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PRESS RELEASE 

அர# ெசலவ(ன*கைள அதிக01க #காதார3 
ம563 க7வ(18 9:;0ைம அள<1க 
ெபா>ம1க? வ(@3ப(@கிறனB 

காவ$%ைற ம)*+ சாைலக./0 ெசலவ2ன4கைள/ 
0ைற/க 6789ைம அள;<பா>க? 

ெந#$க&$' ம)திய-. ெசலவ-ன3கைள நியாய7ப9)த அரசா3க< 

ேபாரா& வ#< நிைலய-., ெப#<பாலான இல3ைகய?க@ ெசலவ-ன 
ABCDைமக@ 'றி)F ெகாG9@ள க#)F$க@  ச?வேதச நாணய 

நிதிய)FடB (IMF) வ-ய$க)த$க வைகய-. ஒ)F இ#$கிBறன . 
இல3ைகய-. ெப#<பாBைமயானவ?க@ Kகாதார< மLM< 
க.வ-$கான ெசலவ-ன3கைள அதிகD7பதL' அரசா3க< 

ABCDைம ெகா9$க ேவG9< எBM வ-#<Oகிறா?க@, அேத 
ேநர)தி. வ-வசாய)திLகான ெசலவ-ன3கைள அதிகD7பதL' 

வPவான ஆதரR< உ@ளF. இதL' ேந?மாறாக, ெபாFம$க@ 
காவ.Fைற மLM< சாைலகT$கான ெசலவ-ன3கைள$ 'ைற$க 

ABCDைம ெகா9$கிறா?க@, அேத ேநர)தி. இராUவ)திLகான 

!க! வைர தைடயாைண 
!க!: 25 November 2022 
ேநரம்: 10:00 AM Sri Lanka Time 

ேம.ம் தகவல்க1க்2 அ4க5ம் 
டல்ரீன் பாத்லாட் 
0ன்னஞ்சல்: dalreen `at’ ihp.lk 

 6ரதான ஆராய்ச:்யாள<டன் 
ெதாடர்>ெகாள்ள 
ம3த்4வர.் ர7 ரன்னன்-எ:ய 
0ன்னஞ்சல் : ravi `at’ ihp.lk  Twitter: @ravirannaneliya 
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ெசலைவ$ 'ைற7பF ABCDைமயாக இ#$க ேவG9< எBM 

ெப#<பாலானவ?க@ நிைன$கவ-.ைல. 

 

 

 

2022 ஆ< ஆG9 அ$ேடாப? மLM< நவ<ப? மாத3களV. இல3ைக 
க#)F$கண-7O ஆWவ-B (SLOTS) வா$ெக97ப-. பதிலளV)தவ?க@ 
அரசா3க ெசலவ-ன3கைள அதிகD7பதLகான அவ?களVB Aத. 

இரG9 ABCDைமகைளX<, ெசலவ-ன3கைள$ 'ைற7பதLகான 
அவ?களVB Aத. இரG9 ABCDைமகைளX< அைடயாள< 

காUமாM ேகY9$ெகா@ள7பYடன?. 

ெசலவ-ன3கைள அதிகD7பதLகான அவ?களVB ABCDைமகைள$ 

ேகYடேபாF, இல3ைகய-. வயF வZதவ?களV. 66% 

Kகாதார)ைதX< 60% க.வ-ையX< த3களVB Aத. இரG9 

ABCDைமகளாக அைடயாள< கG9@ளன?. நிதி சDெசWத. 

ெசய.Aைறய-B ஒ# ப'தியாக, Kகாதார< மLM< க.வ-[ 

ெசலவ-ன3கைள அரK அதிகD$க ேவG9< எBற IMF 

பDZFைரகT$' இண3க இF அைமZF@ளF. ெசலவ-ன 

அதிகD7O$கான அ9)த உய?Zத ABCDைம 49% சதவ-த)தினரா.   
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ேவளாBைம மLM< வ-வசாயதிL'<, மLM< 15% சதவ-த)தினரா. 

உர)திL'< தர7பYடன. 

இதL' ேந?மாறாக, அரசா3க ெசலவ-ன3கைள$ 'ைற7பதLகான 
அவ?களVB Aத. இரG9 ABCDைமகைள அைடயாள< 

காUமாM ேகYடேபாF, இல3ைகய-B வயF வZதவ?களV. 44% 

மLM< 37% ேப? Aைறேய காவ.Fைற மLM< சாைலகைள 

அைடயாள< கG9@ளன?. சிறிய ஆனா. 'றி7ப-ட)த$க 

எGண-$ைகய-லானவ?க@ சA?)தி (30%) மLM< இராUவ< (20%) 

ஆகியவLறிLகான ெசலவ-ன3கைள$ 'ைற$க வ-#<ப-ன?. 

ெவ\ேவM ']$கT$' இைடய-. ABCDைமக@ ெப#<பாP< 

ஒேர மாதிDயாக இ#Zதன, ஆனா. இல3ைகய-. உ@ள ஏைழகளV. 
`Bறி. ஒ# ப'திய-ன? ெசலவ-ன3கைள அதிகD7பதL' 

வ-வசாய< (62%) மLM< உர< (33%) ஆகியவLைற AதBைமயான 

ABCDைமகளாக அைடயாள< காண அதிக வாW7O@ளF, மLM< 
இல3ைகய-. உ@ள பண$கார?களV. `Bறி. ஒ# ப'திய-ன? 

(45%), மLற இல3ைகய?கைள வ-ட  ெசலR$ 'ைற7OகT$' 

சA?)தி$' ABCDைம அளV$'< வாW7O அதிக<. இராUவ< 

ெதாட?ப-. இன$']$கT$' இைடய-. உடBபா9 இ.லாதFடB, 

வயF வZத சி3களவ?களV. ப)தி. ஒ#வ#டB ஒ7ப-9<ேபாF, 
வயF வZத சி3களவ? அ.லாதவD. பாதி ேப? இராUவ 
ெசலவ-ன3கைள$ 'ைற7பைத ABCDைமயாக 

அைடயாள7ப9)FகிBறன?. எ\வாறாய-C<, அைன)F 
இன$']$களVP< உ@ள ெப#< எGண-$ைகய-லானவ?க@ 
ெபாலிைஸ ெசலவ-ன$ 'ைற7OகT$காக அைடயாள< 

கG9@ளன?. 
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IHP ப"றி 

IHP ெகா]<O, இல3ைகய-. உ@ள ப-ற?சா?பLற மLM< 

கYசிசா?பLற ஆWR ைமய<. SLOTS ஆWவ-B ப-ரதான ஆWவாள? 

ம#)Fவ? ரவ- ரBனB-எலிய ஆவா?. இவ? ெபாF 
க#)F$கண-OகளV. ஹா?வா?Y ப.கைல$கழக)தி. பய-Lசி 
ெபLறேதா9 `BM தசா7த3களாக  ப.ேவM ஆWRகைள 

நட)திவ#கிறா?. 

 

%ைற 

2019 . சமவாW7O dெற9)த.(Stratified random sampling) Aைறய-B 
`ல< Aைற7ப& ெதDR ெசWய7பYட ஒ? ேதசிய பதிலளV7பவ? 

ேபனலிலி#ZF<, மLM< சமவாW7O Aைறய-. ேத?Zெத9)த 
ைக7ேபசி எGகளVB `ல< ெதாட?OெகாG9 ேச?$க7பYட 
பதிலளV7பவ? மாதிDய-. இ#ZF< வயFவZதவ?க@ ெதDR 

ெசWய7பYடா?க@. SLOTS ஆனF, இ\வாM ெதDR 

ெசWய7பYடவ?களVB தரRகைள ஒ#3கிைண$கிறF. ேதசிய 

சன)ெதாைகய-B வயF, பாலின<, இன$'], மாகாண<, Fைற 
மLM< ெபா#ளாதார நிைலXடB ெபா#Zத தரRக@ 

சDெசWய7பYடன.    

 

இல3ைகய-. நeலB தி#[ெச.வ< அற$கYடைள, ஆசியா 

அர$கYடைள(The Asia Foundation) மLM< ஏைனேயாDB நிதிXதவ- 

`ல< SLOTS ஆWR நைடெபMகிறF. ஆனா. ஆWவ-B 

வ&வைம7ப-ேலா, ப'7பாWவ-ேலா மLM< கG9ப-&7OகளVB 

ெபா#@வ-ள$க)திேலா ஆதரவாள?க@ ப3' வகி$கவ-.ைல. 
ேமP< வ-வரமான தரRக@ மLM< A&Rகைள ெபற வ-#<O< 

நப?க@ IHP உடB ெதாட?O ெகா@ளலா<. 

 


