத்திை்ை 

மதிப்பீடுகள் 
வித்தியாசம் 

வருவாய் கூறு தபறுமதி வருவாய் கூறு தபறுமதி 

 
கமாதத் 

வருமானம் 

மற்றும் 

மானியங்கை் 

2,029 

கமாதத் 

வருமானம் 

மற்றும் 

மானியங்கை் 

1,987 (42) 

 

 
வரி 

வருமானம் 1,724 
வரி 

வருமானம் 1,650 (74)  

கவைி 

வரத்்தகத்தில் 

o/w வரிகை் 
530 

சரவ்மதச 

வரத்்தகத்தில் 

o/w வரிகை் 
497 (33) 

 

 

கபாருடக்ை் 

மற்றும் 

மசரவகைில் 

o/w வரிகை் 

823 

உை்நாட்டு 

கபாருடக்ை் 

மற்றும் 

மசரவககைில் 

o/w வரிகை் 

778 

(32) 

 

o/w 

உரிமப்பத்திர 

வரிகை் & 

மற்றரவ 

13  

o/w வருமான 

வரி 371 

வருவாய் & 

இலாபங்கைில் 

o/w வரிகை் 
362 (9)  

வரி இல்லாத 

வருமானம் 227 
வரி இல்லாத 

வருமானம் 259 32 
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மாகாண சரப 

வரிப்பங்கீடு 

மற்றும் 

வருமானப் 

பகிரவ்ு 

68 
மாகாணசரப 

வரிப்பங்கீடு 68 இணக்கமானது  

மானியங்கை் 10 
கவைிநாட்டு 

மானியங்கை் 10 இணக்கமானது 
 

 
 

மூலம்: 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட உரர; 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

கசலவின மதிப்பீடுகரை வரகப்படுதத்ல், வரவு கசலவுத்திட்டம் 2021, 

கபறுமதிகை் ரூ. பில்லியனில் உை்ைன. 

வரவு தசலவுத்திை்ை உகர - 

இகணப்பு 

வரவு தசலவுத்திை்ை 

மதிப்பீடுகள் 
ஒப்பீை்டுத்தன்கம 

 தசலவீனக் கூறு தபறுமதி தசலவீனக் கூறு தபறுமதி 

 
கமாத்த 

கசலவீனம் 3,594 
கமாத்த 

கசலவீனம் 3,649 

  

+55  

மீண்கடழும் 

கசலவீனம் 2,534 
மீண்கடழும் 

கசலவீனம் 2,690 

156  

 

சம்பைம் & 

ககாடுப்பனவுக

ை் 
 

905 
தனிநபர ்

ஊதியங்கை் 635 

  

(270) 
 

கபாருட்கை் & 

மசரவகை் 188 
கபாருட்கை் & 

மசரவகை்* 244 

 
 

56  

வட்டி 860 

வட்டிக் 

ககாடுப்பனவுக

ை் 
977 

  

+117 
 

இடமாற்றங்கை் 581 இடமாற்றங்கை் 835 

 
 

+254  

மூலதன 

கசலவீனங்கை் 1,070 
மூலதன 

கசலவீனங்கை் 959 

 
 

(111)  

*கபாருட்கை் மசரவகளுக்கான கசலவினமானது தனிநபர ் ஊதியங்கை், 

உதவுகதாரக மற்றும் இடமாற்றங்கை் மற்றும் வட்டிக் ககாடுப்பனவுகரைத் தவிர 

மீைவரும் கசலவினமாகக் கருதப்படுகின்றது. 

மூலம்: 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட உரர; 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

 

 

 



 
 

Page 12| 57 
 

அை்ைவகண 2.1.2: ஆவணங்களில் பாவிக்கப்பை்டுள்ள ணபரினப் 

தபாருளாதார அனுமானங்கள் 

  

2020 அரசிகற 

முகாகமத்துவ 

அறிக்கக 

2021 வரவு 

தசலவுத்திை்ை 

மதிப்பீடுகள் 

வகரபு 

2021 வரவு 

தசலவுத்திை்ை 

உகர 

உண்ரமயான 

கமா.உ.உற்பத்தி 

வைரச்ச்ி வீதம் 
5% 5% 5.50% 

ஒட்டுகமாத்த வரவு 

கசலவுத்திட்ட மீதி 
-8.80% n/a -8.90% 

(கமா.உ.உற்பத்தியின் 

%)  

வரவு கசலவுத்திட்ட 

ஆரம்ப மீதி 

-3.90% n/a -4.00% 
(கமா.உ.உற்பத்தியின் 

%)  

குறிப்பு: மமமல குறிப்பிடப்பட்டுை்ை அரனத்து ஆவணங்களும் வரவு கசலவுத்திட்ட 

உரரயின் நாைில் கவைியிடப்பட்டன (17 கநாவம்பர ்2020). 

மூலம்: 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட உரர; 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை்; 2020 

அரசிரற முகாரமத்துவ அறிக்ரக 

பரிந்துகரகள் 

▪ வருமானம் மற்றும் கசலவினங்கைின் வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயின் 

வரகப்படுத்தலுக்கான முழு விபரப் பட்டியரல நிதியரமசச்ு வழங்க 

மவண்டும். 

▪ வரவு கசலவுத்திட்ட வரரபு மற்றும் வரவு கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீடுகளுக்கு இரடமயயுை்ை வித்தியாசத்திற்கான முழுரமயான 

சமரசம்/ விைக்கதர்த நிதியரமசச்ு வழங்க மவண்டும். மமமல 

குறிப்பிடப்பட்ட விதத்ியாசங்களுடன் மவறு ஏதாவது காணப்பட்டாலும் 

இதில் உை்ைடக்கப்பட மவண்டும். 

2.1.2.  அறிக்ககக்கு உள்ணள தபறுமானங்களில் வித்தியாசங்கள் 

கவவ்மவறு அறிக்ரககைில் சரிகசய்ய முடியாத கபறுமானங்கை் 

காணப்படுவது பிரசச்ிரனயானது என்றாலும், ஒமர அறிக்ரகயில் சரிகசய்ய 

முடியாத கபறுமானங்கை் காணப்படுவது அதிக கரிசரனக்குறியதாகும். இது 

வரவு கசலவுத்திட்ட கசயல்முரற மற்றும் கதாழில்முரற சாரந்்த தன்ரம 

குறிதத் மகை்விகரை எழுப்புகின்றது. 
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அை்ைவகண 3.1.1: 2021 வரவு தசலவுத்திை்ை உகரயின் இரண்டு இைங்களில் 

வித்தியாசமான தபறுமானங்கள் 

கூறு 

வரவு தசலவுத்திை்ை 

உகர (ஆங்கிளம்) – 

பக்கம் 44 

வரவு தசலவுத்திை்ை உகர 

பின்னிகணப்பு 

(ஆங்கிளம்) – பக்கம் 46 

 

அரசாங்க வருமானம் 

 

1,961 2,029 

 

அரசாங்க கசலவினம் 3,525 3,594 

மூலம்: 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட உரர (ஆங்கிை பதிப்பு) 

2.2 அரசிகற முகாகமத்துவ தபாறுப்பு சை்ைத்திகன மீறுதல்  

கபாறுப்பான நிதி நிரவ்ாகத்தின் ககாை்ரககை் சட்டமன்ற ஒழுக்கத்திற்குை் 

நிரலநிறுத்தப்பட்டுை்ைன என்பரத உறுதிப்படுத்துவதற்கு 2003 ஆம் 

ஆண்டின் 3 ஆம் இல. அரசிரற முகாரமத்துவ (கபாறுப்பு) சட்டம் (FMRA) 

உருவாக்கப்பட்டது. நாட்டின் நிதிக் ககாை்ரக மற்றும் அதன் 

கசயற்பாடுகரை கபாதுமக்கை் விசாரிப்பதற்கும், ஆராய்வதற்கும், 

மமற்பாரர்வயிடுவதற்கும் உதவும் நடவடிக்ரககரை இந்த சட்டம் 

வழங்குகின்றது. 
 

2003 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட அரசிரற முகாரமத்துவ கபாறுப்புச ்

சட்டம் 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் கமாத்த உை்நாட்டு உற்பத்தியில் வரவு 

கசலவுத்திட்டப் பற்றாக்குரற 5 சதவீதத்திற்கு மமற்படக்கூடாது என 

மட்டுப்படுத்தியது. எனினும், 2021 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்கமாழியப்பட்ட வரவு 

கசலவுத்திட்டப் பற்றாக்குரற உட்பட, கமாத்த உை்நாட்டு உற்பத்தியில் 

சதவீதமாக வரவு கசலவுத்திட்ட பற்றாக்குரறயானது கதாடரச்ச்ியாக 

நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்பிரன விட அதிகமாகமவ காணப்படுகின்றது. 

 

காை்சி 02: ஆண்டுகளுக்கு இகைணய வரவு தசலவுத்திை்ை பற்றாக்குகற 
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மூலங்கை்: இலங்ரக மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்ரககை், 2003 ஆம் ஆண்டின் 03 ஆம் இல. அரசிரற 

முகாரமத்துவ (கபாறுப்பு) சட்டம், 2013 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இல. மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டின் 13 

ஆம் இல. அரசிரற முகாரமத்துவ (கபாறுப்பு) (திருத்தப்பட்டது) சட்டம் 

அரசிரற முகாரமத்துவ கபாறுப்புச ் சட்டம் எதிரப்ாராத கடன்களுக்கும் 

வரம்புகரை நியமித்துை்ைது. இரறயாண்ரம உத்தரவாதமானது கசலுத்தத ்

தவறும் பட்சத்தில் கடனின் நிலுரவதக்தாரகரய அரசாங்கம் திருப்பிச ்

கசலுதத் மவண்டும் எனக் மகாருகின்றது. இரறயாண்ரம உத்தரவாதங்கை் 

வழரமயாக அரசுக்குச ் கசாந்தமான நிறுவனங்களுக்கு 

வழங்கப்படுகின்றன. அரசிரற முகாரமத்துவ கபாறுப்புச ் சட்டம் 2003 ஆம் 

ஆண்டில் கமாதத் உை்நாட்டு உற்பத்தியில் 4.5 சதவீதத்திற்கு மமற்படாமல் 

இந்த உத்தரவாதங்கரை மட்டுப்படுத்தியது. எனினும், முரறமய 2013 மற்றும் 

2016 இல் இந்த வரம்பு 7% மற்றும் 10 சதவீதமாக உயரத்த்ப்பட்டது. 2020 

கநாவம்பரில் கமாதத் உை்நாட்டு உற்பதத்ியில் 15 வீதமாக மமலும் இதரன 

உயரத்்துவதற்கு நிதியரமசச்ர ்முன்கமாழிந்துை்ைார.் 
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காை்சி 03: தமா.உ.உற்பத்தியின் சதவீதமாக அரசாங்கத்தின் தமாத்த 

உத்தரவாதங்கள் மற்றும் FMRA இல் நிர்ணயிக்கப்பை்ை வரம்பு 

 

மூலங்கை்: இலங்ரக மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்ரககை், 2003 ஆம் ஆண்டின் 03 ஆம் இல. அரசிரற 

முகாரமத்துவ (கபாறுப்பு) சட்டம், 2013 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இல. மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டின் 13 

ஆம் இல. அரசிரற முகாரமத்துவ (கபாறுப்பு) (திருத்தப்பட்டது) சட்டம் 

அரசிரற முகாரமத்துவ கபாறுப்புச ் சட்டத்தில் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

மூன்றாவது வரம்பு அரசாங்கத்தின் கமாதத் கபாறுப்புக்களுக்கு ஆகும், 

அதாவது நாட்டின் கமாத்தக் கடன் கதாரக. 2003 ஆம் ஆண்டின் திருத்தப்படாத 

சட்டம், 2006 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குை் உை்நாட்டு மற்றும் கவைிநாட்டுக் 

கடன்கை் உட்பட கமாத்த கடன் கதாரககளும் நடப்பு நாணய மாற்று வீதத்தில் 

கமாதத் உை்நாட்டு உற்பத்தியின் 85 சதவீதத்திற்கு மிகாமல் இருக்க மவண்டும் 

எனக் குறிப்பிடுகின்றது. 2013 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் கமாதத்க் கடன் 

கதாரகயானது மதிப்பீடு கசய்யப்பட்ட கமாதத் உை்நாட்டு உற்பத்தியின் 60 

சதவீதத்திற்கு மிரகப்படக்கூடாது என அது மமலும் குறிப்பிடுகின்றது.  

எனினும், 2013 ஆம் ஆண்டு இந்த சட்டதத்ில் மமற்ககாை்ைப்பட்ட திருத்தத்தின் 

ஊடாக இந்த வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் நிரண்யிக்கப்பட்ட 60% 

2013 ஆம் ஆண்டில் 80% மாக அதிகரிக்கப்பட்டது. அத்துடன் 60% வரம்பு 2020 ஆம் 

ஆண்டு வரர நீட்டிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapd; rjtPjkhf 
cj;juthjq;fs;



 
 

Page 16| 57 
 

 

காை்சி 04: தமா.உ.உற்பத்தியின் சதவீதமாக மத்திய அரசாங்கத்தின் கைன் 

 

மூலங்கை்: இலங்ரக மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்ரககை், 2003 ஆம் ஆண்டின் 03 ஆம் இல. அரசிரற 

முகாரமத்துவ (கபாறுப்பு) சட்டம், 2013 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இல. மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டின் 13 

ஆம் இல. அரசிரற முகாரமத்துவ (கபாறுப்பு) (திருத்தப்பட்டது) சட்டம் 

2020 ஆம் ஆண்டில் கமா.உ.உற்பதத்ியில் அரசாங்கதத்ின் கடனானது 

சட்டத்தினால் நிரண்யிக்கப்பட்ட 60 சதவீததர்தயும் விட அதிகம் என்பது 

கதைிவாகத் கதரிகின்றது. சட்டத்தினால் நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்கு 

இணங்க அரசாங்கம் தவறிவிட்டது, அத்துடன் அதரன மீறியும் 

கசயற்பட்டுை்ைது. 

நிதிச ் சட்டங்கரைப் பின்பற்ற நிரறமவற்றுத்துரற தவறியரம 

அரசாங்கத்தின் ஒட்டுகமாத்த நம்பகத்தன்ரமரயயும் குரறத்து 

மதிப்பிடுகின்றது. மமலதிகமாக, அவ்வாறான மீறல்களுக்கு ஆட்சியாைரக்ை் 

கபாறுப்புக்கூறுவரத உறுதிப்படுத்த மவண்டிய கபாறுப்பு 

பாராளுமன்றத்திற்கு உை்ைது. சட்டங்கரை மீறுவது மற்றும் நிதிரய 

வீணடிப்பதற்கு சட்டங்கைில் திருத்தங்கரை மமற்ககாை்வது 

நிரறமவற்றுத்துரற மீதான நம்பகதத்ன்ரமரய மமலும் குரறக்கும். 

அத்துடன், இந்த மீறல்கை் மற்றும் திருத்தங்கை் நம்பகத்தன்ரமரய 

உறுதிப்படுதத் மவண்டிய நிறுவனங்கைின் நம்பகத்தன்ரமரய குரறத்து 

மதிப்பிடச ்கசய்யும். 
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பிரிவு 3: வரவு தசலவுத்திை்ை மதிப்பீடுகளின் பகுப்பாய்வு 

இந்த அறிக்ரகயில் சுட்டிக்காட்டப்படும் நிதி, நிதிசார ்மற்றும் கபாருைாதார 

அனுமானங்கை் கதாடரப்ான முக்கிய தகவல் சிக்கல்கை் நான்கு பிரிவுகைாக 

வழங்கப்பட்டுை்ைன. 

1. தவறவிைப்பை்ை மதிப்பீடுகள்: வரவு கசலவுத்திட்ட 

முன்கமாழிவுகைின் நிதி விரைவுகைின் மதிப்பீடுகை் வரவு 

கசலவுத்திட்டத்தில் அல்லது/மற்றும் அதனுடன் கதாடரப்ுரடய 

ஆவணங்கைில் காணப்படாமல் இருந்தால் அல்லது கதைிவற்றதாக இருக்கும் 

மபாது குறிக்கின்றது. 

2. நகைமுகறக்கு மாறான அனுமானங்கள்: வரவு கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீடுகைில் பயன்படுத்தப்பட்ட மபரினப் கபாருைாதாரம் மற்றும் நிதிசார ்

அனுமானங்கை் நரடமுரறக்கு கபாருந்தாத முரறயில் 

உருவாக்கப்படுவரதக் குறிக்கின்றது. 

3. மதிப்பீடுகளில் தபாருத்தமின்கம: வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

(வருமானம் மற்றும் கசலவினம் ஆகிய இரண்டும்) கடந்த கால தரவுகை் 

அல்லது வழங்கப்பட்ட நிதி, நிதிசார ் மற்றும் கபாருைாதார 

அனுமானங்களுடன் கபாருந்தத் தவறுவரதக் குறிக்கின்றது. 

4. அகைய முடியாத நடுத்தர கால நிதிக் கை்ைகமப்பு: நடுத்தர கால 

இலக்குகை் உண்ரமயான அனுமானங்கை் அல்லது மதிப்பீடுகளுடன் 

முரண்படுவரதக் குறிக்கின்றது. 

3.1 தவறவிைப்பை்ை மதிப்பீடுகள்  

தவறவிைப்பை்ை மதிப்பீடுகள்: வரவு கசலவுத்திட்ட முன்கமாழிவுகைின் நிதி 

விரைவுகைின் மதிப்பீடுகை் வரவு கசலவுத்திட்டத்தில் அல்லது மற்றும் 

அதனுடன் கதாடரப்ுரடய ஆவணங்கைில் காணப்படாமல் இருந்தால் அல்லது 

கதைிவற்றதாக இருக்கும் மபாது குறிக்கின்றது. 

தவறவிடப்பட்ட மதிப்பீடுகைினால் ஏற்படும் பிரசச்ிரன இந்தப் பிரிவில் 

இரண்டு முக்கிய பகுதிகைாக வழங்கப்படுகின்றன. கவைிப்படுத்தப்படாத 

அல்லது கதைிவற்ற விரைவுகளுடான நிதி நடவடிக்ரககளுக்கான 

உதாரணங்கரை முதலாவது பிரிவு வழங்குகின்றது. தவறவிடப்பட்ட 

தகவல்கரைக் ககாண்ட எதிரம்ரறயான மற்றும் மநரம்ரறயான நிதி 

நடவடிக்ரககளுக்கான உதாரணங்கரை இரண்டாவது பிரிவு 

வழங்குகின்றது.  

3.1.1. தவளிப்படுத்தப்பைாத அல்லது ததளிவற்ற விகளவுகளுைான 

நிதி நைவடிக்கககள் 

இந்தப் பிரிவில் வருமானம் அல்லது கசலவின விரைவுகை் கவைியிடப்படாத 

அல்லது கதைிவற்ற சில நிதி நடவடிக்ரககை் வழங்கப்பட்டுை்ைன. இந்தப் 

பிரசச்ிரனக்கான பல்மவறு உதாரணங்கை் அட்டவரண 2.1 இல் 

வழங்கப்பட்டுை்ைது. 
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அை்ைவகண 3.1.1: தவளியிைப்பைாத விகளவுகள்: சுை்டிக்காை்டும் 

உதாரணங்கள் 

இல. வரவு தசலவுத்திை்ை உகரயில் தகாள்கக முன்தமாழிவுகள் 

1 

ஆதனகமான்றின் விற்பரன விரல அல்லது மதிப்பிடப்பட்ட கபறுமதி 

இரண்டிலும் கபறுமதி கூடியதன் மீதான வரியாக மூலதன ஈட்டு 

வரியிரன இலகுபடுத்துவதற்கு நான் முன்கமாழிகின்மறன். 

2 

சுற்றுலா கதாழிற்துரற நடவடிக்ரககைில் உை்ளூராட்சி நிறுவனங்கை் 

அறவிடுகின்ற வரி மற்றும் கட்டணங்கரை இலகுபடுத்தி அதிகபட்ச 

கதாரகயிரன வரரயறுப்பதற்கு மதரவயான திருத்தங்கை் 

கசய்யப்படும் 

3 

உை்நாட்டு இரறவரித்திரணக்கைத்தினால் நிரவ்கிக்கப்படும் 

கபாருைாதார மசரவக் கட்டணம் மற்றும் மதசக்கட்டுமான வரி மபான்ற 

வரிகைின் நிலுரவகரை வரிகசலுத்துநரக்ைின் நிதி நிரலரமக்மகற்ப 

உடன்பட்டவாறு சலுரகக் கட்டணத் திட்டகமான்றின் கீழ் முழுரமயாக 

கசலுத்தித் தீரக்்கப்படும். 

4 

கவைிநாட்டவரக்ை் மற்றும் உல்லாசப் பிரயாணிகளுக்கு மதரவயான 

உயரத்ர ஆரடகை் மற்றும் மதாற்கபாருட்கைின் உற்பத்தியிரன 

அதிகரிக்க உை்நாட்டு மற்றும் சரவ்மதச ஆரடத்தயாரிப்பு ரமயமாக 

உை்நாட்டு ஆரடக் ரகத்கதாழிலிரன அபிவிருத்தி கசய்வதற்கும் 

அவற்றுக்கு மதரவயான இறக்குமதியிரன இலகுபடுத்தி புதிய தீரர்வ 

முரறரமயிரன கசயற்படுத்தல் 

5 
சம்பைங்கை், வாடரககை், பங்குலாபங்கை் அல்லது ஏரனய வருமான 

மூலங்கைினூடாக மாதகமான்றுக்கு 250,000 ரூபாவிற்கு அதிகமாக 

உரழப்பவரக்ளுக்கு ஆை்சார ்வருமான வரி ஏற்புரடயது. 

6 

மமற்குறித்த வகதிகைிலுை்ை கபாருட்கை் தவிரந்்த அரனத்து 

இறக்குமதிப் கபாருட்கரையும் (நாட்டில் கிரடக்கப்கபறாத 

மூலப்கபாருட்கை், நவீன கதாழில்நுட்ப இயந்திரங்கை்) 0%,10% மற்றும் 

15% என்ற வகதிகைின் கீழ் வகுப்பாக்கம் கசய்தல் 

7 

மநரடி மற்றும் மநரடியற்ற ஏற்றுமதிப் கபாருட்கரை ஊக்குவிப்பதற்கு 

இலங்ரகயில் காணப்படாத மூலப்கபாருட்கை், உதிரிப்பாகங்கை், 

கசயன்முரறப்படுத்தல் மற்றும் கபாதியிடற் கபாருட்கை், மலபல்கை் 

மற்றும் ஸ்ரிக்கரக்ை், பட்டியல்கை் மற்றும் ரகமயடுகை் என்பவற்றுக்கு 

தற்காலிக இறக்குமதி வசதிகரை வழங்குவதன் மூலம் உை்நாட்டு 

உை்ைடீுகளுக்கு அதிகூடிய கபறுமதி மசரப்்பின் ஊடாக உயரத்ர 

கபாருட்கரை ஏற்றுமதி கசய்வதற்கு TIEP திட்டம் கசயற்படுத்தப்படும். 

 

3.1.2. தவறவிைப்பை்ை மதிப்பீடுகளுைனான எதிர்மகறயான நிதி 

நைவடிக்கககள் 

தாக்கத்தின் அைவு குறிதத் மதிப்பீடுகை் வழங்கப்படாத எதிரம்ரறயான 

நிதித்தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் நிதி நடவடிக்ரககைின் உதாரணங்கரை 

இந்தப் பிரிவு எடுத்துக் காட்டுகின்றது. முன்கமாழியப்பட்ட தாக்கங்கைின் 
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முழுரமயான புரிதரலப் கபறுவதற்காக ஒவ்கவாரு திட்டமும் நிதி 

தாக்கத்தின் அடிப்பரடயில் மதிப்பீடு கசய்யப்பட மவண்டியது அவசியம்.  

2019 வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயில் வருமானங்கரைக் குரறக்கும் 11 

முன்கமாழிவுகை் காணப்பட்டன. எனினும், 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயில், 

எந்தவித நிதி அைவீடுகரையும் ககாண்டிராத வருமானங்கரைக் குரறக்கும் 

திட்டங்கை் 36 ஆக உயரந்்துை்ைன. எந்தவித கசலவின ஒதுக்கீடும் இல்லாத 

கசலவின திட்டங்கைின் எண்ணிக்ரக 3 இலிருந்து 32 ஆக உயரந்்துை்ைது. இது 

வரவு கசலவுதத்ிட்ட அறிக்ரகயின் தரம் தாழ்ந்துை்ைரத 

கவைிப்படுத்துகின்றது. 

அை்ைவகண 3.1.2.1: வருமானத்கத குகறக்கும் முன்தமாழிவுகள் 

1 

ஒவ்கவாரு சமுரத்்தி பயனாைிக்கும் சமுரத்்தி ஆயுை் மசமிப்பு 

கணக்ககான்றிரனத் திறப்பதற்கும் சமுரத்்திக் ககாடுப்பனவிரன 

சமுரத்்தி வங்கியினால் அக்கணக்கில் ரவப்புச ் கசய்வதற்கும் நான் 

முன்கமாழிகின்மறன். நிரலயான மசமிப்பு மீதிகரை மதசிய மசமிப்பு 

வங்கிக் கணக்கில் ரவப்பாகவும் பிரணயாகவும் இடுவதன் மூலம் 

சமுரத்்தி பயனாைிகைின் மசமிப்பு அதிகரிப்பதற்கு நடவடிக்ரக 

எடுக்கப்படும். அத்தரகய மசமிப்புக்கை் ஊழியர ் மசமலாப நிதியத்தில் 

பாதுகாப்பான முதலீடு என்பரத உறுதிப்படுத்துவதற்கு திரறமசரி 

முறிகைில் முதலீடு கசய்வதற்கு ஏற்பாடு கசய்யப்படும். அத்தரகய 

முதலீடுகைின் வட்டி வருமானம் அரனத்ரதயும் வரிகைிலிருந்து 

விடுவிப்பதற்கு நான் முன்கமாழிகின்மறன். 

2 

நலன்புரிச ் சங்கங்கை் மற்றும் நிறுவனங்கைின் மசமிப்புக்கரை 

ஊக்குவிக்கும் வரகயில் முன்ரனய அரசாங்கத்தினால் 

விதிக்கப்பட்டவாறு அசச்ங்கங்கைின் வட்டி வருமானம் வருமான 

வரியிலிருந்து விலக்கைிக்கப்படும். 

3 

மருத்துவக் காப்புறுதி, வீடரமப்புக் கடன்களுக்கான வட்டி, அரசாங்க 

பிரணயங்கைில் முதலீடு மற்றும் மாதத்திற்கு ரூபா 100,000 வரர 

கசலவிடும் பட்டியலிடப்பட்ட கம்பனிகைின் பங்குகை் என்பவற்ரற 

ஆை்சார ் வருமான வரிக் கணிப்பீட்டில் கழிப்பனவு கசய்ய முடியுமான 

ககாடுப்பனவாகக் கருதப்படும். 

4 

பிரணயங்கை் மற்றும் பரிவரத்்தரன ஆரணக்குழுவினால் 

ஒழுங்குபடுத்தப்படும் இலங்ரக கமய்சக்சாத்து முதலீட்டு நம்பிக்ரகப் 

கபாறுப்பினூடாக வீடரமப்புச ் சந்ரதயில் முதலீடுகரை 

ஊக்குவிப்பதற்கு அத்தரகய முதலீடுகரை மூலதன ஈட்டு வரியிலிருந்து 

விலக்கைிப்பதற்கும், பங்குலாபங்கரை வருமான வரியிலிருந்து 

விடுவிப்பதற்கும் முத்திரரத் தீரர்வயிரன 0.75 சதவீதமாகவும் 

குரறக்கப்படும். 

5 

2021 டிசம்பர ் 31க்கு முன்னர ் பட்டியலிடப்படுகின்ற கம்பனிகளுக்காக 

2021/2022 வருடங்களுக்காக வரிசச்லுரகயிரன 50 சதவீதமாக 

வழங்குவதற்கும், அடுத்துவரும் மூன்று வருடங்களுக்கான நிறுவன வரி 

வீதத்திரன 14 சதவீதமாகவும் மபணுவதற்கு முன்கமாழிகின்மறன் 
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6 

கதாழிற்கல்வி கடன் திட்டத்தின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்படும் கதாழில் 

முயற்சிகளுக்கு 5 வருடங்களுக்கு வரி விடுவிப்பிரன வழங்குவதற்கு 

நான் முன்கமாழிகின்மறன். 

7 

வங்கிகை் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கைினால் வழங்கப்பட்ட ஆரம்ப 

மூலதனம் மற்றும் நிதிச ் கசலவுகரை வரிக்கணிப்பீட்டின் மபாது 

கழிப்பனவுச ் கசலவினமாக கருதுவதற்கு நான் முன்கமாழிகின்மறன். 

(இது கதாழிற்கல்வி கடன் திட்டத்துடன் கதாடரப்ுரடயது) 

8 

“One TVET” எண்ணக்கருவின் கீழ் தர நிரண்யம் கசய்யப்படும் தனியார ்

துரற நிறுவனங்கைின் பங்கைிப்பிரன மாணவர ்அனுமதியிரன 50,000 

இனால் அதிகரிப்பதன் மூலம் ஊக்குவிப்பதற்கு குறித்த நிறுவனங்கை் 

தமது மாணவர ் அனுமதியிரன இரட்டிப்பாக அதிகரிக்குமாயின் 

அவற்றின் வருமானத்திற்கு 5 வருடங்களுக்கு வரி விடுமுரற 

வழங்கப்படும். 

9 

உை்நாட்டில் உற்பத்தி கசய்ய முடியுமான அரனத்து விவசாய 

உற்பத்திகைினதும் இறக்குமதியிரன கட்டுப்படுத்துவதற்கு 

எடுக்கப்பட்டுை்ை ககாை்ரகத் தீரம்ானம் கதாடரந்்து 

முன்கனடுக்கப்படும். 

10 
குைிரூட்டிகரைப் கபறுவதற்கு தீரர்வச ்சலுரக மற்றும் கடன் வசதிகை் 

வழங்கப்படும் 

11 மஞ்சை், இஞ்சி இறக்குமதி முழுரமயாகத் தரட கசய்யப்பட்டுை்ைது 

12 

திரவப் பால் நுகரவ்ு மற்றும் பாற்கபாருை் உற்பத்திகரை அதிகரிப்பதற்கு 

உை்நாட்டு பாற்பண்ரணயாைரக்ளுடன் இரணந்து புதிய 

கதாழில்நுட்பத்ரதப் பயன்படுத்தி உை்நாட்டு திரவப்பால் மசகரிப்பில் 

தயாரிப்புக் கம்பனிகைினால் மமற்ககாை்ைப்பட்ட முதலீட்டிரன 2 

வருடத்தில் மதிப்புக் குரறப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படும் 

13 

பிராந்தியத்தில் பால்மா இறக்குமதிக்குப் பதிலாக பால்மா ஏற்றுமதி 

கசயன்முரறப்படுத்தலுக்கு இக்கம்பனிகைின் ஐ.அ.கடாலரக்ை் 25 

மில்லியனுக்கு அதிகமான மூலதன முதலீட்டுக்காக கசயல்நுணுக்க 

முதலீட்டு வரியிலிருந்து 5 வருட காலத்திற்கு சலுரக வழங்கப்படும் 

14 

மிைகு, கிராம்பு, ஏலக்காய், மகாப்பி மபான்ற கபருந்மதாட்டப் பயிரக்ைில் 

உை்நாட்டு கபறுமதிரய அதிகரிக்கின்ற கதாழில்நுட்ப ஏற்றுமதி 

நடவடிக்ரககளுக்காக முதலீடு கசய்கின்ற வரத்்தகரக்ளுக்கு 

மதரவயான காணி மற்றும் நவீன கதாழில்நுட்ப உபகரணங்கரை 

இறக்குமதி கசய்வதற்காக தீரர்வ வரிசச்லுரக மற்றும் நிதி வசதிகை் 

வழங்கப்படும் 

15 
புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்திக் கருத்திட்டங்கை் அரனத்துக்கும் 7 வருட வரி 

விடுமுரறயிரன அனுமதிப்பதற்கு முன்கமாழிகின்மறன். 

16 

சுற்றுலா கதாழிற்துரற நடவடிக்ரககைில் உை்ளூராட்சி நிறுவனங்கை் 

அறவிடுகின்ற வரி மற்றும் கட்டணங்கரை இலகுபடுத்தி அதிகபட்ச 

கதாரகயிரன வரரயறுப்பதற்கு மதரவயான திருத்தங்கை் 

கசய்யப்படும் 
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17 
புதிய உற்பத்திகளுக்குத் மதரவயான உதிரிப்பாகங்களுக்கு 

விதிக்கப்பட்டுை்ை இறக்குமதி வரிரயக் குரறக்க முன்கமாழிகின்மறன். 

18 

உை்நாட்டில் உற்பத்தி கசய்ய முடியாத சீகமந்து, பிரிமிக்ஸ், இரும்புக் 

கம்பிகை், பிற்றுமின் மபான்ற சில பாரிய வீடரமப்புத் திட்டங்கை், 

கநடுஞ்சாரலகை் மற்றும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அைவு நிரம்ாண 

நடவடிக்ரககளுக்கு மூலப்கபாருை் வழங்கல் பற்றாக்குரற ஏற்படாமல் 

இருக்க கமாத்த இறக்குமதியில் கபற்றுக்ககாை்ைப்படும். 

19 
நவீன கதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய இயந்திர சாதனங்கைின் மீதான 

இறக்குமதி வரிக்கு விலக்கு அைிப்பதற்கு நான் முன்கமாழிகின்மறன். 

20 

நிரம்ாணக் ரகத்கதாழிலில் மூலப்கபாருட்கரை மீை்சுழற்சி கசய்து 

மீண்டும் பயன்படுத்தும் முதலீடுகரை ஊக்குவிப்பதற்கு 

கதரிவுகசய்யப்பட்ட மீை்சுழற்சி தைங்கைின் முதலீட்டாைரக்ளுக்கு பத்து 

ஆண்டு வரி விடுமுரறரய நான் முன்கமாழிகின்மறன். 

21 

நாட்டில் கிரடக்கப்கபறாத மூலப்கபாருட்கை், ஏற்றுமதியிரன 

ஊக்குவிக்கின்ற மற்றும் கபறுமதி மசரக்்கப்பட்ட கபாருட்கரை உற்பத்தி 

கசய்வதற்கு உை்நாட்டுக் ரகத்கதாழில்கரை ஊக்குவிக்கின்ற நவீன 

கதாழில்நுட்ப இயந்திரங்கை் மற்றும் உபகரணங்கை் மீதான இறக்குமதி 

வரிகரை நீக்குதல். 

22 

ஏமதனும் கபாருகைான்று இறக்குமதியின் மபாது கபறுமதி மசர ்

வரியிலிருந்து விலக்கைிக்கப்பட்டிருக்குமாயின் குறித்த அப்கபாருைின் 

உை்நாட்டு உற்பத்திக்கும் கபறுமதி மசர ் வரியிலிருந்து விலக்கைிக்க 

முன்கமாழிகின்மறன். 

23 

பதிக் மற்றும் அது சாரந்்த ஆரடத்கதாழிலிரன மதசியக் 

ரகத்கதாழிலாக அபிவிருத்தி கசய்வதற்கு மதசிய குறியீட்டு 

இலக்கத்தின் கீழ் பதிக் உற்பத்தி இறக்குமதியிரன தரட கசய்தல்  

24 

உை்நாட்டுச ் சந்ரதக்கு மதரவயான அடிப்பரட கபாருட்கரை 

இறக்குமதி கசய்யும் பல்மதசியக் கம்பனிகைின் ஏற்றுமதிரய 

ஊக்குவிப்பதற்கு அவற்றின் பங்கு இலாபங்களுக்கான வரியிரன 2021 

இல் 25 சதவீதமாகவும், 2023 ஆம் ஆண்டில் 50 சதவீதமாகவும் விதிப்பதற்கு 

முன்கமாழியப்படுகின்றது. அவரக்ைது ஏற்றுமதிகரை முரறமய 30% 

மற்றும் 50 சதவீதமாக அதிகரிக்க மவண்டும் என்ற நிபந்தரனயில் இது 

அமுல்படுத்தப்படும். 

25 

அக்கம்கபனிகைின் குறித்த கதாரகயிரன உை்நாட்டு வங்கிகைில் 

கவைிநாட்டுச ் கசலாவணியில் இறக்குமதிச ் கசலவீனமாகப் மபணும் 

வரகயில் அத்தரகய ரவப்புக்களுக்கான வட்டி வருமானம் 

வரிகைிலிருந்து விலக்கைிக்கப்படும். 

26 

கனிய மணல், கபாசுமபற்று, உரம் மற்றும் கிரரபட் மபான்ற 

பயன்படுத்தப்படாத ரகத்கதாழில்கை் உயர ் கபறுமதி ககாண்ட 

ஏற்றுமதி ரகத்கதாழில்கைாக அபிவிருத்தி கசய்யப்படும். கநமனா 

கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் இரணந்து உை்நாட்டு கதாழில் 

முயற்சியாைரக்ைின் ஆராய்சச்ி மற்றும் அபிவிருத்தி கசலவினங்கரை 

வரிகைிலிருந்து குரறப்பதற்கு நான் முன்கமாழிகின்மறன். 



 
 

Page 22| 57 
 

27 

நாட்டின் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பின் ரமயப்பகுதியாக துரறமுக நகர 

கபாருைாதார வலயத்ரத மாற்றும் மநாக்குடன் மதரவப்படும் வரிகை் 

மற்றும் குறிப்பிட்ட கபாருட்கைின் வரத்்தகம், வங்கி மற்றும் நாணய 

மாற்றில் வரிசச்லுரககரை வழங்க எதிரப்ாரக்்கப்பட்டுை்ைது. 

28 

சமுரத்்தி கபண்கை் வரத்்தக நிரலயங்கரை தாபிப்பதற்கு பல்மவறு 

விதத்திலும் பங்கைிப்புச ் கசய்கின்ற உை்நாட்டு கதாழில் 

முயற்சியாைரக்ளுக்கு அதற்காக மமற்ககாை்கின்ற கசலவினங்கரையும் 

வரி வருமானத்தில் இருந்து குரறப்பதற்கு ஏற்பாடு கசய்யப்படுகின்றது. 

29 
உை்நாட்டு படகு மற்றும் கப்பற் கட்டல் கதாழிற்துரறக்கு 7 வருட வரி 

விடுப்பு வழங்கவும் முன்கமாழிகின்மறன். 

30 

கவைிநாட்டுக் கம்கபனிகைின் பங்குலாபங்கை் அவற்றினது 

வியாபாரங்கரை விரிவாக்குதல், நிதி அல்லது பங்குசச்ந்ரத அல்லது 

இலங்ரக சரவ்மதச இரறரம முறிகை் என்பவற்றில் முதலீடு 

கசய்யப்படுமாயின், அவற்றின் பங்குலாபங்கை் மீதான வரியிரன 3 

வருடங்களுக்கு குரறப்பதற்கு முன்கமாழிகின்மறன். 

31 

குரறந்து ஐ.அ.கடாலர ்100 மில்லியன் கபறுமதியான இலங்ரக சரவ்மதச 

இரறரம முறிகரை உை்நாட்டு வணிக வங்கிகை் ககாை்வனவு 

கசய்கின்ற சந்தரப்்பத்தில் இலங்ரக மத்திய வங்கியின் 

ஒழுங்குமுரறப்படுத்தல்கைின் கீழ் இடரம்நரவ்ு நிரறமயற்றப்பட்ட 

ஏற்பாடுகரை மூன்று வருடங்களுக்கு நிறுத்தி ரவப்பதற்கும், குறித்த 

முதலீட்டின் மூலதன இலாபங்கை் மற்றும் வட்டி வருமானத்திரன 

வரிகைிலிருந்து விலக்கைிப்பதற்கும் முன்கமாழிகின்மறன். 

32 

ஏற்றுமதிக் ரகத்கதாழில்கை், பாற்பண்ரட, ஆரட, சுற்றுலா விவசாய 

உற்பத்திகை், கசயன்முரறப்படுத்தல் மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்பம் 

ஆகிய துரறகைினூடாக கபாருைாதாரத்தின் கட்டரமப்பு 

மாற்றங்களுக்கு பங்கைிக்கின்ற ஐ.அ.கடா. 10 மில்லியரன விஞ்சுகின்ற 

முதலீடுகளுக்கு உபாய அபிவிருத்திச ் சட்டத்தின் கீழ் ஆகக்கூடியது 10 

வருடங்கை் வரர சலுரக வழங்கப்படும். 

33 

சரவ்மதச வரத்்தகத்தில் கமாத்த கபாருட்கை் பரிமாற்றுரக மத்திய 

நிரலயமாக ககாழும்பு மற்றும் அம்பாந்மதாட்ரடயிரன ஊக்குவிக்கும் 

வரகயில் சுங்க பிரணக் குதங்கை் மீதான முதலீடுகரை 

ஊக்குவிப்பதனுடன் குறித்த பிரணக்குதங்கை் மீதான வாடரகக் 

கட்டணங்கை் மற்றும் அரனத்து வரிகைிலிருந்தும் அத்தரகய 

முதலீடுகை் விலக்கைிக்கப்படும். 

34 
உை்நாட்டு உற்பத்தியாைரக்ளுக்கு 1 ஜனவரி 2021 முதல் 5 வருட வரி 

விலக்கு அைிக்கப்படும். 

35 

வங்கித் துரறரய வலுப்படுத்தும் கபாருட்டு வணிக வங்கிகைின் கீழ் 

கதாழிற்படும் நிதி நிறுவனங்கரை வங்கிகளுடன் இரணப்பதற்கு 

முன்கமாழியப்பட்டுை்ைது. வங்கிகை் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கரை 

வலுப்படுத்துவரத ஊக்குவிக்கும் மநாக்கத்துடன் 

ரகயகப்படுத்துவதற்கான முதலீட்டு கசலவினங்கரை வரிகைிலிருந்து 

கழிக்கப்படும் கசலவாக கருதுவதற்கு நான் முன்கமாழிகின்மறன். 

36 

வீட்டுத்மதரவப் கபாருட்கைான தும்புத்தடிகை், விைக்குமாறு, கால் 

துரடப்பம் உை்ைடங்கலான கதங்குப் கபாருட்கை் மற்றும் விவசாய 

மற்றும் நுகரவ்ுப் கபாருட்கை், கட்டிடப் கபாருட்கை், அலுவலகத் 

தைபாடங்கை் உை்ைிட்ட இறப்பர ் கபாருட்கை் என்பவற்ரற பிரதான 
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ரகத்கதாழிலாக அபிவிருத்தி கசய்வதற்கு ஊக்குவிப்புக்கரை வழங்க 

முன்கமாழிகின்மறன். 

 

அை்ைவகண 3.1.2.2: தசலவின முன்தமாழிவுகள் 

1 

மூமலாபாய அபிவிருத்திச ்சட்டத்தின் கீழ் உை்நாட்டு மற்றும் கவைிநாட்டு 

முதலீட்டாைரக்ளுக்கு நவீன முதலீட்டு வலயத்ரத உருவாக்க நான் 

முன்கமாழிகின்மறன். 

2 

தாதி மற்றும் பராமரிப்புச ் மசரவ கதாழில் கல்விரய 

விரிவுபடுத்துவதற்காக தாதியர ் பாடசாரலரய பட்டப்படிப்பு 

வழங்குகின்ற கல்வி நிறுவனமாக தரம் உயரத்்துவதற்கு 

முன்கமாழிகின்மறன். 

3 

கதாழிற்கல்வியிரனத் கதரிவு கசய்து தமது பாடகநறியிரன 

கவற்றிகரமாக பூரத்்தி கசய்யும் மாணவரக்ளுக்கு கசாந்த கதாழில் 

முயற்சிகரை ஆரம்பிப்பதற்கான மூலதனமாக 4% வட்டி வீதத்தில் 500,000 

ரூபாரவக் கடனாக வழங்க முன்கமாழிகின்மறன். குறித்த நிதியுதவி 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வியாபாரங்கைில் முதலீடு கசய்யப்பட்டரமரய 

உறுதிப்படுத்தும் வரகயில் பின்னூட்டல் மற்றும் விரிவாக்கல் 

மசரவகளுக்காக 0.25% வருடாந்த அரப்்பணிப்புக் கட்டணம் 

அறிவிடப்படும்.  

4 

சுற்றுலா, சுகாதாரம், நிரம்ாணம், விவசாயம் மற்றும் விலங்கு 

மவைாண்ரம மபான்ற துரறகைில் விமசட நிபுணத்துவம் ககாண்ட 

இரைஞரக்ளுக்கு கவைிநாட்டு மவரலவாய்ப்பு பணியகத்தின் மூலம் 

கவைிநாட்டுத் கதாழில் வாய்ப்பிரன வழங்குவதற்கு 

முன்கமாழிகின்மறன். 

5 

விரையாட்டு பாடசாரல மபான்று கலாசார நிரலயங்களுடன் இரணந்த 

இரைஞர ் மக்கை் சமூக நிரலயங்கை் மூலம் இரைஞரக்ைின் 

கவரச்ச்ிகரமான விரையாட்ரட புறக்கிருதி கசயற்பாடுகளுடன் 

இரணப்பதற்கு கசயற்ரகயான ஓடு தடங்கரைக் ககாண்ட 10 

விரையாட்டு பாடசாரலகை் மமம்படுத்தப்படும். 

6 

கவைிநாட்டு மவரல வாய்ப்புக்கைில் ஈடுபட்டுை்ைவரக்ை் 

இலங்ரகயிலுை்ை வங்கிகளுக்கு அனுப்புகின்ற அந்நியச ் கசலாவணி 

சாதாரண கசலாவணி வீதாசாரத்திலும் பாரக்்க கடாலருக்கு 2 ரூபா வீதம் 

கசலுத்துவதற்கு முன்கமாழிகின்மறன். 

7 

மஞ்சை், இஞ்சி உற்பத்தியிரன அதிகரிப்பதற்கு கதங்கு மற்றும் இறப்பர ்

மதாட்டங்கைில் மமலதிக பயிரக்ைாக பயிரிடுவதற்கு பயிரச்க்சய்ரக 

உதவித்திட்டம் முன்கமாழியப்படுகின்றது. 

8 

இனப்கபருக்கத்திரன விரிவாக்குதல், பாதுகாப்பு மற்றும் விரிவாக்கச ்

மசரவகை் மூலம் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அைவிலான பாற் 

பண்ரணகைின் அபிவிருத்திக்கு அரசாங்கத்தின் பங்கைிப்பு 

அதிகரிக்கப்படும். 
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9 

பால் தரும் கால்நரடகரை ககாை்வனவு கசய்தல், சூழல்மநய 

வைரப்்பிடங்கரை அரமத்தல் மற்றும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அைவிலான 

பாற்பண்ரணயாைரக்ளுக்கு உபகரணங்கை் ககாை்வனவு 

என்பவற்றுக்காக வருடத்திற்கு 7.5% வட்டி விகிதத்தில் ரூபா 5 இலட்சம் 

வரரயான விமசட கடன் வசதிகரை வழங்க முன்கமாழிகின்மறன். 

10 

நவீன படகுகை் மற்றும் ஆழ்கடல் மீன்பிடிக்குத் மதரவயான வசதிகரை 

மமம்படுத்தல் ஆகிய கருத்திட்டங்களுக்கு தற்மபாது மமற்ககாை்ைப்பட்ட 

ஒதுக்கீடுகரை 2021 – 2023 நடுத்தரக்காலத்தில் மமலும் அதிகரிக்க 

முன்கமாழிகின்மறன். 

11 
மதாட்டத் கதாழிலாைரக்ைின் நாைாந்த சம்பைத்ரத 2021 ஜனவரி முதல் 

ரூபா 1,000 வரர அதிகரிப்பதற்கு முன்கமாழிகின்மறன். 

12 
ககாழும்பு மற்றும் புறநகரப்் பகுதிகைில் புரகயிரதப் பாரத 

வரலயரமப்பிரன விரிவாக்க முன்கமாழிகின்மறன். 

13 
நகர கநடுஞ்சாரல வரலயரமப்பில் கைனிப் பை்ைத்தாக்கு புரகயிரதப் 

பாரதயிரன அவிசாவரல வரர நீட்டிப்பதற்கும் முன்கமாழிகின்மறன். 

14 

அரசாங்கத்தின் நிதிப் பங்கைிப்புக்கு மமலதிகமாக ஆசிய அபிவிருத்தி 

வங்கி மற்றும் இந்தியக் கடன் திட்டத்தின் கீழ் குரறந்த வருமானம் கபறும் 

100,000 குடும்பங்களுக்கு 50 கி.மவா. உற்பத்தி கசய்யக்கூடிய 

சூரியக்கலங்கரை வழங்குவதனூடாக 500 கம.மவா. மின்சாரத்ரத 

உற்பத்தி கசய்வதற்கு முன்கமாழிகின்மறன். இதற்காக 4% வட்டி வீதத்தில் 

கடன் வழங்குவதற்கும் முன்கமாழிகின்மறன். 

15 

சமயத்தலங்கை், கபாதுநிறுவனங்கை், ரவத்தியசாரலகை், 

பாடசாரலகை் மற்றும் பல்மவறுபட்ட தாபனங்கைின் கூரரகைில் 

சூரியக்கலங்கரை நிறுவுவதில் முதலீடு கசய்வதற்கு நான் 

முன்கமாழிகின்மறன். 

16 

'கிராமத்திற்கு மின் நிரலயம் - கிராமத்திற்கு கதாழில் முயற்சி' 

எண்ணக்கருவின் கீழ் கிராமிய மட்டத்தில் கதரிவு கசய்யப்பட்ட கதாழில் 

முயற்சியாைரக்ைின் முதலீட்டுடன் நிறுவப்பட்ட சூரிய சக்தி 

மின்கலங்கரை 10,000 மதசிய மின்விநிமயாக மின் நிரல மாற்றிகளுடன் 

இரணப்பதற்கு முன்கமாழிகின்மறன். 

17 

கதாழில்நுட்பம் மற்றும் உபகரணங்கரை மாத்திரம் இறக்குமதி கசய்து 

கசாட்டு நீரப்்பாசனம் உட்பட புதிய கதாழில்நுட்பத்திரனப் பயன்படுத்தி 

உற்பத்தியிரன அதிகரிக்கும் வரகயில் சூரிய சக்தியினால் இயங்கும் 

நீரப்்பம்பிகரை கபாருத்துவதற்கு விவசாயக் கிணறுகரைக் ககாண்ட 

10,000 சிறிய மற்றும் நடுத்தர அைவிலான வணிக விவசாயிகளுக்கு 

மூலதன மானியமாக 150,000 ரூபாரவ வழங்க நான் முன்கமாழிகின்மறன். 

18 

உயரத்்தல் நீரப்்பாசனம் மற்றும் நீர ் சுத்திகரிப்பு கதாகுதியிரனப் 

பயன்படுத்தி குடிநீர ் வழங்கல் என்பவற்றுக்கு சூரிய சக்தியிரன 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் மின்சார கசலவினத்ரதக் குரறப்பதற்கு 

முன்கமாழிகின்மறன். 
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19 

முதலீட்டுச ் சரபயின் ஊக்குவிப்புக் ககாடுப்பனவு மூலம் தனியார ்

முதலீட்டிரனக் ககாண்டு 100 கம.மவா. அதிகமான காற்றாரல அல்லது 

மிதக்கும் சூரியக் கல கருத்திட்டங்கைின் துரித கசயற்படுத்துரகயின் 

மூலம் புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்தியின் ககாை்ைைவிரன 1000 கம.மவா. வரர 

அதிகரிக்க முன்கமாழிகின்மறன். 

20 

படகு மற்றும் கப்பல் கட்டல் நடவடிக்ரககளுக்கு ஊக்கமைிப்பதற்கு 

தனியான கப்பற் தைங்கை், கப்பற் தை கபாருட்கரை கபற்றுக்ககாை்ைல் 

வசதி மற்றும் நீண்ட கால கடன் வசதிகரை வழங்க 

முன்கமாழியப்படுகின்றது. 

21 

திரறமசரியின் ஏற்பாடுகளுக்குப் பதிலாக குரறந்த பட்சம் அந்தத் 

கதாரகரய மபான்று இரண்டு மடங்கிற்கு அதிகமாக அரசாங்கத்தின் 

பல்மவறு அபிவிருத்தி நிகழ்சித் திட்டங்கரை அந்த நிறுவனங்கைின் 

மூலம் நரடமுரறப்படுத்துவதற்கு முன்கமாழிகின்மறன். 

22 
புரகயிரதப் கபட்டி உற்பத்திரயயும் உை்நாட்டுக் ரகத்கதாழிலாக 

அபிவிருத்தி கசய்வதற்கு முன்கமாழிகின்மறன். 

23 

இந்த வீடுகரை கபற்றுக்ககாை்ை வசதியாக 6.25% ஆண்டு வட்டியுடன் 25 

ஆண்டுகைில் திருப்பிச ் கசலுத்தும் வசதியுடன் கடன் திட்டத்ரத 

நரடமுரறப்படுத்த நான் முன்கமாழிகின்மறன். 

24 

உயர ்நீதிமன்றத் கதாகுதி இந்த ஆண்டுக்குை் விரிவாக்கப்படுவதால் உயர ்

நீதிமன்றம் மற்றும் மமன்முரறயீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு மதரவயான 

கட்டிட வசதிகரை வழங்குவதற்கு முன்கமாழிகின்மறன். 

25 
உரம் இறக்குமதி மற்றும் விநிமயாகம் கதாடரப்ாக தற்கபாழுது 

காணப்படும் நிறுவனங்கரை ஒன்றிரணப்பதற்கு முன்கமாழிகின்மறன். 

26 

மின்சாரக் கட்டணத்ரத குரறப்பதற்கு ஒத்துரழப்பு வழங்குவதற்காக 

சூரிய மின்சக்தியிரன கபற்றுக்ககாை்வதற்கு அரச ஊழியரக்ளுக்கான 

விமசட கடன் திட்டகமான்றிரன கசயற்படுத்துவதற்கு 

முன்கமாழிகின்மறன். 

27 

சமுரத்்தி குடும்பங்கைிலிருந்து கதரிவு கசய்யப்பட்ட 25,000 இைம் கபண் 

கதாழில் முயற்சியாைரக்ரை இலக்காகக் ககாண்டு வரத்்தக 

வரலயரமப்ரப 43 மபாதியைவு வியாபித்து இருக்கின்ற சகல கிராம 

மசவக பிரிவுகளுக்கும் வரத்்தக நிரலயகமான்ரற தாபிப்பதற்கு 

முன்கமாழிகின்மறன். 

28 

கூட்டுறவு கரடகைின் வரலயரமப்ரப வலுப்படுத்துவதற்காக கூட்டுறவு 

அபிவிருத்தி நிதியத்திற்கு பங்கைிப்பிரன வழங்க நான் 

முன்கமாழிகின்மறன். 

29 

சகதாச மற்றும் உணவு ஆரணயாைருக்குச ் கசாந்தமான 

கைஞ்சியத்ரதப் பயன்படுத்தி கமாத்த விற்பரனயுடன் இரணந்து லங்கா 

சகதாச சிறப்புச ் சந்ரத வரலயரமப்ரப நகர மற்றும் புறநகர ்

பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்துவதற்கு முன்கமாழிகின்மறன். 

30 

வனப்பரப்பிரன 15,000 ஏக்கராக விரிவுபடுத்தும் துரிதப்படுத்தப்பட்ட 

நிகழ்சச்ித்திட்டத்தின் படி பாரதயின் இரு மருங்கிலும், பாடசாரலகை், 

அரசாங்க மற்றும் தனியார ் அலுவலகங்கை் அத்துடன் நகர சூழலில் 
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கிரடக்கக்கூடிய நிலங்கைில் பல்மவறு அைவுகைில் வனப்பரப்பிரன 

அதிகரிப்பதற்கு முன்கமாழியப்படுகின்றது. 

31 

விமராதமான காடழிப்பிரன தடுப்பதற்கு இலங்ரக விமானப் பரடயின் 

மூலம் கண்காணிப்பு நடவடிக்ரககரை வலுப்படுத்துவதற்கு நான் 

முன்கமாழிகின்மறன். 

32 

விலங்குகைின் அசச்ுறுத்தலுக்கு ஆைாகக்கூடிய பகுதிகைில் உை்ை 

விவசாய அரமப்புக்களுக்கு அவற்றின் தானியங்கரை பாதுகாக்கப்பட்ட 

முரறயில் ரவத்திருக்க ககாை்கலன்கை் வழங்கப்படும் 

 

3.1.3. தவறவிைப்பை்ை தகவல்களுைனான ணநர்மகற நிதி 

நைவடிக்கககள் 

இந்தப் பிரிவானது மநரம்ரற நிதிதத்ாக்கத்ரத ஏற்படுத்திய, ஆனால் இந்தத ்

தாக்கத்தின் சரியான அைவுகை் வழங்கப்படாத, நிதி நடவடிக்ரககரை 

கவைிப்படுத்துகின்றது. இரண்டு முன்கமாழிவுகை் கட்டரமப்பு மற்றும் வரி 

வீததர்த மாற்றுவதற்கானது. மற்ரறய மூன்றும் வரி நிரவ்ாக 

மமம்பாடுகளுக்கானரவ. 

அை்ைவகண 3.1.3: வருமானத்கத உருவாக்கும் முன்தமாழிவுகள் 

1 

பல்மவறு நிறுவனங்கைினால் மவறுபட்ட சட்டங்கைின் கீழ் 

விதிக்கப்படுகின்ற கமாதத் வரி மற்றும் அறவீடுகைின் வருமானத்தில் 

50 சதவீதமாகக் காணப்படும் மதுபானம், சிகரட்டுக்கை், 

கதாரலதக்தாடரப்ாடல், பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டம் மற்றும் 

வாகனங்கை் மீதான வரிகை் மபான்ற பல்மவறு பண்டங்கை் மசரவகை் 

வரிகளுக்குப் பதிலாக நிகழ்நிரல முகாரம கசய்யப்படும் தனியான 

ஒற்ரற விமசட கபாருடக்ை் மற்றும் மசரவகை் வரியிரன 

அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் வரி மசகரிப்பின் விரனத்திறரன 

மமம்படுத்துவதற்கு நான் முன்கமாழிகின்மறன். 

2 
உை்நாட்டு உற்பத்திகைின் இறக்குமதிகை் மற்றும் ஏற்றுமதிகளுக்குத் 

மதரவயான பாதுகாப்பிரன வழங்குவதற்கு கசஸ் வரியிரன விதித்தல் 

3 

இலகுபடுத்தப்பட்ட வரி முரறரமப் பின்னணியில் சுய 

இணக்கப்பாட்டிரன அதிகரிப்பதன் அவசியம், வரிக் 

கணக்காய்விரன வலுப்படுத்தல் மற்றும் இலகுபடுத்தப்பட்ட வரி 

முரறரமகயான்றுக்குை் வரி வருமானத்திரன அதிகரிதத்ல் 

என்பவவற்றுக்காக உை்நாட்டு இரறவரித் திரணக்கைத்தில் 

அவசியமான மாற்றங்கரை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நான் 

முன்கமாழிகின்மறன். 

4 

2021 ஏப்ரல் 21 ஆம் திகதி முதல் கம்பனிகை் அரனத்தும் அவற்றின் 

வரிகரை இலத்திரனியல் மகாரவ (E-filing) முரறயில் சமரப்்பித்தல் 

அத்துடன் வரி மற்றும் வரி கதாடரப்ான ககாடுக்கல் வாங்கல்கைின் 

மபாது வரி கசலுத்துநர ் அரடயாை இலக்கத்ரத (TIN) பயன்படுத்தல் 
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என்பவற்ரற கட்டாயமாக்கும் வரகயில் வரிச ் சட்டங்கை் 

திருத்தப்படும். 

5 

2013 2014 இல் நான் அறிமுகப்படுதத்ிய வருமான நிரவ்ாக மற்றும் 

முகாரமத்துவ முரறரம (RAMIS) திட்டத்திற்கு அவசியமான சட்ட 

ரீதியான மற்றும் கதாழில்நுட்ப ஏற்பாடுகரை அறிமுகப்படுத்துவதன் 

மூலம் முகாரமத்துவ மநாக்கங்களுக்காக கபரிய வரிகசலுத்துநர ்

அலகின் கீழ் பிரிக்கப்பட்டுை்ை பல்மவறு பிரிவுகரை 

ஒருங்கிரணப்பதன் மூலம் உை்நாட்டு இரறவரி ஆரணயாைர ்

நாயகத்தின் மநரடிப் கபாறுப்பின் கீழ் வரும் வரி கசலுத்துநரக்ரை 

இலக்காகக் ககாண்ட வரி மசகரிப்பு நிரவ்ாகத்திரன வலுப்படுத்தவது 

அவசியமாகும். 

 

3.2. நகைமுகறக்கு சாத்தியமற்ற அனுமானங்கள் 

அை்ைவகண 3.2: ணபரினப் தபாருளாதார மற்றும் நிதிசார் அனுமானங்கள் 

ணபரினப் 

தபாருளாதார 

எதிர்வுகூறல் 

2020 2021 

 CBSL MoF IMF WB CBSL MoF  IMF WB 

உண்ரமயான 

கமா.உ.உ 

வைரச்ச்ி வீதம் 

(%) 

-1.7 1.5 -4.6 -6.7 5.0 5.51 5.3 3.3 

பணவீக்க வீதம் 

(%) 
4.7 5.02 N/A 4.9 5.0 5.0 N/A 4.9 

மூலங்கை்: உலக வங்கி, கதற்காசியா கண்மணாட்டம்; சரவ்மதச நாணய நிதியம், 

உலக கபாருைாதார அவுட்லுக்; நிதியரமசச்ு, 2020 – 21 அரசிரற முகாரமத்துவ 

அறிக்ரக; நிதியரமசச்ு, 2020 – 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட உரர மற்றும் அரசிரற 

முகாரமத்துவ அறிக்ரக; இலங்ரக மத்திய வங்கி, சமீபத்திய கபாருைாதாரக் 

குறிகாட்டிகை் 2020 

 

 
1 அரசிரற முகாரமத்துவ அறிக்ரகக்கும், வரவு கசலவுத்திட்ட உரரக்கு இரடயிலும் இந்தப் 

புை்ைிவிபரத்தில் முரண்பாடு உை்ைது. வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயில் 5.5% எனவும், அரசிரற 

முகாரமத்துவ அறிக்ரகயில் 5.0% எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது. 

22020 மற்றும் 2021 இரண்டிலும் நுகரம்வார ் விரல பணவீக்கம் கதாடரந்்தும் நடு ஒற்ரற 

இலக்கத்தில் காணப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுவதாக அரசிரற முகாரமத்துவ அறிக்ரக 

குறிப்பிடுகின்றது. 
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3.2.1. உண்கமயான தமாத்த உள்நாை்டு உற்பத்தி வளரச்ச்ி 

2020 ஆம் ஆண்டில் உண்ரமயான கமா.உ.உற்பத்தி வைரச்ச்ி 1.5 சதவீதமாக 

இருக்கும் என வரவு கசலவுத்திட்டம் அனுமானிக்கின்றது. மகாவிட் - 19 

கபருந்கதாற்றினால் கபாருைாதாரதத்ில் ஏற்பட்ட எதிரம்ரறயான 

கண்மணாட்டத்தினால் இது சாத்தியமில்ரல. மத்திய வங்கி 31 ஒக்மடாபர ்2020 

இல் கவைியிட்ட “சமீபத்திய கபாருைாதார முன்மனற்றங்கை்” என்ற 

அறிக்ரகயில், 2020 ஆம் ஆண்டுக்கு -1.7% கமா.உ.உற்பதத்ி வைரச்ச்ிரய 

மதிப்பிடுகின்றது. மகாவிட் -19 கதாற்றின் இரண்டாம் அரல ஒக்மடாபர ் 2020 

இல் கதாடங்குவதற்கு முன்னதாகமவ சரவ்மதச நிறுவனங்கைான சரவ்மதச 

நாணய நிதியம் மற்றும் உலக வங்கி (சரவ்மதச நாணய நிதியம் -4.7% எனவும், 

உலக வங்கி -6.7% எனவும்) குரறத்மத எதிரவ்ுகூறியுை்ைன. 

2020 ஆம் ஆண்டின் மந்த நிரலயில் இருந்து கபாருைாதாரம் மீண்டு வரும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதால் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வைரச்ச்ி வீதம் பிற 

எதிரவ்ுகூறல்களுடன் ஒத்துப் மபாகும். 

3.2.2. பணவீக்கம் 

2021 ஆம் ஆண்டுக்கு எதிரப்ாரக்்கப்படும் பணவீக்க வீதத்திற்கான சரியான 

கபறுமானம் வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயில் வழங்கப்படவில்ரல. ஆனால் 

மபரினப் கபாருைாதார வரரபடம் எனப்படும் பிரிவில் பணவீக்க இலக்கு 

“சுமாராக 5%” என குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது. சமீபத்திய தரவான ஒக்மடாபர ் 2020 

இல் கவைியான 12 மாத நகரும் சராசரி பணவீக்கம் 4.6 சதவீததர்த 

அடிப்பரடயாகக் ககாண்டதால்  பணவீக்க மட்டம் நியாயமான மதிப்பீடாக 

இருக்கும் எனக் கருதமுடியும். 

3.3. மதிப்பீடுகளில் தபாருத்தமின்கம 

மதிப்பீடுகளில் தபாருத்தமின்கம: வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் கடந்த 

கால தரவுகை் அல்லது வழங்கப்பட்ட நிதி, நிதிசார ் மற்றும் கபாருைாதார 

அனுமானங்களுடன் கபாருந்தத் தவறுவரதக் குறிக்கின்றது. 

வழங்கப்பட்டுை்ை வருமான மதிப்பீடுகை் வசூலிக்கக்கூடிய வருமானங்கரை 

மிரகப்படுத்தியதாகத் மதான்றும் வரிவிதிப்பின் பல பகுதிகைின் 

உதாரணங்கை் இந்தப் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுை்ைன. வருமான மதிப்பீடுகரை 

மிரகப்படுத்துவதன் மூலம் பாராளுமன்றம் அதிக கசலவின மட்டங்களுக்கு 

இணங்கலாம். பின்னர ் எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட வருமானம் கிரடக்காத மபாது, 

அதிக வரவு கசலவுப் பற்றாக்குரற, அதிக கடன், அதிக வட்டிக்கு 

வழிவகுப்பதுடன், இறுதியில் அரசாங்க நிதியின் நிரலத்தன்ரமக்கு சிக்கரல 

ஏற்படுத்தும். ஆகமவ, இவ்வாறான மிரக மதிப்பீட்டுப் பிரசச்ிரனக்கு விமசட 

கண்காணிப்பு மதரவப்படுகின்றது. இது இலங்ரகயின் வரவு 

கசலவுத்திட்டங்கைின் கதாடரந்்து காணப்படும் பிரதான பிரசச்ிரனயாக 

கதரிகின்றது. கடந்த பல வருடங்கைாக, இந்தப் பிரசச்ிரன கசலவின 

திட்டங்களுக்கு பாராளுமன்றத்ரத இணங்கச ் கசய்துை்ைது. இதன் 
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விரைவாக நாடு அதிக கடன்பட்டுை்ைதுடன், அதிகரித்து வரும் கடனுக்கான 

மசரவகரை வழங்குவது கதாடரப்ான சரவ்மதச ஆபத்து நிரலயில் 

தரமிறக்கத்ரதயும் எதிரக்காை்ை மநரிட்டுை்ைது. 

3.3.1. வருமான மதிப்பீடுகள் 

அை்ைவகண 3.3.1. வரவு தசலவுத்திை்ை உகரகளில் குறிப்பிைப்பைை் 

வருமான மதிப்பீடுகள் (ரூ பில்லியன்) 

 2019 

உண்கமயானது  

2020 

மதிப்பீடு  

2021 வரவு 

தசலவுத்திை்ைம்  

Y-o-Y வளரச்ச்ி  
2019-

2020 

2020-

2021 

ம ாத்த 

வரு ான ் 

 ற்று ் 

 ானியங்கள் 

1,991 1,588 2,029 -20% 28% 

கமாத்த 

வருமானம் 
1,983 1,580 2,019 -20% 28% 

வரி வரு ான ் 1,735 1,358 1,724 -22% 27% 

வருமான வரி 428 324 371 -24% 15% 

கபாருட்கை் 

மற்றும் 

மசரவகளுக்கான 

வரிகை் 

976 631 823 -35% 30% 

கவைி வரத்்தக 

வரிகை் 
332 403 530 21% 32% 

வரி அல்லாத 

வரு ான ் 
156 162 227 4% 40% 

 ாகாண சபை 

வரிை்ைங்கீடு 

 ற்று ் 

வரு ானை் 

ைகிர்வு  

92 60 68 -35% 13% 

மூலம்: 2020 வரவு கசலவுத்திட்ட உரர, 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட உரர 

 

அரனத்து வருமான மதிப்பீடுகளும் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான மதிப்பீடுகளுடன் 

2020 ஆம் ஆண்டுக்கான உண்ரமயான கபறுமானங்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டு 

ஆராயப்படும். ககாை்ரக அல்லது நிரவ்ாக சீரத்ிருதத்ங்கைில் எந்த 

மாற்றங்களும் இல்லாவிட்டால், கபயரைவிலான கமா.உ.உற்பத்தி வைரச்ச்ி 

வீததர்த அடிப்பரடயாகக் ககாண்டு ஒவ்கவாரு ஆண்டும் வரி வரிமானம் 

அதிகரிக்கும் என வழரமயாக அனுமானிக்கப்படுகின்றது. 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கான கபயரைவிலான கமா.உ.உற்பத்தி வைரச்ச்ி வீதம் 10.5 

சதவீதமாகக் கருதப்படுகின்றது. பணவீக்கம் 5 சதவீதமாகவும் உண்ரமயான 

கமா.உ.உற்பத்தி வைரச்ச்ி 5.5 சதவீதமாகவும் எடுத்துக்ககாை்ைப்படுகின்றது. 

ஆகமவ கபயரைவிலான கமா.உ.உற்பதத்ி வைரச்ச்ி வீதத்திற்கு மமற்பட்ட வரி 
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வருமானத்தின் அதிகரிப்பிற்கு ககாை்ரக மாற்றம் (வரி வீத மாற்றம், 

அடிப்பரடயில் ஏற்பட்ட மாற்றம் உை்ைிட்ட) அல்லது வரி வசூலிப்ரப 

எைிரமப்படுத்துவதற்காக நரடமுரறப்படுத்தப்பட்ட நிரவ்ாக சீரத்ிருதத்ம் 

காரணமாக இருக்கும்   

 

அட்டவபண 3.3.1.1: வரு ான வரி மீதான வருவாய்  திை்பீடுகள்  

மூலம்: அனுமதியைிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல ஆண்டுகளுக்கு), 

2021 புதுப்பிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

 

வரி வருவாயில் வருமான வரி 22.5 சதவீதமாக இருக்கின்றது. ஏற்கனமவ உை்ை 

ககாை்ரகயின் கீழ் 2020 இல் வசூலிக்கப்பட்ட ரூ.324 பில்லியன் மதிப்பீட்டில் 

இருந்து, 2021 ஆம் ஆண்டில் இது 14.51 சதவீதத்தினால் அதிகரித்து, ரூ.371 

பில்லியனாக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

 

2021 வரவு தசலவுத்திை்ை நைவடிக்கககள் 

▪ 2021 வரவு கசலவுதத்ிட்டத்தில், வரி திறரன அதிகரிக்கும் மநாக்கில் 

அரசாங்கம் பல்மவறு நிரவ்ாக சீரத்ிருத்தங்கரை 

அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. இது கசயல்முரறகரை டிஜிட்டல் 

மயப்படுதத்வது, கவைிப்பரடதத்ன்ரமரய மமம்படுத்துவது, 

வரி 

வகக  

வருமான மதிப்பீடுகள்  2020 முதல் அதிகரிப்பு 

2019 

உண்

கம  

2020 

மதி

ப்பீ

டு  

2021 

வரவு 

தசலவுத்

திை்ை 

மதிப்பீ

டு  

2020 

இலி

ருந்து 

தமா

த்த 

மாற்

றம்  

Y-o-Y % 

வருமான

த்தில் 

அதிகரிப்

பு  

தபயரளவி

லான 

வளரச்ச்ி 

காரணம்  

தகாள்கக 

மாற்றம் 

மற்றும் 

சிறந்த 

நிர்வாகம் 

காரணம்  

வருமா

ன வரி  

427,70

0 

324,0

00 371,000 47,000 14.5% 34,020 12,980 

      10.5% 4.0% 

o/w 

நிறுவன 

வரி  

260,48

6 

271,0

00 319,000 48,000 17.7% 28,455 19,545 

      10.5% 7.2% 

o/w 

நிறுவன

ம் 

அல்லாத 

வரி  60,959 

23,00

0 35,000 12,000 52.2% 2,415 9,585 

      10.5% 41.7% 

o/w WHT 50,351 

13,00

0 16,000 3,000 23.1% 1,365 1,635 

      10.5% 12.6% 
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விரரவான முரறயீடுகை், ஒற்ரறச ் சாைரங்கரை உருவாக்குவது 

மற்றும் சுய இணக்கப்பாடு மற்றும் கட்டுப்பாடுகரை மமம்படுத்துதல் 

ஆகியவற்ரற உை்ைடக்கியுை்ைது. 

▪ புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி, கப்பல் கட்டுமானம், பிரணக் கிடங்கு 

மீை்சுழற்சி தைங்கை், கதாழிற்பயிற்சி, சமுரத்்தி மசமிப்பில் முதலீடு, 

SLREITS மற்றும் நலன்புரி சமூகங்கைின் வட்டி வருமானம் மபான்ற 

துரறகைில் உை்ை பல்மவறு வரத்த்கங்களுக்கு பல நிறுவன வரி 

விலக்குகை் மற்றும் விடுமுரறகை் வழங்கப்பட்டுை்ைன. 

▪ 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான நிறுத்திரவதத்ல் வரி மற்றும் நிறுவனங்கை் 

அல்லாத வரிகைில் எந்தவித மாற்றங்களுக்கும் ஏற்படுதத்ப்படவில்ரல. 

இறுதியாக மாற்றங்கை் கசய்யப்பட்டது ஜனவரி 2020 இல் ஆகும்.  

நிறுவன வரி பகுப்பாய்வு 

▪ சிறந்த நிரவ்ாகம் மற்றும் ககாை்ரக மாற்றங்கைினால் நிறுவன வரி 

ரூ.19,545 மில்லியனாக அதிகரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது 

(7.2%), அமதமவரை வரியின் கபயரைவிலான வைரச்ச்ி ரூ.28,455 

மில்லியனாக அதிகரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது (10.5%).   

▪ வருமான நிரவ்ாகதர்த மமம்படுத்துவரத மநாக்கமாகக் ககாண்ட 

நடவடிக்ரககைில் இருந்து எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் குறித்த 

தகவல்கரை வழங்க நிதியரமசச்ு தவறியுை்ைது. எப்படி இருப்பினும், 

ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் மமமல குறிப்பிடப்பட்டுை்ை நிரவ்ாக 

சீரத்ிருதத்ங்கரை திறம்பட கசயல்படுத்தாவிட்டால் நிறுவன வரியில் 

7.2% அதிகரிப்ரப அரடய முடியாது. 

கைந்த கால அனுபவங்கள் (2015 – 2019) 

 

சராசரி 

ஆண்டு 

வைரச்ச்ி வீதம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வரவு கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீடுகைில் 

சராசரி மிகக 

2019 தற்காலிக 

மதிப்பீடுகளுடன் 

ஒப்பிடுரகயில் 2019 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு 

கசலவுத்திட்ட மதிப்பீட்டில் 

குகறவு 

நிறுவன வரி 27% 6% 42% 

 

கடந்த காலத்தில், பல்மவறு ககாை்ரக மாற்றங்கை் காரணமாக நிறுவன வரி 

மூலமாக வசூலிக்கப்பட்ட வரி வருமானங்கை் குறிப்பிடதத்க்க அைவு ஏற்ற 

இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. 2015 – 2019 காலப்பகுதியில் நிறுவன வரிகைின் 

வருடாந்த சராசரி வைரச்ச்ி வீதம் 27 சதவீதமாகக் காணப்பட்டது. எனினும், 

கபரும்பாலும் ககாை்ரக நடவடிக்ரககை் காரணமாக வருமானம் 2015 மற்றும் 

2019 இல் முரறமய 69% மற்றும் 64%மாக உயரந்்தது. 2016 மற்றும் 2017 ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கான வருமானத்தின் வைரச்ச்ி -8%மாக இருந்தது. 
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உண்ரமயான மற்றும் மதிப்பீடு கசய்யப்பட்ட கபறுமானங்களுக்கு 

இரடயிலான விதத்ியாசம் குரறவாகும். உண்ரமயான வருமானம் 

சராசரியாக மதிப்பீடுகரை விட 6 சதவீதத்தினால் அதிகமாகக் காணப்பட்டது. 

எனினும், இது கபரும்பாலும் 2019 ஆம் ஆண்டில் நிறுவன வரிகை் 42 

சதவீதத்தினால் குரறத்து மதிப்பிட்டதன் காரணமாகும். 

எப்படி ஆயினும், 2020 ஆம் ஆண்டுக்கு மதிப்பிடப்பட்ட நிறுவன வரி 

மிரகப்படுதத்ப்பட்டதாக இருக்கலாம். 2020 ஜனவரி முதல் அமுலுக்கு வரும் 

வரகயில், அரசாங்கம் பல்மவறு வரி விலக்குகரை அறிமுகப்படுத்தியதுடன், 

பல்மவறு துரறகளுக்கான வரி வீதங்கரை குரறத்தது. கவரிட்மட ரிமசரச்ச்ின் 

மதிப்பீடுகளுக்கு அரமய, இந்த மாற்றங்கைினால் 2020 இல் நிறுவன வரி 

சுமார ்20 சதவீதத்தினால் குரறயும் என மதிப்பிடப்பட்டுை்ைது. இதில் மகாவிட் 

- 19 இன் தாக்கமமா அல்லது கபயரைவிலான வைரச்ச்ிமயா கருத்தில் 

ககாை்ைப்படவில்ரல. இருந்த மபாதிலும், 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான நிறுவன 

வரியின் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடானது ரூ.271 பில்லியன் எனக் 

குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது. இது 2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுரகயில் ரூ.11 

பில்லியன் அதிகமாகும். 

நிறுவனம் அல்லாத வரி பகுப்பாய்வு 

▪ 2020 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுரகயில் 2021 இல் நிறுவனம் அல்லாத 

வரிகை் 52.2 சதவீதத்தினால் அதிகரிக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது, எனினும் கபயரைவிலான வைரச்ச்ிக்கு 10.5% 

மாத்திரமம காரணம். இந்த வரகக்கு வரவு கசலவுத்திட்டத்தில் எந்த 

ககாை்ரக மாற்றங்களும் அறிவிக்கப்படாத நிரலயில் நிரவ்ாக 

சீரத்ிருதத்ங்கை் மூலமாக 41.7% சதவீத அதிகரிப்பு ஏற்படும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

▪ வரி வருமானத்தில் இந்த நிரவ்ாக சீரத்ிருத்தங்கை் எந்த வரகயான 

தாக்கதர்த ஏற்படுத்தும் என்பரத வழங்குவதற்கு நிதியரமசச்ு 

தவறிவிட்டது. 

 

கைந்த கால அனுபவங்கள் (2015 – 2019) 

 

சராசரி 

ஆண்டு 

வைரச்ச்ி 

வீதம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வரவு 

கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீடுகைில் 

சராசரி 

பற்றாக்குகற 

2019 தற்காலிக 

மதிப்பீடுகளுடன் 

ஒப்பிடுரகயில் 2019 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு 

கசலவுத்திட்ட மதிப்பீட்டில் 

மிகக 

o/w நிறுவனம் 

அல்லாத வரி 
15% 25% 27% 

 

▪ 2015 – 2019 காலப்பகுதியில் நிறுவனம் அல்லாத  வரிகைின் வருடாந்த 

சராசரி வைரச்ச்ி  15%. இதற்கு முன்னர ் விவாதிக்கப்பட்ட வரி 
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வரககரைப் மபான்மற கடந்த காலங்கைில் நிறுவனம் அல்லாத   

வரிகைின் வைரச்ச்ிரயயும் நிதியரமசச்ு மிரகயாக மதிப்பிடட்ுை்ைது. 

இந்த வரகயில் சராசரி வருடாந்த பற்றாக்குரற 25%, அத்துடன் இந்த 

பற்றாக்குரற ஒவ்கவாரு ஆண்டும் சீராக இருந்துை்ைது. 

 

நிறுத்திகவத்தல் வரியின் (WHT) பகுப்பாய்வு 

▪ ஜனவரி 2020 முதல் வதிவற்மறார ் (Non – Residents) தனிநபரக்ைிடம் 

மாத்திரமம இந்த வரி வசூலிக்கப்படுகின்றது. 

▪ 2020 உடன் ஒப்பிடுரகயில் 2021 ஆம் ஆண்டில் நிறுத்திரவத்தல் வரிகை் 

23.1 சதவீதத்தினால் அதிகரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

நிதியரமசச்ின் பிரகாரம், இந்த அதிகரிப்புக்கு நிரவ்ாக சீரத்ிருத்தம் 12.6 

சதவீதமும், கபயரைவிலான வைரச்ச்ி 10.5 சதவீதமும் காரணமாக 

உை்ைன. 

கைந்த கால அனுபவங்கள் (2015 – 2019) 

  

சராசரி 

ஆண்டு 

வைரச்ச்ி 

வீதம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வரவு 

கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீடுகைில் 

சராசரி 

பற்றாக்குகற 

2019 தற்காலிக 

மதிப்பீடுகளுடன் 

ஒப்பிடுரகயில் 2019 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு 

கசலவுத்திட்ட மதிப்பீட்டில் 

மிகக 

WHT -6% 19% 3% 

 

▪ கடந்த 5 வருடங்கைில், புதிய உை்நாட்டு வருமான சட்டம் 

நரடமுரறக்கு வந்த 2019 ஆம் ஆண்டு தவிரத்்து, அரனத்து பிற 

ஆண்டுகைிலும் நிறுத்திரவத்தல் வரி குரறந்துை்ைது. 2015 – 2019 

காலப்பகுதியில் நிறுத்திரவத்தல் வரியின் வருடாந்த சராசரி 

வைரச்ச்ி வீதம் -6 சதவீதமாகக் காணப்பட்டது. 

▪ 2018 ஆம் ஆண்டு தவிர அரனத்து ஆண்டுகைிலும் நிதியரமசச்ு 

விைிம்புத்கதாரக கபறுமானத்தில் மிரகப்படுத்தியுை்ைது – 2015 – 

2019 க்கான சராசரி பற்றாக்குரற 19 சதவீதமாகும். 

பரிந்துகரகள் 

▪ ஒட்டுகமாத்தமாக 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான புை்ைிவிபரங்கைின் 

அடிப்பரடயில் வருமான வரி கூறு சரியாக கணிக்கப்பட்டுை்ைது. 2020 

உடன் ஒப்பிடுரகயில் வருமான வரியில் 14.5% மாற்றம் 

நியாயமானதாக உை்ைது. கபயரைவிலான வைரச்ச்ியினால் 10.5% 

சதவீதம் மற்றும் நிரவ்ாக சீரத்ிருத்தங்கைினால் 4%. ஆயினும், பல்மவறு 

விலக்குகை் வழங்கப்பட்டுை்ைன. வரி வருமானத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க 

பங்கைிப்ரப வழங்காத புதிய துரறகளுக்மக இந்த விலக்குகை் 
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அைிக்கப்பட்டுை்ைன. எனமவ, ஒட்டுகமாத்த வரி வருமான 

மாற்றங்கைில் இந்த விலக்குகை் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத 

ஏற்படுதத்ாது. 

▪ எனினும், 2021 மதிப்பீடுகைின் அதிகரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட 2020 

க்கான கபறுமானங்கை் மிரகப்படுத்தப்பட்டுை்ைதுடன், திருத்தம் 

மதரவப்படுகின்றது. எங்களுரடய மதிப்பீடுகைின் பிரகாரம், 

கபயரைவிலான வைரச்ச்ிரயக் கருதத்ில் ககாை்ைாமல், ஜனவரி 2020 

இல் எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாரிய வரிக்குரறப்புக்கை் வருமான வரிரய 

ரூ.125 பில்லியனால் (அல்லது 31%) குரறக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 2020 ஜனவரி முதல் ஓகஸ்ட் வரரயில் 

ஈட்டப்பட்ட வருமான வரியின் உண்ரமயான மதிப்ரப, 2019 ஆம் 

ஆண்டின் இமத காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுரகயில் வரி வருமானம் 30 

வீதத்தினால் குரறந்துை்ைது என்பது கதரிகின்றது. ஆகமவ, 2020 ஜனவரி 

– ஓகஸ்ட் வரரயான உண்ரமயான கபறுமானங்கைின் அடிப்பரடயில் 

2020 க்கான வருமான வரி ரூ.216 பில்லியன் என நாங்கை் 

மதிப்பிடுகின்மறாம். 2020 க்கான திருத்தப்பட்ட வருமான மதிப்பீட்டின் 

அடிப்பரடயில் 2021க்கான வருமானத்ரத மதிப்பிடுவதில் 14.5% 

அதிகரிப்பு நியாயமானதாகும். ஆகணவ, 2021க்கான வருமான வரி 

ரூ.247 பில்லியனாக திருத்தப்பை ணவண்டும். 

▪ மமலும், நிறுவனமல்லாத வரி மற்றும் நிறுத்திரவத்தல் வரிகளுக்கான 

தனிப்பட்ட மதிப்பீடுகளும் திருப்தியைிக்கவில்ரல. நிரவ்ாக 

சீரத்ிருதத்ங்கைினால் கூறப்படும் வரி அதிகரிப்பு நிறுவனமல்லாத 

வரிகளுக்கு 41.7% மற்றும் நிறுத்திரவதத்ல் வரிக்கு 12.6% என உயரவ்ாக 

உை்ைது. 4% - 5% அதிகரிப்பு யதாரத்த்மானது. எனமவ, 2021க்கான 

நிறுவனமல்லாத வரி ரூ.26 பில்லியனாக திருத்தப்படுவதுைன், 

நிறுத்திகவத்தல் வரி ரூ.15 பில்லியனாக திருத்தப்பை ணவண்டும். 
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3.3.1.2: தபாருை்கள் மற்றும் ணசகவகள் வரி 

அை்ைவகண 3.3.1.2: தபாருை்கள் மற்றும் ணசகவகள் வரி மூலமான 

வருவாய் மதிப்பீடு 

 

மூலம்: அனுமதியைிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல ஆண்டுகை்), 2021 

புதுப்பிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

 
[3]கபாருட்கை் மற்றும் மசரவகை் மீதான பிற வரிகை் கதாரலத்கதாடரப்ு அறவீடு, 

மமாட்டார ் வாகன வரிகை் மற்றும் மவறு எங்கிலும் குறிப்பிடப்படாத கபாருட்கை் 

மற்றும் மசரவகளுக்கான வரிகரை உை்ைடக்கியது. 

 

 வருமான மதிப்பீடுகள் 2020 முதல் அதிகரிப்பு 

வரி வகக  

2019 

உண்

கம 

2020 

மதிப்பீ

டு 

2021 

வரவு 

தசலவு

த்திை்ை 

மதிப்பீ

டு 

2020 

முதல் 

தமாத்

த 

மாற்ற

ம் 

Y-o-Y % 

வருமா

னத்தி

ல் 

அதிக

ரிப்பு 

தபயரள

விலான 

வளரச்்

சி 

காரண

ம் 

தகாள்கக 

மாற்றம் 

மற்றும் 

சிறந்த 

நிர்வாகம் 

காரணம் 

கபாருட்கை் 

மற்றும் 

மசரவகளு

க்கான 

வரிகை் 

934,399 616,435 807,785 191,350 31.0% 64,726 126,624 

      10.5% 20.5% 

VAT 443,877 241,000 310,000 69,000 28.6% 25,305 43,695 
      10.5% 18.1% 

NBT 70,672 3,000 - -3,000 
-

100.00% 
315 -3,315 

      10.5% -110.5% 

சுங்கத ்

தீரர்வகை் 399,478 355,000 475,000 120,000 33.8% 37,275 82725 

      10.5% 23.3% 

கபாருட்கை் 

மற்றும் 

மசரவகை் 

மீதான பிற 

வரிகை்[3] 

20,372 17,435 22,785 5,350 30.7% 1,831 3,519 

      10.5% 20.2% 

உரிமப்பத்

திரவரிகை் 

& பிற 
39,445 12,855 13,465 610 4.7% 1,350 -740 

      10.5% -5.8% 
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கபாருடக்ை் மற்றும் மசரவகை் வரியின் முதன்ரமயான வருமானம் கபறுமதி 

மசர ்வரி (VAT) மற்றும் சுங்கத் தீரர்வகைின் மூலமாக கிரடக்கின்றது. இது 2021 

இல் கபாருடக்ை் மற்றும் மசரவகைின் கமாதத் வரிகைில் முரறமய  38.4% 

மற்றும் 58.8% உை்ைது. மமலும், இந்த இரண்டு வரகயான வரி 

வருமானங்கைின் விைக்கங்கை் அடுத்த பிரிவுகைில் வழங்கப்பட்டுை்ைன. 

கபாருடக்ை் மற்றும் மசரவகை் வரிகைில் கசய்யப்பட்ட முக்கியமான 

மாற்றத்தில் ஒன்று, மதுபானம், சிகரட், கதாரலதக்தாடரப்ாடல், பந்தயம் 

மற்றும் சூதாட்டம் மற்றும் வாகனங்களுக்கு சிறப்பு கபாருடக்ை் மற்றும் 

மசரவகை் வரி (GST) அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டதாகும். இந்த துரறகளுக்கு 

தற்மபாது விதிக்கப்பட்டுை்ை கபறுமதி மசர ்வரி, சுங்கத ்தீரர்வ, கசஸ் மற்றும் 

துரற சாரந்்த வரி விதிப்புக்கரை இந்த ஜி.எஸ்.டியின் அறிமுகம் 

மாற்றியரமக்கும். சட்ட விமராத மதுபானம் மற்றும் சிகரட் விற்பரனயில் 

இழக்கப்பட்ட வருமானதர்த இந்த நடவடிக்ரகயின் மூலம் மீண்டும் 

கபற்றுக்ககாை்ை எதிரப்ாரக்்கப்பட்டுை்ைதாக வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயில் 

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுை்ைது. இதன் மூலம் கபாருடக்ை் மற்றும் மசரவகை் 

மூலமான வரி அதிகரிக்கும். எனினும், இந்த திட்டதத்ிற்கும், மவறு 

வருமானங்கரை ஈட்டித்தரும் திட்டங்களுக்கும் எந்த வருமான மதிப்பீடும் 

வழங்கப்படவில்ரல. ஆரகயால், அரசாங்க நிதியில் இந்த திட்டங்கைின் 

தாக்கம் கதைிவற்றதாக உை்ைதுடன், நிகர தாக்கதத்ின் விரிவான 

மதிப்பீடுகை் முக்கியமானரவ. 

தபறுமதி ணசர ்வரி (VAT) 

2021 இல் கமாதத் வரி வருமானத்தில் கபறுமதி மசர ் வரி 18 சதவீதமாக 

காணப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 2020 இல் வசூலிக்கப்பட்ட 

வரிகைில் ரூ.241 பில்லியனாக இருக்கும் என்றும், 2021 இல் 28.6 சதவீதத்தினால் 

உயரந்்து ரூ.310 பில்லியனாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுை்ைது. 

2021 வரவு தசலவுத்திை்ை நைவடிக்கககள் 

▪ கபறுமதி மசர ்வரியின் வீதம் அடுதத் 5 ஆண்டுகளுக்கு 8% என்பதில் எந்த 

மாற்றமும் இல்லாமல் இருக்கும் என வரவு கசலவுத்திட்ட உரர 

சுட்டிக்காட்டுகின்றது (வங்கி, நிதி மற்றும் காப்புறுதி துரறகரைத ்

தவிரத்்து). 

▪ 2002 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இல. கபறுமதி மசர ் வரிச ் சட்டத்ரத 

பயன்படுத்துவதில் வரவு கசலவுத்திட்ட உரர மற்றும் கதாழில்நுட்ப 

குறிப்புக்கை் பல்மவறு திருத்தங்கரை வழங்குகின்றன.3 2021 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முன்னர ் இந்த விதிமுரறகைில் அமநகமானரவ 

நரடமுரறக்கு வரவிருக்கின்றன. எனினும், எப்மபாது நரடமுரறக்கு 

வரும் எனக் குறிப்பிடாமல் மூன்று திருதத்ங்கை் வழங்கப்பட்டுை்ைன: 

 
3 பின்னிரணப்பு IV பாரக்்கவும், 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயின் பக்கம் 49 
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அ) ஏற்றுமதி சாரந்்த BOI நிறுவனங்கைினால் உை்நாட்டில் 

விற்பரன கசய்யப்படும் சில ஆரடகளுக்கான துண்டு 

அடிப்பரடயிலான VAT வீதம் ரூ.100 இலிருந்து ரூ.25 ஆக 

குரறக்கப்படுகின்றது. 

ஆ) ஏற்றுமதி சாரந்்த BOI நிறுவனங்கைினால் சுகாதார அரமசச்ு 

மற்றும் சுமதச மருத்துவ மசரவகை், சுகாதார மசரவகை் 

திரணக்கைம், முப்பரடகை் மற்றும் இலங்ரக கபாலிஸ் 

திரணக்கைத்தின் மகாரிக்ரகக்கு அரமவாக 

விநிமயாகிக்கப்படும் அல்லது நன்ககாரடயாக வழங்கப்படும் 

சுகாதாரப் பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் மற்றும் அமதமபான்ற 

கபாருடக்ளுக்கு விலக்கு அைிக்கப்பட்டுை்ைது. 

இ) இறக்குமதி கசய்யும் மநரத்தில் கபாருட்களுக்கு வழங்கப்படும் 

VAT விலக்குகை் அவ்வாறான கபாருடக்ைின் உை்நாட்டு 

உற்பத்திக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுை்ைது. 

VAT மதிப்பீடுகள் ரூ. மில்லியனில் 

வரி 

வ

ரக 

 

வருமான மதிப்பீடுகை் 2020 முதல் அதிகரிப்பு 

2019 

உண்ரம 

2020 

மதிப்பீடு 

2021 

வரவு 

கசலவுத்

திட்ட 

மதிப்பீடு 

2020 

முதல் 

கமாத்த 

மாற்றம் 

Y-o-Y % 

வருமான

த்தில் 

அதிகரி

ப்பு (2020 

– 2021) 

கபயரை

விலான 

வைரச்ச்ி 

காரணம் 

ககாை்

ரக 

மாற்றம் 

மற்றும் 

சிறந்த 

நிரவ்ாக

ம் 

காரணம் 

VAT 443,877 241,000 310,000 69,000 28.6% 
25,305 

(10.5%) 

43,695 

(18.1%) 

மூலம்: அனுமதியைிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல ஆண்டுகை்), 2021 

புதுப்பிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

 

VAT பகுப்பாய்வு 

▪ 2019 உடன் ஒப்பிடுரகயில் 2020க்கான மதிப்பீடுகைில் 45.7 

சதவீதத்தினால் வருமானம் குரறவது கதரிகின்றது. VAT வீதம் 

குரறக்கப்பட்டது மற்றும் 1 டிசம்பர ் 2019 இல் VAT வரிக்கான கதாடக்க 

எல்ரலரய உயரத்த்ியரம முதன்ரமயான காரணமாக இருக்கலாம். 

▪ 2020 இன் முதல் 8 மாதங்கைில் VAT மூலமான உண்ரமயான வருமானம் 

ரூ.137.8 பில்லியன், இது எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட வருடாந்த வருமானத்தில் 57.2 

சதவீதமாகும். ஒக்மடாபர ் 2020 இல் மகாவிட் -19 இன் இரண்டாவது 

அரலயின் காரணமாக கபாருைாதார நடவடிக்ரககைில் ஏற்பட்ட 

மந்தம் காரணமாக வருமான மதிப்பீடான ரூ.241 பில்லியரன அரடவது 

சாத்தியமில்ரல. ஆண்டின் முதல் 8 மாதங்கரைப் மபான்று 
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கபாருைாதார நடவடிக்ரககை் நிலவும் என கருதினால், ஈட்டப்படும் 

வருமானம் சுமார ்ரூ.207 பில்லியனாக இருக்கும். 

▪ ரூ.25.3 பில்லியன் கபயரைவிலான வைரச்ச்ிரயக் கணக்கிட்ட பிறகு, 2021 

இல் VAT மூலமான வருமானம் மமலும் ரூ.43.7 பில்லியனால் அதிகரிக்கும் 

என வரவு கசலவுதத்ிட்டம் மதிப்பிடுகின்றது. முன்னர ் குறிப்பிட்டபடி, 

VAT கதாடரப்ில் முன்கமாழியப்பட்ட எந்தகவாரு திருத்ததத்ிற்குமான 

வருமான மதிப்பீடுகரை வழங்க வரவு கசலவுத்திட்டம் தவறிவிட்டது. 

எனினும், அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ககாை்ரகத் திருதத்ங்கை் எந்தகவாரு 

வருமானதர்த ஈட்டும் திட்டங்கரையும் உை்ைடக்கவில்ரல. ஆகமவ, 

ககாை்ரக மாற்றங்கை் கதாடரப்ில் வழங்கப்பட்ட தகவல்களுடன், 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் வருமான அதிகரிப்பு கபாருந்தவில்ரல. 

கைந்த கால அனுபவங்கள் (2015 – 2019)  

சராசரி ஆண்டு வைரச்ச்ி 

வீதம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு 

கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீடுகைில் சராசரி 

பற்றாக்குகற 

2019 தற்காலிக 

மதிப்பீடுகளுடன் 

ஒப்பிடுரகயில் 2019 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு 

கசலவுத்திட்ட மதிப்பீட்டில் 

மிகக  

16% 7% 16% 

அடிப்பரட: அனுமதியைிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல ஆண்டுகை்), 

2021 புதுப்பிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

2021 ஆம் ஆண்டு மதிப்பீட்டுக்கு எதிராக வசூலிப்பின் ஐந்தாண்டு சராசரி 

பற்றாக்குரற 7 சதவீதமாகும். 2 மம 2016 இல் வரி வீதம் 11 சதவீதத்தில் இருந்து 

15 சதவீதமாக திருத்தப்பட்டதனால் 2016 – 2017 காலப்பகுதியில் VAT வரி 

வசூலிப்பு பயனரடந்தது. இதன் காரணமாக வசூலிக்கப்பட்ட VAT இன் 

ஆண்டுக்கு ஆண்டு கபயரைவிலான வைரச்ச்ி 2016 இல் 32.3 சதவீதமாகவும், 2017 

இல் 56.5 சதவீதமாகவும் இருந்தது. எனினும், இந்த ஆண்டுகரைத் தவிரத்்து, 2011 

– 2019 காலப்பகுதியில் VAT வரி கதாடரச்ச்ியாக வரவு கசலவுத்திட்டத்தில் 

மிரகப்படுதம்த மதிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 2019 இல் VAT வருமானம் 4 

வீதத்தினால் வீழ்சச்ியரடந்தது, 2018 இல் 4% குரறந்த வைரச்ச்ி வீததர்த இது 

குறிக்கின்றது. மமலும், 1 டிசம்பர ் 2019 இல் VAT வீதம் 8 சதவீதமாகக் 

குரறக்கப்பட்டது. 

பரிந்துகர 

2021 இல் எதிரப்ாரக்்கப்படும் VAT வருமானம் வரவு கசலவுதத்ிட்ட உரரயில் 

குறிப்பிடப்பட்ட ககாை்ரககரை பிரதிபலிக்கும் வரகயில் திருத்தப்பட்டு 

2020க்கு யதாரத்்தமான மதிப்பீட்ரட வழங்க மவண்டும். பின்வரும் 

அனுமானங்கரை அடிப்பரடயாகக் ககாண்டு ரூ.228 பில்லியன் 

திருத்தப்பை்ை மதிப்பீை்கை மமற்ககாை்ைலாம். (1) வரவு கசலவுத்திட்ட 

உரரயில் குறிப்பிடப்பட்ட VAT விலக்குகை் மற்றும் குரறப்புக்கைினால் 
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ஏற்படக்கூடிய எதிரம்ரறயான தாக்கங்கரை இலகுவாக்கப்பட்ட வரி 

நிரவ்ாகத்தினால் ஏற்படும் மநரம்ரறயான தாக்கங்கை் ஈடுகசய்யும் (2) 

கபயரைவிலான கமா.உ.உற்பத்தி வைரச்ச்ியினால் VAT வருமானத்தில் 10.5% 

அதிகரிப்பு ஏற்படும் (3) இந்தப் பிரிவின் ஆரம்பத்தில் கணக்கிடப்பட்டது 

மபான்று, 2020 இல் VAT வருமானம் சுமார ்ரூ.207 பில்லியனாக இருக்கும். 

சுங்கத் தீர்கவ 

2021 இல் சுங்கத் தீரர்வ வரி வருமானதத்ில் 27.6 சதவீதமாக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 2020 இல் வசூலிக்கப்பட்ட தீரர்வகை் ரூ.355 

பில்லியனாக இருக்கும் என்பதுடன், 2021 இல் 33.8 சதவீதத்தினால் அதிகரித்து 

ரூ.475 பில்லியனாக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

2021 வரவு தசலவுத்திை்ை நைவடிக்கககள் 

▪ சுங்கத ்தீரர்வகளுடன் மநரடியாகத ்கதாடரப்ுரடய எந்த திட்டங்களும் 

வரவு கசலவுத்திட்ட உரர மற்றும் குறிப்புக்கைில் இல்ரல.4 

▪ எனினும், மதுபானம், சிகரட், கதாரலதக்தாடரப்ாடல், பந்தயம் மற்றும் 

சூதாட்டம் மற்றும் வாகனங்களுக்கு ஏற்கனமவ உை்ை வரி மற்றும் 

தீரர்வகரை மாற்றி கபாருடக்ை் மற்றும் மசரவகை் வரிரய வரவு 

கசலவுத்திட்ட உரர அறிமுகப்படுத்தியது. எதிரப்ாரக்்கப்படும் வரி 

வருமானம் அல்லது வரியின் வீதம் குறிப்பிடப்படவில்ரல. ஆகமவ 2021 

இல் எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுங்க வருமானத்தின் அதிகரிப்பு கதாடரப்ில் 

கதைிவின்ரம காணப்படுகின்றது.   

சுங்கத் தீர்கவ ரூ. மில்லியனில் 

வரி 

வரக 

 

வருமான மதிப்பீடுகை் 2020 முதல் அதிகரிப்பு 

2019 

உண்ரம 

2020 

மதிப்பீடு 

2021 வரவு 

கசலவுத்

திட்ட 

மதிப்பீடு 

2020 

முதல் 

கமாத்த 

மாற்றம் 

Y-o-Y % 

வருமான

த்தில் 

அதிகரிப்

பு (2020 – 

2021) 

கபயரை

விலான 

வைரச்ச்ி 

காரணம் 

ககாை்

ரக 

மாற்றம் 

மற்றும் 

சிறந்த 

நிரவ்ாகம் 

காரணம் 

சுங்கத ்

தீரர்வ 
399,478 355,000 475,000 120,000 33.8% 

37,275 

(10.5%) 

82,725 

(23.3%) 

மூலம்: அனுமதியைிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல ஆண்டுகை்), 2021 

புதுப்பிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

 

சுங்கத் தீர்கவ ததாைர்பில் பகுப்பாய்வு 

 
4 பின்னிரணப்பு IV பாரக்்கவும், 2021 வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயின் பக்கம் 49 
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▪ மமாட்டார ் வாகனங்கை், மதுபானம், சிகரட் மற்றும் கபற்மறாலியப் 

கபாருடக்ை் மூலமாகமவ சுங்கத ் தீரர்வ முதன்ரமயாக 

கபற்றுக்ககாை்ைப்படுகின்றது.  

▪ 2019 உடன் ஒப்பிடுரகயில் 2020 மதிப்பீட்டில் வருமானம் 11 

சதவீதத்தினால் குரறவது குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது. இதற்கு 

முதன்ரமயான காரணமாக மகாவிட் - 19 கபருந்கதாற்ரறக் 

குறிப்பிடலாம். மாரச் ் 2020 இல் நரடமுரறப்படுதத்ப்பட்ட இறக்குமதிக் 

கட்டுப்பாடுகை் சுங்கத் தீரர்வ குரறவதற்கு முக்கிய காரணியாகும். 

மமலதிகமாக, மதுபானம் மற்றும் சிகரட்டின் குரறந்த பாவரன மற்றும் 

பயணங்கை் குரறந்தரம வருமானத்தில் எதிரம்ரறயான 

தாக்கத்திரன ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். 

▪ 2020 இன் முதல் எட்டு மாதங்கைில் கிரடக்கப்கபற்ற உண்ரமயான 

சுங்கத் தீரர்வ ரூ.214.8 பில்லியன், இது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

வருமானத்தில் 60.5 சதவீதமாகும். ஒக்மடாபர ் 2020 இல் மகாவிட் - 19 

இரண்டாம் அரல காரணமாக கபாருைாதார நடவடிக்ரககை் 

குரறந்ததனால் வருமான மதிப்பீடான ரூ.355 பில்லியரன அரடவது 

சாத்தியமற்றது. ஆண்டின் முதல் எட்டு மாதங்கரைப் மபான்று 

கபாருைாதார நடவடிக்ரககை் இருக்கும் என அனுமானித்தால், 

ஈட்டப்பட்ட வருமானம் சுமார ்ரூ.322.2 பில்லியனாக இருக்கும். 

▪ 2020 இல் மதிப்பிடப்பட்ட வரி வருமானம் ரூ.355 பில்லியனில் இருந்து 

சுங்கத ் தீரர்வ 33.8 சதவீதத்தினால் அதிகரித்து 2021 இல் ரூ.475 

பில்லியனாக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. கபயரைவிலான 

வைரச்ச்ி ரூ.37.3 பில்லியரன கணக்கிடட் பிறகு, 2021 இல் வருமானம் 

மமலும் ரூ.82.7 பில்லியனால் அதிகரிக்கும் என வரவு கசலவுத்திட்டம் 

மதிப்பிடுகின்றது. 

கைந்த கால அனுபவங்கள் (2015 – 2019) 

சராசரி ஆண்டு வைரச்ச்ி 

வீதம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு 

கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீடுகைில் சராசரி 

பற்றாக்குகற 

2019 தற்காலிக 

மதிப்பீடுகளுடன் 

ஒப்பிடுரகயில் 2019 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு 

கசலவுத்திட்ட மதிப்பீட்டில் 

மிகக  

17% 5% 33% 

மூலம்: அனுமதியைிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல ஆண்டுகை்), 2021 

புதுப்பிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

 

 

▪ 2015 ஆம் ஆண்ரடத் தவிர 2015 - 2019 காலப்பகுதியில் அரனத்து 

ஆண்டுகைிலும் சுங்கத ் தீரர்வ மூலமான வருமானம் 
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மிரகப்படுத்தப்படட்ுை்ைது. சுங்கத் தீரர்வயின் ஆண்டுக்கு 

ஆண்டு கபயரைவிலான வைரச்ச்ி 2015 இல் 95.1 சதவீதமாகும், 

மதிப்பிடப்பட்ட ஒதுக்கீடான 54 சதவீதத்ரத தாண்டியது. 

▪ 2015 – 2019 காலப்பகுதியில் வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகைின் 

சராசரி பற்றாக்குரற 5 சதவீதமாகும். எனினும், 2015 ஆம் 

ஆண்ரட உை்ைடக்காவிட்டால், 2016 – 2019 காலப்பகுதிக்கான 

சராசரி பற்றாக்குரற 19.4 சதவீதமாக அதிகரித்து உை்ைது. 

பரிந்துகர 

2021 இல் எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுங்கத் தீரர்வ வருமானம் வரவு கசலவுத்திட்ட 

உரரயில் குறிப்பிடப்பட்ட ககாை்ரககரை பிரதிபலிக்கும் வரகயில் 

திருத்தப்பட்டு 2020க்கு யதாரத்த்மான மதிப்பீட்ரட வழங்க மவண்டும். 

பின்வரும் அனுமானங்கரை அடிப்பரடயாகக் ககாண்டு ரூ.372 பில்லியன் 

திருத்தப்பை்ை மதிப்பீை்கை மமற்ககாை்ைலாம். (1) சுங்கத் தீரர்வகைில் 

இருந்து கபாருடக்ை் மற்றும் மசரவகை் வரிக்கு மாற்றம் கசய்யப்படும் மபாது 

வரி வீதத்தில் எந்த மாற்றமும் குறிப்பிடப்படவில்ரல. எனினும், புதிய 

ககாை்ரகயானது எைிரமப்படுதத்ப்பட்ட வரி நிரவ்ாகதர்த ஏற்படுத்தும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. நிரவ்ாக மாற்றத்தினால் ஏற்படும் வருமானமானது 

5 சதவீதமாக மதிப்பிடப்பட்டுை்ைது. (2) கமா.உ.உற்பத்தியின் கபயரைவிலான 

வைரச்ச்ியினால் சுங்கத் தீரர்வ வருமானம் 10.5 சதவீதத்தால் அதிகரிக்கும். (3) 

இந்தப் பிரிவின் ஆரம்பத்தில் கணக்கிடப்பட்டது மபான்று உண்ரமயான 

சுங்கத ்தீரர்வ வருமானம் 2020 இல் சுமார ்ரூ.322.2 பில்லியனாக இருக்கும்.  

3.3.1.3: தவளிநாை்டு வர்த்தக வரிகள் 

அை்ைவகண 3.3.1.3: தவளிநாை்டு வர்த்தக வரிகள் 

வரி 

வரக 

 

வருமான மதிப்பீடுகை் 2020 முதல் அதிகரிப்பு 

 2019 

உண்ரம 

2020 

மதிப்பீடு 

2021 வரவு 

கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீடு 

2020 

முதல் 

கமாத்த 

மாற்றம் 

Y-o-Y % 

வருமா

னத்தில் 

அதிகரி

ப்பு 

கபயரை

விலான 

வைரச்ச்ி 

காரணம் 

ககாை்

ரக 

மாற்றம் 

மற்றும் 

சிறந்த 

நிரவ்ாக

ம் 

காரண

ம் 

கவைி

நாட்டு 

வரத்்தக 

வரிகை் 

333,382 404,710 531,750 127,040 31.4% 42,495 84,545 

      10.5% 20.9% 
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o/w 

இறக்கு

மதித ்

தீரர்வ

கை் 

98,427 140,000 180,000 40,000 28.6% 14,700 25,300 

      10.5% 18.1% 

o/w 

கசஸ் 
50,703 50,000 70,000 20,000 40.0% 5,250 14,750 

      10.5% 29.5% 

o/w 

PAL & 

SCL 

182,538 213,000 280,000 67,000 31.5% 22,365 44,635 

      10.5% 21.0% 

மூலம்: அனுமதியைிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல ஆண்டுகை்), 2021 

புதுப்பிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

இறக்குமதி தீர்கவகள் 

2021 வரவு தசலவுத்திை்ை நைவடிக்கககள் 

பின்வரும் பகுதிகளுக்கு இறக்குமதித் தீரர்வகரை அகற்றுவதற்கு 

முன்கமாழியப்பட்டுை்ைது. நாட்டில் கிரடக்காத மூலப்கபாருடக்ை், புதிய 

கதாழில்நுட்பத்துடனான இயந்திரங்கை் மற்றும் உபகரணங்கை் மற்றும் 

உை்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட முடியாத மற்றும் கவைிநாட்டிலிருந்து 

கமாதத்மாக இறக்குமதி கசய்யப்படும் சீகமந்து, பிரிமிக்ஸ், இரும்புக் 

கம்பிகை் மற்றும் பிற்றுமின். 

▪ சுங்கம் மற்றும் இறக்குமதித் தீரர்வகைில் பின்வரும் குரறப்புக்கை் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுை்ைன. வாகன உதிரிப்பாகங்கை், குைிர ் அரற 

வசதிகை் மற்றும் ஏற்றுமதி சந்ரதக்கு ஏற்ற மிைகு, கிராம்பு, ஏலக்காய் 

மற்றும் மகாப்பி மபான்ற உை்ளூர ் பயிரக்ளுக்கு மதிப்புக் கூட்டுவதற்கு 

முதலீடு கசய்யப்படும் நவீன உபகரணங்கை். 

▪ மமலும், குறிப்பிடட் சில கபாருடக்ை் தவிரத்்து அரனத்து 

இறக்குமதிகளுக்கான இறக்குமதி வரிகரை 0%, 10%. 15% ஆக திருத்தம் 

கசய்ததன் மூலம் வரவு கசலவுத்திட்ட உரர வீதங்கைில் குரறப்பிரன 

அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

▪ உை்நாட்டில் உற்பதத்ி கசய்ய முடியாதரவ தவிரத்்து பதிக் (Batik) மற்றும் 

விவசாயப் கபாருடக்ை் மபான்ற சில கபாருடக்ைின் இறக்குமதிக்கு 

தரட விதித்துை்ைது. (எதிரம்ரறயான பட்டியல்). 

▪ வருமானதர்த அதிகரிக்கும் நடவடிக்ரககை்: உை்நாட்டு உற்பத்திரய 

ஊக்குவிப்பதற்காக உலரந்்த, தகரத்தில் அரடக்கப்பட்ட மற்றும் மாசிக் 

கருவாட்டு உற்பதத்ிக்காக இலங்ரகயில் கிரடக்காத மீன்கை் 

இறக்குமதிக்கு கபாருந்தும் வரிகை் கதாடரந்்தும் அதிகமாகமவ 

இருக்கும். 
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▪ இலங்ரகயில் கிரடக்காத மூலப்கபாருடக்ரை இறக்குமதி 

கசய்வதற்கு தற்காலிக இறக்குமதி வசதிகரை வழங்கும் தற்காலிக 

ஏற்றுமதிக்காக இறக்குமதி திட்டம் (TIEP) வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுை்ைது. உதிரிப்பாகங்கை், 

கசயன்முரறப்படுதத்ல் மற்றும் கபாதியிடற் கபாருடக்ை், மலபல்கை் 

மற்றும் ஸ்ரிக்கரக்ை், பட்டியல்கை் மற்றும் ரகமயடுகை். எனினும், இந்த 

திட்டம் ஏற்கனமவ நரடமுரறயில் உை்ைது. எனமவ வருமானத்தில் எந்த 

தாக்கமும் ஏற்படாது. 

▪ மமாட்டார ்வாகனங்கை் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க கபாருடக்ளுக்கான பல 

கட்ட தீரர்வகளுக்குப் பதிலாக கபாருடக்ை் மற்றும் மசரவகை் வரிரய 

வரவு கசலவுத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. ஆகமவ, மமாட்டார ்

வாகனங்களுக்கான இறக்குமதித ்தீரர்வகை் பாதிக்கப்படும், எனினும் 

இந்தக் ககாை்ரகயினால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் வருமானம் கதாடரப்ான 

தகவல்கை் வழங்கப்படவில்ரல. 

இறக்குமதி தீர்கவகள் ரூ. மில்லியனில் 

வரி 

வரக 

 

வருமான மதிப்பீடுகை் 2020 முதல் அதிகரிப்பு 

2019 

உண்ரம 

2020 

மதிப்பீடு 

2021 

வரவு 

கசலவுத்

திட்ட 

மதிப்பீ

டு 

2020 

முதல் 

கமாத்த 

மாற்றம் 

Y-o-Y % 

வருமான

த்தில் 

அதிகரி

ப்பு (2020 

– 2021) 

கபயரை

விலான 

வைரச்ச்ி 

காரணம் 

ககாை்

ரக 

மாற்றம் 

மற்றும் 

சிறந்த 

நிரவ்ாக

ம் 

காரணம் 

இறக்கு

மதி 

தீரர்வ

கை் 

98,427 140,000 180,000 40,000 28.6% 
14,700 

(10.5%) 

25,300 

(18.1%) 

மூலம்: அனுமதியைிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல ஆண்டுகை்), 2021 

புதுப்பிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

இறக்குமதி தீர்கவ பகுப்பாய்வு 

▪ 2020 உடன் ஒப்பிடுரகயில் 2021 மதிப்பீடு 28.6% அதிகமாகும். வரி 

வருமானத்தில் கபயரைவிலான வைரச்ச்ிக்கு ரூ.14.7 பில்லியன் 

வழங்கப்படுகின்றது. ககாை்ரக மாற்றங்கை் மற்றும் சிறந்த 

நிரவ்ாகத்திற்கு ரூ.25.3 பில்லியன் (அல்லது 18.1%) வழங்கப்படுகின்றது. 

▪ 2019 க்கான உண்ரமப் கபறுமானத்துடன் ஒப்பிடுரகயில் 2020க்கான 

மதிப்பீடு 42.2% அதிகரிப்ரப சுட்டிக்காட்டுகின்றது. 

▪ 2020 இன் முதல் எடட்ு மாதங்கைில் இறக்குமதி தீரர்வ மூலம் ஈட்டப்பட்ட 

உண்ரமயான வருமானம் ரூ.73.2 பில்லியன், இது எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட 

வருமானத்தின் 52.3 சதவீதமாகும். 2020 இன் பிற்பகுதியில் இறக்குமதி 
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கட்டுப்படுதத்ப்பட்டதனால் இறக்குமதி தீரர்வ மூலமான 

உண்ரமயான வருமானம் சுமார ்ரூ.109.8 பில்லியனாக இருக்கும். 

▪ பின்வரும் அனுமானங்கரை அடிப்பரடயாகக் ககாண்டு 2021க்கான 

வருமான மதிப்பீடு ரூ.60 பில்லியன்: (1) கமா.உ.உற்பத்தியின் 

கபயரைவிலான வைரச்ச்ியினால் இறக்குமதி தீரர்வயின் அதிகரிப்பு 

10.5% (2) 2020க்கான இறக்குமதி தீரர்வகை் மூலமான உண்ரமயான 

வருமானம் சுமாராக ரூ.109.8 பில்லியன் (3) வரி வகுப்புக்கைின் திருத்தம் 

இறக்குமதி தீரர்வகை் மூலமான வருமானத்தில் 50% குரறப்ரப 

ஏற்படுத்தும்.5 

கைந்த கால அனுபவங்கள் (2015 – 2019) 

சராசரி ஆண்டு வைரச்ச்ி 

வீதம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு 

கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீடுகைில் சராசரி 

பற்றாக்குகற 

2019 தற்காலிக 

மதிப்பீடுகளுடன் 

ஒப்பிடுரகயில் 2019 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு 

கசலவுத்திட்ட மதிப்பீட்டில் 

மிகக  

9% 11% 30% 

அடிப்பரட: அனுமதியைிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல ஆண்டுகை்), 

2021 புதுப்பிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

 

▪ இறக்குமதி தீரர்வகை் வருமானத்தில் மதிப்பீடுகளுக்கு எதிரான 

ஐந்தாண்டு சராசரி பற்றாக்குரற 11 சதவீதமாகும். 2015 - 2016 இல் 

இறக்குமதி தீரர்வகை் மூலமாக ஈட்டப்பட்ட வருமானம் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட்டரத விட அதிகமாகும். எனினும், 2017 – 2019 

காலப்பகுதியில் இறக்குமதி தீரர்வகை் கதாடரச்ச்ியாக மிரகயாக 

மதிப்பிடப்பட்டன. இந்த காலப்பகுதிக்கான எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட மற்றும் 

உண்ரமயான வருமானங்களுக்கு இரடயிலான சராசரி பற்றாக்குரற 

30.6 சதவீதமாகும். 

தசஸ் அறவீடு 

2021 வரவு தசலவுத்திை்ைத்தில் நைவடிக்கக 

▪ “உை்நாட்டு உற்பத்தியின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதியில் 

மதரவயான பாதுகாப்ரப வழங்க” கசஸ் வரி விதிக்கப்படும் என வரவு 

கசலவுத்திட்ட உரர குறிப்பிடுகின்றது. கபாருதத்மான HS குறியீடுகை் 

இலங்ரக சுங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டுை்ைன. 

 

 
5 கட்டணங்கை் 0%, 15%, 30% இலிருந்து 0%, 10%, 15% ஆக குரறக்கப்பட்டுை்ைன. ஆகமவ, 

கட்டணத்தின் சராசரி வீதம் 17.5% இலிந்து 8.3% ஆக குரறந்துை்ைது, இது சுமார ்50% குரறவாகும். 
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▪ மமலதிகமாக, கதாரலதக்தாடரப்ாடல் மற்றும் பிற துரறகளுக்கு பல 

கட்ட வரிகளுக்குப் பதிலாக கபாருடக்ை் மற்றும் மசரவகை் வரிரய 

வரவு கசலவுதத்ிட்டம் அறிமுகப்படுத்துகின்றது. ஆகமவ, 

கதாரலதக்தாடரப்ாடலுக்கான கசஸ் வரி இதனால் பாதிக்கப்படும். 

எனினும் இந்தக் ககாை்ரகயினால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் வருமானம் 

குறிதத் விபரங்கை் வழங்கப்படவில்ரல. 

தசஸ் ரூ. மில்லியனில் 

வரி 

வ

ரக 

 

வருமான மதிப்பீடுகை் 2020 முதல் அதிகரிப்பு 

2019 

உண்ரம 

2020 

மதிப்பீடு 

2021 வரவு 

கசலவுத்

திட்ட 

மதிப்பீடு 

2020 

முதல் 

கமாத்த 

மாற்றம் 

Y-o-Y % 

வருமான

த்தில் 

அதிகரிப்

பு (2020 – 

2021) 

கபயரை

விலான 

வைரச்ச்ி 

காரணம் 

ககாை்

ரக 

மாற்றம் 

மற்றும் 

சிறந்த 

நிரவ்ாக

ம் 

காரணம் 

கசஸ் 50,703 50,000 70,000 20,000 40.00% 
5,250 

(10.5%) 

14,750 

(29.5%) 

மூலம்: அனுமதியைிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல ஆண்டுகை்), 2021 

புதுப்பிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

தசஸ் பற்றிய பகுப்பாய்வு 

▪ 2019 உடன் ஒப்பிடுரகயில் 2020 மதிப்பீடுகை் ஒமர அைவு 

வருமானதர்தமய குறிப்பிடுகின்றன. 

▪ 2020 இன் முதல் எடட்ு மாதங்கைில் கசஸ் மூலமான உண்ரமயான 

வருமானம் ரூ.31.3 பில்லியன். ஆண்டுக்கான கபறுமானம் ரூ.47 

பில்லியன். ஆகமவ 2020 க்கான மதிப்பீடு நியாயமானதாக உை்ைது. 

▪ கபயரைவிலான வைரச்ச்ிக்கு ரூ.5 பில்லியன் கணக்கிடப்பட்ட பின்னர,் 

2021 இல் கசஸ் மூலமான வருமான அதிகரிப்பு மமலும் ரூ.14.8 பில்லியன் 

என வரவு கசலவுத்திட்டம் மதிப்பிடுகின்றது. கசஸ் வரியானது 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ரகயாகமவ விதிக்கப்படுவதாக வரவு 

கசலவுத்திட்ட உரர குறிப்பிடுகின்றது. அத்துடன் கசஸ் விதிக்கப்படும் 

HS குறியீடுகைின் எண்ணிக்ரக சுமார ் 1.6 மடங்காக 

அதிகரிக்கப்பட்டுை்ைது. ஆகமவ, பின்வரும் அனுமானங்கைின் 

அடிப்பரடயில் 2021க்கான வருமான மதிப்பீடு சுமார ் ரூ.82.9 

பில்லியனாகும்.  (1) கமா.உ.உற்பத்தியின் கபயரைவிலான 

வைரச்ச்ியினால் அதிகரிப்பு 10.5% (2) கசஸ் விதிக்கப்படும் வரி 

அடிப்பரட 1.6 மடங்கால் அதிகரித்துை்ைது.   
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துகறமுக விமான நிகலய அபிவிருத்தி அறவீடு (PAL) மற்றும் விணசை 

வியாபாரப் பண்ை அறவீடு (SCL)  

2021 வரவு தசலவுத்திை்ைத்தின் நைவடிக்கககள் 

▪ “கதரிவுகசய்யப்பட்ட விவசாயப் கபாருட்களுக்கான உை்நாட்டு 

உற்பத்தியின் விநிமயாகம் மற்றும் மதரவரய 

சமநிரலப்படுத்துவதற்காக” விமசட வியாபாரப் பண்ட அறவீடு 

விதிக்கப்பட்டை்ைதாக வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது. ஆகமவ, 2021 இல் SCL மூலம் வருமானம் 

அதிகரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றதா என்பது கதைிவற்று 

உை்ைது. 

▪ மமலதிகமாக, கதாரலதக்தாடரப்ாடல் மற்றும் பிற துரறகளுக்கு பல 

கட்ட வரிகளுக்குப் பதிலாக கபாருடக்ை் மற்றும் மசரவகை் வரிரய 

வரவு கசலவுத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்துகின்றது. ஆகமவ மமாட்டார ்

வாகனங்களுக்கான PAL பாதிக்கப்படும். எனினும், இந்தக் 

ககாை்ரகயினால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் வருமானம் குறித்த தகவல்கை் 

வழங்கப்படவில்ரல. 

PAL & SCL ரூ. மில்லியனில் 

வரி 

வ

ரக 

 

வருமான மதிப்பீடுகை் 2020 முதல் அதிகரிப்பு 

2019 

உண்

ரம 

2020 

மதிப்பீடு 

2021 வரவு 

கசலவுத்

திட்ட 

மதிப்பீடு 

2020 

முதல் 

கமாத்த 

மாற்றம் 

Y-o-Y % 

வருமான

த்தில் 

அதிகரி

ப்பு (2020 

– 2021) 

கபயரை

விலான 

வைரச்ச்ி 

காரண

ம் 

ககாை்

ரக 

மாற்றம் 

மற்றும் 

சிறந்த 

நிரவ்ாக

ம் 

காரணம் 

PAL 112,714 115,000 170,000 55,000 47.8% 
12,075 

(10.5%) 

42,925 

(37.3%) 

SCL 70,364 98,000 110,000 12,000 12.2% 
10,290 

(10.5%) 

1,710 

(1.7%) 

மூலம்: அனுமதியைிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல ஆண்டுகை்), 2021 

புதுப்பிக்கப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் 

துகறமுக விமானநிகலய அபிவிருத்தி அறவீடு மற்றும் விணசை 

வியாபாரப் பண்ை அறவீடு பற்றிய பகுப்பாய்வு 

▪ 2019 உடன் ஒப்பிடுரகயில் 2020 மதிப்பீட்டில் விமசட வியாபாரப் பண்ட 

அறவீடு 39.3 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் என குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது. 2021 

இல் விமசட வியாபாரப் பண்ட அறவீடு மூலமான வருமானம் மமலும் 12.2 

சதவீதத்தினால் உயரும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. விமசட 
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வியாபாரப் பண்ட அறவீடு மூலமான வருமானம் அரசாங்கம் 

தீரம்ானிதத்படி வரிவிதிப்பு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. வரவு 

கசலவுத்திட்ட உரரயில் முன்கமாழியப்பட்ட விமசட வியாபாரப் பண்ட 

அறவீடு மாற்றங்கை் குறித்து கதைிவில்லாததால், 2021 மதிப்பீட்டின் 

நம்பகத்தன்ரமரய மதிப்பிடுவதற்கு மபாதுமான தகவல்கை் இல்ரல. 

▪ 2019 உடன் ஒப்பிடுரகயில் துரறமுக விமானநிரலய அபிவிருதத்ி 

அறவீட்டுக்கான 2020 மதிப்பீட்டில் 2% கசலவின அதிகரிப்பு 

காணப்படுகின்றது. 2020 இன் முதல் எடட்ு மாதங்களுக்கான 

உண்ரமயான துரறமுக விமானநிரலய அபிவிருத்தி அறவீட்டு 

வருமானம் ரூ.71.8 பில்லியன், 2020 இல் எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட 

வருமானத்தில் 73.3 சதவீதமாகும். ஆண்டுக்கான வருமானம் ரூ.108 

பில்லியன் ஆகும். ஆகமவ 2020க்கான மதிப்பீடு ஓரைவு நியாயமானதாக 

உை்ைது. 

▪ 2021 இல் கபயரைவிலான வைரச்ச்ி ரூ.12 பில்லியன் கணக்கிடப்பட்ட 

பின்னர,் துரறமுக விமானநிரலய அபிவிருத்தி அறவீட்டு வருமானம் 

ரூ.42.9 பில்லியனால் அதிகரிக்கும் என வரவுகசலவுத்திட்டம் 

மதிப்பிடுகின்றது. எனினும், துரறமுக விமானநிரலய அபிவிருத்தி 

அறவீடர்ட அதிகரிக்கும் எந்தக் ககாை்ரக மாற்றமும் 

அறிமுகப்படுத்தப்படவில்ரல, அத்துடன் PAL வரியினால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் வருமான அதிகரிப்பு நரடகபற வாய்ப்பில்ரல. 

கபயரைவிலான வைரச்ச்ி வீதம் 10.5 சதவீததர்த மாத்திரம் 

அடிப்பரடயாகக் ககாண்டு 2021க்கான திருத்தப்பட்ட வருமான 

மதிப்பீடு ரூ.127.1 பில்லியனாக இருக்கும். 

பரிந்துகரகள் 

▪ வரவு கசலவுத்திட்டத்தில் முன்கமாழியப்பட்ட திட்டங்களுடன் 

இறக்குமதித் தீரர்வகைின் அதிகரிப்பு கபாருந்தவில்ரல. அரசாங்கம் 

இறக்குமதி வரிகரை குரறத்துை்ைதனால் மதிப்பீடுகை் குரறயும் படி 

திருத்தப்பட மவண்டும். 2021க்கான மதிப்பீை்கை ரூ.60 பில்லியனாகக் 

குகறப்பது நல்லது. 

▪ கசஸ் அறவீட்டுக்கான வருமான மதிப்பீடு குரறத்து 

மதிப்பிடப்பட்டுை்ைது அத்துடன் கசஸ் அறவீட்டுக்கான HS 

குறியீடுகைின் எண்ணிக்ரக அதிகரிக்கப்பட்டது 

பிரதிபலிக்கப்படவில்ரல. ஆகமவ மதிப்பீடானது ரூ.82.9 பில்லியனாக 

உயர்த்தப்பை்டு திருத்தப்பை ணவண்டும். 

▪ எந்தவிதமான வருமானத்ரத அதிகரிக்கும் நடவடிக்ரககை் 

அறிமுகப்படுத்தப்படாத மபாதும் துரறமுக விமானநிரலய 

அபிவிருத்தி அறவீட்டுக்கான வருமான மதிப்பீடு 47.8 சதவீதமினால் 

அதிகரிக்கப்பட்டுை்ைது. ஆகமவ, மதிப்பீைானது ரூ.127.1 பில்லியனாக 

குகறக்கப்பை்டு திருத்தப்பை ணவண்டும். 
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அை்ைவகண 3.3.2: அரசாங்க வருமான மதிப்பீடுகள் மற்றும் 

பரிந்துகரக்கப்பைை் திருத்தங்களின் சுருக்கம் 

ரூ.பில்லியன் 
நிதியகமசச்ு 

மதிப்பீடுகள் 

திருத்தப்பை்ை 

மதிப்பீடுகள் 

 2020 2021 2020 2021 

வரி வருமானம் 
       1,358         1,724            1,141         1,263  

வருமான வரி 
324 371 216 247 

நிறுவன வரி 271 319 180 206 

நிறுவனமல்லாத வரி 
23 35 23 26 

WHT 13 16 13 15 

கபாருட்கை் & மசரவகை் மீதான 

வரி 
616 808 549 623 

VAT 241 310 207 228 

NBT 3 0 3 0 

சுங்கத்தீரர்வகை் 
355 475 322 372 

கபாருட்கை் மற்றும் மசரவகை் 

மீதான பிற வரிகை் 17 23 17 23 

உரிமப்பத்திர வரிகை் & பிற 13 13 13 13 

கவைிநாட்டு வரத்்தக வரிகை் 
          405            532                363            380  

இறக்குமதித் தீரர்வகை் 
140 180 110 60 

கசஸ் 
50 70 47 83 

PAL 115 170 108 127 

SCL 98 110 98 110 

வரி அல்லாத வருமானம் 189 260 189 260 

கமாத்த வருமானம் 
        1,547          1,984             1,330          1,523  

மூலம்: 2021 திருத்தப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் மற்றும் ஆசிரியரின் 

கணக்கீடுகை் 

*பசர்ச நிறத்தில் முன்னிரலப்படுத்தப்பட்ட கபறுமானங்கை், பிரிவு 3 - வருமான 

மதிப்பீடுகைின் கபாருந்தாத தன்ரமயில் விைக்கமைிக்கப்பட்ட நடவடிக்ரககை் 

மற்றும் அனுமானங்கரை அடிப்பரடயாகக் ககாண்டு திருத்தப்பட்டுை்ைன. 



 
 

Page 49| 57 
 

3.3.2 வை்டிக் தகாடுப்பனவுகள் 

அை்ைவகண 3.3.2 வை்டிக்தகாடுப்பணவுகள் பற்றிய மதிப்பீடுகள் 

தசலவின 

வகக 

தசலவின 

மதிப்பீடுகள் 
2020 முதல் அதிகரிப்பு 

 
2020 

மதிப்பீ

டு 

2021 வரவு 

கசலவுத்தி

ட்ட 

மதிப்பீடு 

2020 

முதல் 

கமாத்

த 

மாற்

றம் 

Y-o-Y % 

வருமானத்

தில் 

அதிகரிப்பு 

கபயரைவி

லான 

வைரச்ச்ி 

காரணம் 

ககாை்

ரக 

மாற்ற

ம் 

மற்றும் 

சிறந்த 

நிரவ்ாக

ம் 

காரண

ம் 

வட்டிக் 

ககாடுப்பன

வுகை் 

866 860 -6 -0.69% 91 -97 

     10.5% -11.2% 

மூலம்: வரவு கசலவுத்திட்ட உரர, ஆண்டரிக்ரக 2019 - நிதி அரமசச்ு 

நைவடிக்கககள் மற்றும் அனுமானங்கள் 

▪ 95% வரவு கசலவுத்திட்டப் பற்றாக்குரறக்கு உை்நாட்டு நிதி 

வழிமுரறகை் மூலம் நிதியைிப்பதற்கு அரசாங்கம் எதிரப்ாரக்்கின்றது. 

பகுப்பாய்வு 

கைந்த கால அனுபவங்கள் (2015 – 2019) 

 
சராசரி 

ஆண்டு 

வைரச்ச்ி வீதம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வரவு கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீடுகைில் 

சராசரி 

பற்றாக்குகற 

2019 தற்காலிக 

மதிப்பீடுகளுடன் 

ஒப்பிடுரகயில் 

2019 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வரவு 

கசலவுத்திட்ட 

மதிப்பீட்டில் 

மிகக 

வட்டிக் ககாடுப்பனவுகை் 16% 10% 1% 

மூலம்: திருத்தப்பட்ட வரவு கசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகை் (பல வருடங்கை்) 

▪ 2019 உடன் ஒப்பிடுரகயில் 2020 இல் கசலுத்தப்படும் கமாத்த வட்டியில் 

1% குரறரவ அரசாங்கம் எதிரப்ாரக்்கின்றது. 
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▪ 2019 ஆம் ஆண்ரடத் தவிரத்்து உண்ரமயான கசலவினங்களுக்கும், 

வட்டிச ் கசலவின மதிப்பீடுகளுக்கும் இரடயிலான வித்தியாசம் 

சராசரியாக 10 சதவீதமாக உை்ைது. குறிதத் காலப்பகுதியில் வட்டிச ்

கசலவினத்தின் ஆண்டுக்கான சராசரி வைரச்ச்ி 16 சதவீமாகும். 

▪ 2020 மற்றும் 2021 இல் உை்ை பாரிய முதல்நிரல பற்றாக்குரற 

அரசாங்கத்தின் வடட்ிச ் கசலவினதர்த மமலும் அதிகரிக்கலாம். ரூ.400 

பில்லியன் என்ற அரசாங்க மதிப்பீட்ரட விட, 2020 இல் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் முதல்நிரல பற்றாக்குரற ரூ,1,079 பில்லியனாக 

இருக்கும் என்றும், அரசாங்கத்தின் மதிப்பீடு ரூ.705 பில்லியனுடன் 

ஒப்பிடும் மபாது 2021 இல் ரூ.1,150 பில்லியனாக இருக்கும் என்றும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

▪ 2020 இல் உை்நாட்டு வட்டி வீதங்கை் வீழ்சச்ியரடந்துை்ைன. 2020 ஆம் 

ஆண்டின் ஆரம்பதத்ில் ஒரு வருட திரறமசரி உண்டியலுக்கான 

முதன்ரம சந்ரதயின் வட்டி வீதம் 8.5% என்பதுடன் 2020 ஒக்மடாபர ்

இறுதியில் இது 5 சதவீதமாகக் குரறந்துை்ைது.  

▪ 2021 ஆம் ஆண்டின் முழுரமக்கும் வட்டி வீதம் கதாடரந்்து 5 சதவீதமாக 

இருந்தால், பற்றாக்குரறக்கான நிதியுதவி மற்றும் கடனுக்கான மீை் 

நிதியைிப்பு வட்டிச ்கசலவினத்தில் மசமிப்பு ஏற்படும். எனினும், 2021 இல் 

முதிரச்ச்ியரடயும் கடன்களுக்கு மாத்திரமம இந்த மசமிப்புக் 

காணப்படும். அத்துடன் இது அமநகமாக திரறமசரி உண்டியல் மபான்ற 

குறுகிய கால கடன்களுக்மக கிரடக்கும். 2019 இல் கமாதத் உை்நாட்டு 

கடன்களில் குறுங்கால கடன்கள் 30 சதவீதமாக காைப்பட்டன. 2019 ஆம் 

ஆை்டுக்கான எணடயிடப்பட்ட சராசரி பவளிநாட்டு வட்டி வீதம் 3.7% 

ஆகும். 

பரிந்துகர 

▪ வட்டிக்ககாடுப்பனவுகைில் குரறரவ அனுமானிப்பது கசலவினம் 

ஒன்ரற மிகவும் குரறத்து மதிப்பிடுவதாக இருக்கும். இது இதற்கு 

முன்னர ் மதிப்பிடப்பட்ட கதாரகரய விட எப்கபாழுதும் அதிகரிக்கும் 

ஒரு கசலவினம். எனினும்,  

▪ உை்நாட்டு வட்டி வீதங்கைில் ஏற்பட்டுை்ை வீழ்சச்ி குறுகிய கால 

கடண்கைிற்கான  வட்டிக் ககாடுப்பனவுகரைக் குரறப்பதில் ஓரைவு 

உதவி கசய்யும் என்றாலும், 2020 மற்றும் 2021 இல் அதிகரித்துை்ை 

பற்றாக்குரற கசலுத்தப்பட மவண்டிய வட்டிக் ககாடுப்பனவுகரை 

மமலும் அதிகரிக்கும். ஆகமவ, 30 சதவீத உை்நாட்டுக் கடன்களுக்கான 

வட்டி வீதம் குரறக்கப்பட்டரம மற்றும் 2021க்கான பற்றாக்குரற 

அதிகரிப்பின் தாக்கம் ஆகியவற்ரற கருத்தில் ககாண்டு 2020 க்கான 

வை்டிக் தகாடுப்பனவு தசலவினம் ரூ.945 பில்லியனாகவும், 2021க்கு 

ரூ.968 பில்லியனாகவும் திருத்தப்பை ணவண்டும். 

 



 
 

Page 51| 57 
 

3.4 அகையமுடியாத நடுத்தரக் கால நிதிக் கை்ைகமப்பு  

அை்ைவகண 3.4.1: எதிர்வரும் ஐந்தாண்டுகளுக்கான நடுத்தரக் கால 

நிதிக்கை்ைகமப்பு   

தமா.உ.உற்பத்தியில் 

சதவீதம் 

தற்காலிகமானது Est. Est. எதிர்வுகூறல்கள் 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

தமாத்த வருமானம் 

மற்றும் மானியங்கள் 12.6 9.5 10.7 12.1 12.5 13.3 14.2 

தமாத்த வருமானம் 12.6 9.5 10.6 12 12.5 13.3 14.2 

வரி வருமானம் 11.6 8.5 9.4 10.5 10.9 11.6 12.5 

வருமான வரிகை் 2.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 3 

கபாருட்கை் மற்றும் 

மசரவகளுக்கான 

வரிகை் 
6.5 4 4.5 5.3 5.5 5.9 6.3 

கவைி வரத்்தக வரிகை் 2.2 2.5 2.8 2.9 3 3.1 3.2 

வரி இல்லாத வருமானம் 1 1 1.3 1.5 1.6 1.7 1.7 

மானியங்கை் 0.1 0 0.1 0.1 0.05 0.04 0.04 

தமாத்த தசலவீனங்கள் 22.2 17.5 19.5 18.4 18 17.9 18.3 

மீண்தைழும் 

தசலவீனங்கள் 16.1 14.9 14.2 13.5 12.9 12.5 12.3 

சம்பைம் மற்றும் 

ககாடுப்பனவுகை் 4.6 5 4.9 4.7 4.4 4.3 4.1 

கபாருட்கை் மற்றும் 

மசரவகை் 1.2 1 1.1 0.8 0.7 0.7 0.8 

வட்டி 6 5.4 4.9 4.9 4.7 4.7 4.7 

உதவுகதாரககை் மற்றும் 

மாற்றல்கை் 4.4 3.5 3.3 3.2 3 2.8 2.8 

மூலதன தசலவினம் 

மற்றும் ணதறிய 

தபறுகககள் 
6.1 2.6 5.3 4.9 5.1 5.4 5.9 

கபாது முதலீடுகை் 6.2 2.6 5.4 5 5.2 5.5 6 

நகைமுகறக்கணக்கு 

மீதி -3.6 -5.4 -3.6 -1.5 -0.4 0.8 1.9 

ஆரம்ப மீதி -3.6 -2.5 -3.9 -1.4 -0.7 0 0.6 

வரவு தசலவுத்திை்ை 

பற்றாக்குகற -9.6 -7.9 -8.8 -6.4 -5.4 -4.6 -4 
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பற்றாக்குகற 

நிதியளிப்பு 
9.6 7.9 8.8 6.4 5.4 4.6 4 

கவைிநாட்டு நிதியைிப்பு 

(மதறிய) 3.6 -1.4 0.5 -0.2 0.1 -0.1 -0.1 

உை்நாட்டு நிதியைிப்பு 

(மதறிய) 6 9.3 8.3 6.5 5.4 4.8 4.1 

மத்திய அரசாங்கத்தின் 

படுகைன் (தமா.உ.உ %)  86.8 95.1 96.3 92.4 88.1 82.3 75.5 

மூலம்: 2020 அரசிரற முகாரமத்துவ அறிக்ரக 

அரசாங்கத்தின் நடுத்தரக்கால நிதிசச்ட்டகம் ஆனது அரசாங்க வருவாய், 

பற்றாக்குரறகை் மற்றும் கமா.உ.உற்பத்தியில் அரசாங்கத்தின் கடன் 

ஆகியவற்றிற்கு இலட்சியமிக்க இலக்ரகமய நிரண்யித்துை்ைது. அரசாங்கம் 

பயன்படுத்திய கபறுமானங்கரைப் பயன்படுத்திய பின்னரும் கூட 

நிதிப்பற்றாக்குரறயின் கபறுமானங்கை் 2025 இல் கமா.உ.உற்பத்தியில் 75.5 

சதவீதமாக அரசாங்கம் எதிரப்ாரக்்கும் கடனுக்கு வழிவகுக்காது. மாறாக 2025 

இல் கமா.உ.உற்பதத்ியில் 80.71 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் என கணக்கீடுகை் 

காட்டுகின்றன (அட்டவரண 3.4.2 இல் வழங்கப்பட்டுை்ைது). முன்ரனய 

ஆண்டுகைின் அரசாங்க கடன்களுக்கு இலங்ரக ரூபாய் மதிப்பில் நடப்பு 

ஆண்டின் எதிரம்ரறயான நிதி நிலுரவரய மசரப்்பதன் மூலமும்  

அரசாங்கத்தின் கபயரைவிலான உை்நாட்டு உற்பத்தி வைரச்ச்ிக்கான 

அனுமானங்கரையும் கருத்தில் ககாண்டு இந்தக் கணக்கீடு 

முன்கனடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அை்ைவகண 3.4.2: அரசாங்கத்தின் தபறுமானங்களின் அடிப்பகையில் 

தமா.உ.உற்பத்தியில் கைனின் மதிப்பீடு 

ஆண்

டு 

நிதி இருப்பு 

(கமா.உ.உற்பத்

தியின் %) 

கமா.உ.உற்

பத்தி 

நிதி இருப்பு 

(ரூ.மில்லிய

ன்) 
 

கடன் 

(ரூ.மில்

லியன்) 

கடன் 

(கமா.உ.உற்பத்

தியின் %) 
 

2019 -6.8 15,016.14      -      1,021 13,034 86.80 
2020 -10.76 15,992.19 -      1,711 14,745 92.20 
2021 -8.8 17,591.41 -      1,548 16,293 92.62 
2022 -6.4 19,350.55 -      1,238 17,532 90.60 
2023 -5.4 21,285.61 -      1,149 18,681 87.76 
2024 -4.6 23,414.17 -      1,077 19,758 84.39 
2025 -4 25,755.58 -      1,030 20,788 80.71 

மூலம்: நிதி அரமசச்ு, 2020 அரசிரற முகாரமத்துவ அறிக்ரக மற்றும் 2019 மத்திய 

வங்கி ஆண்டறிக்ரக 

 
6 அரசிரற முகாரமத்துவ அறிக்ரகயில் இந்த கபறுமானம் 8.8 ஆக குறிப்பிடப்பட்டுை்ைதாக 

வரவு கசலவுத்திட்ட உரரயில் அரசாங்கம் குறிப்பிட்டுை்ைது. எனினும், 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் 

அரசாங்க கடனில் எந்த நிலுரவகளும் உை்ைடக்கப்படவில்ரல, அரவ பின்னர ் வரவு 

கசலவுத்திட்ட கபறுமானங்கைில் ககாண்டுவரப்பட்டன. 2019 ஆம் ஆண்டின் பற்றாக்குரற 

அதிகரிப்பு 2020 பற்றாக்குரறயில் மசரந்்துை்ைது. ஆகமவ கபறுமானமானது -10.7 சதவீதமாக 

உயரந்்து காணப்படுகின்றது.  
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மமலும், நடுத்தரகால கட்டரமப்பிலுை்ை புை்ைிவிபரங்கை் தீவிரமற்ற சில 

அனுமானங்கைினால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன. இந்த அனுமானங்கை் 

பின்வருவனவற்ரற உை்ைடக்கியுை்ைன. 

1) 2020 இல் உண்ரம கமா.உ.உற்பத்தி +1.5 சதவீதத்தினால் 

வைரச்ச்ியரடயும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

2) கமா.உ.உற்பத்தியில் வருமானம் 9.5 வீதத்தில் இருந்து 14.2 வீதத்திற்கு 

அதிகரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. ஆனால் 

வரிக்கட்டரமப்பானது அடுத்து வரும் 5 வருடங்கைிற்கு கபரும்பாலும் 

நிரலயானதாகமவ இருக்கும் என அரசாங்கம் அறிவித்துை்ைது.  

குறிப்பிடத்தக்க வருமானத்ரத ஈட்டும் நடவடிக்ரககை் இல்லாமல் 

மமம்படுதத்ப்பட்ட நிதி நிரவ்ாகம் மற்றும் கபயரைவிலான 

கமா.உ.உற்பத்தியின் அடிப்பரடயில் மாத்திரம் கமா.உ.உற்பத்தியில் 

வருமானம் 9.5 வீததத்ிற்கு வைரச்ச்ியரடயும் என எதிரப்ாரக்்க முடியாது. 

உண்ரமயில் கமா.உ.உற்பத்தியில் அதிகரிப்பு காணப்படும் மபாதும் 

கமா.உ.உற்பத்தியில் வருமானம் குரறந்துை்ைரத கடந்த கால 

கபறுமானங்கை் கவைிப்படுத்துகின்றன. (காட்சி 5 ஐப் பாரக்்கவும்) 

3) கவைிநாட்டுக் கடன்கை் அதிகரிப்பில் நாணயத்தின் மதய்மான விரைவு 

கருத்தில் ககாை்ைப்படவில்ரல. 

காை்சி 5: காலப்ணபாக்கில் உண்கமயான தமா.உ.உற்பத்தி மற்றும் 

வருமான வளர்சச்ியின் ஒப்பீடு 

 

மூலம்: இலங்ரக மத்திய வங்கி 

 

மிகவும் யதாரத்த்மான அனுமானங்கரைக் கருத்தில் ககாை்ளும் மபாது – 

கமா.உ.உற்பத்தி வைரச்ச்ி (2021 முதல்), வட்டி வீதங்கை், பணவீக்கம் மற்றும் 
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உை்நாட்டு நிதியுதவி அரசாங்கத்தின் அனுமானத்துடன் இருக்கும் என்று 

நாங்கை் கருதுவதால் - 2025 இல் நாட்டின் கமா.உ.உற்பத்தியில் கடன் கதாரக 

115.6 சதவீதமாக உயரும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. இது 2025 இல் 

கமா.உ.உற்பத்தியில் 75.5 சதவீதமாக இருக்கும் என்ற அரசாங்கத்தின் 

எதிரவ்ுகூறரல விட மிகவும் அதிகமாகும். பிற நிதி குறிகாட்டிகைின் 

மாற்றங்கை் அட்டவரண 3.4.3 இல் தரப்பட்டுை்ைன. இந்த மாதிரிரய கணிக்க 

பயன்படுதத்ப்பட்ட அனுமானங்கை் அட்டவரண 3.4.4 இல் தரப்பட்டுை்ைன. 

அை்ைவகண 3.4.3: மிக யதாரத்்தமான அனுமானங்களின் 

அடிப்பகையில் திை்ைமிைப்பை்ை நிதி குறிகாை்டிகள் 

 2019 
Actual 

2020 
Est 

2021 
Est 

2022 
Est 

2023 
Est 

2024 
Est 

2025 
Est 

வருமானம் மற்றும் 

மானியங்கள் 

12.6% 8.8% 9.2% 9.6% 10.0% 10.5% 10.9% 

வரி இல்லாமல் தமாத்த 

தசலவினம் 

13.4% 15.9% 16.5% 15.7% 15.0% 14.3% 13.7% 

வை்டிக் தகாடுப்பனவுகள் 6.0% 6.3% 5.8% 5.9% 6.1% 6.3% 6.5% 

ஒை்டுதமாத்த வரவு 

தசலவுத்திை்ை மீதி 

-6.8% -
13.4% 

-
13.1% 

-
12.1% 

-
11.1% 

-
10.1% 

-9.2% 

முதன்கம இருப்பு 

-0.8% -7.1% -7.3% -6.1% -5.0% -3.8% -2.7% 

கைன் / தமா.உ.உ 86.8% 101.5
% 

107.2
% 

111.3
% 

113.9
% 

115.3
% 

115.6
% 

வை்டி / வருமானம் 47.5% 71.0% 63.5% 62.0% 60.9% 60.2% 59.7% 

மூலம்: நிதியரமசச்ு மற்றும் இலங்ரக மத்திய வங்கியின் கபறுமானங்கைின் 

அடிப்பரடயில் ஆசிரியரின் கணக்கீடு அரமந்துை்ைது  
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காை்சி 6: யதார்த்தமான அனுமானங்களின் அடிப்பகையில் 

மதிப்பிைப்பை்ை தமா.உ.உற்பத்தியில் கைனின் விகிதம் 

 

மூலம்: நிதியரமசச்ின் கபறுமானங்கரை அடிப்பரடயில் ஆசிரியரின் கணக்கீடு 

அரமந்துை்ைது  

பயன்படுத்தப்பை்ை அனுமானங்கள் பின்வருமாறு: 

1. 2020 இல் உண்ரமயான கமா.உ.உற்பதத்ி -4.4 சதவீதமாகவும், 2021க்குப் 

பின்னர ்5 சதவீதமாகவும் வைரும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

2. பிரிவு 3.3 இல் பரிந்துரரக்கப்பட்டுை்ை திருத்தப்பட்ட 

கபறுமானங்கைின் அடிப்பரடயில் 2020 மற்றும் 2021 இல் வருமானம் 

குரறவாக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. அதற்குப் பின்னர,் 

நிரவ்ாக நடவடிக்ரககை் திறம்பட கசயல்படுதத்ப்படும் என்பரத 

கருத்தில் ககாண்டு, வருமானம் கபயரைவிலான கமா.உ.உற்பத்தியின் 

வீதம் மற்றும் 5 சதவீததத்ினால் அதிகரிக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது.  

3. வட்டி வீதங்கரை உை்ைடக்காத கசலவினங்கை் 2020 மற்றும் 2021 இல் 

இலங்ரக ரூபாய் அடிப்பரடயில் எதிரப்ாரக்்கப்பட்டரதப் மபாலமவ 

இருக்கும் என அனுமானிக்கப்படுகின்றது. 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் 

அரசாங்கத்தின் கசலவினங்கை் பணவீக்க வீதத்திற்கு ஏற்ப  வைரும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

4. ஒவ்கவாரு ஆண்டும் நாணய மாற்று வீதத்தின் மதய்மானம் 

கவைிநாட்டுக் கடன்கரை 4.4 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் எனக் 

கருதப்படுகின்றது. கவைிநாட்டுக் கடன்கைில் மதய்மான விரைவு 

கடந்த 10 ஆண்டு கால சராசரிரய அடிப்பரடயாகக் ககாண்டுை்ைது. 

5. உை்நாட்டு வட்டி வீதங்கை் கதாடரந்்தும் ஒற்ரற இலக்கத்தில் இருக்கும் 

என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 2021 இல் உை்நாட்டு வட்டி வீதங்கை் 5 

சதவீதமாகக் குரறயும், 2025 இல் 7.5% படிப்படியாக அதிகரிக்கும். 

உை்நாட்டு கடன் மதரவகை் அதிகரிக்கும் மபாது வட்டி விகிதம் 

அதிகரிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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6. 2019 உண்ரமயான கபறுமானங்கைின் அடிப்பரடயில் குறுங்கால 

முதல் நீண்ட கால கடன் விகிதம் 30:70 என அனுமானிக்கப்படுகின்றது. 

7. வரவு கசலவுத்திட்ட நிதியைிப்பு கபறுமானங்கரைப் மபான்மற 

அரனத்து ஆண்டுகளுக்கும் உை்நாட்டு நிதி விகிதம் கதாடரச்ச்ியாக 95 

சதவீதமாகக் காணப்படும். 

8. அரசாங்கம் 2021ம் ஆண்டிற்கான அதன்  இலட்சிய வரவுகசலவுத்திட்ட 

மூலதனசக்சலவுகைிட்கான இலக்குகரை எட்டும். 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான மூலதனச ் கசலவு இலங்ரக ரூபா 1 ,070 பில்லியன் என 

மதிப்பிடப்பட்டுை்ைது.  இது (நிலுரவத் கதாரக இல்லாமல்) 2019 

உண்ரமயான எண்ணிக்ரகரய விட 72 சதவீதம் அதிகமாகும். 

021இற்கான  மூலதன கசலவினத்ரத கமாத்த உை்நாட்டு உற்பத்தியில் 

(வரலாற்று சராசரிக்கு ஏற்ப) 5 சதவீதமாக அரசாங்கம் குரறத்தால்இ 

கமாதத் உை்நாட்டு உற்பத்தியில் கடன் 2025 இல் 109 சதவீதமாக மாறும். 

 

அை்ைவகண 3.4.4: முன்ணனாக்கிய நிதி குறிகாை்டிகளின் மதிப்பீடுகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்பை்ை அனுமானங்கள் 

அனுமானங்கள் 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

உை்நாட்டு ஓராண்டு 

சராசரி வட்டி வீதம் 6.5% 5.0% 6.0% 6.5% 7.0% 7.5% 

உண்ரமயான 

கமா.உ.உ வைரச்ச்ி -4.4% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

பணவீக்கம் 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

கபயரைவிலான 

கமா.உ.உ வைரச்ச்ி 0.60% 10% 10% 10% 10% 10% 

 நீண்ட முதல் 

குறுங்கால 

உை்நாட்டுக் கடன் 

விகிதம் 

70% 70% 70% 70% 70% 70% 

உை்நாட்டு முதல் 

கவைிநாட்டு 

மீை்நிதியைிப்பு 

விகிதம் 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 

கவைிநாட்டுக் 

கடனில் மதய்மான 

விரைவு 
4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 

கமாத்த கடன் 

கதாரகயில் வட்டி 

வீதம் 

      

கவைிநாடு 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 
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உை்நாடு 9.4% 8.1% 7.5% 7.2% 7.1% 7.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


